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חק לישראל – פרשת משפטים יום א'
תורה -

שמות פרק כא'

שים ִל ְפנֵיהֶ ם) :א( וְ אֵ ֶּלה הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים אֲ ׁ ֶשר ּ ָתשִׂ ים ִל ְפנֵיהֶ ם:
ֲשר ּ ָת ִ ׂ
)א( וְ אֵ ֶּלה הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפ ִטים א ׁ ֶ
קֳד ֵמיהוֹ ן:
)א( וְ ִא ֵּלין דִּ י ַנ ּיָא דִּ י ַת ְסדַּ ר ָ

שנִ ים יַעֲ בֹד וּבַ ּ ְׁש ִב ִעת יֵצֵ א לַ חָ ְפ ִׁשי ִח ּנָם) :ב( ִּכי
)ב( ִּכי ִת ְקנֶה ֶעבֶ ד ִעבְ ִרי ׁ ֵש ׁש ׁ ָ
אֲרי ִתזְ ּ ֵבן ַע ְבדָּ א בַ ר יִ שְׂ ָראֵ ל
שנִ ים יַעֲ בֹד וּבַ ּ ְׁש ִב ִעת יֵצֵ א לַ חָ ְפ ִׁשי ִח ּנָם) :ב( ֵ
ִת ְקנֶה ֶעבֶ ד ִע ְב ִרי ׁ ֵש ׁש ׁ ָ
יע ָתא יִ ּפוֹ ק ְלבַ ר חוֹ ִרין ַמ ָּגן:
ִׁש ְּת ְׁשנִ ין יִ ְפלָ ח וּבַ ּ ְׁש ִב ֵ

שה הוּא וְ יָצְ אָ ה ִא ְׁש ּתוֹ ִע ּמוֹ ) :ג( ִאם ְ ּבגַ ּפוֹ
)ג( ִאם ְּבגַ ּפוֹ ָיבֹא ְּבגַ ּפוֹ יֵצֵ א ִאם ַּב ַעל ִא ּ ׁ ָ
שה הוּא וְ יָ צְ אָ ה ִא ְׁש ּתוֹ ִע ּמוֹ ) :ג( ִאם ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי יֵיעוֹ ל ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי יִ ּפוֹ ק ִאם
יָ בֹא ְ ּבגַ ּפוֹ יֵצֵ א ִאם ַּב ַעל ִא ּ ׁ ָ
יה:
יה ִע ּ ֵמ ּ
ְּב ֵעל ִא ְּת ָתא הוּא וְ ִת ּפוֹ ק ִא ְּת ֵת ּ

)ד( ִאם אֲ ֹדנָיו יִ ּ ֶתן לוֹ ִא ּ ׁ ָשה וְ י ְָל ָדה לּ וֹ בָ נִ ים אוֹ בָ נוֹ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה וִ ילָ ֶדיהָ ִּת ְהיֶה
דנֶיהָ וְ הוּא יֵצֵ א ְבגַ ּפוֹ ) :ד( ִאם ֲא ֹדנָיו יִ ּ ֶתן לוֹ ִא ּ ׁ ָשה וְ ָי ְל ָדה לּ וֹ בָ נִ ים אוֹ בָ נוֹ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה
לַ א ֹ
וִ ילָ ֶדיהָ ִּת ְהיֶה לַ א ֹ
יה ְּבנִ ין אוֹ ְּבנָן
יה ִא ְּת ָתא ו ְּת ִליד לֵ ּ
ֵיה יִ ּ ֶתן לֵ ּ
דנֶיהָ וְ הוּא יֵצֵ א ְבגַ ּפוֹ ) :ד( ִאם ִרבּ וֹ נ ּ
ִא ְּת ָתא ו ְּבנָהָ א ְּתהֵ י ְל ִרבּ וֹ נָהָ א וְ הוּא יִ ּפוֹ ק ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי:

ֹאמר הָ ֶעבֶ ד אָ הַ ְב ִּתי אֶ ת אֲ דֹנִ י אֶ ת ִא ְׁש ִּתי וְ אֶ ת ָּבנָי לֹא אֵ צֵ א
)ה( וְ ִאם אָ מֹר י ַ
ֹאמר הָ עֶ בֶ ד אָ הַ ְב ִּתי אֶ ת אֲ דֹנִ י אֶ ת ִא ְׁש ִּתי וְ אֶ ת ָּבנָי לֹא אֵ צֵ א חָ ְפ ִׁשי:
חָ ְפ ִׁשי) :ה( וְ ִאם אָ מֹר י ַ
ימנָא יָת ִרבּ וֹ נִ י יָת ִא ְּת ִתי וְ יָת ְּבנָי לָ א אֶ ּפוֹ ק ְלבַ ר חוֹ ִרין:
ֵימר ַע ְבדָּ א ָרחֵ ְ
ימר י ַ
)ה( וְ ִאם ֵמ ַ

ישוֹ אֶ ל הַ דֶּ לֶ ת אוֹ אֶ ל הַ ּ ְמז ּוזָה וְ ָרצַ ע ֲא ֹדנָיו
ישוֹ אֲ ֹדנָיו אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים וְ ִה ִּג ׁ
)ו( וְ ִה ִּג ׁ
ישוֹ אֶ ל הַ דֶּ לֶ ת אוֹ
ישוֹ אֲ ֹדנָיו אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים וְ ִה ִּג ׁ
אֶ ת אָ זְ נוֹ ַּב ּ ַמ ְרצֵ ַע וַ עֲ בָ דוֹ ְלעֹלָ ם) :ו( וְ ִה ִּג ׁ
קֳדם דַּ ָ ּי ַנ ָ ּיא
ֵיה ִל ָ
ֵיה ִרבּ וֹ נ ּ
דנָיו אֶ ת אָ זְ נוֹ ַּב ּ ַמ ְרצֵ ַע וַ עֲ בָ דוֹ ְלעֹלָ ם) :ו( וִ יקָ ְר ִב ּנ ּ
אֶ ל הַ ּ ְמז ּו ָזה וְ ָרצַ ע ֲא ֹ
יה עֲ בַ ד ּ ָפלַ ח ְל ָעלָ ם:
ֵיה ְּב ַמ ְרצְ ָעא וִ יהֵ י לֵ ּ
ֵיה יָת או ְּדנ ּ
ילוָת( דָּ ׁ ָשא אוֹ ְלוָ ת ּ ְמזֻזְ ּ ָתא וְ י ְַרצַ ע ִרבּ וֹ נ ּ
ֵיה ְלוָ ת )דִּ ְ
וִ יקָ ְר ִב ּנ ּ

רש"י
)א( ואלה המשפטים ) -ש"ר( כל מקום שנא'
אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על
הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו
מסיני .ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת
מזבח לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש
)ס"א המזבח( :אשר תשים לפניהם  -אמר לו
הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר
אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים
עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה ואיני
מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו
לכך נא' אשר תשים לפניהם כשלחן הערוך
ומוכן לאכול לפני האדם :לפניהם ) -גיטין
פח( ולא לפני עו"א ואפי' ידעת בדין אחד
שהם דנין אותו כדיני ישראל אל תביאהו
בערכאות שלהם שהמביא דיני ישראל לפני
ארמיים מחלל את השם ומיקר את שם
האלילים להשביחם )ס"א להחשיבם( שנא'

)דברים לב( כי לא כצורנו צורם ואויבינו
פלילים כשאויבינו פלילים זהו עדות לעלוי
יראתם:
)ב( כי תקנה עבד עברי  -עבד שהוא עברי
או אינו אלא עבדו של עברי עבד כנעני
שלקחתו מישראל ועליו הוא אומר שש שנים
יעבוד ומה אני מקיים )ויקרא כה( והתנחלתם
אותם בלקוח מן הנכרי אבל בלקוח מישראל
יצא בשש ת"ל )דברים טו( כי ימכר לך אחיך
העברי לא אמרתי אלא באחיך :כי תקנה -
מיד ב"ד שמכרוהו בגנבתו כמו שנא' )שמות
כב( אם אין לו ונמכר בגנבתו או אינו אלא
במוכר עצמו מפני דוחקו אבל מכרוהו ב"ד
לא יצא בשש כשהוא אומר )ויקרא כה( וכי
ימוך אחיך עמך ונמכר לך הרי מוכר עצמו
מפני דוחקו אמור ומה אני מקיים כי תקנה
בנמכר בב"ד :לחפשי  -לחירות:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום א'
)ג( אם בגפו יבא  -שלא היה נשוי אשה
כתרגומו אם בלחודוהי ולשון בגפו בכנפו
שלא בא אלא כמות שהוא יחידי בתוך לבושו
בכנף בגדו :בגפו יצא  -מגיד שאם לא היה
נשוי מתחלה אין רבו מוסר לו שפחה כנענית
להוליד ממנה עבדים )קידושין כ( :אם בעל
אשה הוא  -ישראלית )מכילתא( :ויצאה
אשתו עמו  -וכי מי הכניסה שתצא אלא
מגיד הכתוב שהקונה עבד עברי חייב
במזונות אשתו ובניו )קידושין כב(:
)ד( אם אדניו יתן לו אשה  -מכאן שהרשות
ביד רבו למסור לו שפחה כנענית להוליד
ממנה עבדים או אינו אלא בישראלית ת"ל
האשה וילדיה תהיה לאדוניה הא אינו מדבר
אלא בכנענית שהרי העבריה אף היא יוצאה
בשש ואפי' לפני שש אם הביאה סימנין יוצאה
שנאמר )דברים טו( אחיך העברי או העבריה
מלמד שאף העבריה יוצאה בשש:
)ה( את אשתי  -השפחה:
)ו( אל האלהים ) -מכילתא( לב"ד צריך
שימלך במוכריו שמכרוהו לו :אל הדלת או
אל המזוזה  -יכול שתהא המזוזה כשרה
לרצוע עלי' ת"ל )דברים טו( ונתתה באזנו
ובדלת בדלת ולא במזוזה הא מה ת"ל או אל
המזוזה הקיש דלת למזוזה מה מזוזה מעומד

נביא

אף דלת מעומד )קידושין כב( :ורצע אדניו
את אזנו במרצע  -הימנית או אינו אלא של
שמאל ת"ל אזן אזן לגזרה שוה נא' כאן ורצע
אדוניו את אזנו ונאמר במצורע )ויקרא יד(
תנוך אזנו הימנית מה להלן הימנית אף כאן
הימנית .ומה ראה אזן להרצע מכל שאר
אברים שבגוף )מכילתא( אמר ר' יוחנן בן
זכאי אזן זאת ששמעה על הר סיני לא תגנוב
והלך וגנב תרצע .ואם מוכר עצמו אזן
ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים
והלך וקנה אדון לעצמו תרצע .ר"ש היה דורש
מקרא זה כמין חומר )ר"ל קשר צרור מבושם
שתולין בצואר לתכשיט( מה נשתנו דלת
ומזוזה מכל כלים שבבית אמר הקב"ה דלת
ומזוזה שהיו עדים במצרים כשפסחתי על
המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי )ויקרא
כה( כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם ולא
עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו
ירצע בפניהם :ועבדו לעולם  -עד היובל או
אינו אלא לעולם )קידושין טו( כמשמעו .ת"ל
)ויקרא כה( ואיש אל משפחתו תשובו מגיד
שחמשי' שנה קרויים עולם ולא שיהא עובדו
כל חמשים שנה אלא עובדו עד היובל בין
סמוך בין מופלג:

– ירמיה לד' ח'-יג'

אֲשר הָ יָה אֶ ל יִ ְר ְמיָה ּו ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה אַ ח ֲֵרי ְּכרֹת הַ ּ ֶמלֶ ְך צִ ְד ִקיָּה ּו ְּב ִרית
)ח( הַ דָּ בָ ר ׁ ֶ
ּשלַ ם ִל ְקרֹא לָ הֶ ם דְּ רוֹ ר) :ח( פתגם נבואה דהוה עם ירמיה מן
אֶ ת ָּכל הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ִּבירו ׁ ָ
קדם יי בתר דגזר מלכא דצקיה קים עם כל עמא דבירושלם למקרי להון חרו:

יש אֶ ת ִׁשפְ חָ תוֹ הָ ִע ְב ִרי וְ הָ ִע ְב ִריָּה חָ ְפ ִׁשים ְל ִב ְל ִּתי
יש אֶ ת ַע ְבדּ וֹ וְ ִא ׁ
)ט( ְל ׁ ַש ַּלח ִא ׁ
יש) :ט( לשלחא גבר ית עבדיה וגבר ית אמתיה בר ישראל ובת
עֲ בָ ד ָּבם ִּביהו ִּדי אָ ִחיה ּו ִא ׁ
ישראל בני חורין בדיל דלא יפלחון בהון גבר באחוהי יהודאה:

יש
יש אֶ ת ַע ְבדּ וֹ וְ ִא ׁ
אֲשר ָּבא ּו בַ ְּב ִרית ְל ׁ ַש ַּלח ִא ׁ
)י( וַ ִּי ְׁש ְמע ּו כָ ל הַ שּׂ ָ ִרים וְ כָ ל הָ ָעם ׁ ֶ
לח ּו) :י( ושמעו כל רברביא וכל
אֶ ת ִׁש ְפחָ תוֹ חָ פְ ִׁשים ְלבִ ְל ִּתי עֲ בָ ד ָּבם עוֹ ד וַ ִּי ְׁש ְמע ּו וַ יְ ׁ ַש ֵּ
עמא דעלו בקימא לשלחא גבר ית עבדיה וגבר ית אמתיה בני חורין בדין דלא יפלחון בהון עוד וקבילו
ושלחו:

ֲשר ִׁש ְ ּלח ּו חָ ְפ ִׁשים
)יא( וַ יּ ָׁשוּב ּו אַ ח ֲֵרי כֵ ן וַ יּ ִָׁשב ּו אֶ ת הָ עֲ בָ ִדים וְ אֶ ת הַ ּ ְׁשפָ חוֹ ת א ׁ ֶ
שפָ חוֹ ת) :יא( ותבו בתר כן ואתיבו ית עבדין וית אמהתא
ישוּם }וַ ִּי ְכ ְּב ׁשוּם{ לַ עֲ בָ ִדים וְ ִל ְׁ
וַ ִּי ְכ ְּב ׁ
דפטרו בני חורין וכבישונון לעבדין ולאמהן:
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וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ ְר ְמיָה ּו ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר:

)יב(
ירמיה מן קדם יי למימר:

)יב( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עם

)יג( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אָ נ ִֹכי ָּכ ַר ִּתי בְ ִרית אֶ ת אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם ְּביוֹ ם הוֹ צִ ִאי
בית עֲ בָ ִדים לֵ אמֹר) :יג( כדנן אמר יי אלהא דישראל אנא גזרית קים
אוֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִמ ּ ֵ
עם אבהתכון ביומא דאפקית יתהון מארעא דמצרים מבית עבדותא למימר:

רש"י
)ח( אחרי כרות המלך  -בשנה השביעית
למלכו כך שנינו בסדר עולם ויהי בשנה
השביעית באו אנשים מזקני יהודה לדרוש את

כתובים

ה' אמרו ליחזקאל עבד כהן שמכרו רבו מהו
שיאכל בתרומה כלומר לפי שהיו רוצין לומר
לא נענש על המצות על שהחזירו את העבדי':

 -משלי פרק טז' ג'-ח'

ָ

)ג( גּ ֹל אֶ ל יְ הֹוָ ה ַמעֲ ֶ ׂש ָ
יך וְ יִ כּ ֹנ ּו
)ד( כּ ֹל ּ ָפ ַעל יְ הֹוָ ה לַ ּ ַמעֲ נֵה ּו וְ גַ ם ָר ׁ ָשע ְליוֹ ם ָר ָעה:

ֹתיך) :ג( גלי לאלהא עובדך ומתקנן מחשבתך:
ַמ ְח ְׁשב ֶ
)ד( כלהון עובדין דאלהא לאלין

דמשתמעין ליה ורשיעא ליומא בישא:

)ה( ּתוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ָּכל ְּגבַ ּה לֵ ב יָד ְליָד לֹא יִ ּנָקֶ ה:

)ה( מרחקתיה דאלהא כל דרם בלביה מן

בישתא לא נדכי:

ֱמת יְ כֻ ּ ַפר ָעוֹ ן ו ְּביִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה סוּר מֵ ָרע:
)ו( ְּבחֶ סֶ ד וֶ א ֶ

)ו( בטיבותא וקושטא מתכפר סורחנא

ודחלתיה דאלהא מסטי מן בישתא:

יש ַּגם אוֹ יְ בָ יו י ְַׁש ִלם ִא ּתוֹ :
)ז( ִּב ְרצוֹ ת יְ הֹוָ ה דַּ ְרכֵ י ִא ׁ

)ז( כד אתרעי אלהא בארחתיה דגברא

אף לבעלי דבבוי נשלים ליה:

טוֹ ב ְמ ַעט ִּבצְ ָדקָ ה ֵמרֹב ְּתבוּאוֹ ת ְּבלֹא ִמ ְׁש ּ ָפט:

)ח(
דעללתא דלא בדינא:

)ח( טב קליל בצדקתא מן סגיעא

רש"י
)ג( גול אל ה' מעשיך  -גלגל והשלך עליו
צרכיך ויכונו מחשבותיך ,ד"א גול אל ה'
מעשיך ,התפלל לפניו על כל צרכיך .ויכונו -
יתבססו ויתקיימו:
)ד( כל פעל ה' למענהו  -הכל עשה בשביל
קילוסו כמו ענו לה' בתודה )תהלים קמז(
ד"א להעיד עליו כלומר פעלו מעיד עליו על

גבורותיו שניהם בהגדת תהלים .וגם רשע -
עשה להניחו ליום רעה ,וכל זה לקילוסו:
)ה( יד ליד לא ינקה  -מיד ליד בא לו גמול
גובה לבו:
)ו( וביראת ה' סור מרע  -על ידי יראת ה'
סור מרע:
)ז( ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים
אתו  -ירצה לו שיהיו שלימים עמו:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום א'
משנה

 -דמאי פרק א'

ימין וְ הָ עֻ זְ ָר ִדין ,ו ְּבנוֹ ת ׁשוּחַ  ,ו ְּבנוֹ ת ִׁש ְק ָמה,
יתין ,וְ הָ ִר ִ
)א( הַ ַּק ִ ּלין ׁ ֶש ַּבדְּ ַמאי ,הַ ּ ִׁש ִ
וְ נוֹ ְבלוֹ ת הַ ְּת ָמ ָרה ,וְ הַ ּג ְֻפנִ ין ,וְ הַ ּנִצְ ּ ָפה .ו ִּביהו ָּדה ,הָ אוֹ ג ,וְ הַ ח ֶֹמץ ׁ ֶש ִּביהו ָּדה,
יתין ּ ְפטו ִּרין ,חוּץ ִמ ּ ׁ ֶשל דּ ו ְּפ ָרהָּ .כל
וְ הַ ּ ֻכ ְס ָּברַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּ ִׁש ִ
ימי ִׁש ְקמוֹ נָהָּ .כל ְּבנוֹ ת ִׁש ְק ָמה ּ ְפטוּרוֹ ת ,חוּץ ִמן
ימין ּ ְפטו ִּרין ,חוּץ ֵמ ִר ֵ
הָ ִר ִ
הַ ּ ֻמ ְס ָטפוֹ ת:
רע"ב ) -א( הקלין שבדמאי  -שהקלו
חכמים על הפירות הללו הנזכרים במתניתין
שלא לעשרן דמאי ,לפי שחזקתן באים מן
ההפקר משום דלא חשיבי ,ואית בהו תרי
ספיקי ספק באים מן ההפקר ופטורים מן
המעשר ,ואפילו אם תמצא לומר שבאים מן
השמור וחייבים במעשר ,שמא נתעשרו.
ודמאי הם התבואה והפירות הנלקחים מעמי
הארץ שהם חשודים על המעשרות ,והחבר
הלוקח פירות מעמי הארץ צריך להפריש
מהם תרומת מעשר ומעשר שני בלבד אם
היא שנת מעשר שני ,אבל תרומה גדולה לא
נחשדו עמי הארץ עליה ,לפי שהיא במיתה
ואין לה שיעור ,שחטה אחת פוטרת כל הכרי
והכל נזהרים בה ,ומעשר ראשון ומעשר עני
אין צריך להוציא מן הדמאי ,אף על פי שעמי
הארץ חשודים עליהם ,לפי שיכול בעל
הפירות לומר ללוי או לעני הבאים ליטול
המעשרות הבא ראיה שאין פירות הללו
מעושרים וטול ,דקיימא לן בכל דוכתא
המוציא מחבירו עליו הראיה אבל בתרומת
מעשר ליכא למימר הכי ,שהאוכל טבל שלא
הורמו ממנו מתנות כהונה חייב מיתה ומשום
איסורא מפרשינן לה לתרומת מעשר ,ומעשר
שני נמי כדי שלא לאכלו בטומאה ,או שלא
לאכלו חוץ לירושלים :השיתין  -תאנים
מדבריות :רימין  -פירש הערוך פולצראק"י
בלע"ז :ועוזרדין  -בערבי זערו"ד ובלע"ז

סורבי"ש :ובנות שוח  -תאנים לבנים
המתגדלות משלש שנים לשלש שנים
ומתגדלים ביערים :ובנות שקמה  -תאנה
המורכבת בערמון :ונובלות תמרה  -תמרים
שאינם מתבשלין באילן ותולשין אותן ומניחים
אותם זה על זה עד שיתבשלו .ויש אומרים
נובלות תמרה ,תמרים שהפילתן הרוח קודם
בשולן :גופנים  -ענבים שמניחים אותן בגפן
בסוף הבציר ובקושי מתבשלים :הנצפה  -צלף
שקורין קאופר"י בלע"ז :האוג  -פרי אדום
שקורין לו בלע"ז קורנאל"ו .ורמב"ם אומר
שהוא אילן שעושה כמין אשכלות אדומות
)אדומות( וקורין לו בערבי סומאק ולא היה
זה הפרי חשוב ביהודה :והחומץ  -בתחלה
לא היה היין שביהודה מחמיץ לפי שהיו
מביאים ממנו נסכים וכל החומץ שביהודה
לא היה בא אלא מן התמד ,לפיכך החומץ
שביהודה פטור ,אבל לאחר שבטלו נסכים
והחומץ בא מן היין ,החומץ חייב בדמאי אף
ביהודה כמו בשאר מקומות :והכסבר :כזרע
גד )שמות טז( ,תרגום ירושלמי כסבר
כוליאנדר"י בלע"ז :דופרא  -שטוען פירותיו
שני פעמים ,בשנה דו בלשון יון שנים:
שקמונה  -שם מקום :המוסטפות -
שנתבשלו באילן עד שנתבקעו מאליהן ,שכל
אלו חשובים הן ,וחזקתן שאין באין מן
ההפקר .ואין הלכה כרבי יהודה:

)ב( הַ דְּ ַמאי אֵ ין לוֹ ח ֶֹמ ׁש ,וְ אֵ ין לוֹ בִ עוּר ,וְ ֶנאֱכָ ל לָ אוֹ נֵן ,וְ נִ ְכנָס ִלירו ׁ ָּשלַ יִ ם וְ יוֹ צֵ א,
ו ְּמאַ ְּב ִדין אֶ ת ִמעוּטוֹ ַּבדְּ ָר ִכים ,וְ נוֹ ְתנוֹ ְל ַעם הָ אָ ֶרץ ,וְ יֹאכַ ל ְּכנֶגְ דּ וֹ  ,ו ְּמחַ ְ ּל ִלים
ֹשת ַעל הַ ּ ֵפרוֹ ת,
ֹשת ,וּנְ ח ׁ ֶ
חשתֶ ּ ,כסֶ ף ַעל נְ ח ׁ ֶ
ֹשת ַעל נְ ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ּ ֶכסֶ ף ַעל ּ ֶכסֶ ף ,נְ ח ׁ ֶ
ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶש ַיּ ֲחזֹר וְ יִ ְפדֶּ ה אֶ ת הַ ּ ֵפרוֹ ת ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,יַעֲ לֶ ה
הַ ּ ֵפרוֹ ת וְ יֵאָ ְכל ּו ִבירו ׁ ָּשלָ יִ ם:
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חק לישראל – פרשת משפטים יום א'
רע"ב ) -ב( הדמאי אין לו חומש  -הפודה
מעשר שני של דמאי אינו נותן את החומש,
משום דרוב עמי הארץ מעשרין הם ,הלכך
קרן דמעכב בדאורייתא ,איתא בדרבנן ,חומש
דלא מעכב בדאורייתא יאכל :ואין לו ביעור
 בסוף שלש שנים שחייב לבער כלמעשרותיו כדכתיב )דברים כו( בערתי הקדש
מן הבית ,ולא תקנוה רבנן בדמאי :ונאכל
לאונן  -דמעשר שני של ודאי אסור לאונן
דכתיב )שם( לא אכלתי באוני ממנו ומעשר
שני של דמאי לא גזרו בו :ונכנס לירושלים
ויוצא  -נפדה ונאכל חוץ לירושלים ,מה שאין
כן בודאי שהמחיצות קולטות ,ואין יכולין
לפדותו ולהוציאו חוץ לחומה לאחר שנכנס,
ובדמאי לא גזור :ומאבדין את מיעוטו
בדרכים  -אם היה מעשר שני של דמאי
בדרכים במקום גדודי חיה ולסטים ,אפילו
היה דבר מועט ויכול להביאו בלא טורח
ובלא הפסד ,אינו חושש לו ,ומניח אותו
ליאבד בדרך במקום שהוא שם .ורמב"ם פירש
שאם בשעה שמוליך מעשר שני של דמאי
לירושלים נאבד ממנו מעט בדרך אינו חושש

לו ,מה שאין כן בודאי שצריך שיעלהו כולו או
דמיו ולא יפסד ממנו כלום בדרכים :ונותנים
אותו לעם הארץ  -לאכלו בירושלים ואף על
פי שהוא חשוד לאכלו בטומאה מה שאין כן
בודאי שאין מוסרים אותו לעם הארץ לפי
שאינו נזהר לאכלו בטהרה :ויאכל כנגדו -
כנגד מה שנתן לעם הארץ לוקח מנכסיו
ואוכל בטהרת מעשר בירושלים :ומחללים
אותו כסף על כסף  -אם יש לו כסף מעשר
שני של דמאי והוא צריך לו ,יכול לחללו על
כסף חולין ,מה שאין כן בודאי שאין מחללין
כסף על כסף אלא בסלעים של שני מלכים
שיכול לחלל זה על זה אם השני חריף ,אבל
של מלך אחד לא ,דלאו דרך חלול הוא,
ובדמאי שרי :כסף על נחושת  -אפילו שלא
מדוחק אבל של ודאי מדוחק אין ,שלא מדוחק
לא :ויחזור ויפדה את הפירות  -גרסינן ,ולא
גרסינן ובלבד שיחזור ויפדה .והכי קאמר,
ויכול לחזור ולפדות את הפירות אם ירצה
דברי ר' מאיר ,וחכמים אומרים אינו יכול
לחזור ולפדותם ,אלא מעלה הפירות
לירושלים .והלכה כחכמים:

רע"ב ) -ג( הלוקח לזרע  -לקח תבואה
לזרעה פטור מדמאי דאלו טבל ודאי אסור
לזרוע :ולבהמה  -לקח מתחלה להאכיל
לבהמה פטור מן הדמאי ,אבל לקח מתחלה
לאדם ונמלך עליה לבהמה חייב לעשר
בדמאי :וקמח לעורות  -לעבד בו עורות:
מכזיב ולהלן  -כזיב הוא סוף המקום שכבשו
עולי בבל ,ומשם ולהלן כבשו עולי מצרים
ולא כבשו עולי בבל ,ולא נתחייבו בדמאי
אלא הארצות שכבשו עולי בבל בלבד ,הלכך
מכזיב ולהלן פטור מן הדמאי ולא חיישינן
שמא מפירות הארץ שכבשו עולי בבל הוליכו
לשם ,שחזקת חוצה לארץ פטור עד שיוודע
לך שהוא חייב ,וחזקת ארץ ישראל חייב ,עד

שיוודע לך שהוא פטור :חלת עם הארץ -
שתקן לו גבל חבר ,ורוצה ליתנה לכהן חבר,
פטור מלעשר :והמדומע  -עם הארץ שנפלה
לו סאה של תרומה לפחות ממאה סאין של
חולין שנעשה הכל מדומע ,כלומר ,עירוב
תרומה ונותן הכל לכהן פטור מלעשר דמאי:
והלקוח בכסף מעשר שני  -שלקח דמאי
במעות של מעשר שני בין במעות מעשר שני
של דמאי ,בין במעות מעשר שני של ודאי,
פטור מלעשר :ושירי מנחות  -שהקומץ
למזבח והשירים נאכלים לכהנים ולא חיישינן
שמא הביא עם הארץ דבר שאינו מתוקן:
שמן ערב  -שמן אפרסמון ,ויש מפרשים שמן
זית מעורב עם מור ואהלות ובשמים:

)ג( הַ לּ וֹ קֵ חַ ְלז ֶַרע וְ לַ ְּבהֵ ָמה ,קֶ ַמח ְלעוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ֶמן לַ ּנֵרֶ ׁ ,ש ֶמן לָ סו ְּך בּ וֹ אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים,
ּ ָפטוּר ִמן הַ דְּ ַמאיִ .מ ְּכזִ יב ּו ְלהַ ָּלןָ ּ ,פטוּר ִמן הַ דְּ ַמאי .חַ ַּלת ַעם הָ אָ ֶרץ ,וְ הַ ְמ ֻד ּ ָמע,
שר ׁ ֵשנִ י ,ו ְּׁשי ֵָרי הַ ּ ְמנָחוֹ תְ ּ ,פטו ִּרין ִמן הַ דְּ ַמאיֶ ׁ .ש ֶמן ָע ֵרב,
וְ הַ ָּלקוּחַ ְּבכֶ סֶ ף ַמעֲ ֵ ׂ
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ְמחַ ְּי ִבין ,וּבֵ ית ִה ֵּלל ּפוֹ ְט ִרין:
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זַמנִ ין ָעלָ יו,
)ד( הַ דְּ ַמאיְ ,מ ָע ְר ִבין בּ וֹ  ,ו ִּמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפין בּ וֹ  ,ו ְּמבָ ְר ִכין ָעלָ יו ,ו ְּמ ּ ְ
אשוֹ ן ,אֵ ין
שר ׁ ֵשנִ י לָ ִר ׁ
ישין אוֹ תוֹ ָערוֹ םֵ ּ ,בין הַ ּ ְׁש ָמ ׁשוֹ ת .הָ א ִאם ִה ְקדִּ ים ַמעֲ ֵ ׂ
ו ַּמ ְפ ִר ִׁ
ְ
ְּבכָ ְך ְּכלוּםֶ ׁ .ש ֶמן ׁ ֶשהַ ַּג ְרדִּ י סָ ך ְּבאֶ צְ ְּבעוֹ ָתיו ,חַ יָּב ַּבדְּ ַמאי .וְ ׁ ֶשהַ ּסוֹ ֵרק נוֹ ֵתן
ַּב ֶ ּצ ֶמרָ ּ ,פטוּר ִמן הַ דְּ ַמאי:
רע"ב ) -ד( מערבין בו  -עירובי תחומין
וחצרות :ומשתתפין בו  -שתופי מבואות ,ואף
על גב דלא חזי ליה ,מגו דאי בעי מפקיר
לנכסיה הוי עני וחזי ליה דהא תנן מאכילין
את העניים דמאי ,השתא נמי חזי ליה:
ומברכין עליו  -ברכת המזון :ומזמנין עליו
 ואף על גב דאכל בעבירה דלאו עני הוא,מגו דאי בעי מפקיר לנכסיה והוי עני וחזי
ליה :ומפרישין אותו ערום  -כשבא להפריש
ממנו תרומת מעשר ומעשר שני יכול להפריש
והוא ערום דלא בעי ברוכי ,דאילו בעי ברוכי
הא בעינן והיה מחניך קדוש )דברים כג(

גמרא

וליכא :בין השמשות  -של ערב שבת דספק
חשיכה מעשרין את הדמאי ואין מעשרין את
הודאי :ואם הקדים מעשר שני לראשון -
שהפריש מעשר שני של דמאי קודם שהפריש
מעשר ראשון כדי ליטול תרומת מעשר שבו
אין בכך כלום ,מה שאין כן בודאי דתנן ככל
מצותך אשר צויתני )שם כו( הא אם הקדים
מעשר שני לראשון אינו יכול להתודות :הגרדי
 האורג :חייב בדמאי  -שעל גופו הואנותנו וסיכה כשתיה :ושהסורק  -הצמר
במסרק נותן על הצמר הוי כשמן לסוך בו את
הכלים ,ופטור מן הדמאי:

 -ברכות דף ח' ע"א

מר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם
הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון שכל המשלים
פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו רב ביבי בר אביי סבר
לאשלומינהו לפרשייתא דכולא שתא במעלי יומא דכפורי תנא ליה חייא
בר רב מדפתי כתיב ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב וכי
בתשעה מתענין והלא בעשרה מתענין אלא לומר לך כל האוכל ושותה
בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי סבר
לאקדומינהו אמר ליה ההוא סבא תנינא ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר
כדאמר להו רבי יהושע בן לוי לבניה אשלימו פרשיותייכו עם הצבור שנים
מקרא ואחד תרגום והזהרו בורידין כרבי יהודה דתנן רבי יהודה אומר עד
שישחוט את הורידין והזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו דאמרינן
לוחות ושברי לוחות מונחות בארון אמר להו רבא לבניה כשאתם חותכין
בשר אל תחתכו על גב היד איכא דאמרי משום סכנה ואיכא דאמרי משום
קלקול סעודה ואל תשבו על מטת ארמית ואל תעברו אחורי בית הכנסת
בשעה שהצבור מתפללין ואל תשבו על מטת ארמית איכא דאמרי לא
תגנו בלא קריאת שמע ואיכא דאמרי דלא תנסבו גיורתא ואיכא דאמרי
ארמית ממש ומשום מעשה דרב פפא דרב פפא אזל לגבי ארמית הוציאה
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חק לישראל – פרשת משפטים יום א'
לו מטה אמרה לו שב אמר לה איני יושב עד שתגביהי את המטה הגביהה
את המטה ומצאו שם תינוק מת מכאן אמרו חכמים אסור לישב על מטת
ארמית:
רש"י על הגמרא
ישלים פרשיותיו  -של כל שבת ושבת :ואפילו
עטרות ודיבון  -שאין בו תרגום :מעלה עליו
הכתוב כו'  -והכי קאמר קרא הכינו עצמכם
בתשעה לחדש לענוי המחרת ,והרי הוא
בעיני כענוי היום :לאקדומינהו  -לסדר כל
הפרשיות בשבת אחת או בשתי שבתות :עד
שישחוט את הורידין  -כדי שיצא כל הדם,
ולא אמר כן אלא בעוף ,הואיל וצולהו כולו
כאחד :מחמת אונסו  -שחלה ,או שנטרד
בדוחק מזונות ,הזהרו בו לכבדו :שברי לוחות

זוהר

מונחות בארון  -דכתיב )דברים י'( אשר
שברת ושמתם בארון אף השברים תשים
בארון :משום סכנה  -שלא יקוץ ידו :משום
קלקול סעודה  -אף בחבורה קטנה יצא דם
וילכלך את המאכל וימאיס את המסובין :בלא
קריאת שמע  -שתהא מטתך דומה למטת
ארמית :ארמית ממש  -על מטת ארמית:
מעשה דרב פפא  -שאמרה לו שב על
המטה ,והיה בנה מת מוטל עליה ,והיתה
רוצה להעליל עליו ולומר שישב עליו והרגו:

– משפטים דף קכב' ע"א

יה לֶ אֱינ ָׁשְ ,ל ִמ ְק ֵרי
ש ָראֵ ל ִא ְקרוּן ק ֶֹד ׁש ,ו ְּבגִ ין דְּ ִאינּ וּן ק ֶֹד ׁש ,אָ ִסיר לֵ ּ
ּ ָתאנָא ,יִ ְ ׂ
יה ,וְ עֹנְ ׁ ֵשיהּ סַ ִּגי .וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן
ְלחַ בְ ֵריהּ ִּב ְׁש ָמא דִּ גְ נָאי ,וְ לָ א ְלכַ ּנָאָ ה ְׁש ָמא ְלחַ בְ ֵר ּ
ָ
ְּב ִמ ִ ּלין אַ ח ֲָרנִ יןָ ּ .תאנָאְּ ,כ ִתיב )תהלים לה( נְצוֹ ר ְל ׁשוֹ נְ ך ֵמ ָרע וְ גוֹ 'ַ .מה ּו ֵמ ָרע.
ישאַ ,מ ְר ִעין נ ְַח ִּתין ְל ָע ְל ָמא:
ישנָא ִּב ׁ ָ
דִּ ְבגִ ין ִל ׁ ָ
יהִ ,א ְּת ּ ַפס
יה ,וְ גָ ּנֵי לֵ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ ִסי ָּכל ַמאן דְּ קָ ֵרי ְלחַ ְב ֵריהּ ִּב ְׁש ָמא דְּ לֵ ית ּ ֵב ּ
יה ,דְּ אָ ַמר ִר ִּבי ִחיָּיא אָ ַמר ִר ִּבי ִחזְ ִקיָּהָּ ,כל ַמאן דְּ קָ ֵרי ְלחַ ְב ֵריהּ
ְּב ָמה דְּ לֵ ית ּ ֵב ּ
יתא,
יפין דְּ אוֹ ַריְ ָ
יה ְל ִע ְלעוֹ יַּ ,בר ִאינּ וּן חֲצִ ִ
יה ּנָם .וְ נ ְַח ִּתין לֵ ּ
יה לַ ּ ֵג ִ
ָר ׁ ָשע ,נ ְַח ִּתין לֵ ּ
יש ְל ִמ ְק ֵרי ְלה ּו ָר ׁ ָשע:
יה ְל ִאינִ ׁ
דִּ ְׁש ֵרי לֵ ּ
יה ,אַ ְע ָּבר ִר ִּבי יֵיסָ א ,אָ ַמר לֵ יהּ ְּכ ָר ׁ ָשע ַעבָ ְד ְּת.
הַ הוּא ַּג ְב ָרא ,דְּ לָ יִ יט ְלחַ ְב ֵר ּ
אמינָא לֵ יהּ  ,אֶ ָּלא ְּכ ָר ׁ ָשע,
יה ָר ׁ ָשע לָ א קָ ֵ
אֲמר לֵ ּ
ֵיה ְלקָ ֵמיהּ דְּ ִר ִּבי יְ הו ָּדהַ ,
אַ ְתי ּ
אֲמינָא דְּ ִאיה ּו ָר ׁ ָשע .אָ ָתא ִר ִּבי יְ הו ָּדה ,וְ ׁ ָש ִאיל
ֵ
דְּ אַ ְחזֵי ִמלּ וֹ י ְּכ ָר ׁ ָשע ,וְ לָ א
יה ,וַ דַּ אי לָ א ִא ְתחַ יָּיבְ .מנָלָ ן .דִּ ְכ ִּתיב,
יה דְּ ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,אָ ַמר לֵ ּ
ְלעוֹ בָ ָדא קָ ֵמ ּ
ש ָראֵ ל ִּגזְ ִעין
)איכה ב( הָ יָה יְ ָי ְּכאוֹ יֵב ,וְ לָ א אוֹ יֵב .דְּ ִאי לָ או הָ ִכי ,לָ א ִא ְׁש ְּתאַ ר ִמ ִּי ְ ׂ
ְּב ָע ְל ָמאְּ .כגַ וְ ונָא דָּ א) ,איכה ב( הָ יְ ָתה ְּכאַ ְל ָמנָה ,וְ לָ א אַ ְל ָמנָהְּ ,כאַ ְל ָמנָה דְּ אָ זִ יל
ַּב ְעלָ ּה ְל ִע ְב ָרא דְּ י ּ ַָמא ,ו ְּמחַ ָּכאת לֵ יהּ :
אָ ַמר ִר ִּבי ִחיָּיא ,ו ֵּמהָ כָ א ַמ ְׁש ַמעֵ ,מהָ ָתם ַמ ְׁש ַמע ,דְּ הוּא ִעקָ ָרא דְּ כ ָֹּלא ,דִּ ְכ ִּתיב,
)יחזקאל א( וְ ַעל דְּ מוּת הַ ִּכ ּ ֵסא דְּ מוּת ְּכ ַמ ְראֵ ה אָ ָדםְּ .כ ַמ ְראֵ ה אָ ָדם ,וְ לָ א ַמ ְראֶ ה
אָ ָדם .אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קְּ ,כ ִתיב) ,שיר השירים ב( ְּכ ַת ּפוּחַ ַּבעֲ צֵ י הַ יּ ַַער וְ גוֹ 'ְּ ,כ ַת ּפוּחַ
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וְ לָ א ּ ַת ּפוּחַ ְּ .כ ַת ּפוּחַ  :דְּ ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשא ִּבגְ וָ ונוֹ י ,ו ִּבגְ וָ ונִ ין ִא ְתאַ ח ֲָדא ִמ ָּלה .אָ ַמר ַר ִּבי
אֲתינָא הָ כָ א אֶ ָּלא ְל ִמ ְׁש ַמע ִמ ִ ּלין ִא ֵּלין ,דַּ יָי:
יְ הו ָּדהִ ,אלּ ּו לָ א ֵ
הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א'
)יא( ואי זה הוא זמנה ביום מצותה שיתחיל לקרות קודם הנץ החמה כדי שיגמור לקרות
ולברך ברכה אחרונה עם הנץ החמה ושיעור זה כמו עישור שעה קודם שתעלה השמש
ואם איחר וקרא קריאת שמע אחר שתעלה השמש יצא ידי חובתו שעונתה עד סוף
שלש שעות ביום למי שעבר ואיחר:
)יב( מי שהקדים וקרא קריאת שמע של שחרית אחר שיעלה עמוד השחר אע"פ שהשלים
קודם שתנץ החמה יצא ידי חובתו ובשעת הדחק כגון שהיה משכים לצאת לדרך קורא
לכתחלה משעלה עמוד השחר:
)יג( הקורא אחר שלש שעות ביום אפילו היה אנוס לא יצא ידי חובת קריאת שמע
בעונתו אלא הרי הוא כקורא בתורה ומברך לפניה ולאחריה כל היום אפילו איחר וקרא
אחר שלש שעות:

מוסר -

מלוקט מספרי מוסר

ימי הַ ּ ׁשוֹ בָ ִבי''ם נ ַָתן דַּ ְע ּתוֹ לָ ׁשוּב וְ ִה ְת ִחיל ְל ַת ּ ֵקן ְּכ ִפי ַמה ׁ ֶש ִּנ ְראֶ ה לוֹ ׁ ֶשיָּכוֹ ל
ִאם זָ כָ ה ו ִּב ֵ
ידי קֶ ִרי .וְ הַ צָ ִרי
ְל ִה ְת ַענּ וֹ תֵ .עת ְלחֶ נְ נ ָּה ִל ּ ֵתן אֶ ל ִלבּ וֹ ִל ָּזהֵ ר ִמ ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הַ גּ וֹ ְר ִמים לָ בֹא ִל ֵ
יע ַע ְצמוֹ ִמדִּ ְב ֵרי תוֹ ָרה וְ לָ ן אֵ ין ְמבַ ּ ְשׂ ִרין אוֹ תוֹ
הַ ּ ָגדוֹ ל הוּא ִל ְלמוֹ ד קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִּי ׁ ָשן ִּכי ָּכל הַ ּ ַמשְׂ ִ ּב ַ
יָלין ַּבל יִ ּ ָפקֵ ד ָרע וְ יָ ַד ְע ּ ָת ִּכי ַרע הוּא הַ ּ ַמ ְׁש ִחית זַ ְרעוֹ
שבֵ ַע ִ
ְּבשׂ וּרוֹ ת ָרעוֹ ת דִּ ְכ ִתיב )משלי י''ט( וְ ָ ׂ
ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ַמר הַ ָּכתוּב )בראשית ל''ח( וַ יְ ִהי ֵער ְ ּבכוֹ ר יְ הו ָּדה ַרע ְ ּב ֵעינֵי יְ ָי הָ א לָ ַמ ְד ּ ָת ִּכי הַ ּתוֹ ָרה
שיהָ ֲאג ּונֵי ַמגְ נָא וַ אֲ צוּלֵ י ַמ ְצלָ א .וְ ִאם יוּכַ ל ִל ְלמוֹ ד אֵ יזֶה ְפ ָר ִקים ִמ ּ ִמ ְׁשנָיוֹ ת ַעל
סַ ם חַ ִּיים ְלעוֹ ֶ ׂ
ימה יוֹ ִסף הֶ אָ ָרה ַעל
יָבין ַמה ּ ׁ ֶש ּמוֹ צִ יא ִמ ּ ִפיו .וְ ִאם יִ ְק ָרא הַ ּ ִמ ְׁשנָיוֹ ת ִּבנְ ִע ָ
הַ ּ ֵס ֶדר ו ְּלפָ חוֹ ת ִ
נ ְַפ ׁשוֹ וְ יִ ְׁש ַּכב וְ ָע ְרבָ ה ְׁשנָתוֹ וְ הַ לּ וֹ ֵמד חַ ''י ּ ְפ ָר ִקים ְ ּבכָ ל יוֹ ם הוּא ִּתיקוּן ִליסוֹ ד הַ נִ ְק ָרא חַ ''י
וָ חַ ''י ָּבהֶ ם וְ נִ יצוֹ צוֹ ת הַ ְ ּקדוֹ ׁשוֹ ת אֲ ׁ ֶשר ְ ּב ִס ְט ָרא אַ ֲח ָרא ּ ֵבין הַ ּ ֵמ ִתים חָ יוֹ יִ ְחי ּו וְ יַעֲ ל ּו ִל ְמקוֹ ם
ְקדו ׁ ָּשה וּבָ חַ ְר ּ ָת ַּבחַ ִּיים:

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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