
 מצוות הפרט בארץ כג:-פרק כאתצא -פרשת כי
י י  ְלָחָמה ַעל-כִּ ְביֹו. -ֹלֶהיָך ְבָיֶדָך-ֹאְיֶביָך; ּוְנָתנֹו ה' א  -ֵתֵצא ַלמִּ יָת שִּ ְבָיה יאְוָשבִּ יָת ַבשִּ -ֵאֶשת ְיַפת ְוָראִּ

ָשה; ֹתַאר ְלָחה ֶאת-ַוֲהֵבאָתּה ֶאל יב. ְוָחַשְקָת ָבּה ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ -ֹראָשּה ְוָעְשָתה ֶאת-תֹוְך ֵביֶתָך; ְוגִּ
ָפְרֶניָה.  יָרה ֶאת יגצִּ ְמַלת -ְוֵהסִּ ְבָיּה ֵמָעֶליָה ְוָיְשָבה ְבֵביֶתָך ּוָבְכָתה שִּ יָה ְוֶאת-ֶאתשִּ ָמּה-ָאבִּ ים;  אִּ ֶיַרח ָימִּ
ָשהְוַאַחר ֵכן  ם יד. ָתבֹוא ֵאֶליָה ּוְבַעְלָתּה ְוָהְיָתה ְלָך ְלאִּ ַלְחָתּהֹלא ָחַפְצָת ָבּה -ְוָהָיה אִּ ְלַנְפָשּה ּוָמֹכר  ְושִּ

ְמְכֶרָנה -ֹלא ְתַעֵמר ָבּה -; ֹלאֶסףַבכָ תִּ יָתּהתִּ נִּ י טו                   .   ַתַחת ֲאֶשר עִּ ים ָהַאַחת -כִּ יש ְשֵתי ָנשִּ ְהֶייןָ ְלאִּ תִּ
ים -ְוָיְלדּו ְשנּוָאהְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה יָאה. ָהֲאהּוָבה ְוַהְשנּוָאהלֹו ָבנִּ  ְוָהָיה ְביֹום טז; ְוָהָיה ַהֵבן ַהְבֹכר ַלְשנִּ

ילֹו ֶאת ְהֶיה לוֹ -ָבָניו ֵאת ֲאֶשר-ַהְנחִּ י  יזַהְשנּוָאה ַהְבֹכר.   -ְפֵני ֶבן-ַעל ָהֲאהּוָבה-ֶבן-ֹלא יּוַכל ְלַבֵכר ֶאת-יִּ כִּ
ם בְ  ַהְשנּוָאה-ַהְבֹכר ֶבן-ֶאת י ְשַניִּ יר ָלֶתת לֹו פִּ י-ֹכל ֲאֶשרַיכִּ ָמֵצא לֹו: כִּ ית ֹאנוֹ הּוא -יִּ ְשַפט לֹו מִּ  ֵראשִּ

י יח             ַהְבֹכָרה.  ְהֶיה-כִּ יש יִּ ְסרּו ֹאתֹו -סֹוֵרר ּומֹוֶרה ֵבן ְלאִּ מֹו; ְויִּ יו ּוְבקֹול אִּ ֵאיֶננּו ֹשֵמַע ְבקֹול ָאבִּ
ְשַמע ֲאֵליֶהם.  יאּו ֹאתֹו ֶאל יטְוֹלא יִּ מֹו; ְוהֹוצִּ יו ְואִּ ירֹו ְוֶאל-ְוָתְפשּו בֹו ָאבִּ ְקֵני עִּ ְוָאְמרּו  כְמֹקמֹו. ַשַער -זִּ

ירֹו ְבֵננּו ֶזה סֹוֵרר ּוֹמֶרה-ֶאל ְקֵני עִּ ים -ּוְרָגֻמהּו ָכל כאֵאיֶננּו ֹשֵמַע ְבֹקֵלנּו; זֹוֵלל ְוֹסֵבא. -זִּ ירֹו ָבֲאָבנִּ ַאְנֵשי עִּ
ְרֶבָך; ְוָכל קִּ ַעְרָת ָהָרע מִּ ָראּו. -ָוֵמת ּובִּ ְשְמעּו ְויִּ ְשָרֵאל יִּ י כב                        יִּ ְשַפט-ְוכִּ יש ֵחְטא מִּ ְהֶיה ְבאִּ -יִּ

יָת ֹאתֹו ַעלוְוהּוָמת: -ָמֶות ְבָלתֹו ַעל-ֹלא כג. ֵעץ- ְָתלִּ ין נִּ י-ָתלִּ ְקְבֶרנּו ַבּיֹום ַההּוא-ָהֵעץ כִּ י-ָקבֹור תִּ ְלַלת -כִּ קִּ
ים ָתלּוי; ְוֹלא ְתַטֵמא ֶאת-א   ְרֶאה ֶאת-ֹלא א                ֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה.-ַאְדָמְתָך ֲאֶשר ה' א  -ֹלהִּ שֹור -תִּ

יָך אֹו ֶאת ְת -ָאחִּ ים ְוהִּ ָדחִּ יֵבם ַעַלְמָת ֵמֶהם: ֵשיֹו נִּ יָך. ָהֵשב ְתשִּ ם בְלָאחִּ יָך ֵאֶליָך ְוֹלא -ְואִּ ֹלא ָקרֹוב ָאחִּ
יָך ֹאתֹו ַוֲהֵשֹבתֹו לֹו. -ַוֲאַסְפתֹו ֶאל-ְיַדְעתוֹ  ְמָך ַעד ְדֹרש ָאחִּ ְוֵכן ַתֲעֶשה ַלֲחֹמרֹו ְוֵכן ַתֲעֶשה  גתֹוְך ֵביֶתָך ְוָהָיה עִּ

ְמָלתֹו ְוֵכן ַת  יָך ֲאֶשר-ֲעֶשה ְלָכלְלשִּ ְתַעֵלם.   -ֲאֵבַדת ָאחִּ ֶמנּו ּוְמָצאָתּה: ֹלא תּוַכל ְלהִּ -ֹלא ד            ֹתאַבד מִּ
ְרֶאה ֶאת ְתַעַלְמָת ֵמֶהם: -תִּ ים ַבֶדֶרְך ְוהִּ יָך אֹו שֹורֹו ֹנְפלִּ ים ֲחמֹור ָאחִּ מֹו. ָהֵקם ָתקִּ -ֹלאה                         עִּ

ְהֶיה י יִּ ָשה-ֶגֶבר ַעל-ְכלִּ י תֹוֲעַבת ה' א  -ְוֹלא אִּ ָשה: כִּ ְמַלת אִּ ְלַבש ֶגֶבר שִּ                      ֹעֵשה ֵאֶלה.  -ֹלֶהיָך ָכל-יִּ
ָקֵרא ו  י יִּ פֹור-ַקןכִּ ים ְוָהֵאם ֹרֶבֶצת ַעל-ֵעץ אֹו ַעל-ְלָפֶניָך ַבֶדֶרְך ְבָכל צִּ ים אֹו ֵביצִּ ים הָ -ָהָאֶרץ ֶאְפֹרחִּ ֶאְפֹרחִּ

ים-אֹו ַעל ַקח ָהֵאם ַעל-ֹלא-ַהֵביצִּ ים.-תִּ ַקח-ָהֵאם ְוֶאת-ֶאת ַשֵלַח ְתַשַלח ז ַהָבנִּ ים תִּ יַטב -ַהָבנִּ ָלְך ְלַמַען יִּ
ים.       ְבֶנה  ח   ָלְך ְוַהֲאַרְכָת ָימִּ י תִּ תכִּ יָת  ַביִּ י-ְלַגֶגָך; ְוֹלאַמֲעֶקה ָחָדש ְוָעשִּ ים ְבֵביֶתך כִּ ים ָדמִּ ֹפל -ָתשִּ ַהֹנֵפל יִּ

ֶמנּו.  ְזַרע -ֹלא טמִּ ם ַכְרְמָךתִּ ְלָאיִּ ְזָרע ּוְתבּוַאת-ֶפן :כִּ ְקַדש ַהְמֵלָאה ַהֶזַרע ֲאֶשר תִּ ַתֲחֹרש -ֹלא י            ַהָכֶרם. תִּ
ְלַבש  יאַיְחָדו.  ּוַבֲחֹמר-ְבשֹור ים ַיְחָדו.                       ַעְטֵנזשַ ֹלא תִּ ְשתִּ ים יבֶצֶמר ּופִּ לִּ -ָלְך ַעל-ַתֲעֶשה ְגדִּ

י יג                        ָבּה. -ַאְרַבע ַכְנפֹות ְכסּוְתָך ֲאֶשר ְתַכֶסה ָשה-כִּ יש אִּ ַקח אִּ ְוָשם  יד   .ּוָבא ֵאֶליָה ּוְשֵנָאּה; יִּ
א ָעֶליָה ֵשם ָרע; ְוָאַמר ֶאת ים ְוהֹוצִּ יֹלת ְדָברִּ י-ָלּה ֲעלִּ ָשה ַהֹזאת ָלַקְחתִּ י -ְוֹלא ָוֶאְקַרב ֵאֶליהָ  ָהאִּ ָמָצאתִּ

ים.  ָמּהְוָלַקח  טוָלּה ְבתּולִּ י ַהַנֲעָר ְואִּ יאּו ֶאתֲאבִּ יר-ְבתּוֵלי ַהַנֲעָר ֶאל-; ְוהֹוצִּ ְקֵני ָהעִּ ְוָאַמר  טז     ַהָשְעָרה.-זִּ
י ַהַנֲעָר ֶאל ים: ֶאת-ֲאבִּ ָשה-ַהְזֵקנִּ יש ַהֶזה ְלאִּ י ָלאִּ י ָנַתתִּ תִּ ְשָנֶאָה. -בִּ ֵנהיז ַוּיִּ יֹל-ְוהִּ ים  תהּוא ָשם ֲעלִּ ְדָברִּ

י; ּוָפְרשּו -ֵלאֹמר ֹלא תִּ ים ְוֵאֶלה ְבתּוֵלי בִּ ְתָך ְבתּולִּ י ְלבִּ ְמָלהָמָצאתִּ ְקנֵ  ַהשִּ ְפֵני זִּ ירלִּ ְקֵני  יח. י ָהעִּ ְוָלְקחּו זִּ
יר וא ֶאת-ָהעִּ ְסרּו ֹאתֹו.-ַההִּ יש; ְויִּ י ַהַנֲעָרה ֶכֶסףְוָעְנשּו ֹאתֹו ֵמָאה  יט ָהאִּ י -ְוָנְתנּו ַלֲאבִּ יא ֵשם ָרעכִּ ַעל  הֹוצִּ

ְשָרֵאל; ָשה ֹלא-ְולוֹ  ְבתּוַלת יִּ ְהֶיה ְלאִּ ם כ                        . ָיָמיו-יּוַכל ְלַשְלָחּה ָכל-תִּ ֶמת ָהָיה ַהָדָבר-ְואִּ  א 
ים ַלַנֲעָר. -ַהֶזה: ֹלא ְמְצאּו ְבתּולִּ יאּו ֶאת כאנִּ יָרּה -ֶפַתח ֵבית-ַהַנֲעָר ֶאל-ְוהֹוצִּ יָה ּוְסָקלּוָה ַאְנֵשי עִּ ָאבִּ

ים ָוֵמָתה י-ָבֲאָבנִּ ַעְר -כִּ יָה; ּובִּ ְזנֹות ֵבית ָאבִּ ְשָרֵאל לִּ ְרֶבָך. ָעְשָתה ְנָבָלה ְביִּ קִּ י כב                        ָת ָהָרע מִּ -כִּ
יש  ָמֵצא אִּ םיִּ ָשה ְבֻעַלת-ֹשֵכב עִּ ם-ְשֵניֶהם-ּוֵמתּו ַגם ַבַעל-אִּ יש ַהֹשֵכב עִּ ַעְרָת ָהָרע -ָהאִּ ָשה; ּובִּ ָשה ְוָהאִּ ָהאִּ
ְשָרֵאל.  ּיִּ ְהֶיה  כג                מִּ י יִּ יש ֹאָרָשה ַנֲעָר ְבתּוָלה ְמ כִּ יש; ּוְמָצָאּה אִּ ירְלאִּ ָמּה ָבעִּ  כד                      .ְוָשַכב עִּ

ים ָוֵמתּו-ְשֵניֶהם ֶאל-ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת וא ּוְסַקְלֶתם ֹאָתם ָבֲאָבנִּ יר ַההִּ -ְדַבר ֲאֶשר ֹלא-ַהַנֲעָר ַעל-ֶאת-ַשַער ָהעִּ
יר ְוֶאת יש ַעל-ָצֲעָקה ָבעִּ ָנה ֶאת-ְדַבר ֲאֶשר-ָהאִּ ְרֶבָך.-עִּ קִּ ַעְרָת ָהָרע מִּ ם כה         ֵאֶשת ֵרֵעהּו; ּובִּ  ֶדהַבשָ  -ְואִּ
יש ֶאת ְמָצא ָהאִּ יק-יִּ זִּ יש ֲאֶשר-ַהַנֲעָר ַהְמֹאָרָשה ְוֶהח  ָמּה: ּוֵמת ָהאִּ יש ְוָשַכב עִּ ָמּה-ָבּה ָהאִּ  כו ְלַבדֹו.-ָשַכב עִּ

יש ַעל-ְוַלַנֲעָר ֹלא י ַכֲאֶשר ָיקּום אִּ ֵכן ַהָדָבר ַהֶזה. -ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפש-ַתֲעֶשה ָדָבר ֵאין ַלַנֲעָר ֵחְטא ָמֶות: כִּ
יַע ָלּה.  כז י ַבָשֶדה ְמָצָאּה; ָצֲעָקה ַהַנֲעָר ַהְמֹאָרָשה ְוֵאין מֹושִּ י כח                     כִּ יש -כִּ ְמָצא אִּ ַנֲעָר יִּ

ְמָצאּו. ֹאָרָשה-ְבתּוָלה ֲאֶשר ֹלא ָמּה; ְונִּ יש ַהֹשֵכב  כט ּוְתָפָשּה ְוָשַכב עִּ ָמּה ְוָנַתן ָהאִּ י ַהַנֲעָר עִּ ים -ַלֲאבִּ שִּ ֲחמִּ
ָשה-ְולוֹ ; ָכֶסף ְהֶיה ְלאִּ ָנּה תִּ יש -ֹלא א       .           ָיָמיו-ָכל יּוַכל ַשְלָחּה-ֹלא-ַתַחת ֲאֶשר עִּ ַקח אִּ ֵאֶשת -ֶאתיִּ

יו יו; ְוֹלא ְיַגֶלה ְכַנף ָאבִּ ְקַהל ה'. ּוְכרּות ָשְפָכה ַדָכא-ְפצּועַ  ָיֹבא-ֹלא ב                         .           ָאבִּ                      בִּ
י ֹלא ַמְמֵזר ָיֹבא-ֹלא ג ירִּ ְקַהל ה': ַגם דֹור ֲעשִּ ְקַהל ה'. -בִּ י-ֹלא ד                         ָיֹבא לֹו בִּ י ּומֹוָאבִּ  ָיֹבא ַעמֹונִּ

י ֹלא ירִּ ְקַהל ה': ַגם דֹור ֲעשִּ ְקַהל ה' ַעדיָ -בִּ ְדמּו ֶאְתֶכם ַבֶלֶחם -ְדַבר ֲאֶשר ֹלא-ַעלה עֹוָלם. -ֹבא ָלֶהם בִּ קִּ
ם; ַוֲאֶשר ָשַכר ָעֶליָך ֶאת ְצָריִּ מִּ ם ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם מִּ ְלָעם ֶבן-ּוַבַמיִּ ְפתֹור ֲאַרם -בִּ םְבעֹור מִּ -ַנֲהַריִּ

ְשמֹ -ָאָבה ה' א  -ְוֹלא ו ְלַקְלֶלָך. ְלָעם ַוַּיֲהֹפְך ה' א  -ַע ֶאלֹלֶהיָך לִּ י-ֹלֶהיָך ְלָך ֶאת-בִּ ְבָרָכה: כִּ ֲאֵהְבָך  ַהְקָלָלה לִּ
ְדֹרש ְשֹלָמם ְוֹטָבָתם ָכל-ֹלא ז ֹלֶהיָך.-ה' א   י ְתַתֵעב-ֹלא ח   ָיֶמיָך ְלעֹוָלם.  -תִּ יָך הּוא;  ֲאֹדמִּ י ָאחִּ כִּ
י ְתַתֵעב-ֹלא ְצרִּ י מִּ יָת ְבַאְרצֹו. -כִּ ים ֲאֶשר טֵגר ָהיִּ ָּוְלדּו ָלֶהם -ָבנִּ ייִּ ישִּ ְקַהל ה'. ָיֹבא-דֹור ְשלִּ  ָלֶהם בִּ

 

  ומקבילות הפרק מבנה המשך :ב עמוד 

מההקבלה 
למדו חז"ל 
שזינתה 

, גם ארוסה
 א.2במקרה 

 א2

 ב2

 א1

הריסת 
 המשפחה

 הציר

הקבלה 
 בעונשים

 ב1

אשת יפת 
 תואר.

נזכרים 
אותם 

ביטויים 
כמו בדיני 

אישות לומר 
שעליה 

חלים אותם 
 דינים.

באשת יפת 
נזכרים  תואר

 אותם ביטויים
כמו בדיני 

 אישות 
שעליה  לומר

חלים אותם 
 דינים.

 : מקבילות
מצוות מהדיברות 
האחרונות ובעיקר 

לא תנאף, לא 
. תגנוב ולא תענה

המצוות  4רצף 
הראש' מזכירים 

 את אבשלום. 

ביטויים הלקוחים 
מיעקב ומהווים 
ביקורת עליו: 

ַהב כט,יח ַיֲעֹקב  ַוֶּיא 
ָרֵחל...ַוַיְרא ה' ֶאת 
י ֵלָאה...  ְשנּוָאה כִּ

י מט,א: ְראּוֵבן  ְבֹכרִּ
י  יתַאָתה ֹכחִּ  ְוֵראשִּ
י  ...אֹונִּ



 

 

Parashat Ki Tetze 

The laws of an eshet yefat to'ar – the woman taken in battle – are very difficult 
to understand, and we will not spend time explaining them here. Nevertheless, it 
is worthwhile to note that the Torah makes clear that once she is accepted into 
the Jewish community she is to be treated with the full rights of any Jewish 
woman. The Torah does not allow discrimination against her. 

Another point worth noting is that even as the Torah shows great respect for the 
patriarchs, we find a number of indications that their behavior was not perfect. 
The patriarchs were not angels, and may have erred. In our parasha, we find that 
Ya'akov is critiqued for having married sisters and corrective suggestions are 
made. 

Thus we see that the Torah serves as a model of equality, viewing every person 
as being equal before God. 

 


