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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום א'
תורה -

ויקרא פרק טז'

משה אַ ח ֲֵרי מוֹ ת ְׁשנֵי ְּבנֵי אַ ֲהרֹן ְּבקָ ְרבָ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
ֶׁ
)א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
תו) :א(
תו) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה אַ ח ֲֵרי מוֹ ת ְׁשנֵי ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן ְ ּבקָ ְרבָ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ יָ ּמֻ ּ
וַ יָּמֻ ּ
קֳדם יְ ָי ו ִּמית ּו:
יתא ָ
ֹשה ָּב ַתר ְ ּד ִמית ּו ְּת ֵרין ְּבנֵי אַ הֲ רֹן ְּבקָ רוֹ בֵ יהוֹ ן אֶ ּ ׁ ָש ָתא נו ְּכ ֵר ָ
ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

משה ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך וְ אַ ל ָיבֹא ְבכָ ל ֵעת אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)ב( וַ יּ ֶ
ָמות ִּכי ּ ֶב ָענָן אֵ ָראֶ ה ַעל
ִמ ֵּבית לַ ּ ָפ ֹרכֶ ת אֶ ל ּ ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ אָ רֹן וְ לֹא י ּ
משה ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ הֲ רֹן אָ ִח ָ
יך וְ אַ ל יָ ֹבא ְבכָ ל ֵעת אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
הַ ּ ַכ ּפ ֶֹרת) :ב( וַ יּ ֶ
ָמות ִּכי ּ ֶב ָענָן אֵ ָראֶ ה ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת:
ִמ ּ ֵבית לַ ּפָ רֹכֶ ת אֶ ל ּ ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ אָ רֹן וְ לֹא י ּ

)ב(

קֳדם ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא ִ ּדי ַעל
ֹשה ַמ ּ ֵלל ִעם אַ הֲ רֹן אָ חו ְּך וְ לָ א יְ הֵ י ָעלֵ ל ְּבכָ ל ִע ָ ּדן ְלקו ְּד ׁ ָשא ִמ ּגָ יו ְלפָ ֻר ְכ ּ ָתא ִל ָ
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
וַ ַ
אֲרי ַּבעֲ ָננָא אֲ נָא ִמ ְתגְּ ִלי ַעל ּ ֵבית ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא:
אֲרוֹ נָא וְ לָ א יְ מוּת ֵ

הרֹן אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ְ ּבפַ ר ּ ֶבן ָּבקָ ר ְלחַ ּ ָטאת וְ אַ יִ ל ְלעֹלָ ה) :ג( ְ ּבזֹאת יָ ֹב א
)ג( ְּב ֹזאת ָי ֹבא אַ ֲ
אַ הֲ רֹן אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ְ ּבפַ ר ּ ֶבן ָּבקָ ר ְלחַ ּ ָטאת וְ אַ יִ ל ְלעֹלָ ה) :ג( ְּב ָדא יְ הֵ י ָעלֵ ל אַ הֲ רֹן ְלקו ְּד ׁ ָשא ְּבתוֹ ר ַּבר
אתא ו ְּדכַ ר לַ עֲ לָ ָתא:
ּתוֹ ֵרי ְלחַ ּ ָט ָ

ובאַ ְבנֵט ַּבד י ְַח ּגֹר
שרוֹ ּ ְ
יו ַעל ְּב ָ ׂ
)ד( ְּכתֹ נֶת ַּבד ֹק ֶד ׁש יִ ְל ָּב ׁש ּ ִ
ומ ְכנְ סֵ י בַ ד יִ ְה ּ
שם) :ד( ְּכתֹ נֶת ַּבד
ולבֵ ׁ ָ
שרוֹ ּ ְ
וב ִמצְ נֶפֶ ת ַּבד יִ צְ נֹף ִּבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש הֵ ם וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם אֶ ת ְּב ָ ׂ
ְּ
וב ִמצְ נֶפֶ ת ַּבד יִ ְצ ֹנף ִ ּבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש
ובאַ ְבנֵט ַּבד י ְַח ּגֹר ּ ְ
יו ַעל ְ ּב ָ ׂשרוֹ ּ ְ
ק ֶֹד ׁש יִ ְל ָּב ׁש ּ ִ
ומ ְכנְ סֵ י בַ ד יִ ְה ּ
יה
שם) :ד( ִּכ ּת ּונָא ְדבוּצָ א קו ְּד ׁ ָשא יִ ְל ָּב ׁש ו ִּמ ְכנְ ִסין ְ ּדבוּץ יְ הוֹ ן ַעל ִּב ְס ֵר ּ
ולבֵ ׁ ָ
הֵ ם וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם אֶ ת ְ ּב ָ ׂשרוֹ ּ ְ
יה וְ י ְַל ְּב ִׁש ּנוּן:
יה ְלבו ׁ ֵּשי קו ְּד ׁ ָשא ִא ּנוּן וְ י ְַסחֵ י ְב ַמ ּיָא יָת ִּב ְס ֵר ּ
יש ּ
ו ְּבהֶ ְמ ָינָא ְדבוּצָ א יֵסַ ר ו ְּב ִמצְ נ ְֶפ ּ ָתא ְדבוּצָ א יָחֵ ת ְּב ֵר ׁ ֵ
)ה (

ירי ִעזִ ּים ְלחַ ּ ָטאת וְ אַ יִ ל אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה:
ומאֵ ת עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ּקַ ח ְׁשנֵי שְׂ ִע ֵ
ּ ֵ

ירי ִעזִ ּים ְלחַ ּ ָטאת וְ אַ יִ ל אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה) :ה( ו ִּמן ְּכנִ ְׁש ּ ָתא
ומאֵ ת עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ּקַ ח ְׁשנֵי שְׂ ִע ֵ
)ה ( ּ ֵ
אתא ו ְּדכַ ר חַ ד לַ עֲ לָ ָתא:
ירי ִעזִ ּין ְלחַ ּ ָט ָ
ִ ּד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ּ ַסב ְּת ֵרין צְ ִפ ֵ

וב ַעד ּ ֵביתוֹ :
אֲשר לוֹ וְ ִכ ּ ֶפר ַּבעֲ דוֹ ּ ְ
)ו( וְ ִה ְק ִריב אַ הֲ רֹן אֶ ת ּ ַפר הַ חַ ּ ָטאת ׁ ֶ
ביתוֹ ) :ו( וִ יקָ ֵרב אַ הֲ רֹן
וב ַעד ּ ֵ
ֲשר לוֹ וְ ִכ ּ ֶפר ַּבעֲ דוֹ ּ ְ
אַ הֲ רֹן אֶ ת ּ ַפר הַ חַ ּ ָטאת א ׁ ֶ
)ו(

וְ ִה ְק ִריב
יָת ּתוֹ ָרא

יה:
ית ּ
יה וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לוֹ ִהי וְ ַעל ֱאנ ַׁש ּ ֵב ֵ
אתא ִ ּדי לֵ ּ
ְדחַ ּ ָט ָ

רש"י
)א( וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני
אהרן וגו'  -מה ת"ל היה רבי אלעזר בן
עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא
אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב בא
אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב
בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני זה זרזו
יותר מן הראשון לכך נאמר אחרי מות שני
בני אהרן:
)ב( ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך
ואל יבא  -שלא ימות כדרך שמתו בניו :ולא
ימות  -שאם בא הוא מת :כי בענן אראה -
כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני ולפי
שגלוי שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבא זהו

פשוטו .ומדרשו לא יבא כי אם בענן הקטרת
ביוה"כ:
)ג( בזאת  -גימטריא שלו ד' מאות ועשר רמז
לבית ראשון :בזאת יבא אהרן וגו'  -ואף זו
לא בכל עת כי אם ביוה"כ כמו שמפורש
בסוף הפרשה בחדש השביעי בעשור לחודש:
)ד( כתנת בד וגו'  -מגיד שאינו משמש לפנים
בשמונה בגדים שהוא משמש בהם בחוץ שיש
בהם זהב לפי שאין קטיגור נעשה סניגור
)ר"ה כו( אלא בד' ככהן הדיוט וכולן של בוץ:
קדש ילבש ) -ת"כ( שיהיו משל הקדש :יצנף
 כתרגומו יחית ברישיה יניח בראשו כמו)בראשית לט( ותנח בגדו ואחתתיה :ורחץ
במים  -אותו היום טעון טבילה בכל
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)ו( את פר החטאת אשר לו  -האמור למעלה
ולמדך כאן שמשלו הוא בא ולא משל צבור:
וכפר בעדו ובעד ביתו ) -יומא לו ת"כ(
מתודה עליו עונותיו ועונות ביתו:

חליפותיו )יומא ל'( .וחמש פעמים היה
מחליף מעבודת פנים לעבודת חוץ ומחוץ
לפנים ומשנה מבגדי זהב לבגדי לבן ומבגדי
לבן לבגדי זהב ובכל חליפה טעון טבילה ושני
קדושי ידים ורגלים מן הכיור:

נביא

– יחזקאל כב' א'-ו'

)א( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
הֲת ְׁש ּפֹט אֶ ת ִעיר הַ ָ ּד ִמים וְ הוֹ ַד ְע ּ ָתהּ אֵ ת ָּכל
ִ
)ב( וְ אַ ּ ָתה בֶ ן אָ ָדם ה ֲִת ְׁש ּפֹט
ּתוֹ עֲ בוֹ ֶ
תיהָ ) :ב( ואת בר אדם התוכח התוכח ית קרתא דאשדי דם זכאי בגוה וחוי לה ית כל
)א( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:

תועבתהא:

הוִ ה ִעיר ׁשֹפֶ כֶ ת ָ ּדם ְּבתוֹ כָ הּ לָ בוֹ א ִע ּ ָת ּה וְ ָעשְׂ ָתה
)ג( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱ ֹ
מאָ ה) :ג( ותימר כדנן אמר יי אלהים קרתא דאשדי דם זכאי בגוה מטא עדן
ולים ָעלֶ יהָ ְל ָט ְ
גִ לּ ּ ִ
תברה ודפלחין לטעותא בגוה בדיל לסאבותא:

יבי י ַָמיִ ְך
ֲשר ָעשִׂ ית ָט ֵמאת וַ ּ ַת ְק ִר ִ
ובגִ לּ ּולַ יִ ְך א ׁ ֶ
אֲשר ׁ ָשפַ ְכ ְּת אָ ׁ ַש ְמ ְּת ּ ְ
ֶׁ
)ד( ְּב ָד ֵמ ְך
וַ ּ ָתבוֹ א ַעד ְׁשנוֹ ָתיִ ְך ַעל ּ ֵכן נְ ַת ִּת ְ
לסָ ה ְלכָ ל הָ אֲ ָרצוֹ ת) :ד( בחובת
יך חֶ ְר ּ ָפה לַ ּגוֹ יִ ם וְ קַ ָּ

דם זכאי דאשדת חבת ובפולחן טעותך דפלחת אסתאבת וקריב יום תבריך ומטא עדן בישתיך על כן
יהבתיך חסודין לעממיא ולעיב לכל מדינתא:

הומה:
סו בָ ְך ְט ֵמאַ ת הַ ּ ׁ ֵשם ַר ַּבת הַ ּ ְמ ּ ָ
הַ ְ ּקרֹבוֹ ת וְ הָ ְר ֹחקוֹ ת ִמ ּ ֵמ ְך יִ ְתקַ ְ ּל ּ

)ה (
ודרחיקין מניך יתלעבון ביך סואבת שמא דסגיאין אתרגושתהא:

יו בָ ְך ְל ַמ ַען ְׁשפָ ְך ָ ּדם:
ִה ּנֵה נְ שִׂ יאֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ׁ
יש ִלזְ רֹעוֹ הָ ּ

)ו(
לתוקפיה הוו ביך בדיל למשפך דם זכאי:

)ה( דקריבין

)ו( הא רברבי ישראל גבר

רש"י
)ב( התשפוט את עיר הדמים  -ירושלים.
והודעתה  -מפיק ה"א והודעתה אותה:
)ג( עיר שופכת דם בתוכה לבוא עתה  -הרי
זה מקרא מסורס וזהו פיר' עיר שופכת דם
בתוכה אמר ה' אלהים לבוא עתה .ועשתה
גילולים  -כמו ואשר עשתה גלולים וגו':

כתובים

)ד( עד שנותיך  -גזירת ונושנתם )דברים ד(
בגי' שאמר משה .וקלסה  -דבה שהכל
נדברים ביד פרלרי"ץ בלע"ז:
)ה( יתקלסו בך  -ומה היא הקלסות טמאת
השם זו היא שטמאת את שמה שהיו נקראים
עם קדוש בנים ליוצרם וגרמו עצמם להקראו'
עם טמא שפתים )ישעיה ו(:
)ו( איש לזרועו  -כל דאלים גבר:

 -משלי פרק כה' טז'-כא'

נו וַ הֲ קֵ אתוֹ :
ְ ּדבַ ׁש ָמצָ ָ
את ֱאכֹל ַ ּדיּ ֶָּך ּ ֶפן ִּתשְׂ ָּב ֶע ּ ּ

)טז(
תשבע ותתיביניה:

הֹקַ ר ַרגְ ְל ָך ִמ ּ ֵבית ֵר ֶע ָך ּ ֶפן יִ שְׂ ָּבעֲ ָך ּושְׂ נֵאֶ ָך:

)יז(
ומסניך:

)טז( דבשא משכחת אכול סופקנך דלא

)יז( כלא רגלך מן ביתיה דרחמך דלא נסבעך
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הו עֵ ד ׁ ָשקֶ ר:
נון ִא ׁ
יש ֹענֶה ְב ֵר ֵע ּ
ֵמ ִפיץ וְ חֶ ֶרב וְ חֵ ץ ׁ ָש ּ

)יח(
שנינא גברא דמסהד על חבריה סהדותא דשקרא:

מוע ֶדת ִמ ְב ָטח בּ וֹ גֵד ְּביוֹ ם צָ ָרה:
ׁ ֵשן ר ָֹעה וְ ֶר ֶגל ּ ָ

)יט(
היכנא סבריה דבזוזא ביומא דעקתא:

)יח( איך פריעא וסיפא נגידא

)יט( איך שינא בישתא ורגלא מועדא

ש ִרים ַעל לֶ ב ָרע) :כ( דשקל מרטוטא
)כ( ַמעֲ ֶדה ּ ֶב ֶגד ְּביוֹ ם קָ ָרה ח ֶֹמץ ַעל נ ֶָתר וְ ׁ ָשר ַּב ּ ִׁ
מן חבריה ביום דקרתא היך הוא דרמי חילא על נתרא ומצרף ללבא כיכא היך ססא למנא ואיך מלטיתא
בקיתא היכנא בריותא מחדא לביה דגברא:

הו ָמיִ ם:
הו לָ חֶ ם וְ ִאם צָ ֵמא הַ ְׁשקֵ ּ
)כא( ִאם ָר ֵעב שׂ נַאֲ ָך הַ א ֲִכלֵ ּ

)כא( אין כפן סנאך אוכליה

לחמא ואין צחי אשקיה מיא:

רש"י
)טז( דבר מצאת  -וגו':
)יז( הוקר רגלך  -כשם שאם מצאת דבש
והוא מתוק לחכך את' צריך שלא תאכל ממנו
פן תשבענו והקאתו כך הוקר רגלך מבית רעך
אע"פ שהוא מקרבך מנע מלבא שם יום יום
פן ישבעך וישנא אותך ,ולענין מדרשו אל תהי
רגיל לחטוא שוגג ולהביא תמיד חטאו'
ואשמות לבית ה' שנקרא רע לישראל דכתי'
זה דודי וזה רעי:
)יח( מפיץ וחרב  -שם כלי מלחמ':
)יט( שן רעה  -רצוצה .מועדת  -כמו ולא
מעדו קרסולי )תהלים יח( .מבטח בוגד -
מכזב בו ביום צרתו כשן רצוצה ומועדת:
)כ( מעדה בגד ביום קרה  -בגד עדים בגד

משנה

מוסר כלי שהוא ראוי להסירו מעליו לפי
שהוא בלוי כדמתרגמינן ויסר ויעדי ,וזה
פתרונו בגד בלוי הרי הוא ביום קרה כחומץ
על נתר .נתר  -מין אדמה רכה כגון אדמה
שלנו הנקרא קריד"א והיו חוקקים אותה
ועושין כלים ואם יפול בו חומץ ממסמסו
ונשחת .אף שר בשירים על לב רע  -דומה
לשניהם ומה הוא שר בשירים זה המלמד
תורה לתלמיד רשע אשר אין בלבו לקיימה:
)כא( אם רעב שנאך  -כמשמעו ,ורבותינו
פירשוהו על יצר הרע אם רעב הוא ואומר לך
להשביעו בעבירו' משוך את עצמך לבית
המדרש והאכילהו מלחמה של תורה וכן
השקהו מים מימיה של תורה:

 -כלאים פרק ה'

טועוֹ ת ְּכ ִה ְלכָ ָתן,
)א( ּ ֶכ ֶרם ׁ ֶשחָ ַרבִ ,אם י ֶׁש בּ וֹ ְללַ ּקֵ ט ֶע ֶ ׂ
שר גְּ פָ נִ ים ְלבֵ ית ְסאָ ה ּונְ ּ
וביָאִ ,אם יֶש בּ וֹ ְלכַ ּוֵן
ָטוע ִע ְרבּ ּ ְ
הוא נ ּ ַ
הֲ ֵרי זֶה נִ ְק ָרא ּ ֶכ ֶרם ַ ּדלֶ ּ .כ ֶרם ) ַּדל( ׁ ֶש ּ
לש ,הֲ ֵרי זֶה כֶ ֶרם ,וְ ִאם לָ או ,אֵ ינוֹ כָ ֶרםַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,הוֹ ִאיל
ְׁש ּ ַתיִ ם ֶנ ֶגד ׁ ָש ׁ
הוא נִ ְראֶ ה ְכ ַת ְבנִ ית הַ ְּכ ָר ִמים ,ה ֲֵרי זֶה כָ ֶרם:
וְ ּ
רע"ב ) -א( עשר גפנים לבית סאה  -שיש
בקרקע של בית סאה עשר גפנים לא פחות
מכן :ונטועות כהלכתן  -דהיינו שתים כנגד
שתים ואחת יוצאה זנב ואיןרחוקות זו מזו ואין
זה קרחת הכרם דאותו חרב מאמצעו וזה
נחרב מכל צד :ערבוביא  -שאין הגפנים
מכוונים כשורה :אם יכול לכוין  -בכל הכרם

שתים כנגד שלש ,כגון שיביא חוט ומותח
ומוצא הגזע מכוון שתים כנגד שתים ואחד
יוצא זנב אע"פ שהנוף אינו מכוון הרי זה
כרם .אבל אם מוצא הנוף מכוון והגזע אינו
מכוון אין זה כרם :כתבנית כרמים הרי זה
כרם  -ובעי הרחקה ט"ז אמות ,ואין הלכה
כרבי מאיר:
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ָטוע ַעל ּ ָפחוֹ ת ּ ָפחוֹ ת ֵמאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ
הוא נ ּ ַ
)ב( ּ ֶכ ֶרם ׁ ֶש ּ
כֶ ֶרם .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֶ ּ ) ,כ ֶרם ,וְ (רוֹ ִאין אֶ ת הָ אֶ ְמצָ ִע ּיוֹ ת ְּכ ִאלּ ּו אֵ ינָן:
רע"ב ) -ב( כרם שהוא נטוע על פחות
מארבע אמות .שאין בין שורה לשורה ארבע
אמות :אינו כרם  -ומרחיק ששה טפחים
וזורע את השאר ,דכיון שאין יכול לחרוש
בשוורים ביניהם אין שם כרם עליו :וחכ"א
כרם  -דרואים את האמצעיים כאילו אינם
ומצטרפין החיצונים אם יש ביניהם ריוח

הראוי להם .לפי שדרך בני אדם ליטע שורות
רצופות הרבה ביחד ואותן שראויין להתקיים
ולהעשות כרם ישארו כרם והשאר יהיו
לעצים הלכך אלו האמצעיים הנטועים בתוך
הריוח הראוים להיות בין שורה לשורה רואים
אותם כאילו הם עצים בעלמא והחיצונים
מצטרפים להיות כרם:

יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב
ש ָרה וְ ָרחָ ב אַ ְר ָּב ָעהַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
הוא עוֹ בֵ ר ַּב ּ ֶכ ֶרם ָעמֹק עֲ ָ ׂ
)ג( חָ ִריץ ׁ ֶש ּ
ֹאש הַ ּ ֶכ ֶרם וְ ַעד סוֹ פוֹ  ,הֲ ֵרי זֶה נִ ְראֶ ה ְּכבֵ ין ְׁשנֵי
אוֹ ֵמרִ ,אם הָ יָה ְמפֻ ָּל ׁש ֵמר ׁ
ש ָרה
הוא כַ ּגַ ת .וְ הַ ּגַ ת ׁ ֶש ַּב ּ ֶכ ֶרם עֲ מֻ ּקָ ה עֲ ָ ׂ
ְכ ָר ִמים וְ זוֹ ְר ִעים ְּבתוֹ כוֹ  ,וְ ִאם לָ אוֲ ,ה ֵרי ּ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,זוֹ ְר ִעים ְּבתוֹ כָ ּה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרים.
ורחָ בָ ה אַ ְר ָּב ָעהַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְּ
ש ָער
ורחָ בָ ה אַ ְר ָּב ָעה ,זוֹ ְר ִעין ְּבתוֹ כָ ּה .וְ ִאם הָ יָה ֵ ׂ
ש ָרה ּ ְ
ׁשוֹ ֵמ ָרה ׁ ֶש ַּב ּ ֶכ ֶרם גְּ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
סור:
כּ וֹ ֵת ׁש ,אָ ּ
רע"ב ) -ג( וזורעים בתוכו  -דחשיב הפסק
ורשות אחרת כיון דעמוק עשרה ורחב
ארבעה ומפולש .אבל פחות מעשרה או מד'
או אפילו עמוק עשרה ורחב ארבעה ואינו
מפולש אלא שהכרם מקיפו משלש רוחות ,אין
זורעים בתוכו ,שהרי היא כגת שנחלקו בה
רבי אליעזר ורבנן לקמן ,ורבי אליעזר בן
יעקב סבר כרבנן דאסרי לזרוע בגת :שומרה
שבכרם  -תל גבוה שהשומר עומד עליו

לשמור הכרם ורואה למרחוק :זורעים בתוכה
 ובהא לא פליגי רבנן על רבי אליעזר לפישהיא גבוהה ואין אויר הכרם מקיפה אבל
בגת שאויר הכרם מקיפה אסרי רבנן וכן
הלכה :ואם היה שער כותש  -שהשריגים של
הגפנים שהן קרויין שער היו מתערבים
ומסתבכים למעלה ע"ג השומרה זעג"ז כעלי
במכתש:

טועה ַּב ּגַ ת אוֹ בַ ּנֶקַ ע ,נוֹ ְתנִ ין לָ ּה עֲ בוֹ ָד ָת ּה ,וְ זוֹ ֵר ַע אֶ ת הַ ּמוֹ ָתר.
)ד( ּגֶ פֶ ן ׁ ֶש ִהיא נְ ּ ָ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם אֵ ין ׁ ָשם אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ,לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְל ׁ ָשם .וְ הַ ַּביִ ת
ׁ ֶש ַּב ּ ֶכ ֶרם ,זוֹ ְר ִעין ְּבתוֹ כוֹ :
רע"ב ) -ד( נקע  -בקעים שבשדות כעין
גומות :נותנים לה עבודתה  -ששה טפחים
שזו היא עבודת גפן יחידית :וזורע את
המותר  -ולא אמרינן דמיחזי ככלאים כיון
שהגפן והזרעים בתוך הגת או בתוך הנקע:
אם אין שם ד"א אסור .כדין מחול הכרם

דפרקין דלעיל דנותן ארבע אמות לעבודת
הכרם .ואין הלכה כר' יוסי :והבית שבכרם -
שסביבות הבית יש גפנים :זורעים בתוכו -
ולא אמרינן הואיל והגפנים מקיפים אותו
מארבע רוחותיו אין המחיצות מועילות:

ימ ַתי.
)ה( הַ ּנוֹ טֵ ַע י ָָרק ַּב ּ ֶכ ֶרם אוֹ ְמקַ יֵּםֲ ,ה ֵרי זֶה ְמקַ ֵ ּד ׁש אַ ְר ָּב ִעים וְ חָ ֵמ ׁש גְּ פָ נִ ים .אֵ ָ
טועוֹ ת ַעל
יו נְ ּ
טועוֹ ת ַעל אַ ְר ַּבע אַ ְר ַּבע ,אוֹ ַעל חָ ֵמ ׁש חָ ֵמ ׁש .הָ ּ
יו נְ ּ
) ִּבזְ ַמן( ׁ ֶשהָ ּ
רוחַ ,
ׁ ֵש ׁש ׁ ֵש ׁש ,אוֹ ַעל ׁ ֶשבַ ע ׁ ֶשבַ ע ,הֲ ֵרי זֶה ְמקַ ֵ ּד ׁש ׁ ֵש ׁש ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ְלכָ ל ּ
עֲ גֻלּ וֹ ת וְ לֹא ְמ ֻר ָּבעוֹ ת:
רע"ב ) -ה( הנוטע ירק בכרם  -פירוש
משנה זו פירשתי למטה בסוף זה הקונטרס:

הנוטע ירק בכרם או מקיים  -שרואהו
שצומח ויניחהו :הרי זה מקדש וכו'  -כלל
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משנתינו הוא שלעולם מקדש ט"ז אמה לכל
רוח עגולות .ואע"ג דתנן לעיל הזורע ארבע
אמות של עבודת הכרם אינו מקדש אלא שתי
שורות ,היכא דזורע בין הגפנים מקדש ט"ז
כשיעור כרם גדול דמצטרף עד ששה עשרה.
אמנם איזה כרם שיהיה מרובע ל"ב אמות
על ל"ב אמות והירק נטוע בנקודת אמצעיתו
כשנעגל בתוכו עגול יהיה הקיפו בצלעות
המרובע ויהיה אלכסונו ל"ב אמות ,יתקדש
העיגול כולו שהוא שש עשרה אמה לכל רוח
מן הירק .והנה אם הגפנים נטועות :על
ארבע ארבע  -פירוש שיש בין כל שורה
ושורה ד"א והפרשנו מזה הכרם מרובע ל"ב
על ל"ב ,יהיה המרובע ט' שורות אורך על
ט' שורות רוחב ויפול מהן בתוך העיגול
שבעה שורות אורך על שבעה שורות רוחב
ובכל שורה ז' גפנים שהם מ"ט גפנים יצאו
מהן ד' בזויות חוץ לעיגול וישארו בתוך
העיגול ארבעים וחמש גפנים וזו צורתה.
וכתב הרא"ש ז"ל ק"ל אמאי אין נאסרין עוד
בכל שורה סביב אלו השבע שורות האמצעיות
שבשורה מד' רוחות כי עומדין בתוך שש
עשרה אמה של גפן האמצעי נמצא אוסר
מ"ט גפנים .וי"ל שד' רוחות )נ"ל אמות( שבין
גפן לגפן היינו בלא עיקר הגפנים נמצא שעם
הגפנים יש יותר משש עשרה ע"כ .וכשיהיה
נטועה על :חמשה חמשה  -יחקקנו מרובע
מל"ב על ל"ב יפול בתוך המרובע שבע
שורות אורך על שבע שורות רוחב ויקח אמה
משורה שמינית מכאן ואמה משורה תשיעית
מכאן .וכן קו העגול שאלכסונה שלשים
ושתים יוצא חוץ מן השבע שורות אמה לכל
רוח ,מפני שהשבע שורות יש ביניהם ששה
מרחקים בכל מרחק חמש אמות ואנו צריכין
ל"ב ויהיה מרחק בין קו העגולה ובין קו
השורה הסמוכה לו חוץ למרובע ארבע אמות
וזה צורתו .והנה הגפנים הנכנסים בעגולה
ל"ז גפנים בלבד והנה כיון שלא נשאר בין
אלכסון העגולה ובין השורה הסמוכה לו
מבחוץ אלא ארבע אמות והוא שיעור עבודת
הכרם ,לפי שהשיעור מצומצם ראינו כאילו
העגולה נמשכה עד שהגיעה לשורות

החיצונות שהיה ביניהם ובין קצה האלכסון ד'
אמות וניתוסף באלכסונו ד' אמות לכל רוח
עד שיהיה בעגול אלכסון של ארבעים על
ארבעים ,דכיון שאנו רואין העגול של שלשים
ושתים כאילו מלא ירק בכל מקום ]והד'
אמות היתירות[ מגיע לעבודת הכרם הוא,
ונמצאו הגפנים כולם שהם בשבע שורות על
ז' שורות נכנסות בתוך העיגול חוץ מד'
שבארבע הזויות ,והנה עתה בתוך העיגול
ארבעים וחמש גפנים ,ויהיה צורתה כצורת
הראשונה אלא שבמקום ארבע הוא חמש,
נמצא עתה מקדש ארבעים אמה בכל רוח.
וזהו מה שהצריכו לתנא לומר הרי זה מקדש
ארבעים וחמש גפנים כי מאחר שהשורש
הקדום הוא שש עשרה אמה לכל רוח היה לו
לקצר ולומר הרי זה מקדש שש עשרה אמה
לכל רוח וכו' ,ובמה שכתבנו מתורץ ,שאי
אפשר לו לומר בעל ה' ה' מקדש ט"ז אמה
לכל רוח כיון שהוא מקדש עשרים לכל רוח,
ולפיכך אמר מקדש מ"ה גפנים ,וזה אי אפשר
אלא לאחר שנוסיף בעגולה כמו שבארנו.
והטעם שלא אמר בזמן שהן נטועות על חמש
חמש מקדש עשרים אמה לכל רוח מפני
שעיקר הקידוש הוא שש עשרה אמה לכל רוח
וד' אמות הוא תוספת הוכרח לקרב האלכסון
לשורות מטעם שכתבנו .ואם תאמר כיון
שכשהם ד' על ד' מקדש שש עשרה אמה
בלבד למה הפרישו התנא מכלל שש עשרה
אמה לכל רוח דבחלוקה דסיפא דנימא היו
נטועות על ארבע ארבע או על שש שש
וצירף אותו עם כשהן נטועות על חמש חמש.
וי"ל דעל ארבע וחמש צורותיהן דומות זו לזו
כי יפול בתוך העגול בכל אחת מהן שבע
שורות על שבע חוץ מארבע זויות וגם כן הן
שוין במנין הגפנים .ויותר טוב הוא להודיענו
מנין הגפנים שמקדש ,אבל כשהן נטועות על
שש שש או על שבע שבע אין מנין הגפנים
שמקדש כשיהיה על שש שש כפי מנינם
כשיהיה על שבע שבע כמו שנבאר ולפיכך
לקח בהן עיקר שכולל הכל ואמר מקדש שש
עשרה אמה :היו נטועות על שש וכו' -
והפרשנו מן הכרם עגולה שאלכסונה שלשים
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ושתים אמות יוצא קו העגולה מכל שורה
החיצונה אמה אחת ומנין הגפנים שבתוך
העגולה ארבעה ועשרים וזה צורתה .ולא
משכנו האלכסון עד שיגיע בד' שורות
החיצונות שאצל העיגול כמו שעשינו בחמש
על חמש ,מפני שנשאר בין קצה האלכסון ובין
שורה הסמוכה לו חמש אמות ,ואפילו נראה
כאילו העגולה מלאה ירק ישאר בינה ובין
השורות החיצוניות יותר ממה שצריך לעבודת
הכרם בתוספת אמה ,וע"כ לא הוספנו ברוחב
העגולה כלום .ואם יהיה נטוע :על שבע
שבע  -ונפריש מן הכרם עגולה שאלכסונה
שלשים ושתים אמות ,יפלו בתוך העגולה
חמש שורות אורך על חמש רוחב חוץ מד'

זויותיו ,ויוצא האלכסון מצלעות המרובע שיש
בו חמש על חמש שתי אמות לכל רוח ,נשאר
בין קצה האלכסון ובין שורה החיצונה
הסמוכה לה חמש אמות ומפני זה לא משכנו
האלכסון לשורות החיצונות ,ומנין הגפנים
הנמצאים כ"א וצורתה כמו הצורה הקודמת
בשינוי ז' במקום ו' וכו' .זהו מה שפי'
הרמב"ם ז"ל על משנה זו בקיצור דבריו כל
האפשרי .ולפי שראיתי אחד מהחכמים
הקדמונים שכתב על זה הפירוש הן הן
הדברים שנאמרו למשה וג"כ הרא"ש ז"ל
הסכים לזה הפירוש ודחה פי' ה"ר שמשון ז"ל
לא הוזקקתי לכתוב פירוש ה"ר שמשון ז"ל על
משנה זו:

נו,
)ו( הָ רוֹ אֶ ה י ָָרק ַּב ּ ֶכ ֶרם ,וְ אָ ַמר ְּכ ׁ ֶשאַ גִּ ַ
נו ,מֻ ּ ָתרְּ .כ ׁ ֶשאֶ ֱחזֹר אֲלַ ְ ּקטֶ ּ ּ
יע לוֹ אֲלַ ְ ּקטֶ ּ ּ
סור:
ִאם הוֹ ִסיף ְּב ָמ ַ
אתיִ ם ,אָ ּ
רע"ב ) -ו( כשאגיע לו  -אע"פ שהוסיף
מאתים עד שלא הגיע לו מותר ,מאחר שאינו
מתעצל בכלאים ,אבל כשאחזור אסור משום
דנתעצל ונתייאש ,ודכוותה גבי מחיצת הכרם
שנפרצה דכשנתייאש ולא גדרה קדש ,אבל לא
נתייאש שמתעסק כל שעה לגדור ולא הספיק
עד שהוסיף מאתים לא קדש .וכיצד משערין
אם הוסיף מאתים ,רואים כשחותכים ירק זה

או מין של תבואה זו מן המחובר בכמה זמן
יבש שלא תשאר בו ליחה ,הגע עצמך שיבש
במאה שעה אם נשתהא בארץ חצי שעה
משהגיע לו ולא לקטו הרי הוסיף מאתים
ואסור ,שכשם שהוא יבש מלחותו בכל חצי
שעה חלק ממאתים כשהוא בתלוש ,כך מוסיף
בחצי שעה חלק ממאתים כשהוא במחובר:

או ִעם הַ זְ ּבָ ִלים אוֹ ִעם הַ ּ ַמיִ ם,
נו זְ ָר ִעים ,אוֹ ׁ ֶש ּיָצְ ּ
לו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
)ז( הָ יָה עוֹ בֵ ר ַּב ּ ֶכ ֶרם וְ נ ְָפ ּ
רוחַ ְלפָ נָיוַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
תו הָ ּ
רוחַ ְלאַ ח ֲָריו ,מֻ ּ ָתרִ .סעֲ ַר ּ ּ
תו הָ ּ
הַ ּזוֹ ֵר ַע וְ ִסעֲ ַר ּ ּ
ְ
ִאם עֲ ָ ׂ
ש ִבים ,יוֹ פַ ך .וְ ִאם אָ ִביב ,יְ נ ּ ֵַפץ .וְ ִאם הֵ ִביאָ ה ָדגָ ןִּ ,ת ָ ּדלֵ ק:
רע"ב ) -ז( עם הזבלים או עם המים -
כשמזבל כרמו או כשפותח אמת המים
להשקות הכרם פעמים יש עמהם זרעים ,וכל
הני שלא בכוונה נזרעו שרי ,דלא תזרע כרמך
בכוונה משמע :סיערתו הרוח  -שהיה עומד
בשדה וזורע והוליכה רוח סערה את הזרע
בכרם :לאחריו מותר  -דשלא בכוונה היה
ולא ראה שהוליך הרוח את הזרע לתוך

הכרם :ולפניו אסור  -אם סיערתו הרוח
לפניו וראה אסור :כיצד יעשה אם עשבים
יופך  -יחרוש ויהפך שרשי העשבים ושוב לא
יצמחו :אם אביב  -שכבר צמח הזרע אלא
שלא הביא שליש :ינפץ  -הזרע מן השיבולת
והקשין מותרין והדגן אסור :ואם הביאה דגן
תדלק  -והכל אסור:

יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,ק ֵ ּד ׁש .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא
)ח( הַ ְמקַ ּיֵם קוֹ צִ ים ַּב ּ ֶכ ֶרםַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְ
ירוס וְ הַ ִ ּק ּסוֹ ם וְ ׁשוֹ ׁ ַש ּנַת הַ ּ ֶמלֶ ך וְ כָ ל ִמינֵי
הו ְמקַ יְ ּ ִמין .הָ ִא ּ
ִק ֵ ּד ׁש ,אֶ ָּלא ָדבָ ר ׁ ֶש ָּכמוֹ ּ
זְ ָר ִעים ,אֵ ינָן ִּכ ְלאַ יִ ם ַּב ָּכ ֶרם .הַ ּקַ נְבּ וֹ סַ ,ר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ מֵ ר ,אֵ ינוֹ כִ ְלאַ יִ ם .וַ חֲכָ ִמים
אוֹ ְמ ִריםִּ ,כ ְלאָ יִ ם .וְ הַ ִּקנְ ָרסִּ ,כ ְלאַ יִ ם ַּב ָּכ ֶרם:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת אחרי מות יום א'
רע"ב ) -ח( רבי אליעזר אומר קדש  -שכן
בערביא מקיימין קוצים בכרם כדי שירעו
גמליהם ,ומאחר שמקצת בני אדם מקיימים
אותם בשדותיהם הוו כלאים בכל מקום,
דשפיר קרינן בו אשר תזרע דמשמע מה
שב"א נוהגים לזרוע ורוצים בקיומן :לא קדש
אלא דבר שכמוהו מקיימים  -באותו מקום
כגון קוצים בערביא לפי שלשם מקיימים
אותם ,אבל בשאר מקומות שאין מקיימין
אותן מותר .והלכה כחכמים :האירוס  -מין
ירק שעליו רחבים ונותנין אותו בתבשיל

גמרא

וקורין לו בערב"י סוסנב"ר :והקיסום -
אדר"א בלע"ז שמדלין אותו על החנויות ועל
החלונות :ושושנת המלך  -רוזי"ן בלע"ז :וכל
מיני זרעים אינן כלאים בכרם  -מן התורה
אבל מדרבנן הוו כלאים דהכי מוכח במנחות
]דף טו[ :קנבוס  -קנאפ"ו בלע"ז ובערבי
קינ"ב :וחכ"א כלאים .והלכה כחכמים:
הקנרס  -בערבי כרפו"ש ובלע"ז קרד"ו והוא
דרדר האמור בתורה )בראשית ג( וקוץ ודרדר
תצמיח לך:

 -ברכות דף כו' ע"ב

איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום רבי יהושע בן לוי
אמר תפלות כנגד תמידין תקנום תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא
ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא
אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר
עמד שם ואין עמידה אלא תפלה שנאמר ויעמד פינחס ויפלל יצחק תקן
תפלת מנחה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא
תפלה שנאמר תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו יעקב תקן תפלת
ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם ואין פגיעה אלא תפלה שנאמר
ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע
בי ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי מפני מה אמרו תפלת השחר עד
חצות שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות ורבי יהודה אומר עד
ארבע שעות שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות ומפני מה
אמרו תפלת המנחה עד הערב שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד
הערב רבי יהודה אומר עד פלג המנחה שהרי תמיד של בין הערבים קרב
והולך עד פלג המנחה ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לה קבע שהרי
אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל הלילה ומפני מה
אמרו של מוספין כל היום שהרי קרבן של מוספין קרב כל היום רבי יהודה
אומר עד שבע שעות שהרי קרבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות:
רש"י על הגמרא
כנגד תמידים תקנום  -אנשי כנסת הגדולה:
רבי יהודה  -סבירא ליה שאין תמיד של שחר
קרב אלא עד ארבע שעות :אברים  -של

עולות :ופדרים  -של שאר קרבנות ,שנזרק
דמן קודם שקיעת החמה ,קרבין כל הלילה
וכנגדן תקנו תפלת ערבית:
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זוהר

– אחרי מות דף סז' ע"א

אֲמאי ִל ְפנֵי יְ ָי.
ֹאתיכֶ םַ ,
ֹאתיכֶ ם ִל ְפנֵי יְ ָיֵ ּ ,כיוָ ן ִ ּד ְכ ִּתיב ִמכּ ֹל חַ ּט ֵ
ּ ָתאנָאִ ,מכּ ֹל חַ ּט ֵ
אֶ ָּלא אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ קִ ,ל ְפנֵי יְ ָי ַמ ּ ָמ ׁש:
יחין ,וְ ַדיְ ינֵי ַ ּדיָּינִ יןְּ .בכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ָּב ּ ֵתי
ישא ְ ּדי ְַרחָ א ִס ְפ ִרין ּ ְפ ִת ִ
ְּד ַתנְ יָאֵ ,מ ֵר ׁ ָ
הוא יוֹ ָמא ְ ּד ִא ְק ֵרי ִּת ְׁש ָעה ְלי ְַרחָ א.
ִּדינִ ין ִא ְת ַמ ְס ָרןְ ,ל ִא ְּתפַ ְתחָ א ְּב ִדינָאַ ,עד הַ ּ
ור ְסיָיא ִע ָּלאָ ה
ומ ַת ְּקנֵי כּ ּ ְ
ארי ְ ּד ִדינָאְ ּ ,
הו ְל ָמ ֵ
הוא יוֹ ָמא ,סַ ְ ּל ִקין ִ ּדינִ ין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְּבהַ ּ
ותא
הוא יוֹ ָמא ָּב ָעאן יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַת ּ ָתאְ ,ל ֶמ ְח ֵ ּדי ְּבחֶ ְדוָ ָ
ֲמיְ ,ל ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּד ַרח ֵ
ישאְּ .בהַ ּ
ישא
כור ְסיָיא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהו ְּב ּ ְ
אריהוֹ ןּ ְ ,דז ּ ִַמין ְליוֹ ָמא אָ ח ֳָראְ ,ל ֵמ ַ
מות ָמ ֵ
יתב ָעלַ יְ ּ
ְלקַ ְד ּ
נותא:
ות ָר ּ ָ
כו◌ר ְסיָיא ְ ּדוַ ְּ
ֲמיְּ ,ב ּ ּ ְ
ְּד ַרח ֵ
הוא ְמז ּ ֵַכי
יבין קָ ֵמ ּ
וכ ִת ִ
יהְ ּ ,
יחין קָ ֵמ ּ
ינון ִספְ ִרין ִ ּד ְפ ִּת ִ
ינון חוֹ ִביןּ ,
יה ָּכל ִא ּ ּ
וְ כָ ל ִא ּ ּ
רו.
הוא ִד ְכ ִתיב ִמכּ ֹל חַ ּט ֵ
לוֹ ןַ ּ ,
ֹאתיכֶ ם ִלפְ נֵי יְ ָי ִּת ְטהָ ּ
הו ,ה ֲָדא ּ
ומ ְד ּ ֵכי לוֹ ן ְמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ינון ְ ּדאַ ְמ ֵרי ְק ָראַ ,עד הָ כָ א אַ ְמ ִרין ,וְ לָ א י ִַּתיר .וְ לֵ ית ְר ׁש ּו
ִל ְפנֵי יְ ָי ַמ ּ ָמ ׁשִ ,א ּ ּ
ישא
ולחָ נָא ,וְ קָ ׁ ַשר ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
רו ,אֶ ָּלא ַּכהֲ נָא ַר ָּבאּ ְ ,דפָ לַ ח ּפ ּ ְ
ְלאָ ח ֳָרא ְ ּד ִל ָ
ימא ִּת ְטהָ ּ
ְ
יה,
הוא קָ לָ א נ ִָחית ּובָ ַט ׁש ּ ֵב ּ
יה ,הַ ּ
פומ ּ
ומ ְת ָּב ֵרך ְּב ּ ֵ
יה ,וְ כַ ד הֲוָ ה ִא ְת ְק ׁ ַשר ּ ִ
פומ ּ
ְּב ּ ֵ
ומ ְת ָּב ְר ִכין ָּכל
ולחָ נָאִ ּ ,
רוָ ּ .פלַ ח ּפ ּ ְ
פומ ּ
וְ ִא ְתנְ ִהיר ִמ ָּלה ְּב ּ ֵ
יה ְ ּדכַ הֲ נָא ,וְ אוֹ ֵמר ִּת ְטהָ ּ
רו:
ינון ִע ָּל ִאין ְ ּד ִא ְׁש ּ ָתאָ ּ
ִא ּ ּ
ישאַ .עד
פולחָ נָא אָ ח ֳָרא קַ ִ ּד ׁ ָ
יה ,וְ ִק ֵ ּד ׁש יְ דוֹ יְ ,לאַ עֲ לָ א ְּב ּ ְ
גופֵ ּ
ְּ
ולבָ ַתר אַ ְסחֵ י ּ ּ
יה,
ורין סָ ח ֲִרין לֵ ּ
ישא ִמכּ ָֹּלא .ג' ׁש ּ ִ
אֲתר אָ ח ֳָרא ִע ָּלאָ ה ,קַ ִ ּד ׁ ָ
יעל לַ ַ
ְ ּדיִ ְת ַּכוָ ּ ון ְל ֵמ ַ
הו) .ברכאן קמיה( ז ְַק ִפין יְ ִדין ָעלֵ יהּ
ומ ָּכל ְׁשאָ ר ַע ּ ָמא ּ ֻכ ְ ּל ּ
ַּכהֲ נֵי אָ חוֹ י ,וְ לֵ יוָ אֵ יִ ּ ,
ימין
הו קַ יְ ִ
יה .נ ִָטיל ג' ּ ְפ ִס ָ
זַקפָ א ְּב ַרגְ לֵ ּ
ִּבצְ לוֹ ָתא וְ ִק ְט ָרא ְ ּד ַדהֲבָ א ְ
יען ,וְ כֻ ְ ּל ּ
יה )הוה אקטיר קטורת(:
יהו ,וְ לָ א נ ְַט ִלין ַּב ְת ֵר ּ
ְּב ִק ּ ּ ַ
יומיְ ּ
יען ,אַ ְס ִּתים
יה .נ ִָטיל ג' ּ ְפ ִס ָ
דוכ ּ ֵת ּ
יען אָ ח ֳָרן) ,רשימא בלבא( אַ ְסחַ ר ְל ּ ְ
נ ִָטיל ג' ּ ְפ ִס ָ
רובַ ּיָיא
ילאָ .עאל לַ ַ
ַעיְ ינִ ין ,וְ ִא ְת ְק ׁ ַשר ְל ֵע ָּ
אֲתר ְ ּד ָעאלָ ׁ ,ש ַמע קוֹ ל ּגַ ְד ּ ֵפי ִ ּד ְכ ּ
ילא .הֲוָ ה אַ ְק ִטיר ְקטוֹ ֶרתִ ,מ ְׁש ּ ַת ְּככָ א קוֹ ל
ישאן ְל ֵע ָּ
ישן ּגַ ְד ּ ִפין ּ ְפ ִר ָ ׂ
ְמז ּ ְַמ ִרין ,וְ אָ ִק ׁ ָ
יש ּו ִא ְת ַ ּד ְּבקָ ן:
וב ְל ִח ׁ
יהו ּ ִ
ּגַ ְד ּ ַפיְ ּ
אוף הָ כָ א ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא נ ִָפיק
ִאי ַּכ ֲהנָא זָכֵ יּ ְ ,דהָ א ְל ֵע ָּ
ידו ִא ְׁש ְּתכַ חּ ,
ילא ְּבחֵ ּ
ילא ,וְ אַ זְ לָ א
טורי אֲפַ ְר ְסמוֹ נָא ַ ּד ְכיָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
יחין ְ ּד ּ ֵ
ַרעֲ וָ א ִ ּדנְ הוֹ ָראִ ,מ ְת ַּב ְּס ָמא ֵמ ֵר ִ
ָישבָ א ִל ָּבאְּ .כ ֵדין
חוט ֵמי ּה ,וְ ִא ְתי ְׁ
נוקבֵ י ְ ּד ּ ָ
אֲתר ,אָ ִעיל ֵריחָ א ִּב ְת ֵרי ּ ְ
הוא ַ
ְּבכָ ל הַ ּ
יה ִּבצְ לוֹ ָתא
ומ ּ
ופ ְט ָרא לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ַת ּ ָמןָ ּ .פ ַתח ַּכ ֲהנָא ּפ ּ ֵ
יש ּוִ ּ ,
הוא ִּב ְל ִח ׁ
כּ ָֹּלא ּ
יה:
ותא ,וְ צַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
עותא ְּבחֶ ְדוָ ָ
ִּב ְר ּ ָ
זַמ ִריןְּ .כ ֵדין י ַָדע ַּכהֲ נָא
ומ ּ ְ
יהוְ ּ ,
ָּב ַתר ְ ּד ִס ּיֵים ,ז ְַק ִפין ְּכ ּ ְ
רוביָיא ְּכ ִמ ְ ּלקַ ְ ּד ִמין ּגַ ְד ּ ַפיְ ּ
יהְּ ,כ ָמה
ותא ְלכ ָֹּלא ,וְ ַע ּ ָמא י ְַד ִעין ְ ּד ִא ְתקַ ּ ֵבל צְ לוֹ ֵת ּ
ידן חֶ ְדוָ ָ
ִ ּד ְר ּ ָ
עותא הֲווֹ  ,וְ ִע ָ ּ
יה,
הוא ּ ָתב לַ אֲ חוֹ ֵר ּ
ינו .וְ ּ
יו ח ֲָטאֵ יכֶ ם ַּכ ּ ׁ ָשנִ ים ַּכ ּ ׁ ֶשלֶ ג י ְַל ִּב ּ
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה א( ִאם יִ ְה ּ
ידו ִא ְׁש ְּתכַ ח
חולָ קֵ ּ
וְ צַ ֵּלי צְ לוֹ ֵת ּ
ידו ַעל חֵ ּ
יה ְ ּדכַ הֲ נָאּ ְ ,דהָ א ַעל יְ דוֹ י חֵ ּ
יה .זַ ָּכאָ ה ּ
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום א'
ילא וְ ַת ּ ָתאַ ,על הַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְּכ ִתיב,
הוא יוֹ ָמא ְל ֵע ָּ
הַ ּ
ׁ ֶש ָּככָ ה לּ וֹ  ,אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם ׁ ֶשיְ ָי ֱאלֹהָ יו:

)תהלים קמד(

אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם

הלכה – הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב'
)ה( וכן אין מוסרין תינוק ישראל לכותי ללמדו ספר וללמדו אומנות מפני שכולן חשודין
על משכב זכור ואין מעמידין בהמה בפונדקיות של כותים ואפילו זכרים אצל זכרים
ונקבות אצל נקבות:
)ו( ואין מוסרין בהמה חיה ועוף לרועה כותי אפילו זכרים לכותים ונקבות לכותית מפני
שכולן חשודין על הרבעת בהמה וכבר ביארנו שהן אסורין בזכור ובבהמה ונאמר ולפני
עור לא תתן מכשול:
)ז( ומפני מה אין מוסרין בהמה נקבה לכותית מפני שכולן בחזקת נואפים וכשיבוא
הנואף לשכב עם הכותית זו אפשר שלא ימצאנה וישכב עם הבהמה או אפילו ימצאנה
ישכב עם הבהמה:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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