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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ו'
ויקרא פרק יח'

אֲשר
שה אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ׁ ֶ
וכ ַמעֲ ֵ ׂ
ֲשר יְ ׁ ַש ְב ּ ֶתם ָּב ּה לֹא ַתעֲ שׂ ּו ּ ְ
שה אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם א ׁ ֶ
)ג( ְּכ ַמעֲ ֵׂ
שה אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם
כו) :ג( ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
אֲ נִ י ֵמ ִביא אֶ ְתכֶ ם ׁ ָש ּ ָמה לֹא ַתעֲ שׂ ּו ּ ְ
ובחֻ ּק ֵֹתיהֶ ם לֹא ֵתלֵ ּ
שה אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען אֲ ׁ ֶשר אֲנִ י ֵמ ִביא אֶ ְתכֶ ם ׁ ָש ּ ָמה לֹא ַתעֲ שׂ ּו
וכ ַמעֲ ֵ ׂ
ֲשר יְ ׁ ַש ְב ּתֶ ם ָּב ּה לֹא ַתעֲ שׂ ּו ּ ְ
א ֶׁ
ְּ
כו) :ג( ְּכעוֹ בָ ֵדי ַע ּ ָמא ְדאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ִ ּדי יְ ֶת ְב ּתוּן ַּב ּה לָ א ַת ְע ְּבדוּן ו ְּכעוֹ בָ ֵדי ַע ּ ָמא
ובחֻ ּק ֵֹתיהֶ ם לֹא ֵתלֵ ּ
ְדאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַַען ִ ּדי אֲ נָא ָמ ֵעל י ְָתכוֹ ן ּ ַת ּ ָמן לָ א ַת ְע ְּבדוּן ו ְּבנִ ימוֹ סֵ יהוֹ ן לָ א ְתהָ כוּן:

רו לָ לֶ כֶ ת ָּבהֶ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ּ ַתעֲ שׂ ּו וְ אֶ ת חֻ ּק ַֹתי ִּת ְׁש ְמ ּ

)ד(

רו לָ לֶ כֶ ת ָּבהֶ ם ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
אֶ ת ִמ ְׁש ּפָ ַטי ּ ַתעֲ שׂ ּו וְ אֶ ת חֻ ּק ַֹתי ִּת ְׁש ְמ ּ

)ד(

)ד( יָת ִ ּדינַי ּ ַת ְע ְּבדוּן וְ יָת

ְקי ַָמי ִּת ְּטרוּן ְלהַ ָּלכָ א ְּבהוֹ ן אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:

שה אֹ ָתם הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם אֲ נִ י
אֲשר יַעֲ ֶ ׂ
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ׁ ֶ
)ה ( ּ ׁ ְ
שה אֹ ָתם הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה:
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּפָ ַטי אֲ ׁ ֶשר יַ עֲ ֶ ׂ
יְ הֹוָ ה) :ה( ּ ְׁ
)ה( וְ ִת ְּטרוּן יָת ְקי ַָמי וְ יָת ִ ּדינַי ִ ּדי י ְַע ּ ֵבד י ְָתהוֹ ן אֲ נ ׁ ָָשא וְ יֵחֵ י ְבהוֹ ן ְלחַ ּיֵי ָע ְל ָמא אֲ נָא יְ ָי:

בו ְלגַ לּ וֹ ת ֶע ְרוָ ה אֲנִ י יְ ֹ
יש אֶ ל ָּכל ְׁשאֵ ר ְּב ָ ׂ
יש ִא ׁ
)ו( ִא ׁ
יש
הוָ ה) :ו( ִא ׁ
שרוֹ לֹא ִת ְק ְר ּ
יה לָ א
בו ְלגַ ּלוֹ ת ֶע ְרוָ ה אֲ נִ י יְ הֹוָ ה) :ו( גְּ בַ ר גְּ בַ ר ְלכָ ל קָ ִריב ִּב ְס ֵר ּ
יש אֶ ל ָּכל ְׁשאֵ ר ְּב ָ ׂ
ִא ׁ
שרוֹ לֹא ִת ְק ְר ּ
ִת ְק ְרבוּן ְלגַ ָּלאָ ה ֶע ְריָא אֲ נָא יְ ָי:
)ז(

ֶע ְרוַ ת אָ ִב ָ
יך וְ עֶ ְרוַ ת ִא ּ ְמ ָך לֹא ְתגַ ֵּלה ִא ּ ְמ ָך ִהוא לֹא ְתגַ ֶּלה ֶע ְרוָ ָת ּה:

אָ ִב ָ
יך וְ עֶ ְרוַ ת ִא ּ ְמ ָך לֹא ְתגַ ּלֵ ה ִא ּ ְמ ָך ִהוא לֹא ְתגַ ּלֶ ה ֶע ְרוָ ָת ּה:
ִא ּ ָמ ְך ִהיא לָ א ְתגַ ֵּלי ֶע ְריְ ַת ּה:

)ז( ֶע ְרוַ ת

)ז( ֶע ְריַת אֲ בו ְּך וְ ֶע ְריַת ִא ּ ָמ ְך לָ א ְתגַ ּ ֵלי

יך לֹא ְתגַ ֵּלה ֶע ְרוַ ת אָ ִב ָ
)ח( עֶ ְרוַ ת אֵ ׁ ֶשת אָ ִב ָ
יך ִהוא) :ח( ֶע ְרוַ ת אֵ ׁ ֶשת אָ ִב ָ
יך לֹא ְתגַ ּלֵ ה
ֶע ְרוַ ת אָ ִב ָ
יך ִהוא) :ח( ֶע ְריַת ִא ּ ַתת אָ בו ְּך לָ א ְתגַ ּ ֵלי ֶע ְריַת אֲ בו ְּך ִהיא:

)ט( ֶע ְרוַ ת אֲ חוֹ ְת ָך בַ ת אָ ִב ָ
חוץ לֹא
יך אוֹ בַ ת ִא ּ ֶמ ָך מוֹ לֶ ֶדת ַּביִ ת אוֹ מוֹ לֶ ֶדת ּ
ְתגַ ּ ֶלה עֶ ְרוָ ָתן) :ט( ֶע ְרוַ ת אֲחוֹ ְת ָך בַ ת אָ ִב ָ
חוץ לֹא
יך אוֹ בַ ת ִא ּ ֶמ ָך מוֹ לֶ ֶדת ַּביִ ת אוֹ מוֹ לֶ ֶדת ּ

ידא ִמן אֲ בו ְּך ִמן ִא ּ ַתת אָ ח ֳִרי אוֹ ִמן ִא ּ ָמ ְך ִלגְ בַ ר
יל ָ
ְתגַ ּלֶ ה ֶע ְרוָ ָתן) :ט( ֶע ְריַת אֲ חָ ָת ְך ַּבת אֲ בו ְּך אוֹ בַ ת ִא ּ ָמ ְך ִ ּד ִ
אָ ח ֳָרן לָ א ְתגַ ּ ֵלי ֶע ְרי ְַתהֶ ן:

)י( עֶ ְרוַ ת ַּבת ִ ּבנְ ָך אוֹ בַ ת ִ ּב ְּת ָך לֹא ְתגַ ּ ֶלה ֶע ְרוָ ָתן ִּכי עֶ ְרוָ ְת ָך הֵ ּנָה) :י( ֶע ְרוַ ת ַּבת
ִּבנְ ָך אוֹ בַ ת ִ ּב ְּת ָך לֹא ְתגַ ּלֶ ה עֶ ְרוָ ָתן ִּכי ֶע ְרוָ ְת ָך הֵ ּנָה) :י( ֶע ְריַת ַּבת ְּב ָר ְך אוֹ בַ ת ְּב ַר ּ ָת ְך לָ א ְתגַ ּ ֵלי
אֲרי ֶע ְריְ ָת ְך ִא ּנוּן:
ֶע ְרי ְַתהֵ ן ֵ

)יא(

יך מוֹ לֶ ֶדת אָ ִב ָ
עֶ ְרוַ ת ַּבת אֵ ׁ ֶשת אָ ִב ָ
יך אֲחוֹ ְת ָך ִהוא לֹא ְתגַ ֶּלה עֶ ְרוָ ָת ּה:

יך מוֹ לֶ ֶדת אָ ִב ָ
ֶע ְרוַ ת ַּבת אֵ ׁ ֶשת אָ ִב ָ
יך אֲ חוֹ ְת ָך ִהוא לֹא ְתגַ ּלֶ ה עֶ ְרוָ ָת ּה:

ידא ִמן אֲ בו ְּך אֲ חָ ָת ְך ִהיא לָ א ְתגַ ּ ֵלי ֶע ְריְ ַת ּה:
יל ָ
ִ ּד ִ

)יא(
)יא( ֶע ְריַת ַּבת ִא ּ ַתת אֲ בו ְּך

יך לֹא ְתגַ ֵּלה ְׁשאֵ ר אָ ִב ָ
)יב( ֶע ְרוַ ת אֲ חוֹ ת אָ ִב ָ
יך ִהוא) :יב( ֶע ְרוַ ת אֲחוֹ ת אָ ִב ָ
יך לֹא ְתגַ ּלֵ ה
ְׁשאֵ ר אָ ִב ָ
יך ִהוא) :יב( ֶע ְריַת אֲ חַ ת אֲ בו ְּך לָ א ְתגַ ּ ֵלי קָ ִריבַ ת אֲ בו ְּך ִהיא:
)יג( ֶע ְרוַ ת אֲ חוֹ ת ִא ּ ְמ ָך לֹא ְתגַ ּ ֵלה ִּכי ְׁשאֵ ר ִא ּ ְמ ָך ִהוא) :יג( עֶ ְרוַ ת ֲאחוֹ ת ִא ּ ְמ ָך לֹא
אֲרי קָ ִריבַ ת ִא ּ ָמ ְך ִהיא:
ְתגַ ּלֵ ה ִּכי ְׁשאֵ ר ִא ּ ְמ ָך ִהוא) :יג( ֶע ְריַת אֲ חַ ת ִא ּ ָמ ְך לָ א ְתגַ ּ ֵלי ֵ
)יד( ֶע ְרוַ ת אֲ ִחי אָ ִב ָ
יך ל ֹא ְתגַ ּ ֵלה אֶ ל ִא ְׁש ּתוֹ ל ֹא ִת ְק ָרב ּד ָֹד ְת ָך ִהוא) :יד( ֶע ְרוַ ת ֲא ִחי
אָ ִב ָ
יה לָ א
יך לֹא ְתגַ ּלֵ ה אֶ ל ִא ְׁש ּתוֹ לֹא ִת ְק ָרב ּד ָֹד ְת ָך ִהוא) :יד( ֶע ְריַת אַ ח אֲ בו ְּך לָ א ְתגַ ֵּלי ְל ִא ְּת ֵת ּ
ִת ְק ַרב ִא ּ ַתת אַ ח אֲ בו ְּך ִהיא:

שת ִ ּבנְ ָך ִהוא לֹא ְתגַ ֶּלה עֶ ְרוָ ָת ּה) :טו( ֶע ְרוַ ת ַּכלָּ ְת ָך
)טו( ֶע ְרוַ ת ַּכ ָּל ְת ָך לֹא ְתגַ ֵּלה אֵ ׁ ֶ
שת ִ ּבנְ ָך ִהוא לֹא ְתגַ ּלֶ ה ֶע ְרוָ ָת ּה) :טו( ֶע ְריַת ַּכ ְ ּל ָת ְך לָ א ְתגַ ֵּלי ִא ּ ַתת ְּב ָר ְך ִהיא לָ א ְתגַ ּ ֵלי
לֹא ְתגַ ּלֵ ה אֵ ׁ ֶ
ֶע ְריְ ַת ּה:
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יך לֹא ְתגַ ֵּלה עֶ ְרוַ ת אָ ִח ָ
)טז( ֶע ְרוַ ת אֵ ׁ ֶשת אָ ִח ָ
יך ִהוא) :טז( ֶע ְרוַ ת אֵ ׁ ֶשת אָ ִח ָ
יך לֹא ְתגַ ּלֵ ה
ֶע ְרוַ ת אָ ִח ָ
יך ִהוא) :טז( ֶע ְריַת ִא ּ ַתת אֲ חו ְּך לָ א ְתגַ ֵּלי ֶע ְריַת אֲ חו ְּך ִהיא:
וב ּ ָתהּ לֹא ְתגַ ֵּלה אֶ ת ַּבת ְּבנ ָּה וְ אֶ ת ַּבת ִּב ּ ָת ּה לֹא ִת ּקַ ח ְלגַ לּ וֹ ת
)יז( ֶע ְרוַ ת ִא ּ ׁ ָשה ּ ִ
וב ּ ָת ּה לֹא ְתגַ ּלֵ ה אֶ ת ַּבת ְ ּבנ ָּה וְ אֶ ת ַּבת
אֲרה הֵ ּנָה זִ ּ ָמה ִהוא) :יז( ֶע ְרוַ ת ִא ּ ׁ ָשה ּ ִ
ֶע ְרוָ ָתהּ ׁ ַש ָ
שא ֲָרה הֵ ּנָה זִ ּ ָמה ִהוא) :יז( ֶע ְריַת ִא ְּת ָתא ו ְּב ַר ּ ַת ּה לָ א ְתגַ ּ ֵלי יָת ַּבת
ִּב ּ ָת ּה לֹא ִת ּקַ ח ְלגַ ּלוֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ׁ ַ
ְּב ַר ּה וְ יָת ַּבת ְּב ַר ּ ַת ּה לָ א ִתסַ ב ְלגַ ָּלאָ ה ֶע ְריְ ַת ּה קָ ִריבָ ן ִאנִּ ין ֵעצַ ת ִח ְט ִאין ִהיא:

)יח( וְ ִא ּ ׁ ָשה אֶ ל אֲ ח ָ
ֹתהּ לֹא ִת ּקָ ח ִלצְ רֹר ְלגַ לּ וֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ָעלֶ יהָ ְ ּבחַ יֶּיהָ ) :יח( וְ ִא ּ ׁ ָשה אֶ ל
ֹת ּה לֹא ִת ּקָ ח ִלצְ רֹר ְלגַ ּלוֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה ָעלֶ יהָ ְ ּבחַ יֶּיהָ ) :יח( וְ ִא ְּת ָתא ִעם ֲאחָ ַת ּה לָ א ִת ּ ָסב ְל ָעקָ אָ ה
ֲאח ָ
ְלגַ ָּלאָ ה ֶע ְריְ ַת ּה עֲ לַ ּה ְּבחַ ּיָיהָ א:

)יט( וְ אֶ ל ִא ּ ׁ ָ
שה ְ ּבנִ ַ ּדת טֻ ְמאָ ָת ּה לֹא ִת ְק ַרב ְלגַ לּ וֹ ת ֶע ְרוָ ָתהּ ) :יט( וְ אֶ ל ִא ּ ׁ ָשה ְ ּבנִ ַ ּדת
טֻ ְמאָ ָת ּה לֹא ִת ְק ַרב ְלגַ ּלוֹ ת ֶע ְרוָ ָת ּה) :יט( ו ְּל ִא ְּת ָתא ְּב ִרחוּק סוֹ ְב ַת ּה לָ א ִת ְק ַרב ְלגַ ָּלאָ ה ֶע ְריְ ַת ּה:
יתךָ
ית ָך לֹא ִת ּ ֵתן ְׁשכָ ְב ְּת ָך ְלז ַָרע ְל ָט ְמאָ ה בָ ּה) :כ( וְ אֶ ל אֵ ׁ ֶשת עֲ ִמ ְ
)כ( וְ אֶ ל אֵ ׁ ֶשת עֲ ִמ ְ
ְ
ְ
תן ְׁשכָ ְב ְּת ָך ְלזָ ַרע ְל ָט ְמאָ ה בָ ּה) :כ( ו ְּב ִא ּ ַתת חַ ְב ָרך לָ א ִת ּ ֵתן ְׁשכֻ ְב ּ ָתך ְלז ְַר ָעא ְל ִא ְס ּ ָתאָ בָ א בַ ּה:
לֹא ִת ּ ֵ
)כא(

ומזּ ְַרעֲ ָך לֹא ִת ּ ֵתן ְלהַ עֲ ִביר לַ ּמֹלֶ ְך וְ לֹא ְתחַ ֵּלל אֶ ת ׁ ֵשם ֱאלֹהֶ ָ
יך אֲנִ י יְ הֹוָ ה:
ִּ

ומזַ ּ ְרעֲ ָך לֹא ִת ּ ֵתן ְלהַ עֲ ִביר לַ ּמֹלֶ ְך וְ לֹא ְתחַ ּלֵ ל אֶ ת ׁ ֵשם ֱאלֹהֶ ָ
יך אֲנִ י יְ הֹוָ ה:
)כא( ּ ִ

ִת ּ ֵתן ְלאַ ְע ָּב ָרא ְלמוֹ לֶ ְך וְ לָ א ַתחֵ ל יָת ְׁש ָמא ֶדאֱלָ הָ ְך אֲ נָא יְ ָי:

)כא( ו ִּמ ְּבנָיִ ְך לָ א

שה ּתוֹ עֵ בָ ה ִהוא) :כב( וְ אֶ ת ָזכָ ר לֹא ִת ְׁש ַּכב
)כב( וְ אֶ ת זָכָ ר לֹא ִת ְׁש ַּכב ִמ ְׁש ְּכבֵ י ִא ּ ׁ ָ
שה ּתוֹ ֵעבָ ה ִהוא) :כב( וְ ִעם ְ ּדכו ָּרא לָ א ִת ְׁש ּכוּב ִמ ְׁש ְּכבֵ י ִא ְּת ָתא ּתוֹ ֶע ְב ּ ָתא ִהיא:
ִמ ְׁש ְּכבֵ י ִא ּ ׁ ָ

ובכָ ל ְּבהֵ ָמה לֹא ִת ּ ֵתן ְׁשכָ ְב ְּת ָך ְל ָט ְמאָ ה בָ ּה וְ ִא ּ ׁ ָשה לֹא ַתעֲ מֹד ִל ְפנֵי ְבהֵ ָמה
)כג( ּ ְ
ָ
ובכָ ל ְ ּבהֵ ָמה לֹא ִת ּ ֵתן ְׁשכָ ְב ְּתך ְל ָט ְמאָ ה בָ ּה וְ ִא ּ ׁ ָשה לֹא ַתעֲ מֹד
הוא) :כג( ּ ְ
ְל ִרבְ ָעהּ ּ ֶתבֶ ל ּ
הוא:
ִל ְפנֵי ְבהֵ ָמה ְל ִר ְב ָע ּה ּ ֶתבֶ ל ּ

ירא לָ א ִת ּ ֵתן ְׁשכֻ ְב ּ ָת ְך ְל ִא ְס ּ ָתאָ בָ א בַ ּה וְ ִא ְּת ָתא לָ א ְתקוּם
)כג( ו ְּבכָ ל ְּב ִע ָ

ירא ְל ִמ ְׁשלַ ט ַּב ּה ִּת ְבלָ א הוּא:
קֳדם ְּב ִע ָ
ָ

ֲשר אֲ נִ י ְמ ׁ ַש ֵּלחַ
או הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ
או ְּבכָ ל אֵ ֶּלה ִּכי ְבכָ ל אֵ ֶּלה נִ ְט ְמ ּ
)כד( אַ ל ִּת ּ ַט ּ ְמ ּ
ֲשר אֲנִ י ְמ ׁ ַש ּלֵ חַ
או הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ
או ְ ּבכָ ל אֵ ּלֶ ה ִּכי ְבכָ ל אֵ ּלֶ ה נִ ְט ְמ ּ
ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם) :כד( אַ ל ִּת ּ ַט ּ ְמ ּ
ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם:

קֳד ֵמיכוֹ ן:
אֲרי ְבכָ ל ִא ּ ֵלין ִא ְס ּ ַתאָ ב ּו ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי אֲ נָא ַמגְ לֵ י ִמן ָ
)כד( לָ א ִת ְס ּ ַתאֲ בוּן ְּבכָ ל ִא ּ ֵלין ֵ

ישבֶ יהָ ) :כה( וַ ִּת ְט ָמא
)כה( וַ ִּת ְט ָמא הָ אָ ֶרץ וָ אֶ ְפקֹד עֲ וֹ נ ָּה ָעלֶ יהָ וַ ּ ָת ִקא הָ אָ ֶרץ אֶ ת ְׁ
ישבֶ יהָ ) :כה( וְ ִא ְס ּ ָתאָ בַ ת אַ ְר ָעא וְ אַ ְס ָע ִרית חוֹ בַ ּה עֲ לַ ּה
הָ אָ ֶרץ וָ אֶ ְפקֹד עֲ וֹ נ ָּה ָעלֶ יהָ וַ ּ ָת ִקא הָ אָ ֶרץ אֶ ת ְׁ
וְ רוֹ קֵ ינַת אַ ְר ָעא יָת י ְָתבָ הָ א:

וש ַמ ְר ּ ֶתם אַ ּ ֶתם אֶ ת חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי וְ לֹא ַתעֲ שׂ ּו ִמכּ ֹל הַ ּתוֹ ֵעבֹת הָ אֵ ֶּלה
)כו( ּ ְׁ
וש ַמ ְר ּתֶ ם אַ ּ ֶתם אֶ ת חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּפָ ַטי וְ לֹא ַתעֲ שׂ ּו
הָ אֶ זְ ָרח וְ הַ ּ ֵגר הַ ּגָ ר ְּבתוֹ כֲכֶ ם) :כו( ּ ְׁ
ִמכּ ֹל הַ ּתוֹ עֵ בֹת הָ אֵ ּלֶ ה הָ אֶ זְ ָרח וְ הַ ּגֵר הַ ּגָ ר ְ ּבתוֹ כֲכֶ ם:

)כו( וְ ִת ְּטרוּן אַ ּתוּן יָת ְקי ַָמי וְ יָת ִ ּדינַי וְ לָ א ַת ְע ְּבדוּן

ִמכּ ֹל ּתוֹ ֶע ְב ּ ָתא הָ ִא ּ ֵלין ַי ִּציבָ א וְ גִ ּיוֹ ָרא ְ ּדיִ ְת ּגַ יְ ּרוּן ּ ֵבינֵיכוֹ ן:
)כז(

אֲשר ִל ְפנֵיכֶ ם וַ ִּת ְט ָמא הָ אָ ֶרץ:
ִּכי אֶ ת ָּכל הַ ּתוֹ ֵעבֹת הָ אֵ ל ָעשׂ ּו אַ נְ ׁ ֵשי הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ

)כז( ִּכי אֶ ת ָּכל הַ ּתוֹ ֵע ֹבת הָ אֵ ל ָעשׂ ּו אַ נְ ׁ ֵשי הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִל ְפ ֵניכֶ ם וַ ִּת ְט ָמא הָ אָ ֶרץ:

אֲרי יָת ָּכל
)כז( ֵ

קֳד ֵמיכוֹ ן וְ ִא ְס ּ ָתאָ בַ ת אַ ְר ָעא:
ָשי אַ ְר ָעא ִ ּדי ָ
ּתוֹ ֶע ְב ּ ָתא הָ ִא ּ ֵלין עֲ בָ ד ּו ֱאנ ׁ ֵ

ֲשר
)כח( וְ לֹא ָת ִקיא הָ אָ ֶרץ אֶ ְתכֶ ם ְּב ַט ּ ַמאֲ כֶ ם אֹ ָת ּה ַּכאֲ ׁ ֶשר קָ אָ ה אֶ ת הַ ּגוֹ י א ׁ ֶ
ִל ְפנֵיכֶ ם) :כח( וְ לֹא ָת ִקיא הָ אָ ֶרץ אֶ ְתכֶ ם ְּב ַט ּ ַמ ֲאכֶ ם אֹ ָת ּה ַּכאֲ ׁ ֶשר קָ אָ ה אֶ ת הַ ּגוֹ י אֲ ׁ ֶשר
ִל ְפנֵיכֶ ם:

קֳד ֵמיכוֹ ן:
)כח( וְ לָ א ְתרוֹ קֵ ן אַ ְר ָעא י ְָתכוֹ ן ְּבסָ אֳ בֵ יכוֹ ן י ַָת ּה ְּכ ָמא ְדרוֹ קֵ ינַת יָת ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי ָ
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תו הַ נְּ פָ ׁשוֹ ת הָ עֹשׂ ת ִמ ּקֶ ֶרב
)כט( ִּכי ָּכל א ׁ ֶ
ֲשר יַעֲ ֶ ׂשה ִמכּ ֹל הַ ּתוֹ ֵע ֹבת הָ אֵ ֶּלה וְ נִ כְ ְר ּ
תו הַ נְּ פָ ׁשוֹ ת הָ עֹשׂ ת ִמ ּקֶ ֶרב ַע ּ ָמם:
ַע ּ ָמם) :כט( ִּכי ָּכל אֲ ׁ ֶשר יַ עֲ ֶ ׂ
שה ִמכּ ֹל הַ ּתוֹ ֵעבֹת הָ אֵ ּלֶ ה וְ נִ ְכ ְר ּ
אֲרי ָּכל ִ ּדי י ְַע ּ ֵבד ִמכּ ֹל ּתוֹ עֶ ְב ּ ָתא הָ ִא ּ ֵלין וְ יִ ְׁש ּ ֵתיצוּן נ ְַפ ׁ ָש ָתא ְדי ְַע ְּבדוּן ִמ ּגוֹ ַע ּ ְמהוֹ ן:
)כט( ֵ

ֲשר נַעֲ שׂ ּו ִל ְפנֵיכֶ ם
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ְל ִב ְל ִּתי עֲ שׂ וֹ ת ֵמחֻ ּקוֹ ת הַ ּתוֹ ֵעבֹת א ׁ ֶ
)ל( ּ ְׁ
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ְל ִב ְל ִּתי עֲ שׂ וֹ ת
או ָּבהֶ ם אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :ל( ּ ְׁ
וְ לֹא ִת ּ ַט ּ ְמ ּ
אלֹהֵ יכֶ ם) :ל( וְ ִת ְּטרוּן יָת
או ָּבהֶ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱ
ֵמחֻ ּקוֹ ת הַ ּתוֹ ֵע ֹבת אֲ ׁ ֶשר נַעֲ שׂ ּו ִל ְפנֵיכֶ ם וְ לֹא ִת ּ ַט ּ ְמ ּ
קֳד ֵמיכוֹ ן וְ לָ א ִת ְס ּ ַתאֲ בוּן ְּבהוֹ ן אֲ נָא יְ ָי
ימ ִרי ְּב ִדיל ְ ּדלָ א ְל ֶמ ְע ַּבד ִמנִּ ימוֹ סֵ י תוֹ ֶע ְב ּ ָתא ְ ּד ִא ְתעֲ בָ ָדא ָ
ַמ ְּט ַרת ֵמ ְ
אֱלָ הָ כוֹ ן:

רש"י
)ג( כמעשה ארץ מצרים ) -ת"כ( מגיד
שמעשיהם של מצריים ושל כנעניים
מקולקלים מכל האומות ואותו מקום שישבו
בו ישראל מקולקל מן הכל :אשר אני מביא
אתכם שמה  -מגיד שאותן עממין שכבשו
ישראל מקולקלים יותר מכולם )ת"כ(:
ובחקתיהם לא תלכו  -מה הניח הכתוב שלא
אמר אלא אלו נמוסות שלהן דברים החקוקין
להם כגון טרטיאות ואצטדיאות רמ"א אלו
דרכי האמורי שמנו חכמים:
)ד( את משפטי תעשו  -אלו דברים
האמורים בתורה במשפט שאלו לא נאמרו
היו כדאי לאומרן :ואת חקותי תשמרו -
דברים שהם גזירת המלך שיצה"ר משיב
עליהם למה לנו לשומרן ואו"ה ע"א משיבין
עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז
וטהרת מי חטאת לכך נא' אני ה' גזרתי
עליכם אי אתם רשאים להפטר :ללכת בהם
 אל תפטר מתוכם שלא תאמר למדתיחכמת ישראל אלך ואלמד חכמת האומות:
)ה( ושמרתם את חקותי  -לרבות שאר
דקדוקי הפרשה שלא פרט הכתוב בהם )ת"כ(
ד"א ליתן שמירה ועשייה לחוקים ושמירה
ועשייה למשפטים לפי שלא נתן אלא עשייה
למשפטים ושמירה לחוקים :וחי בהם -
לעוה"ב שאם תאמר בעוה"ז והלא סופו הוא
מת :אני ה'  -נאמן לשלם שכר:
)ו( לא תקרבו  -להזהיר הנקבה כזכר לכך
נאמר לשון רבים :אני ה'  -נאמן לשלם שכר:
)ז( ערות אביך ) -סנהדרין נד( זו אשת אביך
או אינו אלא כמשמעו נאמר כאן ערות אביך

ונאמר להלן )ויקרא כ'( ערות אביו גלה מה
להלן אשת אביו אף כאן אשת אביו :וערות
אמך  -להביא אמו שאינה אשת אביו:
)ח( ערות אשת אביך  -לרבות לאחר מיתה:
)ט( בת אביך  -אף בת אנוסה במשמע:
מולדת בית או מולדת חוץ ) -יבמות כז( בין
שאומרים לו לאביך קיים את אמה ובין
שאומרים לו הוצא את אמה כגון ממזרת או
נתינה:
)י( ערות בת בנך וגו' ) -יבמות צז( בבתו
מאנוסתו הכתוב מדבר ובתו ובת בתו מאשתו
אנו למדין מערות אשה ובתה שנאמר בהן לא
תגלה בין שהיא ממנו ובין שהיא מאיש אחר:
ערות בת בנך  -ק"ו לבתך אלא לפי שאין
מזהירין מן הדין למדוה מגזרה שוה )במסכת
יבמות ג .סנהדרין עה(:
)יא( ערות בת אשת אביך  -לימד שאינו חייב
על אחותו משפחה ונכרית לכך נאמר בת
אשת אביך בראויה לקידושין:
)יד( ערות אחי אביך לא תגלה  -ומה היא
ערותו אל אשתו לא תקרב:
)טו( אשת בנך היא  -לא אמרתי אלא בשיש
לבנך אישות בה פרט לאנוסה ושפחה ונכרית
)סנהדרין עה(:
)יז( ערות אשה ובתה ) -יבמות צז( לא אסר
הכתוב אלא ע"י נשואי הראשונה לכך נאמר
לא תקח לשון קיחה וכן לענין העונש אשר
יקח את אשה ואת אמה )ויקרא כ( לשון קיחה
אבל אנס אשה מותר לישא בתה :שארה הנה
 קרובות הן זו לזו :זמה  -עצה כתרגומועצת חטאין שיצרך יועצך לחטוא:
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)יח( אל אחותה ) -קידושין נ( שתיהן כאחת
לצרר  -לשון צרה לעשות את זו צרה לזו:
בחייה  -למדך שאם גרשה לא ישא את
אחותה כל זמן שהיא בחיים:
)כא( למלך  -ע"א היא ששמה מולך וזו היא
עבודתה שמוסר בנו לכומרים )סנהדרין סד(
ועושין שתי מדורות גדולות ומעבירין את הבן
ברגליו בין שתי מדורות האש :לא תתן  -זו
היא מסירתו לכומרים :להעביר למלך  -זו
העברת האש:
)כג( תבל הוא  -לשון קדש וערוה וניאוף וכן
ואפי על תבליתם )ישעיה י( .ד"א תבל הוא
לשון בלילה וערבוב זרע אדם וזרע בהמה:

נביא

)כח( ולא תקיא הארץ אתכם  -משל לבן
מלך שהאכילוהו דבר מאוס שאין עומד
במעיו אלא מקיאו כך ארץ ישראל אינה
מקיימת עוברי עבירה ותרגומו ולא תרוקן
לשון ריקון מריקה עצמה מהם:
)כט( הנפשת העשת  -הזכר והנקבה
במשמע:
)ל( ושמרתם את משמרתי  -להזהיר בית דין
על כך :ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם.
הא אם תטמאו איני אלהיכם ואתם נפסלים
מאחרי ומה הנאה יש לי בכם ואתם
מתחייבים כלייה לכך נאמר אני ה' אלהיכם:

– יחזקאל פרק כב'

הֲת ְׁש ּפֹט אֶ ת ִעיר
הֲת ְׁש ּפֹט ִ
)א( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :ב( וְ אַ ּ ָתה בֶ ן אָ ָדם ִ
הַ ָ ּד ִמים וְ הוֹ ַד ְע ּ ָת ּה אֵ ת ָּכל ּתוֹ עֲ בוֹ ֶתיהָ ) :ג( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת כּ ֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ִעיר
אֲשר
ולים ָעלֶ יהָ ְל ָט ְמאָ ה) :ד( ְּב ָד ֵמ ְך ׁ ֶ
ׁשֹפֶ כֶ ת ָ ּדם ְּבתוֹ כָ הּ לָ בוֹ א ִע ּ ָת ּה וְ ָעשְׂ ָתה גִ לּ ּ ִ
יבי י ַָמיִ ְך וַ ּ ָתבוֹ א ַעד ְׁשנוֹ ָתיִ ךְ
ֲשר ָעשִׂ ית ָט ֵמאת וַ ּ ַת ְק ִר ִ
ובגִ לּ ּולַ יִ ְך א ׁ ֶ
ׁ ָשפַ ְכ ְּת אָ ׁ ַש ְמ ְּת ּ ְ
אֲרצוֹ ת) :ה( הַ ְּקרֹבוֹ ת וְ הָ ְר ֹחקוֹ ת ִמ ּ ֵמךְ
נְת ִּת ְ
יך חֶ ְר ּ ָפה לַ ּגוֹ יִ ם וְ קַ ָּלסָ ה ְלכָ ל הָ ָ
ַעל ּ ֵכן ַ
ְ
יש ִלזְ רֹעוֹ
הומה) :ו( ִה ּנֵה נְ שִׂ יאֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ׁ
סו בָ ך ְט ֵמאַ ת הַ ּ ׁ ֵשם ַר ַּבת הַ ּ ְמ ּ ָ
יִ ְתקַ ְ ּל ּ
ְ
ְ
ְ
ֹשק ְּבתוֹ כֵ ך יָתוֹ ם
יו בָ ְך ְל ַמ ַען ְׁשפָ ך ָ ּדם) :ז( אָ ב וָ אֵ ם הֵ קַ לּ ּו בָ ך לַ ּגֵ ר ָעשׂ ּו בַ ע ׁ ֶ
הָ ּ
יו בָ ךְ
ְ
נו בָ ך) :ח( קָ ָד ׁ ַשי ָּבזִ ית וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ַתי ִח ָּל ְל ְּת) :ט( אַ נְ ׁ ֵשי ָר ִכיל הָ ּ
וְ אַ ְל ָמנָה הוֹ ּ
לו בָ ְך זִ ּ ָמה ָעשׂ ּו ְבתוֹ כֵ ְך) :י( ֶע ְרוַ ת אָ ב גִּ ָּלה בָ ךְ
ְל ַמ ַען ְׁשפָ ְך ָ ּדם וְ אֶ ל הֶ הָ ִרים אָ ְכ ּ
יש אֶ ת ַּכ ָּלתוֹ
הו ָע ָ ׂשה ּתוֹ ֵעבָ ה וְ ִא ׁ
נו בָ ְך) :יא( וְ ִא ׁ
יש אֶ ת אֵ ׁ ֶשת ֵר ֵע ּ
ְט ֵמאַ ת הַ נִּ ָ ּדה ִע ּ ּ
חו בָ ְך ְל ַמ ַען ְׁשפָ ךְ
ְ
ִט ּ ֵמא ְבזִ ּ ָמה וְ ִא ׁ
יש אֶ ת אֲ חֹתוֹ בַ ת אָ ִביו ִע ּנָה בָ ך) :יב( ׁשֹחַ ד לָ ְק ּ
ְ
ֹשק וְ אֹ ִתי ׁ ָשכַ חַ ְּת נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה:
ֶש ְך וְ ַת ְר ִּבית לָ קַ חַ ְּת וַ ְּתבַ ְּצ ִעי ֵר ַעיִ ך ַּבע ׁ ֶ
ָ ּדם נ ׁ ֶ
ְ
ְ
ְ
בתוֹ כֵ ך) :יד(
יו ְּ
)יג( וְ ִה ּנֵה ִה ּ ֵכ ִ
יתי כַ ּ ִפי אֶ ל ִּבצְ ֵעך ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ית וְ ַעל ָ ּד ֵמך אֲ ׁ ֶשר הָ ּ
ְ
ְ
ֹשה אוֹ ָתך אֲנִ י יְ הֹוָ ה ִ ּד ַּב ְר ִּתי
ֲשר אֲ נִ י ע ֶ ׂ
הֲ יַעֲ מֹד ִל ּ ֵב ְך ִאם ּתֶ ֱחז ְַקנָה י ַָדיִ ך לַ ּי ִָמים א ׁ ֶ
ית ְ
יך ָּבאֲ ָרצוֹ ת וַ הֲ ִת ּמ ִֹתי טֻ ְמאָ ֵת ְך ִמ ּ ֵמ ְך:
יתי) :טו( וַ הֲ ִפיצוֹ ִתי אוֹ ָת ְך ַּב ּגוֹ יִ ם וְ ז ִֵר ִ
וְ ָעשִׂ ִ
ְ
)טז( וְ נִחַ ְל ְּת ָּבך ְל ֵעינֵי גוֹ יִ ם וְ י ַָד ַע ְּת ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה:

משנה

 -אהלות פרק ג'

קו וְ ִה ְכנִ יסָ ן ְלתוֹ ְך הַ ַּביִ תַ ,ר ִּבי דוֹ סָ א ּ ֶבן הַ ְר ִּכינַס
)א( ָּכל הַ ְמ ַט ּ ְמ ִאין ָּבאֹ הֶ ל ׁ ֶש ּנ ְֶח ְל ּ
ֵיתים ִמן הַ ּנְבֵ לָ ה אוֹ
ְמ ַטהֵ ר ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַט ּ ְמ ִאיםֵ ּ .כיצַ ד ,הַ ּנוֹ גֵ ַע ְּב ִכ ְׁשנֵי חֲצָ יֵי ז ִ
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ומאֲ ִהיל ַעל ַּכחֲצִ י זַיִ ת ,אוֹ נוֹ גֵ ע ְּבכַ חֲצִ י זַיִ ת
נוֹ שְׂ אָ ןּ .ובַ ּ ֵמת ,הַ ּנוֹ גֵ ַע ְּבכַ חֲצִ י זַיִ ת ּ ַ
ֵיתיםַ ,מאֲ ִהיל ַעל ַּכחֲצִ י זַיִ ת
וְ כַ חֲצִ י זַ יִ ת ַמאֲ ִהיל ָעלָ יוַ ,מאֲ ִהיל ַעל ִּכ ְׁשנֵי חֲצָ יֵי ז ִ
וְ כַ חֲצִ י זַיִ ת ַמאֲ ִהיל ָעלָ יוַ ,ר ִּבי דוֹ סָ א ֶּבן הַ ְר ִּכינַס ְמ ַטהֵ ר ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַט ּ ְמ ִאין.
גֵע ְּבכַ חֲצִ י זַיִ ת וְ ָדבָ ר אַ חֵ ר ַמאֲ ִהיל ָעלָ יו וְ ַעל ַּכחֲצִ י זַיִ ת ,אוֹ ַמאֲ ִהיל
אֲ בָ ל הַ ּנוֹ ַ
ַעל ַּכחֲצִ י זַיִ ת וְ ָדבָ ר אַ חֵ ר ַמאֲ ִהיל ָעלָ יו וְ ַעל ַּכחֲצִ י זַ יִ תָ ,טהוֹ ר .אָ ַמר ַר ִּבי
ֵמ ִאיר ,אַ ף ָּבזֶה ַר ִּבי דוֹ סָ א ּ ֶבן הַ ְר ִּכינַס ְמ ַטהֵ ר ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַט ּ ְמ ִאין .הַ כּ ֹל ָט ֵמא,
הוא ִמ ּ ׁ ֵשם
חוץ ִמן הַ ּ ַמ ּגָ ע ִעם הַ ּ ַמ ּ ָ ׂשא ,וְ הַ ּ ַמ ּ ָ ׂ
שא ִעם הָ אֹ הֶ ל .זֶה הַ ְּכלָ ל ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ
ּ
אֶ חָ דָ ,ט ֵמאִ .מ ּ ְׁשנֵי ׁ ֵשמוֹ תָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -א( כל המטמאין באוהל -
האמורים לעיל בריש פרק ב' :שנחלקו -
שיעוריהן לחצאין :והכניסן  -כשהן מחולקים:
לתוך הבית  -דהיינו לתוך אוהל אחד :ר'
דוסא בן הרכינס מטהר  -דסבר לא
מצטרפי לכשיעור :הנוגע בכשני חצאי זיתים
מן הנבילה  -פתח באוהל ומפרש בנבילה,
לומר לך דכי היכי דסבירא ליה לר' דוסא
שאין מצטרפין לטומאת אוהל ,הכי נמי
סבירא ליה דאין מצטרפין לטומאת מגע
ומשא ,בין במת בין בנבילה :הנוגע בכחצי
זית ומאהיל על כחצי זית  -שהמאהיל על
המת ,טמא כאילו היה עם המת באוהל.
ובגמרא בפרק העור והרוטב ,מוקי הנך
מאהיל דרישא בטומאה רצוצה ,שאין בין
הטומאה ובין האוהל פותח טפח ,ומשום הכי
חכמים מטמאין ,דכולה נגיעה היא .וסיפא
דאמר אבל הנוגע בכחצי זית ודבר אחר

מאהיל עליו וכו' דמודו רבנן דטהור ,מיירי
כשיש פותח טפח )בין הטומאה ובין האוהל,
דבהא מודו רבנן דאין מצטרפין ,דנגיעה
ואוהל שני שמות הן ,וכל שהן משני שמות אין
מצטרפין .ורבי דוסא סבר דאפילו בטומאה
רצוצה אין מצטרפין ,ולא אפילו למגע ומגע.
ואין הלכה כרבי דוסא :אמר רבי מאיר אף
בזו רבי דוסא מטהר וחכמים מטמאין -
רבי מאיר פליג אתנא קמא דאמר דכשיש
פותח טפח בין הטומאה ואוהל מודו רבנן
דטהור ואין מצטרפין ,ואמר איהו דאף בזו
פליגי רבנן על ר' דוסא ואמרי דנגיעה ואוהל
חד שמא הוא ,הלכך מצטרפין לכשיעור
ומטמאים .ואין הלכה כר' מאיר :חוץ מן
המגע עם המשא  -כגון שנגע בחצי זית
והסיט חצי זית :ומשא עם האוהל  -שהסיט
חצי זית והאהיל על חצי זית :משם אחד -
כגון משא ומגע ,משא ומשא ,אוהל ואוהל:

רע"ב ) -ב( מלא תרווד רקב  -דאמרן
לעיל בריש פרק ב' שהוא מטמא באוהל:
שנתפזר לתוך הבית  -ונתערב בו עפר כל
שהוא :ור' שמעון מטהר  -דסבר סופו
כתחילתו ,מה תחילתו אם נקבר המת
בתכריכים או בארון של עץ ,אין לו רקב,
דבעינן שלא יהיה דבר נגלל עמו ,אף סופו

לאחר שנעשה רקב אם נתערב עמו דבר אחר
אינו מטמא .ואין הלכה כרבי שמעון :אם
מתכבסת הכסות ויוצא ממנה רביעית דם -
וכיצד משערין אותה ,מביא מים במדה
ומכבסה בהן ,ומביא מים אחרים כמדתן
ונותן בהן רביעית דם ,אם היה מראן שוה
הרי זו טמאה ,ואם לאו טהורה:

נִת ּ ַפזֵּר ְּבתוֹ ְך הַ ַּביִ ת ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ְמ ַטהֵ ר.
)ב( ְמלֹא ַת ְרוָ ד ָרקָ ב ׁ ֶש ּ ְ
ְ
סותִ ,אם
ְ
יעית ָ ּדם ׁ ֶשנִּ ְב ְל ָעה ְּבתוֹ ך הַ ַּביִ ת ,הַ ַּביִ ת ָטהוֹ ר.
ְר ִב ִ
נִב ְל ָעה ַּב ְּכ ּ
לוע
יעית ָ ּדםְ ,ט ֵמאָ ה .וְ ִאם לָ אוְ ,טהוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ָּכל הַ ָּב ּ ַ
ִמ ְת ַּכ ֶּבסֶ ת וְ יוֹ צֵ א ִמ ּ ֶמ ּנָה ְר ִב ִ
ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל לָ צֵ את ָטהוֹ ר:

)ג( נִ ְׁש ּ ַפ ְך ָּבאֲ וִ ירִ ,אם הָ יָה ְמקוֹ מוֹ ְק ַט ְפ ֵרס וְ הֶ א ֱִהיל ַעל ִמ ְקצָ תוֹ ָ ,טהוֹ ר .הָ יָה
נִש ּ ַפ ְך ַעל הָ ִא ְסקֻ ּ ָפה וְ ִהיא ְק ַטפְ ֵרס ּ ֵבין ִמ ִּב ְפנִ ים ּ ֵבין
אֶ ְׁשבּ ֶֹרן ,אוֹ ׁ ֶש ּקָ ַר ׁש ,טָ ֵמאְׁ .
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חוץ ,וְ הַ ַּביִ ת ַמאֲ ִהיל ָעלָ יוָ ,טהוֹ ר .הָ יָה אֶ ְׁשבּ ֶֹרן אוֹ ׁ ֶש ּקָ ַר ׁשָ ,ט ֵמא .כּ ֹל
ִמ ַּב ּ
וב ְׁש ַעת ִחבּ ּורוֹ  ,הַ כּ ֹל ָט ֵמא:
ש ָער וְ הַ ִּצ ּפ ֶֹרןִ ּ .
חוץ ִמן הַ ּ ִׁש ּנַיִ ם וְ הַ ּ ֵ ׂ
ׁ ֶש ַּב ּ ֵמתָ ,ט ֵמאּ ,
רע"ב ) -ג( נשפך באויר  -בתוך הבית :אם
היה מקומו קטפרס  -אם המקום שנשפך בו
הדם היה מדרון :והאהיל  -אדם על מקצתו:
טהור  -דקטפרס אינו חיבור :היה אשבורן -
מקום מכונס כמו בתוך גומא :או שקרש -
הדם .ואפילו קטפרס הוי חיבור וטמא,

ואפילו האהיל על קצתו :השפך על האסקופה
 כמין אצטבא שלפני פתח הבית :והיאקטפרס בין מבפנים  -שמשפע לצד פנים:
בין מבחוץ  -שמשפע לצד חוץ :והבית
מאהיל  -על מקצתו:

חוץ ּושְׂ ָערוֹ ִב ְפנִ ים ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמאֶ .עצֶ ם ׁ ֶשי ֶׁש ָעלָ יו ַּכ ּזַיִ ת
)ד( ּ ֵכיצַ ד ,הַ ּ ֵמת ִמ ַּב ּ
שרִ ,ה ְכנִיס ִמ ְקצָ תוֹ ִמ ִּב ְפנִ ים וְ הַ ַּביִ ת ַמאֲ ִהיל ָעלָ יוָ ,ט ֵמאְׁ .שנֵי עֲ צָ מוֹ ת וַ עֲ לֵ יהֶ ן
ָּב ָ ׂ
שרִ ,ה ְכנִ יס ִמ ְקצָ ָתם ִמ ִּב ְפנִ ים וְ הַ ַּביִ ת ַמאֲ ִהיל עֲ לֵ יהֶ ם,
יתים ָּב ָ ׂ
ִּכ ְׁשנֵי חֲצָ אֵ י ֵז ִ
ורי אָ ָדם ִחבּ ּור:
ידי אָ ָדםָ ,טהוֹ רֶ ׁ ,שאֵ ין ִחבּ ּ ֵ
חובים ִּב ֵ
יו ְת ּ ִ
ָט ֵמא .הָ ּ
רע"ב ) -ד( הבית טמא  -כל מה שבתוכו
טמא ,שהרי מאהיל על השער המחובר למת:
עצם שיש עליו כזית בשר  -העצם נחשב יד

לבשר :תחובים בידי אדם  -שלא היה הבשר
מחובר לעצם מעיקרו ,אלא אדם תחבו לשם
כדרך שתוחבים בשר בשפוד:

וש ִמינִ ית ְּבמוֹ תוֹ ִּ ,ד ְב ֵרי
נו ְׁש ִמינִ ית ְּבחַ יָּיו ּ ְׁ
בוסָ ה ,הַ ּ ֵמת ׁ ֶשיָּצָ א ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ֶהו ַדם ְּת ּ
)ה( אֵ יז ּ
יעית ְּבמוֹ תוֹ  ,נִ ּ ַטל ִמזֶּה
ור ִב ִ
יעית ְּבחַ ּיָיו ּ ְ
ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרְ ,ר ִב ִ
ומזֶּה ְר ִב ִ
ִּ
ֶהו ַדם
יעיתַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ְּב ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמר ,זֶה וָ זֶה ַּכ ּ ָמיִ ם .אֵ יז ּ
נִמצָ א ַת ְח ּ ָתיו ְר ִב ִ
לוב ׁ ֶש ָ ּדמוֹ ׁשוֹ ֵתת וְ ְ
יעית ָ ּדםָ ,ט ֵמא .אֲ בָ ל הַ ֵמת
בוסָ ה ,צָ ּ
ְּת ּ
הודה אוֹ ֵמר ,לֹא ִכי,
יעית ָדם ָטהוֹ רַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ׁ ֶש ָדמוֹ ְמנַטֵ ף וְ נִ ְמצָ א ַת ְח ּ ָתיו ְר ִב ִ
אֶ ָּלא הַ ּ ׁשוֹ ֵתת ,טָ הוֹ ר .וְ הַ ְמנ ַּטֵ ףָ ,ט ֵמא:
רע"ב ) -ה( איזהו דם תבוסה  -אמתניתין
דלעיל דפרק ב' )משנה ב( קאי ,דקתני
רביעית דם תבוסה טמא ,וקמפרש הכא
איזהו דם תבוסה :שמינית בחייו ושמינית
במותו  -מצטרפים לרביעית :רביעית בחייו
ורביעית במותו  -שנתערבו ונטל מן
התערובת רביעית ,זהו דם תבוסה אבל
שמינית בחייו ושמינית במותו ,לא :זה וזה -
דרבי עקיבא ודרבי ישמעאל :כמים  -ואינן
מטמאין :ואיזהו דם תבוסה  -שטמא :צלוב

שדמו שותת  -ויורד בלא הפסק ,מפני שטפה
של מיתה מעורבת בו .אבל נוטף ,שיורד טפה
אחר טפה ,קמא קמא בטיל וטהור :ר' יהודה
אומר לא כי  -כלומר לא כן הדבר :אלא
השותת טהור  -שאני אומר אותה טפה
שהנשמה תלויה בה עמדה לה על גבי העץ
שהוא תלוי בו ,ואין בדם זה אותה טפה
אחרונה של מיתה :והמנטף טמא  -ולא
אמרינן קמא קמא בטל ,דסבר ר' יהודה אין
דם מבטל דם .והלכה כרף עקיבא:

)ו( ַּכזַּיִ ת ִמן הַ ּ ֵמת ּ ִפ ְתחוֹ ְבטֶ פַ ח ,וְ הַ ּ ֵמת ּ ִפ ְתחוֹ ְּבאַ ְר ָּב ָעה ְטפָ ִחיםְ ,להַ ִּציל הַ ּטֻ ְמאָ ה
ַעל הַ ּ ְפ ָת ִחים .אֲבָ ל ְלהוֹ צִ יא הַ ּטֻ ְמאָ הְּ ,בפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חּ .גָ דוֹ ל ִמ ַּכזַּיִ תַּ ,כ ּ ֵמתַ .ר ִּבי
יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,הַ ּ ִׁש ְד ָרה וְ הַ ּג ְֻל ּגֹלֶ תַּ ,כ ּ ֵמת:
רע"ב ) -ו( כזית מן המת פתחו בטפח -
המת בבית ולו פתחים הרבה ,כל הכלים
המונחים בחלל הפתחים תחת המשקוף של
פתח מבחוץ ,אף על פי שהפתחים נעולים
ויש הפסק בין אוהל המת לאוהל הכלים ,כולן

טמאים ,דגזרו חכמים טומאה על המקום
שהוא דרך יציאת הטומאה שסופו של מת
לצאת דרך שם .וכשאין יודעים באיזה מקום
יוציאוהו ,כולן טמאין .ואם יש כזית מן המת
בבית וחשב להוציאו בחלון שיש בו פותח
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טפח ,מציל על כל הפתחים הנעולים כיון
שיודע שסופה של הטומאה לצאת דרך שם.
ואם הוא מת שלם וחשב להוציאו דרך חלון
שיש בו ארבעה ,מציל על כל הפתחים
הנעולים ,דבשיעור ארבעה טפחים שיערו
חכמים שראוי להוצאת המת :אבל להוציא את
הטומאה בפותח טפח  -אפילו מת שלם,
טומאה יוצאה דרך חלון כל זמן שהוא פתוח,
ומטמא הכלים שבבית שבצדו אם יש בחלון

פותח טפח :גדול מכזית כמת  -דוקא כזית
מצומצם פתחו בטפח .אבל יותר מכזית ,דינו
כאילו היה מת שלם ,ואין מציל על הפתחים
הנעולים עד שיהא בו ארבעה :ר' יוסי אומר
השדרה והגוגולת  -שבבית ,דינו כמת שלם.
ואם חשב להוציאן דרך חלון ,אין מציל על
הפתחים הנעולים עד שיהא בו ארבעה .וכן
הלכה:

רום טֶ פַ ח ְמ ֻר ָּבעֵ ,מ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ,וְ חוֹ צֵ ץ ִב ְפנֵי
)ז( טֶ פַ ח ַעל טֶ פַ ח ַעל ּ
מור ּ ַתחַ ת הַ ַּביִ ת ,י ֶׁש בּ וֹ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח וְ י ֵׁש
הוא קָ ּ
הַ ּטֻ ְמאָ הֵ ּ .כיצַ דִּ ,ביב ׁ ֶש ּ
ִּביצִ יאָ תוֹ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כוֹ  ,הַ ַּביִ ת טָ הוֹ ר .טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תַ ,מה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ
ָטהוֹ רֶ ׁ ,ש ֶ ּד ֶר ְך הַ ּטֻ ְמאָ ה לָ צֵ את וְ אֵ ין ַ ּד ְר ָּכ ּה ְל ִה ָּכנֵס .י ֶׁש בּ וֹ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח וְ אֵ ין
ִּביצִ יאָ תוֹ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,הַ ּטֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כוֹ  ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא .טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תַ ,מה
ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ָטהוֹ רֶ ׁ ,ש ֶ ּד ֶר ְך הַ ּטֻ ְמאָ ה לָ צֵ את וְ אֵ ין ַ ּד ְר ָּכהּ ְל ִה ָּכנֵס .אֵ ין בּ וֹ פוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח
וְ אֵ ין ִּביצִ יאָ תוֹ ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כוֹ  ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא .טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תַ ,מה
תו ַמ ַּלחַ ת ,וְ כֵ ן
רוהו ַמיִ ם ,אוֹ ְׁש ָרצִ ים ,אוֹ ׁ ֶש ֲאכָ לַ ּ ּ
ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ָט ֵמא .אֶ חָ ד חוֹ ר ׁ ֶשח ֲָר ּ ּ
הודה אוֹ ֵמרָּ ,כל אֹ הֶ ל ׁ ֶשאֵ ינוֹ
ַמ ְר ּ ֵב ְך ׁ ֶשל אֲבָ נִ ים ,וְ כֵ ן ְסוָ אר ׁ ֶשל קוֹ רוֹ תַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
יפים ּובַ ְּסלָ ִעים:
ידי אָ ָדם ,אֵ ינוֹ אֹ הֶ לּ .ומוֹ ֶדה בַ ּ ְׁש ִק ִ
ָעשׂ ּוי ִּב ֵ
רע"ב ) -ז( טפח על טפח ברום טפח -
דף שהוא רחב טפח על טפח וגבוה מן הארץ
טפח ,ומאהיל על כזית מן המת ועל הכלים:
מביא את הטומאה  -על הכלים :מרובע -
שאם היה רחבו פחות מטפח אע"פ שהיה
ארכו שני טפחים ,לא אמרינן שים מה שיתר
על ארכו ברחבו ורבעהו ,להכי קתני מרובע,
שצריך שיהא ברחבו טפח ובארכו טפח :כיצד
 כלומר כיצד חוצץ בפני הטומאה :ביבשהוא קמור  -חפירה בקרקע ומקורה ,והיינו
קמור ,ושם יורדים שופכים שבבית ומשם
יוצאים לרשות הרבים :יש בו פותח טפח -
דהיינו טפח על טפח ברום טפח בביב עצמו:
וביציאתו  -בפתח הביב שממנו יוצאין המים
לרשות הרבים :טומאה בתוכו  -כזית מן
המת בתוך הביב .דכזית מן המת פתחו
בטפח :הבית טהור  -שהטומאה יוצאה דרך
פתח הביב היוצא לרשות הרבים .והיינו דקתני
חוצץ בפני הטומאה :טומאה בבית מה
שבתוך הביב טהור  -דאין דרך טומאה
להכניסה דרך פתח הביב ,שדרך הטומאה

להוציאה דרך פתח הבית ולא להכניסה לביב:
ואין ביציאתו פותח טפח טומאה בתוכו
הבית טמא  -דטומאה עולה מן הביב לבית
כיון שאין לה דרך לצאת פתח הביב היוצא
לרשות הרבים ,דכל פחות מטפח אין
הטומאה יוצאה :אין בו פותח טפח ואין
ביציאתו פותח טפח  -לחנם נקט ואין
ביציאתו פותח טפח ,דכיון דאין בו פותח
טפח ,על יציאתו לא חיישינן ,דכאילו אין שם
חלל כלל דמי ,והרי הביב נחשב כקרקע
הבית .ואמרו חכמים ,וכל אשר באוהל יטמא,
לרבות קרקעיתו של בית כמוהו עד התהום:
אחד חור שחררוהו מים  -האי פותח טפח
שמביא את הטומאה ,לא שנא אם נעשה
החור הזה על ידי מים או שנקבוהו שרצים:
או שאכלתו מלחת  -לשון ארץ מלחה .כמין
עפר לבן דומה למלח ומתאכל ונופל ונעשה
חור מאליו :מרבך של אבנים  -אבנים
גדולות ערוכות וסדורות זו על גבי זו,
ופעמים שהאחת סדורה על גבי שתים
והתחתונות מפורדות זו מזו ויש שם אוהל
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טפח :סואר של קורות  -ערוכות זו על זו
ועומדות לבנין ופעמים שיש ביניהן אוהל
טפח :כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם אינו
אוהל  -דיליף אוהל אוהל ממשכן ,מה להלן
בידי אדם אף כאן בידי אדם :בשקיפים -
תרגום סעיפי הסלעים ,שקיפי כפייא:
ובסלעים  -בנקיקי הסלעים .ושקיפי ונקיקי
הסלעים אחד הן ,אלא שזה נעשה על ידי

גמרא

מטר וזה נעשה מאליו .ואע"ג דלא נעשו בידי
אדם ,מודה בהם ר' יהודה דלא יליף גזירה
שוה דאוהל אוהל ממשכן אלא לפותח טפח
בלבד ,אבל ביותר מטפח ,כגון מלוא אגרוף,
אמרינן בסוכה ]ריש[ פרק הישן דמודה ר'
יהודה שאפילו נעשה מאליו מביא את
הטומאה .וכן בשקיפים ובסלעים .ואין הלכה
כר' יהודה:

 -נדה דף כ' ע"א

חנינא פלי קורטא דגרגשתא ובדיק ביה לייט עליה רבי ישמעאל ברבי יוסי
באסכרה רבי חנינא הוא דחכים כולי עלמא לאו חכימי הכי אמר רבי יוחנן
חכמתא דרבי חנינא גרמא לי דלא אחזי דמא מטמינא מטהר מטהרנא
מטמא אמר רבי אלעזר ענוותנותא דרבי חנינא גרמא לי דחזאי דמא ומה
רבי חנינא דענותן הוא מחית נפשיה לספק וחזי אנא לא אחזי אמר רבי
זירא טבעא דבבל גרמא לי דלא חזאי דמא דאמינא בטבעא לא ידענא
בדמא ידענא למימרא דבטבעא תליא מלתא והא רבה הוא דידע בטבעא
ולא ידע בדמא כל שכן קאמר ומה רבה דידע בטבעא לא חזא דמא ואנא
אחזי:
רש"י על הגמרא
פלי  -מבקע :ובדיק לה  -בלא מים :לייט
עליה ר' ישמעאל  -אאחר שיעשה כן

זוהר

באסכרה :דרבי חנינא הוא דחכים  -ומצי
בדיק כה"ג:

– משפטים דף צח' ע"א

ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ביוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְתקַ ָ ּד ׁש יוֹ ֵמי ,נ ְַפקֵ י נִ ְׁש ָמ ִתין ִמ ּגוֹ ִאילָ נִ י
הו ָּכל יוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא.
ישין ְל ַת ּ ָתאֵ י ,וְ נַיְ ִ
ינון נִ ְׁש ָמ ִתין קַ ִ ּד ִׁ
ְ ּדחַ ּיֵיְ ּ ,
יחין ְּב ּ
ומנ ּ ְַׁשבָ ן ִא ּ ּ
ישין
ומ ְת ַע ְּט ָרן ְּב ִע ְט ִרין קַ ִ ּד ִׁ
הו נִ ְׁש ָמ ִתין ּ ִ
ְּ
ולבָ ַתר ְ ּדנ ִָפיק ׁ ַש ְּב ָתא ,סַ ְ ּל ִקין ּ ֻכ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא
אוף הָ ִכיְ ּ ,
ְל ֵע ָּ
ילא) .וכד מתעטרן בההוא טבא אלין אינון בעליו דההוא טיבו ודאי( ּ
ְּב ִר ְ
הוא נִ ְׁש ְמ ָתא אַ חֶ ֶרת ,וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ָדא
הוא ַּבר נ ָׁש ,וְ ָדא ּ
הוא אַ זְ ִמין ְלהַ ּ
יך ּ
סות ּה וְ ֹענ ָָת ּה
יתאְּ ,כ ּ ָ
יתאְׁ ,שאֵ ָר ּה ְדקַ ְד ֵמ ָ
יה ,נִ ְׁש ְמ ָתא ַ ּדהֲ וָ ת לֵ יהּ ְּבקַ ְד ִמ ָ
זְ ִמינָא לֵ ּ
לֹא יִ גְ ָרעְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ְּת ַמר:
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ו'
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ח
)א( החורש כל שהוא חייב המנכש בעיקרי האילנות והמקרסם עשבים או המזרד את
השריגים כדי ליפות את הקרקע הרי זה תולדת חורש ומשיעשה כל שהוא חייב וכן
המשוה פני השדה כגון שהשפיל התל ורדדו או מילא הגיא חייב משום חורש ושיעורו
כל שהוא וכן כל המשוה גומות שיעורו כל שהוא:
)ב( הזורע כל שהוא חייב הזומר את האילן כדי שיצמח הרי זה מעין זורע אבל המשקה
צמחין ואילנות בשבת הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא וכן השורה חיטין ושעורין
וכיוצא בהן במים הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא:
)ג( הקוצר כגרוגרת חייב ותולש תולדת קוצר הוא וכל העוקר דבר מגידוליו חייב משום
קוצר לפיכך צרור שעלו בו עשבים וכשות שעלה בסנה ועשבים שצמחו על גב החבית
התולש מהן חייב שזה הוא מקום גידולן אבל התולש מעציץ שאינו נקוב פטור מפני
שאין זה מקום גידולו ועציץ נקוב בכדי שורש קטן הרי הוא כארץ והתולש ממנו חייב:

לע"נ:

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