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חק לישראל – פרשת בהר יום ו'
ויקרא פרק כה'

נו ְּבפֶ ֶר ְך ְל ֵעינ ָ
ֶיך) :נג( ִּכשְׂ ִכיר ׁ ָשנָה ְ ּב ׁ ָשנָה
)נג( ִּכשְׂ ִכיר ׁ ָשנָה ְּב ׁ ָשנָה יִ ְהיֶה ִע ּמוֹ לֹא יִ ְר ֶ ּד ּ ּ
נו ְ ּבפֶ ֶר ְך ְל ֵעינ ָ
יה ְּבקַ ְׁשי ּו ְל ֵעינָיךְ:
יה לָ א יִ ְפלַ ח ּ ֵב ּ
ֶיך) :נג( ַּכאֲ גִ יר ְׁשנָא ִּב ְׁשנָא יְ הֵ י ִע ּ ֵמ ּ
יִ ְהיֶה ִע ּמוֹ לֹא יִ ְר ֶ ּד ּ ּ
הוא ּובָ נָיו ִע ּמוֹ ) :נד( וְ ִאם לֹא יִ ּגָ אֵ ל
)נד( וְ ִאם לֹא יִ ּגָ אֵ ל ְּבאֵ ֶּלה וְ יָצָ א ִּב ְׁשנַת הַ ּיֹבֵ ל ּ
הוא ּובָ נָיו ִע ּמוֹ ) :נד( וְ ִאם לָ א יִ ְת ּ ָפ ַרק ְּב ִא ּ ֵלין וְ יִ ּפוֹ ק ְּב ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א הוּא
ְּבאֵ ּלֶ ה וְ יָצָ א ִּב ְׁשנַת הַ ּיֹבֵ ל ּ
יה:
ו ְּבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ

אתי אוֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
ֲשר הוֹ צֵ ִ
)נה( ִּכי ִלי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ בָ ִדים עֲ בָ ַדי הֵ ם א ׁ ֶ
אתי אוֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ
אלֹהֵ יכֶ ם) :נה( ִּכי ִלי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל עֲ בָ ִדים עֲ בָ ַדי הֵ ם אֲ ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱ
ִמצְ ָריִ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:

ילי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַע ְב ִ ּדין ַע ְב ַ ּדי ִא ּנוּן ִ ּדי אֲ ּ ֵפ ִקית י ְָתהוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא
אֲרי ִד ִ
)נה( ֵ

ְד ִמצְ ָריִ ם אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן:

ימו לָ כֶ ם וְ אֶ בֶ ן ַמשְׂ ִּכית לֹא
ילם ּופֶ סֶ ל ּ ַ
כו )א( לֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם א ֱִל ִ
ומ ֵ ּצבָ ה לֹא ָת ִק ּ
אלֹהֵ יכֶ ם) :א( לֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם
נו ְּבאַ ְרצְ כֶ ם ְל ִה ְׁש ּ ַתחֲוֹ ת ָעלֶ יהָ ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
ִת ְּת ּ
נו ְּבאַ ְר ְצכֶ ם ְל ִה ְׁש ּ ַתחֲוֹ ת ָעלֶ יהָ
ילם ּופֶ סֶ ל ּ ַ
א ֱִל ִ
ימו לָ כֶ ם וְ אֶ בֶ ן ַמשְׂ ִּכית לֹא ִת ְּת ּ
ומ ֵ ּצבָ ה לֹא ָת ִק ּ
אלֹהֵ יכֶ ם) :א( לָ א ַת ְע ְּבדוּן ְלכוֹ ן ַטעֲ וָ ן וְ צֶ לֶ ם וְ קָ ָמא לָ א ְת ִקימוּן ְלכוֹ ן וְ אֶ בֶ ן סָ גְ ָדא לָ א ִת ְּתנוּן
ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
ְּבאַ ְרעֲ כוֹ ן ְל ִמ ְס ּגֻד עֲ לַ ּה אֲ ֵרי אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:

ומ ְק ָ ּד ִׁשי
ֹרו ּ ִ
או אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :ב( אֶ ת ׁ ַש ְ ּבתֹ ַתי ִּת ְׁשמ ּ
יר ּ
ומ ְק ָ ּד ִׁשי ִּת ָ
רו ּ ִ
מ ּ
)ב( אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ַתי ִּת ְׁש ֹ
ּ
ילי ִת ְטרוּן ו ְּלבֵ ית ַמ ְק ְ ּד ִׁשי ְּתהוֹ ן ָ ּדח ֲִלין אֲ נָא יְ ָי:
או אֲ נִ י יְ הֹוָ ה) :ב( יָת יוֹ ֵמי ׁ ַש ַּביָא ִד ִ
ִּתי ָר ּ

רש"י
)נג( לא ירדנו בפרך לעיניך  -כלומר ואתה
רואה:
)נד( ואם לא יגאל באלה  -באלה הוא נגאל
ואינו נגאל בשש :הוא ובניו עמו  -הנכרי
חייב במזונות בניו:
)נה( כי לי בני ישראל עבדים  -שטרי קודם:
אני ה' אלהיכם .כל המשעבדן מלמטה כאלו
משעבדן מלמעלה:
)א( לא תעשו לכם אלילם ) -ת"כ( כנגד זה
הנמכר לנכרי שלא יאמר הואיל ורבי מגלה
עריות אף אני כמותו הואיל ורבי עובד ע"א
אף אני כמותו הואיל ורבי מחלל שבת אף אני
כמותו לכך נאמרו מקראות הללו ואף
הפרשיות הללו נאמרו על הסדר בתחלה
הזהיר על השביעית ואם חמד ממון ונחשד

נביא

על השביעית סופו למכור מטלטליו לכך
סמך לה וכי תמכרו ממכר )מה כתיב ביה או
קנה מיד וגו' דבר הנקנה מיד ליד( לא חזר בו
סוף מוכר אחוזתו לא חזר בו סוף מוכר את
ביתו לא חזר בו סוף לוה ברבית כל אלו
האחרונות קשות מן הראשונות לא חזר בו
סוף מוכר את עצמו לא חזר בו לא דיו
לישראל אלא אפילו לנכרי :ואבן משכית -
לשון כסוי כמו )שמות לג( ושכותי כפי.
שמכסין הקרקע ברצפת אבנים :להשתחוות
עליה  -אפילו לשמים לפי שהשתחואה
בפשוט ידים ורגלים היא ואסרה תורה
לעשות כן חוץ מן המקדש:
)ב( אני ה'  -נאמן לשלם שכר:

– ירמיה פרק לב'

ָהו הָ יָה ְ ּדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :ז( ִה ּנֵה ֲחנ ְַמאֵ ל ּ ֶבן ׁ ַש ּ ֻלם ּד ְֹד ָך ָּבא
)ו( וַ יּ ֶ
ֹאמר יִ ְר ְמי ּ
ָ
ָ
אֵ לֶ ָ
לה ִל ְקנוֹ ת) :ח(
ֲשר ָּבעֲ נָתוֹ ת ִּכי ְלך ִמ ְׁש ּ ַפט הַ גְּ אֻ ָּ
ש ִדי א ׁ ֶ
יך לֵ אמֹר ְקנֵה ְלך אֶ ת ָ ׂ
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חק לישראל – פרשת בהר יום ו'
ֹאמר אֵ לַ י ְקנֵה נָא
וַ ָיּבֹא אֵ לַ י ֲחנ ְַמאֵ ל ּ ֶבן ּד ִֹדי ִּכ ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל חֲצַ ר הַ ּ ַמ ּ ָט ָרה וַ יּ ֶ
ול ָך הַ גְּ אֻ ָּלה
אֲשר ְּבאֶ ֶרץ ִּבנְ י ִָמין ִּכי ְל ָך ִמ ְׁש ּ ַפט הַ יְ ֻר ּ ׁ ָשה ּ ְ
אֲשר ַּבעֲ נָתוֹ ת ׁ ֶ
ש ִדי ׁ ֶ
אֶ ת ָ ׂ
ְ
הוא) :ט( וָ אֶ ְקנֶה אֶ ת הַ ּ ָ ׂש ֶדה ֵמאֵ ת ֲחנ ְַמאֵ ל ּ ֶבן ּד ִֹדי
ְקנֵה לָ ך וָ אֵ ַדע ִּכי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ּ
ש ָרה הַ ָּכסֶ ף) :י( וָ אֶ ְכ ּתֹב
אֲ ׁ ֶשר ַּבעֲ נָתוֹ ת וָ אֶ ְׁשקֲלָ ה לּ וֹ אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף ִׁש ְב ָעה ְׁשקָ ִלים וַ עֲ ָ ׂ
ַּב ּ ֵספֶ ר וָ אֶ ְח ּתֹם וָ אָ ֵעד ֵע ִדים וָ אֶ ְׁשקֹל הַ ּ ֶכסֶ ף ְּבמֹאזְ נָיִ ם) :יא( וָ אֶ ּקַ ח אֶ ת סֵ פֶ ר הַ ּ ִמ ְקנָה
לוי) :יב( וָ אֶ ּ ֵתן אֶ ת הַ ּ ֵספֶ ר הַ ּ ִמ ְקנָה אֶ ל ָּב ּ ְ
רוך
תום הַ ּ ִמצְ וָ ה וְ הַ חֻ ִ ּקים וְ אֶ ת הַ ּגָ ּ
אֶ ת הֶ חָ ּ
ול ֵעינֵי הָ ֵע ִדים הַ כּ ְֹת ִבים ְּבסֵ פֶ ר הַ ּ ִמ ְקנָה
ּ ֶבן נ ִֵריָּה ּ ֶבן ַמ ְחסֵ יָה ְל ֵעינֵי ֲחנ ְַמאֵ ל ּד ִֹדי ּ ְ
ְ
רוך ְל ֵעינֵיהֶ ם
ְל ֵעינֵי ָּכל הַ יְ ּ ּ ִ
הודים הַ יּ ְֹׁש ִבים ַּבחֲצַ ר הַ ּ ַמ ּ ָט ָרה) :יג( וָ אֲצַ ּוֶה אֶ ת ָּב ּ
לֵ אמֹר) :יד( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל לָ קוֹ חַ אֶ ת הַ ְּספָ ִרים הָ אֵ ֶּלה אֵ ת
לוי הַ זֶּה ּונְ ַת ּ ָתם ִּב ְכ ִלי חָ ֶרשׂ ְל ַמ ַען
תום וְ אֵ ת סֵ פֶ ר הַ ּגָ ּ
סֵ פֶ ר הַ ּ ִמ ְקנָה הַ זֶּה וְ אֵ ת הֶ חָ ּ
נו
דו י ִָמים ַר ִּבים) :טו( ִּכי כֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל עוֹ ד יִ ּקָ ּ
י ַַע ְמ ּ
וכ ָר ִמים ָּבאָ ֶרץ הַ זֹּאת) :טז( וָ אֶ ְת ּ ַפ ֵּלל אֶ ל יְ הֹוָ ה אַ ח ֲֵרי ִת ִּתי אֶ ת סֵ פֶ ר
שדוֹ ת ּ ְ
בָ ִּתים וְ ָ ׂ
ְ
ית אֶ ת
רוך ּ ֶבן נ ִֵריָּה לֵ אמֹר) :יז( אֲ הָ ּה אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ִה ּנֵה אַ ּ ָתה ָעשִׂ ָ
הַ ּ ִמ ְקנָה אֶ ל ָּב ּ
ָ
ָ
ָ
דבָ ר) :יח(
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ ְּב ֹכחֲך הַ ּגָ דוֹ ל ּ ִ
נְטויָה לֹא יִ ּ ָפלֵ א ִמ ּ ְמך ָּכל ָ ּ
ובזְ רֹעֲ ך הַ ּ ּ
ומ ׁ ַש ֵּלם עֲ וֹ ן אָ בוֹ ת אֶ ל חֵ יק ְּבנֵיהֶ ם אַ ח ֲֵריהֶ ם הָ אֵ ל הַ ּגָ דוֹ ל
ֹשה חֶ סֶ ד לַ אֲלָ ִפים ּ ְ
ע ֶׂ
ָ
אֲשר עֵ ינֶיך פְ קֻ חוֹ ת
יליָּה ׁ ֶ
הַ גִּ בּ וֹ ר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ְׁשמוֹ ) :יט( גְּ דֹל הָ עֵ צָ ה וְ ַרב הָ עֲ ִל ִ
יש ִּכ ְד ָרכָ יו וְ ִכ ְפ ִרי ַמעֲ לָ לָ יו) :כ( אֲ ׁ ֶשר ַ ׂש ְמ ּ ָת
ַעל ָּכל ַ ּד ְרכֵ י ְּבנֵי אָ ָדם לָ ֵתת ְל ִא ׁ
ָ
שה ְ ּלך ׁ ֵשם
וביִ שְׂ ָראֵ ל ּובָ אָ ָדם וַ ּ ַתעֲ ֶ ׂ
אֹ תוֹ ת ּומ ְֹפ ִתים ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה ּ ְ
ובמוֹ ְפ ִתים
ַּכ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :כא( וַ ּתֹצֵ א אֶ ת ַע ּ ְמ ָך אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ְּבאֹ תוֹ ת ּ ְ
ובמוֹ ָרא ּגָ דוֹ ל) :כב( וַ ִּת ּ ֵתן לָ הֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת
טויָה ּ ְ
וביָד ֲחזָקָ ה ּ ְ
ְּ
ובאֶ זְ רוֹ ַע נְ ּ
ֹאו וַ יִ ּ ְר ׁש ּו
אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ אֲבוֹ ָתם לָ ֵתת לָ הֶ ם אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבָ ׁש) :כג( וַ ָ ּיב ּ
יתה
כו אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר צִ וִ ּ ָ
ובתוֹ ָר ְת ָך\{ לֹא הָ לָ ּ
ות ָך \} ּ ְ
ובתֹ ָר ְ
עו בְ קוֹ לֶ ָך ּ ְ
אֹ ָת ּה וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
לָ הֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת לֹא ָעשׂ ּו וַ ּ ַת ְק ֵרא אֹ ָתם אֵ ת ָּכל הָ ָר ָעה הַ זֹּאת) :כד( ִה ּנֵה הַ ּס ְֹללוֹ ת
או הָ ִעיר ְללָ ְכ ָדהּ וְ הָ ִעיר נִ ְּתנָה ְּביַד הַ ַּכשְׂ ִ ּדים הַ נִּ ְלחָ ִמים ָעלֶ יהָ ִמ ּ ְפנֵי הַ חֶ ֶרב
ָּב ּ
ָ
אֲשר ִ ּד ַּב ְר ּ ָת הָ יָה וְ ִהנְּ ך רֹאֶ ה) :כה( וְ אַ ּ ָתה אָ ַמ ְר ּ ָת אֵ לַ י אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה
וְ הָ ָר ָעב וְ הַ ָ ּדבֶ ר וַ ׁ ֶ
ש ֶדה ַּב ּ ֶכסֶ ף וְ הָ ֵעד ֵע ִדים וְ הָ ִעיר ְּ
ְקנֵה ְל ָך הַ ּ ָ ׂ
נִתנָה ְּביַד הַ ַּכשְׂ ִ ּדים) :כו( וַ יְ ִהי ְ ּדבַ ר
הֲמ ּ ֶמנִּ י יִ ּ ָפלֵ א ָּכל
שר ִ
ָהו לֵ אמֹר) :כז( ִה ּנֵה אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ָּכל ָּב ָ ׂ
יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ ְר ְמי ּ
ָּדבָ ר:

משנה

 -אהלות פרק 'u

)א( אָ ָדם וְ כֵ ִלים נַעֲ שִׂ ין אֹ הָ ִלין ְל ַט ּ ֵמא ,אֲבָ ל לֹא ְל ַטהֵ רֵ ּ .כיצַ ד ,אַ ְר ָּב ָעה נוֹ שְׂ ִאין
אֶ ת הַ נִּ ְד ָּב ְך ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ָתיוֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ַעל ּגַ ָּביו ְט ֵמ ִאין .טֻ ְמאָ ה ַעל ּגַ ָּביוֵ ּ ,כ ִלים
ָתון ַעל אַ ְר ָּב ָעה כֵ ִלים ,אֲ ִפלּ ּו ְכלֵ י
אֱל ֶ
ׁ ֶש ּ ַת ְח ּ ָתיו ְט ֵמ ִאיםַ .ר ִּבי ִ
יעזֶר ְמ ַטהֵ ר .נ ּ
אֲד ָמה ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ָתיוֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ַעל ּגַ ָּביו ְט ֵמ ִאים.
גְ לָ ִליםְּ ,כלֵ י אֲבָ נִ יםְּ ,כלֵ י ָ
ָתון ַעל אַ ְר ָּב ָעה אֲבָ נִ ים ,אוֹ ַעל ָ ּדבָ ר
טֻ ְמאָ ה ַעל ּגַ ָּביוֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ּ ַת ְח ּ ָתיו ְט ֵמ ִאים .נ ּ
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רוחַ חַ יִ ּים ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ָתיוֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ַעל ּגַ ָּביו ְטהוֹ ִרין .טֻ ְמאָ ה ַעל ּגַ ָּביו,
ׁ ֶש ּי ֶׁש בּ וֹ ּ
ּ ֵכ ִלים ׁ ֶש ּ ַת ְח ּ ָתיו ְטהוֹ ִרין:
רע"ב ) -א( אדם וכלים נעשין אהלים
לטמא  -אוהל שנסמך על ידי אדם או על
ידי כלים .נחשב אוהל לטמא כלים שתחתיו
אפילו שלא כנגד הטומאה כאילו נתונים
באוהל המת :אבל לא לטהר  -דאין נחשבים
אוהל לחוץ בפני הטומאה :נדבך  -אבן
גדולה ורחבה .לשון נדבכין די אבן גלל :כלים
שעל גביו טמאין  -שאינו חוצץ וכמאן
דליתיה דמי ,דאין עשוי אוהל לטהר :כלים

שתחתיו טמאים  -דלטמא נעשים אוהלים:
ור' אליעזר מטהר  -בתרווייהו .דסבר נעשה
אוהל לטהר וחוצץ בפני הטומאה .ואין הלכה
כרבי אליעזר :נתון על ארבעה כלים  -אם
היה הנדבך נתון על ארבעה כלים אפילו כלי
גללים שאין מקבלים טומאה :על ארבעה
אבנים  -שאינן כלים ,נחשב אוהל לחוץ בפני
הטומאה :דבר שיש בו רוח חיים  -חוץ
מאדם:

וס ָמכוֹ
יו עוֹ ְב ִרים ָּבאַ ְכסַ ְד ָרה ,וְ הֵ גִ יף אֶ חָ ד ֵמהֶ ן אֶ ת הַ ֶ ּדלֶ ת ּ ְ
)ב( קוֹ ְב ֵרי הַ ּ ֵמת ׁ ֶשהָ ּ
בַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ִ ,אם יָכוֹ ל הַ ֶ ּדלֶ ת לַ עֲ מוֹ ד ִּב ְפנֵי ַעצְ מוֹ ָ ,טהוֹ ר .וְ ִאם לָ אוָ ,ט ֵמא .וְ כֵ ן
תונוֹ ת ַּבחַ לּ וֹ ןִ ,אם יְ כוֹ ִלין
חָ ִבית ׁ ֶשל גְּ רוֹ גְ רוֹ ת אוֹ קֻ ּ ָפה ׁ ֶשל ּ ֶתבֶ ן ׁ ֶשהֵ ן נְ ּ
הַ גְּ רוֹ גְ רוֹ ת וְ הַ ּ ֶתבֶ ן לַ עֲ מוֹ ד ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמןְ ,טהוֹ ִרין .וְ ִאם לָ אוְ ,ט ֵמ ִאיןַּ .ביִ ת ׁ ֶשחֲצָ צוֹ
ְבקַ נְ קַ נִּ ים וְ טָ ח ְּב ִטיחַ ִ ,אם יָכוֹ ל הַ ִּטיחַ לַ עֲ מוֹ ד ִּב ְפנֵי ַעצְ מוֹ ָ ,טהוֹ ר .וְ ִאם לָ או,
ָט ֵמא:
רע"ב ) -ב( אחד מהן  -מאותן המלוים
את המת לקוברו ולא מנושאי המטה .והוא
הדין אם הגיף את הדלת אדם אחר .אלא
אורחא דמלתא נקט :הגיף את הדלת  -כדי
שלא תכנס הטומאה לבית בשעה שיעברו
דרך אכסדרה שלפני הבית דיש תקרה על
גבה :אם יכול הדלת לעמוד  -בלא סמיכת
מפתח ,הוי ליה מפתח כמאן דליתא והדלת
חוצץ בפני הטומאה :ואם לאו טמא  -דכל
דבר הנסמך בכלים אינו חוצץ בפני הטומאה,
כדאמרן דאין אדם וכלים נעשים אהלים
לטהר .והיינו טעמא דתבן ,והיינו טעמא
דגרוגרות ,והיינו טעמא דטיח ,משום
דעמידתן על ידי כלים שהם חבית וקופה
וקנקנים :שהן נתונים בחלון  -שיש בו טפח
על טפח שמביא את הטומאה מבית לבית:
אם יכולים הגרוגרות והתבן לעמוד בעצמן
 -בלא חבית וקופה :טהורים  -שהכלים כמו

שאינן ,והגרוגרות והתבן מצילים .והוא שיהיו
הגרוגרות שהסריחו ואינן ראויות לאכילה ,וכן
התבן מוסרח ואין ראוי לאכילת בהמה,
ומבטל להו ואין דעתו לפנותן ומשום הכי
חייצי ,דכל היכא דאין התבן והגרוגרות
סותמים הכל ,כגון הכא דאיכא מקום קופה
וחבית ,אי לא מבטל להו לא חייצי :ואם לאו
טמאין  -ובלבד שתהא החבית אם היא של
חרס פיה כנגד הטומאה ולפיכך אינה מצלת,
שכל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני
הטומאה .אבל אם גב החבית כנגד הטומאה
חוצצת בפני הטומאה ,שאין כלי חרס מקבל
טומאה מגבו :בית שחצצו בקנקנים  -ופיהן
כלפי הטומאה ,דעכשיו אין מצילים :וטח
בטיח  -בין מבפנים בין מבחוץ :אם יכול
הטיח לעמוד בפני עצמו טהור  -שהטיח
חוצץ בפני הטומאה:

הוא לָ אֲוִ יר
)ג( כּ ֶֹתל הַ ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש אֶ ת הַ ַּביִ ת ,יִ ּדוֹ ן ֶמחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ הֵ ּ .כיצַ ד ,כּ ֶֹתל ׁ ֶש ּ
וְ הַ ּטֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כוֹ ֵ ,מחֶ צְ יוֹ וְ ִל ְפנִ ים ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא ,וְ הָ עוֹ ֵמד ִמ ְל ַמעלָ ן ָטהוֹ רֵ .מחֶ צְ יוֹ
חוץ ,הַ ַּביִ ת ָטהוֹ ר ,וְ הָ עוֹ ֵמד ִמ ְל ַמ ְעלָ ן ָט ֵמאֶ .מחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ ה ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא.
וְ לַ ּ
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הודה אוֹ ֵמרָּ ,כל
וְ הָ עוֹ ֵמד ִמ ְל ַמ ְעלָ ןַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ְמ ַט ּ ֵמא ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטהֲ ִריןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הַ כּ ֶֹתל לַ ָּביִ ת:
רע"ב ) -ג( כותל שהוא לאויר  -שצדו אחד
אויר העולם ,וצדו האחר משמש את הבית,
כגון כותל שמפסיק בין בית לחצר או בין בית
לגינה :והטומאה בתוכו  -שנסדק הכותל ויש
טומאה בחללו בתוך הסדק :מחציו ולפנים -
אם הטומאה מן החצי של כותל לצד הבית:
הבית טמא  -כאילו היתה בתוך הבית,
דההוא פלגא בתר בית שדינן ליה ,והעומד
בכותל למעלה אפילו עומד כנגד הטומאה:
טהור  -דלאו כטומאה רצוצה חשיבה .ואינה
בוקעת ועולה ,דהא חשבינן לה כמונחת

באוהל :מחציו ולחוץ  -לצד האויר .לא שדינן
ליה בתר בית ,ולפיכך העומד מלמעלה טמא
כיון דלאו כמונחת באוהל היא הרי היא
טומאה רצוצה ובוקעת ועולה :מחצה למחצה
 שהטומאה באמצע :ר' מאיר מטמא -דשדינן ליה לכותל בתר בית ובתר אויר
לחומרא :וחכמים מטהרים  -דלגמרי שדינן
ליה בתר בית .והלכה כחכמים :כל הכותל
לבית  -אפילו עומדת הטומאה בחצי של צד
האויר הרי היא כאילו מונחת בתוך הבית:

)ד( כּ ֶֹתל ׁ ֶש ּ ֵבין ְׁשנֵי בָ ִּתים וְ הַ ּטֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כוֹ ַּ ,ביִ ת הַ ּקָ רוֹ ב לַ ּטֻ ְמאָ הָ ,ט ֵמא.
וְ הַ ּקָ רוֹ ב לַ ּטָ הֳ ָרהָ ,טהוֹ רֶ .מחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ הְׁ ,שנֵיהֶ ם ְט ֵמ ִאין .טֻ ְמאָ ה ְבאֶ חָ ד ֵמהֶ ן
וכלַ ּ ֵפי ָטהֳ ָרהְ ,טהוֹ ִרין.
וכלַ ּ ֵפי טֻ ְמאָ הְ ,ט ֵמ ִאיםֵ .מחֶ צְ יוֹ ּ ְ
וְ כֵ ִלים ַּבכּ ֶֹתלֵ ,מחֶ צְ יוֹ ּ ְ
ֶמחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ הֲ ,ה ֵרי הֵ ן ְט ֵמ ִאיןַ .מעֲ זִ יבָ ה ׁ ֶש ּ ֵבין הַ ַּביִ ת לָ עֲ ִליָּה ,טֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כָ ּה,
ול ַמ ְעלָ ן ,הָ עֲ ִליָּה ְט ֵמאָ ה
ול ַמ ּ ָטן ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא וַ עֲ ִליָּה ְטהוֹ ָרהֵ .מחֶ צְ י ָּה ּ ְ
ֵמחֶ צְ י ָּה ּ ְ
וְ הַ ַּביִ ת ָטהוֹ רֶ .מחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ הְׁ ,שנֵיהֶ ן ְט ֵמ ִאין .טֻ ְמאָ ה ְּבאֶ חָ ד ֵמהֶ ן וְ כֵ ִלים
וכלַ ּ ֵפי ָטהֳ ָרהְ ,טהוֹ ִרין.
ַּב ּ ַמעֲ זִ יבָ הֵ ,מחֶ צְ י ָּה ּוכְ לַ ּ ֵפי טֻ ְמאָ הְ ,ט ֵמ ִאיןֵ .מחֶ צְ י ָּה ּ ְ
הודה אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּ ַמעֲ זִ יבָ ה לָ עֲ ִליָּה:
ֶמחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ הֲ ,ה ֵרי הֵ ן ְט ֵמ ִאיןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ד( כותל שבין שני בתים  -כול
המפסיק בין שני בתים :טומאה באחד מהן -
באחד מן הבתים :מעזיבה  -תקרה המפסקת

בין בית לעלייה :ר' יהודה אומר וכו'  -ואין
הלכה כר' יהודה:

יפת הַ ּ ׁש ּוםִ ,אם י ֶׁש ׁ ָשם ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,הַ כּ ֹל
)ה( טֻ ְמאָ ה בֵ ין הַ ּקוֹ רוֹ ת וְ ַת ְח ּ ֶתיהָ ִּכ ְק ִל ּ ַ
ָט ֵמאִ .אם אֵ ין ׁ ָשם ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,רוֹ ִאין אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ְּכ ִאלּ ּו ִהיא אֹ טֶ ם .הָ יְ ָתה
נִ ְראֵ ית ְּבתוֹ ְך הַ ַּביִ תֵ ּ ,בין ָּכ ְך ּובֵ ין ָּכ ְך ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא:
רע"ב ) -ה( טומאה בין הקורות  -בין
קורות התקרה שהנסרים עליהן והמעזיבה
על גבן .ומתניתין כר' יהודה דאמר כל
המעזיבה לעליה ,והשתא קאמר שאם היתה
טומאה בקורות שתחת המעזיבה ומחיצה
שהיא דקה כקליפת השום חוצצת בין הטומאה
לבית ,שאין הטומאה נראית בבית :אם יש
במקום הטומאה פותח טפח  -היינו שיש

חלל טפח במקום הטומאה :הכל טמא -
הבית והעליה :רואים את הטומאה כאילו
היא אוטם  -ואין יוצאה הטומאה לבית אלא
בוקעת ועולה :היתה הראית בתוך הבית -
שאין תחתיה כקליפת השום :בין כך ובין כך
 בין יש בה פותח טפח בין אין בה פותחטפח:

כוכין,
)ו( ַּביִ ת הַ ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש אֶ ת הַ כּ ֶֹתל ,יִ ּדוֹ ן ִּכ ְק ִל ּ ַפת הַ ּ ׁש ּוםֵ ּ .כיצַ ד ,כּ ֶֹתל ׁ ֶש ּ ֵבין ְׁשנֵי ּ ִ
אוֹ בֵ ין ְׁש ּ ֵתי ְמ ָערוֹ ת ,טֻ ְמאָ ה בַ ָּב ִּתים וְ כֵ ִלים ַּבכּ ֶֹתל וַ עֲ לֵ יהֶ ם ִּכ ְק ִל ּ ַפת הַ ּ ׁשּום,
ְטהוֹ ִרין .טֻ ְמאָ ה בַ כּ ֶֹתל וְ כֵ ִלים ַּב ָּב ִּתים וְ ָעלֶ יהָ ִּכ ְק ִל ּ ַפת הַ ּ ׁש ּוםְ ,טהוֹ ִרין .טֻ ְמאָ ה
מוד ,טֻ ְמאָ ה בוֹ קַ ַעת וְ עוֹ לָ ה ,בּ וֹ קַ ַעת וְ יוֹ ֶר ֶדת:
ַתחַ ת הָ ַע ּ ּ
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רע"ב ) -ו( בית המשמש את הכותל -
המערות שתחת הקרקע ,כשחופרים כוך למת
מצד זה וכוך למת מצד השני ,נמצא הכותל
עשוי מאליו ,משום הכי קרי ליה בית המשמש
את הכותל ,שעל ידי החפירה נעשה הכותל.
אבל בנין שעל גבי קרקע ,הכותל גורם לבית
שיהיה בית ,ומשום הכי קרי ליה כותל
המשמש את הבית :טומאה בבתים  -בכוכין
ובמחילות :ועליהן כקליפת השום טהורין -

דמפסיק לטומאה ואין דינם כדין כותל שבין
שני בתים :טומאה תחת העמוד  -אם יש
עמוד בתוך הכוך או בתוך המערה וטומאה
תחתיו והיא רוצצת שאין בה טפח על טפח
ברום טפח :טומאה בוקעת ועולה בוקעת
ויורדת  -וכל שכנגד הטומאה למעלה
ולמטה טמא ,כדין כל טומאה מכוסה ,ומן
הצדדים טהור ,והוא הדין לעמוד שבבית:

נורי ְמ ַט ּ ֵמא .הַ ּטֻ ְמאָ ה וְ הַ ּ ֵכ ִלים
)ז( ּ ֵכ ִלים ׁ ֶש ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶפ ַרחְ ,טהוֹ ִריםַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
ׁ ֶש ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶפ ַרחִ ,אם י ֶׁש ׁ ָשם ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חְ ,ט ֵמ ִאין .וְ ִאם לָ אוְ ,טהוֹ ִריןְׁ .שנֵי
הוא וְ הַ ַּביִ ת ָט ֵמא,
פַ ְר ַ ּד ְס ִקים זֶה ְבצַ ד זֶה ,אוֹ זֶה ַעל ּגַ ב זֶה ,נִ ְפ ּ ַתח אֶ חָ ד ֵמהֶ ןּ ,
הוא אֹ טֶ ם ,יִ ּדוֹ ן ֶמחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ ה
וַ חֲבֵ רוֹ ָטהוֹ ר ,וְ רוֹ ִאין אֶ ת הַ ּ ַפ ְר ַ ּד ְס ִקין ְּכ ִאלּ ּו ּ
ְלהָ ִביא אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה לַ ָּביִ ת:
רע"ב ) -ז( פרח  -דבר בולט ורחב שיוצא
בראש העמוד או באמצעו :כלים שתחת
הפרח טהורים  -הכא איירי בעמוד העומד
ברשות הרבים או בגינה ,וטומאה תחתיו,
והפרח בולט מן העמוד טפח לחוץ ומאהיל
על הכלים שתחתיו :טהורים  -דטומאה
בוקעת ועולה ,וכל שבצדדים טהור :ר' יוחנן
בן נורי מטמא  -דפרח כעמוד ,וכשהטומאה
בוקעת חוזרת על הכלים שהפרח מאהיל
עליהם .ואין הלכה כר' יוחנן בן נורי:
הטומאה והכלים שתחת הפרח  -כגון
שהפרח מאהיל על הטומאה ועל הכלים:
פותח טפח  -שבולט הפרח חוץ לעמוד

גמרא

טפח :פרדסקים  -עמודים חלולים נתונים
בכותל הבית ובהן חלונות חלונות ויש להן
דלתות ,וטומאה תחת אותן עמודים :נפתח
אחד מהן ]הוא[ והבית טמא  -שהטומאה
בוקעת בתוכו ויוצאת לבית ,אפילו הטומאה
מחציו של כותל ולחוץ דאינו נידון כבית,
אפילו הכי הבית טמא :ורואין את הפרדסקין
כאילו הן אוטם  -כלומר אם הדלת נעול
ולא נפתח ,רואין אותן כאילו אין שם חלל
כלל ,ואם טומאה תחתיהן נידון הכותל מחצה
על מחצה ככל הני דתנן לעיל מחציו ולפנים
הבית טמא ,מחציו ולחוץ הבית טהור:

 -נדה דף כ' ע"ב

ילתא אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וטמי לה הדר אייתא לקמיה
דרב יצחק בריה דרב יהודה ודכי לה והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא
אין חברו רשאי לטהר אסר אין חבירו רשאי להתיר מעיקרא טמויי הוה
מטמי לה כיון דא"ל דכל יומא הוה מדכי לי כי האי גונא והאידנא הוא
דחש בעיניה דכי לה ומי מהימני אין והתניא נאמנת אשה לומר כזה ראיתי
ואבדתיו איבעיא להו כזה טיהר איש פלוני חכם מהו תא שמע נאמנת
אשה לומר כזה ראיתי ואבדתיו שאני התם דליתיה לקמה תא שמע דילתא
אייתא דמא לקמיה דרבה בר בר חנה וטמי לה לקמיה דרב יצחק בריה
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דרב יהודה ודכי לה והיכי עביד הכי והתניא חכם שטימא אין חבירו רשאי
לטהר וכו' ואמרינן טמויי הוה מטמי לה כיון דאמרה ליה דכל יומא מדכי
לה כי האי גונא והאידנא הוא דחש בעיניה הדר דכי לה אלמא מהימנא
לה רב יצחק בר יהודה:
רש"י על הגמרא
מעיקרא טמויי טמי לה  -רב יצחק משום
כבודו דרבה בר בר חנה :כזה ראיתי -
מביאה דם אחר או שלה או של חברתה
ואומרת כזה ראיתי ואבדתיו אם דם זה טהור
לא מספקינן ליה בטומאה משום דם האבוד
דמהימנא למימר כזה ראיתי :כזה טיהר לי
פלוני כו'  -מהו שתסמוך עליה חברתה
שהראתה דמה לזו ואמרה לה כדם זה שלך

זוהר

הראתי גם אני לפלוני חכם וטיהר :נאמנת
אשה כו'  -אלמא קים לה במראה דמים:
דליתיה קמן  -אבל הכא דאיתיה קמן ניחזי
אנן :אגמריה סמך  -דפשיטא ליה דטהור
והאי דהוה מטמא מעיקרא משום כבודו
דרבה בר בר חנה אבל אי הוה מספקא ליה
לא הוה סמיך עלה:

– תרומה דף קלו' ע"ב

נונָא סָ בָ אַּ ,כד ֲהוָ ה סָ ִליק ִמ ּ ָנ ֲה ָרא ְּב ַמעֲ לֵ י ׁ ַש ַּב ּ ָתא ,הֲוָ ה י ִָתיב ִרגְ ָעא
ַרב הַ ְמ ּ
ֱמי חֶ ְדוָ ה ְ ּד ַמ ְלאֲ כֵ י
ח ֲָדא ,וְ ז ִָקיף ֵעינוֹ י ,וַ הֲוָ ה חַ ֵ ּדי ,וַ הֲוָ ה אָ ַמרְּ ,דהֲ וָ ה י ִָתיבְ ,ל ֵמח ֵ
ובכָ ל ַמעֲ לֵ י ׁ ַש ַּב ּ ָתא ,י ִָתיב ַּבר נ ָׁש ָּבעוֹ לָ ם
ִע ָּלאֵ יִ .א ֵּלין סַ ְ ּל ִקין ,וְ ִא ֵּלין נ ְַח ִּתיןְ ּ .
יה:
אר ּ
יהו ַמאן ְ ּדי ַָדע ְּב ָרזִ ין ְ ּד ָמ ֵ
הַ נְּ ׁ ָשמוֹ ת .ז ַָּכאָ ה ִא ּ
הו
יקו ְ ּדחֶ ְדוָ ה סָ ִליק )בראשית ח' ע"א( ְּבכֻ ְ ּל ּ
ַּכד נ ִָהיר יְ ָמ ָמא ְּביוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ַּב ּ ָתאְ ,ס ִל ּ
ומעֲ ֵׂשי י ָָדיו
ָע ְל ִמיןְּ ,בנַיְ יחָ א ְּבחֶ ְדוָ הְּ .כ ֵדין )תהלים יט( הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְמסַ ּ ְפ ִרים ְּכבוֹ ד אֵ ל ּ ַ
הוִּ ,ד ְׁש ָמא
ַמגִּ יד הָ ָר ִק ַ
יעַ .מאן ׁ ָש ַמיִ םִ .א ֵּלין ׁ ָש ַמיִ םּ ִ ,ד ְׁש ָמא ִע ָּלאָ ה ִא ְתחָ זֵי ְּב ּ
הו:
קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ִא ְת ְר ִׁשים ְּב ּ
ימא ְּכ ַמאן ְ ּד ִמ ְׁש ּ ָת ֵעי ִס ּפ ּור ְ ּדבָ ִרים .לָ או הָ ִכי.
ְמסַ ּ ְפ ִריםַ ,מאי ְמסַ ּ ְפ ִריםִ ,אי ּ ֵת ָ
ירו
יצו ִ ּדנְ הוֹ ָרא ִע ָּלאָ ה ,וְ סַ ְ ּל ִקין ִּב ְׁש ָמאּ ְ ,דכָ ִליל ִּבנְ ִה ּ
אֶ ָּלא ְ ּד ָנ ֲה ִרין ּונְצִ יצִ ין ִּבנְ צִ ּ
ימו ִע ָּלאָ ה:
ִ ּד ְׁש ִל ּ
ְ
ובגִ ין ַּכך ,סַ ְ ּל ִקין
ימו ְ ּדסֵ פֶ ר ִע ָּלאָ הְ ּ .
ּ ַ
ירו ִ ּד ְׁש ִל ּ
יהו ִס ּפ ּורְּ .ד ַנ ְּצצֵ י ִּבנְ ִה ּ
ומאן ִא ּ
הו ְמנַצְ צֵ י
יצו ְׁש ִליםִ .אינְ ּ
ירו ְׁש ִלים ,וְ נַצְ צֵ י ִּבנְ צִ ּ
ִּב ְׁש ָמא ְׁש ִלים ,וְ ַנה ֲִרין ִּבנְ ִה ּ
יצו ְ ּדסֵ פֶ ר ִע ָּלאָ ה ,וְ נַצְ צֵ י וְ ַנ ֲה ֵרי ְלכָ ל ְס ָטר
ירו ִ ּדנְ צִ ּ
יהוִ ,מ ּגוֹ נְ ִה ּ
וְ נַהֲ ֵרי ְּבגַ ְר ַמיְ ּ
ירו,
ְּ
ירו ּונְ ִה ּ
הוא ְס ִפ ּ
יהוֵ ,מהַ ּ
וסטָ ר )נ"א לכל כבוד וכבוד( ְ ּד ִמ ְת ַ ּד ְּבקָ ן ֵּביהּ ּ ְ ,דהָ א ִמ ּנַיְ ּ
יצוְּ ,בגִ ין ִ ּד ְּבהַ אי יוֹ ָמא ִמ ְת ַע ְּט ָרן ׁ ָש ַמיִ ם,
נ ִָהיר ָּכל ִעזְ קָ א וְ ִעזְ קָ א ,וְ נָצִ יץ ִּבנְ צִ ּ
ישא ,י ִַּתיר ִמ ּ ְׁשאָ ר יוֹ ִמין:
וְ סַ ְ ּל ִקין ִּב ְׁש ָמא קַ ִּד ׁ ָ
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הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ח
)י( הסוחט את הפירות להוציא מימיהן חייב משום מפרק ואינו חייב עד שיהיה במשקין
שסחט כגרוגרת ואין חייבים מן התורה אלא על דריכת זיתים וענבים בלבד ומותר
לסחוט אשכול של ענבים לתוך האוכל שמשקה הבא לאוכל אוכל הוא ונמצא כמפרק
אוכל מאוכל אבל אם סחט לכלי שאין בו אוכל הרי זה דורך וחייב והחולב לתוך
האוכל או היונק בפיו פטור ואינו חייב עד שיחלוב לתוך הכלי:
)יא( הזורה או הבורר כגרוגרת חייב והמחבץ הרי הוא תולדת בורר וכן הבורר שמרים
מתוך המשקין הרי זה תולדת בורר או תולדת מרקד וחייב שהזורה והבורר והמרקד
דומין עניניהם זה לזה ומפני מה מנו אותן בשלשה מפני שכל מלאכה שהיתה במשכן
מונין אותה בפני עצמה:
)יב( הבורר אוכל מתוך פסולת או שהיו לפניו שני מיני אוכלין ובירר מין ממין אחר
בנפה ובכברה חייב בקנון או בתמחוי פטור ואם בירר בידו לאכול לאלתר מותר:

ð"òì

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