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חק לישראל – פרשת בחוקתי יום ו'
ויקרא פרק כז'

נו לַ יהֹוָ ה
יבו ִמ ּ ֶמ ּנָה קָ ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ּ ֵתן ִמ ּ ֶמ ּ ּ
)ט( וְ ִאם ְּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר י ְַק ִר ּ
נו לַ יהֹוָ ה
יבו ִמ ּ ֶמ ּנָה קָ ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה ּכֹל א ׁ ֶ
יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש) :ט( וְ ִאם ְ ּבהֵ ָמה א ׁ ֶ
ֲשר יִ ּ ֵתן ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ֲשר יַ ְק ִר ּ
יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש:

קֳדם יְ ָי יְ הֵ י קו ְּד ׁ ָשא:
ֵיה ָ
קֳדם יְ ָי כּ ֹל ִ ּדי יִ ּ ֵתן ִמ ּנ ּ
ירא ִ ּדי יְ קָ ְרבוּן ִמ ּנ ַּה קֻ ְר ָּבנָא ָ
)ט( וְ ִאם ְּב ִע ָ

נו וְ לֹא י ִָמיר אֹ תוֹ טוֹ ב ְּב ָרע אוֹ ַרע ְּבטוֹ ב וְ ִאם הָ מֵ ר י ִָמיר ְּבהֵ ָמה
)י( לֹא ַיח ֲִליפֶ ּ ּ
נו וְ לֹא י ִָמיר אֹ תוֹ טוֹ ב ְ ּב ָרע
מורתוֹ יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש) :י( לֹא יַ ִ
ות ּ ָ
הוא ּ ְ
חֲליפֶ ּ ּ
ִּב ְבהֵ ָמה וְ הָ יָה ּ
ֵיה
מורתוֹ יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש) :י( לָ א יְ חַ ְ ּל ִפ ּנ ּ
ות ּ ָ
הוא ּ ְ
אוֹ ַרע ְ ּבטוֹ ב וְ ִאם הָ ֵמר ָי ִמיר ְ ּבהֵ ָמה ִ ּב ְבהֵ ָמה וְ הָ ָיה ּ
יש:
יה יְ הֵ י קַ ִ ּד ׁ
ירא וִ יהֵ י הוּא וְ ִחלּ וּפֵ ּ
ירא ִּב ְב ִע ָ
יש ְּב ָטב וְ ִאם חַ ָּלפָ א יְ חַ ּ ֵלף ְּב ִע ָ
יש אוֹ ִב ׁ
יה ַטב ְּב ִב ׁ
וְ לָ א יְ ִע ַּבר י ֵָת ּ

יבו ִמ ּ ֶמ ּנָה קָ ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה וְ הֶ עֱ ִמיד אֶ ת
)יא( וְ ִאם ָּכל ְּבהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה ׁ ֶ
אֲשר לֹא י ְַק ִר ּ
יבו ִמ ּ ֶמ ּנָה קָ ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה
הַ ְ ּבהֵ ָמה ִל ְפנֵי הַ כּ ֹהֵ ן) :יא( וְ ִאם ָּכל ְ ּבהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה אֲ ׁ ֶשר לֹא ַי ְק ִר ּ
וְ הֶ עֱ ִמיד אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ִל ְפנֵי הַ כּ ֹהֵ ן:

קֳדם יְ ָי
ירא ְמסָ אָ בָ א ִ ּדי לָ א יְ קָ ְרבוּן ִמ ּנ ַּה קֻ ְר ָּבנָא ָ
)יא( וְ ִאם ָּכל ְּב ִע ָ

קֳדם ַּכהֲ נָא:
ירא ָ
יקים יָת ְּב ִע ָ
וִ ִ

)יב( וְ הֶ עֱ ִר ְ
יך הַ כּ ֹהֵ ן אֹ ָת ּה ּ ֵבין טוֹ ב ּובֵ ין ָרע ְּכ ֶע ְר ְּכ ָך הַ כּ ֹהֵ ן ּ ֵכן יִ ְהיֶה) :יב( וְ הֶ עֱ ִר ְ
יך
יש
הַ כּ ֹהֵ ן אֹ ָת ּה ּ ֵבין טוֹ ב ּובֵ ין ָרע ְּכעֶ ְר ְּכ ָך הַ כּ ֹהֵ ן ּ ֵכן יִ ְהיֶה) :יב( וְ יִ ְפרוֹ ס ַּכהֲ נָא י ַָת ּה ּ ֵבין ַטב וּבֵ ין ִּב ׁ
ְּכפֻ ְרסָ נָא ְדכַ הֲ נָא ּ ֵכן יְ הֵ י:

)יג(

ישתוֹ ַעל עֶ ְר ּ ֶכ ָך:
וְ ִאם ּגָ אֹ ל יִ גְ אָ לֶ ּנָה וְ יָסַ ף ֲח ִמ ִׁ

ַעל עֶ ְר ּ ֶכ ָך:

ישתוֹ
)יג( וְ ִאם ּגָ אֹ ל יִ גְ אָ לֶ ּנָה וְ יָסַ ף ח ֲִמ ִׁ

ֵיה:
יה ַעל ּפ ְֻרסָ נ ּ
)יג( וְ ִאם ִמ ְפ ַרק יִ ְפ ְר ִק ּנ ַּה וְ יוֹ סֵ ף חֻ ְמ ׁ ֵש ּ

יש ִּכי י ְַק ִ ּד ׁש אֶ ת ֵּביתוֹ ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה וְ הֶ עֱ ִריכוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ּ ֵבין טוֹ ב ּובֵ ין ָרע
)יד( וְ ִא ׁ
ְ
יש ִּכי יַ ְק ִ ּד ׁש אֶ ת ּ ֵביתוֹ ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה וְ הֶ עֱ ִריכוֹ
ָקום) :יד( וְ ִא ׁ
ַּכ ׁ ֶ
אֲשר יַעֲ ִריך אֹ תוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ּ ֵכן י ּ

הַ כּ ֹהֵ ן ּ ֵבין טוֹ ב ּובֵ ין ָרע ַּכאֲ ׁ ֶשר ַיעֲ ִר ְ
יה קו ְּד ׁ ָשא
ית ּ
ָקום) :יד( וּגְ בַ ר אֲ ֵרי י ְַק ֵ ּד ׁש יָת ּ ֵב ֵ
יך אֹ תוֹ הַ כּ ֹהֵ ן ּ ֵכן י ּ
יה ַּכהֲ נָא ּ ֵכן יְ קוּם:
ָת ּ
יש ְּכ ָמא ִ ּדי יִ ְפרוֹ ס י ֵ
ֵיה ַּכהֲ נָא ּ ֵבין ַטב וּבֵ ין ִּב ׁ
קֳ ָדם יְ ָי וְ יִ ְפ ְר ִס ּנ ּ

)טו(

ישית ּ ֶכסֶ ף עֶ ְר ְּכ ָך ָעלָ יו וְ הָ יָה לוֹ :
יש יִ גְ אַ ל אֶ ת ֵּביתוֹ וְ יָסַ ף ח ֲִמ ִׁ
וְ ִאם הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ

)טו(

ישית ּ ֶכסֶ ף עֶ ְר ְּכ ָך ָעלָ יו וְ הָ ָיה לוֹ ) :טו( וְ ִאם ְ ּדאַ ְק ֵ ּד ׁש
יש יִ גְ אַ ל אֶ ת ּ ֵביתוֹ וְ יָסַ ף ח ֲִמ ִׁ
וְ ִאם הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
יה:
ֵיה עֲ לוֹ ִהי וִ יהֵ י לֵ ּ
יה וְ יוֹ סֵ ף ח ֶֹמ ׁש ְּכסַ ף ּ ֻפ ְרסָ נ ּ
ית ּ
יִ ְפרוֹ ק יָת ּ ֵב ֵ

יש לַ יהֹוָ ה וְ הָ יָה ֶע ְר ְּכ ָך ְל ִפי ז ְַרעוֹ ֶז ַרע ח ֶֹמר
יש ִא ׁ
)טז( וְ ִאם ִמ ּ ְׂש ֵדה ֲאחֻ זָּתוֹ י ְַק ִ ּד ׁ
יש לַ יהֹוָ ה וְ הָ יָ ה ֶע ְר ְּכךָ
יש ִא ׁ
שקֶ ל ּ ָכסֶ ף) :טז( וְ ִאם ִמ ּ ְׂש ֵדה אֲחֻ ָזּתוֹ י ְַק ִ ּד ׁ
שְׂ ע ִֹרים ַּבח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ֶ
יש גְּ בַ ר קָ ָדם יְ ָי וִ יהֵ י
יה י ְַק ִ ּד ׁ
שקֶ ל ָּכסֶ ף) :טז( וְ ִאם ֵמחֲקַ ל אַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ
ְל ִפי ַז ְרעוֹ ז ֶַרע ח ֶֹמר שְׂ ע ִֹרים ַּבח ֲִמ ּ ִׁשים ׁ ֶ
יה ַּבר זְ ַרע כּ וּר שְׂ עוֹ ִרין ְּבחַ ְמ ִׁשין ִס ְל ִעין ִ ּד ְכסָ ף:
ֵיה ְלפוּם ז ְַר ֵע ּ
פֻרסָ נ ּ
ְ

הו
ָקום) :יז( ִאם ִמ ּ ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל יַ ְק ִ ּד ׁ
יש ָ ׂ
)יז( ִאם ִמ ּ ְׁשנַת הַ ּיֹבֵ ל י ְַק ִ ּד ׁ
יש ָ ׂש ֵד ּ
הו ְּכ ֶע ְר ְּכ ָך י ּ
ש ֵד ּ
ֵיה יְ קוּם:
ָקום) :יז( ִאם ִמ ּ ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א י ְַק ֵ ּד ׁש חַ ְקלֵ יהּ ְּכפֻ ְרסָ נ ּ
ְּכ ֶע ְר ְּכ ָך י ּ

הו וְ ִח ּ ׁ ַשב לוֹ הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף ַעל ּ ִפי הַ ּ ׁ ָשנִ ים
יש ָ ׂ
)יח( וְ ִאם אַ חַ ר הַ יֹּבֵ ל י ְַק ִ ּד ׁ
ש ֵד ּ
ָ
הו וְ ִח ּ ׁ ַשב לוֹ
יש ָ ׂ
הַ ּנוֹ ָתרֹת ַעד ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל וְ נִגְ ַרע ֵמ ֶע ְר ּ ֶכך) :יח( וְ ִאם אַ חַ ר הַ יֹּבֵ ל ַי ְק ִ ּד ׁ
ש ֵד ּ

מ ֶע ְר ּ ֶכ ָך) :יח( וְ ִאם ָּב ַתר יוֹ בֵ לָ א
הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּ ֶכסֶ ף ַעל ּ ִפי הַ ּ ׁ ָשנִ ים הַ ּנוֹ ָתרֹת ַעד ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל וְ נִ גְ ַרע ֵ
ֵיה:
ימר ְׁש ַנ ּיָא ְ ּד ִא ְׁש ּ ָת ָא ָרן ַעד ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א וְ יִ ִּת ְמנַע ִמ ּ ֻפ ְרסָ נ ּ
יה ַּכהֲ נָא יָת ַּכ ְס ּ ָפא ַעל ֵמ ַ
יה וִ יחַ ּ ׁ ֵשב לֵ ּ
י ְַק ֵ ּד ׁש חַ ְקלֵ ּ

יש אֹ תוֹ וְ יָסַ ף ח ֲִמ ִׁשית ּ ֶכסֶ ף ֶע ְר ְּכ ָך ָעלָ יו
ש ֶדה הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
)יט( וְ ִאם ּגָ אֹ ל יִ גְ אַ ל אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
ָ
חֲמ ִׁשית ּ ֶכסֶ ף ֶע ְר ְּכך ָעלָ יו וְ קָ ם
יש אֹ תוֹ וְ יָסַ ף ִ
ש ֶדה הַ ּ ַמ ְק ִ ּד ׁ
וְ קָ ם לוֹ ) :יט( וְ ִאם ּגָ אֹ ל יִ גְ אַ ל אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
לוֹ :

יה:
ֵיה עֲ לוֹ ִהי וִ יקוּם לֵ ּ
יה וְ יוֹ סֵ ף ח ֶֹמ ׁש ְּכסַ ף ּ ֻפ ְרסָ נ ּ
ָת ּ
)יט( וְ ִאם ִמ ְפ ַרק יִ ְפרוֹ ק יָת חַ ְקלָ א ְ ּדאַ ְק ֵ ּד ׁש י ֵ
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)כ(

יש אַ חֵ ר לֹא יִ ּגָ אֵ ל עוֹ ד:
ש ֶדה ְל ִא ׁ
ש ֶדה וְ ִאם ָמכַ ר אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
וְ ִאם לֹא יִ גְ אַ ל אֶ ת הַ ּ ָ ׂ

יש אַ חֵ ר לֹא יִ ּגָ אֵ ל עוֹ ד:
ש ֶדה ְל ִא ׁ
)כ( וְ ִאם לֹא יִ גְ אַ ל אֶ ת הַ ּ ָ ׂש ֶדה וְ ִאם ָמכַ ר אֶ ת הַ ּ ָ ׂ

)כ( וְ ִאם לָ א

יִ ְפרוֹ ק יָת חַ ְקלָ א וְ ִאם ז ִַּבין יָת חַ ְקלָ א ִלגְ בַ ר אָ ח ֳָרן לָ א יִ ְת ּ ָפ ָרק עוֹ ד:

ש ֶדה ְּבצֵ אתוֹ בַ יֹּבֵ ל ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה ִּכשְׂ ֵדה הַ חֵ ֶרם לַ כּ ֹהֵ ן ִּת ְהיֶה אֲחֻ ּזָתוֹ :
)כא( וְ הָ יָה הַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְ ּבצֵ אתוֹ בַ יֹּבֵ ל ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה ִּכשְׂ ֵדה הַ חֵ ֶרם לַ כּ ֹהֵ ן ִּת ְהיֶה אֲ חֻ זָ ּתוֹ :
)כא( וְ הָ ָיה הַ ּ ָ ׂ

)כא( וִ יהֵ י

יה:
קֳדם יְ ָי ַּכחֲקַ ל חֶ ְר ָמא ְלכַ הֲ נָא ְּתהֵ י אַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ
יה ְּביוֹ בֵ לָ א קו ְּד ׁ ָשא ָ
חַ ְקלָ א ְּב ִמ ּ ְפקֵ ּ

)כב( וְ ִאם אֶ ת שְׂ ֵדה ִמ ְקנָתוֹ אֲ ׁ ֶשר לֹא ִמ ּ ְׂש ֵדה אֲחֻ זָּתוֹ י ְַק ִ ּד ׁ
יש לַ יהֹוָ ה) :כב( וְ ִאם אֶ ת
יש לַ יהֹוָ ה) :כב( וְ ִאם יָת חֲקַ ל זְ ִבינוֹ ִהי ִ ּדי לָ א ֵמחֲקַ ל
שְׂ ֵדה ִמ ְקנָתוֹ ֲא ׁ ֶשר לֹא ִמ ּ ְׂש ֵדה ֲאחֻ זָ ּתוֹ י ְַק ִ ּד ׁ
קֳדם יְ ָי:
יה י ְַק ֵ ּד ׁש ָ
אַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ

)כג( וְ ִח ּ ׁ ַשב לוֹ הַ כּ ֹהֵ ן אֵ ת ִמ ְכסַ ת הָ עֶ ְר ְּכ ָך ַעד ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל וְ נ ַָתן אֶ ת הָ ֶע ְר ְּכ ָך ַּב ּיוֹ ם
הוא ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה) :כג( וְ ִח ּ ׁ ַשב לוֹ הַ כּ ֹהֵ ן אֵ ת ִמ ְכסַ ת הָ ֶע ְר ְּכ ָך ַעד ְׁשנַת הַ ּיֹבֵ ל וְ נ ַָתן אֶ ת
הַ ּ
הוא ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה:
הָ ֶע ְר ְּכ ָך ַּב ּיוֹ ם הַ ּ

ֵיה ַעד ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א וְ יִ ּ ֵתן יָת
יה ַּכהֲ נָא יָת ִמנְ יַן ּ ֻפ ְרסָ ּנ ּ
)כג( וִ יחַ ּ ׁ ֶשב לֵ ּ

קֳדם יְ ָי:
ֵיה ְּביוֹ ָמא הַ הוּא קו ְּד ׁ ָשא ָ
ּפ ְֻרסָ נ ּ

אֲשר לוֹ אֲחֻ זַּת הָ אָ ֶרץ:
ָהו ֵמ ִא ּתוֹ לַ ׁ ֶ
ש ֶדה לַ ׁ ֶ
)כד( ִּב ְׁשנַת הַ ּיוֹ בֵ ל י ָׁש ּוב הַ ּ ָ ׂ
אֲשר קָ נ ּ
ָהו ֵמ ִא ּתוֹ לַ אֲ ׁ ֶשר לוֹ ֲאחֻ זַּת הָ אָ ֶרץ:
ש ֶדה לַ א ׁ ֶ
ִּב ְׁשנַת הַ ּיוֹ בֵ ל ָי ׁש ּוב הַ ּ ָ ׂ
ֲשר קָ נ ּ

)כד(

)כד( ְּב ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א

יה אַ חֲסָ נַת אַ ְר ָעא:
ֵיה ְל ְד ִדילֵ ּ
ֵיה ִמ ּנ ּ
יְ תוּב חַ ְקלָ א ְל ִדזְ בָ נ ּ

שקֶ ל) :כה( וְ כָ ל ֶע ְר ְּכ ָך
)כה( וְ כָ ל עֶ ְר ְּכ ָך יִ ְהיֶה ְּב ׁ ֶשקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ֶעשְׂ ִרים ּגֵ ָרה יִ ְהיֶה הַ ּ ׁ ָ
ֵיה יְ הֵ י ְּב ִס ְל ֵעי קו ְּד ׁ ָשא ֶע ְס ִרין ָמ ִעין יְ הֵ י
שקֶ ל) :כה( וְ כָ ל ּ ֻפ ְרסָ נ ּ
יִ ְהיֶה ְ ּב ׁ ֶשקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ֶעשְׂ ִרים ּג ֵָרה יִ ְהיֶה הַ ּ ׁ ָ
ִס ְל ָעא:

שה
יש אֹ תוֹ ִאם ׁשוֹ ר ִאם ֶ ׂ
יש ִא ׁ
)כו( אַ ְך ְּבכוֹ ר אֲ ׁ ֶשר יְ בֻ ַּכר לַ יהֹוָ ה ִּבבְ הֵ ָמה לֹא י ְַק ִ ּד ׁ
יש אֹ תוֹ ִאם ׁשוֹ ר ִאם
יש ִא ׁ
אֲשר יְ בֻ ַּכר לַ יהֹוָ ה ִ ּב ְבהֵ ָמה לֹא ַי ְק ִ ּד ׁ
הוא) :כו( אַ ְך ְ ּבכוֹ ר ׁ ֶ
לַ יהֹוָ ה ּ
הוא:
ֶׂ
שה לַ יהֹוָ ה ּ

יה ִאם ּתוֹ ר ִאם ִא ּ ַמר ַ ּדיְ ָי
ָת ּ
ירא לָ א י ְַק ֵ ּד ׁש גְּ בַ ר י ֵ
קֳדם יְ ָי ִּב ְב ִע ָ
)כו( ְּב ַרם בּ ו ְּכ ָרא ִ ּדי יִ ְת ַּב ַּכר ָ

הוּא:

)כז( וְ ִאם ַּב ְּבהֵ ָמה הַ ְּט ֵמאָ ה ּופָ ָדה ְב ֶע ְר ּ ֶכ ָך וְ יָסַ ף ח ֲִמ ִׁשתוֹ ָעלָ יו וְ ִאם לֹא יִ ּגָ אֵ ל
נִמ ּ ַכר ְ ּב ֶע ְר ּ ֶכ ָך) :כז( וְ ִאם ַּב ְ ּבהֵ ָמה הַ ְּט ֵמאָ ה ּופָ ָדה ְב ֶע ְר ּ ֶכ ָך וְ יָ ַסף חֲ ִמ ִׁשתוֹ ָעלָ יו וְ ִאם לֹא
וְ ְ
יִ ּגָ אֵ ל וְ נִ ְמ ַּכר ְ ּבעֶ ְר ּ ֶכ ָך:

יה עֲ לוֹ ִהי וְ ִאם לָ א יִ ְת ּ ָפ ַרק
ֵיה וְ יוֹ סֵ ף חֻ ְמ ׁ ֵש ּ
ירא ְמסָ אָ בָ א וְ יִ ְפרוֹ ק ְּבפֻ ְרסָ נ ּ
)כז( וְ ִאם ִּב ְב ִע ָ

ֵיה:
וְ יִ זְ ַ ּד ַּבן ְּבפֻ ְרסָ נ ּ

ומ ּ ְׂש ֵדה
ובהֵ ָמה ּ ִ
ֲשר לוֹ ֵמאָ ָדם ּ ְ
יש לַ יהֹוָ ה ִמ ָּכל א ׁ ֶ
ֲשר ַיח ֲִרם ִא ׁ
)כח( אַ ְך ָּכל חֵ ֶרם א ׁ ֶ
הוא לַ יהֹוָ ה) :כח( אַ ְך ָּכל חֵ ֶרם
אֲ חֻ ּזָתוֹ לֹא יִ ּ ָמכֵ ר וְ לֹא יִ ּגָ אֵ ל ָּכל חֵ ֶרם ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ּ
ומ ּ ְׂש ֵדה אֲחֻ זָ ּתוֹ לֹא יִ ּ ָמכֵ ר וְ לֹא יִ ּגָ אֵ ל
ובהֵ ָמה ּ ִ
יש לַ יהֹוָ ה ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ֵמאָ ָדם ּ ְ
ֲשר יַ ח ֲִרם ִא ׁ
א ֶׁ
יה ֵמאֲ נ ׁ ָָשא
קֳדם יְ ָי ִמ ָּכל ִ ּדי לֵ ּ
הוא לַ יהֹוָ ה) :כח( ְּב ַרם ָּכל חֶ ְר ָמא ִ ּדי ַיח ֲֵרם גְּ בַ ר ָ
ָּכל חֵ ֶרם ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ּ
קֳדם יְ ָי:
יה לָ א יִ זְ ַ ּד ַּבן וְ לָ א יִ ְת ּ ָפ ָרק ָּכל חֶ ְר ָמא ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין הוּא ָ
ירא ו ֵּמחֲקַ ל אַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ
ו ְּב ִע ָ

ֲשר יָ ח ֳַרם
יומת) :כט( ָּכל חֵ ֶרם א ׁ ֶ
ֲשר ָיח ֳַרם ִמן הָ אָ ָדם לֹא יִ ּ ָפ ֶדה מוֹ ת ּ ָ
)כט( ָּכל חֵ ֶרם א ׁ ֶ
יומת) :כט( ָּכל חֶ ְר ָמא ִ ּדי יִ ּ ַת ְח ַרם ִמן אֲ נ ׁ ָָשא לָ א יִ ְת ּ ָפ ָרק ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
ִמן הָ אָ ָדם לֹא יִ ּפָ ֶדה מוֹ ת ּ ָ
הוא ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה) :ל( וְ כָ ל
)ל( וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ
שר הָ אָ ֶרץ ִמזּ ֶַרע הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ לַ יהֹוָ ה ּ
הוא ק ֶֹד ׁש לַ יהֹוָ ה) :ל( וְ כָ ל ַמ ְעשְׂ ָרא ְדאַ ְר ָעא ִמזּ ְַר ָעא
ַמ ְע ַ ׂ
שר הָ אָ ֶרץ ִמזּ ֶַרע הָ אָ ֶרץ ִמ ּ ְפ ִרי הָ ֵעץ לַ יהֹוָ ה ּ
קֳדם יְ ָי:
ְדאַ ְר ָעא ִמ ּ ֵפ ֵרי ִאילָ נָא ַ ּדיְ ָי הוּא קו ְּד ׁ ָשא ָ

יש ִמ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ח ִ
)לא( וְ ִאם ּגָ אֹ ל יִ גְ אַ ל ִא ׁ
יש
ֲמ ִׁשיתוֹ יֹסֵ ף ָעלָ יו) :לא( וְ ִאם ּגָ אֹ ל יִ גְ אַ ל ִא ׁ
יה יוֹ סֵ ף עֲ לוֹ ִהי:
יה חֻ ְמ ׁ ֵש ּ
ֲמ ִׁשיתוֹ יֹסֵ ף ָעלָ יו) :לא( וְ ִאם ִמ ְפ ַרק יִ ְפרוֹ ק גְּ בַ ר ִמ ּ ַמ ַעשְׂ ֵר ּ
ִמ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ח ִ
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חק לישראל – פרשת בחוקתי יום ו'
ירי יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש
אֲשר יַעֲ בֹר ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָשבֶ ט הָ עֲ שִׂ ִ
שר ָּבקָ ר וָ צֹאן כּ ֹל ׁ ֶ
)לב( וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ
שר ָּבקָ ר וָ צֹאן ּכֹל אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֹבר ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ָשבֶ ט הָ עֲ שִׂ ִירי יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש
לַ יהֹוָ ה) :לב( וְ כָ ל ַמ ְע ַ ׂ
לַ יהֹוָ ה:

קֳדם יְ ָי:
יש ָ
יראָ ה יְ הֵ י קַ ִ ּד ׁ
שר ּתוֹ ִרין וְ ָען כּ ֹל ְ ּדי ִֵע ַּבר ְּתחוֹ ת חֻ ְט ָרא עֲ שִׂ ָ
)לב( וְ כָ ל ַמעֲ ַ ׂ

מורתוֹ
ות ּ ָ
הוא ּ ְ
נו וְ ִאם הָ ֵמר יְ ִמ ֶ
)לג( לֹא יְ בַ ּקֵ ר ֵּבין טוֹ ב לָ ַרע וְ לֹא יְ ִמ ֶ
נו וְ הָ יָה ּ
יר ּ ּ
יר ּ ּ
נו וְ הָ יָ ה
נו וְ ִאם הָ ֵמר יְ ִמ ֶ
יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש לֹא יִ ּגָ אֵ ל) :לג( לֹא יְ בַ ּקֵ ר ּ ֵבין טוֹ ב לָ ַרע וְ לֹא יְ ִמ ֶ
יר ּ ּ
יר ּ ּ
מורתוֹ יִ ְהיֶה ּק ֶֹד ׁש לֹא יִ ּגָ אֵ ל:
ות ּ ָ
הוא ּ ְ
ּ

ֵיה
ֵיה וְ ִאם חַ ָּלפָ א יְ חַ ְ ּל ִפ ּנ ּ
יש וְ לָ א יְ חַ ְ ּל ִפ ּנ ּ
)לג( לָ א יְ בַ ּקַ ר ּ ֵבין ַטב ְל ִב ׁ

יה יְ הֵ י קו ְּד ׁ ָשא לָ א יִ ְת ּ ָפ ָרק:
וִ יהֵ י הוּא וְ ִחלּ וּפֵ ּ
)לד(

משה אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבהַ ר ִסינָי:
ֶׁ
אֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
אֵ ֶּלה הַ ּ ִמצְ וֹ ת ׁ ֶ

משה אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ַהר ִסינָי:
אֵ ּלֶ ה הַ ּ ִמ ְצוֹ ת אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ

)לד(

)לד( ִא ֵּלין ּ ִפ ּקו ַּד ּיָא ִ ּדי פַ ִ ּקיד

ֹשה ְלוָ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבטו ָּרא ְ ּד ִסינָי:
יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

רש"י
)ט( כל אשר יתן ממנו  -אמר רגלה של זו
עולה דבריו קיימין ותמכר לצרכי עולה
ודמיה חולין חוץ מדמי אותו האבר:
)י( טוב ברע  -תם בבעל מום :או רע בטוב
 )ת"כ .תמורה ט( וכל שכן טוב בטוב ורעברע:
)יא( ואם כל בהמה טמאה ) -ת"כ .תמורה
לב( בבעלת מום הכ' מדבר שהיא טמאה
להקרבה ולמדך הכ' שאין קדשים תמימים
יוצאין לחולין בפדיון אלא א"כ הוממו:
)יב( כערכך הכהן כן יהיה  -לשאר כל אדם
הבא לקנותה מיד הקדש:
)יג( ואם גאל יגאלנה  -בבעלים החמיר
הכתוב להוסיף חומש )ת"כ( וכן במקדיש בית
וכן במקדיש את השדה וכן בפדיון מעשר שני
הבעלים מוסיפין חומש ולא שאר כל אדם:
)טז( והיה ערכך לפי זרעו  -ולא כפי שוויה
אחת שדה טובה ואחת שדה רעה פדיון
הקדשן שוים בית כור שעורים בחמשים
שקלים כך גזירת הכתוב .והוא שבא לגאלה
בתחלת היובל .ואם בא לגאלה באמצעו נותן
לפי החשבון סלע ופונדיון לשנה לפי שאינה
הקדש אלא למנין שני היובל שאם נגאלה הרי
טוב ואם לאו הגזבר מוכרה בדמים הללו
לאחר ועומדת ביד הלוקח עד היובל כשאר
כל השדות המכורות וכשהיא יוצאה מידו
חוזרת לכהנים של אותו משמר שהיובל פוגע
בו ומתחלקת ביניהם זהו המשפט האמור

במקדיש שדה ועכשיו אפרשנו על סדר
המקראות:
)יז( אם משנת היבל יקדיש וגו'  -אם
משעברה שנת היובל מיד הקדישה ובא זה
לגאלה מיד :כערכך יקום  -כערך הזה
האמור יהיה חמשים כסף יתן:
)יח( ואם אחר היבל יקדיש  -וכן אם
הקדישה משנת היובל ונשתהה ביד גזבר ובא
זה לגאלה אחר היובל :וחשב לו הכהן את
הכסף על פי השנים הנותרות  -כפי חשבון
כיצד הרי קצב דמיה של ארבעים ותשע שנים
חמשים שקל הרי שקל לכל שנה ושקל יתר
על כולן והשקל ארבעים ושמנה פנדיונין הרי
סלע ופונדיון לשנה אלא שחסר פונדיון אחד
לכולן ואמרו רבותינו שאותו פונדיון קלבון
לפרוטרוט והבא לגאול יתן סלע ופונדיון לכל
שנה לשנים הנותרות עד שנת היובל :ונגרע
מערכך  -מנין השנים שמשנת היובל עד שנת
הפדיון:
)יט( ואם גאל יגאל  -המקדיש אותו יוסיף
חומש על הקצבה הזאת:
)כ( ואם לא יגאל את השדה  -המקדיש :ואם
מכר  -נח הגזבר :את השדה לאיש אחר לא
יגאל עוד  -לשוב ביד המקדיש:
)כא( והיה השדה בצאתו ביבל  -מיד הלוקחו
מן הגזבר כדרך שאר שדות היוצאות מיד
לוקחיהם ביובל :קדש לה'  -לא שישוב
להקדש בדק הבית ליד הגזבר אלא כשדה
החרם הנתון לכהנים שנאמר )במדבר יח( כל
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חק לישראל – פרשת בחוקתי יום ו'
חרם בישראל לך יהיה אף זו תתחלק לכהנים
של אותו משמר שיום הכפורים של יובל פוגע
בו:
)כב( ואם את שדה מקנתו וגו'  -חלוק יש
בין שדה מקנה לשדה אחוזה ששדה מקנה לא
תתחלק לכהנים ביובל לפי שאינו יכול
להקדישה אלא עד היובל שהרי ביובל היתה
עתידה לצאת מידו ולשוב לבעלים לפיכך אם
בא לגאלה יגאל בדמים הללו הקצובים לשדה
אחוזה .ואם לא יגאל וימכרנה גזבר לאחר או
אם לא יגאל הוא בשנת היובל ישוב השדה
לאשר קנהו מאתו אותו שהקדישה ופן תאמר
לאשר קנהו הלוקח הזה האחרון מאתו וזהו
הגזבר לכך הוצרך לומר לאשר לו אחוזת
הארץ מירושת אבות וזהו בעלים הראשונים
שמכרוה למקדיש:
)כה( וכל ערכך יהיה בשקל הקדש  -כל
ערכך שכתוב בו שקלים יהיה בשקל הקדש:
עשרים גרה  -עשרים מעות כך היו מתחילה
ולאחר מכאן הוסיפו שתות ואמרו רבותינו שש
מעה כסף דינר עשרים וארבע מעות לסלע:
)כו( לא יקדיש איש אתו  -לשם קרבן אחר
לפי שאינו שלו:
)כז( ואם בבהמה הטמאה וגו'  -אין המקרא
הזה מוסב על הבכור שאין לומר בבכור
בהמה טמאה ופדה בערכך וחמור אין זה
שהרי אין פדיון פטר חמור אלא טלה והוא
מתנה לכהן ואינו להקדש אלא הכתוב מוסב
על ההקדש שהכתוב שלמעלה דבר בפדיון
בהמה טהורה שהוממה וכאן דבר במקדיש
בהמה טמאה לבדק הבית :ופדה בערכך -
כפי מה שיעריכנה הכהן :ואם לא יגאל -
ע"י בעלים )ת"כ( :ונמכר בערכך  -לאחרים:
)כח( אך כל חרם וגו' ) -ת"כ( נחלקו רבותינו
בדבר יש אומרים סתם חרמים להקדש ומה
אני מקיים )במדבר יח( כל חרם בישראל לך
יהיה בחרמי כהנים שפירש ואמר הרי זה
חרם לכהן ויש שאמרו סתם חרמים לכהנים:
לא ימכר ולא יגאל  -אלא ינתן לכהן .לדברי
האומר סתם חרמים לכהנים מפרש מקרא זה
בסתם חרמים והאומר סתם חרמים לבדק

הבית מפרש מקרא זה בחרמי כהנים )ערכין
כח( שהכל מודים שחרמי כהנים אין להם
פדיון עד שיבואו ליד כהן וחרמי גבוה נפדים:
כל חרם קדש קדשים הוא  -האומר סתם
חרמים לבדק הבית מביא ראיה מכאן
והאומר סתם חרמים לכהנים מפרש כל חרם
קדש קדשים הוא לה' ללמד שחרמי כהנים
חלים על קדשי קדשים ועל קדשים קלים
ונותן לכהן כמו ששנינו במסכת ערכין אם
נדר נותן דמיהם ואם נדבה נותן את טובתה:
מאדם ) -ערכין כח( כגון שהחרים עבדיו
ושפחותיו הכנענים:
)כט( כל חרם אשר יחרם וגו' ) -ת"כ( היוצא
ליהרג ואמר אחד ערכו עלי לא אמר כלום:
מות יומת  -הרי הולך למות לפיכך לא יפדה
אין לו לא דמים ולא ערך:
)ל( וכל מעשר הארץ  -במעשר שני הכתוב
מדבר :מזרע הארץ  -דגן :מפרי העץ -
תירוש ויצהר :לה' הוא  -קנאו השם
ומשולחנו צוה לך לעלות ולאכול בירושלים
כמו שנאמר )דברים יד( ואכלת לפני ה'
אלהיך מעשר דגנך תירושך וגו':
)לא( ממעשרו  -ולא ממעשר חבירו הפודה
מעשר של חבירו אין מוסיף חומש ומה היא
גאולתו כדי להתירו באכילה בכל מקום
והמעות יעלה ויאכל בירושלים כמ"ש ונתת
בכסף וגו':
)לב( תחת השבט  -כשבא לעשרן מוציאן
בפתח זה אחר זה והעשירי מכה בשבט צבוע
בסיקרא להיות ניכר שהוא מעשר כן עושה
לטלאים ועגלים של כל שנה ושנה :יהיה קדש
 ליקרב למזבח דמו ואמוריו והבשר נאכללבעלים שהרי לא נמנה עם שאר מתנות
כהונה ולא מצינו שיהא בשרו ניתן לכהנים:
)לג( לא יבקר וגו' .לפי שנאמר )שם יב( וכל
מבחר נדריכם יכול יהא בורר ומוציא את
היפה ת"ל לא יבקר בין טוב לרע בין תם בין
בעל מום חלה עליו קדושה ולא שיקריב בעל
מום אלא יאכל בתורת מעשר ואסור ליגזז
וליעבד:
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חק לישראל – פרשת בחוקתי יום ו'
נביא

– ירמיה פרק טז'-יז''

נוסי ְּביוֹ ם צָ ָרה אֵ לֶ ָ
רו
ֹאו ֵמאַ ְפסֵ י אָ ֶרץ וְ י ְ
ומ ּ ִ
ומעֻ זִ ּי ּ ְ
)יט( יְ הֹוָ ה עֻ זִ ּי ּ ָ
ֹאמ ּ
יך ּגוֹ יִ ם ָיב ּ
שה לּ וֹ אָ ָדם ֱאל ִֹהים
ינו הֶ בֶ ל וְ אֵ ין ָּבם מוֹ ִעיל) :כ( הֲ יַעֲ ֶ ׂ
ֲלו אֲבוֹ ֵת ּ
אַ ְך ׁ ֶשקֶ ר ָנח ּ
יעם אֶ ת י ִָדי וְ אֶ ת
יעם ַּב ּ ַפ ַעם הַ זֹּאת אוֹ ִד ֵ
וְ הֵ ּ ָמה לֹא ֱאל ִֹהים) :כא( לָ כֵ ן ִהנְ נִ י מוֹ ִד ָ
תובָ ה ְּב ֵעט ַּב ְרזֶל ְּבצִ ּפ ֶֹרן
עו ִּכי ְׁש ִמי יְ הֹוָ ה) :א( חַ ּ ַטאת יְ ּ ָ
גְּ ּ ָ
הודה ְּכ ּ
בור ִתי וְ י ְָד ּ
לוחַ ִל ָּבם ּו ְלקַ ְרנוֹ ת ִמזְ ְּבחוֹ ֵתיכֶ ם) :ב( ִּכזְ כּ ֹר ְּבנֵיהֶ ם ִמזְ ְּבחוֹ ָתם
ׁ ָש ִמיר ח ּ ׁ ָ
ֲרושה ַעל ּ
ָ
ילך כָ ל
ש ֶדה חֵ ְ
הֲר ִרי ַּב ּ ָ ׂ
וַ אֲ ׁ ֵש ֵריהֶ ם ַעל עֵ ץ ַרעֲ נָן ַעל גְּ בָ עוֹ ת הַ גְּ ֹבהוֹ ת) :ג( ָ
בולֶ ָ
יך לָ בַ ז אֶ ּ ֵתן ָּבמ ֶֹת ָ
אוֹ צְ רוֹ ֶת ָ
וב ָך ִמ ּ ַנחֲלָ ְת ָך
יך) :ד( וְ ׁ ָש ַמ ְט ּ ָתה ּ ְ
יך ְּבחַ ּ ָטאת ְּבכָ ל גְּ ּ
יך אֶ ת אֹ יְ בֶ ָ
אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי לָ ְך וְ הַ עֲ בַ ְד ִּת ָ
ֲשר לֹא י ָָד ְע ּ ָת ִּכי אֵ ׁש ְק ַד ְח ּ ֶתם
יך ָּבאָ ֶרץ א ׁ ֶ
רור הַ ּגֶבֶ ר אֲ ׁ ֶשר יִ בְ ַטח ָּבאָ ָדם וְ ָ ׂשם
תוקָ ד) :ה( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אָ ּ
ְּבאַ ּ ִפי ַעד עוֹ לָ ם ּ ּ
ָסור ִלבּ וֹ ) :ו( וְ הָ יָה ְּכ ַע ְר ָער ָּבעֲ ָרבָ ה וְ לֹא יִ ְראֶ ה ִּכי יָבוֹ א
שר זְ רֹעוֹ ּ ִ
ָּב ָ ׂ
ומן יְ הֹוָ ה י ּ
ְ
רוך הַ ּגֶבֶ ר אֲ ׁ ֶשר יִ ְב ַטח
טוֹ ב וְ ׁ ָשכַ ן ח ֲֵר ִרים ַּב ּ ִמ ְד ָּבר אֶ ֶרץ ְמלֵ חָ ה וְ לֹא ֵת ׁ ֵשב) :ז( ָּב ּ
יובַ ל יְ ׁ ַש ַּלח
תול ַעל ַמיִ ם וְ ַעל ּ
ַּביהֹוָ ה וְ הָ יָה יְ הֹוָ ה ִמ ְב ַטחוֹ ) :ח( וְ הָ יָה ְּכעֵ ץ ׁ ָש ּ
וב ְׁשנַת ַּב ּצ ֶֹרת לֹא יִ ְדאָ ג
הו ַרעֲ נָן ּ ִ
ׁ ָש ָר ׁ ָשיו וְ לֹא יִ ְראֶ }יִ ְראֶ ה{ ִּכי ָיבֹא חֹם וְ הָ יָה ָעלֵ ּ
נו) :י( אֲ נִ י יְ הֹוָ ה
וְ לֹא י ִָמ ׁ
הוא ִמי י ֵָד ֶע ּ ּ
יש ֵמעֲ שׂ וֹ ת ּ ֶפ ִרי) :ט( ָעקֹב הַ ֵּלב ִמכּ ֹל וְ אָ נ ֻׁש ּ
יש ִּכ ְד ָרכָ ו \} ִּכ ְד ָרכָ יו\{ ִּכפְ ִרי ַמעֲ לָ לָ יו) :יא( ק ֵֹרא
חֹקֵ ר לֵ ב בּ ֹחֵ ן ְּכלָ יוֹ ת וְ לָ ֵתת ְל ִא ׁ
ובאַ ח ֲִריתוֹ
נו ּ ְ
ֹשה ׁ ֶ
ָדגַ ר וְ לֹא יָלָ ד ע ֶ ׂ
עשר וְ לֹא ְב ִמ ְׁש ּ ָפט ַּבחֲצִ י י ָָמו \}י ָָמיו\{ י ַַעזְ בֶ ּ ּ
נו) :יג( ִמ ְקוֵה יִ שְׂ ָראֵ ל
יִ ְהיֶה נָבָ ל) :יב( ִּכ ּ ֵסא כָ בוֹ ד ָמרוֹ ם ֵמ ִר ׁ
אשוֹ ן ְמקוֹ ם ִמ ְק ָ ּד ׁ ֵש ּ
יְ הֹוָ ה ָּכל עֹזְ בֶ ָ
בו ְמקוֹ ר ַמיִ ם חַ יִ ּים אֶ ת
בו ִּכי ָעזְ ּ
סורי{ ָּבאָ ֶרץ יִ ָּכ ֵת ּ
ֵבש ּו יְ סו ַּרי }וְ ּ ַ
יך י ׁ
יענִ י וְ ִאוָ ּ ׁ ֵש ָעה ִּכי ְת ִה ָּל ִתי אָ ּ ָתה:
יְ הֹוָ ה) :יד( ְרפָ אֵ נִ י יְ הֹוָ ה וְ אֵ ָרפֵ א הוֹ ִׁש ֵ

משנה

 -אהלות פרק ז'

רום טֶ פַ חָּ ,כל הָ עֲ ִל ּיוֹ ת ׁ ֶש ַעל
)א( הַ ּטֻ ְמאָ ה בַ כּ ֶֹתלְ ּ ,
ומקוֹ ָמ ּה טֶ פַ ח ַעל טֶ פַ ח ַעל ּ
שרְ ,ט ֵמאוֹ ת .הָ יְ ָתה עֲ ִליָּה אַ חַ ת ַעל ּגַ ֵּבי ְׁשנֵי בָ ִּתיםִ ,היא
ּגַ ָּב ּה ,א ֲִפלּ ּו הֵ ן ֶע ֶ ׂ
ְט ֵמאָ ה ,וְ כָ ל הָ עֲ ִל ּיוֹ ת ׁ ֶש ַעל ּגַ ָּב ּהְ ,טהוֹ רוֹ ת .כּ ֶֹתל ׁ ֵשנִ ית ,טֻ ְמאָ ה בוֹ קַ ַעת וְ עוֹ לָ ה,
טומה ,הַ ּנוֹ ג ֵַע ָּב ּה ִמן הַ ְּצ ָד ִדין ,טָ הוֹ רִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּטֻ ְמאָ ה
בּ וֹ קַ ַעת וְ יוֹ ֶר ֶדת .נֶפֶ ׁש אֲ ּ ָ
בוֹ קַ ַעת וְ עוֹ לָ ה ,בּ וֹ קַ ַעת וְ יוֹ ֶר ֶדתִ .אם הָ יָה ְמקוֹ ם הַ ּטֻ ְמאָ ה טֶ פַ ח ַעל טֶ פַ ח ַעל
תום .סָ ַמ ְך לָ ּה
רום טֶ פַ ח ,הַ ּנוֹ ַ
גֵע ָּב ּה ִמ ָּכל ָמקוֹ םָ ,ט ֵמאִ ,מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִהיא ְכקֶ בֶ ר סָ ּ
ּ
הודה ְמטַ הֵ ר:
סֻ כּ וֹ תְ ,ט ֵמאוֹ תַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -א( שעל גבה  -שעל גבי הכותל:
טמאות  -שהכותל משמש להן וראשי קורות
העלייה תחובות בכותל והכותל גבוה והוי
מחיצה לכל העליות שזו למעלה מזו .ודוקא
כשמקום הטומאה טפח על טפח ,דנחשב כל
הכותל כקבר סתום ומביא את הטומאה לכל

העליות .אבל אין שם טפח על טפח ,בוקעת
כנגדה ,והצדדים טהורים .ואין הכותל נדון
מחצה על מחצה כיון דאפילו סדק ליכא לצד
העליות :עלייה אחת בנויה על גבי שני
בתים ]שכותל זה מפסיק ביו שני הבתים[
ועלייה בנויה על גבי שניהם :היא טמאה -

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

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת בחוקתי יום ו'
עלייה הראשונה שהכותל ההוא מגיע עד
המעזיבה והטומאה בוקעת בה :וכל העליות
שעל גשבה טהורות  -דמעזיבה שעליה
חוצצת :כותל השונית  -כותל הבנוי במקום
שהים מגיע שם בעת שהולך וסוער :טומאה
בוקעת ועולה  -אם יש טומאה תחתיו אין
הכותל ההוא מטמא כל סביביו ,לפי שאין שם
חלל טפח :נפש אטומה  -ציון שבונים על
הקבר והוא אטום שבנוי על הטומאה עצמה

ואין המת קבור בארון כדי שיהיה בו חלל
טפח :כקבר סתום  -דמטמא כל סביביו
במגע :סמך לה סוכות  -אנפש אטומה
דלעיל קאי ,דאמרינן הנגוע בה מן הצדדים
טהור ,ואם עשה לציון זה האטום סוכות
כעין משקוף ,הסוכה הזו טמאה ,לפי שהיא
דומה לאוהל המת :ורבי יהודה מטהר  -כיון
שהוא מן הצדדים .ואין הלכה כרבי יהודה:

הוא ׁשוֹ פֵ ַע וְ יוֹ ֵרד ,וְ כָ לֶ ה ַעד ְּכאֶ צְ ַּבע,
)ב( ָּכל ִׁש ּפ ּ ֵ
ועי אֹ הָ ִליןָּ ,כאֹ הָ ִלין .אֹ הֶ ל ׁ ֶש ּ
ועֵ ּ ,כ ִלים
וע ְט ֵמ ִאים .טֻ ְמאָ ה ּ ַתחַ ת הַ ּ ִׁש ּפ ּ ַ
טֻ ְמאָ ה בָ אֹ הֶ לֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ּ ַתחַ ת הַ ּ ִׁש ּפ ּ ַ
גֵע בּ וֹ ִמ ּתוֹ כוֹ ָ ,ט ֵמא טֻ ְמאַ ת ִׁש ְב ָעה.
ׁ ֶש ָּבאֹ הֶ ל ְט ֵמ ִאין .טֻ ְמאָ ה ִמ ּתוֹ כוֹ  ,הַ ּנוֹ ַ
גֵע בּ וֹ ֵמאֲ חוֹ ָריוָ ,ט ֵמא
ומאֲ חוֹ ָריוָ ,ט ֵמא טֻ ְמאַ ת ָע ֶרב .טֻ ְמאָ ה ֵמאֲ חוֹ ָריו ,הַ ּנוֹ ַ
ּ ֵ
טֻ ְמאַ ת ִׁש ְב ָעהִ .מ ּתוֹ כוֹ ָ ,ט ֵמא טֻ ְמאַ ת ָע ֶרבַּ .כחֲצִ י זַיִ ת ִמ ּתוֹ כוֹ וְ כַ חֲצִ י זַיִ ת
ֵמאֲ חוֹ ָריו ,הַ ּנוֹ ג ֵַע בּ וֹ ּ ֵבין ִמ ּתוֹ כוֹ ּ ֵבין ֵמאֲ חוֹ ָריוָ ,ט ֵמא טֻ ְמאַ ת ָע ֶרבִ .מ ְקצָ תוֹ
ְמ ֻר ָ ּדד ַעל הָ אָ ֶרץ ,טֻ ְמאָ ה ַת ְח ּ ָתיו אוֹ ַעל ּגַ ָּביו ,טֻ ְמאָ ה בוֹ קַ ַעת וְ עוֹ לָ ה ,בּ וֹ קַ ַעת
ָטוי ָּבעֲ ִליָּהִ ,מ ְקצָ תוֹ ְמ ֻר ָ ּדד ַעל הָ אֲ ֻר ָּבה ׁ ֶש ּ ֵבין ַּביִ ת
וְ יוֹ ֶר ֶדת .אֹ הֶ ל ׁ ֶשהוא נ ּ
לָ עֲ ִליָּהַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרַ ,מ ִּצילַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ ַמ ִּצילַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א
ָטוי ִּכנְ ִטיַּת הָ אֹ הֶ ל:
נ ּ
רע"ב ) -ב( כל שיפועי אוהלים כאוהלים
 שאם היתה טומאה תחת השיפוע אע"פשאינה תחת הגג של האוהל ,טמא ,כאילו
היתה מונחת תחת הגג :וכלה עד כאצבע -
מלמעלה לצד הגג ,דלא חיישינן באוהל של
טומאה אלא שיהא בתוכו אויר כשיעור טפח
על טפח ברום טפח מרובע :טומאה באוהל
 רוחב הגג שאינו משופע קרוי אוהל :הנוגעבו מתוכו  -כו' .וטעמא ,דצד הפנימי של
האוהל וצד החיצון שלו כשני כלים חשיב להו,
וצד שכלפי הטומאה ככלי הנוגע במת עצמו,
וצד השני ככלים הנוגעים בכלים ,הלכך
טומאה בתוכו הנוגע מתוכו טמא טומאת
שבעה ,דהוי ליה אדם שנגע בכלים שנגעו
במת דתנן בריש פרק קמא דטמא טומאת
שבעה :אבל הנוגע מאחוריו טמא טומאת
ערב  -כדתנן כלים בכלים טמאים טומאת
שבעה השלישי בין אדם וכלים טמאים
טומאת ערב .ובטומאה מאחוריו הוי איפכא,
דצד חיצון ככלים הנוגעים במת ,וצד פנימי
ככלים בכלים .וטעמא דצד פנימי וצד חיצון

נחשבים כשני כלים ,דכשהטומאה בתוכו כיון
דמציל מלהיות הטומאה בוקעת ועולה אין לו
כח לטמא הנוגע בחוץ טומאת שבעה,
וכשהטומאה בחוץ כיון דמציל מלהיות
הטומאה בוקעת ויורדת אין לו כח לפנימי
לטמא הנוגע בו טומאת שבעה .ומכל מקום
האוהל עצמו בין בפנים בין בחוץ טמא
טומאת שבעה ,דהוי ליה כלים בכלים .וכולה
מתניתין מיירי לאחר שיצא המת מן האוהל:
כחצי זית מתוכו וכחצי זית מאחוריו -
האוהל טמא ממה נפשך טומאת שבעה,
שמצטרף חצי זית שבתוכו עם החצי זית
שבאחוריו .אבל הנוגע בין מתוכו בין מאחוריו
אין בו אלא טומאת ערב ,דכיון דליכא כזית
במקום אחד אי אפשר לכל צד ליחשב אלא
ככלים בכלים ,הלכך הנוגע טמא טומאת
ערב :מקצתו מרודד על הארץ  -לאחר
שפירשו האוהל ,סרח העודף ביריעות האוהל
פירשו אותם בארץ :מרודד  -תרגום וירקעו
את פחי הזהב )שמות לט( ורדידו :טומאה
תחתיו  -תחת אותו רידוד :או על גביו  -על
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גבי הרידוד :בוקעת ועולה בוקעת ויורדת -
ונטמא האוהל .אבל הנכנס לתוכו טהור אם
לא נגע בו :מקצתו  -של אוהל :מרודד על
ארובה שבין בית לעליהה  -וטומאה בבית:

ר' יוסי אומר מציל  -על העלייה :כנטיית
האוהל  -שהארובה באויר האוהל אז מציל
על כל העלייה שחוץ לאוהל:

הוא ָט ֵמא
)ג( הַ ּ ֵמת ַּב ַּביִ ת ּובוֹ ְפ ָת ִחים הַ ְר ּ ֵבהֻ ּ ,כ ָּלן ְטמֵ ִאין .נִ ְפ ּ ַתח אֶ חָ ד ֵמהֶ ןּ ,
הוא אַ ְר ָּב ָעה ַעל אַ ְר ָּב ָעה
וְ כֻ לָ ן ְטהוֹ ִרין .חָ ׁ ַשב ְלהוֹ צִ יאוֹ ְּבאֶ חָ ד ֵמהֶ ן ,אוֹ ְבחַ לּ וֹ ן ׁ ֶש ּ
ָמות
ְטפָ ִחיםִ ,ה ִּציל ַעל ָּכל הַ ּ ְפ ָת ִחיםֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,יח ֲׁשוֹ ב ַעד ׁ ֶשלּ ֹא י ּ
נִמלַ ְך ְלפָ ְתחוֹ ֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי
תום וְ ְ
הַ ּ ֵמתּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף ִמ ּ ׁ ֶש ּ ֵמת .הָ יָה סָ ּ
אוֹ ְמ ִריםְּ ,כ ׁ ֶשיִ ּ ְפ ּ ַתח אַ ְר ָּב ָעה ְטפָ ִחיםּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְּ ,כ ׁ ֶש ּי ְַת ִחילּ .ומוֹ ִדים
ְבפוֹ ֵתחַ ַּב ְּת ִח ָּלהֶ ׁ ,שיִ ּ ְפ ּ ַתח אַ ְר ָּב ָעה ְטפָ ִחים:
רע"ב ) -ג( כולן טמאים  -כל הכלים
המונחים תחת המשקוף של פתח בחלל
הפתחים במחוך כולן טמאים ,אע"פ
שהפתחים נעולים ,דגזרו חכמים טומאה על
המקום שהוא דרך יציאת טומאה שסופו של
מת לצאת דרך שם :חשב להוציאו באחד מהן
 אע"פ שלא נפתח ,או בחלון שיש בוארבעה ,דבהכי שיערו חכמים שראוי להוצאת
המת :הציל על כל הפתחים  -הנעולים:
יחשוב עד שלא ימות המת  -דמשירדה תורת
טומאה לפתחים במיתת המת ,שוב אינה

עולה מהן במחשבה ,אלא על ידי מעשה כגון
נפתח :ובית הלל אומרים אף משמת -
דמחשבה מפקעת תורת טומאה מן הפתחים
מכאן ולהבא .אבל כלים שהיו בפתחים קודם
מחשבה ,מודו בית הלל שהם טמאים :היה -
אחד מן הפתחים :סתום  -באבנים :כשיפתח
ארבעה טפחים  -הוצלו שאר פתחים:
כשיתחיל  -לפתוח ,מיד הוצלו שאר פתחים:
בפותח בתחלה  -כגון כותל שאין בו פתח
ובא לעשות פתח חדש ,לא הוצלו הפתחים עד
שיפתח ארבעה על ארבעה:

אשוֹ ן ָט ֵמא בְ סָ פֵ ק,
יאוהָ ִמ ַּביִ ת ְלבַ יִ ת ,הָ ִר ׁ
)ד( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא ַמ ְק ׁ ָשה לֵ ילֵ ד וְ הוֹ צִ ּ
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא נִ ּטֶ לֶ ת ְּבגַ ּ ָפיִ ם .אֲ בָ ל ִאם
הודה ,אֵ ָ
וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְּבוַ ָ ּדאי .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
אשוֹ ן ָטהוֹ רֶ ׁ ,ש ּ ִמ ּ ׁ ֶשנִּ ְפ ּ ַתח הַ ּקֶ בֶ ר אֵ ין ּ ְפנַאי ְלהַ ֵּלך .אֵ ין
הָ יְ ָתה ְמהַ ֶּלכֶ ת ,הָ ִר ׁ
ֹאש כַ ּ ִפיקָ ה:
ילו ר ׁ
לַ נְּ פָ ִלים ּ ְפ ִתיחַ ת הַ ּקֶ בֶ רַ ,עד ׁ ֶש ּי ְַעגִּ ּ
רע"ב ) -ד( והוציאוה מבית לבית  -ובבית
שני ילדה ולד מת ,ומספקא לן אם ]יצא הולד
מת מן הבית[ הראשון :בזמן שהיא ניטלת
בגפיים  -שחברותיה נוטלות אותה
בזרועותיה ,שאינה יכולה לילך ,חיישינן שמא
יצא הולד מת מן הבית הראשון :הקבר -
רחם האשה שנפתח כשהולד יוצא :אין לנפלים
פתיחת הקבר וכו'  -סיומא דמלתא דר'
יהודה היא ,והכי קאמר ,הא דאמרן

שמשנפתח הקבר אין פנאי להלך ,לא אמרן
אלא בנפל שעיגל ראש כפיקה ,כלומר שיש לו
עיגול ראש גדול כפלך הזה שהנשים טוות בו
החוט של שתי ,אבל אם לא היה לנפל עיגול
ראש כפיקה אלא קטן מזה ,אע"פ שנפתחי
הקבהר ויצא ראש הולד לחוץ ,יש לה פנאי
להלך וחיישינן שמא יצא ראשו מן הבית
הראשון .והלכה כר' יהודה )יג(:

אשוֹ ן חַ י וְ הַ ׁ ֵשנִ י ֵמתָ ,ט ֵמאַ .ר ִּבי
אשוֹ ן ֵמת וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י חַ יָ ,טהוֹ ר .הָ ִר ׁ
)ה( יָצָ א הָ ִר ׁ
ֵמ ִאיר אוֹ מֵ רְּ ,ב ׁ ָש ִפיר אֶ חָ דָ ,ט ֵמאִּ .ב ְׁשנֵי ְׁש ִפ ִיריםָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -ה( יצא הראשון מת  -הולד
הראשון יצא מת והולד השני יצא חי :טהור -
השני החי מטומאת מת ,אם הוציאו המת מן

הבית קודם לידת השני ,דבעודו במעי אמו
לא נטמא אף על פי שנפתח הקבר ,דטהרה
בלועה אינה מיטמאה :הראשון חי והשני מת
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טמא  -ואע"פ שהוציאו החי מן הבית קודם
שנולד המת ,דמכיון שיצא החי נפתח הקבר
ונטמא מיד ,דסוף טומאה לצאת :בשפיר אחד
טמא  -כלומר אם יצאו שניהם כעין שפיר
אחד שיצאו בבת אחת ,טמא .שפיר ,שליא

שהולד נתון בה :בשני שפירין  -כלומר כעין
שני שפירין זה אחר זה ,אפילו ראשון חי ושני
מת :טהור  -דסבר ר' מאיר ,אע"פ שנפתח
הקבר אין מטמא עד שיצא לאויר העולם.
ואין הלכה כר' מאיר:

יאין אוֹ תוֹ
)ו( הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ִהיא ַמ ְק ׁ ָשה לֵ ילֵ דְ ,מחַ ְּתכִ ין אֶ ת הַ וָ ּלָ ד ְּב ֵמ ֶעיהָ ּומוֹ צִ ִ
אֵ בָ ִרים אֵ בָ ִריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשחַ ּיֶיהָ קוֹ ְד ִמין ְלחַ ּיָיו .יָצָ א ֻרבּ וֹ  ,אֵ ין נוֹ גְ ִעין בּ וֹ ֶ ׁ ,שאֵ ין
ּדוֹ ִחין נֶפֶ ׁש ִמ ּ ְפנֵי נָפֶ ׁש:
רע"ב ) -ו( יצא רובו  -של ולד .ומשיצא
רוב ראשו שהוא משתצא פדחתו ,אין נוגעים

גמרא

בו :שאין דוחים נפש  -הולד :מפני נפש -
האשה:

 -נדה דף כ' ע"ב

רבי ראה דם בלילה וטימא ראה ביום וטיהר המתין שעה אחת חזר וטימא
אמר אוי לי שמא טעיתי שמא טעיתי ודאי טעה דתניא לא יאמר חכם אילו
היה לח היה ודאי טמא אלא אמר אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות
מעיקרא אחזקיה בטמא כיון דחזא לצפרא דאשתני אמר )ליה( ודאי טהור
הוה ובלילה הוא דלא אתחזי שפיר כיון דחזא דהדר אשתני אמר האי טמא
הוא ומפכח הוא דקא מפכח ואזיל:
רש"י על הגמרא
ראה ביום  -לאותו דם עצמו :חזר וטימא -
קס"ד דלא חזר וראהו אלא מאליו חזר בו
וטימא דסבר שמא אמש טמא הוה ועכשיו
שיבש נשתנה ממראיתו ממה שהיה לו אמש
ואילו הוה לח כמתחלתו הוה נראה טמא
לפיכך חזר בו ממה שטיהר :שמא טעיתי -
במה שחזרתי וטימאתי הואיל ומראיהו עכשיו
טהור :מעיקרא אחזקיה בטומאה  -כלומר

זוהר

אמש לא מספק טימא אלא שפיר חזייה
ואחזיק בטומאה דאמרי' לקמן רבי בדק לאור
הנר :דאישתני  -הלבין :דהדר  -אישתני עוד
יותר :מפכח  -מראה אדמומיתו עוברת
הילכך הדר למילתיה קמייתא וטימא והא
דאמרינן אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות
היכא דלא אחזיה כשהוא לח ולא אידמי ליה

– תרומה דף קלח' ע"א

אשוֹ ן קָ אָ ַמר לָ ּה,
תוש ַּב ְח ּ ָתא ָ ּדא ,אָ ָדם הָ ִר ׁ
ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ְליוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת )תהלים צב(ְׁ ּ ּ ,
מוהָ חַ ְב ַר ּיָיא,
יה .וְ ּ ְ
נְתא ְ ּדעֵ ֶדן ,וְ אָ ָתא ׁ ַש ָּבת וְ אָ גִ ין ָעלֵ ּ
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ּ ָת ַר ְך ִמגִּ ּ ָ
אוק ּ
מא )דכלא ביה(
תוש ַּב ְח ּ ָתא ָ ּדאָ ,ע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ ה קָ א ְמ ׁ ַש ַּבח ְלגַ ּ ֵבי ָע ְל ָמא ִע ָּלאָ ה ,יוֹ ָ
ּ ּ ְׁ
יהו ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ,וְ לָ א ְּכ ִתיב
יהו כּ ּולּ וֹ ׁ ַש ָּבתַ ,מ ְל ָּכאּ ִ ,ד ְׁשלָ ָמא ִ ּדילֵ ּ
יה .וְ ָדא ִא ּ
ְ ּד ִא ּ
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חק לישראל – פרשת בחוקתי יום ו'
ימנָאְ .ליוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,יוֹ ָמא ִע ָּלאָ הַ ׁ ,ש ָּבת ִע ָּלאָ ה.
יהְּ ,כ ָמה ְ ּדאוֹ ִק ְ
ַמאן קָ אָ ַמר לֵ ּ
ָּדא ׁ ַש ָּבת וְ ָדא ׁ ַש ָּבתַ ,מה ּ ֵבין הַ אי ְלהַ אי .אֶ ָּלאַ ׁ ,ש ָּבת ְס ָתםּ ָ ,דא ׁ ַש ָּבת ְ ּד ַמעֲ לֵ י
רו
ׁ ַש ַּב ּ ָתא .יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבתּ ָ ,דא ׁ ַש ָּבת ִ ּד ְל ֵע ָּ
ילאָּ .דא יוֹ ם ,וְ ָדא לַ יְ לָ ה) .שמות לא( וְ ׁ ָש ְמ ּ
נוק ָּבא) .שמות כ( זָכוֹ ר אֶ ת יוֹ ם
יליָאָ ,רזָא ְ ּד ּ ְ
ְבנִ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,הָ א לֵ ְ
ְ
ובגִ ין ַּכך ִמזְ מוֹ ר ִׁשיר ְליוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
כוראְ ּ .
הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,הָ א יוֹ םָ ,רזָא ִ ּד ְד ּ ָ
ימא ,הָ א גִּ נְ ּ ָתא ִ ּד ְבאַ ְר ָעאְּ ,ביוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא י ְָתבָ א ְּב ֵריקָ ַניָּיא ְּבלָ א נִ ְׁש ָמ ִתין
וְ ִאי ּ ֵת ָ
ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָא .לָ או הָ ִכי .אֶ ָּלא נִ ְׁש ָמ ִתין אַ זְ ִלין ,וְ נִ ְׁש ָמ ִתין אַ ְתיָין .נִ ְׁש ָמ ִתין סַ ְ ּל ִקין,
נְתאָּ .כל
וְ נִ ְׁש ָמ ִתין נ ְַח ִּתין .נִ ְׁש ָמ ִתין אַ זְ ִלין ִמ ּגוֹ גִּ נְ ּ ָתא ,וְ נִ ְׁש ָמ ִתין אַ ְתיָין ְלגוֹ גִּ ּ ָ
אלו ְלגוֹ גִּ נְ ּ ָתא,
ינון נִ ְׁש ָמ ִתין ְ ּדצַ ִ ּדיקַ יָּיאּ ְ ,ד ִמ ְתלַ ְּבנָן ְּביוֹ ֵמי ְ ּדחוֹ ל ,וְ ַעד לָ א ָע ּ
ִא ּ ּ
אלין וְ גִ נְ ּ ָתא לָ א ִא ְׁש ְּתאַ ר ְּב ֵריקַ נְ ּיָאְּ .ב ָרזָא ְ ּדלֶ חֶ ם
ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ֵּלין נ ְָפ ִקיןִ ,א ֵּלין ָע ִ
הַ ּ ָפנִ ים ְּביוֹ ם ִה ָּל ְקחוֹ :

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ח
)יג( והבורר פסולת מתוך האוכל אפילו בידו אחת חייב והבורר תורמוסין מתוך פסולת
שלהן חייב מפני שהפסולת שלהן ממתקת אותן כשישלקו אותן עמהם ונמצא כבורר
פסולת מתוך אוכל וחייב הבורר אוכל מתוך פסולת בידו להניחו אפילו לבו ביום
נעשה כבורר לאוצר וחייב היו לפניו שני מיני אוכלין מעורבין בורר אחד מאחד ומניח
לאכול מיד ואם בירר והניח לאחר זמן אפילו לבו ביום כגון שבירר בשחרית לאכול בין
הערבים חייב:
)יד( המשמר יין או שמן או מים וכן שאר המשקין במשמרת שלהן חייב והוא שישמר
כגרוגרת אבל מסננין יין שאין בו שמרים או מים צלולין בסודרין ובכפיפה מצרית כדי
שיהא צלול ביותר ונותנין מים על גבי שמרים בשביל שיצלו ונותנין ביצה טרופה
למסננת של חרדל כדי שיצלל חרדל שלשו מערב שבת למחר ממחו בין ביד בין בכלי
וכן יין מגתו כל זמן שהוא תוסס טורף חבית בשמריה ונותן לתוך הסודרין שעדיין לא
נפרשו השמרים מן היין יפה יפה וכל היין כגוף אחד הוא וכן החרדל וכל כיוצא בו:

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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