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חק לישראל – פרשת קדושים יום א'
תורה -

ויקרא פרק יט'

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

יו ִּכי קָ דוֹ ׁש אֲנִי
)ב( ַ ּד ֵּבר אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ְק ִׁ
דשים ִּת ְה ּ
יו ִּכי קָ דוֹ ׁש
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ יכֶ ם) :ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם ְק ִׁ
דשים ִּת ְה ּ
אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:

יש אֲ נָא יְ ָי
אֲרי קַ ִ ּד ׁ
ישין ְּתהוֹ ן ֵ
ימר ְלהוֹ ן קַ ִ ּד ִׁ
)ב( ַמ ּ ֵלל ִעם ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ַ

אֱלָ הָ כוֹ ן:

יש ִא ּמוֹ
אלֹהֵ יכֶ ם) :ג( ִא ׁ
ֹרו אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
יש ִא ּמוֹ וְ אָ ִביו ִּת ָ
)ג( ִא ׁ
או וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ַתי ִּת ְׁשמ ּ
יר ּ
ּ
וְ אָ ִביו ִּת ָ
יה ו ִּמן אֲ בו ִּהי ְּתהוֹ ן ָ ּדח ֲִלין
ֹרו אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :ג( גְ בַ ר ִמן ִא ּ ֵמ ּ
או וְ אֶ ת ׁ ַש ְ ּבתֹ ַתי ִּת ְׁשמ ּ
יר ּ
ילי ִּת ְטרוּן אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:
וְ יָת יוֹ ֵמי ׁ ַש ַּב ָ ּיא ִד ִ

ילם וֵאלֹהֵ י ַמ ּ ֵסכָ ה לֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם:
אֱל ִ
נו אֶ ל הָ ִ
)ד( אַ ל ִּת ְפ ּ
ילם וֵאלֹהֵ י ַמ ּסֵ כָ ה לֹא ַתעֲ שׂ ּו לָ כֶ ם ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
נו אֶ ל הָ א ֱִל ִ
אַ ל ִּת ְפ ּ

)ד(

)ד( לָ א ִת ְת ּ ְפנוּן ָּב ַתר

ַטעֲ וָ ן וְ ַדחֲלָ ן ְ ּד ַמ ְּתכָ א לָ א ַת ְע ְּבדוּן ְלכוֹ ן אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:

חו זֶבַ ח ְׁשלָ ִמים
הו) :ה( וְ ִכי ִתזְ ְ ּב ּ
חו זֶבַ ח ְׁשלָ ִמים לַ יהֹוָ ה ִל ְרצֹנְ כֶ ם ִּתזְ ָּבחֻ ּ
)ה( וְ ִכי ִתזְ ְּב ּ
ֵיה:
קֳדם יְ ָי ְל ַרעֲ וָ א ְלכוֹ ן ִּת ְּכסֻ ּנ ּ
אֲרי ִת ְּכס ּון נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא ָ
הו) :ה( וַ ֵ
לַ יהֹוָ ה ִל ְרצֹנְ כֶ ם ִּתזְ ָּבחֻ ּ

ש ֵרף:
ישי ָּבאֵ ׁש יִ ּ ָ ׂ
ומ ּ ָמחֳ ָרת וְ הַ ּנוֹ ָתר ַעד יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
)ו( ְּביוֹ ם זִ ְבחֲכֶ ם יֵאָ כֵ ל ּ ִ
ישי ָּבאֵ ׁש יִ ּ ָ ׂ
ומ ּ ָמח ֳָרת וְ הַ ּנוֹ ָתר ַעד יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
זִ ְבחֲכֶ ם יֵאָ כֵ ל ּ ִ
ש ֵרף) :ו( ְּביוֹ ָמא

)ו(

ְּביוֹ ם
ְדיִ ְתנְ כֵ ס

יתאָ ה ְּבנו ָּרא יִ ּתוֹ קָ ד:
יִ ְתאֲ כֵ ל ו ְּביוֹ ָמא ְדבַ ְתרוֹ ִהי ו ְּד ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ַעד יוֹ ָמא ְת ִל ָ

רש"י
)ב( דבר אל כל עדת בני ישראל ) -ויקרא
רבה .ת"כ( מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל
מפני שרוב גופי תורה תלוין בה :קדושים
תהיו  -הוו פרושים מן העריות ומן העבירה
)ויקרא רבה( שכל מקום שאתה מוצא גדר
ערוה אתה מוצא קדושה )ויקרא כא( אשה
זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם) .שם( ולא
יחלל זרעו  -אני ה' מקדשו) .שם( קדושים
יהיו  -אשה זונה וחללה וגו':
)ג( איש אמו ואביו תיראו  -כל אחד מכם
תיראו אביו ואמו .זהו פשוטו )תורת כהנים.
קידושין כט( .ומדרשו אין לי אלא איש אשה
מנין כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים א"כ
למה נאמר איש שהאיש סיפק בידו לעשות
אבל אשה רשות אחרים עליה :אמו ואביו
תיראו  -כאן הקדים אם לאב לפי שגלוי
לפניו שהבן ירא את אביו יותר מאמו ובכבוד
הקדים אב לאם לפי שגלוי לפניו שהבן מכבד
את אמו יותר מאביו מפני שמשדלתו בדברים:
ואת שבתותי תשמרו  -סמך שמירת שבת

למורא אב לומר אע"פ שהזהרתיך על מורא
אב אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע
לו וכן בשאר כל המצות :אני ה' אלהיכם -
)יבמות ה( אתה ואביך חייבים בכבודי לפיכך
לא תשמע לו לבטל את דברי) .ב"מ לב.
קידושין לו( איזהו מורא לא ישב במקומו ולא
ידבר במקומו ולא יסתור את דבריו .ואיזהו
כבוד מאכיל ומשקה מלביש ומנעיל מכניס
ומוציא:
)ד( אל תפנו אל האלילים  -לעבדם )ת"כ(
אלילים לשון אל כלא הוא חשוב :ואלהי
מסכה  -תחילתן אלילים הם ואם אתה פונה
אחריהם סופך לעשותן אלהות :לא תעשו
לכם  -לא תעשו לאחרים ולא אחרים לכם
וא"ת לא תעשו לעצמכם אבל אחרים עושין
לכם הרי כבר נאמר )שמות כ( לא יהיה לך
לא שלך ולא של אחרים:
)ה( וכי תזבחו וגו'  -לא נאמרה פרשה זו
אלא ללמד שלא תהא זביחתן אלא על מנת
להאכל בתוך הזמן הזה שאם לקבוע להם זמן
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חק לישראל – פרשת קדושים יום א'
אכילה הרי כבר נאמר )ויקרא ז( ואם נדר או
נדבה זבח קרבנו וגו' :לרצנכם תזבחהו -
תחלת זביחתו תהא על מנת נחת רוח שיהא
לכם לרצון שאם תחשבו עליו מחשבת פסול
לא ירצה עליכם לפני :לרצנכם -

נביא

אנפיי"צימנטו .זהו לפי פשוטו .ורבותינו למדו
)חולין יג( מכאן למתעסק בקדשים שפסול
שצריך שיתכוין לשחוט:
)ו( ביום זבחכם יאכל  -כשתזבחוהו
תשחטוהו ע"מ זמן זה שקבעתי לכם כבר:

– יחזקאל כ' ב'-ז'

)ב( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר:
רש
הֲל ְד ׁ
)ג( ּ ֶבן אָ ָדם ַ ּד ּ ֵבר אֶ ת זִ ְק ֵני יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה ִ
אֹ ִתי אַ ּ ֶתם ָּב ִאים חַ י אָ נִ י ִאם ִא ָ ּד ֵר ׁש לָ כֶ ם נְאֻ ם אֲ ֹ
דנָי יֱהֹוִ ה) :ג( בר אדם אתנבי לסבי
)ב( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:

ישראל ותימר להון כדנן אמר יי אלהים הלמתבע אולפן מן קדמי אתון אתן קים אנא אם אשתאיל לכון
במימרי אמר יי אלהים:

יעם:
הֲת ְׁש ּפֹט אֹ ָתם הֲ ִת ְׁש ּפוֹ ט ּ ֶבן אָ ָדם אֶ ת ּתוֹ עֲ בֹת אֲ בוֹ ָתם הוֹ ִד ֵ
ִ

)ד(
התוכח בר אדם ית תוךבת אבהתהון הודעינון:

)ד( התוכח יתהון

שא י ִָדי ְלז ֶַרע
)ה( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ לֵ יהֶ ם כּ ֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ְּביוֹ ם ָּבח ֳִרי ְביִ שְׂ ָראֵ ל וָ אֶ ּ ָ ׂ
שא י ִָדי לָ הֶ ם לֵ אמֹר אֲ נִ י יְ הֹוָ ה
ּ ֵבית יַעֲ קֹב וָ ִאוָ ּ ַדע לָ הֶ ם ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וָ אֶ ּ ָ ׂ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :ה( ותימר להון כדנן אמר יי אלהים ביומא דאתרעיתי בישראל וקימית להון במימרי לזרעא
דבית יעקב ואתגליתי למפרקהון בארעא דמצרים וקימית במימרי להון למימר אנא יי אלהכון:

אֲשר ּ ַת ְר ִּתי
אתי י ִָדי לָ הֶ ם ְלהוֹ צִ יאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם אֶ ל אֶ ֶרץ ׁ ֶ
ָש ִ
הוא נ ָ ׂ
)ו( ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
אֲרצוֹ ת) :ו( ביומא ההוא קימית להון במימרי
לָ הֶ ם זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבַ ׁש צְ ִבי ִהיא ְלכָ ל הָ ָ
לאפקותהון מארעא דמצרים לארעא דיהבית להון עבדא חלב ודבש תושבחא היא לכל מדינתא:

או אֲ נִ י
יכו ּ ְ
)ז( וָ אֹ ַמר אֲלֵ הֶ ם ִא ׁ
ובגִ לּ ּולֵ י ִמצְ ַריִ ם אַ ל ִּת ּ ַט ּ ָמ ּ
קוצֵ י ֵעינָיו הַ ְׁש ִל ּ
יש ִׁש ּ ּ
אל ֹהֵ יכֶ ם) :ז( ואמרית להון גבר ית שקוצוהי ארחיקו מקביל עינוהי ובפולחן טעות מצראי לא
יְ הֹוָ ה ֱ
תסתאבון אנא יי אלהכון:

רש"י
)ג( אם אדרש לכם  -בבקשתכם ובסוף הספר
הזה הוא אמר אדרש לבית ישראל זו אחת מן
המקומות המלמדים אותנו שהקב"ה חוזר בו
על הרעה ועל כיוצא בזה ההוא אמר ולא
יעשה )במדבר כג( מדרש תנחומא:
)ד( התשפוט אותם  -לשון ויכוח:
)ה( ביום בחרי בישראל  -הרי שהיתה שנאה
זו כבושה לפני המקום קרוב לתשע מאות

כתובים

שנה משהיו במצרי' עד יחזקאל והיתה אהבתו
מחפ' עליהם ועל ידי שהיו עתה מרבים
לפשוע נתעוררה ועל זה נאמר שנאה תעורר
מדנים וגו' )משלי י(:
)ז( ואומר אליהם  -אהרן ניבא להם נבואה
זו קודם שנגלה הקב"ה על משה בסנה וזהו
שנאמר )שמואל א ב( לעלי הנגלה נגלתי אל
בית אביך בהיותם במצרים וגו':

 -משלי פרק כו' יד'-יט'

יר ּה וְ ָעצֵ ל ַעל ִמ ּ ָטתוֹ :
הַ ֶ ּדלֶ ת ִּת ּסוֹ ב ַעל צִ ָ

)יד(
עטלא על ערסיה:

)יד( היך תרעא דמכרך על צירתה היכנא
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)טו( ָט ַמן ָעצֵ ל יָדוֹ ַּב ַ ּצ ָּלחַ ת נִ ְלאָ ה לַ ֲה ִׁשיבָ ּה אֶ ל ּ ִפיו:

)טו( עטלא מטשי אידיה בשחתא לעי

דנהפכי לפומיה:

חָ כָ ם ָעצֵ ל ְּב ֵעינָיו ִמ ּ ִׁש ְב ָעה ְמ ִׁשיבֵ י ָט ַעם:

)טז(
טעמא:

)טז( עטלא חכים בעינוי טב מן שובעא יהבי

ַמחֲזִ יק ְּבאָ זְ נֵי כָ לֶ ב עֹבֵ ר ִמ ְת ַע ּ ֵבר ַעל ִריב לּ ֹא לוֹ :

)יז(
ומתנצי על דינא דלא דיליה:

)יח( ְּכ ִמ ְתלַ ְהלֵ ַּה הַ ּי ֶֹרה זִ ִ ּקים ִח ִּצים וָ ָמוֶת:
שחֵ ק אָ נִ י:
הו וְ אָ ַמר הֲ לֹא ְמ ַ ׂ
)יט( ּ ֵכן ִא ׁ
יש ִר ּ ָמה אֶ ת ֵר ֵע ּ

)יז( דלכד באדנוי דכלבא נצי

)יח( איך הוא דמתחת דפשט גירי שניני דמותא:
)יט( היכנא גברא דמרמי בחבריה

ואמר מגחך גחכית:

רש"י
)טו( בצלחת  -ביורה חמה נותן ידו מפני
הקור:
)טז( משיבי טעם  -חכמים:
)יז( מחזיק באזני כלב  -העובר להתעבר על
ריב לא לו הרי הוא כאוחז באזני כלב הגורם
שישכנו על חנם:
)יח( כמתלהלה  -כמתיגע לירות זיקים של

משנה

אש כמו ובזיקות בערתם )ישעי' נ( מלשון
זקוקים דינור ,ד"א זיקים פרונזולא"ש מלשון
אבני קלע )זכריה ט( וכן בגמרא זיקתא פסיק
לן ויורה חצים ומות:
)יט( כן איש רמה  -מפתה ומסית את חבירו
מדרכי חיים לדרכי מות וכשחבירו מרגיש
שהוא מתעה אותו אומר מצחק אני:

 -כלאים פרק ו'

ש ָרה
הוא גָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
ֶהו ָע ִריס .הַ ּנוֹ טֵ ע ׁש ּ ָ
ורה ׁ ֶשל חָ ֵמ ׁש גְּ פָ נִ ים ְּבצַ ד הַ ּגָ ֵדר ׁ ֶש ּ
)א( אֵ יז ּ
ש ָרה ְטפָ ִחים וְ ָרחָ ב אַ ְר ָּב ָעה ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ
הוא ָעמֹק עֲ ָ ׂ
ְטפָ ִחים ,אוֹ ְבצַ ד חָ ִריץ ׁ ֶש ּ
עֲ בוֹ ָדתוֹ אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,מוֹ ְד ִדין אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ֵמ ִע ּקַ ר
נורי,
ש ֶדה .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
ש ֶדהּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִ ,מן הַ ּגָ ֵדר לַ ּ ָ ׂ
הַ גְּ פָ נִ ים לַ ּ ָ ׂ
טוֹ ִעים ָּכל הָ אוֹ ְמ ִרים ּ ֵכן ,אֶ ָּלא ִאם י ֶׁש ׁ ָשם אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ֵמ ִע ּקַ ר גְּ פָ נִ ים וְ לַ ּגָ ֵדר,
נוֹ ְתנִ ין לוֹ אֶ ת עֲ בוֹ ָדתוֹ  ,וְ זוֹ ֵר ַע אֶ ת הַ ּמוֹ ָתר .וְ כַ ּ ָמה ִהיא עֲ בוֹ ַדת הַ ּגֶ פֶ ןִׁ .ש ּ ׁ ָשה
לשה:
רוחַ ַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְׁ ,ש ׁ ָ
ְטפָ ִחים ְלכָ ל ּ
רע"ב ) -א( איזהו עריס  -שנותנים לו
עבודתו ד' אמות כעבודת הכרם אע"פ שאינו
אלא שורה אחת ועריס הוא שמסרגים קנים
כמו ערס כדרך שמסרגים את המטות ומדלין
עליה שריגי הגפנים ואליבא דבית הלל קבעי
דאמרי לעיל בפ"ד אינו כרם עד שיהיו שם
שתי שורות ובעריס מודו דבשורה אחת נמי
הוי כרם :מן הגדר ולשדה  -כגון אם היו
הגפנים נטועים למזרחה של גדר והזמורות
עולים על הגדר ,אם בא לזרוע למערבה של
גדר אין מונין ארבע אמות מעיקרן של גפנים
שהן להלאה מן הגדר ,אלא צריך להרחיק

ארבע אמות מן הגדר ששריגי הגפנים מודלות
עליו .וזו מקולי בית שמאי וחומרי בית הלל:
טועים כל האומרים כן  -דלעולם לא אמרו
בית הלל דעריס של שורה אחת של גפנים
כרם להצריכה שירחיקו ממנה לשדה ד'
אמות ,ולא הוזכר דין ד' אמות בעריס אלא
לענין זה שאם יש ד' אמות מעיקר גפנים
לגדר שהן מודלות עליה נותנין לו את עבודתו
ששה טפחים כמו שנותנים לגפן יחידית וזורע
את המותר עד הגדר ,ואם אין ד' אמות
מעיקר הגפנים עד הגדר לא יביא זרע לשם,
מידי דהוה אגפן שהיא נטועה בגת או בנקע
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חק לישראל – פרשת קדושים יום א'
דאמר ר' יוסי בפרקין דלעיל אם אין שם ד'
אמות לא יביא זרע לשם ,ור' יוחנן בן נורי
ור' יוסי אמרו דבר אחד והכי מפורש בהדיא

בירושלמי :רבי עקיבא אומר שלשה טפחים
 היא עבודת גפן יחידית .ואין הלכה כר'עקיבא:

יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמרִ ,אם עוֹ ֵמד
הוא יוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ַמ ְד ֵרגָ הַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
)ב( ָע ִריס ׁ ֶש ּ
ש ֶדה ,וְ ִאם לָ או ,אֵ ינוֹ
ָּבאָ ֶרץ ּובוֹ צֵ ר אֶ ת ּ ֻכלּ וֹ  ,הֲ ֵרי זֶה אוֹ סֵ ר אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ַּב ּ ָ ׂ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּנוֹ טֵ ַע אַ חַ ת ָּבאָ ֶרץ וְ אַ חַ ת
אוֹ סֵ ר אֶ ָּלא ְכנֶגְ ּדוֹ ַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ש ָרה ְטפָ חִ ים ,אֵ ינ ָּה ִמצְ ָט ֶרפֶ ת ִע ּ ָמ ּה ,וְ ִאם
ַּב ּ ַמ ְד ֵרגָ הִ ,אם גְּ בוֹ הָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ עֲ ָ ׂ
לָ או ,הֲ ֵרי זוֹ ִמצְ ָט ֶרפֶ ת ִע ּ ָמ ּה:
רע"ב ) -ב( מן המדרגה  -מתל גבוה עשוי
כמין מדרגה :אם כשהוא עומד למטה בארץ
 יכול ללקט הענבים התלוין בעריס ,רואיםאת כל העריס כאילו הוא מקום עיקר
הגפנים ושרשן ,ואוסר ארבע אמות בשדה
לכל רוח משפת העריס ולחוץ ,ודוקא
לכתחלה הוא דאוסר לזרוע אבל אינו מקדש
אלא ששה טפחים מידי דהוה אמותר פסקי
עריס דלקמן בפרק :ואם לאו  -שאינו יכול
ללקוט כל הענבים ,עד שיעלה במדרגה או
בסולם ,אין אסור לזרוע אלא תחת העריס

בלבד ,וחוצה לו מותר ,ואפילו בתוך ד' אמות
של עיקר הגפנים של עריס הואיל ועומדים
על המדרגה ,וכן הלכה :אף הנוטע שורה
אחת בארץ ושורה אחת במדרגה  -משתי
שורות שצריך כדי שיחשבו כרם ,והשתא לא
מיירי בעריס אלא בב' שורות של גפנים
שתים כנגד שתים ואחת יוצאת זנב .אם
המדרגה גבוה עשרה ,אין שתי שורות
מצטרפות להיות כרם אלא דין גפן יחידית יש
לכל שורה ושורה .ואין הלכה כרבי אליעזר:

יפיָרוֹ ת ,לֹא י ִָביא ז ֶַרע אֶ ל ּ ַתחַ ת הַ ּמוֹ ָתר.
)ג( הַ ּ ַמ ְדלֶ ה אֶ ת הַ ּגֶ פֶ ן ַעל ִמ ְקצָ ת אַ ּ ִפ ְ
סור .וְ כֵ ן הַ ּ ַמ ְדלֶ ה ַעל ִמ ְקצָ ת ִאילַ ן
ִאם הֵ ִביא ,לֹא ִק ֵ ּד ׁש .וְ ִאם ִה ֵּל ְך הֶ חָ ָד ׁש ,אָ ּ
ְס ָרק:
רע"ב ) -ג( אפיפירות  -עצים או קנים
ארוגים שתי וערב ,ומדלים עליהם שריגי
הגפנים ומשכיבים אותן בהן כשהן ארוכות
הרבה .ואם הדלה הגפן על מקצת האריג
אסור לזרוע תחת המותר ואע"פ שאין עליו
זמורות ,ואם זרע לא קדש :ואם הלך החדש
 שגדל הגפן והוציא שריגים ומלא כלהאפיפירות :אסור  -הזרע שנזרע תחת

המותר אם הוסיף מאתים לאחר שהלך החדש
עליהן :וכן המדלה גפן על אילן סרק .דינו
כדין אפיפירות ,לפי שאדם מבטלו על גבי
גפנו והוי כאילו כולו גפן ,אבל אילן מאכל
שאין אדם מבטלו על גבי גפנו אותו מותר
שאין הגפן מודלית עליו ,חשוב בפני עצמו
ולא הוי כגפן ומותר להביא זרע לשם:

)ד( הַ ּ ַמ ְדלֶ ה אֶ ת הַ ּגֶ פֶ ן ַעל ִמ ְקצָ ת ִאילַ ן ַמאֲכָ ל ,מֻ ּ ָתר ְלהָ ִביא ז ֶַרע אֶ ל ּ ַתחַ ת
שה ׁ ֶשהָ לַ ְך ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אֵ צֶ ל ַר ִּבי
נוַ .מעֲ ֶ ׂ
הַ ּמוֹ ָתר .וְ ִאם ִה ֵּל ְך הֶ חָ ָד ׁשַ ,יחֲזִ ֶ
יר ּ ּ
הו גֶ פֶ ן מֻ ְדלָ ה ַעל ִמ ְקצָ ת ְּתאֵ נָה .אָ ַמר לוֹ ָ ,מה אֲ נִ י
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִל ְכפַ ר ָעזִ יז ,וְ הֶ ְראָ ּ
הו ִמ ּ ׁ ָשם ְלבֵ ית הַ ּ ָמגַ נְ יָה,
ְלהָ ִביא ז ֶַרע אֶ ל ּ ַתחַ ת הַ ּמוֹ ָתר .אָ ַמר לוֹ  ,מֻ ּ ָתר .וְ הֶ עֱ לָ ּ
הו ֶגפֶ ן ׁ ֶש ִהיא מֻ ְדלָ ה ַעל ִמ ְקצָ ת הַ ּקוֹ ָרה וְ סַ ָ ּדן ׁ ֶשל ִׁש ְק ָמהּ ,ובוֹ קוֹ רוֹ ת
וְ הֶ ְראָ ּ
סור ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר מֻ ּ ָתר:
הַ ְר ּ ֵבה .אָ ַמר לוֹ ַ ּ ,תחַ ת הַ ּקוֹ ָרה זוֹ אָ ּ
רע"ב ) -ד( יחזירנו  -למקום שהיה תחילה
ויזרע המותר :עזיז  -שם מקום :אמר לו
מותר  -שאין אדם מבטל תאנתו מפני גפנו:

בית המגנייה  -שם מקום :סדן של שקמה -
שרש של אילן שקמה והוא אילן תאנה הגדל
ביערים וחותכין ממנו קורות לבנין :תחת
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חק לישראל – פרשת קדושים יום א'
קורה זו אסור והשאר מותר  -שאני רואה

כל קורה וקורה כאילן בפני עצמו:

רו חֲכָ ִמים ַּב ּ ֶכ ֶרם ,אֵ ין
)ה( ּ ִפ ְסקֵ י ָע ִריסְׁ ,שמוֹ נֶה אַ ּמוֹ ת וָ עוֹ ד .וְ כָ ל ִמ ּדוֹ ת ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ילו הֵ ן ּ ִפ ְסקֵ י ָע ִריסָ .ע ִריס ׁ ֶשחָ ַרב ֵמאֶ ְמצָ עוֹ
חוץ ִמ ּ ִפ ְסקֵ י ָע ִריס .אֵ ּ
ָּבהֶ ם וָ עוֹ דּ ,
רו בוֹ חָ ֵמ ׁש גְּ פָ נִ ים ִמ ָּכאן וְ חָ ֵמ ׁש גְּ פָ נִ ים ִמ ָּכאןִ .אם י ֵׁש ׁ ָשם ְׁשמוֹ נֶה אַ ּמוֹ ת,
וְ נִ ְׁש ּ ַתיְ ּ ּ
לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְל ׁ ָשםְׁ ,שמוֹ נֶה אַ ּמוֹ ת וָ עוֹ ד ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְכ ֵדי עֲ בוֹ ָדתוֹ  ,וְ זוֹ ֵר ַע אֶ ת
הַ ּמוֹ ָתר:
רע"ב ) -ה( הכל אילן סרק  -דסבר ר'
מאיר כל שאר אילנות אדם מבטל אצל גפנו,
ור' יוסי סבר דכל מין שרגילין ליטע ממנו

שדות שלימות חשובים הן ואין אדם מבטלן
מפני גפנו ,והלכה כת"ק דאילן שאינו עושה
פירות הוא דבטיל לגבי גפן:

רו חֲכָ ִמים ַּב ּ ֶכ ֶרם ,אֵ ין
)ו( ּ ִפ ְסקֵ י ָע ִריסְׁ ,שמוֹ נֶה אַ ּמוֹ ת וָ עוֹ ד .וְ כָ ל ִמ ּדוֹ ת ׁ ֶשאָ ְמ ּ
ילו הֵ ן ּ ִפ ְסקֵ י ָע ִריסָ .ע ִריס ׁ ֶשחָ ַרב ֵמאֶ ְמצָ עוֹ
חוץ ִמ ּ ִפ ְסקֵ י ָע ִריס .אֵ ּ
ָּבהֶ ם וָ עוֹ דּ ,
רו בוֹ חָ ֵמ ׁש גְּ פָ נִ ים ִמ ָּכאן וְ חָ ֵמ ׁש גְּ פָ נִ ים ִמ ָּכאןִ .אם י ֵׁש ׁ ָשם ְׁשמוֹ נֶה אַ ּמוֹ ת,
וְ נִ ְׁש ּ ַתיְ ּ ּ
לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְל ׁ ָשםְׁ ,שמוֹ נֶה אַ ּמוֹ ת וָ עוֹ ד ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְכ ֵדי עֲ בוֹ ָדתוֹ  ,וְ זוֹ ֵר ַע אֶ ת
הַ ּמוֹ ָתר:
רע"ב ) -ו( פסקי עריס  -מפרש לה ואזיל:
שמונה אמות ועוד  -כלומר מוסיף עוד על
שמונה אמות דבר מועט והיא ששית אמה
דהיינו טפח :שחרב מאמצעו  -כגון שנטע
אחת עשרה גפנים בצד הגדר וחרב גפן
האמצעי ונעשו שני עריסין שאין עריס פחות
מחמש גפנים :שמונה אמות ועוד נותנין לו
עבודתו  -לר' יוחנן בן נורי דלא חשיב עריס

כרם נותן ששה טפחים לזה וששה טפחים לזה
וזורע את המותר ולמאן דחשיב ליה כרם
צריך שיתן ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה
ואינו יכול לזרוע אלא אותו ועוד .מיהו אפילו
מאן דחשיב עריס כרם ,לאו לכל מילי מדלא
בעי בפסקי עריס מששה טפחים ואילך לא
מקדש כדלקמן )פ"ז מ"ג(:

הוא יוֹ צֵ א ִמן הַ כּ ֶֹתל ִמ ּתוֹ ְך הַ ּקֶ ֶרן וְ כָ לֶ ה ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ עֲ בוֹ ָדתוֹ  ,וְ זוֹ ֵר ַע
)ז( ָע ִריס ׁ ֶש ּ
אֶ ת הַ ּמוֹ ָתרַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,אם אֵ ין ׁ ָשם אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ,לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְל ׁ ָשם:

רע"ב ) -ז( עריס שהוא יוצא מן הכותל
מתוך הקרן וכלה  -כגון חמש גפנים
הנטועות בצד גדר ואין מחזיקות את כל הגדר
אלא שלש בראש הקרן מזה ושתים בראש
הקרן השניה מזה ובאמצע הכותל אין שם
גפנים אלא בשתי זויות הכותל עומדות:
נותנים לו עבודתו  -ששה טפחים מכאן
וששה טפחים מכאן וזורע שאר הכותל ואף
על פי שאין אורך הכותל ארבע אמות :ורבי
יוסי אומר אם אין שם ארבע אמות וכו' -
רבי יוסי לטעמיה דאמר בפרקין דלעיל גבי

גת ונקע אם אין שם ארבע אמות ,והכא קא
משמע לן דלא תימא דוקא גת ונקע
שסתומים מארבע רוחות הוא דמצריך ר' יוסי
ארבע אמות אבל אצל כותל שאינו מוקף
מארבע רוחות אימא לא ,ואי אשמעינן בהא
הוא אמינא בהא מצריך ר' יוסי ארבע אמות
משום דיש כאן ]חמש[ גפנים בין שתי קרנות
של כותל אבל גבי גת ונקע שאין שם אלא גפן
יחידית אימא לא ,צריכא .ולעיל כתבנו דאין
הלכה כר' יוסי:

)ח( הַ ּקָ נִ ים הַ ּיוֹ צְ ִאים ִמן הֶ ָע ִריס וְ חָ ס עֲ לֵ יהֶ ן ְלפָ ְסקָ ןְּ ,כנֶגְ ָ ּדן מֻ ּ ָתר .עֲ ָ ׂשאָ ן ְּכ ֵדי
סור:
ׁ ֶשיְ ּהַ ֵּל ְך עֲ לֵ יהֶ ן הֶ חָ ָד ׁש ,אָ ּ
רע"ב ) -ח( הקנים היוצאים מן העריס -
שבולטין חוץ סדר העריס :וחס עליהן לפסקן

 שלא הניחן שם מחמת שדעתו להדלותעליהן הגפן אלא מפני שחס עליהן בלבד:
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חק לישראל – פרשת קדושים יום א'
כנגדן מותר  -לפי שאינן חשובים מן
האפיפירות הלכך מותר לזרוע תחתיהן :כדי

שיהלך עליהן החדש  -שידלה על גבן שריגי
הגפן כשיצמחו ויגדלו:

)ט( הַ ּ ֶפ ַרח הַ ּיוֹ צֵ א ִמן הֶ ָע ִריס ,רוֹ ִאין אוֹ תוֹ ְּכ ִאלּ ּו
סור .וְ כֵ ן ַּב ָ ּד ִלית .הַ ּמוֹ ֵתחַ זְ מוֹ ָרה ֵמ ִאילָ ן ְל ִאילָ ן,
ְּכנֶגְ ּדוֹ אָ ּ
שאָ הּ ְּכ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהַ ֵּלךְ
גֶמיַ ּ ,תחַ ת הַ ִּס ּפ ּוק מֻ ּ ָתר .עֲ ָ ׂ
ְּבחֶ בֶ ל אוֹ ְב ִ
רע"ב ) -ט( הפרח היוצא  -מלשון
הפרחהח הגפן )שיר השירים ו( כלומר מה
שגדל מן הגפן יוצא ובולט חוץ לעריס:
מטוטלת  -הוא הברזל שהבונים מורידים
בחבל למטה על פני החומה לראות בו את
הבנין ]אם[ החומה ישרה ובו משערים אם
הזרעים מכוונים תחת הפרח והכא מיירי כגון
שגדלו זמורות העריס יותר מעבודתו ופרח
לחוץ דבתוך עבודתו אפילו אין שם פרח
אסור :וכן בדלית  -וכן משערין בגפן יחידית

גמרא

לויָה בוֹ ,
ְמטֻ ּטֶ לֶ ת ְּת ּ
סורִ .ס ּ ְפקָ ּה
ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ אָ ּ
סור:
ָעלָ יו הֶ חָ ָד ׁש ,אָ ּ

המודלית על גבי כלונסות שאינה עריס אם
פרחה חוץ לששה טפחים שהם עבודתה:
תחתיה אסור  -תחת הזמורה אבל מן
הצדדים מכאן ומכאן מותר :סיפקה בחבל -
שלא היתה הזמורה ארוכה שתגיע מאילן
לאילן וקשר בראשה חבל או גמי להאריך
אותה כדי שתספיק עד האילן ,תחת הזמורה
אסור ,תחת הסיפוק מותר .אבל אם עשה
הסיפוק כדי שיהלך עליו החרש ,אסור לזרוע
תחתיו:

 -ברכות דף כז' ע"א

רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת בערב שבת והוה מצלי רבי ירמיה בר
אבא לאחוריה דרב וסיים רב ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה שמע מינה
תלת שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת ושמע מינה מתפלל
תלמיד אחורי רבו ושמע מינה אסור לעבור כנגד המתפללין מסייע ליה
לרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי אסור לעבור כנגד המתפללין
איני והא רבי אמי ורבי אסי חלפי רבי אמי ורבי אסי חוץ לארבע אמות
הוא דחלפי ורבי ירמיה היכי עביד הכי והא אמר רב יהודה אמר רב
לעולם אל יתפלל אדם לא כנגד רבו ולא אחורי רבו ותניא רבי אליעזר
אומר המתפלל אחורי רבו והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו והחולק
על ישיבתו של רבו והאומר דבר שלא שמע מפי רבו גורם לשכינה
שתסתלק מישראל שאני רבי ירמיה בר אבא דתלמיד חבר הוה והיינו
דקאמר ליה רבי ירמיה בר אבא לרב מי בדלת אמר ליה אין בדילנא ולא
אמר מי בדיל מר ומי בדיל והאמר רבי אבין פעם אחת התפלל רבי של
שבת בערב שבת ונכנס למרחץ ויצא ושנה לן פרקין ועדיין לא חשכה אמר
רבא ההוא דנכנס להזיע וקודם גזירה הוה:
רש"י על הגמרא
של שבת בערב שבת  -שקבל עליו שבת
מבעוד יום :שמע מינה  -כרבי יהודה
סבירא להו ,דאמר מפלג המנחה אזיל ליה
זמן תפלת המנחה ועייל ליה זמן תפלת

ערבית :ולא פסקיה לצלותיה  -כלומר לא
הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל ,לעבור לפניו
ולישב במקומו ,אלא עמד על עמדו :אחורי
רבו  -נמי יוהרא הוא :שלום לרבו  -כשאר
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חק לישראל – פרשת קדושים יום א'
כל אדם שלום עליך ולא אמר לו שלום עליך
רבי :והיינו דקאמר ליה  -אותו היום
שהתפלל רב של שבת בערב שבת אמר ליה

זוהר

רבי ירמיה מי בדלת מן המלאכה הואיל
וקבלת עליך שבת בתפלתך:

– קדושים דף פ' ע"א

סוס ְּכפֶ ֶרד
יו ְּכ ּ
ִּכי קָ דוֹ ׁש אֲנִ י יְ ָי ֱאלֹהֵ יכֶ םִ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח) ,תהלים לב( אַ ל ִּת ְה ּ
ָשאַּ ,כ ָמה זִ ְמנִ ין
הו ִּב ְבנֵי נ ׁ ָ
יתא אַ ְס ִה ַ
אֵ ין הָ ִבין וְ גוֹ 'ְּ .בכַ ּ ָמה זִ ְמנִ ין אוֹ ַריְ ָ
ידת ְּב ּ
יכין ְּב ׁ ֵשינ ָָתא ְּבחוֹ בֵ יהוֹ ן
הו ְ ּד ִמ ִ
אֲ ִר ַ
הו ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ימת קָ ִליןְ ,לכָ ל ִס ְט ִרין ְל ִא ְּת ָע ָרא ְל ּ
ְ
קומון ְליוֹ ָמא
)ס"א בחוריהון( ,לָ א ִמ ְס ּ ַת ְּכ ִלין ,וְ לָ א ַמ ְׁשגִּ ִ
יחיןְּ ,בהֵ יך אַ נְ ּ ִפין יְ ּ ּ
יתאִּ ,דצְ וַ וחַ ת
ְּד ִדינָא ִע ָּלאָ הַּ ,כד יִ ְת ַּבע לוֹ ן ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה ֶע ְלבּ וֹ נָא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
עו
הו ּ ְפגִ ִ
רו אַ נְ ּ ִפין לָ ְ
לָ ְ
ימין ְּבכ ָֹּלאּ ְ ,דלָ א י ְָד ּ
קֳבלָ ּהּ ְ ,דכֻ ְ ּל ּ
קֳבלֵ יהוֹ ן ,וְ לָ א אָ הַ ְד ּ
נותא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה ,וַ וי לוֹ ן ,וַ וי ְלנ ְַפ ׁ ֵשהוֹ ן:
ימ ּ ָ
ְמהֵ ְ
ָסור הֵ ּנָה חֲסַ ר לֵ ב )ס"א
יה אַ ְס ִה ַ
יתא ּ ֵב ּ
ְּדהָ א אוֹ ַריְ ָ
ידת ,וְ אַ ְמ ַרת )משלי ט( ִמי פֶ ִתי י ּ
נותאּ ְ ,ד ַמאן ְ ּדלָ א ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל
ימ ּ ָ
יה ְמהֵ ְ
הו חֲסַ ר לֵ בּ ְ .דלֵ ית לֵ ּ
ואמרה( אָ ְמ ָרה לוֹ ַ .מ ּ
הוא ִמכּ ָֹּלא )ס"א ואמרה( אָ ְמ ָרה לוֹ ,
ימ ּ ָ
יה ְמהֵ ְ
יתא ,לָ או ּ ֵב ּ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
נותאּ ,ופָ גִ ים ּ
הו
יהְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים מב( אוֹ ְמ ָרה ְלאֵ ל סַ ְל ִעיַ ,מ ּ
אוֹ ְמ ָרה לוֹ ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ָיה לֵ יהּ חֲסַ ר
ילאְּ ,ד ִהיא קַ ְרי ּ
יתא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ול ִא ּתוֹ ְספָ א אוֹ ַריְ ָ
אָ ְמ ָרה .אֶ ָּלא ְלאַ ְכ ְללָ א ּ ְ
נותא:
ימ ּ ָ
לֵ בָ ּ ,פגִ ים ִמ ּ ְמהֵ ְ
יה,
יתא ,אָ ִסיר ְל ִמ ְק ַרב ְלגַ ּ ֵב ּ
ְ ּדהָ כִ י ּ ָתנֵינָןָּ ,כל ַמאן ְ ּדלָ א ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְ
יה ְּבאוֹ ְרחָ א.
ול ֶמ ְע ַּבד ֵּביהּ ְסחוֹ ְר ּ ָתא ,וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ְל ֵמהַ ך ִע ּ ֵמ ּ
ְל ִא ְׁש ּ ַת ְּתפָ א ַּב ֲה ֵ ּדיהּ ְ ּ ,
נותא) .ועל דא( ּ ָתנֵינָן ָּכל ַּבר נ ָׁש ְ ּדאָ זִ יל ְּבאוֹ ְרחָ א ,וְ לֵ ית
ימ ּ ָ
ְ ּדהָ א לֵ ית ֵּביהּ ְמהֵ ְ
יהָּ .כל ׁ ֶש ּ ֵכן ַמאן ְ ּד ִאזְ ַ ּדוָ ּ וג ְּבאוֹ ְרחָ אִ ,עם
יתאִ ,א ְתחַ יָּיב ְּבנ ְַפ ׁ ֵש ּ
יה ִמ ֵּלי ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ִע ּ ֵמ ּ
יה ְ ּדלָ א חָ ס ַעל
יד ּ
יה וְ ִד ֵ
אר ּ
נותאּ ְ ,דלָ א חָ ִׁשיב ִליקָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
ימ ּ ָ
יה ְמהֵ ְ
ַמאן ְ ּדלֵ ית ֵּב ּ
נַפְ ׁ ֵשיהּ :
ְ
יה ,הֵ יך יִ ְׁשלוֹ ף נ ְַפ ׁ ָשא ְ ּדכַ ְׁש ָרא
הודה אוֹ ֵמרַ ,מאן ְ ּדלָ א חָ ס ַעל נַפְ ׁ ֵש ּ
ִר ִּבי יְ ּ ָ
כו' .וְ ַעל ָ ּדא
יה .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרַ ּ ,תוַ ּ ְ
ִל ְב ֵר ּ
והנָא ַעל ָ ּד ָרא ,וְ הָ א ִא ְּת ַמר ִמ ָּלה וְ ּ
ינון צַ ִ ּדיקַ ּיָיאּ ְ ,ד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י
סוס ְּכפֶ ֶרד אֵ ין הָ ִבין .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
יו ְּכ ּ
ְּכ ִתיב אַ ל ִּת ְה ּ
ְ
דושא
יהו ִּב ְק ּ ׁ ָ
הואְ ּ ,
ְּבאוֹ ַריְ ָ
ומקַ ְ ּד ׁ ֵשי ּגַ ְר ַמיְ ּ
קו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יתא ,וְ י ְַד ִעין אוֹ ְרחוֹ י ְ ּד ּ
ְ
ילא,
קוד ׁ ָשא ִמ ְ ּל ֵע ָּ
רוחָ א ְ ּד ּ ְ
ישין ְּבכ ָֹּלאְ ּ ,
חו קַ ִ ּד ִׁ
ובגִ ין ָּכך ְמ ׁ ַש ְ ּלפֵ י ּ
ְּד ַמ ְל ָּכא ,וְ ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ישין:.
רון ְּבנֵי ַמ ְל ָּכא ְּבנִ ין קַ ִ ּד ִׁ
ְּ
הו זַ ָּכאֵ י ְק ׁשוֹ ט ,וְ ִא ְק ּ
יהו ּ ֻכ ְ ּל ּ
ובנַיְ ּ
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חק לישראל – פרשת קדושים יום א'
הלכה – הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב'
)יז( אין דורשין בסתרי עריות בשלשה מפני שהאחד טרוד בשאלת הרב והשנים נושאין
ונותנין זה עם זה ואין דעתם פנויה לשמוע שדעתו של אדם קרובה אצל עריות אם
נסתפק לו דבר ששמע מורה להקל לפיכך אין דורשין אלא לשנים כדי שיהיה האחד
השומע מפנה דעתו ויודע מה שישמע מן הרב:
)יח( אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות
והביאות האסורות אמרו חכמים בשעה שנצטוו ישראל על העריות בכו וקבלו מצוה זו
בתרעומות ובכיה שנאמר בוכה למשפחותיו על עסקי משפחות:

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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