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חק לישראל – פרשת קדושים יום ו'
ויקרא פרק כ'

)טז( וְ ִא ּ ׁ ָשה אֲ ׁ ֶשר ִּת ְק ַרב אֶ ל ָּכל ְּבהֵ ָמה ְל ִרבְ ָעה אֹ ָת ּה וְ הָ ַרגְ ּ ָת אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ אֶ ת
ֲשר ִּת ְק ַרב אֶ ל ָּכל ְ ּבהֵ ָמה ְל ִר ְב ָעה אֹ ָת ּה
תו ְ ּד ֵמיהֶ ם ָּבם) :טז( וְ ִא ּ ׁ ָשה א ׁ ֶ
הַ ְּבהֵ ָמה מוֹ ת ּ ָ
יומ ּ
וְ הָ ַרגְ ּ ָת אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה מוֹ ת ּ ָ
ירא
תו ְ ּדמֵ יהֶ ם ָּבם) :טז( וְ ִא ְּת ָתא ִ ּדי ִת ְק ַרב ְלכָ ל ְּב ִע ָ
יומ ּ
ירא ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְתקַ ְּטלוּן ְק ָטלָ א חַ יּ ִָבין:
ְל ִמ ְׁשלַ ט ַּב ּה וְ ִת ְקטוֹ ל יָת ִא ְּת ָתא וְ יָת ְּב ִע ָ

ֲשר יִ ּקַ ח אֶ ת אֲ חֹתוֹ ַּבת אָ ִביו אוֹ בַ ת ִא ּמוֹ וְ ָראָ ה אֶ ת ֶע ְרוָ ָת ּה וְ ִהיא
יש א ׁ ֶ
)יז( וְ ִא ׁ
תו ְל ֵעינֵי ְּבנֵי ַע ּ ָמם ֶע ְרוַ ת אֲ חֹתוֹ גִּ ָּלה עֲ וֹ נוֹ
הוא וְ נִ ְכ ְר ּ
ִת ְראֶ ה אֶ ת עֶ ְרוָ תוֹ חֶ סֶ ד ּ
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ּקַ ח אֶ ת אֲ חֹתוֹ ַּבת אָ ִביו אוֹ בַ ת ִא ּמוֹ וְ ָראָ ה אֶ ת ֶע ְרוָ ָת ּה וְ ִהיא ִת ְראֶ ה
שא) :יז( וְ ִא ׁ
יִ ּ ָ ׂ
תו ְל ֵעינֵי ְ ּבנֵי ַע ּ ָמם ֶע ְרוַ ת ֲאחֹתוֹ גִּ ּלָ ה עֲ וֹ נוֹ יִ ּ ָ ׂ
שא) :יז( וּגְ בַ ר ִ ּדי יִ ּ ַסב יָת
אֶ ת ֶע ְרוָ תוֹ חֶ סֶ ד ה ּוא וְ נִ ְכ ְר ּ
יה ְקלָ נָא הוּא וְ יִ ְׁש ּ ֵתיצוּן ְל ֵעינֵי ְּבנֵי
יה וְ ֶי ֱחזֵי יָת ֶע ְריְ ַת ּה וְ ִהיא ֶת ֱחזֵי יָת ֶע ְריְ ֵת ּ
יה ַּבת אֲ בו ִּהי אוֹ בַ ת ִא ּ ֵמ ּ
אֲ חָ ֵת ּ
יה יְ קַ ּ ֵבל:
יה ּגַ ִ ּלי חוֹ בֵ ּ
ַע ּ ְמהוֹ ן ֶע ְריַת אֲ חָ ֵת ּ

יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ַּכב אֶ ת ִא ּ ׁ ָשה ָ ּדוָ ה וְ גִ ָּלה אֶ ת ֶע ְרוָ ָתהּ אֶ ת ְמק ָֹרהּ הֶ עֱ ָרה וְ ִהוא
)יח( וְ ִא ׁ
יש ֲא ׁ ֶשר יִ ְׁש ַּכב אֶ ת
תו ְׁשנֵיהֶ ם ִמ ּקֶ ֶרב ַע ּ ָמם) :יח( וְ ִא ׁ
גִּ ְ ּל ָתה אֶ ת ְמקוֹ ר ָ ּד ֶמיהָ וְ נִ ְכ ְר ּ
תו ְׁשנֵיהֶ ם
ִא ּ ׁ ָשה ָ ּדוָ ה וְ גִ לָּ ה אֶ ת ֶע ְרוָ ָת ּה אֶ ת ְמק ָֹר ּה הֶ עֱ ָרה וְ ִהוא גִּ ְ ּל ָתה אֶ ת ְמקוֹ ר ָ ּד ֶמיהָ וְ נִ ְכ ְר ּ
ִמ ּקֶ ֶרב ַע ּ ָמם) :יח( וּגְ בַ ר ִ ּדי יִ ְׁשכּ וּב יָת ִא ְּת ָתא סוֹ אֲ בָ ָתא וִ יגַ ּ ֵלי יָת ֶע ְריְ ַת ּה יָת ְקלָ נ ַּה ּגַ ִ ּלי וְ ִהיא ְתגַ ּ ֵלי יָת
סוֹ אֲ בַ ת ְ ּד ָמהָ א וְ יִ ְׁש ּ ֵתיצוּן ּ ַת ְרוֵיהוֹ ן ִמ ּגוֹ ַע ּ ְמהוֹ ן:

)יט( וְ עֶ ְרוַ ת אֲחוֹ ת ִא ּ ְמ ָך וַ ֲאחוֹ ת אָ ִב ָ
יך לֹא ְתגַ ֵּלה ִּכי אֶ ת ְׁשאֵ רוֹ הֶ עֱ ָרה עֲ וֹ נָם
או) :יט( וְ ֶע ְרוַ ת אֲ חוֹ ת ִא ּ ְמ ָך וַ אֲחוֹ ת אָ ִב ָ
או) :יט(
יך לֹא ְתגַ ּלֵ ה ִּכי אֶ ת ְׁשאֵ רוֹ הֶ עֱ ָרה עֲ וֹ נָם יִ ּ ָ ׂ
ש ּ
יִ ּ ָ ׂש ּ
יה ּגַ ִּלי חוֹ ְבהֶ ן יְ קַ ְּבלוּן:
אֲרי יָת קָ ִריבֵ ּ
וְ ֶע ְריַת אֲ חַ ת ִא ּ ָמ ְך וַ אֲ חַ ת אָ בו ְּך לָ א ְתגַ ּ ֵלי ֵ

)כ(

תו:
או עֲ ִר ִ
יש א ׁ ֶ
וְ ִא ׁ
ירים יָמֻ ּ
ֲשר יִ ְׁש ַּכב אֶ ת ּד ָֹדתוֹ ֶע ְרוַת ּדֹדוֹ גִּ ָּלה חֶ ְטאָ ם יִ ּ ָ ׂש ּ

תו:
או עֲ ִר ִירים יָמֻ ּ
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ַּכב אֶ ת ּד ָֹדתוֹ ֶע ְרוַ ת ּדֹדוֹ גִּ ּלָ ה חֶ ְטאָ ם יִ ּ ָ ׂש ּ
וְ ִא ׁ

)כ(

)כ( וּגְ בַ ר ִ ּדי יִ ְׁשכּ וּב יָת

ִא ּ ַתת אַ ח אֲ בו ִּהי ֶע ְריַת אַ ח אֲ בו ִּהי ּגַ ִ ּלי חוֹ ְבהֶ ן יְ קַ ְּבלוּן ְּבלָ א וְ לָ ד יְ מוּתוּן:
)כא(

יו:
יש ׁ ֶ
וְ ִא ׁ
אֲשר יִ ּקַ ח אֶ ת אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו נִ ָ ּדה ִהוא ֶע ְרוַ ת אָ ִחיו גִּ ָּלה עֲ ִר ִירים יִ ְה ּ

יו:
)כא( וְ ִא ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ּקַ ח אֶ ת אֵ ׁ ֶשת אָ ִחיו נִ ָ ּדה ִהוא עֶ ְרוַ ת אָ ִחיו גִּ ּלָ ה עֲ ִר ִירים יִ ְה ּ

)כא( וּגְ בַ ר ִ ּדי יִ ּ ַסב

יָת ִא ּ ַתת אֲ חו ִּהי ְמ ָרחָ קָ א ִהיא עֶ ְריְ ָתא ַדאֲ חו ִּהי ּגַ ִ ּלי ְּבלָ א וְ לָ ד יְ הוֹ ן:

יתם אֹ ָתם וְ לֹא ָת ִקיא אֶ ְתכֶ ם
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ָּכל חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת ָּכל ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי וַ עֲ שִׂ ֶ
)כב( ּ ְׁ
וש ַמ ְר ּ ֶתם אֶ ת ָּכל חֻ ּק ַֹתי וְ אֶ ת
שבֶ ת ָּב ּה) :כב( ּ ְׁ
הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אֲנִ י ֵמ ִביא אֶ ְתכֶ ם ׁ ָש ּ ָמה לָ ׁ ֶ
ֲשר אֲ נִ י ֵמ ִביא אֶ ְתכֶ ם ׁ ָש ּ ָמה לָ ׁ ֶשבֶ ת
יתם אֹ ָתם וְ לֹא ָת ִקיא אֶ ְתכֶ ם הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ָּכל ִמ ְׁש ּפָ ַטי וַ עֲ שִׂ ֶ
ָּב ּה) :כב( וְ ִת ְּטרוּן יָת ָּכל ְקי ַָמי וְ יָת ָּכל ִ ּדינַי וְ ַת ְע ְּבדוּן י ְָתהוֹ ן וְ לָ א ְתרוֹ קֵ ן י ְָתכוֹ ן אַ ְר ָעא ִ ּדי אֲ נָא ָמ ֵעיל י ְָתכוֹ ן
ּ ַת ּ ָמן ְל ִמ ּ ַתב ַּב ּה:

כו ְּבחֻ ּקֹת הַ ּגוֹ י אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י ְמ ׁ ַש ֵּלחַ ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם ִּכי אֶ ת ָּכל אֵ ֶּלה ָעשׂ ּו
)כג( וְ לֹא ֵת ְל ּ
כו ְ ּבחֻ ּקֹת הַ ּגוֹ י ֲא ׁ ֶשר אֲ נִ י ְמ ׁ ַש ּלֵ חַ ִמ ּ ְפנֵיכֶ ם ִּכי אֶ ת ָּכל אֵ ּלֶ ה ָעשׂ ּו
וָ אָ קֻ ץ ָּבם) :כג( וְ לֹא תֵ ְל ּ
וָ אָ קֻ ץ ָּבם:

)כג( וְ לָ א ְתהָ כוּן ְּבנִ ימוֹ סֵ י ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי אֲ נָא ַמגְ לֵ י ִמן קֳ ָד ֵמיכוֹ ן אֲ ֵרי יָת ָּכל ִא ּ ֵלין עֲ בָ ד ּו וְ ָר ִחיק

ימ ִרי י ְָתהוֹ ן:
ֵמ ְ

יר ׁש ּו אֶ ת אַ ְד ָמ ָתם וַ אֲנִ י אֶ ְּת ֶנ ּנָה לָ כֶ ם לָ ֶר ׁ ֶשת אֹ ָתהּ אֶ ֶרץ
)כד( וָ אֹ ַמר לָ כֶ ם אַ ּ ֶתם ִּת ְ
מים) :כד(
זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבָ ׁש אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם אֲ ׁ ֶשר ִהבְ ַ ּד ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ ַע ּ ִ
וָ אֹ ַמר לָ כֶ ם אַ ּ ֶתם ִּת ְיר ׁש ּו אֶ ת אַ ְד ָמ ָתם וַ אֲנִ י אֶ ְּת ֶנ ּנָה לָ כֶ ם לָ ֶר ׁ ֶשת אֹ ָת ּה אֶ ֶרץ ָזבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבָ ׁש
אֲמ ִרית ְלכוֹ ן אַ ּתוּן ִּת ְירתוּן יָת אַ ְרעֲ הוֹ ן
ֲשר ִה ְב ַ ּד ְל ִּתי אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ ַע ּ ִמים) :כד( וַ ָ
אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם א ׁ ֶ
ירת י ַָת ּה אַ ְר ָעא ָע ְב ָדא חֲלָ ב ו ְּדבָ ׁש אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן ִ ּדי אַ ְפ ֵר ִׁשית י ְָתכוֹ ן ִמן ַע ְמ ַמ ּיָא:
וַ אֲ נָא אֶ ְּתנִ ּנ ַּה ְלכוֹ ן ְל ֵמ ַ
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)כה( וְ ִהבְ ַ ּד ְל ּ ֶתם ּ ֵבין הַ ְּבהֵ ָמה הַ ְּטה ָֹרה לַ ְּט ֵמאָ ה ּובֵ ין הָ עוֹ ף הַ ּ ָט ֵמא לַ ּ ָטהֹר וְ לֹא
אֲשר
ֶׁ
ובכֹל אֲ ׁ ֶשר ִּת ְרמֹשׂ הָ א ֲָד ָמה
צו אֶ ת נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ַּב ְּבהֵ ָמה ּובָ עוֹ ף ּ ְ
ְת ׁ ַש ְ ּק ּ
ִה ְב ַ ּד ְל ִּתי לָ כֶ ם ְל ַט ּ ֵמא) :כה( וְ ִה ְב ַ ּד ְל ּ ֶתם ּ ֵבין הַ ְ ּבהֵ ָמה הַ ְּטה ָֹרה לַ ְּט ֵמאָ ה ּובֵ ין הָ עוֹ ף הַ ּ ָטמֵ א
ֲשר
ובכֹל אֲ ׁ ֶשר ִּת ְרמֹשׂ הָ אֲ ָד ָמה א ׁ ֶ
צו אֶ ת נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ַּב ְ ּבהֵ ָמה ּובָ עוֹ ף ּ ְ
לַ ּ ָטהֹר וְ לֹא ְת ׁ ַש ְּק ּ
ירא ַד ְכיָא ִל ְמסָ אָ בָ א וּבֵ ין עוֹ פָ א ְמסָ אָ בָ א ִל ְדכֵ י וְ לָ א ְת ׁ ַש ְ ּקצוּן
מא) :כה( וְ ַת ְפ ְר ׁשוּן ּ ֵבין ְּב ִע ָ
ִה ְב ַ ּד ְל ִּתי לָ כֶ ם ְל ַט ּ ֵ
ירא ו ְּבעוֹ פָ א ו ְּבכֹ ל ִ ּדי ַת ְרחֵ ׁש אַ ְר ָעא ִ ּדי אַ ְפ ֵר ִׁשית ְלכוֹ ן ְלסָ אָ בָ א:
יָת נ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן ִּב ְב ִע ָ
)כו(

דשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אֲנִ י יְ הֹוָ ה וָ אַ ְב ִ ּדל אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ ַע ּ ִמים ִל ְהיוֹ ת
יתם ִלי ְק ִׁ
וִ ְהיִ ֶ

דשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אֲ נִ י יְ הֹוָ ה וָ אַ ְב ִ ּדל אֶ ְתכֶ ם ִמן הָ ַע ּ ִמים ִל ְהיוֹ ת ִלי:
יתם ִלי ְק ִׁ
ִלי) :כו( וִ ְהיִ ֶ

)כו(

קֳד ָמי:
הוֵי פָ ְל ִחין ָ
יש אֲ נָא יְ ָי וְ אַ ְפ ֵר ִׁשית י ְָתכוֹ ן ִמן ַע ְמ ַמ ּיָא ְל ֶמ ֱ
אֲרי קַ ִ ּד ׁ
ישין ֵ
ו ְּתהוֹ ן קֳ ָד ַמי קַ ִ ּד ִׁ

מו אֹ ָתם
יש אוֹ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי יִ ְהיֶה בָ הֶ ם אוֹ ב אוֹ יִ ְ ּדעֹנִ י מוֹ ת ּ ָ
)כז( וְ ִא ׁ
תו ָּבאֶ בֶ ן יִ ְרגְּ ּ
יומ ּ
מו
תו ָּבאֶ בֶ ן יִ ְרגְּ ּ
יומ ּ
יש אוֹ ִא ּ ׁ ָשה ִּכי יִ ְה ֶיה בָ הֶ ם אוֹ ב אוֹ יִ ְ ּדעֹנִ י מוֹ ת ּ ָ
ְּד ֵמיהֶ ם ָּבם) :כז( וְ ִא ׁ
אֹ ָתם ְ ּדמֵ יהֶ ם ָּבם:

אֲרי יְ הֵ י ְבהוֹ ן ִּב ִ ּדין אוֹ ְ ּדכוּר ּו ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְתקַ ְּטלוּן ְּבאַ ְבנָא יִ ְרגְּ מוּן
)כז( וּגְ בַ ר אוֹ ִא ְּת ָתא ֵ

י ְָתהוֹ ן ְק ָטלָ א חַ ּי ִָבין:

רש"י
)יז( חסד הוא  -לשון ארמי חרפה חסודא
)סנהדרין נח( ומדרשו א"ת קין נשא אחותו
חסד עשה המקום לבנות עולמו ממנו שנ'
)תהלים פט( עולם חסד יבנה:
)יח( הערה  -גלה וכן כל לשון ערוה גלוי
הוא והוי"ו יורדת בתיבה לשם דבר כמו זעוה
מגזרת )אסתר ה( ולא קם ולא זע וכן אחוה
מגזרת אח .והעראה זו נחלקו בה רבותינו
)יבמות נה( י"א זו נשיקת שמש וי"א זו הכנסת
עטרה:
)יט( וערות אחות אמך  -שנה הכתוב
באזהרתן לומר שהוזהר עליהן בין על אחות
אביו ואמו מן האב בין על אחיותיהן מן האם
אבל ערות אשת אחי אביו לא הוזהר אלא על
אשת אחי אביו מן האב:
)כ( אשר ישכב את דדתו ) -יבמות נד(
המקרא הזה בא ללמד על כרת האמור
למעלה שהוא בעונש הליכת ערירי :ערירים
 כתרגומו בלא ולד ודומה לו )בראשית טו(ואנכי הולך ערירי יש לו בנים קוברן אין לו
בנים מת בלא בנים לכך שנה בשני מקראות
אלו ערירים ימותו ערירים יהיו .ערירים
ימותו אם יהיו לו בשעת עבירה לא יהיו לו
כשימות לפי שקוברן בחייו ערירים יהיו שאם
אין לו בשעת עבירה יהיה כל ימיו כמו שהוא
עכשיו:

)כא( נדה היא  -השכיבה הזאת מנודה היא
ומאוסה .ורבותינו דרשו לאסור העראה בה
כנדה שהעראה מפורשת בה את מקורה
הערה:
)כג( ואקץ  -לשון מיאוס כמו )בראשית כז(
קצתי בחיי כאדם שהוא קץ במזונו:
)כה( והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה
 נב אין צ"ל בין פרה לחמור שהרי מובדליןונכרין הם אלא בין טהורה לך לטמאה לך בין
שנשחט רובו של סימן לנשחט חציו וכמה בין
רובו לחציו מלא שערה :אשר הבדלתי לכם
לטמא  -לאסור:
)כו( ואבדל אתכם מן העמים להיות לי -
אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי ואם
לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו .רבי
אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם
נפשי קצה בבשר חזיר אי אפשי ללבוש כלאים
אבל יאמר אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים
גזר עלי ת"ל ואבדיל אתכם מן העמים להיות
לי שתהא הבדלתכם מהם לשמי פורש מן
העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים:
)כז( כי יהיה בהם אוב וגו'  -כאן נאמר בהם
מיתה ולמעלה כרת .עדים והתראה בסקילה
מזיד בלא התראה בהכרת ושגגתם חטאת וכן
בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת:
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מר) :ג( ּ ֶבן אָ ָדם ַ ּד ּ ֵבר אֶ ת זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם
)ב( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ א ֹ
רש אֹ ִתי אַ ּ ֶתם ָּב ִאים חַ י אָ נִ י ִאם ִא ָ ּד ֵר ׁש לָ כֶ ם נְ אֻ ם
הֲל ְד ׁ
כּ ֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ִ
הֲת ְׁש ּפֹט אֹ ָתם הֲ ִת ְׁש ּפוֹ ט ּ ֶבן אָ ָדם אֶ ת ּתוֹ עֲ בֹת אֲ בוֹ ָתם הוֹ ִדי ֵעם:
אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה) :ד( ִ
שא י ִָדי ְלז ֶַרע
)ה( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ יהֶ ם כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹ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 ּ ָ ׂ
אתי י ִָדי לָ הֶ ם ְלהוֹ צִ יאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם אֶ ל אֶ ֶרץ
ָש ִ
הוא נ ָ ׂ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :ו( ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
ודבַ ׁש צְ ִבי ִהיא ְלכָ ל הָ א ֲָרצוֹ ת) :ז( וָ אֹ ַמר אֲלֵ הֶ ם
אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ְר ִּתי לָ הֶ ם זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְ
אלֹהֵ יכֶ ם) :ח(
או אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱ
יכו ּ ְ
ִא ׁ
ובגִ לּ ּולֵ י ִמצְ ַריִ ם אַ ל ִּת ּ ַט ּ ָמ ּ
קוצֵ י ֵעינָיו הַ ְׁש ִל ּ
יש ִׁש ּ ּ
יכו וְ אֶ ת
בו ִ ּל ְׁשמ ַֹע אֵ לַ י ִא ׁ
קוצֵ י ֵעינֵיהֶ ם לֹא ִה ְׁש ִל ּ
יש אֶ ת ִׁש ּ ּ
רו ִבי וְ לֹא אָ ּ
וַ יּ ְַמ ּ
ָבו וָ אֹ ַמר ִל ְׁש ּפ ְֹך ח ֲָמ ִתי עֲ לֵ יהֶ ם ְלכַ לּ וֹ ת אַ ּ ִפי ָּבהֶ ם ְּבתוֹ ךְ
גִּ לּ ּולֵ י ִמצְ ַריִ ם לֹא ָעז ּ
אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :ט( וָ אַ ַעשׂ ְל ַמ ַען ְׁש ִמי ְל ִב ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְל ֵעינֵי הַ ּגוֹ יִ ם אֲ ׁ ֶשר הֵ ּ ָמה
אֲשר נוֹ ַד ְע ִּתי אֲלֵ יהֶ ם ְל ֵעינֵיהֶ ם ְלהוֹ צִ יאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :י( וָ אוֹ צִ יאֵ ם
ְבתוֹ כָ ם ׁ ֶ
אֲבאֵ ם אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר) :יא( וָ אֶ ּ ֵתן לָ הֶ ם אֶ ת חֻ ּקוֹ ַתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וָ ִ
אֲשר יַעֲ ֶ ׂשה אוֹ ָתם הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם) :יב( וְ גַ ם אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי נ ַָת ִּתי
הוֹ ַד ְע ִּתי אוֹ ָתם ׁ ֶ
רו ִבי
לָ הֶ ם ִל ְהיוֹ ת ְלאוֹ ת ּ ֵבינִ י ּובֵ ינֵיהֶ ם לָ ַד ַעת ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ְמקַ ְ ּד ׁ ָשם) :יג( וַ יּ ְַמ ּ
אֲשר יַעֲ ֶ ׂשה אֹ ָתם
סו ׁ ֶ
כו וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ָמאָ ּ
בֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבחֻ ּקוֹ ַתי לֹא הָ לָ ּ
ְ
לו ְמאֹ ד וָ אֹ ַמר ִל ְׁש ּפֹך ח ֲָמ ִתי עֲ לֵ יהֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר
הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ַתי ִח ְ ּל ּ
אתים
ְלכַ לּ וֹ ָתם) :יד( וָ אֶ עֱ ֶׂשה ְל ַמ ַען ְׁש ִמי ְל ִב ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְל ֵעינֵי הַ ּגוֹ יִ ם אֲ ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
אתי י ִָדי לָ הֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְל ִב ְל ִּתי הָ ִביא אוֹ ָתם אֶ ל הָ אָ ֶרץ
ָש ִ
ְל ֵעינֵיהֶ ם) :טו( וְ גַ ם אֲנִ י נ ָ ׂ
סו
אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְ
ודבַ ׁש צְ ִבי ִהיא ְלכָ ל הָ אֲ ָרצוֹ ת) :טז( י ַַען ְּב ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ָמאָ ּ
לו ִּכי אַ ח ֲֵרי גִ לּ ּולֵ יהֶ ם ִל ָּבם הֹלֵ ךְ:
כו בָ הֶ ם וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִח ֵּל ּ
וְ אֶ ת חֻ ּקוֹ ַתי לֹא הָ ְל ּ
יתי אוֹ ָתם ָּכלָ ה ַּב ּ ִמ ְד ָּבר) :יח( וָ אֹ ַמר אֶ ל
)יז( וַ ּ ָתחָ ס ֵעינִ י עֲ לֵ יהֶ ם ִמ ּ ׁ ַשח ֲָתם וְ לֹא ָעשִׂ ִ
ְּבנֵיהֶ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּב ּ ּ
ֹרו
כו וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ְפטֵ יהֶ ם אַ ל ִּת ְׁשמ ּ
חוקֵ י אֲבוֹ ֵתיכֶ ם אַ ל ּ ֵתלֵ ּ
כו וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי
ְּ
או) :יט( אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם ְּבחֻ ּקוֹ ַתי לֵ ּ
ובגִ לּ ּולֵ יהֶ ם אַ ל ִּת ּ ַט ּ ָמ ּ
יו ְלאוֹ ת ּ ֵבינִ י ּובֵ ינֵיכֶ ם לָ ַד ַעת ִּכי
רו וַ עֲ שׂ ּו אוֹ ָתם) :כ( וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי קַ ֵ ּד ׁש ּו וְ הָ ּ
ִׁש ְמ ּ
כו וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי לֹא
רו ִבי הַ ָּבנִ ים ְּבחֻ ּקוֹ ַתי לֹא הָ לָ ּ
אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם) :כא( וַ יּ ְַמ ּ
לו
רו לַ עֲ שׂ וֹ ת אוֹ ָתם אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶׂשה אוֹ ָתם הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּבהֶ ם אֶ ת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ִח ֵּל ּ
ׁ ָש ְמ ּ
ְ
וָ אֹ ַמר ִל ְׁש ּפֹך ח ֲָמ ִתי עֲ לֵ יהֶ ם ְלכַ לּ וֹ ת א ּ ֲִפי ָּבם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר) :כב( וַ הֲ ִׁשב ִֹתי אֶ ת י ִָדי
אתי אוֹ ָתם ְל ֵעינֵיהֶ ם:
אֲשר הוֹ צֵ ִ
וָ אַ ַעשׂ ְל ַמ ַען ְׁש ִמי ְל ִב ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְל ֵעינֵי הַ ּגוֹ יִ ם ׁ ֶ
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הוא עוֹ מֵ ד ָּבאֲ וִ יר ,טֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כוֹ ֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ְּב ָע ְביוֹ ְטהוֹ ִרים .טֻ ְמאָ ה
)א( ִמגְ ָ ּדל ׁ ֶש ּ
ְב ָע ְביוֹ ֵ ּ ,כ ִלים ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ְטהוֹ ִריםַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרֶ ,מחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ ה .הָ יָה עוֹ ֵמד
ְּבתוֹ ְך הַ ַּביִ ת ,טֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כוֹ  ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא .טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תַ ,מה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ָטהוֹ ר,
ׁ ֶש ֶ ּד ֶר ְך הַ ּטֻ ְמאָ ה לָ צֵ את וְ אֵ ין ַ ּד ְר ָּכ ּה ְל ִה ָּכנֵסֵ ּ .כ ִלים ׁ ֶש ֵּבינוֹ ְלבֵ ין הָ אָ ֶרץֶ ׁ ,ש ּ ֵבינוֹ
ְלבֵ ין הַ כּ ֶֹתלֶ ׁ ,ש ּ ֵבינוֹ ְלבֵ ין הַ ּקוֹ רוֹ תִ ,אם י ֶׁש ׁ ָשם ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ חְ ,ט ֵמ ִאין .וְ ִאם לָ או,
ְטהוֹ ִרין .טֻ ְמאָ ה ׁ ָשם ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא:
רע"ב ) -א( מגדל שהוא עומד באויר -
מגדל עץ שיש לו דפנות והדפנות עצמן יש
חלל בעוביין כגון חורין המפולשין פתוחים
לפנים ולחוץ אלא שאין בהם פותח טפח,
ורגילים להצניע שם מחטין וצינוריות וכלים
קטנים :שהוא עומד באויר  -תחת אויר
השמים ,כגון דקאי בחצר :טומאה בתוכו -
בחלל המגדל עצמו :כלים שבעוביו  -בעובי
חלל הדפנות :מחצה למחצה  -מחציו של
עובי מגדל ולפנים כלפנים ,מחציו ולחוץ
כלחוץ .בין שהכלים במגדל וטומאה בעוביו,
בין שהטומאה במגדל וכלים בעוביו .ואין
הלכה כר' יוסי :טומאה בתוכו  -בתוך
המגדל :הבית טמא  -אע"פ שדלתותיו
מגופות ,כדמפרש טעמא שדרך הטומאה
לצאת משם לבית :טומאה בבית מה שבתוך

המגדל טהור  -והוא שדלתותיו מגופות .דאי
פתוחות ,לא גרע מחלון שבין שני בתים.
וטעמא דמה שבתוך המגדל טהור ,דאין דרך
לטומאה שבבית להכניסה במגדל :אם יש
שם פותח טפח  -בין שולי המגדל לארץ ,או
בין דופן המגדל לכותל ,או בין גג המגדל
לתקרת הבית :טמאים  -מחמת טומאה
שבבית .אבל אין שם טפח הוי מגדל כלבוד
ואין טומאת הבית נכנסת שם :טומאה שם
הבית טמא  -אם היתה טומאה בין שולי
המגדל לקרקע הבית ,או בין גג המגדל לגג
הבית ,או בין דפנות המגדל לכותלי הבית
אע"פ שאין ביניהן פותח טפח :הבית טמא -
שאין המגדל מציל על הטומאה שתחתיו בתוך
הבית שלא תטמא כל אשר בבית:

)ב( ּ ֵתבַ ת הַ ּ ִמגְ ָ ּדל ,י ֶׁש ָּב ּה ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח וְ אֵ ין ִּביצִ יאָ ָת ּה ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,טֻ ְמאָ ה
ְבתוֹ כָ ּה ,הַ ַּביִ ת ָט ֵמא .טֻ ְמאָ ה בַ ַּביִ תַ ,מה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ּה ָטהוֹ רֶ ׁ ,ש ֶ ּד ֶר ְך הַ ּטֻ ְמאָ ה
הוא יָכוֹ ל ְלהוֹ צִ יאָ ּה
לָ צֵ את וְ אֵ ין ַ ּד ְר ָּכהּ ְל ִה ָּכנֵסַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ְמטַ הֵ רִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ש ְרפָ ּה ִּב ְמקוֹ ָמ ּה:
לַ חֲצָ ִאים אוֹ ְל ָ ׂ
רע"ב ) -ב( תיבת המגדל  -רגילים לעשות
תיבות קטנות בתוך מגדל של עץ ,כדי להצניע
בהם כלים ואוכלין ומשקים :שיש בה פותח
טפח  -שיש בחללה פותח טפח ,דלא הויא
טומאה טמונה :ואין ביציאתה  -בחור פתחה
אין בו טפח :טומאה בתוכה הבית טמא -
ואע"פ שפתחה קטן .כדמפרש טעמא מפני
שדרך טומאה לצאת ,על כרחך סופה לצאת

דרך פתח זה ,לפיכך מטמאה מיד דרך
יציאתה :מה שבתוכה טהור  -הואיל ואין
ביציאתה פותח טפח ,אינו מביא את
הטומאה :ואין דרך טומאה ליכנס  -שאין
סופו להכניס לה מת :ורבי יוסי מטהר -
דשמא אין סופו לצאת דרך פתח זה שיהא בה
שיעור טומאה שהרי יכול להוציאה לחצאים
או לשורפה במקומה .ואין הלכה כר' יוסי:

חוץ ,טֻ ְמאָ ה ְבתוֹ כוֹ  ,הַ ַּביִ ת ָטהוֹ ר .טֻ ְמאָ ה
)ג( הָ יָה עוֹ מֵ ד ְּבתוֹ ְך הַ ּ ֶפ ַתח וְ נִ ְפ ּ ַתח לַ ּ
בַ ַּביִ תַ ,מה ּ ׁ ֶש ְּבתוֹ כוֹ ָט ֵמא ,שֶ ֶ ּד ֶר ְך הַ ּטֻ ְמאָ ה לָ צֵ את וְ אֵ ין ַ ּד ְר ָּכ ּה ְל ִה ָּכנֵס .הָ יְ ָתה
לש אֶ צְ ָּבעוֹ ת ,טֻ ְמאָ ה ׁ ָשם ְּכ ֶנגֶד הַ ּקוֹ רוֹ ת ,הַ ַּביִ ת
מוכנִ י ׁ ֶשלּ וֹ ְמ ׁש ּוכָ ה לַ אֲ חוֹ ָריו ׁ ָש ׁ
ְּ
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אֲמוריםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּי ֶׁש ׁ ָשם ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ,וְ אֵ ינ ָּה יוֹ צְ אָ ה,
ִּ
ָטהוֹ רַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
וְ הַ ּ ִמגְ ָ ּדל ָּבא בַ ּ ִמ ָ ּדה:
רע"ב ) -ג( היה  -המגדל עומד כולו בתוך
הבית אלא שפתח התיבה לחוץ :טומאה
בתוכה הבית טהור  -דמשום מאי איכא
לטמוייה ,הא טומאת ]אוהל[ ליכא דיש בה
פותח טפח ולאו טמונה היא ,ומשום יציאה
של טומאה נמי לא מטמא דהא אין יציאתה
לפנים בתוך הבית :טומאה בבית מה שבתוכו
טהור  -שאין דרך טומאה ליכנס שם :מוכני
 גלגל העשוי למגדל להוליכו ממקוםלמקום :משוכה לאחוריו  -מרוחקת מאחורי
המגדל לצד הבית ,שהמגדל עומד על הפתח,
והמוכני משוכה מאחריו לצד הבית בפנים,
וטומאה שם בתוך המוכני כנגד קורות הבית,
אע"פ שהבית מאהיל עליה :הבית טהור -
דנחשב מכוני כמגדל ,והרי המגדל עומד

גמרא

בפתח ונפתח לחוץ .ושלש אצבעות דנקט,
למעוטי אם היתה משוכה טפי משלש
אצבעות ,דלא הויא כמגדל ,דאין דרך
להרחיק המוכני מן המגדל כולי האי :בזמן
שיש שם פותח טפח  -דחלל המוכני
שהטומאה בו פותח טפח ,שלא תהא טומאה
רצוצה דבוקעת ועולה :ואינה יוצאה  -שאין
המוכני נשמטת לגמרי מן המגדל :והמגדל
בא במדה  -שמחזיק ארבעים סאה בלח,
שהם כוריים ביבש .שכשהוא במדה זו אינו
מקבל טומאה ,וחוצץ בפני הטומאה .אבל
בפחות ממדה זו הוי כשאר כלים המקבלים
טומאה ואינו חוצץ בפני הטומאה .וכל מגדל
דתנינן בפרקין ,במגדל הבא במדה מיירי:

 -נדה דף כ' ע"ב

עולא אקלע לפומבדיתא אייתו לקמיה דמא ולא חזא אמר ומה רבי אלעזר
דמרא דארעא דישראל הוה כי מקלע לאתרא דר' יהודה לא חזי דמא אנא
אחזי ואמאי קרו ליה מרא דארעא דישראל דההיא אתתא דאייתא דמא
לקמיה דרבי אלעזר הוה יתיב רבי אמי קמיה ארחיה אמר לה האי דם
חימוד הוא בתר דנפקה אטפל לה רבי אמי א"ל בעלי היה בדרך וחמדתיו
קרי עליה סוד ה' ליראיו:
רש"י על הגמרא
דמרא דארעא דישראל  -בקי במראות דם
מכל חכמי ארץ ישראל כדמפרש לקמן:
פומבדיתא  -אתריה דרב יהודה בשילהי פ"ק
דסנהדרין )דף יז( סבי דפומבדיתא רב יהודה

זוהר

ורב עינא :ולא חזא  -משום כבודו דרב
יהודה :ארחיה  -הריח בו :חימוד  -שנתאוית
לבעלה וראתה הדם מחמת תאוה:

– תרומה דף קלה' ע"א

יהי ׁ ַש ָּבתְּ ,ד ִא ְתאַ ח ֲָדא ְּב ָרזָא )דף קל"ה ע"ב( ְּדאֶ חָ "דְ ,ל ִמ ְׁש ֵרי עֲ לָ ּה
ָרזָא ְ ּד ׁ ַש ָּבתִ ,א ִ
ישא,
ירא קַ ִ ּד ׁ ָ
ור ְסיָיא י ִ ַּק ָ
ָרזָא ְ ּדאֶ חָ ד .צְ לוֹ ָתא ְ ּד ַמעֲ לֵ י ׁ ַש ְּב ָתאּ ְ ,דהָ א ִא ְתאַ ח ֲַדת כּ ּ ְ
ישא ִע ָּלאָ ה:
ְּב ָרזָא ְ ּדאֶ חָ "ד ,וְ ִא ְת ּ ַת ּקָ נַת ְל ִמ ְׁש ֵרי עֲ לָ הּ ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
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יהי ִא ְת ַיח ֲַדת וְ ִא ְת ּ ַפ ְר ׁ ַשת ִמ ִּס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ,וְ כָ ל ִ ּדינִ ין
ַּכד ַעיֵיל ׁ ַש ְּב ָתאִ ,א ִ
ישא ,וְ ִא ְת ַע ְּט ַרת ְּבכַ ּ ָמה
ירו קַ ִ ּד ׁ ָ
יהי ִא ְׁש ְּתאָ ַרת ְּביִ ּ ָ
ִמ ְת ַע ְּב ִרין ִמינ ָּה ,וְ ִא ִ
חודא ִ ּדנְ ִה ּ
הו ַע ְר ִקין,
ומ ֵ
רוגְ זִ ין ּ ָ
ישא ,וְ כָ ל ׁש ּ ְ
ִע ְט ִרין ְלגַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ארי ְ ּד ִדינָא ּ ֻכ ְ ּל ּ
ול ָטנִ י ּ
ירו
)נ"א ואתעברו מינה( וְ לֵ ית ׁש ּ ְ
הו ָע ְל ִמין .וְ אַ נְ ּ ָפהָ א נְ ִה ִירין ִּבנְ ִה ּ
נו אַ ח ֲָרא ְּבכֻ ְ ּל ּ
ול ָט ּ
הו ִמ ְת ַע ְּט ִרן ְּבנִ ְׁש ָמ ִתין חַ ְד ִּתין.
ִע ָּלאָ ה ,וְ ִא ְת ַע ְּט ַרת ְל ַת ּ ָתא ְּב ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ,וְ כֻ ְ ּל ּ
כו אֶ ת
ְּכ ֵדין ׁ ֵש ּ ָ
ירו ְ ּדאַ נְ ּ ִפין ,וְ לוֹ ַמר ָּב ְר ּ
ירותא ִ ּדצְ לוֹ ָתאְ ,לבָ ְרכָ א לָ ּה ְּבחֶ ְדוָ הִּ ,בנְ ִה ּ
יְ ָי' הַ ְמבוֹ ָר ְך .אֶ ת יְ ָי' ַּדיְ יקָ אְּ ,בגִ ין ְל ִמ ְפ ּ ַתח ְלגַ ָּב ּה ִּבבְ ָרכָ ה:.

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ח
)ד( כל זרע שקצירתו מצמחת אותו ומגדלתו כגון אספסתא וסלקא הקוצרו בשגגה חייב
שתי חטאות אחת מפני שהוא קוצר ואחת מפני שהוא נוטע וכן הזומר והוא צריך
לעצים חייב משום קוצר ומשום נוטע גבשושית של עפר שעלו בה עשבים הגביהה
מעל הארץ והניחה על גבי יתדות חייב משום תולש היתה על גבי יתדות והניחה על
הארץ חייב משום זורע תאנים שיבשו באיביהן וכן אילן שיבשו פירותיו בו התולש מהן
בשבת חייב אף על פי שהן כעקורין לענין טומאה:
)ה( התולש עולשין והמזרד זרדין אם לאכילה שיעורו כגרוגרת ואם לבהמה שיעורו
כמלוא פי גדי ואם להסקה שיעורו כדי לבשל ביצה המעמר אוכלין אם לאכילה
שיעורו כגרוגרת ואם עמר לבהמה שיעורו כמלוא פי גדי ואם להסקה שיעורו כדי
לבשל ביצה וביצה האמורה בכל מקום היא ביצה בינונית של תרנגולין וכל מקום
שנאמר כדי לבשל ביצה הוא כדי לבשל כגרוגרת מביצה וגרוגרת אחד משלשה בביצה
ואין עמור אלא בגדולי קרקע:
)ו( המקבץ דבילה ועשה ממנה עגול או שנקב תאנים והכניס החבל בהן עד שנתקבצו
גוף אחד הרי זה תולדת מעמר וחייב וכן כל כיוצא בזה:

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

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

טעון גניזה

