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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
ויקרא פרק יא'

אֲשר לוֹ ְסנ ּ ִַפיר וְ קַ שְׂ קֶ ֶ ׂשת ַּב ּ ַמיִ ם ַּביּ ּ ִַמים
ֲשר ַּב ּ ָמיִ ם כּ ֹל ׁ ֶ
לו ִמכּ ֹל א ׁ ֶ
)ט( אֶ ת זֶה ּת ְ
ֹאכ ּ
לו ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ַּב ּ ָמיִ ם כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ְסנ ּ ִַפיר
לו) :ט( אֶ ת זֶה ּת ְ
ֹאכ ּ
ּובַ נְּ חָ ִלים אֹ ָתם ּתֹאכֵ ּ
לו:
וְ קַ שְׂ קֶ ֶ ׂ
שת ַּב ּ ַמיִ ם ַּביַ ּ ּ ִמים ּובַ נְּ חָ ִלים אֹ ָתם ּתֹאכֵ ּ

יה צִ יצִ ין
יכלוּן ִמ ָּכל ִ ּדי ְב ַמ ּיָא כּ ֹל ִ ּדי לֵ ּ
)ט( יָת ֵ ּדין ּ ֵת ְ

יכלוּן:
וְ קַ ְל ִפין ְּב ַמ ּיָא ְּבי ְַמ ַמ ּיָא ו ְּב ַנחֲלַ ּיָא י ְָתהוֹ ן ּ ֵת ְ

ומכּ ֹל
ֲשר אֵ ין לוֹ ְסנ ּ ִַפיר וְ קַ שְׂ קֶ ֶׂשת ַּביּ ּ ִַמים ּובַ נְּ חָ ִלים ִמכּ ֹל ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ַמיִ ם ּ ִ
)י( וְ כֹל א ׁ ֶ
שת ַּביּ ּ ִַמים
ֲשר אֵ ין לוֹ ְסנ ּ ִַפיר וְ קַ שְׂ קֶ ֶ ׂ
שקֶ ץ הֵ ם לָ כֶ ם) :י( וְ ֹכל א ׁ ֶ
נֶפֶ ׁש הַ חַ יָּה ֲא ׁ ֶשר ַּב ּ ָמיִ ם ׁ ֶ
יה
שקֶ ץ הֵ ם לָ כֶ ם) :י( וְ ֹכל ִ ּדי לֵ ית לֵ ּ
ומכּ ֹל נֶפֶ ׁש הַ חַ ָיּה אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ָמיִ ם ׁ ֶ
ּובַ נְּ חָ ִלים ִמכּ ֹל ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ַמיִ ם ּ ִ
חֲשא ְד ַמ ּיָא ו ִּמכּ ֹל נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא ִ ּדי ְב ַמ ּיָא ִׁש ְקצָ א ִא ּנוּן ְלכוֹ ן:
צִ יצִ ין וְ קַ ְל ִפין ְּבי ְַמ ַמ ּיָא ו ְּב ַנחֲלַ ּיָא ִמכּ ֹל ִר ׁ ָ

יו
יו לָ כֶ ם ִמ ְּב ָ ׂ
צו) :יא( וְ ׁ ֶשקֶ ץ יִ ְה ּ
לו וְ אֶ ת נִ ְבלָ ָתם ְּת ׁ ַש ּקֵ ּ
ש ָרם לֹא תֹ אכֵ ּ
)יא( וְ ׁ ֶשקֶ ץ יִ ְה ּ
יכלוּן וְ יָת
צו) :יא( וְ ִׁש ְקצָ א יְ הוֹ ן ְלכוֹ ן ִמ ִּב ְס ְרהוֹ ן לָ א ֵת ְ
לָ כֶ ם ִמ ְ ּב ָ ׂ
לו וְ אֶ ת נִ ְבלָ ָתם ְּת ׁ ַש ּקֵ ּ
ש ָרם לֹא תֹ אכֵ ּ
נְ ִב ְל ְּתהוֹ ן ְּת ׁ ַש ְ ּקצוּן:

הוא לָ כֶ ם) :יב( כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר אֵ ין לוֹ
)יב( כּ ֹל א ׁ ֶ
ֲשר אֵ ין לוֹ ְסנ ּ ִַפיר וְ קַ שְׂ קֶ ֶ ׂשת ַּב ּ ָמיִ ם ׁ ֶשקֶ ץ ּ
יה צִ יצִ ין וְ קַ ְל ִפין ְּב ַמ ּיָא ִׁש ְקצָ א הוּא ְלכוֹ ן:
הוא לָ כֶ ם) :יב( כּ ֹל ִ ּדי לֵ ית לֵ ּ
ְסנ ּ ִַפיר וְ קַ שְׂ קֶ ֶׂ
שת ַּב ּ ָמיִ ם ׁ ֶשקֶ ץ ּ

ֶשר וְ אֶ ת הַ ּ ֶפ ֶרס
לו ׁ ֶשקֶ ץ הֵ ם אֶ ת הַ ּנ ׁ ֶ
צו ִמן הָ עוֹ ף לֹא יֵאָ ְכ ּ
)יג( וְ אֶ ת אֵ ֶּלה ְּת ׁ ַש ְּק ּ
ֶשר וְ אֶ ת הַ ּפֶ ֶרס
לו ׁ ֶשקֶ ץ הֵ ם אֶ ת הַ ּנ ׁ ֶ
צו ִמן הָ עוֹ ף לֹא יֵאָ ְכ ּ
וְ אֵ ת הָ ָעזְ נִ יָּה) :יג( וְ אֶ ת אֵ ּלֶ ה ְּת ׁ ַש ְ ּק ּ
וְ אֵ ת הָ ָעזְ נִ ָיּה:

)יג( וְ יָת ִא ּ ֵלין ְּת ׁ ַש ְּקצוּן ִמן עוֹ פָ א לָ א יִ ְתאָ ְכלוּן ִׁש ְקצָ א ִא ּנוּן נִ ְׁש ָרא וְ ַער וְ ַעזְ יָא:

ָה) :יד( וְ אֶ ת הַ ָ ּדאָ ה וְ אֶ ת הָ אַ יָ ּה ְל ִמינ ָּה:
)יד( וְ אֶ ת הַ ָ ּדאָ ה וְ אֶ ת הָ אַ יָּה ְל ִמינ ּ

)יד( וְ ַדיְ ָתא

יתא ִלזְ נ ַּה:
וְ ָט ָר ִפ ָ

)טו( אֵ ת ּ ָכל ע ֵֹרב ְל ִמינוֹ ) :טו( אֵ ת ָּכל ע ֵֹרב ְל ִמינוֹ :

ֵיה:
)טו( יָת ָּכל עו ְּרבָ א ִלזְ נ ּ

ֵהו) :טז( וְ אֵ ת ַּבת
)טז( וְ אֵ ת ַּבת הַ יַּעֲ נָה וְ אֶ ת הַ ּ ַת ְח ָמס וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ָשחַ ף וְ אֶ ת הַ ּנֵץ ְל ִמינ ּ
יתא וְ צִ יצָ א וְ צִ ּ ַפר ׁ ַש ְח ּ ָפא וְ נָצָ א
ֵהו) :טז( וְ יָת ַּבת נַעֲ ִמ ָ
הַ יַּעֲ נָה וְ אֶ ת הַ ּ ַת ְח ָמס וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ָשחַ ף וְ אֶ ת הַ ּנֵץ ְל ִמינ ּ
ִלזְ נוֹ ִהי:

שלָ ְך וְ אֶ ת הַ יַּנְ ׁש ּוף) :יז( וְ אֶ ת הַ כּ וֹ ס וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ָשלָ ְך וְ אֶ ת הַ יַּנְ ׁש ּוף:
)יז( וְ אֶ ת הַ כּ וֹ ס וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ָ

)יז(

וְ קַ ְריָא וְ ׁ ָשלֵ ינ ּונָא וְ ִק ּפוֹ פָ א:

מת וְ אֶ ת הַ ּקָ אָ ת וְ אֶ ת הָ ָרחָ ם) :יח( וְ אֶ ת הַ ִּתנְ ׁ ֶש ֶמת וְ אֶ ת הַ ּקָ אָ ת וְ אֶ ת
)יח( וְ אֶ ת הַ ִּתנְ ׁ ֶש ֶ
יר ְק ֵרקָ א:
אתא וִ ַ
הָ ָרחָ ם) :יח( וּבַ וְ ָתא וְ קָ ָ
ידה
דוכיפַ ת וְ אֶ ת הָ עֲ ַט ּ ֵלף) :יט( וְ אֵ ת הַ ח ֲִס ָ
ידה הָ ֲאנָפָ ה ְל ִמי ָנהּ וְ אֶ ת הַ ּ ּ ִ
)יט( וְ אֵ ת הַ ח ֲִס ָ
יתא וְ ִאבּ ּו ִלזְ נ ַּה וְ נ ַּגַ ר טו ָּרא וַ עֲ ַט ּ ֵלפָ א:
דוכיפַ ת וְ אֶ ת הָ עֲ ַט ּלֵ ף) :יט( וְ חַ ָ ּו ִר ָ
הָ אֲ נָפָ ה ְל ִמינ ָּה וְ אֶ ת הַ ּ ּ ִ
הוא לָ כֶ ם) :כ( כּ ֹל ׁ ֶש ֶרץ הָ עוֹ ף הַ הֹלֵ ְך ַעל
)כ( כּ ֹל ׁ ֶש ֶרץ הָ עוֹ ף הַ הֹלֵ ְך ַעל אַ ְר ַּבע ׁ ֶשקֶ ץ ּ
ֲשא ְדעוֹ פָ א ִ ּד ְמהַ ּ ֵל ְך ַעל אַ ְר ַּבע ִׁש ְקצָ א הוּא ְלכוֹ ן:
הוא לָ כֶ ם) :כ( כּ ֹל ִרח ׁ ָ
אַ ְר ַּבע ׁ ֶשקֶ ץ ּ

לו ִמכּ ֹל ׁ ֶש ֶרץ הָ עוֹ ף הַ הֹלֵ ְך ַעל אַ ְר ַּבע אֲ ׁ ֶשר לֹא }לֹוֹ { ְכ ָר ַעיִ ם
)כא( אַ ְך אֶ ת זֶה ּת ְ
ֹאכ ּ
לו ִמכּ ֹל ׁ ֶש ֶרץ הָ עוֹ ף הַ הֹלֵ ְך
ַתר ָּבהֵ ן ַעל הָ אָ ֶרץ) :כא( אַ ְך אֶ ת זֶה ּת ְ
ִמ ּ ַמ ַעל ְל ַרגְ לָ יו ְלנ ּ ֵ
ֹאכ ּ

ַתר ָּבהֵ ן ַעל הָ אָ ֶרץ) :כא( ְּב ַרם יָת ֵ ּדין
ֲשר לֹא \}לֹוֹ \{ ְכ ָר ַעיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל ְל ַרגְ לָ יו ְלנ ּ ֵ
ַעל אַ ְר ַּבע א ׁ ֶ
יה קַ ְרצו ִּלין ֵמ ִע ַּל ֵוי ַרגְ לוֹ ִהי ְלקַ ּ ָפצָ א ְבהוֹ ן ַעל אַ ְר ָעא:
ֲשא ְדעוֹ פָ א ִ ּד ְמהַ ּ ֵל ְך ַעל אַ ְר ַּבע ִ ּדי לֵ ּ
יכלוּן ִמכּ ֹל ִרח ׁ ָ
ּ ֵת ְ

ֵהו וְ אֶ ת
לו אֶ ת הָ אַ ְר ּ ֶבה ְל ִמינוֹ וְ אֶ ת הַ ּ ָס ְל ָעם ְל ִמינ ּ
)כב( אֶ ת אֵ ֶּלה ֵמהֶ ם ּתֹאכֵ ּ
לו אֶ ת ָהאַ ְר ּ ֶבה ְל ִמינוֹ
ֵהו) :כב( אֶ ת אֵ ּלֶ ה ֵמהֶ ם ּתֹאכֵ ּ
ֵהו וְ אֶ ת הֶ חָ גָ ב ְל ִמינ ּ
הַ חַ ְר ּגֹל ְל ִמינ ּ
ֵהו:
ֵהו וְ אֶ ת הֶ חָ גָ ב ְל ִמינ ּ
ֵהו וְ אֶ ת הַ חַ ְר ּגֹל ְל ִמינ ּ
וְ אֶ ת הַ ּ ָס ְל ָעם ְל ִמינ ּ

יכלוּן יָת
)כב( יָת ִא ֵּלין ִמנְּ הוֹ ן ּ ֵת ְ

ּגוֹ בָ א ִלזְ נ ֵּה וְ יָת ָר ׁש ּונָא ִלזְ נוֹ ִהי וְ יָת חַ ְר ּגוֹ לָ א ִלזְ נוֹ ִהי וְ יָת חֲגָ בָ א ִלזְ נוֹ ִהי:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
הוא לָ כֶ ם) :כג( וְ כֹל ׁ ֶש ֶרץ הָ עוֹ ף
)כג( וְ כֹל ׁ ֶש ֶרץ הָ עוֹ ף א ׁ ֶ
ֲשר לוֹ אַ ְר ַּבע ַרגְ לָ יִ ם ׁ ֶשקֶ ץ ּ
יה אַ ְר ַּבע ַרגְ ִלין ִׁש ְקצָ א הוּא ְלכוֹ ן:
ֲשא ְדעוֹ פָ א ִ ּדי לֵ ּ
הוא לָ כֶ ם) :כג( וְ ֹכל ִרח ׁ ָ
א ֶׁ
ֲשר לוֹ אַ ְר ַּבע ַרגְ לָ יִ ם ׁ ֶשקֶ ץ ּ
או ָּכל
או ּ ָכל הַ ּנֹ ֵג ַע ְ ּבנִ ְבלָ ָתם יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כד( ּ ְ
)כד( ּ ְ
ולאֵ ּלֶ ה ִּת ּ ַט ּ ָמ ּ
ולאֵ ֶּלה ִּת ּ ַט ּ ָמ ּ
הַ ּנֹג ֵַע ְ ּבנִ ְבלָ ָתם יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כד( ו ְּל ִא ּ ֵלין ִּת ְס ּ ָתאָ בוּן ָּכל ְ ּדיִ ְק ַרב ִּבנְ ִב ְל ְּתהוֹ ן יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
ֹשא ִמנִּ ְבלָ ָתם
ֹשא ִמנִּ ְבלָ ָתם יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כה( וְ כָ ל הַ ּנ ֵ ׂ
)כה( וְ כָ ל הַ ּנ ֵ ׂ
יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ ָטמֵ א ַעד הָ ָע ֶרב) :כה( וְ כָ ל ְ ּדיִ טוֹ ל ִמנְּ ִב ְל ְּתהוֹ ן יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

)כו( ְלכָ ל הַ ְּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר ִהוא ַמפְ ֶרסֶ ת ּ ַפ ְרסָ ה וְ ׁ ֶשסַ ע אֵ י ֶנ ּנָה ׁשֹסַ ַעת וְ ֵג ָרה אֵ י ֶנ ּנָה
מ ִאים הֵ ם לָ כֶ ם ּ ָכל הַ ּנֹגֵ ַע ָּבהֶ ם יִ ְט ָמא) :כו( ְלכָ ל ַה ְּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר ִהוא ַמ ְפ ֶרסֶ ת
ּ ַמעֲ לָ ה ְט ֵ
ּפַ ְרסָ ה וְ ׁ ֶשסַ ע אֵ י ֶנ ּנָה ׁשֹסַ ַעת וְ ג ֵָרה אֵ י ֶנ ּנָה ּ ַמעֲ לָ ה ְט ֵמ ִאים הֵ ם לָ כֶ ם ָּכל הַ ּנֹג ֵַע ָּבהֶ ם יִ ְט ָמא:

)כו(

יתהָ א ַמ ְּסקָ א ְמסָ אֲ ִבין ִא ּנוּן ְלכוֹ ן ָּכל
יתהָ א ַמ ִּט ְלפָ א ו ִּפ ְׁש ָרא לֵ ָ
ירא ִ ּדי ִהיא ְס ִדיקָ א פַ ְרסָ ָתא וְ ִט ְל ִפין לֵ ָ
ְלכָ ל ְּב ִע ָ
ְּדיִ ְק ַרב ְּבהוֹ ן יְ הֵ י ְמסָ אָ ב:

)כז( וְ כֹל הוֹ לֵ ְך ַעל ַּכ ּ ָפיו ְּבכָ ל הַ חַ יָּה הַ הֹלֶ כֶ ת ַעל אַ ְר ַּבע ְט ֵמ ִאים הֵ ם לָ כֶ ם ָּכל
ֹגֵע ְ ּבנִ ְבלָ ָתם יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כז( וְ כֹל הוֹ לֵ ְך ַעל ַּכ ּפָ יו ְ ּבכָ ל הַ חַ ָיּה הַ הֹלֶ כֶ ת ַעל
הַ ּנ ַ

ֵע ְ ּבנִ ְבלָ ָתם יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב) :כז( וְ ֹכל ִ ּד ְמהַ ֵּל ְך ַעל יְ דוֹ ִהי ְּבכָ ל
אַ ְר ַּבע ְטמֵ ִאים הֵ ם לָ כֶ ם ָּכל הַ ּנֹג ַ
חַ יְ ָתא ִ ּד ְמהַ ְלכָ א ַעל אַ ְר ַּבע ְמסַ אֲ ִבין ִא ּנוּן ְלכוֹ ן ָּכל ְ ּדיִ ְק ַרב ִּבנְ ִב ְל ְּתהוֹ ן יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
)כח(

ֹשא אֶ ת נִ ְבלָ ָתם יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב ְט ֵמ ִאים הֵ ּ ָמה לָ כֶ ם:
וְ הַ ּנ ֵ ׂ

וְ הַ ּנ ֵ ֹׂשא אֶ ת נִ ְבלָ ָתם יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב ְט ֵמ ִאים הֵ ּ ָמה לָ כֶ ם:

)כח(

)כח( ו ְּדיִ ּטוֹ ל יָת נְ ִב ְל ְּתהוֹ ן

יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא ְמסַ אֲ ִבין ִא ּנוּן ְלכוֹ ן:
)כט(

ֵהו:
וְ זֶה לָ כֶ ם הַ ּ ָט ֵמא ַּב ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ׁש ֵֹרץ ַעל הָ אָ ֶרץ הַ חֹלֶ ד וְ הָ ַעכְ ָּבר וְ הַ ָ ּצב ְל ִמינ ּ

ֵהו:
)כט( וְ זֶה לָ כֶ ם הַ ּ ָטמֵ א ַּב ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ׁש ֵֹרץ ַעל הָ אָ ֶרץ הַ חֹלֶ ד וְ הָ ַע ְכ ָּבר וְ הַ ָ ּצב ְל ִמינ ּ

)כט( וְ ֵדין ְלכוֹ ן

ֲשא ְ ּד ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא חֻ ְל ָדא וְ ַע ְכ ָּב ָרא וְ צָ בָ א ִלזְ נוֹ ִהי:
ְמסָ אָ בָ א ְּב ִרח ׁ ָ

מת) :ל( וְ הָ ֲאנָקָ ה וְ הַ כּ ֹחַ וְ ַה ְ ּל ָטאָ ה וְ הַ ח ֶֹמט
ֹמט וְ הַ ִּתנְ ׁ ָש ֶ
)ל( וְ הָ אֲ נָקָ ה וְ הַ כּ ֹחַ וְ הַ ְ ּל ָטאָ ה וְ הַ ח ֶ
יתא וְ חֻ ְמ ָטא וְ אָ ׁשו ָּתא:
שמֶ ת) :ל( וְ יָלָ א וְ כֹ חָ א וְ חֻ ְלטֵ ָ
וְ הַ ִּתנְ ׁ ָ
)לא(

ֹגֵע ָּבהֶ ם ְּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב:
אֵ ֶּלה הַ ְּט ֵמ ִאים לָ כֶ ם ְּבכָ ל הַ ּ ׁ ָש ֶרץ ָּכל הַ ּנ ַ

)לא( אֵ ּלֶ ה הַ ְּט ֵמ ִאים לָ כֶ ם ְּבכָ ל הַ ּ ׁ ָש ֶרץ ָּכל הַ ּנֹג ֵַע ָּבהֶ ם ְ ּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד הָ ָע ֶרב:

)לא( ִא ּ ֵלין

ֲשא ָּכל ְ ּדיִ ְק ַרב ְּבהוֹ ן ְּבמוֹ ְתהוֹ ן יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
ִ ּד ְמסַ אֲ ִבין ְלכוֹ ן ְּבכָ ל ִרח ׁ ָ

)לב( וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ּפֹל ָעלָ יו ֵמהֶ ם ְּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ִמ ָּכל ְּכ ִלי עֵ ץ אוֹ בֶ גֶ ד אוֹ עוֹ ר אוֹ
יובָ א וְ ָט ֵמא ַעד הָ ֶע ֶרב וְ ָטהֵ ר:
ָ ׂשק ָּכל ְּכ ִלי א ׁ ֶ
ֲשר י ֵָע ֶ ׂשה ְמלָ אכָ ה ָּבהֶ ם ַּב ּ ַמיִ ם ּ
שק ָּכל ְּכ ִלי
)לב( וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ּפֹל ָעלָ יו ֵמהֶ ם ְ ּבמ ָֹתם יִ ְט ָמא ִמ ָּכל ְּכ ִלי ֵעץ אוֹ בֶ גֶד אוֹ עוֹ ר אוֹ ָ ׂ
מא ַעד הָ ֶע ֶרב וְ ָטהֵ ר) :לב( וְ כֹל ִ ּדי יִ ּ ֵפל עֲ לוֹ ִהי ִמנְּ הוֹ ן
יובָ א וְ ָט ֵ
ֲשר י ֵָע ֶ ׂ
א ֶׁ
שה ְמלָ אכָ ה ָּבהֶ ם ַּב ּ ַמיִ ם ּ
ידא ְּבהוֹ ן ְּב ַמ ּיָא יִ ּ ָת ַעל
שק ָּכל ָמאן ִ ּדי ִת ְתעֲ בֵ ד ִע ִב ָ
ְּבמוֹ ְתהוֹ ן יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ִמ ָּכל ָמאן ְד ָעא אוֹ ְלבו ּׁש אוֹ ְמ ׁ ַש ְך אוֹ ָ ׂ
וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא וְ יִ ְד ּ ֵכי:

אֲשר ְּבתוֹ כוֹ יִ ְט ָמא וְ אֹ תוֹ
ֶׁ
ֲשר יִ ּפֹל ֵמהֶ ם אֶ ל ּתוֹ כוֹ כּ ֹל
)לג( וְ כָ ל ְּכ ִלי חֶ ֶרשׂ א ׁ ֶ
ֹרו) :לג( וְ כָ ל ְּכ ִלי חֶ ֶרשׂ אֲ ׁ ֶשר יִ ּפֹל ֵמהֶ ם אֶ ל ּתוֹ כוֹ כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ְ ּבתוֹ כוֹ יִ ְט ָמא וְ אֹ תוֹ
ִת ְׁשבּ ּ
ֹרו:
ִת ְׁשבּ ּ

יה ְּת ַת ְּברוּן:
ָת ּ
ֵיה יִ ְס ּ ָתאַ ב וְ י ֵ
ֵיה כּ ֹל ִ ּדי ְבגַ ּו ּ
)לג( וְ כָ ל ָמאן ַ ּדחֲסַ ף ִ ּדי יִ ּ ֵפל ִמנְּ הוֹ ן ְלגַ ּו ּ

ֲשר
)לד( ִמ ָּכל הָ אֹ כֶ ל אֲ ׁ ֶשר יֵאָ כֵ ל אֲ ׁ ֶשר יָבוֹ א ָעלָ יו ַמיִ ם יִ ְט ָמא וְ כָ ל ַמ ְׁשקֶ ה א ׁ ֶ
תה ְ ּבכָ ל ְּכ ִלי יִ ְט ָמא) :לד( ִמ ָּכל הָ אֹ כֶ ל ֲא ׁ ֶשר יֵאָ כֵ ל אֲ ׁ ֶשר יָבוֹ א ָעלָ יו ַמיִ ם יִ ְט ָמא וְ כָ ל
יִ ּ ׁ ָש ֶ
ֲשר יִ ּ ׁ ָש ֶתה ְ ּבכָ ל ְּכ ִלי יִ ְט ָמא:
ַמ ְׁשקֶ ה א ׁ ֶ

יכלָ א ְ ּד ִמ ְתאֲ כֵ ל ִ ּדי יַעֲ לוּן עֲ לוֹ ִהי ַמ ּיָא יְ הֵ י ְמסָ אָ ב וְ כָ ל
)לד( ִמ ָּכל ֵמ ְ

ַמ ְׁשקֵ ה ִדי יִ ְׁש ּ ֵת ֵתי ְּבכָ ל ָמאן יְ הֵ י ְמסָ אָ ב:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
יריִ ם י ּ ָֻתץ ְט ֵמ ִאים הֵ ם
נור וְ ִכ ַ
)לה( וְ ֹכל א ׁ ֶ
ֲשר יִ ּפֹל ִמנִּ ְבלָ ָתם ָעלָ יו יִ ְט ָמא ּ ַת ּ ּ
יריִ ם י ּ ָֻתץ ְט ֵמ ִאים
נור וְ ִכ ַ
ְּ
יו לָ כֶ ם) :לה( וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר יִ ּפֹל ִמנִּ ְבלָ ָתם ָעלָ יו יִ ְט ָמא ּ ַת ּ ּ
וט ֵמ ִאים יִ ְה ּ
יו לָ כֶ ם:
הֵ ם ּ ְ
וט ֵמ ִאים יִ ְה ּ

יריִ ם יִ ּ ָת ְרעוּן ְמסַ ֲא ִבין ִא ּנוּן
)לה( וְ כֹל ִ ּדי יִ ּ ֵפל ִמנְּ ִב ְל ְּתהוֹ ן עֲ לוֹ ִהי יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ּ ַת ּנוּר וְ ִכ ַ

ו ְּמסַ אֲ ִבין יְ הוֹ ן ְלכוֹ ן:

)לו( אַ ְך ַמ ְעיָן ּובוֹ ר ִמ ְקוֵ ה ַמיִ ם יִ ְהיֶה ָטהוֹ ר וְ נֹגֵ ַע ְּבנִ ְבלָ ָתם יִ ְט ָמא) :לו( אַ ְך ַמ ְעיָ ן
ישוּת ַמ ּיָא יְ הֵ י ְדכֵ י
ּובוֹ ר ִמ ְקוֵה ַמיִ ם יִ ְהיֶה טָ הוֹ ר וְ ֹנ ג ֵַע ְּבנִ ְבלָ ָתם יִ ְט ָמא) :לו( ְּב ַרם ַמ ְעיָן וְ גוֹ ב ּ ֵבית ְּכנִ ׁ
ו ְּדיִ ְק ַרב ִּבנְ ִב ְל ְּתהוֹ ן יְ הֵ י ְמסָ אָ ב:

הוא) :לז( וְ ִכי יִ ּפֹל
ֲשר יִ ּ ֵ
ֵרוע א ׁ ֶ
)לז( וְ ִכי יִ ּפֹל ִמנִּ ְבלָ ָתם ַעל ָּכל ז ֶַרע ז ּ ַ
זָר ַע טָ הוֹ ר ּ
אֲרי יִ ּ ֵפל ִמנְּ ִב ְל ְּתהוֹ ן ַעל ָּכל ַּבר זְ ַרע זֵרו ַּע
הוא) :לז( וַ ֵ
ִמנִּ ְבלָ ָתם ַעל ָּכל ז ֶַרע ז ּ ַ
ֵרוע אֲ ׁ ֶשר יִ זּ ֵָר ַע ָטהוֹ ר ּ
ִ ּדי יִ זְ ְ ּד ָרע ְ ּדכֵ י הוּא:

הוא לָ כֶ ם) :לח( וְ ִכי י ּ ַֻתן ַמיִ ם
)לח( וְ ִכי י ּ ַֻתן ַמיִ ם ַעל ז ֶַרע וְ נָפַ ל ִמנִּ ְבלָ ָתם ָעלָ יו ָט ֵמא ּ
אֲרי יִ ְתיַהֲ בוּן ַמ ּיָא ַעל ַּבר ז ְַר ָעא וְ יִ ּ ֵפל
הוא לָ כֶ ם) :לח( וַ ֵ
ַעל ז ֶַרע וְ נָפַ ל ִמנִּ ְבלָ ָתם ָעלָ יו ָט ֵמא ּ
ִמנְּ ִב ְל ְּתהוֹ ן עֲ לוֹ ִהי ְמסָ אָ ב הוּא ְלכוֹ ן:

ֹגֵע ְּבנִ ְבלָ ָת ּה יִ ְט ָמא ַעד
אֲשר ִהיא לָ כֶ ם ְלאָ ְכלָ ה הַ ּנ ַ
ָמות ִמן הַ ְּבהֵ ָמה ׁ ֶ
)לט( וְ ִכי י ּ
ֲשר ִהיא לָ כֶ ם ְלאָ ְכלָ ה הַ ּנֹג ֵַע ְ ּבנִ ְבלָ ָת ּה יִ ְט ָמא ַעד
מות ִמן הַ ְ ּבהֵ ָמה א ׁ ֶ
הָ ָע ֶרב) :לט( וְ ִכי יָ ּ
הָ ָע ֶרב:

ירא ִ ּדי ִהיא ְלכוֹ ן ְל ֵמיכָ ל ְ ּדיִ ְק ַרב ִּבנְ ִב ְל ּ ַת ּה יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
אֲרי יְ מוּת ִמן ְּב ִע ָ
)לט( וַ ֵ

ֹשא אֶ ת נִבְ לָ ָת ּה יְ כַ ּ ֵבס
)מ( וְ הָ אֹ כֵ ל ִמ ּנִבְ לָ ָת ּה יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב וְ הַ ּנ ֵ ׂ
ְּבגָ ָדיו וְ ָט ֵ
ֹשא אֶ ת
מא ַעד הָ ָע ֶרב) :מ( וְ הָ אֹ כֵ ל ִמנִּ ְבלָ ָת ּה יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב וְ הַ ּנ ֵ ׂ
מא ַעד הָ ָע ֶרב) :מ( ו ְּדיֵכוּל ִמנְּ ִב ְל ּ ַת ּה יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא
נִ ְבלָ ָת ּה יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָט ֵ
ו ְּדיִ ּטוֹ ל יָת נְ ִב ְל ּ ַת ּה יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:

הוא לֹא יֵאָ כֵ ל) :מא( וְ כָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ׁש ֵֹרץ ַעל
)מא( וְ כָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ׁש ֵֹרץ ַעל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶשקֶ ץ ּ
ֲשא ְ ּד ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא ִׁש ְקצָ א הוּא לָ א יִ ְתאָ כֵ ל:
הוא לֹא יֵאָ כֵ ל) :מא( וְ כָ ל ִרח ׁ ָ
הָ אָ ֶרץ ׁ ֶשקֶ ץ ּ

)מב( כּ ֹל הוֹ לֵ ְך ַעל ּגָ חוֹ ן וְ כֹל הוֹ לֵ ְך ַעל אַ ְר ַּבע ַעד ָּכל ַמ ְר ּ ֵבה ַרגְ לַ יִ ם ְלכָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ
לום ִּכי ׁ ֶ
הַ ּ ׁש ֵֹרץ ַעל הָ אָ ֶרץ לֹא תֹ ְ
שקֶ ץ הֵ ם) :מב( כּ ֹל הוֹ לֵ ְך ַעל ּגָ חוֹ ן וְ ֹכל הוֹ לֵ ְך ַעל
אכ ּ
לום ִּכי ׁ ֶשקֶ ץ הֵ ם:
אַ ְר ַּבע ַעד ָּכל ַמ ְר ּ ֵבה ַרגְ לַ יִ ם ְלכָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ׁש ֵֹרץ ַעל הָ אָ ֶרץ לֹא תֹ ְ
אכ ּ

)מב(

ֲשא ְ ּד ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא לָ א
כּ ֹל ִ ּד ְמהַ ּ ֵל ְך ַעל ְמעוֹ ִהי וְ כֹ ל ִ ּד ְמהַ ּ ֵל ְך ַעל אַ ְר ַּבע ַעד ָּכל ְסגִ יאוּת ַרגְ לָ ִאין ְלכָ ל ִרח ׁ ָ
אֲרי ִׁש ְקצָ א ִא ּנוּן:
יכלֻ ּנוּן ֵ
ֵת ְ

)מג(

או ָּבהֶ ם וְ נִ ְט ֵמ ֶתם
צו אֶ ת נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ְּבכָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ׁש ֵֹרץ וְ לֹא ִת ּ ַט ּ ְמ ּ
אַ ל ְּת ׁ ַש ְ ּק ּ

או ָּבהֶ ם וְ נִ ְט ֵמ ֶתם ָּבם:
צו אֶ ת נ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ְ ּבכָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הַ ּ ׁש ֵֹרץ וְ לֹא ִת ּ ַט ּ ְמ ּ
ָּבם) :מג( אַ ל ְּת ׁ ַש ְ ּק ּ

)מג(

חֲשא ְ ּד ָרחֵ ׁש וְ לָ א ִת ְס ּ ַתאֲ בוּן ְּבהוֹ ן וְ ִת ְס ּ ַתאֲ בוּן ּפוֹ ן ְּבהוֹ ן:
לָ א ְת ׁ ַש ְ ּקצ ּו יָת נ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן ְּבכָ ל ִר ׁ ָ

דשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אָ נִ י וְ לֹא
יתם ְק ִׁ
)מד( ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאל ֹהֵ יכֶ ם וְ ִה ְתקַ ִ ּד ְׁש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
ֹמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ) :מד( ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם
או אֶ ת נַפְ ׁש ֵֹתיכֶ ם ְּבכָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הָ ר ֵ
ְת ַט ּ ְמ ּ
או אֶ ת נ ְַפ ׁשֹתֵ יכֶ ם ְ ּבכָ ל הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ הָ ר ֵֹמשׂ
וְ ִה ְתקַ ִ ּד ְׁש ּתֶ ם וִ ְהיִ יתֶ ם ְק ִׁ
דשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אָ נִ י וְ לֹא ְת ַט ּ ְמ ּ
יש אֲ נָא וְ לָ א ְתסַ אֲבוּן יָת נ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן
אֲרי קַ ִ ּד ׁ
ישין ֵ
אֲרי אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן וְ ִת ְתקַ ְ ּד ׁשוּן ו ְּתהוֹ ן קַ ִ ּד ִׁ
ַעל הָ אָ ֶרץ) :מד( ֵ
ֲשא ְ ּד ָרחֵ ׁש ַעל אַ ְר ָעא:
ְּבכָ ל ִרח ׁ ָ

יתם
)מה( ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה הַ ּ ַמעֲ לֶ ה אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִל ְהיֹת לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים וִ ְהיִ ֶ
דשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אָ נִ י) :מה( ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה הַ ּ ַמעֲ לֶ ה אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיֹת לָ כֶ ם
ְק ִׁ
דשים ִּכי קָ דוֹ ׁש אָ נִ י:
יתם ְק ִׁ
לֵ אל ִֹהים וִ ְהיִ ֶ

אֲרי אֲ נָא יְ ָי ְ ּדאַ ּ ֵסק י ְָתכוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֶמ ֱהוֵי ְלכוֹ ן
)מה( ֵ

יש אֲ נָא:
אֲרי קַ ִ ּד ׁ
ישין ֵ
לֶ אֱלָ ּה ו ְּתהוֹ ן קַ ִ ּד ִׁ
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ולכָ ל נֶפֶ ׁש
ֹמ ֶׂשת ַּב ּ ָמיִ ם ּ ְ
)מו( זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ְּבהֵ ָמה וְ הָ עוֹ ף וְ כֹל נֶפֶ ׁש הַ חַ יָּה הָ ר ֶ
שת ַּב ּ ָמיִ ם
הַ ּ ׁש ֶֹרצֶ ת ַעל הָ אָ ֶרץ) :מו( זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ְ ּבהֵ ָמה וְ ָהעוֹ ף וְ ֹכ ל נֶפֶ ׁש הַ חַ ָיּה הָ ר ֶֹמ ֶ ׂ
ולכָ ל נֶפֶ ׁש הַ ּ ׁש ֶֹרצֶ ת ַעל הָ אָ ֶרץ:
ְּ

ירא ו ְּדעוֹ פָ א ו ְּדכֹל נ ְַפ ׁ ָש ָתא חַ יְ ָתא ִ ּד ְרחֵ ׁ ָשא ְּב ַמ ּיָא
)מו( ָּדא אוֹ ַריְ ָתא ִד ְב ִע ָ

ו ְּלכָ ל נ ְַפ ׁ ָשא ִ ּד ְרחֵ ׁ ָשא ַעל אַ ְר ָעא:

ֲשר לֹא
)מז( ְלהַ בְ ִ ּדיל ּ ֵבין הַ ּ ָט ֵמא ּובֵ ין הַ ּטָ הֹר ּובֵ ין הַ חַ יָּה הַ ּ ֶנאֱכֶ לֶ ת ּובֵ ין הַ חַ יָּה א ׁ ֶ
ֲשר לֹא
תאָ כֵ ל) :מז( ְלהַ ְב ִ ּדיל ּ ֵבין הַ ּ ָט ֵמא ּובֵ ין הַ ּ ָטהֹר ּובֵ ין הַ חַ יָּה הַ ּ ֶנאֱכֶ לֶ ת ּובֵ ין הַ חַ יָּה א ׁ ֶ
ֵ
ֵתאָ כֵ ל:

)מז( ְלאַ ְפ ָר ׁ ָשא ּ ֵבין ְמסָ אָ בָ א וּבֵ ין ַ ּד ְכיָא וּבֵ ין חַ יְ ָתא ְ ּד ִמ ְתאַ ְכלָ א וּבֵ ין חַ יְ ָתא ִ ּדי לָ א ִמ ְתאַ ְכלָ א:

רש"י
)ט( סנפיר  -אלו ששט בהם :קשקשת  -אלו
קליפים הקבועים בו כמו שנא' )ש"א יז(
ושריון קשקשים הוא לבוש:
)י( שרץ  -בכ"מ משמעו דבר נמוך שרוחש
ונד על הארץ:
)יא( ושקץ יהיו  -לאסור את עירוביהן אם
יש בו בנותן טעם )חולין צט( :מבשרם  -אינו
מוזהר על הסנפירים ועל העצמות :ואת
נבלתם תשקצו ) -שם סו( לרבות יבחושין
שסיננן יבחושין מושיילונ"ש בלע"ז:
)יב( כל אשר אין לו וגו' ) -ת"כ( מה ת"ל
שיכול אין לי שיהא מותר אלא המעלה
סימנין שלו ליבשה השירן במים מנין תלמוד
לומר כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים
הא אם היו לו במים אע"פ שהשירן בעלייתו
מותר:
)יג( לא יאכלו ) -שבת קיד( לחייב את
המאכילן לקטנים שכך משמעו לא יהיו
נאכלים על ידך או אינו אלא לאסרן בהנאה
ת"ל )דברים יד( לא תאכלו באכילה אסורין
בהנאה מותרין .כל עוף שנאמר בו למינה
למינו למינהו יש באותו המין שאין דומין זה
לזה לא במראיהם ולא בשמותם וכולן מין
אחד:
)טז( הנץ  -אישפרוי"ר:
)יז( השלך  -פירשו רבותינו )חולין סה( זה
השולה )פי' מגביה( דגים מן הים וזהו שתרגם
אונקלוס ושלינונא :כוס וינשוף  -הם
צואיטי"ש הצועקים בלילה ויש להם לסתות
כאדם .ועוד אחר דומה לו שקורין ייב"ן:
)יח( התנשמת  -היא קלב"א שורי"ץ ודומה
לעכבר ופורחת בלילה ותנשמת האמורה

בשרצים היא דומה לה ואין לה עינים וקורין
לה טלפ"א:
)יט( החסידה  -זו דיה לבנה ציגוני"ה ולמה
נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם
חברותיה במזונות :האנפה  -היא דיה רגזנית
ונראה לי שהיא שקורין לה היירו"ן :הדוכיפת
 תרנגול הבר וכרבלתו כפולה ובלע"זהרופ"א ולמה נקרא שמו דוכיפת שהודו כפות
וזו היא כרבלתו ונגר טורא נקרא על שם
מעשיו כמו שפירשו רבותינו במס' גיטין
בפרק מי שאחזו )דף סג(:
)כ( שרץ העוף  -הם הדקים הנמוכים
הרוחשין על הארץ כגון זבובים וצרעין ויתושין
וחגבים:
)כא( על ארבע  -על ד' רגלים :ממעל
לרגליו  -סמוך לצוארו יש לו כמין שתי
רגלים לבד ד' רגליו וכשרוצה לעוף ולקפוץ
מן הארץ מתחזק באותן שתי כרעים ופורח
ויש מהן הרבה כאותן שקורין לנגושט"א אבל
אין אנו בקיאין בהן שארבעה סימני טהרה
נאמרו בהם ארבע רגלים וד' כנפים וקרסולין
אלו כרעים הכתובים כאן וכנפיו חופין את
רובו וכל סימנים הללו מצויין באותן
שבינותינו אבל יש שראשן ארוך ויש שאין להם
זנב וצריך שיהא שמו חגב ובזה אין אנו
יודעים להבדיל ביניהם:
)כג( וכל שרץ העוף וגו' ) -ת"כ( בא ללמד
שאם יש לו חמש טהור:
)כד( ולאלה ) -ת"כ( העתידין להאמר למטה
בענין :תטמאו  -כלומר בנגיעתם יש
טומאה:
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)כה( וכל הנשא מנבלתם  -כל מקום
שנאמרה טומאת משא חמורה מטומאת מגע
שהיא טעונה כבוס בגדים:
)כו( מפרסת פרסה ושסע איננה שוסעת -
כגון גמל שפרסתו סדוקה למעלה אבל למטה
היא מחוברת .כאן למדך שנבלת בהמה
טמאה מטמאה ובענין שבסוף הפרשה פי' על
בהמה טהורה:
)כז( על כפיו  -כגון כלב ודוב וחתול:
טמאים הם לכם  -למגע:
)כט( וזה לכם הטמא  -כל טומאות הללו
אינן לאיסור אכילה אלא לטומאה ממש
להיות טמא במגען ונאסר לאכול תרומה
וקדשים וליכנס למקדש :החלד  -מושטיל"ה:
והצב  -פויי"ט שדומה לצפרדע:
)ל( אנקה  -הריצו"ן :הלטאה  -לישרד"ה:
החמט  -לימצ"ה :תנשמת  -טלפ"א:
)לב( במים יובא ) -יבמות עה( ואף לאחר
טבילתו טמא הוא לתרומה :עד הערב -
ואחר כך :וטהר  -בהערב שמש:
)לג( אל תוכו  -אין כלי חרס מיטמא אלא
מאוירו )חולין כד( :כל אשר בתוכו יטמא -
הכלי חוזר ומטמא מה שבאוירו )ס"א צ"ל
בתוכו( :ואתו תשבורו ) -ת"כ( למד שאין לו
טהרה במקוה:
)לד( מכל האכל אשר יאכל  -מוסב על
מקרא העליון כל אשר בתוכו יטמא )פסחים
כ( מכל האוכל אשר יאכל אשר יבא עליו מים
והוא בתוך כלי חרס הטמא יטמא וכן כל
משקה אשר ישתה בכל כלי והוא בתוך כלי
חרס הטמא יטמא .למדנו מכאן דברים
הרבה למדנו שאין אוכל מוכשר ומתוקן לקבל
טומאה עד שיבאו עליו מים פעם אחת
ומשבאו עליו מים פעם אחת מקבל טומאה
לעולם ואפי' נגוב והיין והשמן וכל הנקרא
משקה מכשיר זרעים לטומאה כמים שכך יש
לדרוש המקרא אשר יבא עליו מים או כל
משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא האוכל.
ועוד למדו רבותינו מכאן שאין ולד הטומאה
מטמא כלים שכך שנינו יכול יהיו כל הכלים
מיטמאין מאויר כלי חרס ת"ל כל אשר בתוכו
יטמא מכל האוכל אוכל ומשקה מיטמא

מאויר כלי חרס ואין כל הכלים מיטמאין
מאויר כלי חרס לפי שהשרץ אב הטומאה
והכלי שנטמא ממנו ולד הטומאה לפיכך אינו
חוזר ומטמא כלים שבתוכו .ולמדנו עוד
שהשרץ שנפל לאויר תנור והפת בתוכו ולא
נגע השרץ בפת התנור ראשון והפת שנייה
ולא נאמר רואין את התנור כאלו מלא
טומאה ותהא הפת תחלה שאם אתה אומר כן
לא נתמעטו כל הכלים מלהטמא מאויר כלי
חרס שהרי טומאה עצמה נגעה בהן מגבן.
ולמדנו עוד על ביאת מים שאינה מכשרת
זרעים אלא א"כ נפלו עליהן משנתלשו שאם
אתה אומר מקבלין הכשר במחובר אין לך
שלא באו עליו מים ומהו אומר אשר יבא
עליו מים .ולמדנו עוד שאין אוכל מטמא
אחרים אלא א"כ יש בו כביצה )ת"כ יומא פ(
שנא' אשר יאכל אוכל הנאכל בבת אחת
ושיערו חכמים אין בית הבליעה מחזיק יותר
מביצת תרנגולת:
)לה( תנור וכירים ) -כלים יא( כלים
המטלטלין הם והם של חרס ויש להן תוך
ושופת את הקדרה על נקב החלל ושניהם
פיהם למעלה :יתץ  -שאין לכלי חרס טהרה
בטבילה :וטמאים יהיו לכם  -שלא תאמר
מצווה אני לנותצם ת"ל וטמאים יהיו לכם אם
רצה לקיימן בטומאתן רשאי:
)לו( אך מעין ובור מקוה מים  -המחוברים
לקרקע אין מקבלין טומאה ועוד יש לך
ללמוד  -יהיה טהור .הטובל בהם מטומאתו:
ונוגע בנבלתם יטמא  -אפי' הוא בתוך מעין
ובור ונוגע בנבלתם יטמא )ת"כ( שלא תאמר
ק"ו אם מטהר את הטמאים מטומאתם ק"ו
שיציל את הטהור מליטמא לכך נאמר ונוגע
בנבלתם יטמא:
)לז( זרע זרוע  -זריעה של מיני זרעונין.
זרוע שם דבר הוא כמו )דניאל א( ויתנו לנו
מן הזרועים :טהור הוא  -למדך הכתוב שלא
הוכשר ונתקן לקרות אוכל לקבל טומאה עד
שיבואו עליו מים:
)לח( וכי יותן מים על זרע  -בין מים בין
שאר משקין בין הם על הזרע בין הזרע נפל
לתוכן הכל נדרש בתורת כהנים :ונפל
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
מנבלתם עליו  -אף משנגב מן המים שלא
הקפידה תורה אלא להיות עליו שם אוכל
ומשירד עליו הכשר קבלת טומאה פעם אחת
שוב אינו נעקר הימנו:
)לט( בנבלתה ) -חולין קיח .ת"כ( ולא
בעצמות וגידים ולא בקרנים וטלפים ולא
בעור:
)מ( והנושא את נבלתה  -חמורה טומאת
משא מטומאת מגע שהנושא מטמא בגדים
והנוגע אין בגדיו טמאין שלא נאמר בו יכבס
בגדיו :והאוכל מנבלתה  -יכול תטמאנו
אכילתו כשהוא או' בנבלת עוף טהור )ויקרא
כב( נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אותה
מטמאה בגדים באכילתה ואין נבלת בהמה
מטמאה בגדים באכילתה בלא משא כגון אם
תחבה לו חבירו בבית הבליעה א"כ מה ת"ל
האוכל ליתן שיעור לנושא ולנוגע כדי אכילה
והוא כזית )נדה מב( :וטמא עד הערב -
אע"פ שטבל צריך הערב שמש:
)מא( השורץ על הארץ ) -חולין סז( להוציא
את היתושין שבכליסין ושבפולין ואת הזיזין
שבעדשים שהרי לא שרצו על הארץ אלא
בתוך האוכל אבל משיצאו לאויר ושרצו הרי
נאסרו :לא יאכל  -לחייב על המאכיל כאוכל
ואין קרוי שרץ אלא דבר נמוך קצר רגלים
שאין נראה אלא כרוחש ונד:
)מב( הולך על גחון  -זה נחש ולשון גחון
שחייה שהולך שח ונופל על מעיו :כל הולך -
להביא השלשולין ואת הדומה לדומה :הולך
על ארבע  -זה עקרב :כל  -להביא את
החפושית אשקרבו"ט בלע"ז ואת הדומה

נביא

לדומה :מרבה רגלים  -זה נדל שרץ שיש לו
רגלים מראשו ועד זנבו לכאן ולכאן וקורין
צינטפיד"ש:
)מג( אל תשקצו  -באכילתן שהרי כתיב
נפשותיכם ואין שיקוץ נפש במגע וכן ולא
תטמאו באכילתן :ונטמתם בם  -אם אתם
מטמאין בהם בארץ אף אני מטמא אתכם
בעולם הבא ובישיבת מעלה:
)מד( כי אני ה' אלהיכם  -כשם שאני קדוש
שאני ה' אלהיכם כך והתקדשתם קדשו את
עצמכם למטה :והייתם קדושים  -לפי שאני
אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא :ולא
תטמאו וגו'  -לעבור עליהם בלאוין הרבה
וכל לאו מלקות וזהו שאמרו בגמ' אכל
פוטיתא לוקה ארבע נמלה לוקה חמש צרעה
לוקה שש:
)מה( כי אני ה' המעלה אתכם  -ע"מ
שתקבלו מצותי העליתי אתכם )ד"א כי אני ה'
המעלה אתכם בכולן כתיב והוצאתי וכאן
כתיב המעלה תנא דבי רבי ישמעאל אלמלא
לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל
שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות דיים
ומעליותא היא גבייהו והוא לשון מעלה(:
)מז( להבדיל  -לא בלבד השונה אלא שתהא
יודע ומכיר ובקי בהן :בין הטמא ובין הטהור
 צ"ל בין חמור לפרה והלא כבר מפורשיםהם אלא בין טמאה לך לטהורה לך בין נשחט
חציו של קנה לנשחט רובו :ובין החיה
הנאכלת .צ"ל בין צבי לערוד והלא כבר
מפורשים הם אלא בין שנולדו בה סימני
טרפה כשרה לנולדו בה סימני טרפה פסולה:

– שמואל ב' פרק ו'

לשים אָ לֶ ף) :ב( וַ יָּקָ ם וַ יֵּלֶ ְך ָ ּדוִ ד וְ כָ ל
חור ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ְׁש ִׁ
)א( וַ יֹּסֶ ף עוֹ ד ָ ּדוִ ד אֶ ת ָּכל ָּב ּ
הודה ְלהַ עֲ לוֹ ת ִמ ּ ׁ ָשם אֵ ת אֲרוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר נִ ְק ָרא
אֲשר ִא ּתוֹ ִמ ַּבעֲ לֵ י יְ ּ ָ
הָ ָעם ׁ ֶ
בו אֶ ת אֲ רוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים אֶ ל
ׁ ֵשם ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ׁ ֵ
ישב הַ ְּכ ֻר ִבים ָעלָ יו) :ג( וַ יּ ְַר ִּכ ּ
אֲבינ ָָדב
ֲשר ַּבגִּ ְב ָעה וְ עֻ ּזָא וְ אַ ְחיוֹ ְּבנֵי ִ
אֲבינ ָָדב א ׁ ֶ
הו ִמ ּ ֵבית ִ
עֲ גָ לָ ה ח ֲָד ׁ ָשה וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
שאֻ ּ
ֲשר ַּבגִּ ְב ָעה ִעם אֲ רוֹ ן
אֲבינ ָָדב א ׁ ֶ
הו ִמ ֵּבית ִ
ֹנהֲגִ ים אֶ ת הָ עֲ גָ לָ ה ח ֲָד ׁ ָשה) :ד( וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
שאֻ ּ
הָ ֱאל ִֹהים וְ אַ ְחיוֹ הֹלֵ ְך ִל ְפנֵי הָ אָ רוֹ ן) :ה( וְ ָדוִ ד וְ כָ ל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל ְמ ַ ׂשח ֲִקים ִל ְפנֵי
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
וב ְמנ ַַענְ ִעים ּובְ צֶ ְלצֶ ִלים:
ובתֻ ּ ִפים ּ ִ
ובנְ בָ ִלים ּ ְ
וב ִכ ּנֹרוֹ ת ּ ִ
יְ הֹוָ ה ְּבכֹל עֲ צֵ י בְ רוֹ ִׁשים ּ ְ
טו הַ ָּבקָ ר:
ֹאו ַעד ּג ֶֹרן נָכוֹ ן וַ יִ ּ ְׁשלַ ח עֻ ּזָה אֶ ל אֲרוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים וַ ּיֹאחֶ ז בּ וֹ ִּכי ׁ ָש ְמ ּ
וַ ָיּב ּ
הו ׁ ָשם הָ ֱאל ִֹהים ַעל הַ ּ ׁ ַשל וַ יּ ָָמת ׁ ָשם ִעם אֲ רוֹ ן
)ז( וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ְּבעֻ זָּה וַ יּ ּ ֵַכ ּ
הוא
הָ ֱאל ִֹהים) :ח( וַ יִ ּחַ ר ְל ָדוִ ד ַעל א ׁ ֶ
ֲשר ּ ָפ ַרץ יְ הֹוָ ה ּ ֶפ ֶרץ ְּבעֻ זָּה וַ יִ ּ ְק ָרא לַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
ְ
הוא וַ ּיֹאמֶ ר אֵ יך יָבוֹ א
ּ ֶפ ֶרץ עֻ ּזָה ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :ט( וַ יִ ּ ָרא ָ ּדוִ ד אֶ ת יְ הֹוָ ה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
אֵ לַ י ֲארוֹ ן יְ הֹוָ ה) :י( וְ לֹא אָ בָ ה ָדוִ ד ְלהָ ִסיר אֵ לָ יו אֶ ת אֲ רוֹ ן יְ הֹוָ ה ַעל ִעיר ָ ּדוִ ד
ֵשב אֲ רוֹ ן יְ הֹוָ ה ּ ֵבית עֹבֵ ד ֱאדֹם הַ גִּ ִּתי
הו ָדוִ ד ּ ֵבית עֹבֵ ד אֱ דוֹ ם הַ גִּ ִּתי) :יא( וַ יּ ׁ ֶ
וַ יּ ַּטֵ ּ
ְ
ְ
לשה ח ֳָד ִׁשים וַ יְ בָ ֶרך יְ הֹוָ ה אֶ ת עֹבֵ ד ֱאדֹם וְ אֶ ת ָּכל ּ ֵביתוֹ ) :יב( וַ יּ ֻּגַ ד לַ ּ ֶמלֶ ך ָ ּדוִ ד
ְׁש ׁ ָ
ְ
בור ֲארוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים
לֵ אמֹר ּ ֵב ַרך יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ֵבית עֹבֵ ד ֱ
אדֹם וְ אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר לוֹ ַּבעֲ ּ
וַ יֵּלֶ ְך ָ ּדוִ ד וַ יּ ַַעל אֶ ת אֲ רוֹ ן הָ ֱאל ִֹהים ִמ ּ ֵבית עֹבֵ ד ֱאדֹם ִעיר ָ ּדוִ ד ְּבשִׂ ְמחָ ה) :יג( וַ יְ ִהי
ומ ִריא) :יד( וְ ָדוִ ד ְמכַ ְר ּ ֵכר
דו ֹנשְׂ אֵ י אֲ רוֹ ן יְ הֹוָ ה ִׁש ּ ׁ ָשה צְ ָע ִדים וַ יִ ּזְ ַּבח ׁשוֹ ר ּ ְ
ִּכי צָ עֲ ּ
גור אֵ פוֹ ד ָּבד) :טו( וְ ָדוִ ד וְ כָ ל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל ַמעֲ ִלים
ְּבכָ ל עֹז ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ָדוִ ד חָ ּ
ובקוֹ ל ׁשוֹ פָ ר) :טז( וְ הָ יָה ֲארוֹ ן יְ הֹוָ ה ָּבא ִעיר ָ ּדוִ ד
רועה ּ ְ
אֶ ת אֲ רוֹ ן יְ הֹוָ ה ִּב ְת ּ ָ
ְ
ומכַ ְר ּ ֵכר
וַתֵ ֶרא אֶ ת הַ ּ ֶמלֶ ך ָ ּדוִ ד ְמפַ זֵּז ּ ְ
ִּ
ומיכַ ל ַּבת ׁ ָש ּ
אול נִ ְׁש ְקפָ ה ְּב ַעד הַ חַ לּ וֹ ן ּ
גו אֹ תוֹ ִּב ְמקוֹ מוֹ ְּבתוֹ ךְ
או אֶ ת אֲרוֹ ן יְ הֹוָ ה וַ ַיּ ִּצ ּ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ ִּתבֶ ז לוֹ ְּב ִל ָּב ּה) :יז( וַ ּי ִָב ּ
ושלָ ִמים) :יח( וַ יְ כַ ל ָ ּדוִ ד
ֲשר נ ָָטה לוֹ ָ ּדוִ ד וַ יּ ַַעל ָ ּדוִ ד עֹלוֹ ת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ְׁ
הָ אֹ הֶ ל א ׁ ֶ
ְ
ֵמהַ עֲ לוֹ ת הָ עוֹ לָ ה וְ הַ ּ ְׁשלָ ִמים וַ יְ בָ ֶרך אֶ ת הָ ָעם ְּב ׁ ֵ
שם יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :יט( וַ יְ חַ ּלֵ ק ְלכָ ל

)ו(

ישה
יש חַ ּלַ ת לֶ חֶ ם אַ חַ ת וְ אֶ ְׁש ּפָ ר אֶ חָ ד וַ אֲ ִׁש ׁ ָ
יש וְ ַעד ִא ּ ׁ ָשה ְל ִא ׁ
הָ ָעם ְלכָ ל הֲ מוֹ ן יִ שְׂ ָראֵ ל ְלמֵ ִא ׁ
ְ
ָשב ָ ּדוִ ד ְלבָ ֵרך אֶ ת ּ ֵביתוֹ וַ ּ ֵתצֵ א ִמיכַ ל ַּבת
יש ְלבֵ יתוֹ ) :כ( וַ יּ ׁ ָ
אֶ חָ ת וַ ּיֵלֶ ְך ָּכל הָ ָעם ִא ׁ

אֲשר נִ גְ לָ ה הַ ּיוֹ ם
ֶׁ
ֹאמר ַמה ּנִ ְכ ַּבד הַ ּיוֹ ם ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל
אול ִל ְק ַראת ָ ּדוִ ד וַ ּת ֶ
ׁ ָש ּ
ֹאמר ָ ּדוִ ד אֶ ל ִמיכַ ל
ְל ֵעינֵי אַ ְמהוֹ ת עֲ בָ ָדיו ְּכ ִה ּגָ לוֹ ת נִגְ לוֹ ת אַ חַ ד הָ ֵר ִקים) :כא( וַ יּ ֶ
אֲשר ָּבחַ ר ִּבי ֵמאָ ִב ְ
ומ ָּכל ּ ֵביתוֹ ְלצַ ּוֹת אֹ ִתי נָגִ יד ַעל ַעם יְ הֹוָ ה
יך ּ ִ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
יתי ׁ ָשפָ ל ְּב ֵעינָי
ַעל יִ שְׂ ָראֵ ל וְ שִׂ חַ ְק ִּתי ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :כב( ּונְקַ לּ ִֹתי עוֹ ד ִמזֹּאת וְ הָ יִ ִ
אול לֹא הָ יָה לָ הּ
ֲשר אָ ַמ ְר ְּת ִע ּ ָמם ִא ָּכבֵ ָדה) :כג( ּ ְ
אֲמהוֹ ת א ׁ ֶ
וְ ִעם הָ ָ
ול ִמיכַ ל ַּבת ׁ ָש ּ
יָלֶ ד ַעד יוֹ ם מוֹ ָת ּה:

משנה

 -ידים פרק ד'

רו ַעל עֲ ֵרבַ ת הָ ַרגְ לַ יִ ם ׁ ֶש ִהיא ִמ ּ ְׁשנֵי לֻ גִּ ין וְ ַעד ִּת ְׁש ָעה
)א( בּ וֹ בַ ּיוֹ ם ְ
נו וְ גָ ְמ ּ
נִמ ּ
קַ ִּבין ׁ ֶשנִּ ְס ְ ּדקָ הֶ ׁ ,ש ִהיא ְט ֵמאָ ה ִמ ְד ָרסֶ ׁ ,ש ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,עֲ ֵרבַ ת הָ ַרגְ לַ יִ ם
ִּכ ְש ָמ ּה:
רע"ב ) -א( בו ביום .אפירקין דלעיל קאי
אמלתיה דר' שמעון בן עזאי ,דמיירי ביום
שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה .וכל
מקום שנאמר במשנה בו ביום ,על אותו היום
נאמר :נמנו .עמדו למנין ,לדעת מנין
המטמאים ומנין המטהרים ,וגמרו הדין על

פי הרוב :עריבת הרגלים .עריבה עשויה
לרחיצת הרגלים :שנסדקה .סמוך לשוליה,
ואינה מחזקת מים כדי רחיצת רגלו אחת:
טמאה מדרס .דעריבה קודם שנסדקה נמי
היו רגילים לישב בה ,והיתה משמשת ישיבה
עם מלאכתה :שר' עקיבא .היה חולק ואומר
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
עריבת הרגלים כשמה ,כלומר כשמה כן היא,
שאין שם מדרס עליה .ואין הלכה כר'

עקיבא:

לו
חו ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמןְּ ,כ ׁ ֵש ִרים ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָע ּ
רוָּ ,כל הַ זְ ּבָ ִחים ׁ ֶשנִּ זְ ְּב ּ
)ב( בּ וֹ בַ ּיוֹ ם אָ ְמ ּ
ומן הַ חַ ּ ָטאת .הַ ּ ֶפסַ ח ִּבזְ ַמ ּנוֹ  ,וְ הַ חַ ּ ָטאת
חוץ ִמן הַ ּ ֶפסַ ח ּ ִ
לַ ְּב ָע ִלים ְל ׁ ֵשם חוֹ בָ הּ ,
ְּבכָ ל זְ ָמןַ .ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף הָ אָ ׁ ָשם .הַ ּ ֶפסַ ח ִּבזְ ַמ ּנוֹ  ,וְ הַ חַ ּטָ את וְ הָ אָ ׁ ָשם
ושנַיִ ם זָקֵ ן ְּביוֹ ם
ְּבכָ ל זְ ָמן .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַעזַּאיִ ,מקֻ ָּב ְלנִ י ִמ ּ ִפי ִׁש ְב ִעים ּ ְׁ
חו
יבו אֶ ת ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ֶּבן עֲ ז ְַריָה ַּביְ ִׁשיבָ הֶ ׁ ,ש ָּכל הַ זְ בָ ִחים הַ ּ ֶנאֱכָ ִלין ׁ ֶשנִּ זְ ְּב ּ
ׁ ֶשהוֹ ִׁש ּ
ומן
חוץ ִמן הַ ּ ֶפסַ ח ּ ִ
לו לַ ְּב ָע ִלים ְל ׁ ֵשם חוֹ בָ הּ ,
ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמןְּ ,כ ׁ ֵש ִרים ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָע ּ
דו לוֹ חֲכָ ִמים:
הַ חַ ּ ָטאת ,לֹא הוֹ ִסיף ּ ֶבן ַע ּזַאי אֶ ָּלא הָ עוֹ לָ ה ,וְ לֹא הוֹ ּ
רע"ב ) -ב( כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן
כשרים .משנה זו מתחילת מסכת זבחים היא

שנויה ,ושם פירשנוה:

שר ָענִ י.
יעיתּ .גָ זַר ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ןַ ,מ ְע ַ ׂ
רוַ ,ע ּמוֹ ן ּומוֹ אָ ב ָמה הֵ ן ַּב ְׁש ִב ִ
)ג( בּ וֹ בַ ּיוֹ ם אָ ְמ ּ
שר ׁ ֵשנִ י .אָ ַמר ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ,אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן
וְ גָ זַר ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָהַ ,מעֲ ֵ ׂ
עֲ ז ְַריָהָ ,עלֶ ָ
יך ְראָ יָה ְללַ ֵמדֶ ׁ ,שאַ ּ ָתה ַמ ְח ִמירֶ ׁ ,ש ָּכל הַ ּ ַמ ְח ִמירָ ,עלָ יו ְראָ יָה ְללַ ּ ֵמד.
יתי ִמ ּ ֵס ֶדר הַ ּ ׁ ָשנִ ים,
אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ֶּבן עֲ ז ְַריָה ,יִ ְׁש ָמ ֵעאל אָ ִחי ,אֲ נִ י לֹא ִׁשנִּ ִ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץ,
ַט ְרפוֹ ן אָ ִחי ִׁש ּנָה ,וְ ָעלָ יו ְראָ יָה ְללַ ּ ֵמד .הֵ ִׁשיב ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ןִ ,מצְ ַריִ ם ּ
יעית ,אַ ף ַע ּמוֹ ן ּומוֹ אָ ב
שר ָענִ י ַּב ּ ְׁש ִב ִ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץַ ,מה ּ ִמצְ ַריִ ם ַמ ְע ַ ׂ
ַע ּמוֹ ן ּומוֹ אָ ב ּ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץַ ,ע ּמוֹ ן
שר ָענִ י ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ַמ ְע ַ ׂ
יעית .הֵ ִׁשיב ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָהָּ ,בבֶ ל ּ
שר
יעית ,אַ ף ַע ּמוֹ ן ּומוֹ אָ ב ַמעֲ ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י ַּב ּ ְׁש ִב ִ
חוצָ ה לָ אָ ֶרץַ ,מה ָּבבֶ ל ַמעֲ ֵ ׂ
ּומוֹ אָ ב ּ
שר ָענִ י,
אוהָ ַמ ְע ַ ׂ
ׁ ֵשנִ י ַּב ּ ְׁש ִב ִ
יעית .אָ ַמר ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ןִ ,מצְ ַריִ ם ׁ ֶש ִהיא ְקרוֹ בָ ה ,עֲ ָ ׂש ּ
יעית ,אַ ף ַע ּמוֹ ן ּומוֹ אָ ב ׁ ֶשהֵ ם ְקרוֹ ִבים,
יו עֲ נִ יֵּי יִ שְׂ ָראֵ ל נִ ְס ָמ ִכים ָעלֶ יהָ ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ
יעית .אָ ַמר לוֹ
יו עֲ נִ יֵּי יִ שְׂ ָראֵ ל נִ ְס ָמ ִכים עֲ לֵ יהֶ ם ַּב ּ ְׁש ִב ִ
נַעֲ שִׂ ים ַמ ְע ַ ׂ
שר ָענִ יֶ ׁ ,שיִ ּ ְה ּ
ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה ,הֲ ֵרי אַ ּ ָתה ִּכ ְמהַ ּנָן ָממוֹ ן ,וְ אֵ ין אַ ּ ָתה אֶ ָּלא ְּכ ַמ ְפ ִסיד
ומטָ רֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )מלאכי ג(,
נְ פָ ׁשוֹ ת ,קוֹ בֵ ַע אַ ּ ָתה אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִמ ְ ּלהוֹ ִריד ַטל ּ ָ
ָ
שר
אֲמ ְר ּ ֶתם בַ ּ ֶמה ְקבַ עֲ נוך הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
הֲ יִ ְקבַ ע אָ ָדם אֱ ל ִֹהים ִּכי אַ ּ ֶתם קֹבְ ִעים אֹ ִתי וַ ַ
ש ַעֲ ,ה ֵרינִ י ְּכ ֵמ ִׁשיב ַעל ַט ְרפוֹ ן אָ ִחי ,אֲ בָ ל לֹא ְל ִענְ יַן
רומה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
וְ הַ ְּת ּ ָ
שה חָ ָד ׁש,
ֵינו ַמעֲ ֶׂ
שה י ׁ ָ
ְּדבָ ָריוִ ,מצְ ַריִ ם ַמעֲ ֶ ׂשה חָ ָד ׁש ובָ בֶ ל ַמעֲ ֶ ׂ
ָשן ,וְ הַ נִּ ּדוֹ ן ׁ ֶש ְ ּלפָ נ ּ
ָשןִ ,מצְ ַריִ ם
שה חָ ָד ׁש ִמ ּ ַמעֲ ֶ ׂשה י ׁ ָ
שה חָ ָד ׁש ִמ ּ ַמעֲ ֶ ׂשה חָ ָד ׁש ,וְ אַ ל יִ ּדוֹ ן ַמעֲ ֶ ׂ
יִ ּדוֹ ן ַמעֲ ֶ ׂ
ֵינו ַמעֲ ֵ ׂשה זְ קֵ נִ ים ,יִ ּדוֹ ן
ַמעֲ ֵ ׂשה זְ קֵ נִ ים ּובָ בֶ ל ַמעֲ ֵ ׂשה נְ ִב ִ
נִדוֹ ן ׁ ֶש ְ ּלפָ נ ּ
יאים ,וְ הַ ּ ּ
נו
יאים .נִ ְמ ּ
שה זְ קֵ נִ ים ִמ ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂשה נְ ִב ִ
ַמעֲ ֵ ׂשה זְ קֵ נִ ים ִמ ּ ַמעֲ ֵ ׂשה זְ קֵ נִ ים ,וְ אַ ל יִ ּדוֹ ן ַמעֲ ֵ ׂ
וכ ׁ ֶש ָּבא ַר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ֶבן
יעיתְ ּ .
שר ָענִ י ַּב ּ ְׁש ִב ִ
רוַ ,ע ּמוֹ ן ּומוֹ אָ ב ְמ ַע ּ ְׂש ִרין ַמ ְע ַ ׂ
וְ גָ ְמ ּ
דוש הָ יָה לָ כֶ ם ְּבבֵ ית
לוד ,אָ ַמר לוֹ ָ ,מה חִ ּ ּ ׁ
ֻּד ְר ַמ ְס ִקית אֵ צֶ ל ַר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר ְּב ּ
שר ָענִ י
רוַ ,ע ּמוֹ ן ּומוֹ אָ ב ְמ ַע ּ ְׂש ִרים ַמ ְע ַ ׂ
נו וְ גָ ְמ ּ
הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש הַ ּיוֹ ם .אָ ַמר לוֹ  ,נִ ְמ ּ
יראָ יו ּובְ ִריתוֹ
יעזֶר וְ אָ ַמר )תהלים כה( ,סוֹ ד יְ ָי ִל ֵ
יעיתָּ .בכָ ה ַר ִּבי א ֱִל ֶ
ַּב ּ ְׁש ִב ִ
חוש ּו ְל ִמנְ יַנְכֶ םְ ,מקֻ ָּבל אֲנִ י ֵמ ַר ָּבן יוֹ חָ נָן ּ ֶבן
יעם .צֵ א וֶ אֱ מֹר לָ הֶ ם ,אַ ל ּ ָת ּ ׁ
ְלהוֹ ִד ָ
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
משה ִמ ִּסינַיֶ ׁ ,ש ַע ּמוֹ ן ּומוֹ אָ ב
ַז ַּכאיֶ ׁ ,ש ּ ׁ ָש ַמע ֵמ ַרבּ וֹ  ,וְ ַרבּ וֹ מֵ ַרבּ וֹ ַעד הֲלָ כָ ה ְל ׁ ֶ
יעית:
שר ָענִ י ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ְמ ַע ּ ְׂש ִרין ַמ ְע ַ ׂ
רע"ב ) -ג( עמון ומואב מה הן בשביעית.
אין זה עמון ומואב שטהרו בסיחון שהיא
נחלת ראובן וגד ,דההיא ארץ ישראל היא,
אפילו אם תמצא לומר שלא כבשוה עולי בבל
על כרחך שביעית נוהגת בה ,דהא תנן
במסכת שביעית פרק הפיגם ,שלש ארצות
לביעור ,יהודה ועבר הירדן והגליל .ועבר
הירדן היא ארץ סיחון .אלא בשאר ארץ עמון
ומואב שלא טהרו בסיחון ולא כבשו מעולם
איירי .תדע ,מדמייתי עלה מבבל וממצרים:
לא שיניתי מסדר השנים .של עולם .אחר
השנה של מעשר עני מביאין מעשר שני ,והרי
בששית מעשר עני ,לפיכך ראוי בשביעית

מעשר שני :המעשר והתרומה .ועל כרחך
המעשר האמור כאן מעשר שני הוא ,דומיא
דתרומה שהיא קודש ,ולא מעשר עני שהוא
חול גמור ,ואין לדחות מעשר שני מפני
עניים :כמשיב על דברי טרפון .לסייע לו:
אבל לא לענין דבריו .כלומר ולא מטעמיה:
מצרים מעשה חדש .שהזקנים שהיו אחר
עזרא תיקנו להפריש מעשר במצרים :ובכל
מעשה ישן .תקנת נביאים שהיו קודם חרבן
הבית ,ונשכח הדבר ,דשמא לא היה צורך
עניים באותה שעה :עשה נביאים .ועל פי
נבואה עשו הוראת שעה ,ואין למדים ממנה:

הודה ּגֵר ַע ּמוֹ נִ י וְ ָע ַמד ִלפְ נֵיהֶ ן ְּבבֵ ית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש .אָ ַמר לָ הֶ םָ ,מה
)ד( בּ וֹ בַ ּיוֹ ם ָּבא יְ ּ ָ
סור אָ ּ ָתה .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע,
אֲ נִ י לָ בוֹ א בַ ּקָ הָ ל .אָ ַמר לוֹ ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,אָ ּ
תוב אוֹ ֵמר )דברים כג( ,לֹא ָיבֹא ַע ּמוֹ נִי
מֻ ּ ָתר אָ ּ ָתה .אָ ַמר לוֹ ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,הַ ָּכ ּ
ירי וְ גוֹ ' .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,וְ ִכי ַע ּמוֹ נִ ים
ּומוֹ אָ ִבי ִּב ְקהַ ל ה' ּגַ ם ּדוֹ ר עֲ שִׂ ִ
וב ְל ּ ֵבל אֶ ת ָּכל הָ אֻ ּמוֹ ת,
ּומוֹ אָ ִבים ִּב ְמקוֹ ָמן הֵ ןְּ ,כבָ ר ָעלָ ה סַ נְ חֵ ִריב ֶמלֶ ְך אַ ּ ׁש ּור ּ ִ
תודוֹ ֵתיהֶ ם ׁשוֹ ֵ ׂש ִתי וְ אוֹ ִריד ַּכ ִּביר
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה י( ,וְ אָ ִסיר גְּ בֻ לוֹ ת ַע ּ ִמים וַ עֲ ּ
תוב אוֹ מֵ ר )ירמיה מט( ,וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן אָ ִׁשיב אֶ ת
יוֹ ְׁש ִבים .אָ ַמר לוֹ ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ,הַ ָּכ ּ
מר )עמוס ט(,
תוב אוֹ ֵ
בות ְּבנֵי ַע ּמוֹ ןְ ּ ,
רו .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,הַ ָּכ ּ
וכבָ ר חָ זְ ּ
ְׁש ּ
ירוהו לָ בוֹ א בַ ּקָ הָ ל:
בוִ .ה ִּת ּ ּ
בות ַע ּ ִמי יִ שְׂ ָראֵ ל )וִ יהו ָּדה( ,וַ עֲ ַדיִ ן לֹא ׁ ָש ּ
וְ ׁ ַש ְב ִּתיאֶ ת ְׁש ּ
רע"ב ) -ד( שנאמר ואסיר גבולות עמים.
שהיה מגלה בני עיר זו ומושיבן בעיר אחרת,
ומגלה בני עיר אחרת ומושיבן בעיר זו:
ושבתי את שבות עמי ישראל ועדיין לא שבו.
וכשם שאלו לא שבו כך אלו לא שבו :והתירו
לבוא בקהל .דכיון דמשבעים האומות אין

אסור לבוא בקהל אלא עמוני ומואבי עד
עולם ,ומצרי ואדומי דור ראשון ושני ,השתא
שאין אלו האומות ידועים שכבר נתבלבלו
ונתערבו בין שאר האומות ,אמרינן כל דפריש
מרובא פריש ,וכל המתגייר מותר לבוא בקהל
מיד:

גום ׁ ֶש ְּכ ָתבוֹ ִעבְ ִרית
גום ׁ ֶש ְּב ֶעזְ ָרא וְ ׁ ֶש ְּב ָדנִ ּיֵאלְ ,מ ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ יּ ָָדיִ םַ ּ .ת ְר ּ ּ
)ה( ּ ַת ְר ּ ּ
וכ ָתב ִע ְב ִרי ,אֵ ינוֹ ְמ ַט ּ ֵמא אֶ ת הַ יּ ָָדיִ םְ .לעוֹ לָ ם אֵ ינוֹ
גוםְ ּ ,
וְ ִע ְב ִרית ׁ ֶש ְּכ ָתבוֹ ּ ַת ְר ּ ּ
ורית ַעל הָ עוֹ ר ובַ ְ ּדיוֹ :
נו אַ ּ ׁש ּ ִ
ְמ ַט ּ ֵמאַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְכ ְּתבֶ ּ ּ
רע"ב ) -ה( תרגום שכתבו עברית .תרגום שבדניאל ועזרא וכגון כדנא תימרון להון שבירמיה )י'(,
אם כתבו בלשון הקודש ,וכן דברי הנביא הנאמרים בלשון הקודש שכתבן תרגום ,אין מטמאים את
הידים :כתב עברי .הכתב שבא מעבר הנהר .והכותיים כותבים בו עד היום ,וישראל היו משתמשין
באותו כתב בדברי חול .ובמטבעות של כתב הנמצאים בידינו היום שהיו מזמן מלכי ישראל,
מפותחות באותו כתב .אבל הכתב שאנו כותבים בו ספרים היום ,כתב אשורי הוא נקרא ,והוא הכתב
שהיה בלוחות .ונקרא אשורי ,שהוא המאושר שבכתיבות ,לשון באשרי כי אשרוני בנות )בראשית ל'(:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
רושיםֶ ׁ ,שאַ ּ ֶתם אוֹ ְמ ִריםִּ ,כ ְתבֵ י
נו עֲ לֵ יכֶ ם ּ ְפ ּ ִׁ
)ו( אוֹ ְמ ִרים צְ דוֹ ִקים ,קוֹ ְב ִלין אָ ּ
ירם אֵ ינָם ְמ ַט ּ ְמ ִאין אֶ ת הַ ּי ָָדיִ ם .אָ ַמר
הֲמ ָ
הַ ּק ֶֹד ׁש ְמ ַט ּ ְמ ִאין אֶ ת הַ ּי ַָדיִ ם ,וְ ִס ְפ ֵרי ִ
רושים אֶ ָּלא זוֹ ִב ְלבָ דֲ ,ה ֵרי הֵ ם
נו ַעל הַ ּ ְפ ּ ִׁ
ַר ָּבן יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ז ַַּכאי ,וְ ִכי אֵ ין לָ ּ
רו לוֹ ,
אוֹ ְמ ִריםַ ,עצְ מוֹ ת חֲמוֹ ר ְטהוֹ ִרים ,וְ ַעצְ מוֹ ת יוֹ חָ נָן כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל ְט ֵמ ִאים .אָ ְמ ּ
שה אָ ָדם ַעצְ מוֹ ת אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ ּ ַת ְרוָ דוֹ ת .אָ ַמר
ְל ִפי ִח ָּב ָתן ִהיא טֻ ְמאָ ָתןֶ ׁ ,שלּ ֹא יַעֲ ֶ ׂ
יבין
ירם ׁ ֶשאֵ ינָן ח ֲִב ִ
הֲמ ָ
לָ הֶ ם ,אַ ף ִּכ ְתבֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש ְל ִפי ִח ָּב ָתן ִהיא טֻ ְמאָ ָתן ,וְ ִספְ ֵרי ִ
אֵ ינָן ְמ ַט ּ ְמ ִאין אֶ ת הַ יּ ָָדיִ ם:
רע"ב ) -ו( אומרין צדוקין .המכחישין תורה
שבעל פה נקראים צדוקים ,על שם צדוק
וביתוס תלמידיו של אנטיגנוס איש סוכו
שהתחילו בקלקלה זו תחילה .לפי ששמעו
מאנטיגנוס רבן אל תהיו כעבדים המשמשין
את הרב על מנת לקבל פרס .אמרו ,אפשר
פועל טורח ועושה מלאכה כל היום כולו
ולערב אינו מקבל שכר ,ופירשו מדברי
חכמים ,ונתחברו עמהם כתות מישראל ,ועד
היום הזה נשארו מהם פליטים במצרים
בדמשק ובקוסטאנטינ"א ,והם לשכים בעינינו
ולצנינים בצדנו ,ואנו קורים להם קראים ,לפי
שאין להם אלא המקרא בלבד :קובלין אנו

עליכם .מתרעמים אנו על מדותיכם:
פרושים .לחכמי ישראל היו קורין פרושים,
לפי שאוכלין חוליהן בטהרה ופרושים ממגע
עם הארץ ,דתנן בגדי עם הארץ מדרס כו':
תרוודות .כפות שאוכלים בהן .לשון מלא
תרווד רקב :אף ספרי הקודש לפי חיבתן היא
טומאתן .שלא יעשם אדם שטיחין על גבי
בהמה .ולפי דבריהם היה משיב להם ,ולא
לפי האמת .דטעמא דספרי הקודש מטמאין
את הידים ,כדי שלא יביאו הספרים לידי
פסידא ,שהעכברים המצויין אצל האוכלים
היו מפסידים את הספרים ,כדפרשינן בסוף
זבים:

רושיםֶ ׁ ) ,שאַ ּ ֶתם ְמ ַטהֲ ִרים אֶ ת הַ נִּ צּוֹ ק.
נו עֲ לֵ יכֶ ם ּ ְפ ּ ִׁ
)ז( אוֹ ְמ ִרים צְ דוֹ ִקין ,קוֹ ְב ִלין אָ ּ
נו עֲ לֵ יכֶ ם צְ דוֹ ִקיםֶ ׁ (,שאַ ּ ֶתם ְמ ַט ֲה ִרים אֶ ת אַ ּ ַמת
אוֹ ְמ ִרים הַ ּ ְפ ּ ִׁ
רושים ,קוֹ ְב ִלין אָ ּ
רושים,
נו עֲ לֵ יכֶ ם ּ ְפ ּ ִׁ
הַ ּ ַמיִ ם הַ ָּבאָ ה ִמ ּ ֵבית הַ ְ ּקבָ רוֹ ת .אוֹ ְמ ִרים צְ דוֹ ִקין ,קוֹ בְ ִלין אָ ּ
יקו,
אֲמ ִתי ׁ ֶש ִהזִ ּ ּ
יקו ,חַ יּ ִָבין ,וְ ַעבְ ִ ּדי וַ ָ
) ׁ ֶשאַ ּ ֶתם אוֹ ְמ ִריםׁ ,שוֹ ִרי וַ חֲמוֹ ִרי ׁ ֶש ִהזִ ּ ּ
טורין(ָ .מה ִאם ׁשוֹ ִרי וַ חֲמוֹ ִרי ׁ ֶשאֵ ינִ י חַ יָּב ָּבהֶ ם ִמצְ וֹ ת ,הֲ ֵרי אֲנִ י חַ יָּב ְּבנִ זְ קָ ן.
ּ ְפ ּ ִ
רו לָ הֶ ם,
ַע ְב ִ ּדי וַ ָ
אֲמ ִתי ׁ ֶשאֲנִ י חַ יָּב ָּבהֶ ן ִמצְ וֹ ת ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשאֱ הֵ א חַ יָּב ְּבנִ זְ קָ ן .אָ ְמ ּ
אֲמ ִתי,
רו ְּב ַעבְ ִ ּדי ּובַ ָ
אֲמ ְר ּ ֶתם ְּב ׁשוֹ ִרי וַ חֲמוֹ ִריֶ ׁ ,שאֵ ין ָּבהֶ ם ַ ּד ַעתּ ,ת ְ
לֹאִ .אם ַ
ֹאמ ּ
ְ
ישוֹ ׁ ֶשל אַ חֵ ר ֶואֱהֵ א חַ יָּב
ׁ ֶשיּ ֵׁש ָּבהֶ ם ַ ּד ַעתֶ ׁ ,ש ִאם אַ ְקנִ יטֵ ם ,יֵלֵ ך וְ י ְַד ִליק גְּ ִד ׁ
ְל ׁ ַש ֵּלם:
רע"ב ) -ז( מטהרים את הניצוק .דתנן
במסכת מכשירין ,כל הניצוק ,טהור .אם
מערה מכלי טהור לכלי טמא ,מה שנשאר
בכלי העליון ,טהור ,דניצוק אינו חיבור :אמת
המים הבאה מן הקברות .מודו בה צדוקים

דטהורה ,דכתיב )ויקרא י"א( מקוה מים יהיה
טהור :שהרי אין בהם דעת .שיכוונו להפסיד
ממון לבעליהן:ילך וידליק גדישו של אחר.
ונמצא מפסיד את רבו מאה מנה בכל יום:

רושיםֶ ׁ ,שאַ ּתֶ ם כּ וֹ ְת ִבין אֶ ת הַ ּמוֹ ׁ ֵשל
ילי ,קוֹ בֵ ל אֲנִ י עֲ לֵ יכֶ ם ּ ְפ ּ ִׁ
)ח( אָ ַמר צְ דוֹ ִקי גְ ִל ִ
ָ
יליֶ ׁ ,שאַ ּ ֶתם
נו ָעלֶ יך צְ דוֹ ִקי גְ ִל ִ
משה ַּב ּ ֵגט .אוֹ ְמ ִרים ּ ְפ ּ ִׁ
ֶׁ
ִעם
רושים ,קוֹ ְב ִלין אָ ּ
ְּכוֹ ְת ִבים אֶ ת הַ ּמוֹ ׁ ֵשל ִעם הַ ּ ׁ ֵשם ַּב ָ ּדף ,וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ׁ ֶשאַ ּ ֶתם כּ וֹ ְת ִבין אֶ ת
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ִמי ה'
ֶאֱמר )שמות ה( ,וַ יּ ֶ
הַ ּמוֹ ׁ ֵשל ִמ ְל ַמ ְעלָ ן וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשם ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטןֶ ׁ ,ש ּנ ַ
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
הו אוֹ ֵמר )שם ט( ,ה'
אֲ ׁ ֶשה אֶ ְׁש ַמע ְּבקֹלוֹ ְל ׁ ַש ַּלח אֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְ ּ .
וכ ׁ ֶש ָּלקָ ה ַמ ּ
הַ ַ ּצ ִּדיק:
רע"ב ) -ח( צדוקי גלילי .צדוקי שהיה מארץ
הגליל :המושל עם משה בגט .שהיו מונים
לשנות המלכים וכותבים בכך וכך למלך
פלוני ,ובסוף הגט כותבין כדת משה וישראל,
וגנאי הדבר למשה :את המושל מלמעלן ואת
השם מלמטן .שמקדימין שם פרעה לשם

גמרא

השם ,דכתיב ויאמר פרעה מי ה' :וכלשקה
פרעה מה הוא אומר ה' הצדיק .כדי שלא
להשלים המסכתא במי ה' אשר אשמע בקולו,
משום אל תעמוד בדבר רע ,השלים בה'
הצדיק:

 -נדה דף כ' ע"א

רבי אמי בר אבא אמר וכולן עמוק מכן טמא דיהה מכן נמי טמא חוץ
משחור אלא מאי אהני שיעוריה דרבנן לאפוקי דיהה דדיהה ואיכא דאמרי
רמי בר אבא אמר וכולן עמוק מכן טהור דיהה מכן טהור חוץ משחור
ולהכי מהני שיעוריה דרבנן בר קפרא אמר וכולן עמוק מכן טמא דיהה
מכן טהור חוץ ממזג שעמוק מכן טהור דיהה מכן טהור בר קפרא אדיהו
ליה ודכי אעמיקו ליה ודכי אמר רבי חנינא כמה נפיש גברא דלביה
כמשמעתיה:
רש"י על הגמרא
דיהה דדיהה  -שנדחה ממראיתו יותר מדאי:
עמוק מכן טהור  -אם מאותו מראה הוא
אבל אם האדים הרבה עד שבא לכלל אחד

זוהר

משאר המראות של מעלה הימנו הרי בא
לחדא מהנך דמתני' :אדיהו ליה  -דם הדומה
למזגא:

– יתרו דף צב' ע"א

קודא כ"דְ ,ל ֶמהֱוִ י ָּד ִכיר יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבתְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר זָכוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת
ּ ִפ ּ ּ ָ
דוכ ָרנָא ְ ּדנַיְ יחָ א
דוכ ּ ֵתי ,יוֹ ָמא ּ ּ ְ
ינון ּ ּ ְ
ְלקַ ְ ּד ׁשוֹ ָ .רזָא ְ ּד ׁ ַש ָּבת ,הָ א אוֹ ִק ְ
ימנָא ְּבכָ ל ִא ּ ּ
יתא
ומאן ְ ּדנ ִָטיר ׁ ַש ָּבתְּ ,כ ִאילּ ּו נ ִָטיר אוֹ ַריְ ָ
יתאַ ּ .
יהו ְּכלָ לָ א ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ְ ּד ָע ְל ָמא וְ ִא ּ
דושיןַ .מאן
יה ְּבכָ ל זִ ינֵי ִק ּ ִׁ
דוכ ָרנָא ְ ּד ׁ ַש ָּבתְ ,לקַ ְ ּד ׁ ָשא לֵ ּ
כּ ָֹּלא .וְ הָ א ִא ְּת ַמרְ ּ ּ ,
ְ
ְ
יה
יהַ ,מאן ְ ּד ִא ְד ַּכר ׁ ַש ָּבתּ ָ ,צ ִריך ְלקַ ְ ּד ׁ ָשא לֵ ּ
ְּד ִא ְד ַּכר ְל ַמ ְל ָּכאִ ,א ְּצ ְט ִריך ְלבָ ְרכָ א לֵ ּ
נוק ָּבא) .ודא בלא פרודא( יוֹ ם
יהו ְל ּ ְ
וְ הָ א ִא ְּת ַמר :זָכוֹ ר ִל ְד ּ ָ
יהוָ ׁ .שמוֹ ר ִא ּ
כורא ִא ּ
ישא ִע ָּלאָ הַ ,עד סוֹ פָ א ְ ּדכָ ל ַ ּד ְרגִּ ין,
נותאְּ ,ד ַת ְליָא ֵמ ֵר ׁ ָ
ימ ּ ָ
ׁ ַש ָּבתָ ,רזָא ְ ּדכָ ל ְמהֵ ָ
יהו כּ ָֹּלא:
ׁ ַש ָּבת ִא ּ
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ו'
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ז
)א( מלאכות שחייבין עליהן סקילה וכרת במזיד או קרבן חטאת בשגגה מהן אבות ומהן
תולדות ומנין כל אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ואלו הן החרישה והזריעה
והקצירה והעימור והדישה והזריה והברירה והטחינה וההרקדה והלישה והאפיה
והגזיזה והלבון והנפוץ והצביעה והטויה ועשיית הנירין והנסכת המסכה והאריגה
והבציעה והקשירה וההתרה והתפירה והקריעה והבנין והסתירה וההכאה בפטיש
והצידה והשחיטה וההפשטה וההעבדה ומחיקת העור וחתוכו והכתיבה והמחיקה
והשרטוט וההבערה והכיבוי וההוצאה מרשות לרשות:
)ב( כל אלו המלאכות וכל שהוא מענינם הם הנקראין אבות מלאכות כיצד הוא ענינן
אחד החורש או החופר או העושה חריץ הרי זה אב מלאכה שכל אחת ואחת מהן
חפירה בקרקע וענין אחד הוא:
)ג( וכן אחד הזורע זרעים או הנוטע אילנות או המבריך אילנות או המרכיב או הזומר
כל אלו אב אחד הן מאבות מלאכות וענין אחד הוא שכל אחת מהן לצמח דבר הוא
מתכוין:
)ד( וכן אחד הקוצר תבואה או קטנית או הבוצר ענבים או הגודר תמרים או המוסק
זיתים או האורה תאנים כל אלו אב מלאכה אחת הן שכל אחת מהן לעקור דבר
מגידוליו מתכוון ועל דרך זו שאר האבות:

לע"נ

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

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

טעון גניזה

