חומש ויקרא
פרק א
הקדמה:
בסוף ספר שמות מסופר ,שלאחר שמשה רבנו סיים להקים את המשכן עפ"י צו ה' ,ה' "ירד" על אהל מועד
ושכן עליו; "ויכס הענן את אהל מועד ,וכבוד ה' מלא את המשכן" ולכן" :ולא יכֹל משה לבוא אל אהל מועד
כי שכן עליו הענן ,וכבוד ה' מלא את המשכן" .מפאת קדושתו הרבה של המקום -משה לא יכול להכנס אליו.
כדוגמת אדם פשוט מישראל שלא יוכל להכנס לקדש הקדשים וכד' .לכן ,כאשר ה' רוצה לדבר עם משה ,ה'
צריך לקרוא לו שיכנס ,ולכן:
(א) ויקרא ה' אל משה וידבר ידוד אליו מאהל מועד לאמר שיאמר לבני ישראל:
(ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כל אדם כי שירצה יקריב להקריב מכם קרבן לידוד הכוונה לקרבן נדר
או נדבה -שתלוי ברצונו של האדם ,יקריב את קרבנו מן הבהמה אך מכיוון שבלשון התורה המילה "בהמה"
כוללת בתוכה גם חיות ,לכן התורה מפרטת מאילו סוגים של בהמה מותר להקריב קרבן זה :מן הבקר
(לדוגמא :פר ,שור ,עגל) ומן הצאן (המונח "צאן" -מתחלק לשניים; כבשים -שה ,איל ,כבש ,עזים -שה ,תיש,
גדי ,שעיר) רק מהם תקריבו את קרבנכם:
(ג) וכעת התורה מפרטת את סדר ההקרבה בכל מין ומין ,ומתחילה מן הבקר :אם עלה קרבנו מן הבקר אזי
זכר תמים שלם ,ללא פצע יקריבנו ,אל פתח חצר אהל מועד יקריב יביא אתו לרצנו כדי שע"י כך יהיה בעל
הקרבן רצוי לפני ידוד :יש לשים לב שקרבן זה הוא קרבן עולה .קרבן עולה מיוחד מכל הקרבנות בכך שכולו
עולה לה' ,ואין לכהנים או לבעל הקרבן אכילה בו (את העור של קרבן העולה מקבל הכהן) .יש לציין עוד,
שיש מומים רבים שמתגלים בבהמה לאחר שנשחטה ולא לפני כן.
(ד) לאחר שבעל הקרבן יביא את קרבנו לחצר אהל מועד ,הוא צריך וסמך ידו להשעין את ידיו על ראש
העלה הקרבן ,ובכך ונרצה לו הקרבן יהיה רצוי לכפר עליו על מביאו:
(ה) ושחט בעל הקרבן את בן הבקר לפני ידוד ,ואת דם הקרבן שנשחט יקבל הכהן בכלי המיוחד לכך,
ולאחר מכן והקריבו (מלשון "להתקרב") בני אהרן הכהנים את הדם אל המזבח וזרקו את הדם על המזבח
מסביב אשר פתח אהל מועד:
(ו) והפשיט בעל הקרבן את העלה מהעור שלה ונתח ויחתוך אֹתה לנתחיה לחלקים הטבעיים שלה,
לדוגמא :יחתוך את השוק בצורה כזו שתשאר שלמה ,ולא יחתוך גם אותה לחתיכות:
(ז) כאן התורה עוברת לספר מה הכהנים כבר עשו לפני כן ונתנו (בעבר) בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו
וסידרו עצים על האש:
(ח) וכעת ,לאחר שהכהנים כבר סידרו את העצים על האש :וערכו וסידרו בני אהרן הכהנים את הנתחים
שבעל הקרבן חתך ,וכן את הראש ואת הפדר שכבת שומן המפרידה בין האיברים הפנימיים של הבהמה
(מילה אחרת ל"פדר" היא "חֵ לֵב") על העצים אשר על האש אשר על המזבח:
(ט) וקרבו המעיים של הבהמה וכרעיו השוקיים -החלק התחתון של הרגל ירחץ במים מהדם והלכלוך
והקטיר ושרף באש הכהן את הכל המזבחה על המזבח עלה אשה קרבן שהוא ריח ניחוח עושה "נחת רוח"
לידוד :ס הסברנו בכיתה ,שה' רואה איך שהאדם כ"כ התאמץ בעשיית כל הפעולות האלו ,ושאת הכל הוא
עושה למען ה' -אזי זה עושה לה' נחת רוח.
הקדמה:
בפסוקים הקודמים למדנו כיצד מקריבים את עולת הבקר ,וכעת התורה תלמד אותנו כיצד מקריבים את
עולת הצאן .בעצם ,סדר הקרבתם שווה ,אך התורה מקצרת בפרטים כאן משום שכבר כתבה אותם לעיל
בעולת הבקר .מאידך גיסא ,התורה תכתוב פרטים כאן שלא כתבה בעולת הבקר -אך נכונים הם גם לשם.
עולת הצאן
(י) ואם מן הצאן הוא מקריב את קרבנו ,יקריב מן הכשבים כבשים או מן העזים לעלה זכר תמים שלם ,ללא
פצע יקריבנו:
(יא) ושחט אתו לאחר סמיכת הידיים על הקרבן על ירך צד המזבח צפנה צפונית למזבח לפני ידוד וזרקו בני
אהרן הכהנים את דמו על קיר המזבח סביב :הסברנו והראינו בכיתה ,שצפונית מעט למזבח היו קבועות
ברצפת המקדש ט בעות ,כדי שבעל הקרבן יֵעזר בהן על מנת לשחוט את קרבנו .פרט זה למשל נכון גם לגבי
עולת הבקר ,למרות שלא נכתב שם.
(יב) ונתח וחתך בעל הקרבן אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו חלבו (שכבת שומן המפרידה בין החלקים
הפנימיים של הבהמה) וערך וסידר הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח:
(יג) והקרב המעיים של הבהמה והכרעים השוקיים של הבהמה -החלק התחתון שברגל ירחץ במים ,והקריב
הכהן את הכל הכוונה :הנתחים ,הראש ,הפדר ,הקרב והכרעיים והקטיר ושרף המזבחה ,קרבן עלה הוא,
אשה קרבן שעושה ריח ניחח נחת רוח לידוד :פ
עולת העוף
(יד) ואם מן העוף עלה קרבנו לידוד אז ממה יקריב? והקריב מן התרים עוף ממשפחת היונים או מן בני
היונה בן של יונה את קרבנו:

(טו) והקריבו (מלשון "להתקרב") הכהן אל המזבח ,ושם ,על המזבח -ומלק וחתך את ראשו של העוף
והקטיר המזבחה ,ונמצה וסחט את דמו על קיר המזבח :את דם העוף אי אפשר לקבל לתוך כלי (כמו את דם
הבהמה) משום שלעוף אין הרבה דם ,לכן לוחצים וסוחטים את ראשו וגופו על קיר המזבח עד שיתמצה דמו.
כמו כן העברנו בכיתה "קורס שחיטה מזורז" והדגמנו בכיתה כיצד מולקים את ראש העוף.
(טז) והסיר הכהן את מראתו היינו ,מקום הפסולת והצואה בתוך גופו של העוף בנֹצתה עם הנוצות שהיו על
המוראה והשליך אֹתה אצל ליד המזבח קדמה לכיוון מזרח אל תוך מקום הדשן מעין בור קטן ברצפה,
במזרחו של כבׁש ,שלשם היו משליכים את מוראות העופות ,וכן היו שמים שם דברים נוספים (שאין הם
מעניין הפסוקים כרגע):
(יז) ושסע וחתך (וקרע) הכהן אתו את העוף בכנפיו בגבו ,אך לא יבדיל לא יפריד את שתי הכנפיים לגמרי
והקטיר ושרף אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח לידוד :ס
פרק ב'
הקדמה:
עד עתה למדנו על קרבן העולה ,וכעת התורה תתחיל ללמדנו על קרבן המנחה.
מנחת סֹלת
(א) ונפש אדם כי תקריב קרבן מנחה מתנה לידוד ,סֹלת סוג של קמח נקי יהיה קרבנו ויצק ושפך עליה על
הסלת שמן ונתן עליה לבנה סוג של צמח שכאשר הוא היה נשרף -היה מפיץ ריח נעים:
(ב) והביאה בעל המנחה יביא את מנחתו אל בני אהרן הכהנים וקמץ ויקח (הדגמנו בכיתה כיצד) משם
הכהן מלא קמצו קומץ מלא ,לא חסר ולא יתיר מסלתה ומשמנה יקמוץ רק מהסלת המעורבבת עם השמן על
כל לבנתה ויקח גם את כל הלבונה ׁשׁשם (אך אותה לא יקמוץ) והקטיר הכהן את אזכרתה קומץ הסלת
והשמן ביחד עם הלבונה נקרא "אזכרה" ורק את זה מקריבים לה' .הסיבה לכך שזה נקרא "אזכרה" היא
משו ם שע"י קומץ זה האדם "נזכר" לפני ה' ,ואין לה' "צורך" ביותר מאשר קומץ .את אזכרה זו יקטיר הכהן
המזבחה ,ובכך זה יהיה אשה קרבן שהוא ריח ניחח עושה נחת רוח לידוד:
(ג) והנותרת מה שישאר מן המנחה (הכוונה :הכל ,חוץ מהאזכרה) יהיה לאהרן ולבניו לאֹכלה ,וזה קדש
קדשים הכוונה :קדוש מאוד מאשי מהקֹרבנות של ידוד :ס
מנחת מאפה תנור
(ד) וכי תקרב ואם תרצה להקריב קרבן מנחה שהוא מאפה נאפה בתנור כיצד תעשה זאת? ִתקח סֹלת
ותאפה ממנה חלות מצת דקות בלולת מעורבבות בשמן או ורקיקי מצות הכוונה לחמים דקים עוד יותר
משחים מרוחים בשמן :ס
מנחת מחבת
(ה) ואם מנחה על המחבת אתה רוצה להקריב את קרבנך ,סלת בלולה מעורבבת בשמן מצה ודקה תהיה:
(ו) ולאחר מכן פתות תפורר אתה פתים לחתיכות של פת ("פתים" ,זוהי צורת הרבים של "פת") ויצקת עליה
שמן ,ואז מנחה הוא :ס
מנחת מרחשת
(ז) ואם מנחת מרחשת כלי עמוק קרבנך סלת בשמן ֵתעשה :למנחה זו קוראים "מנחת מרחשת" משום
שהיא רוחשת וזזה בתוך כל השמן שבכלי ,שהרי את מנחה זו שמו בתוך שמן (סֹלת בשמן ֵתעשה") ,מה שאין
כן שאר המנחות שהיו "בלולות בשמן".
פסוקים כלליים הנכונים לכל סוגי המנחות ששנינו לעיל
(ח) והבאת את המנחה אשר יֵעשה מאלה לידוד לא משנה כרגע איזה סוג מנחה הבאת ,אך מה תעשה
איתה? והקריבה תביא אותה אל הכהן והגישה והוא יגיש אותה אל המזבח:
(ט) והרים הכהן מן המנחה שתביא את אזכרתה ,והקטיר את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח לידוד:
(י) והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו וזה קדש קדשים מאשי ידוד:
(יא) כל סוג של המנחה אשר תקריבו לידוד לא ֵתעשה חמץ כי כל שאר בצק שגורם לעיסה להחמיץ מהר
יותר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לידוד :הסברנו בכיתה את האיסור להקריב דבש לה' -כדברי
הרמב"ם ,שאומר שכך היתה דרכם של עובדי האלילים – למרוח את קרבנותיהם בדבש ,כדי שלאלילים
שלהם יהיה מתוק ,ומכיוון שעובדי ע"ז כך עשו -לנו אסור לעשות כן .כל זה נכון ,פרט למצבים הבאים
שבהם יהיה לך מותר להקריב שאור ודבש:
(יב) קרבן ראשית ישנם שלשה סוגי קרבנות הנקראים "ראשית" :א .מנחת העומר הבאה כמנחת ביכורי
שעורים ביום השני של חג המצות ,אך בה אין לא שאור ולא דבש ,ולכן לא נדבר עליה בהמשך .ב .שתי הלחם
האפויות חמץ  ,שמניפים במקדש בחג השבועות ,והן באות כביכורי ִח ִטים .ג .חובת הבאת הביכורים מפירות
שבעת המינים ,שבהם יש דבש (תמרים ותאנים) .תקריבו אתם את השאור ואת הדבש לידוד אמנם מותר לך
להביא דברים אלה ואף יש לך מצווה לכך ,אך עם כל זה -ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח את קרבנות אלו

לא מעלים כלל למזבח ,שכן את שתי הלחם (לעיל אות ב') ואת ביכורי שבעת המינים (לעיל אות ג') נותנים
לכהנים:
(יג) וכל קרבן מנחתך וכל קרבן מנחה שתקריב ,במלח תמלח אותו ,טרם שתקריב ,ולא תשבית ולא תחסיר
מלח ברית אלהיך מלח מסמל את הברית שבין ה' וישראל ,שכשם שבשר ְממֻ ָּלח אינו מתקלקל כך ברית ה'
עם ישראל לעולם קיימת מעל מנחתך ,על כל קרבנך ולא רק על המנחות ,אלא על כל קרבן שתקריב -תקריב
מלח :ס

סיכום קרבנות נדבה -ויקרא פרקים א' -ג'
אפשר להביא שלושה סוגים של קרבנות נדבה ,אשר פרטיהם יבוארו להלן :
 .1קרבן עולה (פרק א')
ניתן להביא אחד משלושה סוגים .1 :עולת בקר
 .2עולת צאן
 .3עולת עוף (תורים או בני יונה)
 חייבים להביא זכר בלבד (לגבי עולת העוף אין זה כתוב ,ובאמת בגמרא מובא שאת עולת העוף ניתן
להקריב גם מנקבה)
 שחיטת הקרבן :צד צפון של המזבח (את עולת העוף מולקים על המזבח)
 בקרבן העולה -כל הקרבן עולה לה'
 .2מנחה (פרק ב')
ניתן להביא אחד מארבעה סוגים .1 :מנחת סלת
 .2מנחת מאפה תנור (חלות או רקיקים)
 .3מנחת מחבת
 .4מנחת מרחשת
בסוף הפרק מופיע סוג נוסף של מנחה -מנחת ביכורים .מנחה זו ,חובה על הציבור להביאה ביום השני של חג
הפסח ,ומכיוון שזו מנחת חובה -לא מנינו אותה לעיל.
 .2קולים
אופן הכנתה של מנחת ביכורים . 1 :קוצרים את השעורה כאשר היא בשלה ("אביב")
אותה באש  .3גורסים את גרגריה לגריסים קטנים  .4שמים עליה שמן ונותנים עליה לבונה  .5הכהן מקטיר
את אזכרתה (קומץ) לה' יחד עם הלבונה.
 .3קרבן שלמים (פרק ג')
ניתן להביא אחד משני סוגים .1 :בקר
 .2צאן (הצאן מתחלק ל :2 -כבש ועז)
 אפשר להקריב זכרים או נקבות
 שחיטת הקרבן :בכל מקום בחצר המשכן
 בקרבן השלמים ,האברים הבאים עולים לה' .1 :החלב אשר על הקרב (המעיים)
 .2שתי הכליות
 .3החלב שעל שתי הכליות +החלב
שעל הכסלים (הם שרירי המתניים
הסמוכים לכליות)
 .4היותרת על הכבד
כל זה נכון לגבי הבקר והעז .אך בכבש מקריבים חלק נוסף .5 :אליה תמימה

סיכום קרבנות חטאת -ויקרא פרק ד'
קרבן חטאת מקריב אדם שחטא בשגגה .התורה מפרטת לנו ארבעה סוגי בני אדם שעלולים לחטוא ,ואת סוג
קרבנו שאותו הוא צריך להקריב .אם כן ,שני הפסוקים הפותחים את הפרק ִהנם בגדר "כלל" ,וכל שאר
הפרק -פירוט כלל זה.
ביאור מילים קשות :כהן משיח -כהן שנמשח בשמן המשחה (הכוונה לכהן גדול) ,נשיא -מלך ,חלב -שומן,
הֹודע אליו -הודיעו לו.
קרב -מעיים ,פרש -הלכלוך הנמצא בתוך הקרב ,כסלים -שרירי המתנייםַ ,
את פסוק ג'" :אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם" הסברנו בשני מובנים:
 .1העובדה שהכהן הגדול חטא יוצרת בעיה גדולה אצל העם -שמנהיגם הגדול חטא.
 . 2אמנם החטא הוא של הכהן ,אך זה מראה שהעם בעצמו לא בדרגה רוחנית גבוהה מאוד (כי הכהן הוא
שלוחו של העם).
כהן משיח
מה
מקריבים?

זקני העדה
פר

נשיא
שעיר עזים

אחד העם (איש פשוט)
כבשה
שעירת עזים

שלבים
בהקרבה:
(הטיפול
בדם) :הזאה
נתינה
שפיכה
(הטיפול
באיברים)

סמיכה
שחיטה בצד צפון של המזבח
אין הזאה
הכהן המשיח מזה מהדם שבע
פעמים לכיוון פרוכת הקודש
הכהן המשיח נותן מהדם על הכהן (לאו דווקא המשיח) נותן מהדם על
קרנות מזבח העולה
קרנות מזבח הקטורת
הכהן המשיח שופך את הדם הכהן (לאו דווקא המשיח) שופך את הדם
שנשאר אל יסוד מזבח העולה שנשאר אל יסוד מזבח העולה
מקריבים במזבח ארבעה חלקים של הבהמה:
החלב שמכסה את הקרב
שתי הכליות
החלב שעל שתי הכליות  +החלב שעל הכסלים (שרירי המתניים)
היותרת על הכבד
(בכבשה בלבד :מקריבים גם את האליה תמימה)
את כל שאר הפר שורפים באש בפרשה זו לא כתוב מה עושים עם שאר
מחוץ למחנה ,במקום שבו הבהמה ,אך אין שורפים אותה מחוץ למחנה
שופכים את הדשן שמצטבר על כמו את הפר
המזבח

סיכום קרבן עולה ויורד -ויקרא פרק ה'
קרבן עולה ויורד הוא סוג של קרבן חטאת הבא לכפר על עברות שנעשו בשגגה .ישנן עברות מסוימות
שהתורה קבעה שהעובר עליהן בשוגג חייב קרבן עולה ויורד (ולא קרבן חטאת רגיל).
שמו" -עולה ויורד" ,משום שיש בו כמה אפשרויות הקרבה וכל אדם שעובר על אחת מהעברות הנ"ל-
הבחירה בידו איזה קרבן להקריב.
הקרבנות מחולקים לפי מצבו הכלכלי של האדם; אדם עשיר מביא שעירת עזים או כבשה .אדם בינוני מביא
שני תורים או שני בני יונה .אדם עני מביא סלת.
ביאורי מילים קשות :אלה -שבועה ,עונו -חטאו ,כשבה -כבשה ,מלק -חתך ,ימצה -יסחט ,לא תגיע ידו -לא
תהיה לו אפשרות לקנות.
העברות שעליהן יש להביא קרבן זה הן:
שבועת עדות -אדם שהיה עד לחברו על משהו ונשבע לו שבבוא העת יבוא להעיד בשבילו,
.1
ולאחר זמן אינו רוצה לבוא ולהעיד.
לדוגמא :ראובן ראה ששמעון נתן ללוי ( ₪ 100או שלא ראה ,אלא ששמע שלוי אומר לשמעון אני
מודה לך שלקחתי ממך  .)₪ 100אמר שמעון לראובן :אם לוי לא ירצה להחזיר לי ,תבוא אתה ותעיד
לי שראית ,ואכן ראובן נשבע לו על כך .אם ראובן יפר שבועתו ,ולא ירצה להעיד לשמעון -הוא חייב
להביא קרבן עולה ויורד.
זה פירוש הפסוק" :והוא עד ואיך הוא היה עד? או ראה את המקרה או ידע בודאות שכך היה
המקרה ,אם לא יגיד את עדותו בבית הדין -ונשא עונו יש עליו חטא"( .איך מקרה כזה יכול להיות
בשוגג?????????????????)
טומאת מקדש וקדשיו -אדם שנגע בנבלת חיה טמאה /נבלת בהמה טמאה /נבלת שרץ
.2
טמא /שנגע באדם טמא ,ונכנס כך (בטומאתו) למשכן או למקדש ,או שאכל דברים שצריכים לאכול
אותם דווקא בטהרה -חייב קרבן עולה ויורד.
שבועת ביטוי -אדם שנשבע שיעשה משהו -ולא עשאו ,או נשבע שלא יעשה משהו -ועשאו.
.3
הפסוק שאומר" :או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב" -אין כוונתו על אדם שנשבע
שיעשה דברים טובים או רעים (כגון יעזור לאנשים או ירביץ להם) ,אלא על מעשים חיוביים
ושליליים (כגון לאכול פיצה או לא לאכול פיצה).
כפי שנכתב לעיל ,כל אדם שחטא באחד מהחטאים הנ"ל מביא קרבן לפי מצבו הכלכלי .האפשרויות הן
כדלהלן (מהיקר אל הזול):
 .1שעירת עזים או כבשה .הכהן יעשה לקרבן כסדר חטאת רגילה (שפרטיה נתבארו לעיל בפרק ד').
 .2שני תורים או שני בני יונה .הכהן יקריב את הראשון לחטאת ,ואת השני לעולה.
סדר ההקרבה:

חטאת . 1 :הכהן ימלוק את ראש הקרבן ממול ערפו ,אך לא יבדיל את הראש מהגוף .2 .הכהן יזה מדם
הצפור על קיר המזבח ,ואת כל השאר (הנמצא עדיין בתוך הציפור) יסחט אל יסוד המזבח( .מה עושים
עם שאר הציפור -לא כתוב כאן ,אך אין שורפים אותו במזבח).
עולה :יעשה לו כסדר שנכתב לעיל בפרק א' פסוקים י"ד -י"ז.
מדוע מקריב החוטא שני תורים או שני בני יונה -אחד לחטאת ואחד לעולה? איך "הגיע לכאן" קרבן
עולה פתאום (שהרי אנו עוסקים בקרבן חטאת)?
אלא שבקרבן חטאת רגיל (כבשה וכד') יש חלק מהקרבן שעולה לה' (החלבים והכליות וכו') וכל שאר
הקרבן לא עולה לה' .מה שאין כן בציפור -אין לה חלבים ,ולכן אין מה שיעלה לה' (בתור קרבן חטאת)
ולכן יש להקריב שנים; אחד לחטאת -ואינו עולה כלל לה' ,והשני לעולה -כולו עולה לה'.
רגילה -עיין בפרק
 .3עשירית האיפה סלת .המקריב לא יביא עם הסלת שמן ולבונה (כמו במנחה
ב') .הכהן קומץ משם מלא קמצו ומקריב במזבח ,ואת השאר אוכל כמנחה.

פרק ה' -סיכום קרבן אשם
קרבן האשם הוא הנושא המסיים את פרשת ויקרא .עד עתה עסקנו בקרבן העולה ,המנחה ,השלמים,
החטאת והעולה ויורד (שהוא סוג של חטאת) ,וכעת אנו עוסקים בקרבן אשם.
את קרבן האשם מקריבים על אחת משלוש עברות ,ועל כל אחת מהן מביאים את אותו קרבן בדיוק; איל
(כבש זכר בוגר) תמים ,השוה לפחות שני שקלי כסף .בעבירות מס'  1,3יש להביא מלבד הקרבן שני דברים
שחיסרת.
ָ
חיסרת מהצד הנ ְֶחסר .2 .קנס בשווי חמישית מהסכום
ָ
נוספים .1 :את שווי הדבר שאותו
בקרבן זה נדרשת "השקעה" כספית של הבעלים מפני חומרת העברות שעליהן מביאים קרבן זה.
העברות שעליהן חובה להביא קרבן אשם הן:
 .1אשם מעילות
 .2אשם תלוי
 .3אשם גזלות

וזהו הסברן:
אשם מעילות
אדם שבשגגה מעל בקדשי שמים" .מעילה" פירושה -אדם שלקח דבר קדוש (השייך לחפצי שמים) והפך
אותו מקודש לחול( .דוגמא לכך ראינו בספר יהושע לגבי עכן ,שמעל בחרם).
דוגמא :חיים (ש ם של איש) הלך במשכן ונפלו לו כמה מטבעות מהכיס .התכופך חיים והרים אותן ,אך
בטעות לקח מטבעות נוספים שהיו באיזור .לאחר שהשתמש במעותיו לצורכי חולין ,התברר לו שהמעות
שהרים היו שייכות למשכן ,לבדק הבית .הוא מעל ,וחייב להביא קרבן אשם .בעבירה כזו ,מלבד הקרבן יש
להביא את מה שחיסרת וכן תשלום קנס שיכנס לקופת המשכן (עיין בהקדמה).
דוגמא נוספת :אדם אכל בשוגג כבש שהוקדש למזבח .הוא מעל ,וחייב להביא קרבן אשם.
בעבירה כזו ,מלבד הקרבן יש להביא את מה שחיסרת וכן תשלום קנס שיכנס לקופת המשכן (עיין בהקדמה).
אשם תלוי
אדם שאינו יודע האם עבר על מצוות לא תעשה או לא.
דוגמא  :היו לפני חיים :חתיכת חלב (האסורה באכילה) וחתיכת שומן (המותרת באכילה) .אכל חיים אחת
מהן ,ובא כלב ואכל את השניה .חיים אינו יודע איזו מהן אכל ,ואין לו דרך לברר זאת .שמא אכל את חתיכת
השומן ,או שמא את החלב? חייב חיים להביא אשם תלוי (ונקרא כך משום שלא בטוח שאכן חייב להביא
קרבן -כי שמא אכל שומן שמותר ,אך מכיון שאין דרך לברר זאת ,הרי הוא חייב להביא קרבן).
מכיוון שהיינו עלולים לחשוב בטעות שחטא זה אינו חמור כ"כ ,לכן באה התורה ומדגישה (דווקא כאן):
"אשָּ ם הואָּ ,אשֹם ָּאשַ ם לה'"!
ָּ
אשם גזלות
קרבן הבא על שבועת שקר.
התורה מביאה חמש דוגמאות לשבועה כזו ,אך לפני כן היא נותנת כותרת לכל הענין ,וכותבת" :נפש כי
תחטא ומעלה מעל בה' ,וכחש בעמיתו."...
מאוד מענין שגם על עבירות שבין אדם לחברו ("וכחש בעמיתו") ,התורה מציינת "ומעלה מעל בה' "! (שהרי
ה' הוא זה שציוה על כבוד החבר).
בעבירות אלו ,מלבד הבאת הקרבן יש לשלם את מה שחיסרת וכן תשלום קנס (עיין בהקדמה).
חמשת הדוגמאות שהתורה כותבת הן:
פיקדון
.1

.2
.3
.4
.5

תשומת יד
גזל
עושק
מצא אבידה

וזהו הסברן:
 .1-2פיקדון ותשומת יד
אדם הפקיד אצל חברו סכום כסף או חפץ מסוים ,וכאשר הוא בא לדרוש זאת בחזרה ,השני אומר :לא
קיבלתי ממך דבר ,והוא אף נשבע (לשקר) לו על כך -שלא קיבל ממנו דבר (כמובן מדובר כאשר לא היו עדים
למעשה) .אם האדם רוצה לחזור בתשובה ולהשיב את הפיקדון לבעליו -עליו להביא קרבן אשם וכן מה
שחיסר מהבעלים ותשלום קנס לבעלים.
ההבדל בין פיקדון לתשומת יד הוא :אדם שהופקד אצלו פיקדון ,חייב להחזיר את הכסף או את החפץ
בעצמו שאותו הוא קיבל .לעומת זאת ,אדם ששמו לו ביד ("תשומת יד") חפץ או כסף (לא לפיקדון) רשאי
להשתמש בו בתנאי שיחזיר את אותו סכום או חפץ כזה בדיוק לבעליו לכשידרש לכך.
 .3גזל
אדם גזל את חברו .השני טוען :אתה גזלת ממני! והראשון טוען :לא גזלתי ממך מעולם ,ואף נשבע לו על כך.
אותו אדם כאשר רוצה לחזור בתשובה חייב להביא קרבן אשם וכן את מה שחיסר מהבעלים ותשלום קנס
לבעלים.
שאל תלמיד בכיתה :והרי בפרשת משפטים למדנו שהגוזל את חברו -משלם תשלומי כפל (ולא חמישית)!?
וענינו ,ששם מדובר כאשר תפסו את הגנב ובעל כרחו הוא חייב לשלם ,מה שאין כן כאן ,הגנב רוצה לחזור
בתשובה ,מרצונו החפשי ,אזי משלם רק חמישית.
 .4עושק
אדם שלא משלם למי שעובד אצלו את המגיע לו -נקרא שהוא עושק את עמיתו (הוא לא לקח לו שום דבר-
כמו בגזל ,אלא הוא פשוט לא משלם את המגיע לו) .הוא אף נשבע לו שהוא לא חייב לו כסף .אותו אדם
כאשר רוצה לחזור בתשובה חייב להביא קרבן אשם וכן את מה שחיסר מחברו ותשלום קנס לחברו.
 .5מצא אבידה
אדם מצא אבידה ונשבע שלא מצא (ומסרב להחזיר את האבידה לבעליה) .אותו אדם כאשר רוצה לחזור
בתשובה חייב להביא קרבן אשם וכן את האבדה שמצא ותשלום קנס לבעל האבידה.

פרשת צו
פרשת צו פותחת במעין חזרה על קרבנות עליהם למדנו בפרשת ויקרא ,אלא שבפרשת ויקרא מדובר על מה
שבנ"י צריכים לעשות" :דבר אל בני ישראל ,"...ואילו בפרשת צו מדובר על אותם קורבנות אך מצידם של
הכהנים" :דבר אל אהרן ואל בניו."...
עד עתה למדנו בפרשה זו על הקרבנות הבאים :עולה ,מנחה ,מנחת כהן ,חטאת.
לקמן נכתוב את פרטי הדברים שהתחדשו לנו על כל קרבן וקרבן:
עולה

זמן שריפת אברי העולה :כל הלילה עד הבוקר.
❖
כאשר הכהן מקריב את העולה ,עליו ללבוש כתנת בד ,מכנסי בד (אלה כתובים כאן
❖
בפירוש) ,מגבעת ואבנט.
בכל בוקר על הכהן להרים חלק מהדשן שהצטבר על המזבח ולשים אותו ליד המזבח ,אל
❖
"מקום הדשן".
לאחר מכן ,הכהן צריך להסיר את שאר הדשן שהצטבר על המזבח (כמות הרבה יותר גדולה) ולשים אותה
מחוץ למחנה ,אל "שפך הדשן" .לצורך עבודה זו ,הכהן צריך להחליף לבגדים פשוטים יותר כדי שלא
יתלכלכו מהדשן הרב( .בזמן המשכן ,מידת המזבח היתה חמש אמות רוחב על חמש אמות אורך ,מוהי מידה
לא כ"כ גדולה והמציאות היתה שכמעט כל יום הצטבר דשן רב שהיה צריך להסירו).
בנוסף לכך ,אומרת לנו התורה שיש לדאוג לכך שתמיד תהיה אש בוערת על המזבח.
❖
מנחה

❖
❖
❖

הכהן צריך להרים את האזכרה על המזבח.
את הנותרת הכהנים צריכים לאפות מצות ולא חמץ.
רק הכהנים הזכרים אוכלים אותה (ולא הנקבות).

מנחת כהן (מנחת חביתין)
בכל יום ויום הכהן הגדול צריך להביא מנחה בשם כל הכהנים .מנחה זו מורכבת מעשירית
❖
האיפה סלת ,מטוגנת על מחבת עם שמן רותח ("מורבכת") ,ומקריבים חצי בבוקר וחצי בערב.
מנחה זו עולה כולה למזבח (אין לכהנים אכילה ממנה).
❖
מציינת התורה עוד פרט חשוב" -וכל מנחת כהן כליל תהיה ,לא תאכל"! זאת אומרת ,שאם
❖
כהן רוצה להביא מנחה (ולא את המנחה הנ"ל) כמו שהסברנו בפרק ב' ,אזי גם ממנה אין הכהנים
אוכלים ,אלא כולה עולה לה'.
חטאת
את החטאת יש לשחוט בצפון המזבח (כמו את העולה).
❖
לעיל בפרק ד' ,ראינו שכהן משיח וזקני העדה (כאשר הם חוטאים בשגגה) צריכים להביא
❖
פר לחטאת ,את דמו מזים בקודש ,ואת בשרו שורפים מחוץ למחנה .לעומתם ,נשיא ואדם פשוט
שחוטאים בשגגה ,צריכים להביא שעיר /שעירת עזים או כבשה ,את דמה לא מכניסים לקודש ,ולא
היה כתוב מה עושים עם בשרה .פרט זה כתוב כאן" .הכהן המחטא אותה -יאכלנה" ,היינו ,שהכהן
המטפל בקרבן החטאת -הוא אוכל את בשרה (כמו כן הוא רשאי לחלק אותה לכהנים אחרים
שיעזרו לו לאכול) במקום קדוש -בחצר אהל מועד.
אדם שהשפריץ על בגדו מדם החטאת -חייב לכבס את הבגד שם ,במקום קדוש.
❖
אם בשר החטאת בושל בכלי חרס -כלי החרס חייב להשבר לאחר הבישול .מה שאין כן אם
❖
בושל בכלי מתכת -אפשר למרק אותו (ע"י מים רותחים) ולשטוף אותו (במים קרים) ,ואז ניתן לבשל
בו שנית.
הסיבה להבדל זה הוא מפני ששני הכלים "בולעים" טעם בבישול הקרבן ,וכאשר מבשלים בו שוב -אזי :כלי
חרס -אינו "פולט" את כל הטעם ,אלא רק חלק .וכלי מתכת" -פולט" את כל הטעם.
הבעיה שתווצר בכלי החרס היא ,שבפעם הבאה שתבשל בו בשר קרבן ,הוא יפלוט לתוך הקרבן החדש רק
חלק מהטעם של הקרבן הישן ,שכבר עבר זמן אכילתו ,ובכך יאסור את הקרבן החדש משום "נותר" .לכן,
אין תקנתו אלא שבירה .משא"כ בכלי מתכת ,ניתן להכשירו ע"י מים רותחים שמוציאים ממנו את כל הטעם
הבלוע בו.
❖

הזכרים בלבד אוכלים אותה.

פרשת צו -קרבן אשם (פרק ז' ,א' -י')
בפרשת ויקרא למדנו שיש שלושה מצבים אשר עליהם יש להביא קרבן אשם ,ואלו הם :אשם מעילות ,אשם
תלוי ואשם גזילות .על הראשון והשלישי יש לשלם (מלבד מה שלקחת -שאותו אתה צריך להחזיר ,ומלבד
קרבן) תוספת קנס בשוי חמישית מהסכום.
בפרשתנו (פרק ז' ,א' -ז') מוסיפה התורה לדבר על האשם ,ואנו נסכם את הדברים הבאים:
קרבן האשם הוא איל (כבש זכר גדול)
❖
סדר הקרבת קרבן אשם:
סמיכת ידים של בעל הקרבן על הקרבן
❖
שחיטתו בצד צפון של המזבח
❖
זריקת הדם על קיר המזבח
❖
הקטרת החלבים (שם כולל לחלב המכסה את הקרב ,שתי הכליות ,החלב אשר עליהן ואשר
❖
על הכסלים ,היותרת על הכבד ,האליה תמימה) על המזבח
אכילת שאר הבשר ע"י הכהנים" -כל זכר בכהנים יאכלנו ,במקום קדוש יאכל"( .יש לציין
❖
שהבשר שייך לכהן המטפל בקרבן ,אך הוא רשאי לחלק אותה לאחיו הכהנים)
בנוסף לפרטים אלו על קרבן האשם ,מלמדת אותנו כאן התורה (פס' ח' -י') עוד פרטים לגבי קרבנות אחרים:
העור של קרבן עולה -הולך לכהן המקריב
❖
כל מנחה שמביאים ,אז מלבד הקומץ ("אזכרה") שעולה לה' -הנותרת שייכת לכהן המקריב
❖
מנחת חוטא ,דהיינו הקרבן הזול ביותר בקרבן "עולה ויורד" (שהוא סוג של חטאת) באה
❖
ללא שמן וללא לבונה ,ומתחלקת בין כל הכהנים שווה בשווה

זבח השלמים (פרק ז' ,י"א -ל"ח)
קטע זה מתחלק לשני חלקים :החלק הראשון (י"א -כ"ז) עוסק בדיני קרבנות תודה ,נדר ונדבה (הבאים
שלָּמים) .והחלק השני (כ"ח -ל"ח) עוסק בדיני זבח השלמים הרגיל.
חלק ראשון (פסוקים י"א -כ"ז)
קרבן תודה
אדם שמביא קרבן תודה צריך להביא את הדברים הבאים:
קרבן שלמים מבקר או צאן ,זכר או נקבה
.1
 10חלות מצות בלולות בשמן
.2
 10רקיקי מצות משוחים בשמן
.3
 10חלות של סלת מרבכת (מטוגנת בשמן רותח)
.4
 10חלות לחם חמץ
.5
על הדרך בה מקריבים את קרבן השלמים התורה תדבר בחלק השני (מפסוק כ"ח) .כעת התורה כותבת מה
לעשות עם הבשר והלחמים (לאחר שכבר הוקטרו החלבים וכו' -כפי שיכתב לקמן).
❖ חלה אחת מכל ארבעת הסוגים הנ"ל (דהיינו חלת מצה אחת ,רקיק אחד וכו') ניתנת לכהן
הזורק את דם קרבן השלמים (וכן חלק מהבשר -ויכתב לקמן).
❖ שאר בשר הקרבן וכן  36לחמים ניתנים לבעלים הצריכים לסיימם באותו יום ובלילה
שלאחריו" ,לא יניח ממנו עד בוקר"! (כיצד יצליח בעל הקרבן לסיים את כל זה לבדו? אלא
שבאמת התורה נתנה לו כמות כה גדולה לאכול בזמן כה קצר משום שהיא רוצה שבעל הקרבן
יזמין לסעודתו אנשים רבים ויספר להם את הנס שקרה לו וכו' ,זאת כל המטרה של קרבן תודה!)
קרבן נדר או נדבה
זמן אכילת קרבן נדר או נדבה הוא ביום שבו מקריב את הקרבן ,ובלילה ,וביום שלמחרת ,וזהו! מה שישאר
מבשר הזבח ביום השלישי (המתחיל כבר מהלילה) -באש ישרף.
מה יקרה אם אדם יאכל מהבשר ביום השלישי?
.1
.2

הקרבן לא עלה לרצון לפני ה'.
האדם צריך להביא קרבן נוסף (במדה ונדר נדר).

"והנפש האוכלת ממנו עוונה תשא" -יש עליה חטא.
.3
כעת התורה מלמדת אותנו עוד מס' פרטים:
בשר אשר יגע בכל דבר טמא -לא יאכל ,אלא באש ישרף.
❖
אדם שאכל מהבשר בעוד שטומאתו עליו -חייב כרת (פירוש :ימות קודם זמנו ,וכן
❖
נכרתה נפשו מחלקּה בעם ישראל).
איסור אכילת חלב ודם ,והעונש על העובר על כך -כרת.
❖
חלק שני (פסוקים כ"ח -ל"ח)
סדר הקרבת קרבן שלמים (רגיל):
סמיכה
.1
שחיטה בכל מקום בחצר המשכן
.2
זריקת הדם על קיר המזבח
.3
הקטרת החלבים על המזבח
.4
הנפת החזה ע"י הבעלים ,ונתינתו לכהנים
.5
נתינת שוק הימין (השוק של הרגל הימנית האחורית של הבהמה) לכהן הזורק את הדם (לא
.6
מופיע כאן שצריך להניף אותו)
הבעלים מקבלים את שאר הבשר
.7
פסוקים ל"ז ול"ח חותמים את פרשות ויקרא וצו (עד כאן) ,ואומרים:
"זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים ,אשר צוה ה' את משה בהר סיני."...
נשאלת שאלה :מה ענין ימי המילואים (שנאמרו בפרשת תצוה )-לכאן? אלא שבאמת גם פרשות ויקרא וצו
(עד כאן) בעצם נאמרו למשה בהר סיני ,יחד עם הדיבור על ימי המילואים בפרשת תצוה ,אלא שבספר שמות
(בסופו) עיקר הענין היה בנית המשכן ,ולכן כעת התורה מלמדת אותנו את דיני הקרבנות שבעצם נאמרו
למשה כבר קודם לכן" ,בהר סיני".
בסוף ספר שמות אנו רואים את בנית המשכן ואת השראת השכינה בו .בעצם המשך פרשת צו (מכאן והלאה)
מדברת על ימי המילואים ,אך לא בציווי (כמו בפרשת תצוה) אלא במעשה! כאן זה ההמשך של השראת
השכינה שבסוף ספר שמות ,ומתחילים כעת ימי המילואים ,שבהם משה יחנוך את אהרן ובניו בסדר עבודת
המשכן ,וכן יחנוך משה את המשכן עצמו לעבודה.

ימי המילואים (פרק ח')
מטרתם של ימי המילואים "להפוך" את אהרן ובניו להיות כהנים לה' ,להכשירם לעבודה ,ולקדש את
המשכן ואת כליו.
זה היה סדר עבודתו של משה רבנו במשך שבעת ימי המילואים:
פיקח על כך שאהרן ובניו ירחצו במים
.1
הלביש את אהרן בבגדי הכהונה הגדולה ( 8בגדים)
.2
משה משח בשמן המשחה את המשכן ואת כליו ,ולאחר מכן את מזבח העולה ואת כליו
.3
(הוא ִהזה על המזבח  7פעמים)
יצק משמן המשחה על ראש אהרן "וימשח אותו לקדשו"
.4
הלביש את בני אהרן בבגדי הכהונה ( 4בגדים)
.5
כעת משה עובר לטפל בקרבנות :פר לחטאת ,איל לעולה ,איל לשלמים
.6
סדר פעולות בפר החטאת:
סמיכת ידים של אהרן ובניו (אחד אחרי השני)
.1
שחיטה (ע"י משה)
.2
נתינת הדם על קרנות מזבח העולה
.3
שפיכת שאר הדם אל יסוד המזבח
.4
הקטרת החלבים (שם כולל לחלב המכסה את הקרב ,שתי הכליות ,החלב אשר
.5
עליהן ואשר על הכסלים ,היותרת על הכבד ,האליה תמימה) על המזבח
שריפת בשר הפר מחוץ למחנה
.6
סדר פעולות באיל העולה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סמיכת ידים של אהרן ובניו (אחד אחרי השני)
שחיטה (ע"י משה)
זריקת הדם על קיר המזבח
ניתוח אבריו של האיל
רחיצת הקרב והכרעים
הקרבת כל האיל על המזבח

סדר פעולות באיל המילואים:
סמיכת ידים של אהרן ובניו (אחד אחרי השני)
.1
שחיטה (ע"י משה)
.2
משה נותן מן הדם על תנוך אזן אהרן הימנית ,ועל בהן ידו הימנית ,ועל בהן רגלו
.3
הימנית ,וכן עושה לבניו ואת שאר הדם זרק על קיר המזבח
משה לוקח את החלבים ואת שוק הימין (בניגוד לשלמים רגילים) וחלת מצה אחת
.4
(מתוך  )10ורקיק אחד (מתוך  )10וחלת לחם שמן אחת (מתוך " )10ויתן את הכל על כפי אהרן
ועל כפי בניו וינף אותם תנופה לפני ה'"
לאחר ההנפה ,משה מקריב את כל הנ"ל על המזבח
.5
משה לוקח את החזה ומניפו לבדו (וזוהי המנה שלו)
.6
ומזה על אהרן ובגדיו ,ועל
משה לוקח משמן המשחה ומן הדם אשר זרק על קיר המזבח ָּ
.7
בניו ובגדיהם
אומר משה לאהרן ובניו שהם צריכים לבשל ולאכול את הבשר של הקרבן (שאהרן ובניו הם
.8
( 27לחמים שנשארו)
בעלי הקרבן הזה ,ומקבלים את שאר בשר האיל) וכן לאכול את הלחם
באותו יום ובלילה ,ומה שישאר עד למחרת -באש ישרף .ואת כל זה הם צריכים לעשות בתוך אהל
מועד ,ואסור להם לצאת ממנו במשך כל ימי המילואים ( 7ימים)

פרשת שמיני
פרק ט'
לאחר שבעת ימי המילואים (שהחלו ביום חנוכת המשכן ,דהיינו בא' בניסן) הגיע "היום השמיני" (ח'
בניסן).ביום זה נצטוו אהרן ובניו להביא  2קרבנות עבור עצמם:
עגל בן בקר לחטאת
.1
איל לעולה
.2
כמו כן נצטוו בני ישראל להביא עבור עצמם  4קרבנות:
שעיר עזים לחטאת
.1
עגל וכבש בני שנה לעולה
.2
שור ואיל לשלמים
.3
סלת בלולה בשמן למנחה
.4
אומר משה לעם :אם תעשו היום (אתם והכהנים) את אשר צוה ה' -יתגלה אליכם כבוד ה' ,ומתחיל משה
לומר לאהרן את אשר עליו לעשות; קודם כל עליו לטפל בקרבנות של עצמו ,ולאחר מכן בקרבנות של העם.
אהרן ניגש למזבח ומתחיל בעבודת הקרבנות המיוחדת ליום השמיני בלבד (יש כאן פרטים בהקרבת
הקרבנות שאין בזמנים אחרים):

קרבנות הכהנים:

חטאת-
 .1אהרן שוחט
 .2בניו נותנים לו את הדם
 .3אהרן טובל אצבעו בדם ונותן על קרנות מזבח העולה ואת השאר שופך אל יסוד המזבח
 .4מעלה את החלבים למזבח
 .5שורף את העגל מחוץ למחנה
עולה( -כמו עולה רגילה)
 .1אהרן שוחט
 .2זריקת הדם על קיר המזבח
 .3ניתוח איברים (נעשה ע"י בני אהרן)
 .4רחיצת הקרב והכרעיים
 .5הקרבת הכל לה' (מלבד העור)

לאחר מכן עובר אהרן לעשות את קרבנות העם:

חטאת -כמו החטאת של עצמו
עולה -כמו העולה של עצמו
מנחה -כמו מנחה רגילה ,היינו ,מקטירים קומץ ממנה לה'
שלמים -כמו שלמים רגילים ,דהיינו:
שחיטה
.1
זריקת הדם על קיר המזבח
.2
הנפת החלבים יחד עם החזה ושוק הימין
.3
הקטרת החלבים (בלבד) על המזבח
.4
יש לציין !! עדיין לא היתה אש על המזבח ,אלא כל הקרבנות "חיכו" על המזבח להשרף יחדיו (יחד עם
עולת הבוקר ,שעליה כלל לא כתוב כאן ,כי זה פשוט שהוקרבה גם כן -פרק ט' ,פס' י"ז) ,כמו כן ,את עגל
החטאת של אהרן כבר שרפו מחוץ למחנה (פרק ט' ,פס' י"א) ,אך את שעיר החטאת של העם -עדיין לא
שרפו מחוץ למחנה (ע"פ פסוק ט"ו) ,אלא הוא "חכה" לשרפה!!
לאחר מכן ,אהרן מברך את העם (בעודו על המזבח) ,משה ואהרן נכנסים לאהל מועד (לא כתוב למה -אולי
כדי להתפלל) ולאחר מכן יוצאים ומברכים את העם ,ואז מגיע הרגע הגדול שלו כולם חיכו" :וירא כבוד ה'

אל כל העם ,ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים ,וירא כל העם וירנו ,ויפלו על
פניהם".
נדב ואביהוא
קצת לפני הרגע הגדול בו ירדה אש מה' ואכלה את החלבים ,נדב ואביהוא (בני אהרן) ,מתוך התלהבות של
קודש השתוקקו מאוד להקטיר קטורת לפני ה' .מה עשו? לקחו שתי מחתות ,שמו עליהן אש "אשר לא צוה
אותם"(!) ונכנסו כך להקטיר קטורת לפני ה' .האש שירדה מהשמים ואכלה את הקרבנות ,פגעה קודם כל
בהם (שהיו בקודש) ולאחר מכן יצאה לאכול את הקרבנות (שהיו בחצר אהל מועד).
קידוש שם שמים
לכאורה ,כעת צריך אהרן להיות באבל ,אך משה מבין ,שאם אהרן ובניו יהיו כעת באבל -לא יהיה מי שיעבוד
במשכן החדש ,לכן אומר משה לאהרן" :הוא אשר דיבר ה' לאמר :בקרובי אקדש ,ועל פני כל העם אכבד-
וידם אהרן" ,פירוש :מה ה' רוצה כעת? להתקדש ע"י קרוביו .מי הם קרוביו? אהרן ,אלעזר ואיתמר .ע"י
שאתם תמשיכו לעבוד במשכן ,ולא תתייחסו כעת לאבלכם הפרטי -זה יגרום לקדוש שם שמים .דבר זה
יֵעשה במעמד כל העם" -ועל פני כל העם אכבד" -יתגדל כבוד ה' ע"י שתעשו כן .אהרן מקבל עליו את הדין,
ומפסיק לבכות" -וידם אהרן".
מלבד זאת ,אומר משה לאהרן ולבניו עוד כמה ענינים הקשורים באבלם ,והכל כדי שימשיכו את העבודה
כמה שיותר "כרגיל":
אל תגדלו שער כדרך האבלים
.1
אל תקרעו את בגדיכם כדרך האבלים
.2
אל תצאו מאהל מועד (ללכת ללוויה)
.3
מלבד כל הנ"ל מצוה ה' את אהרן ואומר לו שלא יכנס (הוא ובניו ,וכן בניהם אחריהם) שתויי יין למשכן,
וזאת כדי שיוכלו להבדיל בין הקדש (בהמה שהוקדשה לקרבן) ובין החול (בהמת חולין) ,בין הטמא ובין
הטהור ,וכן כדי שיוכלו ללמד "את בנ"י את כל החוקים אשר דיבר ה' אליהם ביד משה".
אכילת הקרבנות ע"י הכהנים
כעת ,אומר משה לאהרן ולבניו שיאכלו את הנותרת מן המנחה ,את השוק והחזה (מהשלמים) וכן את בשר
שעיר החטאת אשר לעם .משה מחפש את בשר החטאת ולא מוצא .לאחר בירור קצר מתברר לו ששרפו אותו
מחוץ למחנה (לאחר מות נדב ואביהוא ,שלחו אהרן ובניו שליח כדי לשרוף את בשר החטאת מחוץ למחנה-
כי לא יכלו לצאת מעצמם ,כמו שאמר להם משה "ומפתח אהל מועד לא תצאו" .מדוע הם עשו כן? מיד יובן).
משה כועס על אלעזר ואיתמר ושואל אותם מדוע עשיתם את הדבר הזה? הרי הייתם צריכים לאכול את בשר
החטאת בחצר אהל מועד! אמר אהרן :כיצד יכולתי לאכול את בשר החטאת ,והרי קרה לי כזה אסון נורא,
ואני אונן (אבֵ ל ביומו הראשון קרוי כן -עד שלא קוברים את בניו) ואסור לי לאכול בשר! לכן שרפתי! (ואם
תשאל :אז איך יאכל את השוק והחזה? שתי תשובות בדבר :א .יכול לתת לנשות בניו לאכול ,שהן לא
אוננות .ב .יכול לאכול למחר -שהרי שלמים נאכלים לשני ימים ולילה שביניהם)" .וישמע משה ,וייטב
בעיניו".

פרק י"א
כל בהמה שיש לה את שני התנאים הבאים ,מותרת באכילה:
▪
 .1מפריסה פרסה ושוסעת שסע -כל בהמה שיש לה פרסה שסועה (חצויה לשתי פרסות).
 .2מעלה גרה -לאחר שהבהמה לועסת מעט את האוכל -בולעת אותו ולאחר מכן מוציאה אותו ("מעלה
אותו") ולועסת שוב.
התורה נותנת כמה דוגמאות לכך:
מפריסה פרסה
שם הבהמה
ושוסעת שסע
גמל
x
שפן
x
ארנבת
x
חזיר
v

מעלה גרה
v
v
v
x

"מבשרם לא תאכלו ,ובנבלתם לא ִתגעו ,טמאים הם לכם".
▪

כל דג שיש לו סנפיר וקשקשת במים -אותם תאכלו.

סיכום
טמא
טמא
טמאה
טמא

רשימה של עופות (גדולים יחסית) טמאים :נשר ,פרס (תרתי משמע!) ,עזניה ,דאה איה
▪
למינה ,עורב למינו ,בת יענה ,תחמס ,שחף ,נץ למינהו ,כוס ,שלך ,ינשוף ,תנשמת ,קאת ,רחם,
חסידה למינה ,דוכיפת ,עטלף.
כל שרץ העוף (קטנים) ההולך לפחות על ארבע רגלים -שקץ הוא לכם ,פרט לסוגים הבאים:
▪
ארבה ,סלעם ,חרגול ,חגב -למיניהם .המיוחד בסוגים אלה שיש להם "כרעיים ממעל לרגליו -לנתר
בהן על הארץ".
"וכל הולך על כפיו (ולא על פרסה) בכל החיה (ולא הבהמה) ההולכת על ארבע טמאים הם
▪
לכם ,כל הנוגע בנבלתם -יטמא עד הערב ,והנושא (המרים) את נבלתם -יכבס בגדיו (יטביל במקוה)
וטמא עד הערב" (זה נקרא שהם "מטמאים במגע ובמשא") .למעשה ,החיה מתחלקת לשני סוגים:
א' -חיות בעלות פרסה (לא שסועה) כגון :חמור ,סוס וכד' .ב' -חיות שאינן בעלות פרסה ,כגון :כלב,
חתול וכד' .אלו ואלו -מטמאים במגע ובמשא.
רשימת שמונה שרצי הארץ :החולד והעכבר והצב למינהו ,והאנקה והכוח והלטאה
▪
והחומט והתנשמת" .כל הנוגע בהם במותם -יטמא עד הערב" (ולא כל הנושא).
כלי העשוי מעור או עץ שנגע בו אחד משמונת השרצים הנ"ל -יובא במי מקוה וטמא עד
▪
הערב .אך אם נפל אחד מהשרצים לתוך כלי חרס -צריכים לשבור את הכלי .מדוע? משום שבכלי
חרס אתה עלול לבשל משהו ,ואם הכלי טמא -גם האוכל שתבשל בכלי יטמא (ושמא תשכח וכו'),
משא"כ בכלים מעור או עץ -אין מבשלים בהם כלל ,ולכן יש להם תקנה ע"י טבילה במי מקוה.
מים מכשירים אוכל לקבל טומאה ,דהיינו :אם דבר מאכל נרטב ע"י מים ונפל עליו שרץ
▪
מת -אזי האוכל טמא .משא"כ אם האוכל לא היה רטוב -אינו טמא ,והוא הדין בזרעים; זרע שנרטב
ונפל עליו וכו' -טמא ,לא נרטב -טהור.
תנור וכירים מחרס ,שנפל עליהם אחד משמונת השרצים הנ"ל -יטמא וישבר.
▪
גם בהמה המותרת באכילה שמתה (לא ע"י שחיטה) -מטמאת במגע ובמשא; במגע -יטמא
▪
עד הערב ,ובמשא -יכבס בגדיו וטמא עד הערב.
שרצי הארץ האחרים (מלבד שמונת השרצים הנ"ל) ,דהיינו" :כל הולך על גחון ,וכל הולך
▪
על ארבע (רגלים לפחות) עד כל מרבה רגלים ...לא תאכלום כי שקץ הם"( .אך אינם מטמאים
במותם).
לסיכום :נבלה של דג ,עוף ,שרץ העוף ושרצי האדמה (מלבד  8שרצים) -אינם מטמאים
▪
במגע ובמשא .נבלה של בהמות טהורות וטמאות ,חיות ,ושמונה שרצי האדמה -מטמאים במגע
ובמשא ( 8שרצים מטמאים במגע בלבד).
הפרשה מסיימת בציווי שלא להטמא לכל הנ"ל כי ה' הוא קדוש ואנו צריכים ללכת
▪
בדרכיו ,והוא הוציאנו ממצרים כדי להיות לנו לאלהים.

פרשת תזריע
דיני יולדת -פרק י"ב

הקדמה כללית ,אך חשובה כאן בפרט :בכל הקשור לעניני צניעות במקרא -אנו מסבירים ענינית את מה
שצריך כדי להבין את מה שכתוב ,אך לא שום דבר מעבר לזה .כך נהגנו לאורך כל ספר בראשית בעניני לוט
ובנותיו ,ער ואונן ,יהודה ותמר וכו' ,וכך נהגנו כאן .אכתוב בע"ה את אשר הסברנו בכיתה ,ואני חוזר
ואומר -לא הסברנו מעבר לזה ,משום שאין בכך צורך:
"אשה כי תזריע" -פירושו :כמו אדם שנותן לחברו זרע של עץ ,כדי שחברו יזריע אותו באדמה ומכך יצמח
עץ ,כך -איש נותן לאשתו זרע כדי שאשתו תזריע אותו ברחם ומזה יתפתח בע"ה תינוק.
כ די שהאשה תוכל להכנס להריון ,הרחם שלה "מכין את עצמו" להריון .אם האשה הזריעה את הזרע שנתן
לה בעלה -אזי היא בהריון .אם לא -אזי הרחם מוציא דם .כאשר האשה רואה דם זה -היא נטמאת .לדם זה
קוראים" :דם נידה" משום שפירוש המילה "נידה" היא מורחקת .לנדות מישהו פירושו להרחיקו .בתקופת
ראיית הדם האשה נקראת נידה משום שבעלה מתרחק ממנה ולא בא עמה במגע פיזי.
גם לאחר הלידה ,האשה רגילה לראות דם שיוצא מהרחם.
אומרת התורה :כאשר האשה יולדת זכר -הדם שהיא רואה מטמא אותה במשך שבוע .לאחר מכן ,במשך 33
ימים ,דם שהיא רואה -אינו מטמא אותה.
בלידת נקבה -הדם מטמא במשך שבועיים ,ואינו מטמא במשך  66ימים.
במשך  33יום של לידת זכר ,ו  66יום של נקבה -האשה אמנם כבר יכולה לבוא במגע עם בעלה (כמובן לאחר
טבילה במקוה -למרות שאין פרט זה כתוב כאן) ,אך עדיין אינה יכולה להכנס למשכן ולאכול קדשים.
ביום ה  41מלידת זכר וביום ה  81מלידת נקבה -האשה מביאה  2קרבנות :כבש בשנתו הראשונה לעולה,
ובן יונה או תור לחטאת .אם אין לה מספיק כסף כדי לקנות כבש ,יכולה להביא במקומו תור או בן יונה
לעולה .לאחר הקרבת הקרבנות -היא מותרת לבוא למשכן ולאכול קדשים .יש לציין :בהבאת קרבנותיה אין
האשה נכנסת למשכן ,שהרי אסור לה! אלא היא באה רק עד פתח אהל מועד.

דיני נגעים -פרק י"ג

צרעת רגילה (א' -ח')
ישנם שני סוגי נגעים "רגילים" :שאת וספחת של שאת ,בהרת וספחת של בהרת .ספחת -מלשון ספח,
ופירושו :חלק ִנלְ וה לדבר העיקרי.
נגע הופך להיות מטמא בשני תנאים הכרחיים:
מראהו עמוק מן העור (הנגע הוא בצבע לבן ,ותמיד הלבן נראה יותר עמוק מאשר צבעים
.1
אחרים הנמצאים לידו -עשינו ניסוי בכיתה).
יש בו שער לבן -הבא כתוצאה מהנגע (שגם הוא לבן).
.2
נגע שיש בו את שני התנאים הללו -הוא צרעת ,והאיש טמא( .אין התורה מתיחסת כאן למקרה בו מתקיים
תנאי אחד בלבד).
סדר הדברים הוא כדלהלן:
יש לאדם נגע -הוא מראה אותו לכהן .אם יש את שני התנאים -האדם טמא .אם אין את
.1
שני התנאים ,אז:
מסגירים את האדם לשבוע מחוץ למחנה .אם לאחר שבוע יש את שני התנאים הנ"ל ,או
.2
שהנגע גדל -האדם טמא .אם לא התקיימו התנאים הנ"ל והנגע נשאר בגודלו הקודם ,אז:
מסגירים אותו שוב לשבוע .אם לאחר שבוע יש את שני התנאים הנ"ל ,או שהנגע גדל-
.3
האדם טמא .אם לא התקיימו התנאים הנ"ל והנגע נשאר בגודלו הקודם ,אז האדם טהור ,כי
מסתבר שנגע זה אינו מטמא ,ונקרא" :מספחת".
אם לאחר מכן הנגע גדל -האדם טמא.
.4
צרעת ישנה (ט' -י"א)
אם יש לאדם שאת לבנה שכבר הוציאה שער לבן ,אך בתוך השאת יש חלק של בשר חי (בריא) .האם זו
צרעת? אומרת התורה -כן .זו צרעת ישנה ,וטמא מיד.
צרעת בכל הגוף (י"ב -י"ז)
אם כל האדם הפך ללבן (לכל מראה עיני הכהן) -הוא טהור .מדוע? מכיוון שהצרעת היא מחלה שיוצאת על
העור .ואם כולו הפך לבן -זה אומר שהמחלה כבר בחוץ ,ולכן האדם יהיה טהור .אך אם לאחר מכן פתאום
תהיה חתיכת בשר חי בגופו -אזי חתיכה זו היא הצרעת וטמא ,כי זה אומר שלא כל המחלה בחוץ.

שחין (י"ח -כ"ג)
אם יש לאדם מחלת שחין שעומדת להבריא לגמרי ,ולפתע הוא רואה במקום שבו היה קודם שחין שאת
לבנה ,או בהרת לבנה -אדמדמת (אדום בהיר) .אזי :אם מתקיימים שני התנאים הנ"ל (בצרעת רגילה)-
האדם טמא .אם לא מתקיימים התנאים הנ"ל -והסגירו הכהן שבעת ימים .לאחר שבוע -אם מתקיימים
התנאים ,או שהנגע גדל -טמא .אם לא -טהור( .לא מסגירים אותו שוב כמו בצרעת רגילה ,משום שכאן -וכן
במקרה הבא -אפשר "לתלות" את הנגע במחלת השחין ,ולכן די לנו בשבוע אחד כדי לברר את הספק ,ואין
לנו צורך בשבועיים כמו בנגע שהופיע סתם כך פתאום באדם בריא לחלוטין -ששם זה חשוד יותר).

כְ וִ יה (מאש) (כ"ד -כ"ח)
אם אדם נכוה מאש ,ובבשר החי של הכויה נראתה בהרת לבנה -אדמדמת (אדום בהיר) ,או לבנה .אזי :כמו
הנ"ל בשחין.
צרעת הראש או הזקן -נתק (כ"ט -ל"ז)
נגע המופיע בראשו של אדם או בזקנו ,מטמא בשני תנאים:
מראהו עמוק מן העור (כמו בקודמים).
.1
צמח בו שער צהוב דק.
.2
אם יש בו את שני התנאים הנ"ל -האיש טמא.
אם אין בו ,אז סדר הדברים כך הוא:
הכהן מסגירו לשבוע .בסופו; אם יש את שני התנאים ,או שהנגע גדל -טמא .אבל אם לא
.1
מתקיימים שני התנאים וגם לא צמח בנגע שער שחור -זה עדיין ספק (כי שער שחור זה סימן מובהק
שהנגע לא מטמא ,ואם אין שער שחור -אז זה עדיין ספק) ,ולכן:
הכהן מסגירו לשבוע נוסף ,לאחר שגילח את שער ראשו (אם הנגע היה שם) או את זקנו
.2
(כנ"ל) ,מלבד מקום הנגע עצמו והשערות הסמוכות אליו .ואז :אם לאחר שבוע זה התקיימו שני
התנאים ,או שהנגע גדל -טמא .אך אם לא התקיימו ,אז למרות שעדיין לא צמח שער שחור -אין זה
נגע מטמא( .איש זה כעת צריך גם לכבס בגדיו -הכוונה להטביל במקוה).
אם לאחר מכן גדל הנגע -אז הכהן לא יחפש אפילו שער צהוב ,כי הוא טמא ודאי.
.3
בֹהַ ק (ל"ח -ל"ט)
אם יש לאדם בהרות לבנות ,אז הכל כנ"ל (כמו בצרעת רגילה) ,אך אם הבהרות הן לא לבנות ממש ,אלא
"כהות לבנות" -זה נקרא" :בֹהַ ק" ,וזה לא מטמא.
קרחת וגבחת (מ' -מ"ד)
אדם שנשרו שערות ראשו מאחור -נקרא קרח .נשרו שערות ראשו מלפנים -נקרא גבח.
אם יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן -אדמדם -טמא.
עוד כמה דינים לגבי מצורע (מ"ה -מ"ו):
בגדיו יהיו קרועים.
.1
ראשו יהיה מגודל שיער.
.2
עד שיוצא מן המחנה -יכסה את שפמו (כדרך האבלים) ,ויקרא בקול" :טמא ,טמא" -כדי
.3
להזהיר את כולם שיתרחקו ממנו (כי הוא מטמא).
יושב לבדו מחוץ למחנה.
.4
צרעת הבגד -פְ חֶ ֶתת (מ"ז -נ"ט)
אדם שמוצא בבגדו העשוי מצמר או מפשתן (הארוגים בצורת "שתי וערב") או מעור -נגע בצבע ירוק בהיר,
או אדום בהיר -צריך לחשוש שמא נגע זה מטמא .אדם זה הולך לכהן ,ואז:
הכהן מסגיר את הבגד למשך שבוע .אם ביום השביעי הנגע גדל -אז זה סימן שזה אכן נגע,
.1
ולא סתם כתם (שהרי אם זה היה כתם ,הוא לא היה גדל לאחר שבוע) .ואז שורפים את הבגד באש.
לנגע כזה קוראים" :פְ חֶ ֶתת" .אם הנגע לא גדל ,אז:
מכבסים את הבגד (לא במקוה) ומסגירים אותו לשבוע נוסף .מטרת הכיבוס היא כדי לבדוק
.2
האם זה נגע ,או כתם; אם לאחר שבוע הנגע לא דהה ,אלא נשאר באותו צבע ,אז אפילו שלא גדל-
טמא ,ויש לשרפו .אם הנגע דהה ולא גדל -אזי זה כתם ,ויש לשרוף את הכתם עצמו באש ,ואת שאר
הבגד צריכים להטביל במקוה -ואז טהור.

פרק י"ד
טהרתו של מצורע (א' -ל"ב)
מצורע השוהה מחוץ למחנה ורואה שנרפא נגעו ,אינו יכול להחליט על כך בעצמו ,אלא צריך להראות את
נגעו לכהן .מכיוון שאסור למצורע להכנס למחנה -יקראו לכהן לצאת אליו .אם באמת הכהן יראה ש"נרפא
נגע הצרעת מן הצרוע" ,אזי יקח הכהן:
שתי צפרים חיות טהורות
.1
עץ ארז (ענף ממנו)
.2
ְשנִי תולעת -הכוונה ,צמר הצבוע בצבע אדום בוהק (שני) ,המופק מביצי תולעת מסוימת
.3
אזוב (יש המזהים אותו בימינו כזעתר)
.4
ואז יעשה הכהן את הפעולות הבאות:
ישחט את הציפור האחת ,ואת דמה ישפוך לתוך כלי חרס עם מיים חיים (מי מעין).
.1
יקח את הציפור החיה ,את עץ הארז ,שני התולעת והאזוב ויטבול אותם בדם הציפור
.2
המטַ הֵ ר (מי שהיה מצורע) שבע פעמים.
השחוטה ,ולאחר מכן יזה על ִ
ישלח הכהן את הציפור החיה על פני השדה (או המדבר -תלוי איפה נמצאים).
.3
המטַ הֵ ר יכבס בגדיו (יטבילם במקוה) ,יגלח את כל שערו (כולל זקנו ,גבות עיניו וכו'),
ִ
.4
ויטבול בעצמו במקוה.
המטהר יכול לשוב אל המחנה ,אך ישב מחוץ לאהלו שבעת ימים.
.5
כל הדברים הנ"ל מתרחשים ביום הראשון לטהרתו ,דהיינו ביום שבו הכהן רואה ש"נרפא נגע הצרעת מן
הצרוע".
ביום השביעי לטהרתו -המטהר חוזר על שלב  4הנ"ל בלבד.
ביום השמיני לטהרתו -צריך המטהר להביא את קרבנותיו ,שהם:
1
2
3
4
5

מצורע רגיל
כבש לאשם
כבש לעולה
כבשה בשנתה הראשונה לחטאת
שלושה עשרונים סלת למנחה (עשרון לכל
קרבן)
לוג שמן

מצורע דל (עני)
כבש לאשם
תור או בן יונה לעולה
תור או בן יונה לחטאת
עשרון סלת אחד למנחה (רק עבור האשם)
לוג שמן

חשוב לציין :אין המצורע נכנס למשכן מפני שהוא טמא ,אלא מביא את קרבנותיו עד לפתח המשכן בלבד
(כמו יולדת).
סדר הקרבת קרבנות המצורע
הכהן לוקח את כבש האשם יחד על לוג השמן ומניף אותם לפני ה'.
.1
המצורע סומך ידיו על האשם.
.2
הכהן שוחט את האשם
.3
הכהן נותן מדם האשם על תנוך אזן המטהר הימנית ,על בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו
.4
הימנית ,ואת שאר הדם זורק על קיר המזבח.
הכהן לוקח את לוג השמן ,שופך על כף ידו השמאלית ,נכנס לקדש ,ומזה עם אצבעו הימנית
.5
שבע פעמים לכיוון פרוכת הקדש.
הכהן נותן מהשמן על תנוך אזן המטהר הימנית ,על בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית,
.6
ואת השאר שופך על ראשו של המטהר.
הכהן מסיים לטפל באשם ,דהיינו מעלה את החלבים למזבח.
.7
מקריב קרבן חטאת (עם כל פרטיו ודיניו).
.8
מקריב קרבן עולה (עם כל פרטיה ודיניה).
.9
הערה חשובה :עם כל קרבן וקרבן הכהן מקריב גם עשרון סלת למנחה .ולכן :בקרבנות של מצורע רגיל-
מקריב שלושה עשרונים יחד עם שלושה כבשים (אשם ,חטאת ,עולה) ,אך בקרבנות מצורע דל -מקריב עשרון
אחד בלבד ,יחד עם האשם (כי החטאת והעולה הן ציפורים אצל דל).

צרעת הבית (ל"ג -נ"ז)
צרעת הבית יכולה להיות רק בבתים שבארץ ישראל.
•
אדם שנראה לו שיש לו נגע בבית ,בא לכהן ואומר לו" :כנגע נראה לי בבית" .ומדוע אינו
•
אומר "נגע" (אלא "כנגע")? משום שרק הכהן יכול לומר מהו נגע ומהו אינו נגע.
לפני שהכהן בא לבית ,הוא מבקש שיוציאו את כל מה שיש בבית החוצה ,כדי שאם הוא
•
יבוא ויראה שהנגע מטמא -אזי כל הדברים יהיו כבר בחוץ ,ולא ִי ָּט ְמאו .הנגע מטמא מהרגע שהכהן
אומר כך( .לפי חז"ל ,נגעים באים בעיקר על חטא לשון הרע ,וכאן אולי רוצים ללמד את החוטא
מוסַ ר -שהכל תלוי בפה; אם הכהן אומר שזה טמא -אז רק מאותו רגע הבית טמא ,ולא שניה אחת
קודם לכן).
הכהן בא לבית ורואה :אם הנגע בצבע אדמדם או ירקרק ,וכן מראהו עמוק מן הקיר -אזי
•
הכהן יוצא מהבית ומסגיר את הבית שבעת ימים (אם הכהן יאמר שצריך להסגיר את הבית כאשר
הוא בפנים -הכהן יטמא).
ביום השביעי הכהן חוזר ,ורואה :אם הנגע גדל (לאו דווקא גדל ,אלא אפילו התפשט
•
לאבנים אחרות) -אזי מוציאים את האבנים הנגועות ,מגרדים את העפר (הטיח) מסביב לאבנים,
ואת כל זה משליכים מחוץ לעיר אל מקום טמא .כמו כן ,נותנים אבנים אחרות וטיח אחר במקום
האבנים והטיח שהוצאו .מסגירים את הבית לעוד שבוע נוסף.
אם בסוף ההסגר השני הנגע חזר -אזי נותצים את הבית ,ואת אבניו ,עציו ועפרו משליכים
•
אל מחוץ לעיר אל מקום טמא .אם לא חזר הנגע -צריך "לטהר" את הבית .לוקחים שתי צפרים
חיות טהורות וכו' ,כמו בטהרת מצורע (ביום הראשון לטהרתו) ,ועושים הכל כמו שכתוב שם .אלא
שבמקום להזות על המצורע -מזים שבע פעמים על הבית.
פרט נוסף אחד חשוב :כל מי שיכנס לבית בימי הסגרו -יטמא עד הערב (ויטבול במקוה),
•
והאוכל בבית וכן השוכב בו -גם יכבס בגדיו ,וגם טמא עד הערב (ויטבול במקוה).

טומאות היוצאות מגופו של אדם -פרק ט"ו
טומאת הזב (א' -י"ב)
לֵחה.
זב זהו אדם שיוצא מבשרו (כך התורה קוראת בלשון נקיה לאבר המין הזכרי) כעין ַ
•
זיבה זו מטמאת בשני אופנים:
"רר בשרו את זובו" -דהיינו שלֵחַ ה זו יוצאת כעין ריר מבשרו.
.1
"או החתים בשרו מזובו" -דהיינו שהזיבה גרמה שבשרו יהיה "חתום" -סגור ,בגלל שהזיבה
.2
התייבשה באותו מקום.
כל משכב שהזב שוכב עליו -יטמא .כל מושב שהזב יושב עליו -יטמא .כל מרכב שהזב רוכב
•
עליו -יטמא.
איש אשר יגע באחד מהנ"ל (בין בשכיבה ,בין בישיבה וכו') וכן איש שיגע בזב עצמו ,או
•
שהזב יגע בו ,וכן רוקו של הזב שיגע באיש -איש זה יכבס בגדיו (במקוה) ויטבול בעצמו במקוה,
ויהיה טמא עד הערב.
כלי חרס שנגע בו הזב -ישבר .כלי עץ ,בד וכד' (כלים שלא מבשלים בהם ,ושפולטים כמו
•
שבולעים -עיין בפרשת שמיני) שנגע בהם הזב -טהרתו במי מקוה.
טהרת הזב (י"ג -ט"ו)
כאשר הזב מפסיק לראות את זיבתו ,והוא רוצה להטהר ממנה ,הוא צריך לספור לו7 -
•
ימים נקיים רצופים -שבהם הוא לא רואה זיבה.
בסוף היום השביעי הוא צריך לכבס את בגדיו (להטבילם) ,וכן צריך לטבול את עצמו -אך
•
במי מעיין דווקא!
ביום השמיני מביא קרבנות :שתי תורים או שני בני יונה :אחד לחטאת ואחד לעולה.
•
כמובן שאין הוא נכנס למשכן (שהרי הוא טמא) -אלא עומד מבחוץ ונותן לכהן.
שכבת זרע (ט"ז -י"ח)
איש שיוצאת ממנו שכבת זרע מבשרו -כדי להטהר עליו לטבול המקוה ,ובערב יטהר .ואם בגד התלכלך
משכבת זרע -יש לכבסו במקוה -ובערב יטהר .ואיש שישכב עם אשה ויעביר לה את זרעו -שניהם טמאים,
וכדי להטהר צריך כל אחד מהם לטבול במקוה -ובערב יטהר.
נדה (י"ט -כ"ד)

אשה שיוצא לה דם מבשרה אפילו יום אחד ,נקראת נדה -טמאה שבעת ימים .ואף אם יוצא מבשרה דם
במשך יותר מיום אחד (עד  7ימים) -טמאה שבוע מהרגע שבו התחילה לראות .כל מי שיגע בה -יטמא עד
הערב (ויטהר ע"י שיטבול במקוה) .נדה מטמאת משכב ומושב ,וכל מי שיגע במשכבה או במושבה -יכבס
בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב .וכן אם אדם שוכב על המיטה שהנדה עליה באותו זמן -כנ"ל .אבל אם
איש שוכב איתה ממש -דהיינו שזרעו עובר אליה -יטמא שבעת ימים והוא הופך להיות "כמו נדה" מטמא
משכב ומושב וכו'.
זבה (כ"ה -ל"ג)
אשה אמורה לראות דם לתקופה מסויימת אך פעם אחת בחודש .אם אשה ראתה דם כבר בחודש זה -ולאחר
כמה ימים (לאחר שפסק הדם) שוב ראתה דם  -הרי היא זבה (כי מוכח שדם זה אינו מהמחזור החודשי ,אלא
משהו אחר .כמו כן ,אם ימי נדתה התארכו מעבר לשבוע -הרי היא זבה .זבה מטמאת משכב ומושב כנדה.
טהרת הזבה :כאשר האשה מפסיקה לראות דם -היא צריכה לספור  7ימים נקיים ,שבהם לא תראה זיבה,
וביום השמיני תקח לה שתי תורים או שני בני יונה ,ותביא אותם לכהן ,אל פתח אהל מועד (והיא לא תכנס).
הכהן יעשה תור אחד לחטאת ותור שני לעולה.

פרשת אחרי מות
פרק ט"ז -עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים
אומר ה' למשה שיאמר לאהרון שלא יבוא בכל זמן לקדש הקדשים ,אלא רק בזמן מסוים
▪
מאוד (בסוף הפרק יתברר שזמן זה הוא יום הכיפורים).
ביום זה על אהרון להביא פר בן בקר לקרבן חטאת ,ואיל לעולה .ובנ"י יביאו שני שעירי
▪
עזים לחטאת ,ואיל לעולה.
באותו יום אהרון יעבוד ב"בגדי לבן" ,דהיינו :כתונת ,מכנסיים ,מצנפת ואבנט (כולם מבד),
▪
ולפני שאהרון לובש את הבגדים -הוא צריך לטבול במקוה.
סדר העבודה:
אהרון יכניס את הפר ואת השעירים לחצר המשכן.
.1
אהרון יטיל גורל בין שני השעירים :אחד מהם יוקרב לה' (כקרבן חטאת) והשני ילך
.2
לעזאזל (דהיינו ).
אהרון ישחט את הפר.
.3
אהרון יקח בידו האחת מחתה עם גחלים בוערות ממזבח העולה ,ובידו השניה כף שבתוכה
.4
שם מלא חפניו (כפות ידיו) קטורת סמים "דקה מן הדקה" ,ויכנס לקדש הקדשים .שם יניח את
המחתה ,ויקטיר עליה את הקטורת .הענן שיעלה מהקטורת צריך לכסות את הכפורת שעל הארון.
אהרון יקח את דם הפר ,יכנס שוב לקה"ק ,ויזה פעם אחת "על הכפורת" ,דהיינו מעליה,
.5
ושבע פעמים "לפני הכפורת" ,דהיינו -למטה .אין הדם צריך לגעת בארון העדות.
יצא ,ישחט את השעיר שעלה עליו הגורל לה' ,ויעשה לדמו כאשר עשה לדם הפר.
.6
יצא לקדש,יקח את דם הפר ,ויזה שוב "אחת למעלה ושבע למטה" ,לכיוון פרוכת הקדש.
.7
יקח את דם השעיר ויעשה לדמו כאשר עשה לדם הפר.
.8
יערבב את מה שנשאר מדם הפר ודם השעיר ,ויתן על קרנות מזבח הקטורת ,ולאחמ"כ יזה
.9
שבע פעמים על מזבח הקטורת.
יצא לחצר המשכן ,יסמוך ידיו על ראש השעיר לעזאזל ,ויתוודה עליו את כל עוונות בנ"י.
.10
לאחמ"כ ישלח את השעיר החי ביד איש "עתי"( -מלשון "עת") המזומן לכן המדברה ,אל ארץ
"גזרה" -חרבה.
אהרון יכנס שוב לקה"ק על מנת להוציא את המחתה ואת הכף.
.11
יצא לחצר ,יפשוט את בגדי הלבן ,יגנוז אותם (לשנה הבאה לא ישתמשו בהם) ,יטבול
.12
במקוה ,וילבש את בגדיו.
יקריב אהרון את עולתו (איל) ואת עולת העם (איל) ,ואת חלבי החטאות (הפר והשעיר)
.13
יקטיר המזבחה .את בשר הפר ואת בשר השעיר -ישרפו באש מחוץ למחנה (יחד עם עורם ופרשם-
צואתם).
המשלח את השעיר לעזאזל -יכבס בגדיו ורחץ בשרו במים ,אך אינו טמא עד הערב ,וכן
▪
השורף את בשר הפר והשעיר מחוץ למחנה.
את כל הנ"ל יש לעשות בחודש השביעי בעשור לחודש .כמו כן ביום זה צריכים בנ"י
▪
להתענות ("תענו את נפשותיכם") -דהיינו לא לאכול ולא לשתות ,וכן אסור לעשות בו מלאכה .ביום
הזה יכפר ה' עלינו מכל חטאותינו.
פרק י"ז -פרק זה מכיל בתוכו  5נושאים:
איסור אכילת בשר "תאוה" (א' -ז')
במדבר ,כאשר רצו בנ"י לאכול בשר בהמה -היה אסור להם ,אלא אם כן הקריבו בהמה זו לקרבן שלמים,
ואז יש להם חלק שאותו הם צריכים לאכול .היו שתי סיבות לאיסור זה (אחת מתבארת כאן ,ואחת בפרשת
ראה שבספר דברים) :הראשונה :היתה תופעה במצרים ,שלא פסחה גם על בנ"י -להקריב קרבנות לע"ז .לכן,
אומר ה' ,במדבר זהו זמן טוב להתרגל (מדין "חינוך") לא לאכול סתם כך בשר (כי יש חשש שגם יעקריבו
אותו לע"ז ,אלא רק אם מקריבים אותו לה' -רק אז יש לאכלו .הסיבה השניה :במדבר -כולם חנו סביב
למשכן .הוא היה בתוכם .לכן כל מי שרצה לאכול בשר -הלך למשכן .אך לאחר שיכנסו לארץ ,כל אחד ישב
בנחלתו ולא תמיד יהיה קרוב למשכן ,לכן אפשר גם לאכול בשר "סתם כך" .העובר על איסור זה -חייב
כרת.

איסור "שחוטי חוץ" (ח' -ט')
גם כאשר בנ"י יקריבו קרבן לה' -צריכים הם להקריבו במשכן ,ולא בכל מקום שהם רוצים .העובר על
איסור זה חייב כרת.
איסור אכילת דם (י' -י"ב)
אסור לאכול דם של בעל חיים ,כי הדם הוא הנפש .דהיינו :נפש החיים קשורה בדם ,כי כאשר יוצא הדם
מהגוף -הנפש יוצאת ,ואומר ה'" :ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם" ,את הדם אסור לכם
לאכול ,כי אני נתתי לכם אותו כדי שיזרק על המזבח ,לכפר עליכם ,שתדמו בנפשיכם כי מה שהיה ראוי
להעשות בכם -נעשה בקרבן.
מצות כיסוי הדם (י"ג -י"ד)
כאשר אדם שוחט חיה או עוף טהורים כדי לאכלם -חייב לכסות את דמם בעפר ,מה שאין כן בדם בהמה-
שהרי קרבה ע ל המזבח ובזמן המדבר היה אסור לאכול סתם כך בשר בהמה .טעם לכיסוי הדם הוא :כבוד
לנפש האחוזה בו (כמו קבורה).
איסור אכילת נבלה וטרפה (ט"ו -ט"ז)
כל מי שיאכל נבלה או טרפה -יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב .ואם יכנס בטומאתו למשכן או שיאכל
כך קדשים -ונשא עונו -חייב כרת.

פרק י"ח -איסור גילוי עריות

ה' מזהיר את בנ"י שלא יעשו כתועבות המצריים שהיו שטופים בזמה (זנות) וכן שלא יעשו כמעשה העמים
היושבים בארץ כנען שגם הם שטופים בזנות .והתורה מפרטת את איסורי העריות:
 .1לשכב עם אמך.
 .2אשתו של אביך ,והיא לא אמך (דהיינו :אמך החורגת).
 .3אחותך בת אביך ,או בת אמך (או בת שניהם).
 .4נכדתך.
 .5אחות אביך.
 .6אחות אמך.
 .7אשתו של אחי אביך (אשתו של דוד שלך ,גם היא נקראת "דודתך").
 .8כלתך ,דהיינו אשת בנך.
 .9אשת אחיך.
 .10אשה ובתה .דהיינו :אם התחתנת עם אשה -אסור לך לשכב עם אמּה (חמותך) .וכן אם התחתנת עם
אשה בעלת ילדים -אסור לך לשכב עם בתּה.
 .11שתי אחיות .אם התחתנת עם אחת -אסור לך להתחתן עם אחותה ,אא"כ אשתך נפטרה ,ורק אז
מותר לך להתחתן עם אחותה.
 .12אשה נדה.
 .13אשת חברך.
 .14אסור להעביר מזרעו למולך -דהיינו סוג של ע"ז שהיו מעבירים את בניהם באש לצורך ע"ז זו.
 .15אסור לשכב עם גבר.
 .16אסור לשכ ב עם בהמה ,וכן שאשה לא תגרום לבהמה להרביע אותה (אצל זכר ונקבה זה נקרא-
לשכב ,אצל בהמות זה נקרא -להרביע).
ומסכמת התורה ואומרת" :אל תטמאו בכל אלה ,כי בכל אלה (!) נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם".
"ותקא הארץ את יֹשביה" -הארץ הקדושה לא יכולה לסבול בתוכה מעשים
ִ
והתוצאה של חטאים אלה:
טמאים כאלו .ולכן מזהיר ה' את בנ"י ואומר להם :אתם אל תעשו מעשים כאלה כדי שהארץ לא תקיא גם
אתכם.

פרשת קדושים
פרק יט
פרשת קדושים מכילה בתוכה המון מצות ועניינים שונים .מטרת המצות היא שנתקרב על ידם לה' ונהיה
קדושים .הנושאים המפורטים בפרשה הם:
ציווי על מורא אב ואם.
.1
על שמירת שבת.
.2
איסור פניה אחרי ע"ז.
.3
דיני אכילת קרבן שלמים ,דהיינו :ביום זבחכם יאכל ,וממחרת (דהיינו שאוכלים את
.4
הקרבן ביום ההקרבה ,וכן בלילה ,וכן ביום שלמחרת -לא כולל הלילה) ,והנותר ביום השלישי -באש
ישרף .ומי שיאכל את הבשר ביום השלישי -עונשו כרת.
מתנות עניים :אדם שיש לו שדה ,חייב להשאיר בו פאה (צד) שאותו לא קוצר -וצד זה שייך
.5
לעניים .כמו כן ,כאשר הוא כבר קוצר ,אם נופלות לו שיבולים מהיד -אסור לו להרים אותן .גם זה
שייך לעניים .שתי מצוות אלה נקראות :פאה ולקט .וכן לגבי כרם :כאשר אתה בא לקחת את
אשכולות הענבים ,אז את העוללות -דהיינו האשכולות שלא בשלו עדיין והם כמו "עולל" -תינוק
(הם עדיין קטנים) ,חייב אתה להשאיר לעניים .וכן אם נפלו לך כמה ענבים מהיד -אסור לך להרים
אותם .שתי מצוות אלה נקראות :עוללות ופרט.
יחסים מתוקנים שבין אדם לחברו :נושא זה כולל כאן פרטים רבים :לא לגנוב (בסתר) ,לא
.6
לכחש (דהיינו שאם חבר נתן לך כסף לשמור אסור לך לכחש בו ולומר שהוא לא הביא לך) ,לא
לשקר ,לא להשבע בשם ה' לשקר ,לא לעשוק (דהיינו לא לתת לחברך את השכר המגיע לו) ,לא לגזול
(בכח) ,לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר (דהיינו :אתה צריך לשלם למי שעובד אצלך בזמן) ,לא
תקלל חרש ,ולפני עור לא תתן מכשול (ומכיוון שאתה עלול לחשוב ,שהרי החרש לא שומע אותך,
והרי העור לא יתבע אותך לדין ,כי הוא לא ראה מי שם לפניו את המכשול -לכן מסיימת התורה
ואומרת) "ויראת מאלהיך ,אני ה'" .תשפטו משפט צודק ,לא תרכל ,אל תעמוד מן הצד כאשר חיי
חברך בסכנה ,אלא תלך להצילו (אם אתה יכול) .לא תשנא את אחיך בלבבך ,אלא תוכיח אותו
בנועם על מעשיו ,וכך לא תשא עליו בלבך חטא .לא תנקום בחברך ,ולא תשמור לו שנאה בלב ,אלא
תאהב אותו ותכבד אותו כפי שאתה רוצה שיכבדו אותך (ללא קשר למה שהוא נתן לך וכד').
איסורי כלאים :כלאים פירושו :עירבוב שני מינים שונים יחדיו .התורה מפרטת שלושה
.7
סוגים של כלאים . 1 :כלאי בהמה :אסור להרביע שתי בהמות שלא מאותו סוג (כגון :שור וחמור).
 .2כלאי שדה :אסור לזרוע בשדה שני מנים מעורבבים (כגון חטה ושעורה) .3 .כלאי בגדים :אסור
שיהיה עלים שעטנז (דהיינו צמר ופשתים יחדיו).
שפחה חרופה :בפרשת משפטים למדנו שמותר לעבד עברי להתחתן עם שפחה כנענית .כאן
.8
התורה מדברת במקרה בו האדון של העבד רוצה שהשפחה תתחתן עמו ,ובא מישהו אחר ושכב
איתה .כעת צריך לבדוק :אם השפחה עדיין שפחה ("לא נפדתה או חופשה לא ניתן לה") אזי היא
חייבת מלקות ("ביקורת תהיה") והאיש חייב קרבן אשם (הנקרא" :אשם שפחה חרופה") .אם היא
כבר היתה משוחררת העבדות -יהיו שניהם חייבים מות" .נחרפת" פירושו :מיועדת.
איסור ערלה ומצות נטע רבעי :כאשר בנ"י יהיו בארץ ויטעו עצי פרי ,חלה עליהם מצות
.9
ערלה ,דהיינו :הפירות אסורים באכילה במשך שלוש שנים .בשנה הרביעית -חייבים במצות נטע
רבעי (היינו :הנטיעה בשנתה הרביעית) ופירות שגודלים במהלך שנה זו הם קדושים וצריכים
להעלותם לביהמ"ק ולאכול אותם בקדושה מתוך הלל ושבח לה' ("קדש הילולים") .מהשנה
החמישית והלאה -מותא לאכלו בכל מקום.
דינים האסורים משום חוקות הגויים :אסור לאכול במקום שיש שם דם כי כך היו עושים
.10
הגויים בכשפיהם ,וכן לא לנחש -לקבוע שעושים מעשה וכדומה על פי דבר מקרי שקורה ,וכל לא
לעונן -לקבוע שזמן -עונה מסויימת טובה למעשה מסויים וכדומה .אסור לגלח את פאות צידי
הראש ובכך לגרום לשער הראש להיות כעיגול בהקיפו ,ואסור להשחית את פאות צידי הזקן על ידי
גילוחן .אסור לשרוט בשרנו מרוב צער אם נפש -אדם ,מת לנו ,ואסור לעשות כתובת קעקע-
שחורטים ומשקעים את הדיו לתוך העור .אסור למסור את הבת לזנות -שכל מי שרוצה ישכב איתה
וישלם על כך כדי שלא תזנה הארץ ותתמלא זמה -מחשבות רעות .צריך לשמור שבת ולירא
מהמקדש -וכן להתנהג בו כראוי .אסור לפנות ולשאול באובות -שהיו מעלים רוחות מתים ושואלים
על דברים העתידים לקרות ,וכן לא לידעונים -וכן לא לטמאה בהם -על ידי פניה לאדם ששואל בהם.
מפני אדם מבוגר מאוד-שיבה (זקן בלשוננו) שמגיע -צריך לקום ,וצריך להדר וכבד פני אדם זקן-
שהוא חכם בתורה וזה חלק מיראת ה' שהרי תורת ה' מצויה בו.

אהבת הגר ועשית צדק
(לג) וְ כִ י כאשר יָגּור ִא ְתָך גֵר בְ ַא ְרצְ כֶם ל ֹא תֹונּו תרמו אֹתֹו:
יתם ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ואתם
(לד) אלא כְ ֶאזְ ָרח ִמכֶם יִ ְהיֶה ָלכֶם הַ גֵר הַ גָר ִא ְתכֶם וְ ָאהַ בְ ָת לֹו כָמֹוָך כִ י ג ִֵרים הֱ ִי ֶ
יודעים היטב איך ההרגשה ,אֲ נִי ְידֹוָד אֱ ֹלהֵ יכֶם:
(לה) ל ֹא ַתעֲׂשּו עָ וֶל אי צדק בַ ִמ ְשפָט (זו אזהרה לכל אחד ,ולא לדיינים בלבד -כמו שנאמר לעיל פס' ט"ו)
ׂשּורה מידה שמודים בה נוזלים ,והכוונה היא שלא תרמו
בַ ִמדָ ה זו מידת אורך בַ ִמ ְש ָקל מידת כובד ּובַ ְמ ָ
בעניינים אלו (והם דוגמאות בלבד .למשל אם אתה מוכר בחנות בדים ,ומבקשים ממך מטר אחד -אל תתן
קצת פחות):
(לו) מ ֹאזְ נֵי מאזנים של צֶ דֶ ק (הכוונה שהמאזניים יהיו מדוייקות) ַא ְבנֵי צֶ ֶדק אבני המשקל ,שאיתן שקלו-
יִהיֶה
שיהיו מדוייקותֵ ,אי ַפת צֶ דֶ ק וְ ִהין צֶ דֶ ק איפה והין אלו מידות שאיתן שוקלים -שגם הן יהיו מדוייקות ְ
אתי ֶא ְתכֶם מֵ ֶא ֶרץ ִמצְ ָר ִים:
לָכֶ ם אֲ נִי ְידֹוָד אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
יתם א ָֹתם אֲ נִי ְידֹוָד :פ
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת כָל חֻ ק ַֹתי וְ ֶאת כָל ִמ ְשפָטַ י ַוע ֲִׂש ֶ
(לז) ְ

פרק כ
העונש של הנותן מזרעו למולך ,ופונה לבעל אוב וידעוני
(א) ַויְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה לֵאמֹר:
ִׂש ָר ֵאל אֲ ֶשר י ִֵתן ִמ ְזַרעֹו לַ מֹלֶ ְך-
ּומן ַהגֵר ַהגָר ְבי ְ
אמר ִאיש ִאיש כל איש ִמבְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ִ
(ב) וְ ֶאל בְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ת ֹ ַ
מֹות יּומָ ת כיצד? עַ ם אנשי ָה ָא ֶרץ י ְִרגְ מֻ הּו בָ ָאבֶ ן:
(ג) ַואֲ נִי וגם אני ֶא ֵתן ֶאת פָ נַי בָ ִאיש הַ הּוא להענישו וְ ִהכְ ַר ִתי אֹתֹו ִמ ֶק ֶרב עַ מֹו לא יהיה לו חלק לעולם הבא כִ י
מלְֶך וזה גרם ְל ַמעַ ן טַ מֵ א ֶאת ִמ ְקדָ ִשי בגלל עברה חמורה זו ּולְ ַחלֵל ֶאת ֵשם ָק ְד ִשי:
ִמ ְזַרעֹו נ ַָתן ַל ֹ
מלְֶך ומדוע שיעלימו עיניהם?
(ד) וְ ִאם הַ עְ לֵם יַעְ לִימּו עַ ם הָ ָא ֶרץ ֶאת עֵ ינֵיהֶ ם ִמן הָ ִאיש הַ הּוא בְ ִתתֹו ִמ ַז ְרעֹו ַל ֹ
לְתי הָ ִמית אֹתֹו כי הם לא ירצו שימות:
לְבִ ִ
(ה) אז וְ ׂשַ ְמ ִתי אֲ נִי ֶאת ָפנַי בָ ִאיש הַ הּוא ּובְ ִמ ְשפ ְַחתֹו וְ ִהכְ ַר ִתי אֹתֹו וְ ֵאת כָ ל ַה ֹזנִים ַאחֲ ָריו ממשפחתו לִ זְ נֹות
מלְֶך ִמ ֶק ֶרב עַ מָ ם זאת אומרת ,שאני אכרית אותו ואת האנשים הזונים אחריו ממשפחתו (ואל את כל
ַאחֲ ֵרי הַ ֹ
משפחתו):
אבֹת אנשים המעלים רוחות של מתים וְ ֶאל ַה ִי ְד ֹענִים מכשפים לִזְ נֹת
(ו) וְ הַ ֶנפֶש אֲ שֶ ר ִתפְ נֶה תלך לדרוש ֶאל הָ ֹ
ַאחֲ ֵריהֶ ם וְ נ ַָת ִתי ֶאת ָפנַי בַ ֶנפֶש הַ ִהוא וְ ִהכְ ַר ִתי אֹתֹו ִמ ֶק ֶרב עַ מֹו:
ֹלהיכֶם:
ִיתם ְקד ִֹשים כִ י אֲ נִ י ְידֹוָד אֱ ֵ
(ז) וְ ִה ְת ַק ִד ְש ֶתם וִ ְהי ֶ
יתם א ָֹתם אֲ נִי ְידֹוָד ְמ ַק ִד ְשכֶם:
ֲׂש ֶ
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת חֻ ק ַֹתי ַוע ִ
(ח) ְ
העונש של מקללי הורים ,ואיסורי עריות
(ט) כִ י ִאיש ִאיש אֲ שֶ ר י ְַקלֵ ל ֶאת ָאבִ יו וְ ֶאת ִאמֹו מֹות יּומָ ת כי ָאבִ יו וְ ִאמֹו ִקלֵל ולכן ָד ָמיו בֹו הוא אשם בדבר,
הוא אשם במותו של עצמו:
יּומת ַהנ ֵֹאף וְ ַה ֹנ ָאפֶת:
(י) וְ ִאיש אֲ שֶ ר ִינְ ַאף ֶאת עם ֵאשֶ ת ִאיש הכוונה אֲ שֶ ר ִינְ ַאף ֶאת ֵאשֶ ת ֵרעֵ הּו מֹות ַ
יהם בָ ם:
ֵיהם ְד ֵמ ֶ
יּומתּו ְשנ ֶ
(יא) וְ ִאיש אֲ שֶ ר יִ ְשכַב ֶאת ֵאשֶ ת ָאבִ יו עֶ ְרוַת ָא ִביו גִ לָה מֹות ְ
יהם בָ ם:
יּומתּו ְשנֵיהֶ ם ֶתבֶ ל ערבוב ותועבה עָ ׂשּו ְד ֵמ ֶ
ִשכַב ֶאת ַכ ָלתֹו אשתו של בנו מֹות ְ
(יב) וְ ִאיש אֲ שֶ ר י ְ
יהם בָ ם:
יּומתּו ְד ֵמ ֶ
ֵיהם מֹות ָ
ִשכַב ֶאת ָזכָר ִמ ְשכְ בֵ י כמו ששוכבים עם ִאשָ ה תֹועֵ בָ ה עָ ׂשּו ְשנ ֶ
(יג) וְ ִאיש אֲ שֶ ר י ְ
ִׂש ְרפּו אֹתֹו וְ ֶא ְת ֶהן וְ ל ֹא ִת ְה ֶיה זִ ָמה ְבתֹוכְ כֶ ם:
(יד) וְ ִאיש אֲ שֶ ר ִי ַקח ֶאת ִאשָ ה וְ ֶאת ִאמָ ּה זִ מָ ה זנות ִהוא בָ ֵאש י ְ
(טו) וְ ִאיש אֲ שֶ ר י ִֵתן ְשכָ בְ תֹו ישכב עם בִ בְ הֵ מָ ה מֹות יּומָ ת וְ ֶאת ַה ְב ֵה ָמה ַתהֲ רֹגּו ומדוע הורגים גם את
הבהמה? משום שזה כזה בזיון ותועבה ,שאיננו רוצים אפילו לראות בהמה זו שוב ולומר עליה :הנה הבהמה
שפלוני שכב איתה:
(טז) וְ ִאשָ ה אֲ שֶ ר ִת ְק ַרב ֶאל כָל בְ הֵ מָ ה ל ְִרבְ עָ ה כדי שהבהמה תרביע א ָֹתּה וְ ָה ַרגְ ָת ֶאת ָה ִא ָשה וְ ֶאת ַה ְב ֵה ָמה
מֹות יּומָ תּו ְדמֵ יהֶ ם בָ ם:
(יז) וְ ִאיש אֲ שֶ ר י ִַקח ֶאת אֲ חֹתֹו בַ ת ָאבִ יו אֹו בַ ת ִאמֹו וק"ו אם היא בת שניהם וְ ָר ָאה ֶאת עֶ ְרו ָָתּה הכוונה
שהוא שכב איתה וְ ִהיא ִת ְר ֶאה ֶאת עֶ ְר ָותֹו והיא ג"כ שכבה איתו מרצון (ולא מאונס) ֶח ֶסד חרפה הּוא וְ נִכְ ְרתּו
לְעֵ ינֵי בְ נֵי עַ מָ ם כי עֶ ְרוַת אֲ חֹתֹו גִ לָה ולכן עֲֹונֹו חטאו יִשָ א:
ִשכַב ֶאת ִאשָ ה דָ וָה חולה (והכוונה שהיא נדה או זבה) וְ גִ לָה ֶאת עֶ ְרו ָָתּה ֶאת ְמק ָֹרּה ערותה
(יח) וְ ִאיש אֲ שֶ ר י ְ
הֶ ע ֱָרה גילה וְ ִהיא גִ לְ ָתה ֶאת ְמקֹור דָ מֶ יהָ וְ נִכְ ְרתּו ְשנֵיהֶ ם ִמ ֶק ֶרב עַ מָ ם:
ִשאּו:
(יט) וְ עֶ ְרוַת אֲ חֹות ִא ְמָך ַואֲ חֹות ָאבִ יָך ל ֹא ְת ַגלֵה כִ י ֶאת ְש ֵארֹו בשרו של אביו ֶהע ֱָרה גילה עֲֹונָם י ָ
ִשכַב ֶאת דֹדָ תֹו )הכוונה על אשתו של אח של האבא) עֶ ְרוַת דֹדֹו גִ לָ ה ֶח ְט ָאם ִי ָשאּו ע ֲִר ִירים
(כ) וְ ִאיש אֲ שֶ ר י ְ
ללא ילדים יָמֻ תּו:
(כא) וְ ִאיש אֲ שֶ ר ִי ַקח ֶאת ֵאשֶ ת ָא ִחיו נִדָ ה תועבה ִהוא עֶ ְרוַת ָא ִחיו גִ לָה ע ֲִר ִירים י ְִהיּו:
יתם א ָֹתם וְ ל ֹא ָת ִקיא ֶא ְתכֶם ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר אֲ נִי ֵמ ִביא ֶא ְתכֶ ם
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת כָל חֻ ק ַֹתי וְ ֶאת כָל ִמ ְשפָטַ י ַוע ֲִׂש ֶ
(כב) ְ
שָ מָ ה לָשֶ בֶ ת בָ ּה:
(כג) וְ ל ֹא ֵת ְלכּו בְ חֻ קֹת הַ גֹוי אֲ שֶ ר אֲ נִי ְמשַ לֵחַ ִמפְ נֵיכֶם כִ י ֶאת כָל ֵאלֶה עָ ׂשּו הגויים ו ָָאקֻ ץ בָ ם עד שמאסתי
בהם:
(כד) ָואֹמַ ר ָלכֶם ַא ֶתם ִת ְירשּו תקבלו ֶאת ַא ְדמָ ָתם וַאֲ נִ י ֶא ְת ֶננָה ָלכֶם ל ֶָר ֶשת א ָֹתּה ֶא ֶרץ זָבַ ת שנוזל ממנה ָחלָ ב
ּודבָ ש אֲ נִי ְידֹוָד אֱ ֹלהֵ יכֶם אֲ ֶשר ִהבְ דַ ל ְִתי ֶא ְתכֶם ִמן הָ עַ ִמים:
ְ
ַטהֹר וע"י שתבדילו -וְ ל ֹא ְת ַש ְקצּו תטמאו
(כה) וְ ִהבְ דַ לְ ֶתם בֵ ין הַ בְ הֵ ָמה הַ ְטה ָֹרה ל ְַטמֵ ָאה ּובֵ ין הָ עֹוף הַ טָ מֵ א ל ָ
ְט ֵמא:
ֶאת נַפְ ש ֵֹתיכֶם בַ בְ הֵ ָמה ּובָ עֹוף ּובְ כֹל אֲ שֶ ר ִת ְרמֹׂש הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר ִהבְ דַ ל ְִתי ָלכֶם ל ַ
ִיתם לִי ְקד ִֹשים כִ י ָקדֹוש אֲ נִי ְידֹוָד ו ַָאבְ ִדל ֶא ְתכֶ ם ִמן הָ עַ ִמים ל ְִהיֹות לִי:
(כו) וִ ְהי ֶ
העונש של בעל אוב וידעוני
(כז) וְ ִאיש אֹו ִאשָ ה כִ י ִי ְהיֶה בָ הֶ ם אֹוב אֹו י ְִד ֹענִי כאן הכוונה שהם בעצמם בעלי האוב ולא שהם הולכים
יהם בָ ם :פ
אליהם כמו שנכתב קודם בפס' כ' ,דינם הוא מֹות יּומָ תּו בָ ֶאבֶ ן י ְִרגְ מּו א ָֹתם ְד ֵמ ֶ

פרשת אמֹר
פרק כא
קדושתם של הכהנים
ִט ָמא ְבעַ ָמיו הכוונה
(א) וַי ֹאמֶ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה אֱ מֹר ֶאל הַ כֹהֲ נִים בְ נֵי ַאהֲ רֹן וְ ָאמַ ְר ָת אֲ ל ֵֶהם ְל ֶנפֶש למת ל ֹא י ַ
שאסור לכהן להטמא למתים:
ּולְא ִחיו:
(ב) כִ י ִאם אלא (למי מותר להם להטמא?) ִל ְש ֵארֹו לבשרו הַ ָקרֹב ֵאלָיו :ל ְִאמֹו ּול ְָא ִביו וְ ל ְִבנֹו ּול ְִבתֹו ָ
ִט ָמא אך אם היא כבר
(ג) וְ לַאֲ חֹתֹו הַ ְבתּולָה הַ ְקרֹובָ ה ֵאלָיו פירושו :אֲ שֶ ר ל ֹא הָ י ְָתה נשואה ל ְִאישָ -לּה י ַ
נשואה לאיש אחר -לא יטמא לה במותה:
(ד) ל ֹא יִטַ מָ א איש בַ עַ ל חשוב בְ עַ מָ יו הכוונה לכהן ,כי זה יגרום לְ ֵה ַחלֹו לחלל את קדושתו (אם הוא יטמא
למתים):
(ה) ל ֹא י ְִק ְרחּו ָק ְרחָ ה קרחת בְ ר ֹאשָ ם ּופְ ַאת זְ ָקנָם ל ֹא ְי ַגלֵחּו ּובִ בְ ׂשָ ָרם ל ֹא יִ ְׂש ְרטּו ָׂש ָר ֶטת לאות אבל על מת:
יהם ֵהם
ֹלה ֶ
יהם וְ ל ֹא ְי ַחלְלּו שֵ ם אֱ ֹלהֵ יהֶ ם כִ י ֶאת ִא ֵשי הקרבנות של יְ דֹוָד ל ֶֶחם אֱ ֵ
(ו) ְקד ִֹשים י ְִהיּו לֵ אֹלהֵ ֶ
מַ ְק ִריבִ ם ולכן וְ הָ יּו קֹדֶ ש:
(ז) ִאשָ ה ֹזנָה מופקרת (ואפילו אם היא חזרה בתשובה) וַחֲ ָללָה שנולדה מכהן שהתחתן עם מישהי שהיתה
אֹלהיו:
אסורה לו ל ֹא י ִָקחּו וְ ִאשָ ה גְ רּושָ ה מֵ ִאישָ ּה מבעלה ל ֹא ִי ָקחּו כִ י ָקדֹש הּוא ֵל ָ
ֹלהיָך הּוא ַמ ְק ִריב ָקדֹש י ְִהיֶה לְָך כִ י ָקדֹוש אֲ נִ י
(ח) וְ ִקדַ ְשתֹו אתה צריך לכבד ולקדש את הכהן כִ י ֶאת לֶ חֶ ם אֱ ֶ
יְ דֹוָד ְמ ַק ִד ְשכֶם:
(ט) ּובַ ת ִאיש כֹהֵ ן כִ י ֵתחֵ ל לִזְ נֹות הכוונה שהיא מחללת את קדושתה בכך שהיא מפקירה את עצמה ,אז לא
רק שהיא מחללת את קדושתה ,אלא גם ֶאת ָאבִ יהָ ִהיא ְמחַ ֶללֶת ולכן בָ ֵאש ִת ָש ֵרף :ס
קדושתו של כהן גדול
ּומלֵ א והסמיכו ֶאת יָדֹו ִל ְלבֹש ֶאת ַה ְבג ִָדים
(י) וְ הַ כֹהֵ ן הַ גָדֹול מֵ ֶאחָ יו אֲ שֶ ר יּוצַ ק שפכו עַ ל ר ֹאשֹו ֶש ֶמן הַ ִמ ְשחָ ה ִ
ּובג ָָדיו ל ֹא יִ פְ רֹם לא
המיוחדים של הכהן הגדול ֶאת ר ֹאשֹו ל ֹא ִיפְ ָרע לא יגדל שיער אפילו כאשר הוא אבל ְ
יקרע את בגדיו:
(יא) וְ עַ ל ָכל נַפְ שֹת מֵ ת ל ֹא יָב ֹא ואפילו ל ְָא ִביו ּול ְִאמֹו ל ֹא יִטַ מָ א:
ֹלהיו שעוזב את עבודתו במקדש
ּומן הַ ִמ ְקדָ ש ל ֹא יֵצֵ א ואז וְ ל ֹא יְחַ לֵל ֵאת ִמ ְק ַדש אֱ ָ
(יב) ובשעה שמת לו מת ִ
ֹלהיו עָ לָיו אֲ נִי ְידֹוָד:
משום שיוצא ללוויה כִ י ֵנזֶר תפארת שֶ מֶ ן ִמ ְשחַ ת אֱ ָ
(יג) וְ הּוא ִאשָ ה בִ בְ תּולֶ יהָ יִ ָקח ואפילו עם אלמנה אסור לו להתחתן (כדלקמן):
(יד) ַא ְל ָמנָה ּוגְ רּושָ ה וַחֲ ָללָ ה ֹזנָה ֶאת ֵאלֶה ל ֹא ִי ָקח כִ י ִאם אלא בְ תּולָה ֵמעַ ָמיו יִ ַקח ִא ָשה:
(טו) ואם יעשה כן ,אז וְ ל ֹא יְחַ לֵל ז ְַרעֹו בְ עַ מָ יו כִ י אֲ נִ י יְדֹוָ ד ְמ ַק ְדשֹו :פ
כהן בעל מום
(טז) ַויְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה לֵ אמֹר:
ֹלהיו:
(יז) דַ בֵ ר ֶאל ַאהֲ רֹן לֵ אמֹר כל ִאיש ִמז ְַרעֲָך ְל ֹדר ָֹתם אֲ שֶ ר יִ ְהיֶה בֹו מּום ל ֹא י ְִק ַרב ל ְַה ְק ִריב ל ֶֶחם אֱ ָ
(יח) כִ י כָל ִאיש אֲ שֶ ר בֹו מּום ל ֹא י ְִק ָרב והתורה נותנת דוגמאות למומים שפוסלים את הכהן מלעבודִ :איש
כהן עִ ּוֵר אֹו פִ סֵ חַ שאין לו רגלים אֹו חָ רֻ ם שאין לו אף ,אלא נחיריים בלבד אֹו ָׂשרּועַ שאבר אחד בגופו גדול
משמעותית מהשני:
(יט) אֹו ִאיש אֲ שֶ ר יִ ְהיֶה בֹו שֶ בֶ ר ָרגֶל אֹו שֶ בֶ ר יָד:
(כ) אֹו גִ בֵ ן גבוה באופן חריג אֹו דַ ק נמוך באופן חריג אֹו ְתבַ לֻל בְ עֵ ינֹו זוהי מחלה שיש בעין ,שהלבן מתערבב
רֹוח ָא ֶשְך שאחד מאשכיו-
יחד עם הצבע (כחול /חום וכד') אֹו ג ָָרב אֹו ַי ֶלפֶת שתיהן מחלות עור מסוימות אֹו ְמ ַ
נמעך:
(כא) כָל ִאיש אֲ שֶ ר בֹו מּום ִמז ֶַרע ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן ל ֹא ִיגַש לְ הַ ְק ִריב ֶאת ִא ֵשי ְידֹוָד כי מּום בֹו ולכן ֵאת לֶ ֶחם אֱ ֹל ָהיו
ל ֹא יִ גַש לְהַ ְק ִריב:
לֶחם
(כב) אך למרות שאסור לו להקריב ,מותר לו לאכול קדשים (כי אין הוא טמא ,אלא רק בעל מום) ֶ
ּומן הַ קֳּ דָ ִשים דהיינו שלמים י ֹאכֵל:
אֱ ֹלהָ יו ִמ ָק ְדשֵ י הַ קֳּ דָ ִשים דהיינו :חטאות ואשמות ִ
(כג) ַאְך אבל ֶאל הַ ָפ ֹרכֶת המבדילה בין הקדש ובין קה"ק ל ֹא יָב ֹא וְ ֶאל ַה ִמזְ בֵ ַח ל ֹא ִיגַש כדי להקריב קרבנות
כִ י מּום בֹו וְ ל ֹא יְחַ לֵ ל ֶאת ִמ ְק ָדשַ י כִ י אֲ נִ י ְידֹוָד ְמ ַק ְדשָ ם:
(כד) ַויְדַ בֵ ר מֹשֶ ה ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל בָ נָיו וְ ֶאל כָ ל בְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל :פ
פרק כב
כהן טמא לא יאכל קדשים
(א) ַויְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה לֵ אמֹר:
ִׂש ָר ֵאל ואז וְ ל ֹא יְ ַחלְלּו ֶאת ֵשם ָק ְד ִשי אֲ ֶשר ֵהם
(ב) דַ בֵ ר ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל בָ נָיו וְ ִינָזְ רּו לא יאכלו ִמ ָק ְדשֵ י בְ נֵי י ְ
מַ ְק ִד ִשים לִי אֲ נִי ְידֹוָד ובאיזו מציאות מדובר?:
יִׂש ָר ֵאל
(ג) אֱ מֹר אֲ לֵהֶ ם לְ ֹדר ֵֹתי ֶכם כָל ִאיש אֲ שֶ ר י ְִק ַרב יתקרב ִמכָל ז ְַר ֲעכֶם ֶאל ַהקֳּ ָד ִשים אֲ ֶשר י ְַק ִדישּו ְבנֵי ְ
לַידֹוָד וְ טֻ ְמ ָאתֹו עָ לָיו אז וְ נִכְ ְר ָתה הַ ֶנפֶש הַ ִהוא ִמ ְל ָפנַי אֲ נִי ְידֹוָד:

(ד) ִאיש ִאיש ִמז ֶַרע ַאהֲ רֹן וְ הּוא צָ רּועַ אֹו זָב ומשום כך הוא טמא בַ קֳּ ָד ִשים ל ֹא י ֹאכַ ל עַ ד אֲ ֶשר י ְִט ָהר וְ ַה ֹנגֵעַ
בְ כָל אדם שהוא ְט ֵמא ֶנפֶש נטמא ממת אֹו ִאיש כהן אֲ שֶ ר ֵתצֵ א ִממֶ נּו ִשכְ בַ ת ז ַָרע:
(ה) אֹו ִאיש אֲ שֶ ר ִיגַע ְבכָ ל שֶ ֶרץ אֲ שֶ ר י ְִט ָמא לֹו אחד משמונת השרצים המטמאים אֹו שנגע ְב ָא ָדם אֲ ֶשר
יִ ְטמָ א לֹו אשר הוא טמא ְלכֹל טֻ ְמ ָאתֹו לכל טומאה שתהיה:
(ו) ֶנפֶש כהן אֲ שֶ ר ִתגַע בֹו וְ טָ ְמ ָאה עַ ד הָ עָ ֶרב וְ ל ֹא י ֹאכַל ִמן הַ קֳּ דָ ִשים כִ י ִאם ָר ַחץ ְב ָׂשרֹו בַ ָמיִם:
(ז) ּובָ א הַ שֶ מֶ ש ולאחר שתשקע השמש ,אז וְ טָ הֵ ר ,וְ ַאחַ ר כך י ֹא ַכל ִמן ַהקֳּ ָד ִשים כִ י לַ ְחמֹו הּוא זה שייך לכהן,
רק שעד עכשיו הוא לא יכל לאכול מכיוון שהיה טמא:
ּוט ֵרפָה ל ֹא י ֹאכַל הכהן לְטָ ְמ ָאה בָ ּה ויטמא ממנה אֲ נִ י ְידֹוָד (זהו איסור גם על שאר בנ"י אך
(ח) ְנבֵ לָה ְ
התורה מזהירה שוב את הכהנים שקדושתם גבוהה יותר:
ּומתּו בֹו
(ט) וְ שָ ְמרּו הכהנים ֶאת ִמ ְשמַ ְר ִתי וְ ל ֹא כדי שלא ִי ְׂשאּו עָ לָיו בגלל שיאכלו קודש בטומאתם ֵח ְטא ֵ
וימותו כִ י יְחַ ְללֻהּו אֲ נִי יְ דֹוָד ְמ ַק ְדשָ ם:
איסור אכילת קודש לזרים
(י) וְ ָכל ָזר אדם שאינו כהן ל ֹא י ֹא ַכל קֹדֶ ש וכן תֹושַ ב אדם שגר אצל כ ֵֹהן וְ ָׂשכִ יר אדם שעובד אצל הכהן ל ֹא
י ֹאכַל קֹדֶ ש:
(יא) וְ כֹהֵ ן כִ י י ְִקנֶה ֶנפֶש ִק ְניַן כ ְַספֹו כהן שקנה עבד הּוא כן י ֹאכַל בֹו וִ ילִיד בֵ יתֹו מי שנולד לעבד זה בבית
הכהן הֵ ם כן י ֹאכְ לּו בְ ל ְַחמֹו:
(יב) ּובַ ת כֹהֵ ן כִ י ִת ְהיֶה תתחתן לְ ִאיש זָר ִהוא בִ ְתרּומַ ת הַ קֳּ דָ ִשים ל ֹא ת ֹאכֵל:
יה
נְעּור ָ
יה כִ ֶ
(יג) ּובַ ת כֹהֵ ן כִ י ִת ְהיֶה ַאלְמָ נָה ּוגְ רּושָ ה וְ ז ֶַרע וילדים ֵאין ָלּה וְ ָשבָ ה והיא תחזור ֶאל בֵ ית ָא ִב ָ
ותגור אצלו כמו שהיתה גרה בימי נערותהִ -מלֶחֶ ם ָאבִ יהָ ת ֹאכֵל וְ כָל זָר ל ֹא י ֹאכַל בֹו :ס
(יד) וְ ִאיש זר כִ י י ֹאכַל קֹדֶ ש בִ ְש ָגגָה וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִשיתֹו קנס עָ לָ יו וְ נ ַָתן ַלכ ֵֹהן ֶאת ַהק ֶֹדש ישלם לכהן את שווי
החתיכה שאכל בטעות (ויוסיף חומש):
(טו) ומדוע יש לקנוס את העושה כן? כדי ש וְ ל ֹא ְי ַח ְללּו בנ"י ֶאת ָק ְד ֵשי ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵאת אֲ ֶשר י ִָרימּו לַידֹוָ ד
שיזהרו ביותר לא לאכול אפילו בטעות:
יהם כשבנ"י יאכלו בטעות את הקדשים שהם עצמם
אֹותם עֲֹון ַא ְשמָ ה בְ ָאכְ לָם ֶאת ָק ְדשֵ ֶ
ָ
(טז) וְ ִה ִשיאּו
יקדישו לה' ישיאו אותם עוון אשמה ,יטילו על עצמם עוון חמור כִ י אֲ נִי ְידֹוָד ְמ ַק ְד ָשם :פ
איסור הקרבת קרבנות עם מום
(יז) וַיְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה ֵלאמֹר:
ִׂש ָר ֵאל אֲ ֶשר
ּומן ַהגֵר ְבי ְ
ִׂש ָר ֵאל ִ
ִׂש ָר ֵאל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵ הֶ ם ִאיש ִאיש ִמבֵ ית י ְ
(יח) דַ בֵ ר ֶאל ַאהֲ רֹן וְ ֶאל בָ נָיו וְ ֶאל כָל בְ נֵי י ְ
בֹותם -שאומר את הבהמות האלו
י ְַק ִריב ָק ְרבָ נֹו ְל ָכל נ ְִד ֵריהֶ ם -שאדם נודר להקריב כך וכך קרבנות ּו ְל ָכל נ ְִד ָ
והאלו אנדב למשכן אֲ שֶ ר י ְַק ִריבּו לַידֹוָד ְל ֹעלָה:
(יט) ל ְִר ֹצ ְנכֶם -שיעשה אותו שיעלה לו לרצון בכל ש ָת ִמים ָזכָר יהיה הקרבן אם הוא מהבַ בָ ָקר בַ כְ ָׂש ִבים
ּובָ עִ זִ ים:
(כ) כֹל אֲ שֶ ר בֹו מּום ל ֹא ַת ְק ִריבּו כִ י ל ֹא ל ְָרצֹון -ה' לא ירצה אותו יִ ְהיֶה ָלכֶם:
(כא) וְ ִאיש כִ י י ְַק ִריב זֶבַ ח ְשל ִָמים -שהם רק קדשים רגילים ולא קדשי קדשים כמו עולה לַ ידֹוָד ְלפַלֵא -לפרש
בפיו שזה יהיה נֶדֶ ר אֹו ִל ְנ ָדבָ ה בַ בָ ָקר אֹו בַ צ ֹאן ,בכל זאת הקרבן חייב להיות ָת ִמים י ְִהיֶה ל ְָרצֹון כָ ל מּום ל ֹא
יִהיֶה בֹו:
ְ
(כב) עַ ּו ֶֶרת -הקרבן עור אֹו ָשבּור -לו אחד מאבריו אֹו חָ רּוץ-חתוך לו אחד מאבריו אֹו יַבֶ לֶת -עור יבש בולט אֹו
ג ָָרב -שחין יבש כולו אֹו ַי ֶלפֶ ת -שחין יבש מלמטה ולח ומלא מוגלה מלמעלה ל ֹא ַת ְק ִריבּו ֵאלֶה לַידֹוָד -לא
תנדרו אותם לקרבנות ,ואם נדרתם אותם אז וְ ִאשֶ ה -על האש ל ֹא ִת ְתנּו ֵמ ֶהם עַ ל ַה ִמזְ בֵ ַח לַיד ָֹוד:
ֲׂשה אֹתו-
(כג) וְ שֹור וָׂשֶ ה ׂשָ רּועַ  -שאיבר גדול מהרגיל וְ ָקלּוט -שפרסותיו מחוברות כמו של סוס נ ְָדבָ ה ַתע ֶ
פירוש המילה נדבה כאן שונה מכל הפרשה ועניינה הוא שהיא תהיה נדובה למשכן אך לא להקרבה למזבח
ת ּולְ נֵדֶ ר -על המזבח ל ֹא י ֵָרצֶ ה:
אלא כדי למכרה ולקנות בכסף קרבנו ֹ
(כד) ּומָ עּוך -שביציו מעוכות וְ כָתּות -שביציו מרוסקות לגמרי וְ נָתּוק -שהביצים מנותקות מהגידים המחברים
ּוב ַא ְר ְצכֶ ם
אותם לגוף אך נמצאות בתוך השק שלהן וְ ָכרּות -שהשק כולו נכרת עם הביצים ל ֹא ַת ְק ִריבּו לַידֹוָד ְ
ל ֹא ַתעֲׂשו -ל א תעשו כך לבעלי החיים שהרי אינם יכולים להוליד אחר כך ולקיים את הציווי פרו ורבו שצוו
בבריאת העולם:
ּומיַד בֶ ן ֵנכָר-גוי ל ֹא ַת ְק ִריבּו ֶאת לֶחֶ ם אֱ ֹלהֵ יכֶם ִמכָל ֵאלֶה -אסור לכם להקריב בהמות בעלות מום אע"פ
(כה) ִ
שקיבלתם אותם מגויים כִ י מָ ְשחָ ָתם -קלקולם בָ הֶ ם מּום בָ ם ולכן ל ֹא י ֵָרצּו ָל ֶכם :פ
עוד מדיני קרבנות
(כו) וַיְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה לֵ אמֹר:
וָהלְ ָאה
ּומיֹום ַה ְש ִמינִי ָ
(כז) שֹור אֹו כֶׂשֶ ב אֹו עֵ ז כִ י ִי ָּולֵד וְ הָ יָה ִשבְ עַ ת י ִָמים-הראשונים ַת ַחת-ברשות ִאמֹו ִ
י ֵָרצֶ ה -יוכל לעלות לרצון ְל ָק ְרבַ ן ִאשֶ ה לַידֹוָד:
(כח) וְ שֹור אֹו ׂשֶ ה אֹתֹו וְ ֶאת ְבנֹו ל ֹא ִת ְשחֲ טּו בְ יֹום ֶאחָ ד -שזו אכזריות גדולה:
(כט) וְ כִ י ִתזְ בְ חּו זֶבַ ח תֹודָ ה לַידֹוָד ל ְִר ֹצ ְנכֶם ִתזְ בָ חּו-תקריבו אותו כך שיהיה לרצון לכם בכך שבעת ההקרבה
תחשבו שביום ההוא יאכל וכו':

תֹותירּו ִממֶ נּו עַ ד ב ֶֹקר אֲ נִי ְידֹוָד:
(ל) בַ יֹום הַ הּוא-וכל הלילה י ֵָאכֵל ל ֹא ִ
יתם א ָֹתם אֲ נִי ְיד ָֹוד:
ֹותי ַוע ֲִׂש ֶ
ּושמַ ְר ֶתם ִמצְ ַ
(לא) ְ
ִׂש ָר ֵאל -אם
(לב) וְ ל ֹא ְתחַ לְלּו ֶאת שֵ ם ָק ְד ִשי -באי שמירת המצוות ואז אוכל לקיים וְ נ ְִק ַד ְש ִתי ְבתֹוְך ְבנֵי י ְ
תקיימו את המצוות אֲ נִי ְידֹוָד ְמ ַק ִד ְש ֶכם:
אֹלהים -ולשרות ביניכם אֲ נִי ְיד ָֹוד :פ
(לג) הַ מֹוצִ יא ֶא ְתכֶם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ל ְִהיֹות ָלכֶם לֵ ִ

כלל המועדים -פרק כ"ג

שבת
ֹשה ֵלאמֹר:
(א) וַיְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מ ֶ
(ב) דַ בֵ ר ֶאל בְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָת אֲ לֵהֶ ם מֹועֲדֵ י ְידֹוָד אֲ שֶ ר אתם ובית הדין שיקדש את החודשים ִת ְק ְראּו א ָֹתם
להם ִמ ְק ָר ֵאי קֹדֶ ש יום שקוראים-אומרים עליו שהוא קדוש ֵאלֶה הֵ ם מֹוע ֲָדי:כל המועדים הכתובים בפרק.
(ג) שֵ שֶ ת י ִָמים ֵתעָ ׂשֶ ה ְמלָ אכָה ּובַ יֹום הַ ְש ִביעִ י שַ בַ ת שַ בָ תֹון שמפסיקים מלעשות מלאכה ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש
מֹושב ֵֹתיכֶם המקומות בהם אתם גרים:
ְ
שקוראים ליום זה קדוש כָל ְמלָאכָה ל ֹא ַתעֲׂשּו שַ בָ ת ִהוא לַידֹוָד בְ כֹל
פ
פסח וחג המצות
(ד) ֵאלֶה מֹועֲדֵ י ְידֹוָד ִמ ְק ָר ֵאי קֹדֶ ש אֲ שֶ ר ִת ְק ְראּו א ָֹתם בְ מֹועֲדָ ם -בזמנם .בניגוד לשבת שהיא כל שבעה ימים
בצורה קבועה שאר המועדים תלויים בתאריך בחודש ולכן הם תלויים למעשה בקידוש החודש של בית הדין
ולכן אתם -ישראל תקראו אותם שיהיו במועדם:
(ה) בַ ח ֶֹדש הָ ִראשֹון -ניסןְ ,ב ַא ְרבָ עָ ה עָ ׂשָ ר לַ חֹדֶ ש בֵ ין הָ עַ ְרבָ יִם -מחצות היום עד לשקיעה ,עושים קרבן פֶ ַסח
לַידֹוָ ד:
(ו) ּובַ חֲ ִמשָ ה עָ ׂשָ ר יֹום ַלחֹדֶ ש הַ זֶה מתחיל חַ ג ַהמַ צֹות לַידֹוָ ד שבו ִשבְ עַ ת י ִָמים ַמצֹות ת ֹאכֵלּו:
(ז) בַ יֹום הָ ִראשֹון ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש י ְִהיֶה ָלכֶם ולכן כָל ְמלֶא ֶכת ֲעבֹדָ ה (אך לא מלאכת אוכל נפש) ל ֹא ַתעֲׂשּו:
(ח) וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִאשֶ ה לַידֹוָד -קרבנות שעולים על האש ,מיוחדים לימים אלו (שיפורטו בפרשת פנחס בספר
במדבר) ,נוסף לקרבנות הרגילים ִשבְ עַ ת י ִָמים ,וגם בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש כָל ְמ ֶלאכֶת ֲעב ָֹדה ל ֹא ַתעֲׂשּו :פ
הנפת העומר
(ט) וַיְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה ֵלאמֹר:
ירּה
ּוקצַ ְר ֶתם ֶאת ְק ִצ ָ
(י) דַ בֵ ר ֶאל ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָת אֲ לֵהֶ ם כִ י -כאשר ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר אֲ נִי נ ֵֹתן ָלכֶ ם ְ
אשית ְק ִצ ְירכֶם -הראשון
אתם ֶאת עֹמֶ ר -כמות העומר של שעורים שהיא כליטר וחצי תבואה לערך ֵר ִ
וַהֲ בֵ ֶ
שבכל הקציר שבארץ ֶאל ַהכֹהֵ ן:
(יא) וְ הֵ נִיף ֶאת הָ עֹמֶ ר ִלפְ נֵי ְידֹוָד -בחצר אוהל מועד ִל ְר ֹצ ְנכֶם -כדי שתהיו רצויים לפני ה' ִמ ָמחֳּ ַרת ַה ַשבָ ת-
מקרא הקודש הראשון של חג המצות שבו שובתים ממלאכהְ ,ינִיפֶנּו ַהכ ֵֹהן:
יתם ְביֹום הֲ נִיפְ כֶם ֶאת הָ עֹמֶ ר כֶבֶ ׂש ָת ִמים בֶ ן ְשנָתו -בתוך שנתו הראשונה ְל ֹעלָה לַיד ָֹוד:
(יב) וַ ע ֲִׂש ֶ
ּומנְחָ תֹו -של הכבש איננה רגילה כשל כל כבש שהיא עשרון סולת אחד אלא היא ְשנֵי עֶ ְׂשרֹנִ ים סֹלֶת
(יג) ִ
בְ לּולָה בַ שֶ מֶ ן ִאשֶ ה לַידֹוָד ֵריחַ נִיחֹחַ וְ נ ְִסכֹה -לעומת המנחה הנסך הוא רגיל ַי ִין ְר ִביעִ ת ַה ִהין:
(יד) וְ לֶ חֶ ם -לכל סוגיו וְ ָק ִלי -גרעיני תבואה קלויים וְ כ ְַרמֶ ל -גרגרים לחים טחונים ל ֹא ת ֹאכְ לּו -מהתבואה
החדשה עַ ד עֶ צֶ ם -לתוך הַ יֹום הַ זֶה עַ ד הֲ בִ יאֲ כֶם ֶאת ָק ְרבַ ן אֱ ֹלהֵ יכֶם -העומר המונף ,וזה חֻ ַקת עֹולָם לְ ֹדר ֵֹתיכֶ ם
בְ כֹל מ ְֹשב ֵֹתיכֶם -בכל המקומות בהם אתם גרים יהיה אסור לאכול מהתבואה החדשה עד הנפת העומר :ס
ספירת העומר וחג השבועות
ּוספ ְַר ֶתם ָלכֶם ִממָ חֳּ ַרת הַ שַ בָ ת -מקרא הקודש הראשון של חג המצות שבו שובתים ממלאכה ִמיֹום
(טו) ְ
הֲ בִ יאֲ ֶכם ֶאת עֹמֶ ר הַ ְתנּופָה ֶשבַ ע שַ בָ תֹות -שבועות ְת ִמימֹת -שלימות ִת ְהיֶינָה:
(טז) עַ ד -לא כולל ִממָ חֳּ ַרת ַהשַ בָ ת הַ ְשבִ יעִ ת ִת ְספְ רּו שיום זה שעד אליו (לא כולל אותו) סופרים הוא חֲ ִמ ִשים
יֹום וביום זה (שהוא גם חג השבועות) וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִמנְחָ ה חֲ דָ שָ ה -מהתבואה החדשה לַידֹוָד מהחטה החדשה
שצמחה:
מֹושב ֵֹתי ֶכם ָתבִ יּאּו ֶל ֶחם ְתנּופָה -שאותו יניפו ְש ַתיִ ם -לחמים ְשנֵי עֶ ְׂש ֹרנִים סֹלֶ ת ִת ְהיֶינָה ָח ֵמץ ֵת ָאפֶינָה-
(יז) ִמ ְ
כּורים -שתי הלחם האלו הם הראשונים -הבכורים מהתבואה
המנחה היחידה שנאפית חמץ היא זו ,בִ ִ
החדשה שקרבים במשכן ַלידֹוָד:
ימם בְ נֵי שָ נָה ּופַר בֶ ן בָ ָקר ֶא ָחד וְ ֵאילִ ם ְש ָניִם יִ ְהיּו עֹלָ ה לַידֹוָ ד
(יח) וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם עַ ל -עם הַ ֶל ֶחם ִשבְ עַ ת כְ בָ ִׂשים ְת ִמ ִ
ּומנְחָ ָתם וְ נ ְִסכֵיהֶ ם ִאשֵ ה ֵריחַ נִיחֹחַ לַ יד ָֹוד:
ִ
ּושנֵי כְ בָ ִׂשים בְ נֵי שָ נָה ְלזֶבַ ח ְשל ִָמים:
יתם ְׂשעִ יר עִ זִ ים ֶא ָחד לְחַ טָ את ְ
(יט) וַ ע ֲִׂש ֶ
כּורים ְתנּופָה ִלפְ נֵי ְידֹוָד כאשר הלחם נמצא עַ ל
(כ) וְ הֵ נִיף הַ כֹהֵ ן א ָֹתם -את כבשי השלמים עַ ל -עם לֶחֶ ם הַ בִ ִ
ְשנֵי כְ בָ ִׂשים ובניגוד לשלמים רגילים שאותם יכולים ישראלים לאכול שלמים אלו ק ֶֹדש י ְִהיּו לַידֹוָד ולכן
יאכלו רק ַלכֹהֵ ן:
אתם בְ עֶ צֶ ם -בתוך הַ יֹום הַ זֶה ִמ ְק ָרא קֹדֶ ש יִ ְהיֶה ָלכֶם כָ ל ְמלֶאכֶת ֲעב ָֹדה ל ֹא ַתעֲׂשּו חֻ ַקת עֹולָ ם ְבכָ ל
ּוק ָר ֶ
(כא) ְ
מֹושב ֵֹתיכֶם ְל ֹדר ֵֹתיכֶם:
ְ

(כב) מכיוון שבאיזור חג השבועות נמצאת עונת הקציר חוזרת התורה ומזהירה על מצוות הנוהגות בעונה זו
ּובְ קֻ צְ ְרכֶם ֶאת ְקצִ יר ַא ְרצְ ֶכם ל ֹא ְת ַכלֶ ה -לא תסיים לקצור פְ ַאת -קצה ָׂש ְדָך ְבקֻ ְצ ֶרָך וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְירָך -שנופל לך
בשעת הקצירה ל ֹא ְתל ֵַקט אלא לֶעָ נִי וְ ַלגֵר ַת ֲעזֹב א ָֹתם אֲ ִני ְידֹוָד אֱ ֹלהֵ י ֶכם :ס
זכרון תרועה (ראש השנה)
(כג) וַיְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה ֵלאמֹר:
(כד) דַ בֵ ר ֶאל בְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר בַ חֹדֶ ש הַ ְשבִ יעִ י -תשרי ְב ֶאחָ ד ַלח ֶֹדש י ְִהיֶה ָלכֶם ַשבָ תֹון זִ כְ רֹון ְתרּועָ ה -שתריעו
בשופר וזה יזכיר אתכם לפני ה' ,ויום זה הוא ִמ ְק ָרא קֹדֶ ש:
(כה) ָכל ְמלֶא ֶכת ֲעבֹדָ ה ל ֹא ַתעֲׂשּו וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִאשֶ ה לַידֹוָד -קרבנות מיוחדים ליום זה :ס
יום הכיפורים
(כו) וַיְדַ בֵ ר ידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה לֵ אמֹר:
(כז) ַאְך -אבל בניגוד לשאר המועדים במועד זה מתענים בֶ עָ ׂשֹור ַלח ֶֹדש ַה ְש ִביעִ י ַה ֶזה יֹום ַהכִ פ ִֻרים הּוא ִמ ְק ָרא
ִיתם ֶאת נַפְ ש ֵֹתיכֶם -תצומו בלי לאכול ולשתות וְ ִה ְק ַר ְב ֶתם ִא ֶשה לַ יד ָֹוד:
יִהיֶה לָ ֶכם וְ עִ נ ֶ
קֹדֶ ש ְ
ֹלהיכֶם:
(כח) וְ כָל ְמלָאכָה ל ֹא ַתעֲׂשּו ְבעֶ צֶ ם הַ יֹום הַ זֶה כִ י יֹום כִ פ ִֻרים הּוא ְל ַכפֵר ֲעלֵיכֶם ִלפְ נֵי יְדֹוָ ד אֱ ֵ
יה -עונשה כרת:
(כט) כִ י כָ ל הַ ֶנפֶש אֲ שֶ ר ל ֹא ְת ֻענֶה תצום בְ עֶ צֶ ם הַ יֹום הַ זֶה וְ נִכְ ְר ָתה מֵ עַ ֶמ ָ
(ל) וְ כָל הַ ֶנ ֶפש אֲ שֶ ר ַתעֲׂשֶ ה ָכל ְמלָ אכָה בְ עֶ צֶ ם הַ יֹום הַ ֶזה וְ הַ אֲ בַ ְד ִתי -והשמדתי ֶאת ַה ֶנפֶש ַה ִהוא ִמ ֶק ֶרב עַ ָמּה-
שזה בעצם הפירוש של כרת -אבדן הנפש:
(לא) כָל ְמלָ אכָה ל ֹא ַתעֲׂשּו חֻ ַקת עֹולָם ְל ֹדר ֵֹתיכֶם בְ כֹל מ ְֹשב ֵֹתי ֶכם:
יתם ֶאת נַפְ ש ֵֹתיכֶם החל מ -בְ ִת ְשעָ ה ַלח ֶֹדש בָ עֶ ֶרב -אף על פי שזה עינוי ודבר זה
(לב) שַ בַ ת שַ בָ תֹון הּוא ָלכֶם וְ עִ ִנ ֶ
הוא קשה תתחילו את התענית מהערב הקודם ולא מהבוקר וכדומהֵ ,מעֶ ֶרב עַ ד עֶ ֶרב -שלמחרת ִת ְש ְבתּו
שַ בַ ְתכֶ ם:
חג הסוכות ושמיני עצרת
ֹשה ֵלאמֹר:
(לג) וַיְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מ ֶ
ִׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר בַ חֲ ִמשָ ה עָ ׂשָ ר יֹום ַלחֹדֶ ש הַ ְשבִ יעִ י הַ זֶה ַחג ַהסֻ כֹות ִש ְבעַ ת י ִָמים לַידֹוָד:
(לד) דַ בֵ ר ֶאל בְ נֵי י ְ
(לה) בַ יֹום הָ ִראשֹון ִמ ְק ָרא קֹדֶ ש כָל ְמלֶ אכֶת ֲעבֹדָ ה ל ֹא ַתעֲׂשּו:
יִהיֶה לָכֶ ם
(לו) ִשבְ עַ ת י ִָמים ַת ְק ִריבּו ִאשֶ ה לַידֹוָד בַ יֹום הַ ְש ִמינִי -שהוא כבר איננו סוכות ,גם כן ִמ ְק ָרא ק ֶֹדש ְ
וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִאשֶ ה לַידֹוָד עֲצֶ ֶרת ִהוא -גם ביום זה עוצרים ממלאכה כָל ְמלֶאכֶת ֲעב ָֹדה ל ֹא ַתעֲׂשּו:
(לז) סיכום זמניֵ :אלֶה -כל המועדים שהזכרו לעיל מֹו ֲעדֵ י ְידֹוָד אֲ שֶ ר ִת ְק ְראּו א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹדש שזה גם אומר
ּומנְחָ ה ֶזבַ ח ּונְסָ כִ ים -העולה והמנחה והנסכים שלה וכן הזבח -השלמים והמנחה
לְהַ ְק ִריב ִאשֶ ה לַ ידֹוָד ֹעלָה ִ
והנסכים שלו ְדבַ ר יֹום -דבר -הקרבן של כל יום תקריבו בְ יֹומֹו:
ּומלְבַ ד
נֹותיכֶם -כגון תרומה וחלה וכו' ִ
ּומלְבַ ד ַמ ְת ֵ
(לח) וקרבנות מועדים אלו הם ִמלְבַ ד -חוץ מ שַ בְ תֹת יְדֹוָ ד ִ
בֹותיכֶם אֲ שֶ ר ִת ְתנּו לַידֹוָד:
ּומלְבַ ד כָ ל נ ְִד ֵ
נִד ֵרי ֶכם ִ
כָל ְ
בּואת ָה ָא ֶרץ ָתחֹגּו ֶאת ַחג
(לט) ַאְך בַ חֲ ִמשָ ה עָ ׂשָ ר יֹום ַלחֹדֶ ש הַ ְשבִ יעִ י בְ ָא ְספְ כֶם -בהכניסכם מהשדה ֶאת ְת ַ
יְ דֹוָד -חג הסוכות ִשבְ עַ ת י ִָמים בַ יֹום הָ ִראשֹון שַ בָ תֹון -ממלאכהּ ,ובַ יֹום ַה ְש ִמינִ י -שאיננו סוכות ַשבָ תֹון:
ּולְק ְח ֶתם ָלכֶם בַ יֹום הָ ִראשֹון פְ ִרי עֵ ץ הָ דָ ר -יפה ולמדו בעל פה שזהו אתרוג ,ותקחו גם ַכפֹת ְת ָמ ִרים -ענף
(מ) ַ
של תמר שכאשר הוא נפתח הוא שומה לכף דהיינו לולבַ ,ו ֲענַף של עֵ ץ עָ בֹת -עם הרבה עלים (וכן יש בעץ זה
ֹלהיכֶם -במשכן בארבעת המינים האלו
ּוׂש ַמ ְח ֶתם ִלפְ נֵי ְיד ָֹוד אֱ ֵ
ענפים רבים) שזהו הדס ,וְ עַ ְרבֵ י נ ַָחל -ערבותְ ,
ִשבְ עַ ת י ִָמים -יוצא מכך שכולם לוקחים ביום הראשון ארבעת המינים אולם בשאר הימים נוטלים אותם רק
לפני ה':
(מא) וְ חַ ג ֶֹתם אֹתֹו חַ ג לַידֹוָד ִשבְ עַ ת י ִָמים בַ שָ נָה חֻ ַקת עֹולָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶם בַ ח ֶֹדש ַה ְש ִביעִ י ָתחֹגּו אֹתֹו:
ִׂש ָר ֵאל י ְֵשבּו בַ סֻ כֹת:
(מב) בַ סֻ כֹת ֵת ְשבּו ִשבְ עַ ת י ִָמים כָל הָ ֶאזְ ָרח בְ י ְ
אֹותם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם -שיזכרו
יאי ָ
הֹוצ ִ
(מג) לְמַ עַ ן -בשביל ש י ְֵדעּו ֹדר ֵֹתיכֶם כִ י בַ סֻ כֹות הֹושַ בְ ִתי ֶאת בְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ְב ִ
ֹלהיכֶם:
את יציאת מצרים ושה' הושיב את ישראל במדבר בסוכות שהרי לא בנו בתי קבע אֲ ִני ְידֹוָד אֱ ֵ
ִׂש ָר ֵאל :פ
מע ֲֵדי יְ דֹוָד -שהוזכרו בפרק זה ֶאל בְ נֵי י ְ
ֹשה ֶאת ֹ
(מד) וַ יְדַ בֵ ר מ ֶ
פרק כד
הדלקת המנורה
שתי הפרשיות הקרובות נכתבו כאן בסמוך לפרשיות המועדים מפני שגם אלו באים בזמנים קבועים
ֹשה ֵלאמֹר:
(א) וַיְדַ בֵ ר ְיד ָֹוד ֶאל מ ֶ
ִׂש ָר ֵאל וְ ִי ְקחּו ֵאלֶיָך ֶשמֶ ן ַז ִית זְָך -נקי לגמרי כ ִָתית שהפיקו אותו על ידי כתישה ל ַָמאֹור -בשביל
(ב) צַ ו ֶאת בְ נֵי י ְ
המנורה לְהַ עֲֹלת להדליק נֵר שידלוק ָת ִמיד בכל לילה ולילה:
(ג) ִמחּוץ ְל ָפ ֹר ֶכת הנמצאת לפני ארון הָ עֵ ֻדת בְ א ֶֹהל מֹועֵ ד – דהיינו בקדשַ ,י ֲערְֹך יסדר -ידליק אֹתֹו ַאהֲ רֹן ֵמעֶ ֶרב
שיהיה דלוק עַ ד ב ֶֹקר ִלפְ נֵי ְידֹוָד ָת ִמיד כל יום ,חֻ ַקת עֹולָם ְל ֹדר ֵֹתי ֶכם:
(ד) עַ ל הַ ְמנ ָֹרה הַ ְטה ָֹרה -העשויה מזהב טהור ַי ֲערְֹך ֶאת הַ נֵרֹות ִלפְ נֵי ְידֹוָד ָת ִמיד :פ

לחם הפנים
ית א ָֹתּה ְש ֵתים עֶ ְׂש ֵרה חַ לֹות ְשנֵי עֶ ְׂש ֹרנִים( -כל עשרון הוא כליטר וחצי ,כך שכל לחם
סלֶת וְ ָאפִ ָ
(ה) וְ לָ ַק ְח ָת ֹ
אפוי מכ 3 -ליטר סולת)ִ ,י ְהיֶה הַ חַ לָה ָה ֶאחָ ת:
אֹותם ְש ַתיִם מַ ע ֲָרכֹות -ערימות מסודרות ,שֵ ש תהיה כל ַה ַמע ֲָרכֶת עַ ל ַהשֻ לְ ָחן ַה ָטהֹר ִלפְ נֵי יְ דֹוָ ד:
(ו) וְ ׂשַ ְמ ָת ָ
(ז) וְ נ ַָת ָת עַ ל ליד כל הַ מַ ע ֲֶרכֶ ת ְל ֹבנָה ַזכָה נקיה וְ הָ יְ ָתה לַ לֶחֶ ם ל ְַאזְ ָכ ָרה -בכך שהיא תהיה ִא ֶשה לַידֹוָד -שהרי
מהלחם לא עולה כלום במזבח:
ִׂש ָר ֵאל ְב ִרית עֹולָ ם:
(ח) ְביֹום הַ שַ בָ ת בְ יֹום הַ שַ בָ ת -כל שבת יַעַ ְרכֶנּו יסדר את הלחם ִלפְ נֵי ְידֹוָד ָת ִמיד ֵמ ֵאת ְבנֵי י ְ
(ט) וְ הָ י ְָתה -הלחם -המנחה הזאת ל ְַאהֲ רֹן ּולְבָ נָיו וַאֲ ָכלֻהּו בְ מָ קֹום ָקדֹש -חצר אוהל מועד ,כִ י ק ֶֹדש ָק ָד ִשים
הּוא לֹו מֵ ִאשֵ י ְידֹוָד חָ ק עֹו ָלם :ס
פרשת המקלל
יִׂש ָר ֵאל,
(י) וַ יֵצֵ א מאוהלו בֶ ן ִאשָ ה יִ ְׂש ְר ֵאלִית אבל -וְ הּוא בֶ ן ִאיש ִמצְ ִרי -ששכב את אמו ,והוא יצא ְבתֹוְך ְבנֵי ְ
ִׂש ְר ֵאלִי -איש אחר שהיה ישראלי הן מצד אביו והן מצד אמו ,ולא
ִׂש ְר ֵאלִית וְ ִאיש ַהי ְ
וַ ִינָצּו -רבו בַ ַמחֲ נֶה בֶ ן ַהי ְ
נכתב מדוע רבו:
ֹשה וְ ֵשם
יִׂש ְר ֵאלִית ֶאת ַהשֵ ם -שם ה' המפורש ַוי ְַק ֵלל -את השם ַוי ִָביאּו אֹתֹו ֶאל מ ֶ
(יא) וַ ִיקֹב -פירש בֶ ן ָה ִא ָשה הַ ְ
ֹלמית בַ ת ִדבְ ִרי לְמַ טֵ ה דָ ן:
ִאמֹו ְש ִ
(יב) וַ יַנִ יחֻ הּו בַ ִמ ְשמָ ר -כלא שמורִ ,לפְ רֹש לָהֶ ם -מה יהיה דינו עַ ל פִ י ְיד ָֹוד :פ
(יג) וַיְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מֹשֶ ה ֵלאמֹר:
יהם עַ ל ר ֹאשֹו -מפני שהם היו
(יד) הֹוצֵ א ֶאת הַ ְמ ַקלֵל ֶאל ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶה וְ סָ ְמכּו ָכל הַ ש ְֹמעִ ים אותו מקלל ֶאת ְי ֵד ֶ
עדים ,וְ ָרגְ מּו יסקלו אֹתֹו ָכל הָ עֵ דָ ה באבנים:
ָׂשא ֶח ְטאֹו יהיה עליו חטא גדול:
ֹלהיו וְ נ ָ
ִׂש ָר ֵאל ְתדַ בֵ ר לֵ אמֹר ִאיש ִאיש כל איש כִ י ְי ַקלֵל אֱ ָ
(טו) וְ ֶאל בְ נֵי י ְ
(טז) וְ נ ֵֹקב ומפרש שֵ ם ְידֹוָד ומקללו מֹות יּומָ ת כיצד? ָרגֹום י ְִרגְ מּו בֹו כָל ָהעֵ ָדה ַכגֵר כ ֶָאזְ ָרח לאזרח ולגר יש דין
שווה בכך ש ְבנ ְָקבֹו שֵ ם -אם יפרש שם המפורש ויקללו יּומָ ת:
(יז) וְ ִאיש כִ י ַיכֶה כָ ל ֶנפֶש ָאדָ ם -ומת האדם מֹות יּומָ ת -המכה :הפסוקים הקרובים נכתבו בפרשת המקלל
מכיוון שהם באותו העקרון .מי שמקלל את ה' פוגע בה' ואף המכה את האדם פוגע בה' שברא אותו בצלמו
(יח) ּומַ ֵכה ֶנפֶש בְ הֵ מָ ה יְשַ ְל ֶמנָה ֶנפֶש -כסף בשווי הבהמה ַתחַ ת ָנפֶש:
(יט) וְ ִאיש כִ י י ִֵתן מּום בַ ע ֲִמיתֹו כַאֲ שֶ ר עָ ׂשָ ה ֵכן יֵעָ ׂשֶ ה לֹו -כך יצטרך לשלם ולהחסיר מעצמו מה שהחסיר
מחבירו (בפרשת משפטים עמדנו על כך מדוע אין מקרא זה כפשוטו ממש):
(כ) שֶ בֶ ר ַתחַ ת שֶ בֶ ר עַ יִן ַתחַ ת עַ ִין שֵ ן ַתחַ ת שֵ ן כַאֲ שֶ ר י ִֵתן מּום בָ ָאדָ ם כֵן ִינ ֶָתן בֹו -לשלם לחבירו:
(כא) משפט סיכוםּ :ומַ כֵה ְבהֵ מָ ה יְשַ לְמֶ נָה ּומַ כֵה ָאדָ ם יּומָ ת:
ֹלהיכֶם -גם של הגרים וגם של האזרחים:
(כב) ִמ ְשפַט -דין ֶאחָ ד יִ ְהיֶה ָלכֶם ַכגֵר ָכ ֶאזְ ָרח י ְִהיֶה כִ י אֲ ִני ְידֹוָד אֱ ֵ
ַיֹוציאּו ֶאת הַ ְמ ַקלֵ ל ֶאל ִמחּוץ לַ ַמחֲ נֶה וַיִ ְרגְ מּו
(כג) וַיְדַ בֵ ר מֹשֶ ה ֶאל ְבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל -את דברי ה' על עונש המקלל ו ִ
ִׂש ָר ֵאל עָ ׂשּו ַכאֲ שֶ ר צִ ּוָה ְידֹוָד ֶאת מֹשֶ ה :פ
אֹתֹו ָאבֶ ן ּובְ נֵי י ְ

פרשת בהר סיני
פרק כה
מצות שביתת הארץ (שנת השמיטה)
ֹשה בְ ַהר ִסינַי לֵאמֹר :פרשה זו עד סוף הספר נאמרה למשה כאשר עלה להר סיני לקבל
(א) וַיְדַ בֵ ר ְידֹוָד ֶאל מ ֶ
את הלוחות השניים ולכריתת ברית שניה בין ישראל לה' (לקראת סוף פרשת כי תשא) ,ושם נאמרו לו
המצוות האלו ודברי הברית שבפרשת בחקתי ולא אמרם לישראל עד עתה אך עכשיו אמר להם זאת ואמר
שזה נאמר לו בסיני.
(ב) דַ בֵ ר ֶאל ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵהֶ ם כִ י ָתבֹאּו ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ שֶ ר אֲ נִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם וְ ָש ְב ָתה תפסיק ָה ָא ֶרץ -מעבודתה
שַ בָ ת לַידֹוָד -לשם ה':
(ג) שֵ ש שָ נִים ִתזְ ַרע ׂשָ דֶ ָך וְ שֵ ש שָ נִים ִתזְ מֹר -תחתוך את ענפי הגפן על מנת שתגדל יותר טוב כ ְַר ֶמָך וְ ָא ַספְ ָת את
בּוא ָתּה -אליך הביתה ותוכל למוכרה ולאכול ממנה:
ְת ָ
(ד) ּובַ שָ נָה ַה ְשבִ יעִ ת שַ בַ ת ַש בָ תֹון י ְִהיֶה ל ָָא ֶרץ שַ בָ ת לַידֹוָד ׂשָ ְדָך ל ֹא ִתזְ ָרע וְ כ ְַר ְמָך ל ֹא ִתזְ מֹר:
(ה) ואפילו ֵאת ְספִ יחַ ְקצִ ְירָך -בזמן הקציר נופלים גרגרים על הארץ ומהם צומחות חיטים שהן נספחות-
ירָך אלו גפנים שלא
טפלות ומחוברות לקציר ,ואף את אותן החיטים שגדלו מאליהן ל ֹא ִת ְקצֹור וְ ֶאת עִ ְנבֵ י נְזִ ֶ
זמרת (קצרת) אותם ,ועל הענפים הללו (המכונים כאן "נזירים" מכיוון שלא קצרת אותם) גדלו ענבים ,אז
את הענבים הללו) ל ֹא ִתבְ צֹר אלא ְשנַת שַ בָ תֹון י ְִהיֶה ל ָָא ֶרץ:
(ו) וְ הָ י ְָתה שַ בַ ת ָה ָא ֶרץ ָל ֶכם ל ְָאכְ ָלה לְָך -שמותר לך לאכול מן השדה אך לא לאסוף הכל הביתה ּולְעַ ְב ְדָך
ִׂשכִ ְירָך -מי שאתה שכרת אותו ּולְתֹושָ בְ ָך -אדם שגר עמך בבית ַהג ִָרים עִ ָמְך:
וְ לַאֲ מָ ֶתָך וְ ל ְ
בּוא ָתּה לֶאֱ כֹל ויוצא שהתבואה בשנה זו היא ממש הפקר :ס
(ז) וְ לִבְ הֶ ְמ ְתָך וְ לַחַ יָה אֲ שֶ ר בְ ַא ְרצֶ ָך ִת ְהיֶה כָל ְת ָ
מצות יובל
(ח) וְ סָ פ ְַר ָת ְלָך שֶ בַ ע שַ בְ תֹת שָ נִים -שנים של שבתון ,שזה שֶ בַ ע ָשנִים ֶשבַ ע פְ עָ ִמים וְ ָהיּו לְָך י ְֵמי -הזמן של
שֶ בַ ע שַ בְ תֹת הַ שָ נִ ים ֵתשַ ע וְ ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה:
(ט) וְ הַ עֲבַ ְר ָת -על ידי התקיעה את הקול של הש ֹופַר ְתרּועָ ה בַ ח ֶֹדש ַה ְש ִבעִ י בֶ עָ ׂשֹור ַלח ֶֹדש ְביֹום ַהכִ פ ִֻרים
ַתעֲבִ ירּו שֹופָר בְ כָל ַא ְרצְ כֶם:
יה -גם אותם עבדים
אתם ְדרֹור -חירות ושחרור בָ ָא ֶרץ ְלכָ ל י ְֹשבֶ ָ
ּוק ָר ֶ
(י) וְ ִקדַ ְש ֶתם ֵאת ְשנַת הַ חֲ ִמ ִשים שָ נָה ְ
עבריים שעליהם אמרנו בפרשת משפטים שלאחר שרוצעים אותם הם עובדים לעולם הכוונה היא עד שנת
החמישים .ולשנה זו קוראים יֹובֵ ל לפי שאיל נקרא יובל ,וזהו השופרִ ,הוא ִת ְהיֶה ָלכֶם וְ ַש ְב ֶתם ִאיש ֶאל
אֲ חֻ זָ תֹו -אדמתו שחוזרת אליו ביובל (כפי שיכתב לקמן) וְ ִאיש -שהיה עבדֶ ,אל ִמ ְשפ ְַחתֹו ָתשֻ בּו -שהרי
ישתחרר:
יה וְ ל ֹא ִת ְב ְצרּו ֶאת
יח ָ
(יא) יֹובֵ ל ִהוא במשך כל ְשנַת הַ חֲ ִמ ִשים שָ נָה ִת ְהיֶה ָלכֶ ם ל ֹא ִתזְ ָרעּו וְ ל ֹא ִת ְק ְצרּו ֶאת ְספִ ֶ
נְזִ ֶריהָ כמו בשנה השביעית( .יוצא ששנת ה 49היא שמיטה ,ושנת ה 50היא יובל וגם בה אסור לעבוד באדמה):
בּוא ָתּה -אך לא כדי לסחור בה אלא רק לאכול:
(יב) כִ י יֹובֵ ל ִהוא קֹדֶ ש ִת ְהיֶה ָלכֶם ִמן הַ שָ דֶ ה ת ֹאכְ לּו ֶאת ְת ָ
(יג) בִ ְשנַת הַ יֹובֵ ל ַהז ֹאת ָתשֻ בּו ִאיש ֶאל אֲ חֻ ָזתֹו ,וכיצד דבר זה מתבצע?:
יתָך ַאל תֹונּו -תצערו על ידי רמאות ִאיש ֶאת
יתָך -חברך אֹו ָקנֹה -תקנו ִמיַד ע ֲִמ ֶ
(יד) וְ כִ י ִת ְמכְ רּו ִמ ְמ ָכר ַלע ֲִמ ֶ
ָא ִחיו:
יתָך בְ ִמ ְספַר ְשנֵי ְתבּואֹת -שנות התבואה הנשארות עד
(טו) לפי בְ ִמ ְספַר שָ נִ ים ַאחַ ר הַ יֹובֵ ל ִת ְקנֶה מֵ ֵאת ע ֲִמ ֶ
היובל הבא י ְִמכָר ָלְך זאת אומרת ,שאין מחיר קבוע לשדה ,אלא המחיר תלוי בכמה שנים עברו מאז היובל
האחרון וכמה שנים נשארו עד היובל הבא ,זה תלוי בכמה "שנות תבואה" נשארו:
(טז) לְ פִ י רֹב הַ שָ נִים שיישארו עד היובל הבאַ ,ת ְרבֶ ה ִמ ְקנָתֹו -מחירוּ ,ו ְלפִ י ְמעֹט ַה ָשנִים ַת ְמעִ יט ִמ ְקנָתֹו כִ י
ִמ ְספַ ר ְתבּואֹת -מספר השנים שבהן תעשה השדה תבואה עד היובל ,אך לא את גוף הקרקע הּוא מֹכֵר לְָך:
ֹלהיָך -שיודע אם כוונתך היתה
את ֵמאֱ ֶ
(יז) וְ ל ֹא תֹונּו -תצערו על ידי רמאות במכירה ִאיש ֶאת ע ֲִמיתֹו וְ י ֵָר ָ
לרמות כִ י אֲ נִי יְ דֹוָד אֱ ֹלהֵ יכֶם:
ָטי -לא להונות איש את עמיתו וכן דין
יתם ֶאת חֻ ק ַֹתי -שמירת היובל והשבתון לארץ וְ ֶאת ִמ ְשפ ַ
(יח) וַ ע ֲִׂש ֶ
יתם א ָֹתם וִ ישַ בְ ֶתם עַ ל ָה ָא ֶרץ לָבֶ טַ ח -ולא יגלו אתכם הגויים ממנה ולא יצערו
שחרור עבדים ִת ְש ְמרּו ַוע ֲִׂש ֶ
אתכם בשבתכם עליה:
(יט) וְ נ ְָתנָה הָ ָא ֶרץ פִ ְריָּה וַאֲ כַ ְל ֶתם ָלׂשֹבַ ע וִ ישַ בְ ֶתם לָבֶ טַ ח עָ לֶיהָ  -שלא יהיה רעב ולא תצטרכו לרדת מהארץ:
בּוא ֵתנּו שזרענו
ֹאמרּו מַ ה נ ֹאכַל בַ שָ נָה הַ ְשבִ יעִ ת הֵ ן הרי ל ֹא ִנזְ ָרע בשנה השביעית וְ ל ֹא נֶאֱ סֹף ֶאת ְת ָ
(כ) וְ כִ י ת ְ
בשנה הששית וצמחה בשנה השביעית:
בּואה
יתי ֶאת בִ ְרכ ִָתי -אני אצוה ברכה על האדמה ָל ֶכם בַ שָ נָה הַ ִש ִשית וְ עָ ָׂשת -האדמה תעשה ֶאת ַה ְת ָ
(כא) וְ צִ ּוִ ִ
לִשֹלש הַ שָ נִים-התבואה שתזרעו בשנה החמישית תיקצר בשנה הששית ותספיק גם לכל השנה השביעית וגם
ְ
לכל השנה השמינית:
ָשן עַ ד ַה ָשנָה ַה ְת ִשיעִ ת עַ ד בֹוא
בּואה של השנה השישית י ָ
(כב) ּוזְ ַרעְ ֶתם ֵאת הַ ָשנָה הַ ְש ִמינִת וַאֲ ַכל ְֶתם ִמן הַ ְת ָ
בּוא ָתּה -של השנה השמינית ת ֹאכְ לּו יָשָ ן (ובשנת היובל -שאז צריך תבואה לארבע שנים ,כי גם בה אסור
ְת ָ
לעבוד -תצמח תבואה ל 4שנים ,והמקרא דיבר על רוב שָּ נים):

(כג) ואם תעשו כך אז וְ הָ ָא ֶרץ ל ֹא ִתמָ כֵר לִצְ ִמתֻ ת -לחלוטין ,לגמרי כִ י לִי -שלי ָה ָא ֶרץ כִ י ג ִֵרים -בארץ שאינה
שלכם (אלא של ה') וְ תֹושָ בִ ים -שבאתם לשבת בה ַא ֶתם עִ ָמ ִדי:
(כד) ּובְ כֹל ֶא ֶרץ אֲ חֻ ז ְַתכֶם -הארץ שבה תאחזו ותנחלו גְ אֻ לָה -שאדם יכול לגאול את שדהו חזרה מהקונה
כדלקמן ִת ְתנּו ל ָָא ֶרץ :ס
מצות גאולה
(כה) כִ י יָמּוְך -יהיה מך -עני ָא ִחיָך ולכן הוא ּומָ כַר ֵמאֲ חֻ ָזתֹו -מהנחלה שלו ּובָ א גֹאֲ לֹו שהוא אדם ַה ָקרֹב
משפחתית ֵאלָ יו וְ ג ַָאל ֵאת ִמ ְמכַר ָא ִחיו -יוכל לקנות מהקונה את הקרקע וכך היא לפחות תשאר באותה
המשפחה:
(כו) וְ ִאיש כִ י ל ֹא ִי ְהיֶה לֹו ג ֵֹאל – שיוכל לגאול בשבילו את השדה ,אבל וְ ִה ִשיגָה יָדֹו -של עצמו מספיק כסף
ּומָ צָ א כְ דֵ י גְ אֻ ָלתֹו -מספיק כדי לגאול בעצמו את השדה מיד הקונה:
(כז) וְ ִחשַ ב ֶאת ְשנֵי ִמ ְמ ָכרֹו -כמה שנים עברו מהמכירה וְ ֵה ִשיב ֶאת ָהע ֵֹדף -מהכסף של המכירה הראשונית לפי
מספר השנים שנשארו עד היובל לָ ִאיש אֲ שֶ ר מָ כַר לֹו -עכשיו את השדה בחזרה וְ ָשב המוכר הראשון לַ אֲ חֻ זָ תֹו-
לנחלה שלו :צורת החישוב  :אם אדם מכר שדה עשר שנים לפני היובל במחיר של מאה שקלים לשנה ,סך
הכ ל אלף שקלים ,ובא לגאול אותה לאחר שלוש שנים ,אז הוא צריך לשלם רק את שבע השנים הנותרות עד
היובל שבהן הקונה לא ישתמש בשדה ועל כן הוא צריך להחזיר לו שבע מאות שקלים.
קנֶה אֹתֹו עַ ד ְשנַת
(כח) וְ ִאם ל ֹא מָ ְצ ָאה יָדֹו דֵ י – מספיק כדי להָ ִשיב לֹו וְ הָ יָה ִמ ְמ ָכרו -השדה המכורה ְב ַיד ַה ֹ
הַ יֹובֵ ל וביובל וְ יָצָ א בַ יֹבֵ ל וְ שָ ב לַאֲ חֻ זָתֹו בלי שגאל אותה לפני כן .השדה תחזור אליו בכל מקרה ביובל:
חֹומה וְ ָהי ְָתה גְ אֻ ָלתֹו עַ ד תֹם -סוף
ָ
(כט) וְ ִאיש כִ י י ְִמכֹר בֵ ית מֹושַ ב -בית שיושבים -גרים בו שנמצא בעִ יר עם
ְשנַת ִמ ְמ ָכרֹו י ִָמים -שנה שלימה מיום המכירה ִת ְהיֶה גְ אֻ ָלתֹו ניתן לגאול את השדה במשך השנה הראשונה
מאז המכירה ,בלבד:
לַצ ִמיתֻ ת-
(ל) וְ ִאם ל ֹא ִיג ֵָאל עַ ד ְמל ֹאת -שיושלם לֹו שָ נָה ְת ִמימָ ה וְ ָקם -יתקיים ַהבַ ִית אֲ ֶשר בָ עִ יר אֲ ֶשר לֹו ח ָֹמה ְ
קנֶה אֹתֹו לְ ֹדר ָֹתיו -ואפילו בית זה יעבור לילדיו וכו' כאילו הם קיבלו בית זה בנחלה ,וכן ל ֹא
לחלוטין ,לגמרי ַל ֹ
יֵצֵ א בַ יֹבֵ ל:
(לא) ּובָ ֵתי הַ חֲ צֵ ִרים -בתים הנמצאים בעיר שאיננה מוקפת חומה ,אֲ ֶשר ֵאין ל ֶָהם ח ָֹמה ָס ִביב עַ ל -כמו ְׂש ֵדה
הָ ָא ֶרץ יֵחָ שֵ ב ופירושו :גְ אֻ לָה ִת ְהיֶה לֹו -גם לאחר שנה תמימה ,וגם אם לא יגאל -אז ּובַ יֹבֵ ל יֵצֵ א:
(לב) וְ עָ ֵרי ַה ְלוִ ִים בָ ֵתי עָ ֵרי אֲ חֻ ז ָָתם גְ אֻ לַת עֹו ָלם ִת ְהיֶה ַל ְלוִ יִ ם -אף בבתים בערים עם חומה:
(לג) וַאֲ שֶ ר יִגְ ַאל ִמן הַ ְלוִ ִים-בית אף בעיר מוקפת חומה וְ יָצָ א ִמ ְמכַר בַ יִת -הבית שנמכר וְ עִ יר אֲ חֻ ָזתֹו בַ יֹבֵ ל ,כִ י
ִׂש ָר ֵאל -ולכן אף הבתים בערים מוקפות חומה יכולים להגאל ולצאת
זָתם בְ תֹוְך בְ נֵי י ְ
בָ ֵתי עָ ֵרי הַ ְלוִ יִ ם ִהוא אֲ חֻ ָ
ביובל שהרי אין ללוי שדה נחלה כמו לישראל:
ּוׂשדֵ ה ִמגְ ַרש עָ ֵריהֶ ם -השדות שהם קיבלו מסביב לערי הלויה כמו שמפורש בפרשת מסעי ובספר יהושע
(לד) ְ
פרק כ"א ל ֹא יִמָ כֵר -אסור ללוי כלל למכרם כִ י אֲ חֻ זַ ת עֹולָ ם -לעולם הּוא ל ֶָהם :ס
טבלת סיכום:
האם אפשר לגאול אותו ,ומתי?
אפשר לגאול לעולם
שדה רגיל
אפשר לגאול בשנה הראשונה בלבד
בית בעיר מוקפת חומה
בית בעיר שאינה מוקפת חומה אפשר לגאול לעולם
("בתי החצרים")
אפשר לגאול לעולם
בית של לויים
אסור למכור!
שדה של לויים

האם חוזר ביובל
לבעליו?
כן
לא
כן
כן

