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 מלכים א פרק יא פסוק ז 

� ִלְכמ�� ָ�ָמה ְ�לֹמֹה ִיְבֶנה �ז �ֵני ַעל ֲאֶ�ר ָ�ָהר מ��ב ִ���ְ ��ְלמֶֹלְ� ְיר�ָ�ָלִ �  : !ַע � ְ�ֵני ִ���
  

 ויקרא פרק יח פסוק כא 
 ְתַחֵ'ל ְולֹא ַל ֶֹלְ� ְלַהֲעִביר ִתֵ$! לֹא �ִמַ#ְרֲעָ�

 : ְיקָֹוק ֲאִני ֱאלֶֹהיָ� ֵ�� ֶאת
 

 תרגום יונתן
 ְלָמְעְבָרא ַעְמִמי! ַ�ת ְלֵציד ְ�ַתְ�ִמיְ�ָ$ה ִתֵ$! ָלא ַזְרָעְ� �ִמ!

 :ְיָי ֲאָנא ֶדֱאָלָהְ� ָמאְ� ַית ָתִפיס ְוָלא א�ְחָרא ְלפ�ְלָחָנא

 י "רש
 וזו, מול� ששמה היא זרה עבודה / למל�
 ועושי! לכומרי� בנו שמוסר, עבודתה היא
 הב! את ומעבירי! גדולות מדורות שתי

 זו / תת� לא :האש מדורות שתי בי! ברגליו
 זו / למל� להעביר :לכומרי� מסירתו היא

 :האש העברת) היא(

 ן "רמב
 וזה', ה בבית נולדי� הקודש זרע ישראל האמת דר� ועל
� מטמא למול� אותו המקריב והנה, "לי ילדו אשר "טע

 בעמיו זרעו יחלל ולא כלשו!, הגדול שמו ומחלל מקדשו
 באיש פני את את! ואני, בו אמר ולכ�). טו כא להל!(

 ש� (ההוא באיש פני את אני ושמתי, )ג כ ש� (ההוא
 :יבי! והמשכיל, )ה פסוק

 

  פרק כ ויקרא
 ְ�ֵני ְוֶאל) ב( :ֵ'אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) א(

 ַהָ:ר ַהֵ:ר �ִמ! ִי9ְָרֵאל ִמְ�ֵני ִאי� ִאי� $ֹאַמר ִי9ְָרֵאל
 ַע� י�ָמת מ�ת ַל ֶֹלְ� ִמַ#ְרע� ִיֵ$! ֲאֶ�ר ְ�ִי9ְָרֵאל
ה� ָה�ֶר�  ָ�ִאי� ָ�ַני ֶאת ֶאֵ$! ַוֲאִני) ג( :ָב�ֶב! ִיְרְ:מ�
 ַל ֶֹלְ� ָנַת! ִמַ#ְרע� ִ;י ַע � ִמֶ�ֶרב אֹת� ְוִהְכַרִ$י ַהה�א
  :ָקְדִ�י ֵ�� ֶאת �ְלַחֵ'ל ִמְקָ>ִ�י ֶאת ַטֵ א ְלַמַע!

 ִמ! ֵעיֵניֶה� ֶאת ָה�ֶר� ַע� ַיְעִלימ� ַהְעֵל� ְוִא�) ד(
 ָהִמית ְלִבְלִ$י ַל ֶֹלְ� ִמַ#ְרע� ְ�ִת$� ַהה�א ָהִאי�
 ַהה�א ָ�ִאי� ָ�ַני ֶאת ֲאִני ְו9ְַמִ$י) ה( :אֹת�

 =ֲחָריו ַה#ִֹני� ָ;ל ְוֵאת אֹת� ְוִהְכַרִ$י �ְבִמְ�ַ�ְח$�
 :ַעָ � ִמֶ�ֶרב ַה ֶֹלְ� =ֲחֵרי ִלְזנ�ת
 

 י "רש
 :האזהרות על עונשי! / תאמר ישראל בני ואל) ב(

 ע� די! לבית כח אי! וא�, י!ד בבית / יומת מות
 שבגינו ע� / האר� ע� :אות! מסייעי! האר�
 את לירש שעתידי! ע� אחר דבר. האר� נבראת
 פנאי / פני את את�) ג( :הללו מצות י"ע האר�
 ולא / באיש :בו ועוסק עסקי מכל אני פונה, שלי

 נת� מזרעו כי :נכרתי! הצבור כל שאי!, בצבור
 דברי� (באש ובתו בנו מעביר שנאמר לפי / למל�
 מזרעו כי לומר תלמוד, מני! בתו וב! בנו ב!, )י יח
 בתתו לומר תלמוד, מני! פסול זרע. למול� נת!

 כנסת את / מקדשי את טמא למע� :למול� מזרעו
 )כג כא ויקרא (כלשו!, לי מקודשת שהיא, ישראל

. הרבה בדברי� שיעלימו סו<, אחד בדבר העלימו א� / יעלימו העל� וא�) ד( :מקדשי את יחלל ולא
� משפחה וכי שמעו!' ר אמר / ובמשפחתו) ה( :גדולה סנהדרי שיעלימו סו<, קטנה סנהדרי העלימו א
 :עליו מחפי! שכול�, מוכסי! כול� שאי! מוכס בה שיש משפחה ל� שאי! ללמד� אלא, חטאה מה

. אותו לומר תלמוד, בהכרת המשפחה כל יהיו יכול, ובמשפחתו שנאמר לפי, נאמר למה / אתו והכרתי
 זרה עבודה שאר לרבות / המל� אחרי לזנות :ביסורי! אלא, בהכרת המשפחה כל ולא בהכרת אותו

 :עבודתה זו אי! ואפילו, בכ� שעבדה
 

 ויקרא פרק יז פסוק י 
� ָ;ל יֹאַכל ֲאֶ�ר ְ�ת�ָכ� ַהָ:ר ַהֵ:ר �ִמ! ִי9ְָרֵאל ִמֵ�ית ִאי� ְוִאי�<ָ 
 : ַעָ @ ִמֶ�ֶרב אָֹת@ ְוִהְכַרִ$י ַהָ>� ֶאת ָהאֶֹכֶלת ַ�ֶ?ֶפ� ָפַני ִ$יְוָנַת

 י"רש
 מכל אני פונה, שלי פנאי / פני ונתתי
 :בו ועוסק עסקי
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 דברים פרק יח פסוק כ 
 לֹא ֲאֶ�ר ֵאת ִ�ְ�ִמי ָ>ָבר ְלַדֵ�ר ָיִזיד ֲאֶ�ר ַהָ?ִביא =ְ�

ְ�ֵ�� ְיַדֵ�ר ַוֲאֶ�ר ְלַדֵ�ר ִצִ�יִתיו � ֲאֵחִרי� ֱאלִֹהי
 :ַהה�א ַהָ?ִביא �ֵמת

 י"רש
 :לחבירו צויתיו אבל / לדבר צויתיו לא אשר
 את כיו! אפילו / אחרי� אלהי� בש� ידבר ואשר
 :המותר את ולהתיר האסור את לאסור, ההלכה

 המתנבא, אד� בידי מיתת! שלשה. בחנק / ומת
 נבואתו את הכובש אבל. זרה עבודה בש� והמתנבא, לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מהו שמע שלא מה

 :מעמו אדרוש אנכי) יט פסוק (שנאמר, שמי� בידי מיתת! עצמו דברי על והעובר נביא דברי על והעובר

 
 משנה מסכת מגילה פרק ד משנה ט  

 ק! על המינות דר� זו הרי טובי� יברכו� האומר
 מודי� שמ� יזכר טוב עלו רחמי� יגיעו צפור
� משתקי! בעריות המכנה אותו משתקי! מודי
 למול� להעביר תת! לא מזרע� האומר אותו

 בארמיותא לאעברא תת! לא ומזרע�) ח"י ויקרא(
 : בנזיפה אותו משתקי!

 

  יום טובתוספות 
 מפני שהוא מגלה / משתקי� אותו' המכנה כו

' האומר כו :!"הר. פני� בתורה שלא כהלכה
ב שעוקר הכתוב " כתב הר/ תקי� אותו בנזיפהמש

. י"וכ! לשו! רש. חטאת על השוגג. 'ממשמעותו וכו
. ומסיי� נמי מיתת בית די! על המזיד בהתראה
וצרי� עיו! דלא פירשו כ! במכנה בעריות דהא 

 ק במשנה דהכא קתני"ול. איכא ביה נמי כל הני

אבל הא קשיא . ולא רצה להארי� ולבאר. הדדימשו� דלעיל כלל לכל העריות ב. והת� המכנה. האומר
כפי לשו! . ל לומר"ועוד יש לדקדק במלת בארמיותא בעממיא ה. דהכא תנא נזיפה ולא כ! גבי מכנה

�פירוש לא תת! . בארמיותא' ל האומר מזרע� וכו"ומצאתי בערו� ער� אר� שכתב וז. תרגו� בכל מקו
ומכלל . שאתה גור� להעביר זרע� למול�. רמיי�מזרע� באומה ידוע שמעבירי! זרע� למול� כגו! א

אלא . לפיכ� משתקי! אותו בנזיפה. דבריו משמע ששאר האומות שאי! מעבירי� מזרע� למול� מותר
. והוליד ב! לעבודה זרה הכתוב מדבר. פירוש הכתוב כדתנא דבי רבי ישמעאל בישראל הבא על הגויה

. אתא' י מפרש דתנא דבי רבי ישמעאל לפרש מתני"ורש. ל"עכ. דלא שנא מול� משאר בתי עבודה זרה
ונראה ודאי דלדעת בעל הערו� נמי לא אתא תנא דבי רבי ישמעאל לעקור הכתוב ממשמעו לתת כרת 

וזו אחת . אלא דשבעי� פני� לתורה. דודאי דעיקר הכתוב בעובד עבודה זרה מדבר. 'לבא על הגויה וכו
. פ שאינו בא לעקור פשוטו ומשמעו"אע. לדרוש ולפרשואתא תנא דמתניתי! למימר שזה שרוצה . מה!

. כ משמע ששאר האומות מותר"דא. ויתרגמו בארמיותא. לא ידקדק במלת מול� ולומר דבדוקא
ומזרע� לא תת! בתשמישתיה לציד בת עממי! למעברא . וסייעתא לפירוש הערו� דבתרגו� יונת! איתא

הערו� מתישב נמי דהכא תנא ' ופי]. רק שלישי דאבותא פ"ב במשנה י"הר' ועיי! בפי. [לפולחנא נוכראה
ולא בא אלא לפרש פני� . נ במכנה"וא< על גב דהכא אינו רוצה לעקור המקרא ממשמעו וה. נזיפה

כ בדרשא "משא. מ מדרשא דמכנה לא בא שו� קולא"מ. הפני� שהתורה נדרשת ד"אחרת בתורה ע
 :תקי! אותו בנזיפהלפיכ� מש. דארמיותא שיש לטעות ולהקל בשאר האומות

 
 יחזקאל פרק כג 

�ֵליֶה! ְוֶאת ִ�יֵדיֶה! ְוָד� ִנֵאפ� ִ;י) לז(':ִ � ע�ד) לח( :ְל�ְכָלה ָלֶה� ֶהֱעִביר� ִלי ָיְלד� ֲאֶ�ר ְ�ֵניֶה! ֶאת ְוַג� ִנֵאפ
� ִמְקָ>ִ�י ֶאת ִטְ א� ִלי ָע9� זֹאת�C�ַ א� :ל�ִחֵ' ַ�ְ�ת�ַתי ְוֶאת ַהה
 
  
 

 


