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  ל פרק שמות
ֵדיֶה� ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני רֹא� ֶאת ִתָ�א ִ�י) יב( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) יא(  ַנְפ�" �ֶֹפר ִאי� ְוָנְתנ! ִלְפק�

ִדי� ַעל ָהעֵֹבר ָ�ל ִיְ&נ! ֶזה) יג( :אָֹת� ִ�ְפקֹד ֶנֶג# ָבֶה� ִיְהֶיה אְולֹ אָֹת� ִ�ְפקֹד ַליקָֹוק  ַהֶ,ֶקל ַמֲחִצית ַהְ)ק�
 :ַליקָֹוק ְ&ר!ָמה ַהֶ,ֶקל ַמֲחִצית ַהֶ,ֶקל ֵ-ָרה ֶעְ�ִרי� ַה
ֶֹד� ְ�ֶ�ֶקל

 
  י"רש
 השקל במשקל . הקודש בשקל השקל מחצית) יג(

 שקלי� כגו2, הקדש שקלי בו לשקול ל0 שקצבתי
 :אחוזה ושדה ערכי2 בפרשת האמורי2

  ן"רמב
 משה לו קבע . הקדש בשקל השקל מחצית) יג(

, היה גדול מל0 כי, בישראל כס# מטבע רבינו
 המטבע שכל בעבור" שקל "ההוא למטבע וקרא

 . סיגי� כס# ולא פחות בו אי2, של� במשקל
 כס# כל וכ2 המשכ2 שקלי כל וכ2, קדש שה� ההוא עבמטב הבכור ופדיו2 הערכי2 שמשקלי ובעבור
 לשו2 קוראי2 שרבותינו במה אצלי הטע� וכ2. הקדש שקל הכתוב לו יקרא, בתורה האמור קצוב

 ההוא בלשו2 כול� קדושה דברי וכל והנבואות התורה שדברי מפני שהוא, "הקודש לשו2 "התורה
 ושאר ל0 יהיה ולא אנכי, עדתו וע� נביאיו �ע בו מדבר שמו יתעלה ה"שהקב הלשו2 הוא והנה. נאמרו
 והש�, א"ה ד"ויו, ושדי, צבאות, אלהי�, אל הקדושי� בשמותיו נקרא ובו, והנבואה התורה דברות
 לכול� צבאיו וכל ומלאכיו, ב� אשר וכל ואר8 שמי� שמות וקרא, עולמו ברא ובו, המיוחד הגדול
� ויעקב יצחק אברה� באר8 אשר לקדושי� מותש קרא ובו, ההוא בלשו2 וגבריאל מיכאל יקרא בש

 :וזולת� ושלמה
 אבל, לטעותינו או לגאותינו הקדש לשו2 לשוננו שנקרא תחשוב אל) ח ,ג (הנבוכי� במורה אמר והרב
 ולשת2 לטפה ולא, בנקבה או בזכר הבעילה לאבר שמות בו ימצאו לא קדוש הלשו2 זה כי, בדי2 הוא

 ואמר, למשכב המזומנת אשה ש� הוא כי, )י מה תהלי�" (שגל "0אות יטעה ואל. בכנוי רק ולצואה
 :לפילגש אשה יקח ופירושו, עליו שנכתב מה פי על) ל כח דברי� (ישגלה
 על שהזכיר והטע�. שפירשתי כמו הוא קדשי� קדש שהלשו2 ברור הדבר כי, הזה לטע� צור0 אי2 והנה
 את לאכול יכנו וכ2, לבעילה עצ� ש� משגל כי יורה, ישכבנה, ישגלנה שיכנו מה כי, אמת איננו דעתי

� כעני2, "נקיה לשו2 "לו קורי� היו, הרב של טעמו מפני וא�. מגונה ש� הוא כי, )כז יח ב"מ (חוריה
 כי ואמרו, נקיה בלשו2 חכמי� שדברו אלא העליו2 ולא התחתו2 זק2 שיקי# עד) ב סח סנהדרי2 (ששנינו

� :רבי� במקומות וכ2, )ז פו ר"ב (נקי לשו2 אוכל הוא אשר הלח� א
 

Guide for the Perplexed III:8 
I have also a reason and cause for calling our language the holy language – do not think it is exaggeration or error on my part, it is 

perfectly correct – the Hebrew language has no special name for the organ of generation in females or in males, nor for the act of 

generation itself, nor for semen, nor for secretion. The Hebrew has no original expressions for these things, and only describes them in 

figurative language and by way of hints, as if to indicate thereby that these things should not be mentioned, and should therefore have 

no names; we ought to be silent about them, and when we are compelled to mention them, we must manage to employ for that purpose 

some suitable expressions, although these are generally used in a different sense. Thus the organ of generation in males is called in 

Hebrew gid, which is a figurative term, reminding of the words, “And thy neck is an iron sinew” (gid) (Isa. xlviii. 4). It is also called 

shupka, “pouring out” (Deut. xxiii. 2), on account of its function. The female organ is called kobah (Num. xxv. 8), from kobah (Deut. 

xviii. 3), which denotes “stomach”; rehem, “womb,” is the inner organ in which the fœtus develops; zoah (Isa. xxviii. 8), “refuse,” is 

derived from the verb yaza, “he went out”; for “urine” the phrase meme raglayim, “the water of the feet” (2 Kings. xviii. 17), is used; 

semen is expressed by shikbat zera‘, “a layer of seed.” For the act of generation there is no expression whatever in Hebrew: it is 

described by the following words only: ba‘al, “he was master”; shakab, “he lay”; lakah, “he took”; gillah ‘ervah, “he uncovered the 

nakedness.” Be not misled by the word yishgalennah (Deut. xxviii. 30), to take it as denoting that act: this is not the case, for shegal 

denotes a female ready for cohabitation. Comp. “Upon thy right hand did stand the maiden” (shegal) “in gold of Ophir” (Ps. xlv. 10). 

Yishgalennah, according to the Kethib, denotes therefore “he will take the female for the purpose of cohabitation.” 
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 א"ספר הזכרון להריטב

 

 
 

 

  ב משנה ז פרק סוטה מסכת משנה
 גדול כה2 וברכת כהני� ברכת וקללות ברכות וחליצה בכורי� מקרא הקודש בלשו� נאמרי2 ואלו

 : הע� אל שמדבר בשעה מלחמה ומשוח ערופה עגלה ופרשת המל0 ופרשת
 

  א משנה ח פרק סוטה מסכת משנה
 אל כקרבכ� והיה) 'כ דברי� (שנאמר מדבר היה הקדש בלשו� הע� אל שמדבר בשעה מלחמה משוח

 שמע) ש� (אליה� ואמר הקודש בלשו� הע� אל ודבר מלחמה משוח כה2 זה הכה2 ונגש המלחמה
  .'וגו ישראל

 
 

   פסוק וכ פרק דברים
 :ְיַחְ�ֶל>! ;ֵחר ְוִאי� ַ�ִ:ְלָחָמה ָימ!ת ֶ)2 ְלֵבית" ְוָי�ֹב ֵיֵל0ְ ִחְ�ל" ְולֹא ֶ�ֶר� ָנַטע ֲאֶ�ר ָהִאי� !ִמי
 י "רש
 שהפירות, הרביעית בשנה פדאו לא . חללו ולא

 ולולאכ בדמי� לחלל2 או בירושלי� לאכל2 טעוני2
� :בירושלי� הדמי

  ן"רמב
� כי, הרביעית השנה באה שלא . חללו ולא וטע
 בו וילכו ש� שיחולו תבואתו בבוא בכר� המנהג

� כל שיהיה) כד יט ויקרא (הכתוב וצוה, בחלילי
  הנכבד הש� את שיהללו, הלולי� קדש פריו

 רבותינו שהזכירו דיו2הפ והוא, חולי2 עשאו שלא, "חללו ולא "פירוש שיהיה ויתכ2. ההיא בשמחה
 ):טו כא ויקרא (זרעו יחלל ולא, )יא ב מלאכי(' ה קודש יהודה חילל כי מלשו2, )ד"מ ה"פ שני מעשר(
 

  כד פסוק יט פרק ויקרא
 : ַליקָֹוק ִה�!ִלי� קֶֹד� ִ)ְרי" ָ�ל ִיְהֶיה ָהְרִביִעת !ַבָ,ָנה

 

  יא פסוק ב פרק מלאכי
 : ֵנָכר ֵאל ַ�ת !ָבַעל =ֵהב ֲאֶ�ר ְיקָֹוק קֶֹד� ְיה!ָדה ִחֵ�ל ִ�י !ִביר!ָ�ָלִ� ְבִיְ�ָרֵאל ֶנֶעְ�ָתה ָבהְות"ֵע ְיה!ָדה ָ�ְגָדה
 כא פרק ויקרא

 ַזְרע" ֵ�לְיַח ְולֹא) טו( :ִאָ,ה ִיַ<ח ֵמַעָ:יו ְ�ת!ָלה ִא� ִ�י ִיָ<ח לֹא ֵאֶ�ה ֶאת זָֹנה ַוֲחָלָלה !ְגר!ָ�ה ;ְלָמָנה) יד(
 : ְמַקְ?�" ְיקָֹוק ֲאִני ִ�י ְ�ַעָ:יו
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