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 ז'התשע אייר                                      בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

         "בכל מושבותיכם" -"מקרא קדש" 
  (תמיר גרנות)על פי שיעור של הרב אמור פרשת ל

 
 שמות פרק י"ב פסוק כ': .1

ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו   : תֹאְכלּו ַמּצֹות ְבֹכל מֹוְשֹבֵתיֶכםכָּ
 שמות פרק ל"ה פסוק ג': .2

ת ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיֶכםלֹא ְתַבֲערּו ֵאש   : ְביֹום ַהַשבָּ
 ויקרא פרק ג' פסוק י"ז: .3

ם ְלֹדֹרֵתיֶכם  ם לֹא  ְבֹכל מֹוְשֹבֵתיֶכםֻחַקת עֹולָּ ל דָּ ל ֵחֶלב ְוכָּ כָּ
 : תֹאֵכלּו

 ויקרא פרק ז' פסוק כ"ו: .4
ם לֹא תֹאְכלּו  ל דָּ עֹוף ְוַלְבֵהמָּ  ְבֹכל מֹוְשֹבֵתיֶכםְוכָּ  : הלָּ

 ויקרא פרק כ"ג פסוק ג': .5
תֹון שֵ  ה ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי ַשַבת ַשבָּ אכָּ ֶשה ְמלָּ ֶשת יִָּמים ֵתעָּ

ת ִהוא ַלה'  ה לֹא ַתֲעשּו ַשבָּ אכָּ ל ְמלָּ א ֹקֶדש כָּ ְבֹכל ִמְקרָּ
 : מֹוְשֹבֵתיֶכם

 ויקרא פרק כ"ג פסוק י"ד )איסור אכילת חדש(: .6
ִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ַעד  ְוֶלֶחם ְוקָּ

ם ְלֹדֹרֵתיֶכם  ְרַבן אלוקיכם ֻחַקת עֹולָּ ְבֹכל ֲהִביֲאֶכם ֶאת קָּ
 :ֹמְשֹבֵתיֶכם

-ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"א )דין יום הבכורים .7
 שבועות(:

א ֹקֶדש ִיְהֶיה  אֶתם ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ִמְקרָּ ל ּוְקרָּ ֶכם כָּ לָּ
ל מֹוְשֹבֵתיֶכם  ם ְבכָּ ה לֹא ַתֲעשּו ֻחַקת עֹולָּ ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ

 : ְלֹדֹרֵתיֶכם
 ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"א )יום הכפורים(: .8

ם ְלֹדֹרֵתיֶכם  ה לֹא ַתֲעשּו ֻחַקת עֹולָּ אכָּ ל ְמלָּ ְבֹכל כָּ
 : ֹמְשֹבֵתיֶכם

במדבר פרק ל"ה פסוק כ"ט )פרשת עיר המקלט  .9
 ורוצח(:

ט ְלֹדֹרֵתיֶכם  ֶכם ְלֻחַקת ִמְשפָּ יּו ֵאֶלה לָּ  :ְבֹכל מֹוְשֹבֵתיֶכםְוהָּ
 הרב תמיר גרנות .10

בעיון מהיר בכל המקומות מתבררת התמונה הבאה: 
כאשר יש למצווה מקור או הקשר מקדשי, כלומר 
שמבחינה אחת או יותר יש לה משמעות כמעשה פולחני 

התורה רוצה או כמחווה בעלת משמעות במקדש דווקא, 
ללמד שלמרות היסוד ה"מקדשי" המצווה חלה בכל 

בכל מקום. אין צורך לומר "לא תאכלו כל נבלה 
מפני שאין הווא אמינא שיהיה אחרת,  מושבותיכם..."

אך במקרים אחרים, בהם נולדה הווא אמינא כזו, מלמדת 
 אותנו התורה שאין זה כך. 

 :לב-כז ויקרא כ"ג .11
שֹור ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ַהֶזה יֹום ַהִכֻפִרים הּוא 1א . ַאְך ֶבעָּ

ֶכם ְוִעִניֶתם ֶאת ַנְפֹשֵתיֶכם ְוִהְקַרְבֶתם  א ֹקֶדש ִיְהֶיה לָּ ִמְקרָּ
 ִאֶשה ַלה':

ה לֹא ַתֲעשּו ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ִכי יֹום ִכֻפִרים 1ב אכָּ ל ְמלָּ . ְוכָּ
 ֲעֵליֶכם ִלְפֵני ה' אלוקיכם:הּוא ְלַכֵפר 

ה 1ג ל ַהֶנֶפש ֲאֶשר לֹא ְתֻעֶנה ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ְוִנְכְרתָּ . ִכי כָּ
:  ֵמַעֶמיהָּ

ה ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה 2ג אכָּ ל ְמלָּ ל ַהֶנֶפש ֲאֶשר ַתֲעֶשה כָּ . ְוכָּ
ּה:  ְוַהֲאַבְדִתי ֶאת ַהֶנֶפש ַהִהוא ִמֶקֶרב ַעמָּ

ם ְלֹדֹרֵתיֶכם ְבֹכל . כָּ 2ב ה לֹא ַתֲעשּו ֻחַקת עֹולָּ אכָּ ל ְמלָּ
 ֹמְשֹבֵתיֶכם:

ה 2א ֶכם ְוִעִניֶתם ֶאת ַנְפֹשֵתיֶכם ְבִתְשעָּ תֹון הּוא לָּ . ַשַבת ַשבָּ
ֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ִתְשְבתּו ַשַבְתֶכם:   ַלֹחֶדש בָּ

 פרשה י"ד ד"ה פרק כ(: )דבורא דנדבה  -ספרא ויקרא  .12
 לבית העולמים -"חקת עולם" 
 שינהוג הדבר לדורות -"לדורותיכם" 

  בארץ ובחוצה לארץ -"בכל מושבותיכם" 
 פרק א הלכה ח'(: )תלמוד ירושלמי מכות  .13

סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ; סנהדרין נוהגת 
בארץ ובחוצה לארץ דכתיב "והיו אלה לכם לחוקת משפט 

בכל מושבותיכם" )במדבר ל"ה, כ"ט(, ומה  לדרתיכם
תלמוד לומר "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך" 

בערי ארץ ישראל? אלא שבערי  -)דברים ט"ז, י"ח( 
ישראל מושיבין דיינים בכל עיר ועיר, ובחוצה לארץ 

 מושיבין אותן פלכים פלכים.
 : ל"ד מ"גויקרא כ"ג  .14

ֵאל  ר יֹום ַלֹחֶדש )לד( ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשרָּ שָּ ה עָּ ֵלאֹמר ַבֲחִמשָּ
 ַהְשִביִעי ַהֶזה ַחג ַהֻסכֹות ִשְבַעת יִָּמים ַלה':
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ה לֹא  ל ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ א ֹקֶדש כָּ ִראשֹון ִמְקרָּ )לה( ַבּיֹום הָּ
 ַתֲעשּו:

ִמים ַתְקִריבּו ִאֶשה א  )לו( ִשְבַעת יָּ ַלה' ַבּיֹום ַהְשִמיִני ִמְקרָּ
ל  ֶכם ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה ַלה' ֲעֶצֶרת ִהוא כָּ ֹקֶדש ִיְהֶיה לָּ

ה לֹא ַתֲעשּו:  ְמֶלאֶכת ֲעֹבדָּ
ֵאי ֹקֶדש  ם ִמְקרָּ )לז( ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ה' ֲאֶשר ִתְקְראּו ֹאתָּ

ִכים  ה ֶזַבח ּוְנסָּ ה ּוִמְנחָּ ְדַבר יֹום ְלַהְקִריב ִאֶשה ַלה' ֹעלָּ
 ְביֹומֹו:

ל ִנְדֵריֶכם  )לח( ִמְלַבד ַשְבֹתת ה' ּוִמְלַבד ַמְתנֹוֵתיֶכם ּוִמְלַבד כָּ
ל ִנְדֹבֵתיֶכם ֲאֶשר ִתְתנּו ַלה':  ּוִמְלַבד כָּ

ְסְפֶכם ֶאת  ר יֹום ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ְבאָּ שָּ ה עָּ )לט( ַאְך ַבֲחִמשָּ
ֹחּגּו ֶרץ תָּ אָּ ִראשֹון ְתבּוַאת הָּ  ֶאת ַחג ה' ִשְבַעת יִָּמים ַבּיֹום הָּ

תֹון: תֹון ּוַבּיֹום ַהְשִמיִני ַשבָּ  ַשבָּ
ִרים  ר ַכֹפת ְתמָּ דָּ ִראשֹון ְפִרי ֵעץ הָּ ֶכם ַבּיֹום הָּ )מ( ּוְלַקְחֶתם לָּ
ַחל ּוְשַמְחֶתם ִלְפֵני ה' אלוקיכם  ֹבת ְוַעְרֵבי נָּ ַוֲעַנף ֵעץ עָּ

 ִשְבַעת יִָּמים:
ם  ה ֻחַקת עֹולָּ נָּ )מא( ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַלה' ִשְבַעת יִָּמים ַבשָּ

ֹחּגּו ֹאתֹו:  ְלֹדֹרֵתיֶכם ַבֹחֶדש ַהְשִביִעי תָּ
ֵאל ֵיְשבּו  ח ְבִיְשרָּ ֶאְזרָּ ל הָּ ִמים כָּ )מב( ַבֻסֹכת ֵתְשבּו ִשְבַעת יָּ

 ַבֻסֹכת:
ֻסכֹות הֹוַשְבִתי ֶאת ְבֵני )מג( ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִכי בַ 

ִים ֲאִני ה' אלוקיכם: ם ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ ֵאל ְבהֹוִציִאי אֹותָּ  ִיְשרָּ
 : יחזקאל ו', ו' .15

ה ְלַמַען  ְמנָּ מֹות ִתישָּ ה ְוַהבָּ ִרים ֶתֱחַרְבנָּ ְבֹכל מֹוְשבֹוֵתיֶכם ֶהעָּ
ְבתּו ִּגלּוֵליֶכם ֶיֶחְרבּו ְוֶיְאְשמּו ִמְזְבחֹוֵתיֶכם ְוִנְשְברּו ְוִנְש 

ֵניֶכם ְוִנְמחּו ַמֲעֵשיֶכם.   ְוִנְגְדעּו ַחמָּ
 : "באור החיים ויקרא כ"ג, כ .16

"ובקצרכם את קציר וגו'". מה עניין זה לכאן, ואולי שבא 
לחייב גם שדה שהובא ממנו העומר שחייב בלקט ופאה, 

לומר כיון שתחילתו נקצר לקרבן יהיה  שתבא הסברא
 פטור מפאה וכו' תלמוד לומר. 

ולזה תמצא שלא הזכיר אלא לקט ופאה, שהם חובת שדה 
בלא סובב אמצעי, ולא הוזכר שכחה שהיא באה מצד בעל 
השדה. ורבותינו ז"ל בתורת כהנים אמרו שרמז ה' בזה 
שכל מי שנותן לקט שכחה ופאה מעלה עליו כאלו בית 

ש קיים והוא מקריב קרבנותיו לתוכו וכו' עד כאן, המקד
מה שאמר שכחה, הגם שלא הוזכר בפסוק, לצד שהוא 
מצווה שחייב בה כלקט ופאה כללה, והכתוב שלא כתבה 

 להעירך שנתכוין גם כן לדרך שכתבתי.


