איסורים באכילת שרץ עירובין כח

בס"ד

ויקרא פרק יא
אכלוּ:
וּבנְּ ָח ִלים א ָֹתם תֹּ ֵ
ַמּים ַ
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּ ַמּיִ ם ַבּיּ ִ
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנ ִ
)ט( ֶאת זֶה תּ ְ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם ֶשׁ ֶקץ ֵהם ָל ֶכם:
וּמכֹּל נ ֶ
וּבנְּ ָח ִלים ִמכֹּל ֶשׁ ֶרץ ַה ַמּיִ ם ִ
ַמּים ַ
וְק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּיּ ִ
ַפּיר ַ
)י( וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
ֹאכלוּ וְ ֶאת נִ ְב ָל ָתם ְתּ ַשׁ ֵקּצוּ] :שרץ המים [1
)יא( וְ ֶשׁ ֶקץ יִ ְהיוּ ָל ֶכם ִמ ְבּ ָשׂ ָרם לֹא ת ֵ
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת ַבּ ָמּיִ ם ֶשׁ ֶקץ הוּא ָל ֶכם:
)יב( כֹּל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
ֶשׁר וְ ֶאת ַה ֶפּ ֶרס וְ ֵאת ָה ָע ְזנִ יָּה:
ֵאָכלוּ ֶשׁ ֶקץ ֵהם ֶאת ַהנּ ֶ
)יג( וְ ֶאת ֵא ֶלּה ְתּ ַשׁ ְקּצוּ ִמן ָהעוֹף לֹא י ְ
)יד( וְ ֶאת ַה ָדּאָה וְ ֶאת ָהאַיָּה ְל ִמינָהּ) :טו( ֵאת ָכּל ע ֵֹרב ְל ִמינוֹ) :טז( וְ ֵאת ַבּת ַה ַיּ ֲענָה וְ ֶאת ַה ַתּ ְח ָמס וְ ֶאת ַה ָשּׁ ַחף וְ ֶאת ַהנֵּץ ְל ִמינֵהוּ:
יפת
דּוּכ ַ
ָפה ְל ִמינָהּ וְ ֶאת ַה ִ
ידה ָה ֲאנ ָ
)יז( וְ ֶאת ַהכּוֹס וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָל ְך וְ ֶאת ַהיַּנְ שׁוּף) :יח( וְ ֶאת ַה ִתּנְ ֶשׁ ֶמת וְ ֶאת ַה ָקּאָת וְ ֶאת ָה ָר ָחם) :יט( וְ ֵאת ַה ֲח ִס ָ
וְ ֶאת ָהע ַ
אַר ַבּע ֶשׁ ֶקץ הוּא ָל ֶכם :ס
ֲט ֵלּף) :כ( כֹּל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף ַהה ֵֹל ְך ַעל ְ
אָרץ:
ַתּר ָבּ ֵהן ַעל ָה ֶ
אַר ַבּע ֲא ֶשׁר >לא< לוֹ ְכ ָר ַעיִ ם ִמ ַמּ ַעל ְל ַרגְ ָליו ְלנ ֵ
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף ַהה ֵֹל ְך ַעל ְ
אַך ֶאת זֶה תּ ְ
)כא( ְ
אַר ֶבּה ְל ִמינוֹ וְ ֶאת ַה ָסּ ְל ָעם ְל ִמינֵהוּ וְ ֶאת ַה ַח ְרגֹּל ְל ִמינֵהוּ וְ ֶאת ֶה ָחגָב ְל ִמינֵהוּ:
ֹאכלוּ ֶאת ָה ְ
)כב( ֶאת ֵא ֶלּה ֵמ ֶהם תּ ֵ
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
וּל ֵא ֶלּה ִתּ ַטּ ָמּאוּ ָכּל ַהנֹּג ַ
אַר ַבּע ַרגְ ָליִ ם ֶשׁ ֶקץ הוּא ָל ֶכם) :כד( ְ
)כג( וְ כֹל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף ֲא ֶשׁר לוֹ ְ
)כה( וְ ָכל ַהנּ ֵֹשׂא ִמנִּ ְב ָל ָתם יְ ַכ ֵבּס ְבּ ָג ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ֵע ָבּ ֶהם יִ ְט ָמא:
ֲלה ְט ֵמ ִאים ֵהם ָל ֶכם ָכּל ַהנֹּג ַ
ֵרה ֵאי ֶננָּה ַמע ָ
)כו( ְל ָכל ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִהוא ַמ ְפ ֶר ֶסת ַפּ ְר ָסה וְ ֶשׁ ַסע ֵאי ֶננָּה שׁ ַֹס ַעת וְ ג ָ
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
אַר ַבּע ְט ֵמ ִאים ֵהם ָל ֶכם ָכּל ַהנֹּג ַ
הוֹל ְך ַעל ַכּ ָפּיו ְבּ ָכל ַה ַחיָּה ַהה ֶֹל ֶכת ַעל ְ
)כז( וְ כֹל ֵ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב ְט ֵמ ִאים ֵה ָמּה ָל ֶכם :ס
)כח( וְ ַהנּ ֵֹשׂא ֶאת נִ ְב ָל ָתם יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
ָקה וְ ַהכּ ַֹח וְ ַה ְלּ ָטאָה וְ ַהח ֶֹמט וְ ַה ִתּנְ ָשׁ ֶמת:
אָרץ ַהח ֶֹלד וְ ָה ַע ְכ ָבּר וְ ַה ָצּב ְל ִמי ֵנהוּ) :ל( וְ ָה ֲאנ ָ
)כט( וְ זֶה ָל ֶכם ַה ָטּ ֵמא ַבּ ֶשּׁ ֶרץ ַהשּׁ ֵֹרץ ַעל ָה ֶ
ֵע ָבּ ֶהם ְבּמ ָֹתם יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב) :לב( וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ָע ָליו ֵמ ֶהם ְבּמ ָֹתם יִ ְט ָמא ִמ ָכּל ְכּ ִלי ֵעץ אוֹ
)לא( ֵא ֶלּה ַה ְטּ ֵמ ִאים ָל ֶכם ְבּ ָכל ַה ָשּׁ ֶרץ ָכּל ַהנֹּג ַ
אכה ָבּ ֶהם ַבּ ַמּיִ ם ָ
ֵע ֶשׂה ְמ ָל ָ
ֶבגֶד אוֹ עוֹר אוֹ ָשׂק ָכּל ְכּ ִלי ֲא ֶשׁר י ָ
יוּבא וְ ָט ֵמא ַעד ָה ֶע ֶרב וְ ָט ֵהר) :לג( וְ ָכל ְכּ ִלי ֶח ֶרשׂ ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ֵמ ֶהם ֶאל תּוֹכוֹ כֹּל
ֵאָכל ֲא ֶשׁר יָבוֹא ָע ָליו ַמיִ ם יִ ְט ָמא וְ ָכל ַמ ְשׁ ֶקה ֲא ֶשׁר יִ ָשּׁ ֶתה ְבּ ָכל ְכּ ִלי יִ ְט ָמא:
ֲא ֶשׁר ְבּתוֹכוֹ יִ ְט ָמא וְ אֹתוֹ ִת ְשׁבֹּרוּ) :לד( ִמ ָכּל ָהא ֶֹכל ֲא ֶשׁר י ֵ
אַך ַמ ְעיָן וּבוֹר ִמ ְקוֵה ַמיִ ם יִ ְהיֶה ָטהוֹר
וּט ֵמ ִאים יִ ְהיוּ ָל ֶכם) :לו( ְ
ֻתּץ ְט ֵמ ִאים ֵהם ְ
יריִ ם י ָ
)לה( וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ פֹּל ִמנִּ ְב ָל ָתם ָע ָליו יִ ְט ָמא ַתּנּוּר וְ ִכ ַ
וְ נֹג ַ
ָפל ִמנִּ ְב ָל ָתם ָע ָליו ָט ֵמא
ֶרע וְ נ ַ
ֻתּן ַמיִ ם ַעל ז ַ
ָר ַע ָטהוֹר הוּא) :לח( וְ ִכי י ַ
ֵרוּע ֲא ֶשׁר יִ זּ ֵ
ֶרע ז ַ
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתם יִ ְט ָמא) :לז( וְ ִכי יִ פֹּל ִמנִּ ְב ָל ָתם ַעל ָכּל ז ַ
ֵע ְבּנִ ְב ָל ָתהּ יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
אָכ ָלה ַהנֹּג ַ
הוּא ָל ֶכם :ס )לט( וְ ִכי יָמוּת ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר ִהיא ָל ֶכם ְל ְ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב וְ ַהנּ ֵֹשׂא ֶאת נִ ְב ָל ָתהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
)מ( וְ ָהא ֵֹכל ִמנִּ ְב ָל ָתהּ יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
]שרץ הארץ [1
:
)מא(
]שרץ העוף [1
] :שרץ הארץ [2
)מב(
]שרץ העוף [2
)מג(

:

]שרץ הארץ [3-4
]שרץ העוף [3-4
]שרץ המים [2-3

יתם ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ אָנִ י
יכם וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְהיִ ֶ
)מד( ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
יתם ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ אָנִ י:
ֲלה ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִל ְהיֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים וִ ְהיִ ֶ
)מה( ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק ַה ַמּע ֶ
אָרץ:
ֶפשׁ ַהשּׁ ֶֹר ֶצת ַעל ָה ֶ
וּל ָכל נ ֶ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת ַבּ ָמּיִ ם ְ
תּוֹרת ַה ְבּ ֵה ָמה וְ ָהעוֹף וְ כֹל נ ֶ
)מו( זֹאת ַ
אָכל :פ
וּבין ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ֵ
ֶא ֶכ ֶלת ֵ
וּבין ַה ַחיָּה ַהנּ ֱ
וּבין ַה ָטּהֹר ֵ
)מז( ְל ַה ְב ִדּיל ֵבּין ַה ָטּ ֵמא ֵ

:

]שרץ הארץ [5
]שרץ העוף [5

דברים פרק יד
ֹאכלוּ שׁוֹר ֵשׂה ְכ ָשׂ ִבים וְ ֵשׂה ִע ִזּים:
)ד( זֹאת ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר תּ ֵ
ָמר:
וּתאוֹ ָוז ֶ
ַחמוּר וְ אַקּוֹ וְ ִדישֹׁן ְ
וּצ ִבי וְ י ְ
)ה( אַיָּל ְ
ֹאכלוּ:
ֵרה ַבּ ְבּ ֵה ָמה א ָֹתהּ תּ ֵ
ֲלת גּ ָ
)ו( וְ ָכל ְבּ ֵה ָמה ַמ ְפ ֶר ֶסת ַפּ ְר ָסה וְ שׁ ַֹס ַעת ֶשׁ ַסע ְשׁ ֵתּי ְפ ָרסוֹת ַמע ַ
וּפ ְר ָסה לֹא
ֵרה ֵה ָמּה ַ
ֲלה ג ָ
ֶבת וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָפן ִכּי ַמע ֵ
אַרנ ֶ
ָמל וְ ֶאת ָה ְ
סוּעה ֶאת ַהגּ ָ
יסי ַה ַפּ ְר ָסה ַה ְשּׁ ָ
וּמ ַמּ ְפ ִר ֵ
ֵרה ִ
ֹאכלוּ ִמ ַמּ ֲע ֵלי ַהגּ ָ
אַך ֶאת זֶה לֹא ת ְ
)ז( ְ
וּבנִ ְב ָל ָתם לֹא ִתגָּעוּ :ס
ֹאכלוּ ְ
ֵרה ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם ִמ ְבּ ָשׂ ָרם לֹא ת ֵ
ִה ְפ ִריסוּ ְט ֵמ ִאים ֵהם ָל ֶכם) :ח( וְ ֶאת ַה ֲח ִזיר ִכּי ַמ ְפ ִריס ַפּ ְר ָסה הוּא וְ לֹא ג ָ
ֹאכלוּ:
ַפּיר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת תּ ֵ
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ַבּ ָמּיִ ם כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנ ִ
)ט( ֶאת זֶה תּ ְ
ֹאכלוּ ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם :ס ]שרץ המים [4
וְק ְשׂ ֶק ֶשׂת לֹא ת ֵ
ַפּיר ַ
)י( וְ כֹל ֲא ֶשׁר ֵאין לוֹ ְסנ ִ
ֶשׁר וְ ַה ֶפּ ֶרס וְ ָה ָע ְזנִ יָּה) :יג( וְ ָה ָראָה וְ ֶאת ָהאַיָּה וְ ַה ַדּיָּה ְל ִמינָהּ) :יד( וְ ֵאת ָכּל
ֹאכלוּ ֵמ ֶהם ַהנּ ֶ
אכלוּ) :יב( וְ זֶה ֲא ֶשׁר לֹא ת ְ
)יא( ָכּל ִצפּוֹר ְטה ָֹרה תֹּ ֵ
ע ֵֹרב ְל ִמינוֹ) :טו( וְ ֵאת ַבּת ַה ַיּ ֲענָה וְ ֶאת ַה ַתּ ְח ָמס וְ ֶאת ַה ָשּׁ ַחף וְ ֶאת ַהנֵּץ ְל ִמינֵהוּ) :טז( ֶאת ַהכּוֹס וְ ֶאת ַהיַּנְ שׁוּף וְ ַה ִתּנְ ָשׁ ֶמת) :יז( וְ ַה ָקּאָת וְ ֶאת
ֲט ֵלּף:
יפת וְ ָהע ַ
דּוּכ ַ
ָפה ְל ִמינָהּ וְ ַה ִ
ידה וְ ָה ֲאנ ָ
ָה ָר ָח ָמה וְ ֶאת ַה ָשּׁ ָל ְך) :יח( וְ ַה ֲח ִס ָ
ֵאָכלוּ] :שרץ העוף [6
)יט( וְ כֹל ֶשׁ ֶרץ ָהעוֹף ָט ֵמא הוּא ָל ֶכם לֹא י ֵ
ֹאכלוּ:
)כ( ָכּל עוֹף ָטהוֹר תּ ֵ
יך לֹא ְת ַב ֵשּׁל גְּ ִדי ַבּ ֲח ֵלב ִאמּוֹ:
אַתּה ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָכ ִרי ִכּי ַעם ָקדוֹשׁ ָ
ַא ָכ ָלהּ אוֹ ָמכֹר ְלנ ְ
יך ִתּ ְתּ ֶננָּה ו ֲ
ֹאכלוּ ָכל נְ ֵב ָלה ַלגֵּר ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׁ ָע ֶר ָ
)כא( לֹא ת ְ
ויקרא פרק כ
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ֵמ ִביא ֶא ְת ֶכם ָשׁ ָמּה ָל ֶשׁ ֶבת ָבּהּ:
יתם א ָֹתם וְ לֹא ָת ִקיא ֶא ְת ֶכם ָה ֶ
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ָכּל ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ָכּל ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ַוע ִ
)כב( ְ
ָאָקץ ָבּם:
ֵיכם ִכּי ֶאת ָכּל ֵא ֶלּה ָעשׂוּ ו ֻ
)כג( וְ לֹא ֵת ְלכוּ ְבּ ֻחקֹּת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ִמ ְפּנ ֶ
יכם ֲא ֶשׁר ִה ְב ַדּ ְל ִתּי ֶא ְת ֶכם
וּד ָבשׁ ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
ָבת ָח ָלב ְ
ַאנִ י ֶא ְתּ ֶננָּה ָל ֶכם ָל ֶר ֶשׁת א ָֹתהּ ֶא ֶרץ ז ַ
אַד ָמ ָתם ו ֲ
ירשׁוּ ֶאת ְ
אַתּם ִתּ ְ
)כד( ָוא ַֹמר ָל ֶכם ֶ
ִמן ָה ַע ִמּים:
וּבכֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְרמֹשׂ
וּבעוֹף ְ
יכם ַבּ ְבּ ֵה ָמה ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
וּבין ָהעוֹף ַה ָטּ ֵמא ַל ָטּהֹר ְולֹא ְת ַשׁ ְקּצוּ ֶאת נ ְ
)כה( וְ ִה ְב ַדּ ְל ֶתּם ֵבּין ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּה ָֹרה ַל ְטּ ֵמאָה ֵ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶ
שׁר ִה ְב ַדּ ְל ִתּי ָל ֶכם ְל ַט ֵמּא] :רש"י :רק בבהמה חיה ועוף גדולים \ תוס' :רק בח' השרצים[
ָאַב ִדּל ֶא ְת ֶכם ִמן ָה ַע ִמּים ִל ְהיוֹת ִלי:
יתם ִלי ְקד ִֹשׁים ִכּי ָקדוֹשׁ ֲאנִ י יְ קֹוָק ו ְ
)כו( וִ ְהיִ ֶ
יהם ָבּם :פ
יוּמתוּ ָבּ ֶא ֶבן יִ ְרגְּ מוּ א ָֹתם ְדּ ֵמ ֶ
)כז( וְ ִאישׁ אוֹ ִא ָשּׁה ִכּי יִ ְהיֶה ָב ֶהם אוֹב אוֹ יִ ְדּעֹנִ י מוֹת ָ
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