
 

 

ַתי-ֶאת רּו ֻחקֹּ מֹּ שְׁ ָך תִּ תְׁ ֶהמְׁ -ֹלא בְׁ
יעַ  בִּ ם ַתרְׁ ַאיִּ לְׁ ָך כִּ דְׁ ַרע-ֹלא שָׂ זְׁ  תִּ
ם ָאיִּ לְׁ ם ּוֶבֶגד כִּ ַאיִּ לְׁ ֵנז כִּ  ֹלא ַשַעטְׁ

ֶליָך: ַיֲעֶלה  עָׂ

ַרע-ֹלא זְׁ ָך תִּ מְׁ ם ַכרְׁ ָאיִּ לְׁ ַדש-ֶפן כִּ קְׁ  תִּ
ֵלָאה עתִּ  ֲאֶשר ַהֶזַרע ַהמְׁ רָׂ בּוַאת זְׁ  ּותְׁ
ֶרם: ר ַתֲחרֹּש-ֹלא )י( ַהכָׂ שוֹּ ר-בְׁ  ּוַבֲחמֹּ
ו: דָׂ ַבש ֹלא )יא( ַיחְׁ לְׁ ֵנז תִּ  ֶצֶמר ַשַעטְׁ

ים תִּ שְׁ ו ּופִּ דָׂ   :ַיחְׁ

 

 עץ גבי על סרק עץ מרכיבין שאין מניין
 מאכל עץ גבי על מאכל עץ ולא מאכל

 את לו' תלמוד מניין מינו בשאינו מין
 בשם לעז' ר' יונה ר' תשמורו חקותי
 חוקים משום היא לעזר דר' כהנא

 לאדם אסור מעתה בעולמי שחקקתי
 דברי הילא רבי בשם יוסי ר' הראשון

 שחקקתי חוקים משום היא הכל
 תאינה להרכיב אסור מעתה בעולמי
 לבנה. תאינה גבי על שחורה

 

 אלא זרעים כלאי משום אסור אין
 אבל אדם, למאכל הראויין הזרעים
 העיקרין מן בהן וכיוצא המרים עשבים
 בהן וכיוצא לרפואה אלא ראויין שאינן

 זרעים. כלאי משום בהן אין

                                                            



 

 לא "בהמתך הן ואלו - תשמרו חקותי את
 מלך גזרות אלו חקים וגו', כלאים" תרביע
 הזכירו ולא רש"י. לשון לדבר, טעם שאין

 יצר ושיהיו נעלם הטעם שיהיה רבותינו
 אלא עליהם, משיבים העולם ואומות הרע

 הבהמה: בכלאי לא שעטנז, בלבישת

 מלכי מלך גזרת שתהיה בהם הכונה ואין
 כל כי טעם, בלא מקום בשום המלכים

 החקים רק ה(, ל )משלי צרופה אלוה אמרת
 בלי במלכותו יחוק אשר המלך גזירת הם

 נהנים העם ואין לעם, תועלתם שיגלה
 בלבם אחריהם מהרהרין אבל בהם

 חוקי וכן המלכות, ליראת אותם ומקבלים
 לו אשר הסודות הם הוא ברוך הקדוש
 בהם נהנים במחשבתם העם שאין בתורה

 ותועלת נכון בטעם כולם אבל משפטים,כ
 שלימה:

 המינים ברא השם כי בכלאים, והטעם
 ובבעלי בצמחים הנפשות בעלי בכל בעולם,

 התולדה כח בהם ונתן התנועה, נפש
 שירצה זמן כל לעד בהם המינים שיתקיימו

 בכחם וצוה העולם. בקיום יתברך הוא
 לעולם, לעד ישתנו ולא למיניהם שיוציאו
 והוא א(, )בראשית "למינהו" ולםבכ שנאמר

 זו עם זו בהמות שנרביע המשכב סיבת
 על האנשים יבואו כאשר המינין לקיום
 מינין, שני והמרכיב ורביה. לפריה הנשים
 כאילו בראשית, במעשה ומכחיש משנה
 הוא ברוך הקדוש השלים שלא יחשוב

 לעזור הוא ויחפוץ הצורך כל בעולמו
 בריות. בו להוסיף עולם של בבריאתו
 משאינו מין יולידו לא חיים בבעלי והמינים

 כגון מהם שיולדו בטבע הקרובים וגם מינו,
 והנה יולידו. לא הם כי זרעם יכרת הפרדים

 ההרכבה פעולת האלה, הדברים שני מצד
 וכו'... ובטל: נמאס דבר במינים

 יא( )א בראשית בסדר כתבתי וכבר
 ומשם בעליונים יסודותם כולם שהצמחים

 עד חיים הברכה את השם להם והצ
 ומערב מכחיש כלאים המערב והנה העולם,
 בראשית: מעשה



 

 לבנו אל לתת המצוה משרשי
 בריותיו על הוא ברוך האל שהשגחת

 כי שכתוב כמו בפרט, האדם במין
 ובשאר וגו', איש דרכי כל על עיניו
 כלל, דרך במינין חיים בעלי מיני

 המין, בקיום הוא ברוך שחפצו כלומר
 מיני מכל מין לעולם יכלה לא כן ועל

 וקיים החי בהשגחת כי הנבראים,
 בו ימצא הדבר על הוא ברוך לעד

 זה על דעתו האדם ובהניח הקיום,
 קיום המשכת כי ויראה ה' דרכי יבין

 אחד ואבד כלה שלא לםבעו המינין
 ראם קרני ועד כנים מביצי מכולם

 על וחפצו במאמרו הכל שנבראו מיום
 זה.

 

 

 בגין תשמרו חקותי את כתיב דא ועל
 ידיעא מלה על ממנא וחד חד דכל

 אסיר כך ובגין חק, בההוא בעלמא
 אחרא בזינא זינא לאעלא זינין למחלף

 וחילא חילא לכל דאעקר בגין
 דלעילא, פמליא ואכחיש מאתרייהו

 דמלכא. פומבי ואכחיש

 

 



 

 מינין, שני הרכבת על תמהים שהם ומה
 ברוך הקדוש שנתן התורה לפי בודאי

 משום אסור הוא הדבר לישראל הוא
 אדם אבל יט(. יט, )ויקרא כלאים

 הזה הדבר כי זה, דבר עושה היה הראשון
 נשלם שיהיה עד בעולם, שיהיה ראוי

 השם שנתן התורה לפי כי ואף העולם.
 לאים,כ שהוא מפני אסור זה דבר יתברך

 שנברא מינים וכמה לבד. התורה דרך
 כל ועם באכילה, אסרם והתורה בעולם

 העולם. יושלם שבהם בעולם, נבראו זה
 וזנות, ערוה משום כלאים איסור ואין

 אותם להנהיג אף התורה אסרה שהרי
 הוא כלאים איסור כי תראה ומזה ביחד,
 המחולקים המינים לחבר שאין משום

 דרך אמרנו וכבר התורה. דרך וזה יחד,
  לבד. העולם והשלמת בלבד, התורה

 

ה־ֱאנוֹּש ה() ֶרּנּו מָׂ כְׁ זְׁ י־תִּ ם כִּ י ּוֶבן־ָאדָׂ  כִּ
ֶדּנּו: קְׁ פְׁ ֵרהּוַותְׁ  )ו( תִּ ַעט ַחסְׁ ים מְׁ  ֵמֱאֹלהִּ

ד בוֹּ כָׂ ר וְׁ דָׂ הָׂ ֵרהּו: וְׁ ַעטְׁ יֵלהּו )ז( תְׁ שִּ  ַתמְׁ
ַמֲעֵשי ֶדיָך בְׁ ל יָׂ ה כֹּ יו: ַשתָׂ לָׂ  )ח( ַתַחת־ַרגְׁ

ֶנה ים צֹּ פִּ ם ַוֲאלָׂ ַגם ֻכלָׂ ת וְׁ י: ַבֲהמוֹּ דָׂ  )ט( שָׂ
ר פוֹּ ם צִּ ַמיִּ ֵגי שָׂ ֵבר ַהיָׂם ּודְׁ ת עֹּ חוֹּ ים: ָארְׁ  ַימִּ

ק )י( וָׂ קֹּ ֵנינּואֲ  יְׁ יר דֹּ ה־ַאדִּ ָך מָׂ מְׁ ָאֶרץ: שִּ ל־הָׂ כָׂ  בְׁ
 )ח פרק תהלים(

 ו'( שם )תהלים מאלהים מעט ותחסרהו
 אל הצאן ויחמו שנאמר יעקב זה

 צורה צר היה הושעיא א"ר המקלות.
 בתוך זרע המים נעשו צר שהיה וכשם

 היה שלא מלמד יולדות, היו וכך מעיהם
 .נפשות בהם לתת אלא חסר

 

 שאין במה תורה אסרה דלא הוא האמת
 תורה ניתנה דלא בו שולטת העין

 למלאכים.



 

 גנטית, הנדסה בדבר שאלתו בענין
 אחת מבריה תאים חלקיקי שמכניסים

 של תכונותיה את משנים ובזה לשניה,
 יםכלא איסור להתיר ועי"ז השניה,

 לעין נראים אלו חלקיקים שאין מכיון
 מטפלים שאנשים כיון האדם,

 אותם ומעבירים האלה בחלקיקים
 ממש חשיב זה הרי לשני אחד ממין

 לתולעים כלל דמי ולא לעינים כנראה
נראים. שאינם

https://www.rabbinicalassembly.org/sites/default/files/assets/public/halakhah/teshuvot/2011-2020/nevins-gmos.pdf

