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חק לישראל – פרשת חוקת יום ב'
תורה -

במדבר פרק יט'

שרוֹ ַּב ּ ַמיִ ם וְ אַ חַ ר ָיבֹא אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ ָט ֵמא הַ כּ ֹהֵ ן
)ז( וְ ִכ ֶּבס ְּבגָ ָדיו הַ כּ ֹהֵ ן וְ ָרחַ ץ ְּב ָ ׂ
שרוֹ ַּב ּ ַמיִ ם וְ אַ חַ ר יָ בֹא אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ ָט ֵמא הַ כּ ֹהֵ ן
ַעד הָ ָע ֶרב) :ז( וְ ִכ ּ ֶבס ְ ּבגָ ָדיו הַ כּ ֹהֵ ן וְ ָרחַ ץ ְ ּב ָ ׂ
ַעד הָ ָע ֶרב:

יתא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַּכהֲ נָא ַעד
יה ְּב ַמ ּיָא וּבָ ַתר ּ ֵכן יֵעוּל ְל ַמ ְׁש ִר ָ
)ז( וִ יצַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי ַּכהֲ נָא וְ י ְַסחֵ י ִבשְׂ ֵר ּ

ַר ְמ ׁ ָשא:
)ח(

שרוֹ ַּב ּ ָמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב:
ש ֵרף אֹ ָת ּה יְ כַ ֵּבס ְּבגָ ָדיו ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָרחַ ץ ְּב ָ ׂ
וְ הַ ּ ׂ

ש ֵרף אֹ ָת ּה יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָרחַ ץ ְּב ָ ׂשרוֹ ַּב ּ ָמיִ ם וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב:
וְ הַ ּ ׂ

)ח(

)ח( ו ְּדמוֹ קֵ ד י ַָת ּה יְ צַ ַּבע

יה ְּב ַמ ּיָא וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא:
ְלבוֹ ׁשוֹ ִהי ְּב ַמ ּיָא וְ י ְַסחֵ י ִבשְׂ ֵר ּ

חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה ְּב ָמקוֹ ם ָטהוֹ ר
)ט( וְ אָ סַ ף ִא ׁ
יש ָטהוֹ ר אֵ ת אֵ פֶ ר הַ ּ ָפ ָרה וְ ִהנִּ יחַ ִמ ּ
יש ָטהוֹ ר
מ ֶרת ְל ֵמי נִ ָ ּדה חַ ּ ָטאת ִהוא) :ט( וְ אָ סַ ף ִא ׁ
וְ הָ יְ ָתה לַ עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְׁש ֶ
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה ְ ּב ָמקוֹ ם ָטהוֹ ר וְ הָ יְ ָתה לַ עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְׁש ֶמ ֶרת
אֵ ת אֵ פֶ ר הַ ּפָ ָרה וְ ִהנִּ יחַ ִמ ּ
ּ
ְל ֵ
יתא ַּבאֲ ַתר ְ ּדכֵ י
מי נִ ָ ּדה חַ ּ ָטאת ִהוא) :ט( וְ יִ ְכנוֹ ׁש גְ בַ ר ְ ּדכֵ י יָת ִק ְט ָמא ְדתוֹ ְר ָתא וְ יַצְ נַע ְל ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
אתא ִהיא:
ו ְּתהֵ י ִל ְכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַמ ּ ָט ָרא ְל ֵמי אַ ָ ּדיו ָּתא חַ ּ ָט ָ

)י( וְ ִכ ּ ֶבס הָ אֹ סֵ ף אֶ ת אֵ פֶ ר הַ ּ ָפ ָרה אֶ ת ְּבגָ ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד הָ ָע ֶרב וְ הָ יְ ָתה ִל ְבנֵי
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לַ ּגֵ ר הַ ּגָ ר ְ ּבתוֹ כָ ם ְלחֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם) :י( וְ ִכ ּ ֶבס הָ אֹ סֵ ף אֶ ת אֵ פֶ ר הַ ּפָ ָרה אֶ ת ְּבגָ ָדיו
וְ ָט ֵ
ֵיש יָת
מא ַעד הָ ָע ֶרב וְ הָ יְ ָתה ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לַ ּגֵר הַ ּגָ ר ְ ּבתוֹ כָ ם ְלחֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם) :י( וִ יצַ ַּבע ְ ּדכַ ּנ ׁ
ִק ְט ָמא ְדתוֹ ְר ָתא יָת ְלבו ּׁשוֹ ִהי וִ יהֵ י ְמסָ אָ ב ַעד ַר ְמ ׁ ָשא ו ְּתהֵ י ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּלגִ ּיוֹ ַריָּא ְ ּדיִ ְתגַ יְ ּרוּן ּ ֵבינֵיכוֹ ן )נ"א,
ּ ֵבינֵיהוֹ ן( ִל ְקיַם עֳ לָ ם:

רש"י
)ז( אל המחנה  -למחנה שכינה שאין טמא
משולח חוץ לשתי מחנות אלא זב ובעל קרי
ומצורע :וטמא הכהן עד הערב  -סרסהו
ודרשהו וטמא עד הערב ואחר יבוא אל
המחנה:
)ט( והניח מחוץ למחנה ) -פרה פ"ג(
לשלשה חלקים מתחלקת א' נתן בהר המשחה
וא' מתחלק לכל המשמרות ואחד נתן בחיל
זה של משמרות היה חוץ לעזרה ליטול ממנו

נביא

בני העיירות וכל הצריכין להטהר וזה שבהר
המשחה כהני' גדולי' לפרות אחרות מקדשין
הימנה וזה שבחיל נתון למשמרת מגזירת
הכתוב שנאמר והיתה לעדת בני ישראל
למשמרת :למי נדה  -למי הזייה כמו )איכה
ג( וידו אבן בי )זכריה ב( לידות את קרנות
הגוים לשון זריקה :חטאת הוא  -לשון חטוי
כפשוטו ולפי הלכותיו קראה הכתוב חטאת
לומר שהיא כקדשים להאסר בהנאה:

– שופטים פרק יא' ז'-י'

ֵאתם אוֹ ִתי וַ ְּתגָ ְר ׁש ּונִ י ִמ ּ ֵבית אָ ִבי
ֹאמר יִ ְפ ּ ָתח ְלזִ ְקנֵי גִ ְל ָעד הֲ לֹא אַ ּ ֶתם ְׁשנ ֶ
)ז( וַ יּ ֶ
ֲשר צַ ר לָ כֶ ם) :ז( ואמר יפתח לסבי גלעד הלא אתון סגיתון יתי
אתם אֵ לַ י ַע ּ ָתה ַּכא ׁ ֶ
דוע ָּב ֶ
ומ ּ ּ ַ
ּ ַ
ותריכתוני מבית אבא ומא דין אתיתון לותי כען כד עקת לכון:

נו אֵ לֶ ָ
נו וְ נִ ְלחַ ְמ ּ ָת
)ח( וַ יּ ְ
יך וְ הָ לַ ְכ ּ ָת ִע ּ ָמ ּ
רו זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד אֶ ל יִ ְפ ּ ָתח לָ כֵ ן ַע ּ ָתה ׁ ַש ְב ּ
ֹאמ ּ
ֹשבֵ י גִ ְל ָעד) :ח( ואמרו סבי גלעד ליפתח בכן כעל
ֹאש ְלכֹל י ְׁ
נו ְלר ׁ
ִּב ְבנֵי ַע ּמוֹ ן וְ הָ יִ ָ
ית ָּל ּ

תבנא לותך ותהך עמנא ותגיח קרבא בבני עמון ותהי לנא לריש לכל יתבי גלעד:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת חוקת יום ב'
יבים אַ ּ ֶתם אוֹ ִתי ְל ִה ָּלחֵ ם ִּב ְבנֵי ַע ּמוֹ ן
ֹאמר יִ ְפ ּ ָתח אֶ ל זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד ִאם ְמ ִׁש ִ
)ט( וַ יּ ֶ
ֹאש) :ט( ואמר יפתח לסבי גלעד אם מתיבין
וְ נ ַָתן יְ הֹוָ ה אוֹ ָתם ְלפָ נָי אָ נֹכִ י אֶ ְהיֶה לָ כֶ ם ְלר ׁ
אתון יתי לאגחא קרבא בבני עמון וימסר יי יתהון קדמי אנא אהוי לכון לריש:

ינו ִאם לֹא ִכ ְדבָ ְר ָך ּ ֵכן
)י( וַ ּי ְ
רו זִ ְקנֵי גִ ְל ָעד אֶ ל יִ ְפ ּ ָתח יְ הֹוָ ה יִ ְהיֶה ׁש ֵֹמ ַע ּ ֵבינוֹ ֵת ּ
ֹאמ ּ
שה) :י( ואמרו סבי גלעד ליפתח מימרא דיי יהי סהיד ביננא אם לא כפתגמך כן נעבד:
נַעֲ ֶ ׂ

כתובים
)א (

 -תהילים פרק מג' א'-ד'

יש ִמ ְר ָמה וְ ַעוְ לָ ה ְתפַ ְ ּלטֵ נִ י:
יבי ִמ ּגוֹ י לֹא חָ ִסיד ֵמ ִא ׁ
ׁ ָש ְפטֵ נִ י אֱ ל ִֹהים וְ ִריבָ ה ִר ִ

)א( דון יתי יי בדין קשוט ועלך למנצי מצותי מן עמא דלא זכאי מן גבר נכיל וטלומא תשזבנני:

עוזִ ּי לָ ָמה זְ נ ְַח ּ ָתנִ י לָ ּ ָמה ק ֵֹדר אֶ ְתהַ ֵּל ְך ְּבלַ חַ ץ אוֹ יֵב:
ִּכי אַ ּ ָתה אֱ לֹהֵ י ָמ ּ

)ב(
אנת הוא אלהא עושני למה שבקתני למה חקיר איזיל בדחוק בעיל דבבא:

)ב( ארום

יאונִ י אֶ ל הַ ר קָ ְד ְׁש ָך וְ אֶ ל ִמ ְׁש ְּכנוֹ ֶת ָ
יך:
ְׁשלַ ח אוֹ ְר ָך וַ ִ
חונִ י יְ ִב ּ
אֲמ ְּת ָך הֵ ּ ָמה יַנְ ּ

)ג(
שדר נהורך והמנותך הנון ידברונני יעלון יתי לטור בית מוקדשא ומדרשי בית שכינתך:

)ג(

ילי וְ אוֹ ְד ָך ְב ִכ ּנוֹ ר ֱאל ִֹהים ֱאלֹהָ י:
)ד( וְ אָ בוֹ אָ ה אֶ ל ִמזְ ַּבח ֱאל ִֹהים אֶ ל אֵ ל שִׂ ְמחַ ת גִּ ִ

)ד( ואעול לקרבא קורבניה למדבח דיי לאלהא די מניה חדות בעותא ואודי קדמך בכנרא יי אלהי:

רש"י
)א( שפטני  -הקמני .מגוי לא חסיד  -הוא
אדום שגר בין שני צדיקים ולא למד
ממעשיהם:
)ג( שלח אורך ואמתך  -מלך המשיח שנדמה
לאור שנאמר )תהילים קל"ב( ערכתי נר

משנה

למשיחי ,ואליהו הנביא שהוא אמיתי נביא
נאמן .ינחוני  -מינטרו"נט מו"י בלעז:
)ד( אל אל  -אל הקב"ה שהוא שמחת גילי.
ואודך בכנור  -על שהוצאתני:

 -פסחים פרק ה'

ומחֱצָ ה וְ קָ ֵרב ְּב ֵת ׁ ַשע ּ ֶ
)א( ּ ָת ִמיד נִ ְׁשחָ ט ִּב ְׁשמוֹ נֶה ּ ֶ
ומחֱצָ הְּ .ב ַע ְרבֵ י ְפסָ ִחים נִ ְׁשחָ ט
ומחֱצָ הֵ ּ ,בין ַּבחֹל ּ ֵבין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .חָ ל עֶ ֶרב ּ ֶפסַ ח
ומחֱצָ ה וְ קָ ֵרב ִּב ְׁשמוֹ נֶה ּ ֶ
ְּב ׁ ֶשבַ ע ּ ֶ
ומחֱצָ ה ,וְ הַ ּ ֶפסַ ח אַ ח ֲָריו:
ומחֱצָ ה וְ קָ ֵרב ְּב ׁ ֶשבַ ע ּ ֶ
ִל ְהיוֹ ת ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ,נִ ְׁשחָ ט ְּב ׁ ֵש ׁש ּ ֶ
רע"ב ) -א( תמיד נשחט  -תמיד של בין
הערבים נשחט כל שאר ימות השנה בשמונה
ומחצה ,דזמן שחיטת התמיד מכי ינטו צללי
ערב שהוא משש שעות ומחצה ולמעלה
שחמה נוטה למערב ,שחצי שש וחצי שבע
היא עומדת באמצע הרקיע ואין צל נוטה
אלא צל כל אדם תחתיו  -ומאחרין שחיטתו
שתי שעות אחר זמנו מפני נדרים ונדבות שאי

אפשר להקריבן אחר תמיד של בין הערבים
כדכתיב )ויקרא ו( והקטיר עליה חלבי
השלמים ,על עולת הבוקר השלם כל
הקרבנות כולם ,שלא יהא דבר מאוחר לתמיד
של בין הערבים ,ואפילו בשבת שאין קרבים
נדרים ונדבות מאחרים זמן שחיטת תמיד של
בין הערבים משום סרך נדרים ונדבות דחול.
ובערב פסח שהפסח קרב אחר תמיד של בין
הערבים מקדמינן ליה שעה אחת ועבדינן

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת חוקת יום ב'
ליה בשבע ומחצה :חל להיות בערב שבת -
דאיכא נמי צליית הפסח דלא דחיא שבת
וצריך לצלותו מבעוד יום ,מקדמינן ליה

ומותבינן ליה אדיניה שיהיה נשחט בשש
ומחצה :וקרב בשבע ומחצה  -גמר הקרבתו
בשבע ומחצה ,ששוהין שעה אחת בעשייתו:

רע"ב ) -ב( ששחטו שלא לשמו  -כגון
ששחטו לשם שלמים .או קבל הדם במזרק.
או הוליך הדם למזבח .או זרק הדם על גבי
המזבח .שלא לשמו .שבארבע עבודות הללו
המחשבה פוסלת הזבח :או לשמו ושלא לשמו
 כגון ששחט לשמו וקבל הדם שלא לשמו:או שלא לשמו  -הך סיפא אשמועינן
דמחשבים מעבודה לעבודה ,שאם חשב
בשעת עבודה זו על חברתה לעשות במחשבה

פסולה כגון דאמר הריני שוחט לשמו על
מנת לזרוק דמו שלא לשמו ,נפסל הזבח מיד
ואפילו לא עשה השניה במחשבה פסולה כמו
שחשב .והכי משמעותא דמתני' ,או שחשב
בשעת שחיטה לזרוק הדם שלא לשמו ושחט
לשמו פסול .ופסח דפסול שלא לשמו נפקא
לן מקרא דכתיב )שמות יב( ואמרתם זבח
פסח הוא ,עד שיהיה הזבח לשם פסח ,והוא
משמע לעכב:

)ב( הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶש ּ ְׁשחָ טוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ  ,וְ ִק ּ ֵבל וְ ִה ֵּל ְך וְ ז ַָרק ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ  ,אוֹ ִל ְׁשמוֹ וְ ׁ ֶשלּ ֹא
סולֵ ּ .כיצַ ד ִל ְׁשמוֹ וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ ְ ,ל ׁ ֵשם ּ ֶפסַ ח
ִל ְׁשמוֹ  ,אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ וְ ִל ְׁשמוֹ ָ ּ ,פ ּ
ול ׁ ֵשם ּ ֶפסַ ח:
ול ׁ ֵשם ְׁשלָ ִמיםֶ ׁ .שלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ וְ ִל ְׁשמוֹ ְ ,ל ׁ ֵשם ְׁשלָ ִמים ּ ְ
ְּ

סולְ .לאוֹ כְ לָ יו
נויָיו ,לָ עֲ ֵר ִלים וְ לַ ְט ֵמ ִאיםָ ּ ,פ ּ
)ג( ְׁשחָ טוֹ ׁ ֶשלֹא ְלאוֹ ְכלָ יו וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְמ ּ
מולים וְ לָ עֲ ֵר ִלים ,לַ ְּט ֵמ ִאים
נויָיו ,לַ ּ ּ ִ
נויָיו וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְמ ּ
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְלאוֹ ְכלָ יוִ ,ל ְמ ּ
ֶאֱמר )שמות יב( ּ ֵבין
סולִ ,מ ּ ׁש ּום ׁ ֶש ּנ ַ
וְ לַ ְּטהוֹ ִריםָּ ,כ ׁ ֵשרְׁ .שחָ טוֹ ק ֶֹדם חֲצוֹ תָ ּ ,פ ּ
הָ ַע ְר ָּביִ םְׁ .שחָ טוֹ ק ֶֹדם לַ ּ ָת ִמידָּ ,כ ׁ ֵשרִ ּ ,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשיְ ּהֵ א אֶ חָ ד ְמ ָמ ֵרס ְּב ָדמוֹ ַ ,עד
ׁ ֶשיִ ּזּ ֵָרק ַ ּדם הַ ּ ָת ִמיד .וְ ִאם נִזְ ַרקָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ג( שחטו שלא לאוכליו  -חולה
וזקן וקטן שאין יכולין לאכול כזית בשר ,ואין
בו מנויים אחרים אלא הן ,פסול ,דלפי אכלו
כתיב ,הראוי לאכול :שלא למנוייו  -נמנו
עליו חבורה זו ושחטו לשם חבורה אחרת:
לערלים  -לישראלים שמתו אחיהם מחמת
מילה והני פסולים לאכול פסח דכתיב וכל
ערל לא יאכל בו ,וטמאים נמי אסורין
בקדשים ובכרת הן על אכילתן :לכוליו ושלא

לאוכליו כשר  -ולא דמי ללשמו ושלא לשמו
דפסול ,דהתם פסולו בגופו שהמחשבה
שפוסלתו היתה בגופו של קרבן ,אבל לאוכליו
ושלא לאוכליו אין המחשב הפוסלת בגופו של
קרבן אלא בדבר שהוא חוץ ממנו :ממרס
בדמו  -שלא יקרוש כדי שיהא ראוי לזריקה:
ואם זרק קודם לתמיד כשר  -דאף על גב
דפסח מאוחר לתמיד משום דכתיב ביה
בערב ובין הערבים ,לא מפסל בהכי:

הודה אוֹ ֵמר ,אַ ף
)ד( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ּ ֶפסַ ח ַעל הֶ חָ ֵמץ ,עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶׂשהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הַ ּ ָת ִמידַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,הַ ּ ֶפסַ ח ְּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָשרִ ,ל ְׁשמוֹ חַ יָּב ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ
טורּ .ובַ ּמוֹ ֵעדִ ,ל ְׁשמוֹ
טורְׁ ּ .
ושאָ ר ָּכל הַ זְ ּבָ ִחיםֵ ּ ,בין ִל ְׁש ָמן ּובֵ ין ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמןָ ּ ,פ ּ
ּ ָפ ּ
ושאָ ר ָּכל הַ זְ ּבָ ִחיםֵּ ,בין ִל ְׁש ָמן ּובֵ ין ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן,
טור ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁשמוֹ חַ יָּבְׁ ּ ,
ּ ָפ ּ
חוץ ִמן הַ חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָט ּה ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה:
חַ יָּבּ ,
רע"ב ) -ד( השוחט את הפסח על החמץ
 כלומר ובשעת שחיטה היה חמץ ברשותהשוחט או אחד מבני חבורה ,אפילו לא היה
החמץ בעזרה ,עובר בלא תעשה  -דלא

תשחט על חמץ דם זבחי )שמות לד( ואין
הזבח נפסל :אף התמיד  -של בין הערבים
דערבי פסחים ששחטו על חמץ ,שהיה חמץ
ברשות השוחט או המקריב ,עובר בלאו,
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דדריש זבחי ,המיוחד לי והוא התמיד .ואין
הלכה כרבי יהודה :ר' שמעון אומר הפסח
בארבעה עשר  -ששחטו על חמץ ,לשמו
חייב ,משום לא תשחט על חמץ ,דפסח כשר
הוא ושחיטה ראויה היא ושמה שחיטה :שלא
לשמו פטור  -דפסול הוא ושחיטה שאינה
ראויה היא ולאו שמה שחיטה :ושאר כל
הזבחים  -שנשחטו בארבעה עשר אחר חצות
על החמץ :בין לשמן בין שלא לשמן פטור -
ואף על פי שכשרים הן כדתנן כל הזבחים
שנזבחו שלא לשמן כשרים וכו' ,אף על פי כן
פטור ,דכתיב זבחי זבחי שתי פעמים ,לא
תשחט על חמץ דם זבחי ולא תזבח על חמץ
דם זבחי )שם כג( ,ולמאי הלכתא פלגינהו
רחמנא ולא כתב זבחיי בחד קרא והכל

במשמע בין פסח בין שאר זבחים ,לומר לך,
בזמן דאיכא זבח דהיינו בארבעה עשר
דאיכא פסח לא מחייב אשאר זבחים ,ובזמן
דליכא זבח כגון בתוך הפסח מחייב אשאר
זבחים אם שחטן על חמץ :ובמועד  -בתוך
הפסח .אם לשמו שחטו לפסח על החמץ:
פטור  -מלא תשחט ,דפסח שלא קאי והויא
לה שחיטה ראויה ,וחייב משום לא תשחט,
בהדי לאו דלא יראה ולא ימצא :ושאר כל
הזבחים  -שנזבחו בתוך המועד על חמץ :בין
לשמן בין שלא לשמן חייב  -דקרא אשאר
זבחים נמי אזהר :חוץ מן החטאת ששחטה
שלא לשמה  -דפסולה היא משום דכתיב
בשחיטת חטאת היא ,היא ולא הנשחטה שלא
לשמה:

ֲטו אֹ תוֹ כּ ֹל ְקהַ ל עֲ ַדת
)ה( הַ ּ ֶפסַ ח נִ ְׁשחָ ט ְּב ׁ ָשל ֹׁש ִּכ ּתוֹ תֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות יב( וְ ׁ ָשח ּ
לו
יִ שְׂ ָראֵ ל ,קָ הָ ל וְ עֵ ָדה וְ יִ שְׂ ָראֵ ל .נִ ְכנְ סָ ה ַּכת הָ ִר ׁ
אשוֹ נָה ,נִ ְת ַמ ֵּלאת הָ עֲ ז ָָרה ,נָעֲ ּ
שורוֹ ת,
עו .הַ כּ ֹהֲנִ ים עוֹ ְמ ִדים ׁש ּורוֹ ת
ּ
יעו וְ ָת ְק ּ
עו וְ הֵ ִר ּ
ַד ְלתוֹ ת הָ עֲ ז ָָרהָ ּ .ת ְק ּ
ורה ׁ ֶש ּ ֻכ ָּל ּה זָהָ ב
ידיהֶ ם ָּבזִ יכֵ י כֶ סֶ ף ּובָ זִ יכֵ י זָהָ בׁ .ש ּו ָרה ׁ ֶש ּ ֻכ ָּלה ּ ֶכסֶ ף ּ ֶכסֶ ף ,וְ ׁש ּ ָ
וב ֵ
ִּ
יחום וְ יִ ְק ַר ׁש הַ ָ ּדם:
יו לַ ָּבזִ ִ
יכין ׁש ּולַ יִ םֶ ׁ ,ש ּ ָמא יַנִּ ּ
יו ְמעוֹ ָר ִבין .וְ לֹא הָ ּ
זָ הָ ב .לֹא הָ ּ
רע"ב ) -ה( הפסח נשחט בשלש כתות -
]בין שהצבור מרובים[ בין שהצבור מועטים
ויכולים כולן לשחוט בבת אחת ,מצוה ליחלק
לשלש כתות זו אחר זו :שנאמר ושחטו אותו
כל קהל עדת ישראל ,קהל ,ועדה ,וישראל -
הרי שלש כתות :בזיכי  -כפות גדולות לקבל
בהם הדם :שורה שכולה כסף כסף  -דהכי

שפיר טפי :ולא היו לבזיכים שולים  -רחבים
היו מלמעלה ותחתיהם חדים כדי שלא יוכלו
לישב על הקרקע :שמא יניחום  -הכהנים
לישב על הקרקע עד שיקבל דם אחר מחמת
שהם מרובים וישכחום ויקרוש הדם ולא יהיה
ראוי ליזרק:

ומקַ ּ ֵבל אֶ ת הַ ּ ָמלֵ א
)ו( ׁ ָשחַ ט יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ִק ּ ֵבל הַ כּ ֹהֵ ן ,נוֹ ְתנוֹ לַ חֲבֵ רוֹ וַ חֲבֵ רוֹ לַ חֲבֵ רוֹ ְ ּ ,
ומחֲזִ יר אֶ ת הָ ֵריקָ ן .כּ ֹהֵ ן הַ ּקָ רוֹ ב אֵ צֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ זוֹ ְרקוֹ זְ ִריקָ ה אַ חַ ת ְּכ ֶנ ֶגד הַ יְ סוֹ ד:
ּ ַ
רע"ב ) -ו( שחט ישראל  -אם ירצה,
שהשחיטה כשרה בזר בכל הקרבנות :וקבל
הכהן  -הדם בבזך ,שמקבלה ואילך מצות
כהנוה :נותנו לחברו  -שהרי כשורה הן
עומדים :וחברו לחברו  -הא קמשמע לן
דברוב עם הדרת מלך :ומקבל את המלא -
מיד הנותן ,תחלה ,ואחר כך מחזיר את
הריקן .אבל איפכא מחזיר את הריקן ברישא
לא ,דמכי מושיט ליה האי מיד בעי לקבולי,
דאין מעבירין על המצות :זריקה אחת -

בבזך עצמו ,ולא מתנה באצבע ,שאין לך קרבן
שטעון אצבע אלא חטאת לבדה דכתיב
באצבעו :כנגד היסוד  -ברוחות שבמזבח
היסוד תחתיהן וזורק לזקיפתו של מזבח והוא
נופל ליסוד .ולפי שאין היסוד מקיף את
המזבח אלא את הצפון ואת המערב ואוכל
בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת כמו
שמפורש במסכת מדות לכך הוצרך לומר נגד
היסוד:
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ישית.
אשוֹ נָה וְ נִ ְכנְסָ ה ַּכת ְׁשנִ יָּה .יָצְ ָתה ְׁשנִ יָּה ,נִ ְכנְ סָ ה ְׁש ִל ִׁ
)ז( יָצְ ָתה ַּכת ִר ׁ
ְ
רו
שה הַ ּ ְׁשנִ יָּה וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
אשוֹ נָה ָּכך ַמעֲ ֵ ׂ
שה הָ ִר ׁ
ְּכ ַמעֲ ֵׂ
או אֶ ת הַ הַ ֵּללִ .אם ּגָ ְמ ּ
ישית .קָ ְר ּ
הודה אוֹ ֵמר,
ימיהֶ םַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
נו ִׁש ֵּל ׁש ּו ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִׁש ְ ּל ׁש ּו ִמ ֵ
נו ,וְ ִאם ׁ ָש ּ
ׁ ָש ּ
יע ְלאָ הַ ְב ִּתי ִּכי יִ ְׁש ַמע ה'ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ַע ּ ָמ ּה
ישית לֹא ִהגִ ַ
ימיהֶ ם ׁ ֶשל ַּכת ְׁש ִל ִׁ
ִמ ֵ
מֻ ָע ִטין:
רע"ב ) -ז( קראו את ההלל  -כל השלש
כתות :אם גמרו שנו  -כשהיו מתחילים
לשחוט היו מתחילים לקרות ,ואם רבו
הפסחים ומשך זמן שחיטתן עד שגמרו ועדיין
רבים לשחוט ,חוזרים וקורין שניה .ואם קראו

שניה ועדיין לא גמרו שחיטת הפסחים של
אותה הכת ,חוזרין וקורין שלישית .וכן כת
שניה ושלישית :אף על פי שמעולם לא שלשו
 שהכהנים היו רבים וזריזין :לא הגיעולאהבתי  -אפילו פעם ראשון:

רע"ב ) -ח( שהכהנים היו מדיחים את
העזרה  -מפני שהדמים מרובים היו מדיחין
אותה בשבת .שאמת המים היתה מהלכת
בעזרה וכשהן רוצים להדיח פוקקים את נקב
יציאתה והמים פושטין על גדותיה ומדיחין

כל העזרה ]שהעזרה רצפה של שיש היתה
כולה[ ואחר כך פותחין הנקב והמים יוצאים:
מדם התערובות  -המוטל על הרצפה ואין
הלכה כרבי יהודה:

יחים אֶ ת הָ עֲ ז ָָרה
הו בַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֶ ָּלא ׁ ֶשהַ כּ ֹהֲ נִ ים ְמ ִד ִ
הו בַ חֹל ָּכ ְך ַמעֲ ֵ ׂ
)ח( ְּכ ַמעֲ ֵ ׂ
ש ּ
ש ּ
הודה אוֹ ֵמר ,כּ וֹ ס הָ יָה ְמ ַמ ֵּלא ִמ ַ ּדם הַ ּ ַתעֲ רוֹ בוֹ ת,
ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְרצוֹ ן חֲכָ ִמיםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
דו לוֹ חֲכָ ִמים:
זְ ָרקוֹ זְ ִריקָ ה אַ חַ ת ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,וְ לֹא הוֹ ּ

בועים ַּב ְּכ ָת ִלים
יו ְק ּ ִ
ומ ְפ ִׁש ִ
)ט( ּ ֵכיצַ ד ּתוֹ ִלין ּ ַ
יטין ,אֻ נְ ְקלָ יוֹ ת ׁ ֶשל ַּב ְרזֶל הָ ּ
ומ ְפ ִׁש ִ
מודים ׁ ֶש ָּבהֶ ן ּתוֹ ִלין ּ ַ
ּובָ ַע ּ ּ ִ
ולהַ ְפ ִׁשיט,
יטין .וְ כָ ל ִמי ׁ ֶשאֵ ין לוֹ ָמקוֹ ם ִל ְתלוֹ ת ּ ְ
ומנִ יחַ ַעל ְּכ ֵתפוֹ וְ ַעל ּ ֶכ ֶתף חֲבֵ רוֹ  ,וְ תוֹ לֶ ה
יו ׁ ָשםַ ּ ,
ַמ ְקלוֹ ת ַ ּד ִ ּקים חֲלָ ִקים הָ ּ
שר ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבתַ ,מנִּ יחַ יָדוֹ ַעל
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ומ ְפ ִׁשיטַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ּ ַ
ומ ְפ ִׁשיט:
ּ ֶכ ֶתף חֲבֵ רוֹ  ,וְ יַד חֲבֵ רוֹ ַעל ְּכ ֵתפוֹ  ,וְ תוֹ לֶ ה ּ ַ
רע"ב ) -ט( אונקליות  -מסמרים
שראשיהן כפופים למעלה :ובעמודים  -שהיו
קבועין בבית המטבחים בעזרה עמודים
קטנים נקראים ננסים :חלקים  -מפוצלת
קליפתן :שחל להיות בשבת  -ואין יכול

לטלטל המקלות :ידו על כתף חברו  -ותולה
אותו בגידי ארכובותיו בזרועו .ואין הלכה
כר' אליעזר .שמותר לטלטל אותן המקלות
דאין שבות במקדש:

ירן ַעל ּגַ ּ ֵבי הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  .יָצְ ָתה ַּכת
מוריו ,נְ ָתנוֹ בַ ּ ָמגִ יס וְ ִה ְק ִט ָ
)י( ְק ָרעוֹ וְ הוֹ צִ יא אֵ ּ ָ
ישית ִּב ְמקוֹ ָמ ּה עוֹ ֶמ ֶדת.
אשוֹ נָה וְ י ְָׁשבָ ה לָ ּה ְּבהַ ר הַ ַּביִ תְׁ ,שנִ יָּה בַ חֵ יל ,וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ִר ׁ
לו אֶ ת ּ ִפ ְסחֵ יהֶ ן:
או וְ צָ ּ
חָ ׁ ֵשכָ ה ,יָצְ ּ
רע"ב ) -י( אימוריו  -החלבים הקרבים
על גבי המזבח :במגיס  -בקערה .תרגום
קערותיו מגיסוהי :ישבה לה בהר הבית -
בשבת קאמר ,שאין יכולין להוליך פסחיהן:

בחיל  -בין הסורג לחומת העזרה של נשים
בתחלת עליית הבית :חשיכה יצאו וצלו את
פסחיהן  -שאין צליית הפסח דוחה את
השבת:
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גמרא

 -פסחים דף סד' ע"ב

הפסח נשחט :גמרא אמר רבי יצחק אין הפסח נשחט אלא בשלש כתות של
שלשים שלשים בני אדם מאי טעמא קהל ועדה וישראל מספקא לן אי
בבת אחת אי בזה אחר זה הלכך בעינן שלש כתות של שלשים שלשים בני
אדם דאי בבת אחת הא איכא ואי בזה אחר זה הא איכא הלכך בחמשין
נמי סגיא דעיילי תלתין ועבדי עיילי עשרה ונפקי עשרה עיילי עשרה
ונפקי עשרה:
נכנסה כת ראשונה וכו' :איתמר אביי אמר ננעלו תנן רבא אמר נועלין תנן
מאי בינייהו איכא בינייהו למסמך אניסא אביי אמר ננעלו תנן כמה
דעיילו מעלו וסמכינן אניסא רבא אמר נועלין תנן ולא סמכינן אניסא והא
דתנן אמר רבי יהודה חס ושלום שעקביא בן מהללאל נתנדה שאין עזרה
ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל
אביי מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה אביי מתרץ לטעמיה אין בעזרה
בשעה שננעלה על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן
מהללאל רבא מתרץ לטעמיה אין בעזרה בשעה שנועלין אותה על כל
ישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאל תנו רבנן מעולם לא
נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד שהיה בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד
והיו קוראין אותו פסח מעוכין תנו רבנן פעם אחת ביקש אגריפס המלך
ליתן עיניו באוכלוסי ישראל אמר ליה לכהן גדול תן עיניך בפסחים נטל
כוליא מכל אחד ונמצאו שם ששים ריבוא זוגי כליות כפלים כיוצאי
מצרים חוץ מטמא ושהיה בדרך רחוקה ואין לך כל פסח ופסח שלא נמנו
עליו יותר מעשרה בני אדם והיו קוראין אותו פסח מעובין נטל כוליא הא
בעי אקטורה דהדר מקטיר להו והכתיב והקטירו שלא יערב חלביו של זה
בזה דהדר מקטיר להו חדא חדא והתניא והקטירם שיהא כולו כאחד אלא
תפיסה בעלמא דשקיל מינייהו עד דיהבין ליה מידי אחרינא:
רש"י על הגמרא
שלשים בכל כת וכת  -קהל עשרה ,ועדה
עשרה ,וישראל עשרה :מספקא ליה -
דילמא בבת אחת צוה לשוחטו ויהיו בה
שלשים :או בזה אחר זה  -שלש כתות של
עשרה עשרה ,הלכך שלש כתות בעינן,
דילמא בזה אחר זה קאמר ושל שלשים בעינן,
דילמא בבת אחת קאמר ואינו יכול לשוחטו

בפחות משלשים :בחמשין סגי עיילי שלשים
 ברישא ושוחטים פסחיהן ,ונפקי עשרהמינייהו ועיילי עשרה חדשים ,דאי בהדדי
קאמר הא איכא ,ואי שלש כתות קאמר הא
איכא :ננעלין תנן  -מאליהן ,ומעשה נסים:
סמכינן אניסא  -וכל זמן שאין ננעלין
מאליהן מניחין אותם ליכנס ,ולא חיישינן
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דלמא עיילי כולהו ואין כאן שלש כיתות :חס
ושלום כו'  -במסכת עדיות תנן ארבעה
דברים העיד עקביא בן מהללאל כו' ,וקתני
התם הוא היה אומר אין משקין לא את
הגיורת ולא את המשוחררת ,אמרו לו מעשה
בכרכמית שפחה שהיתה בירושלים ,והשקוה
שמעיה ואבטליון ,אמר להם דוגמא השקוה,
דומין לה היו אותן שהשקוה ,ונידוהו ,אמר ר'
יהודה חס ושלום שעקביא נתנדה שאין עזרה
ננעלת כו' ,כשהיתה ננעלת על כל אדם

זוהר

בערבי פסחים שהקהל גדול ורב ,אין בהם
אחד בחכמה וביראת חטא כעקביא :פסח
מעוכין  -על שם שנתמעך :פסח מעובין -
עב ,על שם שהעם רב :והקטירו  -משמע
לבדן ,שלא יערב חלבים של קרבן זה בחלבים
של קרבן אחר :שיהא כולו כאחד  -כל
האימורין של קרבן :תפיסה בעלמא  -תופס
כוליא ומראה לשליח ,והוא נותן פול או אבן
כנגדה:

– חוקת דף קפב' ע"ב

חמי ִּביקָ ָרא
ינון ז ַָּכ ִאין ְל ֵמ ֵ
ּ ָתא ֲחזֵי ,ז ַָּכ ִאין ְ ּדז ַָּכאָ ן ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ִּבצְ רוֹ ָרא ְ ּדחַ ּיֵיִ ,א ּ ּ
ולבַ ּקֵ ר
ישאְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ מֵ ר) ,תהלים כז( לַ חֲזוֹ ת ְּבנ ַֹעם יְ ָי ּ ְ
ְ ּד ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה קַ ִ ּד ׁ ָ
ישין ,וְ כָ ל
ינון ַמ ְלאֲ ִכין קַ ִ ּד ִׁ
ינון ָמדוֹ ֵרהוֹ ן ,י ִַּתיר וְ ִע ָּלאָ ה ִמ ָּכל ִא ּ ּ
ְּבהֵ יכָ לוֹ  .וְ ִא ּ ּ
הוא אַ ְת ָרא )ס"א חדוה( ִע ָּלאָ ה ,לָ א ז ַָּכ ִאין ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין
ַ ּד ְרגִּ ין ִ ּד ְלהוֹ ןּ ְ .דהָ א הַ ּ
זולָ ְת ָך וְ גוֹ ':
חמי לֵ ּ
ְל ֵמ ֵ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה סד( ַעיִ ן לֹא ָראָ ָתה ֱאל ִֹהים ּ
יהֲ ,ה ָדא ּ
ְ
דוכ ּ ָתיָיא ִאית לוֹ ן
ינון) ,ס"א דוכתא ,אית וכו'( ּ ּ ְ
ינון ְ ּדלָ א ז ַָּכאן ְלסַ ְ ּלקָ א ָּכל ַּכך ְּכ ִא ּ ּ
וְ ִא ּ ּ
חמי ְּכ ָמה ְ ּדחָ ָמאן
ול ֵמ ֵ
אֲתרְ ּ ,
הוא ָ
פום אוֹ ְרחַ יְ ּ
ְל ַת ּ ָתא ְּכ ּ
יהו ,וְ ִא ֵּלין לָ א ז ַָּכאן ְלהַ ּ
ינון ִ ּד ְל ֵע ָּ
ימא ַמאן
יומא ְ ּד ֵע ֶדן ּ ַת ּ ָתאָ ה וְ לָ א י ִַּתיר .וְ ִאי ּ ֵת ָ
ימי ְּב ִק ּ ּ ָ
ילא ,וְ ִא ֵּלין קַ יְ ֵ
ִא ּ ּ
ימא ַעל ּגַ ן ִ ּד ְבאַ ְר ָעא,
ֵע ֶדן ּ ַת ּ ָתאָ ה .אֶ ָּלא ָ ּדא ֵע ֶדן ְ ּד ִא ְק ֵרי חָ ְכ ָמה ּ ַת ּ ָתאָ ה ,וְ ָדא קַ יְ ּ ָ
הֲנון ֵמעֵ ֶדן
חותא ְ ּדהַ אי עֵ ֶדן ָעלֵ יהּ )ולא יתיר( ,וְ ִא ֵּלין קַ יְ ֵ
וְ אַ ְׁשגָ ּ ָ
ימי ְּבהַ אי ּגַ ן ,וְ ִא ְת ּ
ָּדא:
ְ
ֹשך ,עֵ ֶדן ּ ַת ּ ָתאָ הִ ,א ְק ֵרי
יתרוֹ ן הָ אוֹ ר ִמן הַ ח ׁ ֶ
ַמאי ּ ֵבין ֵע ֶדן ּ ַת ּ ָתאָ ה ְל ִע ָּלאָ הִּ .כ ְ
יה ְּכ ִתיב ַעיִ ן לֹא ָראָ ָתה ֱאל ִֹהים
נוק ָּבאֵ .ע ֶדן ִע ָּלאָ הִ ,א ְק ֵרי ֵע ֶדן ְ ּדכַ רָ ,עלֵ ּ
ֶע ְדנָא ּ ְ
ילא ,וְ הַ אי ּגַ ן ִא ְק ֵרי ֵע ֶדןְ ,לגַ ן
זולָ ְת ָך .הַ אי עֵ ֶדן ּ ַת ּ ָתאָ הִ ,א ְק ֵרי ּגַ ן ְל ֵע ֶדן ִ ּד ְל ֵע ָּ
ּ
יהוְּ ,בכָ ל
נון ֵמהַ אי ֵע ֶדן ְ ּד ָעלַ יְ ּ
ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא .וְ ִא ֵּלין ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ְּבגַ ן ּ ַת ּ ָתאָ הִ ,א ְתהֲ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה סו( וְ הָ יָה ִמ ֵ ּדי ח ֶֹד ׁש
ׁ ַש ָּבת וְ ׁ ַש ָּבתּ ,ובְ כָ ל י ְַרחָ א וְ י ְַרחָ א ,ה ֲָדא ּ
ומ ֵ ּדי ׁ ַש ָּבת ְּב ׁ ַש ַּבתוֹ :
ְּבחָ ְד ׁשוֹ ּ ִ
אֲשר הֵ ּ ָמה חַ יִ ּים עֲ ֶד ּנָהּ ְ ,דהָ א ִא ֵּלין ְּב ַד ְר ּגָא
וְ ַעל ִא ֵּלין אָ ַמר ְׁשלֹמֹהִ ,מן הַ חַ יִ ּים ׁ ֶ
ילו עוֹ נְ ׁ ָשא ְּת ֵרי זִ ְמנֵי,
תו ,וְ קַ ִּב ּ
ינון ׁ ֶש ְּכבָ ר ֵמ ּ
ינוןִ .א ּ ּ
יהוַ .מאן ִא ּ ּ
ִע ָּלאָ ה י ִַּתיר ִמ ּנַיְ ּ
רון ּ ֶכסֶ ף ְמ ּ ּ
זוהֲמא,
ֵיה ּ ָ
ות ֵרין ,וְ נ ִָפיק ִמ ּנ ּ
נורא זִ ְמנִ ין ּ ְ
זוקָ קּ ְ ,ד ָעאל ְל ּ ָ
וְ ִא ֵּלין ִא ְק ּ
רוחָ א
הוא ּ
אֲשר עֲ ֶדן לֹא הָ יָה .הַ ּ
וְ ִא ְת ָּב ַרר וְ ִא ְתנָקֵ י) .קהלת ד( וְ טוֹ ב ִמ ּ ְׁשנֵיהֶ ם אֶ ת ׁ ֶ
יה
יה ,וְ לֵ ית לֵ ּ
יומ ּ
ילא ,וְ ִא ְת ַע ָּכב ְלנ ְַח ּ ָתא ְל ַת ּ ָתאּ ְ ,דהַ אי קָ ִאים ְּב ִק ּ ּ ֵ
ְּדקָ ִאים ְל ֵע ָּ
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הוא ְמזוֹ נָא
ְלקַ ְּבלָ א עוֹ נְ ׁ ָשא ,וְ ִאית לֵ ּ
יה ְמזוֹ נָא ֵמהַ ּ
ילא:
ְל ֵע ָּ
ינוןָּ .דא
הוַ ,מאן ְ ּדלָ א ִא ְת ּ ְפ ַר ׁש ,וְ לָ א ִא ְת ּגַ ְליָיא ,וְ כָ ל ִמלּ וֹ י ִּב ְס ִּת ָ
ימא ִא ּ ּ
ַטב ְמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
יתא
יתא ,וְ ִקיֵּים לוֹ ן ,וְ ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
קודי אוֹ ַריְ ָ
ידאּ ְ ,דנ ַָטר ּ ִפ ּ ּ ֵ
הוא ז ַָּכאָ ה ח ֲִס ָ
ּ
יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ יּ ָ .דא ִא ְתאֲ ִחיד וְ ִא ְתהֲ נֵי ְּב ַד ְר ּגָ א ִע ָּלאָ ה ַעל ָּכל ְׁשאַ ר ְּבנֵי נ ׁ ָָשא,
חופה ְ ּדהַ אי:
הו ִא ְתאַ ח ֲָדן )ס"א אתוקדן( ֵמ ּ ּ ָ
וְ כֻ ְ ּל ּ
)דף קפ"ג ע"א(

ילא
ִע ָּלאָ ה ִ ּד ְל ֵע ָּ

הלכה – הרמב"ם הלכות פרה אדומה פרק א'
)ד( וצריך שישאר מן המאדים כדי שינטל בזוג שכל שערה שאינה ניטלת בזוג הרי היא
כאילו אינה לפיכך אם היו בה שתי שערות לבנות או שחורות שאינן נלקטין בזוג הרי
זו כשירה:
)ה( היו קרניה או טלפיה שחורים יגוד גלגל העין והשינים והלשון אין מראיהן פוסלים
בפרה:
)ו( היתה בה יבלת וחתכה אע"פ שצמח במקומה שיער אדום פסולה:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

