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חק לישראל – פרשת דברים יום ה'
תורה -

דברים פרק א'

נו אֶ ת
בון אֵ לַ י ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם וַ ּת ְ
רו לָ ּ
ֵינו וְ י ְַח ּ ְפ ּ
רו נִ ְׁש ְלחָ ה אֲ נ ִָׁשים ְלפָ נ ּ
ֹאמ ּ
)כב( וַ ִּת ְק ְר ּ
ְ
אֲשר נַעֲ לֶ ה ָּב ּה וְ אֵ ת הֶ ָע ִרים אֲ ׁ ֶשר ָנבֹא
נו ָ ּדבָ ר אֶ ת הַ ֶ ּד ֶרך ׁ ֶ
בו אֹ ָת ּ
הָ אָ ֶרץ וְ י ִָׁש ּ
נו אֶ ת הָ אָ ֶרץ
בון אֵ לַ י ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם וַ ּת ְ
רו לָ ּ
ֵינו וְ יַ ְח ּ ְפ ּ
רו נִ ְׁש ְלחָ ה ֲאנ ִָׁשים ְלפָ נ ּ
ֹאמ ּ
אֲ לֵ יהֶ ן) :כב( וַ ִּת ְק ְר ּ

שר ָנבֹא אֲלֵ יהֶ ן) :כב( ו ְּק ֶר ְב ּתוּן ְלוָ ִתי
ֲשר נַעֲ לֶ ה ָּב ּה וְ אֵ ת הֶ ָע ִרים ֲא ׁ ֶ
נו ָ ּדבָ ר אֶ ת הַ ֶ ּד ֶר ְך א ׁ ֶ
בו אֹ ָת ּ
וְ יָ ִׁש ּ
יתיבוּן י ָָתנָא ּ ִפ ְת ּגָ ָמא יָת אָ ְרחָ א ִ ּדי נִ ּ ַסק ַּב ּה וְ יָת
אֲמ ְר ּתוּן נִ ְׁשלַ ח ּג ְֻב ִרין קֳ ָד ָמנָא וִ יאַ ְ ּללוּן לָ נָא יָת אַ ְר ָעא וִ ִ
ּ ֻכ ְ ּלכוֹ ן וַ ַ
ִק ְרוַ ּיָא ִ ּדי נֵעוֹ ל ְלהֵ ן:

)כג(

יש אֶ חָ ד לַ ּ ׁ ָשבֶ ט:
שר אֲ נ ִָׁשים ִא ׁ
יטב ְּב ֵעינַי הַ ָ ּדבָ ר וָ אֶ ּקַ ח ִמ ּ ֶכם ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
וַ יִ ּ ַ

יש אֶ חָ ד לַ ּ ׁ ָשבֶ ט:
שר אֲ נ ִָׁשים ִא ׁ
יטב ְּב ֵעי ַני הַ ָ ּדבָ ר וָ אֶ ּקַ ח ִמ ּ ֶכם ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
וַ יִ ּ ַ

)כג(

)כג( ו ְּׁשפַ ר ְּב ֵעינַי ּ ִפ ְת ּגָ ָמא

ו ְּדבָ ִרית ִמנְּ כוֹ ן ְּת ֵרין עֲ ַ ׂשר ּג ְֻב ִרין ּגַ ְב ָרא חַ ד ְל ִׁש ְב ָטא:

לו הָ הָ ָרה
נו וַ יַּעֲ ּ
לו אֹ ָת ּה) :כד( וַ יִ ּ ְפ ּ
ֹאו ַעד נַחַ ל אֶ ְׁשכּ ֹל וַ יְ ַרגְּ ּ
לו הָ הָ ָרה וַ ָיּב ּ
נו וַ יַּעֲ ּ
)כד( וַ יִ ּ ְפ ּ
לו אֹ ָת ּה) :כד( וְ ִא ְת ּ ְפנִ ּי ּו ו ְּס ִליק ּו ְלטו ָּרא וַ אֲ תוֹ ַעד ַנחֲלָ א ְ ּדאֶ ְת ָּכלָ א וְ אַ ִ ּליל ּו
או ַעד נַחַ ל אֶ ְׁשכּ ֹל וַ יְ ַרגְּ ּ
וַ יָ ּ ֹב ּ
י ַָת ּה:

רו טוֹ בָ ה
נו ָדבָ ר וַ יּ ְ
ֹאמ ּ
בו אֹ ָת ּ
דו אֵ לֵ ינ ּו וַ יּ ִָׁש ּ
חו ְבי ָָדם ִמ ּ ְפ ִרי הָ אָ ֶרץ וַ ּיוֹ ִר ּ
)כה( וַ יִ ּ ְק ּ
בו
ינו נ ֵ
הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
ינו וַ ָיּ ִׁש ּ
דו אֵ לֵ ּ
חו ְביָ ָדם ִמ ּ ְפ ִרי הָ אָ ֶרץ וַ ּיוֹ ִר ּ
נו) :כה( וַ יִ ּ ְק ּ
ֹתן לָ ּ
אֲשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ידיהוֹ ן ֵמ ִא ָּבא ְדאַ ְר ָעא
נו) :כה( ּונְ ִסיב ּו ִב ֵ
נו ָדבָ ר וַ ּי ְ
ינו ֹנ ֵתן לָ ּ
רו טוֹ בָ ה הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
ֹאמ ּ
אֹ ָת ּ
גָמא וַ אֲ ָמר ּו ָטבָ א אַ ְר ָעא ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ נָא יָהֵ ב לָ נָא:
אֲתיב ּו י ָָתנָא ּ ִפ ְת ּ ָ
אֲחית ּו לָ נָא וַ ִ
וַ ִ

אֲב ֶ
)כו( וְ לֹא ִ
יתם לַ עֲ לֹת
אֲב ֶ
רו אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ יכֶ ם) :כו( וְ לֹא ִ
יתם לַ עֲ לֹת וַ ּ ַת ְמ ּ
ימ ָרא ַדיְ ָי אֱלָ הָ כוֹ ן:
אלֹהֵ יכֶ ם) :כו( וְ לָ א אֲ ִביתוּן ְל ִמ ּ ַסק וְ סָ ֶר ְב ּתוּן ַעל מֵ ְ
רו אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה ֱ
וַ ּ ַת ְמ ּ
רש"י
)כב( ותקרבון אלי כלכם  -בערבוביא ולהלן
הוא אומר ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם
וזקניכם ותאמרו הן הראנו וגו' אותה קריבה
היתה הוגנת ילדים מכבדים את הזקנים
ושלחום לפניהם וזקנים מכבדים את הראשים
ללכת לפניהם אבל כאן ותקרבון אלי כולכם
בערבוביא ילדים דוחפין את הזקנים וזקנים
דוחפין את הראשים :וישיבו אתנו דבר -
באיזה לשון הם מדברים :את הדרך אשר
נעלה בה  -אין דרך שאין בה עקמימות :ואת
הערים אשר נבוא אליהן  -תחלה לכבוש:
)כג( וייטב בעיני הדבר  -בעיני ולא בעיני
המקום ואם בעיני משה היה טוב למה אמרה
בתוכחות משל לאדם שאומר לחבירו מכור לי
חמורך זה אמר לו הן נותנו אתה לי לנסיון
אמר לו הן בהרים וגבעות אמר לו הן כיון

שראה שאין מעכבו כלום אמר הלוקח בלבו
בטוח הוא זה שלא אמצא בו מום מיד אמר
לו טול מעותיך ואיני מנסה מעתה אף אני
הודיתי לדבריכם שמא תחזרו בכם כשתראו
שאיני מעכב ואתם לא חזרתם בכם :ואקח
מכם  -מן הברורים שבכם מן המסולתים
שבכם :שנים עשר אנשים איש אחד לשבט -
מגיד שלא היה שבט לוי עמהם:
)כד( עד נחל אשכול  -מגיד שנקרא ע"ש
סופו :וירגלו אותה  -מלמד שהלכו בה
ארבעה אומנין שתי וערב:
)כה( ויורידו אלינו  -מגיד שא"י גבוה היה
מכל הארצות :ויאמרו טובה הארץ  -מי הם
שאמרו טובתה יהושע וכלב:
)כו( ותמרו  -לשון התרסה התרסתם כנגד
מאמרו:
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חק לישראל – פרשת דברים יום ה'
נביא

– ישעיה פרק א' כב'-כו'

הול ַּב ּ ָמיִ ם) :כב( כספך הוה לפסולא וחמריך מערב
)כב( ַּכ ְס ּ ֵפ ְך הָ יָה ְל ִסיגִ ים סָ ְבאֵ ְך ָמ ּ
במיא:

ש ַריִ ְך סוֹ ְר ִרים וְ חַ ְב ֵרי ּגַ ּנ ִָבים ּ ֻכלּ וֹ אֹ הֵ ב ׁשֹחַ ד וְ ר ֵֹדף ׁ ַש ְלמֹנִ ים יָתוֹ ם לֹא
)כג( ָ ׂ
ֹטו וְ ִריב אַ ְל ָמנָה לֹא יָבוֹ א אֲלֵ יהֶ ם) :כג( רברביך מרדין ושותפין לגנבין כולהון
יִ ְׁש ּפ ּ
רחימין לקבלא שוחדא אמרין גבר לחבריה עביד לי טב בדיני ואשלם לך בדינך דין
יתמא לא דינין וקבילת ארמלתא לא עלת לקדמיהון:

)כד( לָ כֵ ן נְ אֻ ם הָ אָ דוֹ ן יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת אֲ ִביר יִ שְׂ ָראֵ ל הוֹ י אֶ ּנָחֵ ם ִמ ָ ּצ ַרי וְ ִא ּנ ְָק ָמה
ֵ
מאוֹ יְ בָ י) :כד( בכן אמר רבון עלמא יי צבאות תקיפא דישראל קרתא ירושלם אנא עתיד
לנחמותה ברם וי לרשיעיא כד אתגלי למעבד פורענות דין מסנאי עמי ואתיב נקמא
לבעיל דבבי:
ְ
ְ
ְ
ירה ּ ָכל ְ ּב ִדילָ יִ ך) :כה( ואתיב מחת
)כה( וְ אָ ִׁשיבָ ה י ִָדי ָעלַ יִ ך וְ אֶ צְ רֹף ַּכבּ ֹר ִסיגָ יִ ך וְ אָ ִס ָ
גבורתי עלך ואברר כמא דמנקן בבוריתא כל רשיעיא ואעדי כל חובך:

צ ֶדק
אשֹנָה וְ יֹעֲ צַ יִ ְך ְּכבַ ְּת ִח ָּלה אַ ח ֲֵרי כֵ ן יִ ּקָ ֵרא לָ ְך ִעיר הַ ֶ ּ
)כו( וְ אָ ִׁשיבָ ה ׁש ְֹפ ַטיִ ְך ְּכבָ ִר ׁ
ִק ְריָה נ ָ
ֶאֱמנָה) :כו( ואמני ביך דיני קושטא תקנין כבקדמיתא ומלכי מלכך כד מן אולא
ובתר כן יתקרי לך קרתא דקושטא קרתא מהימנתא:

רש"י
)כב( כספך היה לסיגים  -שהיו עושין מעות
נחשת ומצפין אותן בכסף להונות בהם .סבאך
מהול מים  -משקים שלכם מעורבים במים
כדאיתא בפסיקתא ,מהול מעורב ואין לו
דמיון במקרא ומ"א פותר לשחוק אמרתי
מהולל )קהלת ב' ב'( מעורבב:
)כג( סוררים  -סרים מן הדרך הישרה .ורודף
שלמונים  -תשלומין ת"י אמרין גבר לחבריה
עביד לי טב בדיני ואשלם לך בדינך שופט
שהיה גזלן והנגזל צועק עליו בפני שופט
אחר ,זה אומר לו צדקני היום ואני אשלם
גמולך כשיצעקו עליך בפני הוי רודף תשלום
גמולות .וריב אלמנה לא יבא אליהם -
האלמנה באה לצעוק והיתום יוצא וזו פוגעת
בו ושאלתו מה הועלת בצעקתך לפני השופט
והוא אומר כל היום הזה יגעתי לו במלאכה
וסופו לא הועלתי וזו חוזרת לאחוריה ואומרת
ומה זה שהוא איש לא הועיל אני לא כ"ש הוי

יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבא אליהם
כלל:
)כד( נאם האדון  -שהכל שלו ובידו לעקור
אתכם מארצכם ולנטוע בה אחרים .אביר
ישראל  -תקפו של ישראל .הוי  -לשון
הזמנה והכרזה ודומה לו הוי ונוסו מארץ צפון
)זכריה ב' י'( וידעו הכל כי אנחם מצרי
שהכעיסוני במעשיהם:
)כה( ואשיבה ידי עליך  -מכה אחר מכה עד
כלות הפושעים .לשון בורית סבו"ן בלע"ז
ולשונו לשון נקיון כמו ובר לבב )תהלים כ"ד(
ע"ש שהוא מנקה הבגד מכתמיו סיגיך האמור
למעלה כמו כספך היה לסיגים תערובת
נחשת בכסף קרוי סיג אף כאן תערוב'
רשעים עם הכשרים אני אכלה הפושעי' שהם
הסיג .כל בדיליך  -בדיל המעורב בכסף
כלומר הרשעים שבך בדיל אשטיי"ס בלע"ז:
)כו( כבראשונה  -אעמיד לכם שופטים
כשרים .עיר הצדק  -כבתחלה צדק ילין בה:
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חק לישראל – פרשת דברים יום ה'
כתובים

 -תהילים פרק קז' מא'-מג' פרק קח א'-ב'

ָשם ַּכ ּצֹאן ִמ ְׁש ּ ָפחוֹ ת:
וַ יְ ַ ׂש ּגֵב אֶ ְביוֹ ן ֵמעוֹ נִ י וַ יּ ֶ ׂ

)מא(
ממסכינותא ושוי היך עאני גניסיא:

חו וְ כָ ל ַעוְ לָ ה קָ ְפצָ ה ּ ִפיהָ :
או יְ ׁ ָש ִרים וְ יִ שְׂ ָמ ּ
)מב( יִ ְר ּ

)מא( וכד תבו לאוריתא שגב חשיכא

)מב( חמון תריציא ויחדון וכל מרי שקרא

שור פומא ואתחסם:

נו חַ ְס ֵדי יְ הֹוָ ה:
ִמי חָ כָ ם וְ יִ ְׁש ָמר אֵ ֶּלה וְ יִ ְתבּ וֹ נְ ּ

)מג(
חסדיא דיי:

)מג( מן חכימיא וינטור אלין ויתבוננו

קח )א( ִׁשיר ִמזְ מוֹ ר ְל ָדוִ ד:
ירה וַ ֲאז ּ ְ
)ב( נָכוֹ ן ִל ִּבי ֱאל ִֹהים אָ ִׁש ָ
ַמ ָרה אַ ף ְּכבוֹ ִדי) :ב( תקיל לבי אלהים אשבח ואזמר לחוד
)א( שירא ושבחא על ידא דדוד:

איקרי:

רש"י
)מא( וישם כצאן משפחות  -וישם האביון
משפחת זרעו כצאן רבים:
)מב( קפצה  -סתמה כמו לא תקפוץ את ידך
)דברים ט"ו(:

משנה

)ב( נכון לבי  -נאמן עמך .אף כבודי  -הוא
מה שאני משורר לך .ד"א אף כבודי  -אף
לפי כבודי לא אמנע לשורר לו ולא אחלק
לעצמי כבוד:

– בכורות פרק ה'

נִשחָ ִטין ָּב ִא ְט ִליז(
נִמ ָּכ ִרין ָּב ִא ְט ִליז )וְ ְׁ
סולֵ י הַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשין ) ֲהנָאָ ָתן לַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש(ְ ,
)א( ָּכל ּ ְפ ּ
סולֵ י
ומן הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
חוץ ִמן הַ ְּבכוֹ ר ּ ִ
שרֶ ׁ ,שהֲ ָני ָָתן לַ ְּב ָע ִליםְ ּ .פ ּ
וְ נִ ְׁשקָ ִלין ְּב ִל ְט ָראּ ,
הַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשין ֲה ָני ָָתן לַ הֶ ְק ֵ ּד ׁש .וְ ׁשוֹ ְק ִלין ָמנֶה ְכ ֶנגֶד ָמנֶה ַּב ְּבכוֹ ר:
רע"ב ) -א( כל פסולי המוקדשין  -קדשים
שנפל בהן מום ,אם מוכרין אותן ביוקר,
טובת הנאה להקדש הוא .הלכך נמכרים
באטליז ,דהיינו שוק שמוכרים בו שאר בשר
חולין ושם נמכרין ביוקר :ונשקלין בליטרא -
להמכר כדרך שהקצבים מוכרים בשר חולין.
דמתוך שיכולים למכור ביוקר ,מוסיפים
בדמים כשפודים אותם מן ההקדש :חוץ מן
הבכור ומן המעשר  -שאם נמכרים ביוקר
הנאתן לבעלים .בכור הנאתו לכהן ,דבשר
בכור נאכל לכל אדם והכהן מוכרו ונוטל
דמיו ,ולכהן קרי בעלים של בכור .ומשום
הנאת הדיוט לא מזלזלינן בקדשים לנהוג בהן

מנהג חולין למכרן באטליז ,אלא בביתו,
ואע"פ שלא יקפצו עליהם בני אדם כל כך.
ואין נשקלים בליטרא אלא באומד ,ואם
יפסיד לית לן בה :ושוקלין מנה כנגד מנה
בבכור  -שאם יש לו חתיכת בשר חולין
שנשקלה בליטרא ,יכול לשקול בשר בכור
כנגדה .אבל מעשר אין שוקלים מנהכ כנגד
מנה ,דמיחזי כאילו מוכרו ,ובהמת מעשר
אסור למכרה כלל משום דלא כתיב בה לא
יפדה כדרך שכתוב בבכור ,אלא לא יגאל,
ושנינו בספרי בכור שנאמר בו לא יפדה הוא
נמכר ,מעשר שנאמר בו לא יגאל אינו נמכר
לא חי ולא שחוט לר תמים ולא בעל מום:

)ב( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יִ ּ ָמנָה יִ שְׂ ָראֵ ל ִעם הַ כּ ֹהֵ ן ַעל הַ ְּבכוֹ רֵ ּ .בית ִה ֵּלל
הוא ֵמת ,אֵ ין ַמ ִּקיזִ ין לוֹ ָדם,
ַמ ִּת ִירין ,וַ אֲ ִפלּ ּו נ ְָכ ִריְּ .בכוֹ ר ׁ ֶשאֲחָ זוֹ ָדם ,אֲפִ לּ ּו ּ
מום .וְ ִאם
שה בוֹ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יַעֲ ֶ ׂ
הודה .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,י ִ ַּקיזִ ּ ,
ִ ּדבְ ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
ּ
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מום ,הֲ ֵרי זֶה לֹא יִ ּ ׁ ָשחֵ ט ָעלָ יוַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר י ִַּקיז ,אַ ף ַעל ּ ִפי
שה בוֹ
ָע ָ ׂ
ּ
מום:
הוא עוֹ ֶ ׂשה בוֹ ּ
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ב( לא ימנה ישראל עם הכהן -
לאכול עמו בחבורה מבשר בכור בעל מום,
שאין נמנין על הבכור אלא חבורה שכולה
כהנים ,דכתיב )במדבר יח( ובשרם יהיה לך
כחזה ושוק כהנים אין ,ישראל לא ,אף בכור
בין תמים בין בעל מום כהנים אין ,ישראל
לא :ובית הלל מתירין ואפילו נכרי  -דכתיב
)דברים יב( כצבי וכאיל ,מה צבי ואיל אפילו
נכרי ,אף בכור נמי .וקרא דכתיב )במדבר יח(
ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין,
בבכור תמים דוקא משתעי :שאחזו דם -
חולי שהוא מסתכן בו מריבוי הדם :אין

מקיזין לו דם  -ואפילו במקום שאינו עושה
בו מום .דמתוך שאדם בהול על ממונו ,אי
שריית ליה במקום שאין עושה בו מום ,אתי
למעבד במקום שעושה בו מום :ובלבד שלא
יעשה בו מום  -שלא יסדוק ראש אזנו או
ניב שפתיו במקום שלא יוכל לחזור ולהרפא.
דסברי רבנן ,כל שכן דאי לא שריית ליה
במקום שאין בו מום אתי למעבד אפילו
במקום שיש בו מום ,אם הוא צריך להקיז
מאותו אבר ,ולא יניחנו שימות .ואע"פ שהוא
הטיל המום בידיו ,ישחט עליו .והלכה כר'
שמעון:

יעזֶר.
אֱל ֶ
ִ
)ג( הַ צּוֹ ֵרם ְּבאֹ זֶן הַ ְּבכוֹ ר ,הֲ ֵרי זֶה לֹא יִ ּ ׁ ָשחֵ ט עוֹ לָ ִמיתִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
שה ְבזָכָ ר ׁ ֶשל ְרחֵ ִלים
מום אַ חֵ ר ,יִ ּ ׁ ָשחֵ ט ָעלָ יוַ .מעֲ ֶׂ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,כ ׁ ֶשיִ ּוָ ּלֵ ד לוֹ ּ
רו לוֹ ,
הו קַ ְס ּדוֹ ר אֶ חָ ד ,אָ ַמרַ ,מה ִּטיבוֹ ׁ ֶשל זֶה .אָ ְמ ּ
ָזקֵ ן ּושְׂ ָערוֹ ְמ ֻד ְל ָ ּדלָ ,ראָ ּ
מום .נ ַָטל ּ ִפגְ יוֹ ן וְ צָ ַרם ְּבאָ זְ נוֹ ,
הוא וְ אֵ ינוֹ נִ ְׁשחָ ט אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יָה בּ וֹ
ּ
ְּבכוֹ ר ּ
ְ
ירו ,וְ הָ לַ ך וְ צָ ַרם ְּבאָ זְ נֵי
ּובָ א ַמעֲ ֶׂ
ירוהוָ .ראָ ה ׁ ֶש ִה ִּת ּ
שה ִלפְ נֵי חֲכָ ִמים וְ ִה ִּת ּ ּ
רו זַנְ בוֹ ת
יו ִתינוֹ קוֹ ת ְמ ַ ׂשח ֲִקין ַּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה וְ קָ ְׁש ּ
רוַ ּ .פ ַעם אַ חַ ת הָ ּ
ְבכוֹ רוֹ ת אֲחֵ ִרים ,וְ אָ סָ ּ
הוא ְבכוֹ רּ ,ובָ א ַמעֲ ֶׂשה
ְטלָ ִאים זֶה לָ זֶה ,וְ נִ ְפ ְסקָ ה זְ נָבוֹ ׁ ֶשל אֶ חָ ד ֵמהֶ ם וַ הֲ ֵרי ּ
רו זַנְ בוֹ ת ְּבכוֹ רוֹ ת אֲ חֵ ִרים,
כו וְ קָ ְׁש ּ
ירו ,וְ הָ ְל ּ
או ׁ ֶש ִה ִּת ּ
ירוהוָ .ר ּ
ִל ְפנֵי חֲכָ ִמים וְ ִה ִּת ּ ּ
סור .וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַד ְע ּתוֹ  ,מֻ ּ ָתר:
הוא ְל ַד ְע ּתוֹ  ,אָ ּ
רו .זֶה הַ ְּכלָ ל ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ
וְ אָ סָ ּ
רע"ב ) -ג( הצורם  -הפוגם .ובכהן איירי
שפוגם אוזן הבכור כדי שיהיה חולין בידו:
הרי זה לא ישחט עולמית  -ואפילו נפל בו
מום אחר .משום קנס ,לפי שעבר והטיל מום
בקדשים .שהמטיל מום בקדשים סופג את
הארבעים ,ואפילו עשה מום בבעל מום,
דכתיב )ויקרא כב( כל מום לא יהיה בו ,קרי
ביה לא יהיה בו ,שלא יטיל בו מום ,ומדהוה
ליה למכתב מום ,וכתב כל מום ,לרבות
אפילו בעל מום שלא יטיל בו מום :כשיולד
לו מום אחר ישחט עליו  -ואפילו באותו
מום עצמו אם מת המטיל את המום ,בנו
שוחט אחריו על אותו המום .דלדידיה קנסו
רבנן ,לבריה לא קנסו רבנן .וכן הלכה :ושערו
מדולדל  -לפי שלא נגזז מעולם :קסדור -
ממונה מהמלך :מה טביו של זה  -שהניחוהו

להזקין כל כך :פגיון  -סכין שיש לו שתי פיות
קרוי פגיון :והתירוהו  -אע"פ שהנכרי נתכוין
להטיל בו מום ,כיון דשלא מדעת ישראל
עשה ,שלא נתכוין לעשות נחת רוח לישראל:
ראה שהתירו והלך וצרם באזני בכורות
אחרים  -כדי לעשות נחת רוח לישראל,
נעשה כאילו אמר לו ישראל שיעשהו ואסור:
היו תינוקות משחקים  -וצריכא לאשמועינן
קסדור נכרי ותינוקות .דאי אשמועינן קסדור,
הוה אמינא בנכרי הוא דשרי דליכא למגזר
דילמא אתי למסרך וללמוד להטיל מום
בקדשים דסרכיה דנכרי לא אכפת לן שהרי
נהוג הוא באיסורין ,אבל קטן דאי שריית ליה
אתי למסרך אימא לא .ואי אשמועינן
תינוקות ,הוה אמינא תינוק הוא דשרו רבנן,
דמאן דחזי לא אתי למימר נמי אי הוה שדי
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ביה גדול מומא הוה משתרי ,דקטן בגדול לא
מיחלף ,אבל נכרי גדול דאתי לאחלופי בגדול
ישראל אימא לא ,צריכי :כל שהוא לדעתו
אסור  -לאתויי גרמא ,כגון שיוליך הבהמה
במקום שיש בו ברזל כדי שתכשל בו ויפול בה

מום :ושלא לדעתו מותר  -לאתויי אם היה
ישראל מסיח לפי תומו ואומר בפני הנכרי
בכור זה אם נפל בו מום היינו אוכלים אותו
ושמע הנכרי והטיל בו מום ,מותר:

מומין
מום ,הֲ ֵרי זֶה יִ ְׁשחוֹ ט ָעלָ יוָּ .כל הַ ּ ּ ִ
וב ָעטוֹ וְ ָע ָ ׂ
)ד( הָ יָה ְבכוֹ ר רוֹ ְדפוֹ ְ ּ ,
שה בוֹ ּ
ידי אָ ָדם ,רוֹ ִעים יִ שְׂ ָראֵ ל ֶנא ֱָמנִ ים ,וְ רוֹ ִעים כּ ֹהֲנִ ים אֵ ינָן
אויִ ין לָ בוֹ א ִב ֵ
הָ ְר ּ
הוא ַעל ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ וְ אֵ ינוֹ ֶנא ֱָמן
ֶנא ֱָמנִ יםַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ רֶ ,נא ֱָמן ּ
ַעל ׁ ֶשל ַעצְ מוֹ ַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,הֶ חָ ׁש ּוד ַעל ָ ּדבָ ר ,לֹא ָדנוֹ וְ לֹא ְמ ִעידוֹ :
רע"ב ) -ד( היה בכור רודפו כו' הרי זה
ישחט עליו  -ולא שנו אלא שבעטו בשעת
רדיפה .אבל שלא בשעת רדיפה לא :הראויין
לבוא בידי אדם  -שיש לומר אדם הטילם
בו ,כגון נסמית עינו ,נקטעה ידו ,נסדקה
אזנו :רועים ישראל נאמנים  -ישראל הרועה
בהמתו של כהן נאמן לומר על המומין שנפלו
בבהמתו של כהן שמאליהם אירעו ויאכלנו
בעליו הכהן במומו .ולא חשדינן ליה שמא על
ידי אדם בא זה המום בכוונה ,ורועה זה
משקר ובא להתירו כדי שישחטנו רבו כהן
ויאכילנו ממנו ,שהישראל מותר לאכול מן
הבכור בעל מום כשהכהן נותן לו ממנו ,בהכי
לא חשדינן ליה ,דללגימה מועטת כזו לא
חיישינן שישקר הרועה ויעבור עבירה בעבור
הנאת לגימה בלבד :רועים כהנים  -רועים
שהם כהנים אין נאמנים כשרועים בהמתן של
ישראל ,דנחשד האי כהן רועה שהוא עצמו
הטיל בו מום ,דמימר אמר האי רועה ,לא
שביק רבי לדידי ויהביה לכהן אחרינא .והוא
הדין דכהן רועה אינו נאמן להעיד על הבכור

של כהן אחר ,דחיישינן לגומלים ,דסבר
אעידנו עכשיו ,ויהא גומל לי כשיתן לי ישראל
בכור תם ואטיל בו מום ויבוא כהן זה ויעידני
שמאליו נפל בו מום :רבן שמעון בן גמליאל
אומר נאמן הוא על של חברו ואינו נאמן על
של עצמו  -רבן שמעון בן גמליאל פליג
אתנא קמא וסבר דלא נחשדו כהנים אלא על
בכור עצמו שכבר נתנו לו ישראל .אבל על של
חברו בין רבו בין אחר לא נחשדו עליו :ר'
מאיר אומר כל החשוד על דבר לא דנו ולא
מעידו  -ואיכא בין ר' מאיר לתנא קמא,
דלר' מאיר בכור כהן שנפל בו מום צריך
שנים מן השוק להעיד עליו ,ועד אחד אפילו
שאינו כהן אין מועיל בו .ולתנא קמא דוקא
כהן אינו נאמן להעיד על בכורו של כהן,
דחיישינן לגומלים ,אבל שאינו כהן אפילו
אחד מעיד נאמן להתירו .ורבן שמעון בן
גמליאל אומר ,אפילו בניו ובני ביתו של כהן
נאמנים .דדוקא איהו גופיה על של עצמו אינו
נאמן .ואשתו נמי אינה נאמנת מפני שהיא
כגופו .והלכה כרבן שמעון בן גמליאל:

ֶאֱמנִ ים ַעל
הוא .הַ כּ ֹל נ ָ
ֶאֱמן הַ כּ ֹהֵ ן לוֹ ַמר הֶ ְראֵ ִ
)ה ( נ ָ
מום ּ
יתי ְּבכוֹ ר זֶה ּובַ ַעל ּ
שרְּ .בכוֹ ר ׁ ֶשנִּ ְס ֵמית ֵעינוֹ ֶ ׁ ,שנִּ ְק ְט ָעה יָדוֹ ֶ ׁ ,שנִּ ְׁש ְּב ָרה ַרגְ לוֹ  ,הֲ ֵרי זֶה
מו ֵמי הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
ּ
לשה ְבנֵי הַ ְּכנֶסֶ תַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ ר ,אֲ ִפלּ ּו י ֶׁש ׁ ָשם עֶ שְׂ ִרים
יִ ּ ׁ ָשחֵ ט ַעל ּ ִפי ְׁש ׁ ָ
לשה ,לֹא יִ ּ ׁ ָשחֵ ט אֶ ָּלא ַעל ּ ִפי מֻ ְמחֶ ה:
וש ׁ ָ
ּ ְׁ
רע"ב ) -ה( הראיתי בכור זה  -לחכם,
ואמר לי שמום קבוע הוא ,ושוחטו .ובלבד
שיהיו לו עדים שלא הטילו בו ,שהכהנים
חשודים להטיל מום בבכור כדי למכרו
ולהאכילו כחולין .אבל אין חשודין לאכול
קדשים תמימים בחוץ ולומר על מום עובר

שהוא קבוע .וכהן שהוא מומחה ,נאמן לדון
על מום הבכור שהוא קבוע ולהתירו .וכן
נאמן הכהן לומר בכור זה נתן לי ישראל
במומו ,שהוא עשוי להגלות אם נתנו לו
ישראל במומו אם לוא ,ומלתא דעבידא
לאגלויי לא משקרי בה אינשי :הכל נאמנים
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על מומי המעשר  -הכהנים חייבים להפריש
מעשר בהמה כישראל .והכל נאמנים לומר
על מום שנעשה בבהמת מעשר דשלא בכוונה
היה ,ואפילו הבעלים .מגו דאי בעי שדי ביה
מומא בכוליה עדריה קודם שיעשר ונמצא
המעשר בעל מום :שנסמית עינו שנקטעה
ידו  -דהיינו מום מובהק :בני הכנסת -
כלומר שאינן חכמים .והני מילי במקום שאין
יחיד מומחה .אבל במקום שיש יחיד מומחה

אינו נשחט אלא על פי מומחה ואפילו במום
מובהק .דומיא דהפרת נדרים שבמקום שיש
יחיד מומחה אין שלשה הדיוטות מועילים:
אפילו היו שם עשרים ושלשה  -אפילו היתה
סנהדרין במקום ואין שם אחד שנטל רשות
להתיר מומי הבכור ,אינו נשדחט על פיהם
ואפילו במום מובהק ,עד שיהיה שם מומחה.
ואין הלכה כר' יוסי:

הוא
)ו( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ְּבכוֹ ר ) ּ ְ
לו וְ ּ
לו אָ ְכ ּ
הוַ ,מה ּ ׁ ֶשאָ ְכ ּ
ומכָ רוֹ ( וְ נוֹ ַדע ׁ ֶשלּ ֹא הֶ ְראָ ּ
הוא ַיחֲזִ יר לָ הֶ ם אֶ ת
לו ,הַ ָּב ָ ׂ
ַיחֲזִ יר לָ הֶ ם אֶ ת הַ ָ ּד ִמיםַ ּ .
שר יִ ּקָ בֵ ר וְ ּ
ומה ׁ ֶשלּ ֹא אָ ְכ ּ
לו
הַ ָ ּד ִמים .וְ כֵ ן הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ּ ָפ ָרה ּ ְ
לו אָ ְכ ּ
ומכָ ָר ּה וְ נוֹ ַדע ׁ ֶש ִהיא ְט ֵרפָ הַ ,מה ׁ ֶשאָ ְכ ּ
הוא
ירו לוֹ אֶ ת הַ ָּב ָ ׂ
וְ ַיחֲזִ יר לָ הֶ ם אֶ ת הַ ָ ּד ִמיםַ ּ .
שר וְ ּ
לו ,הֵ ן ַיחֲזִ ּ
ומה ּ ׁ ֶשלּ ֹא אָ ְכ ּ
מו לוֹ
ילוהו לַ ְּכלָ ִבים ,יְ ׁ ַש ְ ּל ּ
רוהו לַ ּנָכְ ִרים אוֹ ִה ִּט ּ ּ
ַיחֲזִ יר לָ הֶ ם אֶ ת הַ ָ ּד ִמיםְ .מכָ ּ ּ
ְד ֵמי הַ ְּט ֵרפָ ה:
רע"ב ) -ו( השוחט את הבכור  -ומכר
מבשרו ונודע ]לנו[ שלא הראהו לחכם :מה
שאכלו  -הלוקחים אכלו :ויחזיר להם את
הדמים  -משום קנס ,שהאכילם בשר איסור:
מכרוהו  -הלוקחים לנכרי ,הואיל ולא גרם

גמרא

להם איסורא ,ישלמו לו דמי טריפה כמו
שהיא נמכרת בזול ,והוא יחזיר להם את
המותר .וגבי בכור לא תני מכרוהו לנכרי,
דבכור תמים אסור בהנאה:

– בכורות דף לה' ע"א

פעם אחרת היה כו' :וצריכא דאי אשמעינן עובד כוכבים דלא אתי למיסרך
אבל קטן דאתי למיסרך אימא לא ואי אשמועינן קטן משום דלא אתי
לאיחלופי בגדול אבל עובד כוכבים דאתי לאיחלופי בגדול אימא לא
צריכא א"ר חסדא אמר רב קטינא לא שנו אלא דא"ל אלא אם כן היה בו
מום אבל אם א"ל אם נעשה בו מום כמאן דא"ל זיל עביד ביה מומא דמי
אמר רבא מכדי ממילא הוא מה לי היה מה לי נעשה אלא נעשה נמי
ממילא הוא ולא שנא :זה הכלל כל שהוא לדעת אסור :לאיתויי מאי
לאיתויי גרמא :שלא לדעת :לאיתויי מסיח לפי תומו:
היה בכור רדפו בעטו ועשה בו מום ה"ז שוחטין עליו :א"ר פפא לא שנו
אלא שבעטו בשעת רדיפה אבל לאחר רדיפה לא פשיטא מהו דתימא
צעריה הוא דמדכר קא משמע לן איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא
בשעת רדיפה אין אבל שלא בשעת רדיפה לא אלא אפילו לאחר רדיפה
נמי מאי טעמא צעריה ]הוא[ דמדכר א"ר יהודה מותר להטיל מום בבכור
קודם שיצא לאויר העולם אמר רבא גדיא באודניה אימרא בשפוותיה איכא
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דאמרי אימרא נמי באודניה אימור דרך צדעיו נפק אמר רבא אכל ולא
מיחזי פעי ומיחזי הוי מומא מאי קא משמע לן תנינא החוטין החיצונות
שנפגמו ושנגממו הפנימיות שנעקרו מאי טעמא לאו משום דכי פעי מיחזי
אמר רב פפא רבא נמי טעמא דמתני' מפרש מאי טעמא נעקרו הוי מומא
משום דכי פעי מיחזי:
רש"י על הגמרא
דאי אשמעינן עובד כוכבים  -דהתירו בכור
ראשון על ידו משום דליכא למימר אתי האי
עובד כוכבים למיסרך ללמד להטיל מום
בקדשים דסירכיה דעובד כוכבים לא איכפת
לן שהרי נהוג הוא באיסורא :ולא אתי
לאיחלופי בגדול  -דמאן דחזי דהתירו
חכמים במום הבא לו ע"י תינוקות לא אתי
למימר אי שדי גדול מומא מישתרי דגדול
בקטן לא מיחלף :לא שנו  -דמותר הבכור
ע"י העובד כוכבים :אלא דאמרו ליה -
לקסדור אינו נשחט אלא א"כ היה בו מום
דמשמע שיפול בו מום ממילא דליכא למימר
דמדבריהם למד עובד כוכבים דניחא להו
שיפיל בו מום :נעשה  -משמע ע"י אדם:
ממילא הוא  -שלא היה יודע העובד כוכבים
שיהא מותר על ידו ולא להתיר נתכוין :גרמא
 אם הניח בצק ודבילה ע"ג אוזן הבכור כדישיבא הכלב ויטלנו :מסיח לפי תומו  -שלא
שאלם קסדור מה טיבו אלא הם עצמן
מסיחין לפי תומם ואומרים ראה לא ישחט
זה לעולם אלא ע"י מום ולא נתכוונו לכך
שיטיל בו מום :היה בכור  -איל מנגח רודפו
לאדם לנגחו ובעטו אדם לבכור ועשה בו
מום :ישחט עליו  -ואפי' כהן לפי שלהצלתו

זוהר חדש

נתכוין :צעריה  -מה שרדפו :קודם שיצא
לאויר העולם  -דבכור אינו קדוש עד
שתקדשו רחם :גדיא באודניה  -גדי אזניו
ארוכות וקודם שיצא כל ראשו נראין אזניו
ויכול להטיל מום דכל זמן שלא יצא כל ראשו
אינו כילוד :אימרא בשיפתיה  -ששפתיו
נראין תחלה ואזניו קשורות ואינן נראות עד
שיצא כל ראשו :צדעיו  -טונפל"ש :אכיל ולא
מיחזי  -אם לבכור יש לו מום בתוך פיו וכי
אכיל לא מיחזי אפילו הכי כי פעי מיחזי הוי
מום שבגלוי ונשחט עליו דאמרי' בפירקין
דלקמן )דף לז( דאינו נשחט אלא על מום
שבגלוי :פעי  -צועק ופותח פיו הרבה :חוטין
החיצונות  -ככי דשיני שקורין ינציב"ה
החיצונות אותם שלפנים כנגד חוטמו שניטל
שנפגמו מהם מעט :או שנגממו  -שנחתכו
ברחבן מלמעלה בעומק ולא חיסרו כלום הוי
מום הואיל ונראו אותן חוטין :פנימיות -
שהשיניים הגדולות קבועות בהן שקורין
מיישיליר"ש :שנעקרו  -לגמרי הוי מום
כדמפרש ואזיל הואיל וכי פעי מיחזי אבל
פגימה או גימום אינו ניכר בהם שהרי
חבואות בפה :מאי טעמא  -הוי פנימיות
מום אפילו בעיקרה:

– ד"א דף עא' ע"א

הו וְ אָ ְמ ֵרי) ,איכה א( אֵ יכָ ה י ְָׁשבָ ה בָ ָדד הָ ִעירְּ ,כ ִתיב )ישעיה כב( ִּכי
חו ִאינְ ּ
ּ ָפ ְת ּ
ְ
הוא,
בוכָ ה וְ גו'ִּ .כי יוֹ ם .חַ ד יוֹ ָמא ִאית ְל ּ ְ
בוסָ ה ּ ְ
הומה ּ ְ
יוֹ ם ְמ ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ומ ּ
ומ ּ
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הוא ְּכלָ לָ א
יהְּ ,כ ִלילָ א ִמ ָּכל ְׁשאָ ר יוֹ ִמיןִׁ ,שית יוֹ ִמין ְּכ ִלילָ ן ּ ֵב ּ
ימא ְדנַפְ ׁ ֵש ּ
ְר ִח ָ
יה ,וְ ּ
יאו חוֹ ִביןִ ,א ְס ּ ַת ַּלק ְל ֵעילָ אְ ,לבֵ י ַע ְל ָמא ְדחַ יִ ּין:
הו .וְ ַעל ְ ּדאַ ְסגִ ּ
ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
ירו ,יוֹ ָמא ִ ּד ְב ִכיָה ,יוֹ ָמא ְ ּדצַ עֲ ָרא,
ְכהֵ ין ִמ ְּתחוֹ ת ִׁש ּפ ּולֵ י ַמ ְׁש ְּכנָא ,קָ ם יוֹ ָמא ִד ְמ ִר ּ
בוכָ ה ,וְ ָעאל ְּבגוֹ ַמ ְׁש ְּכנָא ,וְ ׁ ֵשיצֵ י וְ סָ אֵ יב.
בוסָ ה ּ ְ
הומה ּ ְ
יק ֵרי ְמ ּ ָ
יוֹ ָמא ְד ִא ְ
ומ ּ
ומ ּ
ְ
ולגוֹ
טורא ִד ְלבַ רְ ּ ,
ָּ
יה ְלגוֹ
וְ ִרבּ וֹ נָא ְד ַמ ְׁש ְּכנָא ,אֲ זַל וַ עֲ ַרק וְ ִא ְת ּ ָת ַרך ִמ ּגוֹ מוֹ ָתבֵ ּ
ומ ְׁש ְּכנָא ִא ְתחָ ַרב:
רובַ ּ ,
ָּ
טורא ְ ּדחָ ּ
ֵיה ,וְ הָ א ִא ְתחָ ַרב.
ילאָ הּ ְ ,ד ִא ְס ּ ַת ַּלקְׁ ,שאַ ל ַעל ִמ ְׁש ָּכנ ּ
הוא יוֹ ָמא ִע ָּ
ְלבָ ַתר ,נָחַ ת הַ ּ
ימ ּ ָתא ְ ּדנַפְ ׁ ֵש ּ
יתא ְר ִח ְ
רונִ ָ
ָעאל וְ אַ ְׁש ּגַ ח ַעל ָמ ֵ
יה ,וְ ִהיא
ארי ְ ּד ַמ ְׁש ְּכנָאַ ,מ ְט ּ
ארי ְל ִמגְ ֵעיּ ,גוֹ ָעא ָּב ַתר ּגוֹ ָעא,
ִא ְת ְּת ָרכַ ת וְ ָע ְרקַ ת ,וְ כָ ל ִּבנְ יָינ ָּה סָ ִתירְּ .כ ֵדין ׁ ָש ֵ
ימו
ימו ְ ּד ַת ְרנְ גוֹ לָ א ַעל ּ ְ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,שם( ְמקַ ְרקַ ר ִקר ,נְ ִה ּ
נוקבֵ יהּ  .הֲ ָדא ּ
ִּכנְ ִה ּ
יטא:
ְּכ ַת ְרנְ גוֹ לָ אִ .קירִ ,רבּ וֹ ן ׁ ַש ִ ּל ָ
יתא.
רונִ ָ
וְ ׁשוֹ ַע אֶ ל הָ הָ רָ ,ע ִביד ׁשוֹ ָעה וְ צָ וַ וח ְלגַ ֵּבי ּ ָ
טוראּ ְ ,ד ָע ְרקַ ת ּ ַת ּ ָמן ַמ ְט ּ
ימ ּ ָתא ְ ּדנַפְ ׁ ָשאי ,אֵ יכָ ה
ימו ִ ּד ְב ִכיָּה אֵ יכָ ה .אֵ יכָ ה ְר ִח ְ
ָע ִביד ׁשוֹ ַע צָ וַ וח וְ קָ ֵרי ִּבנְ ִה ּ
חודא .אֵ יכָ ה ַ ּדהֲ וִ ית
יליּ ְ ,ד ִא ְת ַיח ֲָדא ִע ּ ִמי ְּביִ ּ ָ
יד ָתא ִד ִ
ימ ִתי ,אֵ יכָ ה יְ ִח ָ
ׁ ַשפְ נִ ינ ִָתי ְׁשלֵ ָ
חודא ,וְ ִא ְת ְק ִריאַ ת כּ ֹ"ה ַעל ָ ּדא:
נ ְָטלָ א ְּבכָ ל יוֹ ָמא ,חָ ֵמ ׁש וְ עֶ שְׂ ִרים אַ ְתוָ ון ְ ּדיִ ּ ָ
ְ
אֲ חָ ִתי ְּב ַר ִּתי ִא ּ ִמיְ ,לאָ ן אָ זְ לַ תְ ,לאָ ן ּ ָפנִ ית ְל ֵמיהַ ך .אֲ נַן ְ ּד ׁ ָש ְמ ִעין ְּבכָ ל יוֹ ָמא
קורא ָדא ְ ּד ִרבּ וֹ ָננָא ,לָ ן יָאוֹ ת ְל ִמבְ ּ ֵכי ,לָ ן יָאוֹ ת ְל ִמ ְס ּ ֵפד ,לָ ן יָאוֹ ת ְל ִמ ְפ ּ ַתח
ִק ְר ּ ָ
אֵ יכָ ה .אֵ יכָ ה י ְָׁשבָ ה בָ ָדד וְ גו':
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יג'
)א( המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימין את התורה בשנה אחת מתחילין בשבת
שאחר חג הסוכות וקורין בסדר בראשית בשניה אלה תולדות בשלישית ויאמר יי' אל
אברם וקוראין והולכין על הסדר הזה עד שגומרין את התורה בחג הסוכות ויש מי
שמשלים את התורה בשלש שנים ואינו מנהג פשוט:
)ב( עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות שבספר ויקרא קודם עצרת ושבמשנה
תורה קודם ראש השנה והמנהג הפשוט שיהו קוראין במדבר סיני קודם עצרת ואתחנן
אחר תשעה באב אתם נצבים קודם ראש השנה צו את אהרן קודם הפסח בשנה פשוטה
לפיכך יש שבתות שקורין שחרית שני סדרין כגון אשה כי תזריע וזאת תהיה תורת
המצורע אם בחקותי עם בהר סיני וכיוצא בהן כדי שישלימו בשנה ויקראו אותן
הסדרים בעונתן:

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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