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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ה'
תורה -

ויקרא פרק טז'

ש ִעיר
ש ִעיר ָעלָ יו אֶ ת ָּכל עֲ וֹ נ ָֹתם אֶ ל אֶ ֶרץ גְּ ז ֵָרה וְ ִׁש ַּלח אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
ָשא הַ ּ ָ ׂ
)כב( וְ נ ָ ׂ
ש ִעיר
ש ִעיר ָעלָ יו אֶ ת ָּכל עֲ וֹ ֹנ ָתם אֶ ל אֶ ֶרץ גְּ ז ֵָרה וְ ִׁשלַּ ח אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
ָשא הַ ּ ָ ׂ
ַּב ּ ִמ ְד ָּבר) :כב( וְ נ ָ ׂ
ַּב ּ ִמ ְד ָּבר:

ירא ְּב ַמ ְד ְּב ָרא:
יש ַּלח יָת צְ ִפ ָ
ירא עֲ לוֹ ִהי יָת ָּכל חוֹ בֵ יהוֹ ן ְלאַ ְר ָעא ְדלָ א י ְָתבָ א וִ ׁ ַ
)כב( וְ יִ ּטוֹ ל צְ ִפ ָ

ֲשר לָ בַ ׁש ְּבבֹאוֹ אֶ ל
)כג( ּובָ א אַ ֲהרֹן אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּופָ ׁ ַשט אֶ ת ִּבגְ ֵדי הַ ָּבד א ׁ ֶ
שם) :כג( ּובָ א אַ הֲ רֹן אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּופָ ׁ ַשט אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי הַ ָּבד אֲ ׁ ֶשר לָ בַ ׁש
הַ ּק ֶֹד ׁש וְ ִהנִּ יחָ ם ׁ ָ
ְּבבֹאוֹ אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש וְ ִהנִּ יחָ ם ׁ ָשם:

יה
)כג( וְ יֵעוֹ ל אַ הֲ רֹן ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ י ְַׁשלַ ח יָת ְלבו ׁ ֵּשי בוּצָ א ִ ּדי ְלבַ ׁש ְּב ֵמעֲ לֵ ּ

ְלקו ְּד ׁ ָשא וְ יַצְ נְ ִע ּנוּן ּ ַת ּ ָמן:

שרוֹ בַ ּ ַמיִ ם ְּב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש וְ לָ בַ ׁש אֶ ת ְּבגָ ָדיו וְ יָצָ א וְ ָע ָ ׂשה אֶ ת
)כד( וְ ָרחַ ץ אֶ ת ְּב ָ ׂ
וב ַעד הָ ָעם) :כד( וְ ָרחַ ץ אֶ ת ְּב ָ ׂשרוֹ בַ ּ ַמיִ ם ְּב ָמקוֹ ם
עֹלָ תוֹ וְ אֶ ת עֹלַ ת הָ ָעם וְ ִכ ּ ֶפר ַּבעֲ דוֹ ּ ְ
וב ַעד הָ ָעם:
שה אֶ ת עֹלָ תוֹ וְ אֶ ת עֹלַ ת הָ ָעם וְ ִכ ּפֶ ר ַּבעֲ דוֹ ּ ְ
קָ דוֹ ׁש וְ לָ בַ ׁש אֶ ת ְ ּבגָ ָדיו וְ יָ צָ א וְ ָע ָ ׂ

)כד(

יה וְ יָת עֲ לַ ת ַע ּ ָמא וִ יכַ ּ ַפר
יש וְ יִ ְל ַּב ׁש יָת ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ יִ ּפוֹ ק וְ י ְַע ּ ֵבד יָת עֲ לָ ֵת ּ
יה ְּב ַמ ּיָא ַּבאֲ ַתר קַ ִ ּד ׁ
וְ י ְַסחֵ י יָת ִּב ְס ֵר ּ
עֲ לוֹ ִהי וְ ַעל ַע ּ ָמא:

)כה( וְ אֵ ת חֵ לֶ ב הַ חַ ּ ָטאת י ְַק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה) :כה( וְ אֵ ת חֵ לֶ ב הַ חַ ּ ָטאת יַ ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה:

)כה(

אתא י ּ ֵַסק ְל ַמ ְד ְּבחָ א:
וְ יָת ּ ַת ְר ָּבא ְדחַ ּ ָט ָ

שרוֹ ַּב ּ ָמיִ ם וְ אַ ח ֲֵרי
ש ִעיר לַ עֲ זָאזֵל יְ כַ ּ ֵבס ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ אֶ ת ְּב ָ ׂ
)כו( וְ הַ ְמ ׁ ַש ֵּלחַ אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
שרוֹ
ש ִעיר לַ עֲ ָזאזֵל יְ כַ ּ ֵבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ אֶ ת ְ ּב ָ ׂ
חנֶה) :כו( וְ הַ ְמ ׁ ַש ּלֵ חַ אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
כֵ ן יָבוֹ א אֶ ל הַ ּ ַמ ֲ
ַּב ּ ָמיִ ם וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן יָ בוֹ א אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה:

יה
ירא לַ עֲ זָאזֵל יְ צַ ַּבע ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י יָת ִּב ְס ֵר ּ
)כו( ו ְּדמוֹ ִביל יָת צְ ִפ ָ

יתא:
ְּב ַמ ּיָא וּבָ ַתר ּ ֵכן יֵעוֹ ל ְל ַמ ְׁש ִר ָ

רש"י
)כג( ובא אהרן אל אהל מועד  -אמרו
רבותינו שאין זה מקומו של מקרא זה ונתנו
טעם לדבריהם במסכת יומא )דף לב( ואמרו
כל הפרשה כולה אמור על הסדר חוץ מביאה
זו שהיא אחר עשיית עולתו ועולת העם
והקטרת אימורי פר ושעיר שנעשים בחוץ
בבגדי זהב וטובל ומקדש ופושטן ולובש בגדי
לבן :ובא אל אהל מועד  -להוציא את הכף
ואת המחתה שהקטיר בה הקטרת לפני
ולפנים :ופשט את בגדי הבד  -אחר
שהוציאם ולובש בגדי זהב לתמיד של בין
הערבים וזהו סדר העבודות .תמיד של שחר
בבגדי זהב ועבודת פר ושעיר הפנימים
וקטרת של מחתה בבגדי לבן .ואילו ואיל
העם ומקצת המוספין בבגדי זהב .והוצאת כף
ומחתה בבגדי לבן .ושירי המוספין ותמיד של
בין הערבים וקטורת ההיכל שעל מזבח
הפנימי בבגדי זהב .וסדר המקראות לפי סדר

העבודות כך הוא .ושלח את השעיר במדבר.
ורחץ את בשרו במים וגו' ויצא ועשה את
עולתו וגו' ואת חלב החטאת וגו' .וכל
הפרשה עד ואחרי כן יבא אל המחנה ואחר
כך ובא אהרן :והניחם שם  -מלמד שטעונין
גניזה ולא ישתמש באותן ארבעה בגדים ליום
כפורים אחר:
)כד( ורחץ את בשרו וגו' ) -יומא לב(
למעלה למדנו מורחץ את בשרו ולבשם
שכשהוא משנה מבגדי זהב לבגדי לבן טעון
טבילה )שבאותה טבילה פשט בגדי זהב
שעבד בהן עבודת תמיד של שחר ולובש בגדי
לבן לעבודת היום( וכאן למדנו שכשהוא
משנה מבגדי לבן לבגדי זהב טעון טבילה:
במקום קדוש ) -ת"כ .יומא שם( המקודש
בקדושת עזרה והיא היתה בגג בית הפרוה
וכן ד' טבילות הבאות חובה ליום אבל
הראשונה היתה בחיל :ולבש את בגדיו -
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ה'
שמנה בגדים שהוא עובד בהן כל ימות השנה:
ויצא  -מן ההיכל אל החצר שמזבח העולה
שם :ועשה את עולתו  -איל לעולה האמור
למעלה בזאת יבא אהרן וגו' :ואת עולת העם
) -יומא ע"ג( ואיל לעולה האמור למעלה

נביא

ומאת עדת בני ישראל וגו':
)כה( ואת חלב החטאת  -אימורי פר ושעיר:
יקטיר המזבחה  -על מזבח החיצון דאלו
בפנימי כתיב לא תעלו עליו קטרת זרה
ועולה ומנחה )שמות ל(:

– יחזקאל פרק כב' כב'-כו'

)כב( ְּכ ִה ּ ּ ְ
יד ְע ּ ֶתם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ׁ ָשפַ ְכ ִּתי
כו ְבתוֹ כָ ּה וִ ַ
תוך ּ ֶכסֶ ף ְּבתוֹ ְך כּ ּור ּ ֵכן ּתֻ ְּת ּ
ֲמ ִתי עֲ לֵ יכֶ ם) :כב( כאתמסאה כסף בגו כורא כן תממסון בגוה ותידעון ארי אנא יי
חָ
שפיכית חימתי עליכון:
)כג( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י לֵ אמֹר) :כג( והוה פתגם נבואה מן קדם יי עמי למימר:
ֻש ָמ ּה ְ ּביוֹ ם ז ַָעם) :כד( בר
)כד( ּ ֶבן אָ ָדם א ֱָמר לָ ּה אַ ְּת אֶ ֶרץ לֹא ְמטֹהָ ָרה ִהיא לֹא ג ְׁ
אדם אמר לה את ארעא דישראל ארעא לא מדכיא היא ולא אתעבידו בה עובדין טבין
דיגנון עלה ביום לוט:

חו
לו חֹסֶ ן וִ יקָ ר יִ ּקָ ּ
)כה( קֶ ׁ ֶשר נְ ִביאֶ יהָ ְּבתוֹ כָ ּה ַּכא ֲִרי ׁשוֹ אֵ ג ט ֵֹרף ָט ֶרף נֶפֶ ׁש אָ כָ ּ
תיהָ ִה ְרבּ ּו ְבתוֹ כָ ּה) :כה( סיעת ספרהא בגוה כאריון נהמין למקטל קטול אנשא
אַ ְל ְמנוֹ ֶ
קטלו עותר ויקר נסיבו ארמלתהא אסגיאו בגוה:

ילו ּובֵ ין הַ ּטָ ֵמא
לו קָ ָד ׁ ַשי ּ ֵבין ק ֶֹד ׁש ְלחֹל לֹא ִה ְב ִ ּד ּ
סו תוֹ ָר ִתי וַ יְ חַ ְ ּל ּ
)כו( כּ ֹהֲ נֶיהָ חָ ְמ ּ
ימו ֵעינֵיהֶ ם וָ אֵ חַ ל ְּבתוֹ כָ ם) :כו( כהוהא
יעו ּ ִ
ומ ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי הֶ ְע ִל ּ
ְל ָטהוֹ ר לֹא הוֹ ִד ּ
חטפין באוריתי ומפסין קדשי בין קודשא לחולא לא אפרישו ובין מסאבא לדכיא לא
הודיעו ומיומי שביא דילי כבשו עיניהון וחלת רעותי ביניהון:

רש"י
)כד( לא גושמה ביום זעם  -לא נתן גשם
הראוי לה לטהר ביום זעם ופירוש הדבר
כתרגומו לא איתעבידו בה עובדין טבין דיגנון
עלה ביום לווט:
)כה( קשר נביאיה  -נקשרים יחד בעצה
רעה .נפש אכלו  -שהיו נוטלין שוחד

כתובים

ומחזיקין ידי מרעים להרוג ולשלול ולבוז
ונבאין להם שלום .חוסן  -ממון:
)כו( חמסו תורתי  -עליהם היה להוכיח
ולהורות ולהודיע חק ומשפט ולא עשו הרי
זה חמס שחמסוה מן הצריכין ללמוד .ואחל -
ונתחללתי:

 -משלי פרק כו' ט'-יג'

ילים:
ומ ׁ ָשל ְּב ִפי ְכ ִס ִ
חוֹ חַ ָעלָ ה ְביַד ִׁשכּ וֹ ר ּ ָ

)ט (
דסכלא:

)ט( כובא סלק בידא דרויא ושטיותא בפומיה

)י( ַרב ְמחוֹ לֵ ל כּ ֹל וְ שׂ כֵ ר ְּכ ִסיל וְ שׂ כֵ ר ע ְֹב ִרים:
)יא( ְּככֶ לֶ ב ׁ ָשב ַעל קֵ אוֹ ְּכ ִסיל ׁשוֹ נֶה ְב ִאוַ ּ ְל ּתוֹ :

)י( סגי חיש בשריה דסכלא ורויא עבר ימא:
)יא( היך כלבא דהפך על תיוביה היכנא

סכלא דתני בסכלותיה:
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ה'
נו:
ית ִא ׁ
ָר ִא ָ
יש חָ כָ ם ְּב ֵעינָיו ִּת ְקוָ ה ִל ְכ ִסיל ִמ ּ ֶמ ּ ּ

)יב(
נפשיה סכלא טב מניה:

אָ ַמר ָעצֵ ל ׁ ַשחַ ל ַּב ָ ּד ֶר ְך אֲ ִרי ּ ֵבין הָ ְר ֹחבוֹ ת:

)יג(
שוקי:

)יב( אין חזיתא גברא דחכים בעיני

)יג( אמר עטלא שחלא בארחא אריא בינת

רש"י
)ט( חוח עלה ביד שכור  -כחוח שהוא נדבק
ביד שכור כן המשל האמור למטה נדבק בפי
הכסיל להיות להם לחוח ולקוץ מכאיב ,ומהו
המשל:
)י( רב מחולל כל  -הקב"ה ברא את הכל ודן
את הכל ככסיל כחכם אין אנו צריכין לשום
חכמה .ושוכר כסיל  -לא כבשר ודם שלא
ישכור אלא פועלי' בקיאים ולא ישכור אלא
העוסקים במלאכתו אבל הקב"ה מחולל כל
ושוכר הכסילים ושוכר עובר דרכים הבטלנים
מכל מלאכה ,ומדרש אגדה ושוכר כסיל

משנה

מלשון וסכרו מעינות תהום )בראשית ח(
ולשון עושי שכר )ישעיה יט( הקב"ה סוכר
מזל כסיל המשמש בימות החמה מתשרי
ואילך ומאז הוא סוכר וסוגר כל עוברי הים
מלילך בו עד הפסח ,ובדברי רבי משה ראיתי
רב מחולל כל עשיר יש לו פעולות הרב' ואם
שוכר כסיל במלאכתו הנה הוא כשוכר כל
עוברי דרך שרואין בקלקול המלאכה להורות
איך יתכן ואיך יש לו לפעול ודבר ריק הוא
ואינו ענין כאן:

– חולין פרק ב'

יטתוֹ ְכ ׁ ֵש ָרה .וְ ֻרבּ וֹ ׁ ֶשל אֶ חָ ד,
ושנַיִ ם ַּב ְּבהֵ ָמהְׁ ,ש ִח ָ
)א( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ חָ ד ָּבעוֹ ףְׁ ּ ,
הודה אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְׁשחוֹ ט אֶ ת הַ וְ ּ ִר ִידין .חֲצִ י אֶ חָ ד ָּבעוֹ ף ,וְ אֶ חָ ד
הוַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ָּכמוֹ ּ
יטתוֹ
סולָ ה .רֹב אֶ חָ ד ָּבעוֹ ף וְ ֻרֹב ְׁשנַיִ ם ַּב ְּבהֵ ָמהְׁ ,ש ִח ָ
וָ חֵ צִ י ַּב ְּבהֵ ָמהְׁ ,שחִ ָ
יטתוֹ ְפ ּ
ְכ ׁ ֵש ָרה:
רע"ב ) -א( השוחט אחד בעוף  -משום
דלכתחלה מבעי לשחוט שני סימנין אפילו
בעוף ,תנא השוחט ,דמשמע דאחד בעוף
דיעבד אין ,לכתחלה לא .אבל שנים בבהמה
לכתחלה הוי ,דעד כמה לשחוט וליזיל .אי
נמי ,משום דבעי למתני ורובו של אחד כמוהו
דדוקא דיעבד ,דלכתחלה צריך שיתכוין
לשחוט כל הסימן כולו .ואחד בעוף נפקא לן
דכשר מקרא דכתיב )ויקרא יא( זאת תורת
הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרומשת
במים ,הטילו הכתוב לעוף בין בהמה לדגים,
לחייבו בשני סימנים אי אפשר שכבר הוקש
לדגים ,לפטרו בלא כלום אי אפשר שכבר
הוקש לבהמה ,הא כיצד ,הכשרו בסימן אחד.
ושחיטה מן הצואר ,ובשני סימנים ,וחמשה
דברים הפוסלים את השחיטה ,שהייה ,דרסה,

חלדה ,הגרמה ,ועיקור ,כולהו גמרא גמירי
לה ,דתניא וזבחת כאשר צויתיך ,מלמד
שנצטוה משה בעל פה על הלכות שחיטה,
על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף
ועל רוב שנים בבהמה :עד שישחוט את
הוורידים  -כמין חוטין שעל שני צדי הקנה,
ואעוף בלבד קאי ר' יהודה ,כדי להוציא את
דמו ,הואיל וצולהו כולו כאחד .ושחיטה
דקאמר ר' יהודה ,לאו דוקא ,אלא שינקב
הוורידין בשעת שחיטה קודם שיקרוש הדם
דתו לא נפיק על ידי מליחה .ואין הלכה כר'
יהודה :רוב אחד בעוף כו'  -ואע"ג דתנן
ברישא רובו של אחד כמוהו ,הדר תנא הכא
רוב אחד בעוף וכו' ,חד בחולין וחד בקדשים,
דאי אשמעינן בחולין הוה אמינא חולין הוא
דסגי ליה ברובא משום דלאו לדם הוא צריך,

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ה'
אבל קדשים דלדם הוא צריך לא תסגי ליה

ברובא ,קמשמע לן:

יטתוֹ כְ ׁ ֵש ָרהְׁ .שנַיִ ם אוֹ חֲזִ ין ַּב ּ ַס ִּכין וְ ׁשוֹ ח ֲִטין,
אשין ְּכאֶ חָ דְׁ ,שחִ ָ
)ב( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ְׁשנֵי ָר ִׁ
יט ָתן ְּכ ׁ ֵש ָרה:
אֲ ִפלּ ּו אֶ חָ ד ְל ַמ ְעלָ ה וְ אֶ חָ ד ְל ַמ ּ ָטהְׁ ,ש ִח ָ
רע"ב ) -ב( שנים אוחזין בסכין ושוחטין -
בהמה אחת :אפילו אחד למעלה ואחד

למטה  -שזה אוחז בקצה אחד של סכין,
וחברו בצדו השני:

ֹאש ְּבבַ ת
סולָ ה .הָ יָה ׁשוֹ חֵ ט וְ ִה ִּתיז אֶ ת הָ ר ׁ
)ג( ִה ִּתיז אֶ ת הָ ר ׁ
ֹאש ְּבבַ ת אַ חַ תְ ּ ,פ ּ
אשים ְּבבַ ת
אַ חַ תִ ,אם י ֵׁש ַּב ּ ַס ִּכין ְמלֹא צַ וָ ּארְּ ,כ ׁ ֵש ָרה .הָ יָה ׁשוֹ חֵ ט וְ ִה ִּתיז ְׁשנֵי ָר ִׁ
אֲמוריםִּ ,בזְ ַמן
ִּ
אַ חַ תִ ,אם י ֵׁש ַּב ּ ַס ִּכין ְמלֹא צַ וָ ּ אר אֶ חָ דְּ ,כ ׁ ֵש ָרהַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
יך .אֲבָ ל ִאם הוֹ ִל ְ
יך וְ לֹא הֵ ִביא ,אוֹ הֵ ִביא וְ לֹא הוֹ ִל ְ
ׁ ֶשהוֹ ִל ְ
יך וְ הֵ ִביא ,אֲ ִפלּ ּו כָ ל
הוא ,אֲ ִפלּ ּו ְב ִאזְ ֵמלְּ ,כ ׁ ֵש ָרה .נ ְָפלָ ה סַ ִּכין וְ ׁ ָשח ֲָטה ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ׁ ָשח ֲָטה
ׁ ֶש ּ
סולָ הֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כז( ,וְ זָבַ חְ ּ ָת וְ אָ כַ ְל ּ ָתַ ,מה ּ ׁ ֶשאַ ּ ָתה זוֹ בֵ חַ  ,אַ ּ ָתה
ְכ ַד ְר ָּכ ּהְ ּ ,פ ּ
לו כֵ לָ יו וְ ִהגְ ִּביהָ ןִ ,ה ְׁש ִחיז אֶ ת הַ ּ ַס ִּכין וְ ָעףּ ,ובָ א
אוֹ כֵ ל .נ ְָפלָ ה סַ ִּכין וְ ִהגְ ִּביהָ ּה ,נ ְָפ ּ
סולָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,אם ׁ ָשהָ ה ְכ ֵדי
חֲבֵ רוֹ וְ ׁ ָשחַ טִ ,אם ׁ ָשהָ ה ְכ ֵדי ְׁש ִח ָ
יטהְ ּ ,פ ּ
קור:
ִב ּ ּ
רע"ב ) -ג( התיז את הראש  -כאדם המתיז
קנה או דלעת שדוחק הסכין בכח ופוסק .וזו
היא דרסה :היה שוחט  -במשיכה ,והתיז
הראש בהבאה בלבד ,או בהולכה בלבד.
ולשחיטת הסימנים שיעור הכשר ,קרי התיז
את הראש :אם יש בסכין מלא צואר  -חוץ
לצואר הבהמה והעוף ששוחט :כשרה  -שיש
בסכין כדי לשחוט במשיכה בלא דרסה .אבל
אם אין אורך הסכין אלא כעובי הצואר או
חוץ לצואר משהו ,דרסה היא ,שאין הסימנים
נחתכין במשיכה זו לבדה בלא דרסה :אם יש
בסכין מלוא צואר אחד  -חוץ לשני
הצוארים .דהיינו שיעור שלשה צוארים :איזמל
 תער דק קטן מאד .ולא גזרינן איזמל שאיןלו קרנים אטו איזמל שיש לו קרנים .ואיזמל
שיש לו קרנים הוא שרגילים לעשות כמין
קרנים לאיזמל לנוי על גביו ונוטים לצד
ראשו ,ומתוך שהוא קטן מאד הוא נשמט מן
הצואר ,וכשהוא מוליך ומביא יש לחוש שמא

יחלידו הסימנים אותן הקרנים :נפלה סכין
ושחטה  -טעמא דנפלה ,הא הפילה הוא
כשרה ,ואע"ג דלא איכוין לשחוט ,דלא בעינן
כוונה בשחיטה ,מדאצטריך קרא למימר גבי
קדשים לרצונכם תזבחו ,לדעתכם זבוחו
כלומר מדעת וכוונה ,שמע מינה דבחולין לא
בעינן כוונה :נפלה סכין והגביהה  -ושהה
בהגבהה זו :כליו  -בגדיו :או שהשחיז את
הסכין  -קודם שחיטה :ועף  -העשה עיף
ויגע מחמת השחזה ,וכשהתחיל לשחוט לא
היה בו כח ,ופסק שחיטתו ובא חבור ושחט:
כדי שחיטה אחרת  -כדי שישחוט רוב שנים
בבהמה אחרת כמותה כשהיא רבוצה ,גסה
לגסה ,ודקה לדקה ,ועוף לעוף .והרמב"ם
פסק כדברי האומר כדי שחיטת בהמה דקה
לעוף ,ובעי נמי כדי שיגביהנה וירביצנה .ולא
נהגו כן :כדי בקור  -כשיעור שהטבח בודק
ומבקר את סכינו .ואין הלכה כר' שמעון:

)ד( ׁ ָשחַ ט אֶ ת הַ ֵ ּו ׁ ֶשט ּופָ סַ ק אֶ ת הַ ּגַ ְר ּ ֶג ֶרת ,אוֹ ׁ ָשחַ ט אֶ ת הַ ּגַ ְר ּגֶ ֶרת ּופָ סַ ק אֶ ת
הַ וֵ ּ ׁ ֶשט ,אוֹ ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ ט אֶ חָ ד ֵמהֶ ן וְ ִה ְמ ִּתין לָ ּה ַעד ׁ ֶש ּ ֵמ ָתה ,אוֹ ׁ ֶשהֶ ח ֱִליד אֶ ת הַ ּ ַס ִּכין
ּ ַתחַ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּופְ סָ קוֹ ַ ,ר ִּבי יְ ׁ ֵשבָ ב אוֹ מֵ ר ,נְ בֵ לָ הַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְ ,ט ֵרפָ הְּ .כלָ ל
יט ָת ּה ,נְ בֵ לָ ה .כּ ֹל
אָ ַמר ַר ִּבי יְ ׁ ֵשבָ ב ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,כּ ֹל ׁ ֶשנִּ ְפ ְסלָ ה ִב ְׁש ִח ָ
אוי וְ ָדבָ ר אַ חֵ ר ּגָ ַרם לָ ּה ִל ּ ָפסֵ לְ ,ט ֵרפָ ה .וְ הוֹ ָדה לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א:
ׁ ֶש ּ ְׁש ִח ָ
יט ָת ּה ָּכ ָר ּ
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רע"ב ) -ד( ופסק את הגרגרת  -היינו
עיקור .ובבהמה קאי :תחת השני  -תחת
הסימן השני .שהיה תוחב הסכין בין הסימן
לצואר :החליד  -כסה .ולשון חלדה ,כחולדה
הדרה בעיקרי הבתים דמכסיא :ופסקו -

מלמטה למעלה :נבלה  -ומטמאה במשא:
טרפה  -ואינה מטמאה :ודבר אחר גרם לה
להפסל  -כגון אחד מן הטריפות השנויות
בפרק ואלו טריפות:

)ה( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ְּבהֵ ָמה חַ יָּה וְ עוֹ ף וְ לֹא יָצָ א ֵמהֶ ן ָ ּדםְּ ,כ ׁ ֵש ִרים ,וְ ֶנאֱכָ ִלים ְּבי ַָדיִ ם
יטה:
רו בַ ּ ְׁש ִח ָ
רו בְ ָדםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ ר ,הֻ ְכ ְׁש ּ
ְמסוֹ אָ בוֹ תְ ,ל ִפי ׁ ֶשלּ ֹא הֻ כְ ְׁש ּ
רע"ב ) -ה( בידים מסואבות  -כלומר בלא
נטילת ידים .דגזרו על הידים להיות שניות
לטומאה .ובחולין שנעשו על טהרת הקודש
מיירי ,דשני עושה שלישי בהן .דאילו בחולין
גרידא ,אפילו היו מוכשרים בדם ,אין שני
עושה שלישי בחולין :לפי שלא הוכשרו בדם

 שאין אוכל מקבל טומאה עד שיבוא עליומים או אחד משבעה משקין שהם מים יין
ושמן חלב ודבש דם טל :הוכשרו בשחיטה -
מגו דשריא שחיטה להך בשר מידי אבר מן
החי ,משויא ליה נמי אוכלא לגבי טומאה.
ואין הלכה כר' שמעון:

)ו( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ְמסֻ ּ ֶכנֶתַ ,ר ָּבן ) ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן( ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶש ְּתפַ ְר ּ ֵכס ַּביָּד
ּובָ ָרגֶלַ .ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמרּ ַ ,דיּ ָּה ִאם זִ נְּ קָ ה .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן) ,אַ ף( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט
וכ ִמ ַ ּדת ַר ִּבי
ומצָ א ְכ ָת ִלים ְמלֵ ִאים ָ ּדםְּ ,כ ׁ ֵש ָרהֶ ׁ ,שזִ ּנְּ קָ הְ ּ ,
ול ָמחָ ר ִה ְׁש ִּכים ּ ָ
ַּב ַּליְ לָ ה ּ ְ
יעזֶר .וַ חֲכָ מים אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶש ְּתפַ ְר ּ ֵכס אוֹ בַ יָּד אוֹ בָ ֶרגֶל אוֹ ַעד ׁ ֶש ְּתכַ ּ ְׁש ּ ֵכ ׁש
אֱל ֶ
ִ
ִּבזְ נָבָ ּה ,אֶ חָ ד ְּבהֵ ָמה ַד ּקָ ה וְ אֶ חָ ד ְּבהֵ ָמה גַ ּ ָסהְּ .בהֵ ָמה ַד ּקָ ה ׁ ֶש ּ ָפ ְׁש ָטה י ָָדהּ וְ לֹא
אֲמורים,
ִּ
סולָ הֶ ׁ ,שאֵ ינ ָּה אֶ ָּלא הוֹ צָ אַ ת נֶפֶ ׁש ִּב ְלבָ דַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
הֶ חֱזִ ָ
ירהְ ּ ,פ ּ
ׁ ֶשהָ יְ ָתה ְּבחֶ זְ קַ ת ְמסֻ ּ ֶכנֶת .אֲבָ ל ִאם הָ יְ ָתה ְּבחֶ זְ קַ ת ְּב ִריאָ ה ,אֲ ִפלּ ּו אֵ ין ָּב ּה אֶ חָ ד
לוְּ ,כ ׁ ֵש ָרה:
ִמ ָּכל הַ ִּס ָ
ימנִ ים הַ ָּל ּ
רע"ב ) -ו( השוחט את המסוכנת  -כל
שמעמידים אותה ואינה עומדת מחמת
חוליה ,הויא מסוכנת ,ואפילו יש לה כח
בשיניה לאכול קורות ובקעיות של עץ :עד
שתפרכס  -דאי לא פרכסה ,חיישינן שמא
ניטלה נשמתה קודם גמר שחיטה :אם זינקה
 כדרך שהבהמות נופחות בגרונם והדםמקלח ומזנק בכח :השוחט בלילה  -בהמה
מסוכנת שצריכה פרכוס ולא ידע אם פרכסה,
ולמחר השכים ומצא כותלי בית שחיטת

הצואר מלאים דם ,כשרה מפני שזינקה.
וכשיטת ר' אליעזר דמכשיר לה בזנוק ,אמרה
ר' שמעון .ואין הלכה כר' אליעזר :אחד
בהמה דקה ואחד בהמה גסה  -צריכה
פרכוס אם היא מסוכנת :שפשטה ידה -
בגמר שחיטה :ולא החזירה פסולה  -אם
היתה מסוכנת .לפי שאין זה פרכוס אלא כן
דרכה בשעת צאת נפשה .אבל גסה לאו
אורחה בהכי ובין שפשטה ולא כפפה בין
שכפפה ולא פשטה כשרה:

יעזֶר,
אֱל ֶ
יעזֶר ּפוֹ סֵ ל .אָ ַמר ַר ִּבי ִ
יטתוֹ כְ ׁ ֵש ָרה .וְ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
)ז( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט לַ ּנ ְָכ ִריְׁ ,ש ִח ָ
ֲשבֶ ת נ ְָכ ִרי
סולָ הֶ ׁ ,ש ְּס ָתם ַמח ׁ ֶ
אֲ ִפלּ ּו ְׁשחָ ָט ּה ׁ ֶשיֹּאכַ ל הַ ּנ ְָכ ִרי ֵמחֲצַ ר ָּכבֵ ד ׁ ֶש ָּל ּהְ ּ ,פ ּ
ֲשבָ ה
ומה ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶשהַ ּ ַמח ׁ ָ
לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,קַ ל וָ ח ֶֹמר הַ ְ ּדבָ ִריםַ ּ ,
ֲשבָ ה
פוֹ סֶ לֶ ת ְּבמֻ ְק ָ ּד ִׁשין ,אֵ ין הַ כּ ֹל הוֹ לֵ ְך אֶ ָּלא אַ חַ ר הָ עוֹ בֵ דָ .מקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין ַמח ׁ ָ
פוֹ סֶ לֶ ת ְּבחֻ ִ ּלין ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשלּ ֹא יְ הֵ א הַ כּ ֹל הוֹ לֵ ְך אֶ ָּלא אַ חַ ר הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט:
רע"ב ) -ז( ור' אליעזר פוסל  -אם בהמת
נכרי היא .אע"ג דישראל קשחיט לה מהניא
בה מחשבת נכרי דסתם מחשבתו לעבודה

זרה :חצר כבד  -יותרת הכבד :אמר רבי יוסי
קל וחומר  -דלא מהניא מחשבת בעלים,
הואיל וישראל שחיט לה :ומה במקום
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שמחשבה פוסלת  -דהיינו במוקדשים
כדכתיב )ויקרא ז( המקריב אותו לא יחשב,
קרי ביה לא יחשוב ,כלומר שלא יחשוב לאכלו
חוץ לזמנו כי פגול יהיה :אין הכל הולך אלא
אחר העובד  -דכתיב המקריב לא יחשב,
אבל בעלים לא פסלי במחשבתן כי מקריב
לה כהן :מקום שאין המחשבה פוסלת -
בגמרא מפרש למתניתין דהכי קאמר ,ומה
במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשים בארבע
עבודות אין הכל הולך אלא אחר העובד.
מקום שאין מחשבה פוסלת בחולין אלא בשתי
עבודות ,אינו דין שלא יהא הכל הולך אלא
אחר השוחט ,והכי פירושה ,במקום
שהמחשבה פוסלת במוקדשים בארבע עבודות
שחיטה וקבלת הדם זריקה והולכה ,באיזו
מאלו שחשב על מנת לאכול מן הזבח חוץ

לזמנו ,פגול הוא ,ואע"פ שיש בה חומרא זו
אין מחשבה הולכת אלא אחר העובד .חולין
לענין עבודה זרה שאין מחשבה פוסלת
בהתןם בארבע עבודות ,אלא בשתים,
בשחיטה ובזריקה ,דהני הוא דכתיבן ,זובח
לאלהים יחרם )שמות כב( ,בל אסיך נסכיהם
מדם )תהלים יז( ,אבל קבלה והולכה לא
כתיב בהו .והקטרה אע"ג דשייכא בעבודה
זרה ,מיהו לאו עבודה היא לאפסודי בהמה
משום הקטר חלבה לעבודה זרה היכא דלא
נשחטה ולא נזרק דמה לעבודה זרה ,דהא
אפילו בפנים לא מיפסיל קרבן אם חשבת על
אכילת בשר בשעת הקטר חלבים ,וכיום
שמצינו קולא במחשבת חוץ ,דין הוא שנקל
בזה שלא יהא הדבר תלוי אלא בשוחט.
והלכה כר' יוסי:

)ח( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ְל ׁ ֵשם הָ ִריםְ ,ל ׁ ֵשם גְּ בָ עוֹ תְ ,ל ׁ ֵשם י ּ ִַמיםְ ,ל ׁ ֵשם נְ הָ רוֹ תְ ,ל ׁ ֵשם ִמ ְד ָּברוֹ ת,
סולָ הְׁ .שנַיִ ם אוֹ חֲזִ ין ַּב ּ ַס ִּכין וְ ׁשוֹ ח ֲִטין ,אֶ חָ ד ְל ׁ ֵשם אֶ חָ ד ִמ ָּכל אֵ לּ ּו,
ְׁש ִח ָ
יטתוֹ ְפ ּ
סולָ ה:
וְ אֶ חָ ד ְל ׁ ֵשם ָ ּדבָ ר ָּכ ׁ ֵשרְׁ ,ש ִח ָ
יטתוֹ פְ ּ
רע"ב ) -ח( השוחט לשם הרים וכו'
שחיטתו פסולה  -ותקרובת עבודה זרה לא
הויא ליאסר בהנאה .משום דכל הני אינן
נעשין עבודה זרה .דכתיב )דברים יב(
אלהיהם על ההרים ,ולא ההרים אלהיהם.
ומיהו פסולה מלאכול ,משום דדמיא לשחיטה

לשם עבודה זרה ומחלפה בה .ודוקא שאמר
לשם הרים לשם גבעות ,אבל אם אמר
למלאך הממונה על ההרים ועל הגבעות הרי
זו זבחי מתים ואסורה בהנאה :לשם דבר כשר
 -שחיטה סתם:

)ט( אֵ ין ׁשוֹ ח ֲִטין לֹא ְלתוֹ ְך י ּ ִַמים ,וְ לֹא ְלתוֹ ְך נְ הָ רוֹ ת ,וְ לֹא ְלתוֹ ְך ּ ֵכ ִלים .אֲבָ ל
גומא
עוגָ א ׁ ֶשל ַמיִ םּ ,ובַ ְּס ִפינָה ַעל ּגַ ּ ֵבי כֵ ִלים .אֵ ין ׁשוֹ ח ֲִטין ְל ּ ָ
הוא ְלתוֹ ְך ּ
ׁשוֹ חֵ ט ּ
ְ
גומא ְּבתוֹ ך ֵּביתוֹ ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשיִ ּ ָּכנֵס הַ ָ ּדם ְלתוֹ כָ ּהּ .ובַ ּ ׁש ּוק
שה ּ ָ
ָּכל ִע ּקָ ר ,אֲבָ ל עוֹ ֶ ׂ
לֹא יַעֲ ֶׂשה כֵ ןֶ ׁ ,שלּ ֹא יְ חַ ּקֶ ה אֶ ת הַ ּ ִמינִ ין:

רע"ב ) -ט( אין שוחטין לתוך ימים  -שלא
יאמרו לשרו של ים הוא שוחט :ולא לתוך
הכלים  -שלא יאמרו לזרוק דמה לעבודה
זרה קא עביד :עוגא  -גומא .לשון עוגיאות
לגפנים .במועד קטן :עוגא של מים  -דוקא
עכורים .אבל צלולין לא ,שמא יאמרו לפרצוף
פניו הנראה במים הוא שוחט :ובספינה -
יכול לשחוט על גבי כלים והדם שותת ויורד
לתוך הים ,שהרואה אומר כדי שלא ללכלך

הספינה הוא עושה :אין שוחטין לגומא כל
עיקר  -אפילו בבית .וטעמא דגומא ,מפני
שהוא חק המינים :אבל עושה גומא -
בגמרא מפרש דהכי קאמר ,אין שוחטין
לגומא כל עיקר .והרוצה לנקר חצרו כיצד
הוא עושה ,עושה מקום חוץ לגומא ושוחט
והדם שותת ויורד לגומא :יחקה את המינים
 -יחזיק ידיהן בחוקותיהם .יחקה לשון חוק:

לוי ְל ׁ ֵשם ּ ֶפסַ חְ ,ל ׁ ֵשם ּתוֹ ָדה,
)י( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ְל ׁ ֵשם עוֹ לָ הְ ,ל ׁ ֵשם זְ בָ ִחיםְ ,ל ׁ ֵשם אָ ׁ ָשם ּ ָת ּ
סולָ ה .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ְכ ִׁשירְׁ .שנַיִ ם אוֹ חֲזִ ין ַּב ּ ַס ִּכין וְ ׁשוֹ ח ֲִטין ,אֶ חָ ד
ְׁש ִח ָ
יטתוֹ ְפ ּ
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סולָ ה .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ְל ׁ ֵשם
ְל ׁ ֵשם אֶ חָ ד ִמ ָּכל אֵ לּ ּו ,וְ אֶ חָ ד ְל ׁ ֵשם ָ ּדבָ ר ָּכ ׁ ֵשרְׁ ,ש ִח ָ
יטתוֹ פְ ּ
יטתוֹ
מורהְׁ ,ש ִח ָ
שרְ ,ל ׁ ֵשם ְּת ּ ָ
חַ ּ ָטאתְ ,ל ׁ ֵשם אָ ׁ ָשם וַ ַ ּדאיְ ,ל ׁ ֵשם ְּבכוֹ רְ ,ל ׁ ֵשם ַמעֲ ֵׂ
סור .וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ נִ ָ ּדר
ְכ ׁ ֵש ָרה .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל ָ ּדבָ ר ׁ ֶשנִּ ָ ּדר וְ נִּ ָ ּדב ,הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִל ְׁשמוֹ אָ ּ
וְ נִ ָ ּדב ,הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִל ְׁשמוֹ ָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -י( השוחט  -חולין בחוץ :לשם
עולה  -כיון דעולה באה בנדר ונדבה,
הראוה אומר עכשיו הוא מקדיש ושוחטה
לעולה וקדשים בחוץ מותרים ,הלכך גזור בה
רבנן עלה ופסלוה ,וכן שלמים ]וכו'[ :אשם
תלוי  -בא על ספק חיוב כרת ,כגון שתי
חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן ואכל
אחת מהן ואין ידוע איזו מהן אכל .אשתו
ואחותו עמו במטה ובא על אחת מהן ואין
ידוע על איזו מהן בא ,מביא אשם תלוי להגן
מן היסורים עד שיוודע לו אם חטא ודאי
מביא חטאתו .ומתניתין ר' אליעזר היא
דאמר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום ,שבכל
יום עומד בספק חטא ולבו נוקפו שמא
חטאתי .ונמצא שדבר הנידר ונידב הוא :לשם
פסח  -ופסח נמי מקרי דבר הנידר ונידב
הואיל והוא עשוי להפרישו כל ימות השנה
ולהניחו עד זמנו ,אמרי קא שחיט שלמים
בחוץ ואכיל להו :ר' שמעון מכשיר  -דלא
חייש למראית העין :אשם ודאי  -כגון אש
גזילות מי שנשבע לשקר על כפירות ממון,

גמרא

ואשם מעילות ,ואשם שפחה חרופה .ועל שם
שאשם תלוי בא על ספק ,קרי להני אשם
ודאי :לשם בכור לשם מעשר  -מידע ידעי
אינשי דשקר הוא ,דבכור ומעשר קלא אית
להו ומידע ידעי מקמי הכי ,דאילו ההיא
שעתא לאו בני אפרושי נינהו דנימא השתא
קמקדיש להו :זה הכלל  -לאתויי אם אמר
הריני שוחט לשם עולת נזיר ,שהיא פסולה.
דמהו דתימא ליכא למיחש לחורבא ,דמידע
ידעי דהא לא נדר ,קמשמע לן דמימר אמרי
דילמא נדר בצנעא זה שלשים יום שהוא סתם
נזירות ,ובשלשים יום לא מינכרא מילתא
לשכניו :ושאינו נידר ונידב  -לאתויי עולת
יולדת .שאם אמר לשם עולת יולדת בפירוש,
כשרה .ואפילו לשם אשה שאינה חייבת קרבן
לידה .ומהו דתימא הואיל ואין אותה אשה
חייבת קרבן לידה לא היתה זו אלא נדבה,
קמשמע לן דאימר שמא הפילה ,דמפלת אין
לה קול ,ונמצא קרבן זה חובה ולא נדבה,
ולפיכך שחיטתו כשרה:

– חולין דף מד' ע"ב

ואומר אהה ה' אלהים הנה נפשי לא מטומאה ונבלה וטרפה לא אכלתי
מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול הנה נפשי לא מטומאה שלא
הרהרתי ביום לבא לידי טומאה בלילה ונבלה וטרפה לא אכלתי שלא
אכלתי בשר כוס כוס מעולם ולא בא בפי בשר פגול שלא אכלתי מבהמה
שהורה בה חכם משום ר' נתן אמרו שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו
מתנותיה.
דרבה שרא טרפתא וזבן מינה בישרא אמרה ליה בת רב חסדא אבא שרי
בוכרא ולא זבן מיניה בישרא אמר לה ה"מ בוכרא דאשומא מזדבן הכא
מתקלא מוכח מאי איכא משום אומצא מעלייתא כל יומא אומצא
מעלייתא זבנו לי אמר רב חסדא איזהו תלמיד חכם זה הרואה טרפה
לעצמו ואמר רב חסדא איזהו שונא מתנות יחיה זה הרואה טרפה לעצמו
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דרש מר זוטרא משמיה דרב חסדא כל מי שקורא ושונה ורואה טרפה
לעצמו ושימש תלמידי חכמים עליו הכתוב אומר יגיע כפיך כי תאכל
אשריך וטוב לך רב זביד אמר זוכה ונוחל שני עולמות העולם הזה והעולם
הבא אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא ר' אלעזר כי הוו משדרי ליה
מבי נשיאה מידי לא שקיל וכי הוו מזמני ליה לא אזיל אמר לא קא בעי
מר דאיחי דכתיב ושונא מתנות יחיה רבי זירא כי משדרי ליה לא שקיל כי
הוו מזמנין ליה אזיל אמר אתייקורי הוא דמתייקרו בי:

רש"י על הגמרא
שרי בוכרא  -כשהיה כהן מביא לפניו בכור
לראות מומו והיה מתירו לא היה לוקח ממנו
מבשר אותו בכור ,בכור נוהג בזמן הזה
וכשהוא תם אינו ראוי לכלום דשוחט קדשים
בחוץ :בכור  -נמכר באומד ולא במשקל
כדאמרינן בבכורות )דף לא( כל פסולי
המוקדשין נשחטין ונמכרין באיטליז ונמכרין
בליטרא חוץ מן הבכור והמעשר :מתקלא
מוכח  -שהכל רואין שהוא שוקל ליטרא
בדינר כמותו לאחרים ונותן המעות מיד :מאי
איכא  -במה יכולין לחשדני :משום אומצא
מעלייתא  -ששוקלין לי הליטרא ממיטב

זוהר

הבשר :כל יומא נמי  -חולקין לי כבוד
ומוכרין לי מן המיטב :זה הרואה טרפה
לעצמו  -כשנולד ספק טרפות בבהמתו
ונראה בו טעם לאיסור וטעם להיתר ואינו
חס עליה ואוסרה :הרואה טרפה לעצמו -
ודאי שונא מתנות אחרים הוא שאף על שלו
אינו חומד להכריע להיתר :ושמש תלמידי
חכמים  -גמר לתרץ טעמי המשנה ומשניות
הסותרות זו את זו והיינו גמרא :יגיע כפיך
כי תאכל  -דכיון דעל שלו אינו חומד כל
שכן שאינו חומד בשל אחרים לגנוב ולגזול:
מזמני ליה  -לאכול אצלם:

– אחרי מות דף עט' ע"א

ּ ָתאנָאַ ,מאי ִ ּד ְכ ִּתיב) ,בראשית ג( וְ אֵ יבָ ה אָ ִׁשית ּ ֵבינְ ָך ּובֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה ,אַ ְר ָּב ָעה
חוש ָּבן
נוק ָּבאַּ ,כד ִא ְתחַ ָּבר ִע ּ ָמ ּהְּ ,כ ּ ְׁ
בותא אַ ִּטיל ִחוְ יָא ְּב ּ ְ
ש ִרים זִ ינֵי ְמסַ אֲ ּ ָ
וְ עֶ ְ ׂ
ילא ,וְ ֶעשְׂ ִרין וְ אַ ְר ַּבע ְל ַת ּ ָתא.
וְ אֵ יבָ ה ,וְ ֶעשְׂ ִרין וְ ד' זִ ינִ ין )ס"א דינין( ִמ ְת ָע ִרין ְל ֵע ָּ
יאוּ ,וכְ ֵדין ִ ּדינִ ין ִמ ְת ָע ִרין ְּבכ ָֹּלא .וְ ָתאנָא ַּכד ָּב ַעת
שעֲ ָרא ַר ָּבא ,וְ ּ ְ
וְ ַ ׂ
טופ ִרין ְסגִ ּ
יהי ִמ ְסאֲ בָ א,
שעֲ ָרא ְ ּד ַר ּ ֵבי ְּביוֹ ָמא ְ ּד ִא ִ
הוא ַ ׂ
ִא ְּת ָתא ְל ִא ְת ַד ְּכאָ הַּ ,ב ְעיָא ְלסַ ּ ְפ ָרא הַ ּ
זוהֲמא ִ ּדי ְּבהוֹ ן:
הוא ּ ָ
ולסַ ּ ְפ ָרא ּ ְ
ְּ
טופ ָרהָ א ,וְ כָ ל הַ ּ
ובגִּ ינֵי ַּכךְ,
זוהֲמא אָ ח ֳָראְ ּ ,
טופְ ִרין ,יִ ְּת ַער ּ ָ
זוהֲמא ְ ּד ּ
בותאָ ּ ,
ְ ּד ָתאנָא ְּב ָרזֵי ִ ּד ְמסָ אֲ ּ ָ
ומאן ְ ּדאַ ְע ָּבר לוֹ ן ְלגַ ְמ ֵריְּ ,כ ִאלּ ּו ִא ְּת ַער חֶ סֶ ד ְּב ָע ְל ָמאְּ .ד ַתנְ יָא לָ א
ַּב ְעיָין גְּ נִ יזָאַ ּ ,
ישיןְּ .ד ָתנֵינָן )ע"ז ע"א( אֶ לַ ף
דוכְ ָרנָא ְלזִ ינִ ין ִּב ִׁ
יה ְל ִאינִ ׁ
ִל ְב ֵעי לֵ ּ
יש ְל ֵמיהַ ב ּ ּ
זוהֲמאּ ְ ,דאָ ִטיל ִחוְ יָא ּ ַת ִ ּקיפָ א,
הוא ּ ָ
וְ אַ ְר ַּבע ְמאָ ה וְ ה' זִ ינִ ין ִּב ִׁ
ישיןִ ,מ ְתאַ ח ֲָדן ְּבהַ ּ
טופְ ִרין:
הוא ּ ָ
זוהֲמא ְ ּד ּ
הו ִמ ְת ָע ִרין ְּבהַ ּ
וְ כֻ ְ ּל ּ
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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ה'
הו,
הו חַ ְר ִׁשין ִלבְ נֵי נ ׁ ָ
ינון ְ ּד ּ ַת ְליָין ְּב ּ
ָשאִ ,מ ּ ׁש ּום ִא ּ ּ
וַ אֲ ִפילּ ּו ַמאן ְ ּדבָ ֵעי ,י ְַע ִביד ְּב ּ
ישין לָ א
ומאן ְ ּדאַ ְע ָּבר )דף ע"ט ע"ב( לוֹ ןְּ ,כ ִאלּ ּו אַ ְס ּגֵ י חֶ סֶ ד ְּב ָע ְל ָמא ,וְ ִדינִ ין ִּב ִׁ
ּ ַ
יהְּ .ד ַתנְ יָאַ ,מאן ְ ּד ָד ִריךְ
טופ ָרהָ א ְ ּד ָר ִׁשים ּ ֵב ּ
זוהֲ ָמא וְ ּ ְ
הוא ּ
ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין .וְ ּי ְַע ַּבר הַ ּ
יורי
יורי ְ ּד ִׁש ּ ּ ֵ
ומה ְּבהַ אי ִׁש ּ ּ ֵ
יהו ,י ִָכיל ְל ִא ְתזְ קָ אַ ּ .
יה ,אוֹ ִּב ְמסָ אנ ּ
ְּב ַרגְ לֵ ּ
ֵיה ָעלַ יְ ּ
ְ
זוהֲ ָמא,
זוהֲמא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְ ּד ּ ָ
ילא ַּכךִ ,א ְּת ָתא ִ ּד ְמקַ ְּבלָ א וְ ִא ְתח ֲָּב ַרת ְּב ִחוְ יָא ,וְ אָ ִטיל ָּב ּה ּ
זוהֲמאְּ ,בגִ ינֵי ַּכךְ
הוא ּ ָ
ַעל אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה .וַ וי ְל ָע ְל ָמא ִ ּד ְמקַ ְּבלָ א ִמי ּנ ָּה ֵמהַ ּ
טומאָ ָת ּה לֹא ִּת ְק ַרב:
וְ אֶ ל ִא ּ ׁ ָשה ְּבנִ ַ ּדת ּ ְ
ְ
אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,אָ ַמר ּ ְ
ֹאש ח ֶֹד ׁש.
יאו ָעלַ י ַּכ ּ ָפ ָרה ְּבר ׁ
הוא ,הָ ִב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִחוְ יָא ,וְ יִ ְת ָּבסַ ם ַמאן ְ ּדבַ ְעיָאָ .עלַ י:
ָעלַ י וַ ַ ּדאיְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְת ַע ָּבר הַ ּ
בק ַֹרח) ,במדבר
ְּכ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה ו( שְׂ ָר ִפים עוֹ ְמ ִדים ִמ ּ ַמ ַעל לוֹ  .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב ְּ
אוף הָ כָ א
יהוּ .
טז( הַ ּנוֹ ָע ִדים ַעל יְ ָיּ ִ ,ד ְבגִ ינֵיהוֹ ן ִא ְת ַער ַמאן ְ ּד ִא ְת ַער ְ ּדאַ ֵתי ִמ ִס ְט ַריְ ּ
יאו ָעלַ י ַּכפָ ָרהָ ,עלַ י ַמ ָמ ׁשְּ .בגִ ין ְ ּדיִ ְת ְּבסַ ם וְ יִ ְתעֲ בָ ר וְ לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ִחוְ יָא
הָ ִב ּ
ְ
ארי .וְ ָּכל ַּכך לָ ּ ָמהַ .על ׁ ֶש ּ ִמ ַע ְט ִּתי אֶ ת הַ ּי ֵָרחַ  ,וְ ׁ ַש ְל ָטא ָּב ּה ַמאן ְ ּדלָ א
אֲתר ְ ּד ׁ ָש ֵ
ַּב ַ
ְ
ְ
טומאָ ָת ּה לֹא ִת ְק ַרב:
ובגִ ין ָּכך ְּכ ִתיב וְ אֶ ל ִא ּ ׁ ָשה ְּבנִ ַ ּדת ּ ְ
ִאצְ ְט ִריךְ ּ .
הלכה – הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב'
)טו( אין ממנין אפילו אדם נאמן וכשר להיות שומר חצר שיש שם נשים אע"פ שהוא
עומד בחוץ שאין אפוטרופוס לעריות ואסור לאדם למנות אפוטרופוס על ביתו שלא
ינהיג אשתו לדבר עבירה:
)טז( אסור לתלמיד חכם לשכון בחצר שיש בה אלמנה אע"פ שאינו מתייחד עמה מפני
החשד אלא א"כ היתה אשתו עמו וכן אלמנה אסורה לגדל כלב מפני החשד ולא תקנה
אשה עבדים זכרים אפילו קטנים מפני החשד:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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