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חק לישראל – פרשת אמור יום ה'
תורה -

ויקרא פרק כא'

ומן הַ ּק ֳָד ִׁשים יֹאכֵ ל) :כב( לֶ חֶ ם ֱאלֹהָ יו ִמ ּקָ ְד ׁ ֵשי
)כב( לֶ חֶ ם ֱאלֹהָ יו ִמ ּקָ ְד ׁ ֵשי הַ ּק ֳָד ִׁשים ּ ִ
יה ִמ ּק ֶֹד ׁש קו ְּד ׁ ַש ּיָא ו ִּמן קו ְּד ׁ ַש ּיָא יֵיכוּל
ומן ַה ּק ֳָד ִׁשים יֹאכֵ ל) :כב( קֻ ְר ַּבן אֱלָ הֵ ּ
הַ ּקֳ ָד ִׁשים ּ ִ

מום בּ וֹ וְ לֹא יְ חַ ֵּלל אֶ ת
)כג( אַ ְך אֶ ל הַ ּ ָפרֹכֶ ת לֹא ָיבֹא וְ אֶ ל הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ לֹא יִ ּגַ ׁש ִּכי ּ
שם) :כג( אַ ְך אֶ ל הַ ּפָ רֹכֶ ת לֹא יָ בֹא וְ אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ לֹא יִ ּגַ ׁש ִּכי
ִמ ְק ָ ּד ׁ ַשי ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ְמקַ ְ ּד ׁ ָ
מום בּ וֹ וְ לֹא יְ חַ ּלֵ ל אֶ ת ִמ ְק ָ ּד ׁ ַשי ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ְמקַ ְ ּד ׁ ָשם:
ּ

)כג( ְּב ַרם ְלפָ ֻר ְכ ּ ָתא לָ א יֵעוֹ ל ו ְּל ַמ ְד ְּבחָ א לָ א

אֲרי אֲ נָא יְ ָי ְמקַ ִ ּד ְׁשהוֹ ן:
יה וְ לָ א יַחֵ ל יָת ַמ ְק ְ ּד ׁ ַשי ֵ
אֲרי מו ָּמא בֵ ּ
יִ ְק ַרב ֵ

משה אֶ ל
ֶׁ
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ָּבנָיו וְ אֶ ל ּ ָכל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כד( וַ יְ ַד ּ ֵבר
)כד( וַ יְ ַד ֵּבר ׁ ֶ
ֹשה ִעם אַ הֲ רֹן וְ ִעם ְּבנוֹ ִהי וְ ִעם ָּכל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ָּבנָיו וְ אֶ ל ָּכל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כד( ו ַּמ ִּליל מ ׁ ֶ
משה ּלֵ אמֹר) :א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם
משה ֵּלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
כב )א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

לו אֶ ת ׁ ֵשם
רו ִמ ּקָ ְד ׁ ֵשי ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא יְ חַ ְ ּל ּ
)ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ָּבנָיו וְ יִ ּנָזְ ּ
רו ִמ ּקָ ְד ׁ ֵשי
קָ ְד ִׁשי א ׁ ֶ
ֲשר הֵ ם ַמ ְק ִ ּד ִׁשים ִלי אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :ב( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל ָּבנָיו וְ יִ ּנָזְ ּ
שר הֵ ם ַמ ְק ִ ּד ִׁשים ִלי אֲנִ י יְ הֹוָ ה) :ב( ַמ ּ ֵלל ִעם אַ הֲ רֹן
לו אֶ ת ׁ ֵשם קָ ְד ִׁשי אֲ ׁ ֶ
ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא יְ חַ ְ ּל ּ
קֳד ַמי אֲ נָא יְ ָי:
וְ ִעם ְּבנוֹ ִהי וְ יִ ּ ָפ ְר ׁשוּן ִמ ּקו ְּד ׁ ַשיָּא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ לָ א יְ חַ לּ וּן יָת ְׁש ָמא ְדקו ְּד ִׁשי ִ ּדי ִא ּנוּן ְמקַ ְ ּד ִׁשין ָ

רש"י
)כב( מקדשי הקדשים  -אלו קדשי הקדשים:
ומן הקדשים יאכל  -אלו קדשים קלים .ואם
נאמרו קדשי הקדשים למה נאמרו קדשים
קלים )ת"כ .זבחים קא( אם לא נאמרו הייתי
אומר בקדשי הקדשים יאכל בעל מום שמצינו
שהותרו לזר שאכל משה בשר המלואים אבל
בחזה ושוק של קדשים קלים לא יאכל שלא
מצינו זר חולק בהן לכך נאמרו קדשים קלים.
כך מפורש בזבחים:
)כג( אך אל הפרכת  -להזות שבע הזאות
שעל הפרכת :ואל המזבח  -יט החיצון
ושניהם הוצרכו להכתב ומפורש בת"כ :ולא

נביא

יחלל את מקדשי  -שאם עבד עבודתו
מחוללת להפסל:
)כד( וידבר משה  -המצוה הזאת :אל אהרן
וגו' ואל כל בני ישראל .להזהיר בית דין על
הכהנים )ת"כ(:
)ב( וינזרו  -אין נזירה אלא פרישה וכן הוא
אומר )יחזקאל יד( וינזר מאחרי )ישעיה א(
נזורו אחור יפרשו מן הקדשים בימי טומאתן.
ד"א וינזרו מקדשי בני ישראל אשר הם
מקדישים לי ולא יחללו את שם קדשי סרס
המקרא ודרשהו :אשר הם מקדישים לי -
לרבות קדשי כהנים עצמן:

– יחזקאל פרק מה' ה'-ט'

ש ֶרת אֲלָ ִפים רֹחַ ב יְ הָ יָה \}וְ הָ יָה\{ לַ ְלוִ יִ ּם
)ה( וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים אֶ לֶ ף אֹ ֶר ְך וַ עֲ ֶ ׂ
שכֹת) :ה( ועסרין וחמשא אלפין אורכא
ְמ ׁ ָש ְר ֵתי הַ ַּביִ ת לָ הֶ ם לַ אֲ חֻ זָּה ֶעשְׂ ִרים ְל ׁ ָ
ועסרא אלפין פותיא ויהי לליואי משמשי ביתא להון לאחסנא עסרין לשכן:

ֲמ ׁ ֶשת אֲ לָ ִפים רֹחַ ב וְ אֹ ֶר ְך ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים אֶ לֶ ף ְלעֻ ּ ַמת
נו ח ֵ
)ו( וַ אֲחֻ זַּת הָ ִעיר ִּת ְּת ּ
רומת הַ ּק ֶֹד ׁש ְלכָ ל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְהיֶה) :ו( ואחסנת קרתא תתנון חמשא אלפין
ְּת ּ ַ
פותיא ואורכא עסרין וחמשא אלפין לקביל אפרשות קודשא לכל בית ישראל יהי:
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חק לישראל – פרשת אמור יום ה'
רומת הַ ּק ֶֹד ׁש
רומת הַ ּק ֶֹד ׁש וְ לַ אֲחֻ זַּת הָ ִעיר אֶ ל ּ ְפנֵי ְת ּ ַ
ומזֶּה ִל ְת ּ ַ
)ז( וְ לַ ּנָשִׂ יא ִמזֶּה ּ ִ
ימה וְ אֹ ֶר ְך ְלעֻ ּמוֹ ת
ומ ּ ְפאַ ת קֵ ְד ָמה קָ ִד ָ
וְ אֶ ל ּ ְפנֵי אֲ חֻ זַּת הָ ִעיר ִמ ּ ְפאַ ת יָם י ּ ָָמה ּ ִ
ימה) :ז( ולרבא מכא ומכא לאפרשות קודשא
בול קָ ִד ָ
בול יָם אֶ ל גְּ ּ
אַ חַ ד הַ חֲלָ ִקים ִמגְּ ּ
ולאחסנת קרתא לקביל אפרשות קודשא ולקביל אחסנת קרתא מרוח מערבא מערבא
ומרוח מדינחא מדינחא ואורכא לקביל חד מן חולקיא מתחום מערבא עד תחום
מדינחא:

נו
נו עוֹ ד נְ שִׂ יאַ י אֶ ת ַע ּ ִמי וְ הָ אָ ֶרץ יִ ְּת ּ
)ח( לָ אָ ֶרץ יִ ְהיֶה לּ וֹ לַ אֲחֻ זָּה ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וְ לֹא יוֹ ּ
ְלבֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִׁש ְבטֵ יהֶ ם) :ח( דא ארעא תהי לרבא לאחסנתא בישראל ולא יניסון
עוד רברבי ית עמי וארעא יתנון לבית ישראל לשבטיהון:

ומ ְׁש ּ ָפט
ירו ּ ִ
)ט( כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה ַרב לָ כֶ ם נְ שִׂ יאֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל חָ ָמס וָ ׁשֹד הָ ִס ּ
דנָי יֱהֹוִ ה) :ט( כדנן אמר יי
ימו גְ ֻר ׁש ֵֹתיכֶ ם ֵמ ַעל ַע ּ ִמי נְאֻ ם ֲא ֹ
ּוצְ ָדקָ ה עֲ שׂ ּו הָ ִר ּ
אלהים סגי לכון רברבי ישראל דטפא ובזא אעדו ודין דקשוט וזכו עבידו סליקו
תקלתהון מגו עמי אמר יי אלהים:

רש"י
)ה( וחמשה ועשרים אלף  -קנים אורך
ועשרת אלפים רחב תרימו רצועה אחרת אצל
זו בדרומה של זו לצורך הלוים כך מפורש
בסוף הספר שהיא בדרום ,מצאתי ,כ' לשכות
יהיה ללוים בהיקף המקדש לשמור הבית ולנוי
ומותר הרצועות יעשו לצרכיהם ,תו':
)ו( ואחוזת העיר  -בהיקף העיר אחוזת
מושב חול שלה לבנות בה ישראל בתים .תתנו
חמשת אלפים רחב  -בדרומה של שנייה
ואורך כמדת שתי הרצועות נמצאת כל
התרומה מרובעת כ"ה על כ"ה אלפים.
לעומת תרומת הקודש  -כלומר במדת אורך
רצועות תרומת הקודש .לכל בית ישראל יהיה
 אותה רצועה שלישית תהיה מושב לזרים:)ז( ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש
ולאחוזת העיר  -בסוף הפרשה הוא חולק
את ארץ ישראל ממזרחה למערבה לי"ג
רצועות י"ב למנין השבטים וכל אחת עשרים
וחמש אלף קנים רחב וארכן כאורך כל ארץ
ישראל ורצועה אחת לתרומה ארכה מן הגבול
מזרח ועד גבול מערב ורחבה כ"ה אלפים

קנים כשאר כל חלק וחלק ומאותה רצועה
הוא תורם באמצעיתה ג' רצועות הללו
האמורות למעל' שהם כ"ה אלפים על כ"ה
אלפים והעודף עליהם למזרח עד סוף הגבול
הארץ וכן למערב יהיה לנשיא מזה ומזה
למזרח ולמערב .אל פני תרומת הקדש ואל
פני אחוזת העיר  -כנגד כל רחב שלשה
הרצועות המובדלות לתרומת הקודש של
רצועת הכהנים והלוים ואחוזת העיר .מפאת
ים ימה  -ממערב תרומת הקודש והעיר עד
מערב הגבול .ומפאת קדמה קדימה -
וממזרח התרומה למצר ממזרח לעומת אחד
החלקים של שבטי' המפורשין בסוף הספר
שהם מגבול ים של ארץ ישראל עד גבול
קדים:
)ח( לארץ יהיה לו לאחוזה  -ת"י דא ארעא
תהא רבא לאחסנתא .ולא יונו  -לשון אונאת
ממון שגוזלין את נחלתם:
)ט( הרימו גרושותיכ'  -סלקו את שאתם
מגרשים את עמי מנחלתם:
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חק לישראל – פרשת אמור יום ה'
כתובים

 -משלי פרק כח' ו'-י'

הוא ָע ִׁשיר:
טוֹ ב ָר ׁש הוֹ לֵ ְך ְּבתֻ ּמוֹ מֵ ִע ּקֵ ׁש ְ ּד ָרכַ יִ ם וְ ּ

)ו( טב מסכינא דמהלך בתמימותיה

נוֹ צֵ ר ּתוֹ ָרה ּ ֵבן ֵמ ִבין וְ רֹעֶ ה זוֹ ְל ִלים י ְַכ ִלים אָ ִביו:

)ז( דנטר אוריתא ברא הוא דמתבין

)ו(
מן הוא דמעקמן ארחתיה והוא עתיר:
)ז(
ודמתחבר לזלילי מחמץ אבוי:

ְ

נו:
}וְ ַת ְר ִּבית{ ְלחוֹ נֵן ַ ּד ִ ּלים יִ ְק ְּבצֶ ּ ּ

בת ְר ִּבית
ֶשך וְ ַ
)ח( ַמ ְר ֶּבה הוֹ נוֹ ְּבנ ׁ ֶ
בנוכתתא וברביתא למן דמרחם על מסכני מכנשיה:

ֵמ ִסיר אָ זְ נוֹ ִמ ּ ְׁשמ ַֹע ּתוֹ ָרה ּגַ ם ְּתפִ ָּלתוֹ ּתוֹ עֵ בָ ה:

)ט (
אף צלותיה מרחקא היא:

)ח( דמסגיע מזליה

)ט( דמסכיר אודניה דלא נשמע אוריתא

ֲלו טוֹ ב:
ות ִמ ִ
הוא יִ ּפוֹ ל ּ ְ
חותוֹ
ימים יִ נְ ח ּ
ּ
ַמ ְׁש ּגֶ ה יְ ׁ ָש ִרים ְּב ֶד ֶר ְך ָרע ִּב ְׁש ּ

) י(
תריצי בארחא בישתא בגמוצא הוא נפל ושלימי ותמימי נרתון טבתא:

)י( דמשגי

רש"י
)ו( טוב רש  -אף עני שבתורה .והולך בתומו
 במעשים טובים:)ז( ורועה זוללים  -מחבר לו זוללים והוא
לשון רעים:
)ח( מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים -

משנה

הרשות שומעין עליו שהוא מתעשר בלא
משפט ונוטלין ממונו ובונין בו גשרים
ומתקנין בו הדרכים וזהו חנינת דלים כך
דרשו רבי תנחומא:
)י( בשחותו  -מלשון שחת:

– חולין פרק ד'

יר ּה ,מֻ ּ ָתר ַּבא ֲִכילָ ה.
)א( ְּבהֵ ָמה הַ ּ ַמ ְק ׁ ָשה לֵ ילֵ ד וְ הוֹ צִ יא הָ עֻ ָּבר אֶ ת יָדוֹ וְ הֶ חֱזִ ָ
ְ
ָלוד .חוֹ ֵתך ֵמעֻ ָּבר ׁ ֶש ְּב ֵמ ֶעיהָ ,
הוֹ צִ יא אֶ ת ר ׁ
ֹאשוֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֱהחֱזִ ירוֹ ֲ ,ה ֵרי זֶה ְכי ּ
סור ַּבאֲ ִכילָ ה .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל ָ ּדבָ ר
מֻ ּ ָתר ַּבאֲ ִכילָ הִ .מן הַ ְּטחוֹ ל ּ ִ
ומן הַ ְּכלָ יוֹ ת ,אָ ּ
גופָ ּה ,מֻ ּ ָתר:
סורֶ ׁ .שאֵ ינוֹ ּ
גופָ ּה ,אָ ּ
הוא ּ ּ
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -א( בהמה המקשה כו' מותר
באכילה  -העובר כולו ואפילו מקום חתך של
אבר .דאם הוציא ידו ולא החזירה ,צריך
להניח ממה שבפנים לצד החיצון ולחותכו,
שמקום החתך הבדלת החיצון והפנימי אסור,
מפני שהוא עומד על שפת הרחם .אבל
החזירה אין צריך לחתוך לצד פנים ,אלא
מצמצם וחותך ומקום חתך מותר .דמאי
טעמא נאסר האבר כשיצא לחוץ ,משום ובשר
בשדה טריפה ,בשר שיצא חוץ למחיצתו שהוא
לו שדה ,טריפה .מה טריפה כיון שנטרפה
שוב אין לו היתר ,אף בשר כיון שיצא חוץ
למחיצתו שוב אין לו היתר .ומקום חתך לא

יצא חוץ למחיצתו ,הלכך מותר כשהחזירה
קודם שחיטה ,דקרינן ביה בהמה בבהמה
תאכלו :הרי הוא כילוד  -ותו לא מהני ליה
שחיטת אמו ,וצריך שחיטה לעצמו אם נמצא
חי .ואם נמצא מת הרי הוא כנבילה :חותך
מעובר שבמעיה  -והניח החתיכה בתוכה,
מותר בשחיטת הבהמה ולא נאסר משום אבר
מן החי :מן הטחול ומן הכליות  -של בהמה
עצמה :אסור באכילה  -ואע"פ שהניחו
בבהמה לא הותר בשחיטתה .ולהכי נקט
טחול וכליות ,משום דמידי דלא מיטרפא בהו
הוא:
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חק לישראל – פרשת אמור יום ה'
ומ ְׁש ִל ְ
יך לַ ְּכלָ ִבים .יָצָ א ֻרבּ וֹ ,
)ב( הַ ְמבַ ּ ֶכ ֶרת הַ ּ ַמ ְק ׁ ָשה לֵ ילֵ דְ ,מחַ ּ ֵת ְך אֵ בֶ ר אֵ בֶ ר ּ ַ
הֲ ֵרי זֶה יִ ּקָ בֵ ר ,וְ נִ ְפ ְט ָרה ִמן הַ ְּבכוֹ ָרה:
רע"ב ) -ב( המבכרת המקשה לילד -
בפרט רחם שלה ,מותר לחתוך אבר אבר
כשהוא יוצא ראשון ראשון :ומשליך לכלבים -
דכל כמה דלא נפק רובא לא קדיש :יצא רובו
 -כאחד ,וחתכו :הרי זה יקבר  -דביציאת

הרוב חלה קדושה עליו ,דקרינן ביה אשר
יולד :ונפטרה מן הבכורה  -שהבא אחריו
אינו בכור ,בין שיצא ראשון אבר אבר ובין
שיצא רוב כאחד ,דהא שני לאו פטר רחם
הוא:

רע"ב ) -ג( בבהמה טהורה טהור  -מקל
וחומר ומה אם הועילה לו מחיצת אמו
להתירו באכילה בשחיטתה אע"פ שהוא מת,
לא תועיל לו כשהיא חיה לטהרו מלטמנא.
ובהמה טמאה מנלן ,דאמר קרא )ויקרא יא(
וכי ימות מן הבהמה ,זו בהמה טמאה .אשר
היא לכם לאכלה ,זו בהמה טהורה .איתקש
בהמה טמאה לבהמה טהורה ,מה בהמה
טהורה עוברה טהור ,אף בהמה טמאה
עוברה טהור :ר' יוסי הגלילי אומר בטמאה
טמא  -ומפיק לה מקרא דכתיב )שם ה( או
נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה
טמאה או בנבלת בהמה טמאה ,וכי נבלת
בהמה טמאה מטמאה ,ונבלת בהמה טהורה

אינה מטמאה ,אלא איזה ,זה עובר שבטמאה
טמא ,ובטהורה טהור מקל וחומר .ובטמאה
טמא דליכא קל וחומר ולא דרשינן הקישא.
ואין הלכה כר' יוסי :החיה טמאה טומאת
שבעה  -ומדרבנן ,גזירה שמא יוציא העובר
את ראשו חוץ לפרוזדור והרי הוא כילוד
ומטמא ,והחיה סבורה שעדיין הוא במעיה
ואתי לטהורי .אבל ברועה שהושיט ידו למעי
בהמה דקתני מתניתין טהור ,ליכא למגזר
הכי ,מפני שהרחם של בהמה גלוי וכי מפיק
חזי ליה :והאשה טהורה עד שיצא הולד -
דאשה מרגשת בעצמה כשמוציא ראשו חוץ
לפרוזדור ,ולא אתי לטהורי:

)ג( ְּבהֵ ָמה ׁ ֶש ּ ֵמת עֻ ָּב ָרהּ ְּבתוֹ ְך ֵמ ֶעיהָ וְ הוֹ ִׁשיט הָ רוֹ עֶ ה אֶ ת יָדוֹ וְ נָגַ ע בּ וֹ ֵ ּ ,בין
ילי אוֹ ֵמר,
ִּב ְבהֵ ָמה ְט ֵמאָ הֵ ּ ,בין ִּב ְבהֵ ָמה ְטהוֹ ָרהָ ,טהוֹ רַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
וב ְטהוֹ ָרהָ ,טהוֹ ר .הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּ ֵמת וְ לָ ָדה ְּבתוֹ ְך ֵמ ֶעיהָ ּופָ ְׁש ָטה חַ יָּה
ִּב ְט ֵמאָ הָ ,ט ֵמאִ ּ .
אֶ ת י ָָד ּה וְ נָגְ ָעה בוֹ  ,הַ חַ יָּה ְט ֵמאָ ה טֻ ְמאַ ת ִׁש ְב ָעה ,וְ הָ ִא ּ ׁ ָשה ְטהוֹ ָרה ַעד ׁ ֶשיֵּצֵ א
הַ וָ ּלָ ד:

)ד( ְּבהֵ ָמה הַ ּ ַמ ְק ׁ ָשה לֵ ילֵ ד וְ הוֹ צִ יא עֻ ָּבר אֶ ת יָדוֹ וַ ח ֲָתכָ ּה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ׁ ָשחַ ט אֶ ת
שר ַמ ּגַ ע נְבֵ לָ הִּ ,ד ְב ֵרי
שר ָטהוֹ רָ ׁ .שחַ ט אֶ ת ִא ּמוֹ וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ח ֲָתכָ ּה ,הַ ָּב ָ ׂ
ִא ּמוֹ  ,הַ ָּב ָ ׂ
ינו בַ ְּט ֵרפָ ה
ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַ ,מ ּגַ ע ְט ֵרפְ ה ְׁש ּ ָ
חוטהַ .מה ּ ָמצִ ּ
יטת ְּבהֵ ָמה ְּת ַטהֵ ר אֶ ת הָ אֵ בֶ ר .אָ ַמר לָ הֶ ם ַר ִּבי
יט ָת ּה ְמ ַטהֲ ַר ּ ָתה ,אַ ף ְׁש ִח ַ
ׁ ֶש ּ ְׁש ִח ָ
גופָ ּהְּ ,ת ַטהֵ ר אֶ ת הָ אֵ בֶ ר
ֵמ ִאיר ,לֹאִ ,אם ִטה ֲָרה ְׁש ִח ַ
יטת ְט ֵרפָ ה אוֹ ָת ּה ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ּ ּ
סורה
יט ָת ּה ְמ ַטהֲ ַר ּ ָתהְּ ,בהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה אֲ ּ ָ
גופָ הּ ִ .מ ּנַיִ ן לַ ְּט ֵרפָ ה ׁ ֶש ּ ְׁש ִח ָ
ָ ּדבָ ר ׁ ֶשאֵ ינוֹ ּ
יט ָת ּה
סורה בַ אֲ ִכילָ הַ .מה ְּבהֵ ָמה ְט ֵמאָ ה אֵ ין ְׁש ִח ָ
בַ אֲ ִכילָ ה ,אַ ף ְט ֵרפָ ה אֲ ּ ָ
יט ָת ּה .לֹאִ .אם אָ ַמ ְר ּ ָת ִּבבְ הֵ ָמה ְט ֵמאָ ה
ְמ ַטהֲ ַר ּ ָתה ,אַ ף ְט ֵרפָ ה לֹא ְת ַט ֲה ֶר ּנָה ְׁש ִח ָ
ֹאמר ַּב ְּט ֵרפָ ה ׁ ֶשהָ יְ ָתה לָ הּ ְׁש ַעת הַ כּ ׁ ֶשר .טוֹ ל
ׁ ֶשלּ ֹא הָ יְ ָתה לָ ּה ְׁש ַעת הַ כּ ׁ ֶשרּ ,ת ַ
אתֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ּנוֹ ְל ָדה ְט ֵרפָ ה ִמן הַ ּ ֶבטֶ ן ִמ ּנַיִ ן .לֹאִ .אם אָ ַמ ְר ּ ָת ִּב ְבהֵ ָמה
ְל ָך ַמה ּ ׁ ֶשהֵ בֵ ָ
יטהֶ ּ .בן
ֹאמר ַּב ְּט ֵרפָ ה ׁ ֶשיּ ֵׁש ְּב ִמינָהּ ְׁש ִח ָ
יטהּ ,ת ַ
ְט ֵמאָ ה ׁ ֶש ּ ֵכן אֵ ין ְּב ִמינ ָּה ְׁש ִח ָ
יטה:
תוְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ין ְּב ִמינוֹ ְׁש ִח ָ
ְׁשמוֹ נָה חַ י ,אֵ ין ְׁש ִח ָ
יטתוֹ ְמ ַטה ֲַר ּ ּ
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חק לישראל – פרשת אמור יום ה'
רע"ב ) -ד( הבשר טהור  -בשר העובר
טהור ,שאין בהמה מקבלת טומאה מחיים:
הבשר מגע נבילה  -בשר העובר מגע אבר
מן החי ,שהוא מטמא כנבילה :מגע טריפה
שחוטה  -שהשחיטה אע"פ שאינה מתרת
האבר באכילה ,מטהרתו מידי נבילה והויא
כטריפה שחוטה שאינה מטמאה מן התורה
אלא מדרבנן במוקדשין :הכי גרסינן ,אף
שחיטת בהמה תטהר את האבר  -ולא
גרסינן את העובר :לא אם טיהרה שחיטת
טריפה אותה  -מן הדין הוא שהרי דבר
שגופה :ומנין לטריפה ששחיטתה מטהרתה
 דשמא אינה מטהרתה ומן הדין אינהמטהרתה ,שבהמה טמאה אסורה באכילה
וטריפה אסורה באכילה ,ומה טמאה אין
שחיטתה מטהרתה מלטמא ,דהכי תניא

בתורת כהנים ,לכל הבהמה אשר היא מפרסת
פרסה וגו' ,כל הנוגע בהם יטמא ,להביא
בהמה טמאה שלא תטהרנה שחיטתה :תאמר
בטריפה שהיתה לה שעת הכושר  -דכיון
דחל עלה תורת שחיטה ,תו לא פקעה מינה
והויא בכלל שאר צאן ובקר :טול לך מה
שהבאת  -טול מכאן ראיה זו שהבאת :הרי
שנולדה טריפה מן הבטן מנין  -שתטהרנה:
שיש במינה שחיטה  -הלכך לא נפקא מכלל
צאן ובקר .אבל בן שמונה חי שנולד מבהמה
חיה אין לנו במה לטהר אפילו נשחט ,לפי
שאינו בכלל בקר וצאן .והלכה כחכמים) :בן
שמונה חי  -אם נולד ושחטו ,אין שחיטתו
מטהרתו מידי נבילה ,שאין שחיטה מועלת
בבן שמונה .אלא כשהוא במעי אמו ניתר
בשחיטת אמו(:

ומצָ א בָ הּ ּ ֶבן ְׁשמוֹ נָה חַ י אוֹ ֵמת ,אוֹ בֶ ן ִּת ְׁש ָעה ֵמת,
)ה( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ּ ָ
יטה ,וְ חַ ּיָב ְּבאוֹ תוֹ וְ אֶ ת
עון ְׁש ִח ָ
קוֹ ְרעוֹ ּומוֹ צִ יא אֶ ת ָ ּדמוֹ ָ .מצָ א בֶ ן ִּת ְׁש ָעה חַ יָ ,ט ּ
תוַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ְּבנוֹ ִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְׁ ,ש ִח ַ
יטת ִא ּמוֹ ְמ ַטה ֲַר ּ ּ
תו.
ש ֶדהְׁ ,ש ִח ַ
זורי אוֹ מֵ ר ,א ֲִפלּ ּו בֶ ן ְׁשמוֹ נֶה ׁ ָשנִ ים וְ חוֹ ֵר ׁש ַּב ּ ָ ׂ
ְׁש ּ ִ
יטת ִא ּמוֹ ְמ ַט ֲה ַר ּ ּ
יטהְ ,ל ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְׁשח ֲָטה ִא ּמוֹ :
עון ְׁש ִח ָ
ְק ָר ָעהּ ּ ָ
ומצָ א בָ ּה ּ ֶבן ִּת ְׁש ָעה חַ יָ ,ט ּ
רע"ב ) -ה( ומוציא את דמו  -דחלבו בלבד
הוא דשרי .כדתניא בתורת כהנים ,כשהוא
אומר חלב ושתי כליות באשם שאין צריך
לומר דמקל וחומר הוה ילפינן לה ,ומה
שלמים שאין כל מינן טעון אליה ,הרי הן
טעונים חלב ושתי כליות .אשם שכל מינו
טעון אליה ,אינו דין שיטענו חלב ושתי
כליות .ומה תלמוד לומר .אלא לומר לך מה
חלב ושתי כליות האמור באשם מוצא מכלל
שליל ,שאינך יכול לומר חלב שליל הנמצא
באשם יקריב ,שהרי אין אשם בא נקבה ,אף
כל אפילו בקרבנות הבאים נקבה ,חלב
האמור בהן מוצא מכלל שליל .וכיון דאין חלב
שליל קרב בכל הקרבנות ,שרי באכילה .אבל

דמו לא גרע מדם האיברים דקיימא לן
במסכת כריתות דם האיברים עובר בלא
תעשה :טעון שחיטה  -דחדשים גרמי
לשוייה בהמה באנפי נפשה ולא אתרבי מכל
בבהמה תאכלו :וחייב באותו ואת בנו  -שלא
ישחטו ביום ששחט את אמו :וחכמים
אומרים שחיטת אמו מטהרתו  -דחדשים
ולידה גרמי :ר' שמעון שזורי כו'  -לדברי
חכמים כיון שהלך על גבי קרקע טעון
שחיטה מדרבנן ,דאתי לאחלופי לאכול בהמה
בלא שחיטה .ור' שמעון שזורי מתיר אפילו
לאחר שהפריס על גבי קרגע .והלכה
כחכמים :קרעה  -לבהמה בלא שחיטה:

ול ַמ ּ ָטהְּ ,כ ׁ ֵש ָרהִ .מן הָ אַ ְרכּ ּובָ ה
כו ַרגְ לֶ יהָ ִמן הָ אַ ְרכּ ּובָ ה ּ ְ
)ו( ְּבהֵ ָמה ׁ ֶש ּנ ְֶח ְּת ּ
שר קַ יָּם,
סולָ ה .וְ כֵ ן ׁ ֶשנִּ ּ ַטל צ ֶֹמת הַ גִּ ִידין .נִ ְׁש ַּבר הָ ֶעצֶ םִ ,אם רֹב הַ ָּב ָ ׂ
ְּ
ול ַמ ְעלָ הְ ּ ,פ ּ
תו:
תו .וְ ִאם לָ או ,אֵ ין ְׁש ִח ָ
ְׁש ִח ָ
יטתוֹ ְמ ַטה ֲַר ּ ּ
יטתוֹ ְמ ַטה ֲַר ּ ּ
רע"ב ) -ו( בהמה שנחתכו רגליה -
האחרונים :מן הארכובה ולמטה  -שלשה

עצמות בירך .התחתון הוא עצם הנחתך עם
הפרסות כשמפשיטין הבהמה ואותה רכובה
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נקראת ארכובה הנמכרת עם הראש ,ובלשון
לע"ז קורין אותו פרק יינוקל"ו ,ובערבי
דוקב"א .ולמעלה הימנה עצם האמצעי וצומת
הגידים בתחתיתו סמוך לפרק ארכובה
הנמכרת עם הראש .והעליון היא קולית
התחובה באליה .והפרק שבין סוף הקולית
לראש העצם האמצעי ניכר ונראה בגמל
כשהוא רובץ יותר מבשאר בעלי חיים .ומן
הארכובה ולמטה דקתני במתניתין שהיא
כשרה היינו מתחילת הארכובה הנמכרת עם
הראש ולמטה ,ומן הארכובה ולמעלה דהיינו
מסוף העצם האמצעי שהוא מקום צומת
הגידים בכל מקום שנחתך הרגל משם
ולמעלה טריפה :וכן שניטל צומת הגידין -
אפילו לא נחתך הרגל שלא נשבר העצם אלא
שניטל צומת הגידים ,טריפה .כך פירשו קצת
אמוראים משנה זו בגמרא .ושיטה זו תפסו
רבותי עיקר והורו שבכל מקום שתחתך הרגל
למעלה מהארכובה התחתונה שקורין בלע"ז
יינוקל"ו בין במקום צומת הגידין בין למעלה
מצומת הגידין ,טריפה .אבל רמב"ם ורב
אלפס רבו ,תפסו עיקר הפירוש האחר
שמפרש מן הארכובה ולמטה כשרה ,מן
הארכובה ולמעלה פסולה ,דהכי קאמר,
למטה מהארכובה העליונה שהיא הקולית
התחובה באליה ,ולא למטה מיד הסמוך לו
אלא למטה מעצם האמצעי כולו דהיינו
בעצם התחתון ,ודאי כשרה .למעלה מן
הארכובה דהיינו בקולית ,ודאי טריפה כל
מקום שיחתך .וכן שניטל צומת הגידין,
כלומר ,ובעצם האמצעי יש מקום שהיא
טריפה כגון בצומת הגידין ,ויש מקום שהיא
כשרה כגון למעלה מן הצומת .ואל תתמה
היאך אי פסיק לה ,למעלה מן הצומת בעצם
האמצעי כשרה ,וכשתשפיל לחתכה בצומת

טריפה ,שאין אומרים בטרפות זו דומה לזו,
שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן
וחיתה ,ולא נאסרה בהמה זו מפני שהיא
חתוכת רגל ממקום זה ,אלא מפני שנחתכו
הגידין ,שחתיכתן היא מכלל הטרפיות .ומקום
צומת הגידין הוא מתחיל מן המקום שהן
נראים קשים ולבנים עד המקום שיתחילו
להתרכך ולהתאדם :צומת הגידים  -הם
שלשה חוטים לבנים בבהמה צמותים
ומחוברים יחד ,אחד עבה ושנים דקים .ואם
ניטל האחד העבה לבדו ,אין זה ניטל צומת
הגידין ,שהרי נשארו שנים .ואם ניטלו שנים
הדקים ממקומם מותרת שהרי האחד העב
גדול משניהם והרי לא ניטל כל הצומת אלא
מיעוטם .ואם נחתך רובו של כל אחד מהן,
טריפה .ואין צריך לומר אם נחתכו כולן או
ניטלו כולן .ובעוף הם ששה עשר חוטים
לבנים .אפילו לא נחתך אלא רובו של אחד
מהן ,טריפה :נשבר העצם  -למטה מן
הארכובה במקום שאין עושה אותה טריפה:
אם רוב הבשר קיים  -דהיינו שעור ובשר
חופים רוב עביו ורוב הקיפו של שבר .דזמנין
דמשכחת ליה זה בלא זה כגון שמרחיב מצד
אחד ומיצר מצד אחר שין העצם עגול ,הלכך
בעי לתרוייהו :שחיטתו מטהרתו  -לאבר
המדולדל .ומותר אפילו באכילה :ואם לאו -
שאין עור ובשר חופים את רובו ,אין שחיטתו
מטהרתו .ואע"ג דבהמה מותרת ,הוי אבר
אסור משום ובשר בשדה טריפה ,כדאמרינן
)דף עג( להביא אבר ובשר המדולדלים .ואם
נשבר העצם מן הארכובה ולמעלה במקום
שעושה אותה טריפה ,אם רוב בשר קיים,
אבר ובהמה מותר .ואם לאו ,אבר ובהמה
אסור .ודין העוף כדין בהמה לדבר זה:

ומצָ א בָ ּה ִׁש ְליָא ,נֶפֶ ׁש הַ יָּפָ ה ּתֹאכְ לֶ ּנָה ,וְ אֵ ינ ָּה ְמ ַט ּ ְמאָ ה
)ז( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ְּבהֵ ָמה ּ ָ
לֹא טֻ ְמאַ ת אֳ כָ ִלין וְ לֹא טֻ ְמאַ ת נְ בֵ לוֹ תִ .ח ּ ׁ ֵשב ָעלֶ יהָ ְ ,מ ַט ּ ְמאָ ה טֻ ְמאַ ת אֳ כָ ִלין
ימן וָ לָ ד
אֲסורה בַ א ֲִכילָ הִ .ס ַ
ָּ
אֲ בָ ל לֹא טֻ ְמאַ ת נְ בֵ לוֹ תִׁ .ש ְליָא ׁ ֶשיָּצְ ָתה ִמ ְקצָ ָת ּה,
ימן וָ לָ ד ַּב ְּבהֵ ָמה .הַ ְמבַ ּ ֶכ ֶרת ׁ ֶש ִה ּ ִפילָ ה ִׁש ְליָא ,י ְַׁש ִליכֶ ּנָה לַ ְּכלָ ִבים.
ָּב ִא ּ ׁ ָשה ,וְ ִס ַ
ּובַ ּמֻ ְק ָד ִׁשיןִּ ,ת ּקָ בֵ ר .וְ אֵ ין קוֹ ְב ִרין אוֹ ָת ּה ְּבפָ ָר ׁ ַשת ְ ּד ָר ִכים ,וְ אֵ ין ּתוֹ ִלין אוֹ ָת ּה
ָּב ִאילָ ןִ ,מ ְפנֵי ַ ּד ְרכֵ י הָ ֱאמ ִֹרי:
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רע"ב ) -ז( שליא  -כמין כיס שהעובר
מונח בתוכו :נפש היפה  -שאין דעתו קצה
בה מחמת מיאוס :תאכלנה  -ולא אמרינן
אבר מן החי הוא .אלא גם היא ניתרת
בשחיטת האם :ואינה מטמאה  -דלא חשיבא
אוכל :ולא טומאת נבילות  -אם מתה
הבהמה :מטמאה טומאת אוכלין  -אם
נגעה בטומאה .דמחשבה משויא לה אוכל.
אבל טומאת נבילות לא ,דלאו בשר הוא אלא
כשאר אוכל בעלמא הוא :אסורה באכילה -
ואע"ג דלא נפק אלא פורתא ופשיטא דכל
מיחוי הולד לא היה שם ,מכל מקום חיישינן
שמא באותו מקצת יצא ראש הולד והרי הוא

גמרא

כילוד] :הכי גרסינן[ ,סימן ולד באשה וסימן
ולד בבהמה :המבכרת  -זהו פטר רחם שלה:
ישליכנה לכלבים  -שאין קדושה בה .דאע"ג
דאין שליא בלא ולד ,הכא רובא לאו בת
מיקדשא היא ,דדילמא נקבה הוות או נדמה
הוה ולא קדיש :ובמוקדשין  -כגון בהמת
שלמים שהפילה שליא :תקבר  -דכיון דאין
שליא בלא ולד ,קדשה דבין זכר ובין נקבה
דנפיק מבהמת הקדש קדיש :בפרשת דרכים -
מקום שהדרכים מתפרשים לשנים ,ודרך
המנחשים לקברה שם כדי שלא תפיל עוד:
דרכי האמורי  -ניחוש .וכתיב לא תעשה
כמעשיהם:

– חולין דף פד' ע"ב

הרוצה שיתעשר יעסוק בבהמה דקה אמר רב חסדא מאי דכתיב ועשתרות
צאנך שמעשרות את בעליהן ואמר רבי יוחנן כסא דחרשין ולא כסא
דפושרין והני מילי בכלי מתכות אבל בכלי חרש לית לן בה ובכלי מתכות
נמי לא אמרן אלא דלא שדי בהו ציביא אבל שדי בהו ציביא לית לן בה
וכי לא שדי בהו ציביא נמי לא אמרן אלא דלא ציץ אבל ציץ לית לן בה
ואמר רבי יוחנן מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן ילבש כלי פשתן
וישתמש בכלי זכוכית וישכור פועלים ואל ישב עמהן ילבוש כלי פשתן
בכיתנא רומיתא וישתמש בכלי זכוכית בזוגיתא חיורתא וישכור פועלים
ואל ישב עמהן בתורי דנפיש פסידייהו דרש רב עוירא זימנין אמר לה
משמיה דרבי אמי וזימנין אמר לה משמיה דרבי אסי מאי דכתיב טוב איש
חונן ומלוה יכלכל דבריו במשפט לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה
שיש לו וילבש ויתכסה במה שיש לו ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו
שהן תלויין בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם:
רש"י על הגמרא
כסא דחרשין ולא כסא דפושרין  -טוב
לשתות כוס של מכשפות ולא לשתות כוס של
מים פושרין שרעים הם לגוף :ציביא  -שרשי
עשבים ותבלין :ציץ  -הרתיח :מי שהניח לו
אביו מעות  -כלומר מי שלא טרח בממון
וקל בעיניו לאבדו זהו איבודו :ילבש כלי
פשתן  -שהן יקרים ולפי דרכנו למדנו

שהעושה אלה מאבד ממון ויזהר אדם מהם:
כיתנא רומיתא  -יקר היה :בתורי  -ישכור
פועלים וימסור להן שוורים שלו לחרוש והם
יכחישו השוורים ויסקבום ביערות ובכרמים
והמלאכה לא תעלה לכלום שאינן חוששין
לכך :טוב איש חונן  -דלים ומלוה אותם
וטוב המכלכל דבריו במשפט לפי היכולת
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הוא עומד על צרכיו ולא בכל תאות לבו:
פחות ממה שיש לו  -פחות מכדי היכולת

זוהר

וילבש ויתכסה לפי היכולת שלא יתבייש ויכבד
אשתו יותר מלפי היכולת:

– אמור דף צו' ע"א

בועוֹ ֵתיכֶ ם ִמ ְק ָרא
ורים ְּבהַ ְק ִר ְ
וביוֹ ם )במדבר כח( הַ ִּבכּ ּ ִ
ְּ
יבכֶ ם ִמנְ חָ ה ח ֲָד ׁ ָשה לַ יְ ָי ְּב ׁ ָש ּ
נו עֲ צֵ י הַ יּ ַָער
ֹק ֶד ׁש יִ ְהיֶה לָ כֶ ם וְ גוֹ 'ַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח) ,דברי הימים א טז( אָ ז יְ ַרנְּ ּ
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י
ִמ ִ ּל ְפנֵי יְ ָי ִּכי בָ א ִל ְׁש ּפוֹ ט אֶ ת הָ אָ ֶרץ .ז ַָּכאָ ה
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּד ִא ּ ּ
ּ
ְ
יה
הוא ,וְ ִא ְתאַ ח ֲָדן ִּב ְׁש ֵמ ּ
יתא יְ ָמ ָמא וְ לֵ ילֵ יְּ ,די ְַד ִעין אָ ְרחוֹ י ְ ּד ּ ְ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
חולָ קָ א ִּב ְׁש ָמא
יתאּ ְ ,דהָ א לֵ ית לוֹ ן ּ
ינון ְ ּדלָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
)כל יומא( .וַ וי ְל ִא ּ ּ
יה ,לָ א ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ לָ א ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיַ .מאן ְ ּדזָכֵ י
ישא ,וְ לָ א ִא ְתאַ ח ֲָדן ּ ֵב ּ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,זָכֵ י ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיּ ְ .דהָ כִ י ּ ָתנֵינָן) ,שיר השירים ז( ּדוֹ בֵ ב שִׂ ְפ ֵתי
יתא:
יהו ְמ ַר ְח ׁ ָשן ּ ַת ּ ָמן אוֹ ַריְ ָ
הוא ָע ְל ָמא ,שִׂ ְפוָ ַ
ותיְ ּ
ינון ְּבהַ ּ
יְ ׁ ֵשנִ ים ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ ּ
ודאי.
בואַ ת הָ אָ ֶרץ ַ ּ
בואַ ת הָ אָ ֶרץְּ ,ת ּ
יבו יִ שְׂ ָראֵ ל ְּת ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,עד הַ ְׁש ּ ָתא אַ ְק ִר ּ
ורא .וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִדינָא ִא ְׁש ְּתכַ חִּ ,דינָא
הוא ִק ּ ׁש ּ ָ
רו ְּבהַ ּ
יה ,וְ ִא ְתקַ ּ ׁ ָש ּ
קו ּ ֵב ּ
וְ ִא ְת ַע ְּס ּ
יהו
ִּב ְׁשלָ ָמא ִא ְׁש ְּתכַ ח ֵּב ּ
יבו שְׂ עוֹ ִריםְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
יה) .ס"א דעלמא אתנהיג ביה( וְ אַ ְק ִר ּ
הוא ְ ּד ִמ ְתאָ חֵ ר,
בואָ הִ ּ ,
ומן קַ ְד ָמאָ ה ִמ ְתקָ ְרבָ א ,וְ לָ א ֵמהַ ּ
קַ ְד ָמאָ ה ִמ ָּכל ְׁשאָ ר ְּת ּ
ְ
הוא.
יה ְּב ּ ְ
דו ּ ֵב ּ
הוא ,הָ כָ א ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ידו קַ ְד ָמאָ הּ ְ ,דיִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְתאֲחָ ּ
ְ ּדהָ א אֲ ִח ּ
ְ
הוא א ֲַתר ְ ּד ִא ְק ֵרי
אָ ַמר ּ ְ
כו ָמן ְּב ַמ ְד ְּב ָראֵ ,מהַ ּ
הואֲ ,אנָא יָהַ ִבית ְל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
תון ְמקָ ְר ִבין
ׁ ָש ַמיִ םּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמות טז( ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם ִמן הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם ,וְ אַ ּ ּ
קַ ּ ַמאי שְׂ עוֹ ִרים:
טון
רותא ְלנ ׁ ֵ
וְ ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלה ,זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ְּקנָאֹ ת ,חָ סֵ ר .אַ זְ הֲ ּ ָ
ָשי ָע ְל ָמאּ ְ ,דלָ א יִ שְׂ ּ
ומ ּ ִמלָ ה ח ֲָדא,
ְּתחוֹ ת ַּבעֲ לֵ יהוֹ ן .וְ ִאי לָ או ,קֶ ַמח שְׂ עוֹ ִרים זְ ִמינָא ְלקָ ְרבָ אִ ּ .
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ לְּ ,דהָ א ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל לָ א
ִא ְׁש ְּתמוֹ ָדע ִמ ָּלה אָ ח ֳָרא .ז ַָּכאָ ה ּ
ישא ְל ָע ְל ִמיןְּ .כנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ַתוָ ּ והַ ת) ,במדבר ה( אֲ ׁ ֶשר ִּתשְׂ טֶ ה
ׁ ַש ְק ַרת ְּב ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ
ישהּ ְּ ,בגִ ין ַּכך ִ ּדינָא ְ ּדהַ אי ִא ְּת ָתא )דף צ"ו ע"ב( מֵ אַ ְת ָרהָ א קָ א
ִא ּ ׁ ָשה ּ ַתחַ ת ִא ׁ ָ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב ָּב ּה )משלי לא( אֵ ׁ ֶשת חַ יִ ל ִמי יִ ְמצָ א
אַ ְתיָיאַ ּ .
הוא אַ ְת ָרהָ א הַ ּ
ומאן ּ
וְ ָרחוֹ ק ִמ ּ ְפנִ ינִ ים ִמ ְכ ָר ּה) .משלי יב( אֵ ׁ ֶשת חַ יִ ל עֲ טֶ ֶרת ַּבעֲ לָ ּה:
יתית הַ ִהיא ִא ְּת ָתאִ ,מנְ חַ ת ְקנָאֹ ת ִא ְת ְק ֵרי ,חָ סֵ ר,
הוא קֶ ַמח שְׂ עוֹ ִריםּ ְ ,דאַ יְ ִ
וְ הַ ּ
ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל הָ ִכי ִא ְק ֵרי .וְ ַעל ָ ּדאְּ ,ב ִפנְ חָ ס ְּכ ִתיב) ,במדבר כה( ּ ַתחַ ת אֲ ׁ ֶשר
ִק ּנֵא לֵ אלֹהָ יוְּ ,ד ִקנְ אָ ה הָ כָ א ִא ְתאֲ חָ דּ ְ ,ד ַמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ְּבהַ אי ְּב ִריתִ ,קנְ אָ ה
ִא ְּת ָע ַרת ָעלֵ יהּ  ,וְ ַעל ָ ּדא קַ ּנ ִָאין ּפוֹ גְ ִעין בּ וֹ ָ ּ .תא ֲחזֵי ,קֶ ַמח שְׂ עוֹ ִרים ,הַ אי עוֹ ֶמר,
נופה ְּבי"ג נ ּ ָָפה:
שרוֹ ן ְמ ּ ּ ֶ
ֵיה ִע ּ ָ ׂ
יקין ִמ ּנ ּ
רוסוֹ תְ ,מ ִפ ִ
ְ ּדכֵ יוָ ן ְ ּדהֲוָ ה ָמ ָטא ְל ֵריחַ יִ ּן ִ ּדגְ ּ
וְ ָדא ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ָּבתוֹ ת ְּת ִמימוֹ תְ ,לבָ ַתר ְ ּדסַ ְ ּל ִקין ׁ ֶשבַ ע ׁ ַש ָּבתוֹ ת ִא ֵּלין ,אָ ָתא ַמ ְל ָּכא
יהיבַ תּ .וכְ ֵדין ִא ְתעֲ ּטָ ר
יתא ִא ְתיְ ִ
ישא ְל ִאזְ ַ ּדוְ ּ וגָ א ָּב ּה ִּב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ אוֹ ַריְ ָ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ילא וְ ַת ּ ָתא .וְ כַ ד אַ ְּת ַער ַמ ְל ָּכא
חודא ְׁש ִלים ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח אֶ חָ ד ְל ֵע ָּ
ַמ ְל ָּכא ְּביִ ּ ָ
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חק לישראל – פרשת אמור יום ה'
יהו ,סַ ְ ּל ִקין
ומ ָטא זִ ְמנָא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ישאָ ּ ,
קַ ִ ּד ׁ ָ
ינון ִאילָ נִ ין ִ ּד ְמבַ ְּכ ֵרי ִא ַּביְ ּ
יתאָּ .כל ִא ּ ּ
ומאי אַ ְמ ֵרי ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְמלַ ְקטֵ י ְלהוֹ ןַ ּ ,פ ְתחֵ י וְ אַ ְמ ֵרי) ,תהלים קג( יְ ָי'
יר ָתאַ ּ .
ִׁש ָ
כותוֹ ַּבכּ ֹל ָמ ׁ ָשלָ ה) .תהלים לו( יְ ָי' ְּבהַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם חַ ְס ֶ ּדךָ.
ַּב ׁ ָש ַמיִ ם הֵ ִכין ִּכ ְסאוֹ ּ ַ
ומ ְל ּ
ֲאו כָ ף:
וכ ִתיב) ,ישעיה נה( וְ כָ ל עֲ צֵ י הַ ָ ׂ
ְּ
ש ֶדה יִ ְמח ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ד'
)א( חמשה דברים מעכבין את התפלה אע"פ שהגיע זמנה טהרת ידים וכיסוי הערוה
וטהרת מקום תפלה ודברים החופזים אותו וכוונת הלב:
)ב( טהרת ידים כיצד רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל היה מהלך בדרך והגיע
זמן תפלה ולא היה לו מים אם היה בינו ובין המים ארבעה מילין שהם שמונת אלפים
אמה הולך עד מקום המים ורוחץ ואחר כך יתפלל היה בינו ובין המים יותר על כן
מקנח ידיו בצרור או בעפר או בקורה ומתפלל:
)ג( במה דברים אמורים לפניו אבל אם היה מקום המים לאחוריו אין מחייבין אותו
לחזור לאחוריו אלא עד מיל אבל אם עבר מן המים יותר אינו חייב לחזור אלא מקנח
ידיו ומתפלל במה דברים אמורים שאינו מטהר לתפלה אלא ידיו בלבד בשאר תפלות
חוץ מתפלת שחרית אבל שחרית רוחץ פניו ידיו ורגליו ואחר כך יתפלל ואם היה רחוק
מן המים מקנח ידיו בלבד ואחר כך יתפלל:

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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