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חק לישראל – פרשת מצורע יום ב'
תורה -

ויקרא פרק יד'

)ז( וְ ִה ּזָה ַעל הַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר ִמן הַ ָ ּצ ַר ַעת ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים וְ ִטהֲ רוֹ וְ ִׁש ַּלח אֶ ת הַ ִּצ ּפֹר הַ חַ יָּה
ש ֶדה) :ז( וְ ִהזָּה ַעל הַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר ִמן ַה ָ ּצ ַר ַעת ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים וְ ִטהֲ רוֹ וְ ִׁשלַּ ח אֶ ת הַ ִּצ ּפֹר
ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָ ׂ
הַ חַ ָיּה ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ָ ׂש ֶדה:

יש ַּלח יָת צִ ּ ְפ ָרא חַ יְ ָתא ַעל
ֵיה וִ ׁ ַ
יד ִּכ ּנ ּ
)ז( וְ י ִ ַּדי ַעל ְ ּד ִמ ַ ּד ּ ֵכי ִמן ְסגִ ירו ָּתא ְׁשבַ ע זִ ְמנִ ין וִ ַ

אַ ּ ֵפי חַ ְקלָ א:

)ח( וְ ִכ ּ ֶבס הַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר אֶ ת ְּבגָ ָדיו וְ גִ ַּלח אֶ ת ָּכל שְׂ ָערוֹ וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָטהֵ ר וְ אַ חַ ר יָבוֹ א
ָמים) :ח( וְ ִכ ּ ֶבס הַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר אֶ ת ְּבגָ ָדיו וְ גִ ּלַ ח
חוץ ְלאָ הֳ לוֹ ִׁש ְב ַעת י ִ
אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ י ׁ ַ
ָשב ִמ ּ
חוץ ְלאָ הֳ לוֹ ִׁש ְב ַעת יָ ִמים:
אֶ ת ָּכל שְׂ ָערוֹ וְ ָרחַ ץ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָטהֵ ר וְ אַ חַ ר יָ בוֹ א אֶ ל הַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ יָ ׁ ַשב ִמ ּ
יתב
יתא וִ ֵ
יה וְ י ְַסחֵ י ְב ַמ ּיָא וְ יִ ְד ּ ֵכי וּבָ ַתר ּ ֵכן יֵעוֹ ל ְל ַמ ְׁש ִר ָ
)ח( וִ יצַ ַּבע ְ ּד ִמ ַ ּד ּ ֵכי יָת ְלב ּו ׁשוֹ ִהי וִ יגַ ַּלח יָת ָּכל ַ ׂשעֲ ֵר ּ
ֵיה ׁ ַש ְב ָעא יוֹ ִמין:
ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ְּכנ ּ

ֹאשוֹ וְ אֶ ת זְ קָ נוֹ וְ אֵ ת ּגַ בּ ֹת
יעי יְ גַ ַּלח אֶ ת ָּכל שְׂ ָערוֹ אֶ ת ר ׁ
)ט( וְ הָ יָה בַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
מיִ ם וְ טָ הֵ ר) :ט(
שרוֹ ַּב ּ ַ
ֵעי ָניו וְ אֶ ת ָּכל שְׂ ָערוֹ יְ גַ ֵּלחַ וְ כִ ֶּבס אֶ ת ְּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ אֶ ת ְּב ָ ׂ
ֹאשוֹ וְ אֶ ת זְ קָ נוֹ וְ אֵ ת ּגַ בּ ֹת ֵעינָיו וְ אֶ ת ָּכל
יעי יְ גַ לַּ ח אֶ ת ָּכל שְׂ ָערוֹ אֶ ת ר ׁ
וְ הָ יָ ה בַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעאָ ה יְ גַ ַּלח יָת ָּכל
שרוֹ ַּב ּ ַמיִ ם וְ ָטהֵ ר) :ט( וִ יהֵ י ְביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
שְׂ ָערוֹ יְ גַ ּלֵ חַ וְ ִכ ּ ֶבס אֶ ת ְ ּבגָ ָדיו וְ ָרחַ ץ אֶ ת ְּב ָ ׂ
יה
יה יְ גַ ָּלח וִ יצַ ַּבע יָת ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ י ְַסחֵ י יָת ִּב ְס ֵר ּ
שעֲ ֵר ּ
ֵיה וְ יָת גְּ ִבינֵי ֵעינוֹ ִהי וְ יָת ָּכל ַ ׂ
יה וְ יָת ִ ּד ְקנ ּ
יש ּ
יה יָת ֵר ׁ ֵ
ַ ׂשעֲ ֵר ּ
ְּב ַמ ּיָא וְ יִ ְד ּ ֵכי:

ימה
שה אַ חַ ת ַּבת ְׁשנ ָָת ּה ְּת ִמ ָ
ימם וְ כַ ְב ָ ׂ
)י( ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י יִ ּקַ ח ְׁשנֵי ְכבָ שִׂ ים ְּת ִמ ִ
מן) :י( ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י
לולָ ה בַ ּ ׁ ֶש ֶמן וְ לֹג אֶ חָ ד ׁ ָש ֶ
וש ׁ ָ
ּ ְׁ
לשה ֶעשְׂ רֹנִ ים סֹלֶ ת ִמנְ חָ ה ְּב ּ
לשה ֶעשְׂ רֹנִ ים ֹסלֶ ת ִמנְ חָ ה
וש ׁ ָ
ימה ּ ְׁ
שה אַ חַ ת ַּבת ְׁשנ ָָת ּה ְּת ִמ ָ
ימם וְ כַ ְב ָ ׂ
יִ ּקַ ח ְׁשנֵי ְכבָ שִׂ ים ְּת ִמ ִ
מן) :י( ו ְּביוֹ ָמא ְת ִמינָאָ ה יִ ּ ַסב ְּת ֵרין ִא ּ ְמ ִרין ׁ ַש ְל ִמין וְ ִא ּ ַמ ְר ּ ָתא ח ֲָדא ַּבת ׁ ַש ּ ָתא
לולָ ה בַ ּ ׁ ֶש ֶמן וְ לֹג אֶ חָ ד ׁ ָש ֶ
ְ ּב ּ
ְׁשלֶ ְמ ּ ָתא ו ְּתלָ ָתא ֶע ְסרוֹ נִ ין סֻ ְל ּ ָתא ִמנְ חָ ָתא ְ ּד ִפילָ א ִב ְמ ׁ ַשח וְ לֻ ּגָ א חַ ד ְ ּד ִמ ְׁשחָ א:

רש"י
)ח( וישב מחוץ לאהלו ) -ת"כ חולין קמא(
מלמד שאסור בתשמיש המטה:
)ט( את כל שערו וגו'  -כלל ופרט וכלל
להביא כל מקום כנוס שער ונראה:

נביא

)י( וכבשה אחת  -לחטאת :ושלשה עשרונים
 לנסכי שלשה כבשים הללו שחטאתו ואשמושל מצורע טעונין נסכים )מנחות צא( :ולוג
אחד שמן  -להזות עליו שבע וליתן ממנו על
תנוך אזנו ומתן בהונות:

– מלכים ב' פרק ז' ט'-יב'

הוא
רו ִא ׁ
)ט( וַ ּי ְ
נו עֹשִׂ ים הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה יוֹ ם ְּבשׂ ָרה ּ
הו לֹא כֵ ן אֲ נ ְַח ּ
יש אֶ ל ֵר ֵע ּ
ֹאמ ּ
ידה
כו וְ ָנ ֹבאָ ה וְ נַגִּ ָ
ינו ַעד אוֹ ר הַ בּ ֹקֶ ר ּ ְ
נו ָעווֹ ן וְ ַע ּ ָתה ְל ּ
ומצָ אָ ּ
נו ַמ ְח ִׁשים וְ ִח ִּכ ּ
וַ אֲ נ ְַח ּ
ְ
מלֶ ך) :ט( ואמרו גבר לחבריה לא כשר מה דאנחנא עבדין יומא הדין יום בסורא הוא ואלו
ּ ֵבית הַ ּ ֶ
אנחנא שתקין ומורבין עד ניהור צפרא ויערעיננא חובא וכען איתו ונתמטי ונחוי בית מלכא:

אנו אֶ ל ַמ ֲחנֵה אֲ ָרם
ידו לָ הֶ ם לֵ אמֹר ָּב ּ
או אֶ ל ׁש ֵֹער הָ ִעיר וַ יַּגִּ ּ
או וַ יִ ּ ְק ְר ּ
)י( וַ ָ ּי ֹב ּ
סור וְ אֹ הָ ִלים
וְ ִה ּנֵה אֵ ין ׁ ָשם ִא ׁ
סור וְ הַ חֲמוֹ ר אָ ּ
יש וְ קוֹ ל אָ ָדם ִּכי ִאם הַ ּס ּוס אָ ּ
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מה) :י( ואתו וקרו לנטרי תרע קרתא וחויאו להון למימר אתינא למשרית ארם והא לית
אֲשר הֵ ּ ָ
ַּכ ׁ ֶ
תמן גבר וקל אנש אלהין סוסון אסירין וחמרין אסירין ומשכנין כמא דאינון:
)יא(
לגיו:

ימה:
ידו ּ ֵבית הַ ּ ֶמלֶ ְך ּ ְפנִ ָ
וַ יִ ּ ְק ָרא הַ ּ ׁשֹעֲ ִרים וַ יַּגִּ ּ

)יא( וקרא נטרי תרעא וחויאו בית מלכא

נו
ֹאמר אֶ ל עֲ בָ ָדיו אַ גִּ ָ
)יב( וַ יָּקָ ם הַ ּ ֶמלֶ ְך לַ יְ לָ ה וַ יּ ֶ
ידה ּנָא לָ כֶ ם אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָעשׂ ּו לָ ּ
ש ֶדה{ לֵ אמֹר
הש ֶדה }בַ ּ ָ ׂ
חנֶה ְלהֵ חָ בֵ ה בַ ּ ָ ׂ
או ִמן הַ ּ ַמ ֲ
ָ
נו וַ יֵּצְ ּ
עו ִּכי ְר ֵע ִבים אֲ נ ְַח ּ
אֲרם י ְָד ּ
שם חַ יִ ּים וְ אֶ ל הָ ִעיר ָנבֹא) :יב( וקם מלכא בליליא ואמר
או ִמן הָ ִעיר וְ נִ ְת ּ ְפ ֵ ׂ
ִּכי יֵצְ ּ
לעבדוהי אחוי כען לכון ית דעבדו לנא אנש ארם ידעין ארי כפנין אנחנא ונפקו מן משריתא לאטמרא
בחקלא למימר אם יפקון מן קרתא וניחודונון כד חיין ולקרתא ניעול:

רש"י
)ט( ומצאנו עון  -מתחייבין אנו למלכות:
)י( כאשר המה  -כמו שהיו מלאים
מתחלתם ,לא הוציאו מה שבתוכם:

כתובים

)יב( כי רעבים אנחנו  -ותאבים לצאת אל
השלל ואל המזון:

 -משלי פרק כד' ל'-לג'

יש ָעצֵ ל ָעבַ ְר ִּתי וְ ַעל ּ ֶכ ֶרם אָ ָדם חֲסַ ר לֵ ב:
ַעל שְׂ ֵדה ִא ׁ

)ל(
עברית ועל כרמי דבר נשא חסר רעינא:

)ל( על חקלי דגברא עטלא

וְ ִה ּנֵה ָעלָ ה כֻ לּ וֹ ִק ּ ְמ ׁשוֹ נִ ים ָּכ ּס ּו פָ ָניו ח ֲֻר ִ ּלים וְ ג ֶֶדר אֲבָ נָיו ֶנה ֱָרסָ ה:

)לא(
סליק כליה יערי וכסיו אפוי חורלי וסיגא דכיפוי אתעקר:

מוסָ ר:
וָ אֶ ֱחזֶה אָ ֹנ ִכי אָ ִׁשית ִל ִּבי ָר ִא ִ
יתי לָ קַ ְח ִּתי ּ

)לב(
וקבלית מרדותא:

)לב( וחזית אנא ושמית לבי וחמית

נומוֹ ת ְמ ַעט ִח ּ ֻבק י ַָדיִ ם ִל ְׁש ָּכב:
ְמ ַעט ׁ ֵשנוֹ ת ְמ ַעט ְּת ּ

)לג(
קליל תשים ידיך על חדיך ותדמוך:

)לא( והא

)לג( קליל תנום קליל תדמוך

רש"י
)ל( איש עצל  -שאינו חוזר על גרסת
תלמודו:
)לא( קמשונים  -חוחים .כסו  -נכסו.
חרלים  -גדולי' מקמשונים והרי הם חדים
כקוצים .וגדר אבניו נהרסה  -כך מי שאינו

משנה

חוזר על תלמודו מתחלה משכח ראשי פרקי'
וסוף מחלף דברי חכמים מזה לזה שאומר על
טהור טמא ועל טמא טהור והוא מחריב את
העולם:

 -עירובין פרק ד'

ירוהו,
רוחַ ָר ָעה ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת .הֶ חֱזִ ּ ּ
אוהו גוֹ יִ ם אוֹ ּ
)א( ִמי ׁ ֶשהוֹ צִ ּ ּ
נוהו בַ ִ ּדיר אוֹ בַ ּ ַסהַ רַ ,ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
הו ְל ִעיר אַ חֶ ֶרת .נְ ָת ּ ּ
יכו ּ
ְּכ ִאילּ ּו לֹא יָצָ א .הוֹ ִל ּ
ְ
וְ ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ְמ ִריםְ ,מהַ ֵּלך אֶ ת ּ ֻכ ָּל ּהַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א
יסין וְ ִה ְפ ִליגָ ה
או ִמ ּ ְפ ַרנְ ִ ּד ִ
אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תַ .מעֲ ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ָּב ּ
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כו אֶ ת ּ ֻכ ָּל ּהַ .ר ִּבי
ְס ִפינ ָָתם ַּביָםַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל וְ ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה ִה ְ ּל ּ
צו ְלהַ ח ֲִמיר ַעל ַעצְ ָמן:
זָזו ֵמאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תֶ ׁ ,ש ָר ּ
יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א לֹא ּ
רע"ב ) -א( מי שהוציאוהו גוים  -לאנסו
חוץ לתחום :או רוח רעה  -שנכנס בו שד
ונטרפה דעתו ויצא חוץ לתחום ,וחזר
ונשתפה והרי הוא חוץ לתחום :החזירוהו
לתוך התחום כאילו לא יצא  -והרי כל העיר
לו כארבע אמות כאשר בתחלה וחוצה לה
אלפים אמה לכל רוח .ודוקא כשהוציאוהו
והחזירוהו בעל כרחו .אבל יצא לדעתו אע"פ
שהחזירוהו בעל כרחו ,או הוציאוהו בעל
כרחו וחזחר לדעתו ,אין לו אלא ארבע
אמות :הוליכוהו לעיר אחרת  -והרי היא
מוקפת מחיצות .או שנתנוהו בדיר או בסהר
שהן מוקפין והקיפן גדול :מהלך את כולה -
דהואיל ומוקפת מחיצות הרי היא כארבע
אמות :רבי יהושע ורבי עקיבע אומרים אין
לו אלא ארבע אמות  -דכיון דלא שבת
באויר מחיצות מבעוד יום ,לא מהני ליה

מחיצות .ורבותי פירשו ,משום דגזרי דיר
וסהר אטו בקעה שאין לה מחיצות ,ובבקעה
כולי עלמא מודו דאין לו אלא ארבע אמות:
מפרנדיסין  -שם מקום :והפליגה  -כשהיא
מתרחקת משפת הים ונכנסת באמצעו קרי
הפלגה לשון פלגי מים )תהלים א( :הלכו את
כולה  -היו מהלכין בכל הספינה ,ואף על פי
שהספינה הלכה בשבת ויצאה חוץ לתחום,
הוי כמי שיצא חוץ לתחום וניתן בדיר או
בסהר ,שהספינה מוקפות מחיצות :שרצו
להחמיר על עצמן  -דלדידהו נמי דגזרי דיר
וסהר אטו בקעה ,בספינה כל זמן שהיא
מהלכת היה מותר להלך את כולה  -ועוד,
שהרי שבתו באויר מחיצות מבעוד יום .אלא
שרצו להחמיר  -והלכה כרבן גמליאל וכרבי
אלעזר בן עזריה:

נו
רו לוֹ ְל ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ לָ ,מה אָ ּ
סו לַ ּנ ָָמל ַעד ׁ ֶשחָ ׁ ֵשכָ ה .אָ ְמ ּ
)ב( ּ ַפ ַעם אַ חַ ת לֹא נִ כְ נְ ּ
ְ
חום
ירד .אָ ַמר לָ הֶ ן מֻ ּ ָת ִרים אַ ּ ֶתםֶ ׁ ,ש ְּכבָ ר הָ יִ ִ
לֵ ֵ
ינו ְבתוֹ ך הַ ְּת ּ
יתי ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ,וְ הָ יִ ּ
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא חָ ׁ ֵשכָ ה:
רע"ב ) -ב( לנמל  -מקום שהספינות חונות
כשיוצאות מן הים אל שפתו :מה אנו לירד -
מן הספינה לתוך העיר ,כלום באנו מחוץ
לתחום משחשיכה .והאי נמל לאו מוקף
מחיצות הוה ,דאי הוה מוקף מחיצות ,הא

קאמר רבן גמליאל לעיל בנתנוהו בדיר או
בסהר דמהלך את כולה :שכבר הייתי מסתכל
 בשפופרת של קנה חלול שהיתה מתוקנתלמדת צפיית אלפים אמה:

שה ,י ֶׁש לוֹ אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה ְלכָ ל
רו לוֹ ְּ ,כבָ ר נַעֲ ָשה ַמעֲ ֶ ׂ
)ג( ִמי ׁ ֶשיָצָ א בִ ְר ׁש ּות וְ אָ ְמ ּ
חוםִ ,כ ִאלּ ּו לֹא יָצָ אֶ ׁ ,ש ָּכל הַ יוֹ צְ ִאים ְלהַ ִּציל ,חוֹ זְ ִרין
רוחַ ִ .אם הָ ָיה ְבתוֹ ְך הַ ְּת ּ
ּ
ְל ְמקוֹ ָמן:
רע"ב ) -ג( מי שיצא ברשות  -כגון לעדות
החודש או להציל מן הנכרים או מן הנהר:
כבר נעשה מעשה  -ואינך צריך לילך :יש לו
אלפים אמה לכל רוח  -ממקום שנאמר לו:
כאלו לא יצא  -הכי קאמר ,אם היו אותן
אלפים אמה הנתונות לו לכל רוח ממקום
שנאמר לו נכנסות לתוך אלפים של תחום
ביתו ,כאילו לא יצא מתחומו דמי ,והולך עד

ביתו והרי הוא כבתחילה :שכל היוצאין להציל
חוזרין למקומן  -הכי קאמר ,שכן מצינו
קולא אחרת בכל היוצאין להציל מן הנכרים
ומן המפולת שמפני שיצאו ברשות התירו להם
לחזור בכלי זיינן למקומם ולא הצריכום
להניח כלי זיינם ,הכי נמי קילו ]לזה שיצא[
ברשות ,להיות כאילו לא יצא:
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הוא סָ ּ ְ
מוך לָ ִעיר) ,הוֹ ִאיל( וְ לֹא הָ יְ ָתה
)ד( ִמי ׁ ֶשי ׁ ַ
ָשב ַּב ֶ ּד ֶר ְך ,וְ ָע ַמד ,וְ ָראָ ה וַ ֲה ֵרי ּ
ְ
הודה אוֹ מֵ ר ,יִ ָּכנֵס .אָ ַמר ַר ִּבי
כַ וָ ּנָתוֹ ְלכָ ך ,לֹא יִ ָּכנֵסִּ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודהַ ,מעֲ ֶׂשה הָ יָה וְ נִ ְכנַס ַר ִּבי טַ ְרפוֹ ן ְּבלֹא ִמ ְת ַּכוֵ ּ ן:
יְ ּ ָ
רע"ב ) -ד( מי שישב בדרך  -לנוח ,ולא
היה יודע שהיה בתחום העיר ,וחשכה לו שם,
וכשעמד ראה שהוא סמוך לעיר ובתחומה:
לא יכנס  -לעיר להיות כאנשי העיר .אלא
ממקום שחשכה לו ימדוד אלפים אמה ועד
מקום שיכלו ילך בעיר ותו לא :רבי יהודה

אומר יכנס  -וילך כל העיר וחוצה לה
אלפים אמה כבני העיר .והלכה כר' יהודה:
בלא מתכוין  -שלא ידע כשחשיכה לו שהוא
בתחום העיר ולא נתכוין להיות שביתתו בעיר
אלא במקומו:

רוחַ ִּ ,ד ְב ֵרי
)ה( ִמי ׁ ֶשי ׁ ַ
ָשן ַּב ֶ ּד ֶר ְך וְ לֹא י ַָדע ׁ ֶשחָ ׁ ֵשכָ ה ,י ֶׁש לוֹ אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה ְלכָ ל ּ
יעזֶר
אֱל ֶ
נורי .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תַ .ר ִּבי ִ
ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
ְ
רוחַ ׁ ֶשיִ ְרצֶ ה יֵלֵ ךּ .ומוֹ ֶדה ַר ִּבי
הוא ְבאֶ ְמצָ ָעןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרְ ,לאֵ יזֶה ּ
אוֹ ֵמר ,וְ ּ
הודהֶ ׁ ,ש ִאם ָּב ַרר לוֹ ֶ ׁ ,שאֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ חֲזוֹ ר בּ וֹ :
יְ ּ ָ

רע"ב ) -ה( יש לו אלפים אמה לכל רוח -
דסבר ר' יוחנן בן נורי ,חפצי הפקר שאין
להם דעת בעלים קונים שביתה במקומן ויש
להם אלפים אמה לכל רוח .והישן שאין לו
דעת בשעה שקונה שביתה דינו כחפצי הפקר
ויש לו אלפים אמה לכל רוח .ורבנן סברי
חפצי הפקר אין קונין שביתה במקומן ,אלא
הזוכה בהן מוליכן למקום שהוא יכול לילך,
הכי נמי הישן אינו קונה שביתה ואין לו אלא
ארבע אמות בלבד .והלכה כרבי יוחנן בן נורי
שהישן קונה שביתה במקומו ויש לו אלפים
אמה לכל רוח .אבל בנכסי הפקר הלכה
כחכמים שהן כרגלי כל אדם ואין קונין

שביתה במקומן אלא הזוכה בהן מוליכן
למקום שהוא יכול לילך :וחכמים אומרים
אין לו אלא ארבע אמות  -הואיל ובשעה
שקדש היום היה ישן לא קנה שביתה ואין לו
אלא ארבע אמות שזכתה לו תורה דכתיב
)שמות טז( שבו איש תחתיו ,וקומתו של אדם
בינוני שלש אמות ואמה אחת לפשוט ידיו
ורגליו :רבי אליעזר אומר והוא באמצען -
חכמים סברי ,יהבינן ליה ארבע אמות לכל
רוח .ורבי אליעזר סבר ,כי יהבינן ליה ארבע
אמות היינו שתי אמות לכל צדיו :לאיזה רוח
שירצה  -יטול ארבע אמות ,ואחר שבירר צד
אחד אין יכול לחזור ולברור צד אחר:

רע"ב ) -ו( היו שנים  -עומדים רחוק זה
מזה שש אמות ,דמובלעין שתי אמות של כל
אחד לתוך של חבירו ,מביאין ואוכלין בתוך
שתי אמות ,ובלבד שלא יפשוט זה ידו לתוך
שתים החיצונות שאין לו בהם כלום ויוציא
לשם פתו או חפציו :והאמצעי מובלע ביניהם

 שתי אמותיו בתוך של זה ושתי אמותיובתוך של זה .הוא מותר עם כל אחד ,פונה
לכאן ומשתמש עם זה ,ופונה לכאן ומשתמש
עם זה :לשלש חצירות  -והם זו אצל זו:
פתוחות לרשות הרבים  -דכל אחת רשות
לעצמה ואין להם דריסת הרגל זו על זו

יאין וְ אוֹ ְכ ִלין
יו ְׁשנַיִ םִ ,מ ְקצָ ת אַ ּמוֹ ָתיו ׁ ֶשל זֶה ְּבתוֹ ְך אַ ּמוֹ ָתיו ׁ ֶשל זֶהְ ,מ ִב ִ
)ו( הָ ּ
ְ
ְ
יו ְׁשל ׁ ָֹשה,
ָּבאֶ ְמצַ עִ ּ ,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ צִ יא זֶה ִמ ּתוֹ ך ׁ ֶשלּ וֹ ְלתוֹ ך ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  .הָ ּ
ושנַיִ ם הַ ִחיצוֹ נִ ים
הוא מֻ ּ ָתר ִע ּ ָמהֶ ן וְ הֵ ן מֻ ּ ָת ִרין ִע ּמוֹ ְׁ ּ ,
וְ הָ אֶ ְמצָ ִעי מֻ ְבלָ ע ּ ֵבינֵיהֶ ןּ ,
סורין זֶה ִעם זֶה .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןְ ,ל ָמה הַ ָ ּדבָ ר דוֹ ֶמהְ ,ל ׁ ָשל ֹׁש חֲצֵ רוֹ ת
אֲ ּ ִ
בו ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ִעם הָ אֶ ְמצָ ִעיתִ ,היא
תוחוֹ ת זוֹ לָ זוֹ ּ ְ
תוחוֹ ת ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּביםֵ ,ע ְר ּ
ופ ּ
הַ ּ ְפ ּ
סורוֹ ת זוֹ ִעם זוֹ :
מֻ ּ ֶת ֶרת ִע ּ ָמהֶ ן וְ הֵ ן ּמֻ ּ ָתרוֹ ת ִע ּ ָמהְׁ ּ ,
וש ּ ַתיִ ם הַ ִחיצוֹ נוֹ ת אֲ ּ
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דהשתא אינן אוסרות זו על זו :ערבו שתיהן
עם האמצעית היא מותרת עמהן וכו' -
ורבנן אפליגו עליה דרבי שמעון בהא ואמרי
כולן אסורות זו בזו ,והשתא קאמר להו רבי
שמעון והלא זה הדבר שהיו שלשה והאמצעי
מובלע בינתיים ואתם מודים שהוא מותר
עמהן והם מותרים עמו דומה לשלש חצרות,
ואמאי קמפלגיתו עלי בשלש חצרות .ואמרי
ליה רבנן ,התם בשלש חצרות מתוך שמרובין

הן ,שתים החיצונות האסורות זו בזו יבואו
להוציא מזו לזו ,והאמצעית לא יהבה אדעתה
ולא מדכרא להו ,דאמרי שמא אחד מדיורי
האמצעית שמותר בזו ובזו הוא שמוציא .אבל
הכא בשלשה אנשים אי אתי חד משני
החיצונים לאפוקי לתוך שתי אמות של החיצון
האחר ,האמצעי יהיב אדעתיה ומדכר ליה.
והלכה כרבי שמעון בשלש חצרות ששתי
החיצונות בלבד אסורות זו עם זו:

)ז( ִמי ׁ ֶש ָּבא בַ ֶ ּד ֶר ְך וְ חָ ְׁשכָ ה לוֹ  ,וְ הָ יָה ַמ ִּכיר ִאילָ ן
ית ִתי ְב ִע ּקָ רוֹ ְ ,מהַ ֵּל ְך
לוםְׁ .ש ִב ָ
ּ ַת ְח ּ ָתיו ,לֹא אָ ַמר ְּכ ּ
ומ ִע ּקָ רוֹ וְ ַעד ּ ֵביתוֹ אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה.
אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה ּ ֵ
אַ ְר ַּב ַעת אֲ לָ ִפים אַ ּ ָמה:

רע"ב ) -ז( והיה מכיר אילן או גדר -
שיכול להגיע שם קודם שתחשך אלא שהוא
עיף ורוצה לנוח במקומו :לא אמר כלום -
הואיל ולא פירש איזה ארבע אמות בחר לו
מתחתיו של אילן ,לאו שביתה היא ואין לו
אלא ארבע אמות במקום שהוא שם ,שהרי
לא קנה שביתה במקומו כיון שעקר דעתו
מלשבות כאן ותחת האילן נמי לא קנה
שביתה .והני מילי ,כשיש תחתיו של אילן
שמונה אמות או יותר דאיכא למימר דהאי

ית ִתי
אוֹ גָ ֵדר ,וְ אָ ַמר ְׁש ִב ָ
ִמ ּ ְמקוֹ ם ַרגְ לָ יו וְ ַעד ִע ּקָ רוֹ
נִ ְמצָ א ְמהַ ֵּלְך ִמ ּ ׁ ֶשחָ ׁ ֵשכָ ה

גיסא בחר או דהאי גיסא בחר ולא הוי סיום.
אבל שבע אמות על כרחך מקצת ביתו ניכר
באמה אמצעית דאי אפשר שלא בררה ,דאי
באמצע האילן בירר לו ארבע אמות הרי היא
מהן ,ואי מהאי גיסא או מהאי גיסא הרי
היא מהן ,הלכך קנה שם ]שביתה[ :אמר
שביתתי בעיקרו  -הואיל וסיים מקומו,
אותה שביתה קונה לו אלפים לצד רגליו
ואלפים לצד ביתו:

ית ִתי ִב ְמקוֹ ִמי ,זָכָ ה לוֹ
)ח( ִאם אֵ ינוֹ ַמ ִּכיר ,אוֹ ׁ ֶשאֵ ינוֹ בָ ִקי בַ הֲלָ כָ ה ,וְ אָ ַמרְׁ ,ש ִב ָ
רוחַ  .עֲ גֻלּ וֹ תִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי חֲנִ ינָא ּ ֶבן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס.
ְמקוֹ מוֹ אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה ְלכָ ל ּ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ֻר ָּבעוֹ תְּ ,כטַ ְבלָ א ְמ ֻר ַּב ַעתְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיְ הֵ א נִשְׂ ָּכר לַ זָּוִ יוֹ ת:
רע"ב ) -ח( ואם אינו מכיר  -אילן או
גדר :או שאינו בקי בהלכה  -ואינו יודע
שיועיל לו כשיאמר שביתתי במקום פלוני.
ואמר שביתתי במקומי .זכה לו מקומו:
עגולות  -דבערי מקלט דמינייהו ילפינן
אלפים אמה של תחום שבת כתיב )במדבר
לה( ]זה יהיה לכם מגרשי הערים[ ,לזה אתה
נותן פאות דהיינו זויות ,ואי אתה ותן פאות
לשובתי שבת  -ורבנן דבעו מרובעות דרשי

זה לרבוי ,כזה יהיו כל שובתי שבת .והלכה
כחכמים :כטבלא מרובעת  -כתב הרמב"ם,
לפי שאי אפשר לעשות מרובע מצומצם
בכיוון ,תנא כטבלא מרובעת .כלומר כדרך
שבני אדם רגילים לרבע אע"פ שאינו מרובע
בצמצום :נשכר את הזויות  -ארבע הפאות
שבאלכסונו של מרובע העודפות על העגול
שבתוכו:

נו אֶ ָּלא
נו אֵ ין לָ ּ
רו ,הֶ ָענִ י ְמ ָע ֵרב ְּב ַרגְ לָ יו .אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר ,אָ ּ
)ט( וְ זוֹ ִהיא ׁ ֶשאָ ְמ ּ
רו ְמ ָע ְרבִ ין ַּב ּ ַפת אֶ ָּלא
ָענִ יַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ מֵ ר ,אֶ חָ ד ָענִ י וְ אֶ חָ ד ָע ִשיר ,לֹא אָ ְמ ּ
יע ֵרב ְּב ַרגְ לָ יו:
ְלהָ קֵ ל ַעל הֶ ָע ִׁשירֶ ׁ ,שלּ ֹא יֵצֵ א וִ ָ
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רע"ב ) -ט( זהו שאמרו  -כגון זה שהוא
בדרך ואין עמו פת .דהשתא עני הוא .לו
התירו חכמים לערב ברגליו .דסבירא ליה
לרבי מאיר עיקר עירוב בפת ,וקולא היא
דאקילו גבי עני או מי שבא בדרך ואין עמו
פת ,לערב ברגליו .ורבי יהודה סבר עיקר
עירוב ברגל ,וקולא היא דאקילו לעשיר
שאינו יכול לילך ברגליו ,לשלוח עירובו על
ידי שליח .והלכה כרבי יהודה .ובין רבי מאיר
ובין רבי יהודה שוים הם שהאומר שביתתי

במקום פלוני ,אינו קונה שביתה באותו מקום
שאמר ,אלא אם כן הוא עני או בא בדרך
שאין עמו פת  -אבל עשיר צריך שישלח פת
במקום שביתתו .והאומר שביתתי במקום
פלוני אינו קונה שם שביתה אלא אם כן יש
שהות ביום שהיה יכול לרוץ ולהגיע שם
קודם שתחשך .ואם אין כל כך שהות ביום
בשעה שאומר שביתתי במקום פלוני ,לא קנה
שם שביתה:

הוא מֻ ּ ָתר לֵ ילֵ ְך וְ כָ ל
)י( ִמי ׁ ֶשיָצָ א לֵ ילֵ ְך ְּב ִעיר ׁ ֶש ּ ְמ ָע ְר ִבין ָּב ּה וְ הֶ חֱזִ ירוֹ חֲבֵ רוֹ ּ ,
הוא יָכוֹ ל ְל ָע ֵרב
ֲסוריןּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְּבנֵי הָ ִעיר א ּ ִ
הודהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶש ּ
וְ לֹא עֵ ֵרבֲ ,ה ֵרי זֶה חַ ּ ָמר ּגַ ּ ָמל:

רע"ב ) -י( מי שיצא  -מעירו ששלחוהו
אנשי עירו להוליך להם עירוב כדי שיוכלו
לילך מחר לעיר שמערבין לה שהיא סמוכה
להם שני תחומי שבת ויכולין לילך מזו לזו על
ידי עירוב :והחזירו חבירו  -דאמר ליה עת
חמה היא עת צנה היא :הוא מותר לילך -
למחר לאותה עיר אחרת ,שכיון שהחזיק
בדרך כדי לקנות שביתה לסוף אלפים אמה
רחוק מן העיר ,הוי כעני שאומר שביתתי
במקום פלוני וקנה לשם שביתה :וכל בני
עירו אסורין  -שלא החזיקו בדרך ואין להם

אלא אלפים אמה לכל רוח מעירם :רבי
מאיר  -מספקא ליה ,אי עני הוא הואיל
ויצא מביתו והחזיק בדרך ,או דילמא כיון
שהיה יכול לערב בפת ולא עירב לאו עני
הוא ,הלכך הרי זה חמר גמל ,שאין לו אלפים
אמה לכל רוח מעירו שמא שביתתו במקום
שהיה הולך להוליך שם העירוב בסוף אלפים
מעירו ,ולסוף האלפים מעירו נמי לא קנה
אלפים לצד עיר האחרת שמא לא קנה
שביתה אלא בביתו .והלכה כרבי יהודה:

יעזֶר אוֹ ֵמר,
חום ,אֲ ִפלּ ּו אַ ּ ָמה אַ חַ ת ,לֹא יִ ָּכנֵסַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
חוץ לַ ְּת ּ
)יא( ִמי ׁ ֶשיָצָ א ּ
ְ
חוםֲ ,א ִפלּ ּו אַ ּ ָמה אַ חַ ת,
חוץ לַ ְּת ּ
ְׁש ּ ַתיִ ם ,יִ ָּכנֵסָ ׁ ,של ֹׁש ,לֹא יִ ָּכנֵסִ .מי ׁ ֶשהֶ ְח ִׁשיך ּ
ֲמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה אַ ּמוֹ ת ,יִ ָּכנֵסֶ ׁ ,שאֵ ין
לֹא יִ ָּכנֵסַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ מֵ רֲ ,א ִפלּ ּו ח ֵ
הַ ּ ָמ ׁשוֹ חוֹ ת ְמ ַמ ִּצין אֶ ת הַ ּ ִמ ּדוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ּטוֹ ִעין:
רע"ב ) -יא( אפילו אמה אחת לא יכנס -
ואין לו אלא ארבע אמות מכאן וארבעח
אמות מכאן ואע"פ שמובלעות אלו ארבע
אמות בתוך תחום העיר ,לא ארינן כיון דעל
על ,דסבירא ליה הבלעת תחומים לאו מלתא
היא :שתים יכנס  -רבי אליעזר לטעמיה
דאמר והוא באמצען ,שבסוף האלפים יש לו
ארבע אמות שתים מצד זה בתוך התחום
ושתים מצד זה לסוף התחום ,הלכך אם הוא
עומד באמה השניה ,יכנס ,דהבלעת תחומין
מלתא היא .ואין הלכה כרבי אליעזר :מי

שהחשיך  -שהיה בא מן הדרך וחשכה לו:
חוץ לתחום לא יכנס  -דבמקומו לא קנה
שביתה שהרי גילה דעתו שאינו רוצה לקנות
שביתה במקומו ,ובעיר לא קנה שביתה שיש
בינו ובין העיר יותר מאלפים אמה ,הלכך אין
לו אלא ארבע אמות כדין מי שיצא חוץ
לתחום :עד חמש עשרה אמה  -לאו דוקא
דהוא הדין פחות או יותר מעט .ואית
דמפרשי חמש עשרה דוקא ,ולא ידעתי לישבו
יפה :המשוחות  -מודדי התחומים לעיירות
ועושין סימן לסוף התחום .אין ממצין את
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המדות לעשות הסימן בסוף אלפים ממש,
אלא כונסין אותן לתוך אלפים :מפני הטועין
 שאין מכירין הסימן ופעמים שיוצאין להלןממנו וחוזרין ולאו אדעתייהו ,ומשום הכי
רגילין תמיד לכנוס בתוך אלפים ,ונמצא

גמרא

שאלו חמש עשרה אמות בתוך התחום הן,
וכיון שהיה זה אנוס שרינן ליה ליכנס ולא
מחמירנן ליה כי היכי דמחמירן למי שיצא
חוץ לתחום ,דהתם הוה ליה ליזהר ולתת
בדעתו שלא יצא .ואין הלכה כרבי שמעון:

 -עירובין דף נב' ע"ב

אמר רבי חנינא רגלו אחת בתוך התחום ורגלו אחת חוץ לתחום לא יכנס
דכתיב אם תשיב משבת רגלך רגלך כתיב והתניא רגלו אחת בתוך התחום
ורגלו אחת חוץ לתחום יכנס הא מני אחרים היא דתניא אחרים אומרים
למקום שרובו הוא נזקר איכא דאמרי אמר רבי חנינא רגלו אחת בתוך
התחום ורגלו אחת חוץ לתחום יכנס דכתיב אם תשיב משבת רגלך רגליך
קרינן והתניא לא יכנס הוא דאמר כאחרים דתניא למקום שרובו הוא נזקר:
רבי אליעזר אומר שתים יכנס שלש לא יכנס :והתניא רבי אליעזר אומר
אחת יכנס שתים לא יכנס לא קשיא הא דעקר חדא וקם אתרתי הא דעקר
תרתי וקם אתלת והתניא רבי אליעזר אומר אפילו אמה אחת לא יכנס כי
תניא ההיא למודד דתנן ולמודד שאמרו נותנין לו אלפים אמה אפילו סוף
מדתו כלה במערה:
רש"י על הגמרא
למקום שרובו שם הוא נזקר  -ורובו בתוך
התחום הוא :נזקר  -כלומר בתר רובו שדינן
ליה ,וכיון דלא הויא אלא רגלו אחת חוץ
לתחום עדיין רובו בתוך התחום הילכך יכנס:
הוא דאמר  -ר' חנינא :מתניתין דעקר חדא
 שיצא מן האחת ועומד בשניה והכי קאמראם בשתים עומד יכנס ,וברייתא דקתני
שתים לא יכנס שיצא מכל השתים :למודד -
שחשכה לו ,ואמר שביתתי במקומי ,ומודד

זוהר

אלפים פסיעות בינוניות אולי יכנס לתחום
העיר ,וכלו אלפים שלו אמה אחת חוץ
לתחום לא יכנס ,שאפילו האלפים מוליכות
אותו לתוכו אינו מותר לצאת מאלפים ,כדתנן
ולמודד שאמרו נותנין לו אלפים אפילו סוף
מדתו כלה במערה לא יהלך להלן מאלפים,
דכיון שמדד אלפים לבד מקום שביתתו שהן
ארבע אינו יכול לעבור חוץ לאלפים:

– מצורע דף נג' ע"ב

יקים ָּב ּה
יתא .וְ אָ ַמר) ,משלי ג( ֵעץ חַ יִ ּים ִהיא לַ ּ ַמחֲזִ ִ
הודה ְּב ִמ ֵּלי ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יְ ּ ָ
יהי ִאילָ נָא ִע ָּלאָ ה ַר ָּבא וְ ַת ִ ּקיף.
יתאּ ְ ,ד ִא ִ
אושר .עֵ ץ חַ יִ יםָּ ,דא אוֹ ַריְ ָ
וְ תוֹ ְמכֶ יהָ ְמ ּ ּ ׁ ָ
אֲמאי ִא ְק ֵרי ּתוֹ ָרהְּ .בגִ ין ְ ּדאוֹ ֵרי וְ גַ ֵּלי ְּב ָמה ְ ּדהֲ וָ ה סָ ִתים ְ ּדלָ א ִא ְתיְ ַדע.
ּתוֹ ָרהַ ,
ינון
ומנ ָּה נָפְ ִקין .לַ ּ ַמחֲזִ ִ
ילוִ ּ ,
חַ יִ יםּ ְ ,דכָ ל חַ יִ ּים ִ ּד ְל ֵע ָּ
יקים ָּב ּהְ ,ל ִא ּ ּ
ילא ָּב ּה ִא ְת ְּכ ִל ּ
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ילא וְ ַת ּ ָתא.
יתא אָ ִחיד ְּב ֹכ ָּלא ,אָ ִחיד ְל ֵע ָּ
ְ ּדאַ ְח ִ ּדין ָּב ּהּ ְ ,ד ַמאן ְ ּדאָ ִחיד ְּבאוֹ ַריְ ָ
ילין ְמלָ איְ ,ל ִכיסָ ן ׁ ֶשל
ינון ְ ּד ַמ ִט ִ
וְ תוֹ ְמכֶ יהָ ְמ ּ ּ ׁ ָ
אושרַ ,מאן ּתוֹ ְמכֶ יהָ ִ .א ֵּלין ִא ּ ּ
מוהָ :
ידי חֲכָ ִמיםְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ְ
ּ ַת ְל ִמ ֵ
אוק ּ
אושר ,אֶ ָּלא
אושר ,אַ ל ִּת ְק ֵרי ְמ ּ ּ ׁ ָ
ֵיהְ .מ ּ ּ ׁ ָ
קון ִמ ּנ ּ
וְ תוֹ ְמכֶ יהָ  ,זָכֵ י ִלנְ ִביאֵ י ְמהֵ ְ
ימנֵי ְ ּדיִ ּ ְפ ּ
ישא ְ ּדכ ָֹּלא
ֹאשוֹ ּ ָ ,דא ֵר ׁ ָ
ֹאשוֹ וְ ַעד סוֹ פוֹ ֵ .מר ׁ
יתאֵ ,מר ׁ
ינון ּ ַת ְמ ִכין ְלאוֹ ַריְ ָ
ֵמר ׁ
ֹאשוֹ ִ ,א ּ ּ
יהי
ֹאש ָ ּדא חָ כְ ָמהְּ ,ד ִא ִ
ֹאש .וְ ר ׁ
ֹאשּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,משלי ח( ֵמעוֹ לָ ם נִ ּ ַס ְכ ִּתי ֵמר ׁ
ְּד ִא ְק ֵרי ר ׁ
יומא ְ ּד ִׁשית ִס ְט ִרין ,וְ תוֹ ְמכֶ יהָ ,
יה ַעד ִס ּ ּ ָ
גופָ א ִא ְת ּ ְפ ׁ ָשט ּ ֵב ּ
גופָ א ,וְ ּ
ישא ְלכָ ל ּ ּ
ֵר ׁ ָ
ילין ְמלָ אי
ינון ְ ּד ַמ ִט ִ
ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,שיר השירים ה( ׁשוֹ קָ יו ַע ּ ּ ֵ
מודי ׁ ֵש ׁשּ ְ .ד ִא ּ ּ
גופָ א,
ישא ַעד ִס ּ ּ ָ
יתא ֵמ ֵר ׁ ָ
ינון ּ ַת ְמ ִכין ְלאוֹ ַריְ ָ
ְל ִכיסָ ן ׁ ֶשל ּ ַת ְל ִמ ֵ
יומא ְ ּד ּ
ידי חֲכָ ִמים ִא ּ ּ
ְ
ימנֵי:
ֲזון ִלנְ ִביאֵ י ְמהֵ ְ
נותאֵ ּ ,ב ּ
ימ ּ ָ
וְ כָ ל ְמהֵ ְ
יה ּ ַת ְליָא ,וְ ִא ְּת ָמך .וְ זָכֵ י ִל ְבנִ ין ְ ּדיִ ְתח ּ
הלכה – הרמב"ם מעשה הקרבנות פרק ד'
)י( כל הזבחים צריך העובד שתהיה מחשבתו לשם הזבח ולשם בעליו בשעת זביחה
ובשעת קבלת הדם ובשעת הולכת הדם ובשעת זריקתו על המזבח שנאמר ובשר זבח
תודת שלמיו שתהיה זביחה עם שאר ארבע העבודות לשם שלמיו וכן שאר הקרבנות
ואם שחט ועבד שאר עבודות סתם ולא חשב כלל בעולה ובשלמים הרי הן כשרים ועלו
לבעלים:
)יא( וצריך שתהיה מחשבתו בשעת שחיטת העולה לשם ששה דברים לשם הזבח ולשם
הזובח ושהזבח להשם ברוך הוא ושיקטירו לאישים ושהקטרתו לריח בלבד ושריח זה
נחת רוח לפני השם ואם שחט סתם כשר כמו שביארנו והשוחט חטאת ואשם צריך
שתהיה מחשבתו לשם אותו החטא שבא עליו:

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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