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חק לישראל – פרשת מצורע יום ה'
תורה -

ויקרא פרק יד'

אֲשר ּ ַת ּ ִׂשיג יָדוֹ וְ הָ יָה אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ הָ אֶ חָ ד
וש ּ ֵתי תֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי ְּבנֵי יוֹ נָה ׁ ֶ
)כב( ּ ְׁ
וש ּתֵ י תֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי ְ ּבנֵי יוֹ נָה אֲ ׁ ֶשר ּ ַת ּ ִׂשיג יָדוֹ וְ הָ ָיה אֶ חָ ד חַ ּ ָטאת וְ הָ אֶ חָ ד עֹלָ ה:
עֹלָ ה) :כב( ּ ְׁ
אתא וְ חַ ד עֲ לָ ָתא:
יה וִ יהֵ י חַ ד חַ ּ ָט ָ
)כב( ו ַּת ְר ּ ֵתין ׁ ַש ְפנִ ינִ ין אוֹ ְת ֵרין ְּבנֵי יוֹ נָה ִ ּדי ַת ְד ּ ֵבק יְ ֵד ּ

)כג( וְ הֵ ִביא אֹ ָתם ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י ְלטָ הֳ ָרתוֹ אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ִל ְפנֵי
יְ הֹוָ ה) :כג( וְ הֵ ִביא אֹ ָתם ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י ְל ָטהֳ ָרתוֹ אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:
יה ְלוָ ת ַּכהֲ נָא ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא קֳ ָדם יְ ָי:
)כג( וְ יַיְ ִתי י ְָתהוֹ ן ְּביוֹ ָמא ְת ִמינָאָ ה ְל ַד ָּכיו ֵּת ּ

נופָ ה
)כד( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת ּ ֶכבֶ שׂ הָ אָ ׁ ָשם וְ אֶ ת לֹג הַ ּ ׁ ָש ֶמן וְ הֵ נִ יף אֹ ָתם הַ כּ ֹהֵ ן ְּת ּ
נופָ ה
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :כד( וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת ּ ֶכבֶ שׂ הָ אָ ׁ ָשם וְ אֶ ת לֹג הַ ּ ׁ ָש ֶמן וְ הֵ נִ יף אֹ ָתם הַ כּ ֹהֵ ן ְּת ּ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

קֳדם יְ ָי:
אֲר ָמא ָ
)כד( וְ יִ ּ ַסב ַּכהֲ נָא יָת ִא ּ ְמ ָרא ַדאֲ ׁ ָש ָמא וְ יָת לֻ ּגָ א ְד ִמ ְׁשחָ א וִ ִירים י ְָתהוֹ ן ַּכהֲ נָא ָ

)כה( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת ּ ֶכבֶ שׂ הָ אָ ׁ ָשם וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ַ ּדם הָ אָ ׁ ָשם וְ נ ַָתן ַעל ְּת ּ ְ
נוך אֹ זֶן
הַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן יָדוֹ הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן ַרגְ לוֹ הַ יְ ָמנִ ית) :כה( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת

ּ ֶכבֶ שׂ הָ אָ ׁ ָשם וְ לָ קַ ח הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ַ ּדם הָ אָ ׁ ָשם וְ ָנ ַתן ַעל ְּת ּ ְ
נוך אֹ זֶן הַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן ָידוֹ
אֲש ָמא וְ יִ ּ ַסב ַּכהֲ נָא ִמ ְ ּד ָמא ַדאֲ ׁ ָש ָמא וְ יִ ּ ֵתן ַעל
הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן ַרגְ לוֹ הַ יְ ָמנִ ית) :כה( וְ יִ כּ וֹ ס יָת ִא ּ ְמ ָרא ַד ׁ ָ
יַמינָא:
יה ְ ּד ּ ִ
יה ְ ּדי ּ ִַמינָא וְ ַעל ִא ְליוֹ ן ַרגְ לֵ ּ
רוּם או ְּדנָא ְד ִמ ַ ּד ּ ֵכי ְ ּדי ּ ִַמינָא וְ ַעל ִא ְליוֹ ן יְ ֵד ּ

ומן הַ ּ ׁ ֶש ֶמן יִ צֹק הַ כּ ֹהֵ ן ַעל
אלית) :כו( ּ ִ
ומן הַ ּ ׁ ֶש ֶמן יִ צֹק הַ כּ ֹהֵ ן ַעל ַּכף הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ְׂש ָמ ִ
)כו( ּ ִ
אלית) :כו( ו ִּמן ִמ ְׁשחָ א יְ ִריק ַּכהֲ נָא ַעל יְ ָדא ְדכַ הֲ נָא ִ ּדשְׂ ָמאלָ א:
ַּכף הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ְׂש ָמ ִ

רש"י
)כג( ביום השמיני לטהרתו  -יח שמיני
לצפרים ולהזאת עץ ארז ואזוב ושני תולעת:

נביא

– מלכים ב' פרק ח' ד'-ח'

יש הָ ֱאל ִֹהים לֵ אמֹר סַ ּ ְפ ָרה ּנָא ִלי אֵ ת ָּכל
)ד( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך ְמ ַד ֵּבר אֶ ל גֵ חֲזִ י נ ַַער ִא ׁ
ישע) :ד( ומלכא מליל עם גחזי תלמידא דנביא דיי למימר
ֲשר ָע ָ ׂשה א ֱִל ׁ ָ
הַ גְּ דֹלוֹ ת א ׁ ֶ
בשתעי כען לי ית כל רברבתא דעבד אלישע:

הוא ְמסַ ּ ֵפר לַ ּ ֶמלֶ ְך אֵ ת אֲ ׁ ֶשר הֶ ֱחיָה אֶ ת הַ ּ ֵמת וְ ִה ּנֵה הָ ִא ּ ׁ ָשה אֲ ׁ ֶשר הֶ ֱחיָה
)ה( וַ יְ ִהי ּ
ְ
ְ
ֹאמר ּגֵ חֲזִ י אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ך זֹאת
ש ָד ּה וַ יּ ֶ
ית ּה וְ ַעל ָ ׂ
אֶ ת ְּבנ ָּה צ ֶֹעקֶ ת אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ך ַעל ּ ֵב ָ
ישע) :ה( והוה הוא משתעי למלכא ית דאחיי ית
ֲשר הֶ ֱחיָה א ֱִל ׁ ָ
הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ זֶה ְּבנ ָּה א ׁ ֶ
מיתא והא אתתא דאחיי ית ברה קבלא קדם מלכא על ביתה ועל חקלה ואמר גחזי
רבוני מלכא דא אתתא ודין ברה דאחיי אלישע:

)ו( וַ יִ ּ ְׁשאַ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך לָ ִא ּ ׁ ָשה וַ ְּתסַ ּ ֶפר לוֹ וַ יִ ּ ּ ֶתן לָ ּה הַ ּ ֶמלֶ ְך סָ ִריס אֶ חָ ד לֵ אמֹר הָ ׁ ֵשיב
תה) :ו(
ש ֶדה ִמ ּיוֹ ם ָעזְ בָ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ וְ ַעד ָע ּ ָ
בואֹ ת הַ ּ ָ ׂ
אֶ ת ָּכל ׁ ֶ
אֲשר לָ ּה וְ אֵ ת ָּכל ְּת ּ
ושאיל מלכא לאתתא ואשתעיאת ליה ומני לה מלכא גוזא חד למימר אתיב ית כל
דילה וית כל עללת חקלא מיומא דשבקת ית ארעא ועד כען:
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חק לישראל – פרשת מצורע יום ה'
יש
שק ּובֶ ן ה ֲַדד ֶמלֶ ְך אֲ ָרם חֹלֶ ה וַ יּ ֻּגַ ד לוֹ לֵ אמֹר ָּבא ִא ׁ
ישע ַ ּד ּ ֶמ ֶ ׂ
)ז( וַ ָיּבֹא א ֱִל ׁ ָ
אל ִֹהים ַעד הֵ ּנָה) :ז( ואתא אלישע דמשק ובר הדד מלכא דארם מרע ואתחוא ליה
הָ ֱ
למימר אתא נביא דיי עד הלכא:

יש הָ ֱאל ִֹהים
ֹאמר הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ל חֲזָ האֵ ל קַ ח ְּבי ְָד ָך ִמנְ חָ ה וְ לֵ ְך ִל ְק ַראת ִא ׁ
)ח( וַ יּ ֶ
וְ ָד ַר ְׁש ּ ָת אֶ ת יְ הֹוָ ה ֵמאוֹ תוֹ לֵ אמֹר הַ אֶ ְחיֶה ֵמח ֳִלי זֶה) :ח( ואמר מלכא לחזאל סב

בידך תקרובתא ואזיל לקדמות נביא דיי ותתבע ית פתגמא דיי מניה למימר האיחי
ממרעי דין:

רש"י
)ז( ויבא אלישע דמשק  -להחזיר את גיחזי
בתשובה )סוטה מז א(:

כתובים

 -משלי פרק כה' יא'-טו'

ּ ַת ּפ ּוחֵ י ָזהָ ב ְּב ַמשְׂ ִּכ ּיוֹ ת ָּכסֶ ף ָ ּדבָ ר ָ ּדבֻ ר ַעל אָ ְפנָיו:

)יא( חזורי דדהבא בנגודי דסמא

ֶנזֶם זָהָ ב וַ ח ֲִלי כָ ֶתם מוֹ ִכיחַ חָ כָ ם ַעל אֹ זֶן ׁש ָֹמ ַעת:

)יב( קדשי דדהבא ומני דזמרגדא

)יא(
מלתא דמלל פסיאית:

)יב(
מכסנותא דחכימא על אודנא דשמעא:

ֶאֱמן ְל ׁש ְֹלחָ יו וְ נֶפֶ ׁש אֲ ֹדנָיו י ִָׁשיב:
ְּכצִ ּנַת ׁ ֶשלֶ ג ְּביוֹ ם קָ צִ יר צִ יר נ ָ

)יג(
דתלגא ביומא דחצדא היכנא אזגדא מהימנא למשדרוי ונפשיה דמריה מהפך:

יש ִמ ְתהַ ֵּלל ְּב ַמ ּ ַתת ׁ ָשקֶ ר:
רוחַ וְ גֶ ׁ ֶשם אָ יִ ן ִא ׁ
)יד( נְ שִׂ ִ
יאים וְ ּ

)יג( איך קרירותא

)יד( ליומא דענני ורוחא דמטרא

לאית מדמי גברא דמשתבהר במהובתא דשקרא:

ְּבאֹ ֶר ְך אַ ּ ַפיִ ם יְ פֻ ּ ֶתה קָ צִ ין וְ לָ ׁשוֹ ן ַר ָּכה ִּת ְׁש ָּבר ּגָ ֶרם:

)טו(
רשאנא ומלתא רכיכתא תברא גרמא:

)טו( בנגדותא דרוחא משתרגג

רש"י
)יא( תפוחי זהב  -כעין כפתורין מצויירין על
משכיות כסף משכיות כלים המצופין בכסף
כמו ושכותי כפי )שמות לג( .דבר דבור על
אפניו  -על כנו ודוגמתו נשאתי אימיך אפונה
)תהלים פח( מבוססת ומיושבת בקרבי ואין זה
מגזרת אופן וגלגל )ישעי' כח( שאלו כן היה
נקוד פת"ח תחת הפ"א כמו האופנים ולא
יפול בו נקודת חטף קמץ:
)יב( נזם זהב וחלי כתם  -עדי קבוצת זהב
כמו ותעד נזמה וחליתה )הושע ב( כמו
חלאים )שיר השירים ז( .כתם  -לשון תכשיט
זהב וכן כתם פז )שיר השירים ה(:

)יג( כצנת שלג  -כקור ימי שלג שאדם
מתאוה לו בימי קציר ולא שלג ממש שהשלג
לא טוב הוא בשעת קציר:
)יד( נשיאים ורוח וגו'  -כאשר יהיה תוחלת
שוא כשהשמים מתקשרים בעבים והרוח
מנשבת ואדם מצפה שיבא גשם ולא בא והם
מצטערים וכלות עיניהם כך איש מתפאר
לומר כך וכך צדקה אתן ליד גבאי והוא משקר
וכלות עיני עניים למתנתו ואינ' באה:
)טו( באורך אפים יפותה קצין  -בעוד
שהקב"ה מאריך אפו ואינו נפרע יתנו לב
החוטאי' לפתותו בתשוב' ותפל' .ולשון רכה
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חק לישראל – פרשת מצורע יום ה'
 -בתפלה ותחנונים .תשבר גרם  -עצם קושי

משנה

הגזרה:

– חולין פרק א'

לו
וש ִח ָ
)א( הַ כּ ֹל ׁשוֹ ח ֲִטין ּ ְׁ
חוץ ֵמחֵ ֵר ׁשׁ ,שוֹ טֶ ה ,וְ קָ ָטןֶ ׁ ,ש ּ ָמא יְ קַ ְל ְק ּ
יט ָתן ְּכ ׁ ֵש ָרהּ ,
יטת נ ְָכ ִרי,
יט ָתן ְּכ ׁ ֵש ָרהְׁ .ש ִח ַ
ֲטו וַ אֲ חֵ ִרים רוֹ ִאין אוֹ ָתןְׁ ,ש ִח ָ
ִב ְׁש ִח ָ
יט ָתן .וְ כֻ ָּלן ׁ ֶש ּ ׁ ָשח ּ
יטתוֹ ְכ ׁ ֵש ָרה.
ומא ׁ ֶש ּ ׁ ָשחַ טְׁ ,ש ִח ָ
ומ ַט ּ ְמאָ ה ְב ַמ ּ ָ ׂשא .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ַּב ַּליְ לָ ה ,וְ כֵ ן הַ ּס ּ ָ
נְ בֵ לָ ה ּ ְ
יטתוֹ ְכ ׁ ֵש ָרה:
ורים ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ִמ ְתחַ יֵּב ְּבנַפְ ׁשוֹ ְׁ ,ש ִח ָ
וביוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ּ ,
רע"ב ) -א( הכל שוחטין  -בגמרא פריך,
הכל שוחטים לכתחלה ,ושחיטתן כשרה
דיעבד ,דמרישא משמע דהאי דמרבינן מהכל
שוחטין לכתחלה ,ובסיפא משמע דכי מרבינן
מהכל דיעבד מרבינן ליה אבל לכתחלה לא
אתרבי .והא ליכא למימר כולה מתניתין
לכתחלה וחדא קתני ,דכיון דתנא הכל שוחטין
פשיטא דכשרה .ובמסקנא מפרשא מתניתין
בגמרא הכי ,הכל שוחטין ,כל המומחין
היודעים הלכות שחיטה שוחטין ,ואף על פי
שאין מוחזקין ,שלא שחטו לפנינו שלש פעמים
לראות אם יש בהן כח שלא יתעלפו בשחיטה
ויבואו לידי שהייה .במה דברים אמורים
דחשיבי מומחים ,בזמן שאלו המוסרים לו
לשחוט יודעים ומכירים בו שיודע הלכות
שחיטה .אבל אם אין יודעים בו אם יודע
הלכות שחיטה ,לא ישחוט .ואם שחט בודקין
אותו ,ואם יודע הלכות שחיטה שחיטתו
כשרה :חוץ מחרש שוטה וקטן  -דאפילו
דיעבד ויודעים הלכות שחיטה אסור לאכול
משחיטתן ,דתמיד הן מוחזקין לקלקל ,שאין
בהן דעת :וכולן ששחטו  -מדלא קתני ואם
שחטו ,אלא וכולן ששחטו ,משמע דלאו
אחרש שוטה וקטן גרידא קאי ,אלא אף
אשאין יודעים בו אם יודע הלכות שחיטה
דרישא קאי דבודקין אותו ,ואי ליתיה קמן
דלבדקיה ושחט ואחרים רואין אותו ,שחיטתו
כשרה .ולית הלכתא כי האי מתניתין ,אלא
אע"ג דאין אחרים רואים אותו וליתיה קמן
דלבדקיה שחיטתו כשרה ,דרוב מצויין אצל

שחיטה מומחים הן ,ואף לכתחלה שוחטין
אע"פ שאין אחרים רואין אותן :שחיטת נכרי
 אפילו כהלכתה וישראל עומד על גביו:נבילה  -אבל אינה אסורה בהנאה .דדוקא
שחיטת מין האדוק לעבודה זרה אסורה
בהנאה ,דסתם מחשבת מין לעבודה זרה.
אבל הנכרי האמור כאן הוא מאותן שמעשה
אבותיהם בידיהם :ומטמאה במשא -
כדכתיב )ויקרא יא( והנושא את נבלתה וגו',
ואע"פ שלא נגע .ולא היה צריך למתני ,דכיון
דנבילה היא בידוע שנבילה מטמאה במשא,
אלא לומר לך ,זו מטמאה במשא בלבד ,ויש
לך אחרת שמטמאה אפילו באהל ,ואי זו ,זו
תקרובת עבודה זרה :השוחט בלילה וכן
הסומא  -תני שוחט בלילה דומיא דסומא,
מה סומא באפילה ,אף השוחט בלילה
באפילה ,ובהאי הוא דתנא השוחט דיעבד אין
לכתחלה לא .אבל כשאבוקה כנגדו ,אפילו
לכתחלה שוחטים בלילה :השוחט בשבת -
אע"פ שאם היה מזיד היה מתחייב בנפשו,
שחיטתו כשרה .ומיהו אסורה באכילה ליומה,
דלהכי תני בשבת וביום הכפורים ,לאקושי
שבת ליום הכפורים ,מה יום הכפורים אסורה
באכילה כל אותו היום משום עינוי ,אף שבת
אסורה באכילה כל אותו היום .ולמוצאי שבת
מותרת בין לו בין לאחרים .והשוחט לחולה
בשבת דבהתירא קא שחט ,מותר לבריא
לאכול ממנו באותו שבת בשר חי .אבל לא
מבושל ,שמא ירבה בשבילו:

ולעוֹ לָ ם
יטתוֹ ְכ ׁ ֵש ָרה .הַ כּ ֹל ׁשוֹ ח ֲִטין ּ ְ
)ב( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ְּב ַמ ּגַ ל יָדְּ ,בצוֹ רּ ,ובְ קָ נֶהְׁ ,ש ִח ָ
חוץ ִמ ּ ַמ ּגַ ל קָ צִ יר ,וְ הַ ּ ְמגֵ ָרה ,וְ הַ ּ ִׁש ּנַיִ ם ,וְ הַ ִּצ ּפ ֶֹרןִ ,מ ּ ְפנֵי
ׁשוֹ ח ֲִטיןּ ,ובַ כּ ֹל ׁשוֹ ח ֲִטיןּ ,
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הֲליכָ ָת ּהֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי ּפוֹ ְס ִליןּ ,ובֵ ית
ׁ ֶשהֵ ן חוֹ נְ ִקין .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ְּב ַמ ּגַ ל קָ צִ יר ְּב ֶד ֶר ְך ִ
יקו ִׁש ּנֶיהָ ֲ ,ה ֵרי ִהיא כַ ּ ַס ִּכין:
ִה ֵּלל ַמ ְכ ִׁש ִ
ירין .וְ ִאם הֶ ח ֱִל ּ
רע"ב ) -ב( מגל יד  -יש לה שתי פיות,
האחת חלקה כסכין ,והאחת יש בה פגימות,
ובצד שהיא חלקה אין שוחטים לכתחלה,
גזירה שמא ישחוט בצד הפגום ,ולהכי תנא
השוחט דמשמע דיעבד אין ,לכתחלה לא.
ושמעינן מהא ,דסכין פגומה ויש בה כדי
לשחוט מן הפגם ולהלן ,אסור לשחוט בה
לכתחלה ,אלא אם כן כרך הפגם בבגד או
בגמי דהשתא ליכא למגזר דלמא אתי לשחוט
במקום הפגם :בצור ובקנה  -מתניתין מיירי
בצור ובקנה שהיו תלושים ולבסוף חברן ושחט
בהן כשהן מחוברים ,ודיעבד אין לכתחלה לא.
אבל במחובר מעיקרו אפילו דיעבד פסול.
ותלוש גמור אפילו לכתחלה שרי :צור  -סלע
מחודד .ולשון מקרא הוא )שמות ד( ותקח
צפורה צור ותכרות :הכל שוחטים  -לאתויי
ישראל מומר לעבירה אחת או אפילו
לעבירות הרבה שמותר לאכול משחיטתו,
והוא שלא יהיה מומר לעבודה זרה או מחלל
שבתות בפרהסיא .ובודק ישראל כשר הסכין
ונותן לו ,מפני שחזקתו שאינו טורח לבדוק,
ואחר כן שוחט אפילו בינו לבין עצמו ,וחוזר
ישראל ובודק סכינו לאחר שחיטה ,אם היא
יפה שחיטתו כשרה .ואלו הצדוקין שאנו קורין
להן קראים שאינם מאמינים בתורה שבעל
פה ,שחיטתן פסולה .אלא אם כן ישראל
עומד ורואה השחיטה מתחלה ועד סוף:

ולעולם שוחטים  -בין ביום ,בין בלילה לאור
האבוקה ,בין בראש הגג ולא חיישינן שמא
יאמרו לצבא השמים עלה לשחוט ,וכן
שוחטים בראש הספינה דמוכחא מלתא
דלנקר )פירוש ,לנקות .רש"י( ספינתו הוא
צריך ולא לשר הים קשחיט :ובכל שוחטין -
בין בזכוכית ,בין בקרומית של קנה שהוא
עשב הגדל באגם שחותך כסכין .אבל בקנה
עצמו אין שוחטין בו לכתחילה ,מפני נימין
שפורשין ממנו ונוקבים הסימנים ואתי
למעבד חלדה :מגל קציר  -שקוצרים בה
התבואה .שפגימותיה נוטות כולן לצד אחד
בשפוע :מגירה  -סכין מלא פגימות ויש לכל
פגימה מורשא מכאן ומכאן דהיינו אוגרות:
שינים  -התחובים בלחי של בהמה .ודוקא
כשהן שנים או יותר :והצפורן  -המחוברת:
שהן חונקין  -שאין חותכין אלא קורעין
מחמת הפגימות .והאי חונקים ,אשארא קאי
ולאו אצפורן ,דטעמא דצפורן משום מחובר
הוא :מגל קציר  -ראשיה כפופים מאד ודרך
הליכתה אינה קורעת :בית שמאי אומרים
נבילה  -ומטמאה במשא .דגזרינן הולכה
אטו הובאה .ובית הלל לא גזרי ,דאפושי
טומאה לא מפשינן משום גזירה .אבל
באכילה מודו דאסורה ,גזירה הולכה אטו
הובאה:

יטתוֹ כְ ׁ ֵש ָרה.
חוט ַעל ּ ְפנֵי כֻ ָּל ּהְׁ ,ש ִח ָ
)ג( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִמ ּתוֹ ְך הַ ּ ַט ַּב ַעת וְ ִׁשיֵּר ָּבהּ ְמלֹא הַ ּ
חוט ַעל ּ ְפנֵי ֻר ָּב ּה:
הודה אוֹ ֵמרְ ,מלֹא הַ ּ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י ְּב ַר ִּבי יְ ּ ָ

רע"ב ) -ג( השוחט מתוך הטבעת -
בטבעת הגדולה שהיא עליונה לכולן קאמר:
ושייר בה מלוא החוט על פני כולה  -לצד
הראש .שלא הטה לסכין לצאת מן הטבעת
לצד הראש עד שגמר כל הטבעת כולה,
כשרה :מלוא החוט  -כלומר כל דהו .אבל
אם קודם שגמר את כולה הגרים את הסכין
לצד הראש ויצא מן הטבעת וגמר את
השחיטה למעלה מן הטבעת שאינו מקום
שחיטה ,שהיא הגרמה ,אע"פ שנשחט רוב

הקנה במקום שחיטה ,פסלי רבנן ,הואיל
וגמרו בפסול :ר' יוסי בר' יהודה אומר מלוא
החוט על פני רובה  -אם שייר בה מלוא
חוט השערה מן הטבעת לצד הראש על פני
רוב הטבעת ,כלומר שחתך רוב הקנה בתוך
הטבעת ובמיעוטה הגרים ויצא ממנה לצד
הראש וגמר השחיטה למעלה ממנה ,כשרה.
דברובא אתכשרא לה שחיטה ,ואידך כי קא
שחיט מחתך בשר בעלמא הוא .ופסק הלכה,
השוחט למעלה מטבעת הגדולה ,משפוי
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כובע ולמעלה ,טריפה .משפוי כובע ולמטה,
כשרה .והיינו דשייר בחיטי ,ששחט באותן שני
חיטין של בשר שהן למעלה מטבעת הגדולה

ולמטה משפוי כובע ,ושייר בהן כל שהוא לצד
הראש:

סולָ ה.
)ד( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִמן הַ ְּצ ָד ִדיןְׁ ,שחִ ָ
יטתוֹ כְ ׁ ֵש ָרה .הַ ּמוֹ לֵ ק ִמן הַ ְּצ ָד ִדיןְ ,מ ִליקָ תוֹ פְ ּ
סולָ ה .הַ ּמוֹ לֵ ק ִמן הָ ע ֶֹרףְ ,מ ִליקָ תוֹ ְכ ׁ ֵש ָרה.
הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִמן הָ ע ֶֹרףְׁ ,ש ִח ָ
יטתוֹ ְפ ּ
סולָ ה,
יטתוֹ ְכ ׁ ֵש ָרה .הַ ּמוֹ לֵ ק ִמן הַ ַ ּצוָ ּארְ ,מ ִליקָ תוֹ ְפ ּ
הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט ִמן הַ ַ ּצוָ ּארְׁ ,ש ִח ָ
נִמצָ אָּ ,כ ׁ ֵשר
ְ
ׁ ֶש ָּכל הָ ע ֶֹרף ָּכ ׁ ֵשר לַ ּ ְמ ִליקָ ה ,וְ כָ ל הַ ַ ּצוָ ּאר ָּכ ׁ ֵשר לַ ּ ְׁש ִחיטָ ה.
יטה:
סול ַּב ּ ְׁש ִח ָ
ַּב ּ ְׁש ִח ָ
סול ַּב ּ ְמ ִליקָ הָּ .כ ׁ ֵשר ַּב ּ ְמ ִליקָ הָ ּ ,פ ּ
יטהָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ד( השוחט מן הצדדים  -צדי
הצואר :שחיטתו כשרה  -ואפילו לכתחלה
נמי .ואיידי דבעי למתני סיפא המולק מן
הצדדין ,תני נמי השוחט בדיעבד :המולק מן
הצדדים מליקתו פסולה  -דבמליקה כתיב
)ויקרא ה( ממול ערפו דהיינו מאחוריו:
השוחט מן העורף שחיטתו פסולה  -והני
מילי שלא החזיר הסימנים אחורי העורף,
אלא חתך המפרקת עד שהגיע לסימנים,
דקודם שהגיע לסימנים נטרפה בשבירת
המפרקת .ואע"ג דבמליקה כשרה ,התם הוא
דכולה מתחלה ועד סוף הוי מן המליקה והוי
כשאר שוחט שנוקב את הושט מעט מעט עד
שגומר שחיטתו .אבל שחט מן העורף ,כיון
דשחיטה לאו הכי גמירי ,לא הוי שבירת

המפרקת מן השחיטה ואיטרפא לה .והשוחט
מן הצדדים דקתני רישא ,אפילו בדלא אהדר
הסימנים .דהא מישחטי סימנים שפיר קודם
חתיכת המפרקת :המולק מן העורף  -לאו
עורף ממש דהיינו מה שיש משפוי הקדקוד
מאחוריו כל דבהדי פרצוף ,דהא כתיב ממול
ערפו ,אלא מול הרואה את העורף דהיינו
אחורי הצואר מלק בצפורן וחתך בשר
ומפרקת עד שהגיע לסימנים :מליקתו כשרה
 דזו היא מצות מליקתו לכתחלה .ואיידידתנא השוחט מן העורף פסולה ואפילו
בדיעבד ,תנא נמי המולק בדיעבד :השוחט
מן הצואר  -תחת הגרון קרי צואר .והוא דרך
רוב השחיטות :שכל העורף  -כל מול הרואה
את העורף:

סול ַּב ּתוֹ ִריןְּ .תחִ ַּלת
סול ִּבבְ נֵי יוֹ נָהָּ .כ ׁ ֵשר ִּב ְבנֵי יוֹ נָהָ ּ ,פ ּ
)ה( ָּכ ׁ ֵשר ַּב ּתוֹ ִריןָ ּ ,פ ּ
סול:
הוב ָּבזֶה ּובָ זֶהָ ּ ,פ ּ
הַ ִּצ ּ
רע"ב ) -ה( כשר בתורין פסול בבני יונה -
דתורים ,משמע גדולים ולא קטנים .בני יונה,
קטנים ולא גדולים .דלא לשתמיט קרא
ולכתוב מן בני התורים או מן היונה ,ומדכתב
בכולהו תורים ובני יונה ,שמע מינה לעכב:
תחלת הצהוב  -כשמתחיל להביא נוצה יפה

צהובה סביב לצוארו ,פסולים בזה ובזה .בבני
יונה פסולין משום גדלן .ובתורים משום
קטנן .דיצאו מכלל קטנים ,ולכלל גדולים לא
באו .ומיהו בני יונה הקטנים ביותר ששומטין
כנף מהם ואין דם יוצא ממנו ,פסולין מרוב
קטנן:

סול ַּב ּ ָפ ָרהָּ .כ ׁ ֵשר ַּבכּ ֹהֲנִ ים,
סול ָּב ֶעגְ לָ הָּ .כ ׁ ֵשר ָּב ֶעגְ לָ הָ ּ ,פ ּ
)ו( ָּכ ׁ ֵשר ַּב ּ ָפ ָרהָ ּ ,פ ּ
סול ַּבכּ ֹהֲ נִ יםָ .טהוֹ ר ִּב ְכלֵ י חֶ ֶרשׂ ָ ,ט ֵמא ְּבכָ ל
סול ַּב ְ ּלוִ יִ ּםָּ .כ ׁ ֵשר ַּב ְ ּלוִ יִ ּםָ ּ ,פ ּ
ּ ָפ ּ
הַ ּ ֵכ ִליםָ .טהוֹ ר ְּבכָ ל הַ ּ ֵכ ִלים ָט ֵמא ִּב ְכ ִלי חָ ֶרשׂ ָטהוֹ ר ִּב ְכלֵ י ֵעץָ ,ט ֵמא ִּב ְכלֵ י
טור
ַמ ּ ָתכוֹ תָ .טהוֹ ר ִּב ְכלֵ י ַמ ּ ָתכוֹ תָ ,ט ֵמא ִּב ְכלֵ י ֵעץ .הַ חַ יָּב ַּב ּ ְׁשקֵ ִדים הַ ּ ָמ ִריםָ ּ ,פ ּ
טור ַּב ּ ָמ ִרים:
תוקים .הַ חַ יָּב ַּב ּ ְמ ּ ִ
ַּב ּ ְמ ּ ִ
תוקיםָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ו( כשר בפרה פסול בעגלה -
פרה אדומה ועגלה ערופה שתיהן נעשין
בחוץ .אלא שפרה אדומה בשחיטה כשרה,

בעריפה פסולה .עגלה ערופה בעריפה
כשרה ,בשחיטה פסולה .נמצא ,הכשר בפרה
פסול בעגלה ,והכשר בעגלה פסול בפרה:
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כשר בכהנים פסול בלוים  -כהנים במומין
פסולים ,בשנים כשרים .לוים במומין כשרים,
בשנים פסולים ,דכתיב )במדבר ח( ומבן
חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ,ובשילה
ובבית עולמים שלא היה שם משא בכתף ,אין
השנים פוסלים בלוים אלא הקול בלבד,
והקול אינו פוסל בכהנים לעולם .נמצא ,בין
במדבר בין בשילה ובבית עולמים הכשר
בכהנים פסול בלוים ,הכשר בלוים פסול
בכהנים :טהור בכלי חרס טמא בכל הכלים
 אויר כלי חרס טמא ,שאם הגיעה טומאהלאוירו ולא נגעה בו ,נטמא הכלי חרס,
דכתיב ביה )ויקרא יא( אשר יפול מהם אל
תוכו .ובגבו טהור ,שאפילו נגעה טומאה לא
נטמא בכך .אויר כל הכלים טהור כל זמן
שלא נגעה בהן הטומאה אע"פ שנתלית
באוירן .וגבן טמא ,שאם נגעה טומאה בגבן
נטמאו .נמצא ,הטהור בכלי חרס ,טמא בכל
הכלים .וטהור בכל הכלים ,טמא בכלי חרס:
טהור בכלי עץ טמא בכלי מתכות  -גולמי

כלי עץ דהיינו כלים שלא נגמרה כל מלאכתן.
אבל נגמרה חקיקתן וראויין הן לתשמישן,
טמאים .ופשוטי כלי עץ טהורים אפילו
נגמרה כל מלאכתן ,דאתקש כלי עץ לשק
דכתיב )שם( מכל כלי עץ או בגד או עור או
שק ,מה שק מיטלטל מלא וריקן ,אף כל
מיטלטל מלא וריקן .גולמי כלי מתכות
טהורים ,הואיל ולכבוד עשויין לא חשיבי כלי
למלתייהו עד שתגמר כל מלאכתן .פשוטיהן
טמאים ,דלא איתקיש לשק ככלי עץ .נמצא,
הטהור בכלי עץ ,טמא בכלי מתכות .הטהור
בכלי מתכות טמא בכלי עץ :החייב בשקדים
המרים  -שקדים המרים קטנים חייבין
במעשר ,שדרכן לאכלן בקטנן קודם שיהיו
מרים .גדולים פטורים ,שאינן ראויין לאכילה.
מתוקים גדולים חייבין שנגמר פריין .קטנים
פטורין ,שאין דרך אכילתם כן .נמצא ,החייב
בשקדים המרים פטור במתוקים ,והחייב
במתוקים פטור במרים:

שרּ ,ופוֹ סֵ ל אֶ ת הַ ּ ִמ ְק ֶוה.
ףמעֲ ֵ ׂ
)ז( הַ ּ ֶת ֶמדַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא הֶ ח ֱִמיץ ,אֵ ינוֹ נִ ּקָ ח ְּבכֶ סֶ ַ
שר ,וְ אֵ ינוֹ פוֹ סֵ ל אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה .הָ אַ ִחין הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין,
ִמ ּ ׁ ֶשהֶ ח ֱִמיץ ,נִ ּקָ ח ְּבכֶ סֶ ף ַמעֲ ֵׂ
טורים
שר ְּבהֵ ָמהְ ּ ,פ ּ ִ
שר ְּבהֵ ָמהְּ .כ ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ְּב ַמ ְע ַ ׂ
טורין ִמ ּ ַמ ְע ַ ׂ
ְּכ ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ַּב ּקָ ְלבּ וֹ ןְ ּ ,פ ּ ִ
ִמן הַ ּקָ ְלבּ וֹ ןָּ .כל ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש ֶמכֶ ר ,אֵ ין ְקנָס .וְ כָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש ְקנָס ,אֵ ין ֶמכֶ ר.
אוןָּ .כל
און ,אֵ ין ח ֲִליצָ ה .וְ כָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש ח ֲִליצָ ה ,אֵ ין ֵמ ּ
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש ֵמ ּ
ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש ְּת ִק ָ
יעה .יוֹ ם
יעה ,אֵ ין הַ ְב ָ ּדלָ ה .וְ כָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֵׁש הַ ְב ָ ּדלָ ה ,אֵ ין ְּת ִק ָ
טוֹ ב ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתּ ,תוֹ ְק ִעין וְ לֹא ַמ ְב ִ ּד ִ
ילין
יליןְּ .במוֹ צָ אֵ י ׁ ַש ָּבתַ ,מ ְב ִ ּד ִ
ילין ,הַ ּ ַמ ְב ִ ּדיל ֵּבין ק ֶֹד ׁש ְלק ֶֹד ׁשַ .ר ִּבי דוֹ סָ א אוֹ ֵמרֵ ּ ,בין
וְ לֹא תוֹ ְק ִעיןֵ ּ .כיצַ ד ַמ ְב ִ ּד ִ
מור ְלק ֶֹד ׁש הַ ּקַ ל:
ֹק ֶד ׁש חָ ּ
רע"ב ) -ז( התמד עד שלא החמיץ  -עד
השתא איירי בתרתי מלי ,ודבר הנוהג בזה
אינו נוהג בזה .והשתא איירי בחדא מלתא,
ובזמן שדבר זה נוהג בה אין דבר זה נוהג בה:
תמד  -מים שנותנים על חרצנים וזגים
וכשמחמיץ ותוסס נעשה יין ,או על השמרים
וקולטין אותן המים טעם היין .ובזמן שנתן
שלשה חלקים מים והציא ארבעה ,לכולי
עלמא יין מעליא הוא .והכא מיירי כגון שלא
הוציא אלא כמו שנתן או פחות ,או מעט
יותר :עד שלא החמיץ  -מים בעלמא הוא

ואינו נקח בכסף מעשר ,דיין הוזכר בקיחת
כסף מעשר )דברים יד( ונתת הכסף בכל אשר
תאוה נפשך וגו' ,מה הפרש מפורש פרי מפרי
וגידולי קרקע ,אף כל פרי מפרי וגידולי
קרקע :ופוסל את המקוה  -דשלשה לוגין
מים שאובין פסולין את המקוה אם נפל
לתוכו קודם המשכת ארבעים סאה ,ויין אינו
פוסל את המקוה אלא בשינוי מראה:
משהחמיץ  -חשוב יין ,ונוהג בו קיחת מעשר,
ואין נוהג בו פסול מקוה :האחין השותפין -
האחין שהן שותפין בירושתן :כשחייבין בקלבון
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פטורין ממעשר בהמה  -האחים שחלקו
ולבסוף נשתתפו ,חייבין בקלבון ,וכשמביאין
שקליהן מביאין שני חצאי שקלים ונותנים שני
קלבונות .והקלבון הוא לשון הכרע ,שחייבין
להכריע שקליהן .ואם נתנו בין שניהם שקל
שלם ,נותנים שני קלבונות שהיה להן לשקול
לחצאין .ופטורים ממעשר בהמה מכל
הנולדים להם כל ימי שותפות ,שהשותפות
פטור ממעשר בהמה ,כדאיתא בבכורות
בפרק בתרא )דף נז( ,יהיה לך ,ולא של
שותפות ,והתם מוקים ליה להאי קרא
במעשר ואע"ג דבבכור כתיב :וכשחייבין
במעשר בהמה  -כגון אם לא חלקו מעולם
חייבין במעשר בהמה לעשר כל הנולדים להם
כל ימי שותפותם ,דאמר התם ,יכול אפילו
קנו בתפוסת הבית ,תלמוד לומר ,יהיה ,מכל
מקום :ופטורין מן הקלבון  -לגמרי .ששוקלין
בין שניהם שקל שלם .שממון אביהם בחזקתו
עומד .והאב השוקל על בניו או על אחד
מבני עירו ופוטר בשלו ,פטור מן הקלבון,
דתנן בשקלים )פ"א( השוקל בשביל העני או
בשביל שכנו או בשביל בן עירו פטור ,ובניו
נמי אין מצות שקליהם עליו והוו להו כשכנו
ובן עירו :כל מקום שיש מכר  -שאדם יכול
למכור את בתו .דהיינו כשהכיא קטנה :אין
קנס  -אם נאנסה או נתפתתה אין לאביה
חמשים כסף ,דנערה כתיב )דברים כב( ונתן
האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים
כסף :וכל מקום שיש קנס  -דהיינו כשהיא
נערה :אין מכר  -שאין אדם מוכר את בתו
לאחר שהביאה סימני נערות .ומתניתין ר'
מאיר היא ,דאמר קטנה מבת יום אחד עד
שתביא שתי שערות יש לה מכר ואין לה קנס.

גמרא

משתביא שתי שערות עד שתבגר יש לה קנס
ואין לה מכר .אבל חכמים אומרים ,קטנה
מבת שלש שנים ויום אחד עד שתביא שתי
שערות ,יש לה מכר ויש לה קנס .והלכה
כחכמים .ונמצא שהבת מיום שנולדה עד
שתראה לביאה ,יש לה מכר ואין לה קנס.
ומשתראה לביאה עד שתביא סימנין ,יש לה
מכר ויש לה קנס .ומשתביא סימנין עד
שתבגר ,יש לה קנס ואין לה מכר .ואין בין
נערות לבגרות אלא ששה חדשים :כל מקום
שיש מיאון  -יתומה שהשיאוה אמה ואחיה
ואפילו לדעתה ,יכולה למאן ויוצאה בלא גט,
עד שתביא סימנין .וכל ימי קטנותה אינה
ראויה לחליצה אם יבמה היא ,דאיש כתיב
בפרשה )שם כה( ואם לא יחפוץ האיש,
ומקשינן אשה לאיש .ומשנראית לחליצה אינה
יכולה למאן :כל מקום שיש תקיעה  -בערבי
שבתות וימים טובים תוקעים שלש תקיעות
להבטיל את העם ממלאכה ,ובין השמשות
תוקע ומריע ותוקע ושובת :אין הבדלה  -לא
על הכוס ולא בתפלה .שאין הבדלה אלא
במוצאי שבתות וימים טובים :יום טוב שחל
להיות בערב שבת תוקעים  -אע"פ שגם
היום יום טוב היה ואין בו מלאכה ,תוקעין
להבטיל ממלאכת אוכל נפש :ולא מבדילין -
מפני שהנכנס חמור מן היוצא :חל להיות
במוצאי שבת מבדילין  -לפי שהיוצא חמור
מן הנכנס .ותקיעה אין כאן :כיצד מבדילין -
בין שבת ליום טוב כשחל יום טוב להיות
במוצאי שבת :רבי דוסא אומר בין קודש
חמור  -ואין הלכה כר' דוסא .דלא מזלזלינן
ביום טוב לקרותו קודש הקל:

– חולין דף כו' ע"ב

היכי תוקע אמר רב יהודה תוקע ומריע מתוך תקיעה ורב אסי אמר תוקע
ומריע בנשימה אחת אתקין רב אסי בהוצל כשמעתיה מיתיבי יו"ט שחל
להיות בע"ש תוקעין ולא מריעין מאי לאו לא מריעין כלל לא רב יהודה
מתרץ לטעמיה ורב אסי מתרץ לטעמיה רב יהודה מתרץ לטעמיה לא
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מריעין בפני עצמה אלא מתוך תקיעה ורב אסי מתרץ לטעמיה לא מריעין
בשתי נשימות אלא בנשימה אחת :ובמוצאי שבת כו' :היכא אמר לה א"ר
יהודה בחתימתה וכן אמר ר"נ בחתימתה ורב ששת בריה דרב אידי אמר
אף בפתיחתה ולית הלכתא כוותיה :רבי דוסא אומר בין קדש חמור לקדש
הקל :ולית הלכתא כוותיה א"ר זירא יו"ט שחל להיות באמצע שבת אומר
המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחשך ובין ישראל לעמים ובין יום
השביעי לששת ימי המעשה מ"ט סדר הבדלות הוא מונה:

רש"י על הגמרא
היכי תוקע  -ביו"ט שבע"ש כשהוא תוקע
להבדיל בין קדש לחול דבעי שינוי משאר
ערבי שבתות שהרי אין קדושה הנכנסת
חמורה מקדושה דיוצאה כל כך :מתוך תקיעה
 קודם שיסיים התקיעה הוא מריע בסופה:בנשימה אחת  -ומכל מקום מפסיק הוא
בינתיים :היכא אמר לה  -להאי בין קדש
לקדש :בחתימתה  -של הבדלה אבל
בפתיחתה הוא אומר בין קדש לחול וכך אנו
נוהגים :אף בפתיחתה  -מתחיל המבדיל בין
קדש לקדש בין אור לחושך :ולית הלכתא
כוותיה  -שהרי למנות סדר הבדלות הוא בא

זוהר

בתחלה והבדלה דכתיבה באורייתא בקודש
וחול כתיבה וכרבי דוסא נמי לית )ליה(
הלכתא דלא מזלזלינן ביום טוב לקרותו קודש
הקל :באמצע שבת  -אפ"ה אמרינן בין יום
השביעי אע"ג דלא שייך יום השביעי הכא
כלל :סדר הבדלות  -האמורות בתורה הוא
מונה ולהבדיל בין הקדש וגו' ,ויבדל בין האור
ובין החושך ,ואבדיל אתכם מן העמים להיות
לי ובין יום השביעי כו' היינו בין קדש לחול
ומשום דבעי למימר מעין חתימה סמוך
לחתימתה:

– מצורע דף נה' ע"א

ִר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים יז( ִׁש ְמ ָעה יְ ָי צֶ ֶדק וְ גוֹ 'ַּ .כ ָמה ח ֲִביבָ ה ְּכנֶסֶ ת
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
הואּ ִ ,ד ְבכָ ל זִ ְמנָא ְ ּד ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,אָ ַתת ְלקָ ּ ֵמ ּ
יִ שְׂ ָראֵ ל קָ ֵמי ּ ְ
יך ּ
ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא ִד ְכ ִתיב
הוא ִאזְ ְ ּד ַמן לָ ְ
הואְ ּ ,
ְ ּד ּ ְ
קֳבלָ הּ  .ה ֲָדא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יך ּ
ִׁש ְמ ָעה יְ ָי' צֶ ֶדק הַ ְק ִׁשיבָ ה ִר ּנ ִָתי הַ אֲזִ ינָה ְת ִפ ָּל ִתי .אָ ַמר ָ ּדוִ ד ,אֲ נָא ִא ְתקָ ּ ַט ְרנָא
ובגִ ין
ִּב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ .כ ָמה ְ ּד ִהיא ִא ְׁש ְּתכַ חַ ת ְלקַ ּ ָמ ְך ,אֲ נָא נ ֵָמי הָ ִכי ִא ְׁש ּ ֵתכַ ְחנָאְ ּ .
ולבָ ַתר ,הַ ְק ִׁשיבָ ה ִר ּנ ִָתי הַ אֲזִ ינָה ְת ִפ ָּל ִתי:
יתאְ ּ ,
ַּכ ְך ִׁש ְמ ָעה יְ ָי צֶ ֶדקְּ ,בקַ ְד ִמ ָ
ומ ָּלה
ְּבלֹא שִׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמהַ .מאי ְּבלָ א שִׂ ְפ ֵתי ִמ ְר ָמה .אֶ ָּלא הָ ִכי ּ ָתנֵינָןָּ .כל ִמ ָּלה ּ ִ
יעין ,וְ ָעאלַ ת
ילא ּובַ ְק ָעא ְר ִק ִ
יה ,סַ ְלקָ א ְל ֵע ָּ
ומ ּ
ִּדצְ לוֹ ָתאּ ְ ,דאַ ּ ִפיק ַּבר נ ָׁש ִמ ּפ ּ ֵ
אֲתר ְ ּד ָעאלָ תַ ּ ,ת ּ ָמן ִא ְת ְּבחָ נַת הַ ִהיא ִמ ָּלהִ ,אי ִהיא ִמ ָּלה ְ ּדכַ ְׁש ָרא ִאי לָ אִ ,אי
לַ ַ
עות ּה .וְ ִאי לָ או,
ישא ְל ֶמ ְע ַּבד ְר ּ ָ
אלין לָ ּה קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהי ִמ ָּלה ְ ּדכַ ְׁש ָרא ָע ִ
ִא ִ
רוחָ א אָ ח ֳָרא:
סָ ִ
אטין לָ ּה ְלבַ ר ,וְ ִא ְת ַער ְּבהַ ִהיא ִמ ָּלה ּ
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חק לישראל – פרשת מצורע יום ה'
נו
נו בַ ּ ֶכבֶ ל ַרגְ לוֹ וְ גוֹ 'ַ .עד אֵ ָ
וְ ּ ָתא ֲח ֵזיְּ ,כ ִתיב ּ ֵב ּ
ימ ַתיִ ,ע ּ ּ
יה ְּביוֹ סֵ ף) ,תהלים קה( ִע ּ ּ
הוַ .עד ֵעת בּ ֹא ְ ּדבָ רוֹ ְ ּד ַמאן.
בַ ּ ֶכבֶ ל ַרגְ לוֹ ַ .עד ֵעת בּ ֹא ְ ּדבָ רוֹ ִא ְמ ַרת יְ ָי' צְ ָרפָ ְת ּ
הוא ִד ְכ ִתיבִ ,א ְמ ַרת יְ ָי'
אֶ ָּלא ַעד ֵעת בּ ֹא ְ ּדבָ רוֹ )דיוסף ,ואתבחין( הַ ִהיא ִמ ָּלהֲ ,ה ָדא ּ
הו:
הוְּ .כ ֵדיןַ ׁ ,ש ַּלח ֶמלֶ ְך וַ יּ ִַּת ֵ
הו מוֹ ׁ ֵשל ַע ּ ִמים וַ יְ פַ ְּתחֵ ּ
יר ּ
צְ ָרפָ ְת ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה קרבנות פרק ה'
)ז( החטאות הנאכלות דמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח החיצון מחצי
מזבח ולמעלה לפי שנאמר בה על קרנות המזבח וכיצד הוא עושה כשלוקח הכהן הדם
במזרק מוליכו אצל המזבח וטובל אצבעו הימנית הסמוכה לגודל בדם וסומך באצבעו
הגדולה מכאן ובגודל מכאן ומחטא ויורד כנגד חודה של קרן עד שיכלה כל הדם
שבאצבעו וכן הוא עושה בכל קרן וקרן ואם נתן סמוך לקרן כאמה אחת מכאן או מכאן
כפר:
)ח( וצריך לטבול אצבעו על כל קרן וקרן וכשגומר הנתינה על הקרן מקנח אצבעו
בשפת המזרק ואח"כ טובל פעם שניה ששירי הדם שבאצבעו פסולין ליתן מהן על קרן
אחרת:
)ט( אין בכל הקרבנות קרבן שטעון הזיית דם באצבעו אלא חטאת בלבד שנאמר בה
וטבל אצבעו בדם וצריך שיהיה שם דם כדי טבילה לא שיספג אצבעו מדם:

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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