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חק לישראל – פרשת צו יום א'
תורה -

ויקרא פרק ו'

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

)ב( צַ ו אֶ ת אַ ֲהרֹן וְ אֶ ת ָּבנָיו לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת הָ עֹלָ ה ִהוא הָ עֹלָ ה ַעל מוֹ ְק ָדה
תוקַ ד בּ וֹ ) :ב( צַ ו אֶ ת אַ הֲ רֹן וְ אֶ ת
ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָּכל הַ ַּליְ לָ ה ַעד הַ בּ ֹקֶ ר וְ אֵ ׁש הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ּ ּ
ָּבנָיו לֵ אמֹר זֹאת ּתוֹ ַרת ָהעֹלָ ה ִהוא הָ עֹלָ ה ַעל מוֹ ְק ָדה ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָּכל הַ לַּ יְ לָ ה ַעד הַ בּ ֹקֶ ר
ימר ָדא אוֹ ַריְ ָתא ַ ּדעֲ לָ ָתא ִהיא עֲ לָ ָתא ) ַעל(
תוקַ ד בּ וֹ ) :ב( ּ ַפ ּקֵ ד יָת אַ הֲ רֹן וְ יָת ְּבנוֹ ִהי ְל ֵמ ַ
וְ אֵ ׁש הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ּ ּ
יה:
יליָא ַעד צַ ְפ ָרא וְ אֶ ּ ׁ ָש ָתא ְד ַמ ְד ְּבחָ א ְּתהֵ א י ְָק ָדא בֵ ּ
ְ ּד ִמ ּתוֹ ְק ָדא ַעל ַמ ְד ְּבחָ א כָ ל לֵ ְ

ֲשר
שרוֹ וְ הֵ ִרים אֶ ת הַ ֶ ּד ׁ ֶשן א ׁ ֶ
ומכְ נְ סֵ י בַ ד יִ ְל ַּב ׁש ַעל ְּב ָ ׂ
)ג( וְ לָ בַ ׁש הַ כּ ֹהֵ ן ִמ ּדוֹ בַ ד ּ ִ
ּתֹאכַ ל הָ אֵ ׁש אֶ ת הָ עֹלָ ה ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ָ ׂ
שמוֹ אֵ צֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ג( וְ לָ בַ ׁש ַהכּ ֹהֵ ן ִמ ּדוֹ בַ ד
ֲשר ּתֹאכַ ל הָ אֵ ׁש אֶ ת הָ עֹלָ ה ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
ומ ְכנְ סֵ י בַ ד יִ ְל ַּב ׁש ַעל ְ ּב ָ ׂשרוֹ וְ הֵ ִרים אֶ ת הַ ֶ ּד ׁ ֶשן א ׁ ֶ
ִּ
יה וְ י ְַפ ֵר ׁש יָת ִק ְט ָמא ִ ּדי
שמוֹ אֵ צֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ג( וְ י ְַל ּ ֵב ׁש ַּכהֲ נָא ְלבו ִּׁשין ְ ּדבוּץ ו ִּמ ְכנְ ִסין ְ ּדבוּץ י ְַל ּ ֵב ׁש ַעל ִּב ְס ֵר ּ
וְ ָ ׂ
ֵיה ִּב ְס ַטר ַמ ְד ְּבחָ א:
יש ִּו ּנ ּ
ֵתיכוּל אֶ ּ ׁ ָש ָתא יָת עֲ לָ ָתא ַעל ַמ ְד ְּבחָ א וִ ׁ ַ

חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה
)ד( ּופָ ׁ ַשט אֶ ת ְּבגָ ָדיו וְ לָ בַ ׁש ְּבגָ ִדים אֲחֵ ִרים וְ הוֹ צִ יא אֶ ת הַ ֶ ּד ׁ ֶשן אֶ ל ִמ ּ
חוץ
אֶ ל ָמקוֹ ם ָטהוֹ ר) :ד( ּופָ ׁ ַשט אֶ ת ְּבגָ ָדיו וְ לָ בַ ׁש ְ ּבגָ ִדים אֲחֵ ִרים וְ הוֹ צִ יא אֶ ת הַ ֶ ּד ׁ ֶשן אֶ ל ִמ ּ
לַ ּ ַמ ֲחנֶה אֶ ל ָמקוֹ ם ָטהוֹ ר:

)ד( וְ י ְַׁשלַ ח יָת ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ יִ ְל ַּב ׁש ְלבו ִּׁשין אָ ח ֳָרנִ ין וְ י ּ ֵַפק יָת ִק ְט ָמא ְל ִמ ָּב ָרא

יתא לַ אֲ ַתר ְ ּדכֵ י:
ְל ַמ ְׁש ִר ָ

וב ֵער ָעלֶ יהָ הַ כּ ֹהֵ ן ֵעצִ ים ַּבבּ ֹקֶ ר
תוקַ ד בּ וֹ לֹא ִת ְכ ּ ֶבה ּ ִ
)ה( וְ הָ אֵ ׁש ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ּ ּ
ַּבבּ ֹקֶ ר וְ ָע ַר ְך ָעלֶ יהָ הָ עֹלָ ה וְ ִה ְק ִטיר ָעלֶ יהָ חֶ ְלבֵ י הַ ּ ְׁשלָ ִמים) :ה( וְ הָ אֵ ׁש ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ

וב ֵער ָעלֶ יהָ הַ כּ ֹהֵ ן ֵעצִ ים ַּבבּ ֹקֶ ר ַּבבּ ֹקֶ ר וְ ָע ַר ְך ָעלֶ יהָ הָ עֹלָ ה וְ ִה ְק ִטיר
תוקַ ד בּ וֹ לֹא ִת ְכ ּ ֶבה ּ ִ
ּ ּ
יה לָ א ִת ְּטפֵ י וְ י ְַב ַער עֲ לַ ּה ַּכהֲ נָא אָ ַעיָּא ִּבצְ פַ ר
ָעלֶ יהָ חֶ ְלבֵ י הַ ּ ְׁשלָ ִמים) :ה( וְ אֶ ּ ׁ ָש ָתא ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְתהֵ י י ְָק ָדא בֵ ּ
ִּבצְ פָ ר וְ י ְַס ַ ּדר עֲ לַ ּה עֲ לָ ָתא וְ י ּ ֵַסק עֲ לַ ּה ּ ַת ְר ּ ֵבי נִ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא:

תוקַ ד ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ לֹא ִת ְכ ּ ֶבה:
)ו( אֵ ׁש ּ ָת ִמיד ּ ּ
ִת ְכ ּ ֶ
ירא ְּתהֵ י י ְָק ָדא ַעל ַמ ְד ְּבחָ א לָ א ִת ְּטפֵ י:
בה) :ו( אֶ ׁ ָש ָתא ְּת ִד ָ

)ו(

תוקַ ד ַעל הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ לֹא
אֵ ׁש ּ ָת ִמיד ּ ּ

רש"י
)ב( צו את אהרן ] -ת"כ[ אין צו אלא לשון
זרוז מיד ולדורות אר"ש ביותר צריך הכתוב
לזרז במקום שיש בו חסרון כיס :זאת תורת
העולה וגו'  -הרי הענין הזה בא ללמד על
הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה
וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ואיזה
אם עלה לא ירד שכל תורה לרבות הוא בא
לומר תורה אחת לכל העולים ואפי' פסולין
שאם עלו לא ירדו :הוא העולה  -למעט את
הרובע ואת הנרבע וכיוצא בהן שלא היה
פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו לעזרה ]כל
הענין בת"כ וזבחים פ"ג ופ"ד[:

)ג( מדו בד  -היא הכתונת ומה ת"ל מדו
שתהא כמדתו :על בשרו  -שלא יהא דבר
חוצץ בינתים ]ת"כ ערכין ג[ :והרים את הדשן
 היה חותה מלא המחתה מן המאוכלותהפנימיות ונותנן במזרחו של כבש ]תמיד כד[:
הדשן אשר תאכל האש את העולה -
ועשאתה דשן מאותו דשן ירים תרומה .ושמו
אצל המזבח ) -על המזבח .מצא איברים
שעדיין לא נתאכלו מחזירן על המזבח לאחר
שחתה גחלים אילך ואילך ונטל מן הפנימיות
שנאמר את העולה על המזבח .בר"י(:
)ד( ופשט את בגדיו ] -יומא כג[ אין זו חובה
אלא ד"א שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים
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תקדים ]פסחים נח[ )בר"י מנין שלא יהא דבר
קודם על המערכה לתמיד של שחר ת"ל
העולה עולה ראשונה( :חלבי השלמים  -אם
יביאו שם שלמים ורבותינו ]שם[ למדו מכאן
עליה על עולת בוקר השלם כל הקרבנות
כולם מכאן שלא יהא דבר מאוחר לתמיד של
בין הערבים:
)ו( אש תמיד ] -יומא מד[ אש שנא' בה תמיד
היא שמדליקין בה את הנרות שנא' בה ]שמות
כז[ להעלות נר תמיד אף היא מעל המזבח
החיצון תוקד :לא תכבה  -המכבה אש על
המזבח עובר בשני לאוין:

שהוא משמש בהן תמיד בגדים שבשל בהן
קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו לכך
ולבש בגדים אחרים פחותין מהן :והוציא את
הדשן ] -תמיד כח[ הצבור בתפוח כשהוא
רבה ואין מקום למערכה מוציאו משם ואין
זה חובה בכל יום אבל התרומה חובה בכל
יום:
)ה( והאש על המזבח תוקד בו  -ריבה כאן
קידות הרבה על מוקדה ואש המזבח תוקד בו
והאש על המזבח תוקד בו אש תמיד תוקד על
המזבח כולן נדרשו במס' יומא ]דף כח[
שנחלקו רבותינו במנין המערכות שהיו שם:
וערך עליה העולה  -עולת תמיד היא

נביא

– ירמיה ז' כא'-כו'

לו
פו ַעל זִ ְבחֵ יכֶ ם וְ ִא ְכ ּ
)כא( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל עֹלוֹ ֵתיכֶ ם ְס ּ
שר) :כא( כדנן אמר יי צבאות אלהא דישראל עלותכון אוסיפו על נכסת קודשיכון ואכולו בסרא:
בָ ָ ׂ
יאי\{ אוֹ ָתם
יא \}הוֹ צִ ִ
)כב( ִּכי לֹא ִד ַּב ְר ִּתי אֶ ת אֲבוֹ ֵתיכֶ ם וְ לֹא צִ וִ ּ י ִתים ְּביוֹ ם הוֹ צִ ִ
דבְ ֵרי עוֹ לָ ה וָ זָבַ ח) :כב( ארי לא מללית עם אבהתכון ולא פקדתינון ביומא
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ַעל ִ ּ
דאפקית יתהון מארעא דמצרים על עסקי עלון ונכסת קודשין:

יתי לָ כֶ ם
עו ְבקוֹ ִלי וְ הָ יִ ִ
)כג( ִּכי ִאם אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה צִ וִ ּ ִ
יתי אוֹ ָתם לֵ אמֹר ִׁש ְמ ּ
ְ
ֲשר אֲצַ ּוֶה אֶ ְתכֶ ם ְל ַמ ַען
יו ִלי ְל ָעם וַ הֲלַ ְכ ּ ֶתם ְּבכָ ל הַ ֶ ּד ֶרך א ׁ ֶ
לֵ אל ִֹהים וְ אַ ּ ֶתם ִּת ְה ּ
יטב לָ כֶ ם) :כג( אלהין ית פתגמא הדין פקדית יתהון למימר קבילו למימרי ואהוי לכון לאלהא ואתון
יִ ַ
תהון קדמי לעם ותהכון בכל אורחא דאפקיד יתכון בדיל דייטב לכון:

יו
רות ִל ָּבם הָ ָרע וַ יִ ּ ְה ּ
כו ְּבמ ֵֹעצוֹ ת ִּב ְׁש ִר ּ
טו אֶ ת אָ זְ נָם וַ יּ ְֵל ּ
עו וְ לֹא ִה ּ ּ
)כד( וְ לֹא ׁ ָש ְמ ּ
ְלאָ חוֹ ר וְ לֹא ְלפָ נִ ים) :כד( ולא קבילו ולא ארכינו ית אודניהון ואזלו בעצתהון בהרהור לבכון בישא
ואחזרו בפולחני קדל ולא שויאו דחלתי לקביל אפיהון:

או אֲבוֹ ֵתיכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ַעד הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה וָ אֶ ְׁשלַ ח
)כה( ְל ִמן הַ ּיוֹ ם א ׁ ֶ
ֲשר יָצְ ּ
שלֹחַ ) :כה( למן יומא דנפקו אבהתכון מארעא
יאים יוֹ ם הַ ְׁש ּ ֵכם וְ ׁ ָ
אֲ לֵ יכֶ ם אֶ ת ָּכל עֲ בָ ַדי הַ נְּ ִב ִ
דמצרים עד יומא הדין ושלחית לותכון ית כל עבדי נבייא יום מקדים ומשלח:

עו ֵמאֲבוֹ ָתם:
טו אֶ ת אָ זְ נָם וַ יּ ְַק ׁש ּו אֶ ת ָע ְר ּ ָפם הֵ ֵר ּ
עו אֵ לַ י וְ לֹא ִה ּ ּ
וְ לוֹ א ׁ ָש ְמ ּ

)כו(
ולא קבילו למימרי ולא ארכינו ית אודניהון וקשיאו ית קדלהון אבאישו מאבהתהון:

)כו(

רש"י
)כא( עולותיכם  -שאתם מקריבים כליל טוב
לכם שתוסיפו אותם על שלמיכם ותקריבו
אותם שלמים ותאכלו הבשר שהרי אינם
מקובלות לפני ולמה תפסידום:

)כב( ביום הוציאי אותם  -תחלת תנאי לא
היתה אלא אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם
את בריתי והייתם לי סגול' )שמות יט(:
)כד( בשרירות לבם  -במראה לבם לשון
אשורנו )במדבר כד(:
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)כה( יום השכם ושלוח  -מידי יום ביום

כתובים

השכם ושלוח:

 -משלי פרק כב' י'-טו'

ּגָ ֵר ׁש לֵ ץ וְ יֵצֵ א ָמדוֹ ן וְ יִ ְׁשבּ ֹת ִ ּדין וְ קָ לוֹ ן:

) י(
וצערא:

)י( תרך לממקנא ואפיק לתגרנא ויבטל דינא

הו ֶמלֶ ְך:
} ְטהָ ר{ לֵ ב חֵ ן שְׂ פָ ָתיו ֵר ֵע ּ

)יא( אֹ הֵ ב ְטהָ ור
דשפותיה יתחבר למלכא:

רו ָד ַעת וַ יְ סַ ֵּלף ִ ּדבְ ֵרי ֹבגֵד:
ֵעינֵי יְ הֹוָ ה נָצְ ּ

) יב(
מליהון דבזוזי:

)יב( עינוי דאלהא נטרן ידיעתא ומטלטל

חוץ ְּבתוֹ ְך ְרחֹבוֹ ת אֵ ָרצֵ חַ :
אָ ַמר ָעצֵ ל א ֲִרי בַ ּ

)יג(
לברא ובינת שוקי מתקטלנא:

)יא( רחם אלהא דכי לבא ובחסדא

)יג( אמר עטלא בחכיננותיה אריא אית

עום יְ הֹוָ ה יִ ּ ָפול }יִ ּ ָפל ׁ ָשם{:
)יד( ׁש ּוחָ ה עֲ מֻ ּקָ ה ּ ִפי זָרוֹ ת זְ ּ

)יד( גומצא עמקתא פומא דנוכריתא

ומן דמרגז קדם אלהא נפל תמן:

נו:
ִאוֶ ּ לֶ ת ְק ׁש ּ ָ
מוסָ ר י ְַרחִ יקֶ ּנָה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ורה ְבלֶ ב נ ַָער ׁ ֵשבֶ ט ּ

)טו(
דטליא שבטא דמרדותא נרחקיה מניה:

)טו( שטיותא קטירא בלביה

רש"י
)י( גרש לץ  -יצר הרע:
)יא( אוהב טהר לב חן שפתיו  -מי ששפתיו
חן .רעהו מלך  -הקב"ה אוהבו ומחבבו:
)יג( אמר עצל ארי בחוץ  -איך אצא ללמוד

משנה

תורה:
)יד( שוחה עמוקה פי זרות  -פי עובדי
גלולים .זעום ה'  -מי שהקב"ה שונאו נופל
ונכשל בה .זעום  -נזוף מלפניו:

 -כלאים פרק א'

ועל ,הַ ּ ֻכ ְּס ִמין
זונִ ין אֵ ינָם ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה .הַ ּ ְׂשעוֹ ִרים וְ ִׁשבּ ֹלֶ ת ׁש ּ ָ
)א( הַ חִ ִּטים וְ הַ ּ ּ
עועית ,אֵ ינָם
וְ הַ ּ ִׁשיפוֹ ן ,הַ ּפוֹ ל וְ הַ ּ ַס ּ ִפיר ,הַ ּ ֻפ ְר ְק ָדן וְ הַ ּטֹפַ חּ ,ופוֹ ל הַ ָּלבָ ן וְ הַ ּ ְׁש ּ ִ
ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה:
רע"ב ) -א( החטין והזונין  -קורין לו
בערבי זיוא"ן :אינן כלאים זה בזה  -לפי
שכשהשחיתו דור המבול את דרכם היתה
הארץ גם היא מזנה את פירותיה ,והיו
זורעים חטים ומוציאה זונין ,הלכך לא הוי
כלאים עם החטים ,אבל עם שאר מיני
תבואה הוי כלאים ,ואף על גב דלא חזי
למאכל אדם ,מכל מקום כיון שמוליכים אותו
ממקום למקום למאכל יונים הוי כלאים:
השעורים ושבולת שועל  -כל השנויים
במשנה זוג זוג אינם כלאים זה בזה ,אחד
מזוג זה ואחד מזוג זה הם כלאים זה בזה.

והא דאמרינן במנחות )דף ע (.הכוסמין מין
חטים ושיפון מין שעורים הני מילי לענין
חלה שמצטרפין זה עם זה לשיעור חלה ,אבל
לענין כלאים הוי כלאים זה בזה :ושבולת
שועל  -שעורים מדבריים ובלע"ז אוי"נא:
כוסמין  -בלשון לע"ז אספילט"א :שיפון -
בלע"ז סיגל"א .ומשום דכוסמין ושיפון דמו
להדדי אינם כלאים זה בזה :והספיר  -יש
אומרים ציצרקל"א בלע"ז .ורמב"ם פירש
שקורין לו בערבי מא"ש :הפורקדן  -רמב"ם
פירש שהוא זרע דק שקורין לו בערבי
גילבא"ן :וטופח  -הוא קטנית שגרגריו
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חק לישראל – פרשת צו יום א'
עגולים לבנים וקורין לו קורטמא"ן .ואני
שמעתי שטופח הוא שקורין לו גילבא"ן:
והשעועית  -קורין לו בערבי לוביא"ה :אינם

כלאים זה בזה  -אם זרע כל אחד עם בן
זוגו:

הודה אוֹ ֵמרִּ ,כ ְלאָ יִ םֲ .חז ֶֶרת
)ב( הַ ִ ּק ּ ׁש ּות וְ הַ ּ ְמלָ ְפפוֹ ן ,אֵ ינָם ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ש ֶדה,
ש ֶדהֻ ּ ,כ ְס ָּבר וְ כֻ ְס ַּבר ָ ׂ
ישי ָ ׂ
וכ ֵר ׁ ֵ
ישים ּ ְ
ש ֶדהְּ ,כ ֵר ִׁ
וַ ֲחז ֶֶרת ּגַ ִ ּלים ,עֻ ְל ִׁשין וְ עֻ ְל ׁ ֵשי ָ ׂ
רוב ,אֵ ינָם
מוצָ הּ ,ופוֹ ל הַ ּ ִמצְ ִרי וְ הֶ חָ ּ
ודלַ ַעת הַ ּ ִמצְ ִרית וְ הָ ְר ּ
חַ ְר ָ ּדל וְ חַ ְר ָ ּדל ִמצְ ִריְ ּ ,
ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה:
רע"ב ) -ב( הקישות  -קשואין שקורין
בערבי פאקו"ס ובלע"ז קוקומברו"ש:
והמלפפונות  -נקראים בערבי כייא"ר
ובלע"ז ציטרול"י :רבי יהודה אומר כלאים -
ואין הלכה כר' יהודה :חזרת וחזרת גלים -
החסא הגדילה בגנים ,והחסא הגדילה
בהרים :עולשים  -של גנים :ועולשי שדה -
ונקראים בערבי הנדב"י :בכרישין  -של גינה:
וכרישי שדה  -והם הנקראים בערבי כורא"ת

ובלע"ז פורו"ש :כוסבר  -כך שמו בערבי,
כוליי"נדרו בלע"ז ,תרגום ירושלמי כזרע גד
כבר זרע כוסבר :והרמוצה  -דלעת מרה
שממתקים אותה ברמץ כלומר ,באפר חם
שיש בו רשפי אש ,לפיכך קורין לה רמוצה:
ופול המצרי  -פאסול"י בלע"ז :והחרוב -
מין קטנית וקורין לו חרוב ,לפי שתרמיליו
שהזרע בתוכו הן דקים ועקומין כחרובין והוא
ממין פול המצרי:

עונִ ים ,אֵ ינָם ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה
רוב וְ הַ ְּתרוֹ ְבתוֹ ר ,הַ ְּת ָר ִדים וְ הַ ְ ּל ּ
ָפוץ ,וְ הַ ְּכ ּ
)ג( הַ ֶּלפֶ ת וְ הַ ּנ ּ
צול ,וְ הַ ּתֻ ְרמוֹ ס
בָ זֶה .הוֹ ִסיף ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,הַ ּ ׁש ּום וְ הַ ּ ׁש ּ ָ
ומנִ ית ,הַ ָּבצָ ל וְ הַ ְּבצַ ְל ּ
וְ הַ ּ ְפלַ ְסלוֹ ס ,אֵ ינָן ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה:
רע"ב ) -ג( והנפוץ  -הוא מין צנון ועליו
דומים לעלי הלפת ,הלכך לא הוי כלאים:
והתרובתור  -מין כרוב שהקלחים שלו דקים:
תרדין  -בערבי סילק"א ,ובלע"ז בליט"י:
לעונין  -בערבי קט"ף ,ובלע"ז ארמולא"ש:
השומנית  -שום מדברי ,והוא קטן מן השום

הגדל בגנים :בצלצול  -בצל מדברי קטן
משאר בצלים לפיכך נקרא בצלצול :פלוסלוס
 מין תורמוס הוא ,ותורמוס מין קטניתידוע מר מאד ,ששולקים אותו שבע פעמים
ואוכלים אותו בקנוח סעודה:

ישים וְ הָ עֻ זְ ָר ִדים ,אֵ ינָם ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה
תומ ִלין ,וְ הַ ּ ְפ ִר ִׁ
)ד( ּובָ ִאילָ ן ,הָ אֲגָ ִסים וְ הַ ְ ּק ֻר ְס ּ ּ ֵ
ימין ,אַ ף ַעל ּ ִפי
בָ זֶה .הַ ּ ַת ּפ ּוחַ וְ הַ חַ זְ ָרד ,הַ ּ ַפ ְר ְס ִקים וְ הַ ּ ְׁשקֵ ִדין ,וְ הַ ּ ִׁשיז ִָפין וְ הָ ִר ִ
ׁ ֶש ּדוֹ ִמין זֶה לָ זֶהִּ ,כ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה:
רע"ב ) -ד( אגסים  -בערבי אגא"ס,
ובלע"ז פירא"ש :קרוסטומלין  -מין אגסים
קטנים הדומים לעפצים שקורין מילי"ן:
פרישים  -הם חבושים בערבי ספרג"ל,
ובלע"ז קודוניי"ש :עוזרדים  -בערבי זערו"ד
ובלע"ז סורבא"ש :חזרד  -תפוח יערי ,תרגום

וכפתור וחיזר ]צריך לומר וחזור[ :אפרסקים
 בלע"ז פירשאג"ס וכשהן קטנים דומיןלשקדים :שיזפין  -הרכיב זיתים על רימון
נפיק מנהון שיזפין :רימין  -בערוך פירש
פולצדקא"י בלע"ז:

מוצָ ה ,אַ ף
ָפוץ ,הַ חַ ְר ָ ּדל וְ הַ ַּל ְפסָ ןְ ּ ,
ודלַ ַעת יְ וָ נִ ית ִעם הַ ּ ִמצְ ִרית וְ הָ ְר ּ
)ה( הַ ְּצנוֹ ן וְ הַ ּנ ּ
ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּדוֹ ִמין זֶה לָ זֶהִּ ,כ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה:
רע"ב ) -ה( הצנון והנפוץ  -אף על פי
שהפרי והעלים דומין זה לזה ,הן כלאים זה
בזה לפי שאין טעם הפרי דומה ,שהלכו בזה

אחר טעם הפרי :לפסן  -פירש בערוך
מרוי"ו בלע"ז:
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חק לישראל – פרשת צו יום א'
ועל ,הָ ִעזִ ּים וְ הַ ְּצבָ ִאים ,הַ יְ ּ ֵע ִלים וְ הָ ְרחֵ ִלים,
)ו( הַ זְ ּאֵ ב וְ הַ ּ ֶכלֶ בֶ ּ ,כלֶ ב הַ ּ ֻכ ְפ ִרי וְ הַ ּ ׁש ּ ָ
הַ ּס ּוס וְ הַ ּ ֶפ ֶרד ,הַ ּ ֶפ ֶרד וְ הַ חֲמוֹ ר ,הַ חֲמוֹ ר וְ הֶ ָערוֹ ד ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּדוֹ ִמין זֶה לָ זֶה,
ִּכ ְלאַ יִ ם זֶה בָ זֶה:
רע"ב ) -ו( כלב הכופרי  -כלב שמגדלים
בני הכפרים והוא קטן ודומה לשועל:

היעלים  -מין חיה ,ואקו מתרגמינן ויעלא:
ערוד  -חמור הבר:

יאין ִאילָ ן ְּב ִאילָ ן ,י ָָרק ְּבי ָָרק ,וְ לֹא ִאילָ ן ְּבי ָָרק ,וְ לֹא י ָָרק ְּב ִאילָ ןַ .ר ִּבי
)ז( אֵ ין ְמ ִב ִ
הודה ַמ ִּתיר י ָָרק ְּב ִאילָ ן:
יְ ּ ָ
רע"ב ) -ז( אין מביאין אילן באילן  -אין
מרכיבין אילן מאכל באילן מאכל מין בשאינו
מינו ,או אילן סרק באילן מאכל ,אבל אילן
סרק באילן סרק כיון שאין שום אחד מהם

עושה פרי ,כמין אחד חשוב ושרי :ירק בירק
 מין בשאינו מינו :רבי יהודה מתיר ירקבאילן  -ואין הלכה כר' יהודה:

יבין ּ ֵפיגָ ם ַעל ּגַ ּ ֵבי ִק ָ ּדה
)ח( אֵ ין נוֹ ְט ִעין יְ ָרקוֹ ת ְּבתוֹ ְך סַ ָ ּדן ׁ ֶשל ִׁש ְק ָמה .אֵ ין ַמ ְר ִּכ ִ
ֲצוב,
חור ׁ ֶשל ְּתאֵ נָה ְלתוֹ ְך הַ ח ּ
הוא י ָָרק ְּב ִאילָ ן .אֵ ין נוֹ ְט ִעין יִ ּ
ְלבָ נָהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ְ
ׁ ֶשיְ ּהֵ א ְמקֵ רוֹ  .אֵ ין ּתוֹ ח ֲִבין זְ מוֹ ָרה ׁ ֶשל ּגֶפֶ ן ְלתוֹ ך הָ אֲבַ ִּטיחַ ֶ ׁ ,ש ְּתהֵ א זוֹ ֶרקֶ ת
הוא ִאילָ ן ְּבי ָָרק .אֵ ין נוֹ ְתנִ ין ז ֶַרע ְ ּדלַ ַעת ְלתוֹ ְך
ֵמ ֶ
ימיהָ ְלתוֹ כוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
הוא י ָָרק ְּבי ָָרק:
הַ חַ ָּל ִמיתֶ ׁ ,ש ְּתהֵ א ְמ ׁ ַש ּ ַמ ְר ּתוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ

רע"ב ) -ח( שקמה  -אילן תאנה שגדל
ביערים :סדן של שקמה  -לאחר שנחתך
ונשארו שרשיו בארץ נקרא סדן ואין נוטעין
ירק לתוכו דהוי ירק באילן :פיגם  -עשב
שקורין רוד"א בלע"ז :קדה  -מין אילן של
בשמים תרגום קדה קציעה ,וכתיב )תהלים
מה( מור ואהלות קציעות כל בגדותיך :החצוב

 מין ירק ששרשיו יורדים בעומק הארץביושר ואינם נוטים לכאן ולכאן ,ובו תיחם
יהושע את הארץ :מקירו  -מלשון קור שתהא
התאנה מקררת החצוב שהוא חם ביותר.
פירוש אחר שתהיה עליו לצל לשון קורה:
מימיה לתוכה  -שהאבטיח לח ומלא מים:
חלמית  -בערבי כובוז"א ובלע"ז מלוו"א:

יו ִמ ְקצָ ת ָעלָ יו ְמג ִ ֻּלין ,אֵ ינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש
)ט( הַ ּטוֹ ֵמן לֶ פֶ ת ּוצְ נוֹ נוֹ ת ּ ַתחַ ת הַ ּגֶ פֶ ןִ ,אם הָ ּ
יעית ,וְ לֹא ִמ ּ ׁש ּום ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ,וְ נִ ּ ָט ִלים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת.
לֹא ִמ ּ ׁש ּום ִּכ ְלאַ יִ ם ,וְ לֹא ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ִב ִ
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ ִּכ ְלאַ יִ ם
הַ ּזוֹ ֵר ַע ִח ּ ָטה ּושְׂ עוֹ ָרה ְּכאַ חַ תֲ ,ה ֵרי זֶה ִּכ ְלאָ יִ םַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וש ּ ֵתי שְׂ עוֹ ִרים ,אוֹ ִח ָטה ּושְׂ עוֹ ָרה
הו ְׁש ּ ֵתי ִח ִּטים ּושְׂ עוֹ ָרה ,אוֹ ִח ּ ָטה ּ ְׁ
ַעד ׁ ֶשיְ ּ ּ
וְ כֻ ּ ֶס ֶמת:
רע"ב ) -ט( הטומן לפת וצנונות  -כדי
שיהיו נשמרים תחת הקרקע שלא כדרך
שתילה ,גלי דעתיה שאינו רוצה בהשרשתן.
כגון שטמן אגודה של לפת ואגודה של צנונות
יחד :אם היו מקצת עלין מגולין  -משום
שבת נקטיה ,דאם היו כל העלין מכוסין אי
אפשר ליטלו אם לא שיזיז עפר בידים :לא
משום כלאים ולא משום שביעית  -לא
משום זורע כלאים ,ולא משום זורע
בשביעית .אי נמי אפילו הוסיף מאתים משום
כלאים שרי דלאו דרך זריעה הוא ,ואם היה

מששית ונכנסו לשביעית ,והוציאו ספיחים
כדרך שמוסיפים הבצלים בתלוש ,אין בהם
משום ספיחי שביעית :ולא משום מעשרות -
אינו חייב לעשר כשיתלוש אותם ממקום
שהטמינם דכתיב )ויקרא כז( וכל מעשר
הארץ מזרע הארץ ,והאי לאו זריעה היא:
וניטלים בשבת  -דכתלושים דמו ואוחז
בעלים המגולים ומוציאן ,ואף על גב דמזיז
עפר ממקומו ,טלטול מן הצד לצורך דבר
היתר ואינו נוגע בדבר האסור מותר :עד
שיהיו שתי חטים ושעורה  -טעמא דר'
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יהודה משום דכתיב )שם יט( שדך לא תזרע
כלאים ,וסבר דהקרקע בלא זרע לא איקרי
שדה ,ומשמע לא תזרע כלאים בהדי שדך
שנזרע כבר ,וכן )דברים כב( לא תזרע כרמך
כלאים ,לא תזרע כלאים דהיינו שני מיני
זרעים בהדי כרמך ,ולא מחייב בכלאי הכרם
עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד.

גמרא

ואין הלכה כרבי יהודה .דקרקע אף על פי
שאינה זרועה קרויה שדה ,אבל אינו קרוי
כרם בלא חרצן ,הלכך הזורע חטה ושעורה
כאחד חייב משום כלאי זרעים ,ואינו חייב
משום כלאי הכרם ,עד שיזרע חטה ושעורה
וחרצן במפולת יד:

 -ברכות דף כג' ע"א

תנו רבנן הנצרך לנקביו אל יתפלל ואם התפלל תפלתו תועבה אמר רב
זביד ואיתימא רב יהודה לא שנו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו אבל אם
יכול לשהות בעצמו תפלתו תפלה ועד כמה אמר רב ששת עד פרסה
איכא דמתני לה אמתניתא במה דברים אמורים כשאין יכול לעמוד על
עצמו אבל אם יכול לעמוד על עצמו תפלתו תפלה ועד כמה אמר רב
זביד עד פרסה אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן הנצרך לנקביו
הרי זה לא יתפלל משום שנאמר הכון לקראת אלהיך ישראל ואמר רבי
שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב שמור רגלך כאשר תלך אל
בית האלהים שמור עצמך שלא תחטא ואם תחטא הבא קרבן לפני וקרוב
לשמע )דברי חכמים( אמר רבא הוי קרוב לשמוע דברי חכמים שאם
חוטאים מביאים קרבן ועושים תשובה מתת הכסילים ]זבח[ אל תהי
ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה כי אינם יודעים
לעשות רע אי הכי צדיקים נינהו אלא אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים
קרבן ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים אם על הרעה הם מביאים
אמר הקדוש ברוך הוא בין טוב לרע אינן מבחינים והם מביאים קרבן לפני
רב אשי ואיתימא רבי חנינא בר פפא אמר שמור נקביך בשעה שאתה עומד
בתפלה לפני:
רש"י על הגמרא
ועד כמה  -יכול להעמיד עצמו מנקביו
שיהא מותר להתחיל בתפלה :איכא דמתני -
להאי ,במה דברים אמורים במתניתא גופא,
ולא משמעתא דרב זביד ורב יהודה ,וכי איירי
אינהו בשיעורא הוא דאיירי :שמור עצמך
שלא תחטא  -ותצטרך רגלך ללכת אל בית

האלהים להביא חטאת :הוי קרוב לשמוע -
תשובה בהבאת קרבנך ,מתת אותו ככסילים
בלא תשובה :שמור נקביך  -מבין רגליך ,כמו
להסך את רגליו )שמואל א' כ"ד( ,שמור
נקביך שלא יפיחו:
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זוהר

– צו דף ל' ע"ב

זֶה קָ ְר ָּבן אַ ֲהרֹןִ .ר ִּבי ִחזְ ִק ּיָה ּ ָפ ַתח) ,תהלים קמה( צַ ִ ּדיק יְ ָי' ְּבכָ ל ְ ּד ָרכָ יו וְ חָ ִסיד
ָשא
ְּבכָ ל ַמעֲ ָ ׂשיו .צַ ִ ּדיק יְ ָי ְּבכָ ל ְ ּד ָרכָ יו ,הָ א ּ ָתנֵינָןַּ ,כ ָמה ִאית לוֹ ן ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
יהו ְלבַ רְּ .דהָ א ְּבכָ ל יוֹ ָמא
ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ִּביקָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
טו מֵ אָ ְרחַ יְ ּ
אריהוֹ ן ,וְ לָ א יִ ְס ּ
ימא:
וְ יוֹ ָמא ִ ּדינָא ּ ָתלֵ י ְּב ָע ְל ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּד ָע ְל ָמא ַעל ִ ּדינָא ִא ְת ְּב ֵרי וְ קַ יְ ּ ָ
וְ ַעל ָ ּדאָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא ֵמחוֹ בוֹ יּ ְ ,דלָ א י ַָדע זִ ְמנָא ְ ּד ִדינָא ׁ ַש ְריָא עֲ לוֹ י.
יה ְלבַ רִּ ,דינָא ׁ ַש ְריָא עֲ לוֹ י .וְ לָ א
ית ּ
יהִּ ,דינָא ׁ ַש ְריָא עֲ לוֹ י .נָפַ ק ִמ ּ ֵב ֵ
ית ּ
י ִָתיב ְּבבֵ ֵ
יה ִאי לָ או .נ ִָפיק ְלאָ ְרחָ אַ ,על אַ חַ ת ַּכ ָמה וְ כַ ּ ָמהְּ ,דהָ א ְּכ ֵדין
ית ּ
תוב ְלבֵ ֵ
י ַָדע ִאי יְ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים פה( צֶ ֶדק ְלפָ נָיו יְ הַ ֵּל ְךְּ .בגִ ין ָּכךְ,
ִ ּדינָא נ ְָפקָ א קַ ּ ֵמ ּ
יה ,ה ֲָדא ּ
ֲמי קָ ֵמי ַמ ְל ָּכאְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְׁש ְּתזִ יב ִמן ִ ּדינָאְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא
ול ִמ ָּב ֵעי ַרח ֵ
ָּב ֵעי ְלאַ ְק ְ ּד ָמא ּ ְ
הוא ִד ְכ ִתיב,
ְּד ׁ ַש ְריָא ְּב ָע ְל ָמאּ ְ .דהָ א ָּכל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ׁ ַש ְריָא ִ ּדינָא ְּב ָע ְל ָמא ,ה ֲָדא ּ
)תהלים ז( וְ אֵ ל זוֹ ֵעם ְּבכָ ל יוֹ ם:
הוא,
רו חַ ְב ַר ּיָיא ,אֵ ל ְּבכָ ל ַ
הַ ְׁש ּ ָתא ִאית ְל ֵמ ַ
אֲתר חֶ סֶ ד ּ
ימר ,הָ א ּ ָתנֵינָן ,וְ ִא ְּתעֲ ּ
ירו ְ ּדחָ ְכ ָמה ִע ָּלאָ ה ,וְ אַ ְּת אַ ְמ ַרת
ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )דברים י( הָ אֵ ל הַ ּגָ דוֹ ל ,וְ ָדא נְ ִה ּ
וְ אֵ ל זוֹ ֵעם ְּבכָ ל יוֹ םָ ׁ ,ש ִביק ְק ָרא ָּכל ִא ֵּלין ְׁש ָמהָ ן ,וְ אָ ִחיד ְּבהַ איִ ,אי הָ ִכי לָ א
יה ִ ּדינָא ,אוֹ נוֹ ִקים
ילי .וְ עוֹ דּ ִ ,דכְ ִּתיב) ,ישעיה ט( אֵ ל גִּ בּ וֹ ר ,אוֹ נוֹ ִקים לֵ ּ
ימין ִמ ֵּ
קַ יְ ִ
ֲמי:
יה ַרח ֵ
לֵ ּ
ְ
ינון ִּכ ְת ִרין
אֶ ָּלא הָ ִכי ְׁש ַמ ְענָא ,חַ יָּיבַ יָּא ְמהַ ּ ְפכֵ י ַרח ֵ
ֲמי ְל ִדינָאּ ְ .דלֵ ית לָ ך ְּבכָ ל ִא ּ ּ
ֲמי .וְ חַ ּיָיבַ ּיָא,
ֲמי ְּב ִדינָא ,וְ ִדינָא ְּב ַרח ֵ
ישאְּ ,דלָ א ְּכ ִלילָ ן ַרח ֵ
ִע ָּל ִאין ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ֲמי ְל ִדינָא:
ְמהַ ּ ְפכֵ י ַרח ֵ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב אֵ ל גִּ בּ וֹ ר ,אֶ ָּלא אֵ ל זוֹ ֵעם ְּבכָ ל
יה ִר ִּבי יְ ּ ָ
אָ ַמר לֵ ּ
הודהַ ׁ ,ש ּ ִפיר ְּבהַ ּ
ימא ְּב ִדינָאֵ ּ ,בין ִ ּד ְבנֵי ָע ְל ָמא ז ַָּכ ִאיןֵ ּ ,בין
הוּ ְ ,דהָ א ְּבכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא קַ יְ ּ ָ
יוֹ ם ַמ ּ
יה ְל ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן .אָ ַמר לוֹ ן ,וַ ַ ּדאי
ילו לֵ ּ
יד ּ
ְּדלָ א זַ ָּכ ִאין .לָ א הֲוָ ה ִּב ֵ
תו ׁ ָש ִא ּ
יה ,אָ ּ
הוא )דף
אֵ ל זוֹ עֵ ם ְּבכָ ל יוֹ ם ,וְ הָ א ּ ְ
הוא ִ ּדינָאְ ,לזִ ְמנִ ין ּ
מוהָ חַ בְ ַר ּיָיאְ ,לזִ ְמנִ ין ּ
אוק ּ
הוא חֶ סֶ ד .וְ ִאי לָ א ז ַָּכאן,
ֲמיִ .אי ַז ָּכ ִאין ְּבנֵי ָע ְל ָמא ,הָ א אֵ ל קַ יְ ּ ָ
ל"א ע"א( ַרח ֵ
ימא ,וְ ּ
ימא ְּבכָ ל יוֹ ָמא:
ימא ,וְ ִא ְק ֵרי גִּ בּ וֹ ר ,וְ ַעל ָ ּדא קַ יְ ּ ָ
הָ א אֵ ל קַ יְ ּ ָ
הוא,
ַ
הוא ,אֵ ל ְּבכָ ל
ירו )רב( ְ ּדחָ ְכ ְמ ָתא ִע ָּלאָ ה ּ
אֲתר ,נְ ִה ּ
אֲ בָ ל ִמ ָּלה ׁ ַש ּ ִפיר ּ
יה ְּבכָ ל יוֹ ָמאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים נב( חֶ סֶ ד אֵ ל ָּכל הַ ּיוֹ ם.
יומ ּ
ימא ְּב ִק ּ ּ ֵ
וְ קַ יְ ּ ָ
וְ ִא ְל ָמלֵ א ְ ּדהַ אי אֵ ל ִא ְּת ַער ְּב ָע ְל ָמא ,לָ א י ִָכיל ָע ְל ָמא ְל ֵמיקָ ם א ֲִפילּ ּו ׁ ַשעֲ ָתא
הוא ִד ְכ ִתיב,
ח ֲָדאִ ,מ ּקַ ּ ֵמי ִ ּדינִ ין ּ ַת ִ ּק ִ
יפין ְ ּד ִמ ְתעֲ ִרין ְּב ָע ְל ָמא ְּבכָ ל יוֹ ָמא ,ה ֲָדא ּ
)בראשית ב( אֵ ֶּלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ ְּב ִה ָּב ְראָ ם ,אַ ל ִּת ְק ֵרי ְּב ִה ָּב ְראָ ם ,אֶ ָּלא
ינון
רותא ְ ּדאַ ְב ָרהָ ם קַ יְ ֵ
ְּבאַ ְב ָרהָ םְּ ,ב ִא ְת ָע ּ ָ
ימי ,וְ כַ ד ִא ְּת ַער אַ בְ ָרהָ ם ְּב ָע ְל ָמאָּ ,כל ִא ּ ּ
יה:
ימין קַ ּ ֵמ ּ
הו ְלבַ ר ,וְ לָ א קַ יְ ִ
ִ ּדינִ ין ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ְּבכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ָ ּדחֵ י ְל ּ
עום ְּבכָ ל יוֹ ם ,לָ א ְּכ ִתיב,
הוא ִד ְכ ִתיב ,וְ אֵ ל זוֹ ֵעם ְּבכָ ל יוֹ ם ,נִ זְ ָעם ,אוֹ זְ ּ
הֲ ָדא ּ
הוא
אֶ ָּלא זוֹ עֵ םְּ .בכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא ְ ּד ִדינָא ִא ְׁש ְּתכַ חָּ ,דחֵ י לוֹ ן ְלבַ ר ,וְ קַ יְ ּ ָ
ימא ּ
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הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים מב( יוֹ ָמם יְ צַ וְ ּ ה יְ ָי חַ ְס ּדוֹ  .וְ ִא ְל ָמלֵ א
ְּ
ומבָ ּ ֵסם ָע ְל ָמאֲ ,ה ָדא ּ
ֵיה
ימו ְּבגִ ינ ּ
ילו ִרגְ ָעא ח ֲָדא .וְ ַעל ָ ּדא כּ ָֹּלא קַ יְ ּ
הַ אי ,לָ א י ִָכיל ָע ְל ָמא ְל ֵמיקָ ם ֲא ִפ ּ
ְּדאַ בְ ָרהָ ם:
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"א
)טו( כל קרבנות הצבור זכרים וכן חטאות של צבור מן העז או מן הבקר ואין בהן מן
הכבשים וכל עולות הצבור מן הכבשים ומן הבקר ואין להן עולה מן העז כל חטאת
יחיד לנקבה ותאכל לכהנים ואינה באה מן הבקר חוץ משלש חטאות חטאת נשיא שהיא
עז ונאכלת וחטאת כהן משיח שהוא פר ונשרפת והוא פר הבא על כל המצות והשלישי
פר שמביא כהן גדול ביום הכפורים והוא חטאת ונשרף:
)טז( כל חטאות של צבור נאכלות חוץ משעיר של יום הכפורים שחבירו משתלח וכן
שעירי ע"ז ופר העלם ופר הבא על כל המצות ופר העלם נקראים פרים הנשרפין
ושעירי ע"ז נקראים שעירים הנשרפים הא למדת שחמש חטאות הם הנשרפות שתים
ליחיד ושלש לציבור:

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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