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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ב'
תורה -

ויקרא פרק א'

נו ְ ּבנֵי
כו ֵעצִ ים ַעל הָ אֵ ׁש) :ז( וְ נ ְָת ּ
נו ְּבנֵי אַ ֲהרֹן הַ כּ ֹהֵ ן אֵ ׁש ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ָע ְר ּ
)ז( וְ נ ְָת ּ
כו ֵעצִ ים ַעל הָ אֵ ׁש) :ז( וְ יִ ְּתנוּן ְּבנֵי אַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא אֶ ּ ׁ ָש ָתא ַעל ַמ ְד ְּבחָ א
אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן אֵ ׁש ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ָע ְר ּ
וִ יסַ ְ ּדרוּן אָ ַע ּיָא ַעל אֶ ּ ׁ ָש ָתא:

ֹאש וְ אֶ ת הַ ּ ָפ ֶדר ַעל הָ ֵעצִ ים
כו ְּבנֵי אַ ֲהרֹן הַ כּ ֹהֲנִ ים אֵ ת הַ נְּ ָת ִחים אֶ ת הָ ר ׁ
)ח( וְ ָע ְר ּ
כו ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֲ נִ ים אֵ ת הַ נְּ ָת ִחים אֶ ת
אֲ ׁ ֶשר ַעל הָ אֵ ׁש אֲ ׁ ֶ
שר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ח( וְ ָע ְר ּ
ֹאש וְ אֶ ת הַ ּפָ ֶדר ַעל הָ ֵע ִצים אֲ ׁ ֶשר ַעל ָהאֵ ׁש אֲ ׁ ֶשר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
הָ ר ׁ

)ח( וִ יסַ ְ ּדרוּן ְּבנֵי אַ הֲ רֹן ָּכהֲ ַניָּא יָת

ישא וְ יָת ּ ַת ְר ָּבא ַעל אָ ַע ּיָא ִ ּדי ַעל אֶ ׁ ָש ָתא ִּדי ַעל ַמ ְד ְּבחָ א:
אֶ ְב ַר ּיָא יָת ֵר ׁ ָ

וכ ָר ָעיו יִ ְרחַ ץ ַּב ּ ָמיִ ם וְ ִה ְק ִטיר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ כּ ֹל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה עֹלָ ה ִא ּ ׁ ֵשה
)ט( וְ ִק ְרבּ וֹ ּ ְ
וכ ָר ָעיו יִ ְרחַ ץ ַּב ּ ָמיִ ם וְ ִה ְק ִטיר הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ כּ ֹל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה עֹלָ ה
ֵריחַ נִ יחוֹ חַ לַ יהֹוָ ה) :ט( וְ ִק ְרבּ וֹ ּ ְ
ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחוֹ חַ לַ יהֹוָ ה:

ֵיה ו ְּכ ָרעוֹ ִהי יְ חַ ּ ֵלל ְּב ַמ ּיָא וְ י ּ ֵַסק ַּכהֲ נָא יָת כּ וֹ לָ א ְל ַמ ְד ְּבחָ א עֲ לָ ָתא קֻ ְר ַּבן
)ט( וְ גַ ו ּ

קֳדם יְ ָי:
ְּד ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א ָ
) י(

נו:
וְ ִאם ִמן הַ ּצֹאן קָ ְר ָּבנוֹ ִמן הַ ְּכ ָ ׂש ִבים אוֹ ִמן הָ ִעזִ ּים ְלעֹלָ ה זָכָ ר ּ ָת ִמים י ְַק ִריבֶ ּ ּ

נו:
)י( וְ ִאם ִמן הַ ּצֹאן קָ ְר ָּבנוֹ ִמן הַ ְּכ ָ ׂ
ש ִבים אוֹ ִמן הָ ִעזִ ּים ְלעֹלָ ה זָ כָ ר ּ ָת ִמים ַי ְק ִריבֶ ּ ּ

)י( וְ ִאם ִמן ָענָא

ֵיה:
ֵיה ִמן ִא ּ ְמ ַר ּיָא אוֹ ִמן ְּבנֵי ִע ַז ּיָא לַ עֲ לָ ָתא ְ ּדכַ ר ְׁש ִלים יְ קָ ְר ִבינ ּ
קֻ ְר ָּבנ ּ

רש"י
)ז( ונתנו אש ) -חולין פא( אע"פ שהאש
יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט:
בני אהרן הכהן  -כשהוא בכיהונו הא אם
עבד בבגדי כהן הדיוט עבודתו פסולה:
)ח( בני אהרן הכהנים  -כשהם בכיהונם הא
כהן הדיוט שעבד בשמונה בגדים עבודתו
פסולה :את הנתחים את הראש ) -ת"כ( לפי
שאין הראש בכלל הפשט שכבר הותז בשחיטה
לפיכך הוצרך למנותו לעצמו :ואת הפדר -
)שם חולין כד( למה נא' ללמדך שמעלהו עם
הראש ומכסה בו את בית השחיטה וזהו דרך

נביא

כבוד של מעלה :אשר על המזבח  -שלא
יהיו הגזירין יוצאין חוץ למערכה:
)ט( עולה ) -זבחים פד( לשם עולה יקטירנו:
אשה  -כשישחטנו יהא שוחטו לשם האש וכל
אשה לשון אש פושיי"ר בלע"ז :ניחוח  -נחת
רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני:
)י( ואם מן הצאן ) -ת"כ זבחים פר"ה( וי"ו
מוסיף על ענין ראשון ולמה הפסיק ליתן
ריוח למשה להתבונן בין פרשה לפרשה :מן
הצאן מן הכשבים או מן העזים ) -ת"כ
בכורות מא( הרי אלו ג' מיעוטין פרט לזקן
לחולה ולמזוהם:

– ישעיה פרק מג' כז'-כח' פרק כד' א'-ב'

ומ ִליצֶ ָ
אָ ִב ָ
עו ִבי:
אשוֹ ן חָ ָטא ּ ְ
יך הָ ִר ׁ
יך ּ ָפ ְׁש ּ

)כז(
וישראל לחסודין:

)כז( ואפיס רברבי קודשא ואמסר לקטלא יעקב

דופים:
ש ֵרי ק ֶֹד ׁש וְ אֶ ְּתנָה לַ חֵ ֶרם יַעֲ קֹב וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ְלגִ ּ ּ ִ
וַ אֲ חַ ֵּלל ָ ׂ

)כח(
קודשא ואמסר לקטלא יעקב וישראל לחסודין:

)כח( ואפיס רברבי
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ב'
וְ ַע ּ ָתה ְׁש ַמע יַעֲ קֹב ַע ְב ִ ּדי וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבחַ ְר ִּתי בוֹ :

)א (
דאתרעיתי ביה:

)א( וכען שמע יעקב עבדי וישראל

רון
ירא ַע ְב ִ ּדי יַעֲ קֹב וִ ׁ ֻ
ֹש ָך וְ יֹצֶ ְר ָך ִמ ּ ֶבטֶ ן י ְַעזְ ֶר ָּך אַ ל ִּת ָ
)ב( כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה ע ֶׂ
יש ּ
תי בוֹ ) :ב( כדנן אמר יי דעבדך ודאתקנך ממעין יסעדינך לא תדחל עבדי יעקב וישראל
ָּבחַ ְר ִּ

דאתרעיתי ביה:

רש"י
)כז( אביך הראשון חטא  -באומרו במה אדע
)בראשית טו( .ומליציך פשעו בי  -אין לך
בכל מליצי' שאתה סומך על זכותם שלא
מצאתי בו פשע יצחק אהב את שונאי:

כתובים

)כח( ואחלל שרי קדש  -בשביל עונותיכם:
)א( ועתה שמע  -לשוב לתורתי יעקב עבדי:

 -משלי פרק כא' כא'-כד'

ר ֵֹדף צְ ָדקָ ה וָ חָ סֶ ד יִ ְמצָ א חַ יִ ּים צְ ָדקָ ה וְ כָ בוֹ ד:

)כא(
וצדקתא ויקרא:

ִעיר גִּ בּ ִֹרים ָעלָ ה חָ כָ ם וַ יּ ֶֹרד עֹז ִמ ְבטֶ חָ ה:

)כב(
עושנא דסברא:

צרוֹ ת נ ְַפ ׁשוֹ :
ול ׁשוֹ נוֹ ׁש ֵֹמר ִמ ָ ּ
)כג( ׁשֹמֵ ר ּ ִפיו ּ ְ
שה ְּב ֶעבְ ַרת זָדוֹ ן:
)כד( זֵד י ִָהיר לֵ ץ ְׁשמוֹ עוֹ ֶ ׂ

)כא( דרדף צדקתא וחסדא ישכח חיי

)כב( למדנתא דגברי סליק חכימא ואחת

)כג( דנטר פומיה ולישניה נטר מן עקתא נפשיה:
)כד( ממקנא מריחא זידנא שמיה עבד חרינא

בזידנותיה:

רש"י
)כב( עיר גבורים עלה חכם  -זה משה רבינו
שעלה לבין המלאכים גבורי כח )ויורד וגו',
תורה(:

משנה

)כד( יהיר  -גס רוח סופו להיות לץ שאינו
חש לשמוע מוסר:

 -שבת פרק כד'

)א( ִמי ׁ ֶשהֶ ְח ִׁש ְ
יך ַּב ֶ ּד ֶר ְך ,נוֹ ֵתן ִּכיסוֹ לַ ּנָכְ ִרי ,וְ ִאם אֵ ין ִע ּמוֹ נָכְ ִריַ ,מנִּ יחוֹ ַעל
יע לֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה ,נוֹ טֵ ל אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים הַ נִּ ּ ָט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ ׁ ֶשאֵ ינָן
הַ חֲמוֹ רִ .הגִּ ַ
ש ִ ּקין נוֹ ְפ ִלין ֵמאֲלֵ יהֶ ם:
נִ ּ ָט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתַ ,מ ִּתיר אֶ ת הַ חֲבָ ִלים ,וְ הַ ּ ַ ׂ
רע"ב ) -א( נותן כיסו לנכרי  -מבעוד
יום ואע"ג דשלוחו של ישראל הוא לישא
את כיסו בשבת ,קים להו לרבנן דאין
אדם מעמיד עצמו על ממונו ,ואי לא
שרית ליה אתי לאתויי ארבע אמות
ברשות הרבים :ואם אין עמו נכרי וכו'
 -הא יש עמו נכרי ,לנכרי יהיב ליה.

מאי טעמא ,חמור אתה מצווה על
שביתתו ,נכרי אי אתה מצווה על
שביתתו .וכשמניח כיסו על החמור
משתחשך מניחו עליה כשהיא מהלכת,
כלומר לאחר שעקרה רגליה לילך ,דלא
עבדא עקירה ,וכשרוצה הבהמה לעמוד
נוטלו מעליה ,ולאחר שתחזור ותעקור
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ב'
רגליה לילך יניחנו עליה ,כי היכי דלא
תעביד הבהמה עקירה והנחה ,דאי שביק
לה למעבד עקירה והנחה והוא מחמר
אחריה ומנהיגה ,נמצא מחמר אחר
בהמתו בשבת ואסור ,אע"פ שאינה
טעונה אלא כל דהוא ,דכתיב )שמות כ(
לא תעשה ]כל[ מלאכה אתה ובהמתך,
איזו היא מלאכה שנעשית בין האדם

והבהמה ,הוי אומר זה מחמר :הגיע
לחצר החיצונה  -מילתא באנפי נפשה
היא ולאו בדין כיסו קא מיירי :לחצר
החיצונה  -של עיר ,שהוא מקום
המשתמר ראשון .כשיבוא לפרק החמור,
נוטל בידו מעליו כלים הנטלין בשבת:
ושאינם נטלין מתיר את החבלים  -של
אוכף שהן קשורים ,והשקין נופלים:

ומפַ ְס ּ ְפ ִסים אֶ ת הַ ִּכ ּ ִפין ,אֲבָ ל לֹא אֶ ת
יעי ָע ִמיר ִלפְ נֵי ְבהֵ ָמהְ ּ ,
)ב( ַמ ִּת ִירין ּ ְפ ִק ֵ
רובין ִל ְפנֵי בְ הֵ ָמהֵ ּ ,בין
ירין .אֵ ין ְמ ַר ְּס ִקין לֹא אֶ ת הַ ּ ׁ ַשחַ ת וְ לֹא אֶ ת הֶ חָ ּ ִ
הַ זִ ּ ִ
רובין לַ ַ ּד ּקָ ה:
הודה ַמ ִּתיר ּ ֶבחָ ּ ִ
ַ ּד ּקָ ה ּ ֵבין ּגַ ּ ָסהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ב( פקיעי עמיר  -קשין של
שבלים שאגדן מתירין אותן ,דכל זמן שהן
קשורין לאו אוכלא נינהו ומתירין אותן
לשווינהו אוכלא .אבל פספוס ,לפזרן
כדרך שרגילין לפזר עשבים לפני בהמה
כדי שתריח ריחן ויהיו יפין לה לאכלן,
אסור בפקיעי עמיר ,דמאחר דאתעבידו
אוכלא בהיתר הפקיעין ,והפספוס אינו
אלא לתענוג בעלמא ,ומטרח בדבר
שהוא כבר אוכל לא טרחינן :ומפספסים
את הכיפים  -ענפים לחים של ארז
מפזרים ושוטחים אותן לפני הבהמה
שתריח ריחן ,דבלאו פספוס לא הוו
אוכלא :אבל לא את הזירין  -הן הן

פקיעי עמיר ,אלא שהפקיעין יש להן שני
קשרים אחד בראשן ואחד בסופן ,והזירין
יש להן שלשה קשרים קשר אחד יתר
באמצען ,וקאמרה מתניתין שאין
מפספסים את הזירין ואע"פ שהן דחוקים
זה בזה ומתחממים והבהמה קצה בהן,
אלא מתיר שלשה אגדיהן בלבד ,דהתרת
אגדיהן משוי להו אוכלא כפקיעין :אין
מרסקין את השחת  -אין מחתכין עשב
של תבואה והיא אספסתא ,משום
דטרחא שלא לצורך הוא :רבי יהודה
מתיר בחרובין לבהמה דקה  -ששיניה
דקות וקשין לה .ואין הלכה כרבי יהודה:

יטין .וְ אֵ ין ַמ ְמ ִרים אֶ ת
)ג( אֵ ין אוֹ בְ ִסין אֶ ת הַ ּגָ ָמל ,וְ לֹא דוֹ ְר ִסין ,אֲבָ ל ַמ ְל ִע ִ
ומהַ ְל ְק ִטין לַ ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלין ,וְ נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם לַ ּמֻ ְרסָ ן ,אֲ בָ ל
יטיןְ ּ .
הָ עֲ גָ ִלים ,אֲ בָ ל ַמ ְל ִע ִ
ְ
לֹא גוֹ ְב ִלים .וְ אֵ ין נוֹ ְתנִ ין ַמיִ ם ִל ְפנֵי ְדבוֹ ִרים וְ ִל ְפ ֵני יוֹ נִ ים ׁ ֶש ַּב ּ ׁשוֹ בָ ך ,אֲ בָ ל
נוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵי אֲ וָ זִ ין וְ ַת ְרנְ גוֹ ִלים וְ ִלפְ נֵי יוֹ נֵי הַ ְר ְ ּד ִס ּיוֹ ת:
רע"ב ) -ג( אין אובסין ] -אין[ מאכילין
אותו על כרחו ותוחבים לו בגרונו.
ופירוש אובסין ,עושין לה אבוס בתוך
מעיה :ולא דורסין  -שדורס המאכל
לתוך גרונה ,ומיהו לא הוי כמו אובסין:
אבל מלעיטים  -שתוחב לו המאכל
למקום שיכול להחזיר :אין ממראין -
מפטמין ,לשון וחלב מריאים )ישעיה א(.
ופירוש המראה ,שתוחב לו המאכל לפנים
מבית הבליעה במקום שאינו יכול

להחזיר :ומהלקטין לתרנגולים  -שתוחב
המאכל לתוך פיו במקום שיכול להחזיר:
אבל לא גובלין  -אין לשין אותן במים:
אין נותנין מים לפני דבורים  -שאין
מזונותיהן עליו ,שיוצאין ואוכלין בשדה
ומים מצויין להם באגמים :דורסיאות -
יונים שגדלים בבתים .ונקראים דורסיות
על שם הורדוס המלך שהיה מגדל מהן
בארמונו:
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לועין ִל ְפנֵי הַ ְּבהֵ ָמה ,וְ אֶ ת הַ נְּ בֵ לָ ה ִל ְפנֵי הַ ְּכלָ ִביםַ .ר ִּבי
)ד( ְמחַ ְּת ִכין אֶ ת הַ ְ ּד ּ ִ
סורהְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ִמן
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם לֹא הָ יְ ָתה נְ בֵ לָ ה ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ,אֲ ּ ָ
יְ ּ ָ
מוכָ ן:
הַ ּ ּ
רע"ב ) -ד( מחתכין את הדלועים -
התלושים :לפני הבהמה  -ואע"ג דסתמן
לאו למאכל בהמה קיימי אלא לאדם:
ואת הנבלה  -שנתנבלה היום .ואף על
גב דבין השמשות היתה עומדת לאדם

ולא לבהמה :רבי יהודה אומר אם לא
היתה נבלה מערב שבת אסורה  -דכל
מידי דחזי לאינש לא מקצה ליה לבהמה,
ואפילו חולה מערב שבת סובר שתתרפא.
ואין הלכה כרבי יהודה:

רע"ב ) -ה( מפירין  -בעל לאשתו ואב
לבתו :ונשאלין  -לחכם :שהן לצורך
השבת  -כגון שנדר שלא יאכל היום.
ואנשאלין דוקא קאי ,דאילו בעל או אב
מפר בין נדרים שהן לצורך השבת בין
נדרים שאינן לצורך השבת ,כיון שאינו
יכול להפר אלא ביום שמעו בלבד.
ונדרים שהן לצורך השבת אפילו היה לו
פנאי להשאל עליהם קודם השבת נשאלין
עליהם בשבת :פוקקין את המאור -
החלון שממנו האורה נכנסת סותמין אותו
בלוח או בשאר כל דבר שרגילין לסתום
בו :ומודדין את המטלית  -כגון אם
היתה טמאה ונגעה בטהרות ,מודדין
אותה אם יש בה שלש אצבעות על שלש
אצבעות ,לידע אם נטמאו הטהרות אם
לאו ,דמטלית פחותה משלש על שלש
אינה לא מיטמאה ולא מטמאה :ואת
המקוה  -לידע אם יש בה אמה על
אמה ברום שלש אמות .שאלו מדידות של
מצוה הן לפיכך מותר למדוד אותן בשבת:
שפקקו את המאור  -את החלון .וקרוי
מאור ,שממנו האורה נכנסת :בטפיח -
פך של חרס :מקדה  -כלי חרס :בגמי
 להכי נקט גמי ,שראוי למאכל בהמהולא מבטל ליה להיות קשר של קיימא:

לידע אם יש בגיגית פותח טפח  -כמין
שביל קטן היה בין שני בתים ,שלא היה
מקורה אלא שגיגית מונחת על גבו ,והיו
חלונות פתוחות מן הבתים אל השביל,
והיו חוששין שמא ימות מת בבית אחד
ותהא הטומאה באה מן החלון אל השביל
ומן השביל אל הבית האחר דרך החלון
הפתוח ,לפיכך פקקו את החלון הפתוח
לבית שהטומאה בתוכו בטפיח של חרס,
וגבו לצד )השביל( ]הבית[ ,וכלי חרס אינו
מיטמא מגבו וחוצץ ,כי חששו שמא אין
בסדק הגיגית פותח טפח ונמצאת הגיגית
מאהלת על השביל והטומאה באה דרך
השביל מבית זה לבית זה .אחר כך
הוצרכו לפתוח החלון וליטול אותו טפיח
הפקוק בחלון ,ובאו לידע אם יש באותו
סדק של גיגית פותח טפח ואין שם אוהל
באותו שביל להביא את הטומאה,
שהטומאה יוצאה מן השביל דרך סדק
שבגיגית כלפי מעלה ,או אין בסדק של
גיגית פותח טפח ונמצאת השביל כאוהל
ומביאה את הטומאה מבית לבית ,ומדדו
מקדה של חרס וקשרוה בגמי והושיטוה
כלפי מעלה ,לראות אם היה בסדק
הגיגית פותח טפח אם לאו :ומדבריהם
למדנו שפוקקין ומודדין וקושרין בשבת

)ה( ְמ ִפ ִירין נְ ָד ִרים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ נִ ְׁשאָ ִלין ִל ְדבָ ִרים ׁ ֶשהֵ ן ְלצ ֶֹר ְך הַ ּ ׁ ַש ָּבתּ .פוֹ ְק ִקין אֶ ת
ימי אָ ִביו ׁ ֶשל ַר ִּבי
שה ִב ֵ
ומעֲ ֶׂ
הַ ּ ָמאוֹ רּ ,ומוֹ ְד ִדין אֶ ת הַ ּ ַמ ְט ִלית וְ אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶ הַ ּ .
רו אֶ ת
וב ֵ
צָ דוֹ ק ּ ִ
קו אֶ ת הַ ּ ָמאוֹ ר ְּב ָט ִפיחַ  ,וְ קָ ְׁש ּ
אול ּ ֶבן ָּב ְטנִ יתֶ ׁ ,ש ּ ָפ ְק ּ
ימי אַ ָּבא ׁ ָש ּ
ומ ִ ּד ְב ֵריהֶ ן
ידע ִאם י ֵׁש ַּבגִּ יגִ ית ּפוֹ ֵתחַ טֶ פַ ח ִאם לָ אוִ ּ .
הַ ּ ְמ ִק ָ ּדה ְבגֶ ִמי לֵ ַ
נוֶ ׁ ,ש ּפוֹ ְק ִקין ּומוֹ ְד ִדין וְ קוֹ ְׁש ִרין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
לָ ַמ ְד ּ
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 ובלבד שלא יהיה קשר של קיימא,והמדידה תהיה של מצוה ,או להתלמד

גמרא

על דבר הוראה:

 -שבת דף קנ"ה ע"ב

נותנין מזונות לפני כלב ואין נותנין מזונות לפני חזיר ומה הפרש בין זה
לזה זה מזונותיו עליך וזה אין מזונותיו עליך אמר רב אשי מתניתין נמי
דיקא אין נותנין מים לפני דבורים ולפני יונים שבשובך אבל נותנין לפני
אווזין ולפני תרנגולין ולפני יוני הרדיסיות מאי טעמא לאו משום דהני
מזונותן עליך והני אין מזונותן עליך וליטעמיך מאי איריא מיא אפילו חיטי
ושערי נמי לא אלא שאני מיא דשכיחי באגמא דרש רבי יונה אפיתחא דבי
נשיאה מאי דכתיב )יודע( ידע צדיק דין דלים יודע הקדוש ברוך הוא בכלב
שמזונותיו מועטין לפיכך שוהה אכילתו במעיו שלשה ימים כדתנן כמה
תשהה אכילתו במעיו ויהא טמא בכלב שלשה ימים מעת לעת ובעופות
ובדגים כדי שתפול לאור ותשרף אמר רב המנונא שמע מינה אורח ארעא
למשדא אומצא לכלבא וכמה אמר רב מרי משח אודניה וחוטרא אבתריה
הני מילי בדברא אבל במתא לא דאתא למסרך אמר רב פפא לית דעניא
מכלבא ולית דעתיר מחזירא:
רש"י על הגמרא
אין מזונותן עליך  -דשכיחי להו בדברא:
חזיר אין מזונותן עליך  -דארור אדם שיגדל
חזירים :מתניתין נמי דוקא  -דאפילו שדי
קמייהו נמי לא :דשכיחי באגמא  -אבל
מזונות לא שכיחי להו :שמזונותיו מועטין -
שאין אדם חס עליו לתת לו מזונות הרבה:
כמה תשהה במעיו  -דהכלב שאכל בשר מת
ומת הכלב בבית ,תוך שלשה ימים מטמא
באהל ,אבל בחייו לא מטמא ,דטומאה
בלועה בבעלי חיים לא מיטמא ,כדאמר

זוהר

בבהמה המקשה )חולין עא ,ב( :שמע מינה -
מדקאמר שהקפיד הקדוש ברוך הוא על
מזונותיו :משח אודניה  -מעט כמות אוזנו,
וחוטרא בתריה יכהו במקל מיד ,שלא יהא
מרגילו אצלו :אבל במתא  -לא ליתיב ליה
מידי ,אי לאו דידיה הוא :משום דאתי למסרך
 בתריה ,ויפסידו :לית דעתיר מחזירא -שכל מאכל ראוי לו ,ומוצא לאכול ,ואף
מאכילין לו הרבה:

– ויקרא דף ד' ע"א

ארי ִ ּדיבָ בָ א
רו ּדוֹ ִדיםִ ,א ֵּלין ָּכל ָמ ֵ
תו ִׁ
ִר ִּבי יְ ּ ָ
ושכְ ּ
לו ֵר ִעים ְׁש ּ
הודה אָ ַמרִ ,א ְכ ּ
עוד ָתא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ִמ ְתהַ נְ יָין
כו ַּכח ֲָדאּ ְ .דהָ א ִמ ְּס ּ ָ
הו וְ ִא ְת ְּב ָר ּ
מו ּ ֻכ ְ ּל ּ
וִ ילָ לָ הּ ְ ,ד ִא ְת ְּבסָ ּ
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הוְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַמ ְל ָּכא )ס"א אתאחדי( אָ ֵתי חַ ֵדי .וְ ַעל ָ ּדא
כּ ָֹּלא .וְ אֵ ָ
ימ ַתי אַ ְכלֵ י ּ ֻכ ְ ּל ּ
הו אַ ְכלָ ן וְ חַ ָ ּדאן:
יתא ְּבקַ ְד ִמ ָ
ַמ ְל ָּכא ִא ְתחַ ֵדי ,וְ חַ ֵ ּדי ְל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתאְ ,לבָ ַתר ּ ֻכ ְ ּל ּ
אמ ָרן,
ינון ִׁשית ְ ּדקַ ְ
רו ּדוֹ ִדיםִ ,א ֵּלין ִא ּ ּ
תו וְ ִׁש ְכ ּ
לו ֵר ִעים ְׁש ּ
ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמרִ ,א ְכ ּ
ְ
רו,
הו) ,שיר השירים א( ִ
תו וְ ִׁש ְכ ּ
הביאַ נִ י הַ ּ ֶמלֶ ך ח ֲָד ָריו וְ גוֹ 'ְׁ .ש ּ
ינון ִ ּד ְכ ִּתיב ְּב ּ
וְ ִא ֵּלין ִא ּ ּ
ינון
ינון ִ ּד ְל ַת ּ ָתאּ ְ ,דכֵ יוָ ן ְ ּד ִא ּ ּ
הוא יַיִ ן ְ ּד ַרוִ ּ י ְל ֹכ ָּלאִ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמרָּ ,כל ִא ּ ּ
ֵמהַ ּ
הו ִ ּד ְל ַת ּ ָתא ִמ ְת ָּב ְרכָ אן:
ִׁשית ִא ְת ָּב ְרכָ אןֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
תו
ילאְׁ ,ש ּ
לו ֵר ִעים ְל ֵע ָּ
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר ,כּ ָֹּלא ׁ ַש ּ ִפיר ,אֲבָ ל ָרזָא ְ ּד ִמ ָּלהִ ,א ְכ ּ
ינון
ילאַ ּ ,
ינון ְל ֵע ָּ
ומאן ִא ּ ּ
רו ּדוֹ ִדים ְל ַת ּ ָתא .אָ ַמר לֵ י ּה ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרַ ,מאן ִא ּ ּ
וְ ִׁש ְכ ּ
ותא
ֲדותא ְּבחֶ ְדוָ ָ
ינון ְּבאַ ח ּ ָ
יל ּ ָתאּ ָ ,דא ַ
ָאות ׁ ָש ִא ְ
אֲתר ִע ָּלאָ ה ְ ּד ִא ּ ּ
ְל ַת ּ ָתא .אָ ַמר לֵ יהּ י ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית ב( וְ נָהָ ר
רון ֵר ִעים .הֲ ָדא ּ
ְּדלָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ְל ָע ְל ִמיןִ ,א ֵּלין ִא ְק ּ
חו ְל ָע ְל ִמין
הוא נָהָ ר לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ְל ָע ְל ִמין ,וְ ִא ְׁש ְּתכָ ּ
יוֹ צֵ א ֵמעֵ ֶדן ,וְ ֵע ֶדן וְ הַ ּ
רון
ֲדותא ְּבחֶ ְדוָ ָ
עותא ְּבאַ ח ּ ָ
ִּב ְר ּ ָ
ינון ְל ַת ּ ָתאּ ְ ,ד ִא ְק ּ
רו ּדוֹ ִדיםִ ,א ֵּלין ִא ּ ּ
תו וְ ִׁשכְ ּ
ותאְׁ .ש ּ
ימ ָנא:
יען וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ּדוֹ ִדיםְ ,לזִ ְמנִ ין יְ ִד ָ
הו א ֲִכילָ ה ְּבלָ א ְׁש ִתיָּהַ .מאי ַט ְע ָמאַ .מאן ְ ּד ִאית
ינון ִע ָּלאֵ י ְּכ ִתיב ְּב ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ְּב ִא ּ ּ
נְט ָראְּ ,כ ִתיב
ובגִ ין ְ ּד ַת ָמן ׁ ַש ְריָא חַ ְמ ָרא ְ ּד ִמ ְ
יה ּגַ ְר ּ ֵבי ְ ּדחַ ְמ ָרא ,אֲ ִכילָ ה ַּב ְעיָאְ ּ .
לֵ ּ
יען
הו ְׁש ִתיָּהְּ ,דהָ א ָּכל נְ ִט ָ
הו א ֲִכילָ הְ ּ .
ינון ּ ַת ּ ָתאֵ י ְ ּדבַ ְעיָין ׁ ַש ְק ּ
ְּב ּ
יוְּ ,כ ִתיב ְּב ּ
וב ִא ּ ּ
וב ִא ֵּלין ְׁש ִתיָּהִ .א ֵּלין
יו ַּב ְעיָין ִמ ּ ַנחֲלָ א ְ ּד ָע ִמיקָ א .וְ ַעל ָ ּדאְּ ,ב ִא ֵּלין אֲכִ ילָ הְ ּ ,
ׁ ַש ְק ּ
ֵר ִעים וְ ִא ֵּלין ּדוֹ ִדים:
ינון
יה ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרִ ,א ְת ֲחזֵי ְ ּדהָ א ּדוֹ ִדים ח ֲִב ּ ָ
אָ ַמר לֵ ּ
ינון ,א ֲַמאי ִא ּ ּ
יבותא ִא ּ ּ
רו ּדוֹ ִדים.
ּ ַת ּ ָתאֵ י .אָ ַמר לֵ ּ
ינון ְ ּד ָתאֲ ִבין ָ ּדא ְל ָדא ,וְ לָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין ּ ָת ִדירִ ,א ְק ּ
יהִ ,א ּ ּ
רו ֵר ִעים.
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ּ ָת ִדיר ,וְ לָ א ִמ ְת ַּכ ְּסיָין וְ לָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן ָ ּדא ִמן ָ ּדאִ ,א ְק ּ
וְ ִא ּ ּ
ֲדותא ּ ָת ִדיר ,וְ ִא ֵּלין
עותא ְּבאַ ח ּ ָ
וְ ַעל ָ ּדאִ ,א ֵּלין ּדוֹ ִדים ,וְ ִא ֵּלין ֵר ִעיםִ ,א ֵּלין ִּב ְר ּ ָ
ימותא ְ ּד ֹכ ָּלאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִת ְת ָּב ְרכָ א ְּכנֶסֶ ת
הוא ְׁשלֵ ּ ָ
יאוב ּ ָתא ְלזִ ְמנִ ין .וְ ָדא
ְּב ִת ּ ְ
ּ
הו ָע ְל ִמין:
וכ ֵדין חֶ ְדוָ ָ
יִ שְׂ ָראֵ לְ ּ ,
ותא ְּבכֻ ְ ּל ּ

הלכה – הרמב"ם מעשה הקרבנות פרק א'
)ה( קרבנות הצבור הם שני תמידין של כל יום ומוספי שבתות וראשי חדשים והמועדות
ושעיר חטאת של יום הכפורים וכן אם שגגו בית דין והורו בע"ז מביא כל שבט ושבט
פר ושעיר הפר עולה והשעיר חטאת ואלו השעירים הם הנקראים שעירי ע"ז ואם שגגו
והורו בשאר המצות מביאין פר לחטאת והוא הנקרא פר העלם דבר של צבור:
)ו( קרבנות היחיד הם הבכור והמעשר והפסח והחגיגה והיא שלמים והראיה והיא עולות
וקרבן הגר והוא עולה מן הבהמה או שני בני יונה או שתי תורים ושניהן עולה או שתי
בהמות אחת עולה ואחת שלמים והנודר או המתנדב עולה או שלמים ושלמים הבאין
עם הלחם הם הנקראים תודה וכן קרבנות הנזיר והן עולה וחטאת ושלמים וקרבנות
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ב'
מצורע והן חטאת ואשם ועולה וקרבנות זבים ויולדות והן חטאת ועולה וקרבן השוגג
במצות לא תעשה שיש בה כרת והוא חטאת ואם נסתפק לו אם עשה או לא עשה אותו
החוטא מביא אשם והוא הנקרא אשם תלוי ויש עבירות שמביא עליהן אשם והוא
הנקרא אשם ודאי וכן איל העולה ופר החטאת שמקריב כהן גדול משלו ביום הכפורים
הרי הן קרבן יחיד ופר זה הוא הנקרא פר יום הכפורים וכל אלו הקרבנות מפורשין הן
בתורה וכל אחד מהן יתבארו דיניו במקומו:

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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