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  יםלִ קָ שְׁ ִהְלכֹות 
ֶרק    השימוש בשקלי�  ְרִביִעיּפֶ

 & ֲחָדָה הַ ְוִא% $א ָ�#ה  .נֹות ַהִ���ר ֶאָ�א ִמְ�ר�ָמה ֲחָדָהָקְר�ְ  � ִניָס� ֵאי� ַמְקִריִבידֶ Éח אÉר ִמֶ	ַ�ִ�יעַ יא  
 -ֹוִדי� & ִמְ�ר�ָמה ְיָָנה  ִדי%ַלְ�ִמי ִניָס� ְוֵי ִעָ,ֶה% ְ�ֵהמֹות דֶ Éח אÉרִא% ִהִ�יַע  ,ְלִפיָכ). ִמ� ַהְ�ָָנה �לֹוְקִחי
�י� ְויֹוְצִאי�אֹוָת� ִ �ַנאי  ;4�ָ ֶאת ַהִ,ְזֵ�חַ  ְֶ,ַקְ�ִצי�ְוִיְ-ל� 2ְֵמיֶה� ִלְתר�ָמה ְיָָנה , ְ�ִמיִמי� �הֵ ֶ 01 ַעל ִ-י  ְלח/ְֶ

�ֹוְקִחי�ֵ�ית 2ִי� ה�א ַעל 6ָל ַהְ�ֵהמֹות �י� ִֶא% $א ִיְהי� ְצִריִכי% ָלֶה� ,ַלְ�ִמיִדי� ִֶ   .ֵיְצא� ְלח/

  

סּוֵלי ִהְלכֹות  יןּפְ ׁשִ ְקּדָ   ַהּמֻ
ֶרק  רּפֶ ה ָעׂשָ ָ   מחשבת שינוי הש�  ֲחִמׁשּ
ֲחט� �ְ א ְ8ִִרי% & נֹות ִצ��ר �ְ נֹות ָיִחיד ֵ�י� ְ�ָקְר �ְ ֵ�י� ְ�ָקְר , %ַמֲחֶֶבת ִ�8י ַה	ֵ 6ָל ַה9ְָבִחי% ֵֶ6ְ , ֶא :ֶאָ�א 

ְוֶאָחד ַהְ,ַ8ֶה . ְ-ס�ִלי� & ַמֲחֶֶבת ִ�8י ַהֵ	% ִֶא% ַנֲע=� �ְ , ח�> ִמ� ַהַחָ;את ְוַהֶ-ַסח ,ָעל� ַלְ�ָעִלי% ְלֵ% חֹוָבה
  ...)יד,לעיל יג( ְרנ�6ְ1מֹו ֶ�ֵ , ִריָקה9ְ ת ְִחיָטה אֹו ִ�ְַעת ַקָ�ָלה אֹו ִ�ְַעת הֹוָלָכה אֹו �ַ ֵ% ַה9ֶַבח ִ�ְעַ 

...  

ָחָט4 ְלֵ% #ָד% ז  .ְ-ס�ָלה &6ְגֹו� ֶָ�#ה ַעל ֲאִכיַלת ֵחֶלב �ְָחָט4 ַעל ֲאִכיַלת %2ָ  ,ֵחרְָחָט4 ְלֵ% ֵחְטא 1ו ְ
ָ�ב ַחָ;את ֲאָבל ִא% ְָחָט4 ְלֵ% 1ֵחר ֶה�א ח  .ֲהֵרי זֹו ְ-ס�ָלה &  ֲאִפ�� ַחָ;את ֵֶאיָנ4 ְקב�ָעה, 1ֵחר ֶה�א ְמח/

ָ�ב עוֹ  ְו$א ַעל ֲחֵברֹו  ,ָעָליו &  )לה,ד; לא,ויקרא ד( "ָעָליו ְוִכֶ-ר" :ֶ8ֱֶאַמר, ת ַלְ�ָעִלי%ְו$א ָעלָ  ,ֲהֵרי זֹו 6ְֵָרה & ָלה ְמח/
ָ�ב ַחָ;את 6ְמֹותוֹ    .ִתי%,ֵ ֵֶאי� 6ַָ-ָרה לַ  ,ת ַלְ�ָעִלי%ְו$א ָעלָ  ,6ְֵָרה &ְָחָט4 ְלֵ% ֵמת ט  .ֶה�א ְמח/

ָ�ב ָקְרָ�� 6ְָלל ָ�ב  ,ֲהֵרי זֹו ְ-ס�ָלה & את ְו$א עֹוָלה ְו$א ְ#ר ָקְרָ�נֹות;ָ $א חַ  ,ְָחָט4 ְלֵ% ִמי ֵֶאינֹו ְמח/ ָ,א ְמח/ֶ
  .ה�א ְוֵאינֹו יֹוֵדעַ 

...  

�י�ֵ�י�  ,ַהֶ-ַסח ְֶ	ָחטֹו ְ�ַמֲחֶֶבת ִ�8י ַהֵ	%יא ִ , ָ-ס�ל & ִֶ	8ָה ְמֹו ְלֵ% ֶזַבח 1ֵחר ֵ�י� ִֶ	8ָה� ְלֵ% ח/
8ֱֶאַמרֶ: "%�ה�א יֹו% 1ְרָ�ָעה  ,ְֶ	ָחטֹו ִ�ְזַמ8וֹ  ?ַ�ֶ,ה 2ְָבִרי% ֲאמ�ִרי%. )כז,שמות יב( "יֶ-ַסח ה�א ַלי ֶזַבח ַוֲאַמְרֶֶ

ְ  ;ָעָ=ר ְ�ִניָס� ��א :ֲאָבל ִא% ְָחטֹו ְ�$א ְזַמ8ֹו ְ�ַמֲחֶֶבת ֶ . ָ-ס�ל &ֲחִרית ְ�ַמֲחֶֶבת ִ�8י ַהֵ	% 	ַ ָחטֹו �ַ ֲאִפ
ר & ִלְמוֹ ֵ6ָ;  ֶ  . �ָפס�ל ,ַנֲעָ=ה 6ְִמי ֵֶאי� לֹו ְ�ָעִלי% ִ�ְזַמ8וֹ  &א ְלֵ% ְ�ָעָליו :

ְ	ָחטוֹ  ֶ-ַסחיב ֶ  ְָחטֹו ִ�ְזַמ8ֹו ְלֵ%  ,ָעְבָרה ְָנתוֹ . ְלִפי ֵֶאינֹו ְזַמ8וֹ , ָ-ס�ל &  ֲחצֹות ֶד%Éק ָעָ=ר 1�ְְרָ�ָעה מוֹ ִלְ�
ָחָט� 1ַחר ֲחצֹות, ְוֵכ� ַה	ֹוֵחט ְ#ר ְזָבִחי% ְלֵ% ֶ-ַסח, ֶ-ַסחְ ��ִרי% & ֲאִפֵ6ְ ��ָעִלי% ְלֵ% ְו$א ָעל� ַל�ְ  ,ֲהֵרי ֵא
  .חֹוָבה

ָלִמי% יג ְ %�ֹוָדה  ;ת ַלְ�ָעִלי%ָעלָ  & �ֹוָדה ְֶ	ָחָט4 ְלֵ %ְלִפי  ;$א ָעל� ַלְ�ָעִלי% & �ְָלִמי% ְֶ	ָחָט� ְלֵ
ָלִמי% $א ִנְקְרא� �ֹוָדה, ֶַה�ֹוָדה ִנְקֵראת ְָלִמי%ְ�.  

ָ�ב ָקְרָ�� 6ְָלל עֹוָלה ְֶ	ָחָט4 ַעל ִמי יד  ְו01  .א ְלֵ% ְ�ָעֶליהָ :ֲֶהֵרי ְָחָט4 ֶ  ,ת ַלְ�ָעִלי%$א ָעלָ  & ֵֶאינֹו ְמח/
ָ�ב 6ְל�% ְ�עֵ  ֵאי ,א ִיְהֶיה ַחָ�ב 6ַָ-ָרה ַלָ	ַמִי%:ִאי ֶאְפָר ֶ  &  ינ�נֵ יַעל ִ-י ֶ9ֶה ְֶ	ָחָט4 ִלְמֹו ֵאינֹו ְמח/ֶ Cְל �

 ֶ  .ַעל ִמְצַות ֲעֵ=הֵמעֹוָל% א ָעַבר :#ָד% ִמִ�ְ=ָרֵאל 

ֵאי� ְ�ָעִלי% ְל1ַחר , ת ַלְ�ָעִלי% ְלֵ% חֹוָבהָעלָ  &  א ְלֵ% ְ�ָעֶליהָ :4 ֶ יָ =ָ ֶעֲ  ,עֹוָלה ַהָ�#ה ְל1ַחר ִמיָתהטו ֶ
  .ִמיָתה

  

ַסח ןָקְרבַּ ִהְלכֹות    ּפֶ
ֶרק    הפסחפסולי   ְרִביִעיּפֶ

ְוִא%  ,ֶאָ�א ְלֵ% ֶ-ַסח �ְלֵ% ְ�ָעָליו טִנְחָ ַהֶ-ַסח ֵאינֹו ֶ  )יא�א,טו( ְק2ִָי�6ְָבר ִנְתָ�ֵאר ְ�ִהְלכֹות ְ-ס�ֵלי ַה,/ א 
אֹותֹו ַהֶ-ַסח ' ְו#ַמר ָלֶה% ְל1ַחר ְזַמ�, ַה	ֹוֵחט ֶאת ַהֶ-ַסח ַעל ְ�ֵני ֲחב�ָרה. ָ-ס�ל &ֶֶבת ִ�8י ַהֵ	% ְָחטֹו ְ�ַמחֲ 

ָ	ַחְטִ�י ֲעֵליֶכ%ֶ &  ֶ�ַרת ַה2ִי�  &ְוִא% ָלאו  ;סֹוְמִכי� ַעל 2ְָבָריו &  ִא% ָהָיה ֶנֱאָמ� ָלֶה% :'ִלְמֹו ְַחְטִ�יו א:
ָ�ח ,ִמיר ַעל ַעְצמוֹ ָהרֹוֶצה ְלַהחֲ וְ  ,�ֵֶאינֹו ֶנֱאמָ  /  .ְוָיִביא ֶ-ַסח ַ�ֵ	ִני, ֲהֵרי ֶזה ְמ

...  

  ...א ְָלִמי%וֹ ָתר ָיבוֹ ַה, & ְוהֹוִתיר� ,ַהַ,ְפִרי ָמעֹות ְלִפְסחוֹ י 

י אתר "ם לוקטו ע"פסקי הרמב
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