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סוּ ִהְלכֹות  יןֵלי ּפְ ׁשִ ְקּדָ   ַהּמֻ
ֶרק  רּפֶ ה ָעׂשָ ָ   מחשבת שינוי הש�  ֲחִמׁשּ

ַחְ�ִבי& ֵמֲעבֹוָדה ְלִפי ֶ�#ְ  ,ֲהֵרי זֹו ְ�ס�ָלה � �א ִלְ�מָ �ק ָ�ָמ� �ֶ Éב ִ�ְ�ַעת ַהְ�ִחיָטה ִלְזרְ�ָחָט� ִלְ�ָמ� ְוִח�ֵ י  
�ְלִפיָכ( ְ�ס�ָלה ,ָב� ִ�ְ�ַעת ְזִריָקהְ)ִא'� ִח�ְ  ,ב ִ�ְ�ַעת ַהְ�ִחיָטהאת ַהַ#ֲחָ�ָבה ֶ�ִח�ֵ Éְוז ,ַלֲעבֹוָדה.  

  

  

  היטָ חִ שְׁ ִהְלכֹות 
ֶרק    כללי השחיטה הכשרה  ינִ שֵׁ ּפֶ

י& ִד מְ וֹ '�ֶ  ,ֲאס�ָרה י זוֹ רֵ הֲ  �  הרָ ה זָ דָ בוֹ עֲ לַ  ��ָ לְ יר חֶ טִ ְק הַ לְ  ה אוֹ רָ ה זָ דָ בוֹ עֲ לַ  �מָ ק �ָ Éרזְ ְ�ֵהָמה לִ ת הַ ט אֶ חֵ וֹ �הַ טו  
י לֵ ס�ר ְ�ִהְלכֹות �ְ אֵ �ָ תְ 2ִ �ֶ  מוֹ )ְ  ,&הֶ ת �ָ לֶ סֶ וֹ � זוֹ ה )ָ בָ �ָ חֲ #ַ �ֶ , י0נִ פְ י0 �ִ �ִ דָ /ֳ ת הַ בֶ �ֶ חֲ #ַ מִ  י&'ִ ח- , �ַ ח�ה �ַ בָ �ָ חֲ מַ 
  .)י,טו( י&�ִ �ָ ְק #- הַ 

  

  

נֹותִהְלכֹות  ְרּבָ ה ַהּקָ   ַמֲעׂשֵ
ֶרק  יּפֶ   כללי ההקרבה  ֲחִמיׁשִ

. ה ְלעֹוָל00 ְ�ָלְ�5ָ& ַעל 4ֵַ�י ַהִ#ְזֵ�ַח ָ�וָ ְזִריַקת �ַ  � ֵ�י& ֶ�ַ'2ִָחיד ֵ�י& ֶ�ַ'�3ִ�ר, ָהעֹוָלה ְוָהָאָ�0 ְוַהְ�ָלִמי0ו  
ְזָרק ְ�5ֵי ְזִריקֹות ַעל ְ�5ֵי ָזִו2ֹות ַהִ#ְזֵ�ַח זֹוֵרק ִמ9#ֶ� ַ�#ִ  ,ְזָרק& ַה0�ָ ַ�#ִ הֵ Éֶ�'ֹוֵקַח ַה))ְ  ?ְוֵכיַצד ה�א עֹו6ֶה

ק ַהÉ 0�ֶָ�2ְִזר�ִמְתַ)ֵ�& )ְ . ַעל ֶקֶר& ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ְוַעל ֶקֶר& ַמֲעָרִבית ְ�רֹוִמית ,ְזֵ�ַח �ְלַמָ:ה#ִ הַ ֵמֲחִצי , ֲאַלְכסֹו&�ַ 
, ע ָ)ְתֵלי ַהִ#ְזֵ�חַ י ַמ5ָנֹות ַעל <ְר�ַ ְ�5ֵ ְ)ֵדי ֶ�#ָ2ִֵצא ַה0�ָ ֶ�'ִ , 0"ַעל ַהֶ/ֶר& ֶ�2ְִהֶיה ַה0�ָ ַמִ/י> ַעל ַהָ;ִו2ֹות ְ)ִמי& 4ַ 

ִנְ�ָ�ִכי0 ַעל 4ַג ַה2ְסֹוד  �ְ�ָיֵרי ַה0�ָ. ִ�י& ָלָאָ�0ְוה�א הַ , )יח,ט; יב,ש� ט( "ָסִביב"ְלִפי ֶ�9ֱֶאַמר ָ�עֹוָלה �ַבְ�ָלִמי0 
  .ַהְ�רֹוִמי

ְלִפי , ֵמֲחִצי ִמְזֵ�ַח �ְלַמְעָלה ,ָ�ָמ& ָטע�& <ְרַ�ע ַמ5ָנֹות ַעל <ְרַ�ע ַקְרנֹות ַהִ#ְזֵ�ַח ַהִחיצֹו& �ַהַחָ:אֹות ַה9ֱֶאָכלֹות ז 
& ַה0�ָ הֵ Éְ)ֶ�'ֹוֵקַח ַה) ?ְוֵכיַצד ה�א עֹו6ֶה. )ִמְזַ�ח ָהעֹוָלה: בפסוקי�; לד,ד; כה,ד ויקרא( "חַ ְז�ֵ #ִ הַ  תÉַקְרנ ַעל" :ֶ�9ֱֶאַמר ָ��

ה ִמָ)א& ְוסֹוֵמ( ְ�ֶאְצָ�עֹו ַה4ְדֹולָ , ָדל 0�ָ�ַ�ְוטֹוֵבל ֶאְצָ�עֹו ַה2ְָמִנית ַהBְמ�ָכה ַל4 ,מֹוִליכֹו ֵאֶצל ַהִ#ְזֵ�חַ  ,ְזָרקַ�#ִ 
�ַב4�ָ�� ֶ�ַ'ֶ/ֶר&, ָדל ִמָ)א&   . ַעד ֶ�2ְִכֶלה ָ)ל ַה0�ָ ֶ�ְ�ֶאְצָ�עוֹ  ,�ְמַחֵ:א ְויֹוֵרד ְ)ֶנֶגד ח-

 לÉ( ִלְט�ְוָצִריח  .ִ)ֵ�ר � ְוִא0 ָנַת& ָסמ�( ַלֶ/ֶר& ְ�ַאָ#ה <ַחת ִמָ)א& אֹו ִמָ)א& . ְוֵכ& ה�א עֹו6ֶה ְ�ָכל ֶקֶר& ָוֶקֶר&
�ְכֶ�4ֹוֵמר ַה9ְִתיָנה ַעל ַהֶ/ֶר& .ֶאְצָ�עֹו ַעל ָ)ל ֶקֶר& ָוֶקֶר&  �ְו<ַחר ָ)( טֹוֵבל ַ�ַע0 , ְמַק9ֵַח ֶאְצָ�עֹו 6ְ�ִַפת ַהִ#ְזָרק 

  .ֶאְצַ�ע ְ�ס�ִלי& ִל5ֵ& ֵמֶה& ַעל ֶקֶר& <ֶחֶרתֶ�ְ�ָיֵרי ַה0�ָ ֶ��ָ  ,ְ�ִנ2ָה

ֶאְצָ�עֹו [...]  ְוָטַבל" :�ֶ�9ֱֶאַמר �ָ , ת ַה0�ָ ָ�ֶאְצַ�ע ֶאָ'א ַהַחָ:את ִ�ְלַבדְ�ָכל ַהָ/ְרָ�נֹות ָקְרָ�& ֶ�ָ:ע�& ַהָ;יַ ֵאי& ט 
  .E ַ�0�ָא ֶ�2ְַסֵ�ג ֶאְצָ�עֹו , ְוָצִרי( ֶ�2ְִהֶיה ָ�0 0�ָ ְ)ֵדי ְטִביָלה. )ו,ד ש�( "0�ָ�ַ
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