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הנדון: מצות נתינת הזרוע, הלחיים והקיבה לכהן מבהמה הנשחטת

כתב הרמב"ם הלכות ביכורים פרק ט הלכה א; "מצות עשה ליתן כל זובח בהמה טהורה לכהן הזרוע והלחיים והקיבה 
שנאמר ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְשַפט ַהֹכֲהִנים, ואלו הם הנקראים בכל מקום מתנות. ומצוה זו נוהגת תמיד; בין בפני הבית 

בין שלא בפני הבית. ובכל מקום; בין בארץ בין בחוצה לארץ" ע"כ.
אנו מבקשים לעורר את תשומת לב כבודו השוחט המכובד, לעיין בכללות ובפרטות מהות עניינה של מצוה 
ויש אמנם לקיימה כפשוטה, שאכשור דרא   - נוהג בה השוחט בימינו כפשוטה ממש  זו, למה אינו  חשובה 
זו, מעלימים עין או מפעילים  להקפיד על הרבה חומרות הנוגעים לכשרות הבשר, ואילו לגבי מצוות-עשה 
הסכמים תת-סטנדרטיים להישתמט ממנה, בעת שלאמיתה של הלכה, אי-קיומה כרוך באיסור גזל לקמן סעיף לא, 
נידוי לשוחט לקמן סעיף טו, מניעת האפשרות מכהן לאכול חלקים הללו באופן צלי וחרדל לקמן סעיף יב, וכן מניעת 
ֶיֶחְזקּו  ְלַמַען  כפי הכתוב  התורה  והוראת  ללימוד  יותר  עוד  להתפנות  ת"חים שיוכלו  לכהנים  תמיכה ממשית 
לקמן במילואים סי' ה. וכן, הואיל שמדובר במצווה שהיא מסוג חובת הגוף יש לצדד לחומרא לקיימה  ְבתֹוַרת ה' 
בכל תוקפה גם בחוצה לארץ כפי פס"ד הרמב"ם הנ"ל וכן המחבר בסעיף כא וכפי שהארכנו במילואים א סימן ב, וכ"ש שגם בחו"ל יש 
מספר רב של כהנים ת"חים העוסקים בתורה, וכן הוא אליבא דהמהר"ם מרוטנבורג שאיננה רק חומרא בחו"ל 
אלא חובה גמורה תשובתו לקמן מילואים ב סימן א וכן אליבא דרש"י, אין למורה-הוראה להורות שהשוחט בחו"ל פטור 

תשובתו לקמן במילואים ב סימן ב ועי' בפירושינו לסעיף כא.

נכון אמנם, שבארץ ישראל עורכים הסכם מכירי כהונה, שכהן יחיד חותם "למכור את המצוה" למשך שנה 
אחת וחוזרים להחתימו בכל שנה ושנה. אך אנו ב"איגוד הכהנים", מוחים על סוגי הסכמים אלו בכל התוקף, 
ומודיעים בשער בת-רבים, שאין לאף-כהן סמכות ויפוי-כח, למכור את המצוה תמורת כספים ואפילו בשווי 
המלא של חלקים הללו )מה שמגיע בקלות למליוני שקלים/דולרים בכל שנה(, כי בכך מונע מכל אחיו הכהנים 
שהסיבה  ובפרט  ְלָמְשָחה,  כדין  צלי-וחרדל  של  באופן  הזלו"ק  אכילת  של  החשובה  המצוה  את  בני-אהרן 

להחלפת הזרוע, הלחיים והקיבה בכסף בטלה היום, הודות לאפשרות השמירה במקפיא עי' לקמן סעיף י, וסעיף יד.
וכן לצערנו, יש שמכשירים אי-הנתינה על ידי "השתתפות עם גוי )או כהן(". אך בעיון המקורות לקמן סעיף כו 
ובמילואים א סי' ז יכיר כל נוחת-לדינא, כי פטור בכגון זה חל במקרים מאד מוגבלים כפי תקנת זקני דרום לקמן סעיף 

כד - ובשום אופן לא להשוחט והמשתתף כן מלכתחילה על מנת לשווק בשר לציבור הרחב.

מתנות הזרוע, לחיים וקיבה מכל בהמה טהורה היא חובה גמורה על שוחט הבהמה, אפילו אם הבהמה אינה 
שלו, לקמן סעיף כח ובמילואים ס' ג ואפילו אם פרנסתו בכך לקמן בפי' לסימן כה-כו ובמילואים סי' ג וסי' ז - היד השוחטת היא היד 
החייבת - והן הן זכות מולדת של הכהנים בני אהרן, והכהנים בימינו )בפרט אלו שהחוזקו כבר דורי דורות 
בקהלם ועדותם בישראל ולא מקרוב באו( מוחזקים בכהונה ככל תוקף ההלכתי של דיני חזקה לקמן במילואים סי' 
ח, וכ"ש ע"פ הפסוק דברים כו ג ּוָבאָת ֶאל ַהֹכֵהן ֲאֶשר ִיְהֶיה ַבָיִמים ָהֵהם - ופירש"י הידוע שם; "אין לך אלא כהן 

שבימיך כמו שהוא". 
ובנדו"ד, מתנות אלו שייכות בפרט לכהנים שהם גם תלמידי-חכמים בני-תורה לקמן סעיף ז. וככל האמור, מייחלים 
אנו לשחזור מצווה זו בפועל ממש על ידך השוחט בדורינו, וכפי שנהגו אבותינו כששחטו בהמות טהורות 
בדורות הקודמים, הן בארץ ישראל והן בחוצה לארץ לקמן מילואים ב, ביאורים בדברי מהר"ם מרוטנבורג, ויה"ר שקיום מצוה 
זו על ידך בפועל, תזרז את כל הסגולות הנמשכות עמה מן השמים, ובפרט ובעיקר גאולתנו ובנין בית המקדש 

במהרה בימינו.

ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָבָניו ֲאַקֵדש ְלַכֵהן ִלי ְוָשַכְנִתי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשָרֵאל
ם

ני
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לכהן והקיבה  ם  י הלחי ע  רו הז נת  נתי י  נ י ד מן סא;  סי דעה  רה  ו י

ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְשַפט ַהֹכֲהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶזַבח

"המוכר את הראש בבהמה גסה 
הרגלים,  את  מכר  לא 
למכור  שנהגו  מקום 
ע"כ,  אלו מכורות"  הרי 
א(  משמע;  תרתי  א"כ 
היינו  ארכובא  היינו 
על  )שדורסים  רגלים 
בכל  לא  ב(  הארץ(. 
הרגלים  מוכרים  מקום 

עם הראש.

שני פרקים: והם
גבולים  שני 
הראש  עם  הנמכרות  הארכובה  )פרק  הללו 

ולא  "עד,  באופן  כאן  מוגדרים  הירך(,  וכף 
בכלל"  עד  ולא  דהיינו, שה"עד  בכלל".  עד 
הראשון הוא מהחלק שנקרא )בלשון ספרד15( 
עד בכלל" השני  ולא  וה"עד,  אישפאלדה.16 
15 המחבר היה מגולי ספרד ובלשון ספרד דברו 
שנקרא  מה   ,Espalda והוא  בימיו,  העם  רוב 

.Scapula באנגלית ולטינית בשם
שפירושו 'דבר זקוף', והושאל לתאר את כתף/  16

עצם-השכם של הבהמה שהוא העליון ביותר 
של יד הבהמה עד מקום חיבורה עם השדרה. 

הוא לגבי חלק הארכובה הנמכרת עם הראש 
א"כ  הזרוע,  מתנת  בכלל  איננה  היא  שגם 
נמצאנו למדים דעת המחבר בהגדרת הזרוע, 
והיא; א( העצם העליון שנקרא humerus ב( 
 - ulna/radius העצם אשר מתחתיו שנקרא
ולקמן יבאר שמצוות הזרוע כולל כל הבשר 

והעור אשר עליו. 

למה דווקא הזרוע?
נתינת  שמצוות  לבאר,  יש  הדרש  דרך  ועל 
ליציאת  זכר  כעין  גם  הוא  לכהן  הזרוע 
קדשו  זרוע  את  השם  חשף  ששם  מצרים, 
ונמצא  נטויה,  ובזרוע  חזקה  ביד  בנ"י  וגאל 
כל  שקנה  כמו  הזרוע  לעצמו  הקב"ה  דקנה 
תחת  ובבהמה  באדם  רחם  כל  פטר  בכור 

בכוריהם של מצרים. 
מובאים  ברמב"ן  וכן  עה"ת  הטורים  ובבעל 
דברי הרמב"ם מו"נ ג, לט שכתב בטעם מתנת 
ראשית  היותם  בעבור  שהלחיים  הזלו"ק, 
לגוף הבהמה, והזרוע בעבור היותה ראשית 
האיברים המשתרגים בגוף, וקיבה בעבור כי 
היא ראשית המעיים, כי הראשית בכולם יתנו 

למשרתי השם. וז"ל ר"י בעל הטורים שם:
באר  כבר  והמעשר  התרומה  "בענין   
סבתם כי אין לו )לשבט לוי( חלק ונחלה 
זה  שיהיה  כדי  זה  סבת  ידעת  וכבר  עמך 
השבט כולו מיוחד לעבודת השם ולידיעת 
ולא  בחרישה  לא  יתעסק  ולא  התורה 
יֹורּו  כמ"ש  בלבד  לשם  יהיה  רק  בזריעה 
ָיִשימּו  ְלִיְשָרֵאל  ְותֹוָרְתָך  ְלַיֲעֹקב  ִמְשָפֶטיָך 
נטע רבעי עם מה שיש  וגו' אבל  ְקטֹוָרה 
בערלה  והתחלתו  זרה  עבודה  מריח  בו 
התרומה  מנהג  נוהג  הוא  שזכרנו  כמו 
שהוא  הגז,  וראשית  והבכורים  והחלה 

וללישנא  ד"ה  ב  עמוד  צח  דף  חולין  וכפירש"י 
בתרא שעצם הכתף אינו נחשב בכלל הזרוע.

חלק האישפלדה )עצם 
נחשב  אינו  השכם( 
הניתנת  הזרוע  בכלל 

לכהן לכל הדעות
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הנמכרת  ארכובה  מפרק  והוא  ימין,  של  דוקא  הזרוע,  ב. 
פרקים: שני  והם  אישפאלד"ה,  שקורין  הירך  כף  עד  הראש  עם 
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י רש" ם בתשובת  י ר רו בי ד:  מן  סי ב  ם  אי לו מי

ִאם ׁשֹור ִאם ֶשה ְוָנַתן ַלֹכֵהן ַהְזרַֹע ְוַהְלָחַיִים ְוַהֵקָבה

לא  ד'אורויי  תענית  שבמסכת  הגמ'  על  הסתמך  בתשובתו  רש"י  הדברים;  ביאור 
מורינן', דהיינו שאין למורים להורות שום קולא להבא לשאול ההלכה מפיו. ובזה 
רש"י מכוון כלפי מאמר רנב"י 'האידנא נהוג עלמא כתלת סבי כו'..'. ומשמעות המילה 
נהוג מבוארת בגמ' תענית כו עמוד ב, שם; "אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי מאיר, 
ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי מאיר ורבא אמר מנהג כרבי מאיר, מאן דאמר הלכה 

אורויי מורינן  מידרש לא דרשינן  כרבי מאיר דרשינן לה בפירקא מאן דאמר מנהג 
ומאן דאמר נהגו אורויי לא מורינן ואי עביד עביד ולא מהדרינן ליה" ע"כ. 

שבין  זה,  דקדוק  על  שמיוסדים  נוראים  דברים  הביא  יח  סימן  השמים  מן  ובשו"ת 
המילים "נהגו" ל"מנהג", וז"ל שם; "הזורעים ירקות בכרמיהם וסומכים אהא דאמרי 
נהגו עלמא כרבי יאשי׳ בכלאים שאינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת 
יד ואומרים מדקאמר נהגו מכלל דמותר וכ״ש ירק בכרם, ועוד דבארץ גופא אין איסור 
ירקות בכרם אלא מדרבנן מכלל דבחו״ל שרי. ויש אוסרים ואומרים דכי אמרו נהוג 

עלמא כתלת סבא לא רצו לומר כיון דנהוג עלמא מותר,
אלא החכם שאמר נהוג עלמא כהני תלת סבא דואג היה וחרד על המנהג שנהגו העולם 

כתב -יד על קלף של פירש"י למסכת שבת דף י עמוד ב בחסרון תמצית של תשובת רש"י לרבי בתן ברבי 
מכיר, טיבם של כתבי-יד הללו ידועים להוגי פירש"י כמקור מוסמך שנשתמשו בהם בעלי התוספות ובני 

הישיבות בטרם המצאת מלאכת הדפוס בעולם

M ברשות ספריית בית המדרש לרבנים באמריקא
S 6654 'כת"י מס




