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חק לישראל – פרשת מקץ יום ה'
תורה -
)כב(

בראשית פרק מא'

עלֹת ְ ּבקָ נֶה אֶ חָ ד ְמלֵ אֹ ת וְ טֹבוֹ ת:
וָ אֵ ֶרא ַּב ֲחל ִֹמי וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ִׁש ּב ֳִלים ֹ

עלֹת ְּבקָ נֶה אֶ חָ ד ְמלֵ אֹ ת וְ טֹבוֹ ת:
וָ אֵ ֶרא ַּב ֲחל ִֹמי וְ ִה ּנֵה ׁ ֶשבַ ע ִׁש ּב ֳִלים ֹ

)כב(

)כב( וַ ֲחזֵית ְּבחֶ ְל ִמי וְ הָ א ְׁשבַ ע

ׁ ֻש ְּבלַ ָ ּיא ָס ְלקָ ן ְּבקַ נְ ָיא חַ ד ָמ ְליָ ן וְ ָטבָ ן:

שבַ ע ִׁש ּב ֳִלים צְ נֻמוֹ ת דַּ קּ וֹ ת ְׁש ֻדפוֹ ת קָ ִדים צ ְֹמחוֹ ת אַ ח ֲֵריהֶ ם) :כג( וְ ִה ּנֵה
)כג( וְ ִה ּנֵה ׁ ֶ
שבַ ע ִׁש ּב ֳִלים צְ נֻמוֹ ת דַּ קּ וֹ ת ְׁש ֻדפוֹ ת קָ ִדים צ ְֹמחוֹ ת אַ ח ֲֵריהֶ ם) :כג( וְ הָ א ְׁשבַ ע ׁ ֻש ְּבלַ ָ ּיא נָצָ ן לָ ְק ָין
ֶׁ
ְׁש ִקיפָ ן ִקדּ וּם צָ ְמחָ ן ַּב ְת ֵריהוֹ ן:

)כד( וַ ִּת ְבלַ ְעןָ הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ דַּ קּ ֹת אֵ ת ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ ּטֹבוֹ ת וָ אֹ ַמר אֶ ל הַ חַ ְרטֻ ּ ִמים
וְ אֵ ין ַמ ִּגיד ִלי) :כד( וַ ִּת ְבלַ ְעןָ הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ דַּ קּ ֹת אֵ ת ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ ּטֹבוֹ ת וָ אֹ ַמר אֶ ל
הַ חַ ְרטֻ ּ ִמים וְ אֵ ין ַמ ִּגיד ִלי:

)כד( ו ְּבלָ ָען ׁ ֻש ְּבלַ ָ ּיא לָ ְקיָ ָתא יָת ּ ְׁשבַ ע ּ ׁ ֻש ְּבלַ ָיא ָטבָ ָתא וַ א ֲָמ ִרית לַ ח ֲָר ׁ ַש ָ ּיא וְ לֵ ית דִּ י

ְמחַ ֵ ּוי ִלי:

ֹשה
ֲשר הָ ֱאל ִֹהים ע ֶ ׂ
ֹאמר יוֹ סֵ ף אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה חֲלוֹ ם ּ ַפ ְרעֹה אֶ חָ ד הוּא אֵ ת א ׁ ֶ
)כה( וַ יּ ֶ
ֲשר הָ ֱאל ִֹהים
ֹאמר יוֹ סֵ ף אֶ ל ּ ַפ ְרעֹה חֲלוֹ ם ּ ַפ ְרעֹה אֶ חָ ד הוּא אֵ ת א ׁ ֶ
ִה ִּגיד ְלפַ ְרעֹה) :כה( וַ ּי ֶ
ֹשה ִה ִּגיד ְלפַ ְרעֹה:
ע ֶׂ

)כה( וַ א ֲַמר יוֹ סֵ ף ְלפַ ְרעֹה חֶ ְל ָמא פַ ְרעֹה חַ ד הוּא יָת דִּ י יְ ָי ָע ִתיד ְל ֶמ ְע ַּבד חַ ִּוי ְלפַ ְרעֹה:

)כו( ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרֹת הַ ּטֹבֹת ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים הֵ ּנָה וְ ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ ּטֹבֹת ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים הֵ ּנָה
חֲלוֹ ם אֶ חָ ד הוּא) :כו( ׁ ֶשבַ ע ּ ָפרֹת הַ ּטֹבֹת ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים הֵ ּנָה וְ ׁ ֶשבַ ע הַ ּ ִׁש ּב ֳִלים הַ ּטֹבֹת ׁ ֶשבַ ע
ׁ ָשנִ ים הֵ ּנָה חֲלוֹ ם אֶ חָ ד הוּא:

)כו( ְׁשבַ ע ּתוֹ ְר ּ ָתא ָטבָ ָתא ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין ִאנּ וּן ו ְּׁשבַ ע ׁ ֻש ְּבלַ ָ ּיא ָטבָ ָתא ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין

ִאנּ וּן חֶ ְל ָמא חַ ד הוּא:

רש"י
)כג( צנמות  -צונמא בלשון ארמי סלע הרי
הן כעץ בלי לחלוח וקשות כסלע ותרגומו נצן
לקין נצן אין בהן אלא הנץ לפי שנתרוקנו מן
הזרע:
)כו( שבע שנים  -ושבע שנים .כולן אינן אלא
שבע ואשר נשנה החלום פעמים לפי שהדבר

נביא
)ח(

מזומן כמו שפירש לו בסוף ועל השנות
החלום וגו' .בשבע שנים הטובות נאמר הגיד
לפרעה לפי שהיה סמוך ובשבע שני רעב
נאמר הראה את פרעה לפי שהיה הדבר
מופלג ורחוק נופל בו לשון מראה:

– מלכים א פרק ד' ח'-יב'

וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ָתם ּ ֶבן חוּר ְ ּבהַ ר אֶ ְפ ָריִ ם:

)ח(

ואלין שמהתהון בר חור בטורא דבית

אפרים:
ש ֶמ ׁש וְ אֵ ילוֹ ן ּ ֵבית חָ נָן) :ט( בר דקר במקץ
)ט( ּ ֶבן דֶּ קֶ ר ְ ּב ָמקַ ץ ו ְּב ׁ ַש ַע ְל ִבים וּבֵ ית ׁ ָ
ובשעלבים ובית שמש ואלון דמבית חנן:
)י( ּ ֶבן חֶ סֶ ד ָּבא ֲֻרבּ וֹ ת לוֹ שׂ כֹה וְ כָ ל אֶ ֶרץ חֵ פֶ ר) :י( בר חסד בארבות דיליה סוכו וכל
ארע חפר:
שה) :יא( בר אבינדב
)יא( ּ ֶבן א ֲִבינ ָָדב ָּכל נָפַ ת דּ ֹאר ָטפַ ת ַּבת ְׁשלֹמֹה הָ יְ ָתה לּ וֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
כל פלכי דאר טפת בת שלמה הות ליה לאתו:
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רש"י
)יא( נפת דאר  -תי' יונתן פלכי דאר:

כתובים

 -משלי פרק ט' יח' פרק י' א'-ד'

וְ לֹא י ַָדע ִּכי ְרפָ ִאים ׁ ָשם ְ ּב ִע ְמקֵ י ְׁשאוֹ ל ְק ֻראֶ יהָ :

)יח(
ובעמקי דשיול כל דמזמנין לה:

)יח( ולא ידע דגוברי אפלת תמן

ש ּ ַמח אָ ב וּבֵ ן ְּכ ִסיל ּתוּגַ ת ִא ּמוֹ :
ִמ ְׁשלֵ י ְׁשלֹמֹה ּ ֵבן חָ כָ ם יְ ַ ׂ

) א(
חכימא נחדי אבוי וברא סכלא מחמץ לאמיה:

)ב( לֹא יוֹ ִעיל ּו אוֹ צְ רוֹ ת ֶר ׁ ַשע וּצְ ָדקָ ה ּ ַת ִּציל ִמ ּ ָמוֶת:

)א( מתלוי דשלמה בר

)ב( לא מותרין אוצרי דרשיעא וצדקתא

מפציא מן מותא בישא:

הוָ ה נֶפֶ ׁש צַ דִּ יק וְ הַ ַ ּות ְר ׁ ָש ִעים י ְֶהדּ ֹף:
לֹא י ְַר ִעיב יְ ֹ

)ג(
וקנינא דרשיעי נסחוף:

ֹשה כַ ף ְר ִמיָּה וְ יַד חָ רוּצִ ים ּ ַתעֲ ִׁשיר:
אש ע ֶ ׂ
ָר ׁ

)ד (
דכשרא מעתרה להון:

)ג( לא מכפן אלהא נפשיה דצדיקא

)ד( מסכנותא ממככא לגברא רמיא וידא

רש"י
)א( משלי שלמה בן חכם ישמח אב  -זה
הקב"ה ,ד"א אביו ממש .ובן כסיל תוגת אמו
 תמיד הוא עם אמו בבית ורואה את שטותוומצירה ,ולפי המשל בן כסיל כמו ירבע' בן
נבט .תוגת אמו  -תוגת כניסיותו:
)ב( לא יועילו אוצרות רשע  -שהיה משתבח
בעשרו שנאמר )הושע י"ב( ויאמר אפרים אך
עשרתי וגומר .וצדקה תציל ממות  -וא"ת

משנה

צדיק שיבזבז נכסיו לצדקה מהיכן יתפרנס:
)ג( לא ירעיב ה' נפש צדיק ,והות רשעים
יהדוף  -ידחוף אותם ותפול:
)ד( ראש עושה כף רמיה  -מי שעני בתורה
מורה הוראות שקר .כף רמיה  -מאזנים של
רמיה לפי פשוטו משמע בתגרים .ויד חרוצים
 ישרים שחורצים דבר באמתו ומשפטו בלאעולה:

– זבחים פרק י'

)א( ָּכל הַ ּ ָת ִדיר ֵמחֲבֵ רוֹ  ,קוֹ ֵדם אֶ ת חֲבֵ רוֹ  .הַ ְּת ִמ ִידים קוֹ ְד ִמים לַ ּמוּסָ ִפין ,מו ְּספֵ י
ֹאש
ֹאש ח ֶֹד ׁש קוֹ ְד ִמין ְלמו ְּספֵ י ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ,מו ְּספֵ י ר ׁ
ׁ ַש ָּבת קוֹ ְד ִמין ְלמו ְּספֵ י ר ׁ
ֲשר ְלעֹלַ ת הַ ּ ָת ִמיד ּ ַתעֲ שׂ ּו אֶ ת
הַ ּ ׁ ָשנָהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר כח(ִ ,מ ְ ּלבַ ד עֹלַ ת הַ בּ ֹקֶ ר א ׁ ֶ
אֵ ֶּלה:
רע"ב ) -א( כל התדיר מחברו קודם את
חברו  -דכתיב מלבד עולת הבוקר אשר
לעולת התמיד ,מכדי כתיב מלבד עולת
הבוקר ,העשויה כבר משמע ,מינה שמעינן
דתמידין קודמין למוספין ,אשר לעולת התמיד

למה לי ,פשיטא דעולת הבוקר עולת התמיד
היא ,אלא תלה לך טעם הקדמתה בתדירות,
כדי שתלמוד לשאר תדירין שיקדימו .דמשום
היא גופה לא הוה צריך לפרושי:
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)ב( וְ כָ ל הַ ְמקֻ דָּ ׁש ֵמחֲבֵ רוֹ  ,קוֹ ֵדם אֶ ת חֲבֵ רוֹ  .דַּ ם חַ ּ ָטאת קוֹ ֵדם ְל ַדם עוֹ לָ הִ ,מ ּ ְפנֵי
ׁ ֶשהוּא ְמ ַר ֶ ּצה .אֵ ְב ֵרי עוֹ לָ ה קוֹ ְד ִמין ְלאֵ מו ֵּרי חַ ּ ָטאתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ָּכ ִליל לָ ִא ּ ִׁשים.
חַ ּ ָטאת קוֹ ֶד ֶמת לָ אָ ׁ ָשםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשדָּ ָמ ּה נִ ּ ָתן ַעל אַ ְר ַּבע ְק ָרנוֹ ת וְ ַעל הַ ְּיסוֹ ד .אָ ׁ ָשם
קוֹ ֵדם ְלתוֹ ָדה ו ְּלאֵ יל נָזִ ירִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים .הַ ּתוֹ ָדה וְ אֵ יל נָזִ יר
קוֹ ְד ִמין ִל ְׁשלָ ִמיםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ֶנאֱכָ ִלין ְליוֹ ם אֶ חָ ד ו ְּטעוּנִ ים לָ חֶ םְׁ .שלָ ִמים קוֹ ְד ִמין
ִל ְבכוֹ רִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ם ְטעוּנִ ין ַמ ּ ַתן אַ ְר ַּבע ו ְּס ִמיכָ ה ּו ְּנסָ ִכים ו ְּתנוּפַ ת חָ זֶה וָ ׁשוֹ ק:
רע"ב ) -ב( דם חטאת קודם לדם עולה -
אם שניהם שחוטין ועומדין ליזרק :שהוא
מרצה  -מכפר על חייבי כריתות שצריכים
ריצוי גדול :אברי עולה קודמין בהקטרתן
לאימורי חטאת  -אם נזרקו דמי שניהם:
מפני שהן כליל  -וצד ריבוי הוא זה למזבח:

על ארבע קרנות  -ואשם שתי מתנות שהן
ארבע ולא על הקרנות :ועל היסוד  -שפיכת
שיריים .ובאשם לא מצינו שנאמר בו :מתן
ארבע  -שתי מתנות שהן ארבע ,ובכור אינו
טעון אלא מתנה אחת ואינו טעון סמיכה
ונסכים ולא תנופת חזה ושוק:

שר קוֹ ֵדם
שר ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְ ּק ֻד ּ ׁ ָשתוֹ ֵמ ֶרחֶ ם וְ ֶנאֱכָ ל לַ כּ ֹהֲנִ ים .הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
)ג( הַ ְ ּבכוֹ ר קוֹ ֵדם לַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
לָ עוֹ פוֹ תִ ,מ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא זֶבַ ח וְ י ֶׁש בּ וֹ קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים דָּ מוֹ וְ אֵ מו ָּריו:
רע"ב ) -ג( ונאכל לכהנים  -והמעשר אין
לכהנים חלק בו ,אלא כולו נאכל לבעלים:
מפני שהוא מין זבח  -זביחת סכין .ועוף
במליקה .וזבחים חשיבי :ויש בו קדשי קדשים
 ואע"ג דקרבן עוף עולו קדשי קדשים ,אוחטאת או עולה ,זבחים יש להן לחלק גבוה

שני דברים דמו ואימוריו ,מה שאין כן
לחטאת העוף שאין למזבח אלא דמה ,וכיון
דקדמה לחטאת העוף כל שכן לעולת העוף,
דהא חטאת העוף קודמת לעולת העוף
כדמפרש ואזיל:

)ד( הָ עוֹ פוֹ ת קוֹ ְד ִמין לַ ּ ְמנָחוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן ִמינֵי ָד ִמיםִ .מנְ חַ ת חוֹ טֵ א קוֹ ֶד ֶמת
ְל ִמנְ חַ ת נְ ָדבָ הִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא בָ אָ ה ַעל חֵ ְטא .חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף קוֹ ֶד ֶמת ְלעוֹ לַ ת
הָ עוֹ ף .וְ כֵ ן ְ ּבהֶ ְקדֵּ ׁ ָש ּה:
רע"ב ) -ד( שהן מיני דמים  -ומיני דמים
כפרתן מרובה :חטאת העוף קודמת לעולת
העוף  -דכתיב )ויקרא ה( והקריב את אשר
לחטאת ראשונה ,בנה בנין אב לכל החטאות

שקודמות לעולה בין בבהמה בין בעוף )יב( :
וכן להקדשה  -כשהוא מפריש קנו ,דהיינו
שתי תורים או שני בני יונה ,קורא שם
לחטאת תחלה:

ֲשם ְמצוֹ ָרעִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהוּא
ֲשמוֹ ת ,חוּץ ֵמא ׁ ַ
)ה( ָּכל הַ חַ ּ ָטאוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ,קוֹ ְדמוֹ ת לָ א ׁ ָ
ֲשמוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ָּב ִאין ְ ּבנֵי ְׁש ּ ַתיִ ם וּבָ ִאין ְ ּבכֶ סֶ ף
בָ א ַעל )יְ ֵדי( הֶ ְכ ׁ ֵשרָּ .כל הָ א ׁ ָ
ֲשם ְמצוֹ ָרעֶ ׁ ,שהֵ ן ָּב ִאין ְ ּבנֵי ְׁשנ ָָתן וְ אֵ ינָן ָּב ִאין
ֲשם נָזִ יר וַ א ׁ ַ
ְׁשקָ ִלים ,חוּץ ֵמא ׁ ַ
ְ ּבכֶ סֶ ף ְׁשקָ ִלים:
רע"ב ) -ה( קודמות לאשמות  -אם היה
מחוייב חטאת ואשם ומביאן ,חטאת קודמת,
כדתנן שדמה נתן על ארבע קרנת ועל היסוד:
מפני שהוא בא להכשיר  -את המצורע
לקדשים ולביאת מקדש ,הלכך חשיבות הוא
לגביה ,שטשהרה תלויה בו :ובאים בכסף
שקלים  -דכתיב )שם( בערכך כסף שקלים,

באשם מעילות ,ואתי אשם תלוי ואשם גזילות
בגזירה שרה בערכך בערכך ,ואשם שפחה
חרופה גמר באיל איל :חוץ מאשם נזיר ואשם
מצורע  -דכתיב בהו )במדבר ו( כבש בן
שנתו .ומדאיל בן שתיח שנים בשתי סלעים,
כבש בן שנה לאו בשתי סלעים הוא:
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חק לישראל – פרשת מקץ יום ה'
)ו( ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהֵ ן קוֹ ְד ִמים ְ ּבהַ ְק ָרבָ ָתןָּ ,כ ְך הֵ ן קוֹ ְד ִמים ַּבא ֲִכילָ ָתןְׁ .שלָ ִמים ׁ ֶשל אֶ ֶמ ׁש
ו ְּׁשלָ ִמים ׁ ֶשל הַ יוֹ םֶ ׁ ,של אֶ ֶמ ׁש קוֹ ְד ִמיןְׁ ,שלָ ִמים ׁ ֶשל אֶ ֶמ ׁש וְ חַ ּ ָטאת וְ אָ ׁ ָשם ׁ ֶשל
הַ יוֹ םְׁ ,שלָ ִמים ׁ ֶשל אֶ ֶמ ׁש קוֹ ְד ִמין ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הַ חַ ּ ָטאת
קוֹ ֶד ֶמתִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים:
רע"ב ) -ו( כך הם קודמים לאכילה -
אכולהו דבני אכילה קאי ,כגון חטאת לאשם,
ואשם לתודה ,ותודה לשלמים :שלמים  -של
קרבן אמש )יד( :וחכמים אומרים כו' -
והלכה כחכמים .ותדיר ומקודש ,כגון דם

עולת תמיד ודם חטאת עומדים ,זה תדיר,
וזה מקודש ממנו ,דהא אמרן דם חטאת קודם
לדם עולה מפני שהוא מרצה .הא מלתא
מיבעיא בגמרא ולא אפשיטא .ונראה דתדיר
קודם:

)ז( ו ְּבכֻ ָּלם ,הַ כּ ֹהֲ נִ ים ַר ּ ׁ ָש ִאין ְל ׁ ַשנּ וֹ ת ַּבא ֲִכילָ ָתןְ ,לאָ ְכלָ ן צְ לוּיִ יםְׁ ,שלו ִּקים,
ו ְּמבֻ ּ ׁ ָש ִלים ,וְ לָ ֵתת ְלתוֹ כָ ן ִּת ְבלֵ י חֻ ִ ּלין וְ ִת ְבלֵ י ְתרו ָּמה ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןַ .ר ִ ּבי
ידי
ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,לֹא יִ ּ ֵתן ְלתוֹ כָ ן ִּת ְבלֵ י ְתרו ָּמהֶ ׁ ,שלּ ֹא י ִָביא אֶ ת הַ ְּתרו ָּמה ִל ֵ
ְפסוּל:
רע"ב ) -ז( ובכולן  -בכל הנאכלים :רשאים
הכהנים לשנות באכילתן  -כגון לאכלן צלויין,
מבושלין ,ושלוקין ,דבמתנות כהונה כתיב )שם
יח( לך נתתים למשחה ,לגדולה ,כדרך
שהמלכים אוכלים צלי שלוק ומבושל

ובמטעמים ובתבלין :שלא יביא את התרומה
לידי פסול  -לפי שהתבלין שבלעו טעם
הקדשים אם יבואו לידי נותר הרי הן באזהרה
משום טעם הקדשים שבלוע בהן:

ית ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשהוּא ִמ ְתחַ ֵּלק ָּבעֲ ז ָָרה ,אֵ ין אַ ּ ָתה צָ ִר ְ
יך
)ח( אָ ַמר ַר ִ ּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,אם ָר ִא ָ
ִל ְׁשאוֹ ל ַמה הוּא ,אֶ ָּלא מוֹ ַתר ְר ִקיקֵ י ִמנְ חוֹ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ לֹג ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרעִ .אם
ית ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשהוּא נָתוּן ַעל ּ ַג ּ ֵבי הָ ִא ּ ִׁשים ,אֵ ין אַ ּ ָתה צָ ִר ְ
יך ִל ְׁשאוֹ ל ַמה הוּא,
ָר ִא ָ
אֶ ָּלא מוֹ ַתר ְר ִקיקֵ י ִמנְ חוֹ ת כּ ֹהֲ נִ ים ,ו ִּמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ֶ ׁ .שאֵ ין ִמ ְתנַדְּ ִבים ׁ ָש ֶמן,
ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,מ ְתנַדְּ ִבים ׁ ָש ֶמן:

רע"ב ) -ח( שהוא מתחלק  -לאכילת
כהנים :מותר רקיקי מנחות ישראל  -מנחת
מאפה שבאה חלות ורקיקין ,חלות בוללן
ורקיקין מושחן ,ואמר ר' שמעון במסכת
מנחות )ד' עה( מושחן כמין כ"י ]כף יונית[,
ושאר השמן נאכל לכהנים :מותר רקיקי
מנחת כהנים  -דמנחת כהנים כולה כליל.
השמן שצף על גבה ונותר שאינו נבלע בה
שורפים אותו בפני עצמו :ומותר מנחת כהן
המשיח  -לפי ששמנה מרובה ,שלשה לוגין
לעשרון ,ומתוך שהיא אפויה תחלה אין שמנה
נבלע בפתיתיה וצריך להקטיר המותר בפני

עצמו :שאין מתנדבים שמן  -לפיכך לא יעלה
על דעתך שיהא השמן המתחלק או הנקטר
נדבה :ר' טרפון אומר מתנדבים שמן  -בפני
עצמו .ואין פחות מלוג .ונשרף בפני עצמו.
והלכה כרבי טרפון .וכן הלכה שמתנדבים יין
בפני עצמו ,אין פחות משלשה לוגין .וזורקין
אותו על גבי האשים ונשרף שם .ואע"ג דהוא
מכבה אש המערכה ורחמנא אמר לא תכבה,
הואיל ואינו מתכוין לכבות שרי ,דכר' שמעון
קיימא לן דדבר שאינו מתכוין מותר .ולא הוי
פסיק רישיה ,דאפשר שתהיה האש גדולה
וחזקה ,ותנצח את היין ולא יכבנה:
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חק לישראל – פרשת מקץ יום ה'
גמרא

– זבחים דף פ"ח ע"ב

ואמר רבי עיניני בר ששון למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה
לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על
שפיכות דם שנאמר וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם מכנסים
מכפרת על גילוי עריות שנאמר ועשה להם מכנסי בד ]לכסות )את( בשר
ערוה[ מצנפת מכפרת על גסי הרוח מנין אמר רבי חנינא יבא דבר שבגובה
ויכפר על גובה אבנט מכפר על הרהור הלב היכא דאיתיה חושן מכפר על
הדינין שנא' ועשית חושן משפט אפוד מכפר על עבודת כוכבים שנאמר אין
אפוד ותרפים מעיל מכפר על לשון הרע מנין א"ר חנינא יבא דבר שבקול
ויכפר על קול הרע וציץ מכפר על עזות פנים בציץ כתיב והיה על מצח
אהרן ובעזות פנים כתיב ומצח אשה זונה היה לך איני והא"ר יהושע בן
לוי שני דברים לא מצינו להן כפרה בקרבנות ומצינו לו כפרה ממקום אחר
ואלו הן שפיכות דמים ולשון הרע שפיכות דמים מעגלה ערופה ולשון
הרע מקטרת דתני רב חנניה מנין לקטרת שמכפרת שנאמר ויתן את
הקטרת ויכפר על העם ותני דבי רבי ישמעאל על מה קטורת מכפרת על
לשון הרע יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי קשיא לשון הרע
אלשון הרע קשיא שפיכות דמים אשפיכות דמים לא קשיא הא דידיע מאן
קטליה הא דלא ידיע מאן קטליה אי דידיע מאן קטליה בר קטלא הוא
במזיד ולא אתרו ביה ולשון הרע אלשון הרע נמי לא קשיא הא בצינעא
הא בפרהסיא:
רש"י על הגמרא
למה נסמכה  -בצו את אהרן זאת תורת
העולה זאת תורת החטאת והאשם וזבח
השלמים והדר קח את אהרן ואת הבגדים:
ויטבלו את הכתנת  -רמז הוא לעתיד שיכפר
שפיכת דמים בכתנת טבילה היינו כפרה:
לכסות את בשר ערוה  -לחפות על גילוי
עריות :אהיכא דאיתיה  -שהיו חוגרין כנגד
אצילי ידיהן דהיינו כנגד הלב כדילפינן בפרק
שני )לעיל דף יט( מולא יחגרו ביזע :אין
אפוד  -נגלה עון תרפים הא יש אפוד אין
תרפים כך שמעתי במסכת ערכין )דף טז(:
דבר שבקול  -פעמונים שבו )מכפר(] :ויכפר[
על העם  -במחלוקת קרח שהוא לשון הרע
]שנאמר[ אתם המיתם וגו' :שבחשאי  -שהיה

לבדו שם כדתנן פורשין בין האולם ולמזבח
בשעת הקטרה וכל שכן מן ההיכל שנאמר
וכל אדם לא יהיה וגו' בסדר יומא )דף מד(:
ידיע מאן קטליה  -כתונת מכפרת על
הציבור שלא יענשו :בר קטלא הוא  -וכל
כמה דלא קטליה מיענשי דכתיב ]ולארץ[ לא
יכופר וגו' )במדבר לה( :ומשני במזיד ולא
אתרו ביה  -דלאו בר קטלא הוא הילכך
ציבור מתכפרי בכתונת והוא נגעים באים
עליו כדאמר בערכין :בצינעא  -דהוה דבר
שבחשאי קטרת מכפרת שהוא מעשה חשאי:
בפרהסיא  -שהוא דבר שבקול קול פעמונים
מכפר עליו:
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חק לישראל – פרשת מקץ יום ה'
זוהר

– מקץ דף ר"א ע"ב

ִר ִ ּבי אַ ָּבא הֲ וָ ה י ִָתיב א ֲַת ְר ָעא דְּ אַ ָּבבָ א ְדלוֹ ד ,חָ ָמא חַ ד ַּבר נ ָׁש דְּ הֲ וָ ה אָ ֵתי,
וְ י ִָתיב ְ ּבחַ ד קו ְּל ָטא דְּ ָתלָ א ְדאַ ְר ָעא ,וְ הֲוָ ה לָ אֵ י ֵמאָ ְרחָ א ,וְ י ִָתיב וְ נ ִָאים ּ ַת ּ ָמן.
יה
יה ,נָפַ ק קוֹ ְס ְטפָ א ְדגו ְּרדְּ נָא ,וְ קָ ִטיל לֵ ּ
אַ דְּ הָ ִכי חָ ֵמי חַ ד ִחוְ יָא ,דְּ הֲ וָ ה אָ ֵתי ְלגַ ּ ֵב ּ
יה ,דְּ הֲ וָ ה ִמית.
ְל ִחוְ יָאַ ּ .כד ִא ְת ַער הַ הוּא ַּבר נ ָׁש ,חָ ָמא הַ הוּא ִחוְ יָא ְלקֳ ְבלֵ ּ
ִאזְ דַּ ַּקף הַ הוּא ַּבר נ ָׁש ,וְ נָפַ ל הַ הוּא קו ְּל ָטא ְלעו ְּמקָ א דִּ ְתחוֹ תוֹ י וְ ִא ְׁש ּ ֵתזִ יב:
ימא ִלי ָמאן עוֹ בָ ָד ְך .דְּ הָ א קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִר ְ
יך
יה ,אֵ ָ
יה ,אָ ַמר לֵ ּ
א ֲָתא ִר ִ ּבי אַ ָּבא ְלגַ ּ ֵב ּ
יה הַ הוּא ַּבר נ ָׁש,
יש לָ ְך ִא ֵּלין ְּת ֵרין נִ ִּסין ,לָ או ִאינוּן ְל ַמ ּ ָגנָא .אָ ַמר לֵ ּ
הוּא ָר ִח ׁ
יה,
ַיסנָא ַּבהֲ ֵד ּ
ישא ְ ּב ַע ְל ָמא ,דְּ לָ א ִא ְת ּ ַפיּ ְ
ָּכל יוֹ ָמאי לָ א אַ ְׁש ִלים ִלי ַּבר נ ָׁש ִ ּב ׁ ָ
יקנָא ְל ַע ְר ִסי,
יה ,לָ א סָ ִל ְ
ילנָא ְל ִא ְת ּ ַפיְ יסָ א ַּבהֲ ֵד ּ
יה .וְ ת ּוִ ,אי לָ א י ִָכ ְ
ילנָא לֵ ּ
ו ָּמ ִח ְ
ישנָא ָּכל יוֹ ָמא ְלהַ הוּא
יה ,ו ְּלכָ ל ִאינוּן דִּ ְמצַ עֲ ר ּו ִלי ,וְ לָ א חַ יְ ׁ ָ
ילנָא לֵ ּ
ַעד דְּ ָמ ִח ְ
ישא דְּ אַ ְׁש ִלים ִלי .וְ לָ או דִּ י ִלי ָדא ,אֶ ָּלא דִּ ְמהַ הוּא יוֹ ָמא ו ְּלהָ ְלאָ הִ ,א ְׁש ּ ַתדַּ ְלנָא
ִ ּב ׁ ָ
ְל ֶמ ְע ַּבד ִע ּ ְמהוֹ ן ָטבָ א:
ָּבכָ ה ִר ִ ּבי אַ ָּבא וְ א ֲַמר ,י ִַּתיר עוֹ בָ דוֹ י דְּ ֵדין ִמיּוֹ סֵ ף ,דְּ יוֹ סֵ ף הֲו ּו אֲחוֹ י וַ דַּ אי ,וְ הֲ וָ ה
יה ְל ַרח ֲָמא עֲ לוֹ י .אֲבָ ל ַמה דְּ עֲ ִביד דָּ א ,י ִַּתיר הוּא ִמיּוֹ סֵ ף .יָאוֹ ת הוּא
לֵ ּ
ְ
יסא:
יסא ַעל נִ ּ ָ
יה נִ ּ ָ
יש לֵ ּ
ְדקו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא י ְַר ִח ׁ
ּ ָפ ַתח וְ א ֲַמר) ,משלי י( הוֹ לֵ ְך ַּב ּתֹם יֵלֶ ְך ּ ֶב ַטח ו ְּמ ַע ּ ֵק ׁש דְּ ָרכָ יו יִ ָ ּו ֵד ַע .הוֹ לֵ ְך ַּב ּתוֹ ם
יֵלֶ ְך ּ ֶב ַטח ,דָּ א הַ הוּא ַּבר נ ָׁש ,דְּ אָ זִ יל ְ ּבאָ ְר ִחין דְּ אוֹ ַריְ י ָתא .יֵלֶ ְך ּ ֶב ַטח ,דְּ לָ א י ִָכיל ּו
יה .ו ְּמ ַע ּ ֵק ׁש דְּ ָרכָ יו יִ ָ ּו ֵד ַעַ ,מאן יִ ָ ּו ֵד ַע .דָּ א הוּא ַמאן
נִ זְ קֵ י ְד ַע ְל ָמא ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא לֵ ּ
יה .יִ ָ ּו ֵד ַעַ ,מה ּו יִ ָ ּו ֵד ַע ,יִ ְׁש ְּתמוֹ ַדע ִאיה ּו
דְּ אַ ְסטֵ י ֵמאָ ְרחָ א ִד ְק ׁשוֹ ט ,וּבָ ֵעי גַ ּ ֵבי ְדחַ ְב ֵר ּ
ארי דְּ ִדינָא ,דְּ לָ א יִ ְתא ֲִביד ִמ ּנַיְ יה ּו דִּ יו ְּקנָא ְדהַ הוּא ַּבר נ ָׁש.
ְ ּב ֵעי ֵניהוֹ ן דְּ כָ ל ָמ ֵ
ֵיה ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך יִ ָ ּו ֵד ַע:
יה ְלאַ ְת ָרא דְּ יִ נְ ְקמוּן ִמ ּנ ּ
יתאָ ה לֵ ּ
ְ ּבגִ ין ְלאַ יְ ָ
ְ
יהּ ְ ,בגִ ין דְּ לָ א
וְ ּ ָתא ֲחזֵי ,הַ הוּא דְּ אָ זִ יל ְ ּבאֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט ,קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא חָ פֵ י עֲ לֵ ּ
אריהוֹ ן דְּ ִדינָא .אֲבָ ל ְמ ַע ּ ֵק ׁש דְּ ָרכָ יו יִ ָ ּו ֵד ַע,
ִא ְתיְ ַדע ,וְ לָ א ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדעְ ,לגַ ּ ֵבי ָמ ֵ
ָשא דְּ אָ זְ לֵ י ְ ּבאֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט ,וְ אָ זְ לֵ י ְלרוֹ חֲצָ ן
וְ יִ ְׁש ְּתמוֹ ַדע ְלגַ ַּביְ יה ּו .ז ַָּכ ִאין ִאינוּן ְ ּבנֵי נ ׁ ָ
ַעל ַע ְל ָמא .דְּ לָ א דָּ חֲלֵ י ִאינוּן ְ ּב ַע ְל ָמא ֵדין ,וְ לָ א ְ ּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי:

הלכה – הרמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יב'
)י( לא תעדה אשה עדי האיש כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון
וכיוצא בו או שתגלח ראשה כאיש ולא יעדה איש עדי אשה כגון שילבש בגדי צבעונין
וחלי זהב במקום שאין לובשין אותן הכלים ואין משימים אותו החלי אלא נשים הכל
כמנהג המדינה איש שעדה עדי אשה ואשה שעדתה עדי איש לוקין המלקט שערות
לבנות מתוך השחורות מראשו או מזקנו משילקט שערה אחת לוקה מפני שעדה עדי
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חק לישראל – פרשת מקץ יום ה'
אשה וכן אם צבע שערו שחור משיצבע שיער לבנה אחת לוקה טומטום ואנדרוגינוס
אינו עוטף כאשה ולא מגלח ראשו כאיש ואם עשה כן אינו לוקה] .השגת הראב"ד -
המלקט שערות לבנות מתוך שחורות מראשו או מזקנו משילקט שער אחת לוקה א"א
לא מחוור שיהא לוקה באחת שלא אמרו אלא אסור ועוד מאי עדי אשה איכא בחדא
והא לא מינכרא מילתא כלל[:
)יא( כתובת קעקע האמורה בתורה הוא שישרט על בשרו וימלא מקום השריטה כחול או
דיו או שאר צבעונים הרושמים וזה היה מנהג העכו"ם שרושמין עצמן לעבודת כוכבים
כלומר שהוא עבד מכור לה ומורשם לעבודתה ומעת שירשום באחד מדברים הרושמין
אחר שישרוט באי זה מקום מן הגוף בין איש בין אשה לוקה כתב ולא רשם בצבע או
שרשם בצבע ולא כתב בשריטה פטור עד שיכתוב ויקעקע שנאמר וכתובת קעקע במה
דברים אמורים בכותב אבל זה שכתבו בבשרו וקעקעו בו אינו חייב אלא אם כן סייע
כדי שיעשה מעשה אבל אם לא עשה כלום אינו לוקה:
)יב( השורט שריטה אחת על המת לוקה שנאמר ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם אחד
כהן ואחד ישראל שרט שריטה אחת על חמש מתים או חמש שריטות על מת אחד
לוקה חמש והוא שהתרו בו על כל אחת ואחת:
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