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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ה'
תורה -

דברים פרק כז'

)ג( וְ כָ ַת ְב ּ ָת עֲ לֵ יהֶ ן אֶ ת ָּכל ִ ּדבְ ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת ְּב ָעבְ ֶר ָך ְל ַמ ַען אֲ ׁ ֶשר ּ ָתבֹא אֶ ל
הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אֲשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה
ֹתן ְל ָך אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבַ ׁש ַּכ ׁ ֶ
יך נ ֵ
ֹת ָ
יך לָ ְך) :ג( וְ כָ ַת ְב ּ ָת עֲ לֵ יהֶ ן אֶ ת ָּכל ִ ּד ְב ֵרי הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת ְּב ָע ְב ֶר ָך ְל ַמ ַען ֲא ׁ ֶשר
אֱ לֹהֵ י אֲ ב ֶ

ּ ָת ֹבא אֶ ל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֹנ ֵתן ְל ָך אֶ ֶרץ ָזבַ ת חָ לָ ב ּ ְודבַ ׁש ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י
ֲא ֹב ֶת ָ
יך לָ ְך) :ג( וְ ִת ְכ ּתוֹ ב עֲ לֵ יהוֹ ן יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא ְּב ֶמ ְע ְּב ָר ְך ְּב ִדיל ִ ּדי ֵתעוּל ְלאַ ְר ָעא ַדיְ ָי אֱלָ הָ ְך
ָיהֵ ב לָ ְך אַ ְר ָעא ָע ְב ָדא חֲלַ ב ו ְּדבַ ׁש ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל יְ ָי אֱלָ הָ א ַדאֲ בָ הָ ָת ְך לָ ְך:

ֲשר אָ ֹנ ִכי ְמצַ ּוֶה
ימו אֶ ת הָ אֲ בָ נִ ים הָ אֵ ֶּלה א ׁ ֶ
)ד( וְ הָ יָה ְּב ָעבְ ְרכֶ ם אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן ּ ָת ִק ּ
ימו
אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹ ם ְּבהַ ר ֵעיבָ ל וְ ַ ׂ
ש ְד ּ ָת אוֹ ָתם ַּב ּ ִׂשיד) :ד( וְ הָ יָה ְ ּב ָע ְב ְרכֶ ם אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן ּ ָת ִק ּ
ש ְד ּ ָת אוֹ ָתם ַּב ּ ִׂשיד) :ד( וִ יהֵ י
ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ֶ ּוה אֶ ְתכֶ ם הַ ּיוֹ ם ְ ּבהַ ר עֵ יבָ ל וְ ַ ׂ
אֶ ת הָ אֲבָ נִ ים הָ אֵ ּלֶ ה א ׁ ֶ
ְּב ֵמעֲ בָ ְרכוֹ ן ָית י ְַר ְ ּדנָא ְּת ִקימוּן יָת אַ ְב ַנ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ִ ּדי אֲ נָא ְמפַ ּקֵ ד י ְָתכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין ְּבטו ָּרא ְד ֵעיבָ ל ו ְּתסוּד י ְָתהוֹ ן
ידא:
ְּב ִס ָ
)ה (

ית ּ ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִמזְ ַּבח אֲבָ נִ ים לֹא ָתנִ יף עֲ לֵ יהֶ ם ַּב ְרזֶל:
ּובָ נִ ָ

ית ּ ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ לַ יהֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִמזְ ַּבח אֲ בָ נִ ים לֹא ָתנִ יף עֲ לֵ יהֶ ם ַּב ְרזֶל:
ּובָ נִ ָ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ַמ ְד ַּבח אַ ְבנִ ין לָ א ְת ִרים עֲ לֵ יהוֹ ן ּ ַפ ְרזְ לָ א:
ָ

)ה(

)ה( וְ ִת ְבנֵי ַת ּ ָמן ַמ ְד ְּבחָ א

)ו( אֲבָ נִ ים ְׁשלֵ מוֹ ת ִּת ְבנֶה אֶ ת ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך וְ הַ עֲ ִל ָ
ית ָעלָ יו עוֹ לֹת לַ יהֹוָ ה
אֱ לֹהֶ ָ
יך) :ו( אֲ בָ נִ ים ְׁשלֵ מוֹ ת ִּת ְבנֶה אֶ ת ִמזְ ַּבח יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ית ָעלָ יו עוֹ לֹת לַ יהֹוָ ה
יך וְ הַ עֲ ִל ָ

ֱאלֹהֶ ָ
יך:

קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך:
)ו( אַ ְבנִ ין ׁ ָש ְל ִמין ִּת ְבנֵי יָת ַמ ְד ְּבחָ א ַ ּדיְ ָי אֱלָ הָ ְך וְ ַת ּ ֵסק עֲ לוֹ ִהי עֲ לָ וָ ן ָ

)ז( וְ זָבַ ְח ּ ָת ְׁשלָ ִמים וְ אָ כַ ְל ּ ָת ּ ׁ ָשם וְ ָ ׂש ַמ ְח ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך) :ז( וְ ָזבַ ְח ּ ָת ְׁשלָ ִמים
ש ַמ ְח ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך) :ז( וְ ִתכּ וֹ ס נִ ְכסַ ת קו ְּד ִׁשין וְ ֵתיכוּל ּ ַת ּ ָמן וְ ֶתח ֱֵדי קֳ ָדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך:
וְ אָ כַ ְל ּ ָת ּ ׁ ָשם וְ ָ ׂ
רש"י

נביא

– ישעיה פרק ס' כב' פרק נא' א'-ד'

יש ּנָה) :כב( דזעיר
צום אֲנִ י יְ הֹוָ ה ְּב ִע ּ ָת ּה אֲחִ ׁ ֶ
)כב( הַ ּקָ טֹן יִ ְהיֶה לָ אֶ לֶ ף וְ הַ ָ ּצ ִעיר ְלגוֹ י ָע ּ
בהון יהי לאלפא ודחלש לעם תקיף אנא יי בזמנה איתינה:

רוחַ ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה ָעלָ י י ַַען ָמ ׁ ַשח יְ הֹוָ ה אֹ ִתי ְלבַ ּ ֵ ׂשר עֲ נָוִ ים ְׁשלָ חַ נִ י לַ ֲח ֹב ׁש
)א ( ּ
אֲסורים ּ ְפקַ ח קוֹ חַ ) :א( אמר נביא רוח נבואה
ִּ
בויִ ם ְ ּדרוֹ ר וְ לַ
ְלנִ ְׁש ְּב ֵרי לֵ ב ִל ְקרֹא ִל ְׁש ּ
מן קדם יי אלהים עלי חלף דרבי יתי יי לבשרא ענותניא שלחני לתקפא לתבירי לבא
למקרי לדשבן חירו ולדאסירין אתגלו לניהור:
ינו ְלנַחֵ ם ָּכל אֲבֵ ִלים) :ב( למקרי
)ב( ִל ְקרֹא ְׁשנַת ָרצוֹ ן לַ יהֹוָ ה וְ יוֹ ם נָקָ ם לֵ אלֹהֵ ּ
שנת רעוא קדם יי ויום פורענותא קדם אלהנא לנחמא כל אבליא:

ששׂ וֹ ן ּ ַתחַ ת אֵ בֶ ל ַמעֲ טֵ ה
)ג( לָ שׂ ּום לַ אֲבֵ לֵ י צִ ּיוֹ ן לָ ֵתת לָ הֶ ם ּ ְפאֵ ר ּ ַתחַ ת אֵ פֶ ר ׁ ֶש ֶמן ָ ׂ
צ ֶדק ַמ ּ ַטע יְ הֹוָ ה ְל ִה ְת ּ ָפאֵ ר) :ג( לשואה
רוחַ ּ ֵכהָ ה וְ ק ָֹרא לָ הֶ ם אֵ ילֵ י הַ ֶ ּ
ְת ִה ָּלה ּ ַתחַ ת ּ
לאבילי ציון למתן להון כליל חלף קטם משח דחדוה חלף אבלא רוח משבחא חלף
רוחהון דהות עמיא ויקרון להון רברבי קושטא עמה דיי לאשתבחא:
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ה'
מו וְ ִח ְ ּד ׁש ּו ָע ֵרי ח ֶֹרב ׁש ְֹממוֹ ת ּדוֹ ר
נו חָ ְרבוֹ ת עוֹ לָ ם ׁש ְֹממוֹ ת ִר ׁ
אשֹנִ ים יְ קוֹ ֵמ ּ
)ד( ּובָ ּ
וָ דוֹ ר) :ד( ויבנון חרבת עלם צדית קדמאי יקוממון ויחדתון קירוין דהואה חרבן צדיא דר
ודר:

רש"י
)כב( בעתה אחישנה  -זכו אחישנה לא זכו
בעתה:
)א( יען משח  -אין משיחה זו אלא לשון
שררה וגדולה .לקרוא לשבויים דרור -

כתובים

כלומר לבשר להם בשורת הגאולה .פקח קוח
 פקח את מלקוחם ושבים והתירם:)ב( שנת רצון  -שנת פיוס ורצוי:
)ג( אילי הצדק  -לשון אילנות כמו )ישעיה ב(
מאילים אשר חמדתם ומטע ה' יורה עליו:

 -תהילים פרק קט יד'-יח'

יִ זָּכֵ ר עֲ וֹ ן אֲ ב ָֹתיו אֶ ל יְ הֹוָ ה וְ חַ ּ ַטאת ִא ּמוֹ אַ ל ִּת ּ ָמח:

)יד(
וחובת אמיה לא תתמחי:

יו נֶגֶד יְ הֹוָ ה ּ ָת ִמיד וְ יַכְ ֵרת ֵמאֶ ֶרץ זִ כְ ָרם:
יִ ְה ּ

)טו(
מארעא דכרנהון:

)יד( ידכר עוית אבהתוי קדם יי

)טו( יהוין קביל מימרא דיי תדירא וישיצי

יש ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן וְ נִ ְכאֵ ה לֵ בָ ב ְלמוֹ ֵתת:
ֲשר לֹא זָכַ ר עֲ שׂ וֹ ת חָ סֶ ד וַ יִ ּ ְר ּדֹף ִא ׁ
י ַַען א ׁ ֶ

)טז(
)טז( מטול דלא אדכר למעבד טיבו ורדיף גבר עניא וחשיכא ומכיך לבא לאתקטלא:

נו:
הו וְ לֹא חָ פֵ ץ ִּב ְב ָרכָ ה ִּ
וַת ְרחַ ק ִמ ּ ֶמ ּ ּ
וַ ֶיּאֱהַ ב ְקלָ לָ ה וַ ְּתבוֹ אֵ ּ

)יז(
ליה ולא אתרעי בברכתא ואתרחקת מניה:

)יז( ורחים לוטיא ואתית

)יח( וַ יִ ּ ְל ַּב ׁש ְקלָ לָ ה ְּכ ַמ ּדוֹ וַ ּ ָת ֹבא כַ ּ ַמיִ ם ְּב ִק ְרבּ וֹ וְ כַ ּ ׁ ֶש ֶמן ְּב ַעצְ מוֹ ָתיו:

)יח( ולבש לוטא היך

לבושא ועלת היך מיא בגושמיה והיך משחא באברוי:

רש"י
)יד( עון אבותיו  -עון שהעוה על אבותיו,
לאברהם שגרע חמש שנים מחייו ולאביו גרם
כהיון עינים .וחטאת אמו  -שהשחית רחמה
ושגרם להעלים יום קבורתה מן הבריות שלא
יקללוה שיצא מכריסה עשו כמו שנאמר
)בראשית ל"ה( ותמת דבורה מינקת רבקה
וגומר אלון בכות בלשון יוני קורין לאחר אלון
שאבל אחר היה ליעקב עם של דבורה שמתה
אמו והעלימו מיתתה:
)טו( יהיו  -העונו' האלה נגד ה' תמיד.
ויכרת מארץ זכרם  -של עשו ואלופיו:

)טז( יען אשר לא זכר עשות חסד  -לעסוק
באבל אביו כמו שעשה יעקב נזיד עדשים
לנחם את יצחק שבאותו היום מת אברהם.
איש עני  -ישראל:
)יז( ויאהב קללה  -קללתו של הקדוש ברוך
הוא שכפר בו:
)יח( וילבש קללה  -הכניס עצמו בקללה
ונוחה לו פריקת עול הקרבן וברכת כהנים
וקללת האומות:
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חק לישראל – פרשת כי תבוא יום ה'
משנה

– ערכין פרק ב'

חות ִמ ּ ֶסלַ ע ,וְ לֹא י ֶֶתר ַעל ח ֲִמ ּ ִׁשים סָ לַ עֵ ּ .כיצַ ד ,נ ַָתן סֶ לַ ע
)א( אֵ ין ָּבעֲ ָר ִכין ּ ָפ ּ
חות ִמ ּ ֶסלַ ע וְ הֶ עֱ ִׁשיר ,נוֹ ֵתן ח ֲִמ ּ ִׁשים סָ לַ ע .הָ יָה
לוםָ ּ .פ ּ
וְ הֶ עֱ ִׁשיר ,אֵ ינוֹ נוֹ ֵתן ְּכ ּ
ְבי ָָדיו חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעיםַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ נוֹ ֵתן אֶ ָּלא אֶ חָ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
חות ִמ ּ ֶסלַ ע ,וְ לֹא י ֶֶתר ַעל ח ֲִמ ּ ִׁשים סָ לַ ע .אֵ ין
נוֹ ֵתן אֶ ת ּ ֻכ ָּלם .אֵ ין ָּבעֲ ָר ִכין ּ ָפ ּ
חות
חות ִמ ּ ִׁש ְב ָעה ,וְ לֹא י ֶֶתר ַעל ִׁש ְב ָעה ָע ָ ׂ
שר .אֵ ין ַּבנְּ גָ ִעים ּ ָפ ּ
ּ ֶפ ַתח ַּב ּטוֹ ָעה ּ ָפ ּ
בועוֹ ת:
בוע אֶ חָ ד ,וְ לֹא י ֶֶתר ַעל ְׁש ׁ ָ
ִמ ּ ׁ ָש ּ ַ
לשה ׁ ָש ּ
רע"ב ) -א( אין בערכין פחות מסלע -
אפילו עני שהעריך ואין ידו משגת ,אינו נדון
בפחות מסלע ,דכתיב )ויקרא כז( וכל ערכך
יהיה בשקל הקודש ,כל ערכין שאתה מעריך
לא יהיו פחותים משקל :ולא יותר על חמשים
 דזהו גדול שבערכין דכתיבי בפרשה :נתןסלע והעשיר  -בן עשרים שערכו חמשים
והיה עני ונתן סלע בערכו ,דעני נידון
בהשגת ידו ,והעשיר ,פטור :פחות מסלע -
נתן פחות מסלע :והעשיר  -נותן חמשים.
דבנתינה קמייתא לא יצא ידי ערכו ועדיין
ערכו עליו :היו בידו חמש סלעים  -עני בן
עשרים שהעריך עצמו והיו לו חמש סלעים:
ר' מאיר אומר אינו נותן אלא אחת  -דסבר
ר' מאיר או נותן כל החמשים שעליו ,או אינו
נותן אלא שקל :וחכמים אומרים נותן כל מה
שבידו  -דקרא דכתיב וכל ערכך יהיה בשקל,
לפחות שבערכין הוא דאתא ,שאפילו עני
שבעניים לא יתן פחות .ומיהו היכא דאית
ליה טפי יהיב ,דכתיב )ויקרא כז( על פי אשר
תשיג .והלכה כחכמים :אין פתח בטועה
פחות משבעה  -איידי דאיירי באין בערכין
פחות ולא יותר ,תני נמי לכל הנך דאית בהו
אין פחות ולא יותר :פתח  -תחלת נדות.
שדין נדה דאורייתא הוא ,אם התחילה וראתה
היום ,מונה ששה והוא .ראתה שנים ,מונה
חמשה והם .ראתה שלשה ,מונה ארבעה והם.
]ואפילו[ ראתה כל שבעה ופסקה לערב,
טובלת ומשמשת .ומיום שביעי ואילך ,הוויין
ימי זיבה אחד עשר יום ,שאם ראתה בהן יום
אחד או שנים שומרת יום כנגד יום וטובלת.
ואם ראתה בהן שלשה רצופים ,הויא זבה
גדולה שטעונה שבעה נקיים וקרבן .ואם

משכו ימי זיבה חודש או שנה ,אינה חוזרת
לתחלת נדות עד שתשב שבעה נקיים.
וכשישבה שבעה נקיים ,וראתה ,הויא תחלת
נדה ומונה ששה והוא .וחוזרת לענינה ככל
המפורש .ואם לא ראתה באותן אחד עשר יום
שלשה רצופים ,אינה זבה .וכשתראה אחריהן,
בין שהיא רואה סמוך בין שהרחיקה ראייתה
הויא תחלת נדה .ואפילו תראה שלשה
רצופים ,אינה מונה אלא ארבעה והם .שאין
ימי זוב אלא אותן אחד עשר יום שבין סוף
נדות זה לתחילת נדות הבא :אין פתח בטועה
פחות משבעה  -טועה ]שראתה[ היום ואינה
יודעת אם בימי נדותה עומדת או באותן אחד
עשר יום של ימי זוב ,אינה חוזרת לפתח
נדותה בפחות משבעה נקיים ולא יותר על
שבעה עשר נקיים .כיצד ,טועה שאמרה יום
אחד טמא ראיתי היום ,ואינה יודעת אם
בימי נדות היא וצריכה למנות ששה והוא ,אם
באותן אחד עשר יום של ימי זיבה ואינה
צריכה לשמור אלא יום כנגד יום ,פתחה
שבעה עשר ,שאם לא תראה עד לאחר שבעה
עשר יום לבד מיום זה ,חוזרת לפתח נדותה.
דאם יום זה שראתה תחלת ימי זיבה הוא,
כיון שכלו אחד עשר שלמו ימי זיבה והרחיקה
ראייתה שלא ראתה עד לאחר שבעה עשר
ותחילת נדה היא .ואפילו אם תאמר שיום זה
תחלת נדה הוא ,אע"פ כן יצתה מימי הזוב
לסוף יום שבעה עשר לבד מיום זה .אבל אם
תראה יום שבעה עשר ,לא יצאה מן הספק
אם יום נדה הוא או יום זיבה הוא ,דיש לומר
שמא יום זה שראתה תחלת ימי נדה הוה,
ויום שבעה עשר שראתה בו ,סוף אחד עשר
שבין נדה לנדה הוא ,או ,שמא יום ראשון
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מימי הזוב ]הוה[ ,וכשכלו אחד עשר יצתה
מימי הזוב ,ויום שבעה עשר שראתה בו
תחלת נדה הוא .וכל שכן אם תראה קודם
שבעה עשר ,שלא יצאה מן הספק .וכל זמן
שתהא בספיקה זו ,מקולקלת היא ,שלעולם
נחמיר עליה מספק .שכשתראה יום אחד
נאמר תחלת נדה היא וצריכה ששה והוא,
וכשתראה שלשה רצופים נאמר ימי זוב הן
וצריכה שבעה נקיים וקרבן .אבל לאחר
שבעה עשר אין להחמיר ,דודאי תחלת נדה

היא ,ואפילו תראה שלשה ימים רצופים תמנה
ארבעה והם וטובלת וטהורה :אין בנגעים
פחות משבוע אחד  -להסגר .דיש בנגעי
אדם שנבררים לשבוע אחד אם לטהר אם
לחלוט :ולא יותר על שלשה שבועות  -נגעי
בתים .דתניא בתורת כהנים ,מנין שאם עמד
בעיניו בשבוע ראשון ובשבוע שני שחולץ
וקוצה וטח ונותן לו שבוע שלישי ,תלמוד
לומר )ויקרא יד( ובא הכהן ואם בא יבא כו':

)ב( אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין ֵמאַ ְר ָּב ָעה ח ֲָד ִׁשים הַ ְמעֻ ָּב ִרים ַּב ּ ׁ ָשנָה ,וְ לֹא נִ ְראֶ ה י ֶֶתר ַעל ְׁשמוֹ נָה.
לשה .לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים
חות ִמ ּ ְׁשנַיִ ם ,וְ לֹא י ֶֶתר ַעל ְׁש ׁ ָ
ְׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ֶנאֱכָ לוֹ ת אֵ ין ּ ָפ ּ
חות
חות ִמ ִּת ְׁש ָעה ,וְ לֹא י ֶֶתר ַעל אַ חַ ד ָע ָ ׂ
נִמוֹ ל אֵ ין ּ ָפ ּ
שר .קָ ָטן ּ
ֶנאֱכָ ל אֵ ין ּ ָפ ּ
שר:
ִמ ּ ְׁשמוֹ נָה ,וְ לֹא י ֶֶתר ַעל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
רע"ב ) -ב( אין פוחתין מארבעה חדשים
מעוברות  -של שלשים יום לשנה .דלא
עבדינן טפי משמונה חסרים .אבל ח' חסרים
עבדינן :ולא נראה יותר על שמונה  -כלומר,
ולא נראה לחכמים לעבר בשנה יותר על ח'
חדשים .שחדשה של לבנה עשרים ותשעה יום
וחצי ,ושתי ידות שעה ,ושבעים ושלשה
חלקים ,הרי לשני חדשים חמשים ותשעה
ימים ,חודש אחד מעשרים ותשעה וחודש
אחד משלשים יום .חודש של עשרים ותשעה
הוא חסר ,וחודש של שלשים קרוי מלא או
מעובר .ובדין היה שיהיו כל חדשי השנה אחד
מלא ואחד חסר .אלא מפני יתירות השתי
ידות שעה ושבעים ושלשה חלקים שיש בכל
חודש וחודש ,צריכים פעמים לעשות שמונה
חדשים מחדשי השנה מלאים וארבעה
חסרים ,פעמים שמונה חסרים וארבעה
מלאים :אין פחות משנים  -ליום שני
לאפייתן :ולא יתר על שלשה  -ויום שלישי
לאפייתן נאכלין .ותו לא .כיצד ,חל יום טוב
של עצרת באחד בשבת ,נאפות בערב שבת,

שאין אפייתן דוחה לא שבת ולא יום טוב,
ונאכלות ביום טוב לאחר תנופתן דהיינו ליום
שלישי .וכשחל עצרת בשאר ימי שבוע ,נאפות
בערב יום טוב ונאכלות ביום טוב שהוא שני
לאפייתן :לחם הפנים נאכל אין פחות
מתשעה  -שהוא נאפה בערב שבת ונאכל
לשבת אחרת שהוא יום תשיעי לאפייתו .חלו
שני ימים טובים של ראש השנה להיות
בחמישי בשבת וששי בשבת ,אופין לחם הפנים
ברביעי בשבת ,ומסדרים אותו על השלחן
בשבת ,ונאכל לשבת שניה שהוא יום אחד
עשר לאפייתו :ולא יתר על שנים עשר -
כיצד ,נולד בין השמשות של ערב שבת ,אינו
נמול בשבת ,דשמא תשיעי הוא .דבין השמשות
ספק יום וספק לילה ,ואם יום הוא נמצא
שבת יום תשיעי ,ומילה שלא בזמנה אינה
דוחה לא את השבת ולא את יום טוב ,ואם
חלו שני ימים טובים של ראש השנה אחר
אותה שבת ,אינו נמול עד יום שלישי שהוא
שנים עשר ללידתו:

יפין ַעל אַ ְר ָּב ִעים
)ג( אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין ֵמ ֶעשְׂ ִרים וְ אַ חַ ת ְּת ִקיעוֹ ת ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,וְ לֹא מוֹ ִס ִ
יפין ַעל ִׁש ּ ׁ ָשה .אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין ִמ ּ ְׁשני
ושמוֹ נֶה .אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין ִמ ּ ְׁשנֵי נְ בָ ִלין ,וְ לֹא מוֹ ִס ִ
ּ ְׁ
שר יוֹ ם ַּב ּ ׁ ָשנָה הֶ חָ ִליל ַמ ּ ֶכה
וב ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
שרִ ּ .
יפין ַעל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ילין ,וְ לֹא מוֹ ִס ִ
ח ֲִל ִ
אשוֹ ן
וביוֹ ם טוֹ ב ִר ׁ
יטת ּ ֶפסַ ח ׁ ֵשנִ יְ ּ ,
וב ְׁש ִח ַ
אשוֹ ןִ ּ ,
יטת ּ ֶפסַ ח ִר ׁ
ִל ְפנֵי הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ִּ ,ב ְׁש ִח ַ
וביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשל עֲ צֶ ֶרת ,ובִ ְׁשמוֹ נָה יְ ֵמי הֶ חָ ג ,וְ לֹא הָ יָה ַמ ּ ֶכה ְּבאַ בּ ּוב
ׁ ֶשל ּ ֶפסַ חְ ּ ,
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חשת אֶ ָּלא ְּבאַ בּ ּוב ׁ ֶשל קָ נֶהִ ,מ ְפנֵי ׁ ֶשקוֹ לוֹ ָע ֵרב .וְ לֹא הָ יָה ַמח ֲִליק אֶ ָּלא
ׁ ֶשל נְ ׁ ֶ
הוא ַמח ֲִליק יָפֶ ה:
ְבאַ בּ ּוב יְ ִח ִידיִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ג( אין פוחתין מעשרים ואחת
תקיעות במקדש  -במסכת סוכה פרק החליל
)דף נג( הן מפורשים .והא דתנן ולא מוסיפין
על ארבעים ושמונה ,לאו דוקא ,דזמנין
דמוסיפין עד שבע וחמשים תקיעות כשחל
ערב פסח להיות בשבת ,ומשום דלא שכיח
כולי האי לא חשיב ליה :אין פוחתין משני
נבלים  -לשני לוים :ולא מוסיפים על ששה
 לא אתפרש טעמא :חלילין  -מין כלי זמרשקולו נשמע למרחוק ,צלמילי"ש בלע"ז,
ובערבי מזמאר"י :ולא מוסיפין על שנים
עשר  -כנגד שנים עשר יום בשנה שהחליל
מכה בהן לפני המזבח .ולשון מכה נופל
בחליל ,לפי שהוא עשוי נקבים ומכה באצבעו
על הנקבים להנעים הקול :בשחיטת הפסח
 בארבעה עשר בניסן שהיו קורין ההללבעזרה בשעת שחיטה ,כדאמר בפרק תמיד
נשחט )דף סד( :אבוב  -הקנה הדק שבראש
החליל .ובגמרא מוכח דחליל גופיה קרוי

אבוב :שקולו ערב  -כשהוא של קנה יותר
משל נחושת .ודוקא חליל שמכה לפני המזבח
על הקרבן הוא שדוחה את השבת וכל שכן
יום טוב .אבל חליל של בית השואבה לא היה
דוחה לא את השבת ולא את יום טוב,
כדמוכח בסוכה פרק החליל :לא היה מחליק
אלא באבוב יחידי  -כשהיה מגיע לסיים
הנעימה ,היה אחד מן החלילים מאריך לאחר
שסיימו האחרים ,שזהו חילוק יפה יותר
משאילו יסיימו שניהם כאחד .וחילוק היינו
סיום השמעת קול הנעימה .ובשעת הקרבה
היה שיר זה ,והיו הלוים משוררים בפה את
ההלל באותן שנים עשר ימים ,והחלילים היו
מחללים .אבל בשאר ימים היו מהללים
בצלצל וכנורות .והשיר היה שיר שהיו הלוי
אומרים בבית המקדש ,בראשון היו אומרים
לה' הארץ ומלואה וכל המזמור ,בשני גדול ה'
ומהולל מאוד וגו' ,וכן כולן:

יוִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,מ ְׁש ּ ְפחוֹ ת ּ ֵבית
)ד( וְ ַע ְב ֵדי הַ כּ ֹהֲנִ ים הָ ּ
יאין לַ ְּכהֻ ּנָהַ .ר ִּבי ֲחנַנְ יָא ֶּבן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס
יו ַמ ּ ִׂש ִ
אֲמאוֹ ם הָ ּ
ומ ָ
הַ ּ ְפגָ ִרים ּובֵ ית צְ פָ ְריָא ּ ֵ
יו:
אוֹ ֵמרְ ,לוִ יִ ּם הָ ּ
רע"ב ) -ד( ועבדי כהנים היו  -אותן
המכים בחליל .דסבירא ליה לר' מאיר ,אין
מעלים מן הדוכן ליוחסים ולא למעשרות,
הלכך לא אכפת לן אם היו עבדים :בית
הפגרים ובית צפריא  -שם משפחות
מיוחסות :ומאמאום  -שם מקום :משיאין
לכהונה  -כהנים היו נושאים את בנותיהן,
שמשפחות מיוחסות שבישראל היו .ורבי יוסי
סבר ,דמעלין מן הדוכן ליוחסים ,הלכך אי

לאו דמיוחסין היו ,לא הניחום לנגן על
הדוכן :ר' חנינא בן אנטיגנוס אומר לוים היו
 ר' חנינא בן אנטיגנוס סבר מעלין מןהדוכן למעשרות ,הלכך לוים היו .ולא פליגי
אלא במנגנים בכלי זמר ,אבל בשיר שבפה
כולי עלמא מודו דאין אומרים שיר בפה על
הקרבן אלא לוים ,דכתיב גבי לוים )דברים
יח( ושרת בשם ה' אלהיו ,איזהו שירות שהוא
בשם ה' ,הוי אומר זה השיר .והלכה כר' יוסי:

)ה( אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין ִמ ּ ִׁש ּ ׁ ָשה ְטלָ ִאים הַ ְמבֻ ּקָ ִרין ְּב ִל ְׁש ַּכת הַ ְּטלָ ִאיםְּ ,כ ַדי לַ ּ ׁ ַש ָּבת וְ ִל ְׁשנֵי
יפין ַעד ְלעוֹ לָ ם .אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין ִמ ּ ְׁש ּ ֵתי
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה ,ומוֹ ִס ִ
י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ר ׁ
יפין ַעד
יפין ַעד ְלעוֹ לָ ם() .אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין( ִמ ִּת ְׁש ָעה ִכ ּנוֹ רוֹ תּ ,ומוֹ ִס ִ
חֲצוֹ צְ רוֹ תּ) ,ומוֹ ִס ִ
ְלעוֹ לָ ם .וְ הַ ִּצ ְלצָ ל ְלבָ ד:
רע"ב ) -ה( אין פוחתין מששה טלאים
המבוקרים  -האי תנא סבר דכבשים של
תמידין טעונים בקור ממום ארבעה ימים

קודם שחיטתן ,דומיא דפסח מצרים שהיה
מקחו מבעשור ושחיטתו בארבעה עשר,
דיליף מועדו האמור בתמידים )במדבר כח(
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תשמרו להקריב לי במועדו ,ממועדו האמור
בפסח )שם ט( את הפסח במועדו ,הלכך,
קודם יום חינוך ארבעה ימים ,מבקרין שמונה
טלאים ונותנין בלשכת הטלאים ,וביום חינוך
נוטלים שנים לתמדין ונשארו שם ששה
מבוקרים .ולאחר כן קודם הלילה מבקרים
שנים ונותנים שם ,ומשום דהנך ליתנהו אכתי
בשעת נטילת השנים ,לא חשיב להו .וכן
לעולם נוטלים שנים ונותנים שנים .ואלו
השנים שנותנים נוטלים אותם לחמישי של
יום נתינתן :כדי לשבת ולשני ימים טובים של
ראש השנה  -סימנא בעלמא נקט ,דכי היכי
דאי מיקלעי שבת ושני ימים טובים של ראש
השנה בהדי הדדי ,היה צריך להקדים ולבקר
ההוא דשלישי בשבת מערב שבת ,דהא לא
מצי קודם היום לילך ולבקש טלה ולבקר,

והויא לקיחה ארבעה ימים קודם שחיטה,
הכי נמי לעולם בעינן ארבעה ימים קודם
שחיטה :ומוסיפין עד לעולם  -אם רצו
להוסיף טלאים מבוקרים בלשכת הטלאים,
מוסיפין כמו שירצו :משתי חצוצרות -
כשתוקעין בחצוצרות אין פוחתין משתים:
ומוסיפין עד לעולם  -בגמרא מפרש עד
מאה ועשרים .שנאמר )דברי הימים ב ה(
ועמהם הכהנים למאה ועשרים מחצרים
בחצוצרות :והצלצל לבד  -צלצל אחד היה שם
ולא יותר .דאמר קרא )דברי הימים א טז(
ואסף במצלתים להשמיע .ואע"ג דמצלתים
כתיב לשון רבים ,מפני שהן שתי חתיכות
רחבות של מתכת שמכין זו על זו ,ומיהו חדא
עיבדתא עביד ,שאין אחד מהם מועיל בלא
חברו ,וחד גברא עביד בהו:

יפין ַעד ְלעוֹ לָ ם.
דוכָ ןּ ,ומוֹ ִס ִ
שר ְלוִ יִ ּם עוֹ ְמ ִדים ַעל הַ ּ ּ
)ו( אֵ ין ּפוֹ ח ֲִתין ִמ ּ ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
יו
אֵ ין קָ ָטן נִ ְכנָס לָ עֲ ז ָָרה לַ עֲ בוֹ ָדה אֶ ָּלא ְב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשהַ ְלוִ יִ ּם עוֹ ְמ ִדים ַּב ּ ִׁשיר ,וְ לֹא הָ ּ
יעזֶר ּ ֶבן
ימהַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
אוֹ ְמ ִרים ְּבנֵבֶ ל וְ כִ ּנוֹ ר אֶ ָּלא בַ ּ ֶפהְּ ,כ ֵדי ִל ּ ֵתן ְּתבַ ל ַּבנְּ ִע ָ
יו
דוכָ ן ,אֶ ָּלא בָ אָ ֶרץ הָ ּ
יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר ,אֵ ין עוֹ ִלין לַ ּ ִמנְ יָן ,וְ אֵ ין עוֹ ְמ ִדים ַעל הַ ּ ּ
נִק ָר ִאין:
יו ְ
עוֹ ְמ ִדין ,וְ ָר ׁ ֵ
אשיהֶ ן ִמ ּ ֵבין ַרגְ לֵ י הַ ְלוִ יִ ּם ,וְ צוֹ עֲ ֵרי הַ ְלוִ יִ ּם הָ ּ
רע"ב ) -ו( אין פוחתין משנים עשר לוים -
תשעה לתשעה כנורות ,ושנים לשני נבלים,
וחד לצלצל :דוכן  -כמין אצטבא שהלוים
עומדים עליה :אין קטן נכנס  -אין לוי קטן
נכנס לעזרה לשום עבודה כגון לכבד את
העזרה ולהגיף את הדלתות :אלא בשעה
שהלוים עומדים  -על הדוכן בשיר אז
נכנסים לוים קטנים לשורר עמהם :ולא היו
 -אותם קטנים אומרים בנבל וכנור .אלא

גמרא

בפה :כדי ליתן תבל  -ליתן תבלין בנעימת
הלוים .לפי שקול הקטנים דק וצלול ומתבל
את קול הגדולים :לא עולין  -אותן קטנים,
למנין שנים עשר לוים הצריכין לדוכן :ולא
עולין  -על האצטבא המוכנת לדוכן .אלא
בארץ היו עומדים :וצוערי הלוים היו
נקראים  -שהיו מצערים את הלוים הגדולים,
שאין יכולים לבסס ולהנעים קולם כמותם:

– ערכין דף י' ע"ב

תנו רבנן אבוב היה במקדש חלק היה דק היה של קנה היה ומימות משה
היה צוה המלך וציפוהו זהב ולא היה קולו ערב נטלו את צפויו והיה קולו
ערב כמות שהיה צלצול היה במקדש של נחושת היה והיה קולו ערב
ונפגם ושלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותקנוהו ולא
היה קולו ערב נטלו את תיקונו והיה קולו ערב כמות שהיה מכתשת היתה
במקדש של נחושת היתה ומימות משה היתה והיתה מפטמת את הבשמים
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נתפגמה והביאו אומנין מאלכסנדריא של מצרים ותיקנוה ולא היתה
מפטמת כמו שהיתה נטלו את תיקונה והיתה מפטמת כמו שהיתה אלו
שני כלים נשתיירו ממקדש ראשון ונתפגמו ולא היה להם ארוכה ועליהם
אמר דוד נחושת ממורט נחושת )ממורק( ועליהם הוא אומר וכלי נחשת
מוצהב שנים חמודות )מזהב( רב ושמואל חד אמר כל אחד ואחד שקול
כשנים של זהב וח"א שניהם שקולין כאחד של זהב תני רב יוסף שניהם
שקולין כאחד של זהב תניא ר' נתן אומר שניים היו שנאמר שנים אל
תיקרי שנים אלא שניים תני רבן שמעון בן גמליאל שילוח היה מקלח מים
בכאיסר צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו ונתמעטו וחזרו
ומיעטוהו והיה מקלח מים לקיים מה שנאמר אל יתהלל חכם בחכמתו ואל
יתהלל גבור בגבורתו וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הרדולים לא
היה במקדש מאי הרדולים אמר אביי טבלא גורגדנא מפני שקולו ערב
ומערבב את הנעימה:
רש"י על הגמרא
חלק  -קלוף :דק  -טינב"ש גילדו דקה :צלצל
 שני כלים מכין זה ע"ג זה וקולם דקהוקורין להן צנב"ש :מפטמת את הבשמים -
שבה היו כותשין סממני הקטרת והיה קולה
צלול ומפטמת הבשמים יפה ונותנת בהן ריח
כדאמרי' בכריתות השוחק אומר היטב הדק
הדק היטב שהקול יפה לבשמים :שני כלים -
צלצל ומכתשת נחושת :ממורט  -דק שיכולין
לקפלו :ממורק  -קלל לווישנ"ט :שניים -

זוהר

שני צלצלים ושני מכתשות :בכאיסר  -פי
המעיין שהוא נובע שם רחב כאיסר :אל
יתהלל חכם  -שחכמתו אינה אלא מקלקלת
לפי שכלי מקדש ראשון ע"פ הגבורה נעשו
דכתיב )ד"ה א כח( הכל בכתב מיד ה' עלי
השכיל כל מלאכת התבנית :הרדווליס טבלא
גורגדנא  -זוג ועינבל שקורים אישקליט"א:
ומערבב את הנעימה  -כשהיה קול זה
מסיים:

– פקודי דף רלז' ע"ב

ישא
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהָ ,ע ְל ָמא ִא ְּת ָ ּדןּ ,ובֵ י ִ ּדינָא קַ ִ ּד ׁ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ביוֹ ָמא ְ ּדר ׁ
ינון
הוא ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא קָ ִאים ִמ ִּס ְט ָרא ָ ּדא ,וְ כָ ל ִא ּ ּ
י ִָתיב ,וְ ָדן ָּכל ָע ְל ָמא .וְ הַ ּ
תא )דף רל"ח ע"א(
וב ׁ ַשעֲ ָ
יהְ ּ .
ימו קָ ֵמ ּ
יהו ,וְ ִא ְת ְר ִׁש ּ
נו ְלמוֹ ָתא אַ ְׁש ּגַ ח ָעלַ יְ ּ
ְ ּד ִא ְּת ָד ּ
יה כּ ָֹּלאְּ ,דלָ א
הוא קוֹ ל ׁשוֹ פָ רְּ ,כ ֵדין ִא ְת ַע ְר ְבבָ א לֵ ּ
ְּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ְת ָע ֵרי ַרח ֵ
ֲמיְּ ,בהַ ּ
ינון ְ ּדלָ א ְמהַ ְ ּד ֵרי
נוַ .עד ִ ּד ְלבָ ַתר ָּכל ִא ּ ּ
ינון ְ ּד ִא ְּת ָד ּ
י ַָדע וְ לָ א ַמ ְׁש ּגַ חְּ ,ב ִא ּ ּ
רו
ְּב ִת ּ ּ ְ
יהו מוֹ ָתא ,וַ ַ ּדאי נ ְָפ ִקין ּ ִפ ְת ִקין ִמ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא ,וְ ִא ְת ְמסָ ּ
יוב ּ ָתא ,וְ ִאגְ ַזר ָעלַ יְ ּ
רו ּ ִפ ְת ִקיןַ ,עד ְ ּד ִא ְת ָע ִביד ִ ּדינָא:
רו לֵ ּ
לֵ ּ
יה ,לָ א אָ הַ ְד ּ
יהֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְת ְמסָ ּ
ֵיהָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ַּבר נ ָׁש ִּב ְלחוֹ דוֹ י) .וכל שכן
הוַּ ,ב ְעיָין ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא ִמּנ ּ
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֻכ ְ ּל ּ
יה ְּבכָ ל
ול ֵמיהַ ב לֵ ּ
ילאָּ ,ב ֵעינָן ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָראְ ּ ,
וכל שכן( ְ ּדהָ א ְּב ָרזָא ִע ָּלאָ ה ִ ּד ְל ֵע ָּ

)קודשא בריך הוא(
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ש ִעירְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יְ קַ ְט ֵרג
י ְַרחָ א וְ י ְַרחָ אַּ ,כד ִסיהֲ ָרא ָּב ֵעי ְל ִא ְתחַ ְ ּד ּ ָתא ,חַ ד ָ ׂ
ישא ְליָנְ קָ א
יה ַּכ ְדקָ א ֲחזֵי לֵ יהּ  .וְ ִסיהֲ ָרא קַ ִ ּד ׁ ָ
חולָ קֵ ּ
חַ ְ ּד ּת ּ ָ
ותא )נ"א חדוותא( וְ יִ ּטוֹ ל ּ
תותי ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת:
דושה ְלחַ ְ ּד ּ ּ ֵ
ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
ְ
ימנָא .וְ הַ אי
וְ כַ ד ִמ ְתחַ ְ ּד ׁ ָשא ְּבכָ ל י ְַרחָ א וְ י ְַרחָ אְּ ,בגִ ין ַּכך ִא ְק ֵרי נ ַַער ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
וכ ִסיל.
אֲבו ,וְ לָ א נ ִָפיק ִמ ּנֵיהִ ,א ְק ֵרי מֶ לֶ ְך ָזקֵ ן ּ ְ
יהו ּ ָת ִדיר ִּב ְמסָ
ּ
אַ ח ֲָרא ָ ּדאְּ ,ד ִא ּ
ְ
הוא
ישאְ ּ ,
חודא קַ ִ ּד ׁ ָ
ינון ַע ּ ָמא חַ דְּ ,ביִ ּ ָ
ובגִ ין ָּכ ְך ,יִ שְׂ ָראֵ ל קַ ִ ּד ִׁ
ְּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ישין ְ ּד ִא ּ ּ
יטאְ ,ל ִא ְׁש ְּתזָבָ א ִמכּ ָֹּלא .ז ַָּכ ִאין ִא ּ
ינ ּון ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדיןּ ,ובְ ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי,
י ִָהיב לוֹ ן ֵע ָ
ְ
יקים ְלעוֹ לָ ם יִ ְר ׁש ּו אָ ֶרץ נֵצֶ ר ַמ ּ ָט ַעי ַמעֲ ֵ ׂשה י ַָדי
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמך ּ ֻכ ָּלם צַ ִ ּד ִ
ְל ִה ְת ּ ָפאֵ ר:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ה'
)ו( הכל חייבין בברכת הזימון כדרך שחייבין בברכת המזון אפילו כהנים שאכלו קדשי
הקדשים בעזרה וכן כהנים וישראלים שאכלו כאחד ואכלו הכהנים תרומה וישראל
חולין חייבין בזימון כחיובן בברכת המזון:
)ז( נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן אבל מזמנין לעצמן ולא תהא חבורה של
נשים ועבדים וקטנים מפני הפריצות אבל נשים מזמנות לעצמן או עבדים לעצמן
ובלבד שלא יזמנו בשם אנדרוגינוס מזמן למינו ואינו מזמן לא לנשים ולא לאנשים
מפני שהוא ספק והטומטום אינו מזמן כלל קטן היודע למי מברכין מזמנין עליו ואע"פ
שהוא כבן שבע או כבן שמונה ומצטרף בין למנין שלשה בין למנין עשרה לזמן עליו
והעכו"ם אין מזמנין עליו:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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