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חק לישראל – פרשת בשלח יום ה'
תורה -

שמות פרק יד'

)טז( וְ אַ ּ ָתה הָ ֵרם אֶ ת ַמ ְּט ָך וּנְ טֵ ה אֶ ת י ְָד ָך ַעל הַ יָּם ו ְּבקָ ֵעה ּו וְ ָיבֹא ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
שה) :טז( וְ אַ ּ ָתה הָ ֵרם אֶ ת ַמ ְּט ָך וּנְ טֵ ה אֶ ת י ְָד ָך ַעל הַ יָּם ו ְּבקָ ֵעה ּו וְ ָיבֹא ּו ְבנֵי
ְּבתוֹ ְך הַ יָּם ַּביּ ַָּב ׁ ָ
יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבתוֹ ְך הַ ָּים ַּב ַ ּי ָּב ׁ ָשה:

)טז( וְ אַ ְּת טוֹ ל יָת חֻ ְּט ָר ְך וַ אֲ ֵרים יָת יְ ָד ְך ַעל י ּ ַָמא ו ְּבזָעוֹ ִהי וְ יֵעֲ לוּן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל

ְּבגוֹ י ּ ַָמא ְּבי ּ ֶַב ְׁש ּ ָתא:

)יז( וַ אֲ נִ י ִהנְ נִ י ְמחַ זֵּק אֶ ת לֵ ב ִמצְ ַריִ ם וְ ָיבֹא ּו אַ ח ֲֵריהֶ ם וְ ִא ָּכ ְב ָדה ְּבפַ ְר ֹעה ו ְּבכָ ל
שיו) :יז( וַ ֲאנִ י ִהנְ נִ י ְמחַ זֵּק אֶ ת לֵ ב ִמצְ ַריִ ם וְ יָ בֹא ּו אַ ח ֲֵריהֶ ם וְ ִא ָּכ ְב ָדה
חֵ ילוֹ ְּב ִר ְכבּ וֹ ו ְּבפָ ָר ׁ ָ
שיו) :יז( וַ אֲ נָא הָ א אֲ נָא ְמ ַת ּ ֵקף יָת ִל ָּבא ְד ִמ ְצ ָראֵ י וְ יַעֲ לוּן ַּב ְת ֵריהוֹ ן
ְּבפַ ְרעֹה ו ְּבכָ ל חֵ ילוֹ ְ ּב ִר ְכבּ וֹ ו ְּבפָ ָר ׁ ָ
יה ִּב ְר ִתכּ וֹ ִהי ו ְּבפָ ָר ׁשוֹ ִהי:
ָת ּ
וְ אֶ ְתי ַַּקר ְּבפַ ְרעֹה ו ְּבכָ ל ַמ ּ ִׁש ְרי ֵ

)יח( וְ י ְָדע ּו ִמצְ ַריִ ם ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה ְּב ִה ָּכבְ ִדי ְּבפַ ְרעֹה ְּב ִר ְכבּ וֹ ו ְּבפָ ָר ׁ ָ
שיו) :יח( וְ י ְָדע ּו
ּ
שיו) :יח( וְ יִ דְּ עוּן ִמצְ ָראֵ י אֲ ֵרי אֲ נָא יְ ָי ְּב ִא ְתי ַָקרו ִּתי
ִמצְ ַריִ ם ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ְ ּב ִה ָּכ ְב ִדי ְ ּבפַ ְרעֹה ְּב ִר ְכבּ וֹ ו ְּבפָ ָר ׁ ָ
ְּבפַ ְרעֹה ִּב ְר ִתכּ וֹ ִהי ו ְּבפָ ָר ׁשוֹ ִהי:

)יט( וַ ִּי ּ ַסע ַמ ְלאַ ְך הָ ֱאל ִֹהים הַ הֹלֵ ְך ִל ְפנֵי ַמ ֲחנֵה יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יֵּלֶ ְך ֵמאַ ח ֲֵריהֶ ם וַ ִּי ּ ַסע
ַע ּמוּד הֶ ָענָן ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יַּעֲ מֹד ֵמאַ ח ֲֵריהֶ ם) :יט( וַ ִּי ּ ַסע ַמ ְלאַ ְך הָ ֱאל ִֹהים הַ הֹלֵ ְך ִל ְפנֵי ַמ ֲחנֵה

מאַ ח ֲֵריהֶ ם) :יט( וּנְ ַטל ַמ ְלאֲ כָ א ַדיְ ָי
יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יֵּלֶ ְך ֵמאַ ח ֲֵריהֶ ם וַ ִּי ּ ַסע ַע ּמוּד הֶ ָענָן ִמ ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יַּעֲ מֹד ֵ
יתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל וַ אֲ ָתא ִמ ַּב ְת ֵריהוֹ ן וּנְ ַטל ַע ּמו ָּדא ַדעֲ ָננָא ִמן קֳ ָד ֵמיהוֹ ן ו ְּׁש ָרא ִמ ַּב ְת ֵריהוֹ ן:
דִּ ְמ ַד ַּבר קֳ ָדם ַמ ְׁש ִר ָ

חש ְך וַ יָּאֶ ר אֶ ת
ש ָראֵ ל וַ יְ ִהי הֶ ָענָן וְ הַ ׁ ֶ
)כ( וַ ָיּבֹא ּ ֵבין ַמ ֲחנֵה ִמצְ ַריִ ם וּבֵ ין ַמ ֲחנֵה יִ ְ ׂ
הַ ָּליְ לָ ה וְ לֹא קָ ַרב זֶה אֶ ל זֶה ּ ָכל הַ ָּליְ לָ ה) :כ( וַ ָיּ ֹבא ּ ֵבין ַמ ֲחנֵה ִמ ְצ ַריִ ם וּבֵ ין ַמ ֲחנֵה

חש ְך וַ יָּאֶ ר אֶ ת הַ ָּליְ לָ ה וְ לֹא קָ ַרב זֶה אֶ ל זֶה ָּכל הַ ָּליְ לָ ה) :כ( וְ ַעל ּ ֵבין
יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יְ ִהי הֶ ָענָן וְ הַ ׁ ֶ
יליָא וְ לָ א
יתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל וַ הֲ וָ ה עֲ ָננָא וְ קַ ְבלָ א ְל ִמצְ ָראֵ י ּו ְליִ שְׂ ָראֵ ל נְ הַ ר ָּכל לֵ ְ
יתא ְד ִמ ְצ ָראֵ י וּבֵ ין ַמ ְׁש ִר ָ
ַמ ְׁש ִר ָ
יליָא:
ִא ְת ְק ִריב ּו ֵדין ְלוָ ת דֵּ ין ָּכל לֵ ְ

רש"י
)יט( וילך מאחריהם  -להבדיל בין מחנה
מצרים ובין מחנה ישראל ולקבל חצים
ובליסטראות של מצרים .בכל מקום הוא
אומר מלאך ה' וכאן מלאך האלהים אין
אלהים בכל מקום אלא דין מלמד שהיו
ישראל נתונין בדין באותה שעה אם להנצל
אם להאבד עם מצרים :ויסע עמוד הענן -
כשחשיכה והשלים עמוד הענן את המחנה
לעמוד האש לא נסתלק הענן כמו שהי' רגיל
להסתלק ערבית לגמרי אלא נסע והלך לו
מאחריהם להחשיך למצרים:

)כ( ויבא בין מחנה מצרים  -משל למהלך
בדרך ובנו מהלך לפניו באו לסטים לשבותו
נטלו מלפניו ונתנו לאחריו באו זאבים
מאחריו נתנו לפניו באו לסטים לפניו וזאבים
מאחריו נתנו על זרועו ונלחם בהם כך )הושע
יא( ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיו:
ויהי הענן והחשך  -למצרים :ויאר  -עמוד
האש את הלילה לישראל והלך לפניהם כדרכו
ללכת כל הלילה והחשך של ערפל לצד
מצרים :ולא קרב זה אל זה ) -מכילתא(
מחנה אל מחנה:
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ה'
נביא

– שופטים פרק ד' כ'-כד'

יש יָבוֹ א ו ְּׁשאֵ לֵ ְך וְ אָ ַמר הֲ י ֵׁש ּפֹה
ֹאמר אֵ לֶ יהָ עֲ מֹד ּ ֶפ ַתח הָ אֹ הֶ ל וְ הָ יָה ִאם ִא ׁ
)כ( וַ יּ ֶ
יש וְ אָ ַמ ְר ְּת אָ יִ ן) :כ( ואמר לה קומי בתרע משכנא ויהי אם אנש ייתי וישאלניך וימר
ִא ׁ
האית כא גברא ותימרין לא:

שם אֶ ת הַ ּ ַמ ּ ֶקבֶ ת ְּבי ָָד ּה וַ ּ ָתבוֹ א
)כא( וַ ִּת ַּקח י ֵָעל אֵ ׁ ֶשת חֶ בֶ ר אֶ ת יְ ַתד הָ אֹ הֶ ל וַ ּ ָת ֶ ׂ
ָתד ְּב ַר ָּקתוֹ וַ ִּתצְ נַח ָּבאָ ֶרץ וְ הוּא נִ ְרדַּ ם וַ יּ ַָעף וַ ָיּמֹת:
אֵ לָ יו ַּב ָּלאט וַ ִּת ְתקַ ע אֶ ת הַ יּ ֵ
)כא( ונסיבת יעל אתת חבר ית סכת משכנא ושויאת ית ארזפתא בידה ועלת לותיה ברז
ונקישת ית סכתא בצדעיה ונעצת בערעא והוא דמוך ואשתלהי ומית:

ֹאמר לוֹ לֵ ְך וְ אַ ְראֶ ָּך אֶ ת
יס ָרא וַ ּ ֵתצֵ א י ֵָעל ִל ְק ָראתוֹ וַ ּת ֶ
)כב( וְ ִה ּנֵה בָ ָרק ר ֵֹדף אֶ ת ִס ְ
יס ָרא נֹפֵ ל ֵמת וְ הַ יּ ֵָתד ְּב ַר ָּקתוֹ :
אֲשר אַ ּ ָתה ְמבַ ֵּק ׁש וַ ָיּבֹא אֵ לֶ יהָ וְ ִה ּנֵה ִס ְ
יש ׁ ֶ
הָ ִא ׁ
)כב( והא ברק רדף ית סיסרא ונפקת יעל לקדמותיה ואמרת ליה איתא ואחזינך ית גברא
דאת בעי ועל לותה והא סיסרא טריף ומית וסכתא נעיצא בצדעיה:
ָבין ֶמלֶ ְך ְּכנ ַָען ִל ְפנֵי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כג( ותבר
)כג( וַ יּ ְַכנַע ֱאל ִֹהים ַּביּוֹ ם הַ הוּא אֵ ת י ִ
יי ביומא ההוא ית יבין מלכא דכנען קדם בני ישראל:

ֲשר ִהכְ ִרית ּו
ש ָראֵ ל הָ לוֹ ְך וְ קָ ׁ ָשה ַעל י ִָבין ֶמלֶ ְך ְּכנ ַָען ַעד א ׁ ֶ
)כד( וַ ּ ֵתלֶ ְך יַד ְּבנֵי יִ ְ ׂ
אֵ ת י ִָבין ֶ
מלֶ ְך ְּכנ ַָען) :כד( ואזלת יד בני ישראל אזלא ותקפא על יבין מלכא דכנען עד
די שציאו ית יבין מלכא דכנען:

רש"י
)כ( עמוד פתח האהל  -זרזי עצמך בדבר.
ויש פותרים' :עמוד' ,כמו לעמוד:
)כא( יתד האהל  -קבילי"ל בלע"ז ,שתוקעין
בארץ עם שיפולי האהל לפושטו .המקבת -
תי' יונתן ארזפתא ,מרטי"ל בלע"ז .בלאט -

כתובים

תי' יונתן ברז ,חרש .ותצנח בארץ  -תי' יונתן
ונעצת בארעא:
)כב( ברקתו  -תי' יונתן בצידעיה ,ניל"ה
טימפי"ה בלע"ז ,ותחבה ברקתו ובארץ:

 -משלי פרק טו' ה'-ט'

אֱוִ יל יִ נְאַ ץ מוּסַ ר אָ ִביו וְ ׁש ֵֹמר ּתוֹ כַ חַ ת י ְַע ִרם:

)ה( שטיא מסלי מרדותא דאבוי ודמזדהר

ּ ֵבית צַ דִּ יק חֹסֶ ן ָרב ו ִּב ְתבוּאַ ת ָר ׁ ָשע נ ְֶע ָּכ ֶרת:

)ו( בביתא דצדיקי סגי חילא ועללתהון

)ה (
במכסנותא ערימא הוא:
)ו(
דרשיעי תתעכר:

ילים לֹא כֵ ן:
ִ ׂש ְפ ֵתי חֲכָ ִמים יְ זָר ּו ָד ַעת וְ לֵ ב ְּכ ִס ִ

)ז(
ולבהון דסכלי לא כן:

)ז( שפותיה דחכימי מודעין מנדעא

זֶבַ ח ְר ׁ ָש ִעים ּתוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה ו ְּת ִפ ַּלת יְ ׁ ָש ִרים ְרצוֹ נוֹ :

)ח(
דאלהא ובצלותהון דתריצי מתרעי:

)ח( דבחהון דרשיעי מרחקתיה
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ה'
)ט( ּתוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה דֶּ ֶר ְך ָר ׁ ָשע ו ְּמ ַרדֵּ ף צְ ָדקָ ה ֶיאֱהָ ב:

)ט( מרחק אלהא אורחיה דרשיעא ודרדף

צדקתא נתרחם:

רש"י
)ו( בית צדיק חוסן רב  -בית המקדש שבנה
דוד הצדיק חוסן רב ומגדל עוז לישראל.
ובתבואת רשע נעכרת  -ובהבאת הצלם
שהביא מנשה בה נעכרה:

משנה

)ז( שפתי חכמים יזרו דעת  -יכתירו דעת
כמו זר זהב .לא כן  -אינו אמת:
)ח( זבח רשעים תועבה  -בלק ובלעם.
ותפלת ישרים  -זה משה:

– מנחות פרק ב'

)א( הַ קּ וֹ ֵמץ אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה לֶ אֱכוֹ ל ְׁשי ֶָריהָ אוֹ ְלהַ ְק ִטיר קֻ ְמצָ ּה ְל ָמחָ ר ,מוֹ ֶדה ַר ִּבי
יוֹ סֵ י בָ זֶה ׁ ֶשהוּא ִפגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרתְ .להַ ְק ִטיר ְלבוֹ נ ָָת ּה ְל ָמחָ רַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י
אוֹ ֵמרָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ּ ,פגוּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת .אָ ְמר ּו
שרוֹ וְ אֵ מו ָּריו אֶ חָ ד,
לוֹ ַ ,מה ּ ׁ ָשנָה זוֹ ִמן הַ זָּבַ ח .אָ ַמר לָ הֶ םֶ ׁ ,שהַ זֶּבַ ח דָּ מוֹ וּבְ ָ ׂ
ו ְּלבוֹ נָה אֵ ינ ָּה ִמן הַ ּ ִמנְ חָ ה:
רע"ב ) -א( הקומץ את המנחה  -מודה ר'
יוסי שהוא פגול  -משום דבעי למתני סיפא
להקטיר לבונתה למחר ר' יוסי אומר פסול
ואין בו כרת ,מהו דתימא טעמא דר' יוסי
משום דסבר אין מפגלין בחצי מתיר ,כלומר
שאם חשב לעבוד למחר עבודת חצי מתיר לא
פיגל ,והך לבונה חצי מתיר הוא ,דבין הקטרת
קומץ ולבונה מתירים השיריים ,ואפילו רישא
כי חשב בהקטרת קומץ עבודת חצי מתיר
היא ופליג ר' יוסי ,קמשמע לן דבהא מודה.
דטעמא לאו משום הכי הוא ,אלא משום דאין
מתיר מפגל את המתיר :מה שנה זו מן הזבח
 שהשוחטו על מנת להקטיר אימורים למחרפגול :אינה מן המנחה  -אינה ממין המנחה

כמו הקומץ ,ואע"פ שהיא ממתירי המנחה,
דקסבר ר' יוסי שאין מתיר מפגל את המתיר,
שאין עבודת מתיר זה שהוא קומץ מועלת
לפגל מתיר האחר שהיא הלבונה במחשבה
שהוא מחשב על הלבונה בעבודת הקומץ.
ורבנן אמרי ליה ,כי אמרינן דאין מתיר מפגל
את המתיר היכא דלא אקבע בחד מנא ,כגון
שני כבשי עצרת דשניהם מתירים את הלחם,
ואם שחט אחד מהם על מנת לאכול את
חברו למחר שניהם כשרים .אבל היכא
דאקבעו בחד מנא ,כגון קומץ ולבונה
ששניהם בכלי אחד ,מועלת מחשבת מתיר זה
לפגל מתיר אחר .והלכה כחכמים:

יכין
)ב( ׁ ָשחַ ט ְׁשנֵי ְכבָ ִ ׂשים לֶ אֱכוֹ ל אַ חַ ת ִמן הַ חַ לּ וֹ ת ְל ָמחָ רְ ,ה ְק ִטיר ְׁשנֵי בְ זִ ִ
לֶ אֱ כוֹ ל אֶ חָ ד ִמן הַ ְּס ָד ִרים ְל ָמחָ רַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אוֹ ָת ּה הַ חַ ָּלה וְ אוֹ תוֹ הַ ּ ֵס ֶדר
ׁ ֶשחִ ּ ׁ ֵשב ָעלָ יוִ ּ ,פגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ָפסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .וַ חֲכָ ִמים
אוֹ ְמ ִרים .זֶה וְ זֶה ּ ִפגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת .נִ ְטמֵ את אַ חַ ת ִמן הַ חַ לּ וֹ ת אוֹ אֶ חָ ד ִמן
הַ ְּס ָד ִריםַ ,ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵיהֶ ם יֵצְ א ּו ְלבֵ ית הַ ּ ְשׂ ֵרפָ הֶ ׁ ,שאֵ ין קָ ְר ַּבן צִ בּ וּר
חָ לוּק .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הַ ּ ָט ֵמא ְבטֻ ְמאָ תוֹ  ,וְ הַ ּ ָטהוֹ ר יֵאָ כֵ ל:
רע"ב ) -ב( שחט שני כבשים  -של עצרת
דכתיב בהו שני כבשים בני שנה לזבח שלמים,

ואותן כבשים מתירין ומקדשים לשתי הלחם,
שאין הלחם קדוש אלא בשחיטת שני כבשים
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הואיל והוזקקו עמו בתנופה .ושאר כבשים של
עצרת ,דמוספים נינהו :לאכול א' מן החלות
למחר  -וזמן אכילת החלות אינו אלא ליום
ולילה כדין מנחה שנאמר בה כחטאת וכאשם:
הקטיר שני בזיכין  -לשתי מערכות של לחם
הפנים כדכתיב )ויקרא כד( ושמת אותם שתים
מערכות ,היתה על כל מערכת כף אחת שיש
בה לבונה כדכתיב )שם( ונתת על המערכת
לבונה זכה .ושתי הכפות הללו שבהם נתונה
הלבונה נקראים שני בזיכים .והלבונה נקטרת
כדכתיב )שם( והיתה לליחם לאזכרה .והלחם
נאכל חוזמן אכילתו כל אותו שבת שמסירים
אותו מהשלחן בלבד .ואם בשעה שהקטיר שני
בזיכים של לבונה חשב על אחת מן המערכות

של לחם לאכלו למחר כלומר שאל בזמנו:
אותה חלה  -של שתי הלחם של עצרת :ואותו
הסדר  -של לחם הפנים :זה וזה פגול -
שכולן נחשבים גוף אחד :נטמאת אחת מן
החלות  -דוקא כשנטמאה אחת משתי הלחם
קודם זריקת דם הכבשים ,או אחד מן
הסדרים קודם הקטרת הבזיכין ,הוא דאפליגו
ר' יהודה ורבנן .אבל אם נטמא לאחר זריקת
הדם או לאחר הקטרת הבזיכין ,דברי הכל
הטמא בטומאתו והטהור יאכל :שאין קרבן
צבור חלוק  -בגמרא מסיק דלא מקרא ולא
מסברא אמרה ר' יהודה למלתיה ,אלא גמרא
ערוך בידו וכך היה מקובל מרבותיו שאין
קרבן צבור חלוק ואם נפסל חציו נפסל כולו:

)ג( הַ ּתוֹ ָדה ְמפַ ּגֶלֶ ת אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם ,וְ הַ ֶּלחֶ ם אֵ ינוֹ ְמפַ ּגֵל אֶ ת הַ ּתוֹ ָדהֵ ּ .כיצַ ד .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט
אֶ ת הַ ּתוֹ ָדה לֶ אֱכוֹ ל ִמ ּ ֶמ ּנָה ְל ָמחָ רִ ,היא וְ הַ ֶּלחֶ ם ְמפֻ ָּג ִלין .לֶ אֱכוֹ ל ִמן הַ ֶּלחֶ ם
ְל ָמחָ ר ,הַ ֶּלחֶ ם ְמפֻ ָּגל וְ הַ ּתוֹ ָדה אֵ ינ ָּה ְמפֻ ָּגלֶ ת .הַ ְּכבָ שִׂ ים ְמפַ ְּג ִלין אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם,
וְ הַ ֶּלחֶ ם אֵ ינוֹ ְמפַ ּגֵל אֶ ת הַ ְּכבָ ִ ׂשיםֵ ּ .כיצַ ד .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ְּכבָ ִ ׂשים לֶ אֱכוֹ ל ֵמהֶ ן
ְל ָמחָ ר ,הֵ ם וְ הַ ֶּלחֶ ם ְמפֻ ָּג ִלין .לֶ אֱכוֹ ל ִמן הַ ֶּלחֶ ם ְל ָמחָ ר ,הַ ֶּלחֶ ם ְמפֻ ָּגל ,וְ הַ ְּכבָ ִ ׂשים
אֵ ינָן ְמפֻ ָּג ִלין:
רע"ב ) -ג( התודה מפגלת את הלחם -
שהלחם בא בשביל התודה והוא טפל לה ,ואין
התודה טפילה ללחם .וכן שני כבשים של
עצרת ,שתי הלחם הבאים עמהם הם טפלים
לכבשים ,ואין הכבשים טפלים ללחם ,והעיקר
מפגל הטפל ואין הטפל מפגל העיקר .ואי
אשמועינן תנא האי דינא בתודה ולא
אשמועינן בכבשים של עצרת הוא אמינא
התם הוא דכי מפגל לחם לא מפגלא תודה

משום דלא הוזקקו בתנופה עם החלות ,אבל
כבשים דהוזקקו בתנופה עם החלות דכתיב
)ויקרא כג( והניף הכהן אותם על לחם ,אימא
כי מיפגל לחם ליפגלו נמי כבשים .ואי תנא
כבשים ,הוה אמינא התם כי מיפגלי כבשים
מיפגל לחם משום דהוזקקו זה עם זה
בתנופה ,אבל תודה דלא הוזקקו אימא כי
מפגל בתודה לא מפגל בחלות ,צריכא:

)ד( הַ זֶּבַ ח ְמפַ ּ ֵגל אֶ ת הַ ְּנסָ ִכין ִמ ּ ׁ ֶש ָּק ְד ׁש ּו בַ ּ ֶכ ִלי ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וְ הַ ְּנסָ ִכין אֵ ינָן
ְמפַ ְּג ִלין אֶ ת הַ זָּבַ חֵ ּ .כיצַ ד .הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ זֶּבַ ח לֶ אֱכוֹ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ְל ָמחָ ר ,הוּא וּנְ סָ כָ יו
ְמפֻ ָּג ִליןְ .להַ ְק ִריב ִמן הַ ְּנסָ ִכין ְל ָמחָ ר ,הַ ְּנסָ ִכין ְמפֻ ָּג ִלין ,וְ הַ זֶּבַ ח אֵ ינוֹ ְמפֻ ָּגל:
רע"ב ) -ד( הזבח מפגל את הנסכים -
והשותה מהן ענוש כרת :משקדשו בכלי -
לאחר ששמו אותם בכלי שרת ,שהכלי מקדשן
קדושת עולם דשוב אין להם פדיון :דברי ר'
מאיר  -דר' מאיר סבר שנסכים מתפגלים,
לפי שהדם של הזבח הוא שמכשיר ומתיר

אותן למזבח ,והואיל ויש להן מתיר ,מתפגלים
במחשבת חוץ לזמנו .וחכמים פליגי עליה
בפרק בית שמאי במסכת זבחים )דף מד(
ואמרי שהנסכים אין להם מתיר ,לפיכך אין
מתפגלין .ואין הלכה כר' מאיר:

)ה( ּ ִפ ּגֵל ַּבקּ ֶֹמץ וְ לֹא בַ ְ ּלבוֹ נָהַּ ,ב ְ ּלבוֹ נָה וְ לֹא בַ קּ ֶֹמץַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרִ ּ ,פגּ וּל
וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרתַ ,עד ׁ ֶש ְּיפַ ּגֵל אֶ ת ָּכל הַ ּ ַמ ִּתיר.
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וּמוֹ ִדים חֲכָ ִמים ְל ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְּב ִמנְ חַ ת חוֹ טֵ א ו ְּב ִמנְ חַ ת ְקנָאוֹ תֶ ׁ ,ש ִאם ּ ִפ ּגֵל ַּבקּ ֶֹמץ,
ׁ ֶשהוּא ִפגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרתֶ ׁ ,שהַ קּ ֶֹמץ הוּא הַ ּ ַמ ִּתירָ ׁ .שחַ ּט אֶ חָ ד ִמן הַ ְּכבָ ִ ׂשים
יכים לֶ אֱכוֹ ל ְׁשנֵי ְס ָד ִרים
לֶ אֱ כוֹ ל ְׁש ּ ֵתי חַ לּ וֹ ת ְל ָמחָ רִ ,ה ְק ִטיר אֶ חָ ד ִמן הַ ָּבזִ ִ
ְל ָמחָ רַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרִ ּ ,פגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ּ ִפגּ וּל,
ַעד ׁ ֶש ְּיפַ ּגֵל אֶ ת ָּכל הַ ּ ַמ ִּתירָ ׁ .שחַ ט אֶ חָ ד ִמן הַ ְּכבָ ִשים לֶ ֱאכוֹ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ְל ָמחָ ר ,הוּא
ִפגּ וּל ,וַ חֲבֵ רוֹ כָ ׁ ֵשר .לֶ אֱכוֹ ל ֵמחֲבֵ רוֹ ְל ָמחָ רְׁ ,שנֵיהֶ ם ְּכ ׁ ֵש ִרים:

גמרא

– מנחות דף י"א ע"א

א"ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מאי דכתיב על המנורה הטהורה
שירדו מעשיה ממקום טהרה אלא מעתה על השלחן הטהור שירדו מעשיו
ממקום טהור אלא טהור מכלל שהוא טמא הכא נמי טהורה מכלל שהיא
טמאה בשלמא התם כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב על
השולחן הטהור מכלל שהוא טמא כלי עץ העשוי לנחת הוא וכל כלי עץ
העשוי לנחת אינו מקבל טומאה אלא מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים
ומראים להם לחם הפנים ואומר להם ראו חיבתכם לפני המקום מאי
חיבתכם כדרבי יהושע בן לוי דא"ר יהושע בן לוי נס גדול נעשה בלחם
הפנים סילוקו כסידורו שנאמר לשום לחם חם ביום הלקחו אלא הכא
טהורה מכלל שהיא טמאה פשיטא כלי מתכות נינהו וכלי מתכות מקבלין
טומאה אלא שירדו מעשיה ממקום טהרה תניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר
ארון של אש ושלחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמים וראה משה
ועשה כמותם שנאמר וראה ועשה כתבניתם אשר אתה מראה בהר אלא
מעתה והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר הכי נמי הכא כתיב
כמשפטו התם כתיב כתבניתם א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גבריאל
חגור כמין פסיקיא היה והראה לו למשה מעשה מנורה דכתיב וזה מעשה
המנורה תנא דבי רבי ישמעאל שלשה דברים היו קשין לו למשה עד
שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש חדש ושרצים מנורה
דכתיב וזה מעשה המנורה ראש חודש דכתיב החודש הזה לכם ראש
חדשים שרצים דכתיב וזה לכם הטמא ויש אומרים אף הלכות שחיטה
שנאמר וזה אשר תעשה על המזבח:
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חק לישראל – פרשת בשלח יום ה'
רש"י על הגמרא
ממקום טהרה  -מן השמים הראו למשה
לנגד המנורה :מכלל שהוא טמא  -כלומר
מקבל טומאה :בשלמא התם  -גבי שולחן
איצטריך לאשמועינן דמקבל טומאה משום
פירכיה דריש לקיש :לנחת  -שאינו מטלטל
כלי עץ העשוי לנחת אינו מקבל טומאה
דכתיב גבי שרצים מכל כלי עץ או עור או שק
)ויקרא יא( מה שק מיטלטל מלא וריקם:
שמגביהין אותו  -הלכך מיטלטל מלא וריקם
הוא :חום ביום הלקחו  -משמע כשמסלקים
היה חום :כתבניתם  -אארון ושולחן ומנורה
כתיב וכתיב אשר אתה מראה בהר אלמא
הראוהו :הכי נמי  -דמשכן של אש ירד מן

זוהר

השמים בתמיה :הכא כתיב כמשפטו -
משמע הלכותיו נאמרו לו :התם כתיב
כתבניתם  -משמע דהראוהו כמותם :חגור
כמין פסיקיא  -אזור כרוך אומנים שרוצים
לעשות מלאכה נאה חוגרין עצמן שלא יהו
נגררין בבגדיהם :ראש חדש  -בשעת מולד
לבנה אינה נראית כי אם מעט ואינה ניכרת
כדאמרינן בראש השנה )דף כ( כזה ראיתם
אם כזה ראיתם :שרצים  -לא היה מכיר
איזה טמא ואיזה טהור :הלכות שחיטה  -לא
היה מבין מהיכן היא מוגרמת :וזה אשר
תעשה על המזבח  -ועשייה תחילת זביחה
]היא[ וכתיב וזה אלמא הראהו באצבע:

– בשלח דף סג' ע"ב

אָ ַמר ִר ִּבי יְ הו ָּדהְּ ,בכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמאִ ,מ ְת ָּב ֵר ְך ָע ְל ָמא ֵמהַ הוּא יוֹ ָמא ִע ָּלאָ ה ,דְּ הָ א
יעאָ ה .וְ כָ ל יוֹ ָמא ָי ִהיב ֵמהַ הוּא ְּב ָרכָ ה
יתא יוֹ ִמין ִמ ְת ָּב ְרכָ אן ִמיּוֹ ָמא ְׁש ִב ָ
ָּכל ִׁש ָ
יה:
דְּ קַ ִּביל ְּבהַ הוּא יוֹ ָמא דִּ ילֵ ּ
יש אַ ל יוֹ ֵתר ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעד בּ ֹקֶ רַ .מאי ַט ְע ָמאְּ .בגִ ין דְּ לָ א
ֹשה אָ ַמרִ ,א ׁ
וְ ַעל דָּ א מ ׁ ֶ
יה ,אֶ ָּלא ָּכל חַ ד וְ חַ ד ׁ ָש ִליט ִּב ְלחוֹ דוֹ יְּ ,בהַ הוּא
י ִָהיב ,וְ לָ א יוֹ זִ יף יוֹ ָמא דָּ א ְלחַ ְב ֵר ּ
יה:
יה .דְּ הָ א לָ א ׁ ָש ִליט יוֹ ָמא ְּביוֹ ָמא דְּ חַ ְב ֵר ּ
יוֹ ָמא דִּ ילֵ ּ
כל ִאינּ וּן )נ"א אמר רבי יהודה כל יומא ויומא מתברך מההוא יומא עילאה יומא
ְּבגִ ינֵי ַּכ ְךָּ ,
שביעאה ומתברכן כל שיתא יומין כל חד וחד בלחודוי וכל יומא יהיב ביומא דיליה מההוא ברכה דקביל
מההוא יומא עילאה ועל דא משה אמר איש אל יותר ממנו עד בקר דהא לא שליט יומא ביומא דלאו

יהַ ,מה דְּ קַ ִּביל ּו,
יטין ְּביוֹ ַמיְ יה ּו ,וְ ִא ְׁש ְּתכַ ח ֵּב ּ
דיליה וכל אינון( ח ֲִמ ּ ׁ ָשא יוֹ ִמין ׁ ַש ִ ּל ִ
יה י ִַּתיר .וְ אַ זְ לָ א הָ אְּ ,כהָ א דְּ אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרַ ,מאי
יתאָ ה ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵב ּ
וְ יוֹ ָמא ְׁש ִת ָ
דִּ ְכ ִּתיב יוֹ ם הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי ,וְ לָ א ִא ְּת ַמר הָ ִכי ְּבכָ ל ְׁשאַ ר יוֹ ִמין .אֶ ָּלא הָ ִכי או ְּקמוּהָ ,
יתאְ .לאַ ְת ְקנָא ּ ָפתוֹ ָרא ְל ַמ ְל ָּכא ,ו ְּּבגִ ין
יה ַמ ְטרוֹ נִ ָ
הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי .דְּ ִאזְ דַּ ְּווגָ א )דאזדמנא( ּ ֵב ּ
ותא דְּ ַמ ְל ָּכא
יה ,וְ חַ ד ְל ִתקּ ּונָאְּ ,בחֶ ְדוָ ָ
יה ְּת ֵרין חוּלָ ִקין ,חַ ד ְליוֹ ֵמ ּ
ָּכ ְךִ ,א ְׁש ְּתכָ ח ּו ּ ֵב ּ
יתא:
ְּב ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא ְּב ַמ ְל ָּכא ,וְ זִ ּווּגָ א דִּ ְלהוֹ ן ,ו ִּמ ְת ָּב ְרכָ אן ָּכל
ותא דְּ ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יליָא ,חֶ ְדוָ ָ
וְ הַ הוּא לֵ ְ
ְ
יה
יתא יוֹ ִמיןָּ ,כל חַ ד וְ חַ ד ִּב ְלחוֹ דוֹ יְּ .בגִ ין ַּכךָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלסַ דְּ ָרא ּ ָפתוֹ ֵר ּ
ִׁש ָ
ילא ,ו ִּב ְר ָּכ ָתא לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח
יה ִּב ְר ָּכאן ִמ ְ ּלעֵ ָּ
ארי ָעלֵ ּ
יליָא דְּ ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,בגִ ין דְּ ׁ ָש ִ
ְּבלֵ ְ
ַעל ּ ָפתוֹ ָרא ֵריקַ נְ יָא) ,וההוא ליליא חדותא דמטרוניתא במלכא וזווגא דלהון( ְּבגִ ין ָּכךְ,
ידי חֲכָ ִמים דְּ י ְַד ִעין ָרזָא דָּ א ,זִ ּווּגָ א דִּ ְלהוֹ ן ְמעֶ ֶרב ׁ ַש ָּבת ְל ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת:
ּ ַת ְל ִמ ֵ
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חק לישראל – פרשת בא יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ז'
)ה( כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה וכבר הבטיחה
תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו
עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו':
)ו( גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך
ונאמר ולא שבתם עדי נאם ה' ונאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב כלומר אם
תחזור בתשובה בי תדבק התשובה מקרבת את הרחוקים אמש היה זה שנאוי לפני
המקום משוקץ ומרוחק ותועבה והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד וכן אתה מוצא
שבלשון שהקב"ה מרחיק החוטאים בה מקרב את השבים בין יחיד בין רבים שנאמר
והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי ונאמר ביכניהו
ברשעתו כתוב את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו אם יהיה כניהו בן יהויקים
מלך יהודה חותם על יד ימיני וגו' וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו ביום ההוא
נאם ה' צבאות אקחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם:

מוסר -

מלוקט

ְּב ִרית ַה ָּל ׁשוֹ ן ו ְּב ִרית הַ ּ ֵמעוֹ ר הֵ ם ְמכוּוָ נִ ים וְ ִאם יְ ַד ּ ֵבר דְּ בָ ִרים הָ אֲסו ִּרים ְּכמוֹ לָ ׁשוֹ ן הָ ָרע
ירה
וְ ׁ ֶשקֶ ר וְ נִ ְבלוּת הַ ּ ֶפה וְ לֵ יצָ נוּת ִמ ְ ּלבַ ד עוֹ נְ ׁשוֹ ָה ָראוּי ַעל ָּכל ִדבּ וּר וְ ִדבּ וּר .עוֹ ד זֹאת יְ תֵ ָ
ׁ ֶש ּ ַמ ְט ּ ְמ ִאין אוֹ תוֹ ַּב ַּליְ לָ ה וּפוֹ גֵם ּ ַגם ִ ּב ְב ִרית הַ ּ ֵמעוֹ ר וְ הוּא לֹא י ַָדע וְ אָ ׁ ֵשם .וְ אוֹ י לוֹ ֲאהָ ּה ַעל
נ ְַפ ׁשוֹ ִּכי ֵמ ָר ָעה אֶ ל ָר ָעה יָצָ א ַעד ׁ ֶש ִּי ְׁש ּ ָת ֵר ׁש ְ ּבחֵ ְטא וְ יו ַּסר ַה ְ ּקדו ׁ ָּשה ִמ ּתוֹ כוֹ וְ ׁ ָשם יָ נוּחַ
הַ ִּס ְט ָרא אַ ח ֲָרא .לָ כֵ ן יִ ְתעוֹ ֵרר ְמאֹ ד וְ יִ ְת ּ ַגבֵ ר ָּכאֲ ִרי לָ ׁשוּב אֶ ל ה' וְ אַ ף ׁ ֶש ִה ְר ָּבה לַ ֲחטוֹ אִ .אם
יָ ׁשוּב אֶ ל ה' יְ ִמינוֹ ּ ְפ ׁשו ָּטה ְלקַ בֵ ל ׁ ָש ִבים אֵ לָ יו ְ ּבכֹל לֵ ב .וְ י ֵַדע ִּכי הַ ָדבָ ר ּ ָתלוּי בּ וֹ וְ הַ ָּבא
יעין אוֹ תוֹ ו ְּכמוֹ ׁ ֶשאָ ַמר הַ ָּכתוּב )יחזקאל י''ח( ִּכי לֹא אֶ ְח ּפוֹ ץ ְ ּבמוֹ ת הַ ּ ֵמת נְ אֻ ם ה'
יטהֵ ר ְמסַ יְ ִ
ִל ָ
ֱאל ִֹהים וְ הָ ִׁשיב ּו וִ ְחי ּו:

ð"òì

,äçîù úá äëìî äðæåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî äðæåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã
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