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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ה'
תורה -

שמות פרק ל'

שר אָ ָדם לֹא יִ יסָ ְך ו ְּב ַמ ְת ּ ֻכנְ ּתוֹ לֹא ַתעֲ שׂ ּו ָּכמֹה ּו ק ֶֹד ׁש הוּא ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה
)לב( ַעל ְּב ַ ׂ
ְ
לָ כֶ ם) :לב( ַעל ְ ּב ַ ׂשר אָ ָדם לֹא יִ יסָ ך ו ְּב ַמ ְת ּ ֻכנְ ּתוֹ לֹא ַתעֲ שׂ ּו ָּכמֹה ּו ק ֶֹד ׁש הוּא ק ֶֹד ׁש יִ ְהיֶה לָ כֶ ם:
יה קו ְּד ׁ ָשא הוּא קו ְּד ׁ ָשא יְ הֵ י ְלכוֹ ן:
יה לָ א ַת ְע ְּבדוּן ְּכוָ ֵת ּ
)לב( ַעל ִּב ְס ָרא ַדאֲ נ ׁ ָָשא לָ א יִ ְתנ ּ ַַס ְך ו ִּב ְדמו ֵּת ּ

ֲשר
יש א ׁ ֶ
מ ַע ּ ָמיו) :לג( ִא ׁ
אֲשר יִ ּ ֵתן ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעל זָר וְ נִ ְכ ַרת ֵ
אֲשר יִ ְרקַ ח ָּכמֹה ּו וַ ׁ ֶ
יש ׁ ֶ
)לג( ִא ׁ
ֲשר יִ ּ ֵתן ִמ ּ ֶמנּ ּו ַעל זָ ר וְ נִ ְכ ַרת מֵ ַע ּ ָמיו:
יִ ְרקַ ח ָּכמֹה ּו וַ א ׁ ֶ

ֵיה ַעל
יה וְ ִדי יִ ּ ֵתן ִמ ּנ ּ
)לג( ְּגבַ ר דִּ י יְ בַ ּ ַסם דִּ ְכוָ ֵת ּ

יה:
ִחלּ וֹ נָי וְ יִ ְׁש ּ ֵתצֵ י ֵמ ַע ּ ֵמ ּ

משה קַ ח ְל ָך סַ ּ ִמים נ ָָטף ו ְּׁשחֵ לֶ ת וְ חֶ ְל ְּבנָה סַ ּ ִמים ו ְּל ֹבנָה
ֶׁ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל
)לד( וַ יּ ֶ
ָ
משה קַ ח ְלך סַ ּ ִמים נ ָָטף ו ְּׁשחֵ לֶ ת וְ חֶ ְל ְ ּבנָה
ֶׁ
ַז ּ ָכה ַּבד ְ ּבבַ ד יִ ְה ֶיה) :לד( וַ יֹּאמֶ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל

ֹשה סַ ב לָ ְך בּ ו ְּס ִמין נְ טוֹ פָ א וְ טו ְּפ ָרא וְ חֶ ְל ְּבנ ֵָתא
אֲמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ
בנָה זַ ָּכה ַּבד ְ ּבבַ ד יִ ְהיֶה) :לד( וַ ַ
סַ ּ ִמים ו ְּל ֹ
יתא ַמ ְתקַ ל ְּב ַמ ְתקַ ל יְ הֵ י:
בּ ו ְּס ִמין ו ְּלבוּנְ ָתא ָד ִכ ָ

ית אֹ ָת ּה
שה רוֹ קֵ חַ ְממֻ ָּלח ָטהוֹ ר ק ֶֹד ׁש) :לה( וְ ָעשִׂ ָ
ית אֹ ָתהּ ְקט ֶֹרת רֹקַ ח ַמעֲ ֵ ׂ
)לה( וְ ָעשִׂ ָ
שה רוֹ קֵ חַ ְממֻ ָּלח ָטהוֹ ר ק ֶֹד ׁש) :לה( וְ ַת ְע ּ ֵבד י ַָת ּה ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ִמין בּ וֹ סֶ ם עוֹ בַ ד בּ ו ְּס ָמנ ּו
ְקט ֶֹרת רֹקַ ח ַמעֲ ֵ ׂ
ְמ ָע ַרב דְּ כֵ י ק ּו ְד ׁ ָשא:

)לו( וְ ׁ ָשחַ ְק ּ ָת ִמ ּ ֶמ ּנָה הָ ֵדק וְ נ ַָת ּ ָתה ִמ ּ ֶמ ּנָה ִל ְפנֵי הָ ֵע ֻדת ְּבאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד אֲ ׁ ֶשר ִא ָ ּו ֵעד
ְל ָך ׁ ָ
ש ּ ָמה ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם) :לו( וְ ׁ ָשחַ ְק ּ ָת ִמ ּ ֶמ ּנָה הָ ֵדק וְ נ ַָת ּ ָתה ִמ ּ ֶמ ּנָה ִל ְפנֵי

ש ּ ָמה ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִּת ְהיֶה לָ כֶ ם) :לו( וְ ִת ְׁשחוֹ ק ִמ ּנ ַּה וְ ַתדִּ יק
הָ ֵע ֻדת ְ ּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד אֲ ׁ ֶשר ִא ָ ּו ֵעד ְל ָך ׁ ָ
ימ ִרי לָ ְך ּ ַת ּ ָמן ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין ְּתהֵ י ְלכוֹ ן:
ַמן ֵמ ְ
קֳדם סַ הֲדו ָּתא ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא דִּ י ֱאז ּ ֵ
וְ ִת ּ ֵתן ִמ ּנ ַּה ָ

רש"י
)לב( לא ייסך  -בשני יודי"ן לשון לא יפעל
כמו )דברים ו'( למען ייטב לך :על בשר אדם
לא ייסך  -מן השמן הזה עצמו :ובמתכנתו
לא תעשו כמהו ) -כריתות ה( בסכום
סממניו לא תעשו אחר כמוהו במשקל
סממנין הללו לפי מדת הין שמן אבל אם פחת
או רבה סממנין לפי מדת הין שמן מותר ואף
העשוי במתכונתו של זה אין הסך ממנו חייב
אלא הרוקחו :ובמתכנתו  -לשון חשבון כמו
)שמות ה( מתכנת הלבנים וכן במתכונתה של
קטורת:
)לג( ואשר יתן ממנו  -מאותו של משה :על
זר  -שאינו צורך כהונה ומלכות:
)לד( נטף  -הוא צרי ועל שאינו אלא שרף
הנוטף מעצי הקטף קרוי נטף ובלע"ז גומ"א
)גוממיא( והצרי קורין לו טריאק"ה
)טהעריאק( :ושחלת  -שורש בשם חלק
ומצהיר כצפורן ובלשון המשנה קרוי צפורן
וזהו שתרגם אונקלוס וטופרא :וחלבנה -

בשם שריחו רע וקורין לו גלבנ"א )גאלבאן(
ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת ללמדנו
שלא יקל בעינינו לצרף עמנו באגודת
תעניותינו ותפלותינו את פושעי ישראל שיהיו
נמנין עמנו :סמים  -אחרים :ולבנה זכה -
)כריתות ו( מכאן למדו רבותינו י"א סממנין
נאמרו לו למשה בסיני מיעוט סמים שנים
נטף ושחלת וחלבנה ג' הרי ה' .סמים לרבות
עוד כמו אלו הרי עשר .ולבונה הרי י"א ואלו
הן הצרי והצפורן החלבנה והלבונה מור
וקציעה שבולת נרד וכרכם הרי ח' שהשבולת
ונרד אחד שהנרד דומה לשבולת .הקושט
והקילופה והקנמון הרי י"א .בורית כרשינה
אינו נקטר אלא בו שפין את הצפורן ללבנה
שתהא נאה :בד בבד יהיה  -אלו הארבעה
הנזכרים כאן יהיו שוין משקל במשקל
כמשקלו של זה כך משקלו של זה וכן שנינו
הצרי והצפורן החלבנה והלבונה משקל שבעים
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ה'
שבעים מנה ולשון בד נראה בעיני שהוא לשון
יחיד אחד באחד יהיה זה כמו זה:
)לה( ממלח  -כתרגומו מעורב שיערב
שחיקתן יפה יפה זה עם זה ואומר אני
שדומה לו )יונה א( וייראו המלחים )יחזקאל
כז( מלחיך וחובליך על שם שמהפכין את
המים במשוטות כשמנהיגים את הספינה
כאדם המהפך בכף ביצים טרופות לערבן עם

נביא

המים וכל דבר שהאדם רוצה לערב יפה יפה
מהפכו באצבע או בבזך :ממלח טהור קדש -
ממולח יהיה וטהור יהיה וקדש יהיה:
)לו( ונתתה ממנה וגו'  -היא קטרת שבכל
יום ויום שעל מזבח הפנימי שהוא באהל
מועד :אשר אועד לך שמה  -כל מועדי דבור
שאקבע לך אני קובעם לאותו מקום:

– מלכים א' פרק יח' מא'-מה'

שם) :מא( ואמר
ֹאמר אֵ ִליָּה ּו ְלאַ ְחאָ ב עֲ לֵ ה ֱאכֹל ו ְּׁש ֵתה ִּכי קוֹ ל הֲמוֹ ן הַ ָּג ׁ ֶ
)מא( וַ יּ ֶ
אליהו לאחאב סק אכול ושתי ארי קל אתרגושת מטרא:

ֹאש הַ ַּכ ְר ֶמל וַ ִּיגְ הַ ר אַ ְרצָ ה
)מב( וַ יַּעֲ לֶ ה אַ ְחאָ ב לֶ ֱאכֹל וְ ִל ְׁש ּתוֹ ת וְ אֵ ִליָּה ּו ָעלָ ה אֶ ל ר ׁ
ָשם ּ ָפנָיו ּ ֵבין ִּב ְר ָּכו } ִּב ְר ּ ָכיו{) :מב( וסליק אחאב למיכל ולמשתי ואליה וסליק לריש
וַ יּ ֶ ׂ
טורא דכרמלא ונחין לארעא ושוי אפוהי בין ברכוהי:

ֹאמר אֵ ין ְמאו ָּמה
ֹאמר אֶ ל נַעֲ רוֹ עֲ לֵ ה נָא הַ ּ ֵבט דֶּ ֶר ְך יָם וַ יּ ַַעל וַ יּ ּ ֵַבט וַ יּ ֶ
)מג( וַ יּ ֶ
שבַ ע ּ ְפ ָע ִמים) :מג( ואמר לעולימיה סק כען סכי לאורח מערבא וסליק
ֹאמר ׁ ֻשב ׁ ֶ
וַ יּ ֶ
וסכא ואמר לית מדעם ואמר תוב שבע זמנין:

ֹאמר עֲ לֵ ה
יש עֹלָ ה ִמיָּם וַ יּ ֶ
ֹאמר ִה ּנֵה ָעב ְק ַט ּנָה ְּככַ ף ִא ׁ
)מד( וַ יְ ִהי ַּב ּ ְׁש ִב ִעית וַ יּ ֶ
אֱ מֹר אֶ ל אַ ְחאָ ב ֱאסֹר וָ ֵרד וְ לֹא י ַַעצָ ְרכָ ה הַ ָּג ׁ ֶ
שם) :מד( והוה בזמנא שביעיתא ואמר
הא עננא סליק זעירא כפיסת יד גבר סליק ממערבא ואמר סק אמר לאחאב אזדרז וחות
ולא יעכבינך מטרא:

)מה( וַ יְ ִהי ַעד כּ ֹה וְ ַעד כּ ֹה וְ הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִה ְתקַ דְּ ר ּו ָע ִבים וְ ר ּוחַ וַ יְ ִהי ּ ֶג ׁ ֶשם ָּגדוֹ ל וַ ִּי ְר ַּכב
אַ ְחאָ ב וַ יֵּלֶ ְך יִ זְ ְר ֶעאלָ ה) :מה( והוה דמזדרז ונחית ושמיא אתחפיאו עננא ורוחא והוה
מטר סגי ורכיב אחאב ואזל ליזרעאל:

רש"י
)מב( ויגהר ארצה  -תי' יונתן וגחין לארעא,
להתפלל על הגשמים:
)מג( דרך ים  -אם תראה ענן עולה מן הים:

כתובים

 -משלי פרק פרק יט' יז'-כא'

ַמ ְלוֵה יְ הֹוָ ה חוֹ נֵן דָּ ל וּגְ מֻ לוֹ יְ ׁ ַש ֶּלם לוֹ :

)יז(
ופורענותא טבתא משלם ליה:
)יח(

)מד( אסור ורד  -אסור מרכבותיך ורד מהר
הכרמל לשוב לביתך ,פן ידחק אותך הגשם
בדרך:
)מה( עד כה ועד כה  -בתוך שהלך השליח
ובתוך שאסר המרכבה ,והשמים התקדרו:

)יז( מן דבעי דנזיף לאלהא מתרחם על מסכנא
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ה'
הֲמיתוֹ אַ ל ִּתשּׂ ָ א נַפְ ׁ ֶש ָך:
י ּ ֵַסר ִּבנְ ָך ִּכי י ֵׁש ִּת ְקוָ ה וְ אֶ ל ִ

)יח( רדי ברך מטול דאית סכויא

ולמיתותיה לא תרים נפשך:

ֹשא ֹענ ֶׁש ִּכי ִאם ּ ַת ִּציל וְ עוֹ ד ּתוֹ ִסף:
} ְּג ָדל{ חֵ ָמה נ ֵ ׂ

)יט( ְּג ָרל
וכמה דמתעלי על טועניה מוסיף:

ית ָך:
ְׁש ַמע ֵעצָ ה וְ קַ ֵּבל מוּסָ ר ְל ַמ ַען ּ ֶת ְח ַּכם ְּבאַ ח ֲִר ֶ

)כ(
דתתחכם בסופך:

)כ( שמע עצתא וקבל מרדותא מטול

יש וַ עֲ צַ ת יְ הֹוָ ה ִהיא ָתקוּם:
ֲשבוֹ ת ְּבלֶ ב ִא ׁ
ַרבּ וֹ ת ַמח ׁ ָ

)כא(
דגברא ועצתא דאלהא היא תקום:

)יט( גברא חמתנא מקבל תכא

)כא( סגיען מחשבתא בלביה

רש"י
)יז( מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו -
כשיחלה ויטה למות צדקתו מליצה עליו לפני
מדת הדין לומר העני היתה נפשו מפרכסת
לצאת ברעב וזה פרנסה והחזיר' לגופה אף
אני אחזיר לו נפשו:

משנה

)יח( יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל
תשא נפשך  -אל תכהו מכת מות:
)יט( גדל חמה נשא עונש וגו'  -אם תעביר
על חמתך ותציל את שונאך אם ראית רעה
באה לו עוד תוסיף ימים וטובה:

– מנחות פרק ז'

)א( הַ ּתוֹ ָדה הָ יְ ָתה בָ אָ ה חָ ֵמ ׁש ְס ִאין יְ רו ׁ ַּש ְל ִמיּוֹ תֶ ׁ ,שהֵ ן ׁ ֵש ׁש ִמ ְד ָּב ִריּוֹ תְׁ ,ש ּ ֵתי
ש ָרה לַ ּ ַמ ָ ּצה.
ש ָרה לֶ חָ ֵמץ וַ עֲ ָ ׂ
לש ְס ִאיןֶ ,עשְׂ ִרים ִעשּׂ ָ רוֹ ן ,עֲ ָ ׂ
אֵ יפוֹ ת ,וְ הָ אֵ יפָ ה ׁ ָש ׁ
לשה ִמינִ ין ,חַ לּ וֹ ת
צה ,וּבַ ּ ַמ ָ ּצה ְׁש ׁ ָ
ש ָרה לַ ּ ַמ ָ ּ
ש ָרה לֶ חָ מֵ ץִ ,עשּׂ ָ רוֹ ן ְלחַ ָּלה .וַ עֲ ָ ׂ
עֲ ָ ׂ
לש חַ לּ וֹ ת
יש ְלכָ ל ִמיןָ ׁ ,ש ׁ
לשה ֶע ְׁשרוֹ נוֹ ת ו ְּׁש ִל ׁ
יקין ו ְּרבוּכָ ה ,נִ ְמצְ א ּו ְׁש ׁ ָ
ו ְּר ִק ִ
שר לֶ חָ ֵמץ ,וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה
לשים קַ ב ,ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
ְל ִעשּׂ ָ רוֹ ןְּ .ב ִמדָּ ה יְ רו ׁ ַּש ְל ִמית הָ י ּו ְׁש ִׁ
שר לַ ּ ַמ ָ ּצה,
שר לֶ חָ ֵמץ ,קַ ב וָ חֵ צִ י ְלחַ ָּלה .וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
שר לַ ּ ַמ ָ ּצה .ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
ָע ָ ׂ
ֲמ ׁ ֶשת קַ ִּבים ְלכָ ל ִמין,
יקים ו ְּרבוּכָ ה ,נִ ְמצְ א ּו ח ֵ
לשה ִמינִ ין ,חַ לּ וֹ ת ו ְּר ִק ִ
וְ הַ ּ ַמ ָ ּצה ְׁש ׁ ָ
ְׁש ּ ֵתי חַ לּ וֹ ת ְלקָ ב:
רע"ב ) -א( התודה חמש סאין ירושלמיות
שהן שש מדבריות  -חמש סאין של
ירושלמיות הן שש מאותן שהיו במדבר בימי
משה .שהוסיפו על המדה שהיתה בימי משה
שתות .דקיימא לן מוסיפין על המדות ואין
מוסיפין יותר משתות .ואותו שתות הוא שתות
מלבר :שתי איפות  -כלומר ,הנך שש סאין
הם שתי איפות ,שהם עשרים עשרון ,שהרי
בכל איפה עשרה עשרונות :עשרה לחמץ -
עשרה עשרונים לעשר חלות חמץ שבתודה:
רבוכה  -חלוטה במים רותחין קרויה רבוכה.
ורמב"ם פירש ,רבוכה מרובה בשמן וקלויה

בו ,לפי שהיה בה שמן כנגד החלות
והרקיקים :נמצאו שלשה עשרונות ושליש לכל
מין ומין  -שבמצה :שלש חלות לעשרון -
דהוו להו עשר חלות לשלשה עשרונות ושליש:
במדה ירושלמית  -שלא היו בה עשרונות
אלא קבים ,הוו הנך חמש סאין שלשים קבין.
שהסאה ששה קבים .ובגמרא בברייתא מייתי
מגזירה שוה שכל מין ומין מארבעה מינים
שבתודה היו באים עשר חלות ,ואמרו ,נאמר
כאן והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה
לה' ,ונאמר בתרומת מעשר ]ממנו[ תרומה
לה' ,מה להלן אחד מעשר ,אף כאן אחד
מעשר .ולמדנו שמין אחד של חמץ היה
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עשרה עשרונים כנגד שלשה מינים של מצה,
כדכתיב )ויקרא ז( על לחם חמץ ,אמרה תורה

כנגד חמץ הבא מצה:

יקים ו ְּרבוּכָ ה .הַ ְּנזִ ירוּת
)ב( הַ ּ ִמלּ ו ִּאים הָ י ּו בָ ִאים ְּכ ַמ ָ ּצה ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָדה ,חַ לּ וֹ ת ו ְּר ִק ִ
יקים ,וְ אֵ ין ָּב ּה ְרבוּכָ ה,
הָ יְ ָתה בָ אָ ה ְׁש ּ ֵתי יָדוֹ ת ְּב ַמ ָ ּצה ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָדה ,חַ לּ וֹ ת ו ְּר ִק ִ
שרוֹ נוֹ ת וַ עֲ ד ּויָן .ו ִּמ ּ ֻכ ָּלן הָ יָה
ש ָרה קַ ִּבים יְ רו ׁ ַּש ְל ִמיּוֹ תֶ ׁ ,שהֵ ן ִׁש ּ ׁ ָשה ֶע ְ ׂ
נִ ְמצְ א ּו עֲ ָ ׂ
ש ָרה ְּתרו ָּמהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא ז( ,וְ ִה ְק ִריב ִמ ּ ֶמנּ ּו אֶ חָ ד ִמ ָּכל קָ ְר ָּבן
נוֹ טֵ ל אֶ חָ ד ֵמעֲ ָ ׂ
ְּתרו ָּמה לַ ה' .אֶ חָ דֶ ׁ ,שלּ ֹא יִ ּטוֹ ל ּ ָפרוּסִ .מ ָּכל קָ ְר ָּבןֶ ׁ ,ש ְּיה ּו כָ ל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ָשוִ ין,
וְ ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּטוֹ ל ִמ ָּק ְר ָּבן לַ חֲבֵ רוֹ  .לַ כּ ֹהֵ ן הַ זּוֹ ֵרק אֶ ת דַּ ם הַ ּ ְׁשלָ ִמים לוֹ יִ ְהיֶה ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר
ֶנאֱכָ ל לַ ְּב ָע ִלים:
רע"ב ) -ב( המלואים  -שהיו בימי משה
כשנתחנך אהרן ובניו לכהונה :היו באים
כמצה שבתודה חלות ורקיקים ורבוכה -
דכתיב במלואים )ויקרא ח( ומסל המצות אשר
לפני ה' לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן
אחת ורקיק אחד ,חלת מצה אלו חלות ,וחלת
לחם שמן זו רבוכה דמוסיף בה שמן כנגד
חלות ורקיקים ,ורקיק זה רקיק :נזירות -
לחמי נזיר ,שנאמר )במדבר ו( וסל מצות
סולת חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות
משוחים בשמן .ורבוכה לא הוזכר שם :שני
ידות  -שני חלקים של מיני מצה שבתודה היו
בנזירות .וכדמפרש ואזיל :נמצאו  -לנזירות:
עשרה קבין  -שהרי בשלשה מיני מצה

שבתודה היו חמשה עשר קבין ,והוו להו
עשרה שני ידות של חמשה עשר :שהן ששה
עשרונות ועדוין  -כלומר ,ועוד שנוסף
עליהן .שהרי היו שלשה עשרונים ושליש לכל
מין כדאמרן לעיל גבי מצה שבתודה ,נמצא
לשני מינים ששה עשרונות ושני שלישי עשרון.
והיינו דקאמר ששה עשרונות ועדוין :ומכולן
 מכל ארבעה מינים שבתודה היו הכהניםנוטלים אחד מעשרה תרומה :שלא יטול
פרוס  -שבור וחתוך :שיהיו כל הקרבנות שוין
 המינים יהיו שוין ,עשר חלות לכל מין:שלא יטול תרומה מקרבן על חברו  -שאם
היו ממין זה חמשה וממין זה חמשה עשר,
נמצא מפריש מזה על זה:

)ג( הַ ּ ׁשוֹ חֵ ט אֶ ת הַ ּתוֹ ָדה ִּב ְפנִ ים ,וְ לַ ְח ָמ ּה חוּץ לַ חוֹ ָמה ,לֹא קָ ַד ׁש הַ ֶּלחֶ םְׁ .שחָ ָטהּ
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא קָ ְרמ ּו ַּב ּ ַתנּ וּר ,וַ אֲ ִפלּ ּו קָ ְרמ ּו כֻ ָּלן חוּץ ֵמאֶ חָ ד ֵמהֶ ן ,לֹא קָ ַד ׁש הַ ֶּלחֶ ם.
נִמצֵ את ְט ֵרפָ ה ,לֹא
ְׁשחָ ָט ּה חוּץ ִלזְ ַמ ּנ ָּה וְ חוּץ ִל ְמקוֹ ָמ ּה ,קָ ַד ׁש הַ ֶּלחֶ םְׁ .שחָ ָטהּ וְ ְ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,קָ ַד ׁש ,וַ חֲכָ ִמים
אֱל ֶ
נִמצֵ את ַּבעֲ לַ ת מוּםַ ,ר ִּבי ִ
קָ ַד ׁש הַ ֶּלחֶ םְׁ .שחָ ָט ּה וְ ְ
אוֹ ְמ ִרים ,לֹא קָ ַד ׁשְׁ .שחָ ָט ּה ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה ,וְ כֵ ן אֵ יל הַ ּ ִמלו ִּאים וְ כֵ ן ְׁשנֵי ִכ ְב ֵׂשי
עֲ צֶ ֶרת ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן ,לֹא קָ ַד ׁש הַ ָּלחֶ ם:
רע"ב ) -ג( השוחט את התודה בפנים -
לפנים מן העזרה :ולחמה חוץ לחומה -
בגמרא מוקמינן לה חוץ לחומת בית פאגי.
רבותי פירשו חוץ לחומה החיצונה של
ירושלים] .אבל חוץ לעזרה קדוש[ .ואע"ג
דכתיב )ויקרא ז( והקריב על זבח התודה
חלות ,דמשמע לכאורה שיהא הלחם אצלה
בשעת זביחה ,לא דרשינן על בסמוך.
והרמב"ם גורס בית בגי .ומפרש שהוא מקום
קרוב להר הבית אלא שהוא חוץ לחומת הר

הבית ושם אופים המנחות ,ועל שם כך היו
קורים לו בית בגי ,לשון פת בג המלך :עד
שלא קרמו בתנור  -לאו לחם נינהו אלא
עיסה בעלמא :שחטה  -על מנת לאכלה חוץ
לזמנה ,קדש הלחם ונפגל .על מנת לאכלה
חוץ למקומה ,קדש הלחם ונפסל .וטעמא
דקדש הלחם ,משום דפסולו בקודש ,וקיימא
לן כל שפסולו בקודש הקודש מקבלו :שחטה
ונמצאת טריפה לא קדש הלחם  -דפסולו
קודם שחיטה הוא :שחטה ונמצאת בעלת
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מום רבי אליעזר אומר קדש  -בגמרא מוקי
לה בדוקין שבעין ,דבכי האי מומא סבר רבי
אליעזר דאם עלו לא ירדו הואיל ואין מומן
ניכר ,הלכך קדש הלחם .ואין הלכה כרבי
אליעזר :שלא לשמה  -לא קדש הלחם,
דכתיב )ויקרא ז( על חלות לחם חמץ יקריב

קרבנו על זבח תודת שלמיו ,על זבח שנזבח
לשם תודת שלמיו :וכן איל המלואים  -לפי
שהם היו תחלה לכל הקרבנות ,נקט איל
המלואים .והוא הדין לאיל נזיר .דמלואים
כקרבן יחיד הן חשובים:

נִמצָ א הַ זֶּבַ ח ּ ָפסוּלִ ,אם י ֵׁש ׁ ָשם זֶבַ ח אַ חֵ ר ,יִ ְק ְרב ּו ִע ּמוֹ .
)ד( נְ סָ כִ ין ׁ ֶש ָּק ְד ׁש ּו בַ ּ ֶכ ִלי וְ ְ
יש ּתוֹ ָדתוֹ וְ אָ ְב ָדה
וְ ִאם לָ או ,יִ ּ ָפ ְסל ּו בְ ִלינָה .וְ לַ ד ּתוֹ ָדה ו ְּתמו ָּר ָת ּה ,וְ הַ ּ ַמ ְפ ִר ׁ
יש אַ חֶ ֶרת ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ  ,אֵ ינָן ְטעוּנִ ין לֶ חֶ םֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא ז( ,וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶבַ ח
וְ ִהפְ ִר ׁ
הַ ּתוֹ ָדה ,הַ ּתוֹ ָדה ְטע ּונָה לֶ חֶ ם ,וְ לֹא וְ לָ ָד ּה וְ לֹא ח ֲִליפָ ָת ּה וְ לֹא ְתמו ָּר ָת ּה ְטעוּנִ ין
לָ חֶ ם:
רע"ב ) -ד( נסכים שקדשו בכלי  -לאו
דוקא בכלי .שאין נסכים מתקדשים ליפסל
ביוצא ובלינה ואע"פ שקדשו בכלי ,אלא
בשחיטת הזבח ,דכתיב זבח ונסכים ,הנסכים
תלויים בזבח :ונמצא הזבח פסול  -שנפסל
בזריקה .דאילו בשחיטה נפסל ,לא קדשו
נסכים :אם יש שם זבח אחר יקרבו עמו -
בנסכים של צבור מוקמינן לה למתניתין,
משום דלב בית דין מתנה עליהם ,אם הוצרכו
לזבח זה הוצרכו ואם לאו יהיו לזבח אחר,
אבל בנסכים של יחיד אין כשרים לזבח אחר.
ואפילו נסכים של צבור אין קרבים עם זבח
אחר אלא אם כן היה אותו זבח זבוח כשנפסל
הזבח הראשון .אבל אם לא היה זבוח בשעה
שנפסל הזבח הראשון ,אין קרבים עם הזבח
האחר .ומתניתין חסורי מחסרא והכי קתני,
יקרבו עמו ,במה דברים אמורים שהיה זבח
זבוח באותה שעה ,אבל אם לא היה זבח זבוח

באותה שעה ,נעשה כמו שנפסלו בלינה
ופסולים .והכי מפרשא מתניתין בגמרא .וכל
זמן שלא נתקדשו נסכים בכלי ,אע"פ שנשחט
הזבח ,יכולים להקריב נסכים אפילו אחר
כמה ימים .דקיימא לן מביא אדם קרבנו
היום ונסכו אפילו אחר כמה ימים .בין נסכים
של יחיד בין נסכים של צבור .וכן מצורע
מביא אשמו היום ,ולוג שמן שלו לאחר כמה
ימים :ולד תודה  -שהפריש תודה מעוברת
וילדה :וכן המפריש תודתו ואבדה והפריש
אחרת תחתיה אינה טעונה לחם -
הראשונה ,אם נמצאת לאחר הקרבת שניה.
וכן שניה אם נמצאת הראשונה קודם הקרבתה
והקריב ראשונה ,שוב אין השניה טעונה לחם:
חליפתה  -היינו מפריש תודה ואבדה והפריש
אחרת תחתיה :תמורתה  -כגון שעומדת בעין
ואומר זו תמורת זו ,וכתיב )ויקרא כז( והיה
הוא ותמורתו יהיה קודש:

)ה( הָ אוֹ מֵ ר הֲ ֵרי ָעלַ י ּתוֹ ָדה ,י ִָביא ִהיא וְ לַ ְח ָמ ּה ִמן הַ חֻ ִ ּליןּ .תוֹ ָדה ִמן הַ חֻ ִ ּלין
שר וְ לַ ְח ָמ ּה
שר ,י ִָביא ִהיא וְ לַ ְח ָמהּ ִמן הַ חֻ ִ ּליןּ .תוֹ ָדה ִמן הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
וְ לַ ְח ָמ ּה ִמן הַ ּ ַמעֲ ֵׂ
שר ,י ִָביא .וְ לֹא י ִָביא ֵמ ִח ּ ֵטי
ִמן הַ חֻ ִ ּלין ,י ִָביא) .הַ ּתוֹ ָדה( ִהיא וְ לַ ְח ָמ ּה ִמן הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י:
שר ׁ ֵשנִ י ,אֶ ָּלא ִמ ּ ְמעוֹ ת ַמעֲ ֵ ׂ
ַמעֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ה( יביא היא ולחמה מן החולין -
ולא מן המעשר .דכיון דאמר הרי עלי ,הוי
ליה דבר שבחובה ,וכל דבר שבחובה אינו בא
אלא מן החולין :ואם אמר הרי עלי תודה מן
החולין ולחמה מן המעשר יביא היא ולחמה
מן החולין  -דלחם נגרר אחר תודה ,וכיון
דאמר הרי עלי תודה מן החולין ,בעל כרחיה

איחייב ליה בלחם ,הלכך האי דמהדר ואמר
לחמה מן המעשר לאו כלום הוא :תודה מן
המעשר ולחמה מן החולין יביא  -כלומר,
יביא כמו שנדר .ולאו חובה .דכל שכן אם
יביא שניהם מן החולין דשפיר עבד .אלא אם
רצה להביא כמו שנדר ,יביא :ולא יביא הלחם
מחטי מעשר שני עצמו  -דלחם דומיא
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דשלמים בעינן ,מה שלמים ממעות מעשר

שני ולא ממעשר שני עצמו ,אף לחם כן:

)ו( ִמ ּנַיִ ן לָ אוֹ ֵמר ה ֲֵרי ָעלַ י ּתוֹ ָדהֶ ׁ ,שלּ ֹא י ִָביא אֶ ָּלא ִמן הַ חֻ ִ ּליןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים
טז( ,וְ זָבַ ְח ּ ָת ּ ֶפסַ ח לַ ה' ֱאלֹהֶ ָ
יך צֹאן וּבָ קָ ר ,וַ הֲ לֹא אֵ ין ּ ֶפסַ ח ָּבא אֶ ָּלא ִמן הַ ְּכבָ ִ ׂשים
יש ָּכל הַ ָּבא ִמן הַ ָּבקָ ר
ו ִּמן הָ ִע ִּזיםִ .אם ּ ֵכן לָ ּ ָמה ֶנא ֱַמר צֹאן וּבָ קָ ר ,אֶ ָּלא ְלהַ ִ ּק ׁ
ו ִּמן הַ ּצֹאן לַ ּ ֶפסַ חָ ,מה הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶשהוּא בָ א ְבחוֹ בָ ה אֵ ינוֹ בָ א אֶ ָּלא ִמן הַ חֻ ִ ּלין ,אַ ף
ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא בָ א ְבחוֹ בָ ה ,לֹא יָבוֹ א אֶ ָּלא ִמן הַ חֻ ִ ּליןְ .ל ִפיכָ ְך ,הָ אוֹ ֵמר הֲ ֵרי
ָעלַ י ּתוֹ ָדה ,ה ֲֵרי ָעלַ י ְׁשלָ ִמים ,הוֹ ִאיל וְ הֵ ם ָּב ִאים חוֹ בָ ה ,לֹא יָבוֹ א ּו אֶ ָּלא ִמן
הַ חֻ ִ ּלין .וְ הַ ְּנסָ כִ ים ְּבכָ ל ָמקוֹ ם לֹא יָבוֹ אוֹ אֶ ָּלא ִמן הַ חֻ ִ ּלין:
רע"ב ) -ו( מה פסח שהוא בא בחובה אינו
בא אלא מן החולין  -דפסח מצרים לא בא
אלא מן החולין ,שעדיין לא היתה להם שום
תבואת מעשר שני שאין מעשר אלא משנכנסו
לארץ ,ומה פסח מצתצרים לא בא אלא מן
החולין ,אף פסח דורות אינו בא אלא מן
החולין ,שהרי הוא אומר )שמות יג( ועבדת
את העבודה הזאת בחודש הזה ,שיהו כל
עבודת החודש הזה כזה של מצרים :אף כל

גמרא

דבר דבחובה נמי כו'  -לפיכך ,האומר הרי
עלי תודה או שלמים הואיל והן באים חובה
דקאמר הרי עלי ,לא יביא אלא מן החולין:
והנסכים  -אפילו אמר הרי עלי להביא
ממעשר ,לא יביא אלא מן החולין .דכי שרא
רחמנא לאתויי שלמים ממעשר הני מילי
שלמים גופייהו דבני אכילה נינהו ,אבל
נסכים דכליל הם ,לא יביאו מן המעשר:

– מנחות דף צט' ע"ב

ומנלן דמעלין אמר רבי אחא בר יעקב דאמר קרא את מחתות החטאים
האלה בנפשותם ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח כי הקריבום לפני ה'
ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל בתחילה תשמישי מזבח ועכשיו גופו של
מזבח אשר שברת ושמתם בארון תני רב יוסף מלמד שהלוחות ושברי
לוחות מונחין בארון מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין
נוהגין בו מנהג בזיון אמר ריש לקיש פעמים שביטולה של תורה זהו
יסודה דכתיב אשר שברת אמר לו הקב"ה למשה יישר כחך ששברת ואמר
ריש לקיש תלמיד חכם שסרח אין מבזין אותו בפרהסיא שנאמר וכשלת
היום וכשל גם נביא עמך לילה כסהו כלילה ואמר ריש לקיש כל המשכח
דבר אחד מתלמודו עובר בלאו שנאמ' השמר לך ושמור נפשך מאד פן
תשכח את הדברים וכדר' אבין אמר ר' אילעא דאמר רבי אבין אמר ר'
אילעא כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה רבינא אמר
השמר ופן שני לאוין נינהו רב נחמן בר יצחק אמר בשלשה לאוין שנאמר
השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים יכול אפי' מחמת
אונסו ת"ל ופן יסורו מלבבך במסירם מלבו הכתוב מדבר רבי דוסתאי בר'
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ינאי אמר יכול אפילו תקפה עליו משנתו ת"ל רק ר' יוחנן ור' אלעזר
דאמרי תרוייהו תורה ניתנה בארבעים ונשמה נוצרה בארבעים כל המשמר
תורתו נשמתו משתמרת וכל שאינו משמר את התורה אין נשמתו
משתמרת:
רש"י על הגמרא
אשר שברת ושמתם בארון  -שישים השברים
בארון :שביטולה של תורה  -כגון שמבטל
תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה זהו יסודה
כלומר מקבל שכר כאילו יושב ומייסדה
ועוסק בה שנאמר אשר שברת ולא אמר ליה

זוהר

בלשון כעס שמע מינה הסכימה עמו דעת
השכינה כשביטל תורה ושיברן כיון דנתכוין
לטובה :תקפה  -שלא יכול להעמיד גירסתו:
רק  -מיעוט הוא :נוצרה בארבעים  -צורת
הולד לארבעים יום במסכת נדה )דף ל(:

– כי תשא דף קצד' ע"א

יתא אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד .אֶ ָּלאְּ ,בקַ ְד ִמי ָתא
וְ קָ ָרא לוֹ אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ,וְ ִכי לָ א הֲוָ ה ְּבקַ ְד ִמ ָ
אֹ הֶ ל ְס ָתם ,הַ ְׁש ּ ָתא אֹ הֶ ל מוֹ ֵעדַ .מאי מוֹ עֵ דִ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמר ְל ָטבִ ,ר ִּבי אַ ָּבא
ישִ ,ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמר ְל ָטבָ ,מה מוֹ עֵ ד דְּ ִאיה ּו יוֹ ם חֶ ְדוָ ה דְּ ִסיהֲ ָרא,
אָ ַמר ְל ִב ׁ
יה ִּב ְׁש ָמא
יתוֹ ְספָ א ּ ֵביהּ ְקדו ּ ׁ ָּשה ,לָ א ׁ ַש ְל ָטא ָּב ּה ּ ְפגִ ימו ָּתא ,אוּף הָ כָ א קָ ֵרי לֵ ּ
דְּ ִא ּ
דָּ אְ ,לאַ ֲחזָאָ ה דְּ הָ א ִא ְת ְר ִחיק ִמ ּ ֵבינַיְ יה ּו ,וְ לָ א ִא ְת ּ ְפגִ ים ,וְ ַעל דָּ א וְ קָ ָרא לוֹ אֹ הֶ ל
מוֹ ֵעד ְּכ ִתיב:
יתא הֲוָ ה אֹ הֶ ל ְס ָתםְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר
יש ,דְּ הָ א ְּבקַ ְד ִמ ָ
וְ ִר ִּבי אַ ָּבא אָ ַמר ְל ִב ׁ
)ישעיה לג( אֹ הֶ ל ַּבל יִ צְ ָען ַּבל יִ ּ ַסע יְ ֵתדוֹ ָתיו לָ נְצַ ח .וְ הַ ְׁש ּ ָתא אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד.
יתאְ ,ל ֵמיהַ ב חַ ִּיין אֲ רו ִּכין ְל ָע ְל ִמין ,דְּ לָ א יִ ְׁשלוֹ ט ְּבה ּו מוֹ ָתאִ .מ ָּכאן
ְּבקַ ְד ִמ ָ
ְלהַ ְלאָ ה אֹ הֶ ל מוֹ ֵעדְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )איוב ל( וּבֵ ית מוֹ עֵ ד ְלכָ ל חָ י ,הַ ְׁש ּ ָתא,
יתא לָ א ִא ְת ּ ְפגִ ים ,וְ הַ ְׁש ּ ָתא
יה זִ ְמנָא וְ חַ ִּיין ְקצו ִּבין ְל ָע ְל ָמאְּ .בקַ ְד ִמ ָ
יהיב ֵּב ּ
ִא ְתיְ ִ
יתא חַ ְברו ָּתא וְ זִ ּווּגָ א ְל ִסה ֲָרא ְּב ִׁש ְמ ׁ ָשא ,דְּ לָ א י ְַעדוּן .הַ ְׁש ּ ָתא
ִא ְת ּ ְפגִ יםְּ .בקַ ְד ִמ ָ
ְ
אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ,זִ ּווּגָ א דִּ ְלהוֹ ן ִמ ְּז ַמן ִלזְ ַמן ,ו ְּּבגִ ין ָּכך וְ קָ ָרא לוֹ אֹ הֶ ל מוֹ ֵעדָ ,מה דְּ לָ א
הֲ וָ ה קוֹ ֶדם:
יה ִר ִּבי
יתא ,וַ הֲו ּו י ְַתבֵ י קָ ֵמ ּ
יליָא ח ֲָדא ,וְ לָ ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,הֲוָ ה י ִָתיב לֵ ְ
יְ הו ָּדה וְ ִר ִּבי יִ צְ חָ ק וְ ִר ִּבי יוֹ סֵ י .אָ ַמר ִר ִּבי יְ הו ָּדה ,הָ א ְּכ ִתיב וַ ִּי ְת ַנ ְּצל ּו ְבנֵי
ש ָראֵ ל אֶ ת עֶ ְדיָם ֵמהַ ר ח ֵֹרב .וְ קָ אַ ְמ ֵרינָן דְּ גַ ְרמ ּו מוֹ ָתא ָעלַ יְ יה ּוֵ ,מהַ הוּא זִ ְמנָא
יִ ְ ׂ
יתא.
ישא ,דְּ אַ ְעדֵּ י לֵ יהּ ִמ ּנַיְ יה ּו ְּבקַ ְד ִמ ָ
ילא ,וְ ׁ ָש ִליט ְּבה ּו הַ הוּא ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ו ְּל ֵע ָּ
ֵיה הַ הוּא ַזיְ ינָא ִע ָּלאָ ה דְּ קַ ִּביל
ש ָראֵ ל ִּתינַח .יְ הוֹ ׁ ֻש ַע דְּ לָ א חָ ָטאִ ,א ְת ָע ֵדי ִמ ּנ ּ
יִ ְ ׂ
ִע ּ ְמהוֹ ן ְּבטו ָּרא דְּ ִסינַי ,אוֹ לָ א:
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וְ ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד דָּ ִאין קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ָע ְל ָמא ,לָ א דָּ ן לֵ יהּ אֶ ָּלא ְלפוּם רו ָּּבן
ֵיהָּ ,ג ַרם ְלהַ הוּא ִאילָ נָא,
ָשא .וְ ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד חָ ב אָ ָדם ְּב ִאילָ נָא דְּ אָ כַ ל ִמ ּנ ּ
דִּ בְ נֵי נ ׁ ָ
דְּ ׁ ָש ֵרי ּ ֵביהּ מוֹ ָתא ְלכָ ל ָע ְל ָמא ,וְ גָ ַרם ּ ְפגִ ימ ּו ְלאַ ְפ ְר ׁ ָשא ִא ְּת ָתא ִמ ַּב ְעלָ ּה ,וְ קָ ִאים
ש ָראֵ ל ְּבטו ָּרא דְּ ִסינַיֵ ּ ,כיוָ ן דְּ קַ יְ ימ ּו
ימן יִ ְ ׂ
חוֹ בָ ה דִּ ְפ ִּגימ ּו דָּ א ְּב ִסיהֲ ָראַ ,עד דְּ קַ יְ ָ
ימא
ש ָראֵ ל ְּבטו ָּרא )דף קצ"ד ע"ב( דְּ ִסינַיִ ,א ְת ַע ָּבר הַ הוּא ּ ְפגִ ימ ּו דְּ ִסיה ֲָרא ,וְ קַ ְּי ָ
יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ְּב ֶעגְ לָ אָ ּ ,תבַ ת ִסיהֲ ָרא ְּכ ִמ ְ ּלקַ דְּ ִמין
ְלאַ נְ הָ ָרא ּ ָת ִדירֵ ּ .כיוָ ן דְּ חָ ב ּו יִ ְ ׂ
ְ
ימת:
יה ,וְ ִא ְת ּ ְפגִ ַ
ישא ,וְ אָ ִחיד ָּב ּה ,ו ָּמ ִׁשיך לָ ּה ְלגַ ּ ֵב ּ
ְל ִא ְת ּ ַפ ְּג ָמא ,וְ ׁ ַש ְל ָטא ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ישין ,י ַָדע וַ דַּ אי,
ש ָראֵ ל ,וְ ִא ְתעֲ בָ ר ּו ִמ ּנַיְ יה ּו ִאינּ וּן זַ יְ ינִין קַ דִּ ִׁ
ֹשה דְּ חָ ב ּו יִ ְ ׂ
וְ כַ ד י ַָדע מ ׁ ֶ
ימתְּ .כ ֵדין אַ ּ ִפיק
יה ,וְ ִא ְת ּ ְפגִ ַ
דְּ הָ א ִחוְ יָא אָ ִחיד ָּב ּה ְּב ִסיהֲ ָראְ ,לאַ ְמ ׁ ָשכָ א לָ ּה ְלגַ ֵּב ּ
ימא ְל ִא ְת ּ ַפ ְּג ָמא ,אַ ף ַעל ַּגב דִּ יהוֹ ׁ ֻש ַע קָ ִאים ְּב ִע ְט ָרא דְּ זַיְ ינִ ין
יה ְלבַ ר .וְ כֵ יוָ ן דְּ קַ ְּי ָ
לֵ ּ
ימת ְּבחוֹ בָ א דְּ אָ ָדם ,לָ א
דִּ ילָ ּהֵ ּ ,כיוָ ן דִּ ְפ ִּגימ ּו ׁ ַש ְריָא ָּב ּה ,וְ ִא ְתהַ דְּ ַרת ְּכ ָמה דְּ ִא ְת ּ ְפגִ ַ
יה הֲ וָ ה ִּב ְס ַטר
ֹשה ,דְּ הֲ וָ ה ׁ ַש ִ ּליט ָּב ּה ,וּמוֹ ֵת ּ
ימאַּ .בר מ ׁ ֶ
י ִָכיל ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְתקַ ְּי ָ
ימא ִליְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ָת ִדיר ,וְ לָ א ְלאַ ח ֲָרא .וְ ַעל
אַ ח ֲָרא .וְ ַעל דָּ א לָ א הֲ וָ ה ְר ׁש ּו ָּב ּהְ ,לקַ ְּי ָ
יה זְ ַמן קָ צִ יבְ ,לכָ ל ָע ְל ָמא:
יה ,דְּ הָ א ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
דָּ א אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד קָ ֵרי לֵ ּ
ילא ,וְ ִאית יְ ִמינָא ְל ַת ּ ָתאִ .אית ְ ׂש ָמאלָ א
וְ ַעל דָּ אָ ,רזָא דְּ ִמ ָּלהִ ,אית יְ ִמינָא ְל ֵע ָּ
ילאִּ ,ב ְקדו ּ ׁ ָּשה ִע ָּלאָ ה .וְ ִאית
ילא ,וְ ִאית ְ ׂש ָמאלָ א ְל ַת ּ ָתאִ .אית יְ ִמינָא ְל ֵע ָּ
ְל ֵע ָּ
ילא ִּב ְקדו ּ ׁ ָּשה ִע ָּלאָ ה,
יְ ִמינָא ְל ַת ּ ָתא ,דְּ ִאיה ּו ְּב ִס ְט ָרא אַ ח ֲָראִ .אית שְׂ ָמאלָ א ְל ֵע ָּ
ילאְ ,ל ִא ְתנָהֲ ָרא:
ישא ְל ֵע ָּ
ְלאַ ְתעֲ ָרא ְר ִחימו ָּתאְ ,ל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ִסיה ֲָראַּ ,בא ֲָתר קַ דִּ ׁ ָ
יש לָ הּ ִמ ְ ּלאַ נְ הָ ָרא
ילא ,וְ אַ ְפ ִר ׁ
יש ְר ִחימו ָּתא דִּ ְל ֵע ָּ
וְ ִאית ְ ׂש ָמאלָ א ְל ַת ּ ָתא ,דְּ אַ פְ ִר ׁ
ישא .דְּ כַ ד שְׂ ָמאלָ א דָּ א
יה ,וְ ָדא הוּא ִס ְט ָרא דְּ ִחוְ יָא ִּב ׁ ָ
ְּב ִׁש ְמ ׁ ָשא ,ו ְּל ִא ְתקָ ְרבָ א ַּבה ֲֵד ּ
ְ
ילא ,וְ ִא ְתחַ ּ ְׁשכַ ת
יש לָ ּה ִמ ְ ּל ֵע ָּ
דִּ ְל ַת ּ ָתא ִא ְּת ָע ָראְּ ,כ ֵדין ָמ ִׁשיך לָ ּה ְל ִסיה ֲָרא ,וְ אַ פְ ִר ׁ
נְ הוֹ ָרהָ א ,וְ ִא ְתדַּ ְּבקַ ת ְּב ִחוְ יָא ,ו ְּכ ֵדין ׁ ָש ִאיבָ ת מוֹ ָתא ְל ַת ּ ָתאְ ,לכ ָֹּלא דְּ ִא ְת ָד ָּבקַ ת
ְּב ִחוְ יָא ,וְ ִא ְת ָרחֲקַ ת ֵמ ִאילָ נָא דְּ חַ יֵּי ,וְ ַעל דָּ א ָּג ִרים מוֹ ָתא ְלכָ ל ָע ְל ָמא .וְ ָדא הוּא
ַּכד ִא ְס ְּתאַ ב ַמ ְקדְּ ׁ ָשאַ ,עד זִ ְמנָא קָ צִ יב ,דְּ ִא ְת ּ ָת ָּקנַת ִסי ֲה ָרא ,וְ ָתבַ ת ְלאַ נְ הֲ ָרא,
וְ ָדא הוּא אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד:
יטא דְּ נָחָ ׁש דָּ א ,דְּ קָ ִריב וּפָ גִ ים ַמ ְׁש ְּכנָא
וְ ַעל דָּ א יְ הוֹ ׁ ֻש ַע לָ א ִמית ,אֶ ָּלא ְּב ֵע ָ
יתא .וְ ָדא הוּא ָרזָא דִּ ְכ ִּתיב) ,שמות לג( יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן נוּן נ ַַער .דְּ אַ ף ַעל
ִּכ ְדקַ ְד ֵמ ָ
ְ
יש ִמ ּתוֹ ך הָ אֹ הֶ לְּ ,כ ָמה
ַּגב דְּ ִאיה ּו נ ַַער ְל ַת ּ ָתאְ ,לקַ ְּבלָ א נְ הוֹ ָרא ,לא י ִָמ ׁ
יהֵ ּ ,כיוָ ן
ישא הֲ וָ ה לֵ ּ
דְּ ִא ְת ּ ְפגִ ים דָּ א ,הָ ִכי נ ֵָמי ִא ְת ּ ְפגִ ים דָּ א אַ ף ַעל ַּגב דְּ זִ ינָא קַ דִּ ׁ ָ
דְּ ִא ְת ּ ְפגִ ים ִסיהֲ ָרא ,הָ ִכי הוּא וַ דַּ אי לָ א ִא ְׁש ְּתזִ יב ִּב ְלחוֹ דוֹ י ִמ ּנֵיהּ ֵ ,מהַ הוּא ַּגוְ ונָא
ַמ ּ ָמ ׁש ,וְ הָ א ִא ְּת ַמר:
יתא,
יתא ,ו ִּמ ְתדַּ ְּב ִקין ָּב ּה ְּבאוֹ ַריְ ָ
ַז ָּכ ִאין ִאינּ וּן צַ דִּ יקַ יָּא ,דְּ י ְַד ִעין ָרזִ ין דְּ אוֹ ַריְ ָ
ית בּ וֹ יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה וְ גוֹ ' .וּבְ גִ ינ ָּה יִ זְ כּ וּן
ימין ְק ָרא דִּ ְכ ִּתיב) ,יהושע א( וְ הָ גִ ָ
ו ְּמקַ ְּי ִ
ָ
ְ
ָ
ָמיך וְ גוֹ ':
ְלחַ יֵּי ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי ,דִּ כְ ִּתיב) ,דברים ל( ִּכי הוּא חַ יֶּיך וְ אוֹ ֶרך י ֶ
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חק לישראל – פרשת כי תשא יום ה'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק א'
)ד( כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויון ושאר האומות ונולדו
להם בנים בארצות הגוים ואותן הבנים נתבלבלו שפתם והיתה שפת כל אחד ואחד
מעורבת מלשונות הרבה וכיון שהיה מדבר אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת אלא
בשיבוש שנאמר ובניהם חצי מדבר אשדודית וגו' ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון
עם ועם ומפני זה כשהיה אחד מהן מתפלל תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח
הקדוש ברוך הוא בלשון הקדש עד שיערבו עמה לשונות אחרות וכיון שראה עזרא
ובית דינו כך עמדו ותקנו להם שמנה עשרה ברכות על הסדר שלש ראשונות שבח לה'
ושלש אחרונות הודיה ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים שהן כמו אבות לכל חפצי
איש ואיש ולצרכי הציבור כולן כדי שיהיו ערוכות בפי הכל וילמדו אותן ותהיה תפלת
אלו העלגים תפלה שלימה כתפלת בעלי הלשון הצחה ומפני ענין זה תקנו כל הברכות
והתפלות מסודרות בפי כל ישראל כדי שיהא ענין כל ברכה ערוך בפי העלג:
)ה( וכן תקנו שיהא מנין התפלות כמנין הקרבנות שתי תפלות בכל יום כנגד שני
תמידין וכל יום שיש קרבן מוסף תקנו בו תפלה שלישית כנגד קרבן מוסף ותפלה
שהיא כנגד תמיד של בקר היא הנקראת תפלת השחר ותפלה שכנגד תמיד של בין
הערבים היא הנקראת תפלת מנחה ותפלה שכנגד המוספין היא נקראת תפלת
המוספין:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

ידי חֶ ְמ ָדה וְ גָ זֵל
ּ ַת ֲאוַ ת הַ ּ ַתעֲ נוּגִ ים ָר ָעה ִמכָ ל הַ ִּנזְ ָּכר ְל ֵעיל ִּכי ִ ּב ְהיוֹ תוֹ ַּג ְר ְּג ָרן יְ ִביאֵ ה ּו ִל ֵ
שו ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר בּ וֹ )בראשית כ''ה( הַ ְל ִעיטֵ נִ י נָא
ו ְּׁשבו ַּעת ׁ ֶשקֶ ר וְ שִׂ נְ אַ ת הַ ְ ּב ִריּוֹ ת וְ ִקנְ אָ ה דוֹ ֶמה ְל ֵע ָ ׂ
ש ְמ ּ ָת סַ ִּכין ְ ּבלוֹ עֶ ָך ִאם ַּב ַעל נֶפֶ ׁש אָ ּ ָתה ִּכי ַעל יְ ֵדי כֵ ן יֹאכַ ל
וגו' וְ ָעלָ יו ֶנא ֱַמר )משלי כג( וְ ַ ׂ
האָ ָדם ְל ִפיה ּו ו ְּכ ִתיב )משלי
נְ בֵ לוֹ ת ו ְּט ֵרפוֹ ת וְ כָ ל ַמאֲ כָ לוֹ ת אֲסוּרוֹ ת ו ְּכ ִתיב )קהלת ו'( ָּכל עֲ ַמל ָ
שה ּו ִּכי ְמ ִביאוֹ
י''ג( וּבֶ טֶ ן ְר ׁ ָש ִעים ּ ֶת ְחסָ ר ו ְּכ ִתיב )דברים ל''ב( וַ ִּי ְׁש ַמן יְ ׁשוּרוּן וגו' וַ ִּי ּטוֹ ׁש אֱלוֹ הַ ָע ָ ׂ
ִל ְכחוֹ ׁש ְ ּב ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב )משלי ל'( ּ ֶפן אֶ שְׂ ַּבע וְ ִכחַ ְׁש ִּתי וְ אָ ַמ ְר ִּתי ִמי ה' וְ ַעל ָּכל
שר וַ חֲ צִ י לוֹ ג יַיִ ן נִ ְסקַ ל
ימר ָּב ָ ׂ
הָ עֲ בֵ ירוֹ ת אֵ ין הַ ָּק ָטן נֶעֱ נ ַׁש וּבֶ ן סוֹ ֵרר וּמוֹ ֶרה ׁ ֶשאָ כַ ל ַט ְר ִט ָ
שר וְ ׁ ָשתוֹ ת יָ יִ ן וכו'
וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ִמנְ הַ ג הָ ְר ׁ ָש ִעים )ישעי' כ''ב( אָ כוֹ ל ָּב ָ ׂ
ו ְּכ ִתיב )שם( ִאם יְ כֻ ּ ַפר הֶ ָעוֹ ן הַ זֶּה לָ כֶ ם ַעד ְּתמוּתוּן וְ אָ ַמר אֵ ִל ָּיה ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָרכָ ה ְל ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה
לֹא ִת ְר ֵוי וְ לֹא ֶתח ֱָטא:

ð"òì

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