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חק לישראל – פרשת משפטים יום ה'
תורה -

שמות פרק כא'

)כב( וְ ִכי יִ ּנָצ ּו אֲ נ ִָׁשים וְ נָגְ פ ּו ִא ּ ׁ ָשה הָ ָרה וְ יָצְ א ּו יְ לָ ֶדיהָ וְ לֹא יִ ְהיֶה אָ סוֹ ן ָענוֹ ׁש
ָתן ִ ּב ְפ ִל ִלים) :כב( וְ ִכי יִ ּנָצ ּו ֲאנ ִָׁשים וְ נָגְ פ ּו
ֲשר י ִָׁשית ָעלָ יו ַּב ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ נ ַ
י ֵָענ ֵׁש ַּכא ׁ ֶ
ִא ּ ׁ ָשה הָ ָרה וְ יָ צְ א ּו יְ לָ ֶדיהָ וְ לֹא יִ ְהיֶה אָ סוֹ ן ָענוֹ ׁש י ֵָענ ֵׁש ַּכאֲ ׁ ֶשר י ִָׁשית ָעלָ יו ַּב ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה וְ נ ַָתן
אֲרי יִ נְ צוּן גּ ְֻב ִרין וְ יִ ְמחוּן ִא ְּת ָתא ְמ ַעדְּ יָא וְ יִ ּ ְפקוּן וַ ְל ָדהָ א וְ לָ א יְ הֵ א מוֹ ָתא ִא ְת ְּגבָ אָ ה יִ ְת ְּג ִבי ְּכ ָמא
ִּב ְפ ִל ִלים) :כב( וַ ֵ
ימר דַּ ָ ּי ַנ ּיָא:
ִדי ׁ ַש ִּוי עֲ לוֹ ִהי ַּב ְעלַ ּה דְּ ִא ְּת ָתא וְ יִ ּ ֵתן ַעל ֵמ ַ

ָת ּ ָתה נֶפֶ ׁש ּ ַתחַ ת נָפֶ ׁש) :כג( וְ ִאם אָ סוֹ ן יִ ְהיֶה וְ נ ַָת ּ ָתה נֶפֶ ׁש ּ ַתחַ ת
)כג( וְ ִאם אָ סוֹ ן יִ ְהיֶה וְ נ ַ
נָפֶ ׁש) :כג( וְ ִאם מוֹ ָתא יְ הֵ א וְ ִת ּ ֵתן נ ְַפ ׁ ָשא חֳלָ ף נ ְַפ ׁ ָשא:
)כד( ַעיִ ן ּ ַתחַ ת ַעיִ ן ׁ ֵשן ּ ַתחַ ת ׁ ֵ
שן יָד ּ ַתחַ ת יָד ֶרגֶל ּ ַתחַ ת ָרגֶל) :כד( ַעיִ ן ּ ַתחַ ת ַעיִ ן ׁ ֵשן
שן יָד ּ ַתחַ ת יָד ֶרגֶל ּ ַתחַ ת ָרגֶל) :כד( עֵ ינָא חֳלָ ף ֵעינָא ִׁש ּנָא חֳלָ ף ִׁש ּנָא יְ ָדא חֳלָ ף יְ ָדא ַרגְ לָ א חֳלָ ף
ּ ַתחַ ת ׁ ֵ
ַרגְ לָ א:

)כה( ְּכוִ יָּה ּ ַתחַ ת ְּכוִ יָּה ּ ֶפצַ ע ּ ַתחַ ת ּ ָפצַ ע חַ בּ ו ָּרה ּ ַתחַ ת חַ בּ ו ָּרה) :כה( ְּכוִ ָיּה ּ ַתחַ ת ְּכוִ ָּיה
ּ ֶפצַ ע ּ ַתחַ ת ּ ָפצַ ע חַ בּ ו ָּרה ּ ַתחַ ת חַ בּ ו ָּרה) :כה( ְּכוָ אָ ה חֳלָ ף ְּכוָ אָ ה ּ ִפ ְד ָעא חֳלָ ף ּ ִפ ְד ָעא ַמ ְׁשקוֹ פֵ י חֳלָ ף ַמ ְׁשקוֹ פֵ י:

אֲמתוֹ וְ ִׁשח ֲָת ּה לַ חָ ְפ ִׁשי יְ ׁ ַש ְ ּלחֶ נּ ּו
יש אֶ ת ֵעין ַעבְ דּ וֹ אוֹ אֶ ת ֵעין ָ
)כו( וְ ִכי י ּ ֶַכה ִא ׁ
ֲת ּה לַ חָ ְפ ִׁשי יְ ׁ ַש ְ ּלחֶ נּ ּו
יש אֶ ת ֵעין ַע ְבדּ וֹ אוֹ אֶ ת ֵעין אֲ ָמתוֹ וְ ִׁשח ָ
ּ ַתחַ ת ֵעינוֹ ) :כו( וְ ִכי י ּ ֶַכה ִא ׁ
ּ ַתחַ ת ֵעינוֹ :

ֵיה חֳלָ ף
יה וִ יחַ ְּב ִל ּנ ַּה ְלבַ ר חוֹ ִרין יִ ְפ ְט ִר ּנ ּ
יה אוֹ יָת עֵ ינָא ְדאַ ְמתֵ ּ
אֲרי יִ ְמחֵ י גְ בַ ר יָת ֵעינָא ְד ַע ְבדֵּ ּ
)כו( וַ ֵ

ֵיה:
ֵעינ ּ

רש"י
)כב( וכי ינצו אנשים ) -מכילתא( זה עם זה
ונתכוין להכות את חבירו והכה את האשה:
ונגפו  -אין נגיפה אלא לשון דחיפה והכאה
כמו )תהלים צא( פן תגוף באבן רגלך )ירמיה
יג( ובטרם יתנגפו רגליכם )ישעיה ח( ולאבן
נגף :ולא יהיה אסון  -באשה :ענוש יענש -
לשלם דמי ולדות לבעל שמין אותה כמה
היתה ראויה להמכר בשוק להעלות בדמיה
בשביל הריונה :ענוש יענש  -יגבו ממון ממנו
כמו )דברים כב( וענשו אותו מאה כסף:
כאשר ישית עליו וגו'  -כשיתבענו הבעל
בב"ד להשית עליו עונש על כך :ונתן -
המכה דמי ולדות :בפללים  -ע"פ הדיינים:
)כג( ואם אסון יהיה  -באשה :ונתתה נפש
תחת נפש ) -סנהדרין עט( רבותינו חולקים
בדבר יש אומרים נפש ממש ויש אומרים ממון
אבל לא נפש ממש שהמתכוין להרוג את זה
והרג את זה פטור ממיתה ומשלם ליורשיו
דמיו כמו שהיה נמכר בשוק:

)כד( עין תחת עין  -סימא עין חבירו נותן לו
דמי עינו כמה שפחתו דמיו למכור בשוק וכן
כולם ולא נטילת אבר ממש כמו שדרשו
רבותינו בפרק החובל )ב"ק פד(:
)כה( כויה תחת כויה  -מכות אש ועד עכשיו
דבר בחבלה שיש בה פחת דמים ועכשיו
בשאין בה פחת דמים אלא צער כגון כואו
בשפוד על צפרניו אומדים כמה אדם כיוצא
בזה רוצה לטול להיות מצטער כך :פצע -
היא מכה המוציאה דם שפצע את בשרו
נפרדו"ר בלע"ז )אפענע וואונדע( הכל לפי
מה שהוא אם יש בו פחת דמים נותן נזק ואם
נפל למשכב נותן שבת ורפוי ובשת וצער.
ומקרא זה יתר הוא ובהחובל דרשוהו רבותינו
לחייב על הצער אפילו במקום נזק שאע"פ
שנותן לו דמי ידו אין פוטרין אותו מן הצער
לומר הואיל וקנה ידו יש עליו לחתכה בכל
מה שירצה אלא אומרים יש לו לחתכה בסם
שאינו מצטער כל כך וזה חתכה בברזל וצערו:
חבורה  -היא מכה שהדם נצרר בה ואינו

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת משפטים יום ה'
יוצא אלא שמאדים הבשר כנגדו לשון חבורה
עק"א בלע"ז )פפלעקען( כמו )ירמיה יג(
ונמר חברבורותיו ותרגומו משקופי לשון
חבטה בטדור"א בלע"ז )שלאג( וכן שדופות
קדים שקיפן קדום חבוטות ברוח .וכן על
המשקוף על שם שהדלת נוקש עליו:
)כו( את עין עבדו  -כנעני אבל עברי אינו
יוצא בשן ועין כמו שאמרנו אצל לא תצא
כצאת העבדים :תחת עינו ) -מכילתא( וכן

נביא

בכ"ד ראשי אברים אצבעות הידים והרגלים
ושתי אזנים והחוטם וראש הגויה שהוא גיד
האמה .ולמה נאמר שן ועין שאם נאמר עין
ולא נאמר שן הייתי אומר מה עין שנברא
עמו אף כל שנברא עמו והרי שן לא נברא
עמו .ואם נאמר שן ולא נאמר עין הייתי
אומר אפילו שן תינוק שיש לה חליפין לכך
נאמר עין:

– ירמיה פרק לה' ז'-יא'

)ז( וּבַ יִ ת לֹא ִת ְבנ ּו וְ ז ֶַרע לֹא ִתזְ ָרע ּו וְ כֶ ֶרם לֹא ִת ּ ָטע ּו וְ לֹא יִ ְהיֶה לָ כֶ ם ִּכי
ָּבאֳ הָ ִלים ּ ֵת ְׁשב ּו ָּכל יְ מֵ יכֶ ם ְל ַמ ַען ִּת ְחי ּו י ִָמים ַר ִּבים ַעל ּ ְפנֵי הָ ֲא ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם
שם) :ז( וביתא לא תבנון וזרעא לא תזרעון וכרמיא לא תצבון ולא יהי לכון ארי
ָּג ִרים ׁ ָ
במשכנין תיתבון כל יומיכון בדיל דתתקימון יומין סגיאין על אפי ארעא דאתון דירין
תמן:

אֲשר צִ ָ ּונ ּו ְל ִב ְל ִּתי ְׁשתוֹ ת יַיִ ן ָּכל
)ח( וַ ִּנ ְׁש ַמע ְּבקוֹ ל יְ הוֹ נ ָָדב ֶּבן ֵרכָ ב אָ ִבינ ּו ְלכֹל ׁ ֶ
ֹתינ ּו) :ח( וקבילנא למימר יונדב בר רכב אבונא לכל
ָשינ ּו ָּבנֵינ ּו ו ְּבנ ֵ
ָמינ ּו אֲ נ ְַחנ ּו נ ׁ ֵ
י ֵ
דפקידנא בדיל דלא למשתי חמרא כל יומנא אנחנא נשנא בננא ובנתנא:
ש ֶדה וָ ז ֶַרע לֹא יִ ְהיֶה ָּלנ ּו) :ט( ובדיל דלא
)ט( ו ְּל ִב ְל ִּתי ְּבנוֹ ת ָּב ִּתים ְל ִׁש ְב ּ ֵתנ ּו וְ כֶ ֶרם וְ ָ ׂ
למבני בתין למתבנא וכרמין וחקלין וזרעין לא יהא לנא:
ֲשר צִ ָ ּונ ּו יוֹ נ ָָדב אָ ִבינ ּו) :י( ויתיבנא
ֵשב ָּבאֳ הָ ִלים וַ ִּנ ְׁש ַמע וַ ּנ ַַעשׂ ְּככֹל א ׁ ֶ
)י( וַ ּנ ׁ ֶ
במשכנין וקבילנא ועבדנא ככל דפקידנא יונדב אבונא:

ֹאמר בּ ֹא ּו וְ נָבוֹ א יְ רו ׁ ָּש ִ ַלם
)יא( וַ יְ ִהי ַּבעֲ לוֹ ת נְ בוּכַ ְד ֶרא ַ ּצר ֶמלֶ ְך ָּבבֶ ל אֶ ל הָ אָ ֶרץ וַ ּנ ֶ
ּש ִ ָלם) :יא( והוה כד סליק
ֵשב ִּבירו ׁ ָ
שדִּ ים ו ִּמ ּ ְפנֵי חֵ יל א ֲָרם וַ ּנ ׁ ֶ
ִמ ּ ְפנֵי חֵ יל הַ ַּכ ְ ׂ
נבוכדראצר מלכא דבבל על ארעא ואמרנא אתו וניעול לירושלם מן קדם משרית
כסדאי ומן קדם משרית ארם ויתיבנא בירושלם:

רש"י
)ז( באהלים תשבו  -במדבריות אשר אתם
גרים שם לא היה להם חלק בארץ שבני גרים
היו:

כתובים

)יא( ויהי בעלות נבוכדראצר  -על כרחנו
באנו העיר לכך עכשיו אנו יושבים בבתים:

 -משלי פרק פרק טז כד'-כח'

צוּף דְּ בַ ׁש ִא ְמ ֵרי נ ַֹעם ָמתוֹ ק לַ ּנֶפֶ ׁש ו ַּמ ְר ּ ֵפא לָ ָעצֶ ם:

)כד(
דבוסמא חליותא דנפשא ואסותא לגרמי:

)כד( כבריתא דדובשא מאמרא
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חק לישראל – פרשת משפטים יום ה'
ית ּה דַּ ְרכֵ י ָמוֶת:
יש וְ אַ ח ֲִר ָ
ָשר ִלפְ נֵי ִא ׁ
י ֵׁש דֶּ ֶר ְך י ׁ ָ

)כה(
נשא דתריצא היא וסופה ארחתא דמותא אנון:

נֶפֶ ׁש ָע ֵמל ָע ְמלָ ה לּ וֹ ִּכי אָ כַ ף ָעלָ יו ּ ִפיה ּו:

)כו(
אתי לה כיפא:

יש ְּב ִליּ ַַעל כּ ֶֹרה ָר ָעה וְ ַעל
ִא ׁ

)כז(
בישתא ובשפותיה נורא יהבא זליקי:

שְׂ פָ תֹ יו

)כה( אית ארחא דמתחזיא בעניי בני

)כו( נפש דלעיא לעותה תסובר דמן פומא

}שְׂ פָ תוֹ { ְּכאֵ ׁש צָ ָרבֶ ת:

יש ּ ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת יְ ׁ ַש ַּלח ָמדוֹ ן וְ נִ ְר ָּגן ַמפְ ִריד אַ לּ וּף:
ִא ׁ

)כח(
וחרתנא מעריק רחמיה:

)כז( גברא טלומא חפר

)כח( גברא מהפכנא יגרי תגרי

רש"י
)כד( צוף דבש  -מתוק דבש ,ברישק"ה
בלע"ז .אמרי נועם  -דברי תורה:
)כה( יש דרך  -שהוא ישר לפני איש:
)כו( עמלה לו  -לצרכו הוא עמל .כי אכף
עליו פיו  -כשפיהו כופהו ותובע לו מאכל
אז עמלו עומדת לו שאכל מה שעמל כבר:

משנה

)כז( כורה רעה  -בלבו חורש הרע .ועל
שפתיו כאש צרבת  -הרעה כאש שורפת על
שפתיו עד שמוציאה בפיו וגומר .כאש צרבת
שורפת כמו )יחזקאל כא( ונצרבו בה כל פנים:
)כח( ונרגן מפריד אלוף  -וע"י ריגונו
ותרעומתו מפריד ממנו אלופו של עולם:

– מנחות פרק ד'

)א( הַ ְּתכֵ לֶ ת אֵ ינָהּ ְמ ַע ּ ֶכבֶ ת אֶ ת הַ ָּלבָ ן ,וְ הַ ָּלבָ ן אֵ ינוֹ ְמ ַע ּ ֵכב אֶ ת הַ ְּתכֵ לֶ תְּ .ת ִפ ָּלה
סלֶ ת
ראש אֵ ינ ָּה ְמ ַע ּ ֶכבֶ ת ׁ ֶשל יָד .הַ ּ ֹ
ׁ
ֹאש ,וְ ׁ ֶשל
ׁ ֶשל יָד אֵ ינ ָּה ְמ ַע ּ ֶכבֶ ת ׁ ֶשל ר ׁ
וְ הַ ּ ׁ ֶש ֶמן אֵ ינָן ְמ ַע ְּכ ִבין אֶ ת הַ יַּיִ ן ,וְ לֹא הַ יַּיִ ן ְמ ַע ְּכבָ ן .הַ ּ ַמ ּ ָתנוֹ ת ׁ ֶש ַעל ִמזְ ּ ֵבחַ הַ ִחיצוֹ ן
אֵ ינָן ְמ ַע ְּכבוֹ ת זוֹ אֶ ת זוֹ :
רע"ב ) -א( התכלת אינה מעכבת את הלבן
 אע"ג דמצוה לתת שני חוטין של תכלתושני חוטין של לבן ,או חוט אחד של תכלת
ושלשה חוטים של לבן ,אפילו הכי אין זה
מעכב את זה ,ואם נתן ארבעתן ]של תכלת או
ארבעתן[ של לבן ,יצא :תפלה של יד אינה
מעכבת של ראש  -רמב"ם כתב ,דוקא
ששתיהן מצויין אצלו ,אבל אם אין מצויה אצלו
אלא אחת מהן לא יניח האחת עד שימצא
האחרת ,גזרינן שמא יטעה ויסמוך על אחת
תמיד .וזה דלא כהלכתא .דמאן דאמר הכי
בגמרא ]מנחות מד [ .הדר ביה ,מכח מה

שהקשו לו ,ואלא מאן דלית ליה תרתי מצות
חדא מצוה נמי לא לעביד ,בתמיה .והלכה בין
ששניהן מצויין אצלו בין שאין מצויין אצלו אינן
מעכבות זו את זו .וכן הורו כל רבותי הלכה
למעשה :הסולת והשמן  -של מנחת נסכים:
אין מעכבין את היין  -של נסכים .שאם
הביאו את היין בלא סולת ושמן ,מנסכו:
המתנות של מזבח החיצון  -כגון ארבע
מתנות של חטאת :אין מעכבות זו את זו -
שאם לא נתן אלא אחת כיפר .דכתיב )דברים
יב( ודם זבחיך ישפך ,שפיכה אחת משמע:

ילים וְ הַ ְּכבָ ִ ׂשים אֵ ינָן ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,אם
)ב( הַ ּ ָפ ִרים וְ הָ אֵ ִ
הָ יו לָ הֶ ם ּ ָפ ִרים ְמ ֻר ִּבים וְ לֹא הָ י ּו לָ הֶ ם נְ סָ ִכים ,י ִָביא ּו ּ ַפר אֶ חָ ד וּנְ סָ כָ יו וְ לֹא
יק ְרב ּו כֻ ָּלן ְּבלֹא נְסָ ִכין:
ְ
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רע"ב ) -ב( הפרים והאילים והכבשים -
הנך דכתיבי בפרשת אמור אל הכהנים,
והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים
בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שנים,
הבאים עם שתי הלחם של עצרת ,אינן
מעכבים הפרים שנים ואיל אחד ושבעה
כבשים של מוספים של עצרת הכתובים
בפרשת פינחס .שאין ]שני[ פרים של מוספים
מעכבין הפר של שתי הלחם ,ולא הפר של
שתי הלחם מעכב שני פרים של מוספים .וכן
שני אילים של שתי הלחם אינן מעכבין האיל
אחד של מוספים ,ולא איל אחד של מוספים
מעכב שני האילים של שתי הלחם .וכן

הכבשים אין מעכבין אלו את אלו :ר' שמעון
אומר אם היו להם פרים מרובין  -כלומר,
דמים כדי לקנות פרים כדי צרכן ,ולא היו
להם דמים לקנות נסכים ,יביאו פר אחד
ונסכיו .ומפיק לה מקרא דכתיב )יחזקאל מו(
איפה לפר ואיפה לאיל יעשה מנחה ולכבשים
כאשר תשיג ידו ,וכי מדת פרים ואילים אחת
היא ,והלא מנחת פרים שלשה עשרון ומנחת
אילים שני עשרון ,אלא להודיעך שמוטב
להביא פר אחד איל אחד עם איפתו מדה
הראויה לו ,מלהביא פרים מרובים ואילים
מרובים בלא מנחתם .ואין הלכה כר' שמעון:

ילים וְ הַ ְּכבָ שִׂ ים וְ הַ שּׂ ָ ִעיר אֵ ינָן ְמ ַע ְּכ ִבין אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם ,וְ לֹא הַ ֶּלחֶ ם
)ג( הַ ּ ָפר וְ הָ אֵ ִ
ְמ ַע ְּכבָ ן .הַ ֶּלחֶ ם ְמ ַע ּ ֵכב אֶ ת הַ ְּכבָ ִ ׂשים ,וְ הַ ְּכבָ ִ ׂשים אֵ ינָן ְמ ַע ְּכ ִבין אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם ,דִּ ְב ֵרי
ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א .אָ ַמר ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַנ ּנָס ,לֹא ִכי ,אֶ ָּלא הַ ְּכבָ ִ ׂשים ְמ ַע ְּכ ִבין אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם,
ש ָראֵ ל ַּב ּ ִמ ְד ָּבר אַ ְר ָּב ִעים
וְ הַ ֶּלחֶ ם אֵ ינוֹ ְמ ַע ּ ֵכב אֶ ת הַ ְּכבָ ִ ׂשיםֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ָמצִ ינ ּוְּ ,כ ׁ ֶשהָ י ּו יִ ְ ׂ
שים ְּבלֹא לָ חֶ ם .אָ ַמר ַר ִּבי
ׁ ָש ָנה ,קָ ְרב ּו ְכבָ ִ ׂשים ְּבלֹא לֶ חֶ ם ,אַ ף ָּכאן יִ ְק ְרב ּו ְכבָ ִ ׂ
ִׁש ְמעוֹ ן ,הֲלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי בֶ ן נ ַּנָס ,אֲבָ ל אֵ ין הַ ּ ַט ַעם ִּכ ְדבָ ָריוֶ ׁ ,ש ָּכל הָ אָ מוּר ְּבחֻ ּ ַמ ׁש
הַ ּ ְפקו ִּדים ,קָ ַרב ַּב ּ ִמ ְד ָּבר .וְ כָ ל הָ אָ מוּר ְּבתוֹ ַרת כּ ֹהֲנִ ים ,לֹא קָ ַרב ַּב ּ ִמ ְד ָּבר.
ִמ ּ ׁ ֶש ָּבא ּו לָ אָ ֶרץ ,קָ ְרב ּו אֵ לּ ּו וָ אֵ לּ ּו .ו ִּמ ּ ְפנֵי ָמה אֲ נִ י אוֹ מֵ ר יִ ְק ְרב ּו ְכבָ שִׂ ים ְּבלֹא
לֶ חֶ םֶ ׁ ,שהַ ְּכבָ ִ ׂשים ַמ ִּת ִירין אֶ ת ַעצְ ָמן ) ְּבלֹא לָ חֶ ם( .לֶ חֶ ם ְּבלֹא ְכבָ ִ ׂשים ,אֵ ין ִלי ִמי
ירנּ ּו:
י ִַּת ֶ
רע"ב ) -ג( הפר והאילים והכבשים
והשעיר  -הבאים בגלל הלחם .וכולן עולות
חוץ מן השעיר שהוא חטאת :אין מעכבין את
הלחם  -שאם הביאו שתי הלחם של עצרת
בלא הקרבנות הללו ,מקודשין :הלחם מעכב
את הכבשים  -הנך כבשים הן שני כבשים
דשלמים שהוזקקו לתנופה עם הלחם:
והכבשים אין מעכבין את הלחם  -שאם לא
נמצאו כבשים ,מביאים שתי הלחם והן
קדושים כאילו הביאום עם הכבשים :קרבו
כבשים בלא לחם  -שהרי לא היה להם לחם

במדבר אלא המן :הלכה כדברי בן ננס -
דכבשים מעכבים את הלחם :אבל אין הטעם
כדבריו  -דהוא אומר במדבר קרבו כבשים
דשלמים ,ולא היא :שכל האמור בחומש
הפקודים  -בספר במדבר .כגון קרבנות
מוספים האמורים בפרשת פינחס ,קרבו
במדבר :וכל האמור בתורת כהנים  -דהיינו
בספר ויקרא .לא קרבו במדבר .והנך כבשים
האמורים באמור אל הכהנים כגון הנך שבעה
כבשים ופר ואילים לעולה דעל הלחם ושני
כבשים דשלמים לא קרבו במדבר:

)ד( הַ ְּת ִמ ִידין אֵ ינָן ְמ ַע ְּכ ִבין אֶ ת הַ ּמוּסָ ִפים ,וְ לֹא הַ ּמוּסָ ִפים ְמ ַע ְּכ ִבין אֶ ת הַ ְּת ִמ ִידין,
וְ לֹאהַ ּמוּסָ ִפים ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶה .לֹא ִה ְק ִריב ּו כֶ בֶ שׂ ַּבבּ ֹקֶ ר ,י ְַק ִריב ּו ּ ֵבין
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהָ י ּו אֲ נו ִּסין אוֹ ׁשוֹ גְ גִ ין .אֲבָ ל ִאם
הָ ַע ְר ָּביִ ם .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,אֵ ָ
הָ י ּו ְמזִ ִידין וְ לֹא ִה ְק ִריב ּו כֶ בֶ שׂ ַּבבּ ֹקֶ ר ,לֹא י ְַק ִריב ּו ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם .לֹא ִה ִק ִטיר ּו
ְקט ֶֹרת ַּבבּ ֹקֶ ר ,י ְַק ִטיר ּו ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם .אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,וְ כֻ ָּל ּה הָ יְ ָתה ְק ֵרבָ ה ּ ֵבין
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הָ ַע ְר ָּביִ םֶ ׁ ,שאֵ ין ְמחַ ּנְכִ ין אֶ ת ִמזְ ַּבח הַ זָּהָ ב אֶ לָ א ִב ְקט ֶֹרת הַ ּ ַס ּ ִמים ) ׁ ֶשל ּ ֵבין
הָ ַע ְר ָּביִ ם( ,וְ לֹא ִמזְ ַּבח הָ עוֹ לָ ה אֶ ָּלא ְב ָת ִמיד ׁ ֶשל ׁ ַשחַ ר ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן אֶ ָּלא
ְבלֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ לֹא אֶ ת הַ ּ ְמנוֹ ָרה אֶ ָּלא ְב ִׁש ְב ָעה נֵרוֹ ֶתיהָ ֵּבין הָ ַע ְר ָּביִ ם:
רע"ב ) -ד( התמידים אינן מעכבין את
המוספים  -בגמרא מפרש ,דלענין קדימה
קאמר דאין מעכבין זה את זה ,דאי בעי
תמידין מקריב ברישא ,ואי בעי מוספין
מקריב ברישא ,ואע"ג דכתיב וערך עליה
העולה ,ומשמע העולה דהיינו עיולת תמיד
תהא ראשונה לכל הקרבנות ,אין זה אלא
למצוה בעלמא אבל לא לעכב :אמר ר'
שמעון אימתי כו'  -בגמרא מפרש דמתניתין
חסורי מחסרא והכי קתני ,לא הקריבו כבש
בבוקר לא יקריבו בין הערבים ,במה דברים
אמורים שלא נתחנך המזבח ,אבל נתחנך
המזבח יקריבו בין הערבים .אמר ר' שמעון
אימתי בזמן שהיו אנוסים או שוגגים ,אבל
אם היו מזידים ולא הקריבו כבש בבוקר לא
יקריבו בין הערבים .והכי פירושו ,לא הקריבו
התמיד של שחר לא יקריבו התמיד של בין
הערבים ,דהכי מדרש קרא ,אם את הכבש
אחד תעשה בבוקר הוכשר שני ליקרב בין
הערבים ,ואי לא לא .במה דברים אמורים
שלא נתחנך מזבח ,דהאי קרא בחינוך כתיב
בפרשת ואתה תצוה ,דכתיב לעיל מניה וזה
אשר תעשה על המזבח .אבל נתחנך מזבח
שכבר הקריב עליו קרבנות ,אפילו לא הקריב
תמיד של שחר יקריב תמיד של בין הערבים,
דכתיב בפרשת פינחס ואת הכבש השנמי
תעשה בין הערבים כמנחת הבוקר וכנסכו,
ובההוא קרא לא כתיב את הכבש האחד

תעשה בבוקר ,ותניא בספרי האי קרא למה
נאמר והלא נאמר למעלה בפרשה ואת הכבש
השני וגו' ,לפי שנאמר עמו את הכבש אחד
תעשה בבוקר ,הרי שלא הקריבו של שחר
שומע אני שלא יקריבו של בין הערבים,
תלמוד לומר קרא בתרא ואת הכבש השני,
מגיד לך שאם לא הקריב של שחר יקריב של
בין הערבים ,אבל אם מזידים כו' לא יקריבו
בין הערבים ,אותן המזידים .אבל כהנים
אחרים יכולים להקריב :לא הקטירו קטורת
בבוקר יקטירו בין הערבים  -דקטורת לא
שכיחא בחד גברא שיקטיר קטורת פעמים
רבות כמו בעולה ,כדאמרינן ביומא שלא שנה
בה אדם מעולם מפני שהיא מעשרת דכתיב
)דברים לג( ישימו קטורה באפך וסמיך ליה
ברך ה' חילו ,הלכך לא קנסינן להו ,שמתוך
שהיא חביבה עליהם לא פשעי בה ואינו מצוי
שיניחו אותה מזידין .ואין הלכה כר' שמעון
בשתיהן :שאין מחנכים את מזבח הזהב אלא
בקטורת הסמים  -של בין הערבים .דכתיב
)שמות ל( בבוקר בהיטיבו את הנרות
יקטירנה ,כלומר כשמדשן את המנורה מן
האפר שיש שם מהדלקת הנרות .ואי לאו
דעבד הדלקה באורתא ,מאי בעי למתקן
בצפרא ,אלמא חינוך המנורה בין הערבים.
וכיון דמנורה נתחנכה בערב ,קטורת נמי
נתחנכה בערב ,דכתיב )שם( ובהעלות אהרן
את הנרות בין הערבים יקטירנה:

)ה( ח ֲִב ּ ֵתי כֹהֵ ן ָּגדוֹ ל ,לֹא הָ י ּו בָ אוֹ ת חֲצָ יִ ים ,אֶ ָּלא ֵמ ִביא ִעשּׂ ָ רוֹ ן ׁ ָשלֵ ם ,וְ חוֹ צֵ ה ּו,
ו ַּמ ְק ִריב ֶמחֱצָ ה בַ בּ ֹקֶ ר ,ו ֶּמחֱצָ ה בֵ ין הָ ַע ְר ָּביִ ם .וְ כֹהֵ ן ׁ ֶש ִה ְק ִריב ֶמחֱצָ ה בַ ּ ׁ ַשח ֲִרית
ו ֵּמת ו ִּמנּ ּו כֹהֵ ן אַ חֵ ר ּ ַת ְח ּ ָתיו ,לֹא י ִָביא חֲצִ י ִעשּׂ ָ רוֹ ן ִמ ּ ֵביתוֹ  ,וְ לֹא חֲצִ י ֶעשְׂ רוֹ נוֹ
אשוֹ ן ,אֶ ָּלא ֵמ ִביא ִעשּׂ ָ רוֹ ן ׁ ָשלֵ ם ,וְ חוֹ צֵ ה ּו ,ו ַּמ ְק ִריב ֶמחֱצָ ה ,ו ֶּמחֱצָ ה אָ בֵ ד.
ׁ ֶשל ִר ׁ
נִ ְמצְ א ּו ְׁשנֵי חֲצָ יִ ים ְק ֵר ִבין ,ו ְּׁשנֵי חֲצָ יִ ים אוֹ ְב ִדין ,לֹא ִמנּ ּו כֹהֵ ן אַ חֵ רִ ,מ ּ ֶשל ִמי
הָ יְ ָתה ְק ֵרבָ הַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ׁ ֶשל צִ בּ וּרַ .ר ִּבי יִ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,מ ּ ׁ ֶשל
יוֹ ְר ִׁשים .ו ְּׁשלֵ ָמה הָ יְ ָתה ְק ֵרבָ ה:
רע"ב ) -ה( חביתי כהן גדול  -מנחת כהן
גדול שמביא בכל יום .ועל שם דכתיב בה

)ויקרא ו( על מחבת בשמן תעשה ,משום הכי
קרי לה חביתין :לא היו באות חצאין  -שלא
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יביא מביתו חצי עשרון בבוקר וחצי עשרון
בערב :לא חצי עשרונו של ראשון  -שנשאר
מן העשון שלם שהביא הראשון שמת ולא קרב
אלא חציו :ושני חציין אובדים  -חצי עשרונו
של ראשון שמת ,וחצי עשרונו של זה שעמד:
משל צבור  -דכתיב חק עולם ,חק זה יהא
משל עולם ,כלומר משל צבור מתרומת
הלשכה :ר' יהודה אומר משל יורשים -
דכתיב )שם( והכהן המשיח תחתיו מבניו ,והכי
משמע ,והכהן המשיח שמת ,תחתיו אחד

גמרא

מבניו יעשה אותה :ושלימה היתה קרבה -
כל זמן שהיא באה משל צבור לר' שמעון או
משל יורשים לר' יהודה ,שלימה היתה קרבה,
עשרון שלם ולא חצי עשרון .ר' שמעון מפיק
לה מכליל תקטר ,שלא יקטירוה לחצאים
אלא כולה כשהיא באה משל צבור .ור' יהודה
מפיק לה מדכתיב מבניו יעשה אותה ,כשאחד
מבניו יקריב לאחר שמת אביו דהיינו
היורשים ,יעשה אותה ולא חציה .והלכה כר'
יהודה שמשל יורשים היא באה:

– מנחות דף מג' ע"ב

תנו רבנן הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים גרים נשים ועבדים
ר"ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא הוא וכל מצות עשה
שהזמן גרמא נשים פטורות אמר מר הכל חייבין בציצית כהנים לוים
וישראלים פשיטא דאי כהנים לוים וישראלים פטירי מאן ליחייב כהנים
איצטריכא ליה ס"ד אמינא הואיל וכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים
יחדיו גדילים תעשה לך מאן דלא אישתרי כלאים לגביה בלבישה הוא
דמיחייב בציצית הני כהנים הואיל ואישתרי כלאים לגבייהו לא ליחייבו
קמ"ל נהי דאישתרי בעידן עבודה בלא עידן עבודה לא אישתרי ר"ש פוטר
בנשים מאי טעמא דר"ש דתניא וראיתם אותו פרט לכסות לילה אתה
אומר פרט לכסות לילה או אינו אלא פרט לכסות סומא כשהוא אומר
אשר תכסה בה הרי כסות סומא אמור הא מה אני מקיים וראיתם אותו
פרט לכסות לילה ומה ראית לרבות כסות סומא ולהוציא כסות לילה
מרבה אני כסות סומא שישנה בראיה אצל אחרים ומוציא אני כסות לילה
שאינה בראיה אצל אחרים.
)ע"ב( ורבנן האי וראיתם אותו מאי עבדי ליה מיבעי להו לכדתניא וראיתם
אותו וזכרתם ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת התלויה בו ואיזו זו זו קרית
שמע דתנן מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן
ותניא אידך וראיתם אותו וזכרתם ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת
הסמוכה לה ואיזו זו זו מצות כלאים דכתיב לא תלבש שעטנז צמר
ופשתים יחדו גדילים תעשה לך תניא אידך וראיתם אותו וזכרתם את כל
מצות ה' כיון שנתחייב אדם במצוה זו נתחייב בכל מצות כולן:
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רש"י על הגמרא
שהזמן גרמא היא  -דלילה לר"ש לאו זמן
ציצית והוי יום זמנה :כהנים אישתראי כלאים
לגבייהו  -אבנט דכתיב ביה )שמות לט( שש
ותכלת :כסות סומא  -דחייב :ורבנן  -דאית
להו לילה זמן ציצית והויא מצות ]עשה[ שלא
הזמן גרמא ונשים חייבות :זו קריאת שמע -

זוהר

דכשתכיר מנין של ציצית קרא את ק"ש :כיון
דנתחייב במצוה זו  -שהאיר היום נתחייב
בכל המצות דרוב מצות נוהגות ביום ור"ש
היא ל"א כיון שנתחייב אדם שהגיע לכלל
מצוה דהיינו י"ג שנה נתחייב בכל המצות
ולהכי אתא עיקר מילתא:

– משפטים דף קכה' ע"ב

ישאֵ ל וַ עֲ ַז ְריָה ,דְּ ִא ְׁש ְּתזִ יב ּו ֵמ ִאינּ וּן נִ ְסיוֹ נֵי,
ּ ָתאנָאְּ ,ב ָמה זָכ ּו דָּ נִ יֵאל ֲחנַנְ יָה ִמ ׁ ָ
ָשם
יכלֵ יהוֹ ן .אָ ַמר ִר ִּבי יְ הו ָּדהְּ ,כ ִתיב )דניאל א( וַ יּ ֶ ׂ
אֶ ָּלא ְּבגִ ין דְּ לָ א ִא ְס ּ ָתאֲב ּו ְּב ֵמ ְ
ְ
ימא
ֲשר לא יִ ְת ָּגאַ ל ְּבפַ ת ַּבג הַ ּ ֶמלֶ ך וְ גוֹ ' .וְ ָתאנָא ִּב ְס ִת ָ
דָּ נִ יֵאל ַעל ִלבּ וֹ א ׁ ֶ
ש ָראַּ ,בר
ש ָרא ְּבחָ לָ בָ א הֲוָ ה וּגְ ִבינָה ִעם ִּב ְ ׂ
יכלָ א דְּ הַ הוּא ָר ׁ ָשעִּ ,ב ְ ׂ
יתיןֵ ,מ ְ
דְּ ַמ ְתנִ ִ
יהְּ ,בכָ ל יוֹ ָמא:
יכלָ ן אַ ח ֲָרנִ ין ,וְ ָדא סָ ִליק לֵ יהּ ְּבפָ תוֹ ֵר ּ
ֵמ ְ
ותאִ ,א ְׁש ְּת ִלים ְּבצו ְּל ָמא
יה ְלגוּבָ א דְּ אַ ְריָיוָ ָ
ָת ּ
וְ ָדנִ יֵאל דְּ ִא ְס ּ ָת ּ ַמר ֵמהַ איַּ ,כד ָרמ ּו י ֵ
ֵיה,
ותא ִמ ּנ ּ
יה ְלצו ְּל ָמא אַ ח ֲָרא ,וְ ַעל דָּ א דַּ חֲל ּו אַ ְריָיוָ ָ
יה ,וְ לָ א ׁ ָשנֵי צו ְּל ֵמ ּ
אר ּ
דְּ ָמ ֵ
ֵיה) ,דניאל ד( וְ ִעם
וְ לָ א חַ ְּבלוּה ּו .וְ הַ הוּא ָר ׁ ָשעְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא דְּ ַמ ְלכו ָּתא ִא ְת ָע ֵדי ִמ ּנ ּ
ֵיה ,ו ֵּמהַ הוּא יוֹ ָמא ,לָ א
יה ,אַ ְעדֵּ י צו ְּל ָמא דְּ אַ נְ ּפוֹ י ִמ ּנ ּ
חֵ יוַ ת ָּב ָרא הֲוָ ה ָמדוֹ ֵר ּ
יה ,צו ְּל ָמא
ירא דְּ אָ ֵתיִ ,א ְתחָ זֵי לֵ ּ
יה ,צו ְּל ָמא דְּ בַ ר נ ָׁש .וְ כָ ל ְּב ִע ָ
ִא ְתחָ זֵי צו ְּל ֵמ ּ
יה ּ ֻכ ְ ּלה ּו ,ו ְּבכַ ּ ָמה זִ ְמנִ ין הֲווֹ אַ ְכ ִלין לֵ יהּ חֵ יוָ ת
יה ,וַ הֲ ו ּו אַ ְתיָין ָעלֵ ּ
ֵיה ,וְ נו ְּקבֵ ּ
דְּ זִ ינ ּ
יהְּ ,בגִ ין דִּ ְכ ִּתיב) ,חבקוק א( וְ הוּא ַּב ּ ְמלָ ִכים
ָּב ָראַּ ,בר דְּ ִא ְת ְּגזַר הַ אי עוֹ נְ ׁ ָשא ָעלֵ ּ
יהָּ ,כל הַ הוּא זִ ְמנָא:
יִ ְתקַ ָּלסְּ ,בגִ ין ַּכ ְך ,כּ ָֹּלא יִ ְתקַ ְ ּלס ּו ּ ֵב ּ
ש ָרה נִ ְראָ ה ַמ ְראֵ יהֶ ן טוֹ ב ִמ ָּכל
ּ ָתא חֲזִ יַ ,מה ְּכ ִתיב) ,דניאל א( ו ְּל ִמ ְקצַ ת י ִָמים עֲ ָ ׂ
אריהוֹ ן
הַ יְ לָ ִדים הָ אוֹ ְכ ִלים אֶ ת ּ ַפת ַּבג הַ ּ ֶמלֶ ְך .נִ ְראָ ה ַמ ְראֵ יהֶ ן טוֹ ב ,דְּ צו ְּל ָמא דְּ ָמ ֵ
לָ א אַ ְעדִּ יא ּו ִמ ְּנהוֹ ן ,ו ֵּמאַ ח ֲִרנֵי אַ ְעדִּ יא ּוַ .מאן ָּג ִרים הַ איְּ .בגִ ין דְּ לָ א ִא ְת ַּגעֲ ל ּו
ש ָראֵ ל ,דִּ ְכ ִּתיב ְּבה ּו ,וְ אַ נְ ׁ ֵשי ק ֶֹד ׁש ִּת ְהיוּן
זַכאָ ה חוּלָ קֵ יהוֹ ן דְּ יִ ְ ׂ
יכלֵ יהוֹ ןָּ .
ְּבגִ יעוּלֵ י ֵמ ְ
ִלי.

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ב'
)ט( כיצד ידקדק ישמור שלא ירפה החזק ולא יחזיק הרפה ולא יניח הנד ולא יניד הנח
לפיכך צריך ליתן ריוח בין הדבקים בין כל שתי אותיות הדומות שאחת מהן סוף תיבה
והאחרת תחלת תיבה הסמוכה לה כגון בכל לבבך קורא בכל ושוהה וחוזר וקורא לבבך
וכן ואבדתם מהרה הכנף פתיל וצריך לבאר זיי"ן של תזכרו וצריך להאריך בדל"ת של
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אחד כדי שימליכהו בשמים ובארץ ובארבע רוחות וצריך שלא יחטוף בחי"ת כדי שלא
יהא כאומר אי חד.
)י( קורא אדם את שמע בכל לשון שיהיה מבינה והקורא בכל לשון צריך להזהר מדברי
שבוש שבאותו הלשון ומדקדק באותו הלשון כמו שמדקדק בלשון הקדש.

מוסר -

מלוקט מספרי מוסר

ֱמת וּגְ דוֹ לָ ה עֲ נָוָ ה ְּכ ִאלּ ּו ִה ְק ִריב ָּכל הַ ָּק ְר ָּבנוֹ ת
ּ ַת ָּקנַת הַ ּ ְׁש ִבים ִל ְהיוֹ ת עֲ נָוִ ים וְ נִ ְׁש ְ ּב ֵרי לֵ ב ּ ֶבא ֶ
וְ הוּא ֶמ ְר ָּכבָ ה ִל ְׁש ִכינָה וְ אֵ ין ְּת ִפ ָּלתוֹ נִ ְמאֶ סֶ ת וְ אָ ְמר ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ִּכי ַעל יְ ֵדי הָ עֲ נָוָ ה ִאם
יתת ָּבנִ ים ִמ ְת ַּב ּ ֶטלֶ ת הַ ְּגז ֵָרה
יתה ִמ ְת ַּב ּ ֶטלֶ ת הַ ְּגז ֵָרה .וְ כֵ ן ִאם נִ גְ זַר ָעלָ יו ִמ ַ
נִ גְ זַר ָעלָ יו ִמ ָ
וְ נִ ְמחָ ִלים עֲ וֹ נוֹ ָתיו ו ִּמ ּ ֵמילָ א ַרוָ וחָ א ׁ ֶש ִּי ְת ַּכ ּ ֵפר לוֹ אֲ ׁ ֶשר חָ ָטא ִ ּב ְפגַ ם הַ ְ ּב ִרית .וְ ַתחַ ת ִּכי הָ יָ ה
ֱמת יִ ְהיֶה ֶמ ְר ָּכבָ ה ִל ְׁש ִכינָה וְ י ְַר ּ ֶבה הַ ּ ׁ ֶשפַ ע
נִ ְדחֶ ה וְ נִ ְת ָעב וְ נֶאֱלָ ח ַע ּ ָתה ִאם יִ ְהיֶה ָענָיו ּ ֶבא ֶ
וְ אַ ְד ַר ָּבה הוּא יִ ְהיֶה צִ נּ וֹ ר ְלהַ ְמ ִׁש ְ
יעין הַ ּ ׁ ֶשפַ ע וְ הוּא ִצנּ וֹ ר
יך הַ ּ ׁ ֶשפַ ע ִּכי הַ צַ דִּ יק ַעל יָ דוֹ ַמ ְׁש ּ ִפ ִ
ו ְּׁש ִביל ְל ִחיּוּת הָ עוֹ לָ ם ,וְ זֶה ּו ׁ ֶשאָ ְמר ּו ָּכל הָ עוֹ לָ ם נִ זוֹ ן ִ ּב ְׁש ִביל חֲ נִ ינָא ְּבנִ י ִּכי ִר ִ ּבי חֲנִ ינָא הוּא
ְׁש ִביל וְ ִצנּ וֹ ר ְלהוֹ ִריד הַ ּ ׁ ֶשפַ ע לָ עוֹ לָ ם:

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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