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חק לישראל – פרשת פקודי יום א'
תורה -

שמות פרק לח'

משה עֲ ֹב ַדת הַ ְלוִ יִ ּם
ֶׁ
קודי הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ִמ ְׁש ַּכן הָ ֵע ֻדת אֲ ׁ ֶשר ּ ֻפ ּקַ ד ַעל ּ ִפי
)כא( אֵ ֶּלה ְפ ּ ֵ
ֲשר ּפֻ ּקַ ד ַעל ּ ִפי
קודי הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ִמ ְׁש ַּכן הָ ֵע ֻדת א ׁ ֶ
הרֹן הַ כּ ֹהֵ ן) :כא( אֵ ּלֶ ה ְפ ּ ֵ
ית ָמר ּ ֶבן אַ ֲ
ְּביַד ִא ָ
ית ָמר ּ ֶבן אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן) :כא( ִא ּ ֵלין ִמנְ ָינֵי ַמ ְׁש ְּכנָא ַמ ְׁש ְּכנָא ְדסַ הֲדו ָּתא ִ ּדי
משה עֲ ב ַֹדת הַ ְלוִ יִ ּם ְּביַ ד ִא ָ
ֶׁ
ית ָמר ַּבר אַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא:
ידא ְ ּד ִא ָ
ֹשה ּ ָפ ְלחַ ן לֵ יוָ אֵ י ִּב ָ
ימ ָרא ְדמ ׁ ֶ
ִא ְת ְמנֵי ַעל ֵמ ְ

שה אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
הודה ָע ָ ׂ
חור ְל ַמ ּטֵ ה יְ ּ ָ
ובצַ ְלאֵ ל ּ ֶבן ּ ִ
)כב( ּ ְ
אורי בֶ ן ּ
שה אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת
הודה ָע ָ ׂ
חור ְל ַמ ּטֵ ה יְ ּ ָ
ובצַ ְלאֵ ל ּ ֶבן ּ ִ
משה) :כב( ּ ְ
ֶׁ
אורי בֶ ן ּ
משה:
ֶׁ

ֹשה:
)כב( ו ְּבצַ ְלאֵ ל ַּבר או ִּרי בַ ר חוּר ְל ִׁש ְב ָטא ִדיהו ָּדה עֲ בַ ד יָת ָּכל ִ ּדי פַ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ

חשב וְ רֹקֵ ם ַּב ְּתכֵ לֶ ת ּובָ אַ ְר ּגָ ָמן
)כג( וְ ִא ּתוֹ אָ הֳ ִליאָ ב ּ ֶבן אֲ ִחיסָ ָמ ְך ְל ַמ ּטֵ ה ָדן חָ ָר ׁש וְ ׁ ֵ
חשב וְ רֹקֵ ם
ש ׁש) :כג( וְ ִא ּתוֹ אָ הֳ ִליאָ ב ּ ֶבן אֲ ִחיסָ ָמ ְך ְל ַמ ּטֵ ה ָדן חָ ָר ׁש וְ ׁ ֵ
ובתוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י ּובַ ּ ׁ ֵ
ְּ
ובתוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י ּובַ ּ ׁ ֵש ׁש:
ַּב ְּתכֵ לֶ ת ּובָ אַ ְר ּגָ ָמן ּ ְ

אֳמן
יה אָ הֳ ִליאָ ב ַּבר ֲא ִחיסָ ָמ ְך ְל ִׁש ְב ָטא ְד ָדן נ ַּגָ ר וְ ּ ָ
)כג( וְ ִע ּ ֵמ ּ

וְ צַ ּיָר ְּב ִת ְכלָ א ו ְּבאַ ְרגְּ וָ נָא ו ִּבצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי ו ְּבבוּצָ א:

נופָ ה ּ ֵת ׁ ַשע
)כד( ָּכל הַ זָּהָ ב הֶ ָעשׂ ּוי לַ ּ ְמלָ אכָ ה ְּבכֹל ְמלֶ אכֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁש וַ יְ ִהי זְ הַ ב הַ ְּת ּ
שקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש) :כד( ָּכל ַהזָ ּהָ ב הֶ ָעשׂ ּוי
לשים ׁ ֶשקֶ ל ְּב ׁ ֶ
וש ִׁ
ושבַ ע ֵמאוֹ ת ּ ְׁ
וְ עֶ שְׂ ִרים ִּכ ָּכר ּ ְׁ
לשים
וש ִׁ
ושבַ ע ֵמאוֹ ת ּ ְׁ
נופָ ה ּ ֵת ׁ ַשע וְ ֶעשְׂ ִרים ִּכ ָּכר ּ ְׁ
לַ ּ ְמלָ אכָ ה ְ ּב ֹכל ְמלֶ אכֶ ת הַ ּק ֶֹד ׁש וַ יְ ִהי זְ הַ ב הַ ְּת ּ
אֲרמו ָּתא ֶע ְס ִרין
ידת קו ְּד ׁ ָשא וַ הֲ וָ ה ְ ּדהַ ב ָ
ידא ְּב ֹכל ִע ִב ַ
שקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש) :כד( ָּכל ַ ּדהֲ בָ א ְד ִא ְתעֲ בֵ ד ְל ִע ִב ָ
ׁ ֶשקֶ ל ְ ּב ׁ ֶ
ו ְּת ׁ ַשע ִּכ ְּכ ִרין ו ְּׁשבַ ע ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ִס ְל ִעין ְּב ִס ְל ֵעי קו ְּד ׁ ָשא:

ושבַ ע ֵמאוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ ִׁש ְב ִעים ׁ ֶשקֶ ל
קודי הָ ֵע ָדה ְמאַ ת ִּכ ָּכר וְ אֶ לֶ ף ּ ְׁ
)כה( וְ כֶ סֶ ף ּ ְפ ּ ֵ
ושבַ ע ֵמאוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ ִׁש ְב ִעים
קודי הָ ֵע ָדה ְמאַ ת ִּכ ָּכר וְ אֶ לֶ ף ּ ְׁ
שקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש) :כה( וְ כֶ סֶ ף ּ ְפ ּ ֵ
ְּב ׁ ֶ
ׁ ֶשקֶ ל ְ ּב ׁ ֶשקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש:

)כה( ו ְּכסַ ף ִמנְ ָינֵי ְכנִ ְׁש ּ ָתא ְמאָ ה ִכ ְּכ ִרין וְ אֶ לֶ ף ו ְּׁשבַ ע ְמאָ ה וְ ִׁש ְב ִעין וְ חַ ְמ ׁ ָשא ִס ְל ִעין

ְּב ִס ְל ֵעי קו ְּד ׁ ָשא:

)כו( ּ ֶבקַ ע לַ ּג ְֻל ּגֹלֶ ת ַמחֲצִ ית הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל ְּב ׁ ֶשקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ְלכֹל הָ עֹבֵ ר ַעל הַ ּ ְפקֻ ִדים ִמ ּ ֶבן
ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים:
לשת אֲ לָ ִפים וַ ח ֵ
וש ׁ ֶ
ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ְל ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת אֶ לֶ ף ּ ְׁ
)כו( ּ ֶבקַ ע לַ ּג ְֻל ּגֹלֶ ת ַמחֲ צִ ית הַ ּ ׁ ֶשקֶ ל ְ ּב ׁ ֶשקֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ְל ֹכל הָ עֹבֵ ר ַעל הַ ּ ְפקֻ ִדים ִמ ּ ֶבן עֶ שְׂ ִרים ׁ ָשנָה
חֲמ ׁש ֵמאוֹ ת וַ ח ִ
לשת אֲלָ ִפים וַ ֵ
וש ׁ ֶ
וָ ַמ ְעלָ ה ְל ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת אֶ לֶ ף ּ ְׁ
ֲמ ּ ִׁשים) :כו( ִּת ְקלָ א ְלג ְֻלגַ ְל ּ ָתא ּ ַפ ְל ּגוּת
ֲמ ׁש
ִס ְל ָעא ְּב ִס ְל ֵעי קו ְּד ׁ ָשא ְלכֹ ל ְ ּד ָעבַ ר ַעל ִמנְ ָי ַנ ּיָא ִמ ַּבר ֶע ְס ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא ְל ׁ ֵשית ְמאָ ה ו ְּתלָ ָתא אַ ְל ִפין וַ ח ֵ
ְמאָ ה וְ חַ ְמ ִׁשין:

רש"י
)כא( אלה פקודי  -בפ' זו נמנו כל משקלי
נדבת המשכן לכסף ולזהב ולנחשת ונמנו כל
כליו לכל עבודתו :המשכן משכן  -שני
פעמים רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין
על עונותיהן של ישראל :משכן העדת -
עדות לישראל שויתר להם הקדוש ב"ה על
מעשה העגל שהרי השרה שכינתו ביניהם:
עבדת הלוים  -פקודי המשכן וכליו הוא
עבודה המסורה ללוים במדבר לשאת ולהוריד

ולהקים איש איש למשאו המופקד עליו כמו
שאמור בפ' נשא :ביד איתמר  -הוא היה
פקיד עליהם למסור לכל בית אב עבודה
שעליו:
)כב( ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר
צוה ה' את משה  -אשר צוה אותו משה אין
כתיב כאן אלא כל אשר צוה ה' את משה אפי'
דברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו למה
שנאמר למשה בסיני כי משה צוה לבצלאל
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חק לישראל – פרשת פקודי יום א'
לעשות תחלה כלים ואח"כ משכן אמר לו
בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואח"כ
משים כלים בתוכו אמר לו כך שמעתי מפי
הקב"ה א"ל משה בצל אל היית כי בוודאי כך
צוה לי הקב"ה וכן עשה המשכן תחלה ואח"כ
עשה כלים )לא לענין ציווי להתנדב קאמר
דהא אדרבה להיפך צוה הקב"ה בפרשת
תרומה מתחלה הכלים שלחן מנורה יריעות
ואח"כ ציווי הקרשים וציווי מרע"ה ריש
ויקהל תחלה המשכן ואהלו ואח"כ הכלים
אלא מיירי לענין ציווי לפועל איך יפעול
כסדר .ותמצא בפרשת כי תשא ראה קראתי
בשם בצלאל וגו' הוזכר מתחלה את אוהל
מועד ואח"כ הכלים אבל לענין להתנדב
להכין מה שיהיו צריכין מה לי מה שמתנדב
תחלה ועיין בתוספות פרק הרואה )ברכות
נט( וא"ת מנלן שמרע"ה צוה לבצלאל הפך
הענין .וי"ל דכתיב בפ' ויקהל ויקרא משה אל
בצלאל ואל אהליאב וגו' וקצר מה שדיבר

נביא

עמהם והאי קרא מדכתיב כל אשר צוה ה'
את משה חזינן דהיה מצוה להם בהיפוך .ודוק
היטב(:
)כד( ככר  -ששים מנה ומנה של קדש כפול
היה הרי הככר ק"כ מנה והמנה כ"ה סלעים
הרי ככר של קדש ג' אלפים שקלים לפיכך
מנה בפרוטרוט כל השקלים שפחותין במנינם
מג' אלפים שאין מגיעין לככר:
)כו( בקע  -הוא שם משקל של מחצית השקל:
לשש מאות אלף וגו'  -כך היו ישראל וכך
עלה מניינם אחר שהוקם המשכן בספר
במדבר ואף עתה בנדבת המשכן כך היו ומנין
חצאי השקלים של שש מאות אלף עולה מאת
ככר כל א' של שלשת אלפים שקלים כיצד שש
מאות אלף חצאין הרי הן ג' מאות אלף
שלמים הרי מאת ככר והג' אלפים וה' מאות
וחמשים חצאין עולין אלף ושבע מאות
וחמשה ושבעים שקלים:

– מלכים א' פרק ז' מ'-מה'

ירם לַ עֲ שׂ וֹ ת
)מ( וַ ּי ַַעשׂ ִחירוֹ ם אֶ ת הַ ִּכיֹּרוֹ ת וְ אֶ ת הַ ּי ִָעים וְ אֶ ת הַ ּ ִמזְ ָרקוֹ ת וַ יְ כַ ל ִח ָ
שה לַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה ּ ֵ
אֲשר ָע ָ ׂ
אֶ ת ָּכל הַ ּ ְמלָ אכָ ה ׁ ֶ
בית יְ הֹוָ ה) :מ( ועבד חירם ית כיוריא וית
מגרופיתא ויתת מזרקיא ושיצי חירם למעבד ית כל עבידתא דעבד למלכא שלמה בבית מקדשא דיי:

ֹאש הָ ַע ּמֻ ִדים ְׁש ּ ָתיִ ם וְ הַ ּ ְׂשבָ כוֹ ת
אֲשר ַעל ר ׁ
ֶׁ
)מא( ַע ּמֻ ִדים ְׁשנַיִ ם וְ גֻלּ ֹת הַ כּ ָֹתרֹת
מודים) :מא( עמודיא תרין
ֹאש הָ ַע ּ ּ ִ
ֲשר ַעל ר ׁ
ְׁש ּ ַתיִ ם ְלכַ ּסוֹ ת אֶ ת ְׁש ּ ֵתי ּגֻלּ ֹת הַ כּ ָֹתרֹת א ׁ ֶ
ואגני קרונתון די על ריש עמודיא תרתין וסריגתא תרתן לכסאה ית תרתין אגני קרונתון דעל ריש
עמודיא:

טורים ִר ּמֹנִ ים לַ ּ ְׂשבָ כָ ה
)מב( וְ אֶ ת הָ ִר ּמֹנִ ים אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ִל ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ְׂשבָ כוֹ ת ְׁשנֵי ּ ִ
מודים) :מב( וית רמוניא
הָ אֶ חָ ת ְלכַ ּסוֹ ת אֶ ת ְׁש ּ ֵתי ּגֻלּ ֹת הַ כּ ָֹת ֹרת אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי הָ ַע ּ ּ ִ
ארבע מאה לתרתין סריגתא תרין סדרין דרמונין לסרגתא חדא לכסאה ית תרתין אגני קרונתון דעל אפי
עמודיא:

ש ָרה ַעל הַ ּ ְמ ֹכנוֹ ת:
שר וְ אֶ ת הַ ִּכיֹּרֹת עֲ ָ ׂ
וְ אֶ ת הַ ּ ְמ ֹכנוֹ ת ָע ֶ ׂ

)מג(
כיורא עסרא על בסיסיא:

שר ּ ַתחַ ת הַ ּיָם:
וְ אֶ ת הַ ּיָם הָ אֶ חָ ד וְ אֶ ת הַ ָּבקָ ר ְׁשנֵים ָע ָ ׂ

)מד(
עסר תחות ימא:

)מג( וית בסיסיא עסר וית

)מד( וית ימא חד וית תורי תרי

)מה( וְ אֶ ת הַ ִּסירוֹ ת וְ אֶ ת הַ יּ ִָעים וְ אֶ ת הַ ּ ִמזְ ָרקוֹ ת וְ אֵ ת ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים
שה ִח ָ
אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ֹרט) :מה(
ֹשת ְממ ָ
ירם לַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה ֵּבית יְ הֹוָ ה נְ ח ׁ ֶ

הָ אֵ הֶ ל

}הָ אֵ ֶּלה{

וית דודיא וית
מגרופיתא וית מזרקיא וית כל מניא האלין כעובד מני משכנא דעבד משה כן עבד חירם למלכא שלמה
בית מקדשא דיי נחש טב:
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רש"י
)מ( ויעש חירום וגו'  -ואמר רבי ,הכירות הן
הן סירות ,כמה דאת אמר )זכריה יב ו(:
ככיור אש בעצים; וכן )שמואל א ב יד( :והכה
בכיור .הכיורות  -של נחשת ,לדשן את
המזבח .היעים  -מגרפות של נחושת ,שקורין

כתובים

ווידו"ל באשכנז ,לחתות בהן דשן בתוך
הסירות:
)מב( שני טורים רמונים  -מאה רמונים
בטור ,חרוזים בשרשרות:

 -משלי פרק כ' יט'-כד'

ולפֹ ֶתה שְׂ פָ ָתיו לֹא ִת ְת ָע ָרב:
)יט( ּגוֹ לֶ ה ּסוֹ ד הוֹ לֵ ְך ָר ִכיל ּ ְ

)יט( דגלי רזא אכל קורצא ולמן

ֹש ְך:
} ּ ֶבא ֱׁש ּון{ ח ׁ ֶ

)כ( דליט לאבוי ולאמיה נדעך

דמשרגג בשפותיה לא תתחלט:

ְמקַ ֵּלל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ יִ ְד ַע ְך נֵרוֹ

)כ(
שרגיה איך אתונא דחשוכא:

ֱישוּן
ּ ֶבא ׁ

ית ּה לֹא ְת ֹב ָר ְך:
אשֹנָה וְ אַ ח ֲִר ָ
} ְמ ֹבהֶ לֶ ת{ ָּב ִר ׁ

)כא( ַנחֲלָ ה ְמ ֹבחֶ לֶ ת
בקדמתא ובסופא לא תתבריך:

ֹשע לָ ְך:
אֲש ְ ּל ָמה ָרע קַ ּוֵה לַ יהֹוָ ה וְ י ׁ ַ
ֹאמר ׁ ַ
אַ ל ּת ַ

)כב(
לאלהך ויפרקנך:

)כב( לא תימר אשלם בישתא סכא

ּתוֹ עֲ בַ ת יְ הֹוָ ה אֶ בֶ ן וָ אָ בֶ ן ּומֹאזְ ֵני ִמ ְר ָמה לֹא טוֹ ב:

)כג(
מתקלא ומתקלא ומשחתא דרמיותא לא שפיר קדמוי:

)כד( ֵמיְ הֹוָ ה ִמצְ עֲ ֵדי גָ בֶ ר וְ אָ ָדם ַמה יּ ִָבין ַ ּד ְרכּ וֹ :

)כא( ירותתא דמסרהבא

)כג( מרחקין אנון קדם אלהא

)כד( מן קדם יי הלכתיה דגברא ובר נשא לא

מתבין ארחתיה:

רש"י
)יט( גולה סוד הולך רכיל ולפותה שפתיו -
המדב' חלקו' לפתותך ולהסיתך:
)כ( מקלל אביו ואמו ידעך נרו באשון חשך -
בהנשיף ובהשחיר החשך כלומר בבא הרעה:
)כא( נחלה מבוהלת בראשונה  -שנבהל
למהר וליטול תחלה כגון בני גד ובני ראובן
שמהרו לטול חלקם בעבר הירדן ודברו
בבהלה שנאמר גדרות צאן נבנ' למקנינו פה

משנה

וערים לטפנו )במדבר לב( עשו את העיקר
טפל שהקדימו צאנם לטפם .ואחריתה לא
תבורך  -שגלו כמה שנים קודם שאר השבטי'
כמו שמפורש בסדר עולם ובמדרש רבי
תנחומ' בשנת שתים לאחז ויער ה' את רוח
מלך אשור וגו' ושאר שבטים גלו בשנת שש
לחזקיהו היא התשיעית להושע בן אלה:

 -דמאי פרק ו'

ש ֶדה
ותי ,יְ חַ ֵּלק ִל ְפנֵיהֶ ם .הַ חוֹ כֵ ר ָ ׂ
ומן הַ כּ ּ ִ
ש ֶדה ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לִ ,מן הַ ּנָכְ ִרי ּ ִ
)א( הַ ְמקַ ּ ֵבל ָ ׂ
ימ ַתיִּ .בזְ ַמן ׁ ֶש ּנ ַָתן לוֹ ֵמאוֹ ָת ּה
הודה ,אֵ ָ
ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לּ ,תוֹ ֵרם וְ נוֹ ֵתן לוֹ  .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
שר
ש ֶדה אַ חֶ ֶרת אוֹ ִמ ּ ִמין אַ חֵ רְ ,מ ַע ּ ֵ ׂ
ומאוֹ תוֹ הַ ּ ִמין ,אֲ בָ ל ִאם נ ַָתן לוֹ ִמ ּ ָ ׂ
ש ֶדה ּ ֵ
הַ ּ ָ ׂ
וְ נוֹ תֵ ן לוֹ :
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חק לישראל – פרשת פקודי יום א'
רע"ב ) -א( המקבל שדה  -למחצה לשליש
ולרביע כדרך האריסין :יחלק לפניהם -
ואינו צריך לעשר חלק בעל השדה ,אבל מניח
לפניהם חלק שכר הקרקע כשאינו מעושר,
ולא חייבו חכמים למקבל שיעשר על חלקו
של בעל השדה ,ויתן לו מה שפסק עמו
כשהוא מעושר מפני ישוב ארץ ישראל ,כדי
שלא ימנעו מלקבל השדות באריסות :החוכר
 מקבל השדה בדבר קצוב כך וכך כוריןלשנה ,בין שהיא עושה הרבה בין שהיא עושה
מעט :תורם ונותן לו  -אבל לא מעשר ,דכל
חוכר על מנת כן יורד לשדה שיתן לו חכירותו
מפירות הגדילים בשדה בטבלם ,ומיהו משום

דאין להשהות התרומה דאי אפשר לגורן
שתעקר אלא אם כן נתרמה ,משום הכי תורם
ונותן לו ,ומסתבר דמנכה לו התרומה
מחכירותו דמאי שנא תרומה ממעשר :אמר
רבי יהודה  -אימתי סגי לחוכר שיתרום לבד
ואינו מעשר ,כשנותן לו חכירותו מאותה שדה
ומאותו המין ,אבל אם נתן לו משדה אחרת
אף מאותו המין ,או ממין אחר אף מאותה
שדה ,כגון שזרע מקצת השדה מין אחר
כשיעור חכירתו ,חייב אף לעשר ,דדמי
לפורע חובו ,אי נמי אין דעת ]המחכיר[ לקבל
פירות טבולים ,אלא כשפורע לו מאותה
השדה ומאותו המין:

הודה אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ְמקַ ּ ֵבל
שר וְ נוֹ ֵתן לוֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ש ֶדה ִמן הַ ּנ ְָכ ִריְ ,מ ַע ּ ֵ ׂ
)ב( הַ חוֹ כֵ ר ָ ׂ
שר וְ נוֹ ֵתן לוֹ :
שְׂ ֵדה אֲ בוֹ ָתיו ִמן הַ ּנ ְָכ ִריְ ,מ ַע ּ ֵׂ
רע"ב ) -ב( החוכר שדה מן הנכרי  -קנס
קנסו חכמים לחוכר שדה מן הנכרי שיהא
מעשר מה שנותן לו ,כדי שלא יהא שום
ישראל חוכר שדה ממנו ותשאר בורה בידו,
ומתוך כך יצטרך למכרה לישראל בדמים
מועטים ,ובמקבל באריסות לא קנסו ,שיותר
חפץ נכרי בחכירות מבאריסות :שדה של

אבותיו  -שגזל הנכרי מאבותיו וקנסוהו
שיצטרך לעשר ,כדי שידחוק עצמו ויקננה מן
הנכרי ,שמתוך שהיא חביבה עליו שהיתה של
אבותיו לא יניח לקבלה מן הנכרי ביותר מן
הראוי לה ,וכשיכבד עליו המעשר יקננה,
וכוותיה דרבי יהודה קיימא לן ,דלא פליג
תנא קמא עליה:

רע"ב ) -ג( כשם שחולקין בחולין כך
חולקין בתרומה  -כשנוטל בעל השדה מחצה
ושליש ורביע ממה שהוציאה השדה ,נוטל גם
כן מחצה ושליש ורביע מן התרומה
והמעשרות המוטלות עליה ,ונותנן הוא לכל

כהן ולוי שירצה :אף המעשרות שלהן  -אם
המקבל כהן כל התרומה שלו ,ואם לוי הוא
כל המעשר שלו :שעל מנת כן  -ירדו לקבל
שדה זו באריסות ,ואין הלכה כר' אליעזר,
דאף על גב דעל מנת כן ירדו ,במה קנו:

ש ֶדה ִמיִ ּשְׂ ָראֵ לְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשחוֹ ְל ִקין ַּבחֻ ִ ּלין ָּכ ְך חוֹ ְל ִקין
לו ָ ׂ
)ג( כּ ֹהֵ ן וְ לֵ וִ י ׁ ֶש ִּק ְּב ּ
או:
רומהַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ַּב ְּת ּ ָ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ׁ ֶש ָּלהֶ ןֶ ׁ ,ש ַעל ְמנָת ּ ֵכן ָּב ּ

ומ ֵּלוִ י ,הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת לַ ְּב ָע ִליםַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמעֵ אל אוֹ ֵמר,
)ד( יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶש ִּק ֵּבל ִמכּ ֹהֵ ן ּ ִ
רוש ְל ִמי .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
שר ׁ ֵשנִ י ׁ ֶשל יְ ּ ׁ ַ
ירוש ְל ִמיַ ,מעֲ ֵׂ
ש ֶדה ִמ ּ ׁ ַ
הַ ּקַ ְר ּ ָתנִ י ׁ ֶש ִ ּק ּ ֵבל ָ ׂ
ירושלָ יִ ם:
ולאָ ְכלוֹ ִב ּ ׁ ָ
הוא הַ ּקַ ְר ּ ָתנִ י לַ עֲ לוֹ ת ּ ְ
יָכוֹ ל ּ
רע"ב ) -ד( המעשרות לבעלים  -בהא
אפילו רבנן דפליגי עליה דרבי אליעזר מודו,
דכיון דשדה של בעלים ,מקום מעשר שיורי
שייריה :הקרתני  -לשון קריה ,כלומר ,האיש

היושב בקריה בכפרים ,שכן דרך בני הכפרים
לקבל שדה מבני הכרכים :יכול הוא הקרתני
וכו'  -הלכך כל אחד נוטל חלקו במעשר שני
וכן הלכה:

רומהַ .ר ִּבי
ֵיתים לַ ּ ׁ ֶש ֶמןְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשחוֹ ְל ִקין ַּבחֻ ִ ּלין ָּכ ְך חוֹ ְל ִקין ַּב ְּת ּ ָ
)ה( הַ ְמקַ ּ ֵבל ז ִ
ֵיתים לַ ּ ׁ ֶש ֶמן ְל ַמחֲצִ ית ָ ׂשכָ ר,
ומ ֶּלוִ י ז ִ
הודה אוֹ ֵמר ,יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶש ִ ּק ֵּבל ִמכּ ֹהֵ ן ּ ִ
יְ ּ ָ
הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת לַ ְּב ָע ִלים:

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

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת פקודי יום א'
רע"ב ) -ה( המקבל זיתים לשמן  -ישראל
שקבל זיתים מכהן או מלוי :כשם שחולקין
בחולין כך חולקין בתרומה  -ואף על גב
דלעיל לבעלים ,הכא שאני דלא קיבל קרקע
אלא אילנות ,ורבנן לא עבדי זיתים כקרקע:

או למחצית שכר  -שימכר השמן ויחלקו
הריוח לאמצע :המעשרות לבעלים  -דר'
יהודה עביד זיתים כקרקע ,ואין הלכה כרבי
יהודה:

ֵיתיו אֶ ָּלא ְלחָ בֵ רֵּ .בית ִה ֵּלל
)ו( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יִ ְמכּ ֹר אָ ָדם אֶ ת ז ָ
יו נוֹ הֲגִ ין ְּכ ִדבְ ֵרי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי:
שרּ .וצְ ּ ֵ
אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף לַ ְמ ַע ּ ֵ ׂ
נועי בֵ ית ִה ֵּלל הָ ּ
רע"ב ) -ו( לא ימכור אדם זיתיו  -זיתים
שנתלשו מן האילן ולא הוכשרו לקבל טומאה,
כגון שעדיין לא הזיעו זיעת המעטן שהיא
מכשרתן לקבל טומאה :אלא לחבר  -לפרוש
המוחזק לטהרות ,ולא ימכרם למי שאינו חבר
שלא ידרוך אותם בטומאה :אף למעשר -
אף למי שלא קיבל עליו אלא לעשר אבל לא
קבל עליו להיות מוחזק לטהרות יכול
למוכרם ,דכיון דאכתי לא הוכשרו אימור

שמא יאכלום קודם שיזיעו ,ואף על גב דרוב
זיתים אין עומדין לאכלן כך ,בעלילה כל
דהוא דמצינן לתלות תלינן .ורמב"ם מוקי
פלוגתייהו דבית שמאי ובית הלל ,דבית שמאי
סברי אסור לגרום טומאה לחולין שבארץ
ישראל ,ובית הלל סברי מותר לגרום טומאה
לחולין שבארץ ישראל :וצנועי בית הלל -
ותיקין המדקדקין במצות שהיו בבית הלל:

שר וְ אֶ חָ ד ׁ ֶשאֵ ינוֹ
רו אֶ ת ַּכ ְר ֵמיהֶ ם ְלתוֹ ְך ּגַ ת אַ חַ ת ,אֶ חָ ד ְמ ַע ּ ֵ ׂ
)ז( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶש ָּבצְ ּ
הוא:
שר ְמ ַע ּ ֵ ׂ
שר ,הַ ְמ ַע ּ ֵׂ
ְמ ַע ּ ֵ ׂ
שר אֶ ת ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ חֶ ְלקוֹ ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ז( אחד מעשר  -נאמן על
המעשרות :ואחד אינו מעשר  -אינו נאמן
על המעשרות :המעשר מעשר את שלו -
מתקן החצי מכל מה שגדל בכרם של שניהם:
וחלקו בכל מקום שהוא  -בירושלמי מפרש
דהכי קאמר וחלקו של חבירו דהיינו של זה

שאינו מעשר בכל מקום שהוא דמאי הוא.
ומשום דאין ברירה חיישינן שמא חצי חלקו
של המעשר ביד חבירו שאינו מעשר וחצי
חלק חבירו בידו ,הלכך אף על פי שכבר תיקן
החצי מכל מה שגדל בכרם ,חייב לתקן
בתורת דמאי חצי חלק חבירו שבידו:

הוא לוֹ ַמר,
לו ָ ׂ
פו ,יָכוֹ ל ּ
יסות ,אוֹ ׁ ֶשיּ ְָר ׁש ּו אוֹ ׁ ֶשנִּ ְׁש ּ ַת ְּת ּ
ש ֶדה בַ ֲא ִר ּ
)ח( ְׁשנַיִ ם ׁ ֶש ִ ּק ְּב ּ
טֹל אַ ּ ָתה ִח ִּטים ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י וַ אֲנִ י ִח ִּטים ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ,אַ ּ ָתה יַיִ ן ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם
ֹאמר לוֹ  ,טֹל אַ ּ ָתה חִ ִּטים וַ אֲנִ י
ּ ְפלוֹ נִי וַ אֲנִ י יַיִ ן ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י .אֲבָ ל לֹא י ַ
שְׂ עוֹ ִרים ,טֹל אַ ּ ָתה יַיִ ן וַ אֲ נִ י )אֶ ּטֹל( ׁ ָש ֶמן:
רע"ב ) -ח( טול אתה חטין שבמקום פלוני
 הכא מיירי שחלקו שדה בקמותיה וענביםהמחוברים בכרם ,הלכך יש ברירה ואמרינן
זהו חלקו המגיעו והמעשר מעשר את שלו
ודיו .ולעיל איירי שחלקו בתלוש ,והתם אין
ברירה ,דכל קלח וקלח של שותפים הוא,

וצריך לעשר דמאי על חלק חבירו שבידו:
אבל לא יאמר לו טול אתה חטין ואני
שעורים  -דליכא למימר הכא זהו חלקו
המגיעו ,אלא הוי כמחליפים זה לזה ונמצא
זה המעשר מוכר חלקו למי שאינו מעשר:

הוא לוֹ ַמר לוֹ  ,טֹל
)ט( חָ בֵ ר וְ ַעם הָ אָ ֶרץ ׁ ֶשיּ ְָר ׁש ּו אֶ ת ִ
אֲביהֶ ם ַעם הָ אָ ֶרץ ,יָכוֹ ל ּ
אַ ּ ָתה ִח ִּטים ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י וַ אֲנִ י חִ ִּטים ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ,אַ ּ ָתה יַיִ ן ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם
ֹאמר לוֹ  ,טֹל אַ ּ ָתה חִ ִּטים וַ אֲנִ י
ּ ְפלוֹ נִי וַ אֲנִ י יַיִ ן ׁ ֶש ְּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י .אֲ בָ ל לֹא י ַ
שְׂ עוֹ ִרים ,טֹל אַ ּ ָתה הַ ַּלח וַ אֲנִ י )אֶ ּטֹל אֶ ת( הַ יָּבֵ ׁש:
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רע"ב ) -ט( חבר  -הנאמן לטהרות ואין
צריך לומר למעשרות :שירש את אביהן עם
הארץ  -ופירות שהניח הוי דמאי ובחזקת
טמאים :טול אתה הלח  -שהוכשר לקבל

טומאה ,ואני היבש שלא הוכשר לקבל
טומאה ,לפי שאסור לחבר למכור לעם הארץ
לח ויבש כדתנן לעיל בפרק שני:

הוא לוֹ ַמר ,טֹל אַ ּ ָתה עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה
)י( ּ ֵגר וְ נָכְ ִרי ׁ ֶשיּ ְָר ׁש ּו אֶ ת ִ
אֲביהֶ ם נָכְ ִרי ,יָכוֹ ל ּ
סור:
או ִל ְר ׁש ּות הַ ּגֵ ר ,אָ ּ
וַ אֲ נִ י ָמעוֹ ת ,אַ ּ ָתה יַיִ ן וַ אֲנִ י פֵ רוֹ ת .וְ ִאם ִמ ּ ׁ ֶש ָּב ּ
רע"ב ) -י( טול אתה עבודה זרה ואני
מעות  -אף על גב דחלופי עבודה זרה ויין
נסך אסורים בהנאה ,הכא שרי עד שלא באו
לידו ,משום דירושת גר את אביו אינה מן
התורה אלא מדברי סופרים .ולא דמי לחבר

ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ,
דאפילו קודם שבאו לידו אסור לומר לו טול
אתה חטים ואני שעורים ,דהתם הויא ירושה
דאורייתא והוי כאלו בא לידו:

ש ִרין
שרְ ,מעֻ ּ ָ ׂ
סוריָא ,וְ אָ ַמר ִמ ּ ׁ ֶשל אֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ן ,חַ יָּב ְל ַע ּ ֵ ׂ
)יא( הַ ּמוֹ כֵ ר ּ ֵפרוֹ ת ְּב ּ ְ
ש ִרין
שרְ ,מעֻ ּ ָ ׂ
הוא הַ ּ ֶפה ׁ ֶש ִה ִּתירִ .מ ּ ׁ ֶש ִ ּלי הֵ ן ,חַ יָּב ְל ַע ּ ֵ ׂ
הֵ ן ,נ ָ
ֶאֱמןֶ ׁ ,שהַ ּ ֶפה ׁ ֶשאָ סַ ר ּ
ש ֶדה אַ חַ ת
ָדוע ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ָ ׂ
הוא הַ ּ ֶפה ׁ ֶש ִה ִּתיר .וְ ִאם י ּ ַ
הֵ ןֶ ,נא ֱָמןֶ ׁ ,שהַ ּ ֶפה ׁ ֶשאָ סַ ר ּ
שר:
סוריָא ,חַ יָּב ְל ַע ּ ֵ ׂ
ְּב ּ ְ
רע"ב ) -יא( סוריא  -הם ארצות שכבש דוד
שלא היו מארץ ישראל כגון ארם נהרים וארם
צובה ,ולפי שעדיין לא נכבשה כל ארץ ישראל
לפיכך לא קדשו בקדושת הארץ ,אף על פי
שהיה כיבוש של רבים ובמקצת דינים היא
כארץ ישראל ובמקצת דינים היא כחוצה
לארץ .והקונה פירות בסוריא אינו חייב
להפריש מהן דמאי ,לפי שרוב פירות
הנמכרים בסוריא מחוצה לארץ הן באים,
הלכך כי אמר מעושרין הן נאמן ,מגו דאי
בעי אמר של חוצה לארץ הן והיה נאמן,
כדתנן בפרק קמא מכזיב ולהלן נאמן ,השתא
נמי כי אמר של ארץ ישראל הם ועשרתים,

נאמן :שהפה שאסר  -כשאמר של ארץ
ישראל הם וחייבים במעשר ,הוא הפה שהתיר
כשאמר עשרתים ,וכי היכי דמהימנינן ליה
במאי דאסר כשאמר של ארץ ישראל הם,
נהמניה נמי במה שהתיר כשאמר עשרתים:
משלי הן  -מן השדה שיש לי כאן בסוריא
חייבים לעשר ,דבפירות של סוריא גזרו על
הדמאי כשידוע שגדלו שם :ואם ידוע שיש לו
שדה  -אין כאן הפה שאסר הוא הפה
שהתיר ,דכיון שידוע שיש לו שדה מסתמא
משדהו הביא הפירות ,ולא היה נאמן לומר
מחוצה לארץ הם באים ,הלכך כי אמר
עשרתים ,אינו נאמן ,דליכא מגו:

)יב( ַעם הָ אָ ֶרץ ׁ ֶשאָ ַמר ְלחָ בֵ ר ,קַ ח ִלי אֲ ג ַ ֻּדת י ָָרק ,קַ ח ִלי גְ לֻ ְסקָ ן אֶ חָ ד ,לוֹ קֵ חַ
שר ,וַ אֲ ִפלּ ּו
בו ,חַ יָּב ְל ַע ּ ֵ ׂ
טור .וְ ִאם אָ ַמרֶ ׁ ,ש ִ ּלי זֶה ,וְ זֶה ׁ ֶשל חֲבֵ ִרי ,וְ נִ ְת ָע ְר ּ
ְס ָתם ּופָ ּ
הֵ ן ֵמאָ ה:
רע"ב ) -יב( עם הארץ שאמר לחבר קח לי
 כגון שהיה החבר הולך לשוק לקנות ירקלעצמו ,ואמר לו עם הארץ קח לי גם כן
אגודה של ירק ,ולקח חבר שתי אגודות סתם,
ולא פירש זו לי וזו לעם הארץ ,פטור מלעשר
אותה שנותן לעם הארץ ,דיש ברירה כשנותנה
לעם הארץ שזו היא אותה שלקח מתחילה
לצורכו ,ואין חבר מחליפה בשלו .פירוש אחר
מהירושלמי ,עם הארץ שאמר לחבר קח לי

אגודת ירק והמוכר חבר הוא ,ויודע שזה
הלוקח בשביל עם הארץ הוא לוקח ולא לקח
החבר לעצמו כלום ,פטורה האגודה הזאת
ממעשר דמאי ,שכיון שהמוכר חבר ויודע
שלצורך עם הארץ הוא קונה אינו מוכר לו
אלא אם כן עישר ,דהכי אמרינן לעיל פ"ב
שאסור למכור לעם הארץ אלא אם כן עישר
תחלה .אבל אם קנה החבר אחת לעצמו
ואחת לעם הארץ ונתערבו חייב לעשר,
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דשמא מה שמכר לו לעצמו אינו מעושר,
שהמוכר לחבר אינו צריך לעשר ,והקונה,
עליו מוטל לעשר כדאמרן לעיל פ"ב :ואפילו

גמרא

הן מאה  -ואפילו נתערבה אחת שלו במאה
של עם הארץ :גלוסקן  -ככר לחם יפה:

 -ברכות דף כ' ע"א

אמר ליה רב פפא לאביי מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא ומאי שנא
אנן דלא מתרחיש לן ניסא אי משום תנויי בשני דרב יהודה כולי תנויי
בנזיקין הוה ואנן קא מתנינן שיתא סדרי וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין
האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהן טהורים
אמר הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא ואנן קא מתנינן בעוקצין תליסר
מתיבתא ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד מסאניה אתי מטרא ואנן קא
מצערינן נפשין ומצוח קא צוחינן ולית דמשגח בן אמר ליה קמאי הוו קא
מסרי נפשייהו אקדושת השם אנן לא מסרינן נפשין אקדושת השם כי הא
דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא
סבר דבת ישראל היא קם קרעיה מינה אגלאי מילתא דכותית היא שיימוה
בארבע מאה זוזי אמר לה מה שמך אמרה ליה מתון אמר לה מתון מתון
ארבע מאה זוזי שויא :רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי
דטבילה אמר להו הכי טבילו והכי טבילו אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי
מר מיצר הרע אמר להו דמיין באפאי כי קאקי חיורי רבי יוחנן הוה רגיל
דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה אמר כי סלקן בנות ישראל ואתיין
מטבילה מסתכלן בי ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי אמרי ליה רבנן לא קא
מסתפי מר מעינא בישא אמר להו אנא מזרעא דיוסף קא אתינא דלא
שלטא ביה עינא בישא דכתיב בן פורת יוסף בן פורת עלי עין ואמר רבי
אבהו אל תקרי עלי עין אלא עולי עין רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא
וידגו לרב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסין עליהם ואין עין הרע
שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם ואי בעית אימא
עין שלא רצתה לזון ממה שאינו שלו אין עין הרע שולטת בו:
רש"י על הגמרא
בנזיקין הוה  -לא היו גדולים בכל גמרא של
ארבעה סדרים אלא בתלתא בבי שלנו ,והאי
מילתא נקט הכא משום דמיירי שמוסרין
נפשם על קדושת השם ,ועד השתא איירי נמי
במי שמבזה עצמו על קדושת השם לפשוט
כלאים בשוק :האשה שכובשת ירק או זיתים

שכבשן בטרפיהן  -משנה היא במסכת
עוקצין :טהורים  -שמוסקין זיתים עם העלין
כדי לאחזן בהן ,דהוו להו עלין יד לזיתים
להביא להם טומאה ,כדאמרינן בהעור
והרוטב )דף קי"ח ,א'( שהיד מביאה טומאה
על האוכל ,ואם כבשן בטרפיהן בחומץ בטלה
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תורת יד מן העלין ,לפי שהכבישה מרקבתן
ומרככתן ואינן ראוין שוב לאחוז בהן :הויות
דרב ושמואל קא חזינא הכא  -כלומר טעם
המשניות הללו קשה עלי ככל הקושיות שהיו
שני רבותי מתקשין בהן בכל הגמרא :בתליסר
מתיבתא  -בשלש עשרה פנים ,יש בינינו
משנה וברייתא של ששה סדרים ,ומסכת
עוקצין גם היא בשלש עשרה פנים כגון משנת
רבי ורבי חייא ומשנת בר קפרא ולוי ותנא
דבי שמואל ,והכי אמרינן במסכת נדרים )דף
מ"א ,א'( רבי מתני הלכתא בשלש עשרה

זוהר

פנים :כרבלתא  -שם לבוש חשוב כמו
פטשיהון וכרבלתהון )דניאל ג'( :מתון מתון -
לשון מאתן :ארבע מאות  -שתי פעמים שתי
מאות ,כלומר השם גרם לי ,לשון אחר מתון
מתון לשון המתנה אם המתנתי הייתי משתכר
ארבע מאות זוז :כי קאקי חיורי  -אווזים
לבנים :רבי יוחנן  -אדם יפה תואר היה,
דאמרינן בהשוכר את הפועלים )דף פ"ד א(
שופריה דרבי אבהו מעין שופריה וכו' :עולי
עין  -מסולקין מן העין שאינה שולטת בהן:
שלא רצתה לזון  -ליהנות מאשת אדוניו:

– פקודי דף רכג' ע"א

ֹשה וְ גוֹ ') .שמות לח( ִר ִּבי
ֲשר ּ ֻפ ּקַ ד ַעל ּ ִפי מ ׁ ֶ
דות א ׁ ֶ
אֵ ֶּלה ְפ ּ ֵ
קודי הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ִמ ְׁש ַּכן הָ עֵ ּ
ְ
חוש ָּבנָא,
ימיָּיא יַת ַמ ְׁש ְּכנָאִ ,אצְ ְט ִריך ְל ֶמהֲ ָדר ּ ְׁ
דו ָּכל חַ ִּכ ַ
יֵיסָ א אָ ַמרֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ָעבְ ּ
חוש ָּבןַּ ,כד
חוש ָּבן וְ ּ ְׁ
יהַ .מאי טַ עֲ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּדכָ ל ּ ְׁ
ידו ּ ֵב ּ
ינון עֲ ִב ָ
ידן ְ ּד ִא ְת ָעבֵ ּ
ִמ ָּכל ִא ּ ּ
יה:
ידא ,וְ ִא ְתקָ יָּים ְּבאַ ְת ֵר ּ
הוא עֲ ִב ָ
הֲ וָ ה ִא ְת ַע ִביד ּ ְׁ
חוש ָּבנָא ,הָ ִכי ִא ְתקָ ּיָים הַ ּ
עו
יבו ְּבקַ ְד ִמ ָ
יתא ,הָ ִכי נ ֵָמי ִא ְת ְר ּ
עו ְּב ָמה ִ ּדנְ ִד ּ
הו ְּכ ָמה ְ ּד ִא ְת ְר ּ
וְ יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֻכ ְ ּל ּ
עותא .וְ ַעל ָ ּדא ִאצְ ְט ִריךְ
הוא ְר ּ ָ
וכ ֵדין ִא ְתקָ ּיָים ָּכל עֲ ִב ָ
חוש ָּבנָאְ ּ ,
הוא ּ ְׁ
ידאְּ ,בהַ ּ
ְּבהַ ּ
ידא .אֵ ֶּלה ְּכ ִתיב ,וְ לָ א ְּכ ִתיב וְ אֵ ֶּלה.
חוש ָּבנָאְּ ,בגִ ין ִ ּד ְבהַ אי ִא ְתקָ ּיָים עֲ ִב ָ
הָ כָ א ּ ְׁ
חוש ָּבנִ ין ְ ּד ָע ְל ָמא ,וְ ָדא ִא ְתקָ יָּים י ִַּתיר
חוש ָּבנָא ְ ּדפָ ִסיל ָּכל ּ ְׁ
יהו ּ ְׁ
אֶ ָּלא ָ ּדא ִא ּ
הוּ ִ ,ד ְבהַ אי ִא ְתקָ יָּים ַמ ְׁש ְּכנָא ,וְ לָ א ְּבאַ ח ֲָרא:
ִמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ָ
אֱמונַת ִע ּ ֶתך חֹסֶ ן יְ ׁש ּועוֹ ת חָ ְכ ַמת וָ ָד ַעת יִ ְראַ ת יְ ָי
ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,ישעיה לג( וְ הָ יָה
ּ
מוהָ חַ ְב ַר ָיּיא ,אֲבָ ל הָ א ּ ָתנֵינָןָּ ,כל ַּבר נ ָׁש ְ ּד ִא ְת ַע ּ ָסק
ִהיא אוֹ צָ רוֹ  .הַ אי ְק ָרא ּ ְ
אוק ּ
ְ
עותא
ֱמונָהּ ִ ,ד ְר ּ ָ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ זָכֵ י ְל ִמ ְק ַּבע ִע ִּתין לָ ּהִ ,אצְ ְט ִריך ֶּבא ּ
ְ
ֱמונָה ְלהָ ִכי
יה יִ ְת ַּכוֵ ּין ְל ּ ְ
ִ ּדילֵ ּ
הוא ,יִ ְת ַּכוֵ ּין ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ םְּ ,בגִ ין ְ ּדא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ֲמי ְּב ִדינָא .חָ ְכ ַמת וָ ָד ַעתִּ ,ד ְת ֵרין ִא ֵּלין
ִא ְת ְּכוָ ון .חֹסֶ ן יְ ׁש ּועוֹ תְ ,לאַ כְ ְללָ א ַרח ֵ
ׁ ָש ָראן ָ ּדא ַעל ָ ּדאָּ .דא ָט ִמיר וְ גָ נִ יזְ ,לאַ ְׁש ָראָ ה ָ ּדא ַעל ָ ּדא:
ינון
יִ ְראַ ת יְ ָי' ִהיא אוֹ צָ רוֹ  .אוֹ צָ רוֹ ְ ּדכָ ל ִא ֵּליןְּ ,בגִ ין ְ ּדהַ אי יִ ְראַ ת יְ ָי ,נ ִָקיט ָּכל ִא ּ ּ
הו,
יהי ִא ְת ָע ִב ַ
ַנח ֲִלין ,וְ ִא ִ
ינון גְּ נִ יזִ ין ּ ֻכ ְ ּל ּ
הו .וְ כַ ד נ ְָפ ִקין ִמ ּנ ָּה ָּכל ִא ּ ּ
ידת אוֹ צָ ר ְלכֻ ְ ּל ּ
ְ
חוש ָּבנָאְ .מנָלָ ןִּ .ד ְכ ִּתיב) ,שיר השירים ז( ֵעינַיִ ך ְּב ֵרכוֹ ת ְּבחֶ ׁשבּ וֹ ן.
אַ ּ ִפיק לוֹ ן ְּב ּ ְׁ
ינון ְּב ֵרכוֹ ת ַמיִ ם ,וְ אַ ְׁש ּגַ ח ְלאַ ּ ָפקָ א כּ ָֹּלא
ְּבחֶ ׁשבּ וֹ ן וַ ַ ּדאי ָע ִביד ,וְ אַ ּ ִפיק ִא ּ ּ
חוש ָּבנָא) .נ"א ואשקו לכלא(:
ְּב ּ ְׁ
ומה ִאי הָ כָ א
ימנָאַ ּ .
ֱמונָה ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ֱמונָהְ ּ .
ובכ ָֹּלא ִא ְק ֵרי א ּ
וְ ַעל ָ ּדא ִא ְק ֵרי א ּ
ִאצְ ְט ִר ְ
נותאִ ,ל ְׁשאַ ר ִמ ֵּלי ְ ּד ָע ְל ָמא ַעל אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה .וְ ַעל
ימ ּ ָ
יך ְלאַ ֲחזָאָ ה ְמהֵ ְ
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חק לישראל – פרשת פקודי יום א'
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הו,
נותא ִ ּד ְ
ימ ּ ָ
הו ְלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ לָ ,רזָא ִ ּד ְמהֵ ְ
ָּדאְ ּ ,
יל ּ
הוא הֲוָ ה אוֹ ַדע ְל ּ
יך ּ
דו ,וְ ֹכ ָּלא ִא ְּת ַמר:
ְּבכָ ל ַמה ְ ּד ָע ְב ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)ז( ביום הכפורים מתפלל בכל תפלה מחמש תפלות שבע ברכות שלש ראשונות ושלש
אחרונות ואמצעיות מעין היום וחותם בכל אחת מהן מלך על כל הארץ מקדש ישראל
ויום הכפורים ואם חל להיות בשבת חותם בכל תפלה מהן מלך על כל הארץ מקדש
השבת וישראל ויום הכפורים:
)ח( במה דברים אמורים ביום צום של כל שנה ושנה אבל ביום צום של שנת היובל
מתפלל תפלת המוספים תשע ברכות כמו שהתפלל במוסף ראש השנה והם אותן
הברכות עצמן לא פחות ולא יותר ואין מתפללין אותן אלא בזמן שהיובל נוהג:
)ט( בכל תפלה מהתפלות פותח קודם לברכה ראשונה יי' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך
וכשהוא חותם בסוף התפלה אומר יהיו לרצון אמרי פי וגו' ואח"כ צועד לאחוריו:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סולטנה סוזן מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה
סוזן מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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