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חק לישראל – פרשת פקודי יום ב'
תורה -

שמות פרק לח'

)כז( וַ יְ ִהי ְמאַ ת ִּכ ַּכר הַ ּ ֶכסֶ ף לָ צֶ קֶ ת אֵ ת אַ ְדנֵי הַ ּק ֶֹד ׁש וְ אֵ ת אַ ְדנֵי הַ ּ ָפ ֹרכֶ ת ְמאַ ת
אֲ ָדנִ ים ִל ְמאַ ת הַ ִּכ ּ ָכר ִּכ ָּכר לָ אָ ֶדן) :כז( וַ יְ ִהי ְמאַ ת ִּכ ַּכר הַ ּ ֶכסֶ ף לָ צֶ קֶ ת אֵ ת אַ ְדנֵי הַ ּק ֶֹד ׁש
וְ אֵ ת אַ ְדנֵי הַ ּפָ רֹכֶ ת ְמאַ ת אֲ ָדנִ ים ִל ְמאַ ת הַ ִּכ ָּכר ִּכ ָּכר לָ אָ ֶדן) :כז( וַ הֲ וָ ה ְמאָ ה ִּכ ְּכ ִרין ִ ּד ְכסַ ף ְלאַ ּ ָתכָ א יָת
סַ ְמכֵ י קו ְּד ׁ ָשא וְ יָת סַ ְמכֵ י ְדפָ ֻר ְכ ּ ָתא ְמאָ ה סַ ְמ ִכין ִל ְמאָ ה ִכ ְּכ ִרין ִּכ ְּכ ָרא ְלסַ ְמכָ א:

מודים וְ צִ ּ ָפה
שה וָ וִ ים לָ ַע ּ ּ ִ
ושבַ ע הַ ּ ֵמאוֹ ת וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ ִׁש ְב ִעים ָע ָ ׂ
)כח( וְ אֶ ת הָ אֶ לֶ ף ּ ְׁ
שה וָ וִ ים
ושבַ ע הַ ּ ֵמאוֹ ת וַ ֲח ִמ ּ ׁ ָשה וְ ִׁש ְב ִעים ָע ָ ׂ
שק אֹ ָתם) :כח( וְ אֶ ת הָ אֶ לֶ ף ּ ְׁ
אשיהֶ ם וְ ִח ּ ׁ ַ
ָר ׁ ֵ
אשיהֶ ם וְ ִח ּ ׁ ַשק אֹ ָתם:
מודים וְ צִ ּפָ ה ָר ׁ ֵ
לָ ַע ּ ּ ִ

)כח( וְ יָת אַ ְלפָ א ו ְּׁשבַ ע ְמאָ ה וְ ִׁש ְב ִעין וְ חַ ְמ ׁ ָשא עֲ בַ ד וָ וִ ין ְל ַע ּמו ַּד ּיָא

ישיהוֹ ן וְ כַ ּ ֵב ׁש י ְָתהוֹ ן:
וְ ִח ּ ָפא ֵר ׁ ֵ

חשת
שקֶ ל) :כט( ּונְ ׁ ֶ
נופָ ה ִׁשבְ ִעים ִּכ ָּכר וְ אַ ְל ּ ַפיִ ם וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
)כט( ּ ׁ ֶ
ונְחשת הַ ְּת ּ
שקֶ ל) :כט( וּנְ חָ ׁ ָשא ַדאֲ ָרמו ָּתא ִׁש ְב ִעין ִּכ ְּכ ִרין ו ְּת ֵרין
נופָ ה ִׁש ְב ִעים ִּכ ָּכר וְ אַ ְל ּפַ יִ ם וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
הַ ְּת ּ
אַ ְל ִפין וְ אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ִס ְל ִעין:

חשת וְ אֶ ת ִמ ְכ ַּבר
)ל( וַ יּ ַַעשׂ ָּב ּה אֶ ת אַ ְדנֵי ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ אֵ ת ִמזְ ַּבח הַ נְּ ׁ ֶ
חשת אֲ ׁ ֶ
הַ נְּ ׁ ֶ
שר לוֹ וְ אֵ ת ָּכל ְּכלֵ י הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ל( וַ יּ ַַעשׂ ָּב ּה אֶ ת אַ ְדנֵי ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ אֵ ת
ֲשר לוֹ וְ אֵ ת ָּכל ְּכלֵ י הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
חשת א ׁ ֶ
חשת וְ אֶ ת ִמ ְכ ַּבר הַ נְּ ׁ ֶ
ִמזְ ַּבח הַ נְּ ׁ ֶ

)ל( וַ עֲ בַ ד ַּב ּה יָת סַ ְמכֵ י ְּת ַרע

יה וְ יָת ָּכל ָמנֵי ַמ ְד ְּבחָ א:
ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ יָת ַמ ְד ְּבחָ א ִדנְ חָ ׁ ָשא וְ יָת ְס ָר ָדא ִדנְ חָ ׁ ָשא ִ ּדי לֵ ּ

נביא

– מלכים א' פרק ז' מו'-מט'

ְּב ִכ ַּכר הַ יּ ְַר ֵ ּדן יְ צָ קָ ם הַ ּ ֶמלֶ ְך ְּב ַמעֲ בֵ ה הָ א ֲָד ָמה ּ ֵבין סֻ כּ וֹ ת ּובֵ ין צָ ְר ָתן:

)מו(
ירדנא אתכינון מלכא בעובי גרגשתא בין סכות ובין צרתן:

)מו( במישרי

ֹשת:
וַ ַיּ ּנַח ְׁשלֹמֹה אֶ ת ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים ֵמרֹב ְמאֹ ד ְמאֹ ד לֹא נ ְֶחקַ ר ִמ ְׁשקַ ל הַ נְּ ח ׁ ֶ

)מז(
ואצנע שלמה ית כל מניא מסגי לחדא לחדא לית סוף למתקל נחשא:

)מז(

)מח( וַ יּ ַַעשׂ ְׁשלֹמֹה אֵ ת ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים אֲ ׁ ֶשר ּ ֵבית יְ הֹוָ ה אֵ ת ִמזְ ַּבח הַ זָּהָ ב וְ אֶ ת
פנִ ים זָהָ ב) :מח( ועבד שלמה ית כל מניא די בבית מקדשא דיי ית
אֲשר ָעלָ יו לֶ חֶ ם הַ ּ ָ
הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ׁ ֶ
מדבחא דדהבא וית פתורא די עלוהי לחם אפיא דהבא:

גור וְ הַ ּ ֶפ ַרח
)מט( וְ אֶ ת הַ ּ ְמנֹרוֹ ת חָ ֵמ ׁש ִמיּ ִָמין וְ חָ ֵמ ׁש ִמ ּ ְׂשמֹאול ִלפְ נֵי הַ ְ ּד ִביר זָהָ ב סָ ּ
מ ְלקָ חַ יִ ם זָהָ ב) :מט( וית מנרתא חמש מימינא וחמש מסמלא קדם בית כפורי דהבא
וְ הַ ּ ֵנרֹת וְ הַ ּ ֶ
טבא ושושנתא ובוצינא וצבתיא דהבא:

רש"י
)מו( יצקם  -התיכם והציקם כתבניתם.
במעבה האדמה  -תי' יונתן בעובי גרגשתא:
)מז( וינח שלמה  -מלשקול את משקל הכלים
האלה מרוב מאד וחדל לספור משקלם:
)מט( חמש מימין וחמש משמאול  -אי
אפשר לומר חמש מימין הפתח וחמש משמאל

הפתח ,אם כן מצינו מנורה בצפון ,והתורה
אמרה )במדבר ג כט( :על ירך המשכן תימנה.
אלא של משה באמצע ,חמש מימינה ,וחמש
משמאלה .והפרח  -של מנורה .והנרות -
בזיכין שנותנין בהן השמן והפתילה.
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חק לישראל – פרשת פקודי יום ב'
והמלקחים  -שמרימים בהן את הפתילה

כתובים

מתוך השמן:

 -משלי פרק כ' כה'-כח'

)כה( מוֹ קֵ ׁש אָ ָדם יָלַ ע ק ֶֹד ׁש וְ אַ חַ ר נְ ָד ִרים ְלבַ ּקֵ ר:

)כה( פחא הוא לגברא דנדר לקודשא ובתר

הכי חדיא ליה נפשיה:

ָשב עֲ לֵ יהֶ ם אוֹ פָ ן:
)כו( ְמז ֶָרה ְר ׁ ָש ִעים ֶמלֶ ְך חָ כָ ם וַ יּ ׁ ֶ

)כו( מבדר לרשיעי מלכא חכימא ומהפך

עליהון גלגלא:

נֵר יְ הֹוָ ה נִ ְׁש ַמת אָ ָדם חֹפֵ שׂ ָּכל חַ ְד ֵרי בָ טֶ ן:

)כז(
כלהוםן גויא דכריסא:

)כז( שרגא דאלא נשמתא דבני נשא ובציא

רו ֶמלֶ ְך וְ סָ ַעד ַּבחֶ סֶ ד ִּכ ְסאוֹ :
חֶ סֶ ד וֶ א ֶ
ֱמת יִ ְּצ ּ

)כח(
כורסיה בחסדא:

)כח( חסדא וקושטא ינטרו למלכא ומתקן

רש"י
)כה( מוקש אדם ילע קודש  -כשאדם נכשל
ונוקש בעבירו' מקלקל את קדושתו כמו ושתו
ולעו )עובדיה א( .ואחר נדרים לבקר  -צריך
אדם לחזור אחר קרבנו' לנדור ולהביא ולבקש
על נפשו:

משנה

)כו( מזרה רשעים  -פרעה וחילו .מלך חכם
 הקב"ה .וישב עליהם אופן  -גלגל מדתםהשיב עליה' וינהגהו בכבדות )שמות יד( כנגד
והכבד את לבו )שמות ה(:
)כז( נר ה' נשמת אדם  -הנשמה שבקרבו
מעידה עליו בדין:
 -שבת פרק כג'

ֹאמר לוֹ הַ ְלוֵנִ י,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא י ַ
)א( ׁשוֹ אֵ ל אָ ָדם ֵמחֲבֵ רוֹ ַּכ ֵ ּדי יַיִ ן וְ כַ ֵ ּדי ׁ ֶש ֶמןִ ּ ,
וְ כֵ ן הָ ִא ּ ׁ ָשה ֵמחֲבֶ ְר ּ ָת ּה ִּכ ָּכרוֹ ת .וְ ִאם אֵ ינוֹ ַמאֲ ִמינוֹ ַ ,מנִּ יחַ ַט ִ ּליתוֹ אֶ צְ לוֹ
ירושלַ יִ ם ׁ ֶשחָ ל ִל ְהיוֹ ת
שה ִע ּמוֹ חֶ ְׁשבּ וֹ ן ְלאַ חַ ר ׁ ַש ָּבת .וְ כֵ ן עֶ ֶרב ּ ֶפסַ ח ִּב ּ ׁ ָ
וְ עוֹ ֶ ׂ
ַּב ּ ׁ ַש ָּבתַ ,מנִּ יחַ ַט ִ ּליתוֹ אֶ צְ לוֹ וְ נוֹ טֵ ל אֶ ת ּ ִפ ְסחוֹ וְ עוֹ ֶ ׂשה ִע ּמוֹ חֶ ְׁשבּ וֹ ן ְלאַ חַ ר יוֹ ם
טוֹ ב:
רע"ב ) -א( ובלבד שלא יאמר הלויני
 דהלואה לזמן מרובה משמע ,וקיימאלן סתם הלואה שלשים יום ,הלכך אתי
מלוה לכתוב על פנקסו כך וכך הלויתי

לפלוני כדי שלא ישכח :מניח טליתו אצלו
 אם אינו מאמינו .ולוקח אותו ומקדישובשבת ,דחובות שקבוע להן זמן יכולים
להקדיש בשבת:

)ב( מוֹ נֶה אָ ָדם אֶ ת אוֹ ְרחָ יו וְ אֶ ת ּ ַפ ְר ּ ְפרוֹ ָתיו ִמ ּ ִפיו ,אֲבָ ל לֹא ִמן הַ ְּכ ָתב.
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַּכוֵ ּן לַ עֲ שׂ וֹ ת
ומ ִפיס ִעם ָּבנָיו וְ ִעם ְּבנֵי בֵ יתוֹ ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ןִ ּ ,
ּ ֵ
ילין חֲלָ ִׁשים ַעל הַ ּ ֳק ָד ִׁשים ְּביוֹ ם
ומ ִּט ִ
ָמנָה גְ דוֹ לָ ה ְּכנֶגֶד ְק ַט ּנָהִ ,מ ּ ׁש ּום קֻ ְביָאַ ּ .
טוֹ ב ,אֲ בָ ל לֹא ַעל הַ ּ ָמנוֹ ת:
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חק לישראל – פרשת פקודי יום ב'
רע"ב ) -ב( פרפרותיו  -מיני מעדנים:
אבל לא מן הכתב  -אם כתב מערב
שבת כך וכך אורחים כדי שלא ישכחם,
לא יקרא באותו כתב בשבת ,גזירה שמא
ימחוק ,אי נמי שמא יקרא בשטרי
הדיוטות ,ואין מותר לקרות בשבת אלא
בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה לאחר
שכתבוה ובפירושיהן ,אבל בשאר דברים
או בספרי חכמות שאינן מדברי נבואה או
מפירושיהן ,אסורים :מפיס  -מטיל גורל
לחלק מי יגיע כל מנה ומנה :עם בניו
ועם בני ביתו  -שהן סמוכים על שולחנו
שאין כאן קפידא ,אבל עם אחר לא ,דבני
חבורה המקפידים זה על זה ,שאין
מוחלין ואינן מוותרים זה לזה ,עוברים
משום מדה ומשום משקל ומשום מנין
ומשום לווין ופורעין דגזור בהו רבנן שמא
יכתבו :ובלבד שלא יתכוין וכו' -
מתניתין חסורי מחסרא והכי קתני ,מפיס

אדם עם בניו ועם בני ביתו על השלחן
ואפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה,
ודוקא עם בניו ועם בני ביתו ,אבל עם
אחר לא ,ובלבד שלא יתכוין לעשות מנה
גדולה כנגד קטנה אז הוא דביום טוב
אסור ובחול שרי ,אבל אם נתכוין לעשות
מנה גדולה כנגד מנה קטנה אפילו בחול
אסור :משום קוביא  -דגזל הוא,
דאסמכתא לא קניא .והאי אסמכתא היא,
דסמיך על הגורל אם יפול לו הגורל על
המנה הגדולה יזכה בה ולפיכך תלה
עצמו אף לגורל הקטנה על הספק ,ואילו
ידע מתחילה שכן לא היה מתרצה:
חלשים  -גורלות ,כמו חולש על גוים
)ישעיה יד( :על הקדשים ביו"ט -
שנשחטו ביום טוב ,לחלק אותם בין
הכהנים :אבל לא על המנות  -של
קדשים של אתמול:

ֹאמר אָ ָדם לַ חֲבֵ רוֹ ִלשְׂ כּ ֹר לוֹ
)ג( לֹא יִ שְׂ כּ ֹר אָ ָדם ּפוֹ עֲ ִלים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ לֹא י ַ
חום ִלשְׂ כּ ֹר ּפוֹ עֲ ִלים ּ ְ
פוֹ עֲ ִלים .אֵ ין ַמ ְח ִׁש ִ
ולהָ ִביא פֵ רוֹ ת ,אֲ בָ ל
יכין ַעל הַ ְּת ּ
ַמ ְח ִׁש ְ
אולָּ ,כל ׁ ֶשאֲנִ י
הוא ִל ְׁשמֹרֵ ּ ,
ומ ִביא פֵ רוֹ ת ְּביָדוֹ ְּ .כלָ ל אָ ַמר אַ ָּבא ׁ ָש ּ
יך ּ
ירתוֹ ַ ,ר ּ ׁ ַשאי אֲ נִ י ְלהַ חְ ִׁש ְ
יך ָעלָ יו:
אֲמ ָ
ַז ַּכאי ַּב ִ
רע"ב ) -ג( לא ישכור אדם פועלים -
דכתיב )ישעיה נח( ממצוא חפצך ודבר
דבר :ולא יאמר אדם לחברו וכו' -
לדיוקא נקטיה ,לא יאמר לחבירו שכור
לנו פועלים ,אבל אומר לו הנראה
שתעמוד עמי לערב ,כלומר עכשיו נראה
אם תבוא אלי לכשתחשך ,ואף על פי
ששניהם יודעים שעל מנת לשכרו
לפעולתו הוא מזהירו ,כיון דלא מפרש
ליה שכירות בהדיא שרי ,דקיימא לן
דיבור אסור הרהור מותר :אין מחשיכין
על התחום  -לקרב עצמו בשבת עד סוף
התחום ולהחשיך שם ,שיהיה קרוב
למקום הפועלים או לפרדס להביא
פירות ,דכל דבר שאסור לעשותו בשבת
אסור להחשיך עליו .אבל מחשיך הוא

להיות קרוב לצאת ולשמור פירותיו ,דזה
דבר המותר בשבת לשמור פירותיו:
ומביא פירות בידו  -הואיל ועיקר
מחשבתו לא היתה לכך :כלל אמר אבא
שאול  -אתנא קמא פליג ,דאסר כל
החשכה ולא מפליג בין החשכה של מצוה
להחשכה של רשות ,ואתא איהו ואמר
דהחשכה של מצוה שריא ,שכשם שמותר
לומר לחבירו בשבת תהיה מזומן לילך
לאחר חשיכה להביא ארון ותכריכים
למת ,כך מותר להחשיך על התחום כדי
שיהיה מזומן לאחר חשיכה להביא ארון
ותכריכים .וסיפא דתנן מחשיכים על
התחום ]לפקח[ על עסקי כלה ועל עסקי
המת ,אבל שאול היא .והלכה כמותו:
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חום ְלפַ ּקֵ חַ ַעל ִע ְסקֵ י כַ ָּלה ,וְ ַעל ִע ְסקֵ י הַ ּ ֵמת ְלהָ ִביא לוֹ
)ד( ַמ ְח ִׁש ִ
יכין ַעל הַ ְּת ּ
ילין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,לֹא יִ ְס ּפֹד ָּבהֶ ן יִ שְׂ ָראֵ ל ,אֶ ָּלא
יכיןּ .גוֹ י ׁ ֶשהֵ ִביא ח ֲִל ִ
אָ רוֹ ן וְ ַת ְכ ִר ִ
רו לוֹ קֶ בֶ ר ,יִ ּקָ בֵ ר בּ וֹ יִ שְׂ ָראֵ ל,
או ִמ ּ ָמקוֹ ם קָ רוֹ בָ .עשׂ ּו לוֹ אָ רוֹ ן וְ חָ ְפ ּ
ִאם ּ ֵכן ָּב ּ
וְ ִאם ִּב ְׁש ִביל יִ שְׂ ָראֵ ל ,לֹא יִ ּקָ בֵ ר בּ וֹ עוֹ לָ ִמית:
רע"ב ) -ד( לפקח על עסקי כלה -
לעיין ולחקור בצרכי הכלה :חלילין  -כלי
נגון חלולין שקולן מעורר הבכי :לא
יספוד בהן ישראל  -קנסא הוא ,משום
דמוכחא מלתא שבשביל ישראל הובאו:

אלא אם כן באו ממקום קרוב  -אלא
אם כן נודע לנו בבירור שבאו ממקום
שבתוך התחום ולא הביאום מחוץ
לתחום :ארון  -לעצמו שיקבר בו נכרי
או למכור:

יזו בוֹ אֵ בָ ר.
יחין אוֹ תוֹ ִ ּ ,
ומ ִד ִ
)ה( עוֹ שִׂ ין ָּכל צָ ְרכֵ י הַ ּ ֵמת ,סָ ִכין ּ ְ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יָזִ ּ
ילין אוֹ תוֹ ַעל הַ חוֹ ל ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשיּ ְַמ ִּתין.
ומ ִּט ִ
ׁשוֹ ְמ ִטין אֶ ת הַ ַּכר ִמ ּ ַת ְח ּ ָתיו ּ ַ
קוֹ ְׁש ִרין אֶ ת הַ ֶּל ִחי ,לֹא ׁ ֶשיַּעֲ לֶ ה ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ִסיף .וְ כֵ ן קוֹ ָרה ׁ ֶשנִּ ְׁש ְּב ָרה,
סוֹ ְמ ִכין אוֹ ָת ּה ְּבסַ ְפסָ ל אוֹ בַ א ֲֻרכּ וֹ ת הַ ּ ִמ ּ ָטה ,לֹא ׁ ֶש ּ ַתעֲ לֶ ה ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא
תוֹ ִסיף .אֵ ין ְמ ַע ּ ְמצִ ין אֶ ת הַ ּ ֵמת ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ לֹא בַ חֹל ִעם יְ צִ יאַ ת הַ ּנָפֶ ׁש.
וְ הַ ְמ ַע ּ ֵמץ ִעם יְ צִ יאַ ת נֶפֶ ׁש ,הֲ ֵרי זֶה ׁשוֹ פֵ ְך ָ ּד ִמים:
רע"ב ) -ה( סכין  -בשמן :ומדיחין
במים  -ופוקקין נקביו ,סותמין נקביו
העליונים והתחתונים בבגד או בשום דבר
כדי שלא תכנס בהם הרוח ויתפח :ובלבד
שלא יזיז בו אבר  -שלא יטלטל ויגביה
לא ידו ולא רגלו ולא ריסי עיניו ,שאסור
לטלטל המת או אבר מאבריו אף על פי
שמותר ליגע בו .וכן כל מוקצה מותר
בנגיעה ואסור בטלטול .וביצה שנולדה
בשבת או ביום טוב אסורה אפילו
בנגיעה ,שמפני כדוריתה נגיעתה זהו
טלטולה :ושומטים את הכר מתחתיו -
ונמצא מוטל על החול .אבל לא

גמרא

מטלטלין להניחו על החול ,דהא תנא
רישא ובלבד שלא יזיז בו אבר :בשביל
שימתין  -שלא יסריח מחמת חום
הסדינים והכרים :קושרים את הלחי -
של מת שהיה פיו הולך ונפתח :ולא
שיעלה  -להסגר מה שנפתח ,דהיינו
מזיז אבר ,אלא שלא יוסיף להפתח:
סומכים אותה בספסל  -שהרי תורת כלי
עליו :ולא שתעלה  -דהוה ליה בונה:
אין מעמצין  -את עיניו בשבת אפילו
לאחר יציאת נפש ,דהוה ליה מזיז אבר:
שופך דמים  -שבדבר מועט מקרב
מיתתו:

 -שבת דף קנג' ע"א

תנן התם רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיתתך שאלו תלמידיו את
רבי אליעזר וכי אדם יודע איזהו יום ימות אמר להן וכל שכן ישוב היום
שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו בתשובה ואף שלמה אמר בחכמתו בכל
עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר אמר רבן יוחנן בן זכאי
משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן פיקחין שבהן
קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך אמרו כלום חסר לבית המלך
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טיפשין שבהן הלכו למלאכתן אמרו כלום יש סעודה בלא טורח בפתאום
ביקש המלך את עבדיו פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין והטיפשים
נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין שמח המלך לקראת פיקחים וכעס לקראת
טיפשים אמר הללו שקישטו את עצמן לסעודה ישבו ויאכלו וישתו הללו
שלא קישטו עצמן לסעודה יעמדו ויראו חתנו של רבי מאיר משום רבי
מאיר אמר אף הן נראין כמשמשין אלא אלו ואלו יושבין הללו אוכלין
והללו רעבין הללו שותין והללו צמאים שנאמר כה אמר ה' הנה עבדי
יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ירנו מטוב
לב ואתם תצעקו מכאב לה דבר אחר בכל עת יהיו בגדיך לבנים אלו
ציצית ושמן על ראשך אל יחסר אלו תפילין:
רש"י על הגמרא
וכל שכן  -שמפני שאינו יודע איזה יום ימות,
וטובה תשובה יום אחד לפני מיתתו ,נמצא כל
ימיו בתשובה יהיו :בגדיך לבנים  -נשמתך
טהורה ונקיה :כלום חסר בית המלך -
בתמיה ,הכל מוכן ,ושמא יבהילנו לבא
פתאום ,ואנו צריכין ליכנס לסעודה מקושטין:
כלום יש סעודה בלא טורח  -עדיין יצטרכו
לטרוח לצורכי סעודה של בית המלך ,ויש לנו
שהות הרבה להתקשט :יעמדו ויראו  -ואף

זוהר

לעולם הבא ,צדיקים יושבים ואוכלים
ורשעים עומדים ורואים :ר' מאיר אומר -
אין עומדין ורואין ,שאם כן אף הם היו
נראים מן הקרואים ולשמש ,שכן דרך
המשרתים עומדים ,ואין כאן בושה :זה ציצית
 שמלובן הבגד :אלו תפילין  -שהם שםמשמן טוב ,דכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם
וגו' ותנא ,ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין
שבראש )ברכות ו ,א(:

– פקודי דף רמט' ע"ב

ילאְּ ,באַ ְר ַּבע
ילא ְל ֵע ָּ
ימא ְל ֵע ָּ
יתא ְ ּדהֵ יכָ לָ א ָ ּדאִ ,אית אַ ְת ָרא אַ ח ֲָראּ ְ ,דקַ יְ ּ ָ
ְּבאֶ ְמצָ ִע ָ
ופ ְתחָ א ,וְ חַ ד ְמ ָמנָא
שר ְמ ָמנָן ְלכָ ל ּ ִפ ְתחָ א ּ ִ
ּ ִפ ְת ִחיןְ ,לאַ ְר ַּבע ִס ְט ֵרי ָע ְל ָמא ,עֶ ֶ ׂ
ְ
יהו אוֹ פָ ן ְּבתוֹ ך הָ אוֹ פָ ן,
יהו .וְ הַ אי ָּכ ִליל ִּבנְ הוֹ ָרא ְ ּד ִא ְק ֵרי אַ ֲה ִדיאֵ "ל ,וְ הַ אי ִא ּ
ָעלַ יְ ּ
ְמ ׁ ֻש ָּלבָ ן ָ ּדא ְּב ָדא:
דחָ בָ את )ס"א
כותאְ ,לאַ ְלקָ אָ ה ְלהַ אי נִ ְׁש ְמ ָתא ְ ּ
ִא ֵּלין אַ ְר ְּב ִעין ,נ ְַטלֵ י ִ ּדינָא ִמ ּ ֵבי זְ ּ ָ
אסין
ינון נִ ְׁש ָמ ִתין ,וְ ָט ִ
ימי ְּב ׁ ַש ְלהוֹ בֵ י ּ ָ
ובעאת( ְלאַ ְלקָ אָ ה .וְ ִא ֵּלין קַ יְ ֵ
נורא ְלגַ ֵּבי ִא ּ ּ
ינון יוֹ ִמין
ְלבַ ר מֵ הֵ יכָ לָ א ָ ּדא ,וְ אַ ְלקָ אן ְלנִ ְׁש ְמ ָתא ָ ּדא ,וְ קַ יְ ּ ָ
ימא נְ זִ יפָ א ְלבַ רָּ ,כל ִא ּ ּ
ְ ּד ִא ְתגְּ ז ַָרת ָעלָ ּה ,וְ לָ א ָעאלַ ת ְלפַ ְר ּגוֹ ָדא:
יהו
יקו ִמ ּפ ּ ַ
יפו ּ ְ
ינון ְ ּדקַ יְ ִ
ומיְ ּ
ינון ְ ּדאַ ּ ִפ ּ
ומנ ִ ַּדיןְ ,לכָ ל ִא ּ ּ
ימין וַ אֲנְ זִ ּ
וְ ִא ֵּלין אַ ְר ָּב ִעיםִ ,א ּ ּ
ישאִ ,מ ָּלה
יהו ִמ ָּלה קַ ִ ּד ׁ ָ
יקו ִמ ּפ ּ ַ
ומיְ ּ
ִמ ָּלה ְ ּדלָ א ִאצְ ְט ִריכָ אּ ,ובָ ַתר ָ ּדא אַ ּ ִפ ּ
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ימי ְּבהַ אי
ומנ ִ ַּדין לוֹ ן ,וְ קַ יְ ֵ
ימיְ ּ ,
יהו ָּב ּה .וְ ִא ֵּלין קַ יְ ֵ
ומטָ נְ פֵ י ּפ ּ ַ
יתאְ ּ ,
ְּדאוֹ ַריְ ָ
ומיְ ּ
דויָיא אַ ְר ְּב ִעין יוֹ ִמיןּ ְ ,דלָ א ִא ְׁש ְּת ַמע צְ לוֹ ְתהוֹ ן:
נִ ּ ּ
ש ָרה ָּכרוֹ זִ ין ַנ ְפקֵ י ְּבכָ ל
ינון חוֹ ִביןְּ ,דבַ ְעיָין ְלנַזְ פָ א ,עֲ ָ ׂ
ינון ְ ּדחָ
אבו ִא ּ ּ
ּ
וְ כֵ ן ְלכָ ל ִא ּ ּ
רו ִּב ְפלַ נְ יָא
ילין ּ ַ
ינון חֵ ִ
יעיןְ ּ ,
ינון ְר ִק ִ
יוֹ ָמאַ ּ ,
ומ ּ ִׁש ְריָיןִ ,אזְ ְ ּדהָ ּ
ובכָ ל ִא ּ ּ
ומ ְכ ְרזֵי ְּבכָ ל ִא ּ ּ
יה,
אר ּ
יהו ַעל חוֹ בָ א ּ ְפלוֹ נִ י ְ ּדעֲ בַ דַ ,עד ְ ּד ָתב קַ ּ ֵמי ָמ ִ
יהו נְ זִ יפָ א .נְ זִ יפָ א ִא ּ
ְ ּד ִא ּ
ישזְ בָ ן:
ַרח ֲָמנָא ִל ׁ ֵ
יזו
וכ ֵדין אַ כְ ִר ּ
יהְ ּ .
הוא חוֹ בָ אִ ,מ ְת ַּכנְּ פֵ י ִא ֵּלין אַ ְר ְּב ִעין ,וְ ׁ ָש ָראן לֵ ּ
ַּכד ּ ָתב ֵמהַ ּ
ולהָ ְלאָ ה צְ לוֹ ָתא ָעאלַ ת .וְ ַעד לָ א ּ ָתב ,נָזִ יף
יהְ ּ ,פלַ נְ יָא ׁ ָש ָרא נְ זִ יפָ אִ .מ ָּכאן ּ ְ
ָעלֵ ּ
יה
יליָא נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
ֵיה .וַ ֲא ִפילּ ּו ְּבלֵ ְ
יה ִא ְת ָע ֵדי ִמ ּנ ּ
אר ּ
ירו ְ ּד ָמ ֵ
יהו ְל ֵע ָּ
ילא וְ ַת ּ ָתאּ ,ונְ ִט ּ
ִא ּ
נְ זִ יפָ אּ ְ ,דסָ ְת ִמין לָ הּ ָּכל ּ ַת ְר ֵעי ְׁש ַמ ּיָא וְ לָ א סַ ְ ּלקָ א ,וְ ַד ְחיָין לָ הּ ְלבַ ר:
הוא א ֲָתר ְ ּד ִא ְק ֵרי
הַ אי אוֹ פָ ן ְ ּדקַ יְ ּ ָ
ימא ַעל ִא ֵּלין אַ ְר ְּב ִעיןַּ ,כד נ ִָטיל ָמ ָטא ְלהַ ּ
ינון אַ ְר ְּב ִעיןִּ ,די ְמ ָמנָן
אלו ִע ּ ֵמיהּ ִא ּ ּ
)מלכים א יד( ּ ָתא הָ ָרצִ י"ם .וְ כַ ד ָעאלָ ,ע ּ
ינון ַמ ְלאֲ ִכין
ינון ְמגִ ינִּ ין ִ ּדי ַ ּדהֲ בָ א .וְ ִא ֵּלין ִא ּ ּ
ְּבאַ ְר ַּבע ּ ִפ ְת ִחין ,וְ סַ ְ ּל ִקין ָּכל ִא ּ ּ
יפין וְ ּ ְ
ינון ְמגִ ינִּ ין וְ סַ יְ ִ
יהו
רון חַ ְׁש ַמ ִלי"ם .וְ ִא ּ ּ
ְ ּד ִא ְק ּ
רומ ִחיןּ ְ ,ד ַר ֲהטֵ י ְלאַ ּגָ נָא ָעלַ יְ ּ
פום
הוְ ּ ,
ְּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּ ְׁשאַ ר )דף ר"נ ע"א( ַע ּ ִמיןְ ּ ,
ולנ ְַק ָמא לוֹ ן ְּכ ּ
ולאַ ּגָ חָ א ְק ָרבָ א ְּב ּ
יכו:
ׁ ַשעֲ ָתאְּ ,בלָ א אֲ ִר ּ
ולנ ְָק ָמא
חו ְלאַ ּגָ חָ אְ ּ ,
ובגִ ין ָּכ ְך ִא ְק ֵרי ּ ָתא הָ ָרצִ יםָ ,
ְּ
ינון ָרצִ ים ַרהֲ טֵ י ,וְ אוֹ ּ
אֲתר ְ ּד ִא ּ ּ
זָליןְ ,ל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה
ולאַ ְת ְר ָעא ַמ ּ ִ
נוק ִמין לָ קֳבֵ ל ָרצִ ים אַ ח ֲָרנִ יןּ ְ ,ד ַר ֲהטֵ י ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא ּ ְ
ְּ
חופיםָ .רצִ ים ִמ ִּס ְט ָרא ָ ּדא ,וְ ָרצִ ים
או ְ ּד ּ ִ
יהו .וְ ָרזָא ָ ּדא) ,אסתר ג( הָ ָרצִ ים יָצְ ּ
ָעלַ יְ ּ
ושן צָ הֲ לָ ה וְ ָ ׂש ֵמחָ ה ,אוֹ )אסתר ג(
ובגִ ינֵהוֹ ן) ,אסתר ח( וְ הָ ִעיר ׁש ּ ׁ ָ
ִמ ִּס ְט ָרא ָ ּדאְ ּ ,
ש ֵמחָ ה .וְ ִאי ְמקַ ְ ּד ֵמי ִא ֵּלין ְ ּד ִס ְט ָרא
ושן ָ ׂ
נָבוֹ כָ הִ .אי ְמקַ ְ ּד ֵמי ִא ֵּלין ְ ּדהָ כָ א ,הָ ִעיר ׁש ּ ׁ ָ
ושן נָבוֹ כָ ה:
אַ ח ֲָרא ,הָ ִעיר ׁש ּ ׁ ָ
ימין ִא ֵּלין לָ קֳבֵ ל ִא ֵּליןִ ,ס ְט ָרא ָ ּדא לָ קֳ בֵ ל ִס ְט ָרא ָּדא.
ימנָאִּ ,ד ְבכ ָֹּלא קַ יְ ִ
וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ירא
ינון ְמגִ ינִּ ין ְל ֹכ ָּלאַּ .כד סַ ְ ּל ִקין ִא ֵּלין ְּב ִא ֵּלין ,נָפַ ק חַ ד אֲ וֵ ָ
ְּ
ובגִ ין ָּכ ְךִ ,א ֵּלין ִא ּ ּ
ימנִ ְך) ,בראשית טו( אָ ֹנ ִכי ָמגֵ ן לָ ךְ:
הו ָמגֵ ן חַ ד .וְ ִס ָ
ִּד ְל ֵע ָּ
ידו ּ ֻכ ְ ּל ּ
ילא ,וְ ִא ְת ָע ִב ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)י( בראשי חדשים ובחולו של מועד מתפלל ערבית שחרית ומנחה תשע עשרה ברכות
כשאר הימים ואומר בעבודה אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבוא במוסף בחולו של
מועד מתפלל תפלת המוסף כמו שמתפלל ביום טוב ובראשי חדשים מתפלל שבע
ברכות שלש ראשונות ושלש אחרונות ואמצעית מעין קרבן ראש חדש וחותם בה מקדש
ישראל וראשי חדשים:
)יא( שבת שחלה בחולו של מועד וכן ראש חדש שחל להיות בשבת מתפלל ערבית
ושחרית ומנחה שבע ברכות כשאר השבתות ואומר יעלה ויבא בעבודה במוסף מתחיל
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חק לישראל – פרשת פקודי יום ב'
בברכה אמצעית בענין שבת ומשלים בענין שבת ואומר קדושת היום באמצע ברכה
וחותם בה בראשי חדשים מקדש השבת וישראל וראשי חדשים ובחולו של מועד חותם
בה כמו שהוא חותם ביום טוב שחל להיות בשבת:

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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