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חק לישראל – פרשת פקודי יום ה'
תורה -

שמות פרק לט'

טור הַ ּ ׁ ֵשנִ י ֹנפֶ ְך סַ ּ ִפיר וְ יַ הֲ לֹם:
טור הַ ּ ׁ ֵ
שנִ י ֹנפֶ ְך סַ ּ ִפיר וְ יַהֲ לֹם) :יא( וְ הַ ּ ּ
)יא( וְ הַ ּ ּ

)יא( וְ ִס ְד ָרא ִּתנְ ָינָא

ִאזְ ָמ ַרגְ ִ ּדין ׁ ַש ְבזֵיז וְ סַ ְבהֲ לוֹ ם:

ישי לֶ ׁ ֶשם ְׁשבוֹ וְ אַ ְחלָ ָמה:
שם ְׁשבוֹ וְ אַ ְחלָ ָמה) :יב( וְ הַ ּטּור הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי לֶ ׁ ֶ
טור הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
)יב( וְ הַ ּ ּ

)יב(

יתאָ ה קַ נְ ּ ֵכ ֵרי ַט ְר ְקיָא וְ ֵעין ֶעגְ לָ א:
וְ ִס ְד ָרא ְּת ִל ָ
)יג(

מוסַ בּ ֹת ִמ ְׁש ְּבצֹת זָהָ ב ְּב ִמ ּ ֻלאֹ ָתם:
יעי ּ ַת ְר ִׁש ׁ
טור הָ ְר ִב ִ
יש ׁשֹהַ ם וְ י ְָׁשפֶ ה ּ
וְ הַ ּ ּ

מוסבּ ֹת ִמ ְׁש ְ ּבצֹת ָזהָ ב ְ ּב ִמ ּלֻ אֹ ָתם:
יש ׁשֹהַ ם וְ ָי ְׁשפֶ ה ּ ַ
יעי ּ ַת ְר ִׁש ׁ
טור הָ ְר ִב ִ
וְ הַ ּ ּ

)יג(

יעאָ ה ְּכרוּם
)יג( וְ ִס ְד ָרא ְר ִב ָ

י ּ ַָמא וּבו ְּרלָ א וּפַ נְ טֵ ֵרי ְמ ׁ ַש ְ ּק ָען ְמ ַר ּ ְמצָ ן ִ ּד ְדהַ ב ְּבאַ ְׁשלָ מו ְּתהוֹ ן:

תוחֵ י ח ָֹתם
ש ָראֵ ל הֵ ּנָה ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
)יד( וְ הָ אֲ בָ נִ ים ַעל ְׁשמֹת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ֵרה ַעל ְׁשמ ָֹתם ּ ִפ ּ ּ
שבֶ ט) :יד( וְ הָ אֲ בָ נִ ים ַעל ְׁשמֹת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הֵ ּנָה ְׁש ּ ֵתים
שר ׁ ָ
יש ַעל ְׁשמוֹ ִל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
ִא ׁ
שר ׁ ָ
יש ַעל ְׁשמוֹ ִל ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
תוחֵ י ח ָֹתם ִא ׁ
שבֶ ט) :יד( וְ אַ ְב ַנ ָ ּיא ַעל ְׁש ָמהַ ת ְּבנֵי
ֶעשְׂ ֵרה ַעל ְׁשמ ָֹתם ּ ִפ ּ ּ
יה ִל ְת ֵרין עֲ סַ ר ִׁש ְב ִטין:
יִ שְׂ ָראֵ ל ִאנִּ ין ּ ַת ְר ּ ֵתי ֶע ְס ֵרי ַעל ְׁש ָמהָ ְתהוֹ ן ְּכ ַתב ְמפָ ַר ׁש ִּכגְ לוֹ ף ְ ּד ִעזְ קָ א גְּ בַ ר ַעל ְׁש ֵמ ּ
חשן
שה עֲ בֹת זָהָ ב ָטהוֹ ר) :טו( וַ יַּעֲ שׂ ּו ַעל הַ ׁ ֶ
חשן ׁ ַש ְר ְׁשרֹת ּגַ ְבלֻ ת ַמעֲ ֵ ׂ
)טו( וַ יַּעֲ שׂ ּו ַעל הַ ׁ ֶ
ב ת ָזהָ ב ָטהוֹ ר) :טו( וַ עֲ בָ ד ּו ַעל חו ְּׁשנָא ִּת ִּכין ְמ ַת ְח ָמן עוֹ בַ ד גְּ ִדיל ּו ְ ּדהַ ב ְ ּדכֵ י:
שה עֲ ֹ
ׁ ַש ְר ְׁשרֹת ּגַ ְבלֻ ת ַמעֲ ֵ ׂ

נביא

– מלכים א' פרק ח' י'-יד'

)י( וַ יְ ִהי ְ ּבצֵ את הַ כּ ֹהֲנִ ים ִמן הַ ּק ֶֹד ׁש וְ הֶ ָענָן ָמלֵ א אֶ ת ּ ֵבית יְ הֹוָ ה) :י( והוה במפק
כהניא מן קודשא וענן אמיטתא אתמלי ית בית מקדשא דיי:

לו הַ כּ ֹהֲנִ ים לַ עֲ מֹד ְל ׁ ָש ֵרת ִמ ּ ְפנֵי הֶ ָענָן ִּכי ָמלֵ א ְכבוֹ ד יְ הֹוָ ה אֶ ת ּ ֵבית
)יא( וְ לֹא י ְָכ ּ
יְ הֹוָ ה) :יא( ולא יכילו כהניא למיקם לשמשא מן קדם עננא ארי אתמלי יקרא דיי ית
בית מקדשא דיי:
)יב(

אָ ז אָ ַמר ְׁשלֹמֹה יְ הֹוָ ה אָ ַמר ִל ְׁשכּ ֹן ָּבעֲ ָרפֶ ל:

)יב(

בכן אמר שלמה יי אתרעי

לאשראה שכנתיה בירושלם:

יתי ּ ֵבית זְ בֻ ל לָ ְך ָמכוֹ ן ְל ִׁש ְב ְּת ָך עוֹ לָ ִמים:
)יג( ָּבנֹה בָ נִ ִ

)יג( מבנא בניתי בית מקדשא

קדמח אתר מתקן לבית שכנתך עלמין:
)יד(

ֹמד:
וַ יּ ּ ֵַסב הַ ּ ֶמלֶ ְך אֶ ת ּ ָפנָיו וַ יְ בָ ֶר ְך אֵ ת ָּכל ְקהַ ל יִ שְׂ ָראֵ ל וְ כָ ל ְקהַ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ע ֵ

)יד( ואסחר מלכא ית אפוהי ובריך ית כל קהלא דישראל וכל קהלא דישראל קאים:

רש"י
)י( בצאת הכהנים מן הקדש  -הכהנים
שנשאו הארון בדביר ,כשיצאו שרתה שכינה
בהיכל:
)יב( אז אמר שלמה  -כשראה הענן ,אמר:
עתה רואה אני שהשכינה שורה בבית שבניתי,
שהרי כך הבטיח לבוא ולשכון בו מתוך ענן

וערפל ,והיכן אמר) ,ויקרא טז ב( :כי בענן
אראה על הכפורת כך שנויה בספרי:
)יג( לשבתך עולמים  -שמשנבחרה ,לא
הותרו הבמות ,ולא שרתה שכינה במקום
אחר:
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חק לישראל – פרשת פקודי יום ה'
כתובים

 -משלי פרק פרק כא' י'-יד'

הו:
)י( נֶפֶ ׁש ָר ׁ ָשע ִאוְ ּ ָתה ָרע לֹא יֻחַ ן ְּב ֵעינָיו ֵרעֵ ּ

)י( נפשיה דרשיעא ריגא בישתא ולא מתרחם

בעינוי חבריה:

ש ִּכיל ְלחָ כָ ם יִ ּקַ ח ָ ּד ַעת:
ובהַ ְ ׂ
ַּבעֲ נ ָׁש לֵ ץ י ְֶח ַּכם ּ ֶפ ִתי ּ ְ

)יא(
ובסוכלתנותיה דחכימא יסב ידיעתא:

ַמשְׂ ִּכיל צַ ִ ּדיק ְלבֵ ית ָר ׁ ָשע ְמסַ ֵּלף ְר ׁ ָש ִעים לָ ָרע:

)יב(
ומטלטל רשיעיא בבישתא:

)יא( בתכיה דממקנא נחכם שברא

)יב( מתתכל צדיקא בביתיה דרשיעא

הוא יִ ְק ָרא וְ לֹא י ֵָענֶה:
אֹ טֵ ם אָ זְ נוֹ ִמזַּעֲ קַ ת ָ ּדל ּגַ ם ּ

)יג(
לצוחתיה דמסכנא אף נקרא לאלהא ולא נתעני:

)יד( ַמ ּ ָתן ַּב ּ ֵס ֶתר יִ ְכ ּ ֶפה אָ ף וְ ׁשֹחַ ד ַּבחֵ ק חֵ ָמה ַעזָּה:

)יג( דמסכר אדניה דלא נשמע

)יד( מוהבא בטישא מדעכא רוגזא ושוחדא

עובא חמתא עשינתא:

רש"י
)יא( בענש לץ יחכם פתי  -ע"י יסורי הלצים
הפתאים מתחכמים ושבים בתשובה:
)יב( משכיל צדיק  -צדיקו של עול' הוא
הקב"ה נותן לב להכרית בית רשע כגון זכר

משנה

עמלק:
)יד( מתן בסתר  -צדקה .ושוחד בחק  -אף
זו צדקה יכפה אף ,חמה עזה:

– מנחות פרק ט'

שרוֹ ןַ .ר ִּבי מֵ ִאיר אוֹ ֵמר,
שרוֹ ן ,וַ חֲצִ י ִע ּ ָ ׂ
יו בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁשִ ,ע ּ ָ ׂ
)א( ְׁש ּ ֵתי ִמ ּדוֹ ת ׁ ֶשל יָבֵ ׁש הָ ּ
שרוֹ ן ֶמה הָ ָיה ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁשֶ ׁ ,שבּ וֹ הָ יָה מוֹ ֵדד ְלכָ ל
שרוֹ ןִ .ע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן ,וַ חֲצִ י ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ןִ ,ע ּ ָ ׂ
ִע ּ ָ ׂ
לשה לַ ּ ָפר ,וְ לֹא ְב ׁ ֶשל ְׁשנַיִ ם ְלאַ יִ ל ,אֶ ָּלא
הַ ּ ְמנָחוֹ ת .לֹא הָ יָה מוֹ ֵדד ,לֹא ְב ׁ ֶשל ְׁש ׁ ָ
שרוֹ ן ֶמה הָ יָה ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁשֶ ׁ ,שבּ וֹ הָ יָה מוֹ ֵדד ח ֲִב ּ ֵתי כֹהֵ ן
מוֹ ְד ָדן ֶעשְׂ רוֹ נוֹ ת .חֲצִ י ִע ּ ָ ׂ
ומחֱצָ ה ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ים:
ּגָ דוֹ לֶ ,מחֱצָ ה בַ בּ ֹקֶ ר ּ ֶ
רע"ב ) -א( שתי מדות עשרון עשרון ,וחצי
עשרון  -שתי מדות של עשרון היו ,אחת
מודדים אותה גדושה ,שהיתה קטנה ולא
היתה מחזקת כשהיא גדושה אלא עשרון,
כשיעור חברתה כשהיא מחוקה .דר' מאיר
גמר מקרא דכתיב )במדבר כח( עשרון עשרון
לכבש האחד ,דשתי עשרונות היו שם ,ואי
שתיהן שוות ,הויא להו מדה אחת ,אלא אחת
מחוקה ואחת גדושה .גדושה שבה היה מודד
לכל המנחות ,מחוקה שבה היה מודד לחביתי
כהן גדול .וחכמים אומרים לא היה שם אלא
עשרון אחד דכתיב )שם כט( ועשרון אחד
לכבש האחד ,ואותו עשרון מחוק היה ,ובו היו

מודדים לכל המנחות .והלכה כחכמים :לא
בשל שלשה לפר  -למנחת נסכים של פר
דכתיב ביה )שם כח( ושלשה עשרונים לפר
האחד ,לא היה מודדן במדה אחת שתהא
מחזקת שלשה עשרונים ,שלא היתה שם מדה
גדולה מעשרון :אלא מודדן עשרונות  -כל
עשרון עשרון בפני עצמו :הכי גרסינן ,חצי
עשרון מה היה משמש שבו היה מודד לחביתי
כהן גדול  -והכי פירושא ,לחביתי כהן גדול
מביא מביתו עשרון שלם ,וחוצהו בחצי עשרון
שבמקדש ,ולש כל חצי עשרון בפני עצמו,
ועושה מכל חצי עשרון שש חלות ,שהן לשני
חצאי עשרון שתים עשרה חלות ,ואופה כולן
ביחד ,ואחר כך מחלק כל חלה לשנים,
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חק לישראל – פרשת פקודי יום ה'
ומקריב שנים עשר חצאין בבוקר ושנים עשר
חצאין בערב ,וקודם שיקריב פותת אותן
לפתין כזית ,וכופל כל פתיתה לשנים ואינו

מבדית .אבל פתיתת כל שאר מנחות אע"פ
שפתין שלהן כזית ,כופל אותן לשנים ושנים
לארבעה ומבדיל ,כדתנן לעיל בפרק ו':

ישית הַ ִהין,
וש ִל ִׁ
יו בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁשִ ,הין ,וַ חֲצִ י הַ ִהיןְׁ ּ ,
)ב( ׁ ֶשבַ ע ִמ ּדוֹ ת ׁ ֶשל לַ ח הָ ּ
יעזֶר ַּבר צָ דוֹ ק אוֹ ֵמר,
אֱל ֶ
יעית לֹגַ .ר ִּבי ִ
ור ִב ִ
יעית הַ ִהין ,לֹג ,וַ חֲצִ י לֹגְ ּ ,
ור ִב ִ
ְּ
יו בָ ִהיןַ ,עד ָּכאן לַ ּ ָפרַ ,עד ָּכאן לָ אַ יִ לַ ,עד ָּכאן לַ ּ ֶכבֶ שׂ ַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
ְׁשנָתוֹ ת הָ ּ
אוֹ ֵמר ,לֹא הָ יָה ׁ ָשם ִהין .וְ ִכי ֶמה הָ יָה הַ ִהין ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש אֶ ָּלא ִמ ָ ּדה יְ ֵת ָרה ׁ ֶשל לֹג
ומחֱצָ ה בַ בּ ֹקֶ ר וְ לֹג
ומחֱצָ ה הָ יְ ָתה ׁ ֶש ָּב ּה הָ יָה מוֹ ֵדד ְל ִמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ ל ,לֹג ּ ֶ
ּ ֶ
ומחֱצָ ה ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם:
ּ ֶ
רע"ב ) -ב( שנתות היו בהין  -לא היה שם
אלא הין ,ובו היו סימנים מסמרות או
פגימות :עד כאן לפר  -חצי ההין :עד כאן
לאיל  -שלישית ההין :עד כאן לכבש -
רביעית ההין .ואין הלכה כר' אליעזר :וכי
מה היה ההין משמש  -שלא היה במקדש
דבר שיהיה צריך להין שלם ,שלעולם לא

נצרכו להין אלא בשמן המשחה בימי משה
ואותו שמן עדיין הוא קיים ועומד ,ואם כן
לא היו צריכים להין :אלא מדה יתירה -
היתה שם להשלים השבע מדות :למנחת כהן
גדול  -היו לה שלשה לוגין שמן ,לוג ומחצה
שחרית ,ולוג ומחצה בין הערבים:

יעית ׁ ֶש ֶמן לַ ּנָזִ יר.
ור ִב ִ
יעית ַמיִ ם לַ ּ ְמצוֹ ָרעְ ּ ,
יעית ֶמה הָ יְ ָתה ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ׁ ֶשתְ ,ר ִב ִ
)ג( ְר ִב ִ
חֲצִ י לֹג ֶמה הָ יָה ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ,חֲצִ י לֹג ַמיִ ם לַ ּסוֹ ָטה ,וַ חֲצִ י לֹג ׁ ֶש ֶמן לַ ּתוֹ ָדהּ .ובַ לּ ֹג
שרוֹ ן נוֹ ֵתן לָ הּ ִׁש ּ ִׁשים לֹג.
הָ יָה מוֹ ֵדד ְלכָ ל הַ ּ ְמנָחוֹ ת .אֲ ִפלּ ּו ִמנְ חָ ה ׁ ֶשל ִׁש ּ ִׁשים ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן ,אֵ ין לָ הּ אֶ ָּלא
ַר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמרֲ ,א ִפלּ ּו ִמנְחָ ה ׁ ֶשל ִׁש ּ ִׁשים ִע ּ ָ ׂ
לשה
ֶאֱמר )ויקרא ד(ְ ,ל ִמנְ חָ ה וְ לֹג ׁ ָש ֶמןִׁ .ש ּ ׁ ָשה לַ ּ ָפר ,אַ ְר ָּב ָעה לָ אַ יִ לְׁ ,ש ׁ ָ
לֻ ּגָ ּהֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ומחֱצָ ה לַ ְמנוֹ ָרהֵ ,מחֲצִ י לֹג ְלכָ ל נֵר:
לשה ּ ֶ
לַ ּ ֶכבֶ שׂ ְׁ ,ש ׁ ָ
רע"ב ) -ג( רביעית מים למצורע  -דכתיב
)ויקרא יד( ושחט את הצפור האחת אל כלי
חרש על מים חיים ,למים שדם הצפור נראה
בהם ,ושיערו חכמים רביעית הלוג :רביעית
שמן לנזיר  -ללחם נזירות ,ורביעית לא קדיש
להיות כלי שרת משום רביעים מים של
מצורע ,דהא חוץ הוא .ולא משום לחם של
נזיר ,דאין לחם של נזיר קדוש אלא בשחיטת
הזבח .אלא מפני שבה היה מודד לחביתי כהן
גדול רביעית שמן לכל חלה וחלה ,שהן שתים
עשרה חלות ונסכיהן שלשה לוגין שמן :חצי
לוג מים לסוטה  -דכתיב )במדבר ה( ולקח
הכהן מים קדושים בכלי חרש ,חצי לוג מים
היה ממלא מן הכיור :חצי לוג שמן לתודה -
הלכה למשה מסיני .וכן רביעית של נזיר.
וחצילוג נמי לא משום חצי לוג מים של סוטה

וחצי לוג שמן של תודה הוא דקדוש להיות כלי
שרת ,אלא מפני שבו מחלק חצי לוג שמן לכל
נר ונר של מנורה :אין לה אלא לוגה  -לוג
אחד לכל ששים עשרון .ואין הלכה כרבי
אליעזר בן יעקב :ששה לוגים לפר  -דהיינו
חצי הין ,כדכתיב )שם טו( בלול בשמן חצי
ההין .וארבעה לאיל ,דהיינו שלישית ההין.
ושלשה לכבש ,דהיינו רביעית ההין .שההין
שנים עשר לוגין :מחצי לוג לכל נר  -שצריך
שיתן בה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב
עד בוקר .ושיערו חכמים חצי לוג שמן ללילי
תקופת טבת הארוכים .וכן היה נותן בכל נר
בכל לילה .ואם כבתה נפסלה אותה פתילה
והשמן מלהדליק בהן עוד ,אלא מסירן ונותן
חצי לוג שמן אחר ופתילה חדשה ומדליק:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת פקודי יום ה'
נִס ּ ֵכי ְכבָ ִ ׂשים ְּבנִ ְס ּ ֵכי ְכבָ ִ ׂשיםֶ ׁ ,של י ִָחיד
ילים ְּבנִ ְס ּ ֵכי פָ ִריםְ ,
)ד( ְמ ָע ְר ִבין נִ ְס ּ ֵכי אֵ ִ
ְּב ׁ ֶשל צִ בּ ּורֶ ׁ ,של יוֹ ם ְּב ׁ ֶשל אֶ ֶמ ׁש ,אֲבָ ל אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין נִ ְס ּ ֵכי ְכבָ שִׂ ים ְּבנִ ְס ּ ֵכי פָ ִרים
בוְּ ,כ ׁ ֵש ִריןִ .אם
ילים .וְ ִאם ְּבלָ לָ ן אֵ לּ ּו ִב ְפנֵי ַעצְ ָמן וְ אֵ לּ ּו ִב ִפנֵי ַעצְ ָמן וְ ְ
וְ אֵ ִ
נִת ָע ְר ּ
פולָ ה,
סול .הַ ּ ֶכבֶ ׁש הַ ָּבא ִעם הָ ע ֶ
ֹמר ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ִמנְ חָ תוֹ ְכ ּ
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא בָ לַ לָ ּ ,פ ּ
פולין:
יו נְ סָ כָ יו ְּכ ּ ִ
לֹא הָ ּ
רע"ב ) -ד( מערבין נסכי פרים  -מנחת
נסכי פר במנחת נסכי איל .לפי שבלילת
שתיהן שוה ,שני לוגים לעשרון .דהא תנן
לעיל ששה לוגין לפר ,וסולת הוי להו שלשה
עשרונים כדכתיב )שם( והקריב על בן הבקר
מנחה סולת שלשה עשרונים בלול בשמן חצי
ההין ,דהיינו ששה לוגין .ולאיל ארבעה לוגין,
וסולת שני עשרונים לאיל :נסכי כבשים -
שלשה לוגין לעשרון ,דכתיב עשרון אחד לכבש
האחד ,וכתיב בלול במשן כתית רביעית ההין,
דהיינו שלשה לוגין :ושל היום בשל אמש -
אם הביא אמש זבחו בלא נסכים .דקיימא לן
אדם מביא זבחו היום ונסכיו מכאן ועד
עשרה ימים .ואם היום הביא קרבן אחד ושני

נסכים עמו אחד בשבילו ואחד בשביל של
אמש ,מערבין יחד אם הקרבנות שוין ,שהיו
שניהם כבשים ,או אילים] ,או פרים[ ,או פר
ואיל :אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי
פרים ואילים  -לפי שמנחת פר ואיל חריבה
היא לגבי כבשים ,ובולעת הימנה ,ונמצאת של
כבש חסרה וזו יתירה :ואם בללן  -שכבר
הלכה מצות שמנן :כשרות  -כרבנן דפליגי
עליה דרבי יהודה בהקומץ רבה ואמרי חרב
שנתערב בבלול יקרב :ואם עד שלא בללן -
נתערבו :פסולות  -דבעינן ראוי לבילה,
וליכא ,דחסרה לה של כבש ושל איל יתירה:
אף על פי שמנחתו כפולה  -כדכתיב באמור
אל הכהנים ומנחתו שני עשרונים:

חוץ
יו נִ גְ ָ ּד ׁשוֹ תּ ,
יו בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,הָ ּ
)ה( ָּכל הַ ּ ִמ ּדוֹ ת ׁ ֶשהָ ּ
ומ ּדוֹ ת
רוצֵ יהֶ ן ק ֶֹד ׁשִ ּ .
גוֹ ְד ׁ ָש ּה ְלתוֹ כָ ּהִ .מ ּדוֹ ת הַ ַּלחֵ ּ ,ב ּ
ְ
רוצֵ יהֶ ן
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרִ ,מ ּדוֹ ת הַ ַּלח ק ֶֹד ׁשְ ,ל ִפיכָ ך ּ ֵב ּ
רוצֵ יהֶ ן חֹלַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,לֹא ִמ ּ ׁש ּום
ְל ִפיכָ ְך ּ ֵב ּ
וְ הַ יָּבֵ ׁש אֵ ינוֹ נ ְֶע ָּכר:
רע"ב ) -ה( שהיה גודשה בתוכה  -כשהיה
מחוק היה מחזיק כשאר עשרון גדוש.
ומתניתין רבי מאיר היא דאמר בריש פרקין
עשרון עשרון היה במקדש אחד מחוק ואחד
גדוש .ולית הלכתא כוותיה :בירוציהן  -גודשן.
דלח נמי איכא גודש פורתא :מדות הלח
בירוציהן קודש ומדות היבש בירוציהן חול -
בגמרא מפרש דהאי תנא סבר מדות הלח
נמשחו בין מבפנים בין מבחוץ ,הלכך שפת
הכלי מקדשן לבירוצין .מדות היבש נמשחו
מבפנים ולא נמשחו מבחוץ ,הלכך בירוצים
שאינן נוגיעם מבפנים במקום משיחתן לא
קדשי :רבי עקיבא אומר מדות הלח קודש -

ִמ ּ ׁ ֶשל כּ ֹהֵ ן ּגָ דוֹ לֶ ׁ ,שהָ יָה
רוצֵ יהֶ ן חֹלַ .ר ִּבי
הַ יָּבֵ ׁשֵ ּ ,ב ּ
ומ ּדוֹ ת הַ יָּבֵ ׁש חֹל,
ק ֶֹד ׁשִ ּ .
זֶה ,אֶ ָּלא ׁ ֶשהַ ַּלח נ ְֶע ָּכר,

דסבר מדות הלח נמשחו בין מבפנים בין
מבחוץ :מדות היבש חול  -דלא נמשחו כל
עיקר .ומיהו מה שמודדין בהן קדוש קדושת
הפה ,וגברא למאי דצריך מקדש בפה .בירוצין
לא מקדש להו דלא צריכי ליה :ר' יוסי אומר
לא משום זה  -ר' יוסי סבר אידי ואידי
נמשחו מבפנים ולא נמשחו מבחוץ .והכא
היינו טעמא ,משום דלח נעכר ,מה שבשולי
הכלי כשמוסיפין עליו נעכר ומתערב ונבלל
ועולה מלמעלה ,ונמצא שכבר קדשו הבירוצין
בתוך הכלי :והיבש אינו נעכר  -אלא
במקומו עומד ,הלכך מה שבפנים קדוש ,ומה
שבחוץ אינו קדוש:

שר וְ הַ ּ ֶפסַ ח
חוץ ִמן הַ ְּבכוֹ ר וְ הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂ
עונִ ין נְ סָ ִכיםּ ,
)ו( ָּכל קָ ְר ְּבנוֹ ת הַ ִּצבּ ּור וְ הַ יּ ִָחיד ְט ּ
עונִ ין נְ סָ ִכים:
וְ הַ חַ ּ ָטאת וְ הָ אָ ׁ ָשם ,אֶ ָּלא ׁ ֶשחַ ּ ָטאתוֹ ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרע וַ אֲ ׁ ָשמוֹ ְט ּ
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רע"ב ) -ו( חוץ מן הבכור והמעשר והפסח
והחטאת והאשם  -משום דכתיב בפרשת
נסכים )במדבר טו( לפלא נדר או בנדבה ,בא
בנדר ובנדבה טעון נסכים ,יצאו בכור ומעשר
ופסח וחטאת ואשם שהן באים חובה לא
לנדבה שאין טעונים נסכים .יכול אף חובות
הבאות מחמת הרגל ברגל כגון עולות ראיה
ושלמי חגיגה לא יהיו טעונות נסכים ,תלמוד
לומר או במועדיכם ,כל הבא במועדיכם
טעון נסכים .ושעירי חטאת שבאים חובה
לרגל אין טעונים נסכים ,דכתיב בפרשת
נסכים וכי תעשה בן בקר ,בן בקר בכלל היה,

בכלל ועשיתם אשה ,דמשמע כל אשה טעון
נסכים חוץ )מאשה( שמיעט ,ולמה יצא,
להקיש אליו ,מה בן בקר מיוחד שבא בנדר
ונדבה ,אף כל בא בנדר ונדבה ,יצאו שעירי
הרגלים שהן באות חטאות ,שאין חטאת בא
בנדר ונדבה ,שאינן טעונות נסכים :חטאתו
ואשמו של מצורע טעונים נסכים  -לפי
שאינן באים על חטא כשאר חטאות ואשמות.
וחטאת נזיר אינה טעונה נסכים משום דנזיר
חוטא הוא כדכתיב )שם ו( מאשר חטא על
הנפש ,שציער עצמו מן היין:

חוץ ִמן הַ ּ ָפר הַ ָּבא ַעל ָּכל הַ ּ ִמצְ וֹ ת,
)ז( ָּכל קָ ְר ְּבנוֹ ת הַ ִּצבּ ּור אֵ ין ָּבהֶ ם ְס ִמיכָ הּ ,
ירי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהָּ .כל קָ ְר ְּבנוֹ ת
רבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ף ְ ׂש ִע ֵ
ש ִעיר הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ֵּלחַ ִּ .
וְ ָ ׂ
חוץ ִמן הַ ְּבכוֹ ר ,וְ הַ ּ ַמעֲ ֵ ׂשר ,וְ הַ ּ ֶפסַ ח .וְ הַ ּיוֹ ֵר ׁש סוֹ ֵמךְ,
עונִ ים ְס ִמיכָ הּ ,
הַ ּי ִָחיד ְט ּ
ומ ִמיר:
ומ ִביא נְ סָ ִכיםֵ ּ ,
ּ ֵ
רע"ב ) -ז( פר הבא על כל המצות  -על
אחת מכל המצות .כגון הורו בית דין שחלב
מותר .וזהו פר העלם דבר של צבור
]שבויקרא[ ,וסמיכה כתיבא ביה )ויקרא ד(
וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר,
ושלשה מזקני בית דין היו סומכין עליו:
ושעיר המשתלח  -לעזאזל ,כתיב ביה )שם
טז( וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר
החי :שעירי עבודה זרה  -דכתיב בפרשת

שלח לך ,וכי תשגו וגו' .ואין הלכה כר'
שמעון :כל קרבנות היחיד טעונים סמיכה -
דעיקר סמיכה בקרבן יחיד הוא דכתיבא )שם
ג( וסמך ידו על ראש קרבנו :היורש סומך -
אם התנדב אביו בקרבן עולה ושלמים ומת,
בנו סומך עליו :ומביא נסכים  -של קרבן:
וממיר  -אם המירה בבהמה אחרת ,תמורתו
חלה עליה ושתיהן קדושות ,כאילו המירה
אביו:

סומא ,וְ נָכְ ִרי ,וְ הָ ֶעבֶ ד ,וְ הַ ּ ׁ ָש ִליחַ ,
חוץ ֵמחֵ ֵר ׁשׁ ,שוֹ טֶ ה ,וְ קָ ָטןָ ּ ,
)ח( הַ כּ ֹל סוֹ ְמ ִכיןּ ,
וב ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּסוֹ ְמ ִכין
ֹאשִּ ,ב ְׁש ּ ֵתי י ַָדיִ םִ ּ ,
וס ִמיכָ הְׁ ,שי ֵָרי ִמצְ וָ הַ ,על הָ ר ׁ
וְ הָ ִא ּ ׁ ָשהְ ּ .
יטה:
ׁשוֹ ח ֲִטין ,וְ ֵתכֶ ף ִל ְס ִמיכָ ה ְׁש ִח ָ
רע"ב ) -ח( חוץ מחרש שוטה וקטן  -לפי
שאין להם דעת :סומא  -דכתיב בפר העלם
דבר של צבור ,וסמכו זקני העדה ,והם
סנהדרי גדולה ,ובסנהדרין לא היה בהן
סומא ,כדמוכח במסכת סנהדרין ,והוא הדין
לכל שאר סמיכות שאין סומא יכול לסמוך:
ונכרי  -דכתיב דבר אל בני ישראל וגו' ,בני
ישראל סומכין ,ואין הנכרים סומכין :והעבד
והשליח  -דכתיב )ויקרא א( וסמך ידו ,ולא
יד עבדו ולא יד שלוחו :והאשה  -בני ישראל

סומכין ,ולא בנות ישראל סומכות :וסמיכה
שיירי מצוה  -דאינה מעכבת כפרה .ומיהו
מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר :בשתי
ידים  -דכתיב בשעיר המשתלח )שם טז(
וסמך אהרן את שתי ידיו ,זה בנה אב לכל
הסומכים שיהיו בשתי ידים :ובמקום
שסומכים שוחטים  -שאם סמך חוץ לעזרה,
חוזר וסומך בעזרה במקום שחיטה :ותיכף
לסמיכה שחיטה  -דכתיב וסמך ושחט:

נופָ ה ִמ ַּב ְּס ִמיכָ הֶ ׁ ,שאֶ חָ ד ֵמנִ יף ְלכָ ל הַ חֲבֵ ִרים
)ט ( ח ֶ
נופָ ה ּובַ ְּת ּ
ֹמר ַּב ְּס ִמיכָ ה ִמ ַּב ְּת ּ
ְ
נופָ ה נוֹ הֶ גֶת ְּבקָ ְר ְּבנוֹ ת
וְ אֵ ין אֶ חָ ד סוֹ ֵמך ְלכָ ל הַ חֲבֵ ִרים .וְ ח ֶ
נופָ הֶ ׁ ,שהַ ְּת ּ
ֹמר ַּב ְּת ּ
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וב ָדבָ ר
רוחַ חַ יִ ּים ּ ְ
ובקָ ְר ְּבנוֹ ת הַ ִּצבּ ּורַּ ,בחַ יִ ּים ּובַ ּ ְׁש ּ ִ
הַ יּ ִָחיד ּ ְ
חוטיןְּ ,ב ָדבָ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ ּ
רוחַ חַ יִ ּיםַ ,מה ּ ׁ ֶשאֵ ין ּ ֵכן ַּב ְּס ִמיכָ ה:
ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ ּ
רע"ב ) -ט( שאחד מניף לכל החברים -
שנתחברו להתנדב קרבן אחד .שכל קרבנות
נדבה יכולים להביא בשותפות .ואחד מניף על
ידי כולן .אבל כולן יחד אין יכולין להניף,
דהויא חציצה בין ידו של זה ולקרבן .וכהן
שמניח ידו תחת יד הבעלים ומניף והויא יד

גמרא

בעלים חציצה ,לא איכפת לן ,דהא עיקר
תנופה בבעלים :בקרבנות היחיד  -כגון חזה
ושוק של שלמים :ובקרבנות צבור  -כבשי
עצרת שטעונים תנופה חיים ושחוטים :בדבר
שיש בו רוח חיים  -קרבן בהמה :ובדבר
שאין בו רוח חיים  -כגון לחמי תודה ונזיר:

– מנחות דף מד' ע"א

תניא א"ר נתן אין לך כל מצוה קלה שכתובה בתורה שאין מתן שכרה
בעה"ז ולעה"ב איני יודע כמה צא ולמד ממצות ציצית מעשה באדם אחד
שהיה זהיר במצות ציצית שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד' מאות
זהובים בשכרה שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבע לה זמן כשהגיע זמנו
בא וישב על הפתח נכנסה שפחתה ואמרה לה אותו אדם ששיגר ליך ד'
מאות זהובים בא וישב על הפתח אמרה היא יכנס נכנס הציעה לו ז'
מטות שש של כסף ואחת של זהב ובין כל אחת ואחת סולם של כסף
ועליונה של זהב עלתה וישבה על גבי עליונה כשהיא ערומה ואף הוא
עלה לישב ערום כנגדה באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו נשמט וישב לו
על גבי קרקע ואף היא נשמטה וישבה על גבי קרקע אמרה לו גפה של
רומי שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי אמר לה העבודה
שלא ראיתי אשה יפה כמותך אלא מצוה אחת ציונו ה' אלהינו וציצית
שמה וכתיב בה אני ה' אלהיכם שתי פעמים אני הוא שעתיד ליפרע ואני
הוא שעתיד לשלם שכר עכשיו נדמו עלי כד' עדים אמרה לו איני מניחך
עד שתאמר לי מה שמך ומה שם עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך
שאתה למד בו תורה כתב ונתן בידה עמדה וחילקה כל נכסיה שליש
למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה בידה חוץ מאותן מצעות ובאת לבית
מדרשו של ר' חייא אמרה לו רבי צוה עלי ויעשוני גיורת אמר לה בתי
שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים הוציאה כתב מידה ונתנה לו אמר
לה לכי זכי במקחך אותן מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר זה
מתן שכרו בעה"ז ולעה"ב איני יודע כמה:
רש"י על הגמרא
ציצית  -מצוה קלה עשה בעלמא :גפה של
רומי  -נשבעה בחיי המלך שהוא שרה של

רומי ל"א ע"ז :בפסוק אחרון  -של פרשה
)במדבר טו( כתי' ב' פעמים אני ה' אלהיכם
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אחד בראשו ואחד בסופו :שליש למלכות -
שיניחנה להתגייר :אותן מצעות  -לא מכרה
והביאתן והוא היה מתן שכרו בעה"ז :הוציאה

כתב מידה  -וספרה לו כל המאורע שלשם
שמים היא מתגיירת לפי ששמעה נס גדול של
חומר מצות שטפחו לו ד' ציציות על פניו:

זוהר – פקודי דף רסב' ע"ב
ול ִס ְט ָרא ָ ּדא,
קוד ׁ ָשאְ ּ .
עותא ְ ּד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ,וְ ֵר ּ ָ
חולָ קָ א ְ ּד ּ ְ
קָ ְר ְּבנָא כּ ָֹּלא ְל ִס ְט ָרא ָ ּדא ּ
הוא ִּבשְׂ ָרא
ינון חוֹ ִבין ,וְ חַ ּ ָט ִאין ְ ּד ִא ְתיְ ִ
יבו ְּבהוֹ ָדאָ ה ַעל הַ ּ
יה ּ
חולָ קָ א ְ ּד ִא ּ ּ
הוא ּ
הַ ּ
ָ
הו לֶ חֶ ם וְ גוֹ 'ִּ .כי
ְּדקָ ְר ְּבנָאְּ .כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי כה( ִאם ָר ֵעב שׂ וֹ נַאֲך הַ אֲ ִכילֵ ּ
ימנִ ְ
יך )אסתר ה( ָי ֹבא הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ הָ ָמן אֶ ל הַ ּ ִמ ְׁש ּ ֶתה .ז ַָּכאָ ה
גֶ חָ ִלים אַ ּ ָתה חוֹ ֶתה וְ גוֹ ' ,וְ ִס ָ
ְ
יה ְל ֵמהַ ך ְּבאֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט:
יהו ַמאן ְ ּדי ַָדע אָ ְרחֵ ּ
ִא ּ
יה ְ ּדלָ א ִא ְב ֵריְּ .בגִ ין
יהַ ,טב לֵ ּ
אר ּ
וְ כָ ל ַמאן ְ ּדלָ א י ַָדע ְלסַ ְ ּד ָרא ְׁשבָ חָ א ְ ּד ָמ ֵ
ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
ֲשבָ ה,
ילא) .בגין דאצטריך צלותא( ִמ ּגוֹ ַמח ׁ ָ
יהו ְׁשלָ ָמא ְל ֵע ָּ
יך צְ לוֹ ָתא ְ ּד ִא ּ
ילא,
חודא ְל ֵע ָּ
ורא וְ יִ ּ ָ
ימו וְ ִק ּ ׁש ּ ָ
עותא ְ ּד ִל ָּבא ,וְ קָ לָ אִ ּ ,
ור ּ ָ
ְּ
ומ ָּלה ְ ּד ִ ׂש ְפוָ וןְ .ל ֶמ ְע ַּבד ְׁש ִל ּ
ילא ְל ַת ּ ָתא ,הָ ִכי ִאצְ ְט ִריךְ
ימו ֵמ ֵע ָּ
יהו ְל ֵע ָּ
ילאְּ .כגַ וְ ונָא ְ ּדנ ְָפקָ א ְׁש ִל ּ
ְּכגַ וְ ונָא ְ ּד ִא ּ
ילאְ ,לקַ ּ ְׁש ָרא ִק ְׁש ָרא ַּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת:
ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
ומ ָּלהִ .א ֵּלין
עותא .וְ קָ לָ אִ ּ .
ֲשבָ ה .וְ ֵר ּ ָ
ישרַ ,מח ׁ ָ
כון ְּבאֹ ַרח ֵמ ׁ ַ
ָרזָא ְלחַ ְב ַריָּיא ְ ּדיֵהַ ּ
הו
ידו ּ ֻכ ְ ּל ּ
הו ַּכח ֲָדאִ ,א ְת ָע ִב ּ
ירו ִק ְׁש ִרין ּ ֻכ ְ ּל ּ
אַ ְר ַּבע ְמקַ ְׁש ִרין ִק ְׁש ִריןְ .לבָ ַתר ְק ִׁש ּ
הו ְלבָ ַתר אַ ְר ָּב ָעה
ידו ּ ֻכ ְ ּל ּ
יהו ְׁש ִכינְ ּ ָתא ,וְ ִא ְת ָע ִב ּ
ְר ִתיכָ א ח ֲָדאְ ,לאַ ְׁש ָראָ ה ָעלַ יְ ּ
ְ
ינון ִק ְׁש ִרין ִע ָּל ִאין:
הוְׁ ּ ,
יהוְּ ,בכָ ל ִא ּ ּ
וש ִכינְ ּ ָתא ִא ְס ְּת ִמיך ָעלַ יְ ּ
סַ ְמ ִכין ְל ִא ְת ַע ְּט ָרא ְּב ּ
ֲשבָ ה ,אַ ּ ִפיק קָ לָ א
עותא ְ ּדנ ִָפיק ִמ ּגוֹ ַמח ׁ ָ
עותא) ,רעותא אפיק כלא( ְר ּ ָ
ֲשבָ ה אַ ּ ִפיק ְר ּ ָ
ַמח ׁ ָ
ילא,
הוא קָ לָ א ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַמע ,סָ ִליק ְלקַ ּ ְׁש ָרא ִק ְׁש ִרין ִמ ּ ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַמע ,וְ הַ ּ
ְ
ילא
ומ ִׁשיך ִּב ְרכָ אן ֵמ ֵע ָּ
יהו קָ ִׁשיר ִק ְׁש ִרין ּ ָ
הֵ יכָ ִלין ּ ַת ּ ָת ִאין ְּב ִע ָּל ִאין .קָ לָ א ְ ּד ִא ּ
יש ּו ,סָ ִמ ְ
יך ִא ֵּלין אַ ְר ָּב ָעה סַ ְמ ִכין:
ְל ַת ּ ָתא ִּב ְל ִח ׁ
אֲתר ְ ּדכ ָֹּלא
ָ
ורא,
יומא ְ ּד ִק ּ ׁש ּ ָ
יכו ְּב ִס ּ ָ
עותא .קָ לָ אִ ּ .
ור ּ ָ
ֲשבָ הְ ּ .
ַמח ׁ ָ
ומ ָּלהְ .ס ִמ ּ
הו חַ ד:
ִא ְתקָ ׁ ַשר ּ ֵביהּ ַּכח ֲָדא ,וְ ִא ְת ָע ִביד ּו ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ
יכין ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת,
יה ,וְ סָ ִמיך ְס ִמ ִ
אר ּ
יהו ַּבר נ ָׁש ְ ּדקָ ׁ ַשר ִק ְׁש ִרין ְ ּד ָמ ֵ
ַז ָּכאָ ה ִא ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
יהו ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ּ ,
וְ ִא ְת ַּכוָ ון ְּבכָ ל הָ נֵי ִמ ִ ּלין ְ ּדקַ ְ
אמ ָרן .ז ַָּכאָ ה ִא ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)טז( משבעה ימים במרחשון שואלין את הגשמים בברכת שנים כל זמן שמזכיר הגשם
במה דברים אמורים בארץ ישראל אבל בשנער ובסוריא ובמצרים ובמקומות הסמוכות
לאלו והדומין להן שואלין את הגשמים ביום ששים אחר תקופת תשרי:
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)יז( מקומות שהן צריכין לגשמים בימות החמה כגון איי הים הרחוקים שואלין את
הגשמים בעת שהן צריכין להן בשומע תפלה ומקומות שהן עושין יום טוב שני ימים
אומר מוריד הגשם בתפלת מוסף של יום ראשון של שמיני עצרת ומתפלל והולך כל
ימות הגשמים:

ð"òì

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