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חק לישראל – פרשת תרומה יום ה'
תורה -

שמות פרק כה'

אֲשר ַעל
)כב( וְ נוֹ ַע ְד ִּתי ְל ָך ׁ ָשם וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִא ְּת ָך ֵמ ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ִמ ֵּבין ְׁשנֵי הַ ְּכ ֻר ִבים ׁ ֶ
אֲשר אֲצַ ֶ ּוה אוֹ ְת ָך אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כב( וְ נוֹ ַע ְד ִּתי ְל ָך ׁ ָשם
אֲ רוֹ ן הָ ֵע ֻדת אֵ ת ָּכל ׁ ֶ

ֲשר אֲ צַ ֶ ּוה
וְ ִד ַּב ְר ִּתי ִא ְּת ָך מֵ ַעל הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ִמ ּ ֵבין ְׁשנֵי הַ ְּכ ֻר ִבים אֲ ׁ ֶשר ַעל אֲ רוֹ ן הָ עֵ ֻדת אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
ימ ִרי לָ ְך ּ ַת ּ ָמן ֶוא ֱַמ ּ ֵלל ִע ּ ָמ ְך ֵמ ִע ָּלוֵי כַ ּ ֻפ ְר ּ ָתא ִמ ּ ֵבין ְּת ֵרין ְּכרוּבַ ּיָא דִּ י ַעל
ַמן ֵמ ְ
אוֹ ְת ָך אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כב( ֶו ֱאז ּ ֵ
אֲרוֹ נָא ְדסַ הֲ ד ּו ָתא יָת ָּכל דִּ י אֱפַ ֵּקד י ָָת ְך ְלוָ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

ית ׁ ֻש ְלחָ ן עֲ צֵ י ִׁש ִּטים אַ ּ ָמ ַתיִ ם אָ ְרכּ וֹ וְ אַ ּ ָמה ָר ְחבּ וֹ וְ אַ ּ ָמה וָ חֵ צִ י ק ָֹמתוֹ :
)כג( וְ ָעשִׂ ָ
ית ׁ ֻש ְלחָ ן עֲ צֵ י ִׁש ִּטים אַ ּ ָמ ַתיִ ם אָ ְר ּכוֹ וְ אַ ּ ָמה ָר ְחבּ וֹ וְ אַ ּ ָמה וָ חֵ צִ י ק ָֹמתוֹ :
וְ ָעשִׂ ָ

)כג(

)כג( וְ ַת ְע ּ ֵבד ּ ָפתוֹ ָרא

יה:
ֵיה וְ אַ ּ ְמ ָתא וּפַ ְל ָּגא רו ֵּמ ּ
יה וְ אַ ּ ְמ ָתא ְפ ָתי ּ
דְּ אָ עֵ י ִׁש ִּטין ּ ַת ְר ּ ֵתין אַ ּ ִמין אֻ ְר ּ ֵכ ּ

ית אֹ תוֹ זָ ָהב ָטהוֹ ר
ית לּ וֹ זֵר זָהָ ב סָ ִביב) :כד( וְ צִ ּ ִפ ָ
ש ָ
ית אֹ תוֹ זָהָ ב ָטהוֹ ר וְ ָע ִ ׂ
)כד( וְ צִ ּ ִפ ָ
וְ ָעשִׂ ָ
יה זֵיר דִּ ְדהַ ב ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
יה דְּ הַ ב דְּ כֵ י וְ ַת ְע ּ ֵבד לֵ ּ
ָת ּ
ית לּ וֹ זֵר זָ הָ ב ָס ִביב) :כד( וְ ַתחֲפֵ י י ֵ
ית
ית זֵר זָהָ ב ְל ִמ ְס ּ ַג ְר ּתוֹ סָ ִביב) :כה( וְ ָעשִׂ ָ
ית לּ וֹ ִמ ְס ּ ֶג ֶרת טֹפַ ח סָ ִביב וְ ָע ִ ׂש ָ
)כה( וְ ָעשִׂ ָ
יה ּ ֻפ ְׁש ָּכא
יה ְּג ַדנְ פָ א רו ֵּמ ּ
ית זֵר זָ הָ ב ְל ִמ ְס ּ ַג ְר ּתוֹ סָ ִביב) :כה( וְ ַת ְע ּ ֵבד לֵ ּ
לּ וֹ ִמ ְס ּג ֶֶרת טֹפַ ח ָס ִביב וְ ָעשִׂ ָ
יה ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר וְ ַת ְע ּ ֵבד זֵיר דִּ ְדהַ ב ִלגְ ַדנְ פֵ ּ

אֲשר
ית לּ וֹ אַ ְר ַּבע ַט ְּבעֹת זָהָ ב וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ת הַ ּ ַט ָּבעֹת ַעל אַ ְר ַּבע הַ ּ ֵפאֹ ת ׁ ֶ
)כו( וְ ָע ִ ׂש ָ
ית לּ וֹ אַ ְר ַּבע ַט ְ ּבעֹת ָזהָ ב וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ת הַ ּ ַט ָּבעֹת ַעל אַ ְר ַּבע הַ ּ ֵפאֹ ת
ְלאַ ְר ַּבע ַרגְ לָ יו) :כו( וְ ָעשִׂ ָ
ֲשר ְלאַ ְר ַּבע ַרגְ לָ יו:
א ֶׁ

יה אַ ְר ַּבע ִעזְ קָ ן דִּ ְדהָ ב וְ ִת ּ ֵתן יָת ִעזְ קָ ָתא ַעל אַ ְר ַּבע זִ וְ י ָָתא דִּ י ְלאַ ְר ַּבע
)כו( וְ ַת ְע ּ ֵבד לֵ ּ

ַרגְ לוֹ ִהי:

רש"י
)כב( ונועדתי  -כשאקבע מועד לך לדבר
עמך אותו מקום אקבע למועד שאבא שם
לדבר אליך :ודברתי אתך מעל הכפרת -
ובמקום אחר הוא אומר )ויקרא א( וידבר ה'
אליו מאהל מועד לאמר זה המשכן מחוץ
לפרכת נמצאו שני כתובים מכחישים זה את
זה בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם
)במדבר ז( ובבא משה אל אהל מועד וישמע
את הקול מדבר אליו מעל הכפרת וגו' משה
היה נכנס למשכן וכיון שבא בתוך הפתח קול
יורד מן השמים לבין הכרובים ומשם יוצא
ונשמע למשה באהל מועד :ואת כל אשר
אצוה אותך אל בני ישראל  -הרי וי"ו זו
יתירה וטפלה וכמוהו הרבה במקרא וכה

תפתר ואת אשר אדבר עמך שם את כל אשר
אצוה אותך אל בני ישראל הוא:
)כג( קמתו  -גובה רגליו עם עובי השלחן
)פסחים קט(:
)כד( זר זהב  -סימן לכתר מלכות שהשולחן
שם עושר וגדולה כמו שאומרים שולחן
מלכים:
)כה( מסגרת  -כתרגומו גדנפא ונחלקו חכמי
ישראל בדבר יש אומרים למעלה היתה סביב
לשולחן כמו לבזבזין שבשפת שולחן שרים ויש
אומרים למטה היתה תקועה מרגל לרגל
בארבע רוחות השולחן ודף השולחן שוכב על
אותה מסגרת :ועשית זר זהב למסגרתו -
הוא זר האמור למעלה ופירש לך כאן שעל
המסגרת היתה:
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ה'
נביא

– מלכים א' פרק ו' טו'-יט'

)טו( וַ ִּיבֶ ן אֶ ת ִקירוֹ ת הַ ַּביִ ת ִמ ַּביְ ָתה ְּבצַ ְלעוֹ ת א ֲָרזִ ים ִמ ַּק ְרקַ ע הַ ַּביִ ת ַעד ִקירוֹ ת
הַ ִּס ּ ֻפן צִ ּ ָפה עֵ ץ ִמ ָּביִ ת וַ יְ צַ ף אֶ ת קַ ְרקַ ע הַ ַּביִ ת ְ ּבצַ ְלעוֹ ת ְ ּברוֹ ִׁשים) :טו( ובנא ית
כותלי ביתא מלגאו במחיצת ארזיא מארעית ביתא עד כותליא עד מטי שמי שריתא
חפי נסרין דארזא מלגיו וחפא ית אושי ביתא במחיצת בירון:

ותי } ִמיּ ְַר ְּכ ֵתי{ הַ ַּביִ ת ְּבצַ ְלעוֹ ת א ֲָרזִ ים ִמן הַ ַּק ְרקַ ע
מה ִמ ּי ְַר ְּכ ֵ
ש ִרים אַ ּ ָ
)טז( ִּיבֶ ן אֶ ת ֶע ְ ׂ
ַעד הַ ִ ּקירוֹ ת וַ ִּיבֶ ן לוֹ ִמ ַּביִ ת ִל ְד ִביר ְלק ֶֹד ׁש הַ ּק ֳָד ִׁשים) :טז( ובנא ית סררין אמין
מסיפי ביתא במחיצת ארזיא מן אושיא עד כתליא ובנא ליה מלגיו לבית כפורי לקודש
קודשיא:
)יז( וְ אַ ְר ָּב ִעים ָּבאַ ּ ָמה הָ יָה הַ ָּביִ ת הוּא הַ הֵ יכָ ל ִל ְפנָי) :יז( וארבעין אמין הוי ביתא הוא
היכלא לקבליה:

ימה ִמ ְקלַ ַעת ּ ְפקָ ִעים ו ְּפטו ֵּרי צִ ִּצים הַ כּ ֹל אֶ ֶרז אֵ ין אֶ בֶ ן
)יח( וְ אֶ ֶרז אֶ ל הַ ַּביִ ת ּ ְפנִ ָ
נִ ְראָ ה) :יח( ונסרין דארזא חפי ביתא מלגיו וגלף חיזו ביעין ואטונין שושנין כל ביתא
חפי נסרין דארזא לית אבנא מתחזיא:

שם אֶ ת אֲ רוֹ ן ְּב ִרית יְ הֹוָ ה) :יט( ובית
ימה הֵ ִכין ְל ִת ּ ֵתן ׁ ָ
)יט( ו ְּד ִביר ְּבתוֹ ְך הַ ַּביִ ת ִמ ּ ְפנִ ָ
כפורי מגו ביתא מלגיו אתקין למתן תמן ית ארון קימא דיי:

רש"י
)טו( מביתה בצלעות ארזים  -קירות ארז
אצל קיר האבן ,כדי לטוח עליו זהב ,כמו
שהוא אומר למטה )פסוק כא( :ויצף שלמה
את הבית פנימה זהב סגור ,ואי אפשר לטוח
זהב על גבי האבנים ,כי אם בעצים
ובמסמרות .קירות הספון  -קירות העלייה.
את קרקע הבית  -הרצפה כולה:
)טז( את עשרים אמה מירכתי הבית -
עשרים שהן מסוף ההיכל והלאה ,והעשרים
שבסוף הבית ,הן של בית הכפורת )דהיינו
קדשי הקדשים( .עד הקירות  -עד התקרה,
עשה קיר ארז לכסות קיר האבן ,לטוח עליו
זהב .ויבן לו  -אותם עשרים אמה .מבית
לדביר  -לפנים ממחיצת אמה טרקסין,
המפסקת בין ארבעים לעשרים ,ואותה
מחיצה קרויה דביר .לקדש הקדשים  -הבדילן
לאותן עשרים אמה:
)יז( ההיכל לפני  -לפני הדביר לצד החוץ:

)יח( וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים -
פירוש ,ואותם קירות ארזים שעשה אל הבית
פנימה ,לכסות קיר האבן ,קלוע היה בציורי
קליעות וצורות פקעים ,כמין כפתורים,
פקעים  -למויישייל"ש בלע"ז .ופטורי צצים
 תרגם יונתן :ואטונין שושנין ,צורתשלשלאות .פטורי  -לשון חבלים ,כלשון
גמרא ,כמו )מועד קטן כט א; ברכות ח א(
כפיטורי בפי ושט .צצים  -לשון פרחים,
כמו)במדבר יז כג( :ויצץ ציץ ,חבלים ופרחים.
ומנחם חברו :פטורי ,לשון )שמות יג יב( :פטר
רחם וכמו )תהלים כב ח( יפטירו בשפה .הכל
ארז אין אבן נראה  -תי' יונתן כל ביתא חפי
נסרין דארזא לית אבנא מתחזיא .מקלעת
פקעים  -תרגם יונתן :גלף חיזו ביעין
)פירוש ,חקוק כדמות ביצים עגולים(:
)יט( ודביר בתוך הבית  -מחיצת אמה
טרקסין .לתתן  -כמו לתת:
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ה'
כתובים

 -משלי פרק פרק יז יז'-כא'

ְּבכָ ל ֵעת אֹ הֵ ב הָ ֵר ַע וְ אָ ח ְלצָ ָרה יִ ָ ּולֵ ד:

)יז(
מתיליד:

)יז( בכל עדן גברא רחים הוא ואחא לעקתא

)יח( אָ ָדם חֲסַ ר לֵ ב ּתֹקֵ ַע ָּכף ע ֵֹרב עֲ ֻר ָּבה ִל ְפנֵי ֵר ֵעה ּו:

)יח( בר נש חסיר רעינא משלם ידיה

וערב ערבותא על חבריה:

יה ּ ִפ ְתחוֹ ְמבַ ּ ֶק ׁש ׁ ָשבֶ ר:
אֹ הֵ ב ּ ֶפ ׁ ַשע אֹ הֵ ב ַמ ָ ּצה ַמגְ ִּב ַּ

)יט( דרחם חובא רחם מצותא

ִע ּ ֶק ׁש לֵ ב לֹא יִ ְמצָ א טוֹ ב וְ נ ְֶה ּ ַפ ְך ִּב ְל ׁשוֹ נוֹ יִ ּפוֹ ל ְּב ָר ָעה:

)כ( מן דעקים לביה לא משכח

)יט(
ומרים תרעיה בעי תברא:

)כ(
טבתא ודמתהפך בלשניה נפל בבישתא:

אֲבי נָבָ ל:
)כא( יֹלֵ ד ְּכ ִסיל ְלתוּגָ ה לוֹ וְ לֹא יִ ְ ׂש ַמח ִ

)כא( דמוליד סכלא חמוצא דיליה ולא חדי

אבוי דטפשא:

רש"י
)יז( בכל עת אוהב הרע  -לעולם הוי אוהב
רעים לקנות אוהבים .ואח לצרה יולד  -לעת
הצרה יולד לך הרע כאח לעזור לך ולהשתתף
בצרתך:
)יח( אדם חסר לב תוקע כף  -ערבות ממון,
ד"א תוקע כף לאפיקורסים כדי ללכת

משנה

בדרכיהם והרי כבר .עורב ערובה לפני רעהו
 כבר ערב להקב"ה לשמור מצותיו:)יט( אוהב פשע  -לפשוע בחבירו .אוהב
מצה  -להתקוטט ולריב .מגביה פתחו -
מדבר בגאוה כמו שמור פתחי פיך )מיכ' ז(:

– מנחות פרק ה'

)א( ָּכל הַ ּ ְמנָחוֹ ת ָּבאוֹ ת ַמ ָ ּצה ,חוּץ ֵמחָ ֵמץ ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָדה ו ְּׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ םֶ ׁ ,שהֵ ן ָּבאוֹ ת
חָ ֵמץַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרׂ ְ ,שאוֹ ר בּ וֹ ֶדה לָ הֶ ן ִמ ּתוֹ כָ ן ו ְּמחַ ּ ְמצָ ןַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר,
אַ ף ִהיא אֵ ינָהּ ִמן הַ ּ ֻמ ְבחָ ר ,אֶ ָּלא ֵמ ִביא אֶ ת הַ ּ ְשׂ אוֹ ר ,וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך הַ ּ ִמדָּ ה,
ו ְּמ ַמ ֵּלא אֶ ת הַ ּ ִמדָּ ה .אָ ְמר ּו לוֹ  ,אַ ף ִהיא הָ יְ ָתה חֲסֵ ָרה אוֹ יְ ֵת ָרה:
רע"ב ) -א( כל המנחות באות מצה חוץ
מחמץ שבתודה  -דכתיב )שם ז( על חלות
לחם חמץ :ושתי הלחם  -דכתיב )שם כג(
חמץ תאפינה :שאור היה בודה להן מתוכן -
מתוך עשרון דתודה ושתי הלחם היה מוציא
שאור ,שהיה לש מן הסולת מעט לאחר
שנמדד וטומנו בסולת ומתחמץ מאליו וממנו
מחמץ השאר ,שממקום אחר לא היה יכול
להביא שלא תהא מנחה יתירה :היא אינה מן
המובחר  -שאינה מחמצת יפה .לפי שאין לה
שאור מחומץ יפה :אלא מביא שאור -

שמחומץ יפה מתוך ביתו ,ונותן לתוך העשרון,
ומוסיף וממלא סולת :אף היא היתה חסרה
או יתרה  -כגון אם השאור עבה ומגובל
בקושי עם מעט מים ,אינו מחזיק נפח גדול
כאילו היה קמח ונמצא העשרון יותר ,לפי
שאם לא היה שאור מגובל היה נפחו גדול
מעכשיו .ואם אינו מגובל יפה שנתן בו מים
הרבה ,נמצא נפחו גדול משאילו היה קמח
ונמצא עשרון חסר ,שאם לא בשביל המים לא
יהיה מלא .והלכה כרבי יהודה:

)ב( ָּכל הַ ּ ְמנָחוֹ ת נְ לוֹ ׁשוֹ ת ְּבפוֹ ְׁש ִרין .ו ְּמ ׁ ַש ּ ְמ ָרן ׁ ֶשלּ ֹא ַיח ֲִמיצ ּו .וְ ִאם הֶ ח ֱִמיצ ּו
אֲשר ּ ַת ְק ִריב ּו לַ ה'
ֶאֱמר )ויקרא ב(ָּ ,כל הַ ּ ִמנְ חָ ה ׁ ֶ
ְׁשי ֶָריהָ  ,עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶ ׂשהֶ ׁ ,ש ּנ ַ
יש ָת ּה ,וְ ַעל עֲ ִריכָ ָת ּה ,וְ ַעל א ֲִפיּ ָָת ּה:
לֹא ֵת ָע ֶׂשה חָ מֵ ץ .וְ חַ יּ ִָבים ַעל ִל ׁ ָ
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רע"ב ) -ב( שנאמר כל המנחה אשר
תקריבו לה' לא תעשה חמץ  -ארישא קאי
דקתני ומשתמרות שלא יחמיצו ,וקודם קמיצה
משתעי .ושיירי ילפינן מקרא אחרינא דכתיב
)ויקרא ו( לא תאפה חמץ חלקם ,אף חלקם
של כהנים שהם שיירי המנחה שנשארו מן
הקומץ ,אף זה לא תאפה חמץ .ובחמצץ דוקא
הוזהרו על השירים .אבל מותר ללוש אותם
בדבש ולטגנן בו :עריכתה  -שמתעסק בה
בידים אחר לישה .וחייבין על כל אחת ואחת.

לפי שנאמר לא תעשה חמץ ,יכול לא יהא
חייב אלא אחת ,תלמוד לומר לא תאפה,
אפייה בכלל היתה ולמה יצאת ,להקיש אליה,
מה אפייה מיוחדת שהיא מעשה יחידי וחייבין
עליה בפני עצמה ,אף אני אביא לישתה
ועריכתה וכל מעשה יחידי שבה ,לאתויי
קיטוף שהוא מעשה יחידי וחייבין עליה תפני
עצמה .וקיטוף הוא שמחליק פניה במים
ואע"ג דלא מחזי כל כך מעשה:

)ג( י ֵׁש ְטעוּנוֹ ת ׁ ֶש ֶמן ו ְּלבוֹ נָהֶ ׁ ,ש ֶמן וְ לֹא ְלבוֹ נָהְ ,לבוֹ נָה וְ לֹא ׁ ֶש ֶמן ,לֹא ׁ ֶש ֶמן וְ לֹא
ְלבוֹ נָה .וְ אֵ לּ ּו ְטעוּנוֹ ת ׁ ֶש ֶמן ו ְּלבוֹ נָהִ ,מנְ חַ ת הַ ּסֹלֶ ת ,וְ הַ ּ ַמחֲבַ ת ,וְ הַ ּ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת,
יקיןִ ,מנְ חַ ת כּ ֹהֲנִ ים ,ו ִּמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן ָמ ִׁשיחַ  ,ו ִּמנְ חַ ת גּ וֹ יִ ם ,ו ִּמנְ חַ ת
וְ הַ חַ לּ וֹ ת ,וְ הָ ְר ִק ִ
נ ִָׁשים ,ו ִּמנְ חַ ת הָ ע ֶֹמרִ .מנְ חַ ת נְסָ ִכין ְטע ּונָה ׁ ֶש ֶמן ,וְ אֵ ין ְטע ּונָה ְלבוֹ נָה .לֶ חֶ ם
הַ ּ ָפנִ ים ְטעוּן ְלבוֹ נָה ,וְ אֵ ין ְטעוּן ׁ ָש ֶמןְׁ .ש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ םִ ,מנְ חַ ת חוֹ טֵ א ,ו ִּמנְ חַ ת
ְקנָאוֹ ת ,לֹא ׁ ֶש ֶמן וְ לֹא ְלבוֹ נָה:
רע"ב ) -ג( מנחת סולת  -המתנדב מנחה
סתם ,מצביא סולת ושמן ולבונה ובוללה
וקומצה כמו שהיא קודם אפייה .ובדידה כתיב
שמן ולבונה .וכל הני אחריני גמרי ממנחת
סולת דכתיב בה נפש ,דמשמע דכל מנחת
יחיד טעונה שמן ולבונה :והחלות והרקיקין
 למנחת מאפה תנור קרי החלות והרקיקין.דאי בעי חלות מייתי ,ואי בעי רקיקין מייתי:
ומנחת כהנים  -כהן שהתנדב אחת מחמש
מנחות הללו :מנחת כהן משיח  -מנחת
חביתין :גוי  -מתנדב מנחה כדילפינן מאיש

איש ,מלמד שהנכרים מביאין נדרים ונדבות
כישראל :ומנחת נשים  -אשה שהתנדבה
מנחה :ומנחת נסכים  -לא בעי לבונה ,דשמן
נאמר בה ולא לבונה :ולחם הפנים  -כתיב
ביה )ויקרא כד( ונתת על המערכת לבונה
זכה .ולא כתיב ביה שמן :שתי החלות  -של
עצרת .לא הוזכר בהן לא שמן ולא לבונה:
מנחת חוטא ומנחת קנאות  -בהדיא כתיב
בהו )שם ה( לא ישים עליה שמן ולא יתן
עליה לבונה:

)ד( וְ חַ ּיָב ַעל הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ִּב ְפנֵי ַעצְ מוֹ  ,וְ ַעל הַ ְ ּלבוֹ נָה ִּבפְ נֵי ַעצְ ָמ ּה .נ ַָתן ָעלֶ יהָ ׁ ֶש ֶמן,
שה .נ ַָתן
ּ ְפסָ לָ ּהְ .לבוֹ נָה ,יִ ְל ְקטֶ ּנָה .נ ַָתן ׁ ֶש ֶמן ַעל ְׁש ָי ֶריהָ  ,אֵ ינוֹ עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶ ׂ
ּ ֶכ ִלי ַעל ַּג ּ ֵבי כֶ ִלי ,לֹא ְפסָ לָ ּה:
רע"ב ) -ד( וחייב על השמן  -אם נתנו על
מנחת חוטא או על מנחת קנאות :נתן כלי -
שיש בו שמן :על גבי כלי  -של מנחת חוטא:
לא פסלה  -ולא אמרינן הרי עבר על מה

שכתוב בתורה שלא ישים עליה שמן ,שלא
הזהירה תורה אלא שלא יתן השמן לתוך
הסולת או לתוך הקמח:

)ה( י ֵׁש ְטעוּנוֹ ת הַ ָּג ׁ ָשה וְ אֵ ינָן ְטעוּנוֹ ת ְּתנוּפָ הְּ ,תנוּפָ ה וְ לֹא הַ ָּג ׁ ָשה ,הַ ָּג ׁ ָשה
ו ְּתנוּפָ ה ,לֹא ְתנוּפָ ה וְ לֹא הַ ָּג ׁ ָשה .אֵ לּ ּו ְטעוּנוֹ ת הַ ָּג ׁ ָשה וְ אֵ ינָן ְטעוּנוֹ ת ְּתנוּפָ ה,
יקיןִ ,מנְ חַ ת כּ ֹהֲנִ יםִ ,מנְ חַ ת
ִמנְ חַ ת הַ ּסֹלֶ ת ,וְ הַ ּ ַמחֲבַ ת ,וְ הַ ּ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת ,וְ הַ חַ לּ וֹ ת ,וְ הָ ְר ִק ִ
כּ ֹהֵ ן ָמ ִׁשיחַ ִ ,מנְ חַ ת גּ וֹ יִ םִ ,מנְ חַ ת נ ִָׁשיםִ ,מנְ חַ ת חוֹ טֵ אַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,מנְ חַ ת
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כּ ֹהֲ נִ יםִ ,מנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן ָמ ִׁשיחַ  ,אֵ ין ָּבהֶ ן הַ ָּג ׁ ָשהִ ,מ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ן ְק ִמיצָ ה .וְ כֹל ׁ ֶשאֵ ין
ָּבהֶ ן ְק ִמיצָ ה ,אֵ ין ָּבהֶ ן הַ ָּג ׁ ָשה:
רע"ב ) -ה( טעונות הגשה  -בחודה של
קרן דרומית מערבית ,כדכתיב )שם ב(
והגישה אל המזבח :והחלות והרקיקין -
מנחת מאפה תנור :מנחת כהנים  -שהיא

כולה כליל :וכל שאין בה קמיצה  -להתיר
השיריים מן המנחה לכהנים ,אין בהן הגשה.
ואין הלכה כר' שמעון:

)ו( אֵ לּ ּו ְטעוּנִ ין ְּתנוּפָ ה וְ אֵ ין ְטעוּנִ יןהַ ָּג ׁ ָשה ,לֹג ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ְמצוֹ ָרע וַ ֲא ׁ ָשמוֹ ,
יעזֶר ֶּבן יַעֲ קֹב ,וְ אֵ מו ֵּרי ׁ ַש ְל ֵמי י ִָחיד וְ חָ זֶה וְ ׁשוֹ ק
וְ הַ ִּבכּ ו ִּרים ְּכ ִדבְ ֵרי ַר ִּבי א ֱִל ֶ
ש ָראֵ ל אֲבָ ל לֹא בַ אֲ חֵ ִרים ,ו ְּׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם,
ׁ ֶש ָּלהֶ ן ,אֶ חָ ד אֲ נ ִָׁשים ,וְ אֶ חָ ד נ ִָׁשיםְּ ,ביִ ְ ׂ
שי עֲ צֶ ֶרתֵ ּ ,כיצַ ד הוּא עוֹ ֶשה ,נוֹ ֵתן ְׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ַעל ַּג ֵּבי ְׁשנֵי ְכבָ ִ ׂשים,
ו ְּׁשנֵי ִכבְ ֵ ׂ
ְ
ו ַּמ ִּניחַ ְׁש ּ ֵתי י ָָדיו ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטן ,מוֹ ִליך ו ֵּמ ִביאַ ,מעֲ לֶ ה וּמוֹ ִרידֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות כט(,
ֲשר הו ָּרםְּ .תנוּפָ ה הָ יְ ָתה בַ ּ ִמזְ ָרח ,וְ הַ ָּג ׁ ָשה ַּב ּ ַמעֲ ָרב .ו ְּתנוּפוֹ ת
אֲ ׁ ֶשר ה ּונַף וַ א ׁ ֶ
קוֹ ְדמוֹ ת ְלהַ ָּג ׁשוֹ תִ .מנְ חַ ת הָ ע ֶֹמר ו ִּמנְ חַ ת ְקנָאוֹ תְ ,טעוּנוֹ ת ְּתנוּפָ ה וְ הַ ָּג ׁ ָשה .לֶ חֶ ם
הַ ּ ָפנִ ים ו ִּמנְ חַ ת נְסָ ִכים ,לֹא ְתנוּפָ ה וְ לֹא הַ ָּג ׁ ָשה:
רע"ב ) -ו( לוג ואשם מצורע  -כתיב בהו
והניף :והביכורים כדברי ר' אליעזר בן יעקב
 גרסינן ,כלומר ,דשמעינן ליה בעלמאדאמר ביכורים טעונים תנופה והלכה כמותו:
אימורי שלמי יחיד וחזה ושוק שלהן -
בהדיא כתיב בהו )ויקרא י( שוק התרומה
וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף:
אחד שלמי אנשים ואחד שלמי נשים -
טעונים תנופה :בישראל אבל לא באחרים -
מפרש בגמרא דהכי קאמר ,אחד אנשים ואחד
נשים קרבנן טעון תנופה ,ותנופה עצמה
בישראל אבל לא בידי נשים ,דהכי תניא ,בני
ישראל מניפין ואין הגוים מניפין ,בני ישראל
מניפין ולא בנות ישראל מניפות :שתי הלחם
וכבשי שלמים של עצרת  -הבאים בגלל

הלחם .כתיב בהו )שם כג( והניף אהרן אותם
על לחם הביכורים ,ולא על ממש ,אלא סמוך
להם ,כבשים בצד הלחם .כדברי רבי
בברייתא .וכן הלכה שנאמר ]במלואים[ )שמות
כט( אשר הונף ואשר הורם ,ומהונף והורם
דמלואים ילפנין שאר תנופות .תנופה ,מוליך
ומביא .תרומה ,מעלה ומוריד :תנופה היתה
במזרח  -כלומר ,אף במזרח של מזבח יכול
להניף .וכל שכן במערבו דקרוב יותר להיכל:
ותנופות קודמות להגשות  -בתחלה מניף
ואחר כך מגיש .ובמנחת העומר ובמנחת
קנאות איירי דטעונות תנופה והגשה ,וכתיב
במנחת קנאות )במדבר ה( והניף את המנחה
לפני ה' ,והדר והקריב אותה אל המזבח:

לש ִמצְ וֹ תְׁ ,ש ּ ַתיִ ם ְּבכָ ל אַ חַ ת
לשה ִמינִ ים ְטעוּנִ ים ׁ ָש ׁ
)ז( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְׁ ,ש ׁ ָ
ישית אֵ ין ָּבהֶ ן .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ,זִ ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵמי יָחִ יד ,וְ זִ בְ חֵ י ׁ ַש ְל ֵמי צִ בּ וּר,
וְ אַ חַ ת ,וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
וַ אֲ ׁ ַשם ְמצוֹ ָרע .זִ ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵמי י ִָחידְ ,טעוּנִ ים ְס ִמיכָ ה חַ ִּיים ,ו ְּתנוּפָ ה ְׁשחו ִּטים ,וְ אֵ ין
ָּבהֶ ם ְּתנוּפָ ה חַ ִּיים .זִ ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵמי צִ בּ וּרְ ,טעוּנִ ים ְּתנוּפָ ה חַ ִּיים ו ְּׁשחו ִּטים ,וְ אֵ ין
ָּבהֶ ן ְס ִמיכָ ה .וַ אֲ ׁ ַשם ְמצוֹ ָרעָ ,טעוּן ְס ִמיכָ ה ו ְּתנוּפָ ה חַ י ,וְ אֵ ין בּ וֹ ְתנוּפָ ה ׁ ָשחוּט:
רע"ב ) -ז( שלשה מינין  -שלמי יחיד,
ושלמי צבור שהם כבשי עצרת ,ואשם מצורע.
שלשה מינים הללו טעונים בין שלשתן שלש
מצות ,סמיכה ,תנופה חיים ,תנופה שחוטים:

שתים  -מצות מן השלש יש בכל מין ומין,
והשלישית אין בהם .דאין בכל מין אלא
שתים :שלמי יחיד  -כתיב בהו סמיכה
בויקרא :ותנופה שחוטים  -בחזה ושוק שלהן,
בצו את אהרן :שלמי צבור  -כתיב בהו תנופה
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חיים ,והניף הכהן אותם ,דהיינו חיים.
ותנופה שחוטים ,בחזה ושוק שלהן,
דילפינן)מקדשי( ]צ"ל משלמי[ יחיד .אבל
סמיכה לא בעו ,דהלכתא גמירי לה דאין בכל
קרבנות צבור אלא שתי סמיכות בלבד,
סמיכה של שעיר המשתלח ושל פר העלם
דבר של צבור :אשם מצורע  -כתיב ביה

תנופה חי ,כדכתיב והניף הכהן אותם.
בפרשת זאת תהיה .וסמיכה ,דאי אפשר
לקרבן יחיד שלא יסמוך ידו על ראש קרבנו:
אבל לא תנופה שחוט  -דמיעט רחמנא גבי
שלמי יחיד) ,ויקרא ז( את החזה להניף אותו.
אותו ,למעוטי אשם של מצורע שאינו טעון
תנופה שחוט:

)ח( הָ אוֹ מֵ ר ה ֲֵרי ָעלַ י ַּב ּ ַמחֲבַ ת ,לֹא י ִָביא בַ ּ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשתַּ .ב ּ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת ,לֹא י ִָביא
בַ ּ ַמחֲבַ ת .ו ַּמה ּ ֵבין ַמחֲבַ ת ְל ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת ,אֶ ָּלא ׁ ֶשהַ ּ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת י ֶׁש לָ ּה ִּכ ּסוּי ,וְ הַ ּ ַמחֲבַ ת
יליַ .ר ִּבי ֲחנַנְ יָה ּ ֶבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרַ ,מ ְרחֶ ׁ ֶשת
אֵ ין לָ ּה ִּכ ּסוּי ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ ְּג ִל ִ
שיהָ קָ ִׁשים:
שיהָ רוֹ ח ֲִׁשים ,ו ַּמחֲבַ ת צָ פָ ה ו ַּמעֲ ֶ ׂ
עֲ מֻ ָּקה ו ַּמעֲ ֶ ׂ
רע"ב ) -ח( מרחשת עמוקה  -דכתיב
)ויקרא ז( וכל נעשה במרחשת ,בתוכה משמע,
אלמא יש לה תוך :ומעשיה רוחשין  -שהשמן
נע ונד בתוכה ,לשון הרומש על הארץ,
דמתרגמינן דרחיש .ויש שגורסין ומעשיה
רכין ,כלומר שלישתה רכה :ומחבת צפה -

דכתיב )שם( על מחבת ,משמע עליה ולא
בתוכה ,אלמא אין לה תוך :צפה  -שאינה
עמוקה אלא שוליה צפין אצל אוגניה .כמו צף
על פני המים :ומעשיה קשים  -שהעיסה
שמטגנים בה לישתה קשה כדי שלא תשפך
לחוץ ,שהרי הכלי אין לו שפה:

)ט( )הָ אוֹ ֵמר( הֲ ֵרי ָעלַ י ַּב ּ ַתנּ וּר ,לֹא י ִָביא ַמאֲ פֵ ה כֻ ּ ָפח ו ַּמאֲפֵ ה ְר ָעפִ ים ו ַּמאֲ פֵ ה
יוֹ רוֹ ת הָ ַע ְר ִב ִּייםַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם ָרצָ ה ,י ִָביא ַמאֲ פֵ ה כֻ ּ ָפחֲ .ה ֵרי ָעלַ י
יקיןַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ִּתירִ ,מ ּ ְפנֵי
ִמנְ חַ ת ַמאֲ פֶ ה ,לֹא י ִָביא ֶמחֱצָ ה חַ לּ וֹ ת ו ֶּמחֱצָ ה ְר ִק ִ
ׁ ֶשהוּא קָ ְר ָּבן אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ט( כופח  -מקום שפיתת קדירה
אחת ,ופעמים שמסיקין אותו ואופין בו
עיסה :רעפים  -טוול"ש בלע"ז .עשויין
מחרס ומסיקין אותן בכבשן :ויורות הערביין
 כמין גומא העשויה בקרקע וטוחה בטיטומסיקין אש בתוכה עד שתתלבן ואופים בה
עיסה :אם רצה יביא מעשה כופח  -דכופח
מין תנור הוא .ואין הלכה כר' יהודה :מנחת

גמרא

מאפה  -כתיבי בה חלות ורקיקים :לא יביא
מחצה חלות  -דכל מנחות באות עשר עשר,
וזה לא יביא חמש חלות וחמש רקיקין .אלא
או הכל חלות ,או הכל רקיקין :מפני שהוא
קרבן אחד  -ששניהם כתובים במנחה אחת.
הלכך יכול להביא מחצה ממין זה ומחצה
ממין זה .ואין כלכה כר"ש:

– מנחות דף מג' ע"ב

תניא אידך וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' שקולה מצוה זו כנגד
כל המצות כולן ותניא אידך וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם ראיה מביאה
לידי זכירה זכירה מביאה לידי עשיה ורשב"י אומר כל הזריז במצוה זו
זוכה ומקבל פני שכינה כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם את ה'
אלהיך תירא ואותו תעבוד.
רבי אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו
וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק שלא יחטא שנאמר והחוט
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המשולש לא במהרה ינתק ואומר חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם
תניא היה ר' מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני
שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד שנאמר ותחת
רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר וכתיב כמראה אבן ספיר
דמות כסא תניא היה רבי מאיר אומר גדול עונשו של לבן יותר מעונשו
של תכלת משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו
לאחד אמר הבא לי חותם של טיט ולאחד אמר הבא לי חותם של זהב
ופשעו שניהם ולא הביאו איזה מהן עונשו מרובה הוי אומר זה שאמר לו
הבא לי חותם של טיט ולא הביא תניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם
לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל
מעמך רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבי טרח וממלי להו
באיספרמקי ומגדי:
רש"י על הגמרא
שקולה מצוה זו  -מדכתיב את כל מצות ועוד
דציצית בגימטריא ת"ר וה' קשרים וח' חוטין
הרי תרי"ג :ראיה  -ציצית מביאה לידי זכירת
מצות :כתיב הכא וראיתם אותו וכתיב התם
)דברים ו( ואותו תעבוד  -מה להלן שכינה
אף כאן שכינה :הכל בחיזוק  -מכל וכל
עומד בחזקה שלא יחטא :המשולש  -תפילין
וציצית ומזוזה :סביב ליראיו  -העושים מצות
ויחלצם מחטא ]את הצדיקים[ :מה נשתנה
תכלת  -שיחדו הקב"ה למצוה זו :דומה לים
 שנעשו בו נסים לישראל :ורקיע לכסאהכבוד  -ומכח התכלת מזכיר היושב על

זוהר

כסא ועוד נאה לישראל שיהא כסאו עליהם
שנאמר ותחת רגליו וגו' דהיינו רקיע :וכתיב
ספיר  -ובכסא כתיב ספיר אלמא רקיע
כבמחזה כסא ותכלת לים וים לרקיע ואנן
קחזינן :גדול עונשו של לבן  -למי שאינו
מטיל ציצית ותכלת :חותם  -היו עושים
לבהמה ולעבד כשקונין אותן לשם סימן
עבדות :זה שאמר לו המלך הבא חותם של
טיט  -שמצוי הוא ולא הביא עונשו מרובה:
מה ה' אלהיך וגו'  -קרי ביה מאה :בשבתות
וימים טובים  -דלא מצלו י"ח:

– תרומה דף קסח' ע"ב

ּ ָפ ַתח הַ הוּא ַר ְביָא ְּב ִב ְר ַּכת ְמזוֹ נָא וְ אָ ַמרָּ ,כתוּב אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר )דברים יד( וְ אָ כַ ְל ּ ָת
יך ,וְ כָ תוּב אֶ חָ ד אוֹ מֵ ר )דברים כז( וְ ָ ׂש ַמ ְח ּ ָת ִל ְפנֵי יְ ָי ֱאלֹהֶ ָ
ִל ְפנִ י יְ ָי' אֱ לֹהֶ ָ
יך .הָ נֵי
ישא ,וְ ִא ְתחָ זוּן קַ ּ ֵמי קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא
ש ָראֵ ל הֲ ווֹ ׁ ָש ָראן ְּבאַ ְר ָעא קַ דִּ ׁ ָ
ְק ָראֵ י ַּכד יִ ְ ׂ
ְ
ימיַ ,מאן י ִָכיל ְל ֵמיכַ ל ִל ְפנֵי יְ ָי'
ימי .הַ ּ ְׁש ּ ָתא הֵ יך ִמ ְתקַ ְּי ּ ֵ
ְּבבֵ י ַמ ְקדְּ ׁ ָשא ,הֲווֹ ִמ ְתקַ ְּי ּ ֵ
ו ְּל ֵמח ֱֵדי ִלפְ נֵי יְ ָי:
יה ְל ֵמיכַ לְ ,מבָ ֵרךְ
יתא ַּכד י ִָתיב ַּבר נ ָׁש ַעל ּ ָפתוֹ ֵר ּ
אֶ ָּלא וַ דַּ אי הָ ִכי הוּאְּ ,בקַ ְד ִמ ָ
תיב )ישעיה מב(
ַהֲמא הַ ּמוֹ צִ יאַ .מאי טַ עֲ ָמא הַ ּמוֹ צִ יא ,וְ לָ א מוֹ צִ יא ,דְּ הָ א ְּכ ִ
ַעל נ ָ
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בּ וֹ ֵרא הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ,וְ לָ א ְּכ ִתיב הַ בּ וֹ ֵרא.
אֶ ֶרץַ .מאי ַטעֲ ָמא הָ כָ א הַ ּמוֹ צִ יא:
יראִ ,א ְס ּ ַת ְּת ָרא ה' ִמ ּ ַת ּ ָמן,
אֶ ָּלא ָּכל ִמ ִ ּלין דְּ ִאי ּנוּן ֵמ ָרזָא דְּ ָע ְל ָמא ִע ָּלאָ ה ְס ִת ָ
ירא ִאיה ּו) .דף קס"ח ע"ב( וְ כָ ל ִמ ִ ּלין דְּ ִאינּ וּן
ְל ִא ְת ֲחזָאָ ה דְּ הָ א ֵמ ָע ְל ָמא ְּגנִ יזָא ו ְּס ִת ָ
ֵמ ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ ה דְּ ִא ְת ַּג ְליָא י ִַּתירְּ ,כ ִתיב בה' ,דִּ ְכ ִּתיב) ,ישעיה מ( הַ ּמוֹ צִ יא ְּב ִמ ְס ּ ָפר
צְ בָ אָ ם )עמוס ה( הַ קּ וֹ ֵרא ְל ֵמי הַ יָּםֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו ֵמ ָרזָא דְּ ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ ה ִאיה ּו ,וְ ִאי
באֹ ַרח סָ ִתים )נ"א
אַ ְכ ִּתיב ִּב ְׁש ָמא ִאיה ּו בה'ְּ ,כגוֹ ן הָ אֵ ל הַ ָּגדוֹ ל ,וְ הָ כָ א דְּ ִאיה ּו ְּ
באתגליא( ֵמ ָרזָא דְּ ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ ה ִאיה ּוֵ ּ ,כיוָ ן דִּ ְמבָ ֵר ְך ַּבר נ ָׁשְׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא אַ ְתיָא
יה:
קָ ֵמ ּ
ָ
יתא,
ו ַּמה דְּ אָ ַמר וְ אָ כַ ְל ּ ָת ִל ְפנֵי יְ ָי ֱאלֹהֶ יך .הָ כָ א ִא ְת ְּכ ִליל ְל ַמ ְ ּללָ א ְּב ִמ ֵּלי דְּ אוֹ ַריְ ָ
יך הוֹ ִאיל וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
דְּ הָ כִ י ִאצְ ְט ִר ְ
תיב) ,יחזקאל מא(
ימא דִּ ְכ ִּ
יהְ ,לקַ ְּי ָ
יך הוּא קָ ֵמ ּ
אֲשר ִל ְפנֵי יְ ָי .ו ְּכ ִתיב )דברים יד( וְ אָ כַ ְל ּ ָת ׁ ָשם ִלפְ נֵי יְ ָי אֱלהֶ ָ
יך:
זֶה הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ׁ ֶ
ְ
יתן לוֹ ן,
יהִ ,אצְ ְט ִריך נ ֵָמי ְל ֵמיחַ ן ְל ִמ ְס ְּכנֵיְ ,ל ֵמ ַ
אר ּ
הוֹ ִאיל וְ קָ ִאים ַּבר נ ָׁש קָ ֵמי ָמ ֵ
יה ְל ֵמיכַ ל) .ס"א ומאן דאכיל קמיה מלכא קדישא אצטריך וכו'( ְּכ ַמאן
ְּכ ָמה דְּ ִאיה ּו י ִָהיב לֵ ּ
ְ
יה ,דְּ הָ א
ישא וְ ִאצְ ְט ִריך דְּ לָ א יִ ְׁש ְּתכַ ח ַּב ְל ָען ַעל ּ ָפתוֹ ֵר ּ
דְּ אָ ִכיל קָ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ דִּ ׁ ָ
ִּב ְלעֲ נ ּו ִמ ִּס ְט ָרא אַ ח ֲָרא הֲ וֵ י ,וְ ָרזָא דָּ א )בראשית כה( הַ ְל ִעיטֵ נִ י נָא ,אֹ ַרח ַּב ְלעֲ נ ּו,
וְ הָ ִכי ִאצְ ְט ִר ְ
יך ְל ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ,ו ְּכ ִתיב )משלי יג( וּבֶ טֶ ן ְר ׁ ָש ִעים ֶת ְחסָ ר .וְ ַעל דָּ א
יך ְּכ ִתיב ,וְ לָ א ִל ְפנֵי ִס ְט ָרא אַ ח ֲָרא .וְ ִאצְ ְט ִר ְ
וְ אָ כַ ְל ּ ָת ִל ְפנִ י יְ ָי ֱאלֹהֶ ָ
יך דְּ לָ א יִ ְת ַע ּ ֵסק
ְּב ִמ ִ ּלין ְּבטֵ ִלין ,ו ְּבצָ ְרכֵ י ְסעו ָּדה )שפיר( וְ ִאצְ ְט ִר ְ
יך ְל ִא ְת ַע ְּסקָ א ְּב ִמ ִ ּלין דְּ אוֹ ַריְ י ָתא,
יתא ִא ְּת ָמר ּו ַעל ּ ָפתוֹ ָרא ,י ִָהיב הַ הוּא ַּבר נ ָׁש ּ ֻת ְק ּ ָפא
דְּ הָ א ַּכד ִמ ִ ּלין דְּ אוֹ ַריְ ָ
יה:
אר ּ
ְל ָמ ֵ
)ירמיה י(

עוֹ ֶׂשה אֶ ֶרץ ,וְ לָ א ְּכ ִתיב הָ עוֹ ֶׂשה

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג'
)ד( ולא קריאת שמע בלבד אלא כל ענין שהוא מדברי הקדש אסור לאומרו בבית
המרחץ ובבית הכסא ואפילו אמרו בלשון חול ולא לאמרו בלבד אלא אפילו להרהר
בלבו בדברי תורה בבית הכסא ובבית המרחץ ובמקום הטנופת והוא המקום שיש בו
צואה ומי רגלים אסור:
)ה( דברים של חול מותר לאמרן בלשון קדש בבית הכסא וכן הכנויים כגון רחום וחנון
ונאמן וכיוצא בהן מותר לאמרן בבית הכסא אבל השמות המיוחדים והן השמות שאינן
נמחקין אסור להזכירן בבית הכסא ובבית המרחץ ישן ואם נזדמן לו להפריש מן דבר
האסור בבית המרחץ או בבית הכסא מפריש ואפילו בלשון קודש ובעניני קודש:

מוסר -

משערי קדושה ח''ב שער ד'

אַ ְׁש ֵרי ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ כּ וֹ ֵעס וְ רוּחוֹ נְ מוּכָ ה ו ְּׁשפָ לָ ה הַ ְר ּ ֵבה וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר )תהלים נ''א( זִ ְבחֵ י ֱאל ִֹהים
רוּחַ נִ ְׁש ָּב ָרה אַ ְׁש ֵרי ִמי ׁ ֶש ּ ַמא ֲִר ְ
יריִ ים וְ כֵ ן
שה ַעצְ מוֹ ְּכ ִׁש ַ
שא הַ ּכֹל ִל ְרצוֹ ן בּ וֹ ְראוֹ וְ עוֹ ֶ ׂ
יך הַ כּ ֹל וְ נוֹ ֵ ׂ
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ה'
יריִ ים
שא ָעוֹ ן וְ עוֹ בֵ ר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ִל ְׁשאֵ ִרית ַנחֲלָ תוֹ ְל ִמי ׁ ֶש ּ ֵמשִׂ ים ַע ְצמוֹ ְכ ִׁש ַ
הוּא אוֹ מֵ ר )מיכה ז'( נוֹ ֵ ׂ
אַ ְׁש ֵרי אָ ָדם ׁ ֶש ָּישִׂ ים ַעצְ מוֹ ָעפָ ר ׁ ֶשהַ כּ ֹל יִ ְר ְמסוּה ּו וְ יִ ְהיֶה ְּכאַ ְסקוּפָ ה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ׁ ֶשהַ כּ ֹל דָּ ִׁשין
ָּב ּה ו ְּכ ָי ֵתד הַ ְּנמוּכָ ה ׁ ֶשהַ כּ ֹל נִ ְת ִלין ָּב ּה וכו' .הַ ַּכ ַעס הוּא עֲ נַף הַ ּ ַגאֲ וָ ה וְ ׁ ָשקוּל ְּכמוֹ תוֹ וְ אָ ְמר ּו
ֵיהנָם ׁשוֹ ְל ִטין בּ וֹ וכו' .וְ אָ ְמר ּו
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ָּכל הַ כּ וֹ ֵעס ָּכל ִמינֵי ּפו ְּר ָענִ יּוֹ ת ׁ ֶשל ּג ִ
ֲמתוֹ יִ ְהיֶה
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה הַ ְמקָ ֵר ַע ְ ּבגָ ָדיו וְ הַ ְמפַ זֵּר ָמעוֹ ָתיו וְ הַ ְמ ׁ ַש ּ ֵבר ּ ֵכ ִלים ַּבח ָ
ְּב ֵעינ ָ
ֶיך ְּכעוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה זָ ָרה ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )תהלים פ''א( לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך אֵ ל זָר וכו' וְ אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ָּכל הַ כּ וֹ ֵעס אֵ ין הַ ְׁש ִכינָה ח ֲׁשוּבָ ה ְּכנֶגְ דוֹ וכו' ו ְּמ ׁ ַש ּ ֵכחַ ּ ַת ְלמוּדוֹ וּמוֹ ִסיף
ימה ַרב ּ ָפ ׁ ַשע:
ֱמר )משלי כ''ט( וּבַ ַעל חֵ ָ
זָכיּוֹ ָתיו וכו' ׁ ֶש ּ ֶנא ַ
ִט ּ ְפ ׁשוּת ו ְּביָ דו ַּע ׁ ֶשעֲ וֹ נוֹ ָתיו ְמ ֻר ִ ּבים ִמ ִ

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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