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חק לישראל – פרשת תרומה יום ו'
שמות פרק כו'

)יג( וְ הָ אַ ּ ָמה ִמזֶּה וְ הָ אַ ּ ָמה ִמזֶּה ָּבע ֵֹדף ְּבאֹ ֶר ְך יְ ִריעֹת הָ אֹ הֶ ל יִ ְהיֶה סָ רוּחַ ַעל צִ דֵּ י
הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן ִמזֶּה ו ִּמזֶּה ְלכַ ּסֹתוֹ ) :יג( וְ הָ אַ ּ ָמה ִמזֶּה וְ ָהאַ ּ ָמה ִמזֶּה ָּבע ֵֹדף ְ ּבאֹ ֶר ְך יְ ִריעֹת ָהאֹ הֶ ל
ירא ְּבאֻ ְר ָּכא
יִ ְהיֶה סָ רוּחַ ַעל ִצדֵּ י הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ִמזֶּה ו ִּמזֶּה ְלכַ ּסֹתוֹ ) :יג( וְ אַ ּ ְמ ָתא ִמ ָּכא וְ אַ ּ ְמ ָתא ִמ ָּכא ִּב ְדי ִַּת ָ
יה:
יְ ִריעֲ ָתא ְד ַמ ְׁש ְּכנָא יְ הֵ י ְס ִריחַ ַעל ִס ְט ֵרי ַמ ְׁש ְּכנָא ִמ ָּכא ו ִּמ ָּכא ְלכַ ּ ָסיו ֵּת ּ
)יד(

ערֹת ְּתחָ ִׁשים ִמ ְל ָמ ְעלָ ה:
ילם ְמאָ דָּ ִמים ו ִּמ ְכסֵ ה ֹ
ערֹת אֵ ִ
ית ִמ ְכסֶ ה לָ אֹ הֶ ל ֹ
וְ ָע ִ ׂש ָ

ערֹת ְּתחָ ִׁשים ִמ ְל ָמ ְעלָ ה:
ילם ְמאָ דָּ ִמים ו ִּמ ְכסֵ ה ֹ
ערֹת אֵ ִ
ית ִמ ְכסֶ ה לָ אֹ הֶ ל ֹ
)יד( וְ ָעשִׂ ָ

)יד( וְ ַת ְע ּ ֵבד

חוֹ פָ אָ ה ִל ְפ ָרסָ א ַמ ְׁשכֵ י ְד ִד ְכ ֵרי ְמסַ ּ ְמקֵ י וְ חוֹ פָ אָ ה ַמ ְׁשכֵ י ְדסַ ְסגּ וֹ נָא ִמ ְ ּל ֵע ָּלא:
)טו(

ית אֶ ת
וְ ָע ִ ׂש ָ

לַ ּ ִמ ְׁש ָּכן עֲ צֵ י ִׁש ִּטים
)טז(

שר אַ ּמוֹ ת
ֶע ֶׂ

אַ ּמוֹ ת אֹ ֶר ְך הַ ָּק ֶר ׁש

ית אֶ ת הַ ְּק ָר ִׁשים
הַ ְ ּק ָר ִׁשים לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ע ְֹמ ִדים) :טו( וְ ָעשִׂ ָ
ע ְֹמ ִדים) :טו( וְ ַת ְע ּ ֵבד יָת דַּ ּ ַפ ּיָא ְל ַמ ְׁש ְּכנָא דְּ אָ ֵעי ִׁש ִּטין קָ יְ ִמין:
שר
אֹ ֶר ְך הַ ָּק ֶר ׁש וְ אַ ּ ָמה וַ חֲצִ י הָ אַ ּ ָמה רֹחַ ב הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד) :טז( ֶע ֶ ׂ
וְ אַ ּ ָמה וַ חֲצִ י הָ אַ ּ ָמה רֹחַ ב הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד) :טז( עֲ ַ ׂשר אַ ּ ִמין אֻ ְר ָּכא ְד ַד ּ ָפא וְ אַ ּ ְמ ָתא

וּפַ ְלגּ וּת אַ ּ ְמ ָתא ּפו ְּתיָא דְּ ַד ּ ָפא חָ ד:

שה ְלכֹל קַ ְר ׁ ֵשי
)יז( ְׁש ּ ֵתי יָדוֹ ת לַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ְמ ׁ ֻש ָּלבֹת ִא ּ ׁ ָשה אֶ ל אֲ ח ָֹת ּה ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶׂ
שה ְלכֹל קַ ְר ׁ ֵשי
ש ָּלבֹת ִא ּ ׁ ָשה אֶ ל ֲאח ָֹת ּה ּ ֵכן ּ ַתעֲ ֶ ׂ
הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן) :יז( ְׁש ּ ֵתי יָ דוֹ ת לַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ְמ ׁ ֻ
הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן:

)יז( ּ ַת ְר ּ ֵתין צִ ִירין ְל ַד ּ ָפא חַ ד ְמ ׁ ַש ְ ּל ִבין ח ֲָדא לָ קֳ בֵ ל ח ֲָדא ּ ֵכן ּ ַת ְע ּ ֵבד ְלכֹל דַּ ּ ֵפי ַמ ְׁש ְּכנָא:

ית
ימנָה) :יח( וְ ָעשִׂ ָ
ית אֶ ת הַ ְ ּק ָר ִׁשים לַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ֶעשְׂ ִרים קֶ ֶר ׁש ִל ְפאַ ת נֶגְ ָּבה ֵת ָ
)יח( וְ ָעשִׂ ָ
ימנָה) :יח( וְ ַת ְע ּ ֵבד יָת דַּ ּ ַפ ּיָא ְל ַמ ְׁש ְּכנָא ַע ְס ִרין דַּ ּ ִפין
אֶ ת הַ ְ ּק ָר ִׁשים לַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ֶעשְׂ ִרים קֶ ֶר ׁש ִל ְפאַ ת נֶגְ ָּבה תֵ ָ
ְלרוּחַ ֵעבַ ר דָּ רוֹ ָמא:

שה ּ ַתחַ ת ֶע ְ ׂש ִרים הַ ָּק ֶר ׁש ְׁשנֵי א ֲָדנִ ים ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש
)יט( וְ אַ ְר ָּב ִעים אַ ְדנֵי כֶ סֶ ף ּ ַתעֲ ֶׂ
ֹתיו) :יט( וְ אַ ְר ָּב ִעים
הָ אֶ חָ ד ִל ְׁש ּ ֵתי יְ ד ָֹתיו ו ְּׁשנֵי א ֲָדנִ ים ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ִל ְׁש ּ ֵתי יְ ד ָ
שה ּ ַתחַ ת ֶעשְׂ ִרים הַ ָּק ֶר ׁש ְׁשנֵי ֲא ָדנִ ים ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ִל ְׁש ּ ֵתי יְ ד ָֹתיו ו ְּׁשנֵי
אַ ְדנֵי כֶ סֶ ף ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ֹתיו) :יט( וְ אַ ְר ְּב ִעין סַ ְמ ִכין דִּ ְכסַ ף ּ ַת ְע ּ ֵבד ְּתחוֹ ת ַע ְס ִרין דַּ ּ ִפין ְּת ֵרין
א ֲָדנִ ים ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ִל ְׁש ּ ֵתי יְ ד ָ
סַ ְמ ִכין ְּתחוֹ ת דַּ ּ ָפא חַ ד ִל ְת ֵרין צִ ירוֹ ִהי ו ְּת ֵרין סַ ְמ ִכין ְּתחוֹ ת דַּ ּ ָפא חַ ד ִל ְת ֵרין צִ ירוֹ ִהי:

שנִ ית ִל ְפאַ ת צָ פוֹ ן עֶ שְׂ ִרים קָ ֶר ׁש) :כ( ו ְּלצֶ לַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן הַ ּ ׁ ֵשנִ ית
)כ( ו ְּלצֶ לַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן הַ ּ ׁ ֵ
ִל ְפאַ ת צָ פוֹ ן ֶעשְׂ ִרים קָ ֶר ׁש) :כ( וְ ִל ְס ַטר ַמ ְׁש ְּכנָא ִּתנְ י ֵָתא ְלרוּחַ צִ ּפ ּונָא ַע ְס ִרין דַּ ּ ִפין:

אֲדנִ ים ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ו ְּׁשנֵי א ֲָדנִ ים ּ ַתחַ ת
)כא( וְ אַ ְר ָּב ִעים אַ ְדנֵיהֶ ם ָּכסֶ ף ְׁשנֵי ָ
הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד) :כא( וְ אַ ְר ָּב ִעים אַ ְדנֵיהֶ ם ָּכסֶ ף ְׁשנֵי אֲ ָדנִ ים ּ ַתחַ ת ַה ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ו ְּׁשנֵי ֲא ָדנִ ים
ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד:

)כא( וְ אַ ְר ְּב ִעין סַ ְמכֵ יהוֹ ן דִּ ְכ ַסף ְּת ֵרין סַ ְמ ִכין ְּתחוֹ ת דַּ ּ ָפא חַ ד ו ְּת ֵרין סַ ְמ ִכין ְּתחוֹ ת דַּ ּ ָפא

חָ ד:

שה
שה ְק ָר ִׁשים) :כב( ו ְּליַ ְר ְּכ ֵתי הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן יָ ּ ָמה ּ ַתעֲ ֶ ׂ
)כב( ו ְּלי ְַר ְּכ ֵתי הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן י ּ ָָמה ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ִׁש ּ ׁ ָ
שה ְק ָר ִׁשים) :כב( וְ ִל ְסיָפֵ י ַמ ְׁש ְּכנָא ַמ ַע ְר ָּבא ּ ַת ְע ּ ֵבד ִׁש ּ ָתא ַד ּ ִפין:
ִׁש ּ ׁ ָ
שה
שה ִל ְמקֻ צְ עֹת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ַּביּ ְַרכָ ָתיִ ם) :כג( ו ְּׁשנֵי ְק ָר ִׁשים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
)כג( ו ְּׁשנֵי ְק ָר ִׁשים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ִל ְמקֻ צְ עֹת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ַּב ַ ּי ְרכָ ָתיִ ם) :כג( ו ְּת ֵרין דַּ ּ ִפין ּ ַת ְע ּ ֵבד ְלזָוְ יַת ַמ ְׁש ְּכנָא ְּבסוֹ פֵ יהוֹ ן:

ֹאשוֹ אֶ ל הַ ּ ַט ַּב ַעת הָ אֶ חָ ת ּ ֵכן
)כד( וְ יִ ְהי ּו תֹ אֲ ִמם ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה וְ יַחְ דָּ ו יִ ְהי ּו ַת ּ ִמים ַעל ר ׁ
יִ ְהיֶה ִל ְׁשנֵיהֶ ם ִל ְׁשנֵי הַ ּ ִמ ְק ֹ
צעֹת יִ ְהי ּו) :כד( וְ יִ ְהי ּו תֹ א ֲִמם ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה וְ ַי ְחדָּ ו יִ ְהי ּו ַת ּ ִמים ַעל
ֹאשוֹ אֶ ל הַ ּ ַט ַּב ַעת הָ אֶ חָ ת ּ ֵכן יִ ְהיֶה ִל ְׁשנֵיהֶ ם ִל ְׁשנֵי הַ ּ ִמ ְק ֹצעֹת יִ ְהי ּו:
ר ׁ

)כד( וִ יהוֹ ן ְמכַ ְּונִ ין ִמ ְ ּל ַרע

יה ְל ִעזְ ְק ָתא ח ֲָדא ּ ֵכן יְ הֵ י ְל ַת ְרוֵיהוֹ ן ִל ְת ֵרין זָוְ יָן יְ הוֹ ן:
יש ּ
וְ כַ ח ֲָדא יְ הוֹ ן ְמכַ ְּונִ ין ַעל ֵר ׁ ֵ
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ו'
אֲדנִ ים ְׁשנֵי א ֲָדנִ ים ּ ַתחַ ת
שר ָ
מנָה ְק ָר ִׁשים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ּ ֶכסֶ ף ִׁש ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
)כה( וְ הָ י ּו ְׁש ֹ
מנָה ְק ָר ִׁשים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם
הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ו ְּׁשנֵי א ֲָדנִ ים ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד) :כה( וְ הָ י ּו ְׁש ֹ
שר אֲ ָדנִ ים ְׁשנֵי א ֲָדנִ ים ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד ו ְּׁשנֵי א ֲָדנִ ים ּ ַתחַ ת הַ ּ ֶק ֶר ׁש הָ אֶ חָ ד:
ּ ֶכסֶ ף ִׁש ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ

)כה(

וִ יהוֹ ן ְּת ַמנְ יָא ַד ּ ִפין וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן ִדּ ְכסַ ף ִׁש ּ ָתא עֲ ַ ׂשר סַ ְמ ִכין ְּת ֵרין סַ ְמ ִכין ְּתחוֹ ת דַּ ּ ָפא חַ ד ו ְּת ֵרין סַ ְמ ִכין ְּתחוֹ ת דַּ ּ ָפא
חָ ד:

ית
שי צֶ לַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ּ ָכן הָ אֶ חָ ד) :כו( וְ ָעשִׂ ָ
יחם עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְלקַ ְר ׁ ֵ
ית בְ ִר ִ
)כו( וְ ָע ִ ׂש ָ
שי צֶ לַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן הָ אֶ חָ ד) :כו( וְ ַת ְע ּ ֵבד ַע ְּב ֵרי דְּ אָ ֵעי ִׁש ִּטין חַ ְמ ׁ ָשא ְל ַד ּ ֵפי
יחם עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְלקַ ְר ׁ ֵ
ְב ִר ִ
ְס ַטר ַמ ְׁש ְּכנָא חָ ד:

יחם ְלקַ ְר ׁ ֵשי צֶ לַ ע
יחם ְלקַ ְר ׁ ֵשי צֶ לַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן הַ ּ ׁ ֵשנִ ית וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְב ִר ִ
)כז( וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְב ִר ִ
הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן לַ יּ ְַרכָ ַתיִ ם י ּ ָ
יחם
יחם ְלקַ ְר ׁ ֵשי צֶ לַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן הַ ּ ׁ ֵשנִ ית וַ ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ְב ִר ִ
ָמה) :כז( וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְב ִר ִ
ְלקַ ְר ׁ ֵשי צֶ לַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן לַ ַּי ְרכָ ַתיִ ם יָ ּ ָמה:

)כז( וְ חַ ְמ ׁ ָשא ַע ְּב ִרין ְל ַד ּ ֵפי ְס ַטר ַמ ְׁש ְּכנָא ִּתנְ י ֵָתא וְ חַ ְמ ׁ ָשא ַע ְּב ִרין

ְל ַד ּ ֵפי ְס ַטר ַמ ְׁש ְּכנָא ְלסוֹ פֵ יהוֹ ן ַמ ַע ְר ָּבא:
)כח(

וְ הַ ְּב ִריחַ הַ ִּתיכֹן ְּבתוֹ ְך הַ ְ ּק ָר ִׁשים ַמ ְב ִרחַ ִמן הַ ָּקצֶ ה אֶ ל הַ ָּקצֶ ה:

הַ ִּתיכֹן ְ ּבתוֹ ְך הַ ְ ּק ָר ִׁשים ַמ ְב ִרחַ ִמן הַ ָּקצֶ ה אֶ ל הַ ָּקצֶ ה:

)כח( וְ הַ ְ ּב ִריחַ

יעאָ ה ְּבגוֹ ַד ּ ַפ ּיָא ַמ ְע ַּבר ִמן ְסיָפֵ י
)כח( וְ ַע ְּב ָרא ְמצִ ָ

ִל ְסיָפֵ י:

יחם
)כט( וְ אֶ ת הַ ְ ּק ָר ִׁשים ְּתצַ ּ ֶפה זָהָ ב וְ אֶ ת ַט ְּבע ֵֹתיהֶ ם ּ ַתעֲ ֶ ׂשה זָהָ ב ָּב ִּתים לַ ְּב ִר ִ
שה זָ ָהב
יחם זָהָ ב) :כט( וְ אֶ ת הַ ְ ּק ָר ִׁשים ְּתצַ ּ ֶפה זָ ָהב וְ אֶ ת ַט ְ ּבע ֵֹתיהֶ ם ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ית אֶ ת הַ ְּב ִר ִ
וְ צִ ּ ִפ ָ
יחם ָזהָ ב:
ית אֶ ת הַ ְ ּב ִר ִ
יחם וְ צִ ּ ִפ ָ
ָּב ִּתים לַ ְ ּב ִר ִ

)כט(

וְ יָת דַּ ּ ַפ ּיָא ּ ַת ְח ּ ֵפי ַדהֲ בָ א וְ יָת ִעזְ קָ ְתהוֹ ן ּ ַת ְע ּ ֵבד ַדהֲ בָ א אַ ְת ָרא ְל ַע ְב ַר ּיָא וְ ַת ְח ּ ֵפי יָת ַע ְּב ַר ּיָא דַּ הֲ בָ א:

ית ָּבהָ ר) :ל( וַ הֲ קֵ מ ָֹת אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן
אֲשר הָ ְראֵ ָ
ֶׁ
)ל( וַ הֲ קֵ מ ָֹת אֶ ת הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ְּכ ִמ ְׁש ּ ָפטוֹ
ֲשר הָ ְראֵ ָ
ְּכ ִמ ְׁש ּ ָפטוֹ א ׁ ֶ
ֵיתא ְּבטו ָּרא:
יה דִּ י ִא ְת ֲחז ָ
ית ָּב ָהר) :ל( ו ְּת ִקים יָת ַמ ְׁש ְּכנָא ְּכ ִה ְלכָ ֵת ּ

חשב יַעֲ ֶ ׂשה
שה ׁ ֵ
ית פָ רֹכֶ ת ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָר ַמעֲ ֵ ׂ
)לא( וְ ָע ִ ׂש ָ
חשב
שה ׁ ֵ
ית פָ רֹכֶ ת ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָ ר ַמעֲ ֵ ׂ
אֹ ָת ּה ְּכ ֻר ִבים) :לא( וְ ָעשִׂ ָ
שה אֹ ָת ּה ְּכ ֻר ִבים:
יַעֲ ֶׂ

אֳמן י ְַע ּ ֵבד י ַָת ּה
)לא( וְ ַת ְע ּ ֵבד ּ ָפ ֻר ְכ ּ ָתא ִּת ְכלָ א וְ אַ ְר ְּגוָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ְׁשזִ יר עוֹ בַ ד ָ

צו ַּרת ְּכרו ִּבין:

)לב( וְ נ ַָת ּ ָתה אֹ ָת ּה ַעל אַ ְר ָּב ָעה ַע ּמו ֵּדי ִׁש ִּטים ְמצֻ ּ ִפים זָהָ ב וָ וֵ יהֶ ם זָהָ ב ַעל
אַ ְר ָּב ָעה אַ ְדנֵי כָ סֶ ף) :לב( וְ נ ַָת ּ ָתה אֹ ָת ּה ַעל אַ ְר ָּב ָעה ַע ּמו ֵּדי ִׁש ִּטים ְמצֻ ּ ִפים ָז ָהב וָ וֵיהֶ ם זָ הָ ב
ַעל אַ ְר ָּב ָעה אַ ְדנֵי כָ סֶ ף:

)לב( וְ ִת ּ ֵתן י ַָת ּה ַעל אַ ְר ְּב ָעא ַע ּמו ֵּדי ִׁש ִּטין ְמחַ ּ ְפיָן דַּ הֲ בָ א וָ וֵיהוֹ ן דַּ הֲ בָ א ַעל אַ ְר ְּב ָעא

סַ ְמכֵ י ִד ְכסָ ף:

את ׁ ָש ּ ָמה ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפרֹכֶ ת אֵ ת אֲ רוֹ ן
)לג( וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ת הַ ּ ָפרֹכֶ ת ּ ַתחַ ת הַ ְ ּק ָר ִסים וְ הֵ בֵ ָ
הָ ֵעדוּת וְ ִה ְבדִּ ילָ ה הַ ּ ָפרֹכֶ ת לָ כֶ ם ּ ֵבין הַ קּ ֶֹד ׁש וּבֵ ין ק ֶֹד ׁש הַ ּק ֳָד ִׁשים) :לג( וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ת
את ׁ ָש ּ ָמה ִמ ּ ֵבית לַ ּ ָפרֹכֶ ת אֵ ת אֲ רוֹ ן הָ ֵעדוּת וְ ִה ְבדִּ ילָ ה הַ ּ ָפרֹכֶ ת
הַ ּ ָפרֹכֶ ת ּ ַתחַ ת הַ ְ ּק ָר ִסים וְ הֵ בֵ ָ
ק ָד ִׁשים) :לג( וְ ִת ּ ֵתן יָת ּ ָפ ֻר ְכ ּ ָתא ְּתחוֹ ת ּפו ְּרפַ ּיָא וְ ָת ֵעל ּ ַת ּ ָמן ִמ ָּגו ְלפָ ֻר ְכ ּ ָתא יָת
לָ כֶ ם ּ ֵבין הַ קּ ֶֹד ׁש וּבֵ ין ק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳ
אֲרוֹ נָא ְדסַ הֲ דו ָּתא וְ ַת ְפ ֵר ׁש ּ ָפ ֻר ְכ ּ ָתא ְלכוֹ ן ּ ֵבין קו ְּד ׁ ָשא וּבֵ ין ק ֶֹד ׁש קו ְּד ׁ ַש ּיָא:

)לד( וְ נ ַ
ָת ּ ָת אֶ ת הַ ּ ַכ ּפ ֶֹרת ַעל אֲ רוֹ ן הָ עֵ ֻדת ְ ּבק ֶֹד ׁש הַ ּק ֳָד ִׁשים) :לד( וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ת הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ַעל
ק ָד ִׁשים) :לד( וְ ִת ּ ֵתן יָת ַּכ ּ ֻפ ְר ּ ָתא ַעל אֲ רוֹ נָא ְדסַ הֲ דו ָּתא ְּבק ֶֹד ׁש קו ְּד ׁ ַש ָ ּיא:
אֲרוֹ ן הָ ֵע ֻדת ְ ּבק ֶֹד ׁש הַ ּ ֳ
)לה( וְ ַ ׂש ְמ ּ ָת אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ִמחוּץ לַ ּ ָפרֹכֶ ת וְ אֶ ת הַ ּ ְמנ ָֹרה נֹכַ ח הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ַעל צֶ לַ ע
ש ְמ ּ ָת אֶ ת הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ִמחוּץ לַ ּ ָפרֹכֶ ת
ש ְלחָ ן ִּת ּ ֵתן ַעל צֶ לַ ע צָ פוֹ ן) :לה( וְ ַ ׂ
ימנָה וְ הַ ּ ׁ ֻ
הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ּ ֵת ָ
ימנָה וְ הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ִּת ּ ֵ
וְ אֶ ת הַ ּ ְמנ ָֹרה נֹכַ ח הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ַעל צֶ לַ ע הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ּ ֵת ָ
תן ַעל צֶ לַ ע צָ פוֹ ן) :לה( ו ְּת ׁ ַש ִּוי
יָת ּ ָפתוֹ ָרא ִמ ָּב ָרא ְלפָ ֻר ְכ ּ ָתא וְ יָת ְמנ ְַר ּ ָתא לָ קֳ בֵ ל ּ ָפתוֹ ָרא ַעל צִ דָּ א ְד ַמ ְׁש ְּכנָא דָּ רוֹ ָמא וּפָ תוֹ ָרא ִת ּ ֵתן ַעל ְס ַטר
צִ ּפ ּונָא:
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ו'
ית ָמסָ ְך ְלפֶ ַתח הָ אֹ הֶ ל ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָר ַמעֲ ֵׂשה
)לו( וְ ָע ִ ׂש ָ
שה רֹקֵ ם:
ית ָמסָ ְך ְלפֶ ַתח הָ אֹ הֶ ל ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּ ָג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָ ר ַמעֲ ֵ ׂ
רֹקֵ ם) :לו( וְ ָעשִׂ ָ
)לו( וְ ַת ְע ּ ֵבד ּ ְפ ָרסָ א ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ְּכנָא ִּת ְכלָ א וְ אַ ְר ְּגוָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ְׁשזִ יר עוֹ בַ ד צַ ּיָר:

ית אֹ ָתם זָהָ ב וָ וֵ יהֶ ם זָהָ ב וְ יָצַ ְק ּ ָת
ית לַ ּ ָמסָ ְך ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ַע ּמו ֵּדי ִׁש ִּטים וְ צִ ּ ִפ ָ
)לז( וְ ָע ִ ׂש ָ
ְ
ית אֹ ָתם זָ ָהב
ית לַ ּ ָמסָ ך ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ַע ּמ ּו ֵדי ִׁש ִּטים וְ צִ ּ ִפ ָ
נְחשת) :לז( וְ ָעשִׂ ָ
ֶׁ
לָ הֶ ם ח ֲִמ ּ ׁ ָשה אַ ְדנֵי
חשת:
וָ וֵיהֶ ם ָזהָ ב וְ ָיצַ ְק ּ ָת לָ הֶ ם חֲ ִמ ּ ׁ ָשה אַ ְדנֵי נְ ׁ ֶ

דַּ הֲ בָ א וָ וֵיהוֹ ן דַּ הֲ בָ א וְ ַת ִּת ְ
יך ְלהוֹ ן חַ ְמ ׁ ָשא סַ ְמכֵ י נְ חָ ׁ ָשא:

)לז( וְ ַת ְע ּ ֵבד ִל ְפ ָרסָ א חַ ְמ ׁ ָשא ַע ּמו ֵּדי ִׁש ִּטין וְ ַת ְח ּ ֵפי י ְָתהוֹ ן

ית אֶ ת הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ עֲ צֵ י ִׁש ִּטים חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת אֹ ֶר ְך וְ חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת רֹחַ ב ָרבו ַּע
כז )א( וְ ָעשִׂ ָ
ית אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ עֲ צֵ י ִׁש ִּטים חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת
ֹמתוֹ ) :א( וְ ָעשִׂ ָ
לש אַ ּמוֹ ת ק ָ
יִ ְהיֶה הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ׁ ָש ׁ

לש אַ ּמוֹ ת ק ָ
אֹ ֶר ְך וְ חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת רֹחַ ב ָרבו ַּע יִ ְהיֶה הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ׁ ָש ׁ
ֹמתוֹ ) :א( וְ ַת ְע ּ ֵבד יָת ַמ ְד ְּבחָ א ְדאָ ֵעי
יה:
ֲמ ׁש אַ ּ ִמין ּפו ְּתיָא ְמ ַר ַּבע יְ הֵ י ַמ ְד ְּבחָ א ו ְּתלַ ת אַ ּ ִמין רו ֵּמ ּ
ֲמ ׁש אַ ּ ִמין אֻ ְר ָּכא וַ ח ֵ
ִׁש ִטין ח ֵ
)ב(

חשת:
ית אֹ תוֹ נְ ׁ ֶ
ית קַ ְרנ ָֹתיו ַעל אַ ְר ַּבע ּ ִפ ּנ ָֹתיו ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּת ְהיֶיןָ קַ ְר ֹנ ָתיו וְ צִ ּ ִפ ָ
וְ ָע ִ ׂש ָ

חשת:
ית אֹ תוֹ נְ ׁ ֶ
ית קַ ְרנ ָֹתיו ַעל אַ ְר ַּבע ּ ִפנּ ָֹתיו ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּת ְהיֶיןָ קַ ְרנ ָֹתיו וְ צִ ּ ִפ ָ
)ב( וְ ָעשִׂ ָ

)ב( וְ ַת ְע ּ ֵבד

יה נְ חָ ׁ ָשא:
ָת ּ
ֵיה ְּתהֶ וְ יָן קַ ְרנוֹ ִהי וְ ַת ְח ּ ֵפי י ֵ
יה ִמ ּנ ּ
ָת ּ
קַ ְרנוֹ ִהי ַעל אַ ְר ַּבע זִ וְ י ֵ

גֹתיו ו ַּמ ְח ּת ָֹתיו ְלכָ ל ּ ֵכלָ יו
ית ִּסיר ָֹתיו ְל ַד ּ ְׁשנוֹ וְ י ָָעיו ו ִּמזְ ְרק ָֹתיו ו ִּמזְ ְל ָ
)ג( וְ ָע ִ ׂש ָ
ית ִּסיר ָֹתיו ְל ַד ּ ְׁשנוֹ וְ י ָָעיו ו ִּמזְ ְרק ָֹתיו ו ִּמזְ ְלגֹ ָתיו ו ַּמ ְח ּת ָֹתיו ְלכָ ל ּ ֵכלָ יו
נְחשת) :ג( וְ ָעשִׂ ָ
ֶׁ
ּ ַתעֲ ֶ ׂשה
יה ְלכָ ל
ָת ּ
יה ו ַּמ ְח ְּתי ֵ
יָת ּ
יה וְ צִ נּ ו ְּר ֵ
יה ו ִּמזְ ְרקָ ֵת ּ
ָת ּ
יה ו ַּמגְ רוֹ ְפי ֵ
יה ְל ִמ ְספֵ י ִק ְט ֵמ ּ
חשת) :ג( וְ ַת ְע ּ ֵבד ּ ְפסַ ְכ ְּת ָרוָ ֵת ּ
שה נְ ׁ ֶ
ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ָמנוֹ ִהי ּ ַת ְע ּ ֵבד נְ חָ ׁ ָשא:

ית ַעל הָ ֶר ׁ ֶשת אַ ְר ַּבע ַט ְּבעֹת
חשת וְ ָע ִ ׂש ָ
ית לּ וֹ ִמכְ ָּבר ַמעֲ ֵ ׂשה ֶר ׁ ֶשת נְ ׁ ֶ
)ד( וְ ָע ִ ׂש ָ
ית ַעל הָ ֶר ׁ ֶשת
חשת וְ ָעשִׂ ָ
שה ֶר ׁ ֶשת נְ ׁ ֶ
ית לּ וֹ ִמ ְכ ָּבר ַמעֲ ֵ ׂ
חשת ַעל אַ ְר ַּבע ְקצוֹ ָתיו) :ד( וְ ָעשִׂ ָ
נְ ׁ ֶ
חשת ַעל אַ ְר ַּבע ְקצוֹ ָתיו:
אַ ְר ַּבע ַט ְ ּבעֹת נְ ׁ ֶ

יה ְס ָר ָדא עוֹ בַ ד ְמצַ ְד ּ ָתא ִדנְ חָ ׁ ָשא וְ ַת ְע ּ ֵבד ַעל
)ד( וְ ַת ְע ּ ֵבד לֵ ּ

ְמצַ ְד ּ ָתא אַ ְר ַּבע ִעזְ קָ ן דִּ נְ חָ ׁ ָשא ַעל אַ ְר ַּבע ִס ְטרוֹ ִהי:
)ה (

וְ נ ַָת ּ ָתה אֹ ָת ּה ּ ַתחַ ת ַּכ ְרכּ ֹב הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִמ ְ ּל ָמ ּ ָטה וְ הָ יְ ָתה הָ ֶר ׁ ֶשת ַעד חֲצִ י הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :

)ה( וְ נ ַָת ּ ָתה אֹ ָת ּה ּ ַתחַ ת ַּכ ְרכּ ֹב הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִמ ְ ּל ָמ ּ ָטה וְ הָ יְ ָתה הָ ֶר ׁ ֶשת ַעד חֲצִ י הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :

)ה( וְ ִת ּ ֵתן י ַָת ּה

ְּתחוֹ ת סוֹ בָ בֵ י ַמ ְד ְּבחָ א ִמ ְ ּל ָרע ו ְּתהֵ י ְמצַ ְד ּ ָתא ַעד ּ ַפ ְלגּ וּת ַמ ְד ְּבחָ א:

ית בַ דִּ ים
חשת) :ו( וְ ָעשִׂ ָ
ית אֹ ָתם נְ ׁ ֶ
ית בַ דִּ ים לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַּבדֵּ י עֲ צֵ י ִׁש ִּטים וְ צִ ּ ִפ ָ
)ו( וְ ָעשִׂ ָ
אֲריחֵ י דְּ אָ ֵעי ִׁש ִּטין וְ ַתח ּ ֲֵפי
אֲריחַ יָּא ְל ַמ ְד ְּבחָ א ִ
חשת) :ו( וְ ַת ְע ּ ֵבד ִ
ית אֹ ָתם נְ ׁ ֶ
לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַּבדֵּ י עֲ צֵ י ִׁש ִּטים וְ ִצ ּ ִפ ָ
י ְָתהוֹ ן נְ חָ ׁ ָשא:
)ז(

וְ הוּבָ א אֶ ת ַּבדָּ יו ַּב ּ ַט ָּבעֹת וְ הָ י ּו הַ ַּבדִּ ים ַעל ְׁש ּ ֵתי צַ ְלעֹת הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ִּב ְ ׂשאֵ ת אֹ תוֹ :

)ז( וְ הוּבָ א אֶ ת ַּבדָּ יו ַּב ּ ַט ָּבעֹת וְ הָ י ּו הַ ַּבדִּ ים ַעל ְׁש ּ ֵתי צַ ְלעֹת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִ ּבשְׂ אֵ ת אֹ תוֹ :

)ז( וְ יָעֵ ל יָת

יה:
ָת ּ
אֲריחַ ּיָא ַעל ְּת ֵרין ִס ְט ֵרי ַמ ְד ְּבחָ א ְּב ִמ ּ ַטל י ֵ
אֲריחוֹ ִהי ְּב ִעזְ קָ ָתא וִ יהוֹ ן ִ
ִ

אֲשר הֶ ְראָ ה אֹ ְת ָך ָּבהָ ר ּ ֵכן יַעֲ שׂ ּו) :ח( נְ בוּב לֻ חֹת
שה אֹ תוֹ ַּכ ׁ ֶ
)ח( נְ בוּב לֻ חֹת ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ָ
יה ְּכ ָמא ִדי אַ חֲזִ י י ָָתךְ
ָת ּ
שר הֶ ְראָ ה אֹ ְתך ָּבהָ ר ּ ֵכן ַיעֲ שׂ ּו) :ח( ח ֲִליל לוּחֵ י ּ ַת ְע ּ ֵבד י ֵ
שה אֹ תוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶ
ּ ַתעֲ ֶׂ
ְּבטו ָּרא ּ ֵכן י ְַע ְּבדוּן:

ימנָה ְקלָ ִעים לֶ חָ צֵ ר ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁש ָזר ֵמאָ ה
ית אֵ ת חֲצַ ר הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ִל ְפאַ ת נֶגֶב ּ ֵת ָ
)ט( וְ ָע ִ ׂש ָ
ְ
ימנָה ְקלָ ִעים
ית אֵ ת חֲצַ ר הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ִל ְפאַ ת ֶנגֶב ּ ֵת ָ
בָ אַ ּ ָמה אֹ ֶרך לַ ּ ֵפאָ ה הָ אֶ חָ ת) :ט( וְ ָעשִׂ ָ

לֶ חָ צֵ ר ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָ ר ֵמאָ ה בָ אַ ּ ָמה אֹ ֶר ְך לַ ּ ֵפאָ ה הָ אֶ חָ ת:

)ט( וְ ַת ְע ּ ֵבד יָת דָּ ַרת ַמ ְׁש ְּכנָא ְלרוּחַ ֵעבַ ר דָּ רוֹ ָמא

ְס ָר ִדין ְל ָד ְר ּ ָתא דְּ בוּץ ְׁשזִ יר ְמאָ ה ְבאַ ּ ִמין אֻ ְר ָּכא ְלעֵ בַ ר חָ ד:
) י(

ֲשקֵ יהֶ ם ָּכסֶ ף:
חשת וָ וֵ י הָ ַע ּ ֻמ ִדים וַ ח ׁ ֻ
ש ִרים נְ ׁ ֶ
ש ִרים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ֶע ְ ׂ
וְ ַע ּ ֻמ ָדיו ֶע ְ ׂ

ֲשקֵ יהֶ ם ָּכסֶ ף:
חשת וָ וֵי הָ ַע ּ ֻמ ִדים וַ ח ׁ ֻ
וְ ַע ּ ֻמ ָדיו ֶעשְׂ ִרים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ֶעשְׂ ִרים נְ ׁ ֶ

)י(

)י( וְ ַע ּמוּדוֹ ִהי ֶעשְׂ ִרין

ּשיהוֹ ן ְּכסַ ף:
וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן ֶעשְׂ ִרין נְ חָ ׁ ָשא וָ וֵי ַע ּמו ַּד ּיָא וְ ִכבּ ו ׁ ֵ
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)יא( וְ כֵ ן ִל ְפאַ ת צָ פוֹ ן ָּבאֹ ֶר ְך ְקלָ ִעים ֵמאָ ה אֹ ֶר ְך וְ ַע ּ ֻמ ָדו עֶ שְׂ ִרים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם עֶ ְ ׂ
ֲשקֵ יהֶ ם ּ ָכסֶ ף) :יא( וְ כֵ ן ִל ְפאַ ת צָ פוֹ ן ָּבאֹ ֶר ְך ְקלָ ִעים מֵ אָ ה אֹ ֶר ְך
חשת וָ וֵי הָ ַע ּ ֻמ ִדים וַ ח ׁ ֻ
נְ ׁ ֶ
ֲשקֵ יהֶ ם ָּכסֶ ף) :יא( וְ כֵ ן ְלרוּחַ צִ ּפ ּונָא
חשת וָ וֵי הָ ַע ּ ֻמ ִדים וַ ח ׁ ֻ
וְ ַע ּ ֻמ ָדו ֶעשְׂ ִרים וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ֶעשְׂ ִרים נְ ׁ ֶ
ְּבאֻ ְר ָּכא ְס ָר ִדין ְמאָ ה אֻ ְר ָּכא וְ ַע ּמוּדוֹ ִהי ֶעשְׂ ִרין וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן ֶעשְׂ ִרין נְ חָ ׁ ָשא וָ וֵי ַע ּמו ַּד ּיָא וְ ִכבּ ו ׁ ֵּשיהוֹ ן דִּ ְכסַ ף:

ש ָרה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם
)יב( וְ רֹחַ ב הֶ חָ צֵ ר ִל ְפאַ ת יָם ְקלָ ִעים ח ֲִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה ַע ּ ֻמ ֵדיהֶ ם עֲ ָ ׂ
ש ָרה:
ש ָרה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם עֲ ָ ׂ
ש ָרה) :יב( וְ רֹחַ ב הֶ חָ צֵ ר ִל ְפאַ ת יָם ְקלָ ִעים ֲח ִמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה ַע ּ ֻמ ֵדיהֶ ם עֲ ָ ׂ
עֲ ָ ׂ
)יב( וּפו ְּתיָא ְד ַד ְר ּ ָתא ְלרוּחַ ַמ ַע ְר ָּבא ְס ָר ִדין חַ ְמ ִׁשין אַ ּ ִמין ַע ּמו ֵּדיהוֹ ן ַעשְׂ ָרא וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן ַעשְׂ ָרא:

)יג( וְ רֹחַ ב הֶ חָ צֵ ר ִל ְפאַ ת קֵ ְד ָמה ִמזְ ָרחָ ה ח ִ
ֲמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה) :יג( וְ רֹחַ ב הֶ חָ צֵ ר ִל ְפאַ ת קֵ ְד ָמה
ֲמ ּ ִׁשים אַ ּ ָמה) :יג( וּפו ְּת ָיא ְד ַד ְר ּ ָתא ְלרוּחַ ִקדּ ו ָּמא ַמדִּ ינְ חָ א חַ ְמ ִׁשין אַ ּ ִמין:
ִמזְ ָרחָ ה ח ִ
)יד(

לשה:
לשה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
ש ֵרה אַ ּ ָמה ְקלָ ִעים לַ ָּכ ֵתף ַע ּ ֻמ ֵדיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
ֲמ ׁש ֶע ְ ׂ
וַ ח ֵ

לשה:
לשה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
ֲמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ְקלָ ִעים לַ ָּכ ֵתף ַע ּ ֻמ ֵדיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
וַ ח ֵ

)יד(

ֲמ ׁש ֶעשְׂ ֵרי אַ ּ ִמין
)יד( וַ ח ֵ

ְס ָר ִדין ְל ִע ְב ָרא ַע ּמו ֵּדיהוֹ ן ְּתלָ ָתא וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן ְּתלָ ָתא:
)טו(

לשה:
לשה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
ש ֵרה ְקלָ ִעים ַע ּ ֻמ ֵדיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
ֲמ ׁש עֶ ְ ׂ
וְ לַ ָּכ ֵתף הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ח ֵ

לשה:
לשה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם ְׁש ׁ ָ
וְ לַ ָּכתֵ ף הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ֲח ֵמ ׁש ֶעשְׂ ֵרה ְקלָ ִעים ַע ּ ֻמ ֵדיהֶ ם ְׁש ׁ ָ

)טו(

)טו( ו ְּל ִע ְב ָרא ִּתנְ ָינָא

ֲמ ׁש ֶעשְׂ ֵרי ְס ָר ִדין ַע ּמו ֵּדיהוֹ ן ְּתלָ ָתא וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן ְּתלָ ָתא:
ח ֵ

ש ִרים אַ ּ ָמה ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ָּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָר
)טז( ו ְּל ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר ָמסָ ְך ֶע ְ ׂ
ַמעֲ ֵ ׂשה רֹקֵ ם ַע ּ ֻ
מ ֵדיהֶ ם אַ ְר ָּב ָעה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם אַ ְר ָּב ָעה) :טז( ו ְּל ׁ ַש ַער הֶ חָ צֵ ר ָמסָ ְך ֶעשְׂ ִרים
שה רֹקֵ ם ַע ּ ֻמ ֵדיהֶ ם אַ ְר ָּב ָעה וְ אַ ְדנֵיהֶ ם
אַ ּ ָמה ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּ ָג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָ ר ַמעֲ ֵ ׂ
אַ ְר ָּב ָעה) :טז( וְ ִל ְת ַרע דַּ ְר ּ ָתא ּ ְפ ָרסָ א ֶעשְׂ ִרין אַ ּ ִמין ִּת ְכלָ א וְ אַ ְר ְּגוָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ְׁשזִ יר עוֹ בַ ד צַ ּיָר ַעמו ֵּדיהוֹ ן
אַ ְר ְּב ָעא וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן אַ ְר ְּב ָעא:

חשת) :יז( ָּכל
)יז( ָּכל ַע ּמו ֵּדי הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב ְמחֻ ּ ׁ ָש ִקים ּ ֶכסֶ ף וָ וֵיהֶ ם ָּכסֶ ף וְ אַ ְדנֵיהֶ ם נְ ׁ ֶ
חשת) :יז( כָ ל ַע ּמו ֵּדי ַד ְר ּ ָתא ְסחוֹ ר
ַע ּמו ֵּדי הֶ חָ צֵ ר סָ ִביב ְמחֻ ּ ׁ ָש ִקים ּ ֶכסֶ ף וָ וֵיהֶ ם ָּכסֶ ף וְ אַ ְדנֵיהֶ ם נְ ׁ ֶ
ְסחוֹ ר ְמכַ ְּב ִׁשין ְּכסַ ף וָ וֵיהוֹ ן ְּכסַ ף וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן נְ חָ ׁ ָשא:

)יח( אֹ ֶר ְך הֶ חָ צֵ ר ֵמאָ ה בָ אַ ּ ָמה וְ רֹחַ ב ח ֲִמ ּ ִׁשים ַּבח ֲִמ ּ ִׁשים וְ ק ָֹמה חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת ׁ ֵש ׁש
חשת) :יח( אֹ ֶר ְך הֶ חָ צֵ ר ֵמאָ ה בָ אַ ּ ָמה וְ רֹחַ ב חֲ ִמ ּ ִׁשים ַּבח ֲִמ ּ ִׁשים וְ ק ָֹמה חָ ֵמ ׁש
ָמ ְׁשזָר וְ אַ ְדנֵיהֶ ם נְ ׁ ֶ
חשת:
אַ ּמוֹ ת ׁ ֵש ׁש ָמ ְׁשזָ ר וְ אַ ְדנֵיהֶ ם נְ ׁ ֶ

)יח( אֻ ְר ָּכא ְד ַד ְר ּ ָתא ְמאָ ה ְבאַ ּ ִמין וּפו ְּתיָא חַ ְמ ִׁשין ְּבחַ ְמ ִׁשין וְ ר ּו ָמא

ֲמ ׁש אַ ּ ִמין דְּ בוּץ ְׁשזִ יר וְ סַ ְמכֵ יהוֹ ן נְ חָ ׁ ָשא:
ח ֵ
)יט(

חשת:
ְלכֹל ְּכלֵ י הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ְּבכֹל עֲ ב ָֹדתוֹ וְ כָ ל יְ ֵתד ָֹתיו וְ כָ ל יִ ְתדֹת הֶ חָ צֵ ר נְ ׁ ֶ

חשת:
ְלכֹל ְּכלֵ י הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ְ ּבכֹל עֲ ב ָֹדתוֹ וְ כָ ל יְ תֵ ד ָֹתיו וְ כָ ל יִ ְתדֹת הֶ חָ צֵ ר נְ ׁ ֶ

)יט(

)יט( ְלכֹל ָמאנֵי ַמ ְׁש ְּכנָא

ֵיה וְ כָ ל ִסכּ וֹ ִהי וְ כָ ל ִס ּ ֵכי ְד ַד ְר ּ ָתא נְ חָ ׁ ָשא:
ְּבכֹל ּ ָפ ְלחָ נ ּ

רש"י
)יג( והאמה מזה והאמה מזה  -לצפון
ולדרום :בעדף בארך יריעות האהל  -שהן
עודפות על אורך יריעות המשכן שתי אמות:
יהיה סרוח על צדי המשכן  -לצפון ולדרום
כמו שפירשתי למעלה .למדה תורה דרך ארץ
שיהא אדם חס על היפה:

)יד( מכסה לאהל  -לאותו גג של יריעות
עזים עשה עוד מכסה אחד של עורות אילים
מאדמים ועוד למעלה ממנו מכסה עורות
תחשים ואותן מכסאות לא היו מכסין אלא
את הגג ארכן ל' ורחבן י' אלו דברי רבי
נחמיה ולדברי רבי יהודה מכסה אחד היה
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חציו של עורות אילים מאדמים וחציו של
עורות תחשים:
)טו( ועשית את הקרשים  -הל"ל ועשית
קרשים כמו שנאמר בכל דבר ודבר מהו
הקרשים מאותן העומדין ומיוחדין לכך .יעקב
אבינו נטע ארזים במצרים וכשמת צוה לבניו
להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים ואמר להם
שעתיד הקב"ה לצוות אותן לעשות משכן
במדבר מעצי שטים ראו שיהיו מזומנים
בידכם הוא שיסד הפייטן בפיוט שלו טס
מטע מזורזים קורות בתינו ארזים .שנזדרזו
להיות מוכנים בידם מקודם לכן :עצי שטים
עומדים  -אישטנבי"ש בלע"ז )אויפרעכט
שטעהנד( שיהא אורך הקרשים זקוף למעלה
בקירות המשכן ולא תעשה הכתלים בקרשים
שוכבים להיות רוחב הקרשים לגובה הכתלים
קרש על קרש:
)טז( עשר אמות ארך הקרש  -למדנו גבהו
של משכן עשר אמות :ואמה וחצי האמה רחב
 למדנו ארכו של משכן לכ' קרשים שהיובצפון ובדרום מן המזרח למערב ל' אמה:
)יז( שתי ידות לקרש האחד  -היה חורץ את
הקרש מלמטה באמצעו בגובה אמה ומניח
רביע רחבו מכאן ורביע רחבו מכאן והן הן
הידות והחריץ חצי רוחב הקרש באמצע )ר"ל
קרש נקרא מה שנשאר לאחר שחרץ מכאן
ומכאן .ואז נשאר רוחב אמה .נמצא חצי רוחב
הקרש שבאמצע הוא חצי אמה .וכן פירש
רש"י בהדיא בפרק הזורק צ"ח שהחריץ
באמצע רחב חצי אמה .והיה חורץ רביעית
אמה מכל צד .וכל יד היה רוחב רביעית
אמה .וכן כל שפת אדן היה רוחב רביעית
אמה .ודוק היטב .ואז סרה תלונת הרמב"ן
ותמיהתו מסולקת( ואותן הידות מכניס
באדנים שהיו חלולים והאדנים גבהן אמה
ויושבים רצופים מ' זה אצל זה וידות הקרש
הנכנסים בחלל האדנים חרוצות משלשה
צדיהן רוחב החריץ כעובי שפת האדן שיכסה
הקרש את כל ראש האדן שאם לא כן נמצא
ריוח בין קרש לקרש כעובי שפת שני האדנים
שיפסיקו ביניהם וזהו שנאמר ויהיו תואמים
מלמטה שיחרוץ את צדי הידות כדי שיתחברו

הקרשים זה אצל זה :משלבות  -עשויות כמין
שליבות סולם מובדלות זו מזו ומשופין
ראשיהם ליכנס בתוך חלל האדן כשליבה
הנכנסת בנקב בתוך עמודי הסולם :אשה אל
אחתה  -מכוונות זו כנגד זו שיהיו חריציהם
שוים זו כמדת זו כדי שלא יהיו שתי ידות זו
משוכה לצד פנים וזו משוכה לצד חוץ בעובי
הקרש שהוא אמה ותרגום של ידות צירין לפי
שדומות לצירי הדלת הנכנסים בחורי המפתן:
)יח( לפאת נגבה תימנה  -אין פאה זו לשון
מקצוע אלא כל הרוח קרויה פאה כתרגומו
לרוח עיבר דרומא:
)כב( ולירכתי  -לשון סוף כתרגומו ולסיפי.
ולפי שהפתח במזרח קרוי מזרח פנים
והמערב אחורים וזהו סוף שהפנים הוא
הראש :תעשה ששה קרשים  -הרי ט' אמות
רוחב:
)כג( ושני קרשים תעשה למקצעת  -אחד
למקצוע צפונית מערבית ואחד למערבית
דרומית כל שמונה קרשים בסדר אחד הן.
אלא שאלו השתים אינן בחלל המשכן אלא
חצי אמה מזו וחצי אמה מזו נראות בחלל
להשלים רחבו לעשר והאמה מזה והאמה
מזה באות כנגד אמות עובי קרשי המשכן
הצפון והדרום כדי שיהא המקצוע מבחוץ
שוה:
)כד( ויהיו תאמים מלמטה  -כל הקרשים
תואמים זה לזה מלמטה שלא יפסיק עובי
שפת שני האדנים ביניהם להרחיקן זו מזו כמו
שפירשתי שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהן
שיהא רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ לידי
הקרש לכסות את שפת האדן וכן הקרש
שאצלו ונמצאו תואמים זה לזה וקרש המקצוע
שבסדר המערב חרוץ לרחבו בעביו כנגד
חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי כדי שלא
יפרידו האדנים ביניהם :ויחדו יהיו תמים -
כמו תאומים :על ראשו  -של קרש :אל
הטבעת האחת  -כל קרש וקרש היה חרוץ
מלמעלה ברחבו שני חריצין בשני צדיו כדי
עובי טבעת ומכניסו בטבעת אחת נמצא
מתאים לקרש שאצלו .אבל אותן טבעות לא
ידעתי אם קבועות הן אם מטולטלות ובקרש
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שבמקצוע היתה טבעת בעובי הקרש )נראה
כי מלות הדרומי והצפוני אלמטה קאי .ור"ל
שהדרומי והצפוני וראש קרש כו' נכנס לתוכו
ומה שכתב היתה טבעת בעובי הקרש ר"ל
בעובי קרש המערבי ודוק( הדרומי והצפוני
וראש קרש המקצוע שבסדר מערב נכנס
לתוכו נמצאו שני הכתלים מחוברים :כן יהיה
לשניהם  -לשני הקרשים שבמקצוע לקרש
שבסוף צפון ולקרש המערבי וכן לשני
המקצועות:
)כה( והיו שמנה קרשים  -הן האמורות
למעלה תעשה ששה קרשים ושני קרשים
תעשה למקצעות נמצאו שמנה קרשים בסדר
מערבי .כך שנויה במשנה מעשה סדר
הקרשים במלאכת המשכן .היה עושה את
האדנים חלולים וחורץ את הקרש מלמטה
רביע מכאן ורביע מכאן והחריץ חציו באמצע
ועשה לו שתי ידות כמין שני חמוקין )ול"נ
שהגרסא כמין שני חווקין( כמין שני שליבות
סולם המובדלות זו מזו ומשופות להכנס
בחלל האדן כשליבה הנכנסת בנקב עמודי
הסולם והוא לשון משולבות עשויות כמין
שליבה ומכניסן לתוך שני אדנים שנא' שני
אדנים שני אדנים וחורץ את הקרש מלמעלה
אצבע מכאן ואצבע מכאן ונותנן לתוך טבעת
אחת של זהב כדי שלא יהיו נפרדין זה מזה
שנאמר ויהיו תואמים מלמטה וגו' כך היא
המשנה והפי' שלה הצעתי למעלה בסדר
המקראות:
)כו( בריחם  -כתרגומו עברין ובלע"ז
אשפרי"ש )קוועריגעל( :חמשה לקרשי צלע
המשכן  -אלו ה' ג' הן אלא שהבריח העליון
והתחתון עשוי משתי חתיכות זה מבריח עד
חצי הכותל וזה מבריח עד חצי הכותל זה
נכנס בטבעת מצד זה וזה נכנס בטבעת מצד
זה עד שמגיעין זה לזה נמצא שהעליון ותחתון
שנים שהן ארבע אבל האמצעי ארכו כנגד כל
הכותל ומבריח מקצה הכותל ועד קצהו שנא'
והבריח התיכון וגו' מבריח מן הקצה אל
הקצה שהעליונים והתחתונים היו להן טבעות
בקרשים להכנס לתוכן שתי טבעות לכל קרש
משולשים בתוך עשר אמות של גובה הקרש

חלק אחד מן הטבעת העליונה ולמעלה וחלק
אחד מן התחתונה ולמטה וכל חלק הוא רביע
אורך הקרש ושני חלקים בין טבעת לטבעת
כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו
אבל לבריח התיכון אין טבעות אלא הקרשים
נקובין בעוביין והוא נכנס בהם דרך הנקבים
שהם מכוונין זה מול זה וזהו שנא' בתוך
הקרשים הבריחים העליונים והתחתונים
שבצפון ושבדרום אורך כל אחת ט"ו אמה
והתיכון ארכו ל' אמה וזהו מן הקצה אל
הקצה מן המזרח ועד המערב וה' בריחים
שבמערב אורך העליונים והתחתונים ו' אמות
והתיכון ארכו י"ב כנגד רוחב ח' קרשים כך
היא מפורשת במלאכת המשכן )שבת צ"ח(:
)כט( בתים לבריחם  -הטבעות שתעשה בהן
יהיו בתים להכנס בהן הבריחים :וצפית את
הבריחם זהב  -לא שהיה הזהב מדובק על
הבריחים שאין עליהם שום צפוי אלא בקרש
היה קובע כמין שני פיפיות של זהב כמין שני
סדקי קנה חלול וקובען אצל הטבעות לכאן
ולכאן ארכן ממלא את רוחב הקרש מן
הטבעת לכאן וממנה לכאן והבריח נכנס
לתוכו וממנו לטבעת ומן הטבעת לפה השני
נמצאו הבריחים מצופין זהב כשהן תחובין
בקרשים והבריחים הללו מבחוץ היו בולטות
והטבעות והפיפיות לא היו נראות בתוך
המשכן אלא כל הכותל חלק מבפנים:
)ל( והקמת את המשכן  -לאחר שיגמור
הקימהו :הראית בהר  -קודם לכן שאני
עתיד ללמדך ולהראותך סדר הקמתו:
)לא( פרכת  -לשון מחיצה הוא ובלשון חכמים
פרגוד דבר המבדיל בין המלך ובין העם:
תכלת וארגמן  -כל מין ומין היה כפול בכל
חוט וחוט ו' חוטין :מעשה חשב  -כבר
פירשתי שזו היא אריגה של שתי קירות
והציורין שמשני עבריה אינן דומין זה לזה:
כרובים  -ציורין של בריות יעשה בה .ד'
עמודים תקועים בתוך ד' אדנים ואונקליות
קבועין בהן עקומין למעלה להושיב עליהן
כלונס שראש הפרוכת כרוך בה והאונקליות
הן הווין שהרי כמין ווין הן עשוים והפרכת
ארכה י' אמות לרחבו של משכן ורחבה י'
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אמות כגבהן של קרשים פרוסה בשלישית של
משכן שיהא הימנה ולפנים עשר אמות
והימנה ולחוץ כ' אמה נמצא בית קדשי
הקדשים עשר על עשר שנאמר ונתתה את
הפרכת תחת הקרסים המחברים את שתי
חוברות של יריעות המשכן ורוחב החוברת כ'
אמה וכשפרשם על גג המשכן מן הפתח
למערב כלתה בשני שלישי המשכן והחוברת
השנית כסתה שלישו של משכן והמותר תלוי
לאחוריו לכסות את הקרשים:
)לה( ושמת את השלחן  -שלחן בצפון משוך
מן הכותל הצפוני שתי אמות ומחצה .ומנורה
בדרום משוכה מן הכותל הדרומי שתי אמות
ומחצה .ומזבח הזהב נתון כנגד אויר שבין
שלחן למנורה משוך קמעא כלפי המזרח
וכולם נתונים מן חצי המשכן ולפנים .כיצד
אורך המשכן מן הפתח לפרכת עשרים אמה
המזבח והשלחן והמנורה משוכים מן הפתח
לצד מערב עשר אמות:
)לו( ועשית מסך  -וילון שהוא מסך כנגד
הפתח כמו )איוב א( שכת בעדו לשון מגין:
מעשה רקם  -הצורות עשויות בו מעשה
מחט כפרצוף של עבר זה כך פרצוף של עבר
זה :רקם  -שם האומן ולא שם האומנות
ותרגומו עובד צייר ולא עובד ציור .מדת
המסך כמדת הפרוכת י' אמות על י' אמות:
)א( ועשית את המזבח וגו' ושלש אמות
קומתו ) -זבחים נט( דברים ככתבן דברי ר'
יהודה ר' יוסי אומר נאמר כאן רבוע ונאמר
בפנימי רבוע מה להלן גבהו פי שנים כארכו
אף כאן גבהו פי שנים כארכו ומה אני מקיים
שלש אמות קומתו משפת סובב ולמעלה:
)ב( ממנו תהיין קרנותיו  -שלא יעשם לבדם
ויחברם בו :וצפית אותו נחשת  -לכפר על
עזות מצח שנא' )ישעיה מח( ומצחך נחושה:
)ג( סירותיו  -כמין יורות :לדשנו  -להסיר
דשנו לתוכם והוא שת"א למספי קטמיה
לספות הדשן לתוכם כי יש מלות בלשון
עברית מלה אחת מתחלפת בפתרון לשמש
בנין וסתירה כמו )תהלים פ( ותשרש שרשיה
)איוב ה( אויל משריש .וחלופו )שם לא( ובכל
תבואתי תשרש .וכמוהו )ישעיה יז( בסעיפיה

פוריה וחלופו )שם י( מסעף פארה מפשח
סעיפיה וכמוהו )ירמיה נ( וזה האחרון עצמו
שבר עצמותיו וכמוהו )מ"א כא( ויסקלוהו
באבנים וחלופו )ישעיה סב( סקלו מאבן
הסירו אבניה וכן )שם ה( ויעזקהו ויסקלהו
אף כאן לדשנו להסיר דשנו ובלע"ז
אדשצנדרי"ר )צו ענטאשען( :ויעיו  -כתרגומו
מגרפות שנוטל בהם הדשן והן כמין כסוי
קדרה של מתכת דק ולו בית יד ובלע"ז
וידי"ל )שויפעל( :ומזרקתיו  -לקבל בהם דם
הזבחים :ומזלגתיו  -כמין אונקליות כפופים
ומכה בהם בבשר ונתחבים בם ומהפכין בהם
על גחלי המערכה שיהא ממהר שריפתן
ובלע"ז קרוצינ"ש )האקען( ובלשון חכמים
צינוריות :ומחתתיו  -בית קבול יש להם
ליטול בהן גחלים מן המזבח לשאתם על
מזבח הפנימי לקטרת ועל שם חתייתן קרויים
מחתות כמו )ישעיה ל( לחתות אש מיקוד
לשון שאיבת אש ממקומה וכן )משלי ו(
היחתה איש אש בחקו :לכל כליו  -כמו כל
כליו:
)ד( מכבר  -לשון כברה שקורין קריבל"ש
)זיעב( כמין לבוש עשוי לו למזבח עשוי חורין
חורין כמין רשת ומקרא זה מסורס וכה
פתרונו ועשית לו מכבר נחשת מעשה רשת:
)ה( כרכב המזבח  -סובב כל דבר המקיף
סביב בעגול קרוי כרכוב כמו ששנינו בהכל
שוחטין אלו הן גולמי כלי עץ כל שעתיד
לשוף ולכרכב והוא כמו שעושין חריצין עגולין
בקרשי דפני התיבות וספסלי העץ אף למזבח
עשה חריץ סביבו והיה רחבו אמה בדופנו
לנוי והוא לסוף שלש )ס"א שש( אמות של
גבהו כדברי האומר גבהו פי שנים כארכו הא
מה אני מקיים ושלש אמות קומתו משפת
סובב ולמעלה אבל סובב להלוך הכהנים לא
היה למזבח הנחשת אלא על ראשו לפנים
מקרנותיו וכן שנינו בזבחים איזהו כרכוב בין
קרן לקרן והיה רוחב אמה ולפנים מהן אמה
של הלוך רגלי הכהנים ושתי אמות הללו
קרויים כרכוב ודקדקנו שם והכתיב תחת
כרכוב המזבח מלמטה למדנו שהכרכוב
בדפנו הוא ולבוש המכבר תחתיו .ותירץ
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המתרץ תרי הוו חד לנוי וחד לכהנים דלא
ישתרגו זה שבדופן לנוי היה ומתחתיו הלבישו
המכבר והגיע רחבו עד חצי המזבח נמצא
שהמכבר רחב אמה והוא היה סימן לחצי
גבהו להבדיל בין דמים העליונים לדמים
התחתונים וכנגדו עשוי למזבח בית עולמים
דוגמת חוט הסקרא באמצעו וכבש שהיו
עולין בו אע"פ שלא פירשו בענין זה כבר
שמענו בפ' מזבח אדמה תעשה לי ולא תעלה
במעלות לא תעשה לו מעלות בכבש שלו אלא
כבש חלק למדנו שהיה לו כבש כך שנינו
במכילתא .ומזבח אדמה הוא מזבח הנחשת
שהיו ממלאין חללו אדמה במקום חנייתן
והכבש היה בדרום המזבח מובדל מן המזבח
מלא חוט השערה ורגליו מגיעין עד אמה
סמוך לקלעי החצר שבדרום כדברי האומר י'
אמות קומתו .ולדברי האומר דברים ככתבן ג'
אמות קומתו לא היה אורך הכבש אלא י'
אמות כך מצאתי במשנת מ"ט מדות וזה
שהיה מובדל מן המזבח מלא החוט במסכת
זבחים למדנוה מן המקרא:
)ז( בטבעות  -בארבע טבעות שנעשו
למכבר:
)ח( נבוב לחת  -כתרגומו חליל לוחין .לוחות
עצי שטים מכל צד והחלל באמצע ולא יהא
כולו עץ א' שיהא עביו ה' אמות על ה' אמות
כמין סדן:
)ט( קלעים  -עשויין כמין קלעי ספינה
נקבים נקבים מעשה קליעה ולא מעשה אורג
ותרגומו סרדין כתרגומו של מכבר המתורגם
סרדא לפי שהן מנוקבין ככברה :לפאה האחת
 כל הרוח קרוי פאה:)י( ועמדיו עשרים  -חמש אמות בין עמוד
לעמוד :ואדניהם  -של העמודים נחשת.
האדנים יושבים על הארץ והעמודים תקועים
לתוכן היה עושה כמין קונדסין שקורין פלא"ש
ארכן ו' טפחים ורחבן ג' וטבעת נחשת
קבועה בו באמצעו וכורך שפת הקלע סביביו
במיתרים כנגד כל עמוד ועמוד ותולה
הקונדס דרך טבעתו באונקליות שבעמוד
העשוי כמין וי"ו ראשו זקוף למעלה וראשו
אחד תקוע בעמוד כאותן שעושין להציב

דלתות שקורין גונזי"ש ורחב הקלע תלוי
מלמטה והיא קומת מחיצות החצר :ווי
העמודים  -הם האונקליות :וחשקיהם -
מוקפות היו העמודים בחוטי כסף סביב ואיני
יודע אם על פני כולם אם בראשם ואם
באמצעם אך יודע אני שחשוק לשון חגורה
שכך מצינו בפילגש בגבעה )שופטים יט( ועמו
צמד חמורים חבושים תרגומו חשוקים:
)יג( לפאת קדמה מזרחה  -פני המזרח קרוי
קדם לשון פנים .אחור לשון אחורים לפיכך
המזרח קרוי קדם שהוא פנים ומערב קרוי
אחור כד"א )דברים יא( הים האחרון ימא
מערבא :חמשים אמה אותן נ' אמה לא היו
סתומים כולם בקלעים לפי ששם הפתח אלא
ט"ו אמה קלעים לכתף הפתח מכאן וכן
לכתף השנית נשאר רחב חלל הפתח בינתים
כ' אמה וזהו שנא' ולשער החצר מסך עשרים
אמה וילון למסך כנגד הפתח כ' אמה ארך
כרוחב הפתח:
)יד( עמדיהם שלשה  -חמש אמות בין עמוד
לעמוד בין עמוד שבראש הדרום העומד
במקצוע דרומית מזרחית עד עמוד שהוא מן
הג' שבמזרח ה' אמות וממנו לשני חמש אמות
ומן השני לשלישי חמש אמות וכן לכתף
השנית וארבעה עמודים למסך הרי י'
עמודים למזרח כנגד י' למערב:
)יז( כל עמודי החצר סביב וגו'  -לפי שלא
פירש ווין וחשוקים ואדני נחשת אלא לצפון
ולדרום אבל למזרח ולמערב לא נאמר ווין
וחשוקים ואדני נחשת לכך בא ולמד כאן:
)יח( ארך החצר  -הצפון והדרום שמן המזרח
למערב מאה באמה :ורחב חמשים בחמשים
 חצר שבמזרח היתה מרובעת חמשים עלחמשים שהמשכן ארכו שלשים ורחבו עשר
העמיד מזרח פתחו בשפת נ' החיצונים של
אורך החצר נמצא כלו בחמשים הפנימים
וכלה ארכו לסוף לשון נמצאו כ' אמה ריוח
לאחוריו בין הקלעים שבמערב ליריעות של
אחורי המשכן ורוחב המשכן עשר אמות
באמצע רוחב החצר נמצאו לו עשרים אמה
ריוח לצפון ולדרום מן קלעי החצר ליריעות
המשכן וכן למערב וחמשים על חמשים חצר
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לפניו )עירובין כג( :וקומה חמש אמות -
גובה מחיצות החצר והוא רוחב הקלעים:
ואדניהם נחשת  -להביא אדני המסך שלא
תאמר לא נאמרו אדני נחשת אלא לעמודי
הקלעים אבל אדני המסך של מין אחר היו.
כך נראה בעיני שלכך חזר ושנאן:
)יט( לכל כלי המשכן  -שהיו צריכין להקמתו
ולהורדתו כגון מקבות לתקוע יתדות
ועמודים :יתדות  -כמין נגרי נחשת עשויין

נביא

ליריעות האהל ולקלעי החצר קשורים
במיתרים סביב סביב בשפוליהן כדי שלא
תהא הרוח מגביהתן ואיני יודע אם תחובין
בארץ או קשורין ותלויין וכובדן מכביד שפולי
היריעות שלא ינועו ברוח .ואומר אני ששמן
מוכיח עליהם שהם תקועין בארץ לכך נקראו
יתדות ומקרא זה מסייעני )ישעיה לג( אהל
בל יצען בל יסע יתדותיו לנצח:

– מלכים א' פרק ה'-ו'

ירם וּבֵ ין ְׁשלֹמֹה
ֲשר דִּ ּ ֶבר לוֹ וַ יְ ִהי ׁ ָשלֹם ּ ֵבין ִח ָ
)כו( וַ יהֹוָ ה נ ַָתן חָ ְכ ָמה ִל ְׁשלֹמֹה ַּכא ׁ ֶ
ְ
וַ ִּיכְ ְרת ּו ְב ִרית ְׁשנֵיהֶ ם) :כז( וַ יּ ַַעל הַ ּ ֶמלֶ ך ְׁשלֹמֹה ַמס ִמ ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יְ ִהי הַ ּ ַמס
ש ֶרת אֲלָ ִפים ַּבח ֶֹד ׁש ח ֲִליפוֹ ת ח ֶֹד ׁש
יש) :כח( וַ ִּי ְׁשלָ חֵ ם ְלבָ נוֹ נָה עֲ ֶ ׂ
ְׁשל ִֹׁשים אֶ לֶ ף ִא ׁ
ירם ַעל הַ ּ ַמס) :כט( וַ יְ ִהי ִל ְׁשלֹמֹה ִׁש ְב ִעים
יִ ְהי ּו בַ ְ ּלבָ נוֹ ן ְׁשנַיִ ם ח ֳָד ִׁשים ְּבבֵ יתוֹ וַ ֲאדֹנִ ָ
אֲשר
ֹשא סַ ָּבל ו ְּׁשמֹנִ ים אֶ לֶ ף חֹצֵ ב ָּבהָ ר) :ל( ְלבַ ד ִמשּׂ ָ ֵרי הַ ִּנ ָ ּצ ִבים ִל ְׁשלֹמֹה ׁ ֶ
אֶ לֶ ף נ ֵׂ
מלָ אכָ ה) :לא(
ֹשים ַּב ּ ְ
ַעל הַ ּ ְמלָ אכָ ה ְׁשל ׁ ֶֹשת אֲ לָ ִפים ו ְּׁשל ֹׁש ֵמאוֹ ת הָ ר ִֹדים ָּב ָעם הָ ע ִ ׂ
ביִ ת אַ ְבנֵי גָ זִ ית) :לב(
וַ יְ צַ ו הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ יּ ִַּסע ּו אֲבָ נִ ים ְּגדֹלוֹ ת אֲ בָ נִ ים יְ קָ רוֹ ת ְלי ּ ֵַסד הַ ָּ
וַ ִּיפְ ְסל ּו בּ ֹנֵי ְׁשלֹמֹה ּו ֹבנֵי ִחירוֹ ם וְ הַ ִּג ְב ִלים וַ יּ ִָכינ ּו הָ ֵעצִ ים וְ הָ אֲבָ נִ ים ִלבְ נוֹ ת
הַ ָּביִ ת) :א( וַ יְ ִהי ִב ְׁשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָה וְ אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ְלצֵ את ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ֵמאֶ ֶרץ
ש ָראֵ ל
יעית ְּבח ֶֹד ׁש זִ ו הוּא הַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ִל ְמל ְֹך ְׁשלֹמֹה ַעל יִ ְ ׂ
ִמצְ ַריִ ם ַּב ּ ׁ ָשנָה הָ ְר ִב ִ
ְ
וַ ִּיבֶ ן הַ ַּביִ ת לַ יהֹוָ ה) :ב( וְ הַ ַּביִ ת אֲ ׁ ֶשר ָּבנָה הַ ּ ֶמלֶ ך ְׁשלֹמֹה לַ יהֹוָ ה ִׁש ּ ִׁשים אַ ּ ָמה
ש ִרים ָרחְ בּ וֹ ו ְּׁשל ִֹׁשים אַ ּ ָמה קוֹ ָמתוֹ ) :ג( וְ הָ אוּלָ ם ַעל ּ ְפנֵי הֵ יכַ ל הַ ַּביִ ת
אָ ְרכּ וֹ וְ עֶ ְ ׂ
ביִ ת) :ד(
שר ָּבאַ ּ ָמה ָר ְחבּ וֹ ַעל ּ ְפנֵי הַ ָּ
ש ִרים אַ ּ ָמה אָ ְרכּ וֹ ַעל ּ ְפנֵי רֹחַ ב הַ ָּביִ ת ֶע ֶ ׂ
ֶע ְ ׂ
יע{ סָ ִביב אֶ ת
וַ יּ ַַעשׂ לַ ָּביִ ת חַ לּ וֹ נֵי ְׁשקֻ ִפים אֲ טֻ ִמים) :ה( וַ ִּיבֶ ן ַעל ִקיר הַ ַּביִ ת יָצִ ַוע }יָצִ ַ
יע{
ִקירוֹ ת הַ ַּביִ ת סָ ִביב לַ הֵ יכָ ל וְ לַ דְּ ִביר וַ יּ ַַעשׂ צְ לָ עוֹ ת סָ ִביב) :ו( הַ יָּצִ ַוע }הַ יָּצִ ַ
ישית ׁ ֶשבַ ע
תנָה חָ ֵמ ׁש ָּבאַ ּ ָמה ָר ְח ָּבהּ וְ הַ ִּתי ֹכנָה ׁ ֵש ׁש ָּבאַ ּ ָמה ָרחְ ָּב ּה וְ הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
הַ ּ ַת ְח ּ ֹ
ָּבאַ ּ ָמה ָרחְ ָּבהּ ִּכי ִמגְ ָרעוֹ ת נ ַָתן לַ ַּביִ ת סָ ִביב חוּצָ ה ְל ִב ְל ִּתי אֲ חֹז ְּב ִקירוֹ ת הַ ָּביִ ת:
)ז( וְ הַ ַּביִ ת ְּב ִה ָּבנֹתוֹ אֶ בֶ ן ְׁשלֵ ָמה ַמ ּ ָסע נִ ְבנָה ו ַּמ ָּקבוֹ ת וְ הַ ַּג ְרזֶן ָּכל ְּכ ִלי בַ ְרזֶל לֹא
נִ ְׁש ַמע ַּב ַּביִ ת ְּב ִה ָּבנֹתוֹ ) :ח( ּ ֶפ ַתח הַ ֵ ּצלָ ע הַ ִּתי ֹכנָה אֶ ל ּ ֶכ ֶתף הַ ַּביִ ת הַ יְ ָמנִ ית
ו ְּבלו ִ ּּלים יַעֲ ל ּו ַעל הַ ִּתי ֹכנָה ו ִּמן הַ ִּתי ֹכנָה אֶ ל הַ ּ ְׁש ִלֹ ִׁשים) :ט( וַ ִּיבֶ ן אֶ ת הַ ַּביִ ת
יע{ ַעל
ּש ֵדרֹת ָּבא ֲָרזִ ים) :י( וַ ִּיבֶ ן אֶ ת הַ ּיָצִ ַוע }הַ יָּצִ ַ
וַ יְ כַ ֵּלה ּו וַ ִּי ְס ּפֹן אֶ ת הַ ַּביִ ת ּג ִֵבים ו ְ ׂ
ָּכל הַ ַּביִ ת חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת קוֹ ָמתוֹ וַ ֶיּ ֱאחֹז אֶ ת הַ ַּביִ ת ַּבעֲ צֵ י א ֲָרזִ ים) :יא( וַ יְ ִהי דְּ בַ ר
אֲשר אַ ּ ָתה ֹבנֶה ִאם ּ ֵתלֵ ְך ְּבחֻ קּ ַֹתי וְ אֶ ת
יְ הֹוָ ה אֶ ל ְׁשלֹמֹה לֵ אמֹר) :יב( הַ ַּביִ ת הַ זֶּה ׁ ֶ
ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי ּ ַתעֲ ֶׂשה וְ ׁ ָש ַמ ְר ּ ָת אֶ ת ָּכל ִמצְ וֹ ַתי לָ לֶ כֶ ת ָּבהֶ ם וַ ה ֲִקמ ִֹתי אֶ ת דְּ בָ ִרי ִא ּ ָתךְ

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

טעון גניזה

10

חק לישראל – פרשת תרומה יום ו'
אֲ ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ִּתי אֶ ל דָּ וִ ד אָ ִב ָ
ש ָראֵ ל וְ לֹא אֶ עֱ זֹב אֶ ת ַע ּ ִמי
יך) :יג( וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל:
יִ ְ ׂ

משנה

 -פרה פרק ט'

יעזֶר אוֹ ֵמרַ ,יזֶּה ְׁש ּ ֵתי הַ זָּיוֹ ת.
אֱל ֶ
)א( צְ לוֹ ִחית ׁ ֶש ּנָפַ ל ְלתוֹ כָ ּה ַמיִ ם ָּכל ׁ ֶשהֵ ןַ ,ר ִּבי ִ
יעזֶר אוֹ ֵמר ,י ִַּניחֶ ּנָה ַּבחַ ּ ָמה וְ הַ ּ ַטל
וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִלין .י ַָרד ְלתוֹ כָ ּה ַטלַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְ
עוֹ לֶ ה .וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִלין .נָפַ ל ְלתוֹ כָ ּה ַמ ְׁש ִקין ו ֵּמי פֵ רוֹ ת ,יְ ָע ֶרה וְ צָ ִריך ְלנ ַּגֵב.
דְּ יוֹ  ,קוֹ מוֹ ס ,וְ קַ נְ קַ נְ ּתוֹ ם ,וְ כָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשהוּא רוֹ ׁ ֵשם ,יְ ָע ֶרה וְ אֵ ינוֹ צָ ִר ְ
יך ְלנ ַּגֵב:
רע"ב ) -א( צלוחית  -כלי שנותנים בו
המים המקודשים לאחר שהשליך האפר
לתוכן ,קרוי צלוחית ,והכלי שנותנים בו המים
כדי לקדשן קודם שיתנו בהן האפר ,קרוי
שוקת :מים כל שהן  -שאינן כשרים להזאה:
יזה שתים  -שאם מזה אחת שמא אין כאן מן
הכשרים .אבל כי מזה שתים ,אי אפשר דליכא
בחדא מנייהו מן הכשרים והזאה אינה צריכה
שיעור :וחכמים פוסלים  -קסברי הזאה
צריכה שיעור ואין מצטרפין ההזאות .והלכה
כחכמים .ורמב"ם פירש ,יזה שתי הזאות

וישליכם חוץ לכלי וישאר השאר מי חטאת
כשרים .ופליאה היא בעיני ,דבפרק כל
הזבחים בגמרא )דף פ( משמע כמו שפירשתי:
יניחנה בהמה והטל עולה  -שדרך הטל
לעלות כנגד החמה .וכן הוא אומר )שמות טז(
ויהי בבוקר ותעל שכבת הטל .ואין הלכה כר'
אליעזר :יערה  -מריק מה שבתוך הכלי
ואינו כשר להניח בו מי חטאת עד שינגב מן
המשקים ומי פירות :יערה ואינו צריך לנגב
 דאם איתא דנשאר ממנו בכלי היה רישומוניכר:

)ב( נָפַ ל ְלתוֹ כָ ּה ְׁשקָ צִ ים ו ְּר ָמ ִ ׂשים וְ נִ ְת ַּב ְ ּקע ּו ,אוֹ ׁ ֶש ִּנ ְׁש ּ ַתנּ ּו ַמ ְראֵ יהֶ םְ ּ ,פסו ִּלין.
ִח ּפו ִּׁשיתֵּ ,בין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך ּפוֹ סֶ לֶ תִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא ִכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרתַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן וְ ַר ִּבי
ירה וְ הַ ִּכ ּנָה ׁ ֶש ַּב ְּתבוּאָ הְּ ,כ ׁ ֵש ִריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין
יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ְמ ִרים ,הַ דִּ ָ
אֱל ֶ
ִ
ָּבהֶ ם לֵ חָ ה:
רע"ב ) -ב( ונתבקעו  -שנשתהו בתוך
המים זמן מרובה עד שנתבקעו ,או אפילו לא
נתבקעו אלא שנשתנו מראה המים ,פסולין:
חפושית  -תולעת שחורה :בין כך ובין כך -
בין נתבקעה בין לא נתבקעה :מפני שהיא

כשפופרת  -של קנה חלולה והמים נכנסים
מצד זה ויוצאים מצד זה ומתערב עמהם
הלחות שבקרבה :דירה  -תולעת שבחטין:
כנה  -מין תולעת נמי הגדל בתבואה :כשרים
 -אפילו נתבקעו ואין כן הלכה:

)ג( ׁ ָש ָתת ֵמהֶ ן ְּבהֵ ָמה אוֹ חַ ּיָהְ ּ ,פסו ִּליןָּ .כל הָ עוֹ פוֹ ת ּפוֹ ְס ִלין ,חוּץ ִמן הַ יּוֹ נָה,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא מוֹ צֶ צֶ תָּ .כל הַ ּ ְׁש ָרצִ ים אֵ ינָם ּפוֹ ְס ִלין ,חוּץ ִמן הַ חֻ ְלדָּ הִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא
יעזֶר
אֱל ֶ
ַמ ֶּלקֶ תַ .ר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,אַ ף הַ ּנָחָ ׁשִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִהיא ְמ ִקיאָ הַ .ר ִּבי ִ
אוֹ ֵמר ,אַ ף הָ ַע ְכ ָּבר:
רע"ב ) -ג( שתתה מהן בהמה או חיה
פסולים  -משום משקה שבפיהן החוזר,
והמים והרוק שבפיהן מתערבים :מוצצת -
ואין המשקה שבפיה חוזר למים :מלקת -

לוקקת בלשונה ומתערב הרוק שבלשונה עם
המים :אף הנחש מפני שהיא מקיאה  -וכן
הלכה .ואין הלכה כר' אליעזר:

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

טעון גניזה

11

חק לישראל – פרשת תרומה יום ו'
יעזֶר אוֹ ֵמרָ ּ ,פסוּלַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע
)ד( הַ חוֹ ׁ ֵשב ַעל ֵמי חַ ּ ָטאת ִל ְׁש ּתוֹ תַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
אוֹ ֵמרְּ ,כ ׁ ֶשיּ ּ ֶַטה .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יַּ ,ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּריםְּ ,ב ַמיִ ם ׁ ֶשאֵ ינָם ְמקֻ דָּ ִׁשים.
יעזֶר אוֹ ֵמרְּ ,כ ׁ ֶשיּ ּ ֶַטהַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר,
אֲ בָ ל ְּב ַמיִ ם הַ ְמקֻ דָּ ִׁשיןַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ְּכ ׁ ֶש ִּי ְׁש ּ ֶתה .וְ ִאם ִּג ְר ּ ֵגרָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ד( החושב על מי חטאת לשתות
ר' אליעזר פוסל  -דאפסלו להו במחשבה:
כשיטה  -החבית לשתות או ליקח ממנה מים
לשתות .אבל במחשבה גרידא לא פסיל :במים
שאינן מקודשין  -שמלאן כדי ליתן בהן את
האפר ועדיין לא נתן :ר' אליעזר אומר
כשיטה  -והכא לא פסיל להו במחשבה.
דכיון דמים קדושים הן ,אמלוכי ממליך וחוזר

בו ממחשבתו ,הלכך לא פסיל רבי אליעזר
עד שיטה :רבי יהושע אומר כשישתה -
מפני משקה שבפיו שחוזר ומתערב עם המים
ופסיל להו :ואם גרגר  -לשון גרגרת ,כלומר
שלא שתה כדרך השותים אלא שפך המים
בגרונו :כשר  -דליכא משקה פיו בחבית.
והלכה כרבי יהושע בתרוייהו:

שם ּ ַת ָּקלָ ה לַ אֲ חֵ ִריםַ .ר ִּבי
)ה( ֵמי חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ִּנ ְפ ְסל ּו ,לֹא יְ גַ ְּבלֵ ם ְּב ִטיטֶ ׁ ,שלּ ֹא יַעֲ ֵ ׂ
ש ָר ּה ָט ֵמא ֵמ ֵעת ְל ֵעתַ .ר ִּבי
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרָּ ,ב ְטל ּוָ ּ .פ ָרה ׁ ֶש ּ ׁ ָש ָתת ֵמי חַ ּ ָטאתְּ ,ב ָ ׂ
יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רָּ ,ב ְטל ּו בְ ֵמ ֶעיהָ :
רע"ב ) -ה( שלא יעשם תקלה לאחרים -
שיגעו בטיט ויטמאו במי חטאת שבו :רבי
יהודה אומר בטלו בטיט  -ותו לא מטמאי
מאחר שגבלן :מעת לעת  -אם שחטה בתוך
מעת לעת של שתייה .אבל שהתה טפי מהכי,

נתעכלו במעיה :רבי יהודה אומר בטלו
במעיה  -ואפילו שחטה בתוך מעת לעת
בשרה טהור .ואין הלכה כרבי יהודה
בתרוייהו:

ירם ְּבנָהָ ר ו ִּב ְס ִפינָה ,וְ לֹא יְ ִׁשיטֵ ם ַעל ּ ְפנֵי
)ו( ֵמי חַ ּ ָטאת וְ אֵ פֶ ר חַ ּ ָטאת ,לֹא יַעֲ ִב ֵ
הַ ּ ַמיִ ם ,וְ לֹא יַעֲ מוֹ ד ְּבצַ ד זֶה וְ יִ זְ ְרקֵ ם ְלצַ ד זֶה .אֲ בָ ל עוֹ בֵ ר הוּא ַּב ּ ַמיִ ם ַעד
צַ ָ ּוארוֹ  .עוֹ בֵ ר הוּא הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ו ְּבי ָָדיו ְּכ ִלי ֵריקָ ם הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ,ו ְּב ַמיִ ם
ׁ ֶשאֵ ינָם ְמקֻ דָּ ִׁשין:
רע"ב ) -ו( מי חטאת  -במקודשין איירי.
אבל מים שאינן מקודשין שרי כדקתני סיפא:
אפר חטאת  -אפילו אפר עצמו בלא מים:
לא יעבירם בנהר ובספינה  -דגזור משום
מעשה באדם אחד שהיה מעביר מי חטאת
ואפר חטאת בספינה בירדן ונמצא כזית מת
תחוב בקרקעיתה של ספינה :ולא ישיטם על
פני המים  -דדמי לספינה .וכן לא יעמוד
בצד זה של נהר ויזרקם לצד שני .דגם זה דמי
קצת לספינה :אבל עובר הוא  -ברגליו:

במים  -עם מי חטאת שבידו :עובר הוא
הטהור לחטאת  -בין בספינה בין שט על
פני המים ואינו חושש .וכן נושא בידו או
משיט על פני המים כלי שהו אטהור לתת בו
מי חטאת כשהוא ריקם ,או שיש בו מים
שעדיין לא נתקדשו באפר פרה ,שלא גזרו
אלא על המים המקודשים ועל האפר בלבד.
לא על האדם והכלים הטהורים )ומים שאינן
מקודשין(:

)ז( אֵ פֶ ר ָּכ ׁ ֵשר ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ֵרב ְּבאֵ פֶ ר ִמ ְקלֶ ה ,הוֹ ְל ִכין אַ חַ ר הָ רֹב ִל ּ ַט ּ ֵמא ,וְ אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשין
יעזֶר אוֹ ֵמרְ ,מקַ דְּ ִׁשין ְּבכֻ ָּלן:
אֱל ֶ
בּ וֹ ַ .ר ִּבי ִ
רע"ב ) -ז( אפר כשר  -אפר פרה הכשר
להזאה :שנתערב באפר מקלה  -באפר
כירה :הולכים אחר הרוב לטמא  -אם רוב

אפר פרה ,מטמא .אם רוב אפר מקלה ,ואינו
מטמא :ואין מקדשין בו  -ואפילו רוב אפר
חטאת אין מקדשין בו ,הואיל ונתערב בו אפר
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חק לישראל – פרשת תרומה יום ו'
כירה ואפילו כל שהוא :רבי אליעזר אומר
מקדשין בכולן  -דסבר ר' אליעזר לא בעינן

שיעורא בהזאה ואי אפשר דליתא פורתא
מאפר חטאת .ואין הלכה כרבי אליעזר:

)ח( ֵמי חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ִּנפְ ְסל ּוְ ,מ ַט ּ ְמ ִאין אֶ ת הַ ּ ָטהוֹ ר ִל ְתרו ָּמהְּ ,בי ָָדיו ו ְּבגוּפוֹ  .וְ אֶ ת
הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ,לֹא ְבי ָָדיו וְ לֹא ְבגוּפוֹ  .נִ ְט ְמא ּוְ ,מ ַט ּ ְמ ִאים אֶ ת הַ ּ ָטהוֹ ר ִל ְתרו ָּמה
ְּבי ָָדיו ו ְּבגוּפוֹ  .וְ אֶ ת הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאתְּ ,בי ָָדיו ,אֲבָ ל לֹא ְבגוּפוֹ :
רע"ב ) -ח( מי חטאת שנפסלו  -כגון
שנשתנו מראיהן שלא מחמת עצמן וכיוצא בזה
מן הדברים שפוסלים מי חטאת :מטמאים
את האדם הטהור לתרומה  -בין שנגע בהן
בידיו בין שנגע בהן בגופו ,דכמי חטאת
כשרים חשיבי .וטומאה זו דרבנן היא,
דמדאורייתא כיון שנפסלו פרחה מהן טומאתן
החמורה .ומשום הכי תני מטמאין את האדם
הטהור לתרומה .דמשמע דוקא לתרומה אבל
לא לחולין :ואת הטהור לחטאת לא בידיו -
כלומר אין מטמאין הטהור לחטאת בין נגע

בהן בידיו בין נגע בהן בגופו ,דכמי חטאת
כשרים חשיבי ,ונהי דהנושא מי חטאת שיש
בהן כדי הזייה או נוגע בהן ,טמא לכל מילי,
לחטאת מיהא טהור :נטמאו ,מטמאים את
הטהור לתרומה  -כמי חטאת כשרים .אבל
את הטהור לחטאת מטמאים אותו אם נגע
בידיו ,דכיון דנטמאו לא גריעי משאר אוכלים
ומשקים טמאים דמטמאים את הידים,
וקיימא לן דבטהרת מי חטאת מי שנטמאו
ידיו נטמא גופו:

)ט( אֵ פֶ ר ָּכ ׁ ֵשר ׁ ֶש ְּנ ָתנוֹ ַעל ַּג ּ ֵבי הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶשאֵ ינָן ְראוּיִ ין ְלקַ דֵּ ׁשְ ,מ ַט ּ ְמ ִאין אֶ ת הַ ּ ָטהוֹ ר
ִל ְתרו ָּמהְּ ,בי ָָדיו ו ְּבגוּפוֹ  .אֶ ת הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ,לֹא ְבי ָָדיו וְ לֹא ְבגוּפוֹ :
רע"ב ) -ט( אפר כשר שנתנו על גבי המים
שאינם ראויים לקדש  -הוי דינא כדין מי
חטאת שנפסלו :מטמאין את הטהור לתרומה
בידיו ובגופו  -כדין כל שאר מי חטאת

גמרא

הכשרים .ואין מטמאים הטהור לחטאת,
שאין מי חטאת מטמאין הנושאן והנוגע בהן
אלא לשאר טומאות ,לא לטהרת מי חטאת:

 -נדה דף יז' ע"א

ובודקין מטותיהן במילא פרהבא מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל אין
בודקין את המטה אלא בפקולין או בצמר נקי ורך אמר רב היינו דכי הואי
התם בערבי שבתות היו אמרי מאן בעי פקולי בנהמא ולא ידענא מאי
קאמרי אמר רבא הני שחקי דכיתנא מעלי לבדיקה איני והא תנא דבי
מנשה אין בודקין את המטה לא בעד אדום ולא בעד שחור ולא בפשתן
אלא בפקולין או בצמר נקי ורך לא קשיא הא בכיתנא הא במאני דכיתנא
ואיבעית אימא הא והא במאני דכיתנא הא בחדתי הא בשחקי:
רש"י על הגמרא
מילא פרהבא  -קוטו"ן מתוך שהוא לבן
נראית בו טיפה כחרדל לישנא אחרינא צמר

נקי ורך :פקולין  -קוטו"ן :דכי הואי התם -
בארץ ישראל :בערבי שבתות  -זמן עונת
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פרושים ותלמידי חכמים מערב שבת לערב
שבת :שחקי דכיתנא  -בגדים בלויין של
פשתן :ולא בפשתן  -שאינו לבן ואין דם ניכר

זוהר

יפה אלא בעד לבן :שחקים  -לבנים יותר מן
החדשים:

– יתרו דף פט' ע"א

יהִ ,מ ְת ַע ְּט ָרא ְּבכ ָֹּלאְּ ,בכָ ל ִאינּ וּן
יתא ִמ ְת ַע ְּט ָרא ּ ֵב ּ
ּ ָתאנָאְּ ,בהַ אי יוֹ ָמא ,דְּ אוֹ ַריְ ָ
ּ ִפקּ ו ִּדין ְּבכָ ל ִאי ּנוּן ִּגזְ ִרין וְ עוֹ נ ִָׁשיןְּ ,ב ִׁשבְ ִעין עֲ נ ִָפין דִּ נְ הוֹ ָרא ,דְּ ָזה ֲִרין ִמ ָּכל ִס ְט ָרא
ימין ְּבגוֹ
וְ ִס ְט ָראַ .מאן חָ ֵמי ,עֲ נ ִָפין דְּ נָפְ ִקין ִמ ָּכל עֲ נָפָ א וַ עֲ נָפָ אֲ ,ח ִמ ּ ׁ ָשא קַ יְ ִ
ידןַ .מאן חָ ֵמיִ ,אינּ וּן ּ ַת ְר ִעין דְּ ִמ ְת ּ ַפ ְּתחָ ן ְּבכָ ל ְס ָטר
ִאילָ נָאֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו אַ נְ ּ ִפין ְּבה ּו אֲ ִח ָ
ו ְּסטָ רֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו ִמזְ דַּ הֲ ִרין וְ ַנה ֲִריןְּ ,בהַ הוּא נְ הוֹ ָרא דְּ נ ִָפיק וְ לָ א ּ ָפ ִסק .קָ ל ָּכרוֹ זָא
ילא וְ ַת ּ ָתא.
ישא ,דְּ ִא ְת ַּבחֲר ְל ֵע ָּ
ישי ֶע ְליוֹ נִ יןִ ,א ְּתעֲ ר ּו ַע ּ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
נ ִָפיקִ ,א ְּתעֲ ר ּו קַ דִּ ׁ ֵ
ימ ָתאִ .אזְ דְּ ָמנ ּו
ותא ְׁשלֵ ָ
אריכוֹ ןִ .א ְּתעֲ ר ּו ְּבחֶ ְדוָ ָ
ותא ְלקַ ְדמוּת ָמ ֵ
ִא ְּתעֲ ר ּו חֶ ְדוָ ָ
ימנו ָּתא ,דְּ חֶ ְדוָ וה דְּ כָ ל
ִּב ְתלַ ת חֶ ְדוָ ון ,דִּ ְתלַ ת אֲ בָ הָ ןִ .אזְ דְּ ָמנ ּו ְלקַ ְדמוּת ְמהֵ ָ
ישיןְּ ,ב ָע ְל ָמא דֵּ ין ו ְּב ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי .דָּ א
ש ָראֵ ל קַ דִּ ִׁ
ותא .ז ַָּכאָ ה חו ְּלקֵ כוֹ ן ,יִ ְ ׂ
חֶ ְדוָ ָ
הוּא יָרו ָּתא ְלכוֹ ןִ ,מ ָּכל ַע ּ ִמים עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ַדת כּ וֹ כָ ִבים ו ַּמזָּלוֹ ת .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב,
ּ ֵבינִ י וּבֵ ין ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ו
)י( כיצד אומר ישראל לגוי בשבת לעלות באילן או לשוט על פני המים כדי להביא לו
שופר או סכין למילה או מביא לו מחצר למחצר שאין עירוב ביניהן מים חמין להרחיץ
בהם קטן ומצטער וכן כל כיוצא בזה:
)יא( הלוקח בית בארץ ישראל מן הגוי מותר לו לומר לגוי לכתוב לו שטר בשבת
שאמירה לגוי בשבת אסורה מדבריהם ומשום ישוב ארץ ישראל לא גזרו בדבר זה וכן
הלוקח בית מהם בסוריא שסוריא כארץ ישראל לדבר זה:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה ָּכל הַ ּכוֹ ֵעס ִאם ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם הוּא חָ ְכ ָמתוֹ ִמ ְס ּ ַת ֶּלקֶ ת ִמ ּ ֶמנּ ּו
יה אֵ ִל ָּיה ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָרכָ ה ְל ַרב יְ הו ָּדה לֹא ִת ְר ַתח
וכו'ְ .מנָלָ ן ִמ ּמ ׁ ֶֹשה ֶוא ֱִל ׁ ָ
ישע וכו' .וְ אָ ַמר לֵ ּ
ישא
ֵיה נִ ְׁש ָמ ֵת ּה ִע ָּלאָ ה קַ דִּ ׁ ָ
וְ לֹא ֶתח ֱָטא .ו ְּבזוֹ ַהר ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּתצַ ּוֶה ִאי ַּבר נ ַׁש ָּכ ִעיס ַעקַ ר ִמינ ּ
יה.
יה .וְ אָ סוּר ְל ִא ְת ְק ָרבָ א ַּבהֲ ֵד ּ
ְל ִמ ְׁש ֵרי ְבאַ ְת ָרא ִס ְט ָרא אַ חֲ ָרא .וְ ָדא ִאיה ּו בַ ר נ ַׁש דְּ ָמ ִריד ְּב ָמ ֵר ּ
יה וְ אַ ְׁש ֵרי ְבאַ ְת ָר ּה אֵ ל זָ ר וכו'ִּ .כי בַ ּ ֶמה
וְ ָדא ִאיה ּו טוֹ ֵרף נ ְַפ ׁשוֹ ְבאַ ּפוֹ וכו' .דְּ ָט ִריף נ ְַפ ׁ ֵש ּ
יה ְּכ ִאלּ ּו ִא ְתחַ ַּבר לַ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ַמ ּ ָמ ׁש
נ ְֶח ׁ ָשב הוּא עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ִא ְ
יק ֵרי ו ָּמאן דְּ ִמ ְׁש ּ ָת ֵעי ִע ּ ֵמ ּ
יה ְּכ ִתיב )ויקרא י''ט( אַ ל
ֵיה וְ אָ סוּר ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְ ּבאַ נְ ּפוֹ י .וַ עֲ לֵ ּ
דַּ עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ַמ ּ ָמ ׁש ׁ ַש ְריָא ְ ּבגַ ּו ּ
שה ָּל ְך .וְ כָ ל ְמסָ אֲ ִבין
ילים וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב )שמות ל''ד( ֱאלֹהֵ י ַמ ּ ֵסכָ ה לֹא ַתעֲ ֶׂ
ִּת ְפנ ּו אֶ ל הָ אֱ ִל ִ
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ִא ְתדַּ ְכ ָיין ַּבר ֵמהָ איְּ .בגִ ין ִד ְמסָ ִאיב גּ וּפָ א ִמ ּ ַגיוֹ ו ִּמ ָּבר וְ נ ְַפ ׁ ָשא ּכ ָֹּלא ְמ ָס ִאיב וַ ֲא ִפלּ ּו ַּכד אָ ֵתי
ֵיה ִמ ָּכל וְ כָ ל ְל ָע ְל ִמין ו ְּלבָ ַתר ִא ְׁש ּ ַתדֵּ ל ְל ִא ְתקַ דְּ ׁ ָשא ו ְּלאַ ְמ ׁ ָשכָ א
בַ ר נ ַׁש וְ ָעקַ ר ְלהַ הוּא זַ ר ִמ ַּג ּו ּ
ֵיה זִ ְמנָא
הַ ִהיא ְקדו ׁ ָּשה ְדנִ ְׁש ָמ ָתא קַ דִּ ׁ ָ
יהְּ .כ ֵדין ו ְּלוַ אי דְּ ִא ְתקַ דַּ ׁש דְּ ִכיוַ ן דַּ עֲ ָרקַ ת ִמינ ּ
ישא עֲ לֵ ּ
חָ ָדא ַּכ ּ ָמה ַיעֲ ִביד ַּבר נ ַׁש ַעד דְּ ִתיתוּב ְלאַ ְת ָראָ ה:

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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