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חק לישראל – פרשת תצוה יום ה'
תורה -
)כ(

שמות פרק כח'

יש וְ ׁשֹהַ ם וְ י ְָׁשפֶ ה ְמ ׁ ֻש ָּבצִ ים זָהָ ב יִ ְהי ּו ְּב ִמלּ וּאֹ ָתם:
יעי ּ ַת ְר ִׁש ׁ
וְ הַ ּטוּר הָ ְר ִב ִ

יש וְ ׁשֹהַ ם וְ י ְָׁשפֶ ה ְמ ׁ ֻש ָּבצִ ים זָ הָ ב יִ ְהי ּו ְּב ִמלּ וּאֹ ָתם:
יעי ּ ַת ְר ִׁש ׁ
וְ הַ ּטוּר הָ ְר ִב ִ

)כ(

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

ַי ּ ָמא וּבו ְּרלָ א וּפַ נְ טֵ ֵרי ְמ ַר ּ ְמצָ ן דִּ ְדהַ ב יְ הוֹ ן ְּבאַ ְׁשלָ מו ְּתהוֹ ן:

ש ֵרה ַעל ְׁשמ ָֹתם ּ ִפ ּתוּחֵ י
ש ָראֵ ל ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
)כא( וְ הָ אֲבָ נִ ים ִּת ְהיֶיןָ ַעל ְׁשמֹת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
שבֶ ט) :כא( וְ הָ אֲ בָ נִ ים ִּת ְהיֶיןָ ַעל ְׁשמֹת ְ ּבנֵי
שר ׁ ָ
יש ַעל ְׁשמוֹ ִּת ְהיֶיןָ ִל ְׁשנֵי ָע ָ ׂ
חוֹ ָתם ִא ׁ
יש ַעל ְׁשמוֹ ִּת ְהיֶיןָ ִל ְׁשנֵי ָע ָ ׂשר ׁ ָשבֶ ט:
יִ שְׂ ָראֵ ל ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ַעל ְׁשמ ָֹתם ּ ִפ ּתוּחֵ י חוֹ ָתם ִא ׁ

)כא(

יה
וְ אַ ְב ַניָּא יְ הֶ וְ יָן ַעל ְׁש ָמהַ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ַת ְר ּ ֵתי ֶע ְס ֵרי ַעל ְׁש ָמהַ ְתהוֹ ן ְּכ ַתב ְמפָ ַר ׁש ִּכגְ לוֹ ף דְּ ִעזְ קָ א ְּגבַ ר ַעל ְׁש ֵמ ּ
ְּתהֶ וְ יָן ִל ְת ֵרין עֲ סַ ר ִׁש ְב ִטין:

ית ַעל
שה עֲ בֹת זָהָ ב ָטהוֹ ר) :כב( וְ ָעשִׂ ָ
חשן ׁ ַש ְר ׁשֹת ַּג ְבלֻ ת ַמעֲ ֵׂ
ית ַעל הַ ׁ ֶ
)כב( וְ ָע ִ ׂש ָ
שה עֲ בֹת זָ ָהב ָטהוֹ ר) :כב( וְ ַת ְע ּ ֵבד ַעל חו ְּׁשנָא ִּת ִּכין ְמ ַת ְח ָמן עוֹ בַ ד ְּג ִדיל ּו דְּ הַ ב
חשן ׁ ַש ְר ׁשֹת ּ ַג ְבלֻ ת ַמעֲ ֵ ׂ
הַ ׁ ֶ
דְּ כֵ י:

חשן ְׁש ּ ֵתי ַט ְּבעוֹ ת זָהָ ב וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ת ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ַט ָּבעוֹ ת ַעל ְׁשנֵי
ית ַעל הַ ׁ ֶ
)כג( וְ ָע ִ ׂש ָ
ְקצוֹ ת הַ ׁ ֶ
חשן ְׁש ּ ֵתי ַט ְ ּבעוֹ ת זָ הָ ב וְ נ ַָת ּ ָת אֶ ת ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ַט ָּבעוֹ ת ַעל ְׁשנֵי
ית ַעל הַ ׁ ֶ
חשן) :כג( וְ ָעשִׂ ָ
חשן:
ְקצוֹ ת הַ ׁ ֶ
)כד(

)כג( וְ ַת ְע ּ ֵבד ַעל חו ְּׁשנָא ּ ַת ְר ּ ֵתין ִעזְ קָ ן דִּ ְדהַ ב וְ ִת ּ ֵתן יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין ִעזְ קָ ָתא ַעל ְּת ֵרין ִס ְט ֵרי חו ְּׁשנָא:

חשן:
וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ת ְׁש ּ ֵתי עֲ בֹתֹ ת הַ זָּהָ ב ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ַט ָּבעֹת אֶ ל ְקצוֹ ת הַ ׁ ֶ

חשן:
וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ת ְׁש ּ ֵתי עֲ בֹתֹ ת הַ ָּזהָ ב ַעל ְׁש ּ ֵתי הַ ּ ַט ָּבעֹת אֶ ל ְקצוֹ ת הַ ׁ ֶ

)כד(

)כד( וְ ִת ּ ֵתן יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין ְּג ִדילָ ן

דִּ ְדהַ ב ַעל ּ ַת ְר ּ ֵתין ִעזְ קָ ָתא ְל ִס ְט ֵרי חו ְּׁשנָא:

רש"י
)כ( משבצים זהב  -יהיו הטורים במלואתם
מוקפים משבצות זהב בעומק שיעור שיתמלא
בעובי האבן זהו לשון במלואותם כשיעור
מלוי עביין של אבנים יהיה עומק המשבצות
לא פחות ולא יותר:
)כא( איש על שמו  -כסדר תולדותם סדר
האבנים אודם לראובן .פטדה לשמעון .וכן
כלם:
)כב( על החשן  -בשביל החשן לקבעם
בטבעותיו כמו שמפורש למטה בענין :שרשת
 לשון שרשי אילן המאחיזין לאילן להאחזולהתקע בארץ אף אלו יהיו מאחיזין לחשן
שבהם יהיה תלוי באפוד והן שתי שרשרות
האמורות למעלה בענין המשבצות ואף
שרשרות פתר מנחם בן סרוק לשון שרשים
ואמר שהרי"ש יתירה כמו מ"ם שבשלשום
ומ"ם שבריקם ואיני רואה את דבריו אלא
שרשרת בלשון עברית כשלשלת בלשון משנה:

גבלת  -היא מגבלות האמור למעלה
שתתקעם בטבעות שיהיו בגבול החשן שכל
גבול לשון קצה אשומי"ל בלע"ז )זוים( :מעשה
עבות  -מעשה קליעה:
)כג( על החשן  -לצורך החושן כדי לקבעם
בו .ולא יתכן לו' שתהא תחלת עשייתן עליו
שא"כ מה הוא שחוזר ואו' ונתת את שתי
הטבעות והלא כבר נתונים בו היה לו לכתוב
בתחלת המקרא ועשית על קצות החשן שתי
טבעות זהב ואף בשרשרות צריך אתה לפתור
כן :על שני קצות החשן  -לשתי פאות שכנגד
הצואר לימנית ולשמאלית הבאים מול כתפות
האפוד:
)כד( ונתתה את שתי עבותות הזהב  -הן הן
שרשות גבלות הכתובות למעלה ולא פי'
מקום קבוען בחשן עכשיו מפרש לך שיהא
תוחב אותן בטבעות ותדע לך שהן הן
הראשונות שהרי בפ' אלה פקודי לא הוכפלו:
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ה'
נביא

– יחזקאל פרק מד' ד'-ח'

)ד( וַ יְ ִביאֵ נִ י דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער הַ ָ ּצפוֹ ן אֶ ל ּ ְפנֵי הַ ַּביִ ת וָ אֵ ֶרא וְ ִה ּנֵה ָמלֵ א ְכבוֹ ד יְ הֹוָ ה אֶ ת
ּ ֵבית יְ הֹוָ ה וָ אֶ ּפֹל אֶ ל ּ ָפנָי) :ד( ואעלני אורח תרע צפונא דקדם ביתא וחזית והא
אתמלי יקרא דיי ית בית מקדשא דיי ואשתטחית על אפי:

ֶיך ו ְּבאָ זְ נ ָ
ֹאמר אֵ לַ י יְ הֹוָ ה ּ ֶבן אָ ָדם ִ ׂשים ִל ְּב ָך ו ְּראֵ ה ְב ֵעינ ָ
ֶיך ְׁש ָמע אֵ ת ָּכל
)ה( וַ יּ ֶ
אֲ ׁ ֶשר אֲ נִ י ְמ ַד ּ ֵבר אֹ ָת ְך ְלכָ ל חֻ קּ וֹ ת ּ ֵבית יְ הֹוָ ה ו ְּלכָ ל ּתוֹ ר ָֹתו } ּתוֹ ר ָֹתיו{ וְ ַ ׂש ְמ ּ ָת ִל ְּבךָ
ִל ְמבוֹ א הַ ַּביִ ת ְ ּבכֹל מוֹ צָ אֵ י הַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש) :ה( ואמר לי יי בר אדם שוי לבך וחזי בעינך
ובאודנך שמע ית כל דאנא ממליל עמך לכל גזירת בית מקדשא דיי ולכל דחזי ליה
ותשוי לבך למעלני ביתא בכל מפקני מקדשא:

)ו( וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֶ ל ֶמ ִרי אֶ ל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל כּ ֹה אָ ַמר אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ַרב לָ כֶ ם ִמ ָּכל
ּתוֹ עֲ בוֹ ֵתיכֶ ם ּ ֵבית יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל) :ו( ותימר לעמא סרבנא לדבית ישראל כדנן אמר יי אלהים
סגי לכון מכל תועבתכון בית ישראל:

יתי
שר ִל ְהיוֹ ת ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי ְלחַ ְ ּללוֹ אֶ ת ּ ֵב ִ
)ז( ַּבהֲ ִביאֲ כֶ ם ְּבנֵי נֵכָ ר ַע ְרלֵ י לֵ ב וְ ַע ְרלֵ י בָ ָ ׂ
תיכֶ ם) :ז(
יתי אֶ ל ָּכל ּתוֹ עֲ בוֹ ֵ
ְּבהַ ְק ִריבְ כֶ ם אֶ ת לַ ְח ִמי חֵ לֶ ב וָ ָדם וַ יָּפֵ ר ּו אֶ ת ְּב ִר ִ
באיתיותכון בני עממיא רשיעי לבא וערלי בסרא למהוי במקדשי לאפסא ית עזרתי
בקריבכון ית קורבני תרב ודם נכסת קודשין ואשניאו קימי על כל תועבתכון:
)ח(

וְ לֹא ְׁש ַמ ְר ּ ֶתם ִמ ְׁשמֶ ֶרת קָ ָד ׁ ָשי וַ ְּת ִ ׂשימוּן ְל ׁש ְֹמ ֵרי ִמ ְׁש ַמ ְר ִּתי ְּב ִמ ְקדָּ ִׁשי לָ כֶ ם:

)ח(

ולא נטרתון מטרת קודשי ומניתון לנטרי מטרת מימרי במקדשי לכון:

רש"י
)ז( בני נכר  -שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים
והן ערלי לב .וערלי בשר  -כהן שמתו אחיו
מחמת מילה:

כתובים

)ח( ותשימון לשומרי משמרתי ,במקדשי לכם
 תשימון לכם לדעתכם במקדשי אנשיםרוצחים שאינם ראויין להיות שומרי משמרתי:

 -משלי פרק פרק יח' טו'-יט'

לֵ ב נָבוֹ ן יִ ְקנֶה דָּ ַעת וְ אֹ זֶן חֲכָ ִמים ְּתבַ ּ ֶק ׁש דָּ ַעת:

)טו(
דחכימי תבעי מנדעא:

ַמ ּ ָתן אָ ָדם י ְַר ִחיב לוֹ וְ ִל ְפנֵי גְ ד ִֹלים יַנְ חֶ נּ ּו:

)טז(
רברבי מקימא ליה:

)טו( לבא דמתבין נקנא ידיעתא ואדנא

)טז( מוהבתיה דבר נשא מרוחא ליה וקדם

אשוֹ ן ְּב ִריבוֹ יּבָ א }וּבָ א{ ֵר ֵעה ּו וַ חֲקָ רוֹ :
)יז( צַ דִּ יק הָ ִר ׁ

)יז( זכי הוה קדמאה בדיניה ואתא חבריה

ונציח ליה:

ִמ ְדיָנִ ים י ְַׁש ִּבית הַ גּ וֹ ָרל וּבֵ ין עֲ צו ִּמים י ְַפ ִריד:

)יח(
פרשא:

)יח( תגרי מבטלא פצתא ובינת תקיפי

אָ ח נִ ְפ ׁ ָשע ִמ ִ ּק ְריַת עֹז ו ִּמ ְדוָ נִ ים \}ו ִּמ ְדיָנִ ים\{ ִּכבְ ִריחַ אַ ְרמוֹ ן:

)יט(
אחוי היך קריתא עשנתא ואחרא היך סוכרא דחוסנא:

)יט( אחא דמתעוי מן
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ה'
רש"י
)טז( מתן אדם ירחיב  -כפשוטו ,ומדרשו
בנותני צדקה מדבר שמרחיב לו חלקו לע"ל
וגם בחייו לפני גדולים ינחנו ואומרים עליו
שהוא חשוב:
)יח( ובין עצומים יפריד  -אלו בעלי דינין
כמו )ישעיה מ"ג( הגישו עצומותיהם ובמשנה
שנים שנתעצמו בדין ,ע"ש שבריבותם עצומות

משנה

קרוים עצומים או לשון חוזק או לשון אוטם
כמו עוצם עיניו )ישעיה לג(:
)יט( אח נפשע מקרית עוז  -יש אח נפשע
מאחיו ומאבד במרדו קרית עוז כגון לוט
באברהם עשו ביעקב .ומדינים כבריח ארמון
 ומריב' שביניהם מפרידתם לעולם כבריחזה שנועלים בו שערי ארמון שלא יכנסו בו:

– מנחות פרק ו'

)א( אֵ לּ ּו ְמנָחוֹ ת נִ ְק ָמצוֹ ת ו ְּׁשי ֵָריהֶ ן לַ כּ ֹהֲנִ יםִ ,מנְ חַ ת סֹלֶ ת ,וְ הַ ּ ַמחֲבַ ת ,וְ הַ ּ ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת,
יקיןִ ,מנְ חַ ת גּ וֹ יִ םִ ,מנְ חַ ת נ ִָׁשיםִ ,מנְ חַ ת הָ ע ֶֹמרִ ,מנְ חַ ת חוֹ טֵ א,
וְ הַ חַ לּ וֹ ת ,וְ הָ ְר ִק ִ
ו ִּמנְ חַ ת ְקנָאוֹ תַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרִ ,מנְ חַ ת חוֹ טֵ א ׁ ֶשל כּ ֹהֲנִ ים נִ ְק ֶמצֶ ת ,וְ הַ קּ ֶֹמץ
יריִ ם ְק ֵר ִבין ְל ַעצְ ָמן:
קָ ֵרב ְל ַעצְ מוֹ  ,וְ הַ ּ ִׁש ַ
רע"ב ) -א( אלו מנחות נקמצות  -מנחת
סולת נקמצת עיסה .ומנחת מחבת ומרחשת
וחלךות ורקיקים דהיינו מאפה ,פותתן לאחר
אפייתן .ובמנחת סולת כתיבה קמיצה בהדיא.
ובאינך כתיב אזכרה .ואזכרה היינו קומץ:
מנחת גוים או נשים  -שהתנדבו אחת מאלו:
מנחת העומר  -אזכרה כתיב בה :מנחת
חוטא וקנאות  -כתיב בהו קמיצה :מנחת

חוטא של כהנים נקמצת  -אע"ג דמנחת כהן
נשרפת כולה כדכתיב )שם ו( וכל מנחת כהן
הליל תהיה ,מכל מקום בעיא קמיצה:
והקומץ קרב לעצמו והשיריים קרבין לעצמן
 אבל לתנא קמא אין מנחת כהן נקמצתאלא נקטרת כמות שהיא ,דסבר כל מנחה
ששייריה נאכלים נקמצת ,ושאין שייריה
נאכלים אינה נקמצת .ואין הלכה כתנא קמא:

)ב( ִמנְ חַ ת כּ ֹהֲנִ ים ו ִּמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן ָמ ִׁשיחַ ו ִּמנְ חַ ת נְ סָ ִכים ,לַ ּ ִמזְ ֵּבחַ  ,וְ אֵ ין ָּבהֶ ם
לַ כּ ֹהֲנִ יםָּ .בזֶה יָפֶ ה כּ ֹחַ הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִמכּ ֹחַ הַ כּ ֹהֲנִ יםְׁ .ש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם וְ לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים,
לַ כּ ֹהֲנִ ים ,וְ אֵ ין ָּבהֶ ם לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  .וּבָ זֶה יָפֶ ה כּ ֹחַ הַ כּ ֹהֲ נִ ים ִמכּ ֹחַ הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
רע"ב ) -ב( בזה יפה כח המזבח  -לא הוה
צריך למתני ,דהא חזינן דבזה יפה כח המזבח
ומלתא דפשיטא היא .אלא לאתויי המנתדב
יין למזבח בלא קרבן ,דלא תימא מזלפו על
האשים על האש והוא נשרף וכלה ואין כח
מזבח יפה בזה ,קא משמע לן דלא ,אלא
מנסכו כשאר נסכים ויורד לשיתין דהיינו כמין
שני נקבים שהיו במזבח ויורדים למטה עד

היסוד כדי שיהיה כח המזבח יפה :ובזה יפה
כח הכהנים  -לאתויי שתי הלחם של עצרת
אם הביאום בפני עצמן בלא כבשים ,דלא
תימא לשריפה עומדות ולא לאכילה כיון שלא
קרבו כבשים שמתירים אותן ,קמשמע לן
דבזה יפה כח כהנים לעולם דלאכילה
עומדות ולא לשריפה:

לש ַמ ְּתנוֹ ת ׁ ָש ֶמן ,יְ צִ יקָ ה ,ו ְּב ִלילָ ה,
)ג( ָּכל הַ ּ ְמנָחוֹ ת הַ ּנַעֲ שׂ וֹ ת ְּבכֶ ִליְ ,טעוּנוֹ ת ׁ ָש ׁ
ו ַּמ ּ ַתן ׁ ֶש ֶמן ַּב ּ ֶכ ִלי ק ֶֹדם לַ עֲ שִׂ יּ ָָתן .וְ הַ חַ לּ וֹ ת בּ וֹ ְללָ ן ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים
יקים ְמ ׁשו ִּחיןֵ ּ .כיצַ ד מוֹ ְׁשחָ ןְּ ,כ ִמין ִכי.
סֹלֶ ת .הַ חַ לּ וֹ ת ְטעוּנוֹ ת ְּב ִלילָ ה ,וְ הָ ְר ִק ִ
ו ְּׁשאָ ר הַ ּ ׁ ֶש ֶמן ֶנאֱכָ ל לַ כּ ֹהֲ נִ ים:
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רע"ב ) -ג( הנעשות בכלי  -כגון מנחת
מרחשת ומחבת שהן נעשות בכלי :טעונות
שלש מתנות שמן  -למעוטי מנחת מאפה
תנור שאינה טעונה יציקה :ומתן שמן בכלי
קודם לעשייתן  -תחלה נותן שמן בכלי שרת
ונותן סולת עליו ,דכתץיב במנחת מרחשת
)ויקרא ב( סולת בשמן תעשה ,כלומר תנתן,
אלמא דטעונה מתן שמן קודם לעשייתה,
ובמנחת מחבת כתיב בלילה ויציקה ולא כתיב
בה מתן שמן בכלי תחלה ,ובמרחשת כתיב
מתן שמן ולא כתיב בה יציקה ובלילה,
וגמרינן הך מהך ,נאמר קרבנך במרחשת,
ונאמר קרבנך במחבת .וכיצד הוא עושה ,נותן
שמן תחלה בכלי שרת ,ונותן עליו את הסולת,
]וחוזר[ ונותן עליה שמן ובוללן ,הרי מתן שמן

בכלי ובלילה ,ולשה במים ,ואופה בתנור,
ופותתה ,ויוצק עליה שמן אחר פתיתה .וזו
היא יציקה ,הרי שלשתן ,וקומץ ,ומקטיר את
הקומץ ,והשאר נאכל לכהנים :והחלות בוללן
דברי רבי  -השתא מיירי במנחת מאפה תנור
שהיא באה חלות או רקיקים ,וכתיב בה )שם(
סולת חלות מצות בלולות בשמן .רבי סבר
חלות בלולות כבתיב ,שבוללן כשהן חלות.
ורבנן סברי סולת בלולה כתיב ,מלמד
שנבללת כשהיא סולת .והלכה כחכמים:
החלות טעונות בלילה והרקיקים משוחים -
דכתיב חלות בלולות ,ולא רקיקים בלולים.
רקיקים משוחים ,ולא חלות משוחות :כיצד
מושחן כמין כי  -יונית .שהיא כמין ט' שלנו
הכפרשת גודל ]של שמאל[ מן האצבע ]כזה[:

יתהִ .מנְ חַ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,כּ וֹ פֵ ל אֶ חָ ד
)ד( ָּכל הַ ּ ְמנָחוֹ ת הַ ּנַעֲ שׂ וֹ ת ַּב ּ ֶכ ִליְ ,טעוּנוֹ ת ּ ְפ ִת ָ
ִל ְׁשנַיִ ם ,ו ְּׁשנַיִ ם ְלאַ ְר ָּב ָעה ,ו ַּמ ְבדִּ ילִ .מנְ חַ ת כּ ֹהֲנִ ים ,כּ וֹ פֵ ל אֶ חָ ד ִל ְׁשנַיִ ם ,ו ְּׁשנַיִ ם
ְלאַ ְר ָּב ָעה ,וְ אֵ ינוֹ ַמ ְבדִּ ילִ .מנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ  ,לֹא הָ יָה ְמכַ ּ ְפלָ ּהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
יתהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ם
אוֹ ֵמרִ ,מנְ חַ ת כּ ֹהֲנִ ים ו ִּמנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן ָמ ִׁשיחַ אֵ ין ָּבהֶ ם ּ ְפ ִת ָ
ֵיתים:
יתה .וְ כֻ ָּלן ַּכזּ ִ
ְק ִמיצָ ה .וְ כֹל ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ם ְק ִמיצָ ה ,אֵ ין ָּבהֶ ן ּ ְפ ִת ָ
רע"ב ) -ד( כל המנחות הנעשות בכלי -
הכא לאו למעוטי מנחת מאפה תנור אתא,
דכתיב )שם ב( פתות אותה פתים וגו' מנחה,
לרבות כל המנחות לפתיתה .אלא למעוטי
שתי הלחם ולחם הפנים שאין טעונים
פתיתה :כופל אחת לשתים  -דכתיב פתות
אותה פתים ,פתות היינו שנים ,דכיון דנשבר
היינו שתי חתיכות ,פתים מרבינן שתהא
חתיכה לשתי חתיכות דהיינו ארבעה .יכול

יעשנה פירורים ,תלמוד לומר אותה פתים,
ולא פתיתיה לפתיתים .וכולן פתיתין כזיתים
דסיפא דמתניתין לאו ר' שמעון קאמר ליה
אלא דברי הכל היא ,דלאחר שעשהכזיתים,
כופל כל זית לשנים ושנים לארבעה :מכפלה
 לא היה מכפלה לארבעה ,אלא לשנים.דלא כתיב בה אלא מנחת פתים ,ולא פתות:
ר' שמעון אומר כו'  -ואין הלכה כר' שמעון:

ֲמ ׁש ֵמאוֹ ת ְּב ִעיטָ ה .וְ הַ ּ ִׁשיפָ ה
לש ֵמאוֹ ת ִׁשיפָ ה וַ ח ֵ
)ה( ָּכל הַ ּ ְמנָחוֹ ת ְטעוּנוֹ ת ְׁש ׁ
שר
יטה ַּב ִח ִּטיםַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר) ,אַ ף( ַּב ָּבצֵ קָּ .כל הַ ּ ְמנָחוֹ ת ָּבאוֹ ת עֶ ֶ ׂ
וְ הַ ְּב ִע ָ
ש ֵרה ,דִּ ְב ֵרי
שר ,חוּץ ִמ ֶּלחֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ,וַ ח ֲִב ּ ֵתי כֹהֵ ן ָּגדוֹ לֶ ׁ ,שהֵ ם ָּבאוֹ ת ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
ֶע ֶ ׂ
ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרֻ ּ ,כ ָּלן ָּבאוֹ ת ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה ,חוּץ ֵמחַ לּ וֹ ת ּתוֹ ָדה,
וְ הַ ְּנזִ ירוּתֶ ׁ ,שהֵ ן ָּבאוֹ ת ֶע ֶׂשר ָע ֶשר:
רע"ב ) -ה( שיפה  -שמשפשף החטה בין
ידו לכלי כדי שתהא נוחה להשיר קליפתה:
בעיטה  -שבועט בעובי אגרופו או בעובי
פס ידו .והיה שף אחת ובועט שתים שף
שתים ובועט שלש ,וחוזר ועושה כסדר הזה
עד שגומר חמש מאות בעיטות לשלש מאות

שיפות :הכי גרסינן ר' יוסי אומר בבצק -
כלומר ,שיפה ובעיטה בבצק ולא בחטין .ואין
הלכה כר' יהודה :עשר עשר חלות  -ומנחת
סולת נמי אע"ג דקודם אפייה נקמצת ,אפילו
הכי י' חלות היא באה :לחם הפנים  -בהדיא
כתיב בה י"ב חלות :וחביתי כהן גדול -
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נאמר בלחם הפנים חק עולם ,ונאמר בחביתי
כהן גדול חק עולם ,מה להלן שתים עשרה
חלות ,אף כאן שתים עשרה חלות ,ומקריבין
מהן שש חלות בבוקר ושש חלות בערב :חוץ

מחלות תודה שהן באות עשר  -כדבעינן
למימר טעמא לקמן באידך פרקין .ואין הלכה
כרבי מאיר:

לש
שרוֹ נִ ים ִמ ּ ׁ ָש ׁ
לש ְס ִאיןְׁ .ש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ םְׁ ,שנֵי ֶע ְ ׂ
)ו( הָ ע ֶֹמר הָ יָה בָ א ִעשּׂ ָ רוֹ ן ִמ ּ ׁ ָש ׁ
שרוֹ נִ ים ֵמ ֶעשְׂ ִרים וְ אַ ְר ַּבע ְס ִאין:
ש ִרים וְ אַ ְר ָּב ָעה עֶ ְ ׂ
ְס ִאין .לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ יםֶ ,ע ְ ׂ
רע"ב ) -ו( העומר היה בא עשרון משלש
סאין  -מנחת העומר שמביאין ממחרת
הפסח היו קוצרין שלש סאין דהיינו איפה
שעורים ,וטוחנים אותו ,ומניפין אותו בנפה
שלש עשרה פעמים עד שמעמידים סלתו על
עשרון שהיא עשירית האיפה .וטעמא דבעי
עשרון של עומר שלש סאים של שעורים ,כיון
דמתבואה חדשה הוא ושל שעורים יש בהן
סובין הרבה וסולת מועט ולא אתי עשרונו
מובחר אלא משלש סאין :שתי הלחם שני

עשרונים משלש סאין  -כיון דמחטים קאתו,
אע"ג דמתבואה חדשה אתיין דבעצרת תבואה
של חטין חדשה היא ,אפילו הכי שני עשרונים
מובחרים אתו משלש סאים :לחם הפנים
עשרים וארבעה עשרונים  -דהכי כתיב
)ויקרא כד( שתים עשרה חלות שני עשרונים
יהיה החלה האחת :מעשרים וארבע סאים -
כיון דמחטין אתו ומתבואה ישנה ,נפיק עשרון
מובחר מסאה:

ש ֵרה .וְ לֶ חֶ ם
לש עֶ שְׂ ֵרה .נָפָ ה .ו ְּׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ִּב ְׁש ּ ֵתים עֶ ְ ׂ
)ז( הָ ע ֶֹמר הָ יָה ְמנ ּ ֶֻפה ִּב ְׁש ׁ
ש ֵרהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,לֹא הָ יָה לָ ּה ִק ְּצבָ ה ,אֶ ָּלא סֹלֶ ת
הַ ּ ָפנִ ים ְּבאַ חַ ת ֶע ְ ׂ
ית אֹ ָת ּה,
ְמנ ּ ָֻפה ָּכל צָ ְר ָּכ ּה הָ יָה ֵמ ִביאֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא כד( ,וְ לָ קַ ְח ּ ָת סֹלֶ ת וְ אָ ִפ ָ
) ַעד( ׁ ֶש ְּתהֵ א ְמנ ּ ָֻפה ָּכל צָ ְר ָּכהּ :
רע"ב ) -ז( היה מנופה בשלש עשרה נפה -
זו למעלה מזו .וכל זה למצוה אבל לא לעכב,
שאם הביא עומר עשרון מארבע סאין ,או
שהביאו משתי סאין ,ןא פסל :ר' שמעון
אומר לא היה לה קצבה  -אפילו לכתחלה

גמרא

לא נתנו חכמים קצבה מכמה סאין חטין או
שעורין מביאין עומר ושתי הלחם ולחם
הפנים ,אלא רואין בסולת שתהא מנופה כל
צרכה ודיו .ואין הלכה כר"ש:

– מנחות דף מג' ע"ב

רב ושמואל דאמרי תרוייהו בזמן שבית המקדש קיים עומר מתיר בזמן
שאין בית המקדש קיים האיר מזרח מתיר מאי טעמא תרי קראי כתיבי
כתיב עד )יום( הביאכם וכתיב עד עצם היום הזה הא כיצד כאן בזמן שבית
המקדש קיים כאן בזמן שאין בית המקדש קיים רבי יוחנן וריש לקיש
דאמרי תרוייהו אפילו בזמן שבית המקדש קיים האיר מזרח מתיר והכתיב
עד הביאכם למצוה משקרב העומר הותר חדש מיד למצוה העומר היה
מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש למצוה .ע"ב משחרב בית המקדש התקין
רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור מאי טעמא מהרה יבנה בית
המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו בהאיר מזרח השתא נמי ניכול ולא
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ידעי דאשתקד לא הוה עומר האיר מזרח מתיר והשתא דאיכא עומר עומר
מתיר ואי סלקא דעתך למצוה משום מצוה ליקום וליגזור אמר רב נחמן
בר יצחק רבן יוחנן בן זכאי בשיטת רבי יהודה אמרה דאמר מן התורה
אסור שנאמר עד עצם היום הזה עד עיצומו של יום וקסבר עד ועד בכלל
ומי סבר לה כוותיה והא מיפלג פליג עליה דתנן משחרב בית המקדש
התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור א"ר יהודה והלא מן
התורה הוא אסור דכתיב עד עצם היום הזה רבי יהודה הוא דקא טעי הוא
סבר רבן יוחנן בן זכאי מדרבנן קאמר ולא היא מדאורייתא קאמר והא
התקין קתני מאי התקין דרש והתקין רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע
אכלי חדש באורתא דשיתסר נגהי שבסר קסברי חדש בחוצה לארץ דרבנן
ולספיקא לא חיישינן ורבנן דבי רב אשי אכלו בצפרא דשבסר קסברי חדש
בחוצה לארץ דאורייתא ורבן יוחנן בן זכאי מדרבנן קאמר וכי תקין ליום
הנף לספיקא לא תקין אמר רבינא אמרה לי אם אבוך לא הוה אכיל חדש
אלא באורתא דשבסר נגהי תמניסר דסבר לה כר' יהודה וחייש לספיקא::
רש"י על הגמרא
האיר המזרח  -הנץ החמה של ט"ז אבל לילו
אסור :עד עצם היום  -עד מראה היום
וקסבר עד ולא עד בכלל :משקרב העומר -
כל הנך משום פירכא קמייתי הש"ס לרבי
יוחנן וריש לקיש :הותר חדש  -אלמא בעומר
תליא מילתא :ומשני למצוה  -מצוה להמתין
עד שיקרב העומר אבל בלאו לא עבר :והתנן
במתני' העומר מתיר חדש במדינה  -לאוכלו
ושתי הלחם שבעצרת מתירין חדש במקדש
להביא מנחות מן החדש אלמא בעומר תליא
מילתא :והתנן משחרב כו'  -ואמרינן מאי
טעמא כו' :אמר רב נחמן רבן יוחנן בשיטת
רבי יהודה אמרה  -דאמר מן התורה הוא
אסור לאחר חורבן ולאו משום גזירה שמא
יבנה :עצם  -עצמו של יום :קסבר חדש

זוהר

חוצה לארץ דרבנן  -ולספיקא שמא למחר
יהיה ששה עשר לא חיישינן :רבנן דבי רב
אשי  -בעו לאמתוני עד שיאיר מזרח :בצפרא
דשיבסר  -דאי נמי שיתסר הוא הרי התיר
האיר המזרח :דקסבר חדש בחוצה לארץ
דאורייתא  -הלכך חיישינן לספיקא ולא אכלי
מאורתא ובצפרא אכלי ליה ולא חיישינן
לתקנת רבן יוחנן בן זכאי משום דגזירה דרבנן
היא שמא יבנה כו' וחשו רבנן למיגזר ביום
הנף גופיה ולספיקא לא תקנו להמתין כל
היום :וסבר לה כרבי יהודה  -דאמר כל יום
הנף אסור מן התורה וחדש אסור בחוצה
לארץ דאורייתא הלכך חייש לספיקא להמתין
כל היום:

– תצוה דף קפג' ע"א

ש ָראֵ ל ,חַ דַּ ,כד נ ְָפק ּו ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ,אָ ְכל ּו ַמ ָ ּצה ,לֶ חֶ ם עוֹ נִ י .וְ חַ ד
ַהֲמי אָ ְכל ּו יִ ְ ׂ
ְּת ֵרין נ ֵ
ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ,לֶ חֶ ם ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם .דִּ ְכ ִּתיב) ,שמות טז( ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ חֶ ם ִמן
ָהֲמאִ ,א ְת ְק ִריב ּו ָּכל
ָהֲמא ִאיה ּו .וְ ַעל נ ָ
הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וְ ַעל דָּ א קָ ְר ָּבנָא דְּ יוֹ ָמא דָּ א נ ָ
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ָהֲמא ִאיה ּו ִעקָ ר ,דִּ ְכ ִּתיב) ,ויקרא כג( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ַעל הַ ֶּלחֶ ם
ְׁשאַ ר קָ ְר ָּבנִ ין .דְּ נ ָ
ִׁש ְב ַעת ְּכבָ ִ ׂשים וְ גוֹ ' ,ו ְּכ ִתיב )ויקרא כג( ִמ ּמוֹ ְׁשבוֹ ֵתיכֶ ם ּ ָת ִביא ּו לֶ חֶ ם ְּתנוּפָ ה וְ גוֹ ',
יתא ,וְ ָעאל ּו
ש ָראֵ ל ,חָ ְכ ְמ ָתא ִע ָּלאָ ה דְּ אוֹ ַריְ ָ
יה יִ ְ ׂ
ָהֲמא דְּ א ְֲח ִּכימ ּו ּ ֵב ּ
דְּ ָדא ִאיה ּו נ ָ
ְּבאָ ְרחָ הָ א:
ָהֲמא דְּ ִא ְת ְק ֵרי חָ ֵמץְּ ,כ ִתיב,
ש ָראֵ ל ִמ ּנ ָ
הַ ְׁש ּ ָתא ִאית לָ ן ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ אַּ ,ב ּ ֶפסַ ח נ ְָפק ּו יִ ְ ׂ
מצֶ ת )דף קפ"ג ע"ב(
)שמות יג( וְ לָ א י ֵָראֶ ה ְל ָך חָ ֵמץ ,ו ְּכ ִתיב )שמות יב( ִּכי ָּכל אוֹ כֵ ל ַמ ְח ֶ
ַהֲמא דְּ ִא ְת ְק ֵרי ַמ ָ ּצה .הַ ְׁש ּ ָתא דְּ זָכ ּו יִ שְׂ ָראֵ ל
ַמאי ַטעֲ ָמאְּ .בגִ ין יְ קָ ָרא דְּ הַ הוּא נ ָ
ַהֲמא ִע ָּלאָ ה י ִַּתיר לָ א יֵאוֹ ת הֲוָ ה ְל ִא ְת ַּב ְּטלָ א חָ ֵמץ ,וְ לָ א ִא ְתחַ זְ יָא ְּכלַ ל.
ְלנ ָ
אֲמאי קָ ְר ָּבנָא דָּ א ,חָ ֵמץ הֲוָ ה ,דִּ ְכ ִּתיב סֹלֶ ת ִּת ְהיֶינָה חָ ֵמץ ּ ֵתאָ פֶ ינָה .וְ ת ּו,
וַ ַ
יתא דְּ ִא ְת ְק ֵרי ִחיר ּו ִא ְׁש ְּתכַ חַ ת:
דְּ הַ ְׁש ּ ָתא ְּביוֹ ָמא דָּ א ִא ְת ָּב ּ ַטל יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ אוֹ ַריְ ָ
ידאי ,וְ חָ לַ ׁש .יוֹ ָמא חַ ד הֲוָ ה ּ ָת ִאיב ְל ֵמיכַ ל,
יה ַּבר יְ ִח ָ
אֶ ָּלאְ ,ל ַמ ְל ָּכא דְּ הֲ וָ ה לֵ ּ
יה,
ותא דָּ א ,וְ ַעד דְּ יֵיכוּל לֵ ּ
יה דְּ ַמ ְל ָּכא )ס"א מיכלא דאסוותא דא( אַ ְסוָ ָ
אָ ְמר ּו יֵיכוּל ְּב ֵר ּ
יתאָ .עבְ ד ּו הָ ִכיֵ ּ .כיוָ ן דְּ אָ כַ ל הַ הוּא
יכלָ א ו ְּמזוֹ נָא אַ ח ֲָרא ְּבבֵ ָ
לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח ֵמ ְ
ותא ,אָ ַמר ִמ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה יֵיכוּל ָּכל ָמה דְּ ִאיה ּו ּ ָת ִאיב ,וְ לָ א י ִָכיל ְלנַזְ קָ א
אַ ְסוָ ָ
יה:
לֵ ּ
ימנו ָּתא ,אָ ַמר
ש ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם ,לָ א הֲוֵ י י ְַד ֵעי ִעקָ ָרא וְ ָרזָא דִּ ְמהֵ ְ
ַּכ ָך ַּכד נ ְָפק ּו יִ ְ ׂ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ותא דָּ א ,לָ א
ותא ,וְ ַעד דְּ יֵיכְ לוּן אַ ְסוָ ָ
ש ָראֵ ל אַ ְסוָ ָ
יך הוּא ,יִ ְטעֲ מוּן יִ ְ ׂ
יעל
ותא ְל ֵמ ַ
יהי אַ ְסוָ ָ
ִא ְתחָ זֵי ְלהוֹ ן ֵמיכְ לָ א אַ ח ֲָראֵ ּ .כיוָ ן דְּ אָ ְכל ּו ַמ ָ ּצה ,דְּ ִא ִ
ימנו ָּתא .אָ ַמר קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּאִ ,מ ָּכאן ו ְּלהָ ְלאָ ה ִא ְתחָ זֵי
ו ְּל ִמנְ דַּ ע ְּב ָרזָא דִּ ְמהֵ ְ
יה ,דְּ הָ א לָ א י ִָכיל ְלנַזְ קָ א לוֹ ן .וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן דִּ ְביוֹ ָמא
ֵיכלוּן לֵ ּ
לוֹ ן חָ ֵמץ ,וְ י ְ
ותא ְּבכ ָֹּלא:
ַהֲמא ִע ָּלאָ ה ,דְּ ִאיה ּו אַ ְסוָ ָ
דְּ ׁ ָשבוּעוֹ תִ ,אזְ דָּ ַמן נ ָ
וְ ַעל דָּ א ְמקָ ְר ִבין חָ ֵמץְ ,ל ִא ּתוֹ ְק ָדא ַעל ַמ ְד ְּבחָ א .ו ְּמקָ ְר ִבין ְּת ֵרין ַנה ֲִמין אַ ח ֲָרנִ ין
ַּכח ֲָדא .וְ חָ ֵמץִ ,א ּתוֹ ְק ָדא ְּבנו ָּרא דְּ ַמ ְד ְּבחָ א וְ לָ א י ִָכיל ְל ׁ ַש ְ ּל ָטאָ ה ,ו ְּלנַזְ ָּקא לוֹ ן
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא,
ישין ִא ְתדָּ בָ ק ּו ּ ֵב ּ
ש ָראֵ ל .ו ְּבגִ ינֵי ַּכ ְך ,יִ שְׂ ָראֵ ל קַ דִּ ִׁ
ְליִ ְ ׂ
יתא ְּביוֹ ָמא דָּ א:
ותא דְּ אוֹ ַריְ ָ
ְּבאַ ְסוָ ָ

הלכה – הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק ג'
)טז( כשם שאסור לקרות כנגד צואה ומי רגלים עד שירחיק כך אסור לקרות כנגד
הערוה עד שיחזיר פניו אפילו כותי או קטן לא יקרא כנגד ערותן אפילו מחיצה של
זכוכית מפסקת הואיל והוא רואה אותה אסור לקרות עד שיחזיר פניו וכל גוף האשה
ערוה לפיכך לא יסתכל בגוף האשה כשהוא קורא ואפילו אשתו ואם היה מגולה טפח
מגופה לא יקרא כנגדה:
)יז( וכשם שהוא אסור כנגד ערות אחרים כך הוא אסור לקרות כנגד ערותו ולא יקרא
כשהוא ערום עד שיכסה ערותו היתה חגורה של בגד או עור או שק על מתניו אע"פ
ששאר גופו ערום מותר לו לקרות קריאת שמע והוא שלא יהיה עקבו נוגע בערותו
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היה ישן בטליתו והיה ערום חוצץ בטליתו מתחת לבו וקורא אבל לא יחוץ צוארו
ויקרא מפני שלבו רואה את הערוה ונמצא כמי שקורא בלא חגורה:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

ֲשר לֹא ָעבַ ְד ּ ָת אֶ ת ה' ֱאלֹהֶ ָ
יך ְ ּבשִׂ ְמחָ ה ו ְּבטוּב לֵ בָ ב וְ גוֹ 'ִּ .כי
ְּכ ִתיב )דברים כ''ח( ּ ַתחַ ת א ׁ ֶ
הָ עֲ בוֹ ָדה ִאם הוּא ְ ּב ִעצָ בוֹ ן דּ וֹ ֶ
מה ְל ֶעבֶ ד הָ עוֹ בֵ ד ְל ַרבּ וֹ ְ ּבפָ נִ ים עֲ צֵ בוֹ ת וְ זוֹ עֲ פוֹ ת .ו ְּכ ִתיב )משלי
י'( ִ ּב ְר ַּכת ה' ִהיא ּ ַתעֲ ִׁשיר וְ לֹא יוֹ ִסיף ֶעצֶ ב ִע ּ ָמ ּה ִּכי הָ ִעצָ בוֹ ן הוּא נִ ְמ ׁ ָש ְך ִמזּוּהֲ ַמת סמא''ל
ֹאכלֶ ּנָה ו ְּכ ִתיב )שם(
וְ נָחָ ׁש ׁ ֶש ִה ִּטיל ּו ְ ּבאָ ָדם וְ חַ וָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכתוּב ְ ּבאָ ָדם )בראשית ג'( ְ ּב ִעצָ בוֹ ן ּת ְ
ְּב ֶעצֶ ב ּ ֵת ְל ִדי בָ נִ ים .וְ ַעל יְ ֵדי ּ ֵכן הַ קָ דוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ו ְּׁש ִכינְ ּ ֵתיה ִמ ְס ּ ַת ְל ִקין ֵמ ָעלָ יו .וְ הָ ְראָ יָ ה
יר ׁש
ִמיַּעֲ קֹב ְ ּב ִחיר ׁ ֶש ְ ּבאָ בוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְס ּ ַת ְ ּלקָ ה ִמ ּ ֶמנּ ּו ְׁש ִכינָה וְ רוּחַ הַ קּ ֶֹד ׁש ְׁשנַיִ ם וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה ׁ ֶש ּ ִפ ֵ
יוֹ סֵ ף ִמ ּ ֶמנּ ּו ו ְּכ ׁ ֶש ָ ׂ
ש ַמח ִ ּב ְבשׂ וֹ ָרתוֹ ְּכ ִתיב )שם מ''ה( וַ ְּת ִחי רוּחַ יַעֲ קֹב אֲ ִביהֶ ם ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְר ָתה ָעלָ יו רוּחַ
הַ קּ ֶד ׁש:

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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