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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
שמות פרק כט'
תנֹת) :ח( וְ אֶ ת ָּבנָיו ּ ַת ְק ִריב וְ ִה ְל ַּב ְׁש ּ ָתם ּ ֻכ ּ ֳתנֹת:
)ח( וְ אֶ ת ָּבנָיו ּ ַת ְק ִריב וְ ִה ְל ַּב ְׁש ּ ָתם ּ ֻכ ּ ֳ

)ח( וְ יָת

ְּבנוֹ ִהי ְּתקָ ֵרב וְ ַת ְל ּ ֵב ִׁשנּ וּן ִּכ ּתוּנִ ין:

)ט( וְ חָ גַ ְר ּ ָת אֹ ָתם אַ בְ נֵט אַ ֲהרֹן וּבָ נָיו וְ חָ בַ ְׁש ּ ָת לָ הֶ ם ִמגְ ָּבעֹת וְ הָ יְ ָתה לָ הֶ ם ְּכהֻ ּנָה
הרֹן וְ יַד ָּבנָיו) :ט( וְ חָ גַ ְר ּ ָת אֹ ָתם אַ ְבנֵט אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו וְ חָ בַ ְׁש ּ ָת
את יַד אַ ֲ
ְלחֻ ַּקת עוֹ לָ ם ו ִּמ ֵּל ָ
את יַד אַ הֲ רֹן וְ יַ ד ָּבנָיו) :ט( ו ְּתז ֵָרז י ְָתהוֹ ן
לָ הֶ ם ִמגְ ָּבעֹת וְ הָ יְ ָתה לָ הֶ ם ְּכהֻ ּנָה ְלחֻ ַּקת עוֹ לָ ם ו ִּמ ּ ֵל ָ
הֶ ְמיָנִ ין אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי וְ ַת ְתקַ ן ְלהוֹ ן כּ וֹ בָ ִעין ו ְּתהֵ י ְלהוֹ ן ְּכהֻ נְ ּ ָתא ִל ְקיָם ָעלָ ם ו ְּתקָ ֵרב קֻ ְר ָּבנָא ְדאַ הֲ רֹן וְ קֻ ְר ָּבנָא
ִד ְבנוֹ ִהי:

ֹאש
)י( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָת אֶ ת הַ ּ ָפר ִל ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ סָ ַמ ְך אַ ֲהרֹן וּבָ נָיו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ר ׁ
ֹאש הַ ּ ָפר:
הַ ּ ָפר) :י( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָת אֶ ת הַ ּ ָפר ִל ְפנֵי אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ סָ ַמ ְך אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ר ׁ
יש ּתוֹ ָרא:
קֳדם ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ יִ ְסמוֹ ְך אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי יָת יְ ֵדיהוֹ ן ַעל ֵר ׁ
)י( ו ְּתקָ ֵרב יָת ּתוֹ ָרא ִל ָ

שחַ ְט ּ ָת אֶ ת הַ ּ ָפר ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :יא( וְ ׁ ָשחַ ְט ּ ָת אֶ ת הַ ּ ָפר ִל ְפנֵי
)יא( וְ ׁ ָ
קֳדם יְ ָי ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:
יְ הֹוָ ה ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :יא( וְ ִתכּ וֹ ס יָת ּתוֹ ָרא ָ

)יב( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמדַּ ם הַ ּ ָפר וְ נ ַָת ּ ָתה ַעל קַ ְרנֹת הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ְּבאֶ צְ ָּבעֶ ָך וְ אֶ ת ָּכל הַ דָּ ם ִּת ְׁש ּפ ְֹך
אֶ ל יְ סוֹ ד הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :יב( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמדַּ ם הַ ּ ָפר וְ נ ַָת ּ ָתה ַעל קַ ְרנֹת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְ ּבאֶ ְצ ָּבעֶ ָך וְ אֶ ת ָּכל
הַ דָּ ם ִּת ְׁש ּפ ְֹך אֶ ל יְ סוֹ ד הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :

)יב( וְ ִת ּ ַסב ִמדְּ ָמא ְדתוֹ ָרא וְ ִת ּ ֵתן ַעל קַ ְרנַת ַמ ְד ְּבחָ א ְּבאֶ צְ ָּב ָע ְך וְ יָת ָּכל דְּ ָמא

ישוֹ ד ִליסוֹ ָדא דְּ ַמ ְד ְּבחָ א:
ֵת ׁ

)יג( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֶ ת ָּכל הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַ ּ ֶסה אֶ ת הַ ּ ֶק ֶרב וְ אֵ ת הַ יּ ֶֹת ֶרת ַעל הַ ָּכבֵ ד וְ אֵ ת
ֲשר עֲ לֵ יהֶ ן וְ ִה ְק ַט ְר ּ ָת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה) :יג( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֶ ת ָּכל
ְׁש ּ ֵתי הַ ְּכלָ יֹת וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב א ׁ ֶ
הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַ ּ ֶסה אֶ ת הַ ּ ֶק ֶרב וְ אֵ ת הַ יֹּתֶ ֶרת ַעל הַ ָּכבֵ ד וְ אֵ ת ְׁש ּ ֵתי הַ ְּכלָ יֹת וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב ֲא ׁ ֶשר
עֲ לֵ יהֶ ן וְ ִה ְק ַט ְר ּ ָת ַה ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה) :יג( וְ ִת ּ ַסב יָת ָּכל ּ ַת ְר ָּבא דְּ חָ פֵ י יָת ּ ַג ָ ּוא וְ יָת ִחצְ ָרא דִּ ַעל ַּכ ְב ָדא וְ יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין ָּכ ְליָן
וְ יָת ּ ַת ְר ָּבא ִדּ י עֲ לֵ יהֶ ן וְ ַת ּ ֵסיק ְל ַמ ְד ְּבחָ א:

שר הַ ּ ָפר וְ אֶ ת עֹרוֹ וְ אֶ ת ּ ִפ ְר ׁשוֹ ִּתשְׂ רֹף ָּבאֵ ׁש ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה חַ ּ ָטאת
)יד( וְ אֶ ת ְּב ַ ׂ
חנֶה חַ ּ ָטאת הוּא) :יד(
שר הַ ּ ָפר וְ אֶ ת עֹרוֹ וְ אֶ ת ּ ִפ ְר ׁשוֹ ִּתשְׂ רֹף ָּבאֵ ׁש ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲ
הוּא) :יד( וְ אֶ ת ְ ּב ַ ׂ
אתא הוּא:
יתא חַ ּ ָט ָ
יה ּתוֹ ִקיד ְּבנו ָּרא ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
יה וְ יָת או ְּכלֵ ּ
וְ יָת ִּב ְס ָרא ְדתוֹ ָרא וְ יָת ַמ ְׁש ּ ֵכ ּ
)טו(

ֹאש הָ אָ יִ ל:
וְ אֶ ת הָ אַ יִ ל הָ אֶ חָ ד ִּת ָּקח וְ סָ ְמכ ּו אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ר ׁ

ֹאש הָ אָ יִ ל:
וְ אֶ ת הָ אַ יִ ל הָ אֶ חָ ד ִּת ָּקח וְ סָ ְמכ ּו אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ר ׁ

)טו(

)טו( וְ יָת דִּ ְכ ָרא חַ ד ִּת ּ ַסב

יש דִּ ְכ ָרא:
וְ יִ ְס ְמכוּן אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי יָת יְ ֵדיהוֹ ן ַעל ֵר ׁ

שחַ ְט ּ ָת אֶ ת הָ אָ יִ ל וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֶ ת דָּ מוֹ וְ ז ַָר ְק ּ ָת ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב) :טז( וְ ׁ ָשחַ ְט ּ ָת
)טז( וְ ׁ ָ
יה וְ ִתזְ רוֹ ק
אֶ ת הָ אָ יִ ל וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֶ ת דָּ מוֹ וְ זָ ַר ְק ּ ָת ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָס ִביב) :טז( וְ ִתכּ וֹ ס יָת דִּ ְכ ָרא וְ ִת ּ ַסב יָת דְּ ֵמ ּ
ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:

נְתחָ יו וְ ַעל
נְתחָ יו וְ ָרחַ צְ ּ ָת ִק ְרבּ וֹ ּו ְכ ָר ָעיו וְ נ ַָת ּ ָת ַעל ָ
)יז( וְ אֶ ת הָ אַ יִ ל ְּתנ ּ ֵַתחַ ִל ָ
ֹאשוֹ ) :יז(
ַתחַ ִלנְ ָתחָ יו וְ ָרחַ צְ ּ ָת ִק ְרבּ וֹ ו ְּכ ָר ָעיו וְ נ ַָת ּ ָת ַעל נְ ָתחָ יו וְ ַעל ר ׁ
ֹאשוֹ ) :יז( וְ אֶ ת הָ אַ יִ ל ְּתנ ּ ֵ
ר ׁ
יה:
יש ּ
ֵיה ו ְּכ ָרעוֹ ִהי וְ ִת ּ ֵתן ַעל אֵ בָ רוֹ ִהי וְ ַעל ֵר ׁ ֵ
וְ יָת דִּ ְכ ָרא ְּתפַ ּ ֵלג ְלאֵ בָ רוֹ ִהי ו ְּתחַ ִ ּליל ּ ַג ּו ּ

)יח( וְ ִה ְק ַט ְר ּ ָת אֶ ת ָּכל הָ אַ יִ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה עֹלָ ה הוּא לַ יהֹוָ ה ֵריחַ נִ יחוֹ חַ ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה
הוּא) :יח( וְ ִה ְק ַט ְר ּ ָת אֶ ת ָּכל הָ אַ יִ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה עֹלָ ה הוּא לַ יהֹוָ ה ֵריחַ נִ יחוֹ חַ ִא ּ ׁ ֶשה לַ יהֹוָ ה הוּא:
קֳדם יְ ָי הוּא:
קֳדם יְ ָי ְל ִא ְתקַ ָּבלָ א ְב ַרעֲ וָ א קֻ ְר ָּבנָא ָ
)יח( וְ ַת ּ ֵסיק יָת ָּכל דִּ ְכ ָרא ְל ַמ ְד ְּבחָ א עֲ לָ ָתא הוּא ָ
)יט(

ֹאש הָ אָ יִ ל:
וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֵ ת הָ אַ יִ ל הַ ּ ׁ ֵשנִ י וְ סָ ַמ ְך אַ ֲהרֹן וּבָ נָיו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ר ׁ

ֹאש הָ אָ יִ ל:
וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֵ ת הָ אַ יִ ל הַ ּ ׁ ֵשנִ י וְ סָ ַמ ְך אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת יְ ֵדיהֶ ם ַעל ר ׁ
יש דִּ ְכ ָרא:
ִתנְ ָינָא וְ יִ ְסמוֹ ְך אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי יָת יְ ֵדיהוֹ ן ַעל ֵר ׁ

)יט(

)יט( וְ ִת ּ ַסב יָת דִּ ְכ ָרא
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)כ( וְ ׁ ָשחַ ְט ּ ָת אֶ ת הָ אַ יִ ל וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמדָּ מוֹ וְ נ ַָת ּ ָתה ַעל ְּתנו ְּך אֹ זֶן אַ ֲהרֹן וְ ַעל ְּתנו ְּך אֹ זֶן
ָּבנָיו הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן י ָָדם הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן ַרגְ לָ ם הַ יְ ָמנִ ית וְ ז ַָר ְק ּ ָת אֶ ת הַ דָּ ם
ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב) :כ( וְ ׁ ָשחַ ְט ּ ָת אֶ ת הָ אַ יִ ל וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמדָּ מוֹ וְ נ ַָת ּ ָתה ַעל ְּתנו ְּך אֹ זֶן אַ הֲ רֹן וְ ַעל

ְּתנו ְּך אֹ זֶן ָּבנָיו הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן יָ ָדם הַ יְ ָמנִ ית וְ ַעל בּ ֹהֶ ן ַרגְ לָ ם הַ יְ ָמנִ ית וְ ָז ַר ְק ּ ָת אֶ ת הַ דָּ ם ַעל
יה וְ ִת ּ ֵתן ַעל רוּם או ְּדנָא ְדאַ הֲ רֹן וְ ַעל רוּם או ְּדנָא ִד ְבנוֹ ִהי
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָס ִביב) :כ( וְ ִתכּ וֹ ס יָת דִּ ְכ ָרא וְ ִת ּ ַסב ִמ ְד ֵמ ּ

דְּ י ּ ִַמינָא וְ ַעל ִא ְליוֹ ן יְ ֵדיהוֹ ן דְּ י ּ ִַמינָא וְ ַעל ִא ְליוֹ ן ַרגְ לֵ יהוֹ ן דְּ י ּ ִַמינָא וְ ִתזְ רוֹ ק יָת דְּ ָמא ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:

ֵית ַעל אַ ֲהרֹן וְ ַעל
ֲשר ַעל הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ו ִּמ ּ ׁ ֶש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ ִהזּ ָ
)כא( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמן הַ דָּ ם א ׁ ֶ
ְּבגָ ָדיו וְ ַעל ָּבנָיו וְ ַעל ִּבגְ ֵדי בָ נָיו ִא ּתוֹ וְ קָ ַד ׁש הוּא ו ְּבגָ ָדיו וּבָ נָיו ו ִּבגְ ֵדי בָ נָיו ִא ּתוֹ :
ֵית ַעל אַ הֲ רֹן וְ ַעל ְ ּבגָ ָדיו וְ ַעל
)כא( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמן הַ דָּ ם אֲ ׁ ֶשר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ו ִּמ ּ ׁ ֶש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה וְ ִהזּ ָ
ָּבנָיו וְ ַעל ִ ּבגְ ֵדי בָ נָיו ִא ּתוֹ וְ קָ ַד ׁש הוּא ו ְּבגָ ָדיו ּובָ נָיו ו ִּבגְ ֵדי בָ נָיו ִא ּתוֹ ) :כא( וְ ִת ּ ַסב ִמן דְּ ָמא דִּ י ַעל
יה וְ יִ ְתקַ דַּ ׁש הוּא
ַמ ְד ְּבחָ א ו ִּמ ּ ִמ ְׁשחָ א ִד ְרבו ָּתא וְ ַתדֵּ י ַעל אַ הֲ רֹן וְ ַעל ְלבו ּׁשוֹ ִהי וְ ַעל ְּבנוֹ ִהי וְ ַעל ְלבו ׁ ֵּשי ְבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ
יה:
ו ְּלבו ּׁשוֹ ִהי ו ְּבנוֹ ִהי ו ְּלבו ׁ ֵּשי ְבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ

)כב( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמן הָ אַ יִ ל הַ חֵ לֶ ב וְ הָ אַ ְליָה וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַ ּ ֶסה אֶ ת הַ ּ ֶק ֶרב וְ אֵ ת
י ֶֹת ֶרת הַ ָּכבֵ ד וְ אֵ ת ְׁש ּ ֵתי הַ ְּכלָ יֹת וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב אֲ ׁ ֶשר עֲ לֵ יהֶ ן וְ אֵ ת ׁשוֹ ק הַ יּ ִָמין ִּכי
אֵ יל ִמ ּ ֻל ִאים הוּא) :כב( וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִמן הָ אַ יִ ל הַ חֵ לֶ ב וְ הָ אַ ְליָ ה וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַ ּ ֶסה אֶ ת הַ ּ ֶק ֶרב
וְ אֵ ת י ֶֹת ֶרת הַ ָּכבֵ ד וְ אֵ ת ְׁש ּ ֵתי הַ ְּכלָ יֹת וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב אֲ ׁ ֶשר עֲ לֵ יהֶ ן וְ אֵ ת ׁשוֹ ק הַ ָּי ִמין ִּכי אֵ יל
יתא וְ יָת ּ ַת ְר ָּבא ְדחָ פֵ י יָת ַּג ָ ּוא וְ יָת חֲצַ ר ַּכ ְבדָּ א וְ יָת ּ ַת ְר ּ ֵתין
ִמ ּ ֻל ִאים הוּא) :כב( וְ ִת ּ ַסב ִמן דִּ ְכ ָרא ּ ַת ְר ָּבא וְ אַ ִ ּל ָ
ָּכ ְליָן וְ יָת ּ ַת ְר ָּבא דִּ י עֲ לֵ יהֶ ן וְ יָת ׁשוֹ קָ א ְדי ּ ִַמינָא אֲ ֵרי דְּ כַ ר קֻ ְר ָּבנָא הוּא:

)כג( וְ ִכ ַּכר לֶ חֶ ם אַ חַ ת וְ חַ ַּלת לֶ חֶ ם ׁ ֶש ֶמן אַ חַ ת וְ ָר ִקיק אֶ חָ ד ִמ ּ ַסל הַ ּ ַמצּוֹ ת אֲ ׁ ֶשר
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :כג( וְ ִכ ַּכר לֶ חֶ ם אַ חַ ת וְ חַ ַּלת לֶ חֶ ם ׁ ֶש ֶמן אַ חַ ת וְ ָר ִקיק אֶ חָ ד ִמ ּ ַסל ַה ּ ַמצּוֹ ת ֲא ׁ ֶשר
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:
)כד(

קֳדם יְ ָי:
יר ּיָא דִּ י ָ
)כג( ו ִּפ ּ ָתא ִד ְלחֵ ם חַ ד וּגְ ִר ְצ ּ ָתא ִד ְלחֵ ם ְמ ׁ ַשח ח ֲָדא וְ אֶ ְס ּפוֹ ג חַ ד ִמ ּ ַס ָּלא ְדפַ ִּט ַ

וְ ַ ׂש ְמ ּ ָת הַ כּ ֹל ַעל ַּכ ּ ֵפי אַ ֲהרֹן וְ ַעל ַּכ ּ ֵפי בָ נָיו וְ הֵ נ ְַפ ּ ָת אֹ ָתם ְּתנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

ש ְמ ּ ָת הַ ּכֹל ַעל ַּכ ּ ֵפי אַ הֲ רֹן וְ ַעל ַּכ ּ ֵפי בָ נָיו וְ הֵ נ ְַפ ּ ָת אֹ ָתם ְּתנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:
)כד( וְ ַ ׂ

)כד( ו ְּת ׁ ַש ִּוי

קֳדם יְ ָי:
כ ָֹּלא ַעל יְ ָדא ְדאַ הֲ רֹן וְ ַעל יְ ָדא ִד ְבנוֹ ִהי ו ְּת ִרים י ְָתהוֹ ן אֲ ָרמו ָּתא ָ

)כה( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֹ ָתם ִמיּ ָָדם וְ ִה ְק ַט ְר ּ ָת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ַעל הָ עֹלָ ה ְל ֵריחַ נִ יחוֹ חַ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
שה הוּא לַ יהֹוָ ה) :כה( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֹ ָתם ִמיּ ָָדם וְ ִה ְק ַט ְר ּ ָת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ַעל הָ עֹלָ ה ְל ֵריחַ נִ יחוֹ חַ
ִא ּ ׁ ֶ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִא ּ ׁ ֶשה הוּא לַ יהֹוָ ה:

ידיהוֹ ן וְ ַת ּ ֵסיק ְל ַמ ְד ְּבחָ א ַעל עֲ לָ ָתא ְל ִא ְתקַ ָּבלָ א ְב ַרעֲ וָ א
)כה( וְ ִת ּ ַסב י ְָתהוֹ ן ִמ ֵ

קֳדם יְ ָי קֻ ְר ָּבנָא הוּא קֳ ָדם יְ ָי:
ָ

)כו( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֶ ת הֶ חָ זֶה ֵמאֵ יל הַ ּ ִמ ּ ֻל ִאים אֲ ׁ ֶשר ְלאַ ֲהרֹן וְ הֵ נ ְַפ ּ ָת אֹ תוֹ ְּתנוּפָ ה ִל ְפנֵי
יְ הֹוָ ה וְ הָ יָה ְל ָך ְל ָמנָה) :כו( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֶ ת הֶ חָ זֶה מֵ אֵ יל הַ ּ ִמ ּ ֻל ִאים אֲ ׁ ֶשר ְלאַ הֲ רֹן וְ הֵ נ ְַפ ּ ָת אֹ תוֹ
ְּתנוּפָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ הָ יָה ְל ָך ְל ָמנָה:
קֳדם יְ ָי וִ יהֵ י לָ ְך לָ חֳלָ ק:
אֲ ָרמו ָּתא ָ

יה
ָת ּ
)כו( וְ ִת ּ ַסב יָת חֶ ְדיָא ִמדְּ כַ ר קֻ ְר ָּב ַנ ּיָא דִּ י ְלאַ הֲ רֹן ו ְּת ִרים י ֵ

)כז( וְ ִקדַּ ְׁש ּ ָת אֵ ת ֲחזֵה הַ ְּתנוּפָ ה וְ אֵ ת ׁשוֹ ק הַ ְּתרו ָּמה אֲ ׁ ֶשר ה ּונַף וַ אֲ ׁ ֶשר הו ָּרם
אֲשר ְלבָ נָיו) :כז( וְ ִקדַּ ְׁש ּ ָת אֵ ת ֲחזֵה ַה ְּתנוּפָ ה וְ אֵ ת
ֵמאֵ יל הַ ּ ִמ ּ ֻל ִאים ֵמאֲ ׁ ֶשר ְלאַ הֲ רֹן ו ֵּמ ׁ ֶ
ֲשר הו ָּרם ֵמאֵ יל הַ ּ ִמ ּ ֻל ִאים ֵמאֲ ׁ ֶשר ְלאַ הֲ רֹן ו ֵּמאֲ ׁ ֶשר ְלבָ נָיו:
ֲשר ה ּונַף וַ א ׁ ֶ
ׁשוֹ ק הַ ְּתרו ָּמה א ׁ ֶ

)כז(

ו ְּתקַ דֵּ ׁש יָת חֶ ְדיָא ַדאֲ ָרמו ָּתא וְ יָת ׁשוֹ קָ א ְדאַ ְפ ָר ׁשו ָּתא דִּ י ִא ּ ָת ַרם וְ ִדי ִא ּ ַת ְפ ָר ׁש ִמדְּ כַ ר קֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ִמדִּ י ְלאַ הֲ רֹן ו ִּמדִּ י
ִל ְבנוֹ ִהי:

ש ָראֵ ל ִּכי ְתרו ָּמה הוּא ו ְּתרו ָּמה
)כח( וְ הָ יָה ְלאַ הֲ רֹן ו ְּלבָ נָיו ְלחָ ק עוֹ לָ ם ֵמאֵ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל ִמ ִּז ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵ
יִ ְהיֶה ֵמאֵ ת ְּבנֵי יִ ְ ׂ
מיהֶ ם ְּתרו ָּמ ָתם לַ יהֹוָ ה) :כח( וְ הָ ָיה ְלאַ הֲ רֹן
ו ְּלבָ נָיו ְלחָ ק עוֹ לָ ם ֵמאֵ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִּכי ְתרו ָּמה הוּא ו ְּתרו ָּמה יִ ְהיֶה ֵמאֵ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
אֲרי
ֵ
ּמ ָתם לַ יהֹוָ ה) :כח( וִ יהֵ י ְלאַ הֲ רֹן וְ ִל ְבנוֹ ִהי ִל ְקיָם ָעלָ ם ִמן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ִמ ִּז ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵמיהֶ ם ְּתרו ָ
אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא הוּא וְ אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא יְ הֵ י ִמן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ִּנ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ֵשיהוֹ ן אַ ְפ ָר ׁשו ְּתהוֹ ן קֳ ָדם יְ ָי:

אֲשר ְלאַ הֲ רֹן יִ ְהי ּו ְלבָ נָיו אַ ח ֲָריו ְל ָמ ְׁשחָ ה בָ הֶ ם ו ְּל ַמ ֵּלא בָ ם
)כט( ו ִּבגְ ֵדי הַ קּ ֶֹד ׁש ׁ ֶ
אֶ ת י ָָדם) :כט( ו ִּבגְ ֵדי הַ קּ ֶֹד ׁש אֲ ׁ ֶשר ְלאַ הֲ רֹן יִ ְהי ּו ְלבָ נָיו אַ ח ֲָריו ְל ָמ ְׁשחָ ה בָ הֶ ם ו ְּל ַמ ּ ֵלא בָ ם אֶ ת
יָ ָדם:

)כט( ו ְּלבו ׁ ֵּשי קו ְּד ׁ ָשא דִּ י ְלאַ הֲ רֹן יְ הוֹ ן ִל ְבנוֹ ִהי ַּב ְתרוֹ ִהי ְל ַד ָּכאָ ה ְבהוֹ ן ו ְּלקָ ָרבָ א ְבהוֹ ן יָת קֻ ְר ָּבנְ הוֹ ן:

)ל( ִׁש ְב ַעת י ִָמים יִ ְל ָּב ׁ ָשם הַ כּ ֹהֵ ן ּ ַת ְח ּ ָתיו ִמ ָּבנָיו אֲ ׁ ֶשר ָיבֹא אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ְל ׁ ָש ֵרת
ַּבקּ ֹ ֶד ׁש) :ל( ִׁש ְב ַעת יָ ִמים יִ ְל ָּב ׁ ָשם הַ כּ ֹהֵ ן ּ ַת ְח ּ ָתיו ִמ ָּבנָיו אֲ ׁ ֶשר יָ בֹא אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ְל ׁ ָש ֵרת
ַּב ּק ֶֹד ׁש:

)ל( ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין י ְַל ּ ֵב ִׁשנּ וּן ַּכהֲ נָא ְּתחוֹ תוֹ ִהי ִמ ְּבנוֹ ִהי דִּ י יֵעוֹ ל ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ְבקו ְּד ׁ ָשא:

דש) :לא( וְ אֵ ת אֵ יל
שרוֹ ְּב ָמקֹם קָ ׁ
)לא( וְ אֵ ת אֵ יל הַ ּ ִמ ּ ֻל ִאים ִּת ָּקח ו ִּב ּ ׁ ַש ְל ּ ָת אֶ ת ְּב ָ ׂ
הַ ּ ִמ ּ ֻל ִאים ִּת ָּקח ו ִּב ּ ׁ ַש ְל ּ ָת אֶ ת ְ ּב ָ ׂשרוֹ ְּב ָמקֹם קָ ׁ
אֲתר
יה ַּב ַ
דש) :לא( וְ יָת דְּ כַ ר קֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ִּת ּ ָסב ו ְּתבַ ּ ׁ ֵשל יָת ִּב ְס ֵר ּ
יש:
קַ דִּ ׁ

שר הָ אַ יִ ל וְ אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ָסל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד:
)לב( וְ אָ כַ ל אַ ֲהרֹן וּבָ נָיו אֶ ת ְּב ַ ׂ
ֲשר ַּב ּ ָסל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד:
שר הָ אַ יִ ל וְ אֶ ת הַ ּ ֶלחֶ ם א ׁ ֶ
)לב( וְ אָ כַ ל אַ הֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת ְ ּב ַ ׂ

)לב( וְ יֵכוּל

אַ הֲ רֹן ו ְּבנוֹ ִהי יָת ְּבסַ ר דִּ ְכ ָרא וְ יָת לַ ְח ָמא דִּ י ְבסַ ָּלא ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

ֲשר ּ ֻכ ּ ַפר ָּבהֶ ם ְל ַמ ֵּלא אֶ ת י ָָדם ְלקַ דֵּ ׁש אֹ ָתם וְ זָר לֹא יֹאכַ ל ִּכי
)לג( וְ אָ ְכל ּו אֹ ָתם א ׁ ֶ
ֲשר ּ ֻכ ּ ַפר ָּבהֶ ם ְל ַמ ּ ֵלא אֶ ת י ָָדם ְלקַ דֵּ ׁש אֹ ָתם וְ זָ ר לֹא יֹאכַ ל ִּכי
ק ֶֹד ׁש הֵ ם) :לג( וְ אָ ְכל ּו אֹ ָתם א ׁ ֶ
אֲרי
ֵיכלוּן י ְָתהוֹ ן דִּ י יִ ְת ַּכ ּ ַפר ְּבהוֹ ן ְלקָ ָרבָ א יָת קֻ ְר ָּבנְ הוֹ ן ְלקַ דָּ ׁ ָשא י ְָתהוֹ ן וְ ִחלּ וֹ נַי לָ א יֵיכוּל ֵ
ק ֶֹד ׁש הֵ ם) :לג( וְ י ְ
קו ְּד ׁ ָשא ִאנּ וּן:

ש ַר ְפ ּ ָת אֶ ת הַ נּ וֹ ָתר ָּבאֵ ׁש
שר הַ ּ ִמ ּ ֻל ִאים ו ִּמן הַ ֶּלחֶ ם ַעד הַ בּ ֹקֶ ר וְ ָ ׂ
)לד( וְ ִאם יִ ָ ּו ֵתר ִמ ְּב ַ ׂ
ש ַר ְפ ּ ָת
לֹא יֵאָ כֵ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הוּא) :לד( וְ ִאם יִ ָ ּותֵ ר ִמ ְ ּב ַ ׂשר הַ ּ ִמ ּ ֻל ִאים ו ִּמן הַ ּ ֶלחֶ ם ַעד הַ בּ ֹקֶ ר וְ ָ ׂ
אֶ ת הַ נּ וֹ ָתר ָּבאֵ ׁש לֹא יֵאָ כֵ ל ִּכי ק ֶֹד ׁש הוּא) :לד( וְ ִאם יִ ְׁש ּ ָתאַ ר ִמ ְּבסַ ר קֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ו ִּמן לַ ְח ָמא ַעד צַ ְפ ָרא
אֲרי קו ְּד ׁ ָשא הוּא:
וְ תוֹ ִקיד יָת דְּ ִא ְׁש ּ ָתאַ ר ְּבנו ָּרא לָ א יִ ְתאֲ כֵ ל ֵ

יתי אֹ ָתכָ ה ִׁשבְ ַעת י ִָמים ְּת ַמ ֵּלא
ֲשר צִ ִּו ִ
ית ְלאַ ֲהרֹן ו ְּלבָ נָיו ָּככָ ה ְּככֹל א ׁ ֶ
)לה( וְ ָע ִ ׂש ָ
יתי אֹ ָתכָ ה ִׁש ְב ַעת י ִָמים ְּת ַמ ּ ֵלא י ָָדם:
ֲשר צִ ִּו ִ
ית ְלאַ הֲ רֹן ו ְּלבָ נָיו ָּככָ ה ְּככֹל א ׁ ֶ
י ָָדם) :לה( וְ ָעשִׂ ָ
)לה( וְ ַת ְע ּ ֵבד ְלאַ הֲ רֹן וְ ִל ְבנוֹ ִהי ְּכ ֵדין ְּככֹל דִּ י פַ ּ ֵק ִדית י ָָת ְך ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין ְּתקָ ֵרב קֻ ְר ָּבנְ הוֹ ן:

את ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְּבכַ ּ ֶפ ְר ָך ָעלָ יו
שה לַ יּוֹ ם ַעל הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים וְ ִח ּ ֵט ָ
)לו( וּפַ ר חַ ּ ָטאת ּ ַתעֲ ֶ ׂ
את ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
שה לַ יּוֹ ם ַעל הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים וְ ִח ּ ֵט ָ
ש ְח ּ ָת אֹ תוֹ ְלקַ דְּ ׁשוֹ ) :לו( וּפַ ר חַ ּ ָטאת ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ו ָּמ ׁ ַ

ְּבכַ ּ ֶפ ְר ָך ָעלָ יו ו ָּמ ׁ ַש ְח ּ ָת אֹ תוֹ ְלקַ דְּ ׁשוֹ :

יה:
יה ְל ַקדָּ ׁשו ֵּת ּ
ָת ּ
ְּבכַ ּ ָפר ּו ָת ְך עֲ לוֹ ִהי ו ְּת ַר ּ ֵבי י ֵ

אתא ּ ַת ְע ּ ֵבד ְליוֹ ָמא ַעל ִּכ ּפו ַּר ּיָא ו ְּת ַד ּ ֵכי ַעל ַמ ְד ְּבחָ א
)לו( וְ תוֹ ָרא ְדחַ ּ ָט ָ

)לז( ִׁשבְ ַעת י ִָמים ְּתכַ ּ ֵפר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ִקדַּ ְׁש ּ ָת אֹ תוֹ וְ הָ יָה הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ָּכל
ֹגֵע ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ יִ ְקדָּ ׁש) :לז( ִׁש ְב ַעת י ִָמים ְּתכַ ּ ֵפר ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ִקדַּ ְׁש ּ ָת אֹ תוֹ וְ הָ ָיה הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ק ֶֹד ׁש
הַ ּנ ַ
קָ ָד ִׁשים ָּכל הַ נּ ֹג ֵַע ַּב ּ ִמזְ ּ ֵבחַ יִ ְקדָּ ׁש:

יה וִ יהֵ י ַמ ְד ְּבחָ א ק ֶֹד ׁש
ָת ּ
)לז( ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין ְּתכַ ּ ֵפר ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ו ְּתקַ דֵּ ׁש י ֵ

קו ְּד ׁ ַש ּיָא ָּכל דְּ יִ ְק ַרב ְּב ַמ ְד ְּבחָ א יִ ְתקַ דָּ ׁש:

שנָה ְׁשנַיִ ם לַ יּוֹ ם ּ ָת ִמיד) :לח( וְ זֶה
שה ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְּכבָ שִׂ ים ְּבנֵי ׁ ָ
)לח( וְ זֶה אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שה ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְּכבָ שִׂ ים ְ ּבנֵי ׁ ָשנָה ְׁשנַיִ ם לַ יּוֹ ם ּ ָת ִמיד:
ֲשר ּ ַתעֲ ֶ ׂ
א ֶׁ

)לח( וְ ֵדין דִּ י ַת ְע ּ ֵבד ַעל ַמ ְד ְּבחָ א

ירא:
ִא ּ ְמ ִרין ְּבנֵי ְׁשנָא ְּת ֵרין ְליוֹ ָמא ְּת ִד ָ
)לט(

שה בַ בּ ֹקֶ ר וְ אֵ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם:
אֶ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד ּ ַתעֲ ֶ ׂ

שה ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם:
שה בַ בּ ֹקֶ ר וְ אֵ ת ַה ּ ֶכבֶ שׂ ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶׂ
)לט( אֶ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד ּ ַתעֲ ֶ ׂ

)לט( יָת ִא ּ ְמ ָרא

חַ ד ּ ַת ְע ּ ֵבד ְּבצַ ְפ ָרא וְ יָת ִא ְמ ָרא ִתנְ ָינָא ּ ַת ְע ּ ֵבד ּ ֵבין ִׁש ְמ ׁ ַש ּיָא:
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
יעת הַ ִהין יָיִ ן לַ ּ ֶכבֶ שׂ
)מ( וְ ִעשּׂ ָ רֹן סֹלֶ ת ָּבלוּל ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ֶרבַ ע הַ ִהין וְ נֵסֶ ְך ְר ִב ִ
יעת הַ ִהין יָיִ ן לַ ּ ֶכבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד:
הָ אֶ חָ ד) :מ( וְ ִעשּׂ ָ רֹן סֹלֶ ת ָּבלוּל ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ֶרבַ ע הַ ִהין וְ נֵסֶ ְך ְר ִב ִ
ישא ַר ְבעוּת ִהינָא וְ נִ ְס ָּכא ַר ְבעוּת ִהינָא חַ ְמ ָרא ְל ִא ְמ ָרא חָ ד:
)מ( וְ ִע ְסרוֹ נָא סֻ ְל ּ ָתא דְּ ִפילָ א ִב ְמ ׁ ַשח ָּכ ִת ׁ ָ

נִס ָּכ ּה ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ָּל ּה
)מא( וְ אֵ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶׂשה ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם ְּכ ִמנְ חַ ת הַ בּ ֹקֶ ר ו ְּכ ְ
שה ּ ֵבין הָ ַע ְר ָּביִ ם ְּכ ִמנְ חַ ת הַ בּ ֹקֶ ר
שה לַ יהֹוָ ה) :מא( וְ אֵ ת הַ ּ ֶכבֶ שׂ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ְל ֵריחַ נִ יחֹחַ ִא ּ ׁ ֶ
שה לַ יהֹוָ ה) :מא( וְ יָת ִא ְמ ָרא ִתנְ ָינָא ּ ַת ְע ּ ֵבד ּ ֵבין ִׁש ְמ ׁ ַש ּיָא ְּכ ִמנְ חַ ת
שה ָּל ּה ְל ֵריחַ נִ יחֹחַ ִא ּ ׁ ֶ
ו ְּכנִ ְס ָּכ ּה ּ ַתעֲ ֶׂ
קֳדם יְ ָי:
צַ ְפ ָרא ּו ְכנִ ְס ַּכ ּה ּ ַת ְע ּ ֵבד לַ ּה ְל ִא ְתקַ ָּבלָ א ְב ַרעֲ וָ א קֻ ְר ָּבנָא ָ

ֲשר ִא ָ ּו ֵעד לָ כֶ ם ׁ ָש ּ ָמה
)מב( עֹלַ ת ּ ָת ִמיד ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה א ׁ ֶ
ְל ַד ֵּבר אֵ לֶ ָ
שם) :מב( עֹלַ ת ּ ָת ִמיד ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר ִא ָ ּו ֵעד
יך ׁ ָ

לָ כֶ ם ׁ ָש ּ ָמה ְל ַד ּ ֵבר אֵ לֶ ָ
יך ׁ ָשם:
ְלכוֹ ן ּ ַת ּ ָמן ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ָמ ְך ּ ַת ּ ָמן:

ימ ִרי
קֳדם יְ ָי דִּ ֱאז ּ ֵַמן ֵמ ְ
ירא ְל ָד ֵריכוֹ ן ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ָ
)מב( עֲ לָ ָתא ְת ִד ָ

ש ָראֵ ל וְ נִ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְכב ִֹדי) :מג( וְ נ ַֹע ְד ִּתי ׁ ָש ּ ָמה ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
)מג( וְ נ ַֹע ְד ִּתי ׁ ָש ּ ָמה ִל ְבנֵי יִ ְ ׂ
ימ ִרי ַת ּ ָמן ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ יִ ְתקַ דַּ ׁש ִּביקָ ִרי:
וְ נִ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְכב ִֹדי) :מג( וְ ֱאז ּ ֵַמן ֵמ ְ
)מד(

וְ ִקדַּ ְׁש ִּתי אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן וְ אֶ ת ָּבנָיו אֲקַ דֵּ ׁש ְלכַ הֵ ן

ִלי) :מד( וְ ִקדַּ ְׁש ִּתי אֶ ת אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן וְ אֶ ת ָּבנָיו אֲ קַ דֵּ ׁש ְלכַ הֵ ן ִלי:

)מד(

קֳד ַמי:
ֶואֱקַ דֵּ ׁש יָת ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ יָת ַמ ְד ְּבחָ א וְ יָת אַ הֲ רֹן וְ יָת ְּבנוֹ ִהי אֱקַ דֵּ ׁש ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁ ָשא ָ

יתי לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים) :מה( וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי
)מה( וְ ׁ ָשכַ נְ ִּתי ְּבתוֹ ְך ְּבנֵי יִ ְ ׂש ָראֵ ל וְ הָ יִ ִ
ה ֵוי ְלהוֹ ן לֶ אֱלָ ּה:
יתי לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים) :מה( וְ אַ ְׁש ֵרי ְׁש ִכנְ ִּתי ְּבגוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אֶ ֱ
יִ שְׂ ָראֵ ל וְ הָ יִ ִ

אתי אֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְל ׁ ָש ְכנִ י
אֲשר הוֹ צֵ ִ
ֶׁ
)מו( וְ י ְָדע ּו ִּכי אֲנִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יהֶ ם
ְבתוֹ כָ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה ֱ
אתי אֹ ָתם
אלֹהֵ יהֶ ם) :מו( וְ י ְָדע ּו ִּכי ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יהֶ ם אֲ ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְל ׁ ָש ְכנִ י ְבתוֹ כָ ם אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ יהֶ ם:

אֲרי אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הֲ הוֹ ן דִּ י אַ ּ ֵפ ִקית י ְָתהוֹ ן
)מו( וְ יִ דְּ עוּן ֵ

ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְלאַ ְׁש ָראָ ה ְׁש ִכנְ ִּתי ּ ֵבינֵיהוֹ ן אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הֲ הוֹ ן:

ית ִמזְ ּ ֵבחַ ִמ ְק ַטר
שה אֹ תוֹ ) :א( וְ ָעשִׂ ָ
ית ִמזְ ֵּבחַ ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ל )א( וְ ָעשִׂ ָ
שה אֹ תוֹ ) :א( וְ ַת ְע ּ ֵבד ַמ ְד ְּבחָ א ְלאַ ְק ָט ָרא עֲ לוֹ ִהי ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ַמ ּיָא ְדּ אָ ֵעי ִׁש ִּטין ּ ַת ְע ּ ֵבד
ְקט ֶֹרת עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ּ ַתעֲ ֶ ׂ
יה:
ָת ּ
י ֵ

ֹתיו) :ב( אַ ּ ָמה
)ב( אַ ּ ָמה אָ ְרכּ וֹ וְ אַ ּ ָמה ָר ְחבּ וֹ ָרבו ַּע יִ ְהיֶה וְ אַ ּ ָמ ַתיִ ם ק ָֹמתוֹ ִמ ּ ֶמנּ ּו קַ ְרנ ָ
יה וְ אַ ּ ְמ ָתא ְפ ָתי ֵּה
ֹתיו) :ב( אַ ּ ְמ ָתא אֻ ְר ּ ֵכ ּ
אָ ְר ּכוֹ וְ אַ ּ ָמה ָר ְחבּ וֹ ָרבו ַּע יִ ְה ֶיה וְ אַ ּ ָמ ַתיִ ם ק ָֹמתוֹ ִמ ּ ֶמנּ ּו קַ ְרנ ָ
ֵיה קַ ְרנוֹ ִהי:
יה ִמ ּנ ּ
ְמ ַר ַּבע יְ הֵ י וְ ַת ְר ּ ֵתין אַ ּ ִמין רו ֵּמ ּ

ית לּ וֹ
ית אֹ תוֹ זָהָ ב ָטהוֹ ר אֶ ת ַּגגּ וֹ וְ אֶ ת ִקיר ָֹתיו סָ ִביב וְ אֶ ת קַ ְרנ ָֹתיו וְ ָע ִ ׂש ָ
)ג( וְ צִ ּ ִפ ָ
ית
ית אֹ תוֹ ָזהָ ב ָטהוֹ ר אֶ ת ּ ַגגּ וֹ וְ אֶ ת ִקיר ָֹתיו ָס ִביב וְ אֶ ת קַ ְרנ ָֹתיו וְ ָעשִׂ ָ
זֵר זָהָ ב סָ בִ יב) :ג( וְ צִ ּ ִפ ָ
יה וְ יָת ָּכ ְתלוֹ ִהי ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר וְ יָת קַ ְרנוֹ ִהי וְ ַת ְע ּ ֵבד לֵ יהּ
יה דְּ הַ ב ְדּ כֵ י יָת ִא ּ ָג ֵר ּ
ָת ּ
לּ וֹ זֵר זָ הָ ב סָ ִביב) :ג( וְ ַתחֲפֵ י י ֵ
דֵּ יר דִּ ְדהַ ב ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:

שה ַעל ְׁשנֵי
שה לּ וֹ ִמ ּ ַתחַ ת ְלזֵרוֹ ַעל ְׁש ּ ֵתי צַ ְלע ָֹתיו ּ ַתעֲ ֶ ׂ
)ד( ו ְּׁש ּ ֵתי ַט ְּבעֹת זָהָ ב ּ ַתעֲ ֶ ׂ
שה לּ וֹ
שאת אֹ תוֹ ָּבהֵ ּ ָמה) :ד( ו ְּׁש ּ ֵתי ַט ְ ּבעֹת זָהָ ב ּ ַתעֲ ֶ ׂ
צִ דָּ יו וְ הָ יָה ְלבָ ִּתים ְלבַ דִּ ים לָ ֵ ׂ
שאת אֹ תוֹ
שה ַעל ְׁשנֵי ִצדָּ יו וְ הָ ָיה ְלבָ ִּתים ְלבַ דִּ ים לָ ֵ ׂ
ִמ ּ ַתחַ ת ְלזֵרוֹ ַעל ְׁש ּ ֵתי צַ ְלע ָֹתיו ּ ַתעֲ ֶ ׂ
יה ּ ַת ְע ּ ֵבד ַעל ְּת ֵרין ִס ְטרוֹ ִהי וִ יהֵ י
ָת ּ
יה ַעל ּ ַת ְר ּ ֵתין זִ וְ י ֵ
יר ּ
יה ִמ ְ ּל ַרע ְל ֵד ֵ
ָּבהֵ ּ ָמה) :ד( וְ ַת ְר ּ ֵתין ִעזְ קַ ן דִּ ְדהַ ב ּ ַת ְע ּ ֵבד לֵ ּ
יה ְּבהוֹ ן:
ָת ּ
אֲריחַ ּיָא ְל ִמ ּ ַטל י ֵ
ְלאַ ְת ָרא לַ ִ

ית אֶ ת הַ ַּבדִּ ים עֲ צֵ י
ית אֹ ָתם זָהָ ב) :ה( וְ ָעשִׂ ָ
ית אֶ ת הַ ַּבדִּ ים עֲ צֵ י ִׁש ִּטים וְ צִ ּ ִפ ָ
)ה( וְ ָע ִ ׂש ָ
אֲריחַ ּיָא דְּ אָ ֵעי ִׁש ִּטין וְ ַתחֲפֵ י י ְָתהוֹ ן דַּ הֲ בָ א:
ית אֹ ָתם ָזהָ ב) :ה( וְ ַת ְע ּ ֵבד יָת ִ
ִׁש ִּטים וְ צִ ּ ִפ ָ
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
ֲשר ַעל
אֲשר ַעל אֲ רֹן הָ עֵ ֻדת ִל ְפנֵי הַ ַּכ ּפ ֶֹרת א ׁ ֶ
ֶׁ
)ו( וְ נ ַָת ּ ָתה אֹ תוֹ ִל ְפנֵי הַ ּ ָפרֹכֶ ת
ש ּ ָמה) :ו( וְ נ ַָת ּ ָתה אֹ תוֹ ִל ְפנֵי הַ ּ ָפרֹכֶ ת אֲ ׁ ֶשר ַעל אֲ רֹן הָ ֵע ֻדת ִל ְפנֵי
הָ ֵע ֻדת אֲ ׁ ֶשר ִא ָ ּועֵ ד ְל ָך ׁ ָ
הַ ַּכ ּפ ֶֹרת ֲא ׁ ֶשר ַעל הָ ֵע ֻדת אֲ ׁ ֶשר ִא ָ ּו ֵעד ְל ָך ׁ ָש ּ ָמה:

ימ ִרי לָ ְך ּ ַת ּ ָמן:
קֳדם ַּכ ּפ ְֻר ּ ָתא ִדּ י ַעל סַ הֲדו ָּתא דִּ י אֲ ז ּ ֵַמן ֵמ ְ
ִל ָ

קֳדם ּ ָפ ֻר ְכ ּ ָתא דִּ י ַעל אֲרוֹ נָא ְדסַ הֲ דו ָּתא
יה ָ
ָת ּ
)ו( וְ ִת ּ ֵתן י ֵ

יטיבוֹ אֶ ת הַ ּ ֵנרֹת
)ז( וְ ִה ְק ִטיר ָעלָ יו אַ הֲ רֹן ְקט ֶֹרת סַ ּ ִמים ַּבבּ ֹקֶ ר ַּבבּ ֹקֶ ר ְּבהֵ ִ
יר ּנָה:
יטיבוֹ אֶ ת הַ ּ ֵנרֹת י ְַק ִט ֶ
יר ּנָה) :ז( וְ ִה ְק ִטיר ָעלָ יו אַ הֲ רֹן ְקט ֶֹרת סַ ּ ִמים ַּבבּ ֹקֶ ר ַּבבּ ֹקֶ ר ְ ּבהֵ ִ
י ְַק ִט ֶ
יה יָת בּ וֹ צִ י ַניָּא י ּ ֵַס ִק ּנ ַּה:
)ז( וְ י ְַק ַטר עֲ לוֹ ִהי אַ הֲ רֹן ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ִמין ִּבצְ פַ ר ִּבצְ פַ ר ְּבאַ ְתקָ נו ֵּת ּ

יר ּנָה ְקט ֶֹרת ּ ָת ִמיד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
)ח( ו ְּבהַ עֲ לֹת אַ ֲהרֹן אֶ ת הַ ּ ֵנרֹת ֵּבין הָ ַע ְר ַּביִ ם י ְַק ִט ֶ
יר ּנָה ְקט ֶֹרת ּ ָת ִמיד ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה
יַק ִט ֶ
ֹתיכֶ ם) :ח( ו ְּבהַ עֲ לֹת אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ּ ֵנרֹת ּ ֵבין הָ ַע ְר ַּביִ ם ְ
ְל ֹדר ֵ
ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם:

ירא קֳ ָדם יְ ָי ְל ָד ֵריכוֹ ן:
)ח( ו ְּבאַ ְדלָ קוּת אַ הֲ רֹן יָת בּ וֹ צִ י ַנ ּיָא ּ ֵבין ִׁש ְמ ׁ ַשיָּא י ּ ֵַס ִק ּנ ַּה ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ַמ ּיָא ְת ִד ָ

)ט( לֹא ַתעֲ ל ּו ָעלָ יו ְקט ֶֹרת ז ָָרה וְ עֹלָ ה ו ִּמנְ חָ ה וְ נֵסֶ ְך לֹא ִת ְּסכ ּו ָעלָ יו:

ָעלָ יו ְקט ֶֹרת זָ ָרה וְ עֹלָ ה ו ִּמנְ חָ ה וְ נֵסֶ ְך לֹא ִת ְּסכ ּו ָעלָ יו:

)ט( לֹא ַתעֲ ל ּו

)ט( לָ א ַת ְּסקוּן עֲ לוֹ ִהי ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ִמין נו ְּכ ָר ִאין

וַ עֲ לָ ָתא ו ִּמנְ חָ ָתא וְ נִ ְס ָּכא לָ א ְתנ ְַּסכוּן עֲ לוֹ ִהי:

)י( וְ ִכ ּ ֶפר אַ ֲהרֹן ַעל קַ ְרנ ָֹתיו אַ חַ ת ַּב ּ ׁ ָשנָה ִמדַּ ם חַ ּ ַטאת הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים אַ חַ ת ַּב ּ ׁ ָשנָה יְ כַ ּ ֵפר
ֹתיכֶ ם ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים הוּא לַ יהֹוָ ה) :י( וְ ִכ ּ ֶפר אַ הֲ רֹן ַעל קַ ְרנ ָֹתיו אַ חַ ת ַּב ּ ׁ ָשנָה
ָעלָ יו ְל ֹדר ֵ
ֹתיכֶ ם ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים הוּא לַ יהֹוָ ה) :י( וִ יכַ ּ ֵפר
ִמדַּ ם חַ ּ ַטאת הַ ִּכ ּ ֻפ ִרים אַ חַ ת ַּב ּ ׁ ָשנָה יְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו ְל ֹדר ֵ
אַ הֲ רֹן ַעל קַ ְרנוֹ ִהי ח ֲָדא ְּב ׁ ַש ּ ָתא ִמדְּ ָמא חַ ּ ַטאת ִּכ ּפו ַּר ּיָא ח ֲָדא ְב ׁ ַש ּ ָתא יְ כַ ּ ֵפר עֲ לוֹ ִהי ְל ָד ֵריכוֹ ן ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין הוּא
קֳדם יְ ָי:
ָ

רש"י
)ט( והיתה להם  -מלוי ידים זה לכהונת
עולם :ומלאת  -ע"י הדברים האלה :יד
אהרן ויד בניו  -במילוי ופקודת הכהונה:
)יא( פתח אוהל מועד  -בחצר המשכן שלפני
הפתח:
)יב( על קרנות ) -זבחים נג( למעלה בקרנות
ממש :ואת כל הדם  -שירי הדם :אל יסוד
המזבח ) -פ"ג דמדות( כמין בליטת בית
קבול עשוי לו סביב סביב לאחר שעלה אמה
מן הארץ:
)יג( החלב המכסה את הקרב  -הוא הקרום
שעל הכרס שקורין טיל"א :ואת היתרת -
הוא טרפשא דכבדא שקורין איבר"ש
)ראטהפלייש( :על הכבד  -אף מן הכבד
יטול עמה )ת"כ(:
)יד( תשרף באש  -לא מצינו חטאת חיצונה
נשרפת אלא זו:
)טז( וזרקת ) -זבחים נב( בכלי אוחז במזרק
וזורק כנגד הקרן כדי שיראה לכאן ולכאן ואין
קרבן טעון מתנה באצבע אלא חטאת בלבד

אבל שאר זבחים אינן טעונין קרן ולא אצבע
שמתן דמם מחצי המזבח ולמטה ואינו עולה
בכבש אלא עומד בארץ וזורק :סביב  -כך
מפורש בשחיטת קדשים שאין סביב אלא ב'
מתנות שהן ארבע האחת בקרן זוית זו והאחת
בקרן שכנגדה באלכסון וכל מתנה נראית
בשני צדי הקרן אילך ואילך נמצא הדם נתון
בד' רוחות סביב לכך קרוי סביב:
)יז( על נתחיו  -עם נתחיו מוסף על שאר
הנתחים:
)יח( ריח ניחוח  -נחת רוח לפני שאמרתי
ונעשה רצוני :אשה  -לשון אש והיא הקטרת
איברים שעל האש:
)כ( תנוך ) -ת"כ פ' צו( הוא הסחוס גדר
האמצעי שבתוך האוזן שקורין טנדרו"ס :בהן
ידם  -הגודל ובפרק האמצעי:
)כב( החלב  -זה חלב הדקים או הקיבה
)חולין מט( :והאליה  -מן הכליות ולמטה
כמו שמפורש בויקרא )ג ט( שנאמר לעומת
העצה יסירנה מקום שהכליות יועצות
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ובאמורי הפר לא נאמר אליה שאין אליה
קריבה אלא בכבש וכבשה ואיל אבל שור ועז
אין טעונים אליה :ואת שוק הימין  -לא
מצינו הקטרה בשוק הימין עם האמורים אלא
זו בלבד :כי איל מלאים הוא  -שלמים לשון
שלמות שהושלם בכל מגיד הכתוב שהמלואים
שלמים שמשימים שלום למזבח ולעובד
העבודה ולבעלים )ס"א שלום עם המזבח
והעובד והבעלים( לכך אני מצריכו החזה
להיות לו לעובד העבודה למנה וזהו משה
ששימש במלואים והשאר אכלו אהרן ובניו
שהם בעלים כמפורש בענין:
)כג( וככר לחם  -מן החלות :וחלת לחם שמן
 ממין הרבוכה )ת"כ( :ורקיק ) -מנחות עה(מן הרקיקין אחד מעשר שבכל מין ומין .ולא
מצינו תרומת לחם הבא עם זבח נקטרת אלא
זו בלבד שתרומת לחמי תודה ואיל נזיר נתונה
לכהנים עם חזה ושוק ומזה לא היה למשה
למנה אלא חזה בלבד:
)כד( על כפי אהרן וגו' והנפת  -שניהם
עסוקין בתנופה הבעלים והכהן הא כיצד כהן
מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף ובזה היו
אהרן ובניו בעלים ומשה כהן :תנופה -
)מנחות סב( מוליך ומביא למי שארבע רוחות
העולם שלו ותנופה מעכבת ומבטלת
פורעניות ורוחות רעות .תרומה מעלה
ומוריד למי שהשמים וארץ שלו ומעכבת
טללים רעים:
)כה( על העולה  -על האיל הראשון שהעלית
עולה :לריח ניחוח  -לנחת רוח למי שאמר
ונעשה רצונו :אשה  -לאש נתן :לה'  -לשמו
של מקום:
)כו( תנופה  -לשון הולכה והובאה וינטלי"ר
בלע"ז )שווינגען(:
)כז( וקדשת את חזה התנופה ואת שוק
התרומה וגו'  -קדשם לדורות להיות נוהגת
תרומתם והנפתם כחזה ושוק של שלמים אבל
לא להקטרה אלא והיה לאהרן ולבניו לאכול:
הורם  -לשון מעלה ומוריד:
)כח( לחק עולם מאת בני ישראל -
שהשלמים לבעלים ואת החזה ואת השוק יתנו
לכהן :כי תרומה הוא  -החזה ושוק הזה:

)כט( לבניו אחריו  -למי שבא בגדולה אחריו:
למשחה  -להתגדל בהם שיש משיחה שהיא
לשון שררה כמו )במדבר יח( לך נתתים
למשחה )תהלים קה( אל תגעו במשיחי:
ולמלא בם את ידם  -ע"י הבגדים הוא
מתלבש בכהונה גדולה:
)ל( שבעת ימים  -סט רצופין :ילבשם הכהן
 אשר יקום מבניו תחתיו לכהונה גדולהכשימנוהו להיות כהן גדול :אשר יבא אל אהל
מועד ) -יומא עג( אותו כהן המוכן ליכנס
לפני ולפנים ביום הכפורים וזהו כהן גדול
שאין עבודת יום הכפורים כשרה אלא בו:
תחתיו מבניו  -מלמד שאם יש לו לכהן גדול
בן ממלא את מקומו ימנוהו כהן גדול תחתיו
)ת"כ( :הכהן תחתיו מבניו  -מכאן ראיה כל
לשון כהן לשון פועל עובד ממש לפיכך ניגון
תביר נמשך לפניו:
)לא( במקום קדוש  -בחצר אהל מועד
שהשלמים הללו קדשי קדשים היו:
)לב( פתח אהל מועד  -כל החצר קרוי כן:
)לג( ואכלו אתם  -אהרן ובניו .לפי שהם
בעליהם :אשר כפר בהם  -להם כל זרות
ותיעוב :למלא את ידם  -באיל ולחם הללו:
לקדש אותם  -שעל ידי המלואים הללו
נתמלאו ידיהם ונתקדשו לכהונה :כי קדש הם
 קדשי קדשים ומכאן למדנו אזהרה לזרהאוכל ק"ק שנתן המקרא טעם לדבר משום
דקדש הם:
)לה( ועשית לאהרן ולבניו ככה  -שנה הכתוב
וכפל לעכב שאם חסר ד"א מכל האמור
בענין לא נתמלאו ידיהם להיות כהנים
ועבודתם פסולה :אתכה  -כמו אותך :שבעת
ימים תמלא וגו'  -בענין הזה ובקרבנות
הללו בכל יום:
)לו( על הכפורים  -בשביל הכפורים לכפר
על המזבח מכל זרות ותיעוב ולפי שנא'
שבעת ימים תמלא ידם אין לי אלא דבר הבא
בשבילם כגון האילים והלחם אבל הבא
בשביל המזבח כגון פר שהוא לחטוי המזבח
לא שמענו לכך הוצרך מקרא זה .ומדרש ת"כ
אומר כפרת המזבח הוצרך שמא התנדב איש
דבר גזול במלאכת המשכן והמזבח :וחטאת -
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
ותדכי לשון מתנת דמים הנתונים באצבע קרוי
חטוי :ומשחת אותו  -בשמן המשחה וכל
המשיחות כמין כ"ף יונית:
)לז( והיה המזבח קדש  -ומה היא קדושתו
כל הנוגע במזבח יקדש אפי' קרבן פסול
שעלה עליו קדשו המזבח להכשירו שלא ירד.
מתוך שנא' כל הנוגע במזבח יקדש שומע אני
בין ראוי בין שאינו ראוי כגון דבר שלא היה
פסולו בקדש כגון הרובע והנרבע ומוקצה
ונעבד והטרפה וכיוצא בהן ת"ל וזה אשר
תעשה הסמוך אחריו )ת"כ פ' צו( מה עולה
ראויה אף כל ראויה שנראה לו כבר ונפסל
משבא לעזרה כגון הלן והיוצא והטמא
ושנשחט במחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו
וכיוצא בהן )זבחים נז(:
)מ( ועשרון סולת  -עשירית האיפה מ"ג
ביצים וחומש ביצה :בשמן כתית  -לא לחובה
נאמר כתית אלא להכשיר לפי שנא' כתית
למאור ומשמע למאור ולא למנחות יכול
לפסלו למנחות ת"ל כאן כתית ולא נא' כתית
למאור אלא למעט מנחות שאין צריך כתית
שאף הטחון בריחים כשר בהן )מנחות פו(:
רבע ההין  -שלשה לוגין :ונסך  -לספלים
כמו ששנינו במס' סוכה שני ספלים של כסף
היו בראש המזבח ומנוקבים כמין שני חוטמין
דקין נותן היין לתוכו והוא מקלח ויוצא דרך
החוטם ונופל על גג המזבח ומשם יורד
לשיתין במזבח בית עולמים ובמזבח הנחשת
יורד מן המזבח לארץ:
)מא( לריח ניחח  -על המנחה נאמר שמנחת
נסכים כולה כליל וסדר הקרבת האיברים
בתחלה ואח"כ המנחה שנאמר )ויקרא כג(
עולה ומנחה:
)מב( תמיד  -מיום אל יום ולא יפסיק יום
בנתיים :אשר אועד לכם  -כשאקבע מועד
לדבר אליך שם אקבענו לבא ויש מרבותינו
למדים מכאן שמעל מזבח הנחשת היה
הקב"ה מדבר עם משה משהוקם המשכן.
וי"א מעל הכפרת כמו שנא' )שמות כה(
ודברתי אתך מעל הכפורת ואשר אועד לכם
האמור כאן אינו אמור על המזבח אלא על
אהל מועד הנז' במקרא:

)מג( ונועדתי שמה  -אתועד עמם בדבור
כמלך הקובע מקום מועד לדבר עם עבדיו
שם :ונקדש  -המשכן :בכבודי  -פח שתשרה
שכינתי בו .ומ"א אל תקרי בכבודי אלא
במכובדי במכובדים שלי כאן רמז לו מיתת
בני אהרן ביום הקמתו וזהו שאמר משה
)ויקרא י( הוא אשר דבר ה' לאמר בקרובי
אקדש והיכן דבר ונקדש בכבודי:
)מו( לשכני בתוכם  -ע"מ לשכון אני בתוכם:
)א( מקטר קטרת  -להעלות עליו קטור עשן
סמים:
)ג( את גגו  -זה היה לו גג אבל מזבח
העולה לא היה לו גג אלא ממלאים חללו
אדמה בכל חנייתם :זר זהב  -סי' הוא לכתר
כהונה:
)ד( צלעותיו  -כאן הוא לשון זויות כתרגומו
לפי שנא' על שני צדיו על שתי זויותיו שבשני
צדיו :והיה  -מעשה הטבעות האלה :לבתים
לבדים  -לכל בית תהיה הטבעת לבד:
)ו( לפני הפרכת  -שמא תאמר משוך מכנגד
הארון לצפון או לדרום ת"ל לפני הכפרת
מכוון כנגד הארון מבחוץ:
)ז( בהיטיבו  -לשון נקוי הבזיכין של המנורה
מדשן הפתילות שנשרפו בלילה והיה מטיבן
בכל בקר ובקר :הנרת  -לוצי"ש בלע"ז
)לאמפען( וכן כל נרות האמורות במנורה חוץ
ממקום שנאמר שם העלאה שהוא לשון
הדלקה:
)ח( ובהעלות  -כשידליקם להעלות להבתן:
יקטירנה  -בכל יום פרס מקטיר שחרית
ופרס מקטיר בין הערבים:
)ט( לא תעלו עליו  -על מזבח זה קטרת
זרה  -שום קטורת של נדבה כולן זרות לו
חוץ מזו :ועולה ומנחה  -ולא עולה ומנחה
עולה של בהמה ועוף .ומנחה היא של לחם:
)י( וכפר אהרן  -מתן דמים :אחת בשנה -
ביום הכפורים .הוא שנא' באחרי מות )ויקרא
יז( ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו:
חטאת הכפורים  -הם פר ושעיר של יום
הכפורים המכפרים על טומאת מקדש
וקדשיו :קדש קדשים  -המזבח מקודש
לדברים הללו בלבד ולא לעבודה אחרת:
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
נביא

– יחזקאל פרק מג'

)י( אַ ּ ָתה בֶ ן אָ ָדם הַ ּ ֵגד אֶ ת ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ַּביִ ת וְ יִ ָּכ ְלמ ּו ֵמעֲ וֹ נוֹ ֵתיהֶ ם ו ָּמ ְדד ּו
אֶ ת ּ ָת ְכנִ ית) :יא( וְ ִאם נִ ְכ ְלמ ּו ִמכּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ָעשׂ ּו צו ַּרת הַ ַּביִ ת ו ְּתכ ּונָתוֹ וּמוֹ צָ אָ יו
וּמוֹ בָ אָ יו וְ כָ ל צ ּור ָֹתו וְ אֵ ת ָּכל חֻ קּ ָֹתיו וְ כָ ל צ ּור ָֹתו }צ ּור ָֹתיו{ וְ כָ ל ּתוֹ ר ָֹתו } ּתוֹ ר ָֹתיו{
הוֹ ַדע אוֹ ָתם ו ְּכתֹ ב ְל ֵעינֵיהֶ ם וְ יִ ְׁש ְמר ּו אֶ ת ָּכל צו ָּרתוֹ וְ אֶ ת ָּכל חֻ קּ ָֹתיו וְ ָעשׂ ּו
ֹאש הָ הָ ר ָּכל ְּגבֻ לוֹ סָ ִביב סָ ִביב ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים
אוֹ ָתם) :יב( זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ָּביִ ת ַעל ר ׁ
ִה ּנֵה זֹאת ּתוֹ ַרת הַ ָּביִ ת) :יג( וְ אֵ ֶּלה ִמדּ וֹ ת הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ָּבאַ ּמוֹ ת אַ ּ ָמה אַ ּ ָמה וָ טֹפַ ח וְ חֵ יק
בחַ ) :יד(
הָ אַ ּ ָמה וְ אַ ּ ָמה רֹחַ ב וּגְ בוּלָ ּה אֶ ל שְׂ פָ ָת ּה סָ ִביב ז ֶֶרת הָ אֶ חָ ד וְ זֶה ַּגב הַ ּ ִמזְ ּ ֵ
ו ֵּמחֵ יק הָ אָ ֶרץ ַעד הָ עֲ ז ָָרה הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ְׁש ּ ַתיִ ם אַ ּמוֹ ת וְ ֹרחַ ב אַ ּ ָמה אֶ חָ ת ו ֵּמהָ עֲ ז ָָרה
הַ ְ ּק ַט ּנָה ַעד הָ עֲ ז ָָרה הַ ְּגדוֹ לָ ה אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת וְ רֹחַ ב הָ אַ ּ ָמה) :טו( וְ הַ הַ ְראֵ ל אַ ְר ַּבע
אֲראֵ יל }וְ הָ ֲא ִריאֵ ל{
בע) :טז( וְ הָ ִ
אַ ּמוֹ ת ו ֵּמהָ אֲ ִראֵ יל }ו ֵּמהָ אֲ ִריאֵ ל{ ו ְּל ַמ ְעלָ ה הַ ְּק ָרנוֹ ת אַ ְר ַּ
ש ֵרה רֹחַ ב ָרבו ַּע אֶ ל אַ ְר ַּב ַעת ְרבָ ָעיו) :יז( וְ הָ עֲ ז ָָרה
ְׁש ּ ֵתים עֶ שְׂ ֵרה אֹ ֶר ְך ִּב ְׁש ּ ֵתים ֶע ְ ׂ
ש ֵרה רֹחַ ב אֶ ל אַ ְר ַּב ַעת ְרבָ ֶעיהָ וְ הַ ְּגבוּל סָ ִביב
אַ ְר ַּבע ֶעשְׂ ֵרה אֹ ֶר ְך ְּבאַ ְר ַּבע ֶע ְ ׂ
ֹאמר
אוֹ ָת ּה חֲצִ י הָ אַ ּ ָמה וְ הַ חֵ יק ָּל ּה אַ ּ ָמה סָ ִביב ו ַּמעֲ ל ֵֹתה ּו ּ ְפנוֹ ת קָ ִדים) :יח( וַ יּ ֶ
אֵ לַ י ּ ֶבן אָ ָדם כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה אֵ ֶּלה חֻ קּ וֹ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְּביוֹ ם הֵ ָעשׂ וֹ תוֹ ְלהַ עֲ לוֹ ת
ָעלָ יו עוֹ לָ ה וְ ִלזְ רֹק ָעלָ יו דָּ ם) :יט( וְ נ ַָת ּ ָתה אֶ ל הַ כּ ֹהֲ נִ ים הַ ְלוִ ִּים אֲ ׁ ֶשר הֵ ם ִמזּ ֶַרע
צָ דוֹ ק הַ ְּקר ִֹבים אֵ לַ י נְאֻ ם אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ְל ׁ ָש ְר ֵתנִ י ּ ַפר ּ ֶבן ָּבקָ ר ְלחַ ּ ָטאת) :כ( וְ לָ קַ ְח ּ ָת
ִמדָּ מוֹ וְ נ ַָת ּ ָתה ַעל אַ ְר ַּבע קַ ְרנ ָֹתיו וְ אֶ ל אַ ְר ַּבע ּ ִפנּ וֹ ת הָ עֲ ז ָָרה וְ אֶ ל הַ ְּגבוּל סָ ִביב
ּש ָרפוֹ ְּב ִמ ְפקַ ד הַ ַּביִ ת
את אוֹ תוֹ וְ כִ ּ ַפ ְר ּ ָתה ּו) :כא( וְ לָ קַ ְח ּ ָת אֵ ת הַ ּ ָפר הַ חַ ּ ָטאת ו ְ ׂ
וְ ִח ּ ֵט ָ
ִמחוּץ לַ ּ ִמ ְקדָּ ׁש) :כב( וּבַ יּוֹ ם הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ַת ְק ִריב ְ ׂש ִעיר ִע ִּזים ּ ָת ִמים ְלחַ ּ ָטאת וְ ִח ְּטא ּו אֶ ת
אֲשר ִח ְּטא ּו ַּב ּ ָפר) :כג( ְּבכַ לּ וֹ ְת ָך ֵמחַ ּ ֵטא ּ ַת ְק ִריב פַ ר ּ ֶבן ָּבקָ ר ּ ָת ִמים וְ אַ יִ ל
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַּכ ׁ ֶ
ִמן הַ ּצֹאן ּ ָת ִמים) :כד( וְ ִה ְק ַר ְב ּ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ִה ְׁש ִליכ ּו הַ כּ ֹהֲנִ ים עֲ לֵ יהֶ ם ֶמלַ ח
ש ִעיר חַ ּ ָטאת לַ יּוֹ ם וּפַ ר ּ ֶבן
וְ הֶ עֱ ל ּו אוֹ ָתם עֹלָ ה לַ יהֹוָ ה) :כה( ִׁש ְב ַעת י ִָמים ּ ַתעֲ ֶ ׂשה ְ ׂ
ימים יַעֲ שׂ ּו) :כו( ִׁש ְב ַעת י ִָמים יְ כַ ּ ְפר ּו אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ ִטהֲ ר ּו
ָּבקָ ר וְ אַ יִ ל ִמן הַ ּצֹאן ְּת ִמ ִ
אֹ תוֹ ו ִּמ ְלא ּו י ָָדו }י ָָדיו{) :כז( וִ יכַ לּ ּו אֶ ת הַ יּ ִָמים וְ הָ יָה בַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִמינִ י וָ הָ ְלאָ ה יַעֲ שׂ ּו
אתי אֶ ְתכֶ ם נְ אֻ ם ֲא ֹדנָי
הַ כּ ֹהֲנִ ים ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ אֶ ת עוֹ לוֹ ֵתיכֶ ם וְ אֶ ת ׁ ַש ְל ֵמיכֶ ם וְ ָרצִ ִ
יֱהֹוִ ה:

משנה

 -פרה פרק י'

)א( ָּכל הָ ָראוּי ִל ּ ַט ּ ֵמא ִמ ְד ָרסַ ,מדָּ ף ְלחַ ּ ָטאתֵ ּ ,בין ָט ֵמא ּ ֵבין ָטהוֹ ר .וְ אָ ָדם ַּכיּוֹ צֵ א
בוֹ ָּ .כל הָ ָראוּי ִל ּ ַט ּ ֵמא ְט ֵמא ֵמתֵ ּ ,בין ָט ֵמא ּ ֵבין ָטהוֹ רַ ,ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ
ש ַע אוֹ ֵמרַ ,מדָּ ף .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,הַ ּ ָט ֵמאַ ,מדָּ ף .וְ הַ ּ ָטהוֹ ר ,אֵ ינוֹ
ַמדָּ ףַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻ
ַמדָּ ף:

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

טעון גניזה

9

חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
רע"ב ) -א( כל הראוי לטמא מדרס  -כגון
כלים המיוחדים למשכב ומושב ומרכב :מדף
לחטאת  -אם הטהור למי חטאת הסיטן,
אפילו הן טהורין לתרומה נטמא המסיטם
כאילו הן טמאים מדרס .וחומרא בעלמא
היא כדאמרינן )בחגיגה דף יח( בגדי אוכלי
תרומה מדרס לקודש .וקרי ליה מדף ,לפי
שהוא חומרא דרבנן בעלמא .לשון קול עלה
נדף )ויקרא כז( :ואדם כיוצא בהן  -שאם

הטהור לחטאת הסיט אדם הטהור לתרומה,
נטמא לחטאת ,שהטהורים לתרומה נחשבים
כזבים לגבי חטאת :וכל הראוי ליטמא טמא
מת  -כגון כלים דלאו בני מדרס :ר' אליעזר
אומר אינו מדף  -ואם מסיטן לא נטמא
לחטאת :ר' יהושע אומר מדף  -אם הסיט
אפילו הטהורים ,נטמא לחטאת .ורבנן פליגי
ומחלקים בין טמאים לטהורים .ושלש
מחלוקות בדבר .והלכה כחכמים:

)ב( הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּנָגַ ע ְּב ַמדָּ ףָ ,ט ֵמא .לָ גִ ין ׁ ֶשל חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּנָגַ ע ְּב ַמדָּ ףָ ,ט ֵמא.
יטן
הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּנָגַ ע ְּבאֳ כָ ִלים ו ַּמ ְׁש ִקיםְּ ,ביָדוֹ ָ ,ט ֵמא .וּבְ ַרגְ לוֹ  ,טָ הוֹ ר .ה ֱִס ָ
ְּביָדוֹ ַ ,ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְמ ַט ּ ֵמא ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטה ֲִרים:
רע"ב ) -ב( שנגע במדף טמא  -עליונו
של זב קרוי מדף ,שאם היו על גבי הזב עשר
מכסאות זו על גבי זו כולן טמאין מדף אפילו
העליונה שלא נגע בה הזב .כשם שעשר מצות
זו על גבי זו ושכב הזב בעליונה כולן טמאות
דאורייתא משום משכב ואע"פ שלא נגע
בתחתונות ,כך המכסאות העליונות שעל גבי
הזב טמאים דרבנן משום מדף ואע"פ שלא
נגע בהן .ואיכא בין משכב למדף ,שהמשכב
נעשה אב הטומאה לטמא אדם וכלים,
והמדף אינו אלא ולד הטומאה לטמא
אוכלים ומשקים ,אלא משום חומרא דחטאת

אדם וכלים שנגעו במדף טמאים לחטאת:
לגין של חטאת  -כלי שטף הוא ורוצה
להכניס בו מי חטאת :שנגע במדף טמא -
וצריך טבילה :שנגע באוכלין ומשקין -
ואפילו שהן הורין לתרומה ולקודש :בידו
טמא  -כדין אוכלין ומשקין טמאים שהן
מטמאין את הידים ,שהטהור לתרומה
ולקודש פוסל בחטאת ,ועוד יש חומרא יתירה
גבי חטאת דנטמא ]ידיו נטמא[ גופו ,והלכך
כשנגע בידו באוכלים ומשקין טמא :ר' יהושע
מטמא  -דגזר היסט אטו נגיעה .ואין הלכה
כר' יהושע:

)ג( קָ לָ ל ׁ ֶשל חַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּנָגַ ע ְּב ׁ ֶש ֶרץָ ,טהוֹ ר .נְ ָתנוֹ ַעל ַּג ָּביוַ ,ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר ְמ ַטהֵ ר,
וַ חֲכָ ִמים ְמ ַט ּ ְמ ִאים .נָגַ ע ְּבאֳ כָ ִלים ו ַּמ ְׁש ִקין ו ְּב ִכ ְתבֵ י הַ קּ ֶֹד ׁשָ ,טהוֹ ר .נְ ָתנוֹ ַעל
ַּג ּ ֵביהֶ ןַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י ְמ ַטהֵ ר ,וַ ֲחכָ ִמים ְמ ַט ּ ְמ ִאים:
רע"ב ) -ג( קלל של חטאת  -כלי חרס
שיש בו אפר הפרה .תרגום וכדה על שכמה
)בראשית כד( וקולתה על כתפה :שנגע בשרץ
טהור  -דאין כלי חרס מיטמא מגבו :נתנו
על גביו  -שנתן הקלל על גבי השרץ:
וחכמים מטמאין  -משום דמונח במקום
טמא ,והתורה אמרה והניח מחוץ למחנה
במקום טהור .ור' אליעזר סבר הואיל והכלי

שהאפר בתוכו טהור הוא ,שפיר קרינן ביה
במקום טהור .ואין הלכה כר' אליעזר :ר'
יוסי מטהר  -במונח על גבי אוכלים
ומשקים וכתבי הקודש ,כיון דמקומו טהור
מאב הטומאה :וחכמים מטמאים  -דטהור
מכל טומאה בעינן .וכתבי הקודש רבנן גזרו
בהו שיהיו מטמאין את הידים .והלכה
כחכמים:

)ד( הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ׁ ֶש ּנָגַ ע ְּב ַתנּ וּרְּ ,ביָדוֹ ָ ,ט ֵמא .וּבְ ַרגְ לוֹ ָ ,טהוֹ ר .הָ יָה עוֹ ֵמד ַעל
ַּג ּ ֵבי ַתנּ וּר וּפָ ׁ ַשט יָדוֹ חוּץ לַ ּ ַתנּ וּר וְ הַ ָּלגִ ין ְּבתוֹ כוֹ  ,וְ כֵ ן הָ אֵ סֶ ל ׁ ֶשהוּא נָתוּן ַעל
ַּג ּ ֵבי הַ ּ ַתנּ וּר וּבוֹ ְׁשנֵי ְקלָ לוֹ ת ,אֶ חָ ד ִמ ָּכאן וְ אֶ חָ ד ִמ ָּכאןַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ְמ ַטהֵ ר,
וַ חֲכָ ִמים ְמ ַט ּ ְמ ִאין:
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
רע"ב ) -ד( שנגע בתנור  -ואפילו הוא
טהור לקודש ,אם נגע בו הטהור לחטאת:
טמא  -וצריך טבילה לחטאת ,שהטהור
לקודש פוסל בחטאת .ודוקא שנגע בידו
דנטמאו ידיו ונטמא גופו ,אבל ברגלו טהור,
דבידו עבוד מעלה ,ברגלו לא עבוד מעלה,
דומיא דאוכלין ומשקין דלעיל :והלגין בתוכו
 כלי שהכניס בו מי חטאת נתון בתוך ידו:וכן האסל  -מוט שנותנים שני כדין בשני
ראשיו :ובו שני קללות  -שני כלים שהאפר

נתון בהם ,שקלל אחד קשור בראש המוט
האחד ,וקלל אחד קשור בראשו השני ,והשתא
האדם והאסל על גבי תנור ,והלגין והקלל
שבהן המים והאפר חוץ לתנור :ר' עקיבא
מטהר  -שאין הכלי שבו האפר עומד על גבי
התנור ,ובמקום טהורהוא :וחכמים מטמאין
 הואיל ואדם הנושאו עומד על גבי תנור,חשבינן לכלי כאילו הוא עומד על גבי התנור
ובמקום טמא הוא מונח .ואין הלכה כר'
עקיבא:

)ה( הָ יָה עוֹ ֵמד חוּץ לַ ּ ַת ּנוּר וּפָ ׁ ַשט י ָָדיו לַ חַ לּ וֹ ן וְ נ ַָטל אֶ ת הַ ָּלגִ ין וְ הֶ עֱ ִבירוֹ ַעל ַּג ּ ֵבי
הַ ּ ַתנּ וּרַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ְמ ַט ּ ֵמא ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטהֲ ִרין .אֲ בָ ל עוֹ מֵ ד הוּא הַ ּ ָטהוֹ ר
ְלחַ ּ ָטאת ַעל ַּג ּ ֵבי ַת ּנוּר ו ְּביָדוֹ ְּכ ִלי ֵריקָ ן הַ ּ ָטהוֹ ר ְלחַ ּ ָטאת ,ו ְּב ַמיִ ם ׁ ֶשאֵ ין ְמקֻ דָּ ִׁשין:
רע"ב ) -ו( של חטאת טמא  -דקודש
ותרומה ,טמאים הן אצל חטאת :שניהן בשתי
ידיו  -שנושא של חטאת בידו אחת ושל קודש
או של תרומה בידו האחרת :שניהן טמאים -
של חטאת משום דנגע בשל תרומה בידו
ונטמאו ידיו נטמא גופו ומטמא מי חטאת
ושל תרומה טמא משום נושא מי חטאת:
בשני ניירות  -ואע"פ שהאדם טמא משום
נושא מי חטאת ,מכל מקום התרומה טהורה
דהא מפסיק נייר ואינו נוגע בתרומה בידו:
של חטאת בנייר ושל תרומה בידו שניהן
טמאים  -דכי נגע בידו בשל תרומה נטמא
לחטאת .ונייר דבשל חטאת אינו חולץ ,דאין
מונין ראשון ושני לחטאת ,ונטמא של חטאת,
והאדם טמא משום נושא מי חטאת וטימא
את של תרומה שנגע בו בידו .אבל של תרומה
בנייר ,חוצץ בו הנייר ,ואע"ג דנגע בשל
חטאת בידו ,שניהם טהורים ,דאע"פ שהוא
טמא משום נושא מי חטאת ,מכל מקום אין

גמרא

מי חטאת חוזרים ומיטמאים בטומאה הבאה
לאדם מחמת עצמן :ר' יהושע אומר של
חטאת טמא  -ר' יהושע לטעמיה דאמר
בתוספתא טהור לחטאת שהסיט את המפתח
שהוא טהור לתרומה ,טמא ,שמא ישכח
ויסיט את הדבר הטמא ,והכא נמי אפילו
בשני ניירות טמא ,דמה שהוא נושא את
התרומה אע"פ שאינו נוגע בה הוי מדף
לחטאת .ואין הלכה כר' יהושע :היו נתונים
על גבי הארץ ונגע בהם  -שנתן ידו אחת
על של חטאת וידו אחת על של קודש או של
תרומה :של חטאת טמא  -דנטמא האדם
בלגין של תרומה ויטמא את של חטאת :ושל
קודש ושל תרומה טהורים  -שהרי האדם
טהור לקודש ולתרומה ,דלא נגע במי חטאת
אלא בלגין :הסיטן ,ר' יהושע מטמא -
לטעמיה דאמר טהור לחטאת שהסיט את
המפתח שהוא טהור לתרומה טמא .ולית
הלכתא כוותיה:

 -נדה דף יז' ע"א

נוהגין טומאה וטהרה בשלגין תנן התם שלג אינו לא אוכל ולא משקה
חישב עליו לאכילה אינו מטמא טומאת אוכלין למשקה מטמא טומאת
משקין נטמא מקצתו לא נטמא כולו נטהר מקצתו נטהר כולו הא גופא
קשיא אמרת נטמא מקצתו לא נטמא כולו והדר תני נטהר מקצתו נטהר
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
כולו למימרא דנטמא כולו אמר אביי כגון שהעבירו על אויר תנור
דהתורה העידה על כלי חרס אפילו מלא חרדל:
רש"י על הגמרא
חישב עליו וכו'  -דקרוב הוא להיות משקה
יותר מאוכל :לא נטמא כו'  -דאינו חבור
אלא כל קורט בפני עצמו חשוב ואינו טמא
אלא מקום מגע טומאה :נטהר מקצתו -
כגון חישב עליו למשקה ונטמא טומאת
משקין סלקא ליה השקה במקוה כשאר מים
ולא משום טבילה דאין אוכל ומשקה נטהרין
במקוה דלא כתיב טבילה אלא באדם וכלי
אבל יין ולא שום משקה אין להם טהרה אלא
מים ומשום זריעה דכי משיק להו הוו להו
חבור מים שבכלי עם מי המקוה ובטילו להו
גבייהו כדתנן )תרומות פ"ט מ"ז( שתילי

זוהר

תרומה שנטמאו ושתלן טהרו מלטמא אלמא
מטהרא להו זריעה ומים במים זו היא
זריעתן :נטהר מקצתו  -שלא נגעו המים
אלא בפי הכלי :נטהר כולו  -ומדקתני נטהר
כולו מכלל דטמא כולו והיכי משכחת לה
דנגעה טומאה בכולו :שהעבירו  -לשלג :על
אויר תנור  -ושרץ בתוכו דנטמא מאויר כלי
חרס :דהתורה העידה  -כל אשר בתוכו
יטמא )ויקרא יא( :ואפילו מלא חרדל -
שאין נוגע בתנור אלא גרגרין שאצל הדפנות
ואפ"ה כולו טמא מן האויר:

– יתרו דף פט' ע"א

אָ ַמר ר' יְ הו ָּדה ,הָ ִכי הוּא וַ דַּ אי .וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב זָ כוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְלקַ דְּ ׁשוֹ
את
ו ְּכ ִתיב )ויקרא יט( ְקדוֹ ִׁשים ִּת ְהי ּו ִּכי קָ דוֹ ׁש אֲנִ י יְ ָי' .ו ְּכ ִתיב) ,ישעיה נח( וְ קָ ָר ָ
ענֶג ִל ְקדוֹ ׁש יְ ָי' ְמכו ָּּבד:
לַ ּ ׁ ַש ָּבת ֹ
ּ ָתאנָאְּ ,בהַ אי יוֹ ָמאָּ ,כל נִ ְׁש ָמ ֵתיהוֹ ן דְּ צַ דִּ יקַ יָּיאִ ,מ ְת ַעדְּ נִ ין ְּב ַתפְ נוּקֵ י ַע ִּתיקָ א
ישא
ימין .וְ רוּחָ א ח ֲָדא ֵמ ִע ּנוּגָ א דְּ הַ הוּא ַע ִּתיקָ א קַ דִּ ׁ ָ
ימא דְּ כָ ל ְס ִת ִ
ישאְ ,ס ִת ָ
קַ דִּ ׁ ָ
ִמ ְת ּ ַפ ְׁש ָטא )ההוא מתפשט( ְּבכֻ ְ ּלה ּו ָע ְל ִמין ,וְ סַ ְ ּלקָ א וְ נ ְַח ּ ָתא ,ו ִּמ ְת ּ ַפ ּ ְׁש ָטא ְלכֻ ְ ּלה ּו
יחין ְּבנַיְ יחָ א ְׁש ִליםִ ,מ ְתנְ ׁ ֵשי ִמ ּ ֻכ ְ ּלה ּו,
יתא ,וְ נַיְ ִ
ישיןְ ,לכֻ ְ ּלה ּו נְ טו ֵּרי אוֹ ַריְ ָ
ְּבנֵי קַ דִּ ִׁ
ָּכל רוּגְ זִ יןָּ ,כל דִּ ינִ ין ,וְ כָ ל ּפו ְּלחָ נִ ין קָ ִׁשין .ה ֲָדא הוּא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה יד( ְּביוֹ ם
ִה ִּניחַ יְ ָי' לָ ְך ֵמ ָעצְ ְּב ָך ו ִּמ ָרגְ ז ֶָך ו ִּמן הָ עֲ בוֹ ָדה הַ ָּק ׁ ָשה:
יתא ,וְ כָ ל דְּ נ ִָטיר ׁ ַש ְּב ָתאְּ ,כ ִאילּ ּו נ ִָטיר
ְּבגִ ינֵי ַּכ ְךָ ׁ ,ש ִקיל ׁ ַש ְּב ָתא לָ קֳ בֵ ל אוֹ ַריְ ָ
יתא ּ ֻכ ָּלא .ו ְּכ ִתיב )ישעיה נו( אַ ְׁש ֵרי אֱנוֹ ׁש יַעֲ ֶ ׂשה זֹאת וּבֶ ן אָ ָדם ַיחֲזִ יק ָּב ּה
אוֹ ַריְ ָ
ׁשוֹ ֵמר ׁ ַש ָּבת ֵמחַ ְ ּללוֹ וְ שוֹ ֵמר יָדוֹ ֵמעֲ שׂ וֹ ת ָּכל ָרעִ .א ְׁש ְּת ַמע ,דְּ ַמאן דְּ נ ִָטיר ׁ ַש ָּבת,
יתא ּ ֻכ ָּלא:
ְּכ ַמאן דְּ נ ִָטיר אוֹ ַריְ ָ
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חק לישראל – פרשת תצוה יום ו'
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ו
)יב( פוסק אדם עם הגוי על המלאכה וקוצץ דמים והגוי עושה לעצמו ואע"פ שהוא
עושה בשבת מותר וכן השוכר את הגוי לימים הרבה מותר אע"פ שהוא עושה בשבת
כיצד כגון ששכר הגוי לשנה או לשתים שיכתוב לו או שיארוג לו הרי זה כותב ואורג
בשבת ומותר כאלו קצץ עמו שיכתוב לו ספר או שיארוג לו בגד שהוא עושה בכל עת
שירצה והוא שלא יחשוב עמו יום יום:
)יג( במה דברים אמורים בצנעה שאין מכירים הכל שזו המלאכה הנעשית בשבת של
ישראל היא אבל אם היתה ידועה וגלויה ומפורסמת אסורה שהרואה את הגוי עוסק
אינו יודע שקצץ ואומר שפלוני שכר הגוי לעשות לו מלאכה בשבת:

מוסר -

מספר שערי קדושה ח''ב שער ד'

אָ ְמר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָם ִל ְב ָרכָ ה אֵ ין ְׁש ִכינָה וְ אֵ ין נְ בוּאָ ה ׁשוֹ ָרה לֹא ִמ ּתוֹ ְך ַעצְ בוּת וכו' .וְ כֵ ן
יאים דִּ ְכ ִתיב )מלכים ב .ג'( וְ הָ יָ ה ְּכנ ַּגֵן הַ ְמ ַנגֵן וגו' ו ְּכ ִתיב )שמואל א,
ישע ו ִּב ְבנֵי הַ ְּנ ִב ִ
ָמצִ ינ ּו ּ ֶבא ֱִל ׁ ָ
י'( וְ ִל ְפנֵיהֶ ם ּתוֹ ף וְ חָ ִליל וְ ִכנּ וֹ ר וְ הֵ ּ ָמה ִמ ְתנ ְ ַּב ִאים וגו' .וַ אֲ ִפלּ ּו ְ ּבכָ ל עֲ בוֹ ַדת ִמצְ וָ ה ו ְּת ִפ ָּלה
צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ִּי ְהיֶה ְ ּב ַת ְכ ִלית הַ שִׂ ְמחָ ה ְּכמוֹ ׁ ֶש ּ ָמצִ ינ ּו ְ ּבאַ ַּביֵי דַּ הֲ וָ ה ָּב ַדח טוּבָ א וְ אָ ַמר ְּת ִפ ִ ּלין קָ א
ְ
יה ָּכל הַ הוּא
ְמנ ְַחנָא וְ כֵ ן ַרב ְ ּברוֹ נָא ִמ ּ ׁשוּם דְּ סָ ַמך ְּגאוּלָ ה ִל ְת ִפ ָּלה לֹא ּ ָפסַ ק חוּכָ א ִמ ּפו ֵּמ ּ
ֱמת ו ַּמה
יוֹ ָמא .לָ כֵ ן יְ עוֹ ֵרר הָ אָ ָדם שִׂ ְמחָ ה ְ ּב ִלבּ וֹ ִּכי זָכָ ה ִל ְהיוֹ ת ֵמ ַע ְב ֵדי ה' וְ זָכָ ה ְלתוֹ ַרת א ֶ
י ֵׁש שִׂ ְמחָ ה ָּבעוֹ לָ ם יוֹ תֵ ר ִמזֶּה ְלהַ ִּכיר אֶ חָ ד ֵמ ִרבּ וֹ א ִר ְבבוֹ ת ח ֲָס ָדיו יִ ְת ָּב ַר ְך ׁ ֶש ְ ּב ָראוֹ ִל ְכבוֹ דוֹ
וְ גָ בַ ר ָעלָ יו חַ ְסדּ וֹ ּ ָת ִדיר ו ְּבצֵ ל ְּכנָפָ יו ֶיחֱסָ 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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