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חק לישראל – פרשת ויקהל יום א'
תורה -

שמות פרק לה'

אֲשר
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם אֵ ֶּלה הַ ְ ּדבָ ִרים ׁ ֶ
משה אֶ ת ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יּ ֶ
ֶׁ
)א( וַ יּ ְַקהֵ ל
משה אֶ ת ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יֹּאמֶ ר אֲלֵ הֶ ם אֵ ּלֶ ה
צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה לַ עֲ שׂ ת אֹ ָתם) :א( וַ יּ ְַקהֵ ל ׁ ֶ
הוָ ה לַ עֲ שׂ ת אֹ ָתם:
הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ ֹ

ֹשה יָת ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִ ּד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן ִא ּ ֵלין
)א( וְ אַ ְכנ ֵׁש מ ׁ ֶ

ּ ִפ ְת ּגָ ַמ ָ ּיא ִ ּדי פַ ּקֵ ד יְ ָי ְל ֶמ ְע ַּבד י ְָתהוֹ ן:

יעי יִ ְהיֶה לָ כֶ ם ק ֶֹד ׁש ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹ ן
)ב( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ֵת ָע ֶׂשה ְמלָ אכָ ה ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי
שה ְמלָ אכָ ה ּובַ ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יומת) :ב( ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ֵת ָע ֶ ׂ
ֹשה בוֹ ְמלָ אכָ ה ּ ָ
לַ יהֹוָ ה ָּכל הָ ע ֶׂ
יומת) :ב( ִׁש ּ ָתא יוֹ ִמין ִּת ְתעֲ בֵ ד
ֹשה בוֹ ְמלָ אכָ ה ּ ָ
יִ ְהיֶה לָ כֶ ם ק ֶֹד ׁש ׁ ַש ַּבת ׁ ַש ָּבתוֹ ן לַ יהֹוָ ה ָּכל הָ ע ֶ ׂ
יה ִע ִב ְד ּ ָתא יִ ְת ְקטֵ ל:
קֳדם יְ ָי ָּכל ְ ּדי ְַע ּ ֵבד ּ ֵב ּ
יעאָ ה יְ הֵ י ְלכוֹ ן קו ְּד ׁ ָשא ׁ ַש ָּבא ׁ ַש ְּב ָתא ָ
ִע ִב ְד ּ ָתא ו ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ

מש ֹב ֵתיכֶ ם ְּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַ
רו אֵ ׁש ְּבכֹל ְׁ
משבֹתֵ יכֶ ם
רו אֵ ׁש ְּב ֹכ ל ְׁ
)ג( לֹא ְתבַ עֲ ּ
ש ָּבת) :ג( לֹא ְתבַ עֲ ּ
ש ָּבת) :ג( לָ א ְתבַ עֲ רוּן אֶ ּ ׁ ָש ָתא ְּב ֹכ ל מוֹ ְתבָ נֵיכוֹ ן ְּביוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ְּב ָתא:
ְּביוֹ ם הַ ּ ׁ ַ
משה אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר זֶה הַ ָ ּדבָ ר אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה
ֶׁ
ֹאמר
)ד( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר זֶה הַ ָ ּדבָ ר ֲא ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר:
ֹאמר ׁ ֶ
לֵ אמֹר) :ד( וַ יּ ֶ
ימר:
ימר ֵ ּדין ּ ִפ ְת ּגָ ָמא ִ ּדי פַ ּקֵ ד יְ ָי ְל ֵמ ָ
ֹשה ְלכָ ל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִדבְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ָ
אֲמר מ ׁ ֶ
)ד( וַ ַ

רומת יְ הֹוָ ה זָהָ ב
רומה לַ יהֹוָ ה כּ ֹל נְ ִדיב ִלבּ וֹ יְ ִביאֶ הָ אֵ ת ְּת ּ ַ
חו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ְּת ּ ָ
)ה( ְק ּ
רומת יְ הֹוָ ה
רומה לַ יהֹוָ ה כּ ֹל נְ ִדיב ִלבּ וֹ יְ ִביאֶ הָ אֵ ת ְּת ּ ַ
חו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ְּת ּ ָ
וָ כֶ סֶ ף ּונְ ׁ ֶ
חשת) :ה( ְק ּ
חשת:
זָ הָ ב וָ כֶ סֶ ף ּונְ ׁ ֶ

קֳדם יְ ָי ַ ּדהֲ בָ א
יה יַיְ ֵתי יָת אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ָ
)ה( סָ ב ּו ִמנְּ כוֹ ן אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא קֳ ָדם יְ ָי כּ ֹל ְ ּדיִ ְת ְר ֵעי ִל ּ ֵב ּ

וְ כַ ְס ּ ָפא וּנְ חָ ׁ ָשא:

ותכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש
ש ׁש וְ ִעזִ ּים) :ו( ּ ְ
ותכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵ
)ו( ּ ְ
וְ ִעזִ ּים) :ו( וְ ִת ְכלָ א וְ אַ ְרגְּ וָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ו ְּמ ַעזֵּי:

רש"י
)א( ויקהל משה  -למחרת יום הכפורים
כשירד מן ההר והוא לשון הפעיל שאינו אוסף
אנשים בידים אלא הן נאספים ע"פ דבורו
ותרגומו ואכנש:
)ב( ששת ימים  -הקדים להם אזהרת שבת
לציווי מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה את
השבת:
)ג( לא תבערו אש ) -סנהדרין לה .יבמות ו(
יש מרבותינו אומרים הבערה ללאו יצאת וי"א
לחלק יצאת:

נביא

)ד( זה הדבר אשר צוה ה'  -לי לאמר לכם:
)ה( נדיב לבו  -ע"ש שלבו נדבו קרוי נדיב
לב .כבר פירשתי נדבת המשכן ומלאכתו
במקום צוואתם:
)יא( את המשכן  -יריעות התחתונות הנראות
בתוכו קרוים משכן :את אהלו  -הוא אהל
יריעות עזים העשוי לגג :ואת מכסהו -
מכסה עורות אילים והתחשים:

– מלכים א' פרק ז' יג'-יח'

ירם ִמ ּצֹר:
וַ יִ ּ ְׁשלַ ח הַ ּ ֶמלֶ ְך ְׁשלֹמֹה וַ יִ ּ ּקַ ח אֶ ת ִח ָ

)יג(
מצור:

)יג( ושלח מלכא שלמה ודבר ית חירם

ֹשת וַ יִ ּ ּ ָמלֵ א
יש ֹצ ִרי ח ֵֹר ׁש נְ ח ׁ ֶ
הוא ִמ ּ ַמ ּטֵ ה נ ְַפ ּ ָת ִלי וְ אָ בִ יו ִא ׁ
)יד( ּ ֶבן ִא ּ ׁ ָשה אַ ְל ָמנָה ּ
ֹשת וַ ּיָבוֹ א אֶ ל
בונָה וְ אֶ ת הַ ַ ּד ַעת לַ עֲ שׂ וֹ ת ָּכל ְמלָ אכָ ה ַּבנְּ ח ׁ ֶ
אֶ ת הַ חָ ְכ ָמה וְ אֶ ת הַ ְּת ּ
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום א'
ְ

אכ ּתוֹ ) :יד( בר אתתא ארמלתא הוא משבטא דבית נפתלי
מה וַ ַיּ ַעשׂ אֶ ת ָּכל ְמלַ ְ
הַ ּ ֶמלֶ ך ְׁשלֹ ֹ
ואבוהי גבר צורי אומן בעובדא דנחשא ואתמלי ית חוכמתא וית סוכלתנא וית דעתא למעבד כל עבידא
בנחשא ואתא לות מלכא שלמה ועבד ית כל עבדתיה:

מוד הָ אֶ חָ ד
ֹשת ְׁש ֹ
מודים נְ ח ׁ ֶ
)טו( וַ יָּצַ ר אֶ ת ְׁשנֵי הָ ַע ּ ּ ִ
מנֶה עֶ שְׂ ֵרה אַ ּ ָמה קוֹ ַמת הָ ַע ּ ּ
שנִ י) :טו( וצר ית תרין עמודיא דנחשא תמני
מוד הַ ּ ׁ ֵ
חוט ְׁש ּ ֵתים עֶ שְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ָי ֹסב אֶ ת הָ ַע ּ ּ
וְ ּ
עסרי אמין רומיה דעמודא חד וחוט משח תרתין עסרי אמין מקף ליה וכל לעמודא תנינא:

ֹשת חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת
מודים מֻ צַ ק נְ ח ׁ ֶ
אשי הָ ַע ּ ּ ִ
שה לָ ֵתת ַעל ָר ׁ ֵ
וש ּ ֵתי כ ָֹתרֹת ָע ָ ׂ
)טז( ּ ְׁ
שנִ ית) :טז( ותרתין קרונתון עבד
קוֹ ַמת הַ כּ ֶֹת ֶרת הָ אֶ חָ ת וְ חָ ֵמ ׁש אַ ּמוֹ ת קוֹ ַמת הַ כּ ֶֹת ֶרת הַ ּ ׁ ֵ
למתן על ריש עמודיא מתך נחשא חמש אמין רומה דקרונתא חדא וחמש אמין רומה דקרונתא תניתא:

ֹאש
אֲשר ַעל ר ׁ
ֶׁ
שה ׁ ַש ְר ְׁשרוֹ ת לַ כּ ָֹתרֹת
שה שְׂ בָ כָ ה גְּ ִד ִלים ַמעֲ ֵׂ
)יז( שְׂ בָ ִכים ַמעֲ ֵ ׂ
מודים ִׁש ְב ָעה לַ כּ ֶֹת ֶרת הָ אֶ חָ ת וְ ִׁש ְב ָעה לַ כּ ֶֹת ֶרת הַ ּ ׁ ֵ
הָ ַע ּ ּ ִ
שה שְׂ בָ כָ ה
שנִ ית) :יז( שְׂ בָ ִכים ַמעֲ ֵ ׂ
ֹאש הָ ַע ּמו ִּדים ִׁש ְב ָעה לַ כּ ֶֹת ֶרת הָ אֶ חָ ת וְ ִׁש ְב ָעה לַ כּ ֶֹת ֶרת הַ ּ ׁ ֵשנִ ית:
שה ׁ ַש ְר ְׁשרוֹ ת לַ כּ ָֹתרֹת אֲ ׁ ֶשר ַעל ר ׁ
גְּ ִד ִלים ַמעֲ ֵ ׂ

טורים סָ ִביב ַעל הַ ּ ְׂשבָ כָ ה הָ אֶ חָ ת ְלכַ ּסוֹ ת אֶ ת
ושנֵי ּ ִ
מודים ּ ְׁ
)יח( וַ יּ ַַעשׂ אֶ ת הָ ַע ּ ּ ִ
שנִ ית) :יח( ועבד ית עמודיא
שה לַ כּ ֶֹת ֶרת הַ ּ ׁ ֵ
ֹאש הָ ִר ּמֹנִ ים וְ כֵ ן ָע ָ ׂ
הַ כּ ָֹתרֹת אֲ ׁ ֶשר ַעל ר ׁ
ותרין סדרין סחור סחור על סרגתא חדא לכסאה ית קרונתון דעל ריש רמוניא וכן עבד לקרונתא תניתא:

רש"י
)יד( חרש  -אומן .וימלא את החכמה ואת
התבונה ואת הדעת  -שלשה כלי אומנות
שהעולם נברא בהן ,שנאמר)משלי ג יט  -כ(:
בחכמה יסד ארץ ,כונן שמים בתבונה ,בדעתו
תהומות נבקעו .בשלשתן נבנה הבית:
)טו( את שני העמודים  -שהעמיד באולם
יכין ובועז .שמנה עשרה אמה קומת וגו' -
ובדברי הימים )ב ג טו( הוא אומר :שלשים
וחמש אמה קומתן ,שיצק שניהם כאחד,
והאמה החסירה ,אומר אני ,חצי אמה היתה
לכל אחד בראשו ,שאינה דומה למלאכת שאר
העמוד ,כמו שאמור למטה )פסוק כב( בענין:
ועל ראש העמודים מעשה שושן .וחוט שתים
עשרה אמה יסוב את העמוד השני  -לימד
שהיה ארבע אמות על ארבע אמות עגול,
שכל שיש בהקיפו שלשה טפחים ,יש בו רוחב
טפח ,ועוביו ארבע אצבעות ,והוא חלול ,כך
מפורש בסוף ספר ירמיהו )נב כא( .והרי זה
מקרא קצר ,פירש ארכו של אחד ,וילמד השני
ממנו ,ופירש הקיפו של שני ,וילמד ממנו
הראשון .וכן תרגם יונתן :וחוט משח תרתין
עסרי אמין מקיף ליה ,וכן לעמודא תניינא:

)טז( ושתי כותרות  -פומייל"ש בלע"ז .מוצק
 טרישגיטי"ר בלע"ז .חמש אמות קומתהכותרת האחת  -ובסוף הספר )מלכים ב כה
יז( הוא אומר :שלש אמות ,שנינו במשנה
ארבעים ותשע מדות :שתי אמות התחתונות
של כותרות היו שוות לעמוד ,שלא היו בהן
צורה ,ושלש העליונות היו עודפות לחוץ,
המוקפות צורה ,שנאמר )בפסוק יז( :שבכים
מעשה שבכה ,כמין לולבין של דקל היו
מוקפות .ואומר אני ,שלא מנה אותן שתי
אמות התחתונות בסוף הספר ,לפי שהיו שוות
לעמוד ,והעמוד תחוב בכותרת שתי אמות:
)יז( שבכים מעשה שבכה  -השבכות שהיה
להם ,דומה כמין כיפה ,שקורין קויפ"א.
מעשה שבכה  -מוקפות היו צורות של לולבי
דקל ,כמו )איוב יח ח( :ועל שבכה יתהלך,
וגדילים היו להם כמעשה שרשראות .שבעה
לכותרת האחת  -שבעה לולבין היה להיקף
אחד לשבכה אחת:
)יח( ושני טורים  -של רמונים ושל נחשת,
הרמונים תחובים בשרשרות המקיפות את
הכותרת ,כך מפורש בדברי הימים )ב ג טז(,
ובמשנת ארבעים ותשע מדות .לכסות את
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הכותרת אשר על ראש הרמונים  -הרי זה
מקרא מסורס ,לכסות הרמונים את הכותרות
אשר על הראש ,וכן היו הכותרות עשויות לפי
סדר משמעות המקראות :כמין שני אגנים
היתה כל אחת ,אגן התחתון בית קיבולה
למעלה ,והוא קרוי 'גולה' ,כמו שאמור בענין
)לקמן פסוק מא( :וגולת הכותרות ,ותרגמו
יונתן :אגני קרונתון .העליון כפוי על התחתון,
בית קיבולו למטה ,והיא קרויה 'שבכה' כמה
שנאמר בענין זה )שם( :והשבכות שתים
לכסות את שתי גולת הכותרות .נמצא רחבה

כתובים

במקום הדבק ,ומשופעת ועולה ,ומשופעת
ויורדת ,והוא קרוי בטן .וכן תרגם יונתן
מלעומת הבטן )פסוק כ( ,מלקבל דבקא.
וגובה שתי האגנות האלה ארבע אמות ,וזהו
שאמר )פסוק יט( :ומעשה שושן באולם ארבע
אמות .מצוירות היו בם כמין פרחי שושנים,
כדרך הציורין בכותל האולמות ,ארבע אמות
גובה ,והאמה החמישית ,היא כותרת קטנה
למעלה מן הגדולה ,הוא שנאמר )פסוק כ(:
וכותרת על שני העמודים:

 -משלי פרק יט' כב'-כז'

יש ָּכזָב:
ּ ַתאֲ וַ ת אָ ָדם חַ ְס ּדוֹ וְ טוֹ ב ָר ׁש ֵמ ִא ׁ

) כב(
גברא כדבא:

)כב( רגתיה דבר נשא חסדיה וטב מסכנא מן

יִ ְראַ ת יְ הֹוָ ה ְלחַ יִ ּים וְ ָ ׂשבֵ ַע י ִָלין ַּבל יִ ּ ָפקֶ ד ָרע:

)כג(
מניה נבות ולא נפקוד בישתא:

)כג( דחלתיה דאלהא לחיי ומן דשביע

יהו לֹא יְ ִׁשיבֶ ּנָה:
ָט ַמן ָעצֵ ל יָדוֹ ַּב ַ ּצ ָּלחַ ת ּגַ ם אֶ ל ּ ִפ ּ

)כד(
אף לא לפומיה מקרב ליה:

לֵ ץ ּ ַת ּ ֶכה ּופֶ ִתי י ְַע ִרם וְ הוֹ ִכיחַ ְלנָבוֹ ן י ִָבין ָ ּד ַעת:

)כה(
ואכיס לסוכלתך דנתביין ידיעתא:

ומ ְח ּ ִפיר:
יש ּ ַ
ְמ ׁ ַש ֶ ּדד אָ ב יַבְ ִריחַ אֵ ם ּ ֵבן ֵמ ִב ׁ

)כו(
מבהתנא ומחפרנא:

)כד( עטלא דמטשי ידיה בשחתיה

)כה( לממקנא תמחי ושברא מתערם

)כו( דביז לאבוי ומעריק לאמיה ברא הוא

מוסָ ר ִל ְׁשגוֹ ת ֵמ ִא ְמ ֵרי ָד ַעת:
)כז( ח ֲַדל ְּבנִ י ִל ְׁשמ ַֹע ּ

)כז( פרש ברי ושמע מרדותא ולא תשגא

מן מאמרי דפומי:

רש"י
)כג( ושבע ילין  -הירא את השם שלא יפחד
בשום רעה:
)כד( טמן עצל ידו בצלחת  -ביורה חמה
שכשיעברוה מן האור ופינוה רקנית מחמם
ידו בתוכה ודומה לו בשלו בסירות ובדודי'
ובצלחות )דברי הימים ב לה( ומשום רבינו
יצחק הלוי שמעתי בצלחת מלשון תרגום
ויבקע וצלח בשעת הצנה והגליד על שם
שהקור והגליד מבקעין וצולחים הידים ,ואני
שמעתי בצלחת קרע החלוק שקורין
פאנדאדור"י ,בלעז כלומ' טומנה בחיקו
)סא"א(:

)כה( לץ תכה ופתי יערים  -על מכות פרעה
ומלחמת עמלק החכים יתרו ונתגייר:
)כו( משדד אב יבריח אם  -מבריח אם .בן
מביש ומחפיר  -דרכיו ע"י שראת' שרה את
בן הגר המצרית משחק לעבודת גלולים וגילוי
עריות גרם זה שנשתלח' אמו וירע הדבר
מאד בעיני אברהם )בראשית כא(:
)כז( חדל בני לשמוע וגו'  -מקרא קצר הוא
וזהו פירושו חדל בני לשגות מאמרי דעת
בשביל לשמוע מוסר ,חדל לשגות כמו
מלשגות וכן וחדל לעשות הפסח )במדבר ט(
וכן כי חדל לספור )בראשית מא(:
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום א'
משנה

 -דמאי פרק ה'

ובנוֹ ת ִׁש ְק ָמה,
ובנוֹ ת ׁש ּוחַ ְ ּ ,
ימין וְ הָ עֻ זְ ָר ִדיןְ ּ ,
יתין ,וְ הָ ִר ִ
)א( הַ ּקַ ִ ּלין ׁ ֶש ַּב ְ ּד ַמאי ,הַ ּ ִׁש ִ
יהודה,
ֹמץ ׁ ֶש ִּב ּ ָ
יהודה ,הָ אוֹ ג ,וְ הַ ח ֶ
וב ּ ָ
וְ נוֹ ְבלוֹ ת הַ ְּת ָמ ָרה ,וְ הַ ּג ְֻפנִ ין ,וְ הַ ּנִצְ ּ ָפהִ ּ .
דופ ָרהָּ .כל
חוץ ִמ ּ ׁ ֶשל ּ ּ ְ
יתין ּ ְפ ּ ִ
הודה אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּ ִׁש ִ
וְ הַ ּ ֻכ ְס ָּברַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
טוריןּ ,
חוץ ִמן
חוץ ֵמ ִר ֵ
ימין ּ ְפ ּ ִ
הָ ִר ִ
טורוֹ תּ ,
ימי ִׁש ְקמוֹ נָהָּ .כל ְּבנוֹ ת ִׁש ְק ָמה ּ ְפ ּ
טוריןּ ,
הַ ּמֻ ְס ָטפוֹ ת:
רע"ב -
)א( הקלין שבדמאי  -שהקלו חכמים על
הפירות הללו הנזכרים במתניתין שלא לעשרן
דמאי ,לפי שחזקתן באים מן ההפקר משום
דלא חשיבי ,ואית בהו תרי ספיקי ספק באים
מן ההפקר ופטורים מן המעשר ,ואפילו אם
תמצא לומר שבאים מן השמור וחייבים
במעשר ,שמא נתעשרו .ודמאי הם התבואה
והפירות הנלקחים מעמי הארץ שהם חשודים
על המעשרות ,והחבר הלוקח פירות מעמי
הארץ צריך להפריש מהם תרומת מעשר
ומעשר שני בלבד אם היא שנת מעשר שני,
אבל תרומה גדולה לא נחשדו עמי הארץ
עליה ,לפי שהיא במיתה ואין לה שיעור,
שחטה אחת פוטרת כל הכרי והכל נזהרים
בה ,ומעשר ראשון ומעשר עני אין צריך
להוציא מן הדמאי ,אף על פי שעמי הארץ
חשודים עליהם ,לפי שיכול בעל הפירות
לומר ללוי או לעני הבאים ליטול המעשרות
הבא ראיה שאין פירות הללו מעושרים וטול,
דקיימא לן בכל דוכתא המוציא מחבירו עליו
הראיה אבל בתרומת מעשר ליכא למימר
הכי ,שהאוכל טבל שלא הורמו ממנו מתנות
כהונה חייב מיתה ומשום איסורא מפרשינן
לה לתרומת מעשר ,ומעשר שני נמי כדי שלא
לאכלו בטומאה ,או שלא לאכלו חוץ
לירושלים :השיתין  -תאנים מדבריות :רימין
 -פירש הערוך פולצראק"י בלע"ז :ועוזרדין

 בערבי זערו"ד ובלע"ז סורבי"ש :ובנותשוח  -תאנים לבנים המתגדלות משלש שנים
לשלש שנים ומתגדלים ביערים :ובנות שקמה
 תאנה המורכבת בערמון :ונובלות תמרה -תמרים שאינם מתבשלין באילן ותולשין אותן
ומניחים אותם זה על זה עד שיתבשלו .ויש
אומרים נובלות תמרה ,תמרים שהפילתן
הרוח קודם בשולן :גופנים  -ענבים שמניחים
אותן בגפן בסוף הבציר ובקושי מתבשלים:
הנצפה  -צלף שקורין קאופר"י בלע"ז :האוג
 פרי אדום שקורין לו בלע"ז קורנאל"ו.ורמב"ם אומר שהוא אילן שעושה כמין
אשכלות אדומות )אדומות( וקורין לו בערבי
סומאק ולא היה זה הפרי חשוב ביהודה:
והחומץ  -בתחלה לא היה היין שביהודה
מחמיץ לפי שהיו מביאים ממנו נסכים וכל
החומץ שביהודה לא היה בא אלא מן התמד,
לפיכך החומץ שביהודה פטור ,אבל לאחר
שבטלו נסכים והחומץ בא מן היין ,החומץ
חייב בדמאי אף ביהודה כמו בשאר מקומות:
והכסבר  -כזרע גד )שמות טז( ,תרגום
ירושלמי כסבר כוליאנדר"י בלע"ז :דופרא -
שטוען פירותיו שני פעמים ,בשנה דו בלשון
יון שנים :שקמונה  -שם מקום :המוסטפות
 שנתבשלו באילן עד שנתבקעו מאליהן,שכל אלו חשובים הן ,וחזקתן שאין באין מן
ההפקר .ואין הלכה כרבי יהודה:

ירושלַ יִ ם וְ יוֹ צֵ א,
עור ,וְ ֶנאֱכָ ל לָ אוֹ נֵן ,וְ נִ ְכנָס ִל ּ ׁ ָ
)ב( הַ ְ ּד ַמאי אֵ ין לוֹ ח ֶֹמ ׁש ,וְ אֵ ין לוֹ ִב ּ
ומחַ ְ ּל ִלים
עוטוֹ ַּב ְּד ָר ִכים ,וְ נוֹ ְתנוֹ ְל ַעם הָ אָ ֶרץ ,וְ יֹאכַ ל ְּכנֶגְ ּדוֹ ְ ּ ,
ְּ
ומאַ ְּב ִדין אֶ ת ִמ ּ
ֹשתּ ,ונְ ֹח ׁ ֶשת ַעל הַ ּ ֵפרוֹ ת,
חשתֶ ּ ,כסֶ ף ַעל נְ ח ׁ ֶ
ֹשת ַעל נְ ׁ ֶ
אוֹ תוֹ ּ ֶכסֶ ף ַעל ּ ֶכסֶ ף ,נְ ח ׁ ֶ
וב ְלבַ ד ׁ ֶש ַ ּי ֲחזֹר וְ יִ ְפ ֶ ּדה אֶ ת הַ ּ ֵפרוֹ תִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,יַעֲ לֶ ה
ִּ
ירושלָ יִ ם:
לו ִב ּ ׁ ָ
הַ ּ ֵפרוֹ ת וְ יֵאָ ְכ ּ
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

5

חק לישראל – פרשת ויקהל יום א'
רע"ב ) -ב( הדמאי אין לו חומש  -הפודה
מעשר שני של דמאי אינו נותן את החומש,
משום דרוב עמי הארץ מעשרין הם ,הלכך
קרן דמעכב בדאורייתא ,איתא בדרבנן ,חומש
דלא מעכב בדאורייתא יאכל :ואין לו ביעור
 בסוף שלש שנים שחייב לבער כלמעשרותיו כדכתיב )דברים כו( בערתי הקדש
מן הבית ,ולא תקנוה רבנן בדמאי :ונאכל
לאונן  -דמעשר שני של ודאי אסור לאונן
דכתיב )שם( לא אכלתי באוני ממנו ומעשר
שני של דמאי לא גזרו בו :ונכנס לירושלים
ויוצא  -נפדה ונאכל חוץ לירושלים ,מה שאין
כן בודאי שהמחיצות קולטות ,ואין יכולין
לפדותו ולהוציאו חוץ לחומה לאחר שנכנס,
ובדמאי לא גזור :ומאבדין את מיעוטו
בדרכים  -אם היה מעשר שני של דמאי
בדרכים במקום גדודי חיה ולסטים ,אפילו
היה דבר מועט ויכול להביאו בלא טורח
ובלא הפסד ,אינו חושש לו ,ומניח אותו
ליאבד בדרך במקום שהוא שם .ורמב"ם פירש
שאם בשעה שמוליך מעשר שני של דמאי
לירושלים נאבד ממנו מעט בדרך אינו חושש

לו ,מה שאין כן בודאי שצריך שיעלהו כולו או
דמיו ולא יפסד ממנו כלום בדרכים :ונותנים
אותו לעם הארץ  -לאכלו בירושלים ואף על
פי שהוא חשוד לאכלו בטומאה מה שאין כן
בודאי שאין מוסרים אותו לעם הארץ לפי
שאינו נזהר לאכלו בטהרה :ויאכל כנגדו -
כנגד מה שנתן לעם הארץ לוקח מנכסיו
ואוכל בטהרת מעשר בירושלים :ומחללים
אותו כסף על כסף  -אם יש לו כסף מעשר
שני של דמאי והוא צריך לו ,יכול לחללו על
כסף חולין ,מה שאין כן בודאי שאין מחללין
כסף על כסף אלא בסלעים של שני מלכים
שיכול לחלל זה על זה אם השני חריף ,אבל
של מלך אחד לא ,דלאו דרך חלול הוא,
ובדמאי שרי :כסף על נחושת  -אפילו שלא
מדוחק אבל של ודאי מדוחק אין ,שלא מדוחק
לא :ויחזור ויפדה את הפירות  -גרסינן ,ולא
גרסינן ובלבד שיחזור ויפדה .והכי קאמר,
ויכול לחזור ולפדות את הפירות אם ירצה
דברי ר' מאיר ,וחכמים אומרים אינו יכול
לחזור ולפדותם ,אלא מעלה הפירות
לירושלים .והלכה כחכמים:

רע"ב ) -ג( הלוקח לזרע  -לקח תבואה
לזרעה פטור מדמאי דאלו טבל ודאי אסור
לזרוע :ולבהמה  -לקח מתחלה להאכיל
לבהמה פטור מן הדמאי ,אבל לקח מתחלה
לאדם ונמלך עליה לבהמה חייב לעשר
בדמאי :וקמח לעורות  -לעבד בו עורות:
מכזיב ולהלן  -כזיב הוא סוף המקום שכבשו
עולי בבל ,ומשם ולהלן כבשו עולי מצרים
ולא כבשו עולי בבל ,ולא נתחייבו בדמאי
אלא הארצות שכבשו עולי בבל בלבד ,הלכך
מכזיב ולהלן פטור מן הדמאי ולא חיישינן
שמא מפירות הארץ שכבשו עולי בבל הוליכו
לשם ,שחזקת חוצה לארץ פטור עד שיוודע
לך שהוא חייב ,וחזקת ארץ ישראל חייב ,עד

שיוודע לך שהוא פטור :חלת עם הארץ -
שתקן לו גבל חבר ,ורוצה ליתנה לכהן חבר,
פטור מלעשר :והמדומע  -עם הארץ שנפלה
לו סאה של תרומה לפחות ממאה סאין של
חולין שנעשה הכל מדומע ,כלומר ,עירוב
תרומה ונותן הכל לכהן פטור מלעשר דמאי:
והלקוח בכסף מעשר שני  -שלקח דמאי
במעות של מעשר שני בין במעות מעשר שני
של דמאי ,בין במעות מעשר שני של ודאי,
פטור מלעשר :ושירי מנחות  -שהקומץ
למזבח והשירים נאכלים לכהנים ולא חיישינן
שמא הביא עם הארץ דבר שאינו מתוקן:
שמן ערב  -שמן אפרסמון ,ויש מפרשים שמן
זית מעורב עם מור ואהלות ובשמים:

)ג( הַ לּ וֹ קֵ חַ ְלז ֶַרע וְ לַ ְּבהֵ ָמה ,קֶ ַמח ְלעוֹ רוֹ תֶ ׁ ,ש ֶמן לַ ּנֵרֶ ׁ ,ש ֶמן לָ ּ ְ
סוך בּ וֹ אֶ ת הַ ּ ֵכ ִלים,
טור ִמן הַ ְ ּד ַמאי .חַ ַּלת ַעם הָ אָ ֶרץ ,וְ הַ ְמ ֻד ּ ָמע,
טור ִמן הַ ְ ּד ַמאיִ .מ ְּכזִ יב ּ ְ
ולהַ ָּלןָ ּ ,פ ּ
ּ ָפ ּ
טורין ִמן הַ ְ ּד ַמאיֶ ׁ .ש ֶמן ָע ֵרב,
ושי ֵָרי הַ ּ ְמנָחוֹ תְ ּ ,פ ּ ִ
שר ׁ ֵשנִ יְׁ ּ ,
קוחַ ְּבכֶ סֶ ף ַמעֲ ֵ ׂ
וְ הַ ָּל ּ
ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ְמחַ יְ ּ ִביןּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל ּפוֹ ְט ִרין:
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום א'
זַמנִ ין ָעלָ יו,
ומ ּ ְ
ומבָ ְר ִכין ָעלָ יוְ ּ ,
ומ ְׁש ּ ַת ְּת ִפין בּ וֹ ְ ּ ,
)ד( הַ ְ ּד ַמאיְ ,מ ָע ְר ִבין בּ וֹ ִ ּ ,
אשוֹ ן ,אֵ ין
שר ׁ ֵשנִ י לָ ִר ׁ
ישין אוֹ תוֹ ָערוֹ םֵ ּ ,בין הַ ּ ְׁש ָמ ׁשוֹ ת .הָ א ִאם ִה ְק ִ ּדים ַמעֲ ֵ ׂ
ומ ְפ ִר ִׁ
ּ ַ
ְ
ְ
לוםֶ ׁ .ש ֶמן ׁ ֶשהַ ּגַ ְר ִ ּדי סָ ך ְּבאֶ צְ ְּבעוֹ ָתיו ,חַ יָּב ַּב ְ ּד ַמאי .וְ ׁ ֶשהַ ּסוֹ ֵרק נוֹ ֵתן
ְּבכָ ך ְּכ ּ
טור ִמן הַ ְ ּד ַמאי:
ַּב ֶ ּצ ֶמרָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ד( מערבין בו  -עירובי תחומין
וחצרות :ומשתתפין בו  -שתופי מבואות ,ואף
על גב דלא חזי ליה ,מגו דאי בעי מפקיר
לנכסיה הוי עני וחזי ליה דהא תנן מאכילין
את העניים דמאי ,השתא נמי חזי ליה:
ומברכין עליו  -ברכת המזון :ומזמנין עליו
 ואף על גב דאכל בעבירה דלאו עני הוא,מגו דאי בעי מפקיר לנכסיה והוי עני וחזי
ליה :ומפרישין אותו ערום  -כשבא להפריש
ממנו תרומת מעשר ומעשר שני יכול להפריש
והוא ערום דלא בעי ברוכי ,דאילו בעי ברוכי
הא בעינן והיה מחניך קדוש )דברים כג(

גמרא

וליכא :בין השמשות  -של ערב שבת דספק
חשיכה מעשרין את הדמאי ואין מעשרין את
הודאי :ואם הקדים מעשר שני לראשון -
שהפריש מעשר שני של דמאי קודם שהפריש
מעשר ראשון כדי ליטול תרומת מעשר שבו
אין בכך כלום ,מה שאין כן בודאי דתנן ככל
מצותך אשר צויתני )שם כו( הא אם הקדים
מעשר שני לראשון אינו יכול להתודות :הגרדי
 האורג :חייב בדמאי  -שעל גופו הוא נותנווסיכה כשתיה :ושהסורק  -הצמר במסרק
נותן על הצמר הוי כשמן לסוך בו את הכלים,
ופטור מן הדמאי:

 -ברכות דף טו' ע"ב

תני רב עובדיה קמיה דרבא ולמדתם שיהא למודך תם שיתן ריוח בין
הדבקים עני רבא בתריה כגון על לבבך על לבבכם בכל לבבך בכל
לבבכם עשב בשדך ואבדתם מהרה הכנף פתיל אתכם מארץ אמר רבי
חמא ברבי חנינא כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננין לו
גיהנם שנאמר בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון אל תקרי בפרש אלא
בפרש אל תקרי בצלמון אלא בצלמות :ואמר רבי חמא ברבי חנינא למה
נסמכו אהלים לנחלים דכתיב כנחלים נטיו כגנות עלי נהר כאהלים נטע
וגו' לומר לך מה נחלים מעלין את האדם מטומאה לטהרה אף אהלים
מעלין את האדם מכף חובה לכף זכות :הקורא למפרע לא יצא וכו' :רבי
אמי ורבי אסי הוו קא קטרין ליה גננא לרבי אלעזר אמר להו אדהכי והכי
איזיל ואשמע מלתא דבי מדרשא ואיתי ואימא לכו אזל אשכחיה לתנא
דקתני קמיה דרבי יוחנן קרא וטעה ואינו יודע להיכן טעה באמצע הפרק
יחזור לראש בין פרק לפרק יחזור לפרק ראשון בין כתיבה לכתיבה יחזור
לכתיבה ראשונה אמר ליה רבי יוחנן לא שנו אלא שלא פתח בלמען ירבו
ימיכם אבל פתח בלמען ירבו ימיכם סרכיה נקט ואתי אתא ואמר להו
אמרו ליה אלו לא באנו אלא לשמוע דבר זה דיינו::
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רש"י על הגמרא
בין הדבקים  -תיבות המדובקות זו בזו ,אם
אינך מפרידן כשהתיבה השניה מתחלת באות
שהתיבה שמלפניה נגמרת הוא קורא אותן
שתי אותיות באות אחת ,אם אינו מתעסק
ליתן ריוח ביניהן כדמפרש רבא :בפרש שדי -
אם תפרש שדי ותבדיל תיבות של מלכות
שמים ,מלכים בה תשלג בצלמון התורה אשר
בה מלכים ימלוכו תשלג ותצנן לך את צל
המות :אהלים לנחלים  -כנחלים נטיו
כאהלים נטע :אף ]אהלים[  -בתי מדרשות,
אהלים לשון נטיעה נופלת בהם ,שנאמר

זוהר

ויטע אהלי אפדנו )דניאל י"א( :קטרין ליה
גננא  -קושרין לו חופה ,להשיאו אשה :יחזור
לראש  -כגון שהיה יודע שבפרק זה טעה
ודלג ,אבל אינו יודע באיזה מקום בו טעה:
בין פרק לפרק  -שיודע שגמר הפרשה וצריך
להתחיל פרשה אחרת ,ואינו יודע באיזה מהן:
יחזור לפרק ראשון  -להפסק ראשון והיה אם
שמוע :בין כתיבה לכתיבה  -שיודע שצריך
לומר וכתבתם ואינו יודע אם ראשון אם שני:
ואמר רבי יוחנן  -לתנא וכו':

– ויקהל דף ר' ע"ב

ימא ִמ ָּלה ָ ּדא ,וְ ָדא
כו קַ ָיּ ָ
אריָּ ,כל ְּבנֵי ָע ְל ָמאְּ ,ב ּ
וְ ָתא ֲחזֵיְּ ,בכָ ל יוֹ ָמא ָּכרוֹ זָא קָ ֵ
ימא ְ ּדקַ ְׁשיָא ִמ ָּלה
רומה לַ יְ ָי .וְ ִאי ּ ֵת ָ
חו ֵמ ִא ְּתכֶ ם ְּת ּ ָ
הוא )שמות לה( )דף ר' ע"ב( ְק ּ
ּ
יכו .כּ ֹל נְ ִדיב ִלבּ וֹ יְ ִביאֶ הָ :
ָעלַ יְ ּ
יה
אר ּ
יפנָא ָרזָא ִלצְ לוֹ ָתאּ ְ .דבַ ר נ ָׁש ְ ּד ָד ִחיל ְל ָמ ֵ
הו יְ ִביאֶ הָ  .אֶ ָּלא ֵמהָ כָ א אוֹ ִל ְ
ַמ ּ
ימנָא.
אוק ְ
ילאְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ִ
קונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
עות ּ
ור ּ ֵ
יה ּ ְ
ומכַ וֵ ּ ין ִל ּ ֵב ּ
ְּ
יה ִּבצְ לוֹ ָתא ,אַ ְת ִקין ִּת ּ ּ
ילא.
תוש ְּבחָ ןְּ ,דקָ אַ ְמ ִרין ַמ ְלאֲ ִכין ִע ָּל ִאין ְל ֵע ָּ
יתא ְּב ִׁש ִירין )קצ"ז ע"א( וְ ּ ְׁ
ְּבקַ ְד ִמ ָ
יטת ּגַ ְר ָמהָ א,
יהי ְק ִׁש ַ
תוש ְּבחָ ן ְ ּדקָ א אַ ְמ ֵרי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַת ּ ָתאִ ,א ִ
דורא ְ ּד ּ ְׁ
הוא ִס ּ ּ ָ
ְּ
ובהַ ּ
קונָהָ אְּ .כ ִא ְּת ָתא ְ ּד ִא ְתקַ ְׁש ַטת ְלבַ ְעלָ ּה:
וְ ִא ַת ּ ַת ּקָ נַת ְּב ִת ּ ּ
עולֶ ְמ ּ ָתהָ א וְ כָ ל
קונָא ִ ּדצְ לוֹ ָתא ִ ּד ְמ ּ ׁ ָ
וב ִס ּ ּ ָ
ְּ
ינו ּ
יושב ,אַ ְת ִק ּ
הוא ִּת ּ ּ
דורא ִ ּדצְ לוֹ ָתאְּ ,בהַ ּ
רוַּ ,כד
ינון ִ ּדילָ ּהִ ּ .
ינון ַּבה ֲָד ּהְ ,לבָ ַתר ְ ּד ִא ְת ּ ָת ּקַ ן כּ ָֹּלא וְ ִא ְת ְס ָ ּד ּ
ומ ְתקַ ּ ְׁש ָטן ָּכל ִא ּ ּ
ִא ּ ּ
טו ְל ּגָ אַ ל
ֱמת וְ ַי ִּציבְּ ,כ ֵדין כּ ָֹּלא ְמ ְת ּ ַת ְקנָאִ ,א ִ
טו לֶ א ֶ
עולֶ ְמ ּ ָתהָ אַ ,עד ְ ּד ָמ ּ
יהי וְ ּ
ָמ ּ
ְ
יהו:
יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,כ ֵדין ִאצְ ְט ִריך ְל ֵמיקָ ם כּ ָֹּלא ַעל ִק ּ ַ
יומיְ ּ
עולֶ ְמ ּ ָתהָ א נ ְַטלֵ י לָ ּה,
ְּבגִ ין ְ ּדכַ ד ַּבר נ ָׁש ָמטֵ י לֶ א ֶ
ֱמת וְ ַי ִּציב ,וְ כ ָֹּלא ִא ְת ּ ָת ּקַ ןּ .
טו ְל ּגָ אַ ל יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,כ ֵדין
וְ ִא ִ
יהי נְ ִטילַ ת ּגַ ְר ָמהּ ְלגַ ּ ֵבי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ הֵ ּ .כיוָ ן ְ ּד ָמ ּ
ישא ִע ָּלאָ ה נ ִָטיל ְּב ַד ְר ּגוֹ י ,וְ נ ִָפיק ְלקַ ְּבלָ א לָ ּה:
ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ימ ָתא ִּב ְר ָע ָדהְּ .דהָ א
יומנָאְּ ,באֵ ָ
ימא ַעל ִק ּ ָ
וַ אֲ נָןִ ,מ ּקַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה ָּב ִעינָן ְלקַ יְ ּ ָ
ולבָ ַתר
יש ּהְ ּ ,
יהּ ְ ,ד ׁ ַש ּוֵי לָ ּה ְּתחוֹ ת ֵר ׁ ֵ
ולבָ ַתר שְׂ ָמאלֵ ּ
ֵיה ְלגַ ָּב ּהְ ּ ,
ְּכ ֵדין אוֹ ִׁשיט יְ ִמינ ּ
ינון ְּתלַ ת קַ ְד ַמיְ ָתאּ ,ובָ ֵעי ַּבר נ ָׁש
יקו .וְ ִא ֵּלין ִא ּ ּ
יהו ַּכח ֲָדא ִּבנְ ִׁש ּ
קו ּ ַת ְרוַ ויְ ּ
ִא ְתחַ ְּב ּ
ומיהּ
דורין ִ ּדצְ לוֹ ָתאּ .פ ּ ֵ
קונִ ין וְ ִס ּ ִ
עותיהּ ְ ּ ,
ור ּ ֵ
ְל ׁ ַשוָ ּ ואָ ה ִל ּ ֵביהּ ּ ְ
ולכַ וְ ונָא ְּבכָ ל הָ נֵי ִּת ּ ּ
יה ַּכח ֲָדא:
עות ּ
ור ּ ֵ
וְ ִל ּ ֵביהּ ּ ְ
יקיןַ .מאן
ינון נְ ִׁש ִ
ינון ְּב ִחבּ ּ ָ
ומ ְטרוֹ נִ ָ
הַ ְׁש ּ ָתא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה ּ ַ
ורא ְּבחֶ ְדוָ ה ְּב ִא ּ ּ
יתא ִא ּ ּ
ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
יהוֵ ּ .כיוָ ן
עותא ִא ּ
יך ְל ִמ ְׁשאַ ל ְׁשאֶ ְל ִּתין ,יִ ְׁשאַ לּ ְ .דהָ א ְּכ ֵדין ׁ ַשעֲ ָתא ִ ּד ְר ּ ָ
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יה
יתאְּ ,כ ֵדין י ְַת ִקין ּגַ ְר ֵמ ּ
ומ ְטרוֹ נִ ָ
ְ ּד ׁ ָש ִאיל ַּבר נ ָׁש ְׁשאֶ ְל ּתוֹ י ִמ ּקַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ּ ַ
ירוּ ְ ,דהָ א ֵמ ִא ֵּלין ְּתלַ ת
עותיהּ וְ ִל ֵּב ּ
ִּב ְר ּ ֵ
יה ִל ְתלָ ָתא אַ ח ֲָרנִ יןְ ,לאַ ְתעֲ ָרא חֶ ְדוָ ה ִ ּד ְט ִמ ּ
ולאַ ּנָחָ א
יהוְ ּ ,
קותא אַ ח ֲָרא .וְ י ְַת ִקין ַּבר נ ָׁש ּגַ ְר ֵמ ּ
ִא ְת ָּב ְרכָ א ִּב ְדבֵ ּ ָ
יה ְל ֵמיפַ ק ִמ ּקַ ּ ַמיְ ּ
כון ּ ַת ּ ָתאֵ י,
עות ּ
לוֹ ן ְּבחֶ ְדוָ ה גְּ נִ י ָזא ְ ּד ִא ֵּלין ְּתלָ ת .וְ ִעם ָּכל ָ ּדאּ ִ ,דיהֵ א ְר ּ ֵ
יהּ ְ ,דיִ ְת ָּב ְר ּ
ירא:
ינון ִּב ְר ָּכאן ְ ּדחֶ ְדוָ ה ְט ִמ ָ
ֵמ ִא ּ ּ
ְ
יהי נ ְַק ָטא
יהְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ִ
ול ִמ ְמסַ ר נ ְַפ ׁ ֵש ּ
וכ ֵדין ִאצְ ְט ִריך ְל ִמנְ ּ ַפל ַעל אַ נְ ּפוֹ יְ ּ ,
ְּ
יהי
ינון נַפְ ִׁשין ְ ּד ִא ִ
רוחיןְּ .כ ֵדין ִא ִ
נַפְ ִׁשין ּ ִ
יהי ׁ ַשעֲ ָתא ְל ִמ ְמסָ ר נַפְ ׁ ֵשיהּ ְּבגוֹ ִא ּ ּ
יהו ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת:
נ ְַק ָטאּ ְ ,דהָ א ְּכ ֵדין צְ רוֹ ָרא ְ ּדחַ ּיֵי ִא ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ו'
)ו( וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפלה אחת בלילה שהרי איברי תמיד של בין
הערבים מתעכלין והולכין כל הלילה שנאמר היא העולה וגו' כענין שנאמר ערב ובקר
וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי ואין תפלת ערבית חובה כתפלת שחרית ומנחה
ואף ע"פ כן נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם להתפלל ערבית וקבלוה עליהם
כתפלת חובה:
)ז( וכן תקנו תפלה אחר תפלת מנחה סמוך לשקיעת החמה ביום התענית בלבד כדי
להוסיף תחנה ובקשה מפני התענית וזו היא התפלה הנקראת תפלת נעילה כלומר
ננעלו שערי שמים בעד השמש ונסתרה לפי שאין מתפללין אותה אלא סמוך לשקיעת
החמה:
)ח( נמצאו התפלות בכל יום שלש ערבית ושחרית ומנחה ובשבתות ובמועדים ובראשי
חדשים ארבע שלש של כל יום ותפלת המוספין וביום הכיפורים חמש ארבע אלו
ותפלת נעילה:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סולטנה סוזן מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה
סוזן מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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