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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ה'
תורה -

שמות פרק לה'

כומז ָּכל
יאו חָ ח וָ ֶנזֶם וְ טַ ַּב ַעת וְ ּ ָ
ֹאו הָ אֲ נ ִָׁשים ַעל הַ ּנ ִָׁשים כּ ֹל נְ ִדיב לֵ ב הֵ ִב ּ
)כב( וַ ָיּב ּ
ֹאו הָ ֲאנ ִָׁשים ַעל הַ ּנ ִָׁשים
יש א ׁ ֶ
ְּכ ִלי זָהָ ב וְ כָ ל ִא ׁ
נופַ ת זָהָ ב לַ יהֹוָ ה) :כב( וַ ָיּב ּ
ֲשר הֵ נִ יף ְּת ּ
נופַ ת זָ הָ ב
כומז ָּכל ְּכ ִלי ָזהָ ב וְ כָ ל ִא ׁ
כּ ֹל נְ ִדיב לֵ ב הֵ ִביא ּו חָ ח וָ ֶנזֶם וְ ַט ַּב ַעת וְ ּ ָ
יש אֲ ׁ ֶשר הֵ נִ יף ְּת ּ
ְ
יה אַ יְ ִתיא ּו ׁ ֵש ִירין וְ ִׁש ְב ִכין וְ ִעזְ קַ ן ו ָּמחוּך ָּכל ָמן ִ ּד ְדהַ ב
לַ יהֹוָ ה) :כב( ו ַּמיְ ַתן ּג ְֻב ַר ָ ּיא ַעל נְ ׁ ַש ּיָא כּ ֹל ְ ּד ִא ְת ְר ֵעי ִל ּ ֵב ּ
קֳדם יְ ָי:
אֲרמוּת ַ ּדהֲ בָ א ָ
אֲרים ָ
וְ כָ ל גְּ בַ ר ִ ּדי ֵ

נִמצָ א ִא ּתוֹ ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש וְ ִעזִ ּים וְ ֹערֹת
ֲשר ְ
יש א ׁ ֶ
)כג( וְ כָ ל ִא ׁ
יש אֲ ׁ ֶשר נִ ְמצָ א ִא ּתוֹ ְּתכֵ לֶ ת וְ אַ ְר ּגָ ָמן
יאו) :כג( וְ כָ ל ִא ׁ
אֵ ִ
ילם ְמאָ ָ ּד ִמים וְ ֹערֹת ְּתחָ ִׁשים הֵ ִב ּ
ילם ְמאָ ָ ּד ִמים וְ ֹ
ערֹת אֵ ִ
וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש וְ ִעזִ ּים וְ ֹ
יאו) :כג( וְ כָ ל גְּ בַ ר ְ ּד ִא ְׁש ְּתכַ ח
ערֹת ְּתחָ ִׁשים הֵ ִב ּ
יה ִּת ְכלָ א וְ אַ ְרגְּ וָ נָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וּבוּץ ו ְּמ ַעזֵּי ו ַּמ ְׁשכֵ י ְד ִד ְכ ֵרי ְמסַ ּ ְמקֵ י ו ַּמ ְׁשכֵ י סַ ְס ּגוֹ נָא אַ יְ ִתיא ּו:
ִע ּ ֵמ ּ

אֲשר נִ ְמצָ א
רומת יְ הֹוָ ה וְ כֹל ׁ ֶ
יאו אֵ ת ְּת ּ ַ
רומת ּ ֶכסֶ ף ּ ׁ ֶ
)כד( ָּכל ֵמ ִרים ְּת ּ ַ
ונְחשת הֵ ִב ּ
חשת
רומת ּ ֶכסֶ ף ּונְ ׁ ֶ
יאו) :כד( ָּכל מֵ ִרים ְּת ּ ַ
ִא ּתוֹ עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ְלכָ ל ְמלֶ אכֶ ת הָ עֲ ֹב ָדה הֵ ִב ּ
יאו:
יאו אֵ ת ְּת ּ ַ
רומת יְ הֹוָ ה וְ ֹכל אֲ ׁ ֶשר נִ ְמצָ א ִא ּתוֹ עֲ צֵ י ִׁש ִּטים ְלכָ ל ְמלֶ אכֶ ת הָ עֲ ב ָֹדה הֵ ִב ּ
הֵ ִב ּ
יה אָ ֵעי ִׁש ִּטין ְלכָ ל
אֲרים אֲ ָרמוּת ְּכסַ ף וּנְ חַ ׁש אַ יְ ִתיא ּו יָת אַ ְפ ָר ׁשו ָּתא קֳ ָדם יְ ָי וְ כֹ ל ִ ּדי ִא ְׁש ְּתכַ ח ִע ּ ֵמ ּ
)כד( ָּכל ַ ּד ֵ
ידת ּ ֻפ ְלחָ נָא אַ יְ ִתיא ּו:
ִע ִב ַ

יאו ַמ ְטוֶ ה אֶ ת הַ ְּתכֵ לֶ ת וְ אֶ ת הָ אַ ְר ּגָ ָמן
וו וַ יּ ִָב ּ
)כה( וְ כָ ל ִא ּ ׁ ָשה חַ ְכ ַמת לֵ ב ְּבי ֶָדיהָ ָט ּ
אֶ ת ּתוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֵ
יאו ַמ ְטוֶה אֶ ת
וו וַ ּ ִ
יָב ּ
ש ׁש) :כה( וְ כָ ל ִא ּ ׁ ָשה חַ ְכ ַמת לֵ ב ְ ּבי ֶָדיהָ ָט ּ
הַ ְּתכֵ לֶ ת וְ אֶ ת הָ אַ ְר ּגָ ָמן אֶ ת ּתוֹ לַ ַעת הַ ּ ׁ ָשנִ י וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ֵש ׁש:

ידהָ א ְמ ַעזְ ּלָ א
ימת ִל ָּבא ִּב ָ
)כה( וְ כָ ל ִא ְּת ָתא חַ ִּכ ַ

ו ַּמיְ ַתן ַּכד ָעזֵל יָת ִּת ְכלָ א וְ יָת אַ ְרגְּ וָ נָא יָת צְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וְ יָת בּ וּצָ א:

וו אֶ ת הָ ִעזִ ּים) :כו( וְ כָ ל הַ ּנ ִָׁשים
אֲשר נ ָ ׂ
)כו( וְ כָ ל הַ ּנ ִָׁשים ׁ ֶ
ָשא ִל ָּבן אֹ ָתנָה ְּבחָ ְכ ָמה ָט ּ
וו אֶ ת הָ ִעזִ ּים) :כו( וְ כָ ל נְ ׁ ַש ּיָא ְ ּד ִא ְת ְר ֵעי ִל ְּבהֶ ן ִע ּ ְמהֶ ן ְּבחָ ְכ ָמא ַעזְ ּלַ ן יָת
ֲשר נ ָ ׂ
א ֶׁ
ָשא ִל ָּבן אֹ ָתנָה ְּבחָ ְכ ָמה ָט ּ
ֵמ ַעזְ יָא:

רש"י
)כב( על הנשים  -עם הנשים וסמוכין עליהם
)מה שהתרגום הניח על כפשוטו משום דלא
מתרגם ויבאו האנשים ואתו גבריא כמו
שמתרגם לעיל מיניה רק מתרגם ומייתן.
ור"ל שהביאו חח ונזם בעודן על הנשים
כמש"כ רש"י על טוו את העזים( :חח  -הוא
תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע והוא
הצמיד וכומז כלי זהב הוא נתון כנגד אותו

נביא
)לד(

מקום לאשה ורבותינו פירשו שם כומז כאן
מקום זמה:
)כג( וכל איש אשר נמצא אתו  -תכלת או
ארגמן או תולעת שני או עורות אילים או
תחשים כולם הביאו:
)כו( טוו את העיזים ) -שבת צט( היא היתה
אומנות יתירה שמעל גבי העיזים טוין אותן:

– מלכים א' פרק ז' לד'-יט'

וְ אַ ְר ַּבע ְּכ ֵתפוֹ ת אֶ ל אַ ְר ַּבע ּ ִפ ּנוֹ ת הַ ּ ְמ ֹכנָה הָ אֶ חָ ת ִמן הַ ּ ְמ ֹכנָה ְּכ ֵתפֶ יהָ :

)לד(

וארבע כתפין לארבע זוין דבסיסא חדא מן בסיסא כתפהא:
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ה'
ֹתיהָ
ֹאש הַ ּ ְמ ֹכנָה יְ ד ֶ
ֹאש הַ ּ ְמכוֹ נָה חֲצִ י הָ אַ ּ ָמה קוֹ ָמה ָע ֹגל סָ ִביב וְ ַעל ר ׁ
ובר ׁ
)לה( ּ ְ
מ ּנָה) :לה( ובריש בסיסא פלגות אמתא רומא סגלגל סחור סחור ועל
ומ ְסגְּ ר ֶֹתיהָ ִמ ּ ֶ
ִּ
ריש בסיסא אשדתהא וגדנפהא מנה:

רובִ ים אֲ ָריוֹ ת
ומ ְסגְּ ר ֶֹתיהָ \} ִמ ְסגְּ ר ֶ
)לו( וַ יְ פַ ּ ַתח ַעל הַ ּ ֻלחֹת יְ ד ֶֹתיהָ וְ ַעל ִ
ֹתיהָ \{ ְּכ ּ
יש וְ לֹיוֹ ת סָ ִביב) :לו( וגלף על לוחיא אשדתהא ועל גדנפהא כרובין
מרֹת ְּכ ַמ ַער ִא ׁ
וְ ִת ֹ
אריון וצורת דקלין כבש חד ומדבק סחור סחור:
)לז(

מוצָ ק אֶ חָ ד ִמ ָ ּדה אַ חַ ת קֶ צֶ ב אֶ חָ ד ְלכֻ ָּל ְהנָה:
שה אֵ ת ֶע ֶ ׂ
ָּכזֹאת ָע ָ ׂ
שר הַ ּ ְמכֹנוֹ ת ּ

)לז( כהדא עבד ית עסר בסיסיא מתך חד משחתא חדא עובדא חד לכולהון:

ֹשת אַ ְר ָּב ִעים ַּבת י ִָכיל הַ ִּכ ּיוֹ ר הָ אֶ חָ ד אַ ְר ַּבע ָּבאַ ּ ָמה
ש ָרה ִכיֹּרוֹ ת נְ ח ׁ ֶ
)לח( וַ יּ ַַעשׂ עֲ ָ ׂ
כנוֹ ת) :לח( ועבד עשרא
שר הַ ּ ְמ ֹ
הַ ִּכ ּיוֹ ר הָ אֶ חָ ד ִּכ ּיוֹ ר אֶ חָ ד ַעל הַ ּ ְמכוֹ נָה הָ אַ חַ ת ְל ֶע ֶ ׂ
כיורין דנחשא ארבעין ביתין ברטיבא מחסל לכיורא חד ארבע אמין כיורא חד כיורא חד
על בסיסא חדא לעסר בסיסיא:

רש"י
)לד( וארבע כתפות  -כמו שפירשתי למעלה,
וארבע פעמותיו כתפות להם ,ולא שנאן כאן
אלא לומר ומן המכונה כתפיה:
)לה( חצי האמה קומה עגול  -היא מחיצה,
כמו שפירשתי למעלה ,שהיא סביב הנקב
והאמה מרובעת .ועל ראש המכונה ידותיה
 הם סרני הנחשת האמורים למעלה.ומסגרותיה ממנה  -מסגרות התחתונות
הוצקו עמה ,ולא שחיברן לאחר כן:
)לו( ויפתח על הלוחות ידותיה ועל
מסגרותיה  -התחתונות על שניהם ,פתח
וחקק כרובים אריות )ותימרות ספרים אחרים
אינן( .כמער איש ולויות  -פתח סביב כזכר
ונקבה החבוקים בזרועותיהן ,כן פירשו
רבותינו )יומא נד א( .כמער  -לשון אחיזה
ודיבוק ,כזכר המעורה בנקבה ,ופירושו :איש
ולויותו .ולפי משמעותו 'לויות' לשון 'דיבוק',
שולדור"א בלע"ז ,כמו לויות היו שם ,עשויות
כמערת איש ,והמערה כמו שפירשנו:
)לז( מוצק אחד  -כשם שיצק את הראשונה,
כן יצק את כולם .פירוש מבעל צורת הבית:
וזה מעשה המכונה ,עשה ארבעה אופני
נחושת ,שנאמר )פסוק ל( :וארבע אופני נחשת
למכונה האחת ,כצורת עגלה גדולה ,וקומת
האופן האחד ,אמה וחצי האמה .ומעשה
האופנים כמעשה אופן המרכבה ,אופן בתוך
אופן ,למען יוכל להוליכם אל אשר יהיה

הרוח והרצון להוליכם ,שמה יוליכם מבלי
שיצטרך להפכם אנה ואנה ,והמרחק שמאופן
לאופן ממזרח למערב ,ארבע אמות ,וכן
מצפון לדרום שהיא מרובעת ,לא ארוכה
כעגלות שלנו ,וזהו שאמר )פסוק כז( :ארבע
באמה ארך המכונה האחת ,וארבע באמה
רחבה ,ומקל עב וארוך נתחב בשני האופנים
שממזרח למערב הצפוניים ,וכן בשנים
הדרומיים וכן כמו באותן האופנים שבתוך
אלו ,היה מקל נתון ונתחב בשנים מהם
שמצפון לדרום המזרחיים ,וכן בשנים
המערביים ,ואלו המקלות קראם הכתוב
'ידות' ,זהו שאמר וידותיהם .ופירוש וגביהם,
הוא מרכזי האופנים שבתוכה סובבים
המקלות הללו ,ונקראים 'גב' ,לפי שהיא
הגובה שבאופן ,בשכבו על הארץ ,וכן כל
מרכז העיגול הוא הגובה שממנו ,לפי שכל
הצדדין נמשכין ממנו .ופירוש 'וחשוקיהם' ,הם
העיגולים החיצונים ,שמקשר חישוריהם שהם
העצים הדקים ,כמין זרועות הנתחבים
ונתונים מגב לחישוק ,והוא מלשון וחשוקיהם
כסף )שמות כז י( ,והוא הגלגל המגלגל על
הארץ ,ורגילין לעשות סביבו ברזל עגול,
ונקרא בלשון המשנה בפרק י"א דכלים )משנה
ג( :סובב של גלגל .וכאן לא היה צריך לסובב,
לפי שהוא כולו מנחושת' .ומסגרות' ,פירוש:
מין טבלאות עשוי להם על הידות לארבע
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נכנס ונתחב הכן ,שהוא כלי קבול המקבל
הכיור כשהכיור תחוב בכן ,והכן בתוך מחיצה
זו שעל העגלה ,והכן בתחתונה הוא עגול
בחצי האמה ,כשיעור גובה המחיצה שעל
הנקב העגול שבמכונה למעלה ,ועולה הכן
על המחיצה הזאת אמה ,וזה מה שאמר
)פסוק לא( :ופיהו מבית לכותרת ומעלה
באמה .ומעתה יש לנו שלש אמות קומת
המכונה ,שהאופן אמה וחצי ,והמחיצה
העגולה חצי אמה ,ואמה יוצא גובה הכן
מעליה ,והאמה הזאת היא מרובעת ,ולה
ארבע כתפות בארבע פינותיה ,וזהו שאמר
)פסוק לד( :וארבע כתפות אל וגו' המכונה
האחת מן המכונה כתפיה .לפי שהכיור הוא
למטה בשפולו משופע שיכנוס לתוך הכן,
וכדי שלא יפול אל תוכו יותר משיעור הנרצה,
לכך נעשו אלו הכתיפות ,שישאו ויסבלהו ,עד
כאן לשון צורת הבית:
)לח( ויעש עשרה כיורות  -כתיב )בדברי
הימים ב ד ו( :את מעשה העולה ידיחו בם:

רוחות בריבוע ,וזהו שאמר )פסוק לא(:
ומסגרותיהם מרובעות לא עגולות .והם
סוגרים העגלה מארבע רוחותיה ,לפיכך
נקראו מסגרות .ועל המסגרות הללו נסרים
מנחושת ,קראם הכתוב 'סרני נחשת' ,והיא
מלה מסורסת ,ועליהם ,כלומר :מבחוץ ולא
על גבם ,עשויה כמין שליבות סולם ,ומבין
שליבה לשליבה מסגרות ,ועליהם צורת בקר
וגו' .והיו הנסרים עולים מעל המסגרות עד
כנגד קומת האופנים ,ומשופעים והולכים
ככובע וכמין כיסוי שבעגלות צבים ,עד בואם
כנגד קומת האופן ,ושם נמשכין זה אל זה עד
שמכסין אותו ,זולת באמצעו למעלה אינן
מכסין ,אבל יש בהם נקב עגול ,רוחב עיגולו
אמה וחצי ,והכיסוי הזה נקרא 'כותרת',
והנקב שבו 'פי הכותרת' ,וזהו שאמר )שם(
ופיה עגול מעשה כן אמה וחצי האמה .וסביב
זה הנקב ,עולה מחיצה בגובה חצי אמה ,וזהו
שאמר )פסוק לה( :ובראש המכונה חצי אמה
קומה עגול סביב .ובתוך המחיצה הזאת,

כתובים

 -משלי פרק פרק כ' יד'-יח'

ֹאמר הַ ּקוֹ נֶה וְ אֹ זֵל לוֹ אָ ז יִ ְתהַ ָּלל:
ַרע ַרע י ַ

)יד(
נשתבח ונימר:

וכ ִלי יְ קָ ר שִׂ ְפ ֵתי ָד ַעת:
י ֵׁש זָהָ ב וְ ָרב ּ ְפנִ ינִ ים ּ ְ

)טו(
ומני דיקרא שפותא דידיעתא:

וב ַעד
ְלקַ ח ִּבגְ דוֹ ִּכי ָע ַרב זָר ּ ְ

)טז(
לחליוני ולא אפי נוכריתא משכניה:

נ ְָכ ִר ָ ּים

)יד( חברא לחבריה נאמר דקנית והידין
)טו( דאית דהבא וסוגעא דכיפי טבתא

הו:
}נָכְ ִריָּה{ חַ ְבלֵ ּ

יהו חָ צָ ץ:
ָע ֵרב לָ ִא ׁ
יש לֶ חֶ ם ׁ ָשקֶ ר וְ אַ חַ ר יִ ּ ָמלֵ א ִפ ּ

)יז(
הידין נתמלא פומיה חצצא:

)יז( עריב לגברא בלחמא רגלא ובתא

שה ִמ ְלחָ ָמה:
וב ַת ְח ּ ֻבלוֹ ת עֲ ֵׂ
ֲשבוֹ ת ְּב ֵעצָ ה ִתכּ וֹ ן ּ ְ
ַמח ׁ ָ

)יח(
ובמדברנותא מתעביד קרבא:

)טז( נסיב לבושיה מטול דעריב

)יח( מחשבתא בעצתא תתקן

רש"י
)יד( רע רע יאמר הקונה  -הקונה תורה ע"י
הדחק ויסורי רעבון אומר אוי לי על רעה
זאת והצרה הזאת וכשהולך לו מלא חכמה אז
יתהלל על הצער שנצטער .ואוזל לו  -והולך

לו:
)יז( ערב לאיש לחם שקר  -ניאוף אשת איש.
ואחר ימלא פיהו חצץ  -אבנים דקות וכן
ויגרס בחצץ )איכה ג(:
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)יח( מחשבות בעצה תכון ובתחבולות עשה
מלחמה  -אם באת להלחם כנגד השטן בא

משנה

בתחבולו' תשובה ותפלה ותענית:

– מנחות פרק ח'

ומן
חוצָ ה לָ אָ ֶרץִ ,מן הֶ חָ ָד ׁש ּ ִ
)א( ָּכל קָ ְר ְּבנוֹ ת הַ ִּצבּ ּור וְ הַ ּי ִָחידָּ ,ב ִאים ִמן הָ אָ ֶרץ ּ ִ
ומ ּ
ומן הָ אָ ֶרץ.
וש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ םֶ ׁ ,שאֵ ינָן ָּב ִאים אֶ ָּלא ִמן הֶ חָ ָד ׁש ּ ִ
חוץ ִמן הָ עֹמֶ ר ּ ְׁ
הַ יּ ׁ ָ
ָשןּ ,
ומזוֹ נִ יחָ ה ,אַ ְלפָ א
ֶהו מֻ ְבחָ רִ ,מ ְכ ָמס ּ ְ
וְ כֻ ָּלן אֵ ינָן ָּב ִאים אֶ ָּלא ִמן הַ ּמֻ בְ חָ ר .וְ אֵ יז ּ
יו
לַ ּסֹלֶ תְׁ .שנִ יָּה לָ הֶ ם ,חֲפָ ַריִ ם ַּב ִּב ְק ָעהָּ .כל הָ ָ
יו ְכ ׁ ֵשרוֹ ת ,אֶ ָּלא ִמ ָּכאן הָ ּ
אֲרצוֹ ת הָ ּ
יאים:
ְמ ִב ִ
רע"ב ) -א( כל קרבנות .מן החדש ומן
הישן  -במנחות קאמר :שאינן באים אלא מן
החדש  -בעומר כתיב )ויקרא כג( מנחה
חדשה ,ובשתי הלחם כתיב )שמות לד( בכורי
קציר חטים :ומן הארץ  -בעומר כתיב
)ויקרא כג( כי תבואו אל הארץ וגו' וקצרתם
את קצירה ,ובשתי הלחם כתיב )שם(
ממושבותיכם תביאו לחם :מכמס וזוניחה -
שמות של מקומות הן :אלפא לסולת  -סולת

שלהן ראשון ומובחר לכל הסלתות .כאל"ף זו
שהיא ראשונה לכל האותיות :אלפא  -זו
אל"ף בלשון יוני :שניה להן  -קרובה סלתה
להיות משובחת כסולת מכמס וזוניחה:
חפריים בבקעה  -שתי חפרים הן ,אחת
בהר ,ואחת בבקעה ,ואותה שבבקעה היא
שסולת שלה משובחת :כל הארצות  -של ארץ
ישראל היו כשרות .אלא שמכאן היו מביאים:

יאין לֹא ִמ ּ ֵבית הַ זְ ּבָ ִלים ,וְ לֹא ִמ ֵּבית הַ ּ ְׁשלָ ִחים ,וְ לֹא ִמ ֵּבית הָ ִאילָ ן.
)ב( אֵ ין ְמ ִב ִ
אשוֹ נָהּ ,ובַ ּ ְׁשנִ יָּה זוֹ ְר ָע ּה ק ֶֹדם
שה ,נ ָָרהּ ׁ ָשנָה ִר ׁ
הוא עוֹ ֶ ׂ
וְ ִאם הֵ ִביאָּ ,כ ׁ ֵשרֵ ּ .כיצַ ד ּ
הוא בוֹ ֵדק ,הַ גִּ זְ ָּבר ַמ ְכנִ יס
לַ ּ ֶפסַ ח ִׁש ְב ִעים יוֹ ם ,וְ ִהיא עוֹ ָ ׂשה ֹסלֶ ת ְמ ֻר ָּבהֵ ּ .כיצַ ד ּ
סולָ ה:
סולָ הַ ,עד ׁ ֶשיְ ּנִ יפֶ ּנָה .וְ ִאם ִה ְת ִל ָ
יעהְ ּ ,פ ּ
אֶ ת יָדוֹ ְלתוֹ כָ ּהָ .עלָ ה בָ ּה אָ בָ קְ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ב( אין מביאין  -עומר ושתי
הלחם :לא מבית הזבלים  -משדה שצריכה
לזבל .דשמא לא נזדבלה כל צרכה ונמצאו
פירותיה כחושים .אי נמי ,לפי שהזבל מבאיש
ומפסיד טעם הפרי :ולא מבית השלחים -
ארץ צמאה למים שפירותיה כחושים :ולא
מבית האילן  -מתבואה שבין האילנות.
שהאילנות הגדלים שם יונקים מקרקע
ומכחישים הזרעים :נרה  -חורש .לשון נירו
לכם ניר )ירמיה ד( :ובשניה זורעה  -בגמרא
מסיק ,דשנה ראשוה הוא נר כולה וזורע חציה
ומניח חציה ניר .וכן בשניה חורשה חולה

וזורע החצי שלא זרע אשתקד ,והחצי שזרע
אשתקד מניחה ניר .וכן בכל שנה זורע ניר של
אשתקד :כיצד בודק  -הסולת אם מנופה כל
צרכה אם לאו :עלה בידו אבק  -קמח דק.
וגרוע הוא :עד שיניפנה  -בנפה לעבור
האבק דק שנשאר בה :ואם התליעה  -הסולת
או החטה :פסולה  -והוא שהתליעה ברובה.
וילפינן לה לקמן סוף פרקין מדכתיב )במדבר
כח( תמימים יהיו לכם ומנחתם תמימים יהיו
לכם ונסכיהם ,שיהיו גם כן המנחות והנסכים
תמימים:

אול אוֹ מֵ רְׁ ,שנִ יָּה לָ הּ ֶרגֶב ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדןָּ .כל
)ג( ְּתקוֹ ָעה ,אַ ְלפָ א לַ ּ ׁ ֶש ֶמן .אַ ָּבא ׁ ָש ּ
יאין לֹא ִמ ֵּבית הַ זְ ּבָ ִלים,
יאין .אֵ ין ְמ ִב ִ
יו ְמ ִב ִ
יו ְכ ׁ ֵשרוֹ ת ,אֶ ָּלא ִמ ָּכאן הָ ּ
הָ אֲ ָרצוֹ ת הָ ּ
יאין
וְ לֹא ִמ ֵּבית הַ ּ ְׁשלָ ִחים ,וְ לֹא ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶש ּנִזְ ַרע ּ ֵבינֵיהֶ ם .וְ ִאם הֵ ִביאָּ ,כ ׁ ֵשר .אֵ ין ְמ ִב ִ
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רו בַ ּ ַמיִ ם ,וְ לֹא ִמן
סול .אֵ ין ְמ ִב ִ
אָ נְ ּ ִפ ְ
יאין ִמן הַ ּגַ ְרגְּ ִרים ׁ ֶשנִּ ְׁש ּ
יקנוֹ ן .וְ ִאם הֵ ִביאָ ּ ,פ ּ
סול:
בושים ,וְ לֹא ִמן הַ ּ ְׁש ּ ִ
הַ ְּכ ּ ִׁ
לוקין .וְ ִאם הֵ ִביא ּ ָפ ּ
רע"ב ) -ג( תקועה  -עיר ששמה תקועה
כדכתיב )שמואל ב יד( וישלח יואב תקועה:
אלפא לשמן  -השמן שלה ראשון ומובחר
לשמנים .כאל"ף זו שהיא ראשונה לאותיות:

אנפיקנון  -שמן העשוי מזיתים שלא הביאו
שליש בישולן ,והוא מר מאד :שנשרו במים -
שהמים מקלקלים את השמן:

ֹאש
אשוֹ ן ְמגַ ְרגְּ רוֹ ְּבר ׁ
לשה ְׁש ָמנִ ים .הַ זַּיִ ת הָ ִר ׁ
לשה ְׁש ׁ ָ
ֵיתיםּ ,ובָ הֶ ן ְׁש ׁ ָ
לשה ז ִ
)ד( ְׁש ׁ ָ
ְ
אשוֹ ן.
הודה אוֹ ֵמרְ ,ס ִביבוֹ ת הַ ּ ַסל .זֶה ִר ׁ
הַ זַּיִ ת וְ כוֹ ֵת ׁש וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ך הַ ּ ַסלַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ישי.
הודה אוֹ ֵמרָּ ,באֲבָ נִ ים .זֶה ׁ ֵשנִ י .חָ זַר וְ טָ חַ ן וְ ָט ַען ,זֶה ְׁש ִל ִׁ
ָט ַען ַּב ּקוֹ ָרהַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
ֹאש הַ ּגָ ג ,וְ כוֹ ֵת ׁש
אשוֹ ן לַ ּ ְמנוֹ ָרה ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר לַ ּ ְמנָחוֹ ת .הַ זַּיִ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י ְמגַ ְרגְּ רוֹ ְּבר ׁ
הָ ִר ׁ
ְ
אשוֹ ןָ .ט ַען ַּב ּקוֹ ָרה,
הודה אוֹ ֵמרְ ,ס ִביבוֹ ת הַ ּ ַסל .זֶה ִר ׁ
וְ נוֹ תֵ ן ְלתוֹ ך הַ ּ ַסלַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אשוֹ ן
ישי .הָ ִר ׁ
הודה אוֹ מֵ רָּ ,באֲבָ נִ ים .זֶה ׁ ֵשנִ י .חָ זַר וְ טָ חַ ן וְ טָ ַען ,זֶה ְׁש ִל ִׁ
ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
ישי ,עוֹ ְטנוֹ ְּבתוֹ ך הַ ַּביִ ת ַעד ׁ ֶשיִ ּ ְלקֶ ה,
לַ ּ ְמנוֹ ָרה ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר לַ ּ ְמנָחוֹ ת .הַ זַּיִ ת הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ְ
הודה אוֹ ֵמר,
ֹאש הַ ּגָ ג ,וְ כוֹ ֵת ׁש וְ נוֹ ֵתן ְלתוֹ ך הַ ּ ַסלַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ומנַגְּ בוֹ ְּבר ׁ
הו ּ ְ
ּ ַ
ומעֲ לֵ ּ
הודה אוֹ ֵמרָּ ,באֲבָ נִ ים .זֶה ׁ ֵשנִ י.
אשוֹ ןָ .ט ַען ַּב ּקוֹ ָרהַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
ְס ִביבוֹ ת הַ ּ ַסל .זֶה ִר ׁ
אשוֹ ן לַ ּ ְמנוֹ ָרה ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר לַ ּ ְמנָחוֹ ת:
ישי .הָ ִר ׁ
חָ זַר וְ ָטחַ ן וְ ָט ַען ,זֶה ְׁש ִל ִׁ
רע"ב ) -ד( שלשה זיתים  -שלש פעמים
בשנה מלקטים את הזיתים .ובהן שלשה
שמנים ,בכל פעם יש שלשה מינים שמן :הזית
הראשון  -פעם ראשונה שמלקט :מגרגרו
בראש הזית  -מלקט גרגרים שבן בראש
הזית ,שהן מתבשלים תחלה לפי שהחמה
זורחת עליהן ומבשלתן :לתוך הסל  -ומסתנן
ויוצא והכלי תחת הסל לקבל השמן :ר' יהודה
אומר סביבות דופני הסל  -נותן את הזיתים,
והשמן זב דרך הדפנות ונופל לשולי הסל
ומשם מסתנן ויוצא ונמצא מזוקק .שהפסולת
נשאר מדובק בדופני הסל .אבל לא יתנם
בשולי הסל מפני שמתערב בו שמן ושמרים
ויוצאים ונמצא שמן עכור .והשמן הזב מאליו
בלא שום טעינה נקרא שמן ראשון של הזית
הראשון :טען בקורה  -זיתים שבסל :ר'
יהודה אומר באבנים  -ולא בקורה .שהקורה
כבדה ומוציאה את השמרים :חזר וטחן -

ברחים ,את הזיתים שתחת הקורה :וטוען -
אחר כך הקורה :הראשון למנורה  -דבעינן
שמן זית זך :והשאר כשר למנחות  -דלא
כתיב בהו זך :הזית השני  -פעם שניה
כשמלקט את שנמצאים מבושלים עתה:
מגרגרו בראש הגג  -מלקט הגרגרין
הסמוכים לגג .שזיתיהן היו סמוכים לגגותיהן.
ואותן מתבשלים בשניה :הראשון  -שיצא
קודם טעינה ,כשר למנורה :הזית השלישי -
שמתלקט פעם שלישית ,אין מתבשלים לעולם
כל צרכן ,שהן ענפים שתחת הגג שאין חמה
מגעת בהם :עוטנו  -לשון מעטן של זיתים.
שהיא הגומא שמניחים בה הזיתים כדי
שיתעפשו שם .ולשון מקרא הוא ,עטיניו
מלאו חלב )איוב כא( :שילקה  -שיתעפש:
ומנגבו בראש הגג  -דמתוך שהוא צבור
ומכונס במקום אחד ארבעה וחמשה ימים ,זב
מאליו מוהל שאינו יפה ,לפיכך צריך לנגבו:

אשוֹ ן ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ֵשנִ י,
אשוֹ ן וְ הָ ִר ׁ
נו .הַ ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָּב ִר ׁ
אשוֹ ן ,אֵ ין ְל ַמ ְעלָ ה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָּב ִר ׁ
)ה( הָ ִר ׁ
ישי
ישיָ ׁ ,שוִ ין .הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ַּב ּ ְׁש ִל ִׁ
אשוֹ ן וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ֵשנִ י וְ הָ ִר ׁ
ישי ׁ ֶש ָּב ִר ׁ
ׁ ָשוִ ין .הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
נו .אַ ף
ישי ׁ ֶש ַּב ּ ְׁש ִל ִׁ
ישיָ ׁ ,שוִ ין .הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ֵשנִ י וְ הַ ּ ׁ ֵשנִי ׁ ֶש ַּב ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי ,אֵ ין ְל ַמ ּ ָטה ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ְ
נו ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת זָךָ ,מה ִאם הַ ּ ְמנוֹ ָרה ׁ ֶשאֵ ינ ָּה לַ אֲ ִכילָ ה,
יו בַ ִ ּדין ׁ ֶשיִ ּ ְטעֲ ּ
הַ ּ ְמנָחוֹ ת הָ ּ
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ה'
נו ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת ז ְָך.
עונָה ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת ז ְָך ,הַ ּ ְמנָחוֹ ת ׁ ֶשהֵ ן לַ ֲא ִכילָ ה ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשיִ ּ ְטעֲ ּ
ְט ּ
מוד לוֹ ַמר )שמות כז( ,ז ְָך ָּכ ִתית לַ ּ ָמאוֹ ר ,וְ לֹא ז ְָך ָּכ ִתית לַ ּ ְמנָחוֹ ת:
ּ ַת ְל ּ
רע"ב ) -ה( שוין  -לאו לכל מילי שוין,
דהא בכולהו תנן הראשון למנורה והשאר
למנחות ,אלא שוין למנחות קאמר .ומשום
דקיימא לן בכל מקום מבחר נדריך ,שיביא מן
המובחר ,קא משמע לן השתא שהראשון

שבשני והשני שבראשון שוין .אם יש לו מנחה
להביא ויש לו משניהם ,מאיזה שירצה יביא.
אבל אם יש לו משלישי שבראשון ומראשון
שבשני ,יביא מנחתו מראשון שבשני שהוא
מובחר:

טולַ יִ ם אַ ְלפָ א לַ יָּיִ ןְׁ .שנִ ּיָה לָ הֶ ןֵ ּ ,בית
יאין אֶ ת הַ יַּיִ ןְ ,ק ּ ַ
יו ְמ ִב ִ
)ו( ּ ִ
רותיִ ם וְ הַ ּ ּ
ומ ּנַיִ ן הָ ּ
יו כְ ׁ ֵשרוֹ ת ,אֶ ָּלא
ִר ּ ָמה ּובֵ ית לָ בָ ן ָּבהָ רְ ּ ,
וכפַ ר ִסגְ נָה בַ ִּב ְק ָעהָּ .כל הָ אֲ ָרצוֹ ת הָ ּ
יאין ,לֹא ִמ ֵּבית הַ זְ ּבָ ִלים ,וְ לֹא ִמ ּ ֵבית הַ ּ ְׁשלָ ִחין ,וְ לֹא
יאין .אֵ ין ְמ ִב ִ
יו ְמ ִב ִ
ִמ ָּכאן הָ ּ
יוסטוֹ ן .וְ ִאם הֵ ִביא,
יאין אֵ ִל ּ ּ ְ
ִמ ּ ַמה ּ ׁ ֶש ּנִזְ ַרע ּ ֵבינֵיהֶ ן .וְ ִאם הֵ ִביאָּ ,כ ׁ ֵשר .אֵ ין ְמ ִב ִ
יאין ,לֹא ָמתוֹ ק,
ירין .אֵ ין ְמ ִב ִ
ָשןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי .וַ חֲכָ ִמים ַמ ְכ ִׁש ִ
יאין י ׁ ָ
ָּכ ׁ ֵשר .אֵ ין ְמ ִב ִ
יאין ִמן הַ ָ ּד ִל ּיוֹ ת ,אֶ ָּלא ִמן
סול .אֵ ין ְמ ִב ִ
וְ לֹא ְמעֻ ּ ׁ ָשן ,וְ לֹא ְמבֻ ּ ׁ ָשל .וְ ִאם הֵ ִביאָ ּ ,פ ּ
בודים:
ומן הַ ְּכ ָר ִמים הָ עֲ ּ ִ
הָ רוֹ גְ ִל ּיוֹ ת ּ ִ
רע"ב ) -ו( קרותים והטולים  -שם
מקומות הם :אליוסטין  -יין מתוק מחמת
השמש ,שתלו הענבים בשמש למתקן .שמש
בלשון יון יוסטן :יין ישן  -שעברו עליו שנים
עשר חודש ,עובר אדמימותו ,והכתוב אומר
)משלי כג( אל תרא יין כי יתאדם ,אלמא
בשעת אדמימותו מובחר הוא :לא מתוק -
כשהוא מתוק מחמת עצמו .דאילו מחמת
שמש ,הא תנא רישא אליוסטין אם הביא

כשר .פירוש אחר ,תירוש שלא עברו עליו
ארבעים יום .וראשון עיקר :מן הדליות  -מן
הגפנים המודלות על גבי כלונסות וקנים
גבוהים מן הארץ :אלא מן הרגליות -
מגפנים ששוכבות על גבי קרקע בין רגלי בני
האדם .שאינן מודלות :העבודים  -שנעבדו
שתי פעמים בשנה ,שחופרים סביבות הגפנים
להפך הקרקע שבשרשיהן ועושין בהן גומות
להשקותן ,וזוהי עבודתן:

יו כוֹ נְ ִסים אוֹ תוֹ ַּבחֲצָ ִבים גְּ דוֹ ִלים ,אֶ ָּלא ְבחָ ִב ּיוֹ ת ְק ַט ּנוֹ ת .וְ אֵ ינוֹ ְמ ַמ ֵּלא
)ז( לֹא הָ ּ
אֶ ת הֶ חָ ִב ּיוֹ ת ַעד ּ ִפיהֶ םְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א ֵריחוֹ נוֹ ֵדף .אֵ ינוֹ ֵמ ִביא ,לֹא ִמ ּ ִפיהָ ִ ,מ ּ ְפנֵי
ומאֶ ְמצָ ָע ּה.
יש ּה ּ ֵ
הַ ְ ּק ָמ ִחין .וְ לֹא ִמ ּ ׁש ּולֶ יהָ ִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ּ ְׁש ָמ ִרים .אֶ ָּלא ֵמ ִביא ִמ ּ ְׁש ִל ׁ ָ
יש ַּב ּקָ נֶהַ .ר ִּבי
הוא בוֹ ֵדק ,הַ גִּ זְ ָּבר יוֹ ׁ ֵשב וְ הַ ּקָ נֶה ְביָדוֹ  ,ז ַָרק אֶ ת הַ גִּ יד וְ ִה ִ ּק ׁ
ּ ֵכיצַ ד ּ
ֶאֱמר )במדבר כח(,
סולֶ ׁ ,ש ּנ ַ
יוֹ סֵ י ְּב ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמר ,יַיִ ן ׁ ֶש ָעלָ ה בוֹ ְק ָמ ִחיןָ ּ ,פ ּ
יו לָ כֶ ם וְ נִ ְס ּ ֵכיהֶ ם:
ומנְ חָ ָתםְּ ,ת ִמ ִ
יו לָ כֶ ם ּ ִ
ְּת ִמ ִ
ימים יִ ְה ּ
ימין יִ ְה ּ
רע"ב ) -ז( בחצבים גדולים  -שהכלים
הגדולים פוגמים טעם היין :כדי שיהא ריחו
נודף  -כשהחבית מלאה ,יוצא הריח לחוץ
ואינו נודף :קמחין  -כמין גרגרים דקים
לבנים שעולים על פני היין דומין לקמח:
ומאמצעה  -משים ברזא באמצע החבית:
קנה  -אמת המדה שהיתה רגילה להיות ביד
הגזבר :זרק את הגיד והקיש בקנה  -כלומר
כשזורק היין הגיד של שמרים ,שמתחילים
השמרים לצאת ,הקיש הגזבר בקנה שבידו

ודחהו שלא יכנס בכלי שיש בו היין .ורבותי
פירשו ,הקיש בקנה שבידו לרמוז אל מושך
היין מן החבית שיסתום החבית בברזא ,ולא
היה אומר לו סתום ,לפי שהדבור קשה ליין.
והכי מפרש ליה בגמרא :ר' יוסי בר' יהודה
אומר יין שעלו בו קמחין פסול  -ואין הלכה
כר' יוסי בר' יהודה .וכל הני דאמרינן
במתניתין שהן פסולים ,בין בסולת ובין בשמן
ובין ביין ,אם עבר והקדישן ,מכין אותו
צמכות מרדות מדבריהם ,כדין המקדיש בעל
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ה'
מום למזבח שהוא לוקה מן התורה ,מדכתיב
בבעל מום לא תקריבו ,ואמרו בסיפרא ,אין
לא תקריבו אלא לא תקדישו .וכשם שהיו
מביאים הסולת והיין והשמן ממקומות

גמרא

מובחרים .ידועים .כדתנן במתניתין ,כך היו
מביאים הקרבנות ממקומות ידועים ,אילים
ממואב ,כבשים מחברון ,עגלים משרון,
גוזלות דהיינו תורים ובני יונה מהר המלך:

– מנחות דף כט' ע"ב

אמר רבא שבעה אותיות צריכות שלשה זיונין ואלו הן שעטנ"ז ג"ץ אמר
רב אשי חזינא להו לספרי דווקני דבי רב דחטרי להו לגגיה דחי"ת ותלו
ליה לכרעיה דה"י חטרי להו לגגיה דחי"ת כלומר חי הוא ברומו של עולם
ותלו ליה לכרעיה דה"י כדבעא מיניה רבי יהודה נשיאה מר' אמי מאי
דכתיב בטחו ביי' עדי עד כי ביה יי' צור עולמים אמר ליה כל התולה
בטחונו בהקב"ה הרי לו מחסה בעולם הזה ולעולם הבא אמר ליה אנא
הכי קא קשיא לי מאי שנא דכתיב ביה ולא כתיב יה כדדרש ר' יהודה בר
ר' אילעאי אלו שני עולמות שברא הקב"ה אחד בה"י ואחד ביו"ד ואיני
יודע אם העולם הבא ביו"ד והעולם הזה בה"י אם העולם הזה ביו"ד
והעולם הבא בה"י כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם אל
תקרי בהבראם אלא בה"י בראם ]הוי אומר העולם הזה בה"י והעולם הבא
ביו"ד[ ומפני מה נברא העולם הזה בה"י מפני שדומה לאכסדרה שכל
הרוצה לצאת יצא ומ"ט תליא כרעיה דאי הדר בתשובה מעיילי ליה
וליעייל בהך לא מסתייעא מילתא כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי
דכתיב אם ללצים הוא יליף ולענוים יתן חן בא לטהר מסייעין אותו בא
לטמא פותחין לו ומ"ט אית ליה תאגא אמר הקב"ה אם חוזר ]בו[ אני
קושר לו קשר מפני מה נברא העולם הבא ביו"ד מפני שצדיקים שבו
מועטים ומפני מה כפוף ראשו מפני שצדיקים שבו כפוף ראשיהם מפני
מעשיהן שאינן דומין זה לזה:
רש"י על הגמרא
שלשה זיונין  -ג' תגין קטנים בכל אחת בשין
רגל השמאלית וכן בעין בראש הרגל הפנימי
וכן כולם ואותם ג' תגין אחד נוטה לימין
ואחד נוטה לשמאל ואחד למעלה :שעטנז גץ
 והוא הדין לצדיק כפופה ולנון פשוטה:דווקני  -שמדקדקים לעשות כתב מיושר:
חטרי לגגיה דחית  -לגגו של חית עושין
למעלה כעין חוטר כזה כלומר הקב"ה חי
שוכן ברומו של עולם חי"ת היינו חי :ותלו

כרעיה דה"י  -רגל הפנימי של ה"י תלוי
באויר ואינו דבוק לגגו :הוה לו מחסה -
דהיינו הכי משמע על שבטחו ביי' עדי עד
הוו להם ביה יי' מחסה צור מעוז לעולמים:
אחת בה"י ואחת ביו"ד  -חלק את שמו
והטיף מכל אות ג' טיפין ומאותן טיפין נעשו
מים ואש ואויר וכל העולם כולו וכן כתוב
בספר יצירה :שדומה לאכסדרה  -שפתוח
מתחתיו :שכל הרוצה לצאת  -ממנו לתרבות
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ה'
רעה יוצא :מעלין ליה  -בפתח העליון בין
רגל שבתוכו לגגו :ולעיילו בהך  -פתח
התחתון דנפיק ביה :לא מסתייעא מילתא -
דהבא ליטהר בעי סיוע מפני יצר הרע הלכך
עבדי ליה סיוע פתח יתירה :הוא יליץ -
)אותו( כלומר פותח לו להיות לץ :מסייעין

זוהר

אותו  -אלמא בעי סיוע :אית ליה תגא -
לה"י כתר קטן בסוף גגו דה"י :מעשיהם אין
דומין כו'  -וכבודו של זה גדול משל זה
משום הכי ראשיהם כפופים דמתבייש
מחבירו:

– ויקהל דף ריט' ע"א

ּ ָתא ֲחזֵי ַמה ְּכ ִתיבִ ,מזְ ּ ֵבחַ ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרתֵ ּ .כיוָ ן ִ ּד ְכ ִּתיב ִמזְ ּ ֵבחַ  ,א ֲַמאי ִא ְק ֵרי
תו,
אֲתר ְלאַ ְק ְט ָראְּ ,כ ָמה ְ ּדעֲ בַ ד אַ ֲהרֹןּ ּ .
ִמ ְקטַ ר ְקט ֶֹרת .אֶ ָּלא ְּבגִ ין ְ ּדנ ְַטלֵ י ֵמהַ אי ָ
ִמזְ ּ ֵבחַ ִאצְ ְט ִר ְ
הוא ְקט ֶֹרת ,וְ ַעל ָ ּדא ִמ ְק ַטר ְקט ֶֹרת.
יך ְלאַ ְק ְט ָרא ְלקַ ְ ּד ׁ ָשא לֵ ּ
יה ְּבהַ ּ
אֲתר
גומוֹ ְ ,לאַ ְק ְט ָרא ְקט ֶֹרתְּ ,דהָ א אָ ִסיר ְלאַ ְק ְט ָרא ַּב ָ
תוִ ,מ ְק ַטר ְקט ֶֹרתְּ ,כ ַת ְר ּ ּ
ּ ּ
אַ ח ֲָרא ְקט ֶֹרתַּ ,בר ִמ ּ ַמ ְח ּ ָתה) .נ"א ממחתה דיום הכפורים(:
ּ ָתא ֲחזֵי ,הַ אי ַמאן ְ ּד ִדינָא ָר ִדיף אֲבַ ְת ֵריהּ ִ ,אצְ ְט ִר ְ
ולאָ ָתבָ א קַ ּ ֵמי
יך ְלהַ אי ְקט ֶֹרתְ ּ ,
ֵיהּ ,ובְ הַ אי וַ ַ ּדאי ִמ ְס ּ ַת ְ ּל ִקין
יהו ְל ִא ְס ּ ַת ְ ּלקָ א ִ ּדינִ ין ִמ ּנ ּ
יהְּ ,דהָ א ִס ּ ּ ָ
אר ּ
ָמ ֵ
יועא ִא ּ
וב ַר ְמ ׁ ָשא,
הוא ָרגִ יל ְּבהַ איְ ,לאַ ְד ְּכ ָרא ְּת ֵרין זִ ְמנִ ין ְּביוֹ ָמאְּ ,בצַ ְפ ָרא ּ ְ
ִמ ּנ ּ
ֵיהִ ,אי ּ
יהו
וכ ִתיב ּ ֵבין הָ ַע ְר ַּביִ ם י ְַק ִט ֶ
ִ ּד ְכ ִּתיב ְקט ֶֹרת סַ ּ ִמים ַּבבּ ֹקֶ ר בַ בּ ֹקֶ ר ּ ְ
יר ּנָה .וְ ָדא ִא ּ
יומא ְ ּד ָע ְל ָמא ּ ָת ִדירּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמות ל( ְקט ֶֹרת ּ ָת ִמיד ִל ְפנִ י יְ ָי ְלדוֹ רוֹ ֵתיכֶ ם וַ ַ ּדאי
ִק ּ ָ
ילא:
יומא ְ ּד ָע ְל ָמא ְל ֵע ָּ
יומא ְ ּד ָע ְל ָמא ְל ַת ּ ָתא ,וְ ִק ּ ּ ָ
הוא ִק ּ ָ
ּ
ילא ׁ ַש ְריָין
אֲתר ְ ּדלָ א ִא ְד ַּכר ְּבכָ ל יוֹ ָמא עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְקט ֶֹרתּ ִ ,דינִ ין ִ ּד ְל ֵע ָּ
ָ
הוא
ְּבהַ ּ
יהְּ .בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיבְ ,קט ֶֹרת
יה ,וְ ַע ּ ִמין אַ ח ֲָרנִ ין ׁ ַש ְל ִטין ָעלֵ ּ
יאו ּ ֵב ּ
ּ ֵב ּ
יהּ ,ומוֹ ָתנִ ין סַ גִ ּ
ולחָ נִ ין אַ ח ֲָרנִ ין,
ימא ִל ְפנֵי יְ ָי ,י ִַּתיר ִמ ָּכל ּפ ּ ְ
יהו קַ יְ ּ ָ
ּ ָת ִמיד ִל ְפנֵי יְ ָי'ָ ּ .ת ִמיד ִא ּ
ְ
הוא ,י ִַּתיר
הוא י ִ ַּקיר וְ חָ ִביב קַ ּ ֵמי ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יהו עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְקט ֶֹרתּ ְ ,ד ּ
ח ֲִביבָ א ִא ּ
יהי ְמ ַע ְ ּליָיא
עותין )נ"א ועובדין( ְּד ָע ְל ָמא .וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ִ ּדצְ לוֹ ָתא ִא ִ
ור ּ ִ
ולחָ נִ ין ּ ְ
ִמ ָּכל ּפ ּ ְ
ְ
הוא י ִ ַּקיר וְ חָ ִביב קָ ֵמי ּ ְ
הוא:
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ִמכּ ָֹּלא ,עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְקט ֶֹרת ּ
אֲתר
ינו לָ ּה ַּב ָ
ּ ָתא ֲחזֵיַ ,מה ּ ֵבין צְ לוֹ ָתא ְלעוֹ בָ ָדא ִ ּד ְקט ֶֹרת .צְ לוֹ ָתא אַ ְת ִק ּ
ינון קָ ְר ְּבנִ ין ַ ּדהֲ ווֹ ַע ְב ִ ּדין יִ שְׂ ָראֵ ל ,לָ או
ְּדקָ ְר ְּבנִ יןַּ ,דהֲ ווֹ ַעבְ ֵדי יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ כָ ל ִא ּ ּ
קונָא
יבין ִּכ ְק ֹ
ינון ח ֲִׁש ִ
יהו ִּת ּ ּ
תו ַמה ּ ֵבין הַ אי ְלהַ אי .אֶ ָּלא צְ לוֹ ָתא ִא ּ
ט ֶרת .וְ ּ
ִא ּ ּ
ְ
ְלאַ ְת ְקנָא ַמה ְ ּד ִאצְ ְט ִריךְ ,קט ֶֹרת ָע ִביד י ִַּתירְ ,מ ַת ּקֵ ין וְ קָ ִׁשיר ִק ְׁש ִרין ,וְ ָע ִביד
זוהֲמא וְ ִא ְיד ּ ֵכי ַמ ְׁש ְּכנָא ,וְ ֹכ ָּלא ִא ְתנְ ִהיר
יהו ְ ּדאַ ְע ַּבר ּ ָ
ירו י ִַּתיר ִמכּ ָֹּלאַ ּ .
ומאן ִא ּ
נְ ִה ּ
וְ ִא ְת ּ ָת ּקַ ן וְ ִא ְתקָ ּ ׁ ַשר ַּכח ֲָדא:
וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעינָן ְלאַ ְק ְ ּד ָמא עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְקט ֶֹרת ִלצְ לוֹ ָתאְּ ,בכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא,
קונָא ְ ּד ֹכ ָּלאְּ ,בכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמאְּ .כגַ וְ ונָא
ְלאַ ְע ְּב ָרא ּ ָ
יהו ִּת ּ ּ
זוהֲמא ֵמ ָע ְל ָמאּ ְ ,ד ִא ּ
ְ
הוא:
יה ּ ְ
הוא קָ ְר ָּבנָא ח ֲִביבָ א ְ ּד ִא ְת ְר ֵעי ּ ֵב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ ּדהַ ּ
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חק לישראל – פרשת ויקהל יום ה'
ֹשה קַ ח ְל ָך סַ ּ ִמים נָטָ ף וְ גוֹ ' אַ ף ַעל
ֹאמר יְ ָי אֶ ל מ ׁ ֶ
ֹשה )שמות ל( וַ יּ ֶ
ַמה ְּכ ִתיב ְּבמ ׁ ֶ
יה .אֶ ָּלא
מוהָ  ,אֲבָ ל ַמאי ְׁשנָא ְּבעוֹ בָ ָדא ָ ּדא י ִַּתיר ִמ ָּכל ַמה ְ ּדאָ ַמר לֵ ּ
ּגַ ב ְ ּדאוֹ ְק ּ
ְ
ְ
ָאותא ְ ּדבַ ְעלָ ּה
ולתוֹ ַע ְל ּ ָתךְּ .בגִ ין ְ ּדכַ ד ִא ְּת ָתא ִא ְת ַד ְּכאַ ת ,הֲ נ ּ ָ
קַ ח ְל ָך ,לַ הֲ נָאָ ָתך ּ ְ
זוהֲמאְ ,ל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא ִא ְּת ָתא ְּבבַ ְעלָ ּה.
יהו .וְ ָרזָא ָ ּדא קַ ח ְל ָך סַ ּ ִמיםְ ,לאַ ְע ְּב ָרא ּ ָ
ִא ּ
ֹשה:
יה )דף רי"ט ע"ב( ְּדמ ׁ ֶ
חולָ קֵ ּ
ַז ָּכאָ ה ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ב'
)ה( ובשבתות ובימים טובים מתפלל שבע ברכות בכל תפלה ותפלה מארבע תפלות של
אותו היום שלש ראשונות ושלש אחרונות וברכה אמצעית מעין אותו היום בשבתות
חותמין בברכה אמצעית מקדש השבת וברגלים חותם בה מקדש ישראל והזמנים ואם
היה שבת ויום טוב חותמים בה מקדש השבת וישראל והזמנים בראש השנה חותמין בה
מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזכרון ואם היה שבת חותם בה מלך על כל
הארץ מקדש השבת וישראל ויום הזכרון:
)ו( במה דברים אמורים בתפלת ערבית ושחרית ומנחה אבל תפלת המוספין של ראש
השנה מתפלל תשע ברכות שלש ראשונות ושלש אחרונות של כל יום ושלש אמצעיות
ראשונה מן האמצעיות ענינה מלכיות שנייה זכרונות שלישית שופרות וחותם בכל אחת
מהן מעניינה:

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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