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חק לישראל – פרשת שמיני ליל שישי
תורה -

ויקרא פרק י'

הוא אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר ִּב ְקרֹבַ י אֶ ּקָ ֵד ׁש וְ ַעל ּ ְפנֵי
ֹאמר ׁ ֶ
)ג( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל אַ ֲהרֹן ּ
הוא ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה לֵ אמֹר
ֶׁ
ֹאמר
כָ ל הָ ָעם אֶ ּ ָכבֵ ד וַ יִ ּ ּד ֹם אַ הֲ רֹן) :ג( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן ּ
ִּב ְקרֹבַ י אֶ ּקָ ֵד ׁש וְ ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ ָעם אֶ ָּכבֵ ד וַ יִ ּ ּדֹם אַ הֲ רֹן:

ימר
ֹשה ְלאַ הֲ רֹן הוּא ִדי ַמ ִ ּליל יְ ָי ְל ֵמ ַ
אֲמר מ ׁ ֶ
)ג( וַ ַ

ְּבקָ ִריבַ י ִא ְתקַ ַ ּד ׁש וְ ַעל אַ ּ ֵפי כָ ל ַע ּ ָמא ִא ְתי ַּקָ ר ו ְּׁש ִתיק אַ הֲ רֹן:

ֹאמר אֲלֵ הֶ ם
ישאֵ ל וְ אֶ ל אֶ ְלצָ פָ ן ְּבנֵי עֻ זִ ּיאֵ ל ּדֹד אַ ֲהרֹן וַ יּ ֶ
משה אֶ ל ִמ ׁ ָ
ֶׁ
)ד( וַ יִ ּ ְק ָרא
משה אֶ ל
ֶׁ
חנֶה) :ד( וַ יִ ּ ְק ָרא
חוץ לַ ּ ַמ ֲ
או אֶ ת אֲחֵ יכֶ ם ֵמאֵ ת ּ ְפנֵי הַ ּק ֶֹד ׁש אֶ ל ִמ ּ
בו שְׂ ּ
ִק ְר ּ
או אֶ ת אֲחֵ יכֶ ם מֵ אֵ ת ּ ְפנֵי
ישאֵ ל וְ אֶ ל אֶ ְלצָ פָ ן ְ ּבנֵי עֻ זִ ּיאֵ ל ּדֹד אַ הֲ רֹן וַ ּי ֶ
ִמ ׁ ָ
בו שְׂ ּ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם ִק ְר ּ
ישאֵ ל ו ְּלאֶ ְלצָ פָ ן ְּבנֵי עֻ זִ ּיאֵ ל אַ ח אֲ בו ִּהי ְדאַ הֲ רֹן וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן
ֹשה ְל ִמ ׁ ָ
חנֶה) :ד( ו ְּק ָרא מ ׁ ֶ
חוץ לַ ּ ַמ ֲ
הַ ּק ֶֹד ׁש אֶ ל ִמ ּ
יתא:
קֳדם אַ ּ ֵפי ק ּו ְד ׁ ָשא ְל ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
ְק ִריב ּו טוּל ּו יָת אֲ חוּכוֹ ן ִמן ָ

בו
ֶׁ
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר
משה) :ה( וַ יִ ּ ְק ְר ּ
בו וַ יִ ּ ּ ָ ׂשאֻ ם ְּבכֻ ּתֳ נ ָֹתם אֶ ל ִמ ּ
)ה( וַ יִ ּ ְק ְר ּ
משה) :ה( ו ְּק ִריב ּו וּנְ ָטלֻ ּנוּן ְּב ִכ ּתֻ ּנֵיהוֹ ן ְל ִמ ָּב ָרא
ֶׁ
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר
וַ יִ ּ ּ ָ ׂ
שאֻ ם ְּבכֻ ּתֳ נ ָֹתם אֶ ל ִמ ּ
ֹשה:
יתא ְּכ ָמא ִדי ַמ ִ ּליל מ ׁ ֶ
ְל ַמ ְׁש ִר ָ

עו
ית ָמר ָּבנָיו ָר ׁ ֵ
ול ִא ָ
ולאֶ ְל ָעזָר ּ ְ
משה אֶ ל אַ ֲהרֹן ּ ְ
ֶׁ
ֹאמר
)ו( וַ יּ ֶ
אשיכֶ ם אַ ל ִּת ְפ ָר ּ
תו וְ ַעל ָּכל הָ ֵע ָדה יִ ְקצֹף וַ אֲ חֵ יכֶ ם ָּכל ּ ֵבית
ִּ
ֹמו וְ לֹא ָתמֻ ּ
ובגְ ֵדיכֶ ם לֹא ִתפְ ר ּ
ולאֶ ְל ָע ָזר
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן ּ ְ
ֶׁ
ֹאמר
ש ַרף יְ הֹוָ ה) :ו( וַ יּ ֶ
ֲשר ָ ׂ
יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְבכּ ּו אֶ ת הַ ּ ְׂש ֵרפָ ה א ׁ ֶ
תו וְ ַעל ָּכל הָ ֵע ָדה יִ ְקצֹף
עו ּ ִ
ית ָמר ָּבנָיו ָר ׁ ֵ
ול ִא ָ
ְּ
ֹמו וְ לֹא ָתמֻ ּ
ובגְ ֵדיכֶ ם לֹא ִת ְפר ּ
אשיכֶ ם אַ ל ִּת ְפ ָר ּ
ֹשה ְלאַ הֲ רֹן ו ְּלאֶ ְל ָעזָר
אֲמר מ ׁ ֶ
ש ַרף יְ הֹוָ ה) :ו( וַ ַ
וַ אֲחֵ יכֶ ם ָּכל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְבכּ ּו אֶ ת הַ ּ ְׂש ֵרפָ ה אֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
ישיכוֹ ן לָ א ְת ַרבּ וּן ּ ֵפרו ַּע ו ְּלבו ׁ ֵּשיכוֹ ן לָ א ְתבַ זְ ּעוּן וְ לָ א ְתמוּתוּן וְ ַעל ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא יְ הֵ י רוּגְ ָזא
ית ָמר ְּבנוֹ ִהי ֵר ׁ ֵ
ו ְּל ִא ָ
וַ אֲחֵ יכוֹ ן ָּכל ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְבכּ וּן יָת יְ ִק ְד ּ ָתא ִּדי אוֹ ִקיד יְ ָי:

תו ִּכי ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת יְ הֹוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם וַ יַּעֲ שׂ ּו
) ז( ּ ִ
או ּ ֶפן ּ ָתמֻ ּ
ומ ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד לֹא ֵתצְ ּ
תו ִּכי ׁ ֶש ֶמן ִמ ְׁשחַ ת יְ הֹוָ ה עֲ לֵ יכֶ ם
משה) :ז( ּ ִ
ִּכ ְדבַ ר ׁ ֶ
או ּפֶ ן ּ ָתמֻ ּ
ומ ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד לֹא ֵתצְ ּ
משה:
וַ ּיַעֲ שׂ ּו ִּכ ְדבַ ר ׁ ֶ

)ז( ו ִּמ ְּת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא לָ א ִת ְפקוּן ִ ּד ְל ָמא ְתמוּתוּן אֲ ֵרי ְמ ׁ ַשח ְרבו ָּתא ַדיְ ָי עֲ לֵ יכוֹ ן וַ עֲ בָ ד ּו

ֹשה:
ְּכ ִפ ְת ּגָ ָמא ְדמ ׁ ֶ

הרֹן לֵ אמֹר) :ח( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר:
)ח( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ֲ

)ח( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ְלאַ הֲ רֹן

ימר:
)נ"אִ ,עם אַ הֲ רֹן( ְל ֵמ ָ

)ט( יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר אַ ל ּ ֵת ְׁש ְּת אַ ּ ָתה ּובָ נ ָ
תו
ֶיך ִא ּ ָת ְך ְּבבֹאֲ כֶ ם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וְ לֹא ָתמֻ ּ
ֹתיכֶ ם) :ט( יַיִ ן וְ ׁ ֵשכָ ר אַ ל ּתֵ ְׁש ְּת אַ ּ ָתה ּובָ נ ָ
חֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ְל ֹדר ֵ
ֶיך ִא ּ ָת ְך ְ ּב ֹב אֲכֶ ם אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד
תו חֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם:
וְ לֹא ָתמֻ ּ

)ט( ח ֲַמר ו ְּמ ַר ּוֵי לָ א ִת ְׁש ּ ֵתי אַ ְּת ו ְּבנ ְ
ָיך ִע ּ ָמ ְך ְּב ֵמ ַע ְלכוֹ ן ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא

וְ לָ א ְתמוּתוּן ְקיַם ָעלָ ם ְל ָד ֵריכוֹ ן:

מא ּובֵ ין הַ ּטָ הוֹ ר) :י( ּו ֲלהַ ְב ִ ּדיל ּ ֵבין הַ ּק ֶֹד ׁש
)י( ּולֲהַ ְב ִ ּדיל ּ ֵבין הַ ּק ֶֹד ׁש ּובֵ ין הַ חֹל ּובֵ ין הַ ּ ָט ֵ
ּובֵ ין הַ חֹל ּובֵ ין הַ ּ ָטמֵ א ּובֵ ין הַ ּ ָטהוֹ ר) :י( ו ְּלאַ ְפ ָר ׁ ָשא ּ ֵבין קו ְּד ׁ ָשא וּבֵ ין חֻ ָּלא וּבֵ ין ְמסָ ֲאבָ א וּבֵ ין ַ ּד ְכיָא:

ולהוֹ רֹת אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִ ּקים אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה אֲלֵ יהֶ ם ְּביַד
)יא( ּ ְ
משה) :יא(
ולהוֹ רֹת אֶ ת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִ ּקים אֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה אֲלֵ יהֶ ם ְ ּביַד ׁ ֶ
משה) :יא( ּ ְ
ֶׁ
ֹשה:
ידא ְדמ ׁ ֶ
ו ְּלאַ ָּלפָ א יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת ָּכל ְקי ַָמ ּיָא ִ ּדי ַמ ִ ּליל יְ ָי ְלהוֹ ן ִּב ָ

חו אֶ ת
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל אֶ ְל ָעזָר וְ אֶ ל ִא ָ
ֶׁ
)יב( וַ יְ ַד ּ ֵבר
ית ָמר ָּבנָיו הַ ּנוֹ ָת ִרים ְק ּ
לוהָ ַמצּוֹ ת אֵ צֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִּכי ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים
הַ ּ ִמנְ חָ ה הַ ּנוֹ ֶת ֶרת ֵמ ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה וְ ִא ְכ ּ
חו אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן וְ אֶ ל אֶ ְל ָעזָ ר וְ אֶ ל ִא ָ
ִהוא) :יב( וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ
ית ָמר ָּבנָיו ַה ּנוֹ ָת ִרים ְק ּ
לוהָ ַמצּוֹ ת אֵ צֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִּכי ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִהוא:
הַ ּנוֹ ֶת ֶרת ֵמ ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה וְ ִא ְכ ּ

ֹשה ִעם
)יב( ו ַּמ ִ ּליל מ ׁ ֶ
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חק לישראל – פרשת שמיני ליל שישי
ית ָמר ְּבנוֹ ִהי ְ ּד ִא ְׁש ּ ָתאֲ ר ּו ִסיב ּו יָת ִמנְ חָ ָתא ְד ִא ְׁש ּ ָתאָ ַרת ִמ ּקֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ַדיְ ָי וְ ִא ְכלוּהָ פַ ִּטיר
אַ הֲ רֹן וְ ִעם אֶ ְל ָעזָר וְ ִעם ִא ָ
אֲרי ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין ִהיא:
ִּב ְס ַטר ַמ ְד ְּבחָ א ֵ

)יג( וַ ֲאכַ ְל ּ ֶתם אֹ ָת ּה ְּב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש ִּכי חָ ְק ָך וְ חָ ק ָּבנ ָ
ֶיך ִהוא ֵמ ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה ִּכי כֵ ן
יתי) :יג( וַ אֲכַ ְל ּ ֶתם אֹ ָת ּה ְ ּב ָמקוֹ ם קָ דוֹ ׁש ִּכי חָ ְק ָך וְ חָ ק ָּבנ ָ
ֵיתי:
ֶיך ִהוא ֵמ ִא ּ ׁ ֵשי יְ הֹוָ ה ִּכי כֵ ן ֻצ ּו ִ
צֻ וֵ ּ ִ
אֲרי חֳלָ קָ ְך וָ חֳלַ ק ְּבנ ְ
אֲרי כֵ ן ִא ְת ּ ַפ ּקָ ִדית:
ָיך ִהיא ִמ ּקֻ ְר ָּב ַנ ּיָא ַ ּדיְ ָי ֵ
יש ֵ
אֲתר קַ ִ ּד ׁ
יכלוּן י ַָת ּה ַּב ַ
)יג( וְ ֵת ְ

לו ְּב ָמקוֹ ם טָ הוֹ ר אַ ּ ָתה ּובָ נ ָ
ֶיך
רומה ּת ְ
נופָ ה וְ אֵ ת ׁשוֹ ק הַ ְּת ּ ָ
ֹאכ ּ
)יד( וְ אֵ ת ֲחזֵה הַ ְּת ּ
ָ
ָ
ֹת ָ
נו ִמזִ ּ ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵ
ובנ ֶ
ְּ
מי ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יד( וְ אֵ ת ֲחזֵה
יך ִא ּ ָת ְך ִּכי חָ ְקך וְ חָ ק ָּבנֶיך נִ ְּת ּ

וב ֹנ ֶת ָ
לו ְ ּב ָמקוֹ ם ָטהוֹ ר אַ ּ ָתה ּובָ נ ָ
יך ִא ּ ָת ְך ִּכי חָ ְק ָך וְ חָ ק
ֶיך ּ ְ
רומה ּת ְ
נופָ ה וְ אֵ ת ׁשוֹ ק ַה ְּת ּ ָ
ֹאכ ּ
הַ ְּת ּ
ָּבנ ָ
אֲתר
יכלוּן ַּב ַ
ש ְלמֵ י ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יד( וְ יָת חֶ ְדיָא ַדאֲ ָרמו ָּתא וְ יָת ׁשוֹ קָ א ְדאַ ְפ ָר ׁשו ָּתא ּ ֵת ְ
נו ִמזִ ּ ְבחֵ י ׁ ַ
ֶיך נִ ְּת ּ
יך ִע ּ ָמ ְך אֲ ֵרי חֳלָ קָ ְך וָ ְ ָחלַ ק ְּבנ ְ
ָיך ו ְּבנ ָָת ְ
ְ ּדכֵ י אַ ְּת ו ְּבנ ְ
ָיך ִא ְתיְ ִהב ּו ִמנִּ ְכסַ ת קו ְּד ׁ ַש ּיָא ִ ּד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

נופָ ה ִל ְפנֵי
)טו( ׁשוֹ ק הַ ְּת ּ ָ
יאו ְלהָ נִ יף ְּת ּ
נופָ ה ַעל ִא ּ ׁ ֵשי הַ חֲלָ ִבים י ִָב ּ
רומה וַ ֲחזֵה הַ ְּת ּ
ולבָ נ ָ
רומה וַ ֲחזֵה
שר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה) :טו( ׁשוֹ ק הַ ְּת ּ ָ
ֶיך ִא ְּת ָך ְלחָ ק עוֹ לָ ם ַּכאֲ ׁ ֶ
יְ הֹוָ ה וְ הָ יָה ְל ָך ּ ְ

ולבָ נ ָ
ֶיך ִא ְּת ָך ְלחָ ק
נופָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ הָ ָיה ְל ָך ּ ְ
יאו ְל ָהנִ יף ְּת ּ
נופָ ה ַעל ִא ּ ׁ ֵשי הַ חֲלָ ִבים יָ ִב ּ
הַ ְּת ּ
עוֹ לָ ם ַּכאֲ ׁ ֶ
אֲר ָמא אֲ ָר ָמא
שר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה) :טו( ׁשוֹ קָ א ְדאַ ְפ ָר ׁשו ָּתא וְ חֶ ְדיָא ַדאֲ ָרמו ָּתא ַעל קֻ ְר ָּבנֵי ַת ְר ַּב ּיָא יַיְ תוּן לַ ָ
קֳדם יְ ָי וִ יהֵ י לָ ְך וְ ִל ְבנ ְ
ָיך ִע ּ ָמ ְך ִל ְקיַם ָעלָ ם ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד יְ ָי:
ָ

משה וְ ִה ּנֵה שׂ ָרף וַ יִ ּ ְקצֹף ַעל אֶ ְל ָעזָר וְ ַעל
ֶׁ
רש ָ ּד ַר ׁש
)טז( וְ אֵ ת שְׂ ִעיר הַ חַ ּ ָטאת ָ ּד ׁ
משה וְ ִה ּנֵה
ֶׁ
רש ָ ּד ַר ׁש
מ ר) :טז( וְ אֵ ת שְׂ ִעיר הַ חַ ּ ָטאת ָ ּד ׁ
ית ָמר ְּבנֵי אַ ֲהרֹן הַ ּנוֹ ָת ִרם לֵ א ֹ
ִא ָ
אתא ִמ ְת ַּבע
ירא ְדחַ ָט ָ
ית ָמר ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן הַ ּנוֹ ָת ִרם לֵ אמֹר) :טז( וְ יָת צְ ִפ ָ
שׂ ָרף וַ יִ ּ ְקצֹף ַעל אֶ ְל ָעזָר וְ ַעל ִא ָ
ימר:
ית ָמר ְּבנֵי אַ הֲ רֹן ְ ּד ִא ְׁש ּ ָתאֲ ר ּו ְל ֵמ ָ
ֹשה וְ הָ א ִא ּתוֹ קָ ד ו ְּרגֵז ַעל אֶ ְל ָעזָר וְ ַעל ִא ָ
ּ ָת ְב ֵעי מ ׁ ֶ

דוע לֹא אֲ כַ ְל ּ ֶתם אֶ ת הַ חַ ּ ָטאת ִּב ְמקוֹ ם הַ ּק ֶֹד ׁש ִּכי ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִהוא וְ אֹ ָת ּה
)יז( ַמ ּ ּ ַ
דוע לֹא אֲ כַ ְל ּתֶ ם
שאת אֶ ת עֲ וֹ ן הָ ֵע ָדה ְלכַ ּ ֵפר עֲ לֵ יהֶ ם ִלפְ נֵי יְ הֹוָ ה) :יז( ַמ ּ ּ ַ
נ ַָתן לָ כֶ ם לָ ֵ ׂ
שאת אֶ ת עֲ וֹ ן הָ ֵע ָדה
אֶ ת הַ חַ ּ ָטאת ִ ּב ְמקוֹ ם הַ ּק ֶֹד ׁש ִּכי ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִהוא וְ אֹ ָת ּה נ ַָתן לָ כֶ ם לָ ֵ ׂ
יש אֲ ֵרי ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין ִהיא וְ י ַָת ּה
אתא ַּבאֲ ַתר קַ ִ ּד ׁ
ְלכַ ּפֵ ר עֲ לֵ יהֶ ם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :יז( ָמ ֵדין לָ א אֲ כַ ְל ּתוּן יָת חַ ּ ָט ָ
קֳדם יְ ָי:
ָיהֵ ב ְלכוֹ ן ְלסַ ָּלחָ א ַעל חוֹ בֵ י ְכנִ ְׁש ּ ָתא ְלכַ ּ ָפ ָרא עֲ לֵ יהוֹ ן ָ

לו אֹ ָתהּ ַּב ּק ֶֹד ׁש ַּכאֲ ׁ ֶשר
ֹאכ ּ
ימה אָ כוֹ ל ּת ְ
הובָ א אֶ ת ָ ּד ָמ ּה אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
)יח( הֵ ן לֹא ּ
לו אֹ ָת ּה ַּב ּק ֶֹד ׁש ַּכאֲ ׁ ֶשר
ימה אָ כוֹ ל ּת ְ
הובָ א אֶ ת ָ ּד ָמ ּה אֶ ל הַ ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
צִ וֵ ּ ִ
ֹאכ ּ
יתי) :יח( הֵ ן לֹא ּ
ֵיתי:
צִ ּו ִ

יכלוּן י ַָת ּה ְּבקֻ ְד ׁ ָשא ְּכ ָמא ִדי פַ ּקֵ ִדית:
)יח( הָ א לָ א ִא ּ ָת ַעל יָת ְ ּד ַמ ּה ְלבֵ ית קֻ ְד ׁ ָשא ּגַ ָ ּואָ ה ֵמיכַ ל ּ ֵת ְ

אתם וְ אֶ ת עֹלָ ָתם ִל ְפנֵי
יבו אֶ ת חַ ּ ָט ָ
ֶׁ
)יט( וַ יְ ַד ּ ֵבר אַ ֲהרֹן אֶ ל
משה הֵ ן הַ ּיוֹ ם ִה ְק ִר ּ
ב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה) :יט(
יטב ְּ
יְ הֹוָ ה וַ ִּת ְק ֶראנָה אֹ ִתי ָּכאֵ ֶּלה וְ אָ כַ ְל ִּתי חַ ּ ָטאת הַ ּיוֹ ם הַ יִ ּ ַ
אתם וְ אֶ ת עֹלָ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ ִּת ְק ֶראנָה אֹ ִתי
יבו אֶ ת חַ ּ ָט ָ
וַ יְ ַד ּ ֵבר אַ הֲ רֹן אֶ ל ׁ ֶ
משה הֵ ן הַ ּיוֹ ם ִה ְק ִר ּ
ֹשה הָ א יוֹ ָמא ֵדין ְק ִריב ּו יָת
יטב ְ ּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה) :יט( ו ַּמ ִ ּליל אַ הֲ רֹן ִעם מ ׁ ֶ
ָּכאֵ ּלֶ ה וְ אָ כַ ְל ִּתי חַ ּ ָטאת הַ ּיוֹ ם הַ יִ ּ ַ
קֳדם יְ ָי:
אתא יוֹ ָמא ֵדין הֲ ַת ּקֵ ן ָ
קֳדם יְ ָי וַ עֲ ָר ָעא י ִָתי ָעקָ ן ְּכ ִא ֵּלין וְ ִאלּ וּפוֹ ן אֲ כָ ִלית חַ ּ ָט ָ
אתהוֹ ן וְ יָת עֲ לָ ְתהוֹ ן ָ
חַ ּ ָט ְ

יטב ְ ּב ֵעינָיו:
משה וַ יִ ּ ַ
ֶׁ
יטב ְּב ֵעינָיו) :כ( וַ יִ ּ ְׁש ַמע
משה וַ יִ ּ ַ
ֶׁ
)כ( וַ יִ ּ ְׁש ַמע

ֹשה ו ְּׁשפַ ר
)כ( ו ְּׁש ַמע מ ׁ ֶ

ְּב ֵעינוֹ ִהי:

משה
ֶׁ
מ ר אֲלֵ הֶ ם) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
משה וְ אֶ ל אַ ֲהרֹן לֵ א ֹ
יא )א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ימר ְלהוֹ ן:
ֹשה וְ ִעם אַ הֲ רֹן ְל ֵמ ַ
וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר אֲ לֵ הֶ ם) :א( ו ַּמ ִּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ֲשר
לו ִמ ָּכל הַ ְּבהֵ ָמה א ׁ ֶ
רו אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר זֹאת הַ חַ יָּה אֲ ׁ ֶשר ּת ְ
ֹאכ ּ
)ב( ַ ּד ְּב ּ
לו ִמ ָּכל הַ ְ ּבהֵ ָמה ֲא ׁ ֶשר
רו אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר זֹאת הַ חַ יָּה אֲ ׁ ֶשר ּת ְ
ֹאכ ּ
ַעל הָ אָ ֶרץ) :ב( ַ ּד ְ ּב ּ
ַעל הָ אָ ֶרץ:

ירא ִ ּדי ַעל אַ ְר ָעא:
יכלוּן ִמ ָּכל ְּב ִע ָ
ימר ָ ּדא חַ יְ ָתא ִ ּדי ֵת ְ
)ב( ַמ ִ ּליל ּו ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֵמ ָ

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת שמיני ליל שישי
)ג (

לו:
כּ ֹל ַמ ְפ ֶרסֶ ת ּ ַפ ְרסָ ה וְ ׁשֹסַ ַעת ׁ ֶשסַ ע ּ ְפ ָרסֹת ַמעֲ לַ ת ּגֵ ָרה ַּב ְּבהֵ ָמה אֹ ָת ּה ּתֹאכֵ ּ

לו:
)ג( כּ ֹל ַמ ְפ ֶרסֶ ת ּפַ ְרסָ ה וְ ׁש ַֹס ַעת ׁ ֶשסַ ע ּ ְפ ָר ֹסת ַמעֲ לַ ת ּג ֵָרה ַּב ְ ּבהֵ ָמה אֹ ָת ּה ּתֹאכֵ ּ

)ג( ָּכל ִ ּדי ְס ִדיקָ ן

יכלוּן:
ירא י ַָת ּה ּ ֵת ְ
ּ ַפ ְרסָ ָתא ו ַּמ ִּט ְלפָ ן ִט ְל ִפין ּ ַפ ְרסָ ָתא ַמ ְּסקָ א ִפ ְׁש ָרא ִּב ְב ִע ָ

ומ ּ ַמ ְפ ִרסֵ י הַ ּ ַפ ְרסָ ה אֶ ת הַ ּגָ ָמל ִּכי
לו ִמ ּ ַמעֲ לֵ י הַ ּגֵ ָרה ּ ִ
)ד( אַ ְך אֶ ת זֶה לֹא תֹ ְ
אכ ּ
לו
הוא לָ כֶ ם) :ד( אַ ְך אֶ ת זֶה לֹא תֹ ְ
אכ ּ
ֶנו ַמ ְפ ִריס ָט ֵמא ּ
הוא ּופַ ְרסָ ה אֵ ינ ּ ּ
ַמעֲ לֵ ה ֵג ָרה ּ
ֶנו ַמ ְפ ִריס ָטמֵ א
הוא ּופַ ְרסָ ה אֵ ינ ּ ּ
ומ ּ ַמ ְפ ִרסֵ י ַה ּפַ ְרסָ ה אֶ ת הַ ּגָ ָמל ִּכי ַמעֲ לֵ ה ג ֵָרה ּ
ִמ ּ ַמעֲ לֵ י הַ ּג ֵָרה ּ ִ
גַמלָ א אֲ ֵרי ַמ ִּסיק ּ ִפ ְׁש ָרא הוּא
יכלוּן ִמ ּ ַמ ְּסקֵ י ִפ ְׁש ָרא ו ִּמ ּ ַמ ְס ִ ּדיקֵ י ּ ַפ ְרסָ ָתא ָית ּ ְ
הוא לָ כֶ ם) :ד( ְּב ָרם יָת ֵ ּדין לָ א ֵת ְ
ּ
וּפַ ְרסָ ָתא לָ א ְס ִדיקָ א ְמסָ אָ ב הוּא ְלכוֹ ן:

הוא לָ כֶ ם) :ה( וְ אֶ ת
הוא ּופַ ְרסָ ה לֹא יַפְ ִריס ָט ֵמא ּ
)ה( וְ אֶ ת הַ ּ ׁ ָשפָ ן ִּכי ַמעֲ לֵ ה ֵג ָרה ּ
הוא ּופַ ְרסָ ה לֹא ְ
אֲרי ַמ ִּסיק ּ ִפ ְׁש ָרא
הוא לָ כֶ ם) :ה( וְ יָת ַט ְפזָא ֵ
יַפ ִריס ָט ֵמא ּ
הַ ּ ׁ ָשפָ ן ִּכי ַמעֲ לֵ ה ג ֵָרה ּ
הוּא וּפַ ְרסָ ָתא לָ א ְס ִדיקָ א ְמסָ אָ ב הוּא ְלכוֹ ן:

גֵרה ִהוא ּופַ ְרסָ ה לֹא ִהפְ ִריסָ ה ְט ֵמאָ ה ִהוא לָ כֶ ם:
)ו( וְ אֶ ת הָ אַ ְרנֶבֶ ת ִּכי ַמעֲ לַ ת ּ ָ
וְ אֶ ת הָ אַ ְרנֶבֶ ת ִּכי ַמעֲ לַ ת ּג ֵָרה ִהוא ּופַ ְרסָ ה לֹא ִה ְפ ִריסָ ה ְטמֵ אָ ה ִהוא לָ כֶ ם:

)ו(

אֲרי
)ו( וְ יָת אַ ְרנְ בָ א ֵ

ַמ ְּסקָ א ִפ ְׁש ָרא ִהיא וּפַ ְרסָ ָתא לָ א ְס ִדיקָ א ְמסָ אָ בָ א ִהיא ְלכוֹ ן:

הוא ּג ֵָרה לֹא יִ ּגָ ר
הוא וְ ׁשֹסַ ע ׁ ֶשסַ ע ּ ַפ ְרסָ ה וְ ּ
)ז( וְ אֶ ת הַ חֲזִ יר ִּכי ַמ ְפ ִריס ּ ַפ ְרסָ ה ּ
הוא ּג ֵָרה לֹא
הוא וְ ׁשֹסַ ע ׁ ֶשסַ ע ּפַ ְר ָסה וְ ּ
הוא לָ כֶ ם) :ז( וְ אֶ ת הַ חֲזִ יר ִּכי ַמ ְפ ִריס ּפַ ְרסָ ה ּ
ָט ֵמא ּ
הוא לָ כֶ ם:
יִ ּגָ ר ָט ֵמא ּ

יה וְ הוּא ּ ִפ ְׁש ָרא לָ א
ילפָ ן ִט ְל ִפין ּ ַפ ְרסָ ֵת ּ
אֲרי ְס ִדיק ּ ַפ ְרסָ ָתא הוּא ו ַּמ ִּט ְ
ירא ֵ
)ז( וְ יָת חֲזִ ָ

פָ ׁ ָשר ְמסָ אָ ב הוּא ְלכוֹ ן:

ש ָרם לֹא
עו ְט ֵמ ִאים הֵ ם לָ כֶ ם) :ח( ִמ ְּב ָ ׂ
וב ְ
לו ּ ְ
)ח( ִמ ְּב ָ ׂ
נִבלָ ָתם לֹא ִת ּגָ ּ
ש ָרם לֹא תֹ אכֵ ּ
יכלוּן ו ִּבנְ ִב ְל ְּתהוֹ ן לָ א ִת ְק ְרבוּן
מ ִאים הֵ ם לָ כֶ ם) :ח( ִמ ִּב ְס ְרהוֹ ן לָ א ֵת ְ
עו ְט ֵ
לו ּ ְ
ובנִ ְבלָ ָתם לֹא ִת ּגָ ּ
תֹ אכֵ ּ
ְמסַ אֲ ִבין ִא ּנוּן ְלכוֹ ן:

רש"י
)ג( הוא אשר דבר וגו' ) -זבחים קטו( היכן
דבר ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי
)שמות כט( א"ת בכבודי אלא במכובדי א"ל
משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי שיתקדש
הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי
או בך עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני
וממך )ת"כ וי"ר( :וידם אהרן ) -שם ושם(
קבל שכר על שתיקתו ומה שכר קבל שנתייחד
עמו הדיבור שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי
יין :בקרובי  -בבחירי :ועל פני כל העם
אכבד  -כשהקב"ה עושה דין בצדיקים
מתיירא ומתעלה ומתקלס אם כן באלו כ"ש
ברשעים וכן הוא אומר )תהלים סח( נורא
אלהים ממקדשיך אל תקרא ממקדשיך אלא
ממקודשיך:
)ד( דד אהרן  -עזיאל אחי עמרם היה שנא'
)שמות ו( ובני קהת וגו' :שאו את אחיכם וגו'

 כאדם האומר לחבירו העבר את המתמלפני הכלה שלא לערבב את השמחה:
)ה( בכתנתם  -של מתים מלמד שלא נשרפו
בגדיהם אלא נשמתם כמין שני חוטין של אש
נכנסו לתוך חוטמיהם )סנהדרין נב ת"כ(:
)ו( אל תפרעו  -אל תגדלו שער מכאן שאבל
אסור בתספורת )מ"ק טו( אבל אתם אל
תערבבו שמחתו של מקום :ולא תמותו  -הא
אם תעשו כן תמותו :ואחיכם כל בית ישראל
 מכאן שצרתן של ת"ח מוטלת על הכללהתאבל בה:
)ט( יין ושכר ) -ת"כ .כריתות יג( יין דרך
שכרותו :בבואכם אל אהל מועד ) -תורת
כהנים( אין לי אלא בבואם להיכל בגשתם
למזבח מנין נא' כאן ביאת אהל מועד ונאמר
בקידוש ידים ורגלים ביאת אהל מועד מה
להלן עשה גישת מזבח כביאת אהל מועד אף
כאן עשה גישת מזבח כביאת אהל מועד:

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

טעון גניזה

4

חק לישראל – פרשת שמיני ליל שישי
)י( ולהבדיל  -כדי שתבדילו בין עבודה
קדושה למחוללת הא למדת שאם עבד
עבודתו פסולה )זבחים יז ת"כ(:
)יא( ולהורת  -למד שאסור שיכור בהוראה
)ת"כ( יכול יהא חייב מיתה ת"ל אתה ובניך
אתך ולא תמותו )במדבר יח( כהנים בעבודתם
במיתה ואין חכמים בהוראתם במיתה:
)יב( הנותרים  -מן המיתה מלמד שאף
עליהם נקנסה מיתה על עון העגל הוא
שנאמר )דברים ט( ובאהרן התאנף ה' מאד
להשמידו ואין השמדה אלא כלוי בנים שנא'
)עמוס ב( ואשמיד פריו ממעל ותפלתו של
משה בטלה מחצה שנא' )דברים ט( ואתפלל
גם בעד אהרן בעת ההיא :קחו את המנחה
 אע"פ שאתם אוננין וקדשים אסורים לאונן:את המנחה  -זו מנחת שמיני ומנחת נחשון:
ואכלוה מצות  -מה ת"ל לפי שהיא מנחת
צבור ומנחת שעה ואין כיוצא בה לדורות
הוצרך לפ' בה דין שאר מנחות:
)יג( וחק בניך  -אין לבנות חק בקדשים :כי
כן צויתי  -באנינות יאכלוה )ת"כ זבחים קא(:
)יד( ואת חזה התנופה  -של שלמי צבור:
תאכלו במקום טהור  -וכי את הראשונים
אכלו במקום טמא אלא הראשונים שהם
קדשי קדשים הוזקקו אכילתם במקום קדוש
אבל אלו אין צריכים תוך הקלעים אבל
צריכים הם להאכל תוך מחנה ישראל שהוא
טהור מליכנס שם מצורעים )שם נה( מכאן
שקדשים קלים נאכלין בכל העיר :אתה ובניך
ובנותיך ) -ת"כ( אתה ובניך בחלק אבל
בנותיך לא בחלק אלא אם תתנו להם מתנות
רשאות הן לאכול בחזה ושוק או אינו אלא אף
הבנות בחלק ת"ל כי חקך וחק בניך נתנו חק
לבנים ואין חק לבנות:
)טו( שוק התרומה וחזה התנופה  -לשון אשר
הונף ואשר הורם .תנופה מוליך ומביא תרומה
מעלה ומוריד .ולמה חלקן הכ' תרומה בשוק
ותנופה בחזה .לא ידענו .ששניהם בהרמה
והנפה :על אשי החלבים  -מכאן שהחלבים
למטה בשעת תנופה וישוב המקראות שלא
יכחישו זה את זה כבר פירשתי שלשתן בצו את
אהרן:

)טז( שעיר החטאת  -שעיר מוספי ר"ח
ושלשה שעירי חטאות קרבו בו ביום שעיר
עזים ושעיר נחשון ושעיר ר"ח ומכולן לא
נשרף אלא זה ונחלקו בדבר חכמי ישראל
)בת"כ( י"א מפני טומאה שנגעה בו נשרף
וי"א מפני אנינות נשרף לפי שהוא קדשי
דורות אבל בקדשי שעה סמכו על משה
שאמר להם במנחה ואכלוה מצות דרש דרש -
שתי דרישות הללו מפני מה נשרף זה ומפני
מה נאכלו אלו כך הוא בת"כ )ועי' זבחים
קי"א הגי' לא נאכלו אלו וכן גרס הרא"ם
הכא ומפני מה לא נאכלו( :על אלעזר ועל
איתמר  -בשביל כבודו של אהרן הפך פניו
כנגד הבנים וכעס :לאמר  -אמר להם
השיבוני על דברי:
)יז( מדוע לא אכלתם את החטאת במקום
הקדש  -וכי חוץ לקדש אכלוה והלא שרפוה
ומהו אומר במקום הקדש אלא אמר להם
שמא חוץ לקלעים יצאה ונפסלה :כי קדש
קדשים הוא  -ונפסלת ביוצא והם אמרו לו
לאו אמר להם הואיל ובמקום הקדש היתה
מדוע לא אכלתם אותה :ואותה נתן לכם
לשאת וגו'  -שהכהנים אוכלים ובעלים
מתכפרים :לשאת את עון העדה  -מכאן
למדנו ששעיר ר"ח היה שהוא מכפר על עון
טומאת מקדש וקדשיו שחטאת שמיני וחטאת
נחשון לא לכפרה באו:
)יח( הן לא הובא וגו'  -שאילו הובא הי' לכם
לשרפה כמו שנאמר )ויקרא ו( וכל חטאת
אשר יובא מדמה וגו' :אכל תאכלו אתה  -כד
היה לכם לאכלה אע"פ שאתם אוננים :כאשר
צויתי  -לכם במנחה:
)יט( וידבר אהרן  -אין לשון דיבור אלא לשון
עז שנאמר )במדבר כא( וידבר העם וגו'.
אפשר משה קצף על אלעזר ועל איתמר
ואהרן מדבר הא ידעת שלא היתה אלא מדרך
כבוד אמרו אינו בדין שיהא אבינו יושב ואנו
מדברים לפניו ואינו בדין שיהא תלמיד משיב
את רבו יכול מפני שלא היה באלעזר להשיב
ת"ל )שם לא( ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי
הצבא וגו' הרי כשרצה דבר לפני משה ולפני
הנשיאים זו מצאתי בספרי של פנים שני :הן
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היום הקריבו  -מהו אומר )זבחים קא( אלא
אמר להם משה שמא זרקתם דמה אוננים
שהאונן שעבד חילל אמר לו אהרן וכי הם
הקריבו שהם הדיוטות אני הקרבתי שאני כהן
גדול ומקריב אונן :ותקראנה אותי כאלה -
אפי' לא היו המתים בני אלא שאר קרובים
שאני חייב להיות אונן עליהם כאלו כגון כל
האמורים בפרשת כהנים שהכהן מטמא להם:
ואכלתי חטאת  -ואם אכלתי הייטב וגו':
היום ) -שם( אבל אנינות לילה מותר שאין
אונן אלא יום קבורה :הייטב בעיני ה'  -אם
שמעת בקדשי שעה אין לך להקל בקדשי
דורות:
)כ( וייטב בעיניו ) -ת"כ( הודה ולא בוש
לומר לא שמעתי:
)א( אל משה ואל אהרן  -כז למשה אמר
שיאמר לאהרן :לאמר אליהם  -אמר שיאמר
לאלעזר ולאיתמר או אינו אלא לאמר
לישראל כשהוא אומר דברו אל בני ישראל
הרי דבור אמור לישראל הא מה אני מקיים
לאמר אליהם לבניו לאלעזר ולאיתמר:
)ב( דברו אל בני ישראל  -את כולם השוה
להיות שלוחים בדבור זה לפי שהושוו בדמימה
וקבלו עליהם גזירת המקום באהבה :זאת
החיה  -לשון חיים לפי שישראל דבוקים
במקום וראויין להיות חיים לפיכך הבדילם מן
הטומאה וגזר עליהם מצות ולאומות העולם
לא אסר כלום משל לרופא שנכנס לבקר את
החולה וכו' כדאי' במדרש רבי תנחומא :זאת
החיה ) -ת"כ .חולין כט( מלמד שהיה משה
אוחז בחיה ומראה אותה לישראל זאת תאכלו
וזאת לא תאכלו :את זה תאכלו וגו'  -אף
בשרצי המים אחז מכל מין ומין והראה להם.

וכן בעוף ואת אלה תשקצו מן העוף .וכן
בשרצים וזה לכם הטמא :זאת החיה מכל
הבהמה ) -חולין עא( מלמד שהבהמה בכלל
חיה:
)ג( מפרסת  -כתרגומו סדיקא :פרסה -
פלאנט"ה בלע"ז :ושסעת שסע  -שמובדלת
מלמעלה ומלמטה בשתי צפרנין כתרגומו
ומטלפא טלפין שיש שפרסותיו סדוקות
מלמעלה ואינן שסועות ומובדלות לגמרי
שמלמטה מחוברות )חולין עא( :מעלת גרה
 מעלה ומקיאה האוכל ממעיה ומחזרתאותו לתוך פיה לכתשו ולטחנו הדק :גרה -
כך שמו ויתכן להיות מגזרת מים הנגרים
)ש"ב יד( שהוא נגרר אחר הפה ותרגומו
פשרא שע"י הגרה האוכל נפשר ונמוח:
בבהמה  -תיבה זו יתירה היא לדרשה להתיר
את השליל הנמצא במעי אמו )ת"כ .שם פד(:
אותה תאכלו  -ולא בהמה טמאה והלא
באזהרה היא אלא לעבור עליה בעשה ולא
תעשה )זבחים לד(:
)ח( מבשרם לא תאכלו  -אין לי אלא אלו
שאר בהמה טמאה שאין לה שום סימן טהרה
מנין אמרת קל וחומר ומה אלו שיש בהן קצת
סימני טהרה אסורות וכו' )כל הענין בת"כ(:
מבשרם  -על בשרם באזהרה ולא על עצמות
וגידין וקרנים וטלפים :ובנבלתם לא תגעו -
יכול יהו ישראל מוזהרים על מגע נבלה
תלמוד לומר אמור אל הכהנים וגו' )ויקרא
כא( כהנים מוזהרין ואין ישראל מוזהרין קל
וחומר מעתה ומה טומאת המת חמורה לא
הזהיר בה אלא כהנים טומאת נבלה קלה לא
כ"ש ומה ת"ל לא תגעו ברגל )ר"ה יז( זהו
שאמרו חייב אדם לטהר עצמו ברגל:

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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