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חק לישראל – פרשת צו יום ה'
תורה -

ויקרא פרק ו'

)כב( ָּכל זָכָ ר ַּבכּ ֹהֲנִ ים יֹאכַ ל אֹ ָת ּה ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִהוא) :כב( ָּכל זָכָ ר ַּבכּ ֹהֲ נִ ים יֹאכַ ל
אֹ ָת ּה ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ִהוא) :כב( ָּכל ְ ּדכו ָּרא ְבכַ הֲ ַנ ּיָא יֵכוּל י ַָת ּה ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין ִהיא:

יובָ א ִמ ָ ּד ָמ ּה אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד ְלכַ ּ ֵפר ַּב ּק ֶֹד ׁש לֹא ֵתאָ כֵ ל
)כג( וְ כָ ל חַ ּ ָטאת אֲ ׁ ֶשר ּ
יובָ א ִמ ָ ּד ָמ ּה אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ְלכַ ּפֵ ר ַּב ּק ֶֹד ׁש לֹא ֵתאָ כֵ ל
ֲשר ּ
ש ֵרף) :כג( וְ כָ ל חַ ּ ָטאת א ׁ ֶ
ָּבאֵ ׁש ִּת ּ ָ ׂ
ש ֵרף:
ָּבאֵ ׁש ִּת ּ ָ ׂ

אתא ִ ּדי יִ ּ ָת ַעל ִמ ְ ּד ַמ ּה ְל ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ְלכַ ּ ָפ ָרא ְבקו ְּד ׁ ָשא לָ א ִת ְתאֲ כֵ ל ְּבנו ָּרא ִּת ּתוֹ קָ ד:
)כג( וְ כָ ל חַ ּ ָט ָ

הוא) :א( וְ זֹאת ּתוֹ ַרת הָ אָ ׁ ָשם ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים
ז )א( וְ זֹאת ּתוֹ ַרת הָ אָ ׁ ָשם ק ֶֹד ׁש קָ ָד ִׁשים ּ
הוא) :א( וְ ָדא אוֹ ַריְ ָתא ַ ּדאֲ ׁ ָש ָמא ק ֶֹד ׁש קו ְּד ִׁשין הוּא:
ּ

ֲטו אֶ ת הָ אָ ׁ ָשם וְ אֶ ת ָ ּדמוֹ יִ זְ ֹרק ַעל
ֶׁ
)ב( ִּב ְמקוֹ ם
ֲטו אֶ ת הָ עֹלָ ה יִ ְׁשח ּ
אֲשר יִ ְׁשח ּ
ֲטו אֶ ת הָ אָ ׁ ָשם וְ אֶ ת ָ ּדמוֹ יִ זְ רֹק ַעל
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב) :ב( ִ ּב ְמקוֹ ם א ׁ ֶ
ֲטו אֶ ת הָ עֹלָ ה יִ ְׁשח ּ
ֲשר יִ ְׁשח ּ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ָס ִביב:

יה יִ זְ ַרק ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר:
)ב( ְבאַ ְת ָרא ִ ּדי יִ ְּכסוּן יָת עֲ לָ ָתא יִ ְּכסוּן יָת אֲ ׁ ָש ָמא וְ יָת ְ ּד ֵמ ּ

נו אֵ ת הָ אַ ְליָה וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַ ּ ֶסה אֶ ת הַ ּקֶ ֶרב:
וְ אֶ ת ָּכל חֶ ְלבּ וֹ י ְַק ִריב ִמ ּ ֶמ ּ ּ

)ג (

נו אֵ ת הָ אַ ְל ָיה וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב הַ ְמכַ ּסֶ ה אֶ ת הַ ּקֶ ֶרב:
וְ אֶ ת ָּכל חֶ ְלבּ וֹ ְ
יַק ִריב ִמ ּ ֶמ ּ ּ

)ג(

יה
)ג( וְ יָת ָּכל ּ ַת ְר ּ ֵב ּ

יתא וְ יָת ּ ַת ְר ָּבא ְ ּדחָ פֵ י יָת ּגַ ָ ּוא:
ֵיה יָת אֲ ִל ָ
י ְַפ ֵר ׁש ִמ ּנ ּ

רש"י
)כב( כל זכר בכהנים יאכל אותה  -הא
למדת שהמחטא אותה האמור למעלה לא
להוציא שאר הכהנים אלא להוציא את שאינו
ראוי לחטוי:
)כג( וכל חטאת וגו' ) -זבחים פב( שאם
הכניס מדם חטאת החיצונה לפנים פסולה:
וכל  -לרבות שאר קדשים:
)א( קדש קדשים הוא ] -תמורה יח ת"כ[ הוא
קרב ואין תמורתו קרבה:

נביא

)ב( ישחטו  -ריבה לנו שחיטות הרבה לפי
שמצינו אשם בצבור נא' ישחטו רבים ותלאו
בעולה להביא עולת צבור לצפון:
)ג( ואת כל חלבו וגו'  -עד כאן לא נתפרשו
אימורין באשם לכך הוצרך לפרשם כאן אבל
חטאת כבר נתפרשו בה בפרשת ויקרא :את
האליה  -לפי שאשם אינו בא אלא איל או
כבש ואיל וכבש נתרבו באליה:

– ירמיה פרק ח' ח'-יב'

שה ֵעט
נו אָ כֵ ן ִה ּנֵה לַ ּ ׁ ֶשקֶ ר ָע ָ ׂ
)ח( אֵ יכָ ה תֹ ְ
נו וְ תוֹ ַרת יְ הֹוָ ה ִא ּ ָת ּ
רו חֲכָ ִמים אֲ נ ְַח ּ
אמ ּ
ס ְפ ִרים) :ח( איכדין תימרון חכימין אנחנא ועל אוריתא דיי אנחנא רחיצין בכן הא
ׁ ֶשקֶ ר ֹ
לשקרא עביד ספר קולמס דשקר לזיפא:
)ט (

סו וְ חָ ְכ ַמת ֶמה לָ הֶ ם:
ה ִֹב ׁ
דו ִה ּנֵה ִב ְדבַ ר יְ הֹוָ ה ָמאָ ּ
תו וַ יִ ּ ָּלכֵ ּ
יש ּו חֲכָ ִמים חַ ּ ּ

)ט(

בהיתו חכימיא אתברו ואתאחידו הא בפתגמא דיי קצו וחולק בחוכמתא לית להון:

)י( לָ כֵ ן אֶ ּ ֵתן אֶ ת נְ ׁ ֵשיהֶ ם לַ אֲ חֵ ִרים שְׂ דוֹ ֵתיהֶ ם ְליוֹ ְר ִׁשים ִּכי ִמ ּקָ טֹן וְ ַעד ּגָ דוֹ ל ּ ֻכלּ ֹה
שקֶ ר) :י( בכן אתן ית נשיהון לאוחרנין
ֹשה ּ ׁ ָ
בּ ֹצֵ ַע ָּבצַ ע ִמ ּנ ִָביא וְ ַעד כּ ֹהֵ ן ּ ֻכלּ ֹה ע ֶ ׂ
חקלתהון לירותין ארי מן זעירא ועד רבא כולהון אנסי ממון מספר ועד כהן כולהון
עבדי שקר:
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) יא (

וַ יְ ַר ּפ ּו אֶ ת ׁ ֶשבֶ ר ַּבת ַע ּ ִמי ַעל נְ קַ ָּלה לֵ אמֹר ׁ ָשלוֹ ם ׁ ָשלוֹ ם וְ אֵ ין ׁ ָשלוֹ ם:

)יא(

ואסיאו ית תבר כנשתא דעמי במלי שקריהון למימר שלמא שלמא ולית שלם:

לו
)יב( הֹבִ ׁש ּו ִּכי תוֹ ֵעבָ ה ָעשׂ ּו ּגַ ם בּ וֹ ׁש לֹא י ׁ
עו לָ כֵ ן יִ ּ ְפ ּ
ֵבש ּו וְ ִה ָּכלֵ ם לֹא י ָָד ּ
לו אָ ַמר יְ הֹוָ ה) :יב( עליהון למבהת ארי תועבה עבדו אף
בַ ּנ ְֹפ ִלים ְּב ֵעת ּ ְפקֻ ָ ּד ָתם יִ ָּכ ְׁש ּ
מבהת לית אינון בהתין ואתכנעו לית אינון ידעין בכן יתרמון קטילין בעדן דאסער
עליהון חוביהון יתקלון אמר יי:

רש"י
)ח( אכן הנה לשקר  -הנה חכמתכם לשקר
בכם לרפאותכ' על נקלה .עשה עט שקר
סופרים  -נביאכם:
)ט( הובישו חכמים  -כמותכם ומה הבושת
הנה בדברי ה' מאסו וחכמת מה להם:

כתובים
)ב(

)יא( וירפו  -כמו וירפאו:
)יב( הובישו  -בושת וכלימה תבוא להם .גם
בוש לא יבושו  -אינם מתביישים במעשיהם
הרעים לתת לב לשוב:

 -משלי פרק כג' ב'-ו'

וְ ַ ׂש ְמ ּ ָת ַ ׂש ִּכין ְּבל ֶֹע ָך ִאם ַּב ַעל נֶפֶ ׁש אָ ּ ָתה:
הוא לֶ חֶ ם ְּכז ִָבים:
אַ ל ִּת ְתאָ ו ְל ַמ ְט ַע ּמוֹ ָתיו וְ ּ

)ב( ותשים סכינא בלועך אין מרא דנפשך את:

)ג (
דכדבותא:

)ג( לא תתרגג לבישולוי והנון מיכולתא

)ד( אַ ל ִּתיגַ ע ְלהַ עֲ ִׁשיר ִמ ִּבינ ְָת ָך ח ֲָדל:
הֲת ִעיף{ ֵעינ ָ
ֶשר וָ ּ
שה לּ וֹ כְ נָפַ יִ ם ְּכנ ׁ ֶ
ֶנו ִּכי ָעשׂ ה יַעֲ ֶׂ
)ה( הֲ ָת ִעוף } ָ
ָעוף{
עיף }י ּ
ֶיך בּ וֹ וְ אֵ ינ ּ ּ
מיִ ם) :ה( אין תצר עינך ביה לא מתחזי לך מטול דמעבד עבד ליה גפתא היך נשרא דטיס בשמיא:
הַ ּ ׁ ָש ָ
)ו( אַ ל ִּת ְלחַ ם אֶ ת לֶ חֶ ם ַרע ָעיִ ן וְ אַ ל ִּת ְתאָ ו } ִּת ְתאָ יו{ ְל ַמ ְט ַע ּמ ָ
ֹתיו) :ו( לא תיכול עם גברא
)ד( לא תקרב לעתירא אלא בביונתך פרק מניה:

דבישא עיניה ולא תתרגג לבישולוי:

רש"י
)ב( ושמת שכין בלועך  -בלחייך אם ראית
עינו צרה אל תאכל משלו .אם בעל נפש אתה
 אם רעבתן אתה ותאב לאכול טוב לתחובסכין בין שניך ,ורבותינו דרשו בתלמיד היושב
לפני רבו אם יודע ברבו שיחזיר לו תשובה
על כל דבר שישאלהו ידקדק וישאל שמועתו
ואם לאו ישתוק:

)ג( אל תתאו למטעמותיו  -אלא פרוש ממנו
ולך לפני רב הגון ולא תביישהו בשאלות אחר
שלא ידע להשיב:
)ד( אל תיגע להעשיר  -לעשות גירסתך
חבילות חבילות כי סוף שתשכחנה:
)ה( התעיף עיניך בו  -כרגע שתכפול עיניך
לעמצו ואין אותה גירסא מצויה בך .התעיף -
כמו וכפלת ותעיף:
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משנה

– מנחות פרק יא'

וש
)א( ְׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם נִ לּ וֹ ׁשוֹ ת אַ חַ ת אַ חַ ת ,וְ ֶנאֱפוֹ ת אַ חַ ת אֶ חָ ת .לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים נִ לּ ּ ׁ
הוא ָר ָדן ,נוֹ ְתנָן
פוס הָ יָה עוֹ ֶׂשה אוֹ ָתןְ ּ .
אֶ חָ ד אֶ חָ ד ,וְ ֶנאֱפֶ ה ְׁשנַיִ ם ְׁשנַיִ םִ ּ .
וכ ׁ ֶש ּ
וב ְט ּ
לו:
פוסְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְתקַ ְלקָ ּ
ַּב ְּט ּ
רע"ב ) -א( לחם הפנים נלוש אחד אחד -
דכתיב ביה )שם כד( שני עשרונים יהיה החלה
האחת ,מלמד שנלושות אחת אחת .ומנין
שאפייתן שתים שתים ,תלמוד לומר )שם(
ושמת אותם ,שימה ראשונה שאתה עושה
מהם דהיינו בתנור תהא בלשון אותם,
דמשמע שהיה נותן שנים בשני דפוסים יחד
בתנור .יכול אף שתי הלחם כן ,תלמוד לומר
ושמת אותן ,שהיה לו לומר ושמתם ,מה
תלמוד לומר ושמת אותם ,אותם אתה נותן
שנים שנים בתנור ,ואי אתה נותן שתי הלחם

שנים שנים אלא אחד אחד :ובטפוס  -כמו
דפוס .פורמ"א בלע"ז כמין תיבה שניטל
כסויה ושתי דפנותיה זו כנגד זו ,כך הלחם
היו לו שתי דפנות ושולים רחבים ומתקן
הבצק בתוך הדפוס שיהא עשוי כעין הדפוס:
וכשהוא רודה  -אותן מן התנור :נותנן בדפוס
כדי שלא יתקלקלו  -וישברו .נמצא שלשה
דפוסים הן ,אחד כשהיא בצק ,ואחד היה לה
בתנור כשהיא נאפית ,ואחד כשהוא רודה מן
התנור נותנה בדפוס כדי שלא תתקלקל:

חוץ ,וַ א ֲִפיּ ָָתן ִּב ְפנִים,
)ב( אֶ חָ ד ְׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם וְ אֶ חָ ד לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ יםִ ,ל ׁ ָ
יש ָתן וַ עֲ ִריכָ ָתן ַּב ּ
הודה אוֹ מֵ רָּ ,כל ַמעֲ ֵׂשיהֶ ם ִּב ְפנִ יםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן
וְ אֵ ינָן ּדוֹ חוֹ ת אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבתַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם הֱוֵ י ָרגִ יל לוֹ ַמרְׁ ,ש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם וְ לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ְּכ ׁ ֵשרוֹ ת ַּבעֲ ז ָָרה,
וכ ׁ ֵשרוֹ ת ְּבבֵ ית ּ ַפאגִ י:
ְּ
רע"ב ) -ב(
בפנים  -לא
בגמרא אמאי
בפנים :ואינן

לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן
אתבריר טעמא דהא מלתא
לישתן ועריכתן בחוץ ואפייתן
דוחות את השבת  -אפייתן:

וכשרות בבית פאגי  -רמב"ם אומר שהוא
מקום דמוך להר הבית מחוץ ,ששם היו
אופים המנחות .מלשון פת בג המלך .ואין
הלכה אלא כדברי תנא קמא:

יש ָתן ]וַ עֲ ִריכָ ָתן[ וַ אֲפִ י ָָתן ִּבפְ נִ ים ,וְ דוֹ חוֹ ת אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת.
)ג( ח ֲִב ּ ֵתי ֹכהֵ ן ּגָ דוֹ לִ ,ל ׁ ָ
חונָן וְ הֶ ְרקֵ ָדן אֵ ינָן ּדוֹ חוֹ ת אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבתְּ .כלָ ל אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אָּ ,כל ְמלָ אכָ ה
ְט ּ
ׁ ֶשאֶ פְ ׁ ָשר לָ ּה לֵ ָע ׁשוֹ ת ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ,אֵ ינָה ּדוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת .וְ ׁ ֶש ִאי אֶ ְפ ׁ ָשר לָ הּ
לֵ ָעשׂ וֹ ת ֶמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתּ ,דוֹ חָ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ג( חביתי כהן גדול לישתן ועריכתן
בפנים  -לדברי הכל .שאותו חצי עשרון
שחולק בו עשרונו של כהן גדול נמשח ונתקדש
ומקדש את המנחה :ודוחות את השבת  -לפי

שאי אפשר לעשות לישה ועריכה ואפייה
מאתמול ,דכיון דמיקדשא בכלי מיפסלא
בלינה:

חוץ.
)ד( ָּכל הַ ּ ְמנָחוֹ ת י ֵׁש ָּבהֶ ן ַמעֲ ֵ ׂשה כֶ ִלי ִב ְפנִ ים ,וְ אֵ ין ָּבהֶ ן ַמעֲ ֵ ׂ
שה כֶ ִלי בַ ּ
) ּ ֵכיצַ ד(ְׁ ,ש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם אָ ְר ָּכן ִׁש ְב ָעה וְ ָרחְ ָּבן אַ ְר ָּב ָעה וְ קַ ְרנוֹ ֵתיהֶ ן אַ ְר ַּבע אֶ צְ ָּבעוֹ ת.
הודה
ש ָרה וְ ָר ְח ָּבן ח ֲִמ ּ ׁ ָשה וְ קַ ְרנוֹ ָתיו ׁ ֶשבַ ע אֶ צְ ָּבעוֹ תַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ,אָ ְר ָּכן עֲ ָ ׂ
אוֹ ֵמרֶ ׁ ,שלּ ֹא ִת ְט ֶעה ,זד"ד יה"זֶ ּ .בן זוֹ ָמא אוֹ ֵמר ,וְ נ ַָת ּ ָת ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן לֶ חֶ ם ּ ָפנִ ים
ְלפָ נַי ּ ָת ִמידֶ ׁ ,שיְ ּהֵ א לוֹ ּ ָפנִ ים:
רע"ב ) -ד( יש בהן מעשה כלי בפנים -
במלאכתן שנעשה בהן בפנים טעונים כלי.

לאפוקי על גבי טבלא .ובמלאכתן שנעשית
בחוץ כגון לישתו ועריכתו של לחם הפנים,
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אינו טעון כלי :וקרנותיהן  -שהוא מדביק
בצק לכל דופן כמין קרנים ,ואורך הקרן יוצא
ארבע אצבעות :ר' יהודה אומר שלא תטעה
 בין שתי הלחם ללחם הפנים בין בשיעוראורך ורוחב בין בשיעור הקרנות ,בשתי הלחם
ארכו שבעה ורחבו ארבעה וקרנותיו ארבע

אצבעות ,וסימנך זד"ד .ולחם הפנים ארכו
עשרה ורחבו חמשה וקרנותיו שבע אצבעות,
וסימנך יה"ז .ודרכו של ר' יהודה לתת
סימנים ,כמו דצ"ך עד"ש באח"ב :שיהא לו
פנים  -דפנות]]שיהא לו פינים זויות[ והן הן
הקרנים:

ש ָרה וְ ָרחָ ָּבן
ש ָרה ,וְ ָר ְחבּ וֹ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה .לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ,אָ ְר ָּכן עֲ ָ ׂ
)ה( הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ,אָ ְרכּ וֹ עֲ ָ ׂ
ומחֱצָ ה ִמ ָּכאן
ח ְֲמ ׁ ָשה נוֹ ֵתן אָ ְר ָּכוֹ ְּכנֶגֶד ָרחְ בּ וֹ ׁ ֶשל ׁ ֻש ְלחָ ן ,וְ כוֹ פֵ ל ְטפָ חַ יִ ם ּ ֶ
ש ְלחָ ןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
נִמצָ א אָ ְרכּ וֹ ְמ ַמ ֵּלא ָּכל ָר ְחבּ וֹ ׁ ֶשל ׁ ֻ
וטפָ חַ יִ ם ּומֶ חֱצָ ה ִמ ָּכאןְ ,
ְּ
שר וְ ָר ְחבּ וֹ ִׁש ּ ׁ ָשה .לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים
הודהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן אָ ְרכּ וֹ ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
יְ ּ ָ
אָ ְרכּ וֹ עֲ ׁ ָש ָרה וְ ָר ְחבּ וֹ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה .נוֹ ֵתן אָ ְרכּ וֹ ְּכנֶגֶד ָר ְחבּ וֹ ׁ ֶשל ׁ ֻש ְלחָ ן ,וְ כוֹ פֵ ל ְטפָ חַ יִ ם
ַשבֶ ת ּ ֵבינֵיהֶ ן.
רוחַ ְמנ ּ ׁ ֶ
וטפָ חַ יִ ם ִמ ָּכאן ּ ְ
ִמ ָּכאן ּ ְ
וטפָ חַ יִ ם ֶרוַ ח ָּבאֶ ְמצָ עְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּתהֵ א הָ ּ
רו
יו נוֹ ְתנִ ין ְׁשנֵי ְבזִ יכֵ י ְלבוֹ נָה ׁ ֶשל לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים .אָ ְמ ּ
אול אוֹ ֵמרָ ׁ ,שם הָ ּ
אַ ָּבא ׁ ָש ּ
ֶאֱמר )ויקרא כד( ,וְ נ ַָת ּ ָת ַעל הַ ּ ַמעֲ ֶרכֶ ת ְל ֹבנָה ז ַָּכה .אָ ַמר לָ הֶ ן,
לוֹ  ,וַ ֲהלֹא ְכבָ ר נ ַ
ַשה:
וַ הֲ לֹא ְכבָ ר ֶנא ֱַמר )במדבר ב( ,וְ ָעלָ יו ַמ ּטֵ ה ְמנ ּ ׁ ֶ
רע"ב ) -ה( ארכו עשרה ורחבו חמשה -
כדכתיב )שמות כח( אמתים ארכו ואמה
רחבו .ר' יהודה לטעמיה דאמר ]אמה[ של
כלים בת חמשה טפחים היא :נותן ארכו -
של לחם הפנים כנגד רחבו של שלחן :וכופל
 הלחם ,טפחיים ומחצה למעלה בגובהמכאן ומכאן .והן הן הקרנות .ונמצאו זקופות
בשוה לשפת השלחן :ונמצא ארכו ממלא
רחבו של שלחן  -ורחבו מחזיק חצי אורך של
שלחן .וכשהיה מסדר אחר אצלו ,נמצא שלחן
כולו מלא :ארכו שנים עשר  -ר' מאיר
לטעמיה דאמר כל אמה בת ששה טפחים
חוץ ממזבח הזהב וקרן מזבח החיצון והסובב

והיסוד .והלכה כר' מאיר :לחם הפנים ארכו
עשרה  -בהא מודה רבי מאיר :וטפחיים
ריוח באמצע  -בין שני הסדרים .דרוחב
הלחם לא הוי אלא חמשה ,שני הסדרים
מחזיקין עשרה בשלחן לארכו ,פשומ להו
טפחיים ריוח בין סדר לסדר ,שתבא רוח
מנשבת בהם שלא יתעפשו :אבא שאול אומר
שם  -באותו ריוח שבין סדר לסדר נותנים
הבזיכים :והלא כבר נאמר ונתת על
המערכת  -ועל ממש משמע :ועליו מטה
מנשה  -והיינו סמוך .הכא נמי על סמוך.
והלכה האבא שאול:

אשיהֶ ןׁ ,שהָ יו סוֹ ְמ ִכים ָּבהֶ ן
יו ׁ ָשם מֻ ְפצָ ִלין ֵמ ָר ׁ ֵ
)ו( אַ ְר ָּב ָעה ְסנִ ִ
יפין ׁ ֶשל זָהָ ב הָ ּ
לול,
ושנַיִ ם ְלסֵ ֶדר זֶה .וְ עֶ שְׂ ִרים ּ ְׁ
ְׁשנַיִ ם ְלסֵ ֶדר זֶה ּ ְׁ
ושמוֹ נָה קָ נִ יםַּ ,כחֲצִ י קָ נֶה חָ ּ
דור קָ נִ ים וְ לֹא נְ ִטילָ ָתן
שר ְלסֵ ֶדר זֶה וְ אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
אַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
שר ְלסֵ ֶדר זֶה .לֹא ִס ּ ּ
ּדוֹ חֶ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֶ ָּלא נִ ְכנָס ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת וְ ׁשוֹ ְמ ָטן וְ נוֹ ְתנָן ְלאָ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ׁ ֻש ְלחָ ן.
יו בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,אָ ְר ָּכן ְלאָ ְרכּ וֹ ׁ ֶשל ָּביִ ת:
ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים ׁ ֶשהָ ּ
רע"ב ) -ו( מפוצלין  -לתת ראשי קנים
באותן פיצולים .וכמנין הקנים כך מנין
הפיצולים :ארבעה עשר לסדר זה  -שש
חלות שהיו בסדר המערכת .לארבע מהן לכל
אחת שלשה קנים ,הרי שנים עשר קנים,
והעליונה אינה צריכה אלא שנים לפי שאין

עליה משאוי הרי ארבעה עשר .החלה
התחתונה אינה צריכה על עיקר ,לפי שמונחת
על טהרו של שלחן :לא סדור קנים -
במערכה החדשה :ולא נטילתן  -מעל
הישנה ,דוחה שבת :נכנס מערב שבת ושומטן
 -מבין כל לחם ולחם ,ומניחם לארכו של
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שלחן .ולמחר מסדר הלחם .ולמוצאי שבת
נותן הקנים בין כל לחם כמשפטן :ארכן
לארכו של בית  -ממזרח למערב היו מונחין
בארכן .חוץ מן הארון שארכו לרחבו של בית,
שהבדים שבארון היו בולטים ודוחקים
בפרוכת ודומין כשני דדי אשה שנאמר )מלכים
א ח( ויאריכו הבדים וייראו ,והבדים לרחבו
של ארון היו מונחים ,דאילו לארכו של ארון

היו הבדים ,לא היה בין בד לבד אלא שיעור
רוחב הארון דהיינו אמתא ופלגא ,ותרי גברי
הנושאין בשני בדים את הארון שנים מכאן
ושנים מכאן לא הוו מצו ליכנס בין בד לבד,
אלא ודאיח לרחבו נתונים ,והן היו ממזרח
למערב שהרי היו דוחקים בפרוכת ,נמצא
ארכו של ארון לרחבו של בית:

אולָ ם ִמ ִּב ְפנִ ים ַעל ּ ֶפ ַתח הַ ַּביִ ת ,אֶ חָ ד ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש וְ אֶ חָ ד ׁ ֶשל
ש ְלחָ נוֹ ת הָ יו בָ ּ
)ז( ְׁשנֵי ׁ ֻ
זָהָ בַ .על ׁ ֶשל ׁ ַשיִ ׁש נוֹ ְתנִ ים לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ִּבכְ נִ יסָ תוֹ  ,וְ ַעל ׁ ֶשל זָהָ ב ִּביצִ יאָ תוֹ ,
ׁ ֶש ּ ַמעֲ ִלין ַּב ּק ֶֹד ׁש וְ לֹא מוֹ ִר ִידין .וְ אֶ חָ ד ׁ ֶשל זָהָ ב ִמ ִּב ְפנִ יםֶ ׁ ,ש ָעלָ יו לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים
ושנַיִ ם ְּבי ָָדם ְׁשנֵי
ּ ָת ִמיד .אַ ְר ָּב ָעה ֹכהֲנִ ים נִ ְכנ ִָסיןְׁ ,שנַיִ ם ְּבי ָָדם ְׁשנֵי ְס ָד ִריםְׁ ּ ,
ושנַיִ ם ִל ּטוֹ ל ְׁשנֵי
ימין ִלפְ נֵיהֶ םְׁ ,שנַיִ ם ִל ּטוֹ ל ְׁשנֵי ְס ָד ִריםְׁ ּ ,
יכין .וְ אַ ְר ָּב ָעה ַמ ְק ִ ּד ִ
בָ זִ ִ
יאין עוֹ ְמ ִדים
ופנֵיהֶ ם לַ ָ ּדרוֹ ם .הַ ּמוֹ צִ ִ
יסים עוֹ ְמ ִדים ַּב ָ ּצפוֹ ןְ ּ ,
יכים .הַ ּ ַמ ְכנִ ִ
בָ זִ ִ
יחין ,וְ ִט ְפחוֹ ׁ ֶשל זֶה ְּכ ֶנגֶד ִט ְפחוֹ
ַּב ָ ּדרוֹ םּ ,ופְ נֵיהֶ ם לַ ָ ּצפוֹ ן .אֵ לּ ּו מוֹ ְׁש ִכין וְ אֵ לּ ּו ַמנִּ ִ
ׁ ֶשל זֶהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )שמות כה(ְ ,לפָ נַי ּ ָת ִמידַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו אֵ לּ ּו נוֹ ְט ִלין
נו ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן ׁ ֶשל זָהָ ב ׁ ֶשהָ יָה
וְ אֵ לּ ּו ַמנִּ ִ
או וְ נ ְָת ּ
יחין ,אַ ף זוֹ הָ יְ ָתה ּ ָת ִמיד .יְ צְ ּ
ורים
יכין ,וְ הַ חַ לּ וֹ ת ִמ ְתחַ ְ ּלקוֹ ת לַ כּ ֹהֲ נִ ים .חָ ל יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
ירו הַ ָּבזִ ִ
אולָ םִ ,ה ְק ִט ּ
בָ ּ
ִל ְהיוֹ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,הַ חַ לּ וֹ ת ִמ ְתחַ ְ ּלקוֹ ת לָ ָע ֶרב .חָ ל ִל ְהיוֹ ת ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתׂ ָ ,ש ִעיר ׁ ֶשל
יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
הוא חַ יִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ַ ּד ְע ּ ָתן
ורים ֶנאֱכָ ל לָ עֶ ֶרב ,הַ ַּב ְב ִליִ ּים אוֹ ְכ ִלין אוֹ תוֹ ְּכ ׁ ֶש ּ
יָפָ ה:
רע"ב ) -ז( על פתח הבית  -אצל פתח
ההיכל בכניסתו .ולא היו מניחים שם אלא
להראות שמעלין בקודש ,דעכשיו מניחין על
של שיש ומיד נושאין להיכל ומסדרין על של
זהב של משה :ועל של זהב ביציאתו  -עד
שיוקטרו בזיכים ,כדקתני לקמן במתניתין:
המכניסים עומדים בצפון  -דהכי עדיף טפי
דאותן שמסדרים העבודה יהיו בצפון :אלו
מושכין  -ועד שלא יגביהו מן השלחן אלו
מניחין :אפילו אלו נוטלין  -ואלו עצמן
מניחין אחר שנטלו :אף זו היתה תמיד -
דסבר ר' יוסי דאין תמיד אלא שלא ילין שלחן
לילה אחד בלא לחם :והחלות מתחלקות
לכהנים  -משמר היוצא חולק עם משמר
הנכנס :חל יום הכפורים להיות בשבת -
שדין לחם הפנים לאכלו באותו שבת שנוטלים

אותו מעל השלחן ,ועכשיו אין יכולים לאכלו
מפני התענית :החלות מתחלקות לערב -
ואין ממתינים לחלקו למחר מפני שנפסל
בלינה לאחר זמנו שנסתלק :השעיר  -של
מוסף שהוא חטאת ונאכל לכהנים :נאכל
לערב  -בלילי שבת .שזמנו ליום ולילה עד
חצות .ואע"פ שאין יכולים לבשלו בשבת ולא
ביום כיפור :הבבליים  -כהנים שעלו מבבל.
ובגמרא מפרש דלא בבליים היו אלא
אלכסנדרים היו .ועל שם ששונאים תלמידי
חכמים שבארץ ישראל את הבבליים ,קראו
לאלכסנדרים שעושים מעשה רעבתנות
בבליים :היו אוכלין אותו חי  -כשחל יום
כפור להיות בערב שבת :מפני שדעתן יפה -
ואינן קצים לאכול הבשר כשהוא חי:

יכים
יכים ְלאַ חַ ר ׁ ַש ָּבת וְ ִה ְק ִטיר אֶ ת הַ ָּבזִ ִ
)ח( ִס ֵ ּדר אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם ַּב ּ ׁ ַש ָּבת וְ אֶ ת הַ ָּבזִ ִ
גול נוֹ ָתר וְ ָט ֵמאִ .ס ֵ ּדר אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם
סולָ ה ,וְ אֵ ין חַ יּ ִָבין עֲ לֵ יהֶ ן ִמ ּ ׁש ּום ּ ִפ ּ ּ
ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ּ ,פ ּ
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סול ,וְ אֵ ין חַ יּ ִָבין
יכין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת וְ ִה ְק ִטיר אֶ ת הַ ָּבזִ ִ
וְ אֶ ת הַ ָּבזִ ִ
יכין ְלאַ חַ ר ׁ ַש ָּבתָ ּ ,פ ּ
יכין ְלאַ חַ ר ׁ ַש ָּבת
גול וְ נוֹ ָתר וְ ָט ֵמאִ .ס ֵ ּדר אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם וְ אֶ ת הַ ָּבזִ ִ
עֲ לֵ יהֶ ן ִמ ּ ׁש ּום ּ ִפ ּ ּ
סול(ֵ ּ .כיצַ ד יַעֲ ׁ ֶשה ,יַנִּ יחֶ ּנָה לַ ּ ׁ ַש ָּבת הַ ָּבאָ ה,
וְ ִה ְק ִטיר אֶ ת הַ ָּבזִ ִ
יכין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתָ ּ ) ,פ ּ
ְ
לום:
ׁ ֶשאֲ ִפלּ ּו ִהיא ַעל הַ ּ ׁ ֻש ְלחָ ן י ִָמים ) ַר ִּבים( ,אֵ ין ְּבכָ ך ְּכ ּ
רע"ב ) -ח( ואת הבזיכים לאחר שבת -
ודינן היה לסדרן בשבת בשעת עריכת הלחם:
והקטיר את הבזיכים בשבת פסולה -
דמחוסר זמן הוא ,שלא היה על השלחן אלא
ששה ימים .והכא אי אפשר לתקן ולומר
יניחנו עד שבת הבאה ,דכיון דלחם נסדר
כדינו בשבת ,קדשו שלחן ושוב אינו יכול
להשהותו אלא עד שבת ראשונה דמיפסיל
בלינה :ואין חייבין עליהן משום פגול  -אם
הקטירן על מנת לאכול הלחם למחר ,אינו
פגול ,שלא קרב המתיר כמצותו :ולא משום
נותר  -שאין נותר חל על הלחם ,שהרי אין

ראוי לאכילה :וטמא  -האוכלו בטומאת
הגוף אינו בכרת ,כדאמרינן בהקומץ )דף כה(
הניתר לטהורים חייבים עליו משום טומאה,
וזה לא ניתר לטהורים מעולם ,דבזיכים הוו
מתירים דידיה ולא קרבו כהלכתן :יניחנו
לשבת הבאה  -ויעמוד שבועיים על השלחן.
דכיון דלא נסדר בשבת ,אין שלחן מקדש עד
שתגיע שבת ,ומאותו שבת יכול להשהותן
שבעת ימים :שאפילו היא על השלחן ימים
רבים  -קודם השבת :אין בכך כלום  -שאין
השלחן מקדשו עד השבת ,הלכך לא מיפסיל
בלינה לאחר השבת:

לשהֵ ּ .כיצַ דֶ ,נאֱפוֹ ת
ָתר ַעל ְׁש ׁ ָ
חות ִמ ּ ְׁשנַיִ ם ,וְ לֹא י ֵ
)ט( ְׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ֶנאֱכָ לוֹ ת אֵ ין ּ ָפ ּ
ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב וְ ֶנאֱכָ לוֹ ת ְּביוֹ ם טוֹ בִ ,ל ְׁשנָיִ ם .חָ ל יוֹ ם טוֹ ב ִל ְהיוֹ ת אַ חַ ר הַ ּ ׁ ַש ָּבת,
חות ִמ ִּת ְׁש ָעה ,וְ לֹא יָתֵ ר ַעל אַ חַ ד
ֶנאֱכָ לוֹ ת ִל ְׁש ׁ ָ
לשה .לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ֶנאֱכָ ל אֵ ין ּ ָפ ּ
שרֵ ּ .כיצַ דֶ ,נאֱפֶ ה בְ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת וְ ֶנאֱכָ ל ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ,ל ִת ְׁש ָעה .חָ ל יוֹ ם טוֹ ב ִל ְהיוֹ ת
ָע ָ ׂ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָהֶ ,נאֱכָ ל ְלאַ חַ ד
ש ָרהְׁ .שנֵי י ִָמים טוֹ ִבים ׁ ֶשל ר ׁ
ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתֶ ,נאֱכָ ל לַ עֲ ָ ׂ
שר .וְ אֵ ינוֹ דוֹ חֶ ה לֹא אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת וְ לֹא אֶ ת יוֹ ם טוֹ בַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
ָע ָ ׂ
אוֹ ֵמר ִמ ּש ּום ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן הַ ְּסגָ ןּ ,דוֹ חֶ ה אֶ ת יוֹ ם טוֹ ב וְ אֵ ינוֹ דוֹ חֶ ה אֶ ת יוֹ ם
צוֹ ם:
רע"ב ) -ט( אין פחות משנים  -משני ימים
משנאפו :נאכל לשלשה  -שאפאום בערב
שבת ,לפי שאין אפייתן דוחה לא שבת ולא
יום טוב :לתשעה  -בשבת שניה שהוא תשיעי
לאפייתו :לעשרה  -שנאפות בחמישי בשבת:
שני ימים טובים של ראש השנה  -קודם
לשבת .נאפה ברביעי ונאכל בשבת שניה ,הרי
לאחד עשר .ואם תאמר ,הרי שנים עשר
נינהו ,דהא אותה שבת הוי יום הכפורים ואין

גמרא

הלחם נאכל עד למוצאי שבת .הא לא קשיא,
דלענין אכילת קדשים הלילה הולך אחר היום
שעבר ,הלכך מקרי אחד עשר :ואינו דוחה
לא את השבת ולא את יום טוב  -לפי שאין
אופים ומבשלים ביום טוב אלא מה שאוכל
באותו היום בלבד :רבן שמעון בן גמליאל
אומר וכו'  -ואין הלכה כרבן שמעון בן
גמליאל:

– מנחות דף צט' ע"ב

תניא רבי יוסי אומר אפי' סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה
ערבית אין בכך כלום אלא מה אני מקיים לפני תמיד שלא ילין שלחן בלא
לחם א"ר אמי מדבריו של ר' יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק
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אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש )את( ספר התורה הזה
מפיך אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית
שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי
הארץ ורבא אמר מצוה לאומרו בפני עמי הארץ שאל בן דמה בן אחותו
של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו
ללמוד חכמת יונית קרא עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה הזה
מפיך והגית בו יומם ולילה צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן
הלילה ולמוד בה חכמת יונית ופליגא דר' שמואל בר נחמני דאמר ר'
שמואל בר נחמני א"ר יונתן פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה אלא ברכה
ראה הקב"ה את יהושע שדברי תורה חביבים עליו ביותר שנאמר ומשרתו
יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל אמר לו הקדוש ברוך הוא יהושע
כל כך חביבין עליך דברי תורה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך תנא דבי
ר' ישמעאל דברי תורה לא יהו עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור עצמך
מהן אמר חזקיה מאי דכתיב ואף הסיתך מפי צר רחב לא מוצק תחתיה
בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם מדת בשר ודם
אדם מסית את חבירו מדרכי חיים לדרכי מיתה והקדוש ברוך הוא מסית
את האדם מדרכי מיתה לדרכי חיים שנאמר ואף הסיתך מפי צר מגיהנם
שפיה צר שעשנה צבור בתוכה ושמא תאמר כשם שפיה צר כך כולה צרה
תלמוד לומר העמיק הרחיב ושמא תאמר למלך לא הוכנה ת"ל גם היא
למלך הוכן ושמא תאמר אין בה עצים ת"ל מדורתה אש ועצים הרבה
ושמא תאמר זה הוא שכרה תלמוד לומר ונחת שולחנך מלא דשן:
רש"י על הגמרא
הישנה  -מערכות שעמדו שם בשבת זו :ילין
 בלילה :מדבריו של רבי יוסי  -דאמרמשום דעמד הישן שחרית מעט בשלחן
והחדש ערבית מעט קרי ליה תמיד שמע
מינה אפי' לא שנה אדם אלא פרק אחד וכו':
אסור לאומרו  -שלא יאמר בקרית שמע סגי
ולא ירגיל בניו לתלמוד תורה :מצוה לאומרו
כו'  -דסבר משום קרית שמע נוטל שכר
גדול כזה כי אז תצליח את דרכיך אם היה
עוסק כל היום כ"ש ששכרו גדול ומרגיל את
בניו לתלמוד תורה ,ל"א סברי הנך רבנן דמצי
פטרי נפשייהו בקרית שמע ויתבי כולי יומא
וגרסי שמע מינה שכר גדול יש :צא ובדוק כו'
 דבר שלא יהא בעולם :ופליגא  -הא דר'ישמעאל דאמר חובה ללמוד כל היום :כל כך

חביבין כו' לא ימוש  -הבטיחו שלא תשתכח
תורתו ממנו :לא יהיו עליך חובה  -כאדם
שיש לו חוב ואומר מתי אפרענו ואיפטר כך
לא יאמר אדם אשנה פרק אחד ואיפטר שאי
אתה רשאי לפטור עצמך מהן :הסתת אדם -
אינה אלא לרעה כמו )דברים יג( כי יסיתך
אחיך בן אמך וגו' :ואף הסיתך  -הקב"ה
ללמוד תורה כדי לינצל מגיהנם :שפיה צר -
ולמה פיה צר שיהא עשנה צבור בתוכה ולא
יצא חוץ כדי שידונו רשעים באש ובעשן:
העמיק  -הרחיב כיון שבא לעומק מיד
מרחיב ובגיהנם משתעי דרישיה דקרא כי
ערוך מאתמול תפתה :למלך לא הוכנה -
לתלמיד שפירש מן התורה לא הוכנה גיהנם
שלא יהא נידון בה ,מלך קרי לתלמיד חכם
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דכתיב )משלי ח( בי מלכים ימלוכו :שמא
תאמר זהו שכרה של תורה  -שמצלת מגיהנם

זוהר

אבל שכר אחר אין לה:

– צו דף לה' ע"א

יבו
יד ּ
חו חַ ד ּגַ בְ ָרא ְ ּד ֲהוָ ה אָ תֵ י ,וְ ג' ַענְ ּ ֵפי ה ֲַדס ִּב ֵ
יהְ ,ק ִר ּ
ַעד ַ ּדהֲווֹ אָ זְ לֵ י ,אַ ְׁש ָּכ ּ
ְ
יה לָ ּ ָמה לָ ך הַ אי .אָ ַמר ְל ַרוְ וחָ א אוֹ ְב ָדא .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ׁ ַש ּ ִפיר
רו לֵ ּ
ּגַ ּ ֵב ּ
יה ,אָ ְמ ּ
יה ,חַ ד ְלאַ בְ ָרהָ ם .חַ ד ְליִ צְ חָ ק ,וְ חַ ד
קָ אָ ְמ ָרת .אֲבָ ל ג' ִא ֵּלין לָ ּ ָמה .אָ ַמר לֵ ּ
הוְּ .בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שיר השירים א(
ְליַעֲ קֹב .וְ קַ ִׁש ְ
הו ַּכח ֲָדא ,וְ אָ ַר ְחנָא ְּב ּ
ירנָא ְל ּ
ָ
ְל ֵריחַ ְׁש ָמנ ָ
חול ׁ ָשא
תורק ְׁש ֶמךְּ .בגִ ין ִ ּדבְ הַ אי ֵריחָ אִ ,א ְת ְקיַּים ּ ְ
ֶיך טוֹ ִבים ׁ ֶש ֶמן ּ ּ ַ
ילא וְ ַת ּ ָתא .אָ ַמר ִר ִּבי
ידו ִּב ְרכָ אן ֵמ ֵע ָּ
נותא ָ ּדא ִא ְתקַ יְ ּ ָ
ימ ּ ָ
ְּדנ ְַפ ׁ ָשאּ ,ובְ הֵ ְ
ימא ,וְ ִא ְתנְ גִ ּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
חולָ קֵ יהוֹ ן )דף לה ע"ב( ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ּ ְ
אֶ ְל ָעזָר ז ַָּכאָ ה ּ
ומ ֵריחָ א ָ ּדא
ימא ,אֶ ָּלא ַעל ֵריחָ אֵ ּ ,
ּ ָתא ֲחזֵי ,לֵ ית ָע ְל ָמא )נ"א נפשא( ִמ ְתקַ יְ ּ ָ
ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָעא ֵריחָ א אָ ח ֳָראּ ְ .דהָ א ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדנ ִָפיק ׁ ַש ְּב ָתא) ,נתפרדה החבילה(
יבין ,אָ ָתא ֵריחָ א
רוחָ א ִמ ְת ּ ָפ ְר ׁ ָשן עֲ צִ ִ
רון נ ְַפ ׁ ָשא וְ ּ
ירא ,וְ ִא ְׁש ּ ָתאֲ ּ
וְ סַ ְ ּלקָ א נַפְ ׁ ָשא יְ ֵת ָ
רוחָ אְ ,לקַ ְּבלָ א ֵריחָ א,
ָּדאִ ּ ,
רוחָ א ָּב ַתר ּ
ומ ְתקָ ְרבָ ן ָ ּדא ְּב ָדא וְ חַ ָ ּדאן .וְ ַעל ָ ּדאָּ ,ב ֵעי ּ
קור ְּבנָא,
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְתקָ ַּבל ֵריחָ א ִמ ְתקָ ְרבָ ן ַּכח ֲָדא וְ חַ ָ ּדאןֵ ּ .כי הַ אי ּגַ וְ ונָא ֵריחָ א ְ ּד ּ ְ
ומ ְתלַ הֲ ָטן בּ ּוצִ ינֵי וְ חַ ָ ּדאן:
ְּב ֵריחָ א )דא( ִמ ְתקָ ְר ִבין כּ ָֹּלא ַּכח ֲָדאִ ּ ,
ילא וְ חַ ד ְל ַת ּ ָתאִ ,אי לָ ִהיט ַּבר נ ָׁש הַ אי בּ ּוצִ ינָא
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ת ֵרי בּ ּוצִ ינֵי ,חַ ד ְל ֵע ָּ
הוא ְּת ָננָא ְ ּדסָ ִליק )נ"א מבוצינא
ִ ּד ְל ַת ּ ָתא ,וְ כַ בֵ י לָ ּה )ס"א לההוא דלעילא( ,הַ ּ
הוא בּ ּוצִ ינָא ִע ָּלאָ הַּ .כ ְך ְּת ָננָא ְ ּדקָ ְר ְּבנִ ין ,הַ אי ְּת ָננָא ְ ּדסָ ִליק,
תתאה( ,לָ ִהיט הַ ּ
הו ַּכח ֲָדאְּ ,ב ֵריחָ א ָ ּדא.
ומ ְתלַ הֲ ָטן ְּבחַ דִ ּ ,
לָ ִהיט בּ ּוצִ ינֵי ִע ָּלאֵ יִ ּ ,
ומ ְתקָ ְר ִבין ּ ֻכ ְ ּל ּ
מוהָ :
ובגִ ין ָּכ ְךֵ ,ריחַ נִ יחֹחַ לַ יְ ָי) ,אשה( וְ הָ א ּ ְ
ְּ
אוק ּ
יומא ְ ּד ָע ְל ָמא .וְ קָ ְר ְּבנָא ַעל יְ ָדא
יומא ְ ּד ֹכ ָּלא ,וְ ִק ּ ּ ָ
וְ ַעל ָ ּדאֵ ,ריחָ א ְ ּדקָ ְר ְּבנָאִ ,ק ּ ּ ָ
יהְּ ,בגִ ין
ימו ּ ֵב ּ
ובגִ ין ָּכ ְךִׁ ,ש ְב ָעה יוֹ ֵמי אַ ְׁש ְל ּ ָ
ְּדכַ ֲהנָאְּ ,ד ִמ ְק ַרב כּ ָֹּלאְ ּ .
מותאִ ,א ְׁש ְּת ִל ּ
ילא וְ ַת ּ ָתא:
וב ְר ָּכאן ְל ֵע ָּ
חו חֶ ְדוָ ואן ּ ִ
פולחָ נ ּ
הו ְּב ּ ְ
ֵיה ,וְ יִ ְׁש ְּתכָ ּ
כון ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ ּדיִ ְת ָּב ְר ּ
ָ
מוהָ  ,יְ ָי ֱאלֹהַ י
ְּכ ִתיב )ישעיה כה( יְ ָי ֱאלֹהַ י אַ ּ ָתה אֲרוֹ ִמ ְמך וְ גוֹ ' ,הַ אי ְק ָרא ּ ְ
אוק ּ
ומאן
יה ַעל כּ ָֹּלאַ ּ .
ול ׁ ַש ְּבחָ א לֵ ּ
ישאְ ּ ,
אַ ּ ָתהּ ְ .דבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלאוֹ ָדאָ ה ִל ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ית
מוהָ  .וְ הָ כָ א ֵמעֲ ִמיקָ א ְ ּד ֹכ ָּלאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִּכי ָעשִׂ ָ
יהְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ְ
אֲתר ְׁשבָ חָ א ִ ּדילֵ ּ
ַ
אוק ּ
ּ ֶפלֶ אֶ ּ .פלֶ אְּ :כ ָמה ִ ּדכְ ִּתיב) ,ישעיה ט( וַ יִ ּ ְק ָרא ְׁשמוֹ ּ ֶפלֶ א ,וְ הָ א ִא ְּת ַמרֵ .עצוֹ ת
ֵמ ָרחוֹ קֵ ,עצוֹ תְּ :כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר ,יוֹ ֵעץֵ .מ ָרחוֹ קּ ִ :ד ְכ ִּתיב) ,ירמיה לא( ֵמ ָרחוֹ ק יְ ָי'
וכ ִתיב) ,משלי לא( ִמ ּ ֶמ ְרחָ ק ּ ָת ִביא לַ ְח ָמ ּה:
נִ ְראָ ה ִליְ ּ .
ֱמונָה
ֱמונָה וְ אֵ ין ָעוְ ל .וְ ּ ְ
מוהָ א ּ
אוק ּ
אֱמונָה אֹ ֶמןְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,דברים לב( אֵ ל א ּ
ּ
ָ
תיב )איכה ג(
וכ ִ
ֱמונ ֶָתך ַּב ֵּלילוֹ תְ ּ .
ַּב ַּליְ לָ הְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )תהלים צב( וְ א ּ
ְ
הוא ְל ַד ְּכאָ ה לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל
זַמין ּ ְ
ֱמונ ֶָת ָך ,וְ ּ ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ח ֲָד ִׁשים לַ ְּבקָ ִרים ַר ָּבה א ּ

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

טעון גניזה

9

חק לישראל – פרשת צו יום ה'
וטהַ ְר ּ ֶתם
ֵמחוֹ בֵ יהוֹ ןְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,יחזקאל לו( וְ ז ַָר ְק ִּתי עֲ לֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים ּ ְ
אֲטהֵ ר אֶ ְתכֶ םָּ :ב ּ ְ
רוך יְ ָי ְלעוֹ לָ ם אָ מֵ ן וְ אָ ֵמן:
ומ ָּכל גִּ לּ ּולֵ יכֶ ם ַ
ִמ ָּכל טֻ ְמאוֹ ֵתיכֶ ם ּ ִ
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה קרבנות פרק ב'
)ו( המצורע מביא עם שלשה כבשים שלו שהן חטאת ואשם ועולה שלשה עשרונים ומפי
השמועה למדו שהן באין בכלל הזבחים שלו עשרון עם כל כבש בלול ברביעית ההין
שמן ורביעית יין עם כל עשרון משלשתן כשאר נסכי הכבשים והמקריב את הפלגס
מביא עמו נסכי איל ולא עולה לו זבחו:
)ז( ההין הוא שנים עשר לוג וכבר הודענו שיעור הלוג עם מדות אחרות בהלכות
עירובין והעשרון הוא העומר שהוא שיעור חלה וכבר ביארנו שיעורו בענין חלה:
)ח( כשמודדין הנסכים או המנחות בין מנחת יחיד בין מנחת צבור אין מודדין אותו
במדה של שלשה עשרונים לפר או של שנים לאיל אלא מודד הכל בעשרון אחד שהיה
במקדש וכן השמן של נסכים מודדין אותו במדתו שבמקדש ושמן של מנחות היחיד
בלוג שבמקדש כמנין העשרונות כך מנין הלוגין:

לע"נ

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