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חק לישראל – פרשת ויקרא יום א'
תורה -

ויקרא פרק א'

משה
ֶׁ
מאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד לֵ אמֹר) :א( וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ל
משה וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו ֵ
)א( וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ל ׁ ֶ
ימר:
יה ִמ ּ ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ְל ֵמ ָ
ֹשה ו ַּמ ּ ֵליל יְ ָי ִע ּ ֵמ ּ
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו מֵ אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד לֵ אמֹר) :א( ו ְּק ָרא ְלמ ׁ ֶ

)ב( ַּד ֵּבר אֶ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם אָ ָדם ִּכי י ְַק ִריב ִמ ּ ֶכם קָ ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה ִמן
יבו אֶ ת קָ ְר ַּבנְ כֶ ם) :ב( ַּד ּ ֵבר אֶ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
ומן הַ ּצֹאן ּ ַת ְק ִר ּ
הַ ְּבהֵ ָמה ִמן הַ ָּבקָ ר ּ ִ
יבו
וְ אָ ַמ ְר ּ ָת אֲלֵ הֶ ם אָ ָדם ִּכי ַי ְק ִריב ִמ ּ ֶכם קָ ְר ָּבן לַ יהֹוָ ה ִמן הַ ְ ּבהֵ ָמה ִמן הַ ָּבקָ ר ּ ִ
ומן ַה ּצֹאן ּ ַת ְק ִר ּ
ירא ִמן
קֳדם יְ ָי ִמן ְּב ִע ָ
ימר ְלהוֹ ן ֱאנ ַׁש אֲ ֵרי יְ קָ ֵריב ִמנְּ כוֹ ן קֻ ְר ָּבנָא ָ
אֶ ת קָ ְר ַּבנְ כֶ ם) :ב( ַמ ּ ֵליל ִעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ֵת ַ
ּתוֹ ֵרי ו ִּמן ָענָא ְּתקָ ְרבוּן יָת קֻ ְר ַּבנְ כוֹ ן:

נו אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד י ְַק ִריב
)ג( ִאם עֹלָ ה קָ ְר ָּבנוֹ ִמן הַ ָּבקָ ר זָכָ ר ּ ָת ִמים י ְַק ִריבֶ ּ ּ
נו אֶ ל ּפֶ ַתח
אֹ תוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :ג( ִאם עֹלָ ה קָ ְר ָּבנוֹ ִמן הַ ָּבקָ ר ָזכָ ר ּ ָת ִמים יַ ְק ִריבֶ ּ ּ
אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד יַ ְק ִריב אֹ תוֹ ִל ְרצֹנוֹ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה:

ֵיה
ֵיה ִמן ּתוֹ ֵרי ְ ּדכַ ר ְׁש ִלים יְ קָ ְר ִב ּנ ּ
)ג( ִאם עֲ לָ ָתא קֻ ְר ָּבנ ּ

קֳדם יְ ָי:
יה ָ
יה ְל ַרעֲ וָ א לֵ ּ
ָת ּ
ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא יְ קָ ֵריב י ֵ

ֹאש הָ עֹלָ ה
נִרצָ ה לוֹ ְלכַ ּ ֵפר ָעלָ יו) :ד( וְ סָ ַמ ְך יָדוֹ ַעל ר ׁ
ֹאש הָ עֹלָ ה וְ ְ
)ד( וְ סָ ַמ ְך יָדוֹ ַעל ר ׁ
יה ְלכַ ּ ָפ ָרא עֲ לוֹ ִהי:
יש עֲ לָ ָתא וְ יִ ְת ְר ֵעי לֵ ּ
יה ַעל ֵר ׁ
וְ נִ ְרצָ ה לוֹ ְלכַ ּפֵ ר ָעלָ יו) :ד( וְ יִ ְסמוֹ ְך יְ ֵד ּ

קו
יבו ְּבנֵי אַ ֲהרֹן הַ כּ ֹהֲנִ ים אֶ ת הַ ָ ּדם וְ ָז ְר ּ
)ה( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת ּ ֶבן הַ ָּבקָ ר ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ִה ְק ִר ּ
ֲשר ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :ה( וְ ׁ ָשחַ ט אֶ ת ּ ֶבן הַ ָּבקָ ר ִל ְפנֵי
אֶ ת הַ ָ ּדם ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב א ׁ ֶ
קו אֶ ת הַ ָ ּדם ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ סָ ִביב ֲא ׁ ֶשר ּפֶ ַתח
יבו ְ ּבנֵי אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֲ נִ ים אֶ ת הַ ָ ּדם וְ ז ְָר ּ
יְ הֹוָ ה וְ ִה ְק ִר ּ
קֳדם יְ ָי וִ יקָ ְרבוּן ְּבנֵי אַ הֲ ֹרן ָּכהֲ ַנ ּיָא יָת ְ ּד ָמא וְ יִ זְ ְרקוּן יָת ְ ּד ָמא ַעל ַמ ְד ְּבחָ א
אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :ה( וְ יִ כּ וֹ ס יָת ַּבר ּתוֹ ֵרי ָ
ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ִ ּדי ִב ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

נְתחֶ יהָ :
)ו( וְ ִהפְ ִׁשיט אֶ ת הָ עֹלָ ה וְ נִ ּ ַתח אֹ ָת ּה ִל ָ
ִלנְ ָ
תחֶ יהָ ) :ו( וְ י ְַׁשלַ ח יָת עֲ לָ ָתא וִ יפַ ּ ֵלג י ַָת ּה ְלאֶ ְב ָרהָ א:

)ו(

נִתח אֹ ָת ּה
וְ ִה ְפ ִׁשיט אֶ ת הָ עֹלָ ה וְ ּ ַ

רש"י
)א( ויקרא אל משה  -לכל דברות ולכל
אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חבה
)יומא ד' ויקרא ר'( לשון שמלאכי השרת
משתמשים בו שנא' )ישעיה ו( וקרא זה אל זה
אבל לנביאי האומות עכו"ם נגלה עליהן
בלשון עראי וטומאה שנא' ויקר אלהים אל
בלעם :ויקרא אל משה ) -יומא ד' ת"כ(
הקול הולך ומגיע לאזניו וכל ישראל לא
שומעין יכול אף להפסקות היתה קריאה ת"ל
וידבר לדבור היתה קריאה ולא להפסקות
ומה היו הפסקות משמשות ליתן ריוח למשה
להתבונן בין פרשה לפרשה ובין ענין לענין
ק"ו להדיוט הלומד מן ההדיוט :אליו -
למעט את אהרן ר"י אומר י"ג דברות נאמרו
בתורה למשה ולאהרן וכנגדן נאמרו י"ג

מיעוטין ללמדך שלא לאהרן נאמרו אלא
למשה שיאמר לאהרן ואלו הן י"ג מיעוטין
לדבר אתו מדבר אליו וידבר אליו ונועדתי לך
כולן בתורת כהנים יכול שמעו את קול
הקריאה ת"ל קול לו קול אליו משה שמע וכל
ישראל לא שמעו )מ"כ בשם הר"ן שדיוקו
דרש"י ממה שהתיבה המייחדת הדבור
מורגשת במבטא יותר מאלו היה כתוב לו
שג"כ תורה על יחוד הדיבור אבל אינה
מורגשת וכתב אליו שג"כ היא תיבה המייחדת
הדיבור ואמנם מורגשת במבטא להורות יחוד
יותר והוא שמשה שמע וכל ישראל לא שמעו
ודוק מצאתי( :מאהל מועד ) -ת"כ( מלמד
שהיה הקול נפסק ולא היה יוצא חוץ לאהל
יכול מפני שהקול נמוך ת"ל )במדבר תהלים
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום א'
כט( את הקול מהו הקול הוא הקול המתפרש
בתהלים קול ה' בכח קול ה' בהדר קול ה'
שובר ארזים א"כ למה נאמ' מאהל מועד
מלמד שהיה הקול נפסק כיוצא בו )יחזקאל י(
וקול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה
יכול מפני שהקול נמוך ת"ל )שם( כקול אל
שדי בדברו א"כ למה נאמר )שם( עד החצר
החיצונה שכיון שמגיע שם היה נפסק :מאהל
מועד לאמר  -יכול מכל הבית ת"ל )במדבר
ז( מעל הכפורת יכול מעל הכפורת כולה ת"ל
)שם( מבין שני הכרובים :לאמר  -צא ואמור
להם דברי כבושים בשבילכם הוא נדבר עמי
שכן מצינו שכל ל"ח שנה שהיו ישראל במדבר
כמנודים מן המרגלים ואילך לא נתייחד
הדבור עם משה שנאמ' )דברים ב( ויהי כאשר
תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי
לאמר אלי היה הדיבור .ד"א צא ואמור להם
דברי והשיבני אם יקבלום כמו שנאמר )שמות
יט(וישב משה את דברי העם וגו':
)ב( אדם כי יקריב מכם  -כשיקריב )ת"כ(
בקרבנות נדבה דבר הענין :אדם  -למה
נאמר מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל
שהכל היה שלו אף אתם לא תקריבו מן הגזל:
הבהמה  -יכול אף חיה בכלל ת"ל בקר וצאן:
מן הבהמה  -ולא כולה )כל הענין בת"כ(
להוציא את הרובע ואת הנרבע :מן הבקר -
להוציא את הנעבד :מן הצאן  -להוציא את
המוקצה :ומן הצאן  -להוציא את הנוגח
שהמית )תמורה כט( כשהוא אומר למטה מן
הענין מן הבקר שאין ת"ל להוציא את
הטריפה )תמורה שם( :תקריבו  -מלמד
ששנים מתנדבים עולה בשותפות:
)ג( זכר  -ולא נקבה )ת"כ( כשהוא אומר זכר
למטה שאין ת"ל זכר ולא טומטום
ואנדרוגינוס )בכורות מא( :תמים  -בלא מום:
אל פתח אהל מועד ) -ת"כ( מטפל בהבאתו
עד העזרה מהו או' יקריב יקריב אפי'

נתערבה עולת ראובן בעולת שמעון יקריב כל
א' לשם מי שהוא וכן עולה בחולין ימכרו
החולין לצרכי עולות והרי הן כולן עולות
ותקרב כל אחת לשם מי שהוא יכול אפי'
נתערבה בפסולין או בשאינו מינו ת"ל
יקריבנו :יקריב אותו ) -ערכין כא( מלמד
שכופין אותו יכול בעל כרחו ת"ל לרצונו הא
כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני :לפני
ה' וסמך  -יט אין סמיכה בבמה )ת"כ(:
)ד( על ראש העולה  -להביא עולת חובה
לסמיכה ולהביא עולת הצאן :העולה  -פרט
לעולת העוף :ונרצה לו ) -ת"כ( על מה הוא
מרצה לו א"ת על כריתות ומיתות ב"ד או
מיתה בידי שמים או מלקות הרי עונשן אמור
הא אינו מרצה אלא על
)ה( ושחט והקריבו הכהנים  -מקבלה ואילך
מצות כהונה למד על השחיטה שכשירה בזר
)זבחים לב( :לפני ה'  -בעזרה :והקריבו  -זו
קבלה שהיא הראשונה ומשמעה לשון הולכה
למדנו שתיהן ס"א ששתיהן בבני אהרן :בני
אהרן ) -ת"כ( יכול חללים ת"ל הכהנים :את
הדם וזרקו את הדם ) -זבחים פר"ח( מה
ת"ל דם דם ב' פעמים להביא את שנתערב
במינו או בשאינו מינו יכול אף בפסולים או
בחטאות הפנימיות או בחטאות החיצוניות
שאלו למעלה והיא למטה ת"ל במקום אחר
את דמו :וזרקו ) -ת"כ( עומד למטה וזורק
מן הכלי לכותל המזבח למטה מחוט הסיקרא
כנגד הזויות לכך נאמ' סביב שיהא הדם ניתן
בד' רוחות המזבח או יכול יקיפנו כחוט ת"ל
וזרקו ואי אפשר להקיף בזריקה אי וזרקו יכול
בזריקה אחת ת"ל סביב הא כיצד נותן שתי
מתנות שהן ד' :אשר פתח אהל מועד  -ולא
בזמן שהוא מפורק:
)ו( והפשיט את העולה ) -ת"כ( מה ת"ל
העולה לרבות את כל העולות להפשט ונתוח:
אתה לנתחיה ) -ת"כ( ולא נתחיה לנתחים:
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום א'
נביא

– ישעיה מג' כא'-כו'

רו:
זו יָצַ ְר ִּתי ִלי ְּת ִה ָּל ִתי יְ סַ ּ ֵפ ּ
)כא( ַעם ּ
את יַעֲ קֹב ִּכי יָגַ ְע ּ ָת ִּבי יִ שְׂ ָראֵ ל:
)כב( וְ לֹא אֹ ִתי קָ ָר ָ

)כא( עמאדין אתקנית לפולחני בתושבחתי יהון משתען:
)כב( אמיר על ידי נבייא ולא בפולחני

ערעיתון דבית יעקב ארי לאיתון באולפן אוריתי ישראל:

יך לֹא ִכ ַּב ְד ּ ָתנִ י לֹא הֶ עֱ בַ ְד ִּת ָ
יך ּוזְ בָ חֶ ָ
שה ֹעלֹתֶ ָ
יך ְּב ִמנְ חָ ה וְ לֹא
יאת ִ ּלי ֵ ׂ
)כג( לֹא הֵ בֵ ָ
הוֹ גַ ְע ִּת ָ
יך ִּ
ב ְלבוֹ נָה) :כג( לא איתיתא קדמי אמרין לעלתא ונכסת קודשך לא יקרתא קדמי לא
אסגיתי עלך בקורבנין ולא אתקפית עלך בלבונתא:

ית ִ ּלי בַ ּ ֶכסֶ ף קָ נֶה וְ חֵ לֶ ב זְ בָ חֶ ָ
יתנִ י אַ ְך הֶ עֱ בַ ְד ּ ַתנִ י
יך לֹא ִה ְרוִ ָ
)כד( לֹא קָ נִ ָ
ָ
ֹאות ָ
ֹתיך) :כד( לא זבינתא קדמי בכסף קני בסם ותרב נכסת קודשך לא
יך הוֹ גַ ְע ּ ַתנִ י ַּבעֲ וֹ נ ֶ
ְּבחַ ּט ֶ
דדינתא על מדבחי ברם אסגיתא קדמי בחובך אתקפתא קדמי בעויתך:

ֹאת ָ
הוא מֹחֶ ה פְ ׁ ָש ֶע ָ
יך לֹא אֶ זְ כּ ֹר:
יך ְל ַמעֲ נִ י וְ חַ ּט ֶ
אָ ֹנ ִכי אָ ֹנ ִכי ּ

)כה(
לחובך בדיל שמי וחטאך לא ידכרון:

ירנִ י נִ ּ ׁ ָש ְפ ָטה יָחַ ד סַ ּ ֵפר אַ ּ ָתה ְל ַמ ַען ִּתצְ ָ ּדק:
הַ זְ ִּכ ֵ

)כו(
בדיל אם תכול ותזכי:

)כה( אנא הוא שביק

)כו( אמר כען נדון כחדא אשתעי את

רש"י
)כא( עם זו יצרתי לי  -למען תהלתי יספרו:
)כב( ולא אותי קראת  -ואתה לא אותי
קראת בפנותך אחרי עכו"ם .כי יגעת בי -
נלאיתם מהר בעבודתי:
)כג( לא הבאת לי שה עולותיך  -כ"א
לעכו"ם .לא העבדתיך  -עבודה רבה במנחה
קומץ מעט עולה לגבוה וגם הוא לא אמרתי
לך להקריב לך חובה אלא נדבה:
)כד( לא קנית לי בכסף קנה  -לקטרת לא
הוצרכת לקנותה בכסף לפי שהיתה מצויה
בארצכם הרבה אמר רבי אבא קינמני' היתה
גדילה בארץ ישראל והיו אוכלין אותה עזים

כתובים

וצביים במדרש איכה .העבדתני בחטאותיך -
אתם גרמתם לי להיות שמש לעובדי פסילים
כמו שראה יחזקאל והנה רוח סערה באה מן
הצפון שהיתה חוזרת מרכבת השכינה מבבל
שהלכה לכבוש את כל העולם תחת ידו של
נבוכדנצר שלא יאמרו ביד אומה שפלה מסר
את בניו כדאיתא בחגיגה:
)כה( אנכי אנכי  -אני הוא שמחיתים מאז
ואני מוחה אותם גם עתה .למעני  -לא
בזכותך ולא בצדקת אבותיך:
)כו( הזכירני  -כל תגמול שיש לך ולאבותיך
עלי .נשפטה יחד  -נבא למשפט:

 -משלי פרק כא' טו'-כ'

ומ ִח ּ ָתה ְלפֹ עֲ לֵ י אָ וֶ ן:
שִׂ ְמחָ ה לַ ַ ּצ ִ ּדיק עֲ שׂ וֹ ת ִמ ְׁש ּ ָפט ּ ְ

)טו(
ושציא לאילן דעבדין עאתא:

ָנוחַ :
אָ ָדם ּתוֹ ֶעה ִמ ֶ ּד ֶר ְך הַ שְׂ ּ ֵכל ִּב ְקהַ ל ְרפָ ִאים י ּ

)טז(
עם בני ארעא נתתנח:

)טו( חדותא דצדיקא למעבד דינא

)טז( בר נשא דתעי מן אורחא דסכולא

יש ַמ ְחסוֹ ר אֹ הֵ ב שִׂ ְמחָ ה אֹ הֵ ב יַיִ ן וָ ׁ ֶש ֶמן לֹא יַעֲ ִׁשיר:
ִא ׁ

)יז(
חדותא ורחם חמרא ובסמא לא נעתר:

כּ ֹפֶ ר לַ ַ ּצ ִ ּדיק ָר ׁ ָשע וְ ַתחַ ת יְ ׁ ָש ִרים בּ וֹ גֵד:

)יח(
בזוזי:

)יז( גברא די חסר ליה ורחם

)יח( שלחופיה דצדיקא רשיעא ושלחופי דתריצי
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טוֹ ב ׁ ֶשבֶ ת ְּבאֶ ֶרץ ִמ ְד ָּבר ֵמאֵ ׁ ֶשת ִמ ְדוָ נִ ים \} ִמ ְדיָנִ ים\{ וָ כָ ַעס:

) י ט(
מדברא מן אתתא תגרניתא ומרגזניתא:

נו:
)כ( אוֹ צָ ר נ ְֶח ָמד וָ ׁ ֶש ֶמן ִּבנְ וֵה חָ כָ ם ּ ְ
וכ ִסיל אָ ָדם יְ בַ ְ ּל ֶע ּ ּ

)יט( טב למתב בארע

)כ( סימתא רגגתא ומשחא בדריה

דחכימא וסכלא דבני נשא נבלענון:

רש"י
)טו( שמחה לצדיק עשות משפט  -שמחה
להקב"ה לעשות דין בצדיקים כדי לזכותם
לחיי העה"ב ושמחה לצדיק שהקב"ה מביא
יסורין עליהם כדי שיזכו לעה"ב כך נדרש
במדרש תהלים .ומחתה היא לפועלי און -
לפי שאין נותנין לב לשוב ואין היסורין
מועילין להן ומצטערין ולא להועיל:
)טז( אדם תועה מדרך השכל  -פורש מן

משנה

התורה .בקהל רפאים  -בעדת גיהנם:
)יז( איש מחסור  -מי שאוהב שמחת משתה
תמיד:
)יח( כופר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד -
צדיק נחלץ ורשע בא תחתיו כגון מרדכי והמן:
)יט( טוב שבת בארץ מדבר  -גם זה על
סלוק השכינה נאמר:
)כ( וכסיל אדם  -וכסילות של אדם:

 -דמאי פרק ז'

אֲמינוֹ ַעל הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת ,אוֹ ֵמר
הוא אֵ ינוֹ ַמ ִ
)א( הַ ּ ַמזְ ִמין אֶ ת חֲבֵ רוֹ ׁ ֶש ּיֹאכַ ל אֶ צְ לוֹ  ,וְ ּ
שר
ושאָ ר ַמעֲ ֵ ׂ
ש רְ ׁ ּ ,
הוא ַמעֲ ֵ ׂ
ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתַ ,מה ּ ׁ ֶשאֲנִ י ָע ִתיד ְלהַ פְ ִר ׁ
יש ָמחָ ר ,הֲ ֵרי ּ
סָ ּ ְ
שר ׁ ֵשנִ י ִּבצְ פוֹ נוֹ
ומעֲ ֵ ׂ
שר ָעלָ יו ּ ַ
רומת ַמעֲ ֵׂ
שר ָעשׂ ּוי ְּת ּ ַ
יתי ַמעֲ ֵ ׂ
מוך לוֹ זֶה ׁ ֶש ָעשִׂ ִ
ומחֻ ָּלל ַעל הַ ּ ָמעוֹ ת:
אוֹ ִב ְדרוֹ מוֹ ְ ּ ,
רע"ב ) -א( המזמין את חבירו .אומר
מערב שבת כו'  -והיכא דהתנה מערב שבת
מותר להפריש בשבת ,אבל לא התנה אסור,
דתנן ספק חשיכה מעשרים את הדמאי ,הא
ודאי חשכה לא ,והכא מיירי בהזמינו חבירו
ולא הדירו דאי הדירו הא אמרינן לעיל פ"ד
אוכל עמו בשבת ראשונה אף על פי שאינו
מאמינו על המעשרות .אי נמי התם בשבת
ראשונה של בחור שנשא בתולה ,והכא בשאר
שבתות :הרי הוא מעשר  -ותרומה גדולה
אינו צריך להפריש דלא נחשדו עמי הארץ

עליה כדפרשינן בפרק קמאי ועל אחד ממאה
שמפריש למחר אומר הרי הוא מעשר ראשון,
ושאר מעשר דהיינו תשעה שהוא חייב עדיין
כדי שיהו עשרה למאה ,מודד לו האחד ,ואחר
כך אומר זה האחד שעשיתי תחילה מעשר
עשוי תרומת מעשר על תשעה הסמוכים לו:
מעשר שני  -יהיה בצפונו או בדרומו,
ומחולל יהיה על המעות .ונמצא למחר שאין
צריך להפריש כי אם תרומת מעשר בלבד,
ואוכל ושותה את השאר:

הוא
גו לוֹ אֶ ת הַ כּ וֹ ס ,אוֹ מֵ רַ ,מה ּ ׁ ֶשאֲנִ י ָע ִתיד ְל ׁ ַשיֵּר ְּב ׁש ּולֵ י הַ כּ וֹ סֲ ,ה ֵרי ּ
)ב( ָמזְ ּ
ְ
שר ָעלָ יו
רומת ַמעֲ ֵ ׂ
שר ָעשׂ ּוי ְּת ּ ַ
יתי ַמעֲ ֵ ׂ
מוך לוֹ זֶה ׁ ֶש ָעשִׂ ִ
ושאָ ר ַמעֲ ֵ ׂ
שרְׁ ּ ,
ַמעֲ ֵ ׂ
שר סָ ּ
ומחֻ ָּלל ַעל הַ ּ ָמעוֹ ת:
שר ׁ ֵשנִ י ְּב ִפיוְ ּ ,
ומעֲ ֵׂ
ּ ַ
רע"ב ) -ב( מזגו לו את הכוס  -ביום
השבת :אומר וכו'  -ואין די לו במה שהתנה
מערב שבת ,אבל צריך לחזור ולומר בשבת,
כשבא לאכול ולשתות מה שאני עתיד לשייר

מן הכוס וכו' .בירושלמי פריך אם באומר
מעכשיו תהא תרומה הרי הכל מתערב יחד
ונעשה מדומע ,ואם באומר לכשאשתה ,הא
לא הוי תרומה אלא לאחר ששתה ונמצא
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שותה טבל ,ומשני באומר מעכשיו ולכשאשתה
תהא תרומה ,ונמצא שלא שתה טבל וגם לא

היה מדומע :בפיו  -בפי הכוס:

אֲמין ְלבַ ַעל הַ ַּביִ ת ,נוֹ טֵ ל גְּ רוֹ גֶ ֶרת אַ חַ ת וְ אוֹ ֵמר ,זוֹ וְ ֵת ׁ ַשע
)ג( ּפוֹ ֵעל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ַמ ִ
רומת
הַ ָּבאוֹ ת אַ ח ֲֶריהָ  ,עֲ שׂ ּויוֹ ת ַמעֲ ֵׂשר ַעל ִּת ְׁש ִעים ׁ ֶשאֲ נִ י אוֹ כֵ ל זוֹ עֲ שׂ ּויָה ְת ּ ַ
ומחֻ ָּלל ַעל הַ ּ ָמעוֹ ת .וְ חוֹ ֵ ׂש ְך גְּ רוֹ ג ֶֶרת
שר ׁ ֵשנִ י ָּבאַ חֲרוֹ נָהְ ּ ,
ומעֲ ֵ ׂ
שר עֲ לֵ יהֶ ן ּ ַ
ַמעֲ ֵ ׂ
אכ ּתוֹ
הוא ְמ ַמ ֵעט ְמלַ ְ
אֶ חָ תַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,לֹא יַחְ שׂ ְךִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
הוא ְתנַאי ּ ֵבית ִ ּדין:
ֶשל ַּב ַעל הַ ָּביִ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר לֹא יַחְ שׂ ְךִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ג( שאינו מאמין לבעל הבית -
על המעשרות :וחושך גרוגרת אחת  -נמנע
מלאכול גרוגרת אחת כנגד אותה של תרומת
מעשר שהפריש שלא יהא גוזל את בעל הבית:
לא יחשוך  -ויקנה גרוגרת אחת ויאכל ,שאם
לא יאכל מרעיב עצמו וממעט מסעודתו,

ונמצא ממעט בכך מלאכתו של בעל הבית,
שלא יוכל לעשות מלאכה :לא יחשוך מפני
שהוא תנאי בית דין  -שתהא תרומת מעשר
משל בעל הבית ,ומעשר שני משל פועל,
הלכך חייב בעל הבית ליתן לו הגרוגרת
שהפריש לתרומת מעשר:

ותים ,אוֹ ֵמרְׁ ,שנֵי לֻ גִּ ין ׁ ֶשאֲנִ י ָע ִתיד ְלהַ ְפ ִרי ׁשֲ ,ה ֵרי הֵ ן
)ד( הַ לּ וֹ קֵ חַ יַיִ ן ִמ ּ ֵבין הַ כּ ּ ִ
שר ׁ ֵשנִ יֵ .מחֵ ל וְ ׁשוֹ ֶתה:
שר ,וְ ִת ְׁש ָעה ַמעֲ ֵ ׂ
ש ָרה ַמעֲ ֵ ׂ
רומה ,וַ עֲ ָ ׂ
ְּת ּ ָ
רע"ב ) -ד( הלוקח יין מבין הכותים -
קודם שגזרו על יינן ,והיה יינן ודאי טבל,
והכא איירי בלוקח ערב שבת בין השמשות,
או שלקח מבעוד יום ושכח להפריש עד בין
השמשות ,ואז אסור להפריש ,דתנן ספק
חשכה אין מעשרין את הודאי ,הלכך אסור
לקבוע לו מקום ,דקביעות מקום חשוב
כהפרשה ,ואסור בין השמשות ,ומשום הכי לא
קתני בסיפא ומעשר שני מחולל על המעות,
דכיון דאינו רשאי לקבוע לו מקום בצפונו או
בדרומו אי אפשר לחללו ,אבל לקרות שם
דאמר שאני עתיד להפריש שרי ,דכולי האי
לא גזור בין השמשות :שאני עתיד להפריש -
]פירוש לאחר שבת[ .הכא לא קתני שאני
עתיד להפריש למחר כדקתני לעיל גבי
המזמין את חברו ,דדוקא כשאינו מתקן אלא
מה שאוכל ושותה התירו להפריש למחר
ממותר אכילתו ושתייתו הנשאר בשולי הכוס,
אבל לתקן את כל הנאד בשבת לא התירו,
והכא אינו קורא שם לתרומת מעשר כמו

בבבא של דמאי וכדלעיל גבי המזמין את
חבירו ,משום דגבי דמאי דמעשרן והן שלו
קורא שם לתרומת מעשר ,כדי לתקן את
המעשר ולאכלו ,אבל כאן שהוא טבל ודאי
צריך ליתן המעשר ללוי ,והלוי יקרא שם
לתרומת מעשר :ועשרה מעשר ראשון
ותשעה מעשר שני  -לאו דוקא שהרי לאחר
שהפריש ממאה שני לוגין לתרומה גדולה
ונשאר תשעים ושמונה ,לא יהיה המעשר אלא
עשרה לוגין פחות חומש ,ומעשר שני שמונה
לוגין ושמונה עשיריות וחומש עשירית :מיחל
ושותה  -מתחיל ושותה .פירוש אחר מוזג
ושותה ,מיחל כמו מיהל לשון סבאך מהול
במים )ישעיה א( ,וסתם מתניתין אתיא כרבי
מאיר דאמר אף בדאורייתא יש ברירה ,וזה
שנשאר בשולי הכוס הוי כאילו הופרש
מתחלה ואינה הלכה ,אלא קיימא לן דבדרבנן
יש ברירה ,אבל בדאורייתא אין ברירה ,הלכך
בודאי טבל לא יאכל ולא ישתה עד שיפריש:

ש ֶדה ,אוֹ ֵמר,
הוא ְּבבֵ ית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש אוֹ בַ ּ ָ ׂ
יו לוֹ ְתאֵ נִ ים ׁ ֶשל טֶ בֶ ל ְּבתוֹ ְך ּ ֵביתוֹ  ,וְ ּ
)ה( הָ ּ
אשוֹ ן,
שר ִר ׁ
שר ַמעֲ ֵׂ
רומה ,וְ ֶע ֶ ׂ
יש ,הֲ ֵרי הֵ ן ְּת ּ ָ
ְׁש ּ ֵתי ְתאֵ נִ ים ׁ ֶשאֲנִ י ָע ִתיד ְלהַ פְ ִר ׁ
יש ְל ָמחָ ר ,הֲ ֵרי
יו ְד ַמאי ,אוֹ ֵמרַ ,מה ּ ׁ ֶשאֲנִ י ָע ִתיד ְלהַ ְפ ִר ׁ
וְ ֵת ׁ ַשע ַמעֲ ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י .הָ ּ
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שר סָ ּ ְ
רומת ַמעֲ ֵ ׂשר
שר ָעשׂ ּוי ְּת ּ ַ
יתי ַמעֲ ֵ ׂ
מוך לוֹ זֶה ׁ ֶש ָעשִׂ ִ
ושאָ ר ַמעֲ ֵ ׂ
שרְׁ ּ ,
הוא ַמעֲ ֵׂ
ּ
ומחֻ ָּלל ַעל הַ ּ ָמעוֹ ת:
שר ׁ ֵשנִ י ִּבצְ פוֹ נוֹ אוֹ ִב ְדרוֹ מוֹ ְ ּ .
ומעֲ ֵ ׂ
ָעלָ יו ּ ַ
רע"ב ) -ה( והוא בבית המדרש  -בערב
שבת ,ומתיירא שמא יקדש עליו היום ולא

יוכל לעשר:

אשוֹ נָה
יו ְלפָ נָיו ְׁש ּ ֵתי כַ ְל ָּכלוֹ ת ׁ ֶשל טֶ בֶ ל ,וְ אָ ַמרַ ,מ ַעשְׂ רוֹ ת זוֹ בָ זוֹ  ,הָ ִר ׁ
)ו( הָ ּ
אשוֹ נָה ְמעֻ ּ ֶ ׂש ֶרתַ .מ ַעשְׂ רוֹ ֵתיהֶ ן ַמ ַעשְׂ רוֹ ת
ש ֶרתֶ ׁ .של זוֹ בָ זוֹ וְ ׁ ֶשל זוֹ בָ זוֹ  ,הָ ִר ׁ
ְמעֻ ּ ֶ ׂ
ַּכ ְל ָּכלָ ה בַ חֲבֶ ְר ּ ָת ּה ,קָ ָרא ׁ ֵשם:
רע"ב ) -ו( כלכלות  -סלים :מעשרות זו
בזו  -מעשרות שאני צריך להפריש מכלכלה
זו יהיו מונחים בחברתה :הראשונה מעושרת
 ומפריש מן השניה המעשרות של שתיהן:של זו בזו ושל זו בזו הראשונה מעושרת -
אבל השניה אינה מעושרת ,דמיד כשאמר של
זו בזו נתקנה הראשונה ונפטרת מן
המעשרות ,וכי הדר ואמר של זו בזו נמצא
מפריש מזו שכבר נפטרת על זו שהיא חייבת,
ואין מפרישין מן הפטור על החיוב ולא אמר
כלום ,ונוטל מן השניה המעשרות של שתיהן:
מעשרותיהן מעשרות כלכלה בחברתה -

המעשרות המחוייבות לשתי כלכלות הללו
יהיו של כלכלה בחברתה הרי קרא שם
מעשרות שתיהן כאחת ומפריש מזו על זו
ומזו על זו ,דבכל אחת שייר טבל כדי
מעשרות חברתה ,אבל אינו מפריש עליהן
ממקום אחר שהרי קרא שם וקבע מעשרות
כל אחת מהן בחברתה .פירוש אחר ועיקר,
מעשרותיהן מעשרות כלכלה בחברתה קרא
שם ,ומפריש מאיזו מהן שירצה ,דהכי
מפרשינן למלתיה ,מעשרותיהן מאיזו מהן
שארצה יהיו מעשרות כלכלה בחברתה:

שר ,נוֹ טֵ ל
)ז( ֵמאָ ה טֶ בֶ ל ֵמאָ ה חֻ ִ ּלין ,נוֹ טֵ ל ֵמאָ ה וְ אֶ חָ דֵ .מאָ ה טֶ בֶ ל ֵמאָ ה ַמעֲ ֵ ׂ
שרֵ .מאָ ה טֶ בֶ ל
שר ,נוֹ טֵ ל ֵמאָ ה וָ עֶ ֶ ׂ
ֵמאָ ה וְ אֶ חָ דֵ .מאָ ה חֻ ִ ּלין ְמתֻ ּקָ נִ ים ֵמאָ ה ַמעֲ ֵׂ
לום .זֶה הַ ְּכלָ ל,
ושמוֹ נִ ים ַמעֲ ֵ ׂ
שרִּ ,ת ְׁש ִעים טֶ בֶ ל ּ ְׁ
ִּת ְׁש ִעים ַמעֲ ֵׂ
שר ,לֹא ִה ְפ ִסיד ְּכ ּ
לום:
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשהַ ּטֶ בֶ ל ְמ ֻר ּ ֶבה ,לֹא ִה ְפ ִסיד ְּכ ּ
רע"ב ) -ז( מאה טבל ומאה חולין -
שנתערבו :נוטל מאה ואחד  -נוטל מאה
להפריש מהם מעשר ראשון ומעשר שני כדין
כל טבל ,ואחד נוטל מן המאה )דלשם( ]צריך
לומר של[ חולין לתרומת מעשר כאילו היו
טבל ,שהחולין נעשים כטבל עצמו לענין
תרומת מעשר בלבד ,אבל לא לענין מעשר
ראשון ומעשר שני ,ונמצא זה מפסיד על ידי
תערובת זו אחת בלבד שמפריש מן החולין.
וטבל דאיירי ביה הכא הוא שהורמה ממנו
תרומה גדולה ,אבל לא הורמו ממנו מעשרות
ולא תרומת מעשר :מאה טבל ומאה מעשר
 שלא הורמה מן המעשר הזה תרומת מעשרונתערבו ,נוטל מאה של טבל להפריש מהן
המעשרות כדפרישית לעיל ,ונוטל אחת מן
המאה של המעשר שהם נעשים כטבל עצמו
להתחייב בתרומת מעשר ,ונשארו תשעים

ותשע ,מפריש מהן תרומת מעשר לפי חשבון
שהם עשר פחות עשירית של אחד .ואם לא
נתערב המעשר בטבל ,לא היה מפריש אלא
עשרה לתרומת מעשר שבהן ,השתא מפני
שנתערבו בטבל ,מפריש אחת עשרה פחות
עשירית ,נמצא מפסיד אחת פחות עשירית:
מאה חולין מתוקנין ומאה מעשר  -ראשון
שלא נטלה תרומתו שנתערבו ,נוטל מאה
לשם מעשר ראשון כדי להפריש מהן עשרה
לתרומת מעשר שבהן ,ועשר נוטל מן המאה
חולין מתוקנין כאילו היו הם מעשר ראשון,
דעשרה מהם לתרומת מעשר ,ונמצא מפסיד
עשרה .והא דלא מחמרינן הכי כשנתערב עם
טבל להזקיק הטבל להפריש ממנו עשרה
לתרומת מעשר כמאה של מעשר ,משום שכך
הוא הדין שכל דבר המתערב חוזר להיות
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום א'
כתחלתו ,הלכך המעשר חוזר להיות כטבל,

ואין הטבל חוזר להיות כמעשר:

ורה הַ ִחיצוֹ נָה
שר ַּכ ֵ ּדי יַיִ ן ,וְ אָ ַמרׁ ,ש ּ ָ
שר ֶע ֶ ׂ
שר ׁש ּורוֹ ת ׁ ֶשל ֶע ֶׂ
יו לוֹ ֶע ֶׂ
)ח( ִמי ׁ ֶשהָ ּ
ורה
ָדוע אֵ יזוֹ ִהיא ,נוֹ טֵ ל ְׁש ּ ֵתי חָ ִב ּיוֹ ת לוֹ ְכסָ ן .חֲצִ י ׁש ּ ָ
שר ,וְ אֵ ין י ּ ַ
אַ חַ ת ַמעֲ ֵ ׂ
ָדוע אֵ יזוֹ ִהיא ,נוֹ טֵ ל אַ ְר ַּבע חָ ִב ּיוֹ ת ֵמאַ ְר ַּבע זָוִ ּיוֹ ת.
שר ,וְ אֵ ין י ּ ַ
הַ ִחיצוֹ נָה אַ חַ ת ַמעֲ ֵׂ
ורה
ורה אַ חַ ת לוֹ ְכסָ ן .חֲצִ י ׁש ּ ָ
ָדוע אֵ יזוֹ ִהיא ,נוֹ טֵ ל ׁש ּ ָ
שר ,וְ אֵ ין י ּ ַ
ורה אַ חַ ת ַמעֲ ֵ ׂ
ׁש ּ ָ
ָדוע אֵ יזוֹ ִהיא ,נוֹ טֵ ל ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת לוֹ ְכסָ ן .חָ ִבית אַ חַ ת
שר ,וְ אֵ ין י ּ ַ
אַ חַ ת ַמעֲ ֵׂ
ָדוע אֵ יזוֹ ִהיא ,נוֹ טֵ ל ִמ ָּכל חָ ִבית וְ חָ ִבית:
שר ,וְ אֵ ין י ּ ַ
ַמעֲ ֵ ׂ
רע"ב ) -ח( עשר שורות של עשר עשר כדי
יין  -מסודרים בארץ ,שבכל ענין שתמנה בין
ממזרח למערב בין מצפון לדרום תמצא עשר
שורות של עשר עשר שהן מאה כדות :שורה
החיצונה אחת מעשר  -חבית אחת שבשורה
החיצונה קבעתי מעשר על כדות אחרות שיש
לי :ואין ידוע איזו חיצונה  -שהרי יש כאן
ארבע שורות חיצונות לארבע רוחות :נוטל
שתי חביות באלכסון  -אחת למקצוע דרומית
מזרחית ,ושנייה לה במקצוע מערבית צפונית,
שכל חבית שבמקצוע נמנית לשתי רוחות,
וימלא משתיהן חבית אחת ותהיה מעשר :חצי
שורה החיצונה אחת מעשר  -ואם אמר
חבית אחת שבחצי שורה החיצונה בה קבעתי
מעשר על כדות אחרות שיש לי :ואין ידוע
איזו  -חצי שורה מארבע שורות החיצונות:
נוטל ארבע חביות מארבע זויות  -מפני
שיש בכל זוית משתי חצאים שבשתי שורות

גמרא

החיצונות הסמוכים לה ,וממלא מארבעתן
חבית אחת ותהיה מעשר :שורה אחת מעשר
וכו'  -ואם אמר חבית אחת שבשורה אחת
מאלו עשר שורות בה קבעתי מעשר ,ואין
ידוע באיזו שורה היא :נוטל שורה אחת
באלכסון  -כלומר ,נוטל עשר כדות משורה
אחת ממקצוע דרומית מזרחית עד מקצוע
מערבית צפונית ,או ממקצוע דרומית
מערבית עד מקצוע מזרחית צפונית ,וממלא
מכל העשר חביות חבית אחת ותהיה מעשר.
ומפני מה נוטל באלכסון ,ואינו נוטל שורה
אחת כולה ביושר ממזרח למערב או מצפון
לדרום ,דכשהוא נוטל באלכסון בין שתמנה
השורות כולן ממזרח למערב ,בין שתמנה
אותן מצפון לדרום ,נמצא נוטל חבית אחת
מכל שורה ושורה ,מה שאין כן אם היה נוטל
שורה אחת באורך ממזרח למערב או מצפון
לדרום:

 -ברכות דף ה' ע"א

אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב
על יצר הרע שנאמר רגזו ואל תחטאו אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק
בתורה שנאמר אמרו בלבבכם אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע
שנאמר על משכבכם אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה שנאמר
ודומו סלה ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב
ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם לוחות
אלו עשרת הדברות תורה זה מקרא והמצוה זו משנה אשר כתבתי אלו
נביאים וכתובים להורותם זה גמרא מלמד שכולם נתנו למשה מסיני :אמר
רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאלו אוחז חרב של שתי פיות
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום א'
בידו שנאמר רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם מאי משמע אמר מר
זוטרא ואיתימא רב אשי מרישא דענינא דכתיב יעלזו חסידים בכבוד ירננו
על משכבותם וכתיב בתריה רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם ואמר
רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו מזיקין בדילין הימנו שנאמר
ובני רשף יגביהו עוף ואין עוף אלא תורה שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו
ואין רשף אלא מזיקין שנאמר מזי רעב ולחומי רשף:
רש"י על הגמרא
ירגיז יצר טוב  -שיעשה מלחמה עם יצר
הרע :ודומו סלה  -יום הדומיה הוא יום
המות ,שהוא דומיה עולמית :זה מקרא -
חומש ,שמצוה לקרות בתורה :זו משנה -
שיתעסקו במשנה :זה גמרא  -סברת טעמי
המשניות שממנו יוצאה הוראה ,אבל המורים
הוראה מן המשנה נקראו מבלי העולם

זוהר

במסכת סוטה )דף כ"ב א( :כאילו אוחז חרב
של שתי פיות בידו  -להרוג את המזיקין:
מאי משמע  -דבקריאת שמע :התעיף עיניך
בו  -אם תכפל וסגרת עיניך בתורה היא
משתכחת ממך :ובני רשף יגביהו עוף -
העוף מסלקם ממך:

– ויקרא דף ג' ע"ב

ֹשה וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ָי אֵ לָ יו ֵמאֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד לֵ אמֹר.
ֹשה) .ויקרא א( וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ל מ ׁ ֶ
וַ יִ ּ ְק ָרא אֶ ל מ ׁ ֶ
יתי מוֹ ִרי ִעם
אתי ְלגַ נִּ י אֲ חוֹ ִתי כַ ָּלה אָ ִר ִ
ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,שיר השירים ה( ָּב ִ
יתי יֵינִ י ִעם חֲלָ ִבי וְ גוֹ ' ,הַ אי ְק ָרא לָ או
ְּב ָ ׂש ִמי אָ כַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ִׁשי ׁ ָש ִת ִ
יתי יֵינִ י
יהְּ .כ ִתיב אָ כַ ְל ִּתי י ְַע ִרי ִעם ִ ּד ְב ִׁשי ׁ ָש ִת ִ
יש ּ
יה ֵר ׁ ֵ
יה ,וְ לָ או סֵ יפֵ ּ
יה סֵ יפֵ ּ
יש ּ
ֵר ׁ ֵ
יה.
זַמן ְלאָ ח ֳָראַּ ,כד ְמזוֹ נָא ִמ ְת ּ ַת ּקָ ן קָ ֵמ ּ
לו ֵר ִעיםַ .מאן ִ ּד ְמ ּ ֵ
ִעם חֲלָ ִביְ ,לבָ ַתר ִא ְכ ּ
יהו אָ כַ ל ,הֵ יאַ ְך יַזְ ִמין ְלאָ ח ֳָרא:
ָּב ַתר ְ ּד ִא ּ
ְ
ינון יִ שְׂ ָראֵ לְ ,ד ּ ְ
הוא ָּב ָעא ְל ַד ְּכאָ ה ְלהוֹ ן ,וְ ִא ְת ְר ֵעי
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
אֶ ָּלא ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ומ ְ ּד ִא ְת ְר ֵעי ְּבהוֹ ן ָּב ָעא ְלסַ ְ ּלקָ א ְלהוֹ ן
ְּבהוֹ ן ִמ ָּכל ְׁשאָ ר ַע ּ ִמין עוֹ ְב ֵדי עֲ בוֹ ָדה ז ָָרהִ ּ ,
ִמ ָּכל ְמקַ ְט ְרגֵ י ָע ְל ָמאָ ּ .תא חֲזִ י) ,ס"א בתר דאתעבד משכנא( ְּביוֹ ָמא ְ ּד ִא ְּתקַ ם ַמ ְׁש ְּכנָא
יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,שמות
ילא ִע ּ ֵמ ּ
הוא יוֹ ָמא ִא ְת ְּתקָ ם ַמ ְׁש ְּכנָא אָ ח ֳָרא ְל ֵע ָּ
ְל ַת ּ ָתאְּ ,בהַ ּ
ְ
הוא הֲוָ ה:
ותא ְד ּ ְ
הוא יוֹ ָמא חֶ ְדוָ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוקַ ם הַ ּ ִמ ְׁש ָּכן ְס ָתם ,וְ הַ ּ
מ( ּ
ֹשה לָ בֹא אֶ ל אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד.
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְּתקַ ם ַמ ְׁש ְּכנָא ַמה ְּכ ִתיב) ,שמות מ( וְ לא יָכוֹ ל מ ׁ ֶ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהו ְלבַ ר,
ומה ַעל יְ ֵדי ְ ּדמ ׁ ֶ
הוא ַּכ ְך אָ ַמרַ ּ ,
ַּכד חָ ָמא ּ ְ
ֹשה ִא ְּתקַ ם ,וְ ִא ּ
יך ּ
יה:
מ ׁ ֶשה .אָ ַמר לֵ ּ
ִמ ּיַד וַ יִ ְק ָרא אֶ ל ֹ
עוד ָתא ,אָ ָדם ִּכי י ְַק ִריב ִמ ּ ֶכם קָ ְר ָּבן לַ יְ ָי.
יתא ְּב ַמאי הֲוָ הִּ ,ב ְס ּ ָ
נוכָ א ְ ּדבֵ ָ
מ ֶׁ
ֹשהִ ,ח ּ
אתי ְלגַ נִּ י אֲ חוֹ ִתי כַ ָּלה וְ גוֹ '.
הוא ִד ְכ ִתיב ָּב ִ
הֲ ָדא ּ
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום א'
הו ַענְפִ ין )נ"א עלמין(
ינון ִ ּד ְל ַת ּ ָתא .וְ כֻ ְ ּל ּ
רו ּדוֹ ִדיםָּ ,כל ִא ּ ּ
תו וְ ִׁשכְ ּ
לו ֵר ִעים ְׁש ּ
ִא ְכ ּ
וב ּ ָמה ִמ ְת ָּב ְרכָ אן
ילאְ ּ .
כו ְל ֵע ָּ
ִ
כו
זָנוַּ ,כד ִא ֵּלין ִא ְת ְּב ָר ּ
וא ְּת ּ
הוִ ,א ְת ְּב ָר ּ
ּ ֻכ ְ ּל ּ
הו ְּב ֵריחָ א ְ ּדקָ ְר ְּבנָא:
ִּ
ומ ְת ַּב ְּס ָמאןֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא
יורהָ א ְּבאַ ְר ָעאְ ּ ,
ּ ָתא חֲזִ יְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדנַחְ ּ ַתת ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ְלאַ ְׁש ָרהָ א ִ ּד ּ ּ ָ
ְּב ִר ְ
הו
יך
חו ִּב ְרכָ אן וְ חֶ ְדוה ְּבכֻ ְ ּל ּ
הוא אָ ַמר לָ הְ ,להַ אי ְק ָראְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ּ
וא ְת ַּב ְּס ַמת ִהיאְ ,לנָפְ קָ א ִמ ּנ ָּה ִּב ְרכָ אן ְלכ ָֹּלאְּ .דכַ ד ִא ֵּלין ִׁשית
ִ
ָע ְל ִמין,
ילא.
ומ ְת ָּב ְרכָ אן ְל ֵע ָּ
הו ָע ְל ִמין ִא ְת ָּב ְרכָ אן ַּכח ֲָדא ְל ַת ּ ָתאִ ּ ,
ִא ְת ָּב ְרכָ אןְּ ,כ ֵדין ּ ֻכ ְ ּל ּ
הו:
כו ְמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
)ס"א וכנסת ישראל וישראל( ִא ְת ְּב ָר ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"א
)א( כל הקרבנות של מיני נפש חיה באין מחמשה מינין בלבד מן הבקר ומן הכבשים ומן
העזים ומן התורים ומן בני היונה:
)ב( וכל הקרבנות בין של צבור בין של יחיד ארבעה מינין עולה וחטאת ואשם ושלמים:
)ג( ועוד יש שם שלשה מיני קרבן יחיד והם הפסח והבכור והמעשר:
)ד( כל קרבנות הצבור הן עולה או חטאת ואין בקרבנות הצבור שלמים חוץ משני
כבשים הבאים עם לחם התנופה בעצרת והם הנקראים זבחי שלמי צבור ואין הצבור
מקריבין אשם לעולם ולא עוף:

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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