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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ה'
תורה -

ויקרא פרק ב'

צה ִת ְהיֶה) :ה( וְ ִאם
לולָ ה בַ ּ ׁ ֶש ֶמן ַמ ָ ּ
)ה( וְ ִאם ִמנְ חָ ה ַעל הַ ּ ַמחֲבַ ת קָ ְר ָּבנ ֶָך סֹלֶ ת ְּב ּ
יתא קֻ ְר ָּבנ ְָך
צה ִת ְהיֶה) :ה( וְ ִאם ִמנְ חָ ָתא ַעל ַמ ְס ֵר ָ
לולָ ה בַ ּ ׁ ֶש ֶמן ַמ ָ ּ
ִמנְ חָ ה ַעל הַ ּ ַמחֲבַ ת קָ ְר ָּבנ ֶָך סֹלֶ ת ְ ּב ּ
סו ְּל ּ ָתא ְ ּד ִפילָ א ִב ְמ ׁ ַשח ּ ַפ ִּטיר ְּתהֵ י:

ש ֶמן ִמנְחָ ה ִהוא) :ו( ּפָ תוֹ ת אֹ ָת ּה ּ ִפ ִּתים וְ ָיצַ ְק ּ ָת
)ו( ּ ָפתוֹ ת אֹ ָת ּה ּ ִפ ִּתים וְ יָצַ ְק ּ ָת ָעלֶ יהָ ׁ ָ
מן ִמנְ חָ ה ִהוא) :ו( ְּבצַ ע י ָָת ּה ִּביצו ִּעין ו ְּת ִריק עֲ לָ ּה ִמ ְׁשחָ א ִמנְ חָ ָתא ִהיא:
ָעלֶ יהָ ׁ ָש ֶ
ָ
שה) :ז( וְ ִאם ִמנְ חַ ת ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת קָ ְר ָּבנֶךָ
)ז( וְ ִאם ִמנְ חַ ת ַמ ְרחֶ ׁ ֶשת קָ ְר ָּבנֶך ֹסלֶ ת ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ּ ֵת ָע ֶׂ
שה) :ז( וְ ִאם ִמנְ חָ ָתא ְד ַר ְד ּ ָתא קֻ ְר ָּבנ ְָך סו ְּל ּ ָתא ִב ְמ ׁ ַשח ִּת ְתעֲ בֵ ד:
סֹלֶ ת ַּב ּ ׁ ֶש ֶמן ּ ֵת ָע ֶ ׂ

יש ּה
הוָ ה וְ ִה ְק ִריבָ ּה אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִהגִּ ׁ ָ
שה ֵמאֵ ֶּלה לַ י ֹ
את אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה אֲ ׁ ֶשר י ֵָע ֶ ׂ
)ח( וְ הֵ בֵ ָ
שה ֵמאֵ ּלֶ ה לַ יהֹוָ ה וְ ִה ְק ִריבָ ּה אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן
את אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה ֲא ׁ ֶשר י ֵָע ֶ ׂ
אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ח( וְ הֵ בֵ ָ
יש ּה אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ :
וְ ִהגִּ ׁ ָ

קֳדם יְ ָי וִ יקַ ְר ִבינ ָּה ְלוָ ת ַּכהֲ נָא וִ יקַ ְר ִב ּנ ַּה
)ח( וְ ַתיְ ֵתי יָת ִמנְ חָ ָתא ִ ּדי יִ ְתעֲ בֵ ד ֵמ ִא ֵּלין ָ

ְל ַמ ְד ְּבחָ א:

)ט( וְ הֵ ִרים הַ כּ ֹהֵ ן ִמן הַ ּ ִמנְ חָ ה אֶ ת אַ זְ ָּכ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ֵּבחָ ה ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחֹחַ
לַ יהֹוָ ה) :ט( וְ הֵ ִרים הַ כּ ֹהֵ ן ִמן הַ ּ ִמנְ חָ ה אֶ ת אַ זְ ָּכ ָר ָת ּה וְ ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ִא ּ ׁ ֵשה ֵריחַ נִ יחֹחַ
לַ יהֹוָ ה:

קֳדם יְ ָי:
יש ַּכהֲ נָא ִמן ִמנְ חָ ָתא יָת אַ ְד ַּכ ְר ּ ָת ּה וְ י ּ ֵַסק ְל ַמ ְד ְּבחָ א קֻ ְר ַּבן ְ ּד ִמ ְתקַ ּ ֵבל ְּב ַרעֲ וָ א ָ
)ט( וְ י ְַפ ֵר ׁ

רש"י
)ה( ואם מנחה על המחבת  -שאמר הרי עלי
מנחת מחבת )מנחות סג( וכלי הוא שהיה
במקדש שאופין בו מנחה על האור בשמן
והכלי אינו עמוק אלא צף ומעשה המנחה
שבתוכו קשין שמתוך שהיא צפה האור שורף
את השמן )שם עד( וכולן טעונות ג' מתנות
שמן יציקה ובלילה ומתן שמן בכלי קודם
לעשייתן סלת בלולה בשמן  -מלמד שבוללן
בעודן סלת )ת"כ(:
)ו( פתות אותה פתים  -לרבות כל המנחות
הנאפות קודם קמיצה לפתיתה )שם( :ויצקת
עליה שמן מנחה הוא  -לרבות כל המנחות
ליציקה יכול אף מנחת מאפה תנור כן ת"ל

נביא

עליה אוציא את החלות ולא אוציא את
הרקיקין ת"ל היא )שם(:
)ז( מרחשת ) -מנחות סג( כלי הוא שהיה
במקדש עמוק ומתוך שהיא עמוקה שמנה
צבור ואין האור שורפו לפיכך מעשה מנחה
העשויין לתוכה רוחשין כל דבר רך ע"י
משקה נראה כרוחש ומנענע:
)ח( אשר יעשה מאלה  -מאחד מן המינים
הללו )ת"כ( :והקריבה  -בעליה אל הכהן:
והגישה  -הכהן :אל המזבח  -מגישה לקרן
דרומית מערבית של מזבח:
)ט( את אזכרתה  -הוא הקומץ:

– ישעיה פרק מד' יד'-יח'

)יד( ִל ְכ ָרת לוֹ א ֲָרזִ ים וַ יִ ּ ּקַ ח ִּת ְרזָה וְ אַ לּ וֹ ן וַ יְ אַ ּמֶ ץ לוֹ ַּבעֲ צֵ י י ַָער נָטַ ע אֹ ֶרן וְ גֶ ׁ ֶשם
יְ גַ ֵ ּדל) :יד( למקץ ליה ארזין ונסיב תרז ובלוט ומתקיף ליה באעי חורשא נצב אורנא
ומטרא ירבי:

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

טעון גניזה

2

חק לישראל – פרשת ויקרא יום ה'
)טו( וְ הָ יָה ְלאָ ָדם ְלבָ ֵער וַ יִ ּ ּקַ ח ֵמהֶ ם וַ יָּחָ ם אַ ף י ּ ִַׂשיק וְ אָ פָ ה לָ חֶ ם אַ ף יִ ְפ ַעל אֵ ל
הו פֶ סֶ ל וַ יִ ּ ְס ּגָ ד לָ מוֹ ) :טו( והוי לאנשא לאדלקא ונסיב מנהון ושחין אף
חו ָע ָ ׂש ּ
וַ יִ ּ ְׁש ּ ָת ּ
אזא ואפא לחם אף עבדה דחלא וסגיד אתכה צלמא ובעא מנה:

שר יֹאכֵ ל יִ צְ לֶ ה צָ ִלי וְ יִ שְׂ ָּבע אַ ף ָיחֹם
ש ַרף ְּבמוֹ אֵ ׁש ַעל חֶ צְ יוֹ ָּב ָ ׂ
)טז( חֶ צְ יוֹ ָ ׂ
אור) :טז( פלגה אוקיד בנורא על פלגה בסרא אכיל טוא
ֹאמר הֶ אָ ח חַ ּמוֹ ִתי ָר ִא ִ
וְ י ַ
יתי ּ
טוי וסבע אף שחין ואמר אח שחינית חזיתי נור:

ֹאמר
חו וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל אֵ לָ יו וְ י ַ
}יִ ְס ּגָ ד לוֹ { וְ יִ ְׁש ּ ַת ּ

שה ְל ִפ ְסלוֹ
ושאֵ ִריתוֹ ְלאֵ ל ָע ָ ׂ
)יז( ּ ְׁ
הַ ִּצילֵ נִ י ִּכי אֵ ִלי אָ ּ ָתה) :יז( ושארה לדחלא עבד לצלמא סגיד ליה ואשתעבד ליה
יִ ְס ּגָ וד

ובעא מנה ואמר שיזבני ארי דחלתי את:
מהַ שְׂ ִּכיל ִלבּ ָֹתם) :יח( לא ידעון
ינו ִּכי טַ ח ֵמ ְראוֹ ת ֵעינֵיהֶ ם ֵ
עו וְ לֹא י ִָב ּ
)יח( לֹא י ְָד ּ
ולא מסתכלין ארי מטמטמן מלמחזי עיניהון מלאסתכלא בלבהון:

רש"י
)יד( תרזה ואלון  -מיני אילני סרק .ויאמץ לו
בעצי יער  -עושה לו חיזוקי' בין לחיזוק בין
לנוי במיני עצי' המשונים זה מזה במראיהן.
נטע אורן  -כשמוצא ייחור ונטע הראוי לכך
נוטעו לכך והגשם מגדלו .אורן לשון נטע
יונק פרנצו"ן בלע"ז:

כתובים

)טו( והיה לאדם לבער  -והיה אותו עץ
מקצתו לצרכי אדם לבער .ויקח  -מן העצים
ויחם גופו לנגדם .אף ישיק  -מהם תנור
ואופה לחם .אף יפעל אל  -מן הנותר:

 -משלי פרק כב' ה'-ט'

נִּ ים ּ ַפ ִחים ְּב ֶד ֶר ְך ִע ּקֵ ׁש ׁשוֹ ֵמר נ ְַפ ׁשוֹ יִ ְרחַ ק ֵמהֶ ם:

)ה (
נפשיה ירחק מנהון:

)ה( נשבא בארחא עקימתא ומן דנטר

ָסור ִמ ּ ֶמ ּנָה:
ֲחנ ְֹך לַ ּנ ַַער ַעל ּ ִפי ַד ְרכּ וֹ ּגַ ם ִּכי יַזְ ִקין לֹא י ּ

)ו(
אורחיה דלא כד נסוב נסטי מניה:

יש ַמ ְלוֶ ה:
לוֶה ְל ִא ׁ
)ז( ָע ִׁשיר ְּב ָר ִׁשים יִ ְמ ׁשוֹ ל וְ ֶעבֶ ד ֹ

)ו( אדרכא לטליא לקבל

)ז( עתירא במסכני נשתלט ועבדא יוזיף

לגברא מוזפנא:
)ח( זוֹ ֵר ַע ַעוְ לָ ה יִ ְקצָ ור
ושבטא דחריניה נגמור:

}יִ ְקצָ ר{ אָ וֶן וְ ׁ ֵשבֶ ט ֶע ְב ָרתוֹ יִ ְכלֶ ה:

הוא יְ ֹב ָר ְך ִּכי נ ַָתן ִמ ַּל ְחמוֹ לַ ָ ּדל:
טוֹ ב ַעיִ ן ּ

)ט (
דיהיב מן לחמיה למסכינא:

)ח( דזריע עולא נחצד עאתא

)ט( מן דטבא הוא עיניה הוא נתברך מטול

רש"י
)ה( צנים פחים  -כמו )במדבר לג( לצנינים
בצדיכם ובאו עליך הוצן )יחזקאל כ"ג( לשון
גדודים ולסטים ,צנים פחים הם טמוני'
בדרכי המעקש דרכיו כלומר יסורים מוכני'

לו .שומר נפשו ירחק מהם  -שמיישר מעשיו
ינצל מהם:
)ו( חנוך לנער  -לפי מה שתלמד לנער
ותחנכהו בדברים אם לטוב אם לרע .גם כי
יזקין לא יסור ממנה:
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)ז( עשיר ברשים ימשול  -עם הארץ צריך
לתלמיד חכם לעולם:
)ח( זורע עולה יקצר און  -לפי זריעתו
קצירתו לפי פעולתו יהיה קבלת משכורתו.

משנה

ושבט עברתו יכלה  -קנה השבולת שלו כלה
והולך לו ,יש אומרים )סא"א( שבט חמתו
שרודה בני אדם כלה והולך לו לפי שמפסיד
את יכולתו:

– מנחות פרק י'

לש ְס ִאיןּ ,ובַ חֹל ֵמחָ ֵמ ׁש.
ֹמר הָ יָה בָ א בַ ּ ׁ ַש ָּבת ִמ ּ ׁ ָש ׁ
)א( ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ מֵ ר ,הָ ע ֶ
לש הָ יָה בָ אַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ְסגַ ן
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֶ חָ ד ַּב ּ ׁ ַש ָּבת וְ אֶ חָ ד ַּבחֹלִ ,מ ּ ׁ ָש ׁ
ובקֻ ּ ָפה אֶ חָ תּ .ובַ חֹל,
וב ַמ ּגָ ל אַ חַ ת ּ ְ
הַ כּ ֹהֲנִ ים אוֹ ֵמרַּ ,ב ּ ׁ ַש ָּבת הָ יָה נִ ְקצָ ר ְּבי ִָחיד ּ ְ
לש ַמ ּגָ לוֹ ת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֶ חָ ד ַּב ּ ׁ ַש ָּבת וְ אֶ חָ ד
וב ׁ ָש ׁ
לש קֻ ּפוֹ ת ּ ְ
וב ׁ ָש ׁ
לשה ּ ְ
ִּב ְׁש ׁ ָ
לש ַמ ּגָ לוֹ ת:
וב ׁ ָש ׁ
לש קֻ ּפוֹ ת ּ ְ
וב ׁ ָש ׁ
לשה ּ ְ
ַּבחֹלִּ ,ב ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -א( רבי ישמעאל אומר העומר
היה בא בשבת  -כשחל ששה עשר בניסן
להיות בשבת ,העומר דוחה את השבת ,שכל
קרבן שזמנו קבוע דוחה את השבת ואת
הטומאה .והיה העומר בא משלש סאין שהיו
קוצרין שלש סאין שעורין ומניפין אותן בנפה
עד שמעמידין אותן על עשרון אחד מובחר:
ובחול  -אם חל ששה עשר בניסן להיות
בחול ,היו קוצרין אותו חמש סאין ,דסבר ר'
ישמעאל ,עשרון מובחר בלא טרחא שאינה
מנפה אותו כל כך אתי מחמש ,בטרחא
כשמנפה אותו הרבה אתי משלש .בחול

מייתינן מחמש ,שכך משובח הדבר יותר
שמניפין מכל סאה מעט אותו סולת דק
היוצא ראשון שהוא מובחר ,ומוציאין מחמש
סאין עשרון .בשבת מביא שלש ,מוטב שירבה
במלאכה אחת שרוקד שלש סאים פעמים
הרבה ,ואל ירבה במלאכות הרבה שיקצור
ויברור ויטחון וירקד שתי סאין יותר .ויאן
הלכה כר' ישמעאל :בשלשה בני אדם ובשלש
קופות ובשלש מגלות  -תפרסם הדבר
שקצירת העומר במוצאי חמשה עשר בניסן,
מפני הצדוקים שהיו אומרים שאין העומר בא
אלא באחד בשבת:

יאים אוֹ תוֹ
ירושלַ יִ םְ ,מ ִב ִ
ֹמר לָ בוֹ א ִמן הַ ּקָ רוֹ ב .לֹא ִב ּ ֵכר הַ ּקָ רוֹ ב ִל ּ ׁ ָ
)ב( ִמצְ וַ ת הָ ע ֶ
וש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ִמ ִּב ְק ַעת ֵעין סוֹ כֵ ר:
יפיןְׁ ּ ,
ִמ ָּכל ָמקוֹ םַ .מעֲ ֶ ׂשה ׁ ֶש ָּבא ִמ ּגַ ּגוֹ ת צְ ִר ִ
רע"ב ) -ב( מצות העומר לבוא מן הקרוב
 ממקום שקרוב לירושלים ,לפי שאיןמעבירין על המצות ,הלכך כשיוצא מירושלים
לבקש עומר ,אותה תבואה שמוצא ראשונה

נוטלה :לא ביכר  -לא בשל כל צרכה :מעשה
שבא מגגות צריפין ועין סוכר  -רחוקים
מירושלים הרבה ,מפני שהחריבו הגייסות כל
תבואות שסביבות ירושלים:

לוחֵ י בֵ ית ִ ּדין יוֹ צְ ִאים ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ,וְ עוֹ שִׂ ין אוֹ תוֹ
יו עוֹ שִׂ יםְׁ .ש ּ
)ג( ּ ֵכיצַ ד הָ ּ
מוכוֹ ת ְל ׁ ָשם,
חֻבר לַ ּקַ ְרקַ עְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א נוֹ חַ ְל ְקצוֹ ר .וְ כָ ל הָ עֲ יָרוֹ ת הַ ְּס ּ
ְּכ ִריכוֹ ת ַּב ּ ְמ ָּ
ִמ ְת ַּכנְּ סוֹ ת ְל ׁ ָשםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א נִ ְקצָ ר ְּב ֵעסֶ ק ּגָ דוֹ לֵ ּ .כיוָ ן ׁ ֶשחָ ְׁשכָ ה ,אוֹ ֵמר לָ הֶ םָּ ,בא
הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ,אוֹ ְמ ִרים הֵ יןָּ .בא הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ,אוֹ ְמ ִרים הֵ יןַ .מ ּגָ ל זוֹ  ,אוֹ ְמ ִרים הֵ יןַ .מ ּגָ ל זוֹ ,
אוֹ ְמ ִרים הֵ ין .קֻ ּ ָפה זוֹ  ,אוֹ ְמ ִרים הֵ ין .קֻ ּ ָפה זוֹ  ,אוֹ ְמ ִרים הֵ יןַּ .ב ּ ׁ ַש ָּבת אוֹ מֵ ר לָ הֶ ם,
ׁ ַש ָּבת זוֹ  ,אוֹ ְמ ִרים הֵ יןַ ׁ .ש ָּבת זוֹ  ,אוֹ ְמ ִרים הֵ ין .אֶ ְקצוֹ ר ,וְ הֵ ם אוֹ ְמ ִרים לוֹ ְקצוֹ ר.
לש ּ ְפ ָע ִמים ַעל ָּכל ָ ּדבָ ר וְ ָדבָ ר ,וְ הֵ ם אוֹ ְמ ִרים
אֶ ְקצוֹ ר ,וְ הֵ ם אוֹ ְמ ִרים לוֹ ְקצוֹ רָ ׁ .ש ׁ
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ירת
יו אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ְקצִ ַ
לוֹ הֵ ין ,הֵ ין ,הֵ ין .וְ כָ ל ָּכ ְך לָ ּ ָמהִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ַּביְ תוֹ ִסיםֶ ׁ ,שהָ ּ
ֹמר ְּבמוֹ צָ אֵ י יוֹ ם טוֹ ב:
הָ ע ֶ
רע"ב ) -ג( כריכות  -כורכים וקושרים
ראשי שבלים מלוא אגרוף :מתכנסות לשם -
למוצאי יום טוב כשקוצרים אותו :כדי שהיא
נקצר בעסק גדול  -בקול המולה גדולה,
שיכירו הצדוקים שבמוצאי יום טוב קוצרים
אותו .דאינהו לא מודו בהאי כדלקמן :אמר
להן  -הקוצר לבני העיירות העומדים עליו,
בא השמש ,ואמרו לו הין :מגל זו  -כלומר,
אקצור התבואה במגל זו :קופה זו  -אכניס
התבואה לתוך קופה זו :שבת זו  -אקצור
בשבת זו ,ואמרו לו הין :שלש פעמים  -שואל
להן כל דבר ודבר :וכל כך  -שהיה שואל,
מפני הצדוקים וביתוסים שהיו
למה:
אומרים אין קצירת העומר במוצאי יום טוב
 אלא במוצאי שבת ,דכתיב )ויקרא כג(וספרתם לכם ממחרת השבת ,ממחרת שבת
בראשית משמע ,ומסורת בידינו מאבותינו
דהאי ממחרת השבת היינו ממחרת יום טוב

ראשון של פסח בין שחל בחול בין בשבת .וכן
מצינו בספר יהושע )ה ,יא( ויאכלו מעבור
הארץ ממחרת הפסח מצות וקלי ,והרי נאמר
בתורה )שם( ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד
עצם יום הזה ,ומאחר שתלה התר החדש
במחרת הפסח ,הדבר ברור שמחרת הפסח
הוא המתיר את החדש ובו קוצרים העומר בין
שחל יום טוב ראשון של פסח בחול בין שחל
להיות בשבת .ולפיכך הקוצרים מגביהין קולם
כדי שישמעו הביתוסים ולהוציא מלבן.
וקוצרים העומר בלילה ולא ביום ,דכתיב
וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם
וגו' שבע שבתות תמימות תהיינה ,ואי אפשר
ליהות תמימות אלא אם כן מתחיל למנות
מתחלת הלילה ,שהרי הלילה תחלת היום
הוא ,והרי הוא אומר )דברים טז( מהחל
חרמש בקמה תחל לספור ,אלמא הקצירה
בלילה היא בשעה שמתחיל למנות:

אורְּ ,כ ֵדי
יו ְמהַ ְב ִ
רוהו ּ ָ
הֲבין אוֹ תוֹ בָ ּ
יאוהו לָ עֲ ז ָָרה ,הָ ּ
נוהו בְ קֻ ּפוֹ ת ,ה ֱִב ּ ּ
ונְת ּ ּ
)ד( ְקצָ ּ ּ
וב ְק ִליחוֹ ת
ְלקַ יֵּם בּ וֹ ִמצְ וַ ת קָ ִליִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְּ ,בקָ נִ ים ּ ִ
נוהו לָ אַ בּ ּוב ,וְ אַ בּ ּוב הָ יָה ְמנ ֻּקָ בְּ ,כ ֵדי
חוֹ ְב ִטים אוֹ תוֹ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ָמ ֵע ְךָ .
נְת ּ ּ
נוהו בָ ֵרחַ יִ ם
רוחַ ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשבֶ ת בּ וֹ  .נְ ָת ּ ּ
חוהו בָ עֲ ז ָָרה ,וְ הָ ּ
אור ׁשוֹ לֵ ט ְּבכֻ לּ וֹ ְׁ .ש ָט ּ ּ
ׁ ֶשיְ ּהֵ א הָ ּ
לש ֶעשְׂ ֵרה נָפָ ה ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר
הוא ְמנ ּ ֶֻפה ִמ ּ ְׁש ׁ
נו ִע ּ ָ ׂ
שרוֹ ן ׁ ֶש ּ
יאו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ׁ ֶשל ּגָ רוֹ סוֹ ת ,וְ הוֹ צִ ּ
טור ִמן הַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ תַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א ְמחַ יֵּב
נִ פְ ֶ ּדה וְ ֶנאֱכָ ל ְלכָ ל אָ ָדם ,וְ חַ יָּב ַּבחַ ָּלהּ ,ופָ ּ
ולבוֹ נָתוֹ  ,יָצַ קּ ,ובָ לַ ל ,הֵ נִ יף,
שרוֹ ן ,וְ נ ַָתן ׁ ַש ְמנוֹ ּ ְ
ַּבחַ ָּלה ּובַ ּ ַמ ַעשְׂ רוֹ ת .בָ א לוֹ לָ ִע ּ ָ ׂ
יש ,וְ קָ ַמץ ,וְ ִה ְק ִטיר ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר ֶנאֱכָ ל לַ כּ ֹהֲנִ ים:
וְ ִהגִּ ׁ
רע"ב ) -ד( מהבהבין אותו באור  -בעודו
בשבלין ,כדי לקיים בו מצות קלי כדכתיב
)ויקרא ב( אביב קלוי באש .ובמנחת העומר
מיירי קרא :וחכמים אומרים  -תחלה
חובטים .ולא כדרך תבואה יבשה שחובטים
אותו במקל ,אלא בקנים לחים ובקליחות
בקלח של כרוב ,כדי שלא יתמעך ,ואחר כך
מקיימין בו מצות קלי :נתנוהו לאבוב -
דסבירא להו לרבנן שאם מהבהבים אותו
באור ממש אין נקרא קלי ,שאין נקרא קלי
אלא על ידי דבר אחר דהיינו על ידי כלי,
שנותנים אותו באבוב והוא כלי של נחושת

מנוקב שמוכרי קליות קולין בו .והלכה
כחכמים :ברחים של גרוסות  -שאין טוחנות
דק אלא עבה .שאם יטחנו יפה יעברו הסובין
של קליפה בנפה עם הסולת .וגרוסות לשון
גריסין של פול ,ועל שם כן נקראת גרש
כרמל :וחייב בחלה  -דחיוב חלה היינו גלגול
העיסה ,וגלגול עיסה זהו ביד הדיוט היא
לאחר שנפדה :ופטור מן המעשרות -
דמירוחו ביד הקדש הוא ,ומירוח בקדש פוטר
מן המעשרות :ר' עקיבא מחייב  -האי קמח
הנותר מעשרון של עומר :בחלה ובמעשרות
 -לפי שלא נתנו מעות הקדש אלא בצריך
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להם לעשרון לבד ,אבל )האחר( ]השאר[ לא
קדש ,הלכך לאו מירוח הקדש הוא ,דהא לא
קדוש .ואין הלכה כר' עקיבא :בא לו לעשרון
 נותן תחלה שמנו ולבנותו קודם נתינתהסולת :יצק ובלל  -לאחת נתינת הסולת,

כדרך כל המנחות שנותן שמן בכלי תחלה
ואחר כך נותן סולת וחוזר ויוצק עליה שמן
ובולל :הניף והגיש  -דמנחת העומר טעונה
הנפה והגשה .כדאמרינן בפרק כל המנחות:

הוא ָמלֵ א קֶ ַמח וְ קָ ִלי ׁ ֶשלּ ֹא
)ה( ִמ ּ ׁ ֶש ּקָ ַרב הָ ע ֶֹמר ,יוֹ צְ ִאין ּומוֹ צְ ִאין ׁש ּוק יְ ּ ׁ ָ
רושלַ יִ ם ׁ ֶש ּ
יו עוֹ שִׂ ים.
ִב ְרצוֹ ן חֲכָ ִמיםִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמרִּ ,ב ְרצוֹ ן חֲכָ ִמים הָ ּ
ולהַ ָּלן.
ִמ ּ ׁ ֶש ּקָ ַרב הָ ע ֶֹמר ,הֻ ּ ַתר הֶ חָ ָד ׁש ִמיָּד ,וְ הָ ְרחוֹ ִקים מֻ ּ ָת ִרים ֵמחֲצוֹ ת הַ ּיוֹ ם ּ ְ
סור.
ִמ ּ ׁ ֶשחָ ַרב ֵּבית הַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁשִ ,ה ְת ִקין ַר ָּבן יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ַז ַּכאיֶ ׁ ,שיְ ּהֵ א יוֹ ם הֶ נֶף ּ ֻכלּ וֹ אָ ּ
אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
סורֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ויקרא כג(ַ ,עד ֶעצֶ ם
הוא אָ ּ
הודה ,וַ הֲ לֹא ִמן הַ ּתוֹ ָרה ּ
ולהַ ָּלןִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהֵ ן יוֹ ְד ִעין
הַ ּיוֹ ם הַ זֶּהִ .מ ּ ְפנֵי ָמה הָ ְרחוֹ ִקים מֻ ּ ָת ִרים ֵמחֲצוֹ ת הַ ּיוֹ ם ּ ְ
ׁ ֶשאֵ ין ֵּבית ִ ּדין ִמ ְת ַע ְּצ ִלין בּ וֹ :
רע"ב ) -ה( שלא ברצון חכמים  -דגזרו
שמא יאכל מן החדש כשקוצר קודם שיקריבו
העומר .וזה שכבר הוא קמח ,ודאי נקצר
קודם העומר :ר' יהודה אומר ברצון חכמים
 דלא גזרו שמא יאכל כשקוצר .והלכה כר'יהודה :והרחוקים  -שאינן יודעים אם עדיין
קרב העומר :מותרים מחצות היום ולהלן -
כדקתני טעמא לקמן :שיהא יום הנף  -יום
ששה עשר בניסן שבו מניפין את העומר :כולו
אסור  -לאכול בו חדש :אמר ר' יהודה -
לתנא דמתניתין ,וכי ר' יוחנן התקין ,והלא מן
התורה אסור בזמן שאין בית המקדש קיים,
דתרי קראי כתיבי ,כתוב אחד אומר עד עצם
היום הזה ,דמשמע דעצמו של יום כולו אסור
דעד ועד בכלל ,וכתוב אחד אומר )ויקרא כג(
עד הביאכם את קרבן אלהיכם ,דמשמע
דלאחר קרבן העומר מותר ,הא כיצד ,כאן
בזמן שבית המקדש קיים ,כאן בזמן שאין בית
המקדש קיים ,אלמא בזמן שאין בית המקדש

קיים שאין העומר קרב הוי יום הנף כולו
אסור מן התורה .ומשני בגמרא ,דהא דתנן
התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו
אסור ,לא תימא התקין ,אלא דרש והתקין,
כלומר שדרש מקראות הללו ברבים והודיעם
שכך הדין שיום הנף כולו אסור מן התורה
משחרב בית המקדש .ואית דמפרשי בגמרא,
שאין החדש אסור מן התורה ביום ששה עשר
בזמן שאין מקדש אלא עד שיאיר פני המזרח
שחרית ביום ששה עשר ,דכתיב עד עצם היום
הזה ,ולא עד בכלל ,והתקין רבן יוחנן בן זכאי
שיהא יום הנף כלו אסור ,משום מהרה יבנה
בית המקדש ויאמרו אשתקד מי לא הוה
אכלינן משהאיר המזרח ,השתא נמי ניכול,
והן אינן יודעים ,דבזמן המקדש אסור לאכול
חדש עד שיקריב העומר ,דכתיב עד הביאכם
את קרבן אלהיכם ,והכי מפרשינן לה בפרק
לולב הגזול:

יאין ְמנָחוֹ ת
וש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש .אֵ ין ְמ ִב ִ
ֹמר הָ יָה ַמ ִּתיר ַּב ּ ְמ ִדינָהְׁ ּ ,
)ו( הָ ע ֶ
סול .ק ֶֹדם ִל ְׁש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם,
ורים ּ ִ
ובכּ ּ ִ
ִּ
ומנְ חַ ת ְּבהֵ ָמה ק ֶֹדם לָ ע ֶֹמר .וְ ִאם הֵ ִביאָ ּ ,פ ּ
לֹא י ִָביא .וְ ִאם הֵ ִביאָּ ,כ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ו( העומר היה מתיר במדינה -
לאכול החדש בכל המקומות :ושתי הלחם
במקדש  -שקודם שתי הלחם אין מביאין
מנחה מתבואה חדשה ,דכתיב בשתי הלחם
)במדבר כח( מנחה חדשה ,שתהא חדשה לכל

המנחות :ומנחת בהמה  -מנחת נסכים של
בהמה :ואם הביא  -קודם לעומר :פסול -
שלא הותר החדש מכללו אפילו אצל ההדיוט:
אבל קודם שתי הלחם לא יביא ואם הביא
כשר  -שכבר הותר מכללו אצל ההדיוט:
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ה'
ועל וְ הַ ּ ִׁשיפוֹ ן ,חַ יּ ִָבין ַּבחַ ָּלה,
)ז( הַ ִח ִּטים וְ הַ ּ ְׂשעוֹ ִרים וְ הַ ּ ֻכ ְּס ִמין וְ ִׁשבּ ֹלֶ ת ׁש ּ ָ
ומ ִ ּל ְקצוֹ ר ִמ ְ ּל ְפנֵי הָ ע ֶֹמר.
סורים ּ ֶבחָ ָד ׁש ִמ ִ ּל ְפנֵי הַ ּ ֶפסַ חִ ּ ,
ומצְ ָט ְר ִפין זֶה ִעם זֶה ,וַ אֲ ּ ִ
ִּ
אֲסורים ַעד ׁ ֶשיָּבוֹ א ע ֶֹמר
ִּ
ירן .וְ ִאם לָ או,
ֹמר ַמ ִּת ָ
ֹמר ,הָ ע ֶ
יש ּו ק ֶֹדם לָ ע ֶ
וְ ִאם ִה ְׁש ִר ׁ
הַ ָּבא:
רע"ב ) -ז( ומצטרפין זה עם זה  -להשלים
שיעור העיסה החייבת בחלה ,ולא שיצטרפו
כולן יחד ,דמין בשאינו מינו אין מצטרף ,אלא
החטין מצטרפין עם הכוסמין בלבד מפני שהן
מינן ,והשעורים מצטרפין עם הכל חוץ מן
החטים .ואע"ג דכוסמין מין חטין הן ,לאו
מין חטין דוקא ,אלא מין שעורים ואף מין
חטים ,ומצטרפים עם החטים והשעורים.
ומיהו בירושלמי משמע דאם נלושו יחד
מצטרפין אפילו מין בשאינו מינו .אבל אם לא
נלושו יחד אלא שאחר כך היו נושכות העיסות
זו בזו ,מין במינו מצטרפין ,שלא במינו אין
מצטרפין :ואסורים בחדש  -כדכתיב )ויקרא
כג( ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם
היום הזה ,וגמרינן לחם לחם מפסח ,מה

להלן מחמשת המינים ,אף כאן מחמשת
המינים :ומלקצור לפני הפסח  -שאסור
לקצור מאחד מחמשת המינים קודם קצירת
העומר ,דכתיב בעומר )שם( ראשית קצירכם,
שתהא תחלה לכל הנקצרים ,ואתיא ראשית
ראשית מחלה ,כתיב התם )במדבר טו(
ראשית עריסותכים ,וכתיב הכא ראשית
קצירכם ,מה להלן מחמשת המינים ,אף כאן
מחמשת המינים :ואם השרישו  -אחד
מחמשת המינים הללו קודם קצירת העומר:
העומר מתירן  -ומותר לקצרן אחר קצירת
העומר ,דכתיב )שמות כג( אשר תזרע בשדה,
משעה שנזרע ונשרש בשדה :ואם לאו  -שלא
השרישו אלא לאחר קצירת העומר :אסורים
עד שיבוא העומר הבא  -של שנה הבאה:

)ח( קוֹ צְ ִרים ּ ֵבית הַ ּ ְׁשלָ ִחים ׁ ֶש ָּבעֲ ָמ ִקים ,אֲבָ ל לֹא גוֹ ְד ִׁשין .אַ נְ ׁ ֵשי יְ ֵריחוֹ קוֹ צְ ִרין
חו ְבי ָָדם חֲכָ ִמים .קוֹ צֵ ר
ִּב ְרצוֹ ן חֲכָ ִמים ,וְ גוֹ ְד ִׁשין ׁ ֶשלּ ֹא בִ ְרצוֹ ן חֲכָ ִמים ,וְ לֹא ִמ ּ
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ַעד ׁ ֶשלּ ֹא
הודה ,אֵ ָ
ומאֲ ִכיל לַ ְּבהֵ ָמה .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
לַ ּ ׁ ַשחַ תַ ּ ,
יש:
ישַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ף יִ ְקצוֹ ר וְ יַאֲ ִכיל אַ ף ִמ ּ ׁ ֶשהֵ ִביאָ ה ְׁש ִל ׁ
הֵ ִביאָ ה ְׁש ִל ׁ
רע"ב ) -ח( קוצרים בית השלחים
שבעמקים  -שתבואתן רעה ואין מביאין
עומר משם .ותניא ,כתוב אחד אומר )ויקרא
כג( וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר,
דמשמע דיכול לקצור קודם הבאת העומר,
וכתוב אחד אומר ראשית קצירכם ,דמשמע
שתהא ראשית לכל הקצירות ,הא כיצד,
ממקום שאתה יכול להביא העומר אי אתה
קוצר קודם לעומר ,ממקום שאי אתה מביא
כגון בית השלחים ובית העמקים שאין מביאין
עומר מהן לפי שהן רעות ,אתה קוצר מהן

קודם לעומר :אבל לא גודשין  -לעשותן
גדיש ,דכמה שאפרש לשנויי משנינן :אנשי
יריחו  -בית השלחין הוו להו :קוצר לשחת -
מותר לקצור לשחת קודם לעומר ומאכיל
לבהמתו :אימתי בזמן שהתחיל  -לקצרה
לצורך בהמתו עד שלא הביאה שליש אחרון
של גמר בישולה ,קוצר אף לאחר שהביאה
שליש :ר' שמעון אומר אף יקצור ויאכיל -
יתחיל לקצור ומאכיל לבהמתו משהביאה
שליש .דכל לשחת לאו קציר הוא .והלכה כר'
יהודה שבא לפרש דבריו של תנא קמא:

טול( ּ ֵבית הַ ּ ִמ ְד ָר ׁש .לֹא
)ט( קוֹ צְ ִרין ִמ ּ ְפנֵי הַ נְּ ִטיעוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי בֵ ית הָ אֵ בֶ לִ ,מ ּ ְפנֵי ) ִב ּ ּ
ֹמר לָ בוֹ א ִמן הַ ּקָ ָמה .לֹא
שה אוֹ ָתן ְּכ ִריכוֹ ת ,אֲבָ ל ַמ ּנִיחָ ן צְ בָ ִתיםִ .מצְ וַ ת הָ ע ֶ
יַעֲ ֶ ׂ
ָמצָ א ,י ִָביא ִמן הָ עֳ ָמ ִריםִ .מצְ וָ תוֹ לָ בוֹ א ִמן הַ ַּלח .לֹא ָמצָ א ,י ִָביא ִמן הַ יָּבֵ ׁש.
ִמצְ וָ תוֹ ִל ְקצוֹ ר ַּב ָּליְ לָ ה .נִ ְקצַ ר ַּביוֹ םָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ דוֹ חֶ ה אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת:
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ה'
רע"ב ) -ט( קוצרים  -קודם לעומר :מפני
הנטיעות  -שלא יפסידו .לפי שאותה תבואה
אינה ראויה לעומר ,כדאמרינן בפרק כל
הקרבנות ,אין מביאין לא משדה בית השלחים
ולא משדה אילן ,ולעיל אמרינן ממקום שאי
אתה מביא אתה קוצר .פירוש אחר ,מפני
הנטיעות משום כלאים .לפי שפעמים אדם
זורע תבואה ואין שם נטיעות ,ולאחר זמן
עולות שם נטיעות ביניהן מאליהן ,וצריך
לקצור הזרעים משום כלאים :ומפני בית
האבל  -שאין להם מקום פנוי לישב לברך
ברכת כחבה שאומרים בבית האבל :ומפני
בית המדרש  -שאין מקום לתלמידים לישב.

גמרא

וטעמא דכל הני משום דקציר מצוה נינהו,
והכתוב אומר ראשית קצירכם ,שיהיה העומר
ראשית לקצירכם של רשות ,ולא ראשית לקציר
של מצוה :כריכות  -אלומות קשורות :צבתים
 אגודות בלא קישור .פירוש אחר ,כריכותאלומות גדולות ,צבתים אגודות קטנות :מן
הקמה  -שיהא קצר לשמו :לא מצא  -שכבר
נקצר הכל :מן הלח  -שגתסי גקמל קך ומל:
לקצור בלילה  -כדילפינן בריש פרקין
מדכתיב )דברים טז( מהחל חרמש בקמה תחל
לספור ,משעה שאתה מונה אתה קוצר,
והספירה צריכה להיות בלילה דכתיב )ויקרא
כג( שבע שתות תמימות:

– מנחות דף צט' ע"ב

תנו רבנן עשרה שלחנות עשה שלמה ולא היו מסדרין אלא על של משה
שנאמר ואת השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב עשר מנורות עשה שלמה
ולא היו מדליקין אלא בשל משה שנא' )את( מנורת הזהב ונרותיה לבער
בערב רבי אלעזר בן שמוע אומר על כולם היו מסדרין שנאמר את
השולחנות ועליהם לחם הפנים ובכולן היו מדליקין שנאמר את המנורות
ונרותיהם לבערם כמשפט לפני הדביר זהב סגור ר' יוסי בר' יהודה אומר
לא היו מסדרין אלא על של משה אלא מה אני מקיים ואת השלחנות אשר
עליהם לחם הפנים זהב אלו שלשה שלחנות שהיו במקדש שנים שהיו
באולם מבפנים לפתח הבית אחד של כסף ואחד של זהב על של כסף נותן
לחם הפנים בכניסתו ועל של זהב ביציאתו שמעלין בקודש ולא מורידין
אחד של זהב בפנים שעליו לחם הפנים תמיד ומנא לן דאין מורידין אמר
רבי דאמר קרא ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן
את בריחיו ויקם את עמודיו ומנלן דמעלין אמר רבי אחא בר יעקב דאמר
קרא את מחתות החטאים האלה בנפשותם ועשו אותם רקועי פחים ציפוי
למזבח כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל בתחילה
תשמישי מזבח ועכשיו גופו של מזבח אשר שברת ושמתם בארון תני רב
יוסף מלמד שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון מכאן לתלמיד חכם
ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון:
רש"י על הגמרא
את השלחן  -לשון יחיד :על כולן היו
מסדרין  -פעמים בזה פעמים בזה :שנים
שהיו באולם מבפנים  -אצל פתח ההיכל

אחד של כסף ואחד של זהב והאי דקרי הכא
כסף ובמתניתין שייש משום דשייש לבן ככסף:
בכניסתו  -כשמגיעין לפתח מניחין אותו
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ה'
עליו ועומדין לפוש :ועל של זהב ביציאתו -
ושם היה מונח עד שיוקטרו הבזיכין כדקתני
מתני' :שמעלין בקודש  -כגון בכניסתו מניחו
על של כסף וכשמגיע להיכל מסדר על של
משה שמצופה זהב הרי עלייה ולא מורידין
לכך ביציאתו מניחו על של זהב :ויקם משה
את המשכן וגו'  -מדרישיה וסיפיה דקרא
בלשון הקמה דאפי' בצחות הלשון לא הורד
שמע מיניה אין מורידין ואי נמי דלא סייעוהו

זוהר

אחיו הכהנים בהקמת העמודים והאדנים
ש"מ אין מורידין לפיכך לא נתעסקו בו
אחרים ל"א מעיקרא ויקם משה את המשכן
)שמות מ( דהיינו יריעות שבתחילה פורס
היריעות ולא הורידן בהקמת העמודים
והאדנים אלא אחז היריעות בידו עד שהקים
כולן :אשר שברת ושמתם בארון  -שישים
השברים בארון:

– ויקרא דף כג' ע"ב

ֲשר חָ ָטא .הוֹ ַדע אֵ לָ יו,
הודה ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר ,אוֹ הוֹ ַדע אֵ לָ יו חַ ּ ָטאתוֹ א ׁ ֶ
ִר ִּבי יְ ּ ָ
הו הוֹ ַדע אֵ לָ יו .אֶ ָּלא
ִמ ִּס ְט ָרא ְ ּד ַמאן ,אוֹ ָי ַדע )נ"א נודע( חַ ּ ָטאתוֹ ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יהַ ,מ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא חוֹ בָ א
הוא ּ ָפ ִקיד ִל ְכנְ סֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְ ,לאוֹ ָד ָעא לֵ ּ
ְּ
יה ְלבַ ר נ ָׁש ,הַ ּ
יך ּ
מודע לֵ יהּ ְּ ,ב ִדינָהָ אְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ ר )איוב כ( יְ גַ לּ ּו ׁ ָש ַמיִ ם
הוא חָ בּ ,ובַ ּ ָמה ּ ַ
ְ ּד ּ
עֲ וֹ נוֹ וְ אֶ ֶרץ ִמ ְתקוֹ ָמ ָמה לוֹ  .הוֹ ַדע אֵ לָ יוְּ ,כ ַמאן ְ ּדפָ ִקיד ְלאָ ח ֳָרא:
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
הוא ,וְ לָ א אַ ְׁש ּגַ ח ַּבח ֲָטאֵ ּ
ְ ּד ָתנִ ינָן ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש חָ ב קָ ֵמי ּ ְ
יך ּ
יה ַמ ּ ָמ ׁש
יה ,נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
יה ָּב ַתר ִּכ ְתפֵ ּ
יה ,ואַ ְׁש ֵ ּדי לֵ ּ
אר ּ
יוב ּ ָתא קָ ֵמי ָמ ֵ
ְלאָ הַ ְד ָרא ְּב ִת ּ ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הואְּ .כ ֵדיןָ ּ ,פ ִקיד ַמ ְל ָּכא ִלכְ נֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל,
ידת קָ ֵמי ּ ְ
סַ ְלקַ ת וְ אַ ְס ִה ַ
יך ּ
יה
ֲשר חָ ָטא ,אוֹ ִׁשיט ִ ּדינָא ָעלֵ יהּ  ,וְ אוֹ ַדע לֵ ּ
וְ אָ ַמר אוֹ הוֹ ַדע אֵ לָ יו חַ ּ ָטאתוֹ א ׁ ֶ
רושלַ ם אֶ ת ּתוֹ עֲ בוֹ ֶתיהָ :
יהְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )יחזקאל טז( הוֹ ַדע אֶ ת יְ ּ ׁ ָ
חוֹ בֵ ּ
יה,
אר ּ
יוב ּ ָתא קָ ֵמי ָמ ֵ
הֲדר ְּב ִת ּ ּ ְ
רוחָ א ְל ֶמ ָ
ָּב ַתר ְ ּד ָמטֵ י ָעלֵ ּ
יה ִ ּדינָאְּ ,כ ֵדין ִא ְּת ַער ּ
יה ,וְ לָ א
יה ,חָ טֵ י ,וְ אַ נְ ׁ ֵשי ח ֲָטאֵ ּ
יה ּגַ ס ּ ֵב ּ
וְ ִא ְת ַּכ ּנָע ְל ִמ ְק ַרב קָ ְר ְּבנָאּ ְ ,דהָ א ַמאן ְ ּד ִל ּ ֵב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא
יהּ ,ופָ ִקיד ְלאוֹ ָד ָעא לֵ ּ
קֳבלֵ ּ
זַמין לָ ְ
הוא ּ ִ
יה ,וְ ּ ְ
אַ ְׁש ּגַ ח ָעלֵ ּ
יה ְלהַ ּ
יך ּ
ֵיה:
חוֹ בָ אְּ ,בגִ ין ְ ּדלָ א יִ ְתנְ ׁ ֵשי ִמ ּנ ּ
ודאי )ס"א מנלן דהכי( וְ הָ ִכי אַ ְׁש ַּכחְ נָא ְּב ָדוִ דּ ְ ,דכֵ יוָ ן ְ ּד ָעבַ ד
הוא ַ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,הָ ִכי ּ
ְ
הוא ,אַ ְּת
יה .אָ ַמר לֵ יהּ ּ ְ
הוא עוֹ בָ ָדא ְ ּדבַ ת ׁ ֶשבַ ע ,לָ א אַ ְׁש ּגַ ח ּ ֵב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הַ ּ
ְ
יש כּ ֹה
יה ,אֲ נָא אַ ְד ַּכ ְרנָא לָ ךִ .מיַּד ַמה ְּכ ִתיב) ,שמואל ב יב( אַ ּ ָתה הָ ִא ׁ
אַ נְ ִׁשית לֵ ּ
וב ּ ָמה
יהְ ּ ,
יש ְ ּדאַ נְ ִׁשית לֵ ּ
יה ,אַ ּ ָתה הָ ִא ׁ
יש ְ ּדלָ א ָ ּדכַ ִרית לֵ ּ
אָ ַמר ה' ,אַ ּ ָתה הָ ִא ׁ
אוֹ ַדע לֵ יהּ ְּב ִדינָא:
ְ
הוא קָ אָ ַמר ,הוֹ ַדע אֵ לָ יו חַ ּ ָטאתוֹ אֲ ׁ ֶשר חָ ָטא וְ ׁ ַש ּ ִפיר
אוף הָ כָ אְ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ
הואְּ ,דלָ א ְּכ ִתיב אוֹ נוֹ ַדע אֵ לָ יוְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמות כא( אוֹ
ִמ ָּלה ,וְ הָ ִכי ּ
יתא קָ א
יתא ,אוֹ ַריְ ָ
יליָא ְל ִמ ְל ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ומאן ְ ּדקָ ִאים ְּבלֵ ְ
הואַ ּ ,
נוֹ ַדע ִּכי ׁשוֹ ר נ ַּגָ ח ּ
ימא ְ ּדאוֹ ָד ָעא ִלבְ ָר ּהְּ ,ב ִמ ָּלה
יה ,וְ לָ א ְּבאוֹ ַרח ִ ּדינָא אֶ ָּלא ְּכ ִא ּ ָ
יה חוֹ בֵ ּ
מוֹ ְד ָעא לֵ ּ
ָר ִכ ְ
יה:
אר ּ
יוב ּ ָתא קָ ֵמי ָמ ֵ
יה ,וְ ָתב ְּב ִת ּ ּ ְ
הוא לָ א אַ נְ ׁ ֵשי לֵ ּ
יך ,וְ ּ
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חק לישראל – פרשת ויקרא יום ה'
יה ְּב ִדינָא ,אֶ ָּלא
רו ָעלֵ ּ
ַ
יליָא,
גו לֵ ְ
ִאי ּ ֵת ָ
אֲמאי אַ ְּתעֲ ּ
ימא ָ ּדוִ דּ ְ ,דהֲוָ ה קָ ם ְּבפַ ְל ּ ּ
הוא
יהו ָעבַ ר ְּב ּ ָמה ְ ּד ִא ְת ְק ׁ ַשרּ ,ובָ ָעא ִ ּדינָאְ ּ ,
וב ּ ָמה ְ ּד ָעבַ ר ִא ְּת ָ ּדןּ .
ׁ ָשאנִ י ָ ּדוִ דּ ְ ,ד ִא ּ
ובגִ ין ָ ּדא ִא ְת ּ ָת ַרךְ
ישאְ ּ ,
רושלַ ם קַ ִ ּד ׁ ָ
ולגַ ֵּבי יְ ּ ׁ ָ
ישא ּ ְ
כותא קַ ִ ּד ׁ ָ
יה ְ ּד ַמ ְל ּ ָ
קֳבלֵ ּ
חָ ָטא לָ ְ
ֵיהַ ,עד )דף כ"ד ע"א( ְ ּד ִא ְת ְּתקַ ן ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת.
יו ִמ ּנ ּ
ומ ְל ּ ָ
רושלַ םַ ּ ,
ִמיְ ּ ׁ ָ
כותא אַ ְע ִ ּד ּ
)ואתעניש(:
ְ
יה,
יה ְל ָדוִ ד ַעל יְ ָדא ִ ּד ְב ֵר ּ
יש לֵ ּ
הוא אַ ְענִ ׁ
הו ְ ּד ּ ְ
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הודהַ ,מ ּ
ָ
ָ
יתך .אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י ,הָ א
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,שמואל ב יב( ִהנְ נִ י ֵמ ִקים ָעלֶ יך ָר ָעה ִמ ּ ֵב ֶ
יה,
יה .אָ ַמר לֵ ּ
יה ַּבר נ ָׁש אָ ח ֳָרא ,לָ א יְ ַרחֵ ם ָעלֵ ּ
קום ָעלֵ ּ
אוֹ ִק ְ
ימנָאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִאי יְ ּ
יה ,י ִַּתיר
ישין )דבר( ָעלֵ ּ
יטין ִּב ִׁ
בוי ְּבכַ ּ ָמה ֵע ִ
וְ הָ א אַ בְ ׁ ָשלוֹ ם ָּב ָעא ְלקָ ְטלָ א ְלאָ ּ
יה לָ א ְׁש ַמ ְענָא:
ִמ ַּבר נ ָׁש אָ ח ֳָרא .אָ ַמר לֵ ּ
ְ
הוא,
יה ,אֲ נָא ְׁש ַמ ְענָאָּ ,דוִ ד חָ ָטא ְּבבַ ת ׁ ֶשבַ ע ְס ָתם .אָ ַמר ּ ְ
אָ ַמר לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יהוָּ .דא אַ ְב ׁ ָשלוֹ םִּ ,ד ְּב ָר ּה
נוק ָמ ָתאַ ּ ,
יתי ְּב ָרא ְ ּדבַ ת אֵ ל נִכָ ר ,וְ יִ נְ קוֹ ם ּ ְ
לֵ ֵ
ומאן ִא ּ
יפנָאַ ,מאן ְ ּדנ ִָטיל ִא ְּת ָתא ָ ּדא ִּב ְק ָרבָ א,
ִ ּדיְ פַ ת ּתוֹ אַ ר הֲוָ הִ ,מ ְ ּק ָרבָ אִ .מ ָּכאן אוֹ ִל ְ
וְ חָ ִמיד ָּבהְ ,לסוֹ ף נ ִָפיק ִמ ּנ ָּה ּ ֵבן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרהַ .מאי ַט ְע ָמא ְּבגִ ין ְ ּד ַעד ְּכ ַען ,לָ א
מוהָ :
זוהֲמא ,וְ הָ א ּ ְ
ּ ָפ ְסקָ א ִמ ּנָהּ ּ ָ
אוק ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה קרבנות פרק א'
)יג( שעות מונין לקדשים ואם הוסיפו שעה אחת או פחתו שעה פסולין כיצד קרבן
שמצותו להיות בן שנה אם הוסיף על השנה שעה אחת נפסל אפילו היה בן שנה
בשעת שחיטה והוסיף על השנה בשעת זריקה נפסל עד שיהיה בן שנה עד שעת זריקה
וכן בכל הזבחים:
)יד( כל מקום שנאמר בתורה כבש או כבשה או כבשים הרי אלו בני שנה וכל מקום
שנאמר איל או אילים הם הזכרים בני שנתים ומאימתי יקרא איל משיכנס בשנה שנייה
אחד ושלשים יום אבל ביום שלשים אינו כשר לא לכבש ולא לאיל והוא הנקרא פלגס
וכל מקום שנאמר בו עגל הרי זה בן שנה פר בן שתים שעיר עזים בן שנה שעיר בן
שתים כל שנה שנייה הוא נקרא שעיר:

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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