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חק לישראל – פרשת במדבר יום א'
תורה -

במדבר פרק א'

משה ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַי ְּבאֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ְּבאֶ חָ ד לַ ֹח ֶד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ַּב ּ ׁ ָשנָה
)א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה ְ ּב ִמ ְד ַּבר ִסינַי ְּבאֹ הֶ ל
מאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם לֵ אמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
אתם ֵ
הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ְלצֵ ָ
ֹשה
מאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֵ אמֹר) :א( ו ַּמ ּ ֵליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ
אתם ֵ
מוֹ ֵעד ְ ּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ י ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ּ ׁ ֵשנִ ית ְלצֵ ָ
ימר:
ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְד ִסינַי ְּב ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ְּבחַ ד ְלי ְַרחָ א ִתנְ ָינָא ְּב ׁ ַש ּ ָתא ִתנְ י ֵָתא ְל ִמ ּ ַפ ְקהוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְל ֵמ ָ

או אֶ ת רֹא ׁש ָּכל עֲ ַדת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתם ְּב ִמ ְס ּ ַפר
)ב( שְׂ ּ
ֹאש ָּכל עֲ ַדת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ְלבֵ ית
או אֶ ת ר ׁ
ֵׁ
שמוֹ ת ּ ָכל זָכָ ר ְלג ְֻלגְּ ל ָֹתם) :ב( שְׂ ּ
שמוֹ ת ָּכל זָ כָ ר ְלג ְֻלגְּ ל ָֹתם) :ב( קַ ִּביל ּו יָת חֻ ְׁש ַּבן ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִד ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְלז ְַרעֲ י ְַתהוֹ ן
ֲא ֹב ָתם ְ ּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ֵ
ְלבֵ ית אֲ בָ הַ ְתהוֹ ן ְּב ִמנְ יַן ְׁש ָמהָ ן ָּכל ְ ּדכו ָּרא ְלג ְֻלגְּ לַ ְתהוֹ ן:

דו אֹ ָתם ְלצִ ְבאֹ ָתם
)ג( ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ָּכל יֹצֵ א צָ בָ א ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ִּת ְפ ְק ּ
אַ ּ ָתה וְ אַ ֲ
דו אֹ ָתם ְל ִצ ְבאֹ ָתם
הרֹן) :ג( ִמ ּ ֶבן ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה וָ ַמ ְעלָ ה ָּכל יֹצֵ א צָ בָ א ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל ִּת ְפ ְק ּ
אַ ּ ָתה וְ אַ הֲ רֹן:

)ג( ִמ ַּבר ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ו ְּל ֵע ָּלא ָּכל נָפֵ ק חֵ ילָ א ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ִּת ְמנוּן י ְָתהוֹ ן ְלחֵ ילֵ יהוֹ ן אַ ְּת וְ אַ הֲ רֹן:

יו
יש ר ׁ
יש לַ ּ ַמ ּטֶ ה ִא ׁ
יש ִא ׁ
)ד( וְ ִא ְּתכֶ ם יִ ְהי ּו ִא ׁ
הוא) :ד( וְ ִא ְּתכֶ ם יִ ְה ּ
ֹאש ְלבֵ ית ֲאב ָֹתיו ּ
יש ְלבֵ ית
הוא) :ד( וְ ִע ּ ְמכוֹ ן יְ הוֹ ן ּגַ ְב ָרא גַ ְב ָרא ְל ִׁש ְב ָטא גְּ בַ ר ֵר ׁ
יש ר ׁ
יש לַ ּ ַמ ּטֶ ה ִא ׁ
יש ִא ׁ
ִא ׁ
ֹאש ְלבֵ ית אֲ ב ָֹתיו ּ
אֲ בָ הָ תוֹ ִהי הוּא:
)ה (

יאור:
וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת הָ ֲאנ ִָׁשים ׁ ֶ
יצור ּ ֶבן ְׁש ֵד ּ
אובֵ ן א ֱִל ּ
דו ִא ְּתכֶ ם ִל ְר ּ
אֲשר י ַַע ְמ ּ

יאור:
יצור ּ ֶבן ְׁש ֵד ּ
אובֵ ן א ֱִל ּ
דו ִא ְּתכֶ ם ִל ְר ּ
וְ אֵ ּלֶ ה ְׁשמוֹ ת הָ אֲ נ ִָׁשים אֲ ׁ ֶשר י ַַע ְמ ּ

)ה (

)ה(

וְ ִא ּ ֵלין ְׁש ָמהַ ת

ּג ְֻב ַר ּיָא ִ ּדי יְ קוּמוּן ִע ּ ְמכוֹ ן ִל ְראוּבֵ ן א ֱִליצוּר ַּבר ְׁש ֵדיאוּר:

יש ָ ּדי:
צור ׁ ַ
ְל ִׁש ְמעוֹ ן ְׁשלֻ ִמיאֵ ל ּ ֶבן ּ ִ

)ו(
יש ָ ּדי:
ְׁשלֻ ִמיאֵ ל ַּבר צו ִּר ׁ ַ

)ו(

יש ָ ּדי:
צור ׁ ַ
ְל ִׁש ְמעוֹ ן ְׁשלֻ ִמיאֵ ל ּ ֶבן ּ ִ

)ו( ְל ִׁש ְמעוֹ ן

רש"י
)א( וידבר במדבר סיני באחד לחדש  -מתוך
חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה כשיצאו
ממצרים מנאן וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין
הנותרים כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן.
באחד בניסן הוקם המשכן ובאחד באייר
מנאם:
)ב( למשפחתם  -דע מנין כל שבט ושבט:

נביא

לבית אבתם  -מי שאביו משבט אחד ואמו
משבט אחר יקום על שבט אביו :לגלגלתם -
על ידי שקלים בקע לגלגולת:
)ג( כל יצא צבא  -מגיד שאין יוצא בצבא
פחות מבן עשרים:
)ד( ואתכם יהיו  -כשתפקדו אותם יהיו
עמכם נשיא כל שבט ושבט:

– הושע ב' א'-ו'

אֲשר לֹא יִ ּ ַמד וְ לֹא יִ ּ ָספֵ ר וְ הָ יָה ִּב ְמקוֹ ם
)א( וְ הָ יָה ִמ ְס ּ ַפר ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכחוֹ ל הַ ּיָם ׁ ֶ
בנֵי אֵ ל חָ י) :א( ויהי מנין בני ישראל כחלא
אֲ ׁ ֶשר יֵאָ מֵ ר לָ הֶ ם לֹא ַע ּ ִמי אַ ּ ֶתם יֵאָ ֵמר לָ הֶ ם ְּ
דימא דלא מתכל ודלא מתמני ויהי באתרא דאתגליאו ביני עממיא כד עברו על אוריתא ואתאמר להון
לא עמי אתון יתובון ויתרבון ויתאמר להון עמיה דאלהא קימא:

לו ִמן הָ אָ ֶרץ
מו לָ הֶ ם ר ׁ
הודה ּ ְ
צו ְּבנֵי יְ ּ ָ
ֹאש אֶ חָ ד וְ ָע ּ
ובנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יַחְ ָ ּדו וְ ָ ׂש ּ
)ב( וְ נִ ְק ְּב ּ
עאל) :ב( ויתכנשון בני יהודה ובני ישראל כחדא וימנון להון ריש חד מן בית דוד
ִּכי גָ דוֹ ל יוֹ ם יִ זְ ְר ֶ
ויסקון מן ארעא גלותהון ארי רב יום כנישתהון:
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חק לישראל – פרשת במדבר יום א'
רו לַ אֲ חֵ יכֶ ם ַע ּ ִמי וְ לַ אֲ חוֹ ֵתיכֶ ם ֻרחָ ָמה:
)ג( ִא ְמ ּ

)ג( נבייא אמרו לאחיכון עמי תובו לאוריתי ועל

כנישתכון ארחם:

נונֶיהָ ִמ ּ ָפנֶיה
יבו ִּכי ִהיא לֹא ִא ְׁש ִּתי וְ אָ ֹנ ִכי לֹא ִא ׁ ָ
יש ּה וְ ָתסֵ ר זְ ּ
יבו ְב ִא ּ ְמכֶ ם ִר ּ
)ד( ִר ּ
ש ֶדיהָ ) :ד( אוכחו לכנשתא דישראל ואמרו לה ארי היא לא מתעניא בפולחני
פופֶ יהָ ִמ ּ ֵבין ׁ ָ
וְ נַאֲ ּ
ומימרי לא מקבל צלותה עד דתעדי עובדהא בישיא מקביל אפהא ופולחן טעותהא מבין קרוהא:

ש ְמ ִּתיהָ כַ ּ ִמ ְד ָּבר וְ ׁ ַש ִּתהָ ְּכאֶ ֶרץ
)ה( ּ ֶפן אַ ְפ ִׁשיטֶ ּנָה עֲ ֻר ּ ָמה וְ ִה ַ ּצגְ ִּתיהָ ְּכיוֹ ם ִהוָ ּ ְל ָדהּ וְ ַ ׂ
הֲמ ִּתיהָ ַּב ָ ּצ ָ
צִ יָּה וַ ִ
מא) :ה( דלמא אסלק שכנתי מנה ואעדי יקרה ואשוינה רטישא כיומיא קדמאי עד
לא אתקריבת לפולחני ויחול רוגזי עלה כמא דחל על עם דרא דעברו על אוריתי במדברא ואשוי ארעא
צדיא ואקטלינה בבצורתא:

נונִ ים הֵ ּ ָמה:
)ו( וְ אֶ ת ָּבנֶיהָ לֹא ֲא ַרחֵ ם ִּכי ְבנֵי זְ ּ

)ו( וית בנהא לא ארחם ארי בנין דטען אינון:

רש"י
)א( והיה מספר  -מה ענין פורענות ונחמה
סמוכין בדבור אחד ,ורבותינו פירשו בפסחים
הרגיש הושע בעצמו שחטא על שאמר
החליפם עמד ובקש עליהם רחמים ,ובספרי
דבי רב פרשת וישב ישראל בשטים שנינו רבי
אומר יש פרשיות סמוכות זו לזו ורחוקות זו
מזו כרחוק מזרח ממערב כי אתם לא עמי
והיה מספר בני ישראל כחול הים מה ענין זה
אצל זה משל למלך שכעס על אשתו שלח
אחר הסופר לבוא ולכתוב לה גט עד שלא
בא הסופר נתרצה המלך לאשתו אמר המלך
אפשר יצא סופר זה מכאן חלוק כלומר לבו
חלוק ותוהה לומר למה שלח אחרי אמר לו
בא וכתוב לה שאני כופל לה כתובתה ולפי
פשוטו כך היא סמיכתו כי אתם לא עמי
ואנכי לא אהיה לכם אראה עצמי כאילו איני
לכם ותגלו לבין האומות ואף שם תרבו
ותצמחו ושם תשובו אל לבבכם לשוב אלי כמו
שנאמר על ידי משה )דברים ל( והשבות אל

כתובים

לבבך בכל הגוים אשר הדיחך וגו' ושב ה'
אלהיך את שבותך וגו' אף כאן ונקבצו בני
יהודה ובני ישראל יחדיו וגו':
)ב( ראש אחד  -דוד מלכם .כי גדול יום -
קבוץ זריעתם:
)ג( אמרו לאחיכם עמי  -כתרגומו תובו
לאורייתי ועל כנישתכון ארחם:
)ד( ריבו באמכם  -בכנסייה שלכם של עכשיו
שהיא אם לדורות הבאים .מבין שדיה  -דרך
הנואפות שממעכין להם בין דדיהם ויונתן
תירגם ופולחן טעותהא מבין קירוהא:
)ה( כיום הולדה  -כיום שמצאתיה במצרים
כמו שמפורש )ביחזקאל טז( ומולדתך ביום
הולדת אותך לא כרת שרך ותושלכי על פני
השדה בגועל נפשך לא חסה עליך עין
)יחזקאל טז( .כמדבר  -גזירות שגזרתי
עליהם במדבר שם יתמו ושם ימותו )במדבר
יד( .והמתיה  -ואקטלינה:

 -משלי פרק ל' ח'-יג'

ֹשר אַ ל ִּת ּ ֶתן ִלי הַ ְט ִריפֵ נִ י לֶ חֶ ם חֻ ִּקי:
אש וָ ע ׁ ֶ
ודבַ ר ָּכזָב הַ ְרחֵ ק ִמ ּ ֶמנִּ י ֵר ׁ
ׁ ָשוְ א ּ ְ

)ח(
דגלתא ומלתא כדבותא ארחיק מני מסכנותא ועותרא לא תתן לי זוני לחמא מסתי:

)ח(

)ט( ּ ֶפן אֶ שְׂ ַּבע וְ ִכחַ ְׁש ִּתי וְ אָ ַמ ְר ִּתי ִמי יְ הוָ ה ּופֶ ן ִאוָ ּ ֵר ׁש וְ גָ נ ְַב ִּתי וְ ָתפַ שְׂ ִּתי ׁ ֵשם ֱאלֹהָ י:
)ט( דלא אשבע ואכפר ואימר מנו אלהא ודלא אתמסכן ואגנוב ואחליל שמיה דאלהא:

אַ ל ּ ַת ְל ׁ ֵשן ֶעבֶ ד אֶ ל

) י(
נצערינך ותתחיב:

אֲ ֹדנָו

}אֲ ֹדנָיו{ ּ ֶפן יְ קַ ֶּל ְל ָך וְ אָ ׁ ָש ְמ ּ ָת:

)י( לא תלשן עבדא למריה דלא
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)יא( ּדוֹ ר אָ ִביו יְ קַ ֵּלל וְ אֶ ת ִא ּמוֹ לֹא יְ בָ ֵר ְך:
צֹאָ תוֹ לֹא ֻרחָ ץ) :יב( דרא דדכי בעינוי ומצאתיה לא אשתזג:
ומ ּ
)יב( ּדוֹ ר ָטהוֹ ר ְּב ֵעינָיו ּ ִ
ָשאּו) :יג( דרא דרמו עינוי וגבינוי מנטלין:
מו ֵעינָיו וְ ַע ְפ ַע ּ ָפיו יִ ּנ ֵ ׂ
)יג( ּדוֹ ר ָמה ָר ּ
)יא( דרא דאבוהי נצער ולאמיה לא נברך:

רש"י
)ח( ראש  -דלות .הטריפני  -לשון מזון וכן
טרף נתן ליראיו )תהלים קיא(:
)ט( פן אשבע  -מתוך עושר וכחשתי בהקב"ה
מרוב גאוה ומהו הכחשה .ואמרתי מי ה' -
כלומר אין אלהים .ותפשתי שם אלהי -
להרגיל להשבע בו לשקר:
)י( אל תלשן עבד  -אל תמסור דין על אדם

משנה

לצעוק עליו להקב"ה ואפי' הוא רשע אשר
אביו יקלל וכל התועבות האמורות כאן בו,
וראיה לדבר מהושע בן בארי כדאיתא
בפסחים בפ' האשה שהלשין את ישראל ואמר
החליפם באומה אחרת אמר לו הקב"ה קח
לך אשת זנונים )הושע א(:
)יג( דור מה רמו עיניו  -זה גסות הרוח:

 -שביעית פרק א'

ימ ַתי חוֹ ְר ִׁשין ִּבשְׂ ֵדה הָ ִאילָ ן ֶע ֶרב ְׁש ִב ִעיתֵּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםָּ ,כל
)א( ַעד אֵ ָ
וקרוֹ ִבין ִ ּדבְ ֵרי אֵ לּ ּו
הוא יָפֶ ה לַ ּ ֶפ ִריּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםַ ,עד הָ עֲ צֶ ֶרתְ ּ .
זְ ַמן ׁ ֶש ּ
ִל ְהיוֹ ת ְּכ ִד ְב ֵרי אֵ לּ ּו:
רע"ב ) -א( עד אימתי חורשים בשדה
האילן  -לקמן מפרש אי זהו שדה אילן :ערב
שביעית  -שצריך להוסיף משנה ששית על
השביעית באיסור עבודת הארץ ולקמן ילפינן
לה מקראי :כל זמן שהוא יפה לפרי  -כלומר
שהחרישה יפה לפרי הוי מתקן הקרקע לצורך
הפרי של ששית ולא לצורך שביעית :עד
העצרת  -דעד העצרת יפה לפרי ותו לא ומן

העצרת ואילך נראה כמתקן לצורך שביעית.
ובשדה לבן שאין בו אילן עד הפסח .ומשנה זו
היא משנה ראשונה ואינה הלכה ,דרבן
גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקים הללו
שהם פסח בשדה לבן ,ועצרת בשדה אילן,
והתירום ,ומותר לחרוש עד ראש השנה של
שביעית:

אויִ ין לַ עֲ שׂ וֹ ת ִּכ ַּכר
ֶהו שְׂ ֵדההָ ִאילָ ןָּ .כל ְׁשלּ ׁ ָֹשה ִאילָ נוֹ ת ְלבֵ ית ְסאָ הִ ,אם ְר ּ
)ב( אֵ יז ּ
ְּדבֵ לָ ה ׁ ֶשל ִׁש ּ ִׁשים ָמנֶה ָּב ִא ַט ְל ִקי ,חוֹ ְר ִׁשים ָּכל ֵּבית ְסאָ ה ִּב ְׁש ִבילָ ןָ ּ .פחוֹ ת ִמ ָּכאן,
חוצָ ה לוֹ :
אֵ ין חוֹ ְר ִׁשין לָ הֶ ן אֶ ָּלא ְמלֹא הָ אוֹ ֶרה וְ סַ לּ וֹ ּ
רע"ב ) -ב( לבית סאה  -קרקע שהוא
חמשים אמה על חמשים אמה :כבר דבלה -
התאנים היבשים עשויין במעגלה כעין ככר
לחם קרויים ככר דבלה :באיטלקי  -במנה
של איטליא של יון ,ולפי שהיה כך בימי משה
משערים בו .והמנה מאה דינרים ,והדינר שש
מעות ,ומשקל כל מעה שש עשרה שעורות

בינוניות :פחות מכאן  -מככר של ששים,
מנה אין חורשים כל בית סאה אלא תחת
האילן לבד וחוצה לו כמלא אורה וסלו.
המלקט תאנים קרוי אורה ,כמו גודר
בתמרים ,ובוצר בענבים :וסלו  -הסל שנותן
בו מה שהוא לוקט ,ושאר השדה חשוב שדה
הלבן ואין חורשין אותו אלא עד פסח:

)ג( אֶ חָ ד ִאילַ ן ְס ָרק וְ אֶ חָ ד ִאילַ ן ַמאֲ כָ ל ,רוֹ ִאין אוֹ ָתן ְּכ ִאלּ ּו הֵ ם ְּתאֵ נִ יםִ .אם
יט ְל ִקי ,חוֹ ְר ִׁשים ָּכל ּ ֵבית ְסאָ ה
אויִ ים לַ עֲ שׂ וֹ ת ִּכ ַּכר ְ ּדבֵ לָ ה ׁ ֶשל ִׁש ּ ִׁשים ָמנֶה ָּב ִא ַ
ְר ּ
ִּב ְׁש ִבילָ ןָ ּ .פחוֹ ת ִמכָ אן ,אֵ ין חוֹ ְר ִׁשים לָ הֶ ם אֶ ָּלא ְלצָ ְר ָּכן:
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רע"ב ) -ג( אחד אילן סרק  -שאינה עושה
פירות ונטועין שלשה לבית סאה :אם ראויין
לעשות  -רואין כל אילן ואילן בפני עצמו אם
אילן של תאנה כיוצא בו היה עושה ככר

דבלה .ולמה שיעור בתאנה על שפירותיה
גסין ועושה הרבה :לצרכן  -מלא אורה וסלו
חוצה לו:

ושנַיִ ם אֵ ין עוֹ שִׂ ין ,אוֹ ְׁשנַיִ ם עוֹ שִׂ ין וְ אֶ חָ ד אֵ ינוֹ
שה ִּכ ַּכר ְ ּדבֵ לָ ה ּ ְׁ
)ד( הָ יָה אֶ חָ ד עוֹ ֶ ׂ
יו
יו ִמ ְׁשלּ ׁ ָֹשה וְ ַעד ִּת ְׁש ָעה .הָ ּ
עוֹ ֶ ׂשה ,אֵ ין חוֹ ְר ִׁשין לָ הֶ ם אֶ ָּלא ְלצָ ְר ָּכןַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְה ּ
ול ַמ ְעלָ הֵ ּ ,בין עוֹ שִׂ ין ּ ֵבין ׁ ֶשאֵ ינָן עוֹ שִׂ ין ,חוֹ ְר ִׁשין ָּכל ּ ֵבית ְסאָ ה
ש ָרה ּ ְ
ש ָרהֵ ,מעֲ ָ ׂ
עֲ ָ ׂ
ְ
יש
יש ּובַ ּקָ צִ יר ִּת ְׁשבּ ֹת ,אֵ ין צָ ִריך לוֹ ַמר חָ ִר ׁ
ֶאֱמר )שמות לד( ּ ֶבחָ ִר ׁ
ִּב ְׁש ִבילָ ןֶ ׁ .ש ּנ ַ
יעית,
הוא נִ ְכנָס ַּב ּ ְׁש ִב ִ
יש ׁ ֶשל ֶע ֶרב ְׁש ִב ִ
יעית ,אֶ ָּלא חָ ִר ׁ
וְ קָ צִ יר ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
יעית ׁ ֶש ּ
יעיתַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרֶ ,מה
הוא יוֹ צֵ א ְלמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
וְ קָ צִ יר ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
יעית ׁ ֶש ּ
ֹמר:
יש ְר ׁש ּות ,אַ ף קָ צִ יר ְר ׁש ּות ,יָצָ א ְקצִ יר הָ ע ֶ
חָ ִר ׁ
רע"ב ) -ד( עד שיהיו מג' ועד ט' -
כלומר דין זה שאמרנו ,היינו מג' ועד ט',
אבל אם היו עשרה או יותר ,אף על פי שאינן
עושין חורשין :שנאמר בחריש ובקציר תשבות
 ארישא קאי דתנן אין חורשין להן אלאלצרכן ,ומנין שאין חורשין כל הבית סאה
שנאמר בחריש ובקציר תשבות ,ואם אינו ענין
לשבת בראשית שכבר נאמר )שמות כ( ששת
ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ,ולא
לשמיטה שכבר נאמר )ויקרא כה( שש שנים
תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ,תנהו ענין
לאסור שני פרקים של ערב שביעית ,מפסח
לשדה לבן ,ומעצרת לשדה אילן ,והכי קאמר

קרא בחריש שקצירו אסור ואיזה זה חריש של
ערב שביעית שנכנס לשביעית תשבות ,ובקציר
שחרישו אסור ואיזה זה קציר של שביעית
שיוצא למוצאי שביעית נמי תשבות ,שספיחים
שגדלו בשביעית או שעבר וזרע בשביעית
אסור לקצרם בשמינית :רבי ישמעאל אומר
 לעולם בשבת משתעי קרא כפשטיה ואתאלאשמועינן מה חריש רשות ,שאין לך חריש
של מצוה ,אף קציר דאמר רחמנא תשבות,
בקציר של רשות ,יצא קציר העומר שהוא
מצוה דבעינן קצירה לשמה ,שזה דוחה את
השבת:

)ה( ְׁשל ׁ ָֹשה ִאילָ נוֹ ת ׁ ֶשל ְׁשל ׁ ָֹשה אֲ נ ִָׁשים ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְר ִפין ,וְ חוֹ ְר ִׁשין ָּכל ֵּבית
ְסאָ ה ִּב ְׁש ִבילָ ן .וְ כַ ּ ָמה יְ הֵ א בֵ ינֵיהֶ םַ ,ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א הַ ָּבקָ ר
עוֹ בֵ ר ְּבכֵ לָ יו:
רע"ב ) -ה( הרי אלו מצטרפין  -ונחשבין
כאלו הן של איש אחד וחורשין כל בית סאה
בשבילן :וכמה יהא ביניהן  -בין אילן לאילן:

כמלא בקר וכליו  -צמד בקר עם העול
והיינו ארבע אמות ,אבל פחות מכאן למעקר
קיימי ואין חורשין בשבילן:

רע"ב ) -ו( נטיעות  -ילדות ,וזקנות קרי
אילן ,והכא קא משמע לן דאף על גב דשלשה
אילנות לבית סאה קרוי שדה אילן וחורשין כל
בית סאה בשבילן ,בנטיעות ילדות אין חורשין
עד שיהיו עשרה :שורה  -שנטועות במקום
אחד כחומה ואינן מפוזרות :אין חורשין אלא

לצרכן  -משום דכשמפוזרות נראה כחורש
לצורך האילן ,אבל היכא דקיימי במקום אחד
נראה כמתקן את הארץ לצורך שביעית ולא
לצורך האילנות :שורה  -תרגום חומה שורה:
עטרה  -גדר סביב:

שר נְ ִטיעוֹ ת ְמפֻ זָּרוֹ ת ְּבתוֹ ְך ּ ֵבית ְסאָ ה ,חוֹ ְר ִׁשין ָּכל ּ ֵבית ְסאָ ה ִּב ְׁש ִבילָ ןַ ,עד
)ו( עֶ ֶ ׂ
ורה ּומֻ ּקָ פוֹ ת עֲ ָט ָרה ,אֵ ין חוֹ ְר ִׁשין לָ הֶ ם אֶ ָּלא
יו עֲ שׂ ּויוֹ ת ׁש ּ ָ
ר ׁ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה .הָ ּ
ְלצָ ְר ָּכן:
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ועיםִ ,מצְ טָ ְר ִפין ְלתוֹ ְך ּ ֵבית ְסאָ הַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
)ז( הַ נְּ ִטיעוֹ ת וְ הַ ִ ּדלּ ּ ִ
ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה:
ועים ְלבֵ ית ְסאָ ה ,חוֹ ְר ִׁשין ָּכל ּ ֵבית ְסאָ ה ַעד ר ׁ
ש ָרה ִדלּ ּ ִ
אוֹ ֵמרָּ ,כל עֲ ָ ׂ
רע"ב ) -ז( הנטיעות והדלועים מצטרפין
לבית סאה  -בדלעת יונית דוקא איירי
במתניתין שהיא גדולה כאילן ולא בשאר
דלועין וצריך שיהיו הנטיעות רבות על
הדלועים כגון שהיו הנטיעות שש והדלועים

ד' ומצטרפין לעשרה וחורשין כל בית סאה
בשבילן :רשב"ג אומר  -אפילו היו כל
העשרה דלועין ,חורשין כל בית סאה בשבילן
לפי שהן כנטיעות ,והלכה כרשב"ג:

או נְ ִטיעוֹ תַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶש ָ ּיחֹלּ ּוַ .ר ִּבי
)ח( ַעד אֵ ָ
ימ ַתי נִ ְק ְר ּ
יעה ִכ ְׁש ָמ ּהִ .אילָ ן
ש ַע אוֹ מֵ רַּ ,בת ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ יםַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ ר ,נְ ִט ָ
יְ הוֹ ׁ ֻ
ול ַמ ְעלָ הָּ ,כ ִאילָ ן,
יעהִ ,מ ּטֶ פַ ח ּ ְ
ול ַמ ּ ָטה ַּכנְּ ִט ָ
יפיןִ ,מ ּטֶ פַ ח ּ ְ
ׁ ֶשנִּ גְ ַמם וְ הוֹ צִ יא ח ֲִל ִ
ִּדבְ ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן:
רע"ב ) -ח( עד שיחולו  -עד שיצאו לחולין
בשנה הרביעית על ידי פדיון ,ואם לא פדאן
בשנה הרביעית ,עד שיעשו חולין מאליהן
בשנה החמישית :נטיעה כשמה  -בת שנתה
קרויה נטיעה ותו לא .פירוש אחר ,כשמה ,כל

גמרא

זמן שבני אדם קוראין לה נטיעה ואין קוראין
לה אילן .והלכה כרבי עקיבא :שנגמם -
שנחתך :חליפין  -גידולים ,לשון גזעו מחליף:
כנטיעה  -בין לענין חרישה ,בין לענין
ערלה .והלכה כרבי שמעון:

 -ברכות דף לב' ע"ב

אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו :אמר רב יוסף לא שנו אלא למלכי
ישראל אבל למלכי עובדי כוכבים פוסק מיתיבי המתפלל וראה אנס בא
כנגדו ראה קרון בא כנגדו לא יהא מפסיק אלא מקצר ועולה לא קשיא הא
דאפשר לקצר )יקצר ואם לאו פוסק( ]והא דלא אפשר לקצר אפשר לקצר
מקצר ואי לא מפסיק[ תנו רבנן מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך
בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום המתין לו עד שסיים
תפלתו לאחר שסיים תפלתו אמר לו ריקא והלא כתוב בתורתכם רק
השמר לך ושמור נפשך וכתיב ונשמרתם מאד לנפשותיכם כשנתתי לך
שלום למה לא החזרת לי שלום אם הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע
את דמך מידי אמר לו המתן לי עד שאפייסך בדברים אמר לו אילו היית
עומד לפני מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום היית מחזיר לו אמר לו
לאו ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך אמר לו היו חותכים את ראשי
בסייף אמר לו והלא דברים קל וחומר ומה אתה שהיית עומד לפני מלך
בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר כך אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים על אחת
כמה וכמה מיד נתפייס אותו השר ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום::
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רש"י על הגמרא
אבל למלכי אומות העולם פוסק  -שלא
יהרגנו:

זוהר

הא דאפשר בקצור  -כגון שסמוך לגמור
תפלתו:

– במדבר דף קיז' ע"ב

נו יְ בָ ֵר ְך,
נו יְ בָ ֵר ְך יְ בָ ֵר ְך אֶ ת ּ ֵבית וְ גוֹ ' .יְ ָי זְ כָ ָר ּ
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק ּ ָפ ַתח) ,תהלים קטו( יְ ָי זְ כָ ָר ּ
ְ
ְ
הוא ְמבָ ֵרך לוֹ ן,
אלין ְּב ּ ְׁ
גוב ִריןּ ַ .דהֲ ווֹ ָע ִ
ִא ֵּלין ּ ּ ְ
קו ְד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
חוש ָּבנָא ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ,וְ ּ
יהו ְּבכָ ל זִ ְמנָא:
וְ אוֹ ִסיף ָעלַ יְ ּ
ֵיהָּ ,ב ֵעי ְלבָ ְרכָ א
יהִּ ,ד ְבנוֹ י ,אוֹ ְ ּד ָממוֹ נ ּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,הַ אי ַמאן ְ ּדאָ ַמר ְׁשבָ חָ א ְ ּדחַ בְ ֵר ּ
יה ִּב ְרכָ אןְ .מנָלָ ןִ .מ ּמ ׁ ֶֹשהּ ִ .ד ְכ ִּתיב) ,דברים א( וְ ִהנְּ כֶ ם הַ ּיוֹ ם
ולאוֹ ָדאָ ה ָעלֵ ּ
יהְ ּ ,
לֵ ּ
ְּכ ֹכ ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם לָ רוֹ בְ ,לבָ ַתר ַמה ְּכ ִתיב ,יְ ָי ֱאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם יוֹ סֵ ף עֲ לֵ יכֶ ם ָּככֶ ם
אֶ לֶ ף ּ ְפ ָע ִמים וְ גוֹ 'ְּ .ת ֵרין ִּב ְרכָ אן הֲווֹ  ,חַ ד יְ ָי ֱאלֹהֵ י אֲבוֹ ֵתיכֶ ם וְ גוֹ ' .הָ א חַ ד.
יהוִּ ,ב ְרכָ אן ַעל ִּב ְרכָ אן:
ְלבָ ַתר וִ יבָ ֵר ְך אֶ ְתכֶ ם ַּכאֲ ׁ ֶשר ִ ּד ּ ֶבר לָ כֶ םְ .לאוֹ ָדאָ ה ָעלַ יְ ּ
יתא
הוא נִ ְת ּ ַפס ְּבקַ ְד ִמ ָ
יה ,וְ לָ א אוֹ ֵדי ָעלֵ ּ
יהו ָמנֵי ְׁשבָ חָ א ְ ּדחַ בְ ֵר ּ
יה ִּב ְרכָ אןּ .
וְ ִאי ִא ּ
ְ
ְ
וב ְר ְכ ָתא ָּב ֵעי ְלבָ ְרכָ א
ילאִ ּ .
הוא ִמ ְת ָּב ֵרך ִמ ְ ּל ֵע ָּ
יהו ְמבָ ֵרך לֵ ּ
ִמ ְ ּל ֵע ָּ
יהּ ,
ילא .וְ ִאי ִא ּ
ְ
ימותא
הוא ְרחִ ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ישאּ .ובְ כ ָֹּלא ָּב ֵעי ּ ְ
לָ ּה ְּב ֵעינָא ָטבָ א ,וְ לָ א ְּב ֵעינָא ִּב ׁ ָ
ְ
ְ
יה ְּב ֵעינָא
הוא ִ ּדיְ ּבָ ֵרך לֵ ּ
יהָּ ,ב ֵעי ּ ְ
ומה ַמאן ִ ּד ְמבָ ֵר ְך ְלחַ ְב ֵר ּ
ְּד ִל ָּבאַ ּ .
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
ְ
הואַ ,על אַ חַ ת ַּכ ּ ָמה וְ כַ ּ ָמה,
ָטבָ אְּ ,ב ִל ָּבא ָטבָ אַ .מאן ִ ּד ְמבָ ֵרך ְ ּל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
ימותא ְ ּד ִל ָּבאְּ .בגִ ין ָּכך )דברים ו( וְ אָ הַ ְב ּ ָת
ור ִח ּ ָ
ְּדבָ ֵעי ֵעינָא ָטבָ א ,וְ ִל ָּבא ָטבָ אְ ּ ,
אֶ ת יְ ָי ֱאלֹהֶ ָ
יך ְּבכָ ל ְלבָ ְב ָך וְ גוֹ ':
ילא ׁ ַש ְריָאַ ,על ִמ ָּלה ְ ּד ִא ְת ְמנֵי .וְ ִאי
מוהָ לֵ ית ִּב ְרכָ ָתא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ּ ָתא ֲחזֵי ,הָ א ּ ְ
אוק ּ
ְ
מוהָ ,
ְּ
יהו ,וְ הָ א
נון .אֶ ָּלא כּ ּ ְ
ּ ֵת ָ
אוק ּ
ופ ָרא נ ְַטלֵ י ִמ ּנַיְ ּ
ימא ,יִ שְׂ ָראֵ ל אֵ יך ִא ְת ְמ ּ
יש
חוש ָּבנָא לָ א הֲ וִ י ַעד ְ ּדיִ ְת ְּכנִ ׁ
וְ ּ ְׁ
ולבָ ַתר
הו ְליִ שְׂ ָראֵ לְ ּ ,
חוש ְּבנָאּ ,ובְ קַ ְד ֵמ ָ
הוא כּ ּופְ ָרא ,וְ סָ ִליק ְל ּ ְׁ
יתא ְמבָ ְרכָ ן ְל ּ
ָּכל הַ ּ
חו ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל
ולבָ ַתר ְמהַ ְ ּד ִרין ּ ְ
ופ ָראְ ּ ,
הוא כּ ּ ְ
ומבָ ְר ִכין לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ לִ .א ְׁש ְּתכָ ּ
ְמנָאָ ן הַ ּ
הו מוֹ ָתנָא:
יתא ּ ְ
ִמ ְת ָּב ְר ִכין ְּבקַ ְד ִמ ָ
ובסוֹ פָ א ,וְ לָ א סָ ִליק ְּב ּ
אֲמאי סָ ִליק ְּב ִמנְ יָינָא .אֶ ָּלא ְּבגִ ין ְ ּדבִ ְר ְכ ָתא לָ א ׁ ַש ְריָא ְּב ִמנְ יָינָאֵ ּ ,כיוָ ן
מוֹ ָתנָא ַ
ארי עֲ לוֹ י ,וְ י ִָכיל ְלאַ ְתזְ קָ אְּ .בגִ ין ָ ּדא
ְ ּד ִא ְס ּ ָתלַ ק ִּב ְרכָ ָתאִ ,ס ְט ָרא אַ ח ֲָרא ׁ ָש ֵ
יהו) .ס"א מעליה מותנא(
ופ ְדיוֹ נָאְ ,לסַ ְ ּלקָ א ָעלֵ ּ
ְּב ִמנְ יָינָא נ ְַט ִלין כּ ּופְ ָרא ּ ִ
יה ִמ ּנַיְ ּ
ְ
יְ בָ ֵר ְך אֶ ת ּ ֵבית יִ שְׂ ָראֵ לִ ,א ֵּלין נ ִָׁשיןְּ ,דלָ א סַ ְ ּל ִקין ְּב ִמנְ יָינָא .יְ בָ ֵרך אֶ ת ּ ֵבית אַ הֲ רֹן,
ימותא ְ ּד ִל ָּבא .אֶ ת
וב ִל ָּבא ָטבָ אּ ,ובִ ְר ִח ּ ָ
ינון ְמבָ ְר ִכין ְל ַע ּ ָמאְּ ,ב ֵעינָא טָ בָ א ּ ְ
ְ ּד ִא ּ ּ
ּ ֵבית אַ ֲהרֹן ,הָ ִכי נ ֵָמי נ ִָׁשין )דלהון(ְּ ,ד ִא ְת ָּב ְרכָ ן ְּבבִ ְרכָ ָתא )ס"א דלהון(:
קוד ׁ ָשא
יה ְ ּל ּ ְ
הו ִמ ְת ָּב ְר ִכיןְּ ,בגִ ין ְ ּד ַדח ֲִלין לֵ ּ
ינון לֵ יוָ אֵ י ,וְ כֻ ְ ּל ּ
יְ בָ ֵר ְך יִ ְראֵ י יְ ָיִ .א ֵּלין ִא ּ ּ
ְּב ִר ְ
אלין ְּב ִמנְ יָינָא:
הוא .הַ ְּק ַטנִ ים ִעם הַ גְּ דוֹ ִלים ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּדלָ א ָע ִ
יך ּ
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חק לישראל – פרשת במדבר יום א'
הו ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּד ִא ְת ָּב ְרכָ ן ֵּביהּ ְּ ,כהַ אי ִמנְ יָינָא.
ּ ָתא ֲחזֵי לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ִמנְ ָיינָא ְּב ּ
אֲתר
ימותא ְ ּד ָע ְל ִמין הֲוָ הּ ,ובַ ָ
ולאַ ְׁש ְל ָמא ְׁשלֵ ּ ָ
ְּדהַ אי ִמנְ יָינָא ְל ִא ְת ָּב ְרכָ א ֲהוָ הְ ּ ,
יהו זִ יוָ א ְ ּדבִ ְר ָּכאָ ן
נוןּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ְּבאֶ חָ ד לַ ח ֶֹד ׁש הַ ּ ׁ ֵשנִ יּ ְ ,ד ִא ּ
ְ ּדבִ ְר ָּכאן נָפְ ִקין ִא ְת ְמ ּ
ֵיה נ ִָפיק זִ יוָ א ְל ָע ְל ָמא .וְ ַעל ָ ּדא ִא ְק ֵרי ח ֶֹד ׁש זִ י"וּ ְ ,דזִ יוָ א ְ ּדכ ָֹּלא
ְּד ָע ְל ָמאּ ְ ,ד ִמ ּנ ּ
ָ
וכ ִתיב
ֵיה ,וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,תהלים קלד( יְ בָ ֶר ְכך יְ ָי ִמ ִּצ ּיוֹ ן ,וְ ֹכ ָּלא חַ ד ִמ ָּלה ּ ְ
נ ִָפיק ִמ ּנ ּ
)תהלים קלג( ִּכי ׁ ָשם צִ וָ ּ ה יְ ָי )דף קי"ח ע"א( אֶ ת הַ ְּב ָרכָ ה וְ גוֹ ':
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ו'
)א( אסור לו לאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללין אלא אם כן היה
נושא משאוי או שהיה לבית הכנסת שני פתחים בשני רוחות שהרואה אומר שמא ילך
ויכנס מפתח האחר וכן אם היה בעיר שני בתי כנסיות יאמר הרואה שמא ילך לבית
הכנסת הרגיל בו ואם יש לו תפילין בראשו מותר לו לעבור ואע"פ שאין שם אחד מכל
אלו שהתפילין מוכיחין עליו שהוא רודף אחר מצות ואינו ממבטלי תפלה:
)ב( המתפלל עם הציבור לא יאריך את תפלתו יותר מדאי אבל בינו לבין עצמו הרשות
בידו ואם בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר וידוי יום הכפורים אומר וכן אם רצה
להוסיף בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה מוסיף:
)ג( כיצד היה לו חולה מבקש עליו רחמים בברכת חולים כפי צחות לשונו היה צריך
לפרנסה מוסיף תחנה ובקשה בברכת השנים ועל דרך זה בכל אחת מהן ואם רצה
לשאול כל צרכיו בשומע תפלה שואל אבל לא ישאול לא בשלש ראשונות ולא בשלש
אחרונות:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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