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חק לישראל – פרשת קרח יום א'
תורה -

במדבר פרק טז'

ירם ְּבנֵי א ֱִליאָ ב וְ אוֹ ן ּ ֶבן ּ ֶפלֶ ת
אֲב ָ
)א( וַ יִ ּ ּקַ ח ק ַֹרח ּ ֶבן יִ צְ הָ ר ּ ֶבן ְקהָ ת ּ ֶבן לֵ וִ י וְ ָד ָתן וַ ִ
ירם ְ ּבנֵי אֱ ִליאָ ב וְ אוֹ ן ּ ֶבן
אובֵ ן) :א( וַ יִ ּ ּקַ ח ק ַֹרח ּ ֶבן יִ צְ ָהר ּ ֶבן ְקהָ ת ּ ֶבן לֵ וִ י וְ ָד ָתן וַ אֲ ִב ָ
ְּבנֵי ְר ּ
אובֵ ן:
ּפֶ לֶ ת ְ ּבנֵי ְר ּ

ירם ְּבנֵי א ֱִליאָ ב וְ אוֹ ן ַּבר ּ ֶפלֶ ת ְּבנֵי
)א( וְ ִא ְת ּ ְפלֵ ג ק ַֹרח ַּבר יִ צְ הָ ר ַּבר ְקהָ ת ַּבר לֵ וִ י וְ ָד ָתן וַ אֲ ִב ָ

ְראוּבֵ ן:

אתיִ ם נְ שִׂ יאֵ י ֵע ָדה ְק ִראֵ י
ומ ָ
משה וַ ֲאנ ִָׁשים ִמ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ָ
מו ִל ְפנֵי ׁ ֶ
)ב( וַ יָּקֻ ּ
אתיִ ם נְ שִׂ יאֵ י
ומ ָ
משה וַ אֲ נ ִָׁשים ִמ ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ָ
ֶׁ
מו ִל ְפנֵי
מוֹ ֵעד אַ נְ ׁ ֵשי ׁ ֵ
שם) :ב( וַ יָּקֻ ּ
ֵע ָדה ְק ִראֵ י מוֹ ֵעד אַ נְ ׁ ֵשי ׁ ֵשם:

אתן וְ חַ ְמ ִׁשין ַר ְב ְרבֵ י ְכנִ ְׁש ּ ָתא
ֹשה וְ ג ְֻב ַריָ ּ א ִמ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ָמ ָ
)ב( וְ קָ מ ּו ְלאַ ּ ֵפי מ ׁ ֶ

ְמ ַע ְר ֵעי זְ ַמן ֱאנ ִָׁשין ִ ּד ְׁש ָמא:

רו אֲלֵ הֶ ם ַרב לָ כֶ ם ִּכי כָ ל הָ ֵע ָדה ּ ֻכ ָּלם
משה וְ ַעל אַ ֲהרֹן וַ יּ ְ
ֶׁ
הֲלו ַעל
)ג( וַ יִ ּ ּקָ
ֹאמ ּ
ּ
ומ ּ ּ ַ
ובתוֹ כָ ם יְ הֹוָ ה ּ ַ
דשים ּ ְ
ְק ִׁ
משה וְ ַעל
ֶׁ
הֲלו ַעל
או ַעל ְקהַ ל יְ הֹוָ ה) :ג( וַ יִ ּ ּקָ
דוע ִּת ְתנ ּ ְַׂש ּ
ּ
או
ומ ּ ּ ַ
ובתוֹ כָ ם יְ הֹוָ ה ּ ַ
דשים ּ ְ
רו אֲ לֵ הֶ ם ַרב לָ כֶ ם ִּכי כָ ל הָ ֵע ָדה ּ ֻכ ּלָ ם ְק ִׁ
אַ הֲ רֹן וַ ּי ְ
דוע ִּת ְתנ ּ ְַׂש ּ
ֹאמ ּ
ישין
אֲרי כָ ל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ּ ֻכ ְ ּלהוֹ ן קַ ִ ּד ִׁ
ֹשה וְ ַעל אַ הֲ רֹן וַ אֲ ָמר ּו ְלהוֹ ן סַ גִּ י ְלכוֹ ן ֵ
ַעל ְקהַ ל יְ הֹוָ ה) :ג( וְ ִא ְת ְּכנ ָׁש ּו ַעל מ ׁ ֶ
וּבֵ ינֵיהוֹ ן ׁ ַש ְריָא ְׁש ִכנְ ּ ָתא ַדיְ ָי ו ָּמא ֵדין אַ ּתוּן ִמ ְת ַר ְב ְר ִבין ַעל ְקהָ לָ א ַדיְ ָי:

)ד( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ׁ ֶ
משה וַ יִ ּ ּפֹל ַעל ּפָ נָיו:
משה וַ יִ ּ ּפֹל ַעל ּ ָפנָיו) :ד( וַ יִ ּ ְׁש ַמע ׁ ֶ

ֹשה וּנְ פַ ל ַעל
)ד( ו ְּׁש ַמע מ ׁ ֶ

אַ ּפוֹ ִהי:

)ה( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל ק ַֹרח וְ אֶ ל ָּכל עֲ ָדתוֹ לֵ אמֹר בּ ֹקֶ ר וְ י ַֹדע יְ הֹוָ ה אֶ ת אֲ ׁ ֶשר לוֹ וְ אֶ ת
אֲשר יִ ְבחַ ר בּ וֹ י ְַק ִריב אֵ לָ יו) :ה( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל ק ַֹרח וְ אֶ ל ָּכל
הַ ּקָ דוֹ ׁש וְ ִה ְק ִריב אֵ לָ יו וְ אֵ ת ׁ ֶ
עֲ ָדתוֹ לֵ אמֹר בּ ֹקֶ ר וְ י ַֹדע יְ הֹוָ ה אֶ ת אֲ ׁ ֶשר לוֹ וְ אֶ ת ַה ּקָ דוֹ ׁש וְ ִה ְק ִריב אֵ לָ יו וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר בּ וֹ
יש
יה וְ יָת ְ ּדקַ ִ ּד ׁ
ימר ְּבצַ ְפ ָרא וִ יהוֹ ַדע יְ ָי יָת ְ ּדכָ ׁ ַשר לֵ ּ
יה ְל ֵמ ַ
יַ ְק ִריב אֵ לָ יו) :ה( ו ַּמ ִּליל ִעם ק ַֹרח וְ ִעם ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ֵת ּ
יה:
יה יְ קָ ֵרב ְל ִׁש ּמו ׁ ֵּש ּ
קֳדמוֹ ִהי וְ יָת ִ ּדי יִ ְת ְר ִעי בֵ ּ
וִ יקָ ֵרב לָ ָ

חו לָ כֶ ם ַמ ְח ּתוֹ ת ק ַֹרח וְ כָ ל עֲ ָדתוֹ :
)ו( זֹאת עֲ שׂ ּו ְק ּ
יה:
ק ַרח וְ כָ ל עֲ ָדתוֹ ) :ו( ָ ּדא ִע ִביד ּו סָ ב ּו ְלכוֹ ן ַמ ְח ְּתיָן ק ַֹרח וְ כָ ל ְּכנִ ְׁש ּ ֵת ּ
ֹ
)ו(

חו לָ כֶ ם ַמ ְח ּתוֹ ת
זֹאת עֲ שׂ ּו ְק ּ

רש"י
)א( ויקח קרח  -פרשה זו יפה נדרשת
במדרש רבי תנחומא :ויקח קרח  -לקח את
עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה
לעורר על הכהונה וזהו שתרגם אונקלוס
ואתפלג נחלק משאר העדה להחזיק
במחלוקת וכן )איוב טו( מה יקחך לבך לוקח
אותך להפליגך משאר בני אדם .ד"א ויקח
קרח משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים
כמו שנא' )במדבר כ( קח את אהרן )הושע יד(
קחו עמכם דברים :בן יצהר בן קהת בן לוי -
ולא הזכיר בן יעקב שבקש רחמים על עצמו
שלא יזכר שמו על מחלוקתם שנא' )בראשית
מט( ובקהלם אל תחד כבודי והיכן נזכר שמו
על קרח בהתיחסם על הדוכן בדברי הימים

שנא' )ד"ה ו( בן אביאסף בן קרח בן יצהר בן
קהת בן לוי בן ישראל )תנחומא( :ודתן
ואבירם  -בשביל שהיה שבט ראובן שרוי
בחנייתם תימנה שכן לקהת ובניו החונים
תימנה נשתתפו עם קרח במחלוקתו אוי
לרשע אוי לשכנו .ומה ראה קרח לחלוק עם
משה נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן
עוזיאל )תנחומא( שמינהו משה נשיא על בני
קהת על פי הדבור .אמר קרח אחי אבא
ארבעה היו שנא' )שמות ו( ובני קהת וגו'
עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד מלך
ואחד כהן גדול מי ראוי ליטול את השניה לא
אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם והוא
מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם הריני
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חק לישראל – פרשת קרח יום א'
חולק עליו ומבטל את דבריו .מה עשה עמד
וכנס ר"נ ראשי סנהדראות רובן משבט ראובן
שכיניו והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא
בו שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד ולהלן
הוא אומר )במדבר א( אלה קרואי העדה
והלבישן טליתות שכולן תכלת באו ועמדו
לפני משה אמרו לו טלית שכולה של תכלת
חייבת בציצית או פטורה אמר להם חייבת
התחילו לשחק עליו אפשר טלית של מין אחר
חוט אחד של תכלת פוטרה זו שכולה תכלת
לא תפטור את עצמה :בני ראובן  -דתן
ואבירם ואון בן פלת:
)ג( רב לכם  -הרבה יותר מדאי לקחתם
לעצמכם גדולה :כלם קדושים ) -תנחומא(
כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה:
ומדוע תתנשאו  -אם לקחת אתה מלכות לא
היה לך לברר לאחיך כהונה לא אתם לבדכם
שמעתם בסיני אנכי ה' אלהיך כל העדה
שמעו:
)ד( ויפול על פניו ) -תנחומא מ"ר( מפני
המחלוקת שכבר זה בידם סרחון רביעי חטאו
בעגל )שמות לב( ויחל משה במתאוננים
)במדבר יא( ויתפלל משה במרגלים )שם יד(
ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים במחלוקתו
של קרח נתרשלו ידיו משל לבן מלך שסרח
על אביו ופייס עליו אוהבו פעם ושתים ושלש
כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא
אמר עד מתי אטריח על המלך שמא לא
יקבל עוד ממני:

נביא

)ה( בקר ויודע וגו' ) -במדבר רבה( עתה עת
שכרות הוא לנו ולא נכון להראות לפניו והוא
היה מתכוין לדחותם שמא יחזרו בהם :בקר
ויודע ה' את אשר לו  -לעבודת לויה :ואת
הקדוש  -לכהונה :והקריב  -אותם אליו
)תנחומא( והתרגום מוכיח כן ויקרב לקדמוהי
יקרב לשמושיה .ומדרשו בקר א"ל משה
גבולות חלק הקב"ה בעולמו יכולים אתם
להפוך בקר לערב כן תוכלו לבטל את זו
שנאמר )בראשית א( ויהי ערב ויהי בוקר
ויבדל כך )דה"א כג( ויבדל אהרן להקדישו
וגו':
)ו( זאת עשו קחו לכם מחתות  -מה ראה
לומר להם כך אמר להם בדרכי העכו"ם יש
נימוסים הרבה וכומרים הרבה וכולם )ס"א
ואין כולם( מתקבצים בבית אחד אנו אין לנו
אלא ה' אחד ארון אחד ותורה אחת ומזבח
אחד וכהן גדול אחד ואתם ר"ן איש מבקשים
כהונה גדולה אף אני רוצה בכך הא לכם
תשמיש חביב מכל היא הקטרת החביבה מכל
הקרבנות וסם המות נתון בתוכו שבו נשרפו
נדב ואביהוא לפיכך התרה בהם והיה האיש
אשר יבחר ה' הוא הקדוש כבר הוא בקדושתו
וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש
אלא אמר להם משה הריני אומר לכם שלא
תתחייבו מי שיבחר בו יצא חי וכולכם אובדים
)במדבר רבה( :מחתות  -כלים שחותין בהם
גחלים ויש להם בית יד:

– שמואל א' פרק יא' יד'-טו' פרק יב' א'-ד'

לוכָ ה:
וַ יּ ֶ
כו וְ נ ְֵלכָ ה הַ גִּ ְל ּגָ ל ּונְחַ ֵ ּד ׁש ׁ ָשם הַ ּ ְמ ּ
מואֵ ל אֶ ל הָ ָעם ְל ּ
ֹאמר ְׁש ּ

)יד(
שמואל לעמא איתו ונזיל לגלגלא ונחדת תמן מלכותא:

)יד( ואמר

חו
אול ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ַּבגִּ ְל ּגָ ל וַ יִ ּזְ ְּב ּ
כו ׁ ָשם אֶ ת ׁ ָש ּ
כו כָ ל הָ ָעם הַ גִּ ְל ּגָ ל וַ יּ ְַמ ִל ּ
)טו( וַ יּ ְֵל ּ
אול וְ כָ ל אַ נְ ׁ ֵשי יִ שְׂ ָראֵ ל ַעד ְמאֹ ד:
ׁ ָשם זְ בָ ִחים ְׁשלָ ִמים ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וַ יִ ּשְׂ ַמח ׁ ָשם ׁ ָש ּ
)טו( ואזלו כל עמא לגלגלא ואמליכו תמן ית שאול קדם יי בגלגלא ונכיסו תמן נכסת קודשין קדם יי
וחדי תמן שאול וכל אנשי ישראל עד לחדא:

מואֵ ל אֶ ל ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל ִה ּנֵה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְבק ְֹלכֶ ם ְלכֹל אֲ ׁ ֶשר אֲ ַמ ְר ּ ֶתם ִלי
)א( וַ יּ ֶ
ֹאמר ְׁש ּ
ְ
ְ
מלֶ ך) :א( ואמר שמואל לכל ישראל הא קבלית למימריכון לכל די אמרתון לי
וָ אַ ְמ ִליך עֲ לֵ יכֶ ם ֶ
ואמלכית עליכון מלכא:
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חק לישראל – פרשת קרח יום א'
ש ְב ִּתי ּובָ נַי ִה ּנָם ִא ְּתכֶ ם
)ב( וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה הַ ּ ֶמלֶ ְך ִמ ְתהַ ֵּל ְך ִלפְ נֵיכֶ ם וַ אֲנִ י זָקַ נְ ִּתי וָ ַ ׂ
תי ִל ְפנֵיכֶ ם ִמ ּנְעֻ ַרי ַעד הַ ּיוֹ ם הַ ז ֶּה) :ב( וכען הא מלכא מדבר ברישיכון ואנא
וַ אֲ נִ י ִה ְתהַ ַּל ְכ ִּ
קשיש וסבית ובני הא אינון עמכון ואנא הלבית קדמיכון מזעירי עד יומא הדין:

נו ִבי נֶגֶ ד יְ הֹוָ ה וְ נֶגֶד ְמ ִׁשיחוֹ אֶ ת ׁשוֹ ר ִמי לָ קַ ְח ִּתי וַ חֲמוֹ ר ִמי לָ קַ ְח ִּתי
)ג( ִהנְנִ י עֲ ּ
ומ ַיּד ִמי לָ קַ חְ ִּתי כֹפֶ ר וְ אַ ְע ִלים ֵעינַי בּ וֹ וְ אָ ִׁשיב
וְ אֶ ת ִמי ָע ׁ ַש ְק ִּתי אֶ ת ִמי ַרצּוֹ ִתי ּ ִ
לָ כֶ ם) :ג( הא עד די אנא קים אסהידו בי קדם יי וקדם משחיה ית תורא דמן דברית וחמרא דמן שחרית
וית מן עשקית וית מן אנסית ומיד מן קבלית ממון דשקר וכבישית עיני בדינא מניה ואתיב לכון:

אומה:
יש ְמ ּ ָ
נו וְ לֹא לָ קַ ְח ּ ָת ִמיַּד ִא ׁ
וַ ּי ְ
נו וְ לֹא ַרצּוֹ ָת ּ
רו לֹא עֲ ׁ ַש ְק ּ ָת ּ
ֹאמ ּ

)ד(
עשקתנא ולא אנסתנא ולא קבילתא מיד אנש מדעם:

)ד( ואמרו לא

רש"י
)יד( ויאמר שמואל וגו' ונחדש שם המלוכה
 לפי שבראשונה היו עוררים על הדבר,ועתה נתרצו כולם:
)ב( ואני זקנתי ושבתי  -אמרו רבותינו :זקנה
קפצה עליו ,כדאיתא במסכת תענית )ה ב(:
)ג( את שור מי לקחתי  -לעבודתי .וחמור מי
לקחתי  -כשהייתי הולך מעיר לעיר לשפוט

כתובים

אותם על עסקי צרכיהם ,הייתי הולך על
החמור שלי ,והיה לי ליטול משלהם .את מי
רצותי  -כל לשון מרוצה הסמוך לעושק ,לשון
עשוק ורצוץ הוא ,חומס דלים ורוצץ .ואעלים
עיני בו  -כדי להעלים עיני מן המשפט
בשביל הממון .ואשיב לכם  -כל מה
שתאמרו:

 -תהילים פרק ב' ז'-יב'

)ז( אֲ סַ ּ ְפ ָרה אֶ ל חֹק יְ הֹוָ ה אָ ַמר אֵ לַ י ְּבנִ י אַ ּ ָתה אֲנִ י הַ ּיוֹ ם יְ ִל ְד ִּת ָ
יך:

)ז( אשתעי קימא דיי

אמר חביב כבר לאבא לי אנת זכאה כאלו יומא דין בריתך:

זָת ָך אַ ְפסֵ י אָ ֶרץ:
)ח( ְׁשאַ ל ִמ ּ ֶמ ּנִ י וְ אֶ ְּתנָה גוֹ יִ ם ַנחֲלָ ֶת ָך וַ אֲ חֻ ּ ְ

)ח( בעי מני ואתן נכסי עממיא

אחסנתך ואחודתך שלטוני סיפי ארעא:

ְּתר ֵֹעם ְּב ׁ ֵשבֶ ט ַּב ְרזֶל ִּכ ְכ ִלי יוֹ צֵ ר ְּתנ ּ ְַפצֵ ם:

)ט( תתברנון היך בחוטרא דפרזלא היך מאן

רו ׁש ְֹפטֵ י אָ ֶרץ:
ילו ִהוָ ּ ְס ּ
)י( וְ ַע ּ ָתה ְמלָ ִכים הַ שְׂ ִּכ ּ

)י( וכדין מלכיא אשכלו קבילו מרדותא נגידי

)ט (
דפחר תתרענון:
ארעא:

ילו ִּב ְר ָע ָדה:
דו אֶ ת יְ הֹוָ ה ְּביִ ְראָ ה וְ גִ ּ
)יא( ִע ְב ּ
ְ
דו ֶד ֶרך ִּכי יִ ְב ַער ִּכ ְמ ַעט אַ ּפוֹ אַ ְׁש ֵרי ָּכל חוֹ סֵ י בוֹ :
אב ּ
קו בַ ר ּ ֶפן ֶי ֱאנַף וְ תֹ ְ
)יב( נ ּ ְַׁש ּ
)יא( פלחו קדם יי בדחלא וצלו ברתיתא:

)יב( קבילו אולפנא דלמא ירגיז ותהובדון אורחא מטול דייחור כזער רוגזיה טוביה לכל דסברין במימריה:

רש"י
)ז( אספרה אל חוק  -אמר דוד חוק קצוב
הוא ומקבל עלי לספר זאת ולהודיע .ה' אמר
אלי  -על ידי נתן וגד ושמואל .בני אתה -
ראש לישראל הקרוין בתורה בני בכורי והם
יתקיימו על ידך כמו שנאמר באבנר )שמואל
ב ג( כה אמר ה' ביד דוד עבדי אושיע את

עמי ישראל ובשבילם אתה לפני כבן שכולם
תלויין בך .אני היום  -שהמלכתיך עליהם.
ילדתיך  -להיות קרוי בני וחביב עלי כבן
בשבילם כמו שנאמר )דברי הימים א' יד(
וידע דוד כי הכינו ה' למלך על ישראל וכי
נשאת מלכותו בעבור עמו ישראל ומצינו
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במלכי ישראל החביבין לפניו שקרוין בנים
כמו שנאמר )שמואל ב' כז( בשלמה הוא יהיה
לי לבן ואני אהיה לו לאב ועוד מצינו בדוד
במזמור פ"ט הוא יקראני אבי אתה אלי וצור
ישועתי:
)ח( שאל ממני  -התפלל אלי בכל עת שאתה
בא להלחם באויביך:
)ט( תרועם  -תרוצצם .בשבט ברזל  -היא
החרב .תנפצם  -תשברם והוא לשון נפוץ בכל
המקרא חרס המשובר לשברים דקים:
)י( ועתה מלכים השכילו  -נביאי ישראל
אנשי רחמים ומוכיחים אומות העולם לסור

משנה

שהקב"ה

פושט

יד

לרשעים

מרעתם
ולצדיקים:
)יא( וגילו ברעדה  -כשתבוא אותה רעדה
שכתוב בה )ישעי' לג( אחזה רעדה חנפים
תגילו ותשמחו אם עבדתם את ה':
)יב( נשקו בר  -זרזו עצמכם בבר לב )נ"א(
נשקו בר גר נישמנט בלעז ,ומנחם פתר אותו
לשון תאוה כמו )בראשית ג( ואל אישך
תשוקתך .פן יאנף  -פן יקצוף .ותאבדו דרך -
כענין שנאמר ודרך רשעים תאבד )תהלים א(.
כי יבער כמעט אפו  -כי ברגע מועט יבער
אפו עליכם פתאום ואותה שעה אשרי כל
חוסי בו יהיו ניכרים אשורי החוסים בו:

 -שביעית פרק ה'

הודה
יעית ׁ ֶש ָּלהֶ ןְׁ ,שנִ יָּהֶ ׁ ,שהֵ ן עוֹ שׂ וֹ ת ְל ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ יםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
)א( ְּבנוֹ ת ׁש ּוחַ ְׁ ,ש ִב ִ
יעיתֶ ׁ ,שהֵ ן עוֹ שׂ וֹ ת ִל ְׁש ּ ֵתי ׁ ָשנִ ים.
יעית ׁ ֶש ָּלהֶ ן ,מוֹ צָ אֵ י ְׁשבִ ִ
אוֹ ֵמר ,הַ ּ ַפ ְרסָ אוֹ תְׁ ,ש ִב ִ
רו ,אֶ ָּלא בְ נוֹ ת ׁש ּוחַ :
רו לוֹ  ,לֹא אָ ְמ ּ
אָ ְמ ּ
רע"ב ) -א( בנות שוח  -תאנים לבנות
המגדלות מג' שנים לג' שנים :שביעית שלהם
שנה שניה  -של שמיטה דפירות החונטים
בשביעית אין נגמר בישולן עד שנה שניה של

שמיטה שהיא ג' לחניטה ואז נוהג בהן דין
שביעית דבתר חטנה אזלינן :פרסיות  -מין
תאנים העושים משתי שנים לשתי שנים ,ואין
הלכה כר' יהודה:

אתיִ םַ ,עד
יעיתַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ּ ָס ַ
)ב( הַ ּטוֹ ֵמן אֶ ת הַ לּ ּוף ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ּגֹבַ ּה ְׁשל ׁ ָֹשה ְטפָ ִחים ,וְ טֶ פַ ח ָעפָ ר ַעל ּגַ ָּביו .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יִ ְפחוֹ ת
ֵמאַ ְר ָּב ָעה קַ ִּביםַ ,עד ּגֹבַ ּה טֶ פַ ח ,וְ טֶ פַ ח ָעפָ ר ַעל ּגַ ָּביו .וְ טוֹ ְמנוֹ ִּב ְמקוֹ ם ְ ּד ִריסַ ת
אָ ָדם:
רע"ב ) -ב( הטומן את הלוף  -מין ממיני
הבצלים שרגילים לטמנן בארץ :לא יפחות
מסאתים  -משום דמחזי כזורע ,עד שיטמין
מהם סאתים בחפירה אחת על גובה ג'

טפחים שלא יהיו מפוזרים ,אלא יהיה גובה
הכרי והצבור שלשה טפחים ,וטפח עפר על
גבי הכרי :וטומנו במקום דריסת האדם -
כדי שלא יצמח .והלכה כחמים:

טו הָ עֲ נִ יִ ּים אֶ ת ָעלָ יו,
יעיתַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
יוש ִב ִ
לוף ׁ ֶש ָעבְ ָרה ָעלָ ְׁ
יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם לָ ְק ּ
)ג ( ּ
טו
טו .וְ ִאם לָ או ,יַעֲ ֶ ׂ
שה חֶ ְׁשבּ וֹ ן ִעם הָ עֲ נִ יִ ּיםַ .ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרִ ,אם לָ ְק ּ
לָ קָ ּ
טו .וְ ִאם לָ או ,אֵ ין לָ עֲ נִ יִ ּים ָעלָ יו חֶ ְׁשבּ וֹ ן:
הָ עֲ נִ יִ ּים אֶ ת ָעלָ יו ,לָ קָ ּ
רע"ב ) -ג( לוף שעברה עליו שביעית -
ונכנסה עליו שמינית שהוא מתקיים זמן
מרובה בארץ במחובר :אם לקטו עניים את
עליו לקטו  -דעלי הלוף יש להן ביעור
ועיקרו אין לו ביעור כדתנן לקמן בפרק ז',

הלכך אם לקטו עניים את עליו בשביעית
לקטו ,ואם לאו ונכנסו לשמינית וגדלו העלין
ונמצאו גידולי שביעית ושמינית מעורבין יחד:
יעשה חשבון  -וישער כמה גדל מהן
בשביעית ויתן לעניים .דרבי אליעזר סבר
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כרבי יהודה ,דאמר לקמן עניים אוכלים אחר
ביעור ולא עשירים :רבי יהושע אומר אין
לעניים עמו חשבון  -דסבר כרבי יוסי,

דאמר לקמן אחד עניים ואחד עשירים
אוכלים אחר הביעור .והלכה כרבי יהושע:

יעית ,וְ כֵ ן ְּבצָ ִלים הַ ּקֵ יצוֹ נִ ים ,וְ כֵ ן ּפ ּואָ ה
יעיתֶ ׁ ,שנִ ְכנַס לַ ּ ְׁש ִב ִ
לוף ׁ ֶשל ֶע ֶרב ְׁש ִב ִ
)ד( ּ
ֲרופוֹ ת ׁ ֶשל עֵ ץּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
ׁ ֶשל ִע ִ ּדיתֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,עוֹ ְק ִרין אוֹ ָתן ְּב ַמא ּ
פואָ ה ׁ ֶשל צְ לָ עוֹ תֶ ׁ ,שעוֹ ְק ִרין אוֹ ָתה
אוֹ ְמ ִריםְּ ,בקַ ְר ֻ ּד ּמוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ּ ֶתכֶ תּ .ומוֹ ִדים ְּב ּ
ְּבקַ ְר ֻ ּד ּמוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ּ ֶתכֶ ת:
רע"ב ) -ד( לוף של ערב שביעית  -שנשלם
מערב שביעית ולא הוסיף צמחים בשביעית,
שאם הוסיף צמחים בשביעית אסור לעקרו
משום הפסד פרי :הקיצונים  -יש מפרשים
שנזרעו בקיץ ,ויש מפרשים מיוחדות לקיץ
שהן יבשות מאד :פואה של עידית  -הגדילה
בשדה שמינה :פואה  -צבע אדום שקורין
רוי"א בלע"ז :במאפורות של עץ  -במרה

שחופרים בו את הקרקע של עץ ,ולא של
ברזל שלא יראה כעובד את הארץ :בקרדומות
של מתכות  -ולא חיישינן דלמא מחזי
כעבודה :בפואה של צלעות  -כמו סלעות
בסמ"ך ,פואה הגדילה בין הסלעים ,כיון דאין
דרך לזרוע שם לא מחזי כעובד את הארץ.
פירוש אחר ,צלעות כמו ולצלע המשכן )שמות
כו( ,כלומר ,צדי השדה שאין דרך לזרוע שם:

הודה אוֹ ֵמרִ ,מיָּד.
יעיתַ ,ר ִּבי יְ ּ ָ
לוף ְּבמוֹ צָ אֵ י ְׁש ִב ִ
)ה( ֵמאֵ ָ
ימ ַתי מֻ ּ ָתר אָ ָדם ִל ּקַ ח ּ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ּ ׁ ֶשיִ ּ ְר ּ ֶבה הֶ חָ ָד ׁש:
רע"ב ) -ה( רבי יהודה אומר מיד  -ואף
על גב דבשאר ירקות מודה רבי יהודה דאסור
עד שיעשה כיוצא בו ,בלוף הואיל וצריך
לעקרו לבית שמאי במארופית של עץ ,ולבית
הלל בקרדומות של מתכות ,ואין דרך לעקרו
בשביעית אלא על ידי שינוי ,הלכך במוצאי

שביעית לא שכיח דאיסורא ,ומשום הכי מותר
מיד ,אבל ירק שלא גזרו שלא לתלשו כי
אורחיה ,שכיח נמי דאיסורא בשמינית ,לפיכך
אסור עד שיעשה כיוצא בו :משירבה החדש -
בירושלמי מפרש דהיינו מן הפסח ואילך.
והלכה כחכמים:

יעיתַ ,מח ֲֵר ׁ ָשה וְ כָ ל ּ ֵכלֶ יהָ  ,הָ עוֹ ל,
)ו( אֵ לּ ּו כֵ ִלים ׁ ֶשאֵ ין הָ אֻ ּ ָמן ַר ּ ׁ ַשאי ְל ָמכְ ָרם ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ומ ּגַ ל קָ צִ יר ,וַ עֲ גָ לָ ה וְ כָ ל ּ ֵכלֶ יהָ  .זֶה
הוא ַמ ּגַ ל יָד ּ ַ
וְ הַ ּ ִמזְ ֶרה ,וְ הַ ֶ ּדקֶ ר .אֲבָ ל מוֹ כֵ ר ּ
ולהֶ ּתֵ ר ,מֻ ּ ָתר:
סורְ .ל ִא ּס ּור ּ ְ
הַ ְּכלָ לָּ ,כל ׁ ֶש ּ ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ ְמיֻחֶ ֶדת לַ עֲ בֵ ָרה ,אָ ּ
רע"ב ) -ו( שאין האומן רשאי למוכרן
בשביעית  -למי שהוא חשוד על השביעית,
אבל למי שאינו חשוד שרי ,דאינו קונה אלא
להצניע עד ]אחר[ שביעית :מזרה  -שזורין בו
התבואה בגורן :דקר  -כמין יתד של ברזל
שקורין קולטר"ו בלע"ז והוא עשוי לחפור בו

את הקרקע לשון וידקור את שניהם )במדבר
כה( :מגל יד ומגל קציר ועגלה  -מותרין
שמא הוא ]רוצה[ לקצור מן ההפקר ולהביא
בעגלה למאכל ביתו ואין אסור אלא להביא
הרבה לעשות אוצר:

ֲמ ׁש עֶ שְׂ ֵרה ַּכ ֵ ּדי יַיִ ןֶ ׁ ,ש ּ ֵכן ַ ּד ְרכּ וֹ ְלהָ ִביא ִמן
)ז( הַ ּיוֹ צֵ ר ,מוֹ כֵ ר חָ ֵמ ׁש ַּכ ֵ ּדי ׁ ֶש ֶמן וַ ח ֵ
חוצָ ה
הַ הֶ ְפקֵ ר .וְ ִאם הֵ ִביא יוֹ ֵתר ִמ ָּכאן ,מֻ ּ ָתרּ .ומוֹ כֵ ר לַ ּנ ְָכ ִרי ָּבאָ ֶרץְ ּ ,
וליִ ּשְׂ ָראֵ ל ְּב ּ
לָ אָ ֶרץ:
רע"ב ) -ז( היוצר  -אומן העושה כלי חרס
מוכר אפילו לחשוד על השביעית ,חמש כדי
שמן ,וחמש עשרה כדי יין ,וליכא למיחש
שמא רוצה כולם לשמן או כולם ליין שניכרים

הן אותם של יין מאותם של שמן ,שהעפר
שעושים ממנו כדי יין אינו דומה לעפר
שעושים ממנו כדי שמן :ואם הביא יותר
מכאן מותר  -ולא חיישינן שמא מן המשומר
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דשביעית הביא :מוכר לנכרי בארץ  -ולא
חיישינן שמא יחזור הנכרי וימכרם לישראל
החשוד :ולישראל בחוצה לארץ  -ולא חיישינן

שמא יוליכם בארץ ,אי נמי שמא יכניס לתוכן
יין ושמן של שביעית שהביא מארץ ישראל,
דלא החמירו חכמים כל כך:

יעיתּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
)ח( ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,לֹא יִ ְמכּ ֹר לוֹ פָ ָרה חוֹ ֶר ׁ ֶשת ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ומ ְׁש ִאיל לוֹ
חֳט ּה .מוֹ כֵ ר לוֹ ּ ֵפרוֹ ת ְּב ׁ ָש ַעת הַ זּ ֶַרעַ ּ ,
הוא יָכוֹ ל ְל ׁ ָש ָ
ַמ ִּת ִיריןִ .מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
הוא
הוא יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ּג ֶֹרןּ ,ופוֹ ֵרט לוֹ ָמעוֹ ת אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ
ְסאָ תוֹ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ
אֲסורין:
ִּ
רוש,
יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשיּ ֶׁש לוֹ ּפוֹ עֲ ִלים .וְ כֻ ָּלןְּ ,בפֵ ּ ׁ
רע"ב ) -ח( שהוא יכול לשחטה  -ובכל
דהוא דמצינן למתלי תלינן ,ובית שמאי סברי
דאין דרך כלל לשחוט פרה העומדת לחרישה:
אפילו בשעת הזרע  -ולא אמרינן ודאי
לזריעה הוא לוקח דתלינן לאכילה הוא רוצה:
שיש לו גורן  -ולא חיישינן שמא מודד

להכניס לאוצר ,דאיכא למתלי דלטחינה הוא
מודד :ופורט לו מעות  -מחליף לו מעות
בפרוטות :אף על פי שהוא יודע שיש לו
פועלים  -ונמצא מסייע ידי עוברי עבירה,
דאמרינן שמא לשאר צרכיו הוא צריך :וכולם
 -אם פירש שלדבר אסור רוצה אותם אסור:

וכבָ ָרה ,וְ ֵרחַ יִ ם
יעית ,נָפָ ה ּ ְ
ודה ַעל הַ ּ ְׁש ִב ִ
)ט( ַמ ְׁשאֶ לֶ ת ִא ּ ׁ ָשה לַ חֲבֶ ְר ּ ָתהּ הַ ח ֲׁש ּ ָ
נור .אֲ בָ ל לֹא ָתבוֹ ר וְ לֹא ִת ְטחַ ן ִע ּ ָמהּ  .אֵ ׁ ֶשת חָ בֵ רַ ,מ ְׁשאֶ לֶ ת ְלאֵ ׁ ֶשת ַעם
וְ ִ◌ ַת ּ ּ
ומ ְר ּקֶ ֶדת ִע ּ ָמ ּה .אֲבָ ל ִמ ּ ׁ ֶש ּ ַת ִּטיל הַ ּ ַמיִ ם,
וכבָ ָרהּ ,ובוֹ ֶר ֶרת וְ טוֹ חֶ נֶת ּ ַ
הָ אָ ֶרץ ,נָפָ ה ּ ְ
רו אֶ ָּלא ִמ ּ ְפ ִ◌נֵי
לֹא ִת ּגַ ע אֶ צְ לָ ּהֶ ׁ ,שאֵ ין ַמחֲזִ ִ
יקין יְ ֵדי עוֹ ְב ֵרי עֲ בֵ ָרה .וְ כֻ ָּלן לֹא אָ ְמ ּ
אֲלין
יעית ,אֲ בָ ל לֹא יְ ֵדי יִ שְׂ ָראֵ ל .וְ ׁשוֹ ִ
יקין יְ ֵדי נָכְ ִרי ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ומחֲזִ ִ
ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ םַ ּ .
ִּב ְׁשלוֹ ָמןִ ,מ ּ ְפנֵי ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם:
רע"ב ) -ט( החשודה על השביעית -
לאכול פירות שביעית אחר הביעור בלא
ביעור :נפה  -שאני אומר לספור בה מעות
היא לוקחת :כברה  -שאני אומר לכבור בה
את החול :רחיים  -דשמא לטחון בהן סמנין:
תנור  -שמא לייבש בו אונין של פשתן :ולא
תטחן עמה  -שאסור לסייע ידי עוברי
עבירה :ובוררת וטוחנת עמה  -ולא אסרו
הכא באשת עם הארץ החשודה על המעשרות
כדאסרו בחשודה על השביעית משום דרוב

גמרא

עמי הארץ מעשרים הן :אבל משתטיל המים
 בעיסה :לא תגע עמה  -לפי שמשגלגלההוטבלה לחלה וקא מיטמאה מחמת כלים
טמאים ,שהרי הוכשרה לקבל טומאה וזו
מסייעתה לגלגל ואסור לגרום טומאה לחלה:
וכולן לא אמרו  -לא התירו להשאילן כלים
ולסייען בלא שעת עבירה עצמה אלא משום
דרכי שלום :מחזיקין ידי נכרי  -אגב גררא
דדרכי שלום תנא ליה הכא ומפורש לעיל
בפ"ד:

 -ברכות דף לד' ע"ב

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא
למשיא בתו לתלמיד חכם ולעושה פרקמטיא לתלמיד חכם ולמהנה תלמיד
חכם מנכסיו אבל תלמידי חכמים עצמן עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה
למחכה לו ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא
נתנבאו אלא לימות המשיח אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלהים זולתך
ופליגא דשמואל דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא
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שעבוד מלכיות בלבד שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ואמר רבי
חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי
תשובה אבל צדיקים גמורים עין לא ראתה אלהים זולתך ופליגא דרבי
אבהו דאמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם
עומדין שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב לרחוק ברישא והדר לקרוב
ורבי יוחנן אמר לך מאי רחוק שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרא ומאי
קרוב שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו השתא מאי עין לא ראתה
אמר רבי יהושע בן לוי זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית רבי
שמואל בר נחמני אמר זה עדן שלא שלטה בו עין כל בריה שמא תאמר
אדם הראשון היכן היה בגן ושמא תאמר הוא גן הוא עדן תלמוד לומר
ונהר יצא מעדן להשקות את הגן גן לחוד ועדן לחוד:
רש"י על הגמרא
לא נתנבאו  -הטובות והנחמות :עין לא
ראתה  -לא נראית ולא נגלית לשום נביא:

זוהר

רחוק  -שהיה רחוק כל ימיו מן העבירה,
דהיינו צדיק מעיקרו:

– קרח דף קעו' ע"א

וַ יִ ּ ּקַ ח ק ַֹרח ּ ֶבן יִ צְ הָ ר ּ ֶבן ְקהָ ת ּ ֶבן לֵ וִ י וְ גוֹ 'ִ .ר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח )תהלים יט( הַ ּ ֶנח ֱָמ ִדים
יתא,
צופיםַּ .כ ָמה ִע ָּל ִאין ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָ
תו ִקים ִמ ְ ּדבַ ׁש וְ נוֹ פֶ ת ּ ִ
ומ ּ ָפז ַרב ּ ְ
ִמזָּהָ ב ּ ִ
ומ ּ
ינון
ילאְּ ,ת ִא ִ
ינון ְל ֵע ָּ
ינוןְּ ,ת ִא ִ
ינון ְל ֹכ ָּלאְּ .בגִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
יבין ִא ּ ּ
יבין ִא ּ ּ
ַּכ ָמה י ִ ַּק ִירין ִא ּ ּ
ישא,
יתאִ ,א ְׁש ְּת ַ ּדל ִּב ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא .וְ כָ ל ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
וְ ִא ְׁש ְּתזִ יב ִמכּ ָֹּלאִ ,א ְׁש ְּתזִ יב ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ,וְ ִא ְׁש ְּתזִ יב ְּב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיָ ּ .תא ֲחזֵיָּ ,כל
יהְּ ,ב ֹכ ָּלא אָ ִחיד,
יתא ,אָ ִחיד ְּב ִאילָ נָא ְ ּדחַ ּיֵיֵ ּ .כיוָ ן ְ ּדאָ ִחיד ּ ֵב ּ
ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יקים ָּב ּה וְ גוֹ ':
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,משלי ג( עֵ ץ חַ יִ ּים ִהיא לַ ּ ַמחֲזִ ִ
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרָּ ,כל ַמאן ְ ּדיִ ְׁש ְּת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ירו
ירו ִאית לֵ ּ
יה ִמכּ ָֹּלא ,חֵ ּ
יתא ,חֵ ּ
יהִ .אילּ ּו יִ שְׂ ָראֵ ל
יה ׁ ַש ְריָא ,וְ אָ ִחיד ּ ֵב ּ
ירו ָעלֵ ּ
ִמ ּ ִמ ָ
יתהְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ָמ ָרןְּ .בגִ ין ְ ּדחֵ ּ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב
חו ְּבגָ ּ ָ
ִמ ְת ַע ְּט ִרין ְּבאוֹ ַריְ ָ
לותא ,וְ ָדא ּ
בו ִמכּ ָֹּלא ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּתכָ ּ
יתא ,יִ ְׁש ְּתזִ ּ
)ס"א אילו ישראל מנטרין אורייתא ,אשתזבו מכלא ,ולא אשתכחו בגלותא
ירות
ירות .וְ חֵ ּ
רות אֶ ָּלא חֵ ּ
רות ַעל הַ ּ ֻלחוֹ ת ,אַ ל ִּת ְק ֵרי חָ ּ
כתיב( )שמות לב( חָ ּ
ימינָאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת
יהי חֵ ילָ א ִ ּד ִ
יתא ִא ִ
יתא ִא ְׁש ְּתכַ ח ,אוֹ ַריְ ָ
ָּדא )אוקמוה( ְּבאוֹ ַריְ ָ
ימינָאַ ,מאן
ימינוֹ אֵ ׁש ָ ּדת לָ מוֹ ּ ,ושְׂ ָמאלָ א ִא ְת ְּכ ִליל ִּב ִ
אָ ֵמר )דברים לג( ִמ ִ
יהו ְּכ ִאילּ ּו חָ ִריב ָע ְל ָמא:
ְּד ָע ִביד יְ ִמינָא שְׂ ָמאלָ אּ ,ושְׂ ָמאלָ א יְ ִמינָא ,הָ א ִא ּ
ימינָא
ּ ָתא ֲחזֵי ,אַ ֲהרֹן יְ ִמינָא .לֵ יוָ אֵ י שְׂ ָמאלָ א ,ק ַֹרח ָּב ֵעי ְל ֶמ ְע ַּבד ִחלּ ּופָ א ִ ּד ִ
ישא,
ישנָא ִּב ׁ ָ
ִלשְׂ ָמאלָ אְּ ,בגִ ין ָּכ ְך ִא ְת ַע ּנ ָׁש .וְ לָ א עוֹ ד אֶ ָּלא ְ ּד ִא ְׁש ְּתכַ ח ֵּביהּ ִל ׁ ָ
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ימינָאֹ ,ק ַרח ָּב ָעא
הודה אָ ַמר ,שְׂ ָמאלָ א ִא ְת ְּכ ִליל ּ ָת ִדיר ִּב ִ
וְ ִא ְתעֲ נ ָׁש ְּבכ ָֹּלאִ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ילא וְ ַת ּ ָתא:
אֲביד ֵמ ֵע ָּ
ילא וְ ַת ּ ָתאְּ ,בגִ ין ָּכ ְך ִא ְת ִ
קונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְלאַ ְח ְלפָ א ִּת ּ ּ
יהָּ ,כל ְ ּד ָר ַדף ָּב ַתר ְ ּדלָ או
ישא ְלגַ ְר ֵמ ּ
יטא ִּב ׁ ָ
וַ יִ ּ ּקַ ח ק ַֹרחַ ,מאי וַ יִ ּ ּקַ ח .נ ִָסיב ֵע ָ
ֵיה.
יה ִא ְתאֲ ִביד ִמ ּנ ּ
יה .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ַמה ְ ּד ִאית ּ ֵב ּ
יהו ָע ִריק ִמ ּקַ ּ ֵמ ּ
ִּדילֵ ּ
יהִ ,א ּ
יהִּ ,דילֵ יהּ אָ ִביד ,וְ אַ ח ֲָרא לָ א ָרוַ וח:
ֹק ַרח ָר ִדיף ָּב ַתר ְ ּדלָ או ִ ּדילֵ ּ
ומאן
ילא וְ ַת ּ ָתאַ ּ .
לוגְ ּ ָתא ִ ּד ְלעֵ ָּ
לוגְ ּ ָתאְ ּ .פ ּ
ֹק ַרח אָ זִ יל ְּב ַמ ְחלוֹ קֶ תַ .מאי ַמחֲלוֹ קֶ תְ ּ .פ ּ
לוגְ ּ ָתא
קונָא ְ ּד ָע ְל ָמא ,יִ ְת ִ
הו ָע ְל ִמיןַ .מחֲלוֹ קֶ תְ ּ ,פ ּ
אֲביד ְמ ּ ֻכ ְ ּל ּ
ְ ּדבָ ֵעי ְלאַ ְפ ְלגָ א ִּת ּ ּ
ישאְּ ,בגִ ין
ומאן ְ ּדפָ ִליג ַעל ׁ ָשלוֹ םָ ּ ,פ ִליג ַעל ְׁש ָמא )דף קע"ו ע"ב( קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּד ׁ ָשלוֹ םַ ּ .
ישאָ ׁ ,שלוֹ ם ִא ְק ֵרי:
ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְ
הוא
ּ ָתא ֲחזֵי ,לֵ ית ָע ְל ָמא קָ ִאים אֶ ָּלא ַעל ׁ ָשלוֹ םַּ ,כד ָּב ָרא ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא.
יהו ׁ ָשלוֹ םַ ּ .
ָע ְל ָמא ,לָ א י ִָכיל ְל ִא ְתקַ יְ ּ ָ
ומאי ּ
ימאַ ,עד ְ ּדאָ ָתא וְ ׁ ָש ָרא ָעלַ יְ ּ
ומאן ְ ּדפָ ִליג
וכ ֵדין ִא ְתקָ ּיָים ָע ְל ָמאַ ּ .
יהו ְׁשלָ ָמא ְ ּד ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ יְ ּ ,
ׁ ַש ָּבתּ ְ ,ד ִא ּ
יה ,יִ ְתאֲ ִביד ֵמ ָע ְל ָמא:
ָעלֵ ּ
ינון ִאילָ נִ ין
צְ לָ פְ חָ ד ּ ָפ ִליג ַעל ׁ ַש ָּבתְּ ,דהֲוָ ה ְמקוֹ ׁ ֵש ׁש ֵעצִ יםַ ּ .
ינון ֵעצִ יםִ .א ּ ּ
ומאן ִא ּ ּ
ינון ִמ ִ ּלין )ס"א אילנין( ְּדחוֹ ל ,וְ חוֹ ל ַּב ּק ֶֹד ׁש לָ א
אַ ח ֲָרנִ ין )קנ"ז ע"א( ִּכ ְדאַ ָמ ָרן .וְ ִא ּ ּ
ׁ ַש ְר ָייא) ,מכאן והלאה מילי דחול בשבת אסיר ודאי( ְּדפָ ִליג ַעל ְׁשלָ ָמא
ְּד ָע ְל ָמא:
ָ
יתא
ִר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמרְּ ,כ ִתיב )תהלים קיט( ׁ ָשלוֹ ם ָרב ְלאוֹ הֲ בֵ י תוֹ ָר ֶתך וְ גוֹ ' .אוֹ ַריְ ָ
הוא ׁ ָשלוֹ םּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,משלי ג( וְ כָ ל נְ ִתיבוֹ ֶתיהָ ׁ ָשלוֹ ם:
ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק ט'
)ט( בערב כל העם יושבין והוא עומד ואומר והוא רחום כו' ברכן את יי' המבורך וכו'
והם עונין ברוך יי' המבורך לעולם ועד ומתחיל לפרוס על שמע ואומר קדיש ואחר כך
הכל עומדים ומתפללין בלחש וכשמשלימין אומר קדיש והם נפטרין ואינו חוזר
להתפלל בקול רם ערבית לפי שאין תפלת ערבית חובה לפיכך לא יברך ברכות
לבטלה שאין כאן אדם שנתחייב בהם כדי להוציאו ידי חובתו:
)י( בלילי שבתות חוזר ש"ץ אחר שמתפלל בלחש עם הציבור ומתפלל בקום רם אבל
אינו מתפלל שבע אלא ברכה אחת מעין שבע וכן הוא אומר ברוך אתה יי' אלהינו
ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב האל הגדול הגבור והנורא אל
עליון קונה ברחמיו שמים וארץ מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש
שאין כמוהו המניח לעמו בשבת קדשו כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה
ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות אל ההודאות אדון השלום מקדש
השבת ומברך השביעי ומניח בקדושה לעם מדושני עונג זכר למעשה בראשית אלהינו
ואלהי אבותינו רצה נא במנוחתנו וכו' ברוך אתה יי' מקדש השבת ואומר קדיש
ונפטרין כל העם:
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חק לישראל – פרשת קרח יום א'
)יא( ולמה תקנו חכמים זה מפני שרוב העם באין להתפלל ערבית בלילי שבתות ויהיה
שם מי שנתאחר לבא ולא השלים תפלתו וישאר לבדו בבה"כ ויבא לידי סכנה לפיכך
חוזר שליח ציבור ומתפלל כדי שיתעכבו כל העם עד שישלים המתאחר ויצא עמהם:
)יב( לפיכך יום טוב שחל להיות בשבת או יוה"כ או ראש חדש אין שליח ציבור היורד
ערבית לפני התיבה מזכיר ענין היום בברכה זו אבל חותם בה מקדש השבת בלבד לפי
שלא נתחייב היום בברכה זו:

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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