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חק לישראל – פרשת קרח יום ב'
תורה -

במדבר פרק טז'

יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר
ימו עֲ לֵ יהֶ ן ְקט ֶֹרת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ָמחָ ר וְ הָ יָה הָ ִא ׁ
נו בָ הֵ ן אֵ ׁש וְ שִׂ
)ז( ּ ְ
ּ
ות ּ
ימו עֲ לֵ יהֶ ן ְקט ֶֹרת ִל ְפנֵי
נו בָ הֵ ן אֵ ׁש וְ שִׂ
הוא הַ ּקָ דוֹ ׁש ַרב לָ כֶ ם ְ ּבנֵי לֵ וִ י) :ז( ּ ְ
ּ
ות ּ
יְ הֹוָ ה ּ
יש אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחַ ר יְ הֹוָ ה ּ
יְ הֹוָ ה ָמחָ ר וְ הָ יָ ה הָ ִא ׁ
הוא הַ ּקָ דוֹ ׁש ַרב לָ כֶ ם ְ ּבנֵי לֵ וִ י) :ז( וְ הָ ב ּו ְבהוֹ ן אֶ ּ ׁ ָש ָתא
יש סַ גִּ י ְלכוֹ ן ְּבנֵי לֵ וִ י:
קֳדם יְ ָי ְמחַ ר וִ יהֵ י ּגַ ְב ָרא ְ ּדיִ ְת ְר ֵעי יְ ָי הוּא קַ ִ ּד ׁ
וְ ׁ ַש ִּויא ּו עֲ לֵ יהוֹ ן ְקטוֹ ֶרת בּ ו ְּס ִמין ָ
עו נָא ְ ּבנֵי
ֹאמר ׁ ֶ
עו נָא ְ ּבנֵי לֵ וִ י) :ח( וַ יּ ֶ
ֹאמר ׁ ֶ
)ח( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל ק ַֹרח ִׁש ְמ ּ
משה אֶ ל ק ַֹרח ִׁש ְמ ּ
ֹשה ְלק ַֹרח ְׁש ָמע ּו ְכ ַען ְּבנֵי לֵ וִ י:
אֲמר מ ׁ ֶ
לֵ וִ י) :ח( וַ ַ

)ט( הַ ְמ ַעט ִמ ּ ֶכם ִּכי ִה ְב ִ ּדיל אֱ לֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ְתכֶ ם ֵמעֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל ְלהַ ְק ִריב אֶ ְתכֶ ם
ש ְר ָתם) :ט( הַ ְמ ַעט
אֵ לָ יו לַ עֲ ֹבד אֶ ת עֲ ֹב ַדת ִמ ְׁש ַּכן יְ הֹוָ ה וְ לַ עֲ מֹד ִלפְ נֵי הָ ֵע ָדה ְל ׁ ָ
ִמ ּ ֶכם ִּכי ִה ְב ִ ּדיל ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ְתכֶ ם ֵמעֲ ַדת יִ שְׂ ָראֵ ל ְלהַ ְק ִריב אֶ ְתכֶ ם אֵ לָ יו לַ עֲ ֹבד אֶ ת
ש ְר ָתם) :ט( הַ זְ ּ ֵער ְלכוֹ ן אֲ ֵרי אַ ְפ ֵר ׁש אֱלָ הָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל י ְָתכוֹ ן
עֲ ב ַֹדת ִמ ְׁש ַּכן יְ הֹוָ ה וְ לַ עֲ מֹד ִל ְפנֵי הָ ֵע ָדה ְל ׁ ָ
קֳדם ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְל ׁ ַש ּ ָמ ׁשו ְּתהוֹ ן:
קֳדמוֹ ִהי ְל ִמ ְפלַ ח יָת ּפו ְּלחַ ן ַמ ְׁש ְּכנָא ַדיְ ָי ו ְּל ֵמקַ ם ָ
ִמ ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְלקָ ָרבָ א י ְָתכוֹ ן ָ

)י( וַ יּ ְַק ֵרב אֹ ְת ָך וְ אֶ ת ָּכל אַ חֶ ָ
תם ּגַ ם ְּכהֻ ּנָה) :י( וַ יּ ְַק ֵרב אֹ ְת ָך
וב ּקַ ְׁש ּ ֶ
יך ְבנֵי לֵ וִ י ִא ּ ָת ְך ּ ִ
וְ אֶ ת ָּכל אַ חֶ ָ
תם ּגַ ם ְּכהֻ ּנָה) :י( וְ קָ ֵרב י ָָת ְך וְ יָת ָּכל אַ חָ ְ
יך ְּבנֵי לֵ וִ י ִע ּ ָמ ְך ו ְּכ ַען
וב ּקַ ְׁש ּ ֶ
יך ְבנֵי לֵ וִ י ִא ּ ָת ְך ּ ִ
נְתא ַר ְּב ָתא:
אַ ּתוּן ָּב ָען אַ ף ְּכהֻ ּ ָ

רש"י
)ז( רב לכם בני לוי  -דבר גדול אמרתי לכם.
ולא טפשים היו שכך התרה בהם וקבלו
עליהם לקרב אלא הם חטאו על נפשותם
שנא' את מחתות החטאים האלה בנפשותם.
וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה עינו
הטעתו ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו
שמואל ששקול כנגד משה ואהרן אמר בשבילו
אני נמלט וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו
כולם מתנבאים ברוח הקודש שנא' )ד"ה כח(
כל אלה בנים להימן אמר אפשר כל הגדולה
הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום לכך
נשתתף לבוא לאותה חזקה ששמע מפי משה
שכולם אובדים ואחד נמלט .אשר יבחר ה'

נביא

הוא הקדוש טעה ותלה בעצמו ולא ראה יפה
לפי שבניו עשו תשובה ומשה היה רואה.
)תנחומא( :רב לכם  -דבר גדול נטלתם
בעצמכם לחלוק על הקב"ה:
)ח( ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי
 התחיל לדבר עמו דברים רכים כיוןשראהו קשה עורף אמר עד שלא ישתתפו
שאר השבטים ויאבדו עמו אדבר גם אל
כולם התחיל לזרז בהם שמעו נא בני לוי:
)ט( ולעמוד לפני העדה  -לשיר על הדוכן:
)י( ויקרב אתך  -לאותו שירות שהרחיק ממנו
שאר עדת ישראל:

– שמואל א' פרק יב' ה'-ח'

אתם ְּבי ִָדי
ֹאמר אֲ לֵ יהֶ ם ֵעד יְ הֹוָ ה ָּבכֶ ם וְ עֵ ד ְמ ִׁשיחוֹ הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה ִּכי לֹא ְמצָ ֶ
)ה( וַ יּ ֶ
ֹאמר עֵ ד) :ה( ואמר להון סהיד מימרא דיי בכון וסהיד משיחיה יומא הדין ארי לא
אומה וַ יּ ֶ
ְמ ּ ָ
אשכחתון בידי מדעם ואמרו סהיד:

ֲשר
ֹשה וְ אֶ ת אַ ֲהרֹן וַ א ׁ ֶ
אֲשר ָע ָ ׂשה אֶ ת מ ׁ ֶ
ֶׁ
מואֵ ל אֶ ל הָ ָעם יְ הֹוָ ה
)ו( וַ יּ ֶ
ֹאמר ְׁש ּ
הֶ עֱ לָ ה אֶ ת אֲבוֹ ֵתיכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִ
מצְ ָריִ ם) :ו( ואמר שמואל לעמא יי דבעבד גבורן על ידי משה
ואהרן ודאסיק ית אבהתכון מארעא דמצרים:
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חק לישראל – פרשת קרח יום ב'
אֲשר
ֶׁ
בו וְ ִא ּ ׁ ָש ְפ ָטה ִא ְּתכֶ ם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אֵ ת ָּכל צִ ְדקוֹ ת יְ הֹוָ ה
)ז( וְ ַע ּ ָתה ִה ְת ַי ְּצ ּ
שה ִא ְּתכֶ ם וְ אֶ ת אֲ ב ֵ
ָע ָ ׂ
ֹתיכֶ ם) :ז( וכען אתעתדו ואיתוכח עמכון קדם יי ית כל זכותא דיי דעבד
עמכון ועם אבהתכון:

ֹשה
ֹתיכֶ ם אֶ ל יְ הֹוָ ה וַ יִ ּ ְׁשלַ ח יְ הֹוָ ה אֶ ת מ ׁ ֶ
קו אֲ ב ֵ
)ח( ַּכאֲ ׁ ֶשר ָּבא יַעֲ קֹב ִמצְ ָריִ ם וַ יִ ּזְ עֲ ּ
מקוֹ ם הַ זֶּה) :ח( כדעל יעקב
בום ַּב ּ ָ
יאו אֶ ת אֲ בוֹ ֵתיכֶ ם ִמ ּ ִמצְ ַריִ ם וַ ּי ִֹׁש ּ
וְ אֶ ת אַ ֲהרֹן וַ ּיוֹ צִ ּ
למצרים וזעיקו אבהתכון קדם יי ושלח יי ית משה וית אהרן ואפיקו ית אבהתכון ממצרים ואותיבינון
באתרא הדין:

רש"י
)ה( ויאמר עד  -בת קול יוצאת ואומרת:
'עד' ,וזה אחד משלשה מקומות שהופיעה
רוח הקודש בבית דין של מטה ,כדאיתא
במסכת מכות )כג ב(:

כתובים

)ו( אשר עשה את משה ואת אהרן  -להיות
נכונים לשליחותו ,להוציא אבותיכם ממצרים:
)ז( ואשפטה אתכם  -אתוכח עמכם:

 -תהילים פרק מב' ט'-יב'

יוֹ ָמם יְ צַ וֶ ּ ה יְ הֹוָ ה חַ ְס ּדוֹ ּובַ ַּליְ לָ ה ִׁשירֹה ִע ּ ִמי ְּת ִפ ָּלה ְלאֵ ל חַ ּיָי:

)ט(
טוביה ובליליא תושבחתיה עמי צלותא לאל די נטיר חיי:

)ט( יימם יפקוד יי

)י( אוֹ ְמ ָרה ְלאֵ ל סַ ְל ִעי לָ ָמה ְׁשכַ ְח ּ ָתנִ י לָ ּ ָמה ק ֵֹדר אֵ לֵ ְך ְּבלַ חַ ץ אוֹ יֵב:

)י( אימר לאלהא

רוחצני למא אשליתני למא בקבלא אזיל בדחוק בעיל דבבא:

פונִ י צוֹ ְר ָרי ְּבאָ ְמ ָרם אֵ לַ י ָּכל הַ ּיוֹ ם אַ יֵּה ֱאלֹהֶ ָ
יך:
ְּב ֶרצַ ח ְּב ַעצְ מוֹ ַתי חֵ ְר ּ

)יא(
בדקטלין גרמי בזמן דמחרפין יתי מעיקי כד אמרין לי כל יומא אן הוא אלהך:

)יא(

נו
הֱמי ָעלָ י הוֹ ִח ִ
ומה ּ ֶת ִ
)יב( ַמה ִּת ְׁש ּתוֹ ח ֲִחי נ ְַפ ִׁשי ּ ַ
ילי לֵ אל ִֹהים ִּכי עוֹ ד אוֹ ֶד ּ ּ
פנַי וֵאלֹהָ י) :יב( מה תתמככין נפשי ומה תרגשי עלי אוריכי לאלהא ארום טוב אשבחיניה
יְ ׁש ּועֹת ּ ָ
בפורקניה דמן קדמוי די הוא אלהי:

רש"י
)ט( יומם יצוה ה' חסדו  -יבוא האור ויצוה
ה' חסדו לנו .ובלילה  -בחשך הצרה .שירה
עמי  -תהא חנייתו בתוכנו שיר' לשון חני'
כדמתרגמי' ויחן ושרא ,זו למדתי מתוך
מסורת הגדולה שחבר את זה עם ויהי שירו
חמש' ואלף )מלכים א' ד( ,באלפ"א בית"א
של שתי תיבות החלוקים בפתרונן לימד שאין
זה לשון שיר ,ומדרש האגדה פותרו לשון שיר
וכך הוא פותרו שכך ישראל אומרים להקב"ה
זכרנו מה שעשית לנו במצרים מצוה אחת
שצויתנו ביו' בערב פסח ושמרנוה ובלילה

גאלתנו ושרנו לפניך את ההלל ועכשיו הרבה
מצות אני שומרת ועל זאת אומרה לאל סלעי
למה שכחתני וגו':
)י( קודר  -לשון שחרות כמו וקדר עליהם
)מיכ' ג'(:
)יא( ברצח בעצמותי חרפוני צוררי  -נדמה
לי כאילו הורגים אותי כך עצור בעצמותי מה
שצוררי מכעיסין ומחרפין אותי:
)יב( פני ואלהי  -הקב"ה שהוא אור פני
ואלהי עדיין יש לי בו תקוה ולמה תהמי:
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משנה

 -פסחים פרק ד'

ֲגו לַ עֲ שׂ וֹ ת ְמלָ אכָ ה ְּבעֲ ְרבֵ י ְפסָ ִחים ַעד חֲצוֹ ת ,עוֹ שִׂ יןְ .מקוֹ ם
)א( ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
ְ
גו ׁ ֶשלּ ֹא לַ עֲ שׂ וֹ ת ,אֵ ין עוֹ שִׂ ין .הַ הוֹ לֵ ך ִמ ּ ְמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ שִׂ ין ִל ְמקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין עוֹ שִׂ ין,
ׁ ֶש ּנָהֲ ּ
אוֹ ִמ ּ ְמקוֹ ם ׁ ֶשאֵ ין עוֹ שִׂ ין ִל ְמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ שִׂ ין ,נוֹ ְתנִ ין ָעלָ יו חֻ ְמ ֵרי ָמקוֹ ם ׁ ֶשיָּצָ א ִמ ּ ׁ ָשם
וְ חֻ ְמ ֵרי ָמקוֹ ם ׁ ֶשהָ לַ ְך ְל ׁ ָשם .וְ אַ ל יְ ׁ ַש ּנֶה אָ ָדםִ ,מ ּ ְפנֵי הַ ּ ַמ ֲחלֹקֶ ת:
רע"ב ) -א( מקום שנהגו עד חצות  -עד
חצי היום :שלא לעשות  -כדי שלא יהא
טרוד במלאכה וישכח ביעור חמץ ושחיטת
פסח ותיקון מצה של מצוה :ואל ישנה אדם -
הכי קאמר ,ההולך ממקום שאין עושין
למקום שועשין נותנין עליו חומרי מקום
שיצא משם ולא יעשה ,דהא דקיימא לן אל
ישנה אדם ממנהג העיר אינו אלא מפני
המחלוקת ,וכאן אין מחלוקת ,דמאי קאמרת

הרואה אותו בטל אומר זה שבטל חושב
שהמלאכה אסורה וחולק על כולנו ,לא אמר
הכי ,אלא אמר אין לו מלאכה שהרי כמה
בטלנים איכא בשוקא כל ימות השנה .והא
דתנן נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם,
אינו אלא בזמן שדעתו לחזור למקומו נוהג
כמנהג אנשי מקום שהלך לשם ,בין לקולא
בין לחומרא:

)ב( ַּכ ּיוֹ צֵ א בוֹ  ,הַ ּמוֹ ִל ְ
לו ,אוֹ
לו ִל ְמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא כָ ּ
יך ּ ֵפרוֹ ת ְׁש ִבי ִעית ִמ ּ ְמקוֹ ם ׁ ֶש ָּכ ּ
הודה אוֹ ֵמר ,אוֹ ְמ ִרים לוֹ ,
לו ,חַ יָּב ְלבָ עֵ רַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
לו ִל ְמקוֹ ם ׁ ֶש ָּכ ּ
ִמ ּ ְמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא כָ ּ
צֵ א וְ הָ בֵ א לָ ְך אַ ף אָ ּ ָתה:

רע"ב ) -ב( המוליך פירות שביעית ממקום
שכלו  -לחיה מן השדה וחייבין עליו בני
מקומו לבערו מן הבית .והוליכו זה למקום
שלא כלו ובני אותו מקום עדיין אוכלין הן מן
המונסים לבית ,חייב לבער משום חומרי
המקום שיצא משם :רבי יהודה אומר
אומרים לו צא והבא לך אף אתה  -פלוגתא
דר' יהודה ותנא קמא בכובש שלשה מיני ירק
בחומץ או בציר להתקיים ושנים מהם כלו
לחיה מן השדה והשלישי לא כלה ,תנא קמא
סבר אוכל מאותן שכלו על סמך אותו שלא
כלה ,הואיל והן בחבית אחת .והכי משתמע

למלתיה ,ממקום שלא כלו לקמום שכלו
לגמרי חייבין לבער .אבל לא כלו כולן אלא
מקצתן ,אוכל אף ממין הכלה כל זמן שלא
כלו כולן ,דאוכלן על סמך האחרון .ור'
יהודה אומר אומרים לו צא והבא לך אף
אתה מאותו המין שכלה כמו שהביא זה האיש
ולא תמצא ,הלכך אינו אוכל אלא ממין שלא
כלה ,דאין אוכלין מהמינין שכלו על סמך
המין שלא כלה וחייב לבער המינין שכלו.
והלכה כר' יהודה דקאי בשיטתיה דרבן
גמליאל שהלכה כמותו במסכת שביעית פרק
הפיגם:

גו ׁ ֶשלּ ֹא
ֲגו ִל ְמכּ וֹ ר ְּבהֵ ָמה ַד ּקָ ה לַ ּגוֹ יִ ם ,מוֹ ְכ ִריןְ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּנָהֲ ּ
)ג( ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
ובכָ ל ָמקוֹ ם אֵ ין מוֹ כְ ִרין לָ הֶ ם ְּבהֵ ָמה גַ ּ ָסה ,עֲ גָ ִלים
ִל ְמכּ וֹ ר ,אֵ ין מוֹ כְ ִריןְ ּ .
ירה ַמ ִּתיר ַּב ּס ּוס:
בורהֶ ּ .בן ְּב ֵת ָ
הודה ַמ ִּתיר ַּב ּ ְׁש ּ ָ
בוריןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וש ּ ִ
וסי ִָחים ְׁשלֵ ִמים ּ ְׁ
ְּ
רע"ב ) -ג( מקום שנשהגו שלא למכור -
דהחמירו על עצמן ,דלמא אתו למכור גסה:
ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה גסה -
דגזור רבנן שמא ישאיל או ישכיר בהמתו
לנכרי ,ואדם מצווה על שביתת בהמתו אי
נמי ,פעמים שמוכרה לו ערב שבת עם

חשכה וצועק לה הישראל כדי שתלך לפני
הקונה והיא מכרת קולו והולכת מחמתו,
ונמצא מחמר אחר בהמתו בשבת :עגלים
וסייחין  -קטנים אע"ג דלאו בני מלאכה
נינהו מחלפי במכירת גדולים .ושבורים
מחלפי במכירת שלימים :רבי יהודה מתיר
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בשבורה  -דאינה בת מלאכה לעולם  -אבל
בעגלים וסייחים מודה ,כיון דלכי גדלו הוו
בני מלאכה .ואין הלכה כרבי יהודה :בן
בתירא מתיר בסוס  -הואיל ולרכיבה עומד
והחי נושא את עצמו  -ואין הלכה כבן
בתירא .ועל ידי סרסור שרי למכור בהמה

לנכרי בזמן שאין הבעלים מצויין שם בעת
המכירה דליכא למיחש שמא ישאילנה
וישכירנה שהרי אינה שלו .ושמא תלך מחמת
קולו ונמצא מחמר ,אהא נמי ליכא למיחש
שאינה מכרת את קולו:

גו ׁ ֶשלּ ֹא
גו לֶ אֱכוֹ ל צָ ִלי ְּבלֵ ילֵ י פְ סָ ִחים ,אוֹ ְכ ִליןְ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּנָהֲ ּ
)ד( ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּנָהֲ ּ
ורים,
ֲגו ְלהַ ְד ִליק אֶ ת הַ ּנֵר ְּבלֵ ילֵ י יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
לֶ אֱכוֹ ל ,אֵ ין אוֹ כְ ִליןְ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
יקין ְּבבָ ּ ֵתי ְכנ ִֵס ּיוֹ ת
ומ ְד ִל ִ
יקיןַ ּ .
ֲגו ׁ ֶשלּ ֹא ְלהַ ְד ִליק ,אֵ ין ַמ ְד ִל ִ
ַמ ְד ִל ִ
יקיןְ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
ְּ
וב ְמבוֹ אוֹ ת הָ אֲפֵ ִלים ,וְ ַעל ּגַ ֵּבי הַ חוֹ ִלים:
ובבָ ּ ֵתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ תִ ּ ,
רע"ב ) -ד( מקום שנהגו שלא לאכול -
שנראה כאוכל פסחים בחוצה לארץ :שנהגו
להדליק את הנר ביום הכפורים  -מפני
שיום הכפורים אסור בתשמיש המטה ,וכל
זמן שהנר דולק לא ישמש שאסור לאדם

לשמש מטתו לאור הנר :שנהגו שלא להדליק
 שמא יראה אשתו ותשא חן בעיניו וישמש:ומדליקין בבתי כנסיות  -ובכל מקום שאין
איש ואשתו מתיחדים שם:

ֲגו ׁ ֶשלּ ֹא
ֲגו לַ עֲ שׂ וֹ ת ְמלָ אכָ ה ְּב ִת ְׁש ָעה ְבאָ ב ,עוֹ שִׂ יןְ .מקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
)ה( ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָנה ּ
ידי חֲכָ ִמים ְּבטֵ ִליםַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן
לַ עֲ שׂ וֹ ת ְמלָ אכָ ה ,אֵ ין עוֹ שִׂ יןּ .ובְ כָ ל ָמקוֹ ם ּ ַת ְל ִמ ֵ
ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ מֵ רְ ,לעוֹ לָ ם יַעֲ ֶ ׂשה אָ ָדם ַעצְ מוֹ ּ ַת ְל ִמיד חָ כָ ם .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים,
יו עוֹ שִׂ ין
ִּב ּ ָ
יו עוֹ שִׂ ין ְמלָ אכָ ה ְב ַע ְרבֵ י ְפסָ ִחים ַעד חֲצוֹ תּ ,ובַ ּגָ ִליל לֹא הָ ּ
יהודה הָ ּ
ירין ַעד הָ נֵץ הַ חַ ּ ָמה:
ָּכל ִע ּקָ ר .הַ ַּליְ לָ הֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְס ִריןּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִ
רע"ב ) -ה( תלמידי חכמים בטלים -
ממלאכתן כל אותו היום ,כדי שלא יסיחו
דעתם מאבילות :לעולם יעשה אדם עצמו
כתלמיד חכם  -ולא מחזי כיוהרא ,שהרואה
אותו בטל אומר אין לו מלאכה לעשות ולא
מפני שנוהג בו איסור :וחכמים אומרים
ביהודה וכו'  -חכמים סבירא להו דעשיית
מלאכה בערבי פ סחים לאו במנהגא תליא

מלתא ,אלא ביהודה היו מתירים ובגליל
אוסרים איסור גמור ,ולא מכח מנהג :הלילה
 ליל ארבעה עשר לאנשי גליל שאוסריםלעשות מלאכה בערבי פסחים :בית שמאי
אוסרין  -להם ככל שאר ימים טובים
שאסורים בעשיית מלאכה שהלילה הולך אחר
היום :ובית הלל מתירין  -מידי דהוה
אתענית שהיום אסור באכילה והלילה מותר:

שרּ ,גוֹ ְמ ָר ּה
)ו( ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרָּ ,כל ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ָּב ּה ק ֶֹדם ְלאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
שר ,אַ ף ַעל ּ ִפי
שר .אֲבָ ל לֹא י ְַת ִחיל ָּבהּ ַּב ְּת ִח ָּלה ְבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ְּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ׁ ֶשיָּכוֹ ל ְלגָ ְמ ָרהּ  .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָ ׁ ,של ֹׁש אֻ ּ ָמנִ ּיוֹ ת עוֹ שִׂ ין ְמלָ אכָ ה בְ ַע ְרבֵ י
הודה
ְפסָ ִחים ַעד חֲצוֹ ת ,וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ,הַ חַ יּ ִָטים וְ הַ ּ ַס ּ ָפ ִרים וְ הַ כּ וֹ ְב ִסיןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ַּבר יְ ּ ָ
אוֹ ֵמר ,אַ ף הָ ַרצְ ָענִ ים:
רע"ב ) -ו( כל מלאכה  -שהיא לצורך
המועד ,והתחיל בה קודם ארבעה עשר
גומרה בארבעה עשר ,ואפילו במקום שנהגו
שלא לעשות מלאכה .אבל מלאכה שאינה
לצורך המועד ,במקום שנהגו לעשות מלאכה

עושין ,ומקום שנהגו שלא לעשות אפילו
התחיל בה קודם ארבעה עשר אינו גומרה:
החייטים  -שרי בארבעה עשר בכל מקום,
שכן מצינו בהן בחולו של מועד קולא יותר
משאר אומניות שהדיוט שאינו אומן בכך
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תופר כדרכו ,הלכך בארבעה עשר דקיל
מחול המועד אפילו אומן נמי שרי :והספרים
והכובסין  -שכן הבא ממדינת הים והיוצא
מבית האסורים מספרין ומכבסין בחול
המועד ,וכיון דאשכחן בהן צד היתר בחול
המועד ,בארבעה עשר דקיל שרי לכולי

עלמא :אף הרצענים  -שכן עולי רגלים
מתקנין מנעליהן בחול המועד .וחכמים סברי
אין למדין תחלת מלאכת רצענין שעושין
מנעלים חדשים תחלה ,מסוף מלאכה תיקון
מנעלים של עולי רגלים .והלכה כחכמים:

שר .וְ ַת ְרנְ גוֹ לֶ ת ׁ ֶש ָּב ְרחָ הַ ,מחֲזִ ִירין
יבין ׁשוֹ בָ ִכין לַ ּ ַת ְרנְ גוֹ ִלים ְּבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
)ז( מוֹ ִׁש ִ
יבין אַ חֶ ֶרת ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ ּ .גוֹ ְר ִפין ִמ ּ ַתחַ ת ַרגְ לֵ י
אוֹ ָת ּה ִל ְמקוֹ ָמהּ  .וְ ִאם ֵמ ָתה ,מוֹ ִׁש ִ
יאין ּ ֵכ ִלים
ומ ִב ִ
יכין ּ ְ
שרּ ,ובַ ּמוֹ ֵעד ְמסַ ְ ּל ִקין לַ ְּצ ָד ִדין .מוֹ ִל ִ
ְבהֵ ָמה ְבאַ ְר ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ְ
ִמ ּ ֵבית הָ אֻ ּ ָמן ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינָם ְלצ ֶֹרך הַ ּמוֹ עֵ ד:
רע"ב ) -ז( מושיבין שובכין  -שובכי יונים
שהיו יושבים לגדל אפרוחים מושיבין אותם
לכתחילה בארבעה עשר :ותרנוגלת שברחה
 בחולו של מועד .דאילו בארבאה עשרהשתא אותובי שובכין לכתחלה אמרת דשרי,
אהדורי מבעיא .אלא התרנוגלת שברחה
בחולו של מועד קאמר דמחזירין ,והוא
שישבה על הביצים שלשה ימים קודם שברחה

דשוב אין הביצים ראויים לאכילה ודבר האבד
הוא ,הלכך אם מתה מושיב אחרת תחתיה
משום הפסד דביצים :גורפין  -משליכין
לחוץ :ובמועד  -שחמור יותר ,אין משליכים
לחוץ אלא מסלקין לצדדין :מוליכין ומביאין
כלים מבית האומן  -בארבעה עשר .ואע"פ
שאינו לצורך המועד:

חו
חו ְבי ָָדם ,וְ ַעל ְׁשל ׁ ָֹשה לֹא ִמ ּ
)ח( ִׁש ּ ׁ ָשה ְדבָ ִרים ָעשׂ ּו אַ נְ ׁ ֵשי יְ ִריחוֹ ַ ,על ְׁשל ׁ ָֹשה ִמ ּ
יבין ְ ּדקָ ִלים ָּכל הַ ּיוֹ ם ,וְ כוֹ ְר ִכין אֶ ת
חו ְבי ָָדםַ ,מ ְר ִּכ ִ
ְבי ָָדם .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ּ
חו ְבי ָָדם,
חו ְבי ָָדם .וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶש ּ ִמ ּ
ְׁש ַמע ,וְ קוֹ צְ ִרין וְ גוֹ ְד ִׁשין ִל ְפנֵי הָ ע ֶֹמר ,וְ לֹא ִמ ּ
נְש ִרים ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ נוֹ ְתנִ ין ּ ֵפאָ ה
ַמ ִּת ִירין ּגַ ְמזִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל הֶ ְק ֵ ּד ׁש ,וְ אוֹ ְכ ִלין ִמ ּ ַתחַ ת הַ ׁ ָ
חו ְבי ָָדם חֲכָ ִמים:
לַ ּי ָָרקִ ּ ,
ומ ּ
רע"ב ) -ח( עשו אנשי יריחו  -היו נוהגין
לעשות אנשי יריחו :מרכיבין דקלים  -ענף
רך של דקל זכר ,מרכיבו בדקל נקבה ,שהזכר
עושה פירות והנקבה אינה עושה פירות :כל
היום  -כלומר בארבעה עשר :וכורכין את
שמע  -שלא היו אומרים ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד בקריאת שמע .פירוש
אחר ,שלא היו מפסיקין בין אחד לואהבת,
שצריך להאריך באחד ולהפסיק בין מלכות
שמים לדברים אחרים :וקוצרין וגודשין -
עושין גדיש מן החדש לפני העומר ,ולא
חיישינן דילמא אתי למיכאל מיניה :ולא מיחו
בידם  -כל הששה דברים שעשו ,כולם שלא
ברצון חכמים היו עושין ,אלא שעל אלו
השלשה לא מיחו ועל שלשה האחרונים מיחו:

מתירין לאכול גמזיות של הקדש  -גידולים
שגדלו באילן שןל הקדש ,דקסברי אין אסור
אלא הפרי עצמו שהוקדש .ואית ספרים
דגרסי מחזירין( ,כלומר חותכים וכורתים
ענפי אילנות של הקדש שצמחו אחר שהקדישו
האילן ,ליהנות מהן :ואוכלין  -בשבת ויום
טוב פירות שנמצאו תחת האילן ולא נודע אם
נשרו מאמש והם מותרים או נשרו היום
ואסורים :ונותנים פאה לירק  -ואנן קיימא
לן דכל דבר שאין אדם מכניסו לקיום אינו
חייב בפאה ,וירק דבר שאין מכניסו לקיום
הוא ,ומיחו בידם חכמים ,משום דקא מפקעי
לה מן המעשר והעניים אוכלים אותם
בטבלם כסבורים שהיא פאה ,ופאה פטורה
מן המעשר משום דהפקר היא:
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דו לוֹ  ,וְ ַעל ְׁשל ׁ ָֹשה לֹא
)ט( ִׁש ּ ׁ ָשה ְדבָ ִרים ָע ָ ׂ
שה ִחזְ ִקיָּה הַ ּ ֶמלֶ ְךַ ,על ְׁשל ׁ ָֹשה הוֹ ּ
דו לוֹ ִּ .כ ּ ַתת נְ חַ ׁש
דו לוֹ ּ .ג ֵַרר ַעצְ מוֹ ת אָ ִביו ַעל ִמ ּ ָטה ׁ ֶשל חֲבָ ִלים ,וְ הוֹ ּ
הוֹ ּ
דו לוֹ ִ ,ק ַ ּצץ
הַ נְּ ח ׁ ֶ
דו לוֹ ַ .על ְׁשל ׁ ָֹשה לֹא הוֹ ּ
פואוֹ ת ,וְ הוֹ ּ
דו לוֹ ּ .גָ נַז סֵ פֶ ר ְר ּ
ֹשת ,וְ הוֹ ּ
ְ
דו לוֹ  .סָ ַתם ֵמי גִ יחוֹ ן הָ ֶע ְליוֹ ן,
ְ ּדלָ תוֹ ת ׁ ֶשל הֵ יכָ ל וְ ִׁשגְּ ָרן ְל ֶמלֶ ך אַ ּ ׁש ּור ,וְ לֹא הוֹ ּ
דו לוֹ :
דו לוֹ ִ .ע ַּבר נִ יסָ ן ְּבנִ יסָ ן ,וְ לֹא הוֹ ּ
וְ לֹא הוֹ ּ
רע"ב ) -ט( גירר עצמות אביו  -משום
כפרה .ולא קברו לפי כבודו על מטה נאה,
כדי שיחגנה על רשעו ויווסרו הרשעים :כתת
נחש הנחושת  -כדכתיב בדברי הימים ,לפי
שהיו טועין אחריו :וגנז ספר רפואות  -לפי
שלא היה לבם נכנע על חליים אלא
מתרפאים מיד  -והרמב"ם פירש ,ספר
רפואות ,ספר מודיע מעניני צורות הכוכבים
והטלסמאות ,שצורה פלונית כעשויה בזמן

גמרא

ועת ידוע מרפאת מחולי פלוני ,וזה היה
קרוב להטעות הבריות אחר עבודת כוכבים
ולכך גנזו :עיבר ניסן בניסן  -לאחר שנכנס
ניסן נמלך ועשה אדר שני .והכתוב אומר
)שמות יב( החודש הזה לכם ,זה ניסן ,ואין
אחר ניסן .ולא עיבר חזקיה לאחר שנכנס
ממש ,אלא יום שלשים של אדר עיבר את
השנה ,ואנן קיימא לן אין מעברין את השנה
בשלשים של אדר הואיל וראוי לקבעו ניסן:

 -פסחים דף נ' ע"ב

מאי איריא ערבי פסחים אפילו ערבי שבתות וערבי ימים טובים נמי דתניא
העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה
סימן ברכה לעולם התם מן המנחה ולמעלה הוא דאסור סמוך למנחה לא
הכא מחצות אי נמי התם סימן ברכה הוא דלא חזי אבל שמותי לא
משמתינן ליה הכא שמותי נמי משמתינן ליה גופא העושה מלאכה בערבי
שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה ובמוצאי שבת ובמוצאי
יום טוב ובמוצאי יום הכפורים ובכל מקום שיש שם נידנוד עבירה לאתויי
תענית ציבור אינו רואה סימן ברכה לעולם :תנו רבנן יש זריז ונשכר ויש
זריז ונפסד יש שפל ונשכר ויש שפל ונפסד זריז ונשכר דעביד כולי שבתא
ולא עביד במעלי שבתא זריז ונפסד דעביד כולי שבתא ועביד במעלי
שבתא שפל ונשכר דלא עביד כולי שבתא ולא עביד במעלי שבתא שפל
ונפסד דלא עביד כולי שבתא ועביד במעלי שבתא אמר רבא הני נשי
דמחוזא אף על גב דלא עבדן עבידתא במעלי שבתא משום מפנקותא הוא
דהא כל יומא נמי לא קא עבדן אפילו הכי שפל ונשכר קרינן להו רבא
רמי כתיב כי גדל עד שמים חסדך וכתיב כי גדל מעל שמים חסדך הא
כיצד כאן בעושין לשמה וכאן בעושין שלא לשמה וכדרב יהודה דאמר רב
יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף על פי שלא לשמה
שמתוך שלא לשמה בא לשמה:
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תנו רבנן תגרי סימטא ומגדלי בהמה דקה וקוצצי אילנות טובות ונותנין
עיניהן בחלק יפה אינו רואה סימן ברכה לעולם מאי טעמא דתהו ביה
אינשי :תנו רבנן ארבע פרוטות אין בהן סימן ברכה לעולם שכר כותבין
ושכר מתורגמנין ושכר יתומים ומעות הבאות ממדינת הים בשלמא שכר
מתורגמנין משום דמיחזי כשכר שבת ומעות יתומים נמי לאו בני מחילה
נינהו מעות הבאות ממדינת הים משום דלאו כל יומא מתרחיש ניסא אלא
שכר כותבין מאי טעמא אמר רבי יהושע בן לוי עשרים וארבע תעניות
ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים תפילין ומזוזות שלא יתעשרו
שאילמלי מתעשרין אין כותבין:
רש"י על הגמרא
מאי איריא ערבי פסחים  -דקתני עד חצות
במנהגא ,מכלל דמחצות ולהלן אסור ,ולמה
ליה למיתני חצות לאשמעינן הך דיוקא ,הא
כל ערבי ימים טובים אסירי :מן המנחה -
תשע שעות ומחצה :סמוך למנחה  -קודם
לכן :נידנוד עבירה  -רמז עבירה :תענית
צבור  -אסור במלאכה ,במסכת תענית )יב,
ב( כשהיו מתענין על הגשמים ,אבל שאר
תענית ציבור לא ,כדאמר שמואל אין חומר
תענית ציבור בבבל )פסחים נד ,ב( :במוצאי
שבתות  -משום כבוד שבת ,שמוסיפין מחול
על הקדש :זריז  -בעל מלאכה :שפל ונשכר
 דלא עביד כולה שבתא ולא במעלי שבתאואף על גב דלאו לשום מצוה מיכוין מצוה
שלא לשמה מיהא הויא ,דאמרינן לקמן

זוהר

יעסוק אדם במצוה ואפילו שלא לשמה :הכי
גרסינן  -ואף על גב דהאי דלא קעבדן כו':
עושין לשמה  -מעל שמים ,ושלא לשמה עד
לשמים ,דמצוה מיהא קא עביד ,כדרב יהודה:
תגרי סימטא  -יושבין ומוכרין בשוק ,ועין
שולטת בהן :ומגדלי בהמה דקה  -הכל
צווחין עליהן :וקוצצי אילנות טובות -
למוכרן לעצים ,הכל תמיהים ומלעיזין
עליהם ,ומתוך כך עין שולטת בהן ,וצעקת
בני אדם :ונותנין עיניהם בחלק יפה -
כשחולקים עם אחרים תמיד מקפידין ליטול
חלק יפה :מתורגמנין  -שעומדין לפני החכם
בשבתות ,ושומעין מפיו ,ומשמיעין לרבים:
ומעות יתומין  -למחצית שכר :ממדינת הים
 -משלח ספינותיו תמיד במקום סכנה:

– קרח דף קעז' ע"א

ֹשה אֶ ל אַ הֲ רֹן קַ ח אֶ ת הַ ּ ַמ ְח ּ ָתה וְ גוֹ 'ִ .ר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח )משלי טז( ח ֲַמת
ֹאמר מ ׁ ֶ
וַ יּ ֶ
ָשאְ .ל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא
הו ִלבְ נֵי נ ׁ ָ
ֶמלֶ ְך ַמ ְלאֲ כֵ י ָמוְ ת וְ ִא ׁ
יש חָ כָ ם יְ כַ ּ ְפ ֶר ּנָהַּ .כ ָמה ִאית ְל ּ
יהוּ ְ ,דהָ א ְּבכַ ּ ָמה זִ ְמנִ ין ָע ְל ָמא ִא ְּת ָ ּדןּ ,ובְ כָ ל יוֹ ָמא
יהוְ ּ ,
ולנ ְַט ָרא עוֹ בָ ַדיְ ּ
ֵמחוֹ בַ יְ ּ
יה.
יבו קַ ּ ֵמ ּ
יהו ְל ֵע ָּ
ומ ְׁשגִּ ִ
וְ יוֹ ָמא עוֹ בָ ִדין ְּב ַמ ְת ְקלָ א סַ ְ ּל ִקיןַ ּ ,
ילא ,וְ אַ ְכ ִּת ּ
יחין ָעלַ יְ ּ
רוגְ זָא ,וְ ִדינָא
יהו ִ ּד ְבנֵי נ ׁ ָ
ָשא ,לָ א ִמ ְת ַּכ ּ ְׁש ָרן קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא ,סָ ִליק ּ
וְ כַ ד עוֹ בָ ַדיְ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב ח ֲַמת ֶמלֶ ְך ַמ ְלאֲ כֵ י ָמוְ ת ,וְ ַעל ָ ּדא ְּבכָ ל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא
ִא ְּת ַער ,ה ֲָדא ּ
ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ִאזְ ַ ּדהֲ ָרא ֵמחוֹ בוֹ י:
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רוגְ זָא
אריהוֹ ן ְ ּד ִדינִ ין קַ יְ ִ
יש חָ כָ ם יְ כַ ּ ְפ ֶר ּנָהְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָמ ֵ
וְ ִא ׁ
ימין ַעל ָע ְל ָמא ,וְ ּ
ְ
יה,
הוא אַ ְׁש ּגַ ח ּ ֵב ּ
ילאְ ּ ,
ּ ָתלֵ יִ ,אי ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ָד ָרא ז ַָּכאָ ה ְ ּד ָר ִׁשים ְל ֵע ָּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ירא ְל ֶמ ְע ַּבד
רוגְ זָאְ .ל ַמ ְל ָּכא ְ ּד ִא ְת ְרגַ ז ַעל ַע ְב ּדוֹ י ,וַ הֲוָ ה ּ ָתבַ ע ַעל סַ נְ ִט ָ
וְ ִא ְׁש ְּתכַ ְך ּ
יה ַמ ְל ָּכא,
יהֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדחָ ָמא לֵ ּ
ימא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ,וְ קָ ם קַ ּ ֵמ ּ
ִּדינָא ,אַ ְ ּדהָ ִכי ָעאל ְר ִח ָ
ומ ְל ָּכא חַ ֵ ּדי.
יהַ ּ ,
ימא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ְל ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ַּבה ֲֵד ּ
הוא ְר ִח ָ
ירו אַ נְ ּפוֹ יָ ׁ .ש ֵ
ארי הַ ּ
ִא ְתנְ ִה ּ
יה ,וְ לָ א
ירא ,חָ זָא אַ נְ ּפוֹ י ְ ּד ַמ ְל ָּכא חַ ָ ּדאןִ ,א ְס ּ ַת ָּלק וְ אָ זִ יל לֵ ּ
ְלבָ ַתר ַּכד אָ ָתא סַ נְ ִט ָ
ובגִ ין
הוְ ּ .
ומכַ ּ ֵפר ְל ּ
ימא ָּב ֵעי ְל ַמ ְל ָּכא ַעל עֲ בָ דוֹ יְ ּ ,
הוא ְר ִח ָ
ָע ִביד ִ ּדינָאּ .וכְ ֵדין ,הַ ּ
יש חָ כָ ם יְ כַ ּ ְפ ֶר ּנָה:
ָּכ ְך ,וְ ִא ׁ
ֹשה אֶ ל
רוגְ זָא הֲוָ ה )דף קע"ז ע"ב( ּ ָתלֵ יִ ,מיַּד וַ יֹּאמֶ ר מ ׁ ֶ
אוף הָ כָ אַּ ,כד חָ ָמא מ ׁ ֶ
ֹשה ְ ּד ּ
ּ
וקט ֶֹרת לָ א סַ ְ ּלקָ א אֶ ָּלא ִּבידוֹ י,
יתאְ ּ ,
וש ִבינָא ְ ּד ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יהו ׁש ּ ְׁ
אַ ֲהרֹןְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
נותאְ .קט ֶֹרת ,הָ א
ימ ּ ָ
יהו אַ ְס ּגֵ י ְׁשלָ ָמא ְּב ָע ְל ָמא ,וְ קָ ִׁשיר ִק ְׁש ָרא ִ ּד ְמהֵ ְ
ְ ּד ִא ּ
רוגְ זָא ,הֲ ָדא
ימ ּ ָ
ורא ִ ּד ְמהֵ ְ
ילא וְ ַת ּ ָתאִ ,ק ּ ׁש ּ ָ
ותא ְ ּד ֵע ָּ
מוהָ  ,חֶ ְדוָ ָ
ְּ
יקו ְ ּד ּ
נותאְ ,ס ִל ּ
אוק ּ
יש חָ כָ ם יְ כַ ּ ְפ ֶר ּנָה,
וקט ֶֹרת יְ ַ ׂש ּ ַמח לֵ בּ ,וכְ ֵדין וְ ִא ׁ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,משלי כז( ׁ ֶש ֶמן ּ ְ
ּ
רוגְ זָא ,וְ ַרח ֲִמין ִמ ְת ָע ִרין:
יְ נָקֵ י וִ ָ
הוא ּ
יד ּ ֵכי ְלהַ ּ
יתו אֶ ת ׁ ֵשבֶ ט ִמ ְׁש ּ ְפחוֹ ת
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר )נ"א רבי אבא( אָ ַמר) ,במדבר ד( אַ ל ּ ַתכְ ִר ּ
יו
ינון גִּ זְ ָעא וְ ׁ ָש ְר ׁ ָשא ְ ּדלֵ יוָ אֵ י .וְ זֹאת עֲ שׂ ּו לָ הֶ ם וְ חָ ּ
הַ ְּקהָ ִתי ִמ ּתוֹ ְך הַ ְלוִ יִ ּםְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא,
ינון ְל ּ ְ
הוּ ְ ,דאַ ף ַעל ּגַ ב ִ ּד ְק ִר ִ
יבין ִא ּ ּ
ָמותוּ ְ ,דבָ ֵעי ַּכהֲ נָא ְלאַ ְת ְקנָא ְל ּ
וְ לֹא י ּ ּ
יה ,וְ לָ א
טון ְלגַ ּ ֵב ּ
הוא י ַָדע ִס ָ
ימנָא ְ ּדיִ ְמ ּ
קונָא ְ ּדכַ הֲ נָאּ ְ ,ד ּ
לון אֶ ָּלא ְּב ִת ּ ּ
לָ א יֵיעֲ ּ
קוד ׁ ָשאְּ ,כ ֵדין ִּכ ּס ּויָא אַ ח ֲָרא ׁ ָש ֵרי ,וְ אָ ִסיר לוֹ ן ְלקָ ְרבָ א
י ִַּתיר .וְ כַ ד ְמכַ ְּסיָא ְל ָמאנֵי ּ ְ
יהו ,אֶ ָּלא ְלכַ הֲ נָא) ,ועל דא( ְּד ִמ ָּלה
ֱמיְּ ,דהָ א ִמ ָּלה ַּבח ׁ ָ
ְל ֵמח ֵ
ֲשאי לָ א ִאית ְלגַ ַּביְ ּ
ֲשאי וְ לֵ יוָ אֵ י ְלאָ ָר ָמא קָ לָ א:
ִ ּד ְלהוֹ ן וְ עוֹ בָ ָדא ִ ּד ְלהוֹ ן ְּב ָרזָא ּובַ ח ָ
וב ָרזָא ,וְ ַעל ָ ּדא אָ ִסיר לוֹ ן חַ ְמ ָראְּ ,דחַ ְמ ָרא ְלאָ ָר ָמא
ֲשאי ּ ְ
ְּבגִ ין ָּכ ְך ַּכהֲ נֵי ַּבח ׁ ָ
רו ְלאָ ָר ָמא קָ לָ אְּ ,דהָ א ְּב ִדינָא
קָ לָ אְ ּ ,
יהוְּ .בגִ ין ָּכ ְך לֵ יוָ אֵ י ִא ְת ְמסָ ּ
ולגַ ָּלאָ ה ָרזִ ין ִא ּ
ולפַ ְר ְס ָמא ִמ ָּלה קַ ּ ֵמי כּ ָֹּלא .אֲבָ ל ַּכ ֲהנָאָּ ,כל
יהוְ ּ ,
ִא ְתאֲ חָ דּ ִ ,דינָא ְּב ִא ְת ּגַ ְליָיא ִא ּ
ֲשאי ,וְ לָ או ְּב ִא ְת ּגַ ְליָיא:
ִמלּ וֹ י ְּב ָרזָא ּובַ ח ָ
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק ט'
)יג( בשבתות וימים טובים כשגומר שליח ציבור תפלת שחרית בקול רם אומר קדיש
ואח"כ תהלה לדוד וכו' ואומר קדיש ומתפללין מוסף בלחש ואח"כ מתפלל מוסף בקול
רם כדרך שעשה בשחרית ואומר קדיש אחר תפלת מוסף והעם נפטרין ואין אומרין
קדושה ותחנונים אחר תפלת שחרית כשאר הימים אלא אומר אותה קודם תפלת
המנחה כיצד קורא תהלה לדוד ואומר סדר היום ודברי תחנונים ואומר קדיש ומתפללין
מנחה וחוזר ומשמיע תפלת מנחה בקול רם ואומר קדיש:
)יד( בראשי חדשים ובחולו של מועד אומר סדר קדושה קודם תפלת מוסף במוצאי שבת
אומר סדר היום גם אחר תפלת הערב ואומרים קדיש ואח"כ מבדיל:
כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -
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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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