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חק לישראל – פרשת קרח יום ד'
תורה -

במדבר פרק טז'

הֱיו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אַ ּ ָתה וָ הֵ ם וְ אַ הֲ רֹן
משה אֶ ל ק ַֹרח אַ ּ ָתה וְ כָ ל עֲ ָד ְת ָך
ֹאמר ׁ ֶ
)טז( וַ יּ ֶ
ּ
ָ
ֱיו ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה אַ ּ ָתה וָ הֵ ם וְ אַ הֲ רֹן ָמחָ ר:
ֹאמר ׁ ֶ
ָמחָ ר) :טז( וַ יּ ֶ
משה אֶ ל ק ַֹרח אַ ּ ָתה וְ כָ ל עֲ ָד ְתך ה ּ
קֳדם יְ ָי אַ ְּת וְ ִא ּנוּן וְ אַ הֲ רֹן ְמחָ ר:
נִש ּ ָת ְך הֱווֹ זְ ִמינִ ין לָ ָ
ֹשה ְלק ַֹרח אַ ְּת וְ כָ ל ְּכ ְׁ
)טז( וַ אֲ ַמר מ ׁ ֶ

יש
יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ ּונְ ַת ּ ֶתם עֲ לֵ יהֶ ם ְקט ֶֹרת וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִא ׁ
חו ִא ׁ
)יז( ּ ְ
וק ּ
אתיִ ם ַמ ְח ּתֹת וְ אַ ּ ָתה וְ אַ ֲהרֹן ִא ׁ
ומ ַ
ַמ ְח ּ ָתתוֹ ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ָ
יש
חו ִא ׁ
יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ ) :יז( ּ ְ
וק ּ
אתיִ ם ַמ ְח ּתֹת
ומ ַ
יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ ח ֲִמ ּ ִׁשים ּ ָ
ַמ ְח ּ ָתתוֹ ּונְ ַת ּ ֶתם עֲ לֵ יהֶ ם ְקט ֶֹרת וְ ִה ְק ַר ְב ּ ֶתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִא ׁ
יה ו ְּת ׁ ַש ּווּן )ס"א וְ ִת ְּתנוּן( עֲ לֵ יהוֹ ן ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ִמין
ית ּ
יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ ) :יז( ו ְּסב ּו גְּ בַ ר ַמ ְח ִּת ֵ
וְ אַ ּ ָתה וְ אַ הֲ רֹן ִא ׁ
יה:
ית ּ
אתן וְ חַ ְמ ִׁשין ַמ ְח ְּתיָן וְ אַ ְּת וְ אַ הֲ רֹן גְ בַ ר ַמ ְח ִּת ֵ
יה ָמ ָ
ית ּ
קֳדם יְ ָי גְּ בַ ר ַמ ְח ִּת ֵ
ו ְּתקָ ְרבוּן ָ

דו ּ ֶפ ַתח
חו ִא ׁ
ימו עֲ לֵ יהֶ ם ְקט ֶֹרת וַ ּי ַַע ְמ ּ
נו עֲ לֵ יהֶ ם אֵ ׁש וַ יָּשִׂ ּ
יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ וַ יִ ּ ְּת ּ
)יח( וַ יִ ּ ְק ּ
אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּ ׁ ֶ
ימו עֲ לֵ יהֶ ם
נו עֲ לֵ יהֶ ם אֵ ׁש וַ יָ ּשִׂ
חו ִא ׁ
ּ
יש ַמ ְח ּ ָתתוֹ וַ יִ ּ ְּת ּ
ומשה וְ אַ הֲ רֹן) :יח( וַ יִ ּ ְק ּ
יה וִ יהָ ב ּו עֲ לֵ יהוֹ ן אֶ ּ ׁ ָש ָתא
ית ּ
ומשה וְ אַ הֲ רֹן) :יח( וּנְ ִסיב ּו גְ בַ ר ַמ ְח ִּת ֵ
דו ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד ּ ׁ ֶ
ְקט ֶֹרת וַ יּ ַַע ְמ ּ
ֹשה וְ אַ הֲ רֹן:
וְ ׁ ַש ִּויא ּו עֲ לֵ יהוֹ ן ְקט ֶֹרת בּ ו ְּס ִמין וְ קָ מ ּו ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא ּומ ׁ ֶ

)יט( וַ יּ ְַקהֵ ל עֲ לֵ יהֶ ם ק ַֹרח אֶ ת ָּכל הָ ֵע ָדה אֶ ל ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ יּ ֵָרא ְכבוֹ ד יְ הֹוָ ה
אֶ ל ּ ָכל הָ ֵע ָדה) :יט( וַ יַ ּ ְקהֵ ל עֲ לֵ יהֶ ם ק ַֹרח אֶ ת ָּכל הָ ֵע ָדה אֶ ל ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד וַ ֵ ּי ָרא ְכבוֹ ד
יְ הֹוָ ה אֶ ל ָּכל הָ ֵע ָדה:

)יט( וְ אַ ְכנ ַׁש עֲ לֵ יהוֹ ן ק ַֹרח יָת ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ִל ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא וְ ִא ְתגְּ לֵ י יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ְלכָ ל

נִש ּ ָתא:
ְּכ ְׁ

משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן
ֶׁ
מ ר) :כ( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל
משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן לֵ א ֹ
)כ( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ימר:
ֹשה וְ ִעם אַ הֲ רֹן ְל ֵמ ָ
לֵ אמֹר) :כ( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ
לו ִמ ּתוֹ ְך הָ ֵע ָדה
לו ִמ ּתוֹ ְך הָ עֵ ָדה הַ זֹּאת וַ אֲכַ ּ ֶלה אֹ ָתם ְּכ ָרגַ ע) :כא( ִה ָּב ְד ּ
)כא( ִה ָּב ְד ּ
הַ זֹּאת וַ אֲ כַ ּלֶ ה אֹ ָתם ְּכ ָרגַ ע) :כא( ִא ְת ּ ְפ ָר ׁש ּו ִמ ּגוֹ ְּכנִ ְׁש ּ ָתא הָ ָדא וְ אֵ ׁ ֵשצֵ י י ְָתהוֹ ן ְּכ ׁ ָש ָעה:

רש"י
)טז( והם  -עדתך:
)יז( והקרבתם וגו' איש מחתתו  -החמשים
ומאתים איש שבכם:
)יט( ויקהל עליהם קרח ) -תנחומא( בדברי
ליצנות כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים

נביא

ופתה אותם כסבורין אתם שעלי לבדי אני
מקפיד איני מקפיד אלא בשביל כלכם אלו
באין ונוטלין כל הגדולות לו המלכות ולאחיו
הכהונה עד שנתפתו כלם :וירא כבוד ה' -
בא בעמוד ענן:

– שמואל א' פרק יב' יד'-יט'

רו אֶ ת ּ ִפי
או אֶ ת יְ הֹוָ ה וַ עֲ בַ ְד ּתֶ ם אֹ תוֹ ּ ְׁ
)יד( ִאם ִּת ְ
וש ַמ ְע ּ ֶתם ְּבקֹלוֹ וְ לֹא ַת ְמ ּ
יר ּ
ְ
אלֹהֵ יכֶ ם) :יד(
אֲשר ָמלַ ך עֲ לֵ יכֶ ם אַ חַ ר יְ הֹוָ ה ֱ
יְ הֹוָ ה וִ ְהיִ ֶתם ּגַ ם אַ ּ ֶתם וְ גַ ם הַ ּ ֶמלֶ ך ׁ ֶ
אם תדחלו קדם יי ותפלחון קדמוהי ותקבלון למימריה ולא תסרבון על מימרא דיי ותהוון אף אתון ואף
מלכא דמלך עליכון בתר פולחנא דיי אלהכון:

יתם אֶ ת ּ ִפי יְ הֹוָ ה וְ הָ יְ ָתה יַד יְ הֹוָ ה ָּבכֶ ם
ומ ִר ֶ
עו ְּבקוֹ ל יְ הֹוָ ה ּ ְ
)טו( וְ ִאם לֹא ִת ְׁש ְמ ּ
תיכֶ ם) :טו( ואם לא תקבלון למימרא דיי ותסרבון על מימרא דיי ותהי מחתא דיי בכון כמא
ּובַ אֲ ֹב ֵ
דהות באבהתכון:
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חק לישראל – פרשת קרח יום ד'
ֹשה ְל ֵעינֵיכֶ ם:
או אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר הַ ּגָ דוֹ ל הַ זֶּה ֲא ׁ ֶשר יְ הֹוָ ה ע ֶ ׂ
בו ּ ְ
ור ּ
ּגַ ם ַע ּ ָתה ִה ְת ַי ְּצ ּ

)טז(
)טז( אף כען איתעתדו וחזו ית פתגמא רבא הדין דיי עביד לעיניכון:

או ִּכי
עו ּ ְ
ומ ָטר ּ ְ
)יז( הֲלוֹ א ְקצִ יר ִח ִּטים הַ ּיוֹ ם אֶ ְק ָרא אֶ ל יְ הֹוָ ה וְ יִ ּ ֵתן קֹלוֹ ת ּ ָ
ור ּ
וד ּ
יתם ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה ִל ְׁשאוֹ ל לָ כֶ ם ֶ ְ
מלֶ ך) :יז( הלא חצד חטין יומא
ָר ַע ְתכֶ ם ַר ָּבה אֲ ׁ ֶשר עֲ שִׂ ֶ
דין אצלי קדם יי ויתן קלין ומטרא ודעו וחזו ארי בישתכון סגיאה דעבדתון קדם יי למישאל לכון מלכא:

ירא כָ ל הָ ָעם
הוא וַ יִ ּ ָ
מואֵ ל אֶ ל יהֹוָ ה וַ יִ ּ ּ ֵתן יְ הֹוָ ה ֹקלֹת ּ ָ
ומ ָטר ַּב ּיוֹ ם הַ ּ
)יח( וַ יִ ּ ְק ָרא ְׁש ּ
מואֵ ל) :יח( וקרא שמואל קדם יי ויהב יי קלין ומטרא ביומא ההוא ודחל
ְמאֹ ד אֶ ת יְ הֹוָ ה וְ אֶ ת ְׁש ּ
כל עמא לחדא מן קדם יי ומפתגמי שמואל:

יך אֶ ל יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
מואֵ ל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּב ַעד עֲ בָ ֶד ָ
יך וְ אַ ל
)יט( וַ יּ ְ
רו כָ ל הָ ָעם אֶ ל ְׁש ּ
ֹאמ ּ
ְ
נו מֶ לֶ ך) :יט( ואמרו כל עמא לשמואל
נו ַעל ָּכל חַ ּט ֵ
ינו ָר ָעה ִל ְׁשאֹ ל לָ ּ
ֹאת ּ
ָמות ִּכי יָסַ ְפ ּ
נ ּ
צלי על עבדך קדם יי אלהך ולא נמות ארי אוסיפנא על כל חובנא בישתא למשאל לנא מלכא:

רש"י
)יד( והית גם אתם  -ותתקיימו לאורך ימים
גם אתם גם המלך:
)טו( והיתה יד ה' בכם ובאבותיכם  -כלומר
והיתה בכם אחר שהיתה באבותיכם .ורבותינו
אמרו )יבמות סג ב( :בכם ובאבותיכם ,חטוטי
שכבי ,והיא מכת בזיון על המתים:
)טז( התיצבו וראו וגו'  -וכשם שעל ידי
תפלתי אני יכול לשנות את העתים ,כך אם

כתובים

פגעה בכם מלחמה ,היה כח בתפלתי לעמוד
על האויב ,ולא הייתם צריכים לשאול מלך
בחיי ,ואף על פי שאני זקן:
)יז( הלא קציר חטים היום  -והגשמים סימן
קללה ,וקשה בעיני הקב"ה להביא פורענות
חנם ,אף על פי כן יש בי כח ,ואקרא אל ה'
ויתן קולות ומטר .ודעו וראו  -כי לא הייתם
צריכים לשאול מלך לזלזל בי:

 -תהילים פרק צ' יג'-יז' פרק צא' א'

ׁש ּובָ ה יְ הֹוָ ה ַעד ָמ ָתי וְ ִה ּנָחֵ ם ַעל עֲ בָ ֶד ָ
יך:

)יג(
בישתא די מללתא למעבד לעבדך:

)יג( תוב יי עד אימתי תסגפננא ותוב מן

ינו:
נו בַ בּ ֹקֶ ר חַ ְס ֶ ּד ָך ּונְ ַרנְּ נָה וְ נִ שְׂ ְמחָ ה ְּבכָ ל י ֵ
ָמ ּ
ַ ׂש ְּבעֵ ּ

)יד(
לצפרא טובך ונרנן ונחדי בכולהון יומנא:

נו ְׁשנוֹ ת ָר ִאינּו ָר ָעה:
נו ִּכימוֹ ת ִענִּ ָ
ית ּ
)טו( ַ ׂש ּ ְמחֵ ּ

)יד( שבע יתנא לעלמא דמתיל

)טו( שמח יתנא היך יומין דסגפתנא היך שניא

דחמינא בישתא:

)טז( י ֵָראֶ ה אֶ ל עֲ בָ ֶד ָ
בנֵיהֶ ם) :טז( יתחמי לעבדך עובדי נסך ושבהורך על
יך פָ עֳ לֶ ָך וַ ה ֲָד ְר ָך ַעל ְּ
בניהון:

ינו
ומעֲ ֵ ׂ
ינו ּ ַ
ומעֲ ֵ ׂ
ינו ּ ַ
)יז( וִ ִ
שה י ֵָד ּ
ינו כּ וֹ נְ נָה ָעלֵ ּ
שה י ֵָד ּ
ינו ָעלֵ ּ
יהי ֹנ ַעם ֲא ֹדנָי ֱאלֹהֵ ּ
ֵהו) :יז( ויהי בסימותא דגן עדן מן קדם יי עלנא ועובדי ידינא מניה יתקנון:
כּ וֹ נְ נ ּ
תלוֹ נָן) :א( דאשרי שכנתיה ברזא עלאה בטלל ענני יקרא
ֹשב ְּבסֵ ֶתר ֶע ְליוֹ ן ְּבצֵ ל ׁ ַש ַ ּדי יִ ְ
)א ( י ׁ ֵ
דשדי יבית:

רש"י
)יג( שובה ה'  -מחרון אפיך .והנחם  -חשוב
מחשבה טובה על עבדיך:

)יד( שבענו בבקר חסדך  -ביום הגאולה
והתשועה שהוא בקר לליל הצרה והאנחה
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חק לישראל – פרשת קרח יום ד'
והחשיכה .ונרננה ונשמחה בכל ימינו -
כלומר בכל הצרו' שעברו עלינו בימינו אלה:
)טו( שמחנו כימות עניתנו  -שמחנו לימות
משיחנו כמנין ימות שעניתנו בגליות וכמנין
שנות אשר ראינו רעה:
)יז( ויהי נועם ה' אלהינו  -שכינתו ותנחומיו.
ומעשה ידינו כוננה עלינו  -לשון תחינה
הוא ,כוננה כמו שמרה שפטה .כוננהו  -כונן
אותו ,ושני פעמים ומעשה ידינו כוננהו א'

משנה

על מלאכת המשכן שבירכן לישראל והתפלל
שתשרה שכינה במעשה ידיהם במשכן ואחת
שתהא ברכה במעשה ידיהם:
)א( יושב בסתר עליון  -מי שהוא חוסה
בסתר כנפי השכינה הוא יתלונן בצלו
שהקב"ה מגין עליו הרי משה רבינו זה משיא
את בני האדם לחסות בכנפי השכינה .יושב
בסתר עליון  -כמו )שיר השירים ב( בצלו
חמדתי וישבתי .שדי  -לשון חוזק:

– סנהדרין פרק ח'

ימ ַתי נַעֲ ֶ ׂשה בֵ ן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרהִ ,מ ּ ׁ ֶשיּ ִָביא ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת
)א( ּ ֵבן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרהֵ ,מאֵ ָ
רו חֲכָ ִמים ְּבלָ ׁשוֹ ן נְ ִקיָּה.
וְ ַעד ׁ ֶשיּ ִַּקיף זָקָ ן ,הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן וְ לֹא הָ ֶע ְליוֹ ן ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ִ ּד ְּב ּ
יש .הַ ּקָ ָטן
יש ּ ֵבןֵ ּ ,בן וְ לֹא בַ תֵּ ,בן וְ לֹא ִא ׁ
ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )דברים כא( ִּכי יִ ְהיֶה ְל ִא ׁ
טורֶ ׁ ,שלּ ֹא בָ א ִל ְכלָ ל ִמצְ וֹ ת:
ּ ָפ ּ
רע"ב ) -א( בן סורר ומורה .משיביא שתי
שערות  -והוא בן י"ג שנה ויום אחד .דמקמי
הכי אין השערות סימן .אלא שומא :עד
שיקיף זקן התחתון  -מאי זקן דאמרו רבנן.
התחתון אמרו שיקיף השער סביבו' הגיד :ולא
העליון  -זקן ממש :שנאמר בן ולא איש -
משהקיף זקן התחתון .איש הוא .ואף על גב

דמקטנותו הוא קרוי בן לא מצינו לחייביה
מקמי שיביא שתי שערות דקטן פטור שלא
בא לכלל המצות .הלכך חיוביה בתר הכי
הוא .וה"ק קרא .כי יהיה לאיש בן הסמוך
לגבורתו של איש בתחלת אישותו חייביה קרא.
ומשהקיף זקן התחתון .איש גמור הוא:

יט ְל ִקיַ .ר ִּבי
ימר ָּב ָ ׂשר וְ יִ ְׁש ּ ֶתה חֲצִ י לֹג יַיִ ן הָ ִא ַ
ימ ַתי חַ יָּבִ ,מ ּ ׁ ֶשיֹּאכַ ל טַ ְרטֵ ַ
)ב( ֵמאֵ ָ
ֲבורת ִמצְ וָ ה ,אָ כַ ל ְּב ִעבּ ּור הַ ח ֶֹד ׁש,
שר וְ לֹג יָיִ ן .אָ כַ ל ַּבח ּ ַ
יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָ ,מנֶה בָ ָ ׂ
ור ָמשִׂ ים) ,אָ כַ ל
וט ֵרפוֹ תְׁ ,שקָ צִ ים ּ ְ
ירושלַ יִ ם ,אָ כַ ל נְ בֵ לוֹ ת ּ ְ
שר ׁ ֵשנִ י ִּב ּ ׁ ָ
אָ כַ ל ַמעֲ ֵ ׂ
דו(,
ומעֲ ֵ ׂ
רומתוֹ ּ ַ
נִטלָ ה ְת ּ ָ
שר ִר ׁ
ומעֲ ֵ ׂ
טֶ בֶ ל ּ ַ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפ ּ
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא ְּ
שר,
הוא עֲ בֵ ָרה ,אָ כַ ל ָּכל ַמאֲ כָ ל וְ לֹא אָ כַ ל ָּב ָ ׂ
הוא ִמצְ וָ ה וְ ָדבָ ר ׁ ֶש ּ
אָ כַ ל ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ּ
שר
שה בֵ ן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרהַ ,עד ׁ ֶשיֹּאכַ ל ָּב ָ ׂ
ׁ ָש ָתה כָ ל ַמ ְׁשקֶ ה וְ לֹא ׁ ָש ָתה יַיִ ן ,אֵ ינוֹ נַעֲ ֶ ׂ
ֶאֱמר )שם( זוֹ לֵ ל וְ ֹסבֵ א .וְ אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ין ְראָ יָה לַ ָ ּדבָ ר ,זֵכֶ ר
וְ יִ ְׁש ּ ֶתה יַיִ ןֶ ׁ ,ש ּנ ַ
שר לָ מוֹ :
לַ ָ ּדבָ רֶ ׁ ,ש ּ ֶנ ֱא ַמר )משלי כג( אַ ל ְּת ִהי ְבס ְֹבאֵ י יָיִ ן ְּבז ְֹללֵ י בָ ָ ׂ
רע"ב ) -ב( טרטימר  -חצי מנה .והוא
שיהיה הבשר בשיל ולא בשיל כדרך שהלסטים
אוכלים :מן היין האיטלקי  -שהוא משובח
וממשיך בתריה .והוא דשתי ליה מזיג ולא
מזיג :רי"א וכו'  -ואין הל' כר"י :אכל
בחבורת מצוה  -בסעודה של מצוה :אכל
בעבור החדש  -אף על גב דאין עולין לאותה

סעודה אלא בפת וקטנית בלבד .ואיהו אסיק
בשר ויין .הואיל ובמצוה קעסיק לא ממשיך:
אכל מעשר שני בירושלים  -כיון דכדרך
מצותו הוא דכתיב במע"ש )דברים יד( בבקר
ובצאן וביין ובשכר .לא ממשיך :נבלות
וטרפות שקצים ורמשים  -דכתיב איננו
שומע בקולנו .ולא זה שאפילו בקולו של
המקום ברוך הוא אינו שומע :דבר שהוא
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מצוה  -דרבנן לאתויי תנחומי אבלים דאי
מרישא ה"א חבורת מצוה היינו כהנים
שאוכלים קדשים או אכילת פסחים :ודבר

שהוא עבירה  -לאתויי תענית צבור שאיסורו
מדברי סופרים:

)ג( ּגָ נַב ִמ ּ ׁ ֶשל אָ ִביו וְ אָ כַ ל ִּב ְר ׁש ּות אָ ִביוִ ,מ ּ ׁ ֶשל אֲחֵ ִרים וְ אָ כַ ל ִּב ְר ׁש ּות אֲ חֵ ִרים,
ִמ ּ ׁ ֶשל אֲחֵ ִרים וְ אָ כַ ל ִּב ְר ׁש ּות אָ ִביו ,אֵ ינוֹ נַעֲ ָ ׂשה בֵ ן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרהַ ,עד ׁ ֶשיִ ּגְ נוֹ ב
הודה אוֹ ֵמרַ ,עד ׁ ֶשיִ ּגְ נוֹ ב
ִמ ּ ׁ ֶשל אָ ִביו וְ יֹאכַ ל ִּב ְר ׁש ּות אֲ חֵ ִריםַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י בַ ר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ומ ּ ׁ ֶשל ִא ּמוֹ :
ִמ ּ ׁ ֶשל אָ ִביו ּ ִ
רע"ב ) -ג( גנב משל אביו ואכל ברשות
אביו  -אף על גב דשכיח ליה לגנוב משל
אביו .הואיל ואכל ברשות אביו .מתפחד
ומתבע' מאביו שמא יראנו ולא ממשיך :גנב
משל אחרים  -לא שכיח לי' שיוכל בכל עת
לגנוב משל אחרים .ולא ממשיך :עד שיגנוב

משל אביו  -דשכיח ליה לגנוב בכל עת:
ויאכל ברשות אחרים  -שאינו מתבעת שם
מאביו דבכה"ג ודאי ממשיך :ומשל אמו -
מנכסים שיש לה שאין לאביו רשות בהן .כגון
שנתן לה אחר נכסים במתנה על מנת שאין
לבעלה רשות בהן .ואין הלכה כר"י בר"י:

)ד( הָ יָה אָ ִביו רוֹ צֶ ה וְ ִא ּמוֹ אֵ ינ ָּה רוֹ צָ ה ,אָ בִ יו אֵ ינוֹ רוֹ צֶ ה וְ ִא ּמוֹ רוֹ צָ ה ,אֵ ינוֹ
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם לֹא
הו ְׁשנֵיהֶ ם רוֹ צִ יםַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
נַעֲ ֶ ׂ
שה בֵ ן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרהַ ,עד ׁ ֶשיְ ּ ּ
שה בֵ ן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרה .הָ יָה אֶ חָ ד ֵמהֶ ם גִּ ֵ ּדם
אויָה ְלאָ ִביו ,אֵ ינוֹ נַעֲ ֶ ׂ
הָ יְ ָתה ִא ּמוֹ ְר ּ
שה בֵ ן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר
סומא אוֹ חֵ ֵר ׁש ,אֵ ינוֹ נַעֲ ֶׂ
ּ ָ
אוֹ ִח ּגֵ ראוֹ ִא ֵּלם אוֹ
יאו אֹ תוֹ  ,וְ לֹא ִחגְּ ִרין.
)דברים כא( וְ ָתפְ ׁש ּו בוֹ אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ  ,וְ לֹא גִ ְ ּד ִמין .וְ הוֹ צִ ּ
ֵנו זֶה ,וְ לֹא ּ ִ
נו ,וְ לֹא חֵ ְר ִׁשין.
ֶנו ׁש ֵֹמ ַע ְּבקֹלֵ ּ
סומין .אֵ ינ ּ ּ
רו ,וְ לֹא ִא ְ ּל ִמיןְּ .בנ ּ
וְ אָ ְמ ּ
לשה.
וש ׁ ָ
נִדוֹ ן ְּב ֶעשְׂ ִרים ּ ְׁ
לשה ּ ַ
ַמ ְת ִרין .בּ וֹ ִּב ְפנֵי ְׁש ׁ ָ
ומ ְל ִקין אוֹ תוֹ  .חָ זַר וְ ִק ְלקֵ לּ ,
ֶהו
אשוֹ נִ יםֶ ׁ ,ש ּנ ַ
לשה הָ ִר ׁ
הו ׁ ָשם ְׁש ׁ ָ
ֵנו זֶה ,ז ּ
ֶאֱמר )שם( ְּבנ ּ
וְ אֵ ינוֹ נִ ְסקָ ל ַעד ׁ ֶשיְ ּ ּ
ְ
טור.
ׁ ֶש ָּלקָ ה ִּב ְפנֵיכֶ םָּ .ב ַרח ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ גְ ַמר ִ ּדינוֹ וְ אַ חַ ר ָּכך ִה ִ ּקיף זָקָ ן הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ןָ ּ ,פ ּ
וְ ִאם ִמ ּ ׁ ֶשנִּ גְ ַמר ִ ּדינוֹ ָּב ַרח וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ִה ִ ּקיף זָקָ ן הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ,חַ יָּב:
רע"ב ) -ד( ראויה לאביו  -שוה ודומה
לאביו .בקול .במראה .וקומה .דכתיב איננו
שומע בקולנו מדלא כתיב בקולותינו ש"מ קול
א' לשניהם ומדקול בעינן שוים .מראה וקומה
נמי בעינן שוים ואין הלכה כר"י :גידם  -ידו
קטועה :בננו זה  -משמע שמראין אותו:
חרשים  -אם אמר להם איני מקבל מכם.
אינם שומעים אותו ואף על פי שרואים אחר
כך שאינו מקיים מצותן .מכל מקום התורה
אמרה איננו שומע בקולנו דמשמע דבשעת
הקול קאמרי דלא שמע .ששמעוהו שאמר
איני מקבל מכם :ומתרין בו בפני ג'  -ה"ק
ומתרין בו בפני ב' שלא ירגיל .ואם לא שמע

מלקין אותו בבית דין שלג' כדתנן בפ"ק.
מכות בג' דויסרו אותו האמור בבן סורר
ומורה מלקות הוא .כתיב הכא )דברים כא( בן
סורר ומורה .וכתיב התם )שם כח( והיה אם
בן הכות הרשע :זה הוא שלקה בפניכם -
ואף על גב דמבעי ליה זה ולא סומין .אי
אית' דלהך מלתא לחוד אתא לזה הוא שלקה
בפניכם .לכתוב בננו הוא .מאי בננו זה.
שמעת מינה תרתי :ואחר כך הקיף זקן
התחתון פטור  -כיון דאילו עביד השתא לאו
בר קטלא הוא :ואם משנגמר דינו ברח -
הוי כגברא קטילא וחייב אפילו לאחר כמה
שנים:

ית ָתן
ָמות חַ ּיָבֶ ׁ ,ש ּ ִמ ָ
ָמות זַ ַּכאי וְ אַ ל י ּ
)ה( ּ ֵבן סוֹ ֵרר ּומוֹ ֶרה נִ ּדוֹ ן ַעל ׁ ֵשם סוֹ פוֹ  ,י ּ
יקיםַ ,רע לָ הֶ ן וְ ַרע לָ עוֹ לָ ם .יַיִ ן
צ ִ ּד ִ
ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים הֲ נָאָ ה לָ הֶ ן וַ הֲ נָאָ ה לָ עוֹ לָ ם ,וְ לַ ַ ּ
יקיםַ ,רע לָ הֶ ן וְ ַרע לָ עוֹ לָ ם.
וְ ׁ ֵשנָה לָ ְר ׁ ָש ִעים הֲ נָאָ ה לָ הֶ ן וַ ֲהנָאָ ה לָ עוֹ לָ ם ,וְ לַ ַ ּצ ִ ּד ִ
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יקיםַ ,רע לָ הֶ ן וְ ַרע לָ עוֹ לָ ם.
זור לָ ְר ׁ ָש ִעים ֲהנָאָ ה לָ הֶ ן וַ ֲהנָאָ ה לָ עוֹ לָ ם ,וְ לַ ַ ּצ ִ ּד ִ
ּ ִפ ּ ּ
יקים ,הֲ נָאָ ה לָ הֶ ן וַ הֲ נָאָ ה לָ עוֹ לָ ם.
נוס לָ ְר ׁ ָש ִעים ַרע לָ הֶ ן וְ ַרע לָ עוֹ לָ ם ,וְ לַ ַ ּצ ִ ּד ִ
ִּכ ּ ּ
יקים ,הֲ נָאָ ה לָ הֶ ן וַ הֲ נָאָ ה לָ עוֹ לָ ם:
צ ִ ּד ִ
ׁ ֶשקֶ ט לָ ְר ׁ ָש ִעים ַרע לָ הֶ ן וְ ַרע לָ עוֹ לָ ם ,וְ לַ ַ ּ
רע"ב ) -ה( נדון על שם סופו  -סוף
שמכלה ממון אביו ומבקש מה שהורגל בו
ואינו מוצא ויושב בפרשת דרכים ומלסטם את
הבריות אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות
חייב :הנאה להן  -שאינן מוסיפין לוטוא:
הנאה לעולם  -שקטה כל הארץ :רע להן -
שהיו מוסיפים זכיות :ורע לעולם  -שהיו

מגינים על דורן ומוכיחין את הדור :יין ושינה
לרשעים  -כל זמן ששותים .וישנים .אין
חוטאין ואין מריעין לבריות :לצדיקים רע
להם  -שאינם עוסקין בתורה :ורע לעולם -
שכשהן מתבטלים פורענות באה לעולם:
פיזור  -שהן נפרדים זה מזה ואין יכולים
להועץ ולסייע זה את זה:

נִדוֹ ן ַעל ׁ ֵשם סוֹ פוֹ  .הָ יָה בָ א בַ ּ ַמ ְח ּ ֶת ֶרת וְ ׁ ָשבַ ר אֶ ת הֶ חָ ִבית,
)ו( הַ ָּבא בַ ּ ַמ ְח ּ ֶת ֶרת ּ
טור:
ִאם י ֶׁש לוֹ ָד ִמים ,חַ יָּבִ .אם אֵ ין לוֹ ָד ִמיםָ ּ ,פ ּ
רע"ב ) -ו( הבא במחתרת  -שאמרה תורה
יהרג :נדון על שם סופו  -שסופו להרוג את
בעל הבית אם יעמוד כנגדו להציל את שלו:
אם יש לו דמים חייב  -כגון האב הבא
במחתרת על הבן .בידוע שרחמי האב על
הבן .לפיכך אין הבן רשאי להרגו .ואם שבר

האב החבית חייב לשלם :שאין לו דמים
פטור  -ושאר כל אדם הבא במחתרת שאם
הרגו בעל הבית אין לו דמים .אם שבר את
החבית פטור מלשלם שכיון שהוא מתחייב
בנפשו .פטור מן התשלומין .שאין אדם מת
ומשלם:

כור
)ז( וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ׁ ֶש ּ ַמ ִּצ ִ
ילין אוֹ ָתן ְּבנ ְַפ ׁ ָשן ,הָ רוֹ ֵדף אַ חַ ר חֲבֵ רוֹ ְלהָ ְרגוֹ  ,אַ חַ ר הַ זְ ּ ּ
וְ אַ חַ ר הַ ּנַעֲ ָרה הַ ְמאֹ ָרסָ ה .אֲבָ ל הָ רוֹ ֵדף אַ חַ ר הַ ְּבהֵ ָמה ,וְ הַ ְמחַ ֵּלל אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת,
ילין אוֹ ָתן ְּבנ ְַפ ׁ ָשן:
וְ הָ עוֹ בֵ ד עֲ בוֹ ָדה ז ָָרה ,אֵ ין ַמ ִּצ ִ
רע"ב ) -ז( אלו הן שמצילין אותן בנפשם -
שמצילין אותן מן העבירה .בנפשן .שניתן
רשות לכל אדם להרגן .כדי להצילן מן
העבירה :הרודף אחר חבירו להרגו  -דכתיב
אצל נערה המאורסה )דברים כב( כי כאשר
יקום איש על רעהו ורצחו נפש .כן הדבר
הזה .מקיש רוצח לנערה מאורסה .מה נערה
מאורסה ניתן להצילה בנפשו .אף רוצח ניתן
להצילו בנפשו .ונערה מאורסה נפקא לן
מקרא דכתיב )שם( צעקה הנערה המאורסה
ואין מושיע לה .הא יש מושיע לה חייב
להושיעה בכל דבר שיכול להצילה :ואחר
הזכר  -נפקא לן דא"ק )שם( ולנערה לא

גמרא

תעשה דבר .נער כתיב חסר ה"א זה זכר
וה"ה לכל חייבי כריתות ומיתות בית דין
שבעריות שמצילין אותן בנפשן .דכתיב )שם(
חטא מות חטא אלו חייבי כריתות .מות .אלו
חייבי מיתות בין דין :אבל הרודף אחר
הבהמה  -אף על פי שדומה לעריות:
והמחלל את השבת והעובד כוכבים  -אף
על פי ששניהם כופרים בעיקר :אין מצילין
אותם בנפשם  -וכל שכן שאר חייבי כריתות.
ומיתות בית דין .שאינן של עריות שאינן
מצילין בנפשם .ואין מותר להרגן כלל עד
שיעברו עבירה בעדים ויהיו חייבים מיתה
בבית דין:

– סנהדרין דף ע' ע"א

תרטימר בשר .אמר רבי זירא תרטימר זה איני יודע מהו אלא מתוך שכפל
רבי יוסי ביין נמצא כופל אף בבשר ונמצא תרטימר חצי מנה אמר רב חנן
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בר מולדה אמר רב הונא אינו חייב עד שיקח בשר בזול ויאכל יין בזול
וישתה דכתיב זולל וסובא ואמר רב חנן בר מולדה אמר רב הונא אינו
חייב עד שיאכל בשר חי וישתה יין חי איני והא רבה ורב יוסף דאמרי
תרווייהו אכל בשר חי ושתה יין חי אינו נעשה בן סורר ומורה אמר רבינא
יין חי מזיג ולא מזיג בשר חי בשיל ולא בשיל כבשר כיבא דאכלי גנבי
רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו אכל בשר מליח ושתה יין מגיתו אין נעשה
בן סורר ומורה תנן התם ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין ולא
יאכל בשר ולא ישתה יין ותנא אבל אוכל הוא בשר מליח ושותה יין מגתו
בשר מליח עד כמה אמר רבי חנינא בר כהנא כל זמן שהוא כשלמים ויין
מגיתו עד כמה כל זמן שהוא תוסס והתניא יין תוסס אין בו משום גילוי
וכמה תסיסתו שלשה ימים הכא מאי התם משום שמחה הוא כל זמן שהוא
כשלמים נמי אית ביה שמחה הכא משום אימשוכי הוא ובכל שהוא לא
מימשיך ויין עד ארבעים יום אמר רב חנן לא נברא יין בעולם אלא לנחם
אבלים ולשלם שכר לרשעים שנאמר תנו שכר לאובד ויין למרי נפש אמר
רבי יצחק מאי דכתיב אל תרא יין כי יתאדם אל תרא יין שמאדים פניהם
של רשעים בעולם הזה ומלבין פניהם לעולם הבא רבא אמר אל תרא יין
כי יתאדם אל תרא יין שאחריתו דם רב כהנא רמי כתיב תירש וקרינן
תירוש זכה נעשה ראש לא זכה נעשה רש רבא רמי כתיב ישמח וקרינן
ישמח זכה משמחו לא זכה משממהו והיינו דאמר רבא חמרא וריחני
פקחין:
רש"י על הגמרא
מתוך שכפל ר' יוסי ביין  -דקאמר תנא קמא
חצי לוג ,והוא אמר לוג :כפל נמי בבשר -
והוי מנא דקאמר שני תרטימר :יין בזול -
אבל ביוקר לא שכיחי ליה מעות לגנוב כולי
האי ולא ממשיך :זולל  -לשון זול ,ואסמכתא
למילתיה הוא :מולדה  -שם אביו :יין חי -
ממשיך מפני שמשובח הוא ,ולקמיה מוקי לה
במזיג ולא מזיג ,אבל בתר יין מזיג לא
ממשיך :בשר חי  -כדמפרש לקמן בשיל ולא
בשיל ,דזו היא מדת גנב למהר ,אבל בשיל
שפיר לא ממשיך למעבד כי האי גוונא לפי
שמתוך שהוא גנב ועושה בסתר אין לו שהות:
אמר רבינא יין חי  -דקאמר רב הונא מזיג
ולא מזיג לאפוקי היכא דנתן בו מים הרבה,
ואף על פי שרוב בני אדם שותין כן :בשר
כיבא דאכלי גנבי  -כוויה בגחלים ,ודכותה

בעירובין )כט ,ב( וניכביה וניכול ,בזבחים
)מו ,ב( לאפוקי כבבא דלא :בשר מליח ויין
מגתו  -לא חשיבי ולא ממשיך :כל זמן שהוא
כשלמים  -שלא עבר עליו זמן אכילת שלמים
שני ימים ולילה אחד עדיין בלחלחותו הוא
ולא אקרי מליח ומשמח את הלב ,דכתיב
)דברים כז( וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת
אלמא בר שמחה הוא ,אבל בתר הכי הוי
מליח ונחלף טעמו במלחו:כל זמן שהוא
תוסס  -שהוא נושך בגרון מחמת שהוא
מחמיץ :הכא  -בבן סורר ומורה :מאי  -עד
כמה לא קרינן מליח למיפטר בן סורר
ומורה :ובכל שהוא לא ממשיך  -משעבר
לילה אחת מפיג טעמו ולא חשוב :לשלם שכר
לרשעים  -שמתעדנין בו בעולם הזה
ומקבלין בו שכר מצוה שעושין בעולם הזה:
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לאובד  -היינו רשע שנטרד והולך לו :למרי
נפש  -לאבלים ,לפכוחי צערייהו :אל תרא
יין  -כלומר אל תתן עיניך לימשך אחריו:
שאחריתו דם  -סופו יהרג עליו :כתיב יין
ישמח לבב אנוש  -בשי"ן ,דמשמע לשון

זוהר

שומם ,שמשממהו ונוטל חכמת לבו :וקרינן
ישמח  -לשון שמחה :זכה  -כלומר אם זכה
וידע להזהר בעצמו מלשתות יותר מדאי
משמחו ,שמפקח את הלב :פקחין  -עשאוני
פקח:

– קרח דף קעח' ע"א

הוא ְ ּדבָ ֵעי ַּבר נ ָׁש
ֶׁ
ּ ָתא ֲחזֵי ,כּ ֹל
אֲשר ִּת ְמצָ א י ְָד ָך לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּב ֹכח ֲָך עֲ ֵ ׂשהּ ָ ,דא ּ
יה ְ ּדלָ א יְ הוֹ ן אֶ ָּלא
הוא ָע ִבידִ ,מ ָּב ֵעי לֵ ּ
ְלאַ ְכ ְללָ א שְׂ ָמאלָ א ִּב ִ
ימינָא ,וְ כָ ל ַמה ְ ּד ּ
ימינָא .כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ִּת ְמצָ א י ְָד ָךָּ ,דא שְׂ ָמאלָ א .לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּב ֹכחֲךָ:
ְּכ ִלילָ ן ִּב ִ
ָ
הוא יְ ִמינָאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )שמות טו( יְ ִמינְ ך יְ ָי נ ְֶא ָ ּד ִרי ַּבכּ ֹחַ  .וְ כֵ יוָ ן ְ ּדבַ ר נ ָׁש
ָ ּדא ּ
ימינָאְּ ,כ ֵדין
ימינָא ,וְ י ְַכ ִליל שְׂ ָמאלָ א ִּב ִ
יִ זְ ְדהָ ר ְ ּדכָ ל עוֹ בָ דוֹ י יֵהוֹ ן ְל ִס ְט ָרא ִ ּד ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא
יה ְלגַ ֵּב ּ
יש לֵ ּ
ויה ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ י ְַכנִ ׁ
ארי ְּבגַ וִ ּ ּ
הוא ׁ ָש ֵ
ְּ
יה ְלהַ ּ
יך ּ
ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי:
הוא ָע ְל ָמאְּ ,כ ֵדין אֶ ְת ַּבע ִמן ַמ ְל ָּכא
ֵימא ַּבר נ ָׁש ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ַ ּד ֵ
וְ לָ א י ּ ָ
אֲתינָא ְלהַ ּ
שה וְ חֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ ַד ַעת וְ חָ ְכ ָמהָּ ,ב ַתר
יה ,אֶ ָּלא ִּכי אֵ ין ַמעֲ ֶ ׂ
יתוב קַ ּ ֵמ ּ
ַרח ֵ
ֲמי ,וְ אֵ ּ
ישא יַנְ ִהיר
ְ ּדיִ ְס ְּתלַ ק ַּבר נ ָׁש ֵמהַ אי ָע ְל ָמא ,אֶ ָּלא ִאי ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁשּ ְ ,ד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
חולָ קָ א ְל ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ,יִ ְׁש ְּת ַ ּדל ְּבהַ אי ָע ְל ָמא,
הוא ָע ְל ָמא ,וְ יִ ּ ֵתן לֵ ּ
לֵ ּ
יה ּ
יה ְלהַ ּ
ְ
הואְּ ,דהָ א
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ימינָא ,וְ כָ ל עוֹ בָ דוֹ י יֵהוֹ ן ִל ְׁש ָמא ְד ּ ְ
ְלאַ ְכ ְללָ א עוֹ בָ דוֹ י ִּב ִ
יה ּנָם,
יש ֵמהַ אי ָע ְל ָמאְ ,ל ִא ְּת ְ ּדנָא ְּב ִדינָא ּ ַת ִּקיפָ אְּ ,ב ִדינָא ְ ּדגֵ ִ
ְלבָ ַתר ַּכד יִ ְת ְּכנִ ׁ
נו ְל ִא ְׁש ְּתזָבָ א ִמן ִ ּדינָא:
לֵ ית ּ ַת ּ ָמן ֵע ָ
יטא וְ חָ ְכ ָמה וְ סָ ְכ ְל ָת ּ
יה
יה ּנָםִ ,אית ּ ֵב ּ
ָּדבָ ר אַ חֵ ר ִּכי אֵ ין ַמעֲ ֶ ׂשה וְ חֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ ַד ַעת וְ חָ ְכ ָמה ַּב ּ ְׁשאוֹ לְּ .בגֵ ִ
ֵיה ,אֲ בַ ּדוֹ ן .וְ ָדא
ָמדוֹ ִרין ַעל ָמדוֹ ִריןָ .מדוֹ ָרא ּ ַת ּ ָתאָ ה ְׁשאוֹ לָ .מדוֹ ָרא ּ ַת ּ ָתאָ ה ִמ ּנ ּ
סָ ִמ ְ
הוא
יה ּ ִ
דונון לֵ ּ
ומ ּ ַת ּ ָמן יְ צַ ְפצֵ ף וְ עוֹ לֶ ה .ה ֲָדא ּ
יך ְל ָדאַ .מאן ְ ּדנ ִָחית ִל ְׁשאוֹ ל ,יְ ּ ּ
תו לָ א סָ ִליק
ִד ְכ ִתיב) ,שמואל א ב( מוֹ ִריד ְׁשאוֹ ל וַ יּ ַָעלַ ּ .
ומאן ְ ּדנ ִָחית לַ אֲבַ ּדוֹ ןּ ּ ,
ְל ָע ְל ִמין:
חוש ָּבנָא ,הָ א
ארי ְ ּד ּ ְׁ
יהו )ס"א אי טבא איהו( ָמ ֵ
ַמאן ְ ּד ִאית ּ ֵב ּ
יה עוֹ בָ ָדא ָטבָ א ,אוֹ ְ ּד ִא ּ
יליָא ַעד לָ א יִ ְׁש ַּכב ,וְ ַעד לָ א נ ִָאיםָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש
יליָא וְ לֵ ְ
מוהָ ִ ּדבְ כָ ל לֵ ְ
ְּ
אוק ּ
יהו ,וְ יִ ְב ֵעי
ּ ְׁ
ְל ֶמ ְע ַּבד
ֵתוב ִמ ּנַיְ ּ
הוא יוֹ ָמא ,וְ י ּ
חוש ָּבנָא ֵמעוֹ בָ דוֹ י ְ ּדעֲ בַ ד ָּכל הַ ּ
ֲמיַ .מאי טַ ְע ָמא ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתאְּ .בגִ ין ְ ּדהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ִאילָ נָא ְ ּדמוֹ ָתא
יהו ַרח ֵ
ָעלַ יְ ּ
ארי ְּב ָע ְל ָמא ,וְ כָ ל ְּבנֵי ָע ְל ָמא ַטעֲ ִמין ַטעֲ ָמא ְ ּדמוֹ ָתאּ ,ובָ ֵעי ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא
ׁ ָש ֵ
יהי ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדמוֹ ָתא ,וְ ִא ֵּלין
יהוְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ִ
ְל ֶמ ְע ַּבד ּ ְׁ
חוש ָּבנָא ֵמעוֹ בָ דוֹ י ,וְ יוֹ ֵדי ָעלַ יְ ּ
חוש ָּבנָא:
ארי ְ ּד ּ ְׁ
רון ָמ ֵ
ִא ְק ּ
רון לֵ יהּ
אר ּ
וְ כֵ ן ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַדל ְּב ַד ַעת ּובְ חָ ְכ ָמה ְל ִמנְ ַ ּדע ְל ָמ ֵ
יהַּ ,כד י ַַעבְ ּ
יה ּנָםּ ,ובְ ַד ְר ּגָ א ִ ּד ְׁשאוֹ ל,
ידו ַּבגֵ ִ
ינון חַ יּ ִ
ְל ִא ְס ּ ָתכָ אָ ה ּ ְ
ָיבין ְ ּד ִא ְת ְט ִר ּ
ול ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ִא ּ ּ
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חק לישראל – פרשת קרח יום ד'
יהו ,וְ ַעל
הו צַ וְ ִ
הוא לָ א יִ ְׁש ְּתאַ ר ּ ַת ּ ָמן ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח ּ ֵבינַיְ ּ
ינון ַ ּד ְרגִּ יןּ ,
וחין ֵמ ִא ּ ּ
וְ כֻ ְ ּל ּ
ילא
שה וְ חֶ ְׁשבּ וֹ ן וְ ַד ַעת וְ חָ ְכ ָמה ִּב ְׁשאוֹ ל ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּתכַ ח אֶ ָּלא ְל ֵע ָּ
ָּדא אֵ ין ַמעֲ ֶ ׂ
קוד ׁ ָשא
יה ,וְ ּ ְ
ארן ּ ֵב ּ
סופין ׁ ָש ָ
ובוצִ ינִ ין ,וְ כַ ּ ָמה ִּכ ּ ִ
ילאַּ ,ב ָ
ְל ֵע ָּ
אֲתר ְ ּדכַ ּ ָמה נְ הוֹ ִרין ּ ּ
ְּב ִר ְ
הוא אָ ֵתי )ביה( )ס"א ותאיב ליה( ְל ִא ְׁש ּ ַת ְע ְׁש ָעא ִעם ְׁשאַ ר צַ ִ ּדיקַ יָּיא ִ ּדי ְּבגַ ן ֵע ֶדן.
יך ּ
תיב )תהלים
יהו ְּכ ִ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיא ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְ ּ ,
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיָ ,עלַ יְ ּ
ַז ָּכאָ ה ּ
בו יְ ׁ ָש ִרים אֶ ת ּ ָפנֶיךָ:
ָ
קמ( אַ ְך צַ ִ ּד ִ
דו ִל ְׁש ֶמך י ְֵׁש ּ
יקים יוֹ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק י'
)ג( שליח ציבור שטעה ונבהל ולא ידע מהיכן יתחיל ושהה שעה יעמוד אחר תחתיו ואם
טעה בברכת האפיקורסין אין ממתינין לו אלא מיד יעמוד אחר תחתיו שמא אפיקורסות
נזרקה בו והוא שלא התחיל בה אבל אם התחיל בה ממתינין לו שעה ולא יהא השני
סרבן באותה שעה:
)ד( ומהיכן הוא מתחיל מתחילת ברכה שטעה בה ראשון אם טעה באחת מן האמצעיות
אבל אם טעה באחת מן השלש ראשונות מתחיל השני מן הראש ואם טעה באחת מן
האחרונות יתחיל השני מן העבודה:

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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