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חק לישראל – פרשת קרח יום ה'
תורה -

במדבר פרק טז'

יש אֶ חָ ד ֶיח ֱָטא
שר הָ ִא ׁ
רוחֹת ְלכָ ל ָּב ָ ׂ
לו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם וַ ּי ְ
רו אֵ ל אֱ לֹהֵ י הָ ּ
ֹאמ ּ
)כב( וַ יִ ּ ּ ְפ ּ
שר
רוחֹת ְלכָ ל ָּב ָ ׂ
לו ַעל ּ ְפנֵיהֶ ם וַ יּ ְ
רו אֵ ל אֱ לֹהֵ י הָ ּ
ֹאמ ּ
וְ ַעל ּ ָכל הָ עֵ ָדה ִּת ְקצֹף) :כב( וַ יִ ּ ּ ְפ ּ
יש אֶ חָ ד ֶיח ֱָטא וְ ַעל ָּכל הָ ֵע ָדה ִּת ְקצֹף:
הָ ִא ׁ

אֲמר ּו אֵ ל אֱלָ הָ א רוּחַ ּיָא ְלכָ ל ִּבשְׂ ָרא
)כב( וּנְ פָ ל ּו ַעל אַ ּ ֵפיהוֹ ן וַ ָ

ּגַ ְב ָרא חַ ד יֵחוֹ ב וְ ַעל ָּכל ְּכנִ ְׁש ּ ָתא יְ הֵ י רוּגְ זָא:

)כג( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה ּלֵ אמֹר:
ֶׁ
משה ּ ֵלאמֹר) :כג( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל

)כג( ו ַּמ ּ ֵליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

ירם) :כד( ַּד ּ ֵבר אֶ ל
לו ִמ ּ ָס ִביב ְל ִמ ְׁש ַּכן ק ַֹרח ָ ּד ָתן וַ אֲ ִב ָ
)כד( ַ ּד ּ ֵבר אֶ ל הָ ֵע ָדה לֵ אמֹר הֵ ָע ּ
אֲב ָ
לו ִמ ּ ָס ִביב ְל ִמ ְׁש ַּכן ק ַֹרח ָ ּד ָתן וַ ִ
ימר ִא ְס ּ ַת ָּלק ּו
ירם) :כד( ַמ ּ ֵלל ִעם ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְל ֵמ ָ
הָ ֵע ָדה לֵ אמֹר הֵ ָע ּ
ירם:
ִמ ְּסחוֹ ר ְסחוֹ ר ְל ַמ ְׁש ְּכנָא ְדק ַֹרח ָ ּד ָתן וַ אֲ ִב ָ

משה
כו אַ ח ֲָריו זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כה( וַ יָּקָ ם ׁ ֶ
ירם וַ ּי ְֵל ּ
אֲב ָ
משה וַ יֵּלֶ ְך אֶ ל ָ ּד ָתן וַ ִ
)כה( וַ יָּקָ ם ׁ ֶ
וַ יֵּלֶ ְך אֶ ל ָ ּד ָתן וַ אֲ ִב ָ
ירם וַ אֲ זָל ּו
ֹשה וַ אֲ זַל ְלוָ ת ָ ּד ָתן וַ אֲ ִב ָ
כו אַ ח ֲָריו זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :כה( וְ קָ ם מ ׁ ֶ
ירם וַ ּי ְֵל ּ
בַ ְתרוֹ ִהי סָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל:

סורו נָא ֵמ ַעל אָ הֳ לֵ י הָ ֲאנ ִָׁשים הָ ְר ׁ ָש ִעים הָ אֵ ֶּלה וְ אַ ל
)כו( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ עֵ ָדה לֵ אמֹר ּ ּ
סורו נָא
פו ְּבכָ ל חַ ּט ָ
עו ְּבכָ ל א ׁ ֶ
ֹאתם) :כו( וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ל הָ ֵע ָדה לֵ אמֹר ּ ּ
ֲשר לָ הֶ ם ּ ֶפן ִּת ּ ָס ּ
ִּתגְּ ּ
ֹאתם:
פו ְ ּבכָ ל חַ ּט ָ
עו ְּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר לָ הֶ ם ּפֶ ן ִּת ּסָ ּ
ֵמ ַעל אָ הֳ לֵ י הָ אֲ נ ִָׁשים הָ ְר ׁ ָש ִעים הָ אֵ ּלֶ ה וְ אַ ל ִּתגְּ ּ

)כו(

ימר זוּר ּו ְכ ַען ֵמ ִע ַּלוֵי ַמ ְׁש ְּכנֵי ּג ְֻב ַר ּיָא חַ ּיָבַ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וְ לָ א ִת ְק ְרבוּן ְּבכָ ל ִ ּדי ְלהוֹ ן ִ ּד ְל ָמא
ו ַּמ ִ ּליל ִעם ְּכנִ ְׁש ּ ָתא ְל ֵמ ַ
ִת ְלקוּן ְּבכָ ל חוֹ בֵ יהוֹ ן:

רש"י
)כב( אל אלהי הרוחות  -יודע מחשבות אין
מדתך כמדת בשר ודם מלך בשר ודם שסרחה
עליו מקצת מדינה אינו יודע מי החוטא
לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם אבל אתה
לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי
החוטא :האיש אחד  -הוא החוטא ואתה על
כל העדה תקצוף .אמר הקדוש ב"ה יפה

נביא

אמרת אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא
חטא:
)כד( העלו וגו'  -כתרגומו אסתלקו מסביבות
משכן קרח:
)כה( ויקם משה ) -מדרש רבה( כסבור
שישאו לו פנים ולא עשו:

– שמואל א' פרק יב' כ'-כד'

יתם אֵ ת ָּכל הָ ָר ָעה הַ זֹּאת אַ ְך
או אַ ּ ֶתם עֲ שִׂ ֶ
מואֵ ל אֶ ל הָ ָעם אַ ל ִּת ָ
)כ( וַ יּ ֶ
יר ּ
ֹאמר ְׁש ּ
סורו ֵמאַ ח ֲֵרי יְ הֹוָ ה וַ עֲ בַ ְד ּ ֶתם אֶ ת יְ הֹוָ ה ְ ּבכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם) :כ( ואמר שמואל
אַ ל ּ ָת ּ ּ
לעמא לא תדחלון אתון גרמתון ית כל בישתא הדא ברם לא תסטון מבתר פולחנא דיי
ותפלחון קדם יי בכל לבכון:

הו הֵ ּ ָמה:
ֹהו ׁ ֶ
ילו ִּכי תֹ ּ
ילו וְ לֹא ַי ִּצ ּ
אֲשר לֹא יוֹ ִע ּ
סורו ִּכי אַ ח ֲֵרי הַ ּת ּ
)כא( וְ לֹא ּ ָת ּ ּ

)כא(

ולא תסטון מבתר פולחניה ולא תפלחון לטעותא דאינון למא ולית בהון הנאה ולא
משיזבין ארי למא אינון:
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חק לישראל – פרשת קרח יום ה'
בור ְׁשמוֹ הַ ּגָ דוֹ ל ִּכי הוֹ ִאיל יְ הֹוָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת
)כב( ִּכי לֹא יִ ּט ֹׁש יְ הֹוָ ה אֶ ת ַע ּמוֹ ַּבעֲ ּ
אֶ ְתכֶ ם לוֹ ְל ָעם) :כב( ארי לא ירחיק יי ית עמיה בדל שמיה רבא ארי רעוא קדם יי
למעבד יתכון קדמוהי לעם:

יתי
)כג( ּגַ ם אָ ֹנ ִכי חָ ִלילָ ה ִ ּלי ֵמ ֲחטֹא לַ יהֹוָ ה ֵמ ֲחדֹל ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַּב ַע ְדכֶ ם וְ הוֹ ֵר ִ
ש ָרה) :כג( אף אנא חס לי מלמחטי קדם יי מלאתמנעא
אֶ ְתכֶ ם ְּב ֶד ֶר ְך הַ ּטוֹ בָ ה וְ הַ יְ ׁ ָ
לצלאה עליכון ואליף יתכון דתהכון באורח תקנא וכשרא:

או אֵ ת אֲ ׁ ֶשר
ראו אֶ ת יְ הֹוָ ה וַ עֲ בַ ְד ּ ֶתם אֹ תוֹ ּ ֶבא ֶ
)כד( אַ ְך יְ
ֱמת ְּבכָ ל ְלבַ ְבכֶ ם ִּכי ְר ּ
ּ
ִהגְ ִ ּדל ִע ּ ָמכֶ ם) :כד( ברם דחילו מן קדם יי ותפלחון קדמוהי בקשוט בכל לבכון ארי חזו
ית דאסגי למעבד עמכון:

רש"י
)כב( בעבור שמו הגדול  -אשר יצא שמו
עליכם שהוא מושיעכם ,ולמען לא יתמעט
שם גדלו .הואיל ה'  -נשבע ,כמו )לקמן יד
כה( :ויואל שאול את העם:

כתובים

)כג( גם אנכי חלילה לי  -מאחר שתעשו
אתם את שלכם לשוב אל ה' ,גם אנכי חלילה
לי מחדול מהתפלל בעדכם:

 -תהילים פרק קז' יא'-טו'

צו:
רו ִא ְמ ֵרי אֵ ל וַ עֲ צַ ת ֶע ְליוֹ ן נָאָ ּ
ִּכי ִה ְמ ּ

)יא(
עלאה רחיקו:

)יא( ארום סריבו על מימריה דאלהא ומלכת

לו וְ אֵ ין ֹעזֵר:
)יב( וַ יּ ְַכנַע ּ ֶב ָע ָמל ִל ָּבם ָּכ ְׁש ּ
יעם:
קו אֶ ל יְ הֹוָ ה ַּב ַ ּצר לָ הֶ ם ִמ ּ ְמצֻ קוֹ ֵתיהֶ ם יוֹ ִׁש ֵ
)יג( וַ יִ ּזְ עֲ ּ

)יב( ותבר בלעותא לבהון אתקילו ולית דסעיד:
)יג( וצלו קדם יי בדעיק להון

ממעיקתהון פרקנון:

ֹש ְך וְ צַ ְל ָמוֶת ּומוֹ ְסרוֹ ֵתיהֶ ם יְ נ ּ ֵַתק:
יוֹ צִ יאֵ ם ֵמח ׁ ֶ

)יד(
ושלשלותהון יתרע:

דו לַ יהֹוָ ה חַ ְס ּדוֹ וְ נִ ְפ ְלאוֹ ָתיו ִל ְבנֵי אָ ָדם:
יוֹ ּ

)טו(
פרשותך לבני נשא:

)יד( אפקנון מחשוכא וטולא דמותא

)טו( יהודון קדם יי מטול חסדיה ומשתען

רש"י
)יא( כי המרו אמרי אל  -אין פורענות באה
על האדם אלא בעונו:

משנה

– חולין פרק יא'

חוצָ ה לָ אָ ֶרץִּ ,ב ְפנֵי הַ ַּביִ ת וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְפנֵי הַ ַּביִ ת,
)א( ֵר ִׁ
אשית הַ ּגֵ ז נוֹ הֵ ג ָּבאָ ֶרץ ּובְ ּ
אשית הַ ּגֵז,
ֹמר ַּבזְ ּרוֹ ַע ּובַ ְ ּלחָ יַיִ ם ּובַ ּקֵ בָ ה ֵמ ֵר ִׁ
ְּבחֻ ִ ּלין אֲבָ ל לֹא ְבמֻ ְק ָ ּד ִׁשין .ח ֶ
אשית
מועט .וְ ֵר ִׁ
ׁ ֶשהַ זְ ּרוֹ ַע וְ הַ ְ ּלחָ יַיִ ם וְ הַ ּקֵ בָ ה נוֹ הֲ גִ ים ַּב ָּבקָ ר ּובַ ּצֹאןַּ ,ב ּ ְמ ֻר ּ ֶבה ּובַ ּ ּ ָ
הַ ּגֵ ז ,אֵ ינוֹ נוֹ הֵ ג אֶ ָּלא בָ ְרחֵ לוֹ ת ,וְ אֵ ינוֹ נוֹ הֵ ג אֶ לָ א בַ ְמ ֻר ּ ֶבה:
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חק לישראל – פרשת קרח יום ה'
רע"ב ) -א( ראשית הגז  -כל הגוזז צאנו
ואפילו גוזזן מאה פעמים נותן מן הגיזה
מתנה לכהן :נוהג בארץ ובחוצה לארץ -
והאידנא נהוג עלמא כר' אלעאי דאמר
ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ ,דיליף
נתינה נתינה מתרומה ,מה תרומה אינה
נוהגת אלא בארץ ,אף ראשית הגז אינו נוהג
אלא בארץ .ורבותי הורו במתנות נמי דאין
נוהגות אלא בארץ ,דראשית הגז והמתנות

שוין הן .ולא הודו להן שאר חכמי הדור:
במוקדשים  -אפין קדשי בדק הבית .משום
דכתיב גז צאנך ,ולא של הקדש :נוהגים בבקר
ובצאן  -דכתיב )דברים יח( אם שור אם שה:
ובמועט  -אפילו לא שחט אלא אחת :אלא
ברחלות  -כתיב הכא )שם( גז צאנך ,וכתיב
התם )איוב לה( ומגז כבשי יתחמם ,מה להלן
כבשים ,אף כאן כבשים:

ֶאֱמר )ישעיה ז( ,יְ חַ יֶּה
הוא ְמ ֻר ּ ֶבהֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםְׁ ,ש ּ ֵתי ְרחֵ לוֹ תֶ ׁ ,ש ּנ ַ
)ב( וְ כַ ּ ָמה ּ
ֱמר )שמואל א כה(
וש ּ ֵתי צֹאןּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,חָ ֵמ ׁשֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ַ
יש ֶעגְ לַ ת ָּבקָ ר ּ ְׁ
ִא ׁ
חָ ֵמ ׁש צֹאן עֲ שׂ ּויוֹ תַ .ר ִּבי דוֹ סָ א ּ ֶבן הַ ְר ִּכינָס אוֹ ֵמר ,חָ ֵמ ׁש ְרחֵ לוֹ ת ּגוֹ זְ זוֹ ת ָמנֶה
אשית הַ ּגֵ ז .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,חָ ֵמ ׁש ְרחֵ לוֹ ת ּגוֹ זְ זוֹ ת ָּכל
ופ ָרס ,חַ יָּבוֹ ת ְּב ֵר ִׁ
) ָמנֶה( ּ ְ
שר ְסלָ ִעים
יהודהֶ ׁ ,שהֵ ן ֶע ֶ ׂ
ׁ ֶשהֵ ן .וְ כַ ּ ָמה נוֹ ְתנִ ין לוֹ ִ ,מ ְׁשקַ ל חָ ֵמ ׁש ְסלָ ִעים ִּב ּ ָ
נו ּ ֶבגֶ ד קָ ָטןֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )דברים יח(,
ַּב ּגָ ִלילְ ,מלֻ ָּבן וְ לֹא צוֹ ִאיְּ ,כ ֵדי לַ עֲ ׁשוֹ ת ִמ ּ ֶמ ּ ּ
טורִ .ל ְּבנוֹ
ִּת ּ ֶתן לוֹ ֶ ׁ ,שיְ ּהֵ א בוֹ ְּכ ֵדי ַמ ּ ָתנָה .לֹא ִה ְס ּ ִפיק ִל ְּתנוֹ לוֹ ַעד ׁ ֶש ְּצבָ עוֹ ָ ּ ,פ ּ
אשית הַ ּגֵ ז .הַ לּ וֹ קֵ חַ ּגֵז
טור מֵ ֵר ִׁ
וְ לֹא צְ בָ עוֹ  ,חַ יָּב .הַ לּ וֹ קֵ חַ ּגֵז צֹאנוֹ ׁ ֶשל נ ְָכ ִריָ ּ ,פ ּ
יו לוֹ
צֹאנוֹ ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ ִ ,אם ִׁשיֵּר )הַ ּמוֹ כֵ ר( ,הַ ּמוֹ כֵ ר חַ יָּב .לֹא ִׁשיֵּר הַ לּ וֹ קֵ חַ חַ יָּב .הָ ּ
חופוֹ ת אֲ בָ ל לֹא ְלבָ נוֹ ת ,זְ כָ ִרים אֲבָ ל
חופוֹ ת ּ ְ
ולבָ נוֹ תָ ,מכַ ר לוֹ ְׁש ּ
ְׁשנֵי ִמינִ יןְׁ ,ש ּ
לֹא נְ קֵ בוֹ ת ,זֶה נוֹ ֵתן ְל ַעצְ מוֹ וְ זֶה נוֹ ֵתן ְל ַעצְ מוֹ :
רע"ב ) -ב( ושתי צאן  -אלמא תרתי מקרי
צאן :שנאמר חמש צאן עשויות  -שמעשות
את בעליהן ואומרות לו קום עשה מצוה
חדשה שלא היתה מצוה עליו בפחות מכן,
והיינו על כרחך ראשית הגז דכתיב ביה צאן
דמשמע מרובה ,דאילו בכור כתיב בכור שור,
דמשמע אפילו חד ,וכן מתנות ]כתיב[ אם שור
אם שה :מנה מנה ופרס  -כל אחד מנה
וחצי .ובציר מהכי לא חשיב גז ,שזו פחות
שבגיזות :בכל שהן  -לאו דוקא ,דבפחות
מששים סלעים לא מיחייב בראשית הגז .אלא
משום דר' דוסא יהיב שיעורא רבה ,קרי תנא
לשיעורא זוטא דרבנן כל שהן .והסלע משקלו
עשרים וארבע מעים ,ומשקל כל מעה ששה
עשר גרעיני שעורה :כמה הוא נותן לו -
הבא לחלק ראשית הגז שבידו ,לא יפחות לכל
כהן ממשקל חמש סלעים צמר :מלובן  -ולא
שיהיה חייב הישראל ללבנו ,אלא שיתן לו
שיעור מן הצמר הצואי דהיינו שאינו מלובן
עד שכשילבננו הכהן יעמוד על משקל חמש

סלעים צמר מלובן :כדי שיוכל לעשות ממנו
בגד קטן  -הראוי לשירות .ומאי ניהו ,אבנט.
מדסמך קרא אחר ראשית הגז מיד ,כי בו
בחר ה' אלהיך מכל שבטיך לעמוד לשרת,
שמעינן מינה דהכי קאמר ,תן לו מראשית גז
צאנך כדי שיוכל לעשות בגד לעמוד לשרת,
והקטן שבבגדים הראוי לשירות הוא אבנט
והוא נעשה מחמש סלעים צמר מלובן.
וראשית הגז אין לו שיעור מן התורה .ומדברי
סופרים שלא יפחות מאחד מששים .ואין חייב
בראשית הגז עד שיגזוז חמש צאן ,ותהיה גיזת
כל אחת מחמשתן אין פחות משתים עשרה
סלע ,שאם היתה גיזת אחת מהן פחות
משתים עשרה סלע אע"פ שחמשתן גוזזות
יותר מששים סלעים הרי זה פטור :עד
שצבעו  -בעליו קודם שנתנו :פטור  -מלתנו
עוד ,דקנייה בשינוי והוי ליה כמזיק מתנות
כהונה או שאכלן ,דפטור :ולא צבעו  -אין זה
שינוי ואכתי בעיניה הוא :הלוקח גז צאנו של
נכרי  -כשהוא מחובר לצאן ,פטור ,דגז צאנך
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חק לישראל – פרשת קרח יום ה'
כתיב ,והאי צאן לאו דידיה הוא ,ואצאן קפיד
רחמנא ולאו אגיזה דידיה :אם שייר המוכר
חייב  -דאמר ליה לוקח ,מתנה דכהן גבך
היא :ואם לאו הלוקח חייב  -דאמר ליה
מוכר ,מתנה דכהן לא זבני לך :שחופות  -לא

גמרא

שחורות ולא לבנות :זה נותן לעצמו  -הלוקח
נותן לעצמו על מה שלקח ,והמוכר נותן
לעצמו על מה ששייר אצלו .דגיזת הלבנות
טובה משל שחופות ,וכן זכרים ונקבות גיזת
הזכרים קשה והאי דנקבות רכיך:

– חולין דף קלח' ע"א

תנא לא שילבננו ויתננו לו אלא שילבננו כהן ויעמוד על חמש סלעים :כדי
לעשות בגד קטן :מנהני מילי אמר ר' יהושע בן לוי אמר קרא לעמוד
לשרת דבר שהוא ראוי לשירות מאי ניהו אבנט אימא מעיל תפשת מרובה
לא תפשת תפשת מועט תפשת ואימא כיפה של צמר דתניא כיפה של
צמר היתה מונחת בראש כהן גדול ועליה ציץ נתון לקיים מה שנאמר
ושמת אותו על פתיל תכלת אמר קרא הוא ובניו דבר השוה לאהרן ולבניו
אבנט נמי לא שוי הניחא למאן דאמר אבנטו של כ"ג לא זהו אבנטו של
כהן הדיוט שפיר אלא למאן דאמר זהו אבנטו של כהן הדיוט מאי איכא
למימר שם אבנט בעולם :לא הספיק ליתנו וכו' :איתמר גזז ומכר ראשונה
רב חסדא אמר חייב ר' נתן בר הושעיא אמר פטור רב חסדא אמר חייב
דהא גזז ר' נתן בר הושעיא אמר פטור בעידנא דקא מלא שיעורא בעינן
צאנך וליכא תנן הלוקח גז צאנו של עובד כוכבים פטור מראשית הגז הא
צאנו לגזוז חייב אמאי כל חד וחד בתר גיזה נפקא לה מרשותיה תרגמא
רב חסדא אליבא דר' נתן בר הושעיא כגון שהקנן לו כל שלשים יום:
רש"י על הגמרא
תנא  -הא דקתני מתניתין חמש סלעים
מלובן לא שיהא על ישראל מוטל ללבנו אלא
אשיעורא קפיד דליתיב ליה בהכרע
שכשיתלבן שיהא בו חמש סלעים ונפטרות כל
גיזים :אמר קרא לעמוד לשרת  -בתר
ראשית הגז כתיב כי בו בחר ה' מכל שבטיך
לעמוד לשרת :מאי ניהו אבנט  -שהוא קטן
שבבגדי כהונה וקים להו לרבנן שיכול לעשות
מחמש סלעים צמר שהרי אין כולו צמר אלא
כלאים הוא :תפשת מרובה לא תפשת -
ברייתא בתורת כהנים גבי זבה )ויקרא טו(
ימים רבים ימים שנים רבים שלשה או אינו
אלא רבים עשרה אמרת כל ששמעו מרובה
ושמעו מועט תפסת מרובה לא תפסת תפסת

מועט תפסת הואיל ולא פירש לך איזה מהן
יש לך לתפוס הראשון שבמשמע שאם לא
נתפוס אלא המרובה אני משיבך מהיכן אתה
ממעטו לזה המועט והלא אף הוא במשמע
כשתאמר אינה זבה בפחות מעשרה אני אומר
לך והלא אף שלשה במשמע וכשתאמר
בשלשה ואני משיבך אינו אלא עשרה אתה
אומר לי אף השלשה במשמע וגבי שירות נמי
תאמר אבנט ואני משיבך ואימא מעיל אתה
אומר לי והלא אף האבנט בכלל שירות
ומהיכן אתה ממעטו אבל כשתאמר אין פטור
אלא בכדי מעיל אני משיבך והלא אבנט ראוי
לשירות וקרא שירות הוא דכתיב :ואימא
כיפה של צמר  -שהיא מועטת מאבנט ואף
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היא בכלל שירות כדכתיב )שמות כח( על
פתיל תכלת ותכלת עמרא הוא :כיפה -
כובע קטן פלטרי"י :ושמת אותו  -בציץ:

זוהר

אמר קרא  -גבי שירות דראשית הגז :הוא
ובניו  -וציץ אינו בכהן הדיוט:

– קרח דף קעח' ע"א

הוא אֶ ת עֲ בוֹ ַדת אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד וְ גוֹ 'ִ .ר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח) ,ישעיה מ( הַ ּיוֹ ׁ ֵשב
וְ ָעבַ ד הַ ֵּלוִ י ּ
ְ
הוא ְל ִמ ְב ֵרי ָע ְל ָמא ,סָ ִליק
חוג הָ אָ ֶרץ וְ גוֹ 'ָ ּ .תא ֲחזֵיַּ ,כד ָּב ָעא ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ַעל ּ
יתא) .ס"א כד סליק ברעותא קמיה קודשא בריך הוא
יה ְּבאוֹ ַריְ ָ
יהּ ,ובָ ָרא לֵ ּ
עותא קַ ּ ֵמ ּ
ִּב ְר ּ ָ
תיב) ,משלי ח(
הוא ִד ְכ ִ
למברי עלמא אסתכל באורייתא וברא ליה( ּובָ ה ִא ְׁש ּ ַת ְכלַ ל .ה ֲָדא ּ
מוהָ  ,אַ ל
וכ ִתיב )משלי ח( וָ אֶ ְהיֶה אֶ צְ לוֹ אָ מוֹ ן .וְ הָ א ּ ְ
ַּבהֲ ִכינוֹ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָשם אָ נִ יְ ּ .
אוק ּ
אומן:
ִּת ְק ֵרי אָ מוֹ ן ,אֶ ָּלא ּ ָ
ַּכד אֲ ּ ֵתי ְל ִמ ְב ֵרי אָ ָדם ,וְ הָ א ִא ְּת ַמר ,אָ ְמ ָרה ּתוֹ ָרה וְ ִכי ְל ַמ ּגָ נָא ִא ְת ְק ִריאַ ת אֶ ֶרךְ
יה
צופָ א ִ ּדילֵ ּ
אַ ּ ַפיִ ם וְ ַרב חֶ סֶ דְּ .בהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדנ ִָפיק אָ ָדם ְל ָע ְל ָמא ,הֲ וָ ה זִ יו ּ ַפ ְר ּ
מוהָ ָ ּ .תא ֲחזֵי ,לָ א ִא ְתקַ ּיָים
ילא ּ ִ
ֵמ ֵע ָּ
וו ַ ּדח ֲִלין ִמ ּנֵיהּ ָּכל ִּב ְריָין ,וְ אוֹ ְק ּ
ומ ּ ַת ּ ָתא ,וַ הֲ ּ
ימו ְ ּדכ ָֹּלא ,וְ ִא ְתקַ ָ ּד ׁש
ָע ְל ָמא ,וְ לָ א ִא ְׁש ְּת ִליםַ ,עד הַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדנַפָ ק אָ ָדם ִּב ְׁש ִל ּ
ימו ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י,
ישא ְל ַמ ְל ָּכאְּ ,כ ֵדין ִא ְׁש ְּת ִל ּ
יוֹ ָמא ,וְ ִא ְת ְּתקָ ן ּ ֻכ ְר ְסיָיא קַ ִ ּד ׁ ָ
הו ָע ְל ִמין:
חו חֶ ְדוָ ון ְּבכֻ ְ ּל ּ
וְ ִא ְׁש ְּתכָ ּ
רוחֵ יהוֹ ן ְ ּד ׁ ֵש ִדין ְל ִא ְת ְּב ֵרי
ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדבָ ָעא יוֹ ָמא ְל ִא ְתקַ ְ ּד ׁ ָשא ,הֲווֹ נָפְ קֵ י ּ
יאו ,וְ ִא ְׁש ְּתאַ ר ָע ְל ָמא ְּכ ָמה ְ ּד ִא ְת ּ ְפגִ ים
ּג ּופָ א ִ ּד ְלהוֹ ן ,וְ ִא ְתקַ ָ ּד ׁש יוֹ ָמא ,וְ לָ א ִא ְת ְּב ִר ּ
יד ָתא )דף קע"ח ע"ב( וְ ִא ְסתֲ חָ ר )ס"א ואתחסר(ֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְתקָ ָ ּד ׁש ּו )עלמין( יִ שְׂ ָראֵ ל,
ֵמעֲ ִב ָ
חו לֵ יוָ אֵ י ִּב ְסטָ ר שְׂ ָמאלָ אַּ ,כד )ס"א כדין( ִא ְׁש ְּת ִלים
ימו ְּב ַד ְר ּגֵ יהוֹ ן ,וְ ִא ְׁש ְּתכָ ּ
וְ ִא ְׁש ְּת ִל ּ
ימא ְ ּד ָע ְל ָמאְּ ,ד ִמ ְּסטַ ר שְׂ ָמאלָ א:
הוא ּ ְפגִ ָ
הַ ּ
ימינָא ,וְ ָע ְל ָמא לָ א
וְ ַעל ָ ּדא ָּב ָעאן ְל ִא ְת ַד ְּכאָ ה לֵ יוָ אֵ יּ ,וכְ ֵדין כּ ָֹּלא ִא ְת ְּכ ִליל ִּב ִ
הוא
ִא ְת ּ ְפגִ יםְ ּ ,
הוא אַ ְׁש ִלים ִל ְס ַטר שְׂ ָמאלָ אּ .
הואּ .
ובגִ ין ָּכ ְך ְּכ ִתיב ,וְ ָעבַ ד הַ ֵּלוִ י ּ
הוא ִס ְט ָרא ְ ּדצָ פוֹ ןּ ְ ,ד ִא ְׁש ְּתאַ ר חָ סֵ ר ְּב ָע ְל ָמא,
ימו ְ ּד ָע ְל ָמא .וַ ֲא ִפילּ ּו הַ ּ
אַ ְׁש ִלים ִל ְפגִּ ּ
ְ
הוא ָע ְל ָמא .לֵ יוָ אָ ה ַּבאֲרוֹ נָא אַ ְׁש ִלים ְלכ ָֹּלאַ .מאי
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך
ַּכד ָּב ָרא ּ ְ
ּ
ימו ַעל
הוא ּ ְפגִ ּ
טולָ א ְ ּדהֲווֹ נ ְַטלֵ י ְּב ַמ ְׁש ְּכנָאִ ,א ְׁש ְּת ִלים ָּכל הַ ּ
הוא ָמ ּ
ַּבאֲ רוֹ נָאְּ .בהַ ּ
ימינָא.
הוא ִא ְת ְּכ ִליל ִּב ִ
הוא ְל ֵע ָּ
יְ ֵד ּ
ילא ִלשְׂ ָמאלָ אּ .
יהּ :
הוא ָ ּדא ַע ִּתיקָ א) .ס"א תא חזי ול"ג מן תו( ִא ְל ָמלֵ י ִ ּדינָא לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּב ָע ְל ָמא,
תו ּ
ּ ּ
יתא,
ָשא ְּבאוֹ ַריְ ָ
לון ְּבנֵי נ ׁ ָ
ימ ּ ָ
ָשא ְמהֵ ְ
לָ א הֲ ווֹ י ְַד ֵעי ְּבנֵי נ ׁ ָ
נותא ִע ָּלאָ ה ,וְ לָ א יִ ְׁש ּ ַת ְ ּד ּ
קודי אוֹ ַריְ ָ
ימו ּ ִפ ּ ּ ֵ
ימותא ְ ּדיִ ְׁש ְּתכַ ח ְּב ָע ְל ָמא ְלגַ ּ ֵבי
ולחָ נָא ְׁשלֵ ּ ָ
יתאּ ,פ ּ ְ
וְ לָ א יִ ְתקַ יְ ּ
יה .הֲ וִ י אוֹ מֵ ר ָ ּדא לֵ יוָ אָ ה:
ישאַ ,מאן ָע ִביד לֵ ּ
ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא
הוא הָ ֱאל ִֹהיםּ .
הואְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )דברים ד( ִּכי יְ ָי ּ
תו וְ ָעבַ ד הַ ֵּלוִ י ּ
וְ ּ
הוא:
אַ ְׁש ִלים ְׁשלֵ ּ ָ
ימותאְ ,ל ֶמי ֱהוִ י כּ ָֹּלא חַ דּ .
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חק לישראל – פרשת קרח יום ה'
יטא ְלקַ ְּבלָ א ִל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,שיר השירים ב( שְׂ מֹאלוֹ
ּ ְפ ִׁש ָ
ימותא .הֲ וִ י אוֹ ֵמר
ווגָ א ַּכח ֲָדאַ .מאן ִא ְּת ַער ְר ִח ּ ָ
ּ ַתחַ ת ְלר ִׁ
ֹאשיְּ ,בגִ ין ְלחַ ְּב ָרא זִ ּ ּ
הוא ְּכ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ס"א תו הוא דא עתיקא כמה דאת אמר כי יי
תו ּ
הואּ ּ .
ּ
ְ
הוא ְל ַת ּ ָתא.
הוא ָע ָ ׂ
נו ַע ּמוֹ ְּ .בגִ ין ָּכך ּ
נו וְ לֹא ֲאנ ְַח ּ
ש ּ
הוא האלהים( )תהלים ק( ּ
הוא ֱאל ִֹהים:
הוא ְל ֵע ָּ
הוא סָ ִתיםּ .
הוא ִא ְת ּגַ ְליָיאּ .
ילאּ .
ּ
ְ
הוא ְלאַ נְ הָ ָרא ְל ִסיה ֲָראִּ ,כנְ הוֹ ָרא ְ ּד ִׁש ְמ ׁ ָשא.
זַמין ּ ְ
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרִ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה ל( וְ הָ יָה
ּונְ הוֹ ָרא ְ ּד ִׁש ְמ ׁ ָשא יְ הֵ א ַעל חַ ד ׁ ֶשבַ ע זִ ְמנִ ין .הֲ ָדא ּ
ְ
ְ
ירחֵ ך לֹא
וכ ִתיב )ישעיה ס( לֹא ָיבֹא עוֹ ד ִׁש ְמ ׁ ֵשך וִ ֵ
אוֹ ר הַ ְ ּלבָ נָה ְּכאוֹ ר הֲחַ ּ ָמה וְ גוֹ 'ְ ּ .
ְ
וכ ִתיב )ישעיה ס( לֹא יִ ְהיֶה ָּלך עוֹ ד הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ גוֹ ':
יֵאָ סֵ ףְ ּ .
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק י'
)ה( האומר איני יורד לפני התיבה מפני שבגדי צבועים אף בלבנים לא יעבור באותה
תפלה אמר איני עובר מפני שיש ברגלי סנדל אף יחף לא יעבור:
)ו( מי שנסתפק לו אם התפלל אם לא התפלל אינו חוזר ומתפלל אלא אם כן מתפלל
תפלה זו על דעת שהיא נדבה שאם רצה יחיד להתפלל כל היום תפלת נדבה יתפלל
מי שהיה עומד בתפלה ונזכר שכבר התפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה ואם היתה
תפלת ערבית אינו פוסק שלא התפלל אותה מתחילה אלא על דעת שאינה חובה:
)ז( מי שטעה והתפלל של חול בשבת לא יצא ואם נזכר והוא בתוך התפלה גומר ברכה
שהתחיל בה וחוזר ומתפלל של שבת במה דברים אמורים בערבית או בשחרית או
במנחה אבל במוסף פוסק אפילו באמצע הברכה וכן אם השלים תפלה של חול על
דעת שהוא מוסף חוזר ומתפלל מוסף אחד שבת ואחד יום טוב ואחד ראש חדש:

ð"òì

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