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חק לישראל – פרשת במדבר יום ב'
תורה -

במדבר פרק א'

יהודה נ ְַח ׁשוֹ ן ּ ֶבן ַע ּ ִמינ ָָדב:
יהודה נ ְַח ׁשוֹ ן ּ ֶבן ַע ּ ִמינ ָָדב) :ז( ִל ּ ָ
)ז( ִל ּ ָ
צוער:
ששׂ כָ ר נְ ַתנְ אֵ ל ּ ֶבן ּ ָ
צוער) :ח( ְליִ ּ ָ ׂ
נְתנְ אֵ ל ּ ֶבן ּ ָ
ששׂ כָ ר ַ
)ח( ְליִ ּ ָ ׂ

)ט( ִלזְ ּ
בולֻ ן א ֱִליאָ ב ּ ֶבן חֵ לֹן:
בולֻ ן א ֱִליאָ ב ּ ֶבן חֵ לֹן) :ט( ִלזְ ּ
)י(

)ז( ִליהו ָּדה נ ְַח ׁשוֹ ן ַּבר ַע ּ ִמינ ָָדב:
)ח( ְליִ ּ ָשֹשכָ ר נְ ַתנְ אֵ ל ַּבר צו ָּער:

)ט( ִלזְ בוּלֻ ן א ֱִליאָ ב ַּבר חֵ לֹן:

הצור:
יהוד ִל ְמנ ּ ׁ ֶ
אֱל ׁ ָ
ִל ְבנֵי יוֹ סֵ ף ְלאֶ פְ ַריִ ם ִ
ַשה ּגַ ְמ ִליאֵ ל ּ ֶבן ּ ְפ ָד ּ
יש ָמע ּ ֶבן ַע ּ ִמ ּ

הצור:
יהוד ִל ְמנ ּ ׁ ֶ
ַשה ּגַ ְמ ִליאֵ ל ּ ֶבן ּ ְפ ָד ּ
ִל ְבנֵי יוֹ סֵ ף ְלאֶ ְפ ַריִ ם א ֱִלי ׁ ָש ָמע ּ ֶבן ַע ּ ִמ ּ

)י(

)י( ִל ְבנֵי יוֹ סֵ ף ְלאֶ ְפ ַריִ ם

ַשה ּגַ ְמ ִליאֵ ל ַּבר ּ ְפ ָדהצוּר:
יש ָמע ַּבר ַע ּ ִמיהוּד ִל ְמנ ּ ׁ ֶ
א ֱִל ׁ ָ

נביא

– הושע פרק ב' ז'-י'

ישה הוֹ ָר ָתם ִּכי אָ ְמ ָרה אֵ ְלכָ ה אַ ח ֲֵרי ְמאַ הֲבַ י נ ְֹתנֵי לַ ְח ִמי
ָנְתה ִא ּ ָמם ה ִֹב ׁ ָ
)ז( ִּכי ז ָ
קויָי) :ז( ארי טעת כנישתהון בתר נביי שקרא בהיתו מלפיהון
ומ ַ
ּ ֵ
ימי צַ ְמ ִרי ּופִ ְׁש ִּתי ׁ ַש ְמנִ י וְ ִׁש ּ ּ
ארי אמרה אהך בתר עממיא רחמי מספקי מיכלי ומשתי כסות מילא ובוץ משח כל פרנוסי:

ונְתיבוֹ ֶתיהָ לֹא ִת ְמצָ א:
לָ כֵ ן ִהנְ נִ י ָ ׂש ְך אֶ ת ַ ּד ְר ּ ֵכ ְך ַּב ִּס ִירים וְ גָ ַד ְר ִּתי אֶ ת גְּ ֵד ָר ּה ּ ִ

)ח(
)ח( בכן הא אנא מקלקל ית אורחתיך כמא דסיגין בכוביא ואפסוק כמא דמפסקין בכתליא ושבילהא לא
תשכח:

וב ְק ׁ ָש ַתם וְ לֹא ִת ְמצָ א וְ אָ ְמ ָרה אֵ ְלכָ ה
)ט( וְ ִר ְ ּדפָ ה אֶ ת ְמאַ הֲבֶ יהָ וְ לֹא ַת ּ ִׂשיג אֹ ָתם ּ ִ
תה) :ט( ותרדף שלם עם עממיא רחמהא
אשוֹ ן ִּכי טוֹ ב ִלי אָ ז ֵמ ָע ּ ָ
ישי הָ ִר ׁ
וְ אָ ׁש ּובָ ה אֶ ל ִא ִׁ
ולא תדבק יתהון ותבעי סעיד ולא תשכח ותימר אהך ואתוב לפולחן רבוני קדמאה ארי טב ליכד הויתי
פלחא קדמוהי מכען לא אפלח לטעותא:

יתי
)י( וְ ִהיא לֹא י ְָד ָעה ִּכי אָ ֹנ ִכי נ ַָת ִּתי לָ ּה הַ ָ ּדגָ ן וְ הַ ִּתירוֹ ׁש וְ הַ יִ ּצְ הָ ר וְ כֶ סֶ ף ִה ְר ּ ֵב ִ
ב ַעל) :י( ואינון לא ידעין ארי אנא ברכית להון עבורא וחמרא ומשחא וכספא
לָ ּה וְ זָהָ ב ָעשׂ ּו לַ ָּ
אסגיתי להון ודהבא מניה עבדו לטעותא:

רש"י
)ז( אמם  -כנסיה שלהם .הובישה הורתם -
בהיתו מלפיהון החכמים המורים להם
הוראות בושים מפני עמי הארץ אומרים להם
לא תגנובו והם גונבים לא תלוו ברבית והם
מלווים .אחרי מאהבי  -בדרכי העכו"ם:
)ח( הנני שך  -לשון סגירה כמו הסר משוכתו
)ישעיה ה( כמשוכת חדק )משלי טו( .את
דרכך  -דרכים ושבילים שאת הולכת בהם:

כתובים

)ט( ורדפה  -ממשקלות לשון כבד הוא זה
כמו )משלי יב( ומרדף רקים פורקציי"ר
בלע"ז כלומר תחזור אחריהם ולא תשיגם.
את מאהביה  -מצרים ואשור ולא תוכלי
לבקש מהם עזרה .ובקשתם  -ובקשה אותם:
)י( לא ידעה  -לא שמה אל לבה והראית
עצמה כלא יודעת .וכסף הרביתי לה וזהב -
והם עשאוהו לבעל:

 -משלי פרק ל' יד'-יז'

ומאֲ כָ לוֹ ת ְמ ַת ְ ּלע ָֹתיו לֶ ֱא ֹכל עֲ נִ יִ ּים ֵמאֶ ֶרץ וְ אֶ ְביוֹ נִ ים
)יד( ּדוֹ ר ח ֲָרבוֹ ת ִׁש ּנָיו ּ ַ
מאָ ָדם) :יד( דרא דספסרי אינון שינוי וחריפי אנון ניבוי למיכל מסכני מארעא ולעליבי מן בני נשא:
ֵ
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רו
לוקָ ה ְׁש ּ ֵתי בָ נוֹ ת הַ ב הַ ב ׁ ָשלוֹ ׁש הֵ ּנָה לֹא ִתשְׂ ַּב ְענָה אַ ְר ַּבע לֹא אָ ְמ ּ
)טו( לַ עֲ ּ
הוֹ ן) :טו( לעלוקא תרתין בנין הב הב תלת אינון דלא שבען וארבע דלא אמרן מסתא:
מ ָרה הוֹ ן) :טז( שיול ואחדת
)טז( ְׁשאוֹ ל וְ עֹצֶ ר ָרחַ ם אֶ ֶרץ לֹא ָ ׂשבְ ָעה ּ ַמיִ ם וְ אֵ ׁש לֹא אָ ְ
רחמי וארעא לא שבעא מיא ונורא לא אמרה מסתא:

בוז ִל ְ ּ
ָשר:
לוהָ ְבנֵי נ ׁ ֶ
ֹאכ ּ
רוהָ ע ְֹרבֵ י נַחַ ל וְ י ְ
יקהַ ת אֵ ם יִ ְ ּק ּ
ַעיִ ן ִּת ְל ַעג ְלאָ ב וְ ָת ּ

)יז(
עינא דמצריא לאב ושיטא קשישותא דאמא נחצוניה עורבי דנחלא ויסמון יתיה בני נשרא:

)יז(

רש"י
)יד( דור חרבות שיניו  -החיצונו' .מתלעותיו
שניו הפנימיות .ומאכלות  -סכיני':
)טו( לעלוקה  -מנחם פתר לעלוקה
כמשמעו למדנו שהוא ערבי והפותרים
אומרים שהוא לשון שאול ומורד וכן במדרש
תהלים למדנו כן שפותר שתי בנות גן עדן
וגיהנם זו אומרת תנו לי צדיקי' וזו אומרת
תנו לי רשעי' .ארבע לא אמרו הון  -הרבה
יש לנו:
)טז( ועוצר רחם  -תשמיש:

משנה

)יז( ליקהת אם  -לקמטי' הנקבצי' ונקהין
בפני אמו לשון יקהת עמים )בראשית מט(
קבוצת עמים והיו"ד יסוד כמו יפעת ויעלת
חן .יקרוה  -לשון תנקר נקרת הצור )שמות
לג( פוריי"ר בלעז יבא העורב שהוא אכזרי
על בניו ויקרוה ולא יאכלנה ולא יהנה בה
ויבא נשר שהוא רחמני על בניו ויאכלנה
ויהנה בה ,העורב אכזרי הוא כמו שנאמ'
)תהלים קמז( לבני עורב אשר יקראו ,והנשר
רחמני שנאמר ישאהו על אברתו )דברי' לב(:

 -עירובין פרק י'

זוגַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמרְׁ ,שנַיִ ם ְׁשנַיִ םַּ .ב ֶמה
זוג ּ
)א( הַ ּמוֹ צֵ א ְת ִפ ִ ּליןַ ,מ ְכנִ יסָ ן ּ
טורְ .מצָ אָ ן צְ בָ ִתים אוֹ ְכ ִריכוֹ ת,
ִּ
ְדבָ ִרים
אֲמוריםַּ ,ביְ ׁ ָשנוֹ ת ,אֲ בָ ל ַּבח ֲָד ׁשוֹ תָ ּ ,פ ּ
ְ
ְ
ומ ִביאָ ןּ .ובַ ּ ָס ָּכנָהְ ,מכַ ּ ָסן וְ הוֹ לֵ ך לוֹ :
ַמ ְח ִׁשיך עֲ לֵ יהֶ ן ּ ְ
רע"ב ) -א( המוצא תפלין  -בשדה במקום
שאינן משתמרים :זוג זוג  -אחד בראש ואחד
בזרוע כדרך שלובשן בחול ,והיינו זוג ,וחוזר
תמיד ומכניס זוג זוג עד שיכניס את כולן.
קסבר שבת זמן תפילין הוא אלא שחכמים
גזרו עליהן גזירה שמא תפסק רצועה ויביאם
בידו ,ואם ילבש יותר מזוג איכא בל תוסיף
ואתי איסור בל תוסיף ומשוי להו עליה
כמשאוי .ורבן גמליאל סבר שבת לאו זמן
תפילין הוא ,והיינו טעמא דשרו ליה רבנן
בהצלה משום דתכשיט הוא ,הילכך מכניסן
שני זוגות שני זוגות ,דשני זוגות הוי תכשיט
לפי ששנינו מקום יש בראש להניח בו שני
תפילין ,וכל כמה דהוי תכשיט שרי .ומשום

בל תוסיף ליכא הכא ,דאין כאן מצות תפילין
כלל אלא כשאר מלבוש דעלמא .ואין הלכה
כרבן גמליאל :בישנות  -שניכר הקשר ,דודאי
תפילין הן ויש בהן קדושה ואסור להניחן
במקום בזיון .אבל בחדשות אין מחללין שבת
עליהן להכינסן ,דילמא קמיע בעלמא נינהו,
ואין קדושה אלא בעשויין כהלכתן לשמן:
צבותים  -קשורים כל זוג וזוג לעצמו:
כרוכים  -הרבה ביחד :מחשיך עליהן -
יושב ומשמרם שם עד שתחשך ,ומשחשיכה
מכניסן כולם ביחד .וכגון זהם מרובים שאם
יביאם זוג זוג לא תכלה הבאתם קודם
הלילה ,שאם הם בענין שתכלה הכנסתן לבית
קודם הלילה ,שאם הם בענין שתכלה
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הכנסתן לבית קודם הלילה מכניסן זוג זוג
כדאמרן :ובסכנה  -שגזרו שמד שלא להניח
תפילין .ומתניתין חסורי מחסרא והכי קתני,

במה דברים אמורים בסכנה של שמד ,אבל
אם מתיירא לשהות שם מפני הלסטים,
מוליכן פחות פחות מארבע אמות:

יע לֶ חָ צֵ ר
)ב( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,נוֹ ְתנָן לַ חֲבֵ רוֹ  ,וַ חֲבֵ רוֹ לַ חֲבֵ רוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ּ ַמגִּ ַ
הודה
הַ ִחיצוֹ נָה .וְ כֵ ן ְּבנוֹ  ,נוֹ ְתנוֹ לַ חֲבֵ רוֹ  ,וַ חֲבֵ רוֹ לַ חֲבֵ רוֹ  ,אֲ ִפלּ ּו ֵמאָ הַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רו לוֹ ,
חום .אָ ְמ ּ
חוץ לַ ְּת ּ
אוֹ ֵמר ,נוֹ ֵתן אָ ָדם חָ ִבית לַ חֲבֵ רוֹ  ,וַ חֲבֵ רוֹ לַ חֲבֵ רוֹ  ,א ֲִפלּ ּו ּ
לֹא ְתהַ ֵּל ְך זוֹ יוֹ ֵתר ֵמ ַרגְ לֵ י ְב ָעלֶ יהָ :
רע"ב ) -ב( ר' שמעון אומר נותנן לחברו
 ואינו מוליכן פחות ]פחות[ מארבע אמותכשמתיירא מפני לסטים ,גזירה שמא יעבירם
מתחילת ארבע לסוף ארבע .והלכה כר'
שמעון :וכן בנו  -שילדתו אמו בשדה בשבת:
נותנו לחברו  -והא עדיפא מלטלטלו פחות
פחות מארב אמות :אפילו חוץ לתחום -
בחבית של הפקר מיירי  -דאי יש לה בעלים,
הא קיימא לן הבהמה והכלים כרגלי

הבעלים .וסבר ר' יהודה נכסי הפקר לא קנו
שביתה :אמרו לו  -ר' יוחנן בן נורי הוא
דאמר לה ,דשמעינן ליה נכסי הפקר קונין
שביתה במקומן :לא תהלך זו יותר מרגלי
בעליה  -כלומר אם היו לה בעלים ולא
עירבו לא היתה מהלכת אלא אלפים אמה,
השתא נמי לא תלך אלא אלפים אמה ממקום
שביתתה .והלכה כר' יהודה:

נִת ּגַ ְל ּגַ ל הַ ּ ֵספֶ ר ִמיָדוֹ ּ ,גוֹ ְללוֹ אֶ צְ לוֹ  .הָ יָה
)ג( הָ יָה קוֹ ֵרא בַ ּ ֵספֶ ר ַעל הָ ִא ְסקֻ ּ ָפהְ ,
ש ָרה ְטפָ ִחים,
יע לַ עֲ ָ ׂ
נִת ּגַ ְל ּגָ ל הַ ּ ֵספֶ ר ִמיָדוֹ ַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא הַ גִּ ַ
ֹאש הַ ּגַ ג וְ ְ
קוֹ ֵרא בְ ר ׁ
הודה אוֹ מֵ ר,
ש ָרה ְטפָ ִחים ,הוֹ ְפכוֹ ַעל הַ ְּכ ָתבַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
יע לַ עֲ ָ ׂ
ּגוֹ ְללוֹ אֶ צְ לוֹ ִ .מ ּ ׁ ֶש ִהגִּ ַ
אֲ ִפלּ ּו אֵ ין ְמסֻ ָּלק ִמן הָ אָ ֶרץ אֶ ָּלא ִכ ְמלֹא ַמחַ טּ ,גוֹ ְללוֹ אֶ צְ לוֹ ַ ,ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר
בות עוֹ ֵמד ִּב ְפנֵי
ילו בָ אָ ֶרץ ַעצְ מוֹ ּגוֹ ְללוֹ אֶ צְ לוֹ ֶ ׁ ,שאֵ ין ְל ָך ָדבָ ר ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
אֲ ִפ ּ
ִכ ְתבֵ י הַ ּק ֶֹד ׁש:
רע"ב ) -ג( הקורא בספר  -כל ספרים
שלהם היו נגללים כספר תורה שלנו:
האסקופה  -כעין אצטבא שלפני פתח הבית,
וכרמלית היא :גוללו אצלו  -הואיל וראשו
אחד בידו :לעשרה טפחים  -התחתונים
הסמוכים לקרקע של רשות הרבים ,דאם אין
אגדו בידו הוי איסור דאורייתא ,וגזרינן אגדו
בידו אטו שאין אגדו בידו .ובגמרא פריך והא
לא נח ,כלומר אף על פי שהגיע לעשרה
טפחים התחתונים אין כאן איסורא דאורייתא
אפילו לא היה אגדו בידו שהרי לא נח ברשות
הרבים ,ומשני ,כגון שהיה שם כותל משופע
ונח הספר על בליטת הכותל של עשרה
טפחים התחתונים דהוי כאילו נח ברשות
הרבים ,ואם לא היה אגדו בידו הוי חיובא
דאורייתא אם היה מביאו אצלו .ומתניתין

חסורי מחסרא והכי קתני ,הגיע לעשרה
טפחים מן הארץ הופכו על הכתב במה
דברים אמורים בכותל משופע דנח אבל
בכותל שאינו משופע גוללו אצלו דברי ר'
יהודה שרבי יהודה אומר אפילו אינו מסולק
מן הארץ אלא מלא החוט גוללו אצלו דבעינן
הנחה על גבי משהו :הופכו על הכתב -
האותיות כלפי הכותל ,שלא יהא מוטל כל כך
בבזיון ,ומניחו שם עד שתחשך :דבר משום
שבות  -כגון זה שאגדו בידו וליכא כי אם
שבות דרבנן אם בא לגוללו אצלו ,שאין חייב
מן התורה אלא אם כן יצא הספר כולו מידו
ונח ברשות הרבים ובא לעקרו מרשות הרבים
ולהניחו ברשות היחיד .ואין הלכה כר'
שמעון:
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נו בַ ּ ׁ ַש ָּבת .עוֹ מֵ ד אָ ָדם ִּב ְר ׁש ּות
)ד( זִ יז ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵי חַ לּ וֹ ן ,נוֹ ְתנִ ין ָעלָ יו וְ נוֹ ְט ִלין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ומ ַט ְלטֵ ל ִּב ְר ׁש ּות הַ י ִָחיד,
ומ ַט ְלטֵ ל ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּביםִּ ,ב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ּ ְ
הַ י ִָחיד ּ ְ
חוץ ֵמאַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת:
ִּ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ צִ יא ּ
רע"ב ) -ד( זיז  -אבן או עץ הבולט מן
הכותל על אויר רשות הרבים גבוה עשרה
טפחים מקרקע של רשות הרבים :נותנין
עליו  -בני עליה ,ונוטלים ממנו ,שאויר
רשות הרבים אינה הולכת אלא עד עשרה.
ודוקא כלים הנשברים כגון כוסות וצלוחיות
הוא דנותנים עליו .אבל כלים שאינם נשברים

לא ,דלמא נפלו ברשות הרבים ואתי
לאתויינהו :עומד אדם ברשות היחיד  -בבית
או על הגג ,ונוטל חפץ כאן ומניח כאן
ברשות הרבים .ואע"פ שאין ראשו ורובו
עומד ברשות הרבים במקום החפץ ,ולא
גזרינן שמא יביאנו אצלו :ובלבד שלא יוציאנו
 -מארבע אמותיו שהיה מונח בו:

)ה( לֹא יַעֲ מוֹ ד אָ ָדם ִּב ְר ׁש ּות הַ י ִָחיד וְ י ְַׁש ִּתין ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּביםִּ ,ב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים
נִתלַ ׁש ֻר ּקוֹ
הודה אוֹ ֵמר ,אַ ף ִמ ּ ׁ ֶש ּ ְ
וְ י ְַׁש ִּתין ִּב ְר ׁש ּות הַ י ִָחיד ,וְ כֵ ן לֹא יָרוֹ קַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ְּב ִפיו ,לֹא יְ הַ ֵּל ְך אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ַעד ׁ ֶשיָרוֹ ק:
רע"ב ) -ה( וישתין ברשות הרבים -
דמפיק מרשות היחיד לרשות הרבים .ואם
השתין חייב חטאת ,ואף על גב דבעינן
עקירה מעל גבי מקום שיש בו ארבעה על

ארבעה ,השתן וכן הרוק הוו כמונחים במקום
שיש בו ארבעה על ארבעה :משנתלש רוקו -
והוא שנתעגל ונתהפך בפיו .ואין הלכה כרבי
יהודה:

)ו( לֹא יַעֲ מוֹ ד אָ ָדם ִּב ְר ׁש ּות הַ י ִָחיד וְ יִ ְׁש ּ ֶתה ִב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּביםִּ ,ב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים
הוא ׁשוֹ תֶ ה.
וְ יִ ְׁש ּ ֶתה בִ ְר ׁש ּות הַ י ִָחיד ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ִה ְכנִ יס ר ׁ
ֹאשוֹ וְ ֻרבּ וֹ ִל ְמקוֹ ם ׁ ֶש ּ
ומן הַ ִּצ ּנוֹ רִ ,מ ָּכל
וְ כֵ ן ַּב ּגַ ת .קוֹ לֵ ט אָ ָדם ִמן הַ ּ ַמזְ חֵ ילָ ה ְל ַמ ּ ָטה ֵמעֲ ׁ ָש ָרה ְטפָ ִחיםִ ּ .
ָמקוֹ ם ׁשוֹ ֶתה:
רע"ב ) -ו( וישתה ברשות הרבים  -והני
מילי בכלים שהם צריכין לו ,דגזרינן דלמא
אתי לאתויינהו ,אבל בכלים שאין צריכין לו
מותר ,ואפילו לא הכניס ראשו ורובו ברשות
הרבים :וכן בגת  -לענין מעשר ,שאם הכניס
ראשו ורובו בגת שותה בלא מעשר ,דהוי
שתיית עראי .וחוץ לגת אינו רשאי לשתות
בלא מעשר דהוי שתיית קבע :קולט  -תופס,
כלומר מקבל מן המים הנזחלין ושותה:
המזחילה  -כמין בנין מדרון עשוי סמוך
לכותל שזוחלין בו המים .ולהכי נקרא
מזחילה שכל דבר המהלך ורוחש על גבי
הכותל או על גבי קרקע נקרא זוחל כמה
דאת אמר )דברים לב( זוחלי עפר :למטה

מעשרה טפחים  -גרסינן .והכי קאמר,
עומד אדם ברשות הרבים וקולט בכלי למטה
מעשרה טפחים מן המים היורדין מן
המזחילה  -וקולט דוקא ,כדמפרש בגמרא,
אבל לא יצרף ויחבר פיו או הכלי למזחילה
שהיא בפחות משלשה סמוך לגג ,ואע"פ
שהיא למטה מעשרה ,מכל מקום הואיל
ומוטלת לאורך הכותל ובתוך שלשה לגג הויא
כגג והוי כמוציא מן הגג שהוא רשות היחיד
לרשות הרבים :ומן הצנור מכל מקום -
כלומר בין קולט בין מצרף ,משום דצנור
לעולם בולט הוא ויוצר לרשות הרבים -
ובגמרא מוקי לה כשאין בצנור ארבעה על
ארבעה שאינו חולק רשות לעצמו:

ש ָרה ְטפָ ִחים ,חַ לּ וֹ ן ׁ ֶש ַעל ּגַ ָּביו
)ז( בּ וֹ ר ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,וְ חֻ ְליָתוֹ גְ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,חַ לּ וֹ ן
נו בַ ּ ׁ ַש ָּבת .אַ ְׁש ּ ָפה בִ ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים גְּ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
ְמ ַמ ְל ִאין הֵ ֶ
ימ ּ ּ
ׁ ֶש ַעל ּגַ ָּב ּה ׁשוֹ ְפ ִכין ְלתוֹ כָ ּה ַמיִ ם ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
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רע"ב ) -ז( וחוליתו עשרה ,חלון שעל גבה
ממלאין ממנה  -כיון דחולייתו שהיא השפה
אשר סביבותיה גבוהה עשרה טפחים,
וקיימא לן דאין רשות הרבים למעלה מעשרה
טפחים ,אלא מקום פטור ,לפיכך ממלאין
מחלון שעל גבה בשבת ,דהוו מוציאין מרשות
היחיד לרשות היחיד דרך מקום פטור .ואפילו
הבור מופלגת מן הכותל של חלון ארבעה
טפחים ,ממלאין ממנה ,שאין כאן רשות
הרבים מפסקת מן הבור לחלון בשעה

שממלאין מים אלא מקום פטור בלבד :וכן
אשפה ברשות הרבים גבוהה עשרה טפחים
 רשות היחיד היא ,ולא חיישינן שמא תנטלאשפה ותעמוד על פחות מעשרה ואתי
למשרי( כדמעיקרא .ודוקא באשפה של רבים
שאינה עשויה להפנות ,אבל אשפה של יחיד
העשויה להפנות אין זורקין לה בשבת,
דחיישינן דלמא מפנה לה והויא לה רשות
הרבים:

הוא ֵמסֵ ְך ַעל הָ אָ ֶרץִ ,אם אֵ ין נוֹ פוֹ ּגָ בוֹ ַּה ִמן הָ אָ ֶרץ ְׁשל ׁ ָֹשה ְטפָ ִחים,
)ח( ִאילָ ן ׁ ֶש ּ
ֵשב עֲ לֵ יהֶ ן.
ְמ ַט ְל ְט ִלין ּ ַת ְח ּ ָתיוָ ׁ .ש ָר ׁ ָשיו גְּ בוֹ ִהין ִמן הָ אָ ֶרץ ְׁשל ׁ ָֹשה ְטפָ ִחים ,לֹא י ׁ ֵ
ומחֲצָ לוֹ ת ,אֵ ין נוֹ עֲ ִלין ָּבהֶ ן ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן
הַ ֶ ּדלֶ ת ְׁש ַּב ּמֻ ְקצֶ ה וַ ח ֲָד ִקים ׁ ֶש ַּב ּ ִפ ְרצָ ה ּ ַ
גְּ בוֹ ִהים ִמן הָ אָ ֶרץ:

רע"ב ) -ח( שהוא מיסך  -שנופו נוטה
למטה מכל צדדיו סביב :מטלטלין תחתיו -
דכיון דאין נופו גבוה מן הארץ שלשה טפחים
הוי להו כלבודים לארץ ונמצאו כמחיצות,
לפיכך מותר לטלטל תחתיו ,ומכל מקום
צריך למלאות אותו אויר שבין הנוף לארץ
בתבן וקש וכיוצא בו ,ולקשור הנופות שלא
יזיזם הרוח ,דכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד
ברוח מצויה אינה מחיצה .ואין מטלטלין בו
אלא בבית סאתים שהם שבעים אמ ושירים,
שכל מחיצה שתשמישה לאויר כלומר לשמור
אויר השדות והכרמים ולא לדור בה אין
מטלטלין בה אלא בבית סאתים :לא ישב

עליהן  -שאסור להשתמש באילן ,גזירה שמא
יתלוש .ואי לא גביהי שלשה הרי הן כקרקע
ומותר לישב עליהן :הדלת שבמוקצה -
רחבה שאחורי הבתים ,והדלת שלה אינה
קבועה בציר כשאר דלתות אלא זקופה כנגד
הפתח וכשהוא פותח מטיל הדלת על הארץ:
וחדקים  -קוצים שהתקינן כדי לסתום בהם
פרצה :וכן מחצלות של קנים  -כל אלו אינם
קשורין ואין קבועין במקומן אלא כשבאין
לפתוח מטילין אותן על הארץ ,לפיכך אין
נועלין בהם ,דמחזי כבנין .אלא אם כן
גבוהים מן הארץ ,דאז לא מיחזי כבנין
ונועלין בהן:

)ט( לֹא יַעֲ מוֹ ד אָ ָדם ִּב ְר ׁש ּות הַ י ִָחיד וְ יִ ְפ ּ ַתח ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּביםִּ ,ב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים
ש ָרה ְטפָ ִחיםִּ ,ד ְב ֵרי
וְ יִ ְפ ּ ַתח ִּב ְר ׁש ּות הַ י ִָחיד ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ָע ָ ׂשה ְמ ִחיצָ ה גְ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
יו
רו לוֹ ַ ,מעֲ ֶ ׂשה ְב ׁש ּוק ׁ ֶשל ּ ַפ ּ ָט ִמין ׁ ֶשהָ יָה ִב ּ ׁ ָ
ירושלַ יִ םֶ ׁ ,שהָ ּ
ַר ִּבי ֵמ ִאיר .אָ ְמ ּ
יחין אֶ ת הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ְּבחַ לּ וֹ ן ׁ ֶש ַעל ּגַ ֵּבי הַ ּ ֶפ ַתחַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרׁ ,ש ּוק
ומנִּ ִ
נוֹ עֲ ִלין ּ ַ
ׁ ֶשל צַ ּ ָמ ִרים הָ יָה:
רע"ב ) -ט( לא יעמוד אדם ברשות היחיד
 ויטול מפתח המונח ברשות הרבים ויפתחבו פתח החנות המונח ברשות הרבים ,ואע"פ
שאין ממקום המפתח עד הפתח ארבע
אמות ,גזירה שמא יכניס המפתח אצלו :אלא
אם כן עשו לו מחיצה  -ויעמוד בתוכה
ויפתח וינעול :אמרו לו והלא מעשה בשוק

של פטמין  -שמעוה רבנן לר' מאיר דכי
היכי דאמר לא יעמוד ברשות היחיד יפתח
ברשות הרבים וכו' הכי נמי קאמר לא יעמוד
אדם בכרמלית ויפתח ברשות היחיד ,ברשות
היחיד ויפתח בכרמלית .ומשום הכי קא
מותבי ליה משוק של פטמים שהיה בירושלים
דכרמלית היא כיון שדלתותיה נעולות בלילה
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לא מקריא רשות הרבים ,והחלון שמניחין בו
המפתח היה רשות היחיד והיו עומדין
בכרמלית ופותחין ברשות היחיד :פטמין -

טבחים שמפטמים בהמות לשחוט .ואין
הלכה כרבי מאיר לא ברשות הרבים ולא
בכרמלית :של צמרים  -מוכרי צמר:

ֹאשוֹ גְ לֻ ְס ְט ָראַ ,ר ִּבי א ֱִליעֶ זֶר אוֹ סֵ ר ,וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י ַמ ִּתיר .אָ ַמר ַר ִּבי
)י( ֶנ ֶגר ׁ ֶשי ֵׁש ְּבר ׁ
יו נוֹ הֲגִ ין בּ וֹ הֶ ּ ֵתרַ ,עד ׁ ֶש ָּבא ַר ָּבן
יעזֶרַ ,מעֲ ֶ ׂ
א ֱִל ֶ
שה בִ ְכנֶסֶ ת ׁ ֶש ִּב ְטבֶ ְריָא ׁ ֶשהָ ּ
ָהֲגו בָ ּהָּ .בא ַר ָּבן
יסור נ ּ
רו לָ הֶ ןַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרִ ,א ּ
ּגַ ְמ ִליאֵ ל וְ הַ זְ ּקֵ נִ ים וְ אָ ְס ּ
ירו לָ הֶ ן:
ּגַ ְמ ִליאֵ ל וְ הַ זְ ּקֵ נִ ים וִ ִה ִּת ּ
רע"ב ) -י( נגר  -כעין בריח שתוחבים
בכותלים או באסקופה לנעול בו הדלת:
גלוסטרא  -שראשו עבה ועגול כמין רמון
ועשוי כבוכנא שראוי לדוך בו פלפלין ,ואע"ג

דתורת כלי עליו אוסר ר' אליעזר ,אלא אם
כן קשור ותלוי בדלת :ור' יוסי מתיר -
והלכה כרבי יוסי:

)יא( ֶנ ּ ֶגר הַ נִּ גְ ָרר ,נוֹ עֲ ִלים בּ וֹ בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,אֲ בָ ל לֹא בַ ּ ְמ ִדינָה .וְ הַ ּמֻ ּנָחָּ ,כאן וְ כָ אן
הודה אוֹ ֵמר ,הַ ּמֻ ּנָח מֻ ּ ָתר ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,וְ הַ ּנִגְ ָרר ַּב ּ ְמ ִדינָה:
סורַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אָ ּ
רע"ב ) -יא( נגר הנגרר  -בריח הקשור
בדלת אבל אינו תלוי בו ,שהחבל הקשור בו
ארוך והבריח נגרר על גבי קרקע ,ובנגר
שאין בראשו גלוסטרא עסקינן ,דביש בראשו
גלוסטרא הא שרי ליה ר' יוסי לעיל אע"פ
שאינו קשור והלכה כמותו :נועלים בו
במקדש  -דשבות בעלמא הוא ואינו בונה

ממש הואיל וקשור הוא ,אלא מפני שנגרר
מחזי כבונה ,ואין שבות במקדש :והמונח -
שאינו קשור כלל הוי בנין ממש .ור' יהודה
סבר לא הוי בנין ממש אלא מחזי כבנין,
ובמקדש לא גזרו משום שבות .והנגרר אף
במדינה מותר ,הואיל וקושר ,אע"פ שאינו
תלוי .והלכה כר' יהודה:

ירין צִ יר הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,אֲבָ ל לֹא בַ ּ ְמ ִדינָה .וְ הָ עֶ ְליוֹ ןָּ ,כאן וְ כָ אן
)יב( ַמחֲזִ ִ
הודה אוֹ ֵמר ,הָ ֶע ְליוֹ ןַּ ,ב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,וְ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן ַּב ּ ְמ ִדינָה:
סורַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אָ ּ
רע"ב ) -יב( מחזירין ציר התחתון  -של
דלת שכל זמן שלא יצא העליון נוח להחזירו
ואין כאן בנין :אבל לא במדינה  -גזירה שמא
יתקע ,דהוי מלאכה :והעליון כאן וכאן אסור

 דכיון דיצא עליון כולו נופל והוי ליהכבונה :ר' יהודה אומר כו'  -דסבירא ליה
אין בנין בכלים וליכא אלא שבות ,ובמקדש
לא גזרו על השבות .ואין הלכה כר' יהודה:

סור.
)יג( ַמחֲזִ ִירין ְר ִטיָה בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,אֲבָ ל לֹא בַ ּ ְמ ִדינָהִ .אם ַּב ְּת ִח ָּלהָּ ,כאן וְ כָ אן אָ ּ
סור.
קוֹ ְׁש ִרין נִ ָ
ימא בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,אֲבָ ל לֹא בַ ּ ְמ ִדינָהִ .אם ַּב ְּת ִח ָּלהָּ ,כאן וְ כָ אן אָ ּ
סור:
חוֹ ְת ִכין י ּ ֶַבלֶ ת ַּב ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,אֲבָ ל לֹא בַ ּ ְמ ִדינָה .וְ ִאם ַּב ּ ֶכ ִליָּ ,כאן וְ כָ אן אָ ּ
רע"ב ) -יג( מחזירין רטיה  -כהן שהוצרך
לעבוד עבודה בשבת ונטל רטיה שהיתה על
גבי מכה שעל ידו כדי שלא תהא חוצצת בין
בשרו לעבודה ,מחזירה על גבי מכתו לאחר
העבודה .דאי לא שריית ליה להחזירה ממנע
ולא עביד עבודה :אבל לא במדינה  -גזירה
שמא ימרח הרטייה וחייב משום ממחק :ואם
בתחילה  -שלא היתה קשורה מבעוד יום
וכהן זה לא סלקה לצורך עבודה :כאן וכאן
אסור  -ולא אמרינן הכא אין שבות במקדש,

דלאו צורך גבוה הוא אלא צורך עצמו .והא
דאסרי רבנן החזרת הרטיה אינו אלא
כשפירשה על גבי קרקע ,אבל אם לקחה
בידו כל זמן שהיא בידו או אפילו נתנה על
גבי כלי ולא פירשה על גבי קרקע מותר
להחזירה בכל מקום :קיץ למזבח -
כשהמזבח בטל מביאים מהן עולות ,כמו
שדרך בני אדם להע :קושרין נימא  -נימת
כנור של שיר הלוים שנפסקה בשבת .דקסבר
מכשירי מצוה שלא יכול לעשותם מאתמול
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דהא היום נפסקה דוחין את השבת  -ודוקא
כשנפסקה באמצע שאינו קושרה אלא לפי
שעה ,אבל סמוך ליתדות דהוי קשר של
קיימא אסור :ואם בתחילה  -שלא היתה שם
מעולם דיכול לעשותה מאתמול אסור :יבלת
 -היא מום בקדשים ,שנאמר )ויקרא כב( או

יבלת ,וחותכים אותה במקדש ביד ,דאין בזה
אלא משום שבות ,דכלאחר יד הוא .אבל לא
בכלי ,דמלאכה גמורה היא שכך עושים
בחול .וכשחותך מבעלי חיים הוי תולדה דגוזז
את הצמר:

גֶמי בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש ,אֲ בָ ל לֹא בַ ּ ְמ ִדינָהִ .אם
ִ
)יד( כּ ֹהֵ ן ׁ ֶש ָּלקָ ה ְבאֶ צְ ָּבעוֹ  ,כּ וֹ ֵר ְך ָעלֶ יהָ
סור .בּ וֹ זְ ִקין ֶמלַ ח ַעל ּגַ ֵּבי הַ ּ ֶכבֶ ׁש ִּב ְׁש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא
ְלהוֹ צִ יא ָדםָּ ,כאן וְ כָ אן אָ ּ
ומ ְּבאֵ ר הַ ּקַ ר
ומבּ וֹ ר הַ ּגָ דוֹ ל ַּב ּגַ ְ ּל ּגַ ל ַּב ּ ׁ ַש ָּבתִ ּ ,
ומ ַמ ְל ִאים ִמבּ וֹ ר הַ ּגוֹ לָ ה ּ ִ
יקוְ ּ ,
ַיח ֲִל ּ
ְּביוֹ ם טוֹ ב:
רע"ב ) -יד( כורך עליה גמי  -ואע"פ
שהגמי מרפא את המכה ,הואיל והשתא
מיהא צורך עבודה הוא ,דלאו אורח ארעא
שתהא מכתו נראית עם עבודה ,ומכסה
אותה בגמי :אבל לא במדינה  -דרפואה
בשבת שבות היא ואסור :ואם להוציא דם -
שמהדקה בגמי כדי להוציא דמה :כאן וכאן
אסור  -דהוה ליה חובל ואב מלאכה לא
אשתרי במקדש :בוזקים מלח  -כותתים
ומפזרים מלח על גבי הכבש שעולים בו
למזבח ,מפני שחלק הוא ופעמים נופלים
ממנו שמחליקים רגליהם בו .בוזקים ,לשון
כתיתה :אבל לא במדינה  -מפני שהוא
מתקן :ממלאים מים מבור הגולה ומבור
הגדול  -כך שמן .ושניהם היו בלשכת
העזרה :בגלגל  -העשוי להעלות בו הדלי
על ידי חבלים .ומשני בורות הללו בלבד

התירו למלאות מים בגלל בשבת ,אבל בשאר
בורות אסור ,גזירה שמא ימלא לגינתו
ולחורבתו מתוך שממלאין בלא טורח אתי
להשקות בו גינתו וחורבתו בשבת .ובמקום
דליכא למגזר שמא ישקה לגינתו ולחורבתו
מותר למלאות בגלגל ,ולא חיישינן מפני
שמשמיע קול ,שלא אסור אלא קול של שיר
בלבד .והכי נמי שרי למטרף אבבא ומיקש
על תרעא בשבת ואין בכך כלום :ומבור
הקר  -על שם שהיה באר מים חיים קרי
ליה בור הקר ,לשון מקור .ובור זה היה צריך
לבני הגולה ברגל ,והתירו להם נביאים
שביניהם חגי זכריה ומלאכי למלאות ממנו
בגלגל ברגל ,ונשאר בהיתרו שממלאין ממנו
ביום טוב בגלגל אף במדינה ,מה שאין כן
בשאר בארות הנובעים:

נִמצָ א בַ ּ ִמ ְק ָד ׁש ,כּ ֹהֵ ן מוֹ צִ יאוֹ ְבהֶ ְמיָנוֹ ֶ ׁ ,שלּ ֹא ְל ׁ ַשהוֹ ת אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה,
)טו( ׁ ֶש ֶרץ ׁ ֶש ּ ְ
הודה אוֹ ֵמרִּ ,בצְ בַ ת ׁ ֶשל ֵעץֶ ׁ ,שלּ ֹא ְל ַרבּ וֹ ת
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ְּברוֹ קָ אַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
אולָ ם
אולָ ם ּ ִ
יאין אוֹ תוֹ ִ ,מן הַ הֵ יכָ ל ּ ִ
אֶ ת הַ ּטֻ ְמאָ הֵ .מהֵ יכָ ן מוֹ צִ ִ
ומ ּ ֵבין הָ ּ
ומן הָ ּ
וְ לַ ּ ִמזְ ֵּבחַ ּ ִ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ַנ ּנָסַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ רָ ,מקוֹ ם ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ַעל
ושאָ ר ָּכל הַ ּ ְמקוֹ מוֹ ת
יאין אוֹ תוֹ ְׁ ּ ,
זְ דוֹ נוֹ כָ ֵרת וְ ַעל ִׁשגְ גָ תוֹ חַ ּ ָטאתִ ,מ ּ ׁ ָשם מוֹ צִ ִ
ירו ְל ָך חֲכָ ִמיםִ ,מ ּ ׁ ֶש ְ ּלךָ
כּ וֹ ִפין ָעלָ יו ּ ְפסַ ְכ ּ ֵתרַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרָ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ִה ִּת ּ
בות:
ירו ְל ָך אֶ ָּלא ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
נו לָ ְךֶ ׁ ,שלּ ֹא ִה ִּת ּ
נ ְָת ּ
רע"ב ) -טו( כהן מוציאו בהמיינו  -בשבת.
ולא חיישינן לטלטול ,דאין שבות במקדש:
בהמיינו  -באבנטו  -ואע"ג דמטמא ליה
לאבנט שהוא קדוש ,הכי עדיף ,שלא להשהות
את הטומאה בעזרה לחזר אחר הצבת של

עץ .ובידיו לא נגע ביה ,דלא נטמי כהן
גופיה ,הלכך בהמיינו אוחזו דלא נגע .ושרץ
אינו מטמא במשא ,והאבנט שנטמא בשרץ
אינו מטמא את הכהן כשאוחזו ,דהוה ליה
אבנט ראשון לטומאה ואין אדם וכלים
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מקבלין טומאה אלא מאב הטומאה :צבת של
עץ  -שהיא פשוטי כלי עץ ואין מקבלים
טומאה :שלא לרבות את הטומאה  -לטמא
אבנט הטהור .ונוח לו להשהותה שם ולחזר
אחר הצבת מלרבות את הטומאה .והלכה כר'
יהודה :מהיכן מוציאין אותו  -בשבת :מן
ההיכל ומן האולם  -אבל בעזרה אם נמצא
שם מכסה אותו בפסכתר ומניחו עד שתחשך:
כל מקום שחייבין על זדונו כרת  -אם יכנס
לו בטומאה ,דהיינו כל העזרה ,משם מוציאין
אותו :ושאר כל המקומות כופין עליו פסכתר
 סיר של נחושת .תרגום של סירותיופסכתרוותיה .לכסותו עד שתחשך .והלכה
כרבי עקיבא :ר' שמעון אומר מקום שהתירו
לך חכמים וכו'  -ר' שמעון פליג אתנא קמא
דלעיל דאמר קושרין נימא במקדש ,וסבר
דאין קושרין נימת כנור שנפסקה אלא
בעניבה שהיא אסורה משום שבות בלבד ואי
אפשר שיבא בה לידי חיובא דאורייתא ,אבל

גמרא

לא קושרין בקשר שאפשר לבא בו לידי חיובא
דאורייתא  -ואמר ליה רבי שמעון לתנא
קמא ,אל תתמה עלי שאני מחמיר כאן וגבי
תחומין אני מיקל טפי ואומר שאפילו יצא
חוץ לתחום חמש עשרה אמה יכנס ,דגבי
תחומין משלך נתנו לך ,משום דידעינן שאותם
חמש עשרה אמה אינם חוץ לתחום ,שמודדי
התחומין הקובעין סימנין בסוף התחום קים
לן בגווייהו שאין קובעין התחום בסוף אלפים
ממש אלא כונסין לתוך התחום מפני הטועין
שאין מכירין הסימן ופעמים יוצאים להלן
ממנו מעט וחוזרין ,ומשום הכי אני מיקל
בתחומים .אבל לקשור נימא במקדש ,שלא
התירו במקדש אלא איסור שבות לא חיובא
דאורייתא ,אני מחמיר ואומר דדוקא עניבה
שיש בה איסור שבות התירו ,אבל לקשור
קשר ממש שפעמים יש בו חיובא דאורייתא
לא .ואין הלכה כרבי שמעון:

 -עירובין דף קב' ע"ב

תנו רבנן רטיה שפרשה מעל גבי מכה מחזירין בשבת רבי יהודה אומר
הוחלקה למטה דוחקה למעלה למעלה דוחקה למטה ומגלה מקצת הרטיה
ומקנח פי המכה וחוזר ומגלה מקצת רטיה ומקנח פי המכה ורטיה עצמה
לא יקנח מפני שהוא ממרח ואם מירח חייב חטאת אמר רב יהודה אמר
שמואל הלכה כרבי יהודה אמר רב חסדא לא שנו אלא שפירשה על גבי
כלי אבל פירשה על גבי קרקע דברי הכל אסור אמר מר בר רב אשי הוה
קאימנא קמיה אבא נפלה ליה אבי סדיא וקא מהדר ליה אמינא ליה לא
סבר לה מר להא דאמר רב חסדא מחלוקת שפירשה על גבי כלי אבל
פירשה על גבי קרקע אסור ואמר שמואל הלכה כרבי יהודה אמר לי לא
שמיע לי כלומר לא סבירא לי:
רש"י על הגמרא
רטיה שפרשה  -שנפלה ,ובמדינה קא מיירי,
ולהכי נקט פרשה ,שהרי לא נטלה מדעת:
מחזירין  -דמילתא דלא שכיחא הוא ,ולא
גזור בה רבנן :ר' יהודה אומר  -אם נפלה

אין מחזירין ,אבל אם הוחלקה דוחקה
]ומחליקה למכה[ :שהוא ממרח  -מחליק
גומות שברטיה ,מירוח חייב משום ממחק:
לא שנו  -דתנא קמא שרי להחזירה :אלא
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שפרשה על גבי כלי  -על הכר או על
הכסת :על גבי קרקע  -כלכתחלה דמי :אבי
סדיא  -נפלה לו על הכר שבמראשותיו ,כמו
שמתרגם מראשותיו איסדוהי :לא סבר לה
מר להא דרב חסדא  -דמוקי לפלוגתייהו

זוהר

בשנפלה על הכלי ,ואפילו הכי אסר ר' יהודה
ואמר שמואל הלכה כר' יהודה :לא שמיע לי
 הא דרב חסדא ,דאנא סבירא לי דכי פליגר' יהודה בנפילה על גבי קרקע ,אבל בנפילה
על גבי כלי מודה ,דהוה כהוחלקה בעלמא:

– במדבר דף קיח' ע"א

ֲנו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וְ גוֹ 'ִ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח,
ִא ׁ
יש ַעל ִ ּדגְ לוֹ ְבאוֹ תוֹ ת ְלבֵ ית אֲבוֹ ָתם ַיח ּ
ילו ָּב ּה ָּכל אֹ הֲבֶ יהָ וְ גוֹ 'ַּ .כ ָמה ח ֲִביבָ א
חו אֶ ת יְ ּ ׁ ָ
רושלַ ם וְ גִ ּ
)ישעיה סו( שִׂ ְמ ּ
ְ
עו,
אֲתר ְ ּד ִמ ֵּלי ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
הואּ ְ ,דהָ א ְּבכָ ל ָ
יתא קַ ּ ֵמי ּ ְ
אוֹ ַריְ ָ
יתא ִא ְׁש ְּת ָמ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ְ
יה .וְ ּ ְ
לולֵ ּ
הו צַ יְ ִ
ָילין ִ ּדילֵ ּ
הוא וְ כָ ל חַ יּ ִ
ְּ
יתין ְל ִמ ּ
יה ּ ֻכ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ֲשר אַ זְ ִּכיר
הוא ִד ְכ ִתיב) ,שמות כ( ְּבכָ ל הַ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
ירא ִע ּ ֵמ ּ
הוא אָ ֵתי ְל ַדיְ ּ ָ
יה ,ה ֲָדא ּ
ּ
מוהָ :
שנְאוֹ י נ ְַפ ִלין קַ ּ ֵמ ּ
אֶ ת ְׁש ִמי וְ גוֹ ' .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְ ּד ַ ׂ
יה ,וְ הָ א אוֹ ְק ּ
קודא
ילא .אָ ֵתי ַּבר נ ָׁש וְ ָע ִביד ּ ִפ ּ ּ ָ
ינון ְל ֵע ָּ
קודי אוֹ ַריְ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיִ ּ ,פ ּ ּ ֵ
יתא ִע ָּל ִאין ִא ּ ּ
ְ
יה ,וְ אָ ַמר
ומ ְת ַע ְּט ָרא קַ ּ ֵמ ּ
הואִ ּ ,
ימא קַ ּ ֵמי ּ ְ
קודא קַ יְ ּ ָ
הוא ּ ִפ ּ ּ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ח ֲָדא ,הַ ּ
ילאְּ .כגַ וְ ונָא
יה ְל ֵע ָּ
יהו ִא ְּת ַער לֵ ּ
ּ ְפלַ נְ יָיא עֲ בַ ד ִליִ ּ ,
ומן ּ ְפלַ נְ יָיא ֲאנָאְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ּ
ילא
ילא ,וְ ָע ִביד ְׁשלָ ָמא ְל ֵע ָּ
יה ְל ַת ּ ָתא ,הָ ִכי נ ֵָמי ִא ְּת ַער ְל ֵע ָּ
יהו ִא ְּת ַער לֵ ּ
ְ ּד ִא ּ
עוזִ ּי יַעֲ ֶׂשה ׁ ָשלוֹ ם ִלי ׁ ָשלוֹ ם
וְ ַת ּ ָתאְּ ,כ ָמה ְ ּדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ישעיה כז( אוֹ ַי ֲחזֵק ְּב ָמ ּ
יה
חולָ קֵ ּ
שה ׁ ָשלוֹ ם ִליְ ,ל ֵע ָּ
שה ִלי .יַעֲ ֶ ׂ
יַעֲ ֶׂ
ילאָ ׁ .שלוֹ ם יַעֲ ֶ ׂשה ִ ּליְ ,ל ַת ּ ָתא .ז ַָּכאָ ה ּ
יתא:
קודי אוֹ ַריְ ָ
הוא ַּבר נ ָׁשּ ְ ,ד ָע ִביד ּ ִפ ּ ּ ֵ
ְ ּדהַ ּ
רו ׁ ָשלַ ם וְ גוֹ 'ְּ ,בגִ ין ְ ּדחֶ ְדוָ ה לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ,אֶ ָּלא ְּבזִ ְמנָא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל
חו אֶ ת יְ ּ
שִׂ ְמ ּ
ותא
הוא חֶ ְדוָ ָ
ימי ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
קַ יְ ֵ
ישאּ ְ .ד ַת ּ ָמן ִא ְתחַ ְּב ַרת ִא ְּת ָתא ְּבבַ ְעלָ ּהּ ,וכְ ֵדין ּ
ישא,
חו ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
ותא ְ ּד ֵע ָּ
ְּדכ ָֹּלא ,חֶ ְדוָ ָ
ילא וְ ַת ּ ָתאְּ .בזִ ְמנָא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל לָ א ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ילו
חו אֶ ת יְ ּ ׁ ָ
חדיְ ּ ,
יה ְל ַּבר נ ָׁש ְל ֵמ ֵ
אָ ִסיר לֵ ּ
רושלַ ם וְ גִ ּ
ידוּ ִ .ד ְכ ִּתיב ,שִׂ ְמ ּ
ולאַ ְחזָאָ ה חֵ ּ
ילו בָ ּה ַ ּדיְ יקָ א:
בָ ּה וְ גוֹ ' ,וְ גִ ּ
יה ,אָ ַמר
ִר ִּבי אַ ָּבא חָ ָמא חַ ד ַּבר נ ָׁשּ ְ ,דהֲ וָ ה חַ ֵ ּדי ְּבבֵ י ְטרוֹ נְ יָיא ְ ּדבָ בֶ לָּ ,בטַ ׁש ֵּב ּ
רושלַ ם ְּבחֶ ְדוָ הָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש
רושלַ ם ְּכ ִתיב )אמר רבי אבא(ְּ ,בזִ ְמנָא ִ ּדיְ ּ ׁ ָ
חו אֶ ת יְ ּ ׁ ָ
שִׂ ְמ ּ
תיב) ,תהלים
ינו ִ ּדכְ ִּ
חו אֶ ת יְ ּ ׁ ָ
ְל ֶמ ְח ֵ ּדיִ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ְל ַט ְע ֵמ ּ
רושלַ ם ,הַ יְ ּ
יהּ ְ ,דאָ ַמר שִׂ ְמ ּ
דו אֶ ת יְ ָי ְּבשִׂ ְמחָ ה:
ק( ִעבְ ּ
דו
תוב אֶ חָ ד אוֹ ֵמר) ,תהלים ב( ִע ְב ּ
דו אֶ ת יְ ָי ְּבשִׂ ְמחָ ה ,וְ כָ ּ
תוב אֶ חָ ד אוֹ מֵ רִ ,עבְ ּ
ָּכ ּ
ילו ִּב ְר ָע ָדהַ .מה ֵּבין הַ אי ְלהַ אי .אֶ ָּלאָּ ,כאן ְּבזִ ְמנָא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל
אֶ ת יְ ָי ְּביִ ְראָ ה וְ גִ ּ
ישאָּ .כאן ְּבזִ ְמנָא ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ָש ָראן ְּבאַ ְר ָעא אַ ח ֲָרא) .ד"א(
ׁ ָש ָראן ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
לותא ּ ֵבינֵי עֲ ַמ ְמיָא:
יהי ְּבגָ ּ ָ
דו אֶ ת יְ ָי ְּביִ ְראָ הָּ ,דא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,בזִ ְמנָא ְ ּד ִא ִ
ִעבְ ּ
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או ,וְ ָדא ִהיא ְּכנֶסֶ ת
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
הודה ,וְ הָ א ְּכ ִתיב )ישעיה נה( ִּכי ְּבשִׂ ְמחָ ה ֵתצֵ ּ
יה ,וַ ַ ּדאי
הוא ,וְ ִא ְק ֵרי שִׂ ְמחָ ה .אָ ַמר לֵ ּ
אוִ ,מן ּגָ ּ ָ
לותא ּ
יִ שְׂ ָראֵ לֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדאָ ַמר ֵתצֵ ּ
וש ִכיבַ ת ְל ַעפְ ָרא ,לָ א ִא ְק ֵרי שִׂ ְמחָ הַ ,עד
לותא ּ ְׁ
יהי ְּבגָ ּ ָ
הואּ ְ ,דכָ ל זִ ְמנָא ְ ּד ִא ִ
הָ ִכי ּ
ְ
ֵימא )ישעיה נב( ִה ְתנַעֲ ִרי
ֵיתי ְלגַ ָּב ּה ,וְ יוֹ ִקים לָ ּה ֵמ ַע ְפ ָרא ,וְ י ָ
הוא י ֵ
ְד ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
רון ַּכח ֲָדא) ,ויוקים לה מעפרא( ְּכ ֵדין
ֵמ ָעפָ ר וְ גוֹ ') .ישעיה ס( ּ ִ
קומי אוֹ ִרי וְ גוֹ ' .וְ יִ ְתחַ ְּב ּ
ָילין
או וַ ַ ּדאיְּ .כ ֵדין ַּכ ָמה חַ יּ ִ
ותא ִא ְק ֵרי .חֶ ְדוָ ָ
חֶ ְדוָ ָ
ותא ְ ּדכ ָֹּלאּ ,וכְ ֵדין ְּבשִׂ ְמחָ ה ֵתצֵ ּ
מר )ישעיה
ותא ְ ּד ִהלּ ּולָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכאְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵ
יתאְ ,לחֶ ְדוָ ָ
קון לָ קֳ ְבלָ א ְ ּד ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יִ ּ ְפ ּ
ְ
וכ ִתיב )ישעיה נב( ִּכי הֹלֵ ך ִל ְפנֵיכֶ ם יְ ָי
חו וְ גוֹ 'ְ ּ ,
נה( הֶ הָ ִרים וְ הַ גְּ בָ עוֹ ת יִ ְפצְ ּ
ומאַ ִּס ְפכֶ ם וְ גוֹ ':
ְּ
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק ו'
)ד( אסור לו לאדם שיטעום כלום או שיעשה מלאכה מאחר שיעלה עמוד השחר עד
שיתפלל תפלת שחרית וכן לא ישכים לפתח חבירו לשאול בשלומו קודם שיתפלל
תפלת שחרית ולא יצא בדרך קודם שיתפלל אבל טועם ועושה מלאכה קודם שיתפלל
מוסף וקודם מנחה אבל אינו סועד סמוך למנחה:
)ה( כיון שהגיע זמן מנחה גדולה לא יכנס למרחץ אפילו להזיע עד שיתפלל שמא
יתעלף ויבטל מן התפלה ולא לאכול אפילו אכילת עראי שמא ימשך באכילה ולא
לדון אפילו בגמר דין שמא יסתר הדין וימשך ויבטל מן התפלה וכן לא ישב לפני
הספר לספור אפילו תספורת הדיוט עד שיתפלל שמא ישבר הזוג ולא ליכנס לבורסקי
סמוך למנחה עד שיתפלל שמא יראה הפסד במלאכתו ויתעסק בה ויתעכב מן התפלה
ואם התחיל באחת מאלו לא יפסיק אלא גומר ואח"כ מתפלל תפלת מנחה:
)ו( מאימתי התחלת תספורת משיניח מעפורת של ספרין על ברכיו ומאימתי התחלת
מרחץ משיפשוט הבגד הסמוך לבשרו ומאימתי התחלת הבורסקי משיקשור בגד בין
כתפיו כמו שהאומנין עושין ומאימתי התחלת אכילה לבני ארץ ישראל משיטול ידיו
ולבני בבל משיתיר חגורו ומאימתי התחלת הדין משיתעטפו הדיינים וישבו ואם היו
יושבין משיתחילו בעלי דינין לטעון:

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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