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חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ב'
תורה -

ויקרא פרק טז'

ירם וְ הֶ עֱ ִמיד אֹ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּ ֶפ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ עֵ ד) :ז( וְ לָ קַ ח
)ז( וְ לָ קַ ח אֶ ת ְׁשנֵי הַ ּ ְׂש ִע ִ
יקים
ירם וְ הֶ עֱ ִמיד אֹ ָתם ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹ ֵעד) :ז( וְ יִ ּ ַסב יָת ְּת ֵרין צְ ִפ ִירין וִ ִ
אֶ ת ְׁשנֵי הַ ּ ְׂש ִע ִ
י ְָתהוֹ ן קֳ ָדם יְ ָי ִּב ְת ַרע ַמ ְׁש ַּכן זִ ְמנָא:

ירם ּג ָֹרלוֹ ת ּגוֹ ָרל אֶ חָ ד לַ יהֹוָ ה וְ גוֹ ָרל אֶ חָ ד לַ עֲ זָאזֵל:
)ח( וְ נ ַָתן אַ ֲהרֹן ַעל ְׁשנֵי הַ ּ ְׂש ִע ִ
)ח( וְ נ ַָתן אַ הֲ רֹן ַעל ְׁשנֵי הַ ּ ְׂש ִע ִירם ּג ָֹרלוֹ ת ּגוֹ ָרל אֶ חָ ד לַ יהֹוָ ה וְ גוֹ ָרל אֶ חָ ד לַ עֲ זָאזֵל:

)ח( וְ יִ ּ ֵתן אַ הֲ רֹן

ַעל ְּת ֵרין צְ ִפ ִירין ַע ְד ִבין ַע ְדבָ א חַ ד ִל ְׁש ָמא ַדיְ ָי וְ ַע ְדבָ א חַ ד לַ עֲ זָאזֵל:
)ט(

הו חַ ּ ָטאת:
אֲשר ָעלָ ה ָעלָ יו הַ ּגוֹ ָרל לַ יהֹוָ ה וְ ָע ָ ׂ
ש ִעיר ׁ ֶ
וְ ִה ְק ִריב אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ּ ָ ׂ
ש ּ

הו חַ ּ ָטאת:
)ט( וְ ִה ְק ִריב אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ּ ָ ׂש ִעיר ֲא ׁ ֶשר ָעלָ ה ָעלָ יו הַ ּגוֹ ָרל לַ יהֹוָ ה וְ ָע ָ ׂ
ש ּ

)ט( וִ יקָ ֵרב אַ הֲ רֹן

אתא:
ֵיה חַ ּ ָט ָ
ירא ִ ּדי ְס ִליק עֲ לוֹ ִהי ַע ְדבָ א ִל ְׁש ָמא ַדיְ ָי וְ י ְַע ְּב ִדנ ּ
יָת צְ ִפ ָ

ש ִעיר אֲ ׁ ֶשר ָעלָ ה ָעלָ יו הַ ּגוֹ ָרל לַ עֲ זָאזֵל יָעֳ ַמד חַ י ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְלכַ ּ ֵפר ָעלָ יו
)י( וְ הַ ּ ָ ׂ
ש ִעיר אֲ ׁ ֶשר ָעלָ ה ָעלָ יו הַ ּגוֹ ָרל לַ עֲ זָ אזֵל יָעֳ ַמד חַ י
ש ַּלח אֹ תוֹ לַ עֲ זָאזֵל הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה) :י( וְ הַ ּ ָ ׂ
ְל ׁ ַ
ירא ִ ּדי ְס ִליק עֲ לוֹ ִהי ַע ְדבָ א לַ עֲ זָאזֵל
שלַּ ח אֹ תוֹ לַ עֲ זָאזֵל הַ ּ ִמ ְד ָּב ָרה) :י( ו ְּצ ִפ ָ
ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ְלכַ ּפֵ ר ָעלָ יו ְל ׁ ַ
יה לַ עֲ זָאזֵל ְל ַמ ְד ְּב ָרא:
ָת ּ
קֳדם יְ ָי ְלכַ ּ ָפ ָרא עֲ לוֹ ִהי ְל ׁ ַש ַּלח י ֵ
יִ ּ ָתקַ ם ַּכד חַ י ָ

רש"י
)ח( ונתן אהרן על שני השעירים גרלות -
מעמיד א' לימין וא' לשמאל ונותן ב' ידיו
בקלפי ונוטל גורל בימין וחברו בשמאל ונותן
עליהם את שכתוב בו לשם הוא לשם ואת
שכתוב בו לעזאזל משתלח לעזאזל :עזאזל -
)יומא ס"ז ת"כ( הוא הר עז וקשה צוק גבוה
שנא' ארץ גזרה .חתוכה:
)ט( ועשהו חטאת ) -ת"כ( כשמניח הגורל

נביא

עליו קורא לו שם ואומר לה' חטאת:
)י( יעמד חי  -כמו יועמד חי על ידי אחרים
ותרגומו יתקם כד חי) .ת"כ( מה ת"ל לפי
שנא' לשלח אותו לעזאזל ואיני יודע שילוחו
אם למיתה אם לחיים לכך נאמר יעמד חי
עמידתו חי עד שישתלח מכאן ששליחותו
למיתה :לכפר עליו  -שיתודה עליו כדכתיב
והתודה עליו וגו':

– יחזקאל פרק כב' ז'-י'

נו בָ ְך:
אָ ב וָ אֵ ם הֵ קַ לּ ּו בָ ְך לַ ּגֵ ר ָעשׂ ּו בַ ע ׁ ֶ
ֹשק ְּבתוֹ כֵ ְך יָתוֹ ם וְ אַ ְל ָמנָה הוֹ ּ

)ז(
ואמא אקילו בך לגיורא אניכו אונסא בגויך יתמין וארמלן אוניאו ביך:

)ז( אבא

)ח( קָ ָד ׁ ַשי ָּבזִ ית וְ אֶ ת ׁ ַש ְּבתֹ ַתי ִח ָּל ְל ְּת:
ְ
ְ
לו בָ ך זִ ּ ָמה ָעשׂ ּו
יו בָ ְך ְל ַמ ַען ְׁשפָ ך ָ ּדם וְ אֶ ל הֶ הָ ִרים אָ ְכ ּ
)ט( אַ נְ ׁ ֵשי ָר ִכיל הָ ּ
ְ
ְבתוֹ כֵ ך) :ט( גברי אכלי קורצא היו ביך בדיל למשפך דם זכאי ובטוריא פלחו ביך לטעותא ארי עיצת
)ח( על קודשי בסרת וית יומי שביא דילי אחילת:

חטאין עבדו בגויך:

נו בָ ְך:
ֶע ְרוַ ת אָ ב גִּ ָּלה בָ ְך ְט ֵמאַ ת הַ נִּ ָ ּדה ִע ּ ּ

)י(
ביך:

)י( ערית אבא גליאו ביך אתא טומאה עניאו

רש"י
)ז( אב ואם הקלו בך  -כל התועבות שבפ'
קדושים תהיו שהוזהרו עליהם נמנו כאן:

)ח( קדשי בזית  -ולא כמו שאמרתי לרצונכם
תזבחו )ויקרא י"ט(:
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)ט( ואל ההרים אכלו בך  -ובטוריא פלחו

כתובים

ביך לטעותא .זמה עשו  -עצות של רשעה:

 -משלי פרק כה' כב'-כה'

ֹאשוֹ וַ יהֹוָ ה יְ ׁ ַש ֶּלם לָ ְך:
ֹתה ַעל ר ׁ
ִּכי גֶ חָ ִלים אַ ּ ָתה ח ֶ

)כב( מטול דגומרי דנורא חתי

רוחַ צָ פוֹ ן ְּתחוֹ לֵ ל ּגָ ׁ ֶשם ּופָ נִ ים נִ זְ ָע ִמים ְל ׁשוֹ ן סָ ֶתר:
ּ

)כג( רוחא גרביתא בטנא מטרא

)כב(
אנת על רישיה ואלהא נשלמיה לך:

)כג(
היכנא אפי בניסתא ולישנא מטשיא:

שת ִמ ְדוָ נִ ים
)כד( טוֹ ב ׁ ֶשבֶ ת ַעל ּ ִפ ּנַת ּגָ ג ֵמאֵ ׁ ֶ
קרנא דאגרא מן דלמעמד עם אתתא תגרניתא וביתא טרקא:

} ִמ ְדיָנִ ים{ ּובֵ ית חָ בֶ ר:

מועה טוֹ בָ ה ֵמאֶ ֶרץ ֶמ ְרחָ ק:
וש ּ ָ
)כה( ַמיִ ם קָ ִרים ַעל נֶפֶ ׁש עֲ יֵפָ ה ּ ְׁ

)כד( טב למיתב על

)כה( מיא קרירי על נפשא

משלהתא היכנא שמועתא טבתא מן ארעא רחיקתא:

רש"י
)כב( כי גוזלים  -הם לו שאתה חותה ושואב
מן המדורה לתת על ראשו .חותה  -כל
שאיבת גחלים מתוך ההסק קרי חותה
כדאמר לחתות אש מיקוד )ישעי' ל( .וה'
ישלם לך  -ישלימנו עמך שלא יתגבר עליך:
)כג( רוח צפון תחולל גשם  -תוליד ותברא
את הגשם .ופנים נזעמים  -תחולל לשון
סתר לה"ר גורם שיהיו פני הקב"ה נזעמים,
וכן דמיון פתרון המקרא רוח צפון עשויה
לחולל גשם ולשון סתר עשוי' לפנים נזעמים:

משנה

)כד( טוב שבת על פנת גג -
השכינה נאמר .מאשת מדינים
ישראל שהרשיעו את מעשיה'
להקב"ה .ובית חבר  -בית שחברו
לשכינה:
)כה( על נפש עיפה  -עשויה להשיב נפש
עיפ' .ושמועה טובה  -אף היא שוה להם
וכן יעקב ותחי רוח יעקב אביהם )בראשית
מה(:

על סלוק
 כנסתוהקניטו
בו גלולים

 -עירובין פרק ה'

גום יוֹ צֵ א.
גום נִ ְכנָס ּ ָפ ּ
)א( ּ ֵכיצַ ד ְמ ַע ְּב ִרין אֶ ת הֶ ָע ִריםַּ ,ביִ ת נִכְ נָס ַּביִ ת יוֹ צֵ אָ ּ ,פ ּ
ש ָרה ְטפָ ִחיםּ ,וגְ ׁ ָש ִרים ּונְ פָ ׁשוֹ תֶ ׁ ,שי ֵׁש ָּבהֶ ן ּ ֵבית
דודיוֹ ת גְּ בוֹ הוֹ ת עֲ ָ ׂ
יו ׁ ָשם גְּ ּ ִ
הָ ּ
יאין אֶ ת הַ ּ ִמ ָ ּדה כְ נֶגְ ָ ּדן ,וְ עוֹ שִׂ ין אוֹ ָת ּה ְּכ ִמין ַט ְבלָ א ְמ ֻר ַּב ַעתְּ ,כ ֵדי
ירה ,מוֹ צִ ִ
ִּד ָ
ׁ ֶשיְ הֵ א נִ שְׂ ָּכר אֶ ת הַ ּזָוִ יוֹ ת:
רע"ב ) -א( כיצד מעברין  -לשון אשה
מעוברת שכריסה בולט .והכי קאמר ,כיצד יש
לה עיבור לעיר .אם בית נכנס בית יוצא וכו'.
כשבא לציין סימן תחום העיר ובא למדוד
אלפים חוצה לה ,אם לא היתה חומתה
חלקה ,אלא בתים סמוכין ומחוברים ויש בית
נכנס לתוך העיר יותר מחבירו ונראית

כניסתו פגומה ויש בית בולט ויוצא לחוץ
יותר מחבירו :או פגום נכנס פגום יוצא -
שיש מגדלים בולטים בחומה ,פעמים
בולטים לפנים פעמים לחוץ :או שהיו שם -
לאחת הקרנות של עיר :גדודיות גבוהות -
שברי חומה של חרבות בתים ,וישנן תוך
שבעים אמה ושיריים לעיר :או נפשות  -בנין
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שעושין על הקבר .והוא שיהא בהן בית דירה:
מוציאין את המדה כנגדן  -אם הבליטות
הללו אצל קרן מזרחית צפונית ,רואים כאילו
יש עוד בליטה אחרת כנגדה בקרן מזרחית
דרומית וחוט מתוח מזו לזו ,ומודד מן החוט
ולחוץ ,כדי שיהא התחום שוה לשתי הקרנות

ולא יהיה כאן ארוך וכאן קצר :ועושין אותן
 התחומין .מרובעים ,שיהא אלפים לצדדיםכבאמצע .ולא עגולים ,שיהא להן אלפים
באמצע ,ובצדדים הם מתמעטים כדרך דבר
עגול:

)ב(

רו קַ ְר ּ ֵפף ,אֶ ָּלא
נוֹ ְתנִ ין קַ ְר ּ ֵפף לָ ִעירִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא אָ ְמ ּ
יריִ ם,
יריִ ם ,וְ לָ זוֹ ִׁש ְב ִעים אַ ּ ָמה וְ ִׁש ַ
בֵ ין ְׁש ּ ֵתי עֲ יָרוֹ תִ ,אם י ֵׁש לָ זוֹ ִׁש ְב ִעים אַ ּ ָמה וְ ִׁש ַ
עוֹ ֶ ׂשה קַ ְר ּ ֵפף ִל ְׁש ּ ֵתיהֶ ן ִל ְהיוֹ ָתן ְּכאֶ חָ ת:
רע"ב ) -ב( נותנין קרפף לעיר  -כל הבא
למדוד תחומין מניח לעיר אויר של שבעים
אמה ושיריים שהן שבעים אמה ושני שלישי
אמה ומשם מתחיל למדוד אלפים אמה
שנאמר )במדבר לה( מקיר העיר וחוצה אלף
אמה סביב ,אמרה תורה תן חוצה ואחר כך
מדוד ,כלומר תן לה קרפף של שבעים אמה
ושיריים ואחר כך מדוד משם והלאה :לא
אמרו קרפף אלא בין שתי עיירות  -שתי

עיירות הסמוכות זו לזו נותנין שבעים אמה
ושיריים לכל אחת כדי לחברן על ידי
קרפיפות הללו להיות כעיר אחת והבא ללכת
מאחת מהן ]דרך[ חברתה מודדים לו אלפים
אמה מחוץ לחברתה מפני ששתיהן כעיר
אחת ע"י קרפיפות הללו שמחברין ביניהן.
והלכה כחכמים שאין נותנין קרפף לעיר אחת
אלא בין שתי עיירות בלבד:

)ג( וְ כֵ ן ְׁשל ׁ ָֹשה כְ פָ ִרים הַ ּ ְמ ׁ ֻש ָּל ִׁשיןִ ,אם י ֵׁש ֵּבין ְׁשנַיִ ם הַ ִחיצוֹ נִ ים ֵמאָ ה וְ אַ ְר ָּב ִעים
ישָ ,ע ָ ׂשה אֶ ְמצָ ִעי אֶ ת ְׁשלָ ְׁש ּ ָתן ִל ְהיוֹ ָתן ְּכאֶ חָ ד:
וש ִל ׁ
וְ אֶ חָ ד ּ ְׁ
רע"ב ) -ג( וכן שלשה כפרים המשולשים -
לא משולשים ממש אלא שלישי עומד מרחוק
כנגד בין החיצונים ,וכל שאילו מכניס אמצעי
לביניהן ואין בין זה לזה אלא מאה וארבעים
ואחת אמה ושליש ,שהן שבעים אמה ושני
שלישים לזו ושבעים אמה ושני שלישים לזו,
וכן לצד העיר החיצונה האחרת אין ין
האמצעית לבינה אלא מאה וארבעים ואחת

אמה ושליש ,הרי שלשתן נחשבות כאחת,
והיוצא מאחת מהן לילך דרך חברותיה מונה
מחומת חברתה החיצונה .וכמה יהא בין
האמצעית לחיצונית ,אלפים אמה ,דהואיל
ויכולה לבוא אמצעית לחיצונית וחיצונית
לאמצעית בלא עירוב אמרינן רואין כאילו
אמצעית נתונה ביניהן .אבל אם רחוקה יותר
מאלפים לא אמרינן רואין:

ישים אַ ּ ָמה ,לֹא פָ חוֹ ת וְ לֹא יוֹ ֵתר .וְ לֹא
)ד( אֵ ין מוֹ ְד ִדין אֶ ָּלא ְבחֶ בֶ ל ׁ ֶשל ח ֲִמ ּ ִׁ
יע ְלגַ יְ א אוֹ ְלגָ ֵדרַ ,מ ְב ִליעוֹ וְ חוֹ זֵר
יִ ְמּדוֹ ד אֶ ָּלא כְ נֶגֶ ד ִלבּ וֹ  .הָ יָה מוֹ ֵדד וְ ִהגִּ ַ
חום.
יע ְלהָ רַ ,מ ְב ִליעוֹ וְ חוֹ זֵר ְל ִמ ָ ּדתוֹ (ִ ּ ,
ְל ּ ִמ ָ ּדתוֹ ִ ) .הגִּ ַ
חוץ לַ ְּת ּ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יֵצֵ א ּ
ִאם אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְלהַ ְב ִליעוֹ ָּ ,בזוֹ אָ ַמר ַר ִּבי דוֹ ְס ַתאי ַּבר ַר ִּבי ַי ּנַאי ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי
ֵמ ִאירָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶש ּ ְמקַ ְ ּד ִרין ֶּבהָ ִרים:
רע"ב ) -ד( אין מודדים  -אלפים אמה של
תחום שבת אלא בחבל של פשתן ארוך
חמשים אמה :לא פחות  -שכשהחבל קצר
נמתח( הרבה ומאריך )האמה( ]צ"ל המדה[:
ולא יותר  -כשהוא ארוך הרבה מכפיל(

באמצעיתו ומתקצר :אלא כנגד לבו  -קבעו
לו חכמים מקום לשום ראש החבל כל אחד
נגד לבו ,שאם יתן זה כנגד צוארו ,וזה כנגד
רגליו החבל מתקצר והתחומין מתמעטין:
לגדר  -חומת אבנים שנפלה ונעשית גל גבוה
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ומשופע :מבליעו  -אם אינו רחב חמשים
אמה משפתו אל שפתו מלמעלה ,אף על פי
שיש במדרונו הלוך יותר מאלף ,אין אומרים
תעלה מדת מדרונו למדת התחום ,אלא זה
יעמוד על שפתו מכאן וזה יעמוד על שפתו
מכאן ויבליעו מדרונו בחבל אחד :וחוזר
למדתו  -מדקתני חוזר למדתו ,משמע שאם
היה רחבו כנגד העיר יותר מחמשים ואינו
יכול להבליעו שם בחבל ובאחד מראשיו שלא
כנגד העיר יכול להבליעו שם בחבל ובאחד
מראשיו שלא כנגד העיר יכול להבליעו ,הולך
ומבליע שם ומודד והולך שם משפתו והלאה
עד כנגד המקום שכלה בו רוחב הגיא כנגד
העיר וחוזר למדתו כנגד העיר ומשלים את
מדת תחומיו :הגיע להר מבליעו  -והוא
שלא יהיה הר זקוף הרבה אלא משופע
שבהלוך חמש אמות ממנו לא יגבה אלא

עשרה טפחים ,אבל אם הוא זקוף עד
שבפחות מהלוך חמש אמות זוקף עשרה
ףטפחים אינו מבליעו אלא אומדו בלבד
והולך :והוא שלא יצא חוץ לתחום -
כשהולך המודד להבליע ההר או הגיא לא
יצא חוץ לתחום למקום שראשי הגיא קצרים
שיכול להבליעם שם כדי שיחזור אח"כ
למדתו כנגד העיר ,גזירה מפני שהרואה אותו
מודד והולך שם יאמר שמדת תחומים של צדי
העיר באה עד כאן :בזו אמר רבי דוסתאי -
בזו ,למעוטי עיר מקלט ועגלה ערופה
הקרובה אל החלל שאין מקדרין בהן :מקדרין
 נוקבין ,רואין כאילו נוקבין אותן ומודדיםדרך הנקב ,למעט מדת מדרונו ,כדאמרינן
בגמרא שמודדין אותו בחבל של ארבע אמות
והתחתון מניח את ארבע אמות חצי קומת
אדם .והלכה כר' דוסתאי:

ומעֵ ט ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר,
)ה( אֵ ין מוֹ ְד ִדין אֶ ָּלא ִמן הַ ּמֻ ְמחֶ הִ .ר ָּבה ְל ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ּ ִ
ומ ֵעט ְלאַ חֵ רׁ ,שוֹ ְמ ִעין לַ ּ ַמ ְר ּ ֶבה .אֲ ִפלּ ּו
ׁשוֹ ְמ ִעין ִל ְמקוֹ ם ׁ ֶש ִר ָּבהִ .ר ָּבה ְלאֶ חָ ד ּ ִ
רו חֲכָ ִמים
חום ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,שלּ ֹא אָ ְמ ּ
ֶעבֶ דֲ ,א ִפלּ ּו ִׁש ְפחָ הֶ ,נא ֱָמנִ ין לוֹ ַמרַ ,עד ָּכאן ְּת ּ
אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר ְלהַ ְח ִמיר אֶ ָּלא ְלהָ קֵ ל:
רע"ב ) -ה( אין מודדין אלא מן המומחה
 אדם הבקי במדידה .וגאון פירש מומחהלשון ומחה על כתף ים כנרת )במדבר לד(,
כלומר שמתכוונים למדוד התחומין לכתחלה
מן המקום השוה והישר כדי שלא יהא צריך
לקדר :וריבה למקום אחד ומיעט למקום
אחר  -שנמצאו סימני תחום זו ארוכין
ובולטין מכנגד סימני תחום קרן שכנגדה:

שומעין למקום שריבה  -ומוציאין מדת
הקצרה כנגדה ,מפני שלא מתח מתחלה
החבל כל צרכו .ותניא בתוספתא שהוא צריך
למתחו בכל כוחו :ריבה לאחד ומיעט לאחר
 הכי קאמר ,ריבה אחד ומיעט אחר,שמדדו שני בני אדם מומחים ,זה ריבה וזה
מיעט:

שת ׁ ֶשל ַר ִּביםְ ,מ ָע ְר ִבין אֶ ת ּ ֻכ ָּל ּה .וְ ׁ ֶשל ַר ִּבים וְ נַעֲ ֵ ׂשת ׁ ֶשל
)ו( ִעיר ׁ ֶשל י ִָחיד וְ נַעֲ ֵׂ
חוצָ ה לָ ּה ְּכ ִעיר ח ֲָד ׁ ָשה
י ִָחיד ,אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין אֶ ת ּ ֻכ ָּל ּה ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ָע ָ ׂ
שה ּ
הודהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר,
יוריםּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
יהודהֶ ׁ ,שי ֶׁש ָּב ּה ח ֲִמ ּ ִׁשים ִ ּד ּ ִ
ׁ ֶש ִּב ּ ָ
ׁ ָשל ֹׁש חֲצֵ רוֹ ת ׁ ֶשל ְׁשנֵי בָ ִּתים:
רע"ב ) -ו( עיר של יחיד  -כגון שאדם
אחד קנה כולה והוא משכיר כל בתיה לבני
אדם הדרים בה .ואחר כך נעשית של רבים:
מערבין את כולה  -כדרך שהיו מערבין
כשהיתה של יחיד שלא היתה צריכה שיור:
אין מערבין את כולה  -שאסור לערב עיר

של רבים אם אין משייר בה בתים ידועים
בלא עירוב ,דההוא שיור הוי היכר דטעמא
משום עירוב הוא ,ולא תשתכח תורת רשות
הרבים ][ .וזו הואיל והיתה של רבים והיתה
צריכה שיור אע"ג דהשתא הויא של יחיד
נדונת כבתחלה :אלא אם כן עשה חוצה לה
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 שיור שלא עירבו עם שאר העיר( .ורבותאקמשמע לן שאפילו שיור של חוצה לה מועיל
לשאר העיר :כעיר חדשה שביהודה  -עיר
היתה ביהודה ושמה חדשה ולא היו בה אלא
חמשים דיורים והיא העיר היותר קטנה
שבכל ארץ יהודה והיא היתה שיור לעיר

גדולה הסמוכה לה והוא שיעור השיור שצריך
לשייר בעיר שלא יערבו עם האחרים משום
הכירא :ר' שמעון אומר שלש חצרות וכו' -
ופסק ההלכה אפילו בית אחד בחצר אחת הוי
שיור .ועיר שאין זה אלא פתח אחד בלבד
אפילו היתה של רבים אינה צריכה שיור:

)ז( ִמי ׁ ֶשהָ יָה בַ ּ ִמזְ ָרח וְ אָ ַמר ִל ְבנוֹ ָ ,ע ֵרב ִלי בַ ּ ַמעֲ ָרבַּ ,ב ּ ַמעֲ ָרב וְ אָ ַמר ִל ְבנוֹ ָ ,ע ֵרב
רובוֹ יוֹ תֵ ר ִמ ָּכאן ,מֻ ּ ָתר
ולבֵ יתוֹ אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּמוֹ תְ ּ ,
נו ּ ְ
ִלי בַ ּ ִמזְ ָרחִ ,אם י ֵׁש הֵ ֶ
ול ֵע ּ
ימ ּ ּ
סור
רובוֹ  .אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה ּ ְ
ולבֵ יתוֹ יוֹ ֵתר ִמ ָּכאן ,אָ ּ
רובוֹ ְ .ל ֵע ּ
סור ְל ֵע ּ
ְלבֵ יתוֹ וְ אָ ּ
שה וְ לֹא
ור ּה ׁ ֶשל ִעיר ,לֹא ָע ָ ׂ
רובוֹ ְּב ִעבּ ּ ָ
רובוֹ  .הַ ּנוֹ ֵתן אֶ ת עֵ ּ
ְלבֵ יתוֹ ּומֻ ּ ָתר ְלעֵ ּ
הוא ַמ ְפ ִסיד:
חום ,אֲ ִפלּ ּו אַ ּ ָמה אַ חַ תַ ,מה ׁ ֶשנִּ שְׂ ַּכר ּ
חוץ לַ ְּת ּ
לום .נְ ָתנוֹ ּ
ְכ ּ
רע"ב ) -ז( מי שהיה במזרח  -בשדה,
וקדש עליו שם היום והוא רחוק מעירובו
יותר מאלפים והרי אין עירובו עירוב כיון
שאינו יכול לילך וליטלו ,הויא ליה שביתתו
בביתו שהרי בתחום ביתו הוא עומד ומסתמא
בביתו ניחא ליה שתהחא שביתתו כשאין
עירובו עירוב :אסור לביתו  -למנות אלפים
לכל רוח :בעבורה של עיר  -באחד מן
הבתים העומדים בתוך שבעים אמה ושיריים:
לא עשה ולא כלום  -שהרי בלא עירוב נמי
יש לו מן העיר אלפים לכל רוח ,וכל העיר
עם עבורה נחשבים לו כארבע אמות :נתנו
חוץ לתחום .חוץ לעבורה של עיר .והכי
מפרש לה בגמרא :מה שנשכר  -לרוח זה

מפסיד לרוח שכנגדה .שהרי מונה מן העירוב
אלפים לכל רוח ,ואם נתנו בסוף אלף למזרח
נמצא שכלות אלפים של מזרח בסוף שלשת
אלפים לעיר ונשתכר אלף ,ואלפים של מערב
כלות בסוף אלף של מערב העיר ,והפסיד
אלף .וקמשמע לן דאין העיר עולה בחשבון
האלפים של מערב אלא כולה כארבע אמות.
והני מילי ,כשאין כלות האלפים שמן העירוב
לצד העיר אלא בסוף העיר או חוצה לה,
אבל אם כלות באמצע העיר או באיזה מקום
בתוכה ,אינו יכול לילך בתוך העיר אלא עד
מקום שכלות האלפים אמה של עירוב ,ותו
לא ,כדתנן בסמוך:

)ח( אַ נְ ׁ ֵשי ִעיר גְּ דוֹ לָ ה ְמהַ ְ ּל ִכין אֶ ת ָּכל ִעיר ְק ַט ּנָה ,וְ אֵ ין אַ נְ ׁ ֵשי ִעיר ְק ַט ּנָה
רובוֹ
ְמהַ ְ ּל ִכין אֶ ת ָּכל ִעיר גְּ דוֹ לָ הֵ ּ .כיצַ דִ ,מי ׁ ֶשהָ יָה ְב ִעיר גְּ דוֹ לָ ה וְ נ ַָתן אֶ ת ֵע ּ
רובוֹ ְב ִעיר גְּ דוֹ לָ הְ ,מהַ ֵּל ְך אֶ ת ּכ ָֻּל ּה
ְב ִעיר ְקטַ ּנָהִּ ,ב ִעיר ְק ַט ּנָה וְ נ ַָתן אֶ ת עֵ ּ
רובוֹ
חוצָ ה לָ ּה אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה .וְ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא ִמ ּ ְמקוֹ ם ֵע ּ
וְ ּ
אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה:
רע"ב ) -ח( אנשי עיר גדולה  -שהיתה
להן עיר קטנה בתוך אלפים ויוצאים מעירן
ומונין והולכים דרך הקטנה הסמוכה,
מהלכין את כל העיר הטקנה הסמוכה להן
כארבע אמות ,ומשלימים מדתן חוצה לה:
ואין אנשי עיר קטנה מהלכין את הגדולה -
כולה כארבע אמות ,לפי שמדת תחומין כלה
באמצע עיר גדולה לפיכך אין עיר גדולה
נחשבת להם כארבע אמות ואין הולכים בה

אלא עד סוף תחומן :כיצד מי שהיה בעיר
גדולה  -מתניתין חסורי מחסרא והכי קתני,
אנשי עיר גדולה מהלכין את כל עיר קטנה
ואין אנשי עיר קטנה מהלכין את כל עיר
גדולה ,במה דברים אמורים במודד אלפים
אמה ,אבל הנותן עירובו בתוך העיר ,בין
נתנו אנשי עיר גדולה עירובן בקטנה ,בין
נתנו אנשי עיר קטנה עירובן בגדולה ,מהלכין
כל העיר שהעירוב מונח בה כארבע אמות,
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כיצד ,מי שהיה מעיר גדולה ונתן את עירובו
בעיר קטנה וכו' :ורבי עקיבא  -חולק על
תנא קמא וסבר שאין העירוב עושה העיר

שהוא מונח בה כארבע אמות ואין מונים
אלפים אלא ממקום העירוב .ואין הלכה כר'
עקיבא:

רובוֹ בַ ּ ְמ ָע ָרהֶ ׁ ,שאֵ ין לוֹ
)ט( אַ ַמר לָ הֶ ן ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אִ ,אי אַ ּ ֶתם מוֹ ִדים ִלי ְּבנוֹ ֵתן ֵע ּ
יורין,
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה ִ ּד ּ ִ
רו לוֹ  ,אֵ ָ
רובוֹ אֶ ָּלא אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמה .אָ ְמ ּ
ִמ ּ ְמקוֹ ם ֵע ּ
ְ
נִמצָ א קַ ל ּתוֹ כָ ּה
חוצָ ה לָ ּה אַ ְל ּ ַפיִ ם אַ ּ ָמהְ .
אֲבָ ל י ֶׁש ָּב ּה ִ ּד ּ ִ
יורין ְמהַ ֵּלך אֶ ת ּ ֻכ ָּל ּה וְ ּ
רו נוֹ ְתנִ ין לוֹ אַ ְל ּ ַפיִ םֶ ׁ ,שא ֲִפלּ ּו סוֹ ף ִמ ָ ּדתוֹ ָּכלֶ ה
ֵמ ַעל ּגַ ָּבהּ  .וְ לַ ּמוֹ ֵדד ׁ ֶשאָ ְמ ּ
בַ ְמ ְ ָע ָרה:
רע"ב ) -ט( אימתי בזמן שאין בה דיורים
 שנפרצו מחיצותיה ואינה ראויה לדיורין.שאם ראויה לדיורין אע"פ שאין בה עכשיו
דיורין אינה נחשבת כולה אלא כארבע אמות
לדברי חכמים .וכן עיר שאין יושב בה ויש לה
חומה סביב שנתן בה עירובו נחשבת כארבע
אמות ,ואפילו היא גדולה כאנטוכיא :נמצא
קל תוכה מעל גבה  -דאילו גבה של מערה
אם נתן שם עירובו אין לו אלא אלפים אמה

גמרא

ממקום עירובו ,דגבה אינו ראוי לדיורין.
ותוכה מהלך את כולה וחוצה לה אלפים
אמה :ולמודד שאמרו  -אע"פ שחולקים
חכמים על רבי עקיבא בנותן עירובו בעיר
לומר שכל העיר לו כארבע אמות ,מודים הן
שהבא ממקום שביתתו וכלתה מדתו של
אלפים אמה אפילו במערה שיש בה דיורין
שאינו נכנס להלן ממדתו כלום:

 -עירובין דף נג' ע"ב

ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה בטשה ביה
אמרה ליה לא כך כתוב ערוכה בכל ושמורה אם ערוכה ברמ"ח אברים
שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת תנא תלמיד אחד היה לרבי
אליעזר שהיה שונה בלחש לאחר שלש שנים שכח תלמודו.
אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא פתח פומיך קרי פתח פומיך תני כי
היכי דתתקיים ביך ותוריך חיי שנאמר כי חיים הם למצאיהם ולכל בשרו
מרפא אל תקרי למצאיהם אלא למוציאיהם בפה.
אמר רב אמי מאי דכתיב כי נעים כי תשמרם בבטנך יכונו יחדיו על
שפתיך אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך ואימתי תשמרם
בבטנך בזמן שיכנו יחדו על שפתיך רבי זירא אמר מהכא שמחה לאיש
במענה פיו ודבר בעתו מה טוב אימתי שמחה לאיש בזמן שמענה בפיו
לשון אחר אימתי שמחה לאיש במענה פיו בזמן שדבר בעתו מה טוב רבי
יצחק אמר מהכא כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו אימתי
קרוב אליך בזמן שבפיך ובלבבך לעשותו רבא אמר מהכא תאות לבו
נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה אימתי תאות לבו נתתה לו בזמן
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שארשת שפתיו בל מנעת סלה רבא רמי כתיב תאות לבו נתתה לו וכתיב
וארשת שפתיו בל מנעת סלה זכה תאות לבו נתתה לו לא זכה וארשת
שפתיו בל מנעת סלה.
אמר רבי )אליעזר( ]אלעזר[ מאי דכתיב וענקים לגרגרותיך אם משים אדם
עצמו כענק זה שרף על הצואר ונראה ואינו נראה תלמודו מתקיים בידו
ואם לאו אין תלמודו מתקיים בידו ואמר ר"א מאי דכתיב לחיו כערוגת
הבושם אם משים אדם עצמו כערוגה זו שהכל דשין בה וכבושם זה שהכל
מתבשמין בה תלמודו מתקיים ואם לאו אין תלמודו מתקיים.
רבא בריה דרב יוסף בר חמא הוה ליה מלתא לרב יוסף בהדיה כי מטא
מעלי יומא דכיפורי אמר איזיל ואפייסיה אזל אשכחיה לשמעיה דקא מזיג
ליה כסא אמר ליה הב לי ואימזגיה אנא יהב ליה מזגיה כדטעמיה אמר
דמי האי מזיגא למזיגא דרבא בריה דרב יוסף בר חמא אמר ליה אנא הוא
אמר ליה לא תתיב אכרעיך עד דמפרשת לי הני קראי מאי דכתיב
וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא אמר ליה
אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה
וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל וכיון שנחלו אל
עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות ואם מגיס לבו הקדוש ברוך הוא
משפילו שנאמר ומבמות הגיא ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מגביהו
שנאמר כל גיא ינשא:
רש"י על הגמרא
בטשה ביה  -בעטה בו :תוריך חיי -
שתאריך ימים :שתשמרם בבטנך  -שהן
שמורים בידך ,שאין משתכחין ממך :יכונו
יחד  -שאתה סודרן ומוציאן בפה ,ולא
בגימגום ובלחישה :אימתי שמחה וכו' בזמן
 שיודע לדרוש הלכות חג בחג ,דבר אחראימתי שמחה לאיש ,אימתי אדם שמח
בתלמודו בזמן שיש לו מענה ,כששואלין ממנו
דבר הלכה :שארשת  -ספירת שפתיו בל
תמנע סלה ,כשנתת בו דעת להוציא בשפתיו:
שרף לצואר  -שאינו מצומצם בדוחק סביב
הצואר ,אלא שרפוי בריוח ,כך הוא נעים

ומרוצה לבריות :ונראה ואינו נראה -
כשמגביה צוארו נראה מתחת זקנו ,ורוב
פעמים שסנטרו וזקנו מכסין אותו ,כך ,אם
תלמיד חכם הוא אינו רודף לצאת ולבא
בשוק ,אלא יושב ומחזר על תלמודו מתקיים
בידו :שהכל דשין אותו  -שאין לו גסות:
שהכל מתבשמין ממנו  -שמלמד תורה
לתלמידים :ממדבר מתנה  -אם כמדבר
הוא תורה נתונה לו במתנה ,ולא ישכח :כל
גיא ינשא  -אף על גב דלאו גבי הני קראי
כתיב ,דרשי ליה דמי שבא לידי גיא ,שהושפל
חוזר ומתנשא:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

8

חק לישראל – פרשת אחרי מות יום ב'
זוהר

– אחרי מות דף סז' ע"א

נו אֶ ת נ ְַפ ׁשוֹ ֵתיכֶ ם
וְ הָ יְ ָתה לָ כֶ ם ְלחֻ ּקַ ת עוֹ לָ ם ַּבח ֶֹד ׁש הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי ּ ֶב ָעשׂ וֹ ר לַ ח ֶֹד ׁש ְּת ַע ּ ּ
ָ
רוחי ְּב ִק ְר ִּבי
יתיך ַּבלַ יְ לָ ה אַ ף ּ ִ
וְ גוֹ ') .ויקרא ט"ז( ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,ישעיה כו( נ ְַפ ִׁשי ִאוִ ּ ִ
ית ָ
יהַ ,מאי נ ְַפ ִׁשי
יך ַּב ַּליְ לָ ה .נ ְַפ ִׁשי ַּב ַּליְ לָ ה ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
אֲ ׁ ַשח ֲֶר ָּך וְ גוֹ ' .נַפְ ִׁשי ִאוִ ּ ִ
ית ָ
ָ
יה .אֶ ָּלא הָ ִכי ּ ָתאנָא,
אֲשח ֲֶר ָּך ,יְ ׁ ַשח ֲֶרך ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ַׁ
רוחי ְּב ִק ְר ִּבי
יך .אַ ף ּ ִ
ִאוִ ּ ִ
ְ
רוחי אַ נְּ ְּתְּ .בגִ ין
רוחָ א וְ נ ְַפ ׁ ָשא ְ ּד ֹכ ָּלא ,וְ יִ שְׂ ָראֵ ל אַ ְמ ֵרי נַפְ ִׁשי וְ ּ ִ
ְּ
הוא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
עותךְ:
ָ
ְ
ָ
יתיך ְלאַ ְד ְּבקָ א ָּבך ,וַ אֲ ׁ ַשח ֲֶרך ְלאַ ְׁש ְּכחָ א ְר ּ ָ
ַּכ ְך ִאוִ ּ ִ
יה ,סַ ְלקָ א
יה .נָפְ קָ א נַפְ ׁ ֵש ּ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמרְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש נ ִָאים ְּב ַע ְרסֵ ּ
גופָ א אָ ַמר ְלנ ְַפ ׁ ָשא,
וְ אַ ְס ִה ַ
ידת ֵּבי ּה ְּב ַּבר נ ָׁשַ ,על ָּכל ַמה ַ ּדעֲ בַ ד ְּבכָ ל יוֹ ָמאּ ּ .
ָ
אֲשח ֲֶר ָּך:
רוחי ְּב ִק ְר ִּבי ׁ ַ
יתיך ַּב ַּליְ לָ ה) ,דף ס"ז ע"ב( אַ ף ּ ִ
נ ְַפ ִׁשי ִאוִ ּ ִ
ְ
ָ
הוא ,נ ְַפ ִׁשי
יתיך ,אָ ְמ ָרה ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל קָ ֵמי ּ ְ
ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר נ ְַפ ִׁשי ִאוִ ּ ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ית ָ
יעא נ ְַפ ִׁשי ִמ ָּכל
ומנִ ָ
לותא ּ ֵבינֵי עֲ ַמ ְמיָאְ ּ ,
יך ַּב ַּליְ לָ הְּ ,בעוֹ ד ַ ּדאֲ נָא ְּבגָ ּ ָ
ִאוִ ּ ִ
ָ
יתיךְּ ,בגִ ין
קוט ָרא ְּבנֵי עֲ ַמ ְמיָא ,נ ְַפ ִׁשי ִאוִ ּ ִ
יש ָתא )נ"א ורוינא נפשי מכל פיסתא( ְ ּד ּ ְ
ִּב ׁ ָ
ינון
ִּ
ְלאָ ָתבָ א ְלאַ ְת ִרי .אַ ף
רוחי ְּב ִק ְר ִּבי אֲ ׁ ַשח ֲֶר ָּךְּ ,כלוֹ ַמר ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ ּ
ישא לָ א ִא ְת ָע ֵדי ִמ ּנַאיְּ ,בגִ ין ְל ִמ ְׁשחַ ר
רוחָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
ְמ ׁ ַש ְע ְּב ִדין ְלבָ נַיְּ ,בכָ ל ִׁש ְעבּ ּ ָ
ודאּ ,
קוד ָ
ול ֶמ ְע ַּבד ּ ִפ ּ ּ ֶ
לָ ְךְ ּ ,
יך:
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הואְּ ,בעוֹ ד ְ ּדנ ְַפ ִׁשי ִּבי,
רו יִ שְׂ ָראֵ ל קָ ֵמי ּ ְ
יך ּ
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמר ,אָ ְמ ּ
ית ָ
יך ַּב ַּליְ לָ הַ .מאי ַטעֲ ָמא ַּב ַּליְ לָ ה ,אֶ ָּלא ְּבגִ ין ְ ּדהַ אי נֶפֶ ׁש ְּבהַ אי ׁ ַשעֲ ָתא,
ִאוִ ּ ִ
ְ
ְ
ישא,
רוחָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
רוחי ְּב ִק ְר ִּבי ׁ ַ
ִאצְ ְט ִריך ְלחַ ְמ ָ ּדא לָ ך .אַ ף ּ ִ
אֲשח ֲֶר ָּךַּ ,כד ִא ְּת ַער ִּבי ּ
עותךְ:
רו ָתא ְל ֶמ ְע ַּבד ְר ּ ָ
אֲ ׁ ַשח ֲֶר ָּך ְּב ִא ְת ָע ּ
ָ
אֲשר ִמ ְׁש ּ ָפטֶ יך לָ אָ ֶרץ ְּבזִ ְמנָא ְ ּד ִמ ְׁש ּ ָפט נ ִָחית ְּבאַ ְר ָעאְ ,לבַ שְׂ ָמא ָע ְל ָמא,
ִּכי ַּכ ׁ ֶ
דו יוֹ ְשבֵ י ֵתבֵ לְּ .כלוֹ ַמר יַכְ ִלין ְל ִמ ְס ַּבל ִ ּדינָא ְ ּדצֶ ֶדק ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּתצֵ י
ְּכ ֵדין צֶ ֶדק לָ ְמ ּ
ָ
אֲשר ִמ ְׁש ּ ָפטֶ יך לָ אָ ֶרץַ .ר ִּבי
דו יוֹ ְשבֵ י ֵתבֵ לַּ ,כ ׁ ֶ
ֵיה .אֵ ָ
ָע ְל ָמא ִמ ּנ ּ
ימ ַתי צֶ ֶדק לָ ְמ ּ
ָ
רוחי ְּב ִק ְר ִּבי
יתיך ַּב ַּליְ לָ הָּ ,דא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל .אַ ף ּ ִ
ִחזְ ִקיָּה אָ ַמר ,נַפְ ִׁשי ִאוִ ּ ִ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא:
יך ּ
אֲ ׁ ַשח ֲֶר ָּךּ ָ ,דא ּ ְ
הלכה – הרמב"ם איסורי ביאה פרק כב'
)ח( לא תתייחד אשה אחת אפילו עם אנשים הרבה עד שתהיה אשתו של אחד מהם שם
וכן לא יתייחד איש אחד אפילו עם נשים הרבה נשים הרבה עם אנשים הרבה אין
חוששין לייחוד היו האנשים מבחוץ והנשים מבפנים או האנשים מבפנים והנשים מבחוץ
ופירשה אשה אחת לבין האנשים או איש לבין הנשים אסורין משום ייחוד אפילו איש
שעסקו ומלאכתו עם הנשים אסור לו להתייחד עם הנשים כיצד יעשה יתעסק עמהן
ואשתו עמו או יפנה למלאכה אחרת:
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)ט( מותר להתייחד עם שתי יבמות או עם שתי צרות או עם אשה וחמותה או עם אשה
ובת בעלה או עם אשה ובת חמותה מפני ששונאות זו את זו ואין מחפות זו על זו וכן
מותר להתייחד עם אשה שיש עמה תינוקת קטנה שיודעת טעם ביאה ואינה מוסרת
עצמה לביאה שאינה מזנה בפניה שהרי זו מגלה את סודה:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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