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חק לישראל – פרשת אמור יום ב'
תורה -

ויקרא פרק כא'

הוא
חו ִּכי קָ ׁ
רושה ֵמ ִא ׁ ָ
חו וְ ִא ּ ׁ ָשה גְּ ּ ׁ ָ
דש ּ
יש ּה לֹא יִ ּקָ ּ
)ז( ִא ּ ׁ ָשה ֹזנָה וַ חֲלָ לָ ה לֹא יִ ּקָ ּ
הוא
חו ִּכי קָ ׁ
רושה ֵמ ִא ׁ ָ
חו וְ ִא ּ ׁ ָשה גְּ ּ ׁ ָ
דש ּ
יש ּה לֹא יִ ּקָ ּ
לֵ אלֹהָ יו) :ז( ִא ּ ׁ ָשה ֹזנָה וַ ֲחלָ לָ ה לֹא יִ ּקָ ּ
לֵ אלֹהָ יו:

קֳדם
יש הוּא ָ
אֲרי קַ ִ ּד ׁ
)ז( ִא ְּת ָתא ַמ ְטעֲ יָא ו ְּמחַ ְ ּללָ א לָ א יִ ְּסבוּן וְ ִא ְּת ָתא ִ ּד ְמ ָת ְרכָ א ִמ ַּב ְעלַ ּה לָ א יִ ְּסבוּן ֵ

יה:
אֱלָ הֵ ּ

)ח( וְ ִק ַ ּד ְׁש ּתוֹ ִּכי אֶ ת לֶ חֶ ם ֱאלֹהֶ ָ
דש יִ ְהיֶה ָּל ְך ִּכי קָ דוֹ ׁש אֲ נִ י
הוא ַמ ְק ִריב קָ ׁ
יך ּ
יְ הֹוָ ה ְמקַ ִ ּד ְׁשכֶ ם) :ח( וְ ִק ַ ּד ְׁש ּתוֹ ִּכי אֶ ת לֶ חֶ ם ֱאלֹהֶ ָ
דש יִ ְהיֶה לָּ ְך ִּכי קָ דוֹ ׁש
הוא ַמ ְק ִריב קָ ׁ
יך ּ
אֲנִ י יְ הֹוָ ה ְמקַ ִ ּד ְׁשכֶ ם:

יש אֲ נָא יְ יָ
אֲרי קַ ִ ּד ׁ
יש יְ הֵ י לָ ְך ֵ
ֵיה אֲ ֵרי יָת קֻ ְר ַּבן אֱלָ הָ ְך הוּא ְמקָ ֵרב קַ ִ ּד ׁ
)ח( ו ְּתקַ ְ ּד ִׁש ּנ ּ

ְמקַ ִ ּד ְׁשכוֹ ן:

ש ֵרף) :ט( ּובַ ת
יש כּ ֹהֵ ן ִּכי תֵ חֵ ל ִלזְ נוֹ ת אֶ ת אָ ִביהָ ִהיא ְמחַ ֶּללֶ ת ָּבאֵ ׁש ִּת ּ ָ ׂ
)ט( ּובַ ת ִא ׁ
אֲרי ִת ְתחַ ל
ש ֵרף) :ט( וּבַ ת גְּ בַ ר ָּכהֵ ן ֵ
יש כּ ֹהֵ ן ִּכי ֵתחֵ ל ִלזְ נוֹ ת אֶ ת אָ ִביהָ ִהיא ְמחַ ּלֶ לֶ ת ָּבאֵ ׁש ִּת ּ ָ ׂ
ִא ׁ
ְל ִמ ְט ֵעי ִמ ְ ּק ֻד ּ ׁ ַשת אֲ בוּהָ א ִהיא ִמ ּ ַתחֲלָ א ְּבנ ּו ָרא ִּת ּתוֹ קָ ד:

ומ ֵּלא אֶ ת יָדוֹ
ֹאשוֹ ׁ ֶש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה ּ ִ
יוצַ ק ַעל ר ׁ
)י( וְ הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָ דוֹ ל ֵמאֶ חָ יו אֲ ׁ ֶשר ּ
ֹאשוֹ לֹא יִ פְ ָרע ּ ְ
ִל ְלבּ ׁש אֶ ת הַ ְּבגָ ִדים אֶ ת ר ׁ
ובגָ ָדיו לֹא יִ ְפרֹם) :י( וְ הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּגָ דוֹ ל
ֹאשוֹ
ומ ּלֵ א אֶ ת יָ דוֹ ִל ְלבּ ׁש אֶ ת הַ ְּבגָ ִדים אֶ ת ר ׁ
ֹאשוֹ ׁ ֶש ֶמן הַ ּ ִמ ְׁשחָ ה ּ ִ
יוצַ ק ַעל ר ׁ
ֵמאֶ חָ יו אֲ ׁ ֶשר ּ
יה ִמ ְׁשחָ א ִד ְרבו ָּתא וְ ִדי קָ ִריב
יש ּ
ובגָ ָדיו לֹא יִ ְפרֹם) :י( וְ כַ הֲ נָא ְד ִא ְת ַר ָּבא ֵמאֲ חוֹ ִהי ְדיִ ּ ָת ִריק ַעל ֵר ׁ ֵ
לֹא יִ ְפ ָרע ּ ְ
ישי ּה לָ א יְ ַר ּ ֵבי פֵ רו ַּע ו ְּלבו ּׁשוֹ ִהי לָ א יִ ְבזַע:
ֵיה ְל ִמ ְל ַּב ׁש יָת ְלבו ׁ ַּש ָ ּיא יָת ֵר ׁ ֵ
יָת קֻ ְר ָּבנ ּ

רש"י
)ז( זונה  -שנבעלה בעילת ישראל האסור לה
כגון חייבי כריתות או נתין או ממזר )יבמות
סא( :חללה  -שנולדה מן הפסולים שבכהונה
כגון בת אלמנה מכהן גדול או בת גרושה
וחלוצה מכהן הדיוט )קידושין עז( וכן
שנתחללה מן הכהונה על ידי ביאת אחד מן
הפסולים לכהונה:
)ח( וקדשתו  -על כרחו שאם לא רצה לגרש
הלקהו ויסרהו עד שיגרש )יבמות פח( :קדוש
יהיה לך  -נהוג בו קדושה לפתוח ראשון בכל
דבר ולברך ראשון בסעודה )ת"כ(:

נביא

)ט( כי תחל לזנות  -כשתתחלל על ידי זנות
שהיתה בה זיקת בעל וזנתה או מן האירוסין
או מן הנשואין )סנהדרין נא( ורבותינו נחלקו
בדבר והכל מודים שלא דבר הכ' בפנויה :את
אביה היא מחללת ) -סנהדרין נב( חללה
ובזתה את כבודו שאומרים עליו ארור שזו
ילד ארור שזו גדל:
)י( לא יפרע ) -ת"כ( לא יגדל פרע על אבל
ואיזהו גידול פרע יותר משלשים יום:

– יחזקאל פרק מד' יח'-כא'

רו
ֹאשם ּ ִ
יו ַעל ר ׁ ָ
יו ַעל ָמ ְתנֵיהֶ ם לֹא י ְַחגְּ ּ
ומ ְכנְ סֵ י פִ ְׁש ִּתים יִ ְה ּ
)יח( ּ ַפאֲ ֵרי ִפ ְׁש ִּתים יִ ְה ּ
ב ּיָזַע) :יח( כובעין דבוץ יהון על רישיהון ומכנסין דבוץ יהון על דרציהון ולא יזרזון על חרציהון אלהין
ַּ
על לבביהון ייסרון:

טו אֶ ת
ובצֵ ָ
)יט( ּ ְ
אתם אֶ ל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה אֶ ל הֶ חָ צֵ ר הַ ִחיצוֹ נָה אֶ ל הָ ָעם יִ פְ ְׁש ּ
יחו אוֹ ָתם ְּב ִל ְׁשכֹת הַ ּק ֶֹד ׁש וְ לָ ְב ׁש ּו ְּבגָ ִדים
ִּבגְ ֵדיהֶ ם א ׁ ֶ
ֲשר הֵ ּ ָמה ְמ ׁ ָש ְר ִתם ָּבם וְ ִהנִּ ּ
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חק לישראל – פרשת אמור יום ב'
ב ִבגְ ֵדיהֶ ם) :יט( ובמיפקהון מדרתא דקודשא לדרתא בריתא
אֲחֵ ִרים וְ לֹא יְ קַ ְ ּד ׁש ּו אֶ ת הָ ָעם ְּ
לאיתערבא עם עמא ישלחון ית לבושיהון די אינון משמשין בהון ויחתון יתהון בלשכת קודשא וילבשון
לבושין אוחרנין ולא יתערבון עם עמא בלבושיהון:

אשיהֶ ם:
מו אֶ ת ָר ׁ ֵ
)כ( וְ ר ׁ ָ
חו ָּכסוֹ ם יִ ְכ ְס ּ
חו ּופֶ ַרע לֹא יְ ׁ ַש ֵּל ּ
ֹאשם לֹא יְ גַ ֵּל ּ

)כ( ורישיהון לא

יגלחון ופירוע לא ירבון ספרא יספרון ית שער רישיהון:

ימית:
תו ָּכל כּ ֹהֵ ן ְּבבוֹ אָ ם אֶ ל הֶ חָ צֵ ר הַ ּ ְפנִ ִ
וְ יַיִ ן לֹא יִ ְׁש ּ ּ

)כא(
במיעלהון לדרתא גויתא:

)כא( וחמר לא ישתון כל כהן

רש"י
)יח( פארי  -קאפייל"ש בלע"ז .לא יחגרו
ביזע  -שנינו בברייתא אין חוגרין במקום
שמזיעין לא למעלה מאציליהם ולא למטה
ממתניהם שהוא מקום זיעה אנלאשויי"רא
בלע"ז ל"א אסרה התורה לכהנים מלבושי
הצמר כי הצמר מזיע הגוף ומזיע את הבשר,
)סא"א(:
)יט( אל החצר החיצונה  -לפי שהיה מדבר
בהיכל לפני ולפנים וקראם חצר הפנימית
ואצלם יש לו לקרות עזרת ישראל חצר
החיצונה לכך הוצרך לכפול שתי פעמים לומר
שעל עזרת נשים הוא אומר מקום שכל
ישראל נכנסין .והניחו אותה בלשכות הקודש
 כמו שאמר מרע"ה )ויקרא ט"ז( ופשט אתבגדי הבד אשר לבש והניחם שם .ולא יקדשו

כתובים

את העם  -ת"י ולא יתערבון עם עמא
בלבושיהון כלומר לא יגעו אל העם בבגדיהם
הקדושים שאין בגדי חול טהורין אצל בגדי
הקודש:
)כ( וראשם לא יגלחו  -להעביר את כל
השער .ופרע לא ישלחו  -גידול שער לא
ירבו .כסום יכסמו  -ככוסמת הזו שסדורין
בשבולת ראשו של זה לצד עיקרו של זה כך
שמעתי משמו של רבי מנחם זצ"ל ויתכן
לפרשו לשון מדת דבר השוה לא גזיזת ראש
ולא גדול שער אלא במדה שוה אמולי"ר
בלע"ז:
)כא( בבואם אל החצר הפנימית  -אל
ההיכל:

 -משלי פרק כז' יח'-כא'

ֹנצֵ ר ְּתאֵ נָה יֹאכַ ל ּ ִפ ְרי ָּה וְ ׁש ֵֹמר ֲא ֹדנָיו יְ כֻ ָּבד:

)יח(
במריה נתיקר:

ַּכ ּ ַמיִ ם הַ ּ ָפנִ ים לַ ּ ָפנִים ּ ֵכן לֵ ב הָ אָ ָדם לָ אָ ָדם:

)יט(
לחד היכנא לביהון דבני נשא לא דמין חד לחד:

)יח( דנטר תינתא אכיל פריהא ודזהיר

)יט( היך מיא והיך פרצופי דלא דמין חד

}וַ אֲבַ ּדוֹ { לֹא ִּתשְׂ ַּב ְענָה וְ ֵעינֵי הָ אָ ָדם לֹא ִתשְׂ ַּב ְענָה:

שאוֹ ל וַ אֲ בַ ּדֹה
)כ( ׁ ְ
לא סבען ועיני דגברא לא סבען:

יש ְל ִפי ַמהֲלָ לוֹ :
כור לַ זָּהָ ב וְ ִא ׁ
)כא( ַמצְ ֵרף לַ ּ ֶכסֶ ף וְ ּ

)כ( שיול ואבדנא

)כא( צרפא לכספא וכורא לדהבא וגברא

מן פומא דמשבחנוי:

רש"י
)יח( יאכל פריה  -וכן שומר אדוניו יכובד,
ויאכל פרי מעלליו:
)יט( כמים  -הללו הפנים שאתה מראה
לתוכן הן מראות לך .כן לב האדם לאדם -

חברו לפי מה שאדם יודע שחבירו אוהבו כן
הוא מראה לו פנים:
)כ( שאול ואבדון לא תשבענה  -מלקבל את
הרשעים לתוכם כשם שעיני האדם רשע לא
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חק לישראל – פרשת אמור יום ב'
תשבענה מלשוט אחר יצר הרע מלמלאות
תאותו:
)כא( מצרף  -כלי עשוי לצרוף כסף והכור

משנה

עשוי לבחון זהב ואיש נצרף ומתחשב לפי
מהללו ע"י שהבריות מהללו' אותו במעשיו
הטובים נבחן לרבים אם טוב אם רע:

 -עירובין פרק ז'

ש ָרהְ ,מ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם,
)א( חַ לּ וֹ ן ׁ ֶש ֵּבין ְׁש ּ ֵתי חֲצֵ רוֹ ת ,אַ ְר ָּב ָעה ַעל אַ ְר ָּב ָעהְּ ,בתוֹ ְך עֲ ָ ׂ
ש ָרה,
חות ֵמאַ ְר ָּב ָעה ַעל אַ ְר ָּב ָעה ,אוֹ ְל ַמ ְעלָ ה ֵמעֲ ָ ׂ
צוְ ,מ ָע ְר ִבין אֶ חָ דָ ּ .פ ּ
וְ ִאם ָר ּ
ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם וְ אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין אֶ חָ ד:
רע"ב ) -א( חלון  -בתוך עשרה  -שיהא
קצת ממנו ואפילו משהו בתוך עשרה סמוך
לקרקע :מערבין שנים  -שני עירובין ,אלו
לעצמן ואלו לעצמן ואסורים זו עם זו :ואם
רצו מערבין אחד  -עירוב אחד ,שיתנו אלו
עירובן באחרת ויערבו עמהן ויהיו אחד:
פחות מארבעה  -לאו פתח הוא ואין ראוי

לעבור מזו לזו .ולמעלה מעשרה נמי לא
ניחא תשמישתיה ,הלכך אין מערבין אחד.
ודוקא בחצר ,שאינה מקורה ,אבל בבית
המקורה אפילו למעלה מעשרה מערבין
אחד ,שדרך לשום ספסלים ותיבות סביבות
הבית וניחא תשמישתיה:

ש ָרה וְ ָרחָ ב אַ ְר ָּב ָעהְ ,מ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם וְ אֵ ין
)ב( כּ ֶֹתל ׁ ֶש ֵּבין ְׁש ּ ֵתי חֲצֵ רוֹ ת ּגָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
ֹאשוֹ פֵ רוֹ ת ,אֵ לּ ּו עוֹ ִלין ִמ ָּכאן וְ אוֹ ְכ ִלין ,וְ אֵ לּ ּו עוֹ ִלין
יו בְ ר ׁ
ְמ ָע ְר ִבין אֶ חָ ד .הָ ּ
שר אַ ּמוֹ ת,
ידו ְל ָמ ּ ָטה .נִפְ ַרץ הַ כּ ֶֹתל ַעד עֶ ֶ ׂ
ִמ ָּכאן ,וְ אוֹ ְכ ִליןִ ּ ,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ִר ּ
הוא ַּכ ּ ֶפ ַתח יוֹ ֵתר ִמ ָּכאן
צו ְמ ָע ְר ִבין אֶ חָ דִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם ,וְ ִאם ָר ּ
ְמ ָע ְר ִבין אֶ חָ ד וְ אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם:
רע"ב ) -ב( כותל שבין שתי חצרות  -האי
דנקט רחב ארבעה לאו משום דצריך רוחב
ארבעה למהוי סתימה ,דמחיצה ברוחב כל
דהו הויא דתימה .אלא משום דבעי למתני
סיפא היו ]בראשו[ פירות אלו עולין מכאן
ואוכלין ובלבד שלא יורידו למטה ,דחשיב
רשות באנפי נשפה ,ולהאי דינא צריך שיהיה

רוחב ארבעה ,דפחות מארבעה הוי מקום
פטור ומותרין אלו ואלו להוריד למטה:
ובלבד שלא יורידו למטה  -לדיורין בבתים,
אבל בחצר שרי :יותר מכאן  -הוי פרצה,
והוי כולה כחצר אחת ,ואם עירבה כל אחת
לעצמה הוי כאילו חולקין את עירובן ואוסרין
אלו על אלו:

ש ָרה וְ ָרחָ ב אַ ְר ַּבע ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם וְ אֵ ין
)ג( חָ ִריץ ׁ ֶש ּ ֵבין ְׁש ּ ֵתי חֲצֵ רוֹ ת ָעמוֹ ק עֲ ָ ׂ
ְמ ָע ְר ִבין אֶ חָ ד ,אֲ ִפלּ ּו ָמלֵ א קַ ׁש אוֹ ֶתבֶ ןָ .מלֵ א ָעפָ ר ,אוֹ צְ רוֹ רוֹ תְ ,מ ָע ְר ִבין אֶ חָ ד,
וְ אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם:
רע"ב ) -ג( חריץ  -ארוך הוא ומפסיק על
פני כל החצר כולה :ורחב ארבעה .דפחות
מכאן נוח לפסעו משפתו לשפתו :ואפילו

מלא תבן וקש  -לאו סתימה היא ,דלא
מבטל ליה התם דסופו ליטלו:

הוא ָרחָ ב אַ ְר ָּב ָעה ְטפָ ִחים ,וְ כֵ ן ְׁש ּ ֵתי גְ זֻזְ ְט ָראוֹ ת זוֹ ְכנֶגֶ ד זוֹ ,
)ד( נ ַָתן ָעלָ יו נֶסֶ ר ׁ ֶש ּ
חות ִמ ָּכאןְ ,מ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם וְ אֵ ין
צו ְמ ָע ְר ִבין אֶ חָ דָ ּ .פ ּ
ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם ,וְ ִאם ָר ּ
ְמ ָע ְר ִבין אֶ חָ ד:
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רע"ב ) -ד( נתן עליו נסר  -משפתו לשפתו
כעין גשר ,הוי כמו פתח :שתי גזוזטראות -
כמין תקרה בולטת מרשות היחיד על רשות
הרבם ,ונתן נסר רחב ארבעה מזו לזו ,הוי

נמי פתח :פחות מכאן  -שאין הנסר רחב
ארבעה ,אדם ירא לעבור עליו ולא ניחא
תשמישתיה:

ש ָרה ְטפָ ִחיםְ ,מ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם וְ אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין
)ה( ַמ ְת ּ ֵבן ׁ ֶש ּ ֵבין ְׁש ּ ֵתי חֲצֵ רוֹ ת ּגָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂ
ש ָרה
ילין ִמ ָּכאן .נִ ְת ַמ ַעט הַ ּתֶ בֶ ן ֵמעֲ ָ ׂ
ילין ִמ ָּכאן וְ אֵ לּ ּו ַמא ֲִכ ִ
אֶ חָ ד .אֵ לּ ּו ַמאֲ ִכ ִ
ְטפָ ִחיםְ ,מ ָע ְר ִבין אֶ חָ ד וְ אֵ ין ְמ ָע ְר ִבין ְׁשנַיִ ם:
רע"ב ) -ה( מתבן  -גדיש של תבן ,ומפסיק
על פני כל רוחב החצרות :אלו מאכילין -
מניחין בהמתן לאכול מן התבן ,ולא חיישינן
דילמא ממעיט התבן מעשרה והוו להו חדא
רשותא ואסרי אהדדי ומטלטלי בחצר ולא
מסקי אדעתייהו ,להא לא חיישינן דהא
אפילו אמעיט אי לא הוי המעיוט על פני

עשר אמות ויותר ,לא אסרי ,דהא עשר אמות
פתחא הוי ,ואין בהמה ממעטת כל כך
באכילתה ]בשבת אחת[ :נתמעט התבן
מעשרה טפחים  -על פני כל אורך החצר או
במשך עשר אמות]ועוד[ :מערבין אחד  -אם
נתמעט בחול לפני השבת:

)ו( ּ ֵכיצַ ד ִמ ְׁש ּ ַת ְּת ִפין ַּב ּ ָמבוֹ יַ ,מנִּ יחַ אֶ ת הֶ חָ ִבית וְ אוֹ ֵמר ,הֲ ֵרי זוֹ ְלכָ ל ְּבנֵי הַ ּ ָמבוֹ י,
וב ּתוֹ הַ גְּ דוֹ ִלים וְ ַעל יְ ֵדי ַעבְ ּדוֹ וְ ִׁש ְפחָ תוֹ הָ ִע ְב ִרים וְ ַעל
ומז ּ ֶַכה לָ הֶ ן ַעל יְ ֵדי ְבנוֹ ּ ִ
ְּ
וב ּתוֹ הַ ְ ּקטַ נִּ ים וְ לֹא ַעל יְ ֵדי ַע ְבדוֹ
יְ ֵדי ִא ְׁש ּתוֹ  ,אֲבָ ל אֵ ינוֹ ְמז ּ ֶַכה לֹא ַעל יְ ֵדי ְבנוֹ ּ ִ
וְ ִׁש ְפחָ תוֹ הַ ְּכנַעֲ נִ יםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשי ָָדן ְּכיָדוֹ :
רע"ב ) -ו( מניח את החבית  -משלו אם
ירצה ואז צריך לזכות ,דאילו משלהם אין צריך
לזכות :ומזכה להם על ידי בנו ובתו  -אומר
להם קבלו חבית זו וזכו בה לשם כל בני

המבוי ,והזוכה מגביה העירוב בידו טפח מן
הקרע ,דכל היכא דמנחא ברשותיה לא הויא
זכיה ,ואומר זכיתי להם :שידן כידו  -ולאו
זכיה היא:

רע"ב ) -ז( נתמעט האוכל  -משיעורו
המפורש לקמן במתניתין :מוסיף ומזכה -
אם בא להוסיף משלו אפילו ממין אחר שאינו
ממין השיתוף הראשון ,מוסיף ומזכה ואינו
צריך להודיען ,כיון שנשאר קצת מן המין
הראשון אינו נראה כמערב בתחלה  -אבל
אם נותן ממין השתוף הראשון אפילו כלה
לגמרי מביא מאותו המין ומזכה ואינו צריך
להודיען :נתוספו עליהם  -דיורין :מוסיף

ומזכה וצריך להודיע  -ודוקא בזמן שיש
לחצר שני פתחים לשני מבואות ,שכשעושה
עירוב עם אנשי מבוי זה אסור להשתמש
במבוי אחר ,לפיכך צריך להודיע ,דילמא לא
ניחא להו לקנות ברוח זו ולהניח יד ברוח
שכנגדה .אבל אם אין לו פתח אלא למבוי זה
שנשתתפו בו תחלה ,אינו צריך להודיע ,דזכין
לאדם שלא בפניו ואין חבין לאדם אלא
בפניו:

ומז ּ ֶַכה ,וְ אֵ ין צָ ִר ְ
פו עֲ לֵ יהֶ ם ,מוֹ ִסיף
יך ְלהוֹ ִד ַ
)ז( נִ ְת ַמ ֵעט הָ אוֹ כֵ ל ,מוֹ ִסיף ּ ְ
יע .נִ ּתוֹ ְס ּ
ומז ּ ֶַכה ,וְ צָ ִר ְ
יע:
יך ְלהוֹ ִד ַ
ְּ

עודוֹ ת ְלכֻ ָּלםִּ .בזְ ַמן ׁ ֶשהֵ ן
עורוֹ ִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהֵ ן ְמ ֻר ִּביןְ ,מזוֹ ן ְׁש ּ ֵתי ְס ּ
הוא ִׁש ּ
)ח( ַּכ ּ ָמה ּ
מֻ ָע ִטיןַּ ,כגְּ רוֹ ֶג ֶרתְ ,להוֹ צָ אַ ת ׁ ַש ָּבת ְלכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד:
רע"ב ) -ח( מרובין  -שמונה עשר בני אדם
ולמעלה :מועטין  -פחות משמונה עשר:
מזון שתי סעודות  -הן שמונה עשר גרוגרות:

להוצאת שבת  -שיעור של הוצאת שבת ,כי
המוציא אוכלים בשבת אינו חייב בפחות
מכגרוגרת:
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רוב,
ִּ
)ט( אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ יַּ ,ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
רוב .אֲבָ ל ִּב ְׁשי ֵָרי ֵע ּ
אֲמוריםִּ ,ב ְת ִח ַּלת עֵ ּ
רו ְל ָע ֵרב ַּבחֲצֵ רוֹ ת אֶ ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ְל ׁ ַש ַּכח אֶ ת הַ ִּתינוֹ קוֹ ת:
הוא .וְ לֹא אָ ְמ ּ
ָּכל ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ט( בשירי הערוב  -שנתמעט
משיעורו :ולא אמרו לערב בחצרות  -אחר
שנשתתפו במבוי ,אלא שלא תשתכח תורת
עירובי חצרות מתינוקות שאינן יודעין
שנשתתפו במבוי ,הלכך מקילין ביה .ואע"ג

דטעמא דמערבין עירובי חצרות לאחר
שנשתתפו במבוי הוי כדי שלא תשתכח תורת
עירוב מן התינוקות מכל מקום אין הלכה
כרבי יוסי בשיירי עירוב ,דלא מקילינן ביה
כולי האי:

יעזֶר.
אֱל ֶ
ומן הַ ּ ֶמלַ חִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ִ
חוץ ִמן הַ ּ ַמיִ ם ּ ִ
)י( ַּבכּ ֹל ְמ ָע ְר ִבין ּ ִ
ומ ְׁש ּ ַת ְּת ִפיןּ ,
רוסָ ה ,אֵ ין
רוב .אֲ ִפלּ ּו ַמאֲ פֵ ה ְסאָ ה וְ ִהיא ְפ ּ
הוא עֵ ּ
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרִּ ,כ ָּכר ּ
הוא ׁ ָשלֵ םְ ,מ ָע ְר ִבין בּ וֹ :
ְמ ָע ְר ִבין ָּב ּהִּ .כ ָּכר ָּב ִא ּ ָסר וְ ּ
רע"ב ) -י( בכל מערבין  -עירובי תחומין,
דאילו עירובי חצרות אין מערבין אלא בפת.
ומיהו בכל מערבין דאמר רבי אליעזר הכא,
לאתויי עירובי חצרות שמערבין בפת פרוסה
ואין צריך ככר שלמה ,ופליג עליה ר' יהושע
ואמר דוקא ככר שלם הוא עירוב .והלכה
כרבי יהושע :אין מערבין בו  -וטעמא

משום איבה שבאים בני החצר לידי מחלוקת
לומר אני נותן שלימה והוא נותן פרוסה :כבר
באיסור והוא שלם מערבין בו  -נותנין אותו
בעירוב עם שאר ככרות של בני חצר ,ובלבד
שיהיה בין כולם כגרוגרת לכל אחד ואחד.
ורמב"ם פירש דככר שלם כאיסר מערבין בו
לבדו לכל בני החצר ואין צריך שיעור:

יעזֶר.
אֱל ֶ
רובִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ִ
)יא( נוֹ ֵתן אָ ָדם ָמ ָעה לַ חֶ נְ וָ נִ י וְ לַ ּנ ְַח ּתוֹ ם ְּכ ֵדי ׁ ֶשיִ זְ ּ ֶכה לוֹ ֵע ּ
ָכו לוֹ
ָכו לוֹ ְמעוֹ ָתיוּ ,ומוֹ ִדים ִּב ְׁשאָ ר ָּכל אָ ָדם ׁ ֶשזּ ּ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ז ּ
הודהַּ ,ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים
ְמעוֹ ָתיוֶ ׁ ,שאֵ ין ְמ ָע ְר ִבין לָ אָ ָדם אֶ ָּלא ִמ ַ ּד ְע ּתוֹ  .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
רובֵ י חֲצֵ רוֹ תְ ,מ ָע ְר ִבין ְל ַד ְע ּתוֹ וְ ׁ ֶשלּ ֹא
רובֵ י ְת ּ ִ
ִּ
חומין ,אֲבָ ל ְּבעֵ ּ
אֲמוריםְּ ,ב ֵע ּ
ְל ַד ְע ּתוֹ ְ ,ל ִפי ׁ ֶשזּ ִָכין לָ אָ ָדם ׁ ֶשלּ ֹא ְּבפָ נָיו ,וְ אֵ ין חָ ִבין לָ אָ ָדם ׁ ֶשלּ ֹא ְּבפָ נָיו:
רע"ב ) -יא( נותן אדם מעה לחנוני -
המוכר יין ,ודר עמו במבוי :אין לנחתום -
המוכר ככרות ודר עמו בחצר .שיזכה לו
בעירוב עם חבריו .אם יבואו בני מבוי לקנות
ממך יין לשתוף ,או בני חצר לקנות ככר
לעירוב ,שיהיה לי חלק בו :לא זכו לו
מעותיו  -שאין מעות קונות עד שימשוך.
ואפילו עירוב זה החנוני לכל האחרים וזכה
גם לזה ,אינו עירוב ,שהרי לא נתכוין לזכות
לו במתנת חנם כשאר המזכין בעירוב אלא
שיקנה במעה והרי אינה קונה לו דמעות אינן
קונות ונמצא מערב לו במעותיו :ומודים

בשאר כל אדם  -בעל הבית שאמרו לו
חבירו הילך מעה זו וזכה לי בעירוב ,והלך
וזיכה לו ,שקנה עירוב ,דהואיל ואין בעל
הבית רגיל למכור ככרות לא נתכוון זה אלא
לעשותו שליח ונעשה כאומר לו ערב לי:
שאין מערבין לאדם  -כשמערבין לו משלו
אלא מדעתו .הלכך גבי חנוני כי אמר לו זכה
לי לא נתכוון אלא לקנות ממנו ולא סמך
עליו שיעשה שלוחו ומעות אינן קונות ולא
סמכה דעתיה נמצא מערב לו שלא מדעתו:
ערובי תחומין  -חוב הוא ,שמפסיד לצד
האחר ושמא אין נוח לו .והלכה כרבי יהודה:
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גמרא

 -עירובין דף פב' ע"א

גופא אמר רבי יהושע בן לוי כל מקום שאמר רבי יהודה אימתי ובמה
במשנתינו אינו אלא לפרש דברי חכמים ורבי יוחנן אמר אימתי לפרש
ובמה לחלוק ואימתי לפרש הוא והא תנן ואלו הן הפסולים המשחק
בקוביא ומלוה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית אמר רבי יהודה
אימתי בזמן שאין לו אומנות אלא היא אבל יש לו אומנות שלא היא הרי
זה כשר ותני עלה בברייתא וחכמים אומרים בין שאין לו אומנות אלא
היא ובין שיש לו אומנות שלא היא הרי זה פסול ההיא דרבי יהודה אמר
רבי טרפון היא דתניא אמר רבי יהודה משום רבי טרפון לעולם אין אחד
מהן נזיר לפי שאין נזירות אלא להפלאה אלמא כיון דמספקא ליה אי נזיר
אי לא נזיר הוא לא משעביד נפשיה הכא נמי כיון דלא ידע אי קני אי לא
קני לא גמר ומקנה:
רש"י על הגמרא
הפסולין  -לעדות דכולן גזלנין מדבריהן הן,
דאסמכתא לא קנייא ,ומגזל גזיל ליה:
בקוביא  -בעירבון :מפריחי יונים  -אי
תיקדמה יונך ליוני :סוחרי שביעית -
דרחמנא אמר לאכלה ולא לסחורה ,וזה
שחומד ממון לעבור עבירה על הממון רשע
הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד )שמות
כג( :בזמן שאין להם אומנות אלא היא -
דקסבר ר' יהודה אסמכתא שהוא נסמך על
דעתו שהוא ינצחנו ,ועל אותה אסמכתא הוא
מתנה קניא ,ולאו גזלנין נינהו ,ופסולייהו לפי
שאין עסוקין בישובו של עולם ,דכיון דאין
מכירין ובקיאין בטורח וצער בני אדם אינן

זוהר

חסין על חבריהן מלהפסידן ממון :וחכמים
אומרים כו'  -קא סלקא דעתך היינו תנא
קמא דמתניתין אלמא אימתי לחלוק :ההיא -
ברייתא משום ר' טרפון היא ,דאמר
אסמכתא לא קניא ,אבל במתניתין לא פליג
ר' יהודה אדתנא קמא אלא מפרש לטעמיה:
אין אחד מהן נזיר  -שנים שיושבין וראו אחד
בא ,ואמר אחד מהן הריני נזיר שזה נזיר
ואמר חבירו הריני נזיר שאין זה נזיר:
להפלאה  -שיהא נדרו מפורש על הודאי,
ולא בתורת ספק אי נזיר אותו הבא כנגדו :אי
קני  -אי נצח:

– אמור דף צ' ע"א

תו ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,ויקרא כא( וְ לֹא יְ חַ ֵּלל ז ְַרעוֹ ְּב ַע ּ ָמיו ִּכי אֲנִ י יְ ָי ְמקַ ְ ּד ׁשוֹ ָ ּ .תא ֲחזֵי,
ּ ּ
חמי אַ ּ ֵפי ְׁש ִכינְ ּ ָתא ,וְ ִא ְק ֵרי ָרע,
ָּכל ַמאן ְ ּדאַ ּ ִפיק ז ֶַרע ְלבַ ּ ָטלָ ה ,לָ א זָכֵ י ְל ֶמ ֶ
ָ
גורך ָרע .הַ אי ַמאן ְ ּדאַ ּ ִפיק
ִּד ְכ ִתיב )תהלים ה( ִּכי לֹא אֵ ל חָ פֵ ץ ֶר ׁ ַשע אָ ּ ָתה לֹא יְ ּ ְ
תו
ימא ְ ּדאַ ּ ִפיק לֵ ּ
תו אָ ח ֳָרא ְ ּדלָ א ַּכ ְׁש ָרא .וְ ִאי ּ ֵת ָ
יד ּ
יה ִּב ֵ
לֵ ּ
יה ְּב ִאנְ ּ ּ
יה ,אוֹ ְּב ִאנְ ּ ּ
ְּדלָ א ִמ ְת ַע ְּב ָרא ,הָ ִכי נ ֵָמי .לָ א .אֶ ָּלא ְּכ ָמה ְ ּדאַ ָמ ָרן:
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קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה ָמאנָא ְ ּדכַ ְׁש ָראְּ ,דלָ א
הואּ ְ ,דיַזְ ִמין לֵ ּ
וְ ַעל ָ ּדא יִ ְב ֵעי ַּבר נ ָׁש ִמ ּ ְ
יך ּ
יה ,וַ וי
יהַ ,מאן ְ ּדאַ ּ ִפיק ז ְַר ָעא ְּב ָמאנָא ְ ּדלָ א ַּכ ְׁש ָראָ ּ ,פגִ ים לֵ יהּ ְלז ְַר ֵע ּ
י ְַפגִ ים ז ְַר ֵע ּ
ְ
ומה ִּב ְׁשאָ ר ְּבנֵי נ ׁ ָָשא ַּכךְּ ,בכַ הֲ נָא ְ ּדקָ ִאים ְל ַת ּ ָתא ְּכגַ וְ ונָא
ְל ַמאן ְ ּדפָ גִ ים ז ְַר ֵעיהּ ַ ּ .
דושה ִע ָּלאָ הַ ,על אַ חַ ת ַּכ ָמה וְ כַ ּ ָמה:
ילא ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
ִ ּד ְל ֵע ָּ
רושה וַ חֲלָ לָ ה זוֹ נָה אֶ ת
ילא ,אַ ְל ָמנָה ּוגְ ּ ׁ ָ
ְּב ַע ּ ָמיוַ ,מה ּו ְּב ַע ּ ָמיוְּ .דהָ א ְּכ ִתיב ְל ֵע ָּ
הו ְּב ַע ּ ָמיו.
וכ ִּתיב וְ לֹא יְ חַ ֵּלל ז ְַרעוֹ ְּב ַע ּ ָמיוָּ .בהֶ ם ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
אֵ ֶּלה לֹא יִ ּקָ חְ ּ ,
יהַ ,מ ּ
תולָ ה
ימו ְּב ַע ּ ָמיו ,וְ ַעל ָּדא ְּכ ִתיבִּ ,כי ִאם ְּב ּ
אֶ ָּלא ִמ ָּלה ָ ּדא ְקלָ נָא ְּב ַע ּ ָמיוְ ּ ,פגִ ּ
ילאִּ ,כי אֲנִ י ה' ְמקַ ְ ּד ׁשוֹ ,
ֵמ ַע ּ ָמיו יִ ּקַ ח ִא ּ ׁ ָשהֵ ,מ ַע ָמיו וַ ַדאי ,כּ ָֹּלא ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ובגִ ין ַּכךְ
יה ְּבכָ ל יוֹ ָמאְ ּ ,
יהו ְמקַ ֵ ּד ׁש לֵ ּ
הואּ ְ ,ד ִא ּ
הוא הַ ּ
הו ְמקַ ְ ּד ׁשוֹ  .אֶ ָּלא אֲ נָא ּ
ַמ ּ
ימו) .ס"א ובגין דא( ְּדהָ א אֲנִ י יְ ָי'
לָ א י ְַפגִּ ים ז ְַר ֵע ּ
יה ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּתכַ ח ֵּביהּ ּ ְפגִ ּ
ישא יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש
ישא ְּב ֹכ ָּלאּ ְ ,דקַ ִ ּד ׁ ָ
יה וְ יִ ְׁש ְּתכַ ח קַ ִ ּד ׁ ָ
ְמקַ ְ ּד ׁשוֹ ַ ּד ֲאנָא ָּב ֵעינָא ְלקַ ְ ּד ׁ ָשא לֵ ּ
ישא:
ַעל יְ ָדא ְ ּדקַ ִ ּד ׁ ָ
ְ
ישא
הוא )דף צ' ע"ב( יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַעל יְ ֵדי ְ ּדכַ הֲ נָא ,וְ יִ ְׁש ְּתכַ ח קַ ִ ּד ׁ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְ ּ ,
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
יהו
ובגִ ין ְ ּד ּ ְ
ַּכד אָ ֵתי ְל ׁ ַש ּ ְמ ׁ ָשאְ ּ ,
הוא יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַעל יְ ָדא ְ ּדכַ ֲהנָא ְ ּד ִא ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יהו.
יהַ ּ ,
ות ּ
ישאַּ ,כהֲ נָא יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַעל יְ ֵדי ְ ּד ַד ְכיָאּ ְ ,ד ִא ְת ּקַ ָ ּד ׁש ְּב ַד ְכי ּ ֵ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ומאי ִא ּ
ישא אָ ח ֳָראְּ ,בגִ ין
לֵ יוָ אֵ יַּ .בר נ ָׁש )כהנא( אָ ֳח ָרא ,יִ ְׁש ּ ַת ּ ֵמ ׁש ַעל יְ ֵדי ְ ּדקַ ִ ּד ׁ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ינון יִ שְׂ ָראֵ ל
דושאְ ,ל ׁ ַש ּ ְמ ׁ ָשא ְ ּל ּ ְ
חון כּ ָֹּלא ִּב ְק ּ ּ ׁ ָ
הוא .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
יך ּ
ְ ּדיִ ְׁש ּ ַת ְכ ּ
יהו ְּכ ִתיב) ,ויקרא כ( וָ אַ בְ ִדיל אֶ ְתכֶ ם ִמן
ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ּ ְ
וב ָע ְל ָמא ְּדאָ ֵתיּ ְ ,ד ָעלַ יְ ּ
קוד ׁ ָשא
דושהְ ,ל ׁ ַש ּ ְמ ּ ׁ ָשא ְ ּל ּ ְ
ישן יִ שְׂ ָראֵ ל ִמכּ ָֹּלאִּ ,ב ְק ּ ּ ׁ ָ
הָ ַע ּ ִמים ִל ְהיוֹ ת ִליַּ .כ ָמה ּ ְפ ִר ׁ ָ
ְּב ִר ְ
יתם ְקדוֹ ִׁשים ִּכי אֲנִ י יְ ָי'
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ויקרא כ( וְ ִה ְתקַ ִ ּד ְׁש ּ ֶתם וִ ְהיִ ֶ
הוא ,ה ֲָדא ּ
יך ּ
ֱאלֹהֵ יכֶ ם:
ָ
ָ
ועה.
ועה ַעל ַע ּ ְמך ִב ְרכָ ֶתך ּ ֶסלָ ה .לַ יְ ָי הַ יְ ׁש ּ ָ
תו ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים ג( לַ יְ ָי הַ יְ ׁש ּ ָ
ּ ּ
לוְׁ ,ש ִכינְ ּ ָתא ִא ְת ּגַ ְליָיא
ינון יִ שְׂ ָראֵ לּ ִ ,ד ְבכָ ל א ֲַתר ְ ּד ִא ְת ּגָ ּ
הָ ִכי ּ ָתנֵינָןַ ,ז ָּכ ִאין ִא ּ ּ
קוד ׁ ָשא
ורקָ נָא ְל ַמאןְ ,ליִ שְׂ ָראֵ ל אוֹ ְ ּל ּ ְ
לותאּ ,פ ּ ְ
קון יִ שְׂ ָראֵ ל ִמ ּגָ ּ ָ
יהוַּ .כד יִ ּ ְפ ּ
ַּבה ֲַדיְ ּ
ְּב ִר ְ
ימ ַתי.
ועה וַ ַ ּדאי ,אֵ ָ
מוהָ ְּבכַ ּ ָמה ְק ָראֵ י ,וְ הָ כָ א ,לַ יְ ָי הַ יְ ׁש ּ ָ
הוא .אֶ ָּלא הָ א ּ ְ
אוק ּ
יך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהו
ַעל ַע ּ ְמ ָך ִב ְרכָ ֶת ָך ּ ֶסלָ הְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ּ ְ
הוא י ְַׁש ּגַ ח ְּבבִ ְרכָ אן ָעלַ יְ ּ
יך ּ
ועה וַ ַ ּדאי.
הוְּ ,כ ֵדין לַ יְ ָי' הַ יְ ׁש ּ ָ
לותאְ ּ ,
ְּדיִ שְׂ ָראֵ לְ ,לאַ ּ ָפקָ א לוֹ ן ִמן ּגָ ּ ָ
ולאוֹ ָטבָ א ְל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
לותא ,הֲ ָדא
ֵיתוב ִע ּ ְמהוֹ ן ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ִמן ּגָ ּ ָ
הוא י ּ
יך ּ
וְ ַעל ָ ּדא ּ ָתנֵינָןּ ְ ,ד ּ ְ
ֲמךָ:
ָ
ָ
בותך וְ ִרח ֶ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים ל( וְ ׁ ָשב יְ ָי ֱאלֹהֶ יך אֶ ת ְׁש ּ ְ
ּ
הלכה – הרמב"ם תפילה פרק ג'
)ג( נהגו אנשים הרבה להתפלל גדולה וקטנה והאחת רשות והורו מקצת הגאונים שאין
ראוי להתפלל רשות אלא הגדולה וכן הדין נותן מפני שהיא כנגד דבר שאינו תדיר
בכל יום ואם התפלל הגדולה חובה לא יתפלל קטנה אלא רשות:
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)ד( הא למדת שזמן מנחה גדולה משש שעות ומחצה עד תשע שעות ומחצה וזמן מנחה
קטנה מתשע שעות ומחצה עד שישאר מן היום שעה ורביע ויש לו להתפלל אותה עד
שתשקע החמה:
)ה( תפלת המוספין זמנה אחר תפלת השחר עד שבע שעות ביום והמתפלל אותה אחר
שבע שעות אף ע"פ שפשע יצא ידי חובתו מפני שזמנה כל היום:

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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