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חק לישראל – פרשת קדושים יום ב'
תורה -

ויקרא פרק יט'

הוא לֹא י ֵָרצֶ ה) :ז( וְ ִאם הֵ אָ ֹכל יֵאָ כֵ ל
)ז( וְ ִאם הֵ אָ כֹל יֵאָ כֵ ל ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
גול ּ
ישי ּ ִפ ּ ּ
יתאָ ה ְמ ָרחַ ק הוּא לָ א יְ הֵ י
הוא לֹא י ֵָרצֶ ה) :ז( וְ ִאם ִא ְתאֲ כָ לָ א יִ ְתאֲ כֵ ל ְּביוֹ ָמא ְת ִל ָ
ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
גול ּ
ישי ּ ִפ ּ ּ
ְל ַרעֲ וָ א:

)ח( וְ אֹ ְכלָ יו עֲ וֹ נוֹ יִ ּ ָ ׂשא ִּכי אֶ ת ק ֶֹד ׁש יְ הֹוָ ה ִח ֵּלל וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ֵמ ַע ּ ֶמיהָ :
וְ אֹ ְכלָ יו עֲ וֹ נוֹ יִ ּ ָ ׂשא ִּכי אֶ ת ק ֶֹד ׁש יְ הֹוָ ה ִח ּלֵ ל וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ֵמ ַע ּ ֶמיהָ :

)ח(

ֵיה חוֹ בֵ יהּ
ֵיכ ִל ּנ ּ
)ח( ו ְּדי ְ

יה:
אֲרי יָת קו ְּד ׁ ָשא ַדיְ ָי אַ חֵ ל וְ יִ ְׁש ּ ֵתיצֵ י אֲ נ ׁ ָָשא הַ ִהיא ֵמ ַע ּ ֵמ ּ
יְ קַ ּ ֵבל ֵ

ש ְד ָך ִל ְק ֹצר וְ לֶ קֶ ט ְקצִ ְיר ָך לֹא
ובקֻ צְ ְרכֶ ם אֶ ת ְקצִ יר אַ ְרצְ כֶ ם לֹא ְתכַ ֶּלה ּ ְפאַ ת ָ ׂ
)ט ( ּ ְ
ובקֻ צְ ְרכֶ ם אֶ ת ְקצִ יר אַ ְר ְצכֶ ם לֹא ְתכַ ּלֶ ה ּ ְפאַ ת ָ ׂש ְד ָך ִל ְקצֹר וְ לֶ קֶ ט ְקצִ ְיר ָך לֹא
ְתלַ ּקֵ ט) :ט( ּ ְ
ְתלַ ּקֵ ט:

אתא ְדחַ ְקלָ ְך ְל ֶמ ְחצָ ד ו ְּלקָ ָטא ַדחֲצָ ָד ְך לָ א ְתלַ ּקֵ ט:
)ט( ו ְּב ֶמ ְחצָ ְדכוֹ ן יָת חֲצָ ָדא ְדאַ ְרעֲ כוֹ ן לָ א ְת ׁ ֵשיצֵ י ּ ָפ ָ

)י( וְ כַ ְר ְמ ָך לֹא ְתעוֹ לֵ ל ּופֶ ֶרט ַּכ ְר ְמ ָך לֹא ְתלַ ּקֵ ט לֶ ָענִ י וְ לַ ּגֵ ר ּ ַתעֲ זֹב אֹ ָתם אֲנִ י
יְ הֹוָ ה אֱ ל ֹהֵ יכֶ ם) :י( וְ כַ ְר ְמ ָך לֹא ְתעוֹ לֵ ל ּופֶ ֶרט ַּכ ְר ְמ ָך לֹא ְתלַ ּקֵ ט לֶ ָענִ י וְ לַ ּגֵר ּ ַתעֲ זֹב אֹ ָתם
אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם:

)י( וְ כַ ְר ָמ ְך לָ א ְת ָעלֵ ל וְ נִ ְת ָרא ְדכַ ְר ָמ ְך לָ א ְתלַ ּקֵ ט ְל ַענְ יֵי ו ְּלגִ ּיוֹ ֵרי ִּת ְׁשבּ וֹ ק י ְָתהוֹ ן אֲ נָא יְ ָי

אֱלָ הָ כוֹ ן:

רש"י
)ז( ואם האכל יאכל וגו'  -אם אינו ענין
לחוץ לזמנו שהרי כבר נאמר )ויקרא ז( ואם
האכל יאכל מבשר זבח שלמיו וגו' תנהו ענין
לחוץ למקומו יכול יהיו חייבין כרת על
אכילתו ת"ל )שם( והנפש האוכלת ממנו עונה
תשא ממנו ולא מחבירו יצא הנשחט במחשבת
חוץ למקומו :פגול  -מתועב כמו )ישעיה
סה( ומרק פגולים כליהם:
)ח( ואכליו עונו ישא  -בנותר גמור הכתוב
מדבר ואינו ענוש כרת על הנשחט חוץ
למקומו )זבחים כא( שכבר מיעטו הכתוב.
וזהו בנותר גמור מדבר .ובמסכת כריתות

נביא

למדוהו מגזירה שוה:
)ט( לא תכלה פאת שדך  -שיניח פאה בסוף
שדהו )ת"כ( :ולקט קצירך  -שבלים הנושרים
בשעת קצירה אחת או שתים אבל שלש אינן
לקט )ת"כ .פאה ח(:
)י( לא תעולל  -לא תטול עוללות שבה והן
ניכרות איזהו עוללות כל שאין לה לא כתף
ולא נטף )פאה ז( :ופרט כרמך  -גרגרי
ענבים הנושרים בשעת בצירה :אני ה'
אלהיכם  -דיין להפרע ואיני גובה מכם אלא
נפשות שנאמר )משלי כב( אל תגזל דל וגו' כי
ה' יריב ריבם וגו':

– יחזקאל פרק כ' ח'-יא'

יכו וְ אֶ ת
בו ִ ּל ְׁשמ ַֹע אֵ לַ י ִא ׁ
קוצֵ י ֵעינֵיהֶ ם לֹא ִה ְׁש ִל ּ
יש אֶ ת ִׁש ּ ּ
רו ִבי וְ לֹא אָ ּ
)ח( וַ יּ ְַמ ּ
זָבו וָ אֹ ַמר ִל ְׁש ּפ ְֹך ח ֲָמ ִתי עֲ לֵ יהֶ ם ְלכַ לּ וֹ ת אַ ּ ִפי ָּבהֶ ם ְּבתוֹ ךְ
גִּ לּ ּולֵ י ִמצְ ַריִ ם לֹא ָע ּ
מצְ ָריִ ם) :ח( וסריבו על מימרי ולא אבו לקבלא לנביי גבר ית שקוצי עיניהון לא ארחיקו וית
אֶ ֶרץ ִ
פולחן טעות מצראי לא שבקו ואמרית למשפך חימתי עליהון דיחול רוגזי בהון בגו ארעא דמצרים:

ֲשר
ֲשר הֵ ּ ָמה ְבתוֹ כָ ם א ׁ ֶ
)ט( וָ אַ ַעשׂ ְל ַמ ַען ְׁש ִמי ְלבִ ְל ִּתי הֵ חֵ ל ְל ֵעינֵי הַ ּגוֹ יִ ם א ׁ ֶ
מצְ ָריִ ם) :ט( ועבדית בדיל שמי בדיל דלא
נוֹ ַד ְע ִּתי אֲלֵ יהֶ ם ְל ֵעינֵיהֶ ם ְלהוֹ צִ יאָ ם ֵמאֶ ֶרץ ִ
יתחל לעיני עממיא די אינון ביניהון דאתגליתי למפרקהון לעיניהון לאפקותהון מארעא דמצרים:
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חק לישראל – פרשת קדושים יום ב'
אֲבאֵ ם אֶ ל הַ ּ ִמ ְד ָּבר:
וָ אוֹ צִ יאֵ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וָ ִ

)י(
למדברא:

)י( ואפיקתינון מארעא דמצרים ואעלתינון

)יא( וָ אֶ ּ ֵתן לָ הֶ ם אֶ ת חֻ ּקוֹ ַתי וְ אֶ ת ִמ ְׁש ּ ָפ ַטי הוֹ ַד ְע ִּתי אוֹ ָתם אֲ ׁ ֶשר יַעֲ ֶ ׂשה אוֹ ָתם
בהֶ ם) :יא( ויהבית להון ית קימי וית דיני הודעית יתהון דאם יעביד יתהון אנשא ויחי
הָ אָ ָדם וָ חַ י ָּ
בהון בחיי עלמא:

רש"י
)ח( וימרו בי הם הרשעים רובם של ישראל
שמתו בשלשת ימי אפלה כמו שנאמר
וחמושים עלו בני ישראל וגו' )שמות יד( אחד
מחמשים ויש אומרים אחד מחמש מאות:

כתובים

)ט( לבלתי החל  -שלא יתחלל שמי מאחר
שנודעתי להם והבטחתים להוציאם והכירו
מצרים שהם עמי אילו הייתי משחיתם היו
אומרים אויביהם מבלתי יכולת בידו
להוציאם:

 -משלי פרק כו' כ'-כג'

ובאֵ ין נִ ְר ּגָ ן יִ ְׁש ּתֹק ָמדוֹ ן:
ְּבאֶ פֶ ס ֵעצִ ים ִּת ְכ ּ ֶבה אֵ ׁש ּ ְ

)כ(
והיכנא דלית שגושא ישתק תגרא:

יש
ּ ֶפחָ ם ְלגֶ חָ ִלים וְ ֵעצִ ים ְלאֵ ׁש וְ ִא ׁ

)כא(
לגומרי וקיסי לנורא וגברא תגרנא מחרה בהותא:

ִמ ְדוָ נִ ים

} ִמ ְדיָנִ ים{ ְלחַ ְרחַ ר ִריב:

דו חַ ְד ֵרי בָ טֶ ן:
ִ ּדבְ ֵרי נִ ְר ּגָ ן ְּכ ִמ ְתלַ ִ
הֲמים וְ הֵ ם י ְָר ּ

)כב(
נחתן לגוה דכרסא:

)כ( היכנא דלית קיסי דעכא נורא
)כא( טרטקל

)כב( מלוי דשגושא מדכנן ליה והנון

צֻפה ַעל חָ ֶרשׂ שְׂ פָ ַתיִ ם ּד ְֹל ִקים וְ לֶ ב ָרע:
)כג( ּ ֶכסֶ ף ִסיגִ ים ְמ ּ ֶ

)כג( היך כספא מסליא דקרים

על חספא היכנא שפותא דדלקן וליבא בישא:

רש"י
)כ( באפס עצים  -כלומר שני דברים אלו
שוין כשם שבאפס עצים תכבה אש כך באין
נרגן של לה"ר המסכסך בעלי ריב ישתוק
מדון:
)כא( פחם לגחלים ועצים לאש  -פחם של
אש עשוי להבעיר גחלים עמומות ועצים
עשוין להסיק אש ואיש מדון לחרחב ריב:
)כב( כמתלהמים  -לשון מתלחמים ורז"ל
פרשו כמתלהמים כמת להם דברי המרגלים

היו להם למיתה .חדרי בטן  -היא מיתת
הדרוקן:
)כג( מצופה על חרש  -כסיגי כסף
המדובקים על החרש שצורפין אותו בו והוא
מבהיק כאלו הוא כסף ואין בו תועלת כן
שפתים דולקים ולב רע הרודפים אחר
הבריות להסיתם בחלקות ומדברים אחד בפה
ואחד בלב ולב רע נראין כאוהבין והם
אויבים .דולקים  -כמו דלקת אחרי )בראשית
לא(:
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משנה

 -עירובין פרק ו'

רובֲ ,ה ֵרי זֶה אוֹ סֵ ר ָעלָ יו
)א( הַ ָ ּדר ִעם הַ ּנ ְָכ ִרי בֶ חָ צֵ ר ,אוֹ ִעם ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ מוֹ ֶדה בָ ֵע ּ
הו
) ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר(ַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
יעזֶר ֶּבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמרְ ,לעוֹ לָ ם אֵ ינוֹ אוֹ סֵ ר ַעד ׁ ֶשיְ ּ
ְׁשנֵי יִ שְׂ ְראֵ ִלים אוֹ ְס ִרין זֶה ַעל זֶה:
רע"ב ) -א( הדר מי שאינו מודה בערוב -
כותי( :הרי זה אוסר עליו  -לטלטל מביתו
לחצר ,עד שישכור ממנו רשות שיש לו בחצר:
לעולם אינו אוסר עד שיהיו שני ישראלים -
בין לתנא קמא בין לרבי אליעזר בן יעקב
דירת נכרי לאו שמה דירה ובדין הוא שלא
תאסור ,אלא דגזור רבנן כדי שלא ידור
ישראל עם הנכרי שלא ילמד ממעשיו ,תנא
קמא סבר אע"ג דנכרי חשיד אשפיכת דמים
ואסור לישראל להתיחד עמו ,זמנין דמקרי
ודייר ישראל עם הנכרי ,ואמור רבנן אין
עירוב מועיל במקום נכרי ואין ביטול רשות
מועיל במקום נכרי עד שישכיר והנכרי לא
ישכיר דחייש לכשפים ,ומתוך כך לא יבוא

ישראל לדור עם נכרי ולא ילמוד ממעשיו.
ורבי אליעזר בן יעקב סבר כיון דנכרי חשוד
אשפיכת דמים ,תרי ,דשכיחי דדיירי גזרו בהן
רבנן .חד ,דלא שכיח דדייר שאסור להתיחד
עם הנכרי לא גזרו ביה רבנן .והלכה כרבי
אליעזר בן יעקב .ושוכרין מן הנכרי אפילו
בפחות משוה פרוטה ,ואפילו בשבת ואע"פ
שאין הנכרי מבטל רשותו עד שישכור ממנו.
ישראל יכול לבטל רשות ואפילו בשבת והוא
שיאמר לחבירו כשלא עירבו רשותי מבוטלת
לך ויהיה הוא אסור לטלטל בחצר וחבירו
מותר .ואם ירצו אחר שהשלים חבירו לטלטל
מה שצריך לו יכול חבירו לחזור ולבטל לו
רשותו ויהיה הוא מותר וחבירו אסור:

ירושלַ יִ ם,
נו ַּב ּ ָמבוֹ י ִּב ּ ׁ ָ
)ב( אָ ַמר ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ לַ ,מעֲ ֶ ׂשה ִבצְ ּ ִ
דוקי אֶ חָ ד ׁ ֶשהָ יָה ָדר ִע ּ ָמ ּ
יאו אֶ ת ) ָּכל( הַ ּ ֵכ ִלים לַ ּ ָמבוֹ י ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ צִ יא
רו וְ הוֹ צִ ּ
נו אַ ָּבאַ ,מהֲ ּ
וְ אָ ַמר לָ ּ
רו וַ עֲ שׂ ּו צָ ְרכֵ יכֶ ם ַּב ּ ָמבוֹ י
וְ ֶי ֱאסוֹ ר עֲ לֵ יכֶ םַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ ֵמר ְּבלָ ׁשוֹ ן אַ חֵ רַ ,מהֲ ּ
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ צִ יא וְ ֶיאֱסוֹ ר עֲ לֵ יכֶ ם:
רע"ב ) -ב( בצדוקי  -מתניתין חסורי
מחסרא והכי קתני ,צדוקי הרי הוא כנכרי
רבן גמליאל אומר אינו כנכרי ומעשה בצדוקי
אחד כו' ואמר לנו אבא מהרו ועשו צרכיכם
עד שלא יוציא ויאסור עליכם ,שמע מינה
דכישראל הוא ויכול לבטל רשות ,ומפני
שהמבטל רשותו וחזר והוציא בין בשוגג בין
במזיד אוסר ,כדלקמן ,משום הכי קאמר רבן
גמליאל מהרו ועשו צרכיכם עד שלא יוציא
הוא כליו לחצר ויחזור ויזכה ברשותו שביטל
ויאסר עליכם .אבל אי כנכרי הוא ,ואין
הנכרי יכול לבטל עד שישכרו ,היכי הוי מצי
למיסר עלייהו מאחר דאגר להו ושקיל דמי:
ורבי יהודה אומר  -לא כך אמר רבן
גמליאל ,דלעולם צדוקי הרי הוא כנכרי

סבירא ליה לרבן גמליאל ,ואותה מעשה
אינה ראיה ,דהכי קאמר להו רבן גמליאל,
מהרו ועשו צרכיכם בערב שבת קודם
שתחשך ,ולא עד שלא יוציא כליו כדאמרת,
אלא עד שלא יצא היום ויאסר עליכם .ופסק
ההלכה ,שכל ישראל שמחלל שבת בפרהסיא
הרי הוא כנכרי ואין מערבין עמו ואינו
מבטל שות אלא שוכרים ממנו כדרך
ששוכרים מן הנכרי .והמשמר שבת בפרהסיא
אף על פי שפעמים מחלל אותה בצנעא ואינו
מודה בתורת עירוב כגון הצדוקים בזמן הזה
שמשמרים שבת ואינם מודים בתורת עירוב
הרי זה אין מערבין עמו ,אבל יכול לבטל
רשות ואין צריך לשכור ממנו ,והוא שלא יהיה
עובד עבודת כוכבים:
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ומ ְ ּלהוֹ צִ יא לוֹ
סור ִמ ְ ּלהַ ְכנִ יס ּ ִ
)ג( אַ ׁ ֵ
נְשי חָ צֵ ר ׁ ֶש ּ ׁ ָשכַ ח אֶ חָ ד ֵמהֶ ן וְ לֹא ֵע ֵרבֵ ּ ,ביתוֹ אָ ּ
יו
הוא מֻ ּ ָתר וְ הֵ ן אֲ ּ ִ
נו לוֹ ְר ׁש ּ ָ
סורין .הָ ּ
ותןּ ,
וְ לָ הֶ ם ,וְ ׁ ֶש ָּלהֶ ם מֻ ּ ָת ִרין לוֹ וְ לָ הֶ ם .נ ְָת ּ
ְׁשנַיִ ם ,אוֹ ְס ִרין זֶה ַעל זֶהֶ ׁ ,שאֶ חָ ד נוֹ ֵתן ְר ׁש ּות וְ נוֹ טֵ ל ְר ׁש ּותְׁ ,שנַיִ ם נוֹ ְתנִ ים
ְר ׁש ּות ,וְ אֵ ין נוֹ ְט ִלין ְר ׁש ּות:
רע"ב ) -ג( ביתו אסור להכניס ולהוציא -
מביתו לחצר ,בין הוא בין אנשי החצר .וכגון
שביטל להם רשות חצרו כלומר החלק שיש לו
עמהם בחצר ולא ביטל להם ביתו ,דסבר
האי תנא מה שביטל ביטל ומה שלא ביטל
לא ביטל הלכך הוה ליה ביתו רשותא דידיה
וחצר רשותא דידיהו :ושלהם  -בתים שלהן
מותרין להוציא מהן לחצר בין הוא בין הם,
דהא בתים שלהם וחצר רשות אחת היא .והוא
אע"ג דלא עירב הוי כאורח גבייהו ,שאורח
מטלטל ברשות אכסניא שלו :נתנו לו  -הם
רשות חצרן ,הוא מותר להוציא מביתו לחצר
שהכל ברשותו ,והן אסורין אפילו לטלטל
מביתו לחצר .ולא הוו אורחים גביה ,דחד
לגבי רבים הוי אורח ,רבים לגבי יחיד לא הוו
אורחים :היו שנים  -שלא עירבו ,ושאר בני

חצר ביטלו להם רשותם ,שניהם אוסרים זה
על זה ,מפני שהחצר היא של שניהם והבתים
מיוחדים כל בית לבעליו ,ואין מוציא מרשות
המיוחדת לו לרשות שלו ושל חברו .ואע"ג
דהדר חד מנייהו ובטיל ליה לחבריה ,אינו
מועיל ,הואיל ובשעה שביטלו בני החצר
רשותם לאלו השנים שלא עירבו היו אוסרים
זה על זה אשתכח דביטול קמאי לא מהני,
וכי הדר מבטל לא מצי לאקנויי רשותא דידהו
דהא לא קנייה .הלכך בני חצר שקצתן עירבו
וקצתן לא עירבו אותן שלא עירבו מבטלין
רשותן לאותן שעירבו ,ואין אותן שעירבו
מבטלין רשותן לאותן שלא עירבו דאסרי
הדדי כדאמרן .והמבטל רשותו לבני חצר
צריך שיפרש שמבטל לכל אחד ואחד:

ימ ַתי נוֹ ְתנִ ין ְר ׁש ּותֵּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ְּבעוֹ ד יוֹ םּ ,ובֵ ית ִה ֵּלל
)ד( ֵמאֵ ָ
אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ּ ׁ ֶשחָ ׁ ֵשיכָ הִ .מי ׁ ֶש ּנ ַָתן ְר ׁש ּותוֹ וְ הוֹ צִ יאֵ ּ ,בין ְּב ׁשוֹ גֵג ּ ֵבין ְּב ֵמזִ יד ,הֲ ֵרי זֶה
הודה אוֹ ֵמרְּ ,ב ֵמזִ יד אוֹ סֵ רְּ .ב ׁשוֹ גֵג אֵ ינוֹ אוֹ סֵ ר:
אוֹ סֵ רִּ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ד( בית שמאי אומרים מבעוד יום
 דסברי ביטול רשותא הוא ,ומקנה רושתאבשבת אסור :ובית הלל אומרים אף
משתחשך  -סברי ביטול לאו אקנויי רשותא
הוא אלא אסתלוקי מרשותא ,ואסתלוקי
מרשותא בשבת שפיר דמי .ובברייתא פירשו

דבכל דוכתא אמרינן כיון שנאסר למקצת
שבת נאסר לכולה חוץ ממבטל רשות :מי
שנתן רשותו והוציא  -שחזר ונשתמש ברשות
שביטל :אחד שוגג ואחד מזיד  -דקניס שוגג
אטו מזיד .ואין הלכה כרבי מאיר:

יכים ְל ָע ֵרב.
)ה( ַּב ַעל הַ ַּביִ ת ׁ ֶשהָ יָה ׁ ֻש ּ ָתף ִל ְׁשכֵ נָיו ,לָ זֶה בַ יַיִ ן וְ לָ זֶה בַ יַיִ ן ,אֵ ינָם צְ ִר ִ
יכים ְל ָע ֵרבַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֶ חָ ד זֶה וְ אֶ חָ ד זֶה,
לָ זֶה בַ יַיִ ן וְ לָ זֶה בַ ּ ׁ ֶש ֶמן ,צְ ִר ִ
יכים ְל ָע ֵרב:
אֵ ינָם צְ ִר ִ
רע"ב ) -ה( שהוא שותף עם שכניו -
שבמבוי .לשם שותפות בעלמא ולא לשם
עירוב :אינם צריכים לערב  -והוא שיהיו
כולן שותפין בכלי אחד  -ודוקא שתופי
מבואות הוו ביין כדתנן בכל מערבין
ומשתתפין .אבל עירובי חצרות אין מערבין
אלא בפת ,דעירוב משום דירה הוא ודירה

של אדם אין לבו נמשך אלא בפת .ואם שתף
שתופי מבואות בפת כל שכן דחשיב טפי
וסומכין על אותו שתוף של פת במקום עירוב
ואינם צריכים לערב עירובי חצרות .אבל אם
נשתתפו ביין או בשאר דברים צריכין לערב
עירובי חצרות ואין סומכין על השתוף ,כדי
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שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות :ר'

שמעון אומר כו'  -ואין הלכה כר' שמעון:

רוב ְלכָ ל
תו ִב ְט ַר ְק ִלין אֶ חָ דֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,עֵ ּ
ֲבורוֹ ת ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְב ּ
)ו( חָ ֵמ ׁש ח ּ
רוב אֶ חָ ד ְלכֻ ָּלןּ .ומוֹ ִדיםִּ ,בזְ ַמן
ֲבורה וַ ח ּ ָ
ח ָּ
ֲבורהּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםֵ ,ע ּ
ֲבורה
רוב ְלכָ ל ח ּ ָ
רויִ ין ַּבח ֲָד ִרים אוֹ בָ עֲ ִליוֹ תֶ ׁ ,שהֵ ן צְ ִר ִ
יכין ֵע ּ
ׁ ֶש ּ ִמ ְקצָ ָתן ְׁש ּ
ֲבורה:
וַ ח ּ ָ
רע"ב ) -ו( בטרקלין  -בית גדול ורחב
מושב מלכים וחלקוהו לחמשה וכולן יש להן
פתח מן הטרקלין לחצר וצריכים לערב עם
שאר בני החצר :בית שמאי אומרים -
רשותיהן חלוקים וצריך שכל חבורה וחבורה
תתן פת לעירוב החצר :ובית הלל אומרים -
אין מחיצה זו חלוק רשות .ובזמן שחלקו

הטרגלין במחיצות גדולות המגיעות לתקרה
כולי עלמא לא פליגי דהוי חלוק רשות משום
דהוו כשרויים בחדרים ובעליות .כי פליגי,
דחלקו במחיצות נמוכות שאינן מגיעות
לתקרה ,בית שמאי סברי מחיצה כזו הויא
חלוק רשות .ובית הלל סברי לא הויא חלוק
רשות:

יכין
ישנִ ים ְּבבָ ּ ֵתיהֶ ם ,צְ ִר ִ
אֲביהֶ ם וִ ׁ ֵ
יו אוֹ ְכ ִלין ַעל ׁ ֻש ְלחַ ן ִ
)ז( הָ אַ ִחין הַ ּ ׁ ֻש ּ ָת ִפין ׁ ֶשהָ ּ
ְ
רוב ְלכָ ל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ דְ .ל ִפיכָ ך ִאם ׁ ָשכַ ח אֶ חָ ד ֵמהֶ ם וְ לֹא ֵע ֵרבְ ,מבַ ּטֵ ל אֶ ת
ֵע ּ
רוב ָּבא
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּמוֹ ִל ִ
ְר ׁש ּותוֹ  .אֵ ָ
רובָ ן ְּב ָמקוֹ ם אַ חֵ ר ,אֲבָ ל ִאם הָ יָה עֵ ּ
יכין עֵ ּ
יכין ְל ָע ֵרב:
יורין ּ ֶבחָ צֵ ר ,אֵ ינָן צְ ִר ִ
אֶ צְ לָ ן ,אוֹ ׁ ֶשאֵ ין ִע ּ ָמהֶ ן ִ ּד ּ ִ
רע"ב ) -ז( האחין השותפין  -הכי קאמר,
האחין האוכלין על שלחן אביהם והשותפין
האוכלים על שלחן אחד .ואוכלין על שלחן
אביהם לאו דוקא אלא נוטלין מזונותיהן
מבית אביהן ואוכלין אותם כל אחד בביתו.
וכן השותפין עושים מלאכה אצל בעל הבית
אחד בשותפות ונוטלין מזונותיהם מבעל
הבית ומוליכין לאכול בבתיהם :וישנים
בבתיהם  -והם ואביהם ]ואחרים[ דרים
בחצר אחת :צריכין ערוב לכל אחד ואחד -
אם רוצים לערב עם אנשי חצרן :מבטל את
רשותו  -צריך לבטל את רשותו :אימתי בזמן

שמוליכין את ערובן  -לתתו לאחד מבתי
שאר בני החצר ,דהואיל והוזקקו לעירוב
ושאר דיורין אסרי אינהו נמי אסרי וצריכין
כולן ליתן פת בעירוב הואיל וחלוקין דיוריהן
בלינה וגם אין אוכלין על שלחן אביהם ממש
אלא כל אחד נוטל פרנסתו ואוכל בביתו:
אבל אם היה ערוב כל החצר בא לבית
אביהן  -שלא הוזקקו לעירוב ,שבית שמניחין
בו העירוב אינו צריך ליתן פת :או שאין
עמהן דיורין  -אחרים ,שאין דיורין מזקיקים
אותם לעירוב ,אינן צריכין לערב דכיחידים
דמו:

פו
תוחוֹ ת זוֹ לָ זוֹ ּ ְ
בו בַ חֲצֵ רוֹ ת וְ לֹא נִ ְׁש ּ ַת ְּת ּ
תוחוֹ ת לַ ּ ָמבוֹ י ,עֵ ְר ּ
ופ ּ
)ח( חָ ֵמ ׁש חֲצֵ רוֹ ת ּ ְפ ּ
פו ַּב ָמבוֹ י ,מֻ ּ ָת ִרין ָּכאן
בַ ּ ָמבוֹ י ,מֻ ּ ָת ִרין ַּבחֲצֵ רוֹ ת וַ אֲ ּ ִ
סורין ַּב ָמבוֹ י .וְ ִאם נִ ְׁש ּ ַת ְּת ּ
פו בַ ּ ָמבוֹ י ,וְ ׁ ָשכַ ח אֶ חָ ד ִמ ְּבנֵי חָ צֵ ר וְ לֹא עֵ ֵרב,
בו בַ חֲצֵ רוֹ ת וְ נִ ְׁש ּ ַת ְּת ּ
וְ כָ אןֵ .ע ְר ּ
סורין ַּב ּ ָמבוֹ י,
מֻ ּ ָת ִרין ָּכאן וְ כָ אןִ .מ ְּבנֵי ָמבוֹ י וְ לֹא נִ ְׁש ּ ַת ּ ֵתף ,מֻ ּ ָת ִרין ַּבחֲצֵ רוֹ ת וַ אֲ ּ ִ
ׁ ֶשהַ ּ ָמבוֹ י לַ חֲצֵ רוֹ ת ּ ֶכחָ צֵ ר לַ ָּב ִּתים:
רע"ב ) -ח( פתוחות זו לזו ופתוחות למבוי
 בגמרא מוכח דלא תנינן במתניתין פתוחותזו לזו ,משום דקיימא לן שאין מבוי ניתר
בלחי או קורה עד שיהיו בתים וחצרות
פתוחים לתוכו כלומר שני בתים פתוחים לכל

חצר ושתי חצרות פתוחות למבוי והנך כיון
דכולן פתוחות זו לזו ומעורבות יחד דרך
פתחיהן חדא חשיב להו ,ולא תנינן אלא חמש
חצרות פתוחות למבוי :ערבו החצרות  -כל
אחת לעצמה :מותרים בחצרות  -מותרין כל
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בני חצר לעצמן :ואסורין במבוי  -דאין
סומכין על עירוב במקום שיתוף :ואם
נשתתפו  -נמי במבוי לאחר שעירבו בחצרות
מותרין כאן וכאן :ושכח אחד מבני חצר ולא
עירב  -בחצרו להתיר חצרו ,אבל בשיתוף
היה לו חלק :מותרין כאן וכאן  -דטעמא
מאי אין סומכים על שיתוף במקום עירוב
כדי שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות

והכא דרוב בני חצר עירבו אלא ששכח אחד
מהם ולא עירב לא תשתכח תורת עירוב:
שהמבוי לחצרות כחצר לבתים  -כשם
שאסור להוציא מבתים לחצר בלא עירוב כך
אסור להוציא מן החצר למבוי בלא שתוף.
ולא תימא לא דמו ,דבית וחצר זו רשות
היחיד וזו רשות הרבים ,אבל חצר ומבוי
שניהן רשויות של רבים הן:

ימית וְ לֹא עֵ ְרבָ ה הַ ִחיצוֹ נָה,
)ט( ְׁש ּ ֵתי חֲצֵ רוֹ ת זוֹ ִל ְפנִ ים ִמ ּזוֹ  ,עֵ ְרבָ ה הַ ּ ְפנִ ִ
ֲסורוֹ ת.
סורה .הַ ִחיצוֹ נָה וְ לֹא הַ ּ ְפנִ ִ
ימית מֻ ּ ֶת ֶרת וְ הַ ִחיצוֹ נָה אֲ ּ ָ
הַ ּ ְפנִ ִ
ימיתְׁ ,ש ּ ֵתיהֶ ן א ּ
ֵע ְרבָ ה זוֹ ְל ַעצְ ָמה וְ זוֹ ְל ַעצְ ָמה ,זוֹ מֻ ּ ֶת ֶרת ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּה ,וְ זוֹ מֻ ּ ֶת ֶרת ִּב ְפנֵי ַעצְ ָמ ּה.
ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ סֵ ר הַ ִחיצוֹ נָהֶ ׁ ,ש ְ ּד ִריסַ ת הָ ֶרגֶל אוֹ ְס ַר ּ ָת ּה ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין
ְ ּד ִריסַ ת הָ ֶרגֶל אוֹ ְס ַר ּ ָתהּ :
רע"ב ) -ט( זו לפנים מזו  -פנימית פתוחה
לחיצונה וחיצונה לרשות הרבים ודריסת
רגליה של פנימית על חיצונה לצאת לרשות
הרבים :ערבה פנימית  -בעצמה לטלטל
בחצרה :שתיהן אסורות  -דהויא פנימית
בעצמה רגל האסורה במקומה שהרי לא
ערבה לעצמה ,ואוסרת בדריסת רגליה על

גמרא

החיצונה :זו מותרת לעצמה וכו'  -דרגל
המותרת במקומה אינה אוסרת :רבי עקיבא
אוסר  -דקא סבר אף רגל המותרת אוסרת
כשלא עירבה שם :וחכמים אומרים כו' -
דקסברי אפילו רגל האסורה במקומה כגון
שלא עירבה הפנימית לעצמה אינה אוסרת
על החיצונה .והלכה כתנא קמא:

 -עירובין דף סה' ע"ב

אמר רב יהודה לא איברי ליליא אלא לשינתא אמר רבי שמעון בן לקיש
לא איברי סיהרא אלא לגירסא אמרי ליה לרבי זירא מחדדן שמעתך אמר
להו דיממי נינהו אמרה ליה ברתיה דרב חסדא לרב חסדא לא בעי מר
מינם פורתא אמר לה השתא אתו יומי דאריכי וקטיני ונינום טובא אמר
רב נחמן בר יצחק אנן פועלי דיממי אנן רב אחא בר יעקב יזיף ופרע.
אמר רבי חנינא כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו שנאמר וירח ה' את
ריח הניחוח וגו' אמר רבי חייא כל המתיישב ביינו יש בו דעת שבעים
זקנים יין ניתן בשבעים אותיות וסוד ניתן בשבעים אותיות נכנס יין יצא
סוד אמר רבי חנין לא נברא יין אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים
שנאמר תנו שכר לאובד וגו' אמר רבי חנין בר פפא כל שאין יין נשפך
בתוך ביתו כמים אינו בכלל ברכה שנאמר וברך את לחמך ואת מימיך מה
לחם שניקח בכסף מעשר אף מים שניקח בכסף מעשר ומאי ניהו יין וקא
קרי ליה מים אי נשפך בביתו כמים איכא ברכה ואי לא לא אמר רבי
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אילעאי בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו ובכיסו ובכעסו ואמרי ליה אף
בשחקו:
רש"י על הגמרא
יומי דאריכי  -ימים שהוא בקבר אריכי
לישן ,וקטיני לעסוק בתורה ובמצות :ונינום
טובא  -ונישן הרבה :יזיף ופרע  -היה קובע
לו לשנות כך וכך פרקים ביום ,והיה רגיל
לעסוק ביום ,ופעמים שהיה טרוד במזונותיו
ביום ,ופורע קביעות עתו בלילה :ריח
הניחוח  -ואמרן לעיל דריחא דומיא
דמשתייא הוא ,וכתיב ויאמר אל לבו לא
אוסיף וגו' דאירצי :המתיישב ביינו  -ששותה
יין ואין דעתו מטרפתו :ניתן בשבעים אותיות

זוהר

 כך חשבונו בגימטריא :יצא סוד  -וזה,הואיל ולא יצא סודו שקול הוא כסנהדרין של
שבעים :לשלם בו שכר לרשעים  -ששותין
ושמחין ומקבלין עולמן בחייהם :לאובד -
רשע :אינו בכלל הברכה  -לא הגיע לסוף
ברכה גמורה ,ואפילו הוא עשיר בדברים
אחרים :שניקח בכסף מעשר  -שמותר
ללוקחו בכסף מעשר שני בירושלים ,הכל
ניקח בכסף מעשר חוץ מן המים ומלח,
בפרק בכל מערבין )עירובין כו ,ב(:

– קדושים דף פ' ע"ב

מוהָ
ִר ִּבי יוֹ סֵ י הֲוָ ה אָ זִ יל ְּבאוֹ ְרחָ אָ ּ ,פגַ ע ֵּביהּ ִר ִּבי ִח ּיָיא ,אָ ַמר לֵ יהּ הַ אי ְ ּד ּ ְ
אוק ּ
חַ בְ ַר ּיָיאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ְּב ֵע ִלי) ,שמואל א ג( וְ לָ כֵ ן נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְלבֵ ית ֵע ִלי ִאם יִ ְת ַּכ ּ ֵפר עֲ וֹ ן
ומנְ חָ ה אֵ ינוֹ ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר ,אֲבָ ל ִמ ְת ַּכ ּ ֵפר
ומנְ חָ ה ַעד עוֹ לָ םְּ .בזֶבַ ח ּ ִ
ּ ֵבית ֵע ִלי ְּבזֶבַ ח ּ ִ
אֲמאיְּ .בגִ ין ְ ּד ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ,סַ ְ ּל ִקין ַעל ָּכל קָ ְר ְּבנִ ין ְ ּד ָע ְל ָמא.
הוא ְּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרהַ .
ּ
מוהָ ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ויקרא ז( זֹאת הַ ּתוֹ ָרה לָ עוֹ לָ ה לַ ּ ִמנְ חָ ה וְ לַ חַ ּ ָטאת וְ לָ אָ ׁ ָשם
ְּכ ָמה ְ ּד ּ ְ
אוק ּ
הוא
יתא לָ קֳבֵ יל ָּכל קָ ְר ְּבנִ ין ְ ּד ָע ְל ָמא .אָ ַמר לֵ ּ
ואיםָ ׁ ,ש ִקיל אוֹ ַריְ ָ
וְ לַ ּ ִמלּ ּ ִ
יה ,הָ ִכי ּ
יה עוֹ נְ ׁ ָשא
יתא ,אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ְתגְּ זַר ָעלֵ ּ
וַ ַ ּדאיּ ְ ,דכָ ל ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ת ְק ַרע) .ובגין דלעי בה
הוא עוֹ נְ ׁ ָשא ִא ְ
ִמ ְל ֵע ָּ
ילא ,נִ יחָ א לֵ יהּ ִמ ָּכל קָ ְר ְּבנִ ין וְ ִע ָּלוָ ון ,וְ הַ ּ
לשמה ,קודשא בריך הוא אתפייס בהדיה(:
ְ
יתאְּ .בגִ ינֵי ַּכך ִמ ִ ּלין
וְ ּ ָתא ֲחזֵי ,לָ א ִא ְת ָ ּדכֵ י ַּבר נ ָׁש ְל ָע ְל ִמין ,אֶ ָּלא ְּב ִמ ִ ּלין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ימא ְל ַד ְּכאָ ה ְל ִא ֵּלין
יהי )משלי ג( קַ יְ ּ ָ
טומאָ הְּ ,בגִ ין ְ ּד ִא ִ
יתא לָ א ְמקַ ְּב ִלין ּ ְ
ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ָ
קוי
וותא ְּבאוֹ ַריְ ָ
ִמ ְסאֲ בֵ י ,וְ אַ ְס ּ ָ
אות ְּת ִהי ְל ׁ ָש ֶרך וְ ִׁש ּ ּ
יתא ִא ְׁש ְּתכַ חּ ִ .דכְ ִּתיבִ ,ר ְפ ּ
ְל ַעצְ מוֹ ֶת ָ
יתאּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים יט( יִ ְראַ ת יְ ָי ְטהוֹ ָרה
יותא ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּבאוֹ ַריְ ָ
יך .וְ ַד ְכ ּ ָ
יותא ,וְ לָ א
הוא ַ ּד ְכ ּ ָ
ימא ְּת ִד ָ
עוֹ ֶמ ֶדת לָ ַעדַ .מאי עוֹ מֶ ֶדת לָ ַעדּ ְ .דקַ יְ ּ ָ
ירא ְּבהַ ּ
ֵיה ְל ָע ְל ִמין:
ִא ְת ָע ֵדי ִמ ּנ ּ
הוא וַ ַ ּדאיְּ ,דהָ א
יה ,הָ ִכי
אָ ַמר לֵ יהּ יִ ְראַ ת יְ ָי ְּכ ִתיב ,וְ לָ א ּתוֹ ָרה .אָ ַמר לֵ ּ
ּ
ומהָ ָתם נ ְָפקָ אֵ ,מהָ כָ א
יהֵ ּ ,
בורה קָ א אַ ְתיָיא .אָ ַמר לֵ ּ
יתא ִמ ִּס ְט ָרא ִ ּדגְ ּ ָ
אוֹ ַריְ ָ
וכ ִתיב יִ ְראַ ת יְ ָי ְטהוֹ ָרה:
אשית חָ ְכ ָמה יִ ְראַ ת יְ ָיְ ּ ,
נ ְָפקָ אּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,תהלים קיא( ֵר ִׁ
יתאְּ ,ד ִהיא ְׁש ָמא
דושה ִא ְת ְק ֵריּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִּכי קָ דוֹ ׁש אֲנִ י יְ ָי ,וְ ָדא אוֹ ַריְ ָ
יתא ְק ּ ּ ׁ ָ
וְ אוֹ ַריְ ָ
ולבָ ַתר
ישא ִע ָּלאָ ה .וְ ַעל ָ ּדא) ,דף פ"א ע"א( ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ָּב ּה ִא ְת ָ ּדכֵ יְ ּ ,
קַ ִ ּד ׁ ָ
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יו
יוְ ,קדוֹ ִׁשים
יוִּ .ת ְה ּ
הֱיו לָ א ְּכ ִתיב ,אֶ ָּלא ִּת ְה ּ
ּ
ִא ְתקַ ָ ּד ׁשּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ְקדוֹ ִׁשים ִּת ְה ּ
יו ִלי ַמ ְמלֶ כֶ ת
הואִ ּ ,
וַ ַ ּדאי .אָ ַמר לֵ ּ
ומ ְק ָרא ְּכ ִתיב) ,שמות יט( וְ אַ ּ ֶתם ִּת ְה ּ
יה הָ ִכי ּ
וכ ִתיב אֵ ֶּלה הַ ְ ּדבָ ִרים וְ גוֹ ':
כּ ֹהֲנִ ים וְ גוֹ י קָ דוֹ ׁשְ ּ ,
הלכה – הרמב"ם איסורי ביאה פרק כב'
)יט( ואמרו חכמים גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן ואין אתה מוצא
קהל בכל זמן וזמן שאין בהן פרוצין בעריות וביאות אסורות ועוד אמרו חכמים רוב
בגזל מיעוט בעריות והכל באבק לשון הרע:
)כ( לפיכך ראוי לו לאדם לכוף יצרו בדבר זה ולהרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה
טהורה ובדעה נכונה כדי להנצל מהן ויזהר מן הייחוד שהוא הגורם הגדול גדולי
החכמים היו אומרים לתלמידיהם הזהרו בי מפני בתי הזהרו בי מפני כלתי כדי ללמד
לתלמידיהם שלא יתביישו מדבר זה ויתרחקו מן הייחוד:
)כא( וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי עגבים שאלו גורמין גדולים
והם מעלות של עריות ולא ישב בלא אשה שמנהג זה גורם לטהרה יתירה גדולה מכל
זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת
עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן
דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה:

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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