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חק לישראל – פרשת שמיני יום ב'
תורה -

ויקרא פרק ט'

את ָך וְ אֶ ת עֹלָ ֶת ָך
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן ְק ַרב אֶ ל הַ ּ ִמזְ ֵּבחַ וַ עֲ ֵ ׂשה אֶ ת חַ ּ ָט ְ
ֶׁ
ֹאמר
)ז( וַ יּ ֶ
ָ
ֲשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה:
וב ַעד הָ ָעם וַ עֲ ֵׂשה אֶ ת קָ ְר ַּבן הָ ָעם וְ כַ ּ ֵפר ַּבעֲ ָדם ַּכא ׁ ֶ
וְ כַ ּ ֵפר ַּב ַע ְדך ּ ְ
את ָך וְ אֶ ת עֹלָ ֶת ָך וְ כַ ּפֵ ר ַּב ַע ְד ָך
שה אֶ ת חַ ּ ָט ְ
משה אֶ ל אַ הֲ רֹן ְק ַרב אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וַ עֲ ֵ ׂ
ֶׁ
ֹאמר
)ז( וַ יּ ֶ
ֹשה ְלאַ הֲ רֹן ְק ַרב
אֲמר מ ׁ ֶ
שר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה) :ז( וַ ַ
שה אֶ ת קָ ְר ַּבן הָ ָעם וְ כַ ּפֵ ר ַּבעֲ ָדם ַּכאֲ ׁ ֶ
וב ַעד הָ ָעם וַ עֲ ֵ ׂ
ְּ
את ְך וְ יָת עֲ לָ ָת ְך וְ כַ ּ ַפר עֲ לָ ְך וְ ַעל ַע ּ ָמא וְ ִעבֵ ד יָת קֻ ְר ַּבן ַע ּ ָמא וְ כַ ּ ַפר עֲ לֵ יהוֹ ן ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד
ְל ַמ ְד ְּבחָ א וְ ִעבֵ ד יָת חַ ּ ָט ָ
יְ ָי:

ֲשר לוֹ ) :ח( וַ יִ ּ ְק ַרב אַ הֲ רֹן
)ח( וַ יִ ּ ְק ַרב אַ ֲהרֹן אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וַ יִ ּ ְׁשחַ ט אֶ ת ֵעגֶל הַ חַ ּ ָטאת א ׁ ֶ
אתא ִ ּדי
שר לוֹ ) :ח( ו ְּק ֵרב אַ הֲ רֹן ְל ַמ ְד ְּבחָ א וּנְ כֵ ס יָת ֶעגְ לָ א ְדחַ ּ ָט ָ
אֶ ל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וַ יִ ּ ְׁשחַ ט אֶ ת ֵעגֶל הַ חַ ּ ָטאת ֲא ׁ ֶ
יה:
לֵ ּ

בו ְּבנֵי אַ ֲהרֹן אֶ ת הַ ָ ּדם אֵ לָ יו וַ יִ ּ ְטבּ ֹל אֶ צְ ָּבעוֹ ַּב ָ ּדם וַ יִ ּ ּ ֵתן ַעל קַ ְרנוֹ ת
)ט( וַ יּ ְַק ִר ּ
בו ְּבנֵי אַ הֲ רֹן אֶ ת הַ ָ ּדם אֵ לָ יו וַ יִ ּ ְטבּ ֹל
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ אֶ ת הַ ָ ּדם יָצַ ק אֶ ל יְ סוֹ ד הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ט( וַ ּי ְַק ִר ּ
תן ַעל קַ ְרנוֹ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ אֶ ת הַ ָ ּדם ָיצַ ק אֶ ל יְ סוֹ ד הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ) :ט( וְ קָ ִריב ּו ְּבנֵי אַ הֲ רֹן יָת
אֶ ְצ ָּבעוֹ ַּב ָ ּדם וַ יִ ּ ּ ֵ
אֲריק ִליסוֹ ָדא ְד ַמ ְד ְּבחָ א:
יה ִּב ְד ָמא וִ יהַ ב ַעל קַ ְרנַת ַמ ְד ְּבחָ א וְ יָת ְ ּד ָמא ִ
יה ו ְּטבַ ל אֶ צְ ְּבעֵ ּ
ְּד ָמא לֵ ּ

)י( וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב וְ אֶ ת הַ ְּכלָ יֹת וְ אֶ ת הַ יּ ֶֹת ֶרת ִמן הַ ָּכבֵ ד ִמן הַ חַ ּ ָטאת ִה ְק ִטיר
ֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ַּכא ׁ ֶ
משה) :י( וְ אֶ ת הַ חֵ לֶ ב וְ אֶ ת ַה ְּכלָ יֹת וְ אֶ ת הַ יּ ֶֹת ֶרת ִמן
משה:
הַ ָּכבֵ ד ִמן הַ חַ ּ ָטאת ִה ְק ִטיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחָ ה ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ

)י( וְ יָת ּ ַת ְר ָּבא וְ יָת ָּכ ְלי ֵָתא וְ יָת

ֹשה:
אתא אַ ּ ֵסק ְל ַמ ְד ְּבחָ א ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד יְ ָי יָת מ ׁ ֶ
ִחצְ ָרא ִמן ַּכ ְב ָ ּדא ִמן חַ ּ ָט ָ

רש"י
)ז( קרב אל המזבח ) -ת"כ( שהיה אהרן בוש
וירא לגשת אמר לו משה למה אתה בוש לכך
נבחרת :את חטאתך  -עגל בן בקר :ואת

נביא

עולתך  -איל :קרבן העם  -שעיר עזים
ועגל וכבש כל מקום שנא' עגל בן שנה הוא
ומכאן אתה למד:

– שמואל ב' פרק ו' ז'-י'

הו ׁ ָשם הָ ֱאל ִֹהים ַעל הַ ּ ׁ ַשל וַ יּ ָָמת ׁ ָשם ִעם אֲרוֹ ן
)ז( וַ יִ ּחַ ר אַ ף יְ הֹוָ ה ְּבעֻ זָּה וַ ַיּ ּ ֵכ ּ
אל ִֹהים) :ז( ותקיף רוגזא דיי בעזה ומחהי תמן מימרא דיי על דאישתלי ומית תמן עם ארונא דיי:
הָ ֱ
הוא ּ ֶפ ֶרץ עֻ זָּה
)ח( וַ יִ ּחַ ר ְל ָדוִ ד ַעל א ׁ ֶ
ֲשר ּ ָפ ַרץ יְ הֹוָ ה ּ ֶפ ֶרץ ְּבעֻ זָּה וַ יִ ּ ְק ָרא לַ ּ ָמקוֹ ם הַ ּ
ַעד הַ ּיוֹ ם הַ ז ֶּה) :ח( ותקיף לדודעל דתרע יי תרעתא בעזה וקרא לאתרא ההוא אתרא דמית ביה עזה
עד יומא הדין:

ֹאמר אֵ ְ
יך יָבוֹ א אֵ לַ י אֲרוֹ ן יְ הֹוָ ה:
הוא וַ ּי ֶ
וַ יִ ּ ָרא ָ ּדוִ ד אֶ ת יְ הֹוָ ה ַּב ּיוֹ ם הַ ּ

)ט (
דוד מן קדם יי ביומא ההוא ואמר איכדין יעול לותי ארונא דיי:

)ט( ודחיל

הו ָדוִ ד ֵּבית
)י( וְ לֹא אָ בָ ה ָדוִ ד ְלהָ ִסיר אֵ לָ יו אֶ ת אֲרוֹ ן יְ הֹוָ ה ַעל ִעיר ָ ּדוִ ד וַ יּ ַּטֵ ּ
תי) :י( ולא אבא דוד לאפנאה לותיה ית ארונא דיי לקרתא דדוד ואפניה דוד לבית
עֹבֵ ד אֱדוֹ ם הַ גִּ ִּ
עובד אדום גיתאה:
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חק לישראל – פרשת שמיני יום ב'
רש"י
)ז( על השל  -על השגגה ,שהיה לו לדרוש
קל וחומר ,נושאיו נשא בירדן ,הוא עצמו לא
כל שכן:

כתובים

)י( עובד אדום  -לוי היה ,כמו שכתוב בדברי
הימים )א טו יח( ,ומן השוערים היה )שם(:

 -משלי פרק כג' יג'-טז'

ָמות:
נו בַ ּ ׁ ֵשבֶ ט לֹא י ּ
מוסָ ר ִּכי ַת ּ ֶכ ּ ּ
אַ ל ִּת ְמנַע ִמ ּנ ַַער ּ

)יג(
מטול דאין מחית ליה בשבטא לא מאת:

נו וְ נ ְַפ ׁשוֹ ִמ ּ ְׁשאוֹ ל ּ ַת ִּציל:
אַ ּ ָתה ַּב ּ ׁ ֵשבֶ ט ּ ַת ּ ֶכ ּ ּ

)יד(
מן שיול:

)יג( לא תמנע מן טליא מרדותא

)יד( אנת בשבטא מחית ליה ונפשיה מפלטת

)טו( ְּבנִ י ִאם חָ כַ ם ִל ּ ֶב ָך יִ שְׂ ַמח ִל ִּבי גַ ם אָ נִ י:
)טז( וְ ַתעֲ לֹזְ נָה ִכ ְליוֹ ָתי ְּב ַד ֵּבר שְׂ פָ ֶת ָ
יש ִרים:
יך ֵמ ׁ ָ

)טו( ברי אם חכים לבך אף אנא חדי אנא בלבי:
)טז( ונרוזן כליותי כד ימללון ספותיך

תריצתא:

רש"י
)טז( בדבר שפתיך מישרים  -ע"י שחכם
לבך:

משנה

 -עירובין פרק ב'

יומ ִדין נִ ְר ִאין ִּכ ְׁשמוֹ נָהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
יראוֹ ת אַ ְר ָּב ָעה ְד ּ ְ
)א( עוֹ שִׂ ין ּ ַפ ִּסין לַ ּ ֵב ָ
יומ ִדין
הודהַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרְׁ ,שמוֹ נָה נִ ְר ִאין ִּכ ְׁשנֵים ָע ָ ׂשר ,אַ ְר ָּב ָעה ְד ּ ְ
יְ ּ ָ
הוא,
וטיןּ .גָ ְבהָ ן עֲ ָ ׂ
וְ אַ ְר ָּב ָעה ְפ ׁש ּ ִ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,וְ ָר ְח ָּבן ִׁש ׁ ָשה ,וְ ָע ְביָן ָּכל ׁ ֶש ּ
ּובֵ ינֵיהֶ ן ִּכ ְמלֹא ְׁש ּ ֵתי ְרבָ קוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשל ֹׁש ָּבקָ רִּ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי
הודה אוֹ ֵמרֶ ׁ ,של אַ ְר ַּבע אַ ְר ַּבעְ ,ק ׁש ּורוֹ ת וְ לֹא מֻ ּ ָתרוֹ ת ,אַ חַ ת נִ כְ נֶסֶ ת וְ אַ חַ ת
יְ ּ ָ
יוֹ צֵ את:
רע"ב ) -א( עושין פסין לביראות
שברשות הרבים  -לפי שהביראות רשות
היחיד הן שעמוקים עשרה ואין יכולים
למלאות מהן ולהוציא לרשות הרבים.
ועושין פסין ,שיהיו הפסין עושין ]חלל[
סביבות הבור רשות היחיד ,וימלא ויוציא
ויניח שם ,ותכנס בהמתו כולה או ראשה
ורובה וישקנה :דיומדין  -שני עמודין.
שכל עמוד מאלו הארבעה נראה כשנים.
דיו בלשון יון שנים .וכשנועץ העמוד
העשוי כשנים לפאת דרומית מערבית

נמצא נוטה דפנו אחד למזרח ודפנו אחד
לצפון ,והשני לפאת מערבית צפונית נוטה
צדו אחד למזרח וצדו אחד לדרום,
וכשנותן ארבעתן לארבע הפאות נמצא
לכל רוח שתי אמות דופן ,אמה כנגד
אמה ,והריוח בינתיים :וארבעה פשוטין
 באמצע נותן לכל רוח לוח רחב אמה.ובזמן שאין בין פס לפס ]מאלו ארבעה[
דיומדין אלא עשר אמות או פחות מודה
ר' מאיר דאין צריך לפסין פשוטין .ואם
יש ביניהן יותר משלש עשרה אמה ושליש

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

טעון גניזה

3

חק לישראל – פרשת שמיני יום ב'
מודה רבי יהודה דצריך פשוטין .לא
נחלקו אלא מעשר עד שלש עשרה אמה
ושליש ,דרבי מאיר אומר צריך פשוטים
ורבי יהודה אומר אין צריך .והלכה כר'
יהודה :שתי רבקות של שלש שלש בקר -
שרוחב כל בקר ובקר אמתים פחות
שליש ,נמצא רוחב שש בקר עשר אמות,
וזהו הריוח שיכול ליתן בין פס לפס
לדברי ר' מאיר .ואם יש רוחב יותר מזה
צריך שירבה בפסין פשוטין :רבקות -
לשון עגל מרבק )שמואל א כח( :ר'

יהודה אומר של ארבע ארבע  -הן שלש
עשרה אמה ושליש :קשורות אבל לא
מותרות  -דלא תימא כעין קשורות ולא
קשורות ממש ,להכי תנא אבל לא
מותרות להחמיר ולמעט ריוח שבינתיים:
אחת נכנסת ואחת יוצאת  -רבקה אחת
של בקר נכנסת ורבקה אחת יוצאת .ויש
יותר רוחב משאילו היו שתיהן יוצאות או
שתיהן נכנסות .וזו קולא היא ,דלא בעינן
צמומצמות כל כך:

ֹאשהּ וְ ֻר ָּבהּ ִּב ְפנִ ים וְ ׁשוֹ ָתה.
וב ְלבַ ד ׁ ֶש ְּתהֵ א פָ ָרה ר ׁ ָ
)ב( מֻ ּ ָתר ְלהַ ְק ִריב לַ ְּבאֵ רִ ּ ,
וב ְלבַ ד ׁ ֶשי ְַר ּ ֶבה בַ ּ ַפ ִּסין:
הואִ ּ ,
מֻ ּ ָתר ְלהַ ְר ִחיק ָּכל ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ב( מותר להקריב לבאר -
הפסין ,ולעשות היקף קצר .ובלבד שיהא
משפת הבאר עד בין הפסין כדי ראשה
ורובה של פרה שהן שתי אמות .אבל בציר
מהכי לא ,שמא ימשך אחר פרתו ויוציא
הדלי חוץ למחיצה :מותר להרחיק כל
שהוא  -לעשות היקף גדול כמו שלבו

חפץ :ובלבד שירבה בפסין  -דכל מה
שירחיק מן הבור מרבה בריוח שבין
הפסים .וצריך להרבות בפסין עד כדי
שלא יהא בין פשוט לפשוט ]ובין פשוט
לדיומד[ יותר משלש עשרה אמה ושליש
כדברי ר' יהודה שהלכה כמותו:

אתיִ ם
רו בֵ ית סָ ַ
הודה אוֹ ֵמרַ ,עד ֵּבית סָ ַ
)ג( ַר ִּבי יְ ּ ָ
רו לוֹ  ,לֹא אָ ְמ ּ
אתיִ ם .אָ ְמ ּ
אֶ ָּלא לַ גִּ ּנָה וְ לַ ּקַ ְר ּ ֵפף ,אֲבָ ל ִאם הָ יָה ִדיר אוֹ סַ חַ ר .אוֹ מֻ ְקצֶ ה אוֹ חָ צֵ ר ,אֲ ִפלּ ּו
ש ֶרת כּ וֹ ִרין ,מֻ ּ ָתרּ .ומֻ ּ ָתר ְלהַ ְר ִחיק ָּכל
ֲמ ׁ ֶשת כּ וֹ ִרין ,א ֲִפלּ ּו בֵ ית עֲ ֶ ׂ
בֵ ית ח ֵ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשי ְַר ּ ֶבה בַ ּ ַפ ִּסין:
הואִ ּ ,
ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -ג( רבי יהודה אומר עד בית
סאתים  -לא יעשה היקף גדול לבאר
אלא עד בית סאתים :לגינה ולקרפף -
שאין הקיפן לדירה :קרפף  -היקף גדול
חוץ לעיר להכניס שם עצים לאוצר :דיר
 של בהמות שעושין בשדות ,היום כאןולמחר כאן ,כדי לזבלה בגללי בהמה:
סחר ] -היקף מחיצה[ לבהמות ]העיר[.
ואית דגרסי סהר ,בית האסורים :חצר -
מקום מגולה שלפני הבתים :מוקצה -

רחבה שאחרוי הבתים  -דכל הני הקיפן
לדירה הוא ,והני פסי ביראות נמי הואיל
ומימיהן ראויות לשתיית אדם תשמיש
מעליותא הוא :ומותר להרחיק כל שהוא
 כלומר כשם שכל אלו שהוקפו לדירהאפילו גדולים עד עשרה כורים מותר
לטלטל בהם ,כך מותר להרחיק ההיקף
של פסי ביראות כל מה שלבו חפץ .וכן
הלאה:

הודה אוֹ ֵמרִ ,אם הָ יְ ָתה ֶד ֶר ְך הָ ַר ִּבים ַמפְ ְסקָ ַתן ,יְ סַ ְ ּלקֶ ּנָה לַ ְּצ ָד ִדין.
)ד( ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
ובאֵ ר
ובאֵ ר הָ ַר ִּביםְ ּ ,
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ צָ ִריך .אֶ חָ ד בּ וֹ ר הָ ַר ִּביםְ ּ ,
ש ָרה
הַ י ִָחיד ,עוֹ שִׂ ין לָ הֶ ן ּ ַפ ִּסין ,אֲבָ ל ְלבוֹ ר הַ י ִָחיד עוֹ שִׂ ין לוֹ ְמ ִח ָ ּצה גְ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
הודה ּ ֶבן ָּבבָ א אוֹ ֵמר ,אֵ ין עוֹ שִׂ ין ּ ַפ ִּסין
ְטפָ ִחיםִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ש ָרה ְטפָ ִחים:
אֶ ָּלא ִל ְבאֵ ר הָ ַר ִּבים ִּב ְלבָ ד ,וְ לַ ּ ְׁשאָ ר עוֹ שִׂ ין חֲגוֹ ָרה גְ בוֹ הָ ה עֲ ָ ׂ
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רע"ב ) -ד( אם היתה דרך הרבים -
דרך שרבים בוקעים בה מפסקת בין
הפסים :יסלקנה לצדדים  -מחוץ לפסים
שלא יהיו הרבים מהלכים בין הפסים
דמשוו להו כרשות הרבים ומבטלים
המחיצה .ואין הלכה כרבי יהודה :בור
הרבים  -אי פסקי מיא מדכרי אהדדי
שלא התירו פסי ביראות אלא שיהיו
המים מצויין לבהמות עולי רגלים וכל
זמן שאין שם מים אין לפסין תורת

מחיצה :באר היחיד  -נמי שרי דבאר
מים חיים הן ולא פסקי מיא :לבאר
הרבים  -דאיכא תרתי למעליותא .וכן
הלכה .ואין מותר למלאות מים להוציא
מן הבאר על ידי פסי ביראות אלא כדי
להשקות בהמתן של עולי רגלים ובארץ
ישראל בלבד ,אבל להוציא מים כדי
לשתות האדם עצמו ,אסור ,אלא יורד
לבור ושותה או עושה מחיצה גבוהה
עשרה טפחים:

הודה ֶּבן ָּבבָ א ,הַ גִּ ּנָה וְ הַ ּקַ ְר ּ ֵפף ׁ ֶשהֵ ן ִׁש ְב ִעים אַ ּ ָמה
)ה( וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
יריִ ם ,מֻ ּקֶ פֶ ת גָ ֵדר ּגָ בוֹ ַּה עֲ ָש ָרה ְטפָ ִחים,
יריִ ם ַעל ִׁש ְב ִעים אַ ּ ָמה וְ ִׁש ַ
וְ ִׁש ַ
ירה ,אוֹ ׁ ֶש ְּתהֵ א
ירה אוֹ בֵ ית ִ ּד ָ
ְמ ַט ְל ְט ִלין ְּבתוֹ כָ ּהּ ,ובִ ְלבַ ד ׁ ֶשיְ ּהֵ א בָ ּה ׁשוֹ ִמ ָ
ומ ָע ָרה,
הודה אוֹ מֵ רֲ ,א ִפלּ ּו אֵ ין ָּבהּ אֶ ָּלא בוֹ ר וְ ִׁשיחַ ּ ְ
מוכָ ה לָ ִעירַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ְס ּ
ְמ ַט ְל ְט ִלין ְּבתוֹ כָ הּ ַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ ר ,א ֲִפלּ ּו אֵ ין ָּב ּה אַ חַ ת ִמ ָּכל אֵ לּ ּו,
יריִ ם ַעל ִׁש ְב ִעים
ְמ ַט ְל ְט ִלין ְּבתוֹ כָ ּהּ ,ובִ ְלבַ ד ׁ ֶשיְ הֵ א בָ ּה ִׁשבְ ִעים אַ ּ ָמה וְ ִׁש ַ
ָתר ַעל ָר ְח ָּב ּה אֲ ִפלּ ּו
יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,אם הָ יָה אָ ְר ָּכהּ י ֵ
יריִ םַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
אַ ּ ָמה וְ ִׁש ַ
אַ ּ ָמה אַ חַ ת ,אֵ ין ְמ ַט ְל ְט ִלין ְּבתוֹ כָ ּהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו אָ ְר ָּכהּ ּ ִפי ְׁשנַיִ ם
ְּב ָר ְח ָּב ּהְ ,מ ַט ְל ְט ִלין ְּבתוֹ כָ ה:
רע"ב ) -ה( ועוד אמר רבי יהודה בן
בבא  -משום דאמר חדא לחומרא גבי
פסין דאמר אין עושין אותן אלא לבאר
הרבים והשתא קאמר חומרא אחריתא
דאף במוקף לדירה לא שרי טפי מבית
סאתים ,משום הכי תנא ועוד :שומירה -
סוכת שומרים .דאע"ג דהוקף לדירה,
בית סאתים הוא דשרי ,טפי לא :סמוכה
לעיר  -דהואיל וקרובה לביתו דעתו
להשתמש בה תמיד וכמוקף לדירה דמי:
ובלבד שתהא שבעים אמה ושירים על
שבעים אמה ושירים  -ולא יותר .ותנא
קמא נמי דלעיל דאמרו לו לא אמרו בית
סאתים אלא לקרפף ולגינה אבל אם היה
דיר או סהר או חצר וכו' כרבי עקיבא
קאמר דהיכא דאיכא בית דירה אפילו
טובא נמי ,וכשלא הוקף לדירה בית
סאתים .ומאי בינייהו אמרינן בגמרא
דאיכא בינייהו דבר מועט שבית סאתים
יותר על שבעים אמה ושיריים רבועים,

ותנא קמא שרי בבית סאתים שלמים,
ולרבי עקיבא שבעים אמה ושיריים על
שבעים אמה ושיריים ותו לא .וכיצד
ידענו דבית סאתים יותר על שבעים
אמה ושיריים רבועים .דהא אמרינן
בגמרא וכמה הן סאתים ,כחצר המשכן,
וחצר המשכן כתיב ביה )שמות כז( אורך
החצר מאה באמה ורוחב חמשים
בחמשים ,ודרשינן מאי חמשים בחמשים,
אמרה תורה ,טול חמשים שארכו יתר על
רחבו ,וסבב חמשים הנותרים ,לשיעור
שבת ,דהוו להו שבעים אמה וארבעה
טפחים מרובעים .כיצד ,עשה מהם חמש
רצועות של עשר אמה רוחב וארכן
חמשים ,תן אחת למזרחה ואחת
למערבה ,הרי רחבה שבעים וארכה
חמשים ,שים אחת לדרום ואחת לצפון,
הרי שבעים על שבעים אלא שהקרנות
פגומים לכל קרן וקרן עשר על עשר
מפני התוספת שהוספת ,טול מן הרצועה
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החמישית ארבע חתיכות של עשר ]על
עשר[ ושים לארבע קרנות ונתמלאו ,טול
עשר על עשר הנותרים שהם ששים
טפחים ]על ששים טפחים[ ועשה אותן
רצועות של שני טפחים ,הרי שלשים
רצועות אורך כל אחת עשר אמות ,שהן
שלש מאות אמה ,תן שבעים לכל רוח,
הרי שבעים אמות וארבעה טפחים על
שבעים אמות וארבעה טפחים אלא
שהקרנות פגומים טפחיים על טפחיים,
ונשארו בידך עשרים אמה ,טול מהם
שמונה טפחים ושים לקרנות ונתמלאו,
ונשארו בידך שמונה עשרה אמות
וארבעה טפחים אורך ברוחב טפחיים
והיינו דבר מועט ,שאם באת לחלקן
ולהקיף אין מגיע תוספת לרוחב שני
שלישי אצבע דהא בעי למעבד מינה
רצועות של רפ"ג ]אמות[ אורך להקיף

הארבע רוחות .כך מצאתי פירוש שטה זו
בפירושי רש"י נכון הוא .והרמב"ם בקש
חשבונות רבים ולא ירדתי לסוף דעתו -
ובמה שאמר רבי עקיבא אפילו אין בה
אחת מאלו מטלטלים בתוכה ,הלכתא
כוותיה .אבל במאי דפליג אחכמים
דאמרו לו דלעיל וסבר דשבעים אמה
ושיריים על שבעים אמה ושיריים ותו
לא ,בהא הלכה כחכמים ,דבבית סאתים
כחצר המשכן שרי ,שהוא דבר מוע יותר
על שבעים אמה ושיריים רבועים :אם
היתה ארכה יתר על רחבה  -ואף על
גב דמיעט רחבה והוסיף על ארכה ואין
בכולה אלא בית סאתים ,אין מטלטלין,
דמרובע הוא דשרו רבנן היכא דלא הוקף
לדירה .והלכה כר' יוסי דפליג אדרבי
אליעזר ולא בעי מרובעות:

יעזֶר ,וַ אֲ ִפלּ ּו ִהיא ְכבֵ ית כּ וֹ ר .וְ כֵ ן
)ו( אָ ַמר ַר ִּבי אֶ ְל ַעאיָ ׁ ,ש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַר ִּבי א ֱִל ֶ
סור
נו ,אַ נְ ׁ ֵשי חָ צֵ ר ׁ ֶש ּ ׁ ָשכַ ח אֶ חָ ד ֵמהֶ ן וְ לֹא ֵע ֵרבֵ ּ ,ביתוֹ אָ ּ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
נוֶ ׁ ,שיוֹ צְ ִאין
ִמ ְ ּלהַ ְכנִ יס ּ ִ
ומ ְ ּלהוֹ צִ יא לוֹ  ,אֲ בָ ל לָ הֶ ם ּמֻ ּ ָתר .וְ כֵ ן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
אתי:
וב ּקַ ְׁש ִּתי ִלי חָ בֵ ר ,וְ לֹא ָמצָ ִ
ידיו ּ ִ
ְּב ַע ְק ְרבָ נִ ין ַּב ּ ֶפסַ ח .וְ ִחזּ ְַר ִּתי ַעל ָּכל ּ ַת ְל ִמ ָ
רע"ב ) -ו( אפילו היא כבית כור -
אפלוגתא דלעיל קאי אגינה וקרפף :אנשי
חצר ששכח אחד מהם ולא עירב -
ולמחר ביטל רשות חצרו לחביריו .שהיה
אוסר עליהן מלהוציא מבתיהן לחצר,
שהחצר רשות כולן וחלקו אוסר עליהן.
הואיל וביטל רשות חצרו ביטל אף רשות
ביתו אע"פ שלא פירש ,ונעשה אורח
אצלם ,לפיכך אף ביתו מותר להם ,אבל
אסור לו להכניס ולהוציא מביתו לחצר
אע"פ שהוא מותר להכניס ולהוציא
מבתיהם לחצר כשאר כל אדם הנכנס
לבית חבירו שמותר לו להוציא מבית
חבירו לחצר דהא רשותא דחד הוא ,מכל
מקום מביתו אסור הוא להוציא .ולא
אמרינן כיון דבטל להו רשות ביתו הרי
ביתו כבתיהם ,דבשעה שמוציא מביתו

לחצר חוזר ומחזיק ברשותו הוא ואוסר
עליהן ,כדתנן בהדר עם הנכרי ]לקמן
בפרק ו' משנה ד'[ מי שנתן רשותו וחזר
והוציא בין בשוגג בין במזיד הרי זה
אוסר :שיוצאין בעקרבנין בפסח  -משום
מרור .ועקרבנין ,ירק שעלין שלו דומות
לעקרב .ואני שמעתי סיב הגדל סביבות
הדקל :ובקשתי לי חבר  -לשלשה דברים
הללו אם שמע מפיו ,ולא מצאתי .ואין
הלכה כאחת מהן .דגבי גינה וקרפף לא
שרי טפי מבית סאתים .ואנשי חצר ששכח
אחד מהם ולא עירב וביטל רשותו ולא
ביטל ביתו אף להם אסור ביתו ,אבל
מבתיהם לחצר מותר .ועקרבנין לאו
מרור הוא ואין אדם יוצא בו ידי חובתו
בפסח:
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גמרא

 -עירובין דף כא' ע"א

אמר רב יהודה אמר שמואל בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידים
יצתה בת קול ואמרה בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ואומר חכם בני
ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר דרש רבא מאי דכתיב לכה דודי נצא השדה
נלינה בכפרים נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו
הרמונים שם אתן את דודי לך לכה דודי נצא השדה אמרה כנסת ישראל
לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תדינני כיושבי כרכים שיש בהן
גזל ועריות ושבועת שוא ושבועת שקר נצא השדה בא ואראך תלמידי
חכמים שעוסקין בתורה מתוך הדחק נלינה בכפרים אל תקרי בכפרים אלא
בכופרים בא ואראך אותם שהשפעת להן טובה והן כפרו בך נשכימה
לכרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות נראה אם פרחה הגפן אלו בעלי
מקרא פתח הסמדר אלו בעלי משנה הנצו הרמונים אלו בעלי גמרא שם
אתן את דודי לך אראך כבודי וגודלי שבח בני ובנותי.
אמר עולא אמר רבי אליעזר בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה
אזנים עד שבא שלמה ועשה לה אזנים קווצותיו תלתלים אמר רב חסדא
אמר מר עוקבא מלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של
הלכות שחרות כעורב במי אתה מוצאן במי שמשכים ומעריב עליהן לבית
המדרש רבה אמר במי שמשחיר פניו עליהן כעורב רבא אמר במי שמשים
עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב כי הא דרב אדא בר מתנא הוה
קאזיל לבי רב אמרה ליה דביתהו ינוקי דידך מאי אעביד להו אמר לה מי
שלימו קורמי באגמא:
רש"י על הגמרא
שלמה תיקן עירובי חצירות  -וגזר שלא
להוציא מרשות היחיד לרשות היחיד חבירו,
לעשות סייג והרחבה לאיסור תורה ,שלא
יבוא להתיר מרשות הרבים לרשות היחיד,
והיינו דכתיב ואיזן וחקר תיקן משלים שעשה
אזנים לתורה ,כאזני כלי שאוחזין אותו בם:
וידים  -נטילת ידים ,לעשות סייג לטהרות:
כרכים  -מקום שווקים הן ,וישוב גדול ,ורגל
רוכלין וסוחרין מצויה שם לפיכך גזל ועריות
נוהג בהן :השדה  -בני בגא ועובד אדמה,
ועוסקין בתורה מתוך דוחק :סמדר  -גדול
מפרח ,כך משנה מפורשת יותר מן המקרא:
הנצו הרמונים  -גדלו כל צרכן ,וכבר הנץ
גדל סביבותיו ,כעין שומר שיש לאגוזים

קטנים :ועשה לה אזנים  -שתיקן עירובין
וידים ,וגזר על השניות לעריות כדמפרש
ביבמות )כא ,א( ,ועל ידי כך אוחזין ישראל
במצות ,שנתרחקו מן העבירה כדרך שנוח
לאחוז בכלי שיש לו בית יד משאין לו:
שמשכים ומעריב  -שחורות לשון שחרית,
כעורב לשון ערבית :עורב אכזרי על בניו -
כדכתיב )תהלים קמז( לבני עורב אשר יקראו,
והקדוש ברוך הוא מזמן להן יתושים ונכנסין
לתוך פיהן :קורמי  -ירקות ,לישנא אחרינא
גמי לח ,כי עקרת לההוא רכיכא דאית ביה
וטחני ליה ועבדי ריפתא ,באל"ף בי"ת דר'
מכיר מצאתיו:
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זוהר

– שמיני דף לט' ע"א

הודה וְ ִר ִּבי יִ צְ חָ ק הֲ ווֹ אַ זְ לֵ י ְּבאָ ְרחָ אִ ,מ ּ ֵבי ִמרוֹ נְ יָא ְלצִ ּפוֹ ִרי ,וַ הֲ וָ ה ַר ְביָיא
ִר ִּבי יְ ּ ָ
הודה
דוב ׁ ָשא אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
חַ ד ְׁש ִכיחַ ְּבגַ וָ ּ ון )ס"א לגבייהו(ְּ ,בחַ ְמ ָרא ְּב ִקינְ ָטא ְ ּד ּ ְ
יתא וְ נֵזִ יל:
ֵימא ִמ ָּלה ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
נ ָ
ְ
ְ
ּ ָפ ַתח ִר ִּבי יִ צְ חָ ק וְ אָ ַמר) ,שיר השירים ז( וְ ִח ּ ֵכך ְּכיֵין הַ ּטוֹ ב הוֹ לֵ ך ְלדוֹ ִדי
יהו טָ בְּ .דהָ א יֵינָא
יש ִרים וְ גוֹ ' .וְ ִח ּ ֵכ ְך ְּכיֵין הַ ּטוֹ בּ ָ ,דא יֵינָא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ְל ֵמ ׁ ָ
יתאּ ְ ,ד ִא ּ
יתאָ ,טב ְלכ ָֹּלאָ .טב ְל ָע ְל ָמא ָ ּדא ,וְ ָטב
יהו טָ ב ,וְ יֵינָא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
אָ ח ֳָרא לָ או ִא ּ
ְ
הוא י ִַּתיר ִמכּ ָֹּלא,
יה ְ ּל ּ ְ
הוא יֵינָא ְ ּדנִ יחָ א לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְל ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי .וְ ָדא ּ
יתא ,יִ ְּת ַער ְל ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ,וְ יִ זְ ּ ֵכי ְלאַ ֲחיָיא,
כו ָ ּדאַ ,מאן ִ ּד ְמ ַרוִ ּי ִמיֵינָא ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ִּ
ובזְ ּ
ְ
הודהּ ,דוֹ בֵ ב שִׂ ְפ ֵתי יְ ׁ ֵשנִ ים,
הוא ְלצַ ִ ּדיקַ ּיָיא .אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
ַּכד יוֹ ִקים ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב
הוא ָע ְל ָמא ,יִ זְ ּ ֵכי ְל ִמ ְל ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתאֲ ,ה ָדא ּ
הָ א ּ ָתנֵינָן ְ ּדאֲ ִפילּ ּו ְּבהַ ּ
ּדוֹ בֵ ב שִׂ ְפ ֵתי יְ ׁ ֵשנִ ים:
ְ
הוא ַר ְביָאִ ,אי ְּכ ִתיב וְ ִח ּ ֵכך ִמיֵּין הַ ּטוֹ ב ,הֲוִ ינָא אַ ְמ ֵרי הָ כֵ י .אֲבָ ל ְּכיֵין
אָ ַמר הַ ּ
ילךְ,
ימא ִמ ָּ
הודהְּ ,ב ִרי אֵ ָ
יה ,אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
חו ּ ֵב ּ
הַ ּטוֹ ב ְּכ ִתיב ,וְ לָ א ִמיֵּין .אַ ְׁשגְּ ּ
ְּד ׁ ַש ּ ִפיר קָ א אַ ְמ ַרת:
ַמר ,אֲ נָא ְׁש ַמ ְענָאּ ְ ,ד ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יתא ,וְ ָד ִביק ָּבה ,וְ הַ ִהיא ִמ ָּלה
יש ּו ,אֶ לּ ּ ָ◌א
יש לָ ּה )דף ל"ט ע"ב( ִּב ְל ִח ׁ
יה ,וְ לָ א לָ ִח ׁ
פומ ּ
יתא ִא ְׁש ְּת ַמע ְּב ּ ֵ
ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יתא הָ ִכי ַּב ְעיָא ְלאַ ְר ָמא קָ לָ אּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,משלי א(
יה ָּבהְּ .דאוֹ ַריְ ָ
אָ ִרים קָ לֵ ּ
יש ּוְּ .כיֵין הַ ּטוֹ ב,
יתא ,וְ לָ א ִּב ְל ִח ׁ
ֹאש הוֹ ִמ ּיוֹ ת ִּת ְק ָראְ ,לאָ ָר ָמא ִר ּנָה ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ְּבר ׁ
הוא ָע ִתיד ְלאָ ָר ָמא קָ לָ אַּ ,כד יִ ּפ ּוק ֵמהַ אי ָע ְל ָמא.
ַּכח ֲַמר ָטב ְ ּדלָ א ׁ ָש ִתיק .וְ ּ
ימינָא וְ ִלשְׂ ָמאלָ א ,לָ א יִ ְׁש ְּת ַּכח ְ ּדיִ ְמחֵ י
הוֹ לֵ ְך ְלדוֹ ִדי ְל ֵמ ׁ ָש ִריםְּ ,דלָ א יִ ְסטֵ י ִל ִ
יתא:
יה ְמ ַר ְח ׁ ָשן אוֹ ַריְ ָ
ות ּ
הוא ָע ְל ָמא ִׁש ְפוָ ֵ
ִּבידוֹ יּ .דוֹ בֵ ב שִׂ ְפ ֵתי יְ ׁ ֵשנִ ים ,א ֲִפילּ ּו ְּבהַ ּ
תוש ַּב ְח ּ ָתא
תו ְׁש ַמ ְענָא וְ ִח ּ ֵכ ְך ְּכיֵין הַ ּטוֹ ב ,הַ אי ְק ָרא ִל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ְּת ַמרּ ,ובְ ּ ְׁ
ּ ּ
ְ
הו
הוא ִ ּד ְמ ׁ ַש ַּבח לָ ּה ְּבהַ איִ .אי ּ ְ
הואַ ,מ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ִא ְּת ַמרִ .אי הָ ִכיַ ,מאן ּ
יה:
הוֹ לֵ ְך ְלדוֹ ִדי ,הוֹ לֵ ְך אֵ לַ י ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הוא קָ א ְמ ׁ ַש ַּבח לָ ּה ִל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,כ ָמה ְ ּד ִהיא קָ א
אֶ ָּלא וַ ַ ּדאי ּ ְ
יך ּ
ְ
ְ
הוא ְמ ׁ ַש ַּבח לֵ ּה ִל ְּכנֶסֶ ת
יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ִחכּ וֹ ַמ ְמ ּ ַת ִּקיםַּ ,כך ּ ְ
ְמ ׁ ָש ַּבחַ ת לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא חַ ְמ ָרא ְ ּד ִמנְ ְט ָרא .הוֹ לֵ ךְ
ְ
יִ שְׂ ָראֵ ל) .דכתיב( וְ ִח ּ ֵכך ְּכיֵין הַ ּטוֹ ב ,יֵין הַ ּטוֹ בּ ְ :ד ּ
יש ִריםְּ :כ ָמה ְדאַ ְּת אָ מֵ ר) ,תהלים
ְלדוֹ ִדיָּ :דא יִ צְ חָ קְּ ,ד ִא ְק ֵרי יְ ִדיד ִמ ּ ֶבטֶ ןְ .ל ֵמ ׁ ָ
יש ִרים,
הוא ֵמ ׁ ָ
ימינָא .וְ ָדא ּ
יש ִריםְ ,ל ִא ְת ַּכ ְ ּללָ א שְׂ ָמאלָ א ִּב ִ
צט( אַ ּ ָתה כּ וֹ נַנְ ּ ָת ֵמ ׁ ָ
ימינָא ,וְ חַ ָ ּדאן כּ ָֹּלא.
הוא ח ֲָמר ַטבִ ,א ְת ְּכ ִליל שְׂ ָמאלָ א ִּב ִ
ִ ּד ְבגִ ין חֶ ְדוָ ָ
ותא ְ ּדהַ ּ
הו
)דובב שפתי ישנים( ְ ּדהָ א כּ ָֹּלא ִמ ְתעֲ ֵרי ְּבחֶ ְדוָ ואן ּובִ ְר ָּכאן ,וְ ָע ְל ִמין ּ ֻכ ְ ּל ּ
ומ ְת ָע ֵרי ְלאַ ְרקָ א ִּב ְרכָ אן ְל ַת ּ ָתא:
דוִ ּ ,
ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ְּבחֵ ּ
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יה ַמה
רו לֵ ּ
דו ִע ּ ֵמ ּ
יש ּ
קו לֵ יהּ ֵר ׁ ֵ
תו ִר ִּבי יְ ּ ָ
יה ,אָ ְמ ּ
יה ,וְ חַ ּ ּ
הודה וְ ִר ִּבי יִ צְ חָ ק וְ נ ּ ְַׁש ּ
אָ ּ
ְ
רו ִר ִּבי יֵיסָ א ְּתהֵ א .י ִַּתיר ְּתהֵ א ְׁש ִכיחַ ְּב ָע ְל ָמא ֵמ ַר ִּבי
ְׁש ָמך .אָ ַמר ְ ּלהוֹ יֵיסָ א .אָ ְמ ּ
ְ
בוך .אָ ַמר ְ ּלהוֹ  ,אַ ְפטַ ר
יה ּ ַ
רו לֵ ּ
ומאן אָ ּ
יֵיסָ א חַ ְב ָרנָאּ ְ ,ד ִא ְס ּ ַת ָּלק ִמ ֵּבי ָננָא .אָ ְמ ּ
ילין
יליָא ג' ִמ ִ ּ
ובלֵ ְ
יתאְ ּ ,
ֵמ ָע ְל ָמא ,וַ הֲוָ ה אוֹ ִליף ִלי ָּכל יוֹ ָמא ג' ִמ ִ ּלין ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יורי ְּבחַ ד ַּבר נ ָׁש,
יפנָא ֵמאַ ָּבא ,וְ הַ ְׁש ּ ָתא ִ ּד ּ ִ
ְ ּדחָ ְכ ְמ ָתא ְ ּדאַ ּגַ ְד ּ ָתא .וְ הָ נֵי ִמילֵ י אוֹ ִל ְ
הֲד ְרנָא
יתא .וַ אֲ נָא אָ זִ יל ָּכל יוֹ ָמא לַ עֲ ִב ְיד ּ ָתאּ ,ובְ כָ ל יוֹ ָמא אַ ַ
וְ סָ ִליק ִלי ֵמאוֹ ַריְ ָ
ינון ִמ ִ ּלין ְ ּדאוֹ ִליפְ נָא ֵמאַ ָּבא:
ִא ּ ּ
הלכה – הרמב"ם מעשה הקרבנות פרק ב'
)יב( הסלת עם השמן של נסכים אינן מעכבין את היין ולא היין מעכבן ולא הנסכים
מעכבין את הזבח אלא מביא אדם קרבנו היום ונסכיו אחר עשרה ימים אחד יחיד ואחד
צבור והוא שלא קדשו הנסכים בכלי שרת אבל אם נתנן לכלי שרת אם לנו יפסלו
בלינה:
)יג( אין מביאין נסכים אלא מן החולין לא יביאם לא מן התרומה ולא ממעשר שני ולא
מן הבכורים ואפילו תודה שמביא לחמה מן המעשר לא יביאו נסכים אלא מן החולין:

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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