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חק לישראל – פרשת תזריע יום ב'
תורה -

ויקרא פרק יב'

)ז( וְ ִה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ִכ ּ ֶפר ָעלֶ יהָ וְ ָטה ֲָרה ִמ ּ ְמקֹר ָ ּד ֶמיהָ זֹאת ּתוֹ ַרת הַ יֹּלֶ ֶדת
לַ ּזָכָ ר אוֹ לַ נְּ קֵ בָ ה) :ז( וְ ִה ְק ִריבוֹ ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה וְ ִכ ּפֶ ר ָעלֶ יהָ וְ ָטהֲ ָרה ִמ ּ ְמקֹר ָ ּד ֶמיהָ זֹאת ּתוֹ ַרת
הַ יֹּלֶ ֶדת לַ זָ ּכָ ר אוֹ לַ נְּ קֵ בָ ה:

ֵיה קֳ ָדם יְ ָי וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לַ ּה וְ ִת ְד ּ ֵכי ִמ ּסוֹ אֲבַ ת ְ ּד ָמהָ א ָ ּדא אוֹ ַריְ ָתא ְדי ּ ֶַל ְד ּ ָתא
)ז( וִ יקָ ְר ִב ּנ ּ

ְלדו ְּכ ָרא אוֹ ִלנְ קֻ ְב ָתא:

שה וְ לָ ְקחָ ה ְׁש ּתֵ י תֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי ְּבנֵי יוֹ נָה אֶ חָ ד
)ח( וְ ִאם לֹא ִת ְמצָ א י ָָד ּה ֵ ּדי ֶ ׂ
שה
עלָ ה וְ אֶ חָ ד ְלחַ ּ ָטאת וְ ִכ ּ ֶפר ָעלֶ יהָ הַ כּ ֹהֵ ן וְ טָ הֵ ָרה) :ח( וְ ִאם לֹא ִת ְמצָ א יָ ָד ּה ֵ ּדי ֶׂ
ְל ֹ
וְ לָ ְקחָ ה ְׁש ּ ֵתי תֹ ִרים אוֹ ְׁשנֵי ְּבנֵי יוֹ נָה אֶ חָ ד ְלעֹלָ ה וְ אֶ חָ ד ְלחַ ּ ָטאת וְ ִכ ּפֶ ר ָעלֶ יהָ הַ ּכֹהֵ ן וְ ָטהֵ ָרה:
אתא
)ח( וְ ִאם לָ א ַת ְׁש ַּכח יְ ַד ּה ְּכ ִמ ּ ַסת ִא ּ ְמ ָרא וְ ִת ּ ַסב ְּת ֵרין ׁ ַש ְפנִ ינִ ין אוֹ ְת ֵרין ְּבנֵי יוֹ נָה חַ ד לַ עֲ לָ ָתא וְ חַ ד ְלחַ ּ ָט ָ
וִ יכַ ּ ֵפר עֲ לַ ּה ַּכהֲ נָא וְ ִת ְד ּ ֵכי:

משה וְ אֶ ל אַ הֲ רֹן
הרֹן לֵ אמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
משה וְ אֶ ל אַ ֲ
יג )א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ימר:
ֹשה וְ ִעם אַ הֲ רֹן ְל ֵמ ָ
לֵ אמֹר) :א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

שרוֹ
שרוֹ שְׂ אֵ ת אוֹ סַ ּ ַפחַ ת אוֹ בַ הֶ ֶרת וְ הָ יָה ְבעוֹ ר ְּב ָ ׂ
)ב( אָ ָדם ִּכי יִ ְהיֶה ְבעוֹ ר ְּב ָ ׂ
הובָ א אֶ ל אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן אוֹ אֶ ל אַ חַ ד ִמ ָּבנָיו הַ כּ ֹהֲנִ ים) :ב( אָ ָדם ִּכי
ְלנֶגַ ע צָ ָר ַעת וְ ּ
הובָ א אֶ ל
יִ ְהיֶה ְבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂשרוֹ שְׂ אֵ ת אוֹ סַ ּפַ חַ ת אוֹ בַ הֶ ֶרת וְ הָ יָ ה ְבעוֹ ר ְ ּב ָ ׂ
שרוֹ ְלנֶגַ ע צָ ָר ַעת וְ ּ
הֲרא
יה ַע ְמקָ א אוֹ ַע ְדיָא אוֹ בַ ָ
אֲרי יְ הֵ י ִב ְמ ׁ ַש ְך ִּב ְס ֵר ּ
אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן אוֹ אֶ ל אַ חַ ד ִמ ָּבנָיו הַ כּ ֹהֲ נִ ים) :ב( ֱאנ ַׁש ֵ
יה ְל ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ יר ּו וְ יִ ּ ֵת ֵתי ְלוָ ת אַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא אוֹ ְלוָ ת חַ ד ִמ ְּבנוֹ ִהי ַּכהֲ ַנ ּיָא:
וִ יהֵ י ִב ְמ ׁ ַש ְך ִּב ְס ֵר ּ

רש"י
)ז( והקריבו ) -זבחים יג .סנהדרין פג( ללמדך
שאין מעכבה לאכול בקדשים אלא אחד מהם
ואי זה הוא זה חטאת שנאמר וכפר עליה
הכהן וטהרה מי שהוא בא לכפר בו הטהרה
תלוייה :וטהרה  -מכלל שעד כאן קרויה
טמאה:
)ח( אחד לעולה ואחד לחטאת  -לא
הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה

נביא

חטאת קודם לעולה כך שנינו בזבחים בפ' כל
התדיר )זבחים פט(:
)ב( שאת או ספחת וגו' ) -נגעים פ"א( שמות
נגעים הם ולבנות זו מזו :בהרת  -חברבורות
טייא"ר בלע"ז וכן )איוב לז( בהיר הוא
בשחקים :אל אהרן וגו'  -גזירת הכתוב הוא
שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא ע"פ כהן
)ת"כ(:

– מלכים ב' פרק ה' ד'-ז'

אֲשר ֵמאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל:
וַ ָ ּיבֹא וַ יּ ַּגֵד לַ א ֹדנָיו לֵ אמֹר ָּכזֹאת וְ כָ זֹאת ִ ּד ְּב ָרה הַ ּנַעֲ ָרה ׁ ֶ

)ד(
)ד( ואתא וחוי לרבוניה למימר כדין וכדין מללת עולמתא די מארעא דישראל:

ֹאמר ֶמלֶ ְך א ֲָרם לֶ ְך בּ ֹא וְ אֶ ְׁש ְלחָ ה סֵ פֶ ר אֶ ל ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ּיֵלֶ ְך וַ יִ ּ ּקַ ח ְּביָדוֹ
)ה( וַ יּ ֶ
בגָ ִדים) :ה( ואמר מלכא דארם
שר ח ֲִליפוֹ ת ְּ
שר ִּכ ְּכ ֵרי כֶ סֶ ף וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת אֲלָ ִפים זָ הָ ב וְ ֶע ֶ ׂ
ֶע ֶ ׂ
איתא אזיל ואשדר אגרתא לות מלכא דישראל ואזל ונסיב בידיה עסר ככרין דכסף ושתא אלפין דינרין
דדהב ועסרא אצטלון דלבושא:
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)ו( וַ יָּבֵ א הַ ּ ֵספֶ ר אֶ ל ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר וְ ַע ּ ָתה ְּכבוֹ א הַ ּ ֵספֶ ר הַ זֶּה אֵ לֶ ָ
יך ִה ּנֵה
ׁ ָשלַ ְח ִּתי אֵ לֶ ָ
יך אֶ ת נַעֲ ָמן ַעבְ ִ ּדי וַ אֲ סַ ְפ ּתוֹ ִמ ָ ּ
צ ַר ְע ּתוֹ ) :ו( ואיתי אגרתא למלכא דישראל
למימר וכן כתיב בה וכען כמיתי אגרתא הדא לותך הא שדרית לך ית נעמן עבדי ותסיניה מסגירותיה:

ֹאמר הַ ֱאל ִֹהים אָ נִ י
)ז( וַ יְ ִהי ִּכ ְקרֹא ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ֵספֶ ר וַ יִ ּ ְק ַרע ְּבגָ ָדיו וַ יּ ֶ
או
ור ּ
עו נָא ּ ְ
יש ִמ ָ ּצ ַר ְע ּתוֹ ִּכי אַ ְך ְ ּד ּ
ְלהָ ִמית ּו ְלהַ חֲיוֹ ת ִּכי זֶה ׁשֹלֵ חַ אֵ לַ י לֶ ֱא ֹסף ִא ׁ
הוא ִלי) :ז( והוה כד קרא מלכא דישראל ית אגרתא ובזע ית לבושוהי ואמר הצרוך
ִּכי ִמ ְתאַ ּנֶה ּ
אית בי מן קדם יי למקטל ולאחאה ארי דין שלח לי לאסאה גברא מסגירותיה ארי ברם דעו כען וחזו
ארי תוסקפא דין בעי לאתגראה בי:

רש"י
)ד( ויבא  -נעמן .ויגד לאדוניו  -מלך ארם:
)ה( ויקח בידו  -מנחה לנביא .וששת אלפים
זהב  -זהובים:
)ו( לאמר ועתה כבוא הספר הזה וגו' -
הספר אמר לו ,ועתה כבוא הספר הזה וגו'.
ואספתו מצרעתו ' -אסיפה' במצורע היא

כתובים

לשון רפואתו ,כי בהתרפאותו הוא נאסף אל
תוך בני אדם ,ובחליו הכל בדלין הימנו:
)ז( האלהים אני  -ה"א נקוד פת"ח ,ללמד
שהוא בלשון תמיהה .מתאנה  -מבקש תואנה
להתגרות בי .מתאנה  -לשון עלילות דברים
)דברים כב יד(:

 -משלי פרק כד' ד'-ז'

או ָּכל הוֹ ן יָקָ ר וְ נ ִָעים:
ְּ
וב ַד ַעת ח ֲָד ִרים יִ ּ ָמ ְל ּ

)ד(
יקירא ובסימא:

יש ַ ּד ַעת ְמאַ ּ ֶמץ כּ ֹחַ :
)ה( ּגֶבֶ ר חָ כָ ם ַּבעוֹ ז וְ ִא ׁ

)ד( ובידיעתא קיטוני מתמלין כל מזלא

)ה( טב גבר חכימא מן עשינא וגברא דידיעתא מן

הוא דזריז בחיליה:

ועה ְּברֹב יוֹ ֵעץ:
שה ְ ּל ָך ִמ ְלחָ ָמה ּו ְת ׁש ּ ָ
ִּכי ְב ַתחְ ּ ֻבלוֹ ת ּ ַתעֲ ֶ ׂ

) ו(
לך קרבא ופורקנא בסוגעא דמלכנא:

יהו:
ָראמוֹ ת לֶ ֱאוִ יל חָ ְכמוֹ ת ַּב ּ ׁ ַש ַער לֹא יִ ְפ ּ ַתח ּ ִפ ּ

) ז(
פתח פומיה:

)ו( מטול במדברנותא תעבד

)ז( מתרעם שטיא בחכמתא ובתרעי לא

רש"י
)ה( גבר חכם בעוז  -איש חכם הוא תמיד
בעוז:
)ז( ראמות לאויל חכמות  -מין אבן יקרה
שאינה מצויה כמה דתימא ראמות וגביש

משנה

)איוב כח( כלומר כל חכמה דומה לכסיל
כאבן יקרה וכמרגליות לקנות לומר איך
אעסוק בתורה מתי תעלה בידי אבל החכם
שונ' היום מעט ולמחר מעט:

 -עירובין פרק ג'

ומן הַ ּ ֶמלַ ח .וְ הַ כּ ֹל נִ ּקָ ח ְּבכֶ סֶ ף
חוץ ִמן הַ ּ ַמיִ ם ּ ִ
ומ ְׁש ּ ַת ְּת ִפיםּ ,
)א( ַּבכּ ֹל ְמ ָע ְר ִבין ּ ִ
ומן הַ ּ ֶמלַ ח .הַ ּנוֹ ֵדר ִמן הַ ּ ָמזוֹ ן ,מֻ ּ ָתר ַּב ּ ַמיִ ם ּובַ ּ ֶמלַ ח.
חוץ ִמן הַ ּ ַמיִ ם ּ ִ
ַמעֲ ֵ ׂ
שרּ ,
כוס אוֹ ֵמרַּ ,בחֻ ִ ּלין .וְ לַ כּ ֹהֵ ן ְּבבֵ ית
רומהְ ּ .
וליִ שְׂ ָראֵ ל ַּב ְּת ּ ָ
ְמ ָע ְר ִבין לַ ּנָזִ יר ַּביַיִ ן ּ ְ
סומ ּ
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הודה אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו ְּבבֵ ית הַ ְ ּקבָ רוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשיָכוֹ ל לֵ ילֵ ְך לָ חוֹ ץ
הַ ּ ְפ ַרסַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וְ לֶ אֳ כוֹ ל:
רע"ב ) -א( בכל מערבין .עירובי תחומין
 דאילו עירובי חצרות אין מערבין אלאבפת .והאי בכל דתנן במתניתין ,לאו דוקא,
כדאמרינן בגמרא אין למדין מן הכללות
אפילו במקום שנאמר בהן חוץ ,דהא הכא תנן
נינהו כמו מים ומלח :ומשתתפים  -שתופי
מבואות :והכל נקח בכסף מעשר  -כדכתיב
)דברים יד( ונתת הכסף בכל אשר תאוה
נפשך :חוץ מן המים ומן המלח  -דלא פרי
מפרי הוא :הנודר מן המזון  -לא דאמר
יאסר עלי מזון דאין נקרא מזון אלא חמשת
המינין דזייני וסעדי ,אלא כגון דאמר כל הזן
עלי קונס וכל מילי זייני ומשביעים לפי שעה
חוץ מן המים והמלח :מערבין לנזיר ביין -
דאע"ג דלא חזי לדידיה חזי לאתריני:
ולישראל בתרומה  -דהא חזי לכהנים:
סומכוס אומר בחולין  -דמידי דחזי ליה
בעינן ,וביין לנזיר לא פליג סומכוס מפני
שאפשר שישאל הנזיר על נדרו ויהיה היין
מותר לו באותה שבת ,אבל תרומה אי אפשר
שתהיה ראויה לישראל שאפילו ישאל המפריש
התרומה עליה והרי היא כאילו לא הורמה
הרי היא חוזרת לטבלה ואסור לאכול ממנה
עד שיחזור ויפריש תרומה אחרת ואין
מפרישין תרומה בשבת אפילו בין השמשות
הילכך לא חזי ליה .ואין הלכה כסומכוס:
ולכהן בבית הפרס  -סתמא היא ולאו
סומכוס קאמר לה .בית הפרס ,שדה שנחרש

בה קבר ,מותר לכהן ליכנס שם כשהוא מנפח
והולך ורואה שאינו נוגע בעצם כשעורה,
ומשום הכי מותר ליתן עירובו שם שהרי יכול
להכנס במקום שנתן שם עירובו והוי הוא
ועירובו במקום אחד :לחוץ  -לעשות מחיצה
בינו לקבר ,שלא יאהיל ,כגון שיכנס שם
בשידה תיבה ומגדל ,אלמא חזי ליה .ופלוגתא
דר' יהודה ורבנן מוקמינן בגמרא דאפילו
בישראל פליגי רבנן עליה דרבי יהודה ואמרי
דאין מניחין עירובי תחומין בבית הקברות,
ולא נקט כהן אלא להודיע כוחו דרבי יהודה
דאפילו בכהן שרי .ובהא קמפלגי ,דר' יהודה
סבר אף על גב דאסור ליהנות ולהשתמש
בבית הקברות מותר להניח שם עירוב דאין
מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה
ומצות לאו ליהנות ניתנו ,ואע"פ שמשתמר
שם העירוב אחר קנייתו דהא בין השמשות
קונה וכבר נעשית המצוה והוא משתמר שם
כל השבת ,קסבר ר' יהודה אין אדם מקפיד
על עירובו אם אבד או נגנב לאחר שקנה.
ורבנן סברי אדם מקפיד על עירובו לאחר
שקנה ורוצה שלא יגנב הלכך כשהעירוב
משתמר בבית הקברות כל השבת לאחר שקנה
בין השמשות ונגמרה מצותו נמצא משתמש
באיסורי הנאה ,שהקברות אסורים בהנאה,
ולפיכך לא יניח עירוב בבית הקברות .והלכה
כחכמים:

שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש
וב ַמעֲ ֵ ׂ
רומתוֹ ְ ּ ,
אשוֹ ן ׁ ֶשנִּ ְטלָ ה ְת ּ ָ
שר ִר ׁ
)ב( ְמ ָע ְר ִבין ַּב ְ ּד ַמאיּ ,ובְ ַמעֲ ֵ ׂ
אשוֹ ן
שר ִר ׁ
רומה( .אֲבָ ל לֹא בַ ּטֶ בֶ ל ,וְ לֹא ְב ַמעֲ ֵ ׂ
דו ,וְ הַ כּ ֹהֲנִ ים ַּבחַ ָּלה ) ּובַ ְּת ּ ָ
ׁ ֶשנִּ ְפ ּ ּ
רובוֹ
דו .הַ ּ ׁשוֹ לֵ חַ ֵע ּ
שר ׁ ֵשנִ י וְ הֶ ְק ֵ ּד ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפ ּ ּ
רומתוֹ  ,וְ לֹא ְב ַמעֲ ֵ ׂ
ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּטלָ ה ְת ּ ָ
רוב .וְ ִאם אָ ַמר
רוב ,אֵ ינוֹ עֵ ּ
ְּביַד חֵ ֵר ׁש ׁשוֹ טֶ ה וְ קָ ָטן ,אוֹ ְביַד ִמי ׁ ֶשאֵ ינוֹ מוֹ ֶדה בָ ֵע ּ
רוב:
נו ,הֲ ֵרי זֶה עֵ ּ
ְלאַ חֵ ר ְלקַ ְּבלוֹ ִמ ּ ֶמ ּ ּ
רע"ב ) -ב( מערבין בדמאי  -בככר
שלקחה מעם הארץ ולא הפריש ממנה
תרומת מער של דמאי :ובמעשר ראשון וכו'
אבל לא בטבל וכו'  -כולן מפורשין במסכת

שבת פרק מפנין :השולח את ערובו ביד חרש
כו'  -להוליכו לסוף אלפים אמה .ודוקא
בעירובי תחומין אינו עירוב אם שלחו ביד
קטן .אבל בעירובי חצרות קיימא לן קטן
גובה את העירוב :ביד מי שאינו מודה
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בערוב  -כגון כותי או צדוקי :ואם אמר
לאחר  -כשר ,לקבלו מן הפסול ויוליכנו
הכשר לסוף אלפים אמה :הרי זה עירוב -
ובלבד שיהא הוא עומד ורואה בשעה

שהפסול נותנו ביד הכשר ,אף על פי שאינו
רואה כשהכשר מוליכו ,דחזקה שליח עושה
שליחותו:

ש ָרה
רובְ .ל ַמ ּטָ ה ֵמעֲ ָ ׂ
רובוֹ ֵע ּ
)ג( נְ ָתנוֹ בָ ִאילָ ןְ ,ל ַמ ְעלָ ה ֵמעֲ ׁ ָש ָרה ְטפָ ִחים ,אֵ ין ֵע ּ
רוב .נְ ָתנוֹ
רובוֹ עֵ ּ
רוב .נְ ָתנוֹ בַ בּ וֹ ר ,א ֲִפלּ ּו ָעמוֹ ק ֵמאָ ה אַ ּ ָמהֵ ,ע ּ
רובוֹ עֵ ּ
ְטפָ ִחיםֵ ,ע ּ
ָעוץֲ .א ִפלּ ּו גָ בוֹ ַּה ֵמאָ ה
הוא ָת ּ ׁ
ֹאש הַ ּקָ נֶה אוֹ בְ ר ׁ
ְבר ׁ
לוש וְ נ ּ
ֹאש הַ ּקֻ נְ ָ ּדס ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ּ
יעזֶר
אֱל ֶ
רובַ .ר ִּבי ִ
רובָ .
נְתנוֹ בַ ּ ִמגְ ָ ּדל וְ אָ בַ ד הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ  ,ה ֲֵרי זֶה ֵע ּ
אַ ּ ָמה ,הֲ ֵרי זֶה עֵ ּ
רוב:
אוֹ ֵמרִ ,אם אֵ ינוֹ יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ִּב ְמקוֹ מוֹ  ,אֵ ינוֹ ֵע ּ
רע"ב ) -ג( נתנו באילן  -העומד ברשות
הרבים ויש בו ארבעה טפחים על ארבעה
טפחים או יותר :למעלה מעשרה אין ערובו
ערוב  -דכיון דהאילן רחב ארבעה ,למעלה
מעשרה הוי רשות היחיד ,והוא קנה שביתתו
ברשות הרבים ,וכיון דאי הוי בעי למשקל
עירוביה ומיכליה בשעה שהעירוב זוכה לו
דהיינו בין השמשות לא מצי שקיל ליה,
דמייתי מרשות היחיד לרשות הרבים ,לא הוי
עירוב :למטה מעשרה הרי זה ערוב -
דלמטה מעשרה כרמלית היא ,דכל משלשה
ועד תשעה ברוחב ארבעה כרמלית היא,
וכיון דאי שקיל ליה לעירוביה אין כאן אלא
איסור שבות ,הרי זה עירוב .ומתניתין רבי
היא דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא
גזרו עליו בין השמשות  -ובשעה שהעירוב
זוכה לו דהיינו בין השמשות מצי שקיל ליה
ונמצא הוא ועירובו במקום אחד ,הלכך הוי
עירוב :נתנו בבור  -שבכרמלית כגון
שבבקעה ושבשדות ונתכוון לשבות בבקעה או
בשדה ,הרי זה עירוב ,דבור עצמו רשות
היחיד והוא קנה שביתה בכרמלית ובשעה
שהעירוב זוכה לו דהיינו בין השמשות מצי
שקיל ליה ,כרבי דאמר כל דבר שהוא משום
שבות לא גזרו עליו בין השמשות :אפילו גבוה
מאה אמה  -ואין למטה רוחב ארבעה דלאו
רשות היחיד הוא ,ואף על גב דלמעלה רחב
ארבעה דהא עירוב ע"ג מקום ארבעה
בעינן :תלוש ונעוץ  -הוא דהוי עירוב ,אבל
מחובר לא הוי עירוב ,משום דכי שקיל ליה

גזירה שמא יקטום ,לפי שהקנה רך הוא איכא
למיגזר שמא יקטום כי שקיל ליה ,אבל אילן
קשה הוא ובין השמשות לשמא יעלה ויתלוש
לא חיישינן ,אבל קטימת קנה איידי דרכיכה
ודאי מקטמא ומחייב משום קוצר .אי נמי,
קנה וקונדס מיחלף ליה מחובר בתלוש דקנים
הרבה תלושים נעוצים ונראין כמחוברים
משום הכי איכא למיגזר שמא יקטום
במחובר ויחשוב שהוא תלוש ,אבל באילן
ליכא למיגזר שמא יעלה ויתלוש ויטעה
לחשוב דתלוש הוא :נתנו במגדל  -של עץ:
ואבד המפתח הרי זה ערוב  -וכגון
שהמנעול קשור בחוטים וחבלים שאם לא
ימצא המפתח אי אפשר לחתכן אלא בסכין,
תנא קמא סבר הואיל ואפשר לפתוח על ידי
שיחתוך החבלים בסכין אין כאן איסור
סקילה אלא איסור שבות ,דמקלקל הוא
בחתיכת החבלים וכל המקלקלים פטורים,
ואיסור שבות בין השמשות בשעת קניית
העירוב לא גזרו בו כדאמרן ,הילכך הוי
עירוב ,דמצי מייתי סכין ויחתוך לחבלים
ושקיל לעירוביה .ורבי אליעזר סבר אין כלי
ניטל אלא לצורך תשמישו ואסור לטלטל
הסכין כדי לחתוך החבלים ,שאין תשמישו
אלא לחתוך האוכלים ,והואיל ואיכא תרתי,
טלטול הסכין וחתיכת החבלים ,אפילו לרבי
דאמר כל דבר שהוא משום שבות בין
השמשות לא גזרו ,בכהאי גוונא מודה דגזרו.
ואין הלכה כרבי אליעזר:
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רומה וְ נִ ְט ֵמאת,
חום ,וְ נָפַ ל ָעלָ יו ּגַ ל ,אוֹ נִ שְׂ ַרף ,אוֹ ְת ּ ָ
)ד( ְ
חוץ לַ ְּת ּ
נִת ּגַ ְל ּגַ ל ּ
רובִ .אם סָ פֵ קַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִּבי
רובִ .מ ׁ ֶשח ׁ ֵ
ֲשכָ ה ,הֲ ֵרי זֶה ֵע ּ
ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ,אֵ ינוֹ ֵע ּ
הודה אוֹ ְמ ִרים ,ה ֲֵרי זֶה חַ ּ ָמר ּגַ ּ ָמלַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י )וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן( אוֹ ְמ ִריםְ ,ספֵ ק
יְ ּ ָ
רובָּ ,כ ׁ ֵשר .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ סֵ י ,אַ ְבטֻ ְלמוֹ ס הֵ ִעיד ִמ ּ ׁש ּום ח ֲִמ ּ ׁ ָשה זְ קֵ נִ ים ַעל ְספֵ ק
ֵע ּ
רוב ׁ ֶש ָּכ ׁ ֵשר:
ֵע ּ
רע"ב ) -ד( נתגלגל חוץ לתחום אינו ערוב
 הואיל ויש מביתו שהוא לן שם עד עירובויותר מאלפים אמה ,לא מצי למיזל
ולמשקליה .והוא שנתגלגל שתי אמות חוץ
לאלפים אמה ,שכל אדם יש לו ארבע אמות
ממקום עירובו שתי אמות מצד מזרחו של
עירוב ושתי אמות מצד מערבו :נפל עליו גל
 והוא דבעי מרא וחצינא לפנוייה ,דהויאמלאכה ולא שבות :תרומה ונטמאת -
דהשתא לא חזיא לא לדידיה ולא לאחריני.
ואיצטריך תנא לאשמועינן נתגלגל חוץ
לתחום ונפל עליו גל ,דאי אשמועינן נתגלגל,
משום דליתיה גביה הוי וא במקום אחד
ועירובו במקום אחר ,אבל נפל עליו גל
דאיתיה גביה אימא להוי עירוב .ואי
אשמועינן נפל עליו גל ,דלא מצי שקיל לי
אלא במלאכה במרא וחצינא ,אבל נתגלגל
דאפשר דנשיב זיקא ומהדר ליה לתוך התחום
אימא להוי עירוב ,קמשמע לן .ותנא נשרף
להודיעך כוחו דרבי יוסי דאע"ג דאינו
בעולם ,משום ספק לא מתסר .ותנא תרומה
שנטמאת להודיעך כוחו דרבי מאיר דאף על
גב דישנה בעולם ויש לומר העמידנה בין

השמשות על חזקתה של קודם לכן וטהורה
היתה ,אפילו הכי לא אמרינן חזקה לקולא:
משחשכה הרי זה ערוב  -דלאחר שקנה בין
השמשות אין חוששין לו אם נאבד :הרי זה
חמר גמל  -דמספקא לן אי קנה ליה עירוב
והכא הויא ביתו ומהכא יש לו אלפים לכל
רוח והפסיד אלפים שמעבר ביתו והלאה ,או
שמא לא קנה עירוב ומביתו יש לו אלפים
לכל רוח ולא קנה לעבר עירובו כלום.
ומחמת ספק זה נאסר ללכת אלא אלפים
אמה שבין ביתו לעירוב ,דממה נפשך בהנך
משתרי .אבל באלפים דמעירובו ואילך ,לא,
דילמא לא קנה עירוב .ומביתו ואילך נמי לא,
דילמא קנה עירוב .נמצא זה מושכו לכאן וזה
מושכו לכאן כאדם המנהיג חמור וגמל
שהחמור הולך לפניו וזה מנהיגו והגמל
מאחוריו והוא מושכו וצריך לפנות לפניו
ולאחריו :רבי יוסי ורבי שמעון אומרים
ספק הערוב כשר  -דאמרינן העמד עירוב
על חזקתו ,וכשהניחו היה בתוך התחום והיה
טהור ולא היה עליו גל ,לפיכך עירובו
עירוב .וכן הלכה:

רובי לַ ּ ַמעֲ ָרב.
או גוֹ יִ ם ִמן הַ ּ ִמזְ ָרחֵ ,ע ּ ִ
רובוֹ וְ אוֹ מֵ רִ ,אם ָּב ּ
)ה( ַמ ְתנֶה אָ ָדם ַעל ֵע ּ
ְ
ומ ָּכאןְ ,ל ָמקוֹ ם ׁ ֶשאֶ ְרצֶ ה אֵ לֵ ך .לֹא
או ִמ ָּכאן ּ ִ
ִמן הַ ּ ַמעֲ ָרבֵ ,ע ּ ִ
רובי לַ ּ ִמזְ ָרחִ .אם ָּב ּ
רובי
יריִ .אם ָּבא חָ כָ ם ִמן הַ ּ ִמזְ ָרחֵ ,ע ּ ִ
או לֹא ִמ ָּכאן וְ לֹא ִמ ָּכאן ,הֲ ֵרינִ י כִ ְבנֵי ִע ִ
בָ ּ
ולכָ אןִ ,ל ְמקוֹ ם ׁ ֶשאֶ ְרצֶ ה אֵ לֵ ְך.
רובי לַ ּ ַמעֲ ָרבָּ .בא ְלכָ אן ּ ְ
לַ ּ ִמזְ ָרחִ .מן הַ ּ ַמעֲ ָרבֵ ,ע ּ ִ
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם הָ יָה אֶ חָ ד ֵמהֶ ן
יריַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
לֹא ְלכָ אן וְ לֹא ְלכָ אן ,הֲ ֵרינִ י ִכ ְבנֵי ִע ִ
יו ְׁשנֵיהֶ ם ַרבּ וֹ ָתיוִ ,ל ְמקוֹ ם ׁ ֶשיִ ְרצֶ ה יֵלֵ ךְ:
ַרבּ וֹ  ,הוֹ לֵ ְך אֵ צֶ ל ַרבּ וֹ  ,וְ ִאם הָ ּ
רע"ב ) -ה( מתנה אדם על ערובו  -מניח
שני עירובין ,אחד לסוף אלפים למזרח ביתו
ואחד לסוף אלפים למערב ביתו ,ואומר ,אם
באו גויים למזרח וצריך אני לברוח מפניהם
יקנה לי עירובי שבמערב ויהיו לי למרב ביתי

ארבעת אלפים אמה ,ואע"ג דלא אתו עד
למחר ,אמרינהן יש ברירה דבית השמשות
קנה ליה עירובא דאידך גיסא :הריני כבני
עירי  -אלפים מעירי לכל רוח ,ואיני צריך
להשתכר כאן ולהפסיד מכאן :אם בא חכם
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למזרח  -חוץ לתחום עירי ,ורוצה אני ללמוד
מפיו ועכשיו איני יודע לאיזה צד יבוא ולמחר
אשמע מבני אדם הבאים משם לכאן על ידי
עירוב :רבי יהודה אומר  -אם באו מכאן
ומכאן ואחד מהם רבו ,ילך אצל רבו ולא אצל

האחר דקים לן בגויה דבשעת קניית עירוב
בין השמשות דעתיה דלקני ליה ההוא עירוב
דלצד רביה .ואין הלכה כר' יהודה ,דזימנין
דניחא ליה לאינש בחבריה טפי מרביה:

יעזֶר אוֹ ֵמר ,יוֹ ם טוֹ ב הַ ּ ָס ּ ְ
מוך לַ ּ ׁ ַש ָּבתֵ ּ ,בין ִמ ְ ּלפָ נֶיהָ ּובֵ ין ִמ ְ ּלאַ ח ֲֶריהָ ,
אֱל ֶ
)ו( ַר ִּבי ִ
אשוֹ ן לַ ּ ִמזְ ָרח ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י לַ ּ ַמעֲ ָרב.
רובי הָ ִר ׁ
רובין וְ אוֹ ֵמרֵ ,ע ּ ִ
ְמ ָע ֵרב אָ ָדם ְׁשנֵי ֵע ּ ִ
רובי
אשוֹ ן ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ִּכ ְבנֵי ִע ִיריֵ .ע ּ ִ
רובי הָ ִר ׁ
אשוֹ ן לַ ּ ַמעֲ ָרב ,וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ ילַ ּ ִמזְ ָרחֵ .ע ּ ִ
הָ ִר ׁ
רוחַ אַ חַ ת ,אוֹ אֵ ינוֹ
הַ ּ ׁ ֵשנִ י ,וְ הָ ִר ׁ
אשוֹ ן ִּכבְ נֵי ִע ִירי .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,מ ָע ֵרב ְל ּ
שה,
ְמ ָע ֵרב ָּכל ִע ּקָ ר .אוֹ ְמ ָע ֵרב ִל ְׁשנֵי י ִָמים ,אוֹ אֵ ינוֹ ְמ ָע ֵרב ָּכל ִע ּקָ רֵ ּ .כיצַ ד יַעֲ ֶ ׂ
יך ָעלָ יו וְ נוֹ ְטלוֹ ּובָ א לוֹ ַּ .ב ׁ ֵשנִ י ַמחְ ִׁש ְ
ומ ְח ִׁש ְ
יך ָעלָ יו וְ אוֹ ְכלוֹ .
אשוֹ ןַ ּ ,
מוֹ ִליכוֹ בָ ִר ׁ
אשוֹ ן
רובוֹ לָ ִר ׁ
רובוֹ ֶ .נאֱכַ ל ָּב ִר ׁ
הֲליכָ תוֹ ּ ִ
וְ נִ ְמצָ א ִמשְׂ ּ ַת ּ ֵכר ַּב ִ
אשוֹ ןֵ ,ע ּ
ומשְׂ ּ ַת ּ ֵכר ְּבעֵ ּ
יעזֶר ,מוֹ ִדים אַ ּ ֶתם ִלי ׁ ֶשהֵ ן ְׁש ּ ֵתי ְק ֻד ּ ׁשוֹ ת:
רוב לַ ּ ׁ ֵשנִ י .אָ ַמר לָ הֶ ם ַר ִּבי א ֱִל ֶ
וְ אֵ ינוֹ עֵ ּ
רע"ב ) -ו( מערב אדם שני עירובין  -אם
היה צריך לילך יום ראשון לכאן ויום שני
לכאן יכול לערב למזרח ולמערב ערב יום
הראשון ואומר עירובי של מזרח יקנה לי
היום לצורך מחר ועירובי של מערב יקנה לי
בין השמשות דלמחר לצורך יום שני .דקסבר
רבי אליעזר שבת ויום טוב לאו כחד יומא
אריכא נינהו אלא שתי קדושות הן ובין
השמשות דקמא לדידיה הוא דקני ולא ליום
שני :עירובי בראשון ובשני כבני עירי -
כלומר ואם לא היה צריך לילך אלא ביום
ראשון ובשני אין צריך לזוז ממקומו ואינו
רוצה להפסיד לא אלפים של תחומו מכאן
ולא אלפים של תחומו מכאן ,יערב עירוב
אחד לצד שהוא רוצה לילך בו ביום ראשון
ואומר עירובי זה יקנה לי לצורך מחר ,ובשני
הריני כבני עירי שלא עירבו .או אם היה
צריך לילך בשני ולא בראשון יאמר עירוב זה
יקנה לי בין השמשות של מחר ,ובראשון
אהיה כבני עירי :או מערב לשני הימים -
היינו לרוח אחת דאמרי לעיל .והא תו למה
לי .,אלא הכי קאמרי ליה רבנן לרבי אליעזר,
אי אתה מודה ליום אחד דאו מערב לרוח
אחת או אינו מערב כל עיקר ,שאינו יכול
לומר חצי יום עירובי למזרח וחצי יום עירובי
למערב .לשני הימים נמי ,דהיינו לשבת ויום

טוב ,או מערב כמו ליום אחד או אינו מערב
כל עיקר .דספיקא להו לרבנן שבת ויום טוב
אי כיומא אריכא דמי אי לא ,ועבדי הכא
לחומרא דאין יכול לערב לשתי רוחות,
דילמא חדא קדושה היא .יהכא לחומרא
דאמרי לקמן נאכל בראשון אין עירוב לשני,
דלמא שתי קדושות הן ולא כיומא אריכא
דמי :מוליכו  -השליח ערב יום טוב שלפני
שבת ,ומחשיך עליו עד שיקנה העירוב:
ונוטלו ובא לו  -שמא יאבד ושוב אין לו
עירוב לשני ,כדקתני נאכל אירובו בראשון
עירוב לראשון ואין עירוב לשני :ובשני -
חוזר ומוליכו בשני .דקיימא לן ,המערב בפת
בראשון ורוצה לערב בפת בשני ,צריך שיערב
באותו עירוב עצמו שקרא עליו שם מאתמול,
ועתה שותק .אבל לא בפת אחרת ,דבעי
למקרי עליה השתא שם עירוב והוי מכין
מיום טוב לשבת :נמצא משתכר בהליכתו -
כלומר קונה לו הליכה ליום מחר :ומשתכר
בערובו  -שאוכלו .ויום טוב אחר השבת דלא
אפשר בהכי ,מוליכו בראשון ואינו אוכלו,
וחוזר והולך שם בשני לראות אם קיים
העירוב מחשיך עליו ,ואם רוצה יאכלנו אחרי
כן :מודים אתם לי שהן שתי קדושות -
דאמריתו נאכל עירוב בראשון אין עירוב
לשני ,ואי חדא קדושה נינהו הוה ליה כחד
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יומא אריכתא ויקנה בין השמשות של ראשון
לשניהם .וכיון דשתי קדושות נינהו יכול לערב
נמי לשתי רוחות .ורבנן אזלי הכא לחומרא

והכא לחומרא כדאמרן ,משום דמספקא להו.
והלכה כרבי אליעזר דשבת ויום טוב שתי
קדושות הן:

ֹאש הַ ּ ׁ ָשנָה ׁ ֶשהָ יָה י ֵָרא ׁ ֶש ּ ָמא ִת ְת ַע ֵּברְ ,מ ָע ֵרב אָ ָדם ְׁשנֵי
הודה אוֹ ֵמר ,ר ׁ
)ז( ַר ִּבי יְ ּ ָ
אשוֹ ן לַ ּ ַמעֲ ָרב ּובַ ּ ׁ ֵשנִ י
אשוֹ ן לַ ּ ִמזְ ָרח ּובַ ּ ׁ ֵשנִ י לַ ּ ַמעֲ ָרבָּ ,ב ִר ׁ
רובי בָ ִר ׁ
רובין וְ אוֹ ֵמר ,עֵ ּ ִ
ֵע ּ ִ
אשוֹ ן ִּכ ְבנֵי ִע ִירי.
רובי בַ ּ ׁ ֵשנִ יּ ,ובָ ִר ׁ
רובי בָ ִראשוֹ ןּ ,ובַ ּ ׁ ֵשנִ י ִּכ ְבנֵי ִע ִיריֵ .ע ּ ִ
לַ ּ ִמזְ ָרח .עֵ ּ ִ
דו לוֹ חֲכָ ִמים:
וְ לֹא הוֹ ּ
רע"ב ) -ז( שמא תתעבר  -שמא יעשו בית
דין הגדול אלול מעובר ויהיו שני ימים
טובים ,יום ל' של אלול ויום ל"א ,והוא צריך
לילך בראשון לצד אחד ובשני לצד אחר:
מערב שני עירובין  -ומניחן בערב יום טוב
זה לכאן וזה לכאן ואומר וכו' :ולא הודו לו
חכמים  -דקסברי קדושה אחת הן .והלכה
כחכמים בשני ימים טובים של ראש השנה.
דלאו משום ספיקא בלבד אתקן ,שמא קדשו

בית דין את יום ל' או יום ל"א ואחד מהם
חול ,אלא משום דשמא באו עדים מן המנחה
ולמעלה ,שנוהגין אותו היום קודש ולמחר
קודש ותרווייהו קדושה אחת .אבל בשאר
ימים טובים של גליות דלא אתקון אלא
מספיקא דלא ידעינן מתי קידשו בית דין
הגדול את החודש מודים חכמים לרבי יהודה
דשתי קדושות הן .וחכמים האמורים כאן הוא
ר' יוסי:

אשוֹ ן וְ אוֹ ְכלָ הּ
הודהַ ,מ ְתנֶה אָ ָדם ַעל הַ ַּכ ְל ָּכלָ ה ְּביוֹ ם טוֹ ב ִר ׁ
)ח( וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
דו לוֹ חֲכָ ִמים:
ַּב ּ ׁ ֵשנִ י .וְ כֵ ן ֵּבי ָ ּצה ׁ ֶש ּנוֹ ְל ָדה בָ ִר ׁ
אשוֹ ןֵ ּ ,תאָ כֵ ל ַּב ּ ׁ ֵשנִ י .וְ לֹא הוֹ ּ
רע"ב – )ח( מתנה אדם על הכלכלה  -סל
שיש בו פירות טבלים ,מתנה עליו ביום טוב
ראשון של ראש השנה ואומר אם היום חול
תהא זו תרומה על אלו ואם היום קודש אין
בדברי כלום .שאין מגביהין תרומה ביום טוב.
ולמחר הוא אומר אם אתמול קודש והיום
חול תהא זו שאמרתי אתמול תרומה על אלו
ואם היום קודש ואתמול חול כבר היא
תרומה .ואוכל כלכלה המתוקנת ומשייר
התרומה :ולא הודו לו חכמים  -הוא ר' יוסי
דאמרן דסבר קדושה אחת הן ואין מגביהים

בהם תרומה .ודוקא בשני ימים טובים של
ראש השנה כדפרישית לעיל :וכן ביצה
שנולדה בראשון  -של ראש השנה :תאכל
בשני  -דאם הראשון קודש השני חול וביצה
שנולדה ביו"ט מותרת בחול דאין הכנה לחול.
ואם הראשון חול והשני קודש נמצא שחול
מכין ליום טוב ושפיר דמי :ולא הודו לו
חכמים  -בשני ימים טובים של ראש השנה
בלבד ,דקדושה אחת הן .אבל בשני ימים
טובים של גליות מודים לו:

ֹאש
)ט( ַר ִּבי דוֹ סָ א ֶּבן הַ ְר ִּכינַס אוֹ ֵמר ,הָ עוֹ בֵ ר ִל ְפנֵי הַ ּ ֵתבָ ה ְּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶשל ר ׁ
ינו אֶ ת יוֹ ם ר ׁ
ֹאש הַ ח ֶֹד ׁש הַ זֶּהִ ,אם הַ יוֹ ם ִאם
נו ה' ֱאלֹהֵ ּ
הַ ּ ׁ ָשנָה אוֹ מֵ ר ,הַ ח ֲִליצֵ ּ
דו לוֹ חֲכָ ִמים:
ְל ָמחָ רְ ּ .
הוא אוֹ ֵמרִ ,אם הַ יוֹ ם ִאם אֶ ֶמ ׁש .וְ לֹא הוֹ ּ
ול ָמחָ ר ּ
רע"ב ) -ט( והחליצנו  -זרזנו והחליצנו כח,
כמו נחלץ חושים )במדבר לב( פירוש אחר,
הצילנו ומלטנו ,כמו חלצני ה' מאדם רע
)תהלים קמ( :אם היום אם מחר  -אם היום
הוא החליצנו היום ,ואם מחר הוא החליצנו

מחר :ולא הודו לו חכמים  -לא להזכיר של
ראש חדש בראש השנה ולא להתנות אם היום
אם מחר .אלא אומר והחליצנו סתמא בשני
הימים ואינו מזכיר של ראש חודש כל עיקר.
והלכה כחכמים:
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גמרא

 -עירובין דף לט' ע"ב מ' ע"א

ההוא בר טביא דאתא לבי ריש גלותא דאתציד ביום טוב ראשון של גליות
ואשתחיט ביום טוב שני רב נחמן ורב חסדא אכלו רב ששת לא אכל.
מאן דאכל סבר הבא בשביל ישראל זה מותר לישראל אחר ומאן דלא אכל
סבר כל דאתי לבי ריש גלותא אדעתא דכולהו רבנן אתי.
ההוא ליפתא דאתי למחוזא נפק רבא חזיא דכמישא שרא רבא למיזבן
מיניה אמר הא ודאי מאתמול נעקרה מאי אמרת מחוץ לתחום אתיא הבא
בשביל ישראל זה מותר לאכול לישראל אחר וכל שכן האי דאדעתא
דנכרים אתא כיון דחזא דקא מפשי ומייתי להו אסר להו :הנהו בני גננא
דגזו להו אסא ביום טוב שני לאורתא שרא להו רבינא לאורוחי ביה
לאלתר אמר ליה רבא בר תחליפא לרבינא ליסר להו מר מפני שאינן בני
תורה מתקיף לה רב שמעיה טעמא דאינן בני תורה הא בני תורה שרי והא
בעינן בכדי שיעשו אזלו שיילוה לרבא אמר להו בעינן בכדי שיעשו:
רש"י על הגמרא
בר טביא  -צבי :רב נחמן ורב חסדא אכלו -
ממה נפשך אי אתמול חול הרי מותר ואי
אתמול קודש הרי היום חול והרי המתננו
בכדי שיעשה :לא אכל  -משום דקא סבר
קדושה אחת היא :דקא מפשי  -נכרים

זוהר

ואייתי ,אמר הני ודאי אדעתא דישראל מפשי
ואייתו ,ואסר להו :בני גננא  -קושרי כילות
לחתנים ,ונותנים שם הדס :לפי שאינן בני
תורה  -ואתו לזלזולי ביום טוב שני:

– תזריע דף מד' ע"ב

הוא ְּב ִר ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְת ְּכנ ָׁש )ס"א דאתתקנת( ְלגַ ּ ֵבי אָ ָדםְ ּ ,
יך ּ
ְ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,בראשית א( וַ יְ בָ ֶר ְך אוֹ ָתם אֱ ל ִֹהיםְּ .כחַ זָּן ִ ּד ְמבָ ֵרך ְלכַ ָּלה
לוֹ ן ,הֲ ָדא ּ
יפנָא ,חָ ָתן וְ כַ ָּלהֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּד ִא ְת ָּב ְרכָ ן ְּב ׁ ֶשבַ ע ְּב ָרכוֹ ת
ְּב ׁ ֶשבַ ע ְּב ָרכוֹ תִ .מ ָּכאן אוֹ ִל ְ
ילא:
דוגְ ָמא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ִא ְת ַ ּד ְּבקָ ן ַּכח ֲָדאְּ ,כ ּ
ווגָ א
ווגָ אּ ְ ,דהָ א זִ ּ ּ
תו ְ ּדאָ ח ֳָרא ,הָ א ּ ָפגִ ים זִ ּ ּ
וְ ַעל ָ ּדא ַמאן ְ ּדאָ ֵתי ְל ִא ְתחַ ְּב ָרא ְּב ִאנְ ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
ֲמי,
יהו ְּב ַרח ֵ
יה ְּב ּ ְ
ְּד ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לֵ ּ ,ב ּ
הוא ִּב ְלחוֹ דוֹ יְּ ,בזִ ְמנָא ְ ּד ִא ּ
יך ּ
תו ְ ּדאָ ח ֳָראְּ ,כ ִאילּ ּו ְמ ׁ ַש ּקֵ ר
יהו ְּב ִדינָאָ ּ .תא ֲחזֵיַ ,מאן ְ ּד ִמ ְתחַ ָּבר ְּב ִאנְ ּ ּ
ובזִ ְמנָא ְ ּד ִא ּ
ְּ
ְ
ְ
הוא לָ א
וב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ ַעל ָ ּדא ּ ְ
הוא ּ ִּ
יה ְּב ּ ְ
ּ ֵב ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הוא ִד ְכ ִתיב,
ְמכַ ּ ֵפר לֵ יהּ ִּב ְת ׁש ּובָ הְ ּ ,
ות ׁש ּובָ ה ּ ַת ְליָא ַעד ְ ּדיִ ְס ּ ָתלַ ק מֵ ָע ְל ָמאֲ ,ה ָדא ּ
ימ ַתיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָעאל
מותון .וְ אֵ ָ
)ישעיה כב( ִאם יְ ּ ּ ַ
כופר הֶ ָעוֹ ן הַ זֶּה לָ כֶ ם ַעד ְּת ּ ּ
יה ְלקַ ְּבלָ א עוֹ נְ ׁ ָשא:
הוא ָע ְל ָמא ,וְ ִאית לֵ ּ
ִּב ְת ׁש ּובָ ה ְלהַ ּ
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חק לישראל – פרשת תזריע יום ב'
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אָ ַמרַ ,מאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ִּב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ,לָ א יִ ְתקָ ַּבל ִּב ְת ׁש ּובָ הַ ,עד
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
וב ּ ְ
יה ּנָםָּ .כל ׁ ֶש ּ ֵכןַ ,מאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ּקֵ ר ִּב ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ְּ
ְ ּדיִ ְת ָ ּדן ְּב ִדינָא ְ ּדגֵ ִ
ְ
יוקנָא ְ ּד ַמ ְמזֵר
הוא ְל ֶמ ְע ַּבד ִ ּד ּ ּ ְ
יה ְל ּ ְ
הוא .וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ִאי אַ ְט ַרח לֵ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ
ומ ִּבי ְ ּד ַמ ְל ָּכא:
יש ּפ ּ ְ
תו ְ ּדאָ ח ֳָרא ,וְ אַ כְ ִח ׁ
ְּב ִאנְ ּ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,משלי כח( ּגוֹ זֵל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ גוֹ ' .אָ ִביוּ ָ ,דא ּ ְ
הואִ .א ּמוֹ ָּ ,דא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לַ .מאי ּגוֹ זֵלְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,ישעיה ג( גְּ זֵלַ ת הֶ ָענִ י
ּ
ֵיה:
זוג ּ
יהי ַּבת ּ
יהוַ ,מאן ְ ּדחָ ִמיד ִא ְּת ָתא אָ ח ֳָרא ְ ּדלָ או ִא ִ
ומאן ִא ּ
ְּבבָ ּ ֵתיכֶ םַ ּ .
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
ּ ַת ּ ָמן ּ ָתנֵינָןָּ ,כל הַ ּנֶהנֶה ִמן הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה ְּבלֹא ְּב ָרכָ הְּ ,כ ִאלּ ּו ּגוֹ זֵל ְ ּל ּ ְ
וכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לּ ִ ,ד ְכ ִתיב ּגוֹ זֵל אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ וְ גוֹ 'ָּ .כל הַ ּנֶהֱ נֶה ִמן הָ עוֹ לָ ם הַ זֶּה,
הוא ּ ְּ
ּ
יהי
הנֵי ִמ ּנ ָּה ,וְ אַ ף ַעל ּגַ בְּ ,ד ִא ִ
נְתו ְל ֵמ ֱ
תוַ .מאן ְ ּד ִא ְת ַ ּד ָּבק ְּב ִא ּ ּ
יהו ִאינְ ּ ּ
ְּכלָ ל ָ ּדאִ ,א ּ
ְ
וכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל.
הוא ּ ְ
נויָה ,וְ אַ הֲ נֵי ִמ ּנ ָּה ְּבלָ א ְּב ָרכָ הְּ ,כ ִאלּ ּו ּגוֹ זֵל ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ּ ְפ ּ
ְ
נויָה ַּכךַ ,מאן
הואַ ּ .
ומה ַעל ּ ְפ ּ
ווגָ א ִ ּד ְלהוֹ ןְּ ,ב ׁ ֶשבַ ע ְּב ָרכוֹ ת ּ
ַמאי ַט ְע ָמאְּ ,בגִ ין ְ ּדזִ ּ ּ
ווגָ א ְ ּדז' ְּב ָרכוֹ תַ ,על
נְתו ְ ּדאָ חֳ ָראּ ְ ,דקָ ִאים ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְ ּדיִ ְת ְ ּד ַּבק ְּב ִא ּ ּ
ילאְּ ,בזִ ּ ּ
יש ַמ ְׁש ִחיתָּ ,דא י ָָר ְב ָעםְּ ,כ ָמה
הוא ְל ִא ׁ
אַ חַ ת ַּכ ָמה וְ כַ ּ ָמה) .משלי כח( חָ בֵ ר
ּ
סורְּ .בגִ ין ָ ּדא ּגוֹ זֵל
נויָה ִהיאַ ,
ְ ּד ּ ְ
אֲמאי אָ ּ
מוהָ  ,וְ אֹ ֵמר אֵ ין ּ ָפ ׁ ַשע ְ ּדאָ ַמר הָ א ּ ְפ ּ
אוק ּ
יש
הוא ִא ׁ
הוא ְל ִא ׁ
יש ַמ ְׁש ִחיתַ .מאן ּ
אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ הֲ וִ י .וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ְ ּדחָ בֵ ר ּ
תו
קונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ַמ ְׁש ִחיתּ ְ .דפָ גִ ים ִ ּד ּ ּ ְ
ילאָּ .כל ׁ ֶש ּ ֵכן ַמאן ְ ּדחָ ִמיד ְל ִאנְ ּ ּ
יוקנָא וְ ִת ּ ּ
יה ְל ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א )ס"א ואתדבק בה( ָּב ּה) ,דף מ"ה ע"א( ְ ּדפָ גִ ים י ִַּתיר .וְ ַעל ָ ּדא
ְ ּדחַ ְב ֵר ּ
ילאּ ,ופָ גִ ים ְל ַת ּ ָתאּ ,ופָ גִ ים
יש ַמ ְׁש ִחיתְּ ,דפָ גִ ים ְל ֵע ָּ
הוא ְל ָע ְל ִמיןִ .א ׁ
ִא ְת ּ ְפגִ ים ּ
ש ּנָה:
הוא יַעֲ ֶ ׂ
יהּ ִ ,ד ְכ ִּתיב ַמ ְׁש ִחיתְ ּ ,
ְלנ ְַפ ׁ ֵש ּ
וכ ִתיב) ,משלי ו( ַמ ְׁש ִחית נַפְ ׁשוֹ ּ
הלכה – הרמב"ם מעשה הקרבנות פרק ג'
)ט( חמשה שהביאו זבח אחד כולן סומכין עליו זה אחר זה לא שיסמכו כולן בבת אחת
מי שמת והניח קרבנו עולה או שלמים הרי יורשו מביאו וסומך עליו ומביא נסכיו:
)י( אין סמיכה בקרבנות הצבור חוץ משתי סמיכות על שעיר המשתלח ועל פר העלם
דבר ושלשה מן הסנהדרין סומכין עליו ודבר זה הלכה מפי משה רבינו שאין בצבור
אלא שתי סמיכות:
)יא( אין סומכין אלא בעזרה סמך חוץ לעזרה חוזר וסומך מבפנים ואם היה בעל הקרבן
עומד בחוץ והכניס ידו לפנים וסמך סמיכתו כשירה והוא שיסמוך בכל כחו ואין סומך
אלא טהור ואם סמך הטמא סמך:

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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