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חק לישראל – פרשת האזינו יום ב'
תורה -

דברים פרק לב'

יך וְ ַי ּג ְֵד ָך זְ קֵ נ ָ
ינו ְׁשנוֹ ת ּדֹר וָ דֹר ְׁשאַ ל אָ ִב ָ
רו לָ ְך:
ֶיך וְ י ְ
ֹאמ ּ
)ז( זְ ֹכר יְ מוֹ ת עוֹ לָ ם ִּב ּ

יך וְ יַ ּג ְֵד ָך זְ קֵ נ ָ
ינו ְׁשנוֹ ת ּדֹר וָ דֹר ְׁשאַ ל אָ ִב ָ
רו לָ ְך:
ֶיך וְ י ְ
ֹאמ ּ
זְ ֹכר יְ מוֹ ת עוֹ לָ ם ִּב ּ
ָע ְל ָמא ִא ְס ּ ַת ּ ֵכל ִּב ְׁשנֵי ַ ּדר וְ ַדר ְׁשאַ ל אֲ בו ְּך וִ יחַ וֵי לָ ְך סָ בָ ְ
ֵימרוּן לָ ְך:
יך וְ י ְ

)ז(

)ז( ִא ְד ַּכר יוֹ ִמין ְד ִמן

)ח( ְּבהַ נְ חֵ ל ֶע ְליוֹ ן ּגוֹ יִ ם ְּבהַ ְפ ִרידוֹ ְּבנֵי אָ ָדם ַי ֵ ּצב גְּ בֻ לֹת ַע ּ ִמים ְל ִמ ְס ּ ַפר ְּבנֵי
יִ שְׂ ָראֵ ל) :ח( ְּבהַ נְ חֵ ל ֶע ְליוֹ ן ּגוֹ יִ ם ְ ּבהַ ְפ ִרידוֹ ְּבנֵי אָ ָדם יַ ֵ ּצב גְּ בֻ לֹת ַע ּ ִמים ְל ִמ ְס ּפַ ר ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
)ח( ְּבאַ חֲסָ נָא ִעלָ אָ ה ַע ְמ ַמיָא ְּבפָ ָר ׁשו ֵּת ּה ְּבנֵי ֱאנ ׁ ָָשא קַ יִ ים ְּתחו ֵּמי ַע ְמ ַמיָא ְל ִמנְ יַן ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

)ט( ִּכי חֵ לֶ ק יְ הֹוָ ה ַע ּמוֹ יַעֲ קֹב חֶ בֶ ל ַנחֲלָ תוֹ ) :ט( ִּכי חֵ לֶ ק יְ הֹוָ ה ַע ּמוֹ יַעֲ קֹב חֶ בֶ ל ַנחֲלָ תוֹ :
אֲרי חוּלָ קָ א ַדיְ ָי ַע ֵמ ּה יַעֲ קֹב עֲ ַדב אַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּה:
)ט( ֵ

ישוֹ ן
נְהו ְּכ ִא ׁ
הו ְּבאֶ ֶרץ ִמ ְד ָּבר ּ ְ
ֵהו יִ ְּצ ֶר ּ
הו יְ בוֹ נֲנ ּ
הו יְ לֵ ל יְ ִׁשמֹן יְ ֹסבֲבֶ נְ ּ
ובתֹ ּ
)י( יִ ְמצָ אֵ ּ
ישוֹ ן ֵעינוֹ :
הו ְּכ ִא ׁ
הו ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְד ָּבר ּ ְ
ֵהו יִ ְּצ ֶרנְ ּ
הו יְ בוֹ נֲנ ּ
הו יְ לֵ ל יְ ִׁשמֹן יְ ֹסבֲבֶ נְ ּ
ובתֹ ּ
ֵעינוֹ ) :י( יִ ְמצָ אֵ ּ
)י( סָ ִפיק צָ ְר ּ ֵכיהוֹ ן ְּבאַ ְר ָעא ַמ ְד ְּב ָרא וּבֵ ית צַ חֲוָ נָא אֲ ַתר ִדי לֵ ית ַמיָא אַ ְׁש ִרנוּן ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ִל ְׁש ִכנְ ּ ֵת ּה אַ לֵ ִפנוּן
ִפ ְתגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָתא נ ְַט ִרנוּן ְכבָ בַ ת עֵ ינֵיהוֹ ן:

רש"י
)ז( זכור ימות עולם  -מה עשה בראשונים
שהכעיסו לפניו :בינו שנות דור ודור  -דור
אנוש שהציף עליהם מי אוקינוס ודור המבול
ששטפם .ד"א לא נתתם לבבכם על שעבר
בינו שנות דור ודור להכיר להבא שיש בידו
להיטיב לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח
והעולם הבא :שאל אביך  -אלו הנביאים
שנקראו אבות כמו שנאמר באליהו אבי אבי
רכב ישראל :זקניך  -אלו החכמים :ויאמרו
לך  -הראשונות:
)ח( בהנחל עליון גוים  -כשהנחיל הקב"ה
למכעיסיו את חלק נחלתם הציפם ושטפם:
בהפרידו בני אדם  -כשהפיץ דור הפלגה
היה בידו להעבירם מן העולם ולא עשה כן
אלא יצב גבולות עמים קיימם ולא אבדם:
למספר בני ישראל  -בשביל מספר בני
ישראל שעתידין לצאת מבני שם ולמספר
שבעים נפש של בני ישראל שירדו למצרים
הציב גבולות עמים שבעים לשון:
)ט( כי חלק ה' עמו  -למה כל זאת לפי
שהיה חלקו כבוש ביניהם ועתיד לצאת ומי
הוא חלקו עמו ומי הוא עמו יעקב חבל
נחלתו והוא השלישי באבות המשולש בג'

זכיות זכות אבי אביו וזכות אביו וזכותו הרי
ג' כחבל הזה שהוא עשוי בג' גדילים .והוא
ובניו היו לו לנחלה ולא ישמעאל בן אברהם
ולא עשו בנו של יצחק:
)י( ימצאהו בארץ מדבר  -אותם מצא לו
נאמנים בארץ המדבר שקבלו עליהם תורתו
ומלכותו ועולו מה שלא עשו ישמעאל ויושבי
הר שעיר שנאמר וזרח משעיר למו הופיע
מהר פארן :ובתהו ילל ישמן  -ארץ ציה
ושממה מקום יללת תנינים ובנות יענה אף
שם נמשכו אחר האמונה ולא אמרו למשה
היאך נצא למדברות מקום ציה ושממה כענין
שנאמר לכתך אחרי במדבר :יסבבנהו  -שם
סבבם והקיפם בעננים וסבבם בדגלים
לארבע רוחות וסבבן בתחתית ההר שכפהו
עליהם כגיגית :יבוננהו  -שם בתורה ובינה:
יצרנהו  -מנחש שרף ועקרב ומן העובדי
כוכבים :כאישון עינו  -הוא השחור שבעין
שהמאור יוצא הימנו .ואונקלוס תרגם
ימצאהו .יספיקהו כל צרכו במדבר כמו ומצא
להם .לא ימצא לנו ההר :יסבבנהו  -אשרינון
סחור סחור לשכינתיה אהל מועד באמצע וד'
דגלים לד' רוחות:
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ב'
נביא

– שמואל ב' פרק כב' ז'-י'

)ז( ַּב ַ ּצר ִלי אֶ ְק ָרא יְ הֹוָ ה וְ אֶ ל ֱאלֹהַ י אֶ ְק ָרא וַ יִ ּ ְׁש ַמע ֵמהֵ יכָ לוֹ קוֹ ִלי וְ ׁ ַשוְ ָע ִתי
באָ זְ נָיו) :ז( אמר דוד כד עקא לי אנא מצלי קדם יי וקדם אלהי אנא מתחנן ומקבל מהיכליה צלותי
ְּ
ובעותי קדמוהי מתעבדא:

זו וַ יִ ּ ְת ּגָ עֲ ׁש ּו ִּכי חָ ָרה לוֹ :
)ח( ִ ַו ְת ּגָ ַע ׁש }וַ יִ ּ ְת ּגָ ַע ׁש{ וַ ִּת ְר ַע ׁש הָ אָ ֶרץ מוֹ ְסדוֹ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם יִ ְר ּגָ ּ
)ח( ואתרגישת ארעא שכלולי שמיא זעו ואתרכינו ארי תקף רוגזיה:
נו) :ט( סליק זדוני דפרעה
רו ִמ ּ ֶמ ּ ּ
)ט( ָעלָ ה ָע ׁ ָשן ְּבאַ ּפוֹ וְ אֵ ׁש ִמ ּ ִפיו ּתֹאכֵ ל ּגֶ חָ ִלים ָּבעֲ ּ
רשיעא כתננא קדמוהי בכן שלח רוגזיה כאשא בערא דמן קדמוהי משיצאה מזופיתיה כגומרין דנור
דלקא מימריה:

וַ יֵּט ׁ ָש ַמיִ ם וַ יּ ֵַרד וַ עֲ ָרפֶ ל ּ ַתחַ ת ַרגְ לָ יו:

)י(
קדמוהי:

)י( וארכין שמיא ואתגלי יקריה וענן אמיטתא כבש

רש"י
)ז( בצר לי אקרא ה' וישמע וגו'  -כך דרך
לשון הווה ,מדבר לשון עבר ולשון עתיד
בפעם אחת:
)ח( ויתגעש ותרעש  -לא על נסים
שאירעוהו נאמר ,אלא על נסים שנעשו
לישראל ,וראש המקרא מחובר על סופו .כי
חרה לו ' -כי' משמש כאן בלשון 'כאשר' ,וכן
פתרונו ,וכשחרה לו מפני מכעיסיו ,נתגעשה

כתובים

ונתרעשה הארץ ,ומוסדות השמים רגזו
ורעשו:
)ט( עלה עשן באפו  -כן דרך הכועס ,יוצא
עשן מנחיריו ,וכן )תהלים יח ט( :עלה עשן
באפו .וזהו כל לשון חרון אף ,שהאף נוחר
ומעלה הבל .ואש מפיו תאכל  -מגזרת דבר
פיו ,תאכל אש ברשעים:
)י( ויט שמים  -להנקם מאויביו ,ממצרים
ומפרעה:

 -תהילים פרק מו' ז'-י'

מוג אָ ֶרץ) :ז( במתן אוריתא לעמיה אתרגשו
טו ַמ ְמלָ כוֹ ת נ ַָתן ְּבקוֹ לוֹ ּ ָת ּ
מו גוֹ יִ ם ָמ ּ
)ז( הָ ּ
עמיא אזדעזעו מלכותא כד ארים קליה וכד יהב אוריתא לעמיה אתמוגגו יתבי ארעא:

נו אֱ לֹהֵ י יַעֲ קֹב סֶ לָ ה:
נו ִמשְׂ ּגָ ב לָ ּ
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ִע ּ ָמ ּ

)ח( ממימרא דיי צבאות בסעדנא

אֲשר ָ ׂשם ׁ ַש ּמוֹ ת ָּבאָ ֶרץ:
ֲזו ִמ ְפעֲ לוֹ ת יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
כו ח ּ
ְל ּ

)ט( אזילון חמון עובדיא דיי דשוי

)ח(
תקוף לנא אלהא דיעקב לעלמין:
)ט(
צדין ברשעי ארעא:

צץ חֲנִ ית עֲ גָ לוֹ ת יִ שְׂ רֹף
)י( ַמ ְׁש ִּבית ִמ ְלחָ מוֹ ת ַעד ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ קֶ ׁ ֶשת יְ ׁ ַש ּ ֵבר וְ ִק ֵ ּ
ש) :י( יבטל קרבא עד סיפי ארעא קשתא יתבר ויתרע מורניתא תריסיא עגילין יוקיד בנורא:
ָּבאֵ ׁ
רש"י
)ז( המו גוים  -לשון הומה .תמוג  -תמס ,כן
פתר מנחם )שמות טו( נמוגו כל יושבי כנען,
וכן למוג לב )יחזקאל כא( ,אבל דונש פתר

אותם לשון הנעה וכן )שמואל א י"ד( ההמון
נמוג וילך והלום וכן כלם:
)ט( אשר שם שמות  -אשר שם ארצות הגוים
שממה:
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חק לישראל – פרשת האזינו יום ב'
)י( משבית מלחמות  -מעלינו עד קצה הארץ
שכל ארצו' הגוים יהיו עמנו בשלום .עגלות

משנה

ישרף באש  -רכבי מלחמות:

– מועד קטן פרק א'

יעיתֵ ּ ,בין ִמ ּ ַמ ְעיָן ׁ ֶשיָּצָ א ַּב ְּת ִח ָּלהֵ ּ ,בין
)א( ַמ ְׁש ִקין ּ ֵבית הַ ּ ְׁשלָ חִ ין ַּב ּמוֹ ֵעד ּובַ ּ ְׁש ִב ִ
ִמ ּ ַמ ְעיָן ׁ ֶשלּ ֹא יָצָ א ַּב ְּת ִח ָּלה .אֲבָ ל אֵ ין ַמ ְׁש ִקין לֹא ִמ ּ ֵמי הַ גְּ ׁ ָש ִמים וְ לֹא ִמ ּ ֵמי
עוגִ ּיוֹ ת לַ גְּ פָ נִ ים:
הַ ִּקילוֹ ן .וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ין ּ
רע"ב ) -א( בית השלחין  -ארץ עיפה
וצמאה למים .תרגום עיף ויגע ,משלהי ולאי:
משקין במועד  -דדבר האבד מותר במועד
ושדה בית השלחין משעה שמתחיל להשקותה
אם אינו משקה אותה תדיר מיד נאבד ,כדתנן
בסוף מתניתין ]ג ,[ ,זרעים שלא שתו לפני
המועד לא ישקם במועד ,דלא פסדי ,אבל
שתו לפני המועד ישקם במועד .ודוקא שדה
לבן של תבואה שהיא שלחין משקין במועד,
אבל שדה שלחין של אילן לא שרי במועד,
דלא פסדי .ובשביעית שרי להשקות בין שדה

בין השלחין בין שדה בית הבעל .ובית
השלחין ,משום מועד בלבד קט לה :שיצא
בתחלה  -שיוצא עכשיו מתחלה .ואין חוששין
הואיל וחדש הוא שמא יפלו גדותיו ואתי
לתקן במועד ואיכא טרחא :שלא יצא בתחלה
 שהוא ישן :אבל לא ממי גשמים  -גזירהמשום מי קילון .קילון הם מים של בור עמוק
ובו מי גשמים מכונסים ,דביה איכא טרחא
יתירה לדלות :עוגיות  -חריצים שעושים
בעיקרי הזיתים ובעיקרי הגפנים כדי שימלאו
מים:

)ב( ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ זַ ְריָה אוֹ ֵמר ,אֵ ין עוֹ שִׂ ין אֶ ת הָ אַ ּ ָמה ַּב ְּת ִח ָּלה ַּב ּמוֹ עֵ ד
ומ ַת ְ ּקנִ ין
יעיתְ ּ ,
יעית ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,עוֹ שִׂ ין אֶ ת הָ אַ ּ ָמה ַּב ְּת ִח ָּלה ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ּובַ ּ ְׁש ִב ִ
קולֵ י הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ִּב ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים
אֶ ת הַ ְמקֻ ְלקָ לוֹ ת ַּב ּמוֹ ֵעדְ ּ .
ומ ַת ְּקנִ ין אֶ ת ִק ְל ּ
ומ ַת ְ ּקנִ ין אֶ ת הַ ְ ּד ָר ִכים וְ אֶ ת הָ ְרחוֹ בוֹ ת וְ אֶ ת ִמ ְקוָ אוֹ ת הַ ּ ַמיִ ם,
וְ חוֹ ְט ִטין אוֹ ָתןְ ּ .
ומצַ יְ ּנִ ין אֶ ת הַ ְּקבָ רוֹ ת ,וְ יוֹ צְ ִאין )אַ ף( ַעל הַ ִּכ ְלאַ יִ ם:
וְ עוֹ שִׂ ין ָּכל צָ ְרכֵ י הָ ַר ִּביםְ ּ ,
רע"ב ) -ב( האמה  -חריצים שעושים
בקרקע שבהן המים הולכים סביב השדה
ומשדה לשדה ,קרויין אמה ,לפי שהן רוחב
אמה ברום אמה :בתחילה  -אם לא היתה
מעולם אין עושין אותה בתחלה במועד,
משום טרחא :ובשביעית  -מפני שנראה
כחופר בקרקע בשביעית :ומתקנים את
המקולקלות  -אם נפל לתוכה עפר ואינה
מקלחת ,מתקנים אותה ,אבל אין עושים
אותה בתחלה במועד .והלכה כחמכים:
ומתקנים קלקולי המים  -מים המכונסים

בגומות לשתות מהן :וחוטטין  -מנקין
ומנקרין ומוציאין מתוכן צרורות וקסמין
ועפרורית שנפל בהן :ומציינין  -עושין ציונין
על הקברות .שהיו ממחין סיד ושופכין על
הקבר ,והוא סימן להולכי דרכים שלא יעברו
במקום טומאה :ויוצאין  -שלוחי בית דין
במועד לעיין השדות שנזרעו כלאים ,לעקור
אותם .לפי שנוטלין שכר על כך מתרומת
הלשכה ,ובימי המועד נשכרים בזול ,מפני
שהן בטלים:

וב ְלבַ ד
יעזֶר ֶּבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר ,מוֹ ְׁש ִכים אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם ֵמ ִאילָ ן ְל ִאילָ ןִ ּ ,
)ג( ַר ִּבי א ֱִל ֶ
תו ִל ְפנֵי הַ ּמוֹ עֵ ד ,לֹא י ְַׁשקֵ ם
ׁ ֶשלּ ֹא י ְַׁשקֶ ה אֶ ת ָּכל הַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה .זְ ָר ִעים ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ּ
ירין ָּבזֶה ּובָ זֶה:
ַּב ּמוֹ ֵעד .וַ חֲכָ ִמים ַמ ִּת ִ
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רע"ב ) -ג( מושכים את המים  -שתחת
אילן זה ,לאילן אחר ,דליכא טרחא .אבל לא
ישקה כל השדה .ובשדה בית הבעל איירי,
דלא פסדי ,שמי גשמים מספיקין לו ,אלא
כשמשקין אותו הוי הרווחה טפי :שלא שתו -
דלא פסדי :בזה ובזה  -אפילו לא שתו

ואפילו שדה הבעל ,דמשום הרווחה שרו
חכמים .והלכה כר' אליעזר בן יעקב ,דסתם
מתניתין משקין בית השלחים דלעיל כוותיה.
ומיהו שדה לחה שהקרקע שלה כמו טיט
מותר להשקותה במועד אפילו לרבי אליעזר
בן יעקב ,דכזרעים ששתו לפני המועד דמו:

ומ ּ ְש ֵדה הַ ָּלבָ ןֶ ׁ ) ,שלּ ֹא(
יש ּות וְ אֶ ת הָ ַע ְכ ָּב ִרים ִמ ּ ְׂש ֵדה הָ ִאילָ ן ּ ִ
)ד( צָ ִדין אֶ ת הָ אֵ ׁ
ומ ּ ְׂש ֵדה
יעית .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ,מ ּ ְׂש ֵדה הָ ִאילָ ן ְּכ ַד ְרכּ וֹ ִ ּ ,
ְּכ ַד ְרכּ וֹ ַּ ,ב ּמוֹ עֵ ד ּובַ ּ ְׁש ִב ִ
יעית בּ וֹ נֶה ְּכ ַד ְרכּ וֹ :
ומקָ ִרין אֶ ת הַ ּ ִפ ְרצָ ה ַּב ּמוֹ ֵעדּ ,ובַ ּ ְׁש ִב ִ
הַ ָּלבָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ַד ְרכּ וֹ ְ ּ .
רע"ב ) -ד( האישות  -תנשמת .והיא בריה
שאין לה עינים .ומפסדת את השדות :ובשדה
הלבן  -שחורשין וזורעין אותו לתבואה ואין
בו אילנות :בשדה האילן כדרכו  -דמפסדי
טפי ,ולהפסד מרובה חששו .לפיכך חופר
גומא כדרכו ותולה בה מצודה :שלא כדרכו -
נועץ שפוד בקרקע בחוזק ומנענע אילך
ואילך ומוציא ,ונמצאת גומא נעשית מאיליה.

אבל לא על ידי חפירה .והלכה כחכמים.
ובשדה לבן הסמוכה לשדה אילן ,חופר
כדרכו ,שמא יצאו משדה לן ויחריבו האילנות:
ומקרין את הפרצה  -מסדרין את האבנים זו
על זו כדרך בנין ,ואינו טח בטיט .ובפירצה
של גינה מיירי .אבל כותל חצר שנפל ,בונה
כדרכו ,מפני הגנבים:

)ה( ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ מֵ ר ,רוֹ ִאין אֶ ת הַ נְּ גָ ִעים ַּב ְּת ִח ָּלה ְלהָ קֵ ל ,אֲ בָ ל לֹא ְלהַ ְח ִמיר.
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,לֹא ְלהָ קֵ ל וְ לֹא ְלהַ ְח ִמיר .וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאירְ ,מלַ ּקֵ ט אָ ָדם
ַעצְ מוֹ ת אָ ִביו וְ ִא ּמוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ ִש ְמחָ ה ִהיא לוֹ ַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אֵ בֶ ל ִהיא לוֹ .
נו ק ֶֹדם לָ ֶרגֶל ְׁשל ִֹׁשים יוֹ ם:
לֹא יְ עוֹ ֵרר אָ ָדם ַעל ֵמתוֹ וְ לֹא י ְַס ּ ִפ ֶ
יד ּ ּ
רע"ב ) -ה( רואין את הנגעים במועד
להקל  -שאם טהור הוא ,אומר לו הכהן
טהור אתה ,ששמחה היא לו :אבל לא
להחמיר  -שאם טמא הוא ,ישתוק ,ולא
יטמאנו ויצריכנו לצאת חוץ למחנה :לא להקל
ולא להחמיר  -מתוך שנזקק לראותו אם הוא
טהור כדי להקל עליו ,הוא נזקק להחמיר
שאם הוא טמא צריך לומר לו טמא אתה,
כדכתיב )ויקרא יג( לטהרו או לטמאו ,שאין
כהן רשאי לשתוק ,ומוטב לו שלא יראהו
הכהן כלל :מלקט אדם עצמות אביו ואמו -
במועד ,כדי לקברם במקום הגון :ששמחה
היא לו  -כשרואה אותם ]שקוברן בקברי
אבותיו[ .ואין הלכה כר מאיר בשתיהן :לא

יערער על מתו  -לא יביא ספדן לערער על
מתו שמת זה ימים רבים ,לחזור על קרובי
המת כדרך שחוזר הספדן שצועק ואומר בואו
בכו עמי כל מרי לב ,ומי שלבו דוה עליו
הולך ומספיד על קרובו :ולא יספידנו  -לא
ישכור ספדן על מתו שמת לו באותה שעה:
קודם לרגל ל' יום  -תמיד  -דאמרי טעמא
בגמרא ,שדרך בני אדם לכנוס מעות לצורך
הרגל קודם לרגל שלשים יום מכי שמע
שדורשים בהלכות הרגל ,ושמא יתן המעות
שכנס לצורך הרגל לספדן ,וימנע משמחת
הרגל .ואית דאמרי ,שאין המת משתכח מן
הלב אלא לאחר שלשים יום אחר הספדו:

וכין ַּב ּמוֹ ֵעד.
וקבָ רוֹ ת ַּב ּמוֹ ֵעד ,אֲבָ ל ְמחַ נְּ ִכים אֶ ת הַ כּ ּ ִ
וכין ּ ְ
)ו( אֵ ין חוֹ ְפ ִרין כּ ּ ִ
הודה אוֹ סֵ ר ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן
נִב ֶרכֶ ת ַּב ּמוֹ ֵעד ,וְ אָ רוֹ ן ִעם הַ ּ ֵמת ּ ֶבחָ צֵ רַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
וְ עוֹ שִׂ ין ְ
י ֵׁש ִע ּמוֹ נְ סָ ִרים:
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רע"ב ) -ו( אין חופרין כוכין וקברות
במועד  -להקבר בו מת שימות לאחר
המועד .כוכין ,במערה שתחת הקרקע.
וקברות ,בבנין :אבל מחנכין  -שאם היה
ארוך ,מקצרו .ואם היה קצר ,מאריך ומרחיב
בו :נברכת  -של כובסין ,מקום מתוקן לכבס
בו הבגדים ,ולית ביה טרחא כולי האי :וארון
עם המת בחצר  -שמת שם ,מותר לנסר

הנסרים ולעשות לו ארון .אבל בחצר א ולא
שנו אלא באדם שאינו מפורסם ,אבל אדם
מפורסם עושין לו ארון ואפילו בשוק .ולדידן
שאנו מתי מספר ,כל אדם הוי מפורסם :רבי
יהודה אוסר  -להביא עצים לעשות נסרים
בתחלה לצורך הארון אלא אם כן מונסרות
קודם יום טוב .ואין הלכה כר' יהודה:

תולוֹ ת ,וְ לֹא אַ ְל ָמנוֹ ת ,וְ לֹא ְמי ְַּב ִמיןִ ,מ ּ ְפנֵי
)ז( אֵ ין נוֹ שְׂ ִאין נ ִָׁשים ַּב ּמוֹ ֵעד ,לֹא ְּב ּ
שה ִא ּ ׁ ָשה ּ ַתכְ ִׁשיטֶ יהָ
רושתוֹ  .וְ עוֹ ָ ׂ
הוא אֶ ת גְּ ּ ׁ ָ
ׁ ֶש ּ ִש ְמחָ ה ִהיא לוֹ  .אֲבָ ל ַמחֲזִ יר ּ
הוא לָ ּה:
וול ּ
סוד ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשנִּ ּ ּ
הודה אוֹ ֵמר ,לֹא ּ ָת ּ
ַּבּמוֹ ֵעדַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ז( מפני ששמחה היא לו  -ואין
מערבים שמחה אחרת בשמחת הרגל ,דכתיב
)דברים טז( ושמחת בחגך ,בחגך ולא באשתך:
אבל מחזיר הוא את גרושתו  -דאינה שמחה
כל כך אלא באשה חדשה שלא היתה לו
עולם :ועושה אשה תכשיטיה  -כגון לתת

כחול בעיניה ,ולהשוות שער ראשה שלא
יתפזר ,ומעברת צבע אדום על פניה,
ומעברת סכין על פני מטה ,וכן כלי כיוצא
בזה :שניוול הוא לה  -צער הוא לה  -ואין
הלכה כר' יהודה:

ומסָ ְרגִ ין אֶ ת הַ ּ ִמ ּטוֹ תַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י
)ח( הַ הֶ ְדיוֹ ט ּתוֹ פֵ ר ְּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ הָ אֻ ּ ָמן ַמ ְכ ִליבְ ּ .
אוֹ ֵמר) ,אַ ף( ְמ ַמ ְּת ִחין:
רע"ב ) -ח( ההדיוט תופר כדרכו  -הדיוט
מקרי כל שאינו יודע לכוין שפה לבגד שתהא
שוה ומכוונת בו ,אלא מעקם לכאן ולכאן
ועושהו רחב במקום זה וקצר במקום אחר:
מכליב  -עושה תפירות כעין שיני הכלב,

שאינן שוין זו כנגד זו ,אלא אחת למעלה
ואחת למטה :ומסרגין את המטות  -אורגין
אותן בחבלים שתי וערב :ממתחין  -אם היה
ארוג זה ימים רבים ורפו החבלים ,ממתחין.
אבל לא מסרגין .ואין הלכה כר' יוסי:

הודה אוֹ מֵ ר ,אֵ ין ְמכַ ְּב ִׁשין אֶ ת
יריִ ם )וְ ֵרחַ יִ ם( ַּב ּמוֹ ֵעדַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
נור וְ ִכ ַ
)ט( ַמעֲ ִמ ִידין ּ ַת ּ ּ
הָ ֵרחַ יִ ם ַּב ְּת ִח ָּלה:
רע"ב ) -ט( מעמידין  -בונין ומושיבין
ומתקנים תנור שצריך לו במועד .ולפי
שתנורים שלהם מיטלטלין היו ממקום
למקום להכי תני מעמידין :אין מכבשין -

מנקרין ומכין בפטיש על הרחים כשהן
חלקים יותר מדאי ואין טוחנות יפה .ואין
הלכה כר' יהודה:

)י( עוֹ שִׂ ין ַמעֲ קֶ ה לַ ּגַ ג וְ לַ ּ ִמ ְר ּ ֶפסֶ ת ַמעֲ ֵ ׂשה הֶ ְדיוֹ ט ,אֲבָ ל לֹא ַמעֲ ֵׂשה אֻ ּ ָמןָ ׁ .ש ִפין
ילין אוֹ ָתן ַּב ּ ַמ ְעגִּ ילָ ה ַּביָּד ּובָ ֶרגֶל ,אֲ בָ ל לֹא ַּב ּ ַמ ְח ְלצַ יִ ם .הַ ִּציר
ומ ְעגִּ ִ
אֶ ת הַ ְּס ָד ִקין ּ ַ
וב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא
רוְ ,מ ַת ְ ּקנָן ַּב ּמוֹ עֵ דִ ּ ,
עול וְ הַ ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ׁ ֶשנִּ ְׁש ְּב ּ
וְ הַ ִּצ ּנוֹ ר וְ הַ ּקוֹ ָרה וְ הַ ּ ַמנְ ּ
הוא יָכוֹ ל לֶ אֱכוֹ ל ֵמהֶ ן ַּב ּמוֹ עֵ ד ,כּ וֹ בְ ׁ ָשן:
יְ כַ וֵ ּן ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ ַּב ּמוֹ עֵ ד ,וְ כָ ל ְּכבָ ִׁשין ׁ ֶש ּ
רע"ב ) -י( ולמרפסת  -הילוך שלפני עליה
שבני העליה הולכין בו ויורדים דרך סולם
לחצר :ושפין את הסדקין  -גגות שאינן
משופעין טוחין אותן בטיט .וכשיש סדקים
בטחיית הטיט הדלף יורד בבית ואיכא

פסידא .שפין ,טחין :מעגילה  -עץ עגול שבו
מחליקין הגגות :במחלצים  -כלי אומנות של
ברזל רחבה כעין כף ולה בית יד :הציר -
רגל הדלת הסובבת בתוך חור האסקופה
התחתונה של פתח :צינור  -החור
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שבאסקופה :והקורה  -קורת הבית ממש,
שנשברה אפילו קודם יום טוב :ובלבד שלא
יכוין מלאכתו במועד  -שלא יאמר אמתין
עד המועד שאין לי מלאכה אחרת ואעשה

גמרא

את זאת :כבשים  -כגון דגים וירקות וכיוצא
בהן שכובשין במלח וחומץ :שיכול לאכלן
במועד  -שיהו נכבשין מהר וראויין לאכול
מיד:

– מועד קטן דף ו' ע"ב

צדין את האישות :מאי אישות אמר רב יהודה בריה שאין לה עינים אמר
רבא בר ישמעאל ואיתימא רב יימר בר שלמיא מאי קרא כמו שבלול תמס
יהלך נפל אשת בל חזו שמש תנו רבנן צדין את האישות ואת העכברים
משדה הלבן ומשדה האילן כדרכו ומחריבין חורי נמלים כיצד מחריבין רבן
שמעון בן גמליאל אומר מביא עפר מחור זה ונותן לתוך חור זה והן חונקין
זה את זה אמר רב יימר בר שלמיא משמיה דאביי והוא דקאי בתרי עברי
נהרא והוא דליכא גשרא והוא דליכא גמלא והוא דליכא מצרא עד כמה
עד פרסה :רבי יהודה אומר משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא
כדרכו :תנו רבנן כיצד כדרכו חופר גומא ותולה בה מצודה כיצד שלא
כדרכו נועץ שפוד ומכה בקורדום ומרדה האדמה מתחתיה תניא )רבי
שמעון בן אלעזר( ]ר"א ב"י[ אומר כשאמרו משדה לבן שלא כדרכו לא
אמרו אלא בשדה לבן הסמוכה לעיר אבל בשדה לבן הסמוכה לשדה
האילן אפילו כדרכו שמא יצאו משדה הלבן ויחריבו את האילנות:
רש"י על הגמרא
בריה שאין לה עינים  -וחופר בקרקע :מאי
קרא  -דאישות בריה שאין לה עינים :דכתיב
כמו שבלול תמס יהלך  -שבלול שקורין
ליצו"ן ,תמס יהלך כלומר כשיוצא חוץ
מנרתיקו רירות נופלות ממנו ,עד שהוא
נימוח ומת ,תמס כמו ונמס :נפל אשת בל
חזו שמש  -כלומר כך אישות נופלות פתאום
לארץ ומתים ,דלא חזו :וחונקין זו את זו -
מפני שמריחין את העפר ,ואין מכירין באותו
עפר :והוא דקאי בתרי עברי נהרא  -דכיון
דאיכא הפסק מים בין הני תרתי חורי נמלים
אין מכירים הני בעפר דהני :גישרא  -גשר:

גמלא  -שאין לו גשר אלא מנסר אחד:
ומצרא  -עדיין קטן מגמלא ,אין יכול להלך
עליו אלא כשקושרים חבל אחד משני עברי
הנהר בשתי יתידות ,ואוחזין בו ,והולכין על
אותו גשר צר ,אבל אי איכא חד מהן מכירין
הני בחורי דהני :עד כמה  -מרוחקין הני
תרי חורי נמלים ,דכי איכא נהרא בינייהו
וליכא גישרא ,דאין מכירין הני בחורי דהני:
עד פרסה  -אי ליכא פרסה בינייהו ,אף על
גב דאיכא נהרא וליכא מעבר מכירין הני
בחורי דהני :נועץ שפוד  -במקום שהן מצוין,
ומרדה האדמה ,וממעך אותן:
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זוהר

– וילך דף רפא' ע"א

יה ,וְ לָ א ִא ְת ַּכוָ ּ ון
אר ּ
הודהּ ,ובוֹ זַי יֵקָ לּ ּוַ ,מאן ְ ּדלָ א י ַָדע ְלאוֹ ִקיר ְל ָמ ֵ
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
יה ְ ּד ַר ִּבי
ימנָא קַ ּ ֵמ ּ
ְּבאָ ֵמןּ ְ ,ד ָתנֵינָן ּגָ דוֹ ל הָ עוֹ נֶה אָ ֵמן יוֹ ֵתר ִמן הַ ּ ְמבָ ֵרך .וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ִׁש ְמעוֹ ןְּ ,דאָ ֵמןָ ,מ ִׁש ְ
יתא )דא
ומ ּ ַמ ְל ָּכא ְל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ועא ְל ַמ ְל ָּכאִ ּ ,
יך ִּב ְרכָ אן ִמ ּ ַמבּ ּ ָ
נו"ן.
יפין ְ ּד ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרֵ ,מאָ לֶ "ף ְל ֵמ"םִ ּ ,
ובאַ ְתוָ ון גְּ ִל ִ
כנסת ישראל(ְ ּ .
ומ ּ ֵמ"ם ְל ּ
נוןִ ,מ ּ ַת ּ ָמן נַגְ ִ ּדין )דף רפ"ה ע"ב( וְ נ ְָפ ִקין ִּב ְרכָ אן ְל ִע ָּלאֵ י
טו ִּב ְרכָ אן ְל ּ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ָמ ּ
יותא ְ ּד ִב ְרכָ ןְּ ,דאַ ּ ִפיק
יו ִמ ּ ׁ ַש ִק ּ ָ
וְ ַת ּ ָתאֵ יִ ּ ,
ומ ְת ּ ַפ ּ ְׁשטֵ י ְּבכ ָֹּלא .וְ קָ לָ א נ ִָפיק ִא ְת ׁ ַש ְק ּ
ישא:
ּ ְפלַ נְ יָא ַעבְ ָ ּדא ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
יהו ְּכ ָמה ְ ּד ִאצְ ְט ִריךְ,
וְ כַ ד יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ַת ּ ָתאְ ,מ ׁ ַש ּ ְמ ִרין ְלאָ ָתבָ א אָ ֵמןְ ,לכַ וְ ּ ונָא ִל ַּביְ ּ
הו
יה ְל ֵע ָּ
ַּכ ָמה ּ ִפ ְת ִחין ְ ּד ִב ְר ָּכאן ּ ְפ ִתיחָ ן לֵ ּ
ילאַּ ,כ ָמה ָטבָ אן ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין ְּבכֻ ְ ּל ּ
הו
הו ְליִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּדגַ ְר ִמין הַ אי .אֲ גָ ר ְל ּ
דו ְּבכ ָֹּלאַ .מאי אֲגָ ר ְל ּ
ָע ְל ִמיןַּ ,כ ָמה חֵ ּ
הו )לישראל(,
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתיְּ .ב ָע ְל ָמא ֵ ּדין ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ָע ִ
ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדיןְ ּ ,
אקין ְל ּ
חו
ומצַ ָּלן צְ לוֹ ָתא קַ ּ ֵמי ָמ ֵ
ְּ
הו ָע ְל ִמין) ,ישעיה כו( ּ ִפ ְת ּ
אריהוֹ ן ,קָ לָ א ַמ ְכ ְרזָא ְּבכֻ ְ ּל ּ
ֱמונִ ים אַ ל ִּת ְק ֵרי
חו
אֱמונִ ים ,אֶ ָּלא א ֵ
ּ
ְׁש ָע ִרים וְ יָבוֹ א ּגוֹ י צַ ִ ּדיק ׁשוֹ ֵמר א ּ
ֲמנִ יםִ ּ .פ ְת ּ
ְ
חו ְׁש ָע ִרים,
הו ּ ַת ְר ִעין ְ ּד ִב ְר ָּכאןַּ ,כך הַ ְׁש ּ ָתא ּ ִפ ְת ּ
ְׁש ָע ִריםְּ ,כ ָמה ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל ּ ַפ ְת ִחין ְל ּ
הו:
ינון ְ ּד ָע ִ
אקין ְל ּ
וְ ִת ְתקַ ֵּבל צְ לוֹ ְתהוֹ ן ֵמ ִא ּ ּ
יהוּ ְ .דכַ ד יִ ּפ ּוק ַּבר נ ָׁש ֵמהַ אי
הַ אי ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדיןְּ ,ב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ַמאי אַ גְ ַריְ ּ
ָע ְל ָמאְּ ,דהֲ וָ ה ׁשוֹ ֵמר ְלאָ ָתבָ א אָ ֵמןַ .מאי ׁשוֹ ֵמרְּ .כלוֹ ַמר ,נ ִָטיר הַ ִהיא ְּב ָרכָ ה
יה ְלאָ ָתבָ א אָ ֵמןְּ ,כ ָמה ְ ּד ִאצְ ְט ִר ְ
יה
יך .נִ ְׁש ָמ ֵת ּ
ומחַ ּ ֶכה לֵ ּ
הוא ִ ּד ְמבָ ֵר ְךְ ּ ,
ְ ּדאָ ַמר הַ ּ
יהו הֲ וָ ה ּ ָפ ַתח ּ ַת ְר ִעין ָּכל
חו ְׁש ָע ִרים קַ ּ ֵמ ּ
ומ ְכ ְרזֵי קַ ּ ֵמ ּ
סַ ְ ּלקָ א ּ ַ
יהְּ ,כ ָמה ְ ּד ִא ּ
יהִ ּ ,פ ְת ּ
אֱמונִ ים:
יוֹ ָמאַּ ,כד ֲהוָ ה ׁשוֹ ֵמר
ּ
מוהָ
הודהַ ,מאי אָ ֵמן .אָ ַמר ִר ִּבי אַ ָּבא ,הָ א ּ ְ
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ י אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
אוק ּ
הוא ַנחֲלָ א ְ ּדנָגִ יד ,אָ ֵמן ִא ְק ֵריּ ִ ,ד ְכ ִּתיב) ,משלי ח(
כּ ָֹּלא ,אָ ֵמן ִא ְק ֵרי ַמבּ ּ ָ
ועא ְ ּדהַ ּ
הוא ַנחֲלָ א
הו הַ ּ
יומא ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
וָ אֶ ְהיֶה אֶ צְ לוֹ אָ מוֹ ן ,אַ ל ִּת ְק ֵרי אָ מוֹ ן ,אֶ ָּלא אָ ֵמןִ .ק ּ ּ ָ
)ס"א טלא( ְּדנָגִ יד וְ נ ִָפיק ,אָ ֵמן ִא ְק ֵריְּ .ד ַתנְ יָא) ,תהלים קו( ִמן הָ עוֹ לָ ם וְ ַעד
ילא,
אוף הָ כָ א אָ ֵמן וְ אָ ֵמן ,אָ ֵמן ִ ּד ְל ֵע ָּ
הָ עוֹ לָ ם ,עוֹ לָ ם ִ ּד ְל ֵע ָּ
ילא ,עוֹ לָ ם ִ ּד ְל ַת ּ ָתאּ .
ינון אַ ְתוָ ון:
הו ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
אָ ֵמן ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא .אָ ֵמן ִק ּ ָ
ימנָא אָ ֵמן ְּב ִא ּ ּ
יומא ְ ּדכֻ ְ ּל ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ו'
)יז( נוטל אדם ידיו שחרית ומתנה עליהן כל היום ואינו צריך ליטול את ידיו לכל
אכילה ואכילה והוא שלא יסיח דעתו מהן אבל אם הסיח דעתו מהן צריך ליטול ידיו
בכל עת שצריך נטילה:
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)יח( אדם את ידיו במפה ואוכל בהן פת או דבר שטיבולו במשקה אע"פ שלא נטל ידיו
המאכיל לאחרים אינו צריך נטילת ידים והאוכל צריך נטילת ידים אע"פ שאחר נותן
לתוך פיו ואינו נוגע במאכל והוא הדין לאוכל במגריפה שצריך נטילת ידים:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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