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חק לישראל – פרשת נצבים יום ב'
תורה -

דברים פרק כט'

נו ְּבקֶ ֶרב
נו ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וְ אֵ ת ׁ ֶ
)טו( ִּכי אַ ּ ֶתם יְ ַד ְע ּ ֶתם אֵ ת אֲ ׁ ֶשר י ׁ ַ
אֲשר ָעבַ ְר ּ
ָשבְ ּ
ֲשר
נו ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם וְ אֵ ת א ׁ ֶ
תם) :טו( ִּכי אַ ּ ֶתם יְ ַד ְע ּ ֶתם אֵ ת ׁ ֶ
אֲשר עֲ בַ ְר ּ ֶ
הַ ּגוֹ יִ ם ׁ ֶ
אֲשר יָ ׁ ַש ְב ּ
נו ְ ּבקֶ ֶרב הַ ּגוֹ יִ ם ֲא ׁ ֶשר עֲ בַ ְר ּ ֶתם:
ָעבַ ְר ּ

ית ְבנָא ְּבאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם וְ יָת ִ ּדי עֲ בַ ְרנָא
אֲרי אַ ּתוּן יְ ַד ְע ּתוּן יָת ִ ּד ֵ
)טו( ֵ

ְּבגוֹ ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי עֲ בַ ְר ּתוּן:
)טז(

אֲשר ִע ּ ָמהֶ ם:
קוצֵ יהֶ ם וְ אֵ ת גִּ ּ ֻללֵ יהֶ ם עֵ ץ וָ אֶ בֶ ן ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב ׁ ֶ
או אֶ ת ִׁש ּ ּ
וַ ִּת ְר ּ

קוצֵ יהֶ ם וְ אֵ ת גִּ ּלֻ לֵ יהֶ ם ֵעץ וָ אֶ בֶ ן ּ ֶכסֶ ף וְ זָ הָ ב אֲ ׁ ֶשר ִע ּ ָמהֶ ם:
או אֶ ת ִׁש ּ ּ
וַ ִּת ְר ּ

)טז(

)טז( וַ ֲחזֵתוּן יָת ִׁש ּקוּצֵ יהוֹ ן

וְ יָת ַטעֲ וָ ְתהוֹ ן אָ ָעא וְ אַ ְבנָא ַּכ ְס ּ ָפא וְ ַדהֲ בָ א ִ ּדי ִע ּ ְמהוֹ ן:

יש אוֹ ִא ּ ׁ ָשה אוֹ ִמ ְׁש ּ ָפחָ ה אוֹ ׁ ֵשבֶ ט אֲ ׁ ֶשר ְלבָ בוֹ פֹ נֶה הַ ּיוֹ ם ֵמ ִעם
)יז( ּ ֶפן י ֵׁש ָּבכֶ ם ִא ׁ
ינו לָ לֶ כֶ ת לַ עֲ ֹב ד אֶ ת אֱ לֹהֵ י הַ ּגוֹ יִ ם הָ הֵ ם ּ ֶפן י ֵׁש ָּבכֶ ם ׁש ֶֹר ׁש ּפ ֶֹרה
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
יש אוֹ ִא ּ ׁ ָשה אוֹ ִמ ְׁש ּפָ חָ ה אוֹ ׁ ֵשבֶ ט ֲא ׁ ֶשר ְלבָ בוֹ פֹ נֶה הַ ּיוֹ ם
ֹאש וְ לַ עֲ נָה) :יז( ּפֶ ן י ֵׁש ָּבכֶ ם ִא ׁ
ר ׁ
ֹאש
ינו לָ לֶ כֶ ת לַ עֲ בֹד אֶ ת ֱאלֹהֵ י הַ ּגוֹ יִ ם הָ הֵ ם ּפֶ ן י ֵׁש ָּבכֶ ם ׁש ֶֹר ׁש ּפ ֶֹרה ר ׁ
ֵמ ִעם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
יל ָמא ִאית ְּבכוֹ ן גְּ בַ ר אוֹ ִא ְּת ָתא אוֹ ז ְַר ִעית אוֹ ִׁש ְב ָטא ִ ּדי ִל ּ ֵב ּה ּ ָפנֵי יוֹ ָמא ֵדין ִמ ַ ּדחַ ְל ּ ָתא ַ ּדיְ ָי
וְ לַ עֲ נָה) :יז( ִ ּד ְ
יל ָמא ִאית ְּבכוֹ ן גְּ בַ ר ְמהַ ְרהַ ר חֶ ְט ִאין אוֹ זָדוֹ ן:
אֱלָ הָ נָא ְל ֵמהַ ְך ְל ִמ ְפלַ ח יָת ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא הָ ִא ּנוּן ִ ּד ְ

)יח( וְ הָ יָה ְּב ׁ ָש ְמעוֹ אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הָ אָ לָ ה הַ זֹּאת וְ ִה ְת ָּב ֵר ְך ִּב ְלבָ בוֹ לֵ אמֹר ׁ ָשלוֹ ם יִ ְהיֶה
רות ִל ִּבי אֵ לֵ ְך ְל ַמ ַען ְספוֹ ת הָ ָרוָ ה אֶ ת הַ ְּצ ֵמאָ ה) :יח( וְ הָ יָה ְ ּב ׁ ָש ְמעוֹ אֶ ת
ִ ּלי ִּכי ִּב ְׁש ִר ּ

רות ִל ִ ּבי אֵ לֵ ְך ְל ַמ ַען
ִ ּד ְב ֵרי הָ אָ לָ ה הַ זֹּאת וְ ִה ְת ָּב ֵר ְך ִ ּב ְלבָ בוֹ לֵ אמֹר ׁ ָשלוֹ ם יִ ְהיֶה ִ ּלי ִּכי ִ ּב ְׁש ִר ּ
ימר ְׁשלָ ָמא יְ הֵ י
מאָ ה) :יח( וִ יהֵ י ְּב ִמ ְׁש ְמ ֵע ּה יָת ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי מוֹ ָמ ָתא הָ ָדא וִ יחַ ׁ ַשב ְּב ִל ּ ֵב ּה ְל ֵמ ַ
ְספוֹ ת הָ ָרוָ ה אֶ ת הַ ְּצ ֵ
אֲרי ְּבהַ ְרהוֹ ר ִל ִּבי אֲ נָא אָ זֵיל ְּב ִדיל ְלאוֹ סָ פָ א לֵ ּה חֶ ְטאֵ י ׁ ָשלו ָּתא ַעל זְ ָדנו ָּתא:
ִלי ֵ

רש"י
)טו( כי אתם ידעתם וגו' ותראו את
שקוציהם  -לפי שראיתם העבודת כוכבים
ושמא השיא לב אחד מכם אותו ללכת
אחריהם:
)טז( ותראו את שקוציהם  -על שם שהיו
מאוסים כשקצים :גלוליהם  -שהיו מוסרחים
ומאוסין כגלל :עץ ואבן  -אותן של עצים
ושל אבנים ראיתם בגלוי לפי שאין העובדי
כוכבים יראים שמא יגנבו .אבל של כסף וזהב
עמהם בחדרי משכיתם הם לפי שהם יראים
שמא יגנבו:
)יז( פן יש בכם וגו'  -לפיכך אני צריך
להשביעכם :פן יש בכם  -שמא יש בכם:
אשר לבבו פונה היום  -מלקבל עליו הברית:
שרש פרה ראש ולענה  -שרש מגדל עשב
מר כגידין שהם מרים כלומר מפרה ומרבה
רשע בקרבכם:

)יח( והתברך בלבבו  -לשון ברכה יחשוב
בלבו ברכת שלום לעצמו לאמר לא יבואוני
קללות הללו אך שלום יהיה לי :והתברך -
בנדיר"א שוי"א בלע"ז )זיך אליין בענצען .זיך
פאר געבענצט האלטען( כמו והתגלח
והתפלל :בשרירות לבי אלך  -במראות לבי
כמו אשורנו ולא קרוב כלומר מה שלבי רואה
לעשות :למען ספות הרוה  -לפי שאוסיף לו
פורענות על מה שעשה עד הנה בשוגג
והייתי מעביר עליהם וגורם עתה שאצרפם
עם המזיד ואפרע ממנו הכל וכן ת"א בדיל
לאוספא ליה חטאי שלותא על זדנותא
שאוסיף לו אני השגגות על הזדונות :הרוה -
שוגג שהוא עושה כאדם שכור שהוא עושה
שלא מדעת :צמאה  -שהוא עושה מדעת
ובתאוה:
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ב'
נביא

– ישעיה פרק סב' ה'-ח'

תולָ ה יִ ְב ָע ּ ְ
ומשׂ וֹ שׂ חָ ָתן ַעל ַּכ ָּלה יָשִׂ ישׂ ָעלַ יִ ְך
לוך ָּבנָיִ ְך ּ ְ
חור ְּב ּ
)ה( ִּכי יִ ְב ַעל ָּב ּ
ְ
אלֹהָ יִ ך) :ה( ארי כמא דמתיתב עולים עם בתולתא כן יתיתבון בגויכי בניכי וכמא דחדי חתנא עם
ֱ
כלתא יחדי עלך אלהיך:

רוש ִ ַלם ִה ְפקַ ְד ִּתי ׁש ְֹמ ִרים ָּכל הַ ּיוֹ ם וְ כָ ל הַ ַּליְ לָ ה ּ ָת ִמיד לֹא
)ו( ַעל חוֹ מ ַֹתיִ ְך יְ ּ ׁ ָ
מי לָ כֶ ם) :ו( הא על עובדי אבהתך צדיקיא קרתא דירושלם
ֶיח ֱׁש ּו הַ ּ ַמזְ ִּכ ִרים אֶ ת יְ הֹוָ ה אַ ל ֳ ּד ִ
מתקנין נטרין קדמי כל יממא וכל ליליא תדירא לא פסקין מתאמר דכרן טבותיך קדם יי לא פסיק לכון:

רוש ִ ַלם ְּת ִה ָּלה ָּבאָ ֶרץ:
וְ אַ ל ִּת ְּתנ ּו ֳד ִמי לוֹ ַעד יְ כוֹ נֵן וְ ַעד יָשִׂ ים אֶ ת יְ ּ ׁ ָ

)ז(
יפסוק דכרנהון מן קדמוהי עד דיתקן ועד דישוי ית ירושלם תושבחתא בארעא:

)ז( ולא

ובזְ רוֹ ַע עֻ ּזוֹ ִאם אֶ ּ ֵתן אֶ ת ְ ּדגָ נ ְֵך עוֹ ד ַמאֲ כָ ל ְלאֹ יְ בַ יִ ְך וְ ִאם
ימינוֹ ּ ִ
)ח( נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה ִּב ִ
ְ
ת בּ וֹ ) :ח( קים יי בימינה ובדרע תוקפה אם אתן ית
ֲשר יָגַ ַע ְּ
תו ְבנֵי נֵכָ ר ִּתירוֹ ׁ ֵשך א ׁ ֶ
יִ ְׁש ּ ּ
עבוריךעוד מיכל לבעלי דבביך ואם ישתון בני עממיא חמריך דלאית ביה:

רש"י
)ה( כי יבעל וגו'  -ארי כמה דמתיתב עולם
עם בתולתא כן יתייתבין בגוייכי בנייכי:
)ו( על חומותיך ירושלים  -רבותינו דרשוהו
כמשמעו מלאכי' המזכירים את ה' על
חורבנה לבנותה מאי אמרי אתה תקום תרחם
ציון )תהלים קב( כי בחר ה' בציון )תהלים

כתובים

קלב( כדאיתא במסכת מנחות וי"ת חומותיך
אבות הראשונים המגינים עלינו כחומה.
הפקדתי שומרים  -לכתוב ספר זכרונות שלא
ישתכח זכותם מלפני .לא יחשו  -מלהזכיר
זכותם לפני .המזכירים את ה'  -את זכות
האבות .אל דמי לכם  -אל תחרישו:

 -תהילים פרק מה' יז'-יח' מו' א'-ב'

יו בָ נ ָ
ּ ַתחַ ת אֲ ֹב ֶת ָ
ש ִרים ְּבכָ ל הָ אָ ֶרץ:
יתמוֹ ְל ָ ׂ
ֶיך ְּת ִׁש ֵ
יך יִ ְה ּ

)יז(
צדיקיא בנך תמננון לרברביא בכל ארעא:

ָ

)יז( באתר אבהתך יהוין

ָ

דוך ְלעֹלָ ם וָ עֶ ד) :יח( בעידנא ההיא
)יח( אַ זְ ִּכ ָ
ירה ִׁש ְמך ְּבכָ ל ּדֹר וָ דֹר ַעל ּ ֵכן ַע ּ ִמים יְ הוֹ ּ
תימרון נדכר שמך בכל דר ודר מטול היכנא עממיא דמתגירין יהודון שמך לעלם ולעלמי עלמין:

לַ ְמ ַנ ֵ ּצחַ ִלבְ נֵי ק ַֹרח ַעל עֲ לָ מוֹ ת ִׁשיר:

)א (
דאתכסי אבוהון מנהון והנון אשתזבו ואמרו שירתא:

)א( לשבחא על ידיהון דבני קרח ברוח נבואה בזמן

נו ַמחֲסֶ ה וָ עֹז ֶעזְ ָרה ְבצָ רוֹ ת נִ ְמצָ א ְמאֹ ד:
ֱאל ִֹהים לָ ּ

)ב(
סיעתא בעקתא נשתכח לחדא:

)ב( אלהא לנא רוחצנא ועושנא

רש"י
)יז( תחת אבותיך וגו'  -לכל אחד מישראל
אמר:
)יח( אזכירה שמך  -כלפי הקב"ה אמרו
המשורר:

)א( על עלמות  -שם של כלי שיר בדברי
הימים:
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ב'
משנה

 -ביצה פרק ד'

הוא
)א( הַ ּ ֵמ ִביא כַ ֵ ּדי יַיִ ן ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם ,לֹא יְ ִביאֵ ם ַּב ּ ַסל ּובַ ּקֻ ּ ָפה ,אֲ בָ ל ֵמ ִביא ּ
ַעל ְּכ ֵתפוֹ אוֹ ְלפָ נָיו .וְ כֵ ן הַ ּמוֹ ִל ְ
יך אֶ ת הַ ּ ֶתבֶ ן ,לֹא י ְַפ ִׁשיל אֶ ת הַ ּקֻ ּ ָפה לַ אֲחוֹ ָריו,
ילין ַּבעֲ ֵר ַמת הַ ּ ֶתבֶ ן ,אֲ בָ ל לֹא ְב ֵעצִ ים ׁ ֶש ַּב ּמֻ ְקצֶ ה:
ומ ְת ִח ִ
הוא ְביָדוֹ ַ ּ .
אֲבָ ל ְמ ִביאָ ּה ּ
רע"ב ) -א( המביא .ממקום למקום -
בתוך התחום :לא יביאם וכו'  -לתת שלש
וארבע כדות לתוך סל או קופה וישאם,
משום דנראה כמעשה חול לשאת משאות.
ואם אי אפשר לו לשנות מותר :אבל מביא
הוא על כתפו  -אחת או שתים ,דמוכח
דלצורך יום טוב :או לפניו  -בידו :וכן
המוליך את התבן  -להיסק או לבהמה :לא
יפשיל הקופה לאחוריו  -שנראה כדרך חול:
ומתחילין בערמת התבן  -ואף שלא זימנה

מבעוד יום ולא היה רגיל להסיק ממנה,
דלית ליה להאי תנא מוקצה :אבל לא בעצי'
]שבמוקצה[  -רחבה שאחרוי הבתים קרויה
מוקצה על שם שהיא מוקצה לאחרו ואין
נכנסים ויוצאים לה תדיר ,והנך עצים דאיירי
בהו הכא הן קורות גדולות של ארזים
העומדות לבנין ,דמוקצה מחמת חסרון כיס
נינהו שדמיהן יקרים .ובהא אפילו ר' שמעון
דלית ליה מוקצה מודה:

)ב( אֵ ין נוֹ ְט ִלין ֵעצִ ים ִמן הַ ּ ֻס ָּכה ,אֶ ָּלא ִמן הַ ּ ָס ּ ְ
ש ֶדה
יאין ֵעצִ ים ִמן הַ ּ ָ ׂ
מוך לָ ּהְ .מ ִב ִ
ֶהו קַ ְר ּ ֵפףָּ ,כל ׁ ֶש ּ ָס ּ ְ
ִמן הַ ְמכֻ ּנָסִ ּ ,
מוך לָ ִעיר,
ומן הַ ּקַ ְר ּ ֵפף א ֲִפלּ ּו ִמן הַ ְמפֻ זָּר .אֵ יז ּ
הודהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כל ׁ ֶשנִּ ְכנ ִָסין לוֹ בַ ּפוֹ ַתחַ ת ,וַ אֲ ִפלּ ּו ְבתוֹ ךְ
ִ ּד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
חום ׁ ַש ָּבת:
ְּת ּ

רע"ב ) -ב( אין נוטלים עצים מן הסוכה -
אפילו סוכה שאינה של מצוה כגון בפסח או
בעצרת אין נוטלים ממנה עצים ביום טוב,
משום סתירת אהל :אלא מן הסמוך לה -
כגון קנים הזקופים סמוך לדפנות ולא נארגו
עם הדופן דלא בטלי לגבי דופן לפיכך נוטלין
מהן ביום טוב :מביאין עצים  -תלושים :מן
השדה  -שבתוך התחום מן המכונס :מן
הקרפף  -אפילו מן המפוזר .מתניתין
יחידאה היא ואינה הלכה ,אלא הלכתא אין
מביאין עצים אלא מן המכונסים שבקרפף,
ומן השדה לא יביא כלל ואפילו מן המכונסים
דלאו דעתיה עלויהו הואיל ואינן משתמרים

שם ,אבל מן הקרפף שהוא משתמר ומוקף
סביב כשהן מכונסין דעתיה עלויהו :כל
שסמוך לעיר  -ממש .והוא דאית ליה
פותחת מפתח שמשתמר ,דר' יהודה תרתי
בעי סמוך לעיר ופותחת .ומשום דקסבר
סתם קרפיפות יש להם פותחת משום הכי לא
חש להזכירה :ר' יוסי אומר כל שנכנסין לו
בפותחת ואפילו בתוך תחום שבת .כיון דאית
ליה פותחת לא בעינן סמוך ,אלא אפילו
רחוק עד קרוב לסוף תחום שבת .ואם הוא
סמוך לא בעינן פותחת .ובסמוך בלא פותחת
או פותחת בלא סמוך שרי .והלכה כר' יוסי:

)ג( אֵ ין ְמבַ ְ ּק ִעין ֵעצִ ים ,לֹא ִמן הַ ּקוֹ רוֹ ת ,וְ לֹא ִמן הַ ּקוֹ ָרה ׁ ֶשנִּ ְׁש ְּב ָרה ְביוֹ ם טוֹ ב.
הוא
וְ אֵ ין ְמבַ ְ ּק ִעין לֹא בַ ּקַ ְר ּדֹם וְ לֹא בַ ּ ְמגֵ ָרה וְ לֹא בַ ּ ַמ ּגָ ל ,אֶ ָּלא בַ ּקוֹ ִפיץַּ .ביִ ת ׁ ֶש ּ
תום וְ נִפְ חַ ת ,נוֹ טֵ ל ִמ ּ ְמקוֹ ם הַ ּ ְפחָ תַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ,אַ ף ּפוֹ חֵ ת
ָמלֵ א פֵ רוֹ ת ,סָ ּ
ְלכַ ְּת ִח ָּלה וְ נוֹ טֵ ל:
רע"ב ) -ג( אין מבקעין עצים מן הקורות
 הסדורות בארץ כדי שלא יתעקמו,ועומדות לבנין :ולא מבקעים לא בקרדום -

מתניתין חסורי מחסרא והכי קתני ,אבל
מבקעין מן הקורה שנשברה מערב יום טוב.
וכשהן מבקעין אין מבקעין לא בקרדום :ולא
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במגירה  -כעין סכין ארוך מלא פגימות
וקוצצין בו עצים עבים ,וכלי אומן הוא :במגל
 אף הוא כלי אומן ,ונראה כרוצה לעשותמלאכה :אלא בקופיץ  -סתם קופיץ הוא
סכין של קצבים ואינו כלי אומן .ויש מהן שיש
לה שני ראשין ,ראש אחד רחב ונקרא צד
נקבות ,וראש אחד צר ונקרא צד זכרות ,ואין
מבקעין בו אלא בצד זכרות שלו :נוטל
ממקום הפחת  -ולא אמרינן מוקצים מחמת
איסור הן דאין יכול לפתתו ביום טוב ואסח

דעתיה מנייהו ,דבית דתנן במתניתין מיירי
שאינו בנוי בטיט ובסיד ,אלא סידור של
לבנים זו על זו בלא טיט ,והשתא אין
בפחיתתו איסורא דאורייתא הלכך לאו
מוקצין נינהו ,כי היכי דאמרינן גבי טבל דלאו
מוקצה הוא שאם עבר ותקנו מתוקן :אף
פוחת לכתחלה  -דהואיל ואין שם טיט אלא
לבנים סדורין זו על זו לא הוי סותר ושרי
לפחות לכתחלה .ואין הלכה כר' מאיר:

הוא עוֹ ֶ ׂשה כֶ ִלי .וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ין ּ ֶפחָ ִמין ְּביוֹ ם טוֹ ב,
)ד( אֵ ין ּפוֹ ְת ִחין אֶ ת הַ ּנֵרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ּ
אור ִל ְׁש ּ ֵתי
וְ אֵ ין חוֹ ְת ִכין אֶ ת הַ ּ ְפ ִתילָ ה ִל ְׁשנָיִ םַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הודה אוֹ מֵ ר ,חוֹ ְתכָ ּה ָּב ּ
נֵרוֹ ת:
רע"ב ) -ד( אין פוחתין את הנר  -ליטול
אחת מן הביצים של יוצר חרש ולתחוב אגרופו
לתוכה לחקוק נר ,מפני שעושה כלי :ואין
עושין פחמין  -דאינהו נמי כלי נינהו לצורפי
זהב ,ופתיחה נמי כלי היא להדלקה שצריכה
עשיה ותקון :ואין חותכין אותה לשנים  -לפי

שהוא מתקן כלי .ולמעכה ביד מותר :חותכה
באור  -נותן שני ראשי הפתילה בפי שתי
נרות שצריך להדליקן כאחת ,ומדליק באמצע,
דהשתא לא מוכח דלתקוני מנא מכוין אלא
להדלקה בעלמא .והלכה כרבי יהודה:

)ה( אֵ ין ׁשוֹ ְב ִרין אֶ ת הַ חֶ ֶרס ,וְ אֵ ין חוֹ ְת ִכין אֶ ת הַ נְּ יָר ִלצְ לוֹ ת בּ וֹ ָמ ִליחַ  ,וְ אֵ ין
יפין ְׁש ּ ֵתי חָ ִב ּיוֹ ת ִל ְׁש ּפֹת עֲ לֵ יהֶ ן
יריִ ם ,אֲ בָ ל ְמכַ ְּב ִׁשין ,וְ אֵ ין ַמ ִּק ִ
נור וְ ִכ ַ
ּגוֹ ְר ִפין ּ ַת ּ ּ
אֶ ת הַ ְ ּק ֵד ָרה ,וְ אֵ ין סוֹ ְמ ִכין אֶ ת הַ ְ ּק ֵד ָרה בַ ַּב ּקַ ַעת ,וְ כֵ ן ַּב ֶ ּדלֶ ת ,וְ אֵ ין ַמנְ ִהיגִ ין אֶ ת
הַ ְּבהֵ ָמה בַ ּ ַמ ּקֵ ל ְּביוֹ ם טוֹ ב וְ ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ְּב ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר:
רע"ב ) -ה( ואין חותכין את הנייר -
שנותנין בו שמן ,ועומד בפני האש כל זמן
שהשמן בתוכו ,ואינו נשרף :מליח  -דג :אין
גופרין תנור וכירים  -אם נפל לתוכן
מטפולה של תנור ומן הטיח ,אין גורפין
אותן ,דמתקן מנא הוא ואתיא כרבנן דאמרי
מכשירי אוכל נפש אסירי :מכבשין  -משכיבין
את האפר ואת העפר כדי שיהיה חלק :ואם
אי אפשר לו  -לאפות אלא אם כן גרף
מותר :מקיפין  -מקרבין זו אצל זו .כמו אין

מקיפין בריאה :לשפות  -לערוך ולהושיב
עליהם קדירה ,והאור בין שתי החביות .ואסר
לה משום דדמי לבנין] :ואין סומכין[ את
הקדירה בבקעת  -דלא ניתנו עצים אלא
להסקה  -ובקעת ,עצים שנתבקעו :וכן
הדלת  -אין סומכין אותה בבקעת ,דעצים
מוקצים הם אצל כל תשמיש חוץ מן ההסקה:
ואין מנהיגים את הבהמה במקל  -משום
דנראה כמוליכה למכור בשוק:

ומגַ ֵּבב ִמן
יעזֶר אוֹ ֵמר ,נוֹ טֵ ל אָ ָדם ִקיסָ ם ִמ ּ ׁ ֶש ְ ּלפָ נָיו לַ ֲחצֹץ בּ וֹ ִׁש ּנָיוְ ּ ,
)ו( ַר ִּבי א ֱִל ֶ
הוא .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,מגַ ּ ֵבב
מוכָ ן
ומ ְד ִליקֶ ׁ ,ש ָּכל ַמה ּ ׁ ֶש ּ ֶבחָ צֵ ר
הֶ חָ צֵ ר ּ ַ
ּ
ּ
ומ ְד ִליק:
ִמ ּ ׁ ֶש ְ ּלפָ נָיו ּ ַ
רע"ב ) -ו( משלפניו  -ממה שלפניו בבית:
לחצוץ בו שיניו  -ליטול בשר החוצץ בין
שיניו .ומשלפניו לאו דוקא ,דלרבי אליעזר

אף מן החצר נמי מותר ליטול ,דקאמר כל
מה שבחצר מוכן הוא  -והא דנקט משלפניו,
משום רבנן דפליגי דאפילו משלפניו להדליק
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אין ,לחצוץ לא ,דסברי לא ניתנו עצים אלא
להסקה :וחכמים אומרים מגבב משלפניו
ומדליק  -אבל מן החצר לא ,דהואיל וקסמין
דקין הן וטורח לקוששן ולגבבן ,מאתמול לאו
להכי קיימי .ודקאמרת נוטל קיסם לחצוץ בו
שיניו ,אנן אית לן דאף משלפניו לא יטול
אלא להדליק ,דלא ניתנו עצים אלא להסקה.

ובתרתי פליגי .והלכה כחכמים .ואין מותר
לטול קיסם לחצוץ בו שיניו אלא מאבוס של
בהמה ,ולא יחתכנו ויתקננו לכך ,אלא אם כן
היה לח וראוי למאכל בהמה ,שכל דבר
הראוי למאכל בהמה מותר לחתכו בין
ביוםטוב בין בשבת ואין בהם משום תקון
כלי:

אור לֹא ִמן הָ עֵ צִ ים וְ לֹא ִמן הָ אֲבָ נִ ים וְ לֹא ִמן הֶ ָעפָ ר וְ לֹא
יאין אֶ ת הָ ּ
)ז( אֵ ין מוֹ צִ ִ
יעזֶר,
אֱל ֶ
ִמן הַ ּ ַמיִ ם ,וְ אֵ ין ְמלַ ְּבנִ ין אֶ ת הָ ְר ָע ִפים ִלצְ לוֹ ת ָּבהֶ ן .וְ עוֹ ד אָ ַמר ַר ִּבי ִ
יעית ,וְ אוֹ ֵמרִ ,מ ָּכאן אֲנִ י אוֹ כֵ ל ְל ָמחָ ר.
עוֹ ֵמד אָ ָדם ַעל הַ ּמֻ ְקצֶ ה ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ַּב ּ ְׁש ִב ִ
ֹאמרִ ,מ ָּכאן וְ ַעד ָּכאן:
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶשיִ ּ ְר ׁשוֹ ם וְ י ַ
רע"ב ) -ז( אין מוציאין את האור  -משום
דמוליד ודמי למלאכה ,שבורא האש הזה
ביום טוב :מן העפר  -יש קרקע כשחופרין
אותה מוציאה אור ממקףום מחפורת שלה:
ולא מן המים  -נותנין מים בכלי זכוכית
לבנה ונותנו בחמה כשהשמש חם מאד
והזכוכית מוציאה שלהבת ,ומביאם נעורת
ומגיעים בזכוכית והיא בוערת :רעפים  -כלי
חרס חלולים באמצען שמכסים בהן הגגות:
ואין מלבנין  -באור :את הרעפים  -דוקא
ברעפים חדשים ,משום דמשוי ליה מנא
בהיסק זה ,שהן מתחסמין ומתחזקים על ידי

גמרא

האור :ועוד אמר ר' אליעזר  -משום דתני
אחת לקולא גבי מוקצה והדר אמר אחריתי,
קאמר ועוד :עומד אדם על המוקצה -
הצריך הזמנה ,והזמנה מועלת לו :ערב שבת
בשביעית  -שאין מעשר נוהג בה ואין
מחוסר אלא הזמנה .והוא הדין במעושר
ובשאר שני השבוע .אלא אורחא דמלתא
נקט ,דסתם מוקצה לאו מעושר הוא,
דגרוגרות וצימוקים הן סתם מוקצה ,ואין
רגילין לעשר קודם גמר מלאכה :מכאן אני
נוטל למחר  -וסגי בהכי :עד שירשום -
בסימן ,דאין ברירה והלכה כחכמים:

 -ביצה דף לב' ע"א

ואין עושין פחמין פשיטא למאי חזי תני רבי חייא לא נצרכה אלא למוסרן
לאוליירין לבו ביום ובו ביום מי שרי כדאמר רבא להזיע וקודם גזרה הכא
נמי להזיע וקודם גזרה :ואין חותכין את הפתילה לשנים מאי שנא בסכין
דלא דקמתקן מנא באור נמי קא מתקן מנא תני רבי חייא חותכה באור
בפי שתי נרות אמר רב נתן בר אבא אמר רב מוחטין את הפתילה ביום
טוב מאי מוחטין אמר רב חנינא בר שלמיא )משמיה דרב( לעדויי חושכא
תני בר קפרא ששה דברים נאמרו בפתילה שלשה להחמיר ושלשה להקל
להחמיר אין גודלין אותה לכתחלה ביום טוב ואין מהבהבין אותה באור
ואין חותכין אותה לשנים להקל ממעכה ביד ושורה בשמן וחותכה באור
בפי שתי נרות ואמר רב נתן בר אבא אמר רב עתירי בבל יורדי גיהנם הם
כי הא דשבתאי בר מרינוס אקלע לבבל בעא מנייהו עסקא ולא יהבו ליה
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מזוני מיזן נמי לא זינוהו אמר הני מערב רב קא אתו דכתיב ונתן לך
רחמים ורחמך כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם
אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם
אבינו ואמר רב נתן בר אבא אמר רב כל המצפה על שלחן אחרים עולם
חשך בעדו שנאמר נודד הוא ללחם איה ידע כי נכון בידו יום חשך רב
חסדא אמר אף חייו אינן חיים תנו רבנן שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן
המצפה לשלחן חבירו ומי שאשתו מושלת עליו ומי שיסורין מושלין בגופו
ויש אומרים אף מי שאין לו אלא חלוק אחד ותנא קמא אפשר דמעיין
במניה:
רש"י על הגמרא
לאוליירין  -מחמי חמין ומרחצאות ,ואף על
גב דלצורך יום טוב הן עושין :מי שרי -
להחם ,והלא גזרו על הרחיצה במסכת שבת
)מ ,א( ואפילו הוחמו מבעוד יום ,וכל שכן
להחם חמין לא הותר מעולם :להזיע -
מכניס הפחמים לתוכו ,ובני אדם נכנסין
ומזיעין ,וקודם שגזרו על הזיעה נשנת משנה
זו :דקמתקן מנא  -אחת היתה ,ועושה אותה
שתים :בפי שתי נרות  -נותן שני ראשיה
בתוך שתי נרות ,אם צריך להדליקן כאחת,
ומדליק באמצע ,דלא מוכח דלתקוני מנא
מכוין ,אלא להדלקה בעלמא :לעדויי חושכא
 כשהיא נעשית בראשה פחם מעבירה:לעדויי  -להסיר :חושכא  -פחם ,המחשיך

אורה :נאמרו בפתילה  -ביום טוב :ממעכה
ביד  -תקון כלאחר יד הוא :יורדי גיהנם הן
 שאינן מרחמים לעשות צדקה :עסקא -סחורה ,להשתכר למחצית שכר :מזוני  -שאל
מהם מזונות מיזן נמי לא זינוהו :ונתן לך
רחמים  -שתרחם על הבריות :כאשר נשבע
לאבותיך  -מי שיש לו רחמים מזרעו של
אבות :בעדו  -כנגדו ,כמו שבת בעדו )איוב
א( כלומר חשך פרוס לפניו ,הכל עליו כחשך:
נכון בידו  -מזומן אצלו :מי שאין לו אלא
חלוק אחד  -אין יכול לכבסו וכנים מצערין
אותו :דמעיין במניה  -מפלה את כליו מן
הכנים:

זוהר– ויקרא דף יח' ע"ב

אריהוֹ ן ,וְ י ְַד ִעין ְל ַת ְ ּקנָא
עותא ְלקָ ֵמי ָמ ֵ
חולָ קֵ יהוֹ ן ְ ּדצַ ִ ּדיקַ ּיָיאּ ְ ,די ְַד ִעין ְלכַ וְ ּ ונָא ְר ּ ָ
ּ
ָע ְל ָמא ְּבהַ אי יוֹ ָמאְּ ,בקָ ל ׁשוֹ פָ ָרא .וְ ַעל ָ ּדא ְּכ ִתיב) ,תהלים פט( אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם יוֹ ְד ֵעי
רועה .יוֹ ְד ֵעי ,וְ לָ א ּתוֹ ְק ֵעי:
ְת ּ ָ
ְּבהַ אי יוֹ ָמאָּ ,ב ֵעי ַע ּ ָמא ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א ְּב ַּבר נ ָׁש ְׁש ִלים ִמכּ ָֹּלאְּ ,די ַָדע אָ ְרחוֹ י
עותא ְּבהַ אי יוֹ ָמא.
יהו ָּב ּ ָ
ְּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ישאּ ְ ,די ַָדע ִּביקָ ָרא ְ ּד ַמ ְל ָּכאּ ְ ,דיִ ְב ֵעי ָעלַ יְ ּ
עותא,
הו ָע ְל ִמיןְּ ,בכַ וָ ונָה ְ ּד ִל ָּבאְּ ,בחָ ְכ ְמ ָתאִּ ,ב ְר ּ ָ
ְּ
ולזִ ְמנָא קָ ל ׁשוֹ פָ ָרא ְּבכֻ ְ ּל ּ
ינון ִ ּד ְׁש ִליחָ א ִ ּד ְלהוֹ ן
ימוְּ .בגִ ין ְ ּדיִ ְס ּ ָתלַ ק ִ ּדינָא ַעל יְ דוֹ י ִמן ָע ְל ָמא .וַ וי ְל ִא ּ ּ
ִּב ְׁש ִל ּ
ֵיה.
לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ תְּ ,דהָ א חוֹ בֵ י ָע ְל ָמא )עמא( אַ ְתיָין ְלאַ ְד ְּכ ָרא ְּבגִ ינ ּ
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חק לישראל – פרשת נצבים יום ב'
הוא ְׁש ִליחָ א ְ ּדכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל,
הֲדא
ָ
הוא ִד ְכ ִתיבִ ,אם הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ יֶחטָ אּ ְ ,ד ּ
ּ
יהו:
הואְּ ,בגִ ין ְ ּד ִדינָא ׁ ַש ְריָא ָעלַ יְ ּ
ְלאַ ְׁש ַמת הָ ָעם ּ
ינון ַע ּ ָמאּ ְ ,דכָ ל ִ ּדינִ ין ִמ ְס ּ ַת ְ ּל ִקין
הוא ז ַָּכאָ ה ְּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת ,ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
וכַ ד ְׁש ִליחָ א ּ
יה ִמ ְת ָּב ְרכָ אן ִע ָּלאֵ י וְ ַת ּ ָתאֵ י:
יהָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ַּכ ֲהנָאּ ְ ,ד ָעלֵ ּ
יהו ַעל יְ ֵד ּ
ִמ ּנַיְ ּ
יה,
פולחָ נָאַּ ,ב ְד ִקין אֲבַ ְת ֵר ּ
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,וְ ַעל ָ ּדא ,כּ ֹהֵ ן וְ לֵ וִ י ַעד לָ א יִ ְס ַּלק ְל ּ ְ
ידן
פולחָ נָא ,וְ כֵ ן ְּבסַ נְ הֶ ְד ִרין ְל ֵמ ָ
וְ י ְַד ִעין אָ ְרחוֹ י וְ עוֹ בָ דוֹ י ,וְ ִאי לָ א ,לָ א סָ ִליק ְל ּ ְ
ִּדינָא:
חומ ָרא ְ ּד ַמ ְק ְ ּד ׁ ָשא .וְ ִאי לָ א ,לָ א סָ ִליק
וְ ִאי ִא ְׁש ְּתכַ ח ַּכ ְדקָ א יֵאוֹ ת ,יָהֲ ִבין ָעלֵ יהּ ּ ְ
ָ
ָ
יש
אוריך ְל ִא ׁ
תומיך וְ ּ ֶ
וללֵ וִ י אָ ַמר ּ ּ ּ ֶ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,דברים לג( ּ ְ
פולחָ נָאֲ .ה ָדא
ְל ּ ְ
ּ
ָ
ולחָ נָא .הֱוֵ י אוֹ ֵמר
ול ִמ ְפלַ ח ּפ ּ ְ
תומיםְ ּ ,
ול ּ ִ
אורים ּ ְ
ידךִ .מ ּ ְפנִ י ַמה זָכָ ה )אהרן( ְל ּ ִ
ח ֲִס ֶ
יתיו וְ גוֹ ' .וְ כֵ יוָ ן
ול ִא ּמוֹ לא ְר ִא ִ
ֲשר נִ ִּסיתוֹ וְ גוֹ ' .הָ אוֹ ֵמר ְלאָ ִביו ּ ְ
)דברים לג( א ׁ ֶ
ָ
ימו ְקטוֹ ָרה וְ גוֹ '.
רו ִמ ְׁש ּ ָפטֶ יך ְליַעֲ קֹב וְ גוֹ ' ,יָשִׂ ּ
חו ְּב ִא ֵּלין ַ ּד ְרגִּ יןְּ ,כ ֵדין יוֹ ּ
ְ ּד ִא ְׁש ְּתכָ ּ
ָ
מון כּ ָֹּלא,
רוגְ זָאְ ּ ,
ולז ְַמנָא ְׁשלָ ָמא .וְ כָ ִליל ַעל ִמזְ ְּבחֶ ךְּ ,בגִ ין ְ ּדיִ ְת ַּב ְּס ּ
ְל ׁ ַש ְּככָ א ּ
ְ
הו ָע ְל ִמיןְּ ,כ ֵדין )דברים לג( ָּב ֵרך יְ ָי' חֵ ילוֹ וגוֹ ':
חון ִּב ְרכָ אן ְּבכֻ ְ ּל ּ
וְ יִ ְׁש ּ ַת ְּכ ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ה'
)יא( שלשה בני אדם שבאו משלש חבורות של שלשה שלשה אינן רשאין ליחלק ואם
כבר זימן כל אחד ואחד מהן בחבורה שלו רשאין ליחלק ואינן חייבין בזימון שכבר
זימנו עליהן שלשה שישבו לאכול פת אע"פ שכל אחד ואחד אוכל משלו אינן רשאין
ליחלק:
)יב( שתי חבורות שהיו אוכלין בבית אחד בזמן שמקצתן רואין אלו את אלו מצטרפין
לזימון אחד ואם לאו אלו מזמנין לעצמן ואלו מזמנין לעצמן ואם יש שמש אחד ביניהם
שהוא הולך ומשמש מחבורה זו לחבורה זו מצטרפין לזימון אחד אע"פ שאין מקצת
אלו רואין את אלו והוא שישמעו שתיהן כל דברי המברך בביאור:

ð"òì

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