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חק לישראל – פרשת וילך יום ב'
תורה -

דברים פרק כו'

ֹאמר אֵ לָ יו ְל ֵעינֵי כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ֲחזַק וֶ א ֱָמץ ִּכי אַ ּ ָתה
משה ִליהוֹ ׁ ֻש ַע וַ ּי ֶ
ֶׁ
)ז( וַ יִ ּ ְק ָרא
ֲשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ֹב ָתם לָ ֵתת לָ הֶ ם וְ אַ ּ ָתה
ּ ָתבוֹ א אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ְל ֵעינֵי כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ֲחזַ ק ֶוא ֱָמץ ִּכי
משה ִליהוֹ ׁ ֻש ַע וַ יּ ֶ
ּ ַתנְ ִחילֶ ּנָה אוֹ ָתם) :ז( וַ יִ ּ ְק ָרא ׁ ֶ
אַ ּ ָתה ּ ָתבוֹ א אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה אֶ ל ָהאָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ב ָֹתם לָ ֵתת לָ הֶ ם וְ אַ ּ ָתה ּ ַתנְ ִחילֶ ּנָה
אֲרי אַ ְּת ּ ֵתעוּל ִעם ַע ּ ָמא הָ ֵדין
ֹשה ִליהוֹ ׁ ֻש ַע וַ אֲ ַמר לֵ ּה ְל ֵעינֵי כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּתקַ ף וְ אַ ִ ּלים ֵ
אוֹ ָתם) :ז( ו ְּק ָרא מ ׁ ֶ
ְלאַ ְר ָעא ִ ּדי קַ יִ ּים יְ ָי לַ אֲ בָ הָ ְתהוֹ ן ְל ִמ ּ ַתן ְלהוֹ ן וְ אַ ְּת ּ ַת ְח ְסנִ ּנ ַּה י ְָתהוֹ ן:

הוא הַ הֹלֵ ְך ְלפָ נ ָ
ירא
הוא יִ ְהיֶה ִע ּ ָמ ְך לֹא י ְַר ּ ְפ ָך וְ לֹא י ַַעזְ בֶ ָּך לֹא ִת ָ
ֶיך ּ
)ח( וַ יהֹוָ ה ּ
ָ
ְ
ָ
ְ
וְ לֹא ֵ
ירא
יַעזְ בֶ ָּך לֹא ִת ָ
הוא יִ ְהיֶה ִע ּ ָמך לֹא יַ ְר ּ ְפך וְ לֹא ַ
הוא הַ הֹלֵ ך ְלפָ נֶיך ּ
תחָ ת) :ח( וַ יהֹוָ ה ּ

וְ לֹא ֵתחָ ת:

ימ ֵר ּה יְ הֵ י ְבסַ ְע ָ ּד ְך לָ א יִ ְׁש ְּב ִק ּנ ְָך וְ לָ א י ְַרחֵ ִק ּנ ְָך לָ א ִת ְדחַ ל וְ לָ א ִת ְּתבַ ר:
קֳד ָמ ְך ֵמ ְ
)ח( וַ יְ ָי הוּא ִ ּד ְמ ַד ַּבר ָ

משה אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת וַ יִ ּ ְּתנ ָּה אֶ ל הַ כּ ֹהֲ נִ ים ְּבנֵי לֵ וִ י הַ ּנֹשְׂ ִאים אֶ ת
ֶׁ
)ט( וַ יִ ּ ְכ ּתֹב
משה אֶ ת הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת וַ יִ ּ ְּתנ ָּה
ֶׁ
אֲ רוֹ ן ְ ּב ִרית יְ הֹוָ ה וְ אֶ ל ּ ָכל זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ט( וַ יִ ּ ְכ ּתֹב
אֶ ל הַ כּ ֹהֲ נִ ים ְּבנֵי לֵ וִ י הַ ּנֹשְׂ ִאים אֶ ת אֲ רוֹ ן ְּב ִרית יְ הֹוָ ה וְ אֶ ל ָּכל זִ ְקנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

ֹשה יָת
)ט( ו ְּכ ַתב מ ׁ ֶ

אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא וִ יהָ בַ ּה ְלכָ הֲ ַנ ּיָא ְּבנֵי לֵ וִ י ְ ּדנ ְָט ִלין יָת אֲרוֹ ן ְקי ָָמא ַדיְ ָי ו ְּלכָ ל סָ בֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל:

משה אוֹ ָתם לֵ אמֹר ִמ ּקֵ ץ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ְּבמֹעֵ ד ְׁשנַת הַ ּ ְׁש ִמ ּ ָטה ְּבחַ ג
ֶׁ
)י( וַ יְ צַ ו
משה אוֹ ָתם לֵ אמֹר ִמ ּקֵ ץ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים ְ ּבמ ֵֹעד ְׁשנַת הַ ּ ְׁש ִמ ּ ָטה ְ ּבחַ ג הַ ּסֻ כּ וֹ ת:
סכּ וֹ ת) :י( וַ יְ צַ ו ׁ ֶ
הַ ּ ֻ
ימר ִמ ּסוֹ ף ְׁשבַ ע ְׁשנִ ין ִּבזְ ַמן ׁ ַש ּ ָתא ִד ְׁש ִמ ְּט ָתא ְּבחַ ּגָ א ִד ְמ ַט ַּל ּיָא:
ֹשה י ְָתהוֹ ן ְל ֵמ ָ
)י( וּפַ ִ ּקיד מ ׁ ֶ

רש"י
)ז( כי אתה תבוא את העם הזה  -ארי את
תיעול עם עמא הדין משה אמר ליהושע
זקנים שבדור יהיו עמך הכל לפי דעתן ועצתן
אבל הקב"ה אמר ליהושע כי אתה תביא את
בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם
תביא על כרחם הכל תלוי בך טול מקל והך
על קדקדן דבר אחד לדור ולא שני דברים
לדור:

נביא

)ט( ויכתוב משה וגו' ויתנה  -כשנגמרה
כולה נתנה לבני שבטו:
)י( מקץ שבע שנים  -בשנה ראשונה של
שמטה שהיא השנה השמינית ולמה קורא
אותה שנת השמטה שעדיין שביעית נוהגת
בה בקציר של שביעית היוצא למוצאי
שביעית:

– הושע פרק יד' ז'-י'

יהי כַ ּזַיִ ת הוֹ דוֹ וְ ֵריחַ לוֹ ַּכ ְ ּלבָ נוֹ ן:
כו יוֹ נְ קוֹ ָתיו וִ ִ
י ְֵל ּ

)ז(
קודשא זיוהון וריחהון כריח קטורת בוסמיא:

)ז( יסגון בנין ובנן ויהי כזיו מנרת

כיֵין ְלבָ נוֹ ן) :ח( יתכנשון מביני
חו כַ ּגָ פֶ ן זִ כְ רוֹ ְּ
)ח( י ׁ ֻ
יו ָדגָ ן וְ יִ ְפ ְר ּ
בו י ְֹׁשבֵ י ְבצִ לּ וֹ יְ חַ ּ ּ
ָש ּ
גלותהון יתבון בטלל משיחהון ויחון מתיא ויסגי טובא בארעא יהי דכרן טבותהון עליל ולא פסיק
כדוכרן יבבות חצוצרתא על חמר עתיק דמתנסך בבית מקדשא:

נו אֲ נִ י ִּכ ְברוֹ ׁש ַרעֲ נָן ִמ ּ ֶמנִּ י
יתי וַ אֲ ׁש ּ ֶ
)ט( אֶ ְפ ַריִ ם ַמה ִ ּלי עוֹ ד לָ עֲ צַ ִּבים אֲ נִ י ָענִ ִ
ור ּ ּ
מצָ א) :ט( יימרון דבית ישראל מה לנא עוד למפלח לטעותא אנא במימרי אקביל צלותהון
ּ ֶפ ְריְ ָך נִ ְ
דישראל וארחים עלוהי אנא במימרי אעבדיניה כבירון שפירן דמן קדמי סליח לתיובתהון משתכחא:
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חק לישראל – פרשת וילך יום ב'
כו בָ ם
)י( ִמי חָ כָ ם וְ יָבֵ ן אֵ ֶּלה נָבוֹ ן וְ י ֵָד ֵעם ִּכי יְ ׁ ָש ִרים ַ ּד ְרכֵ י יְ הֹוָ ה וְ צַ ִ ּד ִקים ֵי ְל ּ
ּ ְׁ
לו בָ ם) :י( מן חכים דיסבר אלין סוכלתן וידעינון ארי תקנן אורחתא דיי וצדיקיא
ופש ִעים יִ ָּכ ְׁש ּ
דהליכו בה יחון בהון בחיי עלמא ורשיעיא יתמסרון לגיהנם על דלא הליכו בהון:

רש"י
)ז( ילכו יונקותיו  -יסגון בנין ובנן ויהי כזית
מנרתא דקודשא זיוהון וריחהון כריח קטרת
בוסמיא .כלבנון  -כבית מקדשא:
)ח( ישובו יושבי בצלו  -אותן שהיו כבר
יושבים בצל הלבנון שדימה בו ישראל ובית
המקדש ועכשיו גלו מעמו ישובו אליו .זכרו
כיין לבנון  -כדוכרן יבבות חצוצרתא דעל
חמר עתיק דמתנסך בבית מקדשא שהיו
תוקעין בחצוצרות על הנסכים כשהלוים
אומרים בשיר:

כתובים

)ט( אפרים  -יאמר מה לי עוד ללכת אחרי
העצבים וישובו מעכו"ם אני אענהו מצרתו.
ואשורנו  -אראה בעניו .אני כברוש רענן -
אני לו נכפף להיות אוחז ידו בי כברוש רענן
הנכפף לארץ שאדם אוחז בענפיו כלומר
אהיה מצוי לו .ממני פריך נמצא  -והלא אני
הוא שכל טובתך מאתי באה:
)י( מי חכם  -בכם .ויבן אלה  -מי חכם
בכם ויתבונן לתת לב לכל אלה וישוב אלי.
ופושעים יכשלו בם  -בשבילם על שלא
הלכו בהן כן תרגם יונתן:

 -תהילים פרק מו' ג'-ו'

ובמוֹ ט הָ ִרים ְּבלֵ ב י ּ ִַמים:
ירא ְּבהָ ִמיר אָ ֶרץ ּ ְ
ַעל ּ ֵכן לֹא נִ ָ

)ג(
בעדן דאשתלחיפו אבהן מן ארעא כד מתמוטטין טוריא בפלגוס דימא רבא:

ימיו יִ ְרעֲ ׁש ּו הָ ִרים ְּבגַ אֲ וָ תוֹ סֶ לָ ה:
רו ֵמ ָ
י
ֶהֱמו י ְֶח ְמ ּ
ּ

)ד(
עפרהון מתרגפין טוריא בגיותנותך לעלמין:

)ד( מתרגשין מטשטשין מוהי מן

חו ִעיר ֱאל ִֹהים ְקד ֹׁש ִמ ְׁש ְּכנֵי ֶע ְליוֹ ן:
נָהָ ר ּ ְפלָ גָ יו יְ ַ ׂש ּ ְמ ּ

)ה(
אתין ומחדין קרתא דיי ומצלין בבית מקדשיה דיי משכניה דעלאה:

)ה( עמין היך נהרין ומבועיהון

ֱאל ִֹהים ְּב ִק ְר ָּב ּה ַּבל ִּת ּמוֹ ט י ְַעזְ ֶרהָ אֱ ל ִֹהים ִל ְפנוֹ ת בּ ֹקֶ ר:

)ו(
תזוע יסיענה יי בזכותיה דאברהם דצלי עלה לעדני צפרא:

)ג( מטול היכנא לא נדחל

)ו( שכנתא דיי בגוה לא

רש"י
)ג( בהמיר ארץ  -לעתיד לבא ביום שנאמר
והארץ כבגד תבלה )ישעיה נא( ראו בני קרח
נס שנעש' להם שנבלעו כל סביבותיה' והם
עמדו באויר ואמרו לישראל ברוח הקדש
שדוגמת הנס הזה יהיה עשוי להם לעתיד:
)ד( יהמו יחמרו מימיו  -יגרשו רפש וחומר

משנה

וטיט )ישעיהו נז( כמשפטם ,ומנחם חברו
כמו מעי חמרמרו) ,איכה ב'( רגורזרונ"ט
בלעז .ירעשו הרים בגאותו  -של הקב"ה
שנזכ' בראש המזמור:
)ה( נהר פלגיו  -שושרויישיל"ש בלעז ,נהר גן
עדן:
 -ביצה פרק ה'

ומכַ ִּסים ּ ֵפרוֹ ת
ילין ּ ֵפרוֹ ת ֶ ּד ֶר ְך א ֲֻר ָּבה ְּביוֹ ם טוֹ ב ,אֲבָ ל לֹא בַ ּ ׁ ַש ָּבתְ ּ ,
)א( ַמ ּ ִׁש ִ
ַּב ּ ֵכ ִלים ִמ ּ ְפנֵי הַ ֶ ּדלֶ ף ,וְ כֵ ן ַּכ ֵ ּדי יַיִ ן וְ כַ ֵ ּדי ׁ ֶש ֶמן .וְ נוֹ ְתנִ ין ְּכ ִלי ּ ַתחַ ת הַ ֶ ּדלֶ ף ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
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חק לישראל – פרשת וילך יום ב'
רע"ב ) -א( משילין פירות דרך ארובה -
מיש שיש לו פירות או תבואה שטוח על גגו
להתיבש ,וראה גשמים ממשמשים ובאים,
התירו לו לטרוח ולהשליך דרך ארוכה שבגג
והם נופלים לארץ דליכא טרחא יתירא.
ודוקא ארובה ,דכל ארובה מלמעלה למטה
]בתקרת[ הגג ,אבל חלון כגון גג שמוקף
מחיצות וחלון בכותל וצריך להגביהו עד

לחלון ולהשליכו ,כולי האי לא שרו רבנן
למטרח :ומכסים את הפירות  -ולא אמרינן
טורח שלא לצורך יום טוב הוא ,דמשום
הפסד ממון שרו ליה רבנן :דלף  -גשמים
הנוטפים מן הגג :וכן כדי יין וכדי שמן -
מכסין אותן מפני הדלף :תחת הדלף  -לקבל
את המים שלא יטנפו הבית .ואם נתמלא
הכלי שופך ושונה ואינו נמנע:

בותִ ,מ ּ ׁש ּום ְר ׁש ּותִ ,מ ּ ׁש ּום ִמצְ וָ ה ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,חַ יּ ִָבין
)ב( כּ ֹל ׁ ֶשחַ יּ ִָבין ָעלָ יו ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
בות ,לֹא עוֹ ִלין ָּב ִאילָ ן ,וְ לֹא רוֹ ְכבִ ין ַעל ּגַ ּ ֵבי
ָעלָ יו ְּביוֹ ם טוֹ ב .וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ּ
ְּבהֵ ָמה ,וְ לֹא ׁ ָש ִטין ַעל ּ ְפנֵי הַ ּ ַמיִ ם ,וְ לֹא ְמטַ ּ ְפ ִחין ,וְ לֹא ְמסַ ּ ְפ ִקין ,וְ לֹא ְמ ַר ְ ּק ִדין.
וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ִמ ּ ׁש ּום ְר ׁש ּות ,לֹא ָדנִ ין ,וְ לֹא ְמקַ ְ ּד ִׁשין ,וְ לֹא חוֹ ְלצִ ין ,וְ לֹא ְמי ְַּב ִמין.
ימין ,וְ לֹא
יכין ,וְ לֹא ַמח ֲִר ִ
ישין ,וְ לֹא ַמעֲ ִר ִ
וְ אֵ לּ ּו הֵ ן ִמ ּ ׁש ּום ִמצְ וָ ה ,לֹא ַמ ְק ִ ּד ִׁ
רו ,קַ ל וָ ח ֶֹמר ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .אֵ ין
רומוֹ ת ּ ַ
ַמגְ ִּב ִ
ומ ַעשְׂ רוֹ תָּ .כל אֵ לּ ּו ְּביוֹ ם טוֹ ב אָ ְמ ּ
יהין ְּת ּ
ּ ֵבין יוֹ ם טוֹ ב לַ ּ ׁ ַש ָּבת ,אֶ ָּלא אֹ כֶ ל נֶפֶ ׁש ִּב ְלבָ ד:
רע"ב ) -ב( כל שחייבין עליו  -שאסרו
חכמים לעשותו בשבת משום שבות :או משום
רשות  -שיש בו קצת מצוה ,אבל לא מצוה
גדולה ,וקרוב הוא להיות דבר הרשות ,ויש בו
איסור מדברי סופרים :או משום מצוה  -או
שיש בו מצוה ממש ,ואסרו חכמים לעשותו
בשבת :חייבין עליו  -שלא לעשותו ביום
טוב :ואלו הן משום שבות  -שהטילו עליו
חכמים לשבות מהן ואין בעשייתן שום מצוה:
לא עולין באילן  -גזירה שמא יתלוש :ולא
רוכבין על גבי בהמה  -גזירה שמא יחתוך
זמורה להנהיגה :ולא שטין על פני המים -
גזירה שמא יעשה חבית של שייטין :ולא
מטפחין  -כף על כף :ולא מספקין  -כף
על ירך :ולא מרקדין  -ברגל .וכולהו גזירה
שמא יתקן כלי שיר :ואלו הן משום רשות -
משום דהנך דסיפא הוו מצוה גמורה ,לגביהן
קרי להני רשות :לא דנין  -דין .וזמנין דהוי
רשות כגון שיש בעיר גדול ממנו ,שאין מוטל
עליו לדון :ולא מקדשין  -קידושי אשה.
וזמנין דלא הוי מצוה גמורה אלא רשות כגון
דאית ליה אשה ובנים :ולא חולצין ולא
מיבמין  -נמי בזמן שיש אחיו הגדול ממנו
הוי רשות ,דמצוה בגדול ליבם .טעמא

דכולהו גזירה שמא יכתוב :ולא מעריכין ערך
פלוני עלי .ונותן כפי השנים כמו שכתוב
בפרשת ערכין :ולא הרי בהמה זו חרם.
וסתם חרמים לבדק הבית  -וכולהו אסרינהו
רבנן משום דדמו למקח וממכר שמוציא
מרשותו לרשות הקדש :ולא מגביהין תרומות
ומעשרות  -ואפילו כדי ליתנם לכהן בו בים
דמחזי דמשום שמחת יום טוב דכהן שהוא
צריך להן הוא מפרישן ,אפילו הכי אסור דהוי
ליה מתקן .והני מילי ,פירות דטבילי
מאתמול ,אבל פירות דטבילי האידנא כגון
עיסה לאפרושי מינה חלה מפרישינן לה
ביו"ט ייהבינן לכהן :אין בין יוםטוב לשבת
אלא אוכל נפש בלבד  -הך סתמא כבית
שמאי דאמרי אין מוציאין לא את הקטן ולא
את הלולב ולא את ספר התורה לרשות
הרבים ,דלא הותרה הוצאה אלא לצורך אוכל
נפש .אבל אנן קיימא לן כבית הלל דאמרי
מתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש
הותרה נמי שלא לצורך  -ואיכא נמי משילין
פירות דרך ארובה דריש פרקין ,דבשבת אסור
וביום טוב מותר:
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)ג( הַ ְּבהֵ ָמה וְ הַ ּ ֵכ ִלים ְּכ ַרגְ לֵ י הַ ְּב ָע ִלים .הַ ּמוֹ סֵ ר ְּבהֶ ְמ ּתוֹ ִל ְבנוֹ אוֹ לָ רוֹ ֶעה ,הֲ ֵרי
אֵ לּ ּו ְכ ַרגְ לֵ י הַ ְּב ָע ִליםֵ ּ .כ ִלים הַ ְמיֻחָ ִדין ְלאֶ חָ ד ִמן הָ אַ ִחין ׁ ֶש ַּב ַּביִ ת ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו
כְ ַרגְ לָ יו .וְ ׁ ֶשאֵ ין ְמיֻחָ ִדיןֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ַּכ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶשהוֹ ְל ִכין:
רע"ב ) -ג( כרגלי הבעלים  -אין אדם
יכול להוליכם ביום טוב אלא במקום
שבעליה יכולים לילך :או לרועה הרי אלו
כרגלי הבעלים  -מתניתין כשיש בעיר שני
רועים ,דלא ידעין להי מינייהו הויא לה דעת
בעלים ,הלכך הרי הן כרגלי הבעלים אם
אינה אצל הרועה מבעוד יום .אבל כשאין
בעיר אלא רועה אחד ,כל בני העיר מעמידין
בהמתן ברשותו ובקניית שביתתו ,והויא לה

כרגלי הרועה :ושאינן מיוחדים  -לאחד
מהן ,אלא לכולן :הרי אלו כמקום שהולכין -
למקום שכולן יכולין לילך מותר להוליך את
הכלים  -אבל אם עירב אחד מהן לסוף
אלפים לצפון והשאר לא עירבו ,הוא מעכב
על ידם מלהוליכם לדרום אפילו פסיעה
אחת מפני חלקו ,והן מעכבין על ידו
מלהוליכם לצפון אלא אלפים אמה שהן
מותרין בהן:

)ד( הַ ּ ׁשוֹ אֵ ל ְּכ ִלי ֵמחֲבֵ רוֹ ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ בְּ ,כ ַרגְ לֵ י הַ ּ ׁשוֹ אֵ לְּ .ביוֹ ם טוֹ בְּ ,כ ַרגְ לֵ י
ומיִ ם ּ ֶ
הַ ּ ַמ ְׁש ִאיל .הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּ ׁ ָשאֲ לָ ה ֵמחֲבֶ ְר ּ ָת ּה ּ ַת ְב ִלין ּ ַ
ומלַ ח ְל ִע ּ ָס ָת ּה ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו
הודה ּפוֹ טֵ ר ַּב ּ ַמיִ םִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ן ַמ ּ ָמ ׁש:
כְ ַרגְ לֵ י ְׁש ּ ֵתיהֶ ןַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
רע"ב ) -ד( כרגלי השואל  -שהרי קנה
שביתתו אצלו בין השמשות ,דבין השמשות
שהוא כניסת היום קונה שביתה .ואפילו לא
בא ליד השואל אלא ביום טוב דלאו ברשותיה
קיימא בין השמשות ,הרי אלו כרגליו של
שואל .ואם שאלו ביום טוב משחשיכה ,הרי
הן כרגלי המשאיל ,לפי שקנה שביתה אצל
בעליו .ואפילו היה רגיל להשאיל בכל יום
טוב :האשה ששאלה מחברתה תבלין -
לקדירתה :ומים ומלח  -לעיסתה :הרי אלו

 הקדירה והעיסה :כרגלי שתיהן  -איןמוליכין אותן אלא במקום ששתיהן יכולות
ללכת ,דכיון דביום טוב שאלה ,קנו התבלין
או המים והמלח שביתה אצל בעליהן :שאין
בהם ממש  -אין ניכרות לא בקדירה ואל
בעיסה ,כגון שתבשיל עבה ואין המים ניכרים
בה ,הלכך אין מעכבות הולכתן .ובמלח לא
פליג רבי יהודה ,דמיירי בעיסה שנלושה
במלח שהיא גסה ועבה ,שהיתה ניכרת ויש
בה ממש .ואין הלכה כר' יהודה:

)ה( הַ ּגַ חֶ לֶ ת ְּכ ַרגְ לֵ י הַ ְּב ָע ִלים ,וְ ׁ ַש ְלהֶ בֶ ת ְּבכָ ל ָמקוֹ םּ .גַ חֶ לֶ ת ׁ ֶשל הֶ ְק ֵ ּד ׁש מוֹ עֲ ִלין
ָּב ּה ,וְ ׁ ַש ְלהֶ בֶ ת לֹא ֶנהֱנִ ין וְ לֹא מוֹ עֲ ִלין) .הַ ּמוֹ צִ יא גַ חֶ לֶ ת ִל ְר ׁש ּות הָ ַר ִּבים ,חַ יָּב.
טור( .בּ וֹ ר ׁ ֶשל י ִָחידְּ ,כ ַרגְ לֵ י הַ ּי ִָחיד .וְ ׁ ֶשל אַ נְ ׁ ֵשי אוֹ ָת ּה הָ ִעיר,
וְ ׁ ַש ְלהֶ בֶ תָ ּ ,פ ּ
ְּכ ַרגְ לֵ י אַ נְ ׁ ֵשי אוֹ ָתהּ הָ ִעיר .וְ ׁ ֶשל עוֹ לֵ י בָ בֶ לְּ ,כ ַרגְ לֵ י הַ ְמ ַמ ֵּלא:
רע"ב ) -ה( ושלהבת  -כגון הדליק נרו
בשלהבת חברו ,אינו מעכב באיסור תחומין:
מועלין בה  -הנהנה ממנה מביא אשם
מעילות :ושלהבת לא נהנין  -לכתחלה
מדרבנן .ואם נהנו לא מועלין ,אין חייבין
קרבן מעילה ,דלית לה ממשא .וכן המוציא
גחלת בשבת לרשות הרבים חייב ,ושלהבת
שדחפה בידו מרשות היחיד לרשות הרבים
פטור :כרגלי היחיד  -אין מוליכין המים
אלא כרגלי בעל הבור :כרגלי אנשי אותה

העיר  -אלפים אמה לכל רוח חוץ לעיבורה:
ושל עולי בבל  -העשוי לעוברי דרכים
באמצע הדרך ועשאום בני הגולה לשתותם
בעלותם :כרגלי הממלא  -מפני שהוא
הפקר ,והפקר נקנה בהגבהה ,ואם בא אחד
ושאל לו מימיו אינו מוליכן אלא כרגליו,
דקסבר האי תנא יש ברירה להחמיר,
ומאתמול הוברר הדבר דלהאי גברא חזו
וברשותיה קיימי ,ודלא כרבי יוחנן בן נורי
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דאמר חפצי הפקר קונין שביתה לעצמן

במקומן:

בו ְבנֵי אוֹ ָתהּ הָ ִעיר ְלהָ ִביא אֶ צְ לוֹ
יו פֵ רוֹ ָתיו ְּב ִעיר אַ חֶ ֶרת ,וְ ֵע ְר ּ
)ו( ִמי ׁ ֶשהָ ּ
הו:
הואֵ ּ ,פרוֹ ָתיו ָּכמוֹ ּ
יאו לוֹ  .וְ ִאם עֵ ֵרב ּ
ִמ ּ ֵפרוֹ ָתיו ,לֹא י ִָב ּ
רע"ב ) -ו( לא יביאו לו  -מפירותיו,
הואיל ולא עירב לשם ,דפירותיו כמוהו:

כו ְבי ָָדם ָמנוֹ ת ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן זִ ָּכה לָ הֶ ם
)ז( ִמי ׁ ֶשזִ ּ ּ ֵמן אֶ צְ לוֹ אוֹ ְר ִחים ,לֹא יוֹ ִלי ּ
ָמנוֹ ֵתיהֶ ם ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב .אֵ ין ַמ ְׁש ִקיןוְ ׁשוֹ ח ֲִטין אֶ ת הַ ּ ִמ ְד ָּב ִר ּיוֹ ת ,אֲ בָ ל ַמ ְׁש ִקין
וְ ׁשוֹ ח ֲִטין אֶ ת הַ ַּביְ תוֹ ת .אֵ לּ ּוהֵ ן ַּביְ תוֹ ת ,הַ ָּלנוֹ ת ָּב ִעירִ .מ ְד ָּב ִר ּיוֹ ת ,הַ ָּלנוֹ ת ָּבאֲפָ ר:
רע"ב ) -ז( מי שזימן אצלו אורחים -
מעיר אחרת ויבואו אצלו על ידי עירוב :לא
יוליכו  -לאחר סעודה מנות בידם לביתם:
אלא אם כן זיכה להם  -על ידי אחר

גמרא

]מנותיהם מערב יום טוב  -שמסרם[ בעל
הבית זה לאדם אחר במשיכה מערב יום
טוב ,ואמר לו זכה במנות הללו לפלוני
ולפלוני ,דזכין לאדם שלא בפניו:

 -ביצה דף לו' ע"ב

לא עולין באילן גזרה שמא יתלוש ולא רוכבין על גבי בהמה גזרה שמא
יצא חוץ לתחום שמע מינה תחומין דאורייתא אלא גזרה שמא יחתוך
זמורה ולא שטין על פני המים גזרה שמא יעשה חבית של שייטין :ולא
מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין :גזרה שמא יתקן כלי שיר :ואלו הן
משום רשות לא דנין :והא מצוה קעביד לא צריכא דאיכא דעדיף מיניה:
ולא מקדשין :והא מצוה קעביד לא צריכא דאית ליה אשה ובנים :לא
חולצין ולא מיבמין :והא מצוה קא עביד לא צריכא דאיכא גדול ומצוה
בגדול ליבם וכלהו טעמא מאי גזרה שמא יכתוב :ואלו הן משום מצוה לא
מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין :גזרה משום מקח וממכר :ולא
מגביהין תרומות ומעשרות :פשיטא תני רב יוסף לא נצרכא אלא ליתנה
לכהן בו ביום והני מילי פירי דטבילי מאתמול אבל פירי דטבילי האידנא
כגון עיסה לאפרושי מינה חלה מפרשינן ויהבינן לכהן והני משום רשות
איכא משום שבות ליכא והני משום מצוה איכא משום שבות ליכא אמר
רבי יצחק לא מבעיא קאמר לא מבעיא שבות גרידתא דאסור אלא אפילו
שבות דרשות נמי אסור ולא מבעיא שבות דרשות דאסור אלא אפילו
שבות דמצוה נמי אסור:
רש"י על הגמרא
שמא יעלה ויתלוש  -דהוי אסורא
מדאורייתא ,דהיינו קוצר שתולש מן המחובר:
שמא יצא חוץ לתחום  -מתוך שאינו מהלך
ברגליו אינו רואה סימני התחומין :שמע

מינה תחומין מדאורייתא  -מדגזור רכיבה
אטו תחומין ,דאי מדרבנן לא הוו אסרי
מלתא אחריתא משום דידיה :שמא יחתוך
זמורה  -להכותה ,והוי קוצר מן המחובר:
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חבית של שייטין  -כלי של גומא ,שאורגין
אותו ועושין כמין חבית ארוכה ,ולמדין בו
לשוט :הא מצוה קא עביד  -ואמאי קרי ליה
רשות ולא מקדשין הא מצוה קא עביד שנושא
אשה לפרות ולרבות ,ואמאי קא קרי ליה
רשות :דאית ליה אשה ובנים  -שני זכרים
לבית שמאי ,או זכר ונקבה לבית הלל ,ותו
לא מיפקד כולי האי ,כדאמרינן ביבמות )סא,
ב( ,ומיהא ,קצת מצוה איכא ,כדאמר בבקר
זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך )קהלת
יא( :מצוה בגדול  -האחים ליבם ,ונפקא לן
מוהיה הבכור )דברים כה( :שמא יכתוב -
פסק דין לדינין ,ושטר אירוסין לקדושין,
ושטר חליצה לחולצת וכתובה ליבמה :משום
מקח וממכר  -דלמקח וממכר דמו ,שמוציא
מרשותו לרשות הקדש ,ומקח וממכר אסור
מן המקרא דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר
)ישעיהו נח( ,אי נמי מקח וממכר אתי לידי
כתיבה שטרי מכירה ,ואם תאמר הויא לה
גזרה לגזרה ,כולה חדא גזרה היא :תני רב
יוסף אפילו ליתנם לכהן בו ביום  -דאיכא
למימר לאו מוכחא מלתא היא דלתקוני
טבלא מכוין ,דאין ידוע שיהא הוא צריך

זוהר

לשיריים ,ורואים שמוליך תרומה לכהן ומחזי
דכולה מלתא משום שמחת יום טוב דכהן,
שצריך לה הוא אפילו הכי אסור :והני משום
רשות איכא משום שבות ליכא  -אאמצעיתא
קאי ,דקאמר אלו הן משום רשות ,וכי אין
בהן משום שבות ,והלא אסרום ,כדאמרינן כל
שחייבין עליו אלמא כלהו לאסורא ,והני
בתראי ,משום מצוה איכא בעשייתו ,ומשום
שבות ליכא לאסרה בשבת ,בתמיה ,והלא
אסרום ,והיכי פלגינהו תנא דמתניתין,
דבקמאי אדכר שבות ,ובאמצעי ובתראי לא
אדכר שבות הכי קאמר לא מבעיא כו' כלומר
כולם משום שבות יש בהן והראשונים איסור
יש בהן ואין בהן לחלוח מצוה ,והאמצעיים יש
בהן שבות ואף על פי שיש בהן קצת מצוה,
והאחרונים מצוה גמורה הן ואף על פי כן
גזרו עליהן שבות ,ולא זו אף זו קתני לא
תימא קמאי הוא דאסירי דהוו להו שבות
גרידתא ,כלומר שעבר על השבות ,דאין עם
עבירה זו שמץ מצוה ,אלא אפילו מצעי דהוו
להו שבות דאיכא רשות קרבות מצוה גבה נמי
אסור:

– אמור דף קא' ע"ב

ירים ּגוֹ ָרלוֹ תִ ,אי הָ ִכי
אָ ַמר ִר ִּבי יוֹ סֵ יְּ ,תנָן )ויקרא טז( וְ נ ַָתן אַ הֲ רֹן ַעל ְׁשנֵי הַ ּ ְׂש ִע ִ
יה ,אוֹ ְרחוֹ י ְ ּד ָע ְל ָמא
אר ּ
יתון ַע ְב ָ ּדא ְ ּד ׁ ַש ֵדי ַע ְד ִבין ְּב ָמ ֵ
הוא ַ ּדעֲ זָאזֵלֲ ,ח ִמ ּ ּ
יְ קָ ָרא ּ
זַמין הַ אי
יה .אֲבָ לְּ ,בגִ ין ְ ּדסָ ָמאֵ "ל ּ ִ
אר ּ
יה ָמ ֵ
ְ ּד ַע ְב ָדא לָ א נ ַָטל אֶ ָּלא ַמה ְ ּדי ִָהיב לֵ ּ
ָהֲבין
יה ּ ִפ ְט ָרא )ס"א בהאי עדבא הוא סלקא ביה( י ִ
ובגִ ין ְ ּדלָ א יְ הֵ א לֵ ּ
יוֹ ָמא ְּב ִד ְלטוֹ ָראְ ּ ,
חולָ קָ א ְּבהַ אי:
לֵ ּ
יה ּ
הודה אָ ַמר ִר ִּבי יִ צְ חָ ק,
יהּ ְ ,דאָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
הוא ְ ּדסָ ִליק ּ ֵב ּ
וְ הַ אי ַע ְדבָ א ִמ ּגַ ְר ֵמיהּ
ּ
ש ַעְּ ,כ ִתיב ּ ֵביהּ ) ,במדבר כו( ַעל ּ ִפי
ִמ ָּלה ִע ָּלאָ ה אַ ְׁש ַּכ ְחנָא ְּב ַע ְדבָ אַ .ע ְדבָ א ִ ּדיהוֹ ׁ ֻ
יהודהּ ָ ,דא ְ ּדבִ נְ י ִָמין
חולָ קָ א ִ ּד ּ ָ
יהו אָ ַמר ָ ּדא ּ
הַ ּגוֹ ָרלַ ,על ּ ִפי הַ ּגוֹ ָרל וַ ַ ּדאיּ ְ ,ד ִא ּ
ינון ַע ְד ִבין ְמ ַד ְ ּלגֵ י וְ סַ ְ ּל ִקין
אוף הָ כָ אֵ ּ ,כיוָ ן ְ ּדכַ ֲהנָא ׁ ַשוִ ּי יְ דוֹ יִ ,א ּ ּ
הוּ .
כו' ,וְ כֵ ן ּ ֻכ ְ ּל ּ
וְ ּ
ארן
ידא ְ ּדכַ ֲהנָא) ,ס"א וסלקין עדבין בידא דכהנא ,אינון מדלגי מן ידוי( וְ ׁ ָש ָ
ִּב ָ
ֲשר ָעלָ ה ָעלָ יו הַ ּגוֹ ָרלָ ,עלָ ה ָעלָ יו
ש ִעיר א ׁ ֶ
הוא ִ ּד ְכ ִּתיב ,וְ הַ ּ ָ ׂ
יהוָ .
הֲדא ּ
ְּבאַ ְת ַריְ ּ
וַ ַ ּדאי:
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חק לישראל – פרשת וילך יום ב'
ותא,
יה ְר ׁש ּ ָ
יהיב לֵ ּ
טורא ז ִַמין ,וְ ִא ְתיְ ִ
וְ לָ א ָ ּדא ִּב ְלחוֹ דוֹ י ,אֶ ָּלא ְּבכָ ל זִ ְמנָא ְ ּד ִד ְל ּ ָ
יה ְּב ָמה ְ ּדיִ ְתעֲ סָ ק ,וְ ׁ ָש ִביק לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ לְּ .בהַ אי יוֹ ָמא
קֳבלֵ ּ
ָּב ֵעינָן ְל ׁ ַשוָ ואָ ה לָ ְ
ש ָטן
ֹאמר יְ ָי אֶ ל הַ ּ ָ ׂ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,איוב א( וַ י ֶ
ַ ּד ְל ּטוֹ ָרא ז ּ ִַמין ְלאַ ְללָ א אַ ְר ָעאֲ .ה ָדא ּ
הוא ִ ּד ְל ּטוֹ ָרא ַר ָּבא
הוא .אֶ ָּלא הַ אי ּ
ֵמאַ יִ ן ּ ָתבֹא .וְ הָ א ּ ָתנֵינָןִ ,מ ּ ׁש ּוט ָּבאָ ֶרץַ ,מאי ּ
ְמקַ ְט ְרגָ א ְ ּדיִ שְׂ ָראֵ ל:
רו חַ ְב ַר ּיָיא) ,דודאי( ְּבהַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ַ ּדהֲווֹ זְ ִמינִ ין יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ֶמ ְע ַּבר
וְ הָ א אַ ְּתעֲ ּ
ישא ,וַ ח ֲֵמינָא ְ ּדלָ א
ול ִא ְת ּ ָפ ְר ָעא ִמ ּ ִמצְ ָראֵ י ,אָ ַמר ,אֲ נָא אַ ְעבַ ְרנָא ְּבאַ ְר ָעא קַ ִ ּד ׁ ָ
י ּ ַָמאְ ּ ,
יהו הָ כָ א ְּכ ִמצְ ָראֵ יַ ,מה
והִ ,אי אַ ּ ְּ
יעל ְּבגַ וָ ּ ּ
זון ִא ֵּלין ְל ֵמ ַ
נְת ָ ּד ִאין ִ ּדינָאּ ִ ,דינַיְ ּ
ִא ְתחָ ּ
הו ְל ִמצְ ַריִ ם .וְ לָ או
רון ּ ֻכ ְ ּל ּ
הו ַּכח ֲָדא ,אוֹ יְ הַ ְד ּ
מותון ּ ֻכ ְ ּל ּ
ׁ ַשנְ יָין ִא ֵּלין ֵמ ִא ֵּלין ,אוֹ יְ ּ ּ
נו אוֹ ָתם ד' ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה ,וְ הָ א לָ א
הוא ְ ּד ָ
דום וְ ִע ּ ּ
אֲמ ְר ְּת) ,בראשית טו( וַ עֲ בָ ּ
אַ נְ ְּת ּ
חוש ָּב ַניָא אֶ ָּלא ְרד"ּו ,וְ לָ א י ִַּתיר:
יקו ֵמ ּ ְׁ
ְס ִל ּ
ְ
יתאָ ה
לותא ַּב ְעיָא הָ כָ אְ ,לאַ יְ ָ
הואַ ,מאי אַ ְע ִּבידִ ,א ְׁש ּ ַת ְ ּד ּ ָ
אָ ַמר ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
הו ְלבָ נַי ,וְ הָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח
יבנָא לֵ ּ
קֳבלֵ יהּ  ,י ִָה ְ
ְק ָרבָ א לָ ְ
יה ְּב ָמה ְ ּדיִ ְתעֲ סָ ק ,וְ יִ ּ ְׁשבּ וֹ ק ְּב ּ
ָ
הו
ְּב ַמאן ְ ּדיִ ְתעֲ סָ קִ ,מיַּד אָ ַמר לֵ ּ
יהֲ ,ה ַ ׂש ְמ ּ ָת ִל ְּבך אֶ ל ַע ְב ִ ּדי ִא ּיוֹ ב ִּכי אֵ ין ָּכמוֹ ּ
ֹאמר הַ חִ ּנָם י ֵָרא
שטָ ן אֶ ת יְ ָי' וַ י ַ
ָּבאָ ֶרץִ .מיַּד ּ ָפ ִלג לֵ יהּ ַ ּד ְל ּטוֹ ָרא ְּב ִמ ִ ּלין ,וַ י ַַען הַ ּ ָ ׂ
ִא ּיוֹ ב ֱאלֹ ִהים:
הלכה – הרמב"ם הלכות ברכות פרק ו'
)ה( כל הצריך נטילת ידים והטביל ידיו במי מקוה אינו צריך דבר אחר ואם הטבילן
במים שאין בהם שיעור מקוה או במים שאובין שבקרקע לא עשה כלום שאין המים
שאובין מטהרין את הידים אלא בנטילה] .השגת הראב"ד  -כל הצריך נטילת ידים כו'
כתב הראב"ד ז"ל א"א זה אינו מחוור שהרי בעלי קריין טובלין בהן אע"פ שהן שאובין
אם יש בהן ארבעים סאה בקרקע עכ"ל[:
)ו( כל הנוטל ידיו צריך להזהר בארבעה דברים במים עצמן שלא יהיו פסולין לנטילת
ידים ובשיעור שיהיה בהן רביעית לכל שתי ידים ובכלי שיהיו המים שנוטלין בהן
בכלי ובנוטל שיהיו המים באין מכח נותן:
)ז( ארבעה דברים פוסלין את המים שינוי מראה וגלוי ועשיית מלאכה בהן והפסד
שמונע את הבהמה מלשתות מהן כיצד מים שנשתנו מראיתן בין בכלים בין בקרקעות
בין מחמת דבר שנפל לתוכן בין מחמת מקומן הרי אלו פסולין וכן אם נתגלו גלוי
האוסר אותן משתייה נפסלו לנטילת 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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