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חק לישראל – פרשת נצבים ליל ויום שישי
תורה -

דברים פרק ל'

יך וְ ַעל שׂ נְאֶ ָ
יך אֵ ת ָּכל הָ אָ לוֹ ת הָ אֵ ֶּלה ַעל אֹ יְ בֶ ָ
)ז( וְ נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר
יך א ׁ ֶ
יך וְ ַעל שׂ נְ אֶ ָ
יך אֵ ת ָּכל הָ אָ לוֹ ת הָ אֵ ּ ֶלה ַעל אֹ יְ בֶ ָ
ְר ָדפו ָּך) :ז( וְ נ ַָתן יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֲשר ְר ָדפו ָּך:
יך א ׁ ֶ
)ז( וְ יִ ּ ֵתן יְ ָי אֱלָ הָ ְך יָת ָּכל ְלוָ ַטיָּא הָ ִא ּ ֵלין ַעל ַּבעֲ לֵ י ְדבָ בָ ְך וְ ַעל סָ נְ אָ ְך דִּ י ְר ָדפו ְּך:

ֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך
ית אֶ ת ָּכל ִמצְ וֹ ָתיו א ׁ ֶ
)ח( וְ אַ ּ ָתה ָת ׁשוּב וְ ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ְּבקוֹ ל יְ הֹוָ ה וְ ָעשִׂ ָ
ית אֶ ת ָּכל ִמ ְצוֹ ָתיו אֲ ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּוךָ
הַ יּוֹ ם) :ח( וְ אַ ּ ָתה ָת ׁשוּב וְ ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ְ ּבקוֹ ל יְ הֹוָ ה וְ ָעשִׂ ָ

הַ יּוֹ ם:

ימ ָרא ַדיְ ָי וְ ַת ְע ּ ֵבד יָת ָּכל ּ ִפקּ וֹ דוֹ ִהי דִּ י אֲ נָא ְמפַ ְ ּק ָד ְך יוֹ ָמא דֵּ ין:
)ח( וְ אַ ְּת ְּתתוּב ו ְּתקַ ַּבל ְּב ֵמ ְ

)ט( וְ הוֹ ִת ְיר ָך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
שה י ֶָד ָך ִּבפְ ִרי ִב ְטנְ ָך ּובִ ְפ ִרי ְבהֶ ְמ ְּת ָך ו ִּב ְפ ִרי
יך ְּבכֹל ַמעֲ ֵ ׂ
ששׂ ַעל אֲ ב ֶ ָ
אַ ְד ָמ ְת ָך ְלטֹבָ ה ִּכי י ָׁשוּב יְ הֹוָ ה לָ שׂ וּשׂ ָעלֶ ָ
ֹתיך) :ט(
אֲשר ָ ׂ
יך ְלטוֹ ב ַּכ ׁ ֶ

וְ הוֹ ִת ְיר ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
שה יָ ֶד ָך ִ ּב ְפ ִרי ִב ְטנְ ָך ו ִּב ְפ ִרי ְבהֶ ְמ ְּת ָך ו ִּב ְפ ִרי אַ ְד ָמ ְת ָך ְלטֹבָ ה
יך ְ ּבכֹל ַמעֲ ֵ ׂ
ששׂ ַעל אֲ ב ֶֹת ָ
ִּכי י ָׁשוּב יְ הֹוָ ה לָ שׂ וּשׂ ָעלֶ ָ
יך) :ט( וְ יוֹ ְת ִר ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבכֹל עוֹ בָ ֵדי יְ ָד ְך
יך ְלטוֹ ב ַּכאֲ ׁ ֶשר ָ ׂ
אֲרי יְ תוּב יְ ָי ְל ֶמח ֱֵדי עֲ לָ ְך ְל ָטב ְּכ ָמא ִדי ח ֲִדי ַעל
יר ְך ו ְּב ִא ָּבא ְדאַ ְר ָע ְך ְל ָטבָ א ֵ
ְּבוַ ְלדָּ א ִד ְמ ָע ְך ו ְּבוַ ְלדָּ א ִד ְב ִע ָ
אֲ בָ הָ ָת ְך:

)י( ִּכי ִת ְׁש ַמע ְּבקוֹ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִל ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ָתיו וְ חֻ קּ ָֹתיו הַ ְּכתוּבָ ה ְּבסֵ פֶ ר
הַ ּתוֹ ָרה הַ זֶּה ִּכי ָת ׁשוּב אֶ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ש ָך) :י( ִּכי ִת ְׁש ַמע
יך ְּבכָ ל ְלבָ ְב ָך ו ְּבכָ ל נ ְַפ ׁ ֶ

ְ ּבקוֹ ל יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך
ֱאלֹהֶ ָ
יך ְ ּבכָ ל ְלבָ ְב ָך

ִל ְׁשמֹר ִמצְ וֹ ָתיו וְ חֻ קּ ָֹתיו הַ ְּכתוּבָ ה ְּבסֵ פֶ ר הַ ּתוֹ ָרה הַ זֶּה ִּכי ָת ׁשוּב אֶ ל יְ הֹוָ ה
יבין
ימ ָרא דַּ יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְל ִמ ּ ַטר ּ ִפקּ וּדוֹ ִהי ו ְּקיָמוֹ ִהי דִּ ְכ ִת ִ
אֲרי ְתקַ ַּבל ְּב ֵמ ְ
ש ָך) :י( ֵ
ו ְּבכָ ל נ ְַפ ׁ ֶ

קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבכָ ל ִל ָּב ְך ו ְּבכָ ל נ ְַפ ׁ ָש ְך:
ְּב ִס ְפ ָרא ְדאוֹ ַריְ ָתא הָ ֵדין אֲ ֵרי ְתתוּב ָ

אֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך הַ יּוֹ ם לֹא נִ ְפלֵ את ִהוא ִמ ּ ְמ ָך וְ לֹא ְרחֹקָ ה
)יא( ִּכי הַ ּ ִמצְ וָ ה הַ זֹּאת ׁ ֶ
ִהוא) :יא( ִּכי הַ ּ ִמצְ וָ ה הַ זֹּאת ֲא ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך הַ יּוֹ ם לֹא נִ ְפלֵ את ִהוא ִמ ּ ְמ ָך וְ לֹא ְרחֹקָ ה ִהוא:
אֲרי ּ ַת ְפקֶ ְד ּ ָתא הָ ָדא דִּ י אֲ נָא ְמפַ ְ ּק ָד ְך יוֹ ָמא ֵדין לָ א ַמ ְפ ְר ׁ ָשא ִהיא ִמ ּנ ְָך וְ לָ א ְר ִחיקָ א ִהיא:
)יא( ֵ

)יב( לֹא בַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִהוא לֵ אמֹר ִמי יַעֲ לֶ ה ָּלנ ּו הַ ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה וְ יִ ָּקחֶ הָ ָּלנ ּו וְ י ְַׁש ִמ ֵענ ּו אֹ ָת ּה
ש ּנָה) :יב( לֹא בַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִהוא לֵ אמֹר ִמי ַיעֲ לֶ ה ָּלנ ּו הַ ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה וְ יִ ָּקחֶ הָ ָּלנ ּו וְ יַ ְׁש ִמ ֵענ ּו אֹ ָת ּה
וְ נַעֲ ֶׂ
ש ּנָה:
וְ נַעֲ ֶ ׂ

ימר ָמן יִ ּ ַסק לָ נָא ִל ְׁש ַמ ּיָא וְ יִ ְּסבַ ּה לָ נָא וְ י ְַׁש ְמ ִע ּ ָננָא י ַָת ּה וְ נ ְַע ְּב ִד ּנ ַּה:
)יב( לָ א ִב ְׁש ַמ ּיָא ִהיא ְל ֵמ ַ

)יג( וְ לֹא ֵמ ֵעבֶ ר לַ יָּם ִהוא לֵ אמֹר ִמי יַעֲ בָ ר לָ נ ּו אֶ ל ֵעבֶ ר הַ יָּם וְ יִ ָּקחֶ הָ ָּלנ ּו
ש ּנָה) :יג( וְ לֹא ֵמעֵ בֶ ר לַ יָּם ִהוא לֵ אמֹר ִמי ַיעֲ בָ ר לָ נ ּו אֶ ל ֵעבֶ ר הַ יָּם
וְ י ְַׁש ִמ ֵענ ּו אֹ ָת ּה וְ נַעֲ ֶ ׂ
ש ּנָה:
וְ יִ ָּקחֶ הָ ָּלנ ּו וְ יַ ְׁש ִמ ֵענ ּו אֹ ָת ּה וְ ַנעֲ ֶ ׂ

ימר ָמן י ִֵעבַ ר לָ נָא ְל ִע ְב ָרא ְדי ּ ַָמא
)יג( וְ לָ א ֵמ ִע ְב ָרא ְלי ּ ַָמא ִהיא ְל ֵמ ַ

וְ יִ ְּסבַ ּה לָ נָא וְ י ְַׁש ְמ ִע ּ ָננָא י ַָת ּה וְ נ ְַע ְּב ִד ּנ ַּה:

יך הַ דָּ בָ ר ְמאֹ ד ְּב ִפ ָ
)יד( ִּכי קָ רוֹ ב אֵ לֶ ָ
יך ו ִּב ְלבָ בְ ָך לַ עֲ שׂ תוֹ ) :יד( ִּכי קָ רוֹ ב אֵ לֶ ָ
יך הַ דָּ בָ ר
ְמאֹ ד ְ ּב ִפ ָ
אֲרי קָ ִריב לָ ְך ּ ִפ ְת ָּג ָמא לַ ח ֲָדא ְּבפו ָּמ ְך ו ְּב ִל ָּב ְך ְל ֶמ ְע ְּב ֵד ּה:
יך ו ִּב ְלבָ ְב ָך לַ עֲ שׂ תוֹ ) :יד( ֵ
)טו(

ְראֵ ה נ ַָת ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך הַ יּוֹ ם אֶ ת הַ חַ ִּיים וְ אֶ ת הַ ּטוֹ ב

ְראֵ ה נ ַָת ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך הַ יּוֹ ם אֶ ת הַ חַ ִּיים וְ אֶ ת הַ ּטוֹ ב וְ אֶ ת הַ ּ ָמוֶת

מוֶת וְ אֶ ת הָ ָרע) :טו(
וְ אֶ ת הַ ּ ָ
קֳד ָמךְ
וְ אֶ ת הָ ָרע) :טו( ֲחזֵי ִדיהָ ִבית ָ

ישא:
יוֹ ָמא ֵדין יָת חַ ּיֵי וְ יָת ַט ְב ָתא וְ יָת מוֹ ָתא וְ יָת ִּב ׁ ָ

אֲשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך הַ יּוֹ ם ְלאַ הֲבָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכָ יו וְ ִל ְׁשמֹר
)טז( ׁ ֶ
ָ
ָ
אֲשר אַ ּ ָתה
ית וּבֵ ַר ְכך יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֶ יך ָּבאָ ֶרץ ׁ ֶ
ית וְ ָר ִב ָ
ִמצְ וֹ ָתיו וְ חֻ קּ ָֹתיו ו ִּמ ְׁש ּ ָפ ָטיו וְ חָ יִ ָ
ָ
ָ
בָ א ׁ ָ
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָתהּ ) :טז( אֲ ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ְמצַ ְּוך הַ יּוֹ ם ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ יך לָ לֶ כֶ ת ִ ּב ְד ָרכָ יו

ית וּבֵ ַר ְכ ָך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ָּבאָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה בָ א
ית וְ ָר ִב ָ
וְ ִל ְׁשמֹר ִמ ְצוֹ ָתיו וְ חֻ קּ ָֹתיו ו ִּמ ְׁש ּ ָפ ָטיו וְ חָ יִ ָ
ְ
ְ
קֳדמוֹ ִהי ו ְּל ִמ ּ ַטר
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :טז( דִּ י אֲ נָא ְמפַ ְ ּק ָד ְך יוֹ ָמא ֵדין ְל ִמ ְרחַ ם יָת יְ יָ אֱלָ הָ ך ִל ְמהַ ך ְּבאָ ְרחָ ן דְּ ָת ְקנָן ָ
ָׁ
ּ ִפקּ וּדוֹ ִהי ו ְּק ָימוֹ ִהי וְ ִדינוֹ ִהי וְ ֵתיחֵ י וְ ִת ְס ּגֵי וִ יבָ ֵר ִכ ּנ ְָך יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְּבאַ ְר ָעא דִּ י אַ ְּת ָעלֵ ל ְל ַת ּ ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה:
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)יז(

ית לֵ אל ִֹהים אֲחֵ ִרים וַ עֲ בַ ְד ּ ָתם:
וְ ִאם יִ ְפנֶה ְלבָ ְב ָך וְ לֹא ִת ְׁש ָמע וְ נִ דַּ ְח ּ ָת וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ָ

ית לֵ אל ִֹהים אֲחֵ ִרים וַ עֲ בַ ְד ּ ָתם:
)יז( וְ ִאם יִ ְפנֶה ְלבָ ְב ָך וְ לֹא ִת ְׁש ָמע וְ נִ דַּ ְח ּ ָת וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ָ
ִל ָּב ְך וְ לָ א ְתקַ ּ ֵבל וְ ִת ְט ֵעי וְ ִת ְסגּ וּד ְל ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא וְ ִת ְפ ְל ִחנּ וּן:

)יז( וְ ִאם יִ ְפנֵי

)יח( ִה ַּג ְד ִּתי לָ כֶ ם הַ יּוֹ ם ִּכי אָ בֹד ּתֹאבֵ דוּן לֹא ַתאֲ ִריכֻ ן י ִָמים ַעל הָ א ֲָד ָמה אֲ ׁ ֶשר
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :יח( ִה ּ ַג ְד ִּתי לָ כֶ ם הַ יּוֹ ם ִּכי אָ בֹד ּתֹאבֵ דוּן
אַ ּ ָתה עֹבֵ ר אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן לָ בוֹ א ׁ ָ
ֵיתי
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :יח( חַ ּו ִ
לֹא ַתאֲ ִריכֻ ן ָי ִמים ַעל הָ אֲ ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ָתה עֹבֵ ר אֶ ת הַ ַּי ְרדֵּ ן לָ בוֹ א ׁ ָ
יבדוּן לָ א תוֹ ְרכוֹ ן יוֹ ִמין ַעל אַ ְר ָעא דִּ י אַ ְּת ָעבֵ ר יָת י ְַרדְּ נָא ְל ֵמ ַעל ְל ַת ּ ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה:
ְלכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין אֲ ֵרי ֵמיבַ ד ּ ֵת ְ

)יט( הַ ִעד ִֹתי בָ כֶ ם הַ יּוֹ ם אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ חַ ִּיים וְ הַ ּ ָמוֶת נ ַָת ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך
הַ ְ ּב ָרכָ ה וְ הַ ְ ּקלָ לָ ה וּבָ חַ ְר ּ ָת ַּבחַ ִּיים ְל ַמ ַען ִּת ְחיֶה אַ ּ ָתה וְ ז ְַר ֶע ָך) :יט( הַ ִעד ִֹתי בָ כֶ ם הַ יּוֹ ם

אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ חַ ִּיים וְ הַ ּ ָמוֶת נ ַָת ִּתי ְלפָ נ ָ
ֶיך הַ ְ ּב ָרכָ ה וְ הַ ְ ּקלָ לָ ה וּבָ חַ ְר ּ ָת ַּבחַ ִּיים ְל ַמ ַען
ִּת ְחיֶה אַ ּ ָתה וְ זַ ְרעֶ ָך) :יט( אַ ְסהֵ ִדית ְּבכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין יָת ְׁש ַמיָּא וְ יָת אַ ְר ָעא חַ ּיֵי וּמוֹ ָתא יְ הָ ִבית קֳ ָד ָמ ְך ִּב ְרכָ ן
ו ְּלוָ ִטין וְ ִת ִּת ְר ֵעי ְּבחַ ּיֵי ְּב ִדיל דְּ ֵתיחֵ י אַ ְּת ו ְּבנ ְ
ָיך:

יך ִל ְׁשמ ַֹע ְּבקֹלוֹ ו ְּל ָד ְבקָ ה בוֹ ִּכי הוּא חַ יּ ָ
)כ( ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך וְ אֹ ֶר ְך
ֹת ָ
ָמ ָ
יך ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב
יך לָ ׁ ֶשבֶ ת ַעל הָ ֲא ָד ָמה אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ב ֶ
י ֶ
יך ִל ְׁשמ ַֹע ְ ּבקֹלוֹ ו ְּל ָד ְבקָ ה בוֹ ִּכי הוּא חַ יּ ָ
תת לָ הֶ ם) :כ( ְלאַ הֲ בָ ה אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
ֶיך וְ אֹ ֶר ְך
לָ ֵ
ֲשר נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה לַ אֲ ב ֶֹת ָ
יָ ֶמ ָ
יך ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ ְצחָ ק ו ְּל ַיעֲ קֹב לָ ֵתת לָ הֶ ם:
יך לָ ׁ ֶשבֶ ת ַעל הָ ֲא ָד ָמה א ׁ ֶ
ָיך וְ אוֹ ָרכוּת יוֹ ָמ ְ
אֲרי הוּא חַ ּי ְ
יך ְל ִמ ּ ַתב ַעל
ימ ֵר ּה ו ְּל ִא ְתקָ ָרבָ א ְל ַדחַ ְל ּ ֵת ּה ֵ
)כ( ְל ִמ ְרחַ ם יָת יְ ָי אֱלָ הָ ְך ְלקַ ָּבלָ א ְל ֵמ ְ
אַ ְר ָעא דִּ י קַ ִּיים יְ ָי לַ אֲ בָ הָ ָת ְך ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ו ְּליַעֲ קֹב ְל ִמ ּ ַתן ְלהוֹ ן:

רש"י
)יא( לא נפלאת הוא ממך  -לא מכוסה היא
ממך כמו שנאמר כי יפלא ארי יתכסי ותרד
פלאים ותרד במטמוניות מכוסה וחבושה
בטמון:
)יב( לא בשמים הוא  -שאילו היתה בשמים
היית צריך לעלות אחריה וללמדה:
)יד( כי קרוב אליך  -התורה נתנה לכם
בכתב ובע"פ:
)טו( את החיים ואת הטוב  -זה תלוי בזה
אם תעשה טוב הרי לך חיים ואם תעשה רע
הרי לך המות .והכתוב מפרש והולך היאך:
)טז( אשר אנכי מצוך היום לאהבה  -הרי
הטוב ובו תלוי :וחיית ורבית  -הרי החיים:
)יז( ואם יפנה לבבך  -הרי הרע:
)יח( כי אבד תאבדון  -הרי המות:
)יט( העדתי בכם היום את השמים ואת
הארץ  -שהם קיימים לעולם וכאשר תקרה
אתכם הרעה יהיו עדים שאני התריתי בכם
בכל זאת .ד"א העידותי בכם היום את

השמים וגו' א"ל הקב"ה לישראל הסתכלו
בשמים שבראתי לשמש אתכם שמא שינו את
מדתם שמא לא עלה גלגל חמה מן המזרח
והאיר לכל העולם כענין שנאמר וזרח השמש
ובא השמש הסתכלו בארץ שבראתי לשמש
אתכם שמא שינתה מדתה שמא זרעתם אותה
ולא צמחה או שמא זרעתם חטים והעלתה
שעורים ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא
להפסד אם זוכין אין מקבלין שכר ואם
חוטאין אין מקבלין פורענות לא שינו את
מדתם אתם שאם זכיתם תקבלו שכר ואם
חטאתם תקבלו פורענות על אחת כמה
וכמה :ובחרת בחיים .אני מורה לכם שתבחרו
בחלק החיים כאדם האומר לבנו בחר לך
חלק יפה בנחלתי ומעמידו על חלק היפה
ואומר לו את זה ברור לך ועל זה נאמר ה'
מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי הנחת ידי
על גורל הטוב לומר את זה קח לך:
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חק לישראל – פרשת נצבים ליל שישי
נביא

– ישעיה פרק סא' –סג'

ישנִ י ִּבגְ ֵדי י ׁ ֶַשע ְמ ִעיל צְ ָדקָ ה
)י( שׂ וֹ שׂ אָ שִׂ ישׂ ַּביהֹוָ ה ּ ָתגֵל נ ְַפ ִׁשי ֵּבאלֹהַ י ִּכי ִה ְל ִּב ׁ ַ
יְ ָעטָ נִ י ּ ֶכחָ ָתן יְ כַ הֵ ן ּ ְפאֵ ר וְ כַ ַּכ ָּלה ּ ַת ְעדֶּ ה כֵ לֶ יהָ ) :יא( ִּכי כָ אָ ֶרץ ּתוֹ צִ יא צִ ְמחָ ּה
כל הַ גּ וֹ יִ ם) :א(
ו ְּכגַ ּנָה זֵרו ֶּעיהָ ַתצְ ִמיחַ ּ ֵכן אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה יַצְ ִמיחַ צְ ָדקָ ה ו ְּת ִה ָּלה נֶגֶ ד ָּ
ֱשה ו ְּל ַמ ַען יְ רו ׁ ָּש ִ ַלם לֹא אֶ ְׁשקוֹ ט ַעד יֵצֵ א כַ נּ ֹגַ ּה צִ ְדקָ ּה
ְל ַמ ַען צִ יּוֹ ן לֹא אֶ ח ׁ ֶ
ְ
ְ
ְ
ישו ָּע ָת ּה ְּכלַ ּ ִפיד יִ ְב ָער) :ב( וְ ָרא ּו גוֹ יִ ם צִ ְדקֵ ך וְ כָ ל ְמלָ ִכים ְּכבוֹ ֵדך וְ ק ָֹרא לָ ך ׁ ֵשם
וִ ׁ
אֲשר ּ ִפי יְ הֹוָ ה יִ ּקֳבֶ נּ ּו) :ג( וְ הָ יִ ית עֲ טֶ ֶרת ִּת ְפאֶ ֶרת ְּביַד יְ הֹוָ ה וּצְ נִ וף \}וּצְ נִ יף\{
חָ ָד ׁש ׁ ֶ
ְמלוּכָ ה ְּבכַ ף ֱאלֹהָ יִ ְך) :ד( לֹא יֵאָ ֵמר לָ ְך עוֹ ד עֲ זוּבָ ה ו ְּלאַ ְרצֵ ְך לֹא יֵאָ ֵמר עוֹ ד
ְׁש ָמ ָמה ִּכי לָ ְך יִ ָּק ֵרא חֶ פְ צִ י בָ ּה ו ְּלאַ ְרצֵ ְך ְּבעוּלָ ה ִּכי חָ פֵ ץ יְ הֹוָ ה ָּב ְך וְ אַ ְרצֵ ְך
ִּת ָּב ֵעל) :ה( ִּכי יִ בְ ַעל ָּבחוּר ְּבתוּלָ ה יִ ְב ָעלו ְּך ָּבנָיִ ְך ו ְּמשׂ וֹ שׂ חָ ָתן ַעל ַּכ ָּלה יָשִׂ ישׂ
ָעלַ יִ ְך ֱאלֹהָ יִ ְך) :ו( ַעל חוֹ מ ַֹתיִ ְך יְ ר ּו ׁ ָש ִ ַלם ִה ְפקַ ְד ִּתי ׁש ְֹמ ִרים ָּכל הַ יּוֹ ם וְ כָ ל הַ ַּליְ לָ ה
ּ ָת ִמיד לֹא ֶיח ֱׁש ּו הַ ּ ַמזְ ִּכ ִרים אֶ ת יְ הֹוָ ה אַ ל ֳ ּד ִמי לָ כֶ ם) :ז( וְ אַ ל ִּת ְּתנ ּו ֳד ִמי לוֹ ַעד
ימינוֹ ּו ִבזְ רוֹ ַע עֻ זּוֹ
יְ כוֹ נֵן וְ ַעד יָשִׂ ים אֶ ת יְ רו ׁ ָּש ִ ַלם ְּת ִה ָּלה ָּבאָ ֶרץ) :ח( נִ ְׁש ַּבע יְ הֹוָ ה ִּב ִ
ְ
ִאם אֶ ּ ֵתן אֶ ת דְּ גָ נ ְֵך עוֹ ד ַמאֲכָ ל ְלאֹ יְ בַ יִ ְך וְ ִאם יִ ְׁש ּת ּו ְבנֵי נֵכָ ר ִּתירוֹ ׁ ֵשך אֲ ׁ ֶשר יָגַ ַע ְּת
ֹאכלֻ ה ּו וְ ִה ְלל ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ו ְּמקַ ְּבצָ יו יִ ְׁש ּ ֻתה ּו ְּבחַ צְ רוֹ ת קָ ְד ִׁשי:
בּ וֹ ) :ט( ִּכי ְמאַ ְספָ יו י ְ
ְ
)י( ִעבְ ר ּו ִעבְ ר ּו ַּב ּ ְׁש ָע ִרים ּ ַפנּ ּו דֶּ ֶרך הָ ָעם סֹלּ ּו סֹלּ ּו הַ ְמ ִס ָּלה סַ ְ ּקל ּו ֵמאֶ בֶ ן הָ ִרימ ּו
יע אֶ ל ְקצֵ ה הָ אָ ֶרץ ִא ְמר ּו ְלבַ ת צִ יּוֹ ן ִה ּנֵה
נֵס ַעל הָ ַע ּ ִמים) :יא( ִה ּנֵה יְ הֹוָ ה ִה ְׁש ִמ ַ
יִ ְׁש ֵע ְך ָּבא ִה ּנֵה שְׂ כָ רוֹ ִא ּתוֹ ו ְּפעֻ ָּלתוֹ ְלפָ נָיו) :יב( וְ קָ ְרא ּו לָ הֶ ם ַעם הַ קּ ֶֹד ׁש ְּגאוּלֵ י
יְ הֹוָ ה וְ לָ ְך יִ ָּק ֵרא ְדרו ׁ ָּשה ִעיר לֹא נֶעֱ זָבָ ה) :א( ִמי זֶה ָּבא ֵמאֱדוֹ ם חֲמוּץ ְּבגָ ִדים
יע) :ב(
ִמ ָּבצְ ָרה זֶה הָ דוּר ִּב ְלבו ּׁשוֹ צֹעֶ ה ְּברֹב כּ ֹחוֹ אֲנִ י ְמ ַד ּ ֵבר ִּבצְ ָדקָ ה ַרב ְלהוֹ ִׁש ַ
ַמדּ ו ַּע אָ דֹם ִל ְלבו ׁ ֶּש ָך ו ְּבגָ ֶד ָ
יך ְּכד ֵֹר ְך ְּבגַ ת) :ג( ּפו ָּרה דָּ ַר ְכ ִּתי ְלבַ דִּ י ו ֵּמ ַע ּ ִמים אֵ ין
יש ִא ִּתי וְ אֶ ְד ְרכֵ ם ְּבאַ ּ ִפי וְ אֶ ְר ְמסֵ ם ַּבח ֲָמ ִתי וְ יֵז נִצְ חָ ם ַעל ְּבגָ ַדי וְ כָ ל ַמ ְלבּ ו ׁ ַּשי
ִא ׁ
אֶ גְ אָ ְל ִּתי) :ד( ִּכי יוֹ ם נָקָ ם ְּב ִל ִּבי ו ְּׁשנַת ְּגאוּלַ י ָּבאָ ה) :ה( וְ אַ ִּביט וְ אֵ ין ֹעזֵר
וְ אֶ ְׁש ּתוֹ ֵמם וְ אֵ ין סוֹ ֵמ ְך וַ ּתוֹ ׁ ַשע ִלי זְ ר ִֹעי וַ ח ֲָמ ִתי ִהיא ְס ָמכָ ְתנִ י) :ו( וְ אָ בוּס ַע ּ ִמים
אֲש ְּכ ֵרם ַּבח ֲָמ ִתי וְ אוֹ ִריד לָ אָ ֶרץ נִצְ חָ ם) :ז( חַ ְסדֵּ י יְ הֹוָ ה אַ זְ ִּכיר ְּת ִהלּ ֹת יְ הֹוָ ה
ְּבאַ ּ ִפי וַ ׁ ַ
ְּכ ַעל כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ְּג ָמלָ נ ּו יְ הֹוָ ה וְ ַרב טוּב ְלבֵ ית יִ שְׂ ָראֵ ל אֲ ׁ ֶשר ְּג ָמלָ ם ְּכ ַרח ֲָמיו וּכְ רֹב
יע) :ט( ְּבכָ ל
ֹאמר אַ ְך ַע ּ ִמי הֵ ּ ָמה ָּבנִ ים לֹא יְ ׁ ַש ּ ֵקר ּו וַ יְ ִהי לָ הֶ ם ְלמוֹ ִׁש ַ
חֲסָ ָדיו) :ח( וַ יּ ֶ
ְ
יעם ְּבאַ הֲ בָ תוֹ ו ְּבחֶ ְמלָ תוֹ הוּא גְ אָ לָ ם
צָ ָר ָתם לֹא \}לוֹ \{ צָ ר ו ַּמ ְלאַ ך ּ ָפנָיו הוֹ ִׁש ָ
וַ יְ נ ְַּטלֵ ם וַ יְ נ ּ ְַשׂ אֵ ם ָּכל יְ ֵמי עוֹ לָ ם:

משנה

 -נגעים פרק ז'

)א( אֵ לּ ּו בֶ הָ רוֹ ת ְטהוֹ רוֹ תֶ ׁ ,שהָ י ּו בוֹ ק ֶֹדם ְל ַמ ּ ַתן ּתוֹ ָרהְּ ,בנ ְָכ ִרי וְ נִ ְת ַּג ּיֵרְּ ,בקָ ָטן
ֹאש וּבַ זָּקָ ןַּ ,ב ּ ְׁש ִחין וּבַ ּ ִמ ְכוָ ה וְ קֶ ַדח וּבַ ּמוֹ ְר ִדין .חָ זַר
וְ נוֹ לַ דְּ ,בקֶ ֶמט וְ נִ גְ לָ הָּ ,בר ׁ
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ֹאש
ֹאש וְ הַ ָּזקָ ן וְ נִ ְק ְרח ּו ,הַ ּ ְׁש ִחין וְ הַ ּ ִמ ְכוָ ה וְ הַ ּ ֶק ַדח וְ נַעֲ שׂ ּו צָ ֶרבֶ תְ ,טהוֹ ִרים .הָ ר ׁ
הָ ר ׁ
נִק ְרח ּו ,הַ ּ ְׁש ִחין וְ הַ ּ ִמ ְכוָ ה וְ הַ ּ ֶק ַדח ַעד
ש ָער וְ ְ
וְ הַ זָּקָ ן ַעד ׁשלּ ֹא הֶ עֱ ל ּו ֵׂש ָער ,הֶ עֱ ל ּו ֵ ׂ
יעזֶר ֶּבן יַעֲ קֹב ְמ ַט ּ ֵמאֶ ׁ ,ש ְּתחִ ָּל ָתן
ׁ ֶשלּ ֹא נַעֲ שׂ ּו צָ ֶרבֶ ת ,נַעֲ שׂ ּו צָ ֶרבֶ ת וְ חָ י ּוַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
וְ סוֹ פָ ן ָט ֵמא .וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטה ֲִרים:
רע"ב ) -א( אלו בהרות טהורות שהיו בו
קודם מתן תורה  -מי שהיתה בו צרעת קודם
מתן תורה ,לא היה טמא מחמת אותו נגע
לאחר מתן תורה ,דכתיב )שם( אדם כי יהיה
בעור בשרו ,פרט לזה שכבר היה .וכל הני
נמי דחשיב ,מהתם נפקא דבעינן שיוולד הנגע
בשעה שראוי ליטמא בו ולא קודם ,כמו גר
עד שלא נתגייר וקטן עד שלא נולד ,וכן
כולם :בקמט ונתגלה  -שהיה מתחלה הנגע
מוסתר בתוך הקמט והיה טהור מפני שהוא
בבית הסתרים ,ואחר כך נתגלה :ובמורדים -
כלומר בשחין ומכוה המורדים שלא נתרפאו
ולא העלו קרום כקליפת השום :עד שלא
העלו שער  -בא הנגע ,דחשיבי כעור בשר,

היינו תחלתן טומאה .וכשעלו שערות ,הוי
טהרה ,שדינן בנתקים .וכנשקרחו ,היינו סופן
טומאה .וכן שחין ומכוה וקדח דעד שלא באו
בא הנגע ,היינו טומאה .וכשבא השחין
והמכוה והקדח ,היינו טהרה .דבעינן שיקדים
השחין והמכוה לשאת ,דכתיב )שם( והיה
במקום השחין שאת ,שיקדים השחין לשאת
ולא שתקדים השאת לשחין .כשחזרו ונעשו
צרבת ,היינו טומאה :וחיו  -שנתרפאו יפה:
רבי אליעזר בן יעקב מטמא  -כיון
דבתחילה בא הנגע בעור הבשר וחזר סופו
לקדמותו ,לא חיישינן להפסק שבינתיים:
וחכמים מטהרים  -הואיל והפסיק הטהרה
שבינתיים .והלכה כחכמים:

)ב( נִ ְׁש ּ ַת ּנ ּו ַמ ְראֵ יהֶ ןֵ ּ ,בין ְלהָ קֵ ל ּ ֵבין ְלהַ ְח ִמירֵ ּ ,כיצַ ד ְלהָ קֵ ל ,הָ יְ ָתה כַ ּ ׁ ֶשלֶ ג וְ נַעֲ ָ ׂשה
ְּכ ִסיד הַ הֵ יכָ לְּ ,כצֶ ֶמר לָ בָ ן וְ כִ ְקרוּם ּ ֵביצָ ה ,נַעֲ ֵ ׂשית ִמ ְס ּ ַפחַ ת שְׂ אֵ ת ,אוֹ ִמ ְס ּ ַפחַ ת
שית ְּכצֶ ֶמר לָ בָ ןְּ ,כ ִסיד הַ הֵ יכָ ל
ַעזָּהֵ ּ .כיצַ ד ְלהַ ְח ִמיר ,הָ יְ ָתה כִ ְקרוּם ֵּביצָ ה וְ נַעֲ ֵ ׂ
ו ְּכ ׁ ֶשלֶ גַ ,ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה ְמ ַטהֵ רַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ִח ְס ָמא אוֹ מֵ רְ ,להָ קֵ ל,
ָטהוֹ ר .ו ְּלהַ ְח ִמירֵ ּ ,ת ָראֶ ה ַּב ְּת ִח ָּלהַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ מֵ רֵ ּ ,בין ְלהָ קֵ ל ּ ֵבין ְלהַ ְח ִמיר,
ּ ֵת ָראֶ ה ַּב ְּת ִח ָּלה:
רע"ב ) -ב( נשתנו מראיהן  -אבהרות
טהורות קאי ,כגון דהוות כשלג עד שלא
נתגייר ,ומשנתגייר נעשית כסיד ההיכל:
כצמר לבן וכקרום ביצה  -כלומר ,תחילה
היתה כצמר לבן ועכשיו נעשית כקרום ביצה:
נעשית מספחת שאת או מספחת עזה -
כלומר ,שהשאת נעשית מספחת ,שחזרה
להיות כתולדה שלה .או שהעזה נעשית

כמספחת שלה .ופרושי קמפרש לרישא דקתני
היתה כשלג ונעשית כסיד ההיכל ,היינו
שנעשית עזה מספחת .ואותה שהיתה כצמר
לבן ונעשית כקרום ביצה ,הייחנו שנעשית
שאת מספחת :וכסיד ההיכל וכשלג  -כלומר
היתה כסיד ההיכל ועכשיו נעשית כשלג :ר'
עקיבא אומר כו'  -והלכה כר' עקיבא:

אשוֹ ןַ ,י ְס ִּגירְּ .בסוֹ ף ׁ ָשבו ַּע
)ג( ַּבהֶ ֶרת וְ אֵ ין ָּב ּה ְּכלוּםַּ ,ב ְּת ִח ָּלהְּ ,בסוֹ ף ׁ ָשבו ַּע ִר ׁ
ימנֵי טֻ ְמאָ ה,
ׁ ֵשנִ יְ ,לאַ חַ ר הַ ּ ְפטוּר ,יִ ְפטוֹ ר .עוֹ ֵדה ּו ַמ ְס ִּגירוֹ וּפוֹ טֵ ר וְ נוֹ ְלד ּו לוֹ ִס ָ
ימנֵי
ימנֵי טֻ ְמאָ ה ,י ְַח ִליט .עוֹ ֵדה ּו ַמ ְח ִליטוֹ וְ הָ ְלכ ּו לָ הֶ ן ִס ָ
י ְַח ִליטַּ .בהֶ ֶרת וּבָ ּה ִס ָ
אשוֹ ן ,י ְַס ִּגירְּ .בסוֹ ף ׁ ָשבו ַּע ׁ ֵשנִ יְ ,לאַ חַ ר הַ ּ ְפטוּר,
טֻ ְמאָ הַּ ,ב ְּת ִח ָּלהְּ ,בסוֹ ף ׁ ָשבו ַּע ִר ׁ
יִ ְפטוֹ ר:
רע"ב ) -ג( בהרת  -מהשתא איירי בבהרות
טמאות :ואין בה כלום  -לא מחיה ולא שער

לבן :בתחלה  -כשהובא אל הכהן .וכן בסוף
שבוע ראשון אם לא נולד בה כלום ,יסגיר:
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בסוף שבוע שני  -אם לא נולד בה כלום,
פטור .וכן לאחר הפטור ,אם לא נולד בה
כלום ,עומד בפטור זה כל ימיו ושוב אינו
מסגירו :עודהו מסגירו  -שהיה רוצה
להסגירו ,בין בתחלה כשהובא אל הכהן ,בין
בסוף שבוע ראשון ,ולא הספיק להסגירו עד
שנולדו סימני טומאה ,כגון בתחלה בשער לבן
ומחיה ,ובסוף שבוע ראשון בשער לבן ומחיה
ופשיון ,יחליט .אבל משהסגירו ,הא תנן לעיל
בריש פרק ג' ,אין מחליטין את המוסגר:

ופוטר  -כלומר או פוטרו ,כגון בסוף שבוע
שני .ואפילו לאחר הפטור אם נולדו סימני
טומאה ,יחליט :עודהו מחליטו  -שהיה ]בא[
להחליט ולא הספיק עד שהלכו סימני
טומאה :בתחלה  -כשהובא אל הכהן ,או
בסוף שבוע ראשון :יסגיר  -אבל אם
משהחליטו הלכו להן ,כגון שהחליטו בשער
לבן והלך לו שער לבן ובהרת קיימת אין
מסגירו עליה ,אלא פוטרו וטהור:

שה .וַ לַ ּ ָטהֳ ָרה,
ימנֵי טֻ ְמאָ ה ,וְ הַ כּ וֹ וֶ ה אֶ ת הַ ּ ִמ ְחיָה ,עוֹ בֵ ר ְּבלֹא ַתעֲ ֶ ׂ
)ד( הַ ּתוֹ לֵ ׁש ִס ָ
ַעד ׁ ֶשלּ ֹא בָ א אֵ צֶ ל הַ כּ ֹהֵ ןָ ,טהוֹ רְ .לאַ חַ ר הֶ ְחלֵ טוֹ ָ ,ט ֵמא .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א,
ׁ ָשאַ ְל ִּתי אֶ ת ַר ָּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל וְ אֶ ת ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע הוֹ ְל ִכין ְלגַ ְדוָ דְּ ,בתוֹ ְך הֶ ְס ּ ֵגרוֹ ָמה
הוּא .אָ ְמר ּו ִלי ,לֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּו .אֲ בָ ל ׁ ָש ַמ ְענ ּוַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא בָ א אֵ צֶ ל הַ כּ ֹהֵ ןָ ,טהוֹ ר.
ְלאַ חַ ר הֶ ְחלֵ טוֹ ָ ,ט ֵמאִ .ה ְתחַ ְל ִּתי ֵמ ִביא לָ הֶ ם ְראָ יוֹ ת ,אֶ חָ ד עוֹ ֵמד ִּב ְפנֵי הַ כּ ֹהֵ ן
ימ ַתי ִהיא טָ הֳ ָרתוֹ ַ ,ר ִּבי
וְ אֶ חָ ד ְּבתוֹ ְך הֶ ְס ּ ֵגרוֹ ָ ,טהוֹ רַ ,עד ׁ ֶש ְּי ַט ּ ְמאֶ ּנ ּו הַ כּ ֹהֵ ןֵ .מאֵ ָ
יעזֶר אוֹ ֵמרִ ,לכְ ׁ ֶש ִּי ָ ּולֵ ד לוֹ נֶגַ ע אַ חֵ ר וְ יִ ְטהַ ר ִמ ּ ֶמנּ ּו .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַ ,עד
אֱל ֶ
ִ
ׁ ֶש ִּת ְפ ַרח ְּבכֻ לּ וֹ  ,אוֹ ַעד ׁ ֶש ִּת ְת ַמ ֵעט ַּבהַ ְר ּתוֹ ִמ ַּכ ְּג ִריס:
רע"ב ) -ד( התולש סימני טומאה  -כגון
שער לבן בעור בשר ,ושער צהוב בנתקים:
והכווה את המחיה  -דמשנכוית אינה סימן
לטומאה :עובר בלא תעשה  -דהשמר בנגע
הצרעת .וכל מקום שנאמר השמר ,פן ,ואל,
אינו אלא לא תעשה :ולטהרה  -כלומר
ולענין טהרה מה דינו :עד שלא בא אצל כהן
 אם תלשן ,טהור .ואם תלשן לאחר חלוטו,טמא :הולכים לגדווד  -גרסינן .והוא שם
מקום :בתוך הסגרו מהו  -אם תלש סימני
טומאה בתוך שבוע של הסגר ראשון או של
הסגר שני ,מהו :התחלתי מביא להם ראיות
 בתוספתא מייתי דכך היתה ראיתו מפנימה עד שלא בא אצל כהן ,טהור ,לא מפני
שלא ראה הכהן סימני הטומאה שבו ,התולש
סימני הטומאה תוך הסגר נמי דין הוא שיהא
טהור ,שלא ראה הכהן סימני טומאה שבו,
הלכך ,אחד עומד בפני הכהן ,כלומר אחד
אותו העומד בפני הכהן ומיהר לתלוש סימני

טומאה קודם שיאמר לו הכהן טמא אתה,
ואחד אותו שתלשן תוך ימי הסגרו ,בין זה
ובין זה טהורין .וכן הלכה :מאימתי היא
טהרתו  -של אותו שתלש סימני טומאה
לאחר חלוטו :כשיוולד לו נגע אחר ויטהר
ממנו  -דכיון דנתרפא מן השניה ,אגלאי
מלתא דחס רחמנא עליה ואי נמי הוות
קיימא קמייתא הוא מיתסי מינה כמו מזו:
עד שתפרח בכולו  -נגע האחרון ,דליכא
למיחש למידי ,דהא אי הוה ביה נמי קמא,
השתא מיהא הוי טהור :או עד שתתמעט
בהרתו מכגריס  -דאפילו לא נתלש השער
ולא נכוית המחיה ,היה נטהר ,מכיון
דנתמעטה הבהרת מכגריס ,ומיהו עד
שתפרח בכולו לא קאי אלא אתולש סימני
טומאה ,אבל כווה את המחיה אינו נטהר
בפריחה ,שאילו היתה המחיה קיימת לא היה
טהור בפריחה .והלכה כחכמים:

יעזֶר אוֹ ֵמר,
)ה( ִמי ׁ ֶשהָ יְ ָתה בוֹ ַּבהֶ ֶרת וְ נִ ְקצְ צָ הְ ,טהוֹ ָרהְ .קצָ צָ ּה ִמ ְת ַּכ ֵ ּוןַ ,ר ִּבי א ֱִל ֶ
ִל ְכ ׁ ֶש ִּי ָ ּולֵ ד לוֹ נֶגַ ע אַ חֵ ר וְ יִ ְטהַ ר ִמ ּ ֶמנּ ּו .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶש ִּת ְפ ַרח ְּבכֻ לּ וֹ .
ֹאש הָ ָע ְרלָ ה ,יִ ּמוֹ ל:
הָ יְ ָתה בְ ר ׁ
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רע"ב ) -ה( ונקצצה טהורה  -דכתיב
)ויקרא יג( כל ימי אשר הנגע בו יטמא ,ולא
ימים שהיתה בו בהרת ונקצצה :קצצה מתכוין
 בתוספתא מוכח דהיכא דקצץ כל הבהרתוקצך מן הבשר אשר סביבותיה עמה ,כולי
עלמא לא פליגי דאין לו טהרה עולמית,
דקנסוהו רבנן מאחר שנתכוין לשרש אחריה.
והיכא דקצצה ושייר ממנה כל שהוא ,כולי
עלמא לא פליגי דיש לו טהרה בפריחה ,כיון
דשייר ממנה לא קנסוהו כולי האי .כי פליגי,
כשקצצה מצומצמת הבהרת כמו שהיא לא
פחות ולא יותר :ר' אליעזר אומר לכשיולד לו
נגע אחר ויטהר ממנו וחכמים אומרים עד
שתפרח בכולו  -והלכה כחכמים .הכא לא
גרסינן במילתייהו דחכמים או עד שתתמעט

גמרא

בהרת מכגריס ,דדוקא גבי תולש סימני
טומאה דרישא ונשארה הבהרת ,התם שייך
למתני עד שתתמעט מכגריס ,אבל הכא הרי
נקצצה כל הבהרת :ואם היתה בראש הערלה
ימול  -לאו בילה בזמנה איירי ,דהא מילתא
דפשיטא היא ,השתא שבת דאיסור סקילה
דחיא ,צרעת דאיסור לאו גרידא לא כל שכן,
אלא אפילו מילה שלא בזמנה שאינה דוחה
את השבת ,דוחה את הצרעת ,דאתי עשה
דמילה ודחי את לא תעשה דצרעת ,דהכי
קיימא לן בכל התורה כולה ,כל מקום שאתה
מוצא עשה ולא תעשה ,אם אתה יכול לקיים
את שניהם ,מוטב .ואם לאו ,יבוא עשה
וידחה את לא תעשה:

 -נדה דף לא' ע"א

תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון אמצעיים ולד
דר במדור האמצעי אחרונים ולד דר במדור העליון וכיון שהגיע זמנו
לצאת מתהפך ויוצא וזהו חבלי אשה והיינו דתנן חבלי של נקבה מרובין
משל זכר ואמר רבי אלעזר מאי קרא אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות
ארץ דרתי לא נאמר אלא רקמתי מאי שנא חבלי נקבה מרובין משל זכר
זה בא כדרך תשמישו וזה בא כדרך תשמישו זו הופכת פניה וזה אין הופך
פניו תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה וגם קשה
לולד אמצעיים קשה לאשה ויפה לולד אחרונים יפה לאשה ויפה לולד
שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז תנא המשמש מטתו ליום תשעים
כאילו שופך דמים מנא ידע אלא אמר אביי משמש והולך ושומר פתאים
ה':
רש"י על הגמרא
חבלי  -צערה :רקמתי  -היינו יצירה ראשונה
וכתיב בתחתיות דהיינו מדור תחתון :דרך
תשמישן  -האיש פניו למטה כן זכר נולד פניו
למטה ונקבה פניה למעלה הילכך נקבה
צריכה להתהפך דהא כשהיא במעי אמה פניה
למטה כדאמרינן לעיל ]ראשו לו בין ברכיו[

אבל זכר אין צריך להתהפך :קשה לאשה
וקשה לולד  -מפני שדר במדור התחתון קשה
לאשה לא ידענא למאי :זרע  -מלבן את
הולד מגיעוליו :מזורז  -חזק ובריא :ליום
תשעים  -לשליש ימים הוי חיותו :מנא ידע
 -הא לא ידע אימת מעברה:
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חק לישראל – פרשת נצבים ליל שישי
זוהר

– ויקהל דף רה' ע"א

ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא דְּ ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי ְּביוֹ ָמא דָּ א ,הַ יְ ינ ּו אֵ ל אָ דוֹ ן .וְ תו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא דָּ אִ ,איה ּו
ישין ,דְּ ִמ ְת ַע ְּט ָרן ַּבאֲ בָ הָ ן ו ִּב ְר ִתיכָ א ִע ָּלאָ ה
ְּב ָרזָא דְּ ֶעשְׂ ִרין ו ְּת ֵרין אַ ְתוָ ון ִע ָּל ִאין קַ דִּ ִׁ
ישא:
קַ דִּ ׁ ָ
יריןִ ,אינּ וּן ֶעשְׂ ִרין ו ְּת ֵרין אַ ְתוָ ון ,דְּ ִאינּ וּן ְּב ָע ְל ָמא ּ ַת ּ ָתאָ ה ,דְּ ִאינּ וּן אֵ ל
אַ ְתוָ ון זְ ִע ִ
ָּברו ְּך ְּגדוֹ ל דֵּ ָעה וְ כ ּו' ,וְ לָ א ִאית ֵּבין ּ ֵתיבָ ה לַ ּ ֵתיבָ הְ ,רוָ וחָ א אַ ח ֲָרא ,אֶ ָּלא אָ ת
ישיןֵ ּ ,בין
ימא ְּבכָ ל ּ ֵתיבָ ה וְ תֵ יבָ ה .ו ְּב ָע ְל ָמא ִע ָּלאָ הִ ,אית ְרוָ וחָ א ,וְ ִס ְט ִרין קַ דִּ ִׁ
ְר ִׁש ָ
אָ ת ְלאָ ת .וְ ָדא ִאיה ּוּ ,תו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא ַעל ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא ,דְּ אַ ְתוָ ון ִע ָּל ִאין דְּ יוֹ ָמא
אשית:
יעאָ ה ,קָ א ְמ ׁ ַש ַּבח וְ אָ ַמר ְל ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ ה יוֹ צֵ ר ְּב ֵר ִׁ
ְׁש ִב ָ
יכין ִע ָּל ִאין דְּ קָ אָ ַמ ָרןִ ,מזְ דַּ ּ ְמנִ ין
ילאִׁ ,ש ִתין ְר ִת ִ
ַּכד ּתו ְּׁש ַּבחְ ּ ָתא דָּ א סַ ְ ּלקָ א ְל ֵע ָּ
ישא ,וְ סַ ְלקֵ י לָ ּה ְל ִא ְת ַע ְּט ָרא ָּבהְּ ,בכַ ּ ָמה
וְ נ ְַטלֵ י ְלהַ אי ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא ֵמ ַע ּ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
נְתא דְּ ֵע ֶדןֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו ִמ ְת ַע ְּט ִרן
יכין ִע ָּל ִאין ,דִּ י ְמ ָמנָן ,וְ כָ ל ִאינּ וּן צַ דִּ יקַ יָּיא דִּ ְבגִ ּ ָ
ְר ִת ִ
יכין ,וְ כָ ל ִאינּ וּן נִ ְׁש ָמ ִתין דְּ צַ דִּ יקַ יָּיאֻ ּ ,כ ְ ּלה ּו
ְּבתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא דָּ א ,וְ כָ ל ִאי ּנוּן ְר ִת ִ
סַ ְ ּל ִקין ְּבתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא דָּ אַ ,עד ָרזָא דְּ כו ְּר ְסיָּיא::

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק י'
)יד( העושה נקב כל שהוא בלול של תרנגולים כדי שיכנס להן האורה חייב משום בונה
המחזיר דלת של בור ושל דות ושל יציע חייב משום בונה:
)טו( הסותר כל שהוא חייב והוא שיסתור על מנת לבנות אבל אם סתר דרך השחתה
פטור הסותר אהל קבוע או שפרק עץ תקוע הרי זה תולדת סותר וחייב והוא שיתכוין
לתקן:
)טז( המכה בפטיש הכאה אחת חייב וכל העושה דבר שהוא גמר מלאכה הרי זה תולדת
מכה בפטיש וחייב כיצד המנפח בכלי זכוכית והצר בכלי צורה אפילו מקצת הצורה
והמגרד כל שהוא והעושה נקב כל שהוא בין בעץ בין בבנין בין במתכת בין בכלים
הרי זה תולדת מכה בפטיש וחייב וכל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אין חייבין על
עשייתו:

ð"òì

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