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חק לישראל – פרשת וילך יום ו'
דברים פרק לא'

)כז( ִּכי אָ ֹנ ִכי י ַָד ְע ִּתי אֶ ת ֶמ ְריְ ָך וְ אֶ ת ָע ְר ּ ְפ ָך הַ ּקָ ׁ ֶשה הֵ ן ְּבעוֹ ֶדנִּ י חַ י ִע ּ ָמכֶ ם הַ ּיוֹ ם
ַמ ְמ ִרים הֱיִ ֶתם ִעם יְ הֹוָ ה וְ אַ ף ִּכי אַ ח ֲֵרי מוֹ ִתי) :כז( ִּכי אָ נ ִֹכי יָ ַד ְע ִּתי אֶ ת ֶמ ְריְ ָך וְ אֶ ת
ָע ְר ּ ְפ ָך הַ ּקָ ׁ ֶשה הֵ ן ְ ּבעוֹ ֶדנִּ י חַ י ִע ּ ָמכֶ ם הַ ּיוֹ ם ַמ ְמ ִרים הֱ יִ ֶתם ִעם יְ הֹוָ ה וְ אַ ף ִּכי אַ ח ֲֵרי מוֹ ִתי:

)כז(

קֳדם יְ ָי
אֲרי אֲ נָא יְ ַד ְענָא יָת סַ ְרבָ נו ָּת ְך וְ יָת ְק ָדלָ ְך ְ ּדקַ ְׁשיָא הָ א ְב ַעד אֲ נָא קַ ּיָם ִע ּ ְמכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין ְמסָ ְר ִבין הֲ וֵיתוּן ָ
ֵ
אֲרי ָּב ַתר ְ ּדאֵ מוּת:
וְ אַ ף ֵ

ילו אֵ לַ י אֶ ת ָּכל זִ ְקנֵי ִׁש ְבטֵ יכֶ ם וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם וַ א ֲַד ְּב ָרה ְבאָ זְ נֵיהֶ ם אֵ ת
)כח( הַ ְק ִה ּ
ילו אֵ לַ י אֶ ת ָּכל
ידה ָּבם אֶ ת הַ ּ ׁ ָ
הַ ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ֶּלה וְ אָ ִע ָ
ש ַמיִ ם וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ) :כח( הַ ְק ִה ּ
ידה ָּבם אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
זִ ְקנֵי ִׁש ְבטֵ יכֶ ם וְ ׁש ְֹט ֵריכֶ ם וַ ֲא ַד ְ ּב ָרה ְבאָ זְ נֵיהֶ ם אֵ ת ַה ְ ּדבָ ִרים הָ אֵ ּלֶ ה וְ אָ ִע ָ
קֳד ֵמיהוֹ ן יָת ּ ִפ ְת ּגָ ַמיָּא הָ ִא ּ ֵלין וְ אַ ְסהֵ ד
ֱמ ּ ֵלל ָ
יש ּו ְלוָ ִתי יָת ָּכל סָ בֵ י ִׁש ְבטֵ יכוֹ ן וְ סָ ְרכֵ יכוֹ ן ֶוא ַ
וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ) :כח( ְּכנִ ׁ
ְּבהוֹ ן יָת ְׁש ַמ ּיָא וְ יָת אַ ְר ָעא:

יתי
אֲשר צִ וִ ּ ִ
תון וְ סַ ְר ּ ֶתם ִמן הַ ֶ ּד ֶר ְך ׁ ֶ
)כט( ִּכי י ַָד ְע ִּתי אַ ח ֲֵרי מוֹ ִתי ִּכי הַ ְׁשחֵ ת ּ ַת ְׁש ִח ּ
אֶ ְתכֶ ם וְ קָ ָראת אֶ ְתכֶ ם הָ ָר ָעה ְּבאַ ח ֲִרית הַ יּ ִָמים ִּכי ַתעֲ שׂ ּו אֶ ת הָ ַרע ְּב ֵעינֵי יְ הֹוָ ה
תון וְ סַ ְר ּ ֶתם ִמן
ְלהַ ְכ ִעיסוֹ ְּב ַמעֲ ֵ ׂ
שה יְ ֵדיכֶ ם) :כט( ִּכי י ַָד ְע ִּתי אַ ח ֲֵרי מוֹ ִתי ִּכי הַ ְׁשחֵ ת ּ ַת ְׁש ִח ּ

יתי אֶ ְתכֶ ם וְ קָ ָראת אֶ ְתכֶ ם הָ ָר ָעה ְ ּבאַ ח ֲִרית הַ יּ ִָמים ִּכי ַתעֲ שׂ ּו אֶ ת הָ ַרע ְּב ֵעינֵי
ֲשר ִצוִ ּ ִ
הַ ֶ ּד ֶר ְך א ׁ ֶ
אֲרי יְ ַד ְענָא ָּב ַתר ְ ּדאֵ מוּת אֲ ֵרי חַ ָּבלָ א ְתחַ ְּבלוּן וְ ִת ְסטוּן ִמן אָ ְרחָ א ִ ּדי
שה יְ ֵדיכֶ ם) :כט( ֵ
יְ הֹוָ ה ְלהַ ְכ ִעיסוֹ ְ ּב ַמעֲ ֵ ׂ
יש קֳ ָדם יְ ָי ְלאַ ְר ּגָ זָא קֳ ָדמוֹ ִהי ְּבעוֹ בָ ֵדי
אֲרי ַת ְע ְּבדוּן יָת ְ ּד ִב ׁ
פַ ּקֵ ִדית י ְָתכוֹ ן ו ְּת ָע ַרע י ְָתכוֹ ן ִּב ְׁש ּ ָתא ְּבסוֹ ף יוֹ ַמ ּיָא ֵ
יְ ֵדיכוֹ ן:

)ל(

ירה הַ זֹּאת ַעד ּתֻ ּ ָמם:
משה ְּבאָ זְ נֵי ָּכל ְקהַ ל יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הַ ּ ִׁש ָ
וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ

ירה הַ זֹּאת ַעד ּתֻ ּ ָמם:
משה ְ ּבאָ זְ נֵי ָּכל ְק ַהל יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ִ ּד ְב ֵרי הַ ּ ִׁש ָ
וַ יְ ַד ּ ֵבר ׁ ֶ

)ל(

ֹשה קֳ ָדם
)ל( ו ַּמ ִ ּליל מ ׁ ֶ

ָּכל ְקהָ לָ א ְדיִ שְׂ ָראֵ ל יָת ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי ּתו ְּׁש ַּב ְח ּ ָתא הָ ָדא ַעד ִ ּד ְׁש ִלימ ּו:

רש"י
)כח( הקהילו אלי  -ולא תקעו אותו היום
בחצוצרות להקהיל את הקהל לפי שנאמר
עשה לך ולא השליט יהושע עליהם ואף
בחייו נגנזו קודם יום מותו )ס"א ביום מותו(
לקיים מה שנאמר ואין שלטון ביום המות:
ואעידה בם את השמים ואת הארץ  -וא"ת
הרי כבר העיד למעלה העידותי בכם היום

וגו' התם לישראל אמר אבל לשמים ולארץ
לא אמר ועכשיו בא לומר האזינו השמים וגו':
)כט( אחרי מותי כי השחת תשחיתון .והרי כל
ימות יהושע לא השחיתו שנאמר ויעבדו
ישראל את ה' כל ימי יהושע מכאן שתלמידו
של אדם חביב עליו כגופו כל זמן שיהושע חי
היה נראה למשה כאילו הוא חי:

כאשר נצבים וילך מחוברים מפטרים הפטרת נצבים .כשהפרשות נפרדים מפטירין
וילך שובה ישראל מספר הושע פרק יד' ו-ג' פס' ממיכה פרק ז'.
נביא

– הושע פרק ד'

)ב( ׁש ּובָ ה יִ שְׂ ָראֵ ל ַעד יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
חו ִע ּ ָמכֶ ם ְ ּדבָ ִרים
יך ִּכי כָ ׁ ַש ְל ּ ָת ַּבעֲ וֹ נ ֶָך) :ג( ְק ּ
ינו) :ד(
רו אֵ לָ יו ָּכל ִּת ּ ָ ׂשא ָעוֹ ן וְ קַ ח טוֹ ב ּונְ ׁ ַש ְ ּל ָמה פָ ִרים שְׂ פָ ֵת ּ
ובו אֶ ל יְ הֹוָ ה ִא ְמ ּ
וְ ׁש ּ ּ
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חק לישראל – פרשת וילך יום ו'
ינו
ינו ְל ַמעֲ ֵ ׂ
סוס לֹא נִ ְר ָּכב וְ לֹא נ ַ
אַ ּ ׁש ּור לֹא יוֹ ִׁש ֵ
שה י ֵָד ּ
ֹאמר עוֹ ד ֱאלֹהֵ ּ
נו ַעל ּ
יע ּ
נו) :ו(
אֲ ׁ ֶשר ְּב ָך יְ ֻרחַ ם יָתוֹ ם) :ה( אֶ ְר ּ ָפא ְמ ׁש ּובָ ָתם אֹ הֲ בֵ ם נְ ָדבָ ה ִּכי ׁ ָשב אַ ּ ִפי ִמ ּ ֶמ ּ ּ
יהי
כו יוֹ נְ קוֹ ָתיו וִ ִ
אֶ ְהיֶה כַ ּ ַטל ְליִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְפ ַרח ַּכ ּ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה וְ י ְַך ׁ ָש ָר ׁ ָשיו ַּכ ְ ּלבָ נוֹ ן) :ז( י ְֵל ּ
חו כַ ּגָ פֶ ן זִ ְכרוֹ
כַ ּזַיִ ת הוֹ דוֹ וְ ֵריחַ לוֹ ַּכ ְ ּלבָ נוֹ ן) :ח( י ׁ ֻ
יו ָדגָ ן וְ יִ ְפ ְר ּ
בו י ְֹׁשבֵ י ְבצִ לּ וֹ יְ חַ ּ ּ
ָש ּ
נו אֲ נִ י ִּכבְ רוֹ ׁש
יתי וַ א ֲׁש ּ ֶ
ְּכיֵין ְלבָ נוֹ ן) :ט( אֶ ְפ ַריִ ם ַמה ִ ּלי עוֹ ד לָ עֲ צַ ִּבים אֲנִ י ָענִ ִ
ור ּ ּ
ַרעֲ נָן ִמ ּ ֶמנִּ י ּ ֶפ ְריְ ָך נִ ְמצָ א) :י( ִמי חָ כָ ם וְ יָבֵ ן אֵ ֶּלה נָבוֹ ן וְ י ֵָד ֵעם ִּכי יְ ׁ ָש ִרים ַ ּד ְרכֵ י
לו בָ ם:
כו בָ ם ּ ְׁ
ופש ִעים יִ ָּכ ְׁש ּ
יְ הֹוָ ה וְ צַ ִ ּד ִקים ֵי ְל ּ
)יח( ִמי אֵ ל ָּכמוֹ ָך ֹנ ֵׂשא ָעוֹ ן וְ עֹבֵ ר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע ִל ְׁשאֵ ִרית ַנחֲלָ תוֹ לֹא הֶ חֱזִ יק לָ ַעד
ינו וְ ַת ְׁש ִל ְ
יך ִּב ְמצֻ לוֹ ת יָם
נו יִ ְכבּ ׁש עֲ וֹ נ ֵ
הוא) :יט( י ָׁש ּוב יְ ַרח ֵ
ֹת ּ
ֲמ ּ
אַ ּפוֹ ִּכי חָ פֵ ץ חֶ סֶ ד ּ
ימי
ינו ִמ ֵ
ֱמת ְליַעֲ קֹב חֶ סֶ ד ְלאַ ְב ָרהָ ם אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ ֲאב ֵ
ֹאתם) :כ( ִּת ּ ֵתן א ֶ
ָּכל חַ ּט ָ
ֹת ּ
קֶ ֶדם:

משנה

 -נגעים פרק ח'

אשי אֵ בָ ִריםָ ,ט ֵמאַ ,עד ׁ ֶש ִּת ְת ַמ ֵעט
רו בוֹ ָר ׁ ֵ
)א( הַ ּפוֹ ֵרחַ ִמן הַ ּ ָט ּ ֵמאָ ,טהוֹ ר .חָ זְ ּ
אשי אֵ בָ ִריםָ ,ט ֵמאַ ,עד ׁ ֶש ּ ַתחֲזוֹ ר
רו בוֹ ָר ׁ ֵ
ַּבהַ ְר ּתוֹ ִמ ַּכגְּ ִריסִ .מן הַ ּ ָטהוֹ רָ ,ט ֵמא .חָ זְ ּ
ַּבהַ ְר ּתוֹ ִל ְכמוֹ ת ׁ ֶשהָ יְ ָתה:
רע"ב ) -א( הפורח מן הטמא טהור -
טמא שנחלט באחד מן הנגעים ואחר כך
פרחה בכולו ,טהור :חזרו בו ראשי אברים -
אם לאחר הפריחה חזרו ונתגלו אפילו ראשי
אברים בלבד :טמא  -דכתיב )שם( וביום
הראות בו בשר חי יטמא .והוא שייראו
כעדשה :עד שתתמעט בהרתו מכגריס -
שילך כל הנגע ולא ישתייר בו כגריס :מטהור
טמא  -טהור שפרחה צרעת בכולו .כגון
שהחליטו בשער לבן או במחיה ונשר שער
לבן או נתכסית המחיה ופטרו ,אי נמי
הסגירו בבהרת כגריס ועמד בעיניו שני

שבועות ופטרו ,בכל הני אם אחר פטורו
פרחה בכולו ,טמא :עד שתחזור לכמות
שהיתה  -דאם נשתייר מן הפריחה כל שהוא
סמוך לאום ,טמא משום פשיון .והא דתנן
בסמוך שםא הלכה מחיה ואחר כך פרחה
בכולו ,טהור ,ותנן נמי בהרת ובה שער לבן
פרחה בכולו אע"פ שהשער לבן במקומו,
טהור ,ומשמע וכל שכן אם אינו במקומו
שהוא טהור ,התם מיירי שלא פטרו הכהן
עדיין כשפרחה בכולו ,והכא מיירי כשפטרו
ואחר כך פרחה בכולו:

)ב( ַּבהֶ ֶרת ַּכגְּ ִריס ּובָ ּה ִמ ְחיָה ָּכעֲ ָד ׁ ָשהָ ּ ,פ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ וְ אַ חַ ר ָּכ ְך הָ ְלכָ ה לָ ּה
הַ ּ ִמ ְחיָה ,אוֹ ׁ ֶשהָ ְלכָ ה לָ ּה הַ ּ ִמ ְחיָה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ּ ָפ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ  ,טָ הוֹ ר .נוֹ ְל ָדה לוֹ
ִמ ְחיָהָ ,ט ֵמא .נוֹ לַ ד לוֹ ֵ ׂש ָער לָ בָ ןַ ,ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְמ ַט ּ ֵמא ,וַ חֲכָ ִמים ְמ ַטה ֲִרין:
רע"ב ) -ב( ואחר כך הלכה לה המחיה -
שפשה הנגע עליה .אבל בשעת הפריחה לא

הלכה לה מחיה עד אחר כך] .אבל לא
נתכסית המחיה[ ,אין הפריחה מטהרתו:

ש ָער לָ בָ ן ִּב ְמקוֹ מוֹ ָ ,טהוֹ ר.
)ג( ַּבהֶ ֶרת ּובָ ּה ֵ ׂש ָער לָ בָ ןָ ּ ,פ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ֵ ׂ
אשי אֵ בָ ִרים ,הֲ ֵרי
רו בָ הֶ ן ָר ׁ ֵ
ַּבהֶ ֶרת ּובָ הּ ּ ִפשְׂ יוֹ ןָ ּ ,פ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ ָ ,טהוֹ ר .וְ כֻ ָּלן ׁ ֶשחָ זְ ּ
אֵ לּ ּו ְט ֵמ ִאיןָ ּ .פ ְרחָ ה ְּב ִמ ְקצָ תוֹ ָ ,ט ֵמאָ ּ .פ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ ָ ,טהוֹ ר:
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רע"ב ) -ג( בהרת כגריס ובה שער לבן -
הא קמשמע לן דפריחה מטהרת אחר כל
סימני טומאה :פרחה במקצתו טמא -
אצטריך לאשמעינן אפילו פרחה ברובו ,דלא

אמרינן רובו ככולו .אי נמי אשמעינן דבסוף
שבוע ראשון או בסוף שבוע שני טמא
בפריחת מקצתו אפילו בכל שהוא משום
פשיון:

רו ְט ֵמ ִאיםָּ .כל
)ד( ָּכל ּ ְפ ִריחַ ת ָר ׁ ֵ
ֲרו ָט ֵמאְּ ,כ ׁ ֶש ּי ְַחזְ ּ
אשי אֵ בָ ִרים ׁ ֶש ִּב ְפ ִריחָ ָתן ִטה ּ
נִת ַּכ ּס ּוָ ,טהוֹ ר .נִ ְת ּגַ לּ ּוָ ,ט ֵמא,
או ָטהוֹ רְ ,
אשי אֵ בָ ִרים ׁ ֶש ַּבחֲזִ ָ
ירת ָר ׁ ֵ
חֲזִ ַ
יר ָתם ִט ּ ְמ ּ
אֲ ִפלּ ּו ֵמאָ ה פְ ָע ִמים:
רע"ב ) -ד( שבפריחתן טיהרו טמא  -שעל
ידי פריחתן טיהרו את הטמא .כשחזרו ונתגלו
אחרי כן ,חוזר לטומאתו :שבחזירתם טמאו
טהור  -שעל ידי חזרתן שחזרו ונתגלו טמאו

את הטהור ,אם חזרו ונתכסו שפשה עליהם
הנגע ,טהור .ואם חזרו ונתגלו אחר כך,
טמא .ואצטריך לאשמעינן דאפילו זימני
טובא ,כדקקתני ואפילו מאה פעמים:

אוי
אוי ִל ּ ַט ּ ֵמא ְּבנֶגַ ע הַ ַּבהֶ ֶרתְ ,מ ַע ּ ֵכב אֶ ת הַ ּ ְפ ִריחָ ה .כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ָר ּ
)ה( כּ ֹל הָ ָר ּ
ִל ּ ַט ּ ֵמא ְּבנֶגַ ע הַ ַּבהֶ ֶרת ,אֵ ינוֹ ְמ ַע ּ ֵכב אֶ ת הַ ּ ְפ ִריחָ הֵ ּ .כיצַ דָ ּ ,פ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ  ,אֲ בָ ל לֹא
חו,
בָ ר ׁ
ֹאשּ ,ובַ זָּקָ ןַּ ,ב ּ ְׁש ִחין ַּב ּ ִמ ְכוָ ה ּובַ ּקֶ ַדח הַ ּמוֹ ְר ִדין ,חָ זַר הָ ר ׁ
ֹאש וְ הַ זָּקָ ן וְ נִ ְק ְר ּ
הַ ּ ְׁש ִחין וְ הַ ּ ִמכְ וָ ה וְ הַ ּקֶ ַדח וְ נַעֲ שׂ ּו צָ ֶרבֶ תְ ,טהוֹ ִריםָ ּ .פ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ  ,אֲבָ ל לֹא בְ כַ חֲצִ י
עֲ ָד ׁ ָשה הַ ּ ָס ּ ְ
ֹאש וְ הַ זָּקָ ן
ֹאש ,וְ לַ זָּקָ ן ,לַ ּ ְׁש ִחין ,לַ ּ ִמ ְכוָ ה ,וְ לַ ּקֶ ַדח ,חָ זַר הָ ר ׁ
מוך לָ ר ׁ
חו ,הַ ּ ְׁש ִחין וְ הַ ּ ִמ ְכוָ ה וְ הַ ּקֶ ַדח וְ נַעֲ שׂ ּו צָ ֶרבֶ ת ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּנַעֲ ָ ׂשה ְמקוֹ ם
וְ ְ
נִק ְר ּ
הַ ּ ִמ ְחיָה ַּבהֶ ֶרתָ ,ט ֵמאַ ,עד ׁ ֶש ִּת ְפ ַרח ְּבכֻ לּ וֹ :
רע"ב ) -ה( כל הראוי ליטמא בנגע
הבהרת  -כגון עור בשר :מעכב את הפריחה
 אם נשתייר ממנו כל שהוא שלא פרחה בו,מעכב את טהרתו :וכל שאינו ראוי ליטמא
בנגע הבהרת  -כגון ראש וזקן וכל הני
דחשיב בהדייהו :אין מעכבין את הפריחה -
דאע"פ שלא פרח הנגע עליהם ,כיון דפרח
בשאר הגוף ,טהור .וראשי אברים לא קא
חשיב ,דהנהו מעכבין את הפריחה ,דראויין
ליטמא בנגע הבהרת נינהו ,שהרי הנגע פושה
בהן :ונעשו צרבת טהורים  -אע"ג דעכשיו

שנקרחו הראש והזקן ראויים ליטמא בנגע
הבהרת ,וכן שחין ומכוה וקדח המורדים
שנעשו צרבת הרי הן כעור בשר ,כיון דבשעת
הפריחה לא היו ראויין ,לא מעכבים וטהור:
אע"פ שנעשה מקום המחיה בהרת טמא -
דפריחה קמייתא לאו פריחה היא ,כיון
דאשתייר מעור הבשר חצי עדשה סמוך
לראש ,ופריחה דהשתא שנתכסית המחיה של
חצי עדשה נמי לא חשיבא פריחה ,כיון דכבר
נקרחו ונעשו צרבת והרי הן כעור בשר ,ולא
מהני עד דפרח נמי עלייהו:

רע"ב ) -ו( אחת טמאה  -מוחלטת :ואחת
טהורה  -לאחר הפטור .שעמד בעיניו בסוף
שבוע שני :ופרחה מזו לזו  -בין מטהורה
לטמאה בין מטמאה לטהורה :ואחר כך

פרחה בכולו טהור  -משום דטהורה נעשית
טמאה כשפרח ממנה לטמאה ,דהרי פשתה,
וכי פרח אחר כך בכולו ,הוי פורח מן
)הטמאה לטהור( :בשפתו העליונה  -חצי

)ו( ְׁש ּ ֵתי בֶ הָ רוֹ ת ,אַ חַ ת ְט ֵמאָ ה וְ אַ חַ ת ְטהוֹ ָרהָ ּ ,פ ְרחָ ה ִמ ּזוֹ לָ זוֹ וְ אַ חַ ר ָּכ ְך ּ ָפ ְרחָ ה
ְּבכֻ לּ וֹ ָ ,טהוֹ רִּ .בשְׂ פָ תוֹ הָ ֶע ְליוֹ נָה ִּבשְׂ פָ תוֹ הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָהִּ ,ב ְׁש ּ ֵתי אֶ צְ ְּבעוֹ ָתיוִּ ,ב ְׁשנֵי
ִריסֵ י ֵעינָיו ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ְמ ֻד ָּב ִקים זֶה לָ זֶה וְ הֵ ם נִ ְר ִאים ְּכאֶ חָ דָ ,טהוֹ רָ ּ .פ ְרחָ ה
רו
רו בוֹ ָר ׁ ֵ
אשי אֵ בָ ִרים ְּכ ִמין בּ ֹהַ קָ ,טהוֹ ר .חָ זְ ּ
ְּבכֻ לּ וֹ  ,אֲבָ ל לֹא בַ בּ ֹהַ קָ ,ט ֵמא .חָ זְ ּ
אשי אֵ בָ ִרים ּ ָפחוֹ ת ִמ ָּכעֲ ָד ׁ ָשהַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ְמ ַט ּ ֵמא .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,בּ ֹהַ ק
בוֹ ָר ׁ ֵ
ימן טֻ ְמאָ ה ַּב ּסוֹ ף:
ימן טֻ ְמאָ ה ַּב ְּת ִח ָּלה ,וְ אֵ ין ִס ַ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ָּכעֲ ָד ׁ ָשהִ ,ס ַ
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גריס בהרת .ובשפתו התחתונה חצי גריס.
וכשסוגר פיו נראית כגריס במקום אחד .וכן
בשתי אצבעות ,ובשני ריסי עיניו ,כשמדבקן
נראית כגריס שלם :אבל לא בבוהק  -מראה
לבנונית למטה מארבעה מראות ,ומעכב את
הפריחה :חזרו בו ראשי אברים  -שנתגלו מן
הנגע ונעשה בוהק :טהור  -והוא הדין בשאר
הגוף .דאע"ג דבוהק מעכב את הפריחה
בתחלה ,אינו מעכב בסוף .ואגב סיפא דבעי

למתני ראשי אברים ,תנא הכא ראשי אברים.
ובסיפא נקט ראשי אברים להודיעך כוחו דר'
מאיר דאפילו בראשי אברים שנתגלו פחות
מכעדשה ונעשו בוהק מטמא ר' מאיר ,וכל
שכן בשאר הגוף .והך רישא דחזרו בו ראשי
אברים כמין בוהק טהור ,כרבנן אתיא ,ולא
כרבי מאיר .ורבנן דמטהרי ,לאו דוקא פחות
מכעדשה ,דאפילו טובא נמי טהור ,דבוהק
בסוף אינו מעכב .והלכה כחכמים:

ירו ְׁש ּ ֵתיהֶ ם אוֹ אַ חַ ת
)ז( הַ ָּבא ּ ֻכלּ וֹ לָ בָ ן ,י ְַסגִּ יר .נוֹ לַ ד לוֹ ֵ ׂ
ש ָער לָ בָ ן ,י ְַח ִליטִ .ה ְׁש ִח ּ
ְ
ירו ְׁש ּ ֵתיהֶ ן אוֹ אַ חַ ת ֵמהֶ ן ,נִ ְס ַמך הַ ּ ְׁש ִחין ִל ְׁש ּ ֵתיהֶ ן אוֹ ְלאַ חַ ת ֵמהֶ ן,
ֵמהֶ ןִ ,ה ְקצִ ּ
ומ ְחיַת הַ ּ ְׁש ִחין
ִה ִ ּקיף הַ ּ ְׁש ִחין אֶ ת ְׁש ּ ֵתיהֶ ן אוֹ אֶ ת אַ חַ ת ֵמהֶ ן ,אוֹ חֲלָ קָ ן הַ ּ ְׁש ִחין ּ ִ
ומ ְחיַת הַ ּ ִמ ְכוָ ה וְ הַ בּ ֹהַ ק .נוֹ לַ ד לוֹ ִמ ְחיָה אוֹ ֵ ׂש ָער לָ בָ ןָ ,ט ֵמא .לֹא נוֹ לַ ד
הַ ּ ִמ ְכוָ ה ּ ִ
אשי אֵ בָ ִרים ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו
רו בָ הֶ ן ָר ׁ ֵ
לוֹ לֹא ִמ ְחיָה וְ לֹא ֵ ׂש ָער לָ בָ ןָ ,טהוֹ ר .וְ כֻ ָּלן ׁ ֶשחָ זְ ּ
הוא טָ הוֹ ר:
יוָ ּ .פ ְרחָ ה ְּב ִמ ְקצָ תוֹ ָ ,ט ֵמאָ ּ .פ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ  ,הֲ ֵרי ּ
ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהָ ּ
רע"ב ) -ז( הבא כולו לבן  -מתחלה בא
כולו מכוסה בנגע :יסגיר  -כדין בהרת
כגריס .שמא יוולד לו שער לבן או מחיה.
דאין פריחה מטהרת בתחילה :נולד לו שער
לבן  -בסוף שבוע ראשון או בסוף שבוע שני,
יחליט .ואם לא באו סימני טומאה ,יפטור:
השחירו שתיהן  -כל הני דחשיב ,סימני
טהרה נינהו ומפורשים הם לעיל בסוף פרק
קמא :נולד לו מחיה או שער לבן  -אם
לאחר שבאו סימני טהרה הללוט נולד לו
מחיה או שער לבן ,טמא .ואם לאו ,טהור:
וכולן שחזרו בהם ראשי אברים  -הבא כולו
לבן בתחלה בין שהוזקק להסגיר בין להחליט
בין לפטור ,אם חזרו ונתגלו ראשי אברים
שלהן ,הרי הן כמו שהיו וטהורים ,דלא חשיבי
מחיה .כיצד ,הבא כולו לבן בתחלה והוסגר
שני שבועות ולא נולדו בו סימני טומאה,
ופטרו ,ואחר כך נתגלו בו ראשי אברים ,היינו

חזרו בו ראשי אברים מתוך הפטור ,וטהור.
ואם החליטו בשער לבן והשחירו השערות
ואחר כך נתגלו ראשי אברים ,היינו חזרו בו
ראשי אברים מתוך החלט ,וטהור .ואם בסוף
שבוע ראשון או בסוף שבוע שני נתגלו ראשי
אברים ,היינו חזרו בו ראשי אברים מתוך
הסגר ,וטהור .כך נראית פירוש משנה זו
מתוך תורת כהנים .אבל רמב"ם לא פירשה
כן :פרחה במקצתו  -במקצת ראשי אברים
שנתגלו :טמא  -שהרי פשה הנגע :פרחה
בכולו  -אחר שפרחה במקצתו :טהור  -דהוי
ליה פורח מן הטמא .אבל אם מתחלה לאחר
שנתגלו ראשי אברים בפרחה בכולו בבת
אחת ,טמא משום פשיון .והא דתנא רישא
פרחה במקצתו טמא ,הוא הדין פרחה
בכולונמי טמא ,ולא נקט פרחה במקצתו אלא
משום דבעי למתני בתרה פרחה בכולו טהור,
דהיינו לאחר שפרחה במקצתו:

רע"ב ) -ח( מתוך הטהרה טמא  -כגון
הבא כולו לבן בתחלה ,ולאחר הסגר או
החלט נטהר ,דאם חזרו בו ראשי אברים
ונתגלו ,טהור ,כדפרישנא לעיל .ואם מתוך

זו חזרו ונתכסו בבת אחת ,טמא משום
והיינו דקאמר אם פרחה כולו כאחת
טהרה ,טמא ,כדפרישנא במתניתין
דאם פרחה כולו בבת אחת נמי טמא

ומ ּתוֹ ְך הַ ּטֻ ְמאָ הָ ,טהוֹ ר.
)ח( ִאם ְּבכֻ לּ וֹ ּ ָפ ְרחָ ה ְּכאַ חַ תִ ,מ ּתוֹ ְך הַ ּ ָטהֳ ָרהָ ,ט ֵמאִ ּ .
ומן
ומן הַ ִּתגְ לַ חַ ת ּ ִ
ימה ּ ִ
ומן הַ ּ ְפ ִר ָ
יעה ּ ִ
טור ִמן הַ ּ ְפ ִר ָ
הַ ּ ָטהוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך הֶ ְס ּגֵרָ ּ ,פ ּ
הַ ִּצ ּפ ֳִריםִ .מ ּתוֹ ְך הֶ ְחלֵ ט ,חַ יָּב ְּבכֻ ָּלן .זֶה וָ זֶה ְמ ַט ּ ְמ ִאים ְּב ִביאָ ה:
טהרה
פשיון,
מתוך
דלעיל
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כמו פרחה במקצתו :פטור מן הפריעה ומן
הפרימה  -כל זמן שהוא מוסגר .ואילו טהור
מתוך החלט ,חייב בפריעה ופרימה כל זמן

שהוא מוחלט .פריעה ופרימה ,בגדיו יהיו
פרומים וראשו יהיה פרוע :מטמאין בביאה
 -אם באו אל האוהל נטמא כל אשר באוהל:

רע"ב ) -ט( פרחה בכולו ואחר כך נתגלו
בו ראשי אברים  -הכא מיירי שלא הספיק
להחליטו עד שפרחה בכולו ונתגלו ראשי
אברים ,דר' ישמעאל מדמי ליה לבא כולו לבן
בתחילה חו מראשי אברים ,דטעון הסגר .ור'
אלעזר בן עזריה סבר ,דכיון דאילו לא פרחה
היה מחליטו ,דינו כבהרת קטנה ובה מחיה,
דאי פרחה בכולו ואחר כך נתגלו ראשי

אברים ,טמא .ועוד יש לפרש ,דאפילו
החליטו במחיה ופרחה בכולו וטיהרו ,קסבר
ר' ישמעאל דאין מטמא בחזרת ראשי אברים,
דכי מטמא בחזרת ראשי אברים שאחר
פריחה היכא דטהר בתורת פריחה ,אבל הכא
לאו בתורת פריחה טהר ,דהא אילו נתמעטה
מחיה מכעדשה ]נמי[ טהור:

אשי
רו בוֹ ָר ׁ ֵ
)ט( הַ ָּבא ּ ֻכלּ וֹ לָ בָ ן ּובוֹ ִמ ְחיָה ָּכעֲ ָד ׁ ָשהָ ּ ,פ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ וְ אַ חַ ר ָּכ ְך חָ זְ ּ
אשי אֵ בָ ִרים ְּבבַ הֶ ֶרת גְּ דוֹ לָ הַ .ר ִּבי
ירת ָר ׁ ֵ
אֵ בָ ִריםַ ,ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרַּ ,כחֲזִ ַ
אשי אֵ בָ ִרים ְּבבַ הֶ ֶרת ְקטַ ּנָה:
ירת ָר ׁ ֵ
אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָה אוֹ ֵמרַּ ,כחֲזִ ַ

ומ ְפ ִסידֵ ּ .כיצַ דִ ,מי ׁ ֶשהָ יָה מֻ ְחלָ ט,
)י( י ֵׁש ַמ ְראֶ ה נִגְ עוֹ לַ כּ ֹהֵ ן וְ נִשְׂ ָּכר ,וְ י ֵׁש ַמ ְראֶ ה ּ ַ
ימנֵי טֻ ְמאָ ה ,לֹא ִה ְס ּ ִפיק ְלהַ ְראוֹ ָת ּה לַ כּ ֹהֵ ן ַעד ׁ ֶש ּ ָפ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ ,
כו לָ הֶ ן ִס ָ
וְ הָ ְל ּ
לום ,לֹא ִה ְס ּ ִפיק
ָטהוֹ רֶ ׁ .ש ִאלּ ּו הֶ ְראָ ה לַ כּ ֹהֵ ן ,הָ יָה ָט ֵמאַּ .בהֶ ֶרת וְ אֵ ין ָּבהּ ְּכ ּ
ְלהַ ְראוֹ ָת ּה לַ כּ ֹהֵ ן ַעד ׁ ֶש ּ ָפ ְרחָ ה ְּבכֻ לּ וֹ ָ ,ט ֵמאֶ ׁ .ש ִאלּ ּו הֶ ְראָ ה לַ כּ ֹהֵ ן ,הָ יָה ָטהוֹ ר:
רע"ב ) -י( מי שהיה מוחלט  -בשער לבן
או במחיה או בפשיון :לא הספיק להראות
לכהן  -שסימני טומאה הלכו :שאילו הראה
לכהן  -כשהלכו סימני טומאה היה מטהר,
ואם אחר כן היה פורח ,היה טמא ,דהוה ליה
פורח מן הטהור ,אבל השתא הוי ליה פורח

גמרא

מן הטמא ,וטהור :בהרת ואין בה כלום -
אין בו סימן מסימני טומאה :עד שפרחה
בכולו טמא  -כלומר ,טעון הסגר כבא כולו
לבן בתחלה .ואם מתחלה קודם שפרחה
הראה אל הכהן היה מסגיר ,ובסוף שבוע
כשפרחה ,הוי ליה פורח הסגר וטהור:

 -נדה דף לא' ע"א

תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו אביו
מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין
אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקדוש ברוך
הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור
פה והלוך רגלים ובינה והשכל וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקדוש
ברוך הוא נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם אמר רב פפא היינו
דאמרי אינשי פוץ מלחא ושדי בשרא לכלבא:
רש"י על הגמרא
קלסתר  -זיו :מראה העין  -שאע"פ
שנבראת העין מן האב והאם אינו רואה תדע

שהרי המת יש לו עינים ויש לו שפתים ויש לו
אזנים ואינו רואה ולא שומע ולא מדבר :פוץ
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חק לישראל – פרשת וילך יום ו'
מילחא  -השלך המלח מן הבשר ושוב אינו
ראוי אלא לכלבים כך הנשמה היא מלח לגוף

זוהר

לקיימו כיון שהלכה אז מסריח הגוף:

– ויקהל דף רה' ע"ב

ימא ּ ַת ּ ָמןַ ,עד
תוש ַּב ְח ּ ָתא ָ ּדא ְ ּדכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ,קַ יְ ּ ָ
ישאְׁ ּ ּ ,
כור ְס ָייא קַ ִ ּד ׁ ָ
ַּכד ָמ ָטא ְל ּ ְ
ילא,
מוסָ ףּ .וכְ ֵדין ִסלּ ּוקָ א ִ ּד ְל ַת ּ ָתא ְל ֵע ָּ
אמ ֵרי ְק ּ ּ ׁ ָ
זִ ְמנָא ְ ּדקַ ְ
דושה ִע ָּלאָ ה ְ ּד ּ
תוש ַּב ְח ּ ָתא,
יהי ּ ּ ְׁ
ילאְ ,ל ֶמהֱוֵ י כּ ָֹּלא חַ דּ ָ .דא ִא ִ
ילא ְל ֵע ָּ
ְל ִא ְתאַ ח ֲָדא כּ ָֹּלא ְל ֵע ָּ
תוש ְּבחָ ן:
הו ּ ּ ְׁ
ְ ּדסַ ְ ּלקָ א ַעל ּ ֻכ ְ ּל ּ
ותא
כו' ,חֶ ְדוָ ָ
ֹשה וְ ּ
דורא ִ ּדצְ לוֹ ָתא ִ ּד ְׁשאַ ר יוֹ ֵמיַ ,עד יִ שְׂ ַמח מ ׁ ֶ
ולהָ ְלאָ הִ ,ס ּ ּ ָ
ִמ ָּכאן ּ ְ
ור ְס ָיּיא
יהַּ ,כד סָ ִליק כּ ּ ְ
הוא ַע ְדבָ א ִ ּדילֵ ּ
ְּד ַד ְרגָ א ִע ָּלאָ הִ ,ע ּקָ ָרא ַ ּדאֲבָ הָ ןּ ְ ,דחַ ֵ ּדי ְּבהַ ּ
יתא ִע ָּלאָ ה
יהו חֶ ְדוָ ה ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
יה ,וְ נ ִָטיל לָ ּהִ ּ ,
ְלגַ ּ ֵב ּ
ומ ְתחַ ְּב ָראן ַּכח ֲָדא .וְ ָדא ִא ּ
יתא ִ ּד ְל ַת ּ ָתאּ ,תוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה,
ילאּ ,תוֹ ָרה ׁ ֶש ִּבכְ ּ ָתבּ ְ .דחַ ֵ ּדי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ִּד ְל ֵע ָּ
רו ָ ּדא ְּב ָדא:
וְ ִא ְתחַ ָּב ּ
ישא,
הוא חֶ ְדוָ ה ְל ַע ּ ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
רו ַּכח ֲָדאָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלאַ ְכ ְללָ א ְּבהַ ּ
ּ ֵכיוָ ן ְ ּד ִא ְתחַ ָּב ּ
ְ
ינו ְרצֵ ה נָא
חו ְב ַמ ְל ּ ָ
ינו וֵ אלהֵ י אֲבוֹ ֵת ּ
כו' ,אֱלהֵ ּ
כותך ׁשוֹ ְמ ֵרי ׁ ַש ָּבת וְ ּ
יִ שְׂ ְמ ּ
נו:
נוחָ ֵת ּ
ִב ְמ ּ

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק י'
)יז( המפיס שחין בשבת כדי להרחיב פי המכה כדרך שהרופאין עושין שהן מתכוונין
ברפואה להרחיב פי המכה הרי זה חייב משום מכה בפטיש שזו היא מלאכת הרופא
ואם הפיסה להוציא ממנה הליחה שבה הרי זה מותר:
)יח( המסתת את האבן כל שהוא חייב משום מכה בפטיש המצדד את האבן ביסוד הבנין
ותקנה בידו והושיבה במקום הראוי לה חייב משום מכה בפטיש הלוקט יבולת שעל
גבי בגדים בידו כגון אלו היבולות שבכלי צמר חייב משום מכה בפטיש והוא שיקפיד
עליהן אבל אם הסירן דרך עסק הרי זה פטור המנער טלית חדשה שחורה כדי לנאותה
ולהסיר הציהוב הלבן הנתלה בה כדרך שהאומנין עושין חייב חטאת ואם אינו מקפיד
מותר:

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