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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ו'
דברים פרק לג'
)כז(

ומ ּ ַתחַ ת זְ ֹרעֹת עוֹ לָ ם וַ יְ גָ ֶר ׁש ִמ ּ ָפנ ָ
ֹאמר הַ ְׁש ֵמד:
ֶיך אוֹ יֵב וַ יּ ֶ
ְמ ֹענָה ֱאלֹהֵ י קֶ ֶדם ּ ִ

ומ ּ ַתחַ ת זְ ֹרעֹת עוֹ לָ ם וַ יְ גָ ֶר ׁש ִמ ּפָ נ ָ
מד) :כז( ְמדוֹ ר
ֹאמר הַ ְׁש ֵ
ֶיך אוֹ יֵב וַ יּ ֶ
ענָה ֱאלֹהֵ י קֶ ֶדם ּ ִ
)כז( ְמ ֹ
ימ ֵר ּה ִמ ְתעֲ בֵ ד ָע ְל ָמא וְ ָת ִר ְ
אֲמר ׁ ֵשצִ י:
יך ִמ ּקֳ ָד ָמ ְך סָ נְ אָ ה וַ ַ
אֱלָ הָ א ִדי ִמ ְלקַ ְד ִמין ְּב ֵמ ְ

)כח(

פו
וַ יִ ּ ְׁשכּ ֹן יִ שְׂ ָראֵ ל ֶּב ַטח ָּב ָדד ֵעין יַעֲ קֹב אֶ ל אֶ ֶרץ ָ ּדגָ ן וְ ִתירוֹ ׁש אַ ף ׁ ָש ָמיו י ַַע ְר ּ

פו ָטל:
ָטל) :כח( וַ יִ ּ ְׁשכּ ֹן יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ֶב ַטח ָּב ָדד ֵעין יַעֲ קֹב אֶ ל אֶ ֶרץ ָ ּדגָ ן וְ ִתירוֹ ׁש אַ ף ׁ ָש ָמיו ַי ַע ְר ּ

)כח(

ו ְּׁש ָרא יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ָר ְחצָ ן ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי ְּכ ֵעין ִּב ְר ְּכ ָתא ִדבָ ֵר ִכ ּנוּן יַעֲ קֹב אֲ בוּהוֹ ן ְלאַ ְר ָעא ָע ְב ָדא ִעבוּר וַ ח ֲָמר אַ ף ְׁש ַמ ָ ּיא
ִד ִע ָּלוֵיהוֹ ן יְ ׁ ַש ּ ְמ ׁ ֻש ּנוּן ְּב ַט ָּלא:

)כט( אַ ְׁש ֶר ָ
אֲשר חֶ ֶרב ּגַ אֲ וָ ֶת ָך
יך יִ שְׂ ָראֵ ל ִמי כָ מוֹ ָך ַעם נוֹ ׁ ַשע ַּביהֹוָ ה ָמגֵ ן ֶעזְ ֶר ָך וַ ׁ ֶ
וְ יִ ָּכח ֲׁש ּו אֹ יְ בֶ ָ
תימוֹ ִת ְדר ְֹך) :כט( אַ ְׁש ֶר ָ
יך יִ שְׂ ָראֵ ל ִמי כָ מוֹ ָך ַעם
יך לָ ְך וְ אַ ּ ָתה ַעל ָּבמוֹ ֵ

ֲשר חֶ ֶרב ּגַ אֲוָ ֶת ָך וְ יִ ָּכח ֲׁש ּו אֹ יְ בֶ ָ
יך לָ ְך וְ אַ ּ ָתה ַעל ָּבמוֹ ֵתימוֹ ִת ְדר ְֹך:
נוֹ ׁ ַשע ַּביהֹוָ ה ָמגֵן ֶעזְ ֶר ָך וַ א ׁ ֶ
קֳדם יְ ָי ּ ַת ִ ּקיף ְּבסַ ְע ָ ּד ְך ו ְּד ִמן קֳ ָדמוֹ ִהי נִ צְ חָ ן גִּ ַּב ְרוָ ָת ְך וִ יכַ ְ ּדבוּן
)כט( טוּבָ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ ית ִ ּד ְכוָ ָת ְך ַע ּ ָמא ְ ּדפֻ ְרקָ נ ֵּה ִמן ָ
ארי ַמ ְלכֵ יהוֹ ן ִּת ְדר ְֹך:
סָ נְ אָ ְך לָ ְך וְ אַ ְּת ַעל ּ ְפ ִריקַ ת צַ ְּו ֵ

ֹאש הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי יְ ֵרחוֹ
משה מֵ ַע ְרבֹת מוֹ אָ ב אֶ ל הַ ר נְ בוֹ ר ׁ
לד )א( וַ יּ ַַעל ׁ ֶ
משה ֵמ ַע ְר ֹב ת מוֹ אָ ב אֶ ל
יַעל ׁ ֶ
הו יְ הֹוָ ה אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ אֶ ת הַ גִּ ְל ָעד ַעד ָ ּדן) :א( וַ ּ ַ
וַ יּ ְַראֵ ּ
הו יְ הֹוָ ה אֶ ת ָּכל הָ אָ ֶרץ אֶ ת הַ גִּ ְל ָעד ַעד ָ ּדן:
הַ ר נְ בוֹ ר ׁ
ֹאש הַ ּ ִפ ְס ּגָ ה אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי יְ ֵרחוֹ וַ יַ ּ ְראֵ ּ
יש ָר ָמ ָתא ִ ּדי ַעל אַ ּ ֵפי יְ ֵרחוֹ וְ אַ ְחזְ י ֵּה יְ ָי יָת ָּכל אַ ְר ָעא יָת
יש ָרא ְדמוֹ אָ ב ְלטו ָּרא ִדנְ בוֹ ֵר ׁ
ֹשה ִמ ּ ֵמ ְׁ
)א( ו ְּסלֵ ק מ ׁ ֶ
גִּ ְל ָעד ַעד ָ ּדן:

הודה ַעד הַ יָּם
ַשה וְ אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ יְ ּ ָ
ומנ ּ ׁ ֶ
)ב( וְ אֵ ת ָּכל נ ְַפ ּ ָת ִלי וְ אֶ ת אֶ ֶרץ אֶ ְפ ַריִ ם ּ ְ
הודה ַעד הַ יָ ּם
ַשה וְ אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ יְ ּ ָ
ומנ ּ ׁ ֶ
הָ אַ חֲרוֹ ן) :ב( וְ אֵ ת ָּכל נ ְַפ ּ ָת ִלי וְ אֶ ת אֶ ֶרץ אֶ ְפ ַריִ ם ּ ְ
הָ אַ חֲרוֹ ן:

ַמא ַמ ַע ְרבָ א:
ַשה וְ יָת ָּכל אַ ְר ָעא ִדיהו ָּדה ַעד י ּ ָ
)ב( וְ יָת ָּכל נ ְַפ ּ ָת ִלי וְ יָת אַ ְר ָעא ְדאֶ ְפ ַריִ ם ּו ְמנ ּ ׁ ֶ

)ג( וְ אֶ ת הַ ּנֶגֶ ב וְ אֶ ת הַ ִּכ ּ ָכר ִ ּב ְק ַעת יְ ֵרחוֹ ִעיר הַ ְּת ָמ ִרים ַעד צ ַֹער) :ג( וְ אֶ ת הַ ּ ֶנגֶב וְ אֶ ת
ירחוֹ קַ ְר ּ ָתא ְד ִד ְקלַ ּיָא
יש ָרא ִּב ְקעֲ ָתא ִד ֵ
הַ ִּכ ָּכר ִ ּב ְק ַעת יְ ֵרחוֹ ִעיר ַה ְּת ָמ ִרים ַעד צ ַֹער) :ג( וְ יָת ָ ּדרוֹ ָמא וְ יָת ֵמ ְׁ
ַעד צ ַֹער:

וליַעֲ קֹב
ֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ צְ חָ ק ּ ְ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו זֹאת הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
)ד( וַ ּי ֶ
ָ
ָ
ָ
ֹאמר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו
בר) :ד( וַ יּ ֶ
יתיך ְב ֵעינֶיך וְ ׁ ָש ּ ָמה לֹא ַתעֲ ֹ
לֵ אמֹר ְלז ְַרעֲ ך אֶ ְּת ֶנ ּנָה הֶ ְר ִא ִ

יך ְב ֵעינ ָ
ית ָ
ֶיך
ול ַיעֲ קֹב לֵ אמֹר ְלז ְַרעֲ ָך אֶ ְּת ֶנ ּנָה הֶ ְר ִא ִ
ֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ ְצחָ ק ּ ְ
זֹאת הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
ימר ִל ְבנ ְ
ָיך אֶ ְּתנִ ּנ ַּה
אֲמר יְ ָי לֵ ּה ָדא אַ ְר ָעא ִ ּדי קַ ּי ִֵמית ְלאַ ְב ָרהָ ם ְליִ ְצחָ ק ו ְּליַעֲ קֹב ְל ֵמ ַ
בר) :ד( וַ ַ
וְ ׁ ָש ּ ָמה לֹא ַתעֲ ֹ
ית ְך ְּב ֵעינ ְָך ו ְּל ַת ּ ָמן לָ א ְת ִע ַּבר:
אַ חֲזִ ָ

משה עֶ בֶ ד
משה ֶעבֶ ד יְ הֹוָ ה ְ ּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה) :ה( וַ ָיּ ָמת ׁ ָשם ׁ ֶ
)ה( וַ יּ ָָמת ׁ ָשם ׁ ֶ
ימ ָרא ַדיְ ָי:
ֹשה ַע ְב ָ ּדא ַדיְ ָי ְּבאַ ְר ָעא ְדמוֹ אָ ב ַעל ֵמ ְ
יְ הֹוָ ה ְ ּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב ַעל ּ ִפי יְ הֹוָ ה) :ה( ו ִּמית ּ ַת ּ ָמן מ ׁ ֶ

יש אֶ ת ְקבֻ ָרתוֹ ַעד
מול ּ ֵבית ּ ְפעוֹ ר וְ לֹא י ַָדע ִא ׁ
)ו( וַ יִ ּ ְקבּ ֹר אֹ תוֹ בַ ּגַ י ְּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב ּ
יש אֶ ת
מול ּ ֵבית ּ ְפעוֹ ר וְ לֹא י ַָדע ִא ׁ
הַ ּיוֹ ם הַ זֶּה) :ו( וַ יִ ּ ְקבּ ֹר אֹ תוֹ בַ ּגַ י ְּבאֶ ֶרץ מוֹ אָ ב ּ
ָת ּה ְּבחֵ ילָ ָתא ְּבאַ ְר ָעא ְדמוֹ אָ ב לָ קֳבֵ ל ּ ֵבית ּ ְפעוֹ ר וְ לָ א יְ ַדע ֱאנ ַׁש יָת
ְקבֻ ָרתוֹ ַעד הַ ּיוֹ ם הַ ֶזּה) :ו( ו ְּקבַ ר י ֵ
ְקבֻ ְר ּ ֵת ּה ַעד יוֹ ָמא הָ ֵדין:

ומשה
הֲתה ֵעינוֹ וְ לֹא נָס לֵ חֹה) :ז( ּ ׁ ֶ
ומשה ֶּבן ֵמאָ ה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה ְּבמֹתוֹ לֹא כָ ָ
)ז( ּ ׁ ֶ
ּ ֶבן ֵמאָ ה וְ ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה ְ ּבמֹתוֹ לֹא כָ הֲ ָתה עֵ ינוֹ וְ לֹא נָס לֵ חֹה:

ֹשה ַּבר ְמאָ ה וְ ַעשְׂ ִרין ְׁשנִ ין ַּכד
)ז( ּומ ׁ ֶ

ִמית לָ א ְכהַ ת ֵעינוֹ ִהי וְ לָ א ְׁשנָא זִ יו יְ קָ ָרא ְדאַ ּפוֹ ִהי:

מו יְ ֵמי ְב ִכי
משה ְּב ַע ְרבֹת מוֹ אָ ב ְׁש ִׁ
ֶׁ
)ח( וַ יִ ּ ְבכּ ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת
לשים יוֹ ם וַ יִ ּ ְּת ּ
מו יְ ֵמי ְב ִכי
משה ְ ּב ַע ְר ֹב ת מוֹ אָ ב ְׁש ִׁ
משה) :ח( וַ יִ ּ ְבכּ ּו ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ׁ ֶ
אֵ בֶ ל ׁ ֶ
לשים יוֹ ם וַ יִ ּ ְּת ּ
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ו'
משה:
ֶׁ
אֵ בֶ ל

יתא אֶ ְבלָ א
יש ַר ּיָא ְדמוֹ אָ ב ְּתלָ ִתין יוֹ ִמין ו ְּׁש ִלימ ּו יוֹ ֵמי ְב ִכ ָ
ֹשה ְּב ֵמ ְׁ
)ח( ו ְּבכוֹ ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל יָת מ ׁ ֶ

מ ׁ ֶשה:
ְד ֹ

עו אֵ לָ יו
רוחַ חָ ְכ ָמה ִּכי סָ ַמ ְך ׁ ֶ
משה אֶ ת י ָָדיו ָעלָ יו וַ יִ ּ ְׁש ְמ ּ
נון ָמלֵ א ּ
)ט( וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ִּבן ּ
רוחַ חָ ְכ ָמה
ֲשר צִ וָ ּה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יַּעֲ שׂ ּו ַּכא ׁ ֶ
נון ָמלֵ א ּ
משה) :ט( וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן ּ

משה:
עו אֵ לָ יו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ּיַעֲ שׂ ּו ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת ׁ ֶ
ִּכי סָ ַמ ְך ׁ ֶ
משה אֶ ת י ָָדיו ָעלָ יו וַ יִ ּ ְׁש ְמ ּ

ֹשה יָת יְ דוֹ ִהי עֲ לוֹ ִהי וְ קַ ִּביל ּו ִמ ּנֵה ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל וַ עֲ בָ ד ּו ְּכ ָמא
)ט( וִ יהוֹ ׁ ֻש ַע ַּבר נוּן ְמלֵ י רוּחַ חָ ְכ ְמ ָתא אֲ ֵרי ְס ַמ ְך מ ׁ ֶ
מ ׁ ֶשה:
ִדי ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי יָת ֹ

אֲשר יְ ָדעוֹ יְ הֹוָ ה ּ ָפנִ ים אֶ ל ּ ָפנִ ים) :י( וְ לֹא
משה ׁ ֶ
)י( וְ לֹא קָ ם נ ִָביא עוֹ ד ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ׁ ֶ
ֲשר יְ ָדעוֹ יְ הֹוָ ה ּפָ נִ ים אֶ ל ּפָ נִ ים) :י( וְ לָ א קָ ם נְ ִביָּא עוֹ ד ְּביִ שְׂ ָראֵ ל
משה א ׁ ֶ
קָ ם נ ִָביא עוֹ ד ְ ּביִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ׁ ֶ
ֹשה ִ ּדי ִא ְתגְּ ִלי לֵ ּה יְ ָי אַ ּ ִפין ְּבאַ ּ ִפין:
ְּכמ ׁ ֶ

ֲשר ְׁשלָ חוֹ יְ הֹוָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם ְלפַ ְרעֹה
)יא( ְלכָ ל הָ אֹ תֹ ת וְ הַ ּמוֹ ְפ ִתים א ׁ ֶ
ולכָ ל אַ ְרצוֹ ) :יא( ְלכָ ל ָהאֹ תֹ ת וְ הַ ּמוֹ ְפ ִתים אֲ ׁ ֶשר ְׁשלָ חוֹ יְ הֹוָ ה לַ עֲ שׂ וֹ ת ְ ּבאֶ ֶרץ
ולכָ ל עֲ בָ ָדיו ּ ְ
ְּ
ולכָ ל אַ ְרצוֹ :
ולכָ ל עֲ בָ ָדיו ּ ְ
ִמצְ ָריִ ם ְלפַ ְרעֹה ּ ְ

)יא( ְלכָ ל אָ ַת ּיָא וּמוֹ ְפ ַת ּיָא ִ ּדי ׁ ָש ְלחֵ ּה יְ ָי ְל ֶמ ְע ַּבד ְּבאַ ְר ָעא

ְד ִמצְ ָריִ ם ְלפַ ְרעֹה ו ְּלכָ ל ַע ְב ּדוֹ ִהי ו ְּלכָ ל אַ ְר ֵע ּה:

משה ְל ֵעינֵי ָּכל
ֶׁ
ולכֹל הַ ּמוֹ ָרא הַ ּגָ דוֹ ל אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה
ולכֹל הַ יָּד הַ ֲחזָקָ ה ּ ְ
)יב( ּ ְ
משה ְל ֵעינֵי ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל:
שה ׁ ֶ
ול ֹכל הַ ּמוֹ ָרא הַ ּגָ דוֹ ל אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ול ֹכל הַ יָ ּד הַ ֲח ָזקָ ה ּ ְ
יִ שְׂ ָראֵ ל) :יב( ּ ְ
ֹשה ְל ֵעינֵי ָּכל יִ שְׂ ָראֵ ל:
)יב( ו ְּל ֹכל יְ ָדא ַת ּקֶ ְפ ּ ָתא ו ְּלכָ ל חֵ זְ וָ נָא ַר ָּבא ִ ּדי עֲ בַ ד מ ׁ ֶ

רש"י
)כז( מעונה אלהי קדם  -למעון הם השחקים
לאלהי קדם שקדם לכל אלהים ובירר לו
שחקים לשבתו ומעונתו ומתחת מעונתו כל
בעלי זרוע שוכנים :זרועות עולם  -סיחון
ועוג ומלכי כנען שהיו תקפו וגבורתו של
עולם לפיכך על כרחם יחרדו ויזועו וכחם
חלש מפניו לעולם אימת הגבוה על הנמוך
והוא שהכח והגבורה שלו בעזרך :ויגרש
מפניך אויב  -ואמר לך השמד אותם :מעונה
 כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל להה"א בסופה:
)כח( בטח בדד  -כל יחיד ויחיד איש תחת
גפנו ותחת תאנתו מפוזרין ואין צריכין
להתאסף ולישב יחד מפני האויב :עין יעקב
 כמו ועינו כעין הבדולח כעין הברכהשברכם יעקב לא כבדד שאמר ירמיה בדד
ישבתי אלא כעין הבטחה שהבטיחם יעקב
והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ
אבותיכם :יערפו  -יטיפו :אף שמיו יערפו
טל  -אף ברכתו של יצחק נוספת על ברכתו
של יעקב ויתן לך האלהים מטל השמים וגו':

)כט( אשריך ישראל  -לאחר שפרט להם
הברכות א"ל מה לי לפרוט לכם כלל דבר
הכל שלכם :אשריך ישראל מי כמוך -
תשועתך בה' אשר הוא מגן עזרך וחרב
גאותך :ויכחשו איביך לך  -כגון הגבעונים
שאמרו מארץ רחוקה באו עבדיך וגו' :ואתה
על במותימו תדרוך .כענין שנאמר שימו את
רגליכם על צוארי המלכים האלה:
)א( מערבות מואב אל הר נבו  -כמה
מעלות היו ופסען משה בפסיעה אחת:
את כל הארץ  -הראהו את כל א"י בשלותה
והמציקין העתידין להיות מציקין לה :עד דן
 הראהו בני דן עובדים עבודת כוכביםשנאמר ויקימו להם בני דן את הפסל והראהו
שמשון שעתיד לצאת ממנו למושיע:
)ב( ואת כל נפתלי  -הראהו ארצו בשלותה
וחורבנה והראהו דבורה וברק מקדש נפתלי
נלחמים עם סיסרא וחיילותיו :ואת ארץ
אפרים ומנשה  -הראהו ארצם בשלותה
ובחורבנה והראהו יהושע נלחם עם מלכי
כנען שבא מאפרים .וגדעון שבא ממנשה
נלחם עם מדין ועמלק .ואת כל ארץ יהודה
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 בשלותה ובחורבנה והראהו מלכות בית דודונצחונם :עד הים האחרון  -ארץ המערב
בשלותה ובחורבנה .ד"א אל תקרי הים
האחרון אלא היום האחרון הראהו הקב"ה כל
המאורעות שעתידין ליארע לישראל עד
שיחיו המתים:
)ג( ואת הנגב  -ארץ הדרום ד"א מערת
המכפלה שנאמר ויעלו בנגב ויבא עד חברון:
ואת הככר  -הראהו שלמה יוצק כלי בית
המקדש שנאמר בככר הירדן יצקם המלך
במעבה האדמה:
)ד( לאמר לזרעך אתננה הראיתיך  -כדי
שתלך ותאמר לאברהם ליצחק וליעקב שבועה
שנשבע לכם הקב"ה קיימה וזהו לאמר לכך
הראיתיה לך אבל גזרה היא מלפני ששמה לא
תעבור שאלולי כך הייתי מקיימך עד שתראה
אותם נטועים וקבועים בה ותלך ותגיד להם:
)ה( וימת שם משה  -אפשר משה מת וכתיב
וימת שם משה אלא עד כאן כתב משה מכאן
ואילך כתב יהושע רמ"א אפשר ספר התורה
חסר כלום והוא אומר לקוח את ספר התורה
הזה אלא הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע:
על פי ה'  -בנשיקה:
)ו( ויקבור אותו  -הקב"ה בכבודו .רבי
ישמעאל אומר הוא קבר את עצמו וזה הוא
אחד משלשה אתין שהיה ר"י דורש כן וכיוצא

נביא

בו ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו הוא מביא
את עצמו .כיוצא בו והשיאו אותם עון אשמה
וכי אחרים משיאים אותם אלא הם משיאים
את עצמם :מול בית פעור  -קברו היה מוכן
שם מששת ימי בראשית לכפר על מעשה
פעור וזה אחד מן הדברים שנבראו בין
השמשות בערב שבת:
)ז( לא כהתה עינו  -אף משמת :ולא נס לחה
 לחלוחית שבו .לא שלט בו רקבון ולא נהפךתואר פניו:
)ח( בני ישראל  -הזכרים אבל באהרן מתוך
שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו
ובין אשה לבעלה נאמר כל בית ישראל זכרים
ונקבות:
)י( אשר ידעו ה' פנים אל פנים  -שהיה לבו
גס בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה כענין
שנאמר ועתה אעלה אל ה' .עמדו ואשמעה
מה יצוה ה' לכם:
)יב( ולכל היד החזקה  -שקבל את התורה
בלוחות בידיו :ולכל המורא הגדול  -נסים
וגבורות שבמדבר הגדול והנורא :לעיני כל
ישראל  -שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם
שנאמר ואשברם לעיניכם והסכימה דעת
הקב"ה לדעתו שנאמר אשר שברת יישר כחך
ששברת:

– יהושע פרק א'

נון ְמ ׁ ָש ֵרת
ֹאמר יְ הוָ ה אֶ ל יְ הוֹ ׁ ֻ
משה ֶעבֶ ד יְ הוָ ה וַ יּ ֶ
ֶׁ
)א( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי מוֹ ת
ש ַע ִּבן ּ
קום עֲ ֹבר אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן הַ זֶּה אַ ּ ָתה וְ כָ ל
משה לֵ אמֹר) :ב( ׁ ֶ
ֶׁ
משה ַע ְב ִ ּדי ֵמת וְ ַע ּ ָתה ּ
ֹתן לָ הֶ ם ִלבְ נֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :ג( ָּכל ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר
אֲשר אָ ֹנ ִכי נ ֵ
הָ ָעם הַ זֶּה אֶ ל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
משה) :ד( ֵמהַ ּ ִמ ְד ָּבר
ֶׁ
אֲשר ִ ּד ַּב ְר ִּתי אֶ ל
ִּת ְדר ְֹך ַּכף ַרגְ ְלכֶ ם בּ וֹ לָ כֶ ם נְ ַת ִּתיו ַּכ ׁ ֶ
וְ הַ ְ ּלבָ נוֹ ן הַ זֶּה וְ ַעד הַ ּנָהָ ר הַ ּגָ דוֹ ל נְהַ ר ּ ְפ ָרת כּ ֹל אֶ ֶרץ הַ ִח ִּתים וְ ַעד הַ יָּם הַ ּגָ דוֹ ל
ֶיך כּ ֹל יְ ֵמי חַ יּ ָ
יש ְלפָ נ ָ
ֲשר
ֶיך ַּכא ׁ ֶ
בולכֶ ם) :ה( לֹא יִ ְת ַי ֵ ּצב ִא ׁ
ְמבוֹ א הַ ּ ׁ ָש ֶמ ׁש יִ ְהיֶה גְּ ּ ְ
ָ
ְ
וֶאֱמץ ִּכי אַ ּ ָתה
ָ
משה אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמך לֹא אַ ְר ּ ְפך וְ לֹא אֶ ֶעזְ בֶ ָּך) :ו( חֲזַק
ֶׁ
יתי ִעם
הָ יִ ִ
ּ ַתנְ ִחיל אֶ ת הָ ָעם הַ זֶּה אֶ ת הָ אָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לַ אֲבוֹ ָתם לָ ֵתת לָ הֶ ם) :ז( ַרק
סור
אֱמץ ְמאֹ ד ִל ְׁשמֹר לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּככָ ל הַ ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר צִ וְ ּ ָך ׁ ֶ
ֲחזַק וֶ ַ
משה ַע ְב ִ ּדי אַ ל ּ ָת ּ
ְ
ָמוש סֵ פֶ ר הַ ּתוֹ ָרה
אֲשר ּ ֵתלֵ ך) :ח( לֹא י ּ ׁ
נו י ִָמין ּושְׂ מֹאול ְל ַמ ַען ּ ַתשְׂ ִּכיל ְּבכֹל ׁ ֶ
ִמ ּ ֶמ ּ ּ
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הַ זֶּה ִמ ּ ִפ ָ
תוב בּ וֹ ִּכי
יך וְ הָ גִ ָ
ית בּ וֹ יוֹ ָמם וָ לַ יְ לָ ה ְל ַמ ַען ִּת ְׁשמֹר לַ עֲ שׂ וֹ ת ְּככָ ל הַ ָּכ ּ
ית ָ
יך ֲחזַק וֶ א ֱָמץ אַ ל ּ ַתעֲ רֹץ וְ אַ ל
אָ ז ּ ַתצְ ִליחַ אֶ ת ְ ּד ָרכֶ ָך וְ אָ ז ּ ַתשְׂ ִּכיל) :ט( הֲלוֹ א צִ וִ ּ ִ
ּ ֵתחָ ת ִּכי ִע ּ ְמ ָך יְ הוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
אֲשר ּ ֵתלֵ ְך) :י( וַ יְ צַ ו יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אֶ ת ׁש ְֹט ֵרי הָ ָעם
יך ְּבכֹל ׁ ֶ
ידה ִּכי
ינו לָ כֶ ם צֵ ָ
וו אֶ ת הָ ָעם לֵ אמֹר הָ ִכ ּ
רו ְּבקֶ ֶרב הַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ צַ ּ ּ
לֵ אמֹר) :יא( ִעבְ ּ
אֲשר
לשת י ִָמים אַ ּ ֶתם עֹבְ ִרים אֶ ת הַ יּ ְַר ֵ ּדן הַ זֶּה לָ בוֹ א לָ ֶר ׁ ֶשת אֶ ת הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
ְּבעוֹ ד ְׁש ׁ ֶ
ַשה
ראובֵ נִ י וְ לַ ּגָ ִדי וְ לַ חֲצִ י ׁ ֵשבֶ ט הַ ְמנ ּ ׁ ֶ
ֹתן לָ כֶ ם ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :יב( וְ לָ
יְ הוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם נ ֵ
ּ
משה ֶעבֶ ד יְ הוָ ה
ֶׁ
ֲשר צִ וָ ּה אֶ ְתכֶ ם
אָ ַמר יְ הוֹ ׁ ֻש ַע לֵ אמֹר) :יג( זָכוֹ ר אֶ ת הַ ָ ּדבָ ר א ׁ ֶ
לֵ אמֹר יְ הוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ֵמנִ יחַ לָ כֶ ם וְ נ ַָתן לָ כֶ ם אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת) :יד( נְ ׁ ֵשיכֶ ם ַט ּ ְפכֶ ם
רו
ֶׁ
בו ָּבאָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן לָ כֶ ם
ִּ
משה ְּב ֵעבֶ ר הַ יּ ְַר ֵ ּדן וְ אַ ּ ֶתם ּ ַת ַע ְב ּ
ומ ְקנֵיכֶ ם י ְֵׁש ּ
חֲמֻ ִׁשים ִל ְפנֵי אֲחֵ יכֶ ם כּ ֹל גִּ בּ וֹ ֵרי הַ חַ יִ ל וַ עֲ ז ְַר ּ ֶתם אוֹ ָתם) :טו( ַעד אֲ ׁ ֶשר יָנִ יחַ יְ הוָ ה
לַ אֲ חֵ יכֶ ם ָּככֶ ם וְ י ְָר ׁש ּו גַ ם הֵ ּ ָמה אֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר יְ הוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם ֹנ ֵתן לָ הֶ ם
משה ֶעבֶ ד יְ הוָ ה ְּב ֵעבֶ ר
יר ְׁש ּ ֶתם אוֹ ָתהּ אֲ ׁ ֶשר נ ַָתן לָ כֶ ם ׁ ֶ
וְ ׁ ַש ְב ּ ֶתם ְלאֶ ֶרץ יְ ֻר ּ ׁ ַש ְתכֶ ם וִ ִ
נו נַעֲ ֶׂשה וְ אֶ ל
אֲשר צִ וִ ּ ָ
נו אֶ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע לֵ אמֹר כּ ֹל ׁ ֶ
ית ּ
הַ יּ ְַר ֵ ּדן ִמזְ ַרח הַ ּ ׁ ָש ֶמ ׁש) :טז( וַ ּיַעֲ ּ
ָ
משה ּ ֵכן נִ ְׁש ַמע אֵ לֶ יך ַרק
ֶׁ
נו אֶ ל
נו נֵלֵ ְך) :יז( ְּכ ֹכל ׁ ֶ
אֲשר ׁ ָש ַמ ְע ּ
ָּכל אֲ ׁ ֶשר ִּת ְׁשלָ חֵ ּ
ְ
ָ
אֲשר י ְַמ ֶרה אֶ ת
יש ׁ ֶ
משה) :יח( ָּכל ִא ׁ
ֶׁ
אֲשר הָ יָה ִעם
יִ ְהיֶה יְ הוָ ה ֱאלֹהֶ יך ִע ּ ָמך ַּכ ׁ ֶ
יך וְ לֹא יִ ְׁש ַמע אֶ ת ְ ּדבָ ֶר ָ
ּ ִפ ָ
ֱמץ:
יומת ַרק ֲחזַק וֶ א ָ
וֶנו ּ ָ
יך ְל ֹכל א ׁ ֶ
ֲשר ְּתצַ ּ ּ ּ

משנה

 -נגעים פרק י'

ובפִ שְׂ יוֹ ן.
ש ָער צָ הֹב ַ ּדק ּ ְ
ימנִ ים ְּב ֵ ׂ
וב ְׁשנֵי ִס ָ
בועוֹ תִ ּ ,
)א( הַ נְּ ָת ִקים ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאין ִּב ְׁשנֵי ׁ ָש ּ
נורי אוֹ ֵמר ,אֲ ִפלּ ּו
קוי קָ צָ רִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ֶּבן ּ ִ
ְּב ֵׂש ָער צָ הֹב ַ ּדק ,לָ ּ
נוריַ ,מה הַ ָּל ׁשוֹ ן אוֹ ְמ ִריםּ ַ ,דק ַמ ּקֵ ל זֶהַּ ,דק קָ נֶה זֶה,
אָ רוֹ ְך .אָ ַמר ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ּ ִ
נו ְל ֵמ ִדים ִמן
קוי אָ רוֹ ְך .אָ ַמר לוֹ ַר ִּבי עֲ ִקיבָ אַ ,עד ׁ ֶשאָ ּ
קוי קָ צָ ר ,אוֹ ַדק לָ ּ
ַ ּדק לָ ּ
קוי
הַ ּקָ נֶה ,נִ ְל ַמד ִמן הַ ּ ֵ ׂ
קוי קָ צָ ר ,לֹא ַדק לָ ּ
ש ָערַּ .דק שְׂ ָערוֹ ׁ ֶשל ּ ְפלוֹ נִ יּ ַ ,דק לָ ּ
אָ רוֹ ְך:
רע"ב ) -א( הנתקים  -נגעים שבראש או
בזקן ,קרויין נתקים .על שם שהשער ניתק
ונופל ונושר מחמת הנגע .והנתקים אין
מיטמאין בארבעה מראות כנגע שבמקום
בשר ,אלא מיטמאים בכל מראות :בשער
צהוב  -דומה לתבנית זהב :דק לקוי קצר -
מה שאמרה תורה ובו שער צהוב דק,
משמעותו לקוי קצר :אפילו ארוך  -שאין
משמעו דק אלא רקיק :מה הלשון אומרים -

מלשון בני אדם אתה למד ,כשאומרים קנה
זה דק ,מה משמעו ,בין לקוי קצר בין לקוי
ארוך .ואית ספרים דגרסי ,ולא לקוי ארוך,
בתמיהה ,כלומר שמא לקוי קצר ולא לקוי
ארוך :נלמד מן השער  -דרך בני אדם
כשאומרים על השער שהוא דק ,על הלקוי
קצר אומרים ,ולא על הלקוי הארוך .והלכה
כרבי עקיבא:

ומפֻ זָּרְ ,מבֻ ָ ּצר ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְמבֻ ָ ּצר ,הָ ּ ְ
פוך ,וְ ׁשלּ ֹא
ש ָער צָ הֹב ַ ּדק ְמ ַט ּ ֵמא ְמכֻ ּנָסְ ּ ,
)ב( ֵ ׂ
ְ
ְ
פוך .אָ ַמר
פוךּ ִ ,דבְ ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
הודהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ינוֹ ְמ ַט ּ ֵמא אֶ ָּלא הָ ּ
הָ ּ
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הואָ ,מה ִאם
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,וְ ִדין ּ
ְמ ַט ּ ֵמא אֶ ָּלא הָ ּ ְ
ש ָער צָ הֹב
פוךׂ ֵ .
יְ ַט ּ ֵמא אֶ ָּלא הָ ּ ְ
הודה
פוךַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הָ ּ ְ
ֶאֱמר בּ וֹ
פוך .אֲבָ ל הַ ּנ ֶֶתק ׁ ֶש ּנ ַ
פוך וְ ׁ ֶשלּ ֹא הָ ּ ְ
הָ ּ ְ
פוך:

ש ָער אַ חֵ ר ַמ ִּציל ִמ ּיָדוֹ  ,אֵ ינוֹ
ֵ ׂש ָער לָ בָ ן ׁ ֶשאֵ ין ֵׂ
ש ָער אַ חֵ ר ַמ ִּציל ִמ ּיָדוֹ  ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשלּ ֹא
ַ ּדק ׁ ֶש ּ ֵ ׂ
ְ
ְ
פוך ,אָ ַמר
אוֹ ֵמרָּ ,כל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּצ ִריך לוֹ ַמר הָ ּ
ש ָער צָ הֹבְ ,מ ַט ּ ֵמא
)ויקרא יג( ,לֹא הָ יָה בוֹ ֵ ׂ

רע"ב ) -ב( מכונס  -שתי שערות במקום
אחד :מפוזר  -אחת במזרח הנגע ואחת
במערבו :מבוצר  -שהשער באמצע הנתק,
כמבצר שהוא באמצע העיר :הפוך  -שנהפך
השער לצהוב מחמת הנתק כגון שהנתק קדם
לשער ]צהוב[ :שאינו הפוך  -שקדם שער

צהוב לנתק :שאין שער אחר מציל מידו -
שאם יש בנגע שתי שערות לבנות ,אפילו מלא
שערות שחורות אינן מצילות )על השתי(
שערות לבנות שלא יטמאו .אבל שער צהוב,
אם יש עמו ]שתי[ שערות שחורות אינו
מטמא .והלכה כרבי יהודה:

ומפֻ זָּרְ ,מבֻ ָ ּצר ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא
ומיַּד הַ ּ ִפשְׂ יוֹ ןְ ,מכֻ ּנָסְ ּ ,
ש ָער צָ הֹב ּ ִ
)ג( הַ צּוֹ ֵמחַ ַמ ִּציל ִמיַּד הַ ּ ֵ ׂ
ומבֻ ָ ּצר.
ומפֻ זָּרְ ּ ,
ומיַּד הַ ּ ִפשְׂ יוֹ ןְ ,מכֻ ּנָסְ ּ ,
ְמבֻ ָ ּצר .וְ הַ ְמ ׁשוֹ אָ ר ַמ ִּציל ִמיַּד ׁ ֵש ָער צָ הֹב ּ ִ
וְ אֵ ינוֹ ַמ ִּציל ִמן הַ ַ ּצדַ ,עד ׁ ֶשיְ ּהֵ א ָרחוֹ ק ִמן הַ ּקָ ָמה ְמקוֹ ם ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת .אַ חַ ת
צְ הֻ ָּבה וְ אַ חַ ת ְׁשחוֹ ָרה ,אַ חַ ת צְ הֻ ָּבה וְ אַ חַ ת ְלבָ נָה ,אֵ ינָן ַמ ִּצילוֹ ת:
רע"ב ) -ג( הצומח מציל  -שער שחור
שצמח בנתק ,מציל מיד שער צהוב ומיד
פשיון .שאם הוחלט בשער צהוב או בפשיון,
וצמחו בו שתי שערות שחורות ,טהור :בין
מכונס  -דשתיהן במקום אחד :בין מפוזר -
אחת למזרח הנגע ואחת למערבו :והמשואר
 שקדמו שתי שערות שחורות הללו לנתק,כגון שכשניתק שער ראשו או זקנו כגריס
נשארו בתוך הנתק שתי שערות שחורות:
ומבוצר  -אם הן מבוצרות באמצע הנתק,
מצילות .אבל ]אם[ עומדות מן הצד אין
מצילות :עד שיהא רחוק מן הקמה  -עד

שיהו שתי שערות הללו רחוקות מן השערות
המקיפות את הנתק כשיעור שתי שערות.
והשערת שסביב הנתק הן קרויין קמה.
וכששערות הללו רחוקות מן הקמה מקום
שתי שערות ,נחשבות כמבוצרות בתוך הנגע:
אחת צהובה ואחת שחורה  -בצהובה שקדמה
לנתק דלא הויא סימן טומאה ,אצטריך ליה
למימר דאין מצטרפת עם השחורה להציל
מיד שער צהוב ומיד הפשיון .וסתם מתניתין
כר' אליעזר בן יעקב דאמר בסמוך לקמן
דשער צהוב שקדם לנתק לא מטמא ולא
מציל:

יעזֶר ּ ֶבן
הודה ְמ ַט ּ ֵמאַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
ש ָער צָ הֹב ׁ ֶש ּקָ ַדם אֶ ת הַ ּנ ֶֶתק ,טָ הוֹ רַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
)ד( ֵ ׂ
ימן
יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר ,לֹא ְמטַ ּ ֵמא וְ לֹא ַמ ִּצילַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,כּ ֹל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִס ַ
ימן ָטהֳ ָרה ַּב ּנ ֶֶתק:
הוא ִס ַ
טֻ ְמאָ ה ַּבנ ֶֶתק ,ה ֲֵרי ּ
רע"ב ) -ד( ר' יהודה מטמא  -כדתנן לעיל
דר' יהודה מטמא הפוך ולא הפוך :ר' אליעזר
בן יעקב אומר לא מטמא ולא מציל  -ר'
אליעזר בן יעקב ור' שמעון לפרושי מלתא
דתנא קמא דאמר טהור קאתו ,ר' אליעזר בן

יעקב סבר ,טהור דאמר תנא קמא לומר
שאינו מטמא אבל אינו מציל .ור' שמעון
סבר ,טהור ומציל קאמר .ולעיל פסקינן
דהלכה כר' יהודה:

ומנִּ יחַ ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת סָ ּ ְ
מוך לוֹ ,
חוצָ ה לוֹ ּ ַ
)ה( ּ ֵכיצַ ד ְמגַ ְ ּל ִחין אֶ ת הַ ּנ ֶֶתקְ ,מגַ ֵּלחַ
ּ
ש ָער
ש ָער צָ הֹב וְ חָ ַזר ֵ ׂ
ְּכ ֵדי ׁ ֶשיְ ּהֵ א נִ ָּכר ִאם ּ ָפ ָ ׂשה .הֶ ְח ִליטוֹ ְּב ֵׂש ָער צָ הֹב ,הָ לַ ְך ֵ ׂ
בוע ׁ ֵשנִ יְ ,לאַ חַ ר
אשוֹ ןְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
בוע ִר ׁ
צָ הֹב ,וְ כֵ ן ְּב ִפשְׂ יוֹ ןַּ ,ב ְּת ִח ָּלהְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
ְ
הוא ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהָ יָה .הֶ ְח ִליטוֹ ְּב ִפשְׂ יוֹ ן ,הָ לַ ך הַ ּ ִפשְׂ יוֹ ן וְ חָ זַר הַ ּ ִפשְׂ יוֹ ן.
טור ,הֲ ֵרי ּ
הַ ּ ְפ ּ
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טור ,הֲ ֵרי
אשוֹ ןְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
בוע ִר ׁ
ש ָער צָ הֹבְּ ,בסוֹ ף ׁ ָש ּ ַ
וְ כֵ ן ְּב ֵ ׂ
בוע ׁ ֵשנִ יְ ,לאַ חַ ר הַ ּ ְפ ּ
הוא ְּכמוֹ ׁ ֶשהָ יָה:
ּ
רע"ב ) -ה( כיצד מגלחין את הנתק -
בסוף שבוע ראשון )להסגרו( שלא פשה ולא
נולד בו שער צהוב )כתיב והתגלח( :היה
מגלח חוצה לו  -מגלח סביב לנתק ,ומניח
שתי שערות ,דכתיב )ויקרא יג( ואת הנתק לא
יגלח ,וכי מה יש בו ,והלא כבר ניתק השער
ונפל ,אלא סמוך לנתק לא יגלח ,שמשייר
סביב לנתק שתי שערות מכל צד ,נמצא הנתק
מוקף שערות כעטרה :החליטו בשער צהוב
 ואחר שהוחלט בו הלך שער צהוב ואחרי כןחזר :וכן בפשיון  -שלא חזר שער צהוב אלא
שפשה .בין כך ובין כך הרי הוא מוחלט כמו
שהיה :בתחלה בסוף שבוע ראשון  -כלומר,

דין זה שאמרנו נוהג בין שהחליטו בשער
צהוב בתחלה כשהובא אל הכהן ,בין שהחליטו
בשער צהוב בסוף שבוע ראשון ,או בסוף
שבוע שני ,או לאחר הפטור כגון שעמד
בעיניו שני שבועות ופטרו ולאחר הפטור
נולד שער צהוב והחליטו .ובכולהו הלך שער
צהוב וחזר .או שלא חזר אלא שפשה הנתק.
הרי הוא כמו שהיה :החליטו בפשיון  -כמו
שמפרש בהחליטו בשער צהוב כך יש לפרש
החליטו בפשיון .והכא בפשיון לא גרסינן
בתחילה ,שאין הפשיון מטמא אלא אחר
הסגר:

לש ָער ַמ ְפסֶ קֶ ת ּ ֵבינֵיהֶ ם ,נִ ְפ ַרץ ִמ ּ ָמקוֹ ם
)ו( ְׁשנֵי נְ ָת ִקים זֶה ְבצַ ד זֶה וְ ִׁש ּ ָטה ׁ ֶש ֵ ׂ
אֶ חָ דָ ,ט ֵמאִ .מ ּ ְׁשנֵי ְמקוֹ מוֹ תָ ,טהוֹ רַּ .כ ּ ָמה ְתהֵ א הַ ּ ִפ ְרצָ הְ ,מקוֹ ם ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת.
נִ פְ ַרץ ִמ ּ ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ַּכגְּ ִריסָ ,ט ֵמא:
רע"ב ) -ו( שני נתקים זה בצד זה  -שיש
בכל אחד כגריס הקלקי ,דבנתקים נמי בעינן
כגריס ,דכתיב נגע הנתק ,הקיש נגע לנתק,
מה הנגע בכגריס ,אף נתק בכגריס .ואם שני
הנתקים מונחים זה אצל זה ויש שיטת שער
מפסקת בין שני הנתקים וחולקת אותם לשנים
כמחיצה המפסקת :נפרץ  -שער של אותה
השיטה :במקום אחד  -בסוף שבוע ראשון
של הסגר או בסוף שבוע שני או לאחר
הפטור :טמא  -שהרי פשה הנתק :בשני

מקומות  -שאותה שיטה נפרצה למטה
ולמעלה ונשארו מאותה שיטה שתי שערות
באמצע :טהור  -דמבוצרות נינהו ומצילות:
כמה תהא הפרצה  -אם בשני מקומות
נפרצו ,הוי שיעור הפרצה מקום שתי שערות,
דבהכי חשיבי השערות שבאמצע מבוצרות:
ואם במקום אחד נפרץ טמא  -אפילו נפרץ
כגריס ,טמא ,שאין שער שחור מבוצר וכנוס
בתוך הנגע ,כיון דלא נפרץ בשני מקומות:

ש ָער ַמ ְפסֶ קֶ ת ּ ֵבינֵיהֶ ם ,נִ ְפ ַרץ ִמ ּ ָמקוֹ ם
)ז( ְׁשנֵי נְ ָת ִקין זֶה ִל ְפנִ ים ִמזֶּה ,וְ ִׁש ּ ָטה ׁ ֶשל ֵׂ
אֶ חָ דָ ,ט ֵמאִ .מ ּ ְׁשנֵי ְמקוֹ מוֹ תָ ,טהוֹ רַּ .כ ּ ָמה ְתהֵ א הַ ּ ִפ ְרצָ הְ ,מקוֹ ם ְׁש ּ ֵתי שְׂ ָערוֹ ת.
נִ פְ ַרץ ִמ ּ ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ַּכגְּ ִריסָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -ז( זה לפנים מזה  -כגון נתק
כגריס הקלקי מרובע ,ושיטה של שער מקיפו
סביב ,וחוץ לאותה שיטה מקיף נתק כגריס
כל סביבותיה ,דהיינו רצועה של נתק ברוחב
כעדשה מקפת את השיטה של שער ,שזהו
שיעור הנתק המקיף השערות המבוצרות:
נפרץ ממקום אחד טמא  -הפנימי .שהרי
שער שחור בצדו ואינו מבוצר לתוכו .אבל
החיצון טהור ,דהא שתי שערות שחורות

מבוצרות לתוכו :משני מקומות ,טהור -
הפנימי וכל שכן החיצון ,שנעשו שניהם נתק
אחד ובתוכן שתי שערות שחורות מבוצרות:
כמה תהא הפרצה  -משני מקומות והיא
טהור ,מקום שתי שערות :נפרץ במקום אחד
כגריס טהור  -והא דאמרן נפרץ במקום
אחד טמא ,היינו בפחות מכגריס ,אבל מאחר
דנפרצה כגריס ,אפילו ממקום אחד נעשו שני
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ו'
הנתקים אחד ,ושערות הנשארות הרי הן

מבוצרות:

ש ָער צָ הֹבָ ,ט ֵמא .נוֹ לַ ד לוֹ ֵ ׂש ָער ׁ ָשחוֹ רָ ,טהוֹ ר .אַ ף
)ח( ִמי ׁ ֶשהָ יָה בוֹ נֶתֶ ק ּובוֹ ֵׂ
הודה אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁש ּום ַר ִּבי
ש ָער ׁ ָשחוֹ ר ,טָ הוֹ רַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן יְ ּ ָ
ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהָ לַ ְך לוֹ ֵ ׂ
ִׁש ְמעוֹ ןָּ ,כל נ ֶֶתק ׁ ֶש ּ ָטהַ ר ׁ ָש ָעה אַ חַ ת ,אֵ ין לוֹ טֻ ְמאָ ה ְלעוֹ לָ םַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר,
ש ָער צָ הֹב ׁ ֶש ּ ָטהַ ר ׁ ָש ָעה אַ חַ ת ,אֵ ין לוֹ טֻ ְמאָ ה ְלעוֹ לָ ם:
ָּכל ֵ ׂ
רע"ב ) -ח( ובו שער צהוב טמא  -שער
צהוב מטמא בין בתחילה בין בסוף שבוע
ראשון בין בסוף שבוע שני בין לאחר הפטור:
נולד בו שער שחור טהור  -אי בצמח לאחר
הנתק ,אע"פ שאינן מבוצרות .ואי במשואר,
דוקא במבוצר ,דרחוק מקמת הראש מקום
שתי שערות כדאמרן :אע"פ שהלך לו שער
שחור טהור  -דכיון דנטהר הצהוב ,תו לא
מטמא אע"פ שנשר השחור .אבל אם החליטו
בפשיון ,ובא השחור וטהר הפשיון ואחרי כן
הלך השחור ,חוזר הפשיון ומטמא .או שפשה
וכנס וחזר ופשה ,לא אמרינן כיון דנטהר
הנתק לא מטמא :כל נתק שטהר שעה אחת
 בין שהחליטו בפשיון וכנס ,או שבא שערשחור וטיהרו ,בין החליטו בשער צהוב ובא

שער שחור וטיהרו ואחרי כן הלך השחור ,או
מה שכנס חזר וניתק ,שוב אין לנתק זה
טומאה לעולם ,אף על גב דקיימו סימני
טומאה שלו כגון שער צהוב ופשיון .ולא
מיבעיא בהני דכבר טהרו בשער שחור ,אלא
אפילו פשה אחר שהלך השחור או נולד בו
שער צהוב אחר ,כיון דטהר הנתק כבר שוב
אין לו טומאה :ר' שמעון אומר כל שער
צהוב שטהר שעה אחת  -כגון האי דהוה
קאי בשעה שבא השחור ,אין לו טומאה
לעולם .אבל אם אחר שהלך השחור נולד
בנתק שער צהוב אחר או פשה אחרי כן,
טמא ,דכל נתק שטהר לא אמרינן .והלכה
כתנא קמא:

ֹאש וְ הַ זָּקָ ן אֵ ין
ֹאשוֹ ָ ,טהוֹ ר .הָ ר ׁ
)ט( ִמי ׁ ֶשהָ יָה בוֹ נֶתֶ ק ַּכגְּ ִריס ,וְ נִ ּ ַתק ָּכל ר ׁ
הודהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְ ,מ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶה.
ְמ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶהּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
שר ׁ ֶשיּ ֵׁש ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר
הואָ ,מה ִאם עוֹ ר הַ ּ ָפנִ ים וְ עוֹ ר הַ ָּב ָ ׂ
אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ,וְ ִדין ּ
ֹאש וְ הַ זָּקָ ן ׁ ֶשאֵ ין ָ ּדבָ ר אַ חֵ ר ַמ ְפ ִסיק
ַמ ְפ ִסיק ּ ֵבינֵיהֶ םְ ,מ ַע ְּכ ִבין זֶה אֶ ת זֶה .הָ ר ׁ
ֹאש וְ הַ זָּקָ ן אֵ ין ִמצְ ָט ְר ִפין זֶה ִעם זֶה,
בו זֶה אֶ ת זֶה .הָ ר ׁ
ּ ֵבינֵיהֶ ם ,אֵ ינוֹ ִדין ׁ ֶשיְ ּ ַע ְּכ ּ
הוא זָקָ ןִ ,מן הַ ּ ֶפ ֶרק ׁ ֶשל לֶ ִחי ַעד ּ ִפיקָ ה ׁ ֶשל ּגַ ְר ּ ֶג ֶרת:
וְ אֵ ין ּפוֹ שִׂ ין ִמזֶּה לָ זֶה .אֵ יזֶה ּ
רע"ב ) -ט( וניתק כל ראשו  -שפרא הנתק
בכל הראש .בין שהוחלט בשער צהוב בין
שהוחלט בפשיון :טהור  -דבכולהו פריחה
מטהרת .ומנין שהפריחה מטהרת בראש,
דכתיב )ויקרא יג( ואיש כי ימרט ראשו קרח
הוא טהור הוא בזקן מנין ,תלמוד לומר ואיש,
לרבות את הזקן והבא כולו נתק בתחלה אינו
טהור ,כשם שהבא כולו לבן בתחלה אינו
טהור בבהרת :אין מעכבין זה את זה  -אם
היה בראש נתק כגריס ואחר כך ניתק כל
הראש אע"פ שלא ניתק הזקן ,טהור .וכן
כשפרח בזקן ולא פרח בראש ,טהור ,דאין
מעכבין זה על זה ,דכל שראוי ליטמא בנגע

הבהרת מעכב פריחת הבהרת :אין מצטרפין
זה עם זה  -במקום שהראש והזקן מתחברים
זה עם זה ,אם נולד חצי גריס בזה וחצי גריס
בזה ,אין מצטרפין :ואין פושין מזה לזה -
דאם יש נתק כגריס בראש סמוך לזקן ,ולסוף
שבוע ראשון או לסוף שבוע שני או לאחר
הפטור פשה בזקן ,לא חשיב פשיון :מן הפרק
של לחי  -העליון .מותח חוט מאוזן לאוזן,
כל שמן החוט ולמעלה זהו הראש ,וכל שמן
החוט ולמטה זה הזקן :פיקה של גרגרת -
ראש השיפוי כובע והבשר המקיף בשיפוי
כובע מחוץ ,קרוי פיקה:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ו'
וב ִפשְׂ יוֹ ן.
ימנִ ים ְּב ִמ ְחיָה ּ ְ
בועוֹ תִּ ,ב ְׁשנֵי ִס ָ
)י( הַ ּקָ ַרחַ ת וְ הַ ּגַ ַּבחַ ת ִמ ּ ַט ּ ְמאוֹ ת ִּב ְׁשנֵי ׁ ָש ּ
ש ָער .אֵ יזוֹ
אויָה ְלגַ ֵ ּדל ֵ ׂ
ֶשם ,סָ ְך נ ׁ ֶ
אֵ יזוֹ ִהיא קָ ַרחַ ת ,אָ כַ ל נ ׁ ֶ
ֶשםַ ,מ ָּכה ׁ ֶשאֵ ינָהּ ְר ּ
ִהיא קָ ַרחַ תִ ,מן הַ ּקָ ְדקֹד הַ ּ ׁשוֹ פֵ ַע לַ אֲ חוֹ ָריו ַעד ּ ִפיקָ ה ׁ ֶשל צַ וָ ּאר .אֵ יזוֹ ִהיא
ּגַ ַּבחַ תִ ,מן הַ ּקָ ְדקֹד הַ ּ ׁשוֹ פֵ ַע ְלפָ נָיו ַעד ְּכ ֶנגֶד ֵׂש ָער ִמ ְל ָמ ְעלָ ן .הַ ּקָ ַרחַ ת וְ הַ ּגַ ַּבחַ ת
הודה אוֹ מֵ רִ ,אם י ֵׁש
אֵ ינָן ִמצְ ָט ָרפוֹ ת זוֹ ִעם זוֹ  ,וְ אֵ ינָן ּפוֹ שׂ וֹ ת ִמ ּזוֹ לָ זוֹ ַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ֵ ׂש ָער ּ ֵבינֵיהֶ ן ,אֵ ינָן ִמצְ ָט ְרפוֹ ת .וְ ִאם לָ אוֲ ,ה ֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְרפוֹ ת:
רע"ב ) -י( הקרחת והגבחת  -שתיהן
בראש אלא שמשיפוע קדקוד ולאחוריו קרוי
קרחת ,משיפוע קדקוד כלפי פניו קרוי גבחת,
כדתנן בסמוך .ואינם כנתקים ,שהנתק חוזר
ומגדל שער ,והקרחת והגבחת אינן חוזרין
ומגדלין שער :מיטמאות בשני שבועות -
דכתיב )ויקרא יג( כמראה צרעת עור בשר,
מה עור בשר בשני שבועות ,אף כאן בשני
שבועות :במחיה ובפשיון  -דכתיב )שם(
צרעת פורחת היא בקרחתו .צרעת ,מלמד

גמרא

שמטמאה במחיה .פורחת ,מלמד שמטמאה
בפשיון .היא ,מלמד שאינה מיטמאה בשער
לבן :נשם  -סם שהאוכלו אינו מגדל שער,
והסך בו אינו מגדל שער :מכה שאינה ראויה
לגדל שער  -כגון מכה גדולה שהבשר נעשה
צלקת :פיקה של צואר  -היא חוליא הראשונה
של צואר :ואין פושות מזו לזו  -מקרחת
לגבחת ומגבחת לקרחת :אם יש שער -
מפסיק ביניהן בין קרחת לגבחת .ואין הלכה
כר' יהודה:

 -נדה דף כד' ע"ב

תנו רבנן בת ג' שנים מתקדשת בביאה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים
בת ג' שנים ויום אחד מאי בינייהו אמרי דבי רבי ינאי ערב ראש השנה
איכא בינייהו ורבי יוחנן אמר ל' יום בשנה חשובין שנה איכא בינייהו
מיתיבי בת ג' שנים ואפי' בת שתי שנים ויום אחד מתקדשת בביאה דברי
רבי מאיר וחכמים אומרים בת שלשה שנים ויום אחד בשלמא לרבי יוחנן
כי היכי דאיכא תנא דקאמר יום אחד בשנה חשוב שנה הכי נמי איכא תנא
דאמר ל' יום בשנה חשובין שנה אלא לר' ינאי קשיא קשיא:
רש"י על הגמרא
ערב ראש השנה  -של שנה רביעית לרבי
מאיר גופיה לא הוי בת ביאה עד יום אחרון
של שלישית דהוא ערב ראש השנה ולרבנן עד
למחר דמיקלע יום ראשון ברביעית :שלשים
יום איכא בינייהו  -לרבי מאיר מכי איקלע
שלשים יום בשנה שלישית הויא בת ביאה
ולרבנן עד דמיקלע שנה רביעית ואיכא
בינייהו טובא :בשלמא לרבי יוחנן  -דאמר

מכי איקלע חשיבות שנה בשנה שלישית לרבי
מאיר הויא בת ביאה ניחא ואע"ג דאמר רבי
יוחנן ל' יום והכא קתני יום אחד תנאי היא
בפרק ארבעה ראשי שנים )ר"ה דף י( דאיכא
למ"ד יום אחד בשנה חשוב שנה ואיכא למאן
דאמר כו' :אלא לרבי ינאי  -דאמר לר"מ עד
סוף שנה שלישית לאו בת ביאה היא קשיא:
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חק לישראל – פרשת וזאת הברכה יום ו'
זוהר

– אמור דף צד' ע"ב

ולסַ ְ ּד ָרא ּ ָפתוֹ ֵריְּ .בגִ ין
זַמנָאְ ּ ,
עוד ָתאן ַּב ְעיָין ְּבנֵי ַמ ְל ָּכאְ ,ל ּ ְ
ְּבהַ אי יוֹ ָמאְּ ,תלַ ת ְס ּ ָ
יה חַ ּגָ א ,אוֹ זְ ָמנָא ,לָ א יְ סַ ֵ ּדר ַּבר
ימנָא .וְ כַ ד ִאזְ ְ ּד ַמן ֵּב ּ
יְ קָ ָרא ְ ּד ַמ ְל ָּכאְּ ,כ ָמה ְ ּדאוֹ ִק ְ
עוד ָתא ,חַ ד ְל ׁ ַש ָּבת ,וְ חַ ד ְל ּ ְׁ
אוש ּ ִפיזָאְּ ,בגִ ין ִ ּד ְכ ִּתיב,
נ ָׁש ְּת ֵרי ּ ָפתוֹ ֵרי ְּבכָ ל ְס ּ ָ
הוא ְּבפָ תוֹ ָרא ְ ּד ַמ ְל ָּכא,
הוא אוֹ כֵ לִ ,ס ּפ ּוקָ א ּ
)שמואל ב ט( ַעל ׁ ֻש ְלחַ ן הַ ּ ֶמלֶ ְך ּ ָת ִמיד ּ
ימא
דורי ּ ָפתוֹ ָרא ְׁשלֵ ָ
יה .וְ ַעל ָ ּדא ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלסַ ּ ּ ֵ
אוש ּ ִפיזָא ְ ּדאַ ְתיָא לֵ ּ
הוא ּ ְׁ
ְלהַ ּ
אוש ּ ִפיזָא:
ֵיה ְל ּ ְׁ
הוא י ִָהיב ִמי ּנ ּ
ְל ַמ ְל ָּכא ,וְ ּ
יה אוֹ ְׁש ּ ִפיזָא,
ד◌ ׁ ַש ָּבתַּ ,כד ִא ְע ַרע ּ ֵב ּ
יתאָ ה ּ ְּ
עוד ָתא ְּת ִל ָ
אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרְ ,ס ּ ָ
אוש ּ ִפיזָא ְ ּדחַ ּיָיא
יהִ ,א ְׁש ְּתכַ ח ּ ְׁ
יהִ ,אי לָ א ׁ ַש ְב ִקין לֵ ּ
יה אוֹ לָ א ׁ ַשבְ ִקין לֵ ּ
ׁ ַש ְב ִקין לֵ ּ
עוד ָתא ְ ּד ַמ ְל ָּכא:
ימו ִּב ְס ּ ָ
ִמ ּ ָפתוֹ ָרא ְ ּד ַמ ְל ָּכאִ ,אי ׁ ַש ְב ִקין לֵ ּ
יהִ ,א ְׁש ְּתכַ ח ּ ְפגִ ּ
יכלָ א
אוש ּ ִפיזָא ,וְ נ ִָטיל ֵמ ְ
יה ּ ְׁ
יע ַרע ּ ֵב ּ
יה ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אֲבוֹ יְ ,ל ַמ ְל ָּכא ְ ּד ִא ְ
אָ ַמר לֵ ּ
ִמ ּקַ ּ ֵמ ּ
יה,
ֵיהִ ,א ְׁש ְּתכַ ח אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ַמ ְל ָּכא לָ א אָ כַ ל ִע ּ ֵמ ּ
אוש ּ ִפיז ּ
יה ,וְ סַ ְ ּלקָ א ְל ּ ְׁ
הוא
ומ ְל ָּכא י ִָהיב לֵ ּ
יכלָ א ְ ּד ַמ ְל ָּכא קָ א אָ ִכילַ ּ ,
ִמ ּ ֵמ ְ
יה ְל ֵמיכַ ל .וְ כָ ל ָ ּדאְּ ,בגִ ין ְ ּד ּ
אוש ּ ִפיזָא ְּב ׁ ַשעֲ ָתא ָ ּדא,
ישי ְל ּ ְׁ
נונָא סָ בָ א ,לָ א חַ יְ ׁ ֵ
ובבֵ י ַרב הַ ְמ ּ
אוש ּ ִפיזֵיה ְ ּד ַמ ְל ָּכאְ ּ .
ּ ְׁ
ולבָ ַתר ְמסַ ְּד ֵרי ּ ָפתוֹ ָרא ְלאוֹ ְׁש ּ ִפיזָא:
ְּ
ָ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה נח( ִמ ּ ְמצוֹ א חֶ ְפצְ ך וְ ַד ֵּבר
ְּבהַ אי יוֹ ָמא ִמלּ ּולָ א אָ ִסיר ,הֲ ָדא ּ
נותא ִא ְת ְק ׁ ַשר ּ ֵביהּ :
ימ ּ ָ
ותנָן חֶ ְפצְ ָך ְּכ ִתיבְּ ,בגִ ין ְ ּדהַ אי יוֹ ָמא ָּכל ְמהֵ ְ
ָּדבָ רְ ּ ,
הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק י'
)כב( המשלח כלבים כדי שיצודו צבאים וארנבים וכיוצא בהן וברח הצבי מפני הכלב
והיה הוא רודף אחר הצבי או שעמד בפניו והבהילו עד שהגיע הכלב ותפשו הרי זה
תולדת הצד וחייב וכן העושה כדרך הזו בעופות:
)כג( צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב נעלוהו שנים פטורין אם אין אחד יכול
לנעול ונעלוהו שנים חייבין ישב אחד על הפתח ולא מלאהו וישב השני ומלאהו השני
חייב ישב הראשון ומלאהו ובא השני וישב בצדו אף על פי שעמד הראשון והלך לו
הראשון חייב והשני לא עשה כלום ומותר לו לישב במקומו עד הערב ולוקח הצבי
למה זה דומה לנועל ביתו לשמרו ונמצא צבי שמור בתוכו שלא עשה כלום נכנסה לו
צפור תחת כנפיו יושב ומשמרה עד שתחשך ומותר:
)כד( הצד צבי זקן או חיגר או חולה או קטן פטור המפרק בהמה חיה ועוף מן המצודה
פטור הצד חיה ועוף שברשותו כגון אווזין ותרנגולין ויוני עלייה פטור הצד דבר שאין
במינו צידה כגון חגבים חזיזין צרעין ויתושין ופרעושין וכיוצא באלו הרי זה פטור:
)כה( רמשים המזיקין כגון נחשים ועקרבים וכיוצא בהן אע"פ שאינן ממיתין הואיל
ונושכין מותר לצוד אותם בשבת והוא שיתכוין להנצל מנשיכתן כיצד הוא עושה כופה
כלי עליהן או מקיף עליהן או קושרן כדי שלא יזיקו:
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