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חק לישראל – פרשת מצורע יום א'
תורה -

ויקרא פרק יד'

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :א( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)א( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)א( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

הובָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :ב( זֹאת ִּת ְהיֶה
)ב( זֹאת ִּת ְהיֶה ּתוֹ ַרת הַ ּ ְמצ ָֹרע ְּביוֹ ם ָטהֳ ָרתוֹ וְ ּ
יה וְ יִ ּ ֵת ֵתי
ירא ְּביוֹ ָמא ְד ָדכו ֵּת ּ
הובָ א אֶ ל הַ כּ ֹהֵ ן) :ב( ָ ּדא ְתהֵ י אוֹ ַריְ ָתא ִד ְסגִ ָ
ּתוֹ ַרת הַ ּ ְמ ֹ
צ ָרע ְ ּביוֹ ם ָטהֳ ָרתוֹ וְ ּ
ְלוָ ת ַּכהֲ נָא:

צ ַר ַעת ִמן
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה נִ ְר ּ ָפא נֶגַ ע הַ ָ ּ
)ג( וְ יָצָ א הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל ִמ ּ
רוע:
חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה וְ ָראָ ה הַ ּכֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה נִ ְר ּפָ א נֶגַ ע הַ ָ ּצ ַר ַעת ִמן הַ ָ ּצ ּ ַ
הַ ָ ּצ ּ ַ
רוע) :ג( וְ יָצָ א הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ל ִמ ּ
ירא:
יתא וְ ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא וְ הָ א ִא ּ ַת ִּסי ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ ירו ָּתא ִמן ְסגִ ָ
)ג( וְ יִ ּפוֹ ק ַּכהֲ נָא ְל ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ

ושנִ י תוֹ לַ ַעת
הרוֹ ת וְ עֵ ץ אֶ ֶרז ּ ְׁ
)ד( וְ צִ וָ ּה הַ כּ ֹהֵ ן וְ לָ קַ ח לַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר ְׁש ּ ֵתי צִ ּפ ֳִרים חַ ּיוֹ ת ְט ֹ
ושנִ י תוֹ לַ ַעת
וְ אֵ זֹב) :ד( וְ צִ וָ ּ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ לָ קַ ח לַ ּ ִמ ּ ַטהֵ ר ְׁש ּ ֵתי ִצ ּפ ֳִרים חַ ּיוֹ ת ְטהֹרוֹ ת וְ עֵ ץ אֶ ֶרז ּ ְׁ
וְ אֵ זֹב:

)ד( וִ יפַ ּקֵ ד ַּכהֲ נָא וְ יִ ּ ַסב ִל ִמ ַ ּד ּ ֵכי ּ ַת ְר ּ ֵתין צִ ּפ ֳִרין חַ יִ ּין ָ ּד ְכיָן וְ אָ ָעא ְדאַ ְרזָא וּצְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וְ אֵ זוֹ בָ א:

שחַ ט אֶ ת הַ ִּצ ּפוֹ ר הָ אֶ חָ ת אֶ ל ְּכ ִלי חֶ ֶרשׂ ַעל ַמיִ ם חַ יִ ּים) :ה( וְ צִ וָ ּ ה
)ה( וְ צִ וָ ּה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ׁ ָ
שחַ ט אֶ ת הַ ִּצ ּפוֹ ר הָ אֶ חָ ת אֶ ל ְּכ ִלי חֶ ֶרשׂ ַעל ַמיִ ם חַ יִ ּים) :ה( וִ יפַ ּקֵ ד ַּכהֲ נָא וְ יִ כּ וֹ ס יָת צִ ּ ְפ ָרא
הַ כּ ֹהֵ ן וְ ׁ ָ
ח ֲָדא ְל ָמאן ַ ּד ֲחסַ ף ַעל ֵמי ַמבּ ו ַּע:

)ו( אֶ ת הַ ִּצ ּפֹר הַ חַ ּיָה יִ ּקַ ח אֹ ָת ּה וְ אֶ ת ֵעץ הָ אֶ ֶרז וְ אֶ ת ְׁשנִ י הַ ּתוֹ לַ ַעת וְ אֶ ת הָ אֵ זֹב
וְ ָטבַ ל אוֹ ָתם וְ אֵ ת הַ ִּצ ּפֹר הַ חַ יָּה ְּב ַדם הַ ִּצ ּפֹר הַ ּ ְׁשחֻ ָטה ַעל הַ ּ ַמיִ ם הַ חַ יִ ּים) :ו( אֶ ת
הַ ִּצ ּפֹר הַ חַ יָּה יִ ּקַ ח אֹ ָת ּה וְ אֶ ת ֵעץ הָ אֶ ֶרז וְ אֶ ת ְׁשנִ י הַ ּתוֹ לַ ַעת וְ אֶ ת הָ אֵ זֹב וְ ָטבַ ל
מיִ ם הַ חַ יִ ּים) :ו( יָת צִ ּ ְפ ָרא חַ יְ ָתא
אוֹ ָתם וְ אֵ ת הַ ִּצ ּפֹר הַ חַ יָּה ְּב ַדם הַ ִּצ ּפֹר הַ ּ ְׁשחֻ ָטה ַעל הַ ּ ַ
יִ ּ ַסב י ַָת ּה וְ יָת אָ ָעא ְדאַ ְרזָא וְ יָת צְ בַ ע זְ הוֹ ִרי וְ יָת אֵ זוֹ בָ א וְ יִ ְטבּ וֹ ל י ְָתהוֹ ן וְ יָת צִ ּ ְפ ָרא חַ יְ ָתא ִּב ְד ָמא ְ ּדצִ ּ ְפ ָרא ִ ּדנְ ִכיסָ א
ַעל ֵמי ַמבּ ו ַּע:

רש"י
)ב( זאת תהיה תורת המצורע וגו' ) -מגילה
כא( מלמד שאין מטהרין אותו בלילה:
)ג( אל מחוץ למחנה  -חוץ לשלש מחנות
שנשתלח שם בימי חלוטו:
)ד( חיות ) -חולין קמו( פרט לטרפות:
טהורות  -פרט לעוף טמא לפי שהנגעים
באין על לשון הרע )חולין קמ ערכין טו(
שהוא מעשה פטפוטי דברים לפיכך הוזקקו
לטהרתו צפרים שמפטפטין תמיד בצפצוף
קול :ועץ ארז  -לפי שהנגעים באין על גסות
הרוח :ושני תולעת ואזוב  -מה תקנתו
ויתרפא ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב:
עץ ארז  -מקל של ארז :ושני תולעת  -לשון

של צמר צבוע זהורית )ב"מ כט(:
)ה( על מים חיים  -נותן אותם תחלה בכלי
כדי שיהא דם צפור ניכר בהם וכמה הם
רביעית:
)ו( את הצפור החיה יקח אתה  -מלמד
שאינו אוגדה עמהם אלא מפרישה לעצמה
אבל העץ והאזוב כרוכים יחד בלשון הזהורית
כענין שנא' ואת עץ הארז ואת שני התולעת
ואת האזוב קיחה אחת לשלשתן יכול כשם
שאינה בכלל אגודה כן לא תהא בכלל טבילה
ת"ל וטבל אותם ואת הצפור החיה החזיר את
הצפור לכלל טבילה:
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חק לישראל – פרשת מצורע יום א'
נביא

– מלכים ב' ז' ג'-ח'

הו ָמה
רו ִא ׁ
יו ְמצ ָֹר ִעים ּ ֶפ ַתח הַ ּ ׁ ָש ַער וַ יּ ְ
יש אֶ ל ֵרעֵ ּ
ֹאמ ּ
)ג( וְ אַ ְר ָּב ָעה אֲ נ ִָׁשים הָ ּ
נו) :ג( וארבעה גברין הוו סגירין יתבין במעלנא דתרעא ואמרו גבר
נו י ְֹׁש ִבים ּפֹה ַעד ָמ ְת ּ
אֲ נַחְ ּ
לחבריה מא אנחנא יתבין כא עד דנמות:

נו
נו ׁ ָשם וְ ִאם י ׁ ַ
נו פֹ ה וָ ָמ ְת ּ
ָש ְב ּ
נו נָבוֹ א הָ ִעיר וְ הָ ָר ָעב ָּב ִעיר וָ ַמ ְת ּ
)ד( ִאם אָ ַמ ְר ּ
כו וְ נִ ּ ְפלָ ה אֶ ל ַמ ֲחנֵה ָ
נו) :ד( אם
נו וָ ָמ ְת ּ
ֻנו נִ ְחיֶה וְ ִאם יְ ִמיתֻ ּ
אֲרם ִאם יְ חַ יּ ּ
וְ ַע ּ ָתה ְל ּ
נימר ניעול לקרתא וכפנא בקרתא ונמות תמן ואם נתיב הכא ונמות וכען אתו ונשתמע למשרית ארם אם
יחיוננא ונחי אם יקטלוננא ונתקטיל:

ֹאו ַעד ְקצֵ ה ַמ ֲחנֵה א ֲָרם וְ ִה ּנֵה אֵ ין
ָקומו בַ ּנ ׁ ֶ
ֶשף לָ בוֹ א אֶ ל ַמ ֲחנֵה א ֲָרם וַ ָיּב ּ
)ה( וַ יּ ּ ּ
יש) :ה( וקמו בקבלא למיעל למשרית ארם ואתו עד סיפי משרית ארם והא לית תמן אנש:
ׁ ָשם ִא ׁ
רו
סוס קוֹ ל חַ יִ ל ּגָ דוֹ ל וַ ּי ְ
)ו( וַ א ֹדנָי ִה ְׁש ִמ ַ
ֹאמ ּ
יע אֶ ת ַמ ֲחנֵה אֲ ָרם קוֹ ל ֶרכֶ ב קוֹ ל ּ
ְ
ינו ֶמלֶ ך יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ַמ ְלכֵ י הַ ִח ִּתים וְ אֶ ת ַמ ְלכֵ י
יש אֶ ל אָ ִחיו ִה ּנֵה ָ ׂ
ִא ׁ
שכַ ר ָעלֵ ּ
ינו) :ו( ומן קדם יי אשתמע למשרית ארם קל רתיכין קל סוסון קל משרין סגיאן
ִמצְ ַריִ ם לָ בוֹ א ָעלֵ ּ
ואמרו גבר לחבריה הא אגר עלנא מלכא דישראל ית מלכי חתאי וית מלכי מצראי למיתי עלנא:

סוסֵ יהֶ ם וְ אֶ ת ֲחמ ֵֹריהֶ ם
בו אֶ ת אָ הֳ לֵ יהֶ ם וְ אֶ ת
ָנוסו בַ ּנ ׁ ֶ
ּ
ֶשף וַ יּ ַַעזְ ּ
ָקומו וַ ּי ּ ּ
)ז( וַ יּ ּ ּ
שם) :ז( וקמו וערקו בקבלא ושבקו ית משכניהון וית
ֻסו אֶ ל נ ְַפ ׁ ָ
הַ ּ ַמ ֲחנֶה ַּכאֲ ׁ ֶשר ִהיא וַ ָיּנ ּ
סוסותהון וית חמריהון במשריתא כמא דהיא וערקו לשיזבא נפשיהון:

לו
ֹאו אֶ ל אֹ הֶ ל אֶ חָ ד וַ ּי ְ
ֹאכ ּ
ֹאו הַ ְמצ ָֹר ִעים הָ אֵ ֶּלה ַעד ְקצֵ ה הַ ּ ַמ ֲחנֶה וַ ָ ּיב ּ
)ח( וַ ָיּב ּ
ֹאו אֶ ל אֹ הֶ ל
נו וַ יּ ׁ ֻ
או ִמ ּ ׁ ָשם ּ ֶכסֶ ף וְ זָהָ ב ּ ְ
בו וַ ָ ּיב ּ
ָש ּ
כו וַ יּ ְַט ִמ ּ
ובגָ ִדים וַ ּי ְֵל ּ
תו וַ יִ ּשְׂ ּ
וַ יִ ּ ְׁש ּ ּ
נו) :ח( ואתו סגיריא האלין עד סיפי משריתא ועלו למשכנא חד
כו וַ יּ ְַט ִמ ּ
או ִמ ּ ׁ ָשם וַ ּי ְֵל ּ
אַ חֵ ר וַ יִ ּשְׂ ּ
ואכלו ושתיאו ונסיבו מתמן כספא ודהבא ולבושין ואזלו ואטמרו ותבו ועלו למשכנא אוחרנא ונסיבו
מתמן ואזלו ואטמרו:

רש"י
)ג( וארבעה אנשים  -גיחזי ובניו )סוטה מז
א( .פתח השער  -כמו שנאמר )ויקרא יג מו(:
בדד ישב מחוץ למחנה מושבו:

כתובים

)ו( השמיע את מחנה ארם  -נדמה להם
כאלו שומעין:

 -משלי פרק כד' כד'-כט'

מוהו ְלאֻ ּ ִמים:
הו ַע ּ ִמים יִ זְ ָע ּ ּ
)כד( אֹ ֵמר ְל ָר ׁ ָשע צַ ִ ּדיק אָ ּ ָתה יִ ְ ּקבֻ ּ

)כד( דיימר לרשיעא צדיק

אנת יליטוניה עממי ויברוניה אומתא:

יחים יִ נְ ָעם וַ עֲ לֵ יהֶ ם ּ ָתבוֹ א ִב ְר ַּכת טוֹ ב:
וְ לַ ּמוֹ ִכ ִ

)כה(
ברכתא טבתא:

)כה( ולמכסני יבסם ועליהון תיתא

)כו( שְׂ פָ ַתיִ ם יִ ּ ׁ ָשק ֵמ ִׁשיב ְ ּדבָ ִרים נְ ֹכ ִחים:
יתךָ:
ְ
ית בֵ ֶ
ש ֶדה לָ ך אַ חַ ר ּובָ נִ ָ
אכ ּתֶ ָך וְ ַע ְּת ָד ּה ַּב ּ ָ ׂ
חוץ ְמלַ ְ
)כז( הָ כֵ ן ַּב ּ

)כו( שפותהון ננשקו דאלין דמהפכין מלי תריצתא:
)כז( אתקן לברא

עבידתך ועתדה לך בחקלא ובתר כן בני ביתך:

ית ִּבשְׂ פָ ֶת ָ
יך:
)כח( אַ ל ְּת ִהי ֵעד ִח ּנָם ְּב ֵר ֶע ָך וַ הֲ ִפ ִּת ָ

)כח( לא תהוי סהדא רגלא בחברך ותשרגג

בשפותך:
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חק לישראל – פרשת מצורע יום א'
יש ְּכפָ עֳ לוֹ :
שה לּ וֹ אָ ִׁשיב לָ ִא ׁ
אֲשר ָע ָ ׂשה ִלי ּ ֵכן אֶ עֱ ֶ ׂ
אמר ַּכ ׁ ֶ
ת ַ
אַ ל ּ ֹ

)כט(
היך דעבד לי כן אעבד ליה ואהפך ליה היך עובדוי:

)כט( לא תימר

רש"י
)כו( שפתים ישק  -ראוים כל שפתים לנשקו:
)כז( הכן בחוץ  -זה מקרא .ועתדה בשדה -
זו משנה .אחר ובנית ביתך  -זו גמרא ,ד"א
כמשמעו בתחלה קח לך שדות וכרמים ואחר
כך ועתדה לשון עתודים )בראשית לא( שים

משנה

לך בהמות בשדה ואח"כ ובנית ביתך תקח
אשה:
)כח( והפתית בשפתיך  -תתפת' לרעך
בדבורך:

 -כלאים פרק ד'

)א( קָ ַרחַ ת הַ ּ ֶכ ֶרםֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםֶ ,עשְׂ ִרים וְ אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ תּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
אוֹ ְמ ִריםֵ ׁ ,ש ׁש ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמהְ .מחוֹ ל הַ ּ ֶכ ֶרםֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםֵ ׁ ,ש ׁש עֶ שְׂ ֵרה
אַ ּ ָמהּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםְׁ ,ש ּ ֵתים עֶ שְׂ ֵרה אַ ּ ָמה .וְ אֵ יזוֹ ִהיא קָ ַרחַ ת הַ ּ ֶכ ֶרםֶ ּ .כ ֶרם
יו ׁ ָשם
ׁ ֶשחָ ַרב ֵמאֶ ְמצָ עוֹ ִ .אם אֵ ין ׁ ָשם ׁ ֵש ׁש ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ,לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְל ׁ ָשם ,הָ ּ
ׁ ֵש ׁש ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ,נוֹ ְתנִ ין לָ ּה עֲ בוֹ ָד ָתהּ וְ זוֹ ֵר ַע אֶ ת הַ ּמוֹ ָתר:
רע"ב ) -א( קרחת הכרם  -ומחול הכרם
מפרש להו ואזיל :בית שמאי אומרים עשרים
וארבע אמות  -אם קרחתה עשרים וארבע
אמות ,מותר לזרוע לשם ,פחות מכאן לא
יביא זרע לשם :שחרב מאמצעו  -ויש גפנים
כל סביבות הקרחה שהיא שש עשרה אמה על
שש עשרה אמה ,וכן אם הלכה הקרחת על
פני רוחב הכרם שאין גפנים אלא משני צדי
הקרחת :אם אין שם שש עשרה אמה -
כדברי בית הלל ,לא יביא זרע לשם אפילו
באמה האמצעית ,דארבע אמות שבצד הכרם
מזה וארבע אמות שבצד הכרם מזה הוי
עבודת הכרם ,דעבודת הכרם ארבע אמות

כדתנן לקמן לפי שהיו בוצרים בשוורים
ובעגלות ובעת החרישה חורשים אותה
בשוורים ,הלכך אותן ארבע אמות ככרם דמו,
ואם נשארו בינתים שמונה אמות חוץ מאותן
ארבע לכל צד לא בטלי לגבי כרם ומותר
לזרען ,בציר משמונה אמות ,שדי פלגא להכא
ופלגא להכא בטלי לגבי כרם וככרם דמו
ואסור לזרוע בהן משום כלאים .ולבית שמאי
לא חשיב שדה פחות משמונה אמות הלכך
עשרים וארבע אמות בעינן ,ארבע לעבודת
הכרם מכאן וכנגדן מכאן ,פשו להו שש
עשרה ,שדי שמונה להכא ושמונה להכא
ואיכא שדה ולא בטלי:

הוא ְמחוֹ ל הַ ּ ֶכ ֶרםֵ ּ .בין ּ ֶכ ֶרם לַ ּגָ ֵדרִ .אם אֵ ין ׁ ָשם ְׁש ּ ֵתים עֶ שְׂ ֵרה אַ ּ ָמה,
)ב( אֵ יזֶה ּ
יו ׁ ָשם ְׁש ּ ֵתים ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ עֲ בוֹ ָדתוֹ וְ זוֹ ֵר ַע אֶ ת
לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְל ׁ ָשם ,הָ ּ
הַ ּמוֹ ָתר:
רע"ב ) -ב( מחול הכרם  -מקום פנוי בין
כרם לגדר סביב ,כמו מחולות הנשים
כשמרקדות בסביב ,לשון אז תשמח בתולה
במחול )ירמ' לא( :אם יש שם י"ב אמה -
כדברי בית הלל נותן ד' אמות לעבודת כרם
וזורע השאר ,אבל אם אין שם י"ב אמה לא

יביא זרע לשם .דארבע אמות דלהדי כרם
עבודת הכרם ,וד' אמות דלהדי כותל כיון
דלא מזדרעי מפני תקון הכותל כדי שיהלך
אדם על גבי קרקע סמוך לכותל ויהיה העפר
נדוש ויתחזקו יסודותיו אפקורי מפקר להו,
ואמצעיות אי איכא ד' אמות חשיבי ,ואי לא,
בטלי לגבי כרם ,והכא לא בעינן ט"ז ,שאין
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חק לישראל – פרשת מצורע יום א'
האסור אלא מצד אחד .וכל הנך אמות באמה

בת ו' טפחים:

הוא ְמחוֹ ל הַ ּ ֶכ ֶרםֵ ּ .בין
הודה אוֹ ֵמר ,אֵ ין זֶה אֶ ָּלא ֶ
)ג( ַר ִּבי יְ ּ ָ
גֶדר הַ ָּכ ֶרם .וְ אֵ יזֶה ּ
הוא
הוא גָ בוֹ ַּה עֲ ָ ׂש ָרה ְטפָ ִחים .וְ חָ ִריץֶ ׁ ,ש ּ
הוא גָ ֵדרֶ ׁ ,ש ּ
ְׁשנֵי הַ ְּכ ָר ִמים .וְ אֵ יזֶה ּ
ש ָרה וְ ָרחָ ב אַ ְר ָּב ָעה:
ָעמֹק עֲ ָ ׂ
רע"ב ) -ג( אין זה אלא גדר הכרם -
מקום שבין גדר לכרם גדר הכרם הוא ואפילו
אין שם אלא שש אמות מרחיק ארבע אמות
וזורע את המותר :ואיזהו מחול הכרם -
שצריך שתים עשרה אמות ,מקום שבין שני
כרמים ותנא קמא סבר מקום שבין שני
כרמים ככרם שחרב באמצעו הוא נדון.
ובירושלמי מוכיח דלא אמר ר' יהודה איזהו
מחול הכרם בין שני הכרמים אלא כגון שאין

שורות הכרמים שוות של זו לזו כגון דכרם של
צד זה של מחול שורותיה מן המזרח למערב
ושבצד אחר מן הצפון לדרום דאם היו
מכוונים מודה רבי יהודה דנראה כקרחת
הכרם ובעי שש עשרה אמה .ואין הלכה כר'
יהודה :איזהו גדר  -המפריש בין הכרם
שיכול להניח כרם מצד זה ולזרוע מצד אחר
וכן חריץ:

לשה ְטפָ חִ ים ְּכ ֵדי ׁ ֶשיִ ּ ָּכנֵס הַ גְּ ִדי,
)ד( ְמ ִח ַ ּצת הַ ּקָ נִ יםִ ,אם אֵ ין ּ ֵבין קָ נֶה לַ חֲבֵ רוֹ ְׁש ׁ ָ
ָתר ִמ ּ ֵכן,
הוא כְ פֶ ַתח ,י ֵ
הֲ ֵרי זוֹ ִכ ְמ ִח ָ ּצה .וְ גָ ֵדר ׁ ֶשנִּ פְ ַרץַ ,עד ֶע ֶ ׂ
שר אַ ּמוֹ ת הֲ ֵרי ּ
רוץ,
צו בוֹ ּ ְפ ָרצוֹ ת הַ ְר ּ ֵבהִ ,אם הָ עוֹ מֵ ד ְמ ֻר ּ ֶבה ַעל הַ ּ ָפ ּ
סור .נִפְ ְר ּ
ְּכ ֶנ ֶגד הַ ּ ִפ ְרצָ ה אָ ּ
סור:
רוץ ְמ ֻר ּ ֶבה ַעל הָ עוֹ מֵ דְּ ,כנֶגֶ ד הַ ּ ִפ ְרצָ ה אָ ּ
מֻ ּ ָתר .וְ ִאם הַ ּ ָפ ּ
רע"ב ) -ד( שלשה טפחים  -דכל פחות
משלשה כלבוד דמי והוא שיעור כדי שיכנס
הגדי :הרי הוא כמחיצה  -ומותר לסמוך
גפנים מצד זה וזרעים מצד זה :נדון כפתח -
ואפילו כנגדו מותר לסמוך אבל יותר מעשר

לא חשיב כפתח וצריך הרחקה כנגד המקום
הפרוץ :ואם הפרוץ מרובה על העומד אסור
כנגד הפרוץ  -אבל כנגד העומד מותר אם
הוא רחב ארבעה אבל פחות מד' אף כנגד
העומד אסור:

ורה ֶשל חָ ֵמ ׁש גְּ פָ נִ יםֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםֶ ּ ,כ ֶרםּ .ובֵ ית ִה ֵּלל
)ה( הַ ּנוֹ טֵ ַע ׁש ּ ָ
ְ
הו ׁ ָשם ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ תְ .ל ִפיכָ ך ,הַ ּזוֹ ֵר ַע אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת
אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ כֶ ֶרםַ ,עד ׁ ֶשיְ ּ ּ
ורה אַ חַ תּ .ובֵ ית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִריםִ ,ק ֵ ּד ׁש
ׁ ֶש ַּב ּ ֶכ ֶרםֵ ּ ,בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםִ ,ק ֵ ּד ׁש ׁש ּ ָ
ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת:
רע"ב ) -ה( בית שמאי אומרים כרם -
וצריך להרחיק ממנה ארבע אמות כדי עבודת
הכרם :אינו כרם עד שיהיו שתי שורות -
ואין צריך להרחיק אלא ששה טפחים כגפן
יחידית :הזורע ארבע אמות  -כלומר בתוך
ארבע אמות של עבודת הכרם :בית שמאי
אומרים קידש שורה אחת  -דכי אמרה תורה

דברים כב( פן תקדש המלאה הזרע אשר
תזרע ותבואת הכרם שורה אחת מקריא כרם:
ובית הלל אומרים קידש שתי שורות  -דאין
נקרא כרם פחות משתי שורות הלכך ותבואת
הכרם דאמרה תורה דקדשה שתי שורות
משמע:

)ו( הַ ּנוֹ טֵ ַע ְׁש ּ ַתיִ ם ְּכנֶגֶד ְׁש ּ ַתיִ ם וְ אַ חַ ת יוֹ צְ אָ ה זָ נָבֲ ,ה ֵרי זֶה כָ ֶרםְׁ .ש ּ ַתיִ ם ְּכ ֶנגֶד
ְׁש ּ ַתיִ ם וְ אַ חַ ת ּ ֵבינְ ַתיִ ם ,אוֹ ְׁש ּ ַתיִ ם ְּכ ֶנגֶד ְׁש ּ ַתיִ ם וְ אַ חַ ת ָּבאֶ ְמצַ ע ,אֵ ינוֹ כֶ ֶרםַ ,עד
הו ְׁש ּ ַתיִ ם ְּכנֶגֶד ְׁש ּ ַתיִ ם וְ אַ חַ ת יוֹ צְ אָ ה ָזנָב:
ׁ ֶשיְ ּ ּ
רע"ב ) -ו( ואחת יוצאה זנב  -כגון שלש
גפנים נטועות בשורה אחת ושתים בשורה

שניה כנגד שתים מן השלש :ואחת בינתים -
שהשתים כנגד שתים והחמישית כנגד אוירן:
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חק לישראל – פרשת מצורע יום א'
ואחת באמצע  -כגון גפן הנטועה וארבע

גפנים לארבע רוחותיה:

ורה אַ חַ ת ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשל חֲבֵ רוֹ  ,וְ ֶד ֶר ְך הַ יּ ִָחיד
ורה אַ חַ ת ְּבתוֹ ְך ׁ ֶשלּ וֹ  ,וְ ׁש ּ ָ
)ז( הַ ּנוֹ טֵ ַע ׁש ּ ָ
ְ
ש ָרה ְטפָ ִחים ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְרפוֹ ת.
ָמוך ֵמעֲ ָ ׂ
הוא נ ּ
וְ ֶד ֶר ְך הָ ַר ִּבים ָּבאֶ ְמצַ ע ,וְ גָ ֵדר ׁ ֶש ּ
הודה אוֹ ֵמרִ ,אם ֵע ְרסָ ן ִמ ְל ַמ ְעלָ ה
ש ָרה ְטפָ ִחים ,אֵ ינָן ִמצְ טָ ְרפוֹ תַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
ּגָ בוֹ ַּה ֵמעֲ ָ ׂ
הֲ ֵרי אֵ לּ ּו ִמצְ ָט ְרפוֹ ת:
רע"ב ) -ז( שורה אחת בתוך שלו ושורה
אחת בתוך של חבירו  -ומיירי כגון ששורה
אחת של שתי גפנים ושורה אחת של שלש
ואפילו רבי שמעון דאמר לקמן גבי המסכך
גפנו על גבי תבואתו של חבירו לא קידש דאין
אדם אוסר דבר שאינו שלו הכא מודה
דמצרפינן לאסור הזרעים כיון דאיכא שלו
ושל חבירו :ודרך היחיד ודרך הרבים  -שאין
אחד מהם רחב שמונה אמות דברוחב שמונה

אמות אמרינן בשלהי פרקין דאין מצטרפות:
הרי אלו מצטרפות  -להיות קרויין כרם
וצריך להרחיק ארבע אמות :אם ערסן
מלמעלה  -שהעלה ראשי הגפנים על גבי
הגדר ומתערבין .אותם שבצד הגדר מזה עם
אותם שבצד הגדר מזה .ועירסן הוא לשון
איזהו עריס דתנן לקמן בריש פרק ו' כלומר
שעשה להן ערש:

יו
)ח( הַ ּנוֹ טֵ ַע ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ תִ ,אם אֵ ין ּ ֵבינֵיהֶ ן ְׁשמוֹ נֶה אַ ּמוֹ ת לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְל ׁ ָשם .הָ ּ
ורה לַ חֲבֶ ְר ּ ָת ּה ׁ ֵש ׁש עֶ שְׂ ֵרה אַ ּ ָמה לֹא י ִָביא ֶז ַרע ְל ׁ ָשםַ .ר ִּבי
לשִ ,אם אֵ ין ּ ֵבין ׁש ּ ָ
ׁ ָש ׁ
יעזֶר ּ ֶבן יַעֲ קֹב אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁש ּום חֲנִ ינָא בֶ ן ח ֲִכינַאי ,א ֲִפלּ ּו חָ ְרבָ ה הָ אֶ ְמצָ ִעית וְ אֵ ין
אֱל ֶ
ִ
ורה לַ חֲבֶ ְר ּ ָתה ׁ ֵש ׁש עֶ שְׂ ֵרה אַ ּ ָמה לֹא י ִָביא ז ֶַרע ְל ׁ ָשםֶ ׁ ,ש ִאלּ ּו ִמ ְּת ִח ָּלה
ּ ֵבין ׁש ּ ָ
נְ ָט ָען הֲ ֵרי זֶה מֻ ּ ָתר ִּב ְׁשמוֹ נֶה אַ ּמוֹ ת:
רע"ב ) -ח( הנוטע שתי שורות  -של שתי
שתי גפנים ואין בהן אחת יוצאת זנב :אם אין
ביניהם שמונה אמות לא יביא זרע לשם -
דמצטרפין להיות כרם אבל רחוקים שמונה
חוץ ממקום הגפנים אין מצטרפים והרי הן
כגפן יחידית ומרחיק ששה טפחים משורה זו
וששה טפחים משורה זו וזורע שש אמות
שבאמצע :בין שורה לחברתה שש עשרה אמה
 דכיון דאיכא שלש שורות הוי ככרם גדולוהמקום שבין כל שתי שורות מהן נדון כדי
קרחת הכרם שהוא שש עשרה אמה .אבל
חרבה השורה האמצעית ,לדברי תנא קמא לא
בעינן ביניהם שיעור קרחה כיון דלא נשתייר
כרם .ולא דמי לכרם בן ארבע וחמש שורות,
דכי תרבה האמצעית אכאי נשאר כרם הלכך

בעי המקום המוקרח שש עשרה אמה :ר'
אליעזר בן יעקב אומר אפ ילו חרבה השורה
האמצעית  -מאחר שהיה כבר כרם אף עתה
דין כרם יש לו וצריך שש עשרה אמה :ר'
אליעזר בן יעקב אומר אפילו חרבה השורה
האמצעית מאחר שהיה כבר כרם אף עתה
דין כרם יש לו וצריך שש עשרה אמה :שאילו
מתחילה נטען  -כלומר שאם לא הגיעו
לעולם לכלל כרם ולא היה נוטען מתחילה
אלא שתי שורות לא היה צריך להיות ביניהן
אלא שמונה אמות כדאמרינן לעיל ,עכשיו
שנטען שלש והגיעו לכלל כרם אף על פי
שחרבה אמצעית ולא נשארו אלא שתים הרי
הן ככרם שחרב באמצעיתו וצריך שש עשרה
אמה .ואין הלכה כר' אליעזר בן יעקב:

)ט( הַ ּנוֹ טֵ ַע אֶ ת ַּכ ְרמוֹ ַעל ׁ ֵש ׁש ֶעשְׂ ֵרה )אַ ּ ָמה( ׁ ֵש ׁש ֶעשְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ,מֻ ּ ָתר ְלהָ ִביא
הודהַ ,מעֲ ֶׂשה ְבצַ ְלמוֹ ןְּ ,באֶ חָ ד ׁ ֶש ּנ ַָטע אֶ ת ַּכ ְרמוֹ ַעל ׁ ֵש ׁש
ז ֶַרע ְל ׁ ָשם .אָ ַמר ַר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
ֶעשְׂ ֵרה ׁ ֵש ׁש עֶ שְׂ ֵרה אַ ּ ָמה ,וְ הָ יָה הוֹ פֵ ך שְׂ ַער ְׁש ּ ֵתי ׁש ּורוֹ ת ְלצַ ד אֶ חָ ד וְ זוֹ ֵר ַע אֶ ת
ש ָער ְל ָמקוֹ ם אַ חֵ ר וְ זוֹ ֵר ַע אֶ ת הַ בּ ּורּ ,ובָ א
וב ׁ ָשנָה אַ חֶ ֶרת הָ יָה הוֹ פֵ ְך אֶ ת הַ ּ ֵׂ
הַ נִּ ירְ ּ ,
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ירוַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ְמ ִרים) ,אַ ף( הַ ּנוֹ טֵ ַע
ַמעֲ ֶ ׂשה ִל ְפנֵי חֲכָ ִמים ,וְ ִה ִּת ּ
אֶ ת ַּכ ְרמוֹ ַעל ְׁשמוֹ נֶה ) ְׁשמוֹ נֶה( אַ ּמוֹ ת ,מֻ ּ ָתר:
רע"ב ) -ט( הנוטע את כרמו שש עשרה
אמה  -שכל שורה של גפנים רחוקה
מחברתה שש עשרה אמה :מותר להביא זרע
לשם  -ואין צריך להרחיק אלא ששה טפחים
מן השורה כעבודת גפן יחידית :צלמון  -שם
מקום :הופך שער שתי שורות  -כרם גדול
היה שכל שורה רחוקה מחברתה שש עשרה
אמה ולא היה רוצה לסכך גפנו על גבי
תבואתו והיה מצרף השורות שתים שתים
וראשי הגפנים דהיינו השער של כל שתים
ושתים הופך לצד אחד אלו כלפי אלו ונשאר

גמרא

המקום פנוי מצד זה ומצד זה וזורע אלא
שמניח ששה טפחים ,ולשנה אחרת עושה
להיפך שכך היה דרכם מקום שזורעים בו
שנה אחת לשנה אחרת מניחים אותו בור בלא
חרישה ובלא זריעה :אף הנוטע את כרמו
על שמונה שמונה אמות מותר  -קסברי כיון
דרחוקות השורות שמונה אמות הוי ליה כגפן
יחידית ומניח סמוך לשורה ששה טפחים
וזורע את השאר ,ולא בעינן שש עשרה אמה
אלא בכרם חרב אבל בנוטע מעיקרא כי
מרחקי שמונה אמות דיו ,וכן הלכה:

 -ברכות דף כו' ע"א

איבעיא להו טעה ולא התפלל מנחה מהו שיתפלל ערבית שתים אם
תמצא לומר טעה ולא התפלל ערבית מתפלל שחרית שתים משום דחד
יומא הוא דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום אחד אבל הכא תפלה במקום
קרבן היא וכיון דעבר יומו בטל קרבנו או דילמא כיון דצלותא רחמי היא
כל אימת דבעי מצלי ואזיל תא שמע דאמר רב הונא בר יהודה אמר רבי
יצחק אמר רבי יוחנן טעה ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית שתים ואין
בזה משום דעבר יומו בטל קרבנו מיתיבי מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא
יוכל להמנות מעות לא יוכל לתקן זה שבטל קריאת שמע של ערבית
וקריאת שמע של שחרית או תפלה של ערבית או תפלה של שחרית
וחסרון לא יוכל להמנות זה שנמנו חביריו לדבר מצוה ולא נמנה עמהם
אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן הכא במאי עסקינן שבטל במזיד אמר רב
אשי דיקא נמי דקתני בטל ולא קתני טעה שמע מינה :תנו רבנן טעה ולא
התפלל מנחה בערב שבת מתפלל בליל שבת שתים טעה ולא התפלל
מנחה בשבת מתפלל במוצאי שבת שתים של חול מבדיל בראשונה ואינו
מבדיל בשניה ואם הבדיל בשניה ולא הבדיל בראשונה שניה עלתה לו
ראשונה לא עלתה לו:
רש"י על הגמרא
אם תימצי לומר  -כלומר אם תשיבני
בשאלתי ממה שאמרנו טעה ולא התפלל
ערבית וכו' :וכיון דעבר יומו בטל קרבנו -

ואינו מקריבו ביום אחר אם זמנו קבוע ,כגון
מוספים של כל יום ויום :מבדיל בראשונה -
פעם ראשונה מתפלל בשביל תפלה של עכשיו
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לפיכך אומר בה הבדלה בחונן הדעת ,והשניה
היא בשביל תשלומי תפלת שבת אינו מבדיל
בה :שניה עלתה לו  -בשביל תפלת מוצאי
שבת ,וראשונה לא עלתה לו שאינה כלום,

זוהר

שאין לו להקדים תפלה שעבר זמנה לתפלה
שזמנה עכשיו ,והשניה נמי לא עלתה לו לשל
שבת ,הואיל והבדיל בה גילה דעתו שאינה
של שבת ,והיא תחשב לשל ערבית:

– מצורע דף נב' ע"ב

ֹשה לֵ אמֹר) .ויקרא יד( זֹאת ִּת ְהיֶה ּתוֹ ַרת הַ ּ ְמצוֹ ָרע ְּביוֹ ם טָ הֳ ָרתוֹ
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ָי אֶ ל מ ׁ ֶ
גורו לָ כֶ ם ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב ִּכי חֵ ָמה עֲ וֹ נוֹ ת חָ ֶרב ְל ַמ ַען
וְ גוֹ 'ִ .ר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח) ,איוב יט( ּ ּ ּ
יהו
דוןַ ׁ ,ש ִ ּדין ְּכ ִתיבַּ .כ ָמה ִאית לוֹ ן ִל ְבנֵי נ ׁ ָ
ָשא ְל ִא ְס ּ ַת ּ ְמ ָרא אָ ְרחַ יְ ּ
דוןַ ׁ .ש ּ ּ
עון ׁ ַש ּ ּ
ּ ֵת ְד ּ
ְ
הואּ ְ ,דלָ א יִ ְסטֵ י ֵמאָ ְרחָ א ְ ּדכַ ְׁש ָרא ,וְ לָ א יַעֲ בוֹ ר ַעל
ול ַדחֲלָ א ִמ ּקַ ּ ֵמי ּ ְ
ְּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יתא ,וְ לָ א יִ ְתנְ ׁ ֵשי ִמ ּנ ָּה:
ּ ִפ ְת ּגָ ֵמי אוֹ ַריְ ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריךְ
הוא ְמ ּ ְ
יתא ,וְ לָ א יִ ְׁש ְּת ַדל ָּבה ,נְ זִ יפָ א ּ
ְ ּדכָ ל ַמאן ְ ּדלָ א לָ ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
ינון נְ ּ ִ
ינְתא ִע ּ ֵמ ּ
ֵיה ,לָ א ׁ ַש ְריָא ְׁשכִ ּ ָ
הוא ִמ ּנ ּ
טוריןְּ ,דאַ זְ ִלין
יה .וְ ִא ּ ּ
הואְ ,ר ִחיקָ א ּ
ּ
קו
יה ,וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ְ ּד ַמ ְכ ְרזֵי קָ ֵמ ּ
קו ִמ ּ ֵנ ּ
ַע ּ ֵמ ּ
יה וְ אַ ְמ ֵריִ ,א ְס ְּתלָ ּ
יהִ ,א ְס ְּתלָ ּ
קוהו ִע ָּל ִאין
יה .וַ וי לֵ ּ
אר ּ
ֵיה ִ ּד ְפלַ נְ יָאּ ְ ,דלָ א חָ ׁש ַעל יְ קָ ָרא ְ ּד ָמ ֵ
סוֹ ח ֲָרנ ּ
יהּ ְ ,דהָ א ׁ ַשבְ ּ ּ
חולָ קָ א ְּבאָ ְרחָ א ְ ּדחַ ּיֵי:
וְ ַת ּ ָת ִאין .לֵ ית לֵ יהּ ּ
טורין זְ ִמינִ ין
יתאַּ ,כ ָמה נְ ּ ִ
יה ,וְ לָ ֵעי ְּבאוֹ ַריְ ָ
אר ּ
פולחָ נָא ְ ּד ָמ ֵ
יהו ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל ְּב ּ ְ
וְ כַ ד ִא ּ
בו
יה ,וְ כ ָֹּלא ַמכְ ְרזֵי קַ ּ ֵמ ּ
ינְתא ׁ ַש ְריָא ָעלֵ ּ
וש ִכ ּ ָ
יהְׁ ּ ,
יה ְלנ ְַט ָרא לֵ ּ
קֳבלֵ ּ
לָ ְ
יה וְ אַ ְמ ֵרי ,הָ ּ
הוא ְּב ָע ְל ָמא ֵ ּדין
בו יְ קָ ָרא ִל ְב ֵר ּ
יְ קָ ָרא ְל ִד ּ ּ ְ
יה ְ ּד ַמ ְל ָּכאִ ,א ְתנְ ִטיר ּ
יוקנָא ְ ּד ַמ ְל ָּכא ,הָ ּ
חולָ קֵ יהּ :
ְּ
וב ָע ְל ָמא ְ ּדאָ ֵתי ,ז ַָּכאָ ה ּ
ולאָ ָדםְ ,ל ִמגְ זַר
ישא ְ ּדאָ ַמר נָחָ ׁש ְל ִא ְּת ָתאּ ,גָ ִרים ְל ִא ְּת ָתאְ ּ ,
ישנָא ִּב ׁ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ִל ׁ ָ
ול ׁשוֹ נָם חֶ ֶרב
ישא ְּכ ִתיב) ,תהלים נז( ּ ְ
ישנָא ִּב ׁ ָ
יתה ,וְ ַעל ָּכל ָע ְל ָמא ְּב ִל ׁ ָ
יהו ִמ ָ
ָעלַ יְ ּ
ְ
ישאִּ .כי חֵ ָמה עֲ וֹ נוֹ ת
ישנָא ִּב ׁ ָ
גורו לָ כֶ ם ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרבִ ,מ ּ ְפנֵי ִל ׁ ָ
חַ ָ ּדהְּ .בגִ ין ָּכךּ ּ ּ ,
קוד ׁ ָשא
יה ְ ּל ּ ְ
חָ ֶרבַ .מאי ִּכי חֵ ָמה עֲ וֹ נוֹ ת חָ ֶרבָּ .דא חֶ ֶרב לַ יְ ָיִּ ,ד ְתנָן ,חֶ ֶרב ִאית לֵ ּ
ְּב ִר ְ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,ישעיה לד( חֶ ֶרב לַ יְ ָי ָמ ְלאָ ה
הואּ ְ ,דבֵ ּ
יה ָ ּד ִאין ְלחַ ּיָיבַ ּיָאֲ .ה ָדא ּ
יך ּ
גורו לָ כֶ ם ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב ִּכי חֵ ָמה
שרְ ּ .
ָדם) .דברים לב( וְ חַ ְר ִּבי ּתֹאכַ ל ָּב ָ ׂ
ובגִ ין ָּכ ְך ּ ּ ּ
עון ְ ּדהָ ִכי ִא ְּת ָ ּדןַ ,מאן
עון ׁ ַש ּ ּ
עֲ וֹ נוֹ ת חָ ֶרב ְל ַמ ַען ּתֵ ְד ּ
דוןַ ׁ ,ש ִ ּדין ְּכ ִתיבְּ .בגִ ין ְ ּד ֵת ְד ּ
ֵיהִ ,אזְ ְ ּד ַמן לֵ יהּ חֶ ֶרב )ס"א אחדן בההוא חרב( ְּד ׁ ָשצֵ י
ישנ ּ
יה חֶ ֶרב ְּב ִל ׁ ָ
ְּד ִאית לֵ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב זֹאת ִּת ְהיֶה ּתוֹ ַרת הַ ּ ְמצוֹ ָרע:
כּ ָֹּלאֲ ,ה ָדא ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ד
)ז( כל הזבחים אין שוחטין אותן לכתחלה אלא בסכין מכלי שרת ואם שחט בכל דבר
ששוחטין בו החולין אפילו בקרומית של קנה כשרין:
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)ח( וכל הזבחין שקיבל מדמם פחות מכדי הזייה לא נתקדש הדם וצריך להתכוין לקבל
כל הדם כיצד הוא עושה אוחז הסימנים בידו ומוציאן עם הורידין לתוך המזרק ושוחט
שנים או רוב שנים כדי שיתקבל הדם כולו בכלי ומגביה הסכין למעלה כדי שלא ירד
הדם מעליה אלא מן הצואר ודם שבסכין מקנחו בשפת המזרק:
)ט( אויר הכלי הרי הוא ככלי היה מקבל הדם ונפחתו שולי המזרק קודם שיגיע הדם
לאויר המזרק הנפחת לא נתקדש הדם שהאויר שאין סופו לנוח אינו כמונח:

לע"נ

זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סוזנה מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סוזנה מלכה
בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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