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חק לישראל – פרשת תזריע יום ו'
ויקרא פרק יג'

שפָ ם
רוע וְ ַעל ָ ׂ
ֹאשוֹ יִ ְהיֶה פָ ּ ַ
יו ְפ ֻר ִמים וְ ר ׁ
צ ַּ
)מה( וְ הַ ָ ּ
רוע אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ הַ ּנֶגַ ע ְּבגָ ָדיו יִ ְה ּ
ֹאשוֹ יִ ְהיֶה
יו ְפ ֻר ִמים וְ ר ׁ
רוע א ׁ ֶ
מא ָט ֵמא יִ ְק ָרא) :מה( וְ הַ ָ ּצ ּ ַ
י ְַעטֶ ה וְ ָט ֵ
ֲשר בּ וֹ הַ ּנֶגַ ע ְּבגָ ָדיו יִ ְה ּ
שפָ ם ַי ְעטֶ ה וְ ָט ֵמא ָט ֵ
רוע וְ ַעל ָ ׂ
פָ ּ ַ
יה ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ְלבו ּׁשוֹ ִהי יְ הוֹ ן ְמבַ זְ ּ ִעין
ירא ִ ּדי בֵ ּ
מא יִ ְק ָרא) :מה( ו ְּסגִ ָ
שפָ ם ַּכ ֲאבֵ לָ א יִ ְת ַע ּ ָטף וְ לָ א ִת ְס ּ ַתאֲ בוּן וְ לָ א ִת ְס ּ ַתאֲ בוּן יִ ְק ֵרי:
יע וְ ַעל ָ ׂ
יה יְ הֵ י ְפ ִר ַ
יש ּ
וְ ֵר ׁ ֵ
)מו(

חוץ לַ ּ ַמ ֲחנֶה מוֹ ׁ ָשבוֹ :
הוא ָּב ָדד י ׁ ֵ
ֵשב ִמ ּ
ָּכל יְ ֵמי אֲ ׁ ֶשר הַ ּנֶגַ ע בּ וֹ יִ ְט ָמא ָט ֵמא ּ

חוץ לַ ּ ַמחֲ נֶה מוֹ ׁ ָשבוֹ :
הוא ָּב ָדד י ׁ ֵ
ֵשב ִמ ּ
)מו( ָּכל יְ ֵמי ֲא ׁ ֶשר הַ ּנֶגַ ע בּ וֹ יִ ְט ָמא ָט ֵמא ּ

)מו( ָּכל יוֹ ֵמי ִ ּדי

יה:
יתא מוֹ ְתבֵ ּ
ֵיתב ִמ ָּב ָרא ְל ַמ ְׁש ִר ָ
יה יְ הֵ י ְמסָ אָ ב ְמסָ אָ ב הוּא ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי י ֵ
ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא בֵ ּ

מר אוֹ ְ ּבבֶ גֶד ּ ִפ ְׁש ִּתים) :מז( וְ הַ ּ ֶבגֶד ִּכי
)מז( וְ הַ ּ ֶבגֶ ד ִּכי יִ ְהיֶה בוֹ נֶגַ ע צָ ָר ַעת ְּבבֶ גֶד צֶ ֶ
יִ ְהיֶה בוֹ נֶגַ ע צָ ָר ַעת ְ ּבבֶ גֶד צֶ ֶמר אוֹ ְּבבֶ גֶד ּ ִפ ְׁש ִּתים:

יה ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ יר ּו ִּב ְלבו ּׁש
אֲרי יְ הֵ י בֵ ּ
)מז( ו ְּלבו ׁ ָּשא ֵ

עֲ ַמר אוֹ ִּב ְלבו ּׁש ִּכ ּ ָתן:
)מח(

אוֹ ִב ְׁש ִתי אוֹ ְב ֵע ֶרב לַ ּ ִפ ְׁש ִּתים וְ לַ ָ ּצמֶ ר אוֹ ְבעוֹ ר אוֹ ְּבכָ ל ְמלֶ אכֶ ת עוֹ ר:

אוֹ ִב ְׁש ִתי אוֹ ְב ֵע ֶרב לַ ּ ִפ ְׁש ִּתים וְ לַ ָ ּצ ֶמר אוֹ ְבעוֹ ר אוֹ ְּבכָ ל ְמלֶ אכֶ ת עוֹ ר:
ידת ְמ ׁ ָש ְך:
ְב ַע ְרבָ א ְל ִכ ּ ָתנָא ו ְּל ַע ְמ ָרא אוֹ ְב ַמ ְׁש ָּכא אוֹ ְּבכָ ל עֲ ִב ַ

)מח(

)מח( אוֹ ְב ִׁש ְתיָא אוֹ

)מט( וְ הָ יָה הַ ּנֶגַ ע יְ ַר ְק ַרק אוֹ ֲא ַד ְמ ָ ּדם ַּב ּ ֶבגֶד אוֹ בָ עוֹ ר אוֹ בַ ּ ְׁש ִתי אוֹ בָ עֵ ֶרב אוֹ
הוא וְ הָ ְראָ ה אֶ ת הַ כּ ֹהֵ ן) :מט( וְ הָ יָה הַ ּנֶגַ ע יְ ַר ְק ַרק אוֹ
ְבכָ ל ְּכ ִלי עוֹ ר נֶגַ ע צָ ַר ַעת ּ
הוא וְ הָ ְראָ ה אֶ ת
א ֲַד ְמ ָ ּדם ַּב ּ ֶבגֶד אוֹ בָ עוֹ ר אוֹ בַ ּ ְׁש ִתי אוֹ בָ ֵע ֶרב אוֹ ְבכָ ל ְּכ ִלי עוֹ ר נֶגַ ע צָ ַר ַעת ּ
הַ כּ ֹהֵ ן) :מט( וִ יהֵ י ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא יָרוֹ ק אוֹ סַ ּמוֹ ק ִּב ְלבו ׁ ָּשא אוֹ ְב ַמ ְׁש ָּכא אוֹ ְב ִׁש ְתיָא אוֹ ְב ַע ְרבָ א אוֹ ְבכָ ל ַמאן ִ ּד ְמ ׁ ַשךְ
ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ ירו ָּתא הוּא וְ יִ ּ ַת ֲחזֵי ְלכַ הֲ נָא:

ָמים) :נ( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת
)נ( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אֶ ת הַ ּנָגַ ע וְ ִה ְסגִּ יר אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ִׁש ְב ַעת י ִ
הַ ּנָגַ ע וְ ִה ְסגִּ יר אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ִׁש ְב ַעת ָי ִמים) :נ( וְ ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא יָת ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא וְ י ְַס ּגַ ר ָית ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין:

שה הַ ּנֶגַ ע ַּב ֶּבגֶד אוֹ בַ ּ ְׁש ִתי אוֹ בָ עֵ ֶרב
יעי ִּכי פָ ָ ׂ
)נא( וְ ָראָ ה אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
הוא:
אוֹ בָ עוֹ ר ְלכֹל א ׁ ֶ
ֲשר י ֵָע ֶ ׂשה הָ עוֹ ר ִל ְמלָ אכָ ה צָ ַר ַעת ַמ ְמאֶ ֶרת הַ ּנֶגַ ע ָט ֵמא ּ
שה הַ ּנֶגַ ע ַּב ּ ֶבגֶד אוֹ בַ ּ ְׁש ִתי אוֹ בָ עֵ ֶרב אוֹ בָ עוֹ ר ְלכֹל
יעי ִּכי פָ ָ ׂ
)נא( וְ ָראָ ה אֶ ת הַ ּנֶגַ ע ַּב ּיוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
הוא) :נא( וְ ֶי ֱחזֵי יָת ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ְּביוֹ ָמא
ֲשר י ֵָע ֶ ׂ
א ֶׁ
שה הָ עוֹ ר ִל ְמלָ אכָ ה צָ ַר ַעת ַמ ְמאֶ ֶרת ַה ּנֶגַ ע ָטמֵ א ּ
ידא
אֲרי אוֹ סֵ ף ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ִּב ְלבו ׁ ָּשא אוֹ ְב ִׁש ְתיָא אוֹ ְב ַע ְרבָ א אוֹ ְב ַמ ְׁש ָּכא ְלכֹל ִ ּדי יִ ְתעֲ בֵ ד ַמ ְׁש ָּכא ְל ִע ִב ָ
יעאָ ה ֵ
ְׁש ִב ָ
ְסגִ ירוּת ְמחַ ְס ָרא ַמ ְכ ָת ׁ ָשא ְמסָ אָ ב הוּא:

ש ַרף אֶ ת הַ ֶּב ֶגד אוֹ אֶ ת הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ אֶ ת הָ ֵע ֶרב ַּב ֶ ּצ ֶמר אוֹ בַ ּ ִפ ְׁש ִּתים אוֹ אֶ ת
)נב( וְ ָ ׂ
ש ֵרף) :נב(
אֲשר יִ ְהיֶה בוֹ הַ ּנָגַ ע ִּכי צָ ַר ַעת ַמ ְמאֶ ֶרת ִהוא ָּבאֵ ׁש ִּת ּ ָ ׂ
ָּכל ְּכ ִלי הָ עוֹ ר ׁ ֶ
ש ַרף אֶ ת הַ ּ ֶבגֶד אוֹ אֶ ת הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ אֶ ת הָ עֵ ֶרב ַּב ֶ ּצ ֶמר אוֹ בַ ּ ִפ ְׁש ִּתים אוֹ אֶ ת ָּכל ְּכ ִלי הָ עוֹ ר
וְ ָ ׂ
ש ֵרף) :נב( וְ יוֹ ִקיד יָת ְלבו ׁ ָּשא אוֹ יָת ִׁש ְתיָא אוֹ
ֲשר יִ ְהיֶה בוֹ הַ ּנָגַ ע ִּכי צָ ַר ַעת ַמ ְמאֶ ֶרת ִהוא ָּבאֵ ׁש ִּת ּ ָ ׂ
א ֶׁ

אֲרי ְסגִ ירוּת ְמחַ ְס ָרא ִהיא ְּבנו ָּרא
יה ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ֵ
יָת ַע ְרבָ א ְּב ַע ְמ ָרא אוֹ ְב ִכ ּ ָתנָא אוֹ יָת ָּכל ָמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ְך ִ ּדי יְ הֵ י בֵ ּ
ִּת ּתוֹ קָ ד:

)נג( וְ ִאם יִ ְראֶ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה לֹא פָ ָ ׂשה הַ ּנֶגַ ע ַּב ּ ֶבגֶ ד אוֹ בַ ּ ְׁש ִתי אוֹ בָ ֵע ֶרב אוֹ ְּבכָ ל
שה הַ ּנֶגַ ע ַּב ּ ֶבגֶד אוֹ בַ ּ ְׁש ִתי אוֹ בָ ֵע ֶרב אוֹ ְ ּבכָ ל
ְּכ ִלי עוֹ ר) :נג( וְ ִאם יִ ְראֶ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה לֹא פָ ָ ׂ
ְּכ ִלי עוֹ ר:

)נג( וְ ִאם ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא וְ הָ א לָ א אוֹ סֵ ף ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ִב ְלבו ׁ ָּשא אוֹ ְב ִׁש ְתיָא אוֹ ְב ַע ְרבָ א אוֹ ְּבכָ ל ָמאן ִ ּד ְמ ׁ ָש ְך:

שנִית) :נד( וְ צִ וָ ּ ה
אֲשר בּ וֹ הַ ּנָגַ ע וְ ִה ְסגִּ ירוֹ ִׁש ְב ַעת י ִָמים ׁ ֵ
סו אֵ ת ׁ ֶ
)נד( וְ צִ וָ ּ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִכ ְּב ּ
ּ
ּ
ּ
יה
שנִ ית) :נד( וִ יפַ קֵ ד ַּכהֲ נָא וִ יחַ ְּורוּן יָת ִ ּדי בֵ ּ
סו אֵ ת ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ הַ נָגַ ע וְ ִה ְסגִ ירוֹ ִׁש ְב ַעת י ִָמים ׁ ֵ
הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִכ ְ ּב ּ
ֵיה ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין ִּתנְ יָנוּת:
ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא וְ י ְַסגְּ ִרינ ּ
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)נה( וְ ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן אַ ח ֲֵרי הֻ ַּכ ּ ֵבס אֶ ת הַ ּנֶגַ ע וְ ִה ּנֵה לֹא הָ פַ ְך הַ ּנֶגַ ע אֶ ת ֵעינוֹ וְ הַ ּנֶגַ ע
תת ִהוא ְ ּבקָ ַר ְח ּתוֹ אוֹ ְבגַ ַּב ְח ּתוֹ ) :נה( וְ ָראָ ה
נו ּ ְפחֶ ֶ
לֹא פָ ָ ׂ
הוא ָּבאֵ ׁש ִּתשְׂ ְרפֶ ּ ּ
שה ָט ֵמא ּ

הוא
הַ כּ ֹהֵ ן אַ ח ֲֵרי הֻ ַּכ ּ ֵבס אֶ ת ַה ּנֶגַ ע וְ ִה ּנֵה לֹא הָ פַ ְך הַ ּנֶגַ ע אֶ ת ֵעינוֹ וְ הַ ּנֶגַ ע לֹא פָ ָ ׂשה ָטמֵ א ּ
נו ּ ְפחֶ תֶ ת ִהוא ְ ּבקָ ַר ְח ּתוֹ אוֹ ְבגַ ַּב ְח ּתוֹ ) :נה( וְ ֶי ֱחזֵי כַ הֲ נָא ָּב ַתר ְ ּדחַ ָ ּור ּו יָת ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא וְ הָ א לָ א
ָּבאֵ ׁש ִּתשְׂ ְרפֶ ּ ּ
יה אוֹ
ֵיה ּ ַת ְב ָרא ִהיא ְּב ְׁש ִחיקו ֵּת ּ
ְׁשנָא ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ִמן ַּכד הֲ וָ ה ו ַּמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא לָ א אוֹ סֵ ף ְמסָ אָ ב הוּא ְּבנו ָּרא ּתוֹ ְק ִד ּנ ּ
יה:
ְבחַ ָ ּדתו ֵּת ּ

)נו( וְ ִאם ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה ּ ֵכהָ ה הַ ּנֶגַ ע אַ ח ֲֵרי הֻ ַּכ ֵּבס אֹ תוֹ וְ קָ ַרע אֹ תוֹ ִמן הַ ֶּבגֶד
אוֹ ִמן הָ עוֹ ר אוֹ ִמן הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ ִמן הָ ֵע ֶרב) :נו( וְ ִאם ָראָ ה הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנֵה ּ ֵכהָ ה הַ ּנֶגַ ע אַ ח ֲֵרי
בגֶד אוֹ ִמן הָ עוֹ ר אוֹ ִמן הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ ִמן הָ ֵע ֶרב) :נו( וְ ִאם ֲחזָא כַ הֲ נָא
הֻ ַּכ ּ ֵבס אֹ תוֹ וְ קָ ַרע אֹ תוֹ ִמן הַ ּ ֶ
יה ִמן ְלבו ׁ ָּשא אוֹ ִמן ַמ ְׁש ָּכא אוֹ ִמן ִׁש ְתיָא אוֹ ִמן ַע ְרבָ א:
ָת ּ
יה ו ְּבזַע י ֵ
ָת ּ
וְ הָ א ָע ְמיָא ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא ָּב ַתר ְ ּדחַ ָ ּור ּו י ֵ

)נז( וְ ִאם ּ ֵת ָראֶ ה עוֹ ד ַּב ּ ֶבגֶ ד אוֹ בַ ּ ְׁש ִתי אוֹ בָ עֵ ֶרב אוֹ בְ כָ ל ְּכ ִלי עוֹ ר ּפ ַֹרחַ ת ִהוא
אֲשר בּ וֹ הַ ּנָגַ ע) :נז( וְ ִאם ּ ֵת ָראֶ ה עוֹ ד ַּב ּ ֶבגֶד אוֹ בַ ּ ְׁש ִתי אוֹ בָ ֵע ֶרב אוֹ
נו אֵ ת ׁ ֶ
ָּבאֵ ׁש ִּתשְׂ ְרפֶ ּ ּ
שר בּ וֹ הַ ּנָגַ ע) :נז( וְ ִאם ִּת ְת ֲחזֵי עוֹ ד ִּב ְלבו ׁ ָּשא אוֹ
נו אֵ ת ֲא ׁ ֶ
ְבכָ ל ְּכ ִלי עוֹ ר ּפ ַֹרחַ ת ִהוא ָּבאֵ ׁש ִּתשְׂ ְרפֶ ּ ּ
יה ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא:
ֵיה יָת ִ ּדי בֵ ּ
ְב ִׁש ְתיָא אוֹ ְב ַע ְרבָ א אוֹ ְבכָ ל ָמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ְך סָ גְ יָא ִהיא ְּבנו ָּרא תוֹ ְק ִד ּנ ּ

ֲשר ְּתכַ ּ ֵבס וְ סָ ר ֵמהֶ ם הַ ּנָגַ ע
)נח( וְ הַ ֶּבגֶד אוֹ הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ הָ עֵ ֶרב אוֹ כָ ל ְּכ ִלי הָ עוֹ ר א ׁ ֶ
שנִ ית וְ ָטהֵ ר) :נח( וְ הַ ּ ֶבגֶד אוֹ הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ הָ ֵע ֶרב אוֹ כָ ל ְּכ ִלי הָ עוֹ ר ֲא ׁ ֶשר ְּתכַ ּ ֵבס וְ סָ ר
וְ כֻ ַּבס ׁ ֵ
ֵמהֶ ם הַ ּנָגַ ע וְ כֻ ַּבס ׁ ֵשנִ ית וְ ָטהֵ ר:

)נח( ו ְּלבו ׁ ָּשא אוֹ ׁ ַש ְתיָא אוֹ ַע ְרבָ א אוֹ כָ ל ָמאן ִ ּד ְמ ׁ ַש ְך ִ ּדי יִ ְתחַ ַ ּור וְ י ְֶע ֵ ּדי

ִמנְּ הוֹ ן ַמ ְכ ּ ָת ׁ ָשא וְ יִ צְ ַט ַּבע ִּתנְ יָנוּת וְ יִ ְד ּ ֵכי:

)נט( ֹזאת ּתוֹ ַרת נֶגַ ע צָ ַר ַעת ּ ֶבגֶ ד הַ ֶ ּצ ֶמר אוֹ הַ ּ ִפ ְׁש ִּתים אוֹ הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ הָ ֵע ֶרב אוֹ ָּכל
ְּכ ִלי עוֹ ר ְל ַטהֲרוֹ אוֹ ְל ַט ּ ְמאוֹ ) :נט( זֹאת ּתוֹ ַרת נֶגַ ע צָ ַר ַעת ּ ֶבגֶד ַה ֶ ּצ ֶמר אוֹ הַ ּ ִפ ְׁש ִּתים אוֹ
הַ ּ ְׁש ִתי אוֹ הָ ֵע ֶרב אוֹ ָּכל ְּכ ִלי עוֹ ר ְל ַטהֲ רוֹ אוֹ ְל ַט ּ ְמאוֹ ) :נט( ָ ּדא אוֹ ַריְ ָתא ְד ַמ ְכ ּ ַת ׁש ְסגִ יר ּו ִּב ְלבו ּׁש עֲ ַמר
יה:
יה אוֹ ְלסַ אֲ בו ֵּת ּ
אוֹ ִכ ּ ָתנָא אוֹ ִׁש ְתיָא אוֹ ַע ְרבָ א אוֹ ָּכל ָמאן ִ ּד ְמ ׁ ָש ְך ְל ַד ָּכיו ֵּת ּ

רש"י
)מה( פרמים  -קרועים :פרוע  -מגודל
שער :ועל שפם יעטה  -כאבל :שפם  -שער
השפתים גרינו"ן בלע"ז :וטמא טמא יקרא -
משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו )מ"ק ה(:
)מו( בדד ישב  -שלא יהיו שאר טמאים
יושבים עמו .ואמרו רבותינו מה נשתנה
משאר טמאים לישב בדד הואיל והוא הבדיל
בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו
אף הוא יבדל :מחוץ למחנה  -חוץ לשלש
מחנות )פסחים סז(:
)מח( לפשתים ולצמר  -של פשתים או של
צמר :או בעור  -זה עור שלא נעשה בו
מלאכה :או בכל מלאכת עור  -זה עור
שנעשה בו מלאכה:
)מט( ירקרק  -ירוק שבירוקין :אדמדם -
אדום שבאדומים:

)נא( צרעת ממארת  -לשון סילון ממאיר
)יחזקאל כח( פויינט"ש בלע"ז .ומדרשו תן בו
מארה שלא תהנה הימנו:
)נב( בצמר או בפשתים  -של צמר או של
פשתים זהו פשוטו ומדרשו יכול יביא גיזי
צמר ואניצי פשתן וישרפם עמו ת"ל היא באש
תשרף אינה צריכה דבר אחר עמה א"כ מה
ת"ל בצמר או בפשתים להוציא את האימריות
שבו שהן ממין אחר )פסחים סח( .אימריות
לשון שפה כמו אימרא:
)נד( את אשר בו הנגע  -יכול מקום הנגע
בלבד ת"ל את אשר בו הנגע יכול כל הבגד
כולו טעון כבוס ת"ל הנגע הא כיצד יכבס מן
הבגד עמו:
)נה( אחרי הכבס  -לשון העשות :לא הפך
הנגע את עינו  -לא הוכהה ממראיתו:
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והנגע לא פשה  -שמענו שאם לא הפך ולא
פשה טמא ואין צ"ל לא הפך ופשה הפך ולא
פשה איני יודע מה יעשה לו ת"ל והסגיר את
הנגע מ"מ דברי רבי יהודה וחכמים אומרים
וכו' כדאיתא בתורת כהנים ורמזתיה כאן
ליישב המקרא על אופניו :פחתת היא  -לשון
גומא כמו )שמואל ב' יז( באחת הפחתים
כלומר שפלה היא נגע שמראיו שוקעין:
בקרחתו או בגבחתו  -כתרגומו בשחיקותיה
או בחדתותיה :קרחתו  -שחקים ישנים ומפני
המדרש שהוצרך לגזרה שוה מנין לפריחה
בבגדים שהיא טהורה נאמרה קרחת וגבחת
באדם ונאמרה קרחת וגבחת בבגדים מה
להלן פרח בכולו טהור אף כאן פרח בכולו
טהור לכך אחז הכתוב לשון קרחת וגבחת.
ולענין פירושו ותרגומו זהו משמעו קרחת

נביא

לשון ישנים וגבחת לשון חדשים כאלו נכתב
באחריתו או בקדמותו שהקרחת לשון
אחוריים והגבחת לשון פנים כמו שכתוב ואם
מפאת פניו וגו' והקרחת כל ששופע ויורד מן
הקדקד ולאחריו .כך מפורש בתורת כהנים:
)נו( וקרע אתו  -יקרע מקום הנגע מן הבגד
וישרפנו:
)נז( פרחת היא  -דבר החוזר וצומח :באש
תשרפנו  -את כל הבגד:
)נח( וסר מהם הנגע  -אם כשכבסוהו
בתחלה ע"פ כהן סר ממנו הנגע לגמרי:
וכבס שנית .לשון טבילה תרגום של כבוסין
שבפרשה זו לשון לבון ויתחוור חוץ מזה שאינו
ללבון אלא לטבול לכך תרגומו ויצטבע וכן
כל כבוסי בגדים שהן לטבילה מתורגמין
ויצטבע:

– מלכים ב' פרק ד'-ה'

ורים ֶעשְׂ ִרים לֶ חֶ ם
יש הָ אֱ ל ִֹהים לֶ חֶ ם ִּבכּ ּ ִ
יש ָּבא ִמ ַּב ַעל ׁ ָש ִל ׁ ָשה וַ יָּבֵ א ְל ִא ׁ
)מב( וְ ִא ׁ
ֹאמר ְמ ׁ ָש ְרתוֹ ָמה אֶ ּ ֵתן
לו) :מג( וַ יּ ֶ
שְׂ ע ִֹרים וְ כַ ְר ֶמל ְּבצִ ְקלֹנוֹ וַ ּי ֶ
ֹאמר ּ ֵתן לָ ָעם וְ יֹאכֵ ּ
לו ִּכי ֹכה אָ ַמר יְ הֹוָ ה אָ כוֹ ל וְ הוֹ ֵתר:
יש וַ יּ ֶ
זֶה ִלפְ נֵי ֵמאָ ה ִא ׁ
ֹאמר ּ ֵתן לָ ָעם וְ יֹאכֵ ּ
ְ
אֲרם
שר צְ בָ א ֶמלֶ ך ָ
רו ִּכ ְדבַ ר יְ הֹוָ ה) :א( וְ נַעֲ ָמן ַ ׂ
לו וַ ּיוֹ ִת ּ
)מד( וַ יִ ּ ּ ֵתן ִל ְפנֵיהֶ ם וַ ּיֹאכְ ּ
יש
ועה לַ א ֲָרם וְ הָ ִא ׁ
יש ּגָ דוֹ ל ִל ְפנֵי אֲ ֹדנָיו ּונְ ֻׂשא פָ נִ ים ִּכי בוֹ נ ַָתן יְ הֹוָ ה ְּת ׁש ּ ָ
הָ יָה ִא ׁ
דודים וַ יִ ּ ְׁשבּ ּו ֵמאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל נַעֲ ָרה
או גְ ּ ִ
הָ יָה גִּ בּ וֹ ר חַ יִ ל ְמצ ָֹרע) :ב( וַ ֲא ָרם יָצְ ּ
ֹאמר אֶ ל גְּ ִב ְר ּ ָת ּה אַ חֲלֵ י ֲאדֹנִ י ִל ְפנֵי הַ ּנ ִָביא
ְק ַט ּנָה וַ ְּת ִהי ִל ְפנֵי אֵ ׁ ֶשת נַעֲ ָמן) :ג( וַ ּת ֶ
אֲ ׁ ֶשר ְּב ׁש ְֹמרוֹ ן אָ ז ֶי ֱא ֹסף אֹ תוֹ ִמ ָ ּצ ַר ְע ּתוֹ ) :ד( וַ ָ ּי ֹבא וַ יּ ַּגֵד לַ א ֹדנָיו לֵ אמֹר ָּכזֹאת
ֹאמר ֶמלֶ ְך אֲ ָרם לֶ ְך בּ ֹא
אֲשר ֵמאֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל) :ה( וַ יּ ֶ
ֶׁ
וְ כָ זֹאת ִ ּד ְּב ָרה הַ ּנַעֲ ָרה
ְ
ְ
שר ִּכ ְּכ ֵרי כֶ סֶ ף וְ ׁ ֵש ׁ ֶשת
וְ אֶ ְׁש ְלחָ ה סֵ פֶ ר אֶ ל מֶ לֶ ך יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יֵּלֶ ך וַ יִ ּ ּקַ ח ְּביָדוֹ ֶע ֶׂ
ְ
שר ח ֲִליפוֹ ת ְּבגָ ִדים) :ו( וַ יָּבֵ א הַ ּ ֵספֶ ר אֶ ל ֶמלֶ ך יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר
אֲ לָ ִפים זָ הָ ב וְ ֶע ֶ ׂ
ָ
ָ
וְ ַע ּ ָתה ְּכבוֹ א הַ ּ ֵספֶ ר הַ זֶּה אֵ לֶ יך ִה ּנֵה ׁ ָשלַ ְח ִּתי אֵ לֶ יך אֶ ת נַעֲ ָמן ַע ְב ִ ּדי וַ אֲסַ ְפ ּתוֹ
ֹאמר הַ ֱאל ִֹהים
ִמ ָ ּצ ַר ְע ּתוֹ ) :ז( וַ יְ ִהי ִּכ ְקרֹא ֶמלֶ ְך יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּ ֵספֶ ר וַ יִ ּ ְק ַרע ְּבגָ ָדיו וַ יּ ֶ
עו נָא
ולהַ חֲיוֹ ת ִּכי זֶה ׁשֹלֵ חַ אֵ לַ י לֶ ֱא ֹסף ִא ׁ
אָ נִ י ְלהָ ִמית ּ ְ
יש ִמ ָ ּצ ַר ְע ּתוֹ ִּכי אַ ְך ְ ּד ּ
יש הָ אֱ ל ִֹהים ִּכי קָ ַרע ֶמלֶ ךְ
ישע ִא ׁ
אֱל ׁ ָ
הוא ִלי) :ח( וַ יְ ִהי ִּכ ְׁשמ ַֹע ִ
ְּ
או ִּכי ִמ ְתאַ ּנֶה ּ
ור ּ
ָ
ְ
יִ שְׂ ָראֵ ל אֶ ת ְּבגָ ָדיו וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ך לֵ אמֹר לָ ּ ָמה קָ ַר ְע ּ ָת ְּבגָ ֶדיך ָיבֹא נָא אֵ לַ י
וב ִר ְכבּ וֹ וַ יַּעֲ מֹד ּ ֶפ ַתח
סוסָ יו{ ּ ְ
וְ י ֵַדע ִּכי י ֵׁש נ ִָביא ְּביִ שְׂ ָראֵ ל) :ט( וַ ָיּ ֹבא נַעֲ ָמן ְּבסוּסָ ו } ְּב ּ
ְ
ישע ַמ ְלאָ ְך לֵ אמֹר הָ לוֹ ך וְ ָרחַ צְ ּ ָת ׁ ֶשבַ ע
ישע) :י( וַ יִ ּ ְׁשלַ ח אֵ לָ יו ֱא ִל ׁ ָ
הַ ַּביִ ת לֶ א ֱִל ׁ ָ
ְ
ָ
ָ
ֹאמר ִה ּנֵה
וטהָ ר) :יא( וַ יִ ּ ְקצֹף נַעֲ ָמן וַ יֵּלַ ך וַ יּ ֶ
ש ְרך ְלך ּ ְ
ּ ְפ ָע ִמים ַּביּ ְַר ֵ ּדן וְ י ָׁשֹב ְּב ָ ׂ
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אָ ַמ ְר ִּתי אֵ לַ י יֵצֵ א יָצוֹ א וְ ָע ַמד וְ קָ ָרא ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה ֱאלֹהָ יו וְ הֵ נִ יף יָדוֹ אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם
ימי
אֲמנָה{ ּופַ ְר ּ ַפר ַנהֲרוֹ ת ַ ּד ּ ֶמ ֶׂשק ִמכּ ֹל ֵמ ֵ
וְ אָ סַ ף הַ ּ ְמצ ָֹרע) :יב( הֲ לֹא טוֹ ב אֲ בָ נָה } ָ
ְ
רו
יִ שְׂ ָראֵ ל הֲ לֹא אֶ ְרחַ ץ ָּבהֶ ם וְ ָטהָ ְר ִּתי וַ יִ ּפֶ ן וַ יֵּלֶ ך ְּבחֵ ָמה) :יג( וַ יִ ּגְּ ׁש ּו עֲ בָ ָדיו וַ יְ ַד ְּב ּ
רו אָ ִבי ָ ּדבָ ר ּגָ דוֹ ל הַ ּנ ִָביא ִ ּד ֶּבר אֵ לֶ ָ
שה וְ אַ ף ִּכי אָ ַמר
יך ֲהלוֹ א ַתעֲ ֶ ׂ
אֵ לָ יו וַ יּ ְ
ֹאמ ּ
אֵ לֶ ָ
יש הָ ֱאל ִֹהים
וטהָ ר) :יד( וַ יּ ֵֶרד וַ יִ ּ ְטבּ ֹל ַּביּ ְַר ֵ ּדן ׁ ֶשבַ ע ּ ְפ ָע ִמים ִּכ ְדבַ ר ִא ׁ
יך ְרחַ ץ ּ ְ
הוא וְ כָ ל
ָשב אֶ ל ִא ׁ
שר נ ַַער קָ טֹן וַ יִ ּ ְטהָ ר) :טו( וַ יּ ׁ ָ
שרוֹ ִּכ ְב ַ ׂ
ָשב ְּב ָ ׂ
וַ יּ ׁ ָ
יש הָ ֱאל ִֹהים ּ
ֹאמר ִה ּנֵה נָא י ַָד ְע ִּתי ִּכי אֵ ין ֱאל ִֹהים ְּבכָ ל הָ אָ ֶרץ
מד ְלפָ נָיו וַ יּ ֶ
ֵהו וַ ָיּבֹא וַ יַּעֲ ֹ
ַמ ֲחנ ּ
ָ
אֲשר
ֹאמר חַ י יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
ִּכי ִאם ְּביִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַע ּ ָתה קַ ח נָא בְ ָרכָ ה ֵמאֵ ת ַעבְ ֶ ּדך) :טז( וַ יּ ֶ
ֹאמר נַעֲ ָמן וָ לֹא י ּ ַֻתן נָא
ָע ַמ ְד ִּתי ְלפָ נָיו ִאם אֶ ּקָ ח וַ יִ ּ ְפצַ ר בּ וֹ לָ קַ חַ ת וַ יְ ָמאֵ ן) :יז( וַ יּ ֶ
ָ
שה עוֹ ד ַעבְ ְ ּדך עֹלָ ה וָ זֶבַ ח
שא צֶ מֶ ד ּ ְפ ָר ִדים ֲא ָד ָמה ִּכי לוֹ א יַעֲ ֶ ׂ
ְל ַע ְב ְ ּד ָך ַמ ּ ָ ׂ
לֵ אל ִֹהים אֲחֵ ִרים ִּכי ִאם לַ יהֹוָ ה) :יח( לַ ָ ּדבָ ר הַ זֶּה יִ ְסלַ ח יְ הֹוָ ה ְל ַע ְב ֶ ּד ָך ְּבבוֹ א ֲאדֹנִי
יתי ּ ֵבית ִר ּמֹן
הוא נִ ְׁש ָען ַעל י ִָדי וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוֵ ִ
בֵ ית ִר ּמוֹ ן ְל ִה ְׁש ּ ַתחֲוֹ ת ׁ ָש ּ ָמה וְ ּ
ֹאמר לוֹ לֵ ךְ
ָ
ְּב ִה ְׁש ּ ַתחֲוָ י ִָתי ּ ֵבית ִר ּמֹן יִ ְסלַ ח \}נא\{ יְ הֹוָ ה ְל ַעבְ ְ ּדך ַּב ָ ּדבָ ר הַ ֶזּה) :יט( וַ יּ ֶ
ְל ׁ ָשלוֹ ם וַ יֵּלֶ ְך ֵמ ִא ּתוֹ ִּכ ְב ַרת אָ ֶרץ:

משנה

 -אהלות פרק א'

)א( ְׁשנַיִ ם ְט ֵמ ִאים ַּב ּ ֵמת ,אֶ חָ ד ָט ֵמא טֻ ְמאַ ת ִׁש ְב ָעה ,וְ אֶ חָ ד ָט ֵמא טֻ ְמאַ ת
לשה ְט ֵמ ִאין ַּב ּ ֵמתְׁ ,שנַיִ ם ְט ֵמ ִאין טֻ ְמאַ ת ִׁש ְב ָעה ,וְ אֶ חָ ד ָט ֵמא טֻ ְמאַ ת
ְׁש ׁ ָ
לשה ְט ֵמ ִאין טֻ ְמאַ ת ִׁש ְב ָעה ,וְ אֶ חָ ד ָט ֵמא טֻ ְמאַ ת
אַ ְר ָּב ָעה ְט ֵמ ִאין ַּב ּ ֵמתְׁ ,ש ׁ ָ
גֵע ַּב ּ ֵמתָ ,ט ֵמא טֻ ְמאַ ת ִׁשבְ ָעה .וְ אָ ָדם הַ ּנוֹ גֵע בּ וֹ ,
ּ ֵכיצַ ד ְׁשנַיִ ם ,אָ ָדם הַ ּנוֹ ַ
טֻ ְמאַ ת ָע ֶרב:
רע"ב ) -א( שנים טמאים במת ,אחד טמא
טומאת שבעה  -כולה מתניתין מפרש לה
ואזיל :אדם הנוגע במת ,טמא טומאת
שבעה  -דכתיב )במדבר יט( הנוגע במת לכל
נפש אדם וטמא שבעת ימים ,לפי שהוא
נעשה אב הטומאה ,שהמת אבי אבות

ָע ֶרב.
ָע ֶרב.
ָע ֶרב.
ָט ֵמא

הטומאה הוא :ואדם הנוגע בו ,טמא טומאת
ערב  -דכתיב )שם( והנפש הנוגעת תטמא
עד הערב ,לפי שהוא נעשה ולד הטומאה,
וכל ולד הטומאה אין בו אלא טומאת ערב.
אבל חכמים גזרו על הנוגע בטמא מת בעוד
מחובר למת שיהא טמא שבעה:

לשהֵ ּ ,כ ִלים הַ ּנוֹ גְ ִעים ַּב ּ ֵמת ,וְ כֵ ִלים ּ ֵב ּ ֵכ ִליםְ ,ט ֵמ ִאין טֻ ְמאַ ת ִׁש ְב ָעה.
)ב( ּ ֵכיצַ ד ְׁש ׁ ָ
ישי ֵּבין אָ ָדם ּובֵ ין ּ ֵכ ִלים ְט ֵמ ִאין טֻ ְמאַ ת ָע ֶרב:
הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
רע"ב ) -ב( כלים הנוגעים במת  -וכו'.
בין כלי מתכות בין כלי שטף ובגדים,
מיטמאין כמת עצמו ,דכתיב )שם( בחלל חרב
הרי הוא כמת ,והוא הדין לשאר כל הכלים,
הלכך כלים הנוגעים במת נעשים אבי אבות,

וכלים בכלים אב הטומאה ,דלעולם אין
הכלים שניים נעשים כראשונים :השלישי בין
אדם בין כלים  -נעשים ראשונים ומיטמאין
טומאת ערב:

)ג( ּ ֵכיצַ ד אַ ְר ָּב ָעהֵ ּ ,כ ִליםנוֹ גְ ִעין ַּב ּ ֵמת ,וְ אָ ָדם ַּב ּ ֵכ ִלים ,וְ כֵ ִלים ָּבאָ ָדםְ ,ט ֵמ ִאין
יעיֵ ּ ,בין אָ ָדם ּ ֵבין ּ ֵכ ִליםָ ,ט ֵמא טֻ ְמאַ ת ָע ֶרב .אָ ַמר ַר ִּבי
טֻ ְמאַ ת ִׁשבְ ָעה .הָ ְר ִב ִ
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גֵע
פוד וְ אָ ָדם הַ ּנוֹ ַ
עֲ ִקיבָ א ,י ֶׁש ִלי ח ֲִמ ִׁ
חוב ָּבאֹ הֶ ל ,הָ אֹ הֶ ל וְ הַ ּ ְׁש ּ
פוד הַ ּ ָת ּ
ישי ,הַ ּ ְׁש ּ
ישיֵּ ,בין אָ ָדם ֵּבין ּ ֵכ ִלים,
פוד וְ כֵ ִלים ָּבאָ ָדםְ ,ט ֵמ ִאין טֻ ְמאַ ת ִׁש ְב ָעה .הַ ח ֲִמ ִׁ
ַּב ּ ְׁש ּ
רו לוֹ  ,אֵ ין הָ אֹ הֶ ל ִמ ְתחַ ּ ׁ ֵשב:
ָט ֵמא טֻ ְמאַ ת ָע ֶרב .אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ג( כיצד ארבעה  -כלים הנוגעים
במת ,אבי אבות כמותו .ואדם בכלים ,אב
הטומאה .וכלים באדם נמי אב הטומאה
כאדם עצמו ,דכתיב )שם לא( וכבסתם
בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ,הא למדת
שכל אדם הטמא טומאת שבעה מטמא
הכלים טומאת שבעה :הרביעי בין אדם בין
כלים  -נעשים ראשונים .והוא הדין דבכיצד
שלשה הוה מצי למתני אדם הנוגע במת
וכלים באדם טמאים טומאת שבעה ,השלישי
בין אדם בין כלים טמאין טומאת ערב .אלא
מסיפא ארבעה טמאין במת שמעינן לה
דאפילו אדם בכלים שנגעו במת וכלים

באדם ,קתני טומאת שבעה ,כל שכן אדם
במת עצמו וכלים באדם דאיכא טמאת
שבעה :שפוד  -כמין עמוד של מתכת תקוע
באמצע האוהל ובראשו קושרין האוהל :אין
האוהל מתחשב  -לפי שאין האוהל מטמא
השפוד ,לפיכך אינו נחשב במנין סדר
הטומאות ,אלא כל המונח באוהל המת כנוגע
במת עצמו ,ואין כאן אלא ארבעה .אי נמי,
אפילו אין השפוד בתוך האוהל אלא שנוגע
באוהל מבחוץ ,אפילו הכי אין האוהל מתחשב
במנין סדר משנתינו ,והכי מוכח לקמן בפרק
סגוס עבה במשנת טבליות של עץ:

)ד( אָ ָדם וְ כֵ ִלים ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאין ַּב ּ ֵמת .ח ֶֹמר ָּבאָ ָדם ִמ ַּב ּ ֵכ ִלים וְ כֵ ִלים ִמ ָּבאָ ָדםֶ ׁ ,שהַ ּ ֵכ ִלים
הוא בָ אֶ ְמצַ ע ,הֵ ן אַ ְר ָּב ָעה.
ְׁש ׁ ָ
לשה וְ הָ אָ ָדם ְׁשנָיִ ם .ח ֶֹמר ָּבאָ ָדםֶ ׁ ,ש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ּ
לשה:
וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ בָ אֶ ְמצַ ע ,הֵ ן ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ד( שהכלים שלשה  -כגון כלים
שנגעו במת וכלים בכלים ועוד כלים שלישים
בשניים ,כולן טמאין :והאדם שנים  -כגון
אדם במת ,ואדם שני בזה האדם שנטמא

במת .אבל אדם השלישי בשני ,טהור :שהוא
באמצע  -כגון כלים ואדם וכלים ,דהרביעי
בין אדם בין כלים מיטמא טומאת ערב
כדשמעינן ממתניתין דלעיל:

ֹמר ָּבאָ ָדם ִמ ַּב ְּבגָ ִדיםּ ,ובַ ְּבגָ ִדים ִמ ָּבאָ ָדם,
ובגָ ִדים ִמ ּ ַט ּ ְמ ִאים ַּבזָּב .ח ֶ
)ה( אָ ָדם ּ ְ
ׁ ֶשהָ אָ ָדם הַ ּנוֹ גֵ ע ַּבזָּב ְמ ַט ּ ֵמא ְבגָ ִדים ,וְ אֵ ין ְּבגָ ִדים הַ ּנוֹ גְ ִעין ַּבזָּב ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבגָ ִדים.
ֹמר ַּב ְּבגָ ִדיםֶ ׁ ,שהַ ְּבגָ ִדים הַ ּנוֹ שְׂ ִאין אֶ ת הַ ּזָב ְמ ַט ּ ְמ ִאין אָ ָדם ,וְ אֵ ין אָ ָדם הַ ּנוֹ ֵ ׂשא
ח ֶ
אֶ ת הַ זָּב ְמ ַט ּ ֵמא אָ ָדם:
רע"ב ) -ה( מטמא בגדים  -כל זמן שלא
פירש .דכתיב )ויקרא טו( והנוגע בבשר הזב
יכבס בגדיו ,אלמא שהוא מטמא בגדים
בשעת מגעו בזב :ואין בגדים הנוגעים בזב
מטמאין בגדים  -לפי שהזב אב הטומאה,
והבגדים הנוגעים בו נעשים ראשון ואין
מטמאין בגדים אחרים ,שאין אדם וכלים
מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה:

שהבגדים הנושאים את הזב מטמאין אדם -
כגון משכב ומושב של זב מטמאין אדם ,לפי
שהן נעשים אב הטומאה כזב עצמו ,דכתיב
)שם( וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא
עד הערב :ואין אדם הנושא את הזב מטמא
אדם  -ואפילו בשעה שהוא נושא אותו קודם
שפירש ,שאינו אלא ראשון לטומאה ,ואין
ראשון מטמא אדם:

)ו( אָ ָדם אֵ ינוֹ ְמ ַט ּ ֵמאַ ,עד ׁ ֶש ּ ֵתצֵ א נ ְַפ ׁשוֹ  .וַ אֲ ִפלּ ּו ְמ ֻגיָּד ,וַ א ֲִפלּ ּו גוֹ סֵ ס ,זוֹ קֵ ק לַ יִ ּבּ ּום
רומה .וְ כֵ ן ְּבהֵ ָמה וְ חַ יָּה אֵ ינָן
רומה ּופוֹ סֵ ל ַּב ְּת ּ ָ
ּופוֹ טֵ ר ִמן הַ יִ ּבּ ּוםַ ,מאֲ ִכיל ַּב ְּת ּ ָ
אשיהֶ ם ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּ ְמפַ ְר ְּכ ִסיןְ ,ט ֵמ ִאין,
זו ָר ׁ ֵ
ְמ ַט ּ ְמ ִאיןַ ,עד ׁ ֶש ּ ֵתצֵ א נ ְַפ ׁ ָשם .הֻ ְּת ּ
ְּכגוֹ ן זָ נָב ׁ ֶשל הַ ְ ּל ָטאָ ה ׁ ֶש ִהיא ְמפַ ְר ָּכסֶ ת:
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רע"ב ) -ו( עד שתצא נפשו  -דכתיב
)במדבר יט( כל הנוגע במת בנפש האדם אשר
ימות ,למדך הכתוב שאינו מטמא עד שימות:
מגויד  -מחותך .לשון גודו אילנא )דניאל ד(:
זוקק ליבום  -כל זמן שהוא גוסס ,יבמתו
אסורה להנשא :ופוטר מן היבום  -אם מת
והניח בן גוסס ,אשתו פטורה מן החליצה ומן

היבום :ומאכיל בתרומה  -את אמו אם היא
בית ישראל שנישאת לכהן :ופוסל  -את אמו
מן התרומה ,אם בת כהן לישראל היא :וכן
בהמה וחיה אין מטמאין  -טומאת נבילות,
עד שתצא נפשם :כזנב הלטאה  -כלומר למה
פרכוס זה דומה ,לזנב הלטאה:

חות ִמ ַּכ ּזַיִ ת ִמן
חות ִמ ַּכזַּיִ ת ִמן הַ ּ ֵמתּ ,ופָ ּ
עור ,אֲ ִפלּ ּו ּ ָפ ּ
)ז( הָ אֵ בָ ִרין אֵ ין לָ הֶ ן ִׁש ּ
חות ִמ ָּכעֲ ָד ׁ ָשה ִמן הַ ּ ׁ ֶש ֶרץְ ,מ ַט ּ ְמ ִאין טֻ ְמאָ ָתן:
הַ נְּ בֵ לָ הּ ,ופָ ּ
רע"ב ) -ז( האברים  -צריך שיהיה בהם
בשר וגידים ועצמות ,ובכך הוא נחשב אבר.

ומיירי בין באבר שנתלש מן החי בין באבר מן
המת:

לשים ְּבפִ ּ ַסת הָ ֶרגֶלִׁ ,ש ּ ׁ ָשה ְּבכָ ל
ושמוֹ נָה אֵ בָ ִרים ָּבאָ ָדםְׁ ,ש ִׁ
אתיִ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים ּ ְׁ
)ח( ָמ ַ
ְ
לשה
ש ָרה ַּב ּקֻ ְרסָ לְׁ ,שנַיִ ם ַּב ּ ׁשוֹ ק ,ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ָּבאַ ְרכּ ּובָ ה ,אֶ חָ ד ַּביּ ֵָרךְׁ ,ש ׁ ָ
אֶ צְ ַּבע ,עֲ ָ ׂ
לשים ְּב ִפ ּ ַסת הַ יָּדִׁ ,ש ּ ׁ ָשה ְּבכָ ל אֶ צְ ַּבעְׁ ,שנַיִ ם
ַּב ּקַ ְט ִלית ,אַ חַ ת ֶעשְׂ ֵרה צְ לָ עוֹ תְׁ ,ש ִׁ
ומאָ ה
ושנַיִ ם ַּב ּ ַמ ְר ּ ֵפק ,אֶ חָ ד ַּבזְ ּרוֹ ַע ,וְ אַ ְר ָּב ָעה ַּב ָּכתֵ ףֵ .מאָ ה וְ אֶ חָ ד ִמזֶּה ּ ֵ
ַּב ּקָ נֶהְׁ ּ ,
ֹאשְׁ ,שמוֹ נָה ַּב ַ ּצוָ ּאר,
שר חֻ ְליוֹ ת ַּב ּ ִׁש ְד ָרהִּ ,ת ְׁש ָעה ָּבר ׁ
ושמוֹ נָה ָע ָ ׂ
וְ אֶ חָ ד ִמזֶּהְׁ ּ .
וב ַמ ּ ָ ׂשא
ִׁש ּ ׁ ָשה ַּב ּ ַמ ְפ ּ ֵתחַ ׁ ֶשל לֵ ב ,וַ ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ִּבנְ קָ בָ יוָּ .כל אֶ חָ ד וְ אֶ חָ ד ְמ ַט ּ ֵמא ְב ַמ ּגָ ע ּ ְ
שר
אוי .אֲבָ ל ִאם אֵ ין עֲ לֵ יהֶ ן ָּב ָ ׂ
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשיּ ֵׁש עֲ לֵ יהֶ ן ָּב ָ ׂ
ובאֹ הֶ ל .אֵ ָ
ְּ
שר ָּכ ָר ּ
שא ,וְ אֵ ין ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּבאֹ הֶ ל:
וב ַמ ּ ָ ׂ
אויְ ,מ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ַמ ּגָ ע ּ ְ
ָּכ ָר ּ
רע"ב ) -ח( פיסת הרגל  -כף הרגל היא
הפרסה :ששה בכל אצבע  -לחמש אצבעות
היינו שלשים :קרסול  -תרגום כרעיים,
קרסולין ,מקום חיבור הרגל והשוק :קטלית
 למעלה בראש הירך :בקנה  -עצםהמחובר ליד ,מלשון קנה המדה ,שבו מודדים
האמה :מרפק  -קוד"ו בלע"ז :מאה ואחד
מזה  -שכל מה שמנה עד עכשיו מצד אחד
מהגוף הוא ,כגון יד אחת ורגל אחת ודופן
אחד :מפתח של לב  -הוא החזה שמפני
תנועת החזה מנשב הריאה על הלב ,נמצא

גמרא

החזה פותח דרך שממנו יכנס האויר ויצא
ללב :בנקביו  -הביצים וגיד האמה :בשר
כראוי  -כדי שיעלה ארוכה ויבריא אם היה
מחובר באדם חי :ואין מטמאין באוהל -
לפי שטומאת אוהל אינה אלא או באדם שלם
כדכתיב )במדבר יט( אדם כי ימות באהל ,או
באבר הדומה לאדם כדכתיב )שם( בעצם
אדם ,מה אדם יש בו בשר וגידים ועצמות
ומטמא באהל ,אף אבר שיש בו בשר וגידים
ועצמות מטמא באוהל:

 -נדה דף כ' ע"א

תנו רבנן כמימי אדמה מביא אדמה שמנה מבקעת בית כרם ומציף עליה
מים דברי רבי מאיר רבי עקיבא אומר מבקעת יודפת רבי יוסי אומר
מבקעת סכני רבי שמעון אומר אף מבקעת גנוסר וכיוצא בהן תניא אידך
וכמימי אדמה מביא אדמה שמנה מבקעת בית כרם ומציף עליה מים
כקליפת השום ואין שיעור למים משום דאין שיעור לעפר ואין בודקין אותן
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חק לישראל – פרשת תזריע יום ו'
צלולין אלא עכורין צללו חוזר ועוכרן וכשהוא עוכרן אין עוכרן ביד אלא
בכלי איבעיא להו אין עוכרין אותן ביד אלא בכלי:
רש"י על הגמרא
ואין שיעור למים  -משום דאין שיעור לעפר
אלא יביא עפר כמו שירצה אם רב אם מעט
ויציף על מים כעובי קליפת השום למעלה מן

זוהר

העפר :אלא עכורין  -שתהא מראית אדמה
נכנסת במים :וכשהוא עוכרן  -המים בעפר:

– יתרו דף צב' ע"א

רון ׁ ַש ָּבתַ ׁ .ש ָּבת ִע ָּלאָ הַ ׁ .ש ָּבת ְ ּדיוֹ ָמאַ ׁ .ש ָּבת
הו ִא ְק ּ
ינון ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ְּתלַ ת ַ ּד ְרגִּ ין ִא ּ ּ
יליָא:
ְּדלֵ ְ
יהו ׁ ַש ְל ָטא ,נ ִָטיל ְלחַ ְברוֹ י ,וְ ז ִָמין
הו חַ ד וְ ִא ְק ֵרי כּ ָֹּלא ׁ ַש ָּבת .וְ כָ ל חַ דַּ ,כד ִא ּ
וְ כֻ ְ ּל ּ
הו אַ ְתיָין
נו ִ ּדילֵ ּ
הוא ׁש ּ ְ
לוֹ ן ַּב ֲה ֵד ּ
יה .וְ כַ ד הַ אי אָ ֵתי ְל ָע ְל ָמאֻ ּ ,כ ְ ּל ּ
ול ָט ּ
יהְּ ,בהַ ּ
ּוזְ ִמינִ ין ַּבהֲ ֵדיהּ :
יה ,וְ ִא ְת ָט ּ ַמר
ימ ָמא ,וְ ז ִַמין לֵ יהּ ְּבהֵ יכָ לֵ ּ
יה ְל ׁ ַש ָּבת ִ ּד ָ
יליָא ,ז ִַמין ַּבהֲ ֵד ּ
ַּכד אָ ֵתי לֵ ְ
ְ
יכלָ א
הו גְּ נִ יזִ ין ְּבהֵ ְ
יהֵ ּ .כיוָ ן ְדהַ אי אַ ְתיָאַ ׁ ,ש ָּבת ִע ָּלאָ ה ִא ְת ְמ ׁ ָשך ָעלֵ ּ
ַּבהֲ ֵד ּ
יה ,וכֻ ְ ּל ּ
מור ִמ ְּביְ ָמ ָמא )ס"א כדביממא:(.
עוד ָתא ְ ּדלֵ ְ
ובגִ ין ָ ּדא ְס ּ ָ
יליָא ּ ְ
ְ ּדלֵ ְ
יליָא חָ ּ
יה ִל ְת ֵרין ִא ֵּלין אַ ח ֲָרנִ יןּ ַ ,ד ְר ּגָ א ִע ָּלאָ ה וְ ַד ְר ּגָ א ּ ַת ּ ָתאָ ה,
ַּכד אָ ֵתי יְ ָמ ָמא ,ז ִַמין ַּבהֲ ֵד ּ
יה .וְ כ ָֹּלא ַּכח ֲָדא ִא ְק ֵרי ׁ ַש ָּבת ,וְ ׁ ַש ְל ִטין
יה ,וְ ָדא ְ ּד ִא ְתנְ ִהיר ִמנִ ּ
ָּדא ְ ּדאַ נְ ִהיר לֵ ּ
יתאּ ,תוֹ ָרה
ורזָא ְ ּדכָ ל אוֹ ַריְ ָ
ינון ְּכלָ לָ א ָ
ְּביוֹ ָמא ְ ּד ׁ ַש ָּבת .וְ ִא ֵּלין ְּתלַ ת ַ ּד ְרגִּ יןִ ,א ּ ּ
יתא ּ ֻכ ָּלא::
תוביםַ .מאן ְ ּדנ ִָטיר ׁ ַש ָּבת ,נ ִָטיר אוֹ ַריְ ָ
וכ ּ ִ
יאים ּ ְ
ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב ,נְ ִב ִ

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פ"ז
)ה( התולדה היא המלאכה הדומה לאב מאלו האבות כיצד המחתך את הירק מעט מעט
לבשלו הרי זה חייב שזו המלאכה תולדת טחינה שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו
לגופים הרבה וכל העושה דבר הדומה לזה הרי זה תולדת טוחן וכן הלוקח לשון של
מתכת ושף אותו כדי ליקח מעפרו כדרך שעושים צורפי הזהב הרי זה תולדת טחינה:
)ו( וכן הלוקח חלב ונתן בו קיבה כדי לחבצו הרי זה חייב משום תולדת בורר שהרי
הפריש הקום מן החלב ואם גבנו ועשהו גבינה חייב משום בונה שכל המקבץ חלק אל
חלק ודבק הכל עד שיעשו גוף אחד הרי זה דומה לבנין וכן לכל מלאכה ומלאכה
מאלו האבות יש להן תולדות על דרך זו שאמרנו ומגוף המלאכה הנעשית בשבת תדע
מעין איזה אב היא ותולדת איזה אב היא:
לע"נ :זאב חיים בן שרה ,משה דוד בן סולטנה סוזן מלכה ,גד גבריאל בן סוזן ,סולטנה סוזן
מלכה בת שמחה ,דניאלה פורטונה בת רחל ,צדיקה בת שרה ז"ל.
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