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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

- ומחברים כעוצריםלפי תפקידם התחבירי שבתנ"ך (חוץ מספרי איוב, משלי, תהלים), הטעמים יוצגו מידי פעם חלק מא שונהבנת ה לטובת

  , ולפי ההשערותמשרתים

ך פשטא� תבנית  ן- מונ�ח זקף מהפ� פשוטה ואחת מרבה נקודה שלא כפשט על הפשט של המלים שמטעימים אותן. סה"כ שתיים או שלוש דרשות, אחת כ – קט�
     יוצאת מפשוטה, ושלישית, אם יש, היא כפשט או כמדרש.

  

  ויקרא מצורע יד,א  1.1

 
  ויקרא מצרע יד,ב:   

א ֶאל ֹו ְוהּוָב� �ע ְּבי�ֹום ָטֳהָרת ְהֶיה� ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� ֹ�את ִּתֽ ן׃-ז   ַהֹּכֵהֽ
ע ְהֶיה� ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� ֹ�את ִּתֽ   לקרבן: יוצא מפשוטולמעשי טהרה,  טוכפשוקטן מרמז - קטן, זקף- מהפך פשטא מונח זקף – ז

המצורעים משני מצבי תיקון אחרים. מבדילם בקרבנם הנראה כקרבן עולה ויורד מקרבן עולה ויורד אחר,  הבדלת (כעין מהפך) תיקון(א) 
  ומבדילם בטהרתם מטהרת הזב.

ע (א)(א) לענין קרבן עולה ויורד: מהפך מקרבן בעל שלוש מדרגות לקרבן בעל שתי מדרגות ְהֶיה� ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� ֹ�את ִּתֽ ע"פ ספרא  – ז
שבטומאת מקדש וקדשיו ובשבועות יש גם קרבן  ד)- (ויקרא ה,א- הכתוב מוציא המצורעים מקרבן עולה ויורד בעל שלוש מדרגות כאמור ב

ש וקדשיו ושבועת האלה וכו' בטומאת מקד ד)- (ויקרא ה,א- כי ראינו ב (וי' מצרע יד,לב)- ב ]אור החיים[. ופירש ובמצורע איןדלי דלות 
שישנם גם כן בקרבן דלי דלות ובמקום ב' תורים אחד עולה ואחד חטאת מביאים עשירית האיפה וילמד האמור במצורע שגם הוא אם 

ת ֲאֶׁשרלא השיגה ידו לעופות יביא עשירית האיפה, ת''ל  ֹ�את ּתֹוַר� ֹו ְּבָטֳהָרֽתֹו-ֲאֶׁש1ר לֹאוגו'  ז יג ָיד� שיגה ידו פי' הגם שלא ה ַתִּׂש4
  בטהרתו הרשומה יתפלש בעפר וימות ויביא ב' בני יונה דוקא 

  

 למעשי טהרה לענין הבדלת טהרת המצורע מטהרת הזב ראה בהמשך. כפשוטו(א)(ב) 

  

  , שיש בם יוצא (מהפך) מהבנה פשוטה: ואפשר כי מרמז לעוד מצבים הקשורים לקרבן

בין גדול בין  - המצורע  - תורת המצורע  ]תורה תמימה[ כפרה א"צ דעת בעלים כל מחוסרי(א) חובת הקרבת קרבן עבור מצורע קטן כי 
כבר כתבנו כ"פ בפרשות הקודמות דכ"מ שנאמר הלשון תורת כולל הרבה פרטים  ]תורה תמימה הערה ד[: ]נדרים ל"ו א'[ ד)קטן

ר בפ' תזריע ר"פ נגעים], דאע"פ דכל [דמטמא בנגעים כמבוא וכאן הרבותא לענין מצורע קטןשנכללו בכלל אחד שדין כולם שוה, 
כל מחוסרי כפרה א"צ קרבן צריך להקריב מדעת בעלים, והו"א כיון דקטן אין בו דעת אין מקריבין עבורו, קמ"ל. וטעם הדבר משום ד

  :   כפי שיתבאר ס"פ זו דעת בעלים

  

ף שלכאורה היינו אומרים שצריך להביא על כל (ב) תהליך טהרה אחד אף על פי שהיו למצורע צרעות אחדות קודם שהביא אשם אחד. א
נגע. אבל כבר ראינו בפר' תזריע שכל הצרעות שהופיעו אחרי ראיית הכהן של הצרעת הראשונה אין מתחשבים בם עד שיסיים עם נגע 

  שאותו ראה הכהן תחילה.
תהיה תורת המצורע, תורה אחת  נתנגע ונתרפא, נתנגע ונתרפא, מביא קרבן אחד, שנאמר זאת - תורת המצורע  ]תורה תמימה[

נראה דצ"ל תורה אחת לצרעות הרבה, שזה יותר מכון לענין. ואמנם זה  ]תורה תמימה הערה ה[ [כריתות ט' ב']: ה)למצורעין הרבה
הוא רק אם נתנגע קודם שהביא אשמו, אבל אם הביא אשמו ואח"כ נתנגע ונתרפא מביא קרבן מיוחד על נגעו השני, דלאחר שהביא 

  ם נגמרה טהרתו מנגעו הראשון:האש
  

ּתֹוַר�ת  (ג) ]ספרא מצורע פרשה א[(ב) מלמד כפשוטו של מקרא שכל מעשי הטהרה יהיו ביום כמו שראיתו לטומאה הייתה ביום 
ע ְּבי�ֹום  , אין לי אלא טומאתו וטהרתו ביום, מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ותגלחתוביום, מלמד שטומאתו וטהרתו ַהְּמֹצָר�

ע, ת"ל ביום ע ְּבי�ֹום, ת"ל ביום, יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�   , ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�
  

ע בכהן, מלמד שטומאתו וטהרתו בכהן, אין לי אלא טומאתו וטהרתו בכהן, מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפור  ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�

ע ותגלחתו בכהן, ת"ל בכהן, יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו בכהן ת"ל זאת, ביום  ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�
  טהרתו והובא שלא ישהא.

  

ת ֲאֶׁשר (וי' מצ' יד,לב)והשווה  ֹ�את ּתֹוַר� � ַגע ָצָר�ַעת ֲאֶׁש1ר לֹא-ז ֹו ֶנ ֹו ְּבָטֳהָרֽתֹו׃ פ-ּב� יג ָיד�   ַתִּׂש4
באה לרבות מצורע עני שהביא קרבן עשיר תבוא עליו הברכה, ובוודאי אם היה מצורע עני  ּתֹוַר�תמלת  ]בבלי יומא מא,ב[ע"פ 

 וֶהֱעִשיר עד שהגיע להביא קרבנות טהרתו, יביא קרבן עשיר לפי מצבו בשעת הטהרה. ואם העני צ"ע. 

י-לֹא - תביר, למעט אחד שכוונתו ש – ֲאֶׁש1ראבל העשיר לא יביא קרבן עני וזה מרומז בטעם  ֹו ְּבָטֳהָרֽתֹו׃ַתִּׂש4 . כי הפסוק מדבר ג ָיד�

תורה שלמה [מביא  ]וי' תזריע יג,מה[-בעני אז מה יש למעט ממנו עוד, אלא בא לרמז על העשיר שלא רצה להביא קרבן עשיר. ב

המונה בין שלוש סיבות לנגע צרעת חמדת עושר וגאוה, אם כך משמע שהעשיר אמנם נרפא מן הצרעת אבל עדיין יש  ]מדרש תדשא
  בו חמדת עושר וגאוה.

  

ֹויתירה כי די היה לכתוב ב ְּבי�ֹוםהמלה  הערה ז]תורה תמימה [טפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין ממלת האתנח, ע"פ  – ְּבי�ֹום � ָטֳהָרת

      ]בבלי מגילה כא,א, תו"כ[מוגבלים לאור יום וכל היום כשר  לכן המלה נדרשת ע"פ האפיון הבא מאחריה שכל מעשי הטהרה יהיו
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 
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סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  למעשי טהרה לענין הבדלת טהרת המצורע מטהרת הזב המשך מדלעיל. כפשוטו(א)(ב) 

ֹו �ְּבי�ֹום אתנח, אתנח מגביל לאור יום. אבל יש עוד הגבלה שלא ישהא טהרתו אלא יעשנה ביום רפואתו מהצרעת כלשון תו"כ  -  ָטֳהָרת
א  ֹו ְוהּוָב� �הרבותא בזה שלא נילף מזב שצריך לספור שבעת ימים ואח"כ  ]תורה תמימה הערה ט[ופי' [תו"כ]: ט) שלא ישהה -ָטֳהָרת

 :וכו', ורק הקרבנות מביא בשמיני וכמבואר לקמן בפרשה ביום שיטהר מצרעתו יביא הצפרים ואזוביטהר כמבואר ס"פ זו, אלא 

 
א ֶאל ן-ְוהּוָב� נימא שרק הוראת הטומאה ר"ל דלא  ]תורה תמימה הערה י[ופי' [תו"כ]:  י)מלמד שטומאתו וטהרתו בכהן - ַהֹּכֵהֽ

והוראת הטהרה צריך להיות בכהן כדכתיב בפ' תזריע וטמאו הכהן וטהרו הכהן כמבואר שם, אבל פעולת הטהרה המבוארת בפרשה 
א ֶאלזו אינה צריכה להיות בכהן דוקא, קמ"ל דגם זה צריך להיות בכהן, ומדייק זה מיתור הלשון  ן׃-ְוהּוָב� אף דכבר כתיב כ"פ  ַהֹּכֵהֽ

ן׃-ֶאל שה הקודמת:בפר רק בזמן  ]תורה תמימה הערה ג[. ע"פ בכהן מיוחססלוק, מגביל שגם פעולת הטהרה צריכה להיות  – ַהֹּכֵהֽ
, וכ"פ כהן מיוחסדלטהרת מצורע צריך הבמות לא נהגה תורת מצורע. ומאז הקמת בית המקדש תורת מצורע נוהגת גם בזמן הזה. אלא 

 , לכן נשתקע הדין.]הרמב"ם בפ"ב מאיסורי ביאה[הזה אין לנו כהנים מיוחסים כמו שכתב  , ובזמן]הרמב"ם פ"ז ה"ט מתרומות[

  

 המדרש מביא פסוק זה כאחד מהפסוקים בהם מסביר הקב"ה מתן תורה לישראל:
מרו זאת תהיה תורת המצורע כשבא הקב"ה ליתן תורה בסיני לישראל, התחילו המלאכים מדיינים לפני הקב"ה, וא תורה שלמה ח**][

מה אנוש כי תזכרנו ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים. אמרו לפניו רבש"ע נאה לך שתתן תורה בשמים 
אין התורה  כך אמר הקב"הכך אמר הקב"הכך אמר הקב"הכך אמר הקב"הלמה שאנו קדושים וטהורים והיא קדושה וטהורה אנו חיים ותורתך עץ חיים מוטב שתהא אצלינו וכו' 

 -ורביה ביניכם ולא טומאה ולא מיתה וחולי אלא כלכם קדושים ובתורה כתיב אדם כי ימות באהל, ומתקיימת אצלכם לפי שאין פריה 
ע ְהֶיה� ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� ֹ�את ִּתֽ   ]מדרש תהילים מז,ח[ ז

  

  

  ויקרא מצורע יד,ט:     פסוק לענין חציצין הלכה למשה מסיני

י ְיַגַּל�ח ֶאת ֹו ֶאת-ָּכל-ְוָהָיה> ַבּ֨יֹום ַהְּׁשִביִע8 ֹ -ְׂשָער= ֹו ְוֶאתר יו ְוֶאת-אׁש� ת ֵעיָנ� �ַח -ָּכל-ְזָקנֹו� ְוֵאת� ַּגֹּב� ֹו ְיַגֵּל   ְׂשָער�
יו ְוָרַחCץ ֶאת-ְוִכֶּב�ס ֶאת ר׃-ְּבָגָד= ִים ְוָטֵהֽ ֹו ַּבַּמ�   ְּבָׂשר1

 ... . שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסינידאמר רבי חייא בר אשי אמר רב: , נאמר [בבלי עירובין ד א], [בבלי סוכה ה ב] - ב

  כדוגמא לענין חציצה   )ויקרא מצרע יד,ט(מרא משתשמשת בפסוק הג

ֹו-ֶאת( ְוָרַחCץ יד,ט) 'מצ '(וי דאורייתא נינהו, דכתיב חציצין ִים ) ְּבָׂשר1 כי אתאי הלכתא  - שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין המים!  - ַּבַּמ�
שערו נמי  -אינן חוצצות. שתים איני יודע.  -חוצצת, שלש  - לשערו, כדרבה בר בר חנה. דאמר רבה בר בר חנה: נימא אחת קשורה 

ִים -ְוָרַחCץ ֶאתדאורייתא נינהו, דכתיב  ֹו ַּבַּמ� לכדרבי יצחק. דאמר  -כי אתאי הלכתא  - שערו!  -את הטפל לבשרו, ומאי ניהו  - ְּבָׂשר1
על רובו שאינו מקפיד  וגזרו אינו חוצץ. -, ושאינו מקפיד עליו חוצץ - רובו ומקפיד עליו דבר תורה,     ]ב[בבלי סוכה ו, רבי יצחק:

   משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.
 

קשר של שלוש שערות אינו מהודק ולכן טבילה עמו אינה חוצצת. קשר של שתי שערות אפשר תלוי אם מקפיד על טיט ושערות 
  ברובו או במיעוטו. קשר של שערה אחת הדוק וחוצץ.

 

(ששער מטונף או קשור ברוב גופו של אדם והאדם מקפיד על  חוצץ -רובו ומקפיד עליו (ללמד)  כה למשה מסיניהל דבר תורה.  ]רש"י[

  גזרו גם על מה שהתורה המעיטה והתירה) ורבנןאם לא ברובו של גופו או אינו מקפיד אינו מהווה חציצה, מהתורה כך אז זה חציצה, 

  

ר׃-ְוָרַחCץ ֶאת יד,ט: 'מצ 'וי עיקר דין חציצה נלמד מהפסוק ִים ְוָטֵהֽ ֹו ַּבַּמ� ר- הגמרא לומדת מ ְּבָׂשר1 ִים ְוָטֵהֽ ֹו ַּבַּמ� שלא יהיה דבר חוצץ  ְּבָׂשר1

רובו מוסיפה את שער האדם שיהיה כולו במים ללא חציצה. ההלכה למשה מסיני הוא כמה שיעור חציצה והוא  ֶאתבינו ובין המים. המלה 
 בתחילת הפסוק מרמז על שיעור החציצה המבורר בתבנית סיום דיבור של הפסוק  ְוָהָיה>  . לענ"ד טעם תרסא במלת חוצץ - ומקפיד עליו 

ר׃-ְוָרַחCץ ֶאת ִים ְוָטֵהֽ ֹו ַּבַּמ� על רובו החמרה עליו  גזרו. וזה המידרוג במצות הטבילה והחכמים  חוצץ - עליו  רובו ומקפידוהוא  ְּבָׂשר1
     . שום רובו המקפידשאינו מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד מ

  

ר׃ -ְוָרַחCץ ֶאת ִים ְוָטֵהֽ ֹו ַּבַּמ� המלים תבנית סיום דיבור מגלות כי התורה מיעטה מחציצה "רובו ולא מקפיד ומיעוט ומקפיד". תרסא ְּבָׂשר1
  התריעה על מידרוג במצוה, שיעור ממתי עובר על חציצה כאשר רובו ומקפיד ובפחות מכך לא חוצץ..

  שרו היינו שערומוסיף הטפל לב -  ֶאת

 

ֹו -ֶאת ִיםְּבָׂשר1 ר ַּבַּמ� , חוצץ - רובו ומקפיד עליו   דבר תורהבשרו" וללא שייך וזה -תביר ... סלוק. התביר מחלק בטהר השייך ל"את ְוָטֵהֽ
    אינו חוצץ. - ושאינו מקפיד עליו 

ִים -ְוָרַחCץ ֶאתאבל  ֹו ַּבַּמ� רְּבָׂשר1 על רובו שאינו ל כל אחד חלה ההלכה ומרמז לרבנן קבוצת הפרטים שע סלוקדרגא תביר טפחא  -  ְוָטֵהֽ
   .מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד

אוסר גם אותו וזה נתמך בתפקיד המצוי של תבנית הטעמים הקבוצה  ]מגן אברהם[- , אבל המיעוטו שאינו מקפיד שאינו חוצץנשאר מצב 
רטי הקבוצה וגם ע"י דרגא תביר טפחא שההלכה חלה על כל פר סלוק, מגביל שרק אם יתיר כל החציצין בשער ובטיט ויטבול יהיה  – ְוָטֵהֽ

  טהור!!! 



  
  

  

  

  מצרע- ויקרא-28-טטודל/©Apr-22                  14/3                ZZFisher-8 תשפ"בה–ניסן–'ז     

 לעלוי כל  נשמות ישראל, לעלוי נשמות הורי והורי רעיתי

  לרפואת חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק בן יהודית

zzzf@bezeqint.net  972-3-6486221 

http://www.Taamei-Hamikra.co.il 

(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ד)ויקרא מצורע יד,א  1.2

א ֶאל (וי' מצ' יד,ב) ֹו ְוהּוָב� �ע ְּבי�ֹום ָטֳהָרת ְהֶיה� ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� ֹ�את ִּתֽ ן׃-ז   ַהֹּכֵהֽ

ע ּתֹוַר�  (וי' מצ' יד,ב) (א) ]ספרא מצורע פרשה א[ ֹ�את לבית עולמים,  (נוהגת)ת ַהְּמֹצָר� ְהֶיה� אינה נוהגת בבמה ז   בזמן הזה,ִּתֽ

ֹ�את , אז אולי לא תנהג גם בזמן שאין מקדש, כי אי אפשר לקיים "לפני ה'" אינה נוהגת בבמההמלה ממעטת, כנאמר בתו"כ ש – ז

ֹ�אתבקרבנות והזאת דם, באה תבנית הטעמים  ְהֶיה�  ז אבל ...  ]התוה"מ (א)[יאה הכתוב מפשוטו ומלמדת כפי' מהפך פשטא, ומוצ –ִּתֽ

ֹ�אתבמצורע הגם שקרבנותיו אין נוהגים בזה"ז הכשרו ע"י תגלחת וצפרים נוהג תמיד. ולכן אמר  ְהֶיה�  ז . שלשון הוי' מורה ִּתֽ
  :העיכוב (כמ"ש במנחות דף ה יט כז) שיהי' כן תמיד בלי השנות, וכמעשה דר' טרפון (לקמן משנה יג)

  

ע  (וי' מצ' יד,ב) ]תורה תמימה[ הליך טהרה אחד על נגעים אחדים זה אחר זהת נתנגע ונתרפא, נתנגע ונתרפא, מביא  - ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�

ע (וי' מצ' יד,ב)קרבן אחד, שנאמר  ְהֶיה� ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� ֹ�את ִּתֽ תורה תמימה הערה [ :[כריתות ט' ב'] ה), תורה אחת למצורעין הרבהז

ל תורה אחת לצרעות הרבה, שזה יותר מכון לענין. ואמנם זה הוא רק אם נתנגע קודם שהביא אשמו, אבל אם הביא נראה דצ" ]ה)
  אשמו ואח"כ נתנגע ונתרפא מביא קרבן מיוחד על נגעו השני, דלאחר שהביא האשם נגמרה טהרתו מנגעו הראשון:

  

זה אחר זה קודם שהביא אשם אחד. אף סוג בין מסוגים אחדים, בין מאותו  ,תהליך טהרה אחד אף על פי שהיו למצורע צרעות אחדות
ֹ�את  (וי' מצ' יד,ב) שלכאורה היינו אומרים שצריך להביא על כל נגע. אפשר כי טעם מהפך בכתוב עז ְהֶיה� ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� , מרמז להביא  ִּתֽ

ַעת  (יג,ג)הכתוב  ח)]-"ב (ו[תו"כ תז' פ"א פ פ ע" רפאו בזה אחר זה.תקרבן אחד על נגעים אחדים שהופיעו ונ 4 ַגע ָצַר� מדבר על נגע ֶנ
ואחרי ראיתו לא מתיחסים לנגעים שהופיעו אחריו עד להבראתו וע"פ  מלמד על נגע אחד בראיה הראשונה של הכהן (יג,יא) אחד, פסוק

ַעת  (יג,ג). יש עוד מצב התחלתי המרומז בתבנית הטעמים של מטהרו בצפרים [הח"ח] 4 ַגע ָצַר� רכא טפחא בתפקיד כעין קבוצת מ –ֶנ

4 ַגע  (יג,ג) פרטים העשויה להתרחב. כאן לפי דרשת תו"כ  הּו... ֶנ ַעת    ְוָרָא4 הּו...  ָצַר� , כל נגע שהיה באדם בעת הגעתו הראשונה ְוָרָא4

 (יג,ג)מרומז בטעם הזה דבר  .בנגעים אחרים שנראו עמוי תלולכהן יראה לעצמו, במקביל לנגעים אחרים שהיו בו, וסיום כל אחד לא 
סלוק מגביל כל נגע לעצמו בלי תלות בנגעים אחרים שנראו עמו בעת ובעונה אחת. נגע שהוסגר יעבור תהליך הסגר, נגע  – ֹאֽתֹו

 . ויכול להמתין להבראת כולם ולהתחיל תהליך טהרתו בזוג צפרים אחד.שהחלט יעבור תהליך היטהרות וקרבנות

  

עּתֹוַר�ת ַהְּמצֹ  (וי' מצ' יד,ב) לפי שמצינו שחילק  (לחלק תורת טהרתם)תורה אחת לכל המצורעין שיהיו מביאים קרבן זה, וכי מנין יצאו  ָר�

ע יכול אף כן נחלוק בקרבנן ת"ל  (הסגר שבוע או שבועיים)ובשבועותיהם  (מראות וסימנים)הכתוב בטומאותיהם  תורה ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�
  אחת לכל המצורעים שיהו מביאים קרבן זה.

ע ְּבי�ֹום (וי' מצ' יד,ב) )ב( טהרה ביום) תהליך( , מלמד שטומאתו וטהרתו ביום, אין לי אלא טומאתו וטהרתו ביום, מנין ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�
עשחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ותגלחתו ביום, ת"ל  (טבילת , יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�

ע ְּבי�ֹוםביום, ת"ל  (טבילת עצמו)ורחיצתו בזמן החלט) בגדיםשלבש    , ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�

ֹוטפחא מנתק התוכן שהוא סמיכות ממלת  – ְּבי�ֹום (וי' מצ' יד,ב) �  (ראה בהמשך) מלמד שטומאתו וטהרתו ביום,מרמז למשנה ב:  ָטֳהָרת

ֹו �לא חייב  חת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיולקיאבל  (ראה בהמשך) מלמד שטומאתו וטהרתו ביום,אתנח מגביל  -  ָטֳהָרת
  להיות ביום.

ע  (וי' מצ' יד,ב) (ג) )נוכחות כהןטהרה ב תהליך( ן- בּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� ן-, מלמד שטומאתו וטהרתו בֹּכֵהֽ -, אין לי אלא טומאתו וטהרתו בֹּכֵהֽ

ן ן- , מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפור ותגלחתו בֹּכֵהֽ ע  ּתֹוַר�ת, ת"ל ֹּכֵהֽ ן- בַהְּמֹצָר� , יכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים ֹּכֵהֽ

ן-וכיבוס בגדיו ורחיצתו ב ֹ�אתת"ל  ֹּכֵהֽ א  הקטע הבא הוא פתיחת משנה ד :(טט, ז ֹו ְוהּוָב� �  )שלא ישהא.ְּבי�ֹום ָטֳהָרת

ֹ�את    לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו -המלה ממעטת, אין הכרח בכהן ל – ז

  

ע אולם במ"ש ...  ]וה"מ (ג)הת[ פורט רק דברים המעכבים שהם מן התורה והחק המוכרח בו, והם שחיטת צפרים ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�
והזיית דם צפור ותגלחת שמעכבים הטהרה, אבל דברים שאינם מן החוקים המעכבים כגון לקוח צפרים ושלוח הצפור וכיבוס 

"ם וראב"ד פי"א מה' ט"צ ה"ד) א"צ להיות ביום. וכן הטבילה אף שמעכבת בגדים שאין מעכבים כמ"ש בתוספתא (ועי' ברמב
  :זאת כבר נאמרה בפ' תזריע שסיים תמיד וכבס בגדיו טהרה ואינו מן התורה הנלמדת בפ'

וצ"ע מה כוונת התוה"מ בשם הרמב"ם שאין לקיחת הצפרים מעכב, שהרי השחיטה וההזייה אינן יכולות להתבצע והן מעכבות את 
  ך הטהרה.תהלי

  לקיחת צפרים לא צריך יום וכהן כי אינם נאסרים בלקיחתן ויכול להחליף, שלוח לא מעכב את תהליך הטהרה  – ]הח"ח[

  מעכב  –הסדר ביניהם לא מעכב, אי ביצוע כל אחת מהן  –קבוצת פעולות: שחיטת צפור, הזייה, תגלחת א, טבילה 

  מעכבות זו את זו אם חסר אחד מהם –י צפרים תבעץ ארז, אזוב, שני תולעת, ש –הזייה 

  מעכב –אם לא ביום ובכהן  –שחיטת צפור, הזייה, תגלחת א 

  לא חייבת יום וכהן –טבילת המיטהר 

  לא מעכב –קבוצת פעולות: לקיחת צפרים, שלוח צפור, כבוס, אי ביצוע כל אחת מהן 

  

עּתֹוַר�ת  (וי' מצ' יד,ב) א',  שחיטת צפרים, הזיית דם צפור, תגלחתבוצת פעולות מעכבות (קטן, בתפקיד של שתיים, ק- זקף – ַהְּמֹצָר�
  ),  לקוח צפרים ושלוח הצפור וכיבוס בגדיםטבילה), קבוצת פעולות שאינן מעכבות אם לא בוצעו (

עּתֹוַר�ת  ות להיות א', חייב שחיטת צפרים, הזיית דם צפור, תגלחתמונח, חלוקה בתוך קבוצת הפעולות המעכבות, הפעולות:  – ַהְּמֹצָר�
  ביום ובכהן, טבילת המצורע אינה חייבת להיות ביום ובכהן.

   ְוָרַח�ץ ַּבַּמ�ִים�  (וי' מצ' יד,ח) ])י( בספרא מצורע פרשה [שילוח הצפור לא מעכב ראה 

  

א (וי' מצ' יד,ב)קטעי הפתיחה שבסוגרים באים ממשנה ג  –(טט  (ד) ֹו ְוהּוָב� �ן-ֶאל )ְּבי�ֹום ָטֳהָרת (שאין צריך לשהות שבעה  )שלא ישהא( ַהֹּכֵהֽ

(למצורע כשהיה מונבז דן לפני ר' עקיבא אם משפטרתיו  הפתיחה המקורית של משנה ד) -(טט  ).ימים, משיתרפא אלא מיד מתחיל בסדר הטהרה

שישהה בהסגר)  (צויתיאחזתיו בהליכתו (וחזר ועומד במחנה מיד בלי ספירת שבעה ימים, בכל זאת כאשר)  בעמידתוהמוסגר מהסגר כשהוא טהור) 
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

(ימים בין תגלחת א' שבעה (התורה משהה את חזרתו ועמידתו במחנה) בעמידתו  (למצורע המחלט מהחלט כשהוא טהור), משאחזתיו (ימים) שבעה
ליך (ימים לפני שיתחיל את תה שבעה(מההחלט) בהליכתו (אחרי שנרפא וישהה) אינו דין שיאחזינו וצפרים וטבילה, ובין תגלחת ב' וקרבנות) 

  ,מהחלט (בהן תגלחת א' וכו)) הריהטהרה (תגלחת א', צפורים, טבילה). מונבז לומד בקל וחומר מהסגר להוסיף שבעה ימים לפני ימי הספ
מוסיף מההחלט לימי הההחלט, מהלך המביא להכרה שהלימוד של מונבז מוסיף עוד ועוד ימים)  הרי(מהלך של קל וחומר מימי הספא"ל רבי עקיבא  

, חמורים ימי (שבעה הימים בין תגלחת א' וכו ועד תגלחת ב' וכו) או בימי ספר (ימי החלט)דבריך וכי במה החמירה תורה, בימי גמר  אני על
מטמא משכב ומושב  )כשהוא מחלט(, ימי גמרו (לאהל) גמר מימי ספר, שבימי ספר אינו מטמא משכב ומושב, ואינו מטמא בביאה

, לימי גמר (של תגלחת א' וכו') ואם לימי ספר הקלים נתנה לו שבעהומר ממצב ההחלט ולא ממצב ההסגר) (אז תלמד בקל וחומטמא בביאה, 
(אמרת , [א"ל ר"ע] (חזקת דברי) רבי כל שכן הוספת(מונבז) , א"ל )לפני ימי הספר (ימים ביציאה מההחלט החמורים אינו דין שאתן לו שבעה

(כדי להקל עליו ולהשוותם לימי הספר שלא יטמא משכב  נעשו אף הם ימי ספר(ש)שבעה,  )ודע(וכשנתתה לימי גמר  שהספר הוא המלמד לכן)

ארבעה עשר, ואם לימי ספר  (ימי הגמר שיהיו)ואלו והם המלמדים על)  14(ימי הספר אלו  , ונמצאו מושב ובביאה ולכן מיד תגלחת א' וכו')
(עכשו תוסיף לימי  ן לו ארבעה עשר נמצאת מרבה לו והולך עד לעולםהקלים נתת לו ארבעה עשר לימי גמר החמורים אינו דין שאת

א ֶאל, הא מפני הדין הזה צריך הכתוב לומר וחוזר חלילה) 28ויהיו  14, ולכן תוסיף לימי הגמר 28ויהיו  14הספר עוד  ֹו ְוהּוָב� �-ְּבי�ֹום ָטֳהָרת
ן   שלא ישהא. ַהֹּכֵהֽ

  מעכב –אם לא ביום ובכהן  –קבוצת הפעולות: שחיטת צפור, הזייה, תגלחת א 

יתירה כי  ְּבי�ֹוםהמלה  ]הערה ז[תורה תמימה אתנח, ע"פ ה המוטעמת מלהטפחא בתפקיד פותח טפח להתאפיין מ – ְּבי�ֹום (וי' מצ' יד,ב)

ֹודי היה לכתוב ב �פ ע"לכן המלה נדרשת ע"פ האפיון הבא מאחריה שכל מעשי הטהרה יהיו מוגבלים לאור יום וכל היום כשר  ָטֳהָרת
      ]בבלי מגילה כא,א[, ]תו"כ[

ֹוטפחא בתפקיד כפותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו  – ְּבי�ֹום �אתנח, בתפקיד הגבלה כנדרש במשנה ד שלא ישהא, ואז  -  ָטֳהָרת

ע-בתפקיד התפשטות ענין שלא ישהא את קבוצת הפעולות המעכבות שנדרשו מ ְּבי�ֹוםטפחא ללא מרכא לפניה במלת    .ּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר�

  

ן-ֶאל   .כהן שיחוסו לא ידוע וביןכהן בעל יחוס ידוע  ביןבורר מקף,  – ַהֹּכֵהֽ

ן׃-ֶאל רק בזמן הבמות לא נהגה  ]תורה תמימה הערה ג[. ע"פ בכהן מיוחססלוק, מגביל שגם פעולת הטהרה צריכה להיות  – ַהֹּכֵהֽ
רמב"ם [-וכ"פ ה, כהן מיוחסדלטהרת מצורע צריך מצורע נוהגת גם בזמן הזה. אלא התורת מצורע. ומאז הקמת בית המקדש תורת 

  , לכן נשתקע הדין.]רמב"ם בפ"ב מאיסורי ביאה[-ה, ובזמן הזה אין לנו כהנים מיוחסים כמו שכתב ]פ"ז ה"ט מתרומות

 

ן ֶאל ויקרא מצרע יד,ג: א ֶנַגע-ְוָיָצא� ַהֹּכֵה� 1ה ִנְרָּפ4 ן ְוִהֵּנ �ה ְוָרָאה� ַהֹּכֵה� ַּמֲחֶנ ּוץ ַלֽ עַ -ִמח�   ַהָּצֽרּוַע׃-ת ִמןַהָּצַר�

�ה -ֶאל...  ְוָיָצא�  (וי' מצ' יד,ג) (ה) ]ספרא מצורע פרשה א[ ַּמֲחֶנ ּוץ ַלֽ ן יד,ג)(ומה תלמוד לומר לפי שנאמר ִמח� שיכול אין לי  ְוָרָאה� ַהֹּכֵה�
ן ְוָרָאה�  יד,ג)(מטהר את המצורע אלא כהן שהיה לפנים מן המחנה היה בימים ובנהרות ובמדברות מנין תלמוד לומר  , אם כן למה ַהֹּכֵה�

ן יד,ג)(נאמר    , כהן שאיפשר לו ליכנס לפנים מן המחנה מטהר את המצורע, אין מצורע מטהר את המצורע.ְוָיָצא� ַהֹּכֵה�

ן יד,ג)( ן יד,ג)(מלמד שיכול לבוא מן המחנה ומן הים ומן המדבר, לכן  – ְוָרָאה� ַהֹּכֵה� ן אי- כתוב יתר המאפשר לדרוש ש ְוָיָצא� ַהֹּכֵה�
  כי כהן מצורע אינו יכול להכנס לפנים המחנה. מצורע מטהר את המצורע

  

א  (וי' מצ' יד,ג) (ו) 1ה ִנְרָּפ4 ַעת שהלך לו נגעו, הנגע שהלך לו שער לבן, ְוִהֵּנ שהלכה לה המחייה, אין לי אלא כולם, ומנין אף מקצתם, ָּצַר�

שיטען  ולהביא את שפרחה בכול ַהָּצֽרּועַ )-ִמן(ו מקצת המחייה, הצרעת, אפיל нִמןהנגע אפילו מקצת שיער לבן,  нִמןתלמוד לומר 
  ציפרים.

  
הלא דין הוא מה אם מי שטיהר ואין  (נסיון ללמוד על הפורח בקל וחומר מהיוצא מהחלט ואז אין צורך בכתוב, שעשוי להתפנות לדרשה אחרת) (ז)

(זה הפורח כולו, ולפי פי' הח"ח ים, מי שטיהר וסימנים מטמים עמו טעון ציפר (זה המחלט שהלכו סימני הטומאה לגמרי)סימנים מטמים עמו 
(בהסגר) הרי שעמד בו שני שבועות (דחיית הקל וחומר) אינו דין שיטען ציפרים,  למוסגר שלהלן מובן שהמראה קיים ולאו דווקא סימני הטומאה)

טהר י(לכן צריך כתוב מפורש שיחייב את המ ואין טעון ציפריםלא סימני טומאה) ל(פי' הח"ח שהמראה קיים יוכיח שטהר וסימנים מטמים עמו 
ואף אתה אל תתמה על שפרחה בכולו שאע"פ שטהר וסימנים  (המשך דחיית הקל וחומר) (ח). צפרים) הטעוןע"י פריחה בכולו בתהליך טהרה 
למוסגר שלא צריך צפרים, לכן כדי לחייב את הפורח (הקל וחומר ניסה להוכיח כי הפורח יביא צפרים, הוכח מהשוואה  מטמים עמו לא יטען ציפרים

  להביא את שפרחה בכולו שטעון צפרים. ַהָּצֽרּועַ -ִמןת"ל  בצפרים צריך כתוב)

ן יד,ג)( קטן בתפקיד שני מצבים המוליכים לטהרה (א) רפואה מצרעת כאשר הלכו סימני טומאה - קטן, זקף- פשטא זקף – ְוָרָאה� ַהֹּכֵה�
  י פריחה מלאה.או מקצתם (ב) רפואה ע"

א ֶנַגע )(וי' מצ' יד,ג 1ה ִנְרָּפ4 ַעת ִמן- ְוִהֵּנ   ַהָּצֽרּועַ -ַהָּצַר�

1ה יד,ג)( 1התביר, מלמד שגם במצב שבו המראה בכלל לא נרפא, באה מלת  – ְוִהֵּנ   שעוברים לתהליך טהרה:  חידוש המגלה – ְוִהֵּנ

א ֶנַגע יד,ג)((א) המלים  ַעת-ִנְרָּפ4   כולו (מראה וסימנים), מלמדות שהלך לו נגעו  ַהָּצַר�

א ֶנַגע יד,ג)(תבנית הטעמים של  ַעת-ִנְרָּפ4 מצבי הצרעת: עור הבשר, שחין ומכוה, נתק, עור קבוצת פרטים של מרכא טפחא,  – ַהָּצַר�
  הראש.

ַעת-ֶנַגע יד,ג)( אהאם  ביןבורר  מקף – ַהָּצַר� א ביןומשמעו היעלמות של המראה והסימנים  ִנְרָּפ4 ת מראה ו/או סימנים משמעו יריד ִנְרָּפ4
  מתחת לשיעורים המטמאים (מקצת הסימנים) וזה מה שקובע להלכה

  ,  ִמןמלת משהלכו מקצת הסימנים [תו"כ] מלמדת 

ַעת-ֶנַגע יד,ג)( נזרקת לאחוריה ומלמדת שהלכו מקצת  ִמןכי מלת  [הח"ח]טפחא, כפותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה, ופי'  – ַהָּצַר�
הצרעת, אפילו  нִמן הנגע אפילו מקצת שיער לבן,  – ִמן יד,ג)( שאר הוא פחות משיעור מטמא), וזה שכתב תו"כסימני הטומאה (הנ

  מקצת המחייה,

בורר בין פטור מצפרים  מקף, – ַהָּצֽרּועַ -ִמן להביא את שפרחה בכולו שטעון צפרים. (ח) [תו"כ] ַהָּצֽרּועַ -ִמן יד,ג)((ב) המלים 
  פוסק חיוב להביא צפרים. [תו"כ]-לו ובין חיוב להביא צפרים. ולמיטהר מפני שהצרעת פרחה כו

  .סלוק, מגביל וצ"ע  – ַהָּצֽרּועַ  יד,ג)(טעם 
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

  (התשע"ו)ויקרא מצורע יד,א  1.3

  

י[ד]  ויקרא מצרע יד,ד: ח ַלִּמַּטֵה1ר ְׁשֵּתֽ Cן ְוָלַק ֶרז ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת ְואֵ -ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� �ץ ֶא� ֹות ְוֵע �ים ַחּי�ֹות ְטֹהר ב׃ ִצֳּפִר4 ן [ה] ֹזֽ ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה�
ט ֶאת ֹור ָהֶאָח�ת ֶאל-ְוָׁשַח� ֶרׂש ַעל-ְּכִלי-ַהִּצּפ� ים׃ -ֶח� ִים ַחִּיֽ ּה ְוֶאת-ֶאת[ו] ַמ4 ח ֹאָת� ַחָּיה� ִיַּק� ר ַהֽ ְׁשִנ4י ַהּתֹוַל�ַעת - ֵע4ץ ָהֶא1ֶרז ְוֶאת-ַהִּצֹּפ�

ר הַ -ְוֶאת ה ְּבַדם� ַהִּצֹּפ� ר ַהַחָּי= ם ְוֵא�ת׀ ַהִּצֹּפ� ל אֹוָת8 ים׃ ָהֵאֹז�ב ְוָטַב֨ ַחִּיֽ ִים ַהֽ ה ַע�ל ַהַּמ4 ה ַעCל ַהִּמַּטֵה1ר ִמן[ז] ְּׁשֻחָט� ַעת ֶׁש�ַבע -ְוִהָּז= ַהָּצַר�
ֹו ְוִׁשַּל1ח ֶאת ֲהר� ים ְוִט� ��ה ַעל-ְּפָעִמ ַחָּי ר ַהֽ ה׃-ַהִּצֹּפ4 4י ַהָּׂשֶדֽ   ְּפֵנ

ח (וי' מצ' יד,ד) (ט) ]ספרא מצורע פרשה א[ Cן ְוָלַק ח (י) , הציווי בכהן והלקיחה בכל אדם.ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� Cלמיטהר, לשם מטהר בין איש  ְוָלַק
  בין אשה בין קטן, מיכן אמרו לקח לאיש כשירות לאשה, לאשה כשירות לאיש, לבית כשר למצורע, למצורע כשר לבית. 

  

י )וי' מצ' יד,ד(הכתוב  ח ַלִּמַּטֵה1ר ְׁשֵּתֽ Cים ַחּי�ֹות-ְוָלַק   המטהר.מכיל שתי תבניות טעמים המייצגות שתי תכונות בצפורי  ִצֳּפִר4

י (וי' מצ' יד,ד)תכונה (א) תבנית הטעמים של  ח ַלִּמַּטֵה1ר ְׁשֵּתֽ Cים ַחּי�ֹות-ְוָלַק כעין קבוצת בתפקיד של דרגא תביר מרכא טפחא,  – ִצֳּפִר4
פרטים (איש אשה קטן בית) הקשורים לנושא היטהרות מצרעת, שעל כל אחד חל אותו ענין, כאן לקיחת שתי הצפרים לשם מיטהר 

  ל אחד אחר מהמיטהרים. אחד, כשר לכ

  

ח (וי' מצ' יד,ד) )יא( ]ספרא מצורע פרשה א[ Cים...  ְוָלַק י, מיעוט ציפרים שנים אם כן למה נאמר ִצֳּפִר4 שיהו שוות, ומנין שאף על פי  -ְׁשֵּתֽ

ֹור (וי' מצ' יד,ה)שאינן שוות כשירות תלמוד לומר  ר  (וי' מצ' יד,ו) ִּצּפ� ר ד,ז)(וי' מצ' י(או פעם שניה  ריבהִּצֹּפ�   .) ִּצֹּפ4

י )וי' מצ' יד,ד( ים-ְׁשֵּתֽ   בדיעבד אם לא שוות לא מעכב. (ב) לכתחילה הצפרים צריכות להיות שוות מצב (א) - כרבמקף,  – ִצֳּפִר4

מלמדים על צווים לקחת שני בעלי חיים מאותו מין לקרבן מסוים. כאשר מופיע מקף הלימוד הוא לכתחילה  שוויון פסוקים הבאים ה
י חיים ובדיעבד כשרים לקרבן גם זוגות שאינן שווים. כאשר לא מופיע מקף אין דרישה של לכתחילה שוויון בין שני בעלי בין שני בעל

  חיים.

ח ְׁשֵנֽי יד,י: מצורעויקרא  י ִיַּק� ֹום ַהְּׁשִמיִנ= ה ַאַח1ת ַּבת-ּוַבּי� ם ְוַכְבָׂש4 ּה ְּתִמיָמ�ה -ְכָבִׂשים� ְּתִמיִמ�   ְׁשָנָת�
ֶלת ים ֹס� ֶמן׃  ּוְׁשQָׁש�ה ֶעְׂשֹרִנ= ד ָׁשֽ ג ֶאָח� 4Qֶמן ְו    ִמְנָחה� ְּבלּוָל�ה ַבֶּׁש�

  שוים, בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ). –מקף, לכתחילה  – ְכָבִׂשים� -ְׁשֵנֽי
�י ה� כג,כ:  אמרויקרא  ים ְּתנּוָפה� ִלְפֵנ ֶחם ַהִּבֻּכִר� > ֶל֨ ם ַעל Rיף ַהֹּכֵה�ן ׀ ֹאָת� ֶדׁש ִיְהי4ּו ַלה-ַעל 'ְוֵהִנ �י ְּכָבִׂש�ים ֹק1 ן׃ 'ְׁשֵנ   ַלֹּכֵהֽ

�י ְּכָבִׂש�ים מקף, מתוך אופני תנופה אחדים, עושה כך:  – ְׁשֵנ�י-ַעל לכתחילה שוויון בין בעלי החיים.שלא במקף, לא נדרש  – ְׁשֵנ
  מנחות סא,א סב,א] בשם[תורה שלמה [קמב]  מניח זה בצד זה ומניף ... רבי לטעמיה דאמר על בסמוך

ת ׁשְ כח,ט:  פינחסבמדבר  ים ְּבֵנֽי-ֵנֽיּוְביֹום� ַהַּׁשָּב� ֶמן ְוִנְסּֽכֹו׃ -ְכָבִׂש4 ֶלת ִמְנָח1ה ְּבלּוָל4ה ַבֶּׁש� Cים ֹס �י ֶעְׂשֹרִנ= ם ּוְׁשֵנ �  ָׁשָנ�ה ְּתִמיִמ
ודאי צריכין שיהיו  -מוספין של שבת  ]ב,בבלי יומא סב[שוים, בדיעבד לא שוים לא מעכב ע"פ  –מקף, לכתחילה  – ְכָבִׂשים� -ְׁשֵנֽי

ים -ְׁשֵנֽישנאמר בהם  -  ומוספין של שבתומוספין של שבתומוספין של שבתומוספין של שבתרש"י  שניהן שוין.  ,לרבות ודאי שנים שוים לעיכובא, מדלא הדר כתב בהו אחד - ְכָבִׂש4
, כך שמעתי,  (היות ולא חזר הכתוב ופירט כמו בתמידין כבש אחד כבש שני שמשמעו שאי שוויון לא מעכב) אף על פי שאינן שוין להכשיר

, ונראה בעיני דהכי גרס: מוספין ודאי שנים למצוה, מצותן מד עיכוב)(וקשה לרש"י האם אי הפירוט אכן מל וקשיא לי: עיכובא מנלן
(ולא גורסים בגמרא אחד אחד כדי שאי שוויון לא  , ולא גרסינן מדלא כתיב אחד אחד(אבל אי שוויון לא מעכב) להיות שוין (לכתחילה)

  .(שאי שוויון לא מעכב) , ושיטתא דתלמידי תרביצאי היאיעכב)
  

ח ְׁשֵנֽיּו )טז,ה אח"מ 'וי( ל ִיַּק1 �י ִיְׂשָרֵא� ת ֲעַדת� ְּבֵנ ה׃ -ֵמֵא= ד ְלֹעָלֽ ִיל ֶאָח� י ִעִּז�ים ְלַחָּט�את ְוַא4   ְׂשִעיֵר4
י-ְׁשֵנֽי   שוים, בדיעבד לא שוים לא מעכב (ע"פ תו"כ). –לכתחילה בורר בין מקף,  – ְׂשִעיֵר4

   - עד כאן עיון במשנה יא  - 

  

ח לַ  ויקרא מצרע יד,ד: Cן ְוָלַק יְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� ב׃-ִּמַּטֵה1ר ְׁשֵּתֽ ֶרז ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹזֽ �ץ ֶא� ֹות ְוֵע �ים ַחּי�ֹות ְטֹהר   ִצֳּפִר4

ֹות ולא שחוטות,  ַחּי�ֹות (וי' מצ' יד,ד) (יב) ]ספרא מצורע פרשה א[ �ֹות ולא טמאות, ְטֹהר �  ...ולא טריפות, ְטֹהר

ֹות ]יא מהתוה"[ �ים ַחּי�ֹות ְטֹהר חולין (דף ק"מ) דשם אמר ר' יצחק שיש הבדל בין שם עוף דברי הספרא הם שלא כסוגיית הגמ'  ִצֳּפִר4
ובין שם צפור, שעוף כולל טמא וטהור וצפור הוא שם מיוחד רק למיני טהורים (אם לא בשאומר צפור שמים צפור כנף) ומסיק 

מ"ל (ה' ט"צ) עיין דטהורות בא לדרשא אחרת, וכן לא אמרו שם דחיות למעוטי שחוטות עיין שם. וכבר האריך בזה הרמב"ן בפי' וה
שם ואם נדחק להסכים דברי הספרא עם הגמ', צ"ל שתחלה באר את הפשט, ר"ל פשט של חיות משמע לא שחוטות, ופשט של 

ֹות �משמע ולא טמאות, והדר אמר שלפי הדרוש צ"ל ולא טריפות כי טמאות ידעינן מצפור, וס"ל כמ"ד טריפה חיה ולא אמעיט  ְטֹהר
האמת כבר אמר בירושלמי (פ"ק דנזיר ה"א) אית תנוי תני כל עוף טהור קרוי צפרים. אית תנאי תני כל טריפות מן חיות, אבל עם 

העופות בין טמא ובין טהור קרוי צפרים. והתנא דרק טהור קרוי צפרים הוא ר' יאשיה ור' יצחק בספרי (פ' ראה) והתנא דכולם קרוים 
ים רס בפסיקתא זוטרתי חיות ולא טריפות ומפרש חיות בריאות וזה כמ"ד דטריפה ג ולא טריפותולא טריפותולא טריפותולא טריפות דרששה הוא התנא דספרא. ומ ִצֳּפִר4

  .אינה חיה

  

י (וי' מצ' יד,ד) הכתוב ח ַלִּמַּטֵה1ר ְׁשֵּתֽ Cים ַחּי�ֹות-ְוָלַק   מכיל שתי תבניות טעמים המייצגות שתי תכונות בצפורי המטהר. ִצֳּפִר4

ים ַחּי�ֹות -יַלִּמַּטֵה1ר ְׁשּתֵֽ  (וי' מצ' יד,ד)תכונה (ב) תבנית הטעמים של  מרכא טפחא יתור לרבות, ע"פ דרשה תביר מרכא טפחא,  – ִצֳּפִר4
  שדרות בבית כבשדה בגודל שדמן ניכר ברביעית מים וזה מיני דרור. טהורותנרבה צפרים  (וי' מצ' יד,נג)- ב

  תביר ממעט מהמקורי והרבוי (ע"פ רמב"ן) מחוסרות איבר. 

  

ים ַחּי�ֹות  (וי' מצ' יד,ד)נוספת המתואמת עם תבנית הטעמים מרכא טפחא בכתוב הספרא במשנה (יב) והתוה"מ מביאים דרשה  ִצֳּפִר4
ֹות �ים ַחּי�ֹות.  ְטֹהר   ,מרכא טפחא, יתור לרבות טריפות שעשויות לחיות כמוסבר להלן – ִצֳּפִר4
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

ים לא בריאות למאן דאמר  לכלול גם – ַחּי�ֹותלכלול כל העופות, למאן דאמר שמלת צפור כולל עופות טהורים וטמאים,  – ִצֳּפִר4
  שטריפה חיה (בבלי ע"ז ה), ולא כמאן דאמר טריפה אינה חיה (בבלי ע"ז ה).

ֹות �ֹותאתנח, מגביל כפי שנראה בהמשך,  – ְטֹהר �  משמע שבא להגביל משהו בכתוב לפניו. – ְטֹהר

ֹותטפחא, בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב אחריה  – ַחּי�ֹות �ים ַחּי�ֹות. יא על שתי המלים , וכאן ההתאפיינות ה ְטֹהר   ִצֳּפִר4
ים התאפיינות (א) ֹות...  ִצֳּפִר4 �יםטעם אתנח מגביל את מלת  – ְטֹהר ֹות לעופות  ִצֳּפִר4 �  כדרשת ספרא (יב). ולא טמאותְטֹהר

ֹות התאפיינות (ב) � (יב) ספראדרשת לבריאות בלבד וממעט טריפות שעשויות לחיות, ַחּי�ֹות  טעם אתנח מגביל את מלת – ַחּי�ֹות ְטֹהר

ֹות  �   .ולא טריפותְטֹהר

  

�ץ  (וי' מצ' יד,ד) ... (יב) ]ספרא מצורע פרשה א[ ֶרז יכול כל עץ תלמוד לומר ְוֵע ֶרז אי ֶא� �ץתלמוד לומר  עלה)של (חלק יכול טרף ֶא� , הא ְוֵע

ֶרזכיצד בקעת של  א ר' נח ח,יא)(בכמו בפסוק  –(הח"ח פירש עלה, טט  , ר' חנניה בן גמליאל אומר ובראשה טרףֶא� ֹ֨ יו ַוָּתב  ְוִהֵּנ֥ה...  ַהּיֹונָה֙  ֵאָל֤

ף ַז֖יִת-ֲעֵלה יהָ  ָטָר֣   , התוה"מ פירש ענף, שבראשו עלה כדי שיספוג את מי ההזיה.) ) ְּבִפ֑

ר"ל חלוק א'  טרוףטרוףטרוףטרוףלא הביא הא דבראשה טרף, אולם הר"ש גרס בדברי רחב"ג וראשה ) ומאת צרעת' טל(הוברמב"ם ...  ]יב מהתוה"[
' לד', ולפ"ז צריך לאמר שמ"ש עוביו כרביע כרע הוא דבר א' ומ"ש א' לשנים הוא דבר שני, ר"ל שיהי' טרוף, ובזה יהי' ז' לב' וב
  :ובזה יעלו דברי הרמב"ם כר' טרפון(במשנה יג בדברי רבי יהודה שלמד בדברי רבי טרפון) דברים 

  

ח ַלִּמַּטֵה1ר ְׁשּתֵֽ  (וי' מצ' יד,ד) Cן ְוָלַק ב׃-יְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� ֶרז ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹזֽ �ץ ֶא� ֹות ְוֵע �ים ַחּי�ֹות ְטֹהר   ִצֳּפִר4

אמר רבי יהודה שבתי היתה והלכתי אחר רבי טרפון לביתו אמר לי יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי לו,  (יג) ]ספרא מצורע פרשה א[
(ברוש בלשון דתי בה שבע הלכות שהיא של ברות פשט ידו לחלון ונתן לי ממנה מקל אמר לי יהודה בזו טיהרתי שלשה מצורעים ולמ

ובראשה טרף, וארכה אמה, ועבייה כרביע כרע המטה אחד לשנים ושנים  הקדש, התוה"מ: והוא אחד מיו"ד מיני ארז (בבלי ר"ה פ"ב))
  לארבעה ומזים ושונים ומשלשים ומטהרים בפני הבית ושלא בפני הבית ומטהרים בגבולים.

  כמ"ש בפסחים (פ' אלו דברים) (ובחוץ לארץ) שלא בפני הבית ובח"ל  הומטהרים בגבולים דר"ט היומ"ש ...  ]יב מהתוה"[
  

(הח"ח צבע אדום הבא מן העץ שחותכים קסמים ומרתיחים אותם והוא אדום, יכול  יכול פיקסּוְׁשִנ4י  (וי' מצ' יד,ד) (יד) ]ספרא מצורע פרשה א[

הסביר שפיקס זה העץ שבו מתרקמת התולעת שמופק ] 89(בעל התכלת) ע'  ליינר גרשון חנוך שפוני טמוני חול הרב[שיצבע בו הצמר, ובספר 

הא כיצד זו זהורית טובה, יוחנן בן דהבאי ּוְׁשִנ4י אי תולעת יכול אחד מן הצבעים תלמוד לומר תֹוַל�ַעת , תלמוד לומר ממנה צבע אדום)

(עשה ומנין שאם טעמה  (טו). , צמר שנצבע בצבע שנחלש כוחו מצביעה קודמת בו)י שבתולעתנִ (הח"ח שֵ  , שני שבתולעתּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעתאומר 

בהם הגירסא להיה שעיין בראב"ד ור"ש (הח"ח  ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעתפסלה תלמוד לומר צביעת נסיון)  מה אזוב בתחלתו אף שני  ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹזֽ

  ,.)"ק וקאמר דאפילו לא נצבע באותו הצבע שום דבר ורק לנסיון בעלמא פסולתל) (אלו דבריוכתבו דהאי סיפא אתאן  .תולעת בתחלתו שלא טעם
  

בהסבר תבנית הטעמים של    ע"פ גרסת ראב"ד ור"ש. ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹזֽ

מרכא טפחא, יתור לרבות על צבע זהורית טובה שבו נצבע הצמר בשריה ראשונה, צבעי אדום אחדים שבכל פעם  –ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת 
  ורים צמר באותו שני תולעת הצמר נצבע בצבע ההולך ונחלש.שש

במהכתוב אחריה ְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת טפחא, בתפקיד פותחת טפח לאפיין את  – תֹוַל�ַעת מה שטעמו סלוק בתפקיד מגביל, ובא לאפיין  – ְוֵאֹזֽ

ב כן בכלל, לא לטעימת נסיון ביורה -א השתמשו בו לפני(של בתחלתו שלא טעםְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת אף  כן בכלל)-(שלא השתמשו בו לפניבתחלתו  ֵאֹזֽ

 , ולכן מותיר רק צבעשבה צובעים, ולא לצביעה, ולא עירו צבע שהיה בו שימוש כלשהו ליורה שבה צובעים, כי צריך צביעה לשמה ושל פעם ראשונה)
  זהורית טובה.

ב (יו)    מדברי ולא כל אזוב שיש לו שם לווי.ולא אזוב יון ולא אזוב כחלית ולא אזוב רומי ולא אזוב  ְוֵאֹזֽ

ב(א) מלת  בללא שם לווי מגביל לאזוב שאין לו שם לווי. (ב) טעם מלת  – ְוֵאֹזֽ כן בכלל -מגביל לאזב שלא השתמשו בו לפניסלוק,   – ְוֵאֹזֽ

  .וכנראה נדרש שנלקח לשם הזאה

  

ן ח ַלִּמַּטֵה1ר ר אחד יכול לשמש למיטהר אחר וזהו קטן בתפקיד שני ציווים, (א) מה שלוקח למיטה- זקף – ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� Cיְוָלַק ים -ְׁשֵּתֽ ִצֳּפִר4
ב ֶרז ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹזֽ �ץ ֶא� ֹות ְוֵע � . ַחּי�ֹות ְטֹהר

 ]רש"י בבלי מנחות מב,ב[(ב) הלקיחה של כולם צריכה להיות מדברים שלא עשו בהם שימוש קודם, והשני תולעת נצבע לשם הזאה כפי' 

  משום שלא לשמה (עיין שם).  שטעימה פסולה 

  

י יד,ד: מצורעויקרא לשימוש בפסוק  ח ַלִּמַּטֵה1ר ְׁשֵּתֽ Cן ְוָלַק ב׃-ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� ֶרז ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹזֽ �ץ ֶא� ֹות ְוֵע �ים ַחּי�ֹות ְטֹהר   ִצֳּפִר4
ֹות  (וי' מצ' יד,ד), שילוח הקן, ]קמב –בבלי חולין קלח [ראה  �ים ַחּי�ֹות ְטֹהר    )יד,יא ראה 'דב(טהור שאינו טריפה, ומכאן אל  עוף –ִצֳּפִר4

לּו׃ -ָּכל[יא]  ס ה ּתֹאֵכֽ ֹור ְטֹהָר� א[יב] ִצּפ4 ֹֽ ר ל ה ֲאֶׁש4 Uֶרס ְוָהָעְזִנָּיֽה׃ -ְוֶז ּו ֵמֶה�ם ַהֶּנ4ֶׁשר ְוַהֶּפ�   תֹאְכל�
ה  Uפסוק הקודם וכמו הכתובה ב שלושה עופות טהורים האסורים באכילה בנוסף לצפור השחוטה של המצורעגדול מלמד על - זקף –ְוֶז

  . העופות הטמאים הכתובים אחריה
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשע"ט)ויקרא מצורע יד,א  1.4

  
י  (וי' מצ' יד,ד) ח ַלִּמַּטֵה1ר ְׁשֵּתֽ Cן ְוָלַק ב׃ - ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� ֶרז ּוְׁשִנ4י תֹוַל�ַעת ְוֵאֹזֽ �ץ ֶא� ֹות ְוֵע �ים ַחּי�ֹות ְטֹהר   ִצֳּפִר4

ט ֶאת ויקרא מצרע יד,ה: ן ְוָׁשַח� ֹור ָהֶאָח�ת ֶאלַהּצִ -ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� ֶרׂש ַעל-ְּכִלי-ּפ� ים׃ -ֶח� ִים ַחִּיֽ   ַמ4
ן  (וי' מצ' יד,ה) )א( ]פרק אספרא מצורע פרשה א [ ציווי בכהן ושחיטה בכל אדם דברי רבי יהודה בר' יוסי, רבי אומר אף ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה�

  שחיטה בכהן.

ע  )' יד,בוי' מצ( (ג) ]ספרא מצורע פרשה א[- רבי יהודה בר' יוסי חולק על הנאמר ב ן- בּתֹוַר�ת ַהְּמֹצָר� מנין שחיטת ציפרים והזיית  ..., ֹּכֵהֽ

ן- דם ציפור ותגלחתו ב ןפשטא בתפקיד "אחד"  – ְוִצָּוה� אומר שהלכה כרבי.  ]התוה"מ[- ו ,ֹּכֵהֽ קטן בתפקיד שני כהנים. לכן - זקף – ַהֹּכֵה�

ן ן שוחט אז אינו צריך לצוות לכהן אחר לשחוט, טעם טפחא במלת , ואם הכה ְוָׁשַח�טמשמעו שכהן אחד מצווה לכהן אחר  ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה�

ןבתפקיד שנוי משמעות והתפשטות האפיון אל הכתוב לפניו  ְוָׁשַח�ט ן ְוָׁשַח�ט, ללמד בשנוי סדר המלים  ַהֹּכֵה�  ְוִצָּוה� ואז פשטא במלת  ַהֹּכֵה�

אינו שוחט הריהו הוא מצוה לכהן אחר לשחוט, ואם הוא בתפקיד עוצר קצר המנתק ממלת "הכהן" והצווי לא מתקיים. ובסיכום:אם הכהן 
  שוחט אז אינו מצוה.

ט ֶאת (וי' מצ' יד,ה) (ב) ֹור-ְוָׁשַח� מלמדת  ָהֶאָח�ת -פי' הח"ח כי ה"א הידיעה ב(שבשתים המובחרת) (הברורה ָהֶאָח�ת שבשתים, ָהֶאָח�ת , ַהִּצּפ�

י(וי' מצ' יד,ד)  עם מקף שלזאת)(מכאן שבדיעבד אם אין שוות יקח שונות, ומה שדרשנו מט ים -ְׁשֵּתֽ שאם מתה אחת מהם או ָהֶאָח�ת  )מסייע לזהִצֳּפִר4
  .שנעשת טריפה יקח זוג לשנייה

ֹור-ֶאת . מונח או שנעשת טריפה )ב -טט (מתה אחת מהם  א) -טט (מצב של סיבות לחסרון צפור -מקף בתפקיד רב -ֶאת, מקף מונח – ַהִּצּפ�

ֹור יקח- בתפקיד רבוי ש   .ולא שיחליפם בשתי צפרים אחרות זוג לשנייהשלמה של לה ִּצּפ�

  .(משנה ו)לריש לקיש אפשר לומר שמגביל הנאה משעת לקיחה  .שבשתיםהמובחרת) (הברורה מחזק את הדרשה , להגביל, אתנח – ָהֶאָח�ת

  

ֶרׂש-ְּכִלי-ָהֶאָח�ת ֶאל(וי' מצ' יד,ה)  (ג) ֶרׂש- ְּכִלי-ֶאלשתי צפרים עבור שני מצורעים) (ואין שתיהם  ֶח� , והלא דין הוא מה אם אל כלי אחד)( ֶח�
אבל זריקת דם שתי חטאות של אנשים שונים ( כשרו לעירוביםששחט חטאת של א' עבור ב' שתי החטאות פסולות) (במקום שלא כשרו משם לשם 

תלמוד של דמם בכלי אחד) (רובים אינו דין שיכשרו לעיצפורי מצורע אחד כשרות עבור מצורע אחר) (, כאן שכשרו משם לשם שנתערב כשרה)
ֶרׂש-ְּכִלי-ָהֶאָח�ת ֶאל (וי' מצ' יד,ה)לומר  ֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל, ואין שתים ֶח�   .ֶח�

ֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל אתנח – ָהֶאָח�ת בתפקיד התפשטות האפיון של כלי אחד אל מעבר לאתנח ומתקבלת המסקנה  כי, אפשר טפחא ללא מרכא לפניה – ֶח�

ֶרׂש-ְּכִלי-ֶאלר שני מצורעים) שתי צפרים עבו(ואין שתיהם    . אל כלי אחד)( ֶח�

  

ֶרׂשיכול אחד מן הכלים, תלמוד לומר  ְּכִלי (וי' מצ' יד,ה) (ד) ֶרׂשהא כיצד זו פיילי של  ְּכִליאי חרס יכול מקידה, תלמוד לומר  ֶח� ִים , ֶח� ַמ4
ים , רבי אליעזר נובע טיפין)( ולא מים מנטפיםהתמדה) אינו נובע ב(ולא מים מכזבים שהתבשלו) (ולא מים מלוחים ולא מים פושרים  ַחִּיֽ

שלא נעשה בהם מלאכה, רבי שמעון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור  ְּכִליאומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף 
  הברורה שבמינה זו קיפל.

ֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל(וי' מצ' יד,ה) - בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף ראשון ב   ֶח�

ט ֶאת  (וי' מצ' יד,ה), שאלה צו. ]אבן הבוחן, הרב רוזנבוים יעקב מאיר ,אוצר החכמה[ ֹור ָהֶאָח�ת ֶאל-ְוָׁשַח� ֶרׂש ַעל-ְּכִלי-ַהִּצּפ� ִים - ֶח� ַמ4
ים ס"ק א'. ) שלא לעשות סחורה מדבר איסור, ובו סעיף אחד.(עיין במתני' חולין מ"א ע"א ונסה להקשות לפי הט"ז יו"ד סי' קי"ז  ַחִּיֽ

  (מצורע)
ורה מתירה לשחוט אל כלי, ועל תצו. שיטת הט"ז הוא שאין כח ביד חכמים לאסור דבר שהתורה התירה בפירוש, וכיון שה התשוב

  מים האיך אסרו חכמים בחולין מ"א. (אמרי דוד)

מים אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נהרות ולא לתוך כלים אבל שוחט הוא לתוך עוגא של  ],מ"טב"משנה חולין פ[זה לשון 
ובספינה על גבי כלים אין שוחטין לגומא כל עיקר אבל עושה גומא בתוך ביתו בשביל שיכנס הדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן שלא 

  יחקה את המינין:
מראית עין שהדם הוא  סיכום: אין שוחטין לתוך מים צלולים מפני מראית עין של ע"ז של בבואה, אין שוחטין לתוך כלים ריקים מפני

  .לע"זלזריקה 

ט ֶאת (וי' מצ' יד,ה) ֹור ָהֶאָח�ת ֶאל-ְוָׁשַח� ֶרׂש ַעל-ְּכִלי- ַהִּצּפ� ים-ֶח� ִים ַחִּיֽ מים חיים, שני - חרש ועל-כלי-שחיטת צפור המצורע היא אל ַמ4
, או (ב) כלי ],מ"טב"פירוש המשנה לרמב"ם חולין פ[ו: (א) מים צלולים בקרקע או כלי דברים ביחד. ואילו במצב של כל אחד לעצמ

יכין מסכת  -תפארת ישראל ["ז משתמשים בדם ללא תערובת לע"ז ק, שחיטת חולין לתוכן אסורה מפני מראית עין של ע"ז (כי עערי

  .]נח,מ"ט ב"חולין פ

ֶרׂש -ְּכִלי-ֶאל (וי' מצ' יד,ה) , מלמד על (א) מצב אסור של שחיטת חולין כדי להרחיק ממראית עין של שחיטה לע"ז, (ב) מקף ראשון -ֶח�

(וי' אח"מ טז,ח) - (וי' מצ' יד,ז) ושלח את הצפור, מפנה ל- עה"ת ב רמב"ןת מצב רצוי של שחיטה במצות ה' לטהרת מצורע, כפירוש לעומ
לענין שלוח שעיר לעזאזל ללמד ששני השילוחים ופרה אדומה נעשים כמצות ה' להעביר את רוח הטומאה ולא לשם של שכלים הנבדלים 

  בדי עבודה זרה במעשים כאלה (עיין שם באריכות).ולרוחות בקרבן שהם כוונות עו

  

לשאלת הרב רוזנבוים: איך רבנן אסרו דבר שהתורה התירה. ע"פ הט"ז זה במקום שאין בו לא איסור ולא היתר מפורש מן התורה, 
  משא"כ במקום שיש היתר מפורש מן התורה. 

וי' (כלי ריק יש לו יסוד המרומז בטעם המקף הראשון של הכתוב אפשר כי במקרה שפעולה עשויה להתפרש לשם ע"ז כמו בשחיטת חולין ל

ֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל )מצ' יד,ה   מפני חומרת ע"ז. ֶח�

  

ֶרׂש-ְּכִלי- ֶאל (וי' מצ' יד,ה)- ב מקף שניבקטע הבא מבורר תפקיד טעם    ֶח�

  ... כיצד מטהרין את המצורע היה מביא פיילי של חרש חדשה ],מ"אד"משנה מסכת נגעים פי[
כל הסדר הזה מפורש בתורה. והיות כלי חרש חדש קבלה. ותרגם יונתן בן עוזיאל  ],מ"אד"משנה לרמב"ם מסכת נגעים פיפירוש ה[

  מזרק פיאלי. והיות המים רביעית קבלה, אמרו מים שדם הצפור נכר בהם שיערו חכמים רביעית. וכן קבירת צפור שחוטה קבלה.
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  ]בדיה מברטנורא מסכת נגעים פרק ידר' עו[

ֶרׂש ַעל-ְּכִלי- ֶאלדכתיב (ויקרא י"ד)  - ה חדש ִים-ֶח� , מקיש כלי למים, מה מים שלא נעשה בהן מלאכה, אף כלי שלא נעשה בו ַמ4
  מלאכה:

  ...  היה מביא פיילי של חרס חדשה ],מ"בב"משנה מסכת סוטה פ[
לא נשתנה שינוי גדול מחמת אורך  פיילי של חרש, כלי חרס. וצריך שיהיה כלי זה ],מ"בב"פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סוטה פ[

ֶרׂש -ְּכִלי- ֶאל (וי' מצ' יד,ה)הזמן. וענין אמרו חדשה, שלא נעשת בה מלאכה כלל ואפילו כל שהוא, כמו כלי חרס של מצורע שנ' בו  ֶח�
ים-ַעל ִים ַחִּיֽ   , ואמרו מה מים חיים שלא נעשה בהן מלאכה אף כלי שלא נעשה בו מלאכה.ַמ4

  

ֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל   (ב) לא מתאימים לטהרת המצורע.- , מרמז על מספר מצבים של כלי חרש, מצב (א) וקף שנימ -  ֶח�

שבו  ָח�ֶרׂש-ִּבְכִלי (במ' נשא ה,יז)(א) מקדה שבר כלי שעשוי להחזיק משהו שימושי ולכן מקבל חשיבות ואסור להוצאה בהלכות שבת, והוא 

  ).בבלי סוטה לב,במשקין הסוטה (
לחבירו דברי ר' יהודה ר' מאיר אומר כדי לחתות בו את האור  חצי אריח) –(רמב"ם כדי ליתן בין פצים  חרס,מ"ז ח"משנה מסכת שבת פ

אמר רבי מאיר אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר (ישעיה ל) ולא ימצא במכתתו חרס לחתות  רביעיתרבי יוסי אומר כדי לקבל בו 
  ולחשוף מים מגבא: אש מיקוד אמר לו רבי יוסי משם ראיה (שם /ישעיה ל/)

  (ב) כלי חרש שלם שהיה בשימוש

ֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל (וי' מצ' יד,ה)(ג) כלי חרש חדש שלא היה בשמוש.  ִים-ַעל טפחא – ֶח� ים ַמ4 ים, מלת מקף מרכא סלוק – ַחִּיֽ  סלוקאו טעם  ַחִּיֽ

ֶרׂשמגביל המים למים שלא נעשה בהן מלאכה, טעם טפחא במלת  רבי ...  (מ"ד)- ן מהכתוב אחריו, כנדרש בבתפקיד פותח טפח להתאפיי ֶח�

להקיש את הכלי אל המים שיהיה [כ] ...  התוה"מ ,שלא נעשה בהם מלאכה ְּכִליאליעזר אומר מה מים שלא נעשה בהם מלאכה אף 
ד) מאזב (וי' מצ' יד,- ודומה ללימוד תו"כ ב -. טט וכ"ה בסוטה (דף טו). (והרמב"ם כתב שהוא קבלה כיון שאין מבואר בקרא)חדש, 

  לשני תולעת ששניהם כבתחילה (ללא שימוש קודם).

  

  

ִים-ַעל (וי' מצ' יד,ה)סוף (משנה ד) מובא כאן כי בירור משמעות  ים ַמ4   (משנה ה)- עובר מאמצע (משנה ד) ל ַחִּיֽ

הח"ח   קיפל. רבי שמעון אומר מה מים הברורים שבמינן אף ציפור הברורה שבמינה זו ...  (מ"ד) ]פרק אספרא מצורע פרשה א [
ים (וי' מצ' יד,ו) -מפרש שהקשת הצפור הברורה (המובחרת) אל המים הברורים היא מ ַחִּיֽ ִים ַהֽ ה ַע�ל ַהַּמ4 ר ַהְּׁשֻחָט� , טעם טפחא  ַהִּצֹּפ�

בתפקיד פותח טפח להתאפיין מהכתוב אחריו ומעביר את תכונת הברור (של המים הברורים) אל הצפור השחוטה הכתובה  ַע�לבמלת 
  כות ושהיא תהיה ברורה (מובחרת).בסמי

  

ִים- ַעל(וי' מצ' יד,ה) - בקטע הבא מבורר תפקיד טעם מקף ב   ַמ4

ִים-ַעל (וי' מצ' יד,ה) -(טט  זה כתוב שני פעמים על מים חייםעל מים חייםעל מים חייםעל מים חיים יט] מהתוה"[ ים ַמ4 ים (וי' מצ' יד,ו) ַחִּיֽ ַחִּיֽ ִים ַהֽ , א] מורה על מים ) ַע�ל ַהַּמ4
לאפוקי אם נעשה בהם שינוי אם ע"י מלח (מלוחים), עד חיותם (יהושע ה') וימרחו על השחין ויחי (ישעיה לח),  כמובריאים שהחי מורה בריאות 

אם ע"י האש (פושרים), הב' מורה על שנובעים תמיד ואינם פוסקים כמו החי שאינו פוסק מתנועתו, ועז"א נובעים ולא מנטפים ולא 
  :י' בספרי (חקת פסקא קכ"ח)(כמ"ש בפ"ח דפרה), ועמכזבים פעם אחד בשבוע 

  

יםאם לעיל לא טעם סלוק מגביל אלא מלת    , אז הטעם מתפנה לדרישה כאןַחִּיֽ

ים-ַעל ִים ַחִּיֽ   , מקף מרכא סלוק – ַמ4

ִים-ַעל   , מורה על ענין בעל מצבים אחדים ביחס בין נפח דם הצפור ובין נפח המים. ראה להלןמקף – ַמ4

ים-ַעל ִים ַחִּיֽ ים, לוקמקף מרכא ס – ַמ4 ִיםמגביל את המים החיים וטעם מרכא במלת  סלוק – ַחִּיֽ ...  (מ"ד)- מרבה את הגבלה כנדרש ב ַמ4

ים ִים ַחִּיֽ   ...   , (נובע טיפין) ולא מים מנטפים(אינו נובע בהתמדה) ולא מים מכזבים (שהתבשלו) ולא מים מלוחים ולא מים פושרים  ַמ4
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  

ן  ויקרא מצרע יד,ה: ט ֶאתְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� ֹור ָהֶאָח�ת ֶאל-ְוָׁשַח� ֶרׂש ַעל-ְּכִלי-ַהִּצּפ� ים׃ -ֶח� ִים ַחִּיֽ   ַמ4
ט ֶאתאפשר שצריך להבין כך:  ֹור ָהֶאָח�ת-ְוָׁשַח� ֶרׂש-ְּכִלי-ֶאל(א)  ַהִּצּפ�    ֶח�

ט ֶאת ֹור ָהֶאָח�ת-ְוָׁשַח� ים-ַעל(ב)  ַהִּצּפ� ִים ַחִּיֽ בסמוך לו (כי מלמדות ששחיטת הצפור תהיה מעל כלי החרש ולא  ַעל- ו ֶאל(המלים  ַמ4
  למלת על יש גם משמעות סמוך) , ושהדם יפול אל המים ולא אל כלי אחר וממנו ינתן אל המים.

  

ט ֶאת (וי' מצ' יד,ה) ן ְוָׁשַח� ֹור ָהֶאָח�ת ֶאל-ְוִצָּוה� ַהֹּכֵה� ֶרׂש ַעל-ְּכִלי-ַהִּצּפ� ים׃ -ֶח� ִים ַחִּיֽ   ַמ4
ּה ְוֶאת-ֶאת (וי' מצ' יד,ו) ח ֹאָת� ַחָּיה� ִיַּק� ר ַהֽ ה ְּבַדם� -ְׁשִנ4י ַהּתֹוַל�ַעת ְוֶאת-ֵע4ץ ָהֶא1ֶרז ְוֶאת-ַהִּצֹּפ� ר ַהַחָּי= ם ְוֵא�ת׀ ַהִּצֹּפ� ל אֹוָת8 ָהֵאֹז�ב ְוָטַב֨

ים׃ ַחִּיֽ ִים ַהֽ ה ַע�ל ַהַּמ4 ר ַהְּׁשֻחָט�   ַהִּצֹּפ�

ה נוטל ארז ואיזוב כיצד הוא עוש (יד,ו) אבל לפי המלים חיים חיים זה עשוי להיות (יד,ה))-(תו"כ דורשת מ (ה)פרק א ספרא מצורע פרשה א 
תלמוד (רק בדם) בדם יכול בדם וודאי  .ושני תולעת, וכורכן בשירי לשון ומקיף להם ראשי גפיים וראש הזנב משל שנייה וטובל ומזה

יִם ַחִּיֽי (הכיצד) תלמוד לומר דם, הא באיזה צד(הרבה מים שלא ניכר הדם) לומר מים חיים, אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים    םַמ֥
  שיערו חכמים רביעית. (כדעת ר' ישמעאל בבבלי סוטה טז,ב)שדם הציפור ניכר בהם 

  ...  

(רק בדם) תלמוד לומר מים חיים, אי מים יכול בדם וודאי (רק בדם) בדם יכול בדם וודאי ) ... משנה ההקטע הבא עוסק בסיפא של (

 (הכיצד) דם, הא באיזה צד(ב)תלמוד לומר בה מים שלא ניכר הדם) (הרתלמוד לומר מים חיים, אי מים יכול עד שיהא כולם מים חיים 
יִם ַחִּיֽים   שיערו חכמים רביעית. (כדעת ר' ישמעאל בבבלי סוטה טז,ב)שדם הציפור ניכר בהם   ַמ֥

שמעאל כדי שיראה על המים. תנו רבנן, שלשה צריכין שיראו: עפר סוטה, ואפר פרה, ורוק יבמה; משום רבי י...  ב,בבלי סוטה טז
ם (וי' מצ' יד,ו)אמרו: אף דם צפור. מאי טעמא דרבי ישמעאל? דכתיב:  ל אֹוָת8 ר ...  ְוָטַב֨ יכול בדם ולא  -וגו', ותניא: בדם ְּבַדם� ַהִּצֹּפ�

בהן, וכמה?  ניכר, אי מים יכול במים ולא בדם? ת"ל: בדם, הא כיצד? מביא מים שדם ציפור (ורש"י גורס מים) במים? ת"ל: במים
  .(כמו בתו"כ) רביעית

ט ֶאת  (וי' מצ' יד,ה)ור' ישמעאל? לערבן קרא אחרינא כתיב: השלמה לגמרא לעיל:  ֹור ָהֶאָח�ת -ְוָׁשַח� (צריך את  וגו'ַהִּצּפ�

ֶרׂש ַעל-ְּכִלי-ֶאל שאר הכתוב) ים-ֶח� ִים ַחִּיֽ   ללמד שהשחיטה נעשית מעל המים ודם היוצא בשחיטה מתערב במים . ַמ4

ולא צריך שיהיה (להטביל בתערובת דם במים  , דהכי קאמר רחמנא: אטביל בדם ובמים(מלמד ענין אחר) לגופיה) מצ' יד,ו) (וי'(הפסוק ורבנן? ההוא 

  . )ניכר
(טט  ובמיםְּבַדם�  (וי' מצ' יד,ו), (והיה משמע שהדם מעורב במים) , לכתוב רחמנא וטבל בהם(בשביל תערובת שדם לא ניכר במים) ורבי ישמעאל? אם כן

  .לניכרלמה לי? וע"פ רש"י לעיל גם כאן צריך לומר מים)  ִיםַהַּמ4 ב–
, כתב (וטבילה במים בלי דם) והאי לחודיה(טבילה בדם בלי מים) האי לחודיה  (היינו אומרים)ורבנן? אי כתב רחמנא וטבל בהם, הוה אמינא  

ִיםב-(טט  ובמיםְּבַדם�  (וי' מצ' יד,ו)רחמנא,    לערבן. ) ַהַּמ4

ט ֶאת  (וי' מצ' יד,ה)ערבן קרא אחרינא כתיב: ור' ישמעאל? ל ֹור ָהֶאָח�ת -ְוָׁשַח�   וגו'.ַהִּצּפ�
(ונעצור למנא, ונינקטינהו לוורידין במשמע סמוך)  ַעל (וי' מצ' יד,ה)(מלת , הוה אמינא לישחטיה סמוך )(וי' מצ' יד,ה)(הפסוק  ורבנן? אי מההוא 

(לכן בא ללמד שתשחט מעל המים ותתן לדם מהשחיטה ליפול  , קמ"לשנשחרר הדם להתקבל בכלי אחר) (עד ולקבליה לדם במנא אחרינאזרימת הדם מהורידין) 

  .לתוך המים וע"י זה יתערבו)
, קטנה ונדחית מפני (צפור גדולה בעלת דם רב ואז רביעית המים נבלעת בו ולא ניכרת) בעא מיניה ר' ירמיה מר' זירא: גדולה ומדחת את המים 

(האם לא אמרנו לך שלא תוציא עצמך מחוץ  , מהו? א"ל, לאו אמינא לך: לא תפיק נפשך לבר מהילכתאדמה מועט ולא ניכר במים)(צפור קטנה  המים

(צפור בשיעור דרור שדמה ניכר במים  ? בצפור דרור שיערו רבנן: אין לך גדולה שמדחת את המים, ואין לך קטנה שנדחית מפני המיםלהלכה)

  .כדעת ר' ישמעאל)אך גם המים ניכרים, וזה 

  

  רבנן: פסוק (יד,ה) בלי (יד,ו) משמעו שחוט לתן לדם ליפול לכלי אחד, והמים בכלי אחר.

  בא פסוק (יד,ו) ומלמד שתהיה תערובת מיד בשחיטה (ולכן אין כלי נפרד לדם) ולא צריך שהדם יהיה ניכר בתערובת.

יוצא בשחיטה מתערב במים, פסוק (יד,ו) מלמד שהדם יהיה ניכר ר' ישמעאל: פסוק (יד,ה) מלמד שהשחיטה נעשית מעל המים ודם ה
  בתערובת.

אוצר החכמה, לרבי ישמעאל עיקר ההזאה בדם אלא דדין התורה לערב במים, - ב 88ע'  אוצר החכמה, ברכת הפסח, רב אביטן שמואל,
ם, ונראה כי אם יהיה רוב דם עד שהמים מביא מים שדם הצפור ניכר בהם. הרמב"ם פסק ששיעור רביעית מים לכל הפחות מדברי סופרי

  לא ניכרים ההזאה פסולה.

  לרבנן עיקר ההזאה היא ע"י המים החיים, והדם הוא מכשיר למים. 

  

ִים-ַעל מקף, ענין בעל מספר מצבים, לרבנן תערובת דם כלשהי כדי להכשיר המים להזאה שהם עיקר ההזאה, ולא צריך שהדם יהיה  – ַמ4
  ניכר.

  ערובת דם, שהדם יהיה ניכר. היחס צריך להיות רביעית מים לצפור דרור.לרבי ישמעאל ת

רוב דם במים פסול לשניהם כי אז המים לא ניכרים. זה מתאים לשיטת תורת המקף, שהמקף כאן מורה להחליש העיקר (שהמים לא 
  ניכרים) ההזאה פסולה. 
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

  (התשפ"ב)ויקרא מצורע יד,א  1.5

  

  )א של (משנה השירהקטע הבא עוסק ב
 מסמיך אל האגודה)(כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת, וכורכן בשירי לשון ומקיף להם  (ה) ]ספרא מצורע פרשה א פרק א[

  שנייה וטובל ומזה.(צפור) וראש הזנב משל  כנפי הצפור)(ראשי גפיים 

ר ְׁשֵּתֽיויקרא מצרע יד,ד:  ח ַלִּמַּטֵה֛ ן ְוָלַק֧ ים חַ - ְוִצָּו֙ה ַהּכֵֹה֔ ַעת ְוֵאזֹֽב׃ִצֳּפִר֥ ֶרז ּוְׁשִנ֥י תֹוַל֖ ץ ֶא֔   ּ֖יֹות ְטהֹ֑רֹות ְוֵע֣

ט ֶאתויקרא מצרע יד,ה:  ן ְוָׁשַח֖ ת ֶאל-ְוִצָּו֙ה ַהּכֵֹה֔ ֶרׂש ַעל-ְּכִלי-ַהִּצּ֣פֹור ָהֶאָח֑ יִם ַחִּיֽים׃ -ֶח֖   ַמ֥

ּה ְוֶאת־ֵע4ץ ָהֶא1ֶרז ְוֶאת־ְׁשִנ4י ַהּתויקרא מצרע יד,ו:  ח ֹאָת� ַחָּיה� ִיַּק� ר ַהֽ ֵאֹז�ב ֶאת־ַהִּצֹּפ�  Wַל�ַעת ְוֶאת־ָהֽ
ים׃   ַחִּיֽ ִים ַהֽ ה ַע�ל ַהַּמ4 ר ַהְּׁשֻחָט� ה ְּבַדם� ַהִּצֹּפ� ַחָּי= ר ַהֽ ם ְוֵא�ת ׀ ַהִּצֹּפ� XָתWל א   ְוָטַב֨

  וממנו לומדים לטהרת המצורע דיון נרחב בטהרת צפרים נמצא בפסוק

ח ֶאתיד,נא:  מצרעויקרא   ֶאֶרז ְוֶאת- ֵעֽץ- ְוָלַק֣ ֹ֝ - ָה֠ ֵאז ר ַהַחּיָ֒ה ָה֨ ֹ֣ ַעת ְוֵא֘ת ַהִּצּפ ת׀ ְׁשִנ֣י ַהּתֹוַל֗    ב ְוֵא֣

יִם ַהַחִּי֑ים ְוִהָּז֥ה ֶאל ה ּוַבַּמ֖ ר ַהְּׁשחּוָט֔ ֹ֣ ם ְּבַד֙ם ַהִּצּפ ל אָֹת֗ ַבע ְּפָעִמֽים׃- ְוָטַב֣ יִת ֶׁש֥   ַהַּב֖

  
   כורכן בשירי לשון, ו)(סדר המלים לפי (יד,נא)כיצד הוא עושה נוטל ארז ואיזוב ושני תולעת  (ה) ]ספרא מצורע פרשה א פרק א[

�ה ָלֶכםZ ְלִציִצתY  טו,לט) שלחבמדבר (השוואה לפר' ציצת:  הענין על הענין, היינו כורך מחוט מין תבנית זרקא סגול, מלמדת הוספה מ ... ְוָהָי

�י הַ  יד,נא) מצ' 'וי( הציצת הארוך, על כל החוטים כולל החוט שכורך עמו. לכן אפשר כי תבנית זרקא סגול בכתוב ר ְׁשִנ ַעת ְוֵאתZ ַהִּצֹּפ� ּתֹוַל=
 Yפי שאין הזרקא סגול מטעים את -על- הענין על הענין, היינו כורך שני התולעת מתוך האגודה על האגודה ואףמין מלמדת הוספה מ ַהַחָּיה

  שני התולעת.

  

-ֶאת ' מצ' יד,ו)(ויומנין אם נשפך הדם תמות המשתלחת, מתה המשתלחת ישפך הדם תלמוד לומר  (ו) ]ספרא מצורע פרשה א פרק א[
ַחָּיה�  ר ַהֽ   .ַהִּצֹּפ�

ַחָּיה� -ֶאת (וי' מצ' יד,ו) ר ַהֽ ּה  ַהִּצֹּפ� ח ֹאָת� קטן מרמז ללמוד יותר -מוצע ללומר כי כאן מונח זקף ,קטן- מונח זקף מקף מהפך פשטא –ִיַּק�
ומנין אם נשפך הדם  (ו) ]ספרא מצורע פרשה א פרק א[מפעם אחת שני למודים. (פעם א) שני מצבים למיתת הצפור המשתלחת. 

ַחָּיה� -ֶאת (וי' מצ' יד,ו)תמות המשתלחת, מתה המשתלחת ישפך הדם תלמוד לומר  ר ַהֽ   .ַהִּצֹּפ�

ַחָּיה� -ֶאת (וי' מצ' יד,ו)(פעם ב)  ר ַהֽ בורר בין מצב רגיל שלא מקף  -ֶאתמרבה על הצפור החיה,  ֶאתמקף מהפך פשטא, מלת  – ַהִּצֹּפ�
אם נשפך הדם תמות המשתלחת, מתה המשתלחת - שובין מצב שקרתה תקלה ואין צפור לשלוח קרתה תקלה ויש צפור חיה לשלוח, 

ּה, המלה ישפך הדם ח - ש (וי' מצ' יד,ו)יתירה ללמד שאם אי אפשר לקיים המצוה באחת מן הזוג, השניה תדחה וצריך  ֹאָת� זוג חדש ִיַּק�

ּה (וי' מצ' יד,ו)קטן של - המרומז בטעם זקף   פרים בלקיחה השניה.בתפקיד של שתי צ ֹאָת�

  

ּה (וי' מצ' יד,ו)...  (ו) ח ֹאָת� ל- ְׁשִנ4י ַהּתֹוַל�ַעת ְוֶאת-ֵע4ץ ָהֶא1ֶרז ְוֶאת-ְוֶאתמלמד שהוא מפרישה לעצמה  ִיַּק� , מה תלמוד לומר ָהֵאֹז�ב ְוָטַב֨
םיכול הואיל ולא היתה עמהם בכלל אגודה לא תהא בכלל טבילה תלמוד לומר  ל אֹוָת8 ר ְוֵא�ת׀ ַהּצִ  ְוָטַב֨ ה ְּבַדם� ַהִּצֹּפ� ר ַהַחָּי= ֹּפ�

ה   , החזיר את הצפור לכלל טבילה. ַהְּׁשֻחָט�

  

ֵאֹז�ב ויקרא מצרע יד,ו:  ּה ְוֶאת־ֵע4ץ ָהֶא1ֶרז ְוֶאת־ְׁשִנ4י ַהּתWַל�ַעת ְוֶאת־ָהֽ ח ֹאָת� ַחָּיה� ִיַּק� ר ַהֽ  ֶאת־ַהִּצֹּפ�
ה ְּבַדם� ַהּצִ   ַחָּי= ר ַהֽ ם ְוֵא�ת ׀ ַהִּצֹּפ� XָתWל א ים׃ ְוָטַב֨ ַחִּיֽ ִים ַהֽ ה ַע�ל ַהַּמ4 ר ַהְּׁשֻחָט�   ֹּפ�
  

ּה ְוֶאת-ֶאת (וי' מצ' יד,ו) ח ֹאָת� ַחָּיה� ִיַּק� ר ַהֽ ארבעה פרטים נמנים ביחד, והם כעין ָהֵאֹז�ב -ְׁשִנ4י ַהּתֹוַל�ַעת ְוֶאת-ֵע4ץ ָהֶא1ֶרז ְוֶאת-ַהִּצֹּפ�

ל אֹופרט לפני כעין כלל לגבי ההטבלה המרומז בקדמא ואזלא של  םְוָטַב֨ םתלמוד לומר (משנה ו) -, כנאמר בָת8 ל אֹוָת8 החזיר ...  ְוָטַב֨
  את הצפור לכלל טבילה.

מרכא תביר מרכא טפחא, תבנית המלמדת על קבוצת פרטים הקשורים לענין אבל שונים  – ְׁשִנ4י ַהּתֹוַל�ַעת-ֵע4ץ ָהֶא1ֶרז ְוֶאת-ְוֶאתאבל 
ומקיף  אגודים ביחד ע"י שני תולעת היוצא מתוך האגודהולעת והאזוב בהלכותיהם לגבי הענין של אופן ההטבלה. עץ הארז, שני הת

ה(משנה ה), אבל יש מספר הבנות בקריאת - את שלושתם כנדרש ב ר ַהַחָּי= ם ְוֵא�ת׀ ַהִּצֹּפ� ל אֹוָת8   ְוָטַב֨

  (יד,נא)- ראה שילוב ב

  
, ובשער נזיר, בצפורי מצורעבצפורי מצורעבצפורי מצורעבצפורי מצורעהמקדש בערלה, בכלאי הכרם, בשור הנסקל, ובעגלה ערופה,  מתני'. ]ב,בבלי קידושין נו[

 - . מכרן, וקידש בדמיהן (כל אלו איסורי הנאה בגופן) אינה מקודשת -ופטר חמור, ובשר בחלב, וחולין שנשחטו בעזרה 
  מקודשת.

  ?(שאסורים בהנאה)צפורי מצורע מנלן  ]בבלי קידושין נז,א[

ולקבור הצפור ע"י כהן), ואילו המשולחת שנאסרה בהנאה  מבורר בגמרא, שהשחוטה נשארת אסורה בהנאה, (ויש לשפוך המים עם הדם,
טהר. ימשעת לקיחה (ריש לקיש) יש מפרשים שאסורה משעת שחיטת הצפור האחת ומותרת בהנאה אחרי טבילתה והזאה עמה על המ

  ורש"י פירש שלרבי יוחנן לא נאסרה כלל.

  
יקח זוג לשניה, והראשונה מותרת בהנאה; ואי  - ונמצאת טריפה  : שחטה(הקשה רבי יוחנן לריש לקיש) איתיביהאיתיביהאיתיביהאיתיביה] בבלי קידושין נז,א[

כגון  - : הכא במאי עסקינן (ר"ל לרבי יוחנן) מחיים אסורה, הראשונה אמאי מותרת בהנאה? א"ל(שהשחוטה כבר נאסרה מלקיחה) ס"ד 
  שנמצאת טריפה בבני מעיה, דלא חל עלה קדושה כלל. 

חטה שלא באזוב ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת, ר' יעקב אומר: הואיל והוקצה למצותה : ש(הקשה רבי יוחנן לריש לקיש) איתיביהאיתיביהאיתיביהאיתיביה
(כי חסר אפילו אחד מהשלושה מינים ארז, שני תולעת ואזוב אסורה, רבי שמעון אומר: הואיל ונשחטה שלא כמצותה  -(משעת השחיטה) 

 שמה שחיטה(רש"י למצותה) סבר: שחיטה שאינה ראויה קב) (ר' יעאלא מר  -; עד כאן לא פליגי (השחוטה בהנאה) מותרת –להזאה) 
ואין איסור הנאה מהצפור  –(טט  סבר: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה(ר' שמעון) , ומר איסור הנאה מהצפור השחוטה) –(לאסרה, טט 

היא האם שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה,  (רבי יוחנן: מכך שמחלוקת ר' יעקב ור' שמעוןמחיים לא מיתסרא!  -, דכולי עלמא מיהא השחוטה)
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(נקראים קיסרים  פסוק- סוף=  את֑נח, סֽלוק תמצית ההשערות:התשפ"ב;  –פה, התשס"א - טעמי המקרא והתורה שבעל שם:תהלים קי"ט,  –טוב טעם ודעת למדני (טטוד"ל) כי במצוותך האמנתי ב"ה 
 טפ֖חא מר֥כאשנוי משמעות, רבוי מתפשט;  – טר֖חא=  טפ֖חאמחלק, ממעט, לא ממש;  – ת֛בירמצרף;  – דר֧גא, רבוי; מא֥ריך=  מר֥כאמוציא מפשט;  – פשטא֙  מה֤פךרבוי;  – מו֣נחלהגביל;  –ותפקידם) 

קבוצה שההלכה חלה  -  טפ֖חא מר֥כא ת֛ביר קבוצה עם הלכה לא שוה לפרטיה; -  טפ֖חא ת֛ביר מר֥כאקבוצה עם הלכה שוה לפרטיה;  - טפ֖חא ת֛ביר דר֧גא קב' שעשויה לגדול, יתור לרבות, מכל מקום; –
 – ק֔טן-זקף; 1פשוט,  – פשטא֙  על הענין או גורע ממנו;מוסיף מהענין  – סגול֒  זרקא֘  סדור שנחלק, השלם והחלק נדרשים; – פסק ׀בד"כ בורר לימוד אחד מרב אפשרויות;  - מקףרק על חלק מפרטיה; 

סדר,  – קד֨מא ואז֝לאיוצא מהענין;  – גרש֞יי֞ם =  ֝גרש = אז֝לאסדר קדימות;  – קד֨מאהיקש; השלישיה: ( –פסוק  בחצי ק֔טן-זקף...  ק֔טן- זקף;...  4לפחות  – ר֗ביע מו֣נח; 4 – ר֗ביע; 3 – ג֕דול-זקף; 2
 – ֠תלשא=  ֠גדולה-תלישאדרוש בפסוק שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  – תרסא֩ =  קטנה֩ -תלישאדר' ישמעאל;  ופרט, רבוי מיעוט) דרוש בפסוק בכעין חלק מי"ג מידותמלמד ולמד, רמז לכלל 

 דרוש מהפסוק רעיון לנושא אחר בהלכה; – פ֡זרדרוש בפסוק ולפניו שעור, מחיצה, עקירה, שגגה = שכחה;  

לומדים שהם מסכימים שהצפור לא נאסרת מחיים והמחלוקת היא האם נאסרת משעת שחיטה שאינה ראויה)(אמר ר"ל לרבי יוחנן יש לי תמיכה כהתנא 
(אשם מצורע מכשיר,  מבפניםתנאי היא; דתנא דבי ר' ישמעאל: נאמר מכשיר ומכפר  במחלוקת תנאים שלומד לצפורי מצורע מעגלה ערופה)

 - , מה מכשיר ומכפר האמור בפנים (צפורי מצורע הם מכשיר, עגלה ערופה היא המכפרת) , ונאמר מכשיר ומכפר בחוץושאר קרבנות מכפרים)
לה (שכשם שעג עשה בו מכשיר כמכפר - , אף מכשיר ומכפר האמור בחוץ (לאשם יש כל ההלכות של שאר הקרבנות) עשה בו מכשיר כמכפר

  .ערופה (המכפר) אסורה בהנאה מחיים כך צפורי מצורע (מכשיר) אסורים בהנאה מחיים)

  

ה (וי' מצ' יד,ו) ר ַהַחָּי= ם ְוֵא�ת ַהִּצֹּפ� ל אֹוָת8 בקריאה ללא פסק משמע שהאגודה והצפור מוטבלים בבת אחת בתערובת דם ומים.  – ְוָטַב֨

  . ולכן יוסבר בצורה אחרת:וזה מקשה על הסבר זה ְוֵא�ת׀רק שהפסק נמצא אחרי מלת 

  

ה (וי' מצ' יד,ו) ר ַהַחָּי= ם ְוֵא�ת׀ ַהִּצֹּפ� ל אֹוָת8 הבקריאה עם פסק, כאשר הפסק בתפקיד להעביר ולהרכיב את התאור  – ְוָטַב֨ ר ַהַחָּי=  ַהִּצֹּפ�

ם ְוֵא�תאז מתקבל הלמוד בקריאה עם פסק   ְוֵא�ת׀על מלת  ל אֹוָת8 אינה אגודה עם המינים משמע שהצפור  הצפור החיה)= (׀  ְוָטַב֨
  ומוטבלים בבת אחת בתערובת דם ומים., האחרים

ה׀  (וי' מצ' יד,ו) ר ַהְּׁשֻחָט� ה ְּבַדם� ַהִּצֹּפ� ַחָּי= ר ַהֽ שחטה שלא באזוב  ]בבלי קידושין נז,א[טעם פסק בראש, מלמד את הדרשה  – ַהִּצֹּפ�

ה ׀ נים של מכשירי ההזאה חסר אין טעם לטבול , אפילו אם רק אחד מהשלושה מי ושלא בעץ ארז ושלא בשני תולעת ַחָּי= ר ַהֽ ַהִּצֹּפ�
ה ר ַהְּׁשֻחָט� , לדעת כולם לא יצאו ידי הזאה. בנוסף שלא בנוגע לתהליך טהרת המצורע (א) לר' יעקב שחיטה שאינה ְּבַדם� ַהִּצֹּפ�

חיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, הצפור ראויה שמה שחיטה, הצפור השחוטה אסורה בהנאה כי נאסרה מחיים. (ב) לר' שמעון ש
  השחוטה מותרת בהנאה כי לא נאסרה מחיים.

    
דרך  ), וכן(במצורע דלבעוף  םהשחוטה ולא המלוקה והלא דין הוא, הואיל ודרך הכשירו בפני (ז)[ספרא מצורע פרשה א פרק א] 

מה דרך הכשירו בפנים במליקה אף דרך הכשירו בחוץ , )בתחילת תהליך ההיטהרות לכל מצורע, אז אולי תלמד( הכשירו בחוץ בעוף
ה  (וי' מצ' יד,ו)במליקה, תלמוד לומר  יםולא המלוקה, ַהְּׁשֻחָט� ַחִּיֽ ִים ַהֽ ה ַע�ל ַהַּמ4 ר ַהְּׁשֻחָט�   .אין כלי חרס על מים חיים ַהִּצֹּפ�

  

ה ַחָּי= ר ַהֽ   מונח לגרמיה מונח רביע – ְוֵא�ת ׀ ַהִּצֹּפ�

ר ה ְוֵא�ת ׀ ַהִּצֹּפ� ר ַהְּׁשֻחָט� ה ְּבַדם� ַהִּצֹּפ� ַחָּי=   קטן כעין סתום שלא בא לסתום אלא לפרש (ראה להלן)- רביע ... זקף – ַהֽ

ה ר ַהְּׁשֻחָט� הקטן, -פשטא מונח זקף – ְּבַדם� ַהִּצֹּפ�   קטן בתפקיד שתי דרשות- זקף – ַהְּׁשֻחָט�

(הקשה רבי יוחנן  איתיביהאיתיביהאיתיביהאיתיביה ]בבלי קידושין נז,א[ת וישחט שוב. בשחיטת טרפה לא נעשתה מצוה, לכן יביא צפור אחת אחר (א)דרשה 

כגון שנמצאת טריפה בבני  -: הכא במאי עסקינן (ר"ל לרבי יוחנן) א"ל... יקח זוג לשניה,  - : שחטה ונמצאת טריפה לריש לקיש)
למדנו לא צריך להביא זוג אם השחוטה נמצאת טרפה נסתרת יביא צפור שניה וישחט. (אגב כך מעיה, דלא חל עלה קדושה כלל. 

  )]רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ט[צפרים, השחוטה הראשונה לא נעשה בה מצוה והיא מותרת בהנאה 

 

דרשה (ב) שחיטת צפור בהעדר אפילו אחד מהשלושה מינים אזוב, עץ ארז, שני תולעת היא שחיטה שאינה ראויה, לכן יביא המין 
  .]ל' טו"צ פי"א ה"זרמב"ם ה[החסר וצפור אחת אחרת וישחט שוב 

  

ר מונח, מצב ספק, השחיטה עצמה תקינה, אבל מצוותה לגבי המטהר לא נעשתה, כי חסר ענין צדדי (כאן חסר אחד מהמינין  – ַהִּצֹּפ�
 אזוב, עץ ארז, שני תולעת)

, )הנאה מהצפור השחוטהאיסור  –ה, טט רסא(ל שמה שחיטהרש"י למצותה) (סבר: שחיטה שאינה ראויה (ר' יעקב) מר במצב זה מחלוקת 
  )(הצפור השחוטה מותרת בהנאה סבר: שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה(ר' שמעון) ומר 

  

  : הערות נוספות

  מחלוקת האם השחוטה נאסרת מלקיחה או משחיטה; (לריש לקיש השחוטה מלקיחה, לרבי יוחנן משחיטה).(א) 

מלקיחה וניתרת בשלוח, לרבי יוחנן לפי' רש"י לא נאסרת כלל, מחלוקת האם המשולחת נאסרת? (לריש לקיש המשולחת (ב) 
  ולתוספות נאסרת משחיטה עד שלוח,ובשלוח ניתרת).

   ]בבלי חולין פב,א[- (ג) הסוגיה נמצאת גם ב

  השחיטה הלא ראויה כאן שמה שחיטה והצפור השחוטה אסורה בהנאה. ]רמב"ם הל' טו"צ פי"א ה"ז[(ד) 

  

ט ֶאת ... (וי' מצ' יד,ה). פי' משום דכתיב לעיל חייםחייםחייםחיים    כלי חרס על מיםכלי חרס על מיםכלי חרס על מיםכלי חרס על מים    ןןןןאיאיאיאי ]הח"ח[ ֹור ָהֶאָח�ת ֶאל-ְוָׁשַח� ֶרׂש ַעל- ְּכִלי-ַהִּצּפ� ים-ֶח� ִים ַחִּיֽ  :ַמ4
מהאי קרא הו"א שישחט את הצפור לכלי חרס ואותו הכלי חרס יעמידנו על מים חיים ואין כאן תערובת דם ומים כלל משו"ה כתב 

ר ְּבַדם� הַ רחמנא האי קרא אחרינא  ה ִּצֹּפ� יםַהְּׁשֻחָט� ַחִּיֽ ִים ַהֽ   .ולא כלי חרס על מים חיים דבעינן לערבן דוקא ַע�ל ַהַּמ4

ים ַחִּיֽ ִים ַהֽ ה ַע�ל ַהַּמ4 ר ַהְּׁשֻחָט�   .אין כלי חרס על מים חיים ַהִּצֹּפ�

) ודם השחיטה יכנס לכלי ריק, חרש על מים חיים (מעיין או כלי שבו מים חיים-טפחא בתפקיד שנוי משמעות, שלא יעמיד כלי – ַע�ל
  חרש ותווצר תערובת.- המים החיים שנשאבו לתוך כלי מעלשיש בזה מראית עין של ע"ז, אלא ישחוט 

  

ַעת׃ פ ז:יד,נ ורעמצ קראוי ת ַהָּצָרֽ 4ֹאת ּתֹוַר� ר ז �א ּוְבי�ֹום ַהָּטֹה ת ְּבי4ֹום ַהָּטֵמ� Uְלהֹוֹר  

ש נגעים אע"פ שי בדיקתם אותם דבריםחלים על מהיותם נמנים ביחד ווי' יג, יד) נו) מונים כל הנגעים שבפרקים ( –פסוקים (וי' מצ' יד נד 
ת )וי' מצ' יד,נז(וטעם מלת  בהם זה לא נאמר במפורש. Uמלמד שלוש דרשות,  ז פרק ה] (יו)ספרא מצורע פרשה [גדול, ע"פ - זקף – ְלהֹוֹר

ביום הוא מטמא וביום הוא (הכהן)מלמד שנו); (ב)  –מצ' יד נד (וי' -נמנים בה(א) היתור מלמד כי הכהן חייב להיות בקי בכל הנגעים 
מלמד שאינו רואה את הנגעים עד שיורנו (ג)  ;)פ שיש נגעים בהם זה לא נאמר במפורש כי לומדים זאת מהיותם נמנים ביחד(אע" מטהר

   רבו.

  


