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 ח"התשע ניסן                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                 כפרה-מחוסרי

     (ים של הרב יאיר קהאן)על פי שיעור תזריע מצורעת ופרשל
 
 נ"ז: -ויקרא י"ד, נ"ד .1

הבגד  "זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק: ולצרעת
ולבית: ולשאת ולספחת ולבהרת: להורות ביום הטמא 

 וביום הטהור זאת תורת הצרעת" 
 מ"ה: -ויקרא י"א, מ"ד .2

להיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי -"כי אני ה' א
קדוש אני ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש 
על הארץ: כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות 

 ם קדושים כי קדוש אני" להים והיית-לכם לא
 ט"ו, ל"א: ויקרא  .3

"והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו 
 בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם" 

 : ע"א כריתות ח .4
"ארבעה מחוסרי כפרה... ואלו הן מחוסרי כפרה: הזב, 

  והזבה, והיולדת, והמצורע" 
 ויקרא י"ג, ו':  .5

ה כהה הנגע "וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית והנ
ולא פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת הוא וכבס 

   בגדיו וטהר" 
 ויקרא י"ד, ח':  .6

 ואחר יבוא אל המחנה..."וטהר "ורחץ במים 
  ""...וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים

 : וב' הלכות טומאת צרעת י"א, א'רמב"ם  .7
מלטמא בביאה  ויטהר"ואחר כך מכבס בגדיו וטובל 

  " ומלטמא משכב ומושב
מטמא  עדיין הוא אב הטומאה"כל שבעת הימים האלו 

 אדם וכלים במגע לא במשא" 
 ט': י"ד, ויקרא  .8

"והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת 
זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו 

   " וטהרורחץ את בשרו במים 
 : י"ד כ'ויקרא  .9

חה המזבחה וכפר "והעלה הכהן את העולה ואת המנ
   "וטהרעליו הכהן 

 ז': -י"ב, ו' ויקרא .10
ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו "

לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אוהל מועד אל 
ממקור  וטהרההכהן: והקריבו לפני ה' וכפר עליה 

   דמיה" 
 משנה ברכות א', א':  .11

ים משעה שהכהנ -"מאימתי קורין את שמע בערבין 
  נכנסים לאכול בתרומתן" 

 י"ח:-ויקרא י"ד, י"ד .12
"ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אוזן 
המטהר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו 
הימנית: ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן 
השמאלית: וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן 

באצבעו שבע אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן 
פעמים לפני ה': ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על 
תנוך אוזן המטהר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן 
רגלו הימנית על דם האשם: והנותר בשמן אשר על כף 

 הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני ה' " 
 כ"ד:-ח', כ"ג ויקרא .13

וך אוזן אהרן "וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנ
הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית: 
ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם 
הימנית ועל בוהן ידם הימנית ועל בוהן רגלם הימנית 

   ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב" 
 ג': -ויקרא ט"ז, א' .14

ם "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבת
לפני ה' וימותו. ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך 
ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרוכת אל פני 
הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על 
הכפורת. בזאת יבוא אהרן אל הקדש בפר בן בקר 

 לחטאת ואיל לעולה" 
 כ"ו; מ"ג: -ויקרא י"א, כ"ד .15

מא עד הערב וכל "ולאלה תטמאו כל הנוגע בנבלתם יט
הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב. לכל 
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הבהמה אשר היא מפרסת פרסה ושסע איננה שוסעת 
וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנוגע בהם 
יטמא... אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ 

  ולא תטמאו בהם ונטֵמתם בם" 
 הרמב"ן, הקדמה לספר ויקרא:  .16

זכיר המאכלים האסורים בעבור "ונגרר אחר זה לה
שהם מטמאים, והאוכל או הנוגע בהם בכל קודש לא 

  יגע ואל המקדש לא יבא"
 י': -שמואל ב' ו', ו' .17

לוהים -"ויבואו עד גורן נכון וישלח עוזא אל ארון הא
ויאחז בו כי שמטו הבקר: ויחר אף ה' בעוזא ויכהו שם 

. לוהים..-לוהים על השל וימות שם עם ארון הא-הא
ולא אבה דוד להסיר אליו את ארון ה' על עיר דוד ויטהו 

  דוד בית עובד אדום הגתי" 
 ה': -ד'מואל ב' ו' ש .18

להים -"וישאוהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון הא
משחקים ואחיֹו הולך לפני הארון: ודוד וכל בית ישראל 

בכל עצי ברושים ובכנורות ובנבלים ובתופים  לפני ה'
   ובמנענעים ובצלצלים" 

 : די"-י"ב 'מואל ב' וש .19
להים מבית עובד אדום עיר -"וילך דוד ויעל את ארון הא

דוד בשמחה: ויהי כי צעדו נושאי ארון ה' ששה צעדים 
 "  "ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה'.. ויזבח שור ומִריא" 

 י"ג: -"אדברי הימים א' ט"ו, י .20
"ויקרא דויד לצדוק ולאביתר הכוהנים וללוים לאוריאל 
עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב. ויאמר להם אתם 
ראשי האבות ללוים התקדשו אתם ואחיכם והעליתם 

להי ישראל אל הכינותי לו. כי -את ארון ה' א
להינו בנו כי לא -למבראשונה לא אתם פרץ ה' א

 דרשנוהו כמשפט" 
 א ע"ב: כתובות קי .21

לוהיכם חיים כולכם היום' וכי -" 'ואתם הדבקים בה' א
לוהיך אש -אפשר לדבוקי בשכינה? והכתיב 'כי ה' א

   אוכלה' " 
 : סוטה לה ע"א .22

"מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה זמירות, 
שנאמר 'זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי'. אמר לו 

הן 'התעיף עיניך הקדוש ברוך הוא: דברי תורה שכתוב ב
בו ואיננו' אתה קורא אותן זמירות? הריני מכשילך 
בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו, דכתיב 
'ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש' וגו', ואיהו אתייה 

  בעגלתא ]והוא הביא את הארון בעגלה[" 
 י': -שמות כ"ד, ט' .23

קני ישראל: "ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מז
להי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת -ויראו את א

  הספיר וכעצם השמים לטוהר" 
 

 רש"י שם: .24
 "היו מסתכלין בו בלב גס מתוך אכילה ושתיה" 

 ויקרא רבה כ', י':  .25
" 'ואל אצילי בני ישראל ]לא שלח ידו[' אמר רבי פנחס 
מכאן שהיו ראויין להשלחת יד... מלמד שזנו עיניהם מן 

להים' כאדם שמביט בחבירו -ויחזו את הא'ה השכינ
מתוך מאכל ומשתה... אמר רבי תנחומא מלמד שפרעו 
את ראשיהן וגיסו לבם וזנו עיניהם מן השכינה... 

אמר רבי מאיר וכי במדבר סיני מתו  –'במדבר סיני' 
אלא מלמד שמהר סיני נטלו איפופסין ]גזר דין[ שלהם 

ורגן עכשיו הריני כך אמר הקב"ה אם אני ה... למיתה. 
מערבב שמחת בתי, למחר שמחתי באה. בתי זו התורה, 
הדא הוא דכתיב ]זה הוא שכתוב[ 'ביום חתונתו וביום 

זה הר סיני 'וביום שמחת  –שמחת לבו' 'ביום חתונתו' 
  זה אוהל מועד"  –לבו' 

 ויקרא רבה כ', י':  .26
"ר' לוי אמר שחצים היו הרבה נשים היו יושבות עגונות 

נות להם מה היו אומרים אחי אבינו מלך אחי ממתי
אמנו נשיא אבינו כהן גדול ואנו שני סגני כהונה אי זו 

  אשה הוגנת לנו"
"מלמד שהיו משה ואהרן הולכין תחלה ונדב ואביהוא 
מהלכין אחריהן וכל ישראל אחריהן ואומרים מתי ב' 

  זקנים הללו מתים ואנו נוהגין שררה על הציבור"
בני אהרן אלא על ידי שהורו הלכה לפני "לא מתו שני 

   משה רבן"
 הנצי"ב ויקרא:  .27

"שנכנסו מאש התלהבות של אהבת ה', ואמרה תורה 
דאף על גב דאהבת ה' יקרה היא בעיני ה', אבל לא בזה 

   הדרך אשר לא צוה"
 ויקרא ט"ו, ל"א: .28

"והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו 
   תוכם"ב בטומאתם בטמאם את משכני אשר

 ספורנו שמות ל', א':  .29
"ולא הוזכר זה המזבח עם שאר הכלים בפרשת תרומה, 

ל יתברך בתוכנו, כמו -כי לא היתה הכונה בו להשכין הא
שהיה הענין בשאר הכלים, כאמרו 'ושכנתי בתוכם ככל 
אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל 

דו בבית, כענין כליו', גם לא היה ענינו להוריד מראה כבו
מעשה הקרבנות, כאמרו 'ונועדתי שמה לבני ישראל', 
וכן העיד משה רבינו באמרו 'זה הדבר אשר צוה ה' 

'. אבל היה ענין זה המזבח  תעשו וירא אליכם כבוד ה'
ל יתברך אחרי בואו לקבל ברצון עבודת -לכבד את הא

עמו בקרבנות הבקר והערב, ולשחר פניו במנחת קטרת, 
 הבו לה' כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו' על דרך '


