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 ז'התשע ניסן                                      בס"ד 

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

         סדר ומבנה בפרשיות העוסקות בטומאה ובטהרה
  (אלחנן סמט)על פי שיעור של הרב  מצורע-פרשיות תזריעל

 
  : ויקרא רבה פרשה יד, א .1

"כשם שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף, כך תורתו 
אחר  מצורע(-ההוראות הנוגעות לגופו בפרשות תזריע -)

בהמה חיה ועוף. הדא הוא דכתיב: 'זאת תורת הבהמה' 
 )י"א, מו(, ואחר כך: 'אשה כי תזריע' )י"ב, א("

 : מסכת גיטין ס ע"א וע"ב .2
שמונה פרשות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, אלו הן... 

 האחרונה מהשמונה(. -ופרשת פרה אדומה )
 : ספרי נשא מד .3

ניסן( נשרפה  בחודש -בראש חודש הוקם המשכן, בשני )
 פרה.

 כ(:-קהלת )ג יט .4
ְקֶרה ַהְבֵהָמה  ְקֶרה ְבֵני ָהָאָדם ּומִּ י מִּ ְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם,  –כִּ ּומִּ

 ְכמֹות ֶזה ֵכן מֹות זה
ן ֶהָעָפר ְוַהכֹּל ָשב ֶאל  ַהכֹּל הֹוֵלְך ֶאל ָמקֹום ֶאָחד, ַהכֹּל ָהָיה מִּ

 ֶהָעָפר.
 :הרב אלחנן סמט .5

באכזריות כה רבה את דווקא מפני שהמוות מטשטש 
גופו המת  –ההבדל בין אדם לבהמה, ודווקא משום שזה 

גופה המת מטמא, רצתה התורה למנוע את  –מטמא, וזו 
הרצף המדכא בין פרשת הטומאה של נבלות בעלי חיים 
לפרשת טומאת המת האנושי. 'כבוד המת' הוא המחייב 
כי הקורא לא יעבור מטומאת נבלתם של שרצים וטומאת 

תן של בהמות שמתו כדרכן, אל טומאת גווייתו של נבל
האדם שמת באוהל. על כן קטעה התורה את הרצף הזה, 
 ודחתה את דיני טומאת המת למקום רחוק, בחומש אחר.

  יולדת )ויקרא י"ב, ז( .6
ֹּאת ּתֹוַרת ַהיֶֹּלֶדת ַלָזָכר אֹו ַלְנֵקָבה.  ז

 נז(-צרעת )ויקרא י"ד, נד .7
ֹּאת ַהּתֹוָרה ְלָכל נֶ    ַגע ַהָצַרַעת ...ז

ֹּאת ּתֹוַרת  ְלהֹורֹּת ְביֹום ַהָטֵמא ּוְביֹום ַהָטהֹּר ז
 ַהָצָרַעת.

 לג(-זב וזבה נדה ובעל קרי )ויקרא ט"ו, לב .8
ְכַבת ֶזַרע... ֶמנּו שִּ ֹּאת ּתֹוַרת ַהָזב ַוֲאֶשר ֵּתֵצא מִּ  ז

ָדָתּה ְוַהָזב ֶאת זֹובֹו ַלָזָכר   ְוַלְנֵקָבה ...ְוַהָדָוה ְבנִּ
 מז:-ויקרא י"א, מו .9

ם  ֹּאת ּתֹוַרת ַהְבֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹּל ֶנֶפש ַהַחָיה ָהרֶֹּמֶשת ַבָמיִּ ז
יל ֵבין ַהָטֵמא ּוֵבין  ּוְלָכל ֶנֶפש ַהשֶֹּרֶצת ַעל ָהָאֶרץ. ְלַהְבדִּ

ֹּא   ֵתָאֵכל.ַהָטהֹּר ּוֵבין ַהַחָיה ַהֶנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָיה ֲאֶשר ל
 הרב הופמן בפירושו לספר ויקרא )עמ' רמט(:  .10

שבהן הטומאה נובעת  -"החמורה שבטומאות אלו )
מתופעות בגופו של האדם( היא טומאת הצרעת. ולכאורה 
הייתה צריכה השורה של הטומאות להתחיל בטומאה 

 . זאת!"
 ה:-ויקרא י"ב ב .11

יַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה שִּ  י ַתְזרִּ ָשה כִּ ַדת אִּ יֵמי נִּ ים כִּ ְבַעת ָימִּ
ָדָתּה ם ְכנִּ ם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְשֻבַעיִּ ְטָמא. ... ְואִּ  .ְדֹוָתּה ּתִּ

 י"ד(-מבנה פרשת הצרעת )פרקים י"ג .12
מד: סוגי הצרעת על פי מראה הנגע ועל פי מקומו -י"ג, א

 בגוף, והליכי הסגרה והליכי טיהור או החלט
 דיני המצורע בימי טומאתו מו:-מה 
 דיני צרעת הבגד נט:-מז 

טיהור המצורע שנרפא המאפשר את ט: הליך -י"ד, א
 שובו למחנה

 לב: קרבנות המיטהר מצרעתו ביום השמיני לטהרתו-י 
 נג: דיני צרעת הבית-לג 
 נז: חתימת כל דיני הצרעת-נד 

 י"ג, נט: ויקרא  .13
ים... ְלַטֲהרֹו  ְשּתִּ ֹּאת ּתֹוַרת ֶנַגע ָצַרַעת ֶבֶגד ַהֶצֶמר אֹו ַהפִּ "ז

  אֹו ְלַטְמאֹו".
 רנד: -הופמן בפירושו לפרשתנו עמ' רנגרד"צ  .14

"לכאורה היה צריך להקדים את... נגעי הבתים... 
לטהרת המצורע, שהרי היה הגיוני לדבר קודם כול על 
חוקי הטומאה עצמה, ואחר כך על אופן הטהרה, כמו 
שבאמת חוקי צרעת הבגד קודמים לחוקי הטהרה. אפשר 

ם אחרי שהטעם לכך הוא, שצרעת הבתים דורשת לפעמי
הריפוי טהרה בצורה דומה לטהרת צרעת האדם. לתורת 

נג(, לא היה דרוש -טהרת נגע הבית, שהיא קצרה )מח
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סעיף מיוחד, ולכן היה יאה לאחד אותה עם חוקי 
של הבית( לפסקה אחת. ומכיוון שמצד אחר  -הטומאה )

אי אפשר היה להקדים את טהרת הבתים לטהרת האדם, 
 -נים האחרונים האלה )היה צורך להקדים את הדי

 טהרת האדם( לתורת טומאת הבתים"
 לד:-ויקרא י"ד לג .15

י ָתבֹּאּו ֶאל ֶאֶרץ ְכַנַען  ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶֹּשה ְוֶאל ַאֲהרֹּן ֵלאמֹּר: כִּ
י ֶנַגע ָצַרַעת ְבֵבית ֶאֶרץ  י נֵֹּתן ָלֶכם ַלֲאֻחָזה ְוָנַתּתִּ ֲאֶשר ֲאנִּ

 ֲאֻחַזְתֶכם.
 וצאות מן הגוף  )פרק ט"ו(מבנה פרשת הטומאות הי .16

 טומאות האיש:
 טו(-יב( והליך טהרתו )יג-טו    טומאת הזב )ב-א. ב

 יח  טומאת אשר תצא ממנו שכבת זרע-ב. טז
 טומאות האשה:

 כד   טומאת הנידה-ג. יט
 ל(-כז( והליך טהרתה )כח-טומאת הזבה )כה :ל-ד. כה

 השוואת פרשות הזב והזבה: .17
 זבה זב
ְשָכב ֲאֶשר ָכל  ד ַהמִּ

ְשַכב ָעָליו ַהָזב   –יִּ
ְטָמא  יִּ

 
י ֲאֶשר  ְוָכל ַהְכלִּ

ְטָמא. –ֵיֵשב ָעָליו   יִּ

ְשָכב ֲאֶשר  כו ָכל ַהמִּ
ְשַכב  ְשַכב ָעָליו... ְכמִּ ּתִּ

ְהֶיה ָלּה ָדָתּה יִּ  נִּ
י ֲאֶשר ֵּתֵשב  ְוָכל ַהְכלִּ

ְהֶיה...  ָעָליו ָטֵמא יִּ

יש ֲאשֶ  ה ַגע ְואִּ ר יִּ
ְשָכבֹו  ְיַכֵבס  –ְבמִּ

 ְבָגָדיו
ם ְוָטֵמא  ְוָרַחץ ַבַמיִּ

 ַעד ָהָעֶרב.

ְטָמא  –ְוָכל ַהנֹוֵגַע ָבם  כז יִּ
ֶבס ְבָגָדיו  ְוכִּ

ם ְוָטֵמא ַעד  ְוָרַחץ ַבַמיִּ
 ָהָעֶרב.

ְטַהר ַהָזב  יג י יִּ ְוכִּ
זֹובֹו   מִּ

ְבַעת  ְוָסַפר לֹו שִּ
ים ְלָטֳהָרתֹו   ...ָימִּ

זֹוָבּה כח ם ָטֲהָרה מִּ  ְואִּ
ְבַעת  ְוָסְפָרה ָלּה שִּ

ְטָהר. ים ְוַאַחר ּתִּ  ָימִּ

י  יד ינִּ ּוַביֹום ַהְשמִּ
ַקח לֹו  יִּ

ים אֹו ְשֵני  ְשֵּתי תֹּרִּ
 ְבֵני יֹוָנה

ְפֵני ה' ֶאל  ּוָבא לִּ
ֶפַתח אֶֹּהל מֹוֵעד 

 ּוְנָתָנם ֶאל ַהכֵֹּהן.

י  כט ינִּ ַקח ּוַביֹום ַהְשמִּ ּתִּ
 ָלּה

ים אֹו ְשֵני ְבֵני  ְשֵּתי תֹּרִּ
 יֹוָנה

יָאה אֹוָתם ֶאל  ְוֵהבִּ
ֶהל  ַהכֵֹּהן ֶאל ֶפַתח אֹּ

 מֹוֵעד.
ְוָעָשה אָֹּתם ַהכֵֹּהן  טו

ֶאָחד ַחָטאת 
 ְוָהֶאָחד עָֹּלה

ֶפר ָעָליו ַהכֵֹּהן  ְוכִּ
זֹובֹו. ְפֵני ה' מִּ  לִּ

ְוָעָשה ַהכֵֹּהן ֶאת ָהֶאָחד  ל
ֶאת ָהֶאָחד ַחָטאת וְ 

 עָֹּלה 
ְפֵני  ֶפר ָעֶליָה ַהכֵֹּהן לִּ ְוכִּ

זֹוב ֻטְמָאָתּה  ה' מִּ
 

 


