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  י פרשת תזריע"רש
  פרק יב

 כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה ,שמלאי'  אמר ר- אשה כי תזריע ) ב(
  :1 כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף,בראשיתא

  :2 אמו טמאה לידה, שנמחה ונעשה כעין זרע, מחויו ילדתו לרבות שאפיל-כי תזריע 
 ואפילו נפתח , מטמאה בטומאת לידה, כסדר כל טומאה האמורה בנדה- כימי נדת דותה תטמא 

  :3הקבר בלא דם
 שאין אשה רואה דם שלא תחלה , לשון אחר לשון מדוה וחולי.א לשון דבר הזבה מגופה-דותה 

  :בראשה ואבריה כבדין עליה
 וישב באלוני ממרא ,ותשבו בקדש) דברים א מו( כמו , אין תשב אלא לשון עכבה-שב ת) ד(

  :ג)בראשית יג יח(
 והוא שם דבר כמו טוהר ,א" בדמי טהרה לא מפיק ה,4 אף על פי שרואהו דם טהורה-בדמי טהרה 

  : ימי טוהר שלה,א"ימי טהרה מפיק ה
 ואין שמשה , שטבלה לסוף שבעה,ם ארוך לפי שזו טבולת יו,5 לרבות את התרומה-' בכל קדש וגו

  :ד שלמחר תביא את כפרת טהרתה,מעריב לטהרה עד שקיעת החמה של יום ארבעים
  :6)עה א( כמו ששנויה ביבמות  אזהרה לאוכל-לא תגע 

 שנאמר , זה חטאת, ואי זה הוא, למדך שאין מעכבה לאכול בקדשים אלא אחד מהם-והקריבו ) ז(
  :7 בו הטהרה תלוייהמי שהוא בא לכפר ,וכפר עליה הכהן וטהרה

  :) רמז תקמח-  פרק יב -ילקוט שמעוני ויקרא  ( קרוייה טמאה מכלל שעד כאן-וטהרה 
 אבל הקרבת חטאת קודם , לא הקדימה הכתוב אלא למקראה-אחד לעלה ואחד לחטאת ) ח(

  :8)זבחים צ א( כך שנינו בזבחים בפרק כל התדיר ,לעולה
                                            

 
בהמה חיה ועוף כך תורתו אחר ר שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר " א)א' ד סי"פי(ר "ויק' עי 1

 :כ אשה כי תזריע"ד זאת תורת הבהמה ואח"בהמה חיה ועוף הה
 בן ששה בן חמשה עהבן שמונה בן שב. אין לי אלא בן תשעה) תזריע פרשת נגעים א ו( ספרא ' עי2

אי וילדה אין לי אלא הוולד מנין המפלת סנדל או שיליה . מנין תלמוד לומר וילדה זכר כל שתלד
 :יר מרוקם והיוצא מחותך תלמוד לומר כי תזריע וילדה כל זרע שתלדושפ
ל כימי נדתה מה ימי " יכול בין סמוכין בין מפוזרים ת)ויקרא פרק יב המשך רמז תקמז(ילקוט ' עי 3

כימי נדת דותה תטמא כימי נדתה כך ימי לידתה מה ימי נדתה , נדתה סמוכין אף ימי לידתה סמוכין
עולה ' ין ספירת שבעה עולה לה אף ימי לידתה אין ראוים לזיבה ואין ספירת זאין ראוים לזיבה וא

דותה תטמא לרבות את היולדת , דותה תטמא לרבות את הלילות, דותה תטמא לרבות את בועלה, הןב
 :בזוב שצריכה שתשב שבעה נקיים

 :פ שהיא רואה" טהרה אעבדמי, ספרא תזריע א ז' עי 4
ל ואל המקדש לא תבוא מה מקדש "כל קדש לא תגע יכול אף למעשר ת ב)א ח(תזריע (ספרא ' עי 5

אי מה מקדש הנכנס לו בטומאה . שיש בו נטילת נשמה אף קודש שיש בו נטילת נשמה יצא המעשר
אי מה .  תרומהבותל בכל קודש לר"ענוש כרת אף קדש האוכלו בטומאה ענוש כרת יצתה תרומה ת

עד מלאת . ל ואל המקדש לא תבא" ומנין שלא בנגיעה תקודש משמע נגיעה אף מקדש משמע נגיעה
 :ימי טהרה לרבות יולדת נקבה

נ חמירא נגיעה דתרומה מנגיעה דמעשר ואיבעית אימא נגיעה " הדמעשר, א"יבמות עה ע' עי 6
ל בכל קדש לא תגע ואל "דתרומה מהכא נפקא בכל קדש לא תגע אזהרה לאוכל או אינו אלא לנוגע ת

יש קדש למקדש מה מקדש דבר שיש בו נטילת נשמה אף קדש דבר שיש בו המקדש לא תבא מק
  :  נטילת נשמה ליכא והאי דאפקיה בלשון נגיעה הכי קאמר נגיעה כאכילהגיעהנטילת נשמה ובנ

ל ואל המקדש לא תבוא מה מקדש "בכל קדש לא תגע יכול אף למעשר ת) חתזריע א (ספרא ' עי
אי מה מקדש הנכנס לו בטומאה .  נטילת נשמה יצא המעשרשיש בו נטילת נשמה אף קודש שיש בו

אי מה . ל בכל קודש לרבות תרומה"ענוש כרת אף קדש האוכלו בטומאה ענוש כרת יצתה תרומה ת
עד מלאת . ל ואל המקדש לא תבא" משמע נגיעה אף מקדש משמע נגיעה ומנין שלא בנגיעה תשקוד

 :ימי טהרה לרבות יולדת נקבה
 והקריבו מה תלמוד לומר לפי שהיא טעונה שנים יכול יהיו שנים מעכבים )ג ה(ע ספרא תזרי' עי 7

איני יודע אם חטאת אם עולה . אותה תלמוד לומר והקריבו אחד מעכבה ואין שנים מעכבים אותה
 : כשהוא אומר וכפר מה מצינו בכל מקום כפרה בחטאת אף כאן כפרה בחטאת

ד לחטאת כל מקום שנתחלפה חטאת הקדים חטאת  אחד לעולה ואח)ד ג(ספרא תזריע ' עי 8
כל מקום שהיא באה על חטא הקדים חטאת . לעולה וכאן שנתחלפה עולה הקדים עולה לחטאת

 הקדים תכל מקום ששנים באים תחת חטא. לעולה כאן שאינה באה על חטא הקדים עולה לחטאת
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  פרק יג
  :ה ולבנות זו מזו, שמות נגעים הם-'  וגושאת או ספחת) ב(

  :בהיר הוא בשחקים) איוב לז כא( וכן ,]כתם[ז "א בלע" טיי,ו חברבורות–בהרת 
  :9 גזירת הכתוב היא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן- ' אל אהרן וגו

  :ז ומעוט שער שנים,10 מתחלה שחור והפך ללבן בתוך הנגע-ושער בנגע הפך לבן ) ג(
  :11 כל מראה לבן עמוק הוא כמראה חמה עמוקה מן הצל-מק מעור בשרו ע

  :ח ששער לבן סימן טומאה הוא גזירת הכתוב, יאמר לו טמא אתה-וטמא אתו 
  : לא ידעתי פירושו- ועמק אין מראה ) ד(

  :12 ולא יראה עד סוף השבוע ויוכיחו סימנים עליו, יסגירנו בבית אחד- והסגיר 
  :בשיעורו הראשון ו במראהו-בעיניו ) ה(

  :ט טמא מוחלט הא אם פשה בשבוע ראשון-  והסגירו שנית
  :13 הא אם עמד במראיתות או פשה טמא, הוכהה מראיתו-כהה ) ו(

  : שם נגע טהור-מספחת 
  :י הואיל ונזקק להסגר נקרא טמא וצריך טבילה-וכבס בגדיו וטהר 

גלחת ולקרבן האמור בפרשת זאת  ומשטמאו הרי הוא מוחלט וזקוק לצפרים ולת- וטמאו הכהן ) ח(
  :14תהיה

  : הזאת המספחת-צרעת הוא 
  : לשון נקבה- צרעת 

  : זכר לשון-נגע 
 אף הוא סימן , שנהפך מקצת הלובן שבתוך השאת למראה בשר,]רפוי[ז "ט בלע" שינמינ-ומחית ) י(

 אף , ואף על פי שלא נאמרה מחיה אלא בשאת, ומחיה בלא שער לבן, שער לבן בלא מחיה,טומאה
  :יאבכל המראות ותולדותיהן הוא סימן טומאה

 ותחתיה , וחבורה זו נראית בריאה מלמעלה, מכה ישנה היא תחת המחיה-צרעת נושנת הוא ) יא(
  :15 שלא תאמר הואיל ועלתה מחיהו אטהרנה,מלאה לחה

                                                                                                                                  
 

 אחר מה תלמוד לומר דבר. חטאת לעולה כאן שאין שנים באים תחת חטאת הקדים עולה לחטאת
אחד לעולה ואחד לחטאת לפי שנאמר את האחד חטאת ואת האחד עולה שאם הביאה חטאתה 
תחילה תביא עולתה ממין חטאתה מנין שאם הביאה עולתה תחילה שתביא חטאתה ממין עולתה 

הביאה חטאתה תור ועולתה בן יונה תכפול ותביא עולתה .  ואחד לחטאתולהתלמוד לומר אחד לע
בן עזאי אומר הולכים אחר . עולתה תור וחטאתה בן יונה תכפול ותביא עולתה בן יונה. תור

 :וטהרה לאכול בזבחים. אחד לעולה ואחד לחטאת וכפר מלמד שהכפרה בחטאת. הראשונה
והובא אל אהרן אין לי אלא אהרן עצמו מנין לרבות כהן ) חתזריע דיבורא דנגעים א (ספרא ' עי 9

ומנין לרבות כל . מנין לרבות בעלי מומים תלמוד לומר הכהנים יצאו חללים. הןאחר תלמוד לומר הכ
  לרבות כל ישראל מהינואם סופ) ט: (ישראל תלמוד לומר או אל אחד

ושער בנגע הפך לבן מכאן אמרו שתי שערות עיקרן ) תזריע דיבורא דנגעים ב ג(ספרא ' עי?????  10
א כל שהוא "רמ. וכמה יהא בלבנונית. שם משחיר טמאמשחיר וראשן מלבין טהור עיקרן מלבין ורא

מ אומר שלא יהא בני אדם מדמין שבגולם הם נידונים אלא חוד שער לבן טמא "ר. א כשיעור"וחכ
 : רושאינו לבן טהו

  מיתיבי ומראהו עמוק מן העור כמראה חמה עמוקה מן הצל , א"ב פד ע"ב' עי 11
עורב העמקי , וכן הוא אומר שחורות כעורב. רב שחור עוזה) ויקרא פרק יא רמז תקלז(ילקוט ' ועי

והבא בראש . וכן הוא אומר מראהו עמוק מן העור כמראה חמה העמוקה מן הצל. זהו עורב חוורת
 יונים אמר רב פפא לא תימא דאתי בריש

אלא , ולא בתוך הבית שהנגע בתוכו ומסגיר,  אינו הולך לתוך ביתו ומסגיר)ו"ב מ"פי(נגעים ' עי 12
ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית , )ויקרא יד(שנאמר , מד על פתח הבית שהנגע בתוכו ומסגירעו

 וצוה הכהן וחלצו את האבנים, ובא בסוף השבוע וראה אם פשה. והסגיר את הבית שבעת ימים
והנה הנגע עמד בעיניו שאם העז והכהה כהה והעז כאילו ) תזריע דיבורא דנגעים ב ד(ספרא ' עי 13

 ?????.ולא פשה שאם כנס ופשה או פשה וכנס כאילו לא פשה. לא כהה
.  וקוצה וטח ונותן לו שבוע חזר נותץ לא חזר טעון ציפריםחולץ)  יג–ז יב (ספרא מצורע ' עי 14

וטמא מה תלמוד ) יג: (עמד בזה ובזה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע חזר נותץ לא חזר טעון ציפרים
גר שאינו אלא מתוכו יכול אף המוחלט כן תלמוד לומר טמא הוא הוסיף לומר לפי שמצינו בבית המוס

 ?????????: טומאה שיטמא בין מתוכו בין מאחוריוול
15 ??????????  
יכול לא תהא בה עד שיהא בה שער לבן ומחית ) תזריע דיבורא דנגעים פרשתא ג ח(ספרא ' עי
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  :יב של אדם ועד רגליו-מראשו ) יב(
  :16 פרט לכהן שחשך מאורו-לכל מראה עיני הכהן 

 אלא . הרי כבר פירש שהמחיה סימן טומאה, אם צמחה בו מחיה- ום הראות בו בשר חי ובי) יד(
 ,)ז"ו מ"נגעים פ (הרי שהיה הנגע באחד מעשרים וארבעה ראשי איברים שאין מטמאין משום מחיה

 כגון ,י שומן" וחזר ראש האבר ונתגלה שפועו ע, ששופע אילך ואילך,לפי שאין נראה הנגע כולו כאחד
  :17 למדנו הכתוב שתטמא,נעשה רחב ונראית בו המחיהשהבריא ו
 מכאן אמרו , ויש יום שאין אתה רואה בו, ללמד יש יום שאתה רואה בו, מה תלמוד לומר-וביום 

 וכן ברגל נותנין לו כל ימי , ולכסותו ולביתו]ולאצטליתו[ל שבעת ימי המשתה לו חתן נותנין לו כ
  :18הרגל
  :ר לשון זכר בש, הבשר ההוא-צרעת הוא ) טו(
  :19 שנתחמם הבשר בלקוי הבא לו מחמת מכה שלא מחמת האור, לשון חמום- שחין ) יח(

  :20 ובמקומו העלה נגע אחר, השחין העלה ארוכה-ונרפא 
  :21 שאין הנגע לבן חלק אלא פתוך ומעורב בשתי מראות לובן ואודם- או בהרת לבנה אדמדמת ) יט(
 כמראה חמה עמוקה , לבנוניתו הוא נראה שפל ועמוק אלא מתוך, שפל ואין ממש-מראה שפל ) כ(

  :יגמן הצל
  : השאת הזאת או הבהרת-נגע הוא ) כב(
  : במקומה-תחתיה ) כג(

 כל צרבת לשון , אינו אלא רושם החמום הניכר בבשר, רושם שיחנא, כתרגומו–צרבת השחין 
                                                                                                                                  

 
ואם כן למה נאמר שער ) ט: (ר לסעדהתלמוד לומר צרעת נושנת היא היא טמאה ואינה צריכה דבר אח

יכול שער ) י: (לבן ומחית בשר חי מלמד שלא תהא טמאה עד שיהא בה כדי לקבל ששער לבן ומחית
 : תלמוד לומר בשאת שתהא מבוצרת בשאתהלבן מצד זה ומחית מצד ז

ראה יכול כל מראה היום יהו כשרים תלמוד לומר לכל מ) תזריע דיבורא דנגעים ב ב(ספרא ' עי 16
 :עיני הכהן ומה כהן פרט לשחשך מאור עיניו אף היום פרט לשחשך מאור עיניו

יכול לא יאמר הרי את מוסגר בזה ומוחלט בזה מוחלט ) תזריע דיבורא דנגעים ב ח(ספרא ' עי 17
כולו כאחת שאם היה בראש חטמו . ל נגע וראהו צרעת וראהו"בזה ומוסגר בזה ומוחלט בזה ובזה ת

ד ראשי אברים "מיכן אמרו כ) ט: (ך בראש אצבעו שופע הילך והילך אינו טמאשופע הילחך היל
ראשי אצבעות ידים ורגלים וראשי אזנים וראש החוטם וראש .  משום מחיהיםשבאדם שאינן מטמא

א אומר היבולות והדלדולים והמסמרות "ר. רבי יהודה אומר אף של איש. הגוייה וראשי דדים באשה
  : האינן מטמאין משום מחי

הרי זה בא ללמד על ראשי ,  הראות בו בשר חי יטמאוביום )ויקרא פרק יג רמז תקנא(ילקוט ' עי
ל בשר חי ולמעלה נאמר בשר חי מה בשר חי האמור "יכול כל שהוא ת, אברים שנתגלו שיהו טמאים

ר מאיר וכי משום מחיה הן "א, למעלה בכעדשה אף בשר חי האמור כאן בכעדשה דברי רבי יוסי
   בראשי אבריםהמאין והלא אין המחימט

וביום הראות בו בא ללמד על ראשי אברים שנתגלו שיהו ) תזריע דיבורא דנגעים ה א(ספרא ' עי
יכול כל שהוא תלמוד לומר כאן בשר חי ולהלן הוא אומר בשר חי מה בשר חי נאמר להלן . טמאים

מחיה הוא מטמא והלא אין מחיה רבי מאיר אומר וכי משום . יוסי' כעדשה אף כאן כעדשה דברי ר
ר יוסי וכי משום ראשי אברים הוא "א.  אלא גזירת מלך הוא ואפילו כל שהןםמטמא בראשי אברי

מטמא והלא אם חזרה לאמצעיתו טמא אלא נאמר כאן בשר חי ולהלן נאמר בשר חי מה בשר האמור 
 )ב: (להלן בכעדשה אף כאן בכעדשה

ימים ' ימים לביתו ב' ימים ב' וביום מלמד שנותנים לו ב) ה בתזריע דיבורא דנגעים (ספרא ' עי 18
אם ממתינים לדבר הרשות לא ימתינו ' רבי אומר הרי הוא אומר וצוה הכהן וגו. יהודה' לכסותו דברי ר

 םימי המשתה לו ולביתו ולכסותו וכן ברגל נותני' וכמה היא מצותו נראה בחתן נותנים ז. לדבר מצוה
 בו) ג: (לו כל ימי הרגל

אין לי אלא שחין שעלה מאליו מנין לקה בעץ ובאבן ובגפת ) תזריע דיבורא דנגעים ו ו( ספרא 'עי 19
אין לי אלא שחין . ובמי טבריא ובכל שאינו בא מחמת האש הוא שחין תלמוד לומר שחין שחין ריבה

 .שלאחר הדיבור שלפני הדיבור מנין
אי ונרפא יכול עד שיעשה צלקת תלמוד . ונרפאשחין יכול מורד תלמוד לומר ) השם (ספרא ' עי 20

הא כיצד נרפא ולא נרפא וכן הוא אומר למטה צרבת השחין הוא עד שתקרום כקליפת . לומר שחין
 :השום
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים ז ' עי 21

בהרת לבנה אדמדמת מלמד שהיא מטמאה בפתוך ומנין ) ה: ( תלמוד לומר בעורו בעורו ריבהמנין
 ואם יראנה) ו: (מנין לרבות שאר המראות תלמוד לומר או לבנה. א חלקה תלמוד לומר לבנהשתטמ
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  ]:לכווץ[ז "ר בלע"ייטריונצרבו בה כל פנים ר) יחזקאל כא ג( כמו , הנרגע מחמת חימום,רגיעת עור
  ]:כיווץ[ז "ט בלע" ריטריימינ-צרבת 

 כשחיתה המכוה נהפכה לבהרת פתוכה או לבנה ,]רפוי[ז "ט בלע" שיינימנ-מחית המכוה ) כד(
 נולד , לומר שאין מצטרפין זה עם זה, ולמה חלקן הכתוב, וסימני מכוה וסימני שחין שוים הם,חלקה

  :ידה לא ידונו כגריסחצי גריס בשחין וחצי גריס במכו
 שזה סימנו , בא הכתוב לחלק בין נגע שבמקום שער לנגע שבמקום בשר-בראש או בזקן ) כט(

  :22 וזה סימנו בשער צהוב,בשער לבן
  :טו שנהפך שער שחורס שבו לצהוב-ובו שער צהב ) ל( 

  :טז כך שמו של נגעע שבמקום שער-נתק הוא 
שחור טהורפ ואין צריך להסגר ששער שחור סימן  הא אם היה בו שער -ושער שחר אין בו ) לא(

  :23'ושער שחור צמח בו וגו) פסוק לז(טהרה הוא בנתקים כמו שנאמר 
  :יז הא אם פשה או היה בו שערצ צהוב טמא-' והנה לא פשה וגו) לב(
  :יח סביבות הנתק-והתגלח ) לג(

ה שאם יפשה ועבר  מניח שתי שערות סמוך לו סביב כדי שיהא ניכר אם פש- ואת הנתק לא יגלח 
  :24השערות ויצא למקום הגילוח טמא

 אין לי אלא פושה לאחר הפטור מנין אף בסוף שבוע ראשון ובסוף שבוע שני -אחרי טהרתו ) לה(
  :25תלמוד לומר פשה יפשה

 מנין אף הירוק והאדום שאינו צהוב תלמוד לומר ושער ולמה צהוב דומה לתבנית -ושער שחר ) לז(
  ]:זהוב[ז "א בלע"הוב אורבל צהוב כמו ז26הזהבק

  :27 הא טמא שטהרור הכהן לא טהור- טהור הוא וטהרו הכהן 
  : חברבורות-בהרת ) לח(
  :יט שאין לובן שלהן עז אלא כהה-כהות לבנת ) לט(

בין חברבורות אדמימותו קרוי ] אדמוני[ש " שקורין רו28 כמין לובן הנראה בבשר אדם אדום- בהק 
                                            

 
  ספרא פרשת ויקרא יג מדות פרק ב פסקא ג ' עי 22

כיצד ואיש .  דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לטעון טען אחר שלא כענינו יצא להקל ולהחמירוכל
קן בכלל עור ובשר היו וכשיצאו מן הכלל או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן והלא הראש והז

 לבן ולהחמיר ערלטעון טוען אחר שלא כענינו יצאו להקל ולהחמיר להקל עליהם שלא ידונו בש
 :עליהם שידונו בשער צהוב

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק ח ' עי 23
 אין בו והסגיר או אינו אומר אלא ושער שחור. ושער שחור אין בו והסגיר ואם יש בו פטור) ט(

כשהוא אומר ואם בעיניו עמד הנתק טהור הוא הרי זה בא ללמד על שער שחור . ואם יש בו מטמא
והסגיר הכהן את נגע . ורשהוא סימן טהרה בנתק הא מה אני מקיים ושער שחור אין בו ואם יש בו פט

 :הנתק שבעת ימים תחילה
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק ט ' עי 24

וכי מה יש בו ואם . תלמוד לומר ואת הנתק לא יגלח) ספק] (ודאי[ יכול כשם שתגלחת שהוא )ז: (
כן למה נאמר ואת הנתק לא יגלח אלא סמוך לנתק לא יגלח הא כיצד מגלח חוצה לו ומניח שתי 

 עובר בלא תעשה וומנין לתולש סימני טומאה מתוך נגע. שערות סמוך לו כדי שיהא ניכר אם פשה
 :ר ואת הנתק לא יגלחתלמוד לומ

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק ט ' עי 25
אחרי טהרתו אין לי אלא לאחר הפטור ומנין אף בסוף שבוע ראשון בסוף שבוע שני תלמוד ) ט(

 : לומר יפשה ואם פשה יפשה
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרשתא ה ' עי 26

ודין הוא ומה . א את כולו ולא אוציא את שער לבןאוצי. צהוב לא ירוק לא אדום ולא שחור. ערות
אם שער צהוב שאינו סימן טומאה בנגע הרי הוא סימן טומאה בנתק שער לבן שהוא סימן טומאה 

 הוא דומה לתבנית הולמ. בנגע אינו דין שיהא סימן טומאה בנתק תלמוד לומר צהוב צהוב ולא לבן
 : הזהב

יכול יפטור וילך לו תלמוד לומר .  טהור הוא):יזפרק ט ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים ' עי 27
אי וטהרו הכהן יכול אם אמר כהן על טמא טהור יהא טהור תלמוד לומר טהור וטהרו . וטהרו הכהן

 על הדבר הזה עלה הילל מב. הכהן
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרשתא ב ()  28

מראות יהיו טהורים תלמוד לומר בוהק הוא יכול לכל מראה השלג יהיו טמאים ושאר כל ה) ג: (ג
 ?????????: (בוהק טהור הוא ממנו ולמעלה טמא
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  :כשה מבהיק הבשר בלובן צחבהק כאיש עדשן שבין עדשה לעד
 טהור מטומאת נתקין שאינו נדון בסימני ראש וזקן שהם מקום שער -קרח הוא טהור הוא ) מ(

  :29אלא בסימני נגע עור בשר בשער לבן מחיה ופשיון
 משפוע קדקד כלפי פניו קרוי גבחת ואף הצדעין שמכאן ומכאן בכלל -ואם מפאת פניו ) מא(

  :30קרוי קרחתומשפוע קדקד כלפי אחוריו 
  :31 פתוך מנין שאר המראות תלמוד לומר נגע-נגע לבן אדמדם ) מב(
אדם כי יהיה ) פסוק ב( כמראה הצרעת האמור בפרשת עור בשר -כמראה צרעת עור בשר ) מג(

בעור בשרו ומה אמור בו שמטמא בארבע מראות ונדון בשני שבועות ולא כמראה צרעת האמור 
 אחד ולא כמראה נתקין של מקום שער שאין מטמאין בארבע מראות בשחין ומכוה שהוא נדון בשבוע
  :32שאת ותולדתה בהרת ותולדתה

 אין לי אלא נתקין מנין לרבות שארש המנוגעים תלמוד לומר טמא יטמאנו -בראשו נגעו ) מד(
  :33'לרבות את כולן על כולן הוא אומר בגדיו יהיו פרומים וגו

  :34 קרועים-פרמים ) מה(
  :35 שער מגודל-פרוע 

  :36 כאבל-ועל שפם יעטה 
  ]:שפם[ז "ן בלע" שער השפתים גירנו- שפם 

  :37 משמיע שהוא טמאת ויפרשו ממנו-וטמא טמא יקרא 
                                            

 
  ספרא פרשת ויקרא יג מדות פרק ב פסקא ה ()  29

ל "יכול יהא טהור מכל טומאה ת.  הלמד מענינו כיצד ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הואדבר
ענינו שאינו טהור מכל טומאה אלא מטומאת דבר למד מ. וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם

 :נתקים בלבד
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק י ()  30

פאת פניו אין לי אלא פאת פניו מנין לרבות . ואם מפאת פניו ימרט ראשו גבח הוא טהור הוא) ז(
פע לאחריו איזהו קרחת ואיזהו גבחת מן הקדקד שו. הצדעין מיכן ומיכן תלמוד לומר ואם מפאת פניו
 :זו היא קרחת מהקדקוד שופע לפניו זו היא גבחת

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יא ()  31
הלא דין הוא . צרעת מלמד שהוא מטמא במחיה. נגע לבן אדמדם מלמד שהוא מטמא בפתוך) א(

מה אם השחין והמכוה שהם מטמאים בשער לבן אין מטמאים במחיה קרחת וגבחת שאינן מיטמות 
 : בשער לבן אינו דין שלא יטמאו במחיה תלמוד לומר צרעת מלמד שהוא מטמא במחיה

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יא ()  32
נראה למי דומה דנים דבר שהוא מיטמא במחיה מדבר שהוא מטמא במחיה ואל יוכיחו שחין ) ו(

סימנים מדבר שהוא מטמא '  בבאו כלך לדרך זו דנים דבר שהוא מטמא. ומכוה שאינן מיטמים במחיה
שבועות ' ל כמראה צרעת עור בשר בב"סימנים ת' סימנים ואל יוכיח עור הבשר שהוא מטמא בג' בב

אומר הרי היא כעור הבשר ' ר. הרי עור הבשר כזו מה זו מטמאה בפתוך אף עור הבשר מטמאה בפתוך
 צרעת כגריס הלא דין הוא .מה עור הבשר מטמא חלקה שלא פתוחה אף זו תטמא חלקה שלא פתוכה

 : (טימא כאן וטימא בשחין ובמכוה מה שחין ומכוה כגריס אף כאן כגריס
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יב ()  33

ל "אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים ת. יטמאנו הכהן מלמד שטומאתו בכהן) ב: (מת
 ןטמא יטמאנו הכה

 .א"ק טו ע"מו 34
  א "וד בבלי מסכת מועד קטן דף טו עתלמ()  35

 וראשו יהיה פרוע אין פריעה אלא גידול שער דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר נאמרה הוייה עים
בראש ונאמרה הוייה בבגד מה הוייה האמורה בבגד דבר שחוץ מגופו אף הוייה בראש דבר שחוץ 

 דקאמר ליה לוםאסור בשאילת שמגופו מאי לאו אתפילין אמר רב פפא לא אכומתא וסודרא אבל 
ספרא פרשת תזריע דיבורא ' רחמנא ליחזקאל האנק דם מנודה מהו בשאילת שלום אמר רב יוסףעי

  דנגעים פרק יב 
ע אומר נאמר "ר. א"וראשו יהיה פרוע לגדל פרע דברי ר. בגדיו יהיו פרומים יהיו קרועים) ו: (ג

בבגדים דברים שהם חוץ מגופו אף הוויה האמורה הוויה בראש ונאמר הוויה בבגדים מה הוויה אמורה 
 :בראש דברים שהם חוץ מגופו

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יב ()  36
 . וטמא טמא יקרא אומר פרוש. ועל שפם יעטה חופה ראשו כאבל) ז(

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יב ()  37
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 ואמרו רבותינו מה נשתנה משאר טמאים 38 שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו-בדד ישב ) מו(
  :39הו אף הוא יבדללישב בדד הואיל והוא הבדיל בלשון הרעא בין איש לאשתו ובין איש לרע

  :40 חוץ לשלשב מחנות-מחוץ למחנה 
  :כא של פשתיםג או של צמר-לפשתים ולצמר ) מח(

  :41 זה עור שלא נעשה בו מלאכה-או בעור 
  :42 זה עור שנעשה בו מלאכה- או בכל מלאכת עור 

  :43 ירוק שבירוקין-ירקרק ) מט(
  :44 אדום שבאדומים-אדמדם 

ומדרשו תן בו ] דוקר[ז "ט בלע"פוינינ) יחזקאל כח כד(יר  לשון סילוןד ממא-צרעת ממארת ) נא(
  :45מארה שלא תהנה הימנו

 של צמר או של פשתיםה זהו פשוטו ומדרשו יכול יביא גיזי צמר ואניצי -בצמר או בפשתים ) נב(
פשתן וישרפם עמו תלמוד לומר היא באש תשרף אינה צריכה דבר אחר עמה אם כן מה תלמוד לומר 

  : אומריות לשון שפה כמו אימרא46ם להוציא את האומריות שבוו שהן ממין אחרבצמר או בפשתי
 יכול מקום הנגע בלבדז תלמוד לומר את אשר בו הנגע יכול כל הבגד כולו -את אשר בו הנגע ) נד(

  :47טעון כבוס תלמוד לומר הנגעח הא כיצד יכבס מן הבגד עמו
  : לשון העשות-אחרי הכבס ) נה(

  :48ט לא הוכהה ממראיתו- ו לא הפך הנגע את עינ
                                                                                                                                  

 
 ל טמא טמא" בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים תאין לי אלא זה. וטמא טמא יקרא אומר פרוש. בל

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יב ()  38
או מה זה מיוחד ) יג: (ל בדד ישב"בדד ישב אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המנוגעים ת) יב(

. ל בדד ישב"שבראשו נגעו אף אני אביא את הנתקים שבראשו נגעו ומנין לרבות שאר המנוגעים ת
 יד: (ל הוא בדד ישב אין שני טמאים עמו"יכול יהיו שנים טמאים עמו ת

  ב "תלמוד בבלי מסכת ערכין דף טז ע()  39
 מרבי חנינא ואמרי לה מרבי יהושע בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב מחוץ חנינא

אמר רבי '  ישב וגולמחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד
  ברוך הוא הואהקדושיהודה בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפרים לטהרתו אמר 

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יב ()  40
 יד

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יג ()  41
מצה ועור האיפה שלא ל מלאכת עור יצאו עור ה"יכול אף עור המצה ועור האיפה במשמע ת) י: (

אוציא את עור המצה ועור האיפה שלא נעשה בו מלאכה ולא אוציא עורות ) יא: (נעשה בהם מלאכה
או יכול ) יב: (כליםל כלי יצאו עורות רצועות סנדלים שאינן "רצועות סנדלים שנעשה בהם מלאכה ת

 :בות עורות אהליםל לכל אשר יעשה העור למלאכה לר"שאני מוציא עורות אהלים שאינם כלים ת
 .הערה הקודמת' עי 42

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יד ()  43
:  בבגד וכתוב אחד אומר בעור הא כיצד צבועים בידי שמים מיטמים בידי אדם אין מיטמיםאומר

ל "אדום יכול כל מראה אדום ת. ל ירקרק ירוק שבירוקים"והיה הנגע ירקרק יכול כל מראה ירוק ת) ב(
  כשם שאין מטמאיםליכו. ירקרק או אדמדם מלמד שאין מטמאים בפתוך. ם אדום שבאדומיםאדמד
 .הערה הקודמת' עי 44

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק יד ()  45
אין לי אלא מה מוחלט ועשאו מוכין טמא . צרעת ממארת תן בו מאירה ולא תהנה בו) יא: (יס

 :מר כי צרעתואסור בהנייתו יכול אף מוסגר תלמוד לו
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק טו ' עי 46

יכול יביא גיזי צמר ואניצי פשתן . ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים) א(
כ למה נאמר בצמר או "א) ב: (א לישרף עמה"ל היא באש תשרף אינה צריכה ד"וישרפם עמה ת

א את האימריות של שיראים ושל זהב שאין מינן מיטמי אוצי) ג: (בפשתים להוציא את האימריות
ל אשר בו הנגע הראוי "בנגעים ולא אוציא את של ארגמן ושל זהורית טובה שמינו מיטמי בנגעים ת

  )ד: (לקבל נגע
 : אשר בו הנגע הא כיצד יכבס מן הבגד עמוול וכבס"וכבסו הנגע יכול הנגע בלבד ת) ה(: שם 47

   פרק יג רמז תקנב ילקוט שמעוני ויקרא' עי 48
הא מה אני מקיים והנה לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פשה טמא בכל מין שיטמא ,  עומדשהוא

ל היא תהא כמות "ת, או אינו אומר פחתת אלא למראה שני, פחתת היא עד שיהו מראיה שוקעין, לו
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 שמענו שאם לא הפך ולא פשה טמא ואין צריך לומר לא הפך ופשהי הפך ולא -והנגע לא פשה 
פשה איני יודע מה יעשה לוכ תלמוד לומר והסגיר את הנגע מכל מקום דברי רבי יהודה וחכמים 

  : ורמזתיה כאן ליישב המקרא על אופניו49כדאיתא בתורת כהנים' אומרים וכו
באחת הפחתים כלומר שפלה היא נגע שמראיו ) יז ט' שמואל ב( לשון גומא כמו -תת היא פח

  :50שוקעין
  : כתרגומו בשחיקותיה או בחדתותיה-בקרחתו או בגבחתו 

 ומפני המדרש שהוצרך לגזרה שוה מנין לפריחה בבגדים שהיא טהורה 51 שחקים ישנים-קרחתו 
בבגדים מה להלן פרח בכולו טהור אף כאן פרח נאמרה קרחת וגבחת באדם ונאמרה קרחת וגבחת 

 לכך אחז הכתוב לשון קרחת וגבחת ולענין פירושו ותרגומו זהו משמעו קרחת לשון 52בכולו טהור
ישנים וגבחת לשון חדשים כאלו נכתב באחריתו או בקדמותו שהקרחת לשון אחוריים והגבחת לשון 

רחת כל ששופע ויורד מן הקדקד ולאחריו כך והק' ואם מפאת פניו וגו) פסוק מא(פנים כמו שכתוב 
  :כבמפורש בתורת כהנים

  :53 יקרע מקום הנגע מן הבגדל וישרפנו-וקרע אתו ) נו(
  :כג דבר החוזר וצומח-פרחת הוא ) נז(

  :54 את כל הבגד- באש תשרפנו 
  :55 אם כשכבסוהו בתחלה על פי כהן סר ממנו הנגע לגמרי- וסר מהם הנגע ) נח(

בילה תרגום של כבוסין שבפרשה זו לשון לבון ויתחוור חוץ מזה שאינו ללבון  לשון ט-וכבס שנית 
  : 56אלא לטבול לכך תרגומו ויצטבע וכן כל כבוסי בגדים שהן לטבילה מתורגמין ויצטבע

 
  י פרשת מצורע"רש

  פרק יד
  :57 מלמד שאין מטהרין אותוא בלילה- זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו ) ב(

                                                                                                                                  
 

 , אלו חדשיםחתוגבב, בקרחתו אלו השחקין, והא מה אני מקיים פחתת שיהו מראיה שוקעין, שהיתה
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק טו ' עי 49

הפך ולא פשה איני . וראה הכהן אחרי הכבס ולא פשה טמא הא אם לא הפך ולא פשה טמא) ז: (
א טמא אינו אלא משם עומד "וחכ. יהודה' ל והסגירו שבעת ימים שנית דברי ר"יודע מה יעשה לו ת

 מין שהוא מטמא לבכ) הפך טמא(גע את עינו והנה לא פשה טמא הא מה אני מקיים והנה לא הפך הנ
 )ח: (לו
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק טו ' עי 50

או אינו פחתת אלא כמראה שני כשהוא אומר היא הרי היא . פחתת שיהו כל מראיה שוקעין) ח(
 :כמות שהיתה הא מה אני מקיים פחתת שיהו כל מראיה שוקעים

  ת תזריע דיבורא דנגעים פרק טו ספרא פרש' עי 51
א בן יעקב "ר. מיכן אמרו סגוס שנראה בו נגע. בגבחתו אלו החדשים. בקרחתו אלו השחקים) ט (

 י: (אומר עד שיראה באריג ובמוכין
52   

 בבגדים שהיא טהורה נאמרה קרחת וגבחת באדם ונאמרה קרחת וגבחת בבגדים מה להלן לפריחה
 כולו טהור דברי אלו הערכין והחרמים והקדישות הערכין בפלוגתאפרח בכולו טהור אף כאן פרח ב

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק טז ' עי 53
אי אותו יכול ישצפנו . וקרע יכול יקרע בו קרע קטן ויקיים בו מצות קריעה תלמוד לומר אותו) א(

 וישליך את הקרעים לאשפות אי מן הבגד יכול יקרע) ב: (ל מן הבגד ינתקנו מן הבגד"וינחנו במקומו ת
 : ( שריפהםל באש תשרפנו את אשר בו הנגע לימד על כל הקרעים שהם טעוני"ת

 .הערה הקודמת' עי 54
  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק טז ' עי 55

ל וסר "והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס יכול יקיים בו מצות כבוס ת) י: (ס
 ו) יא: (ל מהם עד שיעקר מהם מכולו"ר יכול מצד זה לצד זה תאי וס. מהם הנגע

  ספרא פרשת תזריע דיבורא דנגעים פרק טז ' עי 56
 ??????:וכובס שנית וטהר השניה לטהרו והראשונה להסגיר את נגעו) יא: (

  ספרא פרשת מצורע פרשתא א ' עי 57
תורת המצורע תורה .  הזהתהיה בזמן. זאת אינה נוהגת בבמה. תורת המצורע לבית עולמים) א(

לפי שמצינו שחילק הכתוב . וכי מנין יצאו. אחת לכל המצורעין עד שיהיו מביאים קרבן זה
בטומאותיהם ובשבועותיהם יכול אף כן נחלוק בקרבנן תלמוד לומר תורת המצורע תורה אחת לכל 

אין לי . ו ביוםתורת המצורע ביום מלמד שטומאתו וטהרת) ב: (המצורעים שיהיו מביאים קרבן זה
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  :כד חוץ לשלש מחנותב שנשתלח שם בימי חלוטו- אל מחוץ למחנה) ג(
  :58 פרטג לטרפות-חיות ) ד(

 לפי שהנגעים באין על לשון הרע שהוא מעשה פטפוטי דברים לפיכך 59 פרט לעוף טמאד-טהרות 
  :60הוזקקו לטהרתו צפרים שמפטפטין תמיד בצפצוף קול

  :61 לפי שהנגעים באיןה על גסות הרוח-ועץ ארז 
  :62מה תקנתו ויתרפא ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב -ושני תולעת ואזב 

  :63 מקלו של ארז- עץ ארז 
  :64 לשון של צמרז צבוע זהורית- ושני תולעת 

  :65 נותן אותם תחלה בכליח כדי שיהא דם צפור ניכר בהםט וכמה הם רביעית-על מים חיים ) ה( 
ה לעצמה אבל העץ והאזוב  מלמד שאינו אוגדה עמהםי אלא מפריש-את הצפר החיה יקח אתה ) ו(

כרוכים יחד בלשון הזהוריתכ כענין שנאמר ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב קיחה אחת 
לשלשתן יכול כשם שאינה בכלל אגודה כן לא תהא בכלל טבילה תלמוד לומר וטבל אותם ואת הצפור 

  :66החיה החזיר את הצפור לכלל טבילה
  67:ר בתשמישל המטה מלמד שאסו- וישב מחוץ לאהלו ) ח(

                                                                                                                                  
 

אלא טומאתו וטהרתו ביום מנין שחיטת ציפרים והזיית דם ציפרים ותגלחתו ביום תלמוד לומר תורת 
 תורת לומריכול אף לקיחת ציפרים ושילוח ציפרים וכיבוס בגדיו ורחיצתו ביום תלמוד . המצורע

 )ג: (המצורע ביום
  ספרא פרשת מצורע פרשתא א ' עי 58

 תטהורות ולא טריפו. טהורות ולא טמאות. ותחיות ולא שחוט) יב: (ה
 .הערה הקודמת' עי 59
 אמר רבי יהודה בן לוי מה נשתנה מצורע שאמרה תורה יביא שתי ציפרים לטהרתו אמר הקדוש 60

  )ב"ערכין טז ע (ברוך הוא הוא עושה מעשה פטיט לפיכך אמרה תורה יביא קרבן פטיט
  מדרש תנחומא מצורע פרק ג ' עי

תו כמה שתי צפרים חיות טהורות מה נשתנה קרבנו משאר קרבנות על שספר לשון ביום טהר) ג(
 הרע לפיכך אמר הכתוב יהא קרבנו שתי צפרים צפרים שקולן מוליכות

  מדרש תנחומא מצורע פרק ג ' עי 61
א אמר רבי " ועץ ארז הארז הזה אין גבוה ממנו ולפי שהגביה עצמו כארז באה עליו הצרעת ד

ובחזקתו גבה לבו ) ה ב כו"ד(על גסות הרוח הצרעת בא שכן את מוצא בעזיהו כתיב שמעון בן אלעזר 
 ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה במצחו) שם(עד להשחית וכתיב 

  מדרש תנחומא מצורע פרק ג ' עי 62
 האזוב הזה אין באילנות שפל ממנו ולפי שהשפיל עצמו לפיכך מתרפא על ידי אזוב ושחט את 

שוחט אחת ומשלח אחת אלא אם עשה תשובה אין הצרעת חוזר עליו והובא אל הצפור האחת למה 
 ורעי מנגד יהכהן מהו והובא אל הכהן הוא בא למה שהכל רחוקים ובדלים ממנו שכן דוד אומר אוהב

וכן הוא אומר בדד ישב מחוץ למחנה מושבו מחוץ ) תהלים לח(נגעי יעמדו וקרובי מרחוק עמדו 
 :והובא אל הכהן והוא באלמחנה ישראל לכך נאמר 

  יבספרא פרשת מצורע פרשתא א ' עי 63
רבי . ל ועץ הא כיצד בקעת של ארז"ועץ יכול כל עץ תלמוד לומר ארז אי ארז יכול טרף ת. ות

 :חנניה בן גמליאל אומר ובראשה טרף
 אי תולעת יכול אחד מן הצבעים תלמוד לומר. ושני יכול פיקס תלמוד לומר תולעת) יד (' &עי 64
'  לבדוק אם אין גמ:י אומר ושני תולעת שני שבתולעתיוחנן בן דהבא. הא כיצד זו זהורית טובה. ושני

  מ כט"בב
  ילקוט שמעוני ויקרא פרק יד רמז תקנט ' עי 65

עשר . מים שדם צפור ניכר בהם וכמה הן רביעית. אל כלי חרש על מים חיים רביעית מים למצורע
 ):כתוב לעיל(רביעיות הן 

   ספרא פרשת מצורע פרק א 'עי 66
ומנין אם נשפך הדם תמות המשתלחת מתה המשתלחת ישפך הדם תלמוד לומר את הציפור ) ו (
וטבל . ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב. יקח אותה מלמד שהוא מפרישה לעצמה. החיה

 וטבל מרד לומה תלמוד לומר יכול הואיל ולא היתה עמהם בכלל אגודה לא תהא בכלל טבילה תלמו
 :אותם ואת הצפור החיה בדם הצפור השחוטה החזיר את הציפור לכלל טבילה

  ספרא פרשת מצורע פרשתא ב ' עי 67
ויהא אסור בתשמיש המטה אהלו אין אהלו אלא אשתו . וישב מחוץ לאהלו יהא כמנודה) יא(

ו "בי יהודה אומר קשבעה ימים ולא ימי החליטו דברי רבי ורבי יוסי בר. שנאמר שובו לכם לאהליכם
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  :68 כלל ופרט וכלל להביאמ כל מקום כנוס שער ונראה-' את כל שערו וגו) ט(
  :כהנ לחטאת- וכבשה אחת ) י(

  :69 לנסכי שלשה כבשים הללו שחטאתו ואשמו של מצורעס טעונין נסכים-ושלשה עשרנים 
  :כו להזות עליו שבע וליתן ממנו על תנוך אזנו ומתןע בהונות-ולג אחד שמן 

  :70 בשער נקנורפ ולא בעזרה עצמה לפי שהוא מחוסר כפורים-' לפני ה) יא(
  :71 יקריבנו לתוך העזרהצ לשם אשם-והקריב אתו לאשם ) יב(

  :72 שהוא טעון תנופה חי-והניף 
  :כז את האשםק ואת הלוג- והניף אתם 

ת אשם  על ירך המזבח בצפון ומה תלמוד לומר והלא כבר נאמר בתור- ' במקום אשר ישחט וגו) יג(
בפרשת צו את אהרן שהאשם טעון שחיטה בצפון לפי שיצא זה מכלל אשמות לידוןר בהעמדה יכול 

  :73'תהא שחיטתו במקום העמדתו לכך נאמר ושחט במקום אשר ישחט וגו
  :כח כי ככל החטאות-כי כחטאת 

  : הזה- האשם 
 ויצא דמו  בכל עבודות התלויות בכהןש הושוה אשם זה לחטאת שלא תאמר הואיל- הוא לכהן 

מכלל שאר אשמות לינתן על תנוך ובהונות לא יהא טעון מתן דמים ואימורים לגבי מזבח לכך נאמר כי 
  :74בתורת כהנים' כחטאת האשם הוא לכהן יכול יהא דמו ניתן למעלהת כחטאת תלמוד לומרא וכו

                                                                                                                                  
 

 אלא בימי החליטו הר חייא השבתי לפני רבי והלא למדנו רבי שלא היה יותם לעוזי"א. לימי החליטו
 :אמר ליה אף אני כך אמרתי

  א "תלמוד בבלי מסכת סוטה דף טז ע' עי 68
 נמי האי תנא ושייר ומאי שייר דהאי שייר שייר מצורע דתניא והיה ביום השביעי יגלח את ליחשוב

כל שערו כלל את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו פרט ואת כל שערו יגלח חזר וכלל כלל ופרט וכלל 
 מקום כינוס שער ונראה כלאי אתה דן אלא כעין הפרט מה פרט מפורש מקום כינוס שער ונראה אף 

 מה
  ספרא פרשת מצורע פרשתא ג ' עי 69
ועשרון מה מצינו בעני שהוא מביא ' וא וגורבי יהודה בן בתירה אומר הרי הוא אומר ואם דל ה) א(

בהמה אחת ומביא עשרון אחד אף העשיר שהוא מביא שלש בהמות יביא שלשה עשרונים הא מה אני 
  ב: (מקיים שלשה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לבהמה

  ב " בבלי מסכת מנחות דף צ עתלמוד
 יכול כל' ו רבנן ועשיתם אשה להגמרא תנ:  אלא שחטאתו של מצורע ואשמו טעונין נסכיםוהאשם

  ספרא פרשת מצורע פרשתא ג ' עי 70
 :פני אהל מועד מעמידו בשער ניקנור אחוריהן למזרח ופניהם למערב' לפני ה) ו(

  ספרא פרשת מצורע פרשתא ג ' עי 71
מנין אם . ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם למדנו שהם טעונים תנופה כאחת) ז(

יכול יניף ויחזור ויניף תלמו דלומר . י עצמו וזה בפני עצמו יצא תלמוד לומר אותו לאשםהניף זה בפנ
 :במזרח' לפני ה. והניף תנופה תנופה ולא תנופות

  משנה מסכת מנחות פרק ה ' עי 72
. והשלישית אין בהן, שתים בכל אחת ואחת, שלשה מינים טעונים שלש מצות, רבי שמעון אומר) ז(

, טעונים סמיכה חיים, זבחי שלמי יחיד. ואשם מצורע, וזבחי שלמי צבור, מי יחידזבחי של, ואלו הן
ואין בהן ,  חיים ושחוטיםפהטעונים תנו, זבחי שלמי צבור. ואין בהם תנופה חיים, ותנופה שחוטים

  ספרא פרשת צו פרשתא יא ' עי: ואין בו תנופה שחוט, טעון סמיכה ותנופה חי, ואשם מצורע. סמיכה
אוציא הבכור הפסח והמעשר שאין טעונים סמיכה ולא אוציא חטאת ואשם שהם טעונים ) ו: (ם

אוציא את . אוציא חטאת שאין למינה תנופה ולא אוציא אשם שיש למינו תנופהר. ל שלמיו"סמיכה ת
ודין הוא ומה אם שלמי יחיד שאין טעונים תנופה חיים . כל אשמות ולא אוציא את אשם מצורע

ל שלמיו ולא "וטים אשר מצורע שטעון תנופה חי אינו דין שיטעון תנופה שחוט תטעונים תנופה שח
 )ז: (אשם מצורע

  ספרא פרשת מצורע פרשתא ג ' עי 73
ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה מה תלמוד לומר לפי שיצא לידון ) ח(

 : את החטאת ואת העולהבעמידה יכול מקום העמדה שתהא שחיטה תלמוד לומר במקום אשר ישחט
  ספרא פרשת מצורע פרק ג ' עי 74

כי כחטאת האשם הוא לכהן מה חטאת מן החולין ביום בידו הימנית אף אשם מן החולין וביום ) א(
מה חטאת דם מזבח מתירה אף אשם דם . מה חטאת טעונה כלי אף אשם טעון כלי. ובידו הימנית
 אשם יהיה דמו נתון למעלה תלמוד לומר קודש אי מה חטאת דמה נתון למעלה אף. מזבח מתירו
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  :75]חסחוס[ס " גדר אמצעי שבאוזן ולשון תנוך לא נודע לי והפותרים קורים לו טנדרו-תנוך ) יד(
  : גודל-בהן 

  :כט כנגד ביתב קדשי הקדשים-' לפני ה) טז(
  : מנחת נסכיםג של בהמה- ואת המנחה ) כ(
  :ל לכבש זה שהוא אחד יביא עשרוןד אחד לנסכיו-ועשרון סלת אחד ) כא( 

  :לא לתת ממנו על הבהונות ושמן של נסכי המנחה לא הוזקקה הכתוב לפרש- ולוג שמן 
  :לב שמיני לצפרים ולהזאת עץ ארזו ואזוב ושני תולעת-טהרתו ביום השמיני ל) כג(
  :76 אפילו נתקנח הדם למד שאין הדם גורם אלא המקום גורם-על מקום דם האשם ) כח(
 בשורה היא להםז שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות - ונתתי נגע צרעת ) לד(

  :77אל במדבר ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאןשל זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישר
 אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי לא יפסוק דבר ברור לומרח -כנגע נראה לי בבית ) לה(

  :78נגע נראה לי אלא כנגע נראה לי
  :לג שכל זמן שאין כהן נזקק לו אין שם תורת טומאה-' בטרם יבא הכהן וגו) לו(

א יפנהו ויבא הכהן ויראהט הנגע נזקק להסגר וכל מה שבתוכו  שאם ל-ולא יטמא כל אשר בבית 
יטמא ועל מה חסה תורה אם על כלי שטף יטבילם ויטהרו ואם על אוכלין ומשקין יאכלם בימי 

  :79טומאתו הא לא חסה התורה אלא על כלי חרס שאין להםי טהרה במקוה
                                                                                                                                  

 
 ואיני יודע) ב: (קדשים הוא ואת דמו יזרוק לרבות כל האשמות ואשם מצורע שיהא דמו נתון למטה

  ספרא פרשת צו מכילתא דמילואים ' עי 75
אין דומים זה לזה הראשון טעון שש מתנות ' דמים האמורים בפ' וישחט ויקח משה מדמו ג) כא (

ויתן על תנוך אוזן אהרן הימנית זה גדר . ג לכך נאמר וישחט ויקח משה מדמו"י' ם והגוהשני שתי
 כב: (האמצעי ועל בהן ידו הימנית זו פרק האמצעי

  ספרא פרשת מצורע פרק ג ' עי 76
או אינו אלא יש שם דם יתן . ומיתר השמן אשר על כפו על דם האשם שיקדום הדם לשמן) י): (ה

 אין) יא: (ד לומר אל מקום דם האשם הווי אין הדם גורם אלא המקום גורםאין שם שם לא יתן תלמו
77   

   רבה ויקרא פרשה יז פסקה ו מדרש
חייא וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם תני רבי שמעון בן ' וכתיב נגע צרעת תני ר) ו(

ת אמר הקדוש יוחאי כיון ששמעו כנענים שישראל באים עליהם עמדו והטמינו ממונם בבתים ובשדו
ובתים )  ודברים(ה אני הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב שנאמר "ב

ה עושה מגרה נגעים בביתו והוא סותרו ומצא בו סימא וכי מי בא ואומר "מלאים כל טוב מה הקב
צלם הרוצה פרוזדיגמאות שלח יהושע א' ר נחמן ג"לכנענים שישראל נכנסין לארץ אמר רבי ישמעאל ב

 לו ארץ יפה נתנהמאליו לפיכך ) ופנה(לפנות יפנה להשלים ישלים לעשות מלחמה יעשה גרגשי עמד 
עד באי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם זו אפריקי גבעונים השלימו שנאמר ) ישעיה לו(ד "כארצו הה

 :א מלכים עשו מלחמה ונפלו"וכי השלימו יושבי גבעון ל) יהושע י(
  ת נגעים פרק יב משנה מסכ' עי 78
אפלו , )ויקרא יד(ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית , כיצד ראית הבית) ה(

' וצעי. אלא כנגע נראה לי בבית, לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית, תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי
  ספרא פרשת מצורע פרשתא ה 

ודע שהוא נגע ודאי לא יגזור ויאמר נגע נראה לי בבית אלא ח וי"ת' ל כנגע אפי"נגע מה ת) י: ('ו
 : (כנגע נראה לי בבית

  משנה מסכת נגעים פרק יב ' עי 79
בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא ( וצוה הכהן ופנו את הבית 

רבי שמעון .  רבי יהודהדברי, ואפלו חבילי קנים, ואפלו חבילי עצים, ))שם(הכהן לראות את הבית
,  ובגדיו ומתכותיועציואם תאמר כלי , וכי מה מטמא לו, אמר רבי מאיר. עסק הוא לפנוי, אומר

אם כך חסה התורה על . ועל טפיו, ועל פכו, על כלי חרסו, על מה חסה התורה. מטבילן והן טהורים
אם כך על . ל נפש בניו ובנותיוקל וחמר ע, אם כך על ממונו. קל וחמר על ממונו החביב, ממונו הבזוי

  ספרא פרשת מצורע פרשתא ה ' עי: קל וחמר על של צדיק, של רשע
ופינו את הבית אפילו חבילי עצים אפילו חבילו . וצוה הכהן ופינו הצווי בכהן והפינוי בכל אדם) יב(

תאמר כלי עצו ר מאיר וכי מה מיטמי לו אם "א. מאיר אומר עסק הוא לפינוי' ר. קנים דברי רבי יהודה
וכי מה מטמא .  חרסו ועל פכוליעל מה חסה התורה על כ. ובגדיו ומתכתו מטבילם והם טהורים

ו על ממונו "בנגעים הרשעים או הצדיקים הוי אומר הרשעים אם כך חסה תורה על ממונו הבזוי ק
 בטרם יבוא) יג: (ו על צדיק"אם כך על של רשע ק. ו על נפש בניו ובנותיו"אם כך על ממונו ק. החביב
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  :80 שוקעותכ במראיהן-שקערורת ) לז(
וחלצה נעלו לשון ) דברים כה ט(ומו וישלפון יטלום משםל כמו  כתרג-וחלצו את האבנים ) מ(

  :הסרה
 מקום שאין טהרות משתמשות שם למדך הכתוב שהאבנים הללו מטמאות מקומן -אל מקום טמא 

  :81בעודן בו
  :ובלשון משנה יש הרבה] להקציע[ז "ר בלע" רודוניי-יקצע ) מא(

  :מ מבפנים-מבית 
  :82 נדרש כן שיקלוף הטיח שסביב אבני הנגע סביבות הנגענ בתורת כהנים-סביב 
  : לשון קצה אשר קצעו בקצותס הנגע סביב-הקצו 

 לשון העשות וכן הטוחע אבל חלץ את האבנים מוסב הלשון אל האדם שחלצן והוא -הקצות ) מג(
  :משקל לשון כבדפ כמו כפר דבר

ן ואם ישוב מה שיבה  יכול חזר בו ביום יהא טמא תלמוד לומר ושב הכה-' ואם ישוב הנגע וגו
  :83האמורה להלן לסוף שבוע אף שיבה האמורה כאן בסוף שבוע

 יכול לא יהא החוזר טמא אלא אם כן פשה נאמר צרעת ממארת -ובא הכהן וראה והנה פשה ) מד( 
בבתים ונאמר צרעת ממארת בבגדים מה להלן טמא את החוזר אף על פי שאינו פושה אף כאן טמא 

 אם כן מה תלמוד לומר והנה פשה אין כאן מקומו של מקרא זה 84אינו פושהאת החוזר אף על פי ש
אלא ונתץ את הבית היה לו לכתוב אחר ואם ישוב הנגעצ וראה והנה פשה הא לא בא ללמד אלא על 
נגע העומד בעיניו בשבוע ראשון ובא בסוף שבוע שני ומצאו שפשהק שלא פירש בו הכתוב למעלה 

ראשון ולמדך כאן בפשיון זה שאינו מדבר אלא בעומד בראשון ופשה בשני כלום בעומד בעיניו בשבוע 
ומה יעשה לו יכול יתצנו כמו שסמך לו ונתץ את הבית תלמוד לומר ושב הכהן ובא הכהן נלמד ביאה 
משיבה מה שיבה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע אף ביאה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע ואם חוזר 

 ומנין שאם עמד בזה ובזה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוער תלמוד לומר ובא ואם נותץ לא חזר טהור
בא יבא במה הכתוב מדברש אם בפושה בראשון הרי כבר אמור אם בפושה בשני הרי כבר אמור הא 

ואם בא יבאת אלא את שבא בסוף שבוע ראשון ובא בסוף שבוע שני וראה והנה לא ] ובא[אינו אומר 
 יעשה לו יכול יפטר וילך כמו שכתוב כאן וטהר את הבית תלמוד לומר כי נרפא פשה זה העומד מה

הנגע לא טהרתי אלא את הרפוי מה יעשה לו ביאה אמורה למעלה וביאה אמורה למטה מה בעליונה 
כדאיתא בתורת ' חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע דגמר לה זהו שיבה זהו ביאה אף בתחתונה כן וכו

ר אין נתיצה אלא בנגע החוזר אחר חליצה וקצוע וטיחה ואין החוזר צריך פשיון כהנים גמרו של דב
וסדר המקראות כך הוא ואם ישוב ונתץ והבא אל הבית והאוכל בבית ובא הכהן וראה והנה פשה ודבר 
הכתוב בעומד בראשון שנותן לו שבוע שני להסגרו ובסוף שבוע שני להסגרו בא וראהו שפשה ומה 

קוצה וטח ונותן לו שבוע חזר נותץ לא חזר טעון צפרים שאין בנגעים יותר משלשה יעשה לו חולץ ו
  :85שבועות

                                            
 
 .ספרא מצורע ו ה 80

  ספרא פרשת מצורע פרק ד ' עי 81
והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אתהן חוץ לכל עיר אין אדם חוץ לכל עיר אלא חוץ לעיירות ) ד (

רבי יהודה אומה אל מקום טמא לרבות את . אל מקום טמא שיהא מקומו טמא. המוקפות חומה בלבד
 )ה: (הניטל

  צורע פרק ד ספרא פרשת מ' עי 82
אי מבית יכול מן הקרקע ומן . ואת הבית יקציע יכול מבפנים ומבחוץ תלמוד לומר מבית) ה(

 ו) ו: (הקירות תלמוד לומר סביב לא אמרתי אלא סביב לנגע
  ספרא פרשת מצורע פרשתא ז ' עי 83

ע אני או שומ. אם סופנו לרבות את החוזר מה תלמוד לומר ובא הכהן וראה והנה פשה הנח לו) ו(
אם ישוב הנגע ופרח בבית אם חזר הנגע בו ביום יהי טמא תלמוד לומר ושב הכהן ואם ישוב הנגע מה 

 )ז: (שיבה האמורה להלן בסוף שבוע אף כאן בסוף שבוע
  ספרא פרשת מצורע פרשתא ז ' עי 84

ר ופרח או אינו אומ) ד: (ל ופרח כמראיו ושלא כמראיו"אין לי אלא כמראיו שלא כמראיו מנין ת) ג(
פ שאינו פושה אף בבתים "ודין הוא טימא את החוזר אע. אלא שלא יהא מטמא עד שיחזור ויפסה

 שני שבועות שורף וףהין אם החמיר בבגדים שהעומד בהם בס) ה: (פ שאינו פושה"יטמא החוזר אע
נחמיר בבתים שהעומד בסוף שני שבועות אינו נותץ תלמוד לומר צרעת ממארת לגזירה שוה מה 

פ שאינו פושה אף צרעת האמור בבתים יטמא "עת ממארת האמור בבגדים טימא את החוזר אעצר
 :פ שאינו פושה"החוזר אע

85   
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  : לסוף שבוע שני-ואם בא יבא 86
 מקרא זה בא ללמד בעומד בעיניו בראשון ובשני מה יעשה לו יכול יטהרנו -וראה והנה לא פשה 

הרתי אלא את הרפוי ואין כמשמעו של מקרא וטהר הכהן את הבית תלמוד לומר כי נרפא הנגע לא ט
רפוי אלא הבית שהוקצה והוטח ולא חזר הנגע אבל זה טעון חליצה וקצוי וטיחה ושבוע שלישי וכן 
המקרא נדרש ואם בא יבא בשני וראה והנה לא פשה יטיחנו ואין טיחה בלא חלוץ וקצוי ואחרי הטוח 

ואם חזר כבר פירש על החוזר את הבית וטהר הכהן את הבית אם לא חזר לסוף השבוע כי נרפא הנגע 
  :87שטעון נתיצה

 ולא ימים שקלף את נגעוא יכול שאני מוציא המוחלט שקלף את נגעוב -כל ימי הסגיר אותו ) מו(
  :88תלמוד לומר כל ימי

 מלמד שאין מטמא בגדיםג יכול אפילו שהה בכדי אכילתד פרס תלמוד לומר - יטמא עד הערב 
 אלא אוכל שוכב מנין תלמוד לומר והשוכב אין לי אלא אוכל והאוכל בבית יכבס את בגדיו אין לי

ושוכב לא אוכל ולא שוכב מנין תלמוד לומר יכבס יכבס ריבה אם כן למה נאמר אוכל ושוכב ליתן 
  :89שיעור לשוכב כדי אכילת פרס

  :לד איזה יום מטהרוה ואיזה יום מטמאו- להורת ביום הטמא ) נז(
  פרק טו

מכל מקוםו יהא טמא תלמוד לומר מבשרו ולא כל בשרו אחר שחלק  יכול זב -כי יהיה זב ) ב(
הכתוב בין בשר לבשר זכיתי לדיןז טמא בזב וטמא בזבה מה זבה ממקום שהיא מטמאה טומאה קלה 
נדהח מטמאה טומאה חמורה זיבה אף הזב ממקום שמטמא טומאה קלה קרי מטמא טומאה חמורה 

                                                                                                                                  
 
  פ שאינו פושה אף צרעת האמור בבתים יטמא" ממארת האמור בבגדים טימא את החוזר אעצרעת
ר ובא הכהן ומנין אם עמד בראשון ופשה בשני חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע תלמוד לומ) ז: (

וראה והנה פשה במה הוא מדבר אם בפושה בראשון הרי אמור הא אינו אומר ובא הכהן וראה והנה 
פשה אלא שבא בסוף שבוע ראשון ומצאו עומד ובא בסוף שבוע שני ומצאו פושה מה יעשה לו הרי 

קוצה וטח אני דן מה מצינו בפושה בראשון חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע אף בפושה בשני חולץ ו
הין אם היקל בפושה בראשון שהרי היקל בעומד בו נקל בפושה בשני שהרי החמיר . ונותן לו שבוע

 היא ביאה מה שיבה זובעומד בו ויהיה הפושה כעומד תלמוד לומר ושב הכהן ובא הכהן זו היא שיבה 
ן אם עמד בזה מני) ח: (חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע אף ביאה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע

ביאות במי הוא מדבר ' ובזה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע תלמוד לומר ובא ואם בא יבא הרי כאן ב
ואם בוא יבוא אלא ) ובא (מראם בפושה בראשון הרי אמור ואם בפושה בשני הרי אמור הא אינו או

מה יעשה לו וטהר . את שבא בסוף שבוע ראשון ובא בסוף שבוע שני וראה והנה לא פשה זה העומד
מה יעשה ) ט: (לא טיהרתי אלא הרפוי. יכול יפטר וילך לו תלמוד לומר כי נרפא הנגע. הכהן את הבית

 שבוע אף העומד בשני חולץ וקוצה ולו הרי אני דן מה מצינו בפושה בשני חולץ וקוצה וטח ונותן ל
ה בראשון נחמיר בעומד בשני הין אם נחמיר בפושה בשני שהרי החמיר בפוש) י: (וטח ונותן לו שבוע

' שהרי היקל בעומד בראשון ויהא עומד כפושה בשני תלמוד לומר ובא ואם בוא יבוא הרי כאן ב
 למעלה חולץ וקוצה וטח ונותן ורהביאות ביאה האמורה למעלה וביאה האמורה למטה מה ביאה האמ

משום רבי ישמעאל אמרו ) יא: (לו שבוע אף ביאה האמורה למטה חולץ וקוצה וטח ונותן לו שבוע
נאמר צרעת ממארת בבגדים ונאמר צרעת ממארת בבתים מה צרעת ממארת האמור בבגדים עשה 

אחרי . העמוד בשני כפושה בשני אף צרעת ממארת האמורה בבתים נעשה העומד בשני כפושה בשני
בראשון הקצות את הבית ואחרי הטוח מה תלמוד לומר שיכול אין לי חוזר ונותץ אלא אחר פושה 

מנין להרבות את החוזר אחר פושה בשני ואחר העומד בשני תלמוד לומר ואחר חלץ את האבנים 
שאין תלמוד לומר אחרי הקצות ואחרי הטוח וכי יש חליצה שאין עמה קציעה וטיחה אם כן למה 
נאמר אחרי הצקות את הבית ואחרי הטוח אלא לרבות את החוזר אחר הפושה בשני ואחר העומד 

  י(: בשני
 ?ב"אולי ערכין ח ע

 .וזה בטעות) מח(ברוב הדפוסים מופיע כאן  86
 .הערה הקודמת' עי 87
יכול שאני מוציא את המוחלט .  ימי הסגיר אותו לא ימים שקלף את נגעו,ספרא מצורע ה ד 88

 : שקלף נגעו תלמוד לומר כל ימי
  ספרא מצורע ה 89

ו שהה כדי אכילת פרס תלמוד לומר יכול אפיל. יטמא עד הערב מלמד שאין מטמא בגדים) ה (
אין לי אלא ) ז: (אין לי אלא אוכל שוכב מנין תלמוד לומר והשוכב בבית יכבס) ו: (והאוכל בבית יכבס

 :אוכל ושוכב לא אוכל ולא שוכב מנין תלמוד לומר יכבס יכבס ריבה
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  :90זיבה
 זוב דומה למי בצק של שעורין ודחויי ודומה ללובן 91אה למד על הטפהט שהיא מטמ- זובו טמא 

  :92ביצה המוזרתכ שכבת זרע קשור כלובן ביצה שאינה מוזרת
  : לשון ריר שזב את בשרו-רר ) ג(

  : כמו ריר שיוצא צלול-זובו 
 זהו פשוטו ומדרשו מנה 93 שיוצא עב וסותם את פי האמה ונסתם בשרו מטפת זובו-או החתים 

ות שתים וקראו טמא שנאמר זב מבשרו זובו טמא הוא ומנה הכתוב השני ראיות הכתוב הראשון ראי
שלש וקראו טמא שנאמר טומאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טומאתו היא הא 

  :94כיצד שתים לטומאה והשלישיתל מזקיקתו לקרבן
 לומר אשר ישכב אשר  הראוי למשכב יכול אפילו מיוחד למלאכה אחרתמ תלמוד- כל המשכב ) ד(

  :95שכב לא נאמר אלא אשר ישכב המיוחד תמיד לכך יצא זה שאומרים לונ עמוד ונעשה מלאכתנו
                                            

 
  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרשתא א ' עי 90

מ יהיה טמא ודין הוא טימא בזב וטימא בזבה מה זבה מקום "כי יהיה זב יכול אפילו זב מ) ג: (
שמטמאה בטומאה קלה מטמאה טומאה חמורה אף הזב במקום שמטמא בטומאה קלה מטמא טומאה 

 שהואלא אם אמרת בזבה שאינה מטמאה אלא בשלש ראיות לשלשה ימים תאמר בזב ) ד: (חמורה
ל מבשרו "מ ת"איות ליום אחד יטמא מהואיל והוא מטמא בשלש ר. מטמא בשלש ראיות ליום אחד

טימא בזב וטימא בזבה מה זבה מקום שמטמאה . אחר שחילק הכתוב זכיתי לדין) ה: (ולא כל בשרו
 :טומאה קלה מטמאה טומאה חמורה אף הזב מקום שמטמא טומאה קלה מטמא טומאה חמורה

  א "תלמוד בבלי מסכת נדה דף לד ע' עי 91
ה דשכיחי גזרו בהו רבנן דמה דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן אמר רבא  לדמה רוקה ומימי רגליולטמויי

זובו טמא אפילו לבית שמאי אומרים קריו טהור אפילו לבית הלל זובו טמא אפילו לבית שמאי 
'  רבנן היכרא כי היכיעייהלבית הלל עבוד ב' אומרים דהא איכא למעבד היכרא בקריו קריו טהור אפי

  ם פרשתא א ספרא פרשת מצורע פרק זבי
והלא דין הוא ומה אם הזב שהזוב גרם לו טומאה הרי . זובו טמא לימד על הזוב שהוא טמא) ח(

שעיר המשתלח יוכיח שגרם לטומאה והרי . הוא טמא הזוב שהוא גרם לטומאה אינו דין שיהא טמא
 ???:הוא טהור

  ב "תלמוד בבלי מסכת נדה דף לה ע' עי 92
של שעורים זוב בא מבשר המת שכבת זרע בא מבשר החי זוב אמר רב הונא זוב דומה למי בצק 

 דם ה: דיהה ודומה ללובן ביצה המוזרת שכבת זרע קשורה ודומה ללובן ביצה שאינה מוזרת
  ב "תלמוד בבלי מסכת נדה דף מג ע' עי 93

אמר שמואל זב צריך כחתימת פי האמה שנאמר או החתים בשרו מזובו והאנן תנן מטמאין בכל 
אמר כרבי נתן דתניא רבי נתן אומר משום רבי ישמעאל זב צריך כחתימת פי האמה ולא שהן הוא ד

  מבעי ליה לח מטמאאהודו לו מאי טעמא דרבי ישמעאל דאמר קרא או החתים בשרו מזובו ורבנן ההו
  ב "תלמוד בבלי מסכת נדה דף מג ע' עי 94

מזובו והאנן תנן מטמאין אמר שמואל זב צריך כחתימת פי האמה שנאמר או החתים בשרו : שהן
בכל שהן הוא דאמר כרבי נתן דתניא רבי נתן אומר משום רבי ישמעאל זב צריך כחתימת פי האמה 

 מבעי ליה לח אולא הודו לו מאי טעמא דרבי ישמעאל דאמר קרא או החתים בשרו מזובו ורבנן ההו
הוא דאתא זובו חדא רר מטמא ואינו מטמא יבש ורבי ישמעאל ההוא מרר נפקא ורבנן ההוא למנינא 

בשרו תרי את זובו תלת לימד על זב בעל שלש ראיות שחייב בקרבן או החתים בשרו מזובו טמא 
 ליה נאמקצת זובו טמא לימד על זב בעל שתי ראיות שמטמא משכב ומושב ורבי ישמעאל מנינא מ

 נפקא ליה
  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרק ב ' עי 95

ה והבגד מנין הסגוס והרדיד והחלוק והטלית והקלסטר ארבעת קבים אין לי אלא מיט) ג: (יוחד
או יכול שאני . ל כל משכב ריבה"והתורמל חמשת קבים והכריתית סאה והחמת של שבעה קבים ת

 ישכב עליו שרמרבה הסרוד והדף של נחתומים ועריבה גדולה שהנדות שוכבות בתוכה תלמוד לומר א
או יכול שאני מוציא הסגוס והרדיד ) ד: (וד ונעשה את מלאכתנוהמיוחד לשכיבה ולא שאומרים לו עמ

. ל כל משכב ריבה"קבים ת' ותורמל חמשת קבים והכריתית סאה והחמת של ז' והחלוק והקלסטר ד
 שהם ואחר שריבה הכתוב מיעט מרבה אני את אל. מה ראית לרבות את אלו ולהוציא את אלו

אשר ישב . לו שאינן משמשים שכיבה עם מלאכתםמשמשים שכיבה עם מלאכתם ומוציא אני את א
אוציא כסא של . ל כלי ולא אבן ולא קורה"עליו הזב יטמא יכול אפילו ישב על האבן ועל הקורה ת

 ןאין לי אלא כסא וספסל וקתדרה המיוחדין מני) ה: (ל כלי המיוחד"גללים ושל אדמה ושל אבנים ת
קבים שנסדקה שאינו יכול להרחיץ בה ' לוג ועד ט' תיבת הבלנים ותיבה שפתחה מצידיה ועריבה מב
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  :96 ישב לא נאמר אלא אשר ישב עליו הזב במיוחד תמיד לכך-אשר ישב 
 לימד על המשכב שחמור מן המגע שזה נעשה אב הטומאה לטמא -ואיש אשר יגע במשכבו ) ה(

  :97מגע שאינו משכב אינו אלא ולד הטומאהס ואינו מטמא אלא אוכלין ומשקיןאדם לטמא בגדים וה
 אפילו לא נגע אפילו עשרה כלים זה על זה כולןע מטמאין משום מושבפ וכן - והישב על הכלי ) ו(

  :98במשכב
  :99 ונגע בו או נשאו שהרוקצ מטמא במשא-וכי ירק הזב בטהור ) ח(
] שלד האוכף[ן "וק כגון התפוס של סרגא שקורין ארצו אף על פי שלא ישב עלי-וכל המרכב ) ט(

  :100טמא טומאת מושב] אוכף[ש "טמא משום מרכב והאוכף שקורין אלוו
                                                                                                                                  

 
יכול אפילו כפה סאה וישב עליה תרקב וישב עליה תלמוד לומר . רגלו אחת תלמוד לומר כל כלי ריבה

 ???????ו: (אשר ישב עליו המיוחד לישיבה לא שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו
 .הערה הקודמת' עי 96

  תא ב ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרש' עי 97
ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו אדם נוגע במשכב מטמא בגדים ואין המשכב הנוגע במשכב ) א(

הלא דין הוא ומה אם במקום שלא נטמא אדם מתחת הזב לטמא אדם ולטמא בגדים . מטמא בגדים
) דםלטמא א(נטמא משכב מתחת הזב לטמא אדם ולטמא בגדים מקום שנטמא אדם במגע משכב 

לטמא בגדים תלמוד לומר ואיש אשר ) לטמא אדם( אינו דין שיטמא משכב במגע משכב לטמא בגדים
יגע במשכבו יכבס את בגדיו אדם הנוגע במשכבו מטמא בגדים ואין המשכב הנוגע במשכב מטמא 

קל וחומר שיטמא אדם מתחת הזב לטמא אדם ולטמא בגדים ומה במקום שלא נטמא ) ב: (בגדים
ים מטמא אדם במגע משכב לטמא בגדים מקום שנטמא משכב מתחת משכב במגע משכב לטמא בגד

ל כל "הזב לטמא אדם ולטמא בגדים אינו דין שיטמא אדם מתחת הזב לטמא אדם ולטמא בגדים ת
משכב אשר ישכב עליו הזב יטמא משכב מיטמא מתחת הזב לטמא אדם ולטמא בגדים ואין אדם 

הלא דין הוא מה . ב במשכבו ואם נשבר טהורמשכ) ג: (בגדיםמטמא מתחת הזב לטמא אדם ולטמא 
אם כלי חרס שאין לו טהרה מטמאתו אם נשבר טהור משכב שיש לו טהרה מטומאתו אם נשבר לא 

לא אם אמרת בכלי חרס שאין נעשה אב הטומאה לטמא אדם ולטמא בגדים תאמר . יהיה טהור
עשה אב הטומאה לטמא הואיל והוא נ. במשכב שהוא נעשה אב הטומאה לטמא אדם ולטמא בגדים

במשכבו ) ד: (אדם ולטמא בגדים אם נשבר לא יהיה טהור תלמוד לומר משכב במשכבו אם נשבר טהור
או יכול שאני מוציא מחמשה או יתר על . ולא בחבל היוצא מן המטה פחות מחמשה או יתר על עשרה

לא בנימין היוצאים במשכבו ו) ה: (או יכול שאני מוציא מחמשה עד עשרה תלמוד לומר טמא. עשרה
במשכבו ולא ) ו( :מן הקשר חוץ משלש אצבעות או יכול שאני מוציא משלש ולמטן תלמוד לומר טמא

ש אומר במשכבו ולא הגנוב או יכול "ר) ז: (הגזול או יכול שאני מוציא את הגנוב תלמוד לומר טמא
אחר . ולהוציא את זהאמרו לו מה ראית לרבות זה ) ח: (שאני מוציא את הגזול תלמוד לומר טמא

 ומוציא אני את זה שלא נתייאשו מנושריבה הכתוב מיעט מרבה אני את זה שנתייאשו הבעלים מ
ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו בשעת מגעו מטמא בגדים פירש אינו מטמא ) ט: (הבעלים ממנו

 בן המיטמאאי בגד יכול בגד גדול ל. יכבס בגדיו יכול הציפה תלמוד לומר בגד) י: (בגדים
  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרק ג ' עי 98

אין לי אלא בזמן שיושב עליו ונוגע בו מנין לעשרה . והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב יטמא) א(
מושבות זה על זה ואפילו על גבי אבן מסמא תלמוד לומר והיושב על הכלי אשר ישב עליו הזב יטמא 

 : (יטמאמקום שהזב יושב ומטמא ישב הטהור ו
ל בטהור עד שיגע בטהור "רוק מנלן דתניא וכי ירוק יכול אף על פי שלא נגע ת: ב"נדה נה ע' עי 99

ל וכי ירוק אמר מר יכול אף על פי שלא נגע מהיכא "אין לי אלא רוקו כיחו וניעו ומי האף שלו מנין ת
נ דלא נגע קא "תיתי סלקא דעתך אמינא נילף רוק רוק מיבמה מה התם אף על פי דלא נגע אף ה

משמע לן ואימר הני מילי במגע אבל במשא לא מידי דהוה אשרץ אמר ריש לקיש תנא דבי רבי 
ישמעאל אמר קרא בטהור מה שביד טהור טמאתי לך ואימא במשא מטמא אדם ובגדים במגע אדם 
לטמא בגדים לא לטמא מידי דהוה אמגע נבלה אמר ריש לקיש וכן תנא דבי רבי ישמעאל אמר קרא 

 טהרה שטהרתי לך במקום אחר טמאתי לך כאן ואיזה זה זה מגע נבלה ואימא כמשא דשרץ אם הורבט
 : כן נכתוב קרא באדם מאי בטהור שמע מינה תרתי

  א " בבלי מסכת עירובין דף כז עתלמוד 100
האי מרכב היכי דמי אי דיתיב עליה היינו מושב אנן הכי קאמרינן הא איכא גבא דאוכפא דתניא 

מא מושב והתפוס טמא מרכב אלא שמע מינה אין למידין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר האוכף ט
בו חוץ אמר רבינא ואיתימא רב נחמן אף אנן נמי תנינא בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים והמלח 

 מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו למידיןותו ליכא והא איכא כמיהין ופטריות אלא שמע מינה אין 
 .ץחו
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 של זבר בא ולימד על המרכב שיהא הנוגע בו טמא ואין טעון -וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו ) י(
  :101כבוס בגדים והוא חומר במשכב מבמרכב

בענין הזב זובו ורוקו ושכבת זרעו ומימי רגליו והמשכב והמרכב  את כל האמור - והנושא אותם 
  :102והמושב שיהא משאן מטמא אדם לטמא בגדים

 בעוד שלא טבל מטומאתוש ואפילו פסק מזובו וספר שבעה ומחוסר -וידיו לא שטף במים ) יא(
דך שאין טבילה מטמא בכל טומאותיו וזה שהוציא הכתוב טבילת גופו של זב בלשון שטיפת ידים ללמ

  :103בית הסתריםת טעון ביאת מים אלא אבר הגלוי כמו הידים
כדאיתא בתורת כהנים עד איזהו '  יכול אפילו נגע בו מאחוריו וכו-וכלי חרש אשר יגע בו הזב ) יב(

  :104מגעו שהוא בכולו הוי אומר זהא הסיטו
  :105ב כשיפסוק-וכי יטהר ) יג(

  :106 זיבהג שלא יראה זוב וכולן רצופין שבעת ימים טהורים מטומאת-שבעת ימים לטהרתו 
 גזירת מלך היא שתטמא האשה בביאה ואין הטעם משום נוגע בשכבת זרע - ורחצו במים ) יח(

  :107שהרי מגע ביתד הסתרים הוא
והיא גלתה את מקור דמיה ) ויקרא כ יח( יכול מאחד מכל איבריה תלמוד לומר -כי תהיה זבה ) יט(

  :108אין דם מטמא אלא הבא מן המקור
  :109 אין זובה קרוי זוב לטמא אלא אם כן הוא אדום- דם יהיה זבה בבשרה 

                                            
 

  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרק ד ' עי 101
יכול תחתיו של מרכב ודין הוא אם הזב . וכל זב הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו תחתיו של זב) א(

החמור לא טימא כלי שטף אלא במגע מרכב הקל אינו דין שלא יטמא כלי שטף אלא במגע הא מה אני 
 לומר שיכול אין תלמודוהנושא אותם מה ) ב(: ל זבמקיים וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו תחתיו ש

לי מטמא במשא אלא המרכב בלבד משכב ומושב מנין ודין הוא ומה אם מרכב שאין מגעו מטמא 
. בגדים משאו מטמא בגדים משכב ומושב שמגעם מטמא בגדים אינו דין שיהא משאן מטמא בגדים

 על תמהאף אתה אל ת) ג: (גדיםגולל ודופק יוכיחו שמגעם מטמא בגדים ואין משאם מטמאים ב
ל והנושא אותם "פ שמגעם מטמא בגדים לא יהיה משאם מטמא בגדים ת"המשכב ועל המושב שאע

 :לרבות את המשכב ואת המושב
 .הערה הקודמת' עי 102
  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרק ד  () 103
פ שאין " בטבעות אעבו ולא בצואה שעליו ולא בקילקית שעליו ולא בשירים ולא בנזמין ולא) ה (

ל "או יכול שאני מוציא את השער ואת הצפורן תלמוד לומר טמא וידיו לא שטף במים מה ת. יוצאים
פרט לבית (ל וידיו מה ידיו בנראה "לפי שנאמר ורחץ את בשרו במים יכול אף בית הסתרים ת

 :אף כל בנראה פרט לבית הסתרים) הסתרים
  ז תקסח ילקוט שמעוני ויקרא פרק טו רמ' עי 104

יכול , אשר יגע בו הזב.  חרש אין לי אלא כלי חרס מנין לרבות כלי נתר תלמוד לומר וכלי חרשוכלי
ודין הוא ומה אם מת החמור לא טימא כלי חרס מאחוריו זב הקל , אפילו נגע בו מאחוריו יהא טמא

אמר  ומושב תמשכבלא אם אמרת במת שאינו עושה . אינו דין שלא טימא כלי חרס מאחוריו
 ????????בזב

  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרק ה ' עי 105
מזובו וספר אף מקצת זובו טעון . מזובו ולא מזובו מנגעו. וכי יטהר הזב מזובו כשיפסוק מזובו) א(

 : (ספירת שבעה
 :שבעת ימים יכול בין סמוכים בין מפוזרים תלמוד לומר לטהרתו שתהא טהרתו אחת) ו(ש "עיי 106

  ת מצורע פרק זבים פרק ו ספרא פרש' עי 107
ורחצו במים וטמאו עד הערב הקיש רחיצתה לרחיצתו מה רחיצתו בנקיות אף רחיצתה ) ט: (ה

בנקיות מה רחיצתו בארבעים סאה אף רחיצתה בארבעים סאה מה רחיצתה פרט לבית הסתרים אף 
 לענין םרב אש אומר מה תלמוד לומר ורחצו במים וטמאו עד הע"ר) י: (רחיצתו פרט לבית הסתרים

הנוגע בשכבת זרע הרי הנוגע בשכבת זרע אמור למטן אם כן למה נאמר ורחצו במים וטמאו עד הערב 
אלא מפני שהוא טומאת בית הסתרים והלא אין אדם מטמא בבית הסתרים אלא גזירת מלך היא לכך 

 :נאמר ורחצו במים וטמאו עד הערב
  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרשתא ד ' עי 108
כי תהיה זבה יכול אפילו זבה מכל מקום תהא טמאה תלמוד לומר .  כי תהיה מן הדיבור ואילך)ב (

  :והיא גלתה את מקור דמיה לימד על הדמים שאינן אלא מן המקור
 י) ג(

  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרשתא ד ' עי 109
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  :להומתבל ינידוהו שהיא מנודה ממגע כל אדם) איוב יח יח( כמו -בנדתה 
  :לו אפילו לא ראתה אלאה ראיה ראשונה-תהיה בנדתה 

 הוא  השוכב או היושב על משכבה או על מושבה אפילו לא נגע בהו אף- ואם על המשכב הוא ) כג(
  :110בדת טומאה האמורה במקרא העליון שטעון כבוס בגדים

  :111 לרבות את המרכב-על הכלי 
  : אינו מדבר אלא על המרכב שנתרבה מעל הכלי- בנגעו בו יטמא 
  : ואינו טעון כבוס בגדים שהמרכב אין מגעו מטמא אדם לטמא בגדים- בנגעו בו יטמא 

א עליה בחמישי לנדתה לא יטמא אלא שלשה  יכול יעלה לרגלהז שאם ב-ותהי נדתה עליו ) כד(
ימים כמותה תלמוד לומר וטמא שבעת ימים ומה תלמוד לומר ותהי נדתה עליו מה היא מטמאה אדם 

  :וכלי חרס אף הוא מטמא אדם וכלי חרס
  : שלשהח ימים-ימים רבים ) כה(

  : אחר שיצאו שבעתט ימי נדתה-בלא עת נדתה 
  :ו את שלשת הימיםי הלל-או כי תזוב 
 מופלג מנדתה יום אחדכ זו היא זבה ומשפטה חרוץ בפרשה זו ולא כדת הנדה שזו - על נדתה 

טעונה ספירת שבעה נקיים וקרבן והנדה אינה טעונה ספירת שבעה נקיים אלא שבעת ימים תהיה 
בנדתה בין רואה בין שאינה רואה ודרשו רבותינו בפרשה זו אחד עשר יום יש בין סוף נדה לתחלת 

  :שכל שלשה רצופין שתראה באחד עשר יום הללו תהא זבהנדהל 
נזיר ) בראשית מט כו(נזורו אחור וכן ) ישעיה א ד( אין נזירה אלא פרישהמ וכן -והזרתם ) לא(
  :אחיו

  : הרי הכרת של מטמא מקדשנ קרוי מיתה-ולא ימתו בטמאתם 
 הרי הוא כבעל - זרע  בעל ראיה אחת ומהו תורתו ואשר תצא ממנו שכבת -זאת תורת הזב ) לב(

  :קרי טמא טומאת ערב
  :  בעל שתי ראיות ובעל שלש ראיותס שתורתן מפורשת למעלה-והזב את זובו ) לג(
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ה דם אחד אי דם אין לי אלא מרא. יכול כל מראה זב שתזוב תהיה טמאה תלמוד לומר דם) ג(

כשהוא אומר דמיה מלמד שדמים הרבה טמאים בה האדום והשחור וכקרן כרכום וכמימי אדמה 
 :ה מטהרים"וב. ש אומרים אף כמימי תלתן וכמימי בשר צלי"ב. וכמזוג

  ספרא פרשת מצורע פרק זבים פרשתא ד ' עי 110
שבת עליו או על יו] היא[או על הכלי אשר . ואם על המשכב הוא עד שינשא רובו עליו) יד: (

מקצתו מיכן אמרו רוב טמא על הטהור או על מקצתו רוב טהור על הטמא או על מקצתו אחד זב 
 בזב ומקצת טמא על הטהור או על מקצתו מקצת טהור על הטמא או על מקצת. ואחד משכב טמא

ר אש. משכב זה משכב) טו: (ש אומר אף מקצת טמא על הטהור אף בזב טהור"ר. טמא ובמשכב טהור
כלי זה המרכב שנאמר בנגעו בו ואיזה דבר חלק מגעו ממשאו הוי אומר . היא יושבת עליו זה המושב

 :זה המרכב
 .הערה הקודמת' עי 111
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