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 לעילוי נשמת 

 נתן ואביבה הורביץ הבחור שמואל אלעזר ז"ל בן יבלחט"א

 המשך העניין מדף ט'

 סיבת הכפילויות בפרשת מצורע

 .< דעת רבי זירא

שמקום נתינת , הסיבה שנאמר ארבע פעמים. ב

, כי בכל פעם התורה מלמדת השמן על הבהונות

 דין נוסף:

ֶהן ָידֹו ַהְיָמִנית שתי פעמים נאמר בפירוש, " ְוַעל בֹּ

ֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית ", ]אחת בפרשת עשיר, ְוַעל בֹּ

להכשיר ( אשני דינים, ) ואחת בפרשת עני[, ללמד

ְוַעל של הבהן למתן השמן, שנאמר " את הצדדים

", ו"על", היינו דבר הסמוך לו, כמו שנאמר, בֶֹּהן

ה ְמַנֶשה ]על מטה אפרים[ְוָעָליו " כלומר מטה " ]ַמטֵּ

לפסול את צידי ( ב)מנשה סמוך למטה אפרים[. 

כי ]=בשר התחתון שכנגד הכף[, של הבהן הצדדים 

 ", ולא  נאמר "ותחת בהן".ְוַעל בֶֹּהן"נאמר 

", ַעל ַדם ָהָאָשםועוד שתי פעמים נאמר, "

", ]בפרשת ַעל ְמקֹום ַדם ָהָאָשם]בפרשת עשיר[, ו"

ניתן עני[, ומות שני הכתובים הללו יש ללמוד, )ג( 

לתת את השמן על הבהונות אף כשהדם עדיין 

ולא נתקנח, ואף שבכך השמן ניתן על  ,עליהם

ניתן ( דהדם ולא על הבהונות, אין בכך חציצה. )

אף אחר שנתקנח , לתת את השמן על הבהונות

, כך שהשמן אינו ניתן על הדם, אלא מהם הדם

 על מקום שהיה בו הדם. 

מדוע בכל , אולם רבי זירא לא ידע לבאר. ג

נאמר , הפעמים שנזכרה נתינת הבהונות

ולא די היה , שהנתינה היא על בהונות ימין

 .לכתוב זאת בפרשת מצורע עשיר

 .< דעת רבא

, כולו לצורך, כל האמור בפרשת מצורע עשיר

יש , אבל האמור בפרשת מצורע עני, וללמוד ממנו

ויש שנאמר אף שלא , וללמוד ממנו, שהוא לצורך

, כמו ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, לצורך

לא נשנית אלא בשביל  ,פרשה שנאמרה ונשניתכל 

נשנית בשביל ופרשת עני ] ,דבר שנתחדש בה

בה קרבן עני, ומתוך שנשנית בשביל זה, נשנו נתחדש ש

 בה גם שאר דברים[.

ומעתה יש לבאר מדוע נשנו דינים בפרשת 

 .מצורע עשיר

. אף על פי שכבר נאמר שהשמן ינתן על מקום א

הדם, שהוא אוזן ובהונות ימין, כתבה תורה גם 

ן פירוש, "ב ן ַהכֹּהֵּ ר )א( ִיתֵּ ֶזן ַהִמַטהֵּ ַעל ְתנּוְך אֹּ

ְוַעל בֶֹּהן ַרְגלֹו  )ג(ְוַעל בֶֹּהן ָידֹו ַהְיָמִנית )ב( ַהְיָמִנית 

" והטעם לכך, כדי ללמוד משלושת ַהְיָמִנית

 הדברים הללו בגזרה שווה.

ית( "א) ַטֵהר ַהְיָמנִּ , ללמד בגזרה שווה", ֹאֶזן ַהמִּ

ָניו ]"לעניין רציעה האוזן האמורה שגם  ְוָרַצע ֲאדֹּ

 .אוזן ימיןהיא  "[,ֶאת ָאְזנֹו

ית( "ב) , ללמד בגזרה שווה", ְוַעל ֹבֶהן ָידֹו ַהְיָמנִּ

א ַכּפֹו ]", לעניין קמיצההיד האמורה שגם  ַוְיַמלֵּ

 . יד ימיןהיא "[, ִמֶמָנה ]=ידו[

ית( "ג)  ,בגזרה שווהללמד ", ְוַעל ֹבֶהן ַרְגלֹו ַהְיָמנִּ

ַנֲעלֹו  ְוָחְלָצה, ]"לעניין חליצההרגל האמורה שגם 

ַעל ַרְגלֹו  .רגל ימין"[, היא מֵּ

אף על פי שכבר נאמר פעם אחת שיהיה השמן . ב

ן של הכהן, "בכף השמאלית  ְוָיַצק ַעל ַכף ַהכֹּהֵּ

ן ֶאת " ,נאמר פעם נוספת", ַהְשָמאִלית ְוָטַבל ַהכֹּהֵּ

ֶאְצָבעֹו ַהְיָמִנית ִמן ַהֶשֶמן ֲאֶשר ַעל ַכּפֹו 

שכן  ,פסל ,שאם נתן בימין, ללמד", ַהְשָמאִלית

אם היה נאמר הדין פעם אחת, היה מקום לומר, 

שבאה תורה להתיר גם שמאל, הפסול בשאר 

מקומות, אבל ימין כשר, אולם כשחזרה על הדין 

, שכאן רק בשמאל הדבר כשר, פעם שניה, למדנו

 .ולא בימין

 



 

 כל מקום שנאמר אצבע וכהונה

שחסרונה מעכב את ]כל עבודה  –לדעת חכמים 

או , ונאמר בה שתעשה באצבע[, הכשר הקרבן

אינה כשרה אלא , שנתפרש בה שתעשה בכהן

, ]ולכן הזאת הדם של פר יום הכיפורים, ביד ימין

יְוִהָזה שנאמר בה אצבע, " ַהַכּפֶֹּרת  ְבֶאְצָבעֹו ַעל ְּפנֵּ

ְדָמה ", אינה כשרה אלא בימין. וקבלת הדם קֵּ

ֲהִניםשנאמר בה כהונה, " ן ַהכֹּ י ַאֲהרֹּ  ְוִהְקִריבּו ְבנֵּ

", וכן זריקת הדם שנאמר בה כהונה, ֶאת ַהָדם

י ַאֲהרֹּן ַהכֲֹּהִנים ֶאת ָדמֹו" ", אינם כשרים ְוָזְרקּו ְבנֵּ

 אלא בימין[. 

, עבודה שנאמר בה אצבע –ולדעת רבי שמעון 

אינה כשרה ]כשריקת דם של פר יום הכיפורים[, 

, ]ולא אבל עבודה שנאמר בה כהונה. אלא בימין

, ]ולכן קבלת כשרה גם בשמאלנאמר בה אצבע[, 

הדם וזריקת הדם, כשרות גם בשמאל[, שלא 

נאמרה "כהונה", ללמד שתעשה העבודה בימין, 

 כהונה.  אלא שתעשה בבגדי

 

 מניין שהקמיצה נעשית 

 ביד ימין ולא ביד שמאל

 [.בדף ט']< לדעת רבי זירא 

שלוג שמן של , מתוך שנאמר ארבע פעמים

, למדנושל הכהן, מצורע יהיה בכפו השמאלית 

שנאמר "כף", בלא לפרש איזו, ששאר מקומות 

ובכלל זה , ]כפי שנתבאר לעיל[, הכוונה לכף ימין

]בקרבנות יום שמיני שנאמר בה , הקמיצה

ב ֶאת ַהִמְנָחה "למילואים[,   ִמֶמָנהַוְיַמֵלא ַכּפֹו ַוַיְקרֵּ

חַ  ]=כלומר קמיצה[ ר ַעל ַהִמְזבֵּ ". ִמְלַבד עַֹּלת ַהבֶֹּקר ַוַיְקטֵּ

]אולם רבא הקשה על דברי רבי זירא כמבואר 

 לעיל בדבריו באות ג'[.

 .< ולמסקנת הסוגיה

כתובים יש ללמוד שתהא משני  –לדעת חכמים 

( מתוך שנאמר בקמיצה "יד", א) .הקמיצה בימין

בגזרה ", יש ללמוד ִמֶמָנה ]=ידו[ַוְיַמֵלא ַכּפֹו "

, שהכוונה ליד ימין, ]כמבואר לעיל באות ב', שווה

( בבדעת רבא, בטעם הכפילויות בפרשת מצורע[. )

ְוָקַמץ ַהֹכֵהן מתוך שנאמר בקמיצה "כהונה", "

", יש ללמוד שיעשה בימין, ְמלֹוא ֻקְמצֹו ִמֶמָנה

שכן לדעת חכמים כל עבודה שנאמר בה "כהונה" 

יש לעשותה בימין. והטעם שהוצרכו שני כתובים, 

וגם נתינת  ,שגם הקמיצה עצמה ,ללמדהוא, 

של שתיהן יעשו ביד ימין  ,הקומץ בכלי שרת

מין ויתן אותה על ידי שכהן יקמץ מנחה ביד י]הכהן. 

 .[לכלי שרת ביד ימינו

ן מהכתוב )ב( " –ולדעת רבי שמעון  ְוָקַמץ ַהכֹּהֵּ

תהא הקמיצה ", אין ללמוד שְמלֹוא ֻקְמצֹו ִמֶמָנה

במנחה, שנאמר , אבל יש ללמוד זאת מתוך בימין

להקישה ", ַכַחָטאת ְוָכָאָשם קֶֹּדש ָקָדִשים ִהוא"

, שפעמים דינה כחטאת, וללמד, לשניהם

שעבודתה ביד ימין, ]שכן בחטאת אף לדעת רבי 

שמעון הזריקה אינה אלא באצבע ימין[, ופעמים 

דינה כאשם, שעבודתה בכלי, ואף בשמאל, 

]שלדעת רבי שמעון, בשאר זבחים חוץ מחטאת, 

הזריקה מכלי היא אף בשמאל[, וכך דין המנחה, 

בא לקמוץ , ואם קומץ בימין, ביד אם בא לקמוץ

)א( הנוסף והכתוב בכלי, קומץ אף בשמאל. 

ב ֶאת המלמד שתהא הקמיצה בימין " ַוַיְקרֵּ

ֶמָנהַהִמְנָחה  ", ]לא בא ללמד על ַוְיַמֵלא ַכּפֹו מִּ

שאף מנחת חוטא , בא ללמדקידוש הקומץ, אלא[ 

, ]שאם קומץ ביד, קומץ בימין[, שלא דינה כן

אין לקומצו  תאמר, כדי שלא יהיה קרבנו מהודר,

לדעת רבי , אבל קידוש הקומץ בכלי שרתבימין. 

וי"א שלדעת רבי , שמעון אינו צריך להיות בימין

 .שמעון אין צריך כלל קידוש קומץ בכלי שרת
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