פרשיות תזריע ומצורע תשע"ה
Rabbi Ari Kahn

הרב ארי דוד קאהן

Israel Center
http://arikahn.blogspot.com

Adk1010@gmail.com
http://Rabbiarikahn.com

 .1ויקרא פרק ט
ש ָראֵ ל :ב וַ ּיֹאמֶ ר אֶ לַ-אהֲ רֹן ַקח-
א וַ י ְִהי בַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִי ָק ָרא מ ֶֹשה לְ ַאהֲ רֹן ּולְ בָ נָיו ּולְ זִ ְקנֵי יִ ְ ֹ
ש ָראֵ ל ְת ַדבֵ ר
ימם וְ הַ ְק ֵרב לִ פְ נֵי ה’ :ג וְ אֶ ל-בְ נֵי יִ ְ ֹ
לְ ָך עֵ גֶל בֶ ן-בָ ָקר לְ חַ טָ את וְ ַאיִ ל לְ ֹעלָה ְת ִמ ִ
ימם לְ ֹעלָה:
ש בְ נֵיָ -שנָה ְת ִמ ִ
שעִ יר-עִ זִ ים לְ חַ טָ את וְ עֵ גֶל וָ כֶ בֶ ֹ
לֵאמֹר ְקחּו ְ ֹ
 .2ויקרא פרק י ,א-ג
ִיהוא ִ ֣איׁש מַ חְ תָ ֗תֹו וַטִתְ נ֤ ו בָהֵ ֙ן אֵֵ֔ ׁש וַט ִ ָ֥שימו עָ ֶ ֶ֖ליהָ קְ ֹ֑ט ֹ ֶרת
ֵֽי־אַ הֲ רֹן נ ֨ ָָדב ו ַאֲ ב ֜
(א) וַטִקְ ֣חו בְנֵ ַ֠
וַטַקְ ִ ֨ריבו ל ֵ
אֹותם
ִפְנ֤י ה֙ ' ֵ ֣אׁש ז ָ ֵָ֔רה אֲ ֶ ׁ֧שר ֦לא צ ִָוֶ֖ה א ָֹתֵֽם( :ב) ו ֵ ַ֥תצֵא ֵ ֵ֛אׁש מִ לִפְנֵ ֥י ֶ֖ה' ו ַ֣ת ֹאכַל
ָ ֹ֑
וַט ֺ ֶָ֖מתו לִפְנֵ ֥י הֵֽ '( :ג) ו ַ֨ט ֹאמֶ ר מ ֹׁשֶ֜ ה ֶאֵֽל־ַאהֲ ֗ר ֹן הו ֩א אֲ ׁשֶ ר־דִ ֶ֨בר ֤ה'׀ לֵאמ ֹ ֙ר בִקְ ר ַ ֹ֣בי אֶ קָ ֵ֔ ֵדׁש
ו ְעַ ל־פְנֵ ֥י כָל־הָ ָ ֶ֖עם אֶ כ ֵ ָֹ֑בד וַט ִֶ֖ד ֹם ַאהֲ ֵֽר ֹן:
 .3רש"י ויקרא פרק י פסוק ג
(ג) הוא אשר דבר וגו'  -היכן דבר ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי (שמות כט
מג) .אל תקרי בכבודי אלא במכובדי .אמר לו משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי
שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך ,עכשיו רואה אני שהם
גדולים ממני וממך:
 .4שמות פרק כט פסוק מג
ו ְנ ֹעַ דְ ִ ֥תי ָ ֶׁ֖שםָ ה ִלב ְֵנ֣י י ִשְ ָר ֵ ֹ֑אל וְנִקְ ַ ֶ֖דׁש ִבכְב ִֹדֵֽי:
 .5ספר ויקרא פרק יב
משה לֵאמֹר( :ב) ַדבֵ ר אֶ ל בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל לֵאמֹר ִא ָשה כִ י תַ זְ ִריעַ וְ יָלְ ָדה זָכָ ר
יְדבֵ ר ה' אֶ ל ֶ
(א) וַ ַ
וְ טָ ְמָאה ִשבְ עַ ת י ִָמים כִ ימֵ י נ ִַדת ְדוֹתָ ּה ִת ְטמָ א(:ג) ּובַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִי יִםוֹל בְ ַשר עָ ְרלָתוֹ:
 .6ספר ויקרא פרק יב
ּובִ ְמֹלאת יְ מֵ י טָ הֳ ָרּה לְ בֵ ן א ֹו לְ בַ ת ָתבִ יא כֶבֶ ש בֶ ן ְשנָת ֹו לְ ֹעלָה ּובֶ ן יוֹנָה א ֹו תֹר לְ חַ טָ את אֶ ל
פֶ תַ ח אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֶ ל הַ כֹהֵ ן:
 .7תלמוד בבלי מסכת נדה דף לא/ב
שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן אמר
להן בשעה שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה לפיכך אמרה תורה תביא
קרבן
 .8זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת יתרו דף נג עמוד א
ועוד כיונים דלית בכל עופין מהימנא לגבי בעלה כיונה .עיינין גבהנין מסתכלין באורח
מישור לגבי בעלה
 .9זוהר חדש  -תיקונים כרך ב דף סב עמוד ב
דאיהו עמודא דאמצעיתא אתקרי חירו דמתמן אתייהיב אורייתא לגבי יונה קדישא
דאיהי שכינתא דמסטרהא איתקריאו ישראל יונה.
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ויקרא פרק יד ,א-ד
.01
ְהובא
תֹורת הַ םְ צ ָ ֵֹ֔רע ְביֶֹ֖ום טָ הֳ ָר ֹ֑תֹו ו ָ ֶ֖
ַ֣
ֵאמ ֹר( :ב) ֤ז ֹאת ִתֵֽהְ י ֶה֙
(א) וַי ְדַ ֵ ֥בר ֶ֖ה' אֶ ל־מ ֶ ֹׁ֥שה ל ֵֽ
אֶ ל־הַ כ ֵֹהֵֽן( :ג) וְי ָ ָצ ֙א הַ כ ֹהֵֵ֔ ן אֶ ל־מִ ֶ֖חוץ ַלֵֽםַ חֲ ֶנֹ֑ה ו ְָרָאה֙ הַ כ ֹהֵֵ֔ ן ו ְהִ מֵ ֵ֛ה נ ְִר ָ ֥פא נֶ ֵֽגַע־הַ צ ַ ֶָ֖רעַ ת מִ ן־
הַ צ ֵָֽרועַ ( :ד) ו ְ ִצוָה֙ הַ כ ֹהֵֵ֔ ן וְל ַ ָ֧קח לַםִ חַ ֵ ֵ֛הר ׁשְ ֵתֵֽי־ ִצפ ִ ֳ֥רים חַ טֶ֖ ֹות טְ ה ֹֹ֑רֹות ו ֵ ְ֣עץ אֵֶ֔ ֶרז וׁשְ נִ ֥י תֹו ַ ֶ֖לעַ ת
ו ְאֵ ז ֵֹֽב:
 .11תלמוד בבלי מסכת ערכין דף טז עמוד ב
ָאמ ִרי לָה ַרבִ י ְשמּואֵ ל בַ ר נ ָָדב חַ תַ נֵיה ְד ַרבִ י
בְ עָ א ִמי ֵניָה ַרבִ י ְשמּואֵ ל בַ ר נ ָָדב מֵ ַרבִ י חֲ נִינָא וְ ְ
ָאמ ָרה תו ָֹרה,
ַאמ ִרי לָה מ ַרבִ י יְהוֹשֺ עַ בֶ ן לֵוִ י ,מַ ה נ ְִש ַתנָה ְמצו ַֹרע ֶש ְ
חֲ נִינָא ְמ ַרבִ י חֲ נִינָא וְ ְ
(ויקרא יג) "בָ ָדד י ֵֶשב ִמחּוץ לַמַ חֲ נֵה מו ָֹשב ֹו" הּוא ִהבְ ִדיל בֵ ין ִאיש לְ ִא ְשת ֹו ּובֵ ין ִאיש לְ ֵרעֶ הּו
ָאמ ָרה תו ָֹרה בָ ָדד י ֵֶשב ִמחּוץ לַמַ חֲ נֶה מו ָֹשב ֹוָ .אמַ ר ַרבִ י יְהוֹשֺ עַ בֶ ן לֵוִ י ,מַ ה נ ְִש ָתנָה
לְ פִ יכָ ְך ְ
ָאמ ָרה תו ָֹרה( ,שם יד) "יָבִ יא ְש ֵת ִצפָ ִרים לְ טָ הֳ ָרת ֹו" ָאמַ ר הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא ,ע ֲָשה
ְמצו ַֹרע ֶש ְ
ָאמ ָרה תו ָֹרה] יָבִ יא ָק ְרבָ ן פָ ִטיט.
מַ ע ֲֶשה פַ ִטיט לְ פִ יכָ ְך [ ְ
R. Samuel b. Nadab, the son-in-law of R. Hanina, asked of R. Hanina; or,
according to still others, asked of R. Joshua b. Levi: Wherein is the leper
different that the Torah said: He shall dwell alone; without the camp shall
his dwelling be? He separated a husband from his wife, a man from his
neighbor, therefore said the Torah: ‘ He shall dwell alone’ . R. Joshua b. Levi
said: Wherein is the leper different that the Torah said: Two living clean
birds [he should bring] so that he may become pure again? The Holy One,
blessed be He, said: He did the work of a babbler, therefore let him offer a
babbler as a sacrifice.
 .12משנה מסכת נגעים פרק יד משנה א
כֵ יצַ ד ְמטַ הֲ ִרין אֶ ת הַ ְםצו ָֹרע ,הָ יָה מֵ בִ יא פְ יָלִ י ֶשל חֶ ֶרש חֲ ָד ָשה וְ נוֹתֵ ן לְ ת ֹוכָּה ְרבִ יעִ ית מַ יִם
חַ ּיִ יםּ ,ומֵ בִ יא ְש ֵתי ִצפ ֳִרים ְדרוֹר ָ .שחַ ט אֶ ת ַאחַ ת מֵ הֶ ן עַ ל כְ לִ י חֶ ֶרש וְ עַ ל מַ יִם חַ ּיִ ים .חָ פַ ר
ּושנִי ת ֹולַעַ ת ּוכְ ָרכָן בִ ְשי ֵָרי הַ לָשוֹן ,וְ ִה ִקיף לָהֶ ם ָראשֵ י
וְ קוֹבְ ָרּה בְ פָ נָיו .נָטַ ל עֵ ץ אֶ ֶר ז וְ אֵ זוֹב ְ
אֲ גַפַ יִם וְ רֹאש הַ זָ נָב ֶשל ְש ִנּיָה .טָ בַ ל וְ ִהזָ ה ֶשבַ ע פְ עָ ִמים לְ ַאחַ ר יָד ֹו ֶשל ְמצו ָֹרע ,וְ יֵש או ְֹמ ִרים,
עַ ל ִמ ְצחוֹ .וְ כָ ְך הָ יָה מַ זֶ ה עַ ל הַ ְשק ֹוף ֶשבַ בַ יִ ת ִמבַ חּוץ:
 .13תהלים פרק פד ,א-יג
ֵי־ק ֹ ַרח מִ זְמֵֽ ֹור( :ב) מַ ה־טְדִ ֥ידֹות מִ ׁשְ כְנֹותֶ֗ יָך ֥ה' ְצבָאֵֽ ֹות( :ג)
(א) לַמְ נ ֵ ַ֥צחַ ַעֵֽל־הַ ג ִ ִֹ֑תית ִל ְבנ ֥
ֵֽל־חֵֽי( :ד) גַּם־צ ִּ֨פֹור׀
נִכְסְ פָָ֬ ה וְגַם־ ָכלְתָ֨ ה׀ נַפְׁשִ י לְחַ צ ְֵ֛רֹות ֥ה' ל ִ ִ֥בי ובְשָ ִ ֹ֑רי ְ֝י ְ ַרמְנ֗ ו ֶ ֣אל ֵא ָ
ֵֽת־מִ ְזבְחֹותֶ יָך ֣ה' ְצב ָֹ֑אֹות ְ֝מַ ְל ִ֗כי
ר־ׁשתָ ה אֶ ֹ֞
ּוד ֤רֹור׀ ֵ֥קן לָה אֲ ׁשֶ ָ ֵ֛
ָ֢מצְָאה בַַּ֡ י ִת ְ
פְר ֹ ֶ ֥חיהָ ֶא ִ֭
ֹוז־לֹו ָ ֹ֑בְך ְ֝מְ סִ ֗לֹות
ןלָה( :ו) אַ ׁשְ ֵ ֣רי ִ֭אָ דָ ם עֵֽ ֥
ו ָ
ֵיתָך ֗עֹוד ְי ֵֽהַ ל ְ֥לוָך ֶ ֵֽ
ֵאלהֵֽי( :ה) ִ֭אַ ׁשְ ֵרי יֹוׁשְ ֵ ֣בי ב ֶ ֹ֑
מֹורֵֽה( :ח) ִ֭י ֵלְכו
ִב ְלב ָָבֵֽם( :ז) עֹב ֵ ְ֤רי׀ ב ֵ ְ֣עמֶ ק ִ֭הַ ָבכָא מַ עְ ָי֣ן י ְׁשִ ֹ֑
יתוהו גַם־ ְ֝ ְב ָרכ֗ ֹות י ַעְ ֶ ֥טה ֶ
ָתי הַ אֲ ִ֨זינָה
להים ִ֭ ְצבָאֹות ׁשִ מְ ָ ֣עה תְ פִ ל ִ ֹ֑
להים ְב ִצטֵֹֽון( :ט) ֤ה' אֱ ִ ֣
ל־חי ִל י ֵָר ֶ ֶ֖אה אֶ ל־אֱ ִ ֣
מֵ ַ ֣חי ִל אֶ ָ ֹ֑
להים ְ֝ו ְהַ ֵ֗בט ֵ
יחֵָֽך( :יא) ִ ֤כי טֵֽ ֹוב־י֥ ֹום בַחֲ צ ֶ ֵ֗ריָך
פְנ֣י מְ ׁשִ ֶ
סלָה( :י) ִ֭מָ ִגמֵנו ְר ֵ ֣אה אֱ ִ ֹ֑
להי י ַעֲ ֣ק ֹב ֶ ֵֽ
אֱ ֵ ֶ֖
ֵי־רׁשַ ע( :יב) ִ ֤כי ׁשֶ֨ מֶ ׁש׀ ומָ גֵן ֵ֛ה'
להי ְ֝מִ ֗דור בְָאהֳ ל ֶ ֵֽ
ֹ֞מֵ ָ ֥אלֶף בָחַ֗ ְרתִ י ִ֭הִ סְ תֹופֵף ב ֵ ְ֣בית אֱ ַ ֹ֑
ַע־טֹוב ַלֵֽהֹל ִ ְ֥כים בְתָ ִמֵֽים( :יג) ֥ה' ְצב ָֹ֑אֹות ַאֵֽׁשְ ֵ ֥רי ְ֝אָ ֗ ָדם
אֱ ֹ֞ל ִ ֥הים ֵ ֣חן ִ֭ו ְכָבֹוד י ִ ֵ ֣תן ֹ֑ה' ֥לא י ִמְ נ ֗
ב ֵ ֹ֥טחַ ָבְֵֽך:
1. To the chief Musician, according to Gittit, A Psalm for the sons of Korah.
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2. How lovely are your dwelling places, O Lord of hosts! 3. My soul longs,
indeed it faints for the courts of the Lord; my heart and my flesh cry out for
the living God. 4. Even the sparrow has found a house, and the swallow a
nest for herself, where she may lay her young, at your altars, O Lord of hosts,
my King, and my God. 5. Happy are those who dwell in your house, ever
praising you. Selah. 6. Happy is the man whose strength is in you; in whose
heart are the highways, 7. Which, passing through the valley of Baca, make
it a place of springs; the early rain also covers it with blessings. 8. They go
from strength to strength, every one of them appears before God in Zion. 9.
O Lord God of hosts, hear my prayer; give ear, O God of Jacob. Selah. 10.
Behold, O God our shield, and look upon the face of your anointed. 11. For a
day in your courts is better than a thousand. I had rather be at the threshold
in the house of my God, than dwell in the tents of the wicked. 12. For the
Lord God is a sun and shield; the Lord will give loving kindness and glory;
no good thing will he withhold from those who walk uprightly. 13. O Lord
of hosts, happy is the man who trusts in you.
 רש"י תהלים פרק פד פסוק ד.14
 ומדרש אגדה בבניינו מדבר והצפור, בחרבנו קננו בו הצפרים- (ד) גם צפור מצאה בית
:היא כנסת ישראל
 אבן עזרא תהלים פרק פד.15
 שם עוף מנגן אולי נקרא כן בעבור שאין מנהגו לנגן כל זמן שאיננו חפשי וזה- ודרור
העוף ידוע הוא בספרד
 י, ויקרא פרק כה.16
יֹובל הִ ו ֙א
֥ ֵ ָאתם דְ ֵ֛רֹור ב ָ ֶָ֖א ֶרץ ְלכָל־י ֹׁשְ ֶ ֹ֑ביה
֥ ֶ ם ׁשָ ֵָ֔נה וקְ ָר
֙ (י) ו ְקִ דַ ׁשְ תֶ֗ ם ֵ ֣את ׁשְ ַנ֤ת הַ חֲ מִ שִ י
:תִ הְ ֶי֣ה ָל ֵֶ֔כם ו ְׁשַ בְתֶ֗ ם ִ֚אִ יׁש אֶ ל־אֲ חֺ ז ֵָ֔תֹו ו ִ ְ֥איׁש אֶ ל־מִ ׁשְ פַ חְ ֶ֖תֹו תָ ֺׁשֵֽבו
 זוהר כרך ב (שמות) פרשת תצוה דף קפג עמוד א.17
ר' אלעזר פתח ואמר (תהלים פד) גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה
 אלין צפרי שמיא דמנהון שויין מדוריהון לבר, גם צפור מצאה בית,'את מזבחותיך וגו
ומנהון שויין מדוריהון בביתא כגון דרור דאיהו עופא דשוי דיוריה בביתא דכל בר נש
 מאי דרור חירו כמה דאת אמר (ויקרא, בגין דכלא קראן ליה דרור, אמאי,ולא דחיל
 דהא מיומא דעביד קנא בביתא, ודא איהו צפור דרור,כה) וקראתם דרור ותרגומו חירו
 ולבתר מתפרשן אלין מאלין ודא איהו עופא, מדוריה בביתא חמשין יומין,ואפיק בנין
 תא חזי מה כתיב וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור,דאקרי דרור חירו
 אורייתא דנפקת מניה אקרי, ובגין דנפקא מניה חירו,בארץ מהכא נפקא חירו לכלא
 ועל דא כתיב (שמות לב) חרות על הלחת אל תקרי חרות אלא חירות ודא אורייתא,חירו
 והאי,דאתקרי חירות דהא מה דאפיק יומא דא עלאה אקרי חירו ואיהו חירו דכלא
, ה"א עלאה ה"א תתאה, בגין דאית חירו תתאה וחירו עלאה,יומא איהו חירו עלאה
: שמטה ויובל כחדא אינון, חירו תתאה,חירו עלאה

Zohar Shemoth, Section 2, Page 183a
R. Eleazar quoted in this connection the verse: “ Yea, the sparrow
hath found an house, and the swallow (deror) a nest for herself,
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where she may lay her young, at thy altars” (Ps. LXXXIV, 4). ‘ Of
the birds of heaven,’ he said, ‘ some make their dwellings outside
(in the open) and some inside human habitations: as, for instance,
the swallow, which makes her dwelling in a house, and is not
afraid. Why? Because all call it “ deror” . And what, then, is the
meaning of deror? Freedom, as it is written, “ Ye should proclaim
deror” , and the Aramaic translation of deror is, heru (Freedom).
These swallows make a nest in a house and bring forth little ones
and dwell in that house for fifty days and then separate and go
each its own way and to whatsoever place it desires, all being free.
Similarly, it is written: “ And ye shall hallow the fiftieth year and
proclaim freedom throughout all the land” (Lev. xxv, l0). Freedom
emanates from this fiftieth year to all, and because of this the
Torah which proceeded from that fiftieth day is called “ Freedom” .
Concerning this it is written, “ Graven (haruth) upon the tablets” ,
which word haruth contains the same letters as heruth, which is
Freedom, and the Decalogue, which is the essence of the Law, is
thus given its due appellation, because whatever this supernal day
brings forth is called “ Freedom” . It is the freedom of all things, of
all spheres, of all worlds and of all created beings, both above and
below.
18. Freebird -Lynyrd Skynyrd (pronounced /ˌlɛnərd ˈskɪnərd/ len-ərd-skin-ərd)
'Cause I'm as free as a bird now
And this bird you cannot change
Oh oh oh oh oh oh
And the bird you cannot change
And this bird you cannot change
Lord knows, I can't change…
Lord knows, I can't change
Lord help me, I can't change
Lord I can't change
Won't you fly high free bird yeah
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