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ישמעאל דא� דדרשינ� כללי ופרטי בכל אופ� מגלח כל גופו ' ל בדעת ר"אמוראי� האחרי� סהאכ�  1
  .שניהכדלעת ג� בתגלחת 

  . ומשמע את כל שערו בלי חילוק#" ְוִגַ�ח ֶאת ָ�ל ְ�ָער�) "ח:ויקרא יד(בתגלחת ראשונה כתוב  2
, )כלל(ְוָהָיה ַב%�� ַהְ$ִביִעי ְיַגַ�ח ֶאת ָ�ל ְ�ָער� ) "ט:ויקרא יד(, כתיב בתגלחת השניה שאחר השבעה ימי� 3

ודרשינ� כלל ופרט וכלל אי� אתה ד� , )כלל" (ְוֶאת ָ�ל ְ�ָער� ְיַגֵ�ַח, )פרט(ָניו ֶאת רֹא�0 ְוֶאת ְזָקנ� ְוֵאת ַ-+ֹת ֵעי
מה הפרט מפורש מקו� כינוס שער א� כל מקו� כינוס שער ואנחנו מרבי� את שער , אל כעי� הפרט

 . ושאר שער גופו שאינו מקו� כינוס שער אי� צרי1 לגלח) שאינו מגולה(אבל בית השחי , הרגלי�

בד� הצפור ) שני תולעת ואזוב, ע3 האר3, הצפור החיה(וטבל אות� ") ו:ויקרא יד(כתיב , דריש הכיד 4
הדברי� ג� ' כי נזכרו ב, ודרשו בברייתא שצרי1 לטבול ג� במי� וג� בד�, "השחוטה על המי� החיי�

 .וזה יתכ� רק א� מביא רביעית מי� שד� ציפור ניכר בה�, בד� וג� במי�

' ל כיו� שצרי1 את הפסוק לגופיה לומר שיש צור1 להטביל את הד"ל שאי� לדרוש מהפסוק הנ"ס 5
  .ל בד� ובמי�"הדברי� הנ

ולכאורה , "ְוָלְקח6 ַל4ֵָמא ֵמֲעַפר ְ�ֵרַפת ַהַח4ָאת ְוָנַת� ָעָליו ַמִי�) "יז:במדבר יט(כתוב גבי פרה אדמה ', פי 6
, מה סוטה לכתחילה בעינ� להקדי� עפר למי�, ש מסוטה"ו� גזלד" עפר"וכתב " אפר"היה צרי1 לכתוב 

ומה בפרה אדומה בדיעבד א� הקדי� .  למי�# אפר #כ1 בפרה אדומה לכתחילה צרי1 להקדי� את העפר 
משו� , והראיה שבפרה אדומה בדיעבד כשר. ה נמי גבי סוטה א� הקדי� כשר"ה,  כשר#את המי� לעפר 

וכתוב בהמש1 הפסוק ,  משמע שצרי1 לתת את האפר ברישא ועליו מי�#" ִי�ְוָנַת� ָעָליו ַמ"שכתוב בפרה 
ומזה יש לנו ללמוד ,  דמשמע שהמי� ברישא יהיו חיי� בכלי ועל זה ית� את האפר#" ַחִ%י� ֶאל ֶ�ִלי ַמִי�"

 .שרצה נות� עפר תחילה רצה נות� מי� תחילה

 דמשמע שצרי1 להקדי� את המי� שה� יהיו #" ִליַחִ%י� ֶאל ֶ� ַמִי�"א מדכתיב ל שעיקר הדרשא הי"ס 7
  . י העירוב יהיו המי� עליו"וע,  בא לומר שצרי1 לערב� ביחד#" ְוָנַת� ָעָליו ַמִי�"ומה שכתוב . קוד� בכלי


