
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  שבועהת הגיגים מפרש
   ) ב'יבויקרא (" אשה כי תזריע וילדה זכר"
וא�  "�" אשה כי תזריע וילדה זכר", "נקבה"ו" זכר"לשו� בר הכתוב דבמת הפרשה בתחיל מעיר כי "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה 

אמר מעל פי ומסביר את ההבדל ". ובמלאת ימי טהרה לב� או לבת", "בת"ו" ב�"מוזכר בלשו� ובסו� , "נקבה תלד
, ולכ� כשמדברת התורה אודות הלידה. :)שבת קלה(" הרי הוא בחזקת נפל, לא עברו שלשי� יו� באד�כל ש"גמרא שה

". נקבה"או " זכר"אלא יש לקרות� סת� , "בת"או " ב�"אזי אי אפשר לקרות� , שעדיי� הילודי� ה� בחזקת נפלי�
  ". בת"או" ב�" מכוני� ה� בש� אז כבר, יצאו מחזקת נפלי�עברו שלושי� יו� ושאז כבר , אול� במלאת ימי טהרה

  

   ) ב'יגויקרא ( "והיה בעור בשרו לנגע צרעת" 
ללמדנו . בסו�היא " עי�"ה" נגע"תחלה ובהב" עי�" ה"ענג"באלא ש, אותיותבעלות אות� " ענג"ו" נגע"ת ותיבה 

� א". ענג"ה� ו לפיכ� חייו וחיי בית, ונשמר ללכת בדר� הישר, הוא רואה מראש את חיוביו, בראשו" עינו"החכ� ש
" עינו"בסו� עד ש, בגופואחר כ� כ� בבגדיו ו ואחר, בביתו" נגע"אזי מביא את ה, בתחילה" עינו"את מי שאינו ש� 

)�רבי ליב לופיא(                      .  את האמתהרואה את טעותו ומכיר
  

  )  ג'יגויקרא ( "נגע צרעת הוא" 
? העוסקת בנגעי� הבאי� בעוו� חטא הלשו�,לפרשת תזריע, העוסקת במאכלות אסורות ,למה נסמכה פרשת שמיני 

ונכשלי� בחטאי הלשו� אבל מזלזלי� ,  מאד ממאכלות אסורות ומביני� את חומרת�י�זהרהנאנשי� שיש , לאא
עדיי� צרי� הוא , שג� א� נזהר אד� לבל יטמא את פיו במאכלות אסורות,  אותנובאה התורה ומלמדתלכ� . בלשונ�

וטומאת� כדי� טומאה היוצאת , ה� הלא בעו� לשו� הרע נגעי� באי� עליו. אשר ג� הוא מטמא, יולהשמר במוצא פ
  )בש� רבי ישראל מסלנט(                           .מוטב אפוא שיקפיד להזהר ג� בדבורו. מגופו שהיא חמורה מאד

אי שיזהרו האנשי� מלדבר עלי הלוו, )ז' תהלי� כב(" ואנוכי תולעת ולא איש: "אלו אמר דוד המל�כגו�  י� אנשועל
   .כש� שנזהרי� מלאכול תולעת

  

  ) ב'ידויקרא ( "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן "
לכ� טהרתו  ,בפהתלויה מאחר שהנגעי� באי� על עו� לשו� הרע ש, אלא ? "אל הכה�" דוקא מובא המצורעומדוע 

שעל פי מאמרו של , הוי אומר". תורה יבקשו מפיהוו ישמרו דעתשפתי כה� "כמאמר הכתוב , תלויה בפי הכה� דוקא
ותהא. כי המות והחיי� ביד הלשו�, �ללמד.  נטמא� נטהר וא� אמר טמא �שא� אמר טהור , מתרפאהוא כה� ה

 )חפ% חיי� על התורה(         . היא הלשו� שמרפאת את הנגעי�, הלשו� שבחטאה באו הנגעי�
  

  )כח' ויקרא טו("  לה שבעת ימיםוספרה"
, כתברמאינה  האשה ספירה זועל , ל לבר� לפני הספירה"שבה תקנו חז, ספירת העומר מעיר שבניגוד לרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

מה שספרה את  סותרת ,בתו� השבעהשוב  ראתה א� ,וזו, "עובר לעשיית�"כל המצות כול� מבר� עליה� בלפי ש
  .ה זוע� זה אי אפשר לה לבר� במצוומט, ברכה לבטלהשברכה  ונמצא ,למפרע
כ� ש, "היא שפכה דמו של אד� לפיכ� ישפ� דמה", ל במדרש"זחמה שאמרו לפי הוא , מצוה זו נתנה לאשהש וטע�
היא יות וה,  לאשהחלה והדלקת הנרמצוות המו כ� נתנו וכ, )טבראשית (" שופ� ד� האד� באד� דמו ישפ�"כתוב 

  )רבינו בחיי(                    .יק את הנר בשבת החלה ותדלתשמורלפיכ� , טמאה חלתו של עול� וכבתה נרו של עול�
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        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""

  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

        """"תזריע מצורעתזריע מצורעתזריע מצורעתזריע מצורע""""רשת רשת רשת רשת פפפפ
            ))))דראש חודשדראש חודשדראש חודשדראש חודש' ' ' ' בבבב((((

        """"השמי� כסאיהשמי� כסאיהשמי� כסאיהשמי� כסאי""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסאייראייראייראייר' ' ' ' אאאא

 ל"אסתר זחמו בר  שמעון בן שמתנעילוי ל



 

  )ב' ויקרא יב("  כי תזריע וילדה זכרהאש "
ב ו באה על פי רה�ייחני� בשנות בה שצדקת המזת התורמרכ�  ב"זכות"ראשי תיבות " כר''''זזזז דהיל''''ווווריע ז''''תתתתי ''''ככככ" 

  )א"ידהח(      . רי�הוטוושי� דני� קבזוכות ג� ל, תיה� ומעשיה�וקדשות מחשבהמות האמ, האשההאשההאשההאשהת ובזכ
  

  )מו' ויקרא יג(כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו " 
מחו% למחנה " כ� המש� הכתוב �א, " בדד ישב�מא הוא ט"ראוי היה יותר להכתב , בפסוק זה יש לכאורה כפילות

 הוא ,ולכ� המצורע לוקה מידה כנגד מידה,  בעוו� לשו� הרע� באי�שידוע הוא שהנגעי, ויש לבאר ? למה לי "מושבו
 מוב� היטב ,לאור זאת .  יהיה עתה פרוד ומנותק מאשתו ומידידיו� לחבירו � פירוד בי� איש לאשתו ובי� אד�שגר

 לכ�,  לחבירו� פירוד בי� אד�הוא גר, התורה באה להדגיש לנו שהמצורע נענש במידה כנגד מידה, יתור לשו� הפסוק
שיכול הוא ,  אשר בו הנגע�ואל יחשוב אותו אד.  הישוב של חביריו�הרחק ממקו ,"מחו% למחנה מושבו ",כעת

שהרי בזמ� שדיבר לשו� , לגמרי" בדד" עליו לשבת ,להזמי� את אשתו להיות עמו מחו% למחנה להפיג את בדידותו
ובכ� ימנע מלדבר שוב , % להפרד מאשתו של בעל הנאל�לכ� עליו לחוש את הטע,  בי� בעל לאשתו�הרע הפריד ג

 בלא �" מחו% למחנה מושבו",  בלא אשתו�" בדד ישב: "� האמורי�ולכ� כותבת התורה את שני התנאי. לשו� הרע
  .)י� טזרכ ע� הובני(                             . ידידיו

  )מאוצרינו הישן( 'ב פרק – פרקי אבות
   )'א( "דע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת"
וג� , �נגד רצונ שומעת � �זוהא, נ�ד רצונג רואה �  העי�:כל הדברי� האלה ה� למעלה ממ� ואי� ל� שליטה עליה� 

  ) רפסוכתב (                .�נ שלא ברצו�" י�בכל מעשי� בספר נכתו"
  

  )'ב( "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ" 
לא ", "לא תונו: "תורה ואת מצוותיהיפה לו שיזכור את ה, ומת� במשא, במסחר, אר% ג� בשעה שאד� עוסק בדר�

   )תמדברי א(                                   ". איפה ואיפה", "תשקרו
  

   )'ב( "ם לשם שמיםהיו עוסקים עמהצבור יהעוסקים עם הוכל "
כי הדבר , וכהמש� לכ� מוסיפי�, "וכל תורה שאי� עמה מלאכה סופה בטלה: "אמרנ, י המשנה הזאתנלפ, קוד� לכ� 

ולא להתפרנס מ� העסקנות , ק במלאכה או במסחרוג� ה� צריכי� לעס, "רוסקי� ע� הצבוהע" ג� על סבוהזה מ
  )עזר הכה�לרבי א(               . שכר בצדה בלי מת�, שמי� שהיא צריכה להיעשות לש�, הצבורית

  

   )'ג( "הוו זהירים ברשות "
וא בני� מזדמ� לה� יותר מכל אד� אחר לור והשתדלבעסקני הצ . "...וכל העוסקי� ע� הצבור: "למאמרש� המכזהו 

, נהגו זהירות באנשי� הללו, " תורשבו זהירי� וה:"ואליה� מופנית איפוא האזהרה, ממשלה שוני� רי� ע� פקידיבדב
   ) שי�מ"מהר(                  ". �אי� מקרבי� לו לאד� אלא לצור� עצמ"שכ� , טחותיה�בל תבטחו יותר מדי על הא

  

   )'ה( "ותךמך עד יום מן בעצמואל תא "
יה  א והר,רהבבלא ח, לא הזולתבשאתה יכול להתקיי� ולעמוד , ל תהא מתפתה להאמי�א, "עצמ�"ל תהא מאמי� בא 

שיהיו , אד� זולתו ניב� לעזרת� של וס חיל וזריז וממולח ביותר נזקק סו� שבו אפילו אד� ב�, "יו� מות�"לכ� הוא 
  )תקו� משה(                                  . קבורתובמתעסקי� 

  

   )'ה( "קומומואל תדין את חברך עד שתגיע ל" 
  שבו קל לו להתחפש ולשי�, מקו� זרבאבל לא , במקו� שהוא גר בו וחי בו, "מקומוב"לי� רק ולהכיר יפה אד� יכ 

  )אהל יעקב(                               . על פניו וה מסו    
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל"או בדוא 052-3268315: ןטלפוניתן להפנות לוהערות ות האר

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש
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