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

 
  הגיגים מפרשת השבוע

  )ג' ויקרא יב(" ימול בשר ערלתו השמיני וביום"
מצוה זו יחד הקדוש תמיה מדוע צרי� היה הכתוב לשוב ולהזכיר את מצות ברית המילה הרי הוזכרה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

כ� ו,  צריכה להעשות ביו� ולא בלילהמילהל מפסוק זה שברית ה"אמנ� למדו חז? רשת ל� ל�בפע� כל  פרטיה 
ומסביר ? בפרשת ל� ל�א� מדוע לא נכתבו ג� פרטי� אלו כבר  )שבת קלב(שמצות ברית המילה דוחה את השבת 

אד� היחשוב שלא כדי , אברה�ל, שברית המילה דוחה את השבת, הקדוש שלא נאמרו פרטי� אלו" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
לע� אבל , שבתהחומרת לא הוזהרו על  ותורהאת הקבלו טר� ש, לאבותזהו דוקא שבת למול ב' הקל השמא ש
, המבטא את חומרת השבתציווי  ) יד'שמות לא( "מחלליה מות יומת"' שנצטוו מהלאחר קבלת התורה ולאחר  ,ישראל

 לאחר ,ה את מצות ברית המילה כעתמזכירה התורלכ�  ,שבתמצות ברית המילה את החה ְדתלא , לישראל, לה�
  .  ללמדנו שג� לגבי מי שקיבל את התורה מצות ברית המילה דוחה את השבת, התורהתקבל

  

  )ז' ויקרא יב("  עליהוכפר"
שצריכהעד בזמ� הלידה היולדת מה חטאה בכי ו, "וכיפר עליה", לשו� כפרהרור מדוע מובא קרב� היולדת בבלא 

רבינו רבינו רבינו רבינו מבאר ? בסכנה ונצלה מהמיתההיתה על ש תודהקרב� תביא יותר שהיולדת ראוי היה ,  לכפרהקרב�יא להביא ה
 שהיא היתה ,מ$ִאאלא כפרה על החטא הקדמו� שבצעה עצמה ביצעה היולדת  חטא ששהכפרה אינה מצד, בחייבחייבחייבחיי

לא  ע� אשתו שלא בדר� תאוה וחשק אמולידכי לולא החטא ההוא היה האד� : "רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייוכ� כותב , "א� כל חי"
,  במעשה החטא, בת$ כאמ$, הזווהיולדת, כטבע האיל� המוציא פירותיו בכל שנה שלא בתאוה, בדר� הטבע הגמור

רבינו רבינו רבינו רבינו ומוסי& , " הקדמוניהחטאועל כ� יצריכנה הכתוב קרב� לכפר על , כי הענפי� ה� מקולקלי� בקלקול השורש
   .תו החטאג� ה� מטרת� לכפר על או, דלקת הנרוה� נדה חלה וה, שלוש המצוות שנצטוותה בה� האישהש, בחייבחייבחייבחיי

  

   )יג בויקרא (אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת  
אי� לה� כל  ,האד�את טמאי� גדירה שה� משהתורה מ ,לואנגעי� ש על נגעי הצרעת למיניה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"כותב ה

הנשלחות מ� השמי� על האד� , בלתי טבעיות, אלא ה� מחלות מיוחדות. לרופאי�שייכות למחלות הצרעת הידועות 
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבכעי� זה כותב . בתור עונש וכפרה על עוונותיו���זה איננו בטבע : " ומוסי& שכל רעיו� הנגעי� הבאי� על האד�

עליה� תמיד להעמיד גופ� ' היהיה רוח ' אבל בהיות ישראל שלמי� לה, וכ� נגעי הבתי�, כלל ולא הווה בעול�
להראות ,  או בביתובבגדווכאשר יקרה באחד מה� חטא ועו� יתהוה כיעור בבשרו או , ראה טובובגדיה� ובתיה� במ

מביא את ' כלומר ה, ) לד'ידויקרא ("  נגע צרעת בבית אר' אחוזתכ�ונתתיונתתיונתתיונתתי" :הכתובזה מסביר את ו. "סר מעליו' כי ה
היא נחלת בלבד היות ש באר'י� נוהגאלא � אלו אינ� נוהגי� מחו' לאר' ישראל ינגעו. ה בבית בבגד או באד�מכה
מפני שלא א אל, קרקעהחובת אינו משו� והדבר , " לכ� לאחוזהנות�נות�נות�נות� אניאניאניאניכי תבאו אל אר' כנע� אשר "שאמר פי כ', ה

  . הנכבד שוכ� בתוכה' יבא העני� ההוא אלא באר' הנבחרת אשר ה
   

  )ג' ויקרא יג("  וטמא אותווראהו הכהן... בעור הבשרוראה הכהן את הנגע "
צרי� ו, "וראהו הכה�: "ובסופו נאמר שוב, "וראה הכה�: "בתחילת הפסוק נאמר, שאינה ברורהכפילות יש בפסוק זה 

על  הכה� , "וראה הכה�" ,ראשית. מסביר שמדובר בשני סוגי� של ראיה" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה? להבי� מה פשר כפילות זו
פשיו� , לפי כל הסימני� שמוגדרי� בפרשה, יו את האד� שבא לפנלטמאמצד עצמו א ראוי והנגע א� האת " לראות"
שהרי למדו . ותו אא� ראוי לטמאהשיראה הכה� על האיש , "וראהו הכה�"ולכ� ,  א� זה לבד לא מספיק.שער לב�ו

ימי ת כל שבעלסיי� את  נותני� לו , שרק התחת�חת�הוא א� כגו� . ל שיש מצבי� שלא ראוי לטמא את האד�"חז
כל ימות לחגוג  נותני� לו ,י�רגלאחד מהב א� בא האד� וא,  באמצע שבעת ימי המשתה ולא מטמאי� אותוהמשתה

ולכ� ". דרכיה דרכי נוע�"כל זאת משו� שהתורה ו, ה בעצבשמחאת השלא לערבב ולא מטמאי� אותו כדי הרגל 
   . החולהת אאי� הוא באיכותו א� הוא ראוי לפי הזמ� לטמאשיראה , " הכה�וראהו": חזר הפסוק ואמר
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, כנזיאש, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ב' ויקרא יג("  אל הכהןוהובא"
" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה. כל עניי� טהרתו של המצורע תלוי בכה� ונעשה א� ורק על ידי הכה� וצרי� להבי� מדוע זה כ�

צרעת באה . א. שבזרע אהרו� הכה� טבועות שלוש מידות והנהגות אשר ה� הופכיות למידות הרעות שגרמו לצרעת
�כל  ע,בי� אחי�לפרוד כל ריב ולגור� הרע הוא ה לשו�זה של חטא ו, "לשו� הרע"על חטא �אוהב "היה ש,  יבא אהר

הוא גור� נוס& לצרעת . ב. את זה שלקה בצרעת על שגר� למחלוקתאחז במדת השלו� וירפא ו ,"שלו�שלו� ורוד& 
א המצורע שהרי אמרו את חטתק� בוא מי שידוע כעניו ביותר ויראוי שיהנובעת מגאווה ולכ� , "גסות הרוח"חטא 

 ,)בראשית יח כז( " עפר ואפרואנכי: "בו דאילו באברה� כתבאברה� נאמרשה  במשה ואהר� ממנאמרשה גדול מ"ל "זח
 "הממו�חמדת "חטא גור� שלישי למחלת הצרעת הוא . ג. )חולי� פט( )שמות טז ח(" ונחנו מה" :בובמשה ואהר� כתאלו ו

 היו �כל לא מה שזכו משלח� גבוה עאכהני� לא היה חלק ונחלה באר' ל כי יע�ובזרעו ה באהר� תלא היומידה זו 
כל א� כ� ברור מדוע . לאסו& ולכנוסהיא  במדת ההסתפקות ולא היו בכלל צרי העי� שכל מגמת פניה� שלמי�
  .  כי א� על ידי כה�י�טהרנ לאמיני צרעת אלו שלוש 

  

  )לג' ויקרא יג(" והתגלח"
מצוות שנדחות שלוש ת על רמזומ, רבתי' ג, גדולה יותר משאר האותיות" והתגלח"ה במיל' לפי המסורה האות ג
  )מש� חכמה(                    . ואפילו שהוא נזיר, ואפילו שהוא כה�, איסור גילוח הזק�: משו� מצות הגילוח

  )מאוצרינו הישן ('בפרק  –הגיגים מפרקי אבות 
  ) 'א (" מעשיך בספר נכתבים וכלדע מה למעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת"
למעלה "בבחינת ה� , המנויי� במשנה זו ה� דברי� שאי� לאד� שליטה עליה�כל הדברי� ש" כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"מבאר ה 

כל מעשי� בספר "זה ש וג� � האד�גד רצומסוגלת לשמוע נ ) ז�והא, נו של האד�ד רצוג� בניגו רואה ) העי�, "ממ�
   . טת� לשלימעלו� נא ברצוהוא ל" י�בנכת

  

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

  )רבי שלמה הלוי(           .אר' בעל דר�שיהיה תורה צרי�  ג� למד� וב�:     ומצד שני )תמדברי א(". היָפה וֵאיָפֵא", "תשקרו
  

  ) 'ח ("בה נכסים מרבה דאגהמר"
וכ� , אבל לאחר שכבר יש בידו מאתי� רוצה הוא ארבע מאות,  "מי שיש ל� מנה רוצה מאתי�: "הדברי� פשוטי�

ככל שאד� מרבה נכסי� כ� מתרבי� ג� הנכסי� , ממילא יוצא". תו בידוואי� אד� מת וחצי תא"שכ� , הלאה
  ) ביהודהודענ(         . �גשעדיי� לא השי,  וכ� ג� מתרבה הדאגה שבלבו,לפי דרישותיו החדשות, כביכול, לו " חסרי�"ה

  

  ) 'יג  (" טובה שידבק בה האדםךאיזו היא דר"
ואילו על השאלה  , "שכ� טוב": רבי יוסי אומר, "ר טובבח": רבי יהושע אומר, "הבעי� טו": י אליעזרבכ� אומר ר על 

, "עי� רעה": ה הקודמתביב כל אחד בהיפוכה של התשומש, "איזו היא דר� רעה שיתרחק ממנה האד�", השנייה
ואילו על הדר� הרעה הוא , "הרואה את הנולד: "הבי שמעו� אומר על הדר� הטובורק ר , "שכ� רע", "ר רעבח"

ג ג� הוא כחבריו ואינו אומר כדר� הרעה את ההפ� ממה שאמר בדר� וה מפני מה אינו נ"וה ואינו משל�והל: "אומר
א� לאמיתו של דבר מתכוו� ג� רבי שמעו� לומר בשאלה השנייה את היפוכו של  ? "את הנולדשאינו רואה : "הבהטו
ואינו  ווה הל"הוא " הרואה את הנולד"היפוכו של : אלא שהוא מראה זאת כמשל, ר שאמר בשאלה הראשונהבהד

   מראש כי ואינו יודע, ואינו רואה מראש את התוצאות, מלכתחילה במחשבה שלא לשל� ווה אד� הל, "משל�
רבי (                        . עדיי� לא נתבר� שו� אד�, שבא שלא ביושר ,מכס& כזה      
  )  פרנקל�ברו
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