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

  
     "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )ב' ויקרא יב("  כי תזריע וילדה זכרהאש "

זה ה שהתוראה לרמוז לנו  ב"זכות"מרכיבות את המילה " כר' זדהיל'וריע ז'י ת'כ"של המילי
 תיבות הראשי 
 
, מעשיה�את כל תיה� וומחשבאת קדשות המאשר ות האמאות� . הא
, ת האשהוב בזכועל פי רמגיע  י
קיצדשהבני
 )א"ידהח(           . רי
הוטוושי
 דני
 קבתזכינה ל

 

 )ג' ויקרא יב(" ימול בשר ערלתו השמיני וביום"
וב על מצות המילה מדוע מצוה אותנו הכת, א
 כ�, על מצות המילה למדנו כבר דר� אברה
 אבינו בפרשת ל� ל�

וללמדנו שמצות המילה דוחה ,  למול ביו
 ולא בלילהשצרי�נו להודיעתרצה לומר שבא הדבר  וא
 ?בפע
 נוספת
אלו הדיני
 הפרטי הרי נית� היה לכתוב את , ).שבת קלב(" אפילו בשבת " וביו
"בגמרא ל "זחשדרשו פי כ, שבתאת ה

 
, שהמילה דוחה את השבתפשוט וש שאצל אברה
 אבינו זה הקד" אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"מתר# ה? בפרשת ל� ל�כבר ש
אברה
 ה את "קבואי� מקו
 שיצוה ה, ממש הגבורה מפימילה נאמרה בפרשת ל� ל� לאברה
 אבינו המצות משו
 ש

מכיו� שלמרות שידוע שאברה
 אבינו קיי
 את כל , חייב להבי� זאתמעצמו אלא אברה
 , מול אפילו בשבתשי
אברה
  מצוה שאמילה הימצות הכי , מילהמצות שבת מפני הידחה כל זאת מ� הדי� הוא שתב, התורה טר
 נתינתה

 אפילו למוללצוות את אברה
 כ� אי� מקו
 ל ו. היא מצוה שלא נצטווה בהשבתאילו שמירת הונצטווה בה אבינו 
 . י מצות המילהשידחו את שבת מפנ, שישנ
 בשמירת שבת, בני ישראלאת אשר על כ� הוצר� הכתוב לצוות , בשבת

 

 ) ג'יבויקרא ( "וביום השמיני ימול בשר ערלתו"
 :בומילת עבד כתכאשר מדובר בואילו " ערלתוערלתוערלתוערלתובשר ימול ": שי
 לב שבפסוק המדבר על ב� זכר יהודי כתוביש ל

כאשר מדובר ג
 ". ערלתוערלתוערלתוערלתובשר את "
 ומלתה שב וולא כת, )מד, שמות יב( "וכל עבד איש מקנת כס% ומלתה אותו"
מתר# החת
 ".ערלתוערלתוערלתוערלתובשר המול את "ב וולא כת )מח' מות יבש( "המול לו כל זכר... וכי יגור את� גר": בגר נאמרלת במי
ורק היה ערל ' מהול לההיה וזאת משו
 שבאמת ליבו , "מל"בגדר נקרא , שהיה ערל ונימולשאיש ישראל , סופר

עד שיתגייר ויקבל על עצמו לנהוג " ערל לב"נקרא ולא כ� הגוי אשר למרות שהוא נימול עדיי� הוא , בשר עד שנימול
ואילו , אינו מל כי א
 את בשרוהרי ש" ערלתוערלתוערלתוערלתוימול בשר "בישראל נאמר שמדובר לפנינו בפסוק שלכ�  .ישראלדת כ

כי , "בשר ערלתו"בקונה עבד או בגוי שמתגייר ומלו עצמ
 לא כתיב בפסוק המדבר אבל . 'הוא בעצמותו מהול לה
 . ה ממש ולא רק במילת בשראמור במילהדבר 

 

 )מד-מ' ויקרא יג("  הואאיש צרוע הוא טמא... ואיש כי ימרט ראשו"
ל  "וכמו שאמרו חז, ה� לטובה ה� בענישה, ה לשל
 במידה כנגד מידה לפי התנהגות האד
"ידוע שדרכו של הקב
 
משובש ות שאד
 זה בודאמר יש לו,  בראשי
נגעמקבל אד
 א
 לכ� ו. ת עי�וצרצנות וקמהעל שנגעי הבתי
 באי

הוא חוטא בכוח וחטא זה ש. מקו
 המחשבה ומשכ� השכל,  הצרעת בקרחתוהלכ� בא. בכח השכל ובדעות זרות
מצד אלא רק באד
 , בלתי מדבריצור בשו
 קיי
 אינו ו , משאר בעלי החיי
אד
את היחד יהמשזהו דבר שכל ה

 )מש� חכמה(                    ." הוא צרוע הוא טמאאישאישאישאיש": הכתובלכ� אמר , שהוא איש
 

 

 154 מס עלון ד"בס

    :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
 ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג ל" זצחק בנימין בר שוריןי      ל " זאסתריצחק בן חמו בר 

   ז"ניסן תשס' ע יא"נלב        ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב         ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
 ה.ב.צ.נ.ת

 

 ש"ב חיפה א"ת ם"י שעון קיץ
 18:40 18:30 18:40 18:23 כניסה 

 19:37 19:37 19:38 19:36 יציאה

 20:13 20:13 20:14 20:17 ת"ר

 

 "החודש" שבת "תזריע"פרשת 
 "'הכה אמר " :הפטרה

 א"עתש' באדר  'זכ

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

 מדרשתי " עאורלצא יו

    """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php     alonolam.com    : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

  :נ"לעהשבועי מוקדש העלון " נשמת אדם' נר ה"
 ע"סיון תש' ע כה"נלב  ל "ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב זצ"הרה

 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר       ע"אייר תש' ע י"נלב  ל"יצחק אוחיון בר סולטנא ז
 א"שבט תשע' ע ד"נלב  ל"שמעון בן חמו בר מסעודה ז    א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "אברהם בן חמו בר סימונה ז



 

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

   )ג' ויקרא יג(" וראהו הכהן וטמא אתו...  לבןהפךהבשר ושער בנגע  הנגע בעור וראה הכהן את"
כאשר ה שוו תקישכשהוא עוד צעיר ובעל שובבות נעורי
 אי� להתייאש כי עדיי�  ,ריווענימי בא טו חד
אכאשר 

שערותיו כבר , רואי
 שכבר הגיע האד
 לימי הזקנה א
 �א, בתשובהר ויחזו ועשי מאת הוא יתק�  דעתיגדל ויוס% 
 שעוד יחזור  והתק �אי נעוריו הרי שכבר איחטובכל זאת האד
 עדיי� דבק ב ,"� לב�ע הפנגר בשעו: "ככתוב, הלבינו

 )ת� אייבשי#הוני' ר(         . "אותווטמא : "הכתובלכ� אמר אד
 זה בתשובה 
 

 )ד' ויקרא יב("  טהרהבדמישת ימים תשב ושלושים יום ושל"
 א%  א%  א%  א% ,,,, מה כשטימא וטיהר בזכר יצירתו כיוצא בו מה כשטימא וטיהר בזכר יצירתו כיוצא בו מה כשטימא וטיהר בזכר יצירתו כיוצא בו מה כשטימא וטיהר בזכר יצירתו כיוצא בו,,,, בזכר וטימא וטיהר בנקבה בזכר וטימא וטיהר בנקבה בזכר וטימא וטיהר בנקבה בזכר וטימא וטיהר בנקבהוטיהרוטיהרוטיהרוטיהר רבי ישמעאל אומר טימא  רבי ישמעאל אומר טימא  רבי ישמעאל אומר טימא  רבי ישמעאל אומר טימא תניאתניאתניאתניא""""

        :):):):)נדה לנדה לנדה לנדה ל" (" (" (" ( למדי� יצירה מטומאה למדי� יצירה מטומאה למדי� יצירה מטומאה למדי� יצירה מטומאהאי�אי�אי�אי� אמרו לו  אמרו לו  אמרו לו  אמרו לו ,,,,כשטימא וטיהר בנקבה יצירתה כיוצא בהכשטימא וטיהר בנקבה יצירתה כיוצא בהכשטימא וטיהר בנקבה יצירתה כיוצא בהכשטימא וטיהר בנקבה יצירתה כיוצא בה
שלאחר לידת זכר אמו , ספר ימי הטומאה שלאחר לידת זכרמספר ימי הטומאה לאחר לידת נקבה כפולי
 ה
 ממ


 ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר . יו
 וצרי� להבי� מדוע ההבדל. טמאה ארבעי
 יו
 ואילו לאחר לידת נקבה אמה טמאה שמוני
שלשיטת רבי ישמעאל ברור ההבדל והוא נעו# בהבדל הזמני
 שיש בי� היווצרות הזכר ) רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייוכעי� זה מביא (

,  על הזכר כמספר הימי
 אשר תשל
 צורתו בבט�'גזר ה "האב� עזראהאב� עזראהאב� עזראהאב� עזראבבט� אימו לבי� היווצרות הנקבה וכלשו� 

ל "זחדעת � לא" ג
 הטהרה נמשכת כפלי
,  טומאת הנקבה נמשכת כפלי
ולפיכ�, והנקבה כפלי
 שנגמרת לשמוני

צרי� להבי� את , ארבעי
 יו
אחר הצורה נגמרת להטועני
 שאי� הבדל בזמ� יצירת הוולד ובי� לזכר ובי� לנקבה 
 נקיו� רב צריכהמפני שטבע הנקבה קר ולח והיא הזמ� הוא כפל לטע
 ל ה"אלא לדעת חז. ההבדל בזמ� הטומאה

 כ� כי, � הזה כדי שתהיה מנוקה מלידה ומבט� ומהריו�לרוב הלחיות המוטבעות בה ועל כ� תצטר� להמתי� כל הזמ

 . יצטרכו בני אד
 שטבע
 קר ולח זמ� ארו� בנקיונ
 מאות� שטבע
 ח

 

  ) יב'יגויקרא (" כולו הפך לבן טהור הוא"
 בכלבכלבכלבכלואילו כאשר הצרעת פורחת . האד
 טמא,  מהגו%בחלקבחלקבחלקבחלקכאשר הצרעת פורחת , אנו רואי
 כא� בכתובהדבר פלא 

ב� הוא סימ� טומאה ומדוע כאשר ולהשהרי וזה לכאורה מוזר " טהור הוא: "אומר הכתוב, "ולו הפ� לב�כ" ,הגו%
כפי עבירות עובר על עוד לשו� הרע ולאד
 שמדבר הצרעת בא נגע  שהחפ# חיי
החפ# חיי
החפ# חיי
החפ# חיי
ר א מב?נהפ� כולו לב� טהור הוא

אד
 כאשר יש ב, ולכ�. בהותשחזרה בועה נהכידי אד
 לאת הלהביא וכל מטרת הנגעי
 היא ) ערכי� טו(שמובא בגמרא 
כה�  הלאבוא הוא צרי� ללכ� ו ,לבבו מעצמומגיע למצב שבו הוא מכניע את א לעדיי� הוא  ,עור בשרו מבחלקבחלקבחלקבחלקגע נ
את מצבו אד
 כבר ה בי�הפ� לב� מ עורו של האד
 נכלכלכלכל אול
 כאשר ,יכנע לבבועד שמחנה צרי� לצאת מחו# לו

  .ור� לבא אל הכה� או לצאת מחו# למחנה� צואימעצמו נכנע לבו העגו
 ואז 
 

 )מז' ויקרא יג("  כי יהיה בו נגע צרעתוהבגד
אלו דברי
 שלושה על לאד
  באי
 צרעת הבגד וצרעת הבית, צרעת העור, צרעתהמיני ששלושה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"כותב ה
 
 בגדיו שמעליו ה
 הכסוי, בשרו שעל עורההוא של האד
 ראשו� ה ויכסה . זה לפני
 מזה,כסוי לאד
מהוי
 שה

מי אכ� מצאנו ש ו.צילו ממטר ומזר
ומ יולעמכסה של האד
 הביתו הוא למעלה מה
 והכסוי ש, עורוהמכסי
 את 
ל "זח ודרשו )שמות לב כה(" וירא משה את הע
 כי פרוע הוא: "נאמרכפי ש ומגולהמכסה נקרא פרוע השהוסר מעליו 

בתי
 הנגעי 
 ולבסו% את בגדיהנגעי את עור ואחר כ� הנגעי את תחילה והזכיר הכתוב . )ש"ילקו(" שנלקו בצרעת"
 
ראינו במדרש אמנ
 . עד שיהיה פרוע ומגולה מכל וכלד אחד אחוזאת כדי לרמוז לאד
 שיסורו ממנו הכסויי

 " הרחמי
 נוגע בנפשות תחילהבעלאי� "הופעת הנגעי
 הוא הפו� משו
 שלטענת
  סדר )ר יז ד"ויק(ל "זחלדעת ש
 ,חזר בו מוטב, ג
 על בגדיונגעי
 לא חזר בו מביא א
 , א
 חזר בו מוטב, של האד
ביא תחילה נגע על ביתו מ� לכו

מזהיר קוד
 על ה "שהקבמשו
 געי הגו% הכתוב קוד
 את נומה שהזכיר . גופועל ה נגעי
 "הקבלא חזר בו מביא 
למרות שזו היתה המכה  )שמות ד כג( " הורג בנ� בכור�אנכיהנה "כבר בתחילה כמו שאמר לפרעה העונש הכבד 

י ש
 כ� הזכיר כא� נגעי הגו% בראשונה לאיי
 על האד
 ממה שהוא מתירא ביותר אבל "פירש רששכמו , האחרונה

 . ל רחו
 וחנו� הוא" אי� בעל הרחמי
 נוגע בנפשות תחילה כי אלעול

 

 )נט' ויקרא יג(" צרעתע נגת ורתאת ז" 
ל " את אשר אמרו חזרתורי זח סוה "
עינגבא טממ מוו י�ביוק תינאפילו "ל ש"חז על שאמרו ר הירשר הירשר הירשר הירש""""הרשהרשהרשהרשמעיר  
א
 כ� על איזה עבירות שבי� אד
 לחברו עבר , רו לחב
ת שבי� אדעבירוכעונש על לאד
  י
געי
 באנ שה)ערכי� טו(

רה זהא משש לנועדהאד
 ו% הבג אוד בגבבבית  הבארעת הצשכש
 ש, ר הירשר הירשר הירשר הירש""""הרשהרשהרשהרשמתר# , אלא? תינוק זה ב� יומו

 אות אזהרה להורי
שכל תפקיד
 הוא לשמש  ,מפשע 
יחפ ה
ידילכאשר הנגע בא בתינוקות ובהדבר כ� , לאד


ה הצרעת פרחלו אשר יותר מה עילוית מלוק"אה זהרה אהו מדילשל עת רצ ענגכי ואי� ספק , שיתקנו את דרכ

צמי
 עהורב . 
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