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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )א' ידויקרא (" זאת תורת המצורע ביום טהרתו"


תהיה בהיותה תהא"ל "מה הכוונה בדברי חז, 
 תהיה בהיותה תהאהמצורע תורתזאת תהיה 
: מובאבמדרש  ?
 שעליו נאמר )יח' במדבר כא( " וממתנה נחליאל ומנחליאל במותמתנה וממדבר"ק הפסועל פי " התורההתורההתורההתורה חנוכתחנוכתחנוכתחנוכת"מבואר ב
נדרי  (" מתנה וממדבר תורה ניתנה לו במתנה שנאמר , אד  את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכלשעושהכיו� : "בגמרא

ורע להביא ומובא בהמש" הפרשה שעל המצ.  אלא רק במי שמשפיל את עצמו אי� דברי תורה מתקיימי, כלומר ).הנ
, הנגעי  באי  על גסות הרוחהיות שש, י"לפי רש, והטע  הוא )ד' דיויקרא ( וב
זת ואעי תולשנורז אע$ 
ולטהרתו 

 כמו שהתורה אינה ,
זאת תהיה תורת המצורע
:  וכ" יש להבי� את המדרש.לפיכ" ישפיל את עצמו מגאותו כאזוב
 כ" ינהג את עצמו מרכלו, תהא המצורעכ" , 
ותה תהאתהיה בהי"כ" , עצמו במי שמשפיל אתרק מתקיימת אלא 

 .המצורע שיהא נכנע ושפל רוח
 

 )ב' ויקרא יד("  אל הכהןוהובא זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו"
מחו$ למחנה   הכה� אלויצא: "א" מיד בפסוק שאחריו נאמר" הובא אל הכה�"בפסוק שלפנינו נאמר שהמצורע 

מסביר ? אז מי בא אל מי. כלומר שהכה� הוא זה שיוצא אל המצורע" הצרוע עת מ�הצר וראה הכה� והנה נרפא נגע
ומה שכתוב בפסוק בראשו� שכביכול המצורע ,  שאכ� הכה� הוא זה שיוצא אל המצורע אל מחו$ למחנה����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

לי  למרות שברור לו שהוא כבר הח ,ביו  שירצה להטהרש" תהיה תורת המצורעזאת "מובא אל הכה� בא ללמדנו ש
 .  דברי הכה�כי אי� לו טהרה לעול  אלא על פי, "יובא אל הכה�"שבכל זאת צרי" , מהצרעת

 

 )ב' ויקרא יד("  המצורע ביום טהרתו תהיה תורתזאת"
 עד אד גו% הבת המרה אשר תתגבר ורתגבמהו, עפשות וזיהו  הגו%התמנוצרת הצרעת מחלת , מבחינה טבעית

באופ� , כדי לרפא ו.  צרות הלב ושממו� השכל,עצבו�י  לאד  כתוצאה מאלו בא י ודבר, עושה רוש  בבשרוש
לבו של את  המרחיבי  עניני את הצרעת צרי" להרחיק את גורמי המחלה המעציבי  את האד  ולהרבות ב, טבעי

, ל זהו עונש בעוו� דיבור לשו� הרע"ואומרי  לו שלפי חז, בא נגע צרעת על האד כאשר  והנה .אד  ומשמחי  אותו
ואכ� . האד שהגיע אליו כפי שיכול להגיע לכל  חולי טבעי מסרב האד  לקבל זאת ומתפתה לחשוב שהצרעת היא

ה על הנגוע בצרעת לנהוג בדברי  המנוגדי  לדרכי הריפוי "מצווה הקב" מחלה רוחנית"בכדי להוכיח לאד  שזוהי 
שפ  יעטה וטמא טמא   ועלפרועו יהיה מי  וראשובו הנגע בגדיו יהיו פר והצרוע אשר", הטבעיי  של המחלה

שכאמור , לפרוע את ראשו ולגדל שפ , לפרו  את בגדיו, כלומר על המצורע להיות בודד בהסגר, ) מה' יגויקרא( "יקרא
למרות ש,  יראה האד וכאשר.  ויגבירו אותוהנגע מחדשאת ואדרבה יולידו , ה הטבעיתלרפואדברי  אלו ה  נגדיי  

ונו וחטאתו כי בעעל א% על פי כ� על ידי שהרהר תשובה והתודה ו,  לאופ� הריפוי  נגדיי  שה,שעשה דברי  אלו
ידע , יבי� בזה ,ויראה כי הפ" הנגע את עינו, וישוב מחטאתו ויטהר לשונו,  לשונו גילה הנגע את עינופשטאשר 

זאת תהיה תורת מוציא : סוקזוהי ההבנה של הפו.  לו הנגע אלא לצד שדיבר לשו� הרעבאויוכיח הוכחה ברורה שלא 
בזה ידע ,  א% על פי כ� נטהר, כנזכר, שעשה דברי  נגדיי  לחוליושהג , והכרת הדבר והוכחתו ביו  טהרתו, ש  רע

 )אור החיי (                 . ישמור פיו ולשונואז ו,  או�מחשבותולא מקרה הטבעי כחושבי , כי תורת לשונו הרע הוא זה
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ד' ויקרא יד("  תולעת ואזוב ארז ושניועץ"
, הרי לכאורה? "שני תולעת"והכניס ביניה  את " ע$ ארז"מ" אזוב"מדוע הפריד הכתוב את ה": כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה

 ,"שני תולעת"ואחר כ" להוסי% את , ממי� הצומחה  שניה  שהרי  ,"אזוב" ל"ע$ ארז"את להסמי" על הכתוב היה 
זו מדברת בתיקו� שה שפר" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר$ הו? ) ו'יטבמדבר ( "זוב ושני תולעתע$ ארז וא: "חקתשת בפרוכפי שכתוב 

בפיו , בכל זאת, ושפל אנשי  כתולעת זשהמיוחד בחטא זה הוא שאפילו יהא המספר לשו� הרע . של חטא לשו� הרע
שני תולעת ע$ ארז ו"היא על ידי כפרתו ובא הכתוב ללמדנו ש. נמשל לארזהבאד  גדול הוא מסוגל לדבר ולהכות 

 . כאזובעצמו את שישפיל היא תרופתו לכ�  ו,שעשה מעשה תולעת בארזרמז לאד   ל,"ואזוב
 

  )ד' דיויקרא ( וב״זת ואעי תולשנורז אעץ ״ו
ה גאוחטא העל  כדי לכפרשהרי זה מובא ב, לצור" טהרתו זה ברורארז מה שהתורה מצווה את המצורע להביא 

חידושי חידושי חידושי חידושי 
משיב ה? ענוה ושפלותל סמלהוא  זובאזוב הרי הא המצורע להביא א" לא ברור מדוע על, הרמוזה בארז
 
לו האד  עונה ,  עזרהעני למבקשכאשר בא לאד  , למשל.  כפרהענוההג  על  שיש מצבי  שבה  צרי" 
הרי
 הרי
 הרי
 הרי
הריהו ,  של האד מישהו פוגע בכבודור שאכאילו 
 ו?טובותכאלה מה אני ומה ערכי כי אעשה , מי אני
: הבענו

, דוגמה נוספת של ענוה שלילית.  כפרההענוה צריכסוג כזה של , יורד לחייושוכח את ענוותו ומשיב לפוגע כגמולו ו
אני ומה  מי": וא מתעט% בענוה ומתנצלה, לצאת ולהתריעשעליו צרי" , נוגע לכבוד שמי כאשר אד  נתקל בעניי� ש

 .  הדורשת כפרהענוה פסולה זוג  ,  ומוחהבאד  מיד הוא מתרע  י געושפ ברגעו, מי ישמע לקולי
, אני
 

  ) ד'ידויקרא ( "וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים"
, מפטפטותשה� טהרתו צפרי  לצור" יביא לכ� פטפוטי דברי  לאד  בעוו� צרעת באה מובא במדרש שהיות שה

ואת השניה אחת טי  שוחמדוע עוד לא ברור ו?  ולא אחתשתי צפרי צרי" להביא מדוע א" לא ברור , מצייצות
 רבי מרא: " מסביר שהדבר מרמז על דברי הגמרא"אפריו�אפריו�אפריו�אפריו�" ו בספרנצפרידנצפרידנצפרידנצפרידגגגג שלמה  שלמה  שלמה  שלמה יייירברברברב? על פני השדהי  משלח

 ? הזהבעול מה אומנותו של אד   )תהלי  נח( "האמנ  אל  צדק תדברו� מישרי  תשפטו בני אד "יצחק מאי דכתיב 
  נשחטת היא כנגדהאחת הצפור שה .)חולי� פט("  צדק תדברו� תלמוד לומר? יכול א% לדברי תורה,ישי  עצמו כאל 

א" מאיד" רמזה התורה שהאד  ימשי" להשתמש בכח הדבור לדברי תורה , פטפוטי  האסורי  שיש להפסיקאות  
 . וכנגד זה מביא צפור שניה המשתלחת על פני השדה וממשיכה לציי$

 

 )ח' ידויקרא ( "ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים"
 .משפחתוובחיק באוהלו ת שבלעדיי� אסור עליו , א" מצד שני,  לשוב ולבוא אל המחנהמצורעהותר ל, מצד אחד

אמרו ו, על חטא הגאווהו, ות רוחשנגעי  באי  על חטא של גס הידוע ילפ מניקלשבורגמניקלשבורגמניקלשבורגמניקלשבורגמעלקה מעלקה מעלקה מעלקה שששש' רמתר$ ? מדוע
בעל גאוה בני ביתו ה  הסובלי  ביותר שאד   )בבא בתרא צח(" לא מיקבל האי מא� דיהיר אפילו אאינשי ביתיה"ל "חז

 .אפילו לאחר שכבר הותר לבוא אל המחנה, מביתו שיהא מרוחק, ולפיכ" זה עונשו, ממנו
 

 )נו-נד' ויקרא יד(" ולשאת ולספחת ולבהרת, תולצרעת הבגד ולבי,  התורה לכל נגע הצרעת ולנתקזאת"
ל " ואמרו חז,)ערכי� טו( רו לחב ת שבי� אדעבירוכעונש על לאד   י בא, בבגד ובבית, בעור, צרעתהמיני שלושה 
 כדי שיכניע ,בביתובביתובביתובביתו האד  בתחלה מלקה את, ה ברחמיו על בריותיו אינו מכה את האד  בגופו תחילה אלא"שהקב
 ,רק אז,  וא  לאו, מוטב,חזר בו, בבגדובבגדובבגדובבגדו מלקהו ,לאו וא  , מוטב, חזר בו.שיו ויחזור בתשובהיפשפש במע, לבבואת 

,  היא הקודמת"באד באד באד באד נגע צרעת כי תהיה "פרשת רואי  ש, הסדור העני� בפרשא" א  מתבונני  ב. בגופובגופובגופובגופומלקהו 
, בסדר שהוא" $ אחזתכ  ארבביתבביתבביתבביתונתתי נגע צרעת "ואחריה פרשת , " כי יהיה בו נגע צרעתוהבגדוהבגדוהבגדוהבגד"ואחריה פרשת 

למרות שהוא ,  את הנגעי  בסדר הזההזכירבחרה ל התורהש, רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר . ל"הפו" מהסדר שאמרו חז, על פניו
יה העניי� כדי שלא יהזאת ו, " וכל נתיבותיה שלו ,נוע דרכיה דרכי "התורה משו  ש, הפו" לסדר הגעת  על האד 

 . הול" ומתמעטדוקא בסדר של  אלא ,הוגדלכת פורענות הולסדר בו המסודר ב
 

  )יד' ויקרא טו( " או שני בני יונהוביום השמיני יקח לו שתי תרים"
ואילו לצור" טהרת המצורע , " או שני בני יונהשתי תרי "מהפסוק לומדי  שלצור" טהרת הזב והזבה די שיביאו 

 מנחה בלולה סלתני  ושנתה תמימה ושלשה עשר כבשי  תמימ  וכבשה אחת בת וביו  השמיני יקח שני: "כתוב
חסה התורה על שבנוגע לזב ולזבה " מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"מסביר ה? ולמדוע ההבדל הגד, )י' ויקרא יד(" בשמ� ולג אחד שמ�

שהיה , להביא בהמות לצור" טהרת  היה הדבר גור  לה  שיתבזוהזב והזבה הרי אילו נדרשו ש, כבוד הבריות
על בזיונ  לכ� חסה התורה . כהני  רבי מתפרס  זוב  ברבי  וזאת מפני שבהתעסקות בהקרבת בהמות נדרשי  

הרי טומאתו כבר ש לא חסה התורה על בזיונו אול  במצורע.  רבפרסו שאז אי� ,  בלבדעופותיא אות  להבוהצריכה 
בריבוי וטהרתו בקרבנות בהמה הכתוב את לכ� פרס  , ) מה'יגויקרא ( "וטמא טמא יקרא": מפורסמת ברבי  שנאמר

 . טוב לו שיתבייש,טא מפורס בחש ):יומא פו(ל "חזאמרו  ובזיו� זה יועיל לו לכפרתו כפי ש.מתעסקי  בההכהני  
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