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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' יבויקרא (" ימול בשר ערלתו השמיני וביום"
היא כדי להסביר מדוע  "וטמאה שבעת ימי�"הקדוש מבאר שסמיכות הפסוק שלפנינו לפסוק שלפניו " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

עבד  שמצינו בכמו, �יוו בבאת התינוק שנולד למול ה "הקבעד יו� השמיני ולא צוה יש לעכב את מצות הברית 
ימול וביו� השמיני : "ומיד מוסי� הכתוב" וטמאה שבעת ימי�: "כ� בא הכתוב ואמרל, ביו� שנימול בו מקנת כס�
כדי שלא יהיו "ל "זכמו שהסבירו חו,  ליו� השמיני הוא משו� שאימו טמאהב המילהוכילומר טע� עכ, "בשר ערלתו

התינוק  מהמדרש שאומר שהקדוש מביא הסבר נוס�" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה, :)נדה לא(" כל העול� שמחי� ואביו ואמו עצבי�
 שרחמיו של וכש�,  לשאת את המילהחועד שיהיה בו כתינוק מתי� לו מרחמיב' שהמשו� , נימול לשמונה ימי�

' ויקרא כב(" ' אשה להלקרב� ומיו� השמיני והלאה ירצה" :כ  רחמיו על הבהמה שנאמר, הקדוש ברו  הוא על האד�

:)ג צא"ח(כפי שמובא בזוהר , נו שואב התינוק את הכוח היא השבתהקדוש שהמקור שממ" אור  החיי�אור  החיי�אור  החיי�אור  החיי�"וטוע� ה )כז

בעול�שפעת מונפש החיונית ה לתינוק הגיעהשבה מ, שבת התינוק עבור עלתכדי ששהמילה נדחית ליו� השמיני 
שבת היה העול� רופ� ורועד ה השבאלפני ש במדרש על בריאת העול� ל"זחואמרו , ואז יהיה ב� קיימא, ביו� השבת

  .תחזק ונחהעול� השבת ה ה� שבאכיו
  

  )ד' ויקרא יב("  בדמי טהרהתשבושלשים יום ושלשת ימים "
, "עכבה "לבמשמעות ש אלא "ישיבה"הוא לא במשמעות של " תשב" שהלשו� יייי""""רשרשרשרש מביא את פירושו של ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
 מקשה עליו ואומר שלפי זה א . )בראשית יג יח( "ראוישב באלוני ממ"או , ) מו'דברי� א( " ימי� רבי�ותשבו בקדש"כמו 

יפל ע�  עוד עד שלא תגע בכל קדש ולא תבא למקדש אתמתי�תמתי�תמתי�תמתי�ושלשי� יו� ושלשת ימי� : "על הכתוב היה לומר
א� בימי� אלו אפילו נו שלהודיע, "תשב"מתר# שנקט הכתוב בלשו� ו". בדמי טהרה", הבעלשה� ימי טוהר אצל 

  . עצמהמפני הלידהל קודש וכל זאת מלגעת בכתמתי� היולדת דמי� בכל זאת לא תראה 
  

   )ב' יגויקרא (" אדם כי יהיה בעור בשרו"
,  היאבמדרשוהתשובה ? "דבר אל בני ישראל: "אמר מביא את המדרש ששואל מדוע בפרשת נגעי� לא נרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
: ועוד נאמר, )'תהלי� ה(" ל חפ# רשע אתה לא יגור  רע%כי לא א: "פי שנאמרכה חפ# לחייב שו� בריה "שאי� הקב

, בריותיואת להצדיק ה הוא "אלא כל חפצו של הקב, )'יחזקאל לג(" י� א� אחפו# במות הרשעקל%א'  הנא�חי אני "
 הסיבה וז,  אות�בריותיו ולא לחייבאת חפ# להצדיק ה "הקב, "ויאדירפ# למע� צדקו יגדיל תורה ח' ה: "שנאמר

  . "דבר אל בני ישראל: "בפרשת נגעי�הכתוב לא אמר ש
  

   )ג' יגויקרא ( " בנגע הפך לבןושער"
שער ההלבנת מביא הוא ראיה מהתופעה של  ו,חולשה בגו�לה סימ� זשער לב� מקו� שיש כל שב "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
ג� אצל וביחס לסוסי� האחרי�  כחתשושי ה� כל הסוסי� הלבני� ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"עוד מציי� ה. האד� לעת זקנתואצל 

וההסבר לכ  הוא שמקור הצבע הלב� הוא . משובח כמו כבש בצבע אחראינו הוא לב� שצבע צמרו כבש , הכבשי�
  . לשהוהעצלות היא מקור החו, האד�עצלות לגורמת שהליחה הלבנה מ
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  "החדש" שבת "תזריע"פרשת 
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 ה"  תנצבד"תשע' באדר ' דע "ל נלב" זאסתרבר משה טויטו    ד "חשון תשע' ע ג"ל נלב"ה זצי'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 



 

  ) ב'יגויקרא ( " לנגע צרעתוהיה בעור בשרו"
זהו לשו� " והיה"ל שבכל מקו� שכתוב "הלוא אמרו חז" והיה"מדוע נאמר " דודדודדודדוד פניפניפניפני" בספרו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידשואל 
של � בגופו נגעיכפי שאמרו המפרשי� שעדי� שיבואו  , ה� בגופו�יסוריאשר ח כושמומתר# שעל האד� ל? שמחה

אי� ל  אד� בלא : "ל"נית� להסביר את מאמר חזובזה . בתשובה מידיתעורר לשוב הוא ידי זה  עלהאד� היות ש
כלומר  "�אי� ל  אד� בלא יסורי"ואמר  פתחבתחילה  ,כאורה אינו מוב�של"  באי� עליו�שיסורי  אשרי מי,�יסורי

כלומר מאושר מי שזוכה ביסורי�  ,"שיסורי� באי� עליואשרי מי : "ובסו� מסיי�, �היסורי גזרתכול� כלולי� ב
יש , אלא שיש סוגי� שוני� של יסורי�, "י�אד� בלא יסור אי�"ודאי היא שבה וונאלא הכ. כלומר לא כול� זוכי� לכ 

 . ה� מזבח כפרה�יסוריהוכל מיני , ועוד סוגי� רבי� ומשוני�, מחברי� ורעי�, ביתהבני יסורי� מיש , �ממויסורי� ב
, " עליו�באי �אשרי מי שיסורי: "אמרנשמה וזה ,  בגופו�מי שיש יסוריל והוא "אשרי"נאמר אחד מה�  לא  שעאל

  .כדבר האמור לשובהוא על ידי שה� בגופו מתעורר ש, אל עורו ואל בשרו
  

   )ג' ויקרא יג( "״ושער בנגע הפך לבן
דעתו  עדיי� יש תקווה שתתיישב, חוטא בצעירותו בשעה שאד� ש"תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�" ברבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#רבי יהונת� אייבישי#אומר 

 "שיבה שערות"א� הנגעי� ה� כבר בעלי , כלומר, "הפ  לב� &ושער בנגעהגיע למצב של א�   א, וישוב לדר  הישר
   .לשוב בחשובה מאודלחוטא כזה קשה , טמא הוא&"אזי 

  

  )ג' ויקרא יג( " צרעת הואנגע"
: כתובפעמי� ל ו" היאצרעת: "אומר הכתובפעמי� ל, "נגע צרעת הוא: "אומר הכתובלפעמי� ש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מעיר ה

.  ומבאר הוא שהבדל הוא מבטא שלבי� שוני� בהתפתחות החולי "נגע הוא: "נאמרפעמי� ל ו"צרעת נושנת הוא"
נאמר תכלית בסו� בהגיע לול, המבטא תוספת בנגע" נגע צרעת" נאמר בהמש ו,  בלבד"נגע"נאמר  התחלהב
או "  הנגענרפא: "הכתוב וכאשר תהיה בירידה יאמר "צרעת נושנת"נת היא נקראת תישהצרעת מ וכאשר, "צרעת"
כל מי שיש בו אחד מארבעה : "ל"זמכיו� שכל מטרת הנגעי� היא להעניש את החוטא כפי שאמרו ח ו".נרפא הנתק"

אל את האד� לעורר כדי  הסגר� של זמניהכתוב לאד� נת� ) :ברכות ה(" כפרה מזבחת נגעי� הללו אינ� אלא מראו
  )י' איוב לו("  מאו�ישובו�ויגל אזנ� למוסר ויאמר כי : "רוכאמ, התשובה

  

   )ג 'יגויקרא (" ותומא אטנגע צרעת הוא וראהו הכהן ו"
שאמירת כלומר , תהלי� כנגעי� ואהלותהאמירת לפניו  ה שתהא חשובה"קבביקש מהא במדרש שדוד המל  מוב

להבי� מדוע בחר וצרי  . "נגעי� ואהלות"מו ס כ"חמורות בשהסוגיות את האותה שעה בכאילו למדו  חשבתהתהלי� 
הכרעה נתונה השהוא נגעי� הבמראות שהדי� " מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ראיתי מביאי� בש� ה? לוהלדוגמאות את הדוד דוקא 

כאשר רה ומה קא  . )ג' במדבר ל(" ככל היוצא מפיו יעשה"בבחינת ,  אותואו לטמאאת הנגע טהר לבידו , הכה�אצל 
,  שיראה את הנגע,שאינו כה�, קוראי� לתלמיד חכ�הדי� הוא ש? אי� כה� מומחה שיודע להבחי� בי� נגע לנגע

ועל , "טמא", ל טמאע ומר בפיולהכה� על ו, האר# הכרעתו לכה� ע�את מוסר את הדי� הוא פוסק ולאחר שהוא 
היא א הקובעת ושאמירתו היהרי , סיבת אמירתו ומהותהאת יודע ומבי� אינו הכה� כאשר צא שהג� יו. "טהור", טהור

אפילו , מקובלת לרצו� לפניותהיה תהלי� האמירת פרקי ש, ה"הקבשביקש דוד המל  מ מה זה. חורצת את טיב הנגע
 . האמירעצ� השו� רק מ, א� אי� הקורא מבי� את פירוש� כלל

  

   )ג י'יגויקרא (" כולו הפך לבן טהור הוא"
לב� ל הנגע למדוע כאשר נהפ  כ, א� כ  ,ימ� טומאהס הוזבנגע לב� צבע הרי ,  על דברי הכתוב"חפ# חיי�חפ# חיי�חפ# חיי�חפ# חיי�"התמה 
 )טוערכי� (הקשורות למידות רות יעוד עבשהצרעת באה על לשו� הרע ול "על פי מה שאמרו חזומתר#  ?טהורהנגע 

א נכנע לעט בעור בשרו עדיי� ו מגענ אד�כאשר יש בו. בהותשועה נהכידי אד� לאת להביא י� היא תכלית הנגעו
 הפ  לב� ולוישב בצד ויכנע לבבו אול� כאשר כשמהמחנה אותו ק ירחישכה�  הלאיבוא צרי  שלכ� ולבבו מעצמו 

  .  ואז כבר מעצמו נכנע לבו ואינו זקוק להשלח מחו# למחנה, בו שו� דבר טובאד� בעצמו שלא נשארבי� המ
  

   )מד 'יגויקרא (" טמאו הכהן בראשו נגעוומא הוא טע הוא רואיש צ"
. צרעת הראשסיבה לצרעת הגו� לה לסיבהאינה דומה  שבבבב""""הנציהנציהנציהנציומר א.  על חטאי�צרעת באל שנגעי ה"חזאמרו 

לכ  אמר . ת משובשותו באה על חטא דעואילו צרעת הראש, צרעת הגו� באה על חטא התאוה המחטיא את הבשר
נבדלי� ה� בהיות� אות , א� שסימני הקרחת או הגבחת ה� כמראה צרעת עור בשרש, רותולה, "בראשו נגעו"

כי החוטא בדעות משובשות מחטיא , להתרחק ולהזהר ממנו באופ� מיוחד, והנפקא מינה היא. לעוונות הראש דוקא
 . היותר מבעל תאו, את המתרועעי� עמו
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