
  
  

  

 'ח שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ד' ויקרא יב(" יום ושלשת ימים ושלשים"

בס� ע� שבעת ימי הטומאה יחד ו יכדי שיהימי�  השלשי� ושלשלזכר הוא טוהר הימי שמספר  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר 
תנו לאשה שלשי� יהקבלה נל פי עמוסי� שו. הזכר נגמר בבט� אמו, ל"שלפי חז ,הימי�ארבעי� יו� כמספר הכל 

זאת על מנת ו, שבה שלשי� ושתי� נתיבות מהחכמההכלולה  ,ימי טוהר כנגד הכלה שבשיר השירי�ושלושה 
המתחברת אל  הכלהשלשי� ושלשה ימי� ולא שלשי� ושני� לרמוז על זו הסיבה שניתנו ו, להתחבר לחוכמה

  . ונחשבת עמה�, הנתיבותאות� שלשי� ושני� את נושאת ה, החכמה
  

  )ב' ויקרא יג(" בעור בשרו כי יהיה םאד"
        :):):):)מ קידמ קידמ קידמ קיד""""בבבב((((" " " " אד�אד�אד�אד�    קרוי�קרוי�קרוי�קרוי�� � � � """"את� קרויי� אד� ואי� עכואת� קרויי� אד� ואי� עכואת� קרויי� אד� ואי� עכואת� קרויי� אד� ואי� עכו""""

 �טמאינגויי� השאי� , לפי הגמרא, בא ללמדנו" אד�"הקדוש שמה שכתוב בתחילת הפרשה  "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה
צרעת השטומאת להודיע הכתוב שכא� בא , "כי יהיה בעור בשרו: "ומדייק עוד מהכתוב. אלא רק בני ישראלבנגעי� 

ה של עצמה היא בחינ נפש�, מבחינת הגויי�כי , תו� גופוולא בבלבד בעור בשרו תהיה באיש הישראלי שפוגעת 
צרעת בעור של נגע ירש� מראה , חטאתחטא אשר איזה צד מ, ג� א� יפגע בה נגעבנפש ישראל אילו ו, הצרעתמיני 

שמה אמרו ש ).ערכי� ג(ל "זמביא עוד את דברי חו. בפנימיותושלא בעורו ולא בבשרו ואי� צרי� לומר  ודוקא, בשרה
 :נקראת אד� דכתיבשה שג� האשראינו האשה ג� את  לוכלובא ל, תינוקהוא אפילו בא ללמד ש "אד�"שנאמר 

  .)ב 'בראשית ה( "ויקרא את שמ� אד�"
  

  )ג' ויקרא יג(" והיה בעור בשרו לנגע צרעת"
, החולי הזה מתחילתואת הרחיקה לכ� היא ו, ישראל ובנקיות גופ� � שלה בטהרתוצר התורהש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

על ו. לידי כ� באהיא עלולה לכי המראות האלו אינ� עדיי� צרעת גמורה אבל , ומביאה קוד� את מראות הנגעי�
נגע " המר הכתוב בה� בתחילואו� כ� מש. מהצרעתכמו ירא מה� שיש ל אמרו הרופאי� בספריה�מראות נגעי� אלו 

 לאחר ,�בה סימני טומאה גמורירק לאחר שנראי� ו, איננה צרעת גמורהכי היא , מכה של צרעת כלומר, "צרעת
  . צרעת גמורהכבר  שהיאמאחר  )ח' ויקרא יג(" צרעת היא"אמר נ, אות�ר יסגשהכה� מ

  

  )ז' ויקרא יג(" המספחת בעור פשה תפשה ואם"
א יה הכל הפסולת כי רבאת ח ביד הטבע לדחות מעליו וסימ� שאי� כשפישיו� המספחת הוא " יקריקריקריקר כליכליכליכלי"מסביר ה

דחה זה מראה שהטבע לא פשתה המספחת א� א�  ,בו טומאתו דיי�עולא נטהר מחטאו מראה שהאד� זה דבר ו
סתה הצרעת יכ וא� .כבר גמר בלבו לשוב בתשובה שלימהשהאד� מופת אות וזה ופסולת העיפוש והל את כמעליו 

כ� נאמר ספק יתרפא לאי� כל החולי לחו# ואז את כבר דחה זה מראה שהטבע את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו 
יגמור בלבו לשוב ודאי אז ב ,תפשטה בכל גופוהשהצרעת האד� א� יראה שספק אי�  ,מצד העונש וכ� ,"טהור הוא"

ל "זחו. קיבל עליו האד� לשוב בתשובהלא זאת שבכל ראה כי זה מ חיו בשר גופא� יהיה ביותר מאשר בתשובה 
אינו רחב אז הוא  הנגעא� , ג� בנגעי�כ�  ,רחבי� �עמוקי� אינמי� עמוקי� ו �שמי� רחבי� אינ ,למי� זאתהמשילו 

עמוק מתפשט אינו הוא רחב ומתפשט בכל העור נגע אבל א� ה ,תו� הגו� ויש לחוש להתגברות החולילנכנס בעומק 
�  . תו לבואאורפקרובה ואד� ה בגו
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  )ב' ויקרא יב(" תטמא דותה נדת כימי"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (דבר אחר לשו� מדוה וחולידבר אחר לשו� מדוה וחולידבר אחר לשו� מדוה וחולידבר אחר לשו� מדוה וחולי    ....לשו� דבר הזב מגופהלשו� דבר הזב מגופהלשו� דבר הזב מגופהלשו� דבר הזב מגופה    $ $ $ $     דותהדותהדותהדותה""""

הקללה כי  .נכוני�שני הפירושי� ש """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל באומר , "דותה"י שני פירושי� למילה "רואי� ברש
והנה ידוע . זה ד� נדה וד� בתולי� )טז' בראשית ג(" בני� תלדי בעצב והרנ� עצבונ� ארבה הרבה"תקללה חוה בה הש
נשי� אות� לרק הוא לידה הנדה והצער כי  ,ו בפתקא של חוה ואי� לה� צער נדה ולידהצדקניות לא היההנשי� ש

. צדקניותהלנשי� כוונתו  ,לא צעריוצא לכלומר  "זב מגופהדבר ה לשו� "לפי זה הפירוש הראשו� . שאינ� צנועות
  . מבוארשאינ� צנועות כנשי�  הוא באות� "לשו� חולי ומדוה"והפירוש השני 

  

  )ג' ויקרא יב(" השמיני ימול בשר ערלתווביום "
ב� "וא� נאמר , )יב 'בראשית יז( "ב� שמונת ימי� ימול"אמר הלא כבר נ? מה החידוש בפסוק" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"שואל ה

" וספר לו שבעת ימי�" על הפסוק ):מגילה ח(ל "חז ודרששוכמו . יו� השמיניהגיע השאז ודאי מדובר  "שמונה ימי�
ומתר# שלולא הפסוק שלפנינו היינו חושבי� שהתנאי לברית המילה הוא . שיגיע יו� השביעישצרי�  )יג 'ויקרא טו(

מילתו לכשר הרי שהוא , תשיעייו� ההוא בושמונה ימי�  יודעברו על השיעברו על הילוד שמונה ימי� א� אחר ש
זמ� שעבר � הכוונה לשאי" מולביו� השמיני י": הכתובלכ� אמר כא� . אפילו בלילה דהרי הוא כבר ב� שמונת ימי�

  . נימול ביו� ולא בלילהאלא ללמד שהילד , על הילד
  

  )ד' ויקרא יב(" טהרה בדמיתשב "
מהוסת של שהד� הזה נקרא ד� טהור ולא ד� טמא למרות שזהו ד� וסת משו� שהוא איננו ד� " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
אות� של ד� הצורת  פסדהיונכבר נתעפש והד� הזה , ריו�יבימי ההעוד  ,הוסתות שקדמוד� מהוא  אאל, עכשיו

  . ולכ� הוא נחשב ד� טהור הוסתות וטומאת�
  

  )ח' ויקרא יב(" אחד לעולה ואחד לחטאת"
        ))))רש&ירש&ירש&ירש&י" (" (" (" (ל להקרבה חטאת קודמת לעולהל להקרבה חטאת קודמת לעולהל להקרבה חטאת קודמת לעולהל להקרבה חטאת קודמת לעולהבבבבאאאא, , , , לא הקדימה הכתוב אלא למקראהלא הקדימה הכתוב אלא למקראהלא הקדימה הכתוב אלא למקראהלא הקדימה הכתוב אלא למקראה""""

את להקדי� מדוע צרי� היה , להקרבה חטאת קודמת לעולה, י"לפי רש, �א """"חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידשואל 
 מזריע אביו .ואמו ואביו ה"הקב :באד� יש �שותפי שלשה: "ז&לח אמרומתר# על פי מה שו? עולה למקראהה

 ושערות ובשר עור שממנו אוד� מזרעת אמו ,שבעי� ולוב� שבראשו ומוח רני�ופיוצ וגידי� עצמות שממנו הלוב�
 ובינה רגלי� והלו� פה ודבור האוז� ושמיעת העי� וראיית פני� וקלסתר ונשמה רוח בו נות� ה"והקב ,שבעי� ושחור
וכשהוא חוטא במעשה הוא , הקב&השהגיע לו מ חוטא בחלקהוא לפי זה כשאד� חוטא במחשבה  .)לאנדה ( "והשכל
� עשה או חוטא במחוטא במחשבה יהיה לו עונש כמנת שוא� כ� שורת הדי� נות. אביו ואמושקיבל מבחלק  חוטא
וזהו מרוב , מחשבה רעה למעשהאינו מצר�  רחמיוה ב"לא שהקבא. הקב&המחוטא בחלק משו� ש, יותרלא 
והנה העולה באה  .החוטא במעשה שחטא בחלק אביו ואמו נענש וקאווד, שחוטא בחלקו אינו נענש מישתנותו וענו

 החוטא במחשבה יותר מחוטאהיה שיהא חמור  ומ� הדי�. והחטאת על החטא שחטא במעשה ,לכפר על הרהור הלב
א� בכל זאת צרי� , המחשבה ותנותו יתבר� לא רצה להעניש עלומענ א�. במעשה שהמחשבה רוחנית והוא חלק ה'

אמנ� . להעניש על המחשבה מ� הדי� זה יצא ראשונהל� שהעולה לומר  אתבכתוב הקדי� לכ� לב האד� את להעיר 
  . קודמת לעולה חטאתההקרבה בולכ� , ש אלא על המעשהיענמ נול רחו� הוא ואי$א

  

   )ב 'יגויקרא ( "אדם כי יהיה בעור בשרו"
נגעי מדברי� אחר כ� רק ו ,בגדי�הנגעי על מדברי� אחר כ�  ,אד�הנגעי על תחילה מדברי� פסוקי� שלפנינו ה
אי� בעל הרחמי� "ה ש"ידועה הנהגתו של הקבו ,י� של האד�חטאהלא הנגעי� באי� על  ,נשאלת השאלהו. בתי�ה

, אד�הנגעי את אחר כ� רק בתי� והבגדי� והנגעי את תחילה לכתוב היה ראוי , א� כ�, )מדרש( "פוגע בנפשות תחלה
לפי ' האת דר� עבודת ת האד� א למדרוצה להתורה ש" נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"מתר# ה? הפו�הדברי� בסדר  ומדוע נכתב

השקר והחנופה  ,החמדה ,והוהתא ,והוהגאמידת דהיינו , דות שבויתחילה צרי� האד� לתק� המדהיינו , הנזכר גודרה
בקש את ד עליה� ויווצרי� האד� להשכיל מאד לעמענפי� רבי� יש דה ימכל לאשר כ ,תודות המגונישאר המכל ו

לתק� את הבית האד� ואחר כ� צרי�  ,בינה לאד� הרוצה בעבודתו באמתאת ההוא הנות�  ,ל שברוב רחמיו$הא תעזר
ה לכל זאת בהדרגה ואחר שיזכ ,אד�העול� העליו� אשר הוא קשור בו שזה עיקר ביתו ודירתו של הכוונה היא ל

  . הדיני� ולעורר רחמי� גדולי� לעול�את ח ביד הצדיק הזה להמתיק והכיש את אז  המתוארת
  

  )כא 'יד ויקרא( "תגעו מדיין א ואדל הוואם "
זה  ?הוא& &דלאמרה התורה מי כ� ל )'ד אבות( &איזהו עשיר השמח בחלקו& על פי מה שאמרו חז&לראיתי מפרשי� 

  ."שמח בחלקו"ואינו " ה מאתי�צלו מנה רו א� יש"ש, ש&אי� ידו משגת& לעול�
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