
  
  

  

 '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   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   (ויקרא יד' ב)" זאת תהיה תורת המצורע"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (בהווייתו תהאבהווייתו תהאבהווייתו תהאבהווייתו תהא""""

 "ממדבר מתנה"דכתיב  אימ" )נדרים נח(גמרא בהמובא על פי את כוונת המדרש  רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"רבי העשיל ב"חנוכת התורה"מבאר 
 םתורה מתקיימיהצא מזה שאין דברי יו. "לו התורה במתנהנת שפיל את עצמו ניתומכשאדם עושה עצמו כמדבר 

... לפי שהנגעים באים על גסות הרוח -"ועץ ארזעל הפסוק: "ברש"י  מובאמי שמשפיל את עצמו. ו אצלאלא רק 
", זאת תהיה תורת המצורע" המדרש הנזכראת ן יבך ניתן להאת עצמו מגאותו כאזוב. ואם כהאדם לפיכך ישפיל 
מו שהתורה אינה מתקיימת אלא במי שמשפיל את עצמו כך , כדין המצורעהוא כהתורה דין לומר , כבהווייתו תהא

  . שיהא נכנע ומושפל, את עצמוהמצורע ג ינהצריך להכלומר כך  ,המצורעיהיה 
  

   (ויקרא יד' ד)טהרות"  חיות שתי צפרים ולקח למטהר"
 הכתובבא ו יצר הרע,ליצר הטוב ורמז הן רים ופיצהשתי שאומר ש רבינו אפריםרבינו אפריםרבינו אפריםרבינו אפריםש ופירמביא את  רבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"ארבינו החיד"א

על "הרע,  יצראת המית כלומר על האדם לה "האחת רושחט את הצפו"יצריו,  משול בשנילהראות לאדם את הדרך ל
מית יזכה להלו תקנה, ובזה  איןשוב כיון שנשבר  ,דומה לכלי חרס אוהש בלבולחשוב אדם צריך הכלומר ס", כלי חר

 מעיין"תורה שנקראת מים, שנאמר להיא שהכוונה  "חיים על מיםהיצר הרע " ט אתושחנוספת היא לתקנה  יצרו.את 
שנמשלו לים, שנאמר התורה פרשיות  53הם ג״ן  ,"גן ים"נוטריקון " גנים" טו) ד' השירים (שיר" גנים באר מים חיים

  .(קידושין ל:) "המדרשפגע בך מנוול זה משכהו לבית  אם: "ז״לחוכן אמרו . )'(איוב יא" ורחבה מני יםעליה "
  

   ד) 'ידויקרא ( "שתי צפריםלמטהר וצוה הכהן ולקח "
, ח) '(משלי כז "כצפור נודדת מקינה" :נו כמו שנאמרהיא עמנו בגלותופור יהשכינה נקראת צ" שנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךנעם אלימלךמסביר ה"

בית "א בגמרא  מובכ ,שניהבית בחורבן הראשון והבית הזה נאמר על השכינה שגלתה עמנו בחטאינו בחורבן דבר 
אלא  ?ובית שני שהיה בו תורה וגמילות חסדים מפני מה גלו ,ראשון היה בו עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים

והיצר הרע מתגבר  וובריאות וחוכשיא בנעוריו אז הוא עדיין בכשהוא . והנה האדם ):(יומא ט" שהיה בו שנאת חנם
ות ותאהממנו קצת  וחו ופסקושאז נחלש כ ,דמים, ואחר כך בזקנותו להכשילו בגילוי עריות ושפיכותורוצה עליו 

הצדיק על היינו ד, "וצוה הכהן"אמר הכתוב על כך  .ון הזה של שנאת חנםועההרהורים אבל עדיין לא סר ממנו הו
גם על החטאים שנית, על החטאים שעשה בנעוריו וראשית, לשוב בתשובה שלימה בתשובה, איש השב את הלמד ל
, לתקן את "ולקח שתי צפרים"ני חטאים האלו הוא גורם גלות השכינה. וזהו ישבשני עני ,לעת זקנותוחטא ש

  . פעמים שתיעוונותיו שעל ידו גלתה השכינה 
  

  (ויקרא יד' לו) הכהן לראות את הנגע" את הבית בטרם יבא ופנו"
הבית היא לתת בזמן הזה " שכל המטרה שמעכבים את ביאתו של הכהן עד לאחר שיפנו את ספורנוספורנוספורנוספורנומבאר ה"

בנוסף לשבוע או שבועיים תפלה, נוסף לזמן גם לכהן יש ו 'הל לתפללהתשובה ואפשרות לבעל הבית לחזור ב
  . הסגרהזמן נוספים שניתן לבעל הבית ב
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   )ד' ביויקרא ( "ל הכהןאהובא וזאת תהיה תורת המצורע "
  מעשה בכהן שהיה עני מאד ורצה לצאת לחו"ל לצורך פרנסה, אמר לאשתו אין לי ובא ירושלמי מתלמוד ב

  דעי "דו אמר לה: ואפוא את חכמתי וכך לימדה כיצד הוא רואה נגעים תוך כדי לימ , אלמדךךמה להניח ל
  זניך מה שפיך מדבר וישמעו א" :אמרה לו אשתו ".שאין שערה בראש שאין תחתיה מעיין שממנו היא גדלה

   "?ומה כל שערה ושערה מזמן לה הקב"ה מעיין שתתפרנס ממנו אתה לא כל שכן ומדוע תצא לחוץ לארץ
  ומוסיף  ,עצב על שום דברתלפרנסתו ואל י וגדאלאדם לשאל  "בן איש חיבן איש חיבן איש חיבן איש חיה"זר בו. מכאן לומד מיד ח

  מכאן עוד תוכחת מגולה לאנשים נבערים מדעת שבראותם שיש להם ארבעה וחמישה בנים פורשים מנשותיהם 
  ין זה הוא שטות גמורה כי הבורא יתברך הנותן את הבנים הוא יוענ ?שמא ירבו בבנים ובנות ובמה יפרנסם

  יזמין את פרנסתם. 
  

   ג)-ב 'ידויקרא ( "ויצא הכהן... ובא אל הכהן"וה 
המדבר על פי הידוע ש הכתב סופרהכתב סופרהכתב סופרהכתב סופרמתרץ  בא אל הכהן"?והו"דוע נאמר מ אם הכהן יצא אל המצורע מחוץ למחנה 

: שלפנינו כתובבז וזה רמ דבר  בר עליו.ידהאדם שנוטל את כל התורה והמצוות של זוכה חברו והרע על חברו,  לשון
תהא תורה , הבא אל הכהן"ו"וה, זה סופה של תורת המצורע, אשר דיבר לשון הרע, רת המצורע"ו"זאת תהיה ת

מנהיגי  ,םהרע על הצדיקי פי רוב מדברים לשון שכן על ,עליו רעהדברו מובאת לזכותו של הכהן. כלומר הצדיק ש
   . שנקראים בשם "כהן" ,הדור

  

  ד) 'ידויקרא ( "וצוה הכהן ולקח לִמטהר שתי צפרים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת ואזוב"
 "עץ ארז ואזוב ושני תולעת" :נאמר "בפרה אדומה", ואילו "עץ ארז ושני תולעת ואזוב"נאמר בסדר הזה  "מצורע"ב

 בוהרי היה ראוי לכת ?"אזובפני ה"ל "שני תולעתמדוע הקדים הכתוב את " ? שאלה נוספת,השוני מדוע ו) '(במדבר יט
לפי הרמב"ם  הגר"ח קנייבסקיהגר"ח קנייבסקיהגר"ח קנייבסקיהגר"ח קנייבסקימבאר  ."שני התולעת"ורק לבסוף  "אזוב"אחריו  "עץ ארז"סדר גודלם אותם לפי 

אדם יש להטות בראשונה עד קצה השני ואז יגיע למדה ה שכדי לתקן מדה רעה שקנתה שביתה בלבשאומר 
וה כ"ארז", עליו להטות עצמו עד לקצה השני היינו ואף כאן, כיון שהמצורע נכשל בשל היותו בעל גא הממוצעת.

ה תשובהסדר פי כאן הוא מדויק כוי שנההסדר ם כן לבחינת "שני תולעת", ואז ישוב לדרך הממוצעת כ"אזוב". א
אחר כך  "ארז"התחילה י גודלם וחשיבותם סדר הראוי לפדברים בה ופרה אדומה נכתבואילו בפרשת  .לאדם הראויה

  ."תולעת"היא השורק לבסוף הביא את הקטנה שבהם  "אזובה"
  

   (ויקרא יד' ט)עיניו"  גבת ואת ואת זקנו את ראשו ביום השביעי יגלח את כל שערו והיה"
  את ראשו וזקנו ר כך הכתוב "אחבתחילה אומר הכתוב שהמצורע צריך לגלח "את כל שערו", מדוע מפרט 

  את ראשו וזקנו וגבות " ,אלוהאברים הראשי הכתוב מפרט את שלוש ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"? מבאר ה"וגבות עיניו
  כי מי שיש בו לכפר על גסות הרוח  ",ראשואת " .נגעיםמשום שהם מרמזים על העבירות שגרמו ל ",עיניו

   "ציוןקדקד בנות  'ושפח ה ...ציוןיען כי גבהו בנות כמאמר הנביא: " רוצה להיות ראש לכל דברגסות 
   "ואת גבות עיניו" ע,הרשון המדבר ל הפהלכפר על כדי סביב לפיו שמהם השערות ש ",ואת זקנו" ,יז)- טז '(ישעיה ג

  . לכפר על צרות העיןכדי 
  

  לה) 'ידויקרא (" ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית"
  , "ובא אשר לו הבית" עים הוא צרות עין. דכתיבגנבגללם באים דברים שת המשבעאחד ש ):(ערכין טזאמרו חז"ל 
  סופו של בשאינו מהנה לאחרים משלו". ומבאר רש"י "מי שמיוחד ביתו לו", "ישמעאל בי ותנא דבי ר

  מה " שחייםחייםחייםחיים    חפץחפץחפץחפץמבאר ה" ונתץ את הבית את עציו ואת אבניו"."ליון, ידבר, חייב הבית לרדת לכ
  הקב"ה שולח אלא , ךיוצא נקי בשל כאין זה אומר שהאדם  נגעים בבתים אינו שולחקב"ה ה בימינוש

  ל עמשום מדה כנגד מדה, לפי שהוא צר עין ואינו רוצה לרחם ו הזליון. וייורדים לכהם מארה בנכסיו ו
  שום רחמים.  ו משלו, לפיכך גם על נכסיו שורה מידת הדין באופן מוחלט, בליאות נותיהחברו לעשות עמו חסד ול

  

  ) לחן ערוך חלק אורח חיים סימן תל(שו "מפני הנס שנעשה בו גדולגדולגדולגדולההההשבת שבת שבת שבת שבת שלפני פסח קורין אותו " 

ו על שם ההפטרה שמוזכר בה "הנה אנכי שלח לכם את אליהכך נקראת  "שבת הגדולש" מהרש"למהרש"למהרש"למהרש"לההההם בשמובא 
   .'חזון' נקראת על שם ההפטרה וכן שבת 'שובה'שבת שם שכ כג) '(מלאכי גלפני בוא יום ה' הגדול והנורא" הנביא 

דרשתו של את לשמוע ם בבית הכנסת כדי אחריהעם מת שבשבת זומבואר שהטעם הוא משום  "שבולי הלקטשבולי הלקטשבולי הלקטשבולי הלקטב"
  .הרב, הדורש עד סמוך למנחה, ונראה בעיניהם כיום גדול, כמו שקוראים ליום הכיפורים 'צומא רבה' 
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