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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ב 'יבויקרא ) "וטמאה שבעת ימים"

 קראים נאדם ההשבעים שנה של מרמז על  "שבעת ימים" :שמה שאומר הכתוב "נעם אלימלך"אומר ה
 להסתכל תמיד בכל מעשיו האדם צריך ו, נקרא יום אחדבחייו של האדם ר ור ועשוכל עשש, "שבעת ימים"
 , "כימי נדת דוותה תטמא" ,נות הרבהושחיסר בהם מאד וטימא אותם בעוה לבדוק משנה השבעים ב

  .אדם דש בעקביו כחמורה שבחמורותקלים שההחטאים שפירוש שיהא נדמה בעיניו 
 

 (א' יגויקרא )" משה ואל אהרן אל' בר הויד"
  "על פי הכהן יהיה כל ריב וכל נגע"ששהכתוב מיחד את הדיבור גם לאהרן משום שכתוב  ן"הרמבאומר 

 ומה שלא . לאהרןלמשה שיאמר שהדיבור היה או  גם אל אהרןמכוון  ורהיה הדבלפי זה  (ה 'דברים כא)
 מבני ישראל הטמאים את  ראותזה משום שזהו תפקיד הכהנים ל "דבר אל בני ישראל": אמר כאן הכתוב

  "זאת תהיה תורת המצורע ,אל משה לאמר 'וידבר ה: "אמרומה שנ. טהריולהסגר ים להתוא כריחולה
  כהןצריך להזהיר את הוגם לא , טהרהעל הישראל בני  להזהיראין צריך זה משום ש (ב-א 'ידויקרא )

 דברו אל בני ישראל ואמרתם " :אמרנפרשת הזב בורק . ברצוןהם עושים זאת כי , הקרבנותאת קריב שי
 את בני ישראל  זהירכדי לה, משום שמדובר בנגע נסתר ולא ניתן להבחנה חיצונית, (ב 'טוקרא וי) "אליהם

 . ליו לכהןוחעל ודיע להכל אחד בואו שי
 

 (ב' יגויקרא )" בעור בשרו כי יהיה אדם"

 , ין טבעי אלא נס גדוליענזה השגחה גמורה ולא היה ה על מורומציאותם הנגעים שכל תורת  רבינו בחיימבאר 
 , טאוישראל חבני אחד ממצב ש כשיקרהכי , לארץ כי אם בארץ ישראלץ בחוהדין של הנגעים אינו חל ו

  :ן שכתוביכעני, ןויש בידו עוולהודיע לו שהיה מתראה הנגע בביתו או בבגדו או בגופו להעיד עליו 
 : הכתוברמז משמה  הזו. ונוומעויטהר מה ישלבתשובה האדם כדי שישוב , ('תהלים פט)" םובנגעים עונ"
 כי "אמר הכתוב מה שדבר נלמד מהו. וןוהעהנגע וממטהור כלומר , (יג' ויקרא יג)" הואלו הפך לבן טהור וכ"

 להורות  (לד' ידויקרא ) "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה תבאו
 מיוחד ' שהיא בית ה ירושליםעיר בולא  ,לא בארץ העמים שהיא חול', נוהג אלא בנחלת ההנגעים ין יענשאין 

 ארץ להיא הכוונה ו, חלקה לשבטיםשנ "'אחזת ה"בארץ הנקראת הג נואלא , חלקה לשבטיםלשבתו ולא נ
 ".ארץ אחוזה"והנבחרת הנקראת  הקדושה

 

 (כט' יגויקרא )" בזקן או בראש נגע בו יהיה כי או אשה ואיש"
, בכלל אשהבכך היתה הו "אדם"ולא אמר  "או אשהאיש "הוצרך לפרט כאן הקדוש שהכתוב " אור החיים"אומר ה

ו ל שישבלבד משום איש מדבר על הכתוב שהיינו אומרים  "אדם"כתוב הפסוק מדבר על נגעי זקן ואם היה משום ש
את בא לרבות , "איש"אמר ולא  "אדם"הכתוב אמר ומה ש, זקןאין משום שלאשה הכתוב אין האשה בכלל ו זקן

לומר לך שאם " איש או אשה"לכן הוצרך הכתוב לפרט . אבל על האשה לא מדבר הכתוב, יםיגואת ההקטן או למעט 
 . תקגע הנטמא בנהייכול הוא ל, בכל זאת גדל לאשה זקן
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה
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  (נה 'יגויקרא )" לא הפך הנגע את עינווהנה "
גרועה יותר ואין רעה  "נגע"מיותר ספרים הקדושים שאין טובה גדולה מה "בן איש חי"רבינו יוסף חיים בעל הא יבמ
נותיו ויחזיר את וובתשובה מעהחוטא שיחזור ן הוא תיקוהו ,"נגע"ל "נגע"מילה פך את הווהמצורע ה ,"נגע"מ
הוא  "נגע"ל "נגע"לוק בין עיקר החמרמז ש "לא הפך הנגע את עינו" :פסוקוב בומה שכת. "נגע"להיות  "נגע"ה

 . "נגע"לראש המילה ונשאר " ע"היינו דלא חזרה האות דוכאן ראה שלא הפך הנגע את עינו " ע"מיקומה של האות 
 

 (ב 'ידויקרא ) "והובא אל הכהן"
 על ידי הכהן בלבד נובעת מכך שיכולה להיעשות של המצורע טהרתו שמה שאומר הכתוב ש "כלי יקר"מבאר ה
גורם הוא הכי חטא הלשון . למידות שגרמו לנגע הפוכותשמדות טובות שלוש בו  תהוא מזרע אהרן נמצאוששכל מי 

 ,היה אוהב שלום ורודף שלוםאהרן כי  ,דת השלוםיכן יבא אהרן שאחז במל, בין אחיםמפריד כל נגע ולו כל ריבל
היה עניו אהרן הכהן כי י כהן וכן חטא גסות הרוח ראוי שיתוקן על יד .זה שחטא בחטא הלשוןהאיש את הוירפא 

הנים לא היה וכי הכאהרן שייך אצל חמדת הממון לא היה של חטא הוכן . (ז 'טז שמות)" ונחנו מה"ביותר כמו שאמר 
דת ההסתפקות ולא היו בכלל צרי ימים במיכן היו שלל ,זכו משלחן גבוהלהם מה שהיה ו ,להם חלק ונחלה בארץ

 .מיני צרעת אלו לא יטהרו כי אם על ידי כהן' ולכן מן הראוי שכל ג. העין אשר כל מגמת פניהם לאסוף ולכנוס
 

 (לב' טוויקרא ) "תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה ואשר"

 לא לקיום המיןובה  טמאהיו היא לאות שכוונת המוציאמשום הקרי הוא  טומאתשבטעם שכל ה "ספורנו"מבאר ה
 . ובשתןפי שאין דין טומאה בשאר הפרשות האדם כ טומאהדין של לא היתה בזרע שום , כי אחרת .האנושי

 'בהגיגים לפרקי אבות 
 (א' אבות ב) "םיבספר נכתבזן שומעת וכל מעשיך ואואה ולמעלה ממך עין ר הדע מ" 

מהלך בקומה כיצור הו אות שבראבזה  עם האדםגדול סד ה עשה ח"שהקבאויטש ובמלי "צדק חצמ"על האומר ב
 הלמעל ״דע מהאת מאמר התנא במשנה וכל הזמן לזכור להביט אל השמים מסוגל האדם תודות לכך הרי ש .זקופה
רק ות לראות את השמים אלא רואות מסוגלשבכך הן אינן על ארבע ות ההולכוזאת לעומת הבהמות והחיות , ממך״

 .לרגליהם את הארץ שמתחת
 

 (ב' אבות ב)" שיגיעת שניהם משכחת עוון ץיפה תלמוד תורה עם דרך אר"

עוסק בתלמוד תורה הרי הוא ה וגם במלאכיגע גם אדם אם ששכוונת המשנה היא לומר  ין'זלה מוואליצרבי אמבאר 
מחטא ומהרהורים רעים  לא הוא פנוייממו, בני ביתו תה לפרנסבמלאכ או עוסק לומדיושב ותמיד נמצא במצב של 

 ,מלמדהמקצוע הכשר ביותר מקצוע הולדעתו  .לו פנאי לחטוא ןלים ואייעסוק בדברים מועזמן הוא מפני שכל ה
של  את שני הדברים שאמר רבן גמליאל בנומקצוע זה יש בועם התלמידים תורה  דיושב ולומכל הזמן מאחר והוא 

 שיגיעת", המלמדותה מדהיינו פרנס "עם דרך ארץ", התורה ודמדהיינו לי "יפה תלמוד תורה"ש, רבי יהודה הנשיא
 .הסק בתורוע והרי הוא גם מתפרנס ביגיע כפו וגם, "משכחת עוון הםשני

 

 (ח' אבות ב) "נוצרת לכך כי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת אם"
 ?דוקא "נוצרת" לשוןבו, "לעצמך"מדוע נוקטת המשנה בלשון  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצשואל 

 עמודכיצד לו, את כלי הנשק לאחוזכיצד יש  מלחמהה תכסיסיאת  שילמד צוה שהמלך לעבד, משלמתרץ על ידי ו
אלא שכידוע בזמן האימונים לא משתמשים , אכן העבד למד למד טוב את כל תורת המלחמה. נגדו הנלחמים מול

. בתחמושת חיה וכך קרה שלמלחמה הגיע העבד עם נשק ללא תחמושת וכמובן שהאויב ניצח אותו ולעג עליו
 ואנו. הרע היצר נגד נלחם שבזה כדי (מדרש) לבנה אש גבי על שחורה באשה נתן לנו את התורה "הוא שהקב הנמשל
 קדושים" :על הפסוק י"רשפירוש כ, בפרישותאותנו ומקדש אותנו  צוהכי הוא מ, "במצותיו קדשנו אשר" אומרים

 בפנימיות נדבקים אנו עצום בחשקו הגדול בהתלהבות םעושי שאנו המצות ידי שעל, תהיו פרושים (ב 'יט ויקרא)" תהיו
 יותרים ובא מהחומר התרחקותה איה ךכ התלהבות גודל ולפי, מהחומר רחקיםמתו, "לבנהה אש"ה היאש המצוה
מגיע למלחמה עם ש העבד כמו הוא, מלומדה אנשים מצות רק התלהבות בלימצוה  העושה אבל. הבורא להשגת

 מקום תהאש התורהאת  תחזיק שלא כלומר, "לעצמך טובה תחזיק אל"המשנה  ל"חז ונתוכ וזו. נשק ללא תחמושת
 הרוחניות הצורה כח להתגבר בצורה שנוצרת, "צורה" לשוןמ, "נוצרת לכך כי". הגוף דהיינו "לעצמך" כן גם

 . העליונה בצורה ולהדבק הגשמיות על בו להתלהב
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