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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

 

 
 (ו' יבויקרא )" ובן יונה או תור לחטאת"

שבשעה משום שלפי רבי שמעון הטעם לקרבן הוא משום . ולדת עשירה מביאה חטאת עוףשי" משך חכמה"אומר ה
ת בן זוגה ה אחימנ היונה אינהלכן מביאה יונה לחטאת ש. נשבעת שלא תזקק לבעלההיא יולדת ומצטערת היא ש

היתה היולדת , בכל ימי טהרתה, משום שעד עכשיועולה הוא ומה שהיולדת מביאה . ואינה נזקקת אלא לבן זוגה
, על אשר שבה לאיתנהה "להודות לקבבאה אל הקודש כאשר היא וכעת , אל הקודש כל ימי טהרתההיכנס ל אסורה

 . והוא כעין קרבן ראיה, "לא יראה פניו ריקם"היא מביאה עולה משום 
 

   (ו' ויקרא יב)" לחטאת תר או יונה ובן לעלה שנתו בן כבש תביא לבת או לבן טהרה ימי ובמלאת"

שאלו תלמידיו את רבי שמעון מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן אמר להם בשעה שכורעת לילד קופצת "
  (:אלנדה " )ונשבעת שלא תזקק עוד לבעלה

קופצת "הלשון לא ברור מה כוונת ועוד  לרבי שמעוןאת השאלה הזו דווקא התלמידים הפנו רור מדוע לא ב
רבי מסבר  ?ימה ונשבעתקדשהיא משמע נ "קופצת"מלשון כי  "נשבעתמשום ש"די היה לכתוב לומר  "ונשבעת

 ,"ניתוח קיסרי"ביולדת דהיינו , "יוצא דופן"שאישה היולדת  (.מנדה )המובא בגמרא על פי  "חנוכת התורה"העשיל ב
גם ד וליש ליוצא דופן דין של נושם ששמעון סובר בי קרבן ורלהביא טומאה ואינה חייבת הימי את אינה יושבת עליו 

יוצא "לידת אחר שוב ל מתעברתאינה אשה ה (ב"ח מ"בכורות פ)ם "רמבפירוש המשניות ללפי ו. חייבת בקרבןא הי
הוא היולדת קרבן שטעם התלמידים ידעו שלומר חייבים  .הקדמות אלו ניתן להבין את דברי הגמראלפי . "דופן

היא  "יוצא דופן"לידת בגם שהוא בעצמו סובר שהרי אחר צריך להיות טעם רבי שמעון לאבל . נשבעתשהיא משום 
אחרי לידת  תלד עוד לאהיא בלאו הכי שהיא נשבעת כיון שטעם הלא שייך רי במצב זה השקרבן להביא חייבת 

היא  "יוצא דופן"שגם על לידת שאתה סובר , לשיטתךכלומר  ,שמעוןאת רבי וקא ושאלו דלכן הם . "יוצא דופן"
לא צריכה היא  "יוצא דופן"לידת ברי יולדות חייבות בקרבן ההכל הנשים שאמרה התורה מדוע מביאה קרבן אם כן 

בי השיב רכך משום  ?אינה יולדת עוד אחר כךכי היא בלאו הכי לא יהיה לה אחר כך שום צער לידה י שהרלשבועה 
יוצא "הולד לומר בטרם תדע אם יהיה כ, "קופצת ונשבעת"היא  תלדכורעת להיא בשעה שכראוי ואמר שון שמע
 . השבועה החייבת בקרבן וחלכך היא משום וונשבעת ימה או לא היא מקד "דופן

 

 (ב' יגויקרא )" או בהרת או ספחת שאת"
דברים המספר  זה "לשון הרעמדבר "ש (ב"ה 'זדעות )ם "רמבופסק ה, שהצרעת באה על לשון הרע :(ערכין טו)ל "זחאמרו 

הקדוש " אור החיים"אומר ה. "רעמוציא שם "נקרא על חברו אבל האומר שקר , אף על פי שאומר אמת רובגנות חב
, "בעל לשון הרע"נקרא , הגם שאומר אמת, האומר דבר גנאי על חברום ש"דברי הרמבעל שמראות הנגעים מרמזים 

, "מוציא שם רע"כנגד  "שאת", "או בהרת שאת"הכתוב אלו אמר שני וכנגד , "מוציא שם רע"והאומר שקר נקרא 
בהירות  לשוןמ" בהרת"ואמר , "לשון הרע"כנגד  "בהרת", (א 'שמות כג) "לא תשא שמע שוא"על דרך  "שאת"ואמר 

 דרגותמכיוון שיש מספר ו, צרעתלו גרמואף על פי כן מאוסים הם וי, ת הדברים הנאמרים כי כנים הםא קיצדמש
 .ההגורם לבחינת הדבור לפי  "בהרת"ול "שאת"ספחת ל ה"קבעשה האלו  בחינותשתי ב
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  (ב' ויקרא יב)" אשה כי תזריע וילדה זכר"
 ( .ברכות ס) "איש מזריע תחילה יולדת נקבה ,אשה מזרעת תחילה יולדת זכר"

 על עמו ישראל  מרחם ,ברוב רחמיו ,ה בעצמו"הקבשלפעמים " קדושת לוי"ב ב'ק מברדיצרבי לוי יצחמבאר 
 הנאים במה  יהםה מרחם על עמו ישראל מחמת מעש"שהקבמצבים ויש , מצידםשום התעוררות ללא 

 כי , בפסוק זורמדבר זה ו. ישראל םלע הותר טובשנייה היא היבחינה המציין שהו. תיוושמקיימים מצו
 בכל  מנוחיות מאת ים מקבלשוהעולמות , "איש"נקרא בשם  ,המשפיע חיות בכל רגע על כל העולמות ,ה"בהק

 , ם של ישראלהידהיינו כשהשפע בא מחמת מעש, "אשה מזרעת תחילה"כוונה הו וז ."אשה"ם בבחינת הרגע 
 , "יולדת זכר"נקרא  זה, השפע בא מחמת מעשה התחתונים אין בו שום קטרוגאשר ככלומר , "יולדת זכר"

 השפע על עמו את ה בעצמו מעורר "קבדהיינו כשה, "איש מזריע תחילה"אבל . "כאיש גבורתו"על הרמז 
 , הרמז בגמראגם וזהו  .יש קטרוגיו שעככי , (.ברכות לב) "תש כוחו כנקבה"משקל על , "יולדת נקבה", ישראל

 (.ה יא"ר)ל גאיל םבניסן נגאלו ובתשרי עתידירבי אליעזר אומר גאל יל םמר בניסן נגאלו ובניסן עתידיוארבי יהושע "
 , היה הגאולה בתשריתאז נים ובמהרה בימינו מחמת התעוררות התחתותבוא גאולה כי ה, ין כאן מחלוקתוא

 היה ר תשאאבל כ. ניםהיה מחמת התעוררות התחתותכיון שהגאולה , אפילו שהחודש הזה מורה על הדין
 על זה רומז ש, דין שורה כללהבעת שאין , יהיה דווקא בניסןהיא ת יאז, ה"של הקב הגאולה מחמת רוב רחמיו

 כי ניסן , ק"הוא אותיות תשר "תשרי"ו, םת כסדר"ף בי"אל, (ד 'שמות יג) "אביב"נקרא חודש ה "ניסן"חודש השם 
 . מורה על דיןהותשרי הוא אור החוזר , מורה על חסדההוא אור הישר 

 

  (ב' ויקרא יב)" אשה כי תזריע וילדה זכר"

ר״ת הם , כר'ילדה ז'זריע ו'י ת'כ, שהכתוב יםרבינו אפראת המובא בפירושי " נחל קדומים"מביא ב א"רבינו החיד
ומבאר שהאשה אינה מצוות על מצוות פריה ורביה . שהיא מזרעת תחילהמשום  ,אשה תלד זכרה כי בזכות, ת"זכו

מצוה שעל ידה מקיים עושה ודאי שהאשה ב, ת"זכוכאן הכתוב רמז כן ל, והיינו אומרים שאין זה זכות לאשה להנשא
 . ורביה פריה ותוצאת מהאיש 

 

 (ג' ויקרא יג)" מעור בשרו עמוק"

רצתה  התורהשמראות אלו אינם צרעת גמורה עדיין והם באים לאדם לפני שילקה בצרעת משום ש ן"הרמבאומר 
לכן אין היא מביאה את החולי מיד על האדם אלא ראשית היא מביאה עליו , גופםאת נקות לישראל ובני ת א טהרל

ואה שכאשר יש פרכמו שאמרו חכמי ה די כךלי אותביכול שעדיין צרעת גמורה אבל נן את מראות הנגעים הללו שאי
מכה  כלומר, "נגע צרעת"ה מר הכתוב בתחילוא ןולכ. וזאת כדי שיחזור האדם בתשובה בהרות נירא מהן מהצרעת

 'ויקרא יג) "יאצרעת ה"הכתוב אמר יסימני הטומאה לאחר ההסגר כאשר יתפתחו ו, איננה צרעת גמורהאבל , של צרעת

 . צרעת גמורה שהיא (ח
 

 (ה' ויקרא יג)" הכהן וראהו"
 "כי שפתי כהן ישמרו דעת", בלבדעל פי כהן תהיה  םנגעים וטהרתהשטומאת היא גזרת הכתוב ש "ספורנו"אומר ה

יכו הם זכל נגע יהיה על פיהם ש בהיותו ,יתפלל עליוגם הכהן תפלל על עצמו ולהו במעשיוויורו למנוגע לפשפש 
 . בין נגע לנגע להבחיןכדי טביעות עין במדרגות המראות לקבל 

 

  (ב 'ידויקרא ) "ביום טהרתו והובא אל הכהן זאת תהיה תורת המצורע"
 הנגעים באים שמוציא רע נוטריקון מצורע הוא שהוידוע  "זאת"השכינה נקראת שידוע ש" נעם אלימלך"אומר ה

 בתשובה ויתקן את מעשיו ויפעל על ידי תשובתו האדם אחר שישוב שואמר הכתוב  (.ערכין טז)על לשון הרע 
 תורת המצורע תהיה  ,כלומר, "זאת תהיה תורת המצורע" ונהוכהו וז "זאת"ן השכינה הנקראת ותיקלותורתו 
 ביום שיטוהר מעוונו יפעל כלומר , "ביום טהרתו והובא אל הכהן" ".זאת" תהשכינה הנקראאת תקן תזאת ש

 ואחר שיעלה את  .נקרא כהן ה"הקבש, "והובא אל הכהן"ה וזהו "קבהעם אותה  השכינה ליחדאת להעלות 
 חוץ "והעולם הזה נקרא  "מחנה"עליונים נקראים ההעולמות ש, "ויצא הכהן מחוץ למחנה" ,השכינה
 כלומר , "והנה נרפא נגע הצרעת", על העולם הזה להשפיע להםה "קבפירוש שישגיח ה, "וראה הכהן". "למחנה

 כל זה יהיה מהצרוע שהוא יגרום את כל זאת בתשובתו השלימה , "מן הצרוע". כל הדינים יהיו נמתקיםש
 ' כבוד ה"והיינו כאשר יהיה , "כבוד"השכינה נקראת ש (לא 'תהלים קד)" לעולם' יהי כבוד ה"מה שנאמר  וזה

 במעשה הטוב שישפיע עלינו , "במעשיו' האז ישמח "דהיינו שתעלה השכינה לעולם העליון , "לעולם
 .כל טוב וברכה
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