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

 

 
 (ב 'פרק יב)" כי תזריע אשה"

, 'אשה כי תזריע וילדה זכר'שנאמר  ,איש מזריע תחילה יולדת נקבה ,אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר ביאמר ר"
ולא פירשו חכמים  ,איש מזריע תחילה יולדת נקבה ,אשה מזרעת תחילה יולדת זכרבראשונה היו אומרים : נו רבנןת

 תלה (טו 'בראשית מו) 'בפדן ארם ואת דינה בתואלה בני לאה אשר ילדה ליעקב 'צדוק ופירשו ' את הדבר עד שבא ר
 .(אלנדה )" בזכרים ונקבות בנקבות הזכרים
הזה פסוק מהשל הרעיון לימוד השומתרץ ? "אשה כי תזריע"מדוע לא פרשו חכמים מהפסוק " פנים יפות"שואל ה

אז באשה מזרעת תחלה אם ו או זכר או נקבהלד הוא איש מזריע תחלה הומר שאם הלוגם ואפשר , אינו חד משמעי
יון לפעמים זכר ולפעמים נקבה כמזרעת תחילה אז הולד הוא אשה שכאשר האפשר ללמוד עוד ו. ודאי זכרהוא  לדהו

חכמים זאת הן פירשו לכ . זכר לעולם לד הואהואזי איש מזריע תחלה אם הו "ואם נקבה תלד"שכתוב אחר כך 
 ".דינה בתו" בזכרים נקבותאת ו, "בני לאה" בנקבות הזכריםהכתוב את  להותשבו " אלה בני לאה"מהפסוק 

 

 (ב' יג ויקרא)" כי יהיה בעור בשרו אדם"
את טהר מלא אומר שעל פי רוב הנגעים באים לאדם שוהקודם  קרבפ רהפסוק שלפנינו קשור לנאמ" ספורנו"הלפי 

. ל"פי שלמדו חזלבן כהוא צרעת ומראיהן של  םמיניהם  ,"או ספחת או בהרת שאת": ונגעים אלו. הנדות מדםהזרע 
עליה מיני הצרעת ששאר בין ל, שעליה מדברת התורה ,הצרעתקשר ודמיון בין אין לרוב ש" ספורנו"מדגיש ה

לא את המראות האלו התורה . והשחרות האודםוהם נוטים אל , גוף בכללשהם סרטן לכל ה, הרופאים יםספרמ
באות שבהרת ותולדתה , ל שהן שאת ותולדתה"זחשספרו מראות אה רק את ארבע ההיא מטמ, כלל הטמאמ
אבל שאר ( :ברכות ה)" כפרה מזבחמראות הללו אינן אלא ' כל שיש בו אחד מד" :ל"זח אמרמכ, "על עון בתוכחות"

כשאר  הקלקולבתכלית ראל שם ייהיה עאם לא א, "מזבח כפרה"ינם מגיעים משום אמיני הצרעת שספרו הרופאים 
 . כללבהם טומאה בל אין א, המאכל והמשתה בהנהגתאו מצד חטא , י מצרים הרעיםומדו

 

 (ב' יג ויקרא)" כי יהיה בעור בשרו אדם"
 נחשה של הזוהמהומטומאת  אדם הראשוןל ש ומחטא תנמשכוהאלו בפרשה הטומאות שכל " צרור המור"מסביר ה
משום  טומאת זיבה ונדהלבתים הבגדים ונגעי הנגעי , ן הנגעיםיעניהכתוב את כאן זו הסיבה שסמך ו. הקדמוני

ימי ' חוה שבאו לה ז לערמז משזה . ן היולדתיעניאת שחתם ולכן אחר . ראשון ומחטאתוהמאדם ים כולם נמשכש
אדם "הכתוב ולכן אמר . נגעיםעניין הלטומאת אדם הראשון בחזר . נחש הקדמוניה שהטיל בהה זוהמהנדה מצד ה

אהרן הכהן שולפי  .רמז לאדם הראשוןכדי ל" אדם"קא ודואלא  "גבר"או  "איש"ולא אמר . "כי יהיה בעור בשרו
. "והובא אל אהרן הכהן"שנאמר . ת הנגעים לאהרןבא הדבור של טהר. במקום אדם הראשון שנתרחק תקרבה

ובו תלויה הטהרה והטומאה ולא רק . להבחין בין דם לדם ובין נגע לנגע. ניתנו כל הטהרות וכל ההוראות אהרןול
נגע צרעת כי תהיה "ולכן סמך מיד . ואפילו הסנהדרין והנביאים לא היה ראוי להם להבין בענייני הנגעים. באדם אחר

 . ולא אל אדם אחרוקא כהן וד. "באדם והובא אל הכהן
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 (ח' יבויקרא " )ואם לא תמצא ידה די שה"
 לבת או לבן טהרה ימי ובמלאת"שנאמר " שה"לקרבן ולא " כבש"הרי היולדת מביאה , פלאמת" משך חכמה"ה

 ?"די כבש"לומר במקום  "ואם לא תמצא ידה די שה"": הכתובכאן אם כך מדוע אומר " לעלה שנתו בן כבש תביא
ם פסק שההגדרה "והרמב, עזוגם כבש גם זה כולל " שה"שנאמר בכל מקום שרבי מאיר במדרש דברי פי  לעומתרץ 

שבאים עם הקרבן הרי דינה הוא שהיא נסכים כדי ההיא שאפילו אם אינה משגת רק ל" אם לא תמצא ידה"של 
לכל שה ים ווהיינו נסכים ששד" אם לא תמצא ידה די שה"הכתוב אמר מה ש ,לפי זה. מביאה שני תורים או בני יונה

 . "די שה"אמר אלא  "די כבש"ב וכתאמר הלכן לא , "שה עזים" וא "כבשיםשה "אם זה בין 
 

 (ד' ויקרא יג)" ואם בהרת לבנה הוא בעור בשרו ועמק אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן"
, לשון הרעהדבר מורה שהנגע בא לאדם על חטא של לבן על הוא מראה הנגע כאשר הקדוש ש" אלשיך"מבאר ה

רת כיובדרך זו נ. הלבין עור בשרומכך ומהעור למטה בגופו  נשפךשל חברו דם פניו ש, פני חבירואת ין בו שהלב
ידוע ו. של האדם ושאת צפונות נפגם היא מראה ו "בעור בשרוהיא לבנה "שהבהרת אשמתו של האדם על ידי כך 

טומאת   על גודל מורה דבר ה, הבהרת לבנהשבראות הכהן  ,כןל. עיקר כח הטומאה ופנימיותהלהשער הוא רמז ש
עד הרבה  אדםבהחטא  שלא גברה שליטתללמד , "עמוק אין מראה מן העור"נאמר אלא ש, אדםבהשולטת ון ועה

מורה גם  "לא הפך לבןשערה ו"שנאמר בנגע ומה . 'ל דעות ה-נו לפני אובחינת עו הכי לא הוכבד, כנס פנימהכדי שת
ישוב החוטא בימי הסגרו כי , על ידי הסגריקון המצב תלוה ותקולכן יש  קדושההבעצם פנימיות  הלא אחזשהטומאה 

 . "ושב ורפא לו"יו קל-א' עד ה
 

 (לג' יגויקרא )" והתגלח"

הם  "דרוש דרש"והמילים  והיא גם אמצע התורה בפסוקים, היא גדולה" והתגלח"במילה ' לפי המסורה האות ג
לומר שהדבר בא  רבינו מהר״א מגרמיזאכתב את מה ש "פני דוד"בא "רבינו החידמביא . ה בתיבותהתור אמצע

ומה . כנגד כל התורההיא ששקולה  ,חינת גמול דליםבב' וד 'ג יותהרמוזה באות, חסדים גמילותמצות גדולה ש
זה לא רצה לגמול חסד אדם ו, עין רעהעל ו נגעים באים על צרות עיןהוא משום שה, שהדבר רמוז בפרשת נגעים

ז ורמככל התורה הצדקה שקולה מצות מה שנאמר שא ש"מסביר רבינו החידו". ופינו את הבית"נאמר לפיכך  ,בכליו
דהיינו  "בינה אלף"היא ה נווהכש, לים ה״ו שמו של הקב״ה'מול ד'ג ינה'לף ב'אעל האותיות ( .שבת קד)ל "בדברי חז

יחד ישעל ידי הצדקה מההסבר הוא ו, הצדקה היא ככל התורהכלומר מצות  "גמול דלים"ל שקול התורהלימוד 
זו אותה הפעולה ו, ״לזיהארשכתב  כמו, הויה הכוללתההרמוזים באותיות ה״ו של  קב״ה ושכינתיהההאדם את 

 . המתרחשת בעת לימוד התורה
 

 (מד' יגויקרא "  )הוא טמא הוא צרוע"
 מבאר , "צרעת היא"כפי הנוסח השגור מר וולא א, "הוא צרוע"מתנסח בצורה חריגה ואומר שלפנינו הכתוב 

 שבאופן כללי בשאר הצרעות , שכאן מדובר באדם שפרחה הצרעת בראשו או בגבחתו" אור החיים"ה
 זלזל מ ,לכביכו ,ה"ומה שכאן הקב, אות בהצנעה חס על כבודן של הבריות וצרעות אלו ב"רואים שהקב

 , גודל טומאתו של האישהדבר מראה על , בגבחתו ואצרעת בקרחתו  בו  כך שהפריחכבוד האדם בב
 לתת טעם  "בראשו נגעו"לכן מוסיף הכתוב , נגע כזהבו אות סריימ' נמאס בעיני הים שהוא מעשיו מוכיחו
 .כי בראשו נגעו, "איש צרוע הוא"מה שנאמר ל

 

 (מו' יגויקרא ) "כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"
לומר סתפק ולההכתוב יכול היה , מיותר לכאורה כפילות יש ונלפנישסוק שבפ "בניהו"רבינו יוסף חיים באומר 

ומתרץ על פי ? מדוע נכתב, נראה כמיותר "מחוץ למחנה מושבו"המשך הכתוב ולפי זה , "בדד ישבמא הוא ט"
פירוד בין איש  םגרהוא  ,"מידה כנגד מידה", אדם לוקה בצרעתולכן ה, בעוון לשון הרע םבאי םשהנגעיידוע ה

 תן אלפי זה אפשר להבי .ידידיושאר ד ומנותק מאשתו ומרופמיהיה עתה לכן הוא , לחבירו םבין אד ואלאשתו 
הוא שהרי , "מידה כנגד מידה"זה מלמדת אותנו התורה שעונש הצרעת הוא לפי בפסוק . פסוקהלשון המיותרת ב

יכול  ילווא. ריושל חבמושבו  םהרחק ממקודהיינו " מחוץ למחנה מושבו"לכן , לחבירו םפירוד בין אדל םגר
יו לשבת על, "בדד ישב"אומר הכתוב ? זמין את אשתו להיות עמו מחוץ למחנהבכך שי להפיג את בדידותומצורע ה
פרד ישל בעל הנאלץ לה םחוש את הטעעל מנת שי, בין בעל לאשתו םפריד גמלשון הרע שהרי , לגמרי" בדד"

מחוץ ", לא אשתול, "בדד ישב" כותבת התורהכלומר מה ש. בעתיד בכך ימנע מלדבר שוב לשון הרע, מאשתו
  . ריוחבכל לא ל" למחנה מושבו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  יוסף בן חמוה "בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 502-3218360: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

