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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

 

 
 ( ג 'יבויקרא ) "וביום השמיני ימול בשר ערלתו"

אשה כי תזריע "למה שנאמר בפסוק הקודם " וביום השמיני ימול בשר ערלתו"שואלים מה הקשר בין הכתוב רבים 
ה לרחם על עם "שיש שני מצבים המעוררים את הקב "קדושת לוי"ב ב'מסביר רבי לוי יצחק מברדיצ? "וילדה זכר

 "רחום וחנון"שנקרא ה "התעוררות שנובעת ממידתו של הקב, "התעוררות מלמעלה"ישראל המצב הראשון זה 
רחם על לה "הקבהמצב השני שמביא את . כל העולמותאת ברא ה "היא הסיבה לכך שהקבאשר , (ו 'שמות לד)

, מרחם עליהםהוא לרחם עליהם אז  ה"מהקב ישראל מבקשעם כאשר , "התעוררות מלמטה"מחמת הוא ישראל 
התעוררות "ה החביב ה"באצל הק ,ובאמת, (.יבמות סד)" ה מתאוה לתפילתן של צדיקים"שהקב"ל "זחכמאמר 
, כי העולמות נקראים בבחינת אשה, "אשה כי תזריע"בכתוב הרמז  וזה ."התעוררות מלמעלה"היותר מ "מלמטה
מעוררים הם ה ,שהם ישראל ,כאשר העולם, "אשה כי תזריע: "וכך הוא הרמז .ה"תמיד מהקב "בליםמק"ם שהמשום 

ללו שהרחמים הובפסוק מבואר , "זכר"הם בבחינות ו, גדולים וחזקיםהם רחמים הכלומר , "וילדה זכר", הרחמיםאת 
על , "ערלתו ני ימול בשרוביום השמי"מה שכתוב  וזה, ה"הם חביבים אצל הקב "למטהמתעוררות ה"הנובעים מה

ה את האדם "הקבברא למה ...?או מעשה בשר ודם ה"מעשה הקב ?מי נאה :שאל האי מינא"ל "זחדרך שמבואר ב
 "התעוררות מלמטה"השמכאן וכח מ. לכן ברא את האדם ערל לזכות את ישראל הה רצ"והשיב לו שהקב ?ערל

 . "תעוררות מלמעלהה"מהיותר  ה"אצל הקב החביב
 

 (ו' ויקרא יב)" לבן או לבת טהרהת ימי אלמבו"

, "נקבה"או , "אשה כי תזריע וילדה זכר, "זכר"מדוע בתחילת הפרשה מכנה הכתוב את היילוד , ת השאלהשאלנ 
שההבדל בהתייחסות " משך חכמה"מתרץ ה? "בן או בת"ואילו כעת מכנה הכתוב את היילוד , "ואם נקבה תלד"

לכן הוא מוגדר קיימא בר אינו נחשב לו, ספק נפל ת זקחוא בהל שתינוק עד גיל שלושים יום "נובע ממה שאמרו חז
 םימי הושש שישים ואלזכר  םמישלשה יו םשיושלכשכבר עברו , "הרטהבמלאת ימי ", אך כעת, זכר או נקבה"רק כ
כבר אלא " בהנקאו  זכר"ן הכתוב קורא לו אי אילךומכאן לכן , ת בריאהיילוד יצא מדין ספק נפל והוא בחזק, בהלנק

  . "או בתבן "מכנה אותו הכתוב 
 

 (ב' ויקרא יג" )או בהרת או ספחת שאת"

  (י"רש" )שמות נגעים הם ולבנים זה מזה. או ספחת או בהרת שאת"
וישאם "או , (מ 'שופטים כ) "והמשאת החלה"ולמד זאת מהפסוק  לשון שריפההוא מ "שאת"ש האבן עזראמר וא

מהפסוקים גזרת נ "ספחת"המילה ו. נשא למעלהיהאש להטבעה של שמשום כן  תויתכן שנקרא( כא 'ב ה"ש) "דוד
המליה . תחבר אל מקום אחדמחולי ששמשמעותו , (א 'ישעיה יד) "ונספחו על בית יעקב", (לו 'א ב"ש) "ספחני נא"
, ן"הרמבאומר , לפי זה. שה אות וסימןועדהיינו ש, (כא 'איוב לז) "הוא בשחקים בהיר"מהפסוק גזרת נ, "בהרת"
, נגע הנעשה מהליחה הלבנהשל שם הוא  "הבהרת"ו, נגע הנעשה מהמרה הירוקה הנשרפתשל שם הוא  "שאת"ה

 .יא האיחוד של שתיהןה "ספחת"וה
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  (ב' ויקרא יג" )אדם כי יהיה בעור בשרו שאת"
המתנשא לכל " ,על גסות הרוחלאדם צרעת בא הזה של מין הו, הוא מלשון גבהות" שאת"ש" כלי יקר"מסביר ה

והוא לאדם ביחס שהוא טפל  ,ין הממוןיקנאת החומד  הא באיוה, טפילההיא מלשון " ספחת"ה ,"ספחתאו ", "לראש
ינים יכל הקנש( םפרקישמונה ב)ם "כתב הרמבכפי ש, מעלותתכונות ה שארמו כאדם המעצם חלק ואינו חיצוני לו 

חוץ מהעושר כי הוא נטפל אל האדם מבחוץ  בודות כולם מתעצמים עם האדם ודבוקים יהמוחכמה וגבורה מו כ
פני חבירו את  ומלבין שון הרעבא על המספר לשל הצרעת זה המין ההיינו לבנות ד, "או בהרת. "ואינו דבק עמו כלל

עתה  ולאלא עתה יבוש יעקב " כתובשו כמ( מ נח"ב) "כי אזיל סומקא ואתי חיורא"עושה בו חברבורות לבנות עד ש
לכן נקרא  , קהלפני הבה אותה גלומ של האדם החוצהרעתו את  מוציאזה הנגע הו( כב 'ישעיה כט)" פניו יחוורו

ל "זחואמרו ( שמות לב כה)" הוא פרועוירא משה את העם כי "שנאמר מו מוציא רע כנו דהיי "מצורע"הנגוע 
רעתו  ותראהשתגלה  "גילוי"לשון מהוא ש( מה 'ויקרא יג) "וראשו יהיה פרוע"מו שנאמר כ, שלקו בצרעתבמדרש 

 . הצרעתנגע ן יעניכל ו זהלעין כל ו
 

 (ב 'יג ויקרא) "שאת או ספחת או בהרתאדם כי יהיה בעור בשרו "
ימים , קדומיםבימים המדוע , אך נשאלת השאלה. "לשון הרע"החטא של על באה הצרעת ש( .ערכין טז)ל אמרו "זח

מספרי בהם שרבו , בימינו ,עתהאילו ו, צרעתהם נגע ההיה ב, שבהם בני האדם היו טובים מאתנו בענייני לשון הרע
כי פסו ", תמעטה הקדושההוא שבזמננו ה הטעםהקדוש ש" אלשיך"מבאר ה? אין בהם נגעי צרעת, לשון הרע

לכן אומר הכתוב . עור הבשרמהחוצה ה יוצא טומאהכח בראותה את געל ים לא תהאד נפשו, "אמונים מבני אדם
לומר מי כ, "והיה בעור בשרו לנגע צרעת"הכתוב  אומרמה ש וזה. תאריםכל השהוא תואר המשובח שב "אדם"

, "ספחת או בהרת ואכי יהיה בעור בשרו שאת "הכתוב אומר עליו ', בעבודת ההשלמים הוא מכלומר  ,"אדם"שהוא 
 . יהיה בעור בשרו נגע צרעת, נושהזכר אדם החשובכלומר לאותו 

 

  (לד' ויקרא יד) "תבאו אל ארץ כנען כי"

כפי שנאמר כאן בנגעי " אל ארץ כנעןכי תבואו "לא נאמר נגעי בגדים ונגעי אדם מדוע כאשר מדבר הכתוב על 
לכן לא נאמר בהם , נגעי אדם ונגעי בגדים היו נוהגים גם כאשר היו בני ישראל במדברש" חזקוני"מתרץ ה? בתים

כי רק בארץ כנען היו להם , "כי תבאו אל ארץ כנען"נאמר  ,להם במדבר והישלא , אבל בנגעי בתים".. כי תבואו"
הוזקקה לכן  ,שהמקדש עתיד להיות בתוכה ,ארץ ישראל ה שלמעלתוזה בגלל . יםבתים שאפשר שיהיו בהם נגע

 . נקיה וטהורה להיות
 

 (ב' ויקרא יד" )זאת תהיה תורת המצורע"
שר עחמורה מכל העבירה השלשון הרע היא " צרור המור"אומר ה. "זאת תהיה תורת המוציא שם רע"ל "זמרו חא
בודה ע: שלוש העבירות הקשותכנגד  הלשון הרע שקולל ש"כי אמרו חז. נגעיםגורמים לשהם ל "שמנו חזעבירות ה

ואיך "ב ובגילוי עריות כת. "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה"בודה הזרה נאמר בע. גילוי עריות ושפיכות דמים, זרה
אחר מו. "לותלשון מדברת גדו"ובלשון הרע כתוב . "גדול עוני מנשוא"ב וכתפיכות דמים בש. "אעשה הרעה הגדולה

לכן אמר  הדברים שבעבורם באים הנגעיםת עשרחמורה מכל היא עבירות הקשות וה שקולה כנגד שלשעבירה זו ש
 . הדבריםת כלולים כל עשרבעבירה זו ו. בלבד שהוציא שם רעדהיינו  "זאת תהיה תורת המצורע"הכתוב כאן 

 

 (לג' ויקרא יד) "לאמר אל משה ואל אהרן' וידבר ה"

 "דברו אל בני ישראל"לכתוב לומר היה ראוי " אל משה ואל אהרן' וידבר ה"שאחרי שאמר הכתוב  ,ן"הרמבלפי 
מתכוונת שהפרשה ן כיון שאי אפשר לומר "את קושית הרמב" פנים יפות"מסביר ה. את דבריו צר הכתוביקשאלא 

וה ואין המצ רץ ישראלקנו בית באהם ואפילו אם , רץ ישראללוים אחוזה באללמשה ואהרן שהרי לא היה לכהנים ו
מה וכן משמע מ ".ובא אשר לו הבית" "בבית ארץ אחוזתכם"דכתיב , על מי שהאחוזה שלוקונה אלא מוטלת על ה

 של מטמוניות אמוריים שהטמינו לפי ,עליהם באים שהנגעים להם היא בשורה"י "במדרש ומובא ברשל "חזמרו שא
ה זכמי ש הזי לפ" ומוצאן הבית נותץהוא  הנגע יל ידוע ,במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים כל בתיהם בקירות זהב

חצרו של אדם קונה לו שלא " :(ק מט"ב)שהרי הדין הוא , להיבתח שירשו את הארץם מישראל אותהיו  אוצרב
בדבר שאינו רגיל לבוא ולא כיון שנפסק להלכה שכאשר מדובר  םלה אתזלבשר הכתוב הוצרך וזה הטעם ש. "מדעתו

לבשר אותם כדי שידעו שיש מטמוניות הכתוב לכך הוצרך , אינו זוכה בוהוא עלה על דעת בעל הבית לזכות בו 
 . הםויתכוונו לזכות ב
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