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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
  (יב' בויקרא " )אשה כי תזריע"

מאכל וטומאת הדיני טומאת הכתוב את פירש שלאחר שבפרשה הקודמת  רהם סבע ב"צרור המור"ברבי אמבאר 
שה ילהזהיר על טומאת האהכתוב כעת הטהורות. בא הן ה מהבהמות הטמאות והן  הפירש מו, משאהמגע וה

כל הטומאות כדי ללמדנו ש יולדתטומאת ההתחיל בתוב בחר להכהיולדת. ועל טומאת האדם והבגדים והבתים. ו
 חוהשל חטא הזיבה נמשכו מהנדה והשטומאת כיון אדם הראשון וחוה אשתו. ושל החטא הובאו מ תהווהוהנגעים 

" את זה תאכלו ואת זה לא תאכלוהכתוב "שאמר  יאחר ,לכן, (בראשית ג' טז" )בעצב תלדי בנים" מראמו שנכ
" מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"אדם למה שנאמר שזה מזכיר את  (יא' דויקרא )
לא היה מושג של החטא לפני חוה. כי של  חטאהומשלו  חטאהנמשך מהכתוב ומסביר את ה. בא (ב' טזראשית ב)

 לא דם. לטהורות הן היו אלא וסת נדה וזיבה אצל הנשים, 
 

 (יב' בויקרא " )אשה כי תזריע וילדה זכר"
אין בפומא  ,אתתא משעתא דאיתעברתשאומר "הקדוש הזוהר דברי את  ב"קדושת לוי" מביארבי לוי יצחק מברדיצ'ב 

ומבאר . שה מתעברת, כל מה שיש בפיה זה האם תלד זכר או נקבה(י" )משעה שהאאלא או זכר תלד או נקבה
היה ת זוה הדועבהשתמיד לחשוב , צריכה על הנשמההמורה  ,, והמחשבה"הבקהאדם צריך לעבוד תמיד את הש
צא ויממעשיו מעמו ישראל, עונג מטרה היא רק לגרום נחת לקב"ה ושיהיה לו האלא , "שלא על מנת לקבל פרס"

כי . מאמר הזוהר שהבאנואומר רבי לוי יצחק שהרעיון הזה רמוז ב. קב"ההמשפיע על הכביכול,  ,הואמכך שהאדם 
אתתא משעתא "רמז ה כך הוא, וה"בקמה שפעמקבלת את הכי היא  "שהיא"נקראת הנשמה הזוהר תיקוני לפי 

ה דושהעבכלומר  "נקבה תלד"אינה חושבת אלא או היא , אזי ה"בקעובדת את המיד כשהנשמה , כלומר "דאיתעברת
עבודה תהיה הכלומר  "זכר תלד"או " שמקבלת את השפע, נקבה"היא בבחינת אז ו ,"על מנת לקבל פרס"היה ת
 על הקב"ה.  הוא המשפיעלגרום לקב"ה עונג, ואז היא בבחינת "זכר", שרק אלא  "שלא על מנת לקבל פרס"

 

 ח(-יב' זויקרא " )ואם לא תמצא ידה די שה ולקחהזאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. "
והכתוב ממשיך  יןיבסוף הענהדבר כתוב "זאת תורת" בתורה ב וכתשבכל מקום שהרי , הוא איפלכאורה הדבר מל

כתוב על היולדת אחר כך  שנראה כמסכם את העניין ומיד זאת תורת היולדת""ב וכאן כתלדבר בעניין אחר, ואילו 
שאמנם ( :הנדרים להודה בגמרא )" על פי דברי רבי ימשך חכמהה"? מבאר מדוע"ואם לא תמצא ידה די שה", 

שה ענייה, הוא צריך יעלות הקרבן היא חובת הבעל, ואם הבעל עשיר והאאבל  ,מתחייבת להביא קרבןהיא שה יהא
 הבעל גרם להשבת, שלא חיללה  איכיון שה שהילכפר על הא, אפילו אם הקרבן הוא "קרבן עשיר" עבורהלהביא 

הבעל כיון שהוא הגורם לקרבן.  תחובעלות הקרבן היא ש "קרבן יולדתאם מדובר ב"ר , קל וחומלחלל את השבת
החובה על הבעל שוטה, שה פקחית ובין אם היא יאם האבין ש ותרבבא ל"זאת תורת" בגמרא מבואר שהכתוב ו

 "זאת תורת ר כךקודם "ואם לא תמצא ידה די שה" ואחלפי זה מובן מדוע לא נאמר על אשתו.  "קרבן עשיר"ביא לה
יה שאין לה בעל שיביא עבורה "קרבן עשיר" דין שה עניימדבר על אצא ידה" מתכי הפסוק "אם לא ", היולדת

 שנלמד מהכתוב "זאת תורת". 
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 " )ויקרא יג' ב(שאת או ספחת או בהרת כי יהיה בעור בשרו אדם"
 שמה ומפרש  .עונותההחטאים ומציג לפנינו את כתוב ה נועם אלימלך""ברבי אלימלך מליזנסק לפי 

 בא אדם הת י המידות הרעודכיון שעל י ,שהם שורש כל החטאים ,דות המגונותימה לערמז מ "שאת"שכתוב 
 כמובא ה וגאות על הרמזמ "שאתה"ו, והוהגאמידת רעות היא ההמידות של שורש הו .חטאיםהלכלל 

 בגמרא , עוד מובא "ד( 'יד )ישעיה' ונשאת את המשל על מלך בבלהכתוב 'על שם  ,שאת זו בבל"שבמדרש 
 לכך  ותמה הסיבנו למדלהכתוב בא ו .(:קידושין מט)" נטלה בבלתשעה לעולם  וירד והגאושל עשרה קבין ש"
 , "ספחת או: "סיבותלכך שתי יש שמר הכתוב ו. אהןמ זהריבכדי שידע להוה גאוידי לבוא לאדם הל כויש

 ו אחת זם, שווקיבהמהלכים ברחובות ו ,אל אנשים ריקיםחבר תאדם מכלומר ה "התחברות" דהיינו
 הסיבה השנייה היא   .)שמואל א' ב, לו(" ספחני נא"הוא מלשון  "ספחת" .לאדם והגאוהגורמות ת וסיבהמ
 כא(,  ')איוב לז "ר הוא בשחקיםיבהעל הכתוב "אדם כפירוש רש"י ההבהירות של דהיינו , "בהרת או"

 מכך יוכל לבא ות הוא בקלו ,שעשה הבהירות והתלהבות על ידי איזה עובד א לאדם איזהובתלפעמים שדהיינו 
 . עצמואת אם אינו זהיר וזריז לשמור  וה,גאולידי 

 

 (מד 'יג" )ויקרא בראשו נגעו"
 חטא החטא. אבל אינו דומה סיבת אשר על  הצרעת באהשידוע ש מוואלוז'ין ב"העמק דבר"הנצי"ב מבאר 

 המחטיא את  ,הותאושל על חטא  הצרעת הגוף באכי צרעת הראש. סיבת החטא שגרם לל ,צרעת הגוףשגרם ל
 סימני קרחת וגבחת שאף על פי אומר הנצי"ב ש דעודעות משובשות. של על חטא  האש באהבשר. וצרעת הר

 זהר ילה ךשצריא ינפקא מינה ההמכל מקום אות הוא שבא על עונות שבראש. ו ,בשרהכמראה צרעת עור ם ה
 אותם אלו שהם אחרים שמתרועעים עמו יותר מאת המחטיא הוא מי שיש לו דעות משובשות שכיון  ,יותראדם זה מ

 שלכאורה מיותר אלא " מא הוא טמא יטמאנו הכהןאיש צרוע הוא ט"ואמר הכתוב הקדים עליו וה. וובעלי תא
 אם  צרוע הוא. ואפילוממנו באשר  יזהרלהאדם ההמון על ו, מאודזהר ממנו שייכל אדם להזהיר הכתוב בא 

 ל שדרכו להיות אדם גדו ,שהכהןאבל ייתכן . להתרחק מאויר הצרועהוא הראוי  מן, מאטמוגדר כהיה לא הוא 
  ןכלאחר שהגיע לכלל טומאה ש. "טמא הואכן הוסיף הכתוב "לש לטבע צרעת. ושחלא י ,ונעלה מסכנת הטבע

 אולי ו אות להוכיחוו ילאראוי להתקרב  ,אחר שהוא אדם גדולשמ. אמנם הייתי אומר "טמא יטמאנו הכהן"
 כל  ,שוב אינו ראוי לתוכחה ,ורסותאחר שהגיע לאפיקש. "בראשו נגעוהכתוב "מסיים כן ל "ישוב ורפא לו"

 יותר. פקר אם התשכן 
 

   (ב" )ויקרא יד' זאת תהיה תורת המצורע"

דיבר לשון הרע,  המצורעש, "ראש משביר"משה בירדוגו ב פירש הרבאת מה ש רבינו החיד"א מביא ב"חומת אנך"
את שפיל על המצורע לה. ו"תהיה תורת המצורע זאת"נאמר לכן לשון הרע, חטא ל א תיקוןהתורה היאמרו חז"ל שו

כדי  "בשני התולעת ואזובשהוא צריך להביא לטהרתו "ז״ל ח לשון הרע, כמו שאמרוגרמה לו לדבר ש גאותו
 "הובא אל הכהןו", לוהכהן קורא שיאמרו לו אלא , אין הכהן בא אליולהשפילו ולהכניעו כדי ו גאותו.את להשפיל 

א ובשעליו ללו אמר ש נעמןעם אלישע נהג כך ו ."ויצא הכהן"מגיע שהוא  יאחררק . והגיעל לויכהוא מקום שלעד 
ו היא גם כוונת התורה, וז .גאותואת להשפיל וזאת כדי  ,שליח לא יצא אליו אלא שלח לואלישע  ,אצלו. וכשבא

רמז למה ל ,״ואהוב״ אותיותהן ״והובא״ . מוסיף רבינו החיד"א שמה שכתוב נפשואת ן תקכדי להמצורע את  להכניע
רמז מה שוזה  ואחרי שובו הוא אהוב וחביב. 'ומרוחק מה קודם היה שנאוישתשובה הבעל על השכתב הרמב״ם 

לפני ה׳  אהובהוא גם  אז מלבד הטהרה ,ששב בתשובהלאחר , כלומר "הכהן ואהוב אל "ביום טהרתוכאן "הכתוב 
 . ה אהוב למקוםכששב נעש כמו הכהן, כי תכף

 

  (ויקרא יד' לד" )ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם"
  (מדרש" )נגעים עליהם שבאים להם היא בשורה"

באים על הלוא הנגעים  "נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכםונתתי "לישראל במה שכתוב  לכאורה, איזה בשורה יש כאן
הרע לשון על עוון עונש הצרעת היא ש יותכתב הרמב"ם בפירוש המשנעל פי מה ש" יפות םפניה"רץ תמ ?החטא

חזר  ",בכל מלאכת עורשנאמר "במצעות הצרעת א ובת ,ואם לא ,אם חזר בו מוטבשל החוטא, בביתו והיא מתחילה 
חז"ל מו שאמרו כו. גופו ועל עור בשרו להצרעת עא ובת ,בבגד ואם לא חזר בוהצרעת א ובת ,ואם לא ,בו מוטב

 יאהו וז, במקום על ישראלחמתו על עצים ואבנים את קב"ה שפך שה "מזמור לאסףעל הפסוק " :(קידושין לא)
 שיש כאן לישראל. הבשורה

 
 
 
 

 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 
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