
 
 

 

 'די שנה                       

 

 
ְ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

 

 
 )ויקרא יב' ב( ״שה כי תזריע וילדה זכר״א

)תהלים קלט' ה(,  ״אחור וקדם צרתני" את הפסוק על פי מה שדרשו חז"ל על הפסוק הקדוש "אור החייםמבאר ה"
יצירת , יצירות באדם שתי וידוע שישורוח אלוקים מרחפת״. "למעשה בראשית, דכתיב  "וקדם"לכל המעשים  "״אחור

מחשבות  לזרע הנפש. אם יחשוב ךיימשכך כפי הכוונה שיכוון המזריע בעת הזריעה שמרו חז״ל, הרוח ויצירת הגוף. וא
מבניו ניתן לראות ראיה לכך , ותימשך נפש קדושה, תימשך לטיפה נפש טמאה. ואם יחשוב בטהרה, רעות ומזוהמות

המשיכה היא ודך בלאדן עבדי מרעל שהאשה חשבה שכיון נביא, של צדיק מופלא ונשא בת שהיה המלך  ושל חזקיה
עיקר הלידה היא המשכת הנפש לעובר בשעת ההזרעה, ולפניה, כי אחר הוצאת ש ,אם כןיוצא  .בניהשני נפש רעה ל

 . ה הזרעוכח החושב שממנו יתהוההזרע כבר קדם 
 

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

- הריון ולידה. זריעה, זריעה :בחינות הללוהשלש ת אבכל אדם יש ש "קדושת לוירבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"אומר 
את אחת נקראת במי שרוצה לעשות  - אדם לעבודת הבורא. הריוןהלב בני את התעוררות המעוררת הנקראת בחינת 
נצבה שגל לימינך על הפסוק "( .שאמרו חז"ל )ר"ה דמה  א. וזהיאדם עושה את המצוה ההר השאהוא כ -המצות. לידה
זכו לכתם  ,את השגל םאת התורה יותר ממה שהאומות מחבבי םבשכר שישראל מחבבישי(  'תהלים מה) "בכתם אופיר

. םאת השגל, והלא יש כמה וכמה עבירות שהם עושי םבמה שמחבבידווקא לתפוס חז"ל אופיר. ולכאורה מה ראו 
ות המשגל, ותאאת קא וודל לכן ציינו חז", "מקבל"ו "משפיעכות למושגים "שיייש משגל השל זו אלא, לפי שבעבירה 

בבחינת ' אנו עובדים את ה ,בני ישראלצל כן אהדבר אינו  .עבירה גדולהזו מהשפעתם ית הם משפיעים ונעשבה לפי ש
 לכתם אופיר. , ובשביל זה זכו "משפיע"ו "מקבל"

 

 ב( 'יב ויקרא)" אשה כי תזריע"
היא אמר להן בשעה שכורעת לילד  ?מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קרבן, יר יוחאבמעון שבי יו את רשאלו תלמיד"

 קופצת ונשבעת )נדה לא:(
נשבעת ולדת שגם התלמידים ידעו שהינראה  ,"בשעה שכורעת קופצת"שאמרה, הגמרא מלשון " שפנים יפותאומר ה"

היולדת ש המ ןכל ע ,וח ואינה נשבעתושיולדת ברגם מי סברו שכיון שיש הם אם לידתה בצער, אלא ש ,בשעת לידתה
 ךבנדבה, א הבהמה באהעל הספק ועולת  העוף באהחטאת ש .(נזיר כטשאמרו חז"ל )משום  אמביאה חטאת העוף הו

איסור אין שחיטה לעוף מן התורה, וריך לומר שלפי רבנן צ ןכל על הספק אינה נאכלת, ע הבאהחטאת שידוע שכיון 
דאורייתא, הוא מ ,שחיטת חולין בעזרהשרבי שמעון סובר שאיסור כיון בל רייתא, אדאוינו מאחולין בעזרה שחיטת 

בשעה שכורעת "השיב להם  ןאינה נאכלת, לכהיא  ןככיון שאם באה היא על הספק לכן אמר להם, אי אפשר לומר ש
 .קרבן ודאי זהוו "קופצת ונשבעתהיא " ,ומפחדת שלא תלד בצער ",לילד

 

  (מזויקרא יג' " )בבגד צמר או בבגד פשתים"

הוא  ,בגד צמרל ששנגמרה מלאכתו לאחר משום צמר לפשתים הכתוב את הגבי בגדים הקדים של" חזקוניאומר ה"
הכתוב את הקדים  ,(מחויקרא יג' ) "ולצמראו בשתי או בערב לפשתים " ,ערבבאבל בשתי ו .מבגד פשתיםיותר חשוב 

  .צמרהשל טווה יותר מהמחשוב  אהופשתים הה של והמטומשום שפשתים לצמר ה
 

 804 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה בנימין בת גורג'יה ז"ל                       ז"ל צחק בנימין בר שוריןי        ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

 נלב"ע יא' ניסן תשס"ז      נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג        תשס"הנלב"ע יג' אדר ב' 

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 18:30 18:38 18:23 כניסה 

 19:38 19:38 19:36 יציאה

 20:16 20:14 20:16 ר"ת

 

 "החודש-תזריעפרשת "
 "כל עם הארץ": הפטרה
 בפ"תש ניסן 'א

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת:  ?שלך "לישירות לתיבת הדואת העלון א לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

 ladaat.net/gilionot.php  ,alonolam.com  ,gilyoneishabbos.com/archives/vayizra-yitzchok.html  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 

 ישראל ובכללם:"נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי 
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

 יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב   אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 "אדם כי יהיה בעור בשרו" )ויקרא יג' ב(
מאמר הנביא "אתם כוא תואר ייחודי לעם ישראל בלבד " הקדוש שהכתוב משתמש בתואר "אדם" שהאלשיךאומר ה"

יחס לשאר בגם (. ו.)יבמות סא" אתם קרויים אדם, ואין הגויים קרויים אדםאדם" )יחזקאל לד' לא( ואמרו על כך חז"ל "
ם . א"איש"או  "גבר"או  "אנוש" יםתארביותר והוא מעל להמשובח השם הזה הוא בני ישראל המיוחדים לשמות ה

 , בתואר "אדם"? שהוא טמא ונמאס ,צרועהאיש את ההכתוב  כנה" הקדוש, מדוע מאלשיךל ה"כך, שוא
ון וטומאת העשל ח וכהטומאה, אין  םשעיקר ,נפש. לכן הגוייםמתבטא בן אשר חטא ועוהח טומאת ושכלומדים מכאן 

של  םרישומ ,בישראלאצל פילו . וא" ולכן לא שייך אצלם עניין הנגעיםמין במינו אינו חוצץ"כי  ,עושה בהם רושם
הטומאה חוצה, מה שאין כן בזמן את דוחה ם היתה קדושתושלמים וטובים ישראל בזמן שהיו רק  כחות הטומאה ניכר

 . שאין ישראל שלמים וטובים, לכן לא נראים היום נגעים בישראל הזה
 

 " )ויקרא יג' ב(ר בשרוואדם כי יהיה בע"

מכסה ה ,זה לפנים מזה ,דברים שהם כסוי לאדםשלושה צרעת באים על המיני  " ואומר ששלושכלי יקראותנו ה"שכיל מ
כי  ביתיש את הולמעלה מהם  שהם כסוי לעור םבגדייש את ה עורהלמעלה מ. לבשרשהוא מכסה  עורהראשון הוא ה

ת העם וירא משה א"נאמר  ןלכ ,מכסה נקרא פרוע ומגולההומי שהוסר מעליו  .להצילו ממטר ומזרםאדם הוא מכסה ל
הזכיר לכן  .מה( ')ויקרא יג "וראשו יהיה פרוע" הלקו בצרעת שנאמר בהם ז"ל שח)שמות לב כה( ודרשו " כי פרוע הוא

 דאח יםמכסאת הלהסיר  ,בתיםהנגעי ר כך ואח םבגדיהאחר כך נגעי , עורהתחילה נגעי הכתוב את הנגעים בסדר הזה, 
 . עד שיהיה פרוע ומגולה מכל וכל דאח

הוא  ןלכ ",אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילהחז"ל ש"הפוך כי אמרו הדברים הוא סדר בפועל ז"ל חאמנם לדעת 
 .על גופונגעים מביא גם הוא  ,לא חזר בו .גם על בגדיונגע מביא הוא  ,לא חזר בושל האדם. מביא תחילה נגע על ביתו 

כמו והקשה ביותר, אחרונה הלה במכה הקב"ה מתרה תחיהוא משום שנגעי הגוף את תחילה הכתוב ומה שהזכיר 
נגעי הכתוב את כג( כך הזכיר כאן  ')שמות ד" הנה אנכי הורג בנך בכורךכבר בתחילת שליחותו "לפרעה משה שאמר 

כי  "אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה"אבל לעולם  ,רא ביותרילאיים על האדם ממה שהוא מתיתחילה כדי הגוף 
 . ל רחום וחנון הוא-א

 

 (ב 'יגויקרא ) "והיה בעור בשרו לנגע צרעת"
 "נגע"האת שאפשר להפך ללמדנו , "ענג"אותיות  יא, ה"נגעשהמילה " רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"אומר 

 ?ויתקן את מעשיוהאדם יעשה מה הכתוב מלמד אותנו ו .צרעת "נגע"אינו נזהר אז נעשה האדם אך אם  ",ענג"ל
ושער בנגע הפך ... ראה הכהןאז "ו ,עצמו לצדיקיםאת יחבר שגמור נקרא כהן, דהיינו הק הצדיש, "והובא אל הכהן"

על ידי שערה, דהיינו  ,הוא לובן העליוןשתהפך הלבן האם  , שהצדיק יראה באיזה אופן יהיה הנגע, ויבין את זאת"לבן
מחמת  ופירושש, "ור בשרוומראה הנגע עמוק מעש"כהררים התלויים בשערה, או מחמת  אזה הושעל ידי חטא קל 

לומר כ, "וראהו הכהן וטמא אותו" ,א נגע צרעתו, הן זאת והן זאת הכל ה"אונגע צרעת ה" ,שהעמיק את הנגע בבשרו
דות ילתקן את המכדי החרטה באמת שבילי דרכי התשובה ואת ו ל ויורה ה,כל זלאת הפגם הגדול שגרם  ןיראה ויבי

 . המגונות והרעות שבו
 

  (ד" )ויקרא יג' הנגע שבעת ימים והסגיר הכהן את"
 ,תדירבאופן רואה דבר אדם כאשר הכי  ,הפשיון" שמטרת ההסגר היא להכיר את דעת זקנים מבלי תוספותמבואר ב"

בשליחות היונה כדי להבחין  םימי שבעתמתין וגם נח ה ,אינו מבחין בגדולוהוא  ,הוא גדל מעט מעטהדבר הו ,יוםבכל 
הסימן ויעשנו את ק הנגע ימח בעלשמא  ,שיעשה סימן סביב הנגע ויבחין בפשיון ןכא מרולא ניתן ול ,בחסרון המים

 הוזשכיון  "והתגלח"ב וכתשער יהשסימן מות שעניתן לאבל בנתק  ,ואות ויטהרהנגע  פשהברחוק כדי שיראה שלא 
  . להזדייף ניתןסימן שאינו 

 

 (מא' יג" )ויקרא ואם מפאת פניו"
א מלפניו. ישה "גבחת"א מאחורי הראש לישה "קרחתאת ה"הקדים הכתוב ש "ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"יהנצאומר 

מצטרף חצי הנגע  ןשאיללמדנו , הלכהנפקא מינה לבחילוק הזה ים. ויש נלשאת נגעי הראש חילק הכתוב אך מדוע 
דעות משובשות. של על חטא אות הם נגעי הראש לפי המבואר ש ואהטעם שסביר מ. ו"גבחת"בנגע חצי ל "קרחת"ב
הוא מה שנחלט  "דעתש"אינו חוקר ואינו מאמין. וידוע , או שמשובש בחקירה פלוסופית, החטא יש שני אופנים בזהו

למען ילכו וכשלו אחור ונשברו ונוקשו " (גי 'חישעיה כ)פירוש הפסוק גם זה . ואחורי הראשמבמוח האדם הוא 
. משום בוש הבא בחקירהישהגרוע יותר מהוא מצוי ובוש באמונה יוהש ם. וחקירה שכלית הוא במוח מלפני"ונלכדו

 . "גבחת"ל "קרחת"האת וב הקדים הכתו נחלקו שני החצאים שבראשך כ
 
 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00ה' יום לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":                  מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 
 050-6292492, 052-3268315בן חמו יוסף להשאלה: לבירור פרטים ו

 

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

 מרסדס.חמו בר אשר בן   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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