
 
 

 

 '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 יג' ב( בשרו לנגע צרעת ספחת או בהרת והיה בעור בשרו שאת או יהיה בעור אדם כי"

 (רש"י" )ולבנים זה מזה ,שמות נגעים הם - או ספחת או בהרת שאת"
 "והמשאת החלהכמו "לשון שריפה, היא מ "שאתשמבאר שהמילה "אברהם אבן עזרא  בירמביא את דברי  הרמב"ן

האש בתחילה ש ך כיוןכ תנקראה"שאת" יתכן שומסביר ש כא(. 'ב המואל )ש "וישאם דודוכמו ")שופטים כ מ(, 
 "ונספחו על בית יעקבוכמו "לו(,  'א במואל )ש "ספחני נאהיא מלשון סיפוח כמו " "ספחת"נשא למעלה. וילהשואפת 

 "הוא בשחקים בהיר" היא מלשון בהירות כמו "תבהר"תחבר אל מקום אחד. מחולי שוהכוונה ההיא לא(,  ')ישעיה יד
נעשה מהמרה הירוקה הנשרפת, שהנגע של שם היא  "שאת"שיעשה כדמות אות וסימן. ואם כן, ההכוונה כא(  ')איוב לז

 . הנאספת משתיהןהיא  "ספחת"והמהליחה הלבנה, היא  "בהרת"וה
 

 ב( 'ידויקרא )תורת המצורע"  זאת תהיה"
צריך האדם לומר הוא  תפלהבתורה או בהאדם הן  ות שלעסקהתבכל  מליזנסק ב"נעם אלימלך"רבי אלימלך מזכיר 

, ומבאר ושכינתיהשל קודש אבריך הוא היחוד הזה  מהוצריך להבין , ו"ך הוא ושכינתיהיבר אדשולשם יחוד ק"
 היל-אהמכח חלק  ?ח מה הוא מדברומכו ות.ואותיות הקדוש ,הוא מדבר דברים קדושים ,האדם לומד תורהשכאשר 

על שצא יו, הואאורייתא וקב"ה חד מהזוהר ש. וידוע "לוה ממעל-חלק א"היא שאשר בקרבו, דהיינו הנשמה הקדושה 
הדיבורים למעלה את מעלה הוא אזי  ותבאותיות הקדוש ,שבו יקול-אהעצמו בחלק את שמדבק  ,נשמה הקדושהשידי 

נשמתו הקדושה את התורה הקדושה ואת שמיחד  ,ושכינתיההוא קודשא בריך זהו יחוד ה',  תדבקים באחדותימהם ו
ה מעלה יתירה שקודם תמשה רבינו היאצל אבל דבר זה נכון אצל כל אדם, קב"ה על ידי לימוד התורה והתפלה. העם 
הוא קודם שכידוע  ,אדםההקול היוצא מגרונו של באמצעות שבו עם קב"ה, הי ל-אהחלק את החד יהיה מיהוא בור יהד

ך הוא ושכינתיה, דהיינו עם חלק יבר אדשוקאת יחד יהיה מהוא בקול כבר ש, משה רבינו ו שלה מעלתתהיזו  ,בורידל
לקי היה מנענע בו קודם -אהחלק הלומר כיט(,  ')שמות יט" להים יעננו בקול-משה ידבר והאמה שנאמר " נשמתו. וזה

, דהיינו בקול היוצא מהגרון,  "גרונו של משה מלמד שהשכינה היתה מדברת מתוך"שאמרו חז"ל מה  בור. וזהיהד
 בלבד.  קולאמצעות ההיה מייחד תמיד עם קב"ה בהוא נשמתו כלומר את 

 

   " )ויקרא יד' ד(צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב וצוה הכהן ולקח למטהר שתי"

  (רש"י" )ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב ?מה תקנתו ויתרפא - תולעת ואזוב ושני"
 "ת הנפשומסיר"והיפוכו בצד הקדושה  ,א מדת עשויהבודה זרה" ו"שפיכות דמים" ע"ידוע ש" שפנים יפותמבאר ה"

תולעת "שנקרא  "יעקב"רומז ל "תולעת"ו "יצחק"מספרו  "ארז" ןלכ ,א בחינת יעקבישה "הענוה"א בחינת יצחק וישה
תולדות  רשת, וכבר כתב בפ"יצחק יעקב"מספרם  "עץ ארז ואזוב"וכלולים זה בזה, לכן  (יד 'ישעיה מא" )יעקב

 תרומז הצפור החיהו ,על עשו שטעון קבורה תהרומז הצפור השחוטהו ,שבזה מכניעו "עשו"מספרו  "יעקב"ם ישפעמי
ירחץ  "יעקב"ב' פעמים ש ,(יא 'תהלים נח" )ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשעכתוב "שו על יעקב כמ
 עשו. - בדם הרשע

 

 805 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
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 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל
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 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
 יזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב"ע יט' אדר א' תשפ"באלו

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 (ג)ויקרא יד'  "הכהן אל מחוץ למחנה ויצא"
לא ש מא",כהן ט. אבל "טהר את המצורערשאי ל ,מחנהל יכנסהלשיכול  ",כהן טהורשרק "הכתוב מ מדול "חזקוניה"

הכהן אם כי  הכהן אל מחוץ למחנה" ויצא"ב ושכתולמד זאת ממה  ,המצורעטהר את אינו רשאי ל ,מחנהל יכנסהליכול 
 ע.טהר את המצוררשאי לאינו  ,מחנהל כנסנשאינו  "כהן טמא"אבל  ?יצא ממנוכיצד הוא  "מחנהאל ה נכנסלא "

 

  " )ויקרא יד' י(וביום השמיני יקח שני כבשים וכבשה אחת"
להורות על חטאתו ועל אשמו. " כדי חטאת"ו "אשם"צוה לעשות מהם שכתוב מ "צרור המוררבי אברהם סבע ב"מבאר 

 "מנחה"המטרת לפי שהיה צר עין. ו ,לכפר על הרהור הלב ועל חמדת הלבהיא  "עולה"המטרת . "מנחה"ו "עולה"ו
תרצה לו כאב את בן ירצה. והכתוב רצה להורות כאן איך חטאתו קב"ה הלהודות לה' ולהקריב לו מנחה. אחר שההיא 

 ",חטאת" ",אשם"שיהיה קרבנו כמעט כלול מכל הקרבנות. מהכתוב כלל החטאות והפשעים. וכן רצה את עונו כולל ו
. " )ויקרא ז' לז(ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת". כמו שאמר "מנחה"ו "עולה"

עד שנראה אם הוא  "שלמים"עדיין אינו ראוי להוא להורות ש" זה כדי שלמיםהכתוב להביא " וה כאןילא צומה ש
 חוזר למטעמי גחלי רתמים. שמא צדיק תמים. או 

 

 " )ויקרא יד' נז(תורת הצרעת זאת"
לטמא ואין להוסיף ולהחמיר " שהכתוב מדגיש "זאת" לומר ש"זאת ולא יותר" תורת החטאת שלומר ספורנומבאר ה"
שעל אף  " )משלי ל' ו(אל תוסף על דבריו" אמרמו שנכ ,מיני צרעת רבים מאלה ישאף על פי ש ,אחרים בשרנגעי עור 

את  שעבר ,הפך כולו לבןר שאכאת הנגע כדין צרעת כלל כמו שטהר הכתוב  אותםלא נדין של נגעים אלו כל רעתם 
 . צורתה שנפסדהין הטומאה הנשרפת יכענ ,גבול הצרעת הטמא לרוע

 

 ח(נ 'יד" )ויקרא להורות ביום הטמא וביום הטהור"

לה רבו פותח לו ראשי יבתח ?כיצד הוא עושה .ראה או שימש ןכם אמר רב, אין אדם רשאי לומר בנגע הצרעת אלא א"
 ( ירושלמי פרק אין דורשין). "פסוקים ומסכים

פתיחת רבו,  ל ידיאינו רשאי לעשות בהם מעשה אלא ע ,למדנו שאף על פי שהוא תלמיד ותיק ויודע ומבין הכל מדעתו"
 . (הראב"ד) "עד שיורנו רבו 'להורות ביום הטמא'ומפיק טעמיה הכא מדכתיב 

שהכהן יהא מורה בשעה " בפסוק שלפנינו היא להורותהמילה "פירוש  אומר הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"לפי זה, 
ביום "בין  "ביום הטמא"פרטיו בין את צורת הנגע ואת קורא לתלמידיו ולהראות להם בעין  יהשבא מעשה לפניו, ויה

דווקא זה אינו בכל מקום אלא הדין השהוא  ופירושש, "זאת תורת הצרעתכתוב פעם נוספת "ם הימסילכן . "הטהור
 . מועטותהן , וגם ההלכות המקובלות הדקדוקי הפרש, וזאת משום שקשה להבין את בצרעת

הדין משום שביום הטמא" להורות "זה הלפסוק  "ולבהרת לשאת ולספחת"סמיכות הפסוק ה את ז פיל עממשיך לבאר ו
וצריך שקידה עד שיהא בקי בהם. ויש לומר עוד  ,שמראותיו מרובים ומטעים ,זה ישנו יותר בנגעי צרעת עור בשרה
ום במק ,כיוצא בזה ,בזיון גדול לאדם שיתקבצו תלמידים רבים ויביטו על בשרו ונגעו. ודאי בהוראה הוז ,באמתש
 ה על שהלבין הוא פני חבירו. גיע לו כפרתש "זאת תורת הצרעת"אסור לעשות כן ולהלבין פני השואל. אבל  חר.א

 

  (כח" )ויקרא טו' תטהר ואחר"
אך על הפסוק "ז"ל חוכן דרשו ארבעים סאה. במי מקוה שיש בהן " שהטהרה היא דעת זקנים מבעלי תוספותמובא ב"

)ויקרא  "במים בשרוורחץ את כל "ב ווכת ,מים שהנדה טובלת בהןשהכוונה היא ל (כג 'במדבר לא" )יתחטא נדהבמי 
הם בכמות של מקוה המי ש חכמיםושערו  .עולה בהןשל האדם מים שכל גופו שהכוונה היא לז"ל חודרשו טו' טז( 

 . ארבעיםיוצא בגימטריא "לאט"  (ו 'ישעיה ח" )לאט ההולכיםמי השלוח "ארבעים סאה וסמך לדבר 
 

 ת הגדולבשת שדר

מנהג מקובל בכל תפוצות ישראל, שהרב "פנה לקהל ואמר: הוא  שבת הגדולת דרשבש רבי נפתלי מרופשיץמסופר על 
לפניכם  גשנה מהמנהג ואציאם אני לא גם. "דברי הרמבקושיה מהוא מתרץ בו  "פלפול"יל את דרשתו באיזה חמת

ם, שבפסח הכל חייבים "הלכה י׳( פוסק הרמב ובהלכות חמץ ומצה )פרק הרמב"ם.  שאלה חמורה, שהתקשיתי בדברי
ת בליל סווכהלכה ז( שאפילו עני המתפרנס מן הצדקה מחוייב לשתות ארבע  'סק )פרק זועוד ופ. ומוסיף הבאכילת מצ

ה ושן מומ ר לגנוב כל שהוא, וכל הגונבודין תורה, אסהוא פוסק שמ (ב-הלכה א 'פסח. ואילו בהלכות גניבה )פרק א
הם מצד אחד מה יעשו העניים בפסח? , ם"לפי פסקי הרמבוהשאלה היא, הוא עובר על לא תעשה.  יותר ואפרוטה 

אז כיצד . לגנוב ממון, אבל אסור מעות לקנות מצה וייןמצד שני אין בידם ארבע כוסות. מצות ולשתות  חייבים לאכול
שרק אתם, העשירים והאמידים, יכולים אחר התלבטויות הגעתי למסקנה ? וללם ה"יקיימו העניים את שני פסקי הרמב

 ם יתיישבו מאליהם."בעין יפה, חלקו צדקה לעניים ביד רחבה, ופסקי הרמב "מעות חטים"תנו ץ את הקושיה. לתר
 

 

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