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 "ה ָּׁ יִַאש   הַַתְזִריעַַַכ ִ ְלדָּׁ רְַויָּׁ כָּׁ הַזָּׁ ְמאָּׁ ִמים7ְַַַוטָּׁ הנְְַַוִאם ...יָּׁ  יֹום"ַ)יב,ַפסוקיםַא,ַה(14ַַ-ֵַקבָּׁ

 זכריולדת -מזרעת תחילה אשה ,נקבהיולדת -מזריע תחילה אישכתוב: ' נדה לא() בגמרא .'  

 י יעַ  כ ִּ הם  נקבותהוא עיקר הזרע והפרי, ואילו ה זכר? לפי שההבָ ק  נְ ולא לגבי  ָזָכר' רק לגבי ַתְזִריעַ מדוע נאמר ' :ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזרִּ

יםכמו  ים, לכן הנקבות מרובות מן הזכרים, כמו שֶהָעלִּ   )שמנה לחמו(                  מרובים מן הפירות.  ֶהָעלִּ

  ִּא ָ שבהתחלה הם -הש אשימ"ש: א . רמזאהיה=21=אכ ר"ת ;ה"י : ס"תיכ ִּ  הש   ש-א    )פני דוד(  .)שִכיָנה( ביניהם ה"י . אם זכו,א 

  ְָבעַ  הְוָטְמא י תש ִּ ת ס״ת :םָימִּ ת . רמז שטומאתַהמ   )שמנה לחמו(  .לידתוב גם כך מיתתוב שמָטֶמא כמו ימים; 7=לידה וטומאת ַהמ 

  אותיות 14=(קבהנ' )נם( עד א  ' )אאותיות; אֹות  7=(כרז' )זם( עד א  ' )א?  אֹות לנקבה 14-לזכר ו 7מדוע דווקא;    

  םי אותיות אחרהאם:  ֲאַחרהבן הולך םלרמוז שה( ן<ם; ב<א. )בןבאות אותיות  א  ן יולדת א                                                      )אהבת חיים(     ...ב  

   תרומהולאכול  .קורבןלהקריב -היולדת לא יכולה להיכנס למקדש-בזמן הזה ימים. 66יום, ובנקבה  33: בזכר ָטֳהָרה יימ. 

 זכר פחות משל נקבה עלי טומאה מ  י   מדוע ? 

 (א ) ִּ יםיָ  ְבַעתש יכ ִּ  מִּ תנִּ  ימ   לכן ית׳, כבודו בשכינת הדעת עץ שפגמה באכילת ָחָוהבגלל . דשכינה ר״ת :ְטָמאת ִּ  ֹוָתה  ד ְ  ד ַ

 תהיה ואז זכר( תלד-תחילה מזרעת אשה שאם) ממנה שהוא ָזָכר אצל לכן .בנים' תלדי בעצבלה ' נאמר לכן בלדתה מטמא

 בימי יום 80 תשב לכן נקבה( יולדת-תחילה מזריע )שאיש. ממנה שאינה נקבה תלד ואם, יום 40 רק וטהרה טומאה בדמי

 תשב היולדת שהאשה רז״ל רמזו ולזה, מעלה של ביסוד שפגם הראשון לאדם גרמה שהיא, יסוד לזה והסימן וטהרה טומאה

                                                                                          )שמנה לחמו(           .זכר מאשר כפל נקבה בימי טומאה ולידה אצל

-םא  ה אך .ימים שבעת טומאת היולדת נקבהל אין באָ ה מזרע שבאה הבת? 14-ימים, ולנקבה 7-דוע נטמאים לזכרמ (ב)
  )פני דוד(           .בעולם טומאה שהוסיפה-הָת ב ִּ  בשביל שבעהו לה שבעה :שבועיים טמאה-נקבה היולדת

-)שלא תביא עוד ילדים ,וָהֵאם ׂשֵמָחה ומתחרטת על השבועה שנשבעה נקבהמשנולדת יש שמחה יותר  זכרכשנולד ( ג)
י הלידה(  )כלי יקר(            ים.ה פחותתה וטהרתימי טומאולכן  היא מקדימה להביא הקרבנות, .בגלל ִיסּור 

 

 

 

 
 
 (ע.א.           )והקב"ה אימו, אביו.רמז ששלושה שותפים באדם: בגימט' )ע"ה(. 52=בן=ה'+אמא+אבא. בגימט' 44=ילד=אם+אב 

  ַיע יעַ  ;)תורת הפרשה( לרמוז שהילד לומד תורה בֵמִעי אימו. בגימט'., ע תרי"גדַ =ַתְזרִּ ש=ַתְזרִּ  . בגימט', 687=ז ַרע קֹוד 

  ַיע  (הפרשה תורת)     . כולה והתורה המצוות ג"תרי את ימוֹ ִא  יִע במֵ  לתינוק מלמד שהמלאך ל"חז לדברי לרמוז ,ג"תרי עדַ =ַתְזרִּ

  ַיע   )החיד"א(       . תאוֹ ת ונָ בוֹ ת טוֹ ה במידוֹ קָ תו  שהיא מ  . שבָ ְד =השָ אִּ   ;בגימט', הכָ ָר ב ְ =רכָ זָ ; בגימט' )ע"ה( ,םדָ ת אָ ַר צו  =ְוָיְלָדה ַתְזרִּ

  ֶנותן סימן לקרבנות שיש בהם הבדל בין עשיר לעני:  'תפארת ישראל'. העניה לעשירהאשה ת יש הבדל בין דֶ בקרבנות יול

 'שבטי"ם'-ר"ת .צורעמולדת, י, ומאת מקדש וקדשיוטיטוי, בבועת העדות, ש

  ִּ יעַ תַ  יכ י 'ו ַבי ֹום; זכו ת: ר"ת ָכרזָ  ָיְלָדהוְ  ְזרִּ ינִּ מִּ ְ ֹול ַהש   מ   )מנחת כהן(  .זכו תנימחלין לו עוונותיו ויהיה בעל  לברית מילהשההולך  '.יִּ

  ִּ יעַ תַ  יכ  (נחל קדומים)       אשה תלד זכר שהיא מזרעת תחילה.  זכו תב כי; זכו ת: ר"ת ָכרזָ  ָיְלָדהוְ  ְזרִּ

 (ז"לאריבשם  )חיד"א. נקבהר"ת , אשהה ,(12.5)מעל  וגרתב ,(12.5-12) ערהנ (12)עד  טנהק :4=נקבה ;גדול וקטן: 2=זכר של גדילה זמני 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

ש )- ַתְזִריעַַַלפרשתַ וגימטריות  אותפרפר                ֶד   )שנה ד'(  180 עלון  (4שבת החֹו

   לא תעֶשה מצוות 2, עֶשה מצוות 5מצוות:  7יש  תזריעבפרשת. 

 נתק נגע *. בעור הבשרנגע *וטהרתם.  טומאת נגעיםענייני * ]]פרק יגוטהרתה.  טומאת יולדתענייני * ]]פרק יב :תזריע ענייני פרשת

 .בגדיםנגעי *. תח  ב  בג  או  בקרחתנגע *. בזקןאו בראש 

 ו"תשע ניסן א'     .'כה אמר ה'' :)ספרדים( הפטרה .20.23-ת"ר ;19.44-ק"מוצש ;18.43-נרות הדלקת: (א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 שאם להודיענו כדי, ורמשים שָקִצים, טמאות בהמות דיני יש-' שמיני'ב: 'שמיניל' 'תזריע' ניסמכה•:הפרשה תמצית
 (ן"הרמב)    . הלב בטמטום ולוקים פגומים יהיו להם הנולדים שהילדים גורמים הם, אסורים מאכלות אוכלים ההורים

 ?מדועמדובר על דיני טומאה וטהרה הקשורים באדם, -תזריע''חיים, ב בעלי וטהרת טומאה על מדובר-שמיני בפרשת•
אפילו היתוש נברא אות שלו שאין לו במה להתג אמראדם בעל גאווה, נל ומרל ,נבראו לפני האדם החיים שבעלי מפני

 (מעם לועז)       יו, נאמר לו אשר חלקו שניברא לפני המלאכים, וכל העולם נברא בשבילו. נַ לפניו...ואם נמצא אדם ע  

, רוח, נשמהנותן באדם:  -הקב"ה. הקב"ה, אביו ואימוכתוב : שלושה שותפים באדם:  ))מסכת נידה לא, בבגמרא 

ָצה, דעת, בינה, חכמה, ורגליים מישוש ידיים, דיבור, שמיעה, עיניים, פנים קלסתר , לובןנותן: -אביו ;הֶשֶכל והע 

 . דם, בשר, עור, שערות, שחור שבעיניים, אודם, לובן שבעינייםנותנת:  -אימו;  צפרניים; גידים, עצמות
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 "ה ָּׁ יִַאש   הַַתְזִריעַַַכ ִ ְלדָּׁ רְַויָּׁ כָּׁ הַזָּׁ ְמאָּׁ ְבַעתְַוטָּׁ ִ ִמיםַש  ִמיִניַו ַבי ֹום:ַ...יָּׁ ְ ֹולַַהש   רִַימ  ש ַ תוַַֹב ְ ְרלָּׁ      (ג-ב"ַ)יב,ַעָּׁ

  זה 'זכר וילדה תזריע כי אשה' ש"וז הנָ ולשמ לו  ומָ  בן לך נותן אני כראוי הָד ינִ  מייִ  ת  ר  מָ שָ  אם: )ויקרא רבה יד, ז(פירשו חז"ל 

 )פני דוד(            . זכר לבן זכתה כן ועל כדחזי דתהיבנ ימים' ז כבר וטמאה כראוי נדה ימי שמרה כי מורה

 נחל קדומים(       '. רמז שאשה שדמיה מרובים אז גם בניה מרובים. בגימט, םד ָ הַ וְ =55=ְוָיְלָדה( 

  ֹת=ָעְרָלתו  )מנחת כהן(                  .שבת. לרמוז שהמילה דוחה בגימט' )ע"ה(, ַהַשב ָ

 י ו ַבי ֹום ינִּ מִּ ְ ֹול ַהש   מ   .במילוי( הוי"השמות =) .מ"ה+ס"ג+ע"ב=שעות 180בהם  שיש-ימים ולילה אחד 7שהם  תוֹ צ  מקדימים לִמ  : זריזיםיִּ

  )נחל קדומים(         שנה.  180חי —יצחק אבינו הראשון שנימול לשמונה ימים

 יה   י ֹוםה בהגיע ינִּ מִּ ְ ֹול'-ש   מ  ר יִּ ַ ש  רב ְ ורמז לכך:  ', ויתמתקו כל הדינים בחסדים,ָעְרָלתוֹ  ב ְ  )פיתוחי חותם( . חסד=ע"ב : ר"תְרָלתוֹ עָ  ש ַ

  יָלהביום הסעודה נוהגים לעשות ל'ויעש אברהם משתה ביום  : רואים זאת אצל אברהם אבינו:מִּ ָגמ          את יצחק':  הִּ

ל ָגמ   )בני ציון(                            את יצחק. ָמל )ביום השמיני( 8=הג: ָמל-הגאותיות =הִּ

                                  

 

 

 

 הַ ְַיֵמיַ"ו ִבְמלֹאת ֳהרָּׁ ִביאְַלַבתַאוְַַֹלֵבןַטָּׁ ָּׁ שַ ַת  בֶּ ןַכ ֶּ ֶּ תוַַֹב  נָּׁ ְ הַש  ןְַלעֹלָּׁ הַו בֶּ את..."ַַֹתרַאוַַֹיֹונָּׁ  )יב,ַו( ְלַחט ָּׁ

 יא בִּ ָ  )אור החמה(                   .    נהראו ב מקווה. לומר שהטבילה חייבת להיות רק בבגימט' 413=נהר=הוֶ קְ מִּ =ת 
 

בזמן קריאת התורה, פונה ראובן לשמעון: 'שבת היום!, אבל ראיתי שאתה מוכר את המכונית?' עונה לו שמעון: 
תפוחים'...  15,000'שבת היום, אבל נכון'. שואל ראובן: 'שבת היום!, אבל בכמה?' עונה שמעון: 'שבת היום, אבל 

ון: 'שבת היום! נראה'... לאחר התפילה, שואל שוב ?' מחזיר לו שמע10,000 -שואל ראובן: 'שבת היום, אבל  אפשר ב
 ראובן את שמעון: 'שבת היום! אבל... חשבת על בבצעה שלי?... מחייך שמעון: 'שבת היום! אבל זה כבר לא אקטואלי...' 

 

 

 

 פר כי יום אחד שמע זעקות כאב נוראות שכמותן לא שמע יס הָאשו  אחד מעובדי מחנות הכפייה ב: מילההברית זכות ב
המשכנו בעבודתנו כשעיננו דומעות, 'מעולם. נתברר כי באותו יום נערכה סלקציה של תינוקות שנשלחו להשמדה. 

מה את ממהרת ', חשבתי שהיא רוצה ליטול את נפשה. אמרתי לה: 'תנו לי סכין'ופתאום שומע אני קול אשה יהודיה: 
האישה ', ודרש ממני תשובה. עניתי לו: 'כלב, מה אמרת לאשה זו?', החייל הגרמני אמר לפתע: 'ולם האמת...כל כך לע

האשה בחנה בעיניים קודרות את הגרמני, מבטה רותק לכיס ...'ביקשה אולר, והסברתי לה כי אסור לה ליטול את חייה
היא גחנה ..מני ונתן לה את האולר בחיוך מרושע., התחננה האשה, והגר'תן לי את האולר'מעילו, ממנו בצבץ אולר. 

ה את הילד, לָ והרימה חבילה של סחבות. בין הסחבות, נח תינוק רך, האשה נטלה את האולר, בירכה ברכת המילה, ומָ 
  על התורה()'באר יעקב'                     'ריבונו של עולם, נתת לי ילד בריא ויפה, ואני מחזירה לך יהודי כשר...'אח"כ אמרה: 

 
 "ם דָּׁ יַאָּׁ רוְַַֹבעֹורִַיְהיֶּהַכ ִ ש ָּׁ ֵאתַב ְ ַחתַאוַַֹש ְ ַ תַאוַַַֹספ  רֶּ יָּׁהַַבהֶּ רוְַַֹבעֹורְַוהָּׁ ש ָּׁ ַגעַב ְ ַעתְַלנֶּ רָּׁ אַצָּׁ לְַוהו בָּׁ  )יג,ַב( ַאֲהרֹן..."ַאֶּ

 יש' ולא 'אדם: מדוע נאמר 'ָאָדם ֹות ִאָשה-'ָאָדם: '(, ע"א)ערכין ג'? אמרו רז"ל אִּ ב  ר   שגם היא מטמאה בנגעים. ל 

 'י ָאָדם רוֹ  ְבעֹור ְוָהָיה...כ ִּ ש ָ ן ַאֲהרֹןל א   ְוהו ָבא ָצָרַעת עגַ ְלנֶ  ב ְ ֹה  ָניו ַאַחד ֶאל וֹ א ַהכ  ב ָ ֹ  מִּ יםהֲ ַהכ   אותיות.  11. בקפיצות של ְגַאָוה='נִּ

  ְָהיֶ  יכ ִּ  םָאד ָפל רו ח, -כ"ש רבי לויטס. הימָ רִּ : ס"ת רְבעוֹ  היִּ נֹושֵהֵוי ש  ְקַות א   )ילקוט משה(  . הוָ אַ גְ , כי צרעת באה עבור הימָ רִּ  ֶשת ִּ

  ְ ת,ש ַחת,סַ  א  ַ  ילקוט משה(\)ש"ך        . מראות נגעים. רמז לארבעה רמֶ צֶ ה, יצָ ב   יד, סִּ ג, לֶ שֶ -: ר"ת נֹוָטִריקֹוןָרַעתצָ ֶהֶרת, בַ  פ 

 ת א  ְקַותשֶ  -נוטריקון: ש ְ  )ילקוט משה(          ; )ע"ה( תעַ לַ וֹ ת נֹושא   ת ִּ

 ת א   )יגל יעקב(   .       ומי מדבר לשון הרע מי שמתנשא על אחרים לשון הרעכיון שנגעים באים על חטא . מתואשְ נהתלשון =ש ְ

 ת א  ַחת: הוא גבהות הלב; ש ְ ַ   אנך( )חומת                      . ע"ה' בגימט, רקֶ שֶ  וֹ ב  =ַבֶהֶרת: הוא השקר, רמז לכך, ַבֶהֶרת: זה הכעס; ַספ 

 הנגע לא הפך את עינו'. ואם לאו אז עֹנגלנגע מי שמקיים את השבת הופך  ,'עֹנג'וקראת לשבת כמ"ש , גנֶ עֹ אותיות=ֶנַגע.'         

 .נגעֹונשים אותה בראש המילה, נקבל  ע' מהמילה נגע אם ניקח את האֹות-'החכם עיניו בראשו'אמר שלמה המלך: 

 בגימט, על לשון הרע=761=ָצָרַעת ;(שבועות=הוא חג הֲעֶצֶרת) .חג, שיעשה תשובה, ויהיה לו תֶר צֶ עֲ  אותיות=ָצָרַעת.' 

  טמא אתה'או  'טהור אתה'פי הכהן שיאמר  היה דווקא עלתטומאת וטהרת נגעים צריך ש מדוע: חיים מוולוז'ין ביראומר'- 
 .גדולים, והכהנים הם המובחריםהרבנים ההעם ועל -יבחֵר מומדברים על  הרע-לשוןבעלי  "ככי בד

 רֹע=מֹצַרע ;)אור החמה( .עין רעהשהצרעת באה על '. בגימט. עין רע=מֹצרע  אביגל()ש.. עָר ן הַ שוֹ לָ רמז שהצרעת באה על חטא . ֹמצִּ

 נָאה יםא(, חווהא בינֵ )ִק  חשנ, (משהקינא ב) רחקֹ-:נוטריקון-קִּ  (יהודיםא בינֵ )ִק  מןה, (יוסףא בינֵ שר האופים ִק ), ֹופִּ

 

 

 
 

יביום מדוע  ינִּ מִּ ְ ֹול ַהש   מ   :(קל"ה שבת)יה יָ אָ . יש על זה ר  'וטמאה שבעת ימים' :ב'( ')פסא שמחה בטהרה. כתוב תהֵ  מוֹ יכדי שִא  ?יִּ

ל אותו ימוֹ ה אפשר לִ ָד ילא טמאה טומאת נִ  מוֹ ם ִא וִא  שמונההוא נימול ל טמאה טומאת לידה מוֹ כל שִא : 'רב אסי( א)

-'ןפ  א דוֹ צ  יוֹ 'ך א  הילָ מִּ טהורה בזמן ה אתה  8-ה ביוםש  כדי :אבארב ( ב) .)ניתוח קיסרי( 'יוצא דופן' כגון:אפילו ביום שנולד 
י)= יָסרִּ יתו ח ק   )יגל יעקב(                                 האמא טמאה.ין שאֵ -ל מידאפשר למו  לכן ומאת לידה, טדין  אשהאין ל( נִּ

 

יםסוגי  7יש  תשְ שמביאות:  המידות הרעות 7כנגד -נָגעִּ ֶהֶרת; שבועת שואכנגד  <א  ;   גזל <ַסַפַחת; לשון הרע< ב ַ
 )בני ציון( (. גאווה)=גסות רוח <נגע הראש; צרות עין וִקנָאה<נגע הזקן; גילוי עריות<ת אשוַ כְ מִּ ; שפיכת דם<שחין

 

o ה ָ ש   הוא רחב מלמטה וקצר מלמעלה,  רצָ אוֹ , מה (קין שָ מע  ) רצָ ה כאוֹ ? מפני שהיא עשוירצָ האשה נקראת או  מדוע : יכ ִּ  אִּ
רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה, כדי לקבל הוולד בביטנה, -השָ יאִּ ... כך הוֹ ים ב  ִר צו  ת הא  ירוֹ כדי לקבל בתוכו את הפ ֵ 

י"מתחילת הריונה עד לידתה. האישה עשוייה מעין   ('עוד יוסף חי')       נה. כדי שתקבל הוולד בביט-'ינִּ וָ יְ ף כ ַ ', שהוא "כ ִּ



 סיפור עם מוסר השכל:  שמירת הלשון 

 נתונה זו ולשון. זקופין מהן, (שוכבים) יןצִ רבו   מהן, באדם בו יש אברים ח''רמ: אמר זמרה בן יוסי רבי בשם אלעזר רביאמר 

ה בלֹוע בחושך הצָ רבו   שכובה, םיִ י  ח  ל   שני בין ֶ  שיניים ב''ל, ֵחיך כפולות כמה ומכופל, תחתיו עוברת קרוֹ -המים ואמת. הפ 

: להם ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך.  שורפת היא שריפות כמה וראה בוא. השפתיים של מחיצה, עצמות של מחיצה

 (ד טז רבה ויקרא) רע שם המוציא -'' המצורע תורת תהיה זאת''
 רופאים של חרום כנס ועשה ברופאים המלך דרש. למות ונטה ואנושה קשה במחלה שחלה ָפָרס במלך היה מעשה
 שהתרופה למסקנה והגיעו המדוכה על הרופאים ישבו. למחלתו רזו  מָ  שיביאו כדי מחלקות וראשי פרופסורים, בכירים
. הודו ירום למלך ותעלה מזור ויביאו תחַ קַ ְר מְ  חּוקְ ְר יִ  שממנה היָאלבִ של  חלב היא המלך חיי את להציל שיכולה היחידה
 תבריא זה מחלב וכשתשתה תרופה לך נעשה שממנו לביאה חלב מבלעדי אחרת תרופה אין למלך הרופאים אמרו

 את לסכן מוכן אני! מלכותו הוד כבוד, לבו אל נגע שהדבר הרופאים אחד אמר?! לביאה חלב ישיגו מהיכן אך. ממחלתך
 המלך שמע. עזים עשר לי תן אנא שאלך רצונך אם. לביאה חלב למלך ולהביא האריות לגוב לגשת נפש בחירוף עצמי
 אחר רתַ וְ  היער לכיוון ופנה העזים את הרופא לקח. מבוקשו את לו שיתנו יועבדַ  על הוציוָ  הזו הפעוטה הבקשה את

 והשליך מרחוק עמד הראשון ביום. ממנה עין קשר מרחק שמר גוריה את שמניקה בלביאה כשהבחין. הלביאה משכן
 בכל וכן. נוספת עז לעברה והשליך הלביאה לעבר יותר מעט קרב השני ביום. העז את אכלה והלביאה אחת עז ללביאה

 והחל בנפשו אומץ אזר העשירי וביום אותה וללטף עמה לשחק התחיל. אליו והתרגלה אליה ממש שהתקרב עד ויום יום
 . לדרכו לו והלך בכד מילא מחלבה לקח אותה לחלוב
 בחלומו והנה. וישן תרדמה עליו נפלה עייפות ומרוב בשלום ויצא הארי ללוע שנכנס התרגשות מרוב הדרך בחצי כשהיה
 מכולם אנו חשובות, כמותנו האברים בכל אין הרגליים אמרו. ש''הצל מגיע למי זה עם זה רבים אבריו כל-אברים מלחמת
 היינו לא שאם, כמותנו אין: הידיים ענו? הלביאה חלב מגיע היה כיצד, לדרך יצאנו אלמלא ברגל הולכות היינו לא שאם
 אנו: אמרו העיניים. לנו היא התהילהלכ  הלביאה את לחלוב מצליח הרופא היה לא בלעדינו, ידינו במו שחלבנו אנו

: ואמר בהל   ענה. דבר נעשה היה לא הדרך את לו מראים היינו לא שאם, האברים מכל יותר חשובות אנו, מהכל למעלה
 אני הייתי לא אם: הלשון ענתה. בפעולתכם כלום הועלתם לא, הצָ הע   לו נתתי לא שאלמלא, כמוני אין הכלמ למעלה אני
? אלינו עצמך לדמות מעיזה את כיצד, אלינו להדמות יראת לא: אחד הפ   האבריםשאר  כל לה ענו? עושים הייתם מה
 הלשון ענתה. האברים כל כשאר אחת קשה עצם אפילו בך שאין ועוד, ואפלה חושך במקום ונתונה סגורה את הרי

  ...הדובר פה מי לדעת חּווכָ וָ תִ  היום עוד, עליכם ושליטה מלכה שאני תאמרו היום: ואמרה
 אחר למלך הכניסוהו חפצו למחוז כשהגיע. לדרכו לו והלך משנתו יץקִ ה   פחד ומרוב בחלומו אלה דברים האיש שמע
 קצף מיד. כלבה - כלביא חלב לך הא ציויתני אשר ככל עשיתי! הודו ירום המלך אדוני: לו ואמר המלך אצל הלך, כבוד
 בכם שאין אמרתי הלא: הלשון להם אמרה. בוכים האברים כל היו, תלו  תָ ילה-צלבלהי הולך וכשהיה. לתלותו וציוה המלך
 בקשה לי יש, לתליינים הלשון אמרה מיד! כן: לה אמרו? עליכם מלכה שאני לי תודו אתכם מצילה אני אם. ממש

: המלך את הרופא שאל .למלך הרופא את והשיבו בקשתה את התליינים קיבלו !המלך אצל ינִ יבּוִש הַ  ,ותוהמ לפני אחרונה
. ִתיתַשמְ - מדינתך תושבי מכל היחיד אני?! הרָ כָ ְש  וזו תורה זו, חטאתי ומה פשעי מה, ולמה מה על, לתלותי ציוית למה

 בלקר  כדי  כלבה - כלביא חלב הבאת: המלך לו אמר. לתלותי ציוית ובתמורה להצילך נפש בחירוף בכפי נפשישמתי 
 לבדוק המלך ביקש. כלבה - כלביא כ''ג קוראים שללביאה ועוד? התרופה שם מה לך איכפת ומה: הרופא ענה. מיתתי
 . הבריא מהרה ועד ממנו התָ שָ  החלב דכַ  את המלך לקח. לביאה חלב ונמצא למעבדה החלב את לקחו ואכן, דהכַ  תוכן את
 כפי, עלינו ושולטת מכולנו חשובה שאת, האמת את אמרת שאת לך אנחנו מודים: לה ואמרו ללשון האברים כל פנו אז

ן ביד וחיים ָמו ת(: ''כא יח, משלי) שנאמר  ''. ָלשו 
. ואפלה בחושך הלשון וסגורה תקועה ושפתיים שיניים, חניכיים - כלא בתוך. 1 פה, אזניים 2, עיניים 2: לאדם ברא קב"הה

 . שומע..\ממה שרואה חצירק  ידבר, אוזניים 2 - ב ששומע מה מכל, עיניים 2 - ב שרואה מה מכל - ללמדו כדי

 "...ירקוד גם זה תשלם אם" הנהג לו ענה", ישיר קו זה" הנהג את ושאל לאוטובוס עלה מבוגר דםא

 "ה אָּׁ ֵֹהןְַורָּׁ תַַהכ  ַגעַאֶּ עֹורַַהנ ֶּ רַב ְ ש ָּׁ רַַהב ָּׁ עָּׁ ַגעְַוש ֵ נ ֶּ ַ ַפךְַַב  ןַהָּׁ בָּׁ ַגעַו ַמְרֵאהַלָּׁ מֹקַַהנ ֶּ רוֵַַֹמעֹורַעָּׁ ש ָּׁ ַגעַב ְ ַרַעתַנֶּ  )יג,ַג("ַהו אַצָּׁ

  ֶַגעהַ  תא רהַ  עֹורב   נ ֶ ש ָ  אותם דקֵ פו ֹ לפניו יחטאו אם לכן ישראל את אוהב קב"השה .אהבה סימן הם יםִע הנגָ  כי. אָהָבה"ת : רב ָ

 )שמנה לחמו(       )מסכת ברכות ה, ע"ב( .אהבה של יןִר סו  יִ  והם,  בחשובה שיחזרו כדי בנגעים

 

 

 

 

 

 

 
 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

ןיש:  ארבע מראות  נגעל                                                             )'באתי לארמוני'(              : תולדות, ושתי אבותשתי  -של צרעת לֹוב 

                                                                                          (תנ  מ  שָ  ןבָ לָ ). קרום ביצה -<  צבעֶאתשְ ַסַפַחת הה: ָד לָ תוֹ ; (ְךזָ ן וַ בָ צבעו לָ -בן יומו הל  טָ כְ ). לבןצמר -< צבעֶאתשְ ב: )א( אָ 

ֶהֶרתב: )ב( אָ  ֶהֶרתה: ָד לָ וֹ ת            ; (תר משאתלבן זוהר, יו). שלג -<צבעב ָ יָכל -<צבעספחת הב ָ יד הה   (לבן פחות משלג) .סִּ

                                                               ;חיהן שהוא מ צמרה של ָד לָ תוֹ : יח  הן מ  <  קרום ביצה  :דומם-דומם ,חי-חיסימנך 

                                                                                            .ם מ  דו  שהוא  שלגה של ָד לָ תוֹ : םמ  דו   < יד ההיכלס                                             ס
                  .                                                                                                                            חיהמ, ןיוֹ ש  פִּ , ר לבןע  שֵ  ר"ת: שפ"ם: , הסימניםסימן ואח"כ בודק אם יש בו, מראות 4-הנגע יש בו מאם  קודםהכהן בודק *

 



 

 

 

 
 

 רֹוחַַַ"ְוִאם ָּׁ ְפַרחַפ  ַרַעתַת ִ עֹורַַהצ ָּׁ הַב ָּׁ תָּׁ ַרַעתְַוִכס ְ לֵַאתַַהצ ָּׁ העֹורַכ ָּׁ אָּׁ ֵֹהן...ְוִטַהרַ...:ְַורָּׁ תַַהכ  ַגעַאֶּ וַַַֹהנ ָּׁ ל  ֻּ  (יג-"ַ)יג,ַיבכ 

  ֹרו ָ ְפַר  חַ פ  ַרעַ  חת ִּ עוֹ  תַהצ ָ -ת ההלכהיתו  ולעמוד על אִמ  תורהההוא לברר דיני  סעַ כ ָ והטעם כי אם ה .'ַהתֹוָרה' 'בגימטס"ת  :רב ָ

 (פיתוחי חותם)                                             הרי הוא טהור.

  ָ ָתהוְ עֹור ב ס ְ ַרַעתהַ  כִּ והם יסורים -, מראשו ועד רגליו, הוא סימן טהרהרוֹ . שאם כיסתה הצרעת את כל עוֹ אהוב: ר"ת תא   צ ָ

  )שמנה לחמו(ולכן הוא טהור.       -של אהבה, שהוא אהוב לפני הקב"ה, ע"כ שלח עליו יסורי אהבה כדי למרק עונו בעולם הזה

      
 "...לשלום ותחזירני" המילים את ולהדגיש הדרך תפילת ק'צ כל מאחורי לכתוב וביקש קים'צ פנקס הזמין גנב

 

 "ְַחו ָּׁ ל  תִַהְתג ַ קְַואֶּ תֶּ חַַַלֹאַַהנ ֶּ ֵ ירְַיַגל  ֵֹהןְַוִהְסג ִ תַַהכ  קַאֶּ ְבַעתַַהנ ֶּתֶּ ִ ִמיםַש  ִנית"ַ)יג,ַלג(ַיָּׁ ֵ  ש 

 ת ח:ג ַ ְוהִּ  )פני דוד(            ה כנגד כל התורה. לָ ששקו   יםדִּ סָ מילות חֲ ג. לומר גדולה ' גדולהג ל ָ

 ת ח:ג ַ ְוהִּ ראנשים ' גש ז' גדולה. לרמוג ל ָ  )בעה"ט(     .                             נזיר, מצורע, לוי-צריכים גילוח בכל מקום שיש בו ֵשיע 

 ת חג ַ ְוהִּ    ;  לאק'החשנים של הילד שעושה  'געל  תמזור 'גהאות ( 2) ;תח  לָ ג  עושים ת ִ  ל"ג בעומר, רמז שבל"ג הוא פסוק( 1) :ל ָ

 )הרב שטיינברג(               )בעומר(. ל"גה אקֶ לָ חֲ  -נוטריקון. ח.ל.ג=גלחהתשורש  ( 3)           )
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,(ו''ט -'א' פס ו''מ פרק. ט"ו-ח"י' פס ה"מ פרק יחזקאלספרדים: ) ה'" כה אמר", לכן קוראים את הפטרת 'החודש'שבת השבת 
יָשה" ':תזריעולא את הפטרת ' ַעל ָשלִּ ב ַ א מִּ יש ב ָ  "ואִּ
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 יָשה" להפטרה:' תזריע' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת ַעל ָשלִּ ב ַ א מִּ יש ב ָ  (יט-, אהמד; פרק -, מבפרק ד :'מלכים ב)" ואִּ

 ת מסופר על בפרשה ע  ָצר  ע ה  ג  ָרם:  שר ןמָ עַ צרעת נַ  מסופר על בהפטרה ;נ  ר "ְוַנֲעָמןצבא א  ַ יש   ָהָיה ֲאָרם ֶמֶלךְ  ְצָבא ש   אִּ

דֹול י ג ָ ְפנ  א ֲאדָֹניו לִּ ֻׂ ים ו ְנש  י ָפנִּ ו ָעה ְיהָוה ָנַתן בוֹ  כ ִּ ש  יש   ַלֲאָרם ת ְ ֹור ָהָיה ְוָהאִּ ב     (ןמַ עֲ נַ הנביא מרפא את  אלישע) ְמֹצָרע" ַחיִּל ג ִּ

 (4) 'שדֶ החוֹ ' שבת         

 הוראות וכן העברי השנה לוח את המגדיר מיוחד ציווי רבינו משההקב"ה ציווה את , ממצרים שיצאו לפני קצר זמן 
 .'בא' בפרשת מופיעים אלו ציוויים. ובא שקרב הפסח חג לקראת

  ניסןר"ח  שלפניבשבת ים ראוק' החודש' תפרשאת  .  

  ,המפטיר קורא -בשני ;קדיש חצי ואומרים בועבפרשת הש עולים: קוראים שבעה בראשוןמוציאים שני ספרי תורה
ים' רֹאש   ָלֶכם ַהז ֶה '...ַהחֶֹדש  : (כ-א ,יב)פרק  'בא'בפרשת   תעוסקזוהי המצווה הראשונה בתרי"ג מצוות, הפרשה  -ֳחָדש ִּ

י'מפטירין )ספרדים( ו .קדיש חצי . אומריםניסן הוא הראשון בחדשי השנה, וחדש במצוות קידוש ראשי החודשים  ַוְיהִּ
ַלי ְיהָוה ְדַבר  ( טז-כה; פרק מ"ו, א-יחזקאל: פרק מ"ה, יח)' א 

  קורא -בשני; קדישאומרים  ולאעולים  קוראים שישה-בראשוןבשבת, מוציאים שלושה ספרים.  ניסןאם חל ר"ח
)פרק  'בא'המפטיר קורא בפרשת  -יבשליש; חצי קדישואומרים  'וביום השבת' :(טו-, ט)פרק כ"ח בפרשת פנחסהשביעי 

ים' רֹאש   ָלֶכם ַהז ֶה '...ַהחֶֹדש   :(כ-א ,יבפרק )מפטירין אומרים חצי קדיש ו: (כ-א ,יב  .ֳחָדש ִּ

 ראש לכם הזה 'החדש, זה חדש של חשיבותו מפני, ניסן חדש על ולהכריז לקדש כדי( א): זופרשה  לקריאה טעם 
 . הרגלים ולסדר לחדשים ראש שהוא, השנה' לחודשי לכם הוא ראשון, חדשים

 מבשאר יותר הפסח-בחג לרגל עליה מצות שחמורה, לרגל לעלות עצמם ויכינו, ובא קרב שפסח לעם להודיע( ב) 
 .תר  כ ָ  בה שיש עשה מצות שהיא, פסח' 'קרבן הקרבת משום, הרגלים

  

 :ניסן חודש לטָ נ   תרוֹ טָ ע   עשר -ניסןראש חודש בשבת חל 
 ;  בראשית למעשה ראשון* ;הנשיאים' 'פרשת את קוראים בו ג"י-ניסן ח"קרבנות: מר להביא התחילו-לנשיאים ראשון*

 ; ציבור קרבנות להקריב התחילו-לעבודה ראשון*; בבית המקדש את לעבוד התחילו הכהנים-לכהונה ראשון*

 ; ישראלב שכינה להשראת ראשון*דיניהם;  יפִ כ   , קדשים לאכילת ראשון*; המזבח על האש לירידת ראשון*

ת לאיסור ראשון*; כהנים בברכת ישראל את לברך ראשון* מו  ָ  .השנה לחודשי ראשון* ;במשכןרק  מותר להקריב ַהב 

 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמת לעילוי
 אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון  פריחה בר אזולאי יעקב

 לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן
 .אסתר נותב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה .לוי ,כהן, אזולאי משפחות

 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווג הגון  .תרצה בן שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש
  .יהודית בת כלנית חדווה  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תבמוריה 
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