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 "ְהֶיה זֹאת ֹוַרת ת ִּ צָֹרע ת  יֹום ַהמ ְ ֵֹהן" )יד, ב( ֶאל ְוהו ָבא ָטֳהָרתוֹ  ב ְ  ַהכ 

 ְהֶיה 'זֹאת( אתורות במצורע:  ) חמש: )פר' ויקרא( במדרש רבא ֹוַרת ת ִּ ֹצָרע'.  ת  ֹוַרתתהיה ( זאת ב) )יג, נט(ַהמ ְ  )יד, ב( המצורע. ת 

ֹוַרת( זאת ג) ֹוַרת( זאת ה) )טו, נה(ולנתק.  לכל נגע הצרעת תֹוָרהה( זאת ד. ))יד, לב(. אשר בו צרעת ת    )טו, נז(.. הצרעת ת 

 

 

 

 

 

 ְהיֶה ים=ת ִּ ֹרִּ פ  ים ע״י תהיה שטהרתו'. בגימט, צִּ ֹרִּ פ  צָֹרע ;צִּ : אותה שטימאה בנשמתו פָגם היא הצרעת שטומאת לפי'. בגימט, ַהֵנָשָמה=מ 

יא < מצֹוָרע וזהו, הרע לשון שדיבר-בדיבורוו בלשונו  )שמנה לחמו(התורה.       בלימוד לשונוו נפשו את ולתקן לטהר צריך לכן. ָרע-מוצִּ

 ֹצָרע א ַרע=מ ְ  על האדם.  נגעיםבאים  לשון הרע'. בגלל בגימט, מֹוצִּ

 אור החמה(   .'ורעות עין יש לו ואינו משאילן לו, יש כלים כמה ורואים-'ופינו הבית: רעה עין על באה שהצרעת .ןיִּ ע עַ ַר =מֹצרע( 

 ֹצָרע ֹצָרעם של 'ל  ע  : אותיות הנ  ַהמ ְ ֹצָרער ח  א  והאותיות ש   ,(יןע ,ישר ,דיצ ,םמ ,אה) יםינִּ יש דִּ אִּ ='ַהמ ְ ת מצורעלומר שב. ףקַ שְ ונִּ =ַהמ ְ ט   שֹול 

ת -, ולכן הובא אל הכהןיןהד   תיד  מ   יד   )שמנה לחמו(. יןהד  ובכך יכניע את מידת  , בעיניו,ה את הנגעא  ר  , והכהן ישקיף וי  דס  הח  שהוא מ 

 ֹצָרע . רמז שהמצורע הוָּצא 420<2, בית410<1ביתהשנים שעמדו בתי המקדש  פרמס=(יןע ,ישר, דיצ, םמ, אהבמילוי )' בגימט 830=ַהמ ְ

חו ץ ֲחֶנה 'מִּ ַ יִּם ְוָרַחץ.. ואז "', ולא ניכנס לבית המקדש כל עוד הוא מצורע.ַלמ  ַ מ  ֲחֶנה ֶאל ָיבֹוא ְוַאַחר ְוָטֵהר ב ַ ַ  .(ע.א)               "ַהמ 

 ְהיֶה זֹאת ֹוַרת ת ִּ צָֹרע ת  יֹום ַהמ ְ והוא מקבל עוונותיו, ואם  הרע על חבירו, כל המצוות שלו עוברים לחבירו-מי שמדבר לשון :ָטֳהָרתוֹ  ב ְ

 )רבינו בחיי(         עושה תשובה, חוזרים לו. שהתורה שלמד חוזרת אליו ביום טהרתו, דהיינו כשעשה תשובה.

 יֹום שיש בו ָטה ָרה גמורה;  תב ָ שַ . לרמוז שעיקר תיקון האדם הזה הוא ביום התיבות וע"ה( 3)עם ' בגימט, תב ָ שַ =702=ְוהו ָבא ָטֳהָרתוֹ  ב ְ

 )מחשוף הלבן(      . תב ָ שַ . שעיקר הטהרה היא שמירת תב ָ שַ ='גימט(: ס"ת אה, שיר, אה, תיט' במילוי )ָטֲהָרה'

 

 ֵֹהן "ְוָיָצא חו ץ ֶאל ַהכ  ֲחֶנה מִּ ַ ֵֹהן ְוָרָאה ַלמ  ה ַהכ  נ ֵ א ְוהִּ ָ ְרפ  ַרַעת ֶנַגע נִּ ן ַהצ ָ רו עַ  מִּ  " )יד, ג(ַהצ ָ

 ן רו עַ  מִּ ֵמת: שהמצורע חשוב )מסכת נדרים ס"ד(לרמוז למ"ש '. בגימט, ֵמת ַאך=ַהצ ָ  (שמנה לחמו)          .  כ ָ

 א ָ ְרפ  ַרַעת ֶנַגע נִּ ן ַהצ ָ רו עַ  מִּ רו עַ . רמז לכך: שמןנקרא ש, המָ כְ ר החָ אוֹ ת הסתלקות מ  ח  : שהצרעת באה מ  ַהצ ָ של  : אותיות הנעלםצ ָ

רו עַ  א(. וז"ש ן"יע ,ו"ו, ש"יר, י"דצי )ילוּ ' מ  בגימט ,ןמֶ שֶ =390=צ ָ ָ ְרפ  ַרַעת ֶנַגע נִּ ן ַהצ ָ רו עַ  מִּ  (יחוסף יוד )ע , ר"ל מן החכמה שנקרא שמן.ַהצ ָ

 

 ֵֹהן ה ַהכ  ו ָ ֵהר ְוָלַקח "ְוצִּ ַ ט  י ַלמ ִּ ֵ ת  ְ ים ש  רִּ ֳ פ  י ֶאֶרז ְוֵעץ ְטהֹרֹות ַחי ֹות צִּ נִּ ְ  " )יד, ד(ֵאזֹבוְ  תֹוַלַעת ו ש 

 י ֵ ת  ים ש ְ רִּ ֳ פ  מית כדי להפור האחת ייעשה וימשול בשני יצריו ושחט את הצ כיצד-נשאלת השאלה .הרע רצֶ יַ ול ובהטר צֶ יַ לרמז : צִּ
דומה לכלי חרס כיון שנשבר אין לו תקנה ובזה ימית יצרו  שהאדםבו ילבחשוב האדם צריך ל ?על כלי חרס יצה"ראת 

 )פני דוד( .שנקראת מים שנאמר מעיין גנים באר מים חיים התורה היא חיים מים על ועוד תקנה אחרת שישחט אותו וישפילהו.

 י ה.וָ א  והג   רֹוחַ הַ  גסו תים באים על ע  גָ בא לרמז שהנ   גבֹוה( שהוא א) :ֶאֶרז וֵעץ נִּ ָקָנתֹו , והם נמוךעץ האזוב הוא  :ְוֵאזֹב תֹוַלַעת ו ש ְ ּתָ

 גבוהבו ילהאדם אשר ה ( זב); )רש"י(והם תקנתו. -הענווה יימל  שהם ס  -כתולעת וכאזובשע"י כך שישפיל עצמו מגאוותו, 
יואת ; ארזומתגאה כ נִּ וטבל , אזובל כפ  ששָ  ובהטר ציזה -ֵאזֹבו; 'יםנִּ אם יהיו חטאיכם כשָ ' כ"ש:עבירה שבידו זוהי ה :תֹוַלַעת ו ש ְ

 ע.הרר יצ את תשהמי בשכר לו הכל יתכפר קרי, .השחוטה פוריבדם הצאותם 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  181 עלון     גדולשבת ה- ְמצֹוָרע לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                  

  ה מצוות 11יש   מצורעבפרשת  .עש 

 טומאת זב וזבהעניין * ]טו]פרק . בתיםנגעי * .טהרת המצורעתורת * ]ד]פרק י  :מצורע ענייני פרשת. 

 ו"תשע ניסן 'ח     .'ה'וערבה ל' :)ספרדים( הפטרה .20.30-ת"ר ;19.49-ק"מוצש ;18.48-נרות הדלקת: (א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 . וזה רמוז בכל אחד מהספרים של חמישה חומשי תורה:הָר התוֹ כל עובר על  לשון הרעהמדבר לרמוז ש: תַר וֹ ת  את זֹ

o חז"ל(  .'הנחש סיפר לשון הרע על בוראו שאמר מן העץ אכל וברא העולם'ועונשו,  נחשהמסופר על חטא : בראשית( 

o ָתןמסופר על     :  שמות יָרם ד ָ  מחלוקת קורח.ב נענשוהם – 'המצרי'שהרג את משה רבנו  שהלשינו על ַוֲאבִּ

o יט, טז(. "לא תלך רכיל בעמך": רכילות ולשון הרעעל איסור  הזהירה התורה במפורש      :ויקרא( 

o ּת : משהשדיברה לשון הרע על  מרים   :במדבר ָים"ו  ר  ר מ  ּב  ל ֹאדֹות ...ד  יתע  ש ִּ ֻּ ה ַהכ  ָ ש    .צרעתבנענשה -)יב, א(. "ָהאִּ

o כד, ט(". זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצריםמזהיר את בני ישראל: " משה    : דברים( 
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 סיפור עם מוסר השכל! -מבחן המשולש של סוקרטס -לשון הרע 
 סוקרטס היה ידוע בעיקר בזכות חוכמתו: יום אחד, רץ אליו אחד ממכריו ואמר לו: 'אתה יודע מה שמעתי על דיוגנס?'

 'חכה רגע', ענה סוקרטס, 'לפני שאתה מספר לי, הייתי רוצה שתעבור מבחן קטן. זה נקרא מבחן המסנן המשולש'.        
 לפני שאתה מדבר איתי על דיוגנס בוא ניקח רגע כדי לסנן את מה שאתה הולך להגיד.. אמתהוא -הראשון המסנן' :

 'למעשה, שמעתי על זה רק עכשיו!' שאתה רוצה לספר לי הוא אמת?' 'לא', ענה האיש, מה כי לחלוטין בטוח אתה האם
 נן השני... 'בסדר', ענה סוקרטס "אז אתה לא באמת יודע אם זה נכון או לא. עכשיו ננסה את המס

 האם מה שאתה עומד לספר לי על דיוגנס הוא טוב?' 'לא, להפך...' ענה האיש.הטובהמסנן של -המסנן השני' : 
'אם כן...' סוקרטס המשיך, אתה רוצה לומר לי משהו רע על דיוגנס, למרות שאתה לא בטוח שהוא נכון?' האיש משך 

 בור את המבחן אם תעבור את המסנן השלישי...'  בכתפיו במבוכה וסוקרטס המשיך: 'אתה עדיין עשוי לע

 האם מה שאתה רוצה לספר עליו זה משהו שאוכל לעשות בו שימוש?'... 'לא ממש... שימושיות-המסנן השלישי' .
, למה לא שימושיואפילו  ולא טוב אמיתיגמגם האיש...'ובכן', סיכם סוקרטס, 'אם מה שאתה רוצה לספר לי אינו 

 האיש היה נבוך ומבויש, סובב את גבו והלך.לספר לי אותו או למישהו אחר?' 

 זכרו זאת בפעם הבאה שאתם עומדים לחזור על שמועה, או להקשיב לרכילות...

ה  ז ָ ֵהר ַעל (הכהן) "ְוהִּ ַ ט  ן ַהמ ִּ ַרַעת מִּ ַבע ַהצ ָ ֶ ים ש  ָעמִּ ְ ֲהרוֹ  פ  ם ְוָרַחץ...: ... ְוטִּ יִּ ַ מ  ַ  (ח-" )יד, ז...ְוָטֵהר ב 

 7 לשון הרע. עין, צרות גזל, רוח,-גסות עריות, גילוי שוא, שבועת דמים, שפיכות-באים עליהם נגעיםש דברים' זכנגד  :פעמים  

 פור החיה שהוא צד על פני השדה י' ושלח את הצז' ספרים שנאמר חצבה עמודיה זשיעסוק ב םפעמי' זזה על המטהר יוה

 )פני דוד( . (התורה ספרי' זכנגד < 7 = 1<ןמֶ שֶ  גלוֹ , 3<יםנִּ עשרוֹ ,1<הבשָ כ ִּ , 2<יםשִּ בָ כ  )כלומר על פני התורה שהיא הפקר כשדה. 
 ם ְוָרַחץ יִּ ַ מ   )שמנה לחמו(חיים.      םיִּ מַ שנקראת  הָר תוֹ ב ַ . שיעסוק גם בגימט' )ע"ה(, הָר תוֹ =הַ האָ ים סֵ עִּ ב ָ ְר א באַ לֵ ה מָ וֶ קְ במִּ =ְוָטֵהר ב ַ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ח 7-ַבי ֹום ה "ְוָהָיה ַ ל ֶאת ְיַגל  ָערוֹ  כ ָ וֹ  ֶאת ש ְ ֹת ְוֵאת ְזָקנוֹ  ְוֶאת רֹאש  ב  ל ְוֶאת ֵעיָניו ג ַ ָערוֹ  כ ָ חַ  ש ְ ֵ  ..." )יד, ט(ְיַגל 

  ח זָקנוֹ המצורע ת  ,לשון הרעעל שדיבר בפיו -ְיַגל ַ ֹתא  ב  תעין-ַצרעל שהוא -ֵעיָניו ג ַ ל , א   (כלי יקר)      .            גסות הרוחכנגד -ׂשָערוֹ  כ ָ

 ידֹות 13-מ אחד  )בעה"ט(     .לל  כ   -ואת כל שערו  טר  פ   -ראשו, זקנו וגבותיו את;  לל  כ   -את כל שערו :ללַ כְ ו פרטו ללַ כ ְ -התורה מ 

: יהודי אחד קיבל את אורחיו בסבר פנים יפות, אך כשהתארכה השעה אזלה סבלנותו ורצה הכנסת אורחים
הוא אזר אומץ ואמר לאורחים:  ...להיפטר מאורחיו. אך כל הסימנים והרמזים לא הועילו, והאורחים לא הבינו

 ...אבל אתם, למה אתם עדיין כאן?!...''מילא אני יושב כאן ֵער, ָעד שעה מאוחרת, מכיוון שיש לי אורחים

 ֵֹהן "ְוָלַקח ם ַהכ  ד ַ ם מִּ ָ נו ךְ  ַעל ְוָנַתן ָהָאש  ֵהר אֶֹזן ת ְ ַ ט  ית ַהמ ִּ ֶֹהן ְוַעל ַהְיָמנִּ ֶֹהן ְוַעל ָידוֹ  ב  ית" )יד, יד( ַרְגלוֹ  ב   ַהְיָמנִּ

 פני דוד(                . תוביםוכ  ביאיםנ  ורהת -נוטריקון: תנו"ך( 

  ְנו ך ֶֹהן שמע לשון הרע;\, לכפר על שדיברַדֶלֶקת=ת ְ הביא  בכךוובשאר אבריו, , לכפר על עזות הפנים שחטא בידיו זעָ =ָידוֹ  ב 

ֶֹהןת; ע  ר  ע הצָ גָ עליו את נ    )שמנה לחמו(     , לכפר על שהיה אץ ברגליו ומיהר לקוץ לרעה. ץרו  =ַרְגלו ב 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע
 

 ב-אסימנן בסדר ה-תנאים' 7'התבונן היטב תחילה אם נתקיימו אומר  'החפץ חיים'-לשון הרע : 

 תה בעצמך ראית את האדם המדובר שעבר איסור; א 

 יררת שהמעשה שעשה ודאי אסור עפ"י ההלכה;ב 

 כלומר, שלא קיבל תוכחתך וממשיך לעבור;-אוותןג 

 להוסיף שום פרט גנות שלא היה;אין -יוקד 

 מטרה לתועלת, שבלי תועלת אסור לדבר;ה  

 אין אפשרות להשיג את המטרה בלי לשון הרע; ו 

 ה )הדיבור( לא יזיק למדובר יותר מהדין שמגיע לו. ז 

 י ֵ ת  ים ש ְ רִּ ֳ פ  בתחילה הייתי -? אמר רשב"ימשלחים-שתי ציפורים ושוחטים רק אחת, ואת השנייה יםמדוע לוקח: צִּ
ִּ חושב שיותר טוב אם היה לאדם שני  , דאין מן הראוי צרכי העולם הזהבשביל -; שנילימוד תורהבשביל -, אחדתיוֹ פ 

י , אבל אחרי שראיתי ריבוי מ  חול, ישתמש בו קודששהכלי אשר ישתמש בו  ר  ּפ  ה עשה הקב"ה לשון הרעס  , אמרתי יפ 
שברא לאדם פה אחד ולשון אחת, דהא עתה בלשון ופה אחד מספרים רע, ואם היה להם שניים איך היה העולם יכול 
יט )פטפוט(, ולכן בתחילה יביא שתי ציפורים חיות טהורות, לרמוז  ט  לסבלם. והנה הציפור רומז ללשון שעושה מעשה ּפ 

שהיא כנגד -אוי שיהיה לאדם שתי לשונות... ישחט ציפור אחת ואת הציפור השנייה משלח על פני השדהעל אשר מן הר
  )עוד יוסף חי(                   מה שביטל לשון אחת. 



 עם מוסר השכל סיפור - והחווה העשיר הילד 
הכפר במטרה להראות לו מה ההבדל בין חייו  יום אחד, אביה של משפחה עשירה מאוד, לקח את בנו לטיול באיזור

לאלו של אנשים אחרים כדי שילמד להעריך אותם. הם שהו מספא ימים ולילות בחוה אצל משפחה ענייה מאוד... 
כשחזרו מהטיול שאל האב את בנו: "איך היה הטיול? נהנית?... 'אבא, נהניתי ולמדתי המון', ענה הבן... 'האם ראית 

לים להיות'? המשיך האב...'כן' ענה הבן... 'אז מה למדת מהטיול בן'? ענהלו הבן: 'ראיתי שלנו יש עד כמה עניים יכו
כלב אחד ולהם יש ארבעה'...'לנו יש בריכה שמגיעה עד אמצע החצר ןלהם יש אפיק נחל שאין לו סוף'... לנו יש גופי 

הלילה'..  'מרפסת הפטיו שלנו מגיעה עד תאורה מיובאים מחו"ל, להם יש את הכוכבים המנצנצים כיהלומים בשמי 
לחצר השכנים, להם יש את כל האופק'... לנו יש חלקת אדמה לחיות בה, להם יש שטחים עצומים שמגיעים מעבר 
למה שניתן לראות'... אנחנו קונים את באוכל שלנו, והם מגדלים את שלהם'... 'לנו יש חומות מסביב לרכושנו, ולהם 

הם'...דברי הבן הותירו את האב המום, והבן הוסיף: 'תודה אבא, שהראית לי כמה עניים יש חברים שמגנים עלי
השני רואה כאוצר'... 'זמן רב מדי התעסקתי עם מה -אנחנו'... 'לימדת אותי שהכל יחסי, מה שאחד רואה כחסר ערך

 המום וניכנס לבית...שאין לי, במקום עם מה שיש לי להציע. תודה רבה!'... ובחיבוק חם הוא עזב את אביו ה
קשה מאוד לחיות את החיים ולא להביט לפעמים מעבר לגדר אל הדשא של השכן, ולתהות מדוע חיינו : מוסר השכל

תלוי בנקודת אך הכל לא יכולים להיות דומים יותר לשלהם. ברוב המקרים חייו של האחר תמיד יראו לנו יותר טובים, 
 המבט שלכם...

 

 " ר ֵ ה ֶאל ְיהָוה ַוְיַדב  ֶ י :ַאֲהרֹן ְוֶאל מֹש  ַנַען... ֶאֶרץ ֶאל ָתבֹאו   כ ִּ י כ ְ ְתֶכם" )יד, לד( ֶאֶרץ ֵביתב ְ  ָצַרַעת ֶנַגע ְוָנַתת ִּ   ֲאֻחז ַ

 י  )ש"ך(. תחיית המתים? מכאן רמז למדוע לא כתיב 'דבר אל בני ישראל, הרי ידוע שמשה ואהרן לא ניכנסו לארץ: ָתֹבאו   כ ִּ

 ( צרעת( ומסיים ברע )''כי תבואו'מדוע מתחיל בטוב?)' 

שישראל עומדים להיכנס לארץ כנען, הם הטמינו מטמוניות של זהב בקירות בתיהם, וכאשר בא  ֶאמֹורי( כששמע העם הא)

 ()רש"י                        נגע לבית הוא מנתץ את הקירות, וישראל מוצאים את מטמוני הזהב ונהנים מהם.

ואז  'אין לי כלי כזה'פץ וזה עונה: ( אומרים: נגעי בתים באים בגלל שאדם פונה אל חברו ומבקש שישאיל לו כלי או חב)

 )חז"ל(             , עד שהוא נאלץ להוציא מהבית את כל החפצים, וכולם רואים שהוא שיקר.נגעהקב"ה מביא על ביתו 

 )כלי יקר(                                 לפי שהאמוריים בנו בתיהם לשם ע"ז ע"כ הקב"ה מביא נגעים על הבתים כדי לנתוץ אותם.( ג)

  ְיים.            בגימט ,ממון: ר"ת וס"ת עגַ נֶ  יָנַתת ִּ ו מֹור    )מנחת כהן('. כשישראל יכנסו לארץ כנען, הם ימצאו את הממון שטמנו הא 

  דעת זקנים(             .פו  גו   עללבסוף , ודגֶ ב ֶ הַ , ואח"כ על תיִּ ב ַ הַ : בתחילה על בהתראההנגעים באים( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ר ו ָבא ֶ ת לוֹ  ֲאש  יִּ ַ יד ַהב  ג ִּ ֵֹהן ְוהִּ ֶנַגע ֵלאמֹר ַלכ  ְרָאה כ ְ י נִּ ת לִּ יִּ ָ ב  ַ  (לה, יד" )ב 

 ר ו ָבא ֶ ירֹות.    ֶאמֹורירמז שהעם ה .םשָ כו  ְר  ינו  מִּ טְ הִּ שֶ ים רִּ מוֹ אֵ ר צַ וֹ את יִּ ב ַ ב ַ א צָ מְ יִּ ו-נוטריקון :ֲאש   (ילקוט משה)הטמין אֹוָצרֹות בק 

 
 עונה לו החבר: 'אני מוכן לעזור לך בחינם...₪...  50-בא לחברו ואומר לו: 'תעזור לי ב)לא חשוב מאיזו ֵעָדה( איש 

 

   יש ר "ְואִּ ֶ ע ֲאש  ג ַ בוֹ  יִּ כ ָ ְ ש  מִּ ס ב ְ ֵ ָגָדיו ְיַכב  ם ְוָרַחץ ב ְ יִּ ַ מ  ַ  ָהָעֶרב" )טו, ו( ַעד ְוָטֵמא ב 

  ַבעה"ט(                         ( סאה.40' )םם שיש בה מיה ו  ק  . כלומר, רוחץ במ  ם-ימֵ  אותיות=םיִּ מ( 

 

 "ה ָ ש   י ְואִּ ְהֶיה כ ִּ ם ָזָבה תִּ ְהֶיה ד ָ ָרה   זָֹבה   יִּ ְבש ָ ים 7 ב ִּ ְהֶיה ָימִּ ָתה   ת ִּ ד ָ ה   ַהנ ֵֹגעַ  ְוָכל ְבנִּ ָ ְטָמא ב   (יט" )טו, ָהָעֶרב ַעד יִּ

 ם ָזָבה ֲחָוה=ד ָ   )שמנה לחמו(                שנתקללה בדם נידה וזיבה.  ֲחָוה. כי הוא מקללת בגימט' )ע"ה(, מִּ

 ְהֶיה ָתה   ת ִּ ד ָ יָדהמכאן שטבילת  '.בגימט, יםמַ ב ַ  אבוֹ ת ָ שֶ  דעַ  וְ =ְבנִּ  (חומת אנך)                  מדאורייתא )מהתֹוָרה(.  נִּ

 

 " ם ֶ ְרת  ז ַ ֵני ֶאת ְוהִּ ָרֵאל ב ְ ש ְ ְמָאָתם יִּ ֻ ט  ֻטְמָאָתם ָיֻמתו   ְולֹא מִּ ָאם ב ְ ַטמ ְ י ֶאת ב ְ נִּ כ ָ ְ ש  ר מִּ ֶ תֹוָכם" )טו, לא( ֲאש   ב ְ

  כשאיש ואישה הולכים בדרך אש אוכלתם'-שכינה שורה ביניהם, לא זכו-'איש ואישה, זכו כתוב: )מסכת סוטא יז(בגמרא .

יָנה שורה-(טהרה ויחסי אישות)ישרה בעינייני בינו לבינה  ושיכן אותם ביניהן:  יהביניהם, ואז הקב"ה מחלק את אותיות שמו < שכ 

 )בני ציון(         .אש–אשהקב"ה מסלק את אותיות שמו מהם ונותר -. וכשלא הולכים בדרך הישרהאשב ה', אֹות שיאב 'יאֹות 

 

o  בגדיו יהיו פרומים, ראשו פרוע שאסור להסתפר, עטיפת הראש, טמא  -מצורע מוחלט)א(  :מצורעיםשני סוגי

 למצורע מוחלט יםויו שוינ  ד   -מצורע מוסגר)א(  טמא יקרא, טומאתו בלי הגבלה, בדד ישב מחוץ לשלש מחנות.

                            .                                                                                                                            הטהור מתוך הסגר פטור מן התגלחת ומן הצפוריםע, ור  ם ואינו פוֹ ר  אינו פוֹ  מוסגראלא שמצורע  ,ין טומאהילענ

o ישראל היכן שיש עיר חומה. -ארץ , וגם אסור לו להיכנס בכללשלוש מחנות משלחין אותו אל מחוץ מצורע                       

                                                                                                                                                            מחנה ישראל.-ירושלים ;מחנה לויה-הר הבית ;מחנה שכינה-עזרה : שלוש המחנות הם

 

 

 



 האושר טמון היכן? 

 . קבוצתית פעילות איתם לעשות החליט המרצה, לפתע .פילוסופיה בשיעור השתתפו אנשים 50 של קבוצה

 . הבלון על שמו את לרשום התבקש אחד כל. בלון מהאנשים אחד לכל לחלק החל הוא

  מהם אחד וכל הבלונים עם לחדר להיכנס הורשו המשתתפים .אחר לחדר והוכנסו נאספו הבלונים כל מכן לאחר

 . דקות 5 תוך, שלו הבלון את למצוא נתבקש

 .גדול סאּוכֵ  בחדר ונהיה השני את אחד דוחפים, בשני אחד מתנגשים, שמם את תזזית אחוזי לחפש החלו כולם

  בצורה בלון לקחת נתבקש אחד כל, עכשיו .שלו הבלון את למצוא הצליח לא אחד אף הדקות חמש בסוף

 .שלהם הבלון עם כולם היו דקות מספר תוך. הבלון על רשום ששמו לאדם אותו ולתת אקראית

  לא, עבר בכל האושר את תזזית אחוזי מחפשים כולם. בחיינו קורה הדבר אותו: ואמר לדבר התחיל המרצה

  את ותקבל שלהם האושר את להם תן. אחרים של באושרם טמון שלנו האושר. מתחבא הוא איפה יודעים

  ...האנושיים החיים של המהות זוהי. שלך האושר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ,ָעה'': מצורעולא את הפטרת ' ,(כד-מלאכי ג', ד) 'ה'ל וערבה'קוראים לכן , 'גדולה'שבת השבת ים ְוַאְרב ָ ים ָהיו   ֲאָנש ִּ  'ְמֹצָרעִּ
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 ָעה " להפטרה:' מצורע' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת ים ְוַאְרב ָ ים ָהיו   ֲאָנש ִּ  (כ'-'ג' ', פסז פרק :'ב מלכים)"  ְמֹצָרעִּ

 המצורע שיושב מחוץ למחנה מסופר על בפרשה;  
 ; ָעה מסופר על בהפטרה ּבָ ר  ים א  ָנש   ים ָהיוּ  א  צָֹרע  ח מ  ת  ר ּפ  ע  ָ ש ּ ָעה" :ה  ים ְוַאְרב ָ י) ֲאָנש ִּ יָחזִּ ים ָהיו   בניו( ושלושת גִּ ַתח ְמֹצָרעִּ ֶ  פ 

ַער ָ יש   ַוי ֹאְמרו   ַהש   ים ֲאַנְחנו   ָמה ֵרֵעהו   ֶאל אִּ בִּ ֹה יֹש ְ ים ַוי ָֹבאו   :ָמְתנו   ַעד פ  ה ַהְמֹצָרעִּ ֲחֶנה ְקֵצה ַעד ָהֵאל ֶ ַ  ֹאֶהל ֶאל ַוי ָֹבאו   ַהמ 
ו   ַוי ֹאְכלו   ֶאָחד ת  ש ְ  "...ַוי ִּ

 י יָחזִּ  דחהו הרעות מדותיו בשל אך, אלישע של מדרשו בית ומראשי בתורה גדול היה, הנביא אלישע של משרתו גִּ
 . ידיו בשתי לגיחזי שדחפו כאלישע לא. מקרבת וימין דוחה שמאל תהא לעולם: בנןנו רת. ידים בשתי פניו מעל אלישע

 (לג א''דר פרקי) המתים תיבתחי הד  מוֹ  היה ולא הוָ ר  בע   ופרוץ צרה עינו שהיתה גיחזי של הרעות דותיוימ על עמדו חכמים .
, אלישע על קורתיב ל''חז מתחו זאת עם. (צ סנהדרין) הבא לעולם חלק להם שאין הדיוטות הארבעה בין נמנה הוא לכן

 ויצא המוחלטת להתדרדרותו הוליכה זו דחיה שכן, כליל מעליו לדחותו לו היה לא גיחזי של הקשים חטאיו שלמרות
. חזר ולא בתשובה שישוב בו להפציר דמשק עד זה לצורך והלך להחזירו אלישע ניסה שכאשר עד רעה לתרבות כ''אח

 (מז סוטה) תשובה לעשות בידו מספיקין אין ,הרבים את והחטיא שחטא מי כל ,ממך מקובלני כך: לו אמר !בך חזור :לו אמר

  לדוֹ הגָ  תב ָ שַ 

 (א )  ח ּביֹום ח ס  יצאו יׂשראל ממצרים, ָחל ּפ  ת שלפניו שחל בבאותּה שנה ש  ּבָ ש ּ  י, ּוב  יש   יָסןב  י' -מ  ה את עם  הקב"ה ,נִּ ּוָ צ 

הישראל לקחת  ַסח ׂשֶ ֶ ן פ  לּו  הם. לָקרב ַ שא  ָבר, ע"י נ  ּדָ ר ה  ש   ים לפ  צר  ּמ  י 'ָענּו להם: ובני ישראל ה  יש   מ  יל ח  עתיד הקב''ה ּבל 

ַסח) ל יבו (ֵליל פֶּ ּמזּוזֹות, לב  י ה  ּת  ל ש  קֹוף וע  ש  ּמ  ם על ה  ּדָ ן את ה  ּת  ם, וָאנּו נ  י  צר  י מ  רֹג את כל ּבכֹור  ה  ש  ל  ּמ  נח  א ה  ל ית ל  ּגֹף א 

י שלא  לֹח  את ישראל מּמצרים ּכד  ּו לש  עֹה ודרש  ר  ם ואצל ּפ  יה  ים, ָהלכּו מיד אצל אבֹות  ינּו. ּכששמעו זֹאת הּבכֹור  ּת  ּבָ

רּוב ָימוּ  ס  ּלּו ּבמלחמה  תּו, אך נתקלּו ב  ח  ה  יםאחים ביניהםו  ר  צ  ּמ  ים מה   ., ונהרגּו רּב 

 וורט(-)ויקי              ה. ש  החטו ש-נוטריקון-השֶ ת; נתנו על שתי המזוזו השֶ של ה םדאת השלומר : מזוזתהתי ש :השֶ 

ּס  ( הציבור מ  ב) יֹּות,  ףתא  ס  י ּכנ  ם ּבָבּת  רֹב ע  ת זֹו ּב  ּבָ ש   ר ש  ּדֹור  עיר, ָרב העיר, ב הגדֹולוּב  ד  ּס  יל ה  ת ל  יכ  ר  ע  ח ו  ס  ּפ  כֹות ה  ל  ה   .ּב 

 .'הגדול שםיום ה'מסתיימת ב ,('ג פרק )מלאכי מנחת יהודה וירושלים' 'וערבה לה': הגדול' שבת'של  הפטרהה ( כיג)

ְנַחת ַליהָוה ְוָעְרָבה: "בתשובה ישראל עם את להשיב הנביא אליהו את ישלח ה"שהקב: מסופר בהפטרה  ְיהו ָדה מִּ

ם  ָלִּ ָ ירו ש  יֵמי וִּ ים עֹוָלם כ ִּ נִּ ָ י ֹות ו ְכש  נ ֵה:  ַקְדֹמנִּ י הִּ ֵֹלחַ  ָאֹנכִּ י ָה ֵאת םָלכֶ  ש  יא ֵאלִּ בִּ ְפֵני ַהנ ָ ֹוא לִּ דֹול ְיהָוה יֹום ב  ֹוָרא ַהג ָ "ְוַהנ 

  פטירתה.ליום ושמחה לכן לא רצו לקבוע זכר , מריםמתה  ניסןבי' תאריך ב כי? כתאריך קבועלא נקבע י' בניסן מדוע 

  שבת הגדול'-! כיצד ניזכור זאת? זה רמוז בנוטריקון המילים2448יציאת מצרים הייתה בט"ו ניסן שנת'. 

יםשני -בנת ש=שבת הגדול  (     5776=וה'תשע".  )2448-'. סה"כבגימט 48=הגדול. 400=ת, ֲאָלפִּ

 מקֹום ' 'שבת הגדול מבורך'' אומרים איש לרעהו: שבת הגדולב'אומר ש החיד"א  '(שבת שלום ומבורך)ּב 
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