
  

  

  

  

  

 

        תמונת השבועתמונת השבועתמונת השבועתמונת השבוע
 ְטִביָלה ֵּבית ּוָבּה ִלְׁשָּכה ָהְיָתה ַּבִּמְקָּדׁש ָנִׁשים ְּבֶעְזַרת

 ַּבּיֹום, ַהְּמצָֹרע. ִמֻּטְמ�ָתם יםרִ הָ טְ ִנהַ  יםעִ רָ צֹומְ הַ  ֲעבּור
 ָּכךְ  ְו(ֵחר, ַהְּטִביָלה ְּבֵבית טֹוֵבל ָהָיה, ְלָטֳהָרתֹו ַהְּׁשִמיִני

  ֶׁשֵהִביא ַהָּקְרָּבנֹות ַהְקָרַבת ֶטֶקס ֶנֱעַרךְ  ָהָיה
  
.סמיחובזלמן : צייר. מתוך אוסף התמונות של מכון המקדש 

 

        ם על הצרעתם על הצרעתם על הצרעתם על הצרעת""""ך דברי הרמבך דברי הרמבך דברי הרמבך דברי הרמבמתומתומתומתו

ר בבגדים ובבתים שקראה אותו השינוי האמו
ממנהגו של  אינו, תורה צרעת בשותפות השם

כדי להזהירן , אלא אות ופלא הוא בישראל, עולם
  ; מלשון הרע

  ,משתנות קירות ביתו שהמספר בלשון הרע

 , יטהר הבית, אם חזר בו •

 משתנין -ואם עמד ברשעו עד שהותץ הבית  •
 . שהוא יושב ושוכב עליהן, כלי העור שבביתו

o יטהרו, אם חזר בו ; 
o משתנין , שיישרפו ואם עמד ברשעו עד

 . הבגדים שעליו
 ; יטהרו, אם חזר בו �
 -ואם עמד ברשעו עד שיישרפו  �

ויהיה מובדל , עורו ויצטרע משתנה
עד שלא יתעסק , ומפורסם לבדו
ולשון  שהיא הליצות, בשיחת רשעים

  .הרע

  :עניין זה הוא מזהיר בתורה ואומר ועל
עשה  את אשר, זכור... הצרעתהישמר בנגע "
  ): ט- ח, דברים כד" (בדרך, יך למריםקאלו' ה

 התבוננו מה אירע למרים :הרי הוא אומר
שדיברה באחיה שהיא גדולה ממנו , הנביאה
 וסיכנה בעצמה, וגידלה אותו על ברכיה, בשנים

אלא , והיא לא דיברה בגנותו; להצילו מן הים
 לא והוא, שהשוות אותו לשאר נביאים הטעת

והאיש : "שנאמר, היה מקפיד על כל אלו הדברים
, פי כן ואף על, )ג,במדבר יב..." (משה עניו מאוד

  .מיד נענשה בצרעת
, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים

  ; ונפלאות שמרבים לדבר גדולות

להתרחק , לפיכך ראוי למי שרצה לכוון אורחיו
, ייתפס אדם כדי שלא, מישיבתן ומלדבר עימהן

  )י ואילך,הלכות טומאת צרעת טז" (שת רשעיםבר

  ז  ד  ר  פ  ג  ג  פ  ו  י  א

  מ  ע  נ  ע  נ  כ  צ  ר  א  ו

  י  ו  ג  פ  ע  ב  צ  כ  ק  ל

  מ  מ  ע  ר  ם  י  ר  ו  ת  ה

  ח  ה  ט  ב  ת  ל  ע  ה  ח  ב

  כ  ד    נ  ס  א  ת  ז  ד  מ

  י  נ  ת  ע  ל  ו  ת  י  נ  ש

  מ  ב  ז  א  ק  ר  כ  צ  ה  ח

  ס  מ  י  ר  פ  צ  א  ז  כ  י

  ש  ת  צ  ז  ש  ח  ט  י  ג  נ

  

        לפרשת מצורעלפרשת מצורעלפרשת מצורעלפרשת מצורע, , , , מעיינה של תורהמעיינה של תורהמעיינה של תורהמעיינה של תורה: : : : מתוךמתוךמתוךמתוך
  )ב-יג" (ור בשרו לנגע צרעתעוהיה ב"

כל . כאשר ברא השם יתברך את העולם זרחה האלוקות מן הבריאה כולה
ועדיין לא התקיים , אדם מסוגל היה לראות ולחוש את היוצר מתוך יצירתו

אחרי חטאו של אדם אולם . כוח הרע אשר יסתיר ויעלים את הכוח האלוקי
הטבע נעשה . הראשון נסתתרה האלוקות בפנימיותו של העולם הטבעי

עד שהוא מכסה ומסתיר מעיני האדם את הכוח האלוקי , יותר עכור  וגס
: כפי שאומר הכתוב. הנותן חיים וקיום לבריאה כולה, הפנימי והאמיתי

ש של הכל נתכסה במלבו –" ורעאלוקים לאדם ולאשתו כתנות ' ויעש ד"
המעלים את פנימיותו של הטבע כשם שהעור מכסה על פנימיותו של , עור

  ...)מלשון סומא" עיור"הן כאותיות " עור"אותיות . (גוף האדם

כשם שעורו של אדם יש בו  לפי . אינו אלא הסתר שטחי" עור"גם ה, ברם
שבעדן נכנס אויר לגוף ובעדן , בתי נראות, נקבוביות זעירות –המדע 

בהסתר של הטבע , הבריאה"  עור"כך גם ב –זיעה מן הגוף יוצאת ה
אם אך יש , שבעדם אפשר לראות, "יםכחר"וה" חלונות"ישנם ה, החיצוני

. את כוח היוצר ביצירתו, את קרינת ההשגחה מן הטבע, רצון לכך
ולהתגלות לעיני האדם העמל ושוקד " עור"האלוקות עשויה לקרון מבעד ל

  "...אור"ליהפוך " עור"על כך שה

כך , הינן סתומות ואטומות" עור"אבל אם הנקבוביות הזעירות של ה
שהאדם אינו מבחין כלל בקרינת העוח האלוקי הפנימי שבטבע וסבור הוא 

חלילה  הרי , שהכל אינו אלא מקרה טבעי ללא כל הנהגה והשגחה עליונה
 החוצץ, העור לקה מלמעלה בנגע צרעת"  נגע צרעת בעור בשרו"הוא זה 

אדם כזה אמנם "... עור"לחלוטין בין החיצוניות והפנימיות שמתחת ל
אל גדול הדור שתפקידו ללמד דעת , הוא ועליו לבוא אל הכהן" טמא

למען ירפאהו ויפקח שוב את עיניו לראות , אלוקים ולנטוע אמונה בלבבות
  ).שפת אמת"... (עור"משהו מתחת ל

מילה הקשורה עם  –" ענג" בהיפוך סדר הן" נגע"מובא בספרים שאותיות 
: בהיפוך סדר הן" צרעת"ואותיות "): וקראת לשבת ענג(", שבת קודש

  ").עצרת תהיה לכם. ("מילה הקשורה עם יום טוב"  עצרת"

שכן אם נגע צרעת מסמל : שבת ויום טוב הם איפוא ההיפך של נגע צרעת
את גסותו של עולם הטבע המכסה על , את ההסתר של האלוקות

, ה של הבריאה  הרי שבת ויום טוב הינם ההיפך המוחלט מזהפנימיות
שהם פוקחים את עיני האדם ופותחים את לבו לראות ולחוש את יוצר 

המכסה על הפנימיות ומפיקים " עור"קורעים את ה, בראשית מתוך יצירתו
  ).ספרים. (את האור הגנוז מתוך הטבע

  shabes.netמבית דף לשבת דף לשבת דף לשבת דף לשבת 

 ְנקּודֹות ּוְלָפֵרט ְלַהְרִחיב נֹוַעד נט שאבעס ִמַּבִית ֶזה ָחָדׁש ָעלֹון! ְלֻכָּלם ָׁשלֹום
 ַהְּצִעיִרים לקֹוְרִאים ִּפּנֹות ַּגם ּבֹו ֵיׁש ּוְבִעָּקר ,ַהָּׁשבּועַ  תׁשַ רַ ּפָ מ ְמַעְנְינֹות

 ְּתׁשּובֹות, ִסּפּוִרים, ְׁשֵאלֹות ְלַקֵּבל ִנְׂשַמח: ְלִהְׁשַּתֵּתף ֻמְזָמִנים ֻּכָּלם.יֹוֵתר
 ֶׁשָּלנּו האימייל ֶּדֶרךְ , ְועֹוד, נֹוָספֹות ַלִּפּנֹות ַהָּצעֹות, ַלִחידֹות

shabesnet@gmail.com         שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום!!!!        
A  

, מצורע-פרשת תזריע:  1. גליון מס

        תפזורת לפרשהתפזורת לפרשהתפזורת לפרשהתפזורת לפרשה
        למוצאי שבתלמוצאי שבתלמוצאי שבתלמוצאי שבת

בתפזורת הבאה 

מושגים  10מסתתרים 

. מתוך הפרשה

 !בהצלחה

 ד"בס


