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 !וברכהשלום  , לילדינו האהוביםהיקרים   הוריםל

חגגנו בשמחה ובהתרגשות את החלאקה של הינוקא קדישא של גננו... תודה לכל הילדים שכל השבוע 
עד  השנה מתמסרים ושמחים ומשמחים איתו ואותו, ובפרט לכבוד החלאקה שהוסיפו שמחה והתרגשות

  בלי די על גבי התרגשותו העצמית.

תזריע ומצורע )בכדי להשלים את פרשת השבוע שנפסיד בחופש( ועסקנו בענייני  –שתי פרשות  נודמל
ֹבֶקר  הצרעות למיניהם. הלימוד היה דרך סיפור ארוך שהתחיל ביום שישי שעבר וייגמר בעז"ה מחר ב ְּ

   .דרך הסיפור נגענו בהלכות שונות )כמובן שלא הקפנו הכל, אלא רק טעמנו(יום שישי. 

 ומהדינים שנלמדו תוך כדי:נקודות מהסיפור 

סיפרנו על יוסף ויחזקאל שנפגשו ודיברו... לשון הרע! לאחר כמה זמן יוסף החל לראות סימני 
 בהתחלה הוא שם פלסטר אך הפצע לא התרפא ולכן החליט ללכת לרופא. פצעים לבנים על ידו.

אמר שאין זו הרופא  בתור לרופא הוא פוגש את יחזקאל שגם לו יש צבע מוזר בשערותיו.
)כל המחלות הן מעשה ה', אך בד"כ ה' עשה  מחלה רגילה אלא סימן אלוקי וצריך ללכת לכהן

 . הכהן( לרפאות ופה הריפוי הוא דרך שהרופאים יוכלו

ו שדוקא כהן, ואפילו ילד, ראוי לטמא ולטהר לאחר )למדנ ת יוסףא הסגירו םהכהן ראה אות
זקאל הוא טימא כמצורע מוחלט. ויוסף ויחזקאל ואילו את יחשהחכם מסביר לו מה הדין( 

הולכים לבתיהם, מחכים בחוץ שלא לטמאות אותם והם הר מעכשיו בדיני הטומאה צריכים להז
ים מילדיהם שיוציאו להם בגדים וכן ספר לימוד "חפץ חיים" בכדי לתקן את חטאם, מבקשו

 לבית המצורעים שמחוץ לעיר.  והולכים

ם חברותא בהלכות שמירת הלשון, ומשתדלים מאוד לתקן את בבית המצורעים הם קובעי
זרחיה נמצא שם כבר שלש שבועות והוא טוען שבכלל  :שם הם גם פוגשים את זרחיה .דרכם

הכהן בא  ת, אלא זו סתם מחלה, והוא ממשיך לדבר לשון הרע.אין קשר בין לשון הרע לצרע
עומת זאת יוסף נהפך להיות ול ,קטןשלו התוזרחיה נטהר מכיון שהנגע קרם אחרי שבוע לב

וחלט מכין שהנגע שלו גדל וכן יחזקאל נשאר בטומאתו. זרחיה ממשיך לזלזל ולדבר מצורע מ
 לאיסור זה לה"ר חטאשאין קשר בין מכך שנטהר למרות שלא חזר בתשובה לשון הרע ומוכיח 

 .וזאת סתם מחלה רגילה

וכו' )ראו למטה בדינים( וזרחיה מביא קרבנות  הכהן מטהר את זרחיה ע"י תגלחת וציפורים
וממשיך לדבר לשה"ר. ביום ההקרבה קנה זרחיה מעיל יקר ויפה עשוי מעור וצמר. לאחר כמה 

מידי יום אנו שרים את שירי הפסח והשבוע 

התחלנו גם לקרוא ביחד כולם מתוך דפי 

 –ההגדה את השירים החדשים שלמדנו 

  אחד מי יודע, אדיר הוא.

 עדכון קריאה

, הסיפור 5היום אנחנו מחלקים את הסיפור ה

הניקודים. האחרון השייכים ללימוד הפרטני של 

לאורך יישר כח להורים על ההשקעה המרובה 

 כל הדרך! 

תזריע,  –שימו לב! ביום חמישי, היום האחרון של הגן, נחגוג בעז"ה ובלנ"ד את סיום שלשת הפרשות 

  מצורע ואחרי מות. נא לא לשכח להביא חולצות לבנות ואפשר ממתק.  

 



שבועות פוגשים אותו יוסף ויחזקאל )שנטהרו בינתיים( והוא ממשיך לזלזל בענייני לשון הרע.  
ולא מצליח. הוא מביא אותו למכבסה, לפתע מתגלה במעילו כתם ירוק כהה. הוא מנסה לנקותו 

 שם מסבירים לו שאין פה מה לנקות אלא ללכת לכהן.

הכהן מסגיר את הנגע ולאחר שבוע מטמא כיון שהנגע גדל ודין המעיל בשריפה. הפעם זרחיה 
כבר מתחיל להבין שהוא צריך לתקן את דרכיו הוא מחליט להפסיק לדבר לה"ר אך אחרי כמה 

 חוזר לחטאו ועוסק שוב בלשה"ר. ו שוכח את החלטתימים 

... ת הבית של זרחיה )שלא למד( להעלות ירוקת ואדמדמתאחרי כמה זמן מתחילים קירו
האינסטלטור שהוזמן מסביר שזו לא רטיבות אלא צרעת. הכהן מגיע מצוה לפנות את הבית 

סגיר וה להקודם שהוא יראה אותו, נכנס לבית רואה את הנגע, יוצא מן הבית ומטמא אותו ומצ
. הכהן מצווה לחלוץ את גדלזר בתשובה סוף סוף. ואחרי שבוע הנגע ואת הבית. זרחיה ח

האבנים שבמקום הנגע, לשים אבנים חדשות ולטייח מחדש. אחרי שבוע נוסף הכהן חוזר לבית 
והנגע חזר ובלית ברירה הכהן מצווה להרוס את כל הבית. זרחיה המסכן מאוד מצטער עכשיו, 

  על כך שלא חזר בתשובה מהתחלה קודם שהעניינים הסתבכו.ובייחוד 

 דינים שלמדנו תוך כדי: 

שניהם טמאים אלא שמצורע מוסגר עדיין לא לגמרי טמא עד שיוחלט.   -מצורע מוסגר ומוחלט 
קורע את מוחלט מצורע שניהם יוצאים מחוץ למחנה ומזהיר את הקרב אליהם מן הטומאה. 

 כאבל. מכסה את פיוובגדיו 

צרעת הגוף )יוסף( שהיא מעל גודל גריס )מטבע של שני שקל( מסגירים ואם גדלה  –דיני צרעת 
. צרעת הראש והזקן נהייה טהורעד פחות מגריס נה ט  , אם ק  לאחר שבוע, טמא באופן מוחלט

 אם יש בה שער צהוב.  באופן מוחלט )יחזקאל( מטמאה מיד

מביאים שתי ציפורים, חתיכת עץ ארז, אזוב ושני תולעת. שוחטים ציפור  –טהרת המצורע 
אחת, שופכים את הדם לכד שבתוכו יש מים חיים. טובלים את הציפור החיה בדם השחוטה 

ָהר. לאחר שבוע צריך שוב תגלחת וטבילה, וביום השמיני שבע הזאות על איתה ומזים  ט  נִּ ה 
 מקריבים קרבנות. 

בבגד עור או פשתים או צמר. שבוע ראשון מסגירים ואחרי השבוע השני  דוקא –צרעת הבגד 
  אם גדל שורפים את כל הבגד.

 סימניםכאלה יכולה לקרות דוקא בא"י )רק בארץ הקדושה ה' מזכה אותנו ב –צרעת הבתים 
המזכירים לנו לחזור בתשובה(. ֶנג ע בגודל שני גריסים על קירות עשויים מאבן דוקא.  מיוחדים

חולצים את האבנים שנטמאו ושמים טיח גדל  של הסגר אם התקטן נטהר ואם רי שבועאח
במשך הזמן שהבית מוסגר או טמא  חדש. אם הנגע חזר בשבוע השני צריך להרוס את כל הבית.

   כל מי שנכנס לבית נטמא.

 

 שבת שלום וכל טוב!

 נחום


