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  (לא מוגה, לא ערוך)

  "המעלה אתכם מארץ מצרים"

 –בין פרשיות שמיני לתזריע מצורע (בין תורת החיה לתורת האדם) 

  עבודת האדם בעולם.

  בין מעשה בראשית ללידת האדם:   .א

שתי הפרשיות  –רש"י מחבר אותנו לפרשיות ועושה לנו סדר. כל פרשת תזריע ואח"כ מצורע 
ביחד עוסקות בטומאה וטהרה של אד�. העיקר הוא ענייני נגעי�, ועוסקי� ג� בנגעי בגדי�, 

פרשת  –ובתי�. הפתיח הוא בטומאת נידה, ובטומאת יולדת. על ש� הלידה נקראת הפרשה 
  תזריע:

ְלָדה ָזָכר (ב) ַ�ֵ�ר ֶאל ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ֵלאֹמר ִאָ�ה ִ�י ַתְזִריַע ְויָ  ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ֵ�אֹמר:(א) ַוְיַד�ֵ 

. (ויקרא (ג) *ַב(%ם ַהְ�ִמיִני ִי)%ל ְ�ַ�ר ָעְרָלת% ְוָטְמ'ה ִ�ְבַעת ָיִמים ִ�יֵמי ִנַ�ת ְ�%ָת$ ִ#ְטָמא:

  פרק י"ב) 

ברית מילה לכאורה איננה קשורה לפרשת נגעי�, וזה די� ששיי� רק בתינוק, ועל כ� יש להבי� מה 
פסוק זה עושה בי� פסוקי� אלו. הרמב"� ביד החזקה כותב שמקור מצוות המילה הוא אצל 

אברה� אבינו ולא כא�. כא� אמנ� יש תוספת של הדי� של היו� השמיני, והדי� שזה חייב להיות 
  בלילה, אבל מקור הדי� כבר מופיע עוד קוד� לכ�, אז מדוע לחזור שוב דווקא כא�? ביו� ולא 

  רש"י אומר: 

אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך 

  תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. 

  תורת בהמה חיה ועוף קודמת לתורת האדם:   .ב

ת סמיכות הפרשיות. פרק י"א עוסק במאכלות האסורות, ואז פרק י"ב רש"י תחילה מלמד אותנו א
  עוסק בגופו של האד�. את פרש י"א התורה סיימה: 

ַטְ)א* ֶאת (מד) ִ�י ֲאִני ְיֹקָוק ֱא6ֵהיֶכם ְוִהְתַקִ�ְ�ֶ#ם ִוְהִייֶתם ְקֹדִ�ים ִ�י ָקד%� 'ִני ְו6א תְ 

ִים (מה) ִ�י ֲאִני ְיֹקָוק ַהַ)ֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַר  � ַעל ָה'ֶרץ:ַנְפֹ�ֵתיֶכם ְ�ָכל ַהֶ�ֶרץ ָהֹרמֵ 

  . (ויקרא פרק י"א) ִלְהֹית ָלֶכם ֵלא6ִהים ִוְהִייֶתם ְקֹדִ�ים ִ�י ָקד%� 'ִני

פסוק זה לכאורה נראה מיותר, כי הרי למדנו פסוק קוד� שאנחנו צריכי� להיות קדושי� כי ה' 
כא� הפע� היחידי שמופיע "המעלה   "להזכיר את עניי� יציאת מצרי�. אגב  קדוש, א� מדוע

"כי קדוש אני". אבל כא� באה   "אתכ�". ולכאורה התשובה מדוע להיות קדושי� כבר נאמרה
תשובה נוספת: "על מנת שתקבלו מצוותי העלתי אתכ�" אומר רש"י. א� זה לא קשור דווקא 

  לטומאה וטהרה אלא לכל המצוות. 

  "י ממשי�:רש

דבר אחר כי אני ה' המעלה אתכם, בכולן כתיב והוצאתי, וכאן כתיב המעלה, תנא דבי רבי 

ישמעאל אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים 

  .כשאר אומות, דיים, ומעליותא היא גבייהו, זהו לשון מעלה
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בעיקר בשרצי�. כלומר, הקב"ה העשה אותנו כא� רש"י עוסק דווקא בטומאה של חיה עו# ובהמה ו
הקב"ה העלה אותנו, או את העול�, דווקא בגלל שאנו שומרי� עצמנו מ� השרצי�  –אנשי מעלה 

  כשאר האומות. 

  והסיו�: 

 'ֶרץ:ֹ�ֶרֶצת ַעל הָ (מו) ֹזאת #%ַרת ַהְ�ֵהָמה ְוָהע%ף ְוֹכל ֶנֶפ� ַהַחָ(ה ָהֹרֶמֶ�ת ַ�ָ)ִים *ְלָכל ֶנֶפ� הַ 

. (ויקרא, א ֵת'ֵכל(מז) ְלַהְבִ�יל ֵ�ין ַהָ>ֵמא *ֵבין ַהָ>ֹהר *ֵבין ַהַחָ(ה ַהֶ;ֱאֶכֶלת *ֵבין ַהַחָ(ה ֲאֶ�ר 6

  פרק י"א) 

מדוע  –ועכשיו אומר לנו רבי שמלאי שמתחילה תורת האד�. א� מדוע סדר זה הוא שואל 
השקצי� קוד�, ואז האד�? הרי היה צרי� להיות הפו�? אלא הוא עונה שכמו הסדר בבריאת 

 .�  העול�, כ� הסדר כא

 ובכלל יש להבי� ג� בבריאת העול�, מדוע היא מתחילה בבהמה ובעו# ואז עוברת לאד�. תשובה
אחת מתארת את עליונותו של האד�, והתשובה השניה היא נחיתותו של האד�. התשובה 

  א אחרו� כדי להיות מוכ� לסעודה. הראשונה היא שהאד� נבר

מיד. ד"א כדי  ד"א שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו יתוש קדמך. ד"א כדי שיכנס למצוה

שיכנס לסעודה מיד משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין והתקין סעודה ואח"כ הכניס 

  אורחים שנאמר חכמות נשים בנתה ביתה. (ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית רמז טו)

לפי זה הסיבה הוא מעלתו של האד�. ויש עוד פירוש : "שלא יהיו מיני� אומרי� שהאד� נעשה 
  שה בראשית" וזה נראה כאילו ג� לו יש כוחות כא�. שות# להקב"ה במע

  ההסבר השני הוא הפו�. 

  "שא� תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמ� במעשה בראשית"

  שהאד� נופל, אז מזכירי� לו מי הוא. 

אז  נסכ�: בבריאה הוא מופיע או מחמת מעמדו, או מחמת נחיתותו. א� מדוע מתפרשת תורתו 
לומר שיחשבו שהוא נעשה שות# להקב"ה במעשה בראשית? אז מהי קוד�? כא� לא יכולי� 

  תשובתו של רבי שמלאי? 

מה הקשר לפתוח את הכל בעניי� יולדת? א� רוצי� לדבר על עניניי טומאה  –השאלה השניה 
בנידה של היולדת, אז לכאורה היה יותר מתאי� לכתוב זאת בפרק ט"ו בפרשת  –וטהרה באד� 

בר רצית לדבר על טומאת יולדת, הרי חסר מידע, כי א� פותחי� ביולדת א� כ –מצורע? ובנוס# 
  ואומרי� לי שהיא טמאה טומאת נידה, הרי אני עדיי� לא יודע מהי טומאת נידה? 

  כשאנו מדברי� על תורת האד�, אנו מדברי� דווקא על דיני� בגופו של האד�. 

  והובא אל אהרן הכהן:   .ג

דת זכר ונקבה, מתחילה הפרשה מכא� ועד לסו# פרשת לאחר שמונת הפסוקי� העוסקי� ביול
–בתורת הצרעת, ואז בתורת המצורע. תורת הצרעת הוא ספר הנגעי�, ותורת המצורע  –תזריע 

 –וזה תורת הצרעת  –זה סדר הטהרה. פרשת תזריע ה� הדיני� מה קורה בכל סוג של טומאה 
  (כ� מסתיי� הפסוק האחרו� של פרשת תזריע). 

  תח: פרק י"ג פו

ַחת א% (ב) 'ָדם ִ�י ִיְהֶיה ְבע%ר ְ�ָ�ר% ְ�ֵאת א% ַס?ַ  (א) ַוְיַדֵ�ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ְוֶאל <ֲהֹרן ֵלאֹמר:

  . ָניו ַהֹ�ֲהִניםַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבע%ר ְ�ָ�ר% ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוה*ָבא ֶאל <ֲהֹרן ַהֹ�ֵהן א% ֶאל <ַחד ִמ�ָ 
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 .�  מכא� ואיל� כל פרט בדיני נגעי� עובר דר� הכה

  בהגדרה מתי צרי� להביא אל הכה�:  –הרמב"� פוסק בהלכות טומאת צרעת 

ולכאורה דיני נגעי� אינ� קשורי� לכה�. הרי לכאורה ה� דורשי� מומחיות, ולכ� הא� מי שאינו 
  כה� כשר לראות נגעי�? התשובה היא כ�. כפי שאומר הרמב"�: 

  הלכות טומאת צרעת פרק ט הלכה ב': רמב"� 

אף על פי שהכל כשירין לראות נגעים הטומאה והטהרה תלויה בכהן, כיצד כהן שאינו 

יודע לראות החכם רואהו ואומר לו אמור טמא והכהן אומר טמא, אמור טהור והכהן אומר 

הכהן קטן  טהור, הסגירו והוא מסגירו, שנאמר ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, ואפילו היה

או שוטה החכם אומר לו והוא מחליט או פוטר או סוגר, בד"א כשהיה הכהן סומך על דברי 

החכם, אבל אם היה הכהן רואה וסומך על עצמו אסור לו לראות נגע מכל נגעים עד 

  שיורנו רבו ויהיה בקי בכל הנגעים ובשמותיהן בנגעי אדם כולם ובנגעי בגדים ובנגעי בתים.

  הוא טמא.  –מר שזה לא טמא, והכה� אמר שזה טמא ג� א� הרופא א

  רש"י על פסוק ב' אומר: 

  גזירת הכתוב היא שאין טומאת נגעים וטהרתן אלא על פי כהן.   

המהר"ל בגור אריה אומר: " אי� בכלל טע� לדבר זה". (הרמב"� הל� למקרה שהכה� לא יכול 
מתייחס אפילו למקרה קיצו� אלא )   לא –לראות, אבל מה שקובע הוא המילה של הכה�. והמהר"ל 

ואי� נגעי� ואי� נגעי� ואי� נגעי� ואי� נגעי� "למה נמסרו מראות נגעי� לכה� דווקא, הרי לא נמסרו לאהר� ובניו אלא ענייני מקדש 
  ". שייכי� למקדששייכי� למקדששייכי� למקדששייכי� למקדש

 �אנחנו הרי בספר תורת כהני�, ופרשת נגעי� מחוברת, ומה שמחבר אותה אלינו זו הידיעה שהכה
  . הוא יכול אפילו לא להבי�, ובכל זאת הוא קובע את הכל. הוא זה שקובע את הכל

  תפקידו של האדם להעלות את העולם:  –"המעלה אתכם"   .ד

דברי רבי שמלאי מדברי� על הבריאה, ולא נראה שה� עוני� בכלל לתורת  –מושג בו פתחנו 
בגלל פחיתותו.  –בהמה חיה ועו#. אני אתמקד בסיבה שרואה בהופעת האד� אחרי הבהמות 

(היתוש) . בד"כ ההבנה היא שא� האד� נופל בחטא, אז הקב"ה מזכיר לו. אבל זה לא מה שכתוב. 
  תו עליו". כתוב "א� תזוח דע

נחיתותו של האד� מהבהמה והעו# והיתוש, היא לא שזכה דעתו עליו. אלא היא בעצ� קיומו. 
לאד� יש את היכולת להגיע אל המקומות הכי נחותי�, מה שאי� לו לבהמה ולא לעו# ולא לשק& 

ולא ליתוש. בעצ� בריאתו של האד� נברא מושג שמבחינת עצמו כגול�, א� אתה האד� לא 
זה, (ג� ע"י אי עשייה) הוא מטמא את העול� לאי� ערו�. א� האד� לא עושה דבר טוב,  יעלה את

  הוא מטמא את העול�.  " ואפילו לא עושה דבר רע  

שו� שר& לא יכול להזיק לעול� כמו אד� שלא עוסק בלהעלות את העול�. הביטוי "המעלה 
  אתכ�" מופיע דווקא כא� בסיו� השקצי� והרמשי�. מדוע? 

זה ירידה לצור�  –ממצרי� זה בעצ� כל מטרת הבריאה. כל מה שהאד� נברא בעול�  להעלות
 �עליה. הנשמה הזו היא חלק מאלוקות. היא יורדת מכסא הכבוד, וכשהיא יורדת למטה היא עדיי

  לא מבינה מה היא הולכת לעשות. 

כדי להעלות העול� הוא מעלית. כשאני רוצה להעלות את העול�, אני צרי� לחפור עמוק באדמה 
של היסודות מש� אנחנו  –מש�. א� הגובה הוא אינסופי, כ� העומק, והצמצומי� והנחיתות 

  צריכי� להתחיל להעלות מש� את הכל ה� אינסופיי�. 
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תורת בהמה חיה ועו# לא הוצמדה לנגעי� ולא לנידה, אלא לעצ� הלידה. הקושי הראשו� הוא מה 
הפ� מטומאה, זה הלידה!  זאת הפרשה שעוסקת ללידה ולטומאה? הרי א� יש הפ� ממוות, 

  בטומאה, ושמה הוא 'תזריע'. אגב, מילה מיותרת בפסוק, מה היה רע ב"אישה כי תלד זכר"? 

  שאפילו א� ילדה נפל, וכו', ג� אז היא נטמאת. –רש"י לומד מזה 

אל כשאני רוצה ללמד כל דבר, אז אני לא מתחיל מ� הקשה, אלא מ� הקל וממנו אני ממשי� 
אל האד�. האד� הוא הקשה,  "הכבד. לכ� מתחילי� מתורת בהמה חיה ועו#, ומגיעי� אל הקשה

העלאה. עבודה זו הוטלה על האד� מרגע שהוא נולד. ולכ�  –כי כל עבודתו היא עבודת הבירורי� 
  א� הוא זכר הוא ג� צרי� לסמ� זאת ביו� השמיני. 

� זה הציווי על האבא, אבל א� האבא לא מל, כבר מופיעה עניי� מילה, אבל ש –בפרשת ל� ל� 
  מניי� שהאד� חייב למול את עצמו? מהפסוקי� אצלנו. 

אז לאר& יש עלייה כשיהודי עולה אליה. האר&  –הרב חרל"פ היה אומר שכשיהודי עולה עלייה 
  עולה, כי היהודי הזה יעלה אותה למעלה. 

המקו� הנמו� בה אני נמצא בו. בשמיי�  התורה עולה. כי היא מגיעה מ�  "כשיהודי עולה לתורה
  היא כבר עלתה, אבל היא ירדה לכא� כדי לעלות. 

רש"י לא שאל מדוע מתחילי� ביולדת, כי הוא כבר ענה. כשהוא הביא את רבי שמלאי הוא רוצה 
שנלמד זאת. רש"י עונה לשתי השאלות שלנו. הוא לא פתח בשאלה, אבל דברי רבי שמלאי עוני� 

רבי שמלאי אומר שיצירתו של האד� מתבררת כל החיי�, וכל רגע שהאד� עובר לכל השאלות. 
זה חלק מ� התהלי� של תפקידו של האד� בעול� הזה. כל ירידה כזו היא לצור� עליה. וכיו� ש"אני 

  וזו דווקא כא� , כי כא� עושי� את ההבדלה בי� האד� לחיה. ה' המעלה אתכ� מאר& מצרי�" , 

  לים": "שירה חדשה שבחו גאו  .ה

יש שינוי בי� נוסח אשכנז לספרד. "שירה חדשה שבחו   "בתפילה, לפני תפילת שמונה עשרה
  ה' ימלו� לעול� ועד". מכא�:  –גאולי� לשמ� הגדול על שפת הי� יחד כול� הודו והמליכו ואמרו 

  הספרדי� : ונאמר גואלנו ה' קדוש שמו צבאות ישראל

ופדה כנאומ� יהודה וישראל, גואלנו ה' צבאות שמו  האשנכזי�: צור ישראל קומה בעזרת ישראל
  קדוש ישראל ברו� ...  

מדוע מוסיפי� פניה לקב"ה על הגאולה? הרי משמע ישראל  "מדוע מכניסי� כא� "צור ישראל"  
  מדברי� על היציאה ממצרי�? הרי בתפילה מבקשי� "את צמח דוד עבד�", אז מדוע להקדי�? 

 3000פירוש "שירה חדשה" ? הרי זו שירה עתיקה מאד, והיא בת  מה–כדי לענות צריכי� לשאול 
  שנה וכמה מאות שני�, אז מה חדש בה?

  יש תשובה שאומרת שזה בכל יו�, א� מדוע לקרא לשירה זו דווקא כא� שירה חדשה? 

הנצי"ב מוולז'י� וג� החת� סופר, אומר על הפסוק בשירת הי� (בהרחב דבר) הוא מביא את דברי 
  ילתא דרבי יוסי הגלילי: חז"ל במכ

אלמלא היו ישראל אומרים ה' מלך עולם ועד לא הייתה כל אומה ולשון שולטת בהם, 

  אלא שנזרה בהם רוח הקודש, ואמרו ה' ימלוך לעולם ועד. 

כשעמדו ישראל על הי�, כל אד� שהיה נמצא ש� חושב שהוא במדרגה הכי עליונה ולכ� הוא היה 
אומר ה' מל� עול� ועד, אבל ע� ישראל אומר שזה רק תחילת הדר� כדי להגיע ל"ה' ימלו� לעול� 

ועד", ובזה אומר הנצי"ב שה� השאירו לנו כל יו� לשיר שירה חדשה, כי הוא עדיי� לא הגיע 
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 –ל� עול� ועד. ולכ� ואמר הנציב שאשכנז מוסיפי� צור ישראל, כי כא� יש שירה חדשה להיות מ
  ולפדות את מה שהתחילו ע� ישראל בקריעת י� סו#.  "לפדות את ישראל  

ה' ימלו� לעול� ועד, מתרג� אונקלוס: ה' מלוכתיה קא� לעל� ולעולמי עלמיה. והרי קשה הוא 
השירה החדשה. כי מלכותו של ה' קיימת כל הזמ�, ואנחנו  מתרג� הווה, והרי זה עתיד? אלא זה

  ממליכי� אותו עוד ועוד. 

אני יכול להביא לימות  "להביא לימות המשיח". כל יו� , כל יו� בו קמתי בבוקר –"כל ימי חיי� 
  המשיח. אני מעלה עוד ועוד את העול�. א� לשניה אחת אני אעצור , הכול פול. 

שברור שמגיעי� אליו אבל צרי� לעבוד   "ב הירש  מסביר שועד זה יעד ה' ימלו� לעול� ועד, הר
  כדי להגיע אליו. 

  כל עבודת האד� מתחילה מ� הלידה. וא� האד� יזכור זאת תמיד, אז הוא בוודאי יגיע אל היעד. 

 ?�  ולמה תורת האד� מתחילה מאשה? ולמה דווקא בכה

הדבר. נגעי� בוודאי שייכי� למקדש, ורק  הרב קוק במידות הראי"ה, והרבי בשיחה מסבירי� את
בפרשת נגעי� יש די� שברגע שאתה הגדרת נגע, הדי� הוא שמבודדי� את הנגוע "בדד ישב מחו& 

  למחנה מושבו". 

בפרשת שופטי� נאמר שא� יש לאד� שאלות הוא צרי� לפנות לכהני� "כי ב� בחר ה' לשרתו 
מדוע מופיע כא� עניי�  –שואלי� המפרשי�  ולבר� בש� ה' ועל פיה� יהיה כל ריב וכל נגע".

לבר� בש� ה' יכולי� כהני� רק א� ה� יודעי� לעשות זאת  –הברכה? הרבי בשיחה מסביר 
באהבה, עניינו של הכה� בעול�, וזה טבוע אצלו מלידה, זה עניי� האהבה. "תומי� ואורי� לאיש 

 �הוא אומר ללמוד את סוד  –" חסיד�". הכהונה היא חסד. הלל אומר "הוי מתלמידיו של אהר
 .�  הכהונה של אהר

לבודד אד� מכלל ישראל אי� רשות ג� לגדול דור, אלא את זה יכול לעשות רק מי שכל כולו 
ומהותו ה� חסד.  על פיה� יהיה כל ריב וכל נגע, רק כי ב� בחר ה' לבר�. רק מי שהקב"ה בחר בו 

� יבודד את האד� ויסגיר אותנו מחו& כי זה בטבע שלו להיות חסיד, אז הוא זה שג –לבר� 
  למחנה. 

  

  

  

 


