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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 לסעודה ראשונה – חיים פצי ח

 תורת טהרת המצורע

שבו נפתחה גם דומה לזה פרשת המצורע פותחת בביטוי 

  –הפרשה הקודמת 

ר ה-ֶאל 'ה ַוְיַדב ֵּ ֵּאמֹר מֹש ֶ ְהֶיה זֹאת .ל  ֹוַרת ת ִּ צָֹרע ת  יֹום, ַהמ ְ  1ָטֳהָרתוֹ  ב ְ

' אנו פוגשים פעמים רבות בספר ויקרא, -את הביטוי 'תורת ה

'תורת העולה' ו'תורת  –עוד מתחילתו בנושאי הקרבנות 

האשם', 'תורת החטאת' ו'תורת השלמים'. כך גם ב'תורת 

היולדת' בה פתחנו את פרשת תזריע ובה פתחנו את כל תורות 

וטהרת האדם. אך הפתיחה שלנו היא חריגה בדבר טומאת 

 אחד, שהוא מדהים.

בפסוקי המצורע והצרעת  מש פעמיםחלא פחות מ"ל מנו חז

, בפתיחת זאת תהיה תורת המצורע''את הביטוי 'תורת': 

בסופה של קריאת  'זאת תורת אשר בו נגע צרעת'פרשתנו. 

'זאת  .3בסופה של פרשת תזריע 'זאת תורת נגע צרעת'. 2שלישי

, ובסיומה של 4לאחר צרעת הבתים התורה לכל נגע הצרעת'

. הספירה הזו 5'זאת תורת הצרעת' –פרשת הנגעים כולה 

 שה מופלאה:הביאה את חז"ל לדרוש דר

אמר ר' יהושע בן לוי: חמש תורות כתובות במצורע... ללמדך שכל 

האומר לשון הרע עובר על חמישה חומשי תורה, לפיכך משה מזהיר 

 6את ישראל: 'זאת תהיה תורת המצורע'

ודעים איזו תורה קשה. אתם יודעים, לפעמים נדמה שכולם מ

וכולם מכירים ביטויים כל כך  חמורהוא דבר שלשון הרע לכך 

קשים לגביו, ביטויים שחלקם שגורים על שפתותינו, אך 

התחושה היא לפעמים שאין הידיעה הזו ואין האמירות הללו 

אלא מס שפתיים גרידא. כן, אנחנו יודעים שלשון הרע שקול 

גילוי עריות, שפיכות דמים  –נגד שלוש העבירות החמורות 

ו יודעים, אז מה? ישנה אפילו דעה . בטח שאנחנ7ועבודה זרה

  –נוספת במדרש 

  8.דמים שפיכתמ הרע לשון קשה

                                                           
 ב' –ויקרא י"ד א'  1
 ל"ב שם שם 2
 שם י"ג נ"ט 3
 שם י"ד נ"ד 4
 שם שם נ"ז 5

על שלוש העבירות נחרב בית ראשון שבנה זה הרי דבר פלאי, 

שלמה, ולשון הרע חמור מהן?! הכל ידוע, ובכל זאת קשה כל 

כך לביצוע. קריאותיה הראשונות של פרשתנו, מראשון ועד 

ציא רע' אך שלישי עוסקות בתורת המצורע, בתורתו של ה'מו

בעיקר בתורת טהרתו ובתקוותו לתיקון. תורת טהרתו של 

המצורע היא גם תורת טהרתנו שלנו מהוצאות הרע שלנו, 

ולמידתה פותחת לנו סיכוי לתיקון אמיתי ולטיהור הלשון 

 והדיבור. 

 

 להיות ראויים להיגאל

השנה, כשפרשיות המצורע סמוכות לחג הפסח, קשורים 

 עוד יותר. הדברים אלינו אפילו 

כשנסב, איש איש וחבורתו ומשפחתו לליל הסדר השנה, כדאי 

שנזכור היטב את ההקדמה ליציאת מצרים, את מה שלא כתוב 

בהגדה אך ידוע לכולנו. משה רבנו מקבל רק בגיל שמונים את 

השליחות ההיסטורית בסנה במדבר ומגיע למצרים להוציא 

מתעכבת? הרי אותנו משם. מדוע כל כך הרבה זמן השליחות 

משה גדל במצרים, הוא יכול היה לקבל את השליחות כבר 

שם, בנערותו, כאשר הוא יוצא אל אחיו ורואה בסבלותם 

ומגלה כבר שם תכונות של מנהיגות גדולה! אך משהו מעכב. 

ביום השני, כאשר הוא יוצא אל אחיו, הוא רואה איש עברי 

??'. המכה מכה איש עברי מאחיו ואומר לרשע 'למה תכה רעך

  –עונה לו תשובה פשוטה 

י נִּ ה ַהְלָהְרגֵּ ָ ר ַאת   9?ֹאמֵּ

  –משה רבנו נבהל מיד 

יָרא ה ַוי ִּ ֶ ן ַוי ֹאַמר מֹש  ָבר נֹוַדע ָאכֵּ   ַהד ָ

ממה הוא כל כך נבהל?? מה מפחיד כל כך את משה רבנו?? 

 רש"י עונה לנו כל כך קשה:

 ויקרא רבה פרשה ט"ז 6
 :ו"טערכין  7
  מצורע סימן ב'תנחומא  8
 שמות ב' י"ד 9

 תשע"ורע וצמלחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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דאג לו על שראה בישראל רשעים דילטורין, אמר 'מעתה, שמא אינם 

 10 ראויים להיגאל...??'

אז אי אפשר לגאול. אז נחכה עד גיל שמונים, עוד אלפי 

ועשרות אלפי תינוקות ויהודים ייהרגו, רק כי עוד יש בתוכנו 

 ההלשון הרעש בתוך תוכו תנו יודעל אחד מאכלשון הרע. 

  –איתה עולם ובכל זאת כל כך קשה להתמודד את ה תהורס

 11באבק לשון הרע וכולםרובן בעריות, מיעוטן בגזל 

נאמין שזה בר טהרה  –ננסה ללמוד כיצד מטהרים ולפני הכל 

 ואפשרי לתיקון.

 

 שלוש העבירות ולשון הרע

הכל והטהרה  לשון הרע מזהם הנדרשת היא כפשוטה. טהרהה

מנקה. הוא מזהם את המספר, הוא מזהם את החברה, הוא 

ילוי עריות, ל אומרים שהוא קשה מג". כשחזמזהם את האוויר

איזה ביטוי  ומעבודה זרה זה נשמע לנו כמומשפיכות דמים 

נורא באמת זה  ,אוישאנחנו מפטירים בטח 'סופרלטיבי כזה, 

 אמיתי ל ראו דמיון"חזנראה ש אבל לא להגזים'... אבל קשה,

 ובין לשון הרע.ו להעבירות הל ןבי

 אתם יודעים מה המשותף לשלוש העבירות החמורות הללו?

נו רצון לחיבור, למגע, יש –הן כולן נובעות משורש אחד 

שבשלב  עדאיך להגיע אליה, לתקשורת אמתית שאינני יודע 

הצד  של י מתגבר ואני לא מתחשב בקיומולשמסוים האגו 

שמולי, אני חוטא בעבירות הללו והופך למנוול שאין השני 

כדוגמתו. כך בגילוי העריות. כך גם שפיכות דמים הנובעת 

עבודה בין אדם לחברו. מאין תקשורת או מתקשורת מזויפת 

מחפש דרך לגעת באמת  יאותו דבר, אנ זה בדיוק זרה

 .יש, אני זקוק לעגל, אני צריך משהו מוחשי כאן ועכשיוולהרג

כי גם הוא נובע  מכולם? לשון הרע קשה מדועיודעים  אתם

להתקשר, ניסיון ם צעללכת רכיל זה ב בעצם מאותה מגמה.

כי  ומדוע הוא הכי קשה? הכל על כולם. להיות קשור, לדעת

כך גם  רח, הוא בהלם.ובדרך כלל ב צח הואר צחואחרי שר

מה  זוכרים מה קרה לאמנון אחרי חלילה. ,תאחרי גילוי עריו

 הוא לא רוצה להמשיך הלאה בכלל. תמר?שהוא עושה ל

שמשה רבנו מנתץ את העגל אחרי  אותו דבר. עבודה זרה?

כים לרגע שבו שלנו, אנחנו מזועזעים ממה שעשינו ומח

 נתפקח. 

דור שלג. בלשון הרע זה לא הולך ככה. לשון הרע הוא כמו כ

 הרצון לקשר שלא יודע לעשות את זה נכון יוצר תקשורת,

אין סוף אנשים מנוגדים, והאוויר מזדהם  תשלאט לאט מייצר

כדור הזה נדמה את האתה מתקשר על חשבון מישהו ו כי

                                                           
 י שם"רש 10
 בבא בתרא קסה. 11

בחרב שעדיין בידו של שכבר אי אפשר לתקן. אם הריגה היא 

  –ההורג וניתן להוציאה מיד, הרי שלשון הרע היא כמו חץ 

ץ ֹוָנם שוחט חֵּ ְרָמה, ְלש  ר מִּ ב ֵּ  12 דִּ

אני לא יודע ו שלימים פרק עולמותממשיך ל החץ הזה שיריתי

 מזה בכלל...

 

 חמש אצבעות –חמישה חומשי תורה 

. בכל הפרשות של המצורע עכשיו תשמעו את העומק של הכל

את המילה צרעת בשם 'סגירא', 'סגירותא'. אונקלוס מתרגם 

מה רצה המצורע הזה, ה'מוציא רע' הזה?  –זו כל התורה כולה 

הציבור לדבר ולפטפט. ומה פתיחות, תקשורת חופשית, זכות 

וא באמת יצר? סגירותא. את הסגירות של הסגירות. הוא ה

 חות הולכת ומסתגרת.יצר חברה שלימה שבשם הפתי

האם זה לא קשור למילה 'תקשורת' של היום? מעולם, מעולם 

לא היו כל כך הרבה אנשים בודדים כמו בעולם התקשורת של 

היום. עולם שבו מזהירים אותי מכל דבר ומכל רעה חולה, אך 

לא מזהירים אותי אלף פעם מהתקשורת בעצמה. לפעמים 

שור, היא קושרת נדמה לי שהתקשורת היא גם מלשון לק

 אותך כל כך חזק עד שאתה לא יכול לצאת מזה.

עומק המדרש של חז"ל שהמדבר לשון הרע  ומהאתם יודעים 

לא על התורה  –עובר על חמישה חומשי תורה? שימו לב 

בעצמה, אלא על חמשת חומשיה. ההבדל בין המושג 'תורה' 

הוא כמו ההבדל בין היד לחמש  לחמישה חומשי תורה

. היד היא הבסיס, וחמש האצבעות הן מה שמאפשר האצבעות

לי ליצור ולבנות ולתפוס, אלו הכלים שאיתם אני יכול לגשת 

ולטהר את העולם ולהפוך אותו לעולם שבו האלוקות פועלת. 

היכולת ליצור י מאבד את נם של לשון הרע? אלומה קורה בעו

ישה חומשי תורה, כי כל מה אין לי בכלל טעם לחמכלים. 

איתם כבר יהיה נגוע בחיידקים טורפים. ה שעא שאני

 המציאות הזדהמה.

 

 בן עולם הבא

את  רגוההבדל בין ההחז"ל אומרים של. "יש ביטוי מדהים בחז

הוא שההורג הורג אחד בלבד ואילו בעל לשון הנפש לבעל  

שלושה. ומיהם השלושה? ישנן שתי גרסאות.  –לשון הרע 

  – יותר הגירסא המופיעה בגמרא היא המובנת

 13לשון הרע הורגת שלושה: למספרו, ומקבלו, ולאומרים עליו

 מעט שונה:אך גירסת הגאונים, 

 ירמיהו ט' ז' 12
 ערכין טז: 13
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 ואת המדבר את, הממציא את: השלושה כל את הורג הרע לשון"

  14 "השומע

מוזר מאד. את המסכן ביותר שכחו, לא? את זה שסיפרו 

. הוא 15עליו... תשמעו את דברי קדשו של הבעל שם טוב

מסביר שהפירוש של המילה 'הורגת' הוא לא לגבי העולם הזה. 

עולם הזה נשאר לו, ייתכן שהוא אפילו דווקא יצא מקודם 

יותר מהסיפור הזה. אבל את עולם הבא הוא איבד. לא רק את 

העולם הבא של אחרי מאה ועשרים, אלא את הכוח לחיות 

אלוקות  להיות בן עולם הבא ולחיותעולם הבא בעולם הזה. 

רצחו לו את , ייתכן שלשון הרעאת העליו  סיפרוזה שגם פה. 

ות שלקחו לו את כל פרנסתו ואת להי מאד העולם הזה. יכול

הם לא נגעו.  ו ואת כבודו. אבל את העולם הבא, שםתחמשפ

אדרבה, יתכן שהלשון הרעה סייעה בעדו להיות עוד יותר בן 

 עולם הבא בעולם הזה.

ותנת בידינו כלים לטהר את כל תורת טהרת המצורע נ

 ך אותו לטוב ולאלוקי יותר.מנו שלנו ולהפוהוצאות הרע בעול

  

                                                           
 ג חשוון "לי "יום-יום"בובא מ 15 רבינו גרשום שם עיין  14
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לסעודה שניה - טובה לשון טובהמיעה ש

 מטהר אוויר

בקריאת 'שני' של היום אנו ממשיכים לחיות עם ואת טהרת 

מה נשתנה?  –המצורע ומכל פסוק ומכל פינה עולה השאלה 

 ולם?עבומכל טומאות שכל טמאים מנשתנה מצורע זה מה 

 היקף הטומאה החריג, אופן הטהרה המשונה, מה נשתנה?

 השוני במשפט אחד, כל כך קשה:חז"ל הגדירו את 

 16מצורע חשוב כמת

, מחוץ למחנה שב'בדד ישחמור עד  לא רק בגלל שעונשו כל כך

המציאות שהוא יצר היא  כי', אלא עוד הרבה לפני זה, 17מושבו

 מדוע אני אומר. , כמעט כמו המוותכמעט כמעט לא הפיכה

גם למוות גם מהמוות יש תחייה, אז כנראה  אם י? כ'כמעט'

שבו אנו עסוקים יש תיקון, יש טהרה לטומאתו ויש תקווה 

 .לאחריתו

את כל פרשות תזריע ומצורע התחלנו בתורת היולדת והתורה 

לראות את הנולד  –הציבה בפנינו אתגר של חיים שלימים 

יות את המציאות. כעת האתגר הוא קשה וממנו לחיות ולח  

זקוקים לטהרה כיוון שבכל  מאיםהטעוד יותר, שהרי אם כל 

טומאה יש מעט מן המוות, איזשהו כוח חיים שנעצר והומת, 

הרי שהמצורע הוא המוות בעצמו וממילא טהרתו קשה עוד 

שכל  תיאמיכוי הרבה יותר. איך מטהרים? האם יש ס

שהזדהם באותו לשון הרע  המציאות הזו, שכל האוויר

האם יש סיכוי  כמו כדור שלג ללא מעצורים, שמתגלגל

שהאוויר יטוהר? יש 'מטהר אוויר' שניתן לקנות בשביל הדבר 

 הזה?

כגודל עומק החטא וחומרתו, כך עוצמת הטהרה היוצאת 

ממנו. ההתבוננות בשלבי הטהרה המדויקים כל כך תיתן 

בידינו כלים של ממש, 'מטהרי אוויר' לשימוש ביתי וחברתי 

 נגד כל זיהום שחלילה יהיה.

 

 ודת ידטהרה בעב

תיאור החלק הראשון של בתחילת הפרשה עסקה התורה ב

  –הטהרה, המתרחש עוד מחוץ למחנה 

ן, ְוָיָצא ֹהֵּ חו ץ-ֶאל, ַהכ  ֲחֶנה, מִּ ַ ן, ְוָרָאה; ַלמ  ֹהֵּ ה, ַהכ  נ ֵּ א ְוהִּ ָ ְרפ  -ֶנַגע נִּ

ַרַעת ן, ַהצ ָ רו עַ -מִּ ה .ַהצ ָ ו ָ ן, ְוצִּ ֹהֵּ ר ְוָלַקח, ַהכ  הֵּ ַ ט  י ַלמ ִּ ֵּ ת  ים-ש ְ רִּ ֳ פ  , ַחי ֹות צִּ

ץ; ְטֹהרֹות י, ֶאֶרז ְועֵּ נִּ זֹב תֹוַלַעת ו ש ְ  18 ְואֵּ

                                                           
 מדרש תנחומא פרשת צו סימן י"ג 16
 ויקרא י"ג מ"ו 17
 ד' –שם י"ד ג'  18
 שם שם י"ג 19

, כאשר המצורע כבר באבשלב ה עוסקת התורה 'שניבקריאת '

חוזר אל המחנה, יושב שבעה ימים מחוץ לפתח אהלו וביום 

  –השמיני מתבצעת הטהרה הסופית 

ַחט ֶבש  -ֶאת ְוש ָ ֶ ְמקֹום, ַהכ  ר ב ִּ ֶ ַחט ֲאש  ש ְ את-ֶאת יִּ ָ --ָהעָֹלה-ְוֶאת ַהַחט 

ְמקֹום ֶֹדש   ב ִּ  19 ַהק 

ומזים את הדם שלו לפני  כבש,לוקחים  –עד כאן מוכר ורגיל 

. אך אצל המצורע נעשה דבר נוסף בדם, שהוא ייחודי אך 20ה'

  – וורק ל

ן ְוָלַקח ֹהֵּ ם, ַהכ  ד ַ ם מִּ ן ְוָנַתן, ָהָאש ָ ֹהֵּ נו ךְ -ַעל, ַהכ  ר ֹאֶזן ת ְ הֵּ ַ ט  ית ַהמ ִּ ; ַהְיָמנִּ

ֶֹהן-ְוַעל ית ָידוֹ  ב  ֶֹהן-ְוַעל, ַהְיָמנִּ ית ַרְגלוֹ  ב   21 ַהְיָמנִּ

, את שתי הפעולות עושים שני כהנים שונים. בעוד ל"על פי חז

שהזריקה הרגילה נעשית מתוך כלי, כפי שתמיד נזרק דם 

הכהן לוקח דם   ..במקדש, הזריקה השניה היא 'עבודת יד'.

. מה פשר השינוי יובהונותהמצורע ועל  תנוךבידו ומזה על 

הזה? ומה היסוד שלו בטהרת המצורע ובטהרת הוצאת הרע 

 בעולם?

 

 הברית של הר סיני

של התורה הוא... היא...  רתאתם יודעים, הפרשן הטוב ביו

התורה בעצמה. פעמים רבות, כאשר ישנה חריגה בלתי 

דומה יפרש טוב מוסברת, חיפוש בתורה עצמה של משהו 

לפני החיפוש, עוד מכל פירוש את השינוי שקראנו. אך  יותר

שאלה קטנה נוספת. אם המצורע הוא 'מוציא רע' כפי שראינו, 

, הפה המדבר. מדועאיזה איבר אחראי על החטא? לכאורה 

של המצורע? מה היא  אוזןהנזרק הדם דווקא על  אפוא,

 עשתה?

דמיון לזריקה כזאת, לא בטמאים  אם נחפש טוב נמצא

המוכרים לנו אלא דווקא באחד מסיפורי הטהרה העולמיים, 

המופלאים ביורת בהיסטוריה, סיפור טהרה שלעיתים נשכח 

 בתוך כל האירועים שהוא מוקף בהם.

עומד  כאשר עם שלםלפני מתן תורה, במעמד הר סיני, קצת 

משמים ולראות קולות ולפידים, משה רבנו בונה  לקבל תורה

מזבח תחת ההר ו'שנים עשר מצבה', כמספר שבטי ישראל 

ועל המזבח הזה מעלים העם כולו פרים ועולות, שלמים 

. זה עוד הרבה לפני המזבח שבמשכן. ואז משה לה' וזבחים

 פעולה מדהימה:רבנו עושה 

ח ק ַ ה ַוי ִּ ֶ י מֹש  ם ֲחצִּ ם, ַהד ָ ש ֶ ֹנת ַוי ָ ַאג ָ י; ב ָ ם ַוֲחצִּ חַ -ַעל ָזַרק, ַהד ָ ְזב ֵּ  22 ַהמ ִּ

 רש"י שם 20
 ויקרא י"ד י"ד 21
 שמות כ"ד ו' והלאה 22
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המצורע אני מכיר מצב שבו לוקחים חצי דם  רורק בסיפ

ומה עושה משה עם  לשימוש אחר... דםשימוש אחד וחצי ל

 הדמים הללו?

ח ק ַ ה ַוי ִּ ֶ ם-ֶאת מֹש  ְזרֹק, ַהד ָ ה, ַוי ֹאֶמר; ָהָעם-ַעל ַוי ִּ נ ֵּ ית-ַדם הִּ רִּ  ַהב ְ

וך הזריקות הללו, מגיע משה והעם כולו אל הברית הגדולה מת

יחידות שבהן בין שתי הפעמים ההאם יש קשר ביותר. 

 ?מתוארות התופעות הללו

 

 בעיות אזניים

ו לצאת הר סיני? סיימנב הברית עמדמבים מה היה דעתם יוא

ממ"ט שערי טומאה של מצרים, ספרנו יום ועוד יום, שבוע 

ועוד שבוע. שם, במצרים, כשהיינו כמעט מתים גמורים בא 

 –הקב"ה וראה אותנו 

ךְ  ָוֶאֱעֹבר ךְ  ָעַליִּ ֹוֶסֶסת, ָוֶאְראֵּ ְתב  ךְ  מִּ ָדָמיִּ ךְ  ָלךְ  ָוֹאַמר; ב ְ ָדַמיִּ י ב ְ  ָוֹאַמר, ֲחיִּ

ךְ  ָלךְ  ָדַמיִּ י ב ְ  23 ֲחיִּ

מצווה אותנו לשים דמים בבתינו פנימה כדי לצאת הוא 

 ממצרים. ומה השלב הבא?

ךְ  ךְ ָעַליִּ  ָוֶאֱעֹבר ה, ָוֶאְראֵּ נ ֵּ ךְ  ְוהִּ ֵּ ת  ת עִּ ים עֵּ ֹדִּ   ד 

  –הנה, את מוכנה 

ית ָוָאבֹוא ְברִּ י-לוקים-' אד ְנֻאם, ֹאָתךְ  בִּ ְהיִּ י ַות ִּ   לִּ

את הדם וחוצה אותו לשניים. לוקח  משה רבנוהנה הברית. 

רק הכהן וזהראשון הוא מזה על המזבח, כמו החצי ש חציאת ה

לפני ה' אצלנו, במצורע. את החצי השני זורק משה על העם, 

וכשהעם עובר בברית  הזאת הוא אומר פה אחד 'נעשה 

באוזנינו.  –בידיים וברגליים שלנו. ונשמע  –ונשמע'. נעשה 

על  –את החצי השני לוקח הכהן וזורק על המצורע אצלנו, 

ביטוי לשיא המהווים  –דו הימנית ועל בהן רגלו הימנית בהן י

  ביטוי השמיעה. –העשייה, ועל תנוך האוזן 

ה איברים באדם בדווקא? יש הר אוזןה על ם למהיעודאתם י

. העין נפתחת ונעצמת ועצימהה מנגנון של פתיח שיש בהם

כמה כוח צריך  פתח ונסגר. אבל האוזן?נ –גם הפה  מאליה, כך

שומעת את כל הרעש שבעולם .. האוזן הזאת אותה. כדי לסגור

ואת קרום הלב ואת קרום  עור התוףחודר את קרום והוא 

ע כבר לפני אלפי שנים קראה ודמדע מבין מהיום ה ...הנשמה

התורה לאיבר הזה 'אוזן', כיוון שהוא אחראי על האיזון, על 

 –שיווי המשקל. אך לא רק על האיזון הפיזי היא אחראית 

 צמו.עניים נמצאת היכולת של האדם לאזן את נפשו ואת באוז

עודף קבלת לשון הרע, הופך את יכולת האיזון לכמעט, כמעט, 

הגדול: אין בלתי  החידושכאן שוב כמעט, בלתי אפשרית. ו

 אפשר לטהר. פשרי.א

 

 'יום הולדת אותך'

ר סיני? מה שהולך להיות אצל מד העים מה היה במעדאתם יו

', כדברי ךתביום הולדת או'ינוק שנולד. תכ שםע. היינו רהמצו

שם נכרתה הברית הנביא יחזקאל בנבואת 'בדמייך חיי'. 

יורד על הר סיני, 'יוצא מהמיצרים' שלו ושקבעה שה' 

אלה מ, גם שלנו ימיםלצאת מכל המצריאנחנו יכולים שו

ועוד דבר נכרת ולעלות למעלה.  ,שאנחנו יצרנו במו ידינו

אי לכל זה הוא הכח להפנים את אחדותו שהתנ -בברית הזאת 

כאיש  –' ויחן שם ישראל נגד ההרשל העם. הכל מתחיל מ'

 .אחד, בלב אחד

ים עשר שבטי נשרק אז אפשר לקחת שנים עשר מצבה ל

רק אז  באמת שכולם באים באותה הברית.להבין וישראל 

כלומר  –ם את הקולות' רואילמציאות שבה 'אפשר להגיע 

כיצד? ה שיכולה להיות בשמיעה. רוי טהלהגיע למדרגה הכ

 יונתן בן עוזיאל מתרגם לא ייאמן:

 24וכל עמא חמיין ית קלייא היך הוו מתהפכין בשמעהון דכל חד וחד

ה שאין בה טיפה אחת של רוע. כל העם עגוועלד. זו שמי

רואים איך הקול שיוצא מלמעלה מתהפך ומגיע לאזנו של כל 

רגתו שלו. כולם רואים את אחד ואחד כפי מה שהוא, וכפי מד

הקולות הללו, ובכלל לא מפריע לי שאתה שומע מה שאינני 

שומע או להיפך. אינני צריך לדרוס אף אחד כדי להתקדם. 

 השמיעה טהורה, והלשון טובה.

רת כל מי שיודע וביום טהרתו. זאת תתורת המצורע  תזא

יזון ואת הנשמה שאבק לשון הרע חוסם לו את הא 'דוגרי'

והוא רוצה להיטהר ומתוך כך לטהר את אוויר העולם כולו 

 איתו.
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