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הרב מרדכי אלון
נערך משמיעה ע"י תלמידים

 מה ענין 'תזריע' ללידה? - לסעודה ראשונה

 פרשת 'תזריע' ו-'מצורע' תשע"ז



1אִּׁשָה֙ ּכִ֣י תַזְִר֔יעַ  וְיָֽלְָ֖דה... 

 , 2כמה נפלא לעסוק ביום הזה, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

בפרשה שכל עניינה הוא הלידה. דווקא ביום הזה אנו זוכרים כי 
כל עולמנו בעצם הוא להמשיך וללדת וללדת. האם שמנו לב 
שהפעולה היחידה שמוזכרת בתורה שנעשתה על ידי יהודים 
בתוך כל שנות השעבוד במצרים היא הלידה? המיילדות והלידות 

הללו של  -  
3ּפָרּ֧ו וַֽיִּשְְׁרצּ֛ו וַיְִּרּבּ֥ו וַיַּֽעַצְמּ֖ו ּבִמְאֹ֣ד מְאֹ֑ד... 

זהו הדבר היחיד המפורש במקרא, כל השאר זה מדרשים. בכלל, 
כל יציאת מצרים משולה בנביא ללידה -  

4וָאֹ֤מַר לְָ֙ ּבְָדמַ֣יְִ חֲיִ֔י וָאֹ֥מַר לְָ֖ ּבְָדמַ֥יְִ חֲיִֽי. 

מה הקשר בין 'תזריע' לטומאת לידה?
זוהי גם ההקדמה לשאלה הגדולה שפותחת את הפרשה שלנו, 
שאלה שצועקת מהפסוקים אך לעיתים אנו לא מתעכבים לשאול 
אותה - שם הפרשה, כפי שהזכרנו לא אחת, מבטא תוכן כללי, 
רעיון, ואילו המילה 'תזריע' לא רק שנראית כלא חשובה מהותית 
להלכות ולתכנים שמופיעים ברוב הפרשה, אלא שהיא תמוהה 
מאוד ולא מובנת. הרי הנושא בו מדובר פה הוא טומאת לידה 
ואילו המילה 'תזריע' מתארת את אופן ההתעברות, כפי שחז"ל 

מתארים לנו -  
אמר רבי יצחק אמר רבי אמי אשה מזרעת תחילה 
יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה שנאמר 

5(ויקרא יג, כט) אשה כי תזריע וילדה זכר. 

כלומר, מה קשורה ההזרעה ללידה עצמה? הרי הפרשה עוסקת 
בטומאה בת שבוע או שבועיים הנגרמת מהלידה, תשעה חודשים 
לאחר ה-'תזריע'! - אך מסתבר שהמילה הזו, השם הזה, 'תזריע', 
הופך לשמה לא רק של הפרשה אלא של כל הקריאה הפותחת 

, ועלינו להעמיק בו ולהבינו.  6את תורת האדם

אשה כי תזריע - במצרים
ואם פתחנו בלידות מצרים - כולנו זוכרים שבזכות נשים צדקניות 
נגאלו אבותינו ממצרים, אבל האם אנחנו זוכרים שהמדרש הזה 

בכלל לא מדבר לגבי הלידות אלא לגבי ה-'אשה כי תזריע'? הנה 
לשון המדרש -  

דרש רב עוירא - בשכר נשים צדקניות שהיו באותו 
שהולכות  בשעה  ישראל ממצרים.  נגאלו  הדור 
לשאוב מים הקב"ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן 
ושואבות מחצה מים ומחצה דגים ובאות ושופתות 
דגים  של  ואחת  חמין  של  אחת  קדירות  שתי 
אותן  ומרחיצות  לשדה  בעליהן  אצל  ומוליכות 
וסכות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות 

7להן בין שפתים.

כלומר בשעה שאצל הגברים החשק להוליד נגמר בשל עבודת 
הפרך והעינוי שהם היו נתונים בו, היו הנשים - 

ומאכילות  ומשתה  מאכל  להם  ומוליכות  הולכות 
אותם ונוטלות המראות וכל אחת רואה עצמה עם 
נאה  אני  לומר  בדברים  ומשדלתו  במראה  בעלה 
תאוה  לידי  לבעליהן  מביאות  כך  ומתוך  ממך 
שם שנא' (שיר  ויולדות  ומתעברות  להם  ונזקקות 

8השירים ח') תחת התפוח עוררתיך. 

הן היו מעוררות אותנו, הגברים, לרצות להשתוקק אליהן, וכך 
נוצר העם, כך נוצרה יציאת מצרים וכך נוצחה מצרים בעולם. 

הנה לנו כי גם שם הנס הוא 'אשה כי תזריע'. 

קדושה וחשק
הפסוקים החותמים את פרשת שמיני, אלו הקודמים לפסוקי 'אשה 

כי תזריע' הם -  
9... וְהִֽתְַקּדִׁשְּתֶם֙ וִֽהְיִיתֶ֣ם ְקֹדׁשִ֔ים ּכִ֥י ָקדֹ֖וׁש אָ֑נִי... 

לא, אין הפסוקים הללו סותרים אלו את אלו, אין פה סתירה בין 
מסר הקדושה מול החשק האנושי, השתוקקות. דווקא פה נמצא 
הסוד של 'תורת האדם', בשונה מכל הטומאות וטהרות שעסקנו 

בהן עד עתה. איך אומר ר' שמלאי ? -  
א"ר שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה 
חיה ועוף במעשה בראשית כך תורתו נתפרשה אחר 

תורת בהמה חיה ועוף.

1 ויקרא, י"ב, ב'.

2 השיחה נאמרה ביום כ"ז ניסן תשע"ז, ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה  
  (נדחה).

3 שמות א', ז'.

4 יחזקאל ט"ז, ו'.

5 בבלי נדה, ל"א.

6 עי' רש"י, ויקרא, י"ב, ב'. - 'אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל  
   בהמה חיה ועוף במעשה בראשית כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה  

   חיה ועוף'.

7 בבלי, סוטה י"א:

8 רש"י, שמות ל"ח, ח'.

9 ויקרא, י"א, מ"ד.
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כל המפרשים שואלים - מה הטעם, מה ההיגיון שאדם נוצר בסוף 
בריאת העולם, אחרי כל היצורים? - והסיבה שניתנת שם היא 
כדי שהוא יכנס אל השבת, אל עולם מוכן, שהרי הוא נזר 

הבריאה. ובניסוח אחר אומרים חז"ל - 
ת"ר אדם נברא בערב שבת ומפני מה?... שאם תזוח 
10דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית. 

אבל מה זה קשור ל-'תורת האדם', כפי שאומר לנו ר' שמלאי? 
גם אם הבנתי את תיאור יצירתו המאוחר של האדם לתיאור 
יצירת היתוש מהסיבות הנ"ל - הרי בסופו של דבר, גם אם 
ברייתו התאחרה, הרי הוא חשוב מהחיה ומהעוף ולכן את תורתו 

היינו מצפים למצוא לפני תורתן! 

תזריע - יצירה חדשה
אתם יודעים, למרות שהאדם הוא נזר הבריאה, עדיין יש לו 
פחיתות מסוימת מול שאר הנבראים והיא שאין בעל חיים שעובר 
עבירה. בניגוד לאדם, בעל חיים אינו יכול להתאוות לדברים 
11האסורים. וכך מביא אדמו"ר הזקן בעל התניא - ההבדל בין 

האדם לבעלי החיים הוא שבעלי החיים מוְבנים מעצם ברייתם 
לקיים את רצון הבורא ולמענו הם נבראו. אדם לעומתם יכול 
להגיע לנקודות הכי גבוהות בבריאה, גבוה אפילו מן המלאכים, 
אבל מנגד הוא יכול גם להתאוות לדברים אסורים בתאווה בלתי 

נשלטת.  
כדי לתאר את שיא התאווה אנו משתמשים בביטוי 'תזריע', ביטוי 
שמופיע רק עוד פעם אחת בכל המקרא כולו, בבריאת העולם -  

מַזְִר֣יעַ  עֵ֚שֶׂב  ֶדּ֗שֶׁא  הָאֶָ֙רץ֙  תְַּֽדשֵׁ֤א  אֱֹלהִ֗ים  וַּיֹּאמֶר 
12זֶַ֔רע... 

אך שם מתאר הפסוק איך הזרע עצמו מקיים את המין של 
הזרעים. זהו תיאור של מציאות אוטומטית, כמעט אומרת התורה 

- 'זה כפוי עליך להתאוות ולהשתוקק באופן בלתי נשלט'. אך 
דווקא שם, בתאווה הזו, מגיע הכח הגדול ביותר בעולם, לא 
בלידה - הלידה היא אמנם תהליך מרגש אך אין בה יצירה, אין 
בה חידוש. העובר רק מתגלה עכשיו אבל היצירה כבר התרחשה 
ב-'תזריע', בהשתוקקות, בתאווה, בנקודה שיכולה להיות הכי 

נמוכה באדם אך דווקא ממנה מגיעים אל השותפות עם הקב"ה. 
היש מילה שתתאר טוב יותר ועמוק יותר את כוחו של האדם 
מלהיות 'מנוגַע'? אין חיה או בהמה שיש להן נגעים. רק האדם יש 
בו 'נגע צרעת' כי הוא מתאווה לדברים אסורים, לא הבהמה. אך 
רק האדם, מנגד, יכול להפך את התאווה הזו ואיתה לברוא עולם 
שלם, להיות שותף עם הקב"ה במעשה בראשית. זה דבר פלאי. 

זה החשק. 
היום, בכ"ז ניסן, צריך לדבר על החשק להוליד. על החשק 
שמַתֵעל את עצמו אל הקודש ויודע את נצחיותו ורוצה להגיע עם 

כל הכוחות והתאוות ל-'וילדה זכר'. 

להיות אלוקיים - בחשק להוליד
מעתה גם נבין מדוע בתחילת הפרשה מופיע הפסוק שנראה כלל 

לא קשור לענין -  
13ּובַּיֹ֖ום הַּׁשְמִינִ֑י יִּמֹ֖ול ּבְׂשַ֥ר עְָרלָתֹֽו. 

ודאי שדיני ברית מילה אינם קשורים לכאן, אבל זה בדיוק מה 
שרוצים ללמד אותך, תינוק מתוק שכמותך - איך לוקחים את כל 
החשקים וְמַתעלים אותם כדי שיהיו ראויים לצלם האלוקים 
שנבראנו בו, כדי שנוכל לצאת מכל השואות הכי קשות בעולם 

עם חשק להוליד, להתקדש ולהיות אלוקיים.  

10 סנהדרין ל"ח.

11 תניא, אגרת התשובה, פרק ו'.

12 בראשית א', י"א.

13 ויקרא, י"ב, ג'.

 ;3



 הקדמה לפרשת הנגעים - לסעודה שניה
הנושא המרכזי בפרשיות תזריע ומצורע הוא הנגעים, אך לפני 
שניכנס לפרטיהם, נקדים הקדמה ובה ראיה כוללת לעניין 

הנגעים. 

צרעת איננה מחלה!

ראשית יש להדגיש כי פרשת הנגעים איננה פרשה 'רפואית' 
במובן שאנחנו מכירים את המילה. הכהנים אינם עובדים 
ב'שירותי הבריאות וההיגיינה' של התורה והגזרות הללו אינן 
פתרונות למחלות מדבקות. מי שחושב כך - תפיסתו מעוותת ולא 
נכונה. אם זה אכן היה כך היינו צריכים למצוא בפסוקים הללו 
המלצות לתרופות שיש לקחת כדי להירפא מהמחלות המדוברות, 
טיפים לשמירה על הבריאות והסניטציה כדי למנוע הידבקות 

וכיו"ב. 

אף לא הרופא נקרא לטהר את הנגע - כך זה מוגדר, טהרה - אלא 
הכהן. ואם אין בנמצא כהן שבקיא בזה, או אם הכהן הינו ילד 
קטן - שום תלמיד חכם, גדול ככל שיהיה, לא יוכל לעזור פה, 

אלא רק הכהן הַפְספּוס הזה, הוא שצריך להכריז - 'טהור'. 

אז מה היא כן פרשת הנגעים? מה הרעיון הטמון מאחורי הנגעים 
והנתקים? 

אולי ננסה להסביר את זה בהסבר השאוב מתחום אחר לגמרי. 
כולנו מכירים את המושג הידוע 'תיפח רוחם של מחשבי קיצים', 

או במילים המדויקות של בחז"ל -  

   14תיפח עצמן של מחשבי קיצין.

ההסבר הפשטני והרווח למושג הוא שמי שמנסים לחשב את הקץ 
ולדעת מתי תבוא הגאולה - 'תיפח רוחו', מן קללה או עונש כזה. 
אבל נדמה לי שאם נעמיק קצת נמצא בזה הסבר הרבה יותר 

פשוט וראשוני שכל כך חשוב לחיים. 

שלב החישובים והתחזיות

כל בר דעת יודע מזמן, גם אם מדרגתו האמונית נמוכה ובסיסית, 
שאין האדם ממית ואין האדם מחיה. גם אם הוא עדיין לא מבין 
15פרק גדול באמונה, הרי הוא יודע שרק 'ה' ממית ומחיה'. אולי 

אפשר לומר שהיום אנשים כבר מבינים שגם עם כל היכולות 
הטכנולוגיות והקידמה של העידן המודרני - אין האדם יכול 

לעצור את הממית ואין הוא יכול להחיות. אבל מה שעדיין קשה 
לאדם, באשר הוא אדם, לקבל הוא השלב של החישובים. 
התחזיות. 'מה אתה אומר במצב הרפואי הזה? כמה סיכוי יש לו? 

כמה זמן נשאר לו? איך זה יהיה?' וכו'. 

זו תופעה מרתקת - גם האנשים האמוניים ביותר חשים שאם 
להם אין את המידע אז וודאי לאיזה בשר ודם אחר יש את 
היכולת לחשב ולדעת את הקץ. לפי זה, פירוש הביטוי 'תיפח 
עצמן של מחשבי קיצין' זה בכלל לא ענישה - אלא ככל שאתה 
נכנס לחישובים ואתה חושב שזו תהיה התחזית - אתה פשוט 
מאבד את הרוח, לעיתים אף את השפיות. אתה מאבד את הכוח 

שנותן לאדם את רוחו. זה לא עונש - זו תוצאה! 

'שהקב"ה חישב את הקץ'

בהגדה של פסח, לפני המילים 'והיא שעמדה לאבותינו ולנו', 
אמרנו -  

ּבָרּוְ ׁשֹומֵר הַבְטָחָתֹו לְיִשְָׂראֵל, ּבָרּוְ הּוא. שֶׁהַָקּדֹוׁש 
16ּבָרּוְ הּוא חִשַּׁב אֶת הֵַקּץ... 

כולם זוכרים שההבטחה היא 'גר תהיה זרעך' וכו', אבל אנחנו 
מפספסים את ההמשך - 'שהקב"ה חשב את הקץ'. זוהי ההבטחה 
של הקב"ה, שהוא ורק הוא מחשב את הקץ! 'תסמכו קצת על 
משרד רואי החשבון שלי, טוב? אני מחשב את הקץ, וכל 
החישובים שלך אינם רלוונטיים בדיוק כמו אי הרלוונטיות של 

היכולת שלך להחיות או להמית'. 

כמה הרפיה מחשבתית צריך האדם החושב שתהיה לו כדי להבין 
שאמנם יש לו את היכולת לחשוב כדי להועיל, כדי לעשות טוב, 
כדי להביא משיח - אבל אין לו שום יכולת לברוא יש מאין, אין 

לו יכולת לחשב את הקץ. אכן, קשה לנו לקבל את זה. 

חשבתי שאם את ההגדה של פסח היו מנסחים מחדש, והפעם 
ב-'ישראלית מודרנית', אולי במקום המילים 'ברוך שומר 
הבטחתו לישראל' ו-'שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו' היו 
, כך הקב"ה לכנסת  17כותבים - 'אני מבטיח לך ילדה שלי קטנה'

ישראל, 'שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, אבל אני מחשב 
את הקץ. את מוכנה לסמוך עלי ועל החישובים שלי?'. 

14 סנהדרין, צ"ז:

15 שמואל, א', ב', ו'.

16 הגדה של פסח.

17 מתוך שירו של חיים חפר - 'המלחמה האחרונה'.
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איתות מהקב"ה

איך זה קשור לפרשת הנגעים? 

, הוא בחילופי  18הנגע, כמו שלמדו רבותינו כבר בספר יצירה

אותיות הוא 'ענג', ו-'נתק'-'ניתוק' הוא 'תיקון' וגם -'תינוק' 
 . 19ו-'קינות'

הנגעים אינם 'תופעה סניטרית' אלא דרך שבה הקב"ה מבקש 
לפנות אלינו ולומר לנו - אל תתנו למעטפת לבלבל אתכם. אני 

מדבר אליכם, מאותת, רומז לכם'.  

ארבעה סוגי נגעים הם ועליהם אומרים חז"ל - 

הללו  מראות נגעים  מארבעה  אחד  בו  שיש  מי  כל 
20אינן אלא מזבח כפרה. 

יש רק אחד שיכול להתערב בנגעים הללו, הצינור שהקב"ה שם 
בעולם - הכהן. רק לו, כך קבע הקב"ה, אסור להיטמא למת. יש 
לו את הכוח לחיות ולחוות את האלוקות בלי חישובים, בלי 

סיבוכים, אלא מעצם היותו צינור לאלוקות.  

מתוך הנגע להגיע לעֹנג

אם באים עלי נגעים, אם אני חש שמתקרבים אלי נתקים - הרי 
שזהו איתות לדבר שאם אדע להתייחס דרכו אל עצמי, במקום 
אל השאלות התברואתיות והחישובים של הקיצים, דווקא ממנו 
אמצא את הענג הכי פנימי וממנו אשוב אל תינוקיותי, אל טהרתי, 
בזמן ההוא שלא חישבתי ולא חשבתי שאני יכול לחשב ולהגיע 

אל התיקון הגדול. 

שנזכה באמת לראות את הענג שמסתתר מאחורי הנגעים הקשים 
בעולם ואת התיקון שאותו אנו אמורים לעשות. 

18 פרק ב', ז'. שם נקרא הדבר – 'חוזר הגלגל פנים ואחור'.

19 עי' בהרחבה במאמרו של הרב 'אדם ממקום כפרתו נברא', כתלנו, ספר  

     היובל לישיבת הכתל, ירושלים, תשע"ז.

20 ברכות, ה':
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'שופט הנגעים' - לסעודה שלישית
נכון הוא שדיני נגעים הם מהחמורים שבדיני תורה ונכון הוא 
שהם גם אינם נוהגים כיום - דיני הטהרה מהנגעים, הכהן 
המסגיר, המחליט, המטמא או המטהר את הנגע - אך בואו נראה 
כיצד הבנה של הלכה אחת בנושא תראה לנו כי תורת החיים 
שלנו הינה נצחית והרלוונטיות שלה היא בכל דור ודור, בכל יום 

ויום. 
איסור מצפוני

כשמסיימת התורה את דיני הנגוע היא אומרת כך -  
יֵׁשֵ֔ב  ּבָָד֣ד  הּ֑וא  טָמֵ֣א  יִטְמָ֖א  ּבֹ֛ו  הַּנֶ֥גַע  אֲׁשֶ֨ר  יְמֵ֞י  ּכָל 

21מִחּ֥וץ לַּֽמַֽחֲנֶ֖ה מֹֽוׁשָבֹֽו. 

כלומר כאשר הנגע נמצא באדם הוא טמא. מזה לומדים שאם 
האדם מקצץ את הנגע, מוריד אותו, הרי שמדין תורה הוא טהור - 
22ואכן זו ההלכה. ובכל זאת, בואו נראה את ההלכה הנובעת  

מהפסוקים המופיעים בספר דברים - 
הִשָּׁ֧מֶר ּבְנֶֽגַע הַּצַָר֛עַת לִשְׁמֹ֥ר מְאֹ֖ד וְלַעֲׂשֹ֑ות ּכְכֹל֩ אֲשֶׁר 
תִּשְׁמְרּ֥ו  צִוִּיתִ֖ם  ּכַאֲשֶׁ֥ר  הַלְוִיִּ֛ם  הַּכֹהֲנִ֧ים  אֶתְכֶ֜ם  יֹורּ֨ו 
 ְ לַעֲׂשֹֽות. זָכֹ֕ור אֵ֧ת אֲשֶׁר עָשָׂ֛ה ה֥' אֱֹלהֶ֖יָ לְמְִריָ֑ם ּבֶַדֶּ֖ר

23ּבְצֵאתְכֶ֥ם מִּמִצְָרֽיִם.  

כולם זוכרים את ההיקש שעושים חז"ל בין הפסוק השני המדבר 
במרים לבין הפסוק הראשון המדבר בנגע צרעת, וממנו הם 
לומדים כי הצרעת באה על ענייני לשון הרע כפי שדיברה 
, אבל לפעמים אנחנו קצת שוכחים את המשמעות של  24מרים

הפסוק הראשון. מה הפירוש ההלכתי של 'השמר בנגע הצרעת'? 
זהו הרי איסור לאו מפורש שנמצא בתרי"ג המצוות, וכך מביא 

רש"י -  

25שלא תתלוש סימני טומאה ולא תקוץ את הבהרת. 

26אלא 'ככל אשר יורו אתכם' - אם להסגיר אם להחליט אם לטהר 

- 'תשמרו לעשות'. כלומר, מדין תורה אם קצצתי את הבהרת, את 
סימני הטומאה, אז אי אפשר לטמא אותי, אבל אני לא יכול 

לעשות את זה כי זו חובתי המצפונית. 
זה כל כך עמוק - אפשר טכנית לעקוף את כל פרשיות תזריע 
ומצורע, אין בעיה. אתה רואה סימן טומאה? פשוט תקוץ את זה 

ועל פי דין תורה אתה טהור - אבל אסור לך. למה? 
איתות מהקב"ה

כבר אמרנו בשיחה הקודמת שכל ענייני הנגעים אינם מחלות או 
תופעות המתארות בעיות היגייניות, אלא כשאדם רואה סימן 
טומאה על גופו הוא צריך להבין שכאילו אומר לו הקב"ה - 'רגע 

אחד יהודי יקר, אצבע אלקים נגעה בך, בעור, בבשר'. 
27הרב הירש זצ"ל מבאר נפלא בפרשה שלנו - שלש פעמים חוזר 

הביטוי 'אדם כי' במקרא. האחת היא אצלנו בפרשה -  
אֹ֣ו  סַּפַ֨חַת֙  אֹֽו  ׂשְאֵ֤ת  ּבְׂשָרֹו֙  בְעֹור  יִֽהְיֶ֤ה  ּכִי  אָָד֗ם 

28בַהֶֶ֔רת... 

פעם שניה היא בפתיחת ספר ויקרא -  
 ...' 29... אָָד֗ם ּכִֽי יְַקִר֥יב מִּכֶ֛ם ָקְרּבָ֖ן ל-הָ֑

והפעם השלישית היא בפרשת חקת -  
30זֹ֚את הַּתֹוָר֔ה אָָד֖ם ּכִּי יָמּ֣ות ּבְאֹ֑הֶל... 

והרעיון הוא עמוק - כשהאדם שבך נפגע, האדם הדומה לאלוקיו, 
אזי שולח לו הקב"ה איתותים שאינם מעידים על עבירה פלילית 

שניתן לשפוט עליה בדווקא, אלא על דבר אחר, עמוק יותר. 

21 ויקרא י"ג, מ"ו.

22 רמב"ם, הל' טומאת צרעת פרק י הלכה ה' - 'מי שנקצצה בהרתו כולה  

     שלא בכוונה, טהור. קצצה בכוונה - אם קצץ כל הבשר החי המקיף אותה  
     אפילו כחוט השערה - אין לו טהרה עולמית...'

23 דברים כ"ד, ח'-ט'.

24 מדרש רבה, דברים ו'.

25 רש"י, שם, ח'.

26 שם.

27 רש"ר הירש על התורה, ויקרא, קונטרס "הנגעים", בסוף פרק י"ג.

28 ויקרא י"ג, ב'.

29 שם, א', ב'.

30 במדבר י"ט, י"ד.
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שני דברים נפרדים הם 'ריב' ו-'נגע', והתורה מקישה ביניהם 
באומרה - 

אֱֹלהֶ֙יָ֙  יְהֹוָ֤ה  ּבָחַ֞ר  בָ֗ם  ּכִּי  לֵוִי֒  ּבְנֵ֣י  הַּכֹהֲנִים֮  וְנִּגְׁשּ֣ו 
ל  ל ִר֥יב וְכׇ לְשְָׁ֣רתֹ֔ו ּולְבֵָרְ֖ ּבְשֵׁ֣ם ה֑' וְעַל־ּפִיהֶ֥ם יִהְיֶ֖ה ּכׇ

31נָֽגַע. 

. יש לזה הרבה  32חז"ל לומדים מכאן שמקישים ריבים ונגעים

נפקויות הלכתיות. למשל - כמו ששופט אינו יכול לשפוט כאשר 
בין הצדדים יש מבני משפחתו - אסור לו, כך גם כהן אינו יכול 
33לטמא או לטהר כאשר מדובר בבני המשפחה שלו. לכאורה, 

רופא שהוא בן משפחה יוכל לרפא אותי באופן הרבה יותר טוב 
מרופא שכלל איננו מכיר אותי, אבל הצרעת איננה עניין רפואי, 

כמו שכבר אמרנו בשיחה קודמת. 
אז מהו ההבדל בין 'ריב' ובין 'נגע'? 

הכהן - ראש מערכת המשפט של הפנימיות
יש מקרים שאפשר לראות כלפי חוץ את הבעיה - את העברה 
שעשית או ריב בין אנשים ואז הולכים אל השופט, שפושט את 
המקרה. אלו המקרים הפשוטים - רואים את העברה בבירור ולכן 
34השופט הוא זה שדן במקרה, ועל פי דיני ראיות, עדים וכו' הוא 

מכריע. אבל יש מקרים יותר מורכבים, איתותים מגבוה שבאים 
לומר לך שיש אצלך משהו פגום - עיניים רמות, אזניים 
ששומעות דברים שלא צריך לשמוע, פה שמדבר דברים אסורים. 
זה לא נכנס לגדרי 'חוק לשון הרע' של המדינה, לא נגרמה שום 
פה שום פגיעה כלכלית או ממונית לאף אחד. במה זה כן פגע? - 
באדם. 'אדם כי יהיה בעור בשרו'. העור שלך צריך להיות ער, 
שים לב לאיתותים - האם האדם ממלא את תפקידו להיות 'בצלמו 
35כדמותו' של בוראו? הבשר שלך צריך להיות ער - האם הוא 

ממלא את הבשורה שלו או שהוא קצת מזייף... לשופט בבית 
המשפט אין שום זכות עמידה בעניין הזה כי לכאורה לא נפגע פה 
אף אחד - אלא רק בדמות האלוקים שבך. פה צריך כהן. תפקידו 
של הכהן הוא לטמא או לטהר. הוא זה שעומד בראש מערכת 
המשפט של העניינים הפנימיים, המורכבים. הוא ורק הוא יהיה 
זה שיכול להורות על שילוח המצורע אל מחוץ למחנה, לבידוד 

חברתי, לעשיית חשבון נפש פנימית. התבודדות. 
המצב היום שבו אין לנו צרעות ונגעים איננו כי מצב אידיאלי 
שנגרם מפני שאנו כבר לא חוטאים בלשון הרע או נמנעים 
מלפגוע באחר - זה רק בגלל שעדיין לא נבנה בית המקדש ואנחנו 
לא מספיק ערים - בעור - לא מספיק שומעים את בשורת הבשר, 

ולא יודעים להסתכל באיתותים שבבגדים ובקירות ולהבין מהם 
שכל נגע שבא אלי נובע ממשהו פנימי עמוק.  
חיישני רוחניות

זה העומק של מה שהזכרנו בשיחה קודמת ש-'נגע' בחילופי 
36אותיות הוא 'ענג'.  

ענג מתאר את התחושה הכי פנימית. אין זו שמחה שבאה לידי 
ביטוי חיצוני - זה הדבר הכי פנימי שיכול להיות. 'והתענג על ה' 
, 'ענג שבת'. ענג אכן בא לידי ביטוי במאכל שאני אוכל אבל  '37

לא המאכל הוא תיאור הענג אלא התחושה הפנימית שנגרמת לי 
בעקבותיו. הנגע בא לגעת - לא בקלקול חיצוני שמתבטא חיצונית 
במציאות אלא - במשהו פנימי שאם לא יתוקן לא ניתן יהיה 

לקיים את העולם. 
צאו וראו מה בין כהני ישראל לכהני אומות העולם. כהני ישראל 

הם השופטים במקרים הפנימיים הללו - 
ּכִּי יִּפָלֵא֩ מִּמְָ֨ ָדבָ֜ר לַּמִשְּׁפָּט ּבֵּין ָדּ֨ם לְָד֜ם ּבֵּין ִדּ֣ין לְִד֗ין 
ּובֵ֥ין נֶ֙גַע֙ לָנֶ֔גַע ִדּבְֵר֥י ִריבֹ֖ת ּבִשְׁעֶָר֑יָ וְַקמְתָּ֣ וְעָלִ֔יתָ אֶ֨ל 
הַּמָקֹ֔ום אֲשֶׁ֥ר יִבְחַ֛ר ה֥' אֱֹלהֶ֖יָ ּבֹֽו. ּובָאתָ֗ אֶל הַּכֹהֲנִים֙ 
וְָדַרשְׁתָּ֙  הָהֵ֑ם  ּבַיָּמִ֣ים  יִהְיֶ֖ה  אֲשֶׁ֥ר  הַּשֹּפֵ֔ט  וְאֶ֨ל  הַלְוִיִּ֔ם 

38וְהִּגִּידּו לְָ֔ אֵ֖ת ְדּבַ֥ר הַּמִשְּׁפָּט. 

דווקא לשבט לוי אמר משה בברכו אותם -  
39יֹורּ֤ו מִשְּׁפָטֶ֙יָ֙ לְיַעֲֹק֔ב וְתֹוָרתְָ֖ לְיִשְָׂראֵ֑ל...

ההבדל ביניהם הוא שהשופט הוא זה שפושט, שרואה ומכריע 
בעיקר בחכמתו את ענייני המציאות, את הדברים הפשוטים. 
לעומתו, הכהן הוא זה שאמור לעזור לי לשפוט את מצבי הנפשי, 

את מצב האדם שבי.  
לכן, למרות שאני יכול לקוץ את סימני הטומאה ולעקוף בכך את 
כל 'הבעיה הרפואית' של הצרעת והנגעים - אסור לי לעשות כן 
מבחינה מצפונית, כי אין אלו סימני מחלה רפואית שבִהנטלם 
תחלוף המחלה, אלא אלו החיישנים שאמורים לתת לכהן את 
האפשרות לבחון ולשפוט את מצבי הפנימי-רוחני, ולסייע לי 

למלא את תפקידי-ייעודי בעולם.  
 

31 שם, כ"א, ה'.

32 ספרי, דברים ר"ח

33 והוא דעת רבי מאיר במשנה נגעים ב', ה'.

34 'שופט' אותיות 'פשוט'.

35 ע"פ בראשית א', כ"ו.

36 ספר יצירה ז', ב'.

37 תהילים ל"ז, ד'.

38 דברים י"ז, ח'-ט'.

39 דברים, ל"ג, י'.
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זמני כניסת וצאת השבת:  
ירושלים - 18:41 | 19:56  
תל אביב - 18:58 | 19:58  

חיפה - 18:52 | 19:59 
טבריה ומגדל -  18:51 | 19:52 

באר שבע - 18:58 | 19:57 

הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע - בכתובת: 
 http://eepurl.com/bC0OHn

מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר: 
 www.hithabrut.org

לקבלת שיעור שמע יומי קצר על פרשת השבוע 
בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד -050-4340772 

http://eepurl.com/bC0OHn
http://www.hithabrut.org
http://eepurl.com/bC0OHn
http://www.hithabrut.org
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