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 ּואֹור הָטה -ן ְך ָלבָ ֹו ָהפ  כֻּּל 
 לא סימפטיסיום 

פרשיות 'תזריע ומצורע' נשמעות לנו משום מה קצת פחות 

האמת היא ששתי ... אטרקטיביות ונעימות ללימוד מאחרות

 שאין דוגמתו.ו נעיםהכי אופן לא ת ב  הפרשיות הללו, מסתיימו

 -מסתיימת במילים  'תזריע'

ַגע ֶֽ ת נ  את ּתֹוַרַ֨ ְׁ  ֹזֹ֠ ים ֤אֹו ַהש ּ ִּ֗ ּתִּ ש ְׁ ֹו ַהּפִּ ר אֶּ֣ מ  ֶּ֣ ד ַהּצ  ֶּ֥ג  ַעת ּב  ֹו ָצַרַ֜ ֙י אֶּ֣ תִּ
ל ב ֖אֹו ּכָ ר  י ָהע ֵ֔ לִּ וֹ  ּכְׁ אֶֽ ַטּמְׁ ֹו לְׁ ֲה֖רֹו אֶּ֥ ַטֶֽ  )ויקרא י"ג, נ"ט( .֑עֹור לְׁ

המילה האחרונה היא 'לטמאו'. גם פרשת מצורע חותמת 

 -בטומאה 

ֲאש  ַ֨  ב ַוֶֽ ֑ ת ַהזָּ ּנּו ֹזֶּ֥את ּתֹוַר֖ ֶּ֛ ּמ  א מִּ ֶּ֥ צ  ַבתר ּת  כְׁ ָאה ש ִּ ָטמְׁ ַרע לְׁ ֖ הּ  ז  . ָבֶֽ

ָוה֙  ַהּדָ ת וְׁ ַהזָּב֙ א  ּה וְׁ ָתֵ֔ ּדָ נִּ ָב֑ה וּ  ּבְׁ ק  ַלּנְׁ ָכ֖ר וְׁ ֹו ַלזָּ ֖ב זֹובֵ֔ ּכַ ש ְׁ ֶּ֥ר יִּ יש  ֲאש   ִ֕ אִּ לְׁ
ם ה עִּ ָאֶֽ מ   ל"ג(-)שם, ט"ו, ל"ב .טְׁ

סיום אפילו פחות נעים. וההפטרה של הפרשיות הללו בכלל 

כשיש סיום  בהפטרות,בדרך כלל מסתיימת באופן נורא ואיום. 

 רובאבל הפעם, לפי  ,לא טוב אז מוסיפים עוד כמה פסוקים

  -בפסוק  1המנהגים

י הִּ ת ַויְׁ ֹמֶֽ ַער ַוּיָ ַ֖ ש ּ ם ּבַ ֹו ָהָעֶּ֛ ּו ֹאתֶּ֥ סַ֨ מְׁ רְׁ ֑ן ַוּיִּ  )מל"ב, ז'( .֖לֹו ּכ 

שתי הפרשיות מסתיימות בטומאה וההפטרה  -זה לא מקרי 

 מסתיימת במוות. זה מעניין וצריך לעיין בכך.

לזרוע,  -פרשת תזריע דווקא מתחילה בחיים ולא במוות 

להזריע, ללדת, אבל לאחר מכן הפרשה עוברת לעסוק בנגעים 

זיבה, דם, פרישה. לפני שהיא פונה לכל הנגעים, התורה  -

  -מרת שהיולדת טמאה כמו נידה מדברת על תורת היולדת ואו

א ... ָמֶֽ טְׁ ֹותָּ֖ה ּתִּ ת ּדְׁ ֶּ֥ ּדַ י נִּ ֶּ֛ ימ   )ויקרא י"ב, ב'( ּכִּ

הרי עדיין לא  -דה. וצריך להבין ישדם לידה מטמא כדם נכלומר 

דה, למדנו על דם נידה. האם לא היה נכון יותר לפתוח בדם ני

דם היולדת דין , ורק אחר כך ללמד ששיילמד בפרק הבא

  כמותו?!
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 להפטרה הרקע

מאד מתאימה גם תחיל את הכל בפסוקי ההפטרה, שנבואו 

לשבוע של יום הזיכרון ויום העצמאות. הזמן בו מתרחש 

הסיפור שבהפטרה הוא ימי יהורם בן אחאב מלך ישראל 

)עשרת השבטים(, ואנו נמצאים בעיר הבירה שומרון. הימים 

מנצלים את מלך, הממלכת ארם ובראשה הדד  -הם קשים 

הרעב הנורא שהתרגש ושורר בשומרון, וצרים על העיר. 

או למות ברעב  -לתושבים שבעיר יש שתי אפשרויות 'ריאליות' 

או להמתין עד שהאויב ייכנס ויהרוג אותם. חשוב לדעת על 

 -תיאור הרעב. המלך הולך על החומה 

 ֶּ֣ ֖ה ָצרִּ ּנ  הִּ ֹון וְׁ רֵ֔ מְׁ ֶֹּ֣ ש  דֹול֙ ּבְׁ ב ּגָ י ָרָע֤ הִַּ֨ ד ֱה֤יֹות ֹראש  ים ַויְׁ יָה ַעֶּ֣ ֑  ָעל 

ב ֶּ֥ ַבע ַהּקַ ֹרֶּ֛ ף וְׁ ס  ים ּכ ֵ֔ ֶּ֣ ֹמנִּ ש ְׁ ים (חרייונים) ֲחמֹו֙ר ּבִּ ֖ יֹונִּ בְׁ ה ּדִּ ָ ש ּ ֲחמִּ  ּבַ
ף ס   )מל"ב ו', כ"ה(. ָכֶֽ

בשביל מה צריכים יהודים ראש  -זה תיאור כל כך מחריד 

חמור? אלא אחרי שאכלו כבר את כל הבהמות הטהורות, אין 

הוא ראש חמור, שגם הוא עולה מחיר מה לאכול ומה שנותר 

ול מהמפרשים, זוהי צואת דמיוני. גם הדיביונים, לפי חלק גד

או ל "ר או שאכלו אותה כי לא היה משהו אחר - ניםהיו

 שהשתמשו בה כדי לזבל את הקרקע.

י֙  הִּ יְׁ ֖ר ַעל ַוֶֽ ל ֹעב  ָרא ֵ֔ ש ְׁ ךְׁ יִּ ל  ֶּ֣ ר  מ  אֹמֵ֔ ָלי֙ו ל  ה א  ה ָצֲעָק֤ ִָּ֗ ש ּ אִּ ַהֹחָמ֑ה וְׁ

ךְׁ  ל  ֶֽ י ַהּמ  ֶּ֥ ֖יָעה ֲאֹדנִּ ֙ר ַאל. הֹוש ִּ ךְׁ  ַוּיֹ֙אמ  ֶּ֣ ע  ן ה'יֹוש ִּ ךְׁ ֲהמִּ ֑ יע  ֹוש ִּ ן אֶֽ ַא֖יִּ  מ 
ן ֹו מִּ ן אֶּ֥ ר  ב ַהּגֹ֖ ק  ֶֽ  כ"ז(-)שם כ"ו .ַהּיָ

אין גורן גם לא ' ', אומר המלך לאותה אישה,מי יושיע אותך?'

אותה אשה למלך סיפור מזעזע  מספרת. ואז 'יקב, אין כלום

 -וא אותו קשה לקרממש ש

ר אמ  ךְׁ ַמה ַוּיֶֹֽ ֖ל  ּה ַהּמ  י  ָלֶּ֥ ֤ נִּ י ּתְׁ ַלִּ֗ ה א  ָרֶּ֣ ה ַהזַֹּ֜את ָאמְׁ ַָ֨ ש ּ ר ָהאִּ אמ  ךְׁ ַוּתִֹּ֗ ֑ ּלָ

ת ת א  א  ֹום וְׁ ּנּו ַהּיֵ֔ ֶּ֣ ל  ֹנאכְׁ ֙ וְׁ ךְׁ נ  ר ּבְׁ י ֹנאַכֶּ֥ל ָמָחֶֽ ֖ נִּ ת. ּבְׁ ל א  ַבש ּ ֶּ֥ י  ַוּנְׁ ֖ נִּ ּבְׁ

ר  ֹום ָהַאח ִּ֗ ּיֶּ֣ יָה ּבַ ל ַ֜ ר א  הּו ָוֹאַמַ֨ ֑ ל  אכְׁ תַוּנֶֹֽ י א  ֤ נִּ ּנּו  ּתְׁ ל ֵ֔ אכְׁ ֹנֶּ֣ ֙ וְׁ ךְׁ נ  ּבְׁ
ת ֖א א  ּבִּ חְׁ הּ  ַוּתַ ָנֶֽ   .ּבְׁ

 "אפתש ורעצתזריע ומשבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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תַויְׁ  ךְׁ א  ל  ַע ַהּמ ַ֜ ֹמַ֨ ש ְׁ ֩י כִּ י  הִּ ֤ ר  בְׁ תּדִּ ע א  ַרֶּ֣ קְׁ ֙ה ַוּיִּ ָ ש ּ אִּ ֖הּוא  ָהֶֽ יו וְׁ ָגָדֵ֔ ּבְׁ

ר ַעל ֶּ֣ רְׁ  ֹעב  ֶּ֣ ק ַעלַהֹחָמ֑ה ַוּיַ ֶַּ֛ ֶּ֥ה ַהש ּ ּנ  הִּ ם וְׁ ת א ָהָעֵ֔ יִּ ֶֽ ּבָ ֖רֹו מִּ ש ָ )שם  .ּבְׁ

 (ל'-כ"ח

כלומר, העם רואים את המלך על החומה מבפנים. ואז הוא 

  -אומר משפט נורא, יהורם בן אחאב, מלך ישראל החוטאת 

ה ר ּכֶֹֽ ה ַוּיִֹ֕אמ  ֶּ֥  ַיֲעש   םּלִּ ֶֽ ף אִּ ֑ ה יֹוסִּ ֹכֶּ֣ ֖ים וְׁ ָׁ֧ע  י ֱאֹלהִּ יש ָ אש  ֱאלִּ ד ֹרֶּ֣ ַיֲעֹמֹ֞
ן ֹום ּב  יו ַהּיֶֽ ט ָעָל֖ ָפֶּ֛  )שם ל"א(. ש ָ

 כל המצב!ב הוא מאשים את אלישע הנביא

יו  ָפָנִּ֗ ּלְׁ יש  מִּ ַ֜ ח אִּ ַלַ֨ ש ְׁ ֹו ַוּיִּ ּת֑ ים אִּ ֶּ֣ בִּ ים ֹיש ְׁ ֖ נִּ ק  ַהזְּׁ ֹו וְׁ יתֵ֔ ב  ֶּ֣ב ּבְׁ ע֙ ֹיש   יש ָ ֱאלִּ ו 

ָאַ֨  לְׁ ם ָיֹב֩א ַהּמַ ר  ֶּ֣ ט  לּבְׁ ר א  ּוא ָאַמֶּ֣ הֶּ֣ יו וְׁ ָלַ֜ י ךְׁ א  ֶֽ ֙ם ּכִּ ית  אִּ ים ַהּרְׁ ִּ֗ נִּ ק   ַהזְּׁ

ן ח ּב  ַלֹ֞ ַח ַהזּ ֙ה  ש ָ ֤ ַרּצ  מְׁ תַהֶֽ יר א  ֶּ֣ ָהסִּ י רְׁ  לְׁ ּו ֹראש ִֵּ֔ ךְׁ אֶּ֣ ָאִּ֗ לְׁ א ַהּמַ בֶֹּ֣ ּכְׁ

יו  י ֲאֹדָנ֖ ֶּ֥ ל  ֹול ַרגְׁ ֹוא קֶּ֛ ת ֲהלִּ֗ ל  ֵ֔ ּד  ּת ֤ם ֹאתֹו֙ ּבַ ַחצְׁ ת֙ ּולְׁ ל  ֙ ֤רּו ַהּד  גְׁ סִּ
יו  )שם, ל"ב(. ַאֲחָרֶֽ

 סולת בשקלסאה 

השליש.  -מיד אחרי השליח מגיע גם המלך עצמו ויחד איתו 

  -המלך אומר לאלישע 

ה ... ֶֽ ּנ  ר הִּ אמ  ת  ַוּיִֹּ֗ ֶּ֣ א  ָרָע֙ה מ  ה ה'ֹז֤את ָהֶֽ יל לַ  ָמֶֽ ֶּ֥ ֹוד 'ה-אֹוחִּ )שם  .עֶֽ

 ל"ג(

. והנה הוא מנסה להזכיר לו את הקללות המופיעות בתורה אולי

 -עונה לו אלישע 

ַבר ֖עּו ּדְׁ מְׁ ע ש ִּ יש ֵָ֔ ר ֱאלִּ אמ  ר  ה' ַוּיֶֹּ֣ ה ָאַמֶּ֣ ה ה'ּכֶֹּ֣ ָאֶֽ ת ָמָח֙ר סְׁ ֤ ע   ּכָ
ֹמְׁ  ֶַּ֥ער ש  ש ַ ל ּבְׁ ֖ק  ש   ים ּבְׁ ֶּ֛ ֹערִּ ם ש ְׁ ָסאתַָׁ֧יִּ ל וְׁ ק  ש  ִּ֗ ת ּבְׁ ל  ֹוןֹסֶּ֣  )שם ז', א'( .רֶֽ

זה סיפור כל כך חשוב שצריך לחזור עליו עוד ועוד, ומיד נבין 

למה. אגב, בואו ננסה לחשוב מה הקשר לפרשת מצורע, 

מעבר לארבעת המצורעים שישבו מחוץ לשער העיר 

ושבפסוקים הבאים יסופר עליהם. לכאורה הפרט הזה, שהם 

מתאים  לא גם לאימהיו מצורעים, לא מהותי לסיפור ומ

 לפרשה. נחזור לזה בהמשך.

מחר, בתוך עשרים  -נשים לב למה שאומר אלישע למלך 

וארבע שעות, המחירים יצנחו כל כך ובמרום שמונים שקל 

 לראש חמור, סאה סולת תעלה שקל!

ר ִ֡יש  ֲאש   לִּ ָ ַען ַהש ּ ֶּ֣ ן ַעל ַוּיַ ָעַ֨ ש ְׁ ךְׁ֩ נִּ ל  ת ַלּמ  ֹו א  י֮ם  ָידַ֜ יש  ָהֱאֹלהִּ ֶּ֣ אִּ

ה  ֶּ֣ ּנ  ר  ה'ַוּיֹאַמ֒ר הִּ אמ  ה ַוּיִֹּ֗ ֑ ר ַהזּ  ָבֶּ֣ ה ַהּדָ ֖ י  הְׁ ם ֲהיִּ יִּ ַמֵ֔ ָ ש ּ ֤ה ֲאֻרּבֹות֙ ּבַ ֹעש  
ל ֶֽ א ֹתאכ  ם ֹלֶּ֥ ָ֖ ש ּ יָך ּומִּ ינ ֵ֔ ע  ֙ה ּבְׁ ה ֹרא  ָכ֤ ּנְׁ  )שם ב'( .הִּ

השליש הוא האדם החשוב בממלכה אחרי המלך, והראיה היא 

זה לא ' -א אומר לאלישע שהוא עונה במקום המלך, ומה שהו

אולי  -. 'הנה ה' עושה ארובות בשמים' 'הגיוני מה שאתה אומר

 הוא מזכיר את המן? אולי את המבול? 
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סימון, שם נפצע קשה מ"מ צעיר בשם -התחולל קרב בסמוך בשכונת סן
המח"ט היה ו הרמטכ"ל. המ"פ שם היה דוד אלעזר רפאל איתן, רפול, לימים

יצחק רבין. רפול מספר בספרו שליצחק רבין כבר היה מכתב מוכן לירדנים 
לא רק מזרח העיר אלא גם ממערבה. ואז  -על נסיגה ישראלית מכל ירושלים 

כשאנחנו כבר היינו גמורים לגמרי עברה שמועה בצד הירדני שיש צבאות 

 עיםמצורארבעה 

 -והנה עכשיו מתחילה ההפטרה שלנו 

ל יש  א  ֶּ֣ רּו֙ אִּ אמְׁ ַער ַוּיֶֹֽ ָ֑ ַתח ַהש ּ ֶּ֣ ים ּפ  ֖ ֹצָרעִּ ּו מְׁ ֶּ֛ים ָהיֶּ֥ ה ֲאָנש ִּ ָעָׁ֧ ּבָ ַארְׁ  וְׁ
נוּ  חְׁ ה ֲאַנֶּ֛ הּו ָמִּ֗ ע ֵ֔ ה ַעד ר  ֶּ֥ים ּפֹ֖ בִּ נוּ  ֹיש ְׁ תְׁ  )ג'( .ָמֶֽ

הם מצורעים ולכן נמצאים מחוץ לשער העיר, אבל גם הם 

  -שרויים ברעב. ואז הם עושים את החשבון הבא 

ם ם אִּ אִּ ם וְׁ נּו ש ֵָ֔ תְׁ י֙ר ָוַמֶּ֣ עִּ ב ּבָ ָהָרָע֤ יר וְׁ ֹוא ָהעִַּ֜ נּו֩ ָנבַ֨ נּו  ָאַמרְׁ ֶּ֥בְׁ ָיש ַ

לָ  ּפְׁ נִּ כּו֙ וְׁ ה לְׁ ַעּתִָּ֗ נּו וְׁ ה ָוָמ֑תְׁ לֹפ֖ ם ֙ה א  ם אִּ ה ֲאָרֵ֔ ֶּ֣ ה  ַמֲחנ  י ֵ֔ חְׁ ֶֽ נּו נִּ ֶּ֣ ַחּיֻ יְׁ
ם אִּ נוּ  וְׁ תְׁ יתֻ֖נּו ָוָמֶֽ מִּ  )ד'( .יְׁ

 אין להם מה להפסיד. והם מחליטים למסור את עצמם לארם.

ף ָלב֖  ש   ּומוּ ַבּנ ֵ֔ קֶּ֣ לַוּיָ אוּ ַעד ֹוא א  ֹבִּ֗ ם ַוּיָ ה ֲאָר֑ ֶּ֣ ֙ה  ַמֲחנ  צ  ם קְׁ ה ֲאָרֵ֔ ֶּ֣ ַמֲחנ 
ין ֶֽ ֶּ֥ה א  ּנ  הִּ יש   וְׁ ֶֽ ֖ם אִּ  )ה'( .ש ָ

 המחנה ריק. למה? -פלא עצום 

ת-ַוא יַע א  ֶּ֣ מִּ ש ְׁ י הִּ ל  ֹדָנֹ֞ יִּ ּוס ֖קֹול ַחֶּ֣ ֹול סֵ֔ ֙ב קֶּ֣ כ  ֙ ֹול ר  ם קֶּ֥ ה ֲאָרִּ֗ ֶּ֣ ַמֲחנ 

ל יש  א  ֶּ֣ ּו אִּ רֹ֞ ֑דֹול ַוּיֹאמְׁ ֶַֽכר ּגָ ה ש ָ ֶּ֣ ּנ  יו הִּ ל  ָאחִִּּ֗ ָרא ַ֜ ש ְׁ ךְׁ יִּ ל  ינּו֩ מ ַ֨ ָעל 

ת ת א  א  ּתִֶּּ֛ים וְׁ י ַהחִּ ָׁ֧ כ  ם ָלבֶּ֥  ַמלְׁ יִּ ַר֖ צְׁ ֶּ֥י מִּ כ  ינוּ ַמלְׁ ֶֽ ּוסּו . ֹוא ָעל  נֶּ֣ קּומוּ֮ ַוּיָ ַוּיָ

ת וּ א  בֶּ֣ ַעזְׁ ֒ף ַוּיַ ש   ת ַבּנ  א  ם וְׁ יה ִּ֗ ת ָאֳהל  א  ֙ם וְׁ יה  ּוס  ֖ה  סֶֽ ֲחנ  ּמַ ם ַהֶֽ יה ֵ֔ ר  ֲחֹמֶּ֣
ר ֲאש   ל ּכַ סּו א  ֻנ֖ ֑יא ַוּיָ ֶֽם הִּ ש ָ  ז'(-)שם ו' ַנפְׁ

מה שקורה באמת בממלכת ישראל אנחנו יודעים, אבל צבא 

כרתו קואליציה עם החיתיים ומלכי ארם מדמיינים שישראל 

לעשות להם 'אמבוש', ואז הם בורחים, נסים  מצרים ועומדים

להציל את נפשם לפי השמועה שעברה ביניהם. ואם למישהו 

זה נשמע כמו סיפור בדיוני, פיקטיבי, הרי שנזכור לרגע שלא 

הייתה אף מלחמה פה בארץ ישראל בשבעים ושלש השנים 

  2הסיפור שלה.האחרונות שלא זה היה 

ּל   ים ָהא ַ֜ ֹצָרעִַּ֨ מְׁ ֹבאּו֩ ַהֶֽ ֶּ֣  ה ַעדַוּיָ צ  לקְׁ אּו א  ֹבַ֜ ה ַוּיָ ֲחנ ִּ֗ ּמַ ָח֙ד  ה ַהֶֽ ל א  ה  ֹא֤

נוּ  ֑ מִּ טְׁ ֖כּו ַוּיַ לְׁ ים ַוּי  ֵ֔ ָגדִּ ָזָה֙ב ּובְׁ ף וְׁ ס  ֤ ם ּכ  ִָּ֗ ש ּ ּו מִּ אֶּ֣ ש ְׁ ּו ַוּיִּ ּתֵ֔ ש ְׁ ּו ַוּיִּ לֶּ֣  ַוּיֹאכְׁ

ל אּו֙ א  ֹב֙ בּו ַוּיָ ִֻּ֗ ש  ר  ַוּיָ ל ַאח ֵ֔ ה  נוּ ֹאֶּ֣ ֶֽ מִּ טְׁ ֖כּו ַוּיַ לְׁ ם ַוּי  ֵָ֔ ש ּ ּו מִּ אֶּ֣ ש ְׁ )שם . ַוּיִּ

 ח'(

מרוב הכמויות לא היה להם איפה לשים בכיסים או להטמין 

אותם לספר את  כבר. ואז מתעורר בהם משהו פנימי ש'מכריח'

 -הבשורה 

לוַ  יש  א  ַ֨ רּו֩ אִּ א ּיֹאמְׁ הּו ֹלֶֽ ע ַ֜ ן ר  ֶּ֣ נוּ  כ  חְׁ ֹום ַהזּ ֙ה יֹום ֲאַנֶּ֣ ים ַהּי֤  ֹעש ִִּּ֗

חְׁ ּבְׁ  ּוא ַוֲאַנֶּ֣ ה הֵ֔ ָֹרֶּ֣ ינּו ַעדש  ֶּ֛ ּכִּ חִּ ים וְׁ ש ִִּּ֗ נּו  נּו ַמחְׁ ָצָאֶּ֣ ר ּומְׁ ק  ֹור ַהּבֹ֖ אֶּ֥

ךְׁ  ל  ֶֽ ֶּ֥ית ַהּמ  יָדה ּב  ֖ ַנּגִּ ָאה וְׁ ָנֹבֵ֔ ּו וְׁ כֶּ֣ ֙ה לְׁ ַעּתָ אּו ַוֶֽ . ָע֑וֹון וְׁ ֹבִּ֗ לַוּיָ אּו֮ א  רְׁ קְׁ  ּיִּ

י ֤ ּגִּ י֒ר ַוּיַ ר ָהעִּ ֶּ֣ ֹע  לש  אנּו א  ר ּבָָּ֚ אֹמֵ֔ ֙ם ל  ה ֲאָרֵ֔  דּו ָלה  ֶּ֣ יןַמֲחנ  ֶֽ ֶּ֥ה א  ּנ  הִּ  ם וְׁ

ֶּ֛ם  םש ָ י אִּ ֶּ֣ ם ּכִּ ֹול ָאָד֑ קֶּ֣ ֖יש  וְׁ וֹ  אִּ ַהֲחמֶּ֣ ּוס ָאסּור֙ וְׁ ים ַהּס֤ ֖ ֹאָהלִּ ּור וְׁ ר ָאסֵ֔
ר ֲאש   ה ּכַ ּמָ ֶֽ  י'(-)ט' .ה 

מכל העולם שחוברים לכוחות הישראליים ועומדים להתקיף אותם. 
התושבים הירדניים פשוט בורחים ונוטשים את בתיהם. אז מתחיל 'מבצע 

ולהשתלט עליו, ומה שהם  החיילים נדרשו לעבור בית ביתשבו  - קלשון'
כך בצפת, כך במלחמת  -מצאו היו אלו בתים ריקים. ואין זה הסיפור היחיד 

יוה"כ ברמת הגולן בעמק הבכא הסתובבו הטנקים הסורים וברחו בלי סיבה 
 נראית לעיל.
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עוד מעט נראה כמה הסוס והחמור האסורים מתארים את 

 המצב הקשה בו אנחנו היינו. 

ֶּ֥ית  ידּו ּב  ִ֕ ּגִּ ים ַוּיַ ֑ ֲערִּ ֶֹֽ א ַהש ּ ָר֖ קְׁ יָמהַוּיִּ ֶֽ נִּ ךְׁ ּפְׁ ֖ל   )י"א( .ַהּמ 

  -אן איזה מארב כאבל המלך לא מאמין וחושב שיש 

ָלה ַוּיֹ֙  יְׁ ךְׁ ַלִּ֗ ל  ָקם ַהּמ ַ֜ לַוּיַָ֨ ֙ר א  יָדה-אמ  ֶֽ יו ַאּגִּ ר ֲעָבָדֵ֔ ת ֲאש   ֶּ֛ ם א  א ָלכ ֵ֔ ֶּ֣  ּנָ

ש   יָעֶּ֥ וּ ּכִּ עֹ֞ ם ָידְׁ נוּ ֲאָר֑ ֶּ֣  וּ ָל֖ בִּ ע  ןרְׁ ֤אוּ מִּ צְׁ נוּ ַוּי  חְׁ ה  ים ֲאַנִּ֗ ֤ ָחב  ה  ֲחנ ה֙ לְׁ ּמַ ַהֶֽ

י )בהשדה( ֶֽ ר ּכִּ אֹמֵ֔ ֙ה ל  ד  ָ צְׁ  ַבש ּ ןי  יר֙  ֤אּו מִּ ל ָהעִּ א  ים וְׁ ֵ֔ ֶּ֣ם ַחּיִּ ש   ּפְׁ תְׁ נִּ  וְׁ
א יר ָנֹבֶֽ ֖  )י"ב( .ָהעִּ

ארם בורחים כי הם מאמינים בקונספציה ומנגד גם מלך 

 ישראל חושב על מארב נגדי. כל אחד חי בפיקציה.

ד מ   ָחַ֨ ַע֩ן א  יו ַוּיַ חוּ ֲעָבָדַ֜ קְׁ יִּ ר וְׁ אמ  ן ַוּיִֹּ֗ ה מִּ ֶָּ֣ ש ּ י֮ם  ָנֹ֞א ֲחמִּ ַהּסּוסִּ

ּנִּ  ֲארוּ ַהֶֽ ש ְׁ ֶּ֣ר נִּ י֮ם ֲאש   ָארִּ ָכל ש ְׁ ם ּכְׁ ּנִָּ֗ ל֙  ֲה֤מֹון )ההמון( ָבּה֒ הִּ ָרא  ש ְׁ יִּ

ֲארוּ  ש ְׁ ֶּ֣ר נִּ ּה  ֲאש   ָכלָבֵ֔ ם ּכְׁ ּנִָ֕ ר הִּ ֖ל ֲאש   ָרא  ש ְׁ ֹון יִּ ָח֖ה  ֲהמֶּ֥ לְׁ ש ְׁ נִּ ּתָּ֑מּו וְׁ
ה ֶֽ א  רְׁ נִּ  . )י"ג(וְׁ

זה כל הצבא הישראלי שנשאר בחיים  -הנשארים'  'מן הסוסים

הייאוש בקולו של תשמעו את  3וממנו מפחדים מחנה ארם.

'הנה ככל המון ישראל אשר תמו'. ממש כמו  -העבד 

 למות פה או למות שם. -רעים שהיו מיואשים  והמצ

ַלַ֨  ש ְׁ ים ַוּיִּ ֑ ב סּוסִּ כ  ֶּ֣ י ר  ֖ נ  ּו ש ְׁ חִ֕ קְׁ י ַוּיִּ ָׁ֧ ךְׁ ַאֲחר  ל  הח ַהּמ ַ֜ ֶֽ ר  ַמֲחנ  אֹמ֖ ם ל  ֲאָרֶּ֛

וּ  אֶֽ ּו ּורְׁ כֶּ֥ ֮ם ַעד. לְׁ יה  ּו ַאֲחר  כֶּ֣ לְׁ ן ַוּי  ֒ ּד  רְׁ ה ָכל ַהּיַ ֶּ֣ ּנ  הִּ ל   וְׁ ךְׁ מְׁ ר  ִּ֗ ה ַהּד  ָא֤

ר ים ֲאש   לִֵּ֔ כ  י֙ם וְׁ ָגדִּ ם  בְׁ יכּו ֲאָר֖ ֶּ֥ לִּ ש ְׁ ֙בּו֙  )בהחפזם(הִּ ֻ ש  ם ַוּיָ ֑ זָ ָחפְׁ ּבְׁ

ךְׁ  ל  ֶֽ דּו ַלּמ  ֖ ּגִּ ים ַוּיַ ָאכִֵּ֔ לְׁ ם וַ . ַהּמַ א ָהָעֵ֔ ֶּ֣ צ  ֖תַוּי  זּּו א  ֹבִ֕ י  ּיָ הִַּ֨ ם ַויְׁ ה ֲאָר֑ ֶּ֣ ַמֲחנ 
ָאה ַבֶּ֥ר  סְׁ דְׁ ל ּכִּ ֖ק  ש   ים ּבְׁ ֶּ֛ ֹערִּ ם ש ְׁ ָסאתַָׁ֧יִּ ל וְׁ ק  ש  ִּ֗ ת ּבְׁ ל   ט"ז(-)י"דה'. ֹסַ֜

לכאורה כך הייתה יכול להסתיים ההפטרה, אבל היא ממשיכה 

  -בעוד ארבעה פסוקים 

ת יד א  ַ֨ קִּ פְׁ ךְׁ֩ הִּ ל  ַהּמ  ר וְׁ יש  ֲאש   לִַּ֜ ָ ן  ַהש ּ ָע֤ ש ְׁ ַער  ָידֹו֙ ַעל ַעלנִּ ֵַ֔ ַהש ּ

ֶּ֣ר  ים ֲאש   יש  ָהֱאֹלהִֵּ֔ ֶּ֣ ֙ר אִּ ּב  ֤ר ּדִּ ֲאש   ת ּכַ ֹמ֑ ַער ַוּיָ ַ֖ ש ּ ם ּבַ הּו ָהָעֶּ֛ ֻסָׁ֧ מְׁ רְׁ ַוּיִּ

יו ָלֶֽ ךְׁ א  ֖ל  ת ַהּמ  ד  ֶּ֥ ר  ר ּבְׁ ּב ֵ֔ ל. ּדִּ ים א  יש  ָהֱאֹלהִֵּ֔ ֶּ֣ ֙ר אִּ ַדּב  י ּכְׁ הִִּּ֗ ךְׁ  ַויְׁ ֖ל  ַהּמ 

סְׁ  ל ּוֶֽ ק  ש  ִּ֗ ים ּבְׁ ַ֜ ֹערִּ ם ש ְׁ יִּ ר ָסאַתַ֨ אֹמ֑ ת  ָאהל  ֶּ֣ ע  ֙ה ּכָ י  הְׁ ל יִּ ק  ש  ֵ֔ ת֙ ּבְׁ ל  ֹס֙

ֹון רֶֽ ֹמְׁ ַ֖ער ש  ש ַ ר ּבְׁ ת .ָמָחֵ֔ יש  א  לִַּ֜ ָ ַען ַהש ּ י֮ם ַוּיֹאַמ֒ר  ַוּיַַ֨ יש  ָהֱאֹלהִּ ֶּ֣ אִּ

ה  ֶּ֣ ּנ  הִּ ָך֤  ה'וְׁ ּנְׁ ר הִּ אמ  ה ַוּיִֹּ֗ ֑ ר ַהזּ  ָבֶּ֣ ּדָ ה ּכַ ֖ י  הְׁ ם ֲהיִּ יִּ ַמֵ֔ ָ ש ּ ֤ה ֲאֻרּבֹות֙ ּבַ ֹעש  

ם ֹלֶּ֥  ָ֖ ש ּ יָך ּומִּ ינ ֵ֔ ע  ֙ה ּבְׁ לֹרא  ֶֽ י. א ֹתאכ  הִּ ם  ַויְׁ ֹו ָהָעֶּ֛ ּו ֹאתֶּ֥ סַ֨ מְׁ רְׁ ֑ן ַוּיִּ ֖לֹו ּכ 
ת ֹמֶֽ ַער ַוּיָ ַ֖ ש ּ  כ'(-)י"ז .ּבַ

מעבר לכפילות שבפסוקים שממש חוזרים על תחילת הפרק, 

מה הקשר בינה לבין  -יש כאן כמה שאלות שצריכות להישאל 

הזהו הסיום? והשאלה היא גם  -הפרשיות שלנו? שאלה שניה 

את ההפטרה ויכול היה להוריד או להוסיף כמה על מי שתיקן 

הזוהי הנקודה העיקרית  -פסוקים, אבל גם על הנביא עצמו 

 !בנבואה ולא ירידת המחירים והצלת העם מהרעב?

 השלישאמונת 

רעי ואהובי, בואו נעסוק בנו עצמנו דרך ההפטרה הזו ולאחר 

מכן נחזור לפרשה. הזכרנו לא אחת את דברי רבי אלעזר אזכרי 
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י צפת, בעל ספר חרדים. הוא היה שמש בבית שיע"א, מחכמ

הכנסת של האריז"ל ושל מרן השולחן ערוך, אצל רבי שלמה 

האם השליש לא מסוגל  -. והוא אומר דבר פלא אלקבץ

בוודאי שהשליש  -להאמין? מה חטאו בעצם? והוא עונה 

האמין שהקב"ה יכול לעשות הכל. הוא מזכיר בעצמו את ניסיו 

, אלא הבעיה שלו היתה שהוא היה בשמיים'()'ארובות של הקב"ה 

'הקב"ה בוודאי יכול לעשות ניסים ברגע אחד אבל  -'ריאלי' 

ריאלית, העם לא ראוי לזה'. הוא האמין בקב"ה אבל הוא לא 

האמין בעם ישראל. השליש הזה, 'בן המרצח' כפי שקורא לו 

ותה תקופה של ב במדויק בכל הסיפורים של אתלמש הנביא,

ימי אחאב ואיזבל, ימי נביאי השקר. מותו של השליש והדרך 

הם הבשורה של  -רמיסת העם אותו  -המזעזעת שבה הוא מת 

ההפטרה! מותו הוא המוות של ההבנה ש'את הכל אני מבין'. 

לענ"ד, התואר 'שליש' בא מההשתלשלות, מלתפוס הכל 

אצל  בהבנה שלי. בלשון המשנה, כאשר מפקידים משהו

'משלישים'. להשליש משהו הוא  -מישהו, קוראים לזה 

להפקיד חפץ אצל מישהו. השליש הוא הפרשן, הוא המבין, 

על ידו הוא השליש שהוא היודע את ההשתלשלות של הכל. 

בוא נצא ' -והוא אומר לאיש האלוקים  ,המלךנשען 

העצבים'. המלך לפני רגע רצה להרוג את אלישע ואתה מ'

לא חבל? בוא נדבר בהיגיון, תן לנו פתרון ממשי.  -אמרת מנגד 

אתה מדבר על דברים גבוהים שמחר תהיה סאה שעורים 

 בשקל, זה לא מעשי. על מה אתה מדבר בכלל.'

זה לא שיש אמונה בקב"ה ומנגד  - 'וירמסו אותו העם בשער'

להבין יש אמונה באדם. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק וצריך 

הקב"ה רוצה אז אנחנו אמין שכאשר אותו; אם אתה לא מ

ם דווקא מתוך המציאות הנמוכה שאנחנו ייכולים להיות ראוי

הבעיה שלך היא אמונה בקב"ה ולא בישראל.  אז מצויים בה,

כי אם אתה חושב שכשהקב"ה כן נתן לך מתנות והנהיג אותך 

אז  -פנים זה בגלל שאתה צדיק, שהגיע לך   גילויבצורה של 

ה שלך בקב"ה?! אם אתה באמת מאמין איפה היתה האמונ

 בקב"ה אז תאמין בו גם במציאות הזו ואולי דווקא בה.

 הסבהבכורך 

לכן ההפטרה הזו כל כך מתאימה לפרשה שלנו, תזריע 

ראיתי אמירה מדהימה של האחרון ומצורע. בערב ליל הסדר 

אכילת  ., בעל הספר 'ישמח ישראל'הרבי מאלכסנדר זיע"א

מרור' כזכור איננה נעשית בהסבה, אבל ה'כורך' כן כזית ה'

ו מרור כמו קודם! הרי זה אות -בהסבה, ולכאורה קשה נאכל 

זו הייתה צורת  -נאכל כעת עם מצה, אבל במהות אמנם הוא 

המצה היא  - מרור של הלל הזקן. והוא מבארכזית אכילת ה

ר להסב שפם האמונה. כשהמרור בא עם אמונה אלח

באכילתו. כאשר הוא עומד בפני עצמו אז באמת לא מסבים, 

המרור הוא הסיבה להסבה. ההפטרה  -מונה אבל יחד עם א

איננו לא  ,שלנו איננה פשוטה; הילד שכבר נאכל על ידי אמו

נמצא פה איתנו בקריאת ההפטרה. והילד הזה הוא אותו ילד 
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על אלו שנתמעכו באמת הבנין  -ששאל משה את הקב"ה עליו 

וכבר לא נמצאים איתנו. הילד הזה הוא כל מי שלא ראו את 

הסאה סולת בשקל וסאתים שעורים בשקל, וגם הוא 

משמעותי מאד בלימוד ההפטרה. לענ"ד ההפטרה הזו נקבעה 

לפרשיות שלנו כי הפרשה מבקשת מאיתנו לשנות את 

התפיסה שלנו. כאשר אנחנו מדברים על מצורע, טומאה, 

באים מראש עם תודעה שאנחנו מוכנים אנחנו  -נגעים וכו' 

דיני לאכול כזית מרור, וזה מאד הגיוני. הפרשה לא פותחת ב

שם מקרי  כי זה נחמד והמילה 'תזריע' איננה יולדת סתם

 לפרשה. 

 מצורעמשיח 

 -לשמו של המשיח הגמרא בסנהדרין נותנת כמה אפשרויות 

 -וקשה שילה, מנחם, ינון ועוד. ואז באה עוד הצעה, מעניינת 

ורבנן אמרי חיוורא דבי רבי שמו מה שמו...  למשיח

אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ' (ישעיהו נג, ד) שנאמר
 )סנהדרין צ"ח:( .'ואנחנו חשבנוהו נגוע מוכה אלהים ומעונה

גם אם  -ועדיין השאלה קשה  זה מצורע בארמית. 'חיוורא'

המשיח סובל חולי ומכאוב, למה לקרוא לו מצורע? נענה 

לשאלה הזו בשאלה נוספת. בהמשך הפרשה לפני שהיא 

  -עוברת לעסוק בנגעי בתים, היא אומרת 

ר ּוַע ֲאש   רַ֜ ַהּצָ ּוַע  וְׁ ה ָפרֵ֔ ֶּ֣ י  הְׁ ֶֽ ֹו֙ יִּ ֹראש  י֙ם וְׁ ֻרמִּ ֤יּו פְׁ הְׁ ֶֽ יו יִּ ָגָדֹ֞ ַגע ּבְׁ ֹו ַהּנ ִּ֗ ּבֶּ֣
ַעל ט ֑  וְׁ ם ַיעְׁ ָפ֖ אש ָ ָרֶֽ קְׁ ֖א יִּ ֶּ֥א ָטמ  ָטמ   )ויקרא י"ג מ"ה( .ה וְׁ

  -והמדרש אומר 

ַתח י ּפָ רִּ ּדְׁ ַסנְׁ ּכְׁ י ֲאל  ַגע  ויקרא יג, מה() ַרּבִּ ר ּבֹו ַהּנ  רּוַע ֲאש   ַהּצָ וְׁ

ש   ּדָ קְׁ ית ַהּמִּ רּוַע ז ה ּב  ַהּצָ איכה רבה פתיחתא כא. הובא בילקוט ) .וגו'. וְׁ

 (שמעוני ויקרא שם

-המקדש שחרב", אלא בית-המדרש אינו אומר "זה בית

התואר 'צרוע' מבטא בדרך כלשהי את  כלומרהמקדש בכלל. 

המשיח נקרא כך, בית המקדש נקרא  המקדש.-עניינו של בית

 כך. מה הפשט בזה? 

הלכה מוזרה בדיני נגעים היא שכאשר יהיה לאדם שאת או 

בשיער או  -ספחת או בהרת, לובן שהולך ומלבין, הוא טמא 

טהור. כלומר אם הצרעת כסתה  -בגוף, אבל אם כולו הפך לבן 

   -את כל האדם 

ת ַעת֙ א  ַרַ֨ תָ֤ה ַהּצָ ּסְׁ ה כִּ ּנ ַ֨ הִּ ן וְׁ ה ַהּכֹה ִּ֗ ָרָאֶּ֣ ל וְׁ ת ּכָ ַה֖ר א  טִּ ֹו וְׁ רֵ֔ ש ָ  ּבְׁ
ּוא ֹור הֶֽ ךְׁ ָלָב֖ן ָטהֶּ֥ ֹו ָהַפֶּ֥ ּלֶּ֛ ַגע ּכֻ ֑  )ויקרא שם י"ג( .ַהּנָ

באמת  -גיון? מובאות בכך שתי תשובות. לפי האחת ימה הה

שצרעת שמכסה את כל הגוף תהיה טהורה ונקודה אין היגיון 

. אבל אלא זוהי גזרת הכתוב -אחת קטנטנה תהיה טמאה 

הסבר שני שמביא הספרא בתורת כהנים הוא שכן יש היגיון. 

כשהצרעת מופיעה רק על חלק מהעור אז ברור שזה חולי, 

פנימי, רוחני, אך אם זה התפשט על כל העור זה מוכיח שטבעו 

של האדם הזה הוא כזה והגוף לא יכול להכיל את זה עד שזה 

טהור הוא מובא הדין הזה שכולו הפך לבן יוצא החוצה בכולו. 

 -בגמרא שהזכרנו לעיל על המשיח 

אמר רבא  .אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינות
 )שם, צ"ז.(  .(ויקרא יג, יג) 'כולו הפך לבן טהור הוא' ?מאי קרא

כלומר שכאשר כבר ציפית למשהו טוב, חשבת שאתה 

והכל מתהפך למינות שאתה בכלל לא  -במסלול הגדול והנכון 

מבין אותה ואז מלכות הכפירה תהיה מוחלטת, וזה הסימן שבן 

ר גם הגמרא למדה כלומ דוד בא, ולומדים את זה מנגע הצרעת.

לעסוק בענייני משיח. ועדיין  סתהיאת הפרשה שלנו כשהיא נ

צריך להבין איך יתכן שדווקא כאשר הרע כל כך משתלט אז זהו 

 הזמן הראוי לגאולה?

 זיכוך העולםתהליך 

זו גזרת הכתוב. לא  -אז התשובה האחת, כמו שאמרנו קודם 

אדוני השליש, לא הכל 'שואלים את ההיגיון שלנו. 

בין'. זו תשובה לגיטימית הכל אתה מבהשתלשלות, לא 

רואים בחיים שלנו כל רגע. הגאולה יכולה להופיע על שאנחנו 

ידי ארבעה מצורעים, מהמקום הכי הפוך ממה שתכננת. אבל 

כשהרע כל כך מתפשט בעולם, כשהרע כל  -יש עוד תשובה 

)כי גם כך מתפשט בגוף אז לא מדובר בסתם התגברות של רע 

'רגילה' של הרע עדיין ישנם חלקים שבהם הטוב  במקרה של התגברות

, וזה מעיד שכל הכוחות השליליים יוצאים החוצה כי כבר שולט(

זהו חלק  -לפי זה  אין להם מקום בפנים. כי הם כבר מוקעים.

  -מתהליך הזיכוך הסופי של העולם, שמתואר בספר דניאל 

פּו֙ ַרּבִֵּ֔  רְׁ ֶֽ ּצָ יִּ ֤נּו וְׁ ַלּבְׁ תְׁ ֶֽ יִּ ּו וְׁ רֹ֠ רְׁ ֶֽ ּבָ תְׁ ֖ינּו יִֹּ֠ א ָיבִּ ֹלֶּ֥ ים וְׁ עִֵּ֔ ש ָ ֶּ֣יעּו רְׁ ש ִּ רְׁ הִּ ים וְׁ
יםל ׇכּ  ֑ עִּ ש ָ ים רְׁ ֖ לִּ ּכִּ ש ְׁ ַהּמַ ינוּ  וְׁ ֶֽ  )דניאל י"ב, י'( .ָיבִּ

גם התינוק ההוא שנאכל על ידי אמו, גם אנחנו עם הייסורים 

כך  -שאנחנו עוברים, גם מי שלא זכו לראות סאה סלת בשקל 

העולם מקים מתוכו ונעשה כשר מתוכו לגאולה, העדות היא 

'וכולו הפך לבן'. זו לא סאת, לא מחיה ולא מחווה. זה לא פושה 

ולא הולך לפי הקריטריונים אלא זה מעיד שמשהו פנימי 

 מתהפך פה. 

י ֶֽ ל ּכִּ ךְׁ א  ּפֶֹּ֥ הְׁ ז א  ֶּ֣ם  ָאֶּ֛ ש   ֙ם ּבְׁ א ֻכּלָ ֹר֤ קְׁ ה לִּ רּוָר֑ ה בְׁ ָפֶּ֣ ֖ים ש ָ  ה'ַעּמִּ
֖דוֹ ׇעלְׁ  ֶּ֥ם בְׁ כ  ָחֶֽ  ש ְׁ  )צפניה ג', ט(. דא 

? גם 'כולם' באמתהאם  -ואתה עומד ואומר את הפסוק הזה 

 .'כולו הפך לבן'יש מציאות ש !ההם שהכי מתנגדים לקודש? כן

 )סנהדרין צ"ח.(למה המשיח נקרא מצורע? הגמרא המפורסמת 

מספרת על המשיח שיושב בשערי רומי, ופותח וסוגר את 

ת יחד ורק שווהעניים פותחים את כל התחב . שארתחבושותיו

וסוגר אחת, פותח וסוגר, כי הוא צריך להיות  -הוא פותח אחת 

 -כל הזמן במוכנות. הוא סובל יותר מכולם. צריך להבין בעומק 

נגע הצרעת, כפי שמסביר הרמב"ם, איננו מחלה טבעית אלא 

דיבור של הקב"ה. בכלל שנכנסים לפרשות שלנו אנחנו 

'לשנות מוזיקה'. הן עוסקות בייחודו של עם ישראל נדרשים 

הרבה יותר מפרשות אחרות שאנחנו רגילים לחשוב שעוסקות 

בייחודו של עם ישראל כמו לך לך, חיי שרה וכו'. כי ייחודו של 

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01640.html#bm:0000762-#%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%99%D7%92-{%D7%9E%D7%94}!
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%99%D7%92_%D7%99%D7%92
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דה איננו נמצא אצל הגויות אלא רק יעם ישראל הוא שדם נ

ירת גז -האחד  ;הסברים כפי שהזכרנוהאצל היהודים, עם שני 

דם שנמצא איתנו עוד כי יש נגעים, יש  -הכתוב, והאחר 

מהחטא הראשון. היולדת כזכור מביאה עולה וחטאת, ואם לא 

)עי"ש התכפר לה, אך לא להיפך  -הביאה עולה אלא רק חטאת 

 -וכן בנגעים  -. על מה חטאת? במה חטאה היולדת? ברש"י(

החטאת באה מפני שעצם קיומו של הנגע הזה הוא איננו 

, שמוצא את ביטויו בעולם כנגע. זו עליון כוח, דיןמחלה אלא 

שפה שבה הקב"ה מדבר איתנו. שפה אלוקית. ולכן הנגע 

רק החלטת הכהן מטמאת את הנגע.  -כשלעצמו איננו טמא 

טמא. רק  הוא לא -ראו כל מומחי רופאי העולם את הנגע 

אמירת הכהן ואפילו הוא קטן או שאינו בר דעת. הקביעה שלו 

יש כאן  -מכילה את הטומאה, ואם הוא קובע שזה טהור 

התגלות של אותו 'דינא קשיא', דין קשה שבקדושה, היינו 

דרגה כל כך גבוהה ועליונה שממנה פה מתפתחת מציאות של 

ה ועל טומאה ומעידה על הקרבה והקשר בינינ לבין הקב"

 התהליך שבינינו.

 מאבא אוהבאיתות  -נגע 

שם הפרשה 'תזריע', שאולי לא נשמע לחלקנו כל כך סימפטי, 

באדמה 'לא מצטלם' כל הוא תהליך ההזרעה. כל זרע שנטמן 

כך טוב. גם שם רואים איך הוא נרקב, איזה סבל הוא עובר. 

ודאי שזה נגע,  -אבל פה עלינו להבין את התהליך שמתרחש 

ענישה או  -היא מהי המגמה ודאי שזה כואב, אבל השאלה 

 אדרבה גבורה? 

שבוע יום העצמאות הוא שבוע ה'תפארת' של ספירת העומר. 

גבורה היא השבירה, הפיצוץ שנגרם כשהכלי איננו יכול לקבל 

את האור הגדול הניצוק לתוכו. ואז השליש לא מבין מה קורה, 

'הנה אנחנו לא ראויים, כולו הפך  -הוא רואה 'נגע', הוא חושב 

 לבן. הכל נגעים'.

הרי אני  -אנחנו מכירים את זה בחיינו הפרטיים  ,רעי ואהובי

ראיה צורת מאות אבל זו ויכול להבין את הנגע ככל מיני ט

אבל  ,דאי שזו טומאהו כן,יובאה מכל מיני תרבויות אחרות. ש

 אין זו 'סטירת לחי' אלא איתות מאבא שאוהב אותי ורוצה

להחזיר אותי למקום, לתת לכוחות הגדולים הללו ביטוי רק 

מא במקום שקשה לי לקלוט את זה. בשורש הרוחני צשאני נ

זה טוב מוחלט, רק שפה זה  -הכי גבוה, הדינים הכי קשים 

בחילופי  נגעמופיע בנגעים. לכן מופיע בכל הספרים הק' ש

וצריך את המשיח  -את זה קשה לתפוס  .ענגאותיות הוא 

בשביל לתפוס את זה בשביל זה ולכן גם הוא נקרא מצורע. 

צריך בית מקדש, והצרוע הוא בית המקדש. העוצמה של 

באה באופן כל כך הקדושה שתתבטא ע"י משיח ומקדש 

כל שהיא תפרוץ כל הגבלה, בכזו התגברות, עד  ,עוצמתי

יירמס בשער  -מידה, ו'כבוד השליש' שנמצא בכל אחד מאיתנו 

מה של הפרשה הינה ביטוי קשה אבל זו הבשורה וימות. סיו

"חליינו הוא נשא הכי גדולה. איך זה נעשה? כי המשיח הזה 

", כלומר שיש אור של משיח שמזכך אותנו ומכאובינו סבלם

עד לזיכוך האחרון שאנחנו צריכים. זה אורו של משיח. עד 

 ם ויוכלו להתגלות בהם אורות גדולים.ישכולם ייעשו כלים ראוי

 תומםעד 

  -הזכרנו פעם את שירת האזינו, שלפניה כתוב  

א ה ּבְׁ ר ֹמש  ִּ֗ ֶּ֣ ַדּב  י֙ ַׇויְׁ נ  לל ׇכּ  זְׁ ַהֶּ֣ ל קְׁ ָרא ֵ֔ ש ְׁ ת  יִּ יא  ֶּ֥ ר  בְׁ ה ּדִּ יָר֖ ִּ ֹּ֑את ַהש ּ  ַהז
ד ֶֽ  ַע֖ ּמָ  )דברים ל"א, ל'( .םּתֻ

איך 'עד תומם',  -מראדומסק זיע"א שואל ר' שלמה האדמו"ר 

אין הכוונה עד  -והרי השירה עדיין לא החלה? והוא עונה 

לתומה של השירה אלא עד לתומם של ישראל, עד שהם הפכו 

כולם. הוא אמר את הדברים עד  -ים כונהיו תמימים ומזוכ

לגאולה השלמה. בדרך, עוברים את תזריע, בדרך עוברים את 

זה נאכל  -מצורע. כשאוכלים את המרור עם המצה יחד 

שה קדוגבורה אותה  הםבהסבה. כשתופסים שהנגעים 

עליונה שבאה להוציא ממני את כל הכוחות שהשליש שנמצא 

אז מבינים איך  -אני לא יכול לתפוס אותה  -מבין  במציאות פה

זה שמלכות נהפכת למינות, תופסים שלא תופסים. תופסים 

הן הפרשות של 'ואבדיל אתכם מן העמים להיות שהפרשות 

לי", תופסים שסאה סולת בשקל וסאתיים שעורים בשקל 

בשער שומרון זה לא חידוש, ומה שהקב"ה מחכה לו הוא 

שאנחנו לא נהיה שלישים, שאנחנו נדע שכל אותם נגעים 

שאנחנו עוברים ולפעמים רואים ברעינו ובאהובינו, הכל הכל 

הוא חלק מדיבור אלוקי של אהבה גדולה שמהפכת את הכל 

והופכת אותנו לכלים מחוץ לכלים שהכרנו עד עתה. לכן 

הפטרה הזו למצורע, ובהשגחה היא גם ההפטרה של נבחרה ה

 .השבוע המיוחד הזה

 של ישראלגנותן 

הכח הזה לראות את הדברים באמונה פנימית הוא הכח 

בר"ח אייר, כזכור, המיוחד שאנחנו מקבלים בחודש אייר. 

'באחד לחודש השני בשנה השנית  -מתחיל חומש במדבר 

לצאת ישראל ממצרים'. רש"י אומר שהספר היה צריך 

דווקא בפרשת 'בהעלותך' בפרק ט', שם מסופר על  להתחיל

 החודש הראשון, ניסן, בו נצטווה משה לעשות פסח במדבר

  -ובאו למשה אנשים טמאים ואמרו 

גָּ ...  ה נִּ ּמָ ם ָלֶּ֣ ש  ָאָד֑ פ  ֶּ֣ נ  ֖ים לְׁ אִּ מ  נּו טְׁ חְׁ תֲאַנֶּ֥ יב א  ַ֜ רִּ י ַהקְׁ ַ֨ ּתִּ לְׁ בִּ ע לְׁ  ַרִּ֗
ן  ֤ ּבַ ל ה'ָקרְׁ ֶֽ ָרא  ש ְׁ י יִּ ֶּ֥ נ  ֖תֹוךְׁ ּבְׁ ֹו ּבְׁ ֲעדֵ֔ ֹמֶּ֣  )במדבר ט', ז'(. ּבְׁ

אז למה באמת  -ואז אמר הקב"ה שיעשו פסח שני. שואל רש"י 

הספר לא מתחיל פה, שזה היה בר"ח ניסן, חודש לאחר מכן 

  -בר"ח אייר? והוא עונה תשובה מוזרה 

)פסחים  ... ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל

שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא  ספרי סד(ו: 
 )שם( אלא פסח זה בלבד הקריבו

מפרשי רש"י תמהים על איזו גנות של ישראל מדובר? אין שם 

שום גנות. הרי הצווי לעשות פסח שניתן למשה במצרים היה 

במפורש חד פעמי והפעם הבאה, כך נאמר שם, תהיה רק 
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הארץ ושמרתם את הדבר  'והיה כי תבואו אל -כשיגיעו לארץ 

הזה לך ולבניך לחוק עד עולם'. ובאמת חוץ מהשה השניה לא 

  - לפי ציוויו של הקב"ה. ומהי הגנות? -עשו ישראל פסח 

הפרשה  -יש כאן דבר ענק שאומר הרבי מליובאוויטש זיע"א 

שמתארת את פסח ופסח שני איננה הגנות אלא השבח של 

טומאה, אולי -ישראל. היא מתארת שהיו יהודים טמאים, נגעים

והם לא מוותרים על פסח! 'אנחנו רוצים לעשות גם  -מצורעים 

למה נגרע?', ומשה רבנו במקום לזרוק אותם אומר  -פסח 

'הם  -לו אתכם'. הקב"ה אומר  ה' מה יצווה ה'עמדו ואשמע

צודקים. כל יהודי יכול לעשות פסח, לכל יהודי יש הזדמנות 

ו טוב, כשאוכלים 'כורך' אנחנו אומרים תקשיב שניה, ובמועדו'.

  -את הפסוק 

הוּ  ַעל ... ֻלֶֽ אכְׁ ים ֹיֶֽ ֖ ֹררִּ ֹות ּומְׁ  )שם י"ד( ַמּצֶּ֥

זה  -אומר הרבי  בפסח שני, לא בפסח ראשון! מילים שנאמרו

רו אנחנו לא מוותרים ורוצים לעשות שבאו אנשים טמאים ואמ

גם פסח, מצביע על הגדלות העצומה שיש לכם כשאתם 

מבינים שהנגעים והטומאה שהקב"ה הפיל עליכם לא באו 

ולגלות חג שעדיין לא נגלה  אלא כדי להביא לטהרה יותר גדולה

אז אם הייתם  -יודע עליו, נו  אפילו משה רבנו לאש, בעולם

מבקשים ותובעים פסחים נוספים במדבר, אז הקב"ה היה נותן 

תם של גנו ח והיינו נכנסים לארץ ישראל!לכם לעשות פס

ישראל היא שהם לא תבעו את זה ולא הכירו איך זה שכאשר 

זה לדבר הכי  תבנגעים אתה יכול להפוך אהקב"ה מדבר אליך 

נו שהם יכולים שלא האמי -גדול שיש, הם היו כמו השליש 

אתם כל כך גדולים. רק אתם ' -להפוך. גנותם היא מפני שבחם 

קיבלתם מצורע, רק אתם קיבלתם נידה וזיבה, רק אתם מגלים 

 .'מהו זיכוך, רק אתם מגלים משיח ממצורע ובית מקדש מצרוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בטומאהפסח 

חודש אייר, ועוד יותר עם הדברים שנתחדשו בו בדורנו, הוא 

ריד לנו מלמעלה ואנחנו החודש שאין בו חג שהקב"ה הו

פרצנו  אנחנוקולטים אותו בכלים שלנו אלא יש בו חג אחד שבו 

את הכלים וכשהיינו טמאים לנפש אדם, יצאנו להפגנה ואמרנו 

 'לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים לעשות פסח'. -למשה רבנו 

'עמדו ואשמעה מה  -כשדבר כזה מתרחש עונה להם משה 

שארו ית יציב, 'תעמדו זקוף, -משמעו '. 'עמדו' אתכם יצווה ה'

ועם הכח המופלא הזה של אנשים טמאים לנפש  - מה שאתם

אדם שפורצים את הכלים אני אזכה לשמוע מה שעוד לא 

 זכיתי. אני אזכה לקבל מהקב"ה אורות חדשים'. 

אנחנו כבר שנגעים שכל הך לבן' ושנזכה מהרה ל'וכולו הפ

שהכל יתהפך לטהור, לתשועה,  - בהםהיינו שמכירים, 

עלינו  ,לגאולה שלמה ממש ,למעלה מכל המדידות והמידות

 לו.וועל כל ישראל ועל כל העולם כ

 

 

 


