
 

1   

  בס"ד

 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 לסעודה ראשונה – לראות ולהיוולד

פרשת תזריע פותחת רצף של פרשיות העוסקות בטומאה 
יות ובטהרה של האדם. כמה מופלא שהפתיחה לכל הפרש

   הללו היא דווקא בתורת היולדת:
בֵּ  ָרֵאל ֵלאמֹר ר ֶאלּדַ ֵני ִיׂשְ ה כִּ  ּבְ ָ ְבַעת  ְוָיְלָדה ָזָכרי ַתְזִריַע ִאׁשּ ְוָטְמָאה ׁשִ

  1םָיִמי
אני מבקש להתחיל את סיפורה של היולדת ואת סיפורן של 

ממשפט אחד במסכת כלל הטומאות והטהרות של האדם 
וממנו לחזור ולקרוא את תורת טהרת האדם מזווית  אבות

  , כפי שהתורה מבקשת מאתנו לקרוא אותה.מחודשת
  תורת היולדת

ת מתארת את בית מדרשו של רבן יוחנן המשנה במסכת אבו
  בן זכאי, מגדולי התנאים שחי בדור החורבן:

אליעזר בן  ו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן: רביחמישה תלמידים היו ל

הורקנוס, רבי יהושע בן חנניא, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל 

  2ורבי אלעזר בן ערך
יוחנן על בהמשך מתארת המשנה 'משימות' שמטיל רבן 

קש מהם למצוא, כל אחד בדרכו, חמשת תלמידיו, בהן הוא מב
  ומידות טובות להדריך בהם את העם: דרך

  אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם?
וחוזרים עם תשובות, כל אחד חמשת התלמידים יוצאים 

כל אחת דרכו שלו. ארבעה חזרו עם תשובות ידועות יותר, שב
   עולם ומלואה:מהן היא 

רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי  עין טובה, אליעזר אומר רבי

   .לב טוב אומר שכן טוב, רבי אלעזר אומר

  חוזר עם תשובה משונה קצת ופחות מוכרת: אך אחד
  הרואה את הנולדאומר רבי שמעון בן נתנאל 

הדרך הזו נראית  ,נכון שכאשר רואים את המשנה בפשטותה
לא קשורה לשאר הדרכים? ארבעת התנאים הקודמים כ

מדברים על מידות, על כוח מוסרי מיוחד שניתן ורצוי לרכוש 
מה פירוש  אבל -חבר לב, עין,  -על מנת להלך בדרך הישרה 

נו? 'הרואה את הנולד' נשמע כמו ינ'הרואה את הנולד' בעני
שהי איזשהו כישרון יוצא דופן של ניתוח המציאות, איזו
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לא מידה טובה. אדרבה,  -גה אינטלקטואלית מרשימה מדר
ילך להיות גניקולוג, אדריכל... מדוע זוהי 'דרך ישרה שידבק ש

  בה האדם'??
  לעצום עיניים ולראות

על המושג 'לראות את  ההסבר הוא נפלא, והוא שופך אור
  ועל הלידה בכלל.  הנולד' בפרט

ולם שבו לרגע שהיינו מתהלכים בעחִ נים ועצמו את העי
ומסתכלים עליו כאילו הוא חדר לידה... כאילו הכל יכול 
להיוולד בכל יום מחדש. להסתכל על העולם ולחשוב שהכל 

בנו שהכל יכול ו ולהאמין בכל להפיך, להביט בכל התלאות שב
להיברא יש מאין. בואו ננסה, ולו פעם אחת, להגיד את 
המילים המופלאות 'המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה 

בתפילת שחרית, אלא בתור  טקסטראשית' לא רק בתור ב
מילים של עכשיו ממש. האם אני באמת מאמין שה' יתברך 

ע את הכל? האם אנחנו יכול לחדש ומחדש בכל רגע ורג
'מה אפשר -או ש ,עכשיו, חדש, לגמרי חדש? -מאמינים בזה 

'לא רק אני  -וגם לעשות, אלה התכונות שלו, זה המצב...' 
אפילו הפסיכולוג כבר אמר שאני חסר תקנה / אומר, גם 

הרופאים כבר לא נותנים לזה שום סיכוי!'. פעם שמעתי הסבר 
עוד יותר משכנע: 'זה בכלל לא אני, זו העדה, מה אפשר 

  אבות'... מנהג  –, אלו הֵגנים לעשות
אתם יודעים מה זה 'לראות את הנולד'? זה מושג שהוא לא 

כמה  בחדר לידהד בהתרגשות ייאמן. ראיתם פעם מישהו עומ
רגעים לפני שיוצא לאוויר העולם תינוק חדש ופתאום 
עוברות בו מחשבות מטרידות מכך שבעוד כמה שנים, 

למשרד המנהל  נוק הזה יהיה בכיתה ו', יקראו להוריוכשהתי
מדוע לא? מדוע זה  -בגלל הבעיות שהילד שלהם עשה? 

א חושב על זה ? לא רק. הוא לעכשיומצחיק? כי הוא מתרגש 
בכלל מפני שעכשיו הוא שותף עם האלוקות. עכשיו הוא 

מחדש בטובו 'רואה את הנולד, הוא מבין עם כל השכל והלב ש
ממש. גם כשהתינוק הזה יהיה בכיתה ו',  'זה בכל יום תמיד

וגם כשהוא יהיה בן שמונים, זה בכלל לא מטריד כרגע. איזו 
'הרואה  –ה גדולה דרך ישרה ומופלאה לדבוק בה. איזו מיד

  את הנולד'.
 אבות ב' ט' 2

 תזריע תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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  עולת הראיה וחטאת העיוורון
לכאורה, בפתיחה של פרשתנו ישנה תמיהה כפולה. הראשונה 
היא בסדר של הפרשיות: מדוע את כל דיני טומאה וטהרה, 
דיני המצורע ודיני הזב, דיני הנידה ודיני הקרי, פותחת התורה 

ומאה נראית דווקא בדיני הטומאה של יולדת, זו שעל פניו הט
עצמה מסבירה בה הכי לא מתאימה? יותר מזה, התורה 

   שדיניה של היולדת הם:
ו ֹ ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְטָמאּכִ   ָתּה ּתִ

הבעיה היא שהתורה אפילו עוד לא סיפרה לנו מה זו נידה! 
התורה  -היא בגוף הדינים של קרבן היולדת  התמיהה השניה

מתארת שהיולדת צריכה להביא שני קרבנות. היינו מצפים, 
שבמקום ברכת 'הגומל לחייבים טובות' שמודה ומברכת 

קרבן 'היולדת היום, תביא היולדת לכשיבנה בית המקדש 
ות אחרים, ! אך במקום תודה, מביאה היולדת שני קרבנ'תודה

   המנוגדים כל כך זה לזה:
ן ּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרהּ  ֶבׂש ּבֶ ִביא ּכֶ יֹוָנה  ָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבןשְׁ  ְלֵבן אֹו ְלַבת ּתָ

את אוֹ    3ֹתר ְלַחּטָ
  ואם אין לה כסף לשני הקרבנות הללו, יש הנחות?

ה ְוִאם י ׂשֶ י לֹא ִתְמָצא ָיָדּה ּדֵ ּתֵ ֵני יֹוָנה ְוָלְקָחה ׁשְ ֵני ּבְ ֶאָחד  ֹתִרים אֹו ׁשְ

את   4 ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחּטָ
 –פן, שיהיה אחד לעולה ואחד לחטאת. כל כך משונה בכל או

  על מה העולה? ומדוע החטאת? במה כבר חטאה היולדת הזו?
  זו תורת האדם

  חז"ל שואלים את השאלה ומסבירים את פשר החטאת:
 יולדת תורה אמרה מה מפני: יוחי בן שמעון רבי את תלמידיו שאלו

 שלא ונשבעת קופצת לילד שכורעת בשעה: להן אמר? קרבן מביאה

  5קרבן תביא תורה אמרה לפיכך, לבעלה תזקק
גוועלד. הייתה שניה אחת, מודעת או שלא מודעת, בציר 
האחרון שלפני הלידה או אולי בשלב מאוחר יותר, שניה שבה 
היולדת כרעה תחת נטל הלידה ואמרה 'לא רוצה יותר', היא 
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נשבעת שהיא לא מוכנה לעשות את זה אפילו פעם אחת... 
 עברו יומיים, או שבוע, או חודש או דקה והיא מביטה בפניו
של היצור הטהור שנולד ממנה והיא כל כך רוצה... רק בתוך 

רק אז הייתה שניה שהיא הצירים, בתוך כל הכאב העצום הזה, 
יא הפרה את השוהיא מביאה קרבן חטאת על כך  לא רצתה.
כשהייתי מפורק כל החטאת באה על כך ש כלומר שבועתה,

  אמרתי שאני רוצה למות. -כך, קטן כל כך 
ל מצוות עשה ה? היא בטח לא מגיעה בגלעולהקרבן ועל מה 

החטא כבר באה החטאת, אז מדוע היא  כי בגללשהיא ביטלה, 
כי כמו העולה, העולה כולה כליל לה',  -? מחויבת להביא עולה

יא כולה למעלה, היא שותפה זוכה היולדת הזו לחוש שה
אה באלוקות וביצירה. זוהי עולה במובנה העמוק ביותר, מל

אין לי כלום ממני, הכל אלוקות, וממילא הכל  –ר הטהור ביות
  יכול להתחדש ולהיברא. 

אחד לעולה ואחד לחטאת. העולה על  –זאת תורת היולדת 
על השניה  –והחטאת  ההבנה, על כך שאני רואה את הנולד,

ואין לי כוח לראות שום נולד, שניה שאני  ני מפספסשא
  התחדש. מפורק ושבור כל כך, שניה שדרכה הכל יכול ל

עולה וחטאת. עולה של ראיה וחטאת של  –זו תורת האדם 
פספוס. זו תורת הטומאה והטהרה, תורת הזב והמצורע 
והזבה והנידה, זאת תורת כל החסרים, כל הטמאים, זאת 
תורת מי שלפעמים אומרים 'אני רוצה למות' ובעצם 

   אני רוצה להיוולד! –מתכוונים להגיד 
  ולהתעצם בראיית הנולד בכל יום תמיד.שנזכה לעצום עיניים 
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לסעודה שניה - 'לרפא את עמו ישראל באהבה'

אחרי שפתחנו ב'תורת היולדת', וראינו שבעומקה זוהי תורת 
נכנסת טהרת האדם המבקש להיוולד ולחיות, קריאת 'שני' 

נושא שייקח אותנו לאורך הפרשה כולה ואף לתוך הפרשה ל
טומאת המצורע וטהרתו. תורת הנגעים, תורת הנגוע  –הבאה 

גע. סוגים שונים אשר בו הנגע, ותורת הכהן הרואה את הנ
מהם טמאים ומהם טהורים, מהם באדם  -ורבים יש בנגעים 

 ומהם בבתים ובבגדים ואנו נבקש ללמוד ככל הניתן מתורת
נו שלנו, על טומאתם הנגעים המופלאה הזו את תורת נגעי

  ם הגדולה. ועל טהרת
  דיין שוטה וקטן

אני מבקש לעסוק לפני הכל בהלכה הראשונה, זו שחוזרת 
לאורך כל פרשיות הצרעת ושזורה בהן. היא נראית אמנם 
פרוצדוראלית בלבד, אך בלעדיה אין נגע ואין צרעת, אין 

  טומאה ואין טהרה.
ָאָדם ְוהּוָבא ֶאל י ִתְהֶיה ּבְ   6ַהּכֵֹהן  ֶנַגע ָצַרַעת ּכִ

הנגעים יכול לטמא ולטהר אך ורק כהן. זו בעצם שאלת את 
אני יכול  - הפתיחה שממנה ניתן להיכנס אל כל דיני הנגעים

אני יכול להבין שהכהנים להבין שהכהנים מקריבים קרבנות, 
ם הם שומרי משמרת המקדש, אבל מהי המומחיות של והלוי

הכהן באבחון נגעים? כמה שנים הוא למד רפואת עור בשביל 
התפקיד הזה? כפי שנראה בכל המשך הפרשה, מדובר 
במומחיות גדולה מאד, והאבחנה בין סוגי הנגעים, הצבעים 
וההתפתחויות שבכל צרעת היא כלל לא פשוטה. שמא תאמרו 
לי שבאמת זהו לא תפקיד של כלל הכהנים, אלא יש בכל פעם 
כהן מומחה במשכן, נציג רפואי לענייני נגעים וצרעות, שעבר 

רה מסודרת לכך ורק הוא מטמא ומטהר מצורעים, נו, זה הכש
בהחלט הסבר המניח את הדעת, אבל זו לא המציאות... כך 

  בהלכות טומאת צרעת: 7כותב הרמב"ם
  אף על פי שהכל כשרין לראות נגעים

כל חכם, מומחה או רופא, יכול לראות את  –כלומר, אכן 
   –הנגעים, לתת חוות דעת המאבחנת את הנגע אבל 

  הטומאה והטהרה תלויה בכהן!

   חכו, זה עוד לא הסוף:
החכם רואהו, ואומר לו: 'אמור טמא'!  –כיצד? כהן שאינו יודע לראות 

והכהן אומר 'טמא'. 'אמור טהור!' והכהן אומר 'טהור'. 'הסגירו!' והוא 

  מסגירו...

   והנה שיאם של הדברים:
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מחליט או אפילו היה הכהן קטן או שוטה, החכם אומר לו, והוא 

  מסגיר או פוטר...

שמענו?? כלומר, יכולים לשבת כל גדולי הדור, בוועדה 
משולבת עם מומחי עור עולמיים ולתת חוות דעת מפורטת 
ומנומקת מדוע הנגע הזה הוא אכן נגע, אבל רק כהן, אפילו 

או אפילו שוטה, רק הוא יטמא או  אחד עשרה שניםילד בן 
יטהר, יסגיר או יחליט. זוהי הלכה מרתקת וייחודית שיש 
להבינה היטב. הבנתי קרבנות, מה ההסבר של הנגעים? מהי 

  הנקודה שבגינה רק הכהנים משפיעים בה?
  ן הכהן''והובא אל אהר

על מנת לנסות להבין, נראה את פסוק הפתיחה לפרשת 
  הנגעים:

י ֵאת אוֹ  ְהֶיה ְבעֹוריִ  ָאָדם ּכִ רֹו ׂשְ ׂשָ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ רֹו  ַסּפַ ׂשָ ּבְ

ָניו ַהּכֲֹהִנים ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן אֹו ֶאל ְוהּוָבא ֶאל ְלֶנַגע ָצָרַעת   8 ַאַחד ִמּבָ
ן... או אהרשמתם לב ללשון המשונה של הפסוק? 'והובא אל 

ן היה הכהן אהר -דורות '. הרי זו הלכה לדורי אל אחד מבניו...
יע ה מודגש שנגוע מגומדוע בפתיחה לפרשירק בדור ההוא, 

לא סתם אל הכהנים, אלא אל אהרן או אל אחד מבניו 
בקרבנות למשל אין לכך שום רמז. כך בפתיחה בספר  הכהנים?

   –ויקרא 
ֵני ְוִהְקִריבוּ  ם-ֶאת, ַהּכֲֹהִנים ַאֲהרֹן ּבְ   9 ַהּדָ

ן?? יתרה מזאת, כפי שראינו, אפילו לא זה הגיוני. מדוע אהר
זו 'מדרגה' מיוחדת כדי לעסוק בנגעים, אפילו צריך להיות באי

   יכולים להיות דיינים ליום אחד! קטן ואפילו שוטה
נגעים זהו דין לכל דבר, חסר על אף שב עוד הערה אחרונה:ו

'ריבוי דעות'.  -כאן אחד מהכללים הבסיסיים ביותר של הדין 
עשרים ושלושה ולא של שלושה, לא בית דין של אין כאן לא 

פוסק 'פה אחד' וחורץ את גורלו  שבעים ואחד. כהן בודדשל 
של הנגוע המובא לפניו. לא צריך לשמוע אף דעה נוספת. 

  מה הולך כאן?? -טימא? טמא. טיהר? טהור! 
  הנוסח של אהרון

אתם יודעים, ישנו עוד מקום בתורה שמזכיר בכותרתו את 
הכותרת לתורת הנגעים. בספר במדבר, כאשר מצווה ה' על 

  כת הכהנים, כותבת התורה כך:בר
ְמֶרךָ ה'ְיָבֶרְכָך  ךָּ  ה'ָיֵאר  , ְוִיׁשְ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ א  ּפָ ָ ָניו ֵאֶליךָ  ה'ִיׂשּ ם  ּפָ ְוָיׂשֵ

לֹום מּו ֶאת ְלָך ׁשָ ִמי ַעל ְוׂשָ ָרֵאל ַוֲאִני ׁשְ ֵני ִיׂשְ    10 .ֲאָבְרֵכם ּבְ

 ה:איקרא ו 9
 כ"ז -במדבר ו', כ"ד 10
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עסקנו בפרשת 'שמיני' בברכת הכהנים שהתחדשה ביום 
חנוכת המשכן. דיברנו על הסדר המופלא שבה ועל המהות 

על הברכה והשמירה ממנה, על ההארה  –של כל ברכה וברכה 
והחן, על נשיאת הפנים ועל השלום. אך ישנה עובדה מעניינת 

ת הכהנים הוא רק שלמרות שהציווי על ברכ, 11נוספת. יוצא
אותה כבר ביום חנוכת המשכן,  'מחבר'ן במדבר, אהרבספר 

 –ומחליט על דעת עצמו לברך בה את העם. במילים אחרות 
ושפנקא' לברכת בספר במדבר יבוא הקב"ה ויאשר, יתן 'ג

ן ויהפוך אותה למצווה מהתורה, אך הכהנים שהמציא אהר
 made in'הוא  הנוסח –נוסח הברכה, 'יברכך', 'יאר', 'ישא' 

Aharon.יצור עצמי של אהרון ...'  
אין  האמת היא אפילו גדולה יותר. הנוסח הוא לא רק 'מייד

ן', אלא הוא בעצם הביטוי של כל עצמיותו של אהרון אהר
  הכהן. כך מלמדנו הלל הזקן במסכת אבות:

לוּ ֵמֶהם ִהּלֵל אֹוֵמרהִ  אי ִקּבְ ּמַ ל ְוׁשַ ל ַאֲהרֹןהֱ  ּלֵ ְלִמיָדיו ׁשֶ לֹום אֹוֵהב שָׁ  ֵוי ִמּתַ

לֹום ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה ְורֹוֵדף ׁשָ    12אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ
 -אחר כך ורק ק. אוהב שלום, רודף שלום, הסדר הוא מדוי

השלום והאהבה אוהב את הבריות ומתוך כך מקרבן לתורה. 
ן, המתמצה אל תוך נוסח הברכה ומסיים זהו כל סודו של אהר

  במילים 'וישם לך שלום'. 
  שלום מנגעי הנפשלשאת 

. כשנפשי פגומה פגם בנפשאתם יודעים מהו נגע? נגע זהו 
מבפנים, כשמשהו שרוט בה, כשאני מחביא דברים קשים 
בבטן, הם מתפרצים באופנים פיזיים החוצה. נראה לי שכולנו 
מכירים את התופעה הזו. הכאב והפגם יוצרים צרעת, פגם 

יש. בעומק של בנפש שפורץ החוצה בצורה המכוערת ביותר ש
העומק, ההתפרצות הזו היא ביטוי לכך שאין בי שלום פנימי, 
בתוכי. אני לא מצליח להביא את עצמי, לאסוף את הכוחות 
שלי, הטובים והרעים, ולהוציא מהם כלי שלם, כלי של שלום, 

מה צריך בשביל להירפא מזה? צריך מישהו שהוא והחוצה. 
יאת השלום הפנימי לאהבה, למצ -של כל ה'רבע'ס'  'רביה'

  בתוך כל אחת ואחת מאתנו. 
ן אומר את כל עצמיותו ומברך אותנו 'ישא ה' פניו אהרכש

אליך וישם לך שלום' הוא מברך אותך ואותי שיהיה בנו שלום 
אמיתי, שנשמח בחלקנו, שנקבל את הקשיים ושנדע 
להתרומם מהם ולרומם אותם. אך לא מספיק לברך את 

 –, שבלעדיו אין ברכת כהנים יבסיס המילים, נדרש עוד תנאי
'לברך את עמו ישראל באהבה!'. שמעתם הכהנים מצווים 

בקהל כהן שנושא את כפיו ו פעם על עוד מצוה אחת כזאת??

                                                           
  כך על פי פירוש רש"י. ישנם פירושים נוספים בדבר 11
 ב"י:אאבות  12

ברכתו היא ברכה לבטלה, כי מישהו או  -שונא יש אדם שהוא 
משהו פה מפריע לאהבה הזו להופיע, משהו בצינור הכהני, 

כה, חסום משנאה. רק מי שיודעים שמוריד אלינו שפע ובר
לברך בכל בוקר ובוקר את עמו ישראל באהבה יכולים לבדוק 
את הנגעים ולעזור לי, הצרוע הבא ליבדק, לראות מה עוד 
טמא ודורש תיקון ולגלות כיצד ניתן להיטהר ולשים בתוכי 

  שלום.
  תלמידים של אהרון

ל ן הכהן או אוהובא אל אהראתם יודעים למה כתוב כאן '
אחד מבניו הכהנים'? זו לא טעות. זה רלוונטי גם אלי, היום, 
אלפי שנים אחרי שאהרון הכהן כבר נפטר. הרבי מרדומסק 

  זצ"ל, ה'תפארת שלמה', מסביר מדהים:
 להביא לדורות הזה בהציווי דרוש לומר יש.. הכהן אהרן אל והובא

 של מתלמידיו הוה ל"חז אמרו נההו...לעד קיים איננו הלא, אהרן אל

 עובדא העובדים הצדיקים כל והנה.. שלום ורודף שלום אוהב אהרן

   13ל"כנ לעזרתם אהרן כ"ג מתעורר דאהרון
גוועלד. אם אתה, בן אדם, מרגיש שיש בך נגע צרעת, פצע 
כזה פנימי של חוסר שלום, ואתה מרגיש שהוא כבר כל כך 

'והובא אל  –חזק עד שאי אפשר כבר לטהר אותו, אין סיכוי 
ן, תחזור אל האמן . תחזור שוב להיות תלמידו של אהרן'אהר
ן. כך תיטהר, כך צום, אלא האהבה האינסופית של אהרהע

  יושם לך שלום ושלווה.
ן יש את הרשמתם לב פעם שמכל גדולי הדורות, רק לא

ן'? ממסכת אבות 'הוי מתלמידיו של אהרהייחוס המפורסם 
אין לנו 'הוי מתלמידיו של משה רבנו', של יעקב או של דוד 

'הוי' זהו פועל מתמשך, היה ותמשיך להיות, ושוב פעם  המלך.
יהיה בך נגע והנגע כבר תהיה ושוב פעם תמשיך. בכל פעם ש

 בוא על –פושה, הולך ומתרחב בלי שום יכולת לעצור אותו 
  ן, שוב להיות תלמידו.  אהר
ן, יברכו אותך באהבה, באהבה בבית מדרשו של אהר שם,

יעבור כל נגע, וכל צרעת קשה.  –עצמה. וכשכך תבורך 
ב'ראשון' למדנו כי תורת היולדת היא לא רק תורתה של 

, כי אם תורת כל מי שרוצה להיות 'רואה את היולדת עצמה
הנולד' בכל יום ובכל רגע. 'תורת הצרעת' היא לא רק תורתו 
של המצורע, זוהי תורתו של כל החפץ להיות מתלמידיו של 
אהרון, לאהוב ולרדוף שלום, לברך באהבה ולרפא את הנגעים 

  את נגעי עצמו ומתוך כך את נגעי חברו. –כולם 
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 שלישיתלסעודה  – בשורת הבשר ורפואת הנפש

  אדם, איש, בשר
התורה פנימה אל הלכות  קריאת שלישי מכניסה אותנו

פן מפורט יותר, אל הלכות 'צרעת השחין'. כך ואהנגעים וב
   –מתחילה הקריאה 

י ר ּכִ ִחין ִיְהֶיה בוֹ  ּוָבׂשָ א ְבעֹרֹו ׁשְ   14 ְוִנְרּפָ
', אלא כפי meatעצמו, 'המילה 'בשר' לא מתארת את הבשר 

   במקום יונתן בו עוזיאל:שמתרגם 
  ארום יהי ביה במושכיה שיחנא ואיתסי ובר נש

של אדם, איש. זו פעם ראשונה בספר  ה'בשר' כאן הוא במובן
עד עכשיו  לו שהמילה הזו משמשת כתיאור לאדם.ויקרא כו

, 15''אדם כי יקריב –תמיד דובר על האדם כאדם או כאיש 
אנחנו מכירים . 16'אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת'

. גבר, אנוש –תארים שונים לאדם ולחברת בני האדם כולה 
?! נשמע מאד 'בשר' –ה לאדם הז מה הפירוש של התואר

'שלום, בשר!'...  -משונה. תנסו לקרוא כך לחבר שלידכם 
בתרגום קלאסי זה לא נראה לנו בכלל. אבל מעניין מאד 
לראות שהתואר הזה, שנראה נמוך כל כך, מופיע דווקא 
במקומות לא נמוכים בכלל. כך, למשל, בפסוקי החיתום של 

   :ספר ישעיה
להשתחוות  בשר בוא כלי ת בשבתוומדי שב בחודשוחודש  והיה מדי
   17ה'  לפני אמר

המין האנושי כולו 'זוכה' לתואר הזה ובסיטואציה גבוהה מאד 
כשתשוב העבודה למקדש וישכון ה' בתוכו, מדי חדש  –

בחדשו ומדי שבת בשבתו. זוהי ההפטרה שבה אנו פותחים 
את החודש כאשר חל ראש חודש בשבת, ואלו הפסוקים 
שבהם מסיים ישעיה הנביא את ספרו. מעניין, זה לא כל כך 
נראה לנו, אנחנו רוחניים מדי בשביל ביטויים נמוכים כאלה. 

נוסף בישעיה מתאר הבשר מדרגה של אחרית גם בפסוק 
   –הימים 

  18 דיבר ה'כי פי  יחדיו בשר וראו כל ה'כבוד  ונגלה
אך לא רק בימי אחרית הימים העתידיים אנו מתוארים כבשר, 

   –בכל יום ויום כמה פעמים, אנחנו מברכים ומודים 
ומפליא  בשראשר יצר את האדם בחכמה... ברוך אתה ה', רופא כל 

  19לעשות
האם אנו מתכוונים רק לבשר ולא לעור ולא לעצמות? ודאי 
שלא. אנו מברכים על הרפואה של כל גופנו והוויתנו, וכולה 

בשר. נדמה לי שהבנת עומק המושג  –מתוארת בשם אחד 
יום שלנו ולרפואת -בשר תיתן לנו 'כלי עבודה' לרפואת היום

לישי, אחרית הימים, אך ניכנס אליו מתוך תוכנה של קריאת ש
  ומדיני צרעת השחין שבבשר.

                                                           
 י"ג י"חויקרא  14
  שם א' ב' 15
 שם י"ג ב' 16
 ישעיה ס"ו כ"ג 17

  שלבים של ריפוי
כיון שאנחנו לא כל כך מצויים בהוויה של הלכות הנגעים, 
הקריאות הללו נראות לנו לעיתים רחוקות וזרות, אך האמת 

תיות המתאימות לנו בחיינו יהיא שיש בכולן קריאות חיים אמ
שלנו ממש. הפסוקים של היום עוסקים בתהליך ריפוי שאדם 
נמצא בו מדלקת לא נעימה. שמה של הדלקת בלשון התורה 
הוא 'שחין'. שחין מתאר דלקת שנוצרה על ידי תהליך פנימי 
או על ידי מכה חיצונית, אך לא על ידי כווית אש, שזהו הסוג 
הבא של הצרעת, בו תדון התורה בקריאת 'רביעי'. כך מסביר 

  רש"י את המושג:
הבא לו מחמת מכה שלא  לשון חימום, שמתחמם הבשר בליקוי

  20 מחמת האור
שה מסלולי התפתחות, שלושה שלבים. לדלקת הזו, יש של

המצב הראשון הוא כאשר הדלקת 'פעילה'. כך לשון 
  :21הרמב"ם

השחין והמכוה, כל זמן שהן מכות טריות הן נקראין מורדין ואינן 
  .מיטמאין בנגעים כלל

ר שם נגע, כי כלומר, כל זמן שהמכה 'מורדת', לא יכול להיווצ
ולכן גם אם יש הדלקת לא מאפשרת לשום דבר להיווצר בה, 

שלב אחר,  הוא בודאי טהור. יש -משהו שנראה כמו נגע 
   כשהשחין הבריא לחלוטין:

אע"פ שהמקום צלקת  –חיו השחין והמכוה ונתרפאו ריפוי גמור 
ואינה דומה לשאר העור, הרי הן כעור לכל דבר ומתטמאין בשלושה 

   סימנין

כלומר, דווקא כשהדלקת הבריאה לגמרי, ממילא יכול להיווצר 
אכן הנגע יהיה טמא. ויש  –נגע. לכן אם יופיעו סימני טומאה 

   –שלב נוסף, שנקרא בלשון חז"ל 'נרפא ולא נרפא' 
התחילו השחין והמכוה לחיות ולהתרפאות... זו היא צרבת שחין 

  .האמורה בתורה

זו? '. מה דינה של צרבת שלישי'על השלב הזה מדברת קריאת 
'וטהרו הכהן'. אם אכן יסתבר לכהן שמדובר בצרבת והאדם 
שבא לפניו נמצא בתהליך של ריפוי, הוא יטהר אותו לחלוטין. 
כלומר, ל'בשר' הזה, לאדם הזה הנגוע, יש שלושה מצבים: אם 

הנגע טהור. אם השחין הבריא לגמרי  –העסק חולה לחלוטין 
יהיה הבשר  –הוא מצוי בתהליך של ריפוי הנגע טמא. ואם  –

טהור. עכשיו נחזור אל הבשר שבו פתחנו ונבין את העומק 
  של העומק.

  תפילת הבשר
  ישנו מדרש חז"ל מדהים במסכת סוטה:

  שם מ' ה' 18
 ברכת 'אשר יצר', מופיעה בתחילת תפילת שחרית. 19
 רש"י ויקרא י"ג י"ח 20
  ד'-הלכות טומאת צרעת, פרק ה', הלכות ג' 21
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  22'ונרפא''ונרפא'. אדם לא כתיב ביה אמר ר' זירא: בשר כתיב ביה 
  אתם יודעים מדוע זה כך? רש"י מסביר כל כך עמוק:

בשרו',  יהיה בו בעורו שחין ונרפא'. 'אדם כי יהיה בעור 'ובשר כי
לא כתיב בחד מינייהו 'ונרפא'. לפי דרכך  'נגע צרעת כי תהיה באדם'

אתה למד, שמי שהוא רך ועניו כבשר, קרוב להתרפאות מיסורין 
  23 הבאין עליו, אבל מי שהוא קשה כאדמה, אין רפואה למכתו

ו אצל האחות במרפאה לא ייאמן. זוכרים את השלב שבו ישבנ
בקופת החולים והיא רצתה רק לבדוק דם או לתת חיסון קטן 
ואנחנו הקשינו חזק את השריר והיא ביקשה בעדינות שרק 
נרפה קצת, ואנחנו צעקנו בידיים קפוצות ופנים אדומות 'אני 
רפוי!!!'..? זוכרים? זה לא רק מצחיק, זה סיפור עלינו, ילדים 

לים פחות. הגמרא ממשיכה ומדברת גדולים יותר וילדים גדו
   –על רכותו של הבשר 

אמר חזקיה: אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים ליבו 
כבשר. שנאמר: 'והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל 

  24 בשר להשתחוות לפני'
הביטוי 'אדם' יכול לתאר שני מצבים. בצד אחד, אדם מתאר 

ד מאד. 'אדם מן האדמה', מן החומר מצב שהוא או נמוך מא
 ייןדזהו מצב שבו הדלקת ע –ומן הנמיכות. במובן שלנו 

מורדת, החולי בשיאו. בצד השני, אדם מתאר מצב שהוא גבוה 
הדלקת  –מלשון 'אדמה לעליון'. במובן שלנו  –מאד מאד 

בריאה לגמרי. לכן הוא יכול כל כך להחזיק מעצמו, הוא הִ 
לא יכול לבוא עליו ואם אז יהיה נגע  בטוח כל כך ששום נגע

  הנגע יהיה טמא לחלוטין. –
אתם יודעים מתי לא יכול נגע לתפוס בי? כאשר אני בתהליך 
של ריפוי ושל התרפות, כשאני מתאמן בלהיות רפוי, כשאני 
יודע יותר ויותר שאני בשר. לכן הפעולה הטבעית של כל בשר 
היא 'יבוא.. להשתחוות לפני'. כל כך נפלא שדווקא כשמברכים 

כל בשר,  על רפואה בכל יום, מברכים את ה' יתברך הרופא
פי ה' 'ש ויבינו לעתיד לבוא, כולם יראו גםולא הרופא אדם. 

כל  -ות לכל אורך הדרך ושהכל היה אלוק ,מאז ומעולם 'דיבר
  'וראו כל בשר יחדיו'! –זה יקרה כשנהיה סוף סוף בשר 

  'ונתתי לכם לב בשר'
 אתם יודעים איך הבשר נהיה בשר המוכשר לאכילה? לאחר

שמוציאים ממנו את הדם שבתוכו, אז  שמדיחים אותו, לאחר
שבו. אז הכל יכול להירפא  הבשורהמגלים לאט לאט את 

  ולהיטהר, עד לריפוי השלם. 
שהוא  ישנו סיפור מדהים שנדמה לי 25בהפטרת פרשת תזריע

שר  עליו אנחנו מדברים. נעמן,מספר את סיפורו של הריפוי 
גדודי  בתה על ידישצבא ארם, מצטרע. נערה יהודיה קטנה שנ

ארם ועובדת כשפחה בבית נעמן ממליצה לגבירתה על דרך 
   –טיפול בצרעת 

ׁשְֹמרֹון ָאז ֶיֱאסֹף ֹאתוֹ ִלְפנֵ  ַאֲחֵלי ֲאדִֹני ר ּבְ ִביא ֲאׁשֶ ַרְעּתוֹ  י ַהּנָ   26 ִמּצָ

מעט לחצים מצד מקורביו, נעמן משתכנע ורוכב  אחרי לא
לבית הנביא אלישע בשומרון. אלישע אפילו לא יוצא 

   –לקראתו. הוא שולח שליח ובפיו מסר קצר 
ַבע ְרָך ְלָך, ּוְטָהר-ָהלֹוְך, ְוָרַחְצּתָ ׁשֶ ׂשָ ן, ְוָיׁשֹב ּבְ ְרּדֵ ּיַ ָעִמים ּבַ   27ּפְ

זו תהיה נעמן כועס וקוצף כל כולו. הוא ממש לא תיכנן ש
   –התשובה 
י ֵאַלי ֵיֵצא ָיצֹואַוּיֹאֶמר ִהנֵּ  ם ה ָאַמְרּתִ ׁשֵ ֱאלָֹהיו ְוֵהִניף  ה' ְוָעַמד ְוָקָרא ּבְ

קֹום ָידֹו ֶאל צָֹרע ֲהלֹא טֹוב  ַהּמָ מֶּ  ֲאָמָנהְוָאַסף ַהּמְ ר ַנֲהרֹות ּדַ ק, ּוַפְרּפַ ׂשֶ
ָרֵאל ֶהם ֲהלֹא ִמּכֹל ֵמיֵמי ִיׂשְ ֶפן ֶאְרַחץ ּבָ י ַוּיִ ֵחָמה ְוָטָהְרּתִ ֶלְך ּבְ   28ַוּיֵ

נעמן משוכנע שהנביא היהודי יוכיח שיש לו כוחות, עוצמות 
בלתי אנושיות. לרחוץ בירדן?? מקלחת יש לי גם בבית... אבל 
אלישע מבקש ללמד אותו בדיוק את המסר הזה: אתה יודע 
שיש נביא בישראל? כלומר, יש אדם שהוא בכלל לא העיקר 

מו, אלא הוא מעביר את דבר ה'! שוב, בלחץ מקורביו, בפני עצ
משתכנע נעמן ללכת לטבול בירדן ואז מופיע הביטוי שהוא 

   –כל מה שדיברנו 
ר ַנַער ָקטֹן ְבׂשַ רו ּכִ ׂשָ ב ּבְ ׁשָ ְטָהר ַוּיָ   29ַוּיִ

המפגש הבלתי אמצעי של נעמן עם הטהרה הזו מחדשת את 
ה כי הוא לא חייו ומולידה אותו מחדש, אך הפעם הוא מגל

רק אדם, הוא גם בשר. אז הוא מגיע למסקנה הפשוטה 
   ת:והמתבקש

ה ָכלָנא ָיַדעְ  ִהּנֵ י ֵאין ֱאלִֹהים ּבְ י ּכִ י ִאם ּתִ ה ַקח ָהָאֶרץ, ּכִ ָרֵאל ְוַעּתָ ִיׂשְ  ּבְ
ךָ  ָנא ְבָרָכה   30ֵמֵאת ַעְבּדֶ

ההפטרה מבקשת ללמד אותנו שאפילו נעמן, שעל פי חז"ל 
ושחצנותו היא שהביאה עליו את  ,רוח היה איש גדול וגס

הצרעת, אפילו הוא יכול להיוולד מחדש, הוא מסוגל לחזור 
להיות 'בשר' ולהיכנס לתהליך של ריפוי והתרפות, המביא 

ו כי פי ידבשר יח וראו כל"לידיעה ברורה כי אין עוד מלבדו. 
  ."ה' דיבר
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