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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ג' ויקרא יד) "וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע"

 הקדוש שיש הבדל בין רפואת הגוף לרפואת הנפש שבחולאי הגוף יש ביד האדם להביאם " אלשיך"אומר ה
 על עצמו אך אין בידו לסלקן ממנו וצריך לשם כך לגשת לרופא אשר יודע את התרופה ואת הסממנים 

 לא כך הדבר כאשר מדובר בתחלואי . ירפא החולה ממחלתו' ארוכא לחולי המדובר וברצון ההראויים להעלות 
 מביא על עצמו אשר , ולא אחר, זהטא הוא וחההאיש  הנפש הנובעים מהחטא שאמנם גם בסוג זה של חולאים

 מטומאת את האדם ולטהר אותו כהן לרפא  שוםרופא אומן ושום לא יוכל אלא שכאן . המכהחולי ואת ה
 אומן ההוא הרופא , אשר הוכה בעונותיו, בעצמוהמוכה דם הוא הא, של אדםם זה תחלואיסוג הרופא לו עונו

 שידוע שהדבר מגיע , "נגע צרעת כי תהיה באדם"ורואים זאת בפרשה המדברת על  .טהר את נפשומסוגל לה
 עד שצריך ,בשרהעור במראה צרעת כנראה נפשו של כתם הגע נו, "אשר חטא על הנפש", לאדם בגלל עוונותיו

 אך לא , ואות כהן ויטהראותו ל צא ויראי, וביום הראות בו מראה טהרה, שבעת ימיםהכהן להסגיר את הנגע 
 מטהר את הנפש אלא החולה עצמו , תואו לטהר' האין זה פועל ארוכה וגם את המעלה הכוהן הוא זה ש
 הבהרת לבנה שהכהן אשר יראה כ .בחיצוניות האדם ומראה את הדברמשגיח ה רק "קבוה, מחלאת טומאתה

 , שבעת ימים ואות הכהן להסגיר על, חטא בנפשו ונכתם עונו בעור בשרוזהו סימן שהאדם לבן  ךהפשער וה
 אדרבא , רפאיהוא הפך הטבע להלא עוד אלא שההסגר ו, בסביבתו אשר חטא בהעודנו והוא כי איך יתרפא 
 ו לו את הנזק גרמשחטאיו יתן אל לבו מטרת ההסגר היא שהאדם אך . שיתעפש דמו בקרבוההסגר יגרום 

 סגר נפשו יראה הכהן ו מההאתיציואז ב, נו יטהרנוווירחמהו ומעו' ישוב אל האז ו, ועונותיו הטו אלההזה 
 והנה הנגע "יראה הכהן אזי , לא ראויהתשובה עשה יעשה תשובה או שיאם לא אך . אותוטהר ינרפא הנגע וש

 מחץ מכתו "ואז , שניהסגר היתקן בן ראשוהסגר הקן בילא תמה שואז , שניתפעם ו אות סגיריו "עמד בעיניו
 רואים . המנוגע עצמוה של תשובזכות הכי נרפא הנגע ב, בהרותיו והנה מראיהן טובאת הכהן ה וירא. "ירפא

 הרופא ש הזנמצא לפי . ו רעאאם טוב ה ןענייאת הת ורק להוראלא , כהן לרפא את הנפשכוח האין במכאן ש
 ובקי , הוא היודע מורת נפשורק כי . אחרמישהו ולא נוגע בעצמו האיש המהוא , על כל תחלואיה ,לנפשאמיתי ה

 ואחרי . שחית נפשושהן ופשע וחטאה ולשוב מכל עוויכול , בכל אשר עוות מכל האדם אשר על פני האדמה
 הבא ליטהר מסייעין אותו לגמור תשובתו ולהראות סימני טהרתו ותרופת  כי, משמים יהיה בעזרו' כן ה

 . נות המראות מרעה לטובהתנפשו בהש
 

 (לו' ויקרא יד" )את הנגע לראות הכהן יבא בטרם את הביתהכהן ופנו וה וצ״

של  נםממוהתורה חסה על שכאן אנו רואים איך ש רבינו בחיימבאר ? מדוע צריך לפנות את הבית לפני בא הכהן
כל אשר  ולא יטמא"הכתוב שצריך לפנות מהבית כלים שהזכיר השהרי  ,ס שהם זוליםואפילו על כלי חר, ישראל

גם את ו, כיון ששאר הכלים העשויים ממתכת ניתן לטהר אותם על ידי טבילה, בכלי חרסמדובר על , "בבית
לנו אלא כלי החרס שלא ניתן לטהרם  לכן לא נותרו, בימי טומאתום שנטמאו ניתן לאוכלם משקיהוהמאכלים 

 . ועל כלים אלו חסה התורה לכן מצוה התורה לפנות את הבית מכלים אלו, במקווה לאחר שנטמאו ויש לשוברם
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 (א' ידויקרא ) "זאת תורת המצורע ביום טהרתו"
  (מדרש) ״זאת תהיה תורת המצורע בהוויתו תהא״

ממדבר " בוכתשמה ( נדרים נח)תמוה על פי המובא בגמרא את המדרש ה "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר 
שאין דברי תורה צא יו, לו התורה במתנהנת שפיל את עצמו ניתומעצמו כמדבר את אדם עושה ר השאכש, "מתנה

לפיכך , ארז לפי שהנגעים באים על גסות הרוח ועץ", (שם)ברש״י  מובאו, במי שמשפיל את עצמואלא  םמתקיימי
 , ״זאת תהיה תורת המצורע״ זה כמו זה, לפי זה ניתן להבין את המדרש. "ישפיל את עצמו מגאותו כאזוב

 , נהוגצריך המצורע לכך  ,מרכלו, הא המצורעיכך , עצמו כמו שהתורה אינה מתקיימת אלא במי שמשפיל אתש
  .נכנע ושפל רוחעליו להיות 

 

 (ט' ויקרא יד" )גבת עיניות ואת זקנו ואאת ראשו "

אל שלושת  קרוביםאיברים אלו שכיון , ראש זקן וגבות ,לוהלאברים השלוש ת את פרטהתורה מ "כלי יקר"לפי ה
ה להיות ראש צרו ,ס הרוחכי ג, ות הרוחסלכפר על גבא , ראשו״ ת״א: באים הנגעיםבגינם בירות אשר הע ראשי

״ואת גבות , לשון הרע מדברשלכפר על הפה שבא  סביב לפיוששערות כוונה לה, "ו״את זקנ, ועניין לכל דברוראשון 
 . רות העיןהחטא של צ לכפר עלנועד , עיניו״

 

 (כח' ויקרא יד)" על תנוך אוזן המיטהר"
עץ על ו מיטהרשל ה על בהן ידו ורגלו ותנוך אזנו שמןהדם והנתינת מסביר את הטעם ל "צמח דוד"בא "רבינו החיד

ים רפויהצ זה באיםכנגד  ,לבדבפה הבדבור . א :לשון הרע שיש חמשה מיניומסביר , אזוב בטהרת המצורעהו ארזה
שמקבל . ג. נותן על בוהן רגלו לכן, "הולך רכיל"לשון הרע כמו שאמר הכתוב  שהולך ברגליו לדבר. ב. המצפצפים

מוחה  מספר לשון הרע ובידו למחות ואינואדם שרואה ה .ד. תנוך אזנו לכן נותן על, זןוידי שמיעת א לשון הרע על
הכוהן באיברים אלו נותן לכן ת דמים ושפיכלאלו גורמים מיני לשון הרע  ולפי שכל. לכן נותן על בהן ידו, כאבנר, בו
מספר הו. שמןהכוהן  לכן נותן, תנשמע היציקת שמן שאינדומה לובצנעא הרע על ידי שפת חלקות  לשון. ה. דם

 . שמשפילו כאזוב עץ ארז שמגביהו ומזה באמביא לכן , ולידי גנות בטובת חבירו שמתוך שבחו בא
 

 (לד' ויקרא יד) "אשר אני נותן לכםכנען ארץ כי תבואו אל "

ל אשר "ת ?יכול משבאו לעמון ומואב .אל הארץ המיוחדת ,ל אל הארץ"ת ?יכול משבאו לעבר הירדן ,כי תבואו"
  (מדרש" )אני נותן לכם

וץ לארץ וקא בחודשבתים ה ידיני נגע יםבעבר הירדן נוהגאת המדרש ואומר שברור הוא ש" פנים יפות"מפרש ה
 .עד שבאו לארץ ישראל ו דיני נגעיםהגנלא בעבר הירדן גם מטמא בנגעים אלא שאינו ש( ד 'בינגעים )מרו במשנה א

 ...אם יעברו בני גד ובני ראובן: "בוכתכ, משום שלא זכו בני גד ובני ראובן עד שירשו את הארץהוא הטעם שונראה 
 .יזכו בוהם התנאים רק אחר שיקיימו את ו, (כט 'במדבר לב)" ונתתם להם את ארץ הגלעד

 

  (נ' ויקרא יד" )ט את הצפור האחתשחו"

. עצמו כמתאת שוב חשצריך שי מצורעלרמוז להציפור האחת הוא  תמה שצריך הכוהן לשחוט א" צרור המור"לפי ה
ושחט את "לכן נאמר . ולהמיתים אני להחיות קל-הא. ין נעמןיכי המצורע חשוב כמת כמו שאמר מלך ישראל בענ

פור החיה על פני ילשלוח את הצהכתוב צוה ומה ש. ר כי עפר הוא ואל עפר ישובולזכ. "הצפור האחת אל כלי חרס
. בידו לשוב מחטאתו ,האדם ךכ. פור הזאת משתלחת על פני השדה ובידה לשובילהורות שכמו שהצהוא  השדה

 . תי התגאל בכל התועבת האללשים על לבו לבלהאדם ולכן צריך . בחירתוזוהי הכל  יאחרש
 

 (נא' ויקרא יד) "אל הביתוהזה "

 על שבועת , על שפיכות דמים, על לשון הרע: נגעים באיםהעל שבעה דברים עולה ש (זיערכין )מלשון הגמרא 
 לפי הידוע ו, על צרות העין םבאיאדם הנגעי כלומר שגם , על הגזלו על גסות הרוח, על גילוי עריות, שוא

 שעל פי " משך חכמה"מבאר ה ?צריך להבין מה המידה כנגד מידה כאן, דהימכנגד דה ימה גומל לאדם "שהקב
 הוא ש נועהולכן , חברת האנושילהיות בלא יאהב צר העין שו, אדםהשירחקו ממנו בני מת ת העין גורוצררוב 

  אחד מן הדברים שנגעים באים עליהםשוכיון . עמולא ישבו ושגם שאר הטמאים , בדד תשבלהיות מצורע ול
 חוץ , ידי חובה עשיר שהביא קרבן עני יצאש, (מאיומא )ל "חזאמרו הרי שברור מה ש, ת העיןוהוא צר
 ועדין לא , משום שעונשו היה על צרות העין, ידי חובתו הביא קרבן עני לא יצאואם הוא עשיר ש, מצורעמאשר ה

 ממשיך כיון ש? הוא צר עין מלהביא קרבן עשיר כאשר תשיג ידו ואיך יתכפרדיין עשכי רואים , שב מחטאו
 . עדיין עומד במרדוו, א במה שנענש על זהוטחל
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