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 פרשת תזריע

בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל והצרוע אשר בו הנגע 

 שפם יעטה וגו'. )י"ג, מ"ה(.

 יש לדקדק מהו שהזכיר כאן הכתוב שהצרוע יש בו נגע.

ויש לבאר דהנה דין פריעה ופרימה ועטיית שפם הם רק במצורע 

דף במגילה מוחלט, אבל מצורע מוסגר, אינו פורע ופורם, וכדתנן 

 מוחלט, אלא פריעה ופרימה.אין בין מצורע מוסגר למצורע : ח

ולפי"ז יש לומר דלכן הזכיר כאן שמיירי ממצורע שיש בו נגע, ר"ל 

שכבר נקבע והוחלט שזה ודאי נגע, והיינו שהוא מצורע שנתברר 

שיש בו נגע, דרק במצורע כזה הוא דיש דין פריעה ופרימה, ולא 

 במצורע מוסגר שעדיין לא הוחלט שיש בו ודאי נגע.  

 

ר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל והצרוע אש

 שפם יעטה וטמא טמא יקרא. )י"ג, מ"ה(.

בתרגום 'ולא פירש בפירוש הכתוב שכפל 'וטמא טמא יקרא' 

תסתאבון ולא תסתאבון יקרי', ומבואר דפירש דשניהם הם מה 

כתב  "צי מטו"ברמב"ם פאכן  קורא טמא טמא.ששהמצורע קורא, 

עים בלבד, אלא כל המטמאים את האדם חייבין וז"ל ולא המצור

להודיע לכל שהם טמאים כדי שיפרשו מהם, שנאמר וטמא טמא 

יקרא, הטמא מודיע שהוא טמא, הרי מבואר שמפרש דהטמא 

 הראשון קאי על המצורע, ור"ל דהטמא, הוא טמא יקרא.

ובאמת דכן יותר מדוייק בטעמי המקרא, שהרי בין הטמא הראשון 

ש פסיק, ולדעת הרמב"ם הוא מבואר היטב דהטמא לטמא השני י

 הראשון מיירי ממי שקורא, והטמא השני מיירי ממה הוא קורא.

כ "שוק קוראו 'צרוע', וכמוהנה לפי הרמב"ם נמצא דבתחילת הפס

 .א דקרא קוראו 'טמא', וצ"ב השינוי'והצרוע אשר בו הנגע', ובסיפ

ינן שם דמצורע ונראה לבאר עפ"י דברי הגמ' במו"ק דף ט"ו דאמר

הוא אבל טמא ומנודה. והנה דין פריעה ופרימה הוא מדיני 

האבילות, וכמש"כ רש"י ועל שפם יעטה כאבל, וכן ברמב"ם פ"י 

מטומאת צרעת ה"ו כתב וז"ל מ"ע שיהיה המצורע המוחלט מכוסה 

ראש וכו' ועוטה על שפם כאבל, אבל הדין דטמא טמא יקרא, הוא 

טומאתו, וכמש"כ רש"י שמשמיע שהוא בשביל להזהיר אחרים מפני 

טמא ויפרשו ממנו, וכ"כ הרמב"ם פ"י מטומ"צ ה"י, והיינו דדין זה 

הוא מחמת טומאתו. ולפי"ז נמצא דהפסוק מיירי משתי עניינים, גם 

 מדיני אבל של מצורע, וגם מדיני הטומאה של מצורע.

אשר לפי זה יש לבאר השינוי מרישא דקרא לסיפא דקרא, דבתחילת 

פסוק דמדובר בדין פריעת ראשו ועטיית שפמו, שזה הוא מדיני ה

  אבילותו, ואין שייך כלל לדיני טומאתו, כתוב 'והצרוע', ורק בסיפא

 

 

 

דמיירי מדין טמא טמא יקרא, אז כתוב 'והטמא', כיון שזהו הרי 

 מדיני טומאתו.

]אמנם ברמב"ם בספר המצות )מ"ע ק"י( כלל פריעה ופרימה 

ם הדין שמכריז על עצמו שהוא טמא, שכולם הם ועטיית שפם, ע

 דין להיות המצורע ידוע לכל עד שיובדלו ממנו בני אדם, יעויי"ש[.

 

 פרשת מצורע

 ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. )י"ד, ל"ד(.

איתא בגמ' בערכין דף הנה לכאורה יש כאן דבר פלא, שמחד גיסא 

דברים נגעים  שבעהא"ר יונתן על  ר נחמנישמואל ב ברמר ט"ז. א

באים על לשון הרע ועל שפיכות דמים ועל שבועת ועל גילוי עריות 

כתב "צ ועל גסות הרוח ועל גזל ועל צרות, והרמב"ם בסוף הל' טו

וזה השנוי האמור בבגדים ובבתים שקראה אותו תורה צרעת 

בשותפות השם אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל 

ון הרע שהמספר בלשון הרע משתנות קירות כדי להזהירן מלש

ביתו וכו'. ומבואר דהטעם דנגעים באים על האדם הוא משום חטאיו 

בשורה  ,ומעשיו הרעים, ומאידך איתא בחז"ל והובא כאן ברש"י

שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו האמוריים ישראל היא ל

מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל 

במדבר ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן, וצריך ביאור איך אפשר 

לומר בחדא מחתא שהוא גם עונש על חטאים וגם בשורה למצוא 

 המטמוניות.

תוס' הרא"ש בב"מ דף כ"ה ע"ב עפ"י דברי הונראה לבאר בזה 

כתב לחדש דאותן מטמוניות שהטמינו האמוריים לא היה קונה 

קו, אלא היה שלל זה מתחלק אותם בעל הקרקע שהבית נפל בחל

לכל ישראל, ולפי זה נמצא דהבשורה אינה בשורה מיוחדת לבעל 

הבית, דהרי הוא אינו זוכה במיוחד באותן מטמוניות, ובעה"ב וכל 

ישראל שוין במטמוניות אלו, ונמצא דהבשורה היא בשורה לכל 

 ישראל שכולם זוכים וחולקים במטמוניות.

בו שתי תכליתים, שהוא גם עונש  מעתה יש לומר דבאמת הנגע יש

וגם בשורה, והדבר מתחלק דהעונש הוא לגבי בעל הבית, שבשבילו 

הוא עונש שהרי ביתו מנותץ, אמנם התכלית של הבשורה, היא 

 בשביל כל ישראל, ששלהם היא בשורה שיזכו במטמוניות.

ויש להוסיף דהדברים מדוייקים בלשון הכתוב, דהפרשה מתחלת כי 

רץ כנען ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, דבזה תבואו אל א

ושם נרמז הענין שהוא בשורה להם, מדבר הכתוב אל כל ישראל, 

לבעל הבית הענין של הנגע הוא שואח"כ כתוב ובא אשר לו הבית, 

 נבדל מכל ישראל בתכלית של הנגע. דבר אחר, והוא
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 חזון העצמות היבשות בראי התקופה

  מוצ"ש חוה"מ פסח  – מתוך דברים שנאמרו בשיחת חיזוק לבני הישיבה

שמעו דבר ה' בית ישראל העצמות היבשות כל שמעו נא רבותי. נדבר כמה שורות ולא יותר כרגע, ההפטרה השבת הייתה 'העצמות היבשות', 

בית ישראל המה, הקב"ה לקח את יחזקאל הנביא והעביר אותו מסביב לבקעת דורא שהייתה מלאה בעצמות יבשות מאוד, ואמר לו בן אדם התחיינה 

ת היבשות שמעו דבר ה'. כה אמר ה' העצמות היבשות האלה, ואומר ה' אלוקים אתה ידעת. ויאמר אלי הנבא על העצמות האלה ואמרת אליהם העצמו

ותבא  אלוקים לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ונתתי עליכם גדים והעלתי עליכם בשר וקרמתי אליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וגו'.

המה הנה אומרים יבשו עצמותינו ואבדה  בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אלי בן אדם העצמות האלה כל בית ישראל

מת תקותנו נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר ה' אלוקים הנה אני פותח את קברותיכם והעלתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אד

יחזקאל הנביא על תחיית המתים ועל גאולת  זהו נבואתישראל וגו'. ונתתי רוחי בכם רוח וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני ה' וגו'. 

ישראל, שבגלות ישראל מתייאשים, והם ממש במצב של עצמות יבשות, אין בשר, אין גידים, אין עור, יבש, עד כדי שהקב"ה שואל את יחזקאל 

א להתייבש! לא לומר אין התחיינה העצמות האלה ואומר ה' אלוקים אתה ידעת, ועל זה באה נבואה מיוחדת לכלל ישראל, לא להתייאש! ל

שום דבר, אין עור, אין בשר, אין גידים, אין רוח, עצמות יבשות, מה כבר יכול להיות, אבדה תקוה שלהם, יבשו העצמות, לא! אל תאמרו כך, 

שהם יעמדו על הנביא אומר לכלל ישראל, אל תאמרו ככה, ולזה יחזקאל מחייה מתים בבקעת דורא, הוא החייה אותם, והיה סימן לכל ישראל 

 רגליהם, ויהיה בהם רוח חדשה, זה בית ישראל בכלל, שהוא במצב של עצמות היבשות, שחסר לחלוחית של מצוה.

ואם אמנם שעל פי פשט זה נבואה על כלל ישראל בנוגע לגאולה ובנוגע לתחיית המתים, אבל מכל מקום מותר לנו לקחת מזה רמז, לכלל 

אל בכל הדורות, ונוגע גם לכל יחיד ויחיד, שהרי הכלל ישראל מורכב מכל היחידים, וממילא כל היחידים הם ישראל בכל דור, זה נוגע לכל ישר

המה כלל ישראל, ונמצא שבעצם זה היינו הך, שכל אחד ואחד, לא יאמר 'יבשו עצמותינו', אל תאמר כמה פעמים כבר התחלתי ללמוד, וזה לא 

להתפלל, וזה לא הולך, פה אני לא מצליח לקום בזמן, עם כל הרצון הטוב ועם כל ההכנות, ופה אני הולך, אני לא לומד כמו שצריך, אני רוצה 

לא מכוין כמו שצריך, ופה יש לי מחשבות באמצע התפלה, ולא באמצע התפלה, וכמה שאני משתדל ומנסה לעלות ולהתעלות, להיות ירא 

חלילה לא יהיה שום דבר, אין סיכוי, יבשו עצמותינו אבדה תקוותנו, חלילה וחלילה, שמים, להיות תלמיד חכם, זה לא הולך, ואז מתייאשים כבר, 

על זה באה הנבואה בחל המועד פסח שהנביא אומר, 'העצמות היבשות שמעו דבר השם', כל אחד צריך שיהיה לו את השאיפות, אש תמיד 

וקם, זה המוסר השכל מהפסח, מלבד כל -ך, שבע יפול צדיקתמשי -תוקד על המזבח לא תכבה, אל תתייאש, יש לך עוד אש קטנה שבוערת 

שאר המתנות של הפסח, יש גם את הנקודה הזו שאנו צריכים לקחת אתנו, זה העצמות היבשות שמעו דבר ה', אל תהיו יבשים, תקחו את הקצת 

ה, נמשיך בשאיפות, להיות עבדי ה', להיות לחלוחית שיש בכם, תפיחו בזה רוח, ויהיה לנו סייעתא דשמיא, ועם זה נצליח, אם נדבוק במשימ

 תלמידי חכמים.

ה להמשיך במאמץ, להבין תוס', להבין סוגיא, כמה שאתה מבין זה טוב, עוד קצת ועוד קצת, זה עוד יותר טוב, עוד חילוק ועוד חילוק, עוד שיט

מוד בהתמדה, תתחיל ללמוד בקול, תתחיל ללמוד, עוד יותר טוב, אבל אל תתבע מעצמך כל כך, תהיה בשמחה, תשתדל, בוקר חדש, תתחיל לל

שעה, שעתיים, תתפלל תפלה אחת, חלק מהתפלה כוונת, תמשיך הלאה, לא להרפות, לא לעזוב, לא להתייאש, לא להגיד יבשו עצמותנו אבדה 

 דמתכם.תקותנו, חלילה!, זה המוסר השכל, הלאה להמשיך, שמעו דבר ה' ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על א

וזה בעצם יציאת מצרים, הרי מה היה המצב של כלל ישראל במצרים לפני הגאולה, המצב היה שהגיעו כבר למ"ט שערי טומאה, והבית הלוי 

מביא מהאר"י ז"ל שאם היו נשארים במצרים עוד רגע, לא היו יכולים להגאל וחלילה היו נשקעים בטומאת מצרים, ואע"פ שהרי יש את ההבטחה 

בין הבתרים, אבל כבר לא היו בגדר של זרע אברהם, ולא היה חל בהם הענין של ברית בין הבתרים, כי היו משתנים לגמרי, אבל  של ברית

הקב"ה ברגע האחרון גאל אותנו, הקב"ה חישב את הקץ כמה שאמר לאברהם אבינו, זהו המוסר של הפסח, שגם ברגע האחרון אפשר עוד, אף 

 על פי שזה למטה למטה,

אפילו בחור שחושב שהוא כבר לא, ויש לו הפרעות, יש לו ירידות, יש לו נפילות, והוא סבור וחושב שהוא נמצא באיזה מקום, ככה הוא  לכן,

חושב, אני לא יודע אם זה אמת או לא, אבל כך הוא חושב על כל פנים, אל תחשוב ככה, הקב"ה נותן בדמייך חיי, שתי מצות ומכח זה נגאלים, 

במצוות, נלמד תורה, נעמול בתורה שזה משמח את הלב, פיקודי ה' ישרים משמחי לב, אפשר היום ללמוד בבית, לא צריך ליסוע  נעסוק כולנו

טיולים, אפשר עדיין לשמוע קול אחד של השני, ללמוד ביחד, ללמוד לבד, ללמוד עם האבא, עם האחים, ללמוד עם עצמו, יש הרבה אפשרויות, 

 מצרים, וזהו ההפטרה של העצמות היבשות.ללמוד בחשק, זה הגאולת 

יתכן שההפטרה היא מענינא דיומא, לא רק מהעתיד מענין הגאולה שבניסן עתידין להגאל, אלא גם לומר הענין הזה שאין להתייאש, אין אבדה 

                          ת, מחר עוד קצת, כך יתחבר תקותנו, להמשיך בכל הכח, אם קצת אתה מתפלל, אתה לומד, אתה מכוין בתפלה, מצוין, תמשיך הלאה, עכשיו קצ

 נימה אל נימה, שערה אל שערה, עמוד אל עמוד, תוס' אל תוס', זה נקרא אופטאן, זה נקרא לעלות, זה נקרא לעשות שטיגען.
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