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פרשת תזריע

שתי ציפורים  
ַחת אֹו ַבֶהֶרת  ֵאת אֹו ַסּפַ רֹו ׂשְ ׂשָ י ִיְהֶיה ְבעֹור ּבְ ָאָדם ּכִ
רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן  ׂשָ ְוָהָיה ְבעֹור ּבְ

ָניו ַהּכֲֹהִנים ]ויקרא יג, ב[ אֹו ֶאל ַאַחד ִמּבָ

היו היה ילד קטן שגר בחווה מרוחקת, בכל בוקר היה מתעורר עוד לפני זריחת השמש 
עוצר  היה  הוא  בשמיים,  לטפס  מתחילה  שהשמש  מזהה  וכשהיה  בשדה,  לעבוד  כדי 
רחוק  שם  האופק,  אל  וצופה  יושב  ארוכות  דקות  ובמשך  הגדר,  על  מטפס  ממלאכתו, 

רחוק היה רואה בדמיונו בית עם חלונות מזהב.

הם  אם  כי  מזהב,  החלונות  עם  בבית  לגור  נפלא  כמה  וחשב  בדמיונו  הפליג  הילד 
יכולים להרשות לעצמם חלונות מזהב, בוודאי יש להם דברים נפלאים בבית, רהיטים 
את  ויראה  שם  עד  ילך  הוא  אחד  יום  כי  לעצמו  הבטיח  הוא  תענוגות.  ושאר  מיוחדים, 

המקום הנפלא.

יום אחד כשקצת בגר, ביקש ממנו אביו לראשונה ללכת העירה כדי לקנות עבורו 
בשוק המקומי כמה דברים. הילד ידע כי זו ההזדמנות שלו להגשים את חלומו ולראות 
צידה  מעט  ארז  הוא  אביו.  מצוות  את  לקיים  מיהר  ולכן  החלומות,  בית  את  עיניו  במו 
אורוות  פני  על  חלף  החיטה,  שדה  את  חצה  הוא  לב,  וטוב  שמח  דרכו  אל  ויצא  לדרך 

הסוסים, טיפס בנחישות על הגבעות שהפרידו בינו לבין הבית עם חלונות הזהב.

הבית  אל  ללכת  זמן  די  לו  הותירו  לא  בשוק  שבילה  והשעות  ארוכה  הייתה  הדרך 
ובדרך חזרה הלך לכוון היעד הנכסף. עד מהרה הוא  המוזהב, אך הילד היה נחוש בדעתו 
הבין שכנראה הוא טעה בדרך, כיוון שהבית שאיליו הגיע לא היה בית נוצץ ומפואר, ואף לא 

היו בו חלונות מזהב, אלא הוא היה בית רעוע ומט ליפול עם גדר שבורה וקירות מקולפים.
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למצוא  בדעתו  נחוש  היה  אבל  לעשות,  מה  ידע  לא  והילד  לשקוע  החלה  השמש 
את בית חלומותיו, הוא ניגש אל דלת הבית ודפק. ילדה קטנה שנראתה בת גילו פתחה 
את הדלת בהיסוס, הוא שאל אם היא יודעת אולי היכן נמצא הבית עם חלונות הזהב. 

'כמובן' ענתה הילדה והזמינה אותו אל המרפסת.

כשעמד הילד במרפסת הבית והביט אל המקום אליו הצביעה הילדה, ראה הוא את 
המקום ממנו בא. שם הרחק באופק הוא זיהה את החווה שלו, כשקרני השמש השוקעת 

צבעו את חלונות ביתו בזהב...

על  בחלומות  שוגים  ואנו  מאוד,  לנו  קוסמים  ומסתוריים  רחוקים  דברים  לפעמים 
רואים  אליהם  כשמתקרבים  אולם  שסביבנו.  מהחיים  הרחק  יותר,  ויפה  טובה  מציאות 
שלא כל הנוצץ הוא זהב, ולא כל מה שנראה יקר ונפלא, הוא אכן כזה, אדרבה, החיים 

בהם אנו חיים יפים הם ונפלאים יותר מהחיים במחוזות רחוקים.

רק  נוצצים  שנראים  דברים  שיש  בהבנה  רק  לא  זה  מסיפור  אנו  שלמדים  המסר 
למרחוק, אלא שכלל לא צריך להסתכל רחוק, כי לכל אחד מאיתנו יש בית עם חלונות 
זהב, והכל תלוי במתבונן... ]מ. גלבוע[ אדם שחושב שהדשא של השני ירוק יותר . עליו 

לתת מבט אל תוך עצמו ולנסות לצבוע את הדשא שלו.

מכנה  כך,  או  כך  בנפרד.  ועיתים  יחד  נקראות  עיתים  מצורע"   – "תזריע  פרשות 
מצורע  פרשת  ואילו  אדם,  בנגעי  עוסקת  תזריע  פרשת  הנגעים'.  'תורת   – להן  משותף 

עוסקת בנגעי בתים.

ולכן  חיים,  אורח  ממנה  ללמוד  יכול  זמן  בכל  יהודי  וכל  היא,  חיים'  'תורת  התורה 
למרות שכיום אין נוהגים דינים אלו, מכל מקום צריכים אנו ללמוד מהם אורחות חיים. 
ולא  היה  לא  המנוגע  "בית  עא, א(  )סנהדרין  בגמרא  נאמר  עליה  בתים'  'נגעי  פרשת  ובפרט 
עתיד להיות. ולמה נכתב, דרוש וקבל ׂשכר". אם כן חובה עלינו לדרוש וללמוד מפרשה 

זו כדי שנזכה עבור דרישתה לשכר רוחני בעולם הבא.

י  ִכּ )ויקרא יג, ב(: "ָאָדם  כדי להבין את הדברים נפתח בפרשת נגעי אדם, נאמר בתורה 
רֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן  ָשׂ ַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְבּ ֵאת אֹו ַסַפּ רֹו ְשׂ ָשׂ ִיְהֶיה ְבעֹור ְבּ
ֲהִנים". על שום מה אדם נענש בנגע הצרעת? את התשובה  ָניו ַהכֹּ ִמָבּ ֵהן אֹו ֶאל ַאַחד  ַהכֹּ
נמצא בתקנתו של המצורע, לאחר שראהו הכהן והחליט שהוא אכן מצורע גמור נאמר 
ִני  ּוְשׁ ֶאֶרז  ְוֵעץ  ְטהֹרֹות  ַחּיֹות  ִרים  ִצֳפּ י  ֵתּ ְשׁ ֵהר  ַטּ ַלִמּ ְוָלַקח  ֵהן  ַהכֹּ ה  "ְוִצָוּ יד, ד(:  )שם  בתורה 
באים  שהנגעים  לפי  ציפורים,  דוקא  המצורע  מביא  מדוע  רש"י  ומבאר  ְוֵאזֹב.  תֹוַלַעת 
לטהרתו  להביא  הוזקק  לפיכך  דברים,  פטפוטי  של  מעשה  שהוא  הרע  לשון  עוון  על 
ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף קול. ובנוסף מביא הוא עץ ארז לפי שהנגעים באין 



י ƒיָחת ׂ ƒ̆ י‡  ƒה

51

על גסות הרוח, והארז מרמז על גאווה וגסות רוח. ועוד מביא שני תולעת ואזוב לרמז 
על תקנתו שישפיל את עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב.

הרע,  לשון  חטאי  על  כעונש  האדם  על  מגיעים  הצרעת  שנגעי  למדים  נמצאנו 
גאווה, וגסות הרוח. חטאים אלו באים בדרך כלל מחמת צרות עין במה שיש לשני, וכדי 
להשפילו ולהוריד את עליונותו אנו מדברים עליו לשון רע ונוהגים בו בגסות ובגאווה.

)שם  שנאמר  ישראל,  לעם  כמתנה  דווקא  באים  הבתים  שנגעי  אומרים  חז"ל  אולם 
ֶאֶרץ  ֵבית  ְבּ ָצַרַעת  ֶנַגע  י  ְוָנַתִתּ ַלֲאֻחָזּה  ָלֶכם  נֵֹתן  ֲאִני  ר  ֲאֶשׁ ַנַען  ְכּ ֶאֶרץ  ֶאל  ָתבֹאּו  י  "ִכּ לד(  יד, 

ֲאֻחַזְּתֶכם", ואומרים על כך חז"ל במדרש )במד"ר יז, ו(: "רבי יהודה אומר בׂשורה היא להם 
שבאים עליהם נגעים". ומקשה רבי חייא "וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם". 
מתרץ רבי שמעון בן יוחאי "כיון ששמעו כנענים שישראל באים עליהם, עמדו והטמינו 
ממונם בבתים ובׂשדות. אמר הקב"ה, אני הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם 
לארץ מלאה כל טוב, שנאמר )דברים ו, יא( ובתים מלאים כל טוב. מה הקב"ה עושה, מגרה 

נגעים בביתו והוא סותרו ומצא בו סימא )מטמון, דבר שהוא סמוי מן העין(".

אלא שיש להבין, אם חפץ הקב"ה לקיים הבטחתו לתת לבניו ארץ מלאה כל טוב, 
ובמטמוניות  באוצרות  ישראל  ארץ  את  למלא  ומגוונות  רבות  דרכים  למצוא  היה  יכול 
בצורה  הזה  העושר  את  הקב"ה  להם  נתן  ומדוע  ביתם,  את  לשבור  שיאלצו  מבלי 

דוקא. זו 

במידת  הם  שלוקים  רבים  לאנשים  דרך  ולימוד  הוראה  בכך  שיש  לבאר  ונראה 
או  בתורה,  השגות  של  רבים  כישרונות  טמונים  רבים  באנשים  כי  הפסולה'.  ה'ענוה 
שיש בכוחם לעסוק בגמילות חסדים ובמעשים טובים, כל אחד לפי בחינתו, ובמקרים 
כאלו עליהם לצאת מפתח ביתם כדי ללמד תורה ולעסוק בגמילות חסדים, ומי שבעת 
הרע  היצר  כי  ערך,  שום  בה  שאין  היא  פסולה'  'ענווה  הענווה,  במידת  מתלבש  כזאת 
הוא שהכניס בו מחשבת פיגול זו ואומר לו - מי אתה ומה אתה שּתַלמד תורה לאחרים 
או שתעסוק בגמילות חסדים. מחשבות אלו מקטינות את האדם בעיני עצמו ומונעות 

ממנו את מימוש תפקידו בעולם.

הבית  קירות  כי  ללמדו  כדי  האדם,  על  ולא  הבית  על  הבאים  בנגעים  הרמז  זהו 
הן  חסדים,  בגמילות  ולעסוק  לאחרים  תורה  ללמד  יצא  שלא  עליו  ומגינים  הסוגרים 
בבחינת 'נגעים' העומדים בדרכו למלא את חובתו בעבודת ה', וצריך להרוס אותם כדי 
ל  ּכָ ְוֵאת  ֵעָציו  ְוֶאת  ֲאָבָניו  ֶאת  ִית  ַהּבַ ֶאת  "ְוָנַתץ  מה(  יד,  )ויקרא  כדכתיב  בדרכו.  יעמדו  שלא 
לצאת  מוכרח  שיהיה  כדי  כלומר,  ָטֵמא",  ָמקֹום  ֶאל  ָלִעיר  ִמחּוץ  ֶאל  ְוהֹוִציא  ִית  ַהּבָ ֲעַפר 

ולהשפיע תורה וגמילות חסדים לאחרים.
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מה  תמיד  לזכור  היא  העצה  פסולה,  ענוה  של  זו  פיגול  מחשבת  על  להתגבר  כדי 
שכתוב בבריאת האדם )בראשית ב, ז(: "וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח 
באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה". וכמו ששנינו בגמרא בקידושין )ל, ב(: "שלשה 
את  מביאים  והאם  האב  כי  רש"י,  שם  וביאר  ואמו".  ואביו  הקב"ה  באדם,  הן  שותפין 
חלקם בגוף, והקב"ה נופח בו נשמה. נמצא לפי זה שכל אחד מישראל יהיה מי שיהיה, 
טמונה בו נשמה טהורה חלק אלוק ממעל, וכיון שכך יש לכל יהודי חלק מיוחד בתורה 
ובעבודת ה' שאין לחבירו, כמו שאנו אומרים בתפילת הלחש בשבת: "קדשנו במצוותיך 

ותן חלקנו בתורתך", כי לכל אחד יש את החלק המיוחד רק לו בתורה ובמצוות.

ברור,  רמז  יש  הבתים  בקירות  אוצרותיהם  את  שהטמינו  האמוריים  בתי  בנתיצת 
האוצרות  את  האדם  מעיני  המסתירים  הטומאה  לכוחות  הם  רומזים  האמוריים  כי 
והמטמוניות של השגות התורה ועבודת ה' הטמונות בגנזי נשמתו, וגורמים הם שהאדם 
יסגור את עצמו בתוך הבית ולא יצא ממנו ללמד תורה ולעסוק בגמילות חסדים. לכן 
להרוס  האדם  שישכיל  כדי  הבית,  קירות  על  נגעים  וחסדיו  רחמיו  ברוב  הקב"ה  מביא 
התורה  השגות  של  והמטמוניות  האוצרות  את  ויגלה  עליו,  הסוגרים  הבית  קירות  את 
ועבודת ה' הגנוזים בפנימיות נשמתו, ועל ידי זה יוכל לחדש ולבנות את ביתו בקדושה 
ובטהרה, על ידי שישקול במאזני משפט מתי ללמוד תורה לעצמו, ומתי לצאת מקירות 

ביתו וללמד תורה לאחרים.

לטהרת  ציפורים'  'שתי  להביא  הקב"ה  צווה  מדוע  המפרשים  שאלת  היא  ידועה 
לפטפט  שלא  לקח  ילמד  וממנה  אחת  בציפור  די  הלא  צורך,  ללא  שפטפט  המצורע 
עוד. וביותר תמוה, מדוע צווה הכתוב לשחוט רק ציפור אחת, ואלו את הציפור החיה 
משלחים אל מחוץ לעיר על פני השדה שתמשיך לפטפט, הרי אם הרמז הוא על שחיטת 

הפטפוט, אם כן למה לא לשחוט את שתיהם.

מיישב זאת כ"ק הרבי ר' יהושע מבעלזא זי"ע על פי המבואר בזוהר הקדוש )פרשת 
הדיבורים  על  העונש  מלבד  כי  כפול,  עונשו  הרע  לשון  בעוון  שהחוטא  א(  מו,  תזריע 

הזמן  באותו  לדבר  יכול  שהיה  הקודש  דיבורי  על  עונש  גם  יקבל  שדיבר,  האסורים 
ולא דיבר.

השחוטה  הציפור  כי  טהרתו,  ביום  הציפורים  שתי  המצורע  שמביא  הסיבה  וזוהי 
ואותה שוחטים להורות על  באה לכפר על הדיבורים האסורים שלא היה צריך לדבר, 
התורה,  דברי  על  לכפר  באה  החיה  הציפור  אולם  אסורים.  בדברים  הפטפוט  מניעת 
כי  בחיים,  משאירים  אותה  ולכן  דיבר,  ולא  לדבר  היה  שיכול  המוסר  ולימוד  התפילה 
והסיבה  ולקיימם ביתר שאת.  דיבורים אלו צריך המצורע לקחת לליבו מהיום והלאה 
שכוחות  אדם  בני  שיש  לעיל  שאמרנו  למה  לרמז  השדה,  פני  על  אותה  שמשלחים 
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למקום  ממקום  רגליהם  לכתת  ועליהם  תורה,  דברי  לאחרים  ללמד  גם  בהם  טמונים 
ללמד את הבריות דרכי ה' ותורתו.

מדוע  התורה.  ממפרשי  רבים  ששואלים  נוספת  שאלה  ליישב  ניתן  הדברים  לאור 
צריך המצורע להביא גם אזוב ושני תולעת כדי להכניע את גאוותו, מאידך הוא מביא 
גם עץ ארז שרומז על גאווה, הרי היה לו להביא רק שני תולעת ואזוב המורים לחוטא 

שעליו לעבוד על מידת הענווה, ותו לא.

באה  כי  יהודה'(  'ליקוטי  בספר  )הובא  זי"ע  הרי"ם  החידושי  בעל  אמר  לכך  התשובה  את 
התורה ללמד שלפעמים בעבודת ה' אסור להשתמש במידת הענווה, אלא אדרבה צריך 
להתלבש במידת הגאווה בבחינת "ויגבה לבו בדרכי ה'" )דברי הימים ב' יז, ו(, כגון אם בשעה 
שהיה עליו ללבוש גאות ואומץ לצורך דבר מצוה לעשות טובה לעני המבקשו וכדומה, 
או כשהמדובר הוא בכבוד שמים, והוא שם עצמו עניו באותה שעה ואומר מה אני ומה 
אולם  כפרה,  טעון  כן  גם  שכזה  'ענו'  הבריות...  בעיני  מכובד  ואינני  אני  שפל  הלא  חיי, 

תקנתו היא הפוכה, אם הכניע את עצמו כאזוב יגביה את עצמו כארז.

בשורה  הם  הבתים  שנגעי  יוחאי  בר  שמעון  רבי  דברי  בין  ההשוואה  תובן  מעתה 
גזל  עוון  על  עונש  הם  הבתים  נגעי  כי  האומרת  )טז, א(  בערכין  הגמרא  דברי  עם  טובה, 
התורה  השגות  את  לגלות  עמל  שאינו  מי  כי  הוא,  הביאור  האמור  ולפי  עין.  וצרות 
לא  כי  הרבים,  את  גוזל  בבחינת  הוא  הרי  לאחרים,  ללמדם  כדי  בו  הגנוזות  ה'  ועבודת 
ניתנו לו מן השמים רק כדי שילמדם לאחרים, כמו ששנינו בגמרא בסנהדרין )צא, ב(: "כל 
המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר )דברים לג, ד( תורה צוה לנו 

משה מורשה קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית".

וכדי לתקן ענין זה מביא הקב"ה נגעים על קירות הבית, כדי שיהרוס את הקירות 
כדי  ביתו,  מפתח  לצאת  צריך  הוא  שגם  להבין  ישכיל  ומזה  לצאת,  ממנו  שמנעו  הללו 

להחזיר את אשר גזל על ידי שישפיע מתורתו ועבודתו לאחרים.

שלא  צרה  עינו  כי  עין,  צרות  מחמת  הבית  על  הבאים  הנגעים  ביאור  כן  גם  וזהו 
וזה  לאחרים,  לתתם  בתוכו  החבויים  הכישרונות  את  חפצה  ובנפש  טובה  בעין  לראות 
לכך  ראיה  הגמרא  ומביאה  חסדים.  בגמילות  לעסוק  ושלא  תורה  ללמד  שלא  לו  גורם 
ממה שכתוב: "ובא אשר לו הבית", "תנא דבי רבי ישמעאל מי שמיוחד ביתו לו", כלומר 

שסוגר את עצמו בד' אמותיו ומחזיק את התורה רק לעצמו.

לצאת  שלא  בתוכו  סגור  שהיה  הבית  בין  האיזון  את  למצוא  מצורע  כל  צריך 
יזכור שלא להטות ח"ו הכף לצד השני להתגאות  ולהשפיע מתורתו לאחרים, ומאידך 

ולדבר לשון הרע.
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זוהי כוונת חז"ל באומרם: "בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש 
וקבל שכר". כי בפועל כמעט אין במציאות שיבואו על הבית נגעים עם כל הפרטים לפי 
כל כללי דיני התורה, אך עם כל זאת כתב הקב"ה ענין זה בתורה שבכתב בבחינת "דרוש 
וקבל שכר". כלומר, כדי שנדרוש להבין את הלקח הנשגב הטמון בעניין זה, שינצל כל 
אדם את הכישרונות שהקב"ה נתן לו, אם בהשגות התורה, אם בעבודת ה', אם בגמילות 

חסדים, כל אחד לפי כוחו, כדי שיצא מפתח ביתו ללמדם לאחרים.

לו  יהיו  "לעולם  זי"ע:  מפשיסחא  בונים  שמחה  רבי  של  הידועה  באמרתו  נסיים 
נברא  "בשבילי  ובשני  ואפר",  עפר  "ואנוכי  המאמר  מונח  יהא  באחד  כיסים  שני  לאדם 
את  יוציא  הציבור  על  שררה  ליטול  ממנו  שיבקשו  או  שיכבדוהו  פעם  ובכל  העולם". 
הפתק "ואנוכי עפר ואפר", ובכל פעם שתזדמן לידו מצווה או אפשרות לזכות את כלל 
זאת  ויעשה  העולם"  נברא  "בשבילי  השני  הפתק  את  יוציא  אלא  יצטנע  אל  ישראל, 

בשמחה...




