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 מצורע תשע"ז-, תזריעבע"ה

 

 הרב יעקב פישר / בדמיך חיי

 

 

 

 בן זכר נולד, בסימן טוב ובמזל טוב! –שמחה גדולה מזמנת לנו הפרשה כבר בפתחה 

גדולה ומשמעותית שמחה זו במיוחד, ואנו חשים כי צריכים אנחנו לה ביותר על רקע 

 הפרשה שלפניה ושלאחריה.

 , 'שמיני'נסתיימה  טומאת המאכלות האסורות בה –לפניה 

 .'מצורע'טומאת הצרעת בה פותחת  –לאחריה 

ובתווך, כחוליית ביניים שאמורה לאפשר לנו מרחב רגוע של 

 –תינוק שנולד.  תינוק שנולד  –טהרה ושל נקיות שבין טומאה לטומאה 

 מה טהור ותם, מה נקי וזך ממנו?

 אלא שאין אשליית שמחתנו מאריכה מעבר למחצית הפסוק ... 

 מיד אנו מתבשרים:  "... וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא".

והוא  –יר העולם ודווקא זה הטהור, הראשוני בתומתו הברה, ודווקא ברגע הגיחו לאו

 כבר הוא מביא טומאה לעולם, ומחייב את אמו בטהרה ובקרבן. –לא טעם טעם חטא 

 

כראשונים יבקשו תשובה לתמיהה עוד יבואו חז"ל ויידרשו לעומק סוגיא זו, ואחרונים 

כנס במסגרת זו לכך.  על כוונים ועל משמעויותיהם יהבוקעת ממנה.  אין בדעתי לה

 שמיני, תזריע ומצורע. –אבקש לעמוד, תוך פסיעה במשעול שלושת הפרשיות 

 

פרשת שמיני מסחררת אותנו במעגל המוליך מן ההיקף אל המרכז, מן החיצוניות אל 

וֶרה ותצווה היא:  "מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו, טמאים הם הפנימיות.  שכך ת

לכם" )יא ח(.  נוגע אדם בנבלת בעל החיים הטמא, בחיצוניות ממש, או מחדיר אל גופו 

את בשרו של הטמא, ומיד אוחזת בו טומאה.  וטומאה זו  –מן החיצוניות אל תוכו  –

הנוגע ושל האוכל.  לא נחה  איננה מסתפקת בכך שלופתת את תוך בשרו וקרביו של

דעתה של טומאה זו, החיצונית, עד שהיא חודרת אל נבכי רוחו ודעתו ומשבשת, 

 ואוטמת ומקלקלת.  

ו בהם א"תנא דבי רבי ישמעאל: עבירה מטמטמת לבו של אדם, שנאמר ולא תטמ

 ע"א(.  קרי ונטמאתם אלא ונטמטם" )יומא לטתם בם, אל תאונטמ

 ו.כך בפרשה שלפני פרשתנ 
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בפרשה שאחרי פרשתנו, וכן בהמשך פרשתנו עצמה, נגעים וצרעת.  כאן הכוון המובהק 

 מן המרכז אל ההיקף, מן הפנימיות אל החיצוניות.  –הפוך דווקא 

ע"ב(, ו"על שבעה דברים נגעים באין  ן הרע נגעים באים עליו" )ערכין טו"כל המספר לשו 

עת שווא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבו –

 ע"א(. העין" )שם טזועל הגזל ועל צרות 

 

 מידות רעות ויצרים סוערים מטלטלים נבכי נפשו של אדם, והולכים המה ומתגלגלים

כלפי חוץ עד שהם בוקעים בכיעורם על פני גופו ועורו, או אפילו בבגדיו  ומבעבעים

 ובכתלי ביתו.

 

נו תורה להתאושש מסער הכוונים המנוגדים, וכבר היא ַמנחת בינותם עוד טרם הניחה ל

את התינוק החמוד שנולד זה עתה, תוך שהיא עוטפת אותו בטומאה שהוא מרעיף על 

 אמו יולדתו.

 

קדמה לטומאת הלידה התנועה מן החוץ אל הפנים, מן הגוף אל הנפש.  לאחר טומאת 

פוא, הנפש אל הגוף.  מה כוון ניתן, א מןהלידה הופיעה התנועה שמן הפנים אל החוץ, 

 בלידה עצמה? –למצוא בחוליה הממצעת 

 

 -יוצרים הם תנועה מעגלית שני כוונים משמשים בתהליך יצירת האדם ובלידתו, עד ש

 מרתקת. -ת מחזורי

 

מן ההיקף פנימה מגמתה. "אשה כי תזריע" תדגיש פרשתנו, כדרכו של  –הורתו של אדם 

יתו בהפנמה מחללו של עולם אל תוך אמא אדמה, וזורע צדקות כל פרי ממש, שראש

בדמעה יצמיח ישועות ברינה.  כך יוציא אדם מעומק הארץ ֶלֶחם, וכך יגיח אדם ממחשכי 

 ירו של עולם. ופריצה ובקיעה לאו –מן המרכז אל ההיקף  –ֶרֶחם.  לידתו של אדם 

 

אל  –י אדם, שגם לאחר שנולד ]לא ניַמנע מלהזכיר, כי עוד ימשיך התהליך במחזור חי

הפנימי ישאף "כי כל דבר צמא אל שורשו שהוא עתיד לשוב אליו"  )רבינו בחיי(.  אדם 

בל הוא ובו נטמן לאחר יסודו מעפר וסופו לעפר, ולא בכדי נקרא גם המקום אליו מּו

 –רחם האם  –יה טמון קודם לידתו פטירתו מן העולם וגם המקום ממנו יצא ובו ה

 הן –מחזוריים  –מתוך תפיסה זו, מן הסתם, ינהגו ישראל במאכלים עגולים   .'קבר'

 שלאחר ההסתלקות[. 'הבראה'שלאחר הלידה, והן בסעודת ה 'שלום זכר'בסעודת ה
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עולה, שעניינה שבח והודאה לד' יתברך על  –לאחר הלידה, שני קרבנות תביא היולדת 

גם חטאת תביא, שעניינה כפרה על  אך ;אשר גמלה ועל הנס והפלא שעשה בה כל הטוב

מדגיש הרמב"ן את עניין  'אגרת הקודש']בחטאי עבר שעלולים להשפיע על אופי הולד 

 –הקשר שבין מאכלים שאוכל האדם לבין עולמו הפנימי, ההשפעה על מידותיו, וביותר 

א מזהיר שלא להאכיל בנים שמוליד.  ובשו"ע יו"ד סי' פההשלכות שיש לכך על אופי ה

 ינוקות מאכלים אסורים, והרמ"א שם מוסיף ומזהיר שלא תהא המינקת עכו"ם[.ת

 

לד, אל ֵעבר העתיד תישא האם פניה, בדאגה לטהרת הנפש וומעתה, משנולד כבר הו

 מנעות מדיבורים אסורים וממילא מנגעים שבגוף.יולנקיות הדיבור, לה

 

נו, שבעולם היהדות.  תה זו לנו אל מערכות פנים וחוץ שבעולמירק הצצה חטופה הי

ל לנו להסתפק בכך.  תה זו פרשת השבוע שקרעה לנו צוהר להצצה זו, אך ַאיהפעם הי

בין  –בנו  –נתבונן נא בעצמנו, בחיינו, ונשים לב להתרוצצות המתמדת שמתחוללת בם 

הקטבים.  אנשי גוף אנו ואנשי רוח, סובבי מעגל היקפי כמו גם חודרי תוך לעומק.  

עולם 'בנו, לעשותנו ומשפיעים עליו.  את העולם נתן בלנו מן החומר מושפעים אנח

 בנו אהבתו ויראתו לעובדו בלבב שלם.תן בליבנו בתורתו, וי.  הוא יפתח ל'קטן

 

 

אחד מן הפרקים הקשים והנוראים בתנ"ך הוא פרק ט"ז ביחזקאל: "בן אדם, הודע 

מא להפטרות אותן נמנעים את ירושלם את תועבותיה...". לא בכדי מובא פרק זה כדוג

בלבוש סי' תצ"ג(. ברם, דווקא בפרק זה נמצא  אנו מלקרוא בבית הכנסת )עי', למשל,

כדוגמת:  ,המעוררים בנו רוח תנחומים ופיוס בחגיגיות של ראש השנה כאלה פסוקים

כאלה  "וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך, והקימותי לך ברית עולם", וכן

ר עליך ואראך מתבוססת ו אל שולחן ה'סדר' ממנו קמנו לא מכבר: "ואעב  המחזירים אותנ

 בדמיך ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי". 

באמת, אין לנו צורך להרחיק עד ליחזקאל הנביא, אפשר לנו להתבונן סביבנו במרחב 

 הזמן הנוכחי.

 ... ובה'מים בעיצומם אנו נתונים עתה בשם 'עשרת ימי תשיש המכנים את הי

ימים  –ואכן, ימים שתחילתם זיכרון חללי שואה וסיומם זיכרון חללי מערכות ישראל 

נוראים המה, ודמים בדמים נגעו. ובסמיכות שכזו, במהלך ימיו הבאים של החודש 

עתה, יבואו גם יום העצמאות ויום ירושלים בחגיגיותם, ודגלים  המתחילהמיוחד 

 לה בשם 'עשרת ימי תשועה'.ויש שמכנים ימים א בדגלים נגעו.
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יש דם ויש חיים. יש דם קורבנות שואה ויש חיי עצמאות  –בדמיך חיי... בדמיך חיי"  "...

ישראל, יש דם חללי מערכות ישראל ויש חיי גאולת ירושלים. עלינו להבחין בין דם לדם 

 אלה גם אלה לנו ושלנו הם. –ל וובין דגל לדגל, הגם שאחרי הכ

ם הנתונים למשיסה מרוקני ידיים על אדמת ניכר, כי אם לוחמים לא עוד דם נרדפי

עבריים אוחזי נשק מגן על אדמת קודשנו. דמים בדמים נגעו, וחורבן וכליה הנביטו 

 צמיחה ובניין של חיים.

-תה לו לר' יצחק ווייל בפינת הרחובות יפויאיש היה בירושלים, סוחר נעליים. חנות הי

' יצחק במסחרו, ובאמונה גידל משפחתו היפה והנחיל מסרים קינג ג'ורג'. באמונה עסק ר

לצאצאיו. מתוך שנסתלק לבית עולמו בערב חג הסוכות תשע"א, נתפרסמו חלק 

מרעיונותיו לאחרונה. וכך הוא הסביר: "והיא שעמדה... שבכל דור ודור עומדים עלינו 

, כמו השלמהשון מלשון כליה והשמדה מוחלטת, אך גם מל  - נו"...". "לכלותנולכלות

לא רק למרות הצרה  –יושע"  וממנהלו" שבמעשה בראשית. "עת צרה היא ליעקב "ויכ  

תבוא תשועה לישראל, כי אם דווקא מתוכה, ממנה. אין אנו רוצים בכך, אף איננו 

שבר מוליד חיים, דם מצמיח ישועה, חורבן בונה גאולה, "וממכה אבל דווקא מַ  ;מבינים

 .1"הרטיעצמה מתקן 

רבה לעסוק בזיקה שבין שואה לתקומה. למעשה, כל חייו ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל ה  "ומ

מונחים היו על רקע ציר זה, ולאור זאת בנה את ישיבת הר עציון וחינך אותנו, תלמידיו. 

 אני ראיתי עולם בנוי ועולם חרב ועולם בנוי"...  וכך אמר: "

אני מאמין שזכינו במדינה יהודית רק בגלל רצון הקב"ה לקדש את שמו, ועוד אמר: "

במלחמות ישראל מול  הוניצחונותילאחר חילול השם הנורא בשואה. תקומת המדינה 

 צבאות ארצות ערב שקמו עליה, היוו תשובה של קידוש השם.

 דווקא משום כך, החיוב לקדש שם שמים בדורנו יש לו משמעות מיוחדת, באשר אנו

 'קידוש השם' ".ל הקמתה נבעה מהיסוד של חיים במדינה שכ  

 

 –מהלכים אנו במסדרון הזמן, המוביל ומעלה אותנו מפסח לעצרת, מעומר שעורים 

יציאת מצרים למתן טים של שתי הלחם ושבעת המינים של ביכורים; מימאכל בהמה, לח

ראו ומה אופי לבשו ימים נעים, לעיתים, לעצום עיניים ולדמיין כיצד נ תורה. מעניין אף

 אלו בתקופה בה עמד הבית על תילו עם כל המשתמע מכך.

 וארבעברם, מעניין ומאלף, לא פחות, לחשוב כיצד נראו הם מני אז ועד לפני כשישים 

 שנים. 

לא יום הזיכרון לשואה, לא יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, לא יום  –לא צוינו אז 

יום ירושלים. רק בשנים האחרונות נתגבשה מסכת אלו  –ר העצמאות, גם לא כ"ח באיי

                                                 
 .  מתוך הפיוט "ישראל עמך תחינה עורכים" שבסליחות ליום שלישי 1
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הימים, ובצורה כה אינטנסיבית. עליהם יש להוסיף, כמובן, את ימי הספירה, שאם גם 

נוספו ונצטרפו אל מסגרתם רווית האבלות,  –לדעת חלק מהפוסקים  –דרבנן היא היום 

ו את האבלות, כגזירות רועים, שהעצימו והחמיריעוד אירועים מצערים במהלך השנים. א

 ת"ט ועוד.-תתנ"ו שבימי מסעי הצלב באשכנז, פרעות הצורר בוגדן חמילניצקי בת"ח

סטורית וחברתית עמוקה לו יג בעומר, שמשמעות דתית מוסרית, הבמרכז, כמובן, ל"

בוץ ומיזוג יעבורנו, ובמיוחד מאז בנינו כאן חברה במדינה משלנו, על משטר המפלגות, ק

לעומת כל  –גוון ההשקפות, האמונות והדעות המאפיין אותה. כנגד כל זאת הגלויות, ומ

 בת קול תהדהד ותזכיר: –פלגנות ווכחנית 

 תלמידים היו לו לר' עקיבא, מגבת ועד "שנים עשר אלף זוגים

 זהפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה למתו ב אנטיפטרס, וכולן

 .ות סב:()יבמ "עד עצרתוכו'... תנא, כולם מתו מפסח ו

                                                                      

 

ונקבעו יום הזיכרון לשואה,  ונדחסו נתכנסו –בין פסח לעצרת  –זה  קצר לפרק אחד

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יום העצמאות, ל"ג בעומר ויום ירושלים.

תעצומות נפש במידה כה רבה הדרושה לקליטת השאלה המתבקשת: היש בנו גודל רוח ו

כך ואף מנוגדות לכאורה, זו לזו? שמא מקום היה, -מסרים בעלי משמעויות שונות כל

לרכזם בפרק בן כחודש רם על פני השנה כולה, ולא לפחות, להרחיק הימים זה מזה, לפז

 ימים?!

 

יחיד מול משכן לפני שנים מספר, ערך קצין מילואים צעיר, תלמידי לשעבר, הפגנת 

נשיאי ישראל, במחאה על הצמדת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ליום העצמאות. 

הם ישבעוד בני המשפחות השכולות מתייחדים עם זכר יקיר –זעק הוא  –כיצד אפשר 

 –שנפלו, יישמע ברקע קול הלמות פטישי פועלי העיריה מקימי הבמות לצורך הלילה 

ך בסכין חריף את רגש התוגה והשכול ניתן, שאל, לחתובכלל כיצד  יום העצמאות?!

 , להניף הדגל אל מרומי תורן ולרון בשמחת העצמאות?!תבאח

לא מן התבונה יהא זה להתווכח על עניין המסור ללב ולרגש, ומן האספקט הרגשי מחד,

מי יכול לשער, מאידך גיסא, כמה עוצמה ישראלית מקורית  לכאורה צודק הזועק. ברם,

שכול  דווקא בצמידות הזמנים, כמה עמוקה הזיקה בין שואה לתקומה, בין טמונה

"שלא נהגו כבוד  – חינם שנאתהמלחמה לגאון חירות ישראל, בין חורבן ירושלים בשל 

עושה כל ישראל חברים" "עיר ש עיר שחוברה לה יחדיו, ,לבין יום ירושלים – זה"זה ל

 (.)ירושלמי ג,ו
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, כמה טבעית היא לנו... עלינו לחוש ולמצות עד כסלית'יגה ה'פרדוכמה ישראלית המז

בנו הסגולי של כל אחד מן הימים הללו, באשר הוא, ועם זאת לשאוף ותום את עניינו ומ

לכלל מסכת שלמה ותואמת. למצות ולשלב קרואים אנו, לדקדק היטב  לשילוב הימים

הספירה הללו את בפרטים בלא לפגום בעוצמת המכלול. לדלות מכוחם המיוחד של ימי 

מאכל  – ות הלבבית הנרגשת בהיקפה, בחינת 'שעורים'כשרון המיזוג בין ההסתכל

 מאכל אדם. – טים'יחבחינת ' –בהמה, לבין הלימוד השכלי העיוני בנקודתו 

מיניה ומיניה יתקלס עילאה, ויגיע עם מייחדי שמו לביטוי הסגולה שהוא מסוגל לה 

 המיוחדים שבין פסח לעצרת. תמיד, ובמיוחד בספירת אלו הימים

 ילמדנו הראי"ה קוק:

יסוד האמונה השלמה שבלב נובע הוא מתוך מעמק סגולת הנפש " 

שבישראל. לעומתו מכוון קרבן העומר של שעורים, מאכל בהמה, הנוטה 

. אמנם יוהלימודרק לרגש הטבעי. אחריו ועל גביו בא יסוד העילוי השכלי 

שר למחקר שכלי יוחלש בו יסוד חולשת האדם גורמת, שבהיותו מוכ

הנטיה האמונית, ובהיותו שלם באמונה הוא עלול למעט בהשכלה וחכמת 

לב. אבל תכלית דרך הישרה היא, שכל כח לא ימעט את חברו, ולא 

דו. יתגלה בכל מלא עזו, כאילו היה הוא השולט לבכי אם יתמעט על ידו, 

ום אפשריות של כאילו אין לו ש כח האמונה צריך שיהיה שלם כל כך

ו לא מעולה ומזורז כמ לעומת זה צריך שיהיה כח החכמה כל כךמחקר, ו

ערומים בדעת ומשימים  -אדם ובהמה היה כלל כח של אמונה בנפש. '

. אכן זאת היא מורשה מיוחדת לישראל, שהאמונה הקיימה עצמם כבהמה'

 רק עם חכםהמורשה הגלויה של גילוי שכינה, ' היא אצלם טבעית, מצד

. להים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי'-הניסה א -ונבון הגוי הגדול הזה 

העזה של  אצלם בלתי טבעית, ואפשרית רק על ידי ולהפך, הכפירה היא

או תאוות. מה שאין כן באומות העולם,  תעיקשושכרון, שמתוך 

שכרון, כי לא נגלו להם  וקא על ידישמציאות האמונה אצלם היא דו

אין טבעם האנושי  דולים על יסודי אמונותיהם, על כןנים מוחשיים גיעני

ההסכמה המשכרת וההתגברות על הטבעיות. ועל כן  גוזר להאמין כי אם

תה, שהיא ג"כ מבוררה כיום טובה מאד לישראל תמימות האמונה בפשטו

ספירת העומר  בהיר, 'ברה כחמה'. ולפיכך מחובר הוא פסח לעצרת על ידי

את מנחת השעורים, מאכל בהמה, נטית  שבבית המקדש, שהיא מחברת

עץ הדעת מאכל אדם, העלוי השכלי הרוחני, ' טים,יהרגש הטבעית, אל הח

. ושני הכחות היסודיים האלה מגלים את כל מלא ערכם היה' החיט

בצורתו  ופעולתם, במעמקי הנפש ומרחבי החיים, בהופיעם כל אחד



- 7 - 

 

נסם והתקשרם יחד בר מעיק לו כלל, ובהתכהעצמית השלמה, באין שום ד

 .)אורות, עמ' קס"ז( "יונהלמערכה אחדותית על

                                                                                       

 קשה המשימה, גדול האתגר, אך אין אנו בני חורין ליבטל מן ההתמודדות.

ובהכנה יסודה. כגודל ההכנה  ין שברוח, בלימודילענ םבהיכנסהתמודדות בני תורה 

מידת ההשפעה  –כל אחד לעצמו וכולם כחטיבה  –וכמידת לימוד ערכם של הימים 

 שישפיעו עלינו מתוכנם, ממהותם.

 הן כך מלמדנו הגרי"מ חרל"פ זצ"ל:

 "... כי הבדל רב יש בין העניינים הגשמיים להעניינים הרוחניים.   

מקושרת עם הפעלתו, כי הדבר  אין הידיעה על תועלת הדבר -בהגשמיים 

פועל גם בלא ידיעה ממנו, לפי שהתועלת הצריך לצאת ממנו הוא הכרחי 

וטבעי. אולם לא כן בהרוחניים, שהידיעה על יקרת הדבר וערך הפעלתו, 

היא היא המוציאה מכח אל הפועל את כל התועלתיות, העתידים לבוא 

 'אורי וישעי'מרום  )מי מהם, וערך ההתגלות לפי ערך הידיעה וההרגשה"

 .פרק ב'(

                                                                      

 

ההתבוננות המכינה, לימוד והכשרת לב ומוח. לא  –אמור מעתה, סוד העניין ויסודו 

, בהיסח הדעת ומבלי משים נזרום בשטף הימים, לא נניח להם לחלוף בהפתעהבאחת, 

 נעמיק מבט וחקר, נלמד, נתכונן ונתבונן. נקשיב, רוצה. נעצור,על פנינו במ

 

נתפלל, כי נזכה להגיע למדרגה, אותה מציין הגרי"מ חרל"פ זצ"ל בהמשך דבריו 

 –דנים אנו במסגרת זו  םא גם הימים בהו, אך הל'ימים הנוראים')המכוונים, אמנם, ל

 המה(: 'נוראים'

 

וד וללמד נשגבות הערך של הימים "ועניין זה עצמו כבר מחייב אותנו ללמ

המקודשים הבאים לקראתנו, שכל מה שנדע יותר יקרתם והפלאתם, יותר 

 ירשימו הרשמתם ויפעלו הפעלתם עלינו ועל כל היצירה כולה".    

 

 שבת שלום!       

         

 

 


