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  הרב אבי גולדברג
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 כיום מחנך ורב בית הספר התיכון התורני "הימלפרב" בירושלים
  

תמקדת בתהליך הטהרה של המצורע, ובהמשך בצרעת ומ –פרשת השבוע שלנו, פרשת מצורע, ממשיכה את דיני הצרעת 
   הבתים. (בסוף הפרשה מוזכרות גם דיני הטומאה היוצאת מן הגוף.)

  (פרק יד) ן"הפרשה נפתחת במילים: "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכהֵ 

ילה "מצורע" כלשון נוטריקון למוציא שם רע, כלומר שבעקבות השימוש הפסול ביכולת הדיבור של האדם, חז"ל דרשו את המ
בהיותו הולך רכיל ומוציא שם רע, נידון בצרעת (ויקרא רבה פרשה ט"ז וערכין ט"ו, ב). פרשנים רבים ראו גם בתהליך הטהרה 

שתי הציפורים סמל לתיקון שנדרש המצורע לעשות בעיקר של המצורע, החל מהצורך לשבת בדד מחוץ למחנה, וכלה בקרבן 
   –בכוח הדיבור. כך מביא רש"י בשם המדרש (ערכין ט"ז) 

    ְּבִצְפצּוף קֹול".ֶׁשְּמַפְטְּפִטין ָּתִמיד  ִפי ֶׁשַהְּנָגִעים ָּבִאין ַעל ָלׁשֹון ָהַרע ֶׁשהּוא ַמֲעֵׂשה ִפְטּפּוֵטי ְדָבִרים, ְלִפיָכ ֻהְזְקקּו ְלָטֳהָרתֹו ִצֳּפִריםלְ "

   בעל העקידת יצחק, רבי יצחק ערמאה, מאריך בעניין זה (שער ס"ב):

"אם ישתמש האדם בזה הכוח בדברים בלתי מיוחדים אליו, הנה החטיא הכוונה והחליף השיטה והוא כמעיד עדות שקר בעצמו, 
   והרי הוא כמי שנתן לו המלך לבוש מלכות להתפאר בו, והלבישו לחמורו."

ִקים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת  –יבור הינו מעלת האדם, כפי אנו לומדים כבר בבריאת האדם הד " ַוִּייֶצר ה' ֱא
וקח את היכולת המופלאה "ַוֲהָות ְּבָאָדם ְלרּוַח ְמַמְּלָלא". ואם אדם ל  -ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה". וכפי שמתרגם שם אונקלוס 
וממשיך    הוא מבזבז ומבזה "לבוש של המלך" ו"מלבישו לחמור". –הזו, הייחודית לבני האדם ומשתמש בה לדברים מזיקים 

   –בעל העקידה בהסבר קרבן המצורע 

והשני לעניינים  "והנה נרמז לו בזה כי האל יתעלה נתן לו פטפוט הלשון והדבור לשני עניינים: האחד ללמוד בו תורה ומוסר,
ההכרחיים מצרכיו. ושני השמושים האלו הם טהורים בלי ספק, כמו שאמר החכם (ירושלמי שבת פ"א ה"ב): אלו הוינא בסיני 
הוה תבענא תרתי פומי חדא למלעי באוריתא וחדא למילי דעלמא (אילו הייתי בסיני הייתי דורש שתי ִּפיות, אחד ללימוד תורה 

  ואחד לדברי העולם)..."

לימוד תורה, והשני דיבורים  –וכנגדם שתי ציפורים חיות טהורות. האחד  –שני חלקים לדיבור האנושי, ושניהם חשובים וטובים 
אחרים הצריכים לחיים. זאת הסיבה שקרבן טהרת המצורע מורכבת משתי ציפורים דווקא, בכדי לתקן את הדיבור השלילי 

    בשני חלקי הדיבור.

ֶאֶרץ ְּכַנַען, ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן -"ִּכי ָתֹבאּו ֶאל –צרעת הבתים. את הפרשייה הזו פותחת התורה בהקדמה  בהמשך הפרשה מובא דין
ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם". חז"ל עמדו על הפתיחה החגיגית הזו כלפי צרעת שהיא לכאורה עונש   ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת  ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה,

ְּבׂשֹוָרה ִהיא ָלֶהם ֶׁשַהְּנָגִעים ָּבִאים ֲעֵליֶהם; ְלִפי ֶׁשִהְטִמינּו ֱאמֹוִרִּיים ַמְטמֹוִנּיֹות ֶׁשל ָזָהב    -ת מדרש רבה ובעקבות חטא. רש"י בעקבו
ָרֵאל ַּבִּמְדָּבר   ְוַעל ְיֵדי ַהֶּנַגע נֹוֵתץ ַהַּבִית ּומֹוְצָאן." ְּבִקירֹות ָּבֵּתיֶהם ָּכל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ֶׁשָהיּו ִיֹשְ

פרשת טהרת המצורע, ופרשת נגעי בתים, ובכך להסביר  -נראה שניתן לקשור בין שתי הפרשיות הללו, החותמות את דיני צרעת 
בצורה עמוקה את הפתיחה החגיגית לפרשיית צרעת הבתים. באמת, ישנו קשר עמוק בין יכולת הדיבור לבין ארץ ישראל 

האלוקי (ראה כוזרי ב', י"ד), ובעוון דיבור לשון הרע מתחייבים בגלות . והדיבור    והגאולה. ארץ ישראל הינה ארץ הנבואה
העונש שקיבלו אדם  -משחר ההיסטוריה אנו לומדים שדיבור שלילי ולשון הרע מביא גלות. כך היה כבר בחטא אדם הראשון 

פר לשון הרע על אחיו, הוא מביא וחוה על כך שקיבלו לשון הרע מן הנחש היה גלות, גירוש מגן עדן לעולם הזה. יוסף הצדיק סי
ובתגובה יוסף הורד מצריימה ובעקבותיו כל שאר המשפחה. והמרגלים שהוציאו דיבת הארץ  –את דיבתם רעה ליעקב אבינו 

  רעה, הביאו להמשך גלות של ארבעים שנה במדבר לכל בני ישראל.



  א, יא): (אבות -אולי ניתן לראות רמז לדברים אלו במשנה המפורסמת בפרקי אבות 

  "אבטליון אומר: חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות."

ישנם כמה מגדולי ישראל בדורות האחרונים (הרצי"ה, האמרי אמת מגור) שהסבירו שהספר "חפץ חיים" נכתב ופורסם בדורות 
פץ חיים עצמו מסביר כך בהקדמה הגלות האחרונים לפני החזרה לארץ כחלק מהתיקון הנדרש כדי לחזור לארץ. למעשה גם הח

   –לספרו 

ֵאם ַהְרֵּבה. ַא ֵחְטא ַהָּלׁשֹון הּוא ַעל "ְוַכֲאֶׁשר ַנְחְּפָׂשה ְּדָרֵכינּו ְוַנְחֹקָרה, ֵאיֶזה ֲעֹונֹות ֵהם ֵמָהִעָּקִרים ַהּגֹוְרִמים ַלֲאִריַכת ָּגלּוֵתנּו, ִנְמּצָ 
ַּכָּמה ָון ֶׁשֶּזה ָהָיה ָהִעָּקר ְלִסַּבת ָּגלּוֵתנּו, ְּכמֹו ֶׁשֵהֵבאנּו ִמְגָמָרא יֹוָמא ּוִמירּוַׁשְלִמי ַהַּנ"ל. ִאם ֵּכן ָּכל ִּכּלֹו ִמְּפִני ַּכָּמה ְטָעִמים. ֶאָחד, ֵּכי

  ֶׁשּלֹא ִנְרֶאה ְלַתֵּקן ֶזה ַהֵחְטא, ֵאי ּתּוַכל ִלְהיֹות ְּגֻאָּלה,"

נו נדרשים יותר לתיקון הדיבור. המצוות העיקריות בליל הסדר אנח –בהתקרבנו לחג החירות, לחג הפסח שהוא חג הגאולה 
פסח מצה ומרור." ובכלל  –קשורות לאכילה (בפה) ולדיבור. "כל שלא אמר שלושה דברים הללו בפסח לא יצא ידי חובתו 

ל ַּפְרֹעה ִּכי ֲאִני ִהְכַּבְדִּתי "ּיֹאֶמר ד' ֶאל מֶׁשה ּבֹא אֶ  -   המצווה היא לספר ביציאת מצרים, דבר שנזכר כבר בתיאור המכות במצרים
ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי ֶאת ִלּבֹו ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי ֹאֹתַתי ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו. ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנ ּוֶבן ִּבְנ 

י ה'" (שמות י'). ידועים דברי הזוהר (זהר ח"ב כה ע"ב) על כך שהדיבור במצרים היה בגלות, ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאנִ 
'פה סח'  –וביציאת מצרים יצא הדיבור לחירות ולגאולה. וכן דרש האריז"ל ובעקבותיו רבים מגדולי החסידות את שמו של החג 

  על הנקודה הזו. –

ילות, ולעסוק בדברי תורה. זכינו לחיות בדור של שיבת ציון, אבל יש לנו נשתדל לתקן את דיבורנו, להימנע מלשון הרע ורכ
   עוד דרך ותיקון לגאולה ונשתדל כולנו להביא את הגאולה על ידי גאולת הדיבור.

  חג שמח
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