
 "א  פתש אייר                      בס"ד 

 

    שבת ה' באיירמצורע  תזריעפרשת השבוע גיעות מנ

 

  , בריאהייםיצירת חמצד אחד  יולדת דיני . נקרא על ומצורעת השבוע תזריע ופרשאת "ה בענקרא השבת 

לעמוד בדיני יה ועלמאה ט הופכתהיולדת באותה העת  מצד שני  .השמחהשיא  נפש טהורה לעולםהגעת 

ת המילה אשר ניתנה עוד לאברהם  מצוות בריבפרשה  .תוך הבחנה לפי מין הילוד טהרה וטבילה במקווה

  .לדורי דורות נצחת ברית העולם בין עם ישראל לקב"ההאבינו 

"אות" משמיים  , אזהרהבלמעשה מסוגים שונים מדובר ופגעים גופניים פצעים  -נגע הצרעת  על  נקרא 

  לגשת אל הכהןצריך  ע בצרעתאשר גילה כי נפגאדם  .בצורה הרוחנית ולא בטיפול רפואי ושיש לטפל ב

  הוא מוכרז, במידה ומדובר ב"צרעת " הרי  , בצורת דיני טהרה שוניםטיפול בנגע–ולקבל "מרשם" 

הנגעים  .לנהוג כמנודהבני ישראל חוץ למחנה מ חייב לצאת אל הוא , לנהוג מנהגי אבלות עליו ,כטמא

 . לופילטוגם בהם יש דרך  בבגדים ואף בקירות בתיםים להופיע יכול

 

         . מוציא רע מחבירו , מלשון =מצורע" זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו   "–מפרשים בחסידות 

         .צל חברומהרע שראה א )ולא את חבירו( את עצמומתקנו ? "ביום טהרתו" על ידי שמתקן ומטהר כיצד 

,  ולימדל בשם חז"רבי יחזקאל סרנא  חוץ מנגעי עצמו " ,"כל הנגעים אדם רואהאומר הבעל שם טוב 

יתו  יהאדם בטוח כי רא .האדם רואה את חסרונות חבריו כל הזמן אולם אין הוא רואה את חסרונותיו שלו

ל אדם הנכונה ועל כן על כוחושב שרק דרכו היא לכל מעלותיו וחסרונותיו  היא הנכונה וכי הוא מודע

לשמוע וללמוד מדברי תוכחה ומוסר   –להיות בבחינת "הובא אל הכהן" להקשיב לביקורתם של אחרים ו

בשתי  נושאים ה ביןהגדולים ניגודים רבים הפרשנים אשר מדגישים את ה .מוריו ומכל אחד ,של הוריו

אירוע משמח מעין  וטהורים הולדת חיים חדשיםיצירה ונושא –מחד "תזריע "  ,ברות כאןהפרשות המחו

  מזכירהקרבת קורבנות.  לעומתחיים חדשים וטהורים  .אשר חשוב כמתטמא   –ומנגד "מצורע" כמוהו 

ש"במותם ציוו לנו את   הרבים הקורבנותעל  רון הנורא והאיוםבין יום הזיכאת הניגוד העצום להבדיל 

    .יםומלהיב יםיום העצמאות המשמח  יאירועמוך ומיד בס  מוות מול חיים - החיים"

 

 נאי ישראל לא ציפו שו .צריך למותאו ש מת - "מצורע" - כבקרב העמים עם אשר מאז ומתמיד נחשב  אנו

ַנָשא" ,  לחיים וחזרסורת שעם ומ .בארץ ישראל לתקומת עם ישראל ַכֲאִרי ִיתְּ ָלִביא ָיקּום וְּ ית  תחי " ָעם כְּ

 .  לאומית מתים

אנו הלכה חשובה ואמיצה . זוהי "הלל"קבעה לומר בו והיהדות הציונית קבעה את יום העצמאות כיום חג 

לדוד המלך אשר  אשר עפ"י המסורת מיוחסטקסט  ק"זתהילים פרק אמירת מזמור את התפילה ב פותחים

  זיכרוןהיום  ,המעפיליםהעליות השונות ו ,ואהתאים ליום השמכתב אותם ברוח הנבואה לפני אלפי שנים ו

ּדֹו 'לה ֹהדּו "מהמזמור   פסוקיםלהלן העצמאות יום ו עֹוָלם ַחסְּ אּוֵלי  ִכי טֹוב ִכי לְּ רּו גְּ ָאָלם ִמַיד   'היֹאמְּ ר גְּ ֲאשֶׁ

ָרח ּוִמַמֲעָרב ִמָצפֹון ּוִמָים ָצר ָצם ִמִמזְּ ַעטָ   ...ּוֵמֲאָרצֹות ִקבְּ ם ִתתְּ ָשם ָבהֶׁ ֵמִאים ַנפְּ ֵעִבים ַגם צְּ ֲעקּו אֶׁ  ףרְּ ַבַצר  '־הַוִיצְּ

ם ַיִציֵלם צּוקֹוֵתיהֶׁ ם ִממְּ ַנֵתק ...ָלהֶׁ ם יְּ רֹוֵתיהֶׁ ָמוֶׁת ּומֹוסְּ ַצלְּ ְך וְּ ֵני   'היֹודּו לַ  יֹוִציֵאם ֵמֹחשֶׁ אֹוָתיו ִלבְּ לְּ ִנפְּ ּדֹו וְּ ַחסְּ

זֶׁ ...׃ָאָדם ִריֵחי ַברְּ ת ּובְּ ֹחשֶׁ תֹות נְּ ָפֵאם ִויַמֵלט   .. ַוַיִגיעּו ַעד ַשֲעֵרי ָמוֶׁת ... ל ִגֵּדעַ ִכי ִשַבר ַּדלְּ ִירְּ ָברֹו וְּ ַלח ּדְּ ִישְּ

ִחיתֹוָתם ַמִים ַרִבים  .. .ִמשְּ ָלאָכה בְּ ֵדי ַהָים ָבֳאִניֹות ֹעֵשי מְּ ם :יֹורְּ ָמָמה ַויֱֶׁחשּו ַגֵליהֶׁ ָעָרה ִלדְּ חּו ִכי   ָיֵקם סְּ מְּ ַוִישְּ

ָצם פְּ חֹוז חֶׁ ל מְּ ֵחם אֶׁ ֹתקּו ַוַינְּ ֹמָצֵאי ָמִים  :ִישְּ ץ ִצָיה לְּ רֶׁ אֶׁ ָבר ַלֲאַגם ַמִים וְּ נּו ִעיר יוַ  ָיֵשם ִמדְּ כֹונְּ ֵעִבים ַויְּ ב ָשם רְּ ֹושֶׁ

בּוָאה מֹוָשב ִרי תְּ ָרִמים ַוַיֲעשּו פְּ עּו כְּ עּו ָשדֹות ַוִיטְּ רְּ ִעיט ַוִיזְּ ָתם לֹא ַימְּ מְּ הֶׁ ֹאד ּובְּ בּו מְּ ָבֲרֵכם ַוִירְּ ָשִרים    ַויְּ אּו יְּ ִירְּ

ָצה ִפיהָ  ָלה ָקפְּ ָכל ַעוְּ ָמחּו וְּ ִישְּ ֵדיִמי חָ  וְּ נּו ַחסְּ בֹונְּ ִיתְּ ה וְּ ָמר ֵאלֶׁ ִישְּ  " 'ה ָכם וְּ

 

  700 -כתב לפני יותר משחי בדרום צרפת  המאירי -אחד מגדולי החכמים והפרשנים הרב מנחם בן שלמה 

  ושיגאלםשאנחנו בו בצרות גדולות..." : נראה לי שזה המזמור נאמר על הגאולה מזה הגלות הארוך,  שנה

 עיר וישובו לארצם החריבה, ויכוננו בהל, ינצלו מכל זה ויודו לה' ויפרסמו נפלאותיו לבני אדם,  -הא

ָאָלם ִמַיד ָצר ה' "  ישועת  זכינו לראות את  מושב..."   זרחממ -ָצםבקִ  תֹוֵמֲאָרצ " קמה מדינת ישראל. "  גְּ

ת  ה לתפארת מדינ ותוך זמן קצר הפכ חריבההשיבה אל הארץ ה יותקיבוץ הגלו ם. "ימּו ןֹופצב מעָר ממּו

ֵדיִמי חָ " ישראל .  נּו ַחסְּ בֹונְּ ִיתְּ ה וְּ ָמר ֵאלֶׁ ִישְּ  " . 'ה ָכם וְּ

 

 

 

 .  ג עצמאות שמחוח שלום תשב

 איתןשלר 
 . ולרפואת חולי ישראל   אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל   נשמת    לעילוי 

 


