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   שבת הגדול מצורעת השבוע פרשגיעות מנ

 

                         .טהרהובמצוות ודיני טומאה ומצורע  ,צרעתדיני בפרשת השבוע מצורע ממשיכה 

. , נגיפים או זיהום םחיידקי ותבאמצעהיא איננה מגיעה  ,מופיעה ללא מתווכיםם פוגעת באדההצרעת 

.הפרשנות המקובלת מפרשת בשל עבירות שונות מאת ה' או עונש סימן התראה חז"ל מפרשים שמדובר ב

הכריזו על סיימנו כעת במערכת הבחירות ש .לשון הרערכילות הוצאת דיבה וכנגד  יםמגיעשנגעי הצרעת 

 מגיפה...חו"ח היתה יכולה להתפרץ מועמדים רבים כעל "מצורעים " ובתקופה כזו 

 

ולא  םהגייניימטעמים מהציבור לא ניתנו מצורע של השדיני צרעת ובידודו פרשנים רבים מבהירים 

 . הציבור בריאותשמירה על טעמי שש שידביק אחרים או מח

חולה להתורה שעליו מצווה חולי אחר אין מדגיש כי שאברבנאל מביא את פירושו של פרופ' ליבוביץ 

וללא כל סוימים יורה לו כללי התנהגות מו המחלל "מקצועית "חוות דעת י שיקבע כדב כהןלבוא אל ה

אינו אף הוא ו לא מצופה ממנו לרפאונו רופא אינ ,בניגוד לדתות אחרותהן הכ. א היפונקציה רפואית כלש

 .               ( באותה הזדמנות ניתנת גם אמירה עוקצנית כנגד קמיעות)  פלל לרפואת המצורענדרש להת

א את הטמא ומטהר הוא מטמ , על הטומאההכהן מזהיר  בהתאם .ז לטומאת הנפש והטיפול מרהצרעת היא 

תיקון שיש באזהרות והתראות על  חז"ל מסבירים שמדובר .את הנגעים מרפא נואינ. הכהן את הטהור

  .לערוך בנפש

              .השתלטות היצר הרע על האדםי לת היא ביטושהצרע הקבלהדרך פירוש במביא פרופ' ליבוביץ 

ֵהן-ְוהּוָבא, ֶאל' מטמא את האדם החוטא ע"י " המסמל את נציג ההכהן  לחזור  מתבקש" החוטא  ַהכֹּ

ֵהן, ֶאל"  .קרב אל ה' בתיקון מעשיובטהרה ולהתחיל להתבתשובה  תהליך  ." ִמחּוץ, ַלַמֲחֶנה-ְוָיָצא, ַהכֹּ

גלות מתוך צאת לעם ישראל שנדרש ליש המדמים זאת ל .בתוכוהטיהור חייב להתבצע מחוץ למחנה ולא 

ֵהן, "  בסופו הטובשעת ללא הסחת דוחשבון נפש לבדו תהליך של על החוטא להתמקד ב .טומאה ְוָרָאה, ַהכֹּ

ובשאיפה "    ְבָגָדיו-ְוִכֶבס ַהִמַטֵהר ֶאתרשאי לשוב למחנה " המצורע  " .ַהָצרּועַ -ַהָצַרַעת, ִמן-ְוִהֵנה ִנְרָפא ֶנַגע

 .מלאהבטהרה להתחלה טובה בדרך ישרה יותר ו

 

 ""מלאכי  הפרק האחרון של ספר נקרא את ההפטרה המיוחדת מ, הגדול שלפני פסח השבת היא שבת

ֶשה ַעְבִדיזִ  הנביא מסיים "  .הנבואהספרי שהוא גם הפרק האחרון של  מאז שאין נבואה  . " ְכרּו, ּתֹוַרת מֹּ

מירת לימוד התורה וההלכה וש"י ללא מתווכים עדרך ישירה לקב"ה להתמקד באנו יכולים בישראל 

לא הצליחו "כ בדהם התוכחה הקשה שלישראל למרות אי ינב. היא יסוד היסודותרת משה ותמצוות .

לאורך ההיסטוריה היהודית עם ישראל שמר על היהדות ללא  לעומת זאת .להשיב את עם ישראל למוטב

            .  מסורת ישראל ושימור עבודת ה'חינוך לוחיים אורח ר נביאים וללא תוכחה באמצעות שימו

ֵלַח ָלֶכם, ֵאת ֵאִלָיה ַהָנִביא"   אומרממשיך והנביא  ִכי שֹּ ְוֵהִשיב   .ַהָגדֹול, ְוַהנֹוָראה'  ִלְפֵני, בֹוא יֹום ִהֵנה ָאנֹּ

והאבות " רש"י אומר והשיב לב אבות לקב"ה על ידי הבנים  ֲאבֹוָתם-ם ַעלָבִנים, ְוֵלב ָבִני-ָאבֹות ַעל-ֵלב

בודת ה' אלא לא אליהו הוא המחזיר לעהפרשנות היא ש .אהבהרצון ו באמצעותוהכל את הבנים  יחזירו

  .               שביל "לשום שלום בעולם "וזאת ב האחד את האחר הוא ילמד את האבות ואת הבנים להחזיר

קת " כלומר אליהו לא בא להשכין שלום בין בני רבי שמעון אומר שאליהו בא בשביל " להשוות המחלו

                     .כך יהיה שלום בעולם ו עוד מחלוקות ועל ידשלא יהיאדם אלא להשכין שלום בתורה , 

           רכת בחירות סוערת מעממשיכים להתפלל ובמיוחד לאחר  אנו כיוםוכך  זהו המסר של אחרון הנביאים

 " ִשים ָשלֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ָחִיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל כל ִיְשָרֵאל ַעֶמָך "

 

 

   

 שבת שלום

 שלר איתן

 
 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


