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פרשיות תזריע מצורע
היחס לייסורי
פרשת תזריע דנה בסוגי הנגעי השוני שפוגעי באד ,ובתהליכי
שעליו לעבור כדי להירפא מה .מאז חורב בית המקדש ,כל הלכות
הנגעי אינ מעשיות עוד .א כ ,כיצד נוגעת פרשה זו בחיינו
העכשוויי?
ספר החינו משיב על השאלה הזאת ומסביר ,שטומאת המצורע
באה בשל חטאי האד .סבלו של האד אינו אקראי ומקרי ,אלא
מגיע תמיד מידי אלוקי .המצורע צרי לעבור תהלי ארו ומייסר
שבו הוא מורחק ומבודד ,כדי שיוכל לפשפש במעשיו ולהכיר
בטעויות שהוא עשה.
המסר הזה מתאי בוודאי לכל דור ודור .אמנ בימינו איננו סובלי
מאות נגעי עור ,אול ייסורי רבי אחרי פוגעי בנו .טומאת
הנגעי מלמדת אותנו שלא לייחס את הסבל הזה לידי המקרה
חלילה ,אלא לראות בו מסר מאת ה'.
מצווה נוספת הקשורה לנגעי ,מלמדת אותנו כיצד נכו – או לא נכו
– להגיב לייסורי.
אחד מסוגי הנגעי שמתארת התורה הוא 'נתק' .אד שמוצא בגופו
'נתק' צרי לעבור תהלי של בידוד ,ולאחריו להיבדק על ידי הכה.
א ג לאחר שבוע של של בידוד ,הנתק לא פשה – כלומר ,לא
התפשט הלאה – אז האד צרי לגלח את האזור שמסביב לנתק,
אול אסור לו באיסור חמור לגלח את השיער שגדל על הנגע עצמו
)ויקרא יג לא לד(.

ספר החינו מסביר את משמעותו של האיסור הזה" :משרשי
המצווה .לרמז שיסבול כל אד איזה צער ואיזה עונש שיענישהו
הש ברו הוא ולא יבעט בה .ואל יחשב שיהיה יכולת בידו לבטל
אות ולהעלימ מ הבריות ."...בעל ספר החינו מלמד אותנו
שגילוח השער שעל הנתק מסמל שתי דרכי שגויות בה עלולי בני
אד להגיב על הייסורי שאלוקי שולח לה.
ראשית אד עלול 'לבעוט' ולהתריס כלפי שמיי מתו סבלו
וייסוריו ,ולהטיל ספק על יושר משפטו והנהגתו של ה' בעול .ייתכ
שרמתו הרוחנית של בעל הייסורי גבוהה יותר ,והוא לא יתריס
כלפי שמיי על צערו ,ובכל זאת יבחר בדר תגובה שגויה .הוא עלול
לנסות להסיר מעליו את הייסורי ,מבלי ללמוד את המסר שה באו
ללמדו ,ויותר מכ ,הוא עלול לדאוג ולהתעסק יותר בשאלה "מה
אנשי חושבי" ,ולהתמקד במאמ $להסתיר את הסבל מעיניה,
במקו לנצל את הייסורי כמנו %לצמיחה ולהתעלות .האיסור
להסיר את הנתק מלמדנו שלא 'לטמו את הראש בחול' כאשר אנו
סובלי מקושי וסבל ,אלא להתאמ $ולהשתדל לעלות ולהתעלות
מתו הייסורי.
הרב אברה גרודז'ינסקי זצ"ל ,המשגיח מסלבודקה ,כתב בהרחבה
על עניי הייסורי בספרו 'תורת אברה'.
הרב מסביר שמטרתה העיקרית של הנבואה הייתה להודיע לאד
במה הוא חטא ומה עליו לתק .ג כאשר על פניו היה נראה כאילו
האד לא חטא כלל ,הנביא היה חודר לעמקי נשמתו ומזהה את
הנושא אשר בו היה עליו להשתפר.
על כ שואל הרב גרודז'ינסקי :כיצד מעביר הקב"ה מסרי כאלה
בימינו ,כשאי לנו נביאי? כיצד הוא מודיע לנו במה שגינו?
ומשיב :על ידי ייסורי .הייסורי מהווי תחלי לנבואה.
כאשר האד מצטער ,ואפילו צער קט ביותר ,יש בכ למעשה מסר
ישיר מהקב"ה שאומר לו שעליו לתק ולחזור בתשובה.

כ יוצא שהייסורי ה בעצ מתנה חשובה שנותנת לנו הזדמנות
לתק ולישר את דרכינו.
הגמרא מבהירה שלא מדובר דווקא בייסורי גדולי וקשי ,אלא
אפילו בקושי המזערי ביותר .לדוגמא ,הגמרא מתארת את צערו של
אד שמנסה להוציא מכיסו שלושה מטבעות ,א מעלה בידו רק
שניי .בדר זו הקב"ה מדבר איתנו בלי הפסקה ,בכל רגע ורגע,
ומעביר אלינו מסרי רבי – דר הייסורי.
וכא! מתעוררת שאלה נוספת :בימי בית המקדש ,כאשר הייסורי
שבאו על האד היו נגעי ,היה פשוט ביותר לדעת על מה ולמה ה
באו .לכול היה ידוע וברור שהנגעי האלה מגיעי בשל עבירות
מסוימות כמו לשו הרע.
אול כיצד יוכל האד לדעת בימינו מהו המסר שמנסה הקב"ה
להעביר לו דר הייסורי?
ודאי שבלתי אפשרי לדעת באופ ברור ומוחלט ,אול ע זאת ,כפי
שמסביר בעל ה'תורת אברה' ,חז"ל מזכירי את העיקרו
שאלוקי מעניש את האד ב'מידה כנגד מידה' על חטאיו.
לדוגמא ,המשנה בסוטה כותבת ששמשו חטא בשתי עיניו ,ולכ הוא
נענש שהפלישתי ינקרו את עיניו; אבשלו התגאה בשיערו היפה,
ולכ נענש ששיערו היה זה שהביא למותו ,כאשר הוא הסתב ונתפס
בי ענפיו של ע.$
א כ ,ראוי לאד לחפש אחר חטא או טעות שקשורי בדר
כלשהי לייסורי שפגעו בו ,ולחשוש שמא זאת הסיבה לייסוריו.
לדוגמא ,א מישהו סובל מכאב כלשהו בפיו ,ראוי לו לבדוק תחילה
א הוא חטא בנושא שקשור לדיבור.
בכל אופ ,בי א נמצא את החטא ה"נכו" אליו כוונו הייסורי,
ובי א לא ,הדבר החשוב ביותר הוא עצ החיפוש .באופ זה הושגה
מטרת העיקרית של הייסורי – צמיחה והשתנות לטובה.
הקב"ה לא שולח לנו ייסורי רק כדי שנחפש ונמצא סגולות )א%
א ה אכ מועילות והסבל נפסק( ,אלא רוצה מאיתנו משהו שונה –
הוא מצפה שנגדל ונתקד .יהי רצו שכולנו נזכה לצמוח ולהתעלות
מהייסורי שמגיעי אלינו משמי) .לע.נ .רוני ב! שמעו! יהודה ז"ל(.
)עובד ע"פ מאמר מאת הרב יהונת! גפ! אתר א.י.ש(

ש ב ת – ש ל ו !!
תנחומינו הכני למשפחת יהודה הי"ו
במות עליה האח היקר רוני ב! שמעו! יהודה ז"ל תנצב"ה
מ! השמיי תנוחמו ולא תוסיפו לדאבה עוד.
טור זה נתר ,לעילוי נשמת המנוח ר' שלו בוסי זצ"ל .
תנצב"ה .ולעילוי נשמת המנוח רפאל ב! מאיר מגדלי ז"ל .
תנצב"ה.
"אל גינת אגוז"
עורכי :עו"ד יאיר בוסי הי"ו.
הרב יואב שוכר הי"ו.
חברי המערכת המייסדי :הרב חיי בוסי ,זצ"ל .רפי מגדלי
ז"ל .מזל אושרת שער ז"ל.
כתובת המערכת :הנוטע  1נתניה )יאיר בוסי(
אי מיילyairus@gmail.com :
פקס09-8829751 :
נית! לשלוח חומר בקוב( .WORD

מצוות מילה ביו השמיני מופיעה בתורה לראשונה בציווי לאברה:
"וב! שמנת ימי ימול לכ כל זכר לדרתיכ" )בר' יז יב( .א בפסוק
זה אי התורה נותנת טע ,מדוע דווקא ביו השמיני .ציווי זה מופיע
פע נוספת בפרשת 'תזריע' ,וש הוא מזדמ באמצע פרשת טומאת
יולדת" :אשה כי תזריע וילדה זכר ,וטמאה שבעת ימי ,כימי נדת
דותה תטמא .וביו השמיני ימול בשר ערלתו .ושלשי יו ושלשת
ימי תשב בדמי טהרה ,בכל קדש לא תגע ,ואל המקדש לא תבא ,עד
מלאת ימי טהרה" )ויק' יב ב ד( .השאלה העיקרית שאנו רוצי לברר
היא :מדוע ברית המילה היא דווקא ביו השמיני?
בפרשנות התנאית אנו מוצאי שלושה טעמי לדבר .הטע המובא
בתלמוד עניינו הוא חיזוק הזוגיות .מצוות מילה ביו השמיני
נכתבה בתו דיני טומאת יולדת שבפרשת תזריע ,ומכא משמע שיש
למצוא את התשובה לשאלתנו בסמיכות הזו .ואכ הטע היחיד,
המופיע במפורש בתלמוד ,מבוסס על סמיכות זו .לפי טע זה ,נקבע
דווקא היו השמיני ,כי יש להמתי עד שיעברו שבעת ימי הטומאה
של האישה .את הרעיו הזה מעלה ר' שמעו בר יוחאי" :ומפני מה
אמרה תורה מילה לשמונה? שלא יהיו כול שמחי ,ואביו ואמו
עצבי" )נדה לא ע"ב(.
טע אחר ,שעניינו חיזוק הוולד ,מובא בש ר' יוד בר פזי" :ולמה
התינוק נימול לשמונה ימי? שנת הקב"ה רחמי עליו להמתי לו
עד שיהא בו כוחו .וכש שרחמיו של הקב"ה על האד ,כ רחמיו על
הבהמה ,מני? שנאמר' :ומיו השמיני והלאה וגו' )ויק' כב כז("
)דברי רבה ,תחילת פרשת כי תצא(.
טע שלישי ,שעניינו חיזוק הרוחניות ,מובא במדרש ויקרא רבה
פרשת אמור )פרשה כז י( .מדרש זה טוע ,שמעכבי את המילה עד
היו השמיני ,כדי שתעבור על הוולד שבת אחת ,לפני שהוא נימול.
וכ מובא ש במהדורת וילנא" :ד"א 'והיה ז' ימי תחת אמו' )ויק'
כב כז( ,ר' יהושע דסכני בש ר' לוי אמר :משל למל שנכנס למדינה
וגזר ואמר :כל אכסני שיש כא לא יראו פני ,עד שיראו פני
המטרונא תחילה; כ אמר הקב"ה :לא תביאו לפני קרב ,עד
שתעבור עליו שבת ,שאי ז' ימי בלא שבת ,ואי מילה בלא שבת".
ר' שמואל יפה אשכנזי בפירושו 'יפה תואר' מסביר:
מה שיקרא לשבת מטרונה הוא על דר שבת מלכתא .והטע במשל
הזה ,כי השבת מורה על חידוש העול והשגחת ה' בשפלי,
והאמונה בזה צרי שתקדי לכל; ולכ אלה המביאי קרב,
ומקטירי ומגישי לשמו הגדול בלי אמונה בחידוש העול
ובהשגחת ה' ,אמונת שוא הוא ,וזה שאמר ,כי השבת צרי שתעבור
לפני מצות הבאת קרב ומצות מילה.
מצאנו ,א כ ,במקורות התנאיי ,שלושה טעמי למילה ביו
השמיני דווקא :טע אחד עוסק בתחו הבי זוגי מ ההיבט
הסוציולוגי .והסבר זה הוא היחיד שיש לו עוג בתורה שבכתב
בפרשת תזריע ,והוא היחיד המוזכר במפורש בתלמוד הבבלי במסכת
נדה בש התנא ר' שמעו בר יוחאי; הטע השני עוסק
בתחו הבריאות ,ומדבר על חולשתו של הוולד; והטע השלישי
קשור לתחו הרוחני של האד ,ועוסק בתועלת הרוחנית שמעניקה
השבת לוולד .לשני ההסברי האחרוני אי סיוע מ התורה
שבכתב ,וג אינ מופיעי בתלמודי אלא במדרש בלבד.
מכ שהתורה רמזה במפורש דווקא על ההסבר הראשו דלעיל,
רואי אנו ,ששמחת בני הזוג וחיזוק הקשר הבי זוגי שביניה,
עומדי בראש סדר החשיבות של התורה ,ואפילו מעל הטע הרוחני
והבריאותי של הילוד .התלמוד הבבלי העדי %כנראה את הטע הזה,
משו שהוא הטע המפורש בתורה .וייתכ ג שראה במערכת
הבי זוגית המושלמת את הבסיס לכל ההוויה האנושית ,בבחינת
"ויקרא את שמ אד" )בר' ה ב(; וממנה יתד ופינה ,לשלמויות ג
בתחומי הגשמיי האחרי וא %הרוחניי]3[.
לאור דברינו לעיל ,צריכי אנו להבי ,מדוע הרמב" התעל
מהטע המפורש בדברי ר' שמעו בר יוחאי ,והעדי %את הטע
המובא במדרש רבה לגבי חולשת הילד ,וכ כתב" :והיות המילה
בשמיני הוא מפני שכל בעלי החיי ,כשיולד הוא חלוש מאד בתכלית
לחותו ,וכאילו הוא עדיי בבט עד סו %שבעה ימי ,ואז ימנה מרואי
אויר העול .הלא תראה ,כי ג בבהמות שמר זה העניי' ,שבעת
ימי יהיה ע אמו' )ויק' כב כז( ,כאילו קוד זה הוא נפל" )מורה
נבוכי ג מט(.

אינו משמעותי לזמ הזה ,שנוהגי חומרה בד טוהר ,לכ העדי%
הרמב" את הטע של חיזוק הוולד.
תמיכה מעניינת בטע הבריאותי של התינוק מתקבלת ממחקר
רפואי שנעשה בדורנו .לפי תוצאות מחקר זה הוכח ,שבימי
הראשוני להולדת התינוק יש לו בעיה בקרישת הד ,ואילו ביו
השמיני מגיע מנגנו קרישת הד לשיא פעילותו.
וכ מובא באנציקלופדיה הלכתית רפואית ,חלק ג ,ער 'מילה'
)בעריכת ד"ר אברה שטינברג(:
"מיד לאחר הלידה יש ליילוד גורמי קרישה מספיקי ,שמועברי
אליו מ הא .גורמי אלו מתפרקי מהר ,בתו שניי שלושה
ימי ,ויש צור ביצירה עצמית של גורמי קרישה ,אשר מבוצעת
בכבד .דא עקא ,הכבד של היילוד איננו בשל ,ולכ בגיל שלושה עד
חמישה ימי ,כל תינוק ,ואפילו בריא ,סובל מחסר בגורמי קרישה,
וברית מילה בימי אלו היא מסוכנת מחמת החשש לדמ .החל
מהיו השישי מתחילי להיווצר גורמי קרישה עצמיי בכבד של
היילוד ,וכ הוא מגיע ליו השמיני מוכ מבחינה זו".
בפרשנות המאוחרת אנו מוצאי נטייה לתת עדיפות דווקא לטעמי
מהתחו הרוחני .ר' שלמה אפרי מלונטשי $בפירושו 'כלי יקר'
בפרשת תזריע מתמקד בטומאתו של התינוק .הוא מסביר ,שטומאת
הנידה של האישה נגרמת לה מהחטא הקדמו של האישה ,ולולא
חטא זה ,האד היה כמלא אלוקי מעל
מערכת של שבעה כוכבי הלכת ,ובחטאו נפל מרוחניותו .כל דבר טבעי
קשור למספר שבע ,וכל דבר רוחני נמצא מעל הטבע ,לכ הוא קשור
למספר שמונה .ומכיוו שהא טמאה טומאת שבעה ,לכ טומאה זו
דבוקה ג בתינוק ,ולכ רק ביו השמיני נית למול אותו ,כי יצא
מטומאתו.
ר' יהודה ליוואי )המהר"ל( בספרו 'תפארת ישראל' בפרקי א ב
מסביר ,שהטבע שנברא בשבעה ימי מצוי על ידי המספר שבע ,וכל
מה שמעל הטבע מצוי על ידי המספר שמונה .האד שנולד ערל
מסמל את הטבע שהוא חסר ,ותיקו החסרו הזה על ידי ברית מילה
הוא תיקו הטבע ,ולכ נערכת הברית ביו השמיני שהוא מעל
הטבע.
ג הרש"ר הירש ,בפירושו לפסוק זה בפרשת תזריע ,רואה במספר
שמונה עניי רוחני ,ומבסס עליו את הסברו למילה ביו השמיני,
שיש בה מעי לידה רוחנית .וכ הוא כותב ש:
שבעת ימי טומאה מסיימי תקופה של מצב שיש להתגבר עליו .אד
יוצא מכלל נברא נטול חרות )שש( ,ונעשה אד בעל חרות )שבע(,
ואי הוא זוכה לכ אלא מתו ברית ע ה' .ואילו ביו השמיני הוא
נולד מחדש למע התפקיד היהודי .לידה זו היא על יסוד החירות הא
לוהית של האד .היו השמיני הוא חזרה על היו הראשו בדרגה
נעלה יותר ...עתה כח הכפייה של חוקי הטבע ,שנתגלה בא ובבנה
בשעת הלידה הגופנית ,גר לא את שבעת ימי טומאת הלידה;
וסיבה זו עצמה דורשת ,ג ביחס לב במקרי רגילי ,השלמת
שבעה ימי לפני קיו מצוות מילה.
רואי אנו ,שמגמת של המפרשי המאוחרי היא לחפש את
ההסבר למצווה זו לא ברובד הגלוי של התורה אלא במישור הנסתר.
וכמו שכתב לעניי! זה ר' אברה בורנשטיי! בשו"ת "אבני נזר",
יו"ד ,סימ תסט סעי %ז" :א באמת הטע בעולמות העליוני,
וחכמי הלבישו הטע הנסתר בטע הנגלה".
ייתכ שמגמה זו נבעה מכ ,שהטע של התלמוד הקשור ליחס בי
שני בני הזוג ,כבר אינו קיי לגבי טומאת שבעה בגלל השינוי
ההלכתי; ואילו הטע ,שד במצווה זו מההיבט הבריאותי רפואי של
התינוק ,ואומ $על ידי הרמב" ,גר כנראה לרתיעה .בתקופה זו
החלה התפתחות מדעית גדולה ,ובעקבותיה גילויי חדשי,
שבחלק שיקפו את האמת המדעית ,וחלק כאלה שהוכחו לאחר
מכ כמוטעי .ייתכ שכל הזדקקות להסברת טעמי תורה על פי
חוקי המדע וגילויו ,הייתה יכולה להפו לרוע,$כאשר גילוי מדעי
מסוי היה נוגד את אחד מדיני התורה.
ייתכ ,שלכ העדיפו חכמי טעמי מהמישור הרוחני והקבלי ,שיכלו
תמיד להתקבל על דעת המאמיני ,ללא חשש של ניגוד בי הטבע
לבי מה שמעל הטבע.
צרי לציי ,שהמגמות הפרשניות שהובאו לאחר התלמוד ,א זו של
הרמב" וא אלו של הפרשני המאוחרי ,אינ רעיונות מחודשי
לגמרי אלא נשעני על הפרשנות המדרשית שהייתה בצד הפרשנות
שאומצה על ידי התלמוד) .מאת הרב שמואל אינגבר אונ' בר איל!(

נוכל לקבל כא! את הסברו של ר' ברו הלוי עפשטיי! ב'תורה
תמימה' )פרשת תזריע אות כב( ,שהיות שטע זה של טומאת האשה

טור זה נתר ע"י אייל בוסי הי"ו לברכה ולהצלחה ,לו ולמשפחתו.
ולעילוי נשמת סבו המנוח הרב חיי ב! ר' שלו בוסי זצ"ל.

וביו השמיני ימול בשר ערלתו

אשה כי תזריע וילדה
פרשת תזריע פותחת בכתובי הבאי:
יִָ 7ראֵ ל לֵאמֹר ִא ָ6ה  ִ4י
וַ יְ ַד ֵ,ר ה' אֶ ל מ ֶֹ2ה ֵ0אמֹר  ֵ,8ַ :ר אֶ ל  ְ,נֵי ְ
תַ זְ ִריעַ וְ יָלְ ָדה זָ כָ ר וְ טָ ְמ9ה ִ2בְ עַ ת י ִָמי  ִ4ימֵ י נ ִַ8ת ְ8וֹתָ ; ְִ :טמָ א :
>בַ =וֹ הַ ְִ 6מינִ י יִ <וֹל 7ַ ְ,ר עָ ְרלָת ֹו:
@2ת י ִָמי ֵ2ֵ :ב ְ ִ,דמֵ י טָ הֳ ָרה  ְ,כָ ל ק ֶֹד@ 2א ִת?ָע
>ֶ 2
@2י יוֹ ְ
>ִ 2
ְ
וְ אֶ ל הַ ִ< ְק ָ@ 28א תָ בֹא עַ ד ְמ@את יְ מֵ י טָ הֳ ָר; :
וְ ִא נ ְֵקבָ ה תֵ ֵלד וְ טָ ְמ9ה ְ2בBעַ יִ  ְ4נ ִָ8תָ ; וְ ִ6ִ 2י יוֹ וְ ֵ2ֶ 2ת י ִָמי
ֵ2ֵ :ב עַ ל ְ8מֵ י טָ הֳ ָרה :
פרשת תזריע הפותחת בתורת היולדת ,וליתר דיוק ,בטומאת
היולדת .מעלה מספר שאלות:
 .1מדוע לידה כרוכה בטומאה? הרי טומאה מתקשרת בדר כלל
ע אבד חיי וע משמעות שלילית ,ואילו הלידה הינה מת
חיי ,ונראית לנו כדבר חיובי.
" .2אשה כי תזריע וילדה זכר" למה התורה מזכירה את ההזרעה?
אולי נתחיל מסיפור החתונה? למה לא לגשת ישר לעניי ולהתחיל
מ הלידה?
 .3מה קשור העניי של ברית המילה לכא? יש לכ פרשה
מיוחדת בתורה! להזכירנו ,כעת מדברי על טומאת היולדת.
 .4מה משמעות ההבדל בי לידת זכר לנקבה ,לעניי ימי הטומאה
והטהרה?
עניי! של חיכו
פרשיות תזריע מצורע יוצרות מסגרת של טומאת דמי וזרע.
כבר התורה משווה את טומאת היולדת לטומאת הנידה ,שנזכרת
בסו %פרשת מצורע ִ4" :ימֵ י ִנ ַ8ת ְ8וֹתָ ; ְִ :טמָ א" .ובתוו ,הצרעת
לסוגיה השוני.
גור נוס %המחבר בי מרכיבי הפרשות הוא היחס בי שבעה
ימי ליו השמיני :אצל יולדת יש שבעה ימי ,והמילה בשמיני;
הסגר צרעת העור או הבגד הוא לשבעה ימי ,ובפרשת מצורע
כבר נפגשי ע היו השמיני.
כא שבעת הימי ה תקופה שאינה נוגעת לקביעת הטומאה,
אלא להכנה לטהרה .כ ג בזב וזבה ,א ג בפרשת מצורע
חוזרי לשבעת ימי הסגר בצרעת הבית ,ולשבעת ימי טומאה
בנידה.
הנשמה יורדת לעול כשהיא לבושה בגו .%המפגש ע העול יוצר
חיכו ,והגו %הוא הראשו לאותת על המשברי הכרוכי בירידה
לעול.
ראשיתו של תהלי ההיריו והלידה ,בזרע .מפורס הדבר ,כי
הזרע עובר תהלי של ביטול ,שלאחריו צומחי החיי החדשי.
טומאת הלידה באה מכיוו שהתהלי החל בהפסד הזרע .ג
הלידה עצמה כרוכה בייסורי ליולדת ,וא %התינוק ,על פי חז"ל,
מאבד בעת יציאתו לאויר העול ,את החיי המיוחדי שהיו
מנת חלקו בבט .
דרש רבי שמלאי :למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל
ומונח .ידיו על שתי צדעיו ,שתי אציליו על ב' ארכובותיו ,וב'
עקביו על ב' עגבותיו ,וראשו מונח לו בי ברכיו ,ופיו סתו
וטבורו פתוח ,ואוכל ממה שאמו אוכלת ,ושותה ממה שאמו
שותה ,ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו .וכיו שיצא לאויר
העול נפתח הסתו ונסת הפתוח ,שאלמלא כ אינו יכול
לחיות אפילו שעה אחת .ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט
מסו %העול ועד סופו ,שנאמר" :בהלו נרו עלי ראשי לאורו אל
חש" .ואל תתמה ,שהרי אד יש כא ורואה חלו באספמיא.
ואי ל ימי שאד שרוי בטובה יותר מאות הימי ,שנאמר:
"מי יתנני כירחי קד כימי אלוה ישמרני" ...ומלמדי אותו כל

התורה כולה ,שנאמר" :ויורני ויאמר לי יתמ דברי לב שמור
מצותי וחיה" ,ואומר" :בסוד אלוה עלי אהלי" .וכיו שבא לאויר
העול בא מלא וסטרו על פיו ,ומשכחו כל התורה כולה,
שנאמר" :לפתח חטאת רוב."$

המילה
כ יבואר צירו עניינה של ברית המילה ביו השמיני,
לפרשתנו .ביטוי מובהק לבעייתיות של הכניסה לעול הזה ,היא
העורלה.
זו יצירה מיותרת ,שאנו מצווי להסירה .דבר שאינו שיי
לשלמות של המציאות.
היצירה מתחילתה אינה מאוזנת ,אינה שלמה .ביו השמיני
מביאי את היצירה לשלמותה ,ובכ מתקני את הקלקול שנוצר
ע הירידה לעול.

זכר ונקבה
נראה שבאופ זה יש לבאר את ההבדל בי ימי הטומאה והטהרה
של לידת זכר לבי אלו שבלידת נקבה .רמב"! מבאר את ההבדל
כ:
"והש גזר על הזכר כמספר הימי שתשל צורתו בבט,
והנקבה כפלי ,וזה דבר ברור ומנוסה.
ולפי דעתי ,כי טע טהרה נקיו ,כלשו זהב טהור )שמות כה לט( ,
צרו %ומזוקק ,וכ וישב מצר %ומטהר כס %ו טהר את בני לוי
וזקק אות )מלאכי ג ג( .
והעני ,כי צוה ביולדת זכר שתטמא שבעה כנדתה ,כי המנהג
שתהיה שופעת ד מ המקור ,וצוה שתוחיל עוד שלשי ושלשה
ימי תשב בביתה לנקות גופה ,כי בכל אלה תוציא תמצית
הדמי והלחות העכורות המעופשות הבאות מתמצית הד ,ואז
תנקה מלידה ומבט ומהריו ותבא בית ה'.
וטע הכפל בנקבה ,או כדברי רבי אברה על דעת ר' ישמעאל
שאמר שהזכר נגמר לארבעי ואחד יו והנקבה לשמוני ואחד
)נדה ל א( ,אבל לדעת חכמי שאמרו אחד זכר ואחד נקבה
לארבעי ואחד ,הטע ,בעבור כי טבע הנקבה קר ולח ,והלבנה
ברח הא רבה מאד וקרה ,ועל כ ילדה נקבה ,ועל כ צריכה
נקיו גדול מפני רבוי הלחות והד המעופש שבה ומפני קרירות,
כידוע כי החוליי הקרי צריכי בנקיות אריכות זמ יותר מ
החמי.
אברבנאל טוע! שדברי הרמב" מוכחי מ הניסיו.
"הנה הניסיו מאמת דעת רבי ישמעאל לפי שכלל הנשי
מרגישות תנועת זכר למ"א יו .אבל תנועת נקבה לא ירגישו בה
כי א לפ"א יו .ואי אפשר שיהיה חילופו כי חומר הזכר הוא
יותר ח וחומר הנקבה הוא יותר קר ולבניי כמו שה במזג
יותר קרות מהזכרי .ויצירת הולד היותר ח נגמר יותר
במהירות ממה שיגמר היותר קר שיצטר יותר זמ לבישולו.
רמב"! ואברבנאל מדברי על ניקיו פיזי שנובע מ ההבדל בי
יצירת הזכר ליצירת הנקבה .ונראה שג א לאנשי המדע בדורנו
יש תיאוריות שונות ,נוכל לדבר על תהלי ניקיו רוחני שעובר על
הוולד החל מרגע לידתו ,ותהלי זה משתק %בדיני טומאת
היולדת לזכר או לנקבה.
סיכו
אכ ,ירידת נשמה לעול כרוכה במשבר הסתגלות .הדבר מתחיל
משעת היצירה ,כאשר הזרע נפסד ומאבד לכאורה את חיותו .ע
הלידה מופיעה טומאה ,שהיא פריו של אותו משבר ,ובלידת זכר
נוספת העורלה שא %היא מבטאת את חוסר האיזו בי הגו%
לנשמה.
ההבדל בי ימי הטומאה בלידת זכר לבי ימי הטומאה בלידת
נקבה נובע מ ההבדל הרוחני בי המיני ,וממש הזמ שאור
לרוח להתיישב בגו %החומרי .עובד ע"פ מאמר מישיבת מעלות(
טור זה נתר לעילוי נשמתה של מזל אושרת שער ז"ל תנצב"ה

פרפראות
"אשה כי תזריע"
בדברי רבה יד נאמר" :א זכה אד אומרי לו :אתה קדמת
לכל מעשה בראשית ,וא לאו אומרי לו :יתוש קדמ" .אומר
על כ בעל "כתב סופר" :האד נחות בטבע בריאתו מכל יצור חי
אחר ,שכ כל בעלי החיי ,מזונ מוכ לה בשדה ,וג
למלבושי אינ זקוקי .האד ,לעומת ,צרי לעמול כדי
להשיג מזו ,אח"כ עליו לטרוח בהכנת המזו ,וג ללבוש עליו
לדאוג .א %על פי כ ,דווקא האד נחשב לראש וראשו לברואי,
זאת כיוו שיש לו יעוד – לעבוד את ה' .א מי שלא בוחר בדר ה',
וחי רק חיי טבע גשמיי ,חוזר הוא למעמד החלש לעומת שאר
יצורי עולמי ,לה אי כלל יצר לעבוד את ה' .ובעלי המוסר
מצאו מה מותר האד מ הבהמה :כל בעל חיי ,א נגזר עליו
להיות טמא ,הריהו טמא לעול ,א טהור – טהור לעול.
האד ,לעומת זאת ,רק בכוחו של האד לעבור ממצב של טומאה
למצב של טהרה ,וח"ו ג להיפ.
אשה כי תזריע...וכפר עליה הכה! וטהרה"
כלידת אד מישראל ,כ לידתו של ע ישראל .תהלי לידה של
אד גורר עמו מידה מסוימת של טומאה ,שהיא לדברי חז"ל עונש
לאשה על חטאה של חוה ,שאכלה מ הפרי האסור של ע $הדעת.
לידת ע ומדינה ,הכרוכה לרוב ג במלחמה ובשפיכות דמי,
יוצרת אווירה של "כוחי ועוצ ידי" ומביאה עמה רוח טומאה של
הערת הכוח .על כ ,בחלו %תהלי הלידה ציריו וייסוריו ,מצווי
אד ואומה להיטהר מטומאת הדמי שדבקה בה ,כדי
שהיצורי החדשי שבאו לעול ,יתפתחו באווירה של טהרה.
"אד כי יהיה בעור בשרו"
כ דרכ של נגעי :בתחילה "כי יהיה בעור בשרו" – משהו
חיצוני שקשה להגדירו" :שאת או ספחת או בהרת" ,א עד מהרה
הופ הנגע החיצוני סימפטו למחלה פנימית המתפתחת
במהירות וסימניה" :והיה בעור בשרו לנגע צרעת" .אי אפשר
להתייחס עוד אל המחלה כאל רגישות בעור ולחכות שתחלו,%
לריפויו של נגע צרעת דרוש טיפול של מומחה" :והובא אל אהר
הכה".
"וראה הכה! את הנגע..וראהו הכה!"
"וראה"" ,וראהו" – כפל הלשו ,על שו מה? אומר ה"מש
חכמה" ,רבי מאיר שמחה הכה ,שכפל המלה בא להורות
לכוהני ,שעליה לראות לא רק את הנגע ,אלא ג את האד
הנגוע .שלא ימהרו הכוהני לטמא אד מישראל ,וכפועל יוצא
מכ להוציאו אל מחו $למחנה ,אלא חובת הכה היא לראות מי
האיש שהובא אליו ,מצבו האישי ,הכלכלי והחברתי ,לבחו
היטב מה ההשלכות שיהיו להחלטת הכה לטמא את הנגע
ולהסגיר את הנגוע ,ולפעול רק כשיש את התמונה כולה .וכל
הבדיקה הזו חייבת להיעשות ג א יש בנגע סמני מובהקי
המכשירי אותו לטומאה ,שכ יש נסיבות מיוחדות ,כמו ימי
הרגל או חת בשבעת ימי המשתה ,בה אי מטמאי את הנגע,
שלא להשבית שמחתו של אד.
"זאת תהיה תורת המצורע"
"הצרעת אינו ממנהגו של עול ,אלא אות ופלא היה בישראל כדי
להזהיר מלשו הרע .בתחילה משתנות קירות ביתו ,א חזר בו
– יטהר הבית .א עמד ברשעו עד שהות $הבית ,משתני כלי
העור שבביתו .א חזר בו – יטהרו .וא עמד ברשעו ,משתנה
עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורס לבדו ,עד שלא יתעסק בשיחת
הרשעי שהוא הליצנות ולשו הרע") .הרמב" ,בהלכות טומאת
צרעת ,טז ,י(
טור זה נתר ע"י וואשדי אברה הי"ו לברכה והצלחה,
לבריאות טובה ,ורפואה שלמה  ,לו ולכל משפחתו הי"ו .
ויקויי בו מקרא שכתוב "וכל אשר יעשה יצליח" .אכי"ר.

חידו! לפרשת תזריע מצורע
השאלות
 .1פרשה זו עוסקת בהלכות מילה .א .מיהו האד הראשו! בתורה שנימול ע"י
אביו? ב .מיהו התינוק הראשו! בתורה שנימול בגיל שמונה ימי? ג .מיהו
התינוק הנוס שמילתו מתוארת בתורה?
 .2א .היכ! מופיע המספר  33בפרשה זו? ב .היכ! מוזכר המספר  33בתורה
ובנביאי?
 .3באיזו הלכה הנקבה היא פי  2מהזכר?
 .4איזו מכה מעשר מכות מצרי מופיעה בפרשה זו?
 .5מה חמשת הצבעי שמוזכרי בפרשתנו?
 .6באילו שני הקשרי מוזכרת אש בפרשתנו?
 .7אילו שני ענייני בפרשה זו כוללי את המספר ?7
 .8באילו שני מקרי המתוארי בפרשה זו חייבי לקרוע בגדי?
 .9באילו שני מקומות בחומש ויקרא מופיע איסור לקרוע בגדי?
 .10בפרשה זו ,מה! המילי שהמצורע צרי לקרוא בקול פעמיי? איזו מצווה
נוספת )בספר במדבר( דורשת ממישהו לחזור פעמיי על מילה בקול?
תשובות
. .1א .בפרשת ל ל ,אברה מל את ישמעאל בנו בגיל ) 13בראשית יז כג,כה(.
ב .בפרשת וירא ,יצחק היה התינוק הראשו! שנימול ביו השמיני להולדתו
)בראשית כא ד( .ג .בפרשת שמות ,בנו השני של משה נימול ע"י אמו ציפורה
)שמות ד כה(
 . .2א .אחרי לידת ב! ,היולדת טמאה לענייני קדושה במש  33יו )ויקרא יב
ד( .ב .בפרשת ויגש ,כשע ישראל יורד למצרי ,מסופר שללאה היו 33
צאצאי )בראשית מו טו( .המל דוד מל במש  33שני בירושלי )שמואל
ב' ה ה(
 . .3טומאת לידה נמשכת  7ימי לב! זכר ו  14יו לבת )ויקרא יב ב,ה( .ימי
הטומאה המשנית אחרי הלידה ה  33בלידת זכר ,ו  66בלידת נקבה )ויקרא
יב ד,ה(
 .4התורה דנה בהלכות צרעת השחי! בעור )ויקרא יג יח( .שחי! הוא אחד מעשר
המכות המופיעות בפרשת וארא )שמות ט ט(.
 . .5חמשת הצבעי הבאי שמוזכרי בפרשתנו ,מופיעי כול בהקשר
לצרעת :לב! )ויקרא יג ג( ,אדמד )יג כד( ,צהוב )יג לו( ,שחור )יג לז( וירקרק
)יג מט(
. .6א .התורה דנה במקרה בו אד לוקה בצרעת על 'מכוות אש' )כוויה(
שהחלימה )ויקרא יג כד( .ב .בגדי שלקו בצרעת חייבי להישר באש )ויקרא
יג נב,נז(
 .7א .אישה שילדה ב! טמאה במש  7ימי )ויקרא יב ב( .ב .מצורע ובגדי
מצורעי ,מבודדי במש  7ימי )ויקרא יג ד,כא,כו,לא,לג,נ,נד(
 . .8התורה אומרת שבגדיו של המצורע "יהיו פרומי" )ויקרא יג מה( .א בגד
מצטרע חייב לכבסו ולבודד אותו במש  7ימי .א לאחר התקופה הזאת
כת הצרעת דהה ,יש לקרוע את החלק שעליו נמצא כת הצרעת ,ובשאר
הבגד נית! להשתמש )יג נו(
 .9בפרשת שמיני ,אחרי מות של נדב ואביהו ,נאסר על אהרו! ובניו הנותרי
לקרוע את בגדיה כסימ! לאבל )ויקרא י ו( .בפרשת אמור ,נאסר על כה! גדול
לקרוע את בגדיו )ויקרא כא י(
 .10המצורע צרי לקרוא פעמיי 'טמא טמא' )ויקרא יג מה( .בפרשת נשא,
אישה שנחשדת בבגידה )סוטה( חייבת לענות להשבעת הכה! במילי" :אמ!,
אמ!" )במדבר ה כב
.

ברכות לרפואה שלמה ברמ"ח אבריה ושס"ה גידיה ,למזל בת
סוזי הי"ו  ,ויקויי בה מקרא שכתוב :אל נא רפא נא לה.
אכי"ר.

תרומות וחסויות ,קודש להוצאת העלו!
יתקבלו בברכה וכל המזכה את הרבי
זכות הרבי תלויה בו.
לתרומות ,חסויות והפצה נא לפנות לעו"ד יאיר בוסי
טל052 2545521 .

שבת שלו

