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5.4.19כ"ט אדר ב' ה'תשע''ט
522מגזין מס' 

 ערב שבת ר"ח ניסן/פרשת תזריע/החודש
 הרב יאיר כלבמאת קשר-שבועי 

 שולמית בת סעיד יחיא וסלמה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.שמתנילוי לעמוקדש 

החיים כסדנא     

אין אדם רואה נגעי עצמו
תמליל בעיבוד קל מתוך שיעורי הרב כלב

כתב הרבי הריי"צ: "כתיב והכסיל בחושך הולך, ולהיותו הולך בחושך,

הנה חושב את המר למתוק.

...והנה לא זו בלבד שאין אדם רואה נגעי עצמו, גם אין אדם רואה חוב

לעצמו...

נגעים מוכי  בני אדם שהם בעצמם  כמה  ישנם  בחוש,  ...וכפי שרואים 

במידות רעות ומגונות כשקר וגסות הרוח והדומה... ובה בשעה, הנה הם

והדומה רוח,  גס  וזה  שקרן  זה  אחרים:  אודות  לומר  זולתם  את  מגנים 

במידות רעות.

ולא זו בלבד שאינם מרגישים נגעי עצמם, שהם מוטעים במהות עצמם

בכמה עצמן  נגעי  מטהרים  עוד  אלא  רוח,  וגסי  הזיה  בעלי  להיותם 

טעמים...

כי בשיאה של תקופת הבחירות, כשגלי הסרחון האמורים ונוסיף אנו 

יותר מהרגיל ומתעפש... הרי בעת שכזו, מתעצמת  והאויר הולך  גואים 

התביעה האלוקית מכולנו לדחוק בעצמנו להרבות במילוט עצמנו )ככל

וכפי המתאפשר( אל תוך ה'מרחב העצמי המוגן' המתהווה מן יכולתנו 

האויר הצלול שבמחשבה, דיבור ומעשה חיוביים...!!!
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)אדמו"ר הזקן( - היינו שיש לקבוע עתים ללימודקביעות בנפש..."  בזמן אלא גם קביעות"לא רק 
התורה, ליצור 'דופק לימודי' קבוע, ביום ובשעה,  עד אשר יגלה האדם כי, לאמיתו של דבר, התורה היא

לחם חוקו ומזון הנפש…

21:30בימים האלה מקיים הרב כלב שיעור שבועי קבוע מידי יום חמישי בשעה 
במושב חמד שבמרכז הארץ. השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי באינטרנט,

.www.tanyaor.comבאתרנו: 

שימו לב! שיעור חדש בתל אביב אחת לשבועיים עם הרב יאיר כלב
10, פרטים בעמ’ 20:30בשעה 

                                                                   

( המוביל מבית דגן לאור יהודה, בכניסה למושב נוסעים412הכניסה לישוב חמד בכביש )מס' 
83ישר עד הכיכר, בכיכר שמאלה לרח' הזית – לקראת סוף הרחוב, לפני הכיכר הבאה - הזית 

מצד שמאל. חניה בשפע מאחורי בית הכנסת שבהמשך שביל הכניסה לחצר. התכנסות כיבוד
.052-4-446-144. לפרטים נוספים: שי גרציק 20:45ושתייה קלה מ-

צומת אור יהודה

צומת
בית דגן

http://www.tanyaor.com/
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היינו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחת שער רוחני, דרכו יורדים-  )אדמו"ר הזקן(לחיות עם הזמן...
לעולם הזה אור ושפע מיוחדים, אשר יש להכין כלים כדי לקלוט 'גשמי ברכה' אלה ולתרגמם למעשים עד

אשר תואר, באופן ממשי, סביבתנו המיידית בגוון המסוים של נתינת הכח הטמונה באותו זמן.

 ימים ואירועים מיוחדים בחודש ניסן   
להלן הימים המיוחדים בחודש ניסן, אודות חלקם נרחיב את הדיבור לכשיהיו סמוכים יותר:

 בכל חודש ניסן אין אומרים. א' ניסן – ראש חודש
'תחנון'.

מראש חודש ניסן ועד י"ג בו קוראים מתוךנשיאים: 
מפרשת קטע  התפילה,  אחרי  'הנשיאים'הסידור,  של   

אותו היום. ביום הראשון מתחילים בפסוק "ויהי ביום
בן עמינדב". נחשון  ב"זה קרבן  ומסיימים  כלות משה" 
המודפס רצון"  ה"יהי  נוסח  את  אומרים  מכן  לאחר 
בסידורים )גם כהנים ולווים אומרים מדי יום את ה"יהי
רצון" שלאחר כל נשיא ונשיא(. וכך מדי יום קוראים את
קרבן 'הנשיא' של אותו היום ולאחריו את ה"יהי רצון"

המתאים.
זוברכת האילנות:  נדירה  מברכים פעם אחת ברכה 

ונשים גברים  בה  ומחוייבים  ניסן,  חודש  בימי  בשנה 
כאחד. את הברכה מברכים על ראייתם של )לפחות שני(

הברכה:  נוסח  פורחים.  פרי  ה'אילנות  אתה  "ברוך 
אלוקינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום, וברא בו

.בריות טובות ואילנות טובות, ליהנות בהם בני אדם"
ניסן -ב'  האדמו"ר  של(  )הילולא  הסתלקות  יום   

רבי החמישי בשושלת אדמו"רי חב"ד, הרבי מוהרש"ב, 
, מייסד ישיבת חב"ד 'תומכי)בשנת תר"פ(שלום דובער 

תורת של  הרמב"ם  בכינויו  גם  והידוע  תמימים', 
החסידות. ביום זה מוסיפים בשלושת הקווים - תורה,
עבודה וגמילות חסדים: בלימוד איזה ענין מדברי תורתו,
מתוועדים כן  כמו  צדקה.  ובנתינת  התפילה  בעבודת 
באמירת דברי תורה וניגונים חסידיים המעוררים ליראת

שמים ואהבת ישראל.

– ניסן  י"א  הבהיר  האדמו"ר יום  הולדת  יום 
מליובאוויטש נשיא דורנו, רבי מנחם מענדל שניאורסון

. על פי מנהג החסידים לומר מדי יום את)בשנת  תרס"ב(
הרבי, של  שנותיו  למניין  המתאים  בתהילים  המזמור 
מתחילים בי"א ניסן השנה את המזמור קי"ח )היא השנה

להולדת הרבי(118ה- כמו כן מדי יום אומר כל אחד.   
ואחד את המזמור האישי שלו )לדוגמא: אדם שמלאו לו

 שנה יתחיל ביום הולדתו לומר את המזמור כ"ו, כיון25
(.26שביום זה החלה שנתו ה-

שבת קודש פרשת 'מצורע', י''ב ניסן – שבת הגדול
"שבת שלפני הפסח נהגו בני אדם לקרוא אותו 'שבת 

הגדול', ולא ידעו על מה הוא גדול מכל שבתות השנה,
אלא לפי שחודש ניסן שבו יצאו ממצרים, חמישי בשבת
הפסח קרבן  של  ומקחו  עולם,  בסדר  כדאמרינן  היה, 
מבעשור היה )י' בניסן(, בשבת שלפני הפסח. אמרו בני
ולא לעיניהם  מצרים  תועבת  את  נזבח  הן  ישראל:  
אשר הפלא  תראו  עתה  הקב"ה:  להם  אמר  יסקלונו? 
אעשה לכם. הלכו ולקחו איש איש את פסחו להיות להם
למשמרת עד ארבעה עשר יום. כשראו כן המצרים היו
רוצים לקום ולנקום מהם, והיו מעיהן מחותכין, ובאש
הזיקו ולא  רעים,  ובחוליים  בייסורין  ונידונין  נדעכין, 
לישראל. ועל שם שנעשו בו ניסים לישראל נקרא שבת

 )מפי רבי אברהם נוחו עדן(.". 'שבת הגדול'שלפני הפסח 
בשיחותיו: דורנו  נשיא  הרבי  ומזכיר  מוסיף  כך  על 
פסח הלכות  דורש  שהחכם  האחרונים  בדורות  "נהגו 
בשבת שלפניו אם אינו ערב פסח... והעיקר... ללמד להם

)לעם( המעשה אשר יעשון".
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בבית קוראים  מנחה  תפילת  לאחר  הגדול,  בשבת 
הכנסת בהגדה, מהפיסקא "עבדים היינו" ועד "לכפר על

כל עוונותינו". במוצ"ש שבת עושים "קידוש לבנה".
יום ההסתלקות )הילולא של( האדמו"רי"ג ניסן –  

השלישי בשושלת נשיאי חב"ד, הרבי 'הצמח צדק', רבי
 נכדו של 'בעל התניא'. ביום)בשנת תרכ"ו(,מנחם מענדל 

התפילה, בעבודת  תורתו,  בלימוד  כנ"ל  מוסיפים  זה 
ואהבת יראת שמים  בעניני  ומתוועדים  צדקה,  בנתינת 

ישראל וניגונים חסידיים.
פרשתנשיא: לקריאת  האחרון  היום  הוא  ניסן  י"ג   

חנוכת "זאת  פרשת  את  קוראים  זה  ביום  ה'נשיאים'. 
המזבח" עד "כן עשה את המנורה" שהיא כנגד שבט לוי,

ללא ה''יהי רצון''. 
ניסן – ערב פסח. ניסן לאחר צאתי"ד  לי"ד  אור   

הכוכבים, עורכים בדיקת חמץ לאורו של נר שעווה בכל
חמץ הכניסו  שמא  ולהסתפק  לחוש  שיש  המקומות 
לתוכם )אפילו באקראי(. לפני הבדיקה מנקים היטב את
לרכז במקום יש  כן  כמו  לבודקם.  כל החדרים שצריך 
לאכילה המיועד  החמץ  כל  את  וכו'  מילדים  המשתמר 
בערב זה ולמחרת בבקר. זמן קצר לפני הבדיקה, מניחים
במקומות שונים בבית עשר פרורי חמץ קשה עטופים
היטב בנייר, ובמהלך בדיקת החמץ אוספים אותם לשם
שרפתם ביום המחרת עם שאר החמץ. לאחר הבדיקה
מבטלים את החמץ באמירת נוסח "כל חמירא" )הראשון(

המודפס בסידורים.
חמץ: ל'מורשה',מכירת  הרב  את  לעשות  נוהגים   

)מיופה כח( למכירת החמץ לגוי, ומוכרים את כל החמץ
)וכלי החמץ( שברשותנו. 

ביום זה אין אוכלים מצה מן הדין, ומנהגנושחרית: 
ומרור עד הנכנסים בחרוסת  שלא לאכול מכל המינים 

אחר עריכת 'כורך' בליל הסדר.

בכורות: )ביןתענית  הבכורים  מתענים  פסח  בערב   
מאב בין מאם ואפילו כהנים ולווים, וכן אבות לבכורים
את לפטור  נהגו  להתענות(.  יכולים  שאינם  קטנים 
בסעודת כגון  מצוה,  בסעודת  השתתפות  ע"י  התענית 

'סיום מסכת'. 
באזור המרכז מותרסוף זמני אכילת ושריפת חמץ:  

יש מכן  לאחר  שריפתו.  לפני  כשעה  עד  חמץ  לאכול 
לשורפו )ולמהר למכור את החמץ שברשותנו( לא יאוחר
מהשעה המצויינת בלוחות השנה. לאחר שריפת החמץ
את מבטלים  לעיל(  הנזכרים  הפתיתים  עשרת  )כולל 
החמץ באמירת נוסח "כל חמירא" )השני( וה"יהי רצון"

שלאחריו המודפס בסידורים.
 החל מיום זה )ערב פסח( ועד סוףשינויים בתפילה:

חג הפסח, אין אומרים בתפילה 'מזמור לתודה'. 
ניסן, חג הפסח - ליל הסדר. נרחיבט"ו  כך  על   

בע"ה את הדיבור במגזינים הבאים.
במוצאי החג, אור לט"ז ניסן, לאחרספירת העומר:  

לספור מתחילים  לשבח',  'עלינו  קודם  ערבית  תפילת 
'ספירת העומר'.

מצות עשה מט"ז ניסן ועד כ' ניסן - חול המועד.
של תורה שיהיה אדם שמח וטוב לב, הוא ובניו ואשתו
משמחם? כיצד  המועד.  ובחול  טוב  ביום  ביתו  ובני 
נותן להם ממתקים, והנשים קונה להן בגדים הקטנים 
ביין אלא  ש'אין שמחה  ומכיון  ממונו.  כפי  ותכשיטים 
יום מימות החג וחול המועד יש )ובשר(', על כן בכל 
לצאת ידי חובת שמחה בשתיית רביעית יין )ומה טוב גם

באכילת בשר(.
ב'יום טוב' שביעי שלכ"א ניסן – שביעי של פסח. 

פסח, אסורה בו המלאכה מלבד מלאכת "אוכל נפש" )–
לרבות עצמו,  החג  ליום  מאכלים  הכנת  בו  שמותרת 
בישול(. לשם כך מותרת העברת אש מנר שהודלק מבעוד
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מועד קודם החג, אך אין להבעיר אש חדשה.
)של החג  תפילות  וכן  וביום  בלילה  הקידוש  נוסח 

'שלושה רגלים'( מודפסים בסידורים.
)שמות י"ג י"ד(בסיפור 'קריעת ים סוף' המובא בתורה 

אין מוזכר התאריך שבו אירע הדבר. אמנם ב'מכילתא'
יציאת מצרים בט"ו למן  האירועים  חז"ל את  מפרטים 
בניסן ועד ליל שביעי של פסח בו התרחש נס קריעת ים
לים, ישראל  בני  ירדו  בניסן(  לכ"א  )אור  בלילה  סוף. 
ובבוקר, כאשר עלו מן הים וראו את היד הגדולה אשר
עשה ה' במצרים, פתחו בשירת הודיה לה' – "אז ישיר

משה ובני ישראל את השירה".

לגאולה )כהכנה  פסח  של  שביעי  טוב  יום  שמחת 
העתידה( גדולה מזו של שאר ימי הפסח, כיון שבקריעת
ים סוף טבעו רודפיהם של ישראל בים, ובכך הושלמה

יציאת מצרים.
הקדוש, טוב  שם  הבעל  של  מיסודו  ישראל,  מנהג 
סעודה מנחה,  תפילת  אחרי  פסח  של  בשביעי  לערוך 
זו סעודה  במהלך  משיח'.  'סעודת  הנקראת  מיוחדת 
שותים ארבע כוסות יין כנגד ארבעה כוסות של גאולה,
מנגנים נגונים חסידיים ומתעוררים בדברי תורה )ובפרט
צדקנו, משיח  וביאת  הגאולה  בעניני  התורה(  פנימיות 

יבוא ויגאלנו במהירה בימינו.
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הסיפור השבועי
נחיתה מתוכננת

הרופאים אמרו  היילוד",  את  לשחרר  יכולים  "איננו 
בפנים חתומות להורים המאושרים, בנימין שדה ואשתו,
זה היה בשנת תשל"ב, שלוש שנים מפיניקס, אריזונה. 

לאחר נישואיהם. כמה שמחו לחבוק את בנם בכורם.
"מה הבעיה?", ביקשו לדעת.

הרופאים לא השיבו להם תשובות ברורות. הם דיברו
על מעקב ובדיקות. עברו כמה ימים וההורים נקראו אל
מנהל המחלקה. הוא הציג לפניהם הערכה שהתינוק סובל
להורים אמר  במחלקה",  להישאר  "עליו  קשה.  מלקות 

ההמומים, "עד שנדע כיצד לטפל בו".
השניים יצאו מחדרו שבורים. הם היו אבודים וחסרי
אונים. ופתאום צץ רעיון במוחו של בנימין. "אכתוב לרבי
עם התייעץ  כבר  בעבר  לרעייתו.  אמר  מליובאוויטש", 

הרבי, וזכה לקבל ממנו הדרכה וברכות.
מיד כתב מכתב מפורט, ובו תיאר את מצבו של הרך
בדואר שיגר  המכתב  את  הרופא.  דברי  ואת  הנולד 

אקספרס וציפה למענה.
טלפון שיחת  בביתם  התקבלה  אחדים  ימים  כעבור 
ממזכירות הרבי. "הרבי הקיף בעיגול את המילים במכתבך
שתיארו את הדאגות והחששות", אמר לו המזכיר, "וכתב
הברכה לבקשת  באשר  כלל'.  לדאגה  מקום  'אין  לידן: 
'בקרוב. הרבי:  השיב  הרפואי,  מהמרכז  הילד  לשחרור 
יתפלל לבנימין, שהרבי  הוא הסביר  הציון'".  על  אזכיר 

בעד בנו בִציּון קברו של חותנו.
פחות מארבעים ושמונה שעות אחר כך שוחרר התינוק.
מנהל המחלקה עצמו הבהיר כי התינוק בריא ושלם ואין

הוא סובל מלקות כלשהי.
לא היה קץ לאושרם של בנימין ואשתו. אף על פי שחג
יורק, לניו  לטוס  בנימין  החליט  ובא,  התקרב  הפסח 
להודות  לרבי.  בשבת,  י'  בניסן,  התארח   אצל   קרובי

משפחתו בברייטן ביץ', וביום ראשון נסע לבית מדרשו
של הרבי.

התברר לו שזה יום הולדתו של הרבי, י"א בניסן, ובערב
תתקיים התוועדות. בנימין פנה אל מזכירי הרבי בבקשה
לאפשר לו להיכנס אל הרבי ולו לדקה אחת, רק כדי לומר
בלילה, למחרת  מועד  לו  וקבעו  ניאותו,  הללו  תודה. 

בשעה שתיים אחר חצות.
באווירה ונסחף  תומה  עד  בהתוועדות  ישב  בנימין 
העילאית. למחרת בלילה בא לפגישה. הרבי הביע שביעות
רצון מהסוף הטוב של האירוע, הוסיף איחולים וברכות,
בנימין של  החינוכית  בעבודתו  התענין  מכן  ולאחר 

באריזונה.
לשוב "מתי אתה מתעתד  הרבי:  סיום שאלו  לקראת 

לאריזונה?".
"מחר, בעזרת ה'", השיב בנימין.

"האם תוכל למלא בעבורי שליחות?", הפתיע הרבי.
"בוודאי!", הגיב בנימין.

)המזכיר חודוקוב  הרב  חדרו של  אל  גש  אנא  "ובכן, 
האישי(, והוא ינחה אותך בפרטי השליחות", אמר הרבי

ונפרד ממנו בתודה ובאיחולי פסח כשר ושמח.
הרב חודוקוב הניח בידו של בנימין חבילת מצות. "אנא

העבר את החבילה לעיירה טיילר", אמר לו קצרות.
"היכן שוכנת טיילר?", שאל בנימין.

"במדינת טקסס", השיב הרב חודוקוב.
טס הוא  טעות.  כאן  נפלה  שכנראה  הסביר  בנימין 
על שמע  לא  מעולם  לטקסס.  לא  לאריזונה,  ישירות 

טיילר.
"אם כן, האם עליי להודיע לרבי שאינך מוכן למלא את

השליחות?", שאל הרב חודוקוב במבט נוקב.
בנימין חזר בו: "לא,  לא.  אמלא  את  השליחות".  הוא
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לקח את המצות, ואז נזכר שלא קיבל את פרטי הנמען.
הרב חודוקוב היה קצר ותכליתי: "מסרתי לך בדיוק מה

שהרבי אמר לי".
בארבע לפנות בוקר חזר לבית מארחיו. למחרת, בי"ג
בניסן, החל לתכנן את צעדיו. הוא בדק את אפשרויות
ליצור מסלול טיסה לו שאין אפשרות  הטיסה. התברר 

לאריזונה עם עצירה בטקסס לפני כניסת החג.
באין ברירה עלה לטיסה הישירה לאריזונה, ובלבו חש
החמצה. הוא החליט שמיד עם נחיתתו יתקשר למזכיר

הרבי ויתנצל על אי ביצוע השליחות.
והוא שקע הכריעה אותו העייפות  כשהמריא המטוס 
בשינה. כעבור שעתיים הקיץ למשמע הכרזת הקברניט:
כי מקווים  אנו  שבטקסס.  בטיילר  ננחת  תקלה  "בשל 

התיקון לא יארך זמן רב".
להאמין למשמע התקשה  בנימין  בו.  צמרמורת אחזה 
אוזניו. כדי לוודא שאינו הוזה פנה אל הדיילת ושאל כמה
לו את נוחתים, עד שזו אייתה  באיזו עיר הם  פעמים 

.t-y-l-e-rהשם: 

המטוס נחת בשדה תעופה קטן. נרגש ירד בנימין מן
המטוס, ובידו חבילת המצות. עכשיו היה חדור מטרה.
את לחפש  לנסות  כדי  מקומי,  תושב  אחר  תר  בעיניו 

הנמען העלום.
בידך "האם  צעירים.  ואשה  גבר  אליו  ניגשו  ופתאום 
חבילה מהרבי בעבורנו?", שאלו. חזותם לא הייתה כשל
שאל לא  בנימין  אולם  ומצוות,  תורה  שומרי  יהודים 
ובטרם הספיק מאומה. הוא הושיט להם את החבילה, 
השניים לו  הודו   – לזהותם  ולשאול  פיו  את  לפצות 

והסתלקו מן המקום.
לאחר שנים של פעילות חינוכית באריזונה עבר בנימין
לבולטימור, ושימש שם המנהל החינוכי של בית הספר
היהודי הגדול בעיר. "עד היום אין לי מושג מי היו בני

הזוג שהרבי שלח בעבורם את החבילה", אמר.

)על פי סיפורו של ארי סמית, ב'מעשה ברבי'(

)מתוך העלון השבועי                     (
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)במדבר יט' ,ד("זאת התורה אדם"  

כשם שבאדם ישנם גוף ונשמה, כך גם בתורת ישראל ישנם גוף התורה )פשט הכתוב-'נגלה'(
ונשמת התורה )פנימיותה, סודותיה ורזיה-'נסתר'(. במדור זה מובא פרוט נושאי הפרשה על פי

 'נגלה', ובמדור שלאחריו יובא ביאורה של נקודה או של מספר נקודות מן הפרשה על פי פנימיות התורה. 

נקודות עיקריות בפרשת תזריע

דיני היולדת )בן או בת(
היולדת בן זכר )בזמן שהמקדש קיים, שעה שנוהגים דיני
טהרת קדושה והקרבת קרבנות( טמאה משך שבעה ימים.
בסוף היום השביעי תטבול, אך טהרתה תושלם רק בתום
קרבן את  תביא  כאשר  הלידה(,  )מיום  יום  ארבעים 
היולדת. היולדת נקבה תטבול מקץ שבועיים ללידתה, ואת
קרבנה תביא לאחר שישים וששה ימים נוספים, סך הכול
שנה, בן  כבש   - לעולה  קרבנה:  מהלידה.  יום  שמונים 
ולחטאת - בן יונה או תור. ואם תכבד עליה הבאת הכבש
לעולה, תביא תמורתו בן יונה או תור נוסף. את הבנים יש

למול ביום השמיני ללידתם.
 דיני הצרעת בנגעי אדם

התורה מבארת את דיני האדם הנגוע בצרעת )תופעה
שאינה מצויה בימינו(. הצרעת, על סוגיה השונים – שאת,
בגוף מסויימים  במקומות  מופיעה  ובהרת,  ספחת 
כחברבורות או שינוי בצבע העור או השיער. על החשוד
בנגע הצרעת להגיע אל הכהן, שהוא בלבד המוסמך לדון
בענין. במקרים מסוימים, כאשר עדיין לא ניתן לאבחן אם
מדובר בצרעת או בתופעה חולפת אחרת, יסגיר הכהן את
הנגוע לשבוע, ורק אחרי כן )ולעתים לאחר עוד שבוע

נוסף(, יקבע על פי התפתחות והתפשטות התופעה אם
אכן מדובר בטומאת מצורע.

כאשר יש חשד לצרעת, גם אם הכהן פוסק שאין מדובר
במצורע, על האדם על כל פנים לטבול לטהרתו. וכשנקבע
בודאות כי הוא מצורע, אזי בשל טומאתו, יפרום הנגוע
את בגדיו, יגדל את שערות הראש והשפם, ויצא ממחנה
ישראל. כמו כן יהיה עליו להזהיר את האנשים מליקרב
אליו עד אשר יתרפא. ולכשיטהר הכהן את נגע הצרעת,

יטבול האיש ויכבס את בגדיו.
דיני הצרעת בנגעי הבגד

נגע הצרעת עלול להופיע גם בבגדים. כאשר מופיעים
בבגד כתמים ירוקים או אדומים, מסגירו הכהן לשבעה
ימים ולאחריהם יבחן אם התרחב בו תהליך התפשטות
יש בצרעת,  נגוע  הבגד  אכן  כי  מתברר  כאשר  הנגע. 
לשורפו. באם לא התפשטה הצרעת יצוה הכהן לכבס את
לפי שוב  יפסוק  ואזי,  נוסף.  לשבוע  ולהסגירו  הבגד 
התוצאות: נעלם הכתם – יוטבל הבגד לטהרתו. דהה גוון
ויתאפשר השימוש בחלק יחתך מקום הצרעת  צבעו – 

הטהור. נותר הנגע כשהיה – טמא הבגד ויש לשורפו.
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 לחרוץ דין באהבה
מליובאוויטש        הרבי של שיחה מתוך קל בעיבוד נקודות

"וראהו הכהן וטמא אותו"
אדם שלקה בנגע צרעת נדרש לעבור שני שלבים:

- הראשון  לחכםהשלב  לגשת  עליו  הנגע.  ראיית   
מומחה, בקי בדיני הנגעים, כדי שזה יקבע את מהותו של

הנגע. חכם זה אינו חייב להיות כהן.
הגדרת הטומאה והטהרה. אפילו לאחרהשלב השני -  

שהחכם קבע שזה אכן נגע טמא, עדיין לא נטמא האדם.
הגדרתו כטמא יכולה להיעשות דוקא עלידי כהן, שמכריז

עליו: "טמא אתה".
היא תנאי מחייב, שבלעדיה אין הכהן  זו של  אמירה 
האדם נטמא. יתרה מזו: אפילו אם הכהן אינו בקי בדיני
הנגעים והוא סומך רק על דברי החכם שבחן את הנגע,
בכל זאת אין האדם נטמא על פי דברי החכם עצמו, אלא

דוקא כאשר הכהן מכריז כי הוא טמא.
תפקיד הכהן

הדבר מעורר כמה שאלות. מדוע חשובה כל כך הכרזתו
של הכוהן, ומדוע נקבע דין זה דוקא בטומאת צרעת ולא
בסוגים אחרים של טומאה, שבהם הקביעה אינה נעשית

רק על ידי כהן?
לכאורה סותרת הלכה זו גם את מהותה של הכהונה.
תפקידו של כהן הוא לטהר את עם ישראל ולהרעיף עליו
רוח של טהרה. לכן אסור לכהן להיטמא ועליו לשמור על
טהרתו. ואולם כאן מייעדת לו התורה דוקא תפקיד הפוך

- לטמא את הצרוע.
מחוץ למחנה

זו הצרעת.  טומאת  של  בחומרתה  נעוץ  הדבר  הסבר 
למחנה מחוץ  ישב,  "בדד   - שדינה  היחידה  הטומאה 

לשבת רשאים  אינם  אחרים  טמאים  אפילו  מושבו". 
במחיצתו של הצרוע, שכן עליו לצאת לגמרי אל מחוץ

למחנה ישראל.
דוקא משום כך קובעת התורה, שרק כוהן יכול לחרוץ דין
כזה על אדם מישראל. כוהן הוא איש חסד, ועבודתו היא
"לברך את עמו ישראל באהבה". אין התורה מסתמכת על
חכם, שאמנם הוא פוסק על פי התורה, אבל ייתכן שהוא
שייגרם והצער  הכאב  גודל  את  הצורך  די  מרגיש  אינו 
החומרה את  מרגיש  החסד,  איש  הכהן,  יהודי.  לאותו 
הנוראה שבדבר, ולכן התורה דורשת שדוקא הוא יקבע

סופית אם היהודי אכן טמא בטומאת הצרעת.
בדיקה עצמית

מכאן אנו למדים הוראה ברורה בענין אהבת ישראל:
כשרואים חלילה דבר לא טוב אצל יהודי שני, ואף אם
ישראל - קובעת הוציא את עצמו מכלל  נראה שהלה 
התורה שלא די בחכמת התורה כשהיא לעצמה לקבוע
שאכן דינו להיות "מחוץ למחנה". קודם שחורצים דין כזה
יש לבדוק היטב את מידת החסד ואהבת ישראל האישית,
ואם חלילה חסר באהבת ישראל אמיתית, אסור לחרוץ

דין כזה על יהודי!
דיני הצרעת מלמדים אותנו, שהנגע עצמו אינו טמא
כמו הכרזתו כטמא. לכן הקביעה כי יהודי כלשהו הוא
אותו של  מעשיו  מעצם  יותר  חמורה  למחנה"  "מחוץ 
ואהבת לגמרי במידת החסד  להיות שלימים  יש  יהודי. 

ישראל קודם שמכריזים כך על אדם מישראל.

)מתוך הספר "שלחן שבת"
על פי 'ליקוטי שיחות' כרך כ"ז(
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שיעור חדש בתל אביב אחת לשבועיים עם הרב יאיר כלב
.2/4/19. השיעור הבא ביום שלישי כ"ו אדר ב, 20:30בשעה 



11

חסידות על הפרשה

תזריע
העבודה בזמן הגלות – 'זריעה' והכנה

לגאולה
פרשת תזריע

הולדת חיים בין שם פרשתנו, שתוכנו  מהו הקשר 
נגעים,  - הפרשה  של  המרכזי  הנושא  לבין  חדשים, 

)נדרים סד(שתוכנם היפך החיים, כמאמר רז"ל "מצורע   
חשוב כמת"?

על הנגעים נאמר שהם "אות ופלא בישראל כדיא(  
המצורע והחלטת  הסגרת  וכן  הרע",  מלשון  להזהירן 
נועדו להבטיח "שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא

)רמב"ם סוף הלכות טומאת צרעת(.הליצנות ולשון הרע"  

הרי שגם עצם הופעת הנגע וגם דרך הטיפול בו, לא
 את המצורע ולהביא לידי כך שאדםלתקןבאו אלא כדי 

ונעלים חיים חדשים  'כמת', יתחיל  זה, שכעת חשוב 
יותר - "תזריע".

 "תזריע" רומז לעבודה בזמן הגלות, שהיא בבחינתב(
שהגילויים כידוע  הגאולה.  ל'צמיחת'  והכנה  'זריעה' 
דלעתיד תלויים במעשינו ועבודתינו בזמן הגלות והם

'פירות' זריעתנו עכשיו.
העובדה שפרשתנו, שעוסקת בדיני נגעים )הרומזים
האמורה שהעבודה  מלמדת,  תזריע,  נקראת  לגלות( 
צריכה להיות חדורה ב'תזריע' - כבר בעת העבודה צריך
להרגיש שבפעולה זו 'זורעים' את הגאולה העתידה ואת

הגילויים הנפלאים של ימות המשיח.
 (70)'לקוטי־שיחות' כרך כב עמ' 

"לא לתוהו בראה - לשבת יצרה" 
אשה כי תזריע )יב,ב(

 - רומז לתשוקתה של הנשמה לחזור לשורשה"אשה"
של מקורה  שם  על  הוא  'אשה'  השם  שכן  האלוקי. 

.)בראשית ב(האשה, "כי מאיש לוקחה זאת" 
תזריע" בארץ."כי  אלא  אפשרית  אינה  הזריעה   -  

רשאי אדם  אין  האמורה,  התשוקה  למרות  לך:  לומר 
'לברוח' מן העולם, אלא עליו לעבוד עם העולם ובתוכו

כדי לבררו ולהעלותו.

(237)'לקוטי־שיחות', כרך א, עמ' 

"זורע צדקות מצמיח ישועות..." 
אשה כי תזריע וילדה זכר )יב,ב(

מפרש ה'אור החיים':
 - זו כנסת ישראל שנמשלה לאשה."אשה"
 "זרעו)הושע י'( - היינו קיום המצוות, כדכתיב  "תזריע"

לכם לצדקה".
 - רומז לגאולה העתידה, שתהיה גאולה נצחית"זכר"

- בחינת "זכר".
זכר" וילדה  תזריע  כי  מעשינו"אשה  ידי  על   –  

נזכה לגאולה אמיתית, גאולה ועבודתינו בזמן הגלות, 
שאין לאחריה גלות.

מדוע ומבאר,  צדק  הצמח  אדמו"ר  מוסיף  כך  על 
נמשלו המצוות לזריעה:

 על ידי זריעת גרעין בארץ צומחת כמות גדולה שלא(
תבואה, וכך גם על ידי קיום מצוה 'צומח' גילוי אלוקות

בעולמות העליונים.
לזריעהב( הראוי  במקום  אלא  צומח  אינו  הגרעין   

אינה המצוות  'זריעת'  וכך  לדוגמה(,  במדבר,  )ולא 
של המצוות  מעשה  דוקא  בישראל;  אלא  אפשרית 

ישראל פועל 'צמיחת' האור והגילוי למעלה.

)'אור־התורה' ויקרא, עמ' תצז(
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ביוטיובלמעלה ממיליון צפיות 
  ובפייסבוק:בקרו אותנו באתר

(HDבאיכות ) שיעורים מצולמים וניגונים

www.tanyaor.com

שבת שלום!!!
כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב

ליקוט, רעיונות ועימוד: חי דמארי
 לנוכתבולהערות, הארות, הצעות או תיקונים, אנא 

tanyaor4u@gmail.com

   הרבי מליובאוויטש הנהיג ועודד שכל אשה ובת )מגיל רך
( תדלקנה נרות שבת וחג.3ביותר ולפחות מגיל 

 
  עיר

)שעון קיץ(

הדלקת
נרות

צאת
השבת

18:2519:39י-ם

18:4119:41ת"א

18:3219:41חיפה

18:4319:41ב"ש

 נהנתם? העבירו הלאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמור על קדושת הגיליון

http://www.tanyaor.co/
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mailto:tanyaor4u@gmail.com
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