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 ו'התשע 'באדר                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                               ומנהיגות לכהונהצרעת בין 

    (יעקב מדן )על פי שיעור של הרבמצורע פרשת ל

   
אחת השאלות המרכזיות סוגיית הצרעת רחבה ביותר, ו

מדוע טרחה התורה העולות מפרשיות תזריע מצורע היא: 
לפרט בצורה דקדקנית ביותר והקדישה שתי פרשות כדי 

את סוגי הנגעים השונים ודרכי הטהרה, תוך התעלמות 
 מהחטא שבגינו הצרעת מגיעה.

צרעת שעל פי פשוטי המקראות, נראה ומעיר הרב מדן ש
היא היפך הכהונה, וכל התנהגות הסותרת ופוגעת בכהונה 

והרב מדן מוכיח טענה זאת ובמקדש, גוררת עונש צרעת. 
 ות בהן יש דמיון והשקה לכהונה.נקודות מרובמ

נקודת הדמיון הראשונה היא בהיפוך שבין עונשו של 
 המצורע לחיוביהם של הכוהנים. 

 :מו(-)ויקרא יג, מה לגבי מצורע נאמר .1
רּוַע ו   יֶׁה פָּ רֹאשֹו ִיה  ֻרִמים ו  יּו פ  יו ִיה  דָּ גָּ ַגע ּב  ר ּבֹו ַהנֶׁ רּוַע ֲאשֶׁ ַהצָּ

ַגע ּבֹו  ר ַהנֶׁ ֵמי ֲאשֶׁ ל י  א. כָּ רָּ ֵמא ִיק  ֵמא טָּ טָּ ה ו  טֶׁ ם ַיע  פָּ ַעל שָּ ו 
בֹו.  ד ֵיֵשב ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה מֹושָּ דָּ ֵמא הּוא ּבָּ א טָּ מָּ   ִיט 

קים אלו הוא כבד כפי שאמרנו, העונש המתואר בפסו
ביותר: בגדיו פרומים, ראשו פרוע, הוא עוטה שפם ונאלץ 
להתריע על טומאתו. מקום מושבו נמצא מחוץ למחנה. 
העונש מתואר אך אין תיאור של החטא. ואכן, ניתן לשים 
לב לכך שתיאור מראהו של המצורע מנוגד לחלוטין לזה 

 של הכהן. 
)ויקרא י,  כך, בפרשת שמיני מורה משה לאהרן ובניו .2

 :(ו
ם ַאל וַ  אֵשיכֶׁ יו רָּ נָּ ר ּבָּ מָּ ִאיתָּ ר ּול  זָּ עָּ ל  אֶׁ ל ַאֲהֹרן ּול  ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ יֹאמֶׁ

ֻמתּו לֹא תָּ ֹרמּו ו  ם לֹא ִתפ  ֵדיכֶׁ עּו ּוִבג  רָּ  . ִתפ 
 . 

גם בפרשת כי תצא אנו מוצאים את הקשר המיוחד שבין 
 .הכוהנים לצרעת

 :דברים כד, ח .3
ַרַעתִה  ַגע ַהצָּ נֶׁ ר ּב  מֶׁ ר יֹורּו  שָּ ֹכל ֲאשֶׁ ַלֲעשֹות כ  ֹאד ו  ֹמר מ  ִלש 

רּו ַלֲעשֹות. מ  ר ִצִּויִתם ִתש  ִוִים ַכֲאשֶׁ ם ַהֹכֲהִנים ַהל  כֶׁ ת   .  אֶׁ
ההישמרות מן הצרעת היא חלק מההקשבה לכוהנים 
והוראת דיני הצרעת היא חיוב מיוחד המוטל על הכוהנים. 

היחיד שיכול מהפסוקים בפרשתנו עולה כי הכהן הוא 
 .להגדיר את המצורע כ"טמא"

 :ג-ויקרא יג, ב .4
יָּה אָּ  הָּ ת ו  רֶׁ ֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבהֶׁ רֹו ש  שָּ עֹור ּב  יֶׁה ב  ם ִכי ִיה  דָּ

ל ַאַחד  ל ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן אֹו אֶׁ א אֶׁ הּובָּ ַעת ו  רָּ ַגע צָּ נֶׁ רֹו ל  שָּ עֹור ּב  ב 
גַ  ת ַהנֶׁ ה ַהֹכֵהן אֶׁ אָּ רָּ יו ַהֹכֲהִנים. ו  נָּ ר ִמּבָּ ֵשעָּ ר ו  שָּ עֹור ַהּבָּ ע ּב 

ַרַעת  ַגע צָּ רֹו נֶׁ שָּ ֹמק ֵמעֹור ּב  ַגע עָּ ֵאה ַהנֶׁ ן ּוַמר  בָּ ַפְך לָּ ַגע הָּ ַּבנֶׁ
ִטֵמא ֹאתֹו.  הּו ַהֹכֵהן ו  אָּ רָּ  הּוא ו 

 . 
בין הצרעת לכהונה, ישירה מקרה נוסף שבו מצאנו זיקה 

ובדגש על הצרעת כעונש ישיר ומידי על פגיעה בכהונה, 
 .אצל עוזיה בספר דברי הימים מופיע

 :כא-דברי הימים ב כו, טז .5

ַעל ַּבה' א  ּו ִחית ַוִימ  ַהש  ַבּה ִלּבֹו ַעד ל  תֹו גָּ קָּ ז  חֶׁ ל -כ  יו ַויָּבֹא אֶׁ ֹלהָּ
יָּהּו  יו ֲעַזר  ת. ַויָּבֹא ַאֲחרָּ ֹטרֶׁ ַּבח ַהק  ִטיר ַעל ִמז  ַהק  ֵהיַכל ה' ל 

מֹוִני ִעמֹו ֹכֲהִנים ַלה' ש  דּו ַעל ֻעִזיָּהּו ַהֹכֵהן ו  ִיל. ַוַיַעמ  ֵני חָּ ם ּב 
ֵני  ִטיר ַלה' ִכי ַלֹכֲהִנים ּב  ַהק  ָך ֻעִזיָּהּו ל  רּו לֹו לֹא ל  ְך ַויֹאמ  לֶׁ ַהמֶׁ
לֹא  תָּ ו  ַעל  ש ִכי מָּ דָּ ִטיר ֵצא ִמן ַהִמק  ַהק  ִשים ל  ֻקדָּ ַאֲהֹרן ַהמ 

בֹוד ֵמה' א   כָּ ָך ל  ַעף ֻעִזיָּ -ל  ת ֹלִהים. ַוִיז  רֶׁ טֶׁ יָּדֹו ִמק  הּו ּוב 
ֵני  חֹו ִלפ  ִמצ  ה ב  חָּ ר  ַרַעת זָּ ַהצָּ פֹו ִעם ַהֹכֲהִנים ו  ַזע  ִטיר ּוב  ַהק  ל 
יָּהּו  יו ֲעַזר  ן ֵאלָּ ת. ַוִיפֶׁ ֹטרֶׁ ַּבח ַהק  ִמז  ֵבית ה' ֵמַעל ל  ַהֹכֲהִנים ּב 

חֹו ַוַיב   ִמצ  ע ּב  ֹצרָּ ִהֵנה הּוא מ  ל ַהֹכֲהִנים ו  כָּ רֹאש ו  ִהלּוהּו ֹכֵהן הָּ
ְך  לֶׁ ִהי ֻעִזיָּהּו ַהמֶׁ עֹו ה'. ַוי  ֵצאת ִכי ִנג  ַחף לָּ ַגם הּוא ִנד  ם ו  ִמשָּ
ע ִכי  ֹצרָּ ִשית מ  פ  ב ֵּבית החפשות ַהחָּ ע ַעד יֹום מֹותֹו ַוֵישֶׁ ֹצרָּ מ 
ת ַעם  ְך שֹוֵפט אֶׁ לֶׁ נֹו ַעל ֵּבית ַהמֶׁ ם ּב  יֹותָּ ַזר ִמֵּבית ה' ו  ִנג 

ץ.  רֶׁ אָּ   הָּ
מערער את בלעדיות הכוהנים על הקרבת  עוזיהו המלך

 הקרבנות, ולכן מצטרע.
 

השוואות נוספות בין הכהונה לצרעת קיימות בנתינת שמן 
ודם על התנוך ועל הבהונות, בזיקה המיוחדת שבין האדם 

כניסה אל מחנה לויה  –לבגדיו, ביחס למחנה ישראל 
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פנימה או יציאה החוצה מהמחנה כולו, בהכרזה 
 וטמא טמא יקרא" לעומת "וקדשתו" ועוד." -הציבורית 

 
יש להרחיב את גורם הצרעת לא הרב מדן מציע שיתכן ו

רק לערעור על הכהונה, אלא לערעור ופגיעה בכל הנהגה 
וכך אצל מרים, שערערה על ייחודיותו של  -באשר היא 

 .משה רבנו
 :י-במדבר יב, א .6
ה... ַויֹאוַ  ֹמשֶׁ ַאֲהֹרן ּב  יָּם ו  ַדֵּבר ִמר  ר ת  ה ִדּבֶׁ ֹמשֶׁ רּו ֲהַרק ַאְך ּב  מ 

ם ַוֵיַלְך.  ַמע ה'... ַוִיַחר ַאף ה' ּבָּ נּו ִדֵּבר ַוִיש  ה' ֲהלֹא ַגם ּבָּ
ן ַאֲהֹרן  ג ַוִיפֶׁ לֶׁ ֹצַרַעת ַכשָּ יָּם מ  ִהֵנה ִמר  ל ו  ֹאהֶׁ ר ֵמַעל הָּ ן סָּ נָּ עָּ הֶׁ ו 

ַעת.  ֹצרָּ ִהֵנה מ  יָּם ו  ל ִמר    אֶׁ
דית של משה, שהרי גם מרים מערערת על כהונתו הבלע

איתם דיבר הקב"ה, ומדוע אין הם זוכים למעמד רם 
שוב אנו מוצאים את הצרעת כעונש על כלומר, יותר. 

 של משה רבנו.היחודי פגיעה במעמד 
 

 לשון הרע
הצרעת מגיעה כעונש בעיקר על שחז"ל מצינו ב, כידוע

 .לשון הרע,
 :ערכין טו ע"ב .7
נגעים  -זימרא: כל המספר לשון הרע אמר ר' יוסי בן ו

באים עליו, שנאמר )תהילים קא(: מלשני בסתר רעהו 
אותו אצמית, וכתיב התם )ויקרא כה(: לצמיתות, 
ומתרגמינן: לחלוטין, ותנן: אין בין מצורע מוסגר למצורע 
מוחלט אלא פריעה ופרימה. אמר ריש לקיש, מאי דכתיב 

זאת תהיה תורתו  )ויקרא יד(: זאת תהיה תורת המצורע?
 של מוציא שם רע. 

  
מפורסמת היא דרשת הנוטריקון של ריש לקיש, והראיה 

 .הבולטת לה היא צרעת מרים שדיברה על משה
 :דברים כד, ט .8

ה ה' א  זָּ  שָּ ר עָּ ם -כֹור ֵאת ֲאשֶׁ כֶׁ ֵצאת  ְך ּב  רֶׁ יָּם ַּבדֶׁ ִמר  יָך ל  ֹלהֶׁ
ִים.  רָּ  ִמִמצ 

שציטטנו לעיל "השמר פסוק זה מובא מיד לאחר הפסוק 
בנגע הצרעת". מעבר לדברים שהזכרנו לעיל ביחס למרים 
ואהרן, מצינו שהדברים המפורשים שנאמרו היו ביחס 

 .לנישואי משה וציפורה
 :י-במדבר יב, א .9
ר וַ  ה ַהֻכִשית ֲאשֶׁ ִאשָּ ה ַעל ֹאדֹות הָּ ֹמשֶׁ ַאֲהֹרן ּב  יָּם ו  ַדֵּבר ִמר  ת 

ה ֻכִשית ח ִכי ִאשָּ קָּ ר  לָּ ן סָּ נָּ עָּ הֶׁ ם ַוֵיַלְך. ו  ח... ַוִיַחר ַאף ה' ּבָּ קָּ לָּ
יָּם  ל ִמר  ן ַאֲהֹרן אֶׁ ג ַוִיפֶׁ לֶׁ ֹצַרַעת ַכשָּ יָּם מ  ִהֵנה ִמר  ל ו  ֹאהֶׁ ֵמַעל הָּ

ַעת.  ֹצרָּ ִהֵנה מ    ו 
חז"ל הבינו כי המוקד באמירת מרים הוא נושא "האשה 
הכושית אשר לקח", ומחמת דברים אלו נענשה מרים 

עמדה זו העניקה משנה תוקף לאיסור לשון הרע,  בצרעת.
עד שזכינו ובדור האחרון כתב רבי ישראל מאיר הכהן 

מראדין את חיבוריו הטהורים "שמירת הלשון" ו"חפץ 
 חיים".

רמז לכך קיים בעונשו של המצורע "ועל ש ירהרב מדן מע
מטפחת  שפם יעטה", שהכוונה בפשטי המקראות לעטיית

מעל הפה כדי למנוע אפשרות דיבור חופשי, מה שמרמז על 
 חטא שהיה בפה.

 בגידה בעם ישראל
עמדה שלישית, ולפיה החטא עליו הרב מדן מציע גם 

מגיעה הצרעת הוא בגידה בעם ישראל. את סקירת הבנה 
זו נפתח מתוך עיון בשתי ההפטרות של פרשיות תזריע 

 ומצורע.
בנעמן המצורע ובטהרתו. ה'  הפטרת פרשת תזריע עוסקת

נותן תשועה לארם באמצעות נעמן, כאשר תשועה לארם 
 .פירושה תבוסה לישראל –

 :מלכים ב ה, א .10
ֻשא ו   יו ּונ  ֵני ֲאֹדנָּ דֹול ִלפ  יָּה ִאיש גָּ ם הָּ ְך ֲארָּ לֶׁ א מֶׁ בָּ ן ַשר צ  ַנֲעמָּ

יָּה ִגּבֹו ִאיש הָּ הָּ ם ו  ה ַלֲארָּ שּועָּ ַתן ה' ת  ִנים ִכי בֹו נָּ ר ַחִיל פָּ
ע.  ֹצרָּ   מ 

נעמן מקבל מידע משבויה ישראלית המשרתת את אשתו, 
כי הוא יכול להתרפא באמצעות אלישע הנביא שבישראל. 
נעמן משתכנע, ושולח ספר למלך ישראל ובו מודיע על 
הגעתו. מלך ישראל חושש וקורע את בגדיו, כיוון שאינו 

גיע יודע כיצד ירפא את נעמן, והנביא אלישע ממהר להר
 .אותו

 :ח מלכים ב ה' .11

א  וַ  ע ִאיש הָּ ִלישָּ ֹמַע א  ִהי ִכש  ֵאל -י  רָּ ְך ִיש  לֶׁ ַרע מֶׁ ֹלִהים ִכי קָּ
יָך יָּבֹא  דֶׁ גָּ תָּ ּב  ַרע  ה קָּ מָּ ְך ֵלאֹמר לָּ לֶׁ ל ַהמֶׁ ַלח אֶׁ יו ַוִיש  דָּ גָּ ת ּב  אֶׁ

ֵאל.  רָּ ִיש  ִביא ּב  ֵיַדע ִכי ֵיש נָּ א ֵאַלי ו   נָּ
  

אפוא "וידע כי יש נביא בישראל". מגמתו של אלישע היא 
אלישע מוכיח לנעמן כי הקב"ה עדיין משגיח ודואג לעם 
ישראל, למרות שמצבו הנורא של עם ישראל מתואר 

 .במפורש בפסוקים
 :מלכים ב יג, ז .12
ה כִ  רָּ ִשים ַוֲעשָּ רָּ ם ִכי ִאם ֲחִמִשים פָּ ז עָּ חָּ ִאיר ִליהֹואָּ י לֹא ִהש 

ִפי ת ֲאלָּ רֶׁ ב ַוֲעשֶׁ כֶׁ ר רֶׁ פָּ עָּ ִשֵמם כֶׁ ם ַוי  ְך ֲארָּ לֶׁ ם מֶׁ דָּ ִלי ִכי ִאּב  ם ַרג 
ֻדש.    לָּ

למרות שמצבו של ישראל "כעפר לדוש", אלישע מעוניין 
 להוכיח שהקשר עם הקב"ה ממשיך.

מעבר לכך, לאלישע מטרה נוספת והיא הוכחה על קדושת 
לכל ארץ יש שהארץ. בעת העתיקה, האמינו עמים רבים 

ל. -וספציפי, וכיבושה של הארץ מחליש את האל מיוחד -א
אלישע מעוניין להוכיח באמצעות הציווי על הטבילה 
בירדן, כי קדושתה וייחודיותה של ארץ ישראל ממשיכות 

 למרות שעם ישראל כבוש.
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 .אלישע מורה לנעמן לטבול בירדן
 :יב-טמלכים ב ה'  .13
ּבֹו ַויַ וַ  ִרכ  יו ּוב  סּוסָּ ן בסוסו ּב  ַתח ַהַּבִית יָּבֹא ַנֲעמָּ ֲעֹמד פֶׁ

תָּ  ַחצ  רָּ לֹוְך ו  ְך ֵלאֹמר הָּ אָּ ע ַמל  ִלישָּ יו א  ַלח ֵאלָּ ע. ַוִיש  ִלישָּ א  לֶׁ
ן ַוֵיַלְך  ֹצף ַנֲעמָּ ר. ַוִיק  הָּ ָך ּוט  ָך ל  ר  שָּ יָֹּשב ּב  ֵדן ו  ִמים ַּבַיר  עָּ ַבע פ  שֶׁ

א רָּ קָּ ַמד ו  עָּ ִתי ֵאַלי ֵיֵצא יָּצֹוא ו  ַמר  ר ִהֵנה אָּ ֵשם ה'  ַויֹאמֶׁ ּב 

ע. ֲהלֹא טֹוב -א   ֹצרָּ ַסף ַהמ  אָּ קֹום ו  ל ַהמָּ ֵהִניף יָּדֹו אֶׁ יו ו  ֹלהָּ
ֵאל ֲהלֹא  רָּ ק ִמֹכל ֵמיֵמי ִיש  שֶׁ ַפר ַנֲהרֹות ַדמֶׁ ה ּוַפר  נָּ אבנה ֲאמָּ

ה.  ֵחמָּ ְך ּב  ן ַוֵילֶׁ ִתי ַוִיפֶׁ ר  הָּ טָּ ם ו  הֶׁ ַחץ ּבָּ ר    אֶׁ
ל בירדן לאחר שנעמן משתכנע באמצעות לחץ עבדיו לטבו

 :)מלכים ב ה' יד( למרות כעסו, הוא מתרפא

א   ַבר ִאיש הָּ ִמים ִכד  עָּ ַבע פ  ֵדן שֶׁ ֹּבל ַּבַיר  ד ַוִיט  ב -ַוֵירֶׁ ֹלִהים ַויָּשָּ
ר.  הָּ ֹטן ַוִיט  ַשר ַנַער קָּ רֹו ִכב  שָּ   ּב 

 לאחר שנתרפא, נעמן מבקש מאלישע להעניק לו ברכה
 :יט(-)מלכים ב ה' טו

ב  א  ַויָּשָּ ל ִאיש הָּ יו -אֶׁ נָּ פָּ ל ַמֲחֵנהּו ַויָּבֹא ַוַיֲעֹמד ל  כָּ ֹלִהים הּוא ו 

ִתי ִכי ֵאין א   ַדע  א יָּ ר ִהֵנה נָּ ץ ִכי ִאם -ַויֹאמֶׁ רֶׁ אָּ ל הָּ כָּ ֹלִהים ּב 
ר ַחי ה'  ָך. ַויֹאמֶׁ דֶׁ ה ֵמֵאת ַעב  כָּ רָּ א ב  ה ַקח נָּ ַעתָּ ֵאל ו  רָּ ִיש  ּב 

קָּ  יו ִאם אֶׁ נָּ פָּ ִתי ל  ַמד  ר עָּ ֵאן... ֲאשֶׁ מָּ ַקַחת ַוי  ַצר ּבֹו לָּ ח ַוִיפ 
ץ.  רֶׁ ַרת אָּ ְך ֵמִאתֹו ִכב  לֹום ַוֵילֶׁ שָּ ר לֹו ֵלְך ל    ַויֹאמֶׁ

למרות שאלישע נפרד מנעמן בלי לקבל משהו, גיחזי בוחר 
 .על דעת עצמו לבקש מנעמן

 :גכ-מלכים ב ה' כ .14

א  וַ  ע ִאיש הָּ ִלישָּ ר ֵגיֲחִזי ַנַער א  ַשְך ֲאֹדִני ֹלִהים ִהנֵ -יֹאמֶׁ ה חָּ
ר ֵהִביא ַחי ה'  ה ִמַקַחת ִמיָּדֹו ֵאת ֲאשֶׁ ֲאַרִמי ַהזֶׁ ן הָּ ת ַנֲעמָּ אֶׁ
ֹדף ֵגיֲחִזי  ה. ַוִיר  אּומָּ ִתי ֵמִאתֹו מ  ַקח  לָּ יו ו  ִתי ַאֲחרָּ ִכי ִאם ַרצ 
ה  בָּ כָּ ר  יו ַוִיֹפל ֵמַעל ַהמֶׁ ץ ַאֲחרָּ ן רָּ ה ַנֲעמָּ אֶׁ ן ַוִיר  ַאֲחֵרי ַנֲעמָּ

רָּ  ַחִני ֵלאֹמר ִלק  לָּ לֹום ֲאֹדִני ש  ר שָּ לֹום. ַויֹאמֶׁ ר ֲהשָּ אתֹו ַויֹאמֶׁ
ֵני  ַרִים ִמּב  פ  ִרים ֵמַהר אֶׁ עָּ ֵני נ  אּו ֵאַלי ש  ה ּבָּ ה זֶׁ ִהֵנה ַעתָּ

ִדים.  גָּ ֵתי ֲחִלפֹות ּב  ף ּוש  סֶׁ ם ִכַכר כֶׁ הֶׁ א לָּ ה נָּ נָּ ִביִאים ת    ַהנ 
)מלכים  נוכל להבין מהעונש את משמעות מעשהו של גיחזי

 :כז(-ב ה' כה
ע מאן ֵמַאִין  ִלישָּ יו א  ר ֵאלָּ יו ַויֹאמֶׁ ל ֲאֹדנָּ א ַוַיֲעֹמד אֶׁ הּוא בָּ ו 
ֵזיִתים  ִדים ו  גָּ ַקַחת ּב  לָּ ף ו  סֶׁ ת ַהכֶׁ ַקַחת אֶׁ ֵגֲחִזי... ַהֵעת לָּ
ּבַ  ן ִתד  ַרַעת ַנֲעמָּ צָּ חֹות. ו  פָּ ִדים ּוש  ר ַוֲעבָּ קָּ צֹאן ּובָּ ִמים ו  רָּ ק ּוכ 

ג.  לֶׁ ע ַכשָּ ֹצרָּ יו מ  נָּ פָּ ם ַוֵיֵצא ִמל  עֹולָּ ֲעָך ל  ַזר  ָך ּוב    ּב 
אלישע מעניש את גיחזי בצרעת. עונש זה מגיע לגיחזי כיוון 
שבשעה בה ישראל נמכרים לעבדות והם "כעפר לדוש", 
בוחר גיחזי לקבל "בגדים וזיתים וכרמים וצאן ובקר 

פות גורל יחד עם ועבדים ושפחות"! גיחזי איננו חש שות
שאר עם ישראל, ולא מפגין רגישות ביחס למצב החברתי. 
אלישע מעניש את גיחזי וזרעו בעונש הצרעת "לעולם", 
 וצרעת זו, מגיעה כעונש על הבגידה והניתוק מעם ישראל.
אמנם קשה, מדוע מגיע העונש גם לזרעו של אלישע, והרי 

 .התורה עצמה מעידה
 

 :דברים כד, טז .15
 ֹ בֹות ִאיש א יּומ  ל תּו ַעל אָּ ִנים לֹא יּומ  ִנים ּובָּ בֹות ַעל ּבָּ תּו אָּ

תּו.  אֹו יּומָּ ט  חֶׁ   ּב 
 .ונראה, שתשובת הגמרא בסנהדרין מתאימה למקרה דנן

 :סנהדרין כז ע"ב .16
תנו רבנן: )דברים כד( לא יומתו אבות על בנים, מה ד

תלמוד לומר? אם ללמד שלא ימותו אבות בעון בנים ובנים 
הרי כבר נאמר )שם( איש בחטאו יומתו.  -ת בעון אבו

בעדות בנים, ובנים לא  -אלא, לא יומתו אבות על בנים 
בעדות אבות. ובנים בעון אבות לא?  -יומתו על אבות 

התם  -והכתיב )שמות לד( פוקד עון אבות על בנים! 
כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן. כדתניא: )ויקרא כו( 

כשאוחזין מעשה  -ו ואף בעונות אבותם אתם ימק
 .  אבותיהם בידיהם.

ונראה, שהעונש אשר אלישע מטיל על זרעו של גיחזי לא 
מגיע לשווא. בהפטרת פרשת מצורע, אנו קוראים על 
ארבעה מצורעים היושבים מחוץ למחנה, וחז"ל מספרים 

  .במסכת סוטה על זהותם
 :סוטה מז ע"ב .17
אמר ר' יוחנן זה גיחזי  –וארבעה אנשים היו מצורעים" "

  ושלושת בניו. 
כעת הם עומדים בניסיון, כאשר הם מגלים כי מחנה ארם 

 .נסוג
 :ט-מלכים ב ז, ח .18
ל וַ  ל ֹאהֶׁ ֹבאּו אֶׁ ה ַויָּ ֵצה ַהַמֲחנֶׁ ה ַעד ק  ֵאלֶׁ ִעים הָּ ֹצרָּ ֹבאּו ַהמ  יָּ

אּו  תּו ַוִיש  לּו ַוִיש  ד ַויֹאכ  חָּ כּו אֶׁ ִדים ַוֵיל  גָּ ב ּוב  הָּ זָּ ף ו  סֶׁ ם כֶׁ ִמשָּ
כּו  ם ַוֵיל  אּו ִמשָּ ל ַאֵחר ַוִיש  ל ֹאהֶׁ ֹבאּו אֶׁ ִמנּו ַויָֻּשבּו ַויָּ ַוַיט 
נּו ֹעִשים ַהיֹום  ל ֵרֵעהּו לֹא ֵכן ֲאַנח  רּו ִאיש אֶׁ ִמנּו. ַויֹאמ  ַוַיט 

ִשים ו   נּו ַמח  ה הּוא ַוֲאַנח  ֹשרָּ ה יֹום ּב  ר ַהזֶׁ ִחִכינּו ַעד אֹור ַהֹּבקֶׁ
ְך.  לֶׁ ה ֵּבית ַהמֶׁ ַנִגידָּ ה ו  ֹבאָּ נָּ כּו ו  ה ל  ַעתָּ וֹון ו  נּו עָּ אָּ צָּ   ּומ 

בשעה שאימהות אוכלות את בשר בניהן המתים בשומרון 
נושאים "כסף וזהב  -ובניו לעצמם  הנצורה, דואגים גיחזי

ובגדים" ומטמינים. רק לאחר שהם עוברים במספר 
אוהלים ומטמינים לעצמם רכוש, הם הולכים לאנשי העיר 

 הנצורה ומבשרים להם את הבשורה הטובה.
 

כעונש הבא על ערעור מעמד באה הצרעת לסיכום: ראינו ש
עת צריתכן שההכהונה או ההנהגה או בעוון לשון הרע, ו

עונש על הניתוק מעם ישראל והחשיבה היא גם 
 האגואיסטית.
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 בשורה מפי מצורע
רחל המשוררת, בשירה "יום בשורה", מספרת על  .19

 הפטרת פרשת מצורע, על רקע אותם הימים:
ה / רחל בלובשטייןי שֹורָּ  ֹום ּב 
 

א אֹוֵיב ַהנֹורָּ ר ַהיִָּמים הָּ בָּ כ  שֶׁ  ּב 
צֹור; מָּ רֹון ֵהִביא ּב  ת ֹשמ   אֶׁ

ה. שֹורָּ רּו ּב  ּה ִּבש  ִעים לָּ ֹצרָּ ה מ  עָּ ּבָּ  ַאר 
רֹור. שֹוַרת ַהד  רּו ּב  ּה ִּבש   לָּ

  
צֹור  מָּ רֹון ּב  ֹשמ  ּה, –כ  ץ ֻכלָּ רֶׁ אָּ ל הָּ  כָּ

שא. ב ִמנ  עָּ רָּ ֵבד הָּ כָּ  ו 
ה, ֻאלָּ שֹוַרת ג  ה ּב   ַאְך ֲאִני לֹא ֹאבֶׁ

בֹוא. ע ִהיא תָּ ֹצרָּ  ִאם ִמִפי מ 
  

הֹור  הֹור,ַהטָּ ַאל ַהטָּ גָּ ַבֵשר ו   י 
ֹאל  א ִלג  צָּ ִאם יָּדֹו לֹא ִתמ   –ו 

צֹור צּוַקת ַהמָּ ֹפל ִממ  ר ִלי ִלנ  חָּ ז ִנב   אָּ
דֹול. ה ַהגָּ שֹורָּ יֹום ּב   אֹור ל 

ל נעיין בשיר בהקשר של הגמרא בסנהדרין, המספרת ע
 ת.בשורת גאולה נוספת הקשורה בצרע

 :סנהדרין צח ע"א .20
' יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי אפיתחא ר

דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי. אמר ליה אתינא לעלמא 
דאתי? אמר ליה אם ירצה אדון הזה. אמר רבי יהושע בן 
לוי שנים ראיתי וקול ג' שמעתי. אמר ליה אימת אתי 
משיח? אמר ליה זיל שייליה לדידיה. והיכא יתיב? 

מניה? יתיב ביני עניי סובלי אפיתחא דקרתא. ומאי סי
חלאים, וכולן שרו ואסירי בחד זימנא, איהו שרי חד 

   ואסיר חד; אמר דילמא מבעינא דלא איעכב.
הגמרא מספרת על רבי יהושע בן לוי שהיה מעוניין לפגוש 

יושב על פתח  -את המשיח, ושמע מאליהו את פרטי זהותו 
ים בצורה העיר רומי, בין כל המצורעים. המצורעים עסוק

ריטואלית בריענון התחבושות, אך מיוחד הוא המשיח, 
שמחליף בכל פעם רק תחבושת אחת, וכפי שמבאר רש"י 
את דברי הגמרא, שמא יצטרך לגאול את ישראל פתאום, 
ואם יחליף את כל תחבושותיו יחד, נמצא שגאולת ישראל 

 מתעכבת.
אליהו הנביא מסביר שהמשיח לא רוצה לעכב את עם 

על כל פנים, אנו מגלים שוב שבשורת הגאולה  ישראל.
 נתונה ביד אדם מצורע. 

 
אין אנו יודעים האם רחל המשוררת הכירה את הגמרא 
בסנהדרין, אבל מקורות חייה נראה שהתחבטה בשאלה 

האם ייתכן כי אותה אנשים שבגדו בה, הם גם מבשרי  -זו 
 הציונות וגאולת הארץ?

טיפול בילדים חולי הביוגרפיה האישית של רחל כללה 
שחפת בצרפת, ובעקבות טיפול זה נדבקה בעצמה בשחפת. 
כאשר עלתה לארץ, בודדו אותה חבריה שבמושבה, והיא 

 חשה נבגדת, עד שנפטרה בגיל צעיר בודדה וערירית.
רחל מבינה כי לעיתים מגיעה בשורת ומסביר הרב מדן, ש

הגאולה על ידי אנשים שאינם "הטהור יבשר". לעיתים 
בשרי הגאולה הם מצורעים. אולם לא מדובר חלילה מ

במצורעים כגיחזי ובניו, אלא במצורעים מחמת מעשיהם 
 הרעים. 

אין שום סלחנות כלפי מעשים בחפצא ומדגיש הרב מדן, 
שהם נגד ה' ותורתו. אבל עם זאת, ניתן עדיין לקבל את 
האדם כגברא, על אף מעשיו, במידה ומדובר על מצורע 

 שראל ולא מצורע הדואג לעצמו.שדואג לעם י
 

האם אנו מעוניינים לשמוע בשורת גאולה כזו? רבים 
וטובים, ביניהם גדולי האמוראים, אמרו "ייתי ולא 

 .אחמיניה"
 :סנהדרין צח ע"ב .21
מר עולא ייתי ולא איחמיניה, וכן אמר ]רבה[ ייתי ולא א

  איחמיניה... וכן אמר ר' יוחנן ייתי ולא איחמיניה. 
 היו גם אחרים:אמנם, 

רב יוסף אמר ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא 
   דחמריה.

רב יוסף כמובן לא אומר "ייתי ואחמיניה", כיוון שהיה 
עיוור, אך עדיין ציפה לביאת המשיח, והיה מוכן לשבת 

 בצל גללי חמורו של משיח. 
אמירתו זו של רב יוסף מזכירה את לדעת הרב מדן, 

ף עגנון, "צרכי שבת". עגנון מספר סיפורו של שמואל יוס
על יהודי עני שהיה נטול אוכל בערב שבת, והלך לחפש דרך 
להביא דבר מה לביתו. הלך לו אותו יהודי עד שהגיע 
למקום בו ניפנו לצרכיהם כל תושבי העיירה, ופתאום 
נצנצה לנגד עיניו מטבע זהב. נטל את המטבע, ניקה אותה 

נזכר במקורה של  ובא לקנות בה צרכי שבת. לפתע
המטבע, ומיד החליט שאין מכבוד שבת להשתמש 
בשבילה במטבע זו, ונדר את המטבע לצדקה. עגנון חותם 
את הסיפור בכך שהקב"ה מזכה את היהודי שיגיעו לביתו 

 אנשים מכובדים ומימנו לו את השבת מכיסם.
 

 ספקו טהור
לסוגיה למדנית מעניינת הרב מקשר את הדיון הקודם 

המופיעה בדיני צרעת. אנו יודעים, כי במקרה והבהרת 
התחילה לפני צמיחת שער לבן, הרי שמדובר על נגע טמא, 
ואילו אם השער הלבן צמח לפני שנגע הבהרת התחיל, 

 .האדם טהור. הגמרא דנה במקרה של ספק
 :בבא מציעא פו ע"א .22
א מיפלגי במתיבתא דרקיעא: אם בהרת קודמת לשער ק

שער לבן קודם לבהרת טהור; ספק? לבן טמא, ואם 
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הקדוש ברוך הוא אומר טהור, וכולהו מתיבתא דרקיעא 
אמרי טמא. ואמרי מאן נוכח? נוכח רבה בר נחמני, דאמר 
רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות... כי 

  הוה קא ניחא נפשיה אמר טהור טהור. 
ולכאורה, לא ברור כלל מהי המחלוקת, שהרי יהא הדין 
ככל ספק דאורייתא שאנו מכריעים לחומרא, וממילא יש 
לטמא גם בספק קדמה בהרת ספק קדם שער לבן! מהי 

 סברת הקב"ה שיש לטהר בספק צרעת?
שאכן ספק דאורייתא לחומרא, מסביר הרב מדן, דומה, 

ות לצרעת, ובמקרה של צרעת, ישנן השלכות חברתיות קש
שהרי המצורע מתבודד ומורחק מכל שאר החברה. 
ממילא, הסברא לטהר בספק צרעת היא מחמת המחיר 

 הכבד בדיני בן אדם לחברו.
כאשר יש לנו צד שהאדם טהור לגמרי, ואנו מחמירים 
להרחיק אותו מכל החברה ולקנוס אותו בעונשים 

. חמורים, אנו עוברים על איסורי בין אדם לחברו ודאיים
רבה בר נחמני מכריע כקב"ה, שבספק האדם טהור, כיוון 
שלצד ההחמרה בדיני צרעת והדאגה לעם ישראל, אסור 

 לנו לשכוח את האדם שמאחורי הנגע.
 

 מסכם הרב מדן:ו .23
עיתים יש לנו ספיקות ביחס למנהיגים ולאנשים ל

שהנחו ושמנחים את עם ישראל. לפעמים אנו חושדים 
ים או שאנו מתנגדים שיש כאן עירוב של אינטרס

למעשים שונים נגד חוקי התורה. חשוב לזכור, שכאשר 
מדובר במצורעים כגיחזי ובניו, עלינו לנדות ולהוקיע 
אותם, אבל לגבי מצורע שדואג לעם ישראל, ייתכן 
שעלינו דווקא לרצות בבשורת גאולה, גם אם מפי מצורע 
היא תבוא, ולא להקל בדיני בין אדם לחברו. וכפי 

 "טהור". -ריע הקב"ה, שפסק בספק צרעת שהכ


