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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תזריע - מצורע תשע"ה

קוראים  אנו  לטובה  עלינו  הבא  קודש  בשבת 

אשר  תזריע-מצורע,  הפרשיות  שתי  את  בתורה 

נגעים,  בתורת  העסק  הוא  שבהן  השוה  הצד 

בדיבורו  שפוגם  מי  על  כעונש  הקב"ה  שמביא 

ששנינו  כמו  ישראל,  איש  על  הרע  לשון  לדבר 

נגעים  הרע  לשון  המספר  "כל  טו:(:  )ערכין  בגמרא 

)ויקרא  "מאי דכתיב  באים עליו". ואמרו עוד )שם(: 

יד-ב( זאת תהיה תורת המצורע, זאת תהיה תורתו 

של מוציא שם רע".

מראות  בד'  הכתוב  עוסק  תזריע  בפרשת 

הפרטים  ושאר  וטהרתם,  טומאתם  בדיני  נגעים, 

המתלווים אליהם, ובפרשת מצורע עוסק הכתוב 

בהבאת קרבן כפרה ביום טהרתו )שם(: "זאת תהיה 

לכן  תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן", 

שתי  מעוברת,  בשנה  מלבד  פשוטה  בשנה  תמיד 

הפרשיות צמודות זו לזו בקשר אמיץ.

התעעשר השחשטה  של התעעשר החעה

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב, להתבונן במה 

ביום  כפרה  קרבן  בהבאת  מיוחד  דבר  שמצינו 

אחד  בשום  מצינו  שלא  המצורע,  של  טהרתו 

ציפורים,  שתי  מביא  שהוא  הקרבנות,  משאר 

את הציפור האחת שוחטים בכלי על מים חיים, 

הציפור  של  בדם  טובלים  השניה  הציפור  ואת 

על  חיה  אותה  משלחים  כך  ואחר  השחוטה, 

והנה הם הכתובים בפרשת מצורע  פני השדה, 

)ויקרא יד-א(:

תורת  תהיה  זאת  לאמר,  משה  אל  ה'  "וידבר 

ויצא  הכהן,  אל  והובא  טהרתו  ביום  המצורע 

נרפא  והנה  הכהן  וראה  למחנה  מחוץ  אל  הכהן 

נגע הצרעת מן הצרוע, וצוה הכהן ולקח למיטהר 

שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז ושני תולעת 

אל  האחת  הציפור  את  ושחט  הכהן  וצוה  ואזוב, 

יקח  החיה  הציפור  את  חיים,  מים  על  חרש  כלי 

ואת  התולעת  שני  ואת  הארז  עץ  ואת  אותה 

בדם  החיה  הציפור  ואת  אותם  וטבל  האזוב, 

על  והזה  החיים,  המים  על  השחוטה  הציפור 

המיטהר מן הצרעת שבע פעמים וטיהרו, ושלח 

את הציפור החיה על פני השדה".

מכל  זה  קרבן  נשתנה  מה  שואל,  הבן  וכאן 

הקרבנות, שבכל הקרבנות אנו שוחטים את הקרבן 

כדי לכפר על החוטא כמפורש בפרשת ויקרא, כמו 

והסכימו  לכך  הטעם  א-ט(  )ויקרא  הרמב"ן  שביאר 

עמו הראשונים:

נגמרים במחשבה  בני אדם  "כי בעבור שמעשי 

יביא  יחטא  כאשר  כי  השם  צוה  ובמעשה,  ובדבור 

בפיו  ויתודה  המעשה,  כנגד  עליו  ידיו  ויסמוך  קרבן 

כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי 

של  ורגליו  ידיו  כנגד  והכרעים  והתאוה,  המחשבה 

ויזרוק הדם על המזבח  כל מלאכתו,  אדם העושים 

כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה, 

כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו 

וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, 

וכיפר הקרבן שיהא דמו תחת דמו, נפש תחת נפש, 

וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו".

מעתה הן אמת כי מה ששוחטים את הציפור 

האחת, יש לומר שהיא משמשת כפרה כדי לכפר 

צריך  שהיה  שיתבונן  הרע,  בלשון  החוטא  על 

מה  לשם  אולם  לציפור,  שעושים  מה  לו  לעשות 

וטובלים  בחיים,  השניה  הציפור  את  משאירים 

כך  ואחר  השחוטה,  הציפור  של  בדם  אותה 

משלחים אותה על פני השדה, מהו הלקח שצריך 

החוטא ללמוד מהציפור החיה.

לפי  גדולה,  יותר  משמעות  מקבלת  זו  שאלה 

שהמצורע  הטעם  יד-ד(  )שם  רש"י  שפירש  מה 

על  באין  שהנגעים  "לפי  לטהרתו:  ציפורים  מביא 

לפיכך  דברים,  פטפוטי  מעשה  שהוא  הרע  לשון 

תמיד  שמפטפטין  ציפורים  לטהרתו  הוזקקו 

בצפצוף קול". לפי זה קשה מדוע אם כן שוחטים 

רק ציפור אחת, ואילו את הציפור השניה שולחים 

חיה על פני השדה, שהרי אם הציפורים הן קרבן 

את  לשחוט  צריך  היה  דברים,  פטפוטי  על  כפרה 

שתיהן לרמז שלא יפטפט לשון הרע.

 כשששתק ב קשם שתרעך
לדבר תרעך תעקשן

ביאור  כך  על  שמצינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

זי"ע, על פי  נפלא מכ"ק מרן רבי יהושע מבעלזא 

כמו  כי  מו:(,  תזריע  )פרשת  הקדוש  בזוהר  המבואר 

לדבר  בלשונו  שפגם  מה  על  עונש  מקבל  שאדם 

מקבל  הוא  וכמה  כמה  אחת  על  כך  הרע,  לשון 

קודש,  דיבורי  לדבר  מסוגל  שהיה  מה  על  עונש 

כגון לעסוק בתורה ותפלה או לומר דברי תוכחה 

ולא עשה כן אלא שתק, ובלשון קדשו:

בגין  מילה,  בגין  נש  בר  דהאי  דעונשא  "כמה 

דפגים לההוא רוחא ממללא, דהיא אתתקנת למללא 

אי  שכן  כל  בקדושה,  וכלא  לתתא  ולמללא  לעילא 

עמא אזלין בארחא עקימא, והוא יכיל למללא להו 

"כמו  פירוש:  מליל".  ולא  ושתיק  להון  ולאוכחא 

שהעונש של אותו בן אדם הוא בגלל דיבור, משום 

שפגם לאותה רוח ממללא, שהיא נתקנה כדי לדבר 

אם  שכן  כל  בקדושה,  והכל  למטה  ולדבר  למעלה 

אליהם  לדבר  יכול  והוא  עקומה,  בדרך  הולך  העם 

ולהוכיח אותם ושתיק ולא דיבר".

הנה כי כן מבואר היטב ענין המצורע שמביא 

לכפר  באה  ששוחטים  הציפור  כי  ציפורים,  שתי 

להורות  אותה  שוחטים  לכן  בטלים,  דיבורים  על 

על מניעת הפטפוט בדברים בטלים. אולם הציפור 

החיה באה לכפר על מה שהיה בכוח האדם לדבר 

משאירים  לכן  שתק,  אך  ותוכחות  תורה  דברי 

לרמז  השדה,  פני  על  אותה  ושולחים  חיה  אותה 

דברי  לדבר  וירבה  למקום  ממקום  רגליו  שיכתת 

תורה ותוכחה ללמד את הבריות דרכי ה' ותורתו 

עכדה"ק. ומצינו לו חבר בביאור נפלא זה ב"שפת 

אמת" )פרשת מצורע שנת תרס"א(:

לפי  ברש"י  כו'.  חיות  צפרים  שתי  "בפסוק 

שהנגעים באים על לשון הרע וציפורים פטפוטי קול. 

דאיתא בזוהר הקדוש פרשת תזריע דהנגעים באין על 

מילה בישא, ועל מילין טבין דאתי לידיה ולא מליל, 

החשיתי מטוב וכאבי נעכר עיין שם. דכתיב )משלי יח-

הלקח הנשגב  שתע התעעשרעם

 התעעשר השחשטה ז  סערשת נעש ב עתה
התעעשר החעה ז  סערשת נעש בחעעם
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כא( מות וחיים ביד לשון, ולפי שכח הלשון גדול מאוד 

הפה  מעכבין  והם  בטלים,  מדברים  להיזהר  צריכין 

ולשון להוציא בהם דברי קדושה.

כמו שכתוב )דברים ו-ז( ודברת בם, אמרו חכמינו 

בעשה,  עובר  בטלה  שיחה  השח  יט:(  )יומא  ז"ל 

]ודברת[ בם ולא בדברים אחרים, שהוא תנאי שכפי 

מה ששומר פיו מדברים בטלים כך יכול לדבר בם, 

ולכן השח שיחה בטילה אינו יכול לקיים ודברת בם 

ועובר בעשה, והציפורים באים לתקן ב' החטאים, 

בטלים  מדברים  עצמו  ולפרוש  לבער  השחוטה 

ומכל שכן לשון הרע, והמשולחת להכין הפה ולשון 

להוציא בהם דברי תורה".

 "שעהע האדם לנעש חעה"
הדעבשר השא  השת החעעם

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

שתי  הבאת  ענין  בביאור  חדש  רעיון  לומר  נראה 

שניה  וציפור  לשחיטה  אחת  ציפור  הציפורים, 

לחיים על פני השדה, בהקדם לבאר הטעם שבחר 

בצרעת,  הרע  לשון  המדבר  את  להעניש  הקב"ה 

על  טז-ו(  )ויק"ר  במדרש  ז"ל  חכמינו  מאמר  פי  על 

הפסוק: "זאת תהיה תורת המצורע".

"אמר רבי יהושע בן לוי, חמש תורות כתובות 

צרעת,  נגע  תורת  זאת  יג-נט(  )ויקרא  ]א[  במצורע, 

)שם  ]ג[  המצורע,  תורת  תהיה  זאת  יד-ב(  )שם  ]ב[ 

לב( זאת תורת אשר בו נגע צרעת, ]ד[ )שם נד( זאת 

תורת  זאת  נז(  )שם  ]ה[  הצרעת,  נגע  לכל  התורה 

הצרעת. זאת תהיה תורת המצורע - המוציא שם 

רע, ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על חמשה 

חומשי תורה, לפיכך משה מזהיר את ישראל, זאת 

תהיה תורת המצורע".

ראו  מה  מובן,  אינו  הראשונה  ובהשקפה 

תורה  חומשי  חמשה  בין  לקשר  ז"ל  חכמינו 

לשון  האומר  "שכל  כך:  כדי  עד  הלשון,  לשמירת 

הרע עובר על חמשה חומשי תורה". ונראה לבאר 

דברי חכמים וחידותם על פי מה שכתוב בבריאת 

האדם )בראשית ב-ז(:

האדמה  מן  עפר  האדם  את  אלקים  ה'  "וייצר 

חיה".  לנפש  האדם  ויהי  חיים  נשמת  באפיו  ויפח 

נקראו  וחיה  בהמה  אף  חיה,  "לנפש  רש"י:  ופירש 

נפש חיה, אך זו של אדם חיה שבכולם, שניתוסף 

בו דעה ודיבור". וכן מפרש בתרגום אונקלוס: "ויהי 

לרוח ממללא".  "והות באדם   - חיה"  לנפש  האדם 

כלומר: "ויהי באדם לרוח המדבר".

וכתב הרמב"ן כי מדברי אונקלוס למדנו יסוד 

בתוך  הקב"ה  שנפח  הקדושה  הנשמה  כי  גדול, 

שלו,  הדיבור  כח  את  לאדם  יש  ממנה  האדם, 

ובלשון קדשו: "וזאת הנפש המשכלת אשר נפחה 

השם באפיו היתה בו לנפש מדברת". והביא ראיה 

לכך ממה שאמרו בגמרא )סנהדרין סה:(:

"רבא ברא גברא ]רבא ברא אדם בצירופי שמות 

מספר יצירה[, שדריה לקמיה דרבי זירא ]שלחו לפני 

רבי זירא[, הוה קא משתעי ליה בהדיה ולא הוה קא 

לו,  ולא ענה  זירא מדבר עמו  ]היה רבי  ליה  מהדר 

כי לא היה לו כח הדיבור[, אמר ליה ]רבי זירא[, מן 

חבריא את הדר לעפריך". פירוש, מן החברים אתה 

שבראו אותך, חזור לעפרך. הרי מבואר כי מאחר 

חיים,  נשמת  בו  שנפח  הקב"ה  ידי  על  נברא  שלא 

לא היה לו את כח הדיבור שבא מהנשמה.

 ה דבר לששן הרע עשגם בנש ת
החעעם שנעח הקב"ה באדם 

והנה ידוע מתורתו של רבינו האריז"ל )ע"ח שער 

לברוא  שמו  יתברך  ברצונו  "כשעלה  פ"א(:  הכללים 

את העולם כדי להיטיב לברואיו". נמצא לפי זה כי 

מה שנפח הקב"ה באדם נשמת חיים, שהיא "רוח 

להיטיב  כדי  הוא  הדיבור,  כח  בה  שיש  ממללא" 

לברואיו, לכן ראוי לאדם להשתמש עם כח הדיבור 

בו  משתמש  הוא  אם  אבל  לאחרים,  להיטיב  כדי 

החיים  במהות  פוגם  הוא  הרי  הרע,  לשון  לדבר 

שנפח בו הקב"ה כדי להיטיב לאחרים.

המלך  דוד  שאמר  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

האיש  "מי  לד-יג(:  )תהלים  ישראל  זמירות  נעים 

לשונך  נצור  טוב,  לראות  ימים  אוהב  חיים  החפץ 

על  השמירה  כי  מרמה".  מדבר  ושפתיך  מרע 

לאדם  מוסיפה  החיים  בנשמת  שמקורו  הדיבור 

חיים, ומכלל הן אתה שומע לאו, שאם אינו שומר 

על הדיבור הוא גורם חס ושלום שיקחו ממנו את 

יח- )משלי  בנו  המלך  שלמה  אמר  כך  ועל  החיים, 

כא(: "מות וחיים ביד לשון".

"במערבא  טו:(:  )ערכין  בגמרא  ששנינו  וזהו 

אמרי, לשון תליתאי קטיל תליתאי, הורג למספרו 

הרע  לשון  של  דיבור  פירוש,  ולאומרו".  ולמקבלו 

שהוא בין שלשה, כי המספר לשון הרע על חבירו, 

להרוג  גורם  שלישי,  אדם  לפני  מספרו  הוא  הרי 

הרע,  לשון  המספר  האדם  את  אדם,  בני  שלשה 

את האדם המקבל לשון הרע, ואת האדם שדיברו 

עליו לשון הרע.

ב-ד(:  )בראשית  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

ופירש  בהבראם",  והארץ  השמים  תולדות  "אלה 

בה'  "בהברא"ם  יב-י(:  )ב"ר  המדרש  בשם  רש"י 

מהימנא  ברעיא  הקדוש  בזוהר  ומפרש  בראם". 

את  ברא  שהקב"ה  בזה,  הכוונה  רטז:(  פנחס  )פרשת 

חומשי  לחמשה  רמז  שהיא  ה'  האות  עם  העולם 

תורה, וב"דגל מחנה אפרים" )פרשת בראשית( מפרש 

בזה )בראשית ה-א(: "זה ספר תולדות אדם". פירוש, 

ברא  בו  תורה,  חומשי  חמשה  הכולל  הספר  זה 

הקב"ה את העולם שהעיקר שבו הוא האדם.

אמנם מצינו פירוש נוסף על מה שברא הקב"ה 

את  שברא  בזה  שהכוונה  ה',  באות  העולם  את 

כ"ב  כל  את  הכוללים  הפה  מוצאות  בה'  העולם 

ישראל"  ב"אוהב  שכתב  כמו  התורה,  אותיות 

בראם,  בה'  "והנה  יוצא(:  ונהר  ד"ה  בראשית  )פרשת 

וכן  חיים".  נשמת  באפיו  ויפח  הפה,  מוצאות  בה' 

כתב ב"מאור עינים" )פרשת האזינו ד"ה הלה' תגמלו(: 

"ידוע כי העולם הזה נברא בה', כדכתיב בהבראם, 

בה'  כביכול  דיבורו  שהוא  בראם,  בה'  רז"ל  ודרשו 

נברא  ידי התורה  מוצאות הפה, היא התורה, שעל 

קסא.(  תרומה  )פרשת  בזוהר  רז"ל  כמאמר  הכל, 

אסתכל באורייתא וברא עלמא".

הקב"ה ברא את העשלם בה'  שתאשת 
העה של ח שה חש שע תשרה

הקב"ה  כי  הפירושים,  שני  בין  לקשר  ונראה 

חמשה  על  רמז  שהיא  ה'  באות  העולם  את  ברא 

כן ביאור הענין שברא את  וזהו גם  חומשי תורה, 

כלולה  התורה  שהרי  הפה,  מוצאות  בה'  העולם 

מכ"ב אותיות המתחלקות לה' מוצאות הפה. ויש 

)דב"ר  במדרש  שדרשו  ממה  לכך  סימוכין  להביא 

משה  דיבר  אשר  הדברים  "אלה  הפסוק:  על  א-א( 

אל כל ישראל - משה עד שלא זכה לתורה כתיב בו 

 "שעעח באעעש נש ת חעעם שעהע האדם לנעש חעה"
 ערש בתרגשם אשנקלשס: "שהשת באדם לרשח   ללא"

  קשר הדעבשר השא  נש ת חעעם שנעח הקב"ה באדם,
שהעשגם בלששן הרע ראשע שעקחש   נש את החעעם

 הקב"ה נעח באדם נש ת חעעם כדע להעטעב לברשאעש,
שה שת ש בה לדבר לששן הרע עשגם בתכלעת הברעאה

 הקב"ה הענעש את ה דבר לששן הרע בתרעת שנחשב כ ת,
כדע שעשכעל להבען שהשא תרעך כערת  עתה
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)שמות ד-י( לא איש דברים אנכי, כיון שזכה לתורה 

ממה  מנין  דברים,  לדבר  והתחיל  לשונו  נתרפא 

שקרינו בענין, אלה הדברים אשר דיבר משה".

נתרפא  רבינו  שמשה  מאחר  יפלא,  ולכאורה 

מיד אחרי קבלת התורה, מדוע רמז הכתוב שחזר 

"אלה הדברים  הדיבור אל משה רק בספר דברים: 

אשר דיבר משה אל כל ישראל". אך לפי האמור יש 

לומר, כי היות שחמשה חומשי תורה מכוונים כנגד 

נשלמים  דברים  בספר  כי  נמצא  הפה,  מוצאות  ה' 

כל ה' מוצאות הפה, לכן רמוז דוקא בספר דברים 

חומשי  חמשה  בה  שיש  התורה  קבלת  בזכות  כי 

וזהו  הפה,  מוצאות  ה'  בכל  משה  נתרפא  תורה 

הרמז בכתוב: "אלה הדברים" – ה' דברים רמז על ה' 

מוצאות הפה, "אשר דיבר משה אל כל ישראל".  

והנה מקרא מלא דיבר הכתוב )בראשית א-כז(: 

"ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא 

אותו". מזה נשכיל להבין כי כמו שברא הקב"ה את 

העולם בחמשה חומשי תורה, ובה' מוצאות הפה 

המתחלקות לכ"ב אותיות התורה, כך ברא הקב"ה 

שיהיה  כדי  חיים,  נשמת  באפיו  ונפח  האדם  את 

לו כח הדיבור בה' מוצאות הפה לעסוק בחמשה 

חומשי תורה.

דברי  עמקו  כמה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

כתובות  תורות  "חמש  שאמרו:  ז"ל  חכמינו 

עובר  הרע  לשון  האומר  שכל  ללמדך  במצורע... 

ברא  הקב"ה  שהרי  תורה",  חומשי  חמשה  על 

ה'  כנגד  שהם  תורה  חומשי  בחמשה  העולם  את 

מוצאות הפה כדי להיטיב בהן לברואיו, נמצא כי 

המשתמש בה' מוצאות הפה לדבר לשון הרע, הרי 

השורש  שמהם  תורה  חומשי  בחמשה  פוגם  הוא 

לה' מוצאות הפה.

שהקב"ה  הטעם  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

שהרי  בצרעת,  הרע  לשון  המדבר  את  מעניש 

מבואר בגמרא )נדרים סד:( כי המצורע חשוב כמת, 

על  למשה  אהרן  שאמר  ממה  לכך  ראיה  ומביא 

"אל  מרים אחותם שלקתה בצרעת )במדבר יב-יב(: 

נא תהי כמת". ולפי האמור הביאור בזה, כי מאחר 

שנפח  החיים  מנשמת  שמקורו  בדיבור  שפגם 

הקב"ה באדם, היה ראוי לו לאבד את החיים, אלא 

שהקב"ה הענישו בצרעת שעל ידי זה הוא נחשב 

לעשות  צריך  שהוא  להבין  שישכיל  כדי  כמת, 

תשובה על מה שפגם במהות החיים.

 סערשת נעש של אברהם לעש ת 
 סערשת נעש של עתחק

הקב"ה  שצוה  במה  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

למצורע ביום טהרתו, להביא שתי ציפורים אחת 

פני  על  ולשלוח  בחיים  להשאיר  ואחת  לשחיטה 

הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  פי  על  השדה, 

קיום  על  נפש  מסירות  של  מושגים  שני  ישנם  כי 

כאשר  הוא  נפש  מסירות  של  אחד  סוג  התורה, 

ממש  בפועל  נפשו  למסור  ומזומן  מוכן  האדם 

כדי לקדש שם שמים, כמו שמצינו אצל אברהם 

כשזרקו  השם  קדושת  על  נפשו  שמסר  אבינו 

נמרוד לכבשן האש, וכן יצחק אבינו שמסר נפשו 

בעקידת יצחק להיות קרבן לה'.

אולם יש סוג אחר של מסירות נפש, שאדם חי 

בעולם הזה חיים של תורה ומצוות במסירות נפש, 

כלומר שעוסק בתורה וקיום המצוות בעמל ויגיעה 

שהוא בבחינת מסירות נפש, כמו שמצינו בגמרא 

)ברכות סג:(: "מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא 

במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם 

ח"ו  עצמו  שימית  הכוונה  שאין  באהל",  ימות  כי 

בפועל ממש, אלא שימית את כל התאוות ועניני 

מסירות  היא  שזו  והחומרי,  הגוף  של  הזה  עולם 

נפש בחיים חיותו של העוסק בתורה.

ועתה בא וראה כי כאשר נתבונן נשכיל להבין, 

סללו  כבר  הקדושים  אבותינו  ויצחק  אברהם  כי 

על  נפש,  מסירות  של  הדרכים  שתי  את  לפנינו 

פי מה שכתב הגאון הגדול בעל "מחצית השקל" 

בפירושו על ה"מגן אברהם" )או"ח סימן תקצ"א ס"ק 

ז(, לבאר הנוסח שתיקנו לומר בתפלת מוסף לראש 

השנה: "ותראה לפניך עקידה שעקד אברהם אבינו 

את יצחק בנו על גבי המזבח". וקשה מדוע אין אנו 

לכאורה  שהיא  אבינו,  יצחק  של  זכותו  מזכירים 

גדולה מזכותו של אברהם, שהרי כבר היה בן ל"ז 

מרצונו  הסכים  זאת  ובכל  העקידה,  בשעת  שנים 

הטוב לעלות על המזבח להיות קרבן לה'.

)ב"ר  במדרש  שמצינו  מה  פי  על  הענין  וביאר 

נה-א(, כי ניסיון העקידה היה גדול מכל הניסיונות 

כך  על  ותמה  אברהם,  בהם  שנתנסה  הראשונים 

אברהם  הלא  )שם(,  המדרש  על  הקודש"  ב"נזר 

הראשון  בניסיון  כזה,  בניסיון  נתנסה  כבר  אבינו 

נמרוד  ידי  על  להישרף  נפשו  מסר  כאשר  שלו 

בכבשן האש, אלא שהקב"ה הצילו ממות לחיים 

כן נחשב הניסיון של עקידת  נס, מדוע אם  בדרך 

יצחק לניסיון יותר גדול מזה.

אינו  השריפה  צער  כי  הקודש"  ה"נזר  ותירץ 

אלא לפי שעה עד צאת הנפש, אבל לשחוט את בנו 

יחידו שנולד לו למאה שנה אשר אהב אותו אהבה 

עזה, הנה אם היה שוחט אותו היה עלול להצטער 

צער תמידי כל ימי חייו על אבידת בנו, ובכל זאת 

לכן  בנו,  את  לשחוט  לה'  אהבתו  לגודל  מוכן  היה 

נחשב הניסיון של עקידת יצחק לניסיון יותר גדול 

מהניסיון שהיה לו כאשר נזרק לכבשן האש.

מטעם  כי  השקל",  ה"מחצית  מיישב  זה  לפי 

זה אנו מזכירים בתפלה זכותו של אברהם אבינו: 

את  אבינו  אברהם  שעקד  עקידה  לפניך  "ותראה 

יצחק בנו על גבי המזבח", כי הניסיון של אברהם 

אבינו לשחוט את בנו יחידו שנולד לו למאה שנה, 

ולהצטער עליו צער תמידי כל ימי חייו, היה ניסיון 

היה  שלא  אבינו,  יצחק  של  מהניסיון  גדול  יותר 

אלא לפי שעה עד צאת הנפש.

נמצינו למדים מזה כי ניסיון העקידה של יצחק 

אבינו, שמסר נפשו לקרבן עולה הוא בגדר מסירות 

זה  לעומת  אך  ממש,  בפועל  מיתה  של  לה'  נפש 

ניסיון העקידה של אברהם אבינו שעקד את יצחק 

בנו, היתה מסירות נפש של חיי תורה ועבודת ה' 

במסירות נפש, ובאמת שתי הבחינות של מסירות 

נפש משלימות זו את זו, כי רק מי שמוכן למסור 

ה'  את  לעבוד  כן  גם  מסוגל  ממש,  בפועל  נפשו 

בחיים של מסירות נפש.

 "כל עעל ה' ל ענהש
שגם רשע לעשם רעה"

ונראה להוסיף תבלין לבאר ביתר שאת הטעם 

לפניך  "ותראה  השנה:  בראש  מתפללים  שאנו 

עקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי 

המזבח", על פי מה שכתב ה"ישמח משה" )פרשת 

ראה( לפרש מאמר המשנה )אבות פ"ו מי"ב(: "כל מה 

שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו".

 אברהם אבענש סלל את הדרך ל סערשת נעש בחעעם,
שאעלש עתחק אבענש סלל את הדרך ל סערשת נעש בעשעל

 התעעשר השחשטה העא ר - שה תשרע תרעך כערה
על עדע שעהעה  שכן ש -ש ן ל סשר נעשש בעשעל   ש

 התעעשר החעה העא ר - על  סערשת נעש של אעש עשראל
בחעעם חעשתש, על עדע שעעבשד את ה' ב סערשת נעש

 תרעך לטבשל את התעעשר החעה בדם השחשטה,
כדע לקשר  סערשת נעש בעשעל עם  סערשת נעש בחעעם
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קדשו:  בלשון  משה"  ה"ישמח  כך  על  מתמה 

באלו  ראשונה,  בהשקפה  הדעת  על  העולה  "ולפי 

יתברך  כוונתו  ח"ו  נעדר  בטוב,  ולא  ברע  הבוחרים 

ואיך  שמים,  כבוד  מהן  מתרבה  אין  כי  בבריאתן, 

יתכן שיעדר כוונתו יתברך בשום פעם, הלא )תהלים 

לדור  לבו  מחשבות  תעמוד  לעולם  ה'  עצת  לג-יא( 

ודור". והוא מתרץ בלשון קדשו:

"אך התשובה בזה, כי בודאי לא נעדרה כוונתו 

ופשע  רשע  מאנשי  אף  כי  אופן,  בשום  יתברך 

מתרבה כבוד שמים, כי כשהקב"ה נפרע משונאיו, 

אם בזה העולם, שמו מתגדל ומתקדש ונורא על כל 

)שמו"ר  סביביו... ואם בעולם הבא, הרי אמרו רז"ל 

וגו'... שמודין  גיהנם  גדול הקילוס שעולה מן  ז-ד( 

ומשבחין ומצדיקין עליהם את הדין, ואומרים יפה 

הרשעים,  ואנחנו  הצדיק  ה'  חייבתנו,  יפה  דנתנו, 

רק  ומתגדל.  מתקדש  שמו  מאלו  גם  כן  ואם 

ההפרש, כי בצדיקים שמו מתגדל ומתקדש בשעת 

מלכותו  כבוד  חסידים,  בקהל  תהילתו  כי  קיומן, 

כבוד  נצמח  רשע  ומאנשי  ידברו,  וגבורתו  יאמרו 

שמים בשעת אבודן ולא בשעת קיומן".

מה  לבאר  משה"  ה"ישמח  ממשיך  זה  לפי 

ה'  פעל  "כל  טז-ד(:  )משלי  המלך  שלמה  שאמר 

למענהו וגם רשע ליום רעה". פירוש, כל מה שפעל 

כבוד  שיתרבה  למענהו  רק  פעל  לא  בעולם  ה' 

יוצא ממנו קידוש שם שמים,  "וגם רשע"  שמים, 

"ליום רעה", כאשר סאתו מתמלאת והקב"ה נפרע 

נמצא  בעולם.  יתברך  שמו  מתקדש  שאז  ממנו 

שגם על ידי רשעים מתקדש שמו של הקב"ה.

שמים  כבוד  בין  עצום  הבדל  שיש  אלא 

שאז  חיותם,  בחיים  ה'  עובדי  ידי  על  שמתגלה 

כלומר  חיובי,  באופן  הקב"ה  של  שמו  מתקדש 

הקב"ה  לו  שנתן  החיות  בעצם  משתמש  הצדיק 

כדי לעבוד את ה', ואילו הרשע מבזבז את חיותו 

להשחית לקלקל ולחלל את ה', ובהכרח מתקיים 

ידי  על  שלילי,  באופן  למענהו"  ה'  פעל  "כל 

שהקב"ה מענישו ומאבדו מן העולם.

 "שנתן לנש תשרת א ת
שחעע עשלם נטע בתשכנש"

נפלא לצרף דברי מרן ה"חתם סופר" ב"תורת 

משה" )סוף פרשת וארא( שמפרש בזה נוסח התפלה 

לכבודו  שבראנו  אלקינו  "ברוך  גואל(:  לציון  )ובא 

על  גם  הלא  תאמר  ואם  התועים",  מן  והבדילנו 

מפלתם  בעת  שמים  שם  מתקדש  הרשעים  ידי 

הם  שגם  נמצא  רעה",  ליום  רשע  "וגם  בבחינת: 

לנו  "ונתן  מוסיפים:  אנו  כך  על  לכבודו.  נבראו 

תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו", כי על ידי שאנו 

בחיים  שמים  שם  מתקדש  אמת  תורת  מקיימים 

חיותנו, אבל על ידי הרשעים מתגלה כבוד שמים 

רק אחרי מיתתם.

ב"דרשות חתם סופר" )ח"א דף פד טור ג( ממשיך 

לפרש בזה נוסח התפלה: "למען לא ניגע לריק ולא 

נלד לבהלה". והנה לשון קדשו:

רשע  וגם  למענהו  ה'  פעל  דכל  בקיצור,  "יובן 

בהבליו  עולמו  שמבלה  הזה  הרשע  כי  רעה,  ליום 

כבוד  הזה  בפועל  אין  ימיו,  כל  הבורא  ומכעיס 

להקב"ה ואיך פעל למענהו, אך מכל מקום פתאום 

יבוא שכרו, ואז יתקדש שם שמים על ידי מפלתו 

ויבהלו עליו בני אדם כפרעה וסנחריב וכדומה.

מעשיו  אם  כי  לאדם  תולדות  שום  אין  והנה 

כל  כי  תולדות  שום  מוליד  אינו  והרשע  הטובים, 

מעשיו רעים, ולא נשאר לו תולדה כי אם הבהלה 

שיבהילו בני אדם ביום בוא אידו. ועל זאת יתפלל 

יזכנו להיות כבודו  כל חסיד אחר שבראנו לכבודו, 

ולא  ימינו לריק ח"ו,  כל  ניגע  ולא  במעשינו הטוב, 

הבהלה,  שלנו  תולדות  יהיה  שלא  לבהלה,  נלד 

שיבהילו בני אדם עלינו חס ושלום".

להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  כל  פי  על 

השנה,  בראש  הדין  יום  של  העמוקה  המשמעות 

מרון,  כבני  הקב"ה  לפני  עוברים  עולם  באי  שכל 

כי  למות,  ח"ו  ומי  לחיים  מי  נברא  לכל  שקובע 

כל  של  ההתנהגות  את  הקב"ה  בוחן  יום  באותו 

גרמו  אם  כי  השנה,  ימות  כל  במשך  הנבראים 

לקדש שם שמים בהיותם בחיים, הרי הוא מוסיף 

להם עוד שנה לחיים, כדי שימשיכו לעבוד את ה' 

ולקדש שם שמים בחיים חיותם, ואם לא קידשו 

ח"ו  עליהם  גוזר  הוא  הרי  בחיותם  שמים  שם 

מיתה, כדי שיתקדש שם שמים על ידם במיתתם 

בבחינת: "וגם רשע ליום רעה".

שתיקנו  מה  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

השנה:  בראש  הקב"ה  לפני  להתפלל  ז"ל  חכמינו 

את  אבינו  אברהם  שעקד  עקידה  לפניך  "ותראה 

יצחק בנו על גבי המזבח", כי בכך אנו מביעים את 

רצוננו ותשוקתנו ללכת בדרכו של אברהם אבינו, 

מוכן  והיה  המזבח,  גבי  על  בנו  יצחק  את  שעקד 

אבידת  של  הנורא  הצער  את  חייו  ימי  כל  לסבול 

יחידו, וסלל לנו בכך את הדרך לעבוד את ה'  בנו 

במסירות נפש בחיים חיותנו. 

  סערשת נעש בכששנה
העא כערה על עשנש  עתה

בדרך המלך נלך לבאר בזה מה שצוה הקב"ה 

על  ציפורים,  שתי  טהרתו  ביום  להביא  למצורע 

אות  ב  מאמר  )תשרי  יששכר"  ה"בני  שהביא  מה  פי 

כו( דברי הזוהר הקדוש )פרשת במדבר קכא.( כי יש 

אם  כי  כפרה  להם  שאין  השם  חילול  כמו  עוונות 

"אם  )ישעיה כב-יד(:  במיתה, ועליהם אומר הכתוב 

יכופר העון הזה לכם עד תמותון". אולם העצה על 

כך היא שימסור נפשו בכוונתו על קדושת השם, 

ויזכה לכפרה  זה יחשב כאילו מת בפועל  ידי  ועל 

כאילו הוא מת, ובלשון קדשו:

נש  בר  דאתפטר  עד  מתכפרן  דלא  חובין  "דאית 

מעלמא, הדא הוא דכתיב אם יכופר העון הזה לכם עד 

תמותון, והאי יהיב גרמיה ודאי למותא, ומסיר נפשיה 

כמאן  אלא  בליליא,  כמה  בפקדונא  לאו  אתר,  להאי 

דאתפטר מן עלמא ודאי, ותיקונא דא בעי בכוונא דלבא, 

וכדין קוב"ה מרחם עלוי ומכפר ליה לחוביה".

ובתרגום ללשון הקודש:

"שיש עוונות שאינם מתכפרים עד שנפטר האדם 

הזה  העון  יכופר  אם  הכתוב  שאמר  זהו  העולם,  מן 

לכם עד תמותון, והוא נותן עצמו ודאי למיתה, ומוסר 

נפשו לאותו מקום, לא רק בפקדון כמו בלילה, אלא 

כמי שנפטר מן העולם ודאי, ותיקון זה צריך בכוונת 

הלב, ואז הקב"ה מרחם עליו ומכפר לו עוונותיו".

שתי  הבאת  ענין  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הציפורים, כי היות שפגם בדיבור שמקורו מנשמת 

החיים שנפח הקב"ה באדם והיה ראוי למות, אלא 

שהקב"ה ריחם עליו והביא עליו צרעת שהמצורע 

חשוב כמת, כדי לתת לו זמן לתקן כל מה שפגם 

צריך  הוא  טהרתו  ביום  לכן  שלימה.  בתשובה 

הציפור  את  טהורות,  חיות  ציפורים  שתי  להביא 

מה  לתקן  צריך  שהוא  לרמז  כדי  ישחט,  האחת 

ומזומן  מוכן  שיהיה  ידי  על  חיותו,  במקור  שפגם 

למסור נפשו על קדושת השם בפועל ממש.

אולם מאחר שכבר אמר הנביא )יחזקאל יח-לב(: 

"כי לא אחפוץ במות המת נאום ה' אלקים והשיבו 

וחיו". לכן צוה הקב"ה להשאיר את הציפור השניה 

בחיים, וצריך לטבול אותה בדם הציפור השחוטה, 

כדי לרמז בכך שצריך לעבוד את ה' בחיים חיותנו 

למסור  ומזומן  שמוכן  מי  רק  כי  נפש,  במסירות 

השחוטה,  ציפור  בבחינת  ממש  בפועל  לה'  נפשו 

מסוגל לעבוד את ה' בחיים חיותו במסירות נפש, 

ומשלחים אותה על פני השדה, לרמז על שליחותנו 

בעולם הזה לעבוד את ה' במסירות נפש.
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