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 'מי אני??? כרטיס הכניסה לעבודת ה'!'
   

"כנגע נראה  הפרשה אנו מוצאים את פרשת נגעי בתים. כותבת התורה הק', כשבא האדם לכהן צריך לומר לו,    סוף

נוהגים וברש"י מבאר, שכל ענייני נגעי בתים שייך בבתי ארץ ישראל, וידוע שהיו הכנענים ושאר אומות  לי בבית".

להחביא את מטמונם וממונם בקירות הבית, ולאחר שהיה היהודי הורס ומנתץ את אבני הבית היה מוצא את כל  

 המטמוניות שהיו שם. 

ברוח התקופה, אם הקב"ה רוצה שאדם ימצא מטמון יש לו מספיק דרכים ומדוע צריכים להכניס את האדם    לכאורה,

 הביתה עם קורונה... כדי לתת לו השפעה.  

'אפילו תלמיד חכם שיודע שהוא נגע ודאי, לא יפסוק דבר ברור  עוד מבואר ברש"י הק', וז"ל,  נראה לי בבית.כנגע 

לפעמים נמצא כהן עם הארץ והנגוע תלמיד חכם ועל אף פי כן אין לו רשות   לומר נגע נראה לי, אלא כנגע נראה לי'.

ומק ניתן לבאר עניין זה, ונפתח תחילה בעניין הבידוד אלא כנגע!! הכהן הוא זה שמחליט. וביתר ע  ,לומר נגע נראה לי

שאנו חווים היום בכל פינה. מה היא הבדידות ומה אפשר ללמוד ממנה. ר' אשר זי"ע כותב במכתב שאדם צריך  

להכיר את עצמו. היום יותר ויותר אנשים שהכירו את עצמם כאנשים נחמדים ובעלי מידות טובות מגלים שהם 

ם ונוטים להתרגז מהר מאוד ובחימה שפוכה יכולים בן רגע לאבד את 'שלוות הנפש' שחשבו  אינטרסנטים מובהקי

שיש להם. אך כאן המקום לתהות: וכי זה נקרא שאדם מכיר את עצמו? אולי הנחמדות שיש לו בחוץ היא המודד מי 

תנחמד' לי עם כולם הוא באמת? אמנם מבאר ר' אשר זי"ע בכל פעם שאדם יוצא לחוץ ישאל את עצמו מדוע אני 'מ

ובבית כולם מעצבנים אותי??? הסתכלות זו שוברת את לבו מאוד. אך ההסתכלות האמיתית הינה העובדה שבחוץ  

אני לא מעז לצעוק כמו בבית משום שאם אצעק על חברי, יותר הוא לא יהיה חברי. ועוד כל מיני סיבות שהקב"ה  

ב וכולם חייבים להיות סרים למשמעתו ולגחמותיו. על כן באה  ממציא לפתחו. אך בבית עדיין הוא חושב שהוא בעה" 

הבדידות!! לגלות לאדם את עצמו. מי אני? הכעסן או הנחמד, חסר הֶרֶסן או נעים ההליכות המושלם? ואמנם אין זה 

כשאדם מכניס לכל המהלך הזה את הקב"ה. מעניין, עד היום הוא כלל לא   –סותר כלל וכלל. אך מתי אין זה סותר 

הכיר את עצמו ומיד כאשר נפל לדיוטא התחתונה מוצא היה תמיד את מי להאשים, )ב"ה יש אשה וילדים הורים 

וחברים(, והרי הוא זה מביא פרנסה ומשלם את שכר הדירה וכדו', וישנם אנשים שנכנסים אפילו לצדקות יתירה 

ת... וכל זה נובע כאשר הגאווה היא בעוונם, איך אפשר לוותר לילד הרי כתוב בהלכה מפורש שצריך לעשות אחר 

הוא מקבל לפתע  –מכשיר הניווט שלו. אז הוא רותם גם את התורה לחשבונו הפרטי מול כולם. אך בבידוד 

ה יותר על כל מפעל חייו. שם הוא כבר בדרגה נמוכה יותר מכולם וזה הזמן לערוך חשבון   פרספקטיבה אחרת, ַזכָּ

הוא מגלה שיש בו צד כזה, ורק הקב"ה יכול לתת לו רחמים בדוגמת סיבות  –נפש נוקב. הנה, הוא הרי זה שכעס 

שלא יכעס. והסיבה שבחוץ הוא נעים הליכות היא גם כן מרחמי ה' ששולח לו סיבות אחרות שיתנהג בדרך ארץ.  

גע  פתאום ההלכה יכולה קצת להקל 'במצב שלו' הלא ס"ה התורה ניתנה לחיות בה ולא ההיפך. אך כיצד כשזה נו

אליו הכל נהיה רגוע ושליו יותר פתוח ורחום יותר... ואילו רק אתמול אצל הבן שלו זו היתה חובה קדושה שלא ניתנת 

לוויתור כלל כמובן בשם התורה והחינוך... או אז החיים נהיים איכותיים יותר מחמת שהוא מתחיל לעשות את תפקידו 

ם הידוע היה חכם ואל תהיה צודק! וידוע המשל על האדם  בעולם. הסתכלות זאת מבארת לנו ביתר שאת את הפתג

והאריה, האריה חזק יותר מהאדם אך המציאות היא שהאריה יושב בכלוב ולא האדם. מדוע? משום שלאדם יש שכל 

 מה שאין לאריה. השכל גובר על הכח... גם הקב"ה מבקש מאיתנו להיות חכמים.

בה הקב"ה מתגלה אלינו כתוב בספרים הקדושים היא דרך מהי? כתוב והחכמה מאין תמצא. הצורה ש  חכמה

המידות. הקב"ה הוא אין וההשתלשלות הראשונה שבאה אחרי האין היא ספירת החכמה. זהו ביאור הפסוק 

'והחכמה מאין תמצא'. אחריה הבינה וכו' עד יסוד ומלכות. מידות אלו מתגלות אצלנו מלובשות בלבוש גשמי של  

אם זה התעוררות של כעס או סְטֶרס של מידה אחרת שאדם מרגיש את המידה אופפת התעוררות שבאה לאדם, 

את כל ישותו מבפנים ומבחוץ. הרי זו התעוררות והתנוצצות של מידה. היינו גילוי של השי"ת בתוכנו כדי לתת לאדם 

ין שכעת נקרתה  שפע רוחני להזין את נשמתו. כשבאה התעוררות זו דבר ראשון האדם צריך לעצור את עצמו ולהב

לידו הזדמנות שאם לא יקבל אותה כפי הראוי, יכול הוא לגרום לנזק כמעט בלתי הפיך מהמידה הזו שהולכת 

להתגלות בו. והטעם לכך הוא מפני שעבודה זו הינה עבודה של שבעים שנה כפי שהיה ר' אשר נוהג לומר. וכמו כן 

ול להגיע לסוף המחשבה שתביא אותו אל קרקע בטוחה. גם אדם שכבר התחיל להיכנס לעבודה זו עדיין אינו יכ
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וטעם נוסף שכל זמן שהוא ברגיעות יכול באמת לדבר על זה וזה אמנם נחמד ונעים לשמוע ואף מעורר, אולם שבאה  

המידה בפועל שם זה כבר עולם אחר לגמרי, אז האדם חווה ממש את ההשתלשלות של המידה ושם ללא הכנה  

 את הגלגל. והגוף מיד משדר את שליטתו והאדם נופל לאן שנופל.  מתאימה כבר קשה לעצור 

למדרגת החכמה. וזהו   –לסגור את המח מלהיות צודק ולהגיע למעלה יותר  )להיכנס לסגר(  מבקש מהאדם,  הקב"ה  

תהיה חכם ואל תהיה צודק!! כי בשלב של החכמה האדם פונה לקב"ה בתפילה נתת לי כרגע מידה שיש בה עוצמות 

ות אלוקית אך היא באה על ידי ציווי שאֹוַהב את הבן שלי או את הסובבים אותי ]שכעת הם גורמים לי לכעוס[,  של חי

אהבה שאינה תלויה בדבר. אך אני איני מסוגל לבדי להגיע למקום נעלה זה, על כן רבש"ע תן לי את הכח לשתוק 

באין שזה אתה. ואז אוכל להפנים שאין זה  ולהפוך את ההתעוררות הגופנית שיש לי להתעוררות רוחנית שמקורה 

אתה הבאת לי את המידה ואתה תתן לי את הכח לקבל אותה כראוי. "ה' שמעתי שמעך יראתי", הוא אלא אתה... 

פן אקח את המתנה הזאת ששלחת לי ולא אצליח לקבלה כראוי. זה מה שמבאר בספר   –יראתי  –אך אני מפחד 

מדוע כנגע? כתוב בבעש"ט "כנגע נראה לי בבית",    –האדם אל הכהן צריך לומר    יושר דברי אמת, דבר ראשון כשמגיע

אם יש לאדם  –הכהן הוא בחינה של חכמה. ובת היא בחינה של בינה. שזינתה  "ובת כהן שזינתה",הק' על הפסוק 

הבריאה להיות איזה ניסיון אומרים שילך ישר לחכמה ולא לבינה כי בבינה הוא הצודק ובחכמה הוא הנכנע. ותכלית  

נכנע ועי"כ מתפרסם שם ה' בעולם בזכות השתיקה והמידה שלי. ואם בוחר להיות צודק הרי הוא בבחינת זינתה. 

 שסוטה מן הדרך האמיתית

מה שעושה הבידוד. שאדם זוכה למצוא את עצמו! עד עכשיו היה בעולם הצדק וחשב שכולם חייבים לו, אך  זה

היינו   –ו. על אף שהכל היה בעזרת ה'. אך עתה בבידוד הוא לומד להכיר את עצמו  הקב"ה לא היה כביכול בעולם של

 הביטול שהביא אותו להכיר שהקב"ה מנווט את חייו ורק עליו הוא יכול להישען.

נוכל להבין את השאלות שהצבנו בתחילת השיעור, מדוע הקב"ה צריך לתת את המטמון דווקא ע"י ניתוץ הבית   כעת

או ברוח התקופה מדוע דווקא על ידי הבידוד אנו יכולים לקבל את המתנה של המידות? כדי שאדם יפעיל את עצמו  

רים שכל אדם שבא לרבי מקבל ישועה. אך יש  הוא חייב איזה 'טריגר' שיניע אותו. בשם הרה"ק מזידיטשוב זי"ע אומ

, ויש ששוכחים כשיוצאים מהעיר, וכולם שוכחים כשבאים מאבדים אותהכאלו שכבר בידית הדלת כשיוצאים 

לביתם... בתחילה מספיק שאדם יידע את התהליך, ואט אט ירגיל את עצמו. איש ואשה זכו שכינה ביניהם, אין זה  

הכל בסדר, אלא הרעיון הוא שדווקא כשלא הולך, במקום שאדם יזעק כיצד יתכן  אומר שמגיעה השכינה ואז נהיה

שבבית שלי כך יתנהגו, במקום זה יפנים שהוא חייב את רחמי ה', כי לולי ה' עזרתה לי, אני יכול בכעסי לגרש את  

 השכינה... וכאשר יכניס את רחמי ה' לתוך ביתו אז מתגלה השכינה וממילא נהיה שלום בבית.

שהקב"ה שולח לאדם לא יכול לקבלם לולי ניתוץ הבית ולולי הנגע, ללא שניהם אדם לא היה חולם   מטמוניותה 

שהוא צריך לתקן או לשנות משהו בהתנהגותו. ולכן אומרת התורה שהאדם יאמר כ נ ג ע נראה לי, ללמד אותנו יסוד 

ר שהנגע הוא התהליך של המעבר כדי לתת אדיר, שכל הרעיון שעומד מאחורי הנגע הוא בשביל המטמוניות!! כלומ

 לאדם את ההשפעה. 

"אלה תולדות  נמצאים כעת במעבר שהקב"ה מעביר את העולם עם מגיפת חיידק הקורונה. מובא בפסוק,  אנחנו

"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה  ... וברש"י הק' במקום מביא בשם המדרש על הפסוק בעובדיה יעקב יוסף" 

הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי תמה אנה   , דבר אחר וישב יעקב ' , וז"ל: ]וישב לז[ ובית עשו לקש" 

כך יעקב ראה כל   . ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו , יכנס כל הפשתן הזה, היה פיקח אחד משיב לו

ק ב( אלה תולדות יעקב יוסף,  האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן, מה כתיב למטה )פסו 

ולכאורה . ' דכתיב והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם 

נשאלת השאלה מה אנו זקוקים לאותו ניצוץ )של יוסף( אחר שיעקב עצמו הוא אש? והתשובה היא שיעקב אבינו 

דלית לה מגרמה  –ף הוא יסוד ומלכות. ומידת המלכות מוגדרת בזוה"ק ידוע שהוא כנגד מידת התפארת אמנם יוס

כלום. א"כ היכן שיוסף נלחם היה במידות הנמוכות יותר. כמו כן הוא גם בעבודת ה'. אם אדם רוצה להינצל מהנגיף  

אחיזה בהכנעה, ללא שום אחיזות. כל זמן שאדם עדיין מחפש לעצמו  –הכל כך קטן הזה צריך הוא גם להתנהג כך 

כלשהי כדי לבסס את ישותו הוא נכנס לקבוצת סיכון. וכך מכנה הבעש"ט הק' את העניין של המתקת דינים בשרשם.  

הניצוץ שדיבר המדרש, היינו על דרך העבודה, שהאש של יעקב הינה כולה   וכשאדם נכנע אין מקום כלל לדינים. וזה
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מנם חייבים את הניצוץ הזה כדי לכלות את כל מאת ה', ומה שנשאר לאדם בעבודתו הוא רק ניצוץ קטן, א

 המקטרגים. 

מובא אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת. היסח הדעת שבריר של שניה. ר' אשר הסביר שכולם נופלים השאלה היא 

יש לה שני חלקים. האחד החיצוניות היינו הידע. והשני   –כמה זמן לוקח לאדם לקלוט שהקב"ה נמצא כאן. הדעת 

יינו החיבור שהאדם מקבל דרך הידע. כידוע שדעת היא גם לשון של חיבור ודביקות. ההבדל המשמעותי בפנימיות ה

מאוד בין שני הברירות יכול להיות קריטי כי בעוד שהדביקות מביאה את האדם לקשר בורא, יכולה הדעת של הידע 

שיעקב אבינו ע"ה נלחם עם המלאך.    לנתק אותו מקשר בורא מאחר והוא מגדל את ישותו על ידי הידע שצבר... מובא

לבסוף יעקב אבינו נשאר צולע על ירכו והמלאך ביקש ממנו שלחני כי עלה השחר. ויש כאן לתמוה כמה תמיהות. 

א. בשלמא אם יעקב אבינו ע"ה היה מצליח להוריד למלאך כנף אחת היה נחשב למנצח אך יעקב אבינו נהיה צולע  

יתה כוונת המלאך באומרו כי עלה השחר? מבאר ר' אשר זי"ע, כפי שביארנו לעיל. ועדיין הוא נחשב למנצח? ב. מה ה

והיה בית יעקב לאש, האש היא מתנה מאת ה', וכל עבודת האדם הינה קמצוץ קטן מהרחמים שהקב"ה נותן לו. ועל 

ב ביום ֶר כן אמר לו המלאך הנה כל מה שעבדת עד היום הזה בעשרים ואחת שנה שנדדת והיית אצל לבן אכלך ח  

וקרח בלילה ולא ישנת באותם השנים, כל אלו המעברים הינם הדרך שזכית לגלות בעבודת השי"ת אך עדיין זו רק 

ההתחלה כי עלה השחר, עדיין הנך בתחילת הדרך ואפילו לא הגעת לחצי היום ובוודאי שלא לסוף היום, יעקב אבינו 

יר לו שאמנם זכה להיכנס לעבודת ה' אך זו רק  חשב שהמלחמה עם המלאך הינה סוף הדרך אך המלאך הסב

 ההתחלה כי אחר שהאדם כבר מגלה את עבודת ה' כעת מתחילה שבעים שנה של העבודה. 

ישנם  , " טף מים רבים אליו לא יגיעו ש על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק ל " כותב הפסוק בתהלים  עוד

שני מיני שיטפונות האחד שיטפון שהורס לך את הבית אך בכל זאת משאיר לך את חומר הגלם, ומזה ניתן לבנות 

מחדש ברזל ועץ בית חדש. אך כשמגיע צונאמי הוא סוחף עימו את הכל ולא משאיר אפי' את חומרי הגלם. על זה  

לפחות שישאר לנו חומר גלם היינו עם מה  אנו מתפללים שהמעברים שאנו עוברים גם אם חלילה הם לא פשוטים

 לצאת מהמעבר שנוכל למנף אותו לעבודת ה'. 

לסיכום: כשמראים לאדם כמה הוא קטן זהו זמן המבחן שלו שיתן שם הכנעה ויכיר את עצמו. הטעם הוא לא מכיר 

ת הזו גורמת לאדם את עצמו מכיוון שבנה לעצמו ישות ומכתיב לסובבים אותו כיצד לנהוג על פיה. שבירת האלילו

פחד שהוא מאבד שליטה. )ובדרך מליצה מספרים על אותו אדם שבא הביתה והרים את קולו אך אז הגיע אשתו 

ומטאטא בידה והוא מרוב פחד ברח והתחבא מתחת לספה. כשנרגעה, שידלה אותו לצאת לארוחת הצהרים 

מתי שאני אחליט(... אך המינוף של ההכנעה    הממתינה, אך אז הוא צעק לה מתחת לספה, אני כאן בעה"ב ואני אצא

 תרים אותו גבוה יותר לחיים של תכלית עם קשר בורא תמידי. –הזו לא רק שתסלק ממנו את הפחד אלא להיפך 

* 

 

 

 ""לשון הקודש
 

 "אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף כך תורתו נתפרשת אחר תורתם". 

י עד שאמר נצור לשונך מרע, ואמר החכם  "הנה הבעל עקידה כתב דרך צחות על מכריז ר' ינאי מאן בעי סמא דחי 

 הנ"ל שהענין נאבד מבני אדם עד שצריך הכרזה כאבידה". 

ישרים כותב שאינו בא לחדש דברים שאין בני אדם יודעים אלא דברים פשוטים הם, רק שנשכחו מהאדם   במסילת

כיר להם את חובתם בעולם. ר' ינאי הכריז מאן בעי סמא דחיי, אך מחמת ההרגל, ולכן בא לעורר זאת שוב כדי להז

באומרו נצור לשונך מרע לכאורה לא חידש כלום, אמנם מכיון שנאבד ונשכח מן האנשים דבר זה משום כך הכריז 

על זאת ברבים ממש כמו שמכריזין על אבידה... ולכן עלינו לדעת לקחת מוסר השכל מפרשיות הנגעים, משום  

אלו פשוטים הם ולכאורה אין צורך כלל לדבר מהם, אמנם דווקא בשל כך קרובים אנו יותר מכל להכשל  שדברים
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בהם, ולכן צריכים ריענון וחיזוק כל הזמן. וכעת ניגש בס"ד הפרה"א לבאר לנו מהו בכלל דיבור, קדושת הדיבור, 

 וכיצד תיקון הבריאה קשור לאדם ודווקא ע"י הדיבור.

ר אחד לדור שהוא לשון הנהגה   "והנה מענין היכול שבגמרא כי לא המדרש הוא העיקר, כי ענין הדיבור הוא לשון ַדבָּ

והמשכה והתקשרות רבים ע"י אחד כי הוא המדריגה התחתונה המיחדת עליונים עם התחתונים והוא הממוצע  

 יהם". שביניהם, המושג ותופס את שנ 

'דיבור' מעבר למשמעות הפשוטה שלו הוא לשון הנהגה כפי שרואים אנו בדברי הרב. האדם נבדל משאר   המושג 

הברואים רק בזכות כח הדיבור שיש לו ואין לכל נברא אחר. הדיבור הוא גם כח שמקשר בין דברים כפי שנראה  

 להלן.  

את השתלשלות העולמות כפי שהבאנו כאן נכנס הפרי הארץ לבאר  כענין המלך שכולם מתנהגים עפ"י דיבורו,

מספר פעמים עפ"י הספרים הקדושים. ובקצרה נסכם כי ישנם ארבע עולמות כלליים והם אצילות בריאה יצירה  

ועשייה, ובכל אחד מהם ישנם עשרה ספירות שבהם מתחיים העולמות הללו. והמידה האחרונה היא המלכות. ויש 

היכן שעומדת המלכות של עולם עליון, שם עומדת ספירת הכתר של  קשר אמיץ בין עולם לעולם ע"י המלכות ש 

העולם התחתון ממנו, וממילא שהמלכות היא מקשרת בין העולמות... עד כאן ממש בקצרה 'על רגל אחת'. עכ"פ 

מבאר הרב שכל מה שהמלך אומר שומעים העם עפ"י הנהגתו, זהו בדיוק כמו המלכות שהיא המקשרת בין העולמות 

לך הוא המקשר של העם. וכל ענין המלך הוא לקשר את העם. וכפי שמבואר בזוה"ק שהמלכות לית לה כמו"כ המ

 מגרמא כלום. כלומר המלך צריך את העם כידוע אין מלך בלא עם, ובלי זה לא ניכר הערך שלו בפני עצמו.

היינו מנהיג, הוא גם קשור למושג מלך, שהוא מקשר את הבריאה. אך ישנה   –הדיבור כפי שביארנו לשון דּבר    כמו"כ

   עוד הגדרה לקשר הזה והיא היראה. 

"לכן הדיבור נקרא יראה כי היראה והפחד הוא מפני מה שלמעלה הימנו נמצא שהיראה הוא יחוד העליון עם  

יראה הנמשך ממנו והכל בדיבור שהרי  התחתון... ולהיות היראה הוא המחבר בין המלך והעם והמלך מולך מפני ה 

 המחשבה אינה מושגת לעם, לכן נקרא היראה והדיבור מלכות שמושל בכל כמאמר צדיק מושל יראת אלקים". 

  א"כ שגם היראה היא המקשרת, כידוע "אלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו", וע"י הדיבור שהוא הצמצום מצינו  

של המחשבה. כי המחשבה הינה מופשטת ואי אפשר להשיג אותה אלא ע"י צמצום וחיתוך האותיות, א"כ רואים 

 שהאדם שהוא מדבר ונותן כח באותיות לפרשם ולצמצמם ממחשבה למילים ומקשר עי"ז בינו לבין העולם.

ין הבריאה לבין בוראה.  מבאר הפרה"א אדם צריך לדעת כי מטרת בריאתו כמדבר הוא בדווקא, כמקשר ב עפי"ז

 וכשאדם משתמש בכח הדיבור שלו כדי לגלות את הקב"ה בטבע, אזי נקרא בשם אדם, כיון שעושה את תפקידו.

על הבעש"ט הק' שפעם נכנס לבית מדרש ואמר שכל בית המדרש מלא וגדוש בתורה ותפילה, ושמחו  מספרים

ה"ק שכל מצוה צריכה להיעשות ביראה ואהבה, וכל האנשים שם מאוד. לאחר שיצא ביאר לתלמידיו שידוע מהזו

אחת מהן היא כנף אל המצוה ועי"כ יש למצוה שתי כנפיים ופורחת לעילא למקומה העליון... אולם בבימ"ד זה אין  

 עושין המצוות בשלימות הראויה ולכן כל התורה והתפילה שלהם עדיים 'תקועים' כאן למטה... 

"נמצא שהיראה וישראל שהוא סוף המעשה במחשבה תחילה לכן על ידיהם מתיחדים כל הברואים ויש להם עליה  

 ע"י דיבור אדם מישראל". 

 כיצד אדם מקשר את הבריאה עם בוראה? 

ל ישראל, כדכתיב והאלוקים עשה שייראו מלפניו. כעת אם אדם  ברא את העולם בשביל היראה ובשביקב"ה ה 

משתמש עם הדיבור לקשר בורא, ע"י שמגלה בכל דבר את חיות ה', ולא נכנע לטבע. למשל אם מתגלה לאדם מידת 

הגבורה שמלובשת בניסיון של כעס, ובמקום לכעוס ולדבר דיבורים שאינם רצויים, עוצר את עצמו ואינו משיב לשמע 

ו, או מתפלל לה' שיתן לו את הכוחות לשתוק כי מכיר בעצמו שאינו מסוגל לבדו להתגבר וחייב הוא את העזר  חרפת

אלוק ממעל, וכן בכל מידה אחרת, זה נקרא לקשר בין המידה לבין בוראה ולהעלותה לשורשה ע"י שמגלה שם את  

 בריאה זו.רצון השי"ת מסיר את ההלבשה של המידה ומתגלה מיד רצון וחיות השי"ת ב
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ובסוף בפועל לאחר כל הבריאה, כדי שיוכלו לקשר ולהעלות  –מובן דדוקא ישראל נבראו במחשבה תחילה לפי"ז 

 את כל הבריאה לכן הבריאה היא ביניהם. 

 "וזהו ארז"ל שהעולם נברא בלשון הקודש"... 

 הוא כפי שצריך זהו לשון הקודש לשון שמקשרת את כל הבריאה ומגיעה אל תכליתה. כשהדיבור

"משא"כ אדם המשתמש בדיבורו והרחבת פיו כרצונו ואופני הנאת עצמו בגשמיות... אין זה דיבור כלל כי אם צפצוף  

 חודם"! עופות ודיבור והנהגת הרע והקלי' וחיותם וי 

הפרה"א חידוש איום ונורא כי כשמדברים שלא כראוי, בראש ובראשונה אין זה חשוב כלל דיבור אלא כצפצוף  כותב  

העופות בעלמא, ולא רק זו אלא זהו דיבור שיש לו חיות מאת השם אך ר"ל הולכת החיות הזו למקומות לא טובים 

 לתת כח בסט"א. 

 "וזהו נצור לשונך מרע שהנגעים באים על המוציא שם רע ולשון הרע, וזהו ארז"ל מצורע חשוב כמת". 

השתמש בכח הדיבור שניתן לו לדברים פסולים ולכן במקום שדיבורו יחיה את הבריאה עשה את ההיפך   המצורע 

לרוח ממללא. כלומר ע"י שמדבר דיבור הראוי מתחיה   –ן חשוב כמת. וכפי שכותב התרגום ויהי האדם לנפש חיה  ולכ

  מזה, אך אם לא כן הרי שחשוב כמת.

כך    "וזהו כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף ומפני סוף המעשה במחשבה תחילה והוא היחוד לכולם, 

 תורתו נתפרשת כי התורה הם האותיות דיבורו וסדר יצירתו שהוא היחוד והתקשרות". 

כל האמור לעיל יתבאר להפליא כי דווקא האדם שהוא בתפקיד המקשר של הבריאה כיון שנברא במחשבה   לפי"ז

יכלל בו, וכך יוכל לתקן כל מידה ומידה ע"י התורה תחילה ובמעשה לאחר כל הבריאה כדי שכל הבריאה שבאמצע ת

 הק' שהיא האותיות שמהם נוצר הדיבור ובכח האדם המדבר ולומד בתורה הקדושה. 

* 

 

 

 הנגעים" -"טהרת המצורע 
 

וידבר ה' אל משה לאמר: זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן: ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה  

לכאורה יש תמיהה גדולה בסדר הפסוקים. תחילה כותבת התורה הק' הכהן והנה נרפה נגע הצרעת מן הצרוע:" 

'והובא' שמביאים אותו בעל כורחו, ומנגד כותבת  שצריך המצורע לבוא אל הכהן, וכפי שמובא במפרשים על לשון

מיד התורה לאחר מכן, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה. ויש להבין, הלא אם המצורע צריך את הכהן מדוע הכהן צריך  

 לבוא לבסוף אליו? 

 הנגעים הם דבר טוב או לא?? 

הכלי יקר במקום, כי ישנם ג' דברים }מתוך י'{ ֶשְּבֶעְטיָּם מגיע נגע הצרעת, ואלו הם: א. לשון הרע כפי שמבאר  מבאר  

רש"י ז"ל ששני הציפרים שצריך המצורע להביא הם כנגד הלשון הרע שדיבר, כי כשם שציפרים מפטפטות כן הוא  

אזוב לאמר, כמו שהגביה עצמו כארז כן ינמיך עצמו עשה כדומה להם. ב. על גסות הרוח, ולכן צריך להביא עץ ארז ו

כעת כאיזוב... ג. הוא משום צרות העין, וצרות העין כוללת, חמדת הממון, גזל, וצרות העין במה שיש לחבירו. וחמדת 

 הממון מסובבת את כולם מחמת שהחמדן מרוב תאוותו נכשל לבסוף בגזל. 

 הנגעים הם חסד ה'. 
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'מוציא רע', שמוציא ומגלה לחוץ כל הרע שבקרבו. אך עם כל זאת יש לומר כי  –שון יתר מצורע הוא ל  בביאור

הנגעים עצמם הם חסד מאת ה'... משום שגילוי זה שנעשה ע"י הנגעים שאדם פלוני הינו צר עין או בעל לשה"ר, 

כבר בהתחלה   גורמים לו לבוא להרהר בתשובה, ובפעמים הבאות שירצה לחטוא כבר יחשוב מספר פעמים, ויחזור

 בתשובה.

 מטרת היציאה מן המחנה! 

כשהמצורע יוצא אל מחוץ למחנה שם הוא יושב לבדו ועורך חשבון נפש כעין התבודדות, ומסדר את מחשבותיו כעת  

כיצד הגיע לכל זה. מגיע הוא לתשובה שלימה. ועל פי זה נבין כעת את פשטות הענין, כי התורה הק' מצוה עלינו 

ת המצורע הזה אל הכהן אפי' בעל כורחו, וזאת כדי שהכהן יאיר את עיניו ויגזור עליו התבודדות בתחילה להביא א

מחוץ למחנה שם ודאי יגיע לתשובה שלימה. אולם לאחר מכן כשנהפך לבבו יצא מגדר פושע ונכנס להגדרת 'בעל 

כהן כבר יוצא אליו כדי ללמוד תשובה', ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, או אז ה

 ממנו.

 להשיג את אור ה' רק ע"י יגיעה גדולה 

יש להעמיק עוד בענין. בשפת אמת מביא, שלאחר חטא אדם הראשון, נהפכו כתנות האור שעשה להם ה',   אך 

ור ה' יתברך  לכתנות עור ר"ל, ועור הוא לשון עיוורון, וכותב עוד, שמחטא אדם הראשון אין אנו יכולים להשיג את א

 רק אחר יגיעה גדולה להסיר את המסך המבדיל

 מסך המבדיל גורם ממש נגעים בפועל!!! 

השפת אמת דבר נורא, כי הנגעים באים מכח האור הזה שברא ה'. מחמת שיש לאדם נקבוביות זעירות בכל  מבאר 

לכלוך והזיעה של האדם(. ויש  גופו, וכשהם פתוחים אזי הגוף נושם ומתאורר, )כידוע שהם הנקבים שמהם יוצא ה

חיות אלוקית פנימית שמחיה את אלו הנקבים. וכשאדם מתנהג על פי רצון השי"ת בפנימיותו הוא ממשיך חיות 

לאותם הנקבים, ומנגד אם ח"ו מדבר לשון הרע וכדומ' כפי שביארנו, אזי נסתמים אלו הנקבים מחמת שגורם להם  

 ופיעו ממש הנגעים על זה המצורע...מסך המבדיל, וממילא השפעה זו גורמת שי

 הוא תחילת הישועה של האדם.   הנגע 

של בעל הפרי הארץ זי"ע, שכותב כעין זה, ומשל לאדם שצריך לעבור ניתוח חלילה, ומאוד  חל היאר צייט  השבוע 

מפחד מזה. אך האמת שצריך יותר לפחד ממחלתו מאשר מהניתוח כי הניתוח הינו כבר שלב ההצלה של האדם.  

 ת הישועה.. כמו כן הוא במצורע דיבורי הלשון הרע צריכים להפחיד את האדם יותר מן הנגעים שהם כבר תחיל

 הכהן עוסק גם בטומאת המצורע ולא רק בטהרתו. 

השפת אמת ואומר, גזירת הכתוב היא שהכהן יטמא את האדם ולאחר מכן גם יטהרו. אך מקשה על דבר  ממשיך 

זה, כי אהרן הכהן הידוע כאוהב שלום ורודף שלום מן הדין היה כי יעסוק בטהרת האנשים ולא להיפך וא"כ מדוע 

ה הק' שגם הוא יהיה זה שמטמא והלא טוב עין הוא? אך התירוץ לזה הוא כפי שביארנו, כיון שטומאת  גזרה התור

המצורע הינה חלק מתהליך ההיטהרות שלו, כי אם לא יידע שהוא טמא לעולם לא יחזור בתשובה אלא להיפך עוד 

י כך הוא מתחיל לעשות חשבון יחשוב שהוא בסדר, ומה שמטמא אותו הכהן הוא בדומה למשל עם הניתוח, כיון שע"

נפש. וממילא שב בתשובה שלימה והחיות הפנימית מתעוררת שוב להחיותו וגורם בכך להסרת והחלמת כל 

הנגעים, כדכתיב אחר כך, "וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע", על ידי שהכהן מביט באדם הזה נמשך  

 ה כיצד ע"י ראיית הכהן יוצאת הטומאה? הטומאה לחוץ. ע"כ דברי השפת אמת. ונבאר דבר ז

 דרכו של אהרן הכהן. 

יעקב. אדם שהולך בדרך סלולה,    פי דברי האמרי יוסף זי"ע, אנו מזכירים בכל יום, אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי  על 

צריך לדעת שהיה בעבר אדם אחר שסלל דרך זו, וכל מי שהולך בדרך זו הולך הוא בדרכו של הסולל... אברהם אבינו 

סלל לנו את דרך החסד כדי לצלוח את מכשולי העולם הזה. וכל מי שהולך בדרך זו הרי הוא הולך בדרכו של א"א 

ב בתפארת. א"כ איזו היא הדרך של אהרן הכהן? הוי אומר דרך השלום. אוהב שלום ע"ה. וכן יצחק בגבורה וכן יעק
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ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ומהי דרך זו? מובא במדרש שכשהיה אהרן נכנס לפני ולפנים, לא 

אהרן היתה לראות היה רואה לא ארון ולא מזבח אלא דמות שור ]ז' שוורים[ היו נראים לו. וכל זאת מחמת שדרכו של  

תמיד את שפלותו שסבור היה שאינו ראוי לראות באמת מזבח או ארון, וכמו שנאמר לו 'למה אתה בוש לכך נבחרת'. 

כמו כן מבאר האמרי יוסף זי"ע, כשראה אהרן הכהן את המצורע, לא ראה כלל אלא את נגעי עצמו ראה! וכפי 

ואה שיש עליו לכלוך מיד מנקה אותו, ורק טיפש אומר  שמבארים בשם הרבי ר' זושא, שכשאדם מביט במראה ור

 שהמראה מלוכלכת...

 המטרה לראות את נגעי עצמו דרך השני. 

זהו הפשט 'וראה הכהן', הכהן רואה במצורע את נגעי עצמו וכן מבאר הפרי הארץ זי"ע שכשאדם מרגיש הכי נמוך 

, מחמת שכל ישראל ערבים זה לזה... וכך מבארים מכולם, ממילא כשהוא מתרומם ממקומו מרים עימו ג"כ את כולם

יפנים ויידע  –על פירוש המשנה כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, וביארו חסידים, כל נגעים שאדם רואה בחוץ 

כי לא לחינם הוא רואה זאת אלא מפני שזה מנגעי עצמו... וממילא כשראה אהרן הכהן את עצמו דרך נגעי המצורע,  

צרוע כי תכלית הנגעים הגיעה למקומה! וכמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם, אם אהרן הכהן  מיד נרפא ה

 מהרהר בתשובה מקבל מזה גם המצורע הרהורי תשובה, ומביא על עצמו טהרה. 

* 
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