בס"ד
צרעת :על לשון ,לב וחברה
הרב מואיז נבון
~ ארבעה סיפורים – חמישה מקרים ~

( )1שמות ד
ֹאמרּו ֹלא נ ְִרָאה אֵ לֶׁיָך יְ קֹוָ ק( :ב) וַ יֹאמֶׁ ר אֵ לָיו
(א) וַ יַעַ ן מ ֶֹׁשה וַ יֹאמֶׁ ר וְ הֵ ן ֹלא יַאֲ ִמינּו לִ י וְ ֹלא יִ ְש ְמעּו בְ קֹלִ י כִ י י ְ
ַארצָ ה וַ יְ ִהי ְלנָחָ ׁש וַ ָינָס מ ֶֹׁשה
ַארצָ ה וַ י ְַשלִ יכֵהּו ְ
ֹאמר מַ טֶׁ ה( :ג) וַ יֹאמֶׁ ר הַ ְשלִ יכֵהּו ְ
יְ קֹוָ ק <מזה> מַ ה זֶׁ ה בְ י ֶָׁדָך וַ י ֶׁ
ִמפָ נָיו:
רש"י :ויהי לנחש  -רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל ותפש אומנותו של נחש:
(ד) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָ ק אֶׁ ל מ ֶֹׁשה ְשלַח י ְָדָך וֶׁ אֱ חֹז בִ זְ נָב ֹו וַ יִ ְשלַח יָד ֹו וַ יַחֲ זֶׁ ק ב ֹו וַ יְ ִהי לְ מַ טֶׁ ה בְ ַכפ ֹו( :ה) לְ מַ עַ ן יַאֲ ִמינּו כִ י
נ ְִרָאה אֵ לֶׁיָך יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵ י אֲ בֹתָ ם אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִ ְצחָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב( :ו) וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָ ק ל ֹו עוֹד הָ בֵ א נָא י ְָדָך
יקָך וַ י ֶָׁשב יָד ֹו אֶׁ ל חֵ יק ֹו
יקָך וַ יָבֵ א יָד ֹו בְ חֵ יק ֹו וַ יו ִֹצאָ ּה וְ ִהנֵה יָד ֹו ְמצ ַֹרעַ ת כַ ָשלֶג( :ז) וַ יֹאמֶׁ ר הָ ֵשב י ְָדָך אֶׁ ל חֵ ֶׁ
בְ חֵ ֶׁ
וַ יו ִֹצאָ ּה מֵ חֵ יק ֹו וְ ִהנֵה ָשבָ ה כִ בְ ָשר ֹו... :
רש"י ... :אף באות זה רמז שלשון הרע סיפר באומרו "לא יאמינו לי" ,לפיכך הלקהו בצרעת ,כמו
שלקתה מרים על לשון הרע:
( )2במדבר יב
ֹאמרּו הֲ ַרק אַ ְך
(א) וַ ְת ַדבֵ ר ִמ ְריָם וְ ַאהֲ רֹן בְ מ ֶֹׁשה עַ ל אֹדוֹת הָ ִא ָשה הַ כ ִֻּשית אֲ ֶׁשר ל ָָקח כִ י ִא ָשה כ ִֻּשית ל ָָקח( :ב) וַ י ְ
בְ מ ֶֹׁשה ִדבֶׁ ר יְ קֹוָ ק הֲ ֹלא גַם בָ נּו ִדבֵ ר וַ יִ ְשמַ ע יְ קֹוָ ק[ :אבן עזרא :והנה חשדו משה כי לא נמנע לשכב עם צפורה
ָאדם אֲ ֶׁשר עַ ל פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה :ס (ד) וַ יֹאמֶׁ ר
רק בעבור שאיננה יפה( ]:ג) וְ הָ ִאיש מ ֶֹׁשה <ענו> עָ נָיו ְמאֹד ִמכֹל הָ ָ
יְ קֹוָ ק פִ ְתאֹם אֶׁ ל מ ֶֹׁשה וְ אֶׁ ל ַאהֲ רֹן וְ אֶׁ ל ִמ ְריָם ְצאּו ְשל ְָש ְתכֶׁם אֶׁ ל אֹהֶׁ ל מוֹעֵ ד וַ י ְֵצאּו ְשל ְָש ָתם( :ה) וַ י ֵֶׁרד יְ קֹוָ ק
ּומ ְריָם וַ י ְֵצאּו ְשנֵיהֶׁ ם( :ו) וַ יֹאמֶׁ ר ִש ְמעּו נָא ְדבָ ָרי ִאם יִ ְהיֶׁה נְבִ יאֲ כֶׁם
בְ עַ ּמּוד עָ נָן וַ ַי ֲעמֹד פֶׁ תַ ח הָ אֹהֶׁ ל וַ י ְִק ָרא ַאהֲ רֹן ִ
יתי נֶׁאֱ מָ ן הּוא( :ח) פֶׁ ה אֶׁ ל פֶׁ ה אֲ ַדבֶׁ ר
יְ קֹוָ ק בַ ּמַ ְרָאה אֵ לָיו אֶׁ ְתוַ ָדע בַ חֲ לוֹם אֲ ַדבֶׁ ר ב ֹו( :ז) ֹלא כֵן עַ בְ ִדי מ ֶֹׁשה בְ כָל בֵ ִ
ּותמֻּ נַת יְ קֹוָ ק יַבִ יט ּומַ דּועַ ֹלא יְ ֵראתֶׁ ם לְ ַדבֵ ר בְ עַ בְ ִדי בְ מ ֶֹׁשה( :ט) וַ יִ חַ ר ַאף יְ קֹוָ ק בָ ם וַ ֵילְַך:
ב ֹו ּומַ ְראֶׁ ה וְ ֹלא בְ ִחידֹת ְ
(י) וְ הֶׁ עָ נָן סָ ר מֵ עַ ל הָ אֹהֶׁ ל וְ ִהנֵה ִמ ְריָם ְמצ ַֹרעַ ת כַ ָשלֶג וַ יִ פֶׁ ן ַאהֲ רֹן ֶׁאל ִמ ְריָם וְ ִהנֵה ְמצ ָֹרעַ ת... :
( )3מלכים ב ה
(א) וְ ַנעֲמָ ן ַשר ְצבָ א מֶׁ לְֶׁך אֲ ָרם הָ יָה ִאיש גָדוֹל לִ פְ נֵי אֲ ֹדנָיו ּונְשֻּ א פָ נִים [נטוי גרון – דעת מקרא] כִ י ב ֹו נָתַ ן יְ קֹוָ ק
ְתשּועָ ה לַאֲ ָרם וְ הָ ִאיש הָ יָה גִ בוֹר חַ יִ ל ְמצ ָֹרע( ... :ט) וַ ָיבֹא ַנעֲמָ ן <בסוסו> בְ סּוסָ יו ּובְ ִרכְ ב ֹו וַ ַי ֲעמֹד פֶׁ תַ ח הַ בַ יִ ת
ּוטהָ ר( :יא)
ישע מַ לְ אָ ְך לֵאמֹר הָ לוְֹך וְ ָרחַ ְצ ָת ֶׁשבַ ע פְ עָ ִמים בַ י ְַר ֵדן וְ ָישֹב בְ ָש ְרָך לְ ָך ְ
ישע( :י) וַ יִ ְשלַח אֵ לָיו אֱ לִ ָ
לֶׁאֱ לִ ָ
וַ יִ ְקצֹף ַנעֲמָ ן וַ ֵילְַך וַ יֹאמֶׁ ר ִהנֵה ָאמַ ְר ִתי אֵ לַי יֵצֵ א יָצוֹא וְ עָ מַ ד וְ ָק ָרא בְ ֵשם יְ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ יו וְ הֵ נִיף יָד ֹו ֶׁאל הַ ּמָ קוֹם וְ ָאסַ ף
הַ ְּמצ ָֹרע( :יב) הֲ ֹלא טוֹב <אבנה> אֲ מָ נָה ּופַ ְרפַ ר נַהֲ רוֹת ַדּמֶׁ ֶׁשק ִמכֹל מֵ ימֵ י יִ ְש ָראֵ ל הֲ ֹלא אֶׁ ְרחַ ץ בָ הֶׁ ם וְ טָ הָ ְר ִתי וַ יִ פֶׁ ן
ֹאמרּו ָאבִ י ָדבָ ר ָגדוֹל הַ נָבִ יא ִדבֶׁ ר אֵ לֶׁיָך הֲ לוֹא תַ ע ֲֶׁשה וְ ַאף כִ י ָאמַ ר
וַ ֵילְֶׁך בְ חֵ מָ ה( :יג) וַיִּ גְ ׁשּו עֲבָ ָדיו וַ יְ ַדבְ רּו אֵ לָיו וַ י ְ
ֹלהים וַ י ָָשב בְ ָשר ֹו כִ בְ ַשר נַעַ ר ָקטֹן וַ יִ ְטהָ ר:
ּוטהָ ר( :יד) וַ י ֵֶׁרד וַ יִ ְטבֹל בַ י ְַר ֵדן ֶׁשבַ ע פְ עָ ִמים כִ ְדבַ ר ִאיש הָ אֱ ִ
אֵ לֶׁיָך ְרחַ ץ ְ
ָארץ
ֹלהים בְ כָ ל הָ ֶ
(טו) וַ י ָָשב אֶׁ ל ִאיש הָ אֱ ֹל ִהים הּוא וְ כָל מַ חֲ נֵהּו וַ ָיבֹא וַ ַי ֲעמֹד לְ פָ נָיו וַ יֹאמֶׁ ר ִהנֵה נָא י ַָדעְ ִּתי כִּ י אֵ ין אֱ ִּ
כִ י ִאם בְ יִ ְש ָראֵ ל וְ עַ ָתה ַקח נָא בְ ָרכָה מֵ אֵ ת עַ בְ ֶׁדָך( :טז) וַ יֹאמֶׁ ר חַ י יְ קֹוָ ק אֲ ֶׁשר עָ מַ ְד ִתי לְ פָ נָיו ִאם אֶׁ ָקח וַ יִ פְ צַ ר ב ֹו
ל ַָקחַ ת וַ יְ מָ אֵ ן( :יז) וַ יֹאמֶׁ ר ַנעֲמָ ן וָ ֹלא י ַֻּתן נָא לְ עַ בְ ְדָך מַ ָשא צֶׁ מֶׁ ד פְ ָר ִדים אֲ ָדמָ ה כִ י לוֹא ַיע ֲֶׁשה עוֹד עַ בְ ְדָך ֹעלָה וָ זֶׁ בַ ח
ֵאֹלהים אֲ חֵ ִרים כִ י ִאם לַיקֹוָ ק( :יח) ל ַָדבָ ר הַ זֶׁ ה יִ ְסלַח יְ קֹוָ ק לְ עַ בְ ֶׁדָך בְ בוֹא אֲ ֹדנִי בֵ ית ִרּמוֹן לְ ִה ְש ַתחֲ וֹת ָשּמָ ה וְ הּוא
ל ִ
יתי בֵ ית ִרּמֹן בְ ִה ְש ַתחֲ וָ י ִָתי בֵ ית ִרּמֹן יִ ְסלַח <נא> יְ קֹוָ ק לְ עַ בְ ְדָך בַ ָדבָ ר הַ זֶׁ ה( :יט) וַ יֹאמֶׁ ר ל ֹו
נ ְִשעָ ן עַ ל י ִָדי וְ ִה ְש ַתחֲ וֵ ִ
ֹלהים ִהנֵה חָ ַשְך אֲ ֹדנִי אֶׁ ת ַנעֲמָ ן
ָארץ :ס (כ) וַ יֹאמֶׁ ר גֵיחֲ זִ י נַעַ ר אֱ לִ ישָ ע ִאיש הָ אֱ ִ
לְֵך לְ ָשלוֹם וַ ֵילְֶׁך מֵ ִאת ֹו כִ בְ ַרת ֶׁ
הָ אֲ ָר ִּמי הַ זֶׁ ה ִמ ַקחַ ת ִמיָד ֹו אֵ ת אֲ ֶׁשר הֵ בִ יא חַ י יְ קֹוָ ק כִ י ִאם ַר ְצ ִתי ַאחֲ ָריו וְ ל ַָק ְח ִתי מֵ ִאת ֹו ְמאּומָ ה( :כא) וַ יִ ְרדֹף
לִק ָראת ֹו וַ יֹאמֶׁ ר הֲ ָשלוֹם( :כב) וַ יֹאמֶׁ ר ָשלוֹם אֲ ֹדנִי
גֵיחֲ זִ י ַאחֲ ֵרי ַנעֲמָ ן וַ יִ ְראֶׁ ה ַנעֲמָ ן ָרץ ַאחֲ ָריו וַ יִ פֹל מֵ עַ ל הַ ּמֶׁ ְרכָבָ ה ְ
ּוש ֵתי חֲ לִ פוֹת
יאים ְתנָה נָא לָהֶׁ ם כִ כַר ֶׁכ ֶׁסף ְ
ְשלָחַ נִי לֵאמֹר ִהנֵה עַ ָתה זֶׁ ה בָ אּו אֵ לַי ְשנֵי נְעָ ִרים מֵ הַ ר אֶׁ פְ ַריִ ם ִמבְ נֵי הַ נְבִ ִ
ּוש ֵתי חֲ לִ פוֹת בְ ג ִָדים וַ יִ ֵתן אֶׁ ל
בְ ג ִָדים( :כג) וַ יֹאמֶׁ ר ַנעֲמָ ן הוֹאֵ ל ַקח כִ כ ָָריִ ם וַ יִ פְ ָרץ ב ֹו וַ יָצַ ר כִ כְ ַריִ ם כֶׁסֶׁ ף בִ ְשנֵי חֲ ִר ִטים ְ
ְשנֵי נְעָ ָריו וַ יִ ְשאּו לְ פָ נָיו( :כד) וַ ָיבֹא אֶׁ ל הָ ֹעפֶׁ ל וַ יִ ַקח ִמי ָָדם וַ יִ פְ קֹד בַ בָ יִ ת וַ יְ ַשלַח אֶׁ ת הָ אֲ נ ִָשים וַ ֵילֵכּו( :כה) וְ הּוא בָ א
ישע <מאן> מֵ ַאיִ ן [באת] גֵחֲ זִ י? ַויֹאמֶׁ ר ֹלא הָ לְַך עַ בְ ְדָך ָאנֶׁה וָ ָאנָה( :כו) וַ יֹאמֶׁ ר
וַ ַי ֲעמֹד אֶׁ ל אֲ ֹדנָיו וַ יֹאמֶׁ ר אֵ לָיו אֱ לִ ָ
יתים
אֵ לָיו ֹלא לִ בִ י הָ לְַך כַאֲ ֶׁשר הָ פַ ְך ִאיש מֵ עַ ל מֶׁ ְרכַבְ ת ֹו לִ ְק ָראתֶׁ ָך? הַ עֵ ת ל ַָקחַ ת אֶׁ ת הַ כֶׁסֶׁ ף וְ ל ַָקחַ ת בְ ג ִָדים וְ זֵ ִ
ּושפָ חוֹת? (כז) וְ צָ ַרעַ ת ַנעֲמָ ן ִת ְדבַ ק ְבָך ּובְ זַ ְרעֲָך לְ ע ֹולָם וַ יֵצֵ א ִמלְ פָ נָיו ְמצ ָֹרע כַ ָשלֶג :ס
ּוכְ ָר ִמים וְ צֹאן ּובָ ָקר וַ עֲבָ ִדים ְ
( )4דברי הימים ב כו
הּודה אֶׁ ת עֻּזִ יָהּו וְ הּוא בֶׁ ן ֵשש עֶׁ ְש ֵרה ָשנָה וַ י ְַמלִיכּו אֹת ֹו ַתחַ ת ָאבִ יו אֲ מַ ְציָהּו( ... :טו)  ...וַ יֵצֵ א
(א) וַ יִ ְקחּו כָל עַ ם יְ ָ
ְשמ ֹו עַ ד לְ מֵ ָרחוֹק כִ י ִהפְ לִ יא לְ הֵ עָ זֵ ר עַ ד כִ י חָ זָ ק( :טז) ּוכְ חֶׁ זְ ָקת ֹו גָבַ ּה לִּ בוֹ עַ ד לְ הַ ְש ִחית וַ יִ ְמעַ ל בַ יקֹוָ ק אֱ ֹלהָ יו וַ ָיבֹא
אֶׁ ל הֵ יכַל יְ קֹוָ ק לְ הַ ְק ִטיר עַ ל ִמזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹׁרת( :יז) וַ ָיבֹא ַאחֲ ָריו עֲזַ ְריָהּו הַ כֹהֵ ן וְ עִ ּמ ֹו כֹהֲ נִים לַיקֹוָ ק ְשמ ֹונִים בְ נֵי
קוָק כִּ י ַלכֹהֲ נִּ ים בְ נֵי ַאהֲ רֹן הַ ְמקֻּ ָד ִשים
ֹאמרּו ל ֹו ֹלא לְ ָך עֻזִּ יָ הּו לְ הַ ְק ִּטיר לַי ֹ
חָ יִ ל( :יח) וַ יַעַ ְמדּו עַ ל עֻּזִ יָהּו הַ ּמֶׁ לְֶׁך וַ י ְ
ֹלהים( :יט) וַיִּ זְ עַ ף עֻּזִ יָהּו ּובְ יָד ֹו ִמ ְקטֶׁ ֶׁרת לְ הַ ְק ִטיר
לְ הַ ְק ִטיר צֵ א ִמן הַ ִּמ ְק ָדש כִ י מָ עַ לְ ָת וְ ֹלא לְ ָך לְ כָבוֹד מֵ יְ קֹוָ ק אֱ ִ
ּובְ זַ עְ פ ֹו עִ ם הַ כֹהֲ נִים וְ הַ צָ ַרעַ ת זָ ְרחָ ה בְ ִמ ְצח ֹו לִ פְ נֵי הַ כֹהֲ נִים בְ בֵ ית יְ קֹוָ ק מֵ עַ ל לְ ִמזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹׁרת( :כ) וַ יִ פֶׁ ן אֵ לָיו
עֲזַ ְריָהּו כֹהֵ ן הָ רֹאש וְ כָל הַ כֹהֲ נִים וְ ִהנֵה הּוא ְמצ ָֹרע בְ ִמ ְצח ֹו וַ יַבְ ִהלּוהּו ִמ ָשם וְ גַם הּוא נ ְִדחַ ף לָצֵ את כִ י ִנגְ ע ֹו יְ קֹוָ ק:
(כא) וַ יְ ִהי עֻּזִ יָהּו הַ ּמֶׁ לְֶׁך ְמצ ָֹרע עַ ד יוֹם מוֹת ֹו וַ י ֵֶׁשב בֵ ית <החפשות> הַ חָ פְ ִשית ְמצ ָֹרע כִ י ִנגְ זַ ר ִמבֵ ית יְ קֹוָ ק וְ יוֹתָ ם
ָארץ... :
בְ נ ֹו עַ ל בֵ ית הַ ּמֶׁ לְֶׁך שוֹפֵ ט אֶׁ ת עַ ם הָ ֶׁ
ערכין ט"ו ע"ב אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא :כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר שנאמר
ׁשנֵנּו נַגְ בִ יר ְשפָ תֵ ינּו ִא ָתנּו ִּ -מי ָאדוֹן לָנּו!
ָאמרּו לִּ לְ ֹ
(תהלים י"ב) :אֲ ֶׁשר ְ
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~ תהליך הטיהור = תהליך השיקום ~
ויקרא יד (ג) וְ יָצָ א הַ כֹהֵ ן אֶׁ ל ִּמחּוץ לַמַ חֲ נֶה וְ ָרָאה הַ כֹהֵ ן וְ ִהנֵה נ ְִרפָ א ֶׁנגַע הַ צָ ַרעַ ת ִמן הַ צָ רּועַ ( :ד) וְ ִצּוָ ה
ּושנִ י ת ֹולַעַ ת וְ אֵ זֹב:
הַ כֹהֵ ן וְ ל ַָקח ל ִַּמטַ הֵ ר ְש ֵתי ִצפ ֳִּרים חַ יוֹת ְטהֹרוֹת וְ עֵ ץ אֶׁ ֶׁרז ְ
רש"י ויקרא יד:ד
טהרות  -פרט לעוף טמא .לפי שהנגעים באין על לשון הרע ,שהוא מעשה פטפוטי דברים,
לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים ,שמפטפטין תמיד בצפצוף קול( :ערכין טז):
ועץ ארז  -לפי שהנגעים באין על גסות הרוח:
ושני תולעת ואזב  -מה תקנתו ויתרפא ,ישפיל עצמו מגאותו ,כתולעת וכאזוב:
(ה) וְ ִצּוָ ה הַ כֹהֵ ן וְ שָ חַ ט אֶׁ ת הַ ִצפוֹר הָ אֶׁ חָ ת אֶׁ ל כְ לִ י חֶׁ ֶׁרש עַ ל מַ יִ ם חַ יִ ים( :ו) אֶׁ ת הַ ִצפֹר הַ חַ יָה יִ ַקח א ָֹתּה
וְ אֶׁ ת עֵ ץ הָ אֶׁ ֶׁרז וְ אֶׁ ת ְשנִ י הַ ת ֹולַעַ ת וְ אֶׁ ת הָ אֵ זֹב וְ טָ בַ ל אוֹתָ ם וְ אֵ ת הַ ִצפֹר הַ חַ יָה בְ ַדם הַ ִצפֹר הַ ְשחֻּ טָ ה עַ ל
הַ ּמַ יִ ם הַ חַ יִ ים( :ז) וְ ִהזָ ה עַ ל הַ ִּמטַ הֵ ר ִמן הַ צָ ַרעַ ת שֶׁ בַ ע פְ עָ ִמים וְ ִטהֲ ר ֹו וְ ִשלַח אֶׁ ת הַ ִצפֹר הַ חַ יָה עַ ל פְ נֵי
הַ שָ ֶׁדה( :ח) וְ כִ בֶׁ ס הַ ִּמטַ הֵ ר אֶׁ ת בְ ג ָָדיו וְ גִּ לַח אֶׁ ת כָ ל ְשעָ ר ֹו וְ ָרחַ ץ בַ מַ יִּ ם וְ טָ הֵ ר וְ ַאחַ ר יָבוֹא ֶׁאל הַ ּמַ חֲ נֶׁה
וְ יָשַ ב ִמחּוץ לְ ָאהֳּ ל ֹו ִּׁשבְ עַ ת י ִָּמים( :ט) וְ הָ יָה בַ יוֹם הַ ְשבִ יעִ י יְ ַגלַח אֶׁ ת כָ ל ְשעָ ר ֹו אֶׁ ת רֹאש ֹו וְ אֶׁ ת זְ ָקנ ֹו וְ אֵ ת
ַגבֹת עֵ ינָיו וְ אֶׁ ת כָ ל ְשעָ ר ֹו יְ ַגלֵחַ וְ כִ בֶׁ ס אֶׁ ת בְ ג ָָדיו וְ ָרחַ ץ אֶׁ ת בְ ָשר ֹו בַ מַ יִּ ם וְ טָ הֵ ר[ ... :פרטי קורבנותיו] ...
ספר החינוך מצוה קעג
קצת רמז בעניני טהרתו של מצורע בדברים אלה הודיעונו חכמים על צד הפשט ,שאמרו זכרונם
לברכה שהענין הוא לקבוע בנפשו של מצורע שאם היה טרם בא עליו החולי גבה לב כמו הארז על
דרך משל שהוא אילן גבוה ,ישפיל עצמו כאזוב .ואמרו בטעם צפרים ,הוא עשה מעשה פטיט
כלומר שהרבה דברים בלשון הרע ,לפיכך יקריב צפרים שהם מצפצפים תמיד .ובשני התולעת איני
יודע ונזכר שאמרו זכרונם לברכה עליו דבר .ואפשר גם כן שהוא רמז שישפיל עצמו ,ויהיה הרמז
מצד השם של תולעת.
ובטעם המים שיטהרו כל טמא ,אחשוב על צד הפשט כי הענין הוא כדי שיראה האדם את עצמו
אחר הטבילה כאילו נברא באותה שעה ,כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם ,וכמו
שכתוב [בראשית א' ,ב'] ורוח אלהים מרחפת על פני המים ,ויתן אל לבו בדמיון כי כמו שנתחדש
בגופו יחדש גם כן פעולותיו לטוב ,ויכשיר מעשיו ,וידקדק בדרכי השם ברוך הוא... .
רש"ר הירש ויקרא פרק יד
ציפרי הדרור מייצגות אופי בלתי  -חברתי; שהרי אין הן מקבלות מרות ,והן דרות בבית כבשדה.
תכונה זו היא ניגוד גמור לערכים החברתיים ,המתנים את הכניסה לשותפות החברתית של האדם.
היא מגלמת את הניגוד שבין חית "השדה" לבין האדם שב"עיר" .וזו הדרישה המופנית למי
שנכנס לשותפות החברתית של האדם" :ושחט את  -הצפור"; הווה אומר :עליו לשעבד את
הבהמיות משולחת הרסן ולהטיל עליה את מרות הרצון האנושי... .
עץ ארז ואזוב  -הגבוה והנמוך שבעולם הצומח  -מייצגים את כלל חיי הצומח; והשווה מלכים א' ה,
יג .וכעין זה שני תולעת  -צמר הצבוע בדם תולעת" :היונק [הכבש] והתולעת"  -הגדול והקטן
שבעולם החי  -מייצגים את כלל עולמו של החי  ...חוט השני מחבר את שלושתם לאחדות אחת; והם
מייצגים את כלל החיים האורגניים שב"שדה"  -את החי והצומח שבו; הוא השדה ,שהמנוגע נידון
להתגורר בתוכו  -בשל אופיו הלא-חברתי והלא-אנושי .אליהם מצטרפת ציפור הדרור החיה; כי
הבהמיות האינסטינקטיבית משולחת הרסן חיה לה לעצמה; והיא חלק מן הטבע האורגני של עולם
הצומח והחי .עתה השליטה המוסרית בבהמיות האינסטינקטיבית מביאה את האדם לידי "חיי
עולם"; שליטה זו מיוצגת "בדם הצפר השחטה על המים החיים"; והיא חייבת להתגשם בחייו
החברתיים של האדם המוסרי .אולם שבע מעלות מבדילות בין הבהמיות משולחת הרסן לבין
החירות המוסרית .וזו משמעות הזיות שבע פעמים :על האדם לעלות במעלות אלה ולהפעיל את
כוחו שבע פעמים; רק אז ישוחרר מחברת הצומח והחי  -וייטהר לשוב לחברת האדם.....
גילוח וטבילה .בשחיטת הציפור ובהזיות למד את התנאים לחידוש עתידו .עתה חובה עליו תחילה
לנתק כל קשר עם עברו; ודבר זה בא לידי ביטוי על  -ידי טבילת בגדיו וגופו .אולם נוסף על כך הוא
חייב גם בגילוח ,ויש לעמוד על משמעותו של מעשה זה ... .תגלחת של מצוה  -ביחס לשיער כל
הגוף  -מצויה עוד רק במינוי הלויים; ...בשני המקרים יש להוציא אנשים מכלל חיים המיוחדים
רק לעצמם  -ולהביא אותם לידי התבטלות לכלל ... .וכן הדבר גם כאן במצורע :עד כה הוא חי רק
לעצמו  -באנוכיות ובהתנגדות לחברה  -וזה היה עיקר חטאו; מכאן ואילך יקבל על עצמו את
חובות הכלל תוך כדי הקרבה עצמית .בשני המקרים הרי זו משמעות התגלחת והעברת התער על
כל בשרם :על האדם לחדול מלחיות רק לעצמו....
ערכין טז:ב
מה נשתנה מצורע שאמרה תורה +ויקרא י"ג +בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? הוא הבדיל בין איש
לאשתו בין איש לרעהו ,לפיכך אמרה תורה :בדד ישב וגו'.
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