
 
 

 

 

 
 רפואת הנפש
 )אסף אהרון מכבי(

 

 אחיי ורעיי

 רות.יהמושג ח על בהשראת הזמן ננסה להבין מעט את אמת

ח והתורה היא כֹ  וחרות זו נמצאת בתורה, חרות היא בינה,"כתוב:  ('ב  אות )ֹקַרח,בזוהר הקדוש 

 ."הימין

; ממנו משתלשלים התדמית שמאל(הינו האגואיזם הצר של האדם )אנו יודעים ששורש כל הרע ה

 ,חיים כאלה הפירוד החברתי וכו'. המידות הרעות, רעות,המחשבות ה התאוות למיניהם, והישות,

ההפך  עבוד! שורשם נובע מהרצון לידיעה וקבלה,שהעצם הם הם הנשלטים ע"י האגואיזם, 

 מאמונה מעל הדעת והשפעה.

בכל פרטי  מת התורהחכ לקשר ולחבר . אדם הרוצה לתקן צריךדעתההתיקון לכך הוא ע"י 

 .וצרכי הגוף ההכרחיים מעשיו,

  חייו ישנה נקודה של עבודת ה'.פרט בבכל מצב ובכל ו זמןעל האדם לדעת שבכל  ,כמו כן

מהי העבודה המוטלת  -בו בחיינו ולשאול עצמנו להתבונן בכל מצב שנפגשים אפוא יש

 ולתקנה! ?שם

 יכולת הבחירה בעבודת קודש זו היא עצם החירות וגאולת הנפש.

 

 א.א.

 -ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף 

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

 )הרב מנחם סוכות(
 

 לראות טוב

שהראו לו אותו אדם  בה יצעד , הדרךלתיקוןהפרשה שלנו מדברת על טהרת המצורע, על הדרך 

 רע". –משמים שמשהו בהתנהגותו אינו נכון, שהוא "מוציא 

ַקח ַהֹכֵהן ְוִצוָּה ִרים ְשֵתי ,ַלִמַטֵהר ְולָּ  :ְוֵאֹזב תֹוַלַעת וְשִני ֶאֶרז ְוֵעץ ְטֹהרֹות ַחּיֹות ִצפֳּ

ציווי זה ניתן למצוא את התיקון המוחלט לכל אותן טעויות שהובילו את החוטא לעבר חטאו. על פי ב

חז"ל יש כאן שתי נקודות עיקריות שהובילו לחטא. האחת, המעשה, ראיית הרע ונתינת מקום לרע. 

ונו, לכך שיראה רע באחר. בתיק לאותה עמדה שיפוטית, , זו שהביאה אותווהשנייה, גאוותו של המדבר

עולמו הפנימי וכן למד איך להכיל את מי על עובר האדם שיעור מחודש במבטו על העולם החיצון ו

 שהוא ולהעריך את עצמו בצורה נכונה.

י נהעולם כולו מעורב בטוב ורע, לא רק העולם הסובב, גם כשמתבונן אדם אל תוך תוכו הוא מבחין בש

, הרע. כל ניסיון להתעלם ממציאותו של הרע או כוחות מנוגדים הפועלים בו, היצר הטוב ולעומתו

 יפה.  הלחילופין להשמיד אותו, לא יעל

ל ֶאת יםקִ ֱאֹל ַוּיְראלאחר סיום בריאת העולם מעיד הבורא על בריאתו,  ה ֲאֶשר כָּ שָּ . על ְמֹאד טֹוב ְוִהֵנה עָּ

השלמות א חלק מוה ,רבנו. נוכחותו של יצר הרע בקזה יצר הרע –זה יצר טוב, מאוד  –טוב פי המדרש, 

מהמכלול ולא לאפשר לו מקום בפני עצמו.  חלקא להשאיר אותו כהכוללת, הטובה. תפקידנו הו

כשמישהו "מוציא רע", מתחיל לראות רע סביבו ומשליך על האחר את מציאות הרע, הוא חוטא. הוא 

 נותן מקום לא נכון למציאות הרע.

ִרים ְשֵתיהרע. ועם זאת התורה מדגישה, מרמזות על יצר הטוב ויצר  םשתי הציפורי . ְטֹהרֹות ַחּיֹות ִצפֳּ

דווקא הנוכחות הדואלית הזו היא שמביאה לטהרה, אך ההתעסקות היא עם הציפור המרמזת על 

 ְפֵני ַעל הטוב, עם הרע אין צורך לעסוק, היא צריכה רק להיות שם עד שיגיע זמנה להיפרד ולהישלח

ֶדה  .ַהשָּ

 באין שהנגעים לפי. ארז ועץ, רש"י מביא את דברי חז"ל: ְוֵאֹזב תֹוַלַעת וְשִני ֶאֶרז ֵעץבהוא המשך הטהרה 

 .וכאזוב כתולעת מגאותו עצמו ישפיל, ויתרפא תקנתו מה. ואזוב תולעת ושני: הרוח גסות על

האם אנחנו, שנבחרנו החלק השני של התיקון הוא בצורה בה רואה האדם את עצמו ומעריך את עצמו. 

מדוע באמת אמורים להתעלם מערכנו, לראות את עצמנו כתולעת? ושאלה נוספת, כנזר הבריאה, 

  צריך בזמן הטהרה להביא גם את עץ הארז, את זה שמסמל את הטעות?

ִאישמה בכלל פירושה של ענווה, האם משה רבנו, אותו שמעידה עליו התורה  נָּיו ֹמֶשה ְוהָּ  לִמכֹ  ְמֹאד עָּ

ם ָאדָּ ה ְפֵני ַעל ֲאֶשר הָּ מָּ ֲאדָּ  , לא היה מודע למדרגתו הרמה?הָּ

ִלים וַמְגִביהַ , ָאֶרץ ֲעֵדי ֵגִאים ַמְשִפיל -בתפילה אנחנו משבחים את ה' בכך שהוא  רֹום ֲעֵדי ְשפָּ איזו  .מָּ

להיות להבין שניתן  אפשרסיבה יש להגביה שפלים אם מיד יהיה צורך להשפיל את גאוותו? מכאן 

מוגבה ולא להתגאות, ענווה אין משמעותה חיסרון בהערכה עצמית, אלא הידיעה שכל ערכי ומעלותיי 

ניתנו לי כמתנה מאת הבורא. כשהקב"ה מגביה שפלים, הוא נותן להם את המקום הגבוהה ביותר 

על אחר והם נותרים שפלים, ענווים ומלאי הערכה על מה שקיבלו וממילא גם לא רואים בכך עליונות 

 שקיבל מתנה שונה.

למצורע נאמר להביא עץ ארז ושני תולעת, להזכיר שדווקא המחשבה המוטעית של הגאווה, של 

ההגבהה על פני האחר, היא שמאבדת ממנו את הזכות להיות במקומו, היא שמצריכה אותו להשפיל 

 גבוהים כארז.את עצמו כתולעת. אילו נזכור לקבל את ערכנו בשמחה ובהכנעה, נוכל להיוותר 

ם ִיְתַהֵלל ַאל ,'ה ָאַמר ֹכהירמיהו,  התנבאועל זה  כָּ תֹו חָּ ְכמָּ תֹו ַהִגבֹור ִיְתַהֵלל ְוַאל ְבחָּ  ִיְתַהֵלל ַאל ,ִבְגבורָּ

ִשיר ְשרֹו עָּ בורתו ... כי כשיודע אדם שחכמתו, גאֹוִתי ְויָֹּדעַ  ַהְשֵכל ַהִמְתַהֵלל ִיְתַהֵלל ְבֹזאת ִאם ִכי: ְבעָּ

 ועושרו מה', הוא יכול כבר להתהלל ולשמוח באותם מתנות שחננו בוראו.

 



 

 מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרשה 
 )יואל אופנהיימר(

 

 )ויקרא יד( הפסוקים של הפרשה

ל ֲאשֶ  א כָּ ִית ְוַאַחר ֵכן יָּבֹ )לו( ְוִצוָּה ַהֹכֵהן וִפנו ֶאת ַהַבִית ְבֶטֶרם יָֹּבא ַהֹכֵהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶנַגע ְוֹלא ִיְטמָּ א ר ַבבָּ

ִית:  ַהֹכֵהן ִלְראֹות ֶאת ַהבָּ
 

 פשט הפסוק

 על קיר של בית, מפנים החוצה את תחולתה בטרם יבא הכהן לבדוק את הבית. כשמופיע נגע חשוד 
 

 )ילקוט שמעוני מלכים ב( האגדה על  הפסוק

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: על שבעה דברים נגעים באים: על לשון הרע, ועל 

גזל, ועל צרות העין. שפיכות דמים, ועל שבועת שוא, ועל גלוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל ה

הּו אֹותֹו ַאְצִמית" עֵּ ֶתר רֵּ על שפיכות דמים , קא(  )תהלים על לשון הרע, ככתוב: "ְמָלְשִני ַבסֵּ

ית יֹוָאב ָזב ּוְמֹצָרע" ת ִמבֵּ על שבועת שוא ככתוב: "ְוָצַרַעת ַנֲעָמן , )שמואל ב( ככתוב:"ְוַאל ִיָכרֵּ

, על גסות  )בראשית יב( ת ככתוב: "ַוְיַנַגע ה' ֶאת ַפְרֹעה", על גלוי עריו()מלכים ב ִתְדַבק ְבָך"

על הגזל ככתוב: "ְוִצָּוה , )דברי הימים ב כו(הרוח ככתוב: "ּוְכֶחְזָקתֹו ָגַבּה ִלבֹו ַעד ְלַהְשִחית" 

ן ּוִפּנּו ֶאת ַהַבִית" על הוא כנס מה שאינו שלו, יבא הכהן ויפזר את ממונו. . ]בפסוק שלנו[ ַהֹכהֵּ

דבי ר' ישמעאל מי שמייחד ביתו לו . יד(  )ויקרא צרות העין ככתוב: "ּוָבא ֲאֶשר לֹו ַהַבִית ְוִהִגיד"

א ִמְלָפָניו ְמֹצָרע ַכָשֶלג".  "ַויֵּצֵּ
 

 נקודות למחשבה

במבט ראשון, מזכירה פרשת הצרעת פרק ברפואת עור. אבל בקריאה עמוקה יותר מתברר שהנגעים 

הכהן אינו רופא המציע טיפול, אלא רק קובע אם האדם טמא או טהור. ברפואת עור אינם מחלה, ו

מבדילים בין מחלות של העור עצמו, שהן בדרך כלל מחלות מוגבלות ולא מסוכנות, לבין תופעות 

עוריות של מחלות פנימיות, רציניות יותר, שיחלפו רק עם הריפוי של המחלה כולה. באותו הקשר, יש 

ות הצרעת. התורה רואה את הנגע כ"נגיעה" של הבורא הבאה לגרום לנו בירור וחזרה להבין את מה

בתשובה. הצרעת היא ביטוי של "מחלה פנימית", של פגם עמוק שבנפש שיוצא החוצה על פני השטח, 

על הגוף, הבגד או דפנות הבית. במובן זה, המצורע "מוציא את הרע" מחוצה לו, לעיני כל. הדבר 

 בר יגרום להעלמות הנגעים הוא תיקון ומחיקת הפגם הכמוס בנפש. שבסופו של ד

  אגדתנו מונה שבעה עבירות המביאות נגעי צרעת על האדם, כולם תולדות של מידת הגאווה

ב".: "השנואה על ה' ככתוב בספר משלי ומסביר בעל "אורחות צדיקים":  תֹוֲעַבת ה' ָכל ְגַבּה לֵּ

הגאווה שמה , נקרא תועבה". ]ולא בדיבור או מעשה[אלא בלב  ]גאווה[אפילו אין לו גבהות "

במרכז את האגו ואת הצרכים של האדם, ומבטלת את קיומו של הזולת ברבדיו השונים, אם מדובר 

ע בחייו )שפיכות דמים(, בממונו )גזל וצרות עיין(, בגופו )גילוי עריות(, בכבודו ושמו הטוב )לשון הר

וגסות רוח(, ובאמינותו )שבועת שווא(. הגאווה מביאה את טומאת הצרעת, כי כל טומאה מקורה 

 וממידותיו.   בריחוק מהקב"ה, מקור כל חיים וטוב, וכל קדושה נובעת ממנו

  השינוי הנדרש מהמצורע היא הדרך ארוכה לשיקום מהגאווה והשגת מדרגת הענוה. השלב

חדש על ערך החברה והשתיקה, על ידי הפרדה ובידוד של המצורע בישיבתו הראשון הוא לימוד מ

מחוץ למחנה. תהליך חינוכי זה מבוסס על עיקרון של "מידה כנגד מידה" כפי שמסבירה הגמרא: 

, לפיכך אמרה תורה "ָבָדד ]על ידי לשון הרע["הוא הבדיל בין איש לאשתו ובין איש לרעהו 

ב ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה"  וכן, כשמביא המצורע קרבן לטהרתו, מצרף הוא הצומח הגבה ויקרא יג(. )יֵּשֵּ

"מה תקנתו של : )מדרש תנחומא( ביותר )הארז( והצומח השפל ביותר )האזוב(, ומסבירים חז"ל

 זה שמתגאה וגבה כארז, ישפיל עצמו כאזוב ויתכפר לו".


