
 / הרב אלישע וולפין הפרשת מצורע ושבת הגדול: כוסי רווי
 
 
 חברים יקרים,

  
שבועיים רצופים של צרעת! גם פרשת תזריע וגם פרשת מצורע עוסקות בענייני נגע הצרעת. 

בשנה לא מעוברת קוראים אותן ביחד ו"נפטרים" מהן בשבוע אחד. בשנה מעוברת, כמו 
 השנה, כל אחת מקבלת שבוע שלם כדי לזעזע את חיינו.

  
הנחת היסוד של חכמי היהדות לדורותיה הייתה, שנגע הצרעת איננה מחלת הצרעת 

רוחנית של הוצאת רע. -המוכרת לנו מהספרות המדעית וההיסטורית, אלא תופעה פסיכו
כל מיני צורות של  -)רכילות, לשון הרע, הטרדת נשים ואנשים, וכן הלאה  רע-מצורע = מוציא

 הוצאה של הרע החוצה(.
  

רוחני, כשסימני המחלה הופיעו על העור בעל -שנגע הצרעת התנ"כי היה נגע פסיכומכיון 
הנגע לא פנה אל הרופא. לרופא הגוף )הן בעת החדשה והן בעת העתיקה( אין דרך לרפא 

השבט, או הכהן, או הנביא, או השמאן -מסוג זה. המזור היה אצל החכם או חכמת נגעים
 השבטי.

  
פטרה. הפרשה היא תמיד מהתורה וההפטרה תמיד מהנביאים. כידוע, לכל פרשה יש גם ה

ההפטרה תמיד נוגעת באיזה שהוא אופן לנושא המרכזי בפרשה. ואכן, לכל אחת מפרשות 
הצרעת יש הפטרה העוסקת בנגע הצרעת. שתיהן מספרות על ההילר )המרפא( העתיק 

ם שהוא היה השמאן והאהוב עלי, הנביא אלישע. אלישע היה גם כהן, והיום היינו אומרי
הגדול ביותר שקם לישראל. שמו נודע למרחקים כמרפא ואפילו אויבי ישראל התגנבו בסתר 

 אל מעונו לשם ריפוי.
  

המשותף להנחיות הריפוי שנתן הכהן בפרשה ולהוראות שנתן אלישע הנביא בהפטרה היה 
ימי התבודדות, איזה שהוא אקט טקסי, סימבולי, שכלל התבוננות, הרחקה מהקהילה, שבעה 

 ובסוף, תהליך של היטהרות )על ידי טבילה במים והבאת קרבן(.
  

 נשארת השאלה איך הטקסים העתיקים הללו סייעו בהחלמה של המחלה הזו?
  

רוחניים, הוא יילך לפסיכולוג, למאמן, לרב, -כיום, כשאדם מבקש לרפא את מכאוביו הפסיכו
ת בדיוק הם ישוחחו, ידברו, ילבנו וינתחו. לא כך דקו 50או ליועץ רוחני כזה או אחר. במשך 

היה בשתי הפרשות שלנו ובהפטרות הקשורות אליהן. לא התקיימה שיחה. רק מבט והוראות 
 מדויקות מה לעשות.

  
 …מסתתרת כאן חכמה עתיקה גדולה. המחנה המשותף להנחיות של הכהן ושל אלישע, היה

  
 גבול!

  
 לשים גבול.

  
 לתחם.

  
 לגבול ולתיחום יש כוח ריפוי מאוד גדול.

  
רע. לא עצם קיומו של הרע, ואפילו לא הוצאתו -להזכירנו, מהות המחלה הייתה הוצאת
 הוצאתו החוצה. אופן החוצה, אלא )והדיוק כאן חשוב ביותר!(

  



נסביר: התפיסה המערבית המודרנית רואה ברוע דבר שלילי שיש להילחם בו ולמגרו. זו 
תפיסה מאוד דיכוטומית ומסוכנת. במחשבת ישראל לדורותיה אנחנו מוצאים שיחה אחרת 

לגמרי על הרוע בעולם. קודם כל, את הרע ברא הקדוש ברוך הוא. הנביא ישעיהו אמר את זה 
 באופן מדויק עד כאב:

  
ע "יֹו לֹום ּובֹוֵרא רָׁ ה שָׁ ְך, עֹשֶׁ ה" -ֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֹשֶׁ ל ֵאלֶׁ ה כָׁ  )ישעיהו מ"ה, ז(. ֲאִני ה' עֹשֶׁ

את האור ה' יצר, את החושך הוא ברא. את השלום ה' עשה, את הרע הוא ברא! ואם בריאה 
 -הינה דרגה הרבה יותר נעלה הן מיצירה והן מעשייה, הרי שהרוע )במובן מאוד מסוים 

 והדבר יוסבר בהמשך( הוא הרבה יותר נעלה הן מהאור והן מהשלום!
  

אנחנו נוהגים לומר )בטעות( שהדבר הראשון שאלוהים ברא היה את האור. אבל לא כך כתוב 
ה  יְּתָּ ָאֶרץ הָּ ָאֶרץ. וְּהָּ ַמיִׁם וְֵּאת הָּ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ בתנ"ך: )בראשית פרק א, א( "בְּ

הֹום...".-וְּחֶֹשְך ַעל תֹהּו וָּבֹהּו נֵי תְּ  פְּ
  
ורק  .השמים והארץ, עם כל התהו ובהו שבהם, ועם החשך שעל פני תהום, נבראו ראשונים 

י ְּהִׁ י אֹור, וַי ים: יְּהִׁ אֹור!". את החשך הוא ברא, את האור הוא יצר באמירה )מה -אז: "וַיֹאֶמר ֱאֹלהִׁ
 זה אומר "יצר באמירה", זה לדרשה קסומה אחרת(.

  
שימו לב, ישנם רק עוד שני דברים שעליהם נאמר שאלוהים ברא )כי את כל השאר הוא רק 
"אמר"(: את בעלי החיים ואת האדם. האם יש קשר בין הדברים? האם זה מקרי ש הדברים 

 היחידים שעליהם נאמר בפירוש שאלוהים ברא הם החשך, הרע, בעלי החיים והאדם?
  

והחושך נבראו על ידי הבורא וכך גם כל בעלי החיים  ראשית, חייבים להפנים שאם הרע
 )והאדם בתוכם(, הרי שיש כאן משהו מאוד עמוק שאסור שנתכחש אליו.

  
יש כאן איתות שאת הרע לא נוכל למגר ולא נוכל להביס, ואת החושך לא נוכל באמת לגרש, 

 כי למגר את הרוע ולגרש את החושך משמעו למגר ולגרש את הבריאה כלה.
  

נית )ועל כך כתבתי בהרחבה בעבר(, המילה 'ברא', משמעותה המילולית היא 'הוציא ש
החוצה', החצין. בריאה היא בעצם מילה נרדפת למילים הגשמה ומימוש. בריאה 

 אל הפועל. -מן הפוטנציאל האלוהי האינסופי  -מן הכוח  הוצאה הנה
  

המסקנה מכל זה מדהימה ומכוננת! הרע הוא "משהו" פנימי, בתוך תוכיותו של הבורא, והוא 
 יצא החוצה, כלומר, התממש בעולם, התגשם.

  
אם כן, מדוע אלוהים "רשאי" להוציא את הרע אשר גלום בתוכו החוצה, ולנו, בני האדם, 

ה הבורא, שבצלמו אסור? מדוע אנו ננגעים בצרעת כשאנחנו עושים את אותו הדבר שעש
 נבראנו?

  
 ובכן, זאת השאלה שאליה הדרשה הזאת ביקשה להגיע.

  
. הוצאת הרע מהפנים החוצה היא אומנות. ולא סתם אומנות, אלא אומנות החיים עצמם

 מי שאינו מיומן בהוצאת הרע יזרע הרס וחורבן בעולם. מי שמיומן בכך, מחייה עולמות!
  

חז"ל לימדו אותנו שיצר הרע הוא מנגנון החיים. הוא ה"דרייב" שמניע את הכל. כל עסקה 
כלכלית, כל בית שאדם בונה, כל ילד שהאדם מביא לעולם, כל ביצה שתרנגולת מטילה, וכל 

כל אלו יוצאים אל הפועל )קרי,  -כך אומרים לנו חכמינו בפירוש  -ליטר חלב שפרה מניבה 
ומו של היצר הרע עמוק בתוך תוכו של כל דבר חי. קיומו של הרע ומנגנון נבראים!( בזכות קי

הבריאה וההוצאה אל הפועל כרוכים זה בזה. ]מי שפוגש את הרעיון הזה בפעם הראשונה, 



הדבר בוודאי נשמע תמוה, אולי אף חתרני ומזעזע. זה לא המקום להרחיב בנושא, אבל 
 מוזמנים לחקור הלאה[.

  
ה, על פי חכמינו, הוא הדלק של החיים והחיות. וכמו כל חומר בערה, הוא אם כן, "הרע" הז

יכול להחיות והוא יכול להמית. כשהדלק הזה מניע יצירתיות, בנייה והתפתחות, הרי שהוא 
מחייה. כשהוא נשפך החוצה כרכילות מרושעת, או אפילו רכילות סתמית, או הוצאת לשון 

מוות והרס. יש שהיצירה שלנו ארסית והבנייה שלנו  הרע, או הוצאת דיבה, הרי שהוא זורע
תהליך מחייה ומיטיב בעולם, הוא שוב   מזיקה, לאחרים ולסביבה, ואז הרוע, במקום להניע

 פורץ החוצה כרעל ממית, בכסות של יצירתיות ובנייה מיטיבה.
  

 נשוב אל הפרשות שלנו.
  

מייצר כלי, וכלי הוא הדבר שלו  נמצא שפרשת תזריע ופרשת מצורע עוסקים בגבולות. גבול
אנחנו זקוקים. כלי מאפשר הכלה. הכלה של מה, תשאלו? הכלה של הרוע, של דלק הקיום 

הרעיל והמחייה. הן הפרשות והן ההפטרות מלמדות אותנו כיצד להיות כלי תקין  –שלנו 
ק, הוא שיכיל את דלק הקיום. כשהכלי סדוק או שבור, הרוע נשפך לכל עבר. כשהוא שלם וחז

 מוליד הרבה טוב ויצירה מיטיבה, והוא טומן בחובו הרבה מתנות וברכות לעולם.
  

בפרשה, הכהן מתבונן בגודל ובעומק של הפצע הנפשי. כעוצמת הפצע כך גם עוצמת הסדק 
בכלי, וכך גם היקף התיקון שיידרש לשם ריפוי. כשהכהן גוזר הסגר, הוא בעצם אומר: 

חק מהמהלך הרגיל של חייך, והסתגר לך עם עצמך. אנחנו "התנתק מהחיים לשבוע, התר
נעזור לך להשיב את הגבולות הבריאים אל חייך. נעזור לך לחדש את הכלי שלך, כדי שתשוב 

 להיות האדם היצירתי והמיטיב שנבראת להיות".
  

אומר לנעמן, שר צבא ארם )האויב המושבע של  -הכהן והשמאן  -בהפטרה, אלישע הנביא 
(, שבא אליו כדי שירפא את נגע הצרעת שפשטה בעורו, שעליו לטבול בנהר הירדן. ישראל!

הסיבה לא הייתה שנהר הירדן הוא נהר קדוש ומרפא )תאמינו לי, אני גדלתי לחופו!( דווקא 
משום שנהר הירדן הוא פשוט ולא מרשים, הוא נהר הירדן הוא הנהר שנעמן היה צריך כדי 

". הוא היה גנרל אימתני full of himselfאוותנות יתר. הוא היה "להירפא,. נעמן היה נגוע בג
שהטיל את חיתתו על כל האזור. הרוע שבו עלה על גדותיו והוא נשפך מתוכו לכל עבר וזרע 
הרס. כשהוא שמע שעליו לטבול בנהר הירדן הוא צחק צחוק גאוותני, ארסי וציני, וסירב בכל 

י שיש בארצו נהרות הרבה יותר מרשימים, הראויים תוקף! אם צריך לטבול כדי להירפא, הר
לגנרל חשוב שכמותו. אבל אלישע התעקש! לא הטבילה הייתה חשובה, אלא הענווה! 

הזרזיף הירדני )כמו כל מקווה טהרה( הוא בדיוק מה שהגאוותן הזה היה זקוק לו. ענווה היא 
והנכון, שמשם היא יכולה  גבול. ענווה היא תיחום. ענווה משיבה את הרוע אל מקומה הטבעי

 להרבות טוב בעולם, ולא הרס וחורבן.
  

השבת הקרובה היא השבת שלפני פסח. היא נקראת "שבת הגדול". לכן השבת אנחנו דווקא 
לא קוראים את ההפטרה על אלישע הנביא אלא הפטרה מיוחדת, המנבאת את בואו של 

 אליהו הנביא, הזכור לטוב, מורו ורבו של אלישע.
  

יהו הנביא מסמל את הגאולה, את בוא הטוב אל העולם. אלא שאליהו לא היה "נביא טוב". אל
הוא היה נביא זועם ואכזרי. האכזריות שלו זרמה לכל עבר, עד כדי כך שאלוהים נאלץ 

 "לחטוף" אותו מן העולם ולמנות את אלישע תחתיו.
  

אבל בשביל שהרע יברא את  הטוב, כך אנו למדים, נוצר מתוך כוחו הבורא והיוצר של הרע.
 שידע להכיל את הרע, את דלק היצירה! -או סיר בשר, אם תרצו  –הטוב נדרש כלי חזק 

  
בערב פסח אנחנו נציב על שלחן הסדר כוס לאליהו הנביא. בכל המסורות הכוס, או הגביע, 

 לא בכדי אנחנו "מרימים כוסית 'לחיים'"! הסמל להכלה של החיים. הוא



  
 דוד המלך אמר את זה בדיוק כמו שזה, בתהילים כ"ג:

  
וִד. הרוע שבי, הדלק של  ]= ה' הוא הֵרַע שלי, הוא הרועה שלי, הוא ה' רִֹעי ִמְזמֹור ְלדָׁ

ר חיי![ ְחסָׁ א יְַרִביֵצִני ַעל ֵמי ְמֻנחֹות  .]אדע להכילו והוא ימלא אותי[ ֹלא אֶׁ שֶׁ ִבנְאֹות דֶׁ
יְַנֵחִני ְבַמְעְגֵלי  ,]יחיה[ ַנְפִשי יְשֹוֵבב .וככה מרגיש כלי מתוקן![]כן! ככה נראה  יְַנֲהֵלִני

ק דֶׁ א ]=ינהלני בטוב[ צֶׁ וֶׁת ֹלא ִאירָׁ ע ְלַמַען ְשמֹו. ַגם ִכי ֵאֵלְך ְבֵגיא ַצְלמָׁ ִדי  רָׁ ה ִעמָׁ  -ִכי ַאתָׁ
ן רֹאִשי, מֶׁ י ִדַשְנתָׁ ַבשֶׁ ן נֶׁגֶׁד צְֹררָׁ ַני ֻשְלחָׁ ה יְַנֲחֻמִני. ַתֲערְֹך ְלפָׁ ָך ֵהמָׁ כֹוִסי  ִשְבְטָך ּוִמְשַעְנתֶׁ

]כוסי מלאה, בדיוק במידה הנכונה, והיא מלאה, כי היא אינה סדוקה והיא חזקה  ְרוָׁיָׁה
ד יְִרְדפּוִני כָׁל יְֵמי  [-ומלאה במידה הנכונה, הרי ש מתוקנת  וגמישה. וכאשר כוסי סֶׁ ַאְך טֹוב וָׁחֶׁ

ְך יִָׁמים.  ַחיָׁי, וְַשְבִתי ְבֵבית ה' ְלאֹרֶׁ
  

 שבת שלום וגדול,
  

 אלישע

 


