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

בצרעת,  לקה  כארז  עצמו  שהגביה  ידי  על  ובאזוב, 

כיון שהשפיל עצמו כאזוב נתרפא על ידי אזוב".

כאשר נתבונן נראה שיש כאן פליאה עצומה, 

שהרי הכתוב מעיד על חכמתו של שלמה: "וידבר 

כל  על  כי  המדרש  ומפרש  משל",  אלפים  שלשת 

פסוק שבתורה אמר שלשת אלפים משל, ובנוסף 

על כך: "ויהי שירו חמשה ואלף" - על כל משל אמר 

פסוק  כל  על  כי  אומר  הוי  טעמים,  וחמשה  אלף 

עשרה  וחמש  מיליון  שלשה  אמר  הוא  שבתורה 

אלף טעמים )x 3,000 = 3,015,000 1005(, ומאחר שבכל 

התורה ישנם ה’ אלפים תתמ"ה פסוקים, יוצא מזה 

כי שלמה המלך דרש על כל התורה רבבי רבבות 

 .)5,845 x 3,015,000 = 17,622,675,000( טעמים

הכתוב  ראה  מה  להתבונן  ראוי  כן  כי  הנה 

שהשיג  הטעמים  רבבות  אלפי  שמתוך  ככה,  על 

שלמה המלך במצוות התורה, בחר הכתוב להגדיר 

אשר  הארז  מן  העצים  על  "וידבר  חכמתו:  את 

בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר", שנתן טעם על 

מה שצוה הכתוב למצורע ביום טהרתו להביא עץ 

ארז ואזוב כפי שמפרש המדרש: "על ידי שהגביה 

עצמו  שהשפיל  כיון  בצרעת,  לקה  כארז  עצמו 

כאזוב נתרפא על ידי אזוב".

 העוזיר התחיטה
לשי   העוזיר החוה

רחש לבי דבר טוב לבאר דברי חכמים וחידותם 

על פי כמה הקדמות יקרות מאירות עינים, ונפתח 

רבי  כ"ק מרן  נשגב ממשנתו הטהורה של  ברעיון 

יהושע מבעלזא זי"ע, על מה שפירש רש"י הטעם 

לטהרתו:  ציפורים  להביא  למצורע  הקב"ה  שצוה 

מעשה  שהוא  הרע  לשון  על  באין  שהנגעים  "לפי 

ציפורים  לטהרתו  הוזקקו  לפיכך  דברים,  פטפוטי 

ביאור,  וצריך  קול".  בצפצוף  תמיד  שמפטפטין 

מדוע אם כן צוה הקב"ה לשחוט רק ציפור אחת, 

בחיים  בעודה  שולחים  השניה  הציפור  את  ואילו 

על פני השדה.

הציפור  ואת  אותם  וטבל  האזוב,  ואת  התולעת 

החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים, והזה 

על המיטהר מן הצרעת שבע פעמים וטיהרו, ושלח 

את הציפור החיה על פני השדה".

לשון  על  באין  שהנגעים  "לפי  רש"י:  ופירש 

הרע שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו 

קול.  בצפצוף  תמיד  שמפטפטין  צפרים  לטהרתו 

ועץ ארז, לפי שהנגעים באין על גסות הרוח. ושני 

עצמו  ישפיל  ויתרפא,  תקנתו  מה  ואזוב,  תולעת 

מגאוותו כתולעת וכאזוב".

 תל ה ה לך דרת הטשם
של הבא  שץ ארפ יאפיב

שלמדנו  גדול  חידוש  על  להעיר  ראוי  והנה 

על  רש"י  שהביא  זה  טעם  כי  ז"ל,  חכמינו  מדברי 

מה שמביא המצורע ביום טהרתו עץ ארז ואזוב, 

כאזוב,  עצמו  ישפיל  כארז  תחילה  שנתגאה  לפי 

מקורו מדברי שלמה המלך החכם מכל אדם, כמו 

שדרשו במדרש מקרא שכתוב על חכמתו הגדולה 

של שלמה המלך )מלכים א ה-ט(:

הרבה  ותבונה  לשלמה,  חכמה  אלקים  "ויתן 

ותרב  הים,  שפת  על  אשר  כחול  לב,  ורוחב  מאד, 

חכמת  ומכל  קדם  בני  כל  מחכמת  שלמה  חכמת 

והימן  האזרחי  מאיתן  האדם  מכל  ויחכם  מצרים, 

וכלכל ודרדע בני מחול, ויהי שמו בכל הגוים סביב, 

וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף, 

וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב 

אשר יוצא בקיר".

אמרו על כך חכמינו ז"ל במדרש )במדב"ר יט-ג(:

אלפים  שלשת  משל...  אלפים  שלשת  "וידבר 

טעמים  וחמשה  אלף  ופסוק,  פסוק  כל  על  משל 

על כל משל ומשל, שיריו אין כתיב כאן אלא שירו, 

שירו של משל. וידבר על העצים, וכי אפשר לאדם 

לדבר על העצים, אלא אמר שלמה, מפני מה מצורע 

נטהר בגבוה שבגבוהים ובנמוך שבנמוכים בעץ ארז 

בשבת קודש הבאה עלינו לטובה אנו קוראים 

הצד  אשר  תזריע-מצורע,  הפרשיות  שתי  את 

צרעת  נגעי  על  מדברות  ששתיהן  שבהן  השוה 

הבאים על האדם, החל מפרשת תזריע )ויקרא יג-ב(: 

"אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת 

והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרן הכהן 

או אל אחד מבניו הכהנים".

על  באים  הנגעים  כי  לנו  מגלים  ז"ל  חכמינו 

כמו  הרע,  לשון  שדיבר  על  עונש  בתור  האדם 

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

מנודה  הוא  מכך  כתוצאה  עליו".  באים  נגעים 

ומגורש מכל המחנות שלא להימצא בין בני אדם, 

כמו שכתוב )שם יג-מה(: "כל ימי אשר הנגע בו יטמא, 

טמא הוא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו".

ד"ה  ב  )שם  יקר"  ה"כלי  דברי  הם  נעימים  מה 

והובא(, שמבאר בזה מה שצוה הכתוב על המצורע: 

"והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים", 

"הוי  מי"ב(:  פ"א  )אבות  במשנה  ששנינו  מה  פי  על 

שלום,  ורודף  שלום  אוהב  אהרן,  של  מתלמידיו 

אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". לכן מביאים את 

המצורע שדיבר לשון הרע אל אהרן הכהן או אחד 

הישרה  הדרך  אותו  שילמדו  כדי  הכהנים,  מבניו 

בעבודת ה' להיות אוהב שלום ורודף שלום.

אולם בעוד שבפרשת תזריע מפורטים כל דיני 

הנגעים הבאים על החוטא, הרי שבפרשת מצורע 

המצורע  שמביא  והקרבן  התיקון  על  למדים  אנו 

ביום טהרתו )שם יד-ב(:

"זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא 

ביום טהרתו  "זאת תהיה תורת המצורע  אל הכהן 

והובא אל הכהן ]כדי שיבחן אם הוא למד מהכהן 

לתקן דרכיו, להיות אוהב שלום ורודף שלום[, וצוה 

טהורות  חיות  צפרים  שתי  למיטהר  ולקח  הכהן 

ושחט  הכהן  וצוה  ואזוב,  תולעת  ושני  ארז  ועץ 

את הציפור האחת אל כלי חרש על מים חיים, את 

שני  ואת  הארז  עץ  ואת  אותה  יקח  החיה  הציפור 

“יודבר של השעום  ן הארפ אתר בלבנין ישד האפיבר

 תל ה ה לך ת ש א  בכוו  הנת י  תנ גלגלי
בארפ יבאפיב  תים תחטאי בגאיה יבשניה זסילה
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בזוהר  המבואר  פי  על  קדשו  בדברי  וביאר 

מקבל  שהחוטא  כמו  כי  מו:(,  תזריע  )פרשת  הקדוש 

צריך  היה  שלא  הרע  לשון  לדבר  שפגם  על  עונש 

שהיה  מה  על  עונש  מקבל  שהוא  שכן  כל  לדבר, 

העם  את  להוכיח  כגון  קודש,  דיבורי  לדבר  צריך 

וללמדם תורה ולא עשה כן, ובלשון קדשו:

בגין  מלה,  בגין  נש  בר  דהאי  דעונשא  "כמה 

דפגים לההוא רוחא ממללא, דהיא אתתקנת למללא 

אי  שכן  כל  בקדושה,  וכלא  לתתא  ולמללא  לעילא 

יכיל למללא להו  והוא  עמא אזלין בארחא עקימא, 

"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 

העם הולכים בדרך עקומה, והוא יכול לדבר אליהם 

ולהוכיח אותם ושתק ולא דיבר".

שמביא  המצורע  ענין  היטב  מבואר  זה  לפי 

שתי ציפורים, ושוחטים רק אחת ואילו את השניה 

כי הציפור  פני השדה,  שולחים בעודה בחייה על 

האחת ששוחטים באה לכפר על דיבורים בטלים 

אותה  שוחטים  לכן  אותם,  לדבר  צריך  היה  שלא 

להורות על מניעת הפטפוט בדברים בטלים.

בחיים  שמשאירים  השניה  הציפור  אולם 

על  לכפר  באה  השדה,  פני  על  אותה  ושולחים 

דברי  ישראל  לפני  לדבר  בכוחו  שהיה  כזה  אדם 

תוכחה ובמקום זה שתק, לכן משאירים אותה חיה 

ושולחים אותה על פני השדה, לרמז שיכתת רגליו 

ותוכחה  תורה  דברי  לדבר  וירבה  למקום,  ממקום 

ללמד את הבריות דרכי ה' ותורתו עכדה"ק.

 שץ ארפ יאפיב  וקין של
גאיה ישל שניה זסילה

על פי האמור יומתק להבין הטעם שהמצורע 

מביא: "עץ ארז ושני תולעת ואזוב", ופירש רש"י: 

"ועץ ארז, לפי שהנגעים באין על גסות הרוח, ושני 

עצמו  ישפיל  ויתרפא  תקנתו  מה  ואזוב,  תולעת 

מדוע  תמוה  ולכאורה  וכאזוב".  כתולעת  מגאותו 

אם כן הוא צריך להביא עץ ארז שרומז על גאוה, 

על  המורים  ואזוב  תולעת  שני  רק  להביא  לו  היה 

ענוה.

אך הביאור בזה כמו שהביא ב"ליקוטי הרי"ם" 

שהתגאה  מי  כמו  כי  זי"ע,  הרי"ם  החידושי  בשם 

צריך  הוא  הרי  עניו,  להיות  צריך  שהיה  במקום 

מי  להיפך,  גם  כך  כאזוב,  עצמו  שישפיל  כפרה 

צריך  שהיה  במקום  פסולה  בענוה  שהתנהג 

ב  הימים  )דברי  בבחינת  דקדושה  בגאוה  להתלבש 

כפרה  צריך  הוא  הרי  ה'",  בדרכי  לבו  "ויגבה  יז-ו(: 

שיגביה עצמו כארז.

למשל אם היה צריך להתלבש בגאוה דקדושה 

אך  וכדומה,  עניים  לצרכי  צדקה  במצות  לעסוק 

פסולה  ענוה  של  בלבוש  התלבש  זה  במקום 

ונבזה כמוני לעסוק בדבר  מי אנכי שפל  באומרו, 

בכבודו  מישהו  יפגע  אם  בזמן  ובו  כזה,  חשוב 

וחימה, הנה גם הוא צריך כפרה אך  יתמלא כעס 

כאזוב  עצמו  שהכניע  מאחר  הפוכה,  היא  תקנתו 

בענוה פסולה, יגביה עצמו כארז שיגבה לבו בדרכי 

ה' עכדה"ק.

ולפי האמור יש לומר כי ענין זה שייך לתיקון 

מכפרת  השחוטה  שהציפור  הציפורים,  שתי  של 

על דיבורים אסורים של לשון הרע וליצנות, ואילו 

הציפור החיה מכפרת על דיבורי קודש של תורה 

לאחרים  וללמדם  לדבר  צריך  שהיה  ותוכחה, 

הרע  לשון  של  הדיבור  כנגד  לכן  לשתוק,  במקום 

שבא מצד מדת הגאוה שמתגאה על חבירו צריך 

דברי  דיבר  שלא  מה  וכנגד  כאזוב,  עצמו  להנמיך 

ענוה פסולה, הוא מביא ארז  ותוכחה מצד  תורה 

להורות על "ויגבה לבו בדרכי ה'".

 הקברה  סבב ת  גלגל 
נזת תל חיטא ב יך הקרבן

ביסוד  להתבונן  במסענו  נמשיך  הבה  עתה 

מה  ידוע  דהנה  הקרבנות,  בענין  שמצינו  גדול 

הרבינו  עמו  והסכימו  א-י(  )ויקרא  הרמב"ן  שביאר 

בחיי, הרקאנטי ורוב הראשונים, כי תכלית הקרבת 

שעושים  מה  כי  האדם,  שיתבונן  היא  הקרבנות 

לקרבן היה ראוי לעשות לו לשפוך דמו ולשרוף גופו, 

ועל ידי זה מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה 

ונחשב כאילו הקריב את נפשו ממש לה'.

ליישב  צריך  עדיין  זה  טעם  לפי  גם  אמנם 

הפליאה העצומה בענין הקרבנות, כפי שמתבטא 

נחשב,  זר  כמו  הלא  "כי  קדשו:  בלשון  האלשיך 

הנפש  כי  יקצוף,  הבהמה  ועל  יחטא  אחד  שאיש 

יד ה' באדם  נא  החוטאת ראוי שהיא תמות, ותהי 

ימיר אותו בהמה  ולא  יחליפנו  ולא  לו,  אשר חטא 

באדם, כי אלה הצאן מה עשו".

ומצינו ביאור נפלא על כך ב"ערבי נחל" )פרשת 

ויקרא( בשם רבינו האריז"ל, כי אדם החוטא שמת 

ידי  על  לא  אם  לנשמתו,  תיקון  אין  תשובה  בלי 

הכל  מדבר,  או  חי  צומח  בדומם  קשים  גלגולים 

לפי ערך חומר החטא. והנה מחסדי ה' כי החוטא 

ומביא קרבן לה', מזמין לו הקב"ה בהמה שיש בה 

גלגול נפש אדם, שהוא מאותו שורש של האדם 

של  עצמו  העון  באותו  ממש  שחטא  המקריב, 

הבהמה  את  מקריב  שהחוטא  ידי  ועל  המקריב, 

ההיא  לנפש  גם  תיקון  יש  תשובה,  בצירוף  לה' 

מינו  את  מין  מצא  כי  הקרבן,  בתוך  שנתגלגלה 

ומתחברים יחד לעלות לשורשם.

על פי האמור מפרש ה"ערבי נחל" כמין חומר 

)ויקרא  הפסוק  על  ה.(  )חולין  בגמרא  שדרשו  מה 

הבהמה,  מן  לה'  קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  א-ב(: 

אמרו  מכאן  לבהמה,  שדומין  אדם  בני  להביא 

בהן  שיחזרו  כדי  ישראל  מפושעי  קרבנות  מקבלין 

לכנות  הכתוב  ראה  מה  ביאור  וצריך  בתשובה". 

שדומים  לומר  "בהמה"  בתואר  ישראל  פושעי 

לבהמה. אך לפי דברי האריז"ל יש לומר שהכתוב 

פושעי  שיתגלגלו  מסבב  שהקב"ה  ללמדנו,  רצה 

כדי  לקרבן,  החוטא  שמביא  בבהמה  ישראל 

"וחושב מחשבות  לתקנם בבחינת )שמואל ב יד-יד(: 

לבלתי ידח ממנו נידח".

הבהמה,  "מן  לשונם:  במתק  חז"ל  שרמזו  וזהו 

קרבן  המביא  כי  לבהמה",  שדומין  אדם  בני  להביא 

זוכה להביא אל הקדושה בני אדם הדומים לבהמה 

ונתגלגלו בה, "מכאן אמרו חכמים שמקבלין קרבנות 

פושעי  הם  עצמם  שהקרבנות  ישראל",  מפושעי 

בהן",  שיחזרו  "כדי  בבהמה,  שנתגלגלו  ישראל 

פירוש שיחזרו אל הקדושה, "בתשובה" של מקריב 

הקרבן ששב בתשובה על חטאיו עכדה"ק.

 סיד הקרבני :
ראדם יבה ה  יתוש ה'ר

ויש לרמז ענין זה בדברי הזוהר הקדוש )פרשת 

צו כו:(: "אמר רבי שמעון, הא אתמר דכתיב )תהלים 

 רי רב חכ   תל ה... יודבר תלת  אלזום  תל...
 ן הארפ אתר בלבנין ישד האפיב אתר ויעא בקורר

 תל ה ה לך דרת הטשם של ה עירש ת בוא שץ ארפ יאפיב,
לשי    ה תנ גאה כארפ ותזול שע י כאפיב

 ותיב הזלואה:  כל רבבי  טש ו ה ירה תהתוג תל ה,
הפכור הכ יב רק  ה תנ ן טשם של הארפ יהאפיב

  רן  הררו  בשלפא פורש: רהעוזיר התחיטהר
ל קן לתין הרש, רהעוזיר החוהר ל קן  ה תלא דובר  ירה
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לו-ז( אדם ובהמה תושיע ה', והכי סלקא רזא דאדם 

כן  ובגין  דבהמה,  מסטרא  ובהמה  דאדם  מסטרא 

כתיב אדם כי יקריב מכם... וכלא איהו בקרא אדם 

אדם  לקרבנא,  דאצטריך  רזא  איהו  ודא  ובהמה, 

ובהמה כדקאמר". פירוש, ענין הקרבנות הוא בסוד 

הפסוק: "אדם ובהמה תושיע ה'".

"אדם  הכתוב:  לפרש  נתכוון  רשב"י  כי  ונראה 

ובהמה תושיע ה'", כי אדם שחטא כל זמן שהוא 

מת  אם  אבל  בתשובה,  תקנה  לו  יש  בחיים  עדיין 

בלא תשובה ונתגלגל בבהמה, אין לו תקנה כי אם 

וזהו  לקרבן.  בהמה  אותה  הקב"ה  שיזמין  ידי  על 

אדם  נתחברו  אם  ובהמה",  "אדם  הכתוב:  פירוש 

ובהמה על ידי שנתגלגלה נפש אדם בתוך בהמה, 

ידי  על  אם  כי  תשועה  לו  אין  ה'",  "תושיע  אז  כי 

ענין  בעצם  וזהו  לקרבן,  בהמה  אותה  שיזמין  ה' 

הקרבנות: "כלא איהו בקרא אדם ובהמה", שנרמז 

בפסוק: "אדם ובהמה תושיע ה'".

הרמב"ן  דברי  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

היא  הקרבנות  הקרבת  תכלית  כי  שאת,  ביתר 

שיתבונן האדם, כי מה שעושים לקרבן היה ראוי 

לקרבן  שעושים  מה  שכל  מאחר  כי  לו,  לעשות 

בו, שחטאה  כדי לכפר על הנפש המגולגלת  הוא 

שצריך  ברור  הרי  המקריב,  שחטא  חטא  באותו 

היה  לקרבן  שעושים  מה  שכל  להתבונן  המקריב 

ראוי לעשות לו, שהרי גם הוא חטא באותו חטא 

שחטאה הנפש המגולגלת בקרבן.

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שכתב 

נפלא:  חידוש  וירא(  פרשת  )סוף  משה"  ה"ישמח 

"ידוע דכל מקריב קרבן, היה נשמתו פורח בהקרבן, 

והוא מקריב נפשו וחוזר ושב אליו מזוכך, ולכך היה 

סומך בכל כוחו, והיה מכוין להכניס נשמתו לתוכו". 

נמצינו למדים מדבריו הקדושים, כי כאשר סומך 

המקריב את ידיו על ראש הקרבן, הרי הוא מכניס 

את  מקריב  וכשהוא  הקרבן,  בתוך  נשמתו  את 

מטוהרת  נשמתו  אליו  חוזרת  המזבח,  על  הקרבן 

בלי פגם.

שהנפש  היות  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

המגולגלת בבהמה אין לה יכולת לעשות תשובה, 

קרבן  המביא  של  הנפש  כי  הקב"ה  מסבב  לכן 

ראש  על  ידיו  את  יסמוך  חטא,  באתו  שחטאה 

הבהמה ויכניס בה את נפשו, להתחבר עם הנפש 

הקרבן  על  מתוודה  הוא  וכאשר  בה,  המגולגלת 

לחבריה,  זכי  לנפשיה  דזכי  מיגו  שחטא,  מה  על 

המגולגלת  הנפש  את  וגם  עצמו  את  שמתקן 

באותו קרבן.

 תלו י  ה תיבה: 
ראל דה זיתשום דרכוךר

הנה כי כן זכינו ליישב הפליאה הגדולה בענין 

הקרבת הקרבן, אם האדם חטא בהמה מה חטאה, 

כי היות שהקב"ה מזמין לקרבן נפש אדם שחטאה 

ההיא  לנפש  ואין  הקרבן,  מביא  של  חטא  באותו 

נמצא  לה',  הקרבן  הקרבת  ידי  על  אם  כי  תיקון 

גדולה לנפש האדם  כי הקרבת הקרבן היא טובה 

שנתגלגלה בבהמה זו.

בענין  הגדולה  הפליאה  ליישב  זכינו  מעתה 

הקרבת הקרבן, אם האדם חטא בהמה מה חטאה, 

כי היות שהקב"ה מזמין לקרבן נפש אדם שחטאה 

ההיא  לנפש  ואין  הקרבן,  מביא  של  חטא  באותו 

נמצא  לה',  הקרבן  הקרבת  ידי  על  אם  כי  תיקון 

גדולה לנפש האדם  כי הקרבת הקרבן היא טובה 

שנתגלגלה בבהמה זו.

כי  נראה,  זה  נשגב  ברעיון  נתבונן  כאשר 

ששלימות  נשגב,  לקח  למדנו  הקרבנות  מעבודת 

גם  שיתקן  ידי  על  רק  היא  החטא  על  התשובה 

זהו  שהרי  בתשובה,  להחזירם  שחטאו  אחרים 

החוטא  נשמת  בזה  לתקן  הקרבן  הבאת  ענין 

בלתי  חלק  שזהו  משמע  זו,  בבהמה  שנתגלגלה 

נפרד מתשובתו של מקריב הקרבן.

יונה  רבינו  דברי  עם  להפליא  מתאים  זה  דבר 

ב"שערי תשובה" )שער א אות נ(, כי אחד מהתנאים 

בתשובה,  אחרים  גם  שיחזיר  הוא  תשובה  של 

מכל  והשיבו  "שובו  יח-ל(:  )יחזקאל  שכתוב  כמו 

שאמר  ממה  לכך  ראיה  עוד  והביא  פשעיכם". 

דוד המלך )תהלים נא-ג(: "חנני אלקים כחסדך כרוב 

אלמדה  מעוני...  כבסני  הרב  פשעי,  מחה  רחמיך 

פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו".

גלגילום בדי ם עי ח חו  דבר

שמגדיר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

על  "וידבר  המלך:  שלמה  של  חכמתו  הכתוב 

אשר  האזוב  ועד  בלבנון  אשר  הארז  מן  העצים 

יוצא בקיר", על פי המובא בכל הספרים הקדושים 

האריז"ל  לרבינו  הגלגולים"  ב"שער  הדבר  ומקור 

מתגלגל  שהחוטא  לפני  לפעמים  כי  כב(,  )הקדמה 

באדם, הוא מתגלגל בדומם, בצומח, או בבעל חי, 

עד שזוכה להתגלגל באדם שיכול לתקן מה שפגם 

בתשובה, והנה הדברים בלשון קדשו:

ממנו  נפרעים  האדם  פטירת  אחר  הנה  "כי 

בהרבה  בגיהנם  שיכניסוהו  קודם  חטאותיו  על 

גלגולים,  נקראים  וכולם  עונש,  של  מציאויות 

או  בצומח,  או  בדומם,  או  יתגלגל  כי  לומר,  רצוני 

ימלטו  לא  האדם  בני  רוב  וכמעט  במדבר,  או  בחי, 

אינו  כי  הוא,  והטעם  אלה.  בגלגולים  מלהתגלגל 

יכול לקבל ענשו, עד שיהיה מוגשם בגוף ונפש, ואז 

בהתגלגלו שם, סובל ומרגיש הצער ההוא, ועל ידי 

כן מתכפרים עוונותיו".

שכתב  זי"ע  וויטאל  חיים  רבינו  הנאמן  תלמידו 

את הדברים כפי שקיבל מרבו האריז"ל, מוסיף על כך 

עדות נאמנה שראה במו עיניו אצל רבו האריז"ל:

הולך  ז"ל  מורי  עם  הייתי  פעמים  כמה  "וכבר 

בשדה, והיה אומר לי, הנה איש אחד הנקרא בשם 

כך, והוא צדיק ותלמיד חכם, ולסיבת עון אחד פלוני 

או  זה,  אבן  תוך  מתגלגל  עתה  הוא  בחייו,  שעשה 

צומח זה, וכיוצא בו וכמו שיתבאר לקמן. ומעולם 

הנפטר  אחר  חוקרים  והיינו  ז"ל,  מורי  בו  הכיר  לא 

ההוא, ומצאנו דבריו כנים ואמיתיים".

חידוש  כך  על  מביא  לג(  )פרק  חרדים"  ב"ספר 

המקובלים,  שאמרו  "ודע  המקובלים:  בשם  גדול 

שאף על פי כשמתגלגל אדם בצורת אדם אינו יודע 

בצורת  כשמתגלגל  מקום  מכל  הראשון,  בגלגול 

ראשון,  בגלגולו  יודע  הוא  עוף,  או  חיה  בהמה 

משמים  ירד  איך  ומצטער  ומצר  אדם[,  ]כשהיה 

מצורת אדם לצורת בהמה". 

לאברהם"  ב"חסד  שהביא  מה  לציין  ויש 

)מעין  זצ"ל  אזולאי  אברהם  רבי  האלקי  להמקובל 

ה נהר כד(: "והמאכיל נבלות לישראל מתגלגל בעלי 

וסוף  גדול,  צער  והוא  ומגלגלו  באה  והרוח  האילן, 

 שרבו נחל בתם הארופרל:  כלו  הקרבני  ל קן גם נזת
תחטאה באי י חטא ינ גלגלה ב יך הבה ה

 ר כאן א רי  קבלון קרבני   זיתשו ותראלר,
הכיינה לנזתי  זיתשו ותראל ת  גלגלום ב יך הקרבן

 הקברה  סבב תנת ה תחטאה בלתין הרש   גלגל בשץ ארפ,
ינת ה תחטאה בשניה זסילה   גלגל באפיב

 ה עירש ת בוא שץ ארפ יאפיב לל יד  ד  השניה,
  קן א  הנת י  תנ גלגלי ב יך שץ הארפ יהאפיב



 זרת   פרוש    עירש  תשרפ | ד

ענשו הוא כשנופל העלה ההוא לארץ, כי אז נחשב 

לו למיתה ממש בעת שנכרת מן העולם".

באומרו  המלך  שלמה  שרמז  זהו  כי  ונראה 

כל העשוקים  את  ואראה  אני  "ושבתי  ד-א(:  )קהלת 

אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשוקים 

שנעשקו  הנשמות  על  הכוונה  מנחם".  להם  ואין 

הרע  היצר  ברשת  שנפלו  ידי  על  מהקדושה 

שצערן  וחי  צומח  בדומם  ונתגלגלו  וכוחותיו, 

שיזכו  כנחל  דמעות  מורידות  והן  מאד,  עד  גדול 

הצומח  הדומם  של  הגלגול  מכבלי  להשתחרר 

והחי, ובכייתן היא דמעת העשוקים אשר אין להם 

מנחם, כי אינם יכולים לתקן את עצמם בתשובה 

עד שיבוא איש ישראל ויברך עליהם או ישתמש 

בהם לדבר מצוה.

המלך:  שלמה  שאמר  מה  כי  להוסיף  ויש 

"ושבתי אני ואראה את כל העשוקים", הכוונה בזה 

כי  התורה(,  על  )בהקדמתו  הרמב"ן  שכתב  מה  פי  על 

וגנזי  הצומח  כוחות  בכל  בקי  היה  המלך  שלמה 

הנסתרות שבהם: "ושלמה המלך שנתן לו אלקים 

וממנה  לו,  היה  התורה  מן  הכל  והמדע,  החכמה 

למד עד סוף כל התולדות, ואפילו כוחות העשבים 

וסגולתם, עד שכתב בה אפילו ספר רפואות, וכענין 

בלבנון  אשר  הארז  מן  העצים  על  וידבר  שכתוב 

ועד האזוב אשר יוצא בקיר". נמצא כי מה שאמר: 

כי  היינו  העשוקים",  כל  את  ואראה  אני  "ושבתי 

מתוך חכמתו העמוקה בגנזי הכוחות של העצים, 

של  העשוקים  דמעת  את  שכלו  בעין  רואה  היה 

הנשמות המגולגלות בתוך העצים.

 שץ ארפ יאפיב 
תות בהם גלגילו נת י 

על  שכתוב  מה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

אשר  הארז  מן  העצים  על  "וידבר  המלך:  שלמה 

הכוונה  בקיר".  יוצא  אשר  האזוב  ועד  בלבנון 

שחטאו  הנשמות  כל  את  הכיר  חכמתו  שבגודל 

ונתגלגלו בכל העצים, ועל כך דיבר שלמה המלך 

בגלגול  פגמו  במה  הללו,  הנשמות  הן  מי  וגילה 

כדי לתקן מה שפגמו  ומה הם התיקונים  הקודם, 

בגלגול הראשון.

הכתוב  בחר  מדוע  ז"ל,  חכמינו  נתקשו  והנה 

לפרט מכל העצים: "וידבר על העצים מן הארז אשר 

פירשו:  לכן  בקיר".  יוצא  אשר  האזוב  ועד  בלבנון 

בגבוה  נטהר  מצורע  מה  מפני  שלמה,  אמר  "אלא 

שבגבוהים ובנמוך שבנמוכים בעץ ארז ובאזוב, על 

ידי שהגביה עצמו כארז לקה בצרעת, כיון שהשפיל 

עצמו כאזוב נתרפא על ידי אזוב".

בכך  לנו  גילה  המלך  שלמה  כי  בזה  הביאור 

ענין נפלא, כי הקב"ה שצוה למצורע ביום טהרתו 

וחסדיו  ברוב רחמיו  ואזוב, מסבב  לקחת עץ ארז 

בהם  שמגולגלות  ואזוב,  ארז  עץ  לידו  שיבוא 

שחטאה  נשמה  מגולגלת  ארז  בעץ  נשמות,  שתי 

נשמה  מגולגלת  ובאזוב  כארז,  הגאוה  בקליפת 

שנפלה בענוה פסולה כאזוב.

אשר  הארז  "מן  שכתוב:  זהו  כי  לומר  ויש 

על  לט:(  )יומא  בגמרא  שדרשו  דרך  על  בלבנון", 

שמלבין  לבנון,  שמו  נקרא  "למה  המקדש:  בית 

שדיבר  כאן  נדרש  וכן  ישראל".  של  עוונותיהן 

שלמה המלך על העצים: "מן הארז אשר בלבנון", 

ארז שהוא מלבין את הנשמה שנתגלגלה בו משום 

שנכשלה להתגאות על בני אדם כארז.  

פירות,  מצמיחים  שאינם  והאזוב  הארז  והנה 

בהם  המגולגלות  הנשמות  את  לתקן  אפשר  אי 

הקב"ה  מסבב  לכן  פירותיהם,  על  שיברכו  ידי  על 

שיבואו לידי המצורע ביום טהרתו, שגם הוא צריך 

כפרה על שנתגאה על אחרים לדבר עליהם לשון 

הרע, וכן צריך כפרה על שהשתמש בענוה פסולה 

שלא לעסוק בתורה והמצוות, ועל ידי שהוא מביא 

עץ ארז ואזוב כדי ללמוד מהם את הלקח הנשגב, 

אם  וכן  כאזוב,  עצמו  ישפיל  כארז  נתגאה  שאם 

כארז  בגדלות  יתנהג  כאזוב,  פסולה  בענוה  נהג 

בבחינת: "ויגבה לבו בדרכי ה'", הרי הוא מתקן גם 

את הנשמות שנתגלגלו בארז ובאזוב.

 רת ו עוזירום חוי  טהירי ר
 ת ו נת י  תנ גלגלי בהן

על פי האמור יפתח לנו פתח להבין, מה שצוה 

הקב"ה למצורע ביום טהרתו להביא שתי ציפורים, 

שנשארת  אחת  וציפור  ששוחטים  אחת  ציפור 

יחד עם  וצריך להטביל את הציפור החיה  בחיים, 

עץ הארז והאזוב בדם של הציפור השחוטה, ואחר 

החיים  המים  על  הדם  מן  המצורע  על  להזות  כך 

שגם  מסבב,  הקב"ה  כי  בזה  הענין  ימים.  שבעה 

נשמה  נשמות,  שתי  תתגלגלנה  הציפורים  בשתי 

ולדבר  לפטפט  הגאוה  בקליפת  שחטאה  אחת 

פסולה  בענוה  שחטאה  אחת  ונשמה  הרע,  לשון 

לשתוק במקום שראוי לדבר דברי תורה.

הציפור  את  שישחטו  הקב"ה  מסבב  והנה 

כי  הרע,  לשון  שדיברה  נשמה  בה  שנתגלגלה 

את  להשתיק  כדי  בשחיטה  הוא  שלה  התיקון 

הפטפוט של הקול, ואילו את הציפור השניה שיש 

בה נשמה שחטאה בענוה פסולה ושתקה במקום 

השדה  פני  על  לשלוח  הקב"ה  צוה  לדבר,  שצריך 

שצריך  ממנה  שנלמד  כדי  לפטפט,  שתמשיך 

יש  זה  לימוד  ידי  ועל  תורה,  דברי  ולדבר  לפטפט 

לנשמה שנתגלגלה בה תיקון גדול.

בזה מה שצוה  נעים להבין  ומה  הנה מה טוב 

עץ  ואת  אותה  יקח  החיה  הציפור  "את  הכתוב: 

אותם  וטבל  האזוב,  ואת  התולעת  שני  ואת  הארז 

ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים 

החיים, והזה על המיטהר מן הצרעת שבע פעמים 

וטיהרו, ושלח את הציפור החיה על פני השדה".

הביאור בזה כי עץ הארז שנתגלגלה בו נשמה 

השחוטה  הציפור  בבחינת  הוא  בגאוה,  שחטאה 

לשון  לדבר  בגאוה  שחטאה  נשמה  יש  בה  שגם 

הרע על אחרים, וכן האזוב שנתגלגלה בה נשמה 

שחטאה בענוה פסולה, היא בבחינת הציפור החיה 

שגם בה יש נשמה שחטאה בענוה פסולה לשתוק 

במקום לדבר, לכן טובלים הכל בדם השחוטה על 

מים חיים, כדי לטהר את הנשמות כולן במים חיים, 

מהתורה  שילמדו  למים,  שנמשלה  התורה  שהיא 

את הדרך הישרה מתי לדבר ומתי לשתוק.

של  חכמתו  הכתוב  שמתאר  זהו  כן  כי  הנה 

אשר  הארז  מן  העצים  על  "וידבר  המלך:  שלמה 

בלבנון", ששמע את הנשמה המגולגלת בעץ הארז 

"ועד האזוב  הבוכה על שחטאה בקליפת הגאוה, 

אשר יוצא בקיר", ששמע את הנשמה המגולגלת 

באזוב הבוכה על שחטאה בענוה פסולה.

הקב"ה  שצוה  לפרשתנו  הגיע  כאשר  לכן 

למצורע ביום טהרתו לקחת עץ ארז ואזוב, דרש 

מתוך חכמתו הגדולה בשיחת דקלים: "מפני מה 

מצורע נטהר בגבוה שבגבוהים ובנמוך שבנמוכים, 

בעצי ארז ואזוב ושני תולעת, על ידי שאדם מגביה 

משפיל  שהוא  וכיון  בצרעת,  לוקה  כארז  עצמו 

מתקן  הוא  זה  ידי  על  כי  מתרפא".  כאזוב  עצמו 

שפגמו  הנשמות  את  גם  אלא  עצמו,  את  רק  לא 

ואזוב,  ונתגלגלו בעץ ארז  ובענוה פסולה  בגאוה 

בתשובה  שב  טהרתו  ביום  שהמצורע  ידי  ועל 

שלמה על כל מה שפגם, זוכות גם הנשמות הללו 

לתיקון השלם.
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