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 למשמעות הצרעת  
 " אמת   שפת" בעל ה  מגור   תפיסת הרבי ב

  יעל שלוסברג 

באים" נגעים  דברים  שבעה  "על  הידוע   1המשפט 
הבסי היחס  על  חכמצביע  של  למסי  ן וגומים 

 מסמלת פגםהצרעת    . הצרעות המתוארות בפרשה
או לפרשנוה  ,רוחני  מוסרי  התייחסה  ות  דורותיה 

בעיון    2. וראתה בה קריאת כיוון רוחנית  לצרעתכך  
יחסו ש בעל   ,הרבי מגור  לזה ברצוני להצביע על 

אמת"ה ב  3", שפת  זה.  הרבי   רבות  תורותלנושא 
העוסק  מגור   המשמעויות  של  רוחניות  בבירור 
וגורמיההצר אחר  4,עת  תר  התביעה    יכשהוא 
כמו   ,הבאה  תורהב  .האדםפני  מציבה ב  ההופעת ש

   המדרש:דברי הוא נשען על , גם ברבות אחרות

צרעת.   הנגע  ספחת    רש ובמדבענין  שאת 
ה על  דורש  ע בהרת  מלכיות  ם, שיין  ד' 

ְוָהָיה   ֵרדּפָ י    םּׁשָ מ  ּו  ...ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן"  :תיבדכ
ב:י)  "םיׁש  ָרא  ָעהּבָ ְר ְלַא ג .  (בר'    ן כ ם  ודרשו 

 5.על הד' מלכיות

ני מדרשים: בראשון  בדבריו הוא מפנה אותנו לש
ארבעש בין  קשר  מופיע  תנחומא,  מדרש    ת בהם, 

ש ובשני, מדר  6.המלכויות  סוגי הצרעת לבין ארבע
רבה ארבעבראשית  בין  קשר  מופיע  הרות  הנ  ת, 

 
המדרשה  * שלוסברג,  ברלנשים  יעל  אוניברסיטת   ,-

 .אילן 
ערכין י בבל   1   אמר   נחמני   בר  שמואל  ר"א "  ע"א:   טז  , 

 לשון   על  :באין   יםנגע  בריםד  שבעה  על  יוחנן  בי ר
  גילוי   ועל  שוא  שבועת  ועל  דמים  שפיכות  ועל  הרע

 ."העין   צרות  ועל  הגזל  ועל  הרוח  גסות  ועל  עריות
 , מז: יגרמב"ן    ; לד: יד  ,ד: יד  ,מו: : יג"י רש   מהלדוג  ורא    2

 .ועוד  ב: ספורנו יג  ; נג: יד  ,לד: יד
לי   3 אריה  יהודה  אב  י הרב  תב  'אלתר,  ה'    -ר"ז  אייר 

 (. 1847-1905)  הבשבט תרס"
ד"ה  )  תרמ"א  ; (ד"ה אדם)  תזריע, תרל"ה  הלדוגמ  וראת4

פסוק על  פרשת  ) תרמ"ד    (; במדרש  ובמדרש  ד"ה 
תרנ"א    (; ד"ה במדרש נכונו ללצים)תרמ"ה    (; מצורע

 ועוד.  (ד"ה במדרש)
 . (עתין נגע הצרד"ה בענ)שפת אמת, תזריע, תרנ"ח    5
ְהֶיה  י ּכ  ָאָדם  ' ": יאתזריע פרק    ,תנחומא   6  ֹורׂשָ ּבְ   רֹוְבע  י 

תּפ  ס    ֹוא  ֵאתׂשְ  ֶהֶרת  ֹוא  ח  יג:ב)  וגו'  'ב  הכתוב    -  (וי' 
תּפ  ס  '...  זו בבל   'ֵאתׂשְ '  : יותומדבר במלכ  זו מלכות    'ח 

ֶהֶרת'...  מדי  ְלֶנג ע    ֹורְּבׂשָ   רֹוָהָיה ְבעוְ '  ...זו מלכות יון   'ב 
ת  . "םת אדו זו מלכו   'ָצָרע 

המלכויות לבין ארבע  עדן  מגן  כן,    7. היוצאים  אם 
כאןעיות  ביר  שלוש נהרות,    הארבע:  מופיעות 
מלכויות  הארבע וארבע  יש נגעים  האם  קשר    . 

מתייחס )להלן שפ"א(    "שפת אמת"הבעל  ?  יהםבינ
 בהמשך דבריו: לכך 

בג הושם  האדם  )לפני(  למעלה    דן ען  והנה 
הפירוד   רא מהתחלת   ּהְלָעְבדָ "  , שים לד' 

ב)  "ּהְמרָ ׁשָ לְ ּו במו  אמר   ;(:טובר'    צוות ז"ל 
כי  עשהתא  ל  ותצוומ  שהע   " עבודה". 

השורש יוצא  ';ג'נ'ע  לפתוח  מעדן    נהר 
כו'.   יתפשט   –"  ירהמש"ולהשקות    שלא 

ביותר במקום הנפרד לד' ראשים. כי משם 
המשכה   מלכיותיש  והם  לד'  מראות  .  ד' 

 .  נגעים

כי נראה  ו  ,ותברי כי הוא קושר בין שלוש הרביעי
לשלושהמשלדבריו,   הפירודתן  ותף  רו  וק מ.  הוא 

מסמלת  וא  ה   וד רהפישל   קבוצה  וכל  עדן,  בגן 
ת  הרו הנ  תארבע  המציאות:פירוד בתחום אחר של  

בטבע הפירוד  את  בקוסמוסמסמלים   ,"   ם ּׁשָ מ  ּו: 
ְלַאְר   ֵרדּפָ י   )בריםׁש  ָרא  ָעהּבָ ְוָהָיה  ארבע י(:ב  '"   .

המאבק   את  מסמלות  בין  והפירוד  המלכויות 
וארבע הפירוד   תהאומות,  את  מסמלים  הנגעים 

אנשים ה  ְורָ "  : בין  עּנָ ה    ֶאת  ֵהןּכֹ ָאה  סְ   ג    ֶאת   ירּג  ְוה 
עּנֶ ה   תׁש    ג  ים  ְבע  )ויָימ  בכלל על  נ(.  :יג  '"  האנושות 

יחידועל   מעגלי   להתמודד  מוטל  בפרט   כל  עם 
  .הפירוד בתחומים השונים הנזכרים כאן

היא   השפ"א  בדברי  עדן  גן  לסיפור  החזרה 
למצ של יאות  חזרה  למציאות  הפירוד,  שקודם 
הברשנאמו  כמ  האחדות, בסיפור  "ר  ְוָנָהר  יאה: 
ֵמֵעֶדן  )אחד!( רק  מתרחש  הפירוד  ו  , (ב:יבר  )  "ֹיֵצא 

שני ְלַאְר   ֵרדּפָ י    םּׁשָ מ  ּו "   :בשלב  "  יםׁש  ָרא  ָעהּבָ ְוָהָיה 
  . אל האחדות הראשוניתמאז העולם חותר  (.  שם)

נדרש  -בגן ה  האדםעדן  פנימית  לידי  לעבודה  באה 
המופיעבי המילים  בצמד  עד  טוי  גן  :  ןבסיפור 
של  כדבריו    ,"עבודה"  .(שם:טו)  "ּהְמרָ ׁשָ לְ ּו  ּהָעְבדָ לְ "

  . התרחבות  השורש","פתיחת  היא    ,השפ"א
וצמצום    פירושה  ,לעומתה  ,"שמירה" התכנסות 

 
  ם ּׁשָ מ  ּו  ן ּגָ ת־ה  אֶ   תֹוקׁשְ ֵעֶדן ְלה  ֵצא מֵ ְוָנָהר יֹ ' ": ד,  טז  "ר,ב 7

אין כתיב כאן   (בר' ב:י )  'יםׁש  ָרא  ָעהּבָ ְוָהָיה ְלַאְר   ֵרדּפָ י  
 . "שיםיות כנגד ד' רא ואלו ד' גל  ,אלא לד' ראשים
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רצויהלמנוע    םשמטרת לא  של    התפשטות 
 .הפירוד

השורש"המושג   עבודה    " פתיחת  מבטא 
האדם של  לשמטרת  ,רוחנית  להגיע  הכרה ה 

המאחדתב המ  מחייההו  נקודה  , כולה  ציאותאת 
נדרשת   השמירה  שהפירוואילו  לוודא    –  ד כדי 

רובהמובנה   המציאבתוך  כפי  די  השונים  ות 
מדי"  –שראינו   יותר  יתפשט  את   ,"לא  וישתק 

 . אפשרות המגע עם האחדות

בתוך  מ  לאחדותהמתמדת  החתירה   ובנית 
ויהי   ערב  ב"ויהי  שהתחילה  יום  הבריאה  בקר 

היא"אחד גם  .  ביטוי  לידי  ,  אחדהבנהר    באה 
מגעומהווה   לנקודת  חתירה  אחדות    למעשה  עם 

 .ל-הא

דבריומר  ואומוסיף    א"השפ בשם    , בסוף 
 ."צרעת היפוך עצרת"" ו נגע היפוך ענגכי "  ,הזוהר

אותיות בעלמא  זה   היפוך  מילים  משחק   ,איננו 
מהותיהוא    אלא היפוך  תמרור   שמש המ  מבטא 

כשאדם עוקר מחייו את העיסוק הרוחני,  .  אזהרה
הע הרוחניואת  ההוא    ,נג  לנגע  לו  חשוף  מאותת 

רוחני.   כשל  בכן,  ועל  לוקה  הוא כשאדם  צרעת 
שעניינה    נדרש מה'עצרת'  התרחק  היכן  לחשוב 
הצרעת ואחדות.    כינוס זה  כלי  היא    במובן 

  לרפואתו של האדם.

נוסף  א"השפ פירוד  על    "תורה"ב  מצביע 
הפסמתייחס  א  הובה  ש  8אחרת  על    : וקלמדרש 

צ  ָוקֶ   רֹוָאח" יּתָ ְר ֶדם  י    תָּתׁשֶ ו    נ  ּפֶ ָעל  תה'  )  " ָכהּכ 
 9: (הקלט:

צר והגוף  הנשמה  וזהו ובאמת  לזו.  זו    ות 
ְר   רֹוָאח"שכתוב   צ  י ּתָ ָוֶקֶדם  כמו  "נ  לי ",  אוי 

 'ותשת עלי כפך'. אך  "מיוצרי ואוי לי מיצרי
 הקב"ה מסייע אל הבאים לטהר. ש –

לדבר  "רֹוָאח" ומבטא  הגוף,  את   מבטא  "ֶקֶדם"יו 
הנשמה ְר "ועל  הפואת    10.את  יּתָ צ  מפרש    "נ  הוא 

והגוף   הנשמה  ואויב.  צר  לז"מלשון  זו    , ו"צרות 
ביניה לכך    ם והחיבור  הודות  רק  מתאפשר 

" אותו:  יצר  י    ת ָּתׁשֶ ו  שהקב"ה  ּפֶ ָעל  פרשנוָכהּכ  ת  ". 
ב בבראשית  הפסוק  את  מהדהדת  ה:זו  גם  כולז  ל 

" מרכיבים:  שלושה  ֶאת -א    ה'  יֶצרּי  ו  הוא  ים    ֹלה 
ו    ןָפר מ  ָדם עָ ָהָא ּפ  ָהֲאָדָמה  תׁשְ נ    יוּפָ א  ּבְ   ח ּי  :  "יםּי  ח    מ 
ן" מ  תׁשְ נ  ",  "ָהֲאָדָמה  ָעָפר  הקב"ה   "יםּי  ח    מ    ופעולת 
ּפ  ו  "  – למעשה"יוּפָ א  ּבְ   חּי  את    מעמיקהשפ"א    , . 
הפירוד  בתבוננות  הה   צריך ם  האדמם  יעשמעגלי 

 "ָאָדם"את  כשהוא קובע שההוויה הנקר  ,להתמודד
עלולים ם הבמהות  נפרדיםמקפלת בתוכה הפכים  

ולעיתים בלתי ניתן לאיחוי. יחד    ר קרע עמוקצולי
כבר זאת,  ה  עם  פוטנציאל בעת  ניטע  בריאה 

 החיבור, באמצעות פעולתו המחברת של הבורא. 

תרנ"  "תורה"ב מציע שפ"ה  ה משנת  א 
 הפסוק מתהלים:  יאתשונה לקראפשרות 

ְר   ָוֶקֶדם  רֹוָאח"   רשבמד י ּתָ צ  ֵאין "דאיתא    :"נ 
ב:ב)  "ּוֵהינֹל-אּכֵ   רּוצ צייר    –  (שמ"א  אין 

 
 . (ד"ה במדרש)תרנ"ז     8
 . ויקרא רבה, יד, א   9
 . "העל כך במפורש בדבריו בשנת תרנ  ורא 10

צורה בתוך צורה הוא    11.כאלקינו שצר  וכן 
ה הנפש.  בנפש  מלבוש  הגוף  כי  עצמו  אדם 

כ אדם  נר"נ  וכל  ציור  נשמה(  פי  רוח  )נפש 
של ציור  מיוחד  כך  שיכול    שבו  הגוף  זה 

ש הנפש  צורת  וכמלקבל  ז"ל    כתבושו  בו 
ש לעשות  עשיומפליא  גשמיות    המקשר 

 ברוחניות.

הקב"ה  הפעם    –  "ינ  ּתָ ְר צ  " ויצירה.  צורה  מלשון 
המ הייחודי  הגוף  את  נשמה  לכל  וצר  תאים  יוצר 

למלאכת   ,לה מתאימה  פלטפורמה  בכך  ומניח 
חיבור בין גוף לנפש, מלאכה שכאמור מוטלת על  ה

 דם. הא

להבין ניתן  כה  עד  האמור    א "השפש  ,לאור 
ומ הולכים  מעגלים  פירוד משרטט  של    תרחבים 

מו צריך כל אדם  יעשתגר את הא המהווים למעשה
להתמודד במטרה לצמצם את הפער ואת העוינות  

פש, בין אדם לאדם, בין אומה לחברתה  בין גוף לנ
תכן  יבתוכו הוא חי. יש האדם לבין הטבע    ואף בין

כ לומר  לשיטתואף  כולם    ,י  הפירודים  כל  שורש 
ומשמעו  נעוץ עדן,  בגן  האדם  היבחטא  א תו 

מנקוד הרוחנית  שהיא השורת  ההתרחקות   ש 
העולם. של  החיות  כך,    ,התיקון  נקודת  טמון  אם 

לנקודה  בה מחודשת  בחירה    , קרי  .זותקרבות 
האדם   של    מהות   בשאלות  לעסוק מחודשת 

 רוחניות.

תפיסתו   הרבי  לפי  הנגעיםמגור,  של    פרשת 
המחייבת אותו מייצרת נקודת עצירה בחיי האדם  

אדם הפירוד. בין אם  גורם  שהוא  להתבונן בחטא  
,  אושו   שבועתב  ,דמים  שפיכותבע,  שון הרחטא בל

בעריות  גילויב ברוחה  גסות,  ,  עין  רות צב  או   גזל, 
שורשו של החטא, לחשוף   ילתור אחר  אונדרש ה

ומשם    שהובילה אותו לחטוא,  את נקודת הפירוד
 חיל את מסע התיקון. להת

הנגעים  פ לעצורמכרירשת  האדם  את    ; חה 
הכלבו אל  הרווא  האינסטנציה  שהוא   חנית, הן 

מנת לשהות בבידוד  -ד עצמו מן המחנה על להפרי
המאפשר  ובריחוק   שקטה,  חשיבה  לו  חברתי 

של   בעמדה  המחנה  תוככי  אל  לשוב  ולבסוף 
יּוׁשְ '":  ה וענו ת ֹות  נ  ע  מה תקנתו    –  ( וי' יד:ד' ) ְוֵאֹזב  ל 
 12.יתרפא? ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב"ו

 
 הנשיא  מופץ בסיוע קרן עיהדף השבו

 יע גם באתר המידע שלומופ, ולמדערה לתו
 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר

/parasha2http://www1.biu.ac.il 
  c.ilu.adafshv@mail.biל של הדף:"כתובת דוא

ף מדי שבוע  את הד ולקבלזו  בת ות לכתוניתן לפנ
 בדוא"ל.  

 בר אילן סיטתאוניבר -הדף השבועי   
 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 צבי שמעון  עורך: ד"ר  

 רחל הכהן שיף : ורכת לשון ע 
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