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ֵעינֵ י ַהּכ ֵֹהנ
שעת תחולת הטומאה
במאמר זה ננ?ה לפענח הלכה מ?תורית הקובעת ,כי טומאת נגעימ איננה מקבלת
תוקפ של טומאה אלא משעה שראה אותמ הכוהנ ואישר שאכנ המ נגעימ.
כדי לחדד את המּוזרּות שבדבר נשווה זאת למחלות התוקפות את גופ האדמ,
ונאמר שכל עוד לא הכריז הרופא שהמטופל חולה  -אינ הוא חולה באמת .כיצד
הכרזה זו תתקבל?
ומניינ לנו שטומאת נגעימ תלויה בראיית הכוהנ?

.ÃČĚĀ Ĕø ĕü ĕēÿ Ĥĥ
ĉ Ā čă Ā āđ ăč Ħ āđČĤĀ Đý ę āđĕčø đă Ã

)ויקרא יג ,יד(

 - Ã āđ ăč Ħ āđČĤĀ ĐÃלעיני הכוהנ; פירושו של דבר הוא ,שאינ הנגע מטמא למפרע מיומ
ý
שהופיע בגופ האדמ או בביתו ,אלא משעת ראיית הכוהנ והכרזתו כנגע טמא
)יבואר בהמשכ( .על פי הי?וד הזה ,ניתנ לשלוט בטומאה ולדחות את תחולתה על
האדמ או על ביתו ,על ידי דחיית ביקורו של הכוהנ.
הנה שלוש דוגמאות:

Ęėă Ā ČĚĀ Ĕø ĕü ČāĘđø ĞĎÿ Ĝăþ Đÿ ĦČþ Ħ āđČĤø Ęü ěĐý ėăā Đÿ ČāčĕĀ ęĤþ Ĕþ čă ø Ħĕü čă ÿ Đÿ ĦČþ đă ăĜĠü đă ěĐý ėăā Đÿ ĐđĀă Ģü đÃø .1
)ויקרא יד ,לו(
.ÃĦĕü čă Ā Đÿ ĦČþ Ħ āđČĤø Ęü ěĐý ėăā Đÿ ČāčĕĀ ěėă ý Ĥēÿ Čÿ đø ,Ħĕü čă Ā čă ÿ Ĥĥþ Ĉ Čú
כאנ התורה בעצמה מציעה דרכ להציל את כלי הבית מטומאה ,וחלק מהמ כגונ
כלי חר?  -גמ משבירה ,על ידי דחיית ביקורו של הכוהנ עד לפינוי הבית.

.ÃČĚĀ Ĕø ĕü ĕēÿ Ĥĥ
ĉ Ā čă Ā āđ ăč Ħ āđČĤĀ Đý ę āđĕčø đă Ã .2
חז”ל מדייקימ מנ המילימ בפ?וק ומרחיבימ את השימוש בהלכה זו:

)ויקרא יג ,יד(
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đč ďĘđĜĥ ěĦē ,đĤĚČ ěČėĚ .đč ĐČđĤ ĐĦČ ĕČĥ ęđĕ ĥĕđ đč ĐČđĤ ĐĦČĥ ęđĕ ĥĕÃ
đĘ ęĕĜĦđĜ - ĘĎĤč ěėđ .đĦđĝėĘđ đĦĕčĘđ đĘ ,ĐĦĥĚĐ ĕĚĕ ĦĞčĥ đĘ ęĕĜĦđĜ ,ĞĎĜ
)מועד קטנ ז(:
.ÃĘĎĤĐ ĕĚĕ ĦĞčĥ
כלומר ,אמ חתנ מגלה בגופו נגע ,אינ הוא חייב לגשת מיד אל הכוהנ ,אלא הוא
רשאי להמתינ עד שיעברו שבעת ימי המשתה .אולמ ,לא רק חתנ ,אלא כל אדמ
המגלה בגופו נגע בתוכ שבעת ימי החג ,ממתינימ לו עד עבור החג.

.ÃđĞĎĜ ĦđČĤĘ ĦđĜđĘē đč ěĕēĦđĠ ěĕČ ,ĘĠČ ĦĕčÃ .3

)משנה נגעימ ב ,ג(

על פי ההלכה הזאת ,מרתפ שכל קירותיו מנוגעות ,יהיה טהור לעולמ ,הואיל והוא
חשוכ בטבעו.
הקושי הוא גדול .האמ על ידי ככ שאנו מתעלמימ מנ הנגע ,הוא אינו קיימ? האמ
על ידי שנכבה את האורות ולא נראה את כתמי השמנ שעל רצפת הבית ,נוכל
להכריז שאינ כל כתמ בבית?
מכל הדוגמאות שהובאו לעיל משתמע ,שטומאת הנגעימ תלויה באופנ מוחלט
בראיית הכוהנ .גמ עצמ הטומאה ,וגמ שעת תחולת הטומאה.
בהשוואה לטומאות אחרות ,כל טומאה אחרת מלבד טומאת נגעימ חלה מרגע
שגורמ הטומאה מופיע בשטח ,וזאת בלי כל קשר לבדיקת המומחה .בשאר
הטומאות זה נשמע הגיוני .מאותו רגע שהשרצ מת ,הוא יטמא את כל Cביבתו.
בטומאת נגעימ זה נשמע תמוה ,לפיככ עלינו להעמיק ביCוד טומאת הנגעימ.

טומאה יח"ית
עצמ העובדה שמי שאמור לטפל במנוגע הוא כוהנ ולא רופא ,מלמדת שהבעיה
היא רוחנית ולא חומרית.
תפקיד הרופא הוא לטפל בחולי גופני או נפשי ,ותפקיד הכוהנ הוא לטפל בפגמ
רוחני או מוCרי.
הנגע הוא Cימנ חיצוני לעוונ פנימי.
זו הCיבה לאזהרת התורה:

.Ã...ęĕĜü Đāú ăėĐÿ ęėþ Ħø Čþ đă Ĥ āđĕ Ĥĥþ Ĉ Čú Ęāėėă ø ,Ħ āđĉĥĞú Ęÿ đø ďāČĚø ĤāĚĥø Ĉ Ęü ĦĞÿ Ĥÿ ăĢĀ Đÿ ĞĎÿ Ĝþ čă ø ĤĚþ ĥĀ Ĉă ĐÃü
)דברימ כד ,ח(
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מדוע נוקטת התורה אזהרה חמורה בכל הנוגע לנגע הצרעת ,ואו5רת לה5יר אותו
או לכרות אותו?
התשובה היא ,כי ה5רת הנגע תפגע ב5ימנ החיצוני אכ לא תטפל בשורש הבעיה
הרוחנית־מו5רית־פנימית.
למה הדבר דומה? ללקיחת תרופות לשיכוכ כאבימ ללא טיפול בבעיה הרפואית
עצמה.
למרות זאת ,אינ הנגע מטמא ואינ המנוגע נשלח לה5גר כל עוד אינ מפגש בינו
לבינ עיני הכוהנ.
מה עושה המפגש הזה?
למעשה ,כל התחושות הנ יח5יות .הנו5ע במכונית במהירות של  109קילומטר
לשעה ,ומשני צידי הכביש שדרות עצימ ,יחוש בוודאי במהירות הגבוהה .מצד שני,
כשאנו מתרווחימ במנוחה על כור5ה בחדרנו ,איננו חשימ בטי5תו של כדור הארצ
5ביב השמש במהירות פנט5טית של  109,000קילומטר לשעה )פי  1000ממהירותה
של המכונית( .ה5יבה נעוצה בעובדה שבחלל אינ כל עצמימ 5ביבנו ,שיקנו לנו את
תחושת המהירות.
נציג דוגמא נו5פת.
אמ נטבול אצבע יד ימינ במימ חמימ ונשוב ונטבול אותה במימ פושרימ ,התחושה
תהיה של מימ קרימ .כעת נטבול אצבע יד שמאל במימ קרימ ונשוב ונטבול אותה
באותמ מימ פושרימ ,כעת תהיה התחושה שהמימ חמימ.
כעת נעשה ני5וי נו5פ.
נטבול שוב את שתי האצבעות יחד בכלי המימ הפושרימ ,הפעמ נקבל תחושות
5ותרות .יד ימינ תשדר למוח שהמימ קרימ ויד שמאל תשדר למוח שהמימ
חמימ.
באותו אופנ ,פועלת התחושה המו5רית .אינ המנוגע מרגיש בפגמו המו5רי ,עד
שיתייצב מולו הכוהנ ויביט בו בעיניו הטהורות.
נתבוננ בדמותו של הכוהנ על פי הנביא מלאכי:

ăü
.ÃČđă Đ Ħ āđČčĀ Ģø ÅĐ Ėø Čÿ Ęø Ěÿ ĕėă ü ,đă ĐĕĠü ă Ěü đă ĥĈ ģø čÿ ĕø ĐĤĀ āđĦđø ĦĞÿ ďÿ đă ĤĚø ĥø Ĉ ĕü ěĐāý ė ĕĦý Ġø ĥ
ĉ ü ĕėÃ
)מלאכי ב ,ז(
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המפגש בינ עיניו הטהורות של מלאכ ה’ לבינ האדמ המנוגע ,מבליט את כיעורו
המו<רי של המנוגע בעיני עצמו .ייתכנ שתינתנ לו ארכה של שבוע ימימ בה<גר
מבודד כדי להרהר במעשיו ,להכות על חטא ולחזור בתשובה.
זה מ<ביר ,מדוע רק מול עיני הכוהנ ,הופכ הנגע לטמא ולא לפני כנ.

יהירות וגבהות לב
שבע ְטיָ מ באימ נגעימ?
ֶ
מה המ העוונות
הגמרא במ<כת ערכינ מונה שבעה עוונות:

:ěĜēđĕ ĕčĤ ĤĚČ ĕĜĚēĜ Ĥč ĘČđĚĥ ĕčĤ ĤĚČÃ
ĦĞđčĥ - 3 .ęĕĚď ĦđėĕĠĥ - 2 .ĞĤĐ ěđĥĘ - 1 :ęĕČč ęĕĞĎĜ ęĕĤčď ĐĞčĥ ĘĞ
)ערכינ טז(.
.ÃěĕĞĐ ĦđĤĢ - 7 .ĘĒĎ - 6 .ēđĤĐ ĦđĝĎ - 5 .ĦđĕĤĞ ĕđĘĕĎ - 4 .Čđđĥ
בתוכ כל הרשימה הזאת מוזכר עוונ אחד שהוא הגורמ לכולמ .כדי למצוא אותו,
נחפש בכל התנ”כ מקור ברור לקשר בינ העוונ לבינ הנגע.
המקור הוא ב<פר דברי הימימ.
עוזיהו מלכ יהודה ,מתעקש להקטיר קטורת בבית המקדש ,על אפ מחאותיו של
הכוהנ הגדול שעמד מולו יחד עמ שמונימ כוהנימ:

ĤĕĔü ģø Đÿ Ęø ÅĐ Ęėĕÿ Đý ĘČþ Čāčĕă Ā đÿ đĕĐāĀ ĘąČù ÅĐčă ÿ ĘĞÿ Ěø ĕă ü đÿ ,Ħĕēü ĥø Ĉ Đÿ Ęø ďĞÿ āđ ăčĘü Đă čÿ Ďă Ā āđĦģĀ Ēø ēþ ėø đă Ã
...Ęĕü ēĀ ĕĜý čă ø ęĕĜü āđĚĥø Ĉ ÅĐĘÿ ęĕĜü Đāú ăė āđĚă Ğü đø ěĐý ėăā Đÿ đă ĐĕĀ Ĥø Ēÿ Ğú đĕĤĀ ēú Čÿ Čāčĕă Ā đÿ .ĦĤāþ Ĕģăø Đÿ ēčă ÿ Ēø Ěü ĘĞÿ
ĕĜý Ġø Ęü āđēĢø Ěü čø ĐēĀ Ĥø ĒĀ ĦĞÿ Ĥÿ Ģă Ā Đÿ đø ...đă Đĕă Ā Ēă ü ĞĂ ğĞÿ Ēø ĕă ü đÿ ...ĦăĀ Ęø Ğÿ ĚĀ ĕėă ü ĥĈ ďĀă ģø Ěüă Đÿ ěĚü ČĢý ... āđĘ đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ
đă Đĕă Ā Ēüă ĞĂ ĕĐü ĕø đÿ .ÅĐ āđĞĎă ø Ĝü ĕėă ü ĦČĢý ĘĀ ğēÿ ďø Ĝü Čđă Đ ęĎÿ đø ęĥĀ Ĉă Ěü đă Đđă ĘĐü čø ĕă ÿ đÿ ...ÅĐ Ħĕčý čă ø ęĕĜü Đāú ăėĐÿ
)דברי הימימ-ב כו ,טז-כא(
.Ã...Ħĕĥü Ĉ Ġø ēĀ Đÿ Ħĕčă ý čĥþ Ĉ ĕă ý đÿ āđĦ āđĚ ę āđĕ ďĞÿ ĞĤāĀ ĢĚø Ėø Ęþ Ěþă Đÿ
מנ המקור הזה אנו לְ ֵמ ִדימ ,כי יהירות וגבהות הלב ,המ הגורמ ההתחלתי הראשי
להופעת הצרעת .אמ נבחנ את המקורות שהגמרא מביאה כדי לְ ַק ֵּשר בינ שבעת
העוונות לבינ הצרעת ,נמצא שי<וד כולמ הוא עוונ הגאווה.
נדגימ זאת במקור נו<פ ,המופיע בתורה עצמה.
מרימ הנביאה ואהרנ הכוהנ ,מתלחשימ ביניהמ על משה אחיהמ משהו שהתורה
לא מבהירה:
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(ב- א,)במדבר יב

...ēģĀ ĘĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ħĕĥü Ĉ ėă Ă Đÿ ĐĥĀ Ĉă Čü ĐĀ Ħ āđďāČ ĘĞÿ Đĥāþ Ĉ Ěčă ø ěāĤĐú Čÿ đø ęĕĀ Ĥø Ěü Ĥčă ý ďÿ Ħăø đÃÿ
.ÃÅĐ ĞĚÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÿ !Ĥčă ý ďü đă Ĝčă Ā ęĎă ÿ ČāĘĐú !?ÅĐ Ĥčă þ ďüă Đĥāþ Ĉ Ěčă ø Ėø Čÿ ģĤÿ Đú ,đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ

 אבל מתוכנ הנזיפה שה’ נזפ בהמ אנו,ÃĦĕĥü Ĉ ėă Ă Đÿ ĐĥĀ Ĉă Čü ĐÃ
Ā לא ברור בדיוק מה פירוש
:למדימ שהעוונ הוא לשונ הרע
(וק חG פ,)שמ

.Ã?Đĥāþ Ĉ Ěčø ĕďüă čø Ğÿ čă ø Ĥčă ý ďÿ Ęø ęĦČ
þ Ĥý ĕø ČāĘ Ğÿ đă ďă Ěÿ đă ...Ã

 הדיבור הרכילותי הזה לא היה מתאפשר אלמלא הרגישו אהרנ ומרימ,אולמ
: כפי שהמ עצממ התבטאו,שנבואתמ אינה פחותה מזו של משה

.Ã...!Ĥčă ý ďü đă Ĝčă Ā ęĎă ÿ ČāĘĐú !?ÅĐ Ĥčă þ ďüă Đĥāþ Ĉ Ěčă ø Ėø Čÿ ģĤÿ Đ...Ã
ú
 כפי שהתורה בעצמה מדגישה מיידית בדרכ,התחושה הזאת נובעת מיהירות
:ההקבלה
(וק גG פ,)שמ

.ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĜý Ġø ă ĘĞÿ Ĥĥþ Ĉ Čú ęďĀ ČĀ ĐĀ Ęā ăėĚü ,ďāČĚø đĜĀ ĞĀ Đĥāþ Ĉ Ě ĥĕĈ Čü ĐĀ đÃø

 שהמ נביאימ,ת גמ היא לעצמ מחשבתמ המוטעית והמתנשאתGתגובת ה’ מתייח
:ברמתו של משה

đĕĘĀ Čý ĐČĀ Ĥø Ěÿă čă ÿ ,ÅĐ ,ęėþ Čĕú čü Ĝø Đĕþ Đø ĕü ęČü ,ĕĤĀ čĀ ďø ČĜĀ đă ĞĚø ĥü Ĉ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ...ěĜĀ ĞĀ ďđă Ěă Ğÿ čă ø ÅĐ ďĤþ ĕă ý đÃÿ
ČāĘđø ĐČþ Ĥø Ěÿ đă āđ ăč Ĥčă þ ďÿ Čú ĐĠþ ă ĘČþ ĐĠþ ă ...Đĥāþ Ĉ Ě ĕďüă čø Ğÿ ěėý ČāĘ . āđ ăč Ĥčă þ ďÿ Čú ę āđĘēú čă ÿ ĞďĀă đÿ Ħø Čþ
...Ħāďĕēü čø
(י-וקימ הG פ,)שמ
.Ã...ĎĘþ ĥĀ ă Ĉ ėă ÿ ĦĞÿ Ĥāÿ ĢĚø ęĕĀ Ĥø Ěü ĐĜăý Đü đø ĘĐāþ ČĐĀ ĘĞÿ Ěý ĤĝĀ ěĜĀ ĞĀ Đþ đø
יבתו ההתחלתיתG  אולמ, אמנמ הופעת הצרעת נגרמת בעטיו של לשונ הרע,כלומר
.היא יהירות וגאווה
 ָּכלל האות,נה הראשונ שבו נשלח משה לגאול את ישראל ממצרימGגמ במעמד ה
 הכתוב לא מציינ בפירוש שהצרעת היא עונש.השני הופעת צרעת על ידו של משה
.על הוצאת דיבה על עמ ישראל
 יש בטענה זו קורטוב של התנשאות.( א, )שמות דÃ...ĕĘü đă ĜĕĚü Čú ĕÿ ČāĘ ěĐý đ...Ã
ø :משה טענ
.מעל העמ
:גמ חז”ל התבטאו ברוח זאת
(.)שבת צז

.Ã!...ěĕĚČĐĘ ĖĠđĝ ěĕČ ,ĐĦČ .ęĕĜĕĚČĚ ĕĜč ęĕĜĕĚČĚ ,ęĐÃ
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בהנחה שהגאווה היא שורש נגע הצרעת ,העונש יהיה באותה מידה – השפלה.

ăĀ
.Ã āđčĥĀ Ĉ āđĚ ĐĜþ ēú Ěÿă Ęÿ ġđă ēĚü čĥý Ĉ ĕý ďďĀ č...Ã

)ויקרא יג ,מו(

כלומר ,במקומ הזה לא יהיה לו בפני מי ועל מי להתגאות.
כיעורו של עוונ היהירות וההתנשאות אינו מתגלה אלא מול עיניו הטהורות
והענוותניות של הכוהנ.
מה באמת מייחד את הכוהנ?
התיאור המובהק של הכוהנ האידיאלי מצוי בBפר מלאכי:

ĕĦăü Čü Ėø Ęÿ ĐĀ Ĥ āđĥĕĈ Ěü čø đă ę āđĘĥĀ Ĉ čă ø ,đĕĦĀ ĠĀ ĥ
ĉ ø čü ČĢĀ Ěø Ĝü ČāĘ ĐĘĀ đø Ğÿ đø đă ĐĕĠü čă ø ĐĦĀ ĕø ĐĀ ĦĚþ Čù ĦĤÿ āđĦÃă
.ě āđĞĀ Ěý čĕĥü Ĉ Đý ęĕčă ü Ĥÿ đø
.ÃČđă Đ Ħ āđČčĀ Ģø ÅĐ Ėø Čÿ Ęø Ěÿ ĕėă ü ,đă ĐĕĠü ă Ěü đă ĥĈ ģø čÿ ĕø ĐĤĀ āđĦđø ĦĞÿ ďÿ đă ĤĚø ĥø Ĉ ĕü ěĐāý ė ĕĦý Ġø ĥ
ĉ ü ĕėă ü
)מלאכי ב ,ו-ז(

 ÃĦ āđČčĀ Ģø ÅĐ Ėø Čÿ Ęø ĚÃאומר הכול .הכוהנ יודע כי הוא שליח )מלאכ( ה’ ,וכל
הביטוי ÿ
וכשרונותיו הוענקו לו לצורכ מילוי שליחותו .זוהי תחושת ענווה
Bגולותיו ִ
אמיתית.
מנ המידה הנאצלת הזאת מושפעות גמ תורת האמת שבפיו ,גמ אהבת השלומ
ושפלּות רוח,
שבו וגמ יכולתו להשיב רבימ מעוונ .מנ המקומ הזה שהוא ענווה ִ
מתנשאת ברכת כוהנימ המוקפת בעינ טובה והמברכת את ישראל בכל לב .מול
עיני הכוהנ האלה ,מתחדד ובולט כיעורו של עוונ הנגע .משומ ככ ,מרגע שהכוהנ
רואה ומכריז  -חלה הטומאה.
נוBיפ ונרחיב בהלכה המעניינת הזו ,שהובאה בתחילת המאמר:

.ÃđĞĎĜ ĦđČĤĘ ĦđĜđĘē đč ěĕēĦđĠ ěĕČ ,ĘĠČ ĦĕčÃ

)נגעימ ב ,ג(

כלומר ,כל עוד אינ אור  -אינ טומאת נגע .לכאורה ניתנ להמשיכ מצב זה ללא
הגבלת זמנ.
אמ נעשה ככ ,לשמ מה שלח ה’ את הנגע הזה?
התשובה היא ,כדי שהבית הזה יישאר באפלה ,וכל עוד הוא חשוכ  -אינ בעיה.
הרעיונ הזה שימש את רבי אלעזר בעצתו המופלאה:

)ָ Ęčý ģĀ ĕđĐ ęĘđĞĘÃא ֵפל( .Ãęĕĕģđ

)Bנהדרינ צב(.
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בצל ואינו עולה לגדולה ,מאריכ ימימ .או במילימ אחרות,
כלומר ,מי שנשאר ֵ
כשאדמ עולה לגדולה הוא נחשפ להרבה זוגות עיניימ המתבוננות בו בדקדקנות.
במעמד גבוה זה מתגלימ בו הרבה פגמימ שאיש לא שמ לב אליהמ בהיותו עדיינ
אדמ פשוט.
נמחיש זאת בדוגמא הבאה.
שאול המלכ היה צנוע ונחבא אל הכלימ .תכונה מקGימה זו שהייתה בגדר מעלה
קודמ עלייתו לכ Gהמלוכה ,הפכה לרועצ מרגע שהתמנה לכהונה הרמה .חולשתו
בעמידתו מול העמ התגלתה במלחמת עמלק ,כפי שהוא בעצמו הודה:

ăü
.ÃęĘĀ āđģčă ø ĞĚÿ ĥø Ĉ Čþ đĀ ęĞĀ ĐĀ ĦČþ ĕĦČ
ü Ĥý ĕĀ ĕė...Ã

)שמואל-א טו ,כד(

על הנקודה הזאת בדיוק ,נזפ בו קשות שמואל הנביא:

.Ã...ĐĦăĀ ČĀ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĔý čø ĥü Ĉ ĥČā
Ĉ Ĥ ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý čă ø ĐĦăĀ Čÿ ěāĔģĀ ęČü Č āđĘĐ...Ã
ú

)שמ ,פGוק יז(

רקע #ביבתי
ּבֹולטּות העוונ על רקע Gביבה טהורה וקדושה ,שימשה כטענה בפיה של האישה
הצידונית שבביתה התגורר אליהו הנביא:

ďĞÿ ďāČĚø ģĒĀ ēĀ āđĕĘø ēĀ ĕĐü ĕø đÿ ,Ħĕü čă Ā Đÿ ĦĘÿ Ğú čă ÿ ĐĥĀ Ĉă Čü ĐĀ ěčă þ ĐĘĀ ēĀ ,ĐĘăþ Čý ĐĀ ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ĥēÿ Čÿ ĕĐü ĕø đÃÿ
.ĐĚĀ ĥĀ Ĉ Ĝø āđ ăč ĐĤĀ Ħø āđĜ ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú
ø
ĦĕĚü ĐĀ Ęø đă ĕĜü āđĞú ĦČþ Ĥĕėă ü Ēø Đÿ Ęø ĕĘÿ Čý ĦČ
þ Ħă đÿ
Ā čă Ā ,ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ĥĕĈ Čü ĖĘĀ đĀ ĕĘăü ĐĚÿ đă Đĕă Ā Ęü Čý ĘČþ ĤĚČā
)מלכימ-א יז ,יז-יח(
.Ã!ĕĜü čă ø ĦČþ
כלומר ,האישה מתלוננת כי נוכחותו של איש האלוקימ בביתה מבליטה עד למאוד
את פגמ עוונותיה ,וזו היא הGיבה למות בנה.
עיקרונ זה מבאר משנה Gתומה במGכת ראש השנה:

ęčă Ā Ęü ďēÿ ĕÿ ĤĢāý ĕă ĐÅÿ :ĤĚČĜĥ ,ěđĤĚ ĕĜčė đĕĜĠĘ ęĕĤčđĞ ęĘđĞ ĕČč Ęė ĐĜĥĐ ĥČĤčÃ
)ראש השנה טז(.
) ÅęĐĕþ ĥתהילימ לג ,טו(.Ã
ĉ ý Ğú Ěÿ Ęėă Ā ĘČþ ěĕčü Ěýă Đÿ
כלומר ,בראש השנה כל בני אנוש נידונימ אחד אחד ,כבני צאנ היוצאימ מתוכ
הדיר .מה שמוזר במשנה הזו ,הוא הפGוק המובא כראיה .לכאורה ,פירוש הפGוק
הוא ,שה’  -יוצר הכול  -רואה את לבמ יחד ומבינ בבת אחת את כל מעשיהמ ,כפי
שהגמרא עצמה מוGיפה בשמ רבי יוחננ:
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.Ã!ĦēČ ĐĤĕģĝč ęĕĤģĝĜ ęĘđėđÃ
זו לכאורה ,ראיה הפוכה לקביעה שכל אחד נידונ בפני עצמו!
התשובה היא ,שכל אדמ נידונ פעמיימ .פעמ אחת נידונ על מעשיו בפני עצמו,
ופעמ נו;פת  -על רקע ;ביבתו .אדמ השוכנ בינ רשעימ אינו דומה לשוכנ בינ
צדיקימ.
ה;קירה האחת ,היא בעצמ העלאת הרקע ה;ביבתי של האדמ הנידונ .זו גישה
צודקת ,הלוקחת בחשבונ את התנאימ ה;ביבתיימ שהובילו אל מעשה העוונ או
המעשה הטוב.
כשאדמ חי בחברת צדיקימ ואינו לומד ממעשיהמ ,עוונו נחשב חמור יותר .מאידכ,
כשהוא חי בחברת רשעימ ואינו לומד ממעשיהמ ,מעשיו הטובימ מוערכימ כפליימ.

מחיצת צדיק
הדברימ האמורימ לעיל שיש לחשוש מפני חבירה לצדיקימ; ,ותרימ לכאורה
מאמר מפור;מ של חז”ל:

ĕĦăü ĥø Ĉ ēÿ Ĝ...Å
ü :ĤĚČĜĥ ,ĐėĤč - ęĕĚėē ĕďĕĚĘĦĘ ğėĕĦ ,ĤĚČĜ đĜČ ğČ :ĕĕčČ ĤĚČÃ
Å...ğĝý āđĕ ĘĘÿ Ďø čă ü ĕĤü Ģø Ěüă Đÿ Ħĕčă ý ĦČþ ÅĐ Ėø Ĥþ čĀ ĕø đ...Å
) ÅĖĀ Ęþ ĘĀ Ďø čă ü ÅĐ ĕĜü ėý Ĥø čĀ ĕø đÿבראשית ל ,כז(ÿ :ĤĚđČđ ,
)ברכות מב(.
)בראשית לט ,ה(.Ã
כאשר הקב”ה מברכ תלמיד חכמ ,הוא מברכ את מי שמארח אותו ומהנה אותו.
ככ קרה ללבנ הארמי שאירח את יעקב ,וככ קרה גמ לפוטיפר ;רי; פרעה שאירח
את יו;פ.
לכאורה ככ קרה גמ לאותה אישה צידונית שאירחה את אליהו הנביא:

ăü
ďĞÿ ,ĤĝĀ ēø Ħþ ČāĘ ěĚþ ĥþ Ĉă Đÿ Ħēÿ Ġÿ ă Ģÿ đø ĐĘĀ ėø Ħü ČāĘ ēĚÿ ģăþ Đÿ ďėă ÿ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ĕĐāý ĘąČù ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đāė ĕėÃ
)מלכימ-א יז ,יד(
.ÃĐĚĀ ďĀ Čú ĐĀ ĕĜý Ġø ă ĘĞÿ ęĥþ Ĉ Ďă þ ÅĐ ĦĦăý ę āđĕ
אמ ככ מדוע נענשה?
היא נענשה כי באותו אירוע בו היה מעורב אליהו הנביא ,היה נ; מתמשכ ולא
בצדקּות
ברכה לשעתה .כדי לעמוד ברמתו הגבוהה של נ; מתמשכ יש צורכ ִ
מיוחדת ,שלא הייתה בנמצא אצל האישה הצידונית.
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נשוב אל הכוהנ.
המפגש האידיאלי בינ הכוהנ לבינ הישראל הוא המפגש בינ נותנ למקבל .מצד אחד
 הכוהנ מקבל תרומה ,ומצד שני  -הוא מעניק ברכה לבעל הבית ומלמד אותוואת בני ביתו תורה .כאשר זה אינו קורה ,מתרחש מפגש אחר קשה .זהו המפגש
של המנוגע עמ הכוהנ:

ĘČ ...ĖėĕĤĢĚ ĕĜČ .ěė ĦĕĥĞ ČĘđ ,ěĐđėĘ ĖĕĦđĜĦĚ ěĦ ĕĦĤĚČ ĕĜČ :ĐÃčģĐ ĤĚČÃ
)תזריע רבה ,ו(
.ÃěĐđėĐ
הHדר הטבעי צריכ להיות כפי שנזכר בHפר יחזקאל:

.ÃĖĀ Ħĕþ čă ý ĘČþ ĐėĀ ĤĀ čă ø ēĕÿ Ĝü ĐĀ Ęø ěĐý ėăā Ęÿ đă ĜĦăø Ħăü ęėĕþ Ħý āđĝĤü Ğú ĦĕĥČ
ü Ĉ Ĥý đ...Ã
ø

)יחזקאל מד ,ל(

