מנהיגי חינוך יקרים ,ערב שבת שלום!

פרשות תזריע מצורע – מה בין צרוע לעצור
בשבת זו אנו קוראים שתי פרשיות :תזריע – מצורע ,הפרשות עוסקות בהלכות טומאה
וטהרה.
פרשת מצורע פותחת בנגע הצרעת" ,והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע" ( י"ד  ,ג')
מדוע הוצרכה התורה לכתוב את התיבות "מן הצרוע" .היה צריך לכאורה להיכתב
"והנה נרפא נגע הצרעת" ואנו נדע בעצמנו שהנגע נרפא מן הצרוע ולא מאדם אחר.
ע"פ האלשיך הקדוש ז"ל ,הסגר המצורע בה כדי לתקן על חטא לשון הרע ,המדבר
לשון הרע הולך ממקום למקום "למכור" מרכולתו ,לכן ציותה התורה להסגיר המצורע
לבל ילך ממקום למקום ובכך יתכפר לו על חטאו .ע"פ זה נוכל לפרש כאלו נכתב "נרפא
נגע הצרעת מן העצור"  ,צרוע  -אותיות עצור ,באה התורה ללמדנו שהסיבה שנרפא
נגע הצרעת מאותו האדם היה מחמת היותו עצור ,שבכך כופר על שקודם לכן סובב
ממקום למקום וסיפר לשון הרע על אחרים.
הבן איש חי זצ"ל מסביר  ,כי התורה מתנה את הריפוי נגע הצרעת בכך שהתשובה
תבוא "מן הצרוע" – שהצרוע בעצמו יתעורר לחזור בתשובה ולא שהייסורים הם
שיעוררו אותו לחזור בתשובה,
בכך ניתן לפרש גם את דברי המשנה במסכת אבות (פרק ב,א) "איזוהי דרך ישרה
שיבור לו האדם?
דרך -היא דרך התשובה ,איזוהי התשובה המשובחת? "כל שהיא תפארת לעושיה" ,
שעושיה יכול להתפאר ולומר שהתשובה היא מעשה ידיו ,שלא עשה זאת מכוח אונס
של ייסורים אלא מרצון עצמי לשוב לדרך הישר ,וכשאדם זוכה לעשות תשובה מעולה
שכזו אזי היא גם "תפארת לו מן האדם" ,בני -האדם באים אליו שילמדם את דרך
התשובה לעלות במסילה העולה בית ה'( ,מתוך הספר פניני בן איש חי).
ביום שישי ושבת בע"ה  ,ראש חודש אייר הבעל"ט  ,אשר נקרא גם בשם חודש זיו ע"ש
דור היוצאים ממצרים אשר עמדו בחודש זה על זיוום שתרפאו לאחר שהתעדנו בבאר
במן ובשלו ,והיו מוכנים לקבלת התורה ,כתוב בספרים שחודש אייר מסוגל לרפואות
יותר משאר החודשים ,שבו התחיל המן לרדת ,והמן נקרא "לחם אבירים" .לכן נשאר
טבע זה טבוע לדורות שחודש זה מסוגל לרפואה ,איר – ראשי תיבות  ,אני – ה' –
רופאך.
האדמו"ר (הציוני!) מהוסיאטין ,ה'אוהלי יעקב' ,שחי בתל אביב בזמן קום המדינה אמר
על שולחנו בשבת זו (שישה ימים לפני הכרזת המדינה):
איך נעמיד את הבנין הרוחני בארץ ישראל על יסודות טובים?

לא בנשק של שנאה ולא בנשק של לשון הרע .הנשק הוא 'ואהבת לרעך כמוך'!
בתקופה זו בה אנו נשמרים מנגיף הקורונה נקבל על עצמנו ,לחזק הלכות שמירת
הלשון ,נחזק כוח הדיבור לטוב ליצירה ולבריאה ובע"ה נזכה בכוח חודש אייר לחודש
של רפואה שלימה עלינו ועל העולם כולו.
אנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשועה ביום שלישי כ"ז בניסן ציינו את יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ,בשבוע הבא בע"ה נציין את יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה
ואת יום העצמאות ,ימים מיוחדים ומשמעותיים המזמינים אותנו להפנים גודלם ולחדד
המחויבות שלנו אל פני העתיד ,לכל אירוע יש את היחידיות אך כולם ברצף מבטאים
מהלך שלם הנוגע במהות הנשמה של העם היהודי .בחודש אייר אנו מתחברים לזיכרון
הלאומי ומחזקים את התפיסה כי אנו חוליה ארוכה בשרשרת הארוכה של עם ישראל.
זה המקום לחזק את הלמידה מרחוק בתכנים המותאמים לימים הללו ,להמשיך
ולהעמיק הקשר עם כל התלמידים ע"פ התווה אשר בקשנו לקיים בכל בתי החינוך.
אנו שולחים לכם מידי שבוע מגוון רחב של יחידות הוראה ,תוכניות ,הצעות וקישורים
אשר עשויים לסייע לכם במענה המדויק לתכני ודגשי החמ"ד .לקראת יום הזיכרון
לחללי מערכות ישראל ולקראת יום העצמאות נערוך טקס -שיועבר במשדר מיוחד
לאירועים הללו .אנו מצפים כי תדאגו להפיץ לכל משפחה ומשפחה בבתי הספר שלנו
ותעודדו השתתפות.
חודש טוב ומבורך שבת שלום לכם ולכל בני ביתכם
שושנה נגר

