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 מעלת עם ישראל / 'בזמן שאתם עולים' ו'בזמן שאתם יורדים'

 

יחה אל אויר  ים ונפש רעננה ְמגִּ תחדשות וֵלידה, בשעה שחיים חדשים מַפכִּ ים של הִּ רגעים ַנֲעלִּ בִּ

ּה  שה ושמחה לעשות רצון קונָׂ ּה על שם כבוד מלכותו, בעת אשר "תַ והעולם, שָׂ יַע לפאר ליוצרָׂ ְזרִּ

ה" וְ  של בעל הטורים: 'תזריע וילדה' בגימטריא 'צורת אדם'; לא דבר פשוט לפנינו כי  מזֹורִּ כְ  -יְָׂלדָׂ

ת עַ בְ ה שִּ אָׂ ְמ טָׂ "וְ  :והנה בא הכתוב ומודיענו - 1!בקומתו ובהדרו העומד לשרת את ה'אם צורת אדם 

 .קרא יב, ב()ויא" מָׂ ְט תִּ  ּהתָׂ ֹות ְד דַ י נִּ ימֵ ימים אלו טומאה יש בהם, "כִּ  ,ים"מִּ יָׂ 

האדם תמהים: כלום סרך קלקול או פגם יש כאן?! האם אין זו השעה לבטא את קדושתו של אנו ו

ֵלידת נפש יהודית טהורה בוקעת טומאה?!   הלא דבר הוא!ואת מעלתו הנשגבה?! הכיצד, מִּ

 א

 הקדושה כחהטומאה מעידה על 

שה של הטומאה. כה דברי החבר נדמה כי נזקקים אנו לדברי רבותינו באגדה, שהשכילונו אל שור

 :)הכוזרי, מאמר ג, אות מט(אל מלך כוזר 

א האחד מהם כי אם צֵ מָׂ לא יִּ  ,זה מול זה הקדושה הם שני דברים העומדים תמידהטומאה ו

 .ומקום שאין קדושה אין טומאה ,א חברוצֵ מָׂ בהִּ 

ימצאותה של הטומאה משמשת כאבן ם להתקדש בוחן למידת הקדושה. ככל שבכח האד-לאמר, הִּ

 -כך חשוף הוא לסכנת הטומאה. ומאידך, עד כמה שאין באפשרותו לנסוק אל מעלת הקדושה  -

 . 2בה במידה לא תגיע אליו הטומאה, כי אין הטומאה אלא ֶהֶעדרה של הקדושה

הקטבים: ביכלתם מתבטאת בעמידתם התמידית בין שני נמצאת למד כי מעלתם של ישראל 

אלו הם דברי בפגיעותם הרגישה לנפילה עדי תהום בטומאתם. עד שמים בקדושתם, ולהגביה 

יורדין עד עפר,  -: "אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים; כשהן יורדין )מגילה טז, א(הגמרא 

ן, לדרך ממוצעת בין קדושה עולין עד לשמים". מצבו של היהודי אינו ניתן לאיזּו -וכשהן עולין 

 ה מוחלטת בין דרך הקדושה לדרך הטומאה.ן בכל עת להכרעלטומאה, אלא נתּו

 ןברבבכך באר מהר"ל מפראג את דבריו הנפלאים של רבן יוחנן בן זכאי לאותה ריבה. "מעשה 

ראה  .והיו תלמידיו מהלכין אחריו ,א מירושליםציוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יו

 : ואמרבכה רבן יוחנן בן זכאי  ...םימלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערבישהיתה ריבה אחת 

ובזמן שאין  ,אין כל אומה ולשון שולטת בהם -של מקום  ורצונ ןבזמן שעושי !אשריכם ישראל

 
ה אָׂ ים את דברי בעל הטורים על דרך הדרש, אולם כונתו הפשוטה היא לַרֵמז על ההלכה שאין ַמֶפֶלת טמֵ בִּ אנו מסֵ  1

, ועם זאת דברינו להלן עשויים לשפוך אור על לידה אלא אם הפילה כדמות צורת אדם, ראה הל' איסורי ביאה י, ח

 .טעמה של הלכה זו

(: "עובד כוכבים אין לו טומאה; מנלן? 'והזה הטהור על הטמא' )במדבר יט, יט(; כל בלפיכך אמרו חכמים )נזיר סא,  2

 אין לו טומאה". -יש לו טומאה, וכל שאין לו טהרה  -שיש לו טהרה 



אלא ביד בהמתן של אומה ביד אומה שפלה ולא  ,מוסרן ביד אומה שפלה -רצונו של מקום  ןעושי

 .)כתובות סו, ב( שפלה"

ון שולטת בהם' כמו גם 'מוסרן ביד אומה שפלה', הלא שתי האפשרויות גם יחד, 'אין כל אומה ולש

ה מָׂ ל אּוישראל"! כי אכן הירידה אל תחת עֹו הן בכלל קריאתו של רבן יוחנן בן זכאי "אשריכם

נות אל וָׂ עדות מובהקת היא למעלתם של ישראל. ככל ששאיפותיו ויכולותיו של העם מכּולה שפֵ 

אין זו אלא  -חלילה  -פעורה לפניהם, ואם נפלו בה סגה רמה יותר, כך תהום עמוקה של טומאה פִּ 

 .3)נצח ישראל, פרק יד(סגת הקדושה ם פִּ נפילה מרּו

ת נשמה חדשה. התורה דֶ על פי זה נבין היטב את תפקידם של ימי הטומאה הבאים מיד עם לֶ 

ם ד, אפסָׂ ד הוייתו של היהודי: הקדוש והטהור, אם ישכיל, או הטמא והנִּ מבקשת להטעימנו מסֹו

 -ל חלילה. דיני טומאת לידה משמשים לנו תמרור אזהרה והצהרה על תפקידנו כיהודים חדַ יֶ 

 להישמר מפני סכנת הטומאה הרובצת לפתחנו.ולדבוק בקדושה 

 ב

 ינ  ת  ר  ם צ  ד  ק  ר ו  חֹוא  

ם דֶ קֶ ר וָׂ חֹו"אָׂ : )תהלים קלט, ה(לא בדרך מקרה פתח הדרשן את סדר תזריע בדרשה על הכתוב 

 :)ויקרא רבה יד, א( י"נִּ תָׂ ְר צַ 

חֹור  ֶקֶדם  -אָׂ ם  -זה יום האחרון; וָׂ יִּ ים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהמָׂ זה יום הראשון. דכתיב "ְורּוַח ֱאֹלקִּ

ַדמתָׂ לכל מעשה  -זה רוחו של מלך המשיח. אם זכה  - )בראשית א, ב( אומרים לו: אתה קָׂ

ְמָך, שלשול ְק  -בראשית, ואם לאו  ְמָך.אומרים לו: יתוש ְקדָׂ  דָׂ

ר ה' ביום הראשון, עליה נאמר צַ ם, נשמה וגוף. את רוח אפו יָׂ שֶ גֶ וָׂ  חַ בת של רּוֹורכהאדם נוצר מתִּ 

חפת על פני המים', ואילו גופו נֹוַצר ביום השישי, מאוחר לכל הבריאה. ביד האדם 'ורוח אלקים מר

רוח האלקים ובכח מעשיו לקבוע את מקומו בבריאה: האם קודם הוא לכל הברואים בשל 

ם הוא שקדמו לו בריאת היתוש והשלשול.  הְמַפֶעמת בו, או שמא אך גּוף מגּושָׂ

ַדְמתָׂ  אף כאן אנו פוגשים את אותה קריאה לאדם ברגעי הווייתו: ְדבֹוק בקדושה, ברוח אלקים, וקָׂ

ים שבבעלי החיים. קַטנִּ  לכל מעשה בראשית, ואל תעמיד עצמך אחרון לכל הבריאה, פחּות מִּ

 ג

 מכח הטוב -קיומו של הרע 

ּה של הְתלּות בין הקדושה לטומאה, באמצעות עיון באחד מדיני טומאת  הבה נעמיק ֶחֶקר בטיבָׂ

 נגעים המופיעים בפרשתנו.

. כלומר, הבא אל הכהן עם )ויקרא יג, יג(א" ר הּוהֹוטָׂ  -ן בָׂ לָׂ  ְךפַ הָׂ  ֹוּלהלכה היא בטומאת נגעים: "כ  

טהור הוא! בעוד איש  -ה הנגע בכל גופו של המנוגע, מראשו ועד רגליו שָׂ מראה נגע טמא, אלא שפָׂ 

 
ה כמין עצמי , כי מעלת ישראל עומדת לעצממג(-)מאמר א, אות לא דים אנו מדבריו של ריה"ל בספר הכוזרילמּו 3

י. לאור זאת, בה במידה ר, ניצבת מעלת היהודבֵ דַ מם, הצומח, החי והְמ דֹומעבר לַ ה משאר חלקי הבריאה. עלֶ ונַ 

פסד לחלוטין, והחי במותו אינו יורד למעלת הצומח, כך גם ה ונִּ לֶ אינו יורד למעלת הדומם כי אם בָׂ  סדֹופָׂ שהצומח בהִּ 

 ר כי אם יורד מטה מטה ומאבד את כל מהותו.בֵ היהודי בנפילתו אינו עומד בדרגת מדַ 



טהור. לכאורה, אין לך  -בריא לחלוטין עם מראה נגע באחד מאיבריו טמא, הרי שמנוגע בכל גופו 

 תמיהה גדולה מזו: כיצד התרחבותו המוחלטת של הנגע הופכת אותו לטהור?!

: )סנהדרין צז, א(דים מהלכה זו דבר פלא מֵ לְ , ּוחכמים בדבריהם מוסיפים לנו תמיהה על תמיהה

ר הֹוטָׂ  -ן בָׂ לָׂ  ְךפַ הָׂ  ֹוּלכ  ת. אמר רבא: מאי קרא? "אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינּו

על כל הגוף טהור, כך מצב שבו המלכות כולה ה שָׂ א". כשם שנגע מקומי טמא ואילו נגע שפָׂ הּו

ינות הוא המביא את התקוה לגאולת בן דוד. כאמור, הדברים קשים להולמם. מדוע הופכת למ

בֹו תקוה לטוב או טהרה יותר מאשר פגם מקומי מוגבל?!  מצב שלילי מוחלט נושא בח 

מיום שחטא אדם : 4נראה כי המפתח לפתרון התעלומה הוא הכרה בטיבו המדויק של הרע

דבר טוב שלא מעורב בה וב תחומים בבריאה, ואין לך הראשון ונכשל בעץ הדעת, חל טשטוש ועיר

ד דֵ ל את הטוב מתוך הרע ובכך לבֹומָׂ עָׂ -ידִּ הרע. תפקידו של האדם, אם כן, הוא לברור בְ בו מעט מן 

 .5ד את קיומו. כי כן, כל כוחו יונק הרע מהיותו מחובר אל הטובבֵ את הרע עד שיאַ 

נקודת הטוב  -הוא קורא למשה ואהרן  כאשר חרה אף ה' בישראל על מחלוקת קרח ועדתו,

ֹּאת )במדבר טז, כא(ומזהירם  -שסביבה נכרך הרע  ה ַהז ֵעדָׂ תֹוְך הָׂ ְדלּו מִּ בָׂ ַגע".  -: "הִּ ם ְכרָׂ ַוֲאַכֶּלה אֹּתָׂ

ַגע'. ם ְכרָׂ  בהתבדלות הטוב והפרדתו מהרע, לא ְיֵהא לרע כל קיום ותיכף ומיד 'ַוֲאַכֶּלה אֹּתָׂ

בהיותו אחוז בגוף בריא וטהור. רק בשל הטהרה שסביבו גורם הנגע טומאתו של נגע הצרעת היא 

ד, מנותק מהטוב, וממילא  ה הנגע בעור וכּולֹו הפך לבן, נמצא אם כן הרע מבּודָׂ שָׂ טומאה. אילו פָׂ

ְכלֹות במהרה. כך גם מלכות שהפכה כולה למינּות, נעדרת בסיס טוב  חסר קיום ומובטח הוא לִּ

כ  . 6ֶלה ומלכות בית דוד תופיע מיד לאחריהלאחיזה, חזקה עליה שתִּ

ם הטומאה הנכרכת ם זאת להתמודד גם עִּ ם ישראל הזוכה למעלת הקדושה, מוכרח הוא יחד עִּ עַ 

, ואולם תפקידנו )נזיר סא, ב(יש לו טומאה"  -"כל שיש לו טהרה  ז בכנפיה.חֵ אָׂ אחריה, מבקשת להֵ 

לעלות ולהתעלות לצד כילוי הרע הוא לבודד את הרע, להגדירו במנותק מן הקדושה ובכך 

לבדה ומתעלים בה, ים בקדושה קִּ והטומאה. על ידי התנתקות מתרבויות הרע והשקר, אנו דבֵ 

 .7ה מאליהלָׂ ואט אט מתבטלת וכָׂ  ּהתָׂ בעוד שהטומאה מאבדת את מקור חיּו

 ד

 התנתקות מהרע -קבלת התורה 

הפוטנציאל אל מול הסכנה. דוקא  -תו של תלמיד חכם היא נקודת השיא של התכונה היהודית דָׂ מִּ 

בשל היותו נעלה יותר משאר העם, בשל כח הדעת שבידו, עלול הוא ליפול מטה מטה אל תהום 

לכל מעשה בראשית', אך  מתָׂ דַ 'אתה קָׂ  -ל הימנו דֵ בָׂ אילו ישכיל לנתק עצמו מהרע ולהִּ הטומאה. 

 
' לחג הפסח, הדעה והדיבור -למען תספר / תכלית הגאולה עמדנו על נקודה זו, אם כי בסגנון שונה מעט, במאמר ' 4

 אות ד.

תכונה זו מאפיינת אף את השקר, אחיו של הרע, כדברי רש"י )במדבר יג, כז(: "כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת  5

אין מתקיים בסופו". השקר הוא כל כולו הטעייה ואין לו קיום אלא בסביבת אמת. עמידתו לבדו  -ת בתחילתו אמ

 .ֹוקפיק שבו ומבטלת את כל תָׂ במערומיו חושפת את הרִּ 

ניתן להדגים זאת בהקבלה למושגים מעולם הרפואה: באמצעות בידודם של תאים הנושאים גידול סרטני, ניתן  6

 טותם ולגרום למותם בשל ניתוקם מתאים אחרים.למנוע את התפש

 ז.-' לפרשת זכור, אותיות ורותד  צות מול פורצי ג  ר  ישראל ועמלק / גודרי פ  דברים ברוח זו נתבארו במאמר ' 7



רי הוא "תלמיד חכם שאין בו ח את מעלת הדעת ולא יבדיל היטב בין טוב לרע, הזנַ אם חלילה יִּ 

האדם בוחר אם  -י נִּ תָׂ ְר ם צַ דֶ קֶ ר וָׂ חֹו. אָׂ )ויקרא רבה א, טו(ה טובה הימנו"! לָׂ אחריו "ְנבֵ  קראּודעת" ויִּ 

 ה מעל הבריאה כולה.עלֶ ם, נַ דֶ קֶ , או להתייצב מִּ שּותת מן היַ חּור, פָׂ חֹואָׂ להישאר מֵ 

ותשעה של מצרים, -ליכה מן השער הארבעיםבימי הספירה אנו צועדים אט אט בדרך הארוכה המו

לדבוק  -אל פסגת הר סיני, לקבלת התורה שתדריך אותנו במשימתנו הנצחית ז הטומאה, עֹוְמ 

בקדושה ולעקור את הרע. שקיעותו של העם במ"ט שערי טומאה במצרים הוכיחה את תכונתו של 

ה, דרך הקדושה המנותקת ומעתה עליו לצעוד בדרך העול -כשהן עולין וכשהן יורדין  -העם 

 .)ראה נצח ישראל, פרק ל(ומבודדת מפני הטומאה המבקשת לאחוז בה 

 זו, הלא, תפילתנו בימי ספירת העומר:

נו יתולספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקליפעל ידי משה עבדך  "אתה צויתנו

ולקדשנו ם...ולטהרנו תָׂ מָׂ הֲ ת עמך ישראל מז  ֹופשנַ  רּוהֲ טָׂ נו... כדי שיִּ יתומאומט  

   אמן סלה. ,בקדושתך העליונה


