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 פרשת מצורע  

 ואם דל הוא ואין ידו משגת 
 מצורע יד, כא.

 

 עני שנדר קרבן עשיר 

 

: "עשיר שאמר קרבנו של מצורע זה עליו, והמצורע היה עני, הרי זה מביא על ידו קרבנות [ 1] כתב הרמב"ם 

עשיר, שהרי יד הנודר משגת. ועני שאמר קרבנו של מצורע זה עלי, והיה המצורע עשיר, הרי זה מביא על 

 ידו קרבנות עשיר, שהרי זה הנודר חייב בקרבנות עשיר".

ובכן, בדין זה ישנו דבר חידוש, הקשור עם הענין דאהבת ישראל ואחדות ישראל, ובהקדמה: קרבנו של 

מן הקצה אל הקצה, מקרבן הכי חשוב ששוה סכום גדול, עד לקרבן   –  [ 2] המצורע הוא "קרבן עולה ויורד" 

מביא קרבן עשיר, ואם   –הכי קטן ששוה סכום קטן ביותר, כפי הישג ידו של מביא הקרבן, אם הוא עשיר  

 מביא קרבן עני. –הוא עני 

, שלכן, תובעים מכל אחד ואחד כפי הישג [ 3] כלומר, בקרבן זה מודגש הענין ד"איני מבקש כו' אלא לפי כָחן" 

 ידו בלבד.

לקֵרב כל דבר להקב"ה, על ידי זה שמקדישים אותו  –וענינו בעבודה הרוחנית: התוכן דעבודת הקרבנות הוא 

ערך כוחותיו ואפשרויותיו של כל אחד ואחת מישראל, החל מהאפשרות -לעניני קדושה. ועבודה זו היא לפי 

 הכספית כו'.
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"עני שאמר קרבנו של מצורע זה עלי, והיה המצורע עשיר, הרי זה מביא על   –ובענין זה מצינו דבר חידוש  

 ובשתים:   –ידו קרבנות עשיר" 

יכול יהודי לקחת על עצמו את חיוב קרבנו של חבירו, "קרבנו של  –מצד הענין דאהבת ישראל        א.

לא רק כאשר אין בידו של חבירו להביא קרבן אלא אפילו אם חבירו הוא   –מצורע זה עלי", וזאת  

 –"עשיר", שיש בידו להביא קרבן, גם אז יכול לזכות ולהביא את קרבנו של חבירו, ויתירה מזה  

 אפילו אם הוא עני וחבירו עשיר, יכול העני לזכות ולהביא את קרבנו של חבירו העשיר!

"הרי זה מביא על ידו קרבנות עשיר"! וַהגַע   –כאשר עני מתחייב להביא את קרבנו של העשיר         ב.

לא היה חייב להביא אלא קרבן עני בלבד, כפי הישג   –עצמך: אילו היה העני עצמו חייב בקרבן זה  

ידו )שהרי מדובר אודות "קרבן עולה ויורד"(, אמנם, כאשר לקח על עצמו להביא את קרבנו של 

 "הרי זה מביא על ידו קרבנות עשיר", למעלה מהישג ידו! –חבירו )מצד הענין דאהבת ישראל( 

ולכאורה, נשאלת השאלה: כיצד יתכן לדרוש ממנו קרבן עשיר, למעלה מהישג ידו, בה בשעה שבנוגע 

 לקרבן זה )"קרבן עולה ויורד"( מדגישה התורה בעצמה ש"איני מבקש כו' אלא לפי כָחן"?!

שהיא הנותנת: מכיון ש"איני מבקש כו' אלא לפי כָחן", ואף על פי כן, ישנו פסק דין והלכה   –והמענה לזה  

הרי בהכרח לומר שבודאי יתן לו הקב"ה את האפשרות לקיים את נדרו ולהביא  –שחייב להביא קרבן עשיר 

 מממונו קרבן עשיר!

הרי גם כאשר נדמה לו שהדבר הוא   –ומכאן למדים הוראה נפלאה: כאשר יהודי מחליט לעשות דבר טוב  

למעלה מכחותיו, ויתירה מזה, אפילו כאשר האמת היא שהדבר הוא למעלה מכחותיו, שעל פי תורה אינו 

חייב להביא אלא קרבן עני בלבד, אף על פי כן, כאשר מחליט לעשות טובה ליהודי מתוך מסירות נפש, 

למעלה מכחותיו, הרי זה דבר ברור שהקב"ה יתן לו את האפשרות לקיים את החלטתו, אף על פי שבעת 

 בשר שום אפשרות לכך!-קבלת ההחלטה לא נראתה בעיני

שכאשר איש ישראל   -  [ 5]: "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה", כידוע הפירוש בזה[4]ובלשון חכמינו ז"ל

כאמור   –חושב לעשות דבר של קדושה, מצרף הקב"ה כמה ענינים בהשגחה פרטית שיבוא לידי מעשה, וזאת  

 אפשרית.-אף על פי שבעת קבלת ההחלטה היתה זו משימה בלתי –
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וכפי שכבר סופר בכמה הזדמנויות שראו זאת בפועל ובמוחש אצל כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא 

נכנס   –דורנו, ... בתקופה שעמדו להדפיס את כל חלקי הספר "צמח צדק" בפעם הראשונה בארצות הברית  

לכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, יהודי שמצבו הכספי היה רחוק מעשיר . . ואף על פי כן, כשלקח על עצמו 

את הדפסת ספרי ה"צמח צדק", בירכו כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, ונעשה עשיר, כך שהצליח לקיים את 

הבטחתו ולתת את כל הכסף עבור הדפסת הספרים, ונתן בהרחבה ובסבר פנים יפות, ועוד נשאר לו כמה 

פעמים ככה! . . וכל זה, כאמור, אף על פי שבעת קבלת ההחלטה היתה זו משימה שלא בערך לאפשרויות 

 שלו!

כדי שסיפור זה ישמש   –וכאמור, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר גילה ופירסם מאורע זה, וטעם הדבר  

בתור הוראה לכל אחד ואחת מישראל, ככל הסיפורים וההוראות של הנשיא, השייכים לכל אחד ואחת 

 מישראל ולכל בני ישראל.

 

 

 בעת היחידות. רשימת השומעים בלתי מוגה. –קטע משיחת ליל כ"ו תשרי 
 424תו"מ ה'תשמ"ו ח"א ע' 
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