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Illuminating Man’s Inner World
THROUGH THE LENS OF THE PARSHA

Rabbi Yehoshua Blass, Mashgiach Ruchani – Yeshiva University

here are topics brought forth in the Torah 
that gives thinking man no reason for 

pause. Honoring one’s parents, giving charity, 
observance of Shabbos and of the Moadim, and 
hundreds of other laws and concepts causes no 
puzzlement or consternation. Other topics are 
not so simple and for one reason or another are 
never properly delved into and understood even 
by educated Jews. I believe that the laws and 
concepts of tum’ah v’taharah fall into that latter 
category.

On the simplest of levels, even the term ‘impurity’ 
feels challenging. One can easily wrap their 
brain around the idea of impurity connected with 
exposure to a dead body and the like but why 
would we refer to a woman who menstruates 
as impure? It is the most natural of human 
processes, yet a woman might feel as though she 
is being stamped with a designation that implies 
something negative. Even more confounding 
is the topic introduced in this week’s parsha, 
namely the tum’ah associated with childbirth. 
How do we understand the apparent paradox that 
the process of creation of a tzelem Elokim can 
also by definition yield impurity. These concepts 
of  טומאת נדה and  טומאת לידה are topics that are 
indeed challenging for some to wrap their heads 
around and requires great thoughtfulness.

While many of the meforshim (see the Kli Yakar 
and others) attach both  לידה  and the טומאת 
necessity to seek atonement after childbirth to 
Chavah’s original sin (poor Chavah seems to get 
blamed for everything) I would like to mention 
several different approaches.

Rav Hirsch in his commentary on Chumash writes 

with the sophistication that is his hallmark. The 
piece is somewhat lengthy, but I will do my best 
to summarize his idea. The pasuk states that אשה 
 and almost all of the meforshim כי תזריע וילדה זכר 
comment on this language of tazria as opposed 
to yaldah (gives birth). Rav Hirsch writes that the 
language tazria impresses upon the reader that 
the process of a woman giving birth is similar 
to the ground producing seeds and vegetation. 
The woman’s role is a passive one as the fetus 
takes shape, develops and ultimately arrives 
into the world. Ravi Hirsch points out that the 
word ‘mother’ comes from the Latin word mater 
which means womb - her essence and identity 
is that of almost the passive womb bringing 
forth life to the world. As beautiful as that is, 
it also subjugates her own identity as being a 
full blown, independent servant of G-d with 
her own unique strengths, goal, and spiritual 
ambitions. That piece of her is reestablished by 
tum’as leida. It is her own process of personal 
rejuvenation culminating in the bringing of a 
korban. לידה  is a reclaiming of her own טומאת 
spiritual identity away from the structure of her 
family and newborn child. One can understand 
.in similar terms טומאת נדה 

While I love Rav Hirsch’s idea I would like to 
suggest another approach that I have always 
been fond of. Recently I was gratified to find a 
similar idea in the name of the Kotzker Rebbe 
quoted in the Pardes Yosef. Simply stated 
tum’ah, far from being anything detestable or 
dirty, is a reflection of the absence of sanctity. 
The Kotzker wrote that this absence of kedusha 
is rendered by the fact that HKB’H was involved 
in the process of labor and childbirth. As the 
gemarah in the beginning of Ta’anis says המפתח 

Parshas Tazria: Birth – The First and Most Monumental Moment in Man’s Life

T
e have learned many times, that the word 
“Torah” means to teach. The Torah teaches us the 
Halachos that the truel  דרך החיים is paved with, the  

  which are designed to teach us obedience and the חוקים
 which the chosen people are expected to adhere דרך ארץ
to. We all know, that the Minhag of saying/learning פרקי 
 during the weeks leading up to the receiving of the אבות 
Torah, is based on the golden precept of דרך ארץ קדמה לתורה 
. How important it is for any Yid to pursue that elusive 
Mentchlichkeit that has seemingly fallen on the wayside 
– I hope I’m wrong. How vital it is to learn the lessons 
of the Baalei Mussar which enable us to understand 
ourselves, to realize what makes us tick and to try and 
eliminate our flawed  מדות.

Let us focus on the Haftorah of Tazriah, the one that 
the Minhag is almost never to Lain (in contrast to the 
opinion of the Rokeach ('סי' נג( that it is always to be read(. 
The lessons are awesome! The Haftorah deals with the 
incident of Elisha and Naaman the general of  ארם . But 
first, some background information. The Pasuk describes 
Naaman as  מצרע חיל  גיבור  היה   a war hero with ,והאיש 
 Many Mefarshim follow the approach of Chazal .צרעת 
(Bamidbar Rabbah 7:5( that he got  צרעת because of גסות 
 his arrogance. The Gemara (Erachin 16a( lists seven ,הרוח 
causes for  צרעת and  גסות הרוח is among the listed. Rashi 
(Melachim II 5:1( teaches that his glorification was rooted 
in the incident where it was his arrow that killed Achav, 
the Jewish King (the infamous one of the Achav – Ezevel 
team that fill the Navi with their misdeeds and deemed 
by the Mishna (Sanhedrin 90a( as being אין להם חלק בעולם 
 Let’s turn to Melachim I (22( where Achav (Melech .)הבא 
Yisroel( convinced Yehoshafat (Melech Yehuda( to join 
him in war against Aram, misleading him with the four-
hundred  נביאי השקר into thinking that it was all divinely 
instructed. (See Pirkei D’Reb Eliezer 43 and Radak there 
 ואיש משך בקשת In that battle, the Pasuk states ).בד"ה ולא חזר
 ,and a man of Aram drew his bow ,לתמו ויכה את מלך ישראל

without intent, yet it struck the King of Israel (who was 
dressed as an ordinary soldier and not in royal garb(. 
It was for this unintentional act – דבר שאינו מתכיון  – ממש 
that Naaman used to achieve fame.  A lucky shot, that 
indicated no extraordinary military prowess and yet it 
made him a hero in Aram. 

Sorry, but I can’t resist throwing out a beautiful tidbit 
of information, based on a diversion that often opens 
up so many doors of understanding. Many Sefarim (see 
, for one, 'כב מלאכים  באמת   teach that Achav was )הנאמרים 
the Neshama of Kayin and Naaman was the Neshama of 
Lemech. Rashi (Beraishis 4:23( teaches that Lemech was 
blind and Tuval Kayin, his son, was his assistant. Tuval 
Kayin observed Kayin moving in the field, mistakenly 
took him to be an animal and told Lemech to shoot, 
murdering Kayin. When Lemech realized he had killed 
his grandfather, he began waving and clapping his hands 
in sorrow, mistakenly hit Tuval Kayin and killed him 
as well. So Naaman killing Achav is a replay of what 
happened – as they say, in another  גילגול. 

Back to our Haftorah. Naaman had צרעת and it would 
not go away – because he was still a  רוח  Let’s .גס 
understand this. His pumped-up pride comes from an 
accomplishment that he really – almost – had nothing 
to do with. Unfortunately, we all know such people who 
pride themselves with sneering arrogance about things 
they either imagine (even repeating Reb Yisroel Salanters 
opening words of his  אגרת המוסר, that man is חפשי בדמיונו 
 unlimited in his imagination but severely - ואסור במושכלו 
limited in his  שכל.  This insight and intellect of Reb 
Yisroel, exhibit the expression of  חכם עדיף מנביא(, or even 
actual accomplishments, which they may have just been 
in the right place at the right time. Picture for a moment 
a man who mistakenly received ten million masks two 
years ago and the sender told him to keep it rather than 
sending it back. Would you to go to him for business 
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he Parsha of Mila teaches us the responsibilities of 
incorporating the Bain Odom L’chaveiro aspect when 
performing a Mitzvah which is completely Bain Odom 

Lamakom. There are two lessons I will share.
 
The Medrash explains that the Bris was performed on the 
eighth day and not the seventh so that the mother would 
be Tahor after giving birth and would be able to be with her 
husband. It wouldn’t be sensitive to make a Simcha when 
someone feels distanced from her husband.
 
People can’t be asked to be happy when they naturally are 
not. Parents and friends should not expect this of others, 
either. People can be expected (even if they are personally 

expected to rise above the challenge) to be in a bad mood, 
or just too tired to be upbeat, if it is Shabbos or a Simcha. 
Don’t force them to make believe that they are in a good 
mood.
 
The Gemoro asks why we don’t make the Bracha, 
Shehasimcha Bim'ono, like we do at a wedding. It answers 
because the child doesn’t feel the Simcha since he is in pain. 
The Torah is concerned for the pain of a newborn even if he 
isn’t aware of what he feels.
 
Combined, we learn how sensitive we must be to people of 
all ages regardless of what Mitzvah we may be performing.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

he following topic is a recurring one in my articles. 
That’s because, to me, it is a basic goal which, with 
more belief and focus, is attainable for each of us. 

Therefore, I look at so many people and just feel bad that 
they are not getting on board with what I will discuss in this 
article.
 
I speak to many people with real potential. They each have 
a combination of talents, and if allowed them to “marinate”, 
and if they took control of their few faults, they would be 
leaders. They would not necessarily be famous leaders but 
they would become some of the many people that make 
their communities a better place. They may lead by their 
advice or simply because they become role models. They 
create a momentum that people naturally follow. Yet, most 
people don’t. I would like to discuss this topic.
 
Many potential leaders are average people. But, what I 
have noticed is that average people all have above-average, 
individual traits. That means that all people have the potential 
to be above-average people. The difference between the 
two is not their skill but how they choose to lead their lives.

I want to speak about people while they are still young, 
more moldable, less distracted. I want to speak to their 
parents. Parents should look at their young children as if 
their strengths are who they are but their weaknesses are 
nothing more than their lifetime project.
 
This statement must be understood carefully. Some parents 
ignore their children’s faults because of what I described. 
I am suggesting that parents have the confidence in their 
children based on their strengths and look at their faults as 
incidental, something that can be dealt with with patience 
(possibly over several years).
 
Even when people are beyond the parenting years, people 
should be able to see themselves, extract their strengths, 
isolate their weaknesses, and realize what they can do. If 
they did, they would realize that most people, including 
themselves, have leadership qualities, both men and women 
(even if married women with children are more limited in 
their ability to act on their leadership qualities).
 
I have found that the challenge is not a lack of 

T
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A Study of Shabbos #28 
Iyar and Healing - Part 2 

By David Gurwitz 
 

I’d like to begin this article on Iyar with an intro to 
preparations for Lag Ba’omer and a deep thought 
regarding the entire Omer period. 

These seven weeks of Sefirah, with all their 
components of chesed, gevurah, etc., have a 
power of change that are, in some ways, equal to a 
whole year. 

Rav Moshe Shapiro points out a tremendous proof 
to this idea from the fact that the value of the word 
shanah, year, is 355, which equals the value of the 
word sefirah, counting, which we are doing during 
this Omer period. Shanah is also cognate to shinui, 
change. We are getting a glimpse into how super-
charged these days are. 

There are many qualities of transformation 
inherent in the month of Iyar.  

Iyar is known as a month of healing, as hinted in 
the fact that it is formed by the first letters of the 
words “Ani Hashem Rofecha.” 

It is also a month of light, known as the month of 
ziv, radiance. Sefirah also means shining and 
beautifying. The word Iyar sounds like the word 
ohr, meaning light. This month, we merit reliving 
the light of the revelation of the Zohar, the 
mystical teachings of Rav Shimon Bar Yochai, 
whose yahrzeit is on the 33rd day of the Omer 
count. Rav Shimon was one of the five talmidim 
who were taught by Rebbi Akiva after his twelve 
thousand pairs of students died for not honoring 
each other during this time of the Omer count. 
They died, according to one opinion, during the 
first 32 days. Thirty-two is the value of the word 
kavod, honor. 

Iyar is also known as a month of contemplation, 
thought and connection, being the bridge between 

Nissan and Sivan, between geulas Mitzrayim and 
Matan Torah.  

The mazel of Iyar is Taurus, an ox eating grass. 
This is a symbol of an animal of great strength. 
The ox is considered the strongest of domesticated 
animals. This reflects powers of eating, growing 
and processing. 

In addition to the healing, enlightening, 
connecting, contemplation and strength in 
processing parts, Iyar also contains Lag Ba’omer, 
which is a porthole for tremendous spiritual healing 
from our spiritual malaise. We will explore more 
about Lag Ba’omer next week. 

The word sefirah is possibly the source for the 
English word spiritual, and it behooves us to look 
at healing in both a physical and spiritual way 
during these days. 

Let’s first review what we wrote last week about 
the words of Rav Hirsch for healing and sickness: 

“Rav Hirsch brilliantly connects many aspects of 
Lashon Hakodesh by first describing how the word 
acharei introduces a crisis. Choleh, sickness, starts 
with the letter ches and always expresses a 
‘checking of an action,’ similar to the word 
combination of noeh and noach. Ha’eilah comes 
from the word olah, which means an independent 
raising and a development. Therefore, Rav Hirsch 
says, dead material sinks, while the force of life 
moves living material upward. 

“Rav Hirsch provides an amazing insight into 
healing. If this olah, moving forward power of life, 
which is really the movement of raising oneself, is 
hindered, it becomes choleh, a restricted 
development. That is sickness, restricted motion, 
expressed by the Hebrew letters. 
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'ישועת ה' כהרף עין'   
‘The salvation of Hashem can come in the blink of an eye’ 

On Wednesday night, three days before Seder night, I went to the mall 
and eventually I found shoes that I liked. I handed over my credit card 
to pay for the 150 shekel, but for some reason the charge would not 
go through. I tried again but it was to no avail. Having no choice, I 
called my father and I asked if he could buy the shoes for me on his 
credit card until I could determine what happened to my credit card. 
I knew for sure that the bank should have covered it. Abba gladly 
agreed and he gave me his credit card number, but his card also did 
not go through. 
I realized that it seemed there was a problem with their credit card 
machine, but if I left the shoes in the store, they would be gone in a 
few minutes and I would not have a selection. Even if I went home and 
returned, most likely the shoes would have been sold, since this was 
the last pair like this. 
I offered a Tefillah to Hashem, I spent time looking for shoes, and now 
I would have to waste precious time Erev Yom Tov to go home and 
come back. While I was still davening, my neighbor who lives across 
the hall from me turned to me and asked, “Are you buying shoes now? 
I have a credit of 140 shekel, and if you do not mind, could you use 
the credit and give me the money?”  
I could not believe my ears and I asked her if she had another ten 
shekel and when I got home, I would give her 150 shekel. 
I bought the shoes with such gladness and thanks as I never dreamed 
of a salvation like this, beneficial and quick. 
Afterwards, I called my father to tell him the story, and he was so 
excited, he said he was sending the story to Tiv HaHashgacha to thank 
Hashem. 

 מ.ר.

תוטהרצורע ביום המ  
The metzora on the day of his purification 

We find ourselves in the midst of Sefira when we are given the 
opportunity to elevate daily from one level to another. In this way 
we reach the holiday of Shavuos when we are prepared to receive 
the Torah. One of the difficult things facing someone who wants to 
enter the gates of the House of Hashem, the preventions, the 
difficulties, until sometimes a person might think that chas 
v’shalom his avodah is not acceptable before Hashem Yisbarach. 
He thinks that Heaven is holding him back and preventing him from 
elevating. This feeling is common in those trying to do Teshuva, 
whether one who was previously distant from keeping the Torah 
and the mitzvos, or one who is among those that keep the Torah, 
but he has decided now to do Teshuva (yes, Teshuva is not 
exclusively designated for the non-observant…). Suddenly, he feels 
a great difficulty in the new direction, and as we have said, it is 
possible to think that Heaven does not want his avodah. 
The holy Torah speaks about 'תורת המצורע ביום טהרתו' – ‘the law 
of the metzora on the day of his purification’ (14:2). By way of a 
hint, perhaps we can say that it is speaking about the spiritual 
‘metzora’ who wants to be pure. When he comes to his ‘day of 
purification’ he feels categorized as a ‘metzora’ and they distance 
him outside the camp, and he does not understand, ‘Now, you are 
distancing me? When I am trying to purify myself?” 
It is written in the Zohar HaKadosh that midnight is a very great 
time of acceptance [eis ratzon], and so, one who studies Torah at 
midnight, the holy Shechina comes to him and reveals all his sins 
before him so that he will do Teshuva for them and rectify that 
which is crooked. If a person is not aware of this, he is liable to think 
that Heaven is ‘hinting’ to him that his learning is not acceptable 
since they are mentioning all his sins to him. Especially at this 
propitious time of midnight. But the truth is not like this. As long as 
a person is steeped in his desires, the yetzer leaves him be and does 
not hold him back. But the moment he tries to leave it, then the 
yetzer tries to hold him back with all its might. It says in the Gemara 
(Arachin 15b) that ‘metzora’ is a contraction of ‘motzi ra’ [one who 
takes out bad], for now he removes the bad from within himself. 
He begins to feel as if he is a metzora, and just with the purification 
of a utensil one must immerse it in boiling water to remove 
anything absorbed in it, so it is with us, we must overcome the 
hardships in order to remove the bad that was absorbed within us 
and enter the gates of sanctity. 

- Tiv HaTorah - Metzora       Parshas Sazria - Metzora 5781 | 1 

“I will place a tzara’as lesion upon a house in the land of your heritage”

House Lesions Symbolize the Churban of the Beis HaMikdash 
Revealing the Love Concealed within Its Walls

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Sazria - Metzora 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

size on two stones on two adjacent walls is unlikely.  Perforce, 
the Gemara concludes that the entire subject of house afflictions 
was written in the Torah solely for the purpose of expounding 
and being rewarded.  

Notwithstanding, we find a contradictory point of view in 
Rashi’s commentary: “And I will place a ‘tzara’as’ affliction”—
this is to inform them (Yisrael) that afflictions come upon 
them (the houses), because the Emorim hid treasures of 
gold in the walls of their houses throughout the forty years 
that Yisrael were in the midbar.  As a result of the affliction, 
he (the Yisrael) will break down the house and find them.  
The source for Rashi’s comment is an elucidation by the divine 
Tanna Rashbi in the Midrash (V.R. 17, 6): “And I will place a 
tzara’as affliction.”  Rabbi Chiya taught: Was this good news 
for them that afflictions were coming upon them?  Rabbi 
Shimon ben Yochai taught: When the Cana’anim heard that 
Yisrael were approaching them, they proceeded to hide 
their money in the houses and in the fields.  HKB”H said, “I 
promised their forefathers that I will bring their children 
into a land full of abundant good, as it states (Devarim 6, 11): 
“Houses filled with every good thing.”  What does HKB”H 
do?  He induces afflictions in a person’s house; the person 
tears it down and he finds a treasure in it.  

So, how does this coincide with what we learned above: “An 
afflicted house never was and never will be.  So, why was it 
written?  Expound it and be rewarded”?  We cannot simply 
say that Rashbi’s statement in the Midrash disagrees with the 
Gemara’s statement that an afflicted never existed.  After all, the 

Next Shabbas, we will read from the Torah the double 
parshiyos of Sazria and Metzora.  Three different categories 
of lesions and afflictions are described in these parshiyos: (1) 
Lesions that affect human beings, (2) lesions that affect clothing 
and (3) lesions that affect houses.  In this essay, we will focus on 
the unique topic of house lesions described in parshas Metzora 
(Vayikra 14, 33): וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, כי תבואו אל ארץ כנען" 

 Hashem  אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם".
spoke to Moshe and Aharon, saying: “When you arrive in 
the land of Canaan that I give you as a possession, and I will 
place a “tzara’as” affliction upon a house in the land of your 
possession.”  

Chazal reveal a fascinating fact in the Gemara (Sanhedrin 
71a): "בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר"—
an afflicted house never was and never will be.  So, why 
was it written?  Expound it and be rewarded.  In reality, it is 
very unlikely for the conditions required to declare an afflicted 
house “tamei” to exist, as the Gemara explains: 

"דתנן רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם אין הבית טמא, עד שיראה כשתי 

גריסין על שתי אבנים, בשתי כתלים בקרן זוית, ארכו כשני גריסין ורחבו כגריס"

We learned in a Mishnah: Rabbi Elazar the son of Rabbi 
Shimon says: A house never becomes tamei (due to tzara’as) 
until a lesion the size of two “gris” is seen on each of two 
stones located on two walls that form a corner (and the lesion 
is contiguous on both of them).  Thus, the length of the lesion 
must be at least two “gris” and its width at least one “gris” (a 
¾ inch square bean).  Hence, the reality of finding lesions of this 

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    
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PPrreeppaarree  YYoouurrsseellff  iinn  tthhee  LLoobbbbyy  
והנה נרפא נגע הצרעת מן  ““  33::1144
    ””הצרוע 
 “And behold, the Tzara’as 
affliction had been healed 
from the Metzora.”  Why 

does the Posuk need to say, “ מן הצרוע” when 
certainly the Tzara’as left the one who had 
Tzara’as, the Metzora?  
Metzora 556 “  מעשה המצורע.  תורת  תהיה  זאת 
ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות והיה מכריז ואומר  
מאן בעי למזבן סם חיים. אודקין עליה ר' ינאי הוה יתיב  

י אמר  ופשט בתורקליניה.  אמר ליה תא סק להכא זבין ל 
וסליק   עליה  אטרח  דכותך.   ולא  צריך  את  לית  ליה 
לגביה הוציא לו ספר תהילים מכורך הראה לו פסוק זה  

י"ג, י"ד( מי האיש החפץ חיים.  נצור    – )תהילים ל"ד  
לשונך מרע סור מרע ועשה טוב. אמר ר' ינאי כל ימי  
הייתי לומד פסוק זה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד  

והודיעני לפיכך משה מזהיר את ישראל    שבא רוכל זה 
 There was a peddler  .”זאת תהיה תורת המצורע. 
who travelled from city to city and would 
announce, “Who seeks to purchase the elixir 
of life?”  R’ Yannai was in his mansion, and 
called to the peddler that he was interested.  
The peddler responded that R’ Yannai and 
people like R’ Yannai do not need this elixir 
of life.  R’ Yannai beseeched the peddler to 
tell him.  The peddler took out a rolled up 
Sefer Tehillim and showed him the Posuk, 
“Who is the man who seeks life?  Guard 
your tongue from speaking evil.”  R’ Yannai 
said that all of his life he read this Posuk 
yet he did not know where it literally stated 
that refraining from Loshon Hara is the 
elixir for life. ( ויקרא רבה) 
 There is a Medrash that speaks 
about a peddler who brought a partially 
rolled up Tehillim to Rebbe Yannai. The 
Zera Beirach (see above) explains that 
Rebbe Yannai learned two things from the 
peddler: that one should learn Torah even 
Shelo Lishma for it will bring one to learn 
Lishma, and that one who desires long life 
should guard his mouth.  With this P’shat 
we can explain the incident in Melachim 
2:5:25 with Elisha Hanavi and his disciple, 
Gaichazi.  “  ויאמר אליו אלישע: מאין גחזי, לא הלך
ואנה  אנה   And Elisha said to“ – ”עבדך 
Gaichazi: where have you been Gaichazi, 
and Gaichazi replied: your servant has not 
gone here nor there.”  Sanhedrin 107b – 
Why was Gaichazi stricken with Tzara’as? 
For he caused Elisha to have a bad name.  
Elisha swore that he would not take 
anything from Na’aman in exchange for 
telling Na’aman how he could get rid of his 
affliction.  Gaichazi then went to Na’aman 
and said in the name of Elisha that he 
should request payment for his deed. 
Although Gaichazi did say that it was not 
for Elisha, but for the families of the 
Nevi’im who needed assistance, 
nonetheless, Elisha had sworn he would not 
take anything.   The Gemara in  15 ערכיןb 
says that when the Posuk says, “  זאת תורת
 ,that one who is Motzi Shem Ra – ”המצורע

causes an evil name to come upon another, 
then he is afflicted with Tzara’as.  Thus, 
Gaichazi who was Motzi Shem Ra about 
Elisha was afflicted with Tzara’as. The 
Gemara tells us that Elisha pushed away 
his Talmid, Gaichazi, with two hands. 
Elisha pushed Gaichazi away because 
Elisha realized that Gaichazi was not 
learning Torah Lishma, and Elisha held 
like Rabban Gamliel who said if one’s 
insides are not like his outsides, if he is not 
learning Torah Lishma, then he should not 
be allowed into the Bais Medrash.  Thus, 
Elisha pushed him away and did not want 
to teach him Torah.  Elisha asked Gaichazi, 
 from which group are you?  Do – ”מאין גיחזי “
you hold like Rabban Gamliel that you place 
the Posuk of “ מי האיש”as a connection to the 
Posuk of, “ לכו בנים” which teaches us that it 
is prohibited to learn Torah Shelo Lishma, 
or do you hold like those who argue with 
Rabban Gamliel, and that it is permitted to 
learn Shelo Lishma, and that the Posuk of 
 is connected to the Posuk after it ”מי האיש “
of, “ נצור לשונך מרע” – which teaches us that 
one who is Motzi Shem Ra or speaks Loshon 
Hara will be afflicted with Tzara’as, for his 
life is not a life?  To this Gaichazi answered, 
 I am not connecting – ”לא הלך עבדך אנה ואנה “
the Posuk of מי האיש to the Posuk before it, 
or the Posuk after it – thus I don’t have to 
learn Torah Lishma, and I can be Motzi 
Shem Ra and speak Loshon Hara. Elisha 
answered him, that being that he did not 
accept either one, Elisha would impose both 
upon him, “בך תדבק  נעמן   that he – ”צרעת 
received the Tzara’as for being Motzi Shem 
Ra, and, “צא מלפני” – Elisha sent him away 
and would no longer be his Rebbe being that 
he was not learning Torah Lishma. (  בן איש
 (חי
 The Medrash says (see above) that 
there was a peddler who travelled from city 
to city and would announce, “Who seeks to 
purchase the medicine of life?”  It says in 
Avos 4:16 “  דומה הזה  העולם  אומר:  יעקב  רבי 
לפרוזדור בפני העולם הבה. התקן עצמך בפרוזדור כדי  
לטרקלין  Rebbe Yaakov says: This“ -”שתכנס 
world is like an antechamber before Olam 
Habah.  Prepare yourself in the lobby so 
that you may enter the banquet hall.”  
When Rebbe Yannai heard the peddler ask 
who wants to have the elixir of life, he took 
it for granted that the peddler was referring 
to Olam Habah, for that is what really 
matters, as this world is nothing more than 
an antechamber for the next world.  The 
peddler told Rebbe Yannai that he did not 
need this elixir, for Rebbe Yannai was 
certainly going to have Olam Habah.  The 
peddler explained to Rebbe Yannai that the 
elixir he was speaking about was one for 
this world, where one who has many bad 
things happen to him, yet he can easily turn 
them around to all be for good.  The way to 

do it is to say, “ כל מה דעביד רחמנא לטב עביד” – 
“Everything that Hakodosh Boruch Hu does 
is for good”, and by doing so, one makes 
everything good for himself.  This is what 
the peddler meant when he quoted the 
Posuk, “  ,מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב
 The man who seeks to see – ”נצור לשונך מרע 
goodness in the days of his life, should hold 
his mouth back from speaking bad – 
meaning that he should not complain about 
the perceived bad in his life, rather he 
should see it as all good for he knows that 
everything Hakodosh Boruch Hu does is for 
the good, and then that which he previously 
saw as bad, will appear to him as good.  
Tehillim 23:4,6 “  גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא
 Even though I walk in the valley“ – ”רע
overshadowed by death, I will not fear evil” 
– for I know, “ עמדי אתה   For You“ – ”כי 
(Hashem) are with me”, and thus no harm 
will come to me. Through these thoughts, 
ירדפוני “ וחסד  טוב   only goodness and – ”אך 
kindness will pursue me. (ישא ברכה) 
 The Gemara in Arachin 15b asks 
what should one do in order to be saved 
from Loshon Hara?  If one is a Talmid 
Chochom then he should toil in Torah, for 
as it says in Avos 2:7 “מרבה תורה מרבה חיים” 
– increased learning increases life.  Hence 
the Torah uses a Loshon of “ תורת” here to 
teach us that an antidote to Loshon Hara is 
Limud Hatorah. (מהר"י שטייף) 
 There are all different types of 
messages that we can learn from the 
fascinating Medrash connected to this 
Posuk with Rebbe Yannai and the peddler.  
There is one common theme in the 
numerous explanations of this Medrash, 
and that is that Rebbe Yannai was 
constantly seeking to make himself better.  
There was a random peddler claiming to 
have the elixir of life.  Rebbe Yannai wanted 
to know what it was.  The peddler told 
Rebbe Yannai that he did not need it, for it 
was really a matter of Olam Habah, 
something that Rebbe Yannai did not need 
any assistance achieving. Rebbe Yannai 
was not satisfied with that answer from the 
peddler, and beseeched him to tell him.  
This Medrash teaches us that while it may 
be okay to learn Torah Shelo Lishma, one 
should not be satisfied with that, but he 
must seek to do it better – to learn Torah 
Lishma.  One must not speak Loshon Hara, 
for that is damaging to himself, to the one 
to whom he said the Loshon Hara, and to 
the one who he was speaking about.  
Speaking Loshon Hara is all about acting 
without thought – no introspection as to the 
harm and damage his speech will cause.  
Let us take this valuable lesson from Rebbe 
Yannai, to be introspective and recognize 
that everything that we do has an effect, 
and to always seek to make ourselves 
better.   
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If a person will have on the תאש skin of his flesh a seis… he shall be 
brought to Aharon HaKohen. (13:2)

When Moshe Rabbeinu noticed that inspecting the physical 
plagues that appeared on a body was included in the function of a 
Kohen, he was troubled. Chazal (Vayikra Rabbah 15:8) say that 
Moshe had tzaar gadol, great pain, concerning Aharon HaKohen’s
function to view and render his halachic decision concerning the 
plague’s impurity. He felt that it was below his brother’s dignity as 
Kohen Gadol, High Priest, to engage in such an unappealing task. 
Hashem quickly reminded Moshe that Aharon and his descendants 
enjoy twenty-four matnos, gifts, of Kehunah, which Klal Yisrael
shares with them. Chazal teach us an important message which 
pertains especially to the osek b’tzarchei tzibbur, those who are 
engaged with the needs of the community, the mezakeh ha’rabbim, 
who bring merit to the many, those who put themselves on the line 
day in and day out to address the needs of the community. Veritably, 
they do so much and give up so much of themselves and their 
families in order to help others, but they do receive the twenty-four 
gifts of Kehunah, which in the context of the one who works for the 
community means: Hashem will take care of them. Hashem grants 
recompense for everything.

Zikui ha’rabim requires a special person. They live for the 
community, often at the expense of their personal lives – physical 
and emotional. I remember when the pandemic was raging, my son 
asked me to speak with his good friend who, as a member of 
Misaskim, was falling prey to the emotional toll of dealing with both 
the living and those who were less fortunate. He was one of many 
who literally risked their lives and emotions to help the members of 
our community. What they saw, and to what they were exposed, will 
live with them for the rest of their lives, but so will the extraordinary 
s’char, reward, that they garnered for themselves. Their families also 
grew exponentially. When their children grow up and ask them what 
they were doing during the pandemic, they will have a unique 
response. Zikui ha’rabbim is a family affair, and the s’char is a family 
reward.

Reaching out to help others, klal work, applies to many 
facets of our daily endeavour, from teaching, mentoring, kiruv, to 
fundraising for community and individual needs. This is followed by 
spearheading programs to address the various needs of members of 
our communities. While we have no doubt that these special 
individuals – both men and women – will receive outstanding 
reward and recognition from the Almighty, it would be “nice” if we, 
as beneficiaries, would acknowledge their contribution with a simple 
“thank you.” We take too much of what they do for granted, and if, 
chas v’shalom, Heaven forbid, something does not work out exactly 
to our liking, not only do we not thank them, but rather, we hold 
them responsible. Unfortunately, this all comes with the territory of 
klal work. It may not always be nice or geshmak, but the satisfaction 
one derives from helping others has no parallel. 

Truthfully, the term zikui ha’rabbim is an inaccurate term.  
What if one does not reach the multitudes? Are his efforts and 
dedication any less valuable? How do we define rabim, multitude? Is 
the term dependent on immediate numbers or long term effect? 
Chazal teach that he who saves one person in the long term can 
have an immeasurable effect on others. Do we know? The following 
vignettes grant us a window to the perspective of the Chafetz Chaim
and other mashpiim, men of influence, who changed the spiritual 
lives of countless men and women.

Horav Meir Tzvi Bergman, Shlita, relates that his father-in-
law, Horav Elazar M. Shach, zl, once remarked to him, “The Chafetz 
Chaim, zl, was cloistered for years on end, learning Torah diligently 
and writing his magnum opus on Halachah, the Mishnah Berurah, 
and his ethical magnum opus, the Shemiras Halashon. During this 
time, he created a “man” the likes of whom was the saintly Chafetz 
Chaim. All of this, the years of solitude, was for one singular 
purpose: to help others, to allow the world to study Torah and 
become more proficient in it.  In other words, the sole purpose of 
writing the Mishnah Berurah, which took twenty-five years to 
complete, was to enable others to learn – not for any other goal. He 
did not seek to aggrandise his name, to garner attention for himself. 
He studied Torah so that he could teach Torah. This is why his 
sefarim are classics that are mulled over by thousands upon 
thousands of serious Torah devotees. His Shemiras Halashon has 
forever altered the spiritual panorama of Judaism, by his 
understanding and teaching of the significance of the spoken word. 
When we act solely for ourselves, we regrettably do not even reach 
ourselves!

A Rosh Yeshivah once asked Horav Aharon Leib Shteinman, 
zl, why it is that the world hangs on his every word. He reviews every 
statement that he makes over and over, and he enters them into his 
mind for safekeeping. Rav Shteinman replied by asking the Rosh 
Yeshivah how much time he devotes to preparing a shiur, halachic
discourse. The Rosh Yeshivah replied, “If it is on the yeshivah 
meseches, the chapter presently being studied in the yeshivah, I 
spend a few hours. If it is on an abstract topic, I spend even more 
time. If I am preparing a shmuess, an ethical discourse, it also takes 
me a few hours.” Rav Shteinman listened to his responses, then 
asked, “And how much time have you spent on preparing the 
‘speaker’? The reason that my words are heard is that I am older. I 
have prepared myself for over eighty years.”

The Chafetz Chaim was wont to compare outreach to 
hunting. He observed that the wealthy landowners who had as 
much money as they had free time would waste their days hunting 
in the large forests they owned. They could pass an entire day with 
hours spent in pursuit of their elusive prey, and, at the end of the 
hunt, if they were lucky, they might bag one animal. Likewise, one 
who enters the field of zikui ha’rabim should not determine success 
by numbers. One person whose life he has changed is worth an 
entire world.

Horav Sholom Schwadron, zl, the pre-eminent maggid in 
Yerushalayim, was a powerful orator whose dynamic talks would 
mesmerise and captivate his listeners. His lecturing career had a 
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The cleansing process of the Metzora is 
very detailed. There are specific 
sacrifices which must be brought, 
though there are variants depending on 
the metzora’s means, and a series of 
interactions between the Kohain and the 
one who is coming to be purified. 

Notably, when the animal is slaughtered, 
some of the blood is placed by the 
Kohain on the right earlobe, thumb, and 
big toe of the person becoming pure. 

The Kohain also takes oil and anoints 
the fellow, again, on the earlobe, thumb, 
and big toe. Any excess oil is placed on 
the head of the person becoming pure. 

If this process seems familiar, it should. 
Just a few weeks ago, in Parshas Tzav, 
we find Moshe inaugurating the 
Kohanim in a similar fashion. The blood 
from their offering was placed on their 
earlobes, thumbs and big toes. They 
were anointed with oil as well. 

While we won’t go into detail about why 
those spots were chosen (See Migdal 
Ohr Tzav 5764) there seems to be a 
very good reason for making the 
parallel here. 

A Metzora is one who had his private 
sins made public for all to see. He may 
appear to be a pariah, an outcast. Yet, 
his purification ritual mirrors that of a 
Kohain being inaugurated to let him 
know that though he had sinned in the 
past, he can have a new beginning as 
the most holy of people. 

We all make mistakes, but as long as 
Hashem grants us the time in life to 
repent, we can rise above them and 
soar to the greatest of heights.  

Thought of the week: 

Beauty is in the eye of the 
beholder, but so is ugly. We 
choose what we want to see. 

(AL:GY ARQYW) ‰.OYMY TEBw QTNH EGN TA IHKH RYGSHW WB IYA RXw REsW RWEH IM QME WHARM IYA HNHW...‰   
“…And if the appearance is not deeper than the skin, and no black hair is in it, 
the Kohain shall isolate the affliction for seven days.” (Vayikra 13:31) 
What is Tzaraas? It is a physical disease which manifests due to a spiritual illness. A person 
who was guilty of one or more various sins, including murder, illicit relationships, and taking a 
false oath, but more likely arrogance, miserliness, and most commonly, Lashon Hara; being a 
gossip monger. The Midrash, seems to put the focus squarely on the last one, and the word 
Metzora is even similar to Motzi (shem) Ra, one who speaks evil. 

Instead of seeking out a doctor, for this illness one sought out a Kohain. Instead of taking a 
medicine or putting on a cream, the cure for this disease came from inside. One could only be 
healed by repenting of his ways and purifying his heart. 

Much attention is given by the Torah to the skin and the hair on the body. Why are these items 
specifically tied to this disease? If we take a homiletic approach, we can learn some important 
lessons. The epidermis is the outermost layer of skin. It is the one we see when we look at 
someone. This layer produces keratin, which makes up hair and provides a protective layer in 
the epidermis. 

The Metzora is one who until now has appeared healthy, but suddenly, his skin ceases to 
protect him from people finding out about what is inside him. If he is haughty or miserly, he may 
hide it, and secretly look down upon others or excuse his stinginess as a lack of available funds. 
Now, though, the natural protections are gone and Hashem wants everyone to know that he is 
not as pure as he may have seemed. 

Why would Hashem do that? In order to force the person’s hand, so that they work on 
themselves and choose to become better. The result of their internal work will again be visible 
on the outside, as their skin and hair will return to a normal, pure state. The fact that a Metzora 
lost that protection will be a motivator for him to mend his ways. 

Interestingly, the Zohar tells us that Adam HaRishon’s body was covered with a hard protective 
layer of keratin. When he sinned, he lost that protection and it only remains at the ends of our 
fingers, perhaps as a reminder. And yes, fingernails are also produced by the epidermis, just as 
the body hair and protective skin cells are. Perhaps this was the very first case of a person 
losing an external protection due to an internal flaw. But why, when Adam repented, did he not 
gain this layer back, as a Metzora’s flesh returns to normal? 

It may be because in Adam’s case, the sin caused him to internalize the Yetzer Hara. 
Previously it had been an external force in Man, but now it was taken into the body and is 
unable to be removed. Instead, we maintain a constant struggle to be righteous and learn from 
our mistakes. What we now know, though, is that our protection comes not from any physical 
layers of hair, skin, wealth or power, but from our internal connection to our Creator and the 
humility and devotion required to maintain that relationship. 

R’ Naftoli Tzvi Yehuda Berlin, the Rosh Yeshiva of Volozhin known by the acronym, Netziv, never 
went to the doctor when he was sick. Once, though, when he experienced a prolonged period of not 
feeling well, he acquiesced to his family’s urging and let a doctor visit. After the exam, the doctor 
gave him a prescription and the Netziv thanked him. No sooner did the doctor leave than the Netziv 
tore up the scrip. “What are you doing?” asked his incredulous family. 

The Netziv explained that instead of going to a doctor when something hurt him, he would think 
about which mitzvos are associated with that limb. He would then examine which of those mitzvos he 
has been lax in and make an effort to repair his wrongdoing, thereby strengthening that body part.  

However, this time he could not identify exactly which part of his body caused him to feel weak. Once 
the doctor identified it, he no longer needed he doctors medicine. He would now cure it the way he 
always cured his own ailment, through teshuva.  – Source: revach.net 
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PARSHAS TAZRIAH 
A WOMAN'S KORBAN CHATAS AND THE CLOPPERS 

 
When a woman gives birth, after completing the days of purification for a son or a daughter, she should bring a male lamb in its 
first year as a burnt offering and a young dove or turtledove as a sin offering to the Kohen at the entrance of the Ohel Moed. He 
should offer it up before Hashem and atone for her. Why by giving birth does a woman need to bring a sin offering? The Ramban 
explains that during the birth process the woman swears that she will never come to her husband again and conceive (Niddah 
31b). Therefore she needs atonement. 
 
We would like to suggest another reason why a woman who gave birth requires atonement. Man was created in the Tzelem 
Elokim, the image of G-d. Being so, Man gravitates towards emulating his creator, for the word םדא  means to be המוד  similar. 
Just as Hashem can create something from nothing ןיאמ שי , so too man is driven to create שימ שי  something new from what 
already exists. However, he doesn't have the power to create ןיאמ שי  which belongs only to Hashem. Chavah was enticed by the 
Nachash that this lofty power of creativity can also be hers םיקלאכ םתייהו  if she eats from the Aitz Hadaas (Rashi).  
 
Even though Man cannot attain this degree of creativity, the closest he can come to such a level is by being the cause of creating 
a human being. The seed of man that brings to conception can only be seen through a microscope as it measures only 0.5 mm. 
As far as the naked eye is concerned, conceiving is an act of ןיאמ שי . According to Sanhedrin  38b Chava gave birth to two children 
during the eight hour on the day of her creation, and in the tenth hour she sinned (Rashi 3,8). Being impregnated by Adam and 
giving birth immediately, might have very well seduced her to fulfill the advice of the Nachash to partake from the Tree of 
Knowledge and create worlds like Hashem even from nothing. In fact this was what Chava's defense claim to Hashem (Bereishis 
לכואו ינאישה שחנה (3,13  the Nachash misled me and I ate. If you take note of the word ינאישה  it consists to two words  . ןיא שי
This conveys that the Nachash misled Chava into thinking that she could be like Hashem duplicating His creation ןיאמ שי . After 
all, just two hours prior to her seduction by the Nachash, she became pregnant and gave birth which is the closest emulation of 
Hashem in creation of ןיאמ שי . She was led to believe that by eating from the Aitz Hadaas she would maximize her G-dly ability 
to be exactly like Hashem in this aspect. The Nachash even told Chava that Hashem also ate from this tree which gave Him the 
ability to create all matter from nothing (Rashi 3,5). 
 
Now we can understand why the curse to Chava was (3,16) "I will greatly increase your pains of pregnancy You will give birth to 
children in pain". What is the midah keneged midah in this punishment? According to what we explained it was the miracle of 
giving birth which is the closest thing to creation ןיאמ שי , that convinced Chavah that she can attain also  the ability of creation 

ןיאמ שי  just like Hashem by eating from the Aitz Hadaas.  
 
This fantasy of possessing the ability of creating matter out of nothing can easily apply to any woman who carries an embryo in 
her uterus for nine months. At the time of birth one realizes that this is the most spectacular miracle in that one can create 
another full - fledged human out of nothing as far as the naked eye can see. But here lies the danger that she might think herself 
an equal to her Creator in this arena of creativity. By experiencing pain during the pregnancy and in labor, this bubble of distorted 
fantasy bursts. The pain is so extreme that she will come to realize that one whom is like Hashem does not experience pain 
during such a lofty creative act of chesed. Sometimes the pain is so great that one comes to regret that she even became 
pregnant in the first place. The birth process therefore transforms into an eye opener that you are not even near Hashem's 
creative power.  
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e have learned many times, that the word 
“Torah” means to teach. The Torah teaches us the 
Halachos that the truel  דרך החיים is paved with, the  

  which are designed to teach us obedience and the חוקים
 which the chosen people are expected to adhere דרך ארץ
to. We all know, that the Minhag of saying/learning פרקי 
 during the weeks leading up to the receiving of the אבות 
Torah, is based on the golden precept of דרך ארץ קדמה לתורה 
. How important it is for any Yid to pursue that elusive 
Mentchlichkeit that has seemingly fallen on the wayside 
– I hope I’m wrong. How vital it is to learn the lessons 
of the Baalei Mussar which enable us to understand 
ourselves, to realize what makes us tick and to try and 
eliminate our flawed  מדות.

Let us focus on the Haftorah of Tazriah, the one that 
the Minhag is almost never to Lain (in contrast to the 
opinion of the Rokeach ('סי' נג( that it is always to be read(. 
The lessons are awesome! The Haftorah deals with the 
incident of Elisha and Naaman the general of  ארם . But 
first, some background information. The Pasuk describes 
Naaman as  מצרע חיל  גיבור  היה   a war hero with ,והאיש 
 Many Mefarshim follow the approach of Chazal .צרעת 
(Bamidbar Rabbah 7:5( that he got  צרעת because of גסות 
 his arrogance. The Gemara (Erachin 16a( lists seven ,הרוח 
causes for  צרעת and  גסות הרוח is among the listed. Rashi 
(Melachim II 5:1( teaches that his glorification was rooted 
in the incident where it was his arrow that killed Achav, 
the Jewish King (the infamous one of the Achav – Ezevel 
team that fill the Navi with their misdeeds and deemed 
by the Mishna (Sanhedrin 90a( as being אין להם חלק בעולם 
 Let’s turn to Melachim I (22( where Achav (Melech .)הבא 
Yisroel( convinced Yehoshafat (Melech Yehuda( to join 
him in war against Aram, misleading him with the four-
hundred  נביאי השקר into thinking that it was all divinely 
instructed. (See Pirkei D’Reb Eliezer 43 and Radak there 
 ואיש משך בקשת In that battle, the Pasuk states ).בד"ה ולא חזר
 ,and a man of Aram drew his bow ,לתמו ויכה את מלך ישראל

without intent, yet it struck the King of Israel (who was 
dressed as an ordinary soldier and not in royal garb(. 
It was for this unintentional act – דבר שאינו מתכיון  – ממש 
that Naaman used to achieve fame.  A lucky shot, that 
indicated no extraordinary military prowess and yet it 
made him a hero in Aram. 

Sorry, but I can’t resist throwing out a beautiful tidbit 
of information, based on a diversion that often opens 
up so many doors of understanding. Many Sefarim (see 
, for one, 'כב מלאכים  באמת   teach that Achav was )הנאמרים 
the Neshama of Kayin and Naaman was the Neshama of 
Lemech. Rashi (Beraishis 4:23( teaches that Lemech was 
blind and Tuval Kayin, his son, was his assistant. Tuval 
Kayin observed Kayin moving in the field, mistakenly 
took him to be an animal and told Lemech to shoot, 
murdering Kayin. When Lemech realized he had killed 
his grandfather, he began waving and clapping his hands 
in sorrow, mistakenly hit Tuval Kayin and killed him 
as well. So Naaman killing Achav is a replay of what 
happened – as they say, in another  גילגול. 

Back to our Haftorah. Naaman had צרעת and it would 
not go away – because he was still a  רוח  Let’s .גס 
understand this. His pumped-up pride comes from an 
accomplishment that he really – almost – had nothing 
to do with. Unfortunately, we all know such people who 
pride themselves with sneering arrogance about things 
they either imagine (even repeating Reb Yisroel Salanters 
opening words of his  אגרת המוסר, that man is חפשי בדמיונו 
 unlimited in his imagination but severely - ואסור במושכלו 
limited in his  שכל.  This insight and intellect of Reb 
Yisroel, exhibit the expression of  חכם עדיף מנביא(, or even 
actual accomplishments, which they may have just been 
in the right place at the right time. Picture for a moment 
a man who mistakenly received ten million masks two 
years ago and the sender told him to keep it rather than 
sending it back. Would you to go to him for business 
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advice? Rabbeinu Yonah was also aware of such people, 
see Shaarei Teshuva (3:185( where he counts them among 
the  כת שקרנים - society of liars. His words are, מי שמשתבח 
.במעלות שאינן נמצאת בו 

So Naaman listened to the advice of a young Jewish captive 
who suggested that he to go to the Navi for healing, but 
first he tries to use his “Protectzia” (he did become a גר 
 at the end( with the King Aram, who sent a letter to תושב 
Melech Yisroel, Yehoram, to provide a cure for Naaman. 
The Malbim explains that he thought Elisha had sent 
the צרעת to Naaman as a punishment for killing Achav, 
as per the request of Yehoram ben Achav. Elisha tells 
Yehoram, no problem, send him to me. Naaman shows 
up at Elisha’s house as a V.I.P –  ויבא נעמן בסוסו וברכבו - on 
his horse and chariots. Elisha does not even come out of 
his house; not the reception Naaman had expected, after 
all he is a hero. But a message was sent to him. He was 
instructed to immerse into the waters of the Yarden seven 
times. The Toras Chaim (Sanhedrin 107a, 'אות יב – quoted 
in מרגליות הים( suggests, that the seven times correspond 
to the seven  עבירות which cause צרעת. The Ozrover (Baer 
Moshe(, says the message was to learn from the water, 
which symbolizes  ענוה, because it always flows to the 
lowest point. Naaman then loses himself in anger (people 
who think they should get more honor usually react with 
anger when they don’t get it(, and says, we have better 
rivers in Aram and turns to go home – with his צרעת still 
present. Thankfully for him, he exhibits some sort of 
 and listens to his entourage and obliges. He then הכנעה 
proceeds to, like we used to say, jump in the lake, and 
is miraculously  cured. Naaman was completly taken 
by what had just transpired and realizes that כי אין אלוקים 
בישראל  אם  כי  הארץ   there is no God like the ,)5:15) בכל 
God of Israel. He then becomes a  גר תושב (Gittin 57b(, 
a discussion that is deserving of an article of its own. It 
seems, that one who is not so enthused with their own 
greatness, has room for Hashem. Similarly, Rabeinu Yona 
(Shaarei Teshuva 1:27( writes, that in addition to גאוה  
causing Aveiros, the characteristic itself, is an Aveirah as 

well, as it turns us into an abomination (Mishlei 16:5(. 
Additionally, he writes, ובעל הגאוה נמסר ביד יצרו כי אין עזר השם 
 if there is no room for Hashem – then the arrogant ,עמו 
one is left all alone to battle the  יצר הרע . No one wants to 
be in the underdog position, left without the  הקב"ה עוזרו.

One very, very important word. I have been shouting 
about this for decades. To talk about  ענוה to any 
elementary school child, even nearly all adolescents and 
even some adults is absolutely criminal. It is a topic that 
requires acute sophistication of thought, because without 
that, all it does is breed a negative self-image,  השם ירחם. 
How many sad people have we met – of all ages – that 
suffer and languish their whole lives, from what even a 
well-intentioned adult may have told them as a child? 
Moshe Rabeinu, the greatest  ענו, did not think of himself 
as a  שאינו יודע לשאול. He knew exactly how beyond great he 
was, but he also knew it was NOT HIM but rather a gift 
from above. We all need reminders – the Torah reminds 
us  'ורם לבבך ושכחת את ה - to realize our strengths and our 
talents – EVEN THE REAL ONES - are only gifts from 
Hashem. Naaman showed us how easy it is to forget that 
lesson. But even good Jews need to remember – whether 
its brains, musical talent, being artistic or even being 
good-looking - whatever else we may pride ourselves 
with – it is a gift and needs to be appreciated as such. 

May we all be Zocheh to understand what being an ענו  
really means and never fall into the trap of the Yetzer Hara 
and think we are “nothing”. I once saw, that Rav Nachman 
says, the Yetzer Hara originated from the Nachash. The 
most potent weapon of his arsenal is to make us have a 
negative self-image.  נחש עפר לחמו, which means, that the 
Nachash is nourished by making man think that he is 
nothing – LIKE עפר, sand. We should all be Zocheh.

Among those who are מצפים לישועה
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Illuminating Man’s Inner World
THROUGH THE LENS OF THE PARSHA

Rabbi Yehoshua Blass, Mashgiach Ruchani – Yeshiva University

here are topics brought forth in the Torah 
that gives thinking man no reason for 

pause. Honoring one’s parents, giving charity, 
observance of Shabbos and of the Moadim, and 
hundreds of other laws and concepts causes no 
puzzlement or consternation. Other topics are 
not so simple and for one reason or another are 
never properly delved into and understood even 
by educated Jews. I believe that the laws and 
concepts of tum’ah v’taharah fall into that latter 
category.

On the simplest of levels, even the term ‘impurity’ 
feels challenging. One can easily wrap their 
brain around the idea of impurity connected with 
exposure to a dead body and the like but why 
would we refer to a woman who menstruates 
as impure? It is the most natural of human 
processes, yet a woman might feel as though she 
is being stamped with a designation that implies 
something negative. Even more confounding 
is the topic introduced in this week’s parsha, 
namely the tum’ah associated with childbirth. 
How do we understand the apparent paradox that 
the process of creation of a tzelem Elokim can 
also by definition yield impurity. These concepts 
of  טומאת נדה and  טומאת לידה are topics that are 
indeed challenging for some to wrap their heads 
around and requires great thoughtfulness.

While many of the meforshim (see the Kli Yakar 
and others) attach both  לידה  and the טומאת 
necessity to seek atonement after childbirth to 
Chavah’s original sin (poor Chavah seems to get 
blamed for everything) I would like to mention 
several different approaches.

Rav Hirsch in his commentary on Chumash writes 

with the sophistication that is his hallmark. The 
piece is somewhat lengthy, but I will do my best 
to summarize his idea. The pasuk states that אשה 
 and almost all of the meforshim כי תזריע וילדה זכר 
comment on this language of tazria as opposed 
to yaldah (gives birth). Rav Hirsch writes that the 
language tazria impresses upon the reader that 
the process of a woman giving birth is similar 
to the ground producing seeds and vegetation. 
The woman’s role is a passive one as the fetus 
takes shape, develops and ultimately arrives 
into the world. Ravi Hirsch points out that the 
word ‘mother’ comes from the Latin word mater 
which means womb - her essence and identity 
is that of almost the passive womb bringing 
forth life to the world. As beautiful as that is, 
it also subjugates her own identity as being a 
full blown, independent servant of G-d with 
her own unique strengths, goal, and spiritual 
ambitions. That piece of her is reestablished by 
tum’as leida. It is her own process of personal 
rejuvenation culminating in the bringing of a 
korban. לידה  is a reclaiming of her own טומאת 
spiritual identity away from the structure of her 
family and newborn child. One can understand 
.in similar terms טומאת נדה 

While I love Rav Hirsch’s idea I would like to 
suggest another approach that I have always 
been fond of. Recently I was gratified to find a 
similar idea in the name of the Kotzker Rebbe 
quoted in the Pardes Yosef. Simply stated 
tum’ah, far from being anything detestable or 
dirty, is a reflection of the absence of sanctity. 
The Kotzker wrote that this absence of kedusha 
is rendered by the fact that HKB’H was involved 
in the process of labor and childbirth. As the 
gemarah in the beginning of Ta’anis says המפתח 

Parshas Tazria: Birth – The First and Most Monumental Moment in Man’s Life
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 the key to childbirth -של חיה אצל השי״ת בעצמו 
rests in G-d’s hands alone. When the process is 
over the sanctity of the experience also departs 
rendering the woman טמאה.

It would seem that the idea is even more simple 
than what the Kotzker wrote, and I believe even 
more profound. The absence of kedusha is not 
only that HKB’H is involved in this process but 
that the fetus itself is its own soul and has its 
own sanctity. Leaving aside all of the Rabbinic 
and ethical debates of when is it that a fetus 
takes on the status of an independent living 
entity, the fetus is, or will become, a life with 
a formed neshama tehorah and with his or her 
own capacity for both spiritual greatness and 
regeneration. The removal of that nefesh leaves 
a spiritual impact on the woman. This is clearly 
and observably true on emotional, psychological, 
and physiological levels and it’s no less true in 
the unseen but yet palpable realm of the spirit.

The reality is that this concept that tum’ah is a 
spiritual response to the absence of life is what 
drives the halakhos of tum’as meis and tum’as 
niddah. A human’s physical body with the 
departure of the soul (i.e., death) or woman’s 
body with the departure of potential life (i.e., 
menstruation) paints a picture that has nothing 
to do with any perception of filth and disgust and 
everything to do with the basic and fundamental 
sanctity of a human being. Laws of tum’ah from 
start to finish are the greatest statement of man’s 
nobility and of the necessity of both protecting 
and cultivating that nobility.

Without sounding simplistic or ‘mussary’ I 
believe that the consistent reminder of these 
first pesukim in the parsha yields great benefits. 
If I as a person am imbued with fundamental 
sanctity, unassailable and unquestioned, so 
much so that one’s departure from their mother 
results in a status of Biblically ordained tum’ah, 
then what does that say about אדם בעולמו. What 

does that mean for every piece of my life - the 
way that I speak, how I spend my time, what I 
ingest into my being, what my life goals are, who 
I am, where I am going - every fiber of my being 
can be and should be shaped by this one simple 
fact established at the moment of my birth.

Far from being a source of philosophical 
discomfort, tum’as leida stands as the ultimate 
testament to the beauty, greatness, majesty and 
responsibility of man.

Everyone should have a beautiful Shabbos

Y. Blass

R’ Blass can be reached at blass@yu.edu 

Rabbi Yehoshua Blass, Mashgiach Ruchani – Yeshiva University



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

 

Trong in all areas.  

562.461 

Tazria-Metzora 
5781 

'ישועת ה' כהרף עין'   
‘The salvation of Hashem can come in the blink of an eye’ 

On Wednesday night, three days before Seder night, I went to the mall 
and eventually I found shoes that I liked. I handed over my credit card 
to pay for the 150 shekel, but for some reason the charge would not 
go through. I tried again but it was to no avail. Having no choice, I 
called my father and I asked if he could buy the shoes for me on his 
credit card until I could determine what happened to my credit card. 
I knew for sure that the bank should have covered it. Abba gladly 
agreed and he gave me his credit card number, but his card also did 
not go through. 
I realized that it seemed there was a problem with their credit card 
machine, but if I left the shoes in the store, they would be gone in a 
few minutes and I would not have a selection. Even if I went home and 
returned, most likely the shoes would have been sold, since this was 
the last pair like this. 
I offered a Tefillah to Hashem, I spent time looking for shoes, and now 
I would have to waste precious time Erev Yom Tov to go home and 
come back. While I was still davening, my neighbor who lives across 
the hall from me turned to me and asked, “Are you buying shoes now? 
I have a credit of 140 shekel, and if you do not mind, could you use 
the credit and give me the money?”  
I could not believe my ears and I asked her if she had another ten 
shekel and when I got home, I would give her 150 shekel. 
I bought the shoes with such gladness and thanks as I never dreamed 
of a salvation like this, beneficial and quick. 
Afterwards, I called my father to tell him the story, and he was so 
excited, he said he was sending the story to Tiv HaHashgacha to thank 
Hashem. 

 מ.ר.

תוטהרצורע ביום המ  
The metzora on the day of his purification 

We find ourselves in the midst of Sefira when we are given the 
opportunity to elevate daily from one level to another. In this way 
we reach the holiday of Shavuos when we are prepared to receive 
the Torah. One of the difficult things facing someone who wants to 
enter the gates of the House of Hashem, the preventions, the 
difficulties, until sometimes a person might think that chas 
v’shalom his avodah is not acceptable before Hashem Yisbarach. 
He thinks that Heaven is holding him back and preventing him from 
elevating. This feeling is common in those trying to do Teshuva, 
whether one who was previously distant from keeping the Torah 
and the mitzvos, or one who is among those that keep the Torah, 
but he has decided now to do Teshuva (yes, Teshuva is not 
exclusively designated for the non-observant…). Suddenly, he feels 
a great difficulty in the new direction, and as we have said, it is 
possible to think that Heaven does not want his avodah. 
The holy Torah speaks about 'תורת המצורע ביום טהרתו' – ‘the law 
of the metzora on the day of his purification’ (14:2). By way of a 
hint, perhaps we can say that it is speaking about the spiritual 
‘metzora’ who wants to be pure. When he comes to his ‘day of 
purification’ he feels categorized as a ‘metzora’ and they distance 
him outside the camp, and he does not understand, ‘Now, you are 
distancing me? When I am trying to purify myself?” 
It is written in the Zohar HaKadosh that midnight is a very great 
time of acceptance [eis ratzon], and so, one who studies Torah at 
midnight, the holy Shechina comes to him and reveals all his sins 
before him so that he will do Teshuva for them and rectify that 
which is crooked. If a person is not aware of this, he is liable to think 
that Heaven is ‘hinting’ to him that his learning is not acceptable 
since they are mentioning all his sins to him. Especially at this 
propitious time of midnight. But the truth is not like this. As long as 
a person is steeped in his desires, the yetzer leaves him be and does 
not hold him back. But the moment he tries to leave it, then the 
yetzer tries to hold him back with all its might. It says in the Gemara 
(Arachin 15b) that ‘metzora’ is a contraction of ‘motzi ra’ [one who 
takes out bad], for now he removes the bad from within himself. 
He begins to feel as if he is a metzora, and just with the purification 
of a utensil one must immerse it in boiling water to remove 
anything absorbed in it, so it is with us, we must overcome the 
hardships in order to remove the bad that was absorbed within us 
and enter the gates of sanctity. 

- Tiv HaTorah - Metzora     
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 The main aspect of Teshuva is regret for the past and acceptance 
for the future, but the sin causes the heart to be twisted, and the 
person does not sense the severity of his actions. Therefore, he does 
not regret or accept as needed, and only after enduring tribulations 
does he merit a purification of the heart and then he is prepared to 
do Teshuva, as Rebbe Yisrael of Salant used to say, “Teshuva is a very 
difficult mitzvah, if only we did not need it…” 
For this reason Tzaddikim were very afraid of sin, maybe they would 
not be able to repent as much as necessary. It is told about the ‘Imrei 
Emes’ of Gur who had an expensive bottle made of crystal and he 
would pour his Kiddush wine in it for Shabbos. One Shabbos there 
was a commotion in his house and the table was moved a little, and 
the bottle fell and shattered into many pieces. When the Imrei Emes 
saw this, he let out a heavy sigh. Since it seemed that the Imrei Emes 
was upset because of the broken crystal bottle, one of the guests 
sitting there wanted to put his mind at ease, so he immediately 
offered the Rebbe that he would replace the bottle with a nicer one 
to grace his table, as long as the Rebbe would not be upset. The Imrei 
Emes told him, “Do you think I am upset over the loss of the bottle? 
My sigh was only for what Heaven wanted me to be aware of, and I 
am quite concerned because of this if chas v’shalom I was not 
aroused as needed.” 
Similarly, it is told about HaGaon HaTzaddik Rebbe Isser Zalman 
Meltzer who was meticulous with his actions. In those days, the 
milkman would deliver milk to everyone’s house with pasteurizing it 
and everyone would pasteurize it for themselves on the fire. The 
Rebbetzin would boil the milk on the fire in the house of Rebbe Isser 
Zalman. Afterwards, she would bring a cup of hot milk to her 
righteous husband to quench his thirst. One day after placing the pot 
of milk on the fire, the Rebbetzin left the kitchen for a few minutes 
to take care of something. In the meantime, a cat snuck into the 
small kitchen and found a large treasure, a pot filled with hot milk. 
It slinked closer to the boiling pot and in order to enjoy some of it, it 
turned the pot over. When the Rebbetzin heard the commotion in 
the kitchen, she hurried back there. However, to her utter 
disappointment, she saw what happened, the cat made itself at 
home and all the milk was spoiled. 
With anguish, she turned to her husband and told him what had 
happened. To her surprise, R’ Isser Zalman began to tremble, and he 
wondered aloud, “Why did Hashem do this to us? This only 
happened to us because of a sin that we had done! If so, we have to 
examine our deeds until we understand what sin HaKadosh Baruch 
Hu found in us so that we can do Teshuva for it.” And so, R’ Isser 
Zalman and his wife sat together and examined their deeds until 
they determined that there was an amount of money that they 
needed to take maaser [tithe] from, they immediately set aside the 
maaser that they forgot about, and only after Rebbe Isser Zalman 
separated the maaser and repent for his inadvertence, did his 
peaceful expression return to his face. 
Like these righteous of their generations, great was their fear of any 
whiff of sin, because they knew that they would have to give an 
accounting for every little thing, and the Teshuva did not serve as a 
solution for their fear.       

זהירים מן החטאהוו   
Be careful from sin 

 This Shabbos we read a double parsha, both of which speak about 
the topic of the contamination of the signs of tzara’as and its 
purification. These are matters which do not pertain to today, 
however, since the Torah is eternal, it is obvious that there is 
something to learn from these parshiyos that apply to our time. 
Indeed, when we consider these matters at length, we find that 
getting out of the web of sin is not one of the easiest things to do, it 
involves much suffering and embarrassment. 
These signs as a punishment for sin, and when reading these 
parshiyos we see that one does not attain atonement until the person 
goes through a process that is not at all pleasant. First, he must 
separate himself from the rest of the people and be locked up outside 
the camp. This causes embarrassment with his relatives as they look 
for him in his usual places, and they hear that there is suspicion that 
he has a sign. When the Kohen confirms that he is a ‘metzora’, he 
must embarrass himself even further in an unimaginable way. He has 
to go about in torn clothes, let his hair grow long, cover part of his lip 
with the wrap that is on his head, and if he meets someone, he must 
let him know that he is tamei. This causes him unbearable shame, and 
the very dwelling outside the camp is embarrassing to him, since he 
is secluded in isolation. So long as he is not cured from his tzara’as he 
is not allowed to return to camp. All this is so that he realizes that the 
Omnipresent Baruch Hu is reprimanding him. Then when he is alone 
in quarantine outside the camp, he is isolated with his Creator and he 
can them understand the severity of his actions, and only then, can 
he do a proper Teshuva. This makes an impression on him and cures 
him from his tzara’as. 
True, he has still not earned his rectification. Now he must undergo a 
purification process which entails rebuke through a hint. Therefore, 
we take cedarwood and eizov [hyssop] and we tie them together and 
we sprinkle the blood of the slaughtered bird on him. With this we 
remind him that he must lower himself like a hyssop, meaning that 
even though he has already repented for his sin, we teach him that 
he has not yet come to be pure until he accustoms himself to change 
his nature completely. Similarly, he must shave all his hair and we 
consider this to be humiliating as well. This is done to make his heart 
humble even after reentering the camp and it helps to accustom 
himself to be humble. Only after humiliating himself against his will 
like a hyssop, then he is ready to come and offer his karbanos and be 
purified through them. 
All this is a rebuke for us to demonstrate how the sin can twist the 
heart. It is not possible for the person to fulfill the mitzvah of Teshuva 
without going on a difficult journey subjecting him to embarrassment 
which is intolerable. Only after all this does he merit a change of heart 
and he is prepared to repent and correct his deeds. 
From her the person is aroused to fear Hashem, and he will distance 
himself from any whiff of sin, for a person is brought to justice even 
in this world by Hashem. True, today we do not have the Bais 
HaMikdash and tahara is not relevant to us, and therefore, we also 
do not have the distress of tzara’as. However, the purpose of the 
affliction is not the distress or the uprooting of the person, Heaven 
can afflict us with other distresses. We must know that it is not for 
nothing when a person finds it hard to earn his parnasah [living], and 
it is not for nothing when a person finds it hard to train his children 
[chinuch], and so too with the other distresses that are found among 
us. All these things are only the result of sin. It is not easy for a person 
to consider that Teshuva will protect him if he should sin chas 
v’shalom, for as we see here, doing Teshuva is not at all easy.     
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“I will place a tzara’as lesion upon a house in the land of your heritage”

House Lesions Symbolize the Churban of the Beis HaMikdash 
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size on two stones on two adjacent walls is unlikely.  Perforce, 
the Gemara concludes that the entire subject of house afflictions 
was written in the Torah solely for the purpose of expounding 
and being rewarded.  

Notwithstanding, we find a contradictory point of view in 
Rashi’s commentary: “And I will place a ‘tzara’as’ affliction”—
this is to inform them (Yisrael) that afflictions come upon 
them (the houses), because the Emorim hid treasures of 
gold in the walls of their houses throughout the forty years 
that Yisrael were in the midbar.  As a result of the affliction, 
he (the Yisrael) will break down the house and find them.  
The source for Rashi’s comment is an elucidation by the divine 
Tanna Rashbi in the Midrash (V.R. 17, 6): “And I will place a 
tzara’as affliction.”  Rabbi Chiya taught: Was this good news 
for them that afflictions were coming upon them?  Rabbi 
Shimon ben Yochai taught: When the Cana’anim heard that 
Yisrael were approaching them, they proceeded to hide 
their money in the houses and in the fields.  HKB”H said, “I 
promised their forefathers that I will bring their children 
into a land full of abundant good, as it states (Devarim 6, 11): 
“Houses filled with every good thing.”  What does HKB”H 
do?  He induces afflictions in a person’s house; the person 
tears it down and he finds a treasure in it.  

So, how does this coincide with what we learned above: “An 
afflicted house never was and never will be.  So, why was it 
written?  Expound it and be rewarded”?  We cannot simply 
say that Rashbi’s statement in the Midrash disagrees with the 
Gemara’s statement that an afflicted never existed.  After all, the 

Next Shabbas, we will read from the Torah the double 
parshiyos of Sazria and Metzora.  Three different categories 
of lesions and afflictions are described in these parshiyos: (1) 
Lesions that affect human beings, (2) lesions that affect clothing 
and (3) lesions that affect houses.  In this essay, we will focus on 
the unique topic of house lesions described in parshas Metzora 
(Vayikra 14, 33): וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, כי תבואו אל ארץ כנען" 

 Hashem  אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם".
spoke to Moshe and Aharon, saying: “When you arrive in 
the land of Canaan that I give you as a possession, and I will 
place a “tzara’as” affliction upon a house in the land of your 
possession.”  

Chazal reveal a fascinating fact in the Gemara (Sanhedrin 
71a): "בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר"—
an afflicted house never was and never will be.  So, why 
was it written?  Expound it and be rewarded.  In reality, it is 
very unlikely for the conditions required to declare an afflicted 
house “tamei” to exist, as the Gemara explains: 

"דתנן רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם אין הבית טמא, עד שיראה כשתי 

גריסין על שתי אבנים, בשתי כתלים בקרן זוית, ארכו כשני גריסין ורחבו כגריס"

We learned in a Mishnah: Rabbi Elazar the son of Rabbi 
Shimon says: A house never becomes tamei (due to tzara’as) 
until a lesion the size of two “gris” is seen on each of two 
stones located on two walls that form a corner (and the lesion 
is contiguous on both of them).  Thus, the length of the lesion 
must be at least two “gris” and its width at least one “gris” (a 
¾ inch square bean).  Hence, the reality of finding lesions of this 
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Gemara proves its point by citing the ruling of Rabbi Elazar, the 
son of Rashbi; and it is highly unlikely that Rabbi Elazar would 
dispute his father’s statement.  Furthermore, this suggests that 
Rashbi also concurs that an afflicted house never existed.  That 
being the case, what lesson are we to learn from the hypothetical, 
imaginary notion that the Emorim hid golden treasures in the 
walls of their homes?  

The Passage Alludes to the House of HKB”H

To begin with, let us explain the concept of: “Expound and 
be rewarded.”  We will refer to the passage in the Midrash 
on this week’s parsha (V.R. 17, 7).  There, Chazal expound the 
entire passage of afflicted houses in relation to the churban of 
the Beis HaMikdash:  

“I will place a “tzara’as” affliction upon a house in the 
land of your possession”: This refers to the Beis HaMikdash, 
as it states (Yechezkel 24, 21): “Behold, I am profaning My 
Mikdash, the pride of your strength.”  “The one to whom the 
house belongs will come,” this refers to HKB”H (Chagai 1, 9): 
“Because of My House that is in ruins.”  “And he will inform 
the kohen,” this refers to Yirmiyah, as it says (Yirmiyah 1, 
1): “Of the kohanim who were in Anatot.”  “Something like 
an affliction has appeared to me in the house,” this refers 
to the filth of avodah-zarah . . . “The kohen shall instruct, 
and they shall clear the house,” (Melachim I 14, 26): “He 
took away the treasures of the House of Hashem.”  “He shall 
demolish the house,” (Ezra 5, 12): “And he destroyed this 
House”; “they shall take it outside the city,” (ibid.) “and he 
exiled the people to Bavel.”  This could imply forever; hence 
the Torah teaches: “They will take other stones.”  As it 
states (Yeshayah 28, 16): “Therefore, thus said Hashem G-d: 
Behold, I am laying a foundation stone in Tziyon—a sturdy 
stone, a precious cornerstone.”

Based on this passage, we can propose an interpretation of 
the following passuk (Vayikra 14, 48): ואם בוא יבוא הכהן וראה והנה" 

  לא פשה הנגע בבית אחרי היטוח את הבית וטיהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע".
If the kohen is to come and look and behold—the affliction 
has not spread in the house after he has plastered the house; 
then the kohen shall declare the house to be pure, for the 
affliction has healed.  Now, according to the Zera Kodesh (Ki 
Seitzei), the third Beis HaMikdash is being built daily with the 
mitzvos and good deeds we perform.  The reshaim, however, 

come and destroy what the tzaddikim have built with their 
iniquities.  Then, the tzaddikim rebuild what was destroyed.  

The Gemara (Sanhedrin 39a) teaches us that HKB”H is 
considered a kohen. For, the passuk says (Shemos 25, 2): ויקחו" 

 ,they shall take to Me a terumah—in other words—לי תרומה"
the people are being instructed to give Hashem terumah, since 
He is a kohen. This then is the interpretation of the passuk: 
“If the kohen is to come and look” refers to HKB”H, Who is 
referred to as a kohen.    “And behold—the affliction has not 
spread in the house after he has plastered the house”—
in other words, the affliction and defect has not spread in the 
heavenly Beis HaMikdash, because they performed teshuvah 
and repaired their blemishes.  “Then the kohen shall declare 
the house to be pure, for the affliction has healed”—as a 
result, HKB”H will prepare the third Beis HaMikdash to bring it 
down to Yisrael.  

In this vein, we can interpret the continuation of the text 
very nicely.  How will HKB”H purify and cleanse the third Beis 
HaMikdash of the damage caused to it by Yisrael’s iniquities?  
Let us refer to the commentary of the Ohr HaChaim hakadosh 
at the beginning of parshas Metzora (Vayikra 14, 9). He explains 
that the two birds that are part of the purification process 
for human afflictions allude to the future geulah that will be 
effectuated by Mashiach ben Yosef and Mashiach ben David.  
The Shela hakadosh provides a similar explanation (Maseches 
Pesachim).  On this basis, we can interpret the pesukim as 
follows (ibid. 49): 

צפרים" שתי  הבית  את  לחטא   to cleanse the house, he—"ולקח 
shall take two birds—the birds allude to Mashiach ben 
Yosef and Mashiach ben David; "ואזוב ושני תולעת   and—"ועץ ארז 
cedarwood, a tongue of crimson wool and hyssop—these 
items allude to the three Avos.  The cedarwood represents 
Avraham, of whom it is said (Yehoshua 14, 15): “The biggest 
man among the giants.”  The tongue of crimson wool--
תולעת"  represents Yaakov, in keeping with the passuk—"ושני 
(Yeshayah 41, 14): "אל תיראי תולעת יעקב"—fear not, O worm of 
Yaakov.  (Translator’s note: The word "תולעת" which appears in 
both pesukim is associated with Yaakov.)  Hyssop represents 
Yitzchak whose midah is “gevurah.”  

חיים" מים  על  חרש  כלי  אל  האחת  הציפור  את   he shall—"ושחט 
slaughter the one bird into an earthenware vessel over 
running water.  This alludes to Mashiach ben Yosef, who will be 
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killed to atone for Yisrael’s transgressions, as explained in the 
Gemara (Succah 52a).  וחיטא את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור" 

 he shall cleanse the house—החיה ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת"
with the blood of the bird and with the running water, and 
with the live bird, with the cedarwood, with the hyssop, 
and with the crimson tongue of wool.  This teaches us that 
the merits and strengths of Mashiach ben Yosef, Mashiach ben 
David and the three Avos are united.  ושילח את הציפור החיה אל מחוץ" 

פני השדה"  he shall set the live bird free toward the—לעיר אל 
outside of the city upon the open field.  Mashiach ben David 
will be sent to gather in all of Yisrael’s outcasts from the four 
corners of the earth.  "וכיפר על הבית וטהר"—thus he shall provide 
atonement for the house, and it shall be purified.  And the 
third Beis HaMikdash will be built swiftly, in our times.  

The Slaughtered Bird Is a Tikun 
 for Baseless Hatred and Lashon HaRa

It is worthwhile adding an important point based on the 
following Gemara (Yoma 9b): מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה" 

 דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים... אבל מקדש שני שהיו

 עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חנם,

 ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות

 The first Beis HaMikdash was destroyed because the  דמים".
people were guilty of the three cardinal sins—avodah zarah, 
immorality and murder.  These sins were not prevalent during 
the times of the second Beis HaMikdash; the people of that 
period engaged in Torah-study and performed mitzvos and 
acts of kindness.  The second Beis HaMikdash was destroyed 
because of “sin’as chinam”—baseless hatred.  This teaches us 
that “sin’as chinam” is equivalent to the three cardinal sins.  

The Chafetz Chaim teaches us that due to their “sin’as 
chinam,” they were prone to speak lashon hara.  They would 
not have been punished for the mere negative thought alone.  
He substantiates this assertion from the Gemara’s conclusion 
that “sin’as chinam” is equivalent to the three cardinal sins.  
Additionally, apropos lashon hara, we learn (Arachin 15b): תנא" 

 כנגד שלש עבירות, עבודת  דבי רבי ישמעאל, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות 

דמים".  ושפיכות  עריות  וגילוי   A Baraisa was taught in the  כוכבים 
Academy of Rabbi Yishmael: Whoever speaks “lashon hara” 
proliferates iniquities equivalent to the three (cardinal) 
aveiros—idol worship, immorality and murder.  Thus, it is 
apparent that the reason “sin’as chinam” is equivalent to the 

three major aveiros is because it results in the speaking of 
“lashon hara,” which is equivalent to those aveiros.  

Now, we are familiar with Rashi’s explanation regarding 
the rationale for the afflicted person—the metzora—to bring 
two birds for his purification and atonement: Since afflictions 
come as a result of “lashon-hara,” which is an act of verbal 
twittering; therefore, for the sake of his purification, birds 
were required that twitter incessantly with a chirping 
sound.  This rationale also applies to the purification of afflicted 
houses.  As explained, they allude to the churban of the Beis 
HaMikdash due to the sin of “sin’as chinam.”  Hence, two birds 
are brought, representing Mashiach ben Yosef and Mashiach 
ben David; the one that is slaughtered symbolizes the death of 
Mashiach ben Yosef, to atone for the “sin’as chinam” that was the 
underlying cause of the lashon hara that led to the destruction 
of the second Beis HaMikdash.  

Additionally, we can explain why the death of Mashiach ben 
Yosef atones for “sin’as chinam” and lashon hara based on a 
teaching in the Mishnah (R.H. 29a): זה הכלל כל שאינו מחוייב בדבר" 

 this is the general rule: Anyone—אינו מוציא את הרבים ידי חובתן"
who is not obligated in a particular matter cannot cause the 
public to fulfill their obligation.  The Ba’al Shem Tov hakadosh, 
zy”a, explains the implication of this principle by dint of allusion.  
A tzaddik’s role in this world is to motivate Yisrael to perform 
teshuvah and draw them closer to their heavenly Father.  The 
tzaddik cannot accomplish this mission, however, without 
falling himself to some degree with respect to the matter Yisrael 
needs to amend. By elevating himself and correcting his own 
shortcoming, he is able to elevate Yisrael along with himself.  
Thus, we can interpret the Mishnah as follows: זה הכלל כל שאינו" 

 a tzaddik who is free of guilt and does not share—מחוייב בדבר"
Yisrael’s flaw to some degree-- "אינו מוציא את הרבים ידי חובתן"—is 
unable to rid the public of their transgressions. 

Along these lines, we find a pertinent passage in the 
Midrash Tanchuma (Vayeishev 7): אותן כל  הגיעוהו  לא  ביוסף   "וכן 

 הצרות, אלא על לשון הרע שסיפר על אחיו, שנאמר ויבא יוסף את דבתם רעה אל

 The same is true of Yosef.  All of his suffering was due  אביהם".
exclusively to the lashon hara he spoke about his brothers, as it 
states (Bereishis 37, 2): “And Yosef would bring evil reports 
about them to their father.”  We see that Yosef was guilty 
of lashon hara.  Therefore, Mashiach ben Yosef is qualified to 
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atone for Yisrael for the churban of the Beis HaMikdash, which 
was precipitated by “sin’as chinam” that caused them to speak 
lashon hara.  

“Its interior inlaid with love from  
the daughters of Yerushalayim”

Based on this line of reasoning, we can now address Rashbi’s 
elucidation.  He asserted that HKB”H afflicts houses with 
“tzara’as”: Because the Emorim hid treasures of gold in the 
walls of their houses throughout the forty years that Yisrael 
were in the midbar.  As a result of the affliction, he (the 
Yisrael) will break down the house and find them.  Let us 
introduce a passage in the Midrash related to the churban Beis 
HaMikdash (Eichah Rabbasi 4, 15): It is written (Tehillim 79, 
1): “A psalm to Assaf: O G-d!  The nations have entered into 
your inheritance . . .”  This is what they said to Assaf: “HKB”H 
destroyed the Heichal and the Mikdash, and you are sitting 
around and composing songs?”  He (Assaf) replied: “I am 
rejoicing that HKB”H poured out His wrath upon wooden 
beams and stones rather than upon Yisrael.” 

At first glance, this Midrash is quite baffling.  After all, we 
have learned in the Gemara (Shabbas 105b): המקרע בגדיו בחמתו" 

—והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה"
if one tears his garments in his anger, breaks his utensils 
in his anger, or scatters his money in his anger, you should 
view him as one who is worshipping avodah-zarah.  That 
being the case, it seems inconceivable that HKB”H, so to speak, 
had to find a pretext for taking out His wrath on the physical 
structure of the Beis HaMikdash in order to spare Yisrael.  

We have explained the matter several times in the past 
based on the passuk (Shemos 25, 8): "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"—
they shall make Me a Mikdash, so that I may dwell among 
them.  The Alshich hakadosh notes that the term "מקדש" is 
in the singular.  That being the case, the passuk should have 
said: "בתוכו  so that I may dwell within it—also in—"ושכנתי 
the singular—rather than "בתוכם"—in the plural.  He reconciles 
the discrepancy by explaining that initially the goal was to 
have HKB”H dwell within every individual Jew, and then have 
His Shechinah extend from them to the Beis HaMikdash.  The 
resulting kedushah in the Beis HaMikdash would then be 
enormous, because it would emanate from all of Yisrael.  Thus, 
we interpret the passuk as follows: “They shall make me a 

Mikdash,” but the ultimate goal is “so that I may dwell among 
them”—within every individual Jew.  

In keeping with this notion, the Alshich hakadosh interprets 
the passuk as follows (Shir HaShirim 3, 9):המלך לו  עשה  "אפריון    

רצוף תוכו  ארגמן,  מרכבו  זהב,  רפודתו  כסף,  עשה  עמודיו  הלבנון,  מעצי   שלמה 

ירושלים". מבנות   Shlomo HaMelech (some translate this אהבה 
as a reference to HKB”H, the King, Who is the quintessence of 
shalom) made himself a palanquin of the trees of Lebanon.  
Its pillars he made of silver, its couch of gold, its curtain of 
purple, its interior inlaid with love, from the daughters of 
Yerushalayim.  In other words, HKB”H rested His Shechinah 
in the Beis HaMikdash in the merit of the sincere love of every 
individual member of Yisrael, who brought his contribution 
with pure, immense love.  

The text raises the question: Does HKB”H need to rest on 
a couch made from the trees of Lebanon?  Does he need to be 
surrounded by articles made of gold, silver and purple cloth?  
To which it answers: “Its interior is inlaid with love, from the 
daughters of Yerushalayim”—HKB”H does not desire or seek 
material wealth or opulence; He desires and seeks the love and 
sincere desire of every Jew; that is what lined the walls of the 
Beis HaMikdash.  

Prior to the churban, Yisrael sinned and behaved improperly 
thinking erroneously that the ultimate goal and purpose 
was for HKB”H to rest His Shechinah in the Beis HaMikdash.  
With that mindset, they felt they could act as they pleased; 
then, afterwards, they could simply offer a korban in the Beis 
HaMikdash to appease HKB”H.  Hence, the navi admonishes 
them (Yirmiyah 7, 9): ֲהָגנֹב ָרצַֹח ְוָנאֹף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַקֵּטר ַלָּבַעל ְוָהֹלְך ַאֲחֵרי" 

ִנְקָרא ְׁשִמי ְלָפַני ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר  ַוֲעַמְדֶּתם  ְיַדְעֶּתם, ּוָבאֶתם   ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא 

ָהֵאֶּלה". ַהּתֹוֵעבֹות  ָּכל  ֵאת  ֲעׂשֹות  ְלַמַען  ִנַּצְלנּו,  ַוֲאַמְרֶּתם   ,Can one steal  ָעָליו 
murder, and commit adultery and swear falsely and burn 
incense to the Baal and go after the gods of others that 
you never knew, and then come and stand before Me in 
the Temple, upon which My name is proclaimed, and say, 
“We are saved!”—in order to continue committing all these 
abominations?  

Now, this enlightens us as to why HKB”H vented His wrath 
upon the wooden beams and stones of the holy structure.  He did 
not do so, chas v’shalom, like a human being seeking someplace 
to alleviate and release his anger, and to punish Yisrael for their 
transgressions.  In fact, the opposite is true!  HKB”H wished 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

Parshas Sazria - Metzora 5781 | 5

to teach us that He does not wish to rest His Shechinah in a 
mere structure of wood and stones, devoid of the kedushah 
and essence of Yisrael.  He wants to dwell within the hearts of 
Yisrael.  To emphasize this point, He destroyed the spiritually 
bereft Beis HaMikdash and spared the sinful people of Yisrael.  
He also wished to demonstrate to them the tremendous love 
concealed within the confines of the Beis HaMikdash; through 
that love, they would be able to connect with HKB”H even in 
galus, after the churban.

This explains very nicely a teaching in the Gemara 
(Berachos 8a): אלא בעולמו  להקב"ה  לו  אין  המקדש  בית  שחרב   "מיום 

בלבד" הלכה  של  אמות   since the day the Beis HaMikdash—ד' 
was destroyed, HKB”H only has four cubits of halachah 
in His world.  Yes, the Beis HaMikdash was destroyed and, 
as a consequence, the Shechinah abandoned the premises.  
Nevertheless, anyone who studies Torah and is occupied with 
the four cubits of halachah possesses the capacity to reveal the 
very same love that permeated the walls of the Beis HaMikdash 
as per the description: “Its interior is inlaid with love, from 
the daughters of Yerushalayim.”  This is a tremendous 
consolation to HKB”H in the aftermath of the destruction of 
the Beis HaMikdash.  

The Goyim Removed the Keruvim 
 from the Beis HaMikdash

I would now like to propose to our royal audience an 
explanation for a fascinating phenomenon that occurred at 
the time of the churban.   According to the Gemara (Yoma 
54b), when the goyim entered the Kodesh HaKodashim on 
Tishah B’Av: ישראל ואמרו,  לשוק  הוציאון  בזה,  זה  המעורין  כרובים   "ראו 

 הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו, מיד הזילום שנאמר כל

 They saw the “keruvim” embracing  מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה".
one another.  They took them out to the marketplace, 
and they said, “These Jews—whose blessing is a blessing 
and whose curse is a curse—should be involved in these 
matters?!  Immediately, they debased them as it says 
(Eichah 1, 8):  “All who once respected her debased her, for 
they saw her nakedness.”  

The Shitah Mikubetzes (B.B. 99b) presents a question in the 
name of one of the Rishonim, the Ri Migash.

He finds this account perplexing in light of a passage 
elsewhere in the Gemara (ibid. 54a): בשעה שהיו ישראל עולין לרגל" 

 מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים

ונקבה".  When the people of  להם ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר 
Yisrael would ascend on the festival, the kohanim would roll 
up the “parochet” for them and show them the “keruvim” 
which were joined together in an embrace.  They would say 
to them, “Behold your fondness before the Omnipresent, 
like the fondness of a male and a female.”  

The Gemara (B.B. 99a) poses a contradiction between various 
pesukim concerning the way the “keruvim” were positioned.  One 
passuk states (Shemos 25, 20):  "ופניהם איש אל אחיו"—indicating that 
they faced one another.  Another passuk states (Divrei HaYamim 
II 3, 13):  "ופניהם לבית"—indicating that they faced eastward toward 
the Heichal and not toward each other.  The Gemara resolves the 
contradiction as follows:  של רצונו  עושין  שישראל  בזמן  כאן  קשיא   "לא 

 ;there is no difficulty—מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום"
one passuk refers to times when Yisrael are compliant with the 
will of Hashem, whereas the other passuk refers to times when 
Yisrael are not compliant with the will of Hashem (miraculously, 
in the latter situation, they faced the Heichal to remind Yisrael of 
their obligations to Hashem).  

In other words, when Yisrael comply with Hashem’s will, all 
of their efforts are directed toward HKB”H.  As it were, HKB”H 
reciprocates by facing them like a mirror image.  In this situation, 
the “keruvim”—reflecting the relationship between HKB”H and 
the congregation of Yisrael— faced each other adoringly:  ופניהם" 

אחיו" אל   On the other hand, when Yisrael do not comply  .איש 
with the will of Hashem, they turn their faces away so as not 
to face HKB”H.  In reciprocal fashion, so to speak, HKB”H turns 
His countenance away from them.  To reflect this situation, the 
“keruvim” down below adopt a similar attitude:  "ופניהם לבית"—
rather than facing each other, they face the Heichal.  

Now, the Ri Migash’s bewilderment is understandable.  For, 
the Gemara stated that when the “goyim” entered the Kodesh 
HaKodashim, they found the “keruvim” facing one another and 
joined in an embrace.  Clearly, the reason for the “churban” was 
that Yisrael were noncompliant with the will of Hashem.  If so, it 
seems unimaginable that the “keruvim” would have been facing 
each other in an embrace.  Thus, the Ri Migash explains that 
at the time of the churban, a miracle occurred.  The “keruvim” 
faced each other in an intimate embrace to illustrate to the 
goyim HKB”H’s enormous love for Yisrael even during times of 
churban and galus.  
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HKB”H Wanted to Reveal the Love that Was 
Concealed within the Walls of the Beis HaMikdash

In keeping with our current discussion, let us embellish the 
explanation of the Ri Migash.  I would like to explain why HKB”H 
arranged for the goyim to remove the “keruvim” from the Beis 
HaMikdash while they were embracing each other.  In reality, 
those reshaim meant to mock Yisrael.  HKB”H, however, wished 
to convey a vital message to every Jew.  The purpose of the 
churban was to reveal the great love that exists between HKB”H 
and Yisrael, which had been concealed in the walls of the Beis 
HaMikdash and was ultimately forgotten by Yisrael.  

Therefore, at the time of the churban, HKB”H arranged for 
the goyim to take the “keruvim” out of the Beis HaMikdash 
while they still embracing one another.  Thus, Yisrael would 
witness this phenomenon and would understand that even 
after the churban that enormous love between HKB”H and 
Yisrael persisted.  Through Torah-study, within the four cubits 
of halachah, even in the absence of a Beis HaMikdash, that love 
could be revealed.  

We now have cause to rejoice!  We have shed some light on 
the profound words of the divine Tanna, Rashbi.  He explained 
the reason for house afflictions as follows: Because the 
Emorim hid treasures of gold in the walls of their houses.  
As we learned from the Gemara, house afflictions never really 
materialized; the passage was included in the Torah, so that 
we would expound on it and be rewarded.  As we have learned, 
the entire passage of house afflictions can be elucidated as 
relating to the churban of the Beis HaMikdash.  The churban 
was a consequence of Yisrael forgetting the great love that 
was concealed within the walls of the Beis HaMikdash.  This 
was due to the forces of tumah embodied by the Emorim.  To 
remedy this situation, HKB”H destroyed the Beis HaMikdash.  
Thus, He revealed to Yisrael the treasure troves of love that are 
present everywhere Yisrael establish a place of Torah-study, the 
virtual four cubits of halachah.  This is the message conveyed 
by the statement: “Since the day the Beis HaMikdash was 
destroyed, HKB”H only has four cubits of halachah in His 
world”—these places of study truly contain and recreate the 
kedushah of the Beis HaMikdash!  

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandchildren



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

he Parsha of Mila teaches us the responsibilities of 
incorporating the Bain Odom L’chaveiro aspect when 
performing a Mitzvah which is completely Bain Odom 

Lamakom. There are two lessons I will share.
 
The Medrash explains that the Bris was performed on the 
eighth day and not the seventh so that the mother would 
be Tahor after giving birth and would be able to be with her 
husband. It wouldn’t be sensitive to make a Simcha when 
someone feels distanced from her husband.
 
People can’t be asked to be happy when they naturally are 
not. Parents and friends should not expect this of others, 
either. People can be expected (even if they are personally 

expected to rise above the challenge) to be in a bad mood, 
or just too tired to be upbeat, if it is Shabbos or a Simcha. 
Don’t force them to make believe that they are in a good 
mood.
 
The Gemoro asks why we don’t make the Bracha, 
Shehasimcha Bim'ono, like we do at a wedding. It answers 
because the child doesn’t feel the Simcha since he is in pain. 
The Torah is concerned for the pain of a newborn even if he 
isn’t aware of what he feels.
 
Combined, we learn how sensitive we must be to people of 
all ages regardless of what Mitzvah we may be performing.
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By Rabbi Shmuel Gluck

T

he following topic is a recurring one in my articles. 
That’s because, to me, it is a basic goal which, with 
more belief and focus, is attainable for each of us. 

Therefore, I look at so many people and just feel bad that 
they are not getting on board with what I will discuss in this 
article.
 
I speak to many people with real potential. They each have 
a combination of talents, and if allowed them to “marinate”, 
and if they took control of their few faults, they would be 
leaders. They would not necessarily be famous leaders but 
they would become some of the many people that make 
their communities a better place. They may lead by their 
advice or simply because they become role models. They 
create a momentum that people naturally follow. Yet, most 
people don’t. I would like to discuss this topic.
 
Many potential leaders are average people. But, what I 
have noticed is that average people all have above-average, 
individual traits. That means that all people have the potential 
to be above-average people. The difference between the 
two is not their skill but how they choose to lead their lives.

I want to speak about people while they are still young, 
more moldable, less distracted. I want to speak to their 
parents. Parents should look at their young children as if 
their strengths are who they are but their weaknesses are 
nothing more than their lifetime project.
 
This statement must be understood carefully. Some parents 
ignore their children’s faults because of what I described. 
I am suggesting that parents have the confidence in their 
children based on their strengths and look at their faults as 
incidental, something that can be dealt with with patience 
(possibly over several years).
 
Even when people are beyond the parenting years, people 
should be able to see themselves, extract their strengths, 
isolate their weaknesses, and realize what they can do. If 
they did, they would realize that most people, including 
themselves, have leadership qualities, both men and women 
(even if married women with children are more limited in 
their ability to act on their leadership qualities).
 
I have found that the challenge is not a lack of 
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potential greatness. Rather, it is the number of 
things that get in their way. That means that anyone 
can be great. It only depends on how much effort they 
dedicate to configure “the pieces” of their lives into place 
to allow them the maximum impact in this world.
 
My intent is to motivate people. Our strengths are “us” 
and they are our calling. Our weaknesses are incidental 
and, with a vision, are easily subdued. All of our weaknesses 
have been “vanquished” if they interfered with our career, 
friends, anything important to us. Our weaknesses are no 
match for us.
 
What may be our biggest challenge is realizing that our 
weaknesses are that and are not assets. Some weaknesses 
were strengths when we were younger. Some weaknesses 
make us feel good (being loud and slightly bullish) but, in 
truth, they are holding us back.
 
Some people may not be interested 
in greatness but that’s just a diversion, 
nothing more than a lack of belief that 
they can be great. Others would 
love to be great but downplay the 
distance between potential and 
real greatness. Potential, when 
utilized, is a powerful tool. But, 
when relied on without work, it 
will haunt a person when he is 
judged after 120 years. They are not 
great, just fun to be around. Observers 
can clearly see the difference. Those 
who are popular often cannot.
 
In general, most people live day by day. They don’t think 
about who they can become in six months, a year, or ten 
years from now. They just want to make it through the day. 
That is because most people are so burdened with earning 
a living and taking care of their family that they live day by 
day in all areas of their lives.
 
A second reason is that (unlike when it comes to their 
career where they think of getting a raise, then starting 
their own business, etc.) they don’t see the advantages of 
leadership, both in terms of personal growth, and more 
importantly, Ruchnius growth. Parents should instill in their 
children the desire, and possibility, of greatness, even if only 
in the smallest of ways.
 
Parents can do this in small ways, such as by letting others 
have the extra cookie or by a willingness to do whatever 

the majority of the family wants. Parents can’t teach this 
lesson. Children must observe this lesson in their parents.
Parents can demonstrate leadership in bigger ways. Are 
they involved in any community project? Do they think 
about others and implement? Do they compromise on 
their personal growth for the sake of communal growth?
 
Even people who have undertaken a leadership role, 
whether large or small, are satisfied that they are involved 
instead of striving for maximum effect. They are unaware of 
how much more they can do and, therefore, how much is 
expected of them.
 
Leonardo Di Vinci said right before his death, "I have 
offended G-d and mankind because my work didn't reach 
the quality it should have". He referred to his strengths 
being hindered by his weaknesses (he is from the most 
well-known procrastinators.)
 

Hashem looks at people differently 
than we look at ourselves. We look 
at ourselves as a combination of 
strengths and weaknesses and think. 
“Yes, people listen to us but we are 
impatient. Combined, there’s only so 
much we can do.” Hashem looks 
at our strengths as more than 
our responsibilities. They are our 
burdens. Our weaknesses are 
incidental and He expects us to 
figure it out.
 

Begin small. Be concerned with anything in your Shul or on 
your block that can be a little more in order. Spend time 
with the person who seems ignored. Offer the tedious, yet 
simple, task that no one wants to do. You can begin even 
smaller by applying these examples in your own house. 
What you can be certain of is that greatness spreads and, 
when done correctly, is recognized, sometimes immediately, 
other times, after a while. Yet, it will eventually be recognized. 
When that happens, you can rest on your successes or you 
can, and should, use the attention as motivation to do more.
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"Hashem looks 
at our strengths 
as more than our 
responsibilities. 

They are our burdens." 
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A Study of Shabbos #28 
Iyar and Healing - Part 2 

By David Gurwitz 
 

I’d like to begin this article on Iyar with an intro to 
preparations for Lag Ba’omer and a deep thought 
regarding the entire Omer period. 

These seven weeks of Sefirah, with all their 
components of chesed, gevurah, etc., have a 
power of change that are, in some ways, equal to a 
whole year. 

Rav Moshe Shapiro points out a tremendous proof 
to this idea from the fact that the value of the word 
shanah, year, is 355, which equals the value of the 
word sefirah, counting, which we are doing during 
this Omer period. Shanah is also cognate to shinui, 
change. We are getting a glimpse into how super-
charged these days are. 

There are many qualities of transformation 
inherent in the month of Iyar.  

Iyar is known as a month of healing, as hinted in 
the fact that it is formed by the first letters of the 
words “Ani Hashem Rofecha.” 

It is also a month of light, known as the month of 
ziv, radiance. Sefirah also means shining and 
beautifying. The word Iyar sounds like the word 
ohr, meaning light. This month, we merit reliving 
the light of the revelation of the Zohar, the 
mystical teachings of Rav Shimon Bar Yochai, 
whose yahrzeit is on the 33rd day of the Omer 
count. Rav Shimon was one of the five talmidim 
who were taught by Rebbi Akiva after his twelve 
thousand pairs of students died for not honoring 
each other during this time of the Omer count. 
They died, according to one opinion, during the 
first 32 days. Thirty-two is the value of the word 
kavod, honor. 

Iyar is also known as a month of contemplation, 
thought and connection, being the bridge between 

Nissan and Sivan, between geulas Mitzrayim and 
Matan Torah.  

The mazel of Iyar is Taurus, an ox eating grass. 
This is a symbol of an animal of great strength. 
The ox is considered the strongest of domesticated 
animals. This reflects powers of eating, growing 
and processing. 

In addition to the healing, enlightening, 
connecting, contemplation and strength in 
processing parts, Iyar also contains Lag Ba’omer, 
which is a porthole for tremendous spiritual healing 
from our spiritual malaise. We will explore more 
about Lag Ba’omer next week. 

The word sefirah is possibly the source for the 
English word spiritual, and it behooves us to look 
at healing in both a physical and spiritual way 
during these days. 

Let’s first review what we wrote last week about 
the words of Rav Hirsch for healing and sickness: 

“Rav Hirsch brilliantly connects many aspects of 
Lashon Hakodesh by first describing how the word 
acharei introduces a crisis. Choleh, sickness, starts 
with the letter ches and always expresses a 
‘checking of an action,’ similar to the word 
combination of noeh and noach. Ha’eilah comes 
from the word olah, which means an independent 
raising and a development. Therefore, Rav Hirsch 
says, dead material sinks, while the force of life 
moves living material upward. 

“Rav Hirsch provides an amazing insight into 
healing. If this olah, moving forward power of life, 
which is really the movement of raising oneself, is 
hindered, it becomes choleh, a restricted 
development. That is sickness, restricted motion, 
expressed by the Hebrew letters. 
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“Therefore, the word for healing, refuah, relates to 
refah, loosening, which represents the unblocking 
of the knots that were blocking the upward 
movement. According to Rav Hirsch, this is the 
essence of healing and recovery. And now, teoleh, 
the development upwards of the life force, can 
start again.” 

Now let’s see how we can connect to the spiritual 
parts of healing. 

The Rambam says that all things in the physical 
world reflect that which exists in the spiritual 
world, including all medicines and diseases. That is 
why we first ask for spiritual healing and then for 
the physical manifestations of spiritual disease. 

Rav Yitzchok Kirzner zt”l explains in The Art of 
Jewish Prayer that the placement of the eighth 
bracha of healing in Shemonah Esrei follows the 
seventh, which is a request for redemption. 
Davening for health follows our inner frustration, 
since we are not spiritually free and redeemed. We 
can get sick when our potentials are not reached. 
Once our emotional strength is firm, we can deal 
with physical ailments that are often products of 
our spiritual frustrations. 

Rav Kirzner tells us something quite fascinating: 
The language of the eighth bracha, “Refoeinu 
Hashem veneirofei - Heal us and we will be 
healed,” comes from Yirmiyahu, who was 
heartbroken over the impending destruction of 
Yerushalyim. He felt the anguish. We therefore ask 
for collective spiritual healing first. That is the basis 
of the language - spiritual over physical. Then we 
ask for full physical healing. 

This explains another mystical component of the 
Omer’s connection to spiritual healing. 

Rabbi Mattisyahu Glazerson points out this idea of 
the Omer-soul connection. He looks at the letters 
in the Alef-Bais which follow each letter of the word 
Omer. The letter after ayin is pey, the letter 
following mem is nun, and the letter following reish 
is shin. These three “following Omer letters,” when 
rearranged, form the word nefesh, soul. As the 
posuk in Tehillim says, “My soul pours itself out.” 

We say these phrases after the nightly Omer 
count, conveying our goal of spiritual cleaning:  

“May I be cleaned and made holy with the Holiness 
of Above.” 

“May it cleanse us and make us holy with your 
exalted Holiness.” 

I’d like to end this article with a deep thought from 
Rebbetzin Tziporah Heller about healing and our 
attitude towards illness:   

“The fate of the Jews and the fate of the Egyptians 
are not entwined. They had no ability to discover 
any form of challenge or meaning in their illnesses. 
For them, everything ‘just happened because it 
happened’ and the meaning is beyond human 
interpretation. For the Jew, the world is an ongoing 
creation in which there is challenge, potential and 
hidden compassion even in the midst of serious 
illness.  

“In the prophetic era, it was even possible for any 
one of us to go to a prophet and ask him to reveal 
the reason that we are suffering. We would then be 
able to focus our energies on rectifying the source 
of the illness, rather than addressing all of our 
resources to its external manifestations. 

“Iyar was the month in which G-d promised that 
our illness would not be random. In fact, the word 
Iyar in Hebrew is an acronym for the phrase ‘Ani 
Hashem Rofecha,’ which means, ‘I am G-d, your 
Healer.’ It is a month that is especially auspicious 
for all forms of healing. 

“The monn that fell from heaven and sustained the 
Jews in the desert for 40 years began to fall on the 
15th of Iyar. This food had two remarkable 
properties. Spiritually it forged awareness of the 
degree to which G-d is involved in our material 
sustenance. This was a necessary step to ready us 
to receive the Torah. We had to have the 
consciousness of the degree to which G-d is 
involved in our lives, and the degree to which our 
deeds affect our fate. It caused our latent love and 
trust in G-d to be actualized by our day-to-day 
reliance upon Him for our food. Physically it was 
perfect food; it caused no illnesses. This, too, led 
us to blossom as a people.” 

To be continued… 

David  
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TAZRIA
ןהכהןרהאלאאבוהו...ורשברועבהיהייכםדא

If a person will have on the תאש skin of his flesh a seis… he shall be 
brought to Aharon HaKohen. (13:2)

When Moshe Rabbeinu noticed that inspecting the physical 
plagues that appeared on a body was included in the function of a 
Kohen, he was troubled. Chazal (Vayikra Rabbah 15:8) say that 
Moshe had tzaar gadol, great pain, concerning Aharon HaKohen’s
function to view and render his halachic decision concerning the 
plague’s impurity. He felt that it was below his brother’s dignity as 
Kohen Gadol, High Priest, to engage in such an unappealing task. 
Hashem quickly reminded Moshe that Aharon and his descendants 
enjoy twenty-four matnos, gifts, of Kehunah, which Klal Yisrael
shares with them. Chazal teach us an important message which 
pertains especially to the osek b’tzarchei tzibbur, those who are 
engaged with the needs of the community, the mezakeh ha’rabbim, 
who bring merit to the many, those who put themselves on the line 
day in and day out to address the needs of the community. Veritably, 
they do so much and give up so much of themselves and their 
families in order to help others, but they do receive the twenty-four 
gifts of Kehunah, which in the context of the one who works for the 
community means: Hashem will take care of them. Hashem grants 
recompense for everything.

Zikui ha’rabim requires a special person. They live for the 
community, often at the expense of their personal lives – physical 
and emotional. I remember when the pandemic was raging, my son 
asked me to speak with his good friend who, as a member of 
Misaskim, was falling prey to the emotional toll of dealing with both 
the living and those who were less fortunate. He was one of many 
who literally risked their lives and emotions to help the members of 
our community. What they saw, and to what they were exposed, will 
live with them for the rest of their lives, but so will the extraordinary 
s’char, reward, that they garnered for themselves. Their families also 
grew exponentially. When their children grow up and ask them what 
they were doing during the pandemic, they will have a unique 
response. Zikui ha’rabbim is a family affair, and the s’char is a family 
reward.

Reaching out to help others, klal work, applies to many 
facets of our daily endeavour, from teaching, mentoring, kiruv, to 
fundraising for community and individual needs. This is followed by 
spearheading programs to address the various needs of members of 
our communities. While we have no doubt that these special 
individuals – both men and women – will receive outstanding 
reward and recognition from the Almighty, it would be “nice” if we, 
as beneficiaries, would acknowledge their contribution with a simple 
“thank you.” We take too much of what they do for granted, and if, 
chas v’shalom, Heaven forbid, something does not work out exactly 
to our liking, not only do we not thank them, but rather, we hold 
them responsible. Unfortunately, this all comes with the territory of 
klal work. It may not always be nice or geshmak, but the satisfaction 
one derives from helping others has no parallel. 

Truthfully, the term zikui ha’rabbim is an inaccurate term.  
What if one does not reach the multitudes? Are his efforts and 
dedication any less valuable? How do we define rabim, multitude? Is 
the term dependent on immediate numbers or long term effect? 
Chazal teach that he who saves one person in the long term can 
have an immeasurable effect on others. Do we know? The following 
vignettes grant us a window to the perspective of the Chafetz Chaim
and other mashpiim, men of influence, who changed the spiritual 
lives of countless men and women.

Horav Meir Tzvi Bergman, Shlita, relates that his father-in-
law, Horav Elazar M. Shach, zl, once remarked to him, “The Chafetz 
Chaim, zl, was cloistered for years on end, learning Torah diligently 
and writing his magnum opus on Halachah, the Mishnah Berurah, 
and his ethical magnum opus, the Shemiras Halashon. During this 
time, he created a “man” the likes of whom was the saintly Chafetz 
Chaim. All of this, the years of solitude, was for one singular 
purpose: to help others, to allow the world to study Torah and 
become more proficient in it.  In other words, the sole purpose of 
writing the Mishnah Berurah, which took twenty-five years to 
complete, was to enable others to learn – not for any other goal. He 
did not seek to aggrandise his name, to garner attention for himself. 
He studied Torah so that he could teach Torah. This is why his 
sefarim are classics that are mulled over by thousands upon 
thousands of serious Torah devotees. His Shemiras Halashon has 
forever altered the spiritual panorama of Judaism, by his 
understanding and teaching of the significance of the spoken word. 
When we act solely for ourselves, we regrettably do not even reach 
ourselves!

A Rosh Yeshivah once asked Horav Aharon Leib Shteinman, 
zl, why it is that the world hangs on his every word. He reviews every 
statement that he makes over and over, and he enters them into his 
mind for safekeeping. Rav Shteinman replied by asking the Rosh 
Yeshivah how much time he devotes to preparing a shiur, halachic
discourse. The Rosh Yeshivah replied, “If it is on the yeshivah 
meseches, the chapter presently being studied in the yeshivah, I 
spend a few hours. If it is on an abstract topic, I spend even more 
time. If I am preparing a shmuess, an ethical discourse, it also takes 
me a few hours.” Rav Shteinman listened to his responses, then 
asked, “And how much time have you spent on preparing the 
‘speaker’? The reason that my words are heard is that I am older. I 
have prepared myself for over eighty years.”

The Chafetz Chaim was wont to compare outreach to 
hunting. He observed that the wealthy landowners who had as 
much money as they had free time would waste their days hunting 
in the large forests they owned. They could pass an entire day with 
hours spent in pursuit of their elusive prey, and, at the end of the 
hunt, if they were lucky, they might bag one animal. Likewise, one 
who enters the field of zikui ha’rabim should not determine success 
by numbers. One person whose life he has changed is worth an 
entire world.

Horav Sholom Schwadron, zl, the pre-eminent maggid in 
Yerushalayim, was a powerful orator whose dynamic talks would 
mesmerise and captivate his listeners. His lecturing career had a 
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humble beginning. Following his wedding, Rav Schwadron 
commenced to give a shiur, class, in Talmud in a small shul that 
bordered on the Shaarei Chesed neighbourhood. Three men showed 
up for the class: one slept right through; one daydreamed his way 
through the class; and one listened fifty percent of the time. This 
went on day after day – the same three men with the same attitude 
towards the class.  Rav Sholom kept on giving the shiur, despite the 
dismal attendance. One day, the member of the class who had been 
paying some attention became ill. Apparently, he had fallen and 
badly injured his leg. It would be months before he could safely 
return to the shiur. Rav Sholom decided that this was an 
“opportunity” to terminate the shiur, since the only real participant 
was no longer attending.

A few days passed, and Rav Sholom realised that, having 
sat for weeks with the group, he owed the stricken member a house 
call. He decided to visit him at home. The man (who was no 
youngster) was very happy to welcome Rav Sholom to his home. 
While they were speaking, the man stopped and asked, “I heard that 
you stopped saying the shiur. Why?” Rav Sholom told him the truth, 
“I really had no one who was attentive. I actually had only one 
member who paid attention, and, once that ended, I had no reason 
to continue the shiur.” The man was surprised, and he remarked, 
“Just one? Did you think that I needed your shiur? Did you think that 
without your shiur we would have no option for learning? Baruch 
Hashem, neither I nor the other attendees were in dire need of a 
shiur. But you, Rav Sholom, it was for you an unparalleled benefit to 
give the shiur. For you, it served as an opportunity for training 
yourself in the nuances of teaching a shiur. With time and practice, 
as your self-confidence improved, so would your teaching and 
speaking skills. We will not lose out, but you can only benefit from 
the shiur.” I think that anyone who has successfully traversed the 
difficult course from novice to master can attest to this verity. The 
teacher often has much more to gain than the student. The ability to 
learn from one’s challenges and mishaps, to persevere through 
them, creates a better, more confident professional.

METZORA

ערוצמהתרותהיהתתאז
This shall be the law of the metzora. (14:2)

The Talmud (Horayos 12b) relates that Rava asked Rav
Nachman if a Kohen Gadol who was afflicted with tzaraas, spiritual 
leprosy, may marry a widow. (Under normal circumstances, the 
Kohen Gadol may not marry a widow. However, since as a metzora
he is disqualified from serving, perhaps the prohibition against 
marrying a widow would not presently pertain to him.) The answer 
was not available to him. On another occasion, Rav Pappa raised the 
same question to Rav Nachman. This time, Rav Huna, son of Rav
Nachman, interjected with the answer that, just as a Kohen Gadol
who becomes tamei, ritually impure, may still not marry a widow, 
likewise, one who has a mum, blemish, even though he may not 
perform the service, is still prohibited from marrying a widow: 
Leprosy is also a blemish; hence, the Kohen Gadol who is afflicted 
with leprosy may not marry a widow. When Rav Papa heard this 
answer rendered by Rav Huna, he arose, kissed him on the head and 
gave his daughter to him as a wife, so impressed was he with his 
halachic expertise.

Horav Chaim Zaitchik, zl, quotes this passage in the Talmud
and wonders why Rav Huna, who was Rav Nachman’s son, remained 
silent when Rava asked the same question of Rav Nachman. Yet, 
when Rav Papa asked the question, he responded and greatly 
impressed Rav Papa with his response. Rav Zaitchik explains that 

upon noticing that his father, Rav Nachman, did not have the 
answer, Rav Huna remained silent, due to kibbud av, honour for his 
father. Later on, however, after some time had passed, his father’s 
lack of an answer and the infringement on the honour due his father 
did not impact his decision as much. On the contrary, what father 
does not have nachas, satisfaction, upon seeing his son’s brilliance 
and erudition? A father is not jealous of his son’s achievements. 
Nonetheless, Rav Huna originally exhibited extraordinary self-
control, restraining himself from rendering the halachah, out of 
respect for his father. Rav Huna’s strength of character did not go 
unnoticed by Rav Papa, who immediately offered him his daughter 
in marriage. This is the type of baal middos, person with refined 
character traits, he sought in a son-in-law. To him, it was not all 
about pedigree, financial status, or even erudition; it was about 
middos. The middah of vitur, concession, tolerance, deference, self-
control out of respect and feelings for another person, took centre
stage in Rav Papa’s assessment of a ben Torah.

Human beings have feelings – that is what makes them 
human. How we manage those emotions informs one’s humanity. I 
used the word “manage” as opposed to “suppress,” because 
ignoring one’s feelings do not make the feelings disappear. They 
fester until an opportunity arises – either good or not so good –
when the dam bursts and he/she is compelled to reckon with his/her 
emotions. Emotions need not control one’s life. We control our 
emotions with willpower. Horav Nachman Bulman, zl, teaches, Ein 
davar omeid bifnei ha’ratzon, “Nothing stands in the way of one’s 
will.” The key is to have the proper ratzon, will. The secular world 
has a laundry list of theories and solutions for developing the 
appropriate will to overcome the inappropriate emotions. While our 
purpose is not to negate science and medicine, the focus of this 
d’var Torah concerning hisapkus, the self-control exhibited by Rav
Huna, is on gaining self-control through mussar, ethical discourse. 
We acquire the right desires by learning about them, having a
mentor who guides us, and choosing an environment of like-minded 
individuals whose goals and values are Torah-oriented. Many people 
talk the talk, but, when it comes to walking the walk, they only do lip 
service to having the correct ratzon. They say they want, but do they 
really want, or are they just making noise? It was this attitude in 
action, which Rav Papa observed manifest by Rav Huna, that 
inspired him to take him as a son-in-law.

One can literally write a book about the middah of 
vitur/vatranus. Stories abound about this middah and how some of 
our gedolim – and also simple Jews – whose bitachon, trust, in 
Hashem was consummate, lived their lives with vatranus as their 
lodestar. We view vitur as a middah tovah, good, refined character 
trait, that guides us to look away and exert self-control in situations 
in which, for the most part, we have every right to be demanding. As 
I was perusing various vitur stories, however, I came across one that 
illustrated the practical aspect of vitur for me. It availed me a new 
perspective on how we should view life’s occurrences/circumstances 
in the context of vitur.

Horav Yosef Chaim Sonnenfeld, zl, arrived in Yerushalayim 
circa 1873. Shortly after his arrival, he went to visit the Kosel. He was 
accompanied by another Jew. Rav Yosef Chaim’s reputation 
preceded him, and he was already known as one of the leaders of 
the Old Yishuv. An Arab storekeeper noticed the distinguished Rav
and decided to do what he did best. He threw a rotten orange at the 
Rav. At the time, the Rav was far from fluent in Arabic, so he replied 
in Yiddish, “Ah sheinah dank; Thank you!” The Arab recognised the 
Jew who was accompanying Rav Yosef Chaim, so, with his signature 
temerity, he asked angrily if the Rav had cursed him. “No, he did 
not.” “So, what did he say?” the Arab asked. The Jew smiled when 
he replied, “He said, ‘Thank you’ in Yiddish.” The Arab was now 
thoroughly confused; why would the Rav thank him for throwing a 
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rotten orange at him? Rav Yosef Chaim explained, “I thanked you for 
not throwing a stone at me.” The Rav’s response was the precursor 
for an adjusted attitude by the Arab and his cohorts towards the 
new Rav.

Things happen in life – not always to our liking. People act 
in a manner which, in our mind, we consider inconsiderate – or even 
hurtful; when we act kindly, we find out that we were being taken 
advantage of; and the list goes on. From the above vignette, we 
derive that it could always have been worse; what occurred was 
actually a chesed, kindness. We cannot fathom Hashem’s scale of 
merit. We might consider ourselves deserving when we are not, or 
we are deserving, but there is a smidgen of impropriety which 
Hashem “kindly” expunges; only we do not realise this. Thus, vitur is 
not just a refined character trait; it is a vital, integral way of life.

ערוצמהתרותהיהתתאז
This shall be the law of the Metzora. (14:2)

The Torah devotes no less than 115 pesukim (Tazria-
Metzora) to the various forms of tzaraas and their purification 
process. Clearly the lengthy focus on tzaraas indicates the 
significance the Torah extends to the precursor of tzaraas: lashon 
hora, evil/slanderous speech. The motzi shem ra, individual who 
uses his tongue to propagate negative information about a fellow 
Jew, is the one who becomes the tzaraas victim. Thus, the parshiyos
dealing with the tzaraas plagues indicate the severity of lashon hora. 
Interestingly, the only allusion in the Torah that connects tzaraas
with lashon hora is in Devarim 24:8,9 when the Torah admonishes us 
to beware of a tzaraas. This pasuk is juxtaposed upon the stipulation 
to remember what happened to Miriam HaNeviah when she 
criticised her brother, Moshe Rabbeinu. This was not a public 
slander; rather, Miriam’s concern over Moshe’s marriage, which she 
privately intimated to none other than her other brother, Aharon 
HaKohen. Yet, this became the classic example of lashon hora in the 
Torah.

The Rishonim debate whether the adjuration to remember 
what happened to Miriam is, in fact, a mitzvah or just that, an eitzah 
tovah, sound piece of good advice, to protect oneself from falling 
into the abyss of lashon hora. Rashi views the remembrance as a 
warning about what can happen if we are not careful. If it could 
happen to Miriam HaNeviah, what can we say? Ramban considers it 
to be a mitzvah similar to remembering Shabbos and remembering 
to obliterate Amalek’s name. It is a mitzvah that Hashem gave us as 
a tool in our battle against the scourge of evil speech. Ramban offers 
his extensive commentary, concluding by asking how one can 
surmise that a sin which is equal to murder (because one can kill 
with a slanderous tongue. This is why it is called character 
“assassination”) should not have a prohibitive mitzvah (lo saaseh) or 
negative derivative from a positive mitzvah (laav ha’bah michlal
asei) to underscore its interdiction.

Concerning Ramban’s question as to why there is no 
explicit prohibition (lo saaseh) banning one from speaking lashon 
hora, Horav Aryeh Leib Heyman, zl, explains that other prohibitions 
similarly are not distinctly expressed in the Torah. As to why lashon 
hora in particular, he suggests that the Satan is able to prosecute us 
only when we transgress an explicit mitzvah in the Torah. The sin of 
lashon hora is so rampant, touching almost everyone, that Hashem 
took pity and did not record it definitively in the Torah – to sort of 
diminish the prohibition and undermine Satan’s prosecutorial 
power.

As an aside, Rav Heyman wonders what provoked Miriam 
to speak against /question Moshe’s behaviour vis-à-vis his wife. It is 
not as if she was speaking about a regular member of the Jewish 

community. Moshe was its quintessential leader, a man who had 
spent forty days and nights in Heaven, who regularly spoke with 
Hashem. Clearly, to question him and express negative feelings 
concerning his behaviour took extraordinary intrepidity, a gutsiness 
which one would not expect from Miriam.

Rav Heyman explains that the situation reverts to eighty 
years earlier when Amram, the leader of the Jewish People in Egypt, 
separated from his wife, Yocheved, as a pre-emptive move, so that 
others would follow his example. He conjectured – no wife – no 
children – no children – no Jewish babies for Pharaoh’s guards to 
drown. Miriam was then a young girl of six years old, who stood up 
to her father with the indictment that his decree was more unjust 
than Pharaoh’s, whose decree was only against the Jewish boys. 
Amram’s decree would negate the possibility of having children – no 
boys – no girls – full stop. Amram shared his daughter’s views with 
the Sanhedrin who agreed, and everyone returned to their 
respective wives.

Fast forward eighty years, and Miriam observes what she 
feels is another injustice – this time perpetrated by her distinguished 
brother – who was now Klal Yisrael’s leader. Miriam respected 
leadership, but when she felt that leadership had rendered an 
unsound decision, she spoke up. This time, however, she erred. Her 
courage was derived from an incident that had taken place eighty 
years earlier. Things had changed, and the decisions which the 
leadership rendered were different. What was then righteous 
indignation was today lashon hora. Moshe was not Amram, and 
Miriam was no longer a young girl. Today she was a Neviyah. People 
had changed, and so had expectations.

Va’ani Tefillah
ךינפרואבדחאכונלכ

Kulanu k’echad b’Or Panecha. 

All together/ all of us as one with the light of Your face.

Horav Shimon Schwab, zl, translates Or Panecha as “Your 

friendly face.” We ask Hashem to show us a “friendly face,” which is 

possible only when we get along, when we have shalom amongst us. 

As long as discord exists between Jews, Hashem will not smile upon 

us. Is it any different when siblings argue, when a family is broken up 

by discord? Parents cannot be happy when their children do not get 

along. How can we have the chutzpah, temerity, to ask Hashem to 

smile at us when we refuse to smile to our brother/sister? We allude 

to this when we say, kulanu k’echad, we are all together/ we are all 

as one. If we would really feel this way – that we are all together –

we would have no discord among us. To claim that we are kulanu

k’echad, when, in fact, we do not get along, would be a blatant lie. 

Who would dare to lie to Hashem? Yet, we do so with impunity. 

When we petition Hashem for His friendly face, we should think 

twice, then look at the fellow we have been ignoring or snubbing,

and smile.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

PPrreeppaarree  YYoouurrsseellff  iinn  tthhee  LLoobbbbyy  
והנה נרפא נגע הצרעת מן  ““  33::1144
    ””הצרוע 
 “And behold, the Tzara’as 
affliction had been healed 
from the Metzora.”  Why 

does the Posuk need to say, “ מן הצרוע” when 
certainly the Tzara’as left the one who had 
Tzara’as, the Metzora?  
Metzora 556 “  מעשה המצורע.  תורת  תהיה  זאת 
ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות והיה מכריז ואומר  
מאן בעי למזבן סם חיים. אודקין עליה ר' ינאי הוה יתיב  

י אמר  ופשט בתורקליניה.  אמר ליה תא סק להכא זבין ל 
וסליק   עליה  אטרח  דכותך.   ולא  צריך  את  לית  ליה 
לגביה הוציא לו ספר תהילים מכורך הראה לו פסוק זה  

י"ג, י"ד( מי האיש החפץ חיים.  נצור    – )תהילים ל"ד  
לשונך מרע סור מרע ועשה טוב. אמר ר' ינאי כל ימי  
הייתי לומד פסוק זה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד  

והודיעני לפיכך משה מזהיר את ישראל    שבא רוכל זה 
 There was a peddler  .”זאת תהיה תורת המצורע. 
who travelled from city to city and would 
announce, “Who seeks to purchase the elixir 
of life?”  R’ Yannai was in his mansion, and 
called to the peddler that he was interested.  
The peddler responded that R’ Yannai and 
people like R’ Yannai do not need this elixir 
of life.  R’ Yannai beseeched the peddler to 
tell him.  The peddler took out a rolled up 
Sefer Tehillim and showed him the Posuk, 
“Who is the man who seeks life?  Guard 
your tongue from speaking evil.”  R’ Yannai 
said that all of his life he read this Posuk 
yet he did not know where it literally stated 
that refraining from Loshon Hara is the 
elixir for life. ( ויקרא רבה) 
 There is a Medrash that speaks 
about a peddler who brought a partially 
rolled up Tehillim to Rebbe Yannai. The 
Zera Beirach (see above) explains that 
Rebbe Yannai learned two things from the 
peddler: that one should learn Torah even 
Shelo Lishma for it will bring one to learn 
Lishma, and that one who desires long life 
should guard his mouth.  With this P’shat 
we can explain the incident in Melachim 
2:5:25 with Elisha Hanavi and his disciple, 
Gaichazi.  “  ויאמר אליו אלישע: מאין גחזי, לא הלך
ואנה  אנה   And Elisha said to“ – ”עבדך 
Gaichazi: where have you been Gaichazi, 
and Gaichazi replied: your servant has not 
gone here nor there.”  Sanhedrin 107b – 
Why was Gaichazi stricken with Tzara’as? 
For he caused Elisha to have a bad name.  
Elisha swore that he would not take 
anything from Na’aman in exchange for 
telling Na’aman how he could get rid of his 
affliction.  Gaichazi then went to Na’aman 
and said in the name of Elisha that he 
should request payment for his deed. 
Although Gaichazi did say that it was not 
for Elisha, but for the families of the 
Nevi’im who needed assistance, 
nonetheless, Elisha had sworn he would not 
take anything.   The Gemara in  15 ערכיןb 
says that when the Posuk says, “  זאת תורת
 ,that one who is Motzi Shem Ra – ”המצורע

causes an evil name to come upon another, 
then he is afflicted with Tzara’as.  Thus, 
Gaichazi who was Motzi Shem Ra about 
Elisha was afflicted with Tzara’as. The 
Gemara tells us that Elisha pushed away 
his Talmid, Gaichazi, with two hands. 
Elisha pushed Gaichazi away because 
Elisha realized that Gaichazi was not 
learning Torah Lishma, and Elisha held 
like Rabban Gamliel who said if one’s 
insides are not like his outsides, if he is not 
learning Torah Lishma, then he should not 
be allowed into the Bais Medrash.  Thus, 
Elisha pushed him away and did not want 
to teach him Torah.  Elisha asked Gaichazi, 
 from which group are you?  Do – ”מאין גיחזי “
you hold like Rabban Gamliel that you place 
the Posuk of “ מי האיש”as a connection to the 
Posuk of, “ לכו בנים” which teaches us that it 
is prohibited to learn Torah Shelo Lishma, 
or do you hold like those who argue with 
Rabban Gamliel, and that it is permitted to 
learn Shelo Lishma, and that the Posuk of 
 is connected to the Posuk after it ”מי האיש “
of, “ נצור לשונך מרע” – which teaches us that 
one who is Motzi Shem Ra or speaks Loshon 
Hara will be afflicted with Tzara’as, for his 
life is not a life?  To this Gaichazi answered, 
 I am not connecting – ”לא הלך עבדך אנה ואנה “
the Posuk of מי האיש to the Posuk before it, 
or the Posuk after it – thus I don’t have to 
learn Torah Lishma, and I can be Motzi 
Shem Ra and speak Loshon Hara. Elisha 
answered him, that being that he did not 
accept either one, Elisha would impose both 
upon him, “בך תדבק  נעמן   that he – ”צרעת 
received the Tzara’as for being Motzi Shem 
Ra, and, “צא מלפני” – Elisha sent him away 
and would no longer be his Rebbe being that 
he was not learning Torah Lishma. (  בן איש
 (חי
 The Medrash says (see above) that 
there was a peddler who travelled from city 
to city and would announce, “Who seeks to 
purchase the medicine of life?”  It says in 
Avos 4:16 “  דומה הזה  העולם  אומר:  יעקב  רבי 
לפרוזדור בפני העולם הבה. התקן עצמך בפרוזדור כדי  
לטרקלין  Rebbe Yaakov says: This“ -”שתכנס 
world is like an antechamber before Olam 
Habah.  Prepare yourself in the lobby so 
that you may enter the banquet hall.”  
When Rebbe Yannai heard the peddler ask 
who wants to have the elixir of life, he took 
it for granted that the peddler was referring 
to Olam Habah, for that is what really 
matters, as this world is nothing more than 
an antechamber for the next world.  The 
peddler told Rebbe Yannai that he did not 
need this elixir, for Rebbe Yannai was 
certainly going to have Olam Habah.  The 
peddler explained to Rebbe Yannai that the 
elixir he was speaking about was one for 
this world, where one who has many bad 
things happen to him, yet he can easily turn 
them around to all be for good.  The way to 

do it is to say, “ כל מה דעביד רחמנא לטב עביד” – 
“Everything that Hakodosh Boruch Hu does 
is for good”, and by doing so, one makes 
everything good for himself.  This is what 
the peddler meant when he quoted the 
Posuk, “  ,מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב
 The man who seeks to see – ”נצור לשונך מרע 
goodness in the days of his life, should hold 
his mouth back from speaking bad – 
meaning that he should not complain about 
the perceived bad in his life, rather he 
should see it as all good for he knows that 
everything Hakodosh Boruch Hu does is for 
the good, and then that which he previously 
saw as bad, will appear to him as good.  
Tehillim 23:4,6 “  גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא
 Even though I walk in the valley“ – ”רע
overshadowed by death, I will not fear evil” 
– for I know, “ עמדי אתה   For You“ – ”כי 
(Hashem) are with me”, and thus no harm 
will come to me. Through these thoughts, 
ירדפוני “ וחסד  טוב   only goodness and – ”אך 
kindness will pursue me. (ישא ברכה) 
 The Gemara in Arachin 15b asks 
what should one do in order to be saved 
from Loshon Hara?  If one is a Talmid 
Chochom then he should toil in Torah, for 
as it says in Avos 2:7 “מרבה תורה מרבה חיים” 
– increased learning increases life.  Hence 
the Torah uses a Loshon of “ תורת” here to 
teach us that an antidote to Loshon Hara is 
Limud Hatorah. (מהר"י שטייף) 
 There are all different types of 
messages that we can learn from the 
fascinating Medrash connected to this 
Posuk with Rebbe Yannai and the peddler.  
There is one common theme in the 
numerous explanations of this Medrash, 
and that is that Rebbe Yannai was 
constantly seeking to make himself better.  
There was a random peddler claiming to 
have the elixir of life.  Rebbe Yannai wanted 
to know what it was.  The peddler told 
Rebbe Yannai that he did not need it, for it 
was really a matter of Olam Habah, 
something that Rebbe Yannai did not need 
any assistance achieving. Rebbe Yannai 
was not satisfied with that answer from the 
peddler, and beseeched him to tell him.  
This Medrash teaches us that while it may 
be okay to learn Torah Shelo Lishma, one 
should not be satisfied with that, but he 
must seek to do it better – to learn Torah 
Lishma.  One must not speak Loshon Hara, 
for that is damaging to himself, to the one 
to whom he said the Loshon Hara, and to 
the one who he was speaking about.  
Speaking Loshon Hara is all about acting 
without thought – no introspection as to the 
harm and damage his speech will cause.  
Let us take this valuable lesson from Rebbe 
Yannai, to be introspective and recognize 
that everything that we do has an effect, 
and to always seek to make ourselves 
better.   
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Now You Know! 

The cleansing process of the Metzora is 
very detailed. There are specific 
sacrifices which must be brought, 
though there are variants depending on 
the metzora’s means, and a series of 
interactions between the Kohain and the 
one who is coming to be purified. 

Notably, when the animal is slaughtered, 
some of the blood is placed by the 
Kohain on the right earlobe, thumb, and 
big toe of the person becoming pure. 

The Kohain also takes oil and anoints 
the fellow, again, on the earlobe, thumb, 
and big toe. Any excess oil is placed on 
the head of the person becoming pure. 

If this process seems familiar, it should. 
Just a few weeks ago, in Parshas Tzav, 
we find Moshe inaugurating the 
Kohanim in a similar fashion. The blood 
from their offering was placed on their 
earlobes, thumbs and big toes. They 
were anointed with oil as well. 

While we won’t go into detail about why 
those spots were chosen (See Migdal 
Ohr Tzav 5764) there seems to be a 
very good reason for making the 
parallel here. 

A Metzora is one who had his private 
sins made public for all to see. He may 
appear to be a pariah, an outcast. Yet, 
his purification ritual mirrors that of a 
Kohain being inaugurated to let him 
know that though he had sinned in the 
past, he can have a new beginning as 
the most holy of people. 

We all make mistakes, but as long as 
Hashem grants us the time in life to 
repent, we can rise above them and 
soar to the greatest of heights.  

Thought of the week: 

Beauty is in the eye of the 
beholder, but so is ugly. We 
choose what we want to see. 

(AL:GY ARQYW) ‰.OYMY TEBw QTNH EGN TA IHKH RYGSHW WB IYA RXw REsW RWEH IM QME WHARM IYA HNHW...‰   
“…And if the appearance is not deeper than the skin, and no black hair is in it, 
the Kohain shall isolate the affliction for seven days.” (Vayikra 13:31) 
What is Tzaraas? It is a physical disease which manifests due to a spiritual illness. A person 
who was guilty of one or more various sins, including murder, illicit relationships, and taking a 
false oath, but more likely arrogance, miserliness, and most commonly, Lashon Hara; being a 
gossip monger. The Midrash, seems to put the focus squarely on the last one, and the word 
Metzora is even similar to Motzi (shem) Ra, one who speaks evil. 

Instead of seeking out a doctor, for this illness one sought out a Kohain. Instead of taking a 
medicine or putting on a cream, the cure for this disease came from inside. One could only be 
healed by repenting of his ways and purifying his heart. 

Much attention is given by the Torah to the skin and the hair on the body. Why are these items 
specifically tied to this disease? If we take a homiletic approach, we can learn some important 
lessons. The epidermis is the outermost layer of skin. It is the one we see when we look at 
someone. This layer produces keratin, which makes up hair and provides a protective layer in 
the epidermis. 

The Metzora is one who until now has appeared healthy, but suddenly, his skin ceases to 
protect him from people finding out about what is inside him. If he is haughty or miserly, he may 
hide it, and secretly look down upon others or excuse his stinginess as a lack of available funds. 
Now, though, the natural protections are gone and Hashem wants everyone to know that he is 
not as pure as he may have seemed. 

Why would Hashem do that? In order to force the person’s hand, so that they work on 
themselves and choose to become better. The result of their internal work will again be visible 
on the outside, as their skin and hair will return to a normal, pure state. The fact that a Metzora 
lost that protection will be a motivator for him to mend his ways. 

Interestingly, the Zohar tells us that Adam HaRishon’s body was covered with a hard protective 
layer of keratin. When he sinned, he lost that protection and it only remains at the ends of our 
fingers, perhaps as a reminder. And yes, fingernails are also produced by the epidermis, just as 
the body hair and protective skin cells are. Perhaps this was the very first case of a person 
losing an external protection due to an internal flaw. But why, when Adam repented, did he not 
gain this layer back, as a Metzora’s flesh returns to normal? 

It may be because in Adam’s case, the sin caused him to internalize the Yetzer Hara. 
Previously it had been an external force in Man, but now it was taken into the body and is 
unable to be removed. Instead, we maintain a constant struggle to be righteous and learn from 
our mistakes. What we now know, though, is that our protection comes not from any physical 
layers of hair, skin, wealth or power, but from our internal connection to our Creator and the 
humility and devotion required to maintain that relationship. 

R’ Naftoli Tzvi Yehuda Berlin, the Rosh Yeshiva of Volozhin known by the acronym, Netziv, never 
went to the doctor when he was sick. Once, though, when he experienced a prolonged period of not 
feeling well, he acquiesced to his family’s urging and let a doctor visit. After the exam, the doctor 
gave him a prescription and the Netziv thanked him. No sooner did the doctor leave than the Netziv 
tore up the scrip. “What are you doing?” asked his incredulous family. 

The Netziv explained that instead of going to a doctor when something hurt him, he would think 
about which mitzvos are associated with that limb. He would then examine which of those mitzvos he 
has been lax in and make an effort to repair his wrongdoing, thereby strengthening that body part.  

However, this time he could not identify exactly which part of his body caused him to feel weak. Once 
the doctor identified it, he no longer needed he doctors medicine. He would now cure it the way he 
always cured his own ailment, through teshuva.  – Source: revach.net 
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PARSHAS TAZRIAH 
A WOMAN'S KORBAN CHATAS AND THE CLOPPERS 

 
When a woman gives birth, after completing the days of purification for a son or a daughter, she should bring a male lamb in its 
first year as a burnt offering and a young dove or turtledove as a sin offering to the Kohen at the entrance of the Ohel Moed. He 
should offer it up before Hashem and atone for her. Why by giving birth does a woman need to bring a sin offering? The Ramban 
explains that during the birth process the woman swears that she will never come to her husband again and conceive (Niddah 
31b). Therefore she needs atonement. 
 
We would like to suggest another reason why a woman who gave birth requires atonement. Man was created in the Tzelem 
Elokim, the image of G-d. Being so, Man gravitates towards emulating his creator, for the word םדא  means to be המוד  similar. 
Just as Hashem can create something from nothing ןיאמ שי , so too man is driven to create שימ שי  something new from what 
already exists. However, he doesn't have the power to create ןיאמ שי  which belongs only to Hashem. Chavah was enticed by the 
Nachash that this lofty power of creativity can also be hers םיקלאכ םתייהו  if she eats from the Aitz Hadaas (Rashi).  
 
Even though Man cannot attain this degree of creativity, the closest he can come to such a level is by being the cause of creating 
a human being. The seed of man that brings to conception can only be seen through a microscope as it measures only 0.5 mm. 
As far as the naked eye is concerned, conceiving is an act of ןיאמ שי . According to Sanhedrin  38b Chava gave birth to two children 
during the eight hour on the day of her creation, and in the tenth hour she sinned (Rashi 3,8). Being impregnated by Adam and 
giving birth immediately, might have very well seduced her to fulfill the advice of the Nachash to partake from the Tree of 
Knowledge and create worlds like Hashem even from nothing. In fact this was what Chava's defense claim to Hashem (Bereishis 
לכואו ינאישה שחנה (3,13  the Nachash misled me and I ate. If you take note of the word ינאישה  it consists to two words  . ןיא שי
This conveys that the Nachash misled Chava into thinking that she could be like Hashem duplicating His creation ןיאמ שי . After 
all, just two hours prior to her seduction by the Nachash, she became pregnant and gave birth which is the closest emulation of 
Hashem in creation of ןיאמ שי . She was led to believe that by eating from the Aitz Hadaas she would maximize her G-dly ability 
to be exactly like Hashem in this aspect. The Nachash even told Chava that Hashem also ate from this tree which gave Him the 
ability to create all matter from nothing (Rashi 3,5). 
 
Now we can understand why the curse to Chava was (3,16) "I will greatly increase your pains of pregnancy You will give birth to 
children in pain". What is the midah keneged midah in this punishment? According to what we explained it was the miracle of 
giving birth which is the closest thing to creation ןיאמ שי , that convinced Chavah that she can attain also  the ability of creation 

ןיאמ שי  just like Hashem by eating from the Aitz Hadaas.  
 
This fantasy of possessing the ability of creating matter out of nothing can easily apply to any woman who carries an embryo in 
her uterus for nine months. At the time of birth one realizes that this is the most spectacular miracle in that one can create 
another full - fledged human out of nothing as far as the naked eye can see. But here lies the danger that she might think herself 
an equal to her Creator in this arena of creativity. By experiencing pain during the pregnancy and in labor, this bubble of distorted 
fantasy bursts. The pain is so extreme that she will come to realize that one whom is like Hashem does not experience pain 
during such a lofty creative act of chesed. Sometimes the pain is so great that one comes to regret that she even became 
pregnant in the first place. The birth process therefore transforms into an eye opener that you are not even near Hashem's 
creative power.  
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However, this curse of pain for nine months and the labor, over time will be forgotten and the new mother might come to think 
like Chavah that maybe it is possible to compare herself to G-d concerning the power of creativity. Therefore the Torah required 
her to bring a korban as an atonement for even a fleeting thought of being a partner with her husband in creating  just  ןיאמ שי
like Hashem.   
 
We see from all of the above that giving birth should be a humbling experience and not one that brings to haughtiness and 
arrogance. To tell you the truth, a few days ago on Rosh Chodesh I finally got a little annoyed. It has been a minhag by Yidden 
that before we daven Shemoneh Esrai on Rosh Chodesh in a tzibbur, one person usually the gabai, gives a bang on the bimah or 
shtender to serve as a proclamation and reminder not to forget to add אוביו הלעי  in his tefillah. It's not the bang or clop that 
bothers me but rather the clops that come after the gabbai's, that are echoing the original one. Are they trying to send Morse 
code to announce Yaaleh Veyovoh? At Mincha before Shemoneh Esrai someone screams out אוביו הלעי   for it is not an 
interruption like in Shacharis, and that too is followed by more banging and clops. What do the cloppers think that we are stupid 
and did not understand the announcement of אוביו הלעי ?  Do they have an illusion that somehow their clops will add deeper 
insight to get this important addition in Shemoneh Esrai across? What about the third and fourth cloppers what are they 
thinking? Are they just immature or maybe their obstinate actions stem from arrogance that .ביבח ןורחא ןורחא They want to 
feel like a macher.  
 
How about after all the clops, right in the middle of your Shemoneh Esrai when you finally start to get kavanah, you receive the 
Snooze announcement of אוביו הלעי  by an individual who raced to get to אוביו הלעי  so he can be the first and only announcer in 
the middle of tefillah. But guess what? Even after his proclamation there might still be one or two hutzpinyaks who dare to 
make yet another snooze announcement of אוביו הלעי  because they want to make their mark as well. What are they all thinking? 
That we all have amnesia after all that banging commotion?   
 
Well one thing I can tell you and that is the spirit of Rosh Chodesh goes against all these physical hand and verbal cloppers. We 
all know that the Moon does not possess its own light but it reflects the light from the sun. The diminishing of its light came 
about because it complained with arrogance that it wants to be the sole luminary with the most radiant light. Hashem punished 
the moon by removing its light in order to teach it humility.  Chazal tell us Chullin 60  
  

  .ןטקה דוד ןטקה לאומש ןטקה בקעי ךמש לע וארקי םיקידצ הנבלל ה"בקה רמאש )ב"ע 'ס ןילוח( ל"ז ורמא
In Kiddush Levanah we mention Dovid Hamech out right םייקו יח לארשי ךלמ דוד . Yaakov is hinted in the acronym ךורב ךרצוי ךורב 

ךארוב ךורב ךנוק ךורב ךשוע  (Bereishis 27,15). 
It comes out that the lesson of Rosh Chodesh is humility and thankfulness to Hashem for even the little that has been given to 
us. Chavah was punished with getting her period monthly in synch with the Lunar Calendar. She must learn from the moon that 
non gratitude for what we have, and greed for more, can only lead to misfortune.  
 
Why then do we find so many cloppers on Rosh Cnodesh who want to make their mark on my cheshbon? If I had any extra time 
I would do some detective work. I have a slight suspicion that the last person who gives the clop for אוביו הלעי  in your local shul 
is the same guy who clops the last clop for every mentioning of Haman in the Megillah  laining. It must be in the genes. 
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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ה"תניא"  בעל  שהאריך  מה  עוד  נקדים 

מישראל  אחד  שכל  יח(,  )פרק  אמרים"  ב"ליקוטי 

ירושה  בנפשו  מוסתרות  ואהבה  יראה  לו  יש 

אבינו  יעקב  כי  בזה  והענין  הקדושים,  מהאבות 

נקראים  שמו  שעל  ישראל,  נשמות  שורש  הוא 

וזהו  ישראל,  שנקרא  יעקב  בני  ישראל"  "בני 

יעקב  עמו  ה'  חלק  "כי  לב-ט(:  )דברים  שכתוב 

שמדתו  אבינו  יעקב  כי  ידוע  והרי  נחלתו",  חבל 

תפארת כלול מכל ג' אבות הקדושים.

הנה כי כן זהו שדרש רשב"י: "והבריח התיכון 

הקצה,  אל  הקצה  מן  מבריח  הקרשים  בתוך 

מה  כי  ללמדנו  שלימא",  קדישא  יעקב  הוא  דא 

המשכן,  בתוך  שכינתו  את  הקב"ה  שהשרה 

ישראל  כלל  של  הגדולה  האהבה  בגלל  הוא 

"תוכו  בבחינת:  הקרשים  בתוך  טמונה  שהיתה 

רצוף אהבה מבנות ירושלים", ששורשה מיעקב 

כי קדושתו  נמצא  ישראל,  נשמות  אבינו שורש 

יעקב היא הבריח התיכון שבתוך הקרשים,  של 

שבזכותו השרה הקב"ה את שכינתו במשכן.

 בתז  החירבן תכחי ותראל
א  האהבה תב יך הקרתום

שאמר  מה  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

חמתו  את  הקב"ה  ששפך  מה  על  מזמור,  אסף 

חטאו  החורבן  לפני  כי  האבנים,  ועל  העצים  על 

ישראל, משום ששכחו שהקב"ה משרה שכינתו 

בבית המקדש רק בזכות האהבה הטמונה בתוך 

הקרשים, וטעו לחשוב שהקב"ה משרה שכינתו 

הפאר  בכל  בנוי  שהוא  משום  המקדש  בבית 

שראוי לאלקי עולם.

כתוצאה מכך התדרדרו לעשות ככל העולה 

בבית  קרבן  יביאו  כך  שאחר  בחשבם  רוחם,  על 

שצווח  כמו  הקב"ה,  את  לרצות  כדי  המקדש 

ֶקר  ֵבַע ַלשֶּׁ הנביא )ירמיה ז-ט(: "ֲהָגנֹב ָרצַֹח ְוָנאֹף ְוִהשָּׁ

לֹא  ר  ֲאֵחִרים ֲאשֶׁ ֱאלִֹהים  ַאֲחֵרי  ְוָהלְֹך  ַעל  ַלבָּ ר  ְוַקטֵּ

ר  ֲאשֶׁ ַהזֶּה  ִית  בַּ בַּ ְלָפַני  ם  ַוֲעַמְדתֶּ ּוָבאֶתם  ם,  ְיַדְעתֶּ

ְלנּו, ְלַמַען ֲעשׂוֹת ֵאת  ם ִנצַּ ִמי ָעָליו ַוֲאַמְרתֶּ ִנְקָרא שְׁ

ה". ל ַהּתוֵֹעבוֹת ָהֵאלֶּ כָּ

הוציאו  החורבן  שבשעת  הקב"ה  סיבב  לכן 

בעודם  המקדש  מבית  הכרובים  את  הגוים 

וישכילו  ישראל  כל  שיראו  כדי  יחד,  צמודים 

להבין שהקב"ה רוצה לגלות להם בכך, כי מעתה 

מחוץ  גם  זו  אהבה  לגלות  אפשר  החורבן  אחרי 

אמות  בד'  בתורה  העסק  ידי  על  המקדש  לבית 

בין  זו  גדולה  אהבה  מתגלה  ששם  הלכה,  של 

הקב"ה לכנסת ישראל.

מעתה ירווח לנו להבין מה עמקו דברי התנא 

האלקי רשב"י, שמבאר הטעם לנגעי בתים: "לפי 

בקירות  זהב  של  מטמוניות  אמוריים  שהטמינו 

היה  לא  הענין  כל  המבואר  כפי  אשר  בתיהם", 

"דרוש וקבל שכר", כי רשב"י אזל  אלא בבחינת 

בזה לשיטתו שהבריח התיכון שבתוך הקרשים 

הוא יעקב אבינו, שהוריש לישראל את אהבתם 

הגדולה לה', שהיתה טמונה בתוך קרשי המשכן 

בבחינת "תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים".

שהטמינו  האמוריים  של  הנמשל  ביאור  וזהו 

שהם  האמוריים  כי  מטמוניות,  הבתים  בקירות 

האהבה  את  מישראל  השכיחו  הטומאה  כוחות 

החריב  לכן  הקירות,  בתוך  הטמונה  העצומה 

הקב"ה את בית המקדש כדי לגלות מטמוניות של 

אהבה זו בכל מקום שישראל עוסקים בתורה, ועל 

כך שנינו "מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה 

בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד", כי שם 

מתגלה האהבה הגדולה שהיתה במשכן בבחינת 

הבריח התיכון שבתוך הקרשים. 

יומתק לרמז ענין זה בביאור הלשון בגמרא: 

ולמה  להיות,  עתיד  ולא  היה  לא  המנוגע  "בית 

בית  כי  בזה  הרמז  שכר".  וקבל  דרוש  נכתב 

המנוגע לא היה, אלא כל הפרשה היא רמז על 

האהבה  את  לגלות  כדי  המקדש,  בית  חורבן 

שהיא בבחינת הבריח התיכון שבתוך הקרשים, 

ועל כך באו ללמדנו איך מגלים האהבה גדולה 

בתורה  שנדרש  ידי  על  שכר",  וקבל  "דרוש  זו: 

בד' אמות של הלכה, ונקבל שכר על הנחת רוח 

ד'  אם  כי  בעולמו  לו  שאין  להקב"ה,  שגרמנו 

אמות של הלכה בלבד.

ועל  העצים  על  חמתו  את  הקב"ה  שפך  לכן 

לפרוק  מקום  המחפש  כאדם  ח"ו  לא  האבנים, 

העצים  כי  הקב"ה  שראה  בגלל  אלא  כעסו,  את 

ישראל  של  אהבתם  את  המכסים  והאבנים 

כי  לשכוח  לישראל  גרם  זה  בתוכם,  הטמונה 

התכלית של השראת השכינה היא בזכות אהבה 

ועל  העצים  על  חמתו  את  הקב"ה  שפך  לכן  זו, 

לגלות  כדי  המקדש,  בית  את  להחריב  האבנים 

לאביהם  ישראל  של  הגדולה  האהבה  את  בכך 

ובאבנים  בעצים  טמונה  תהיה  שלא  שבשמים, 

הודה  במלוא  תתגלה  אלא  המקדש,  בית  של 

בהדרה אפילו אחרי החורבן בגלות.

כאשר נתבונן נראה שאחרי החורבן מתגלה 

כמו  הלכה,  של  אמות  בד'  זו  גדולה  אהבה 

בית  שחרב  "מיום  ח.(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו 

ארבע  אלא  בעולמו  להקב"ה  לו  אין  המקדש 

אותנו  לימדו  בכך  בלבד".  הלכה  של  אמות 

אמות  בד'  עוסק  אדם  כאשר  כי  ז"ל,  חכמינו 

אותה  את  לגלות  זוכה  הוא  הרי  הלכה,  של 

בזמן  ובאבנים  בעצים  טמונה  שהיתה  אהבה 

רצוף  "תוכו  בבחינת  קיים,  היה  המקדש  שבית 

אהבה מבנות ירושלים", ובכך יש נחמה גדולה 

להקב"ה על חורבן בית המקדש. 

 הקברה רעה לגלי  א  האהבה
תהו ה ט ינה בקורי  בו  ה קדת

לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

החורבן,  בשעת  הקב"ה  שסיבב  הטעם  להבין 

הכרובים  את  המקדש  מבית  הגוים  שהוציאו 

שהרשעים  אמת  הן  כי  יחד,  מחוברים  כשהם 

אולם  ישראל,  על  ללעוג  התכוונו  הללו 

נשגב לכל אחד  הקב"ה ביקש ללמד בכך לקח 

את  לגלות  היא  החורבן  שתכלית  מישראל, 

שבזמן  לישראל,  הקב"ה  בין  הגדולה  האהבה 

בתוך  טמונה  היתה  קיים  היה  המקדש  שבית 

כדי  עד  אהבה",  רצוף  "תוכו  בבחינת  הקירות 

החלק  על  רק  וחשבו  מישראל  שנשתכחה  כך 

החיצוני של הקירות.

 משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני ע"ה
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מן  האלקים  לקראת  העם  את  משה  "ויוצא  יז(: 

מגיד  האלקים,  "לקראת  רש"י:  ופירש  המחנה", 

לקראת  היוצא  כחתן  לקראתם  יצאה  שהשכינה 

על  חתן  "ומשוש  סב-ה(:  )ישעיה  כתוב  וכן  כלה". 

כלה ישיש עליך אלקיך".

מה  מקשה  שם(  בתרא  )בבא  בגמרא  והנה 

שמצינו סתירה בענין עמידת הכרובים, כי כתוב 

אחד אומר )שמות כה-כ(: "ופניהם איש אל אחיו", 

משמע שפניהם היו מופנות זה לזה, וכתוב אחד 

משמע  לבית",  "ופניהם  ג-יג(:  ב  הימים  )דברי  אומר 

שפניהם לא היו איש אל אחיו כי אם כלפי הבית. 

עושין  שישראל  בזמן  כאן  קשיא  "לא  ומתרץ: 

עושין  ישראל  שאין  בזמן  כאן  מקום,  של  רצונו 

רצונו של מקום".

של  רצונו  עושים  שישראל  בזמן  פירוש, 

מקום, אז הם מפנים את כל מגמת פניהם כלפי 

הקב"ה  מפנה  לפנים  הפנים  וכמים  הקב"ה, 

כביכול את פניו אליהם, ואז הפנו שני הכרובים, 

שהם רמז על הקב"ה וכנסת ישראל, את פניהם 

זה לזה באהבה גדולה בבחינת: "ופניהם איש אל 

אחיו". אבל כאשר אין ישראל עושים רצונו של 

מקום, הרי הם הופכים את פניהם שלא להסתכל 

כלפי הקב"ה, ועל ידי זה גם הקב"ה כביכול מפנה 

את פניו מהם, ועל ידי זה גם הכרובים למטה הם 

בבחינת: "ופניהם לבית".

על  מיגאש  יוסף  רבינו  מתפלא  כן  כי  הנה 

קדשי  להיכל  הנכרים  כשנכנסו  כי  ששנינו,  מה 

פניהם  מחוברים  הכרובים  את  מצאו  הקדשים 

משום  היא  החורבן  סיבת  שהרי  אחיו,  אל  איש 

שלא היו ישראל עושים רצונו של מקום, אם כן 

איך יתכן שמצאו את הכרובים מעורים זה בזה. 

ותירץ הר"י מיגאש כי בעת החורבן היה זה בדרך 

שהקב"ה  הגדולה  החיבה  את  להראות  כדי  נס, 

מחבב את ישראל גם בגלות.

שבחר  מה  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

בשעת  לישראל  חביבותו  להראות  הקב"ה 

הכרובים  את  הגוים  שהוציאו  ידי  על  החורבן, 

בהקדם  המקדש,  לבית  מחוץ  מחוברים  בעודם 

בית  חורבן  בענין  ידוע  פלא  מאמר  עוד  לבאר 

המקדש במדרש )איכ"ר ד-טו(:

"כתיב )תהלים עט-א( מזמור לאסף אלקים באו 

אלא  למימר  צריך  קרא  הוה  לא  בנחלתך,  גוים 

אומר  ומה  לאסף,  קינה  לאסף,  נהי  לאסף,  בכי 

מזמור לאסף... אמרו לאסף, הקב"ה החריב היכל 

ומקדש ואתה יושב ומזמר. אמר להם מזמר אני 

ששפך הקב"ה חמתו על העצים ועל האבנים ולא 

שפך חמתו על ישראל".

שנינו  שהרי  ופלא,  הפלא  יפלא  ולכאורה 

בחמתו  בגדיו  "המקרע  קה:(:  )שבת  בגמרא 

בחמתו  מעותיו  והמפזר  בחמתו  כליו  והמשבר 

יהא בעיניך כעובד עבודה זרה". הנה כי כן איך 

צריך  היה  כביכול  שהקב"ה  הדעת  על  יעלה 

ועל  העצים  על  חמתו  לשפוך  דרך  למצוא 

האבנים, עד כדי כך שאם לא היה מוציא חמתו 

על העצים היה שופך חמתו על ישראל.

 ריהברוח ה וכין ב יך הקרתום...
דא היא וזקב קדותא תלו אר

פי  על  זה  כל  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

מאמרו של התנא האלקי רשב"י בזוהר הקדוש 

כו- )שמות  שמעון,  רבי  "אמר  קעה:(:  תרומה  )פרשת 

מן  מבריח  הקרשים  בתוך  התיכון  והבריח  כח( 

הקצה אל הקצה, דא הוא יעקב קדישא שלימא". 

שהיה  התיכון  הבריח  הוא  אבינו  יעקב  פירוש, 

בתוך קרשי המשכן מן הקצה אל הקצה.

ונראה לבאר הענין בזה על פי דברות קדשו 

)פרשת תרומה דרוש א(, שהאריך  נחל"  של ה"ערבי 

האלשיך  של  הביאור  את  נשגב  באופן  לבאר 

המקדש,  בבית  השכינה  השראת  בענין  הקדוש 

הנה הדברים בלשון קדשו:

)שיר  בפסוק  האלשיך  שפירש  מה  "נקדים 

כו',  שלמה  המלך  לו  עשה  אפריון  ג-ט(  השירים 

המקדש  בית  עשיית  בענין  לתמוה  יש  כי  והוא 

השמים  הלא  שמו,  יתברך  שכינתו  שם  לשכון 

בבנות  בצע  ומה  יכלכלוהו,  לא  השמים  ושמי 

מישראל  אחד  כל  הוא,  המכוון  ענין  אך  בית. 

נתן נדבתו באהבה רבה ויראת שמים ורצון לבו, 

ומדות אלה היראה ואהבה והרצון הוא המובחר 

שבתוך  הקדושה  כל  וזהו  האדם,  מדות  שבכל 

איש הישראלי.

במדות  עצמו  מקדש  אדם  בהיות  כי  וידוע 

שכינה,  השראת  עצמו  על  בזה  ממשיך  אלה, 

אשר  מקום  ובכל  אלה,  מדות  אוהב  השי"ת  כי 

נמצאים שם אלה, כביכול מצמצם עצמו ושורה 

שם. אך אינו דומה קדושת איש אחד, לקדושת 

השראת  המשכת  לענין  רבים,  אנשים  צירוף 

שכינה כנודע, ולכן צוה ה' שכל אחד מישראל יתן 

היותר  רבה  באהבה  מהם  אחד  כל  ונתנו  נדבתו, 

אפשרית, ומנדבות האלה נבנה הבית.

ישראל  כלל  קדושת  שם  נצטרף  נמצא 

המקדש  בבית  זה  ידי  על  ממילא  ונמשך  ביחד, 

שראוי  נאות  היותר  באופן  שכינה,  השראת 

וממילא  ישראל,  כלל  קדושת  לצירוף  להמשיך 

המקדש  מבית  וקדושה  ויראה  אהבה  אור  זרח 

לכלל ישראל, ובפרט בעלותם לראות את פני ה', 

וניתוסף קדושה בכל אחד מישראל יותר מאשר 

הוסיפו  קדושה,  בהם  ניתוסף  וכאשר  בתחילה, 

בית  אל  שכינה  והשראת  יתירה  קדושה  עוד 

קדושת  ומוסיף  תמיד  הולך  היה  וכן  המקדש... 

כי  קץ,  אין  עד  המקדש  בית  וקדושת  ישראל 

המקדש  ובית  המקדש,  בבית  מוסיפין  ישראל 

מצבא  יותר  מתעלין  ישראל  שהיו  עד  בישראל, 

מרום העליונים, וכל העולמות היו מתעלין עמהם 

עד בלי גבול, לולא שקלקלו בינתיים.

וזהו שאמר הכתוב כמתמיה, אפריון עשה לו 

מה  הלבנון,  מעצי  שלו  שהשלום  שלמה  המלך 

רפידתו  כסף  עשה  עמודיו  וכן  בעצים,  לו  בצע 

זהב כו', מה בצע לו בכסף וזהב וארגמן. ומתרץ 

כינוי  הוא  ירושלים,  מבנות  אהבה  רצוף  תוכו 

לישראל, ורצונו לומר כי חיצוניות הדבר באמת 

לומר  רצונו  רצוף,  בפנימיותו  אלא  בו,  בצע  מה 

נצטרף אהבה וקדושת כל איש ואיש מישראל, 

ביחד,  ישראל  כל  קדושת  היה  כאן  נמצא  וכאן 

לכן שם השראת השכינה".

 אלתוך הקדית: הקברה בחר להתרי  תכונ י בו  ה קדת
ר יכי רעיף אהבהר  תים אהב  ותראל תב יך הקרתום 

 רהקברה תשך ח  י זל הזעום יזל האבנוםר
כדו לגלי  אהב  ותראל הט ינה ב יך קורי  בו  ה קדת 

 הקברה סובב תויעואי האיובום א  הכריבום ה חיברום לתיק
להראי  לותראל תאשתר לה ווחד זם הקברה גם בגלי 

 ג רא: ר וים תחרב בו  ה קדת און לי להקברה בזיל י
אלא ד' א י  תל הלכהר תבהם היא   ווחד זם ותראל
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ת ו עשרום ר ע זל תנו  תוחום 

הנה מה טוב ומה נעים לפרש לפי זה המשך 

המקדש  בית  את  הקב"ה  יטהר  איך  הכתובים, 

לישראל בהבאת שתי צפרים  להורידו  השלישי 

החיים"  ה"אור  של  דרכו  פי  על  ממש  טהורות, 

מצורע  פרשת  בתחילת  כן  שמפרש  הקדוש, 

ציפורים,  בשתי  אדם  נגעי  בטהרת  ט(  שם  )ויקרא 

בן  משיח  ידי  על  הגאולה  על  נפלא  רמז  שהוא 

הקדוש  בשל"ה  פירש  וכן  דוד,  בן  ומשיח  יוסף 

זה  ולפי  שפ(,  אות  סוף  עשירה  מצה  פסחים  )מסכת 

יתפרשו הפסוקים גם כאן )שם מט(:

רמז  צפרים",  שתי  הבית  את  לחטא  "ולקח 

על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, "ועץ ארז ושני 

"עץ ארז",  תולעת ואזוב", בזכות שלשת אבות, 

"האדם  יד-טו(:  )יהושע  עליו  שנאמר  אברהם  הוא 

כמו  יעקב  זה  תולעת",  "ושני  בענקים",  הגדול 

"אל תיראי תולעת יעקב",  שכתוב )ישעיה מא-יד(: 

"ואזוב", הוא יצחק שמדתו גבורה.

חרש  כלי  אל  האחת  הציפור  את  "ושחט 

שייהרג  יוסף  בן  משיח  על  רמז  חיים",  מים  על 

עוונות  על  לכפר  כדי  נב.(  )סוכה  בגמרא  כמבואר 

ובמים  הציפור  בדם  הבית  את  "וחיטא  ישראל, 

ובשני  ובאזוב  הארז  ובעץ  החיה  ובציפור  החיים 

יוסף  בן  משיח  של  הזכויות  שיצרף  התולעת", 

שנהרג ומשיח בן דוד ושלושת האבות, "ושילח 

את הציפור החיה אל מחוץ לעיר על פני השדה", 

ישראל  נדחי  לקבץ  דוד  בן  משיח  את  שישלח 

וטהר",  הבית  על  "וכיפר  הארץ,  כנפות  מארבע 

שיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו.

 העושיר התחיטה  וקין
זל תנא  חנם ילתין הרז

פי מה ששנינו  יקרה על  נקודה  ויש להוסיף 

חרב,  מה  מפני  ראשון  "מקדש  ט:(:  )יומא  בגמרא 

וגילוי  זרה  עבודה  בו,  שהיו  דברים  שלשה  מפני 

שהיו  שני  מקדש  אבל  דמים...  ושפיכות  עריות 

מפני  חסדים  וגמילות  ובמצות  בתורה  עוסקין 

ללמדך  חנם,  שנאת  בו  שהיתה  מפני  חרב,  מה 

ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות, עבודה 

זרה גילוי עריות ושפיכות דמים".

לבסוף(  אך  ד"ה  )הקדמה  חיים"  ה"חפץ  וביאר 

לשון  דיברו  חנם  שנאת  שמתוך  בזה,  הכוונה 

היו  לא  לבד  המחשבה  על  כי  זה,  על  זה  הרע 

נענשים כל כך. והביא סימוכין לכך ממה שאמרו 

עבירות  ג'  כנגד  שקולה  חנם  ששנאת  בגמרא 

לשון  על  כן  אמרו  טו:(  )ערכין  ובגמרא  החמורות, 

הרבים ידי חובתן", אינו יכול להוציא את הרבים 

מהעוונות שלהם.

והנה מבואר במדרש תנחומא )פרשת וישב אות 

ז(: "וכן ביוסף לא הגיעוהו כל אותן הצרות, אלא 

)בראשית  על לשון הרע שסיפר על אחיו, שנאמר 

לז-ב( ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם". נמצא 

יוסף  בן  משיח  דוקא  לכן  בדבר,  מחוייב  שהיה 

המקדש  בית  חורבן  על  ישראל,  בני  על  יכפר 

בגלל שנאת חנם שגרמה ללשון הרע.

החוביר תל תנו הכריבום בתז  
החירבן

שדרש  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

על  צרעת  נגע  מביא  שהקב"ה  הטעם  רשב"י 

של  מטמוניות  אמוריים  שהטמינו  "לפי  הבתים: 

לבאר  מה שנקדים  פי  על  בתיהם",  בקירות  זהב 

נכנסו  כאשר  החורבן,  בשעת  שהיה  פלא  ענין 

כמו  באב,  בתשעה  הקדשים  לקדשי  הגוים 

"בשעה שנכנסו נכרים  ששנינו בגמרא )יומא נד:(: 

הוציאון  בזה,  זה  המעורין  כרובים  ראו  להיכל 

לשוק ואמרו, ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן 

קללה יעסקו בדברים הללו, מיד הזילום שנאמר 

)איכה א-ח( כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה".

מה  הביא  צט:(  בתרא  )בבא  מקובצת"  ב"שיטה 

שהתפלא על כך אחד מן הראשונים רבינו יוסף 

"בשעה  נד.(:  )יומא  בגמרא  ששנינו  ממה  מיגאש, 

שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת 

ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, 

ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת 

זכר ונקבה".

מתן  בשעת  כי  הידוע  פי  על  בזה  הביאור 

תורה קידש הקב"ה את כנסת ישראל בקידושין 

גמורים, כמו שכתוב )שמות יט-י(: "וקדשתם היום 

ומחר", ומפרש במדרש )דב"ר ג-יב( כי "וקדשתם" 

יט- )שמות  שכתוב  וזהו  קידושין.  מלשון  הוא 

 ג רא: רבו  ה ניגז לא הוה ילא ז וד להוי 
יל ה נכ ב דרית יקבל תכרר.  הי הדרית

 בואיר דברו רתברו כו נגזו ב ום באי לטיב  ותראל
כדו לגלי  האיערי  תהט וני הא ירוום בקורי  הבו  

  דרת: ריבא אתר לי הבו , עה הקברה... יהגוד לכהן, עה ור וה
כנגז נראה לו בבו ... ינ ץ א  הבו ר חירבן בו  ה קדת

 ג רא: רבתזה תנכנסי נכרום להוכל ראי כריבום ה זירון עה בעהר
לר ע תגם אחרו החירבן הקברה  חבב א  ותראל

לשון  המספר  כל  ישמעאל,  רבי  דבי  "תנא  הרע: 

עבודת  עבירות,  שלש  כנגד  עוונות  מגדיל  הרע 

כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים". הרי מבואר 

ג'  כנגד  חנם  שנאת  ששקולה  שאמרו  מה  כי 

עבירות אלו, הכוונה שמתוך כך דיברו לשון הרע 

ששקולה כנגד עבירות הללו. 

הטעם  ד(  )שם  רש"י  שפירש  מה  ידוע  והנה 

"לפי  לטהרתו:  ציפורים  מביא  שהמצורע 

מעשה  שהוא  הרע  לשון  על  באין  שהנגעים 

פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים 

כן  כי  הנה  קול".  בצפצוף  תמיד  שמפטפטין 

שהם  בתים,  נגעי  על  שגם  הטעם  היטב  מבואר 

חנם,  שנאת  בעון  מקדשות  בתי  חורבן  על  רמז 

בן  משיח  על  רמז  שהן  ציפורים  שתי  מביאים 

יוסף ומשיח בן דוד, ושוחטים ציפור אחת שהיא 

רמז על מיתתו של משיח בן יוסף, כדי לכפר בכך 

על שנאת חנם שהביאה ללשון הרע שהחריבה 

את בית המקדש השני.

על  מכפר  יוסף  בן  משיח  כי  עוד  לומר  ויש 

ששנינו  מה  פי  על  הרע,  ולשון  חנם  שנאת 

מחוייב  שאינו  כל  הכלל  "זה  כט.(:  )ר"ה  במשנה 

וביאר  ידי חובתן".  אינו מוציא את הרבים  בדבר 

בספר  ]ראה  רמז  בדרך  זי"ע  הקדוש  הבעש"ט 

"בעל שם טוב" )פרשת אחרי( בהגהות "מקור מים 

חיים" )סימן ד( בענין זה[. כי תכלית עבודת הצדיק 

בתשובה  ישראל  את  להחזיר  היא  הזה  בעולם 

ולקרבם לאביהם שבשמים.

יכול  אינו  שהצדיק  הוא  גדול  כלל  אולם 

ירידה  לו  יש  כן  אם  אלא  ישראל,  את  להעלות 

של  הפגם  מעין  בדבר  מחוייב  להיות  קצת 

לתקן  ומתעלה  עולה  שהוא  ידי  ועל  ישראל, 

ישראל  את  גם  עמו  ממשיך  הוא  עצמו,  את 

למעלה. וזהו ביאור המשנה: "זה הכלל כל שאינו 

ואינו  למעלה  רק  שנמצא  צדיק  בדבר",  מחוייב 

מחויב בדבר מעין פגם ישראל, "אינו מוציא את 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תזריע - מצורע תשפ"א

)עזרה ה-יב(  ונתץ את הבית,  את אוצרות בית ה'. 

למחנה,  מחוץ  אל  והוציא  ַסְתֵריּה.  ְדָנא  ּוַבְיָתא 

תלמוד  לעולם,  יכול  ְלָבֶבל.  ַהְגִלי  ה  ְוַעמָּ )שם( 

כח- )ישעיה  שנאמר  אחרות,  אבנים  ולקחו  לומר, 

ָאֶבן  ִצּיוֹן  בְּ ד  ִיסַּ ִהְנִני  טז( לכן כה אמר ה' אלקים, 

נַּת ִיְקַרת". ֶאֶבן ּבַֹחן פִּ

יד- )ויקרא  שכתוב  מה  זה  לפי  לפרש  ונראה 

פשה  לא  והנה  וראה  הכהן  יבוא  בוא  "ואם  מח(: 

וטיהר הכהן  הנגע בבית אחרי היטוח את הבית 

שפירש  מה  פי  על  הנגע".  נרפא  כי  הבית  את 

)פרשת  קודש"  ב"זרע  זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק 

)שמונה  מתפללים  שאנו  מה  תבנה(  כי  ד"ה  תצא  כי 

עשרה ברכת ולירושלים(: "ובנה אותה בקרוב בימינו 

בנין עולם", שהכוונה בזה על בנין בית המקדש 

התורה  עסק  ידי  על  ונבנה  שהולך  השלישי 

וקיום המצוות בלשון קדשו:

בקרוב  אותה  ובנה  שפירשתי,  מה  פי  "על 

ובמה  ה',  ירושלים  שבונה  עולם,  בנין  בימינו 

שבכל  שלנו,  הימים  ידי  על  'בימינו'  אותה,  בונה 

יום כשאדם עובד אותו יתברך, הכל לפי מעשיו 

ביום  בונה  יש  המקדש,  ובית  ירושלים  את  בונה 

אחד שורה שלימה, ויש מניח למשל לבינה אחת, 

עד  יום,  בכל  ה'  שעובד  מישראל  האדם  בונה  כן 

שיהיה נבנה בשלימות במהרה בימינו".

לפי זה נשכיל להבין כי הרשעים בעונותיהם 

מעלה  של  המקדש  בבית  פוגמים  הרבים 

זהו  כן  כי  הנה  בנינו.  השלמת  את  ומעכבים 

הוא  הכהן",  יבוא  בוא  "ואם  הכתוב:  פירוש 

)סנהדרין  בגמרא  כמבואר  כהן  שנקרא  הקב"ה 

אחרי  בבית  הנגע  פשה  לא  והנה  "וראה  לט.(, 

בבית  הנגע  נתרבה  שלא  הבית",  את  היטוח 

תשובה  שעשו  אחרי  מעלה  של  המקדש 

כי  הבית  את  הכהן  "וטיהר  שפגמו,  מה  ותיקנו 

השלישי  המקדש  בית  את  שיכין  הנגע",  נרפא 

להורידו לישראל.

ובשדות.  בבתים  ממונם  והטמינו  עמדו  עליהם, 

שאני  לאבותיהם  הבטחתי  אני  הקב"ה  אמר 

שנאמר  טוב,  כל  מלאה  לארץ  בניהם  את  מכניס 

הקב"ה  מה  טוב,  כל  מלאים  ובתים  ו-יא(  )דברים 

עושה, מגרה נגעים בביתו, והוא סותרו ומוצא בו 

סימא". פירוש, מטמון.

הנה כי כן צריך ביאור איך זה מתאים עם מה 

שלמדנו: "בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, 

ולמה נכתב דרוש וקבל שכר". הן אמת שאפשר 

לומר כי רשב"י במדרש חולק על הגמרא וסובר 

שבית המנוגע כן היה, אולם אם אפשר להשוות 

דעת רשב"י עם המדרש בוודאי טוב יותר.

זאת ועוד, שהרי הוכחת הגמרא שבית המנוגע 

לא היה היא מדברי רבי אלעזר ברבי שמעון, ומן 

אביו  דברי  על  חולק  אלעזר  רבי  היה  לא  הסתם 

שבית  סובר  אביו  רשב"י  שגם  ומוכח  רשב"י, 

המנוגע לא היה, ולפי זה צריך ביאור מהו הלקח 

האמוריים  של  מהמשל  ללמוד  חייבים  שאנו 

שטמנו אוצרות זהב בקירות בתיהם.

ריבא אתר לי הבו  עה הקברהר

פתח דברינו יאיר לבאר הלקח הנשגב מבית 

"דרוש  חכמים  דברי  בכך  לקיים  כדי  המנוגע, 

ז"ל  חכמינו  שדרשו  מה  פי  על  שכר",  וקבל 

במדרש )ויק"ר יז-ז( פרשה זו של נגעי בתים, שכל 

כולה מדברת על חורבן בית המקדש:

זה  אחוזתכם,  ארץ  בבית  צרעת  נגע  "ונתתי 

מחלל  הנני  כד-כא(  )יחזקאל  שנאמר  המקדש,  בית 

זה  הבית,  לו  אשר  ובא  עוזכם.  גאון  מקדשי  את 

הקב"ה, שנאמר )חגי א-ט( יען ביתי אשר הוא חרב. 

)ירמיה א-א( ]דברי  והגיד לכהן, זה ירמיה, שנאמר 

ירמיה בן חלקיה[ מן הכהנים אשר בענתות.

כנגע נראה לי בבית, זו טינופת עבודה זרה... 

ויקח  יד-כו(  א  )מלכים  הבית,  את  ופנו  הכהן  וצוה 

הקריאה  לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  בשבת 

תזריע-מצורע,  הפרשיות  בשתי  היא  בתורה 

אדם"  "נגעי  נגעים:  מיני  ג'  בהן  שמפורשים 

על  הבאים  בגדים"  "נגעי  אדם,  על  הבאים 

במאמר  בתים.  על  הבאים  בתים"  "נגעי  בגדים, 

במציאות  מצורע  בפרשת  להתבונן  ברצוננו  זה 

ה'  "וידבר  יד-לג(:  )ויקרא  נגעי בתים  המיוחדת של 

אל משה ואל אהרן לאמר, כי תבואו אל ארץ כנען 

צרעת  נגע  ונתתי  לאחוזה,  לכם  נותן  אני  אשר 

בבית ארץ אחוזתכם".

בגמרא  פלא  דבר  לנו  מגלים  ז"ל  חכמינו 

עתיד  ולא  היה  לא  המנוגע  "בית  עא.(:  )סנהדרין 

ומפרש  שכר".  וקבל  דרוש  נכתב  ולמה  להיות, 

שיתקיימו  מאד  קשה  במציאות  כי  לכך,  הטעם 

התנאים לטמא נגעי בתים:

לעולם  אומר,  שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  "דתנן 

שיראה  עד  נגעים[,  ]בטומאת  טמא  הבית  אין 

]הנגע[ כשתי גריסין על שתי אבנים, ]ואותן שתי 

]אחת  זוית  בקרן  כתלים  בשתי  תהיינה[  אבנים 

בכותל זה ואחת בכותל זה, והנגע יהיה משוך על 

פני שתיהן[, ארכו כשני גריסין ורחבו כגריס", כדי 

שבכל אבן יהיה נגע מרובע בשיעור גריס על גריס, 

ומוכח שכל הענין של  וזה אינו שכיח במציאות, 

נגעי בתים הוא רק בגדר "דרוש וקבל שכר".

ממה  לכך  סתירה  מצינו  לכאורה  אמנם 

שפירש רש"י: "ונתתי נגע צרעת. בשורה היא להם 

אמוריים  שהטמינו  לפי  עליהם,  באים  שהנגעים 

ארבעים  כל  בתיהם  בקירות  זהב  של  מטמוניות 

שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נותץ הבית 

שדרש  ממה  הוא  רש"י  לדברי  המקור  ומוצאן". 

התנא האלקי רשב"י במדרש )ויק"ר יז-ו(: 

וכי בשורה  "ונתתי נגע צרעת. תני רבי חייא, 

היא להם שנגעים באים עליהם. תני רבי שמעון 

באים  שישראל  כנענים  ששמעו  כיון  יוחאי,  בן 

רינ  ו נגז ערז  בבו  ארץ אחיע כםר

 נגזו ב ום הם ר ע זל חירבן בו  ה קדת
כדו לגלי  א  האהבה ה יס ר  ב יך הקורי 
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

האחים היקרים העומדים תמיד לימין רבינו  הרב יהודה בן שרה שיינדל והרב שאול יחזקאל בן שרה שיינדל וכל משפחתם - להצלחה בכל העניינים   •  יוסף בן טילה רוזא  לרפו"ש • שרה שיינדל בת טילה רוזה להצלחה בכל העניינים

אותה  בענין  סחו  כשהכל  הבריות,  בפי  בשעתה 
– אך מפי  ויצאה חוצה.  גלשה  מחלוקת קשה שכבר 
לא  ענין,  באותו  מילה  וחצי  מילה  נשמע  לא  קדשו 
דיבר מזה ולא כלום! עד כדי כך שאפילו בניו ובני ביתו 
הקרובים לא ידעו כלל שהוא מעורב עמוק בענין בוער 
זה, ושטורח רבות להסדיר הענין על הצד היותר טוב. 
זכה להחזיר את השלום  – רק לאחר תקופה כשכבר 
שהוא  אגב,  בדרך  ביתו  מבני  לאחד  נודע  מכונו,  על 
והציל משפחה שלמה  הרבה,  ענין  באותו  עסוק  היה 

בישראל לשם ולתפארת!
 •  § • §  •

משל נאה היה ממשיל אבא מארי זצ"ל בענין זה:
פעם מצא החמור בטיולו על פני היער עור של אריה, 
עם הרעמה הגדולה והיפה העטורה ככתר על ראשו. 
להתלבש  החמור  לו  וחמד  בעיניו,  חן  העור  מצא 

בלבוש הארי ולהיראות כמו מלך!
חדר אפוא החמור אל תוככי עורו של האריה, מיקם 
רגלים,  אל  רגלים  ידים,  אל  ידים  פנימה,  עצמו  את 

וראש אל ראש ואכן היה נראה כאריה גבוה ואימתני!
החיות  כל  זזו  דנן  'חמור-אריה'  שהלך  מקום  בכל 
כל  נפתחו  החיות  מלך  האריה  של  לכבודו  הצידה, 
ורעדו להתקרב אל המלך החזק  הדרכים, הכל פחדו 

והגיבור! אפילו האריה שביער שפגש בו נרעד קמעא 
בהיותו נראה גבוה ותקיף, 'כמו' אריה במיטבו! – והוא כמובן 
רוחשים  שכולם  הגדול  הכבוד  מכל  נחת  ושבע  מאוד,  נהנה 

לו...
ובהביטו  שבחיות,  פיקח  השועל,  היער  פני  על  חלף  והנה 
מבט נוקב ומעמיק בחיה שלפניו התעורר חשדו... כל חושיו 
התעוררו ונדרכו, משום מה הוא חש בתחושתו הנבונה, שאין 
זה בדיוק אריה... אך לא היה בטוח בעצמו. הוא שוחח על כך 
שזהו  אחד  פה  הסכימו  וכולם  היער,  חיות  מחבריו  כמה  עם 
כי  עמו,  להתעסק  שלא  אותו  והזהירו  ומפחיד!  גדול  אריה 

עלול הוא לשלם על כך בחייו!
'כמו'  אבל השועל מתעקש, עדיין לבו נקפו, זה אמנם נראה 
אריה, אבל משום מה חסר בו את העוז הפנימי של גבורת ארי! 

חשב השועל והתבונן, כיצד ניתן להוכיח אם הוא אכן אריה?
בידו כמה אבנים  לו הפיקח עצה טובה, הוא חפן  והנה מצא 
וזרק  המדובר,  הארי  מאחורי  בהפתעה  הגיח  וחדות,  טובות 
נשמעה  החזק  הכאב  מעצמת   – האבנים.  את  בחוזקה  עליו 

פתאום נעירת חמור יוצאת מפי החיה במקום שאגת אריה!
בחמת  החיות  כל  אחת  בבת  עליו  התנפלו  הדבר!  נודע  אכן 

זעם, אין זה אלא חמור!
הנמשל נוקב ויורד, כל עוד האדם שותק ואינו מרבה בדיבורים, 
אין עומדים על טיבו ומהותו, ומכבדים אותו כפי ערכו. כמאמר 
ֱאִויל  "ַּגם  כח(:  יז,  )משלי  החכמה  בספר  אדם  מכל  החכם 
– אך ברגע שיפתח  ָנבון".  ְׂשָפָתיו  ֵיָחֵׁשב, אֹוֵטם  ָחָכם  ַמֲחִריׁש 
את פיו בדיבורים שאינם טובים, יקלקל את כל מעמדו, כאותו 
כמלך  כולם  החזיקוהו  ושתק  עוד החריש  'חמור-אריה' שכל 
תרמיתו,  נודעה  קולו  את  כשהשמיע  תיכף  אך  ותקיף,  גדול 

שאין כאן אלא חמור פשוט!
]שיחה בענין שמירת הדיבור[

 •  § • §  •

זצוק"ל  קרוזר  זונדל  רבי  הגה"צ  מורנו  כבוד מחו'  נצרך  פעם 
בעל "אור החמה" להתעסק בעסקי גט אחד.

בהיותו הרב המסדר הענין בין הצדדים, שהכל סמכו את ידיהם 
עליו, הגיע אליו אחד מן הקרובים העסקנים, שהיה מעורב היטב 

בכל העניינים הסבוכים, וידע את כל הנעשה שם בבית פנימה.
פרטים  לדעת  כדי  זה  לאיש  לו  שנצרך  הצדיק,  זונדל  רבי 

חשובים, התיישב עמו וביקשו לומר לפניו את הידוע לו. 
שידע  מה  כל  את  ארוכה  שעה  וסיפר  פיו,  את  האיש  פתח 
 – וכו'.  והמחלוקות  המריבות  מענייני  פנימה,  הבית  מתוככי 
בכל אותה שעה שדיבר האיש והרצה בפניו את כל המעשים 
ישב רבי זונדל בראש מורכן כדרכו בקודש, ולא הגיב אף לא 

מילה אחת!
ר'  לו  כל סיפוריו הארוכים, הודה  כשסיים המספר את 
זונדל על דבריו, והפטיר שכבר יידע בעז"ה מה לעשות 

וכיצד לנהוג כאן!
בצדקותו נזהר היטב בכל אורך השיחה, שלא לשאול שום 
שאלה באמצע בשום ענין, מה היה? ואיך היה? וכיוצא, כי 
חשש על נפשו שמא ייכשל באיזה דיבור של לשון הרע 
שאינו נצרך לתכלית הענין. – הוא שמע רק את מה שהיה 

צריך לו לשמוע, וכל השאר לא עניין אותו כלל!
]קובץ מורנו רבי זונדל זצוק"ל[

 •  § • §  •
בימי חודש ניסן יצא פעם מרן האר"י זצוק"ל ביחד עם 
על  להשתטח  זצוק"ל  ויטאל  חיים  רבי  אהובו  תלמידו 

קברו של התנא הק' "רבי ינאי" ע"ה.
האריז"ל  רבינו  אליו  פנה  הקודש,  בציון  שמה  בהיותם 
ואמר לו שנתגלה אליו התנא הק' רבי ינאי, ]בסוד 'עיבור 
ב"ה  עליון  עליו מפי  וציווה  חן[,  ליודעי  הידוע  הנשמה' 
לומר למהרח"ו שיקבל על עצמו להיזהר מאוד מלדבר 
דברים בטלים ליצנות ולשון הרע, ולהתרחק מן הגאווה! 
– ובכך יזכה לשמירה עליונה, בהשגחה מדוקדקת עליו 

תמיד בגוף בנפש ובנשמה!
]נסיעה למקומות הקדושים, קבר רבי ינאי[

 •  § • §  •
סיפר לי שכני היקר הרה"ג ר' שמואל צ'ציק שליט"א על אימו 
זאב  רבי  המפו'  הגה"צ  של  בקודש  מחברתו  ע"ה,  הצדקנית 
ל"ע  למשכב  כשנפלה  מחלתה  שבעת  זצ"ל.  צ'ציק  ]וועלויל[ 
ורצו לבוא לבקרה ולסעדה בחולייה, כדי לקיים בה מצות "ביקור 
כ(  יח,  )שמות  מקרא  ל:(  )ב"מ  מציאות  אלו  בפרק  כמ"ש  חולים". 
"והודעת להם את הדרך ילכו בה – זה ביקור חולים", שהיא מכלל 

מצות )ויקרא יט, יח( "ואהבת לרעך כמוך" )רמב"ם הל' אבל פי"ד ה"א עי"ש(.
שיבואו  רוצה  שאינה  החולה,  האם  אמרה  מה  משום  אך 
לבקרה! היא הודיעה שמוותרת מראש לכל הדורשים בכבודה 

ובשלומה, ומבקשת שיימנעו מביקורים. 
ופירשה טעמה ונימוקה, משום שעל פי רוב דרכם של הבריות 
כשנכנסים לבקר, שהשיחה מתגלגלת על דא ועל הא. – ולא 
לדבר  כמאמרה,  מצוה  לקיים  שיקפידו  מעלה,  אנשי  כולם 
רק מה שצריך לדבר ומה שמותר לדבר. – אלא נותנים דרור 
נשזרים  להון  ומהון  חשבון,  בלא  ולשוחח  לפטפט  ללשונם 
דיבורים  ושאר  ורכילות,  דיבורי לשון הרע  בין השיחין הרבה 
הרע  לשון  בעוון  ח"ו  אכשל  פן  לנפשי  ויראתי   – אסורים. 
רבות  לזכויות  אני  חוליי שנצרכת  בימי  ובפרט עתה  החמור! 
כדי להתרפא, חוששני משיחות סרק פן אכשל ונלכדתי ח"ו 

בעוון לשון הרע ורכילות ואביזרייהו.
ייסורי  על משכבה  להתייסר  העדיפה  אף קשיי מחלתה,  על 
וייסורי הנפש, ובלבד שלא תיכשל בלשונה. רק אמרה  הגוף 
ומוותרת  שציערה,  מי  לכל  וסולחת  מוחלת  שהיא  העת  כל 
מראש על כל הביקורים. שאף כי בוודאי רוצים בטובתה כדי 
להקל מסבלותיה, מכל מקום יותר יהיה לה קורת רוח כשלא 
יבואו, כדי שתוכל לשמור את פיה ולהעלות נחת רוח ליוצרה, 

לבורא יתברך שמו!
]"פרטיות" קובץ 132001-2[

"מי האיש החפץ חיים – נצור לשונך מרע"!

◄ לעילוי                 נשמת ►

האי גברא רבא ויקירא, איש החסד,
אוהב תורה ולומדיה

הרב פנחס גרשון ב"ר אברהם זצ"ל
לבנברג

•  נלב"ע ט' אייר תשע''ז  •
ת.נ.צ.ב.ה.
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

ישועת ה' כהרף עין
יום רביעי בלילה שלושה ימים לליל הסדר 

מצאתי  סוף  וסוף  המסחרי  למרכז  הלכתי 

נעליים כלבבי. מסרתי את הכרטיס אשראי 

לתשלום מאה וחמישים שקלים אך משום 

מה המסוף לא נתן אישור ניסיתי שוב ושוב 

התקשרתי  ברירה  בלית  הועיל.  ללא  אך 

יכול  הוא  אם  ממנו  וביקשתי  שלי  לאבא 

לשלם עבורי בכרטיס שלו עד שאברר מה 

קרה לכרטיס שהרי אני יודעת בברור שיש 

ומסר  בשמחה  הסכים  אבא  בבנק.  כיסוי 

את פרטי האשראי שלו אלא שגם הכרטיס 

שלו לא עבר. 

הבנתי שככל הנראה יש להם בעיה במסוף 

שלהם אבל אם אשאיר את הנעליים בחנות 

תוך כמה דקות כבר לא יהיה לי ממה לבחור 

וגם אם אלך הביתה ואשוב כנראה הנעליים 

כבר ימכרו מה גם שהיה זה הזוג האחרון.

שמצאתי  עד  שהרי  לה'  תפילה  נשאתי 

היקר מפז של  זמן  הבזבוז  ועכשיו  נעליים 

עם  חזרה  ולשוב  הביתה  ללכת  חג  ערב 

מזומן. עודי מתפללת ושכנתי שגרה דלת 

ממול דלתי פנתה אלי  ושאלה: "את קונה 

כאן עכשיו? פשוט יש לי זיכוי של 140 ₪ 

ואם לא אכפת לך אשמח שתשתמשי בזה 

ותתני לי את המזומן."

לא האמנתי למשמע אוזניי ושאלתי אם יש 

אתן  לבית  ובשובי  שקלים  עשרה  עוד  לה 

לה את המאה וחמישים שקלים במזומן. 

והודיה  שמחה  בכזו  הנעליים  על  שילמתי 

טובה  כזו  ישועה  על  חלמתי  לא  שכן 

ומהירה.

שהרגיש  שלי  אבא  את  לעדכן  התקשרתי 

לא נעים שלא הצלחתי לקנות את הנעליים, 

הוא התרגש ואמר שהרגע הוא שולח את 

הסיפור לטיב ההשגחה בכדי להודות לה' . 

'בתוך רבים אהללנו. '
בעל המעשה: מ. ר.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל |  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים מי האיש החפץ חיים – נצור לשונך מרע!

במדרש ריש פרשא דידן )טז, ב(: "הדא הוא דכתיב )תהלים לד, יג( 'מי 
בעיירות  מחזיר  שהיה  אחד,  ברוכל  מעשה  חיים'.  החפץ  האיש 
ואומר: מאן בעי למזבן סם  והיה מכריז  שהיו סמוכות לציפורי, 

חיים אודקין עליה".
"רבי ינאי הוה יתיב ופשט בתורקליניה, 
חיים.  סם  בעי  מאן  דמכריז  שמעיה 
אמר ליה, תא סק להכא זבון לי. אמר 
ליה, לאו אנת צריך ליה, ולא דכוותך. 
לו  הוציא  לגביה,  סליק  עליה,  אטרח 
'מי  פסוק:  לו  הראה  תהלים,  ספר 
בתריה  כתיב  מה  חיים',  החפץ  האיש 
מרע  סור  מרע  לשונך  'נצור  יד(  )שם 

ועשה טוב'". 
מכריז  שלמה  אף  ינאי,  רבי  "אמר 

ואומר )משלי כא, כג( 'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו'". 
"אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה, ולא הייתי יודע 
היכן הוא פשוט. עד שבא רוכל זה והודיעו, מי האיש החפץ חיים. 
– לפיכך משה מזהיר את ישראל, ואומר להם: 'זאת תהיה תורת 

המצורע', תורת המוציא שם רע" ע"כ.
אלכסנדרי,  רבי  של  משמו  )יט:(  דעבו"ז  בפ"ק  איתא  זה  ומעין 
ושם הוסיף: "שמא יאמר אדם, נצרתי לשוני מרע ושפתי מדבר 
מרמה, אלך ואתגרה בשינה. – תלמוד לומר 'סור מרע ועשה טוב', 
אין טוב אלא תורה, שנאמר )משלי ד, ב( כי לקח טוב נתתי לכם 

תורתי אל תעזובו" ע"כ.
וכתב הבעל עקידה בדרך צחות, מדוע נצרכו להכריז שלמה המלך 
ע"ה ורבי אלכסנדרי והרוכל על דבר שהוא פשוט ומפורש להדיא 

בפסוקים. 
אך לפי שנאבד דבר זה מבני אדם, ואין נותנים אל לב עד כמה 
צריך זהירות מלשון הרע. – לפיכך דנו בו כדין האבדה שצריכה 
הכרזה! ולכן היה מחזיר בעיירות ובתי ישראל ומכריז ואומר בקול 

גדול:
"מי האיש החפץ חיים – נצור לשונך מרע"!

 •  § • §  •
מרן החפץ חיים זצוק"ל זי"ע היה כידוע מסובב בעצמו בין ערי 
ישראל, כדי למכור את הספרים הקדושים שחיבר לצורך הדור, 

ומקרב לבות ישראל אל אביהם שבשמים.
שולחנו  אל  ספר,  יודע  איש  נכבד,  סוחר  ניגש  העיירות  באחת 
של החפץ חיים שבפינת הכניסה לביהכ"נ, ובהיותו אוהב ספרים 
חדשים גם ישנים, התעניין בכל ספר וספר מה טיבו ומה עניינו. 
החפץ חיים ענה לו בשלווה כדרכו, והסביר לו בחיבה את מהותו 

של כל ספר שחיבר, לאיזה תכלית הוא נצרך ומה תועלתו וכו'.
הסוחר נהנה לראות שאלו הם ספרים חשובים ונצרכים, העוסקים 
בעניינים הנוגעים לכל איש ישראל בחיי היום יום, ולא בדרושים 
ובהיותו אדם אמיד החליט על אתר לרכוש  ופלפולים רחוקים. 

את כל הספרים מידו של צדיק הדור.
ברם את הספר "חפץ חיים ושמירת הלשון" לא רצה לקנות, הוא 

דילג עליו וקנה את כל שאר הספרים חוץ מספר זה.
הספרים,  שאר  מכל  הספר  זה  נשתנה  מה  חיים  החפץ  התפלא 

ומדוע מושך את ידו מספר זה דייקא?
הסביר הסוחר את טעמו ונימוקו: הנה בהיותי עסוק שעות רבות 
בעלי  בין  סחורות  ומגלגל  שונים,  סוחרים  עם  המסחר  בקשרי 
עסקים וחנויות, מצוי תדיר שמדברים ביניהם הרבה 'לשון הרע', 
כדרכם של סוחרים המהלכים דלטוריא זה על זה, והשוק מלא 
של  כדרכם  ומחלוקת  רכילות  הרע  לשון  של  איסור  בדיבורי 
תגרים אנשי השוק. לפיכך מעדיף אני למשוך את ידי מספר זה 
העוסק בהלכות לשון הרע ורכילות ודיניהם הרבים, כאשר בין כך 

לא אוכל לעמוד בהם לקיים שמירת הדיבור כהלכתו.
נענה לו החפץ חיים, ואמר: דע לך יהודי יקר, שאת שאלה זו בדיוק 

כבר העליתי לפני שנים בפני רבי ישראל סלנטר זצוק"ל. כי בטרם 
וידעתי שאצטרך להקדיש  הזה,  שניגשתי לחיבור הספר הגדול 
לזה כמה שנים טובות, כדי לייצר את כל המערכה הגדולה של 
דיני שמירת הדיבור הנאספים מכל מקומות ש"ס בבלי וירושלמי 
והציקה  והפוסקים.  הראשונים  ודברי 
לי זו השאלה, אם ראוי הדבר לפרסם 
אכן  יביא  ואם  בישראל,  כזה  ספר 
שמורגלים  מרוב  שמא  או  לתועלת, 
בכך רח"ל לא יתקבלו הדברים, והייתי 
אך   – זה.  חיבור  בענין  בדעתי  נבוך 
רבי  התרגש  שאלתי  את  כשהצגתי 
של  הרעיון  מן  מאוד  סלנטר  ישראל 
הספר, ואמר לי בעוז: בוודאי צריך עם 
ישראל ספר כזה, ואפילו בשביל יהודי 
אחד שילמד בספר, וכשיתוודע לחומרת האיסור של לשון הרע, 
עבירות  ועובר  בדיבורו  שפוגם  על  ]קרעכץ[ מלבבו,  'אנחה'  יוציא 

קשות, בשביל אותה אנחה שווה כל הספר כולו! 
לפיכך, סיים החפץ חיים, לפי דרכו של אותו זקן וצדיק, מן הראוי 
שתקנה את הספר דנן, גם אם לא תוכל לקיים את כל ההלכות 
ויכאב  לך שתיאנח  יועיל  הפחות  לכל  פרטיהם,  לפרטי  והדינים 
לבבך, ]כאט'ש א'קרעכץ...[, על שאינך מקיים את תורת שמירת 

הדיבור כהלכתה!
ספריו  חיבור  על  תדיר  אומר  היה  זי"ע  חיים  החפץ  שמרן  ידוע 
הרע,  לשון  בהלכות  הלשון"  "שמירת  ספר  על  ובעיקר  הרבים, 
שכדאי כל העמל והיגיעה שטרח בחיבור ועריכת והוצאת ספרים 
אלו, גם בשביל שרק יהודי אחד ימנע מאיסור או מדיבורי לשון 
כל  שוה  היה  כבר  בלבד  אחד  יהודי  בשביל   – כך.  ידי  על  הרע 

הטירחא!
 •  § • §  •

נכנס פעם אל רבן של ישראל מרן החפץ חיים זצוק"ל מגיד בעל 
בענין  הציבור  את  ולעורר  אחת  לעיר  להגיע  שנתבקש  דרשן, 

מסוים הנצרך תיקון.
דרשתי דרשה ארוכה, כשעתיים רצופות נאמתי לפני הקהל, ולא 
הועלתי ולא כלום! - תינה האיש את צערו בפני הרב הישיש – 
הכל נשאר כבתחילה, הציבור לא שינו את דרכם לטובה, כל דברי 
ולא  ערלות,  אוזניים  על  נפלו  בפניהם  שהשמעתי  ההתעוררות 

הועלתי מאומה! 
תנוח דעתך, הרגיעו החפץ חיים, פעלת גם פעלת רבות ונצורות! 
הרי שעתיים שלמות ישבו ציבור גדול, ולא דיברו אף דיבור לשון 

הרע אחד! וכי קטנה היא בעיניך זכות גדולה שכזו?! 
]מתוך שיחה אודות מרן החפץ חיים זצוק"ל[

 •  § • §  •
גודל הזהירות בשמירת הדיבור של מע"כ אבי מורי הגה"צ רבי 
זצ"ל בעל "מעדני השלחן" מפורסמת היתה  רבינוביץ  לוי הכהן 
ומחלוקת  הרע  לשון  מדיבורי  מתרחק  היה  הוא  דבר,  לשם 
כמטחווי אש. אף בתקופות הסוערות ביותר שידעה ירושלים עיר 
בין  כלל... בכל המחלוקות שהתעוררו  וכאלו לא חסרו  הקודש, 
החלקים השונים שבתוך היהדות החרדית ושמחוצה לה, מעולם 
בתלמוד  ומלמד  לומד  שהיה  והגם  אודותם.  מאומה  דיבר  לא 
תורה והישיבה הגדולה "תורה ויראה" של נטורי קרתא, שהיתה 
אחת הישיבות הגדולות והחשובות שבירושלים, ובתקופות רבות 
נעל את פה קדשו על  כנודע, הוא  התחוללו שם סערות קשות 
היה  וכדרכו  ח"ו,  מגונה  דבר  שום  מפיו  יצא  ולא  ובריח,  מסגר 

מתחמק בהצנע לכת מכל המחלוקת וההמולה.
שלום  של  בעסק  עצמו  להכניס  התבקש  מסוימת  בתקופה 
מגדולי  כמה  עוד  עם  מעורב  היה  סמכותו  שבתוקף  חמור,  בית 

ירושלים להשכין שלום בין איש לאשתו. 
הרבה  מדוברת  היתה  המסעירה  הפרשה 

ג

ּתֹוַרת  ְהֶיה  ּתִ "ֹזאת 
ָטֳהָרתֹו  יֹום  ּבְ ֹצָרע  ַהּמְ

ֵהן" )יד, ב( ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֹ
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גליון מס':

להיות  צריך  והספירה  הברכה  א. 
במעומד, ובדיעבד אם ספר בישיבה 

יצא )שו"ע ומ"ב שם(. 
ובלבד  לשון,  בכל  לספור  מותר  ב. 
מבין,  אינו  ואם  הלשון,  אותו  שיבין 
אפילו ספר בלשון הקודש לא יצא, 
דכיון שאינו יודע מה הוא אומר אינו 
דאם  וי"א  סק"ה(,  )מ"ב  ספירה  נקרא 
ספר בלשון הקודש אף שאינו מבין 
שע"ת  ומביאו  קל"ט,  סי'  יעב"ץ  )שאילת  יצא 
בלשון  ספר  דאם  י"א  וע"כ  סק"ג(, 

ויספור  יחזור  הבין,  ולא  הקודש 
בלשון שמבין בלא ברכה )כה"ח סק"כ(.

ג. אמר ספירת העומר, אך חלם ולא 
כיון למה שאמר, יצא בדיעבד )גם אני 

אודך שו"ת הגר"ח ח"ב סי' קמ"ט(.

בשעת  שידע  צריך  לכתחילה  ד. 
לספור,  הולך  הוא  יום  איזה  הברכה 
עם  לומר  בדעתו  יש  אם  ואפילו 
יהיה  שלא  כך  במילה  מילה  חברו 
להספירה  הברכה  בין  הפסק  שום 
ובדיעבד  כן,  לעשות  אין  אעפ"כ 
אפילו לא ידע ובירך על דעת לסיים 
כמוהו  וסיים  מחברו  שישמע  כמו 

יצא )שו"ע ס"ה ומ"ב שם(. 
ה. צריך למנות הימים וגם השבועות, 
וכתיב  יום,  שנאמר תספרו חמשים 
ס"א  )שו"ע  לך  תספר  שבועות  שבעה 

ומ"ב שם(.

כגון  ימים,  ולא  מנה שבועות  אם  ו. 
שבוע  היום  השביעי  ביום  שאמר 
יצא,  ימים כלל לא  ולא הזכיר  אחד 
שאז  שבוע  בהשלמת  דוקא  זה  אך 
הימים  להזכיר  מדינא  חיוב  הוא 
השלמת  לאחר  אבל  והשבועות, 
אם  השמיני  ביום  כגון  השבועות 
אחד  ויום  אחד  שבוע  היום  אמר 
יצא, אע"פ שלא אמר מקודם היום 
וכן אם אמר אז היום  ימים,  שמונה 
ולא סיים שהם שבוע  ימים  שמונה 
אחד ויום אחד נמי יצא, כי באמצע 
להזכיר  מנהג  אלא  אינו  השבועות 
הימים והשבועות )מ"ב סק"ז ט', ביה"ל ד"ה 

יספור, שעה"צ סקכ"ח(. 

הזכיר  ולא  בלבד  ימים  מנה  אם  ז. 
שבעה  היום  שאמר  כגון  שבועות, 
ימים ולא אמר שהם שבוע אחד, י"א 
לחזור  שצריך  וי"א  בדיעבד,  שיצא 
ולכן  כדין,  ושבועות  ימים  ולספור 
שכח  ואם  ברכה,  בלי  וסופר  חוזר 
הימים  שאר  מונה  ולספור  לחזור 

בברכה )מ"ב סק"ז(. 
אחת.  ולא  אחד  שבוע  אומרים  ח. 
וכן אומרים שני שבועות ולא שתי, 
אומר  עשרה  עד  זכר.  לשון  דשבוע 
ימים ומי"א ואילך אומר יום. וכן יש 
לומר מנין המועט מתחלה כגון אחד 
אינן  הדברים  אלו  וכל  יום,  ועשרים 
)מ"ב  הלשון  לצחות  אלא  לעיכובא 

סק"ט(.

ט. י"א הנוסח בעומר, וברוב פוסקים 
אינו  ד"ז  עיקר  מיהו  לעומר,  הנוסח 
שהוא  לבאר  כדי  לכתחלה  אלא 
העומר  את  שהקריבו  מיום  מונה 
והלאה, ואם לא אמר אלא היום כך 

וכך נמי יצא )מ"ב סק"ח(.
י"א שאם שמע הספירה מחבירו  י. 
שספר אע"פ שלא נתכוין לצאת וגם 
לא  מ"מ  להוציאו,  נתכוין  לא  ההוא 
יברך כשיספור אח"כ, משום דשומע 
אין  מחשב  היה  אם  ואפילו  כעונה, 
אני מתכוין לצאת בספירה זו אין זה 
כלום להאומרים מצוות אין צריכות 
מחשב  כן  אם  אלא  כלל,  כוונה 
לצאת  שלא  מתכוין  שהוא  להדיא 
זה הוא  וי"א שכל  )שו"ע הרב סי"ב(.  בה 
שהש"ץ  המנהג  שהיה  בזמנם  רק 
היה מברך ומוציא כל הקהל בברכתו 
והספירה היו מונין כל אחד לעצמו, 
מברך  אחד  שכל  בזמנינו  אבל 
שלא  אדם  כל  דעת  ודאי  לעצמו, 
לעצמו  בברכה שמברך  לצאת אלא 

)הלי"ש פי"א ס"ג(.

יא. מי ששאלו חבירו בבין השמשות 
ימי  כמה  הכוכבים  צאת  אחר  וכ"ש 
אתמול  לו  יאמר  הלילה,  הספירה 
לו היום  וכך, אבל אם אמר  כך  היה 
כך וכך אפילו בלשון לעז, ואפילו לא 
אמר לעומר, לא יוכל לחזור ולספור 

בברכה )שו"ע ס"ד ומ"ב שם(. 
או  היום,  אמר  לא  אם  אמנם  יב. 
ידי  לצאת  שלא  בפירוש  שכיון 
)מ"ב  ולברך  לחזור  יכול  בזה,  ספירה 

סק"כ(. 

יג. ואם כבר הגיעו לספירת שבועות 
בכך  אין  הימים  רק מספר  לו  ואמר 
השבועות  שהזכרת  באופן  כלום 
שהרי  שבוע,  בסוף  כגון  לעיכובא, 

הזכרת השבועות מעכב וכנ"ל. 
יד. וי"א דבכל גווני יכול לברך כשלא 
אם  ואפילו  השבועות,  גם  לו  אמר 
השבועות  הזכרת  שאין  בענין  הוא 
הזכיר  שלא  דכל  משום  מעכב, 
מילתא  מוכחא  כמנהגו  שבועות 
שמכוין שלא לצאת )מ"ב סקכ"ב ושעה"צ 

שם(.

ודבר זה מצוי הרבה ביום ל"ג בעומר, 
ל"ג בעומר,  אם אמר לאחד שהיום 
לדעה  שבועות  הזכיר  שלא  דכיון 

שניה יכול לספור עדיין בברכה. 
טו. אם היה זה בשעת בין השמשות 
תמיד  רגיל  המשיב  הזה  והאיש 
הכוכבים,  צאת  לאחר  דוקא  לברך 
כמכוין  הוי  זה  דבאופן  מסתברא 
בהדיא שלא לצאת ומותר לו לחזור 
אח"כ ולמנות בברכה, ולמעשה צ"ע 

)ביה"ל ד"ה שאם(. 

טז. מי ששאל לחבירו בלשון שאלה 
אם כך הספירה הלילה, והלה השיב 
לו הן, כיון שאמר בלשון ספק כו''ע 
למנות  דרך  דאין  יצא,  דלא  מודו 
דודאי  וכ"ש המשיב  בלשון שאלה, 

לא יצא )דע"ת ס"ד, כה"ח סקס"א(. 
שאמר  ב'  א'  באותיות  ספר  אם  יז. 
ימים,  ג'  או  ב'  יום  או  א'  יום  היום 
ויש  חובתו,  ידי  שיצא  אומרים  יש 
לחוש  ויש  יצא,  שלא  אומרים 
לדבריהם לחזור ולספור בלא ברכה 

)שו"ע הרב ס"ז, ביה"ל ד"ה מונה(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א
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■ זריזין מקדימים למצוות ■
והיא מידת הצדיקים לעבודת הבורא יתברך

ג(, ואמרו  יב,  )ויקרא  'וביום השמיני ימול בשר ערלתו'  השבוע אנו קוראים בתורה על הציווי של 
על כך בגמרא )פסחים ד.(: "תניא, כל היום כולו כשר למילה, אלא שזריזין מקדימים למצוות, שנאמר 
מן  שהיא  הזריזות  מידת  מעלת  על  למדים  אנו  האלו  הגמרא  ומדברי  בבוקר'".  אברהם  'וישכם 
ישנו מעלה  כולם  זו של מילה, אלא בכל המצוות  דוקא במצוה  ולאו  ביותר,  המידות המשובחות 
מיוחדת שתיעשה מתוך זריזות וחיות דקדושה ולא חלילה בעצלות ורפיון הרוח, שכן גם השכמתו 

של אברהם האמורה בפסוק לא היתה לצורך מצות מילה אלא למצוה אחרת.
היא  "הזריזות  כתב שם:  וכה  הזריזות,  צדיקים' בשער  'אורחות  בספר  זאת  להגדיר  וכפי שהיטיב 
מעלה גדולה לתורה ולמצוות, וגם לענין תקנת העולם הזה, והיא מידת הצדיקים לעבודת הבורא 

יתברך, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה 'זריזין מקדימין למצוות'".
)אורח חיים נח, ב( שגם אם לא הספיק לקרות את שמע  וכן נפסק בשולחן ערוך במצות קריעת שמע 
מקודם הנץ החמה, עדיין יש לו להקדים לקרותה במהרה כל מה שיוכל, וביאר ה'משנה ברורה' )ס"ק 
י( שענין ההקדמה הוא מחמת 'זריזין מקדימין למצות'. ואותו הדבר הוא גם בתפילה, שצריך כל אחד 
להקדים את תפלתו בכל מה דאפשר, ותיכף בזמן הראשון שיכולין להתפלל צריך להתפלל, ומכאן 
תוכחה לאלו האנשים שמאחרים להתפלל מעריב לשעות המאוחרות של הלילה ללא שום סיבה, כי 

לעולם צריך להקדים את התפילה בכל מה דאפשר.
ִאם הביאו ְוַהְנׂשִ

פעמים  אלא  בלבד,  ויתרון  מעלה  רק  למצוות  הזריזות  אין  שלעולם  לומר,  צריך  מזה  יותר  אך 
שהמתעצל עלול להפסיד את המצוה מכל וכל, וכפי שאנו מוצאים בנדבת המשכן, שנשיאי ישראל 
השתהו עם תרומתם, מאחר שהמתינו לראות מה יביאו העם ולפי זה ֵידעו להשלים את החסר, אך 
לא שיערו את גודל ההתלהבות והזריזות של בני ישראל שנזדרזו לנדב מכל הבא לידם, עד שהיו 
צריכים להעביר קול במחנה לבל יביאו עוד נדבות, ואילולא שהיה ביד הנשיאים אבני שוהם ואבני 

מילואים לאפוד לא היה נשאר להם באמת מה להביא.
לכן, כאשר התורה מספרת לנו על נדבת הנשיאים )שמות לה, כז(, החסירה מהם התורה את האות י', 
שהתורה  הוא,  והחידוש  י'.  חסר   – הביאו'  'והנשאם  כתוב  הביאו'  'והנשיאים  כתוב  שיהיה  ותחת 
קנסה אותם למרות שהתמהמותם הייתה עם כוונה טובה, לראות מה הביאו בני ישראל ולהשלים 
את החסר, ולמרות שלאחר זמן עשו תשובת המשקל, ובחנוכת המזבח הזדרזו הנשיאים להביא את 
נדבתם מיד בראשונה, לפני כולם, אבל כל זה הועיל להם למחות את הפגם של נדבת המשכן שלא 
הזדרזו להביא מיד, ומכאן יש לנו ללמוד את גודל החשיבות של הזריזות לדבר מצוה תיכף ומיד, 

ללא שום חשבונות חשבונות אחרים.
ומזה ניקח לעבוד את ה', שאם יזדמן לנו איזה מצוה, בפרט מצוה של צדקה, להיזהר מאד שלא 
להחמיצה, ולדוגמא, אם יבוא לידינו מצוה של הכנסת כלה וכדו', אל יעשה חשבונות ויאמר לגבאי 
שיבוא אליו יותר מאוחר ואז יראה מה חסר לו, אלא יתן מיד מה שיכול, אפילו אם נראה לו שלאחר 
זמן יוכל ליתן יותר, ואז, אם ירצה להוסיף אחר כך על מה שנתן, מה טוב, אבל אם ידחה את הגבאי 
שיבוא אליו מאוחר יותר, עלול לגלות לאחר זמן שאף אחד כבר לא צריך את טובותיו והפסיד לגמרי 

את המצוה.
מיד כשיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת הבורא יתברך

אך ביותר יש להזדרז בהשכמת הבוקר, שכן זהו הראשית ההתחלה של עבודת השי"ת וקבלת עול 
ומיד  "לכן צריך האדם להתגבר כארי,  א:  וכפי שכתב ה'קצור שולחן ערוך' בסימן  מלכות שמים, 
כשיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת הבורא יתברך ויתעלה, קודם שיתגבר עליו היצר הרע בטענות 
ותואנות לבל יקום... וישים אל לבו כי אם היה קורא אותו איזה אדם לאיזה עסק שירויח בו ממון 
או לגבות חובו, או שהיה קורא אותו שיציל את ממונו מן ההפסד, כגון אם נפלה דליקה בעיר וכדו', 
בוודאי היה זריז לקום מיד מפני אהבת ממונו ולא יתרשל... על אחת כמה וכמה לעבודת מלך מלכי 
המלכים הקדוש ברוך הוא, שיש לו להיזהר לקום במהירות ובזריזות. והמרגיל את עצמו בדרך הזה 

ארבע או חמש פעמים לא יכבד עליו אחר כך והבא לטהר מסיעין לו", עד כאן.
ומצוה גוררת מצוה, כי לאחר שכבר השכים מבעוד מועד יכול בנקל להיות מן הזריזין המקדימין 
לבוא לבית המדרש, ולזכות למה שאמרו בגמרא )ברכות מז:(: "לעולם ישכים אדם לבית הכנסת כדי 

שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים, שאפילו מאה באים אחריו נותנין לו שכר כנגד כולם".
כך הוא דרכם של עובדי ה' האמתיים, שמקפידים להשכים קום באשמורת הבוקר לעבודת הבורא 
דשופריא,  קרתא  וצדיקי  מגדולי  זצ"ל,  קרויזר  זונדל  רבי  הגה"צ  אצל  שראינו  כפי  שמו,  יתברך 
שהשבוע מציינים את יום השנה לפטירתו - ח' אייר תשע"ד. הוא היה משכים מדי יום ביומו בשעה 
אחת בלילה, ובשבת קודש הקדים בשעה נוספת, בשתים עשרה בלילה, כשתיכף ומיד נעמד ללמוד 
כמה וכמה שעות רצופות עד טרם אור הבוקר, או אז פנה להתפלל תפילת שחרית כוותיקין. ויותר 
מכך, אם אירע שהתעורר באמצע שנתו הקצרה בלאו הכי, לא המשיך לישון, אלא ראה בכך אות 

מן השמים לקום.
מעבודת  מיטתו  על  לנוח  שפנה  לאחר  בלבד  שעה  כחצי  הלילות,  שבאחד  ביתו,  באי  ומספרים 
היום, התמקמו בסמוך לחלון ביתו קבוצת תיירים קולנית שהגיעו לחזות בשכונותיה הוותיקות של 
ירושלים, בראש החבורה צעד מדריך שהרצה את הסבריו המאד חשובים... על הבניינים הישנים ועל 
הארכיטקטורה שהייתה מקובלת בירושלים לפני שנות דור... עד שלקולותיהם התעורר צדיקה של 
ירושלים מתנומתו, אולם לא ארכה השעה ורבי זונדל כבר עמד על רגליו מוכן ומזומן להתחיל את 

סדר יום המחרת בהתחדשות כאילו התעורר זה עתה משינה ארוכה...

<התחזקו<ת <הלכה
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 • המצורע ביום טהרתו •
ימי הספירה, אשר  אנו בעיצומם של  נמצאים 
יום  לנו ההזדמנות להתעלות מדי  ניתנת  בהם 
השבועות  לחג  להגיע  וכך  למדרגה  ממדרגה 
אחד  והנה  התורה,  לקבלת  מוכנים  כשאנו 
הדברים המקשים על מי שבא להיכנס בשערי 
עד שלפעמים  הקשיים,  המניעות,  זה  ד',  בית 
רצויה  אינה  עבודתו  ח"ו  כי  לחשוב  אדם  יכול 
מעכבים  שמשמים  חושב  והוא  השי"ת,  לפני 
זו  והרגשה  להתעלות,  ממנו  ומונעים  אותו 
מי שהיה  בין  בתשובה,  החוזרים  בקרב  ידועה 
ובין  והמצוות,  התורה  משמירת  רחוק  קודם 
בין שומרי התורה, אך החליט עכשיו  אם היה 
אינה  התשובה  )כן,  בתשובה,  לשוב  עליו  כי 
מרגיש  הוא  ולפתע  לחופשיים..(  רק  מיועדת 
עלול  הוא  וכאמור  החדשה,  בדרך  גדול  קושי 

לחשוב כי בשמים לא רוצים את עבודתו.
המצורע  'תורת  על  מדברת  הקדושה  התורה 
כי  לומר  אפשר  רמז  ובדרך  טהרתו',  ביום 
שרוצה  ברוחניות  'מצורע'  אותו  על  מדברת 
הוא  טהרתו'  'ביום  כשמגיע  והנה  להיטהר, 
'מצורע'  כאל  אליו  שמתייחסים  מרגיש 
ואינו מבין,  ומרחיקים אותו אל מחוץ למחנה, 
עכשיו מרחיקים אותי? כשאני מנסה להיטהר?
עת  הוא  לילה  חצות  כי  כתוב  הקדוש  בזוהר 
רצון גדול מאוד, ולכן מי שלומד תורה בחצות 
ומגלה  הקדושה  השכינה  אליו  באה  הלילה, 
בתשובה  שישוב  כדי  עוונותיו,  כל  את  לפניו 
אדם  ואם  קלקל,  אשר  את  ויתקן  עליהם 
משמים  כי  לחשוב  עלול  הוא  זאת  יודע  אינו 
'מרמזים' לו שלימודו אינו רצוי, שהרי מזכירים 
לו את כל עוונותיו, ועוד בזמן כזה גדול כחצות 
הלילה, אבל האמת אינו כן, כי כל זמן שאדם 
ואינו  ממנו  מרוצה  היצר  בתאוותיו,  משוקע 
מפריע לו, אבל ברגע שהוא מנסה לעזוב אותו 
והרי  כוחו,  בכל  לו  להפריע  מתחיל  היצר  אז 
'מוציא  נוטריקון  ש'מצורע'  הגמרא  אומרת 
הרע מקרבו,  מוציא את  כעת, כשהוא  כי  רע', 
וכמו  מצורע,  היותו  את  להרגיש  מתחיל  הוא 
שבהגעלת כלים צריכים להכניס את הכלי לתוך 
להוציא ממנו את הבליעות,  כדי  רותחים  מים 
כך עלינו לעבור את הקשיים כדי להוציא את 
בשערי  ולהיכנס  מתוכנו  הרעות  הבליעות  כל 

הקדושה
)ע"פ טיב התורה-מצורע(

<המערכ<<ת

בשבת זו אנו קוראים ב' פרשיות שהן אחת, שניהם מדברים מענין 
אולם  בימינו,  נוגעים  שאינם  דברים  והמה  וטהרתה,  נגעים  טומאת 
תורתינו הלוא נצחית היא, ובהכרח יש באלו הפרשיות לימוד הנוגע 

גם לימינו. 
מסבך  שהיציאה  אנו  מגלים  הדברים  לאורך  כשמתבוננים  ואכן 
החטא אינו מן הדברים שהם בקל בהישג יד, הדבר כרוך בהרבה סבל 

ובזיונות. 
דהנה הנגעים באים כעונש על החטא, וממקראות אלו הפרשיות אנו 
רואים שאין משיגים כפרה על הנגעים כל עוד שאין האדם מקיים 
כמה וכמה פעולות שהינם בלתי נעימים כלל, תחילה עליו להתבדל 
קרוביו  אצל  מתבזה  ועי"ז  למחנה,  מחוץ  סגור  ולהיות  העם  מכלל 
ושומעים  בהם,  רגיל  שהוא  המקומות  מן  העדרו  בסיבת  הדורשים 
אודות היותו חשוד בנגע. וכשמסיק הכהן שאכן הינו 'מצורע' מוטל 
קרועים,  בבגדים  ללכת  עליו  נסבל,  בלתי  באופן  עצמו  לבזות  עליו 
ולגדל שערותיו, ולכסות מקצת שפמו במטפחת שע"ג ראשו, ואם 
זה  ידי  על  ונוחל  טמא,  שהוא  להודיעו  עליו  דהו  במאן  הוא  פוגש 
בזיונות בלתי נסבלים, ועצם הישיבה מחוץ למחנה הינו גם כן סבל 
בעדו, מאחר שהינו יושב יחידי בינו לבין עצמו, וכל עוד שאינו נרפא 
שהינו  שיכיר  כדי  זה  וכל  המחנה,  בתוך  לחזור  לו  אסור  צרעתו  מן 
נזוף מאת המקום ברוך הוא, ואז בהיות בינו לבין עצמו מחוץ למחנה 
יתבודד עם בוראו וישכיל ויבין את חומרת מעשיו, ורק אז יבוא לידי 

תשובה מעולה, והיא אשר תעשה עליו רושם ויתרפא מצרעתו. 
אמנם עדיין לא זכה לבוא על תיקונו, כעת עליו לעבור סדר טהרה 
ארז  עץ  נוטלים  לכך  רמז,  מתוך  תוכחה  לקבל  עליו  במהלכו  אשר 
הציפור השחוטה,  עליו מדם  מזין  ובהם  יחד  אותן  ומקשרים  ואזוב 
בכך מרמזים אותו שעליו להשפיל עצמו כאזוב, זאת אומרת שעל 
עד  יבוא  לא  טהרה  אותו שלכלל  מלמדין  חטאו  על  אף שכבר שב 
אשר ירגיל את עצמו להפוך את טבעיו מן הקצה אל הקצה, וכמו כן 
מוטל עליו לגלח את כל שערו, ונחשב לו גם זאת להשפלה גדולה, 
וזאת כדי שיהיה לבו נכנע גם אחר היכנסו אל המחנה, ויועיל לו הדבר 
להרגיל עצמו בהכנעה. ורק אחר שבעל כרחו ישפיל עצמו כאזוב אז 

הוכשר לבוא ולהקריב קרבנותיו ולהיטהר על ידם.
כל זאת הוא לנו להוכחה עד היכן גורם החטא לעקם את הלב, ואי 
אפשר לו לאדם לקיים מצוות תשובה עד אחר שעובר תהליך מוטש 
שלבו  זוכה  זאת  כל  לאחר  ורק  נסבלים,  בלתי  ובזיונות  קשיים  של 

מתרכך ונעשה מוכשר לתשובה ולתיקון מעשיו. 
מכאן יתעורר האדם מאוד ליראה את ה', וירחיק עצמו מאוד מאוד 
מכל נדנוד של עבירה ועוון, כי על כל עוון יביאנו אלקים למשפט גם 
בעולם הזה, הן אמת שכהיום אין לנו בית המקדש ואין טהרה נוהגת 
כי  הנגע  תכלית  אין  אולם  שכיחה,  אינה  הנגעים  צרת  גם  ולכן  בנו, 
אם הצער והמועקה הנמשך בעטיו, ואותן המירו מן השמים בצרות 
אחרות, עלינו לדעת שלא לחינם מתקשה פלוני בעסקי פרנסתו, ולא 
לחינם מתקשה אלמוני בחינוך צאצאיו, וכן ביתר הצרות השכיחות 
במחנינו, כל אלו אינם אלא כתוצאה מן החטא. ולא יקל אדם דעתו 

לחשוב שהתשובה תגן בעדו באם ח"ו יחטא, כי כפי שרואים אנו כאן 
שמלאכת התשובה אינו דבר קל כלל וכלל, כי הן הכי נמי שעיקרי 
התשובה הם חרטה על העבר וקבלה על העתיד, אבל העבירה גורמת 
עקמימות הלב, ואין האדם מרגיש בחומרת מעשיו, ולכך אין הרחטה 
לזיכוך  זוכה  לרוב  יסורים  עליו  ורק אחר שעוברים  כדבעי,  והקבלה 
ואז היא נכשרת לתשובה, וכמאמרו של רבי ישראל מסלאנט  הלב 

זי"ע, שהתשובה היא מצוה קשה מאוד, ולוואי שלא נצטרך לכך...
ביכולתם  תהיה  לא  מן החטא שמא  מאוד  יראים  היו  צדיקים  ואכן 
אמת'  ה'אמרי  בעל  הרה"ק  על  המסופר  וכפי  כדבעי,  כך  על  לשוב 
יינו  את  הניח  ובו  קריסטל  של  יקרה  בקבוק  לו  שהיה  זצ"ל,  מגור 
לקידוש של שבת, והנה באחת השבתות היה דוחק גדול במחיצתו, 
וכראות  לרסיסים,  ונשברה  הקנקן  ונפל  במקצת  השולחן  והוסט 
נראה  שהיה  וכיון  מפיו,  כבידה  אנחה  הוציא  זאת  האמת'  ה'אמרי 
שהאמרי אמת מצטער על הפסידו ביקש אחד מהמסובין להניח את 
דעתו, ועל אתר הבטיח להרבי שידאג לפאר את שולחנו של הרבי 
בבקבוק חדש יפה פי כמה מקודמו, ובלבד שהרבי לא יצטער, נענה 
האמרי אמת ואמר לו, וכי סבור אתה שמצטער אני על הפסידו של 
הבקבוק? אנחתי לא היתה אלא על כך שמבקשים לעורר אותי מן 
השמים, והנני חושש מאוד מפני הבאות אם ח"ו לא אתעורר כדבעי.
כמו כן מסופר על הגאון הצדיק רבי איסר זלמן מלצר זי"ע, שהיה 
מדקדק מאוד במעשיו, ובאותן ימים היה נהוג שהחלבן מביא לכל 
אחד בביתו חלב בלתי  מבושל, וכל אחד היה מבשל חלבו לעצמו 
על גבי האור, ובביתו של רבי איסר זלמן היתה הרבנית מחממת 
כוס  בעלה הצדיק  בפני  הביא  מכן  ולאחר  ע"ג האש,  את החלב 
הרבנית  שהניחה  אחר  הימים  באחד  צמאונו.  להרוות  חם  חלב 
את סיר החלב על גבי האור עזבה לרגעים את מטבח הבית כדי 
ותוך כדי כך חמקה לה איזה חתול אל המטבח  לסדר דבר מה, 
הצר ומצאה שלל רב סיר מלא בחלב חם, הקריבה עצמה אל סיר 
הרותחין וכדי להנות ממקצתה הפכה אותה על פיה, כששמעה 
הרבנית רעש היוצא מן המטבח מיהרה תיכף לחזור על מעמדה, 
אולם לאכזבתה ראתה כי כבר מאורח מדי, החתולה עשתה כבר 

את שלה, וכל החלב ירד לטמיון. 
בצר לה פנתה אל בעלה וסיפרה לה את דבר התקלה, ולתדהמתה 
ה'  לנו  ותמיהתו בפיו: על מה עשה  זלמן ברעדה,  ר' איסר  מתמלא 
כן  אם  לידינו!  דבר חטא שנזדמנה  איזה  מפני  אם  כי  זה  אין  ככה? 
בנו  מצא  עוול  מה  נבין  אשר  עד  במעשינו,  היטב  לפשפש  עלינו 
הקב"ה כדי שנוכל לשוב על כך בתשובה, וכך ישב ר' איסר זלמן אם 
זוגתו ושניהם פשפשו במעשיהם, עד שאכן מצאו שהיו להם איזה 
סכום מעות שנתחייבו עליו במעות מעשר, וטרם הרימו את המעשר 
נשתכח הדבר מהם, ורק אחר שמיהר רבי איסר זלמן להקצות את 

המעשר, ולשוב על שיגגתו חזר השלווה להיות נסוך על פניו.
כאלו היו צדיקי הדורות, גדולה היתה יראתם מכל נדנוד של חטא, 
מפני ידיעתם כי על כל דבר יצטרכו לתת דין וחשבון, והתשובה לא 

שימש חלילה כפתרון ליראתם...

הוו זהירים מן החטא
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לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

    קקררבבהה  ששננתת  ההששבבעע  ((הה))
    תתחחייללתת  ששננתת  ששייששייתת

י להעתיק כאן דברים מרתקים אכהמשך לפעילות הגדולה סביב לימוד הלכות שביעית, כד
ביותר, שכתב נכד רבינו, רבי אריה קניבסקי בחודש אייר תשע"ה, אמצע שנת השמיטה 

  פנימי היוצא לאור על ידי ארגונו רב הפעלים 'אורחות יושר', ואלו דבריו:  הקודמת בגליון
...גם ממרחק הזמן שחלף, ואלפי האנשים שעברו מאז בחדרו של סבי, עדין אני זוכר בבירור 

, (שנת תשע"ג)את היום בו החל סבי להורות "ללמוד שביעית", היה זה לפני כשנה וחצי 
ה הארורה, נכנס לסבי ומירר בבכי על מצבו הנורא. סבי יהודי שגילו בריאותיו את המחל

הקשיב בשימת לב ואח"כ אמר, "תיכף כבר שמיטה, תתחיל ללמוד הלכות שביעית והקב"ה 
  יעזור שתזכה ל"וצויתי את ברכתי", לרפואה שלימה"...

היה זה כאמור בתחילת השנה השישית! עד שעתידה שנת שמיטה להיכנס, תחלוף כמעט 
ש עוד לא העלה בדעתו לעסוק בנושא זה, אולם סבי כבר התעקש: אם בכל שנה... ואי

חג שלושים יום קודם החג כבר דורשים מענינו של חג, בשמיטה שדיניה מרובים ונמשכים 
על פני שנה שלמה, וביחוד שדינים רבים כבר מתחילים קודם שנת השמיטה בפועל, הרי שראוי להתחיל ולעסוק בזה 

  שישית.כבר בתחילת השנה ה
    

    ללללממוודד  ההעעננייןן  ווללששממוורר  ההדדבברר  ההייטטבב  
שאלתי ביום ה' כ' אדר תשס"א בענין עצרת התעוררות  הגר"א מן שליט"א מעיד: 

שעושים על הסתלקות אברך יקר אחד ז"ל, ו"הספד" אין עושים משום שלשים יום 
  רות?קודם החג, מהו הספד ומהו התעור

תשובה: הספד הוא על הנפטר, והתעוררות מה שהציבור צריך להתעורר, ולספר שבחו 
  ולומר מה שיש ללמוד ממנו גם זה בכלל התעוררות.

לשאלה במה לעורר את הציבור אמר: צריך לשאול את הרבנים במה צריך חיזוק. 
 תנן: דבר בא(אבות פ"ה מ"ח) לשאלה מהו דבר השוה לכל נפש, השיב: במשנה 

לעולם כו' ועל פירות שביעית, ושם מ"ט: בד' פרקים הדבר מתרבה, במוצאי 
שנת תשס"א היתה מוצאי שביעית) (שביעית מפני פירות שביעית, והנה המצב כיום 

  הוא כמו מגיפה, גם הסכנה מהערבים, וצריך לחזק שביעית!
  שאלה: מדברים לפני ציבור שכולם שומרי שמיטה.

זה משפיע על כלל ישראל, כמאמר ר' ישראל סלנטר שכאשר  -תשובה: ללמוד הענין ולשמור הדבר היטב ולדבר מזה 
    דרך שיחה א' תרכ"ז)( הפרוש מאישישוק מתרפה בהתמדה הסטודנט מפריז מחלל שבת

    
    ררבבעעיי  ששננהה  ללפפנניי  ששממייטטהה  ששללווששתת

ללמוד בחברותא עם ראש קהילות יעקב  שזכהגם הגאון רבי אברהם הורביץ זצ"ל, 
זצוק"ל בשמיטה תשי"ט למדתי עם מו"ר הגה"ק  ...(אורחות רבינו) זי"ע, מעיד בספרו 

נו: למדנו כל הסוגיות בבבלי בעניני שביעית, מסכת כל הלכות שביעית, סדר למוד
הר"ש, כל הירושלמי שביעית וכן סוגיות בירושלמי השייכות  שביעית המשניות עם

וחזו"א, (ביד החזקה) לשביעית בגמרות אחרות בירושלמי, כל הלכות שביעית ברמב"ם 
נו זה , למודהקדמנו למוד אחד לפני השני)(איני זוכר אם למדנו לפי הסדר שכתבתי יתכן ש

וסיימנו בערך לפני סוף התחלנו כשלשת רבעי שנה לפני שמיטה  ,נמשך כשנה וחצי
    עכ"ל. השמיטה, למדנו כל יום משעה עד שעתיים

    
  
  

  
  
  

  
    
 

  

    

  

    
    

 
  

  

 

                                                                                    
    

 

 פפננייננייםם  עעלל  ההפפררששהה
 לשון הרעבעניני 

ויודע שיפסקו   ,עבר עבירת תנועה, והמשטרה מבקשת עדות
קנס או   -תורה  ויודע שיפסקו שלא על פי דין שלא על פי דין 

צצררייךך  ללההעעיידד  ככדדיי  ששללאא  ייששננהה  ההדדבברר  ששוובב..    בית סוהר, מה יעשה? 
אא    אאממררוו  ששאאייןן  ככאאןן  בבאאררץץ  ייששרראאלל  דדייננ  ]]ששללייטט""אא[[חחממיי    וובבששםם

ששגגםם  בבייתת  דדייןן  ההייהה      --תתננוועעהה    דדממללככוותתאא  דדייננאא,,  אאבבלל  ללגגבביי  חחווקקיי
 א.ה.( דדייננאא..ייםם,,  יישש  ממששווםם  דדייננאא  דדממללככוותתאא  קק  ללההםם  חחווקקממחחווקק

ות, ויש כבר מילתנו אמורה בהקדמה, כי אין כאן פסקי הלכ
 .)צורך בשאלת חכם בכל מקרה

ללפפנניי    חחייייםם  בבייקקשש  ממתתללממיידדייוו  ששייללממדדוו  ללדדבברר    ההחחפפץץ אמא לי רבנו.
ההצצייבבוורר  ללאא  ששווממעע  ווייווששןן,,  אאממרר  ללההםם  אאףף      ררייצצייבבוורר  וואאממררוו  ללוו  הה

ממווננעע  ממההםם  ללדדבברר      אאםם  ההתתוועעללתת  ההייאא  ששבבששעעהה  זזוו  ששממדדבבררייםם  ההוואא
ללששווןן  ההררעע,,  וואאםם  ההממדדבברר  בבששעעהה  זזוו  ממננוועע  ממללדדבברר  דדבבררייםם  אאחחררייםם,,    

  ככדדאאיי..  זזהה
  ((ככלל  ממששאאללוותתייךך))                                        

..  קקבבללתת    זזככררווננוותת  ממעעררבב  ששממייטטהה
  קקההלל  ששלל  ררבבייננוו  בבששננתת  תתששעע""הה

 

     ווסספפררתתםם  ללככםם 
  בבממ""חח  קקננייננייםם  ההתתווררהה  ננקקננייתת

 ּוִמְתַרֵחק ִמן ַהָּכבֹוד  
שרבינו שליט"א מעולם לא סידר קידושין לאנשים, ואמר  כידוע

בענוה שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין ושנינו (קידושין ו' א') 
כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהי' לו עסק עמהן.  
אמנם היה פעם אחת שסידר לאחד שנישא בשנית שהיה תלמיד 

שהפציר מאד ברבינו, ואמר שמוכן לקחת אחריות על חכם 
 עצמו אם יהיה איזה בעיה הלכתית.

 
במהלך כל השנים התפלל רבינו בביהכ"נ לדרמן למטה,  כידוע

והיה יושב באמצע ביהכ"נ ולא ישב במזרח מימיו. וכשעבר 
המנין של רבינו להתפלל בקומה השניה של הבית הכנסת, הכינו 

בית הכנסת, ולא הסכים בשו"א לשבת   לרבינו מקום במזרח של
במזרח, ואמר "אני לא רב", והוכרחו לסדר לרבינו מקום באמצע  

 הבית הכנסת סמוך לקיר הצפוני של הבית הכנסת.
 ((קקנניייינניי  חחייייםם))                                         

ששטטייןן  זזצצ""לל  עעםם    ללדדממררןן  ההגגרר""יי  אא
ככ""קק  אאדדממוורר  ממצצאאננזז  ששללייטט""אא    ללההבבחחלל""חח  

  ממחחזזקקייםם  אאתת  ששווממרריי  ההששממייטטהה

ררבבייננוו  בבששממחחהה  ממששפפחחתתייתת    
ררווקקדד  יידד  בביידד  עעםם  ההגגאאווןן  ררבביי    

וועעםם    ((ממייממייןן))  ההווררבבייץץ  אאבבררההםם  
  ..))ממששממאאלל((ההגג""רר  ממששהה  בבררזזםם  



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
  

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם

  ))ההפפטטררתת  תתזזררייעע,,  ממ""בב  הה  יי""אא((  ווייקקצצףף  ננעעממןן  ווייללךך  ווייאאממרר  ההננהה  אאממררתתיי  אאלליי  ייצצאא  ייצצוואא  וועעממדד  ווקקרראא  ווגגוו''
 צריך לצאת אליו? ישעלאמפני מה חשב נעמן ש

 ובכלל, מדוע שלח עשר ככרי כסף, ששת אלפים זהב, ועשר חליפות בגדים (לעיל פסוק ה')?
 לומר: ויש

היתה בקיאה בהלכה. והיא אמרה לנעמן את הלכות  ,שאותה נערה ששבו מארץ ישראל(זוטא פ' פנחס) מובא בספרי 
חשב שצריך להביא  הרבה כסף, כיודיני טהרת מצרע. וכיון שבטהרת המצרע יש חילוק בין עשיר לעני, נעמן שלח 

: ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן וכו', (י"ד ג')בן לפי עשרו, ומה שחכה שיצא אליו, כי למדה אותו שכתוב קר
 ן חכה שאלישע יצא אליו ויקרא לו.לכ

 ות בגדים, כי שמע שבגדי המצרע טמאים ורצה להחליף בגדיו.ולכן גם הביא הרבה חליפ
 

, אמר פעם לפניו, שחלוקה לשון בני אדם מלשון תורה, כי בשפה רפואית,  לם הרטומש 'ר רופאו האישי של רבנו, ד"ר
ה שצריך לבריאותו  אומרים שהאדם חולה, וכאשר עשה מ ם גבוה,גמא מי שלא עלינו סובל מלחץ דוכשאדם חולה, לד

נרפא, נחשב שהאדם התרפא מחליו, ואלו בתורה אצל מצרע אנו מוצאים שהנגע חולה ולא האדם חולה, וכשנרפא, ו
 כתוב שנרפא המצרע מן הנגע. נה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע', ולאנתרפא הנגע, וכלשון הפסוק: 'וה

ר את דרכיו, הרי  שהאדם משפת היא דבר חיצוני שלא שיך לעצם האדם, וכערהסכים רבנו להסברו של הרופא, שהצו
 ממילא הוא מרפא את הצרעת ונשאר בריא!

ובאמת, הרי כל ענין הצרעת 'אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע', כלשון 
 .ם סוף פרק ט"ז מטמאת צרעת"הרמב

  ))((ששבבעעננוו  ממטטוובבייךך    
 

  
 

 פרשת תזריע מצורע 425 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

  

  ההעעררוותת  ההקקוורראאייםם
  ללססדדרר  ''וובבייווםם  ההששממיינניי  ייממוולל  בבששרר  עעררללתתוו''  --  תתששפפ""אאאאיייירר  

ווררצצוונניי  ללההווססייףף  ככממהה  דדבבררייםם  בבעעננייןן  ההבבררייתתוותת  ווההססננדדקקאאוותת  ששלל  ממררןן  ששרר  ההתתווררהה      --חח''  ששלל  חחגג  ההפפססחח  ""ממאאדד  ננההננייתתיי  ממ''ההדדבברריי  ששיי
      ..ששממששתתדדלל  ממאאדד  בבזזהה  ככיידדוועע  ששככתתבבתתםם  בבתתחחייללתת  ההחחוובבררתת

לאחוז התינוק   שחומדין ומתאויןמה  :ז"לו ' מילה ברמב"ם פ"ג הל"הלבהות מימוניות' ב'הגהמבהיל יש לשון ..אא
 עיי"ש  יש סמך לדבר במדרש שוחר טוב וכו'  בשעה שנימול על הברכיים ולהיות בעל ברית, בזה

גם האדמורי"ם משתדלים הרבה בסנדקאות, ואף נוסעים לחו"ל בעבור זה, כמדומה לפי זכרוני שהאדמו"ר ..בב
 יות סנדק.ממכנובקה זי"ע לעת זקנתו טרח לנסוע ללונדון לה

וידוע , זי"ע עיקר הסיבה שמרן כ"כ משתדל בזה הוא כפי שאמר בעצמו כי כך ראה אצל החזו"א ואצל אביו..גג
בשבת ברח' רמב"ם חוזר זי"ע שמעתי מאחד שראה את החזו"א  ,שכל אורחותיו לפי מרן החזו"א זי"ע

כי היה קשה לו לראות ברחוב בטלית ועיניו שכיסה פניו וראה , שגר לעת זקנתו מהלך רב מביתומסנדקאות, 
היה סנדק שלו  זי"ע שליט"א שהוא היה הילד האחרון שהחזו"א סיפר לי הרב י. ג. אגב: ( אלו המטלטלים בשבתאת 

שהרי היה מבאי ביתו  ז"ל לרוב קירבתו לאביו זי"ע , והחזו"א ט"ו חשון תשי"ד בערב שבת לפני פטירתו בליל שבת
 .)ב ב'הגהות מיימוניות' הנ"לתויות סנדק רק כאילו לקח לעצמו בפשיטות וכמו שכשאפי' לא שאל רשות לה ,המקורבים

בשבת,  הי"ו לברית שעשה אחי ז"ל לסנדקאות בבית אבי שליט"א גם אני לפני עשרות שנים לויתי את מרן  ..דד
מני  [ובחזור כשהגענו למקום מסוים נפרד מ מהלך נכבד מבית מרן.בקצה השני של העיר והיה זה ברח' טבריה 

ב. לא להטריח בחינם   -א. שאין מכיר העיר ולכך צריך מלוה  -בינו נא זאת  -ואמר מכאן אני כבר יודע הדרך 
 .ממקום שמכיר]

א. להמשיך לרך הנימול  זי"ע  שאלתי את מרן מה לכוין בהיותי אצל הנכדים שלי סנדק ואמר לי בשם החיד"א ..הה
....וגם כאן כתמיד ניכרת הענוה הגדולה שאינו שומר  שנים נשמה קדושה ב. שלא יפגום בריתו ג. שיאריך ימים ו

ניחא לו לתת   לעצמו שום דבר וחושב שהאיש הפשוט יכול להיות סנדק ולכוין כמוהו [דרך אגב לשאלתי לא
זכרוני שפעם פגשתי למרן במעלית  עוד אספר לפי חולה אלצהיימר] לבדעתו כגון לאיש שאינו צלול  אותסנדק

 וענה לי בענוה גדולה כדרכו בקודש. דבר הלכהבחזרתו מברית שם ושאלתיו  של אולם 'יד עזרא'
                                                                   

       טטפפרר  ייצצחחקק  אא..  --תתוודדהה  ררבבהה  עעלל  ההככלל                                                                                                                                                    
 

 

מרת מלכה מחלה הגר ע"ה בת   "נלע
 הרב מרדכי זיסקינד ז"ל  

 תנצב"ה -נלב"ע ג' אייר תשס"ו 
 הונצח ע"י ידידינו החשוב  

    ממממקקררוובביי  ררבבייננוו
  ממררדדככיי  זזייססקקייננדד  ההגגרר  ששללייטט""אא רר''



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)

Free Estimates
347.760.3600
HippoClosets@gmail.com

Contact us for your dream
custom closet

������������������
������������

ARE YOU PURCHASING OR REFINANCING?

CALL US FOR A QUOTE!
845.362.3863 •  ORDERTITLE@GIBRALTARNY.COM

As an independent agency we shop several companies to find 
you the right coverage and the right price.  

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

Ph 845-579-2978  Fax 845-231-6224

To inquire about placing your free ad here, please email mitzvos@ramapost.com

FREE AD SPACE
To inquire about placing your free ad here, 

please email mitzvos@ramapost.com
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“ESSENTIALLY” ABOVE & BEYOND!

FOR SPONSORSHIP OPPORTUNITIES,  CONTACT MITZVOS@RAMAPOST.COM SEE INSIDE FOR DETAILS >>

info@ramapost.com  |  www.Ramapost.com

P: 845.369.9600  |  F: 845.369.9601
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת תזריע-מצורע

דברי תורה
עברית

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
  

 עעלל  ההפפררששהה  פפננייננייםם

  ))ההפפטטררתת  תתזזררייעע,,  ממ""בב  הה  יי""אא((  ווייקקצצףף  ננעעממןן  ווייללךך  ווייאאממרר  ההננהה  אאממררתתיי  אאלליי  ייצצאא  ייצצוואא  וועעממדד  ווקקרראא  ווגגוו''
 צריך לצאת אליו? ישעלאמפני מה חשב נעמן ש

 ובכלל, מדוע שלח עשר ככרי כסף, ששת אלפים זהב, ועשר חליפות בגדים (לעיל פסוק ה')?
 לומר: ויש

היתה בקיאה בהלכה. והיא אמרה לנעמן את הלכות  ,שאותה נערה ששבו מארץ ישראל(זוטא פ' פנחס) מובא בספרי 
חשב שצריך להביא  הרבה כסף, כיודיני טהרת מצרע. וכיון שבטהרת המצרע יש חילוק בין עשיר לעני, נעמן שלח 

: ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן וכו', (י"ד ג')בן לפי עשרו, ומה שחכה שיצא אליו, כי למדה אותו שכתוב קר
 ן חכה שאלישע יצא אליו ויקרא לו.לכ

 ות בגדים, כי שמע שבגדי המצרע טמאים ורצה להחליף בגדיו.ולכן גם הביא הרבה חליפ
 

, אמר פעם לפניו, שחלוקה לשון בני אדם מלשון תורה, כי בשפה רפואית,  לם הרטומש 'ר רופאו האישי של רבנו, ד"ר
ה שצריך לבריאותו  אומרים שהאדם חולה, וכאשר עשה מ ם גבוה,גמא מי שלא עלינו סובל מלחץ דוכשאדם חולה, לד

נרפא, נחשב שהאדם התרפא מחליו, ואלו בתורה אצל מצרע אנו מוצאים שהנגע חולה ולא האדם חולה, וכשנרפא, ו
 כתוב שנרפא המצרע מן הנגע. נה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע', ולאנתרפא הנגע, וכלשון הפסוק: 'וה

ר את דרכיו, הרי  שהאדם משפת היא דבר חיצוני שלא שיך לעצם האדם, וכערהסכים רבנו להסברו של הרופא, שהצו
 ממילא הוא מרפא את הצרעת ונשאר בריא!

ובאמת, הרי כל ענין הצרעת 'אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע', כלשון 
 .ם סוף פרק ט"ז מטמאת צרעת"הרמב

  ))((ששבבעעננוו  ממטטוובבייךך    
 

  
 

 פרשת תזריע מצורע 425 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

  

  ההעעררוותת  ההקקוורראאייםם
  ללססדדרר  ''וובבייווםם  ההששממיינניי  ייממוולל  בבששרר  עעררללתתוו''  --  תתששפפ""אאאאיייירר  

ווררצצוונניי  ללההווססייףף  ככממהה  דדבבררייםם  בבעעננייןן  ההבבררייתתוותת  ווההססננדדקקאאוותת  ששלל  ממררןן  ששרר  ההתתווררהה      --חח''  ששלל  חחגג  ההפפססחח  ""ממאאדד  ננההננייתתיי  ממ''ההדדבברריי  ששיי
      ..ששממששתתדדלל  ממאאדד  בבזזהה  ככיידדוועע  ששככתתבבתתםם  בבתתחחייללתת  ההחחוובבררתת

לאחוז התינוק   שחומדין ומתאויןמה  :ז"לו ' מילה ברמב"ם פ"ג הל"הלבהות מימוניות' ב'הגהמבהיל יש לשון ..אא
 עיי"ש  יש סמך לדבר במדרש שוחר טוב וכו'  בשעה שנימול על הברכיים ולהיות בעל ברית, בזה

גם האדמורי"ם משתדלים הרבה בסנדקאות, ואף נוסעים לחו"ל בעבור זה, כמדומה לפי זכרוני שהאדמו"ר ..בב
 יות סנדק.ממכנובקה זי"ע לעת זקנתו טרח לנסוע ללונדון לה

וידוע , זי"ע עיקר הסיבה שמרן כ"כ משתדל בזה הוא כפי שאמר בעצמו כי כך ראה אצל החזו"א ואצל אביו..גג
בשבת ברח' רמב"ם חוזר זי"ע שמעתי מאחד שראה את החזו"א  ,שכל אורחותיו לפי מרן החזו"א זי"ע

כי היה קשה לו לראות ברחוב בטלית ועיניו שכיסה פניו וראה , שגר לעת זקנתו מהלך רב מביתומסנדקאות, 
היה סנדק שלו  זי"ע שליט"א שהוא היה הילד האחרון שהחזו"א סיפר לי הרב י. ג. אגב: ( אלו המטלטלים בשבתאת 

שהרי היה מבאי ביתו  ז"ל לרוב קירבתו לאביו זי"ע , והחזו"א ט"ו חשון תשי"ד בערב שבת לפני פטירתו בליל שבת
 .)ב ב'הגהות מיימוניות' הנ"לתויות סנדק רק כאילו לקח לעצמו בפשיטות וכמו שכשאפי' לא שאל רשות לה ,המקורבים

בשבת,  הי"ו לברית שעשה אחי ז"ל לסנדקאות בבית אבי שליט"א גם אני לפני עשרות שנים לויתי את מרן  ..דד
מני  [ובחזור כשהגענו למקום מסוים נפרד מ מהלך נכבד מבית מרן.בקצה השני של העיר והיה זה ברח' טבריה 

ב. לא להטריח בחינם   -א. שאין מכיר העיר ולכך צריך מלוה  -בינו נא זאת  -ואמר מכאן אני כבר יודע הדרך 
 .ממקום שמכיר]

א. להמשיך לרך הנימול  זי"ע  שאלתי את מרן מה לכוין בהיותי אצל הנכדים שלי סנדק ואמר לי בשם החיד"א ..הה
....וגם כאן כתמיד ניכרת הענוה הגדולה שאינו שומר  שנים נשמה קדושה ב. שלא יפגום בריתו ג. שיאריך ימים ו

ניחא לו לתת   לעצמו שום דבר וחושב שהאיש הפשוט יכול להיות סנדק ולכוין כמוהו [דרך אגב לשאלתי לא
זכרוני שפעם פגשתי למרן במעלית  עוד אספר לפי חולה אלצהיימר] לבדעתו כגון לאיש שאינו צלול  אותסנדק

 וענה לי בענוה גדולה כדרכו בקודש. דבר הלכהבחזרתו מברית שם ושאלתיו  של אולם 'יד עזרא'
                                                                   

       טטפפרר  ייצצחחקק  אא..  --תתוודדהה  ררבבהה  עעלל  ההככלל                                                                                                                                                    
 

 

מרת מלכה מחלה הגר ע"ה בת   "נלע
 הרב מרדכי זיסקינד ז"ל  

 תנצב"ה -נלב"ע ג' אייר תשס"ו 
 הונצח ע"י ידידינו החשוב  

    ממממקקררוובביי  ררבבייננוו
  ממררדדככיי  זזייססקקייננדד  ההגגרר  ששללייטט""אא רר''
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

שבת מברכיםמברכים אייר  |  ר"ח יום שני ושלישי  |  המולד ליל שני  | 7:47   |  6  חלק'
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

הדה"נ
מוצש"ק

ר"ת

סוזק"ש א'
סוזק"ש ב'

סוז"ת א'
סוז"ת ב'

6:33
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8:27
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9:20

9:57
10:26

פר' תזריע-מצורע
ה' אייר תשפ"א

א

|  הזמנים לפי שעון קיץ  |

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

ניתן לשמוע את שיחותיו של מורנו ורבנו שליט"א ○ במספר מיוחד וישיר
באידיש: 073-2951321 ○ בלשון הקודש: 073-2951320

 • המצורע ביום טהרתו •
ימי הספירה, אשר  אנו בעיצומם של  נמצאים 
יום  לנו ההזדמנות להתעלות מדי  ניתנת  בהם 
השבועות  לחג  להגיע  וכך  למדרגה  ממדרגה 
אחד  והנה  התורה,  לקבלת  מוכנים  כשאנו 
הדברים המקשים על מי שבא להיכנס בשערי 
עד שלפעמים  הקשיים,  המניעות,  זה  ד',  בית 
רצויה  אינה  עבודתו  ח"ו  כי  לחשוב  אדם  יכול 
מעכבים  שמשמים  חושב  והוא  השי"ת,  לפני 
זו  והרגשה  להתעלות,  ממנו  ומונעים  אותו 
מי שהיה  בין  בתשובה,  החוזרים  בקרב  ידועה 
ובין  והמצוות,  התורה  משמירת  רחוק  קודם 
בין שומרי התורה, אך החליט עכשיו  אם היה 
אינה  התשובה  )כן,  בתשובה,  לשוב  עליו  כי 
מרגיש  הוא  ולפתע  לחופשיים..(  רק  מיועדת 
עלול  הוא  וכאמור  החדשה,  בדרך  גדול  קושי 

לחשוב כי בשמים לא רוצים את עבודתו.
המצורע  'תורת  על  מדברת  הקדושה  התורה 
כי  לומר  אפשר  רמז  ובדרך  טהרתו',  ביום 
שרוצה  ברוחניות  'מצורע'  אותו  על  מדברת 
הוא  טהרתו'  'ביום  כשמגיע  והנה  להיטהר, 
'מצורע'  כאל  אליו  שמתייחסים  מרגיש 
ואינו מבין,  ומרחיקים אותו אל מחוץ למחנה, 
עכשיו מרחיקים אותי? כשאני מנסה להיטהר?
עת  הוא  לילה  חצות  כי  כתוב  הקדוש  בזוהר 
רצון גדול מאוד, ולכן מי שלומד תורה בחצות 
ומגלה  הקדושה  השכינה  אליו  באה  הלילה, 
בתשובה  שישוב  כדי  עוונותיו,  כל  את  לפניו 
אדם  ואם  קלקל,  אשר  את  ויתקן  עליהם 
משמים  כי  לחשוב  עלול  הוא  זאת  יודע  אינו 
'מרמזים' לו שלימודו אינו רצוי, שהרי מזכירים 
לו את כל עוונותיו, ועוד בזמן כזה גדול כחצות 
הלילה, אבל האמת אינו כן, כי כל זמן שאדם 
ואינו  ממנו  מרוצה  היצר  בתאוותיו,  משוקע 
מפריע לו, אבל ברגע שהוא מנסה לעזוב אותו 
והרי  כוחו,  בכל  לו  להפריע  מתחיל  היצר  אז 
'מוציא  נוטריקון  ש'מצורע'  הגמרא  אומרת 
הרע מקרבו,  מוציא את  כעת, כשהוא  כי  רע', 
וכמו  מצורע,  היותו  את  להרגיש  מתחיל  הוא 
שבהגעלת כלים צריכים להכניס את הכלי לתוך 
להוציא ממנו את הבליעות,  כדי  רותחים  מים 
כך עלינו לעבור את הקשיים כדי להוציא את 
בשערי  ולהיכנס  מתוכנו  הרעות  הבליעות  כל 

הקדושה
)ע"פ טיב התורה-מצורע(

<המערכ<<ת

בשבת זו אנו קוראים ב' פרשיות שהן אחת, שניהם מדברים מענין 
אולם  בימינו,  נוגעים  שאינם  דברים  והמה  וטהרתה,  נגעים  טומאת 
תורתינו הלוא נצחית היא, ובהכרח יש באלו הפרשיות לימוד הנוגע 

גם לימינו. 
מסבך  שהיציאה  אנו  מגלים  הדברים  לאורך  כשמתבוננים  ואכן 
החטא אינו מן הדברים שהם בקל בהישג יד, הדבר כרוך בהרבה סבל 

ובזיונות. 
דהנה הנגעים באים כעונש על החטא, וממקראות אלו הפרשיות אנו 
רואים שאין משיגים כפרה על הנגעים כל עוד שאין האדם מקיים 
כמה וכמה פעולות שהינם בלתי נעימים כלל, תחילה עליו להתבדל 
קרוביו  אצל  מתבזה  ועי"ז  למחנה,  מחוץ  סגור  ולהיות  העם  מכלל 
ושומעים  בהם,  רגיל  שהוא  המקומות  מן  העדרו  בסיבת  הדורשים 
אודות היותו חשוד בנגע. וכשמסיק הכהן שאכן הינו 'מצורע' מוטל 
קרועים,  בבגדים  ללכת  עליו  נסבל,  בלתי  באופן  עצמו  לבזות  עליו 
ולגדל שערותיו, ולכסות מקצת שפמו במטפחת שע"ג ראשו, ואם 
זה  ידי  על  ונוחל  טמא,  שהוא  להודיעו  עליו  דהו  במאן  הוא  פוגש 
בזיונות בלתי נסבלים, ועצם הישיבה מחוץ למחנה הינו גם כן סבל 
בעדו, מאחר שהינו יושב יחידי בינו לבין עצמו, וכל עוד שאינו נרפא 
שהינו  שיכיר  כדי  זה  וכל  המחנה,  בתוך  לחזור  לו  אסור  צרעתו  מן 
נזוף מאת המקום ברוך הוא, ואז בהיות בינו לבין עצמו מחוץ למחנה 
יתבודד עם בוראו וישכיל ויבין את חומרת מעשיו, ורק אז יבוא לידי 

תשובה מעולה, והיא אשר תעשה עליו רושם ויתרפא מצרעתו. 
אמנם עדיין לא זכה לבוא על תיקונו, כעת עליו לעבור סדר טהרה 
ארז  עץ  נוטלים  לכך  רמז,  מתוך  תוכחה  לקבל  עליו  במהלכו  אשר 
הציפור השחוטה,  עליו מדם  מזין  ובהם  יחד  אותן  ומקשרים  ואזוב 
בכך מרמזים אותו שעליו להשפיל עצמו כאזוב, זאת אומרת שעל 
עד  יבוא  לא  טהרה  אותו שלכלל  מלמדין  חטאו  על  אף שכבר שב 
אשר ירגיל את עצמו להפוך את טבעיו מן הקצה אל הקצה, וכמו כן 
מוטל עליו לגלח את כל שערו, ונחשב לו גם זאת להשפלה גדולה, 
וזאת כדי שיהיה לבו נכנע גם אחר היכנסו אל המחנה, ויועיל לו הדבר 
להרגיל עצמו בהכנעה. ורק אחר שבעל כרחו ישפיל עצמו כאזוב אז 

הוכשר לבוא ולהקריב קרבנותיו ולהיטהר על ידם.
כל זאת הוא לנו להוכחה עד היכן גורם החטא לעקם את הלב, ואי 
אפשר לו לאדם לקיים מצוות תשובה עד אחר שעובר תהליך מוטש 
שלבו  זוכה  זאת  כל  לאחר  ורק  נסבלים,  בלתי  ובזיונות  קשיים  של 

מתרכך ונעשה מוכשר לתשובה ולתיקון מעשיו. 
מכאן יתעורר האדם מאוד ליראה את ה', וירחיק עצמו מאוד מאוד 
מכל נדנוד של עבירה ועוון, כי על כל עוון יביאנו אלקים למשפט גם 
בעולם הזה, הן אמת שכהיום אין לנו בית המקדש ואין טהרה נוהגת 
כי  הנגע  תכלית  אין  אולם  שכיחה,  אינה  הנגעים  צרת  גם  ולכן  בנו, 
אם הצער והמועקה הנמשך בעטיו, ואותן המירו מן השמים בצרות 
אחרות, עלינו לדעת שלא לחינם מתקשה פלוני בעסקי פרנסתו, ולא 
לחינם מתקשה אלמוני בחינוך צאצאיו, וכן ביתר הצרות השכיחות 
במחנינו, כל אלו אינם אלא כתוצאה מן החטא. ולא יקל אדם דעתו 

לחשוב שהתשובה תגן בעדו באם ח"ו יחטא, כי כפי שרואים אנו כאן 
שמלאכת התשובה אינו דבר קל כלל וכלל, כי הן הכי נמי שעיקרי 
התשובה הם חרטה על העבר וקבלה על העתיד, אבל העבירה גורמת 
עקמימות הלב, ואין האדם מרגיש בחומרת מעשיו, ולכך אין הרחטה 
לזיכוך  זוכה  לרוב  יסורים  עליו  ורק אחר שעוברים  כדבעי,  והקבלה 
ואז היא נכשרת לתשובה, וכמאמרו של רבי ישראל מסלאנט  הלב 

זי"ע, שהתשובה היא מצוה קשה מאוד, ולוואי שלא נצטרך לכך...
ביכולתם  תהיה  לא  מן החטא שמא  מאוד  יראים  היו  צדיקים  ואכן 
אמת'  ה'אמרי  בעל  הרה"ק  על  המסופר  וכפי  כדבעי,  כך  על  לשוב 
יינו  את  הניח  ובו  קריסטל  של  יקרה  בקבוק  לו  שהיה  זצ"ל,  מגור 
לקידוש של שבת, והנה באחת השבתות היה דוחק גדול במחיצתו, 
וכראות  לרסיסים,  ונשברה  הקנקן  ונפל  במקצת  השולחן  והוסט 
נראה  שהיה  וכיון  מפיו,  כבידה  אנחה  הוציא  זאת  האמת'  ה'אמרי 
שהאמרי אמת מצטער על הפסידו ביקש אחד מהמסובין להניח את 
דעתו, ועל אתר הבטיח להרבי שידאג לפאר את שולחנו של הרבי 
בבקבוק חדש יפה פי כמה מקודמו, ובלבד שהרבי לא יצטער, נענה 
האמרי אמת ואמר לו, וכי סבור אתה שמצטער אני על הפסידו של 
הבקבוק? אנחתי לא היתה אלא על כך שמבקשים לעורר אותי מן 
השמים, והנני חושש מאוד מפני הבאות אם ח"ו לא אתעורר כדבעי.
כמו כן מסופר על הגאון הצדיק רבי איסר זלמן מלצר זי"ע, שהיה 
מדקדק מאוד במעשיו, ובאותן ימים היה נהוג שהחלבן מביא לכל 
אחד בביתו חלב בלתי  מבושל, וכל אחד היה מבשל חלבו לעצמו 
על גבי האור, ובביתו של רבי איסר זלמן היתה הרבנית מחממת 
כוס  בעלה הצדיק  בפני  הביא  מכן  ולאחר  ע"ג האש,  את החלב 
הרבנית  שהניחה  אחר  הימים  באחד  צמאונו.  להרוות  חם  חלב 
את סיר החלב על גבי האור עזבה לרגעים את מטבח הבית כדי 
ותוך כדי כך חמקה לה איזה חתול אל המטבח  לסדר דבר מה, 
הצר ומצאה שלל רב סיר מלא בחלב חם, הקריבה עצמה אל סיר 
הרותחין וכדי להנות ממקצתה הפכה אותה על פיה, כששמעה 
הרבנית רעש היוצא מן המטבח מיהרה תיכף לחזור על מעמדה, 
אולם לאכזבתה ראתה כי כבר מאורח מדי, החתולה עשתה כבר 

את שלה, וכל החלב ירד לטמיון. 
בצר לה פנתה אל בעלה וסיפרה לה את דבר התקלה, ולתדהמתה 
ה'  לנו  ותמיהתו בפיו: על מה עשה  זלמן ברעדה,  ר' איסר  מתמלא 
כן  אם  לידינו!  דבר חטא שנזדמנה  איזה  מפני  אם  כי  זה  אין  ככה? 
בנו  מצא  עוול  מה  נבין  אשר  עד  במעשינו,  היטב  לפשפש  עלינו 
הקב"ה כדי שנוכל לשוב על כך בתשובה, וכך ישב ר' איסר זלמן אם 
זוגתו ושניהם פשפשו במעשיהם, עד שאכן מצאו שהיו להם איזה 
סכום מעות שנתחייבו עליו במעות מעשר, וטרם הרימו את המעשר 
נשתכח הדבר מהם, ורק אחר שמיהר רבי איסר זלמן להקצות את 

המעשר, ולשוב על שיגגתו חזר השלווה להיות נסוך על פניו.
כאלו היו צדיקי הדורות, גדולה היתה יראתם מכל נדנוד של חטא, 
מפני ידיעתם כי על כל דבר יצטרכו לתת דין וחשבון, והתשובה לא 

שימש חלילה כפתרון ליראתם...

הוו זהירים מן החטא

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

562
<הפ<<רש<ה

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

שרת   ערוז    עירז  תשרא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תזריע - מצורע תשפ"א

)עזרה ה-יב(  ונתץ את הבית,  את אוצרות בית ה'. 

למחנה,  מחוץ  אל  והוציא  ַסְתֵריּה.  ְדָנא  ּוַבְיָתא 

תלמוד  לעולם,  יכול  ְלָבֶבל.  ַהְגִלי  ה  ְוַעמָּ )שם( 

כח- )ישעיה  שנאמר  אחרות,  אבנים  ולקחו  לומר, 

ָאֶבן  ִצּיוֹן  בְּ ד  ִיסַּ ִהְנִני  טז( לכן כה אמר ה' אלקים, 

נַּת ִיְקַרת". ֶאֶבן ּבַֹחן פִּ

יד- )ויקרא  שכתוב  מה  זה  לפי  לפרש  ונראה 

פשה  לא  והנה  וראה  הכהן  יבוא  בוא  "ואם  מח(: 

וטיהר הכהן  הנגע בבית אחרי היטוח את הבית 

שפירש  מה  פי  על  הנגע".  נרפא  כי  הבית  את 

)פרשת  קודש"  ב"זרע  זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק 

)שמונה  מתפללים  שאנו  מה  תבנה(  כי  ד"ה  תצא  כי 

עשרה ברכת ולירושלים(: "ובנה אותה בקרוב בימינו 

בנין עולם", שהכוונה בזה על בנין בית המקדש 

התורה  עסק  ידי  על  ונבנה  שהולך  השלישי 

וקיום המצוות בלשון קדשו:

בקרוב  אותה  ובנה  שפירשתי,  מה  פי  "על 

ובמה  ה',  ירושלים  שבונה  עולם,  בנין  בימינו 

שבכל  שלנו,  הימים  ידי  על  'בימינו'  אותה,  בונה 

יום כשאדם עובד אותו יתברך, הכל לפי מעשיו 

ביום  בונה  יש  המקדש,  ובית  ירושלים  את  בונה 

אחד שורה שלימה, ויש מניח למשל לבינה אחת, 

עד  יום,  בכל  ה'  שעובד  מישראל  האדם  בונה  כן 

שיהיה נבנה בשלימות במהרה בימינו".

לפי זה נשכיל להבין כי הרשעים בעונותיהם 

מעלה  של  המקדש  בבית  פוגמים  הרבים 

זהו  כן  כי  הנה  בנינו.  השלמת  את  ומעכבים 

הוא  הכהן",  יבוא  בוא  "ואם  הכתוב:  פירוש 

)סנהדרין  בגמרא  כמבואר  כהן  שנקרא  הקב"ה 

אחרי  בבית  הנגע  פשה  לא  והנה  "וראה  לט.(, 

בבית  הנגע  נתרבה  שלא  הבית",  את  היטוח 

תשובה  שעשו  אחרי  מעלה  של  המקדש 

כי  הבית  את  הכהן  "וטיהר  שפגמו,  מה  ותיקנו 

השלישי  המקדש  בית  את  שיכין  הנגע",  נרפא 

להורידו לישראל.

ובשדות.  בבתים  ממונם  והטמינו  עמדו  עליהם, 

שאני  לאבותיהם  הבטחתי  אני  הקב"ה  אמר 

שנאמר  טוב,  כל  מלאה  לארץ  בניהם  את  מכניס 

הקב"ה  מה  טוב,  כל  מלאים  ובתים  ו-יא(  )דברים 

עושה, מגרה נגעים בביתו, והוא סותרו ומוצא בו 

סימא". פירוש, מטמון.

הנה כי כן צריך ביאור איך זה מתאים עם מה 

שלמדנו: "בית המנוגע לא היה ולא עתיד להיות, 

ולמה נכתב דרוש וקבל שכר". הן אמת שאפשר 

לומר כי רשב"י במדרש חולק על הגמרא וסובר 

שבית המנוגע כן היה, אולם אם אפשר להשוות 

דעת רשב"י עם המדרש בוודאי טוב יותר.

זאת ועוד, שהרי הוכחת הגמרא שבית המנוגע 

לא היה היא מדברי רבי אלעזר ברבי שמעון, ומן 

אביו  דברי  על  חולק  אלעזר  רבי  היה  לא  הסתם 

שבית  סובר  אביו  רשב"י  שגם  ומוכח  רשב"י, 

המנוגע לא היה, ולפי זה צריך ביאור מהו הלקח 

האמוריים  של  מהמשל  ללמוד  חייבים  שאנו 

שטמנו אוצרות זהב בקירות בתיהם.

ריבא אתר לי הבו  עה הקברהר

פתח דברינו יאיר לבאר הלקח הנשגב מבית 

"דרוש  חכמים  דברי  בכך  לקיים  כדי  המנוגע, 

ז"ל  חכמינו  שדרשו  מה  פי  על  שכר",  וקבל 

במדרש )ויק"ר יז-ז( פרשה זו של נגעי בתים, שכל 

כולה מדברת על חורבן בית המקדש:

זה  אחוזתכם,  ארץ  בבית  צרעת  נגע  "ונתתי 

מחלל  הנני  כד-כא(  )יחזקאל  שנאמר  המקדש,  בית 

זה  הבית,  לו  אשר  ובא  עוזכם.  גאון  מקדשי  את 

הקב"ה, שנאמר )חגי א-ט( יען ביתי אשר הוא חרב. 

)ירמיה א-א( ]דברי  והגיד לכהן, זה ירמיה, שנאמר 

ירמיה בן חלקיה[ מן הכהנים אשר בענתות.

כנגע נראה לי בבית, זו טינופת עבודה זרה... 

ויקח  יד-כו(  א  )מלכים  הבית,  את  ופנו  הכהן  וצוה 

הקריאה  לטובה,  עלינו  הבאה  קודש  בשבת 

תזריע-מצורע,  הפרשיות  בשתי  היא  בתורה 

אדם"  "נגעי  נגעים:  מיני  ג'  בהן  שמפורשים 

על  הבאים  בגדים"  "נגעי  אדם,  על  הבאים 

במאמר  בתים.  על  הבאים  בתים"  "נגעי  בגדים, 

במציאות  מצורע  בפרשת  להתבונן  ברצוננו  זה 

ה'  "וידבר  יד-לג(:  )ויקרא  נגעי בתים  המיוחדת של 

אל משה ואל אהרן לאמר, כי תבואו אל ארץ כנען 

צרעת  נגע  ונתתי  לאחוזה,  לכם  נותן  אני  אשר 

בבית ארץ אחוזתכם".

בגמרא  פלא  דבר  לנו  מגלים  ז"ל  חכמינו 

עתיד  ולא  היה  לא  המנוגע  "בית  עא.(:  )סנהדרין 

ומפרש  שכר".  וקבל  דרוש  נכתב  ולמה  להיות, 

שיתקיימו  מאד  קשה  במציאות  כי  לכך,  הטעם 

התנאים לטמא נגעי בתים:

לעולם  אומר,  שמעון  ברבי  אלעזר  רבי  "דתנן 

שיראה  עד  נגעים[,  ]בטומאת  טמא  הבית  אין 

]הנגע[ כשתי גריסין על שתי אבנים, ]ואותן שתי 

]אחת  זוית  בקרן  כתלים  בשתי  תהיינה[  אבנים 

בכותל זה ואחת בכותל זה, והנגע יהיה משוך על 

פני שתיהן[, ארכו כשני גריסין ורחבו כגריס", כדי 

שבכל אבן יהיה נגע מרובע בשיעור גריס על גריס, 

ומוכח שכל הענין של  וזה אינו שכיח במציאות, 

נגעי בתים הוא רק בגדר "דרוש וקבל שכר".

ממה  לכך  סתירה  מצינו  לכאורה  אמנם 

שפירש רש"י: "ונתתי נגע צרעת. בשורה היא להם 

אמוריים  שהטמינו  לפי  עליהם,  באים  שהנגעים 

ארבעים  כל  בתיהם  בקירות  זהב  של  מטמוניות 

שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע נותץ הבית 

שדרש  ממה  הוא  רש"י  לדברי  המקור  ומוצאן". 

התנא האלקי רשב"י במדרש )ויק"ר יז-ו(: 

וכי בשורה  "ונתתי נגע צרעת. תני רבי חייא, 

היא להם שנגעים באים עליהם. תני רבי שמעון 

באים  שישראל  כנענים  ששמעו  כיון  יוחאי,  בן 

רינ  ו נגז ערז  בבו  ארץ אחיע כםר

 נגזו ב ום הם ר ע זל חירבן בו  ה קדת
כדו לגלי  א  האהבה ה יס ר  ב יך הקורי 
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