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his article is not even slightly related to our present 
challenge. Nevertheless, as we are confined to our 
homes, many people are self-reflecting more than 

they usually do. This topic, the challenges we face when 
self-reflecting, will hopefully help those looking to grow. 
The alternative would be a terrible 
lost opportunity since we are facing 
what is hopefully only a once-in-a-
lifetime opportunity to break our 
life patterns that we have reinforced 
for years, possibly decades. If we 
are going to focus on growth while 
locked in our homes, let’s give it our 
best shot.
 
People are (in many ways) the combined total of their 
actions and their thoughts. To oversimplify this statement, 
if the majority of people’s thoughts and actions are positive 
ones, then they are good people, and if the majority are 
bad ones, then they are less than good people. It’s not so 

simple for many reasons.
 
One of the reasons it isn’t so simple is that people’s 
thoughts and actions are not always running on a 
parallel course. Most people are honest with themselves 

and know if they do good things 
or not. Speaking to themselves 
and to others, most people will 
acknowledge that they have to 
Daven better, give more Tzedakah, 
learn more, and/or be more patient 
with their families. This honesty, in 
most cases, is their motivator to 
improve, something which most 
people, to various degrees, take 

seriously.
 
It is much more difficult to be honest with oneself in 
regard to one's thoughts.  It is easy for people to know 
that their thoughts are “off” when they are thinking 

T
How Well Do We Know Ourselves?
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

his Parsha discusses the Tumos (impurities) which 
come from people themselves versus those that 
come from outside sources, such as touching a dead 

person or animal. The first one discussed is the Tumah that 
comes from giving birth to a child. The Akeida asks why 
the Torah does not start with the more common ones, 
such as Nidda and Ziva. Why did it begin with childbirth?
 
He explains that Ki Hahaschala Yoiser Meichatzi Hakol, 
what takes place in the beginning of any process affects 
the outcome by more than 50%. Therefore, since the child 
was just born, it is important to remove Tumah from the 
home and mother as soon as possible so that it won’t 
have a negative effect on the child’s future. While less 
common, this is a more pivotal and far-reaching Tumah.
 
Many people delay intervening until they have little choice. 
They are unaware that doing so compromises the quality 

of their end product. Just as a person should not write a 
business plan six months into the business, people should 
not wait until their child is having problems in school to 
be a part of his or her life. Spending hundreds of hours 
with our children when they are young is worth more 
than thousands of hours later on.
 
Throughout our lives, we have pivotal moments, starting 
points that will launch us for the rest of our lives. Some 
of them are when we, or those we care about, become 
Bar Mitzvah, when we begin high school, marriage, begin 
a job/career, and when we have our first child.
 
While placing effort in the beginning of any life cycle does 
not guarantee success, it definitely moves us in the right 
direction, making it easier during the remainder of the 
process. 

T

"We should assume that our 

thoughts are more selfish, 

less altruistic, than we 

initially think. "

 
 

Parshas Parshas Tazria- Metzora- Rabi Akiva and Lag Ba’omer 

An Approach Inspired by Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l 
By David Gurwitz, JD, MBA, CPA 

 
One of the obvious proofs of the authenticity and truth of Judaism is the fact that it is the only religion 
that does not derive from one man’s “vision.” Rather, we received the Torah at Har Sinai - the time we 
are moving towards as we count the Omer - in front of millions of people. 

I’m fascinated by the response I get when I ask other Jews what the word “Jew” means. Leah taught us 
that it means admitting, acknowledging, thanking and appreciating the receipt of more than what we are 
supposed to receive. The word Yehudah is made up of the four letters of Hashem’s Name, along with the 
additional letter Daled, which also means humble and doorway. We are supposed to be the humble 
doorway for bringing Hashem’s Presence into this world. This is another related piece of the 49-day Omer 
count, portraying and bettering ourselves as Hashem’s “doormen” via trying to improve each middah, 
which is begematria 49. 

Therefore, the Omer period, which contains such a focus on the effort and effect of two unique individuals, 
Rabi Shimon bar Yochai, the author of the Zohar, whose yahrzeit is Lag Ba’omer, and his rebbi, Rabi Akiva, 
also offers another fundamental aspect of Judaism. It teaches us how to appreciate the long-term role - 
and effect - of the individual and one’s rebbi. Everyone knows Rabi Shimon bar Yochai’s connection to Lag 
Ba’omer, but have you ever considered Rabi Akiva’s connection to Lag Ba’omer?    

Let’s take stock for a moment. The signs of aveilus that we take on because of the deaths of the students 
of Rabi Akiva during this time appear to be external - letting our beards grow and curtailing weddings, 
music and simcha. The Sefas Emes teaches us otherwise. The Omer, he says, reverses the yeish mei’ayin, 
something from nothing, of creation, where ruchni leads to gashmi, by us taking the yeish - which is 
begematria Omer - and trying to offer it back to its ruchni source. 

How can we internalize and spiritualize what Rabi Akiva is teaching us?  

This week’s double parsha, Tazria (seeds) Metzora (leper), and next week’s double parsha, Acharei Mos 
(after the death) Kedoshim (holy) relate to Rabi Akiva and the Omer count.  

First, there is a hint to Tazria and Rabi Akiva and Lag Ba’omer that we say every Friday night in Tehillim 
97: “Ohr zorua latzaddik uleyishrei leiv simcha.” The last letter of each word spells Rabi Akiva. The thirty-
third word in the Torah, keneged Lag Ba’omer, is ohr. The Omer period is divided into 32 days and 17 
days, the value of leiv tov. Finally, a great day of simcha is Lag Ba’omer.  

Second, Chazal tell us that the word metzora can stand for “motzie sheim ra,” meaning one who speaks 
evil. The disease is a result of speaking improperly, and the 12,000 pairs of students of Rabi Akiva died 
during this Omer period from a disease in the throat for not treating each other with respect. 

Third, Acharei Mos refers to the death of Aharon’s sons, whose service was deemed by Hashem to be 
improper, akin to that of the talmidim of Rabi Akiva.  

ur hearts go out to the unprecedented amount of our brothers 
and sisters that were in Aveilus this week, ה' ירחם. Their personal 
losses are ours too. R’ Moshe Kordovero (Tomer Devorah) 

explains the Middah of לשארית נחלתו as meaning “relatives” like שאר בשר, 
that Hashem treats us like, כביכל, we are His “flesh and blood”, עם קרובו. 
So too, says the רמ"ק we have to feel that way about any Yid, because we 
are all part of each other - "יש בכל אחד חלק אחד מחבריו". This is the reason 
behind זה לזה  ואהבת לרעך it’s our responsibility – behind ,כל ישראל ערבים 
 "כאילו הוא ממש שרוי .to love each other and to feel for each other - כמוך
באותו צער"

Powerful words from the ר"מ"ק. Despite the level the רמ"ק expects of us, 
we must not feel exempt from at least trying to achieve a fraction of 
that lofty Madreiga. Rav Yehuda Hachasid (Sefer Chasidim 434) tells of 
someone who, whenever he went to be מנחם אבל, he would walk home 
without shoes in order to unite with the אבל. When that man himself 
died, it was ט' באב, so all those who participated in his Levaya were all 
barefoot to show, says Rav Yehuda Hachasid, that Hashem approved 
of his חומרא even though it was not mandated by the Halacha. May 
Hashem grant all of them, and us, the strength and the fortitude to 
somehow fill the void of מקדשי שם שמים with all our days. 

It seems, Baruch Hashem, that the מגפה is headed in the direction that 
our Tefillos asked for. This all means that it is now the time to increase 
our Tefillos even more; to Daven that the over zealous do not relax the 
restrictions that have kept us safe and forget that the danger still exists. 
You can believe me, I want my Shul to open again more than you can 
imagine. Every time I walk by my darkened shul, מבלי באי מועד כל שעריה 
 I cry. And I know that I am not alone. We must Daven hard and ,שוממין
strong for all the חולי ישראל who have not yet escaped the ailment, ורפואה 
.קרובה לבא

This Shabbos marks the start of אייר  has an אייר The month of .חדש 
interesting quality. The Gemarah in שבת (147b) quotes ,שמואל who 
recommended that the “health drinks” they used were best between 
Pesach and Shavuos. They achieved their goal best, says Chasam Sofer 
(ibid) because the month of אייר -which is the ראשי תיבות of  אני ה' רופאיך– a 
time for Refuah. The Bnei Yissoschor (מאמרי חדש אייר א:ג) explains that 
the month is imbued with Refuah, because it was then that the Man 
started falling with its therapeutic qualities of digestion (the source of 
 stipulates) and thus became the eternal דעות ד:טו as Rambam "רוב החלאים"
 אחינו כל בית will enable סגולה that the מתפלל Let us all be .חדש אייר for סגולה
 .they need רפואות וישועות all ישראל

Now is also the time to formulate, and put into action, all of the Kabalos 
we’ve made for ourselves to improve, as anyone with our Emunah 
should react. One would think that turning the whole world on its head 
would be a stimulus for some soul searching. I have a good friend who 
has been a Tzadik for all of the sixty some years that I’ve known him. He 
asked an Adam Gadol, what should he do, what should be his Kabala? 
This Adam Gadol, who has known him even longer than I do, told him 

just keep on doing all the things that you’re doing- just a little bit better, 
just a little bit stronger. That is good advice for a Tzadik, but I think I 
might need a little more. 

There is a Vort we used to say- I don’t know the source. The connection 
between Shemini and Tazria-Mitzora is that Shemini (lists all the 
Kosher animals etc.) teaches us what we should put into our mouths, 
while תזו"מ (all the kind of צרעת that came from מוציא שם רע) teaches us 
what should come out of our mouths. This lead me to a phenomenal 
piece in Reb Tzadok Hakohen (ג אות  תורה  של   The Zohar calls .(עמלה 
Matzah-מכילתא דאסוותא- the food of healing- without explanation as to 
why it is so. Reb Tzadok explains, to the best of my understanding, it 
is a Refuah for the חטא אדם הראשון. The Gemarah Sanhedrin (70B) says 
that the Etz H’daas was wheat, meaning the first אכילה של איסור – the first 
time man ate what was forbidden, was to eat wheat and that brought 
the agony of death to the world. The mitzvah of eating Matzah, made 
of wheat, when done as part of Hashem’s command heals the agony of 
man’s original sin. Therefore, Rav Tzadok explains the Kabalah brought 
in the Tur Shulchan Aruch (O.C. 490) from the Geonim, that Techias 
Hameisim will be on Pesach; and that’s why we read the Haftorah of 
Yechezkel about העצמות היבשות, the dried out bones he brought back to 
life, because whenever we eat Matzah, a little bit of the original sin נתקן" 
לגמרי" שנתקן  עד   is erased until the great day when it will be gone מעט 
forever במהרה בימינו. That חטא began with תאוות האכילה, as stated in the 
Pesukim, and led to all other desires. 

These ideas have preoccupied my mind over the past few weeks. 
It's obvious that the reason we sometimes eat things WITHOUT 
MAKING A BRACHA is because of תאות האכילה. It smells good, it looks 
great, and before we know it, it also tastes good. The idea of making a 
Bracha before eating- besides the issue of ownership discussed in the 
Gemarah, if or not it’s considered אדם לבני  נתן   before making a והארץ 
Beracha- Mefarshim note that the Bracha makes the eating a mitzvah 
too. Man needs to exist and have the strength to serve Hashem- the 
Bracha makes that aspect of Gashmius a part of my Ruchnius as well. 
This is something to remember the next time we are at a Kiddush or a 
smorgasbord. That’s my idea, among others that MUST, MUST include 
a new respect for our shuls, our Yeshiva’s, our freedom. Whatever you 
decide for yourself, the time to get it in order and in operation is fast 
approaching בס"ד . Let’s do it. 

Let us not forget our Kabalos and keep on davening ממעמקים for all the 
 that חסדים and for our ability to rededicate our lives, so that all the ,חולים
we were used to doing are again part of our daily lives. Let the חדש אייר 
,  in fact, be the days אני ה' רפואיך for all of Klal Yisroel.  המצפים לישועה.

May we all be Zocheh.
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TABLE  TOPICS

• Good Corona Activity: Take your family up 
on an early morning hike to sit on a stone 
and silently watch the sun rise.

Why Therapists Need A Therapist
So what happens when somebody 

has this dead spot on him, he's called 
a Metzoreh, he has tzeras. He has to 
go to the Kohen and he has to ask 
him, "Well, tell me, my friend, what 
am I doing wrong? How can I fix 
myself?"

But what happens if the Kohen 
was the Kohen Gadol - he was the 
biggest expert and he knew how to 
diagnose everybody's problems - 
but he himself got a tzeras, and he 
himself was a Metzoreh, was he able 
to diagnose himself?

He wasn't. He had to go to a different 

Kohen. Because even if you can 
diagnose others, when it comes 
to your own personal problems, you 
have to find somebody outside of 
yourself who you can bounce them 
off of. 

You may be the greatest Tzaras 
finder and fixer in the world, 
but when it comes to your own 
problems - you have to be מבטל 
yourself, go off your high horse, 
and ask somebody less than you, 
"My friend, you tell me, where am 
i going wrong, how can I fix myself? 
How can I correct myself?"

Gossipers Therapy
ָדד בָּ ָטֵמא הּוא  ִיְטָמא  ּבוֹ  ַגע  ַהנֶּ ר  ְיֵמי ֲאשֶׁ ל   כָּ

בוֹ מוֹשָׁ ֲחֶנה  ַלמַּ ִמחּוץ  ב   Since he is“ - ֵישֵׁ
unclean, he must remain alone, and 
his place shall be outside the camp” 
(Vayikra 14:46). 

So you have this guy, he's going around 
saying Loshon Hora - speaking about 
other people, and we want to rehabilitate 
him. How do you rehabilitate somebody 
who's speaking about other people? So 
you dump him somewhere out in the 
boondocks, and you sit him down on 
a stone, and now that he is away from 
people, suddenly for the first time in his 

life, he sees how the sun comes up in the 
morning, and how it goes down at night.

He sees birds, he starts hearing the 
chirps, he starts feeling the rain, and he 
starts realizing that instead of talking 
about other people, maybe he should 
start speaking to Hashem, maybe 
Hashem's been talking to him. And he 
gets his first taste of meditation - of 
Hisbodedus.

It's hard to avoid talking about others 
to people, you must fill that void by 
communicating with Hashem...

Hair Doesn't Steal
I know the problem you’ve been 

worried about all week. It's "Why in 
the world do they cut off the hair from 
the Metzora? What in the world does 
hair have to do with Lashon Hara? 
What’s the game?”

Do you know why we speak 
Lashon Hara? Says the holy Ben 
Ish Chai, because we believe that 
other people are taking something 
away from us, they’re bothering 
us, they’re disturbing us, they’re 
getting in our way.

So now listen to what the Gemara 
says: Hashem made that every single 
hair should have its own pore where 

it grows out from; no two hairs grow 
out of one pore. So sometimes we 
have to shave off all of our hair and 
tell ourselves  “listen, I think we 
should start growing our hair again 
and this time let’s watch it grow up 
close. No other hair is growing into 
your hole! Hashem gives everybody 
exactly what they need, and nobody 
is taking anything from you."

TABLE  TOPICS

• But don't we speak lashon hara many 
times because we see something wrong 
being done to others?

• How would seeing that “no hair steals 
another hairs pore” stop that type of 
lashon hara?

What the Rebbe doesn't know 

Reb Mordechai, The Pintchiver Rav, a Chossid of the 
Chozeh of Lublin, and used to travel to his Rebbe often. 
Every time, his wife would tell him “Please tell the 
Rebbe that we don’t have any money, and have three 
daughters who we need to marry off already…” And 
every time, the moment his wagon landed in Lublin, he 
forgot all about it… So one day, his Rebbitzin decided 
enough is enough! She waited until he left to Lublin, 
hitched herself a ride, and got there too. Now she 
was on the scene live, walked in on her husband, and 
told the Rebbe whats going on... So the Chozeh asked 
Reb Mordechai, “Why didn’t you ever tell me about 
the situation?” So Reb Mordechai said “The Rebbe 
is supposed to know these things on his own!” Listen 
to what the Rebbe said “When a person has a נגע he 
comes to the kohen and it says וראה הכהן את הנגע the 
kohain sees it right away - I take one look at you I can 
tell how you’re doing…” but when a person has a נגע in 
their house, the pasuk says והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי 
 things that have to do with the home you have to ,בבית
tell the Kohen what's going on…
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‘He will do the will of those who fear Him’ – ''רצון יראיו יעשה  
A close friend called to tell me the ‘Tiv Hashgacha’ that happened to 
him. “This is his story: Since it is forbidden to daven in shul, despite 
my going around for work and seeing minyanim on balconies, I 
decided that I would arrange a minyan on my balcony with the other 
neighbors each by his own window. This was not easy since every 
neighbor had a window or a balcony on a different side or corner, 
but after a few hours I arranged it and we had a nice size minyan on 
the balconies.  
The next day I received a call that I had to quarantine because I had 
been exposed to the coronavirus. Were it not for my arranging it the 
day before, I would have had to daven by myself.”  
I heard his hashgacha story and my heart tightened within me. Why 
can’t I daven with minyan?! I made up my mind to try to arrange it 
with the neighbors on the sidewalk, but then I remembered that this 
was against the advice of the experts.  
I begged from the depth of my heart to Hashem that I should be 
able to daven with a minyan, but since my income is from deliveries, 
it was not possible to arrange it at my home since I am always 
delivering. 
Still, I always devote myself to davening with a minyan. 
That day I was out on a delivery, but the customer did not answer 
the phone for seven minutes. Although I was in a hurry, I did not 
leave the area since I knew that I would have to come back. I was 
upset that he did not pay attention to my many calls. When I got to 
my car, I heard from the balconies and rooftops that they were 
arranging to daven Mincha. I was pleased because it was already 
close to shkiya [sunset] and I would not have time to daven 
afterwards and now I could daven with a minyan. 
I heartfully thanked Hashem, and my Tefillah was the most joyous 
that I could remember. 
It has already been three weeks with the national situation and 
every day unbelievable miracles happen with Mincha and Maariv. 
Every day is a story unto itself in an unnatural way. Just yesterday, I 
was broken up inside because I had been running with deliveries 
and I found myself ten minutes before shkiya. Disappointed, I 
looked for a corner in the street to daven since I did not have a 
minyan, when at the corner, a group men standing spread out 
stopped me and begged me to be the tenth. They did not know how 
I was affected as He will do the will of those who fear Him, and He 
did not let me miss not even one Tefillah without a minyan even 
though I was going against the rulings of the Rabbis. 
 With thanks and praise to Hashem Yisbarach. 

 כ.ה.
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Crimson wool and hyssop – שני תולעת ואזוב 
There was once a tailor who was very successful, and all the 
officers of the kingdom would order suits from him. The tailor 
would always walk around puffed up with arrogance since he 
was the distinguished tailor who sewed garments for the 
nobility. One day, the king heard about the reputation of the 
tailor and he immediately sent for him. The tailor came to the 
palace with mixed feelings, awe and trembling and also brazen 
arrogance. The king gave the tailor some cloth and he said, “I 
heard you are an expert tailor. This material is very expensive, 
and I am giving it to you to sew me a unique cloak.” The tailor 
replied, “Do not worry, my lord, the king. I will sew you the 
nicest cloak you have ever seen.” From that day on, the tailor 
was even more inflated because now he was the tailor to the 
king. And so, after much work, the tailor went to the palace 
holding the beautiful cloak in his hand. All the people in the 
courtyard gazed at the beautiful cloak in amazement. The king 
entered the hall, took a quick look at the cloak, and became 
filled with anger. He yelled at the tailor, “You took very 
expensive material and you simply ruined it! Take the cloak and 
bring me a beautiful one as you promised, and if not, your lot 
will be bad and bitter.” 
With shaking knees the tailor went to Rebbe Bunim of Psischa 
and he told everything that happened to him. The Tzaddik told 
him, “Take the garment and undo all the stitching. Then resew it 
exactly the same way and go to the king.” The tailor did as the 
Rebbe instructed and amazingly, the king could not stop raving 
about the beauty of the cloak. The tailor went back to the Rebbe 
and asked, “What was different?” The Rebbe replied, “The first 
time you sewed the garment out of arrogance and therefore, the 
king did not like it. But the second time it was with a broken 
heart and no arrogance, and so the king liked it.” 
Chazal teach us that negaim [signs of leprosy] come about 
because of the sin of lashan hara [evil speech]. Rashi adds (14:4) 
‘Because afflictions come because of haughtiness. What is his 
remedy that he should be cured? He should lower himself from 
his arrogance like a worm and like hyssop.’ What causes a 
person to speak lashan hara? Arrogance. This also distances the 
person from the Creator and even his prayers are not accepted 
before Him. But when a person lowers himself, and he does not 
speak lashan hara, and he always sees himself lower than 
everybody, then his service is acceptable before the Creator. 

- Tiv HaTorah - Metzora   
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“On the eighth day, the flesh of his foreskin shall be circumcised”

The Wonderful Combination of Avraham Avinu’s Intents 
and the Performance of the Mitzvah of Milah by All of Yisrael

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Sazria - Metzora 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

from far away from the Torah’s statement that “he saw 
the place from afar.”  At first glance, there does not seem 
to be any connection between this passuk related to the 
“akeidah” and the mitzvah of “milah.”  (3) How does this 
help us interpret the passuk in Iyov: ““I shall lift my mind 
to far away, and to my Maker I shall ascribe justice”?  

The First Letters of the Phrase 
מיל"ה Spell מ'י י'עלה ל'נו ה'שמימה 

We will begin to shed some light on the meaning of 
the Midrash with an elucidation in the Tikunei Zohar 
(Introduction 2b) related to a passuk in parshas Nitzavim 
(Devarim 30, 11): כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת" 

השמימה לנו  יעלה  מי  לאמר  היא  בשמים  לא  היא,  רחוקה  ולא  ממך   היא 

לנו".  ,For this mitzvah that I command you today  ויקחה 
it is not hidden from you and it is not distant.  It is not 
in the heavens, for you to say, “Who can ascend to the 
heavens for us and take it for us.”  The mitzvah of “milah” 
is alluded to in this passuk by the first letters of the phrase: 
ה'שמימ'ה" ל'נ'ו  י'על'ה   additionally, the last letters of this ;"מ'י 
phrase spell the name Havaya.  We will endeavor to explain 
how this passuk relates to the mitzvah of “milah.”  

It also behooves us to explain an issue that bothers the 
commentaries.  Why did our blessed sages see fit to institute 
two distinct Berachos in association with the mitzvah of 
“milah”: (1) "המילה על  וצונו  במצותיו  קדשנו   Who has—"אשר 
sanctified us with His mitzvos and has commanded us 
regarding “milah” and (2) להכניסו וצונו  במצותיו  קדשנו   "אשר 

אבינו" אברהם  של   Who has sanctified us with His—בבריתו 

HKB”H opens this week’s parsha, parshas Sazria, with 
the mitzvah of “milah” (Vayikra 12, 1): ,וידבר ה' אל משה לאמר" 

ימים שבעת  וטמאה  זכר  וילדה  תזריע  כי  אשה  לאמר  ישראל  בני  אל   דבר 

ערלתו". בשר  ימול  השמיני  וביום  תטמא,  דוותה  נדת   Hashem   כימי 
spoke to Moshe, saying:  Speak to Bnei Yisrael, saying:  
When a woman conceives and gives birth to a male, she 
shall be impure for a seven-day period, as during the 
days of her menstrual infirmity shall she be impure.  
On the eighth day, the flesh of his foreskin shall be 
circumcised.  

We find the following pertinent elucidation in the 
Midrash (V.R. 14, 2): דעי אשא  דכתיב  הוא  הדא  תזריע.  כי   "אשה 

אברהם של  לשמו  מחשבין  נתן,  רבי  אמר  צדק...  אתן  ולפועלי   למרחוק 

 אבינו, אותו שבא מרחוק, הדא הוא דכתיב וישא אברהם את עיניו וירא את

 When a woman conceives.”  It is written“  המקום מרחוק".
(Iyov 36, 3): “I shall lift my mind to far away, and to my 
Maker I shall ascribe justice” . . . Rabbi Nasan said: 
This alludes to the essence of Avraham Avinu, the one 
who came from far away, as it is written (Bereishis 22, 
4): “Avraham raised his eyes, and he saw the place 
from afar.”  Simply understood, Rabbi Nasan is drawing 
a connection between the mitzvah of milah mentioned in 
our parsha and Avraham Avinu—who merited accepting 
the mitzvah of “milah” for himself and his descendants.  

Nevertheless, several points of Rabbi Nasan’s 
elucidation deserve further explanation: (1) How does 
Avraham Avinu’s seeing the place from afar relate to the 
passuk in Iyov, and what is the connection with the mitzvah 
of “milah”?  (2) The Midrash proves that Avraham came 
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TThhee  MMaaiinn  PPaarrttnneerr  
דבר אל בני ישראל לאמר ““  22::1122
אשה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה  
שבעת ימים כימי נדת דותה  
  ””תטמה 

“Speak to B’nei Yisroel saying: When a 
woman has conceived and gives birth to a 
male, she shall be impure for a seven-day 
period, as during the days of her Nidah flow 
she shall be unclean.”  Why is it important 
to state here that she conceived, for she 
certainly needs to conceive, and is then 
pregnant for many months before the child 
is born?  It should have been enough to just 
say that when a woman has a child, she 
becomes Tamei, etc.….  
 It says in Vayikra Rabbah 14:2 
that this Posuk is connected to the Posuk in 
Iyov 36:3 “אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדקה” – 
“I will raise my awareness from afar, I will 
ascribe righteousness to my Maker.”  The 
Gemara in Nidah 31a says that there are 
three partners in the creation of a person: 
Hakodosh Boruch Hu, the father, and the 
mother.  Hakodosh Boruch Hu provides ten 
things, and the father and mother each 
provide five things.  While the father and 
mother have a part in the creation of a child, 
they only have a part in it during 
conception. However, after that, they have 
absolutely no power, and do nothing to 
assist in the making of the child.  Even the 
mother, who carries the child in her womb 
for nine months, when it comes time for the 
child to be born, she has no power to bring 
forth that child into the world, if not for the 
absolutely wondrous miracle that 
Hakodosh Boruch Hu performs of opening 
up her womb to allow the baby to leave the 
womb.  After the baby is born, who teaches 
the baby how to nurse from the mother so 
that it can get the nourishment to remain 
alive, for at that time the baby has no 
intellect or the ability to hear or speak?  It 
is Hakodosh Boruch Hu Who places innate 
knowledge in the baby how to nurse from its 
mother.  Hakodosh Boruch Hu continuously 
performs amazing wonders which allows a 
person to live, and the mother has no part 
in them.  Although the mother carries the 
child for nine months in her womb, she 
cannot really glorify herself by saying that 
she is a main partner in the child, for it is 
clear that her part is minimal, and it is 
Hakodosh Boruch Hu who created the child, 
and she should be thankful for the very 
small part she was allowed to have in it.  It 
is for this reason that one must be bound to 
his Avodas Hashem, and not do anything 
against Hakodosh Boruch Hu, even if his 
father or mother were to Chas V’sholom tell 
him to do so.  “ אשא דעי למרחוק” – The 

partners should look “from afar” – the 
partners should not look at the time of the 
conception, but should look from afar, look 
from the time of the birth of the child and 
throughout and until the end of his life, 
“ – ”לפעלי“ י' – לפעל  ” – to the ten things that 
Hakodosh Boruch Hu provides for the child, 
 which will make all the – ”אתן לו צדקה “
partners realize that it is the partner Who 
gives the ten, Hakodosh Boruch Hu, Who is 
really the one who sustains the child, and is 
the Creator of the child.  The Medrash is 
coming to address the question of the Zohar 
Hakodosh – why does the Posuk say, “  אשה
 ”וילדה זכר “ ,and then go straight to – ”כי תזריע 
but does not say anything about the 
pregnancy which comes before the 
childbirth.  To this the Medrash answers 
that by saying, “ זריעאשה כי ת ” a woman 
should not glorify herself with the 
partnership that she has in the child that 
was conceived, “ אשא דעי למרחוק” – look from 
afar, don’t focus on the pregnancy, but look 
towards the childbirth and on, and then you 
will know the absolute truth – that it is 
Hakodosh Boruch Hu Who is the main 
partner, and the One Who gives life to the 
child. (בן איש חי)  
 It says in Vayikra Rabbah 14:2 
that this Posuk is connected to the Posuk in 
Iyov 36:3 “אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדקה” – 
“I will raise my awareness from afar, I will 
ascribe righteousness to my Maker.”  
Targum Onkelos says on the words, “  אשה כי
 It says in Yeshaya  ”.אתתא ארי תעדי“ – ”תזריע 
 Trust in Hashem“ – ”בטחו בד' עדי עד“ 26:4
forever and ever.”  The word, “עדי” is a 
Loshon of a תכשיט, an ornament, as it says 
in Yirmiyah 4:30 “ עדי זהב” – “an ornament 
of gold.”  The ornament of Klal Yisroel is 
Bitachon, however Hakodosh Boruch Hu 
deals with them, be it with Chesed or be it 
with Din, Klal Yisroel never lose their 
Emunah and Bitachon in Hakodosh Boruch 
Hu.  This is what Targum Onkelos is telling 
us here – “אשה “ – ”אשה כי תזריע” is a 
reference to Klal Yisroel, as the Zohar 
Hakodosh in Parshas Tazria 42:2 tells us 
that Klal Yisroel are called “ארי  “ – ”אשה
 their ornament is Emunah and – ”תעדי
Bitachon in Hakodosh Boruch Hu.  It says 
in Shemos Rabbah 23:11 that all of the 
Shiros in this world are with a Loshon 
Nekeivah, as the Posuk in Shemos 15:1 and 
many other places says, “השירה הזאת.”  This 
is to tell us that just as the Nekeivah 
becomes pregnant, bears a child, and then 
becomes pregnant again and bears another 
child, etc… so too the Tzoros which come 
upon Klal Yisroel, keep on coming.  Le’asid 
Lavo, there will no longer be any more 

Tzoros, and thus at that time we will say 
Shira with a Loshon Zochor, as it says in 
Tehillim 98:1 “ שירו לד' שיר חדש” – it will be a 
complete Shira for there will be no more 
Tzoros after it.  The key to the Geulah for 
us to be Zoche to sing Shira in a Loshon 
Zochor is Emunah and Bitachon.  As the 
Medrash Tanchuma and Medrash Rabbah 
say that in the Zechus of Emunah, we will 
be Zoche to the final Geulah.  “אשה” – when 
Klal Yisroel, “כי תזריע” – will be adorned 
with their ornament – Emunah and 
Bitachon, “וילדה זכר” – they will be Zoche to 
sing a Shira in a Loshon Zochor, the 
ultimate Geulah.  This is what the Medrash 
is telling us here of connecting the Posuk of 
 a Loshon of Shira, to – ”אשא דעי למרחוק “
 that we are seeking to sing – ”אשה כי תזריע “
Shira in the future – a Shira of Loshon 
Zochor, which will be an eternal one. (  ישא
 (ברכה
 The Parshah begins with saying, 
 when it could have ”אשה כי תזריע וילדה זכר “
simply said, “ אשה כי תלד זכר” – “When a 
woman has a boy.”  The Torah is teaching 
us here that one should always focus on 
where he came from, a putrid drop.  One 
should never become arrogant, for we all 
came from the same place.  Additionally, 
one must know that a person by nature will 
not act for the sake of Hashem. The Torah 
uses this Loshon to inform us that the 
person did not have complete intentions to 
have this child for the sake of Hashem, but 
rather he was also seeking some physical 
enjoyment from it.  It is a reminder that this 
world is a constant battle, and we must 
constantly seek to elevate our actions so 
that they are truly L’shem Shomayim. (  רבינו
 (יונה 
 The Torah is stressing to us a very 
important point here, that one must never 
become arrogant that they brought a child 
into this world.  While the Gemara does tell 
us that there are three partners in the 
creation of every child, we must know that 
Hakodosh Boruch Hu is really the main 
partner, while the father and mother are 
given a Zechus to have a tiny portion in that 
creation.  It is truly amazing the way 
Hakodosh Boruch Hu allows us the 
opportunity to be a part of the creation, but 
we must know it is just that.  At the same 
time, the Torah is also telling us to focus on 
the future.  The purpose of bringing the 
child into this world is to bring about more 
Kovod Shomayim, and that we be Zoche to 
sing a Shira of Loshon Zochor.  May we be 
Zoche to ישיר את שיר חדש – to sing a Shira of 
Loshon Zochor, with the coming of 
Moshiach, במהרה בימינו אמן! 

Parashas Tazria-Metzora פ"שת ערוצמעירזתתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

עורפהיהיושארוםימורפויהיוידגב
His clothes shall be rent, his head shall be wild. (13:45)

It is vital that people recognise that the metzora, spiritual 
leper, is impure, and, as a result, people will veer away from him. 
The Sefer HaChinuch explains the source/root of this mitzvah. (Not a 
reason, because reasons are not given for mitzvos. Mitzvos are 
mandated, and only Hashem knows the true reason.) The metzora
should take his distancing from his people as an example for his 
neshamah, soul. A person is distanced from all good as a result of his 
sin, in order that he be inspired to repent from his evil way. As a 
result of his slanderous speech he caused man to be separated from 
his wife, friend from friend. Therefore, he, too, must be separated. 
Let him feel the pain that he has caused others.

As a general principle, Hashem punishes (and rewards) 
middah k’neged middah, measure for measure. Every bad event that 
happens to man does not “just happen.” It happens because, as a 
result of his sin, Hashem removes His guardianship from him until he 
receives the fitting punishment that is consistent with his sin. In 
other words, by our actions we are the direct cause of our 
punishment, which will be measure for measure. If we would only 
acknowledge and delve into what happens to us, we would likely 
deduce what it is that we have done to incur such punishment. This 
is where middah k’neged middah is quite helpful. Furthermore, 
when a person acts positively in a specific manner, he will be 
reimbursed by Hashem in a like manner. Thus, if one is in need of a 
yeshuah, salvation, the positive way he acts towards others will be 
viewed by Hashem as a catalyst for reward in the area 
commensurate with his positive actions. The following story is but 
one example of the immediate effect of middah k’neged middah. 
(While this is certainly not the first story of its nature, it is 
astonishing how the middah k’neged middah occurred almost 
immediately.)

Moshe was a wonderful boy who was otherwise perfectly 
healthy and well developed, both physically and emotionally. I say 
“otherwise” because, at a young age, Moshe suddenly began to 
stutter terribly. His parents visited doctors, therapists, psychologists 
– all to no avail. No one was able to relieve Moshe of his stuttering. 
Nothing worked until, one time, when Moshe’s mother attended a 
wedding. During the meal, when she was sitting at a table with a 
group of women, one of the women, unprovoked and clearly 
unjustified, embarrassed her publicly. The entire table just sat 
shocked, waiting for a reaction. There was none. She just let it slide 
by as if nothing had occurred, totally ignoring the woman’s vitriolic, 
baseless slander. The strength of character which Moshe’s mother 
evinced was incredible. She must have wanted to dig a hole under 
her chair and slide down into it. She did not, acting as if nothing had 
been said.

A couple of hours later, Moshe’s mother returned home to 
be met by her son, Moshe, who was preparing for bed. He asked her 
about the wedding, and she almost fainted. He did not stutter! He 
spoke clearly, enunciating every word properly – no gaps, no 
stuttering. She did not believe her own ears. The unbelievable 
transformation of her son’s speech came immediately upon the 
heels of her restraining her response to the woman who had 

slandered her. She suffered in silence. Hashem rewarded her with 
sound – the beautiful sound of her son’s voice.

We have no doubt that one who refrains from responding 
believes that Hashem has a reason for presenting this situation. The 
person who committed the slander is a vehicle of Hashem. A 
reactive response achieves nothing but a quick descent to that 
person’s nadir. The person who slandered Moshes’ mother clearly 
had a severe problem. Hashem used that person to send home a 
message, and, as a result, she became a better person. In such a 
situation, one should show that he believes in Hashem and that he 
acknowledges that He is testing his compliance to His message. 
Moshe’s mother listened, and now she is able to listen to the 
unimpeded sound of her son’s speech.

ובשומהנחמלץוחמבשידדב
He shall dwell in isolation; his dwelling shall be outside the camp. 

(13:46)

Someone comes over and says, “Have you heard the latest 
about Moshe?” (Fictitious name) The perfect response, as noted by 
the Baalei Mussar, Ethicists, is: “Let me ask you a simple question. 
Did you make it your business to run the information (concerning
Moshe) through your three sieves?” “What three sieves?” you ask. 
“Well, the first sieve is the one of emes, truth. Are you absolutely 
certain that what you are about to say is true?” At this point, the 
individual who was about to share a nice bit of information hesitates 
and says, “I heard it from someone whom I know is ‘probably’ 
reliable.”

“Fine; now let us focus on the second level. Is it chiyuvi, 
positive? If you are about to share with me something positive 
concerning Moshe, then, by all means, share! Of course, I want to 
hear positive takes about Moshe. Now, let me tell you what the third 
sieve is: importance/significance. Is it vital that you relate to me 
something concerning Moshe, something which you are not certain 
passes the veracity test? Now, you agree that what you are about to 
tell me might not be true, is probably not positive, and is not that 
crucial. Why would you say it? And why would I want to listen? 
Perhaps the best thing to do is forget about it and do not speak.”

The commentators observe that the metzora is the only 
individual who is declared tamei, ritually contaminated, who is sent 
out of all three machanos, camps: first Machane Shechinah, holy 
camp; Machane Leviah, where the Leviim lived; and, last, Machane 
Yisrael, where the rest of the Jewish community made their home. 
Badad yeisheiv; alone he must live. No friends, no family, alone, until 
he personally feels the loneliness that he brought upon others. 

There are three levels of tumah: tumas meis, defilement 
contracted by contact with a corpse; tumas zav, defilement as the 
result of bodily emission; and last, tumas metzora. The defilement of 
one who comes in contact with a corpse is halachically the most 
stringent, since it defiles others who come in contact with the one 
who is tamei. Because it is even more stringent than tumas zav, he is 
distanced from machne Leviah. On the other hand, the metzora, 
whose defilement is on the lowest level of the three, is removed 
from the entire community – all three camps!

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS TAZRIAH METZORH 
HOW TO UPGRADE ONE'S FREEDOM TO A HIGHER LEVEL 

 
A woman who gives birth must bring a korban chatas. This korban is normally for a sin which was transgressed accidently. What 
possible sin could the woman have transgressed during childbirth? The Sefer Hachinuch writes that the sin is during childbirth she 
undergoes so much pain during that she makes an oath not to become pregnant again. Rav Shimshon Rafael Hirsch gives another 
interpretation which has relevance to the entire concept of bechirah and to our present day enormous life and death challenge. Man 
alone was gifted with free choice. Bechira is a manifestation of Man's exclusive possession of the Tzelem Elokim. When one chooses 
to compromise this super ability by placing himself in a situation of losing his bechirah, he is conducting himself in a manner which 
contradicts the reality of his being. It is not enough that one must involuntarily descend to this level while sleeping which is why 
sleeping is considered 1/60 of death. However, to go ahead on your own initiative and cause one's faculties to shut down by recklessly 
over drinking liquor or by partaking from drugs both of which diminish one's acuteness and cognizance in making correct moral choices, 
the meaning of his existence is put on hold. One doesn't have to dig deep to uncover a new name or label for these irresponsible 
aveiros in order to keep people distant away from such behavior. It simply goes contradictory to the fiber of one's Tzelem Elokim.    
 
One involuntary situation, which is out of one's moral choices and control, is the natural birth process of which the parsha speaks 
about. Science and biology have not yet figured out what exactly triggers the moment that the embryo begins its descending the birth 
canal. Of course they will never figure that out because Chazal tell us that this is one of the three things that can only be triggered by 
Hashem. Then what follows the trigger is an entire process which is also beyond the control of the mother. The bottom line is that the 
birth of a child is a compromise in the spiritual makeup of a servant of Hashem who is now forced to react to nature which is beyond 
her control. Therefore the Torah requires that after she becomes tahor she must renew her moral dedication by bringing a korban 
thereby coming closer to Hashem. The word אטח  doesn't really translate as sin but rather off the mark.  The mother giving birth 
experienced subjugation by nature outside of her control and consent. The purpose of the korban is to recover the losses that she 
missed the mark by involuntarily losing her bechirah. 
 
In this same parsha we have another example of one losing his bechirah and control but in a more subtle and inconspicuous way. The 
second loss of this bechirah stems from a wrong moral choice of a person speaking Lashan Harah and whose punishment is becoming 
a metzorah. We can understand this profundity of describing the metzorah's spiritual descent of eroded speech as the loss of freedom, 
by the explanation of Rav hunter ztl in his sefer Pachad Yitzchak (Shavuos mamar 43). Even though man is gifted with free choice, 
within man himself there is one part of him which possesses greater freedom that the rest of his body. 

 ןושל לעבמ לבא ךליצמ ינא תורצ לכמ אוה ךורב שודקה רמא ער ךב עגי אל עבשבו ךליצי תורצ ששב קוספה לע ורמאש םימכח ירבדמ אוה דמלנ
 הבורק רתוי איה יח לעבה ןמ םדאל ול תברואה הנכסה ןמ הלצהה יכ וניצמש םשכ יכ אוה וללה םירבדל ידיחיה רואיבה ךמצע תא ןמטה התא ערה
 איה הקוקז לוכיבכו ומצע תושרב דמועכ בשחנ אוה ךכ םושמו הריחב לעב אוה םדאה רשאב םדאה ןמ ול תברואה הנכסה לש הדימ הלצהה רשאמ
 ראש יבגל ןושלה חכו ןיכרעב םה םינודינ ומצע םדאה לש ויתוחכ םג ןכ ומכ .וז תושר לש הינינע ךותל ברעתהל דחוימ קומינל הנוילעה החגשהה

ךמצע תא ןממה התא ןושל לעבמ ורמאש ונייהו הריחב לעב וניאש ימ תמועל הריחב לעבה לש וכרעב אוה ךרענ ,םדא לש ויתוחכ  
  
Chazal say that Hashem will save one from six tzaros however from people who speak Lashon Harah His advice given to protect oneself 
is to run and hide from view. The only interpretation to this is that to save an individual from the danger of an animal is easier than to 
save one from the danger brought about by humans. An animal has no bechira but a human has fewer limitations because he possesses 
bechira and has more freedom to do as he pleases. This allows a lesser degree of divine  intervention to deter the gossiper. So too, 
the power of speech compared to any other power within man, is likened to the freedom of man versus the non bechirah of the 
animal. Speech is an expression of the greatest power of freedom and therefore the advice for a person is to hide from people who  
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ur hearts go out to the unprecedented amount of our brothers 
and sisters that were in Aveilus this week, ה' ירחם. Their personal 
losses are ours too. R’ Moshe Kordovero (Tomer Devorah) 

explains the Middah of לשארית נחלתו as meaning “relatives” like שאר בשר, 
that Hashem treats us like, כביכל, we are His “flesh and blood”, עם קרובו. 
So too, says the רמ"ק we have to feel that way about any Yid, because we 
are all part of each other - "יש בכל אחד חלק אחד מחבריו". This is the reason 
behind זה לזה  ואהבת לרעך it’s our responsibility – behind ,כל ישראל ערבים 
 "כאילו הוא ממש שרוי .to love each other and to feel for each other - כמוך
באותו צער"

Powerful words from the ר"מ"ק. Despite the level the רמ"ק expects of us, 
we must not feel exempt from at least trying to achieve a fraction of 
that lofty Madreiga. Rav Yehuda Hachasid (Sefer Chasidim 434) tells of 
someone who, whenever he went to be מנחם אבל, he would walk home 
without shoes in order to unite with the אבל. When that man himself 
died, it was ט' באב, so all those who participated in his Levaya were all 
barefoot to show, says Rav Yehuda Hachasid, that Hashem approved 
of his חומרא even though it was not mandated by the Halacha. May 
Hashem grant all of them, and us, the strength and the fortitude to 
somehow fill the void of מקדשי שם שמים with all our days. 

It seems, Baruch Hashem, that the מגפה is headed in the direction that 
our Tefillos asked for. This all means that it is now the time to increase 
our Tefillos even more; to Daven that the over zealous do not relax the 
restrictions that have kept us safe and forget that the danger still exists. 
You can believe me, I want my Shul to open again more than you can 
imagine. Every time I walk by my darkened shul, מבלי באי מועד כל שעריה 
 I cry. And I know that I am not alone. We must Daven hard and ,שוממין
strong for all the חולי ישראל who have not yet escaped the ailment, ורפואה 
.קרובה לבא

This Shabbos marks the start of אייר  has an אייר The month of .חדש 
interesting quality. The Gemarah in שבת (147b) quotes ,שמואל who 
recommended that the “health drinks” they used were best between 
Pesach and Shavuos. They achieved their goal best, says Chasam Sofer 
(ibid) because the month of אייר -which is the ראשי תיבות of  אני ה' רופאיך– a 
time for Refuah. The Bnei Yissoschor (מאמרי חדש אייר א:ג) explains that 
the month is imbued with Refuah, because it was then that the Man 
started falling with its therapeutic qualities of digestion (the source of 
 stipulates) and thus became the eternal דעות ד:טו as Rambam "רוב החלאים"
 אחינו כל בית will enable סגולה that the מתפלל Let us all be .חדש אייר for סגולה
 .they need רפואות וישועות all ישראל

Now is also the time to formulate, and put into action, all of the Kabalos 
we’ve made for ourselves to improve, as anyone with our Emunah 
should react. One would think that turning the whole world on its head 
would be a stimulus for some soul searching. I have a good friend who 
has been a Tzadik for all of the sixty some years that I’ve known him. He 
asked an Adam Gadol, what should he do, what should be his Kabala? 
This Adam Gadol, who has known him even longer than I do, told him 

just keep on doing all the things that you’re doing- just a little bit better, 
just a little bit stronger. That is good advice for a Tzadik, but I think I 
might need a little more. 

There is a Vort we used to say- I don’t know the source. The connection 
between Shemini and Tazria-Mitzora is that Shemini (lists all the 
Kosher animals etc.) teaches us what we should put into our mouths, 
while תזו"מ (all the kind of צרעת that came from מוציא שם רע) teaches us 
what should come out of our mouths. This lead me to a phenomenal 
piece in Reb Tzadok Hakohen (ג אות  תורה  של   The Zohar calls .(עמלה 
Matzah-מכילתא דאסוותא- the food of healing- without explanation as to 
why it is so. Reb Tzadok explains, to the best of my understanding, it 
is a Refuah for the חטא אדם הראשון. The Gemarah Sanhedrin (70B) says 
that the Etz H’daas was wheat, meaning the first אכילה של איסור – the first 
time man ate what was forbidden, was to eat wheat and that brought 
the agony of death to the world. The mitzvah of eating Matzah, made 
of wheat, when done as part of Hashem’s command heals the agony of 
man’s original sin. Therefore, Rav Tzadok explains the Kabalah brought 
in the Tur Shulchan Aruch (O.C. 490) from the Geonim, that Techias 
Hameisim will be on Pesach; and that’s why we read the Haftorah of 
Yechezkel about העצמות היבשות, the dried out bones he brought back to 
life, because whenever we eat Matzah, a little bit of the original sin נתקן" 
לגמרי" שנתקן  עד   is erased until the great day when it will be gone מעט 
forever במהרה בימינו. That חטא began with תאוות האכילה, as stated in the 
Pesukim, and led to all other desires. 

These ideas have preoccupied my mind over the past few weeks. 
It's obvious that the reason we sometimes eat things WITHOUT 
MAKING A BRACHA is because of תאות האכילה. It smells good, it looks 
great, and before we know it, it also tastes good. The idea of making a 
Bracha before eating- besides the issue of ownership discussed in the 
Gemarah, if or not it’s considered אדם לבני  נתן   before making a והארץ 
Beracha- Mefarshim note that the Bracha makes the eating a mitzvah 
too. Man needs to exist and have the strength to serve Hashem- the 
Bracha makes that aspect of Gashmius a part of my Ruchnius as well. 
This is something to remember the next time we are at a Kiddush or a 
smorgasbord. That’s my idea, among others that MUST, MUST include 
a new respect for our shuls, our Yeshiva’s, our freedom. Whatever you 
decide for yourself, the time to get it in order and in operation is fast 
approaching בס"ד . Let’s do it. 

Let us not forget our Kabalos and keep on davening ממעמקים for all the 
 that חסדים and for our ability to rededicate our lives, so that all the ,חולים
we were used to doing are again part of our daily lives. Let the חדש אייר 
,  in fact, be the days אני ה' רפואיך for all of Klal Yisroel.  המצפים לישועה.

May we all be Zocheh.

O
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‘He will do the will of those who fear Him’ – ''רצון יראיו יעשה  
A close friend called to tell me the ‘Tiv Hashgacha’ that happened to 
him. “This is his story: Since it is forbidden to daven in shul, despite 
my going around for work and seeing minyanim on balconies, I 
decided that I would arrange a minyan on my balcony with the other 
neighbors each by his own window. This was not easy since every 
neighbor had a window or a balcony on a different side or corner, 
but after a few hours I arranged it and we had a nice size minyan on 
the balconies.  
The next day I received a call that I had to quarantine because I had 
been exposed to the coronavirus. Were it not for my arranging it the 
day before, I would have had to daven by myself.”  
I heard his hashgacha story and my heart tightened within me. Why 
can’t I daven with minyan?! I made up my mind to try to arrange it 
with the neighbors on the sidewalk, but then I remembered that this 
was against the advice of the experts.  
I begged from the depth of my heart to Hashem that I should be 
able to daven with a minyan, but since my income is from deliveries, 
it was not possible to arrange it at my home since I am always 
delivering. 
Still, I always devote myself to davening with a minyan. 
That day I was out on a delivery, but the customer did not answer 
the phone for seven minutes. Although I was in a hurry, I did not 
leave the area since I knew that I would have to come back. I was 
upset that he did not pay attention to my many calls. When I got to 
my car, I heard from the balconies and rooftops that they were 
arranging to daven Mincha. I was pleased because it was already 
close to shkiya [sunset] and I would not have time to daven 
afterwards and now I could daven with a minyan. 
I heartfully thanked Hashem, and my Tefillah was the most joyous 
that I could remember. 
It has already been three weeks with the national situation and 
every day unbelievable miracles happen with Mincha and Maariv. 
Every day is a story unto itself in an unnatural way. Just yesterday, I 
was broken up inside because I had been running with deliveries 
and I found myself ten minutes before shkiya. Disappointed, I 
looked for a corner in the street to daven since I did not have a 
minyan, when at the corner, a group men standing spread out 
stopped me and begged me to be the tenth. They did not know how 
I was affected as He will do the will of those who fear Him, and He 
did not let me miss not even one Tefillah without a minyan even 
though I was going against the rulings of the Rabbis. 
 With thanks and praise to Hashem Yisbarach. 

 כ.ה.
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Crimson wool and hyssop – שני תולעת ואזוב 
There was once a tailor who was very successful, and all the 
officers of the kingdom would order suits from him. The tailor 
would always walk around puffed up with arrogance since he 
was the distinguished tailor who sewed garments for the 
nobility. One day, the king heard about the reputation of the 
tailor and he immediately sent for him. The tailor came to the 
palace with mixed feelings, awe and trembling and also brazen 
arrogance. The king gave the tailor some cloth and he said, “I 
heard you are an expert tailor. This material is very expensive, 
and I am giving it to you to sew me a unique cloak.” The tailor 
replied, “Do not worry, my lord, the king. I will sew you the 
nicest cloak you have ever seen.” From that day on, the tailor 
was even more inflated because now he was the tailor to the 
king. And so, after much work, the tailor went to the palace 
holding the beautiful cloak in his hand. All the people in the 
courtyard gazed at the beautiful cloak in amazement. The king 
entered the hall, took a quick look at the cloak, and became 
filled with anger. He yelled at the tailor, “You took very 
expensive material and you simply ruined it! Take the cloak and 
bring me a beautiful one as you promised, and if not, your lot 
will be bad and bitter.” 
With shaking knees the tailor went to Rebbe Bunim of Psischa 
and he told everything that happened to him. The Tzaddik told 
him, “Take the garment and undo all the stitching. Then resew it 
exactly the same way and go to the king.” The tailor did as the 
Rebbe instructed and amazingly, the king could not stop raving 
about the beauty of the cloak. The tailor went back to the Rebbe 
and asked, “What was different?” The Rebbe replied, “The first 
time you sewed the garment out of arrogance and therefore, the 
king did not like it. But the second time it was with a broken 
heart and no arrogance, and so the king liked it.” 
Chazal teach us that negaim [signs of leprosy] come about 
because of the sin of lashan hara [evil speech]. Rashi adds (14:4) 
‘Because afflictions come because of haughtiness. What is his 
remedy that he should be cured? He should lower himself from 
his arrogance like a worm and like hyssop.’ What causes a 
person to speak lashan hara? Arrogance. This also distances the 
person from the Creator and even his prayers are not accepted 
before Him. But when a person lowers himself, and he does not 
speak lashan hara, and he always sees himself lower than 
everybody, then his service is acceptable before the Creator. 

- Tiv HaTorah - Metzora   
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That is, the affliction is a message from Heaven to improve his actions 
and to correct his ways, therefore, he does not need a physical cure 
which will not help him. Rather, he must search deeply for the root of 
the cause of the evil, and totally uproot it which will cause the 
affliction and disease to leave him. 
Since nothing bad comes from Heaven above, rather, everything is 
weighed and measured midah keneged midah, the person knows why 
he is being punished – from the affliction itself he faithfully knows 
what he must rectify the affliction of his soul – nowadays just like 
then. When the Bais HaMikdash was standing and the Kohanim were 
doing their service, there were various afflictions on the body of the 
person caused by various things. Even the affliction on the houses 
and his garments hinted at the way to do Teshuva and he had to 
repent and correct his ways. Even now in our times we see and 
understand that chas v’shalom every occurrence and disease is 
through the essence of the hashgacha from Above. One should not 
attribute it to happenstance and make an appointment with a doctor 
and listen to them and look for a physical cure, rather, just the 
opposite, his soul needs correcting and the ailment to his body has 
sprung from this. Therefore, he should turn his heart to Hashem, to 
check his actions, and correct them and then he will fulfill what is 
written (Yeshaya 6:10) ''ולבבו יבין ושב ורפא לו  – ‘his heart will 
understand so that it will repent and be healed’. 

To inquire of Hashem – לדרש את השם 
We can learn from this apply it to our own lives. When a person is 
distressed, he does not have to be examined by doctors, rather, he 
should turn to Hashem and the ways of Teshuva to clarify the reason 
that this is happening for this are no challenges without sin. He must 
daven to Hashem from the depths of his heart as is famously known 
about the Chofetz Chaim who had an attic in his house and when 
something happened that was not straight or good, he would seclude 
himself with his Maker in the attic to pray and pour out his heart to 
be saved from his situation. This is an example of the heritage of our 
holy Rabbis whenever faced with pain and distress, to turn to Hashem 
Yisbarach and not chas v’chalilah to immediately run to flesh and 
blood people who speak as the times demand. This is the way of the 
nations of the world who attribute everything to happenstance and 
luck. This is not so with the children of Avraham, Yitzchak, and Yaakov 
who placed their trust in their Creator, whose eyes were dependent 
on Him for compassion and salvation. This was the nature of our 
ancestral fathers and mothers as it says about Rivka Imeinu when she 
was challenged and in pain (Bereishis 25:22) 'ויתרצצו הבנים בקרבה' – 
‘and the children crushed within her’ she picked herself up  ותלך'
 and she went to inquire of Hashem’. Rashi explains‘ – לשרד את השם'
that she went to inquire at the house of study of Shem and Ever to 
inquire of Hashem – that he should tell her how this will end. 
The same thing happened in the Megillah by Queen Esther with the 
decree of Haman and Achashveirosh who wanted (3:13)  להשמיד'

היהודים'כל  תלהרוג ולאבד א  – ‘to destroy, to slay, and to exterminate 
all the Jews’. When Mordechai HaTzaddik came to ask her to help 
save her people, she told Mordechai (4:16) 'לך כנוס את כל היהודים' – 
‘Go, assemble all the Jews’, meaning, first correct that which is 
crooked and return to Hashem with fasting, prayer, and beseeching, 
and only then can a flesh and blood person exert effort. 
Hashem should have mercy on us, and we pray that the 'נגע' 
[affliction] will turn to 'ענג' [delight] and we should merit great 
salvations both spiritually and physically. 
 
 
 

 זאת תורת הנגע
This is the law of the affliction 

 
After the dedication of the Mishkan and everything involved with 
it, we dive into the middle parshiyos of Toras Kohanim, the 
difficult and morbid topics of the laws of negaim and ohalos 
[tzara’as – leprosy and tumah]. The four appearances of 
afflictions and the laws of tumah and tahara that were in effect 
when the Bais HaMikdash was standing. At that time there was a 
spirit of tahara from on high which made a constant connection 
between man and his Maker to the extent that the slightest whiff 
of sin blocked the G-dly closeness which rests in our midst. 
Therefore, they added tahara on tahara and holiness like the 
holy laws of the holy Torah in these parshiyos. 

Afflictions of man –  נגעי בני אדם 
We must focus on the topics of afflictions in the Torah that are 
relevant to us, even though we are still in the time of the churban 
[destruction] and we are in exile and because of our sins, we are 
not in our homeland or heritage. The Bais HaMikdash was 
destroyed and left desolate. We have neither Kohen or Navi, nor 
the inspection of the afflictions or the purification of the 
metzora. But the Torah is eternal and through its mitzvos it 
teaches us the ways of life, and it gives us mussar so that we go 
on the good path and become close to Yisbarach Shemo although 
we cannot do a portion of the mitzvos in practice. 
As we know, a person is afflicted because of the sin of ‘lashan 
hara’, that just as his words distance one person from another 
and the result of his speech is that one person turns on another, 
so too his punishment is midah keneged midah – measure for 
measure – to distance him from the community as it states 
 ,He shall stay in isolation‘ – 'בדד ישב מחוץ למחנה מושבו' (13:46)
his dwelling shall be outside the camp’. Aside from the afflictions 
that affect the body of the person, there are afflictions of the 
houses and clothing, through which Hashem hints to the person 
how to improve his ways. 
When we are not sufficiently careful in matters of the soul, then 
through hashgacha pratis the body suffers afflictions, particularly 
in places which will cause the person to understand the reason 
for his suffering, why is this happening to him, and then he will 
be able to correct the flaw in his soul. The same applies to the 
clothes that he wears, that if they are not appropriate, it will 
cause afflictions to sprout on his clothes which he will be forced 
to cut it out and burn it until it is totally ruined. The same applies 
to the houses where the resting of the Shechina is lacking since 
he is not careful in his house the way he should be so the 
Shechina can rest in a holy dwelling. Then afflictions appear on 
the walls of the house which cause the Kohen to make the whole 
house tamei. Through his complete Teshuva can he fix the house 
and garments. 

He shall be brought to the Kohen – והובא אל הכהן 
From here we learn the way of life with everything that happens 
to the person whether generally or personally. It is incumbent on 
him to see and take to heart the hand of Hashem that is found in 
the matter, and not accept it as a routine, natural occurrence 
that happens to people. Thus we see that when the affliction of 
tzara’as happens to a person, the Torah does not tell him to go 
to a doctor for a diagnosis and find the cure, rather the Torah 
states (13:2)  בהרת לנגע 'אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או
 If a person‘ – צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו בכבנים'
will have on the skin of his flesh a s’eis, or a sapachas, or a 
baheres, and it will become a tzara’as affliction on the skin of his 
flesh, he shall be brought to Aharon the Kohen, or to one of his 
sons, the Kohanim’.  
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“On the eighth day, the flesh of his foreskin shall be circumcised”

The Wonderful Combination of Avraham Avinu’s Intents 
and the Performance of the Mitzvah of Milah by All of Yisrael

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Sazria - Metzora 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

from far away from the Torah’s statement that “he saw 
the place from afar.”  At first glance, there does not seem 
to be any connection between this passuk related to the 
“akeidah” and the mitzvah of “milah.”  (3) How does this 
help us interpret the passuk in Iyov: ““I shall lift my mind 
to far away, and to my Maker I shall ascribe justice”?  

The First Letters of the Phrase 
מיל"ה Spell מ'י י'עלה ל'נו ה'שמימה 

We will begin to shed some light on the meaning of 
the Midrash with an elucidation in the Tikunei Zohar 
(Introduction 2b) related to a passuk in parshas Nitzavim 
(Devarim 30, 11): כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת" 

השמימה לנו  יעלה  מי  לאמר  היא  בשמים  לא  היא,  רחוקה  ולא  ממך   היא 

לנו".  ,For this mitzvah that I command you today  ויקחה 
it is not hidden from you and it is not distant.  It is not 
in the heavens, for you to say, “Who can ascend to the 
heavens for us and take it for us.”  The mitzvah of “milah” 
is alluded to in this passuk by the first letters of the phrase: 
ה'שמימ'ה" ל'נ'ו  י'על'ה   additionally, the last letters of this ;"מ'י 
phrase spell the name Havaya.  We will endeavor to explain 
how this passuk relates to the mitzvah of “milah.”  

It also behooves us to explain an issue that bothers the 
commentaries.  Why did our blessed sages see fit to institute 
two distinct Berachos in association with the mitzvah of 
“milah”: (1) "המילה על  וצונו  במצותיו  קדשנו   Who has—"אשר 
sanctified us with His mitzvos and has commanded us 
regarding “milah” and (2) להכניסו וצונו  במצותיו  קדשנו   "אשר 

אבינו" אברהם  של   Who has sanctified us with His—בבריתו 

HKB”H opens this week’s parsha, parshas Sazria, with 
the mitzvah of “milah” (Vayikra 12, 1): ,וידבר ה' אל משה לאמר" 

ימים שבעת  וטמאה  זכר  וילדה  תזריע  כי  אשה  לאמר  ישראל  בני  אל   דבר 

ערלתו". בשר  ימול  השמיני  וביום  תטמא,  דוותה  נדת   Hashem   כימי 
spoke to Moshe, saying:  Speak to Bnei Yisrael, saying:  
When a woman conceives and gives birth to a male, she 
shall be impure for a seven-day period, as during the 
days of her menstrual infirmity shall she be impure.  
On the eighth day, the flesh of his foreskin shall be 
circumcised.  

We find the following pertinent elucidation in the 
Midrash (V.R. 14, 2): דעי אשא  דכתיב  הוא  הדא  תזריע.  כי   "אשה 

אברהם של  לשמו  מחשבין  נתן,  רבי  אמר  צדק...  אתן  ולפועלי   למרחוק 

 אבינו, אותו שבא מרחוק, הדא הוא דכתיב וישא אברהם את עיניו וירא את

 When a woman conceives.”  It is written“  המקום מרחוק".
(Iyov 36, 3): “I shall lift my mind to far away, and to my 
Maker I shall ascribe justice” . . . Rabbi Nasan said: 
This alludes to the essence of Avraham Avinu, the one 
who came from far away, as it is written (Bereishis 22, 
4): “Avraham raised his eyes, and he saw the place 
from afar.”  Simply understood, Rabbi Nasan is drawing 
a connection between the mitzvah of milah mentioned in 
our parsha and Avraham Avinu—who merited accepting 
the mitzvah of “milah” for himself and his descendants.  

Nevertheless, several points of Rabbi Nasan’s 
elucidation deserve further explanation: (1) How does 
Avraham Avinu’s seeing the place from afar relate to the 
passuk in Iyov, and what is the connection with the mitzvah 
of “milah”?  (2) The Midrash proves that Avraham came 
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mitzvos and has commanded us to bring him into the 
covenant of Avraham Avinu?  We do not find any other 
mitzvah in the Torah that is associated with two Berachos.  

I would like to propose a fascinating explanation based 
on the curious fact that HKB”H imparted the mitzvah of 
“milah” to an eight-day-old infant, who lacks knowledge 
and awareness.  This is surprising in light of the well-
known principle taught by the author of the Tanya in Likutei 
Amarim (40) that every mitzvah requires two essential 
components—“yirah” and “ahavah”—fear (reverence) 
and love.  In other words, they function as two wings 
transporting our Torah and mitzvos heavenwards.  

The source for this notion is found in the Tikunei Zohar 
(Tikun 10, 25b): "לעילא פרחת  לא  ורחימו  דחילו  בלא  —"אורייתא 
Torah without fear and love cannot fly upwards.  
Additionally (ibid.): תורה ומצוה בלא דחילו ורחימו לא יכילת לסלקא" 

 Torah and mitzvah without fear and love—ולמיקם קדם יה"
cannot go and present themselves to G-d.  

In light of this requirement, how can the “milah” of 
an eight-day-old infant ascend to Hashem?  After all, he 
certainly lacks the necessary fear and love to fulfill this 
mitzvah, since he lacks knowledge and awareness.  In 
truth, we have presented an answer to this question in 
the past from the holy Sar Shalom of Belz, zy”a.  When a 
man is privileged to enter his own son into the covenant 
of Avraham Avinu, he supplies retroactively the intent that 
was lacking when he himself was eight days old.  

The Amazing Revelation of Rabbi Zusha

To reconcile these issues, we will introduce a 
fundamental principle from the immaculate teachings of 
Rabbi Zusha of Anipoli, zy”a.  He addresses a difficulty in 
the Gemara (Chullin 7b).  Rabbi Pinchas ben Yair explains to 
Rabeinu hakadosh his rationale for not wanting to benefit 
from other human beings: ישראל קדושים הן, יש רוצה ואין לו ויש" 

רוצה" ואינו  לו   the people of Yisrael are holy; there—שיש 
is the person who wants to share but lacks sufficient 
resources; then there is the person who has sufficient 
resources but does not sincerely want to share.  Tosafos 
ask an obvious question.  If the latter individual possesses 
the resources to share with others but does not wish to 

do so, why is he considered holy?  They answer that in 
reality he does not sincerely wish to share with others; 
nevertheless, he invites others to share his food due to his 
sense of shame.  Even so, it is still difficult to comprehend 
why he is referred to as holy— “kadosh.”  

Rabbi Zusha, zy”a, explains.  It is known that the 
performance of every mitzvah generates a holy malach; it 
acts as an advocate on behalf of the person who performed 
the mitzvah.  The Mishnah expresses this fact as follows 
(Avos 4, 11): "העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד"—a person 
who performs one mitzvah acquires for himself one 
advocate.  So, although a malach is a spiritual creature, it 
is nonetheless composed of a body and a neshamah.  The 
body of the malach is generated by the actual performance 
of the mitzvah; while the proper intent to perform the 
mitzvah generates the neshamah of the malach.  

Accordingly, it turns out that a person who has sufficient 
funds but is reluctant to give tzedakah, yet he gives anyways 
out of shame, generates only the body of a malach; for he 
performed the actual mitzvah alBeis unwillingly.  Seeing as 
he did not perform the mitzvah l’shma, the malach is not 
whole; it still lacks a neshamah.  In contrast, the person 
who wishes to give tzedakah but lacks sufficient funds to 
perform the mitzvah, generates the neshamah of a malach; 
for, he sincerely desires and intends to fulfill the mitzvah.  
Seeing as he is unable to actually perform the mitzvah, the 
body of the malach is lacking.  So, how does HKB”H remedy 
the situation?  In His infinite mercy and kindness, He 
combines the first person’s deed with the second person’s 
intent.  Together they form a complete, holy malach, 
containing both a body and a neshamah.  

This then is the message conveyed by Rabbi Pinchas 
ben Yair: “Yisrael are holy!”  In other words, when the 
two types are joined together, they form a holy union.  
He explains how this works: “There is the person who 
wants to share but lacks sufficient resources”—his 
good intentions generate the malach’s neshamah; “then 
there is the person who has sufficient resources but 
does not sincerely want to share”—yet, he gives out 
of embarrassment; his act, alBeis insincere, generates 
the malach’s body.  HKB”H combines the deed with the 
thought in order to produce both a complete mitzvah 
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and a complete malach.  As a result of this partnership: 
“Yisrael are holy!”  

We find this noble idea also expressed by his holy 
brother, Rabbi Elimelech of Lizhensk, zy”a, in his Noam 
Elimelech (Metzora).  He applies this idea to interpret our 
blessed sages’ statement (Pesachim 50b):  לעולם יעסוק אדם" 

 a—בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה"
person should always engage in the study of Torah and 
the performance of mitzvos even though his actions are 
not purely motivated—not l’shma; because from these 
activities that are not purely motivated, he will eventually 
come to learn Torah and perform mitzvos for its own sake, 
with the purest of intentions—l’shma.  In other words, 
HKB”H takes the Torah and mitzvos that were learned and 
performed “not l’shma” and brings them to the tzaddik 
who has pure intentions “l’shma”—thereby purifying and 
completing the Torah and mitzvos that were performed 
not l’shma.  

In this manner, he explains the significance of the 
Gemara’s precise choice of terminology (Kiddushin 
40a):  "מחשבה טובה מצרפה למעשה"—He combines a proper 
thought with an actual deed.  Seemingly, the Gemara 
should have said:  "כמעשה טובה   He considers a—"מחשבה 
proper thought as an actual deed.  However, they are 
conveying the message that HKB”H “combines” the good 
intentions of the tzaddik—which were l’shma—with the 
actual performance of the mitzvah by the person who 
lacked the proper intentions l’shma.  The combination of 
the two together completes the mitzvah in ideal fashion.  
Additionally, we learn from his wonderful explanation 
that seeing as the mitzvah is completed and perfected only 
on account of the tzaddik’s intent l’shma, he receives the 
credit for the entire mitzvah. 

Avraham Avinu’s Proper Intent Completes 
 the Mitzvah of “Milah” for Every Jew

Following this intriguing line of reasoning, we will now 
explain how the mitzvah of “milah” of an eight-day-old 
infant ascends to heaven.  As pointed out, he lacks the two 
wings that transport mitzvos heavenwards—fear and love.  
We will refer to the passage in the Torah where Avraham is 
commanded to perform the mitzvah of “milah.”  It begins as 

follows (Bereishis 17, 1): ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא" 

 ה' אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים, ואתנה בריתי

 When Avram was ninety-nine  ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד".
years old, Hashem appeared to Avram and said to him, 
“I am Kel Shakkai; walk before Me and be perfect.  I will 
set My covenant between Me and you, and I will increase 
you most exceedingly.”  Why does the Torah specify that he 
was ninety-nine years old at the time?  

Additionally, it is worth noting that the Midrash (B.R. 
46, 2) explains that HKB”H waited until Avraham was 
ninety-years old to give him the mitzvah of “milah,” so that 
Yitzchak would be conceived from a holy drop--כדי שיצא" 

 Let us explain.  Yitzchak was born when  .יצחק מטיפה קדושה"
Avraham was one hundred years old.  HKB”H wanted the 
conception, pregnancy and birth of Yitzchak to be entirely 
“kadosh”—i.e. after Avraham was circumcised.  Therefore, 
he was commanded to perform the mitzvah of “milah” one 
year before the birth of Yitzchak.  This begs the question: 
Why did HKB”H wait until the last second to issue the 
command, when Avraham was already ninety-nine years 
old?  Why didn’t He command Avraham to perform the 
“milah” several years earlier?  

To answer this question, we will introduce a question 
addressed by the commentaries.  We learn from the Gemara 
(Yoma 28b): אמר רב, קיים אברהם אבינו כל התורה כולה שנאמר עקב" 

 Rav said: Avraham Avinu fulfilled—אשר שמע אברהם בקולי"
the entire Torah, as it states (Bereishis 26, 5): “Because 
Avraham obeyed My voice.” In other words, the Gemara 
deduces from this passuk that Avraham Avinu observed all 
the mitzvos of the Torah even before they were given.  That 
being the case, why didn’t Avraham Avinu also perform the 
mitzvah of “milah” before he was commanded to do so?  

The Shela hakadosh (Lech Lecha) explains that Avraham 
Avinu perceived via his “ruach hakodesh” that HKB”H 
would only transmit one of the mitzvos of the Torah to 
him—namely, the mitzvah of “milah.”  Hence, he acted in 
accordance with the Gemara’s conclusion (Kiddushin 31a): 
 one who is commanded—"גדול מצווה ועושה מאינה מצווה ועושה"
to perform a mitzvah and does so is greater that one 
who is not commanded to perform the mitzvah and does 
so.  In other words, it is more commendable to perform 
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a mitzvah that one has been commanded to perform. For 
this reason, Avraham waited until he was commanded to 
perform the mitzvah of “milah.”

The commentaries explain the matter in greater 
depth.  Most of the mitzvos of the Torah can be performed 
numerous times.  Therefore, Avraham Avinu performed all 
the other mitzvos of the Torah before being commanded 
to do so; he figured that if he was commanded to perform 
them afterwards, he could perform them again with the 
status of “one who is commanded and does.”  The mitzvah 
of “milah,” however, can only be performed once.  Once 
the foreskin is removed, it cannot be removed again.  
Therefore, Avraham did not wish to perform this mitzvah 
before HKB”H commanded him to do so; he wished to 
perform it as ideally as possible—as “one who has been 
commanded and does.”      

HKB”H Values the Years Avraham Avinu  
Yearned to Fulfill the Mitzvah of “Milah”

We can now better appreciate the profundity of 
HKB”H’s divine plan.  He waited until Avraham Avinu was 
ninety-nine years old to give him the mitzvah of “milah”—
one year prior to the birth of Yitzchak.  HKB”H wanted 
Avraham to yearn his entire life to perform the mitzvah.  
This is analogous to the sentiment Rabbi Akiva expressed 
to his disciples prior to his death (Berachos 61b): ימי  "כל 

 הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי מתי

ואקיימנו". לידי   He said to them, “All my days, I was  יבוא 
troubled by this verse—‘with all your soul’—even if he 
takes your soul.  I said to myself:  When will I have the 
opportunity to fulfill this verse?”

Avraham’s years of yearning to perform the mitzvah of 
“milah” yielded enormous benefits in the sense of: מחשבה" 

למעשה" מצרפה   HKB”H combines a good intent with—טובה 
an actual deed.  HKB”H combines all of Avraham’s good 
intents and yearnings with Jews’ actual performance of 
the mitzvah in every generation.  Even though every eight-
day-old infant being circumcised lacks knowledge and 
awareness, their mitzvah of “milah” ascends as a perfect 
mitzvah—combining the sacred intents of Avraham Avinu 
with their actual deed.  

This is implied by HKB”H’s statement to Avraham 
(Bereishis 17, 7): אחריך זרעך  ובין  ובינך  ביני  בריתי  את   "והקימותי 

אחריך". ולזרעך  לאלקים  לך  להיות  עולם  לברית   I will  לדורותם 
uphold My covenant between Me and you and your 
offspring after you, throughout their generations, as 
an everlasting covenant, to be a G-d to you and to your 
offspring after you.  Here HKB”H anticipates a question 
Avraham was liable to ask: Why did HKB”H wait until he 
was ninety-nine years old to enter into a covenant with 
him?  HKB”H answers: I will uphold My covenant between 
Me and you and your offspring after you, throughout 
their generations, as an everlasting covenant.  In other 
words, I waited until now to command you, so that I could 
combine your years of yearning to fulfill the mitzvah of 
“milah” with the actual performance of the mitzvah by Jews 
in future generations.  

We can now comprehend why we recite two Berachos in 
association with the mitzvah of “milah.”  The first berachah: 
המילה" על  וצונו  במצותיו  קדשנו   relates to the actual—"אשר 
performance of the mitzvah.  The second berachah: אשר" 

אבינו" אברהם  של  בבריתו  להכניסו  וצונו  במצותיו   expresses—קדשנו 
our gratitude to Hashem for including us in the covenant 
He entered into with Avraham Avinu, when He gave him the 
mitzvah of “milah.”  Due to that covenant, HKB”H combines 
Avraham’s good intents and years of yearning with every 
Jew’s actual act of “milah.”  As a result, these mitzvos ascend 
to Hashem, as if they were performed ideally.  

It is with great pleasure that we can now explain 
the elucidation of the Tikunei Zohar presented above 
concerning the passuk: "ה'שמימ'ה ל'נ'ו  י'על'ה   who will—"מ'י 
ascend to the heavens for us?  As we learned, the first 
letters form the word מיל"ה and the final letters form the 
holy name הוי"ה.  We can postulate that the first letters--  
 allude to the perplexing question: How can the—מיל"ה
mitzvah of “milah” fulfilled by an eight-day-old infant 
ascend to heaven?  After all, this infant lacks the knowledge 
to have fear and love—the two wings necessary to carry 
the mitzvah to upwards.  

The answer, to allay our concerns, is provided by the 
final letters which spell הוי"ה.  The name Havaya teaches us 
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that from HKB”H’s perspective the past, present and future 
are all the same--ויהיה הוה  היה   .  Hence, HKB”H connects 
Avraham Avinu’s intents and yearnings in the past with 
Jews’ acts of “milah” in the present and future; thus, the 
mitzvah of “milah” ascends in a state of completeness.  
Thus, the concern: Who will carry our mitzvos to the 
heavens? – has been answered satisfactorily.  

All Jewish Neshamos Were  
Contained within Avraham Avinu

Continuing onward on this enlightening path, we will 
proceed to explain the Midrash on our parsha cited above 
pertaining to the mitzvah of “milah”: “When a woman 
conceives.”  It is written: “I shall lift my mind to far away, 
and to my Maker I shall ascribe justice” . . . Rabbi Nasan 
said: This alludes to the essence of Avraham Avinu, the 
one who came from far away, as it is written: “Avraham 
raised his eyes, and he saw the place from afar.”  How 
does the fact that “he (Avraham) saw the place from afar” 
relate to the mitzvah of “milah”? 

It appears that we can explain the matter based on two 
sacred sources with a similar message—the great Rabbi of 
Apta, zy”a, in Ohev Yisrael (Vayeira) and the great Rabbi 
of Berditchev, zy”a, in Kedushas Levi (Vayeira).  They both 
explain the praise HKB”H bestows upon Avraham Avinu 
(Bereishis 18, 19): כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו" 

 ,for I have cherished him—ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"
because he commands his children and his household 
after him that they keep the way of Hashem, doing 
charity and justice.  

They provide us with a wonderful insight concerning 
the relationship between the holy Avos and all of Yisrael.  
All of the neshamos of Yisrael until the end of time were 
contained within Avraham Avinu; they were with him when 
he fulfilled all of the mitzvos of the Torah and withstood 
all of the trials.  It is analogous to a fruit; before it grows, 
its essence is contained in the root from which it sprouts.  
Similarly, every child exists in its father’s brain before it is 
born.  Thus, they explain: Every Jew was part of the mind 
and brain of Avraham.  

Based on this concept, they propose a tremendous 
chiddush.  When Avraham Avinu fulfilled all the mitzvos of 
the Torah and the mitzvos instituted by the Rabbis, he had 
in mind to fulfill them "ישראל כל   in the name of all—"בשם 
Yisrael.  That is, he had in mind that all of Yisrael, who were 
part of his being, also took part in those meritorious acts.  
This provided all of his descendants with two incredible 
advantages: (1) Every Jew descending from him has already 
observed all of the “taryag” (613) mitzvos of the Torah and 
the seven Rabbinical mitzvos.  (2) As such, it is easier for 
them to actually perform the mitzvos themselves during 
their lifetimes.  They are not initiating the act from scratch.  

In this manner, they interpret a statement by Eliyahu 
(Tanna D’Vei Eliyahu 25): Therefore, I would say that 
each and every Jew must say to himself, “When will 
my actions equal the actions of my forefathers—
Avraham, Yitzchak and Yaakov?”  In other words, every 
Jew must yearn to fulfill the mitzvos just like he did when 
he existed within the beings of the holy Avos.  Having 
already performed all of the mitzvos once, it is much easier 
to perform the mitzvos again in our lifetimes and to serve 
Hashem, in keeping with the roots of our neshamos.  

With this in mind, let us interpret HKB”H’s praise of 
Avraham: "ידעתיו אשר :I love Avraham, because—"כי   "למען 

 he is not observing the mitzvos—יצוה את בניו ואת ביתו אחריו"
for himself alone but rather for all of his children and 
descendants throughout the generations that are part of 
his being.  (Translator’s note: The word "יצוה" here is being 
interpreted as being related to the term ״צוותא״, meaning a 
team or group, i.e. Avraham performed the mitzvos as part 
of a team, so to speak.)  Thus, the passuk concludes: ושמרו" 

 this makes it easier for them to—דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"
observe Hashem’s mitzvos when they are born into the 
world.  This concludes their sacred insights.

“He saw the place from afar” Avraham  
Made Preparations for Future Generations

This allows us a very nice interpretation of the following 
passuk (ibid. 17, 27): וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר" 

 and all the men of his household, born in his—נימולו אתו"
household, and purchased with money from a stranger, 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

Parshas Sazria - Metzora 5780 | 6

To receive the mamarim by email: mamarim@shvileipinchas.com

were circumcised with him.  As we have learned, when 
Avraham Avinu fulfilled the mitzvah of “milah,” at the 
age of ninety-nine, with proper intent, fear and love, he 
intended to perform the mitzvah for the sake of all of the 
Jewish neshamos within his being.  They are “all the men 
of his household”; they “were circumcised with him.”  

Let us now return to the elucidation of Rabbi Nasan in 
the Midrash: This alludes to the essence of Avraham 
Avinu, the one who came from far away, as it is written: 
“Avraham raised his eyes, and he saw the place from 
afar.”  The implication is that throughout his life, Avraham 
Avinu always looked ahead to the future when performing 
any mitzvah.  Thus, he prepared the way for all future Jews 
descending from him to fulfill the mitzvos just as they did 
as part of his being.  

Therefore, in the passage of the “akeidah,” it is written: 
מרחוק" המקום  את  וירא  עיניו  את  אברהם  וישא  השלישי   on—"ביום 
the third day, Avraham raised his eyes, and he saw 
the place from afar.  In other words, on his way to bind 
Yitzchak on Har HaMoriah, his holy eyes perceived the 

future significance of Har HaMoriah.  Avraham foresaw 
that Yisrael would be privileged to build the Beis 
HaMikdash there and to offer korbanos there in the merit 
of Akeidas Yitzchak—his willingness to bind his son atop 
the mizbeiach.  He journeyed to Har HaMoriah with that 
thought in mind.  

This is the message conveyed by Rabbi Nasan.  He 
connects the passuk in Iyov: “I shall lift my mind to far 
away”—with the passuk concerning Avraham: “He saw the 
place from far away.”  We honor Avraham by recognizing 
his greatness.  With every act he performed, he intended to 
prepare the way for future generations.  As a result, we can 
perform the mitzvah of “milah” on an eight-day-old infant 
perfectly.  For, as explained, HKB”H combines Avraham’s 
holy intents with his children’s performance of the mitzvah 
of “milah.”  This is the implication of the conclusion of 
the passuk in Iyov: "ולפועלי אתן צדק".  We thank HKB”H for 
the tremendous tzedakah—kindness and tolerance—he 
shows us by combining Avraham Avinu’s holy intents with 
our acts of “milah,”  so that the mitzvah will ascend as a 
fully-formed, perfect act!

Family Madeb for the 
Refuah Shelimah of Lea bat Virgini 

Arthur & Randi Luxenberg  לזכות  
of their wonderfull parents, children and grandson
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

his article is not even slightly related to our present 
challenge. Nevertheless, as we are confined to our 
homes, many people are self-reflecting more than 

they usually do. This topic, the challenges we face when 
self-reflecting, will hopefully help those looking to grow. 
The alternative would be a terrible 
lost opportunity since we are facing 
what is hopefully only a once-in-a-
lifetime opportunity to break our 
life patterns that we have reinforced 
for years, possibly decades. If we 
are going to focus on growth while 
locked in our homes, let’s give it our 
best shot.
 
People are (in many ways) the combined total of their 
actions and their thoughts. To oversimplify this statement, 
if the majority of people’s thoughts and actions are positive 
ones, then they are good people, and if the majority are 
bad ones, then they are less than good people. It’s not so 

simple for many reasons.
 
One of the reasons it isn’t so simple is that people’s 
thoughts and actions are not always running on a 
parallel course. Most people are honest with themselves 

and know if they do good things 
or not. Speaking to themselves 
and to others, most people will 
acknowledge that they have to 
Daven better, give more Tzedakah, 
learn more, and/or be more patient 
with their families. This honesty, in 
most cases, is their motivator to 
improve, something which most 
people, to various degrees, take 

seriously.
 
It is much more difficult to be honest with oneself in 
regard to one's thoughts.  It is easy for people to know 
that their thoughts are “off” when they are thinking 

T
How Well Do We Know Ourselves?
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his Parsha discusses the Tumos (impurities) which 
come from people themselves versus those that 
come from outside sources, such as touching a dead 

person or animal. The first one discussed is the Tumah that 
comes from giving birth to a child. The Akeida asks why 
the Torah does not start with the more common ones, 
such as Nidda and Ziva. Why did it begin with childbirth?
 
He explains that Ki Hahaschala Yoiser Meichatzi Hakol, 
what takes place in the beginning of any process affects 
the outcome by more than 50%. Therefore, since the child 
was just born, it is important to remove Tumah from the 
home and mother as soon as possible so that it won’t 
have a negative effect on the child’s future. While less 
common, this is a more pivotal and far-reaching Tumah.
 
Many people delay intervening until they have little choice. 
They are unaware that doing so compromises the quality 

of their end product. Just as a person should not write a 
business plan six months into the business, people should 
not wait until their child is having problems in school to 
be a part of his or her life. Spending hundreds of hours 
with our children when they are young is worth more 
than thousands of hours later on.
 
Throughout our lives, we have pivotal moments, starting 
points that will launch us for the rest of our lives. Some 
of them are when we, or those we care about, become 
Bar Mitzvah, when we begin high school, marriage, begin 
a job/career, and when we have our first child.
 
While placing effort in the beginning of any life cycle does 
not guarantee success, it definitely moves us in the right 
direction, making it easier during the remainder of the 
process. 

T

"We should assume that our 

thoughts are more selfish, 

less altruistic, than we 

initially think. "
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about cheating others, hating others, ignoring Minyanim, 
or ignoring prior commitments when they are planning 
out their schedule.
 
What is more difficult is when people are making 
decisions which they believe are positive ones. Most 
people believe that they naturally do good actions for the 
right reasons. This is never completely true except with 
the most special of people. The disconnect between their 
real motivation and what they think is their motivation 
can be very damaging. Here are some examples.
 
1) The most common challenge is when people are 
helping others, such as their children, and want others 
to be more than just appreciative for their help. They 
want to be admired for their selfishness and they want, 
in return, something close to reverence.
 
They feel justified because they consider themselves to be 
selfless and role models when it comes to their children, 
spouses, students, and all those that rely on them. Others 
see it more practically, a reciprocal relationship between 
two people, each one with the average blend between 
sensitivity to others and wanting to feel like a good 
person. Such a blend does not make people bad people 
but believing that their actions are completely selfless 
damages relationships.
 
This scenario is difficult to repair because each side is 
certain that their thoughts are accurate. Despite my 
trying to create a balance with each person, the parent/
Rebbi insists they are selfless and deserve to be seen as 
such.
 
2) Many people require a lot of stimuli. They just like 
excitement. They love starting things. Many such people 
may realize this about themselves but don’t appreciate 
how much it motivates them to act. Therefore, they will 
frustrate others when they want to paint the room, buy 
another house, switch schools, or anything dramatic. 
They believe their motivation is based on sound reasons.
 
Here is the challenge. Their reasons may actually be valid. 
Nevertheless, their motive, the reason that gives them 
energy, is not valid and, therefore, will wear off before 
the project is complete. Others know that about them 
but they don’t.  
 
The disconnect between how they think and how 
others think causes many conflicts, some that are 
difficult to articulate since both sides are on completely 
different pages. I have several friends who have addictive 
personalities. When they are looking to grow, they 

are insistent on starting a business, learning a musical 
instrument, and more. They feel deflated when people 
speak to them practically.
 
3) In addition to being a problem with pacing oneself 
and their relationship with others, our unrealistic view 
of our intentions causes us problems in our relationship 
with Hashem. We do many Mitzvohs believing that our 
intentions are purer than they really are. Often, as a 
result, there is a significant gap between how Hashem 
treats us and how we expect to be treated.
 
The challenge is generally not with reflecting whether 
our actions are proper as much as confirming whether 
our thoughts are on track. Then, if they are not, learning 
how to harness those thoughts. Here are a few thoughts.
 
We should assume that our thoughts are more selfish, 
less altruistic, than we initially think. This is not a criticism 
of how we think. It’s just that people oversimplify how 
all people think. People are complex and in every action 
there are multiple underlying motivations. Some are 
sincere, others less so, yet others are downright self-
serving. The difference between people is only in the 
ratio of these three motives.
 
One of the ways to check our intentions is to consider 
whether our decisions make our lives more convenient 
or less so. If they make our life convenient, then our 
intentions may be more self-serving than we want to 
believe. The exception would be for martyrs whose lives 
can be self-serving and still inconvenience them.
 
Another way to check is to see how people, in general, 
react to our actions. If they react negatively, it may be that 
we are being unrealistic.
 
We should remember that we serve Hashem and 
interact with others based on our intentions. Our actions 
are nothing more than a visual of our intentions. If we 
are going to improve, it should be with our thoughts, 
intentions, and attitudes.
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Parshas Parshas Tazria- Metzora- Rabi Akiva and Lag Ba’omer 

An Approach Inspired by Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l 
By David Gurwitz, JD, MBA, CPA 

 
One of the obvious proofs of the authenticity and truth of Judaism is the fact that it is the only religion 
that does not derive from one man’s “vision.” Rather, we received the Torah at Har Sinai - the time we 
are moving towards as we count the Omer - in front of millions of people. 

I’m fascinated by the response I get when I ask other Jews what the word “Jew” means. Leah taught us 
that it means admitting, acknowledging, thanking and appreciating the receipt of more than what we are 
supposed to receive. The word Yehudah is made up of the four letters of Hashem’s Name, along with the 
additional letter Daled, which also means humble and doorway. We are supposed to be the humble 
doorway for bringing Hashem’s Presence into this world. This is another related piece of the 49-day Omer 
count, portraying and bettering ourselves as Hashem’s “doormen” via trying to improve each middah, 
which is begematria 49. 

Therefore, the Omer period, which contains such a focus on the effort and effect of two unique individuals, 
Rabi Shimon bar Yochai, the author of the Zohar, whose yahrzeit is Lag Ba’omer, and his rebbi, Rabi Akiva, 
also offers another fundamental aspect of Judaism. It teaches us how to appreciate the long-term role - 
and effect - of the individual and one’s rebbi. Everyone knows Rabi Shimon bar Yochai’s connection to Lag 
Ba’omer, but have you ever considered Rabi Akiva’s connection to Lag Ba’omer?    

Let’s take stock for a moment. The signs of aveilus that we take on because of the deaths of the students 
of Rabi Akiva during this time appear to be external - letting our beards grow and curtailing weddings, 
music and simcha. The Sefas Emes teaches us otherwise. The Omer, he says, reverses the yeish mei’ayin, 
something from nothing, of creation, where ruchni leads to gashmi, by us taking the yeish - which is 
begematria Omer - and trying to offer it back to its ruchni source. 

How can we internalize and spiritualize what Rabi Akiva is teaching us?  

This week’s double parsha, Tazria (seeds) Metzora (leper), and next week’s double parsha, Acharei Mos 
(after the death) Kedoshim (holy) relate to Rabi Akiva and the Omer count.  

First, there is a hint to Tazria and Rabi Akiva and Lag Ba’omer that we say every Friday night in Tehillim 
97: “Ohr zorua latzaddik uleyishrei leiv simcha.” The last letter of each word spells Rabi Akiva. The thirty-
third word in the Torah, keneged Lag Ba’omer, is ohr. The Omer period is divided into 32 days and 17 
days, the value of leiv tov. Finally, a great day of simcha is Lag Ba’omer.  

Second, Chazal tell us that the word metzora can stand for “motzie sheim ra,” meaning one who speaks 
evil. The disease is a result of speaking improperly, and the 12,000 pairs of students of Rabi Akiva died 
during this Omer period from a disease in the throat for not treating each other with respect. 

Third, Acharei Mos refers to the death of Aharon’s sons, whose service was deemed by Hashem to be 
improper, akin to that of the talmidim of Rabi Akiva.  
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Fourth, Parshas Kedoshim teaches us to focus on the ultimate aspect that we say after we count the Omer: 
“May I be cleansed of the sanctified from the kedushah shel maalah…and may the shefa flow and cleanse 
us and sanctify us bekedushashah ha’elyonah.”  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l addresses the connection to Parshas Metzora of Tehillim 120, the first 
of the Shir Hamaalos, which he explains help us strive upward due to adverse circumstances, since Klal 
Yisroel was sent among the nations to express Hashem’s revealed truth by word and way of life. This leads 
to hostility from the nations. The kappitel expresses the call to Hashem for yeshuah from slander and lies. 
“Hashem, save my soul from the lips of falsehood, and from a deceitful tongue.” Rav Hirsch explains that 
the lip is the outer organ of speech, which here includes the entire faculty of speech. Lashon, the tongue, 
shapes the words. In effect, the entire faculty of speech is a slave to lies. Speech conceals when it should 
reveal truths. 

It is revealing that the word Omer is similar sounding to the word amar, referring to softer speech. “Amar 
Rabi Akiva.” It is a time to heal the evils of poor speech, to “tanu - peh,” to raise up the workings of the 
mouth.    

Rav Hirsch brilliantly spends many pages defending Rabi Akiva from a charge brought against him (by one 
of the rabbis who Rav Hirsch fought against) that Rabi Akiva “overstepped” his bounds in deriving more 
than Rabi Yishmoel’s 13 hermeneutic rules of derivation that we say after korbanos in Shacharis daily. (By 
the way, I would appreciate someone writing me to explain what “hermeneutic” means in English!) Rav 
Hirsch discusses some of the over six hundred statements in the Gemara from Rabi Akiva. 

We learn a lot about the personality of Rbbi Akiva throughout the Gemara. When he davened, he moved 
all over the bais medrash. When others cried upon seeing ruins and a hyena, he laughed, because he saw 
the deeper, more optimistic message. When he was saved from a band of criminals while camped, with 
his chicken, donkey and fire all gone, he clearly saw the Hashgachah Protis. He taught us the power of a 
drop of water to move a rock as a message for a person to change himself. He spent so much energy on 
the hairs of the letters that Chazal tell us that he himself became bald. He authored the osiyos of Rabi 
Akiva. The Medrash tells us that even Moshe Rabbeinu could not understand his lectures, although Rabi 
Akiva claimed to have learned everything from Moshe. 

In Pirkei Avos, Perek 3, Rabi Akiva is quoted from Mishnah 17 through Mishnah 20. Since each quote from 
Pirkei Avos truly embodies the essence of the quoted person, it is well worth reviewing what Rabi Akiva 
says there regarding what types of protection we can bring to ourselves in light of the Omer period. 

In Mishnah 17, he focuses on several “fences” for the mesorah, wealth, abstinence and wisdom. In Mishnah 
18, he expresses what our focus should be: lekach tov nosati lochem, “the good teaching.” In Mishnah 
19, “all is foreseen, yet freedom of choice is given….and everything depends on the abundance of good 
deeds. This is the guidance to look for Hashem’s Hashgachah Protis. Mishnah 20 relates life and its eternal 
truthful judgment to a “business”: “all is given on collateral...the shop is open….all is prepared for the final 
meal.” 

What do they all have in common? The idea that the present moment connects to a bigger picture. Rabi 
Akiva saw this, and shared it with us, from how he responded to self correction from “seeing” the effect 
of water dripping on a rock. 

It is important to note on Lag Ba’omer that our celebration of the life of Rabi Shimon bar Yochai is really 
also a celebration of the life of Rabi Akiva, whose life the Romans would clearly never allow to be 
celebrated. Even Rabi Shimon’s hiding for twelve years echoed those of Rabi Akiva in that each went back 
for more. Their last respective moments - giving over the essence of the Zohar and the saying of Shema 
- also teach us another Omer lesson: the value of utilizing every moment to learn and bring others close 
to Hashem. That alone is worth celebrating. 
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עורפהיהיושארוםימורפויהיוידגב
His clothes shall be rent, his head shall be wild. (13:45)

It is vital that people recognise that the metzora, spiritual 
leper, is impure, and, as a result, people will veer away from him. 
The Sefer HaChinuch explains the source/root of this mitzvah. (Not a 
reason, because reasons are not given for mitzvos. Mitzvos are 
mandated, and only Hashem knows the true reason.) The metzora
should take his distancing from his people as an example for his 
neshamah, soul. A person is distanced from all good as a result of his 
sin, in order that he be inspired to repent from his evil way. As a 
result of his slanderous speech he caused man to be separated from 
his wife, friend from friend. Therefore, he, too, must be separated. 
Let him feel the pain that he has caused others.

As a general principle, Hashem punishes (and rewards) 
middah k’neged middah, measure for measure. Every bad event that 
happens to man does not “just happen.” It happens because, as a 
result of his sin, Hashem removes His guardianship from him until he 
receives the fitting punishment that is consistent with his sin. In 
other words, by our actions we are the direct cause of our 
punishment, which will be measure for measure. If we would only 
acknowledge and delve into what happens to us, we would likely 
deduce what it is that we have done to incur such punishment. This 
is where middah k’neged middah is quite helpful. Furthermore, 
when a person acts positively in a specific manner, he will be 
reimbursed by Hashem in a like manner. Thus, if one is in need of a 
yeshuah, salvation, the positive way he acts towards others will be 
viewed by Hashem as a catalyst for reward in the area 
commensurate with his positive actions. The following story is but 
one example of the immediate effect of middah k’neged middah. 
(While this is certainly not the first story of its nature, it is 
astonishing how the middah k’neged middah occurred almost 
immediately.)

Moshe was a wonderful boy who was otherwise perfectly 
healthy and well developed, both physically and emotionally. I say 
“otherwise” because, at a young age, Moshe suddenly began to 
stutter terribly. His parents visited doctors, therapists, psychologists 
– all to no avail. No one was able to relieve Moshe of his stuttering. 
Nothing worked until, one time, when Moshe’s mother attended a 
wedding. During the meal, when she was sitting at a table with a 
group of women, one of the women, unprovoked and clearly 
unjustified, embarrassed her publicly. The entire table just sat 
shocked, waiting for a reaction. There was none. She just let it slide 
by as if nothing had occurred, totally ignoring the woman’s vitriolic, 
baseless slander. The strength of character which Moshe’s mother 
evinced was incredible. She must have wanted to dig a hole under 
her chair and slide down into it. She did not, acting as if nothing had 
been said.

A couple of hours later, Moshe’s mother returned home to 
be met by her son, Moshe, who was preparing for bed. He asked her 
about the wedding, and she almost fainted. He did not stutter! He 
spoke clearly, enunciating every word properly – no gaps, no 
stuttering. She did not believe her own ears. The unbelievable 
transformation of her son’s speech came immediately upon the 
heels of her restraining her response to the woman who had 

slandered her. She suffered in silence. Hashem rewarded her with 
sound – the beautiful sound of her son’s voice.

We have no doubt that one who refrains from responding 
believes that Hashem has a reason for presenting this situation. The 
person who committed the slander is a vehicle of Hashem. A 
reactive response achieves nothing but a quick descent to that 
person’s nadir. The person who slandered Moshes’ mother clearly 
had a severe problem. Hashem used that person to send home a 
message, and, as a result, she became a better person. In such a 
situation, one should show that he believes in Hashem and that he 
acknowledges that He is testing his compliance to His message. 
Moshe’s mother listened, and now she is able to listen to the 
unimpeded sound of her son’s speech.

ובשומהנחמלץוחמבשידדב
He shall dwell in isolation; his dwelling shall be outside the camp. 

(13:46)

Someone comes over and says, “Have you heard the latest 
about Moshe?” (Fictitious name) The perfect response, as noted by 
the Baalei Mussar, Ethicists, is: “Let me ask you a simple question. 
Did you make it your business to run the information (concerning
Moshe) through your three sieves?” “What three sieves?” you ask. 
“Well, the first sieve is the one of emes, truth. Are you absolutely 
certain that what you are about to say is true?” At this point, the 
individual who was about to share a nice bit of information hesitates 
and says, “I heard it from someone whom I know is ‘probably’ 
reliable.”

“Fine; now let us focus on the second level. Is it chiyuvi, 
positive? If you are about to share with me something positive 
concerning Moshe, then, by all means, share! Of course, I want to 
hear positive takes about Moshe. Now, let me tell you what the third 
sieve is: importance/significance. Is it vital that you relate to me 
something concerning Moshe, something which you are not certain 
passes the veracity test? Now, you agree that what you are about to 
tell me might not be true, is probably not positive, and is not that 
crucial. Why would you say it? And why would I want to listen? 
Perhaps the best thing to do is forget about it and do not speak.”

The commentators observe that the metzora is the only 
individual who is declared tamei, ritually contaminated, who is sent 
out of all three machanos, camps: first Machane Shechinah, holy 
camp; Machane Leviah, where the Leviim lived; and, last, Machane 
Yisrael, where the rest of the Jewish community made their home. 
Badad yeisheiv; alone he must live. No friends, no family, alone, until 
he personally feels the loneliness that he brought upon others. 

There are three levels of tumah: tumas meis, defilement 
contracted by contact with a corpse; tumas zav, defilement as the 
result of bodily emission; and last, tumas metzora. The defilement of 
one who comes in contact with a corpse is halachically the most 
stringent, since it defiles others who come in contact with the one 
who is tamei. Because it is even more stringent than tumas zav, he is 
distanced from machne Leviah. On the other hand, the metzora, 
whose defilement is on the lowest level of the three, is removed 
from the entire community – all three camps!
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The metzora has hope, if he remains silent. Netzor 
leshoncha mei’ra; “Guard your tongue from evil” (Tehillim 34:13). 
The baal lashon hora has hope. When he realises and acknowledges 
the pain that he has caused, the destruction that he has wrought, 
when he feels the anxiety that he has caused others to feel in the pit 
of his stomach, he learns to correct the bad words with good words. 
We all thrive on praise and compliments. Sadly, some leaders find it 
very difficult to pay a compliment. It is almost as if, by offering 
praise, they feel that they are giving away a part of themselves. 
Recognising the positive efforts of those around us (employees, 
friends, spouses, family) increases the self-esteem of the individuals 
whom we are praising and engenders greater productivity. It is a 
short-term need, which should be satisfied on an ongoing basis. 
Paying a compliment is transformative; it costs nothing (unless the 
benefactor has serious personal esteem issues) and is extremely 
effective and rewarding. 

How does one compliment, offer praise, if he has not 
perceived anything to compliment? If a person is not doing his job 
well, should he be complimented? Should one prevaricate 
specifically to make someone feel positive about himself? Hevei dan 
es kol ha’adam l’kaf z’chus, “Judge every man favourably” (Pirkei 
Avos). This does not mean that we should gloss over negativity and 
bad behaviour. It means that we should look for the positive –
remaining cognisant of the negative. If we search and look at the 
positive, the negative will either not matter or will matter less. 
Indeed, the positive compliment that we offer might so transform 
the individual that he will not exhibit his negative side. Everyone has 
a positive side; some of us simply refuse to look for it or to take into 
consideration that one might have a reason for his negative side. It 
all depends on how we look at someone and the image of him we 
choose to paint. The following story is illuminating.

A benevolent king was loved and admired by his 
constituents. This was despite the king’s grotesque physical 
appearance. He was plagued with three prominent physical 
impediments, which made him self-conscious. First and foremost, he 
was missing his left leg. He had been born without one leg and, 
throughout his life, he was handicapped. Second, his right shoulder 
and back were hunched. This was a deformity that not only troubled 
him emotionally, but it also caused him severe physical pain at 
times. Last, the king’s right eye was closed. Due to some form of 
palsy, the muscle in the lid of his right eye could not open and shut. 
Thus, if one were to see the king, these three deformities would be 
prominent.

The king decided that, like other monarchs, he wanted to 
have a large painting of himself hanging in the entrance foyer of his 
palace, so that his visitors would have an impressive image of their 
king to view with admiration and respect. Obviously, the artist who 
undertook this job would have to be very creative in order to gloss 
over the monarch’s deformities. The ministers searched for the most 
talented artist in the land who was willing to undertake this project 
(not that he would have much of a choice). The artist came, made 
some notes and proceeded to paint his rendition of the king. A 
month later, the artist was ready to show his skill in capturing the 
king’s image. He pulled off the cloth draping the painting, and there, 
for all to see, was a spitting image of the king – grotesque as ever. 
When the king saw the image of himself, he became furious. “How 
dare you paint such an ugly image of me?” the king roared. “But that 
is how his majesty looks. What did I do wrong?” the (foolish) artist 
replied. He was immediately sent to take up quarters in the king’s 
dungeon. “Perhaps after some time in the dungeon, you will realise 
the pain that you caused me,” the king railed.

The king still did not have a painting of himself. A second 
artist was commissioned. This one had already learned of the fate 
which his predecessor had suffered. He would not be so foolish. He 
presented the king with an image of himself that was absolutely 

stunning. It was also an outright lie. The king was presented as tall, 
erect, handsome, with a smile on his face, as both eyes stared out 
prominently. The king appeared to be a perfect specimen of 
humanity. The artist was proud of himself, until the king saw the 
image and screamed, “You are making fun of me! You know that I do 
not look like that! I will allow you to spend time in the dungeon 
mulling over your egregious audacity. I may not look as bad as the 
previous artist depicted me, but I certainly do not look like this. I am 
no fool!”

The king then instructed his ministers to find an artist who 
would do the job – right, or else, he, too, would be participating in 
an extended visit in the dungeon. They searched the kingdom for an 
artist, but not just any artist. They needed the services of an artist 
who was as astute as he was skilled. He had to devise a way to avoid 
the king’s abnormal appearance, while preserving his true mien. 
They found an artist who was known to be clever, having navigated a 
number of previous presentations employing skill, guile and 
creativity in thorny situations. The artist met the king, saw the 
previous images that had been made of him, and realised that he 
had before him a formidable challenge -- until he thought of a 
brilliant idea. He spent a few weeks painting the image he felt would 
receive the king’s approval. At last, the day arrived. The king, 
surrounded by all of his ministers, waited in the large hall of the 
palace to see what this artist had produced. The easel with the 
painting was covered with a large cloth, which was removed at the 
artist’s command. When they saw the painting, everyone stood 
dumbfounded. It was beautiful, and brilliant. The artist captured 
everything positive about the king, yet did not call attention to any 
of his abnormalities. The image showed the king riding on a white 
steed, while pulling back on a bow and arrow. It was the right side of 
the king, thus alleviating the need to show that his left leg was 
missing. His right eye was closed, because he was aiming at the 
target, and his shoulder was hunched because he was pulling back 
on the bow! Needless to say, the king was satisfied beyond belief.

The lesson for us is simple. We all have failings. We can 
either focus on these failings or present them in a positive context 
and background. When one looks for the positive, he will find it. One 
who sees only the negative has a jaundiced perspective, which 
distorts anything that presents itself in his line of vision.

Metzora

םכתזוחאץראתיבבתערצעגניתתנו...ןענכץראלאואובתיכ
When you arrive in the land of Canaan… and I will place a tzaraas

affliction upon a house in the land of your possession. (14:34)

A well-known Rashi teaches that the news concerning a 
plague of tzaraas appearing on one’s house was to be taken with a 
grain of salt. While at first it seems tragic that one should suffer the 
loss of his home, there was a rewarding caveat to the destruction of 
the house. When the Canaanim heard of the impending arrival of 
the Jews into the land which they had inhabited, they hid their 
treasures in the walls, so that the Jews would not benefit from 
them. Now that the house was destroyed, the concealed places 
revealed all of the hidden treasure. The obvious question is: Did 
Hashem not have another means for enriching the Jews? Why was 
the vehicle of negaim, plagues, chosen to be their medium of 
reward? 

Horav Yechiel Michel Epstein, zl, author of the Aruch 
HaShulchan, explains that this was by design. David Hamelech says
(Tehillim 119:71,72), “It was good for me that I was humbled (uneisi) 
so that I might learn Your laws.  I prefer the teaching You proclaimed 
(Toras Picha) to thousands of gold and silver pieces.” Uneisi is 
translated as humbled, but means the same as ani, poor man, so 
that when Dovid Hamelech is humbled/as a poor man, he is 
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asserting that studying Torah is greater than owning thousands of 
silver and gold pieces. This makes sense if a wealthy man makes this 
declaration. He says all the money in the world does not come close 
to the satisfaction and eternal value of Torah study. David, the “poor 
man” cannot say this however – since he has never experienced 
wealth, having been humbled by poverty.

The Aruch HaShulchan explains that man can confront two 
diverse challenges: wealth; and poverty. Wealth is considered to be 
the more difficult challenge of the two, since wealth can lead a 
person to kefirah, apostasy, when he begins to believe that his 
material bounty is the result of kochi v’otzem b’yadi, “my power and 
the might of my hand.” Poverty is different, since it engenders 
depression, but, at the end of the day, wealth, which can catalyse 
kefirah, is a greater source of spiritual anxiety.

Chazal in Pirkei Avos (4:9) say, “Anyone who maintains the 
Torah amid (despite) poverty will ultimately maintain the Torah amid 
wealth.” Simply, this means that even if one is poor, he should be 
patient, because one day he will maintain the Torah amid wealth. 
We know this to be untrue, as many Torah scholars have lived in 
abject poverty all of their lives. The Aruch HaShulchan explains that 
Chazal are teaching us that one who succeeds in maintaining the 
Torah throughout the challenge of poverty, may be secure in the 
knowledge that he has the strength of character and commitment to 
Hashem that he can also overcome the challenge of maintaining the 
Torah amid wealth. It does not mean that he will become wealthy, 
only that wealth will not lead him away from Hashem. One who has 
failed the challenges brought on by poverty, however, will certainly 
not succeed in triumphing over the challenge of wealth.

This is the underlying meaning of the pasuk: “When you 
will come to the land of Canaan,” a nation of wealthy merchants, 
whose possessions are all destined to become yours, but who is to 
say/ensure that you are able to triumph over the challenges that are 
endemic to wealth? Therefore, “I will place a plague of tzaraas on 
the house.” When you see a quick end to your dreams and 
aspirations of material bounty, and you nonetheless withstand and 
overcome the challenge brought on by poverty and the humility it 
brings along, then you will be worthy of the wealth that will be 
discovered when you destroy your home. Now, after you have 
successfully navigated the test of poverty, you can go on to the test 
of wealth, with the knowledge that you are prepared to maintain the 
Torah and mitzvos amid wealth.

אמטי...תיבהלאאבהו...תיבהולרשאאבו
The one to whom the house belongs shall come… (14:35)

Anyone who comes into the house…shall be contaminated (14:46)

A house that has a tzaraas plague, appear on its structure 
is rendered tamei, ritually contaminated. This is a miraculous 
phenomenon which occurs only in Eretz Yisrael. If it does not 
disappear, the walls – and, at times, the entire structure – is 
demolished. Initially (Ramban), tzaraas on a house is Hashem’s 
subtle rebuke to its owner. Something is amiss in his behaviour. The 
house is his first warning. Hashem first afflicts (he who is deserving) 
something outside of his body. If he does not listen to the message 
and positively alters his demeanour, the ailment will spread to his 
clothing, and, if after this occurs, he still refuses to shape up, the 
affliction strikes his body. Furthermore, historically, tzaraas of the 
house was actually a blessing in disguise, since the heathens who 
inhabited Eretz Yisrael hid their treasures in the walls of their houses 
so that the conquering Jewish army would not discover them. When 
a person was compelled to demolish his home, his sorrow turned 
into joy when he found the treasures.

Things happen, or rather, they do not “just happen.” They 
happen for a reason and a purpose. It is our obligation to listen to 
our Heavenly messages. Hashem is reaching out to us out of Divine 

love, in the hope that we will hear His subtle messages and act upon 
them. Nothing, absolutely nothing, happens in a vacuum. Hashem 
Yisborach speaks to us, but, if we are not listening, or worse, if we 
refuse to listen, to what avail are the messages? Horav Yitzchak 
Zilberstein, Shlita, relates an incident which he saw recorded in the 
Sedei Tzofim, by Horav Dovid Friedman, Shlita. Apparently, a family 
in Manchester, England, renovated their guest house and rented it 
out to a young, recently-married, couple. Sadly, a few months into 
the rental, the couple experienced marital discord and divorced. A 
second couple moved in shortly thereafter. Shockingly, their 
marriage ended up in a manner similar to that of the first couple. 
When this tragic outcome happened to the third couple to rent the 
guest house, the owner acknowledged that there was a problem. He 
was, thus, relieved when the fourth couple to rent the house had to 
escape in the middle of the night when a fire broke out and 
destroyed a large portion of the house. It was crunch time. The 
messages were certainly real and becoming more compelling. They 
decided to remove the mezuzos and check to confirm their kashrus. 
How shocked they were to discover that, in the phrase, Asher Anochi 
metzavecha ha’yom al levavecha, “Which I command You today on 
your hearts.” (Krias Shema), the reish (last letter of asher) was 
prominently missing; thus, asher read as eish – fire!

It now all made sense. Fire can be a reference to the all-
consuming energy that destroys everything in its path, or to the fire 
of controversy that is equally devastating. Regarding the first three 
couples, the fire of controversy was sadly successful in destroying a 
marriage that was probably already on shaky ground. The fourth 
couple’s relationship with one another was unshakeable (as ideal
marriages should be). Thus, it required the fire of energy to send 
home the message that the protection which is usually provided by 
the mezuzah had been incapacitated.

Va’ani Tefillah

םימחרבןויצלךבושבוניניעהנזחתו
V’sechezenah eineinu b’shuvcha l’tzion b’rachamim. 
May our eyes behold Your return to Tzion in compassion.

Is it important that we “see” Hashem’s return and the 

downfall of our enemies? The mere fact that it finally occurs should 

be sufficient. Horav Yonasan Eibeshutz, zl, explains that when a 

person is saved in the merit of others, not in his own merit, he does 

not deserve to “see” the downfall of his enemies / of the enemies of 

G-d. Thus, Lot’s wife, who was spared only in Avraham Avinu’s merit, 

was unworthy of witnessing the destruction of Sodom. When she 

looked, she was punished. On the other hand, the Jews in Egypt, 

who believed in Hashem, were permitted to gaze upon the 

Egyptian’s demise.

We pray to Hashem that when the time finally arrives, we 

are worthy of redemption (in our own right), not only in the merit of 

our ancestors. Therefore, when we ask to personally witness the end 

of our exile and the destruction of our enemies, we are praying that 

we be worthy in our own right of this salvation. “Seeing” is an 

indication of believing in Hashem.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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TThhee  MMaaiinn  PPaarrttnneerr  
דבר אל בני ישראל לאמר ““  22::1122
אשה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה  
שבעת ימים כימי נדת דותה  
  ””תטמה 

“Speak to B’nei Yisroel saying: When a 
woman has conceived and gives birth to a 
male, she shall be impure for a seven-day 
period, as during the days of her Nidah flow 
she shall be unclean.”  Why is it important 
to state here that she conceived, for she 
certainly needs to conceive, and is then 
pregnant for many months before the child 
is born?  It should have been enough to just 
say that when a woman has a child, she 
becomes Tamei, etc.….  
 It says in Vayikra Rabbah 14:2 
that this Posuk is connected to the Posuk in 
Iyov 36:3 “אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדקה” – 
“I will raise my awareness from afar, I will 
ascribe righteousness to my Maker.”  The 
Gemara in Nidah 31a says that there are 
three partners in the creation of a person: 
Hakodosh Boruch Hu, the father, and the 
mother.  Hakodosh Boruch Hu provides ten 
things, and the father and mother each 
provide five things.  While the father and 
mother have a part in the creation of a child, 
they only have a part in it during 
conception. However, after that, they have 
absolutely no power, and do nothing to 
assist in the making of the child.  Even the 
mother, who carries the child in her womb 
for nine months, when it comes time for the 
child to be born, she has no power to bring 
forth that child into the world, if not for the 
absolutely wondrous miracle that 
Hakodosh Boruch Hu performs of opening 
up her womb to allow the baby to leave the 
womb.  After the baby is born, who teaches 
the baby how to nurse from the mother so 
that it can get the nourishment to remain 
alive, for at that time the baby has no 
intellect or the ability to hear or speak?  It 
is Hakodosh Boruch Hu Who places innate 
knowledge in the baby how to nurse from its 
mother.  Hakodosh Boruch Hu continuously 
performs amazing wonders which allows a 
person to live, and the mother has no part 
in them.  Although the mother carries the 
child for nine months in her womb, she 
cannot really glorify herself by saying that 
she is a main partner in the child, for it is 
clear that her part is minimal, and it is 
Hakodosh Boruch Hu who created the child, 
and she should be thankful for the very 
small part she was allowed to have in it.  It 
is for this reason that one must be bound to 
his Avodas Hashem, and not do anything 
against Hakodosh Boruch Hu, even if his 
father or mother were to Chas V’sholom tell 
him to do so.  “ אשא דעי למרחוק” – The 

partners should look “from afar” – the 
partners should not look at the time of the 
conception, but should look from afar, look 
from the time of the birth of the child and 
throughout and until the end of his life, 
“ – ”לפעלי“ י' – לפעל  ” – to the ten things that 
Hakodosh Boruch Hu provides for the child, 
 which will make all the – ”אתן לו צדקה “
partners realize that it is the partner Who 
gives the ten, Hakodosh Boruch Hu, Who is 
really the one who sustains the child, and is 
the Creator of the child.  The Medrash is 
coming to address the question of the Zohar 
Hakodosh – why does the Posuk say, “  אשה
 ”וילדה זכר “ ,and then go straight to – ”כי תזריע 
but does not say anything about the 
pregnancy which comes before the 
childbirth.  To this the Medrash answers 
that by saying, “ זריעאשה כי ת ” a woman 
should not glorify herself with the 
partnership that she has in the child that 
was conceived, “ אשא דעי למרחוק” – look from 
afar, don’t focus on the pregnancy, but look 
towards the childbirth and on, and then you 
will know the absolute truth – that it is 
Hakodosh Boruch Hu Who is the main 
partner, and the One Who gives life to the 
child. (בן איש חי)  
 It says in Vayikra Rabbah 14:2 
that this Posuk is connected to the Posuk in 
Iyov 36:3 “אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדקה” – 
“I will raise my awareness from afar, I will 
ascribe righteousness to my Maker.”  
Targum Onkelos says on the words, “  אשה כי
 It says in Yeshaya  ”.אתתא ארי תעדי“ – ”תזריע 
 Trust in Hashem“ – ”בטחו בד' עדי עד“ 26:4
forever and ever.”  The word, “עדי” is a 
Loshon of a תכשיט, an ornament, as it says 
in Yirmiyah 4:30 “ עדי זהב” – “an ornament 
of gold.”  The ornament of Klal Yisroel is 
Bitachon, however Hakodosh Boruch Hu 
deals with them, be it with Chesed or be it 
with Din, Klal Yisroel never lose their 
Emunah and Bitachon in Hakodosh Boruch 
Hu.  This is what Targum Onkelos is telling 
us here – “אשה “ – ”אשה כי תזריע” is a 
reference to Klal Yisroel, as the Zohar 
Hakodosh in Parshas Tazria 42:2 tells us 
that Klal Yisroel are called “ארי  “ – ”אשה
 their ornament is Emunah and – ”תעדי
Bitachon in Hakodosh Boruch Hu.  It says 
in Shemos Rabbah 23:11 that all of the 
Shiros in this world are with a Loshon 
Nekeivah, as the Posuk in Shemos 15:1 and 
many other places says, “השירה הזאת.”  This 
is to tell us that just as the Nekeivah 
becomes pregnant, bears a child, and then 
becomes pregnant again and bears another 
child, etc… so too the Tzoros which come 
upon Klal Yisroel, keep on coming.  Le’asid 
Lavo, there will no longer be any more 

Tzoros, and thus at that time we will say 
Shira with a Loshon Zochor, as it says in 
Tehillim 98:1 “ שירו לד' שיר חדש” – it will be a 
complete Shira for there will be no more 
Tzoros after it.  The key to the Geulah for 
us to be Zoche to sing Shira in a Loshon 
Zochor is Emunah and Bitachon.  As the 
Medrash Tanchuma and Medrash Rabbah 
say that in the Zechus of Emunah, we will 
be Zoche to the final Geulah.  “אשה” – when 
Klal Yisroel, “כי תזריע” – will be adorned 
with their ornament – Emunah and 
Bitachon, “וילדה זכר” – they will be Zoche to 
sing a Shira in a Loshon Zochor, the 
ultimate Geulah.  This is what the Medrash 
is telling us here of connecting the Posuk of 
 a Loshon of Shira, to – ”אשא דעי למרחוק “
 that we are seeking to sing – ”אשה כי תזריע “
Shira in the future – a Shira of Loshon 
Zochor, which will be an eternal one. (  ישא
 (ברכה
 The Parshah begins with saying, 
 when it could have ”אשה כי תזריע וילדה זכר “
simply said, “ אשה כי תלד זכר” – “When a 
woman has a boy.”  The Torah is teaching 
us here that one should always focus on 
where he came from, a putrid drop.  One 
should never become arrogant, for we all 
came from the same place.  Additionally, 
one must know that a person by nature will 
not act for the sake of Hashem. The Torah 
uses this Loshon to inform us that the 
person did not have complete intentions to 
have this child for the sake of Hashem, but 
rather he was also seeking some physical 
enjoyment from it.  It is a reminder that this 
world is a constant battle, and we must 
constantly seek to elevate our actions so 
that they are truly L’shem Shomayim. (  רבינו
 (יונה 
 The Torah is stressing to us a very 
important point here, that one must never 
become arrogant that they brought a child 
into this world.  While the Gemara does tell 
us that there are three partners in the 
creation of every child, we must know that 
Hakodosh Boruch Hu is really the main 
partner, while the father and mother are 
given a Zechus to have a tiny portion in that 
creation.  It is truly amazing the way 
Hakodosh Boruch Hu allows us the 
opportunity to be a part of the creation, but 
we must know it is just that.  At the same 
time, the Torah is also telling us to focus on 
the future.  The purpose of bringing the 
child into this world is to bring about more 
Kovod Shomayim, and that we be Zoche to 
sing a Shira of Loshon Zochor.  May we be 
Zoche to ישיר את שיר חדש – to sing a Shira of 
Loshon Zochor, with the coming of 
Moshiach, במהרה בימינו אמן! 
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PARSHAS TAZRIAH METZORH 
HOW TO UPGRADE ONE'S FREEDOM TO A HIGHER LEVEL 

 
A woman who gives birth must bring a korban chatas. This korban is normally for a sin which was transgressed accidently. What 
possible sin could the woman have transgressed during childbirth? The Sefer Hachinuch writes that the sin is during childbirth she 
undergoes so much pain during that she makes an oath not to become pregnant again. Rav Shimshon Rafael Hirsch gives another 
interpretation which has relevance to the entire concept of bechirah and to our present day enormous life and death challenge. Man 
alone was gifted with free choice. Bechira is a manifestation of Man's exclusive possession of the Tzelem Elokim. When one chooses 
to compromise this super ability by placing himself in a situation of losing his bechirah, he is conducting himself in a manner which 
contradicts the reality of his being. It is not enough that one must involuntarily descend to this level while sleeping which is why 
sleeping is considered 1/60 of death. However, to go ahead on your own initiative and cause one's faculties to shut down by recklessly 
over drinking liquor or by partaking from drugs both of which diminish one's acuteness and cognizance in making correct moral choices, 
the meaning of his existence is put on hold. One doesn't have to dig deep to uncover a new name or label for these irresponsible 
aveiros in order to keep people distant away from such behavior. It simply goes contradictory to the fiber of one's Tzelem Elokim.    
 
One involuntary situation, which is out of one's moral choices and control, is the natural birth process of which the parsha speaks 
about. Science and biology have not yet figured out what exactly triggers the moment that the embryo begins its descending the birth 
canal. Of course they will never figure that out because Chazal tell us that this is one of the three things that can only be triggered by 
Hashem. Then what follows the trigger is an entire process which is also beyond the control of the mother. The bottom line is that the 
birth of a child is a compromise in the spiritual makeup of a servant of Hashem who is now forced to react to nature which is beyond 
her control. Therefore the Torah requires that after she becomes tahor she must renew her moral dedication by bringing a korban 
thereby coming closer to Hashem. The word אטח  doesn't really translate as sin but rather off the mark.  The mother giving birth 
experienced subjugation by nature outside of her control and consent. The purpose of the korban is to recover the losses that she 
missed the mark by involuntarily losing her bechirah. 
 
In this same parsha we have another example of one losing his bechirah and control but in a more subtle and inconspicuous way. The 
second loss of this bechirah stems from a wrong moral choice of a person speaking Lashan Harah and whose punishment is becoming 
a metzorah. We can understand this profundity of describing the metzorah's spiritual descent of eroded speech as the loss of freedom, 
by the explanation of Rav hunter ztl in his sefer Pachad Yitzchak (Shavuos mamar 43). Even though man is gifted with free choice, 
within man himself there is one part of him which possesses greater freedom that the rest of his body. 

 ןושל לעבמ לבא ךליצמ ינא תורצ לכמ אוה ךורב שודקה רמא ער ךב עגי אל עבשבו ךליצי תורצ ששב קוספה לע ורמאש םימכח ירבדמ אוה דמלנ
 הבורק רתוי איה יח לעבה ןמ םדאל ול תברואה הנכסה ןמ הלצהה יכ וניצמש םשכ יכ אוה וללה םירבדל ידיחיה רואיבה ךמצע תא ןמטה התא ערה
 איה הקוקז לוכיבכו ומצע תושרב דמועכ בשחנ אוה ךכ םושמו הריחב לעב אוה םדאה רשאב םדאה ןמ ול תברואה הנכסה לש הדימ הלצהה רשאמ
 ראש יבגל ןושלה חכו ןיכרעב םה םינודינ ומצע םדאה לש ויתוחכ םג ןכ ומכ .וז תושר לש הינינע ךותל ברעתהל דחוימ קומינל הנוילעה החגשהה

ךמצע תא ןממה התא ןושל לעבמ ורמאש ונייהו הריחב לעב וניאש ימ תמועל הריחב לעבה לש וכרעב אוה ךרענ ,םדא לש ויתוחכ  
  
Chazal say that Hashem will save one from six tzaros however from people who speak Lashon Harah His advice given to protect oneself 
is to run and hide from view. The only interpretation to this is that to save an individual from the danger of an animal is easier than to 
save one from the danger brought about by humans. An animal has no bechira but a human has fewer limitations because he possesses 
bechira and has more freedom to do as he pleases. This allows a lesser degree of divine  intervention to deter the gossiper. So too, 
the power of speech compared to any other power within man, is likened to the freedom of man versus the non bechirah of the 
animal. Speech is an expression of the greatest power of freedom and therefore the advice for a person is to hide from people who  
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speak Lashon Harah so you will not become the subject of their damaging talk. Otherwise, Hashem himself says that His divine 
intervention for the damaging effect of other people's gossip about you is not easily forthcoming. 
Why is speech the ultimate expression of freedom in Man and therefore protection from lashon hara is difficult to access? Speech is 
created from the synthesis of Hashem's breathing of neshmah inside his body which resulted in the power of speech. It is this 
combination of being created from both the heavens and earth that gave man his unique power of bechirah.  It is this same synthesis 
of the two which gave Man the power of speech. This is in contrast to all the other powers of the Man which utilize either the higher 
neshama or the lower nefesh which runs the functions of the human body. The ultimate freedom of Man's bechirah lies in his tongue. 
When one abuses this double gift, a synthesis of shamayim and aretz, he makes a shmateh (rag) out of the essence of Man the Tzelem 
Elokim. 
We have just mentioned two examples in the parsha which deal with losing one's free choice. The first is the woman going through 
childbirth where she is subjugated to react to outside natural forces. The second is the individual who speaks Lashon Harah which he 
himself causes a blemish to his greatest power of freedom his speech. In our present catastrophic pandemic we could appreciate both 
of these losses of freedom, from the woman giving birth and from the talker of Lashon Harah. Our predicament for almost two months 
parallels the woman of childbirth where we are forced beyond our will to remain in our houses, to wear protection masks, and to 
distance ourselves socially even from our family members. However, at the end of this journey just as we find in the mother, we will 
realize that we have been reborn like a new child that just entered the world. For in quarantine, we have to muster every fiber of our 
being and work very hard on every middah every way we turn, with family members everywhere you step, with always thinking of 
new gimmicks to keep everyone happy, washing hands constantly, increasing perks, not davening with minyanim, worrying non-stop 
about one's parnassah etc etc.  
For the final geulah we need to be forced into making the necessary changes in our daily living, our thoughts, ambitions, lifestyles, 
perceptions, and the realization of the purpose of creation. It is now time to regain one's greatest freedom even while being so 
involuntarily compromised, the achievement of attaining the freedom of speech. Even in this non stop challenging cramped house or 
apartment with a suffocating and deafening atmosphere of children whining, crying and complaining, one can nevertheless strive to 
speak with a refined dibbur, to speak words of chizuk to his family, to compliment them on their behavior and let them know how 
difficult it must be for them to stay inside all day, to be encouraging to your spouse on the incredible job, patience and emunah that 
she possesses in these trying times. Then after the clouds clear we will at the minimum, double or triple the stature and spiritual 
dimensions of whom we were before this whole nightmare began. We are all being tested by the Ribbono Shel Olam. Our tikkun in 
this situation will give us quadruple points than the usual thereby advancing our merits quickly to the amount needed to bring 
Moshiach now. 
The sefarim explain to us that the word אתווצ is founded in the root word  הוצמ   which means tongs. A tong is a device used for picking 
up objects consisting of two long pieces joined at one end and pressed together at the other end in order to hold an object between 
them. A אתוצ  promotes achdus and joining together, just like the purpose of a mitzvah whose effects are to bond one with Hashem 
and his fellow Yid. The tongue has to be utilized like the tong to bring unity not separation, to build not to destroy, to foster love not 
hate, to bolster confidence in others not worthlessness, to make others feel cherished not insignificant, and to infuse with life and 
inspiration not death and despair.  
In our entire history Man has never witnessed such a world crisis like the present which in a matter of mere weeks has placed every 
continent and the entire world population consisting of 7,655,957,369 individuals, with such a devastating upheaval of life and 
lockdown. That means that Hashem is giving to every one of our generation a once in a 5780 years opportunity to stand out from 
seven and one half billion people and turn this predicament into an off the charts personal Kiddush Hashem by rising to the frustrating 
daily challenges of emunah and tikkun hamiddos. In this way we can finally give birth to our new selves once and for all, and then be 
ready to greet our Moshiach with open arms.   

 
Gut Shabbos 

Rav Brazil 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

שבת היום
בס"ד

My Shabbos Today
תזריע-מצורע

April 25, 2020 - א׳ אייר תש״פ

R' Shimon Semp

To receive this every week or to sponsor our weekly My Torah Today Shabbos Guide, please contact us at mytorahtoday@gmail.com 1

#39

What is MyShabbosToday?
This is not a "written" Gilyon, it is not professionally edited, 
and yes, there are inaccuracies in both translation, grammar, 
and exact sources.
So what is it? 
For five years My Vision Studio filmed daily short less-than-a-
minute video clips from R' Shimon Semp (you can find them 
on mytorahtoday channel). These hundreds of clips were then 
transcribed by Shimon Lebovits and are now being presented in 
the original unique spoken style here.
Why are we doing it?
Our Mission is to create Shabbos Seuda content that you can 
use to generate meaningful Shabbos table discussions with your 
family about ideas that really matter.
Whether you need a short vort, story, or a good topic to bring good 
Ruach to your Shabbos Seudos - My Shabbos Today is for you.

If you want to receive this Shabbos Guide via email 
or if you have comments and ideas, email us at: 

mytorahtoday@gmail.com

@MyTorahToday

Shabbos Hayom 
Lashem

Its Shabbos 
Today!

© Copyright 2019-2020 - All rights reserved to 
R' Shimon Semp of My Torah Today

כל הזכיות שמורות

TABLE  TOPICS

• Good Corona Activity: Take your family up 
on an early morning hike to sit on a stone 
and silently watch the sun rise.

Why Therapists Need A Therapist
So what happens when somebody 

has this dead spot on him, he's called 
a Metzoreh, he has tzeras. He has to 
go to the Kohen and he has to ask 
him, "Well, tell me, my friend, what 
am I doing wrong? How can I fix 
myself?"

But what happens if the Kohen 
was the Kohen Gadol - he was the 
biggest expert and he knew how to 
diagnose everybody's problems - 
but he himself got a tzeras, and he 
himself was a Metzoreh, was he able 
to diagnose himself?

He wasn't. He had to go to a different 

Kohen. Because even if you can 
diagnose others, when it comes 
to your own personal problems, you 
have to find somebody outside of 
yourself who you can bounce them 
off of. 

You may be the greatest Tzaras 
finder and fixer in the world, 
but when it comes to your own 
problems - you have to be מבטל 
yourself, go off your high horse, 
and ask somebody less than you, 
"My friend, you tell me, where am 
i going wrong, how can I fix myself? 
How can I correct myself?"

Gossipers Therapy
ָדד בָּ ָטֵמא הּוא  ִיְטָמא  ּבוֹ  ַגע  ַהנֶּ ר  ְיֵמי ֲאשֶׁ ל   כָּ

בוֹ מוֹשָׁ ֲחֶנה  ַלמַּ ִמחּוץ  ב   Since he is“ - ֵישֵׁ
unclean, he must remain alone, and 
his place shall be outside the camp” 
(Vayikra 14:46). 

So you have this guy, he's going around 
saying Loshon Hora - speaking about 
other people, and we want to rehabilitate 
him. How do you rehabilitate somebody 
who's speaking about other people? So 
you dump him somewhere out in the 
boondocks, and you sit him down on 
a stone, and now that he is away from 
people, suddenly for the first time in his 

life, he sees how the sun comes up in the 
morning, and how it goes down at night.

He sees birds, he starts hearing the 
chirps, he starts feeling the rain, and he 
starts realizing that instead of talking 
about other people, maybe he should 
start speaking to Hashem, maybe 
Hashem's been talking to him. And he 
gets his first taste of meditation - of 
Hisbodedus.

It's hard to avoid talking about others 
to people, you must fill that void by 
communicating with Hashem...

Hair Doesn't Steal
I know the problem you’ve been 

worried about all week. It's "Why in 
the world do they cut off the hair from 
the Metzora? What in the world does 
hair have to do with Lashon Hara? 
What’s the game?”

Do you know why we speak 
Lashon Hara? Says the holy Ben 
Ish Chai, because we believe that 
other people are taking something 
away from us, they’re bothering 
us, they’re disturbing us, they’re 
getting in our way.

So now listen to what the Gemara 
says: Hashem made that every single 
hair should have its own pore where 

it grows out from; no two hairs grow 
out of one pore. So sometimes we 
have to shave off all of our hair and 
tell ourselves  “listen, I think we 
should start growing our hair again 
and this time let’s watch it grow up 
close. No other hair is growing into 
your hole! Hashem gives everybody 
exactly what they need, and nobody 
is taking anything from you."

TABLE  TOPICS

• But don't we speak lashon hara many 
times because we see something wrong 
being done to others?

• How would seeing that “no hair steals 
another hairs pore” stop that type of 
lashon hara?

What the Rebbe doesn't know 

Reb Mordechai, The Pintchiver Rav, a Chossid of the 
Chozeh of Lublin, and used to travel to his Rebbe often. 
Every time, his wife would tell him “Please tell the 
Rebbe that we don’t have any money, and have three 
daughters who we need to marry off already…” And 
every time, the moment his wagon landed in Lublin, he 
forgot all about it… So one day, his Rebbitzin decided 
enough is enough! She waited until he left to Lublin, 
hitched herself a ride, and got there too. Now she 
was on the scene live, walked in on her husband, and 
told the Rebbe whats going on... So the Chozeh asked 
Reb Mordechai, “Why didn’t you ever tell me about 
the situation?” So Reb Mordechai said “The Rebbe 
is supposed to know these things on his own!” Listen 
to what the Rebbe said “When a person has a נגע he 
comes to the kohen and it says וראה הכהן את הנגע the 
kohain sees it right away - I take one look at you I can 
tell how you’re doing…” but when a person has a נגע in 
their house, the pasuk says והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי 
 things that have to do with the home you have to ,בבית
tell the Kohen what's going on…
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from? ִמן ָהָאָדם - It’s from a human being 
who is being holy. I know what people 
are capable of, I know what they’re 
drawn to, but look, wow,  they’re doing 
something holy!

Every time you do something not-so-
earthly, know that all of heaven is like 
"WOW..."

Parrots Don't Give Long Derushes

So you know how the old tales go, 
people said “Did you hear? There’s 
a bird that can talk!” and everyone 
would run to the king's palace to see 
this wonderous talking bird. 

For some reason nobody got amazed 
that people talk, but when a bird spoke 
then it’s a "WOW".

You know why? Because 99% of the 
time birds don't talk, so when they do, 
it's a huge sensation.

Says the holy Bardichever: Yeah, we 

know angels are holy, but who cares 
- they were programmed that way. 
But did you hear that people can be 
holy?! You know what a man is? He’s 
a physical being, he is programmed to 
have taivos, desires, to be selfish and 
wild, so when he can also be even a 
little bit holy - it’s like "WOW!".

And that’s p'shat in the Mishnah 
ִמן" ְוִתְפֶאֶרת לוֹ  ִהיא ִתְפֶאֶרת ְלעוֶֹשׂיָה  ל שֶׁ  כֹּ
 You know how Hashem gets - "ָהָאָדם
Tiferes, beauty? He says "you know 
who this beautiful action is coming 
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• Corona is a 3 stringed concert. What are our 
‘strings’ that snapped, and what's the new 
‘music’ we are all learning to play?

Our Shuls Were Not Closed!

It's very frightening when a 
cornerstone of yiddishkeit: Shuls, 
Batei Midrashim, and Schools, 
are closed - that is if you see it as 
‘closed’.

Early in the game I heard from my 
wise Rav a perspective changer:

“Our Shul’s were not closed, our 
Homes were opened!”

Hashem is redefining our Yiddishkeit, 
no longer is ‘social yiddishkeit’ going 
to pull you through your Ruchniyus 
responsibilities. 

The law is #Stayhome! And for us 

that means Hashem is telling us איכה! 
Where are you at home?! Can you 
find me at home 
too without running 
to shul or to chap a 
hot mikva, a coffee 
and a shmuez?

On the one hand 
turning your house into a Shul, Beis 
Medrash, or Schools comes with 
tons of challenges - on the other 
hand this is a rare gift of developing 
your yiddishkeit through figuring out 
how you need to teach your children 
to talk to Hashem (Davening), 

becoming tuned in to your own 
family, and searching for the words 

and methods  to 
deliver the ‘Hashem 
messages’ that are 
really important to 
you (Mechanech), 
but until now you 

relied on ‘social yiddishkeit’ to do the 
job for you.

If you recognise #StayHome as a 
Mitzva from Hashem - this can be 
the greatest Ruchniyus and ‘Real 
Yiddishkeit’ development for you 
and your family of your lifetime!

What Do You Do When Your Violin Snaps A String?

There's this famous tale everyone tells 
how violinist Yitzchak Perlman comes 
to this concert at Avery Fisher hall. He 
has polio, it takes him an awfully long 
amount of time to walk up there with 
his braces, he sits down about to start 
playing, and one of his strings snap.

Everyone expects him to get down, 
to start all over again - to get a new 
violin. He looks at the crowd, he looks 
at the violin - his crippled violin - 
and he gives the okay, and he starts 
playing, Gevald, the most beautiful 
melodies in the world start pouring 
forth. 

Everyone is in awe, they never heard 

such beautiful music coming from 
a crippled violin. At the end, when 
everyone is cheering and he comes 
down, he tells the crowd "you know 
sometimes you need to make music 
from whatever you have left". 

It's mamesh a gevalt story, just I 
couldn't find proof it ever happened. 
But regardless if it happened with 
Perlman or not, it happens to us all the 
time. Something we need snaps, and 
we need to continue performing in a 
compromised situation. 

I saw from a Rabbi Letterman, not 
sure who it is, that this lady - she's 
 she has to bring a sheep and a ,טמא

dove. But what happens if she doesn't 
have a sheep and a dove? Says the 
Torah she has to bring two doves. 
What's the message? That sometimes 
you gotta make music with whatever 
you have left. 

And you know what the most beautiful 
music in the world is? It's music that 
comes from giving it all you got even 
when you're missing what you needed 
to do it right..

“Our Shul’s were not 
closed, our homes 

were opened”
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ייםם פרק י"א-ותלמדם חוקי חיים  חחּוּוצִצִ ּלְּלְ יילל  הַהַ ּצִּצִ הִהִ וְוְ
    זזוו  ההדדחחקק  --וואאתת  ההללחחץץ  

אחד המכשולות הכי חמורים, שעל זה יחסי 
היא על ידי  ,נגדעים באחת וילדיהם – הורים

לא נכונה בזמני לחץ. קטנה והתנהגות 
הוא מלחיץ. הדברים אמורים  –כשאדם לחוץ 

. שגרתייםביום יום אבל בעיקר בזמנים הלא 
כשההורה מתנהג בצורה לא זהירה הוא יכול 
לגרום למכשול אדיר ולקרע שאינו מתאחה 

בדברים אלו אין חידוש אך  בהתנהגות הילד.
נתבונן כיצד אפשר להימנע בכך, באספקלריה 

  של תהלוכות רבינו שליט"א.המאירה 
רבים בקשת נדרשנו לנושא זה בעקבות 

התקופה האחרונה  מקוראנו שיחי', עקב
שנועדה לנו מן השמים, בו המשפחות 
והילדים נצורים בבתים כל היום, ובמקרים 

מתח רבים ההורים או הילדים נמצאים ב
הבלתי צפויות מהמצב, והתגובות ובלחץ 

  .לדורות אסוןיכולות להיות חלילה הרות 
זהירות בשמירה על  נדרשתכי כמובן, פשוט ו

כמו שציותה תורה ונשמרתם כללי הבריאות, 
וד לנפשותיכם, אבל המתח הקיים סביב מא

, 'ונשמרתם'הוא רחוק ממצות  הנושא
ואדרבה, זה מרחיק את הנפש משמירת 

  .התורה

בבנניי  תתקקוופפתת  קקווררווננהה  ששננתת  תתשש""פפ::  
ההבבייתת  ננזזההררייםם  בבממצצוותת  ההבבררייאאוותת,,  

ממררןן  ששללייטט""אא  בבייתתוו  ששלל  וובבככננייססהה  לל
    עעלל  ההיידד  חחווממרר  חחייטטוויי.. ששממייםם  בבחחייווךך

  
    זזממןן  ההממססווגגלל  ללככעעסס

נחלקים לשנים: לחץ כלפי הילדים זמני הלחץ 
  בתוך הבית ולחץ מחוצה לו.

כל  מכיראת זמני ומועדי הלחץ שבתוך הבית 
ות אחד: בערבי שבתות ומועדים, או בשע

כל בית וסדרי הבוקר לפני היציאה ללימודים, 
  הלחץ שלו...

חכמינו כבר הזהירו אותנו כי באותם זמנים 
ראה במשנה  חובה כפולה לנהוג בסבלנות.

ברורה הלכות שבת (סימן ר"ז סק"י) שמזהיר 
בהלכות ערב שבת, כי אל לו לאדם להטיל 
אימה יתירה בתוך ביתו, ע"ש את הקלקול 

  שבדבר.
    דדווווקקאא!!''ללאאטט''  בב

בין מדת הזריזות ולא לערבב, צריכים להבדיל 
שרבינו ניחון בה, למדת הסבלנות שניתן 

לנושא למלא על כך כרך שלם מהנהגותיו, 
כל  -הרוגע שלו בכל קיום המצוות והתורה, 

: לא נושא הואבמאמר הזה, ה זה אינו העיקר
  להגיב בפזיזות מתוך לחץ ומתח.

  
  
  
  
  

  
אגב, מעניין לציין עדות מפי נהגו האישי 

אפשטין והמסור של רבינו, הר"ר ישעי' 
לדבריו, הוא הבחין לא פעם כי  שליט"א.

כולם מסביב דווקא בזמנים בהם 
דווקא אז  ,אירוע גדול כמו לפני לחוצים,

סבלנות וישוב הדעת כפול, הג רבינו בונ
עליו כי הפזיזות היא נטע זר אצלו,  ניכר

ראה בכוונה תחילה מבה, הוא וכי אדר
שאין להילחץ ולמהר אלא יש לעשות מה 

  שצריך ובמתינות.
נהג באחד הימים, עת עמד לדוגמא, כך 

 לפני נסיעה ארוכה (ברחבי כמה ערים,
הבחירות ברחבי הארץ),  בתקופת ערב

לירושלים שנתית שלו  - וכן בנסיעה הדו
בחול המועד עם להבחל"ח הרבנית ע"ה 

להקביל פני חמיו מרן הגרי"ש זצוק"ל, 
בני הבית שהתלוו היו תמיד לחוצים 
ר להגיע בזמן שקבעו לביקור, שלא לאח

 שליו ורגוע, והתארגן שליט"א ןרגע, ומר
לנסיעה בישוב הדעת ורוגע, ובלי שום 

  לחץ ופזיזות.
ובל נחשוב שאיחרו... תמיד הגיעו בשעה 

עשה ברוגע הידועה, אבל את ההכנות 
  ובלי שום לחץ.

נוסיף עוד דוגמא מבדיקת חמץ, אותה 
עורך רבינו מידי שנה בערב פסח במשך 
מספר שעות, במהלכו בודקים חפץ אחרי 
חפץ. הגבאים שמלווים את הבדיקה 
מעידים כי על אף הטירחא הגדולה, 
והמאמץ האדיר בלעבור את כל הבית, 

דה ירבינו משקיע כוחות וסבלנות במ
שלא יהיה שום לחץ ומתח על אף יתירה 

  אחד מבני הבית.
אירע פעם, וכשבדק את אחד מארונות 
הבגדים, הוציאו את ערימת הבגדים 
לבדוק שאין תחתיהם שום חשש חמץ 
ח"ו, ומתוך מהירות החזירו את הדברים 
שלא לפי הסדר, נענה רבינו ואמר: צריך 
לסדר כל דבר במקומו שלא יהיה הדבר 

ית (ע"ה) שכן הצער לטירחא עבור הרבנ
והטירחא שעלול להיות לה מזה גם הוא 

  דאורייתא!...

                                               
ככננהה  ככפפווללהה  ללזזממנניי  ללחחץץ,,  ללדדאאווגג  ללההייוותת  הה

ררגגוועע  בבייוותתרר..  ררבבייננוו  בבבבדדייקקתת  חחממץץ  בבססבבללננוותת  
    אאררבבעע  ששעעוותת..ווווררווגגעע  בבממששךך  ככששללוושש  

  
    
    
    
    
    
    
    

    
    ממיי  ללווחחץץ  אאוותתךך??

  מעניין להרחיב מעט על הלחץ:
אל מעונו של רבינו הגיע בחור והתלונן 

מרגיש לאחרונה לחץ פנימי שהוא 
ורוצה את , מאוד חזק, הוא מאוד לחוץ

  עצתו של רבינו. 
רבינו הביט בו בחיוך: מי לוחץ אותך, 

א מבין?. אולי תוספות קשה שאתה ל
, אבל רבינו חזר הבחור 'ניסה' להסביר

על הדברים והבהיר לו כי הלחץ 
להיות רק מול קיום האמיתי צריך 

  התורה והמצוות. ולא מ 'מה יאמרו'...
אב נוסף נכנס אל רבינו ואמר שהוא 
חש כשהוא לומד עם בנו כי הדבר 
מלחיץ את הבן, רבינו הביט בו והבין 
מהשאלה כי מי שלחוץ הוא דווקא 
האבא, וענה קצרות: תשב ותלמד איתו 
בלי לבלבל את המוח (כלומר, במקום 

אם הילד המחשבות לאמץ את הראש ב
  נלחץ, פשוט תלמד איתו...)

כלל הדברים, להיות חכם עיניו בראשו 
ובזמנים שנראה שעלול להיות לחץ 

להיות סבלני ומתח להקפיד כפלים 
שלא לעשות מעשה פזיז שאת המחיר ו

                                         אחרי זה אי אפשר לשלם.
    ההממתתחח  ייעעבבוורר

חלק נכבד מהלחץ מגיע ממתח. המתח 
שלילים מביא בעקבותיו מעשים 

  ע.ודי מי -והתוצאות 
באחד מערבי ראש השנה נכנס אל 
רבינו בעל תוקע ותיק קרוב לשלושים 

תינה את צערו, שהשנה הוא שנה ו
מנסה להכין את עצמו ולתקוע אבל לא 

, והוא עולה בידו תקיעות ראויות
במתח אדיר מי יודע מה יהיה בראש 

  השנה.
 רבינו הרגיעו, אל דאגה, הכל יסתדר.

  וצירף ברכה חמה.
מה עם המתח'? שאל בדאגה 'אבל 

  .הבעל תוקע
 – בנעימות אהה, הרגיע אותו רבינו

ד אחרי שתתקע... הלה יהוא יחלוף מ
והרוגע תפס את מקומו.  חייך בהבנה

מיותר לציין כי כל התקיעות עברו 
  בהצלחה.

על הורים לחוצים  ,במאמר הבא
ביקורי משפחה מאירועים חוץ לבית: 

  ופגישות עם העולם החיצון.

ררבביי  ססבבללננוותת  דדווווקקאא  בבזזממנניי  ללחחץץ..  
וו  ששללייטט""אא  ררבבייננששעעיי''  אאפפששטטייןן  עעםם  יי

    ((ההממששממשש  ככססננדדקק))
  



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
   

 ההפפררששהה  פפששטט  עעלל
 

מח. כי נרפא הנגע. לכאו' אם הוציאו האבנים
עות ובנו אחרות לא נרפא הנגע אלא הביתהמנוג

נרפא והי' צ"ל כי נרפא הבית. וי"ל דנגע אין מובן
על אבנים רק על בית דאבנים בעלמא אין מטמא
בנגעים וכיון שלא חזר הנגע לבית הרי נרפא
הנגע, והא דאבנים מנוגעות מטמאין שם הוא
מפני שכבר נטמאו ואפי' יסור מהן הנגע יטמאו.
((טטעעממאא  דדקקרראא))

 פרשיות תזריע מצורע 380 'גיליון מס
 שמינית שנה"פ תש

 
 

רוצה להקדיש את יקיריך ולהיות  
שותף בהפצת דברי התורה של 

 053-3145900רבינו? כאן זה המקום 
 
 

 דבר העורך  
 השלום וברכה לכל ידידי היקרים

נמצאים אנחנו עדין תחת הצער על ההפסד הגדול שלא זכינו השנה להשתתף 
(לאחר שמעל   בסיום הש"ס וכל התורה כולה המפורסם של רבינו בערב פסח.

אמנם החובה להשמע   שלושים שנה ברציפות זכיתי להשתתף במעמד נשגב זה)
להוראות גוברת על הכל כי בריאות הציבור חשובה מאד,  כבר בתחילת המצב  

אלים שיאמרו פרק תהילים איזה שירצו לאחר כל תפילה,  אמר רבינו לכל השו
ושמעתי שלמתעקשים לשאול איזהו הפרק יבחרו לילך בו, נענה, פרק צ"א 
בתהילים יושב בסתר וכו' שכידוע זה פרק המכונה שיר של פגעים להינצל מכל 
פגע. וראיתי בספרו של ידידינו הרה"ג ר' הלל קופרמן על מדרש תהילים את 

 בא להלן ובסוגרים תוספות כפי ששמע מרבינו:המדרש שיו
כי בי חשק ואפלטהו, אשגבהו כי ידע שמי. רבי יהושע בן לוי בשם רבי פינחס בן  

((ממככלל  ממקקווםם  גגםם  בבזזממןן    יאיר אמר מפני מה מתפללין ישראל בעולם הזה ואינן נענין, 
על ידי שאינן יודעין בשם   ההזזהה  יישש  ללננוו  ללההררבבוותת  בבתתפפייללהה,,  ששאאםם  ננזזככהה  ייתתקקבבללוו..))

ורש, (לפי דבי המדרש הללו ביאר מרן שליט"א בסידורו את הלשון הנאמרת המפ
''ככווללננוו  ייוודדעעיי  ששממךך  ווללווממדדיי  תתווררתתךך  ששממהה'',,  ווללככאאווררהה  ללממהה  ההקקדדייםם  אאתת    בברכת התורה: 

בבקקששהה  ''ייוודדעעיי  ששממךך''  ללפפנניי  בבקקששתת  ''ללווממדדיי  תתווררתתךך  ללששממהה'',,  ששההייאא  עעייקקרר  עעננייננהה  ששלל    
ככהה  ששתתתתקקבבלל    ההבבררככהה??  ווללפפיי  דדבברריי  ההממדדררשש  ההללללוו  אאתתיי  ששפפיירר,,  ששעע""יי  יידדייעעתת  ששממוו  ננזז

) אבל לעתיד לבא הקב"ה מודיע להם שמו, תתפפייללתתננוו  ווננההייהה  ללווממדדיי  תתווררתתךך  ללששממהה..
באותה שעה הן מתפללין ונענין, [שנאמר] (ישעיה נב, ו), [שנאמר] 'לכן ידע עמי שמי' 

יקראני ואענהו.. אמר רבי יצחק בשם רבי חיא אם מבקשים הם אותי בשעה 
םם  ררייבב""לל  בבששםם  ררבביי  פפייננחחסס  בבןן  ייאאיירר  ממוודדהה    ((גגשמגיע להם צרה, מיד אני עונה אותן, 

 .ששתתפפייללהה  בבעעתת  צצררהה  ננעעננייתת  אאףף  בבזזממןן  ההזזהה  ששאאייןן  אאננוו  ייוודדעעייםם  אאתת  ששםם  ההממפפווררשש..))
יצוין כי רבינו שב ואומר שהבוטח בה' חסד ורוגע יסובבנהו ומלבד להתחזק  
בתפילה אין לחוש כלל (כמובן להישמע להוראות הרופאים כפי הענין.) והדאגה 

 היא ראש לכל הצרות.
 ארחות יושר ערך 'פחד ודאגה' וז"ל הקדושה:ספרו המפורסם וידועים דבריו ב

"יש אנשים שמפחדים תמיד ומתייראים מכל מיני פורענויות כגון ממחלות 
וממלחמות ומאנשים רעים וכו', והם כל ימיהם בפחדים ורעדות ודאגות מכל  

וגם הדאגות מזיק לגוף וגורם לכל מיני  ..מיני דברים, שמא יהיה כך ושמא כך.
 מחלות ר"ל.

וכל זה ממיעוט אמונה, שאם היה מאמין באמונה שלמה שהכל בא מהקב"ה ואין  
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אם כן מה לו לפחד: 

אין לו מה  -אין חכמה ואין תבונה לנגד ה', ואם לא נגזר  -ו אם ח"ו נגזר עלי
להתיירא. ואנחנו תמיד כל רגע ביד ה', בין בזמן מלחמה ובין בזמן שלום, והרבה  
דרכים למקום. ואין לפחד רק מהקב"ה, ולפחד שמא יעבור על אחת מהעבירות  

צינו שצריך ח"ו או לא יקיים המצוות, וחוץ מזה אין לפחד כלום. ואף על גב דמ
הוא מדין  -זהירות כמו שכתוב: דבר בעיר כנס רגליך, רעב בעיר פזר רגליך 

 השתדלות בכל דבר מה שאפשר, אבל הפחדים והדאגות אין להם מקום.
 רק על התורה ומצוות." -ואין לדאוג 

ואוסיף במאמר המוסגר שזכורני שאחד בא לפני רבינו וסח בפניו שיש לו כמה  
לו רבינו, תלמד תורה ועל ידי זה יסורו ממך כל הדאגות, וציטט  מיני פחדים אמר

לו דברי אבות דרבי נתן פ"כ רבי חנניה סגן הכהנים אומר כל הנותן דברי תורה 
על לבו מבטלין ממנו הרהורי חרב הרהורי רעב הרהורי שטות הרהורי זנות  

שר ודם  הרהורי יצר הרע הרהורי אשת איש הרהורי דברים בטלים הרהורי עול ב
ות שכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל פקודי ה' ישרים משמחי לב מצ

  ה' ברה מאירת עינים וכו' ע"ש.
ות  ונסיים בתפילה להקב"ה שיסיר מעלינו מר המוות הזה והאר עיננו פן אישן המו

ואה לחולים ומדווה ומנוח לבריאים שלא יחלו פולכל בית ישראל תבוא הרווחה ר
 רצונו ולעדיו לעשות ונוכל כולנו שוב להיעשות אגודה אחת יח

 בברכת קיץ בריא
 יצחק גולדשטוף

 וספרתם לכם 
  בבממ""חח  קקננייננייםם  ההתתווררהה  ננקקננייתת

הה    ּבּבְְ   רָרָ חחוֹוֹ עעּוּוטט  סְסְ   מִמִ
כמה וכמה פעמים נכחתי ליד רבינו שליט"א כשבא 
לפניו יהודי שמחזיק תורה, והציגוהו קמיה רבינו 
שליט"א ואמרו לו שיש לו הרבה זכויות שמחזיק 
אברכים וכדו'. ורבינו נפנה אליו ושואל אותו האם 
אתה לומד גם בעצמך, ומחזקו למעט בסחורה 

נסתי עם יהודי צדיק ולעסוק בתורה. וזכורני שנכ
שהדפיס לי כמה מספרי ואמר לו רבינו בזה"ל 

 "תדפיס גם ספר משלך בעצמך".
ופעם אחת הגיע ראש מוסד אחד עם נדיב שעוזר 
לו הרבה למוסדותיו, ושאל אותו רבינו כהנ"ל האם 
הוא בעצמו עוסק בתורה, ואותו גביר היה נבוך 
מחמת שכנראה לא היה רגיל לעסוק בתורה. ושוב  
אמר לו רבינו שעליו להשתדל למצוא זמן לעסוק  
בתורה בעצמו. ואותו ראש מוסד חשש שמא אותו 
הגביר יקצץ בתרומותיו מחמת הערתו של רבינו. 
אך לבסוף היה להיפך בדיוק שאותו גביר אמר  
שהכי ריגש אותו הביקור אצל רבינו שליט"א,  
  ושקיבל על עצמו מכאן ואילך לעסוק יותר בתורה.

נניינניי  חחייייםם  ממההדדווררהה  חחדדששהה((קק
ההררהה""גג  ררבביי  ייצצחחקק  אאווההבב  צצייווןן  ששללייטט""אא))  ננווממאאתת  יידדיידדיי    

שו"ת בענין השמחה בראש חודש 
מעט יין   ש. מובא שהסטייפלר היה שותה.א

בר"ח, מהו שורש מנהג זה האם מחמת 
 מצות שמחה או מחמת דין כבוד.

 שניהם. ת.
כתב השו"ע סי' תי"ט מצוה להרבות   ש..ב

ח, האם דין זה הוא מחמת מצות "בסעודת ר
 כבוד.שמחה או מחמת דין 

 כבוד ר"ח. ת.
שאלה: האם מצוה זו להרבות בסעודת ר"ח  .ג

 הוא חיוב גמור או רק רק מצוה לכתחילה.
 תשובה: מצוה..ד
שאלה: מה הנפק"מ אם דין זה הוא חיוב או .ה

 מצוה.
 תשובה: אם קשה לו..ו

  ((ייממיי  ששממחחהה))
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)תנא  אליהו  שאמר  מה  לבאר  הוסיפו  זו  בדרך 

אחד  שכל  אומר  הייתי  "לפיכך  כה(:  פרק  אליהו  דבי 

מעשי  יגיעו  מתי  לומר,  חייב  מישראל  ואחד 

למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב". הכוונה בזה 

כמו  המצוות,  לקיים  להשתוקק  צריך  אחד  שכל 

האבות  בתוך  כלול  בהיותו  קיים  עצמו  שהוא 

מעשי  יגיעו  "מתי  הפירוש:  וזהו  הקדושים. 

אבותי  בתוך[  כלול  בהיותי  ]שקיימתי  למעשי 

אברהם יצחק ויעקב". ומאחר שכבר קיים פעם כל 

המצוות, בנקל יוכל גם עכשיו לקיים כל המצוות 

ולעבוד את ה' כפי שורש נשמתו.

הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה: "כי ידעתיו", אני 

אשר  "למען  הטעם,  ומפרש  אברהם,  את  אוהב 

הוא  "יצוה"   - אחריו"  ביתו  ואת  בניו  את  יצוה 

מקיים  כשאברהם  כלומר  וחיבור,  צוותא  מלשון 

המצוות אין הוא מקיים המצוות לבד, אלא הוא 

מתחבר יחד עם בניו עד סוף כל הדורות הכלולים 

ה'  דרך  "ושמרו  עליהם,  מקל  הוא  ובזה  עמו, 

מצוות  לקיים  שיוכלו  ומשפט",  צדקה  לעשות 

המצוות  קיימו  שכבר  אחרי  בעולם  כשיוולדו  ה' 

בהיותם כלולים עמו, אלו דבריהם הקדושים.

 ררצזא את העקרם עזחרקר
הכנה לקדרשת בצת העקדש

יז- )בראשית  שכתוב  מקרא  בזה  לפרש  יומתק 

מאת  כסף  ומקנת  בית  יליד  ביתו  אנשי  "וכל  כז(: 

אבינו  אברהם  כשקיים  כי  אתו".  נימולו  נכר  בן 

מצות מילה בהיותו בן צ"ט שנה בכוונות נשגבות 

בדחילו ורחימו, התכוון לזכות בכך את כל נשמות 

"וכל  הפירוש:  וזהו  עמו.  כלולות  שהיו  ישראל 

שהיו  ישראל  נשמות  ]כל  בית  יליד  ביתו  אנשי 

]הם  נכר"  בן  מאת  כסף  "ומקנת  עמו[,  כלולות 

ונתגיירו[  הקליפות  בתוך  שנפלו  הגרים  נשמות 

נימולו אתו", ובזכות חיבור נפלא זה בין אברהם 

בשעת  עמו  כלולות  שהיו  ישראל  לנשמות 

המילה, מצרף הקב"ה גם את מחשבות הגעגועים 

מצות  לקיים  חייו  ימי  כל  אבינו  לאברהם  שהיו 

מילה, לקיום מעשה מצות מילה של כל ישראל.

 רכצרן שנרכז בעצלה שבבשזר
נתצצשבה דתתרר

שסיפרו  מה  בזה  לבאר  טוב  מה  בעתו  דבר 

חכמינו ז"ל בגמרא )מנחות מג:(: "בשעה שנכנס דוד 

לבית המרחץ וראה את עצמו עומד ערום, אמר אוי 

לי שאעמוד ערום בלא מצוות, כיון שנזכר במילה 

שבבשרו נתיישבה דעתו, לאחר שיצא אמר עליה 

השמינית  על  למנצח  יב-א(  )תהלים  שנאמר  שירה 

מזמור לדוד, על מילה שניתנה בשמיני".

ויש לבאר הענין בזה על פי מה שביארו בספרים 

דוד  שנכנס  "בשעה  שאמרו:  מה  כי  הקדושים, 

ערום",  עומד  עצמו  את  וראה  המרחץ  לבית 

הכוונה בזה כי כדרכם של צדיקים שעושים תמיד 

חשבון הנפש, נכנס דוד למרחץ להתרחץ מלכלוך 

לחוטא  עצמו  החזיק  ענוותנותו  ובגודל  העונות, 

והצטער  מצוות,  בלא  ערום  שהוא  שהרגיש  עד 

על כך: "אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוות", ואם 

יש  דרכנו  לפי  הקב"ה.  לי  יעזור  זכות  באיזו  כן 

לומר שעשה חשבון הנפש בגודל ענוותנותו שכל 

מעשי המצוות שלו הם שלא לשמה.

במילה  שנזכר  "כיון  שאמרו:  מה  נבאר  זה  לפי 

שבבשרו נתיישבה דעתו", כי ממה שנתן הקב"ה 

מצות מילה לתינוק בן שמונה ימים שאין בו דעת 

שהקב"ה  מוכח  ורחימו,  בדחילו  המצוה  לקיים 

את  ישראל,  כל  של  המילה  למעשה  מצרף 

ימיו  כל  מחשבתו של אברהם אבינו שהשתוקק 

לקיים מצות מילה.

בכך התנחם דוד המלך שהקב"ה מצרף למעשה 

המצוות שנעשו שלא לשמה, את מחשבתם של 

לשמה,  המצוות  לקיים  שמשתוקקים  הצדיקים 

למנצח  שנאמר  שירה  עליה  אמר  שיצא  "לאחר 

שניתנה  מילה  על  לדוד,  מזמור  השמינית  על 

ביום  בשמיני", שאמר שירה על המילה שניתנה 

שהקב"ה  מוכח  מזה  כי  האדם,  ללידת  השמיני 

את  להשלים  הצדיקים  מחשבות  את  מצרף 

המצוות בתכלית השלימות.

מעתה יאירו עינינו להבין דברי רבי נתן שדרש 

למרחוק  דעי  אשא  דכתיב  הוא  "הדא  במדרש: 

אברהם  של  לשמו  מחשבין  צדק...  אתן  ולפועלי 

וישא  דכתיב  הוא  הדא  מרחוק,  שבא  אותו  אבינו, 

אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק". הכוונה 

בזה שכל ימי חייו של אברהם אבינו בכל המצוות 

הכנה  לעשות  למרחוק,  תמיד  הסתכל  שקיים 

לקיים  שיוכלו  כדי  בניו,  ישראל  של  הדורות  לכל 

המצוות כפי שקיימו אותן בהיותם כלולים בו.

השלישי  "ביום  יצחק:  בעקידת  שכתוב  וזהו 

וירא את המקום מרחוק",  וישא אברהם את עיניו 

הכוונה בזה כי בהליכתו לעקוד את יצחק על הר 

של  המקום  את  הקדושות  בעיניו  ראה  המוריה, 

הר המוריה ממרחק הדורות, שיזכו ישראל לבנות 

שם את בית המקדש להקריב שם קרבנות, בזכות 

בנו  יצחק  את  אברהם  שם  שעקד  יצחק  עקידת 

את  שם  לעקוד  הלך  זו  ובכוונה  המזבח,  גבי  על 

יצחק בנו, כמו שהתפלל אחרי העקידה )שם כב-יד(: 

אשר  יראה  ה'  ההוא  המקום  שם  אברהם  "ויקרא 

יאמר היום בהר יהוה יראה". ופירש רש"י: "ה' יראה, 

פשוטו כתרגומו, ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה, 

להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קרבנות".

"אשא  הפסוק:  נתן  רבי  שדרש  זהו  כן  כי  הנה 

אברהם  של  שמו  מחשבין  אנו  למרחוק",  דעי 

"וירא את המקום מרחוק", שבכל  שנאמר אצלו: 

לדורות  רחוק  הכנה  לעשות  התכוון  שעשה  מה 

מצות  לקיים  יכולים  אנו  זה  ידי  על  כי  הבאים, 

מילה לתינוק בן שמונת ימים בתכלית השלימות, 

של  הקדושות  המחשבות  את  מצרף  הקב"ה  כי 

המילה  מעשה  עם  מילה  מצות  לקיים  אברהם 

אתן  "ולפועלי  הכתוב:  מסיים  זה  ועל  בניו,  של 

אתן  אותנו  ויצר  שפעל  להקב"ה  כלומר  צדק", 

צדק, להודות לו על הצדקה הגדולה שעשה עמנו 

לפנים משורת הדין, לצרף המחשבות הקדושות 

כדי  שלנו  המילה  מעשה  עם  אבינו  אברהם  של 

שתעלה למעלה בתכלית השלימות.

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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קדשנו  "אשר  שניה:  וברכה  מילה,  מצות  קיום 

אברהם  של  בבריתו  להכניסו  וצונו  במצותיו 

אבינו", להודות לה' שנתן לנו מצות מילה באופן 

זה שנוכל לכלול עצמנו עם הברית שכרת הקב"ה 

עם אברהם כשמסר לו מצות מילה, כי על ידי זה 

מצרף הקב"ה את מחשבתו הקדושה של אברהם 

מילה,  מצות  לקיים  ימיו  כל  שהשתוקק  אבינו 

שתעלה  כדי  ישראל  כל  של  המצוה  מעשה  עם 

המצוה לה' בתכלית השלימות.

 הזער הנפלא בפסרק:
ע'צ צ'תל'ה ל'נ'ר ה'שעצע'ה

מה  זה  לפי  לבאר  הקודש  במסע  נמשיך  הבה 

י'על'ה  "מ'י  זוהר מקרא שכתוב:  שדרש בתיקוני 

וסופי  מיל"ה  תיבות  ראשי  ה'שמימ'ה",  ל'נ'ו 

פי מה שפתח הקב"ה את  על  הוי"ה,  תיבות שם 

ברא  "בראשית  א-א(:  )בראשית  בפסוק  התורה 

רש"י:  ופירש  הארץ".  ואת  השמים  את  אלקים 

עלה  שבתחילה  ה',  ברא  אמר  ולא  אלקים,  "ברא 

שאין  וראה  הדין,  במדת  לבראותו  במחשבה 

ושתפה  רחמים  מדת  והקדים  מתקיים,  העולם 

למדת הדין, והיינו דכתיב )שם ב-ד( ביום עשות ה' 

אלקים ארץ ושמים".

ונראה לפרש הכוונה בזה, על פי המבואר בשלחן 

ערוך )או"ח סימן ה סעיף א(, כי כשמזכיר בתפלה את 

ויהיה,  היה הוה  יכוון בכתיבתו שהוא  הוי"ה  השם 

והביאור בזה כי לפני הקב"ה שהוא למעלה מהזמן, 

אין שום הבדל בין "היה" שהוא העבר, ובין "הוה" 

כי  העתיד,  שהוא  "יהיה"  ובין  ממש,  עתה  שהוא 

הכל גלוי לפניו כאילו הוא ממש עכשיו.

מצות  בענין  שביארנו  מה  כי  זה  לפי  נמצא 

את  מצרף  שהקב"ה  המצוות,  בכל  הוא  וכן  מילה 

הצדיקים  ושאר  אבינו  אברהם  של  המחשבות 

מהדורות הקודמים עם מעשה המצוות של הבנים, 

הוא רק מצד השם הוי"ה שהוא היה הוה ויהיה כי 

העבר הוא כמו ההוה, אבל מצד מדת הדין משם 

אלקים אין הקב"ה מצרף מחשבות של אדם אחד 

כדי להשלים מעשה המצוות של אדם שני.

עלה  "בתחילה  רש"י:  שפירש  זהו  כן  כי  הנה 

שאין  וראה  הדין,  במדת  לבראותו  במחשבה 

במדרגת  הוא  אחד  כל  לא  כי  מתקיים",  העולם 

במחשבה  והן  במעשה  הן  המצוה  לקיים  צדיק 

רחמים  מדת  "והקדים  לבדו,  לה'  בלתי  לשמה 

עשות  ביום  דכתיב  והיינו  הדין,  למדת  ושתפה 

כי כשאדם  ה' אלקים ארץ ושמים", הכוונה בזה 

הדין  במדת  הקב"ה  אותו  מעניש  עבירה  עובר 

משם אלקים, אבל כשהוא מקיים מצוה דן אותו 

לצרף  ויהיה,  הוה  היה  שהוא  הוי"ה  הקב"ה בשם 

מעשה  עם  העבר  מן  הצדיקים  מחשבות  את 

מעשה  את  להשלים  הבנים, כדי  של  המצוות 

המצוות בתכלית השלימות.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שרמז לנו הקב"ה 

ראשי  ה'שמימ'ה",  ל'נ'ו  י'על'ה  "מ'י  בכתוב: 

תיבות מיל"ה וסופי תיבות שם הוי"ה, כי בראשי 

תיבות "מילה" רמז הקב"ה על הקושיא העצומה: 

מצות  יכולה  איך  ה'שמימה",  ל'נו  י'עלה  "מ'י 

שמונה  בני  בהיותם  ישראל  שמקיימים  מילה 

ימים לעלות לשמים, הלא תינוק בן שמונה ימים 

אין בו דעת לקיים המצוה בדחילו ורחימו, שהם 

שתי כנפיים להעלות המצוה למעלה.

השם  את  הקב"ה  רמז  זה  ענין  ליישב  כדי  לכן 

השמימ'ה",  לנ'ו  יעל'ה  "מ'י  תיבות  בסופי  הוי"ה 

כי  ויהיה,  הוה  היה  שהוא  הוי"ה  השם  מצד  כי 

והעתיד, מצרף  ההוה  העבר  בין  אצלו  הבדל  אין 

אברהם  של  הקדושות  המחשבות  את  הקב"ה 

אבינו שהשתוקק כל ימי חייו לקיים מצות מילה, 

עם מעשה מצות המילה של כל ישראל עד סוף 

מילה  במצות  מתקיים  זה  ידי  ועל  הדורות,  כל 

בפועל ממש "מ'י י'על'ה ל'נ'ו ה'שמימ'ה", ראשי 

שהיא  הוי"ה,  שם  תיבות  וסופי  מיל"ה  תיבות 

עולה לשמים בתכלית השלימות.

 כל נשערת צשזאל הצר כלרלרת
באבזהם אבצנר כשקצצם כל העיררת

המדרש  כוונת  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שדרש על מצות מילה שנזכרה בפרשתנו: "וביום 

דכתיב  הוא  "הדא   - ערלתו"  בשר  ימול  השמיני 

ולפועלי אתן צדק... מחשבין  אשא דעי למרחוק 

מרחוק,  שבא  אותו  אבינו,  אברהם  של  לשמו 

הדא הוא דכתיב וישא אברהם את עיניו וירא את 

המקום מרחוק". וצריך ביאור מהו ענין "וירא את 

המקום מרחוק" למצות מילה.

שמצינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

הם  הלא  אחד,  בסגנון  מתנבאים  קדושים  שני 

הרה"ק מאפטא זי"ע ב"אוהב ישראל" )פרשת וירא 

זי"ע  מבארדיטשוב  והרה"ק  המכסה(  אמר  וה'  ד"ה 

)שם(, שדיברו בקדשם לפרש מה  לוי"  ב"קדושת 

שדיבר הקב"ה בשבחו של אברהם אבינו )בראשית 

יצוה את בניו ואת  "כי ידעתיו למען אשר  יח-יט(: 

ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט".

שבין  בקשר  נפלא  יסוד  פי  על  בזה  הביאור 

נשמות  שכל  ישראל,  לכל  הקדושים  האבות 

ישראל עד סוף כל הדורות היו כלולות באברהם 

הניסיונות.  בכל  ועמד  התורה  כל  כשקיים  אבינו 

כי כמו שכל פרי לפני שהוא צומח הרי הוא כלול 

כן כלול כל בן  בתוך השורש שממנו הוא צומח, 

במוח האב לפני שהוא נולד, נמצא לפי זה כלשון 

קדשם: "כל ישראל היו כלולים במחשבתו ובמוחו 

של אברהם".

כשקיים  כי  גדול,  חידוש  אומרים  הם  זה  לפי 

דרבנן  ומצוות  התורה  מצוות  כל  אבינו  אברהם 

"בשם  לקיימן  התכוון  כח:(,  )יומא  בגמרא  כמבואר 

כל ישראל", דהיינו שנתכוון לזכות את כל ישראל 

שהיו כלולים בו שגם להם יהיה חלק במעשה קיום 

המצוות, ועל ידי זה הגיע לזרעו אחריו ב' טובות: 

א. כיון שאברהם קיים כל מצות התורה ודקדוקי 

ואחד מישראל הבאים  מצוות, נמצא שכל אחד 

וז'  דאורייתא  מצוות  תרי"ג  כל  קיים  כבר  אחריו 

כיון  ב.  באברהם.  כלולים  בהיותם  דרבנן  מצוות 

שכבר קיימו ישראל כל המצוות בהיותם כלולים 

להוציא  מישראל  אחד  כל  יכול  אברהם,  בתוך 

בפועל  המצוות  ולקיים  הפועל  אל  מכח  הדבר 

ממש בהיותו בעולם, שהרי כבר נפתח לו השער 

בהיותו כלול באברהם אבינו.

 צשרב הפלצאה אצך צש תלצה לעירת עצלה לבן שערנה צעצם
שאצן בר דתת לקצצם העירה בדחצלר רזחצער

 הקברה עיזף לעצלה בן שערנה צעצם העחשברת
של אבזהם אבצנר שהשתרקק כל צעצר לקצצם עירת עצלה

 ארהב צשזאל רקדרשת לרצ: כל נשערת צשזאל הצר כלרלרת
באבזהם אבצנר כשקצצם את כל העיררת

 ררכל אנשצ בצתר נצערלר אתרר, כל נשערת צשזאל
שהצר כלרלרת באבזהם נצערלר אתר כשקצצם עירת עצלה
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יאיר:  בן  פנחס  רבי  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

השילוב  ידי  על  פירוש,  הם",  קדושים  "ישראל 

ומפרש  הם,  קדושים  יחד  הסוגים  שני  של 

מחשבתו  ידי  ועל  לו",  ואין  רוצה  "יש  ואומר, 

הטובה נוצרת הנשמה של המלאך, "ויש שיש לו 

ואינו רוצה", אלא שעם כל זאת הוא נותן מחמת 

המלאך,  של  הגוף  נוצר  זה  וממעשה  הבושה, 

המחשבה  את  יחד  משניהם  מצרף  והקב"ה 

במחשבה  המצוה  את  להשלים  כדי  והמעשה, 

ובמעשה, נמצא כי על ידי הצירוף משניהם יחד 

הרי הם קדושים.

הקדוש  אחיו  אצל  גם  מצינו  זה  קדוש  רעיון 

ב"נועם  זי"ע  מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי 

אלימלך" )פרשת מצורע ד"ה או יאמר(, שמפרש בכך 

"לעולם  נ:(:  )פסחים  בגמרא  ז"ל  חכמינו  מאמר 

יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה, 

שמתוך שלא לשמה בא לשמה". פירוש, הקב"ה 

לוקח את התורה והמצוות שנלמדו ונעשו "שלא 

מחשבות  לו  שיש  הצדיק  אל  ומביאם  לשמה", 

את  בכך  וישלים  שיטהר  כדי  "לשמה",  טהורות 

התורה והמצוות שהיו שלא לשמה.

בגמרא  הלשון  דקדוק  מפרש  הוא  זו  בדרך 

למעשה",  מצרפה  טובה  "מחשבה  מ.(:  )קידושין 

טובה  "מחשבה  לומר:  צריך  היה  ולכאורה 

שהקב"ה  לומר  שהתכוונו  אלא  כמעשה", 

"מצרף" את המחשבה הטובה של הצדיק שהיתה 

לשמה, למעשה המצוה של אדם שחסרה ממנו 

המחשבה לשמה, ועל ידי צירוף שניהם נשלמת 

המצוה בתכלית השלימות.

 אבזהם אבצנר עשלצם הכררנה
בעירת עצלה לכל צשזאל

בדרך זו במסילה נעלה ליישב איך מצות מילה 

של תינוק בן שמונה ימים עולה למעלה, אף שאינו 

ורחימו, שהן בבחינת  לקיים המצוה בדחילו  יכול 

על  למעלה,  המצוה  את  להעלות  כנפיים  שתי 

בה  שנצטווה  מילה  מצות  הכתוב  שפתח  מה  פי 

אברהם )בראשית יז-א(: "ויהי אברם בן תשעים שנה 

ותשע שנים, וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני אל 

ביני  בריתי  ואתנה  תמים,  והיה  לפני  התהלך  שדי 

ובינך וארבה אותך במאד מאד". וצריך ביאור לשם 

מה מספר לנו הכתוב שהיה בן צ"ט שנים.

עוד ראוי להתבונן במה שמבואר במדרש )ב"ר 

לאברהם  מלתת  הקב"ה  שהמתין  הטעם  מו-ב( 

"כדי  שנה:  צ"ט  בן  שהיה  אחרי  רק  מילה  מצות 

יצחק  כי  פירוש,  קדושה".  מטיפה  יצחק  שיצא 

נולד מאברהם כשהיה בן מאה שנה, ורצה הקב"ה 

 ההשתרקקרת של אבזהם אבצנר
כל חצצר לקצצם עירת עצלה

מעתה יפתח לנו פתח להבין מה עמקו מחשבות 

על  אבינו  לאברהם  מלצוות  שהמתין  הקב"ה 

אחת  שנה  שנה,  צ"ט  בן  שהיה  עד  מילה  מצות 

לפני שנולד יצחק, כי רצה הקב"ה שישתוקק כל 

)ברכות סא:(  ימיו לקיים מצות מילה, כמו שמצינו 

אצל רבי עקיבא שאמר לתלמידיו: "כל ימי הייתי 

את  נוטל  אפילו  נפשך  בכל  זה  פסוק  על  מצטער 

נשמתך, אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו".

"מחשבה  בבחינת:  גדולה  תועלת  בזה  ויש 

כל  את  הקב"ה  שיצרף  למעשה",  מצרפה  טובה 

שהיו  והגעגועים  ההשתוקקות  של  המחשבות 

עם  מילה,  מצות  לקיים  חייו  ימי  כל  לאברהם 

סוף  עד  ישראל  כל  של  המילה  מצות  מעשה 

כשאין  ימים  לשמונה  הנימולים  הדורות  כל 

המילה  מצוות  כל  יעלו  זה  ידי  ועל  דעת,  בהם 

השלימות,  בתכלית  ימים  לשמונה  מהנימולים 

משולבים במחשבות הקדושות של אברהם.

יז-ז(:  )בראשית  לאברהם  הקב"ה  שאמר  וזהו 

אחריך  זרעך  ובין  ובינך  ביני  בריתי  את  "והקימותי 

ולזרעך  לאלקים  לך  להיות  עולם  לברית  לדורותם 

מה  על  תשובה  בכך  הקב"ה  לו  רמז  אחריך". 

הקב"ה  המתין  מדוע  להתפלא,  עלול  שאברהם 

לכרות עמו ברית רק אחרי שכבר היה בן צ"ט שנה, 

לכן כדי ליישב ענין זה אמר לו הקב"ה: "והקימותי 

לדורותם  אחריך  זרעך  ובין  ובינך  ביני  בריתי  את 

לברית עולם", לכן נמנעתי מלצוות אותך על מצות 

מחשבות  את  לצרף  שאוכל  כדי  היום,  עד  מילה 

הגעגועים שהיו לך כל השנים הללו לקיים מצות 

מילה, עם מעשה מצות מילה של כל ישראל.

כיון שבאנו לידי כך ירווח לנו להבין מה שתיקנו 

חכמים במצות מילה שתי ברכות, ברכה ראשונה: 

"אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה", על עצם 

 בצארז העדזש שעקשז עירת עצלה לאבזהם אבצנר
שבא עזחרק כער שכתרב ררצזא את העקרם עזחרקר

 בצארז העאעז בתצקרנצ ררהז תל הפסרק: רעצ צתלה לנר השעצעהר
זאשצ תצברת עצלרה רסרפצ תצברת הרצרה

 הזבצ ז' ררשא רצרת: הקברה עיזף כררנת הידצק לשעה
תם עתשה העירה שלא לשעה כדצ לתקן העירה בשלצערת

 הזבצ ז' אלצעלך רצרת: רעתרך שלא לשעה בא לשעהר
הקברה עיזף עיררת שלא לשעה תם לשעה של הידצק

שכבר  אחרי  בקדושה  תהיה  יצחק  של  שהורתו 

נימול אברהם, לכן נצטווה על המילה כשהיה בן 

וצריך  יצחק.  שנולד  לפני  אחת  שנה  שנה,  צ"ט 

ביאור מדוע המתין הקב"ה לצוותו על המילה עד 

שהיה בן צ"ט שנים, ולא צוה לו על מצות מילה 

כמה שנים לפני שנולד יצחק.

שתמהו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

"אמר  )יומא כח:(:  המפרשים, הלא מבואר בגמרא 

שנאמר  כולה  התורה  כל  אבינו  אברהם  קיים  רב, 

צריך  זה  לפי  בקולי".  אברהם  שמע  אשר  עקב 

מצות  גם  אבינו  אברהם  קיים  לא  מדוע  ביאור, 

כל  שקיים  כפי  עליה  שנצטווה  לפני  עוד  מילה 

מצוות התורה.

כי  בהג"ה(,  לך  לך  )פרשת  הקדוש  השל"ה  ותירץ 

מצוות  שמכל  קדשו  ברוח  השיג  אבינו  אברהם 

מילה,  מצות  רק  הקב"ה  לו  ימסור  לא  התורה 

הנה כי כן מאחר שלפי המסקנה בגמרא )קידושין 

לא.(: "גדול מצווה ועושה מאינו מצווה ועושה", 

על כן בחר להמתין בקיום מצוה זו עד שנצטווה 

כשהוא  מילה  מצות  לקיים  שיוכל  כדי  עליה, 

מצווה ועושה.

ביאור,  ביתר  זה  ענין  המפרשים הוסיפו לבאר 

כמה  לקיים  אדם  יכול  התורה  מצוות  כל  כי 

פעמים, לכן קיים אברהם אבינו כל מצוות התורה 

טרם שנצטווה עליהן בבחינת אינו מצווה ועושה, 

על  כך  אחר  הקב"ה  אותו  יצוה  שאם  חשב  כי 

בבחינת  כך  אחר  גם  לקיימן  יוכל  הרי  המצוות, 

אפשר  אי  הרי  מילה  מצות  אבל  ועושה,  מצווה 

הערלה  שהסיר  אחרי  כי  אחת,  פעם  רק  לקיים 

שוב אי אפשר לקיים מצוה זו שנית, לכן לא רצה 

בבחינת  שנצטווה  לפני  זו  מצוה  לקיים  אברהם 

אינו מצווה ועושה, כדי שלא יפסיד אחר כך קיום 

מצוה זו אחרי שיצווהו הקב"ה על כך.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

פזשת תרזצת - עירזת תשרפ | א

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

הגצלרצ הנפלא של הזבצ ז' ררשא רצרת

שנקדים  מה  פי  על  זה  ענין  ליישב  ונראה 

זושא  ר'  הרבי  של  הטהורה  ממשנתו  גדול  יסוד 

מאניפולי זי"ע, שדיבר בקדשו ליישב מה שמצינו 

שנימק  יאיר,  בן  פנחס  רבי  אצל  ז:(  )חולין  בגמרא 

מבני  ליהנות  רוצה  שאינו  הטעם  הקדוש  לרבינו 

ויש  לו  ואין  רוצה  יש  הן,  "ישראל קדושים  אדם: 

שיש לו ואינו רוצה". והקשו התוספות אם יש לו 

שמדובר  ותירצו  קדוש.  נקרא  למה  רוצה  ואינו 

זאת  כל  רוצה, אך עם  ואינו  לו  כאן מאדם שיש 

הוא מזמן בני אדם לאכול אצלו מחמת הבושה. 

אמנם עדיין קשה למה הוא נקרא קדוש.

הידוע  פי  על  זי"ע,  זושא  ר'  הרבי  כך  על  אמר 

שמכל מצוה נברא מלאך קדוש שהוא סנגור של 

האדם שקיים המצוה, כמו ששנינו במשנה )אבות 

פרקליט  לו  קונה  אחת  מצוה  "העושה  מי"א(:  פ"ד 

אחד". והנה כל מלאך אף שהוא יצור רוחני, עם 

ממעשה  ונשמה,  מגוף  כן  גם  כלול  הוא  זאת  כל 

המצוה  ומכוונת  המלאך  של  הגוף  נברא  המצוה 

נבראת נשמתו.

נמצא לפי זה כי אדם שיש לו כסף ואינו רוצה 

לתת צדקה, אלא שעם כל זאת הוא נותן צדקה 

רק מחמת הבושה, הרי הוא מקיים מעשה המצוה 

מאחר  אבל  המלאך,  של  הגוף  נוצר  מזה  אשר 

חסרה  עדיין  לשמה  המצוה  כוונת  לו  שחסרה 

שמשתוקק  מי  זה  לעומת  אך  הנשמה.  למלאך 

המצוה,  לקיים  כסף  לו  אין  אבל  צדקה  לתת 

של  הנשמה  נבראת  שלו  המצוה  שמכוונת  הרי 

המלאך, אבל מאחר שלא קיים המצוה במעשה 

שרוצה  הקב"ה  לכן  המלאך,  של  הגוף  לו  חסר 

רחמיו  ברוב  מצרף  ישראל,  של  המצוות  בתיקון 

המחשבה  עם  האחד  של  המעשה  את  וחסדיו 

מלאך  נוצר  יחד  ומשניהם  השני,  של  השלימה 

קדוש המורכב מגוף ונשמה בתכלית השלימות.

לנו  יעלה  מי  לאמר  היא  בשמים  לא  היא,  רחוקה 

מצות  רמוזה  זה  בפסוק  לנו".  ויקחה  השמימה 

מילה: "מ'י י'על'ה ל'נ'ו ה'שמימ'ה", ראשי תיבות 

מיל"ה וסופי תיבות שם הוי"ה. וצריך להבין מהו 

הקשר בין מצות מילה לפסוק זה.

המפרשים,  שנתקשו  מה  ליישב  ראוי  עוד 

שתי  מילה  מצות  על  לתקן  ז"ל  חכמינו  ראו  מה 

ברכות, ברכה א': "אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

וצונו  במצותיו  קדשנו  "אשר  ב':  ברכה  המילה". 

מצינו  ולא  אבינו".  אברהם  של  בבריתו  להכניסו 

מצוה  על  לברך  שתיקנו  התורה  מצוות  בשאר 

אחת שתי ברכות.

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

הקב"ה  שנתן  מה  לבאר  המפרשים  שנתייגעו 

בו  שאין  ימים  שמונה  בן  לתינוק  מילה  מצות 

דעת, שהרי ידוע כלל גדול שכתב בעל ה"תניא" 

הן  ואהבה  יראה  כי  מ(,  )פרק  אמרים"  ב"לקוטי 

בבחינת תרין גדפין, דהיינו שתי כנפיים להעלות 

הדבר  ומקור  למעלה.  והמצוות  התורה  את 

דחילו  בלא  "אורייתא  כה:(:  י  )תיקון  זוהר  בתיקוני 

שהיא  תורה  פירוש,  לעילא".  פרחת  לא  ורחימו 

למעלה.  לפרוח  יכולה  אינה  ואהבה  יראה  בלי 

לא  ורחימו  דחילו  בלא  ומצוה  "תורה  )שם(:  ועוד 

יכילת לסלקא ולמיקם קדם יה". תורה ומצוה בלי 

יראה ואהבה אינן יכולות לעלות למעלה. 

תינוק  של  המילה  מצות  עולה  איך  כן  כי  הנה 

בן שמונה ימים, הלא אין בו דעת לקיים המצוה 

בשלימות  המצוה  מקיים  האיך  ורחימו,  בדחילו 

כאשר אין בו דעת. ]וכבר נאמר ונשנה בזה משמו 

של כ"ק השר שלום מבעלזא זי"ע, כי כאשר אדם 

זוכה להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, 

הרי הוא משלים בכך למפרע את הכוונה שהיתה 

ימים,  שמונה  בן  נימול  עצמו  כשהוא  לו  חסרה 

ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע[.

טוב,  מה  בעתו  דבר  תזריע  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן במה שבחר הקב"ה לפתוח את הפרשה 

משה  אל  ה'  "וידבר  יב-א(:  )ויקרא  מילה  במצות 

לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע 

דוותה  נדת  כימי  ימים  שבעת  וטמאה  זכר  וילדה 

תטמא, וביום השמיני ימול בשר ערלתו".

כי  "אשה  יד-ב(:  )ויק"ר  במדרש  כך  על  דרשו 

דעי  אשא  לו-ג(  )איוב  דכתיב  הוא  הדא  תזריע. 

נתן,  רבי  אמר  צדק...  אתן  ולפועלי  למרחוק 

שבא  אותו  אבינו,  אברהם  של  לשמו  מחשבין 

וישא  כב-ד(  )בראשית  דכתיב  הוא  הדא  מרחוק, 

אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק". בדרך 

מצות  לקשר  התכוון  נתן  שרבי  משמע  הפשט 

ימול  השמיני  "וביום  בפרשתנו:  שנזכרה  מילה 

לקבל  שזכה  אבינו  אברהם  עם  ערלתו",  בשר 

שבזכותו  אחריו, נמצא  ולזרעו  לו  מילה  מצות 

קיבלנו מצות מילה.

הדרש  שכל  ויבין  ישכיל  מתבונן  כל  אולם 

הפסוק:  שדרש  מה  א.  ביאור:  צריך  נתן  רבי  של 

"אשא דעי למרחוק... מחשבין לשמו של אברהם 

אברהם  של  שמו  לחשב  התועלת  מהי  אבינו", 

ב. אינו מובן  אבינו שבזכותו זכינו למצות מילה. 

למרחוק",  דעי  "אשא  הכתוב:  שמפרש  מה  כלל 

מחשבין אנו שמו של אברהם שבא מרחוק, כמו 

הקשר  מהו  מרחוק",  המקום  את  "וירא  שכתוב: 

יצחק  לעקידת  בהליכתו  אברהם  שראה  מה  בין 

בה  שנצטוו  מילה  למצות  מרחוק,  המקום  את 

הפסוק:  קישור  זה  לפי  מתפרש  איך  ג.  ישראל. 

"אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק".

 ע'צ צ'תלה ל'נר ה'שעצעה
זאשצ תצברת עצלרה

פתח דברינו יאיר לבאר כוונת המדרש, על פי 

מה שדרשו בתיקוני זוהר )הקדמה ב:( מה שכתוב 

הזאת  המצוה  "כי  ל-יא(:  )דברים  נצבים  בפרשת 

ולא  ממך  היא  נפלאת  לא  היום  מצוך  אנכי  אשר 

ררבצרם השעצנצ צערל בשז תזלתרר

 השצלרב הנפלא של כררנרת אבזהם אבצנר
תם העתשה של עירת עצלה של כל צשזאל



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

על הברכה יעמדו
התורמים  להפצת  העלון
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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.

אין כאן אלא משל! הסביר הרב, בכדי לתת לך להבין 
את טיב חומרת העבירה הנוראה שעשית! – הנה אתה 
הלכת בחוצפה ועזות והוצאת קול דיבה כוזבת בעיר 
בכל מיני סיפורים של לשון הרע ורכילות על חברך, 
הקול הזה התנפץ והתפזר בכל רחבי העיר, כדוגמת 
הנוצות הללו שנפוצו לכל עבר... עתה לך ותנסה נא 
לאסוף בחזרה את כל מה שקלקלת ופיזרת שם רע 

על אדם נקי על לא עוול בכפו!
עתה הבין האיש – בעזרת המשל 
מעשהו  חמור  כמה  עד   – הקולע 
שסידר  עד  משם  זז  ולא  הנפשע, 
לו הרב הגדול סדר תשובה ותיקון 

משלם.
ֶׁשּתֹוִציֶאּנּו  קֹוֶדם  ַהִּדּבּור  ֲחׁשֹוב 

ִמִּפיָך!
]מתוך שיחה נוקבת בענייני שמירת הלשון – ב' 

אלול תשע"ג[

-< • >-
בין זקני ירושלים של הדור הקודם, 
שסבל  אחד  יהודי  לתומו  התהלך 
ה"ה  קשים,  עיניים  מכאבי  מאוד 
הכרתי   – ז"ל.  טרויצקי  חיים  הר"ר 
אותו בימי נערותי כאיש ידוע סבל 

ומכאוב.
של  בירושלים  הדעת  מנקיי  אחד 
מעלה באותו דור נכבד היה הרה"צ 

רבי יצחק דוד גוטפארב זצ"ל, הוא התחבר אל ר' חיים 
כמו ידיד קרוב, וכך היה מלווה אותו תמיד כדי לסעדו, 
ומחזקו בכל  ומעודדו  עיניו,  ובשלום  ודורש בשלומו 

עת מצוא.
פעם עבר ר' חיים טיפול מיוחד בעיניו. היה זה טיפול 
יקר מאוד וקשה, שהיה אמור להמציא מזור וארוכה 
לעיניו החולניות, ור' חיים ששילם על כך מחיר גבוה 

ייחל מאוד להיגאל כבר מייסוריו. 
והנה לאחר מספר ימים פגש בו רעהו הר"ר יצחק דוד 
זצ"ל, תיכף פנה אליו בחביבות גדולה: שלום עליכם 

ר' חיים! מה שלומכם? 
ובקול  במרירות  חיים  ר'  ענה   – טוב!  לא  ה'!  ברוך 

נכאים...
רבי יצחק דוד נדרך, ותיכף התעניין ברוב דאגתו: און 
וואס מאכין די אייגין? ]ומה שלום העיניים[, כיצד עזר 

הטיפול המיוחד?
גלויה, הבעיה  עזר מאומה! אמר האיש באכזבה  לא 

בעינה עומדת, והעיניים כואבות מאוד!

יצחק דוד את תשובתו, הוא פרץ תיכף  ר'  כששמע 
רעהו  עם  יחד  דקות  מספר  כך  ועמד  נסער,  בבכי 
כנפשו, בבכייתו הכואבת על צרתו הקשה של חברו!

ישראל!  ואהבת  אחדות  של  מוחשית  דוגמא  היא  זו 
בית  חינם, שהחריבה את  והשנאת  היפך המחלוקת   –

מקדשנו!
]"טיב הזכרונות", מוהר"ר יצחק דוד גוטפארב זצ"ל[

-< • >-

זכור אזכור ימים מקדם בבית הכנסת הגדול דחסידי 
פינסק קארלין שבשכונת 'בית ישראל' הוותיקה, שם 
ישבו תלמידי חכמים עצומים, חסידים ואנשי מעשה, 
וותיקי חסידי קרלין בירושלים  מסולתה ושמנה של 

של הדורות הקודמים. 
שכל  עליון,  חסידי  מאותם  ללמוד  היה  ניתן  הרבה 
וחסידות  תורה  של  מדובשנה  מלא  ושיגם  שיחם 
ובהתלהבות  גדול  בקול  שהיו  ותפילותיהם  צרופה, 
ונועם  היו מלאים מתיקות  כנוסח קרלין,  אש קודש 

עליון.
האהבה והחיבה שבין החסידים בקארלינער שטיבל 
ומחוברים  קשורים  מאוד  היו  הם  דבר,  לשם  היתה 

יחדיו באחדות מופלגת.

אחד מזקני וחשובי החסידים היה הרה"צ המפו' רבי 
מנשה רוזנפלד זצ"ל, ]אביו של כ"ק האדמו"ר מפינסק 
הוד  מדמויות  אהרן'[.  'ארחות  בעל  זצוק"ל,  קארלין 
אש  בהתלהבות  היתה  תפילתו  קמאי,  חסידי  של 

ואנה,  אנה  המדרש  בית  ברחבי  בהתהלכו  קדוש, 
כמנהג בית קארלין.

שבת  ערב  השישי  יום  של  שחרית  בתפילת  פעם 
קודש לא חש רבי מנשה בטוב, ולפתע מתוך חולשתו 

הגדולה נפל תחתיו ארצה בקול חבטה עזה.
הציבור נבהל מאוד וכולם חרדו לקראתו, תיכף הוחש 
הבהילוהו  מספר  דקות  ובתוך  למקום,  'אמבולנס' 
במהירות אל בית החולים, שם החזירוהו לאיתנו וייצבו 
תרופה  בהזרקת  בריאותו,  את 
חזקה אשר נתנה אותותיה לטובה 
באותו  עוד   – שעות.  כמה  לאחר 
שב  מלכתא,  שבת  לקראת  היום, 
רבי מנשה לביתו, כשהוא מתחזק 

בבריאותו השלמה.
נראה  כבר  שבת  קבלת  לתפילת 
בהיכל  שוב  הצדיק  מנשה  רבי 
כדרכו  מקומו  על  ניצב  הקלויז, 
על  וויתר  לא  כמובן  הוא  בקודש. 
התפילה בציבור בשבתא קדישא. 
– אך לא רק על עצם ההגעה לבית 
הכנסת הוא לא וויתר, אלא אף על 
התפילה הקרלינאית לא יכול היה 
בהתלהבות  התפלל  הוא  לוותר... 
עצמותיו  כל  תמיד,  כדרכו 
קודש!  ושבת  תפילה  תאמרנה 
כבר  יותר  טוב  מעט  חש  משרק 
זקני  וחסידי קארלין,  כוותיקי  הניח לעצמו להתפלל 

ירושלים של מעלה.
לאחר התפילה הרועשת, ראיתי את רבי מנשה זצ"ל 
כשניגש אל ידידו ורעו הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, 
'שבתא  בברכת  שבירכו  ולאחר  קרלין,  ישיבת  ראש 
חברים'  'אהבת  די  איז  וואו  במפגיע:  שאלו  טבא', 
חסידים!  קארלינער  דאך  זענענן  אונז  אונזערע? 
]איפה היא האהבת חברים שלנו? הרי אנחנו חסידי 
קארלין![ – ראית אותי כשנפלתי בבוקר ולקחו אותי 
עימו  יייעשה  מה  יודע  אינו  אחד  ואף  באמבולנס, 
ווידוי?...  לומר  אותי  הזכרת  לא  מדוע  שכזה,  במצב 
ומה אם כבר היה ח"ו לאחר מעשה... הרי היה זה יכול 
להזכיר  צריך  היית  הווידוי!  אמירת  בלא  ח"ו  לקרות 

לי לומר ווידוי!
אלו הם פנים אחרות לגמרי של 'אהבת חברים' מנקיי 
הדעת שבירושלים, שכל שיחם ושיגם תדיר על ענייני 
מסיחים  ואינם  'פרוזדור'.  ענייני  על  ולא  'טרקלין', 

דעתם מיום המיתה, זו היא 'אהבת ישראל' טהורה!

  

  הודעה משמחת
   יספרסדרת להשיג ניתן הננו להודיע כי 

 
 

  
 

  
  

  

  
    

  ושאר ספרי רבינו ספרים אלו

 ניתן להשיג בחנויות הספרים

  טיב התחזקות
  עינים חסד   כיבוד אב  שמחה  תורה 

 ב' כרכים מקומות הקדושים  ב' כרכיםעבודת השי"ת 
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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':

'רצון יראיו יעשה'
'טיב  בהתרגשות  לי  לבשר  התקשר  וידיד  חבר 
האיסור  "בעקבות  סיפר:  וכך  לו,  שאירע  השגחה' 
מסתובב  שאני  למרות  הכנסת,  בבית  להתפלל 
מניינים  מתקיימים  היכן  ויודע  תפקידי  מתוקף 
במרפסות, החלטתי שלא להתחכם ולארגן מניינים 
אחד  כל  השכנים  ושאר  שלי  במרפסת  מסודרים 

בחלונו הוא...
שכן  כל  להשיג  פשוטה  לא  מלאכה  זאת  הייתה 
ומהצד  מאחור  ומרפסות  חלונות  ישנם  שכן  ושכן 
דאגתי  שעות  כמה  במשך  ואחרת...  זו  ומזוית 
וארגנתי את הכל עם השעות שנוחות לרוב הציבור 

ומניין המרפסות יצא לדרך.
לבידוד  להיכנס  שעליי  טלפון  קבלתי  למחרת 

מחשש שהות בסביבת חולה מאומת...
עתה  נאלץ  הייתי  אתמול  שלי  הארגון  אילולי 

להתפלל ביחיד..."
נצבט  וליבי  שלו  השגחה  הסיפור  את  שמעתי 

בקרבי...
מדוע אני לא זוכה להתפלל במניין?! 

ואתפלל  מגוריו  לשכונת  אסע  כי  בליבי  גמלתי 
מתחת לביתו על המדרכה, אלא שאז הבנתי שזה 

לצאת נגד הוראות המומחים..
להתפלל  אותי  שיזכה  לב  מעומק  מה'  בקשתי 
לי  ואין  במשלוחים  פרנסתי  עיקר  שהלוא  במניין, 
מכיוון  מניין  עם  בבית  להתארגן  האפשרות  את 

שאני כל הזמן בדרכים בין משלוח למשלוח...
בציבור  לתפילה  נפש  מסרתי  שתמיד  גם  מה 

ובנפשי הדבר.
ענה  לא  והמזמין  למשלוח  נסעתי  יום  באותו  עוד 
את  עזבתי  לא  דקות,   7 במשך  שלו  לפלאפון 
לשוב  שאצטרך  ידעתי  כי  הלחץ  למרות  האזור 
שלא  על  התנצל  לשיחה  משענה  בהמשך,  אליו 
שם לב לצילצולים הרבים שלי, עד שהגיע לחניה 
מהמרפסות  שמעתי  שכן  ומחוייך  מרוגש  הייתי 
כל  מנחה...  לתפילת  מתארגנים  כי  הבתים  וגגות 
כך שמחתי שהרי כבר היה סמוך לשקיעה ולא היה 
פנאי להתפלל אחר כך וכך זכיתי להתפלל במניין.

הודיתי לה' בהתרגשות ומקרב לב ותפילתי הייתה 
מהשמחות ביותר אי פעם...

המצב  של  שבועות  שלושה  חלפו  כבר  אז  מיני 
ניסים שלא יאמנו עם  לי  ויום יש  יום  וכל  במדינה 
יום זה סיפור בפני עצמו בצורה  מנחה וערבית כל 
שהעומס  בקרבי  נשברתי  אתמול  רק  רגילה,  לא 
והלחץ של המשלוחים מצאתי את עצמי 10 דקות 
בצער  להתפלל  ברחוב  פינה  וחיפשתי  לשקיעה, 
עוצרים  הפנייה  עם  והנה  למניין,  זכיתי  לא  כי  על 
אותי קבוצה של אנשים העומדים מפוזרים לגמרי 
כמה  עד  הבינו  לא  הם  עשירי...  שאני  ומתחננים 
התרגשתי שרצון יראיו יעשה ולא נתן לי להפסיד 
על  שעברתי  מבלי  במניין  אחת  תפילה  לא  אפילו 

הוראות הרבנים...
בשבח והודיה לה' יתברך.

 בעל המעשה:כ.ה

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 יָך! ּתֹוִציֶאּנּו ִמּפִ ּבּור קֹוֶדם ׁשֶ ֲחׁשֹוב ַהּדִ

הרע, שהוא  לשון  על  באין  "לפי שהנגעים  רש"י:  פירש 
מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, 

שמפטפטין תמיד בצפצוף קול".
לשון  של  הנורא  העוון  ושורש  יסוד  שכל  כאן,  למדנו 

עם  מתחיל  ומחלוקת  הרע 
כדוגמת  דברים",  "פטפוטי 
המצורע  שמביא  הציפורים 
העת  כל  שמקרקרים  לטהרתו, 

ומפטפטים בצפצוף קול.
מהו עיקר ההבדל בין "פטפוטי 

דברים" לדיבור משובח של "שיחה נאה"?
את תשובה שאלה זו אנו למדין מתוך "איגרת הרמב"ן", 
ֶׁשּתֹוִציֶאּנּו  קֹוֶדם  ַהִּדּבּור  "ַוֲחׁשֹוב  הזהב:  בלשונו  שכתב 
ְוֹלא  ְוָדָבר  ָדָבר  ְּבָכל  ֶהְבֶלָך  ַחֵּיי  ְיֵמי  ָּכל  ה  ַּתֲעֹשֶ ְוֵכן  ִמִּפיָך, 
יָך ּוַמְחְׁשבֹוֶתיָך ְיָׁשִרים" ע"כ  ֶתֱחָטא, ּוָבֶזה ִיְהיּו ְּדָבֶריָך ּוַמֲעֹשֶ

מתק לשון קדשו.
כן סודו של דבר! דברי הרמב"ן הללו כקילורין  זהו אם 
אדם   – החילוק.  עיקר  נעוץ  אכן  זו  ובנקודה  לעינים, 
עבר  לכל  מילים  זורק  פיו  דברים',  'פטפוטי  המפטפט 
ללא שום חשבון, הוא אינו נעצר לרגע לחשב את הדיבור 
בטרם צאתו מפיו. והרי הוא כמי שיורה חיצים לכל עבר 
ללא הבחנה, פטפוט אחר פטפוט ללא שום מעצור ורסן!
רעה  את  עלינו  שמביאים  הם  שכאלו  סרק  פטפוטי 
חולה זו של לשון הרע ורכילות מחלוקת ושנאת חינם, 
רחמנא ליצלן! – כאשר לא חושבים רגע לפני שמדברים, 
הרי תיכף משתלח הפה בתוקף נגד פלוני ונגד אלמוני, 
הבערה  מהרה  ועד  זעם,  בחמת  נדלקת  הכעס  תבערת 
ללהב יצאה, ואש המחלוקת מתלקחת! וכלשון הגמרא 

ביומא )ט:(: "דוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם"! 
ממהר  אינו  ולשונו,  פיו  שומר  חיים  החפץ  האיש  אך 
לדבר, ואינו נבהל להשיב. דיבורו וכל הנהגתו במתינות 
ובהשכל. והרי הוא מחזיק היטב במושכות לשונו, ואינו 

מניח לה בשום אופן להתגלגל בלא חשבון צדק ח"ו.
הבה נא נחשוב ונחשבה היטב, כל דיבור וכל פעולה, סוף 
כל  שיהיו  בעז"ה  נזכה  ובכך   – תחילה!  במחשבה  מעשה 

דברינו ומעשינו ומחשבותינו ישרים, אמן!
-< • >-

הגדולות  הערים  באחת  התחוללה  ממש  של  סערה 
שבארץ הקודש, הרוחות רעשו וגעשו, מחלוקת חדשה 
החל  מעללים  רע  אחד  איש   – ליצלן.  רחמנא  פרצה! 
להתנכל ולהציק לחברו תדיר, ולהוציא עליו שם רע. הוא 
התהלך ברחבה בכל רחובות קריה, ופטפט דברים בלא 
בלשון  ומתובל  מלא  והכל  בדרכו,  הנקרה  כל  עם  הרף 

הרע נורא על אותו יהודי, ותהום כל העיר!
ולביזה  לחרפה  לרעה,  שמו  יצא  אשר  המותקף  האיש 
נוראה.  ובושה  גדול  זה צער  ולשנינה, סבל מכל  למשל 
משפחתו  וכל  עצמו  שהוא  כך  לידי  הדברים  והגיעו 
התביישו להראות את פניהם בחוץ, בכל מקום שהלכו 
וברוב  ושנאה,  בוז  במבטי  עליהם  מצביעים  היו  בעיר 
אין  פנימה  ביתם  בתוככי  'בידוד'  עצמם  על  גזרו  יגונם 

יוצא ואין בא, וליבם נשבר בקרבם.
אשר  מעללים  רע  איש  אותו  החל  תקופה,  לאחר 
בנפשו,  להתבונן  רעה  דיבתם  הוציא  לשונו  בחרצובות 
היכן הדברים מגיעים. הרהורי חרטה החלו  עד  כראותו 
להתנוצץ בליבו לנוכח הצער והכאב לב הנורא שהמיט 

מאוחר  ]קצת  להרהר  התחיל  עתה  משפחה.  אותה  על 
את  שהפיץ  במה  הפעם,  הגזים  הוא  ואולי  פן  מדי...[ 

הדיבורי לשון הרע ומחלוקת שלו בכל העיר.
רבו,  לפני  ימים שהתייסר במחשבותיו, בא  לאחר כמה 
התוודה  ברכיים  ובפיק 
שעולל  מה  כל  על  וסיפר 
מסכנה,  משפחה  לאותה 
אם  בשאלתו  כשנפשו 
לו  להסדיר  ישנה אפשרות 
מה  לכל  תיקון  דרך  כך  על 

שקלקל ופשע. 
שחטא  נוראה  עבירה  אותה  בשומעו  מאוד  נחרד  הרב 
האיש כלפי חברו, וביקש ממנו להתלוות אליו לזמן מה.

ויצא  בידו,  מטהו  את  נטל  כובעו,  את  הרב  חבש  תיכף 
יחדיו מן הבית. אולם בצאתו, במקם לפנות  עם האיש 
פנה  הרחוב,  אל  חוצה  הבית  מן  היורדות  המדרגות  אל 
האיש  ביתו.  גג  אל  למעלה  העולות  המדרגות  גרם  אל 
המלווה החל אף הוא לטפס אחר הרב, כשהוא מתפלא 
מדוע שינה הרב ולא יצא לדרכו חוצה, ומה ירצה ממנו 

הרב שם למעלה על הגג?
ניגש הרב  נכנסו פנימה,  לאחר שנפתחה דלת הגג והם 
היישר אל אחת הפינות, שם בתוך שקית גדולה היתה 
החלה  שכבר  ישנה,  פוך'  'שמיכת  כבוד  אחר  מונחת 
להיפרם ולהיפתח מכמה צדדים. כנראה מונחת היא שם 

על הגג מזה עידן, וברבות השנים נשכחה שם.
הרים הרב את השקית, והחל למשוך מתוכה את אותה 
אינו  ידו  על  העומד  כשהאיש  החוצה,  עתיקה  שמיכה 

מבין דבר וחצי דבר, מה לו ולשמיכה זו... 
הרב המשיך בדבקות במשימתו, הוא החזיק בשתי ידיו 
בשמיכה הגדולה והכבדה, וצעד עימה ועם האיש יחדיו 
מה,  לזמן  נעמד  שם  הגג.  שבשפת  המעקה  עבר  על 
המרחב  מכל  שנשקף  הנהדר  הנוף  לעבר  נכחו  והביט 

הגדול הפרוש בפניהם מן הגג למעלה סביב סביב.
לפתע הרים הרב את השמיכה הגדולה שבידיו, הוציאה 
והחל  אורכה,  לכל  פתחה  למעקה,  מעבר  אל  חוצה 
לנענע אותה בחוזקה ברוח לכל עבר. – עד מהרה החלו 
הישנה,  שבשמיכה  החורים  מתוך  נושרות  נוצות  אלפי 
נוצות  'גשם' של  והתעופפו להם כולם ברוח לכל עבר. 
ניתך ארצה... וברוב קלילותן העיפה אותן הרוח שנשבה 

בעוז על פני מרחבים רבים סביב סביב.
הנוצות  פיזור  ומלאכת  השמיכה,  שהתרוקנה  לאחר 
– אשר עמד מופתע מן  הסתיימה, פנה הרב אל האיש 
הצד, ופניו מלאים סימני שאלה גדולים, ואינו מבין פשר 
– וביקשו: הבט נא וראה בשמיכה ריקה ועלובה  דבר... 
אתה  יכול  החוצה...  עפו  נוצותיה  תכולת  כל  אשר  זו, 
אולי במטותא לרדת לאסוף בחזרה את כל הנוצות הללו 

בחזרה אל תוככי השמיכה?
היא  זו  הרי  שבעתיים,  והתפלא  האיש  השתומם  עתה 
מרחב  מתוך  לקבץ  ניתן  כיצד  בלתי אפשרית!  משימה 
ענק של קילומטרים רבים את כל אלפי הנוצות, הלא הן 
התנפצו כאן לכל עבר? ולאחר שכבר פיזר הרב החוצה 
לאוספם  עתה  ניתן  כיצד  הללו  הנוצות  אלפי  כל  את 

בחזרה ולהחזירם למקומם?
חייך הרב חיוך פיקח, וניגש לפרש את מעשהו. 

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

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

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

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

בלא ברכה )כה"ח סק"כ(.
ולא  ג. אמר ספירת העומר, אך חלם 
אני  )גם  בדיעבד  יצא  שאמר,  למה  כיון 

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 
ובירך על דעת לסיים  ידע  אפילו לא 
כמו שישמע מחברו וסיים כמוהו יצא 

)שו"ע ס"ה ומ"ב שם(. 

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

ומ"ב שם(.

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

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

סק"ט(.

י"א הנוסח בעומר, וברוב פוסקים  ט. 
אינו  ד"ז  עיקר  מיהו  לעומר,  הנוסח 
אלא לכתחלה כדי לבאר שהוא מונה 

והלאה,  העומר  את  שהקריבו  מיום 
נמי  וכך  כך  היום  אלא  אמר  לא  ואם 

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

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

)שו"ע ס"ד ומ"ב שם(. 

יב. אמנם אם לא אמר היום, או שכיון 
בפירוש שלא לצאת ידי ספירה בזה, 

יכול לחזור ולברך )מ"ב סק"כ(. 
לספירת שבועות  הגיעו  כבר  ואם  יג. 
בכך  אין  הימים  מספר  רק  לו  ואמר 
השבועות  שהזכרת  באופן  כלום 
שהרי  שבוע,  בסוף  כגון  לעיכובא, 

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

לצאת )מ"ב סקכ"ב ושעה"צ שם(.
ודבר זה מצוי הרבה ביום ל"ג בעומר, 
בעומר,  ל"ג  שהיום  לאחד  אמר  אם 
לדעה  שבועות  הזכיר  שלא  דכיון 

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

בברכה, ולמעשה צ"ע )ביה"ל ד"ה שאם(. 
לחבירו בלשון שאלה  מי ששאל  טז. 
השיב  והלה  הלילה,  הספירה  כך  אם 
כו''ע  ספק  בלשון  שאמר  כיון  הן,  לו 
למנות  דרך  דאין  יצא,  דלא  מודו 
דודאי  המשיב  וכ"ש  שאלה,  בלשון 

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

ד"ה מונה(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות ספירת העומר ב

ב
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■ א'ני   י-י   ר'ופאך ■
שלח רפואה שלמה לחולי עמך

זה כבר כמה וכמה שבועות שאנו נמצאים בתקופה סוערת וממש לא פשוטה, מגיפה מסתורית משתוללת 
יאמר  די  לעולמו  שאמר  מי  עמו,  בעני  ויירא  עלינו  השי"ת  ירחם  רח"ל,  הפילה  חללים  הרבה  וכבר  בחוצות 

לצרותינו די.
והננו בזה להעתיר בתפילה על כל חולי ישראל השוכבים ומתייסרים במיטת חוליים, ישקיף עליהם הבורא 
יתברך ממרום קדשו, ישלח את דברו וירפאם ברפואת הגוף ורפואת הנפש למלטם משחיתותם, יזכו מהרה 
תפילה  כן  כמו  גידיהם.  ושס"ה  איבריהם  ברמ"ח  מעליא  ונהורא  גופא  בריות  מתוך  משענתם  על  להתהלך 

מיוחדת על הבריאים שלא יחלו ח"ו אלא יתמידו בבריאותם לאורך ימים ושנים טובים.
הפלא הוא, שעד כמה שהעולם אחז את עצמו למפותח ומתקדם, כשלכל בעיה או עניין מסובך הוא התיימר 
להציע פתרון מהיר ומידי, עומד כעת במבוכה וחוסר אונים אל מול נגיף קטן וזערורי אשר בעין אנושי לא ניתן 
להבחין בו כלל, במצב כזה כולם כאחד מודים ואומרים שלא נותר לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים 

בלבד, ולבקש רק ממנו שיסיר מאתנו את הדבר והמגיפה.
חודש אייר מסוגל לרפואה

הנה עומדים אנו על פתחה של חודש חדש ורענן, חודש אייר, החודש אשר מוזכר בספרים הקדושים כזמן 
המסוגל ביותר לרפואה שלימה לכל מיני החולאים והמדווים, כהלשון המופיע במסכת שבת )קמז:( "כולהו 
פסח  שבין  האלה  בימים  ביותר  מועילים  הרפואה  שיקויי  כל  פירוש:  מעלו".  עצרתא  ועד  מדיבחא  שקייני 
לשבועות. כך גם פירש המהרש"א )יבמות סב:( שהימים האלו הינם ימים המסוגלים ביותר לבריאות, "כי הוא הזמן 

ממוצע לבריאות וקרוב לרפואה, כדאמרינן בשבת כל שקייני טבא בין דיבחא לעצרתא".
רמז נפלא כתב על כך מרן ה'חתם סופר' זי"ע, ואמר שעצם שמו של החודש מורה על עניין הרפואה, שכן 

'אייר' הוא הראשי תיבות של הפסוק )שמות טו, כו( "אני ה' רופאך", ולרמז בא על כוחו וסגולתו של החודש דנן.
אפילו חכמי הרפואה מאומות העולם מודים שיש לחודש זה סגולה מיוחדת לרפואה, אם כי הם תולים זאת 
במניין החודשים שלהם, ואומרים שחודש 'מאי' שחל ממש בימים האלה הוא זה שמסוגל לרפואה, אך לא 
וכדכתב הרה"ק  יבינו שכל הכוחות כולם משתלשלים מדת תורתנו הקדושה דברי אלוקים חיים.  ולא  ידעו 
המגיד מקאזניץ זי"ע )עבודת ישראל - ליקוטים( בזה הלשון: "והנה הרופאים הסכימו על חודש אייר לסגולה לרפואה. 
והגם שהם מונין לחדשים, בודאי נשתלשל הענין מחכמת ישראל שרומז כי 'אייר' בגימטריא 'ארך' שמשם בא 

הרפואה על שם ארוכה ומרפא".
כיוצא בזה כתב גם הרה"ק מאפטא זי"ע בספר 'אוהב ישראל' )לראש חודש אייר(: "וימים האלה נקראים אצל אומות 
העולם 'ֵמי' )הכוונה לחודש מאי למניינם(, וגם הם מודים שהימים האלה הם טובים ומסוגלים לרפואה. ומ"י הוא מנין 
חמשים. והעיקר הוא שהימים האלה הם טובים ומסוגלים לרפואות הנפש. וכן יהי רצון שירפאינו ה' ונרפא 

אמן".
בטעם הדברים, מדוע באמת מסוגלים הימים האלה לרפואה יותר משאר כל ימות השנה, כותב הרה"ק ה'בני 
מסוגל  שהוא  הרפואה  בחכמת  ומנוסה  נבחן  הוא  אייר  "חודש  לשונו:  וזה  ג(  א,  מאמר   - אייר  חדש  )מאמרי  יששכר' 
לרפואה להריק האצטומכא מן העיפושים וחולשת המרה. ונראה לי הטעם דנשאר זה בסגולה בחודש הזה, 
דהנה כל החולשות והחולאים על פי הרוב באים מן המאכלים שאינם לפי מזג האדם, והנה בחודש הזה התחיל 
המן לירד לחם אבירים )תהלים עח, כה( לחם הנבלע באיברים )יומא עה:(, ולא היה בא מזה שום חולי ושום מכאוב, 

נמצא בחודש הזה נתרפאו כל החולאים, על כן נשאר טבע קיים בחודש הזה סגולה לרפואה".
גם הבריא זקוק לרפואה שלא יחלה

יחד עם זאת שומה עלינו לציין על טעות נפוצה הרווחת בקרב הרבה אנשים, המדמים לחשוב שההבטחה 
לאלו  לא  אבל  למשכב,  ונפלו  רח"ל  נחלו  שכבר  לאלו  רק  מתייחסת  רופאך'  ה'  'אני  של  האלוקית  והברכה 
האנשים הנמצאים כעת בקו הבריאות ב"ה וב"ש, שכן מה צריכים הבריאים להגיע לברכת הרפואה הלא אין 

להם שום מכאוב ושום חולי.
אולם טעות גדולה ומרה בידם, שהרי גופו של האדם מטבע ברייתו הוא יצור רגיש ועדין ביותר, החשוף לכל 
בידו  בו שמות מבלי שיהא  ולחולל  הגוף  עלולים לתקוף את  בישין שברגע אחד  ושאר מרעין  מזיקים  מיני 
להתגונן כראוי, ואילולא הקב"ה הרופא כל בשר שומר בכל רגע ורגע על האדם שלא יוזק לא היה מסוגל האדם 
להחזיק מעמד אפילו לרגע אחד בלבד, והוא מילתא דפשיטא שרק בכח הרפואה שהקב"ה משפיע בכל רגע 

הוא זה שמונע מן החולאים להופיע.
הנה כי כן כתוב בתורה הקדושה )שמות טו, כו( "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך", 
כלומר, כל העניין שהבריא מתמיד בבריאותו ולא נתקף באיזה חולי ומדווה, הוא רק מחמת הכח של 'אני ה' 

רופאך', כח הרפואה שהקב"ה מאציל עלינו בכל רגע ורגע ומונע מן המחלות להיכנס אל תוך גופנו ולהזיק.
לעשות',  ומפליא  בשר  כל  'רופא  שם  אומרים  שאנו  יצר',  'אשר  ברכת  בחתימת  המשמעות  שזהו  ואפשר 
והכוונה על הזמן שהאדם זוכה לבריאות הגוף ואין לו כל מחוש בבשרו, גם אז צריך לידע שאין זה כפשוטו כלל 
וכלל, אלא הוא נס גדול ביותר, בבחינת 'ומפליא לעשות', היות שהאדם מוקף במזיקים רבים הרוצים להזיק לו, 
כמו שמצינו בגמרא )ברכות ו, א(: 'אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי כסלא לאוגיא', ואין לך פלא גדול מעצם הדבר 

שהרופא כל בשר מונע בעדם מלהזיק.
וכתב בפרי עץ חיים )שער הברכות פרק ו( וזה לשונו: "ולכן הוא מפליא לעשות, רצה לומר, הוא ממשיך אור הנתיב 
יזכה  שהאדם  בכדי  דבריו,  וביאור  לעשות".  ומפליא  וזהו  למתקה,  העשייה  עד  כנזכר,  פלא  הנקרא  העליון 
כן,  אם  כלל,  מקטרג  אין  ששם  'פלא'  הנקרא  עליון  מנתיב  השפע  להמשכת  נצרך  הריהו  שלימה,  לרפואה 
כשהאדם זוכה לבריאות נכונה, עליו לידע כי זהו נס גדול ביותר, השי"ת יזכנו לבריאות הגוף והנפש, אמן כן 

יהי רצון.

<התחזקו<ת <הלכה
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זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א אך ורק בתא קולי שמספרו

שימו לב < 05341-00024  >
מספר חדש

 • שני תולעת ואזוב •
יהודי שהצליח מאוד וכל שרי  היה פעם חייט 
והיה  חליפות,  אצלו  מזמינים  היו  המלוכה 
מגאווה,  נפוח  כשהוא  תדיר  מתהלך  החייט 
חליפות  את  שתופר  החשוב  החייט  הוא  הן 
החייט  של  ושמעו  היום,  ויהי  האצולה,  אנשי 
שלח  ומיד  המלך  לאוזני  גם  הגיע  המוכשר 
גם  אך  וברעדה  בחיל  החייט  הגיע  אחריו, 
לחייט  הושיט  המלך  לארמון,  גלויה  בגאווה 
הנך,  מומחה  חייט  כי  שמעתי  באומרו:  בד 
בידיך  מוסרו  אני  ולכן  הוא  מאוד  יקר  זה  בד 
למען תתפור לי ממנו גלימה נאה במיוחד, ענה 
החייט: אל דאגה אדוני המלך, אתפור לך את 
הגלימה היפה ביותר שראית מימיך, מאותו יום 
'התנפח' החייט יותר, שהרי עכשיו הוא החייט 
הגיע  מרובה  עבודה  אחרי  ואכן  המלך,  של 
אנשי  כל  הדורה,  גלימה  ובידו  לארמון  החייט 
החצר הביעו התפעלות מהגלימה היפה, והנה 
על  קצרות  הביט  לטרקלין,  המלך  נכנס  אך 
הגלימה ופניו נמלאו כעס וחמה, הוא צעק על 
החייט: לקחת את הבד היקר ביותר שיש ופשוט 
ואני  הזו  הגלימה  את  מכאן  קח  אותו!  הרסת 
שהבטחתני,  כמו  הדורה  גלימה  לקבל  רוצה 

ולא, רע ומר יהיה גורלך.
בונים  רבי  אל  החייט  הלך  כושלות  ברגליים 
הקורות  כל  את  וסיפר  זצוק"ל  מפשיסחא 
אותו, אמר לו הצדיק, קח את הבגד ופרום את 
באותם  בדיוק  שוב  תפור  ואח"כ  התפרים  כל 
כמצוות  החייט  עשה  המלך,  אל  ולך  מקומות 
להתפעל  הפסיק  לא  המלך  פלא,  והנה  הרבי 
הרבי  אל  החייט  חזר  הגלימה,  של  מיופיה 
הרבי:  לו  ענה  נשתנה'?  'מה  בפיו:  ושאלתו 
גאווה  מתוך  הבגד  את  תפרת  הראשונה  בפעם 
ולכן הוא לא מצא חן בעיני המלך, אך בשניה 
היה לבך שבור ללא גאווה ולכן מצא הבגד חן 

בעיניו.
בעוון  באים  שהנגעים  אותנו  מלמדים  חז"ל 
לשון הרע, ורש"י מוסיף 'לפי שהנגעים באין על 
עצמו  ישפיל  ויתרפא?  תקנתו  מה  הרוח..  גסות 
שגורם  מה  ואכן,  ואזוב',  כתולעת  מגאוותו, 
גם  והיא  הגאווה,  זה  הרע,  לשון  לדבר  לאדם 
המרחיקה את האדם מהבורא, ואפילו תפילתו 
אינה רצויה לפניו, אך כשאדם נמצא בשפלות, 
אינו מדבר לשון הרע, ותמיד רואה עצמו שפל 

יותר מכולם, ואז עבודתו רצויה לפני הבורא.
)ע"פ טיב התורה – מצורע(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

ככלות מעמד חנוכת המשכן וכל המאורעות אשר סבבוהו והקיפוהו 
בסוגיותם  הידועים  כהנים  תורת  פרשיות  תוככי  אל  אנו  צוללים 
המורכבים והמפותלים - דיני נגעים ואהלות הלא המה ארבע מראות 
היה  בזמן שבית המקדש  היה  וטהרה כאשר  נגעים הלכות טומאה 
קיים אז היה רוח טהרה ממרום ואיוה קשר תמידי בין האדם אל קונו 
עד אשר כל שמץ ונידנוד חטא ועוון עיכב את הקירבת אלוקים אשר 
ותוספת קדושה כפי  כן הוסיפו טהרה על טהרה  שוכן בתוכינו על 

דיני התורה הקדושה בפרשיות אלו.
נגעי בני אדם

ברם עלינו להתבונן בעניינם של הנגעים בחלק התורה הנוגעת אלינו 
ובעוונותינו  והגליות  החורבן  בזמן  עדיין  בהיותינו  גם  אף  למעשה 
איננו שרויים על אדמתינו ונחלתינו – בית המקדש חרב ושמם ואין 
- אך  נגעים וטהרת מצורעים  ולא ראיית מראות  ונביא  לנו לא כהן 
ותוכחות  חיים  דרכי  במצוותיו  אותנו  ומלמדת  היא  נצחיית  התורה 
מוסר למען נלך בדרך טובים ונתקרב אליו יתברך שמו אף אם אין 

בידינו וכוחינו לעשות למעשה חלק מהמצוות.
הנגעים באים על האדם כידוע על עוון 'לשון הרע' אשר כשם שהוא 
גרם בדיבורו להרחיק את חבירו מעם זולתו באמירת והוצאת דיבור 
מאת  להרחיקו  מידה  כנגד  מידה  הוא  עונשו  כן  על  רעהו  על  סרה 
הכלל כמו שנאמר 'ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו', אך מלבד נגעי גוף 
האדם ישנם עוד גם נגעי בתים ונגעי בגדים אשר בהם ודרכם מרמז 

ה' לאדם במה והאיך להטיב את דרכו.
גופו  נגרם שיבוא על  כי כאשר אינם נשמרים כראוי בענייני הנפש 
נגעים בהשגחה פרטית ומיוחדת במיקום אשר יגרום לו להבין את 
ובכך  כזאת  לו  באה  ולמה  מה  על  שיתבונן  ידי  על  תחלואיו  סיבת 
וכן על ענין הבגדים הנלבשים אם אינם כפי  לתקן את פגמי נפשו 
הראוי הדבר גורם שיציצו נגעים על הבגדים עד אשר צריך לחתכו 
ולשרפו עד שיושמד כליל, ואותו הדבר בבתים כאשר חסר השראת 
השכינה בבית על ידי שאינו שומר את ביתו מכל משמר כאשר ראוי 
להיות ביתו מושב לשכינה הקדושה - אזי באים נגעים אף על קירות 
תשובתו  ידי  ועל  הבית  כל  את  הכהן  שיטמא  גורמים  אשר  הבית 

השלימה מתקן את הבית ואת כליו.
ֵהן ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֹ

עליו  עובר  אשר  האדם  מאורעות  בכל  חיים  דרך  נלמד  אף  מכאן 
בכלליות ובפרטיות מוטל עליו לראות ולקחת אל ליבו את יד השם 
בני  כפגעי  וטבעי שארע  גשמי  דבר  כעל  לקבלו  ולא  בדבר  הנמצא 
אדם, שעל כן אנו רואים שבעת שיפול לו לאדם בחלקו נגע צרעת 
ולהעמיק את  נאמר בתורה שאינו פונה לדרוש אל הרופאים לברר 
סיבת ומקרה הוויתו ובירור דרכי ואופני הרפואה אלא נצטוונו בתורה 
'ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא 
כל  אשר  מכיוון  כלומר  ַהּכֲֹהִנים'  ִמָּבָניו  ַאַחד  ֶאל  אֹו  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ֶאל 
סיבת ומהות הנגע טומן בחובו מסר מן השמים כי עליו להטיב את 

לא  ואף  רפואה גשמית  צריך  אינו  לפיכך  דרכיו  ולשפר את  מעשיו 
יועיל לו אלא חובתו להעמיק אחר שורש הרע אשר מסיבתו נגרם 

לו זאת לעקור ולשרש אחריה עד אשר יסור מעליו הנגע והמחלה.
ובהיות שמשמים ממעל אין יוצאת רעה אלא הכל שקול ומדוד מידה 
כנגד מידה בזאת ידע האדם כי ממה שנענש ונלקה בה – מזה עצמו 
בזמן  אף   – נפשו  נגעי  את  לתקן  ממנו  דרוש  נאמנה את אשר  ידע 
הזה כבימים ההם וכאז גם עתה, כפי שאז בזמן שבית המקדש עמד 
בגוף האדם עצמו  נגעים  סוגי  גם  היו  והכהנים בעבודתם  על מכונו 
לרמז  בגדים  ונגעי  בבתים  נגעים  היו  ואף  שונים  אופנים  מיני  בכל 
על דרכי התשובה שעליו לשוב ולתקן את מעשיו – אף עתה בזמננו 
אנו נראה ונתבונן בכל מקרה ומחלה ח"ו בטיב ההשגחה העליונה - 
לא להתייחס אליהם כעל ענין ומקרה חולי הדורש לו לתור לחקור 
ולדרוש אצל הרופאים ולשמוע מפיהם את אשר יאמרו ולחפש את 
ומזה  תיקון  שצריכה  היא  נשמתו  אדרבה  אלא  גופו,  רפואת  דרכי 
אחר מעשיו  לבדוק  ה'  אל  לבבו  את  יפנה  כן  על  הגוף,  חולי  נצמח 

ולתקנם ואז יקויים בו מקרא שכתוב 'ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו'.
ם ִלְדֹרׁש ֶאת ַהׁשֵ

וממנו נלמד על כל חיינו כאשר צר לו לאדם אין מוטל עליו לדרוש 
לברר  התשובה  ודרכי  השם  אל  יפנה  אלא  הרופאים  אצל  ולחקור 
את סיבת המקרה כי אין יסורים בלא עוון, ומאידך להתפלל אל ה' 
מעומק הלב כידוע על מרנא בעל החפץ חיים זיע"א אשר היתה לו 
בביתו עליית גג, וכאשר אירע לו ענין בלתי ישר וטוב נכנס להתייחד 
להיוושע  בכדי  שיחו  ולשפוך  להתפלל  ביתו  בעליית  קונו  עם 
עת  בכל  הקדושים  רבותינו  של  ההתייחסות  צורת  זהו  ממצוקתו, 
ובמיוחד בשעת צרה וצוקה, לפנות אל השי"ת ולא חס וחלילה לרוץ 
תיכף ומיד אל אנשים בשר ודם אשר כל שיחם ושיגם הוא לפי הבלי 
ומקרי הזמן, כי זו דרך גויי הארצות התולים כל דבר במקרה ומזל, לא 
כן אנו בני אברהם יצחק ויעקב ַהָׂשִמים בטחונם בבוראם ואליו עינינו 
תלויות עד שיחננו ויושיענו כך היה אצל מחולילנו האבות והאמהות 
כפי הנאמר על רבקה אימנו כאשר היו לה יסורים ומכאובים 'ַוִּיְתֹרֲצצּו 
ַהֵׁשם' פירש רש"י  ֶאת  ִלְדֹרׁש  'ַוֵּתֶלְך  קיימה בעצמה  ְּבִקְרָּבּה'  ַהָּבִנים 
תהא  מה  לה  שיגיד   - ה'  את  לדרוש  ועבר  שם  של  מדרשו  לבית 

בסופה.
המן  גזירת  בעת  המלכה  אסתר  אצל  המגילה  במעשה  היה  גם  כן 
היהודים'  כל  את  ולאבד  להרוג  'להשמיד  ביקשו  אשר  ואחשוורוש 
ותחבולות  פעולות  לעשות  ממנה  לבקש  הצדיק  מרדכי  בא  כאשר 
ָּכל  ֶאת  ְּכנֹוס  'ֵלְך  היהודי  למרדכי  השיבה  ַעָמם  והצלת  להצלתם 
ַהְּיהּוִדים' באמרה אשר ראשית דבר צריך לתקן את המעוות ולשוב 
אל השם בצום ותפילה ותחנונים ורק אחר כך אפשר לפעול באופן 

של השתדלות בשר ודם. 
ונזכה  ל'ענג'  ה'נגע'  את  שיהפוך  תפילה  ואנו  עלינו  השם  ירחם 

לישועות גדולות ברוחניות ובגשמיות.

ֹזאת ּתֹוַרת ַהֶנַגע
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת תזריע-מצורע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
   

 ההפפררששהה  פפששטט  עעלל
 

מח. כי נרפא הנגע. לכאו' אם הוציאו האבנים
עות ובנו אחרות לא נרפא הנגע אלא הביתהמנוג

נרפא והי' צ"ל כי נרפא הבית. וי"ל דנגע אין מובן
על אבנים רק על בית דאבנים בעלמא אין מטמא
בנגעים וכיון שלא חזר הנגע לבית הרי נרפא
הנגע, והא דאבנים מנוגעות מטמאין שם הוא
מפני שכבר נטמאו ואפי' יסור מהן הנגע יטמאו.
((טטעעממאא  דדקקרראא))

 פרשיות תזריע מצורע 380 'גיליון מס
 שמינית שנה"פ תש

 
 

רוצה להקדיש את יקיריך ולהיות  
שותף בהפצת דברי התורה של 

 053-3145900רבינו? כאן זה המקום 
 
 

 דבר העורך  
 השלום וברכה לכל ידידי היקרים

נמצאים אנחנו עדין תחת הצער על ההפסד הגדול שלא זכינו השנה להשתתף 
(לאחר שמעל   בסיום הש"ס וכל התורה כולה המפורסם של רבינו בערב פסח.

אמנם החובה להשמע   שלושים שנה ברציפות זכיתי להשתתף במעמד נשגב זה)
להוראות גוברת על הכל כי בריאות הציבור חשובה מאד,  כבר בתחילת המצב  

אלים שיאמרו פרק תהילים איזה שירצו לאחר כל תפילה,  אמר רבינו לכל השו
ושמעתי שלמתעקשים לשאול איזהו הפרק יבחרו לילך בו, נענה, פרק צ"א 
בתהילים יושב בסתר וכו' שכידוע זה פרק המכונה שיר של פגעים להינצל מכל 
פגע. וראיתי בספרו של ידידינו הרה"ג ר' הלל קופרמן על מדרש תהילים את 

 בא להלן ובסוגרים תוספות כפי ששמע מרבינו:המדרש שיו
כי בי חשק ואפלטהו, אשגבהו כי ידע שמי. רבי יהושע בן לוי בשם רבי פינחס בן  

((ממככלל  ממקקווםם  גגםם  בבזזממןן    יאיר אמר מפני מה מתפללין ישראל בעולם הזה ואינן נענין, 
על ידי שאינן יודעין בשם   ההזזהה  יישש  ללננוו  ללההררבבוותת  בבתתפפייללהה,,  ששאאםם  ננזזככהה  ייתתקקבבללוו..))

ורש, (לפי דבי המדרש הללו ביאר מרן שליט"א בסידורו את הלשון הנאמרת המפ
''ככווללננוו  ייוודדעעיי  ששממךך  ווללווממדדיי  תתווררתתךך  ששממהה'',,  ווללככאאווררהה  ללממהה  ההקקדדייםם  אאתת    בברכת התורה: 

בבקקששהה  ''ייוודדעעיי  ששממךך''  ללפפנניי  בבקקששתת  ''ללווממדדיי  תתווררתתךך  ללששממהה'',,  ששההייאא  עעייקקרר  עעננייננהה  ששלל    
ככהה  ששתתתתקקבבלל    ההבבררככהה??  ווללפפיי  דדבברריי  ההממדדררשש  ההללללוו  אאתתיי  ששפפיירר,,  ששעע""יי  יידדייעעתת  ששממוו  ננזז

) אבל לעתיד לבא הקב"ה מודיע להם שמו, תתפפייללתתננוו  ווננההייהה  ללווממדדיי  תתווררתתךך  ללששממהה..
באותה שעה הן מתפללין ונענין, [שנאמר] (ישעיה נב, ו), [שנאמר] 'לכן ידע עמי שמי' 

יקראני ואענהו.. אמר רבי יצחק בשם רבי חיא אם מבקשים הם אותי בשעה 
םם  ררייבב""לל  בבששםם  ררבביי  פפייננחחסס  בבןן  ייאאיירר  ממוודדהה    ((גגשמגיע להם צרה, מיד אני עונה אותן, 

 .ששתתפפייללהה  בבעעתת  צצררהה  ננעעננייתת  אאףף  בבזזממןן  ההזזהה  ששאאייןן  אאננוו  ייוודדעעייםם  אאתת  ששםם  ההממפפווררשש..))
יצוין כי רבינו שב ואומר שהבוטח בה' חסד ורוגע יסובבנהו ומלבד להתחזק  
בתפילה אין לחוש כלל (כמובן להישמע להוראות הרופאים כפי הענין.) והדאגה 

 היא ראש לכל הצרות.
 ארחות יושר ערך 'פחד ודאגה' וז"ל הקדושה:ספרו המפורסם וידועים דבריו ב

"יש אנשים שמפחדים תמיד ומתייראים מכל מיני פורענויות כגון ממחלות 
וממלחמות ומאנשים רעים וכו', והם כל ימיהם בפחדים ורעדות ודאגות מכל  

וגם הדאגות מזיק לגוף וגורם לכל מיני  ..מיני דברים, שמא יהיה כך ושמא כך.
 מחלות ר"ל.

וכל זה ממיעוט אמונה, שאם היה מאמין באמונה שלמה שהכל בא מהקב"ה ואין  
אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אם כן מה לו לפחד: 

אין לו מה  -אין חכמה ואין תבונה לנגד ה', ואם לא נגזר  -ו אם ח"ו נגזר עלי
להתיירא. ואנחנו תמיד כל רגע ביד ה', בין בזמן מלחמה ובין בזמן שלום, והרבה  
דרכים למקום. ואין לפחד רק מהקב"ה, ולפחד שמא יעבור על אחת מהעבירות  

צינו שצריך ח"ו או לא יקיים המצוות, וחוץ מזה אין לפחד כלום. ואף על גב דמ
הוא מדין  -זהירות כמו שכתוב: דבר בעיר כנס רגליך, רעב בעיר פזר רגליך 

 השתדלות בכל דבר מה שאפשר, אבל הפחדים והדאגות אין להם מקום.
 רק על התורה ומצוות." -ואין לדאוג 

ואוסיף במאמר המוסגר שזכורני שאחד בא לפני רבינו וסח בפניו שיש לו כמה  
לו רבינו, תלמד תורה ועל ידי זה יסורו ממך כל הדאגות, וציטט  מיני פחדים אמר

לו דברי אבות דרבי נתן פ"כ רבי חנניה סגן הכהנים אומר כל הנותן דברי תורה 
על לבו מבטלין ממנו הרהורי חרב הרהורי רעב הרהורי שטות הרהורי זנות  

שר ודם  הרהורי יצר הרע הרהורי אשת איש הרהורי דברים בטלים הרהורי עול ב
ות שכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל פקודי ה' ישרים משמחי לב מצ

  ה' ברה מאירת עינים וכו' ע"ש.
ות  ונסיים בתפילה להקב"ה שיסיר מעלינו מר המוות הזה והאר עיננו פן אישן המו

ואה לחולים ומדווה ומנוח לבריאים שלא יחלו פולכל בית ישראל תבוא הרווחה ר
 רצונו ולעדיו לעשות ונוכל כולנו שוב להיעשות אגודה אחת יח

 בברכת קיץ בריא
 יצחק גולדשטוף

 וספרתם לכם 
  בבממ""חח  קקננייננייםם  ההתתווררהה  ננקקננייתת

הה    ּבּבְְ   רָרָ חחוֹוֹ עעּוּוטט  סְסְ   מִמִ
כמה וכמה פעמים נכחתי ליד רבינו שליט"א כשבא 
לפניו יהודי שמחזיק תורה, והציגוהו קמיה רבינו 
שליט"א ואמרו לו שיש לו הרבה זכויות שמחזיק 
אברכים וכדו'. ורבינו נפנה אליו ושואל אותו האם 
אתה לומד גם בעצמך, ומחזקו למעט בסחורה 

נסתי עם יהודי צדיק ולעסוק בתורה. וזכורני שנכ
שהדפיס לי כמה מספרי ואמר לו רבינו בזה"ל 

 "תדפיס גם ספר משלך בעצמך".
ופעם אחת הגיע ראש מוסד אחד עם נדיב שעוזר 
לו הרבה למוסדותיו, ושאל אותו רבינו כהנ"ל האם 
הוא בעצמו עוסק בתורה, ואותו גביר היה נבוך 
מחמת שכנראה לא היה רגיל לעסוק בתורה. ושוב  
אמר לו רבינו שעליו להשתדל למצוא זמן לעסוק  
בתורה בעצמו. ואותו ראש מוסד חשש שמא אותו 
הגביר יקצץ בתרומותיו מחמת הערתו של רבינו. 
אך לבסוף היה להיפך בדיוק שאותו גביר אמר  
שהכי ריגש אותו הביקור אצל רבינו שליט"א,  
  ושקיבל על עצמו מכאן ואילך לעסוק יותר בתורה.

נניינניי  חחייייםם  ממההדדווררהה  חחדדששהה((קק
ההררהה""גג  ררבביי  ייצצחחקק  אאווההבב  צצייווןן  ששללייטט""אא))  ננווממאאתת  יידדיידדיי    

שו"ת בענין השמחה בראש חודש 
מעט יין   ש. מובא שהסטייפלר היה שותה.א

בר"ח, מהו שורש מנהג זה האם מחמת 
 מצות שמחה או מחמת דין כבוד.

 שניהם. ת.
כתב השו"ע סי' תי"ט מצוה להרבות   ש..ב

ח, האם דין זה הוא מחמת מצות "בסעודת ר
 כבוד.שמחה או מחמת דין 

 כבוד ר"ח. ת.
שאלה: האם מצוה זו להרבות בסעודת ר"ח  .ג

 הוא חיוב גמור או רק רק מצוה לכתחילה.
 תשובה: מצוה..ד
שאלה: מה הנפק"מ אם דין זה הוא חיוב או .ה

 מצוה.
 תשובה: אם קשה לו..ו

  ((ייממיי  ששממחחהה))
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 • שני תולעת ואזוב •
יהודי שהצליח מאוד וכל שרי  היה פעם חייט 
והיה  חליפות,  אצלו  מזמינים  היו  המלוכה 
מגאווה,  נפוח  כשהוא  תדיר  מתהלך  החייט 
חליפות  את  שתופר  החשוב  החייט  הוא  הן 
החייט  של  ושמעו  היום,  ויהי  האצולה,  אנשי 
שלח  ומיד  המלך  לאוזני  גם  הגיע  המוכשר 
גם  אך  וברעדה  בחיל  החייט  הגיע  אחריו, 
לחייט  הושיט  המלך  לארמון,  גלויה  בגאווה 
הנך,  מומחה  חייט  כי  שמעתי  באומרו:  בד 
בידיך  מוסרו  אני  ולכן  הוא  מאוד  יקר  זה  בד 
למען תתפור לי ממנו גלימה נאה במיוחד, ענה 
החייט: אל דאגה אדוני המלך, אתפור לך את 
הגלימה היפה ביותר שראית מימיך, מאותו יום 
'התנפח' החייט יותר, שהרי עכשיו הוא החייט 
הגיע  מרובה  עבודה  אחרי  ואכן  המלך,  של 
אנשי  כל  הדורה,  גלימה  ובידו  לארמון  החייט 
החצר הביעו התפעלות מהגלימה היפה, והנה 
על  קצרות  הביט  לטרקלין,  המלך  נכנס  אך 
הגלימה ופניו נמלאו כעס וחמה, הוא צעק על 
החייט: לקחת את הבד היקר ביותר שיש ופשוט 
ואני  הזו  הגלימה  את  מכאן  קח  אותו!  הרסת 
שהבטחתני,  כמו  הדורה  גלימה  לקבל  רוצה 

ולא, רע ומר יהיה גורלך.
בונים  רבי  אל  החייט  הלך  כושלות  ברגליים 
הקורות  כל  את  וסיפר  זצוק"ל  מפשיסחא 
אותו, אמר לו הצדיק, קח את הבגד ופרום את 
באותם  בדיוק  שוב  תפור  ואח"כ  התפרים  כל 
כמצוות  החייט  עשה  המלך,  אל  ולך  מקומות 
להתפעל  הפסיק  לא  המלך  פלא,  והנה  הרבי 
הרבי  אל  החייט  חזר  הגלימה,  של  מיופיה 
הרבי:  לו  ענה  נשתנה'?  'מה  בפיו:  ושאלתו 
גאווה  מתוך  הבגד  את  תפרת  הראשונה  בפעם 
ולכן הוא לא מצא חן בעיני המלך, אך בשניה 
היה לבך שבור ללא גאווה ולכן מצא הבגד חן 

בעיניו.
בעוון  באים  שהנגעים  אותנו  מלמדים  חז"ל 
לשון הרע, ורש"י מוסיף 'לפי שהנגעים באין על 
עצמו  ישפיל  ויתרפא?  תקנתו  מה  הרוח..  גסות 
שגורם  מה  ואכן,  ואזוב',  כתולעת  מגאוותו, 
גם  והיא  הגאווה,  זה  הרע,  לשון  לדבר  לאדם 
המרחיקה את האדם מהבורא, ואפילו תפילתו 
אינה רצויה לפניו, אך כשאדם נמצא בשפלות, 
אינו מדבר לשון הרע, ותמיד רואה עצמו שפל 

יותר מכולם, ואז עבודתו רצויה לפני הבורא.
)ע"פ טיב התורה – מצורע(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

ככלות מעמד חנוכת המשכן וכל המאורעות אשר סבבוהו והקיפוהו 
בסוגיותם  הידועים  כהנים  תורת  פרשיות  תוככי  אל  אנו  צוללים 
המורכבים והמפותלים - דיני נגעים ואהלות הלא המה ארבע מראות 
היה  בזמן שבית המקדש  היה  וטהרה כאשר  נגעים הלכות טומאה 
קיים אז היה רוח טהרה ממרום ואיוה קשר תמידי בין האדם אל קונו 
עד אשר כל שמץ ונידנוד חטא ועוון עיכב את הקירבת אלוקים אשר 
ותוספת קדושה כפי  כן הוסיפו טהרה על טהרה  שוכן בתוכינו על 

דיני התורה הקדושה בפרשיות אלו.
נגעי בני אדם

ברם עלינו להתבונן בעניינם של הנגעים בחלק התורה הנוגעת אלינו 
ובעוונותינו  והגליות  החורבן  בזמן  עדיין  בהיותינו  גם  אף  למעשה 
איננו שרויים על אדמתינו ונחלתינו – בית המקדש חרב ושמם ואין 
- אך  נגעים וטהרת מצורעים  ולא ראיית מראות  ונביא  לנו לא כהן 
ותוכחות  חיים  דרכי  במצוותיו  אותנו  ומלמדת  היא  נצחיית  התורה 
מוסר למען נלך בדרך טובים ונתקרב אליו יתברך שמו אף אם אין 

בידינו וכוחינו לעשות למעשה חלק מהמצוות.
הנגעים באים על האדם כידוע על עוון 'לשון הרע' אשר כשם שהוא 
גרם בדיבורו להרחיק את חבירו מעם זולתו באמירת והוצאת דיבור 
מאת  להרחיקו  מידה  כנגד  מידה  הוא  עונשו  כן  על  רעהו  על  סרה 
הכלל כמו שנאמר 'ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו', אך מלבד נגעי גוף 
האדם ישנם עוד גם נגעי בתים ונגעי בגדים אשר בהם ודרכם מרמז 

ה' לאדם במה והאיך להטיב את דרכו.
גופו  נגרם שיבוא על  כי כאשר אינם נשמרים כראוי בענייני הנפש 
נגעים בהשגחה פרטית ומיוחדת במיקום אשר יגרום לו להבין את 
ובכך  כזאת  לו  באה  ולמה  מה  על  שיתבונן  ידי  על  תחלואיו  סיבת 
וכן על ענין הבגדים הנלבשים אם אינם כפי  לתקן את פגמי נפשו 
הראוי הדבר גורם שיציצו נגעים על הבגדים עד אשר צריך לחתכו 
ולשרפו עד שיושמד כליל, ואותו הדבר בבתים כאשר חסר השראת 
השכינה בבית על ידי שאינו שומר את ביתו מכל משמר כאשר ראוי 
להיות ביתו מושב לשכינה הקדושה - אזי באים נגעים אף על קירות 
תשובתו  ידי  ועל  הבית  כל  את  הכהן  שיטמא  גורמים  אשר  הבית 

השלימה מתקן את הבית ואת כליו.
ֵהן ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֹ

עליו  עובר  אשר  האדם  מאורעות  בכל  חיים  דרך  נלמד  אף  מכאן 
בכלליות ובפרטיות מוטל עליו לראות ולקחת אל ליבו את יד השם 
בני  כפגעי  וטבעי שארע  גשמי  דבר  כעל  לקבלו  ולא  בדבר  הנמצא 
אדם, שעל כן אנו רואים שבעת שיפול לו לאדם בחלקו נגע צרעת 
ולהעמיק את  נאמר בתורה שאינו פונה לדרוש אל הרופאים לברר 
סיבת ומקרה הוויתו ובירור דרכי ואופני הרפואה אלא נצטוונו בתורה 
'ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא 
כל  אשר  מכיוון  כלומר  ַהֹּכֲהִנים'  ִמָּבָניו  ַאַחד  ֶאל  אֹו  ַהֹּכֵהן  ַאֲהרֹן  ֶאל 
סיבת ומהות הנגע טומן בחובו מסר מן השמים כי עליו להטיב את 

לא  ואף  רפואה גשמית  צריך  אינו  לפיכך  דרכיו  ולשפר את  מעשיו 
יועיל לו אלא חובתו להעמיק אחר שורש הרע אשר מסיבתו נגרם 

לו זאת לעקור ולשרש אחריה עד אשר יסור מעליו הנגע והמחלה.
ובהיות שמשמים ממעל אין יוצאת רעה אלא הכל שקול ומדוד מידה 
כנגד מידה בזאת ידע האדם כי ממה שנענש ונלקה בה – מזה עצמו 
בזמן  אף   – נפשו  נגעי  את  לתקן  ממנו  דרוש  נאמנה את אשר  ידע 
הזה כבימים ההם וכאז גם עתה, כפי שאז בזמן שבית המקדש עמד 
בגוף האדם עצמו  נגעים  סוגי  גם  היו  והכהנים בעבודתם  על מכונו 
לרמז  בגדים  ונגעי  בבתים  נגעים  היו  ואף  שונים  אופנים  מיני  בכל 
על דרכי התשובה שעליו לשוב ולתקן את מעשיו – אף עתה בזמננו 
אנו נראה ונתבונן בכל מקרה ומחלה ח"ו בטיב ההשגחה העליונה - 
לא להתייחס אליהם כעל ענין ומקרה חולי הדורש לו לתור לחקור 
ולדרוש אצל הרופאים ולשמוע מפיהם את אשר יאמרו ולחפש את 
ומזה  תיקון  שצריכה  היא  נשמתו  אדרבה  אלא  גופו,  רפואת  דרכי 
אחר מעשיו  לבדוק  ה'  אל  לבבו  את  יפנה  כן  על  הגוף,  חולי  נצמח 

ולתקנם ואז יקויים בו מקרא שכתוב 'ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוָׁשב ְוָרָפא לֹו'.
ם ִלְדֹרׁש ֶאת ַהׁשֵ

וממנו נלמד על כל חיינו כאשר צר לו לאדם אין מוטל עליו לדרוש 
לברר  התשובה  ודרכי  השם  אל  יפנה  אלא  הרופאים  אצל  ולחקור 
את סיבת המקרה כי אין יסורים בלא עוון, ומאידך להתפלל אל ה' 
מעומק הלב כידוע על מרנא בעל החפץ חיים זיע"א אשר היתה לו 
בביתו עליית גג, וכאשר אירע לו ענין בלתי ישר וטוב נכנס להתייחד 
להיוושע  בכדי  שיחו  ולשפוך  להתפלל  ביתו  בעליית  קונו  עם 
עת  בכל  הקדושים  רבותינו  של  ההתייחסות  צורת  זהו  ממצוקתו, 
ובמיוחד בשעת צרה וצוקה, לפנות אל השי"ת ולא חס וחלילה לרוץ 
תיכף ומיד אל אנשים בשר ודם אשר כל שיחם ושיגם הוא לפי הבלי 
ומקרי הזמן, כי זו דרך גויי הארצות התולים כל דבר במקרה ומזל, לא 
כן אנו בני אברהם יצחק ויעקב ַהָׂשִמים בטחונם בבוראם ואליו עינינו 
תלויות עד שיחננו ויושיענו כך היה אצל מחולילנו האבות והאמהות 
כפי הנאמר על רבקה אימנו כאשר היו לה יסורים ומכאובים 'ַוִּיְתֹרֲצצּו 
ַהֵׁשם' פירש רש"י  ֶאת  ִלְדֹרׁש  'ַוֵּתֶלְך  קיימה בעצמה  ְּבִקְרָּבּה'  ַהָּבִנים 
תהא  מה  לה  שיגיד   - ה'  את  לדרוש  ועבר  שם  של  מדרשו  לבית 

בסופה.
המן  גזירת  בעת  המלכה  אסתר  אצל  המגילה  במעשה  היה  גם  כן 
היהודים'  כל  את  ולאבד  להרוג  'להשמיד  ביקשו  אשר  ואחשוורוש 
ותחבולות  פעולות  לעשות  ממנה  לבקש  הצדיק  מרדכי  בא  כאשר 
ָּכל  ֶאת  ְּכנֹוס  'ֵלְך  היהודי  למרדכי  השיבה  ַעָמם  והצלת  להצלתם 
ַהְּיהּוִדים' באמרה אשר ראשית דבר צריך לתקן את המעוות ולשוב 
אל השם בצום ותפילה ותחנונים ורק אחר כך אפשר לפעול באופן 

של השתדלות בשר ודם. 
ונזכה  ל'ענג'  ה'נגע'  את  שיהפוך  תפילה  ואנו  עלינו  השם  ירחם 

לישועות גדולות ברוחניות ובגשמיות.

ֹזאת ּתֹוַרת ַהֶנַגע
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פזשת תרזצת - עירזת תשרפ | א

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

הגצלרצ הנפלא של הזבצ ז' ררשא רצרת

שנקדים  מה  פי  על  זה  ענין  ליישב  ונראה 

זושא  ר'  הרבי  של  הטהורה  ממשנתו  גדול  יסוד 

מאניפולי זי"ע, שדיבר בקדשו ליישב מה שמצינו 

שנימק  יאיר,  בן  פנחס  רבי  אצל  ז:(  )חולין  בגמרא 

מבני  ליהנות  רוצה  שאינו  הטעם  הקדוש  לרבינו 

ויש  לו  ואין  רוצה  יש  הן,  "ישראל קדושים  אדם: 

שיש לו ואינו רוצה". והקשו התוספות אם יש לו 

שמדובר  ותירצו  קדוש.  נקרא  למה  רוצה  ואינו 

זאת  כל  רוצה, אך עם  ואינו  לו  כאן מאדם שיש 

הוא מזמן בני אדם לאכול אצלו מחמת הבושה. 

אמנם עדיין קשה למה הוא נקרא קדוש.

הידוע  פי  על  זי"ע,  זושא  ר'  הרבי  כך  על  אמר 

שמכל מצוה נברא מלאך קדוש שהוא סנגור של 

האדם שקיים המצוה, כמו ששנינו במשנה )אבות 

פרקליט  לו  קונה  אחת  מצוה  "העושה  מי"א(:  פ"ד 

אחד". והנה כל מלאך אף שהוא יצור רוחני, עם 

ממעשה  ונשמה,  מגוף  כן  גם  כלול  הוא  זאת  כל 

המצוה  ומכוונת  המלאך  של  הגוף  נברא  המצוה 

נבראת נשמתו.

נמצא לפי זה כי אדם שיש לו כסף ואינו רוצה 

לתת צדקה, אלא שעם כל זאת הוא נותן צדקה 

רק מחמת הבושה, הרי הוא מקיים מעשה המצוה 

מאחר  אבל  המלאך,  של  הגוף  נוצר  מזה  אשר 

חסרה  עדיין  לשמה  המצוה  כוונת  לו  שחסרה 

שמשתוקק  מי  זה  לעומת  אך  הנשמה.  למלאך 

המצוה,  לקיים  כסף  לו  אין  אבל  צדקה  לתת 

של  הנשמה  נבראת  שלו  המצוה  שמכוונת  הרי 

המלאך, אבל מאחר שלא קיים המצוה במעשה 

שרוצה  הקב"ה  לכן  המלאך,  של  הגוף  לו  חסר 

רחמיו  ברוב  מצרף  ישראל,  של  המצוות  בתיקון 

המחשבה  עם  האחד  של  המעשה  את  וחסדיו 

מלאך  נוצר  יחד  ומשניהם  השני,  של  השלימה 

קדוש המורכב מגוף ונשמה בתכלית השלימות.

לנו  יעלה  מי  לאמר  היא  בשמים  לא  היא,  רחוקה 

מצות  רמוזה  זה  בפסוק  לנו".  ויקחה  השמימה 

מילה: "מ'י י'על'ה ל'נ'ו ה'שמימ'ה", ראשי תיבות 

מיל"ה וסופי תיבות שם הוי"ה. וצריך להבין מהו 

הקשר בין מצות מילה לפסוק זה.

המפרשים,  שנתקשו  מה  ליישב  ראוי  עוד 

שתי  מילה  מצות  על  לתקן  ז"ל  חכמינו  ראו  מה 

ברכות, ברכה א': "אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

וצונו  במצותיו  קדשנו  "אשר  ב':  ברכה  המילה". 

מצינו  ולא  אבינו".  אברהם  של  בבריתו  להכניסו 

מצוה  על  לברך  שתיקנו  התורה  מצוות  בשאר 

אחת שתי ברכות.

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

הקב"ה  שנתן  מה  לבאר  המפרשים  שנתייגעו 

בו  שאין  ימים  שמונה  בן  לתינוק  מילה  מצות 

דעת, שהרי ידוע כלל גדול שכתב בעל ה"תניא" 

הן  ואהבה  יראה  כי  מ(,  )פרק  אמרים"  ב"לקוטי 

בבחינת תרין גדפין, דהיינו שתי כנפיים להעלות 

הדבר  ומקור  למעלה.  והמצוות  התורה  את 

דחילו  בלא  "אורייתא  כה:(:  י  )תיקון  זוהר  בתיקוני 

שהיא  תורה  פירוש,  לעילא".  פרחת  לא  ורחימו 

למעלה.  לפרוח  יכולה  אינה  ואהבה  יראה  בלי 

לא  ורחימו  דחילו  בלא  ומצוה  "תורה  )שם(:  ועוד 

יכילת לסלקא ולמיקם קדם יה". תורה ומצוה בלי 

יראה ואהבה אינן יכולות לעלות למעלה. 

תינוק  של  המילה  מצות  עולה  איך  כן  כי  הנה 

בן שמונה ימים, הלא אין בו דעת לקיים המצוה 

בשלימות  המצוה  מקיים  האיך  ורחימו,  בדחילו 

כאשר אין בו דעת. ]וכבר נאמר ונשנה בזה משמו 

של כ"ק השר שלום מבעלזא זי"ע, כי כאשר אדם 

זוכה להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, 

הרי הוא משלים בכך למפרע את הכוונה שהיתה 

ימים,  שמונה  בן  נימול  עצמו  כשהוא  לו  חסרה 

ודברי תורה כפטיש יפוצץ סלע[.

טוב,  מה  בעתו  דבר  תזריע  פרשת  בפרשתנו 

להתבונן במה שבחר הקב"ה לפתוח את הפרשה 

משה  אל  ה'  "וידבר  יב-א(:  )ויקרא  מילה  במצות 

לאמר, דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע 

דוותה  נדת  כימי  ימים  שבעת  וטמאה  זכר  וילדה 

תטמא, וביום השמיני ימול בשר ערלתו".

כי  "אשה  יד-ב(:  )ויק"ר  במדרש  כך  על  דרשו 

דעי  אשא  לו-ג(  )איוב  דכתיב  הוא  הדא  תזריע. 

נתן,  רבי  אמר  צדק...  אתן  ולפועלי  למרחוק 

שבא  אותו  אבינו,  אברהם  של  לשמו  מחשבין 

וישא  כב-ד(  )בראשית  דכתיב  הוא  הדא  מרחוק, 

אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק". בדרך 

מצות  לקשר  התכוון  נתן  שרבי  משמע  הפשט 

ימול  השמיני  "וביום  בפרשתנו:  שנזכרה  מילה 

לקבל  שזכה  אבינו  אברהם  עם  ערלתו",  בשר 

שבזכותו  אחריו, נמצא  ולזרעו  לו  מילה  מצות 

קיבלנו מצות מילה.

הדרש  שכל  ויבין  ישכיל  מתבונן  כל  אולם 

הפסוק:  שדרש  מה  א.  ביאור:  צריך  נתן  רבי  של 

"אשא דעי למרחוק... מחשבין לשמו של אברהם 

אברהם  של  שמו  לחשב  התועלת  מהי  אבינו", 

ב. אינו מובן  אבינו שבזכותו זכינו למצות מילה. 

למרחוק",  דעי  "אשא  הכתוב:  שמפרש  מה  כלל 

מחשבין אנו שמו של אברהם שבא מרחוק, כמו 

הקשר  מהו  מרחוק",  המקום  את  "וירא  שכתוב: 

יצחק  לעקידת  בהליכתו  אברהם  שראה  מה  בין 

בה  שנצטוו  מילה  למצות  מרחוק,  המקום  את 

הפסוק:  קישור  זה  לפי  מתפרש  איך  ג.  ישראל. 

"אשא דעי למרחוק ולפועלי אתן צדק".

 ע'צ צ'תלה ל'נר ה'שעצעה
זאשצ תצברת עצלרה

פתח דברינו יאיר לבאר כוונת המדרש, על פי 

מה שדרשו בתיקוני זוהר )הקדמה ב:( מה שכתוב 

הזאת  המצוה  "כי  ל-יא(:  )דברים  נצבים  בפרשת 

ולא  ממך  היא  נפלאת  לא  היום  מצוך  אנכי  אשר 

ררבצרם השעצנצ צערל בשז תזלתרר

 השצלרב הנפלא של כררנרת אבזהם אבצנר
תם העתשה של עירת עצלה של כל צשזאל
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