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 מה עניין תזריע לשמיני??
 

נגעים  ומצורעים,   היענייננסמכה פרשת תזריע שרוב   למה
 ???מאכלות  אסורות יעניינבשמסתיימת לפרשת שמיני 

 

, שידוע שהנגעים באים  על  עוון  ישראל  סלנטררבי  מבאר
שרוב בני אדם  נזהרים  לשון הרע, וצא וראה בעוד 

, ובודקים בעין בוחנת שלא באכילת  מאכלות  אסורות
  .יבלעו  חלילה תולעת קטנה

 

נזהרים כלל בכבוד זולתו, שלועסים אינם  זאת הם בכל
אותו חיים, לפיכך סמכה  אותו בפיהם ובלשונם, ובולעים

כשם שאתם נזהרים  במאכלות אסורות,  :התורה, לאמר
 כך תזהרו בלשון אסורה.

 

שאין שואלים על הדרוש בכל זאת כשיש תשובה  ולמרות
, שאם כן ואכן יש להקשותלשאול,  בוודאי יש מקוםטובה 

 ??"עניין הלידות של בן והבת"המסר באמצע מדוע נכנס 
 

 כילהביא קורבנות צריכה  שהיולדת היא והתשובה
אפילו רק  נשבעת היא מאוד מאוד לה שכואב הלידה בשעת

 זה ועל, ילדים יותר תוליד בהרהור הלב בלי דיבור שלא
 וחייבת כפרה. צריכה היא

 

 שיוצא מה על לשמור עלינו כמה נלמדגם מיולדת  ממילא
 .תוקף לזה שאיןכ אפילו מצב בכל מהפה

 

ובפשטות  לבעל משועבדתהיא שנשבעה  ההאיש שהרי
אין שום תוקף לשבועתה שהרי אין היא צריכה התרת או 

 זהממילא גם כפרה, קורבן וובכל זאת צריכה הפרת הנדר, 
 מתוך חלילה הרע לשון לדבראסור  שכן שכל מלמדינו

 הדעת. וצלילות ידיעה
 

של המדבר לשון הרע מתוך  עונשו וחובת כפרתוכמה  ועד
 ידיעה והנאה שאין בו ממש, כמו אכילתו של הנחש.

 

ומצד שני להיות  ,לדברי קדושהמאוד היות נדיב ונחמד למסוגל שאדם על טבע המדנו רבי ישראל סלנטר ימה של מלבדו
 .לשון רעה הגרועה מחיית השדהובעל על פרוטה בינו לחברו,  חבוויכוורשע ממש עז פנים ורע לב 

 

ידו קלה על ההדק  , אבל"טומאה ואיסור לא להכניס לפה"זהיר מאוד בכל שמץ של  כאן נקודה נוספת ודומה, שאדם יש
של  פיו ולשונו החוצה בריאה חדשה של טריפות וטומאות "ליצור כביכול בריאה חדשה יש מאיין" ולהוציא מגופו דרך

ומוטל עלינו החובה להשוות את היראת שמים ופחד מעבירה של בן אדם למקום לעבירה של בן  ולכן  ,לשון הרע ודיבור רע
 שיהיה נחמד למעלה ונעים למטה.אדם לחברו, 

   

אשה  כי  תזריע  וילדה  זכר  וטמאה  שבעת  ימים

איך יתכן שמלידה של נשמה  יש מקום לשאול, לכאורה
שתהיה  ,אדרבהיהודית יגרם טומאה ליולדת, למה?? 

תוספת קדושה לאמא על שהביאה עוד קדושה ונשמה 
 !!!יהודית לעולם

 

שמפרשים שכל פרישה מקדושה יוצרת טומאה, וראיתי 
קדושה מזמין טומאה, ב שנוצר אחרי שהיה מלאחלל ש

ולכן יולדת זו שכל ימי הריונה גדל אצלה כחלק מגופה 
ואוכל  ,מהקב"הקדושה עובר קדוש וטהור שלומד תורה 

  .נדה ל' ע"ב בלי הפרשות של צואה וכדומה אוכלי המןכמו 
 

של  חלל נוצר ,עובר קדוש פורש מהאםאותו  כאשר לכן
טמאה היא ולכן  ,מזמין טומאה לאםוזה  באימא, קדושה
 יום.  14נקבה  לעימים ו 7 על זכר

 

 שמעון רבי את תלמידיו שאלו נדה לא'כתוב בגמרא  והנה
 אמר ?? קרבן מביאה יולדת :תורה אמרה מה מפני ,יוחי בן
 הצירים קופצתבגלל כאבי  לילד שכורעת בשעה םלה

 תביא תורה אמרה לפיכך ,לבעלה תזקק שלא ונשבעת
 .קרבן

היא  שבלידת זכר תורה אמרה מה שאלו אותו מפני ועוד
ענה ??? עשר טמאה ארבעה ובלידת נקבה טמאה שבעה
כבר  לכן מתחרטת בו שמחים שהכל בזכר להם רשב"י,
שלא ממה שנשבעה שלא תיזקק לבעלה ימים לאחר שבעה 

על כן היא כל כך  שאין שמחה ילדים, אבל בנקבה תלד עוד
  .14משבועתה רק אחרי    מתחרטת

שגם בזכר היה ראוי שתהיה טמאה שבועיים   משמעו
זכר ושמחת הברית קיצרה את ימי לידת ההשמחה בשאלא 

 הטומאה. 

, "למה לשאלה בגמרא שם מבואר סיבה אחרת אומנם
שלא  יהיו  ועונה הגמרא  ???אמרה  תורה  מילה  לשמונה

כולם  שמחים  ואביו  ואמו  עצובים, כי היולדת טמאה 
שמיני היא טהורה יום הב אבללבעלה בשבוע הראשון, 

ולכך הברית גם הורי התינוק שמחים ולכן אז כולם לבעלה 
 ".מילה נערכת ביום השמיני

 

שאם הכל תלוי בשמחה ובשמחת הברית, , ולא הבנתי
ביום השני, למשל מדוע קבעה תורה ברית בשמיני, שיקבע 

בגלל השמחה  וממילאביום השני כבר וכך כולם ישמחו 
 ??היולדת תתחרט כבר ביום השני משבועתה

 

 היא מטבעהלטעם השני של הגמרא לא מובן מדוע  וגם
טומאתה את קצר הרי הקב"ה יכול ל, ימים 7 טמאה

הרי  ימים??? 8 תהיה בפחות מ וכך הברית ימים 7לפחות מ
זריזים מקדימים למצווה, ולכאורה כדאי הדבר שיוקדם 

 כניסת הרך הנולד בבריתו של אברהם 

 

 יסוד עצום, שהרי העובר הזה בבטן אמו חדשל ונראה
את כל התורה כולה, ולמרות שבהר סיני  מהקב"הלמד 

 .עם כל נשמות ישראל קיבל את כל התורה כולה יחד
 

אמו למד מריבונו של עולם את כל התורה  במעיזאת  בכל
 נות שילמדהסגנוכל לפי לא בפעם אחת אלא כולה 

החידושים שהוא יחדש בתורה שזה כן על פי רבותיו ומ
 .חלקו בתורה

 

בעצמו ממשמעות הגמרא שם משמע שבורא עולם  והנה
הגמרא  שהביאההוא זה שמלמד את העובר, כפי הפסוק 

יתמוך דברי לבך, שמור מצוותי  ויורני ויאמר ליבעניין "
 ".בסוד אלוק עלי אהלי" וכן הפסוק הנוסף "וחיה

 

לשון  –" מלמדים אותוכן קשה מה זה הלשון "ואם 
הרי הקב"ה אחד יחיד ומיוחד הוא מלמד את  רבים??

 העובר והיה צריך להיכתב "מלמד" בלשון יחיד???
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שלמרות שבורא  ,מתורץ הקודמים זההדברים פי ועל 
מלמדים עולם מלמד את העובר תורה, בכל זאת כתוב "

" לשון רבים, כי העובר לומד לא רק פעם אחת ובדרך אותו
אחת את התורה אלא הקב"ה מלמדו בכל סגנונות הלימוד 
שילמד מכל רבותיו ומכל חידושי עצמו במשך כל ימי חייו, 

 למד מרבים.ולכן כתוב לשון רבים, שכאילו 
 

בפתח חטאת וכשיצא מבטן אמו "הגמרא:  וממשיכה
" בא מלאך שהוא היצר הרע וסוטר לו על פיו ומשכיח רובץ

 .לו את כל התורה שלמד
 

לו  םשמשכיחיהמטרה כפי שמסבירים המפרשים,  וכמובן
אדם יוכל בעבודה עצמית כי כך  ,היא לטובהאת התורה 

 .בקלות את מה שנשכח ממנולשחזר 
 

עדיין הילד שנולד הפסיד במכה אחת את כל התורה  אבל
על זה ששכח את ואת כל תורת חייו ממש!!!  – כולה

ולכן גם  התורה התינוק צריך להתאבל ולשבת שבעה,
כי ממילא העובר יושב שבעה על  ,ימים 7טמאה  אהאימ

יור"ד ) דרישההלדברי ממש , וזכיתי וכיוונתי התורה ששכח

 .הר"ר מנחםבשם  ('ק ב"ד ס"רס 'סי
 

סיים את השבעה, אכן הרך כביכול השמיני  וביום
אז אפשר וטהורה לבעלה, אז כולם שמחים, כבר מא יוהא

 שהרך הנולד ,לחזק את התינוקומצוות הברית את לקיים 
להתקדש  יהיה מסוגלהמילה ברית  מצוות וקדושתבכוח 

 .ולהגיע חזרה לתורה ששכח
 

לברית כן יכנס לתורה כך מברכים אותו, כשם שנכנס  ואכן
 ולחופה ולמעשים טובים.

 
 

 המשך
 

קדושה מיד הנוצר מעזיבת השחלל  הדבריםיסוד ולאור 
האם בכה נבכה על  טומאה השם ירחם, אם כןב מתמלא

הוא שאפילו יום כיפור הקדושים הפורים שעזבו אותנו ימי 
רק כמו פורים??? האם החלל שנוצר עד חג הפסח חלילה 

 יתמלא בטומאה ח"ו??  
 

הקדושים הפסח חג לאחר מכן כאשר יעברו ימי  וגם
חיינו ו ,"מצות" -אכלנו אוכל קודש והטהורים, שבהם 

 אמרנו "יעלה ויבוא"את ובקדושה עילאית, באמונה ו
, קדושהומתוך שמחה רקדנו התלהבנו ו ובהלל, ברגש

 והתעלינבמוסף ו ,נדלקנו באש יוקדת" עבדי ה'ובהללו "
" לעובדך באמת, וטהר ליבנו"טפח מעל הארץ באומרנו 

מה ??? וזה תם ונשלם והנה כאשר יחלוף הפסח האם
הגדול שנוצר יהיה??? האם עלינו לחשוש ולפחד מהחלל 

 "???וטמאה"את המושג  בנוהאם יהיה  ,מה ???
 

בפסח יש המשך של ספירת העומר שמחבר אותנו  אכןו
חסל סידור אין כאן "ולחג השבועות ואין כאן הפסקה, 

" במובן השלילי, כי העבודה של פסח ממשיכה, ביתר פסח
שאת בספירת העומר, אז אין חלל כי זה כמו חול המועד 

 ארוך.
 

, אבל עד חג השבועות אחרי פסחלרק קצת  עידודזה  אבל
כן אחרי רצף הימים הנוראים וימי חגי אחרי שבועות ו

מה אומר אז שמחת תורה, תשרי המסתיימים במוצאי 
 ומה אדבר??? 

 

איך אפשר להסתפק בספירת העומר כשחסר לנו את  וגם
כלפינו ???? זה "יעלה ויבוא"המצות וההלל והמוסף וה

חוזר לנו התפילין שנכון  כמו טיפה מהים!!!! בתחושתנו 
אבל בכל  !!!, נכון זה מעודדהחג הם בימישהתגעגענו אלי

זאת צריך חיזוק נוסף שימלא את החלל שלא יכנס חלילה 
 !!!!טומאה

 

בליל יום טוב של שביעי של פסח, בורא עולם  וברוך השם
האיר את עיני וממש בפעם הראשונה בחיי הבנתי מה אני 

כהן יהודי בתפילת ערבית, זה התחיל מכך שומתפלל אומר 
המתפלל איתי בבית הכנסת שאל אותי לפני ערבית ת"ח 

בעת גם משה ישיר  - אז ישיר משהשירת  אתשאיך יתכן 
מה וכי , וכמבואר ברש"י בביאת המשיחהשלימה  הגאולה

 ירה בים לזמן הגאולה??? עניין מרכבות פרעה וחילו
 

לו, שבעצם הנס העיקרי בקריעת ים סוף הוא כפי  ועניתי
 פרעה של השכל על השתלט עולם שבורא הרמב"ן:שכתב 

 קיבלוולכן הם , כולם השתגעוששלו  הבכירים כלשל ו
שהרי לא הייתה להם  ,לים ונכנסו הגיונית לא החלטה

הרי  ,עצמם להיכנס לים שנקרעאת סיבה הגיונית שיסכנו 
  ???רק בכדי להציל את עם ישראלנס קריעת ים היה 

 

מכות ראו  10בכל ה  שהרי למצרים,ברור היה זה  ודבר
במפורש שבורא עולם מציל את היהודים ומפלה בין 

  !!!היהודים למצרים
 

 וזה לשון, משוגעיםהנס היה שהם היו באותו רגע  אכןו
 שגעון באמת וזה, הזה המופתים כפלא בכל ואין" ן"הרמב

 ".לים להיכנס לבם את וחיזק עצתם כליס אבל, להם
 

, לאדם בחירה נותן עולם בורא כי, עולם לבורא קשה וזה
 חרג מהרגילות עולם בורא וכאן, ולבחור בשכלו לשלוט
 והחליט ובשכל בבחירה להם והתערב, בעולמו וטבע שקבע

נאמר קשים מזונותיו וזיווגם של אדם גם ולכן , במקומם
, כי גם בשידוכים ופרנסה מצאנו את עניין כקריעת ים סוף

 .עבורנו זה שהקב"ה משתלט על השכל שלנו ומחליט
 

ה' ימלוך לעולם ועד, כי בא שכתוב בסוף השירה, " מה וזה
", ולכאורה לא מובן מה סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים

הקשר בין הפסוקים, שבגלל שבא סוס פרעה לכן השם 
  ??ימלוך לעולם ועד?

 

", דהיינו שה' השתלט כי בא סוס פרעה" -היא  והתשובה
ה' ימלוך לעולם ש" על השכל שלהם, לכן זה מחזק אותנו

", שזה מוכיח שלאחר בריאת העולם בורא עולם מולך ועד
בעולם בזה שהוא משתלט על דעתם של אנשים בשידוכים 

 ובפרנסה, ולב מלכים ושרים ביד ה'.
 

בתפילת ערבית הבנתי מה שאנחנו אומרים כל לילה  ואכן
 ראו בניו גבורותיוובערבית, שהתוצאה של קריעת ים 

יחד כולם הודו " ומלכותו ברצון קיבלו עליהםהייתה "
הבינו שבורא ש", והמליכו ואמרו "ה' ימלוך לעולם ועד

 עולם שולט על השכל ועל הדעת ועל הבחירה של בן האדם
 ., וכאמור בפרנסה ובשידוכיםלעולם ועד

 

כי פדה ה' את ההמשך יותר מפתיע, שאומרים " אבל
" ולא הבנתי מי חזק מאתנו?? יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו
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אולי אנחנו  שהם חזקים מאתנו??? מי החליט !!המצרים
 רק שנגזרה גזירה והיינו בגלות ,מהמצריםיותר חזקים 

 חזק ממנו??ה?? אז מי זה לכן הם הצליחו לשעבד אותנו
 

שמחה בתשובה שקיבלתי תוך כדי תפילה ב וקפצתי
על היצר  , כי"היצר הרע"" זה חזק ממנומבורא עולם, "

הרע הגמרא אומרת יצרו של אדם כל יום מתגבר עליו ואם 
 זה החזק ממנו. –" אין יכול לואין הקדוש ברוך עוזרו "

 

לי ידידי,  שהוסיףלחדד את העניין בכך, על פי מה  ואפשר
רק  שהרי ממצרים לא רצו לצאתשרוב רובו של עם ישראל 

 וכל כך למה??, יצאו חמישית או אחד מחמישים

פחדו רוב רובו של עם ישראל לכך היא, ש התשובהו
 ,שלא יוכלו להשתלט על היצר הרע , שפחדומהיצר הרע

בפרט שהם היו שקועים במט' שערי טומאה, וזאת למרות 
ראו את הניסים הגדולים והאמינו בבורא עולם, אבל הם ש

 !!!פחדו מהיצר הרע, כי חזק הוא ממנועדיין 

שבורא  ראהבקריעת ים סוף, עם ישראל היות  ולפי זה
בשמחה רבה קבלו את , לכן עולם משתלט על השכל

יתברך, כי אמרו בורא עולם אנחנו נשדל להיות  מלכותו
  !!!ונסגור פתחים ליצר הרע !!יראי שמים, נברח מניסיונות

 

היצר הרע בכל אופן ירצה להשתלט עלינו, בכל זאת  אםו
ה' " - תשתלט לי על השכלאבא אנחנו נבקש מבורא עולם, 

במצב כזה חייבים לזכור  אומנם גם, "ימלוך לעולם ועד
" שגם עליך החובה לעבוד יחד ולא להפיל עזוב תעזוב עמו"

 .הכל על הבא לעוזרך, ובמקרה שלנו זה בורא עולם
 

על פרעה וחילו  תטלתשה בורא עולם שאתה כמוש
משתלט אתה בורא עולם לעולם ועד ובמקומם,  הוהחלטת

על לב מלכים ושרים, אז גם בשידוכים ובפרנסה ועל השכל 
 .תגאל אותנו מיצר הרעעכשיו תשתלט על מוחנו וגם 

 

ה' ימלוך לעולם "כל לילה ובכל שחרית מזכירים את  ולכן
, זה לא רק הזכרת יציאת מצרים בלילה וביום, אלא "ועד

גאל ה' את יעקב כפי שלחיזוק, כן  םזה דלק ואנרגיה עצו
 ו מהיצר הרע החזק ממנו לעולם.ך יגאלנכ
 

כמו ששר  משה רבינוהתשובה לשאלה הקודמת, ש וזה
 - ישיר את השירה הזאת "אז" שירת הים בים סוף, כך 

מלאה הארץ דעה את ה' ויטו , שאז גם יהיה "לעתיד לבוא
את היצר הרע, ויהיה  טוה' ישחש", שכם אחד לעובדך

  .שליטה מלאה של בורא עולם בשכל שלנו
 

זה של בורא מדהים כרנו כוח ינזכיר שראינו והאז  לכןו
למדנו איך לנצח את  שמשם בקריעת ים סוף, עוד עולם  

שהשלטנו את בורא עולם על שכלנו, וכך על ידי היצר הרע, 
שבורא עולם  – ובזכות זה זכינו להגיע לגאולה השלימה

שכם אחד באופן מוחלט "ולגמרי על שכלנו השתלט 
 ".לעובדך

 

ותקננו בעצה טובה מלפניך, מוסיפים בהשכיבנו " ולכן
כי זה הכוח שעלינו להשתמש יום יום גם  "והסר שטן וכו'

מקריעת ים סוף, ולכן זה בתפילת  שנים אלפיאחרי שעברו 
תי לחיי היום יום יערבית שבכל יום ויום, שזה חיזוק אמ

 לנצח את היצר הרע הבוער בקרבנו.
 

שירת "כי עוצמת  !!!, לא נרגיש חללושאר החגים הקדושים הפסחהפורים וגם כשיסתיים חג , גם כשהסתיים חג על כן
הקדושה נשארת ביתר שאת וריקנות, כי  חללבי אין ו, "יראאלא ו - ה' לי" וכאשר ,כל השנהמשך אותנו תלווה  "הים

תפילת מוסף שוב ב נתרענןכל שבת וממנו עד חגי תשרי, ובוביתר עוז, וה"וטהר ליבנו" של פסח יבער בנו עד שבועות, 
 .ואמן "וטהר ליבנו" אמן

 

 ימים וששת יום וששים כנדתה שבעים וטמאה תלד נקבה ואם
 

, יום 40זכר האימא טמאה  שמפורש בתורה בלידת כפי
שואלים יום, ו 80טמאה האימא  נקבה בלידתואילו 

פחות ימי טומאה  ישאצל הבן אכן מדוע המפרשים 
 מאשר אצל הבת?? 

 

 זה מוסיףשהיות ולבן יש ברית ביום השמיני  ויתכן
, לבן ולמשפחה שהכניסו אותו בברית בשמחה קדושה

בכך לזכות את האם  גורמת ותוספת קדושה זו
בת שאין בה ביום, ואילו  40שהטומאה שלה תתקצר ל

בן "כמאמר חז"ל ויום,  80קדושה זו, לכן האם טמאה 
 .הבן מזכה ומטהר את האם , כך גם כאן"מזכה אב

 

כמה  ,בתעם הבן הבלידת תאומים זה יש לדון  ולפי
שהרי יש כאן קדושת  ??טמאההאימא תהיה ימים 

 ,יום 40ואם כן ראוי להיות רק  ,הברית אצל הבן הזכר
יום  80בכלל יום, ו 80למעשה האם טמאה הלכה  אבל

 .של הזכריום  40את ה גם יש
 

שקדושת קודם, כפי שביארנו שטעם הדבר הוא  וייתכן
ישמור  שהבן יגדל ,בהמשך החיים עיקרו תלויהברית 

 ביוםשעושים מילה  בריתהאילו קדושה, ועל הכל חייו 
  .כניסה למסלול של הקדושההרק זה  השמיני

 

כניסתה בתחילתה ובקדושת הברית כוח באין  ולכן
לצמצם את טומאת האם גם מטומאת לידת הנקבה, כי 

, והעמל הצער והעמלהשכר זה לפי שלפי צערא אגרא, 
 . בבגרותו אלאבתחילת חייו  העיקרי הוא לא עכשיו

 

למרות ו ,בעוד שאנחנו פעוטות עמהשנכנסנו אותה קדושה  ,נקבל על עצמנו לזכות את כל המשפחה בקדושה לכן
בכל זאת נילחם בכל הכוח לאורך ימים עד יום המיתה,  נמשכתזו המלחמה למרות שההיצר נלחם להפילנו וש

לא בשמים  !!ולפי הצער והקושי כך השכר והשפעת הקדושה לכל המשפחה כולה, חזקו ואמצולשמור על קדושתנו, 
 למען שמו באהבה.קדושים וטהורים עושי דברו  !!!היא, ה' עמכם גיבורי חיל

 

 וילדה זכר
 

, שלכך נסמכה פרשת לידת הבן והבת הרמב"ן כתב
לאיסור אכילת מאכלות אסורות שבהם הסתיימה 

פרשה שמיני, ללמדנו שאכילת מאכלות אסורות על ידי 
 ההורים זה מעביר טמטום הלב לילדים הנולדים מהם.
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 שהריחה שמעוברת משנהמביאה  יומא פב'הגמרא  והנה
כי  ,נפשה שתשיב עד אותה מאכיליםאוכל ביום כיפור 

 זרה מעבודה חוץ נפש פקוח בפני שעומד דבר לך אין
 .דמים ושפיכות עריות וגילוי

 

מספרת הגמרא שמעוברת אחת הריחה אוכל  ובהמשך
ביום כיפור והסתכנה כי התגרתה מאוד, ולחשו לה יום 
כיפור היום והיא התגברה והתאפקה, לכן אמרו על 

" ואכן ידעתיך בבטן אצרך בטרםעוברה את הפסוק "
 .רבי יוחנןיצא ממנה 

 

הייתה מעוברת אחרת שגם היא הריחה אוכל שני  מצד
ולחשו לה ולא התאפקה והיא כן אכלה, לכן אמרו על 

 ואכן יצא ממנה "מרחם רשעים זרועוברה את הפסוק "
 אוגר פירות ומפקיע שערים. שבתאי

 

לתמוה במעשה זה, קודם כל וכי ממעשה כזה בלבד  ויש
בן צדיק מבטן ומלידה??? האם רק מסיפור כזה יוצא 

 בלבד יצא רבי יוחנן הגדול????

האם יצא רשע גדול, סך הכל יצא מפקיע  הבן השני וגם
שערים על ידי ששמר סחורות, נכון שיש בזה רדיפת בצע 
ורוע לב, אבל רשע רגיל זה בדרך כלל הרבה יותר 

 גרוע??? 
 

לתרץ, שמדובר בשני נשים שהיו ברמה רוחנית  ונראה
צדיקות, ולכן יש השוואה הוגנת ביניהם על  –גבוהה 

ואכן מאשה צדיקה תוצאת התנהגותם זו והשלכותיה, 
אכן  ,קדושה מבטן ומלידהבו כשיוצא צדיק ועוד נוסף 

  !!רבי יוחנן הגדול –יוצא צדיק גדול 
 

בן  מהאם השנייה הצדיקה שאכלה לאונסה יצא אבל
שלעומת צדקות האם ותפילותיה יצא רשע שמפקיע 

  .שערים ברוע לב למען בצע ממון
 

מאשה צדקנית זו למרות אכילתה ביום גם  ועדיין
כיפור לאונסה לא אמור לצאת רשע מרושע רע לשמים 

 ., ואכן לא יצא בן רשע עד כדי כךורע לבריות
 

כל פנים נלמד מכל זה עד כמה מעשה ההורים מזיק לילדים הנולדים להם, שאפילו דבר היתר דחוק כאכילת  על
והימנעות ממנו תורמת מאוד , מאוד לבןמזיק שהמשנה התירה זאת בכל זאת זה מעוברת לאונסה ביום כיפור 

 להצלחה הרוחנית של הבן.
 

 המשך - יןלהמחשת העניסיפור 
 

המקום לספר סיפור אמתי שקרה בליל שני השבוע  וכאן
 11:30 שעה, וכך כתב לי: ההירושלמי שיחי'לידידי 

.. יום כל כמו כרגיל והכל, רגוע בביתי לי יושב אני בלילה
 בת הטריה כשביתי, מכל הגרוע מקרה קרה שלפתע עד

 !!!!ונחנקת מקיאה משבועיים פחות
 

 את תופס ממקומי קופץ ישראני , המתחיל הפאניקה
 שהצטבר הגודש את לה לשחרר בניסיון, בידי התינוקת

 טאטע" ובוכה צועקת אשתי.. הצלחה ללא אך, בגרון לה
 !!!מסוגלת לא אני" תעזור

 

 שום מראה ולא שמפרפרת בידיים התינוקת עם ואני
 לאעדיין  והתינוקת דקה מעל עבר, נשימות של סימן

 אשתי, והיא גם מתפתלת בניסיונה לחיות נושמת
 1221 תחייגי לה עונה אני ??לעשות מה בדמעות שואלת

 לארגון הצלה.
  

 את תשבור אולי, מחשבה בראשי עבר כדי תוך
 :לעצמי אומר אני אחרי רגע ???לזכותה הסמארטפון

 בסגולות שמאמינים מהפנאטיים יהיה לא אני, לא"
 !!!"האלה

  

היא אפילו  האחרונים ברגעיהכבר כמעט  התינוקת
 מתלבט, ייאוש סף על כבר אני, לנשום מנסה לאכבר 
 הקו עלעדיין  אשתיו, החייאהלה  נסות לעשותל האם

  .בשיא הלחץלהם בטלפון צועקת  ההצלה אנשי עם
 

 התינוקת את מעביר לחדרי חזרתי האחרון ברגע ואז
 לפני שרק ,הסמארטפון את תופס השני וביד אחד ליד

 אותו העפתי הכח ובכל וכתבתי בו אתו ישבתי דקות כמה
 וזרקתי אותו הרמתי, חי עדיין שהפון רואה אני, לרצפה

 ע"רבש" לעצמי וממלמל, הרצפה על בכח שוב אותו
 למרפסת מהר רצתיו", התינוקת במקום יהיה שזה
 .הצח מהאויר חמצן קצת לה להזרים בכדי

 

 פותחת החמודה התינוקת ופתאום ,דקה חצי העבר לא
 הכל אבא לי אומרת כאילו עלי ומסתכלת ,עיניה את

 אותה מקריב !!!רואה שאני למה האמנתי לא, בסדר
, רגיל נושמתהיא  !!!כן ???נשימות יש האם לשמוע אלי

, כלום קרה לה לא כאילו רגועה והיא פתוחות עיניהו
 בסדר הכל, לאשתי אמרתיו לבית חזרה מהר חזרתי

 שאני חשבה הראשון ברגע ואשתי !!התעוררה היא
 דקות כמהש יתכןיה, ו"ח דעתי עלי נטרפה או מדמיין

טוב  הכל פתאוםו, להיפך אלא התקדמות שום היה לא
 ?? רגילוכ

 

 באמצע הייתה שעוד מאשתי הטלפון את לקחתי
 בסדר הכל ,שלום להם אמרתי, הצלה אנשי עם השיחה

 לשאול התחילוו, האמינו ולא נדהמו הם, נרגע הכלו
 אולי שאלווהם , הכל להם וסיפרתי, היה מה ולחקור

 ,שוב טענתי ???לבדוק שיבוא בכונן צורך יש זאת בכל
 קצרות בדיקות כמה אחרי, ושלמה בריאה התינוקת
 שאכן סוכם, שלהם ההוראות על פי בעצמי שביצעתי

 !!"חסדו לעולם כי טוב כי' הל הודו, "בסדר הכל
 

כזה  סיפורלי  יהיה לא בחייםהייתי בטוח ש זה לרגע עד
 היא' ה ועצת איש בלב מחשבות רבות אבל, משליו אישי

 והמרה הקשה ההקרבה שבזכות בחוש ראיתי, תקום
 קיבלתישאני בתור אבא עשיתי למען חיזוק רוחני, 

 .ביתי חיי את חזרה
 

לי להוסיף, שידידי היקר, השתמש במכשיר  וחשוב
שיש בו הגנה מפני מרעין בישין, וידוע לי שהשתמש בזה 

לקרב רחוקים, אבל בכל זאת היות וזה היתר גם 
לכתחילה אלא זה כמו המעוברת שהריחה אוכל ביום 
כיפור שמותר לה לאכול כשיש לה סכנה, אבל בכל זאת 

יקים, אם כן אם היא מתגברת על זה יוצא לה ילדים צד
ממש מושלם מה שעשה ידידי הגדול שפרש גם ממה 

 שמותר בדיעבד ממש ולא לכתחילה בוודאות.
 



 תזריע – וטהר לבנו

5 
 

, ומי שלא פורש מהיתר דחוק ויוצ"חמציל חיים ומגן על בנינו זה בדיעבד  -מהיתר דחוק  פורשיםשאם , ללמדנו
מי  וק"והתנהגות רעה בחייהם מהוריהם, כל שלא ראו  אפי'וא מזיק לילדיו ה "לוחשים לו להפסיקרבנים כש"בפרט 

מלבד האיסור החמור של החזקה  - מכשירב משתמש לחטאיםאפילו שהוא לא  ,מזיק לילדיו הואשלא פורש ממכשיר טרף 
 .בגשמיותוגם רוחניות בגם  "מאודניזוקים ", וכל שכן אם מוסיף וחוטא רח"ל אפילו שילדיו לא יודעים הם מכשיר טרף

 

עלינו להתחזק מאוד מאוד, והלוואי ונהיה נקיים מעבירות וגם מהיתרים דחוקים, אלא נחיה בלכתחילה  לכן
 באופן קבוע ותדיר.הבדיעבד פיקוח על הבהמשך  אותנוובהיתר גמור, או בלית ברירה בפיקוח רב מוסמך שגם ילווה 

 

 וביום  השמיני  ימֹול  בשר  ערלתו
 

 דברים ו' א' המדרשמביא את הקדוש  האור החיים
ועונה המדרש למילה, עד ימים  8שואל מדוע ניתן 

שהקב"ה ברחמיו רצה שגופו של התינוק יתחזק כמו 
 ימים אסור להקריבו על המזבח. 8שבהמה עד 

 

בשביל הסיבה היא אם האור החיים הקדוש ש ומקשה
ימים  8פעמים שאין זה   הרישיתחזק גופו של תינוק, 

 ???וחצי יום 6אלא קצת יותר מ
 

אם נולד דקה לפני השקיעה זה נחשב שכבר עבר עליו  כי
דקה הראשונה של תחילת בוקר כבר בו ,יום ראשון

 7שמיני כבר אפשר למול אותו, ואם כן אין כאן אפילו 
 ימים מלאים?? 

 

 שהכוח הוא כפי שכתבביאר האור החיים הקדוש,  ולכן
שיעבור על התינוק שבת  הוא שהעיקר ,ח"ג צא' הזוהר
אין מילה ש ז"רבה אמור פרשה כ במדרשמפורש וכ ,קודש

יתירה תחזק הכי קדושת השבת והנשמה , שבת יבל
 ., ותכין אותו לבריתותשלים את התינוק

 

התינוק כן כל עיקר חיזוקו של השאלה, אם א נשאלתו
עברה עליו שבת, אם כן למה תינוק שנולד זה על ידי ש

דקה לפני שקיעה של סוף שבת, יכול לעשות ברית בשבת 
הבאה עם תחילת שחרית של שבת?? הרי לא עבר עליו 

 שבת שלימה???
 

שבתות אפילו לא  2לחדש, שנגיעה של יהודי ב ונראה
עוצמה כמו שבת אחת שלימה,  בהםשלימות יש שבתות 

 .גם עדיפה ממנהתכן שויי
 

שום עניין  מצאנו בספריםלא  ראיה לדבר, שהרי וקצת
כוון שיחד עם השבת שעברה ולבשבת לאחר את הברית 

 !!!שעות של שבת 24יעברו עליו 

זה התחדש לי בדיוק בזמן שבכה לפני יהודי  וחידוש
ימים  148צדיק יקר שביקרים קדוש וטהור שעברו עליו 

בקדושה נפלאה במסירות נפש ממש, והנה הוא בוכה 
שעכשיו נפל שדוד בפני היצר, וליבו נפל בקרבו היש 
תקווה לאחריתו, האם הכל לחינם, והאם עליו להתחיל 

 מחדש???של ימי קדושה ספירה 
 

 , שעצת היצר היא שיחשוב שנפל מהמספרנתי לווטע
כמה  שהריושעליו להתחיל לספור מחדש,  הגדול

כך גדולה יותר, גדול הימים הרצופים בקדושה שמספר 
כל כך ימים רבים הנה שאומר לעצמו:  ,המתיקות לאדם

, והיצר רוצה הצלחתי לנצח את היצרברוך השם עברו ו
 .אותךלמחוק את המתיקות ולייאש 

 

לספור ימי קדושה רצופים להמשיך אתה חייב  לכן
 !!!ולא להתחיל מחדשבו נעצרת רח"ל, מספר הגבוה מה

 

 2בחלק מ התינוקשנגיעה של קודם  שתירצנו וכמו
 .שלימה אחתמשבת עדיפה ואפילו היא כמו  שבתות

 

 ספירת העומרבאפילו שהרי , יש להוכיח מזה ויותר
ולא  49 רק המספר הוא "תמימותשיש חובה שיהיו "

 ימים רצופים של קדושה. 148, ואילו אתה הגעת יותר
 

אם שכח בלילה לספור ספירת העומר יספור  כן כמו
ביום בלי ברכה ובשאר הלילות יחזור לברך ככולם 
ובברכה, כי אנחנו בני אדם עשויים מחומר, ובמסלול 
ארוך ישנם מעידות, ואם כל מעידה יחזור לאחור 

יתייאש ויאבד שהאדם הרי או יפסיד לגמרי ולהתחלה 
 את הקסם של המספר הגדול והעוצמתי.

 
 

 לסעודה התכנסותלעשות בליל שבת של לידת הבן , ב"ה י"רסד "א יור"רמע"פ ההמקום להאיר, שהרי נוהגים  וכאן
שהנשמה החדשה טועמת ומתחזקת מעצמותה  הקדושהזוהר המדרש ואולי זה על פי דברי ו ,"שלום זכור"הקרוי 

אוכלים ראיתי שועל כן  על שכחת התורה המתנחמת מאבלותהנשמה שכפי שאמרנו בתחילת הפרשה של שבת, או 
הנוחות והטעם אלא אולי לא רק בשביל רכים אותם ואולי מעדיפים , שהוא מאכל עגול כסימן של אבילות "ארב"ס" –חומוס 

שגרם שכיחת התורה"  ות"אבלאת הצורה העגולה משתנית בקלות, כי ביכולת ורצון האדם להפוך  שכשהם רכיםטמון בזה רמז כי גם 
הוא ישחזר בקלות מה שנשכח ממנו בלידתו, אבל  על ידי התמדתו בתורהש "הכנה לידיעת התורה בנקל"היפך להמלאך לאדם כשנולד, 

 .זה יהיה תורתו שלו, תורה שבא לו על ידי עמל ויגיעה עצמית
 

בכוונה על  ותבברכבדברי תורה וחובה גדולה עלינו להקפיד ב"שלום זכר" לחזק את הנשמה,  בגלל כל הנ"ל ודווקא
 ולשון הרע. על הפה מדברים בטלים וכל שכן מרכילותמאוד המאכלים, ולשמור 

 

נזכור, שפרשה זו של לידת זכר נכתבה בין קדושת הפה במאכלים כשרים לבין קדושת הפה מלשון הרע,  וזכור
 -והיצר הרע משתולל בתוכנו להכריע את הנשמה החדשה לדרך לא טובה, ולכן נקפיד מהיום והלאה "שלום זכור

נשמה יהודית ובברכה  כראויככה נקבל ו ,וברכותרק דברי תורה וחיזוק שבסעודה זו ישמע  ,ולא מחלוקת זכור"
, אלא נשוחח "עדיף לי לשבת מחוץ למחנה", וחלילה לנו מחטוא בלשוננו שלא תאמר הנשמה כביכול לשכונה טובה

 .הנשמה תאמר "פה אשב כי אוויתיה" אמן ואמןכך שבדברי תורה 
 

 ימֹול  בשר  ערלתו  וביום  השמיני
 

שנשבע  הקב"ה   ,חביבה המילה: תנחומא במדרש כתוב
  !!!לאברהם  שכל  מי  שהוא  מהול  אינו  יורד  לגיהנום

,  וכי  המילה  היא  כפרה  על  כל  קשים להבנה והדברים
 עד כדי כך שאינו יורד לגהינום??? ???העבירות
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שם: ב ושכת ,על פי המשך המדרשמבאר  לב שלוםובספר 
בא וראה כמה  ישראל  מחבבים את  המצוות  שהם  

אפילו שהתורה לא חייבה זאת, ובכל מוציאים  הוצאות 
את  המצוות  ולשמוח    זאת מוצאים הוצאות בכדי לקיים

להוציא הוצאות על חשיבות גדולה ומשמע מהמדרש שיש בהם, 
 .סעודת ברית מילה

 

נטל עליו לשאם  קיום  המצווה  הוא   ,היא והמשמעות
וציא עליה לה הוא משתדל לא יח"ו, אזקשה עול לו

, אבל  , אלא מקמץ הוא בה במידת האפשרהוצאות
 .כששמח  בה, הוא  מוציא  הוצאות לכבדה כראוי

 

אם כששמח  בה,   זהמילה  ותשלימות קיום מצוו והיות
  !!םזהו זכותה של מצות מילה, שלכן אינו יורד לגיהינוכן 

כי  השמח  בקיום  המצווה  שורה  עליו  השכינה  וממילא  
 .םאינו  יורד  לגיהינו

 

הדברים עדיין לא מובנים, שהרי ההורים הם  אבל
מקיימים את סעודת הברית בשמחה ולא התינוק, אז איך 

שגם של ההורים שתגן לתינוק  משפיע שמחת המצווה
 ?? םירד לגיהינולא א בגדלותו כשיפטר הו

 

שבן לכם סיפור בכדי שהדברים יהיו מובנים יותר,  ואספר
 הפך להיות איש עסקיםומפורסם  מופלגשל תלמיד חכם 

ועשיר  ואילו בן של סוחרשכל חייו מוקדשים לעסקים, 
  .הפך להיות תלמיד חכם עצום ומתמיד

 

אחד נפגשו השניים ושוחחו בניהם וחקרו לפשר הדבר,  יום
נהפך בן הסוחר אילו כסף, ובצע פך לרודף נהמדוע בן הרב 
 ?? , ולמתמיד עצוםלרודף תורה

 

להם שהאבא הרב המתמיד שידר כל הזמן בבית  והתברר
אי אפשר לקנות כי אין כסף ואי אפשר לצאת לטיולים כי 

מאוד חשוב ובגלל אין כסף, הילד קלט שהכסף הוא דבר 
התורה אין לנו כסף וחסר לנו המון מצורכנו להשתוות 

 .לאחרים
 

הראה בבית אהבת תורה, רץ כל  הסוחרהאבא , ולהיפך
תורה, הרבות לצדקה זמן מיותר לשיעורי תורה ותרם 

כל אלו שידרו כל  !!שחסר לו לימוד תורהכל הזמן והתלונן 
הזמן שהתורה זה המרכז האמתי בחיים, ולכן הבנים יצאו 

 בבית. ודר להםלפי השדר שש
 

בית שמשקיעים בשמחת הברית בשמחה של מצווה,  ולכן
ולא רק לצאת ידי חובה ולא רק להרשים את החברים 

גדל והשכונה, אלא השקעה לסעודה ושמחה אמתית, הילד 
זה טוב סיפוק משמח ושמצווה וחינוך  מסרים לחיים מתוך

 , אושרזה ו
 

ואושר וסיפוק יחפש שמחה הוא הוא יגדל שכ וכך
וממילא  ת, ולא יחפש סיפוקים אסורים מבחוץ,מצוומ

זה , כי חלילה ולא ירד לגיהינום ,יזכה להיות צדיקבדרך זו 
 .חינוך מתוך שמחה למצווהתוצאה של 

 
 

 ךהמש - מי  שהוא  מהול  אינו  יורד  לגיהנום!!!
 

מהול לבאר דברי המדרש: שמי שהוא פשוט יותר  הסבר
 !!שיש ברית פגומהידוע, , היא על פי האינו יורד לגיהנום

 הוא גורם לעצמו נזק ,גם בבריתוושחלילה פשאדם דהיינו 
אינו נחשב  ולכן ,מילה ראויהאין לו ברית שכביכול שנחשב 
ההבטחה שאינו רואה פני מתקיים בו אין ש ומובן, למהול

 .גיהינום
 

מי ששומר על בריתו שלא תהיה פגומה, אזי הוא  רקו
 הזוכה להבטחה שלא יראה פני גיהינום.נחשב מהול והוא 

 

" כי להכניסו בבריתו של אברהם אבינואומרים " ולכן
למסלול ארוך של כל החיים, מצוות הברית זה כניסה 

 .לשמור על הברית כראוי
 

כשם שנכנס לברית כן יכנס "שמברכים בברית,  וכפי
, שבזכות קדושת הברית "לתורה ולחופה ולמעשים טובים

זוכים לתורה ולחופה שזה חיי נישואין כשרים ונאמנים, 
, שבעצם הם המלווים לקדושת ולמעשים טובים אמן
 . במשך כל חיי האדםושמירת הברית כראוי 

 

בשעה ש" ,מנחות מג' מובנים דברי הגמראפי זה  ועל
מו עומד ערום, אמר אוי צשנכנס דוד  לבית המרחץ וראה ע

לי  שאעמוד ערום  בלא  מצוה, וכיון  שנזכר  במילה  
 ."נתיישבה דעתו

 

פו של ומה חשב בסו בתחילה,ביאור, מה חשב דוד  וצריך
לא החשיב את  דוד המלךלבאר שתחילה נראה ו ?? דבר

ייחס אותה לעצמו, לעצמו, ולא המצווה של ברית מילה 
לכן שהרי לא הוא מל את עצמו אלא מלו אותו בקטנותו ו

 .אין לו כביכול חלק במצווה זוסבר ש
 

שברית מילה שעשו לו בקטנותו זה רק  בסופו נזכר אבל
נמשכת כל החיים, הכניסה לעולם של שמירת הברית 

מלחמה יום ועבודת פרך ואדרבא דווקא בבגרותו יש לו 
התיישבה לכן , הרוצה תמיד לטמאו יומית נגד היצר הרע

 דעתו, שגם מצוות מילה מתייחסת לו עצמו.
 

מצוות את אם הכניסה למסלול היא ברגל ימין, דהיינו שההורים מראים שמקיימים שנכונים הם, שכתבנו הכללים  ושני
את נשקיע כל כולנו לשמור  ולכןבשמחה, זה מעודד ונותן כוח לילד להמשיך ולשמור על ברית קודש בלי פגם כל חייו, 

גיהינום לא העליון וגם לא  קיים את המצוות בשמחה ובהתלהבות, כך שגם אנו וגם בנינו לא נראה פנינו ,עצמינו בקדושה
 .ואמן התחתון, ונזכה לכל טוב אמן

 

 וביום השמיני יקח שני כבשים. -וביום  השמיני  ימֹול   -ויהי ביום השמיני 
 

מתחיל ה, "השמינייום "לב, שיש כאן רצף של  שמתי
ימי  7" שבא אחרי שמיני למילואיםבפרשה הקודמת "

ביום השמיני הוכשרו אהרן ומילואים שבו עבד רק משה, 
" שמיני למילהתזריע " -נו ובניו לעבודת הקדש, ובפרשת

"המצורע ימי טומאה של האישה, ובפרשת מצורע,  7אחרי 
הזב קורבנותיו, וכן את " הוא טהור ומקריב יום השמיניב

 .או הזבה טהרתם וקורבנם הוא ביום השמיני

, שהכנה לטהרה מושלמת של יום השמיני באה רק ללמדנו
כהן טהרה, וכן ב שמורים ימים נקיים 7הכנה של אחרי 

 ימים 7עושה הכנה של הוא יום הכיפורים עבודת לפני  גדול
 קודם.

 

יום השמיני כל כך מיוחד, עד כדי כך שברית מילה  ואכן
בזמנו בשמיני דוחה את השבת, אבל מילה שלא בזמנה 
דהיינו לא ביום השמיני אינו דוחה שבת, למרות שברית 
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מילה היא מצווה חשובה מאוד, בכל זאת רק כשיש בו 
 קדושת שמיני רק אז הברית דוחה את השבת.

 

יש  הבגם ש העומר, ספירתבעוצמה של גם נתבונן  ובעצם
והם הכנה לחג מתן , שבועות 7ימים כפול  7הכנה של 

כביכול היום  שהוא ,50 שבועות שהוא יום ה -תורה 
ימים  7 , ספירת7של  ספירות 2מהבנוי  השמיני הגדול

ש בו קדושה עצומה שבעתיים ילכן ו ,שבועות 7וספירת 
  .מהקדושה הנזכרות

 

הוא גם  ,שמיטות 7שנת החמישים אחרי קדושת היובל  וכן
וקדושתו עצומה ביותר ולכן יש , "הגדול שמיני" בבחינת

 בו דרור אפילו לעבדים נרצעים.
 

וזה אכן הפסד עצום של שנה  ,אין יובל בזמננו לצערנוו
יקרה ונדירה ביותר, אבל לפחות נותרה בידינו קדושה כזו 

, המביאה אותנו לקדושה של ספירת העומר הנוהגת בימינו
 . יום החמישים חג השבועות –"שמיני הגדול" 

 
 
 

ומיד אחרי הלילה הגדול "ליל השימורים", מגיעים הלילות שמתחזקים חג פסח להתכונן כראוי לנקבל על עצמנו,  ולכן
יש בה קדושה שבעתיים "השמיני הגדול" שהכנה לשבועות ה שהיאקדושה עוצמתית "קדושת ספירת העומר" בהם 

 .כפול שבע 7הכנה של  היש בכי מקדושה רגילה של יום שמיני רגיל, 
 

פסח, לכן נתכונן נתעלה בימי יום קודם הפסח המתחיל בפורים חייבים להתכונן כראוי לפסח ולהתעלות ש 30ועל כן  
ננהג ו הלשון, הן בבן אדם למקום והן בבן אדם לחברוהן בשמירת העיניים וטהרה, בכמה עניינים הן בשמירת בובקדושה 

וגם הזדמנות לעשות חסד עם האשה ובני הבית בעזרה והשתתפות בנטל הקשה , כמחויב בפרט בימי העומר כבוד זה בזה
ש לנו הכנה להשקיע של ניקיון הבית לפסח, ומעל הכל לקבוע עיתים לתורה כל יום ויום ולהתפלל בכוונה רבה, בקיצור י

 בכל העניינים ולא רק השקעה בעניין אחד.
 

, כי כגודל עבודה כפולה שבעתייםקדושה עצומה, וכמה שיש יותר קדושה כך צריך יותר להשקיע בכי כאן יש ??? ולמה
  אמן ואמן. שבועותוהכנה מושלמת תביא אותנו מוכנים לאורות העצומים של פסח ו ההשקעה כך גודל ההישגים,

 

 וראהו הכהן וטהר הכהן טהור הוא
 

דרשו "תורת כוהנים" ו, אדםזה מדבר בנגעי  פסוק
שרק אם הוא טהור הכהן יכול מכפל הלשון מפסוק זה 

אותו והכהן טיהר  טמאלטהר אותו, אבל אם הוא 
 נגעי בתיםמ ולהבדילטהור,  יהיהלא  האדםבטעות 

בית ואמר על  טעה הכהןהתחדש דין מיוחד, שאם ששם 
  .טהוריהיה  הבית אכן, טמא שהוא טהור

 

היות ונגע ש, השאילת יעב"ץההבדל מבאר  ובסיבת
 40, שבמשך שכתב רש"יבבית זה לטובת ישראל, וכפי 

ועל ידי בקירות, שנה החביאו הגויים את אוצרותיהם 
שוברים את הקיר ומוצאים את היו היהודים הנגע 

כי כך  לכן יכול הכהן לבטל את הנגע ולבטלווהאוצרות, 
פסיד ודי שבכך הוא מגם הטהרה היא לרעת היההיהודי 

 עונש לאדם. הטהרהזה הטמונים, כך שגם את האוצרות 
 

חטאי רק מחמת  יםבאהיות והם נגעי אדם ב אבל
ועיל טהרת הכהן בטעות, כי האדם תלא שם  ,האדם

, ובטהרה הוא לא נענש ומפסיד זקוק לתשובה וכפרה
 .אלא רק רווח הוא לו

 

הייסורים באים ששם  בארץ ישראל רקהאמור זה  וכל
לא מועיל טעות הכהן בארץ ישראל , ולכן לכפרהכעונש ו

 הםששם הייסורים  אבל בחוץ לארץלטהר את האדם, 
גם בנגעי אדם אם  בחו"ל, אם כן ייסורים של אהבה

כי לא הגיע לאדם  ,טעה הכהן וטיהר האדם טהור
  עונש וכפרה.הצרעת כ

 

 בפסוק, התורת כהניםוהדקדוק של דרש כל ה כן ואם
  .ארץ ישראלאנשי מתאים רק ל

 

את המשך  מהרש"ם מברעזאןהפי זה מחדש  עלו
שעל דבר זה עלה הלל מבבל "נכתב בתורת כוהנים, ה

 ,תורהמדויקת בש הלל ראה דרשה זו, ש"ישראללארץ 

ארץ ישראל, לכן עשה גרים בלרק מתאימה והבין שהיא 
 .מעשה ועבר דירה מחו"ל לארץ ישראל

 
גדול בתורה כאן חידוש עצום ומבהיל על הרעיון, ש ויש

מאמר אחד של רק בגלל כהלל גם הוא שינה את חייו 
  !!!דרשת חכמים

 

פעם לפני אלפי שנים לעבור דירה ממדינה  שנביןו
למדינה זה מהלך עוצמתי של פעם בחיים, ובכל זאת 

הלל עובר דירה  ,תורהב של חז"לבגלל מאמר אחד 
 .יוחיאת משנה ו
 

לכן גם אנחנו בכל מאמר של מחייב את כולם, ו והלל
פנימה פנים נ אלא גם אנחנותורה, לא רק נקרא ונתפעל, 

  .שינוי לחייםובשינוי משמעותי ונשתנה ב
 

 שהאומר שביקש המלך דודש :כתוב במדרשוהנה 
 נגעים בתורת כעוסק הוא ברוך הקדוש יחשבו תהילים

 .תהילים א' ילקוט שמעוני -
 

 וגם?? "תורת נגעיםלמה נקט דווקא " תמוהולכאורה 
 מדוע חשב שיש להשוות בין התהילים לתורה??

 

 התורבשהלימוד  שכמושדוד המלך רצה  וייתכן
כפי ו –לשנות חיים של בן אדם יש בו כוח  נגעים בפרשת

 לגור מבבל לארץ ישראל חייו את שראינו שהלל שינה
 שגםדוד ביקש רצה ו כך, בגלל דרשה בתורת הנגעים

 .לגמרי אדםאת ה תשנה תהילים קריאת
 

 כפי ויחיה יפעלש ,ישנה את חייויקרא תהילים ו אדםש
כתוב דרישות תהילים ספר באכן תהילים, ובשכתוב 

 .עד אין ערוךובכל רמה ובכל מצב אדם כל מ רבות
 

וקל וחומר עלי הכותב ללמדנו, שלימוד תורה ודרשה וחידוש מהתורה חייבת לגרום לנו שינוי חיובי ומשמעותי, 
החובה כי עלי  ות!!גדול ותלמרות שיש בהם דריש מה שכתבתי שנלמד מדרשות התורה,חובה לקיים את ה

, והאמת הדברים "נאה דורש ונאה מקיים"בכל כוחי להיות באמת לעמוד ביעדים שכתבתי, ולהשתדל הראשונה 
 לא קלים, ולא תמיד יש הצלחות ושלימות, אבל חייבים להשתדל בכל הכוח ובהתמדה, וה' יהיה בעזרינו אמן.ממש 
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 תוכאותו פרופסור שדרש נגד העישון, ומיד עם סיום הרצא ךהיה מגוחאלא בחובתי האישית, שלי מלזלזל חלילה ו
נגד כאש וגופרית יצאת הרי בדרשתך ?? הייתכן? :שאלו אותואנשים ראו אותו ודחוף לעשן, ומהאולם יצא הוא 

 בושה וחרפה!! !!אבל יש לי צרכים וחולשות מאוד והעישון הורג!!! אכן הדרשה נכונה :העישון, ענה להם
 

 
 

 בשרו בעור יהיה כי אדם
 

 שבאו מכוערים מומים למצורע שיש למרות-"אדם"
 מחלההיא  שצרעת דעות ישש ולמרות ,עבירותלו מ

, "אדם"זכור שהוא  ראשון דבר בכל זאת ,מדבקת
 הוא חטאש שלמרות אדם, בן שהוא תשכח שלרגע לא

, ולכן המילה הראשונה של התורה בפרשת אדם בןעדיין 
 ".אדם" –נגעי צרעת 

 
 נפלת אםגם עצמך  מסר לחוטא עצמו, אתה גםכאן  ישו

 אלבכל זאת  רח"ל, וטומאה נגע של נורא למצב והגעת
 תזכור שאתה אלא ,תקווה לי אין :תגידאל ו תתייאש

 ".אדם" אתהותמיד ובכל מצב  הכל שלמרות "אדם"
 

 באור החייםוכן  החפץ כתב יד המדרש דורש כאןש וכשם
כך גם , הגויים ולא אדם נקרא ישראל עם שרקהקדוש, 

 אדם זכור גם שאתה נגעים בטומאת המצורע הטמא
 בידיים לך שמחכה לאבא חזורולכן הכל,  למרות חשוב

 ."שובה אלי ואשובה אליכם"פרוסות, 
 

 והיה" את הכתוב האור החיים הקדוש מפרש זו ובדרך
 ולא בבשרו רק זה " שהנגעצרעת לנגע בשרו בעור

 יהודי כי הנגע, את ממך תקלף האדם, רק של באישיות
בפנימיות שלו, משא"כ הגויים לא נטמאים  הוא שלם

בנגעים כי גם ככה הפנימיות שלהם טמאה, ולכן לא 
 משפיע עליהם הנגעים החיצוניים.

 

, בבשרוהיא רק  העורלה יהודי שאצל פירשו כן כמו
 באישיות היא העורלה הגויים אצל אבל ,חיצוני משהוא

גם כשעשו ברית  ערליםקרואים  הגוייםשלהם לכן 
 מילה.

 

בגלל רעיון זה הסמיכה התורה את עניין ברית  ואולי
מילה לפרשת הנגעים, לומר לנו שכשם שהעורלה היא 

מהגויים שמהותם בבשר ולא במהות היהודי להבדיל 
היא ערלים, כך גם הצרעת היא בבשר ולא במהות אדם 

 יהודי, כי הפנימיות טובה היא.
 

 חוזר כשאדם זה לפני שאדם חוזר בתשובה, אבל וכל
 בשרבתורה כתוב " בתשובה אז התהליך הפוך, שיזכור

 בשר , לומר לנו שרק"האדם אונרפ"" ולא כתוב ונרפא
 מתרפא, לכן לא כאדמה קשה אדם מתרפא אבל רך

 "ונרפא אדם" ולא "ונרפא בשר" וכתבה תורה שינתה
 .סוטה ה' וברש"י שם – הפרשה ככתוב בתחילת

 

, שלעולם אל תתייאש מעצמך, נכון לפעמים אתה הגעת לשפל המדרגה ואתה אומר לעצמך אין לי יותר ללמדנו
סיכוי לצאת מכאן, אבל זה שקר, כי מהתחתית אפשר לעלות, אולי קשה כי התרגלת אבל שייך בפרט אם מבקשים 

בלי להיתקע בעבר למרות בורא מצפה שנעזוב דרך רשע ולהתחיל דרך טובה וטהורה, עזרה, ואם תאמין שבימינו 
 .שהוא אפל מאוד, אלא כביכול לדלג עליו כאילו לא היה

 

תתחילו לרוץ קדימה כי כך שמעתי מגדולי הרבנים שהיום דלג ותתחיל דף חדש נקי, גם ככה הדור שלנו חלש  אז
? מה ?????למה? מאוד, לכן ששום דבר לא יפחיד ולא יעצור אותנו מלחזור בתשובה, נו!! כבר חזרת?? מה עוד לא??

 גיבור חיל אמן ואמן.ואל תחת אתה  לך נרדם קום קרא לאלוקיך!!! חזק ואמץ
 

 הכהנים מבניו אחד אל או הכהן אהרן אל והובא
 

הולך לכהן והוא רואה את הנגע והוא מחליט  המצורע
האם האדם טמא או טהור, עד כדי כך, שאפילו הכהן 

העיקר כי עם הארץ יבוא חכם ויראה וילמד את הכהן, 
 .תלוי באמירת הכהן

 

 השאלה למה דווקא כהן רואה את הנגעים??? ונשאלת
 

ייזכר המספר לשון הרע בראותו את הכהן, , שויתכן
מברכים כל יום את עם ישראל באהבה איך שהכוהנים 

כדאי אפשר ואולי זה יזכיר לו ש ,בברכה משולשת

לאהבה ולברכות ולא ללשון   - להשתמש עם הפה לחיובי
 הרע ורכילות.

 

ייזכר איך שאהרון הכהן כשמתו שני בניו הקדושים  וכן
והצדיקים ביום השמיני כשהקריבו קטורת, הפסיק 

" עד ויידום אהרןרי "לבכות ועצר והתאפק מבכיו לגמ
 כדי כך שגם לא ראו מבע פנים של כאב וצער, 

 

גם בעל לשון הרע תתאפק ותעצור בלשונך ותידום,  כך
למרות החשק העז להשתלח ולגדול על חשבון השני 

 חלילה.
 

גבורת אדם והתאפקותו להשפיע בכוחו לדורי דורות, אז גם אנחנו נעשה כולנו עד כמה יש שבכוח מעשה ונלמד 
  מעשי גבורה ונתאפק מעבירות וכוח זה ישפיע לדורי דורות אמן.

  

 הכהן וטהרו לבן הפך כולו
 

 דווקא צרעת נגע גופו שכל אחד יתכן איךיש לתמוה 
, בפרט לפי הדעות אדרבא נטמא אותו ?????טהור הוא

  ???שצרעת זה מחלה מדבקת
 

שהיות והנגע פשט  ,בחפץ חיים הסבר נפלא וראיתי
בכולו ואין בו אפילו צד בריא וטוב לכן במצב כזה האדם 

 .נבהל מעצמו וחוזר בתשובה מעצמו
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חלקים בעד עכשיו היה מרגיע את עצמו בצדדים ו כי
שהצרעת בכל כולו , אבל עכשיו שבו הבריאיםהטובים ו

אין לו לאן לברוח וצד טוב ובריא, כבר שום אין בו 
צורך כבר יותר ולתלות בו תקווה וטוב, אז אין 

 .לבדיתעורר כי הוא ייבהל ולטמאותו, 
 

כמו אותו תלמיד שובב שעולל להמחשה היא,  ודוגמא
האשמות סל אבל אם בטעות מתוך  ,הרבה בעיות בכיתה

נגדו יאשימו אותו גם בסעיף או מקרה שהוא באמת לא 
הנה  :בה ויטעןדווקא יתמקד כמוצא שלל רב הוא  ,עשה

ובטענת אומללות אתם מחפשים אותי ושונאים אותי, 
הוא נועל את עצמו ולא רוצה לקבל את המוסר  ונרדפות

 בהבנה. את העונששהוא לא מקבל והתוכחה וקל וחומר 
 

 טובים המפורסם בבן הסיפור פי על עוד הדבר ונבאר
עזר,  לא זה לגנוב שיפסיק יסרו שאביו וכמה, גונב שהיה

 .חכם מעשה עשה ואז התייעץ שאביו עד
 

 על במוסר עמו שוחחי הוא לא שיותר לבנו הבטיח הוא
 ,החכם האבאבקשה אחת ביקש ממנו בות, אבל יהגנ

 כל על שמהיום ממנו וביקש לחדר בנו את לקחהוא 
 לא הוא שיותרשוב  לו והבטיח, בקיר מסמר יתקע גניבה

כצפוי  הבן ,בותיהגנ עלניגש ולא יוזם אתו שיחה ודיבור 
 בשמחה. לזאת הסכים

 

מסמר  דפקוגניבה הבן  בהיגנ כל עלויום  יום כל ואכן
 מוצא האבא אחד יום, שנתיים עברו ככהועוד מסמר, 

 מזועזע!!! וכולו בבכי ממרר החדר בפתח בנו את
 

לו  נשאר לא אבל, מסמר עוד לדפוק רצה הבן ,פשוט
 האמין לא מעצמו הוא הזדעזע החדר, הבן בכל מקום

 בעצמו הבן ולכן !!השנתיים במשך גנב הרבה כך שכל
 לגנוב. והפסיק המוטב לדרך וחזר !!!כאן עד החליט

 

 אין אז בריא מקום איןו נגוע כולוכש ,בנגע גם הדבר כן
 עדויאמר  ,בעצמו כבר יזדעזע אותו הוא לטמאות צורך

, לגמרי לגמרי וחולה טמא כולי כלש הידרדרתי כך כדי
 .בתשובה ישובהוא  ומאליו

 

מדוע כשכולו  ,לתמוה גם להסבר זה עדיין יש אומנם
ונראה  שהתחיל להתרפאותצרוע הוא טהור, אבל ברגע 

 עלינואדרבא  ולכאורה, טמאבו בשר בריא, אז הוא 
מגלה סימני התאוששות והתרפאות כי הוא  לטהרו

 מהצרעת??? 
 

לתרץ, שאכן אם כשכולו היה מצורע לגמרי הוא  ונראה
אכן הזדעזע מעצמו וחזר בתשובה שלימה אם כן היה 

כבשר תינוק זך ונקי, בשרו צריך בבת אחת להתרפאות 
שטבל בירדן ובבת אחת  המצורענעמן פי שמצאנו אצל כ

 ובשרו הפך כבשר תינוק זך ונקי. ממנו כל הצרעת ירדה
 

ממנו בבת אחת, זה מלמד  ירד כל הצרעתלא אם  אבל
למרות  לכןכראוי, ו שלימהחזר בתשובה לא שהוא 

טמאו הכהן, ימיד  , בכל זאתשנרפא קצת וניגלה בשר חי
 .כמצורע מוחלט מחוץ לכל המחנות רח"ל

 

יש מצבים מיוחדים שהקב"ה לא מסתפק בתשובה  כי
הקב"ה דורש שינוי דרך קיצוני חלקית ובהדרגה, אלא 

, וכאן שהוא היה מהקצה לקצה באפן חד וברור ומוחלט
כולו בצרעת מצב זה היה צריך לזעזע אותו מאוד, 
שהחזרה בתשובה שלו חייבת להיות קיצונית מהקצה 

  לקצה, לפחות בתקופה הראשונה.
 

תשובה למחצה לשליש ולרביע, ונשתדל לחזור מעצמינו בולא  ושינו דרך קיצוני ומוחלט, נחזור בתשובה שלימה לכן
ולא שיעירו אותנו בכוח ובבהלה, כי איזה כאב ראש מתמשך יש לאדם שהעירו אותו בבת אחת בכוח ובבהלה, אז 

 עלינו מתוך שמחה ונעימות,  אמן ואמן.נחזור מעצמינו כשהשמש זורחת 
 

 המשך - וטהרו לבן הפך כולו
 

במפורשים האם הצרעת הכתובה בתורה דעות  3 יש
האבן  דעתדעה ראשונה:  ,מדבקתרפואית היא מחלה 

ועל כן המצורע היא מחלה מדבקת  ב' תזריע יג' עזרא
חייב הסגר והוצאה מחוץ לכל בכוח ואפילו בכפייה 

 .המחנות ולשבת בדד
 

איננה של התורה הצרעת ש הרמב"ן דעת דעה שנייה:
 חוליההתחלת אלא  ,הרפואית ממש הצרעת תמחל

  .שבסופו יבוא לידי חולי הצרעת הרפואית
 

 טז'הלכות טומאת צרעת, פרק  הרמב"ם דעת :שלישית דעה

לא  - עולם של ממנהגו שצרעת האמורה בתורה אינו 'יג
 םלהזהיר כדי בישראל ופלא אות אלא, רפואית מחלה
 .הרע מלשון

 

אכן הצרעת היא מחלה מדבקת איך ייתכן שאדם  ואם
שנגוע כל כולו בצרעת בכל זאת הוא טהור ויכול 
להמשיך לחיות בין אנשים ולא לצאת לבידוד, הרי הוא 
יכול להדביק אחרים במחלת הצרעת, והלוא אמרו חז"ל 

שחשוב יותר להקפיד   חולין י' חמירא סכנתא מאיסורא
 תורה??? ורלא לעבור על איסמאשר  לא להסתכן

 

שעצם הדבר שאדם שכל כולו מצורע זה  לתרץונראה 
ירחיק את האנשים ממנו, וגם אם בגלל שכולו מצורע 

לא כולם יבינו שהוא חולה בצרעת, עדיין אותו אדם 
נגוע  שחולה עד כדי כך יתבייש מאנשים שיראו שכל כולו

והוא מעצמו יתרחק מאנשים, כפי שהתורה הבינה 
 שהוא מעצמו יזדעזע ממצבו ויחזור בתשובה.

 
משנה נגעים פ"ג תשובה זו לא מספקת על ההלכה  אבל

 שבוע ימים,לשמחתו  שחתן מצורע נותנים לו שבוע מ"ב
בחגים כולל חול המועד לא רואים את הנגעים מפני וכן 

מה פשר  מחלה רפואית צרעת היאואם  שמחת החג,
הנחות אלו?? הרי מסכנים כאן אנשים שידבקו ויחלו 

וכן בזמן הזה שלא רואים נגעים הרי זו סכנה  בצרעת???
 רפואית, ולמה אין הלכות אלו נוהגות בזמננו???

 

לחדש, שאכן לדעות שצרעת התורה היא מחלה  ונראה
רפואית מדבקת, אכן היה נס ופלא ממשי שבזמן 

טימאה אותו כמו חתן וכן בימי הרגל וכן שהתורה לא 
מי שכולו מכוסה בצרעת אזי למרות שיש לו מחלה 
מדבקת בכל זאת הוא לא ידבק אחרים במחלתו, רק עד 

 שיבוא כהן ויאמר טמא.
 

לכל זה, שבורא עולם נותן לכוח הרוחני שיש  והטעם
ולכן לעכב ולנצח את המחלה הרפואית הטבעית, 

בכוחה לעכב את מחלת הרוחניות של שמחת החג 
הצרעת מלהדביק אחרים, וכן חתן שמוחלים לו את כל 



 תזריע – וטהר לבנו

10 
 

עוונותיו גם כן במצב של דף חדש בחיים זה נותן לו כוח 
רוחני שמונע מהטבע של הצרעת להדביק אחרים, וכן 
כולו נגע היות וזה גורם התעוררות לתשובה וכדברי 
החפץ חיים במאמר הקודם, כוח רוחני זה מנצח את 

 ומונע מאחרים מהידבקות במחלת הצרעת.הטבע 
 

רבי אריה ראינו את הצדיק הירושלמי המפורסם  ואכן
זצ"ל שהיה הולך ומבקר חולי צרעת מבודדים  לווין

וא לא נדבק למרות שנגע בהם כאילו ולפלא הרופאים ה
  .היו אנשים בריאים

גם כן כשטיפלו במצורעים לא נדבקו הכוהנים  ובעצם
הטבע משעובד לתורה, שכפי שהוכחנו מאותה סיבה, ו

כמו כן והתורה לא רצתה שהכוהנים ידבקו מהצרעת, ו
בורא עולם לא רצה שהצדיק הירושלמי יחלה כי 

 את הטבע.הקדושה והצדקות שבו גברה וכופפה 
 

בימינו אין את הלכות צרעת, כי אין היום את  ולצערנו
הנס שהיה בזמנם שהתורה נתנה כוח לכוהנים להחיל 

 . , ולהחיל את המחלה בפיהםהצרעת בפיהם את
 

ובתפילה עלינו להתחזק באמונה ובתורה הקדושה ובדקדוק המצוות שהטבע כפוף לתורה ממש, ולכן , ללמדנו
הנכונה בהתלהבות, ואז כוח התורה והקדושה יכופף את הטבע לטובתנו, ובעזרת ה' נשקיע במקום הנכון ובדרך 
 ונזכה לראות ניסים ונפלאות ואותות ומופתים מעל לדרך הטבע רק חזק חזק ונתחזק אמן ואמן.

 

 ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא
 

אומרת אמר לו הקב"ה ללשון: כל  ערכין טו' הגמרא
אברים של אדם מבחוץ ואתה מבפנים ולא עוד שהקפתי 

 עצם ואחת של בשר.לך שתי חומות אחת של 
 

שאם האדם  אמרי שפרבספרו  רבי שלמה קלוגר אומר
נכשל בלשונו ומדבר לשון הרע ונהיה מצורע, אומרת 

ועל שפם התורה עליך להוסיף חומה שלישית ולכן: "
 שכביכול השפם ישמש כעוד הגנה.", יעטה

 

אכן לבעל לשון הרע המצורע זקוק לחומה שלישית  ואם
מה תעשה אישה מצורעת הרי לה אין שפם שישמש לה 

 כחומה שלישית???

וטמא טמא נראה שאולי ההגנה השלישית היא " לכן
", שעצם הדבר שהוא מזהיר אחרים ומחזק יקרא

למצורע אחרים מלחטוא בלשון הרע זה עצמו משמש 
 עצמו הגנה שלישית ועצומה ביותר מהחטא.

 

לב יודע צרת נפשו, ולעיתים הדרך הטובה ביותר  כי
להתגבר על היצר הרע שבוער בקרבנו, זה לחזק אחרים 

מוגן ושמור, כי בדברי חיזוק לבל יחטאו, וממילא אתה 
ברגע שאתה מתריע לאחרים אתה חייב להראות 

נזהר המזהיר אתה שאכפת  וודאילאחרים שלך זה 
 שבעתיים. ומקפיד

 

להיות כמו כל הצדיקים יכול לא , ולכן אם אתה "תתחבר אליואם אתה לא יכול לנצח אותו ", כפי שאומרים ללמדנו
החזקים כי אתה נופל כל הזמן, אז תתחבר לצדיקים כאילו גם אתה אחד צדיק שביכולתך ובזכותך להתריע בשער 

במשך הזמן תקבע את עולמך בין הצדיקים את מה שאתה מחזק אחרים, בת רבים ולחזק יהודים, ואם גם תקיים 
 האמתיים אמן.

 

 טמאוזאת תורת נגע צרעת לטהרו או ל
 

" זאת תורתמלמדת אותנו "שהתורה כאן  הש"ך כתב
, בתורה והממזרים והמצורעים הטמאים שיתעסקו
כתוב ו אשהיא  כי התורה את כולם מטהרת שהתורה

התורה  אשש, "באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל"
 .שבו הטומאה כל ממנו מעביר

 

 קודם חכם תלמיד ממזר .(ג"י הוריות) ל"חז אמרו וכן
 היא יקרה" (ו"ט', ג משלי) שנאמר, הארץ עם גדול לכהן

 .ולפנים לפני שנכנס גדול מכהןיקרה היא  "מפנינים
 

 אינו אםש ,"לטמאו או", תורהב עוסק אם "לטהרו"
 שאז יש מקום ,טומאתו על טומאה לו נוסף בתורה עוסק

 להשתלט עליו. אחרא סיטראל

שהתורה עצמה מפשטות לשון הפסוק משמע  אומנם
, ומה הכוונה?? ואיך יתכן היא זו שתטמא אותו

  הדבר???
 

שהתורה היא כמו  יומא עב'לבאר כמאמר הגמרא  ונראה
 סם המוות.לא זכה התורה  ,סם, זכה זה סם חיים

 

שלומד תורה בלי שאיפה אמתית להתחזק ולהיות  שמי
לומד ש ו, אע"פ המאיריולקיים את מה שלומד ירא שמים 

אזי לא רק  ,לקנטר אחרים או בשביל להתגאות
שהתורה לא תטהר אותו היא גם תטמא אותו ותהיה לו 

שייענש הרבה יותר ממי שלא למד סם מוות חלילה 
 רח"ל.תורה 

 

 ואת הנתק לא יגלח
 

לגלח ולהוריד את סימני אוסרת  התורה: החינוך כתב
כי הקב"ה והטעם לכך , לא יטמא אותוהכהן  ועי"זהצרעת 

לעורר אותו בתשובה  בשבילהביא לו את הצרעת זה 
 להתחמק מזה בדרכי רפואה וכדומה. סוראכן ול

 

גם יהיה אסור  לטעם זה אם כןהשאלה  נשאלת
להתרפאות מכל מחלה, בפרט מה שנחלה בידי שמים?? 

" מכאן שניתנה רשות לרופא ורפא ירפאוהרי כתוב "

, ולמה ניתנה רשות לרפאות הרי על האדם לרפאות
 לחזור בתשובה ולא להתחמק מהעונש בתחבולות???

 

לא בזה החמור לשון הרע על גיע משצרעת עונש  אלא
מספיק שנבהלת מהמחלה, אלא מגיע לך עונש בלי 

לכן נקבל על עצמנו לשמור על ברית המילה , להתחמק
והלשון וכך נהיה קדושים וטהורים אהובים למעלה 

       .אמן ואמןבלי מקטרג למעלה כך נזכה לישועות ולמטה 
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