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אך . ולמה עץ ארז אצל הכפרה שזה הוראה על מה שחטא וקילקל. 'עצמו כוואזוב שישפיל . י עץ ארז שנתגאה"ברש .1
כשנתגאה ונדמה לו שיש לו . מהשהוא' אף שיהי. שצריך לידע. ז עצמו שנתגאה"כי השפלות צריך להיות עי

וכשחסר זה הכל . 'י להגיע לזה לידע כי הכל ממנו ית"כי כל הרצון מהש. הרי הוא שפל כתולעת ממש. להתגאות
השפל ' מאחר שמגבי. ש מגביה שפלים ומשפיל גאים"ל מפרשיסחא עמ"ה אמר בשםהרב ז"ר זצלה"ז מו"ואא. הבל

אותו 'וזה מי שבאמת אף שיגבי. ד"שפלים שישאר שפל אף שהוא מוגבה עכ' אך שמגבי. למה משפיל כדי להגביהם
י "וכן משפיל גאים כי ע[ 'בזאת כו א"כ' כ אל יתהלל כו"וכ. ]הרי הוא מוגבה בידיעתו זאת' ידע כי הוא ממנו ית

ק מאן דהוא רב הוא "וכן איתא בזוה. 'הגיאות הרי הוא שפל כי נכרת משורש החיות שאין אני והוא יכוליןלדור כו
י "כי בוודאי אין המכוון להיות אדם עניו ע. י ודבוק בשורש החיות הרי הוא רב"וכן מי שיודע שהכל מהש. 'זעיר כו

י שיודע היטב כי הכל "אך ע. ה עניו מאוד אף שבוודאי ידע כי הוא הדעת של כל ישראל"מרעשב"כי מ. דמיון שקר
מ איןניכר מזה לאדם כלל "מ. כ אף שבוודאי יש בכל עבודה נקודה מן האדם בעצמו והוא הרצון"א. י"מחיות הש

אות עצמו הוא הסימן והגי. ואיך יוכל להתגאות במה שאינו שלו. י"לידע כמה יש בעבודתו מעצמו ורק הכל מהש
 א"תרל תזריע :ל"וזהו הרמז בעץ ארז ואזוב כנ. שהוא שפל באמת

 
הענין הוא שהוא הבטחה גדולה לאותן . 'אלקים לברי לבב כו' ש אך טוב כו"פ מ"ע' פ ונתתי נגע צרעת כו"ע' במד .2

ה חפץ לטהר אותם ולא אותם בלבדרק גם מקומות מושבותיהם כדי שיהיו "והקב' שרוצין לברר לבבם אליו ית
ועל הרשעים . אדם' י שנק"כן זה רק לבנל. ש"א בא בו הנגע ע"בו טומאת סט' ק שבבית שהי"טהורים כדאיתא בזוה

כי טח . לא זאת שהם בעלי גאוה רק עוד מתפארים בגבהות שלהם' פי. לכןענקתמו גאוה' נאמר עם אדם לא ינוגעו כו
אבל אותןהצדיקים . 'ש השוחד יעור כו"ש יצא מחלב עינימו כמ"כמ. עיניהם מראות השלימות האמיתית

הרי . כי בודאי אין הענוה ביד האדם להיות עניו. יסורים כדי לבוא אל הענוהשמשתוקקים להיות ברי לבב שמחים ב
ולמה לו . כ מיד ישפיל עצמו"א. 'י שישפילעצמו ויתכפר לו כו"רש' מצינו אחר כל טהרת המצורע עץ ארז ואזוב כ



ש "כמ' יו יתי רוצין באמת להבטל רק אל"ולאשר בנ. ובאה מטהרת הלב. י לזכות לענוה"רק שא. כל אלה העבודות
י "ואיתא כי ע. 'י הודיע להם הדרכים להשיג הטהרה והביטול אליו ית"לכן הש. 'מי לי בשמים ועמךלא חפצתי כו

ועיקר הגניזהוהטמנה היא בדבר . 'ש מה רב טובך אשר צפנת כו"הענין הוא כמ. 'הנגעים הרויחו המטמוניות כו
וכן . כ לתורת האדם"י תורת בהמה באין אח"ש לעיל שע"וכמ. זז זוכין לטוב הגנו"י בירורים של עוה"לכן ע. ההיפוך

אם כי הדעת . ז זוכין להדעת"י עי"ז ניתקן ימי הספירה לבררהמידות להטותם אל הש"הוא בתיקון המידות שע
. כ בירור"צ כ"אבל הדעת והשכל א. ועיקר הטהרה צריך להיות במידות שהם נטבעין בגוף ונפש. למעלה מהמידות

י המידות רעות ומעשים רעים "שע. ו ממידות הרשעים"כי הוא ק. ל"י בירור המידות כנ"זוכיןלהדעת רק עז אין "עכ
י תיקון המידות "ש מדה טובהמרובה ע"מכ. ש יצא מחלב עינימו עברו משכיות לבב"שלהם מאבדין הדעת כמ

' ז כ"וע. למצוא המטמוניות הם יסורין של אהבה. 'לכן כל הסתרות שיש לכל עובד ה. ומעשים זוכין לחכמה ודעת
דהנה . י החטאים הקודמים"ז זה הדרך נעשה ע"עכ. 'כו' אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אזתבין יראת ה

י החטא "כידוע שע. 'כתנות אור כו' ובמד. כתנות עור' א לאדם כו"ש ויעש ה"פ מ"ע. הפסוק תולה הנגעים בעור
וכמו שהיו . ש לעתיד"רוחני כמ' שמקודם הי. שם יש כל הגשמיותשמ. הוצרךלהתלבש בלבוש הגס משכא דחוויא

. עד שהאיר באספקלריא המאירה. שתיקן כל זההעור. קרן עור פניו' ה כ"ולכן במרע. י מוכנים להיות במתן תורה"בנ
עור כ שיש ב"וידוע ג. ש"י החטא חזרו למומים ע"שע' ש במד"לכן חזרו הנגעים כמ. ואנחנו לא נשארנו בזו המדרגה

י החטאים מסתתמין אותן הנקבים והחושך "רק ע. נקבים נקבים להודיע שישביכולת האור להעביר קליפות הללו
 :ל"המתקן חטא העגלכנ' ולכן ניתן הטהרה לאהרן הכהן ובניו שהוא הי. וזה נגע צרעת סגירו. יכסה ארץ

 
י הגיאות צריך לבוא לשפלות "רק ע. זולמה לי אר. 'שנתגאה וחטא ישפיל עצמו כאזוב כו. י עץ ארז ואזוב"ברש .3

א יחטא "כ כ"א. ישמשפיל עצמו מתכפר לו"וע. י הגיאות ניתקן החטא"י שבא לו הכנעה ע"ביותר כשבא לתשובה וע
ובוודאי מי שיכול להשפיל עצמו כאזוב ותולעת בלי . אך באמת אין החוטא יכול להשפיל עצמו. כ ישפיל עצמו"ואח

וכן כל עניני התורה סימנים כענין שאמרו המעביר על . א צדיק גמור ובעל תשובהוהו.ספק ניתקן החטא מקודם
 :ז שלא תיקןהחטא"מ אבל לא יוכל לבוא לזה כ"מעביר ע' כ כל פושע יהי"א. מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו

 ט"תרלצורע מ
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כי הנגע היא . ש"ע' בורא ניב שפתים כו. 'מה לך לספר חקי כו' ד ולרשע אמר א"תורת המצורע הה' במדרש זאת תהי .1
י העונות והוצאות "והיינו כי נמצא דבריתורה בכל נפש ישראל רק ע. 'ש אדם כי יהיה בעור בשרו כו"בעור הבשר כמ

י תשובה "וכשזוכה ע. 'ש נאלמתי דומי"י להוציא מכח אל הפועל דברי תורה כמ"לשון הרע מפיו נסגר הפנימיות וא
ל להראות שצריך "י ז"ש רש"לכן המצוה צפרים המצפצפים כמ. זאת היא רפואת הצרעתשנברא לו ניב שפתים

 :למצוא לו כלי קול ודיבור מחדש



 
תזריע ' ק פ"דאיתא בזוה. ר וצפרים פטפוטי קול"י לפי שהנגעים באים על לשה"ברש. 'בפסוק שתי צפרים חיות כו .2

דכתיב מות וחיים . ש"ולא מלל החשיתימטוב וכאבי נעכר ע' דהנגעים באין על מלה בישא ועל מלין טבין דאתי לידי
טלים והם מעכבין הפה ולשון להוציא בהם דברי ולפי שכח הלשון גדול מאוד צריכין להזהר מדברים ב. ביד לשון

שהוא תנאי שכפי מה . להשח שיחה בטלה עובר בעשה בם ולא בדברים אחרים"ש ודברת בם אחז"קדושה כמ
והצפרים .י לקיים ודברת בם ועובר בעשה"ולכן השח שיחה בטילה א. ששומר פיו מדברים בטלים כך יכול לדבר בם

והמשולחת להכין הפה . ש לשון הרע"לבער ולפרוש עצמו מדברים בטלים ומכהשחוטה . החטאים' באים לתקן ב
ל כל צפור טהורה תאכלו לרבות "ש חז"ולכן השחוטה אסורה ומשולחתמותרת כמ. ולשון להוציא בהם דברי תורה

. הוציאה ממסגר נפשי' וכתי. לרוח ממללא' לנפש חי. המשולחת שרומז על הדיבור הטהור שזה עיקר האדם
ש "י שניתן להם המילה שהוא פתח הגוף כמ"ולכן הנגעים נמסרו רק לבנ. סגירו שנסגרהנפש והפה' ת נקשהצרע

וזההפתח כפי . ש פתח האהל פתח טוב פתחת"ה מכח אל הפועל זה הפתח כמ"א ע"וזה שהוציא א. ק בא"בזוה
' הפתח כלל לא שייך בי אבל מי שאינו נימול ואין לו. ולפי החטא נסתם זה הפתח. שמירת האדם עצמו כך נפתח

ובאמת הכל תלוי בפה גם ברית המעור תלוי בברית .נגעים אחר וביום השמיני ימול' ולכן נסמך פ. פתיחה וסגירו
ולהיפך בהבלי עולם מתחזק . ש מות וחיים ביד לשון העוסק בדברי תורה מאיר בו הנשמה שהיא החיות"הלשון כמ

 :שעומד למות מיתה' והגוף בחי. הגוף ומחשיך הארתהנשמה

 
-------------------------------------------------- 

או ִכי לד בֹּ ֵתן ֲאִני ֲאֶשר ְכַנַען ֶאֶרץ-ֶאל תָּ ֶכם נֹּ ַרַעת ֶנַגע ְונַָּתִתי ַלֲאֻחזָּה לָּ  :ֲאֻחַזְתֶכם ֶאֶרץ ְבֵבית צָּ
-------------------------------------------------- 

 

 בתיהם בקירות זהב של מטמוניות אמוריים שהטמינו ביאור ענין
 

     י"רש
 

 צרעת נגע ונתתי
 

 שהיו שנה ארבעים כל בתיהם בקירות זהב של מטמוניות אמוריים שהטמינו לפי  ,עליהם באים שהנגעים להם היא בשורה
             ומוצאן הבית נותץ הנגע י"וע  ).ו  ,יז ר"ויק)  ,במדבר ישראל
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וקשה וכי היה צריך . 'י שהטמינו כנענים כו"ופירש. וקשה מה בשורה היא זו. 'ונתתי נגע כו' בפסוק כי תבואו כו .1
אמנם וודאי גוף . י להחריב הבתים"אלה העצות ולמה נתן לכנענים זאת המחשבה להטמין ושיצטרכובנ' הבורא ית

. שמביאין קדושה וטהרה גם במקומות מושבותיהם י"הענין נגעי בתים הוא פלא גדול והוא אות ומופת על קדושת בנ
ש מדה טובה "מכ. ו דכתיב אבן מקירתזעק וכפיס מעץ יעננה על החטא שקורות ביתו של אדם מעידין"ויש ללמוד ק

י כן עשושהוציאו ארץ "והנה בנ. מרובה שהצדיק צריך להביא הרגשת קדושה בכל השייך אליו וגם בצומח ודומם
וזה בכלל ובכל . ק"שכינתו בבהמ' ניסוהו בקדושה שכשנקרא ארץ ישראל השרה הבורא יתכנען מיד הטומאה והכ

וזאת . ומצדזה יכול להיות טומאת נגע צרעת גם בבתים. מאודך שצריכין להביא לכל הנכסים הארת הקדושה
בו ניצוצי  מוטמן. שבכל דבר הגשמיי ביותר. והוא באמת מטמוניות. כ"הבשורה טובה שיוכלו לתקן כל המקומות ג

י שחפץ איש הישראלי להיות שורה קדושה וטהרה "נסיון גדול לסתור כל הבנין ע' וגםלפי פשוטו הי. קדושה ביותר
 :ובאמת איתא כי המטמוניות מצאו כדי שלא יהיו נפסדין בסתירת הבנין. במקומו

 
. 'ריים הטמינו מטמוניות כול וכי בשורה היא אלא שהאמו"ודרשו חז. בפסוק ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם .2

ונתהפך מטומאת ארץ כנען להיות ' י שנעשהנחלת ה"י הוא מה שזכו להנחיל א"הענין הוא כי הבטחת ארץ כנען לבנ



י "וע. י לתקן גם מקומות שנמצא בהם הטומאה"וכענין זה עצמו הוא ביותר מה שיכולין בנ. 'ארץ ישראל מקודש לה
ל נרפא המצורע "ש נרפא נגע הצרעת מן הצרוע ומדקדקין דהל"הצרעת כמהתיקונים ומצות שנתנהתורה נתרפא 

. א"ש במ"ש מה רב טובך אשר צפנת ליראיךכמ"וזהו ענין המטמוניות כמ. רק שגוף הנגע נתהפך ונתרפא. מהנגע
 .'הלכות זיבה וצרעת שנראין כעורים לדורשן ערבים הם לפני כו. תלתלים שחורות כעורב' ראשו כתם פז ק' ובמד

כ הטומאה "אעפ. י החטא נעשו זבין ומצורעין"וע. י נקיים בלי זיבהוצרעת"כי באמת במתן תורה היו בנ. ל"והרמז כנ
וכמו כן בגוף נפש איש ישראל . כאשר צותה התורה לשלח המצורע ממחנה ישראל. י"אין לה מציאות ודביקות בבנ

ש "מחנה וכמ' ח אברים שנק"מגוף האדם ורמ ולכן נעשה נגע בעור להוציא הטומאה. לא יוכלהטומאה להתקיים
אבל כשבא לאיש ישראל . ם מצאה הטומאהמנוח"כי בעכו. ש"תזריע נכונו ללצים שפטים ע' בפ' המד' א פי"במ

ת לצדיק "כ בא עוד ליתרון כענין יתרון כח של בע"נעשית נגע ובולטת לחוץ עד הזמן שמתרפאת לגמרי ונמצא אח
. י הטומאה כשמטהרין מתעלין"שע. לשון נזירה והפרשה ולשון נזר. ימטומאתם"בנ' וכן פרשנו והזרתם כו. גמור

. ולכן פרשיות זיבהוצרעת. ז מוסיף עוד מעלה יתירה"עכ. וזהו קוצותיו תלתלים שהגם שבאמת השערות הם מותרות
בגלות וטומאות י שחורין "ז נאמר שחורה אני ונאוה כשבנ"וע. ז ערבים הם ביותר"עכ. הגם שלולי החטא לא היו

 :ש ביותר"ה וב"כ עוד להתנאות לפניו ב"זוכין אח

  



 


