
 

 

  
דבר איתא ברמב''� (הלכות מקואות, י''א, י''ב)  – אשה כי תזריע וילדה זכר 

ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב ה�, ואינ� מדברי� שדעתו של 
אד� מכרעתו, והרי ה� מכלל החוקי�, וכ� הטבילה מ� הטומאות מכלל 

הכתוב החוקי� היא, שאי� הטומאה טיט או צואה שתעבור במי�, אלא גזירת 
(לא  היא, והדבר תלוי בכוונת הלב, ולפיכ� אמרו חכמי� טבל ולא הוחזק

כאילו לא טבל, ואעפ''כ רמז יש בדבר, כש�  )נתכוי� לש� טבילת טהרה
טהור, ואע''פ שלא נתחדש בגופו דבר, כ�  � שהמכוי� לבו לטהר כיו� שטבל

הרעות,  המכוי� לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות, שה� מחשבות האו� ודעות
טהור, הרי  � כיו� שהסכי� בלבו לפרוש מאות� העצות, והביא נפשו במי הדעת

וטהרת� מכל טומאותיכ� ומכל  וזרקתי עליכ� מי� טהורי� � הוא אומר
יכ� אטהר אתכ�, הש� ברחמיו הרבי� מכל חטא ועו� ואשמה יטהרנו גלול

  אמ�.   
  

 – ק לחולי� אסור למעשר איתא בחגיגה (י''ח) טבל לחולי� הוחז –  ביתר ביאור
 הוחזק לשו� כוונה, כלומר נתכוי� להעמיד גופו בחזקת טהור לחולי� � פרש''י 

לש� לא נתכוו�  – טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל  �אסור למעשר  –  ולא למעשר
אר הרי מבו �, טבילה כזה לא נחשב לכלו� טבילת טהרה, אלא לרחיצה בעלמא

 יזכהטבילה נתחדש בנשמתו רוח טהרה, ו 'יע' והנהבכוונת הלב,  השטהרה תלוי
    . ) טהרה מביאה לידי קדושהכ'( בעבודה זרה כמ''ש ,לקדושה

  
זאת תהי' תורת  )י''ד, ב'וי''ל עוד עפ''י דברי האגרא דכלה על הפסוק (

 ותי'ביו� טהרת מצורע יבוא אל הכה�.  �לומר  יותר מדויקש צ''ע – המצורע 
חז''ל שמביא צפרי� לעניני הכשר מצורע יש טעמי� לפי הפשט, וכמו שדרשו ש

שנגעי�  – ע" ארז  לשו� הרע. �  נגעי� באי� על פטפוטי דברי�ש המפטפטי�, כיו�
ת עלתקנתו ישפיל עצמו כתומה  – ת ואזוב לעשני תו באי� על גסות הרוח.

לשוב בתשובה ו ,כשמשי� על לבו כל אלה הוא רק הנה עיקר הטהרהואזוב. 
קרבנות מצות אנשי� מלומדה, ולא ישי� לבו עליה�, משא''כ כשמביא  שלימה

זאת תהי' תורת נגעי הנפש, וז''ש מ לא נטהר ,לא שב מקיאו עדיי�ו ,להטעמי�
, טעמי'אלא ג� צרי� ללמוד  ,קרב�רק להביא  לא דיש �המצורע ביו� טהרתו 

   ה. , כדי ללמדו טעמי המצווהובא אל הכה� �ע''כ 
  
(ט''ו,  איתא במדרש רבהאד� כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת (י''ג, ב') ב) 
אלו  � א''ל משה אל תיראו ,כיו� ששמעו ישראל פרשת נגעי� נתייראו ד')

שנאמר (תהלי� ל''ב)  ,לאכול ולשתות ולשמוח � אבל לעושי רצונו ,לעוברי רצונו
שני ש ,גדול נראה מזה דבר. ובי� לרשע והבוטח בה' חסד יסבבנורבי� מכא

אנשי� יכולי� לקבל נגע אחד, ולאחד (רשע) הוא דבר רע מאד, ולאחר (צדיק) 
בי� ר � הפסוק כוונתוזהו  עד כדי כ� שצרי� לשמוח בה�. ,הוא דבר טוב

אלא  ,מי שהוא צדיק לא נחשב מכאובי� לדבר רעהיינו ד מכאובי� לרשע,
  הקב''ה כדי לכפר על עונותיו.והוא ממדת החסד של  ,אדרבה הוא דבר טוב

  
 – ונתתי נגע צרעת בבית אר" אחזתכ�  וי''ל עוד עפ''י פרש''י (י''ד, ל''ד)

לפי שהטמינו אמוריי� מטמוניות של  ,בשורה היא לה� שהנגעי� באי� עליה�
, וע''י הנגע נות" כל ארבעי� שנה שהיו ישראל במדבר ,זהב בקירות בתיה�

אע''פ שהקב''ה יכול להודיע� ע''י  –  קע''ז כתב מצוה – החינו� הבית ומוצא�. 
   ' יעשה נסי� לבני אד� דר� סתר.נביא בלי נגע, ידוע הדבר שה

  
י� על חטא, וכ� בתי� בא יע(י''א) ובערכי� (ט''ז) משמע שנג ביומאהנה שצ''ע 

ובמושב זקני� מבעה''ת  �על לשו� הרע  באוש (י''ז, ג')  איתא במדרש רבה
אוי לרשע ואוי  – בתי�  יעמדתנ� בנגעי� (י''ב, ו') לגבי נג ,הקשו על פרש''י

אלקי� באו  עפ''י דברי חז''ל מזמור לאס# דו''ז הפני� יפות זצ''ל תי'לשכנו. 
ולא  הקב''ה שפ� חמתו על עצי� ואבני�המזמור הוא שש –  גוי� בנחלת�

בו בביתו, וא� חזר  רק הוא שהנגע יתחיל טובה שהבשורה ולפ''ז י''ל. עליה�
  . ח''ו גופויבוא ב אז ,מוטב, וא� לאו יבוא במצעות ובבגד, וא� לא חזר בו עדיי�

  
אדמו''ר  ,ר זצ''לעגאזקני הרה''ק ר' דוד הדברי  עפ''י וי''ל באופ� אחר,
משו�  �כל מקדש  �קודש בשעה שאמר הזמירה בליל שבת , הראשו� מזבאלטוב

� אז דו היה אומר ''מיט דאס וועט מיר ווייסא � חסד� ליודעי� קל קנא ונוק� 
יש לפרש . (בזה אנו יודעי� שאתה קל קנא ונוק�) ביסט א קל קנא ונוק�''

 ,למי שהרי� ידו במל� – עפ''י משל , עפ''י דברי המגיד ממעזריטש זצ''ל כוונתו
 � ויע� המל� ויאמר כי נכמרו רחמיו  ונמנו וגמרו להרגו, ,וישבו כסאות למשפט

אלא הכרחית מכח יראת  ,מה בצע כי נהרגנו, מעתה לא תהי' יראתו רצונית
כי א� הישר בעיני להעביר על מדותי לגדלו לרוממו  ,העונש, ולא בזה חפצתי

וממילא ולנשאו למעלה לשבת אצלי, ואז הוא יודע בעצמו אשר לא טוב עשה, 
וזהו בר, ותהי' יראתו רצוני ע''י הטוב שאטיב לו. יבוש ויכל� ויתחרט על הע

) קל נקמות ה' קל נקמות הופיע, דהיינו שאנו צ''ד, א'כוונת הפסוק בתהלי� (
 – וז''ש משו� חסד� ליודעי� . חסד – באופ� הופיע רק מבקשי� שהנקמה יהי' 

 חסדו טובה ע''י שהנקמה לא הי' באופ� די� ועונש, רקדהיינו  �קל קנא ונוק� 
קרב  )ט', ז'כוונת פרש''י (ולפ''ז פירש זקני מסיגעט זצ''ל (ייטב לב) . כי''רא

ה למה אתה בוש לכ� א''ל מש ,לפי שהי' אהר� בוש וירא לגשת – אל המזבח 
עי''ז  ,לשוב בתשובה כדי נבחרת ,בשביל כ� שאתה בוש על העבר , דהיינונבחרת
שבאמת נגעי בתי� באי�  ולפ''ז י''ל. שבחר ב� לעמוד לפניו יותר מכול� גופא

 כיו� שפרש''י שבשורה טובה היא לה�, על חטא כמבואר במסכת נגעי�, וזה
, זהו בגדר עונש ונקמה ע''י חסד, דהיינו מטמוניות של זהב מוצא ש� שע''י הנגע

, ומקבל העבר הרעי� מעשי� עי''ז שהקב''ה נת� לו כ''כ טובה, הוא מתחרט על
  שלא יעשה עוד. העתיד  על 
  
נאמר  עפ''י דברי המדרש (ט''ו, כ''ה)כוונת המדרש הנ''ל באופ� אחר, וי''ל ) ג

ר' שמואל בר יצחק פתר קריא  – בשיר השירי� (ה', י''א) שחרות כעורב 
בפרשיותי' של תורה, אע''פ שנראות כאלו ה� כעורות ושחורות לאומר� ברבי�, 

ערבות עלי, שנאמר  כגו� הלכות זיבה ונגעי� נדה ויולדת, אמר הקב''ה הרי ה�
אע''פ  –  ביתר ביאור(מלאכי, ג', ד') וערבה לה' מנחת יהודה וירושלי�. 

שמדברת מדברי� מאוסי�, כגו� זיבות ד�, וצרעת, ושחי�, ע� כל זה כעורב 
וערבה לה' מנחת יהודה, שהוא מלשו� מתיקות ונעימות כמנחה לריח  �מלשו� 
אדרבה צרי� ושמשה אמר לבנ''י אל תיראו,  –  כוונת המדרש ולפ''ז י''לניחוח. 
, ואי� לנו שמחה גדולה כקרב� מנחה בה�, שפרשיות אלו מתוקי� לה' לשמוח

  מזה להתעסק בדברי� שמתוקי� לה'! 
  

, עפ''י הפסוק בקהלת וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק ר' שמעו� מיערסלוב זצ''ל
כי רצ�, מה זה כב''ר דהו''ל  צ''ע – ) ל� אכול בשמחה וגו' כי כבר רצ� ט', ז'(

הלא אי� צדיק באר" אשר  – ולשמחה מה זה עושה  – צ''ע  שלכאורה ותי'רצ�. 
שהנה כבר קוד� בריאת  וי''לולב יודע מרת נפשו.  �יעשה טוב ולא יחטא 

(למה בראת אד�,  זמי� הוא למחטי קמ� � להשי''ת  האד�, אמרו מלאכי השרת
בראתי עלמא אתקינת  עד לא �והשיב לה�  הלא הוא עתיד לחטוא לפני�)

) ראשו כת� ה', י''אהפסוק בשיר השירי� ( ולפ''ז י''לתשובה שקדמה לעול�. 
בראשית הבריאה ראה ה' כי אפילו באות� שה� נקיי הדעת ומבהיקי�  – פז 

י�, וע� כל זה � ולבושיה�, מלשו� כתמי אשה המטמאכפז, יהיו כת� בבגדיה
כי כבר קוד�  – ל, וז''ש אכול בשמחה רצה לברוא אות�, כי תשובה רפואה לכ

על הלכות נגעי� וזיבה  � המדרש  בריאת העול� רצ� במעמד� ומצב�. וז''ש
י�, שהרי שאע''פ שנראה כאלו ה� כעורות ושחורות לאמר� ברב ,ונדה ויולדת

חש וטומאתו, אמר הקב''ה הרי ה� עריבות עלי, באי� ע''י חטא מזוהמת נ
שנאמר וערבה לה' מנחת יהודה וירושלי� (הקרבנות שמביאי� עליה�) כימי 
עול� וכשני� קדמוניות, היינו אות� ימי� ושני� שקדמו לבריאת עול�, 
שראיתי שכ� עתיד להיות, ואעפ''כ בראתי את האד�, כי באלה חפצתי נאו� 

בראשית בריאה ראה שיהי' בפז כת�,  – ראשו כת� פז  – ה', וזה כוונת הכתוב 
ה� ערבי� לו, שבכ�  � כעורב ,לכ� א� כי אות� הפרשיות נראות שחורות וכעורות

  רפואה לכל.   הוא חפ" לברוא את האד�, כי הקרב� והתשובה
  

עפ''י המדרש קהלת (ג',  וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק ר' צדוק זצ''ל (פרי צדיק)
אכילה ושתי' במגילה זאת, בתורה ומעשי� טובי� הכתוב מדבר.  י''ג) שכל
 שוב לא ,רח''ל מי שנכשל בלשו� הרעג''כ כוונת המדרש כא�, דשזהו  ולפ''ז י''ל

לא  ,דבר בדבר מאוס כזהמכער עצמו לשפיו ש ,יכול לדבר בדברי תורה כראוי
רפואה ה הקרבנות הנ''ל שהוא ולכ� ע''י ,תורה הקדושההיכול לדבר בדברי 

אבל את� לאכול ולשתות  – יזכה לתורה, וזהו שדרשו במדרש  � מנגעי�
  . ומצותי' , ואי� לנו שמחה גדולה משמחת התורההיינו בדברי תורה – ולשמוח 

  

  

  
  פרשת 
תזריע  
  מצורע
 תשע''ז
  לפ''ק



 

 

בקשו  ,אמר רב יהודה ברי' דרבי שמואל בר שילת משמי' דרב בשבת (ל')איתא 
מפני שדבריו סותרי� זה את זה וכו' ומאי דבריו סותרי�  ,חכמי� לגנוז ספר קהלת

וכתיב (ש� ב') ולשמחה מה זו  ,כתיב (ש� ח') ושבחתי אני את השמחה ,זה את זה
זו שמחה של מצוה, ולשמחה מה זו  –עושה. לא קשיא ושבחתי אני את השמחה 

זו שמחה שאינה של מצוה, ללמד� שאי� שכינה שורה אלא מתו� דבר  –עושה 
ללמד� שהעיקר הוא השמחה שיש לו בעת עשיית  – הע! יוס  פי'חה של מצוה. שמ

המצוה, משו� שאי� השכינה שורה אלא ע''י שמחה שיש לו בעשיית המצוה, אבל 
  א� עושה המצוה בעצלות או בעצבות לא שורה עליו השכינה. 

  
ק שפירש הפסו ''ל,הרה''ק ר' פנחס מקארי! זצ עפ''י דברי וי''ל באופ� אחר,

השראת דיני� ח''ו,  � האלקי�  –בדר� רמז  �(שמות, כ''ד, י''א) ויחזו את האלקי� 
 שרואה את עצמו במצב של די�כ ,לכל אד� גדול ויאכלו וישתו, והוא לימוד � אז 

פע� ויבטח בה' כי ישועתו בבחינת החסד יבוא.  ,שיתחזק א''ע ויאכל וישתה רח''ל,
היה בלבו איזה פחד  ,אדמו''ר מזבאלטוב ,זצ''לאחת זקני הרה''צ ר' גרשו� האגער 

 ''ל,ולא היה יכול לאכול, וש''ב הגה''ק תפארת ישראל מוויזני" זצ ,ממקרי הזמ�
ושמע לקולו ואכל ושתה, והשי''ת עזר אותו. וזהו מה  ,חיזק את לבבו  בדברי� הנ''ל

כשהאד� צרי� סגולה היא החסידי� ואנשי מעשה בש� צדיקי�, ששאומרי� 
, עד טר� בוא ואפילו סעודה קטנה ,לחזק את לבבו לעשות סעודהשצרי� שועה, לי

דהיינו  �  שע, ורמזו זאת בכתוב (תהלי� קי''ט) סעדני ואושעהיוו י''זעישועתו ש
 א''ל משה �  ולפ''ז י''ל כוונת המדרש שע.את לבבו בעשיית סעודה ועי''ז יוו יחזק
לאכול ולשתות ולשמוח,  � לעושי רצונו אלו לעוברי רצונו, אבל  � אל תיראו לבנ''י
דהיינו אפילו במצב של די� (נגעי�)  –אל תיראו  –ואמר לה� משה מחזק� דהיינו 

  . שעיוו ועי''ז לאכול ולשתות, – צרי� להתחזק עצמו ולבטוח בה', ויעשה סעודה
  
עפ''י באופ� אחר,  פי') מוה''ר ר' ארי' ליב צינ! זצ''ל אב''ד פלאצקמלא העומר (ה

כח הטומאה ופג� הנפש, וזהו כוונת תראה נגעי� באי� כדי שש � האלשי� דברי
שיהא  ,הקב''ה עושה חסד עמו ,מי שהוא במדריגה גדולה � הפסוק (י''ג, ב') אד�

נרפא נגע הצרעת  )י''ד, ג'הפסוק ( ולפ''ז י''לכדי שיכול לבצב" פג� נפשו.  ,עליו נגע
וי''ל והיל''ל נרפא הצרוע מנגע הצרעת.  ,שלכאורה הפסוק הפו� �  מ� הצרוע

ונגע לא יקרב  )צ''א, י'( בתהלי� נגע שמו, כמ''ש �  דהמשחית הנברא ע''י החטא
נעשי� ש , ונעשה מלא� טהורר המלא� לטובוזחאז  באהל�, וא� אד� חוזר בתשובה

 ,צרעת נגע �  היינו הקליפה הנקרא �  נרפא הצרעת � כזכיות, וזהו כוונת הפסוק
נגעי� באי� לכפר על עונות, כיו� ש � , וזהו כוונת המדרש קיבלה רפואה מ� הצרוע
  לכ� צרי� לשמוח בה�.   

  
 ''אד�''שלשו�  � אד� כי יהי' בעור בשרו  (י''ג, ב') איתא בזוהר על הפסוקוכ� 

לעשות לו כפרה.  חש הקב''ה, בשביל שהוא תלמיד חכ�היינו משמעו חשיבות, ד
מי יטמא  �  על מאמר משה רבינוק''ב) התוס' (זבחי� ד  ת ישב קושילפ''ז מיוו

כה� לטמאה.  כא� אי�הא כמו''כ  ,מאי איכפת למשה צ''עלמרי� ומי יטהרה. 
  הרחב דבר)  � כפרה. (הנצי''ב  א''כ לא תהי' להש י''לולדברינו 

  
למה לא וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא דכלה) צ''ע 

שהנה ישראל  וי''לבכל מקו�. שנאמר כמו  ,דבר אל בני ישראל –נאמר מתחלה 
מילי הקופצת ח''ו שהוא נתייראו כ''כ מנגעי�, שנתייראו אפילו מלימוד הלכות�, 

 אל תיראו, דהיינו שלא יזיק לה�  –אפילו ע''י דיבור, ע''כ אמר לה� משה רבינו 
ראש� של רשעי�, ואת�  � יחול על, הנגעי� הרעיהלימוד ח''ו, ואדרבה ע''י לימודה

דבר אל בני ישראל, לרמז כי אותו הדיבור לא  � היו נקיי� לפני ה', ע''כ לא נאמר ת
  יפעול בישראל ח''ו כלו�, רק באומות העול�.  

  
עפ''י דברי  עפ''י דברי זקני הרה''ק מסגיעט זצ''ל (ייטב לב), וי''ל באופ� אחר

 ותיקו� לזה אותיות צרת ע'. �צרע''ת  ורמז לדבר ,צרות עי�נגעי� באי� על  � חז''ל 
של חבירו, כי א� יהי' שהוא להסיר מלבו קנאה ותאוה לבלי לקנא ולחמוד מה  הוא

 –) עי� טובה מתלמידיו של אברה� אבינו כ''ב לו עי� טובה, כמ''ש באבות (ה',
ואינו חומד ממו� אחרי�, שכ� מצינו  ,הרע''ב פי' שהוא מסתפק במה שיש לו

וא� אקח מכל אשר ל�. הנה נגעי� באי� על  –נו שאמר למל� סדו� באברה� אבי
לשו� הרע, וזה בא מחמת שהוא צר עי� בגדולתו של חבירו, ע''כ הוא מדבר עליו 

א''ל משה אלו לאומות  – ולפ''ז י''ל כוונת המדרשלשו� הרע או לצנות וכדומה. 
 –צנות ל –ש ''לק בית עשו –שיש לה� קנאה ושנאה ולצנות, וע''ז נאמר  � העול� 

ולהסתפק  ,ר''ל לשמוח בחלקו ולשמוחאבל את� לאכול ולשתות  –נאה ש –נאה ק
אד� ר''ל  � יפרש הכתוב עצמו בלשו� תימה  וינצל מנגעי�. ולפ''ז ,במה שיש לו

הלא זה ראוי לאומות העול� ולא  �כי יהי' בעור בשרו  � מישראל שנקראי� אד� 
ושלו� יהי' לו  ,לישראל, כי לו לשמוח בחלקו ומת� גורלו, ואז נגע לא יקרב באהלו

  אכי''ר. 
  

ת על) ושני תוד, ד'י''עפ''י פרש''י (, עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות זצ''ל עוד וי''ל
ת וכי ידוע שעבודה זרה ושפיכ יש לרמזישפיל מגאותו. � מה תקנתו ויתרפא  –ואזוב 
הוא  � ת נפש ומסיר –, והיפוכו בצד הקדושה הרשע עשו של והוא מדת � דמי� 

רומז  �  תעלמספרו יצח''ק, ותו �  בחינת יעקב, לכ� אר''ז � בחינת יצחק, וענוה
והנה הצפור  עש''ו. הוא כמספר ע� אות ו' מלא , והנה שני פעמי� יעק''בליעקב
 רומז על יעקב � הקבורה, וצפור החיהרשע הוא טעו�  הרומז על עשו �  השחוט
) ישמח צדיק כי חזה נק� פעמיו ירח" בד� הרשע, נ''ח, י''א( בתהלי� , כמ''שאבינו

במדרש רבה (י''ז, ג') על עשרה  (איתאדהיינו ב' פעמי� יעקב ירח" בד� הרשע. 
עריות. ג) שפיכות דמי�. ד) חילול  לוייג א) עבודה זרה. ב) –דברי� נגעי� באי� 

 שלו. ח) גסי הרוח. ט) שאינו גוזל אתז)  ה) ברכת הש�. ו) הגוזל את הרבי�. הש�.
  בעשו הרשע.)  נמצאי� וכל דברי� הרעי� הנ''ל –עי� רע . י) לשו� הרע

  
) ושחט את י''ד, ה'מתחלה נאמר (ש צ''ע � עפ''י דברי האגרא דכלה  וי''ל עוד
שצפו''ר ותי' חסר ו'.  �הצפ''ר החי' את (י''ד, ו')  מלא ו', ואח''כ נאמר �  הצפו''ר
 ,להורות שישחט את המדות הרעות שהי' לו עד היו� ,הוא בגמטריא עש''ו � מלא ו' 

   וא מדות של עשו הרשע. שה
  
אמר רב יוחנ� נגעי� ובני� אינ� יסורי� של אהבה, והקשה איתא בברכות (ה') ) ד

ונגעי� לא, והא תניא כל מי שיש בו אחת מד' מראות נגעי� הללו אינ� אלא  �הגמ' 
 � יסורי� של אהבה לא הוו  מזבח כפרה הוו (כפרה על עוונת) ותי'מזבח כפרה. 

ב יותר מכדי כדי להרבות שכרו בעוה'' ,שמייסרו הקב''ה בעול� הזה בלי שו� עו�
  זכיותיו.

  
שבא''י שערי  �  פרש''י שבבבל. והא להו באר" ישראל. –הא ל�  �ועוד תי' הגמ' 

יסורי� של ו ,מזבח כפרה אינ� – ומצורע טעו� שילוח חוצה לה� ,חומה מקודשות בה
ויסורי� של אהבה.  ,הוו מזבח כפרה � אהבה, משא''כ בבבל שאינ� טעוני� שילוח

 ,מזבח כפרההיינו לכל העול� נגעי� מקרי  –, הא ל� אחר המהרש''א פי' באופ�
דהיינו צדיקי�  –שמתכפרי� על עו� וחטא עצמ�. והא להו  ,יסורי� של אהבהו

  יסורי� של אהבה. ו ,מזבח כפרהלא הוו להו  ,שסובלי� היסורי� בשביל אחרי�
  

יסורי� שיכול לחלק בי�  �  , שתי' הראשו� סוברשני התירוצי� הוא החילוק בי�נמצא 
תי' השני שא''כ שיכול להיות אחד בלי האחר, מ , דהיינושל אהבה למזבח כפרה

אז הוו ג''כ יסורי� של אהבה.  ,שא''א לחלק ביניה�, וא� הוו מזבח כפרה � סובר
דכששמעו  ,מתיישב ע� דברי המדרש הנ''ל התי' השני של הגמ' אינוש עכ''פ נראה

אבל עושי  ,אלו לעוברי רצונו �  ראו, א''ל משה אל תיראוישראל פרשת נגעי� נתי
לבני אר" ישראל אינ� הנ''ל, ש דהא מבואר בגמ' ,לאכול ולשתות ולשמוח � רצונו 

שצרי� לאכול  א''א לומר עליה�א''כ ו ,וג� לא הוו מזבח כפרה ,יסורי� של אהבה
  ולשתות ולשמוח בה�.

  
תזריע י''ג, ב')  � (העמק דבר  הגמ' כבר עמד הנצי''ב על תי' שני שלשהנה י''ל ו

הברייתא דתניא כל מי שיש בו אחד מד' מראות נגעי� הללו אינ� אלא מזבח  שלפ''ז
מיירי בבבל, במקו� שאי� נוהג דיני טומאה, וזה תמוה דסת� ברייתא  � כפרה

מצוות שהמצורע נוהג ב� הוא עיקר כיו� שה �  לכ� פי' להיפ�מיתני באר" ישראל. 
המכפר, ולכ� באר" ישראל שנוהג ב� דיני מצורע המה מזבח כפרה, משא''כ בבבל 

ולפ''ז שלא נוהג דיני מצורע, ואינו מזבח כפרה, אז לא הוו ג''כ יסורי� של אהבה. 
לכ� צרי� , באר" ישראל שנהוג פרשת נגעי� אז ה� באי� לכפרש ,מיושב המדרש
   לשמוח בה�.

  
רב יוחנ� שזה ד ת הגמ' הנ''ל באופ� אחר,ייכול לתר! קושי המדרש ובאמת לפי

משא''כ  ,בנוגע רשעי�הוא  ,יסורי� של אהבהו ,מזבח כפרה נגעי� אינ�אמר ש
לשמוח שכתב המדרש שצרי�  כמו ,ויסורי� של אהבה ,לצדיקי� ה� מזבח כפרה

הא ל� והא להו  �בה�. ואפשר לומר בדוחק שזהו גופא כוונת התי' השני של הגמ' 
  (כעי� דברי המהרש''א הנ''ל בכוונת תי' הגמ' אבל באופ� אחר). 

  
  

  
תובע ממנו תמיד לדרוש ברבי�, ואמר הנה דרשתי בקהל  חיי� והתאונ� ע''ז שהואבא לפני החפ!  ,שכיה� כרב באחד העיירות זצ''ל, אחד מתלמידי החפ! חיי�

ר''א שבעד כל רגע כשעתיי� רצופות הבית הכנסת היה מלא, א� הנני מרגיש שלא השפיעו דברי על מישהו, כל דרשתי הוא ללא תועלת, השיבו החפ! חיי� הלא כתב הג
  (סיפורי צדיקי�) מילתא זוטרתא היא! לדבר רע, וכימת פיו של הציבור שלא שאד� חוס� את פיו יזכה לאור הגנוז, ואילו אתה במש� שעתיי� רצופות חס

  
פע� אחת בימות החור  כחצות  � איתא במדרש (תזריע) אמר רב יוחנ� א� זכה אד� נוחל שני עולמות הזה והבא, וא� לאו בא לית� די� וחשבו� שנאמר ותשת עלי כפכה 

והתנור הי' בוער  ,חיי� מוואלאזי� זצ''ל, והעשיר הזה רעדו כל עצמותיו מהקור הגדול, והגאו� ר''ח זצ''ל ישב בביתובא עשיר אחד לביתו של הגאו� הגדול ר'  ,הלילה
דד, וג� קושיית התוס' על פרש''י באופ� מחו ,והי' לו נחת רוח ועונג כי תיר! קושיית המהרש''א �  והחו� גדול ונרות דולקות ולמד בגמ' נאה מדפוס זיטאמיר, ולמד בעיו�

 רבי הלא יש לכ� עול� הזה, ולכ� אחשוב שלא יהי' לכ� עול� הבא בעד לימוד כזה, וג� אתה בעצמ� ראוי ל� שלא תבקש עול� הבא כלל, שימו לב �  ואמר לו העשיר
ושבענו נדודי� עד אשר נרויח  ,סורי איובשהננו מוכרחי� לנסוע בזמ� הקור הגדול כזה להרויח פרנסתנו, ויש לנו י ,והתבוננו מצב הבעלי בתי� והסוחרי� כמונו היו�

הלא איש כמוני שאינני עומל על צרכי החיי� בעול� הזה, שכל עמלי הוא בתורה  �  לח� לפי הט , לנו ראוי שית� ה' עונג ונחת בעול� הבא. הגאו� ר''ח זצ''ל השיבו
כ''ש שיהי' לי עול� הבא שהוא כל עמלי, משא''כ הבעלי בתי� והסוחרי�  ,כלל ומצוות המאשרי� את האד� בעול� העליו�, וא� יש לי עול� הזה שלא אתייגע על זה

 אשר לא עמלו עלי' כלל.   ,כ''ש שלא יהי' לה� חלילה עול� הבא ,להתענג בדש� נפש�, וא� עול� הזה אי� לה� ,אשר כל עמל� הוא על צרכי עול� הזה
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