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 וסיפורים ליקוטים
 מצורע - נפלאים

 
 (ב, יד" )המצורע תורת תהיה זאת"

 (.רבה מדרש) רע שם המוציא – המצורע
 ללמד( גמליאל בן שמעון רבן בן הנשיא יהודה רבי) רבי רצה
 וציוה, לסעודה הזמינם. דבוריהם על להקפיד תלמידיו את

 מהלשונות חלק. מבושלות לשונות השולחן על לפניהם להניח
 לא שכן, קשות היו אחרות אך. צרכן די התבשלו כי, היו רכות –

 .הצורך די התבשלו
 בתלמידיו הפציר וכמארח, בסעודה השתתף עצמו רבי גם

 התלמידים מבין שאיש לכך ליבו שם, והנה. מהלשונות לאכול
, הרכות הלשונות רק. הקשות הלשונות מן לצלחתו נטל לא

 .התלמידים פי אל הובאו, המשובחות
 דעתכם תנו: "םלה ואמר תלמידיו במעשי רבי התבונן

 הקשות ואת, הרכות בלשונות בחרתם כולכם, הנה: למעשיכם
 עם איש אתם מדברים כאשר: תמיד כך נהגו. בצד הנחתם

 את הקשה הלשון ואת, בנחת דברו, רכה בלשון בחרו, רעהו
 !"בצד הניחו הכעס דברי

 של פיהם הבל בזכות מתקיים כולו העולם כל נאמר לכן
 לשון" שנאמר רכה שלשונם חטאו שלא רבן בית של תינוקות

 ש'ל ת'ינוקות תיבות: ראשי ’גרם תשבר’ ,"גרם תשבר רכה
 .מ'בטלות ר'עות ג'זירות ר'בן ב'ית

 

 ( ב, יד" )המצורע תורת תהיה זאת"
. אשה שנשא במלך מעשה. בפרשתנו מצינו פליאה מדרש
. מפחד רעדה. הקיר על תלויים מגלבים ראתה. לארמונו הביאה

 את אבל, ולשפחות לעבדים אלו. תתייראי אל: "המלך לה אמר
 פרשת ישראל ששמעו ןכיו, כך". ולשמוח ולשתות לאכול –

 לאומות – אלו. תתייראו אל: משה להם אמר. נתייראו, נגעים
 רבים: "שנאמר, ולשמוח ולשתות לאכול – אתם אבל, העולם

 והתמיהה". יסובבנו חסד –' בה והבוטח, לרשע – מכאובים
 נטמאים אינם כריםשהנ, היא מפורשת הלכה שהרי, עצומה
 !נאמרה לישראל, נגעים פרשת כל הלא! בנגעים

 פוגע הרחמים בעל שאין רבותינו שאמרו כפי: והתשובה
 נגעי לפני בגדים ונגעי בתים נגעי באים ולפיכך, ילהתח בנפשות

 ישראל בבני פוגע הרחמים בעל שאין התבשרנו כך. הגוף
, לנו לאותת ומטרתם, בעולם דברים קורים בתחילה! תחילה
, נתעלם אם רק. המתוחה הדין למידת לבנו תשומת להסב
 .וחס חלילה, אלינו יגיעו. ברירה תהיה לא, עין נעצום

 . לדוגמה, תקופתנו
, בזו זו מתגרות מלכויות, בו קורים דברים, וגועש סוער העולם

 לרגלו צפה, באלו אלו מתגרות מלכויות ראית אם" אמרו וכבר
 שנתגרו ידי על, אברהם בימי שהרי, הוא שכן תדע. משיח של

 מתקיים זה סימן". לאברהם הגאולה באה באלו אלו המלכויות
 ומגדף מחרף דור ראית אם, "האחר הסימן שמתקיים כפי, בנו

, נלחמים שם": ישראל בשביל הכל" כי". משיח של לרגלו צפה
 וייאגרו אטומים חדרים ימגנו, מגן ערכות עם ילכו שכאן כדי

, גויים הכרתי: "והצדק האמת בנביאי הוא מפורש ופסוק. מים
, כליל אחת אומה הבורא מכרית לפעמים". פינותם נשמו

. שממה ונעשים נכתשים ועיר מחוז, אחת פינה רק ולפעמים
, איש מבלי עריהם נצדו, עובר מבלי חוצותם הכרתי: "ולפעמים

". מוסר קחיית, אותי תיראי אך: אמרתי, "ומדוע". יושב מאין
, ותיראו שתראו כדי כריםהנ על פורענות הבאתי: י"רש פירש

 זו ולא. חלילה ישראל בתי יחרבו ולא", מעונה כרתיי ולא"
 הטוב כל ממנה כרתיי לא", עליה פקדתי אשר כל" אלא, בלבד
 !עליה להביא ציוויתי אשר

 הגדת, "הנפלאה בהגדה מסופר נפלא סיפור? הדברים פשר מה
. יבוא בעסקי שעסק סין תושב ביהודי מעשה": חיים החפץ
 לעיירה לסור בלא אפשר ואיך, לאירופה נסע מסחרו לרגל

 פני אורו. עצמו והציג, בא"? חיים חפץ"ה מפי ולהתברך ראדין
 מתי שהיהודים וסיפר נאנח ?"בסין נשמע מה: "ושאל, הצדיק

 ...ושוחט הוראה מורה, ורב מדריך ואין קטנות הקהילות, מעט
 זאת אני שומע! בתקופתנו היא רבים צרת: "הצדיק נענה

 אפריקה בדרום, ובדרומה אמריקה בצפון מיהודים
 עבורכם. בו לעמוד ניתן אך, הוא קשה ניסיון. ובאוסטרליה

 ותלמד תלמד, במתנה קחהו"... ישראל נדחי" ספרי את חיברתי
 ?"בסין נשמע עוד ומה! אחרים

 רחבת בקעה והציף, נפרץ ענק שסכר סיפר. לשאלה תמה
 אלפים מאות, טבעו אלפים. יבול והשחית כפרים הטביע. ידיים

. פרט בכל ומתעניין, מזדעזע" חיים חפץ"וה... גג קורת איבדו
 ?!"ולהם לנו מה, רבי: "ושאל העז!... מתוחה הדין מידת, איי

 העיר בכיכר ארגז מציב מישהו היה אילו": "חיים חפץ"ה ענהו
 למי, באידיש לנאום ומתחיל עליו עולה, פולין בירת, בוורשה

  ?"דבריו מכוון היה
 !"ודאי, ליהודים: "האיש ענה

 !"הגדולה בעיר הם מיעוט הלא", "חיים חפץ"ה חקר", מדוע"
 "...השפה את מבינים הם רק אבל, "האיש אישר", אכן"
 מן איתות הם אלו אסונות". "חיים חפץ"ה התלהב!" כך בדיוק"

'... השפה את מבין'ש למי רק? הם מאותתים למי אבל. השמים
 הם מכוונים? המתוחה הדין מידת באיתותי הסינים מבינים מה

 מסובבים? עליהם נדע כיצד אבל. בתשובה שנשוב כדי, אלינו
 שנפיק כדי. ויספר, לראדין ויבוא, לאירופה יגיע מסין שיהודי

 "...מועד מבעוד בתשובה ונשוב, הלקח את
. אמת בשעת מדווחים, וזמין עדכני שוטף למידע דאגו, עבורנו

 בשרינו על לחוותה נצטרך שלא כדי. האימה את מקרבים
 יקרב לא ונגע, אחרים של ממקריהם לקח שנפיק כדי. חלילה

 גבורות פועל, וקדוש מרום, "לבוראנו שנשוב כדי. באהלינו
" ישועות מצמיח, צדקות זורע מלחמות בעל, חדשות עושה

 (ניצוצות) ! אמן, בימינו במהרה
 

 (ב, יד" )המצורע תורת תהיה זאת"
". משה שם אשר התורה וזאת" שנאמר. תורה אלא זאת אין

, הרע לשון שדיבר למצורע תהיה היא. התורה דהיינו - זאת
 אחד עם ברחוב שעבר במלך מעשה. האדם יחכים שאיתה
 והחל החנויות מאחת גוי איזה יצא והנה. שלו היהודים השרים

 ודברי הקללות את המלך כשמוע. ל"הנ היהודי את לקלל
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 הלשון את לו לכרות עליך מצווה אני: "ליהודי אמר, הגידופין

 לאותו יפות מתנות קנה? יהודי שר אותו עשה מה". הזו הרעה
 ליד יהודי אותו עם פעם שוב עובר המלך והנה. לכבדו והחל גוי

. ומרוממו ומשבחו ומברכו, מהחנות הגוי ויוצא, מקום אותו
 את לו לכרות אותך צוויתי הרי: "היהודי לשר המלך אמר

 לו יש ועכשיו, הרעה הלשון את כרתי: "השר לו אמר". הלשון
 ".בעליה תחייה, התורה שהיא, החכמה..." "טובה לשון

 

 (ב, יד" )המצורע תורת תהיה זאת"
 ביום תורתו זאת הרע לשון שדבר שם רע מוציא שפירוש

 בפרהסיא תשובה לעשות עצמו לטהר צריך פירוש טהרתו
 איזה לו יבא שמא תאמר ואם מפורסם גלוי שהוא כיום ובגלוי
 אצל שילך תקנתו הכהן אל והובא אמר לזה ל"כנ מזה גדלות

 פניה מכל ימנעהו וזה באמת' ד העובד הגדול הצדיק הוא כהן
 יחזה ישר ואז אהב צדקות אשר הצדיקים מעשה בראותו

 פנימו.
 (אלימלך נועם)

 

 (ב, יד" )המצורע תורת תהיה זאת"
 הגאווה בעוון באים הנגעים אלא? עתיד לשון תהיה כתוב מדוע
 שצרעת אמרו ל"וחז, אליו מדבר אני הרי כי מהשני יותר שהוא

 כי השפלה של רגש חש הזה המצורע והנה, הרע לשון על באה
 הזאת ההרגשה, נכנע הוא לפיכך איתו יושבים לא הבריות

 טהור נהיה שהוא אחרי שגם החיים כל אותו צריכה ללוות
 בלשון לכתוב אפשר זה מטעם, הזאת הרגשה עם להמשיך

 .החיים לכל אותו מלוה זה שהרי עתיד
 (משמואל שם)

 

    "טהרתו ביום המצורע תורת תהיה זאת"
 (ב, יד)

 לה ויהיה, חשובה המצורע של תורתו תהיה מתי, לרמוז ניתן
 לגמרי טהור יהיה כאשר", טהרתו ביום" – ה"הקב בעיני ערך

 כדואג לא. מעוונו ויתכפר בתשובה שיחזור היינו, מצרעתו
 ערך אין זאת ובכל, הרועים אביר הסנהדרין ראש שהיה האדומי
 .(. צ) בסנהדרין כמבואר הבא בעולם חלק לו ואין לתורתו

 (יקרה מרגלית)
 

    "טהרתו ביום המצורע תורת תהיה זאת"
 (ב, יד)

, מיותר הוא' תהי מילת המצורע תורת' תהי זאת הלשון להבין
 לדמיון ויובן. המצורע דבר זאת ל"והול מובן אינו תורת מלת גם

, הפנימיים אבריו כאב לרפאות ברופא דרש יין סובא איש
 מים צלוחית ויקח. מהשכרות רק הוא שחוליו והבין ראה הרופא
 יין שוב לשתות לבל בזה לו רמז. וישתה שתה לחולה ויאמר
 הכהן אל בא המצורע הנה על דרך זו כן. וירפא מים רק ושכר

 רמז. ואזוב ארז ועץ צפרים ב׳ להביא ומצווהו. ולרפאותו לטהרו
 הכהן אשר זאת ש"וז. הרעים מידותיו לתקן לראות בזה לו

 מידותיו לתקן לו שמרמזים המצורע תורת' תהי לעשות מצוה
 חוזר הצפור' הי בתשובה חזר לא ואם. לו ורפא ושב הרעים
 . במרדו עומד הוא עדיין כי הכל ידעו ובזה לביתו

 (לחכמה כליל)
 

 הכהן אל והובא... רעוהמצ תורת תהיה זאת"
 (ג-ב, יד" )למחנה מחוץ אל הכהן ויצא

 או הכהן אל בא המצורע? למי הולך מי: מובן אינו לכאורה 
 לג׳ מחוץ אל יוצא היה שהכהן, לומר וצריך, אליו יוצא שהכהן

, שיצא לאחר אולם. לשם כנסילה אסור למצורע כי, המחנות
 לבוא מצדו צריך היה המצורע אלא, למצורע עד הולך היה לא

 כבוד על התורה הקפידה כמה עד ללמדנו. לכבדו כדי, אליו
(: אמור פרשת בתחילת) לקמן הוא מפרש פסוק והרי, הכהנים

 זעליג רבי יןיהד ועל מבריסק חיים רבי על מסופר. ״וקדשתו״
 הליכתם כדי ותוך, בבריסק יםומס במקום לבקר ביחד שהלכו

 התפתח ואז, בריסק של רבה עם לדבר חיים״ ה׳׳חפץ הגיע
 חיים רבי: טען חיים״ ה״חפץ. ראשון כנסיי מי כוח׳י׳ו ביניהם

 כנסיי אחריו, הדור וגאון העיר רב הוא כי ראשון כנסילה צריך
 - אורח בגדר רק שהנני - ואני, בעיר אב״ד שהוא זעליג רבי

 והחל זאת בלויק לא ןיוהדי חיים שרבי כמובן. שלישי אכנס
 ה״חפץ: פשרה שיעשו מבריסק חיים רבי אמר לבסוף. כוחיו

 מכן לאחר, ״וקדשתו״ דין מצד, ראשון כנסיי כהן שהוא חיים״
 .ישראל שהוא זעליג רבי כנסיי ולבסוף, לוי שהנני אכנס אני

 

" הכהן אל והובא ...המצורע תורת תהיה זאת"
 (ב, יד)

 הדבר חומרת את יודעים אינם כי הרע בלשון מזלזלים אדם בני
 .הרע בלשון שיש לרעה ההשפעה ואת, שבפה המחץ כח ואת

 אל והובא, ולכן. בעלמא דברים רק אלה הרי? עשיתי מה וכי
 לחסד או לשבט גורלו החותך הכהן של שדיבורו ויראה הכהן

. נטמא – טמא ובאומרו. נטהר –" טהור" הכהן של פיו במוצא
 –. ולרע לטוב שבדיבור העצום הכח את להעריך ידע מזה

 . הלשון ביד והמוות החיים
 (מדובנא המגיד)

 

 (ב, יד) הכהן" אל "והובא
 למה, הכהן אל אותו מביאים אם. למחנה מחוץ אל הכהן ויצא

 מחוץ נמצא כשהוא, שהמצורע, בזה הנרמז, הכהן ויצא נאמר
, הכהן אל ומאמציו שאיפותיו בכל להתרכז צריך למחנה

 התקרבות ידי על עצמו את לשפר, אליו במחשבתו להתקרב
 ידי על" הכהן אל והובא. "ותשובה חרטה של בדרך לטהרה
 הכהן יבוא" הכהן ויצא" ואז. פנימית והתעוררות עצמית דחיפה

 . דלעילא אתערותא תבוא דלתתא אתערותא ידי על. לקראתו
 (משמואל שם)
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" הכהן אל והובא המצורע תורת תהיה זאת"
 (ב, יד)

 לצאת ורצה מאד עני שהיה בכהן מעשה פרומס בירושלמי
 אלמדך, לך להניח מה לי אין לאשתו אמר, פרנסה לצורך ל"לחו

 כדי תוך נגעים רואה הוא כיצד לימדה וכך חכמתי את אפוא
 מעיין תחתיה שאין בראש שערה שאין דעי: לה אמר לימדו

 .גדלה היא שממנו
 שערה כל ומה מדבר שפיך מה אזניך ישמעו אשתו לו אמרה

 כל לא אתה ממנו שתתפרנס מעיין ה"הקב לה מזמן ושערה
 .בו חזר מיד ?לארץ לחוץ תצא ומדוע שכן

 

 (ג, יד) הצרוע" מן הצרעת נגע נרפא "והנה
 נגעי להבין אך. הנגע מן הצרוע נרפא כתוב שלא ידוע הדקדוק

 ידוע אלא. הצרוע איש נקרא ובאדם. המנוגע בית נקרא הבתים
 ע"נג והנה. מצוות ח"ברמ איבריו ח"ברמ חטאו על בא הצרעת

' גימ נשאר הצרוע מן נגע ובהסר" הצרוע" עולה ח"רמ עם
, הצרוע תיבת מן נגע מספר שהוסר י"ע, נרפא והנה. וזהו. ח"רמ

 . ונרפא נגע בלא נקיים ח"רמ ונשאר
 (ישראל דברי)

 

 (ד, יד" )צפרים שתי למטהר ולקח"
 הוזקקו לפיכך, הרע לשון על באים שהנגעים לפי: י"ברש

 מדוע מובן בזה והנה. תמיד שמפטפטים צפרים לטהרתו
 מדוע אך, לפטפט שיפסיק כדי, האחת הציפור את שוחטים

 א"הגר שביאר פי על לומר ויש. משלחים השניה הציפור את
 הוא שדין", וחשבון דין לתן עתיד אתה מי ולפני" המשנה את
 בעברה שעסק הזמן את שמחשבים וחשבון, שעשה העברה על

 השניה הציפור מרמז ולזה. בתורה לעסוק יכול היה זמן שבאותו
 באותו בתורה לדבר צריך שהיה מה על גם כפרה שצריך לרמז

 . הרע לשון וסיפר שפטפט זמן
 (בניך שלום)

 

 (ד, יד" )ואזוב תולעת ושני ארז ועץ"
 ושני. "הרוח גסות על באין שהנגעים לפי" ארז ועץ" י"רש פירש

 מגאוותו עצמו ישפיל, ויתרפא תקנתו מה" ואזוב תולעת
 לרבי סיפר מסאבראן משה' ר מחסידי אחד. וכאזוב כתולעת

 ומן הכבוד מן מתרחק שלו הרבי היה כמה, ין'זמרו ישראל
 משנודע, הגדולות הערים לאחת נסע: סיפר אחת פעם, הגאווה

 הדרך אם על לו המתינו, לעירם בא שהצדיק העיר לבני הדבר
 לרדת כורחו בעל הרבי נאלץ, סוסים לארבעה רתומה במרכבה
 שרצה מאחר אבל, המפוארת במרכבה ולשבת הדלה מעגלתו

, בדבר מהרהר התחיל, המדומה הכבוד את עצמו על להמאיס
 של תוכנו בעצם מהו וכי: לעצמו ושינן אמר הדרך כל ולאורך

 לבסוף, ומאוס טמא דבר, סוסים כמה הכל בסך, הזה כבוד
 לא וכי – ישראל רבי נאנח. מקיא והתחיל בחילה אותו תקפה

 לו ויש, זו בדרך אלא הגאווה מן להינצל אחרת דרך שום מצא

 בלא, לו שחולקים בכבוד לעמוד הרבה פשוטה דרך לאדם
 גדול שר היה אחת פעם: משל והמשיל. מכך מתפעל שיהא

 כל על מלך שציווה עד, רבה הייתה המלך ניבעי שחשיבותו
 ויהי, לו ומשתחווים כורעים שיהיו, עמו בני ועל ועבדיו שריו
 את הכירו שלא העם המון, השר עם לטייל יצא והמלך, היום

 הרגלם מתוך התחילו, השר את משראו, פנים אל פנים המלך
 שלא בלבד זו לא השר אבל, לו ולהשתחוות לפניו ברך לכרוע

, פניו וחפרו, בושה שנתמלא אלא, לו שחלקו הכבוד מן נתפעל
 (ישראל נר) . לשר ומשתחווים המלך מן שמתעלמים

 

 (ד, יד" )ואזוב תולעת ושני ארז ועץ"
 ויתרפא כאזוב עצמו ישפיל, כארז רוחו גס שאם חז״ל דרשו

 נתרפא שכבר המצורע בטהרת כאן איירי הא, והקושיא' וכו
 בנושא הפכים שני איך ועוד. ארז לו ולמה. עצמו את והשפיל

 ממורי ששמעתי משל עפ״י וביארתי. ארז למה אזוב אם, אחד
 ימים שיאריך רפואה שביקש אחד למלך. זלה״ה הבעש׳׳ט

 מה כל אבל, המלך עשה וכן. הגאוה להרחיק רפואה לו ונתנו
 ועניו גדול מלך שהוא בלבו הגאוה נכנסה בענווה יותר שהתנהג

, בחיצוניותו כמלך להתנהג ולימדו אצלו רבו שבא עד... ביותר
 ה׳: הפסוק פי׳ שמעתי וכן... מאד ודעתו עצמו ישפיל ובקרבו

 אמר לכך' וכו מגונה מדה היא הגאוה הלא, לבש גאות מלך
 . הגאות לבוש צריך המלוכה הנהגת לצורך

 (פענח צפנת)
 

" טהורות חיות צפרים שתי למטהר ולקח"
 (ד, יד)
 מעשה שהוא, הרע לשון על באין שהנגעים לפי י"רש פירש 

 שמפטפטין צפרים לטהרתו הוזקקו לפיכך, דברים פטפוטי
 ובתורתו במצוותיו פוגם הרע לשון המדבר. קול בצפצוף תמיד

 שבור היה ביתו של שהגג אדם :משל פי על ונבין, האדם של
 ותמיד המצעים את הרטיבו, הבית לתוך חדרו והגשמים וסדוק

 בכל מתרבה היה והבוץ בביתו שלוליות נקוות היו הגשמים בעת
 הבוץ את לנקות תמיד עמלים היו ביתו ובני אדם אותו. פינה

 גשמים. לשוא היה עמלם אולם, החוצה המים את ולגרוף
 הבית את שוב ולכלכו והרטיבו לביתם יום דימ חדרו חדשים

 הגג את תתקן שלא עוד כל, לו ואמר פיקח אדם שם עבר. כולו
 והוא לחדור ממשיך הגשם, מאומה פעולותיך כל לך יועילו לא

 ורק, הדליפה ואת הגג את לתקן עליך, ראשית. הכל משחית
 שאדם, הוא והנמשל. וחפציו הבית את לנקות לנסות כך אחר

 מראות ורואות בכל משוטטות ועיניו לפיו מחסום שם שאינו
 הוא ואין, אסורים לדברים מקשיבות אוזניו וכן לראותן שאסור

 תורתו שגם לכך גורם, זהריולה שמרילה עצמו על מקבל
 ללבו נכנסים והתפילה הלימוד באמצע. מאד נפגמות ותפילתו
 והם, עיניו לנגד ועולים צפים שראה ומראות שונים הרהורים

 על, ראשית. תפילתו ובכוונת תורתו בדברי ומחבלים פוגעים
 הפתחים את לתקן עליו', מרע סור' בבחינת להיות האדם

 אותם מלטמא זהריולה שמרילה עליו. ופיו אוזניו, שבעיניו
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 כך אחר ורק, אוסרתם שהתורה ושמיעות דיבורים, בראיות
, ובמצוות בתורה יעסוק', טוב עשה, 'בבחינת יעסוק הוא

, יעשה אשר בכל לו ויסייע בעזרו יהיה' ד ואז, ובטהרה בקדושה
 (משלים משלי. )פגם ללא רוחניות עליה לו שתהיה

 

    "השדה פני על החיה הציפור את ושלח"
 ( ז, יד)

 בגמרא, ל"ז ראדישקאווער יעקב' מר שמעתי נפלא דבר
 את לטהר שנעשית החיה הציפור שאת, אמרו (:)נז קידושין
 היה שאם', ושלח' מהפסוק ונלמד, לאכלה מותר, המצורע

 ימצאנה שמישהו, תקלה לידי לבוא יכול הרי לאכלה אסור
 שום זו בציפור נעשה לא לכאורה הרי, יעקב' ר ושאל. ויאכלנה

. להתירה הפסוק שהוצרך עד לאוסרה היה צד ואיזה עבודה
 הייתה, עצמה זו סיבה חברתה בדם שטבלה שכיון, וביאר

   . לאוסרה
 ( ומנוחה בית)
  

 אל יבוא ואחר ...בגדיו את המטהר וכבס"
 (ח ,יד) "לאהלו מחוץ וישב המחנה

 מפני למחנה מחוץ לישב המצורע צריך שלכן ל"חז אמרו הנה
 מה כן גם מובן זה ולפי. הבריות עם התחבר ולא רוח גס שהיה

 דמאן:( ז"מ דף) בסוטה איתא כי, לביתו מחוץ לשבת שצריך
 אינו גאוה שהבעל, מתקבל לא ביתיה אינשי אפילו דיהיר

 כדי לביתו חוץ לישב צריך ולכן. משפחתו בני בעיני גם מתקבל
 . גאוותו על עוד שישוב

 (ע"זי מניקלשבורג שמעלקא רבי ק"הגה)
 

      "עניו גבות... ראשו... שערו... את וגלח"
 (ט, יד)

 כיון אלא. דווקא ל"הנ מקומות 3 המצורע מגלח מדוע לבאר יש
( 2 גאוה.( 1 סיבות: משלוש והוא הרע לשון על באה שהצרעת

 כל שרצה לרמז ראשו את מגלח ולכן הרע. לשון( 3 עין. צרות
 הזקן כי הרע לשון על לרמז זקנו ואת" ראש" להיות הזמן

 . עיניו צרות על לרמז עיניו וגבות הפה, את מסובב
 (דניאל פניני)

 

 (כא, יד" )הוא דל ואם"
 ואנו, ובושה כאב, ומצוקה קושי הרבה עמו מביא ניוהע סיוןינ

 גדלותם למרות אשר, ישראל גדולי מבין מעטים לא מוצאים
 כפשוטו, ללחם לרעב ונאלצו נוראה בדחקות חיו, העצומה

 בעל כי, מסופר" החסידות מעולם תורה מרביצי" בספר. ממש
 באותם. עצומים ועניות דלות חיי חי" העבודה ושרש יסוד"ה

 בערב חמין סיר מכינה היתה בית עקרת שכל היה נהוג ימים
 עד ישתמר שחומו כדי, האופה בתנור להטמינו ומביאה, שבת

, ריק היה" העבודה יסוד"ה אשת של ומטבחה מאחר. למחרת
 את למלא נהגה הבושה ומפני, הסיר את למלא במה לה היה לא

 ננעצו הימים באחד. היטב אותו ולכסות, צלולים במים הסיר
 כל זו לעלובה שאין שחשדה ומשום, לב רעת שכנה עיני בה

, הנשים כל לעיני הסיר מכסה את להרים החליטה, תבשיל
 אותה שמה כך ידי ועל, בתוכו מתבשל מה להציץ כמבקשת

 התנא לאשת בדומה לנס זכתה לא והיא מאחר, ולקלס ללעג
 היו והבושה העלבון(... א"ע כה תענית ראה) דוסא בן חנינא רבי
 לבעלה הלכה וכך, דמעות לזלוג החלו עיניה כי עד, גדולים כה

 היכן עד בראותו?" כך נצטער מתי עד: "לפניו ובכתה הגדול
 בטוחה היי! כאן עד: "לה והבטיח עמד הוא, הדברים הגיעו

 קצר זמן, ואכן". רעב חרפת נסבול לא ויותר, במהרה שעושנו
 ישיבה כראש להכתירו הקהילה פרנסי וגמרו נמנו מכן לאחר

 החל והוא, חמיו מגורי עיר, בסלונים המקומית בישיבה
 פרנסתו כשכל, וצדקותו חכמתו מרוח כתליה בין להשפיע
 ל"חז שאמרו מה בו נתקיים וכך, הישיבה מקופת מסופקת

 מכרזת תורתו מבפנים בתורה העוסק כל(: "ב"ע ט קטן מועד)
 ".מבחוץ עליו

 

 (כא, יד" )משגת ידו ואין הוא דל ואם"
 אם כי, בנפשם וחושבים ומתפללים שלומדים אנשים ישנם

 אינם שכניהם או חבריהם הלא אבל, כראוי יוצאים אינם אמנם
 עשירים המה כי, מהם נעלם אמנם. זו למדרגתם אפילו מגיעים

 ידו ואין הוא דל ואם, בדעת עניים שכניהם וחבריהם בדעת
 העשיר אבל, יונה בני שני או תורים שתי להביא יוכל משגת

 בקיום גם, המדה הוא וכן. חובתו ידי יצא לא עני קרבן שהביא
 בזהירות המצות את לקיים שבדור הת״ח שעל, התורה מצות
 ... יתירה

 (ל"זצ חיים החפץ ק"מהרה ששמע, ל"ז גריינימאן שמואל רבי)
 

 (כד, יד" )הצרעת נגע לכל התורה זאת"
 ולכל המחלות לכל –" הצרעת נגע לכל" רפואה היא התורה

 יעסוק בראשו חש(, "נד עירובין) ל"חז כדברי, המיחושים
 ". בתורה יעסוק גופו בכל חש, בתורה יעסוק בגרונו חש, בתורה

 (אפרים מחנה דגל)
 

 (לה, יד" )בבית לי נראה כנגע"
 ידו לפשוט ה"הקב לפני קשה: מובא בפרשתנו בתנחומא

 מלקה כ"ואח תחילה בו מתרה עושה הוא ומה, הזה באדם
 מלקה לאו ואם, מוטב בו חזר, ביתו מלקה בתחילה …אותו
 .בגופו באדם מלקה לאו ואם, מוטב בו חזר …בגדיו

 נראה, לי שמגיע", לי" שהוא מה היינו, לי נראה כנגע כתוב ולכן
 בבית.

 (שאול דברי)
 

 א גוט שבת
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