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1. KUZARI (2:60) ON TSARA’AT – THE REAL REASON FOR THE BIBLICAL CONCEPT OF TUM’AH 
 

 הֶלֵא תַלִע ׁשֵקַבְל חַרְטִנ ֹאלֶש יּואָרְו ,יִה<ֱאָה ןָיְנִעָה ןיֵבּו ּונֵלְכִש ןיֵב :ֶרֵע ןיֵאֶש 6ְל יִתְרַמָא רָבְכ :רֵבָחֶה רַמָא )ס(
 תַעַרָצַה הֶיְהִתֶש רָשְפֶאֶש ,ןֵכ אּוהֶש רֹזְגֶאֶש יִתְלִבִמ ,הָליִחְמַה תַשָקַב רַחַא רֵמֹוא יִנֲא לָבֲא .הֶזָל הֶמֹוּדַהְו תֹולֹודְגַה
 הָיָהֶש יֵנְפִמ ,ןֵכ דָסְפִנַה עַרֶזַהְו תֵמַכ עָרֹצְמַה רֶבֵאָהְו ,לֹודָגַה דֵסְפֶהַה אּוה תֶוָמַה יִכ ,תֵמַה תַאְמֻטְב תֹויּולְת תּוביִזַהְו
 הֶזַה דֵסְפֶהַב גיִשַמ ּוּנֶניֵאְו ,ַחּורָהְו תּוּיַחַה ַחֹכ דֶגֶנְכ ֹודֵסְפֶהְו ,ׁשֹונֱא הָנֶמִמ הֶיְהִיֶש הָפִט תֹויְהִל ןָכּומ יִעְבִט ַחּור לַעַב
 תֹומֹולֲחַב ֹוא הָאּובְנַהְו תּוה<ֱאָב קֵבָדִהְל תֹולְדַתְשִמַה ,תֹובּוׁשֲחַה תֹוׁשָפְנַהְו תֹוּקַדַה תֹוחּורָה יֵלֲעַב אָלֶא ֹותּוּקַד בֹרְל
 םיִדיִסְפַמֶש הָֻסנ רָבְכּו ,םָיְרִקִמ ּוצֲחָר ֹאלֶש דֹועְב םָמְצַעְב דֶבֹכ ּואְצְמִיֶש םָע ׁשֵי דֹועְו .תֹורּורְבַה תֹואְרַמַהְו תֹוּיִתִמֲאָה
 הָמ ןַמְז ּונֵשְפַנ תֶלֶבְלַבְתִמּו ,תֹורָבְקַהְו םיִתֵמַה תַבְרִקִמ הֶנַתְשִמ ּונֵבֻרו ,תֹוניֵיַהְו םיִניִנְפַכ ,םיִקַדַה םיִרָבְדַה םָעָגַמְב
 אּוהֶש יִמ ,תֹוּיִלְכִשַב הֶז ןֹויְמִד םיִאֹור ּונְחַנֲא רֶשֲאַכ .הֶזָל הֶנַתְשִמ ֹוניֵא עַבֶטַה בַע אּוהֶש יִמּו ,תֵמ ֹוב הָיָה רֶשֲא תִיַבַב
 תַרְבֶחְו ,םיִשָנַה תַביִשיִמ קֵזֶה אָצְמִי הָלִפְתַלְו הָנִחְתַל ֹוׁשְפַנ תֹוּכַז ֹוא ,תֹוּיִתְפֹוּמַה תֹומְכָחַב ֹוּתְבַשֲחַמ תֹוּכַזְל ׁשֵקַבְמ
 .קֹוחְשַהְו הָבֲהַאָה יֵריִשְב קֵסַעְתִהְו םיִנָציֵלַה
 

[ABRIDGED TRANSLATION]  As I have told you, one can never compare human intelligence to the 
Divine, and should not waste time trying to work out the reasons behind important aspects (of our 
faith). Nonetheless, if you will excuse me, I am taking the liberty of stating -- though not with absolute 
certainty -- that the reason behind [the Tum’ah resulting from] leprosy and [those] bodily emissions 
[which result in Tum’ah] ... are death. A dead body represents the highest form of negative, and a 
leprous limb is also a representation of death. Similarly, spilt seed, because it contains the power of 
life, capable of producing a human being, [represents a form of death]. Its loss must be considered in 
contrast to the living and the breathing, although only the greatest and most noble minds can 
comprehend the loss of this great potential ... Meanwhile, most of us are affected by the vicinity of 
dead bodies and graves, and we get depressed and anxious if we find ourselves in a house together 
with a corpse. Only coarse people would remain unmoved by such an experience.... 
 
2. KOTZKER REBBE, QUOTED BY R. YISSOCHOR FRAND – TUM’AH IS A VACUUM OF LIFE 
 

Contrary to common belief, tum’ah is not the flip side of kedusha (sanctity or holiness).  Instead, 
kedusha is a spiritual force that is present when man is most similar to God – when he is a potential 
creator.  Tumah represents the vacuum that is created when that potential is removed. 
 

When we are alive, the human being is potentially holy, because he is a power-house of creative 
potential.  However, when he dies, that potential ceases and tum’ah sets in.  A human corpse, in fact, 
acquires the highest degree of tum’ah precisely because the void is so great – that is why a corpse is 
avi avot ha-tum’ah.  A woman during pregnancy is most similar to God and, in a sense, is at the peak of 
sanctity. She is not only a potential creator; she is a creator in the literal sense of the word. Once the 
child is born however, the woman once again becomes a regular human being. The sudden absence of 
her creative potential creates a void that will be filled with tum’ah. 
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3. SHADA”L – DELVING DEEPER INTO THE REASONS FOR TUM’AH 
 

 ינשל םיקלחנ תואמוטה ינינע יכ רמואו ,הרהטו האמוט ינינע לכ לע הרצקב יתעד תווחל יתיאר ןאכ
 תאמוטמ ליחתנו .ןברק תאבה ןתרהטב ןיאש תואמוטו ,ןברק תאבה ןתרהטב שיש תואמוט :םינימ
  .ןושארה ןימה תואמוטב הרומח רתויה איהש תערצה

 
 םאש יל הארנו .עגמב קבדתמ אוהה ילוחהש ינפמ איה ערוצמה תקחרה יכ םיבר ובשח רבכ הנהו

 םוש םהב הרותה הניקתה אלו ,םיקבדתמה שי םירחא םיילח המכ ,ילוחה תוקבדהל הרותה הששח
  ?רֶבֶדה רבד לע רבד התוצ אל ךיאו ?הנקת

 
 עוגנ םתעדל היה עורצהו ,לאה תרעג ןמיס םינומדקה תבשחמ יפל היה רועה הארמ יונש יכ יל הארנו

 ןכו .םוקמל ףוזנה םדאמ ומכ ונממ םילדב ויה ךכיפלו ,וב שיש רומח ןוע הזיא שנועל םיהלא הכומ
 םיאונש םה םיעגונמה תיבהו דגבה וליאכו ,לאה תרעג ןמיס םלצא ויה תיבבו דגבב הארמה יונש
 שנועהו רכשהו החגשהה תנומאל עייסמ הז לכ תויהלו .םהב השענש לודג אטח הזיא תביסל םוקמל
 תיבה תציתנו דגבה תפירשו ערוצמה תקחרה התוצו ,תאזה הנומאה הרותה המייק ,םיהלאה תאמ
 רוסתש דימש ידכ ,ןברק איבמ תערצה ןמ אפרנה היהיש התוצו ,תיבה יוטחו האזההו ,עגנה םהב רשא
 לע ול הדויו ,וינפל ענכיו 'ה תיבל אבי ,וינפל תוארתהמ ותוא תקחרמ התיהש ותפיזנו לאה תרעג ונממ
 לע ןהכה רפכו םעט הזו .וילעמ וקיחרהלו וב רועגל דוע בושי אלש ונממ שקבי םגו ,ותוא בריקו רזחש

'ה ינפ .ודסח וילע ךושמיו ול סייפתמ לאה ןברקה ידי לעש , ל   רהטמה
 

 תרפכל זמרו ןמיס לכהש הארנ תויזההו תעלותה ינשו בוזאהו זראה ץעו םירופצה יתש ןינע םנמאו
 תונועה םירייצמ ויה יכ ,ןועל זמר אוה ינשה תעלות הנהו .םוקמל דוע ףוזנ ערוצמה ןיאש עידוהל ,ןועה
 .ונממ הלעמל ןיאש ןוע אוהש ,םימד תוכיפש םש לע )"םינשכ םכיאטח ויהי םא" בותככ( תומימדאב
  .ןטקו לודג ןועל םיזמור תעלות ינשו בוזאו זרא ץע הנהו ...ןוטקלו לודגל זמר םהמ בוזאהו זראהו
 

 ;רפכי שפנב אוה םדה יכ לודג אטחמ יוקנל רמולכ ,לודג יוקנל זמר אוה הטוחשה רופצה םד םנמאו
 ערוצמה תרפכ ןה םירופצה יתש הנהו .לק אטחמ יוקנל רמולכ ןטק יוקנל ןמיס םה םייחה םימהו
 זרא ץע -- תונועה םע התוא ןירבחמו היח תרחאהו ,רפכי שפנב המדו תטחשנ ןהמ תחאו ,ותפילחו
 ורפכתנ רבכש זמר הזו .ערוצמה לע הב ןיזמו ,םימבו םדב התוא ןיליבטמו -- תעלות ינשו בוזאו
 דוע ונניא ערוצמהש ןמסי הזו ,הדשה ינפ לע היחה רופצה תא ןיחלשמ ןכ רחאו ,ותרהטל רזחו ויתונוע
  .הצריש םוקמ לכב סנכנו ֹורֵגְסֶהמ אצוי אוה לבא ,הנחמל ץוח רגסומ

 
 וא םדה תאיצי יכ ,םוקמל םיפוזנכ הלא לכ יכ ,תדלויהו ,הבזהו בזהו ,הדנה ןינע ערוצמה ןינעל בורקו

 וניוטצנ ךכיפלו .םה תומ ינב איהה השאה וא שיאהש זמר אוהו ,התימ תלחתה איה ןוצרב אלש ערזה
 לע ומכ ןהכה םהילע רפכו ,ןברק םיאיבמ םירהטנ םהשכ ךכיפלו .םעגממ רהזהלו םהמ לֵדָּבִהל
 עוסנל ןתוא החירטה אלו ,לארשי תונב לע הרותה הסח יכ ,ןברקב הבייחתנ אל הדנה םנמאו .ערוצמה
 ,דוע דלת אלש שקבל ידכ אל הרפכ הכירצ התיה תדלויה ןכו ...שדח לכב 'ה תיב לא אובלו ןמוקממ
 תדלוי לכו ,אוה התימ ןמיס תדלויה ןמ אצויה םדה יכ ,התדל תעשב תומת אלש שקבל ידכ אלא
  .תדמוע הנכסב
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 אלב ערז תבכש תאמוטו הלבנ תאמוטו תמ תאמוט ןה ןברק תאבה ןתרהטב ןיאש תואמוטה םנמאו
 -- םדאה ןוצרב םייולת םינינע םה ךא ,םימשה ןמ דרויה רבד ןניאש ינפמ ,הרפכ םהב ןיא הלאו .ילוח
 תמ תומי רשא שיאל יטרפ יווצ אב אל ךכל ,ןנישייח אל אטועימלו( אמטימ וניא הצר אל ,אמטימ הצר
 שממ םיפוזנ םתויה הלאה םיאמטה לע בושחל ןכתי אלש ןפואב )וב אצויכו ,םואתפ עתפב וילע
 םאו ,הנממ הלעמל ןיאש לאה תרעג איה התימה יכ ,םיאמטמ הלבנהו תמה ויה םנמאו .םוקמל
 רמוחלו .תמה רמוחו לקו ןכש לכ ,םוקמל םיפוזנ םתויהל םהב עגונה תא םיאמטמ בזהו ערוצמה
 הנניא הטוחשה המהבה לבא ,תאטח ימב האזה ךירצו ,םימי 'ז ףוזנ וב עגונה ףא היה תמה תאמט
 םדא לבא .םדא ינב תלעותלו םדא ידיב אלא ,הרעג ךרדו םימש ידיב התתימ התיה אל יכ ,האמט
 ,המהבה ומכ אל ,שנועו רכש לעבו חגשומ םדאה יכ ,אמט אוה ,םדא ידיב גורה אוהש י"פעא ,גורהה
 .ותרעגבו לאה תרזגב ותתימ התיהש וילע בושחל יואר ,תמ םדא ידיבש יפ לע ףא ,תמה םדאה ךכיפל
  .הגורהה וא הטוחשה המהבה לע תאזכ בושחל ןיאו

 

 שדק רשב לכאי אלו 'ה תיבל םדא אבי אלש ידכ ,שדקמה תיב דובכל איה ערז תבכש תאמט םנמאו
 ויה ,הרות ןתמ םדוק הוצש ךרד לע אוהו ,היתשו הליכאכ ,תיחרכה יתלבש תינפוג האנהב קסעש םויב
 דובכ רדה להקה לכ תבשחמב אשניו םמורי הזה רוסיאו .השא לא ושגת לא םימי תשלשל םינוכנ

 ליעוי הז לכו .םידבוע םה רשא הדובעה תראפת רקי םינהכה תבשחמב אשניו םמוריי ,וישדקו שדקמה
  .םעה בלבו םינהכה בלב לאה תארי לידגהל הברה

 

 בוזאו זרא ץע ןכו ,ןועל זמר התומימדאב התיה המודאה הרפה :אטחה תרסהל זמר איה תאטח ימו
 ןמיס אוה אוהה רפאהו ,לטבתמ ןועה וליאכ ודחי םפרשהבו ,ןטקו לודג ןועל זמר םה תעלות ינשו
 אל ,ףרשנ ןועהש יפ לע ףאו .הרומח האמוט איהש תמ תאמוטמ תרהטמ ותאזה ןכ לע ;ןועה לוטבל
 עגונה לע הלק האמוט איבמ אוה ךכל ,ןועה ןמ והשמ ןיידע וב שי ונממ ראשנה רפאה יכ ,ירמגל לטבתנ
  .הליבטב תרבוע הלק האמוט התואו ,וב

 

 ,הרומח האמוט הריבעמ איה יכ ,םירוהטה האמטמו ,םיאמטה תרהטמ הרפה ךיא הומתל ןיא הנהו
 קורימהו ,לוחב הלחת ותוא ןיקרממש תשחנ ילכל ,המוד רבדה המל לשמ .הלק האמוט האיבמ איהו

 םימב וחידהל ךירצ ףוסבלו ;וילעמ ריבעהל םימב החדהה קיפסת אלש המ וילעמ ריבעמ אוהה
 ךכ .ןהב הקבדנש אמהוזה ינפמ ,וידי ףוטשל ךירצ ותוא קרממה םגו ...וב קבדנה לוחה וילעמ ריבעהל
 םיקסועל םג הליבט דוע ךירצ קורימה רחאו ,הרומחה האמוטה ריבעמו קזח קורימ השוע הרפה רפא
  .וילע וזהש ימל םגו הדנה ימיב

 

4. BARUCH DUVDEVANI – THE SIGNIFICANCE OF BIRTH AS A METAPHOR 
 
Baruch Duvdevani (1916-1984), a descendant of R. Elimelech of Lizhensk, came to Palestine with his parents in 1928 to join 
the Yabloner chasidim in Kfar Hasidim. He went on to arrange for the immigration of tens of thousands Jews to Eretz Yisrael 
as head of the Aliyah department at the Jewish Agency. He also headed the Merkaz Hachinuch Hadati from 1969 until his 
tragic death in a car accident in 1966. His son, Avraham, is the current chairman of the WZO. Baruch Duvdevani was the 
person who published the Piatzesner Rebbe’s sefer, Esh Kodesh, in 1956. 
 

Every birth involves “tum’ah” -- not everything is perfectly smooth and simple. And yet we are 
ultimately happy with a birth, because we know that a new soul has come into being. Redemption is 
just the same. It is also a new soul that has been born. The Divine Presence has returned to Zion,  even 
though the process involves phenomena that are impure. But someone who understands what is going 
on will not "miss" the birth, the essential matter, regardless of the impurity that accompanies it. 
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5. R. AKIVA KASHTIEL, ROSH YESHIVA, ELI – LEPERS OUTSIDE THE WALL 
 

This idea can also be found in the haftara of Metzora: רעשה חתפ םיערוצמ ויה םישנא העבראו  "And there 
were four people who were lepers at the gate." (II Kings 7:3) The haftara talks about the salvation of 
Israel from the Aramean siege. God’s salvation was discovered and revealed only by the lepers, who 
were ostracized and banished, and had to sit outside the city wall.  
 

Sometimes we may feel uncomfortable that redemption is revealed by factors that are not entirely 
pure. Maybe we would prefer otherwise; maybe it would look better that way. But God has loftier 
considerations than ours. In general, the reality and the way things need to happen are far more 
complex than we think. And perhaps, there are processes that can only be revealed but by “lepers 
outside the wall” ... Perhaps sometimes the people of Israel are inside the wall and we cannot get out 
of it, as prisoners cannot release themselves from inside the prison. 
 

Our main task is to be clear when something is God's work, to appreciate the way things are going, and 
to do what we can so that it can express itself and come to fruition. Whatever it is, we should never 
"reduce" the Master of the Universe to fit in with our expectations, rather we should try to look 
correctly at what He is doing and growing. 
 


