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     )יב', ג'( וביום השמיני ימול בשר ערלתו  
 רק לאחר הברית?  לתינוק נותנים שם  מדוע

שפע    כתהשם מושע"פ הסוד נתינת  :'אור משהמסביר בעל ה'
 ,הרלה מושכת טומאוהע . מצד שנירך הנולדהעל קדושה של 

לכן לא ראוי לתת את השם שמושך קדושה אלא לאחר הסרת  
   .רלהוהע

 (415' )הכן שםכמניין ' הבגימטרייה ' עולהשמיני'רמז לדבר 
 מתוק מדבש!
 

 מילתא דבדיחותא - ריאת שם בבריתקובעניין 

-אולקינו -א' לברך המוהלהחל  אחת מילהבמהלך ברית 

רא שמו  קלוקי אבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו וי

וכאן הוא מסתכל לכיוון האבא כדי שזה יאמר   ...'בישראל

והאבא   'נו...'המוהל  .אבל האבא שותק ,את השם הנבחר

ואז המוהל  .חלטמו םוהאבא בהל 'נו...'ושוב פעם  קשות

ישמח האיש ביוצאי  ,אברהםויקרא שמו בישראל 'ממשיך 

הייתי  ,מחילה' :פונה האבא למוהללאחר הברית  '...חלציו

איך ידעת שרציתי לקרוא לילד  ,אבל תגיד ...בלחץ

שראיתי שהאבא שותק כמו תרח כ' :מוהלהאומר  'אברהם?

 'הם...אבר יקראוד להיה לי פשוט שלי

***** 
  די שה את תורת היולדת לזכר או לנקבה. ואם לא תמצא ידהז

 ח'(-... )יב', ז'ולקחה שתי תורים או שני בני יונה
ולאחר מכן  'זכר או לנקבהלולדת זאת תורת הי'מסכם  הפסוק 
תמצא  ת 'ואם לאּוּלבד   מפרטת את קרבן היולדת שבאהתורה 

 ...'ולקחה שתי תורים די שה ידה
להביא את הפסוק 'זאת תורת  היה  מן הראוי :ויש לשאול

   ?היולדת לאחר תיאור כל סוגי הקרבנות של -כסיכום  'היולדת
מכאן יש ראיה  :הרב שר שלום מבעלזא זיע"אנפלא מתרץ 

אבל כשאנו  ,ברורה שהמצב הרגיל של יהודי הוא עשירות
 אנו גורמים לעצמנו את העניות ח"ו. ,חוטאים

דהיינו במצב הטבעי   'זאת תורת היולדת'התורה מסכמת ולכן 
ר אבל ההמשך 'ואם לא תמצא ידה' בעניות ח"ו זה כב ,רגילוה

 מתוק מדבש! מצב לא רגיל ולא טבעי ולכן הוא נכתב בנפרד.
***** 

שאת או ספחת או בהרת והיה בעור   שרובאדם כי יהיה בעור 
בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו  

 )יג', ב'( הכהנים
לכאורה   'אחד'מבניו הכהנים? המילה  אחדדוע נאמר אל מ

 מיותרת?
ושם האחד  'על הפסוק  :א' הקדמה :וחשבנו לומר בס"ד

 המיוחד –האחד ' המדרש: אומר (ע"ה ה רבנומש)בן  'אליעזר
 'שעתיד לעמוד מזרעו ולדרוש...הגדול הוא רבי אליעזר ו מבניו

אדם בין היתר  ה לעבאה  ההיית: הצרעת כידוע הקדמה ב'
עליו להיות מוסגר מחוץ  רלהיטהבעוון דיבור לשון הרע. וכדי 

ואז   ,לג' המחנות כדי שישוב בתשובה על דיבוריו האסורים
 ר אותו. וכיצד ידע המצורע אילו דיבורים אסורהכהן היה מטה

 

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 לדודי שמואל בוקרה בן ג'ורה ז"
 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל
 
 
 

ידי לימוד  ? התשובה היא עלואילו מותר לדבר לדבר
החפץ חיים זיע"א מרן יקט וחיבר הלכות שמירת הלשון של

 שהיה כהן כידוע.
שהיה אוהב שלום  'הכהן ןוהובא אל אהרו'זו הכוונה ו

 .יהודיכל לדבר טוב על  המצורע מנו ילמדמורודף שלום ו
דהיינו  הכהנים' וינמב אחדאל והובא 'אז  עזר לאזה ואם 
ן בבני אהרון הלא הוא רבי ישראל הכההמיוחד  - האחד

הלכות שמירת הלשון ואז וממנו ילמד את זיע"א מראדין 
 מתוק מדבש!    מן הצרעת. רלהיטהיוכל 

***** 
היכן ראינו בפרשה מילה במקרא ששווה בערכה   :חידה

 (תשובה בעמוד הבאה) ?'על לשון הרע'באים לתרגום ושניהם 
***** 

  וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן...
 (, ג'וראהו הכהן וטימא אותו )יג'

טהרה כמו בשעיר המשתלח למן בדרך כלל לבן  הוא סי
היו זורקים שוכ )אדום(ם על צווארו חוט שני ירשהיו קוש

ר הפסוק מהחוט היה הופך ללבן כמא ,לאת השעיר לעזאז
 .'אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו'

השיער הלבן הוא סימן   עאז מדוע אם כן אצל המצור
 לטומאה?

כידוע  אומר רבנו החפץ חיים זיע"א: הצרעת באה בין היתר
להלבנת פניו של  המצורע גרםובדיבוריו  .בעוון לשון הרע

כיוון   ?זה שהוא דיבר עליו. ומדוע זה נקרא הלבנת פנים
'אזיל סומקא ואתי חיוורא' כלומר שכשאדם מתבייש 

 .ןפניו הופך לחיוורון לבבם שוהסומק האד
 מתוק מדבש! ולכן אצל המצורע הלובן הוא סימן טומאה.

***** 
 נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטימא אותו )יג', ג'(

 מדוע עוון לשון הרע הוא כל כך חמור?
הוא כלל  ך'ואהבת לרעך כמו'בפשטות הסיבה היא כיוון ש

נברא בצלם אלוקים והמגנה וכמו כן האדם  .גדול בתורה
 אותו מטיל דופי וגנאי בקב"ה.

מובא במדרש   :מוסיף ה'קדושת לוי' זיע"א הסבר נפלא
ומה כתוב בתפילין של  .תפילין)כביכול( שגם הקב"ה מניח 

ומדוע דווקא  'ישראל גוי אחד בארץ'ומי כעמך  ?הקב"ה
שלנו אנו מייחדים את שמו של  ןפסוק זה? כיוון שבתפילי

לוקינו ה' אחד' לכן גם הקב"ה -' אה לע ישראהקב"ה 'שמ
 ד את ישראל בתפילין שלו.מייח
פירוד ו גורם בדיבורישהמדבר לשון הרע  א אם כן,צנמ

הוא למעשה פוסל חס  ובכך ,ם ישראלומחלוקת בין ע
 ת התפילין של הקב"ה.א שלוםו

    ?...עבירה חמורה מזו לך ם ישהא
***** 

ע  ווהצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פר
 '(וטמא טמא יקרא )יג', מהועל שפם יעטה 
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 )יג', ב'( והיה בעור בשרו לנגע צרעת
 אחד הדברים הגורמים לצרעת רח"ל הוא עוון לשון הרע.

ומובא במדרש: מעשה ברוכל שהיה מכריז בעיירה ציפורי מי 
רוצה לקנות סם חיים? והיו מתקבצים סביבו אנשים. שמע 

ואמר 'אני רוצה' אמר לו  יצא אליו  ,את ההכרזה רבי ינאי
הרוכל: 'לך ולשכמותך איני מוכר' אמר הרב: 'אף על פי כן אני 
מעוניין' מיד הוציא הרוכל ספר תהילים מכורך, פתח אותו  
ואמר: 'מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב' מה 

 יעשה? 'נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה'
א פסוק זה ולא ידעתי  עמד רבי ינאי ואמר 'כל ימי הייתי קור

 עד כמה הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעני...'
 ?לא ידע קודםש כעת וכולם שואלים: מה הוברר לרבי ינאי

מי האיש החפץ 'י ינאי חשב שרב :אחד התירוצים הפשוט הוא
ל וחידש כי  . ובא הרוכבעולם הבאי הנצח ימדבר על ח 'חיים

 ...ולא רק בעולם הבא כאן בעולם הזההזכייה בחיים היא 
 

 :)הובא בפניני עין חמד תשע"ג( נפלאו ובעניין זה סיפור אמיתי נורא

אני מקבל שיחת טלפון בשעת  ,של פסח יבמוצאי שביע
 ,ידיד אישי מברוקלין הי"ו לילה מאוחרת, על הקו ר' נחום

 פלא שהוא היה עד אליו:  ות על נס מהוא מספר בהתרגשוו
נבון וחכם  ,ברוך זיגמן שלו ילד חביביש לי שכן בשם ר' 

 וכולו שופע מרץ נעורים.  
א כי בנה מתאחר  בערב חג שביעי של פסח הבחינה האמ

בהכנות לחג לא ייחסה  מרוב טרדתה מלקום שלא כהרגלו,
כי ככל הנראה הוא עייף מתלאות  הבחושב ,לזה חשיבות

 החג.
ם האנגשה אליו  ,משחלפו השעות והילד הנעים עדיין ישן

 .והילד לא מגיב ...שלושופעמיים  ,סתה להעירו פעםיונ
אלא עילפון וחוסר  ,בשלב זה היא מבינה כי זו לא שינה

, למקום סאמבולנהכרה. היא מצלצלת מיד ומזמינה 
וחות ההצלה שהבהילו מיד את הילד תוך דקות כ מגיעים

 לבית החולים.
 מובהל למחלקת טיפול נמרץ הילדלאחר בדיקה במיון 

 כששרשרת של רופאים מוזעקים לטפל בו.
ועובר בדיקות וניסיונות  ,ילד מחובר למכשירי הנשמהה

מכשירי האיתות הרפואיים מחרידים את ו ,החייאה רבים
 החדר באותות מצוקה חזקים. 

המודאגים  בשלב מסוים יוצא הרופא הבכיר אל ההורים
ילד נתקף כפי הנראה בחיידק אלים ה ,לצערי'ואומר: 
ד, בדרך רפואית אין בידינו להצילו, אני מעריך כי  במיוח

 רק נס יציל אותו' ...תולצערי שעותיו הן ספור
 בבכי מר.האמא המבוהלת החלה להתייפח 

  ,אשתי היקרה' :והנה לפתע קם האבא ומכריז בקול רם
 להתחזק בנושא שמירת ,מהיום והלאה אני מקבל על עצמי

רצון   ויהי ,עהלשון ולהפיץ ברבים את הלכות לשון הר
לימה וישועה גדולה לבני שבזכות זה ה' ישלח רפואה ש

 ..'מחמד ליבי הי"ו.
גם כי  ואמרה  אשתו בשמעה את הדברים נענתה אף היא

היא מקבלת על עצמה להתחזק בלימוד והפצת הלכות 
 .לשון הרע ובענייני צניעות

עוד בטרם הכניס הרופא את צינורית  ...והנה הפלא ופלא
פקח  ,השוכב כמעט ללא רוח חיים ,ההנשמה לפיו של הילד

 ...'א - מ - א'הילד את עניו וצעק 
תו היום שבו ההורים עם בנם הביתה כשהוא ועוד בא

במכתב השחרור  הרופאים הנדהמים רשמו ,בריא ושלם
 במיוחדן היה מדובר בחיידק אלים שכ ,שמדובר בנס רפואי

   .ובדרך הטבע לא היה שייך שהילד יצא מזה חי
!!! עד נאמן הנני' :ים רבי נחום את סיפורו ואומרמסי

זקות בענייני לשון  חעיניי ממש איך קבלה של התראיתי ב
 !'פשוטו כמשמעו ,הרע מצילה ממוות לחיים

 
מי האיש  'אחים ואחיות יקרים! דוד המלך מכריז ואומר: 

מה יעשה?  – 'ות טובאוהב ימים לרא –החפץ חיים 

   !'נצור לשונך מרע'פשוט מאוד 
האם יש   ה.יא מהפצתחשבו על מה שאתם הולכים להו

פשוט  ,ואפילו בספק אל תדברו ,בזה דברי גנאי?  אם כן
 ואפילו אם זה אמת ואפילו אם כולם יודעים. !תשתקו

מדיבורים אסורים  תההימנעוהשכר שלכם על אין ספק כי 
ִיים, יינתן לכם כאן בעולם הזה ח   !כן פשוט חיים. ואיך? בְּ

 ?'חיים ץחפ'לא האיש שהוא ומי 
 שבת שלום ומבורך!!!               ה' יזכנו, אמן! 

 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

כל 'טמא? מסביר השל"ה הקדוש כי הרי  אמדוע הכפילות טמ
   דיבראת חברו כשמא יט הואכשולכן  'פוסלבמומו  –הפוסל 

  מתוק מדבש!   למעשה טימא בכך את עצמו. , הואנותוגב
***** 

  חודשים ראשון הוא לכם לחדשי השנההחודש הזה לכם ראש 
 )שמות יב', ב'(

-אב לכיוון שהוא  'חודש האביב' גם בשם ניסן נקראחודש 
 חודשי השנה. יב'

החודש הזה לכם ' -מלך בידרמן שליט"א ודרשיאלהרב הוסיף 
יהודי יכול  כל שבמרכזו ניצב חג הפסח, בחודש הזה  'ראש

 וצריך לסדר ולעצב את הראש היהודי שלו.
בכל  זצוק"ל ור ר' חנוך מאלכסנדר"האדמובעניין זה היה מספר 

בכל בוקר כשהתעורר על היהודי המפוזר ש ,ניסן ודשחאש ר
  . בסוף הציע לו החכםאת בגדיוהוא הניח היה שוכח איפה 

רשם ואכן הוא  . יכן הוא הניח כל בגדהעל דף נייר  לרשום
ה תליהמכנסיים במ ,סאיהחולצה מונחת על גב הכ :הכול

לפני ובסוף  ...אה וכן הלאהיהנעליים ביצ ,מאחורי הדלת
 על הכרית'מונח והראש 'שנרדם הוסיף 

מאתר את  ,בבוקר הוא קם ואכן זה עבד, הוא בודק בפתק
אבל בסוף הוא רואה את המילים  ,הבגדים ומתלבש בזריזות

... הוא מחפש ואין ראש על הכרית 'והראש מונח על הכרית'
מחפש ומחפש ולבסוף החליט לוותר ויצא לדרכו בלי  אהו

  הראש.
ימי ניסן בכלל וימי חג הפסח בפרט הם ימים נשגבים   :הנמשל

שאפשר לצאת מהם עם מטען אדיר של אמונה   ,ונעלים מאוד
שנדע להכין   :ובתנאי אחד .וכוחות נפש לכל השנה ולכל החיים

רה נכונה  שנהיה ערוכים ומוכנים בצו ,את הראש והלב כראוי
נכון, חשוב וצריך לערוך קניות ולנקות   לקראת ליל הסדר.

להכין את  ,אבל שלא נשכח את העיקר ,היטב את הבית מחמץ
שלא נצא מהחג  חג הפסח. –הראש והלב לקראת חג האמונה 

 חלילה בלי הראש היהודי כשהוא מלא וגדוש באמונה.

***** 
  'נגע צרעת הוא' )יג', ג'(נאמר במקרא בפרשה   לחידה: תשובה

המילה כלומר התרגום של  .מכתש סגירותא הוא''ואונקלוס תירגם 
  גימטרייהעולה ב 'צרעת'המילה ואם נבדוק  .'תשכמ'הוא  'צרעת'

 (761)עולים למניין  'הרעלשון על ' והמילים( 762) 'מכתש' כמניין
 עס זצ"ל(דר' נח מינבשם ) מתוק מדבש!נפלא ו

 


