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 והתודו את חטאתם אשר  עשו  והשיב את אשמו ונתן לאשר אשם לו
 

בגזלן שנשבע לשקר, שמשלם קרן וחומש  מדבר פסוקה
לנגזל, וכן עליו להביא קורבן אשם, אבל לפני הכל הוא 

לכל  יסוד  התשובה, שהוא  בפה וידוי  מצווה במצוות
את  תשובה פ"א ה"בהלכות  הרמב"םלמד  ומכאןחטא, 

כל מצוות עשה ולא תעשה חייב אדם שעבר  ההלכה שעל
השאלה למה דווקא כאן  ונשאלתעליהם להתוודות בפה, 

 המקור למצוות ווידוי????? התורה הביאה את בגזל, 
 

בשם אביו שפת אמת אדמו"ר מגור בעל הה עונה
כי  ,גזלשל  ענייןיש  עבירה בכל שאכן ,חידושי הרי"םה

ה  בהם את רצונו, הקב''ה נתן לנו חיים וכוח כדי  שנעש
 או לעבור על מצותיו -נגדו חלילה  ולא שנשתמש בהם

כל הנהנה מן העולם " ברכות לה'הגמרא  וכמאמר, למרוד בו
 .בלא ברכה כאילו גוזל את הקב"ה"

 

: יםכיפורהיום  לילאנחנו אומרים בתפילת זכה בערב  וכך
בראת  בי  מוח  ולב  ובהם  חוש  המחשבה  לחשוב  

ות  והרהורים  טובים  ולב  להבין  דברי  מחשבות  טוב
קודשך  ולהתפלל  כל  הברכות  במחשבה  טהורה,  ואני  
טימאתי  אותם  בהרהורים  רעים  ומחשבות  זרות  וגו', 

בצדק כתוב  מצות  ולכןוממילא גזלתי את  בורא עולם,  
וידוי  שהוא יסוד התשובה  בכל  העבירות,  דווקא  בחטא  

 של  גזל.
 

החידושי הרי"ם "מי שישים מחשבה זו לנגד  סיףהוו
 "!!!מובטח לו שלא יבוא לידי חטא - עיניו

  

אנחנו לא זוכים לראות בקיום ההבטחה,  לצערנואבל 
נגד עינינו,  הדברגם למרות שכולנו יודעים ומאמינים ו

 גזילה זה בעצםנגד בורא עולם שהיא "שכל פעולה 
 לא משפיעה זוכאילו הבטחה נראה הדבר ", מהקב"ה

 למה לא??????ולא מובן , עלינו
 

אצלנו "לא תגזול" לא  כילכך פשוטה בתכלית,  התשובה
יבואר  והעניין, מתקרב ל"לא תגזול" של אדמו"רי בית גור

סיפר לנכדיו, שבילדותו נסע ת אמת על פי סיפור זה, שהשפ
 ולפתע, להתבשם מתורתו של האדמו"ר קוצקעיירה ל

מבאי  חדכסף מביתו של הרבי, וא שנגנב גביע שלהתברר 
כמו הכל  כאןהבית הגיב: מה הפלא שגונבים כאן, הרי 

הרי : והגיב בחדות לשונו הרבי מקוצק שמע זאת !!הפקר
 !!!!"לא תגנוב"כתוב 

 

כאילו שמאותו יום הייתה לו ההרגשה  השפת אמת סיפר
, שאיש לא חומת ברזל אדירה מפרידה בינו לרכוש הזולת

 כי לא שייך!!! – לשלוח יד בממון השניומסוגל להעיז 
 

 גםוכך  כך מרגיש בן אדם באיסור לא תגזולרק אם  ואכן
של  ההבטחתתקיים בו האז שבתורה,  בכל איסורירגיש 

הוא ייהפך לירא שמים אמתי, ואכן  החידושי הרי"ם
עד לשמים באיסור לא  שאצלנו אין מחיצת ברזל הבעיה
 .בטחה לא פועלת עלינוהה לכן וכן בשאר העבירותתגזול 

 

זו לדרך חיים מיוחדת מקור מפורש בתורה  ומצאתי
, לדורותיהם קדושי עליון גורבית אדמו"רי שהנחילו 

בורא עולם ציווה את משה להתרות  שקודם מתן תורה
 בעם שלא יעלו להר סיני, וכך כתוב שענה משה להקב"ה
"ויאמר משה אל ה', לא יוכל העם לעלת, כי אתה העדתה 

ולכאורה למה לא יוכל העם , נו, הגבל את ההר וקדשתו"ב
לעלות, הרי שייך לבעל עבירה לעלות להר??? וכך היה צריך 

 משה רבינו כוונת "!!!! אלאהעם לא יעלהמשה לומר "
שאי יש להם כמו מחיצת ברזל  שבגלל האיסור כאמור

 . אפשר להם לעלות
 

יתרו ביארתי שבכל אופן למרות מה שמשה  ובפרשת 
כי זה , הזהיר שלא יעלו להרבורא עולם רבינו אמר שוב 

שיש להם רשות לעלות,  לאצילי בני ישראלהיה דווקא 
שהיות ולהם אין קו ברור, ממילא אין חומת ברזל, ולכן 
הם נמצאים בסיכון יותר משאר העם שהיה להם גבול חד 

אצילי בני ישראל נכשלו, באכילה ושתיה גסה  ואכןוברור, 
  בהר סיני.

 

, שחייב אדם להציב גבולות וקווים ברורים שאסור לעבור אותם, עד כדי כך שידמה בעצמו כאילו יש קיר ברזל ללמדנו
וכמו שלבן אדם רגיל אין אצלו שעוצר אותו מלעבור את הקו, וכך בהבטחתו של החידושי הרי"ם, יוכל לחיות ביראת שמים, 

 ולא יבוא לידי חטא, אמן.בכלל לא אפשרות כך ננהג כלפי כל חטא ועבירה, כזו אפשרות לקפוץ מהגג ולהתאבד סתם, כי זה 
 

 "צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע"
 

 חנייתם לעם ישראל בשעת היו מחנות שלש -רש"י  כתב
 מחנה לוי שכינה, מחנה זה -והמשכן  במדבר, חצר המשכן

 מחנה סוף ועד ומשם לויה, מחנה זה -המשכן  שסביב
 והצרוע ישראל, מחנה זה -הרוחות  ארבע לכל הדגלים
 .לכולם חוץ נשתלח

 

מחנה ישראל היה בערים לארץ ישראל,  וכשבאו
מברטנורא כתב  עובדיה ורבי ,)כלים פ"א ז'( המוקפות חומה

 ,נון בן יהושע מימות שרק הערים שהיו מוקפות חומה
קידש את  שיהושע בפרשת צו מהספראוהמקור לדבריו זה 

 אבל ישראל, מחנה בקדושת חומה המוקפות העיירות כל
 ושאר ישראל ארץ קידש בקדושת מחנה ישראל את כל לא

 חומה. מוקפות שאין עיירות
 

זכיתי להקשות קושיה על זה, שאם  תשע"השבועות  ובליל
גחזי ובניו, יצאו מהעיר המצורעים שהם  4כן מדוע ה

עיר?? והיו מחוץ לעיר, הרי הם יכלו להישאר ב שומרון
לא הייתה בנויה, במלכים א' טז' בפשטות הפסוק  שומרוןשהרי 

 אלאוממילא לא הייתה מוקפת חומה מימי יהושע בון נון, 
 שמרון ההר את עומרי מלך ישראל בנה אותה אחרי שקנה

 העיר שם את ויקרא ההר את ויבןככתוב " שמר, מאת

 וכן מפורש במצודת", שמרון ההר אדני שמר שם על בנה אשר
 ???? דוד

 

שהגאון  המשנה בכלים, כי הראו לי בהגהות על ושמחתי
כתב שחכם אחד שאל אותו את השאלה  רבי עקיבא אייגר

הזו, וכל כך שמחתי בליל שבועות, שזכיתי לכוון לשאלה 
 שהזכירה הגרע"א!! 

 

, ששומרון הייתה עיר כהרד"קתירץ ופירש  והגרע"א
אותה,  רק חיזק מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ועמרי

מפשטות לשון  וגםמפשטות הפסוק לא משמע כן,  אבל
משמע שעמרי בנה אותה מתחילה,  בסנהדרין קב' הגמרא
רבי  ועונהמפני מה זכה עמרי למלכות?  רבי יוחנןשאמר 

בארץ ישראל, הרי לנו  כרך אחד שהוסיףיוחנן: מפני 
 שעמרי בנה אותה מתחילה??

 

, וגם שקנה את העירתוב כ בתרגום יונתן מצד שני אומנם
שהיה א' מהמלכים  מלך שומרוןמוזכר  יא' בספר יהושע

שנלחמו נגד יהושע, משמע שעוד לפני האיש שמר שחי 
בתקופת עמרי כבר הייתה עיר במקום, עובדה שהיה מלך 

 על שמה!! וכנראה הוא היה מלך על עיר ולא רק על הר. 
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שעומרי ' פרק ט התנא דבי אליהויקר מתרץ על פי  והכלי
לקח עיר שכבר הייתה בנויה כמשמעות הנביא והתרגום 

 יונתן.
  

זאת זה נחשב כאילו בנה אותה והוסיף כרך חדש  ובכל
בישראל וכמאמר הגמרא, כי הוא בנה את העיר שומרון 

שתהיה עיר חשובה למלכות ישראל כמו בכך שהפך אותה 
, ובגלל שנהגו חשיבות שירושלים חשובה למלכות יהודה

ומרון, לכן שלחו ממנה החוצה את המצורעים כנהוג בש
 בירושלים.

 

גחזי שאין לו קשה לי, מדוע  עדייןהתשובות,  ולמרות
לא עבר לגור בעיר שאינה מוקפת חומה  חלק לעולם הבא

ששם מותר לו לגור?? ואכן ראינו שבסוף גחזי נסע לדמשק 
 וחי שם, אז למה בהתחלה סבל וגר מחוץ לעיר???

 

התבודד בבית  עוזיהוהצדיק  המלךה לי, למה קש כן כמו
למה לא עבר לגור בעיר שאינה בבית קברות כשהצטרע, 

דבר שמותר , (כו' ב' ה"עיין ד )מימות יהושע בן נון  מוקפת חומה
  ??לו על פי ההלכה

 

לדעות הראשונים שהצרעת  אלו קשים בפרט וקושיות
 של התורה איננה מחלה מדבקת, ואכן יש הוכחה לשיטה
זו מעצם ההלכה, שאיך מותר למצורע לגור בין אנשים 
בעיר שאיננה בקדושת מחנה ישראל, הרי חמור סכנה 

 מאיסור, אלא שאכן אין הצרעת מחלה מדבקת.
 

עוזיהו המלך קיבלו על וגם  וגחזילי לחדש שיתכן  ונראה
ולשבת מחוץ לעיר,  עצמם להתבודד ולהתייסר בצרעתם

וא פתרונות ולגור בין , ולא למצלכפר על חטאםבכדי 
 אנשים בערים שאינם ממחנה ישראל.

 

 המשך -מצורעים מבשרי טוב לעם ישראל 
 

בהמשך הסיפור על גחזי ובניו המצורעים, מסופר  והנה
 אל ויבאושמצאו את מחנה ארם ריק מאנשים, וכתוב "

 ובגדים וזהב כסף משם וישאו וישתו ויאכלו אחד אהל
 ויאמרו: ויטמנו וילכו אחר אהל אל וישובו ויטמנו, וילכו
 הוא בשרה יום הזה היום עשים אנחנו כן לא רעהו אל איש

 ועתה "עוון" ומצאנו הבקר אור עד וחכינו מחשים ואנחנו
 מדייקהקדוש  והאלשיך",  המלך בית ונגידה ונבואה לכו

)יש גם  ווין 2עם  עווןשזה פעם כמעט יחידה בנביא שכתוב 
 בד"ה א' כא' פסוק ח'(. 

 

 את הצרעת הביא האלשיך הקדוש שזה בגלל שגחזי וביאר
 ארם מלך צבא שר מנעמן בכך שהוא חמד, בניו ועל עליו
באמצע שחטפו לעצמם שלל עצרו,  ולכן, ובגדים כסף

 וזהב לעצמנו כסף לטמון ואמרו: מספיק התעסקנו
אם עלינו לעצור מיד ולבשר זאת מיידית לעם, כי , ובגדים

 ,נעמן של והבגדים הכסף חמדתגם , כפול לא יהיה לנו עוון
בזמן  עוד כסף ולהטמין העוון אם נמשיך לחמוד וגם

 מתים מרעב. בעיר שאנשים
 

שיתכן שדווקא בזכות רצונם לתקן חטאם,  ונלע"ד
 ההתאפקות שלהם באמצע תאוות הממוןודווקא בגלל 

שעצרו מהתאווה במטרה לעשות טוב, לכן הם זכו למרות 
 יות אלו שבישרו טוב לעם ישראל.שהיו מצורעים לה

 

זאת גחזי עצמו הגיע למצב שאין לו חלק לעולם  ובכל
השאלה  ונשאלתהבא, כי היה חוטא ומחטיא את הרבים, 

אם כן למה בהתחלה רצה וניסה לתקן את חטאו, הרי 
 ממילא אין לו חלק לעולם הבא????? 

 
לתרץ, שאכן גחזי ידע שאין לו על מה להשקיע כי  ונראה

ילא אין לו חלק לעולם הבא, בפרט לפי ההסבר בגמרא ממ
שאין לו חלק לעולם הבא על מעשים שעשה קודם 

, סבל בתיקון צרעתו רק עבור בניובכל זאת  אבלשהצטרע,  
 .לעולם הבא שלפחות להם יהיה חלק

 

שהיות ובאמצע הטירוף של לחטוף כסף וזהב  ויתכן
, חיי אדםעצרו באמצע התאווה והלכו להציל מהשלל, הם 

 . זה מה שכיפר לו על בניויתכן ש
 

, לסבול העיקר לתקן את בניו הטובהבגלל דאגתו  ואולי
ולנסות לפגוש  לנסוע לדמשקהנביא  נתן רצון לאלישעזה 

 ולהחזירו בתשובה.את גחזי 
 

 המשך
 

עוד, שגחזי ובניו, שהתבודדו מרצונם מבני האדם  ויתכן
ל זה עשו בכדי לכפר והתייסרו מרצונם החופשי, וכאמור כ

", אם אכן הם היו חמדת ממוןולתקן חטאם שהיה בעיקר "
מגיעים למחנה ארם ורק אוכלים ושותים, ומיד כשנרגע 
רעבונם היו רצים להודיע לעם באו לאכול ואל תמותו 

, שהרי כסף זה היה להם תיקון מושלםותתייסרו ברעב, 
הכסף  וזהב ואוצר לפניהם, ולא לקחו כלום כי וויתרו על

היה  וזה למרות חמדת הממון שהייתה קבועה בהם,
 תשובת המשקל המושלם לחטאם. 

 

למרות שפעלו קשות והתייסרו זמן רב לתקן את  אבל
חטאם ולשבת בדד מחוץ למחנה, בכל זאת בשעת מבחן הם 
קרסו!!! כי הם חטפו כסף ואוצרות למרות שכבר אכלו 

הרגלים קשה להתנתק מ ונכוןושתו ונרגעו מרעבונם, 

הם במצב של עבודה ממושך של תיקון,  אבלומטבע רע, 
כל ימי הבידוד והעבודה  איפההם נופלים בניסיון???  מדוע

 לתקן את חטאם מחוץ למחנה?? 
 

יותר גרוע, גם לאחר שלקחו כמויות של כסף ושווה  ועוד
כל העבודה  איפהשוב חזרו לבזוז כסף,  למהכסף והטמינו, 

כאשר בעיר אנשים גוססים  לתקן את חמדת הממון,
 מרעב???

 

בכל זאת בגלל שעצרו באמצע תאוותם המטורפת, זה  אבל
, ולכן יתכן שלפחות את בניו אכן הצליח עדיין נחשב מצווה

גחזי, שלא עקר מהשורש את  –לתקן, אבל הוא האבא 
חטאו המשיך והדרדר עוד ועוד לע"ז ולנצח, ולכן אין לו 

 חלק לעולם הבא.   
 

שאסור ליפול בשום פנים, וצריכים לעשות כל מאמץ לא ליפול, וגם כשאתה חוזר בתשובה ומתקן את עצמך זכור , ללמדנו
תזכור שאם לא תתמקד לתקן את שורש הבעיה אזי בשעת מבחן רוב הסיכויים תיכשל, כפי שגחזי ובניו קרסו, וכפי 

ל דוד וחזר לכהן לפסל מיכה בגלל חמדת הממון שיונתן נכד של משה קרס מתשובתו בכל לבבו בגלל שפוטר ממשרתו אצ
 שהציקה לו כשפוטר, אבל בכל אופן נלמד מכאן שגם באמצע תאווה אם תעצור עדיין יש בזה כוח עצום של תיקון האדם.

 

חשוב מאוד לדעת, שבכל מצב שאתה נמצא אפילו בשאול תחתיות של הטומאה, עדיין תדאג להציל את הרוחניות  ועוד
תכן שברגע שתזכה את בניך זה ייתן לך כוח ורצון לתקן גם את עצמך מכל מקום בו אתה נמצא, אז אנא עשה של בניך, וי
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נא לתינוקות של בית רבן שלא חטאו, ובשבילם אפילו ייסר את עצמך ותתעלה יחד איתם, ושמור על הקדושה בבית, 
 ן ואמן.ובעזרת ה' גם אתה תוכל לצאת מעמק הבכא ומשפל המדרגה לאור גדול, אמ

 

 עוזיהו המלך נפטר בצרעתו, למה לא נתרפא????
 

המלך עוזיהו הצדיק התנשא בכהונה לא לו, ולכן  כאמור
קיבל צרעת במצחו, והוא עבר לגור בבית מבודד בבית 
קברות, וכפי שכתבנו קודם הוא יכול היה לעבור לגור בעיר 
שאינה מוקפת חומה, ולמה בכל זאת התבודד ועוד בבית 

 ?קברות?
 

שזה היה כי רצה לתקן את חטאו ולהתייסר על  ונראה
 עוונו שבכך תהיה לו כפרה ומחילת עוון.

 

אם כן מדוע לא זכה עוזיהו הצדיק  השאלה, ונשאלת
לתקן ולהתרפאות מחטאו ולחזור לביתו בריא ושלם?? הרי 
קיבל עליו ייסורים מרצון בכדי לתקן מדוע לא תוקן 

 והתרפא??
 

הו שהיה מצורע עליו היה החובה שהיות ועוזי ונראה
להשפיל את עצמו כתולעת וכאזוב, אם כן ממילא הוא אינו 

ראוי לשמש כמלך בעם ישראל, שהרי על מלך יש ציווי 
" ודורשת הגמרא שתהיה אימתו שם תשים עליך מלך"

עליך, ואיך תהיה אימתו על אחרים כאשר הוא שפל 
 ומושפל כתולעת וכאזוב.

 

צדיק לחיות בצרעתו עד סוף ימיו העדיף עוזיהו ה לכן
ולמות מתוך צרעת שכך כל היודי בבואו לבית קברות יראה 
את הבית המודד ויזכור שכאן מתבודד בעונשו מלך שחטא 
בהתנשאות ובשימוש אסור בכהונה, ועצם נוכחותו שם 
חיזקה את עם ישראל במוסר השכל בחטא ועונשו, 

כדי לתקן את ובקבלת ייסורים מתוך רצון עצמי ובאהבה ב
 החטא.

 

כך עוזיהו הצדיק נפטר מתוך צרעת ובידוד, אבל גם  ואכן
מתוך תשובה שלימה וזיכוי הרבים וחינוך לדורות שקיים 

 עד טיפת נשמתו האחרונה זכותו יגן עלינו
 

 "כי יעשו  מכל  חטאת  האדם  למֹעל  מעל  בה'  ואשמה  הנפש  ההיא"
 

מבואר  לכך בההתשו – ??מעל בה'הוא זה שמעל  מי
הגוזל ש הספורנו וכתבוזל מגר צדק, גהזה ש: בראשונים

מחלל שם ה'  בעיני הגר אשר בא לחסות תחת  גר צדק
ולכן חייב אשם  ,מועל בקודשוככנפיו, ולכן יקרא מועל בה' 

 כדין כל המועל בהקדש.
 

מחטאו של גחזי, שרבו הנביא אלישע מסרב  היה חלק וזה
א ארם למרות שהנביא ריפאו לקחת את מתנת נעמן שר צב

מצרעתו, והתנהגות אצילית זו שהנביא לא לקח תמורה 
עשה קידוש ה' עצום, ונעמן החליט להתגייר ולהצטרף לעם 

 .הקודש
 

לא ירד לעומקם של דברים, ולגחזי היה חמדת ממון  אבל
הוא ורימה את עצמו שכאב לו שהנביא הפסיד הרבה כסף, 

שהוא יודע את המצב בטענה  פועל נכון ולשם שמים,
, כי הוא כמו מנהל הכספי של הישיבה יותר מהנביא

ובדאגה  הנביאים מתעסק ברישום התלמידיםההישיבה 
, חייבים את הכסףמה כעד יודע  רק הואהגשמית להם, ו

וגם הוא הביא ראיות מהנביא שמקובל לתת כסף לנביא 
כמו שמצאנו אצל שאול כשחיפש את האתונות שטען 

שכתב  וכפי ,שמואל א' ט'יבים לתת כסף לנביא שחילעוזרו 
שהחוטא צריך להביא קורבן וגם נתינה  צה'במצווה  החינוך

 .לצדיק שיתפלל עליו
 

רץ לנעמן ושיקר בשם הנביא ולקח שני ככרות הוא  לכן
וזה גרם חילול ה' שנעמן נחלש רוחנית בראותו כסף, 

 שהנביא כאחד האדם, לכן עצר ולא התגייר.
 

החילול ה' הגדול שעשה גחזי, שביזה  עלבגמרא,  א' ולדעה
את רבו בשקר ובחמדת ממון, וגרם מגוי חשוב ומפורסם 

שאין לו חלק נקבע מלהתגייר, שקיררו באמונת צדיקים, 
 לעולם הבא!!!

 

בגללו אדם , ואוי למי שוהמתחזקים ביהדות ובעבודת ה' לא לחלל שם שמים, בפרט בין המתקרביםשזהר כמה עלינו להי ללמדנו 
אדרבא עלינו רק להתחזק ולחזק ולקדש ו, ח"ו יתקלקל ויצא לתרבות רעה, ואוי למי שבגללו אדם ויתקרר מחיזוקו ייחלש באמונה

 .ואמן העבר אמן יתוקןכך רק שם שמים, ו
 

 והייתה  אם  נטמאה  ותמעל  מעל  באשה-איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל 
 

ומעלה שחטאה  מוזכרלא שבכל פרשת סוטה  פלא עצום
איש )ורק ברמז כתוב ", בבעלה -ומעלה בו מעל רקאלא  בה',

ואילו בגוזל ונשבע  "(איש מלחמהשהכוונה גם לריבונו של עולם " איש"
מעל למעול  חטאת האדםעל שקר כתוב מפורש "יעשו מכל 

 ".בהשם
 

נשאל  אודות  אישה    ]שורש  קס''ג[  מהרי''ק  שו''תב והנה
שה כי זינתה תחתיו, ולמרות שאישה שזינתה שבעלה  גיר

מפסידה כתובה, בכל זאת היא דרשה שבעלה כן ישלם לה 
את הכתובה, כי טענה שלא ידעה שהתורה אסרה לזנות, 

  .ולכן היא שוגגת ומגיע לה כתובה
 

שזה לא נחשב לשוגג, כי שכל המזנה  המהרי''ק  ופסק
ירה כלפי בבעלה נחשבת מזיד, אפילו כשלא יודעת שזה  עב

בורא עולם, והוכיח זאת מהכתוב בפרשתנו "איש איש כי 
" ולא  באשה"ותמעול מעל  -מעל"  בותשטה  אשתו ומעלה 

כתוב  ומעלה מעל בה', ולכן אישה זו דינה כמורדת, 
שאפילו שלא ידעה שהיא מורדת  בה' בכל זאת ידעה  

וכך שמורדת בבעלה, ולכן היא מזידה ולא תקבל כתובתה, 

 .רמ"א הלכה למעשהפסק ה
 

שוב השאלה מדוע כאן לא מוזכר שחטאה לבורא  ונשאלת
לחדש שהתורה באה להדגיש שעיקר  ונראהעולם??? 

העבירה באישה סוטה ובכל זנות זה עבירה של בן אדם 
ומעילה זו  ,לחברו שבגדה ומעלה באמון שנתן בה בעלה

פגיעה יתכן שחמורה יותר מהבגידה בבורא עולם, כי זה 
הרבה יותר את כל תשתית המשפחה, וזה  תהורסה שאנוש

 יותר הרסני מגזל. והרבה  מגזלקשה לתקן 
 

עם ישראל  למהשהסביר מלוא העומר על פי ה לדבר וראיה
שבט  ואילופרה ורבה מעל דרך הטבע, ששה בכרס אחד, 

כי היו והסיבה לכך כתב, , על פי הרמב"ןלוי לא התרבו 
שהם ממזרים, בטענה  רשעים שהוציאו לעז בבני ישראל

 לכןשאם המצרים שלטו בגופם כל שכן שלטו בנשותיהם, 
היה ריבוי מעל הטבע, להראות שהם יהודים כשרים, כי 

אדרבא כי בורא עולם לא ירבה ממזרים בעולם ובניסים,  
  .בורא עולם מעדיף שממזרים לא יחיו ויתרבו
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לא שלטו המצרים, אז אין צורך להוכיח שבשבט לוי  ולכן
שבט לוי היה הקטן מכולם,  ועל כןשהם לא ממזרים, 

שאפילו מגיל חודש הם היו במניין הקטן מכל שאר 
 השבטים.

  

ועדיין  שקועים במט' שערי טומאהעם ישראל היו  והנה
, ולא היה להם גבולות לא להרוס את קדושת המשפחה

היה יהודי אחד שאמר גם ככה אני עבד שפל ושרוף ומטונף 
ומאה, ואין לי מה להפסיד, אלא בלי יוצא עמוק עמוק בט

מהכלל כולם למרות הכל שמרו על קדושת המשפחה, )וגם 
שלומית שהייתה דברנית המצרי פרץ בה גדר שלא 

 .מידיעתה(
 

, איך קרה הדבר שעם ישראל למרות שהיו במט' ובעצם
שערי טומאה, שהיו שקועים בטומאה, בכל זאת לא פגמו 

ה שלמרות שהמצרים שלטו ז ואיך  ???בטהרת המשפחה
 ???בגופם בכל זאת לא שלטו בנשותיהם

 

שהן מצד היהודים והן מצד , הנראית ליוהתשובה 
 שמצד היהודיםהמצרים האדונים היה להם גבולות!!! 

היה להם גבולות, שלמרות שהיו שקועים במט' שערי 
 ,טומאה, בכל זאת היה קווים אדומים לא להרוס את הבית

כי זה גרוע יותר ממעל בה', פחה!!!לא להרוס את המש
  .יותר גרוע ממט' שערי טומאה

 

כשראו את הקפדת עם ישראל כולם גם  המצרים ומצד
בלי יוצא מהכלל לא ליפול בקדושת המשפחה, הבינו 
המצרים שכאן לא נוגעים ולא מתעסקים, ואכן היה רק 
אחד שהתחיל וחטא עם הדברנית אמו של המקלל, אבל 

מצרי הראשון שהתחיל אותו את  הרגמיד משה רבינו 
 .בזה זה התחיל בזה זה נגמרולחטוא עם אשת ישראל, 

 

באו להרוג ובפרט שנודע הדבר והדבר התפרסם,  שהרי
נעשה כמו כי לא נחתך צווארו נעשה נס שו ,את משה על כך

שיש, אז כל המצרים הבינו שבורא עולם לא מרשה לגעת 
פלאות להגן על בבנות ישראל, ועשה ויעשה ניסים ונ

 .קדושת המשפחה

למה יש מאתנו החוטאים  ????איפה אנחנו  !!!אם אפילו המצרים מבינים, שאסור לגעת בקדושת המשפחה היהודית אז
 ????וכי יש מאתנו הגרועים מהמצרים ???שנופלים והורסים את המשפחה

 

, וכל אחד מאתנו עצמך ותציל את משפחתך מעכשיו רק חזק חזק ונתחזק, ואם אתה מהנופלים אנא שקם את !!!להרס די
 , ונתרחק מסכנות האינטרנט, וחסום נחסום לייצר את הפתחים לחטאים.על קדושתנוישמור על העיניים ושמור נשמור 

 

כשישאלו אותך, אבא  ??ואיך תביט בעיני ביתך הקטנה  ??איך תסתכל לילד הקטןכי  !!!, הצל נא את משפחתךאנא
נקבל על עצמינו עול מלכות שמים אמתית ונציל את נפשותינו ומשפחתנו ונקדש מעתה  !! עכשיומ ???!!!!!! אבל למה

 ועד עולם את עצמנו ואת משפחתנו.
 

  שלא שינוי שמם ושפתם
  

לא מובן ויש כאן קושיה עצומה, כי כאמור עם  ועדיין
ישראל שמר על קדושת המשפחה ולא חטאו בזנות, 

גה, ועבדים נוהגים ולמרות שהיו עבדים בשפל המדר
כבוד ואין להם בהפקרות וחשודים על הזנות כי אין להם 

שכבר היו שקועים במט' שערי טומאה ובפרט מה להפסיד, 
בכל זאת כאמור היה להם גבולות שבמסירות נפש 

 עם שחטאהוגם שולמית היחידה שלמרות הכל לא חצו אותם , 
  שמזה נולד המקלל זה לא היה מרצונה. מצרי

 

זה ניסיון עצום שעמדו בו בכבוד, אז למה כתוב  כן ואם
על הפסוק  ו פרק שמות (טוב לקח) זוטרתא פסיקתאב
 ולקחתי, אתכם וגאלתי, אתכם והצלתי, אתכם והוצאתי"

 ולא, לשונם את שינו שלא, שבידם זכיות' ד כנגד, "אתכם
ולא ביטלו ברית  סודם את גילו ולא, שמלותם את חילפו
לל הזכות הגדולה שלא היו פרוצים ולא הוזכר כ ,מילה

 בעריות.
 

 פרשה אמור פרשת( מרגליות) רבה ויקראמדרש לדברי ה אפילוו
 בשביל ,אומר קפרא ברם בש חונה' רשכתוב שם:  לב

 את שינו שלא ידי על, ממצרים אלישר נגאלו דברים ארבעה
 ועל הרע לשון אמרו שלא ידי ועל לשונם את שינו ולא שמן
 נמצא ובסגנון הזהוכגרסה הזאת , ערוהב פרוץ ןבה היה שלא ידי

 .תנחומאשמות ובמדבר ובמדרש ברבה  יםמדרשכל הב
 

שבכל המדרשים הרבים שלא הזכירו את  השווה הצד
דהיינו  ,פרישות עריות אלא בסוף המעלות של עם ישראל

אות במכילתא בא )מלבד  ,"שלא שינו שמם ולשונםרק לאחר "
שלא נחשדו על עריות ואח"כ הביא שלא ששם הזכיר קודם את מה  ה'

מכל ו(, דיברו לשון הרע ואחר כך שלא שינו שמם ואת לשונם
שכביכול פרישות מעריות  יםהדבר יםנראהמדרשים הנ"ל 

 .לעומת שינוי שם ולשוןקל היה דבר 
 

קדושת המשפחה ששמרו  תמוהים ביותר שהרי והדברים
מעלות לכאורה הוא החשוב ביותר משאר הבמסירות נפש, 

שהוזכרו וזה היה צריך להיכתב כזכות ראשונה עיקרית 

כי זה להישמר מאיסורים חמורים האסורים  וראשית???
בזכות ??? למה לא כתוב שיצאו בזכות זהמדאורייתא??? 

למה כביכול החומרות וההקפדות  ????קדושת המשפחה
 כביכול יותר חשוב מאיסורי דאורייתא.

 

ענה נפלא ביותר, שמי  ןיוחניקר ששמו כשמי  ויהודי
ואכפת לו  ,שאכפת לו הזהות היהודית הוא איש של כבוד

וישמור גם על כבוד המשפחה, ואולי לכן חשוב להקפיד על 
 שפה ושמות ולבושלבוש יהודי אפילו שזה לשון ושם ו

כי  ,"לבוש גלותייהודי בעתיק יומין ויש שילעגו ויכנהו "
כך  משפחתנושורשי ליש לנו כבוד למסורות אבותינו וכבוד 

 .שלא נרגיש תלושים ומנותקים
  

ביום ג' סיוון הייתי בכותל ושם במקום הקדוש  אבל
התחדש לי תשובה נפלאה, וכפי שכתבתי קודם בתחילת 
המאמר, ותשובה מהכותל יש בה עוצמה וקדושה, 
שקדושת המשפחה זה גם עניין של בן אדם לחברו שלא 

וע במשפחה זה לא ,  וזהירות מלפגלהרוס את המשפחה
 .שבגינה יצאו ממצריםהכי גדולה גדלות וזכות שיא ה

 

 שכל הגויים היו גדורים. שהיו זמנים בתקופה ההיא א
. כי לעבד שאין לו כלום ומשפילים את כבודו במזנות 

 זה הנכס היחידילפחות שיישאר עם משפחתו בנאמנות כי 
ם . ואולי בשל כך באותו זמן עגשעוד נשאר לו לפליטה 

שהאחדות בניהם ישראל הקפידו מאוד על בן אדם לחברו 
 לצרת רבים חצי נחמה.  תלכד אותם

 

משה רבינו כששמע בגלות מצרים שיהודים מדברים  ולכן
" , שעכשיו מובן אכן נודע הדברלשון הרע הזדעזע ואמר "

 הוקשהלי למה הגלות מתארכת ועם ישראל סובל, ומאוד 
שקוע במט' שערי טומאה לי הדבר, שהרי עם ישראל היה 

 וכי זה לא סיבה לגלות??? 
 

התשובה כפי שאמרנו, שעם ישראל במצרים הקפידו  אלא
על בן אדם לחברו, ולכן כשמשה שמע שיהודים דיברו לשון 
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הרע הזדעזע כל כולו, וכי גם בבן אדם לחברו שהייתם 
לטובתכם ולהנאתכם להחזיק מעמד בצער מושלמים 

אז זה רק יעמיק ויקשה  ,נכשליםבזה אתם הגלות האם גם 
את הגלות, כי אז בפירוד הלבבות גם אין עוד יותר לכם 

 חלילה.  בלבבות תקווה 
 

במט' הדבר שעם ישראל היה שקוע במצרים  ומדהים
, וכמעט הגיעו לשער הנון שהוא האחרון שערי טומאה

מט' וכנראה  ל,בכל ובכל זאת לא פגמו בקדושת המשפחה
וכדומה,  כעבודה זרהאחרים  נייניםבעהיו  שערי טומאה

, ובעניינים אלו של בן אדם לבן אדם למקוםהקשורים 
למקום לא היה לישראל זכות מלבד שמירת על מסורת 

 ישראל שלא שינוי שמם שפתם ולבושם.
 

גם אנחנו עצמנו ניזהר שבעתיים, כי אנחנו לא הגענו  אז
ס שלא נהרוקל לנו יותר למט' שערי טומאה, אז בוודאי 

יותר מתמיד  והיוםבידיים את קדושת המשפחה חלילה, 
 וזהצריך זהירות עצומה לשמור על קדושת המשפחה, 

מתחיל בשמירת העיניים, אז בואו ונתחזק בעד עמנו, 
שנזכה להימנות עם מקבלי פני משיח צדקנו בקרוב בימינו 

 אמן ואמן.
 

במט' שערי טומאה בלי עדיין אפשר להיות  נשים לבושוב 
ולחיות כמעט בטומאת  וס את קדושת המשפחהלהר

אז אל תלך רגוע, ואל תאמר לעצמך אני לא  ,טוטלית
 ם,הרסתי את המשפחה, אני בסדר, רק טיפה נפילה פה וש

 !!!לא נורא
 

 נכוןהיצר הרע, הוא משקר!!!  שקרן, שקר שקרררררר
יכול אתה לא הרסת את קדושת המשפחה לגמרי, אבל 

 .שערי טומאה כמעט בנוןעמוק במט' להיות שאתה 
 

ורוץ לרב ולחבר  ,ברח לך מהטומאה תכף ומיד אז
ולחבורה שיתמכו בך שתצא ממט' שערי הטומאה השם 

כל מה שביכולתך  ועשה!!!! קדימה עכשיו ומיד ,ירחם
 לצאת מהטומאה, ולא להתקרב אליה חלילה!!!

 

משפחתו, וברגע שאינו שומר על העיניים ופוגם זכור נזכור, שבן אדם חייב בכל מצב להיות נאמן לאשתו ול על כן
, הוא מועל בבן אדם  באשתו ובמשפחתו, שאפילו יהודים עבדים מושפלים במצרים השקועים במט' שערי בקדושה

טומאה הקפידו בזה בלי יוצא מן הכלל, כי פחות מזה זה ממש לא אנושי, לכן נזכור בכל מצב לשמור על קדושת המשפחה 
ושהקדושה  ,קלה כבחמורה, לא מראה לא מחשבה, שום כלום, כך נזכה לבית יהודי ששכינה שורה בו בלי שום מעילות,

 אמן ואמן.הבית  רמורגשת באווי
 

 "והתודו  את  חטאתם  אשר  עשו, והשיב  את אשמו ונתן"
 

למה  מסיים  בלשון  יחיד   , "והתודובלשון רבים " פתח
 ???"והשיב ונתן"
 

, שמדיבורים ועד מעשים  מתרץ "אזנים לתורה" ובספר
 ללמדנו" בלשון  רבים, והתודויש מרחק גדול,  ולכן כתוב "

שיש הרבה אנשים שחוזרים בתשובה בפה ומתוודים אבל 
זה נגמר בדיבורים ולא מגיע לשלב המעשים, ורק אחד 
ממשיך ומגיע לתשובה בפועל, ולכן כתוב בהמשך הפסוק 

 " בלשון יחיד.ונתן" "והשיב"
 

הוסיף שזה גם כוונת  רי"ז פאללאק שליט''א הגאון והרב
לא  תאמץ את  לבבך ולא תקֹפץ את הפסוק לגבי צדקה "

"   שיש שכבר הלב לא סגור אלא נפתח לרווחה, כי ידך
החליט לתת צדקה, אבל יש עוד שלב שלפעמים הוא יותר 
קשה מזה שאכן להוציא כסף ממש לצדקה, ולפעמים 

 נסגר חזרה.  כשמגיעים לשלב המעשה הלב
 

", בחוקתיגדול זה עונה לי על שאלה מפרשת " ויסוד
והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר שכתוב שם "

מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי: אף אני אלך עמם בקרי 
 ."והבאתי אתם בארץ איביהם

 

אינם מובנים, כי אם עם ישראל יתוודו לא רק  והדברים
אבותם, זאת אומרת שיש כאן  על חטאם אלא גם על חטאי

תשובה מעומק הלב, ואם כן למה כתוב בהמשך הפסוק 
", הרי הם התוודו והתחרטו אף אני אלך עמם בקרי"

 חרטה גמורה מעומק הלב?????
 

, שהפסוק מדבר על מובנים הדבריםפי היסוד הזה  ועל
אבל זה נגמר בזה, כי  - אלה שאכן התוודו והתחרטו בפה

, "לסור מרע ועשה טוב"ב המעשים לא התקדמו לשלהם 
הרי כבר כי עניש, ממשיך להכועס ועדיין לכן בורא עולם 

כי לא התנהגתם כנדרש, אז  נענשתםהבנת שאתה ואבותיך 
 למה עצרת??? 

 

שמחת את חג סוכות ואת אחרי יום כיפור יש מיד  לכןו
שנוכל מהווידוי בפה להגיע מיד למעשים בכדי תורה 
 ."ועשה טוב" - טובים

 

בעשיה,  תשובה בפה והןתשובה לחזור בתשובה שלימה לפניו הן יהיה בעוזרנו שנזכה בורא עולם ש תפילה וכולי
 וכשנתחרט מיד נעשה מעשים בפועל לסגור את השערים והפתחים שהביאו אותנו לידי חטא, כך שבאמת נזכה לחיות

 אמן.אמן ואנו ובננו וזרע זרענו עד סוף הדורות בקדושה אמתית לנצח 
 

 "ואם  לא  נטמאה  האשה  ּוְטֹהָרה  ִהוא  ונקתה  ונזרעה  זרע"
 

ממים  - ונקתה  סוטה כז על פי הגמרארש"י  כתב
אם  שלרבי עקיבאהמאררים ולא עוד אלא ונזרעה זרע, 

אם הייתה  ולרבי ישמעאלהייתה עקרה מעתה היא תוליד, 
 ואם הייתה יולדת שחורים תוליד ,יולדת בצער תלד בנקל

" ונזרעה  זרע" בבעל הטוריםמזה כתוב ויותר לבנים, 
", לומר שאם טהורה היא, יהיו לה זאת  תורתוסמוך לו  "

 .בנים צדיקים  בעלי תורה
 

אמר רבא מפני מה אמרה  סוטה  יזבגמ' גם כתוב זה  ובעצם
תורה הבא עפר לסוטה?? עונה רבא, זכתה: יוצא ממנה בן 

דהיינו שיצא לה  -" פרעפר וא"כאברהם אבינו שכתוב בו 
 .תחזור לעפרה ותמות  -בן צדיק, אבל כשלא זכתה

ואנכי עפר "דרש רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו  ועוד
, אפר פרה אדומה ועפר סוטהזכו בניו לב' מצות  "ואפר

ולכאורה יש לעיין למה הגמרא הקדימה אפר פרה לעפר 
 סוטה, שזה ההיפך מלשון הפסוק?? 

 

, יחודהרי אישה זו היא עברה על איסור ש, קשה להבין וגם
שהיא לא תמות, ומדוע בכך ודי לה  ,אם כן פשעה וחטאה

קשה שכמו שלגבי העונש כתוב  וגםמגיע לה עוד שכר???  
מת, אם כן גם לגבי השכר  החוטאשכשהיא מתה גם האיש 

לכאורה צריך להיות שכשם שהיא מקבלת שכר, אז גם 
שה טומאה שגם הוא האיש שנסתרה עמו שגם הוא לא ע

 יקבל שכר, ולא כתוב שהוא מקבל שכר????
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לכן היא מקבלת  שבגלל הביזיונותכתוב,  עזרא ובאבן
נראה שרק היא  ולכןכביכול היא מקבלת פיצויים,  -שכר 

מקבלת שכר ולא הוא, כי הוא לא קיבל את הביזיונות 
שלכן כתוב  ויתכןכמוה, לכן בשכר אין לו חלק ונחלה!!  

ודם אפר פרה לפני עפר סוטה, כי בעפר סוטה יש בגמרא ק
אפר פרה אין בכן  שאיןגם עבירה בעניין )איסור יחוד(, מה 

 .עיין לקמןעפר לאפר רש"י שהתורה הקדימה  ובטעם, חטא בעניין
 

גם אם לא נטמאה בכל זאת קשה השאלה, שהרי  ועדיין
כפר על חטאה, אבל יחטאה באיסור יחוד, והביזיון  היא

קבל שכר טוב??? תו תזכהום מלבד הכפרה היא גם מה פתא
כתוב מפורש שאת השכר היא תקבל רק  באור החיים ואכן

אם לא עשתה מעשה גנאי נוסף, אבל אם עשתה עוד גנאי 
נכון מענפי הזנות רק שלא נטמאה לגמרי אין היא טהורה, ו

 המים אכן לא יזיקו לה, אבל זו לא תזכה בשכר. ש
 

, שהעפר פועל כדבר והיפוכושמע בלשון הגמרא מ אומנם
בן צדיק כמו אברהם אבינו או שהוא ממית או שמביא לה 

)ועיין , ומשמע לכאורה שאין משהוא באמצע, אותה
שעפר יש לו דבר  נצח ישראל מז'  חידושי אגדות מהר"ל

והיפוכו, שמצד אחד הוא שפל שכולם שדורכים עליו ומצד 
 .הפוך הוא מצמיח מאכלים(

 

רי האור החיים איך אפשר לקרוא לאישה לדב ואפילו
אכן  !!!"טהורה" -ועברה על איסור יחוד נסתרה רק ש

זה גם ענף מחלקי  יחודמהחטא עצמו טהורה היא, אבל 
לאחר הביזיונות היא נחשבת תאמר ש ואםהטומאה??? 

איסור את הלטהורה, אם כן אולי כשם שהביזיונות מנקים 
שעשתה וחטאה עד מנקים את כל מה גם אולי הם  ,יחוד

ושאלה זו אפשר לדחות שאין כוח  טומאה גמורה????ל
חזק כל כך שימחוק לגמרי גם מעשים נוספים  תהביזיונו

 מלבד היחוד וכפי שכתב האור החיים הקדוש. 
 

ועוד מפרשים, שאשה זו דברי שאול בהסבר נפלא  וראיתי
היא הייתה קרובה מאוד לחטא גמור, ובכל זאת היה והיא 

, לכן מגיע את אש היצר שבער בה ת יצרה ועצרהכבשה א
כמה שיותר יצא שדבריו פי ל ולכאורהלה שכר גדול, 

התקרבה לחטא יותר קשה העצירה, ולכן שכרה יגדל יותר 
אכן היה ששהאור החיים יטען אפשר , או )ולהיפך מדעת האור החיים

, לכן לה קשה הרבה יותר אבל בכל זאת היא גם חטאה הרבה יותר
 (. סיפה במעשי הטומאה אין היא זכאית לשכר וכאמורכשהו

 

מזה, שקדוש ברוך אוהב אותנו, ומתחשב ביצר שלנו, שגם כשאנחנו נופלים, הוא רואה איך אנחנו מנסים לעצור  ונלמד
את הנפילות שלנו בכל דרך, ומכל עצירה בורא עולם למרות הצער של העבירה בכל זאת הקב"ה מחבב אותנו ושמח בנו 

ריך אותנו על העצירה, ולכן גם אם היה לך נפילה, עצור ואל תמשיך ליפול, ואל תאמר אין לי מה להפסיד, אני רשע, ומע
אפילו שעד עכשיו עברת  ,אדרבא אם תעצור את הנפילה !!!, חס ושלוםרשע מוחלט ולנצח ללא תקווה וללא תקנהזהו אני 

שכר רב, כי אחרי טעם של עבירה להפסיק זה קשה פי אלף כמה עבירות, ההתגברות שבעצירה יש בה מצווה חשובה ו
 ממי שלא טעם "טעם עבירה", כמו שמי שלא מעשן קל לו לא לעשן, אבל מי שמעשן להפסיק זה קשה מאוד.

 

נלמד מזה, שביזיונות מנקים ומטהרים בן אדם, אפילו בעל עבירה, לכן כל צער בחיים, כל פגיעה שפוגעים  ועוד
ה מנקה אותך, קבל זאת ככפרת עוונות, אפילו שאתה הבאתה עליך את הביזיונות עדיין זה מכפר לך ומעליבים אותך, ז

ומנקה אותך, ובעזרת השם, ריבונו של עולם ינקה אותנו בחסד וברחמים, כי אנחנו דור חלש מאוד, ובבקשה אבא טוב 
 ולא על ידי ייסורים וצער וביזיונות חלילה. וסלח, תן לנו לנקות ולכפר על עוונותינו על ידי מעשים טובים וקידוש ה',

  

 ב -""ּוְטֹהָרה  ִהוא  ונקתה  ונזרעה  זרע המשך
 

לפי ההסבר הקודם, שמגיע לה שכר כי הייתה קרובה  גם
לחטא כשנסתרה, ובכל זאת היא כבשה את יצרה ולא 

, שהרי בגמרא קשהחטאה, לכן מגיע לה שכר גדול, עדיין 
עוצם עיניו מראות ייא בר אבא "א"ר ח :כתוב שבת עז' ב'

" זה שלא מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה, ברע
דרך שיש שמדובר מסבירה והגמרא , כי יש חוסר צניעות

  .שהוא לא מסתכל עליהםאפילו  רשעולכן הוא  אחרת
 

כי אסור לאדם לסכן עצמו את טעם הדבר,  ומפרשים
 אליובא ורן, של פריצות, ולמרות שהיצר הרע שקבניסיון 

: דווקא לך כן בדרך זו, כי כך אתה וואומר לו ומפתה אות
היצר הרע, וככה אתה מקיים מצווה, כי אתה מתגבר על 

 !!!הופך לצדיק וקדוש
 

 לא נכון, אלאשקר וזה ממש הגמרא אומרת שזה  אבל
כי אסור לקחת ולא צדיק!!!!  רשע!!!! האדם להיפך

   !!!סיכונים בניסיונות של פריצות
 

מדוע כאן נחשיב את מה שהביאה נשאלת השאלה  כן ואם
הרי מצווה, שועצרה בסוף כאת עצמה לחטא הסוטה 

ולא לא הסתכל האדם שעבר בדרך של הכביסה אפילו אם 
למדנו שזה זה עבירה ורשעות, כל שכן חטא בכלל בכל זאת 

ממש וודאי זה  בסוטה שנסתרה שגם התחילה בעבירה
 ?????עבירה ורשע ולא מצווה

 

שר' חנינא ור' יונתן  עבודה זרה יז' א'שני ראינו בגמרא  מצד
הלכו בדרך והגיעו לשני שבילי המשך, שביל אחד עובר על 
פתח עבודה זרה  והשביל השני עובר על מקום זנות, אחד 
טען: נלך על פתח עבודה זרה כי כבר אין יצר לעבוד ע"ז, 

 היצרתגבר על ואילו השני טען לו נלך על פתח הזנות כי נ

ברחה הטומאה כל למקום הזנות  כשהגיעו ונקבל שכר,
, כך שלא חשו קדושת הצדיקיםפני התכנסה פנימה מו

  .בניסיון כלל
 

 ענהאיך ידעת שהטומאה תברח מפנינו?? הראשון לו  אמר
, התורה -" מדבר זימה תשמור עליך"שלו, שכתוב מפורש 

סור קשה שהרי מהגמרא הקודמת למדנו שא ולכאורה
שאפילו אם  לאדם להכניס עצמו לניסיון של חטא???

 יתגבר ולא יחטא, הוא נקרא רשע!!!!
 

. בסיפור עם השבילים אאין סתירה בין הגמרות,  אלא
גם בה האפשרות השנייה הייתה לעבור ליד עבודה זרה ש

 יש בה טומאה ויש מצווה להתרחק מטומאת עבודה זרה
",  ק מעליה דרכךהרחככתוב " למרות שאין משיכה אליה

אכן היה ש אמונה ובטחון ד טהחזון איש לולי סיבה זו כתב  ואכן
 ניסיון שיחטאו חלילהבו אסור להם לעבור בשביל שיש 

. הם היו שנים שאחד שומר על השני, ובפרט שהיו ב. בזנות
 .מהחטא נת ומצלתתלמידי חכמים וכוח התורה מג

 

 תרבמפורש שאין הימשמע  החזון אישלדעת  ושוב
את האישה שנסתרה הכניסה ש כאן ולכןלהיכנס לניסיון, 

ולא  עצרהאפילו אם לכן , מרצונה ומדעתהעצמה לניסיון 
, הרי היא עברה עבירה ונקראת רשעית, וכל שכן החטא

יחוד??? ומדוע היא תקבל  -כאן שכבר התחילה בחטא
 שכר????? 

 

, שצדיק אסור לו להיכנס לניסיוןנתרץ שרק מי  ואולי
, ובכל מי שהיצר הביא אותו לנפילה כי רצה ליפול אבל

שכתב  וכמו, נחשב למצווה זהעצר ברגע האחרון זאת 
שתנוקה גם מעונש השבועה שגרמה, אף על פי  הספורנו



 נשא – וטהר לבנו
 

   7 

כאן רצה הבורא יתברך שתתנקה  "כי לא ינקה"שנאמר 
 !!!כי הוא ידע יצרנוהאשה, 

 

 אם שמואל הנביא, חנה הנביאהאם כן קשה איך  אבל
כשהייתה עקרה אמרה להקב"ה, שאם לא ישמע 
לתפילתה, היא תיסתר, ותגרום  שבעלה אלקנה ישקנה מי 

גמרא ה -ע"פ סוטה, וכך היא תיפקד  בזרע  של  קיימא!! 
להכניס עצמו  לצדיק אסורהרי לפי דברינו  ,ברכות לא'

 בכוונה לניסיון מדעת???? 
 

ה כן נראה לי לתרץ, שאכן אישה זו עשתה עביר על
אבל גם בתוך העבירה בורא עולם מתייחס שנסתרה, 

, ואכן היא רשעית בכך שהתייחדה לחלק של המצווה שבו
עם אדם זר, אבל על חלק הזה כבר נענשה בביזיון הגדול 
שעשו לה, ואחרי שניקו אותה מהחטא עכשיו עליה לקבל 
שכר של המצווה שבתוך העבירה, שהתאפקה ולא השלימה 

האש החלה לבעור בה, היא בכוח את העבירה למרות ש
עצום עצרה וכיבתה את האש, ובוודאי זו מצווה חשובה 

 ועצומה, ולכן היא תקבל על זה שכר כאמור.
 

גם שם נמצא  הסתרה שבתוך ההסתרהשב כמו וזה
כי , הקב"ה ומוצא את החלק הטוב שאפשר להוציא ממנו

בורא עולם מתחשב בכל מה שאפשר ומכל הצדדים ומכל 
  .גם מה שמסתתר בעומק של המעשה ם,הכיווני

 

שישלם פחות מגונב צאן  בגנב בקרשהקב"ה מתחשב  כמו
קנס של ארבעה הוא התבזה במעשה הגניבה כלפי חיוב כי 

ששניהם עשו אותו מעשה, רק  בנות לוטבשני  וכן, וחמשה
אחת לא בלי בושה קראה לבן שלה מואב, ולכן אסור 

ם זרעה של הבת , ואילו עליהודים להתחתן עם מואב
 .שהסתירה את המעשה מותר ליהודים להתחתן עמם

 

כי בורא עולם רואה את כל  ,בנפילהלגמרי מזה, שגם בחטא עלינו לצמצם אותו עד כמה שאפשר, וגם לא להתייאש  נלמד
, וגם אם להליפול חליהתמונה ומכל הכיוונים וגם בעומק העניין, והוא רואה גם את צד היפה שיש במעשה, אז קדימה לא 

התחזק לקום ונסה ל ולהחמיר את המצב עוד יותר ובלי חשבון, אלא גם באמצע החטא להתייאשחלילה יש נפילה  ח"ו
, וחלילה לנו לחשוב וטובים חיוביםכמה צדדים גם שיהיה בו לפחות  ,נולתק שניתןתקן את המעשה הרע עד כמה לצמצם ולו

פול בכלל שנעשה רק מעשים טובים ומושלמים בלי חטאים כלל, ולא ניתן שהחיובי מחפה על הרע, אלא נזהר מאוד לא לי
 !!!!ליצר פתח לשמוח בחלקים הטובים שבעבירה, כי בוודאי זה איסור מוחלט לחטוא למחצה לשליש ולרביע, שום כלום

  

  המשך - מותר למטרת הולדת ילדים להביא גם  למחיקת ה' איך
 

צוה במעשה הסוטה יש עבירה וגם מ ההסבר הקודם פיעל 
 אומנם שלא נסתרה, אבל אם כן יש לתמוה מדוע האיש 

חשבה חנה  איךעל חנה הנביאה, עדיין יש מקום לדון, 
איך היא הצדקת  וגםשמותר בידיים להגיע למצב כזה, 

 תגרום שימחקו שם ה' במים????  
 

לא למרות שבסוף היא , שיתכן ושאישה לתרץ ונראה
ולכן גם האיש  ,שכר ית לקבלזכאלא היא  בכל זאתחטאה 

יתכן שלא מגיע לה ולו כי שהסתתר עמה לא מקבל שכר, 
 בכל אופן מה שהיא מתברכתושכר מהסיבות שהזכרנו, 

זה רק בזכות שיהיו לה בנים זכרים ותלמידי חכמים 
כוח קדושה וכי יש בעפר העפר והמים ששתתה, קדושת 

 .וזכות
 

ו לעפר סוטה, הגמרא שבזכות אברהם זכינהבאנו מש וכפי
תמוה שהרי בעפר זה יש גם מוות וקללה,  הדבר ולכאורה

הפשט הוא  אלאומה זכות היא לאברהם אבינו???? 
המים עם העפר שבהם נמחק שמו בזכות אברהם אבינו ש

קדושים וטהורים, הופכים למים של בורא עולם הם 
 ,התבטל חלילהנמחק ולא במים קדושת שם ה' שנמחק ש

 תב לעפר בזכות אברהם אבינו.אלא הוא עבר מהכ
 

הם תמיד קדושים אבל כשהם המים הקדושים  ואכן
כי הטומאה  ,מתפוצצתאישה טמאה אזי היא ב נכנסים

, ולכן שבה לא יכולה לקלוט את עוצמת הקדושה שבמים
 גורמים קללה לגופההקדושים אצלה המים יוצא ש

 ובאשמתה.
 

נפי אם היא לא נטמאה לגמרי, וכל מה שחטאה בע אבל
הזנות שנסתרה וכו' זה כבר התכפר לה בביזיונות שעשו 
לה, אם כן המים הקדושים שנכנסו לגופה פועלים לטובה 

מכוח קדושת המים ששמו  אלאזה לא כשכר,  ושובבגופה, 
, ויתכן שפניה יאירוכדי כך שהרמב"ם כותב  עדשל ה' בם, 

 שמקורו מהתרגום יונתן.
 

שהביזיונות ל כאן, פוע שזכות אברהם אבינוגם  ויתכן
ומהשבועות שהיא , מכל ענפי החטא ינקו אותה לגמרי

 ,ושלא יחשב לה לחטא מה שגרמה שימחק שם ה', גרמה
שלכן מותר אלא שהכתב כביכול עובר למים ולגופה, ויתכן 

בכדי  בכוונה לגרום שישקו אותהחנה הנביאה גם לצדקת 
שיש כאן זכות אברהם אבינו  שמאחרשלא תהא עקרה, 

מותר לנו לנצל זאת, בלי חשש לכן  וכאמור, עפר סוטהב
 עבירה כלל. 

 

 ה' אצל סוטהמחיקת שם מ הקל וחומר שלמד אחיתופל
 

נראה שלמרות ששם ה'  סוכה נג ב מהגמרא אומנם
והשפעתו הקדושה עובר למים, עדיין יש כאן מחיקה של 

בעצמו: ומה קל וחומר  דןשאחיתופל , כי כתוב שם ה'שם 
לום בין איש לאשתו, אמרה תורה: שמי שנכתב לעשות ש

 -בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו 
 .על אחת כמה וכמה

 

לנו שזה נחשב למחיקת שם השם אפילו שהכתב עבר  הרי
לכאורה על הקל וחומר  אומנםלמים ומשם לגוף האישה, 

יש פירכא ותשובה, שלגבי סוטה יש זכות אחיתופל שעשה 
לכן זה מותר וזה לא נחשב לאיסור  רהם אבינושל אב
 וטעם זה לא קיים במקרה של אחיתופל. וכאמור

עדיין אחיתופל לדעתו ומעצמו טען שיש קל וחומר,  אבל
זכות הצלת כל העולם ייתכן וחזק יותר מזכות אברהם כי 

, ואולי דוד לא רצה להגיד וזכות עשיית שלום בית אבינו
 ???  הפרכה שכתבנוענה את הק"ו הזה בעצמו מחמת ט

 

שאסור  – חו"מ ע"ה א' ש"ךמזכיר לי, מה שפסק ה וזה
לנתבע החייב מקצת התביעה לשקר, שבמקום להודות 

שבועה מהתורה, הוא יכפור בהכל בתחייב ולהבמקצת 
מחוץ לבית דין הוא ישלם לו וויפטר משבועת התורה, 

 אישי את המקצת.באופן 
 

בשקר הזה ור, אדרבא הקשה למה זה אס - יאיר והחוות
מיותרת,  –שבועת שווא  כי הוא חוסךוה מצהוא עושה 

שהרי הוא יודע שהוא חייב רק חצי ולא יותר, ואם כן נתיר 
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שהדיין שמאחר  ותירץ לו לכפור הכל ולחסוך שבועה??
לפי הטענות, אין בו חשש משפט שווא,  פוסק כדין תורה

 .השבועה אינה שבועת שוואוממילא גם 
 

ברגע שבורא עולם בזכות אברהם אבינו אפשר שן כא וגם
ולא החשיב זאת לחטא, אזי אין  ולמחוק להישבע התיר

כאן עבירה של שבועת שווא לאישה וגם אין איסור מחיית 
 דין תורה.  זה כוחו שלשם ה' כלל, כי 

 

על  דרשה סנהדרין קי אגמרא מובן נפלא מה שה זה ולפי
שמואל בר יצחק  א"רש", ויקנאו למשה במחנההפסוק "

, כי משה לקח מלמד שכל אחד ואחד קנא את אשתו ממשה
 .את האהל ונטה לו מחוץ למחנה

 

, אלא הם במשה שחס ושלום לא חשדו עם ישראל וייתכן
בנים שיהיה להם  ברכהקנאו לנשותיהם ממשה כי רצו 

 .וכפי שכתב הבעל הטורים תלמידי חכמים
 

והוצאת שם רע, יצא מזה גם ליצנות  בסופו של דבר אבל
המחלוקת נגד שטענו בשעת , קרח ועדתו נצלו זאת לרעהכי 

אין עשן בלי אש, ועוד כי אולי יש אמת בשמועות,  משה
.כדרך מוצאי שם רע, לכן נפל משה על פניוטענות רעות 

 

 אמן ואמן.טובה מתוך דרך חיים כשירה ודוגמא אישית בנקל, והשם נזכה כולנו לבנים תלמידי חכמים וצדיקים  ובעזרת
 

 כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'
 

קדושת הנזיר ומעלתו, מהות זו היא  מצוה שעד' החינוך כתב
בדברים שהם שלו ומתאוותיו  מפחית מהגשמיותשהנזיר 

, כי רק נמנע מענבים ויין, רבן גמור לגוף ולמשפחתוולא ח
שערו, ולא נטמא למתים, ובהפחתת הגשמיות את ומגדל 

היצר ויתחזק בו הרוחניות ועבודת ה' מדברים אלו, ייכנע 
 וכבוד ה' תשכון עליו. 

 

מדוע נזיר צריך להביא שאם כן ושואל, החינוך  ממשיך
, ואילו כראויהנזיר פעל הרי בסוף הנזירות שלו,  חטאת

חייב כפרה על שציער הנזיר מפורש ש ]נזיר י"ט ע"א[בגמרא 
דם החינוך, שהיות ואין רשות לא מתרץו ???עצמו מן היין

יביא שגם הנזיר ראוי לכן להשחית ולקלקל את גופו, 
ואולי גם , ועינה את גופו יותר מדי שמא הגזיםכפרה, 

 .בעתיד יגזים אשישמש כתמרור הזהרה של
 

שהנזיר חייב להביא חטאת טוען ז"ל  הרמב"ן ואילו
בסיום ימי הנזירות הוא יחזור להיטמא שזה בגלל לכפרה, 
והייתה עליו רוח ה' טעם  העולם, והיות וכבר בתאוות

 כל ימיו. היה מן הראוי ראוי שימשיך בזה כשהיה נזיר לה' 
 

החינוך חולק, שאם אכן תחשוב כדברי הרמב"ן,  אבל
שנזיר שמשלים זמנו יחזור לטומאתו וירדוף אחרי תאוות, 
אם כן למה נזיר חמור יותר מכהן הדיוט, שנאסר להיטמא 

הרי אדם מן המשחה?? המשוח בשאפילו להוריו ככהן גדול 
 כשמסתיים זמן הנזירות???  זה יחזור לטומאתו

 

אחרי שקיים תקופת נזירות זה החינוך, שאדם  מבאר אלא
יום, יש  30נזירות של רק לה' אפילו בפעם אחת ואפילו 

יום ועוד   שבכוח זה ימשיך ויקדש עצמו ויוסיף עודתקוה 
 ,בקדושתויום בטובו, ומן השמים יעזרו לו להמשיך לעולם 

ולכן אחרי שהזיר אפילו מסייעים אותו,  רלהיטהכי הבא 
 !!!!יום אחד יסתייע וישלים כל ימיו בטהרה

   

ואלו דברי אלוקים אלו " שגם כאן נשלב לפי הכלל ויתכן
שהנזיר  שלאחראין מחלוקת בניהם כלל, שיתכן ש "חיים

סיים והשלים את נזירותו, אם ירגיש אני מושלם הנה 
דתי במטרה, הרי שזה יכול לגרום לו נפילה הצלחתי עמ

 .גדולה
 

התורה דורשת ממנו להביא חטאת, והוא שואל את  לכן
הייתי קדוש,  רגעלפני הרי ?? מה חטאתי?? למהעצמו, 

 אפילו השער שלי היה קדוש??? מה חטאי ומה פשעי??? 
 

שהחטא שלך הוא כי  ,הרמב"ןהוא קולט את דברי  ואז
יות הגבוהה שהיית בה, ואז מעכשיו אתה תרד ברוחנ

בסמיכה ובווידוי על החטאת הוא מתחזק שוב ומקבל על 
  .עצמו להמשיך בקדושה עד סוף חיי

 

, בורא עולם יסייע לו שישלים כל חייו החינוךשכתב  וכפי
, והסיוע מגיע על ידי החטאת והתעוררות האדם בקדושה

 .וסייעתא דשמיא מיוחדת

יום להתקדש, וסיימת אפילו יום אחד בקדושה זה כבר נותן לך כוח להמשיך  40ל עצמך צדיקים וידידים, קיבלת ע לכן
 עוד ועוד ימים, ולכן אם נפלת באמצע אל תישבר ותתייאש כל יום של קדושה יש לה ערך נפלא.

 

 יום שמח שהצלחת לעמוד במטלה, אבל לא להרגיש שלמות, וזהו סיימתי, אלא מיד קבל על עצמך 40כן לאחר  כמו
להמשיך עוד ועוד וכך תתקדש עד יום מותך, ולכן ראוי מאוד הדבר לחגוג סיום ועדיף בקבוצה ובחבורה, ובמסיבת הסיום 

 יום ככה תחייה כל חייך בקדושה וטהרה אמן. 40יום, ועוד  40לקבל על עצמך בשמחה ובהתלהבות עוד ימי קדושה עוד 
 

 נזיר להזיר לה'
 

מימי לא  שמעון הצדיקר אמ נזיר ]ד' ע"ב[מספרת  הגמרא
אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחת, שבא אדם אחד 

, ראיתיו יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו מן הדרוםלפני 
, מה ראית להשחית שערך אמרתי לוסדורות לו תלתלים, 

 זה הנאה???  
 

לי, רועה הייתי לאבא בעירי, והלכתי למלאות מים  אמר
שלי, ופחז יצרי עלי וביקש מן המעיין, והסתכלתי בבבואה 

 .לטורדני מן העולם
 

לו רשע!! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך,  אמרתי
במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה, נשבע שאגלחך 

 .לשמים
 

עמדתי חמדתיו ונשקתיו על ראשו ואמרתי לו בני  מיד
 ]במדבר ו', ב'[כמותך ירבו נודרי נזירות, עליך הכתוב אומר 

 יא לנדור נדר נזיר להזיר לה'. איש כי יפל
 

הגיע אותו נזיר ש לספר, מה העניין המפרשים שואלים
פי כזה עניין של חיזוק  ותנזירשלי  קשה ועוד ??מהדרום

 על כן הואיזיר עצמו, וסוטה בקלקולה  שכתב רש"י הרואה
מה נשתנה אותו דרומי ואם כן מתנזר שלא ייפול כמוה, 

 מכל הנזירים?????  שלא רצה להתקלקל ולחטוא יותר
 

ולפי החינוך והכוונה "מיד עמדתי,  התיאור מה מטרת גםו

, חימדתיו 'הלכות נזיר עמוד ת -והילקוט שמעוני והלכות גדולות סימן לח 
 ונשקתיוולרוב הגרסאות  וחבקתיו 'ולפי ירושלמי נזיר פרק א

 על ראשו"??? 
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שואלת לדעת שמעון הצדיק, מה ההבדל  נדרים ט והגמרא
ין קרבן נזיר שנטמא ששמעון הצדיק לא אכל, לבין  נזיר ב

שהשלים נזירותו בטהרה שכן הסכים לאכול ממנו, הרי 
 שניהם מביאים קורבן על חטא, חטאת או אשם??? 

 
, שכל הנודרים בנזירות נודרים מתוך הגמרא מתרצת

כעס והקפדה וכשהם נטמאים ומתרבים ימי נזירותם, כי 
נזירות מחדש, הם מתחרטים על הם חייבים להתחיל את ה

כן קבלתם, ונמצאו מביאים חולין בעזרה, אבל אלו ש
הכינו את הם לכך היות ו נזירותםאת השלימו הצליחו ו

ולכן שמעון הצדיק היה אוכל  עצמם אין חרטה בליבם
 .מקורבנם

 

למרות שנטמא, לא שאותו נזיר דרומי  המאירי וכתב
וכנן, כי הוא הלא מת התחרט מקבלתו על אריכות הזמן

, ונדרו ראוי נדר מתוך ישוב הדעת,  ופיו ולבו שווים

ומשובח בכוונה מעולה, כי הוא בראותו שנמשך אחרי 
תאוותיו נלחם להכניע יצרו שלא ישקע ברוע, ועל כיוצא 

 ":נדרים סייג לפרישותבזה אמרו "
 

מהיכן ידע שמעון הצדיק, שדרומי נשאלת השאלה,  ושוב
, ולא התחרט על נזירותו בגלל דעתזה נדר מתוך ישוב ה

 שנטמא???
 

בגלל שהוא מהדרום תשובה נפלאה, שדווקא  וראיתי
נן להשקיע וומוכיח שהתכאם נדר נזירות זה כבר  הרחוק,

, ולא נדר בפזיזות בלי לדעת מה הקושי הרבה בנזירות
שנה לערך היה מורכב מאוד להגיע  2400שבדבר, כי לפני 

ור הדבר שהוא היה נחוש מהדרום לירושלים, ולכן בר
בנזירות שלו למרות הסבל והקושי, ובפרט שנודע לשמעון 
הצדיק שמטרת הנזיר היה לחנוק את יצרו הרע שהחל 

 לפעפע בו כארס הנחש.
 
 

 המשך
 

שעדיין נשאלת השאלה למה אכן נכשל אותי צדיק  אלא
דרומי, ונפל באמצע הנזירות שלו??? בפרט שיש האומרים 

מלמדת שקיבל על עצמו נזירות הגדולה שנפילה באמצע 
מכדי מידתו, ואינו מתאים לקדושה כה עצומה, והרי נזיר 
דרומי זה, הוא הנזיר המושלם לפי עדותו של שמעון 

 הצדיק, למה אירע לו טומאה ונפילה זו???? 
 

שהיצר שפעפע באותו צדיק דרומי היה מסוכן לי  ונראה
את עצמו, זאת  , תבינו מדובר באדם שבחיים לא ראהמאוד

אומרת אדם שמאוד שמר על עיניו, כי מי שהולך אחר עיניו 
בוודאי מתבונן כל הזמן במראהו ומשקיע במראהו,  לרעה

וגילה לראשונה  והנה לפתע נפל הבחור בראיה שלו עצמו
 את ערך יופיו.

 
היצר התחיל להתפרע בו עד כדי לטרדו מן העולם,  וכבר

ספיק נזירות של פעם כזה ארס רב וקטלני לכן לא הול
פעמים וגזיזה של השער פעם אחת בלבד, אלא הצריך  אחת

המדהים, ורק  נסיעה לירושלים, ופעמים גזיזת יופי שערו

ככה יוכל לחנוק ולבטל את יצרו שעמד עליו להאבידו מן 
 העולם לגמרי.

 

שלא יורידו לבאר  נלחם ביופי שלוואותו בחור  והיות
שערו היפה הפך , על כן יווהקדיש בנזירות את יופשחת 

כמה שהיופי , ועד מחפץ של יצר הרע לחפץ של קדושה
, של אותו דרומי גדול יותר כך הקדושה שלו גדולה יותר

 כי כגודל הניסיון כך גודל השכר, 
 

כמלאך  אמר שמעון הצדיק שהיה קודש הקודשים ולכן
" ה' שליווה את אלכסנדר מוקדון במלחמותיו, "חימדתיו

על ראשו, כי היופי של הדרומי  "ונישקתיו" ""חיבקתיו
הפך לקודש, וכמה שהוא יותר יפה ונחמד הרי שהקדיש 

 יותר לקדושה. 
 

הנזירות המושלמת של התורה, שבורא עולם חפץ בה,  וזה
שנחנוק את יצרנו, ואדרבא נילחם כנגדו בכלים שלו עצמו, 

, ועל כן לא להיבהל מהיצר, "מאויבי תחכמני"כפי שכתוב 
רבא נקבל קבלות קשות ונקדיש את כל האמצעים אד

 למלחמה ביצרנו הרע, ובעזרת ה' נעשה ונצליח אמן ואמן.
 

אתה בפרט אם ו ,נפלת באמצעלצערך הרב ויום,  40לתקופה לדוגמא של מזה, שאם קיבלת על עצמך חיזוק אמתי  נלמד
אפילו בורא עולם לא חפץ בי כי הנה נוכי, באשמתך, אל תיפול ברוחך ותאמר חסר תקנה אהיה לגמרי זה לא מרגיש ש

כנראה אתה כאותו צדיק דרומי שנפל ונטמא באמצע הנזירות, שיתכן שיצרך כה תתחזק במחשבה זו שאלא  !!! ובעבודתי
יום החדשים יכניעו את יצרך  40יום מחדש שהימים הראשונים יחד עם  40גדול שבורא עולם רוצה שתתחיל עוד פעם 

 הרע לגמרי.
 

פעמים עצת היצר להפילך שוב ושוב כך שאתה תתייאש ותאמר עד כאן, נמאס לי, אני רואה סופית שאני לא מסוגל  אבל
 40יום למרות הנפילה, ואל תתחיל מחדש, וכשתגיע ל  40יום של קדושה, לכן אדם יקר, תמשיך לספור את ה  40לשמור 

יום מתחילת  60יום רצופים שהם  40של יהיה לך יום של רצף בקדושה, כך למ 40תנסה להגדיל את המספר שיהיה 
 .הספירה

 

בזה רווח עצום, כי כך תוכל לספור ימים חודש שנה שנתיים אפילו עד סוף חייך למרות הנפילות, והרווח הוא שכל  ויש
לו ימיו חי בחשבון נפש ובמטרה לצמצם נפילות, ואכן אתה תבחין שבסך הכולל אתה צמצמת למחצה לשליש ולרביע ואפי

 .יום 40לעשירית ופחות ממה שהיית רגיל ליפול קודם שהתחלת לספור 
 

ולפתע תגלה ימים הקדושים בלי נפילות, אז קדימה תתקדם במספר הלאה, של רצף  יתרבושתתמיד לספור כך  וכמה
דושה, ויקוים בנו הפסוק "ואברהם זקן בא בימים" שכל ימיו היו בחשבון נפש ובק !!!! 2000או  1000אתה כבר בש

, וגם מעשה אבות סימן יפה לבניםנלך בדרכי האבות כי יום של קדושה, קדימה  50000מעל הרבה ספר שאברהם אבינו 
 .סימן להצלחה

 

 המשך -קדושת הנזיר  - יבא לא מת נפש על לה' הזירו ימי כל
 

, שאסור לנזיר להיטמאות הסיבה לכך בעל הטורים כתב
 מעל לדרךקדושה  כי מי שמתנזר מסוגל להגיל לכוחות

לשרות עליו, לכן אסור לו  מסוגלתשכינה הו ,הטבע
להיטמאות שלא יגידו שאת הכוחות הוא קיבל מהמתים 
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כי הוא דורש אל המתים חלילה, עד כדי כך שאפילו להוריו 
אסור לו להיטמאות, למרות שזה דבר מפורסם וקל לבירור 

בלי שהוריו מתו בכל זאת אסור, בכדי שיהיה ברור לכולם 
צל קל של ספק שכוחות הקדושה שלו מקורם אך ורק 

  .מקדושת
 

רק נפילה של טומאה פוסלת את הנזירות, ואילו  ולכן
אכילת ענבים ויין לא פוסלת, למרות שעיקר הנזירות היא 

כדברי רש"י שהרואה סוטה , הפרישה מהנאות וניבול הגוף
לת, רק טומאת מת פוסבכל זאת , בקלקולה יזיר עצמו מן היין

 !!!כי חייב להיות ברור שקדושתו טהורה בלי רבב וספק

להגיע לקדושה על טבעית,  מסוגלים ונהיה, יםמחטאמטומאה ופרישות ויום של קבלת קדושה  40את הכוח של  ננצל לכן
לוקים זה לא דמיון זה "בעל הטורים מפורש", טעמו וראו כי טוב ה', ואני קרבת א קדימה קדושים וטהורים, הכוח בידכם

 .לי טוב, בהצלחה אמן ואמן
 

 

 המשך   הכוח שבנזירות –נזירות שמשון 
 

  שופטיםהיה נזיר כל ימיו, וכמתואר בנביא  רהגיבו שמשון
 שקיבלמעל דרך הטבע  יםאדיר ותהיה לו כוח פרק יד' עד יז'

כי  ,ואכן כשגילחו את שערו ירד כוחובעקבות נזירותו, 
שם  לפלישתיתכוחו, ואכן הוא לא גילה  בנזירות הייתה

בקשר גילה לה א מפסיק את נזירותו אלא רק הוא נטמא הו
בבעל הטורים שהתורה על פי מה שכתוב וכאמור  לשער,

נזיר מאשר שאר הדברים, ולכן הקפידה יותר על טומאת ה
 .רק על השערלה סיפר 

 
חו??? את כוהגיבור מתי גילה שמשון  התבוננתי ומילדותי

את י כ האם בעודו ילד גם היה בעל כוחות אדירים???
  בחרותו.תקופת מסופר בנביא רק מגבורתו המיוחדת 

 

היה ששמשון הנזיר גילה וקיבל את כוחו העצום,  יתכןו
שהלך ביחד עם הוריו לתמנתה, ובדרך היו כרמים כ זה

מהוריו בכדי שלא יתקרב שמשון פרש )כרמי תמנתה( אז 
לך לך אמרין " עבודה זרה יז'הגמרא דרישת וכפי  לכרמים

שמשון  אזרק , "סחור, לכרמא לא תקרב לנזירא, סחור
כי עיקר הכוח מקבלים כוח והרג את הארי, את קיבל 

מהזהירות ומהתרחקות שעושים בכדי לא להתקרב 
 לחטא.

והתרחקות כוחו גילה שמשון בפרישות  שהיות ואת ויתכן
לפלישתית על כוחו לכן גם כשנאלץ לספר מיין,  מוחלטת

לא סיפר לה על איסור אכילת יין, שיתכן שזה יחליש את 
 .כוחו המיוחד, אלא סיפר לה על השער

 

ור עליו כוחו כפי שרואים ששער יקח זמן עד שיחז ולמרות
אליו  לחזורהתחילו בנביא שרק כאשר חזר שערו לצמוח 

ואילו באכילת ענבים ויין ייתכן שהשפעתם , הכוחות
  .מוגבלת בזמן עיכול וכדומההנזיר תהיה  להחליש את

 

בעניין זאת שמשון העדיף לא לאכול ולשתות יין, כי  בכל
ראה לפרוש מאוד, וגם מהתרחקותו מיין  מץאהתזה הוא 

התרחק מכרמי הענבים, לכן לא רצה להיכשל את כוחו 
 .בזה

 

רה לנזיר אפשר לטעון שאולי שתית יין זה עבי ובפשטות
, כי בשער יש לא ישפיע על כוחואולי זה אבל בכל זאת 

יתכן  כמו כן, "נזר אלוקיו על ראשו"תוב קדושה ככ
יין יש הנאה של איסור לכן לא רצה שיחטיאו בענבים וש

לספר  יכול היהכי  ,זו אפשר לדחות תשובהו ,אותו בהנאה
 .מזה הייהנ לאוגופו  אסוריםש גרעיניםחרצנים  ושיאכילה

 

גם אנחנו נוכל לקבל את הכוח והקדושה העל טבעית, אז קדימה נשמור וכך  ,לא נתקרב לחטאיםנתרחק ו גם אנחנו לכן
 הרע , ונסגור ליצרעל עצמנו מההתחזקות שקיבלנויל ולטמאות אותנו ולהפיל אותנו חלילה מרחק מכל דבר רע העלול להפ

 .את כל הפתחים שהוא עלול משם להפתיע אותנו, ובזה נהיה קדושים וטהורים וחזקים אמן ואמן
 

 עצמו מן הייןיזיר  –סוטה בקלקולה הרואה 
 

 סוטה הרואה" סוטה ב'דברי הגמרא מ י"רש כתב
, דהיינו שעליו להתחזק "היין מן עצמו יזיר לקולהבק

 .בעצמו בכדי לא להיכשל במה שהיא נפלה וחטאה
 

אדם שנכשל בראיה  עלור אתי כתובנצבים  ובפרשת
 את ותראו" , ומה קרה לו בהמשך,אסורה ובמחשבה רעה

 -עמהם  אשר וזהב כסף ואבן עץ גלליהם ואת שקוציהם
 ללכת אלקינו ה' מעם היום פנה לבבו אשר איש בכם יש פן

 ראש פרה שרש בכם יש פן" ,ההם הגוים יקאל את לעבד
  ."ולענה

 

ראה אכן וברגע הראשון הוא  ,מראה טמא זה ראה אדםש
מחק  לא זוה ראיהה רק שאת, כשקץ וגועל נפשאותה 

 וכאן הטעות שלו והמכשול וההרס שלו!!! ,מיד
  

אזי היצר הרע  ראיה זו מזיכרונווהוא לא מחק  היותש
, שהוא לשורש פורה ראש ולענההפך אותה השתלט עליה ו

 ,מרעיל את המוח שבראש
 

כשורש מתפשט מנקודה קטנה ראיה קלה  והרעל
, ומעוות ולשריר ענק בלב וברגשלהשתלטות על כל הראש, 

לו את החשיבה לחשיבה מעוותת שכך הוא מתיר לעצמו 
 כל עבירות שבתורה.

 

יתנזר , "מו מן הייןיזיר עצ" ??מוחקים מראה אסור ואיך
ככה הוא מוחק באמת את המראה מתאוות מותרות ורק 

, ולא ומרסק את תאוות לבובקדושה ומתחזק  ,האסור
 .פרה ראש ולענהיצמח לו שורש 

 ויש ,חמורות בעבירותמכובד ל שנחשב אדם של נפילות על וכואבות טובות לא שמועותשומעים  לפעמים ולצערנו
 זה ,האמת אבל !!!!להיזהר ממהונתחזק  נלמד וגםואינו עושה מעשה עמך,  רשע שנפל זה כימאוד בטענה  מתענייניםש

לשורש פרה "נה עצומה שיכולה לצמוח ורשעות ושמחה לאיד, והסכ רועלעיתים ספוג בו וחטטנות סקרנות של יצררק 
 ."ולענה ראש

 
 

 - שוד ושבר"וכביכול להתריע על הנורא ואיום שאירע  לחברים ספרלשירוץ  כתוב לא לקולהבק סוטה אהורהש וכשם
 והמחיקה היא רק ראה שהואאת מה בכדי למחוק  לעצמו ולהכאיב לסבול חייב הוא אלא ,"ליצלןרחמנא  – ירחם השםו

בסיגוף הגוף ומיעוט הנאות הגוף המותרות, ולכן במקום לחפש סיפורים או לספר הלאה תתחיל לסגף את גופך ותפסיק 
ת או כל מיני מתיקה, זה התגובה הנכונה לצאת מהסיפור בלי שורשים מסוכנים לעתידך חודש לא לשתות קולה או עוגו

 הרוחני.



 

 

 בס"ד

 טהר לבנוועלוני 
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

  התורם הצלחתלו תלרפוא
 חתו משפ ובני

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 
  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב 

 

 
 :לשידוך הגון בקרוב

משה   ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   ישכר שלמה בן בראנה 
    משה חיים בן לאה עקאבן נלי 

 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"בת אל בת רחל"     
 

 ולרפואת והצלחת
 

שילה בן        שושנה בן לייב משה     עקה בן יעקב אליעזר הרבהרב שלמה שמריהו בן חנה    
 מיכל בת רינה   גאולה בת שושנה  דינה יעל בת שיינדל רייזל   ציפורה 

    אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
       ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו רפאל     

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 עדן בן מיכל   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

 >>>"וטהר לבנו" ספר <<< 
 אשרי מי שיהיה שותף בהוצאת ספר זה

  בו תורה והחיזוקים הכתובים מהדבריכי  
 יהודים מכל העולם 10.000כ והתחזקו נהנו 

 וברוך השם הספר כבר לקראת סיום כתיבתו

  > כולל הנצחה -תרום גם אתה  > 
 לזכותך!!! זה - רעכשיו פנה או התקש

  106855@gmail.com  
 רעיוחנן ריינ  0527120333 

 תזכה למצוות

mailto:106855@gmail.com



