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 (יב, א)זכר  וילדה תזריע כי אשה 
 ק"פ ש"ע צדקה יעשה הצדקה מן המתפרנס עני' אפי ל"דאחז מוסר ד"ע ל"י 

 נקבה נקרא המקבל כי וידוע ספק בלי משלו אחרים לפרנס זוכה זהובזכות דגיטין
, לצדקה לכם זרעו ש"ע צדקה הנתינת הוא זריעה כי כ"ג וידוע הזכר הוא והמשפיע

 מזה יולד אזי צדקה ויתן כ"ג יזריע אשר צדקה המקבל עני' פי תזריע כי אשה וזהו
 .לאחרים שישפיע זכר' שיהי

 (חתם סופר)
 (יב, ז) לנקבה או לזכר היולדת תורת זאת

פסוק זה מופיע באמצע הפרשה, לאחר קרבן יולדת עשירה ולפני קרבן יולדת 
עניה, שואלים המפרשים, לכאורה היה צריך לכתוב פסוק זה בסוף הפרשה, ולמה 

 כאן?מופיע
ומתרץ בכלי חמדה, עפ"י דברי הגמ' "כל הלומד תורת עולה כאילו הקריב עולה", 
וביולדת עניה, כשיוצאת על ידי אמירה, יכולה לומר תורת קרבן עשיר ולכן מופיע 
כאן הפסוק "זאת תורת היולדת" שהרי גם יולדת עניה שייכת בפסוקים אלו של 

 ובתה באמירה.קרבן עשיר, באם אין ביהמ"ק ויוצאת ידי ח
 (פרדס יוסף)

 נאמרה למה זו הערה ליישב שאמר איתא ל"ז מבעלזא ש"מהר ר"אדמו ק"כ בשם
, היולדת תורת זאת לומר', עני יולדת ולפני, עשירה יולדת אחרי היולדת תורת זאת
 פרנסה' יהי ישראל שלעמך, עשירה' תהי שהיולדת ראוי המשפט ומן הדין מן

 של הפרשת ישנו אז, שה די ידה תמצא ולא יארע אם אבל. הסתם מן זהו, ברווח
 .עניה יולדת

 (דף על הדף ע"מ שקלים)
 .(יג, ג) וראהו הכהן וטמא אותו

 וברש"י "יאמר לו טמא אתה".
כידוע שאין הנגע מטמא עד שלט יאמר עליו הכהן "טמא". ואפשר ליתן טעם 

אינו שם על ליבו האדם המדבר לשון הרע בדבר שהרי הנגע בא על עוון לשון הרע, 
את משמעות וגודל חומרת הדיבור, ובזה רואה הוא כי אמירת הכהן היא היא 
המטמא אותו וזה יבין שגם מילותיו שלו הם שטמאוהו, ורואה בזה את כח הדיבור 

 וידע להיזהר בזה.
 (טעם הצבי)

 חי בשר בו הראות וביום הוא טהור לבן הפך כלו הנגע את וטהר' וגו הכהן וראה
 (יג, ג) ,יטמא
 אנשים יזיק בחבורתו אשר בחטאים מושרש הוא המצורע כי מוסר ד"ע יאמר
 וגרשו ישראל גבול מעל התורה הרחיקו כ"ע עוד יתבאר כאשר ממעשיו ללמוד
 יזיק לא ברשע המפורסמים הגדולים הרשעים אמנם והנה, למחנה מחוץ אל ממנו

 ואינם אחריהם ימשכו ולא וטובים צדיקים אנשים מהם ישמרו כי בחבורתם כ"כ
 והם צדיקים עצמם מראים כברם תוכם שאינם אותם כ"משא כ"כ הרחקהצריכים
 ה"ח מפני החנפים מפרסמים] ב"ע ו"פ יומא[ ל"חז אמרו עליהם גמורים רשעים

 ונודע וניכר לבן הפך כלו אשר הנגע פה אמר כ"וע, יתירה הרחקה צריכים והם
 טמא ואינו הוא טהור מ"מ נגע קראו כ"וע לעצמו הוא רע כי הגם בקהל רעתו
 שיתחיל ביום' פי חי בשר בו הראות וביום אך, שילוח צריך ואינו אחרים לטמא

 .יטמא אז חי ואיש כצדיק עצמו להראות
 (חתם סופר)

 (יג, ד) .העור מן מראה אין ועמוק' וגו היא לבנה בהרת ואם
 הנגע ומראה" שלפניו בפסוק פירש שהרי לו קשה כי, פירושו ידעתי לא, י"פירש 

ואיך  ,הצל מן עמוקה חמה כמראה, הוא עמוק לבן מראה שכל", בשרו מעור עמוק
 אמר כאן שאין מראה עמוק מן העור?

 בעור היא לבנה בהרת ואם הפסוק: פירוש שכך', פי מרוטנבורק מאיר' ר והרב
, העור" מן מראה "ואין לבן, ועוד מוסיף הכתוב ואומר: דבר כל כדרך, ועמוק בשרו
 מורה והטעם, העור מן מראה ואין הלובן מחמת עמוק שהוא' פי, הוא דבר תחלת

 (שכן "פשטא" מראה על עצירה והפסק) .הפירוש זה על
 (הטור הארוך)

 מאוצרות המגידים  
 (י"ב, ג') וביום השמיני ימול בשר ערלתו

מלמדת סמיכות הדברים של פרשת מילה, וכתיבתם בתוך פרשת יצירת האדם, 
אותנו בפשטות, כי במצוות המילה יש מעלה נוספת משאר מצות מפני שבמצות 
מילה נשלמת ונגמרה יצירתו של כל יהודי, ומקודם שנימול, עדיין לא הושלמה 

 יצירתו הראויה.

"אשר קידש  -ולכן בברכת המילה מסמיכים אנו את היצירה עם המילה ומברכים 
עם יצירתו בבטן,  מתחילהשקדושת היהודי  ידיד מבטן וחוק בשארו שם". כלומר:

שכבר אז קודש והופרש להיקרא "ידיד" ומסתיימת בשעה ש"חוק בשארו שם", 
 לסוף שמונה ימים בעת המילה.

זוהי גם ההרגשה הממלאת כל לב יהודי באשר לבו לב מרגיש, וכך חי עם ישראל 
ל עם לדורותיו בהרגשה מרוממת זו. הבה ונראה מעט על רוממות הנפש ש

 ישראל.
 סכינה חריפא של אם יהודיה

מעשה נורא היה בעת הובלת היהודים לגיא ההריגה על ידי הצורר ימ"ש. קבוצה 
גדולה הלכו בבוץ, ביום חורף, קר וקשה, ובתוכם צעדה אשה במצעדת המוות, 

 לעבר תאי הגזים, והמשרפות.
לצעוק "סכין!  איש אחד שניצל סיפר אח"כ, כי באמצע הדרך לפתע החלה האשה

סכין!"... למי יש סכין?!, וכולם סברו שרצונה לאבד עצמה לדעת, וכמובן שלא 
חשו לצעקותיה וניסו להרגיעה ולהסביר לה שאסור להתאבד וכו' אבל היא בשלה 

 "סכין! סכין!".
הארור ימ"ש שאל מה פשר הצעקות, והשיבו לו שאשה רוצה סכין בכדי להרוג 

טוב מאוד, והוציא סכין חד ונתן לה, וכשעיני כולם  -את עצמה, הגיב בחיוך 
מביטים, ראינו לפתע איך שהיא שולפת מתוך חיקה תינוק, ובעוד הסכין בידה 

 מיהרה למול אותו והשיבה את הסכין לאותו ארור.
ואז הסבירה שבדיוק היום הוא יום השמיני ללידתו, ורצתה שיישרף יחד עם כולם 

כך התנהגה בעורמה כזו בכדי שיתן לה סכין!! כשהוא נימול ולא ערל. ושלפי
והדברים נוראים ומרטיטים על מה וכיצד חשב מוחם של האמהות היהודיות, 

 רגעים ספורים לפני המוות שלה ושל בנה!!
 מי כעמך ישראל

מעשה נוסף אשר גם הוא נורא הוד, וגם הוא על ה"אמא היהודית" של עם ישראל, 
תקופות הקשות, בהם כל עשיית ברית מילה שמעתי מיהודי שהגיע מרוסיה מה

או אפי' השתתפות בברית מילה הייתה כרוכה בסכנה נוראה של גלות ועונשים 
 קשים.

ומפני זה היו עושים בריתות רק בחשאיות גמורה, ולא היו מזמינים אלא קומץ של 
מנין יהודים חשאים שסמכו עליהם ועל שתיקתם, ואותו אדם, ששח לי את כל 

 יה מבין "הנאמנים" שהיו מוזמנים בסתר לבריתות.המעשה, ה
פעם בא קצין אחד, מספר אותו יהודי, והזמין אותנו לברית שתערך למחרת, 

 במקום פלוני בשעה פלונית, והדריך אותנו איך להיכנס למקום ההסתר.
ואכן נכנסנו ועברנו כמה חדרים עד בואנו אל מקום המסתור, שם הכין מראש 

ת מלאים כל טוב, והשמחה הייתה שלמה ללא חשש מכל בחגיגיות, שולחנו
 הנעשה בחוץ.

והנה עם תום הברית מיד כשהושב הילד לאמו נשמעה זעקה, ולב כולנו יצא מפחד 
 האמא התעלפה! -

בחרדת לב, המתינו כולם כמה רגעים עד שהצליחו לעורר את האמא, ואז אמרה 
שהתינוק כבר היה  שאפשר להירגע לא קרה כלום, ומה שהתעלפה היה משום

כעת בן שנה, ורק היום זכתה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, ובמשך כל השנה 
 התגברה ונשכה שפתיה שלא לנשק את בנה הערל.

ותיכף לאחר הברית נתתי לו את הנשיקה הראשונה מאז שנולד, ומרוב התרגשות 
 מי כעמך ישראל! -סיימה בפשטות.  -התעלפתי, וזה הכל 

 
 מידותיו של בן תורהטהרת 

 וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה
 ד')-(י"ב, ג'

רבו הפירושים בפסוק זה, שבאים לבאר מדוע בתוך פרשת הלכות טומאה, 
 מוסיפה התורה באמצע ומזכירה את עניין ה"מילה".

ב.) שבעה שמות יש לו ניתן להוסיף בדרך דרש, בהקדם מה שאמרו חז"ל (סוכה נ"
ליצה"ר. הקב"ה קראו "רע" שנאמר "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" ואילו משה 

 רבינו קראו "ערל".
ויש להבין מדוע שינה משה רבינו את שמו ל"ערל", שהוא פחות גרוע מ"רע", שכן 

 ב"ערל" יש תקנה, וכן פחות גרוע משמות קשים אחרים שמנו שם חז"ל?
 רא היצה"ר ערלנק -לאחר מתן תורה 

אלא, שודאי באמת היצה"ר הינו קשה ו"רע" וכל שאר שמות ומרעין בישין... אולם 
כ"ז קודם מתן תורה. אבל משה רבינו שהוריד את התורה לבנ"י, ובה נאמר "בראתי 
יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" (קידושין ל':) שפירושו, שיש תיקון ורפואה לאותה 

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 -לפיכך משה רבינו קוראו רק "ערל" כלומר; כערל מכה "רעה" הנקראת יצה"ר, ו
 במילה! -שעדיין לא נימול, אך יש לו תקנה 

 ע"י התורה המדות הרעות נהפכים למידות נאצלות
מוריד את הערלה, אלא גם רקזאת ועוד, שכשם שבהסרת ערלת הבשר אינו 

עם מוסיף מעלה והשתבחות, בכך שנקרא מהול, ומתקדש עי"ז להיות "בן ברית" 
הקב"ה. כך גם בערלת הלב, שע"י עסק התורה ועמלה, אינו רק מסיר את התאוות 

 הופכם להיות תאוות כשרות וישרות של "בן ברית" בעמל התורה! -אלא אדרבא  -
שכן בלי תלמוד תורה, צריך האדם לדכא ולשבור את תאוותיו, אולם ע"י העמל 

ופכם להיות מידות טובות בתורה האדם מתעלה ומתקן את מידותיו, עד שיכול לה
 ונאצלות.

ומי שהגיע לידי כך, אינו צריך לדכא את יצר ההשתוקקות שגורם היצה"ר, רק יכול 
ישתוקק לחתיכת תוס'...  -להופכם לטוב. שבמקום להשתוקק לחתיכת דג מלוח 

 וכן בשאר המידות והתשוקות.
רטיה על וכעין מה שפירש המהרש"א בקידושין (שם) במה שאמרו: "כל זמן שה

מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה 
 מתיירא".

ופירש המהרש"א שזה קאי כנגד התאות של העוה"ז שהעוסק בתורה אינו חושש 
מהם.

, ולפיכך בתוך פרשת טומאת בשר וטהרתו, ע"י שבעת נקיים וטבילה במי המקוה
רומזת לנו התורה שכך הוא לגבי טומאת הלב ג"כ. כי יש תקנה לערלת הלב 
וטומאת הנפש, במילת הלב במילת הנפש כיצד? וביום השמיני ימול! "משה" קראו 

 ערל היינו כאמור, שניתן למולו בסכינא חריפא של עמל ויגיעת הלימוד!
טוהר" נכתב ואשר זוהי סמיכות הפסוקים, שבין הלכות הטומאה להלכות "דם 

 לרמוז לנו על מילת הלב, פלאי פלאים!. -בדין המילה 
*** 

לעומת זאת ומאידך גיסא, יימשך הדרש של "ערלת הלב" בסמיכות הפסוקים 
לדיני הטהרה התלויים במקווה. שכך גם הטהרה שבעסק התורה דומה ונמשלת 

 בדברים רבים לטהרת המקוה.
 נמיכות הרוח

שאין המים מתכנסין אלא במקום אשבורן כך  הנה נמשלה התורה למים, "כשם
דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא באדם גבה לב" (רמב"ם פ"ג, ה"ט; 

 מהת"ת) כי בכדי להיטהר צריך להנמיך להיכנס בתוך המים ולטבול.
והיינו שבל נטעה לחשוב שניתן להנמיך ולטבול במימי הדעת (כלשונו הזהב של 

כאשר לב האדם מפרפר ומתנפח מכל אירה שנדמה הרמב"ם סוף הל' מקואות) 
לו שחברו אמר עליו... או מי שפניו נפוחים מגאווה בעת שנע בפנים נפוחות אל 

 עבר המזרח... שטבעם של אלו לצוף על פני המים ולא לשקוע בתוכו...
כללו של דבר, לא בכרס גדולה ולא ע"י לבישת חלוקא דרבנן זוכים לכתר תורה, 

נמצא דווקא על הראש... ועל הראש הנמוך... וכך כותב הרמב"ם כי כתר תורה 
 בהלכות ת"ת:

"מי שנשאו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא יסיח דעתו לדברים 
(פ"ג, ה"ו). האחרים ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת" 

ולא באלו שלומדים מתוך "אין ד"ת מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהן ובהמשך 
 (הי"ב שם).עידון ומתוך אכילה ושתיה" 

הנה למדנו שצריך שבעה נקיים ולעסוק בתורה יום ולילה וכהמשך דברי הרמב"ם 
יעויי"ש. וכשם שאפילו שערה אחת שיוצאת מן המים לא מועיל הטבילה. כך 

ין כאן המסלסל בשערו ומכווץ את פניו להיראות נכבד, ואפי' בשערה אחת. כבר א
 טבילה!!...

אינו יתכן שעדיין  -במימי הדעת  -ואפי' לאחר שזכה האדם וכולו טבל ונכנס במים 
 למים, ואין טהרת לבו ראויה. וכדלהלן. שייך

 
 

 עולמו של בן תורה
 וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה

 ד')-(י"ב, ג'
לעיל נתבאר שאחר מתן תורה משה קראו ליצה"ר ערל, כי בראתי לו יצה"ר בראתי 

 לו תורה תבלין. שע"י התורה אפשר למול את היצה"ר.
וע"י עמל התורה מהפכים את כל הרע לטוב, ואשר לכן נקרא היצה"ר ערל כי ע"י 

 התורה הוא נימול.
ב הים... ונקדים ועד כמה צריך להיות שקוע אך ורק בלימוד התורה נלמד מכל

לבאר פירוש נפלא ששמעתי על מה שכתוב בפרק שירה, כלבים אומרים "בואו 
 ונשתחוה ונכרעה" (תהלים צ"ה) מדוע אומרים הכלבים פסוק זה דווקא?

ויש לבאר ולפרש, בהקדם דקדוק נוסף. שהנה מלשון הפסוק שאומרים הכלבים 
ף לשירתם. ולמי מכוונת ונשתחוה" נשמע, כי קוראים המה לאחרים להצטר בואו"

 קריאתם זו?
הנה אמרו חז"ל במשנה במסכת כלים (פי"ז, מי"ג) "כל שבים טהור, חוץ מכלב 
המים מפני שהוא בורח ליבשה". מדוע נשתנה דינו של כלב הים משאר כל חיות 
המים שהעושה מהם כלים אינם מקבלים טומאה, ורק מהכלב שבים, העושה 

 אשר חיות היבשה?כלים ממנו מקבלים טומאה, כ
מפרש הר"ש והרא"ש בפירוש המשנה: "כל מה שיש ביבשה יש בים. וחית הים 
ובהמת הים אין אחד מהם בורח ליבשה כשרוצים לצודם. רק הכלב לבדו, הלכך 

 הוי בכלל בהמות היבשה ואם עשה מהם כלים מקבלים טומאה" עכ"ל.
הים להצטרף עמו  כלב -מעתה נתפרש היטב ונאמר: שכלב היבשה קורא לחברו 

יחד לכריעה ולשירה. שכן שכל חיות הים האחרות, אינם יכולים להצטרף לשירה 

יחד עם החיות שכמותם ביבשה, וארי היבשה אומר לבדו וארי שבים אומר לבד, 
 כי מינים שונים המה.

אולם כלב הים מכיוון שבורח ליבשה, בשעה בשעה שרוצים לצודו הרי דינו נקבע 
היבשה. ומעתה מצטרף הוא אל כלב היבשה בצוותא, ושניהם משום כך, כחית

 "באו ונשתחווה ונכרעה". -אומרים כאחד 
 מדוע שירת הכלבים בפסוק "בואו ונשתחוה"

ואשר לכן אומרים הם דווקא בפסוק זה התואם לצירופם המיוחד, לפי שקודם לכן 
"ה) והיינו אומר הפסוק "אשר לו הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו" (תהלים צ

הצירוף של עשיית הים והיבשה יחדיו, שלכלבים המצטרפים משני המקומות, 
 להם נאה להלל ביחד ולהמשיך "באו ונשתחווה ונכרעה". וזה נפלא מאוד.

 והנה, דברי תורה נמשלו למים. וטהרת האדם באה ג"כ על ידי טבילה במים.
התלמוד יום ולילה כמו כלב ונמצא שיכול האדם להיות כל כולו במימי הדעת בים 

הים שנמצא כולו במים, אולם אם ייצא לפעמים מהלימוד, כבר נחשב משום כך 
משום  -כמי שאינו שייך לים התלמוד, וככלב הים שנחשב ממין חיות הארץ 

 שבורח לפעמים ליבשה, ואינו שייך למיני חיות המים.
ץ אנשי היבשה, יכול ואם ירצה לומר 'פרק שירה' בבין הזמנים יחד עם עמי האר

גם יכול הוא... אולם "בן תורה" שלם אינו נקרא, אא"כ אינו יוצא אף פעם מן 
 הלימוד!!

 הבורח מהתלמוד להינפש, פניו כפני הכלב
שכן אם נוסיף להתבונן, נשאל ונקשה מה בכך שקורה שלפעמים יוצא ליבשה, 

ם של חיות המים? הרי בודאי שמחוץ ליציאתו לפרקים ליבשה, כל כולו שייך לטבע
וכי מה גרע בכך שלפעמים יוצא ליבשה, אטו אין עוד מיני חיות מחיות המים, 

 שיוצאים קצת ליבשה וחוזרים?
בורח ליבשה [כמו חיות המים האחרות] אלא " יוצאאלא שכלב הים אינו רק 

ליבשה"! פירוש; שבשעה שרוצים לצודו ונמצא בסכנה, בשעה זו נגלית בו מהותו 
השתייכותו האמיתית, כי מדוע אין הוא בורח אל עומק הים כשאר השורשית ו

שכל  -חיות ודגי הים, ומדוע בורח ליבשה. וזהו סימן מובהק שאינו חית המים 
 חיותה אינה אלא במים בלבד.

 מאי משמע?
שיתכן והאדם כל חייו בתוך חיי הבית מדרש וכולו אכן במים, ואפילו שערה אחת 

בין הזמנים אינו הולך אחרי מקומות הסמוכים ונראים לים  איננו בחוץ. אולם, בימי
התלמוד, רק בורח כמי שנרדף מים התלמוד, וצריך מרגוע לנפשו עמוק עמוק 
בהבלי העוה"ז, ולא שוקטת נפשו עד בואו למלון של עשרים כוכבים... ... ובורח 

 לתוככי העוה"ז. -עד ההרים המושלגים... ... בריצה מבוהלת כחץ מקשת 
ו למקומות כאלו שאין בנמצא שם לא בהכנ"ס לתפילה ולא ביהמ"ד ראוי א

 לברוחליבשה, רק  לצאתלקביעת עיתים לת"ת לכל הפחות. אין זה נקרא 
ליבשה!!... שמתוך אופי וצורת יציאתו ניכר שקשור הוא בטבורו לארץ, ולחלוחית 

ורקן שמינה של העוה"ז הפשוט והמכוער, מקננת בלבו פנימה, ומוצאת לה פ
 בשעת מבחן.

וא"כ, אין איכות חייו בתורה בלבד! ואח"כ גם אם חוזר שוב ללמוד, אינו אלא ככלב 
 המלקק מן הים...

 הבורח מהתלמוד מוכיח שפניו אל החולין
מהלימוד מעט בכדי לנוח ולנפוש, ואח"כ לשוב ביתר שאת וביתר עוז,  לצאתשכן 

 ים! כל עוד נשמה באפו!!!מהלימוד... אין! ולא קי לברוחמותר ואפשר. אך 
ניתן להוסיף לקח ליסוד זה, ולבארו במשנה בהירות, עפ"י מה שאמרו בגמ' (זבחים 
נ"ו.) והוא מן המשנה במסכת מעשר שני (פ"ג, מ"ח) לגבי קדושת הלשכות 

 הבנויות במקדש.
לשכות הבנויות בתוך הקודש ופניהן אל החול אע"פ שהינם בתוך הקודש דינם 

וון שפיתחם פתוח אל החול. ולעומת זאת, לשכות אפי' אלו כחול. זאת מכי
שבנויות בחול, אם פניהם אל עבר הקודש, דינם קודש. ואוכלים שם בשר קדשים 
 כמו בתוך העזרה. ודין זה נפסק להלכה ברמב"ם (הל' בית הבחירה פ"ו, ה"ז וה"ח).

 מאי משמע?
יש בעה"ב פשוט שמתייגע לפרנסתו וקובע עיתים לתורה, שאמנם אינו ת"ח, אבל 
בלבו בוערת אהבת התורה. תמיד ישבח את הת"ח, ורק יחפש להסתופף בצילם, 
ועל אהבה זו יגדל ויחנך את בניו וכשיגיע ימי בין הזמנים יקח את הילדים לראות 

רה גדולי הדור, יסוב עמם איך נראה השיעור של ת"ח פלוני, ואיך מתייגעים בתו
 בירושלים או בשאר מקומות הקדושים בהיכלי הישיבות או עוד כהנה וכהנה.

הנה, זה האדם אינו ת"ח, אבל פניו ולבו אל הקודש! שאיפתו והנאתו היא מכל 
תוספת קודש! ועל כן דינו כקודש! ועל כגון אלה אמרו בגמרא מאן דרחים רבנן 

 ) כיון שכך מגדל את בניו, זוכה בבנין רבנן וחתני רבנן.הוו לי' חתני רבנן (שבת כ"ג:
 דבר ה' לא ימצאו -הנעים מים עד ים בעת המנוחה 

אולם מאידך גיסא יתכן ח"ו ההיפך מי ש"בנוי בקודש" היינו שחובש יום יום את 
 ספסלי ביהמ"ד בישיבות או בכוללים, אולם פניו אל החול!

תם לראות מטוסים בנמל התעופה... ... ולמשל כשירצה ליתן פרס לילדיו יקח או
או כאמור לעיל שבבין הזמנים יסע לכל שבעת הימים והנהרות שבארץ ישראל... 

 -"ישוטטו לבקש דבר ה'"  -ויחד עם זאת  -ואם "נעו מים עד ים ומצפון לדרום" 
 שלא ימצאו... ... -בודאי 

הילדים רואים כי אמנם בנוי בקודש, אבל פינו ומסתרי לבו אל החולין. ואם 
שהאבא הנכבד בוער בלבו להידמות לכולם, ולדקדק בלבושים המתחדשים או 
בכורסאות נאות וכדו', לבל יתמה מדוע לבסוף אינם ראויים לדבר עמם ב"קדשים 

 ובטהרות" ואינם ברי אוריין. לפי שדינם חול ואין אוכלים בהם קדשים...!!
חת האדם, ואפי' כל מנוחת ולפיכך כל חיי האדם, כל שאיפות האדם וכל שמ

האדם, הכל צריך להיות אך ורק בתורה ובכך יהיה בנוי בקודש פוניו אל הקודש 



 

 ג 

שאז גם גגותיהן קודש (עיי"ש ברמב"ם), ועליו נאמר אשריכם ישראל לפני מי 
 אתם מטהרים שכולו טובל ושקוע וכל חיותו ממימי הדעת וטהרתו שלמה!

 ים בעת מנוחתם...הבה ונשמע במה גדולי ישראל משתעשע
גיצי התלמוד בל"ג בעומר

הגאון ר' יוסף שאול נטנזון זצ"ל בעל ה"שואל ומשיב", היה מתארח אצל בעה"ב 
אחד במקום מרגוע מעת לעת כשהיה נצרך למנוחה. פעם אחת נזדמן לר' יוסף 
שאול, לסור אל מקום הנופש ביום ל"ג בעומר, כשעמו היום גם כמה דיינים נוספים 

 שבאו מן הסתם לסעדו ולתמכו. מקהילתו
בעל האכסניה שנכנס להגיש לפני הרבנים כיבוד ודבר מאכל, ניצל את העבודה 
שיום זה הוא יום ל"ג בעומר, יום ההילולא של ר' שמעון בר יוחאי, וביקש את שכרו 
תוך שהוא פונה לר' יוסף שאול ואומר, נו... תאמרו משהו לכבודו של ר' שמעון 

 בר יוחאי...!
 עשועי ת"ח בעת מנוחתםש

חייך ר' יוסף שאול, ואמר לסובבים, באו ונמלא את רצון בעה"ב. ופנה אל אחד מן 
הדיינים שישב עמו ואמר, תמנה בבקשה כמה פעמים מוזכר שמו של ר' שמעון 

 בר יוחאי בכל התלמוד!!
תיכף ומיד, פתח אותו דיין והחל סופר ומונה בדפי הש"ס מברכות, שבת, עירובין 

ן הלאה כשהוא מציין בכל מקום היכן מוזכר שמו של רשב"י, וסופרם אחת וכ
 לאחת כשהדבר נעשה בע"פ כמובן מאליו.

הנה כבר אוחז אותו דיין אחרי כל סדר מועד, וממשיך לתוך סדר נשים, ור' יוסף 
שאול יושב כנגדו בשקט ובדומיה ושומע את המספר ההולך וגדל של הפעמים 

 ן בש"ס.הרבות שהוזכר ר' שמעו
והנה כשאחז כבר עמוק בחצי השני של הש"ס התעשת ר' יוסף שאול לפתע ואמר: 
'מספיק מספיק'... 'עד כאן'... כבר חיסרת שלושים ושלושה פעמים כמנין ל"ג 

 שהוזכר ר"ש ושכחתם למנותו...!!
לשמחתו ולהנאתו  -והחל מונה את כל הל"ג מקומות שבהם שכח הדיין את ר"ש, 

 ה שקיבל את שכרו במיטב...!!של בעל האכסני
התורה... ואם בדברים שכאלו מוצא האדם את נפשו  בתוך -הנה לנו כיצד נחים 

 לעת מנוחה, אין פלא שיודעים את הש"ס עד כדי כך על בוריו!!...
 תורתך שעשועי

כך גם זכיתי והכרתי בירושלים, כמה וכמה ת"ח שבעת מנוחתם, היו משתעשעים 
 בפרפראות החכמה, והיו חודין חידות זה עם זה, במבואות התלמוד הלוך ושוב.

ולא אשכח את המחזה איך שהגאון ר' שמואל מועד זצ"ל, ור' יעקב קצנלבויגן 
וחדו חידות, כמה  זצ"ל, ישבו להם לנוח מעט מהמקווה החם שהיה בשערי חסד,

 פעמים מוזכר בש"ס נעל, וכמה פעמים מנעלים, או מנעול וכדו'.
והיה ממש תענוג לראות מה זו בקיאות בש"ס וכל אחד היה מונה היכן וכמה, 
אשרי עין ראתה כל אלו, ואוי לעין רואה את כל גגות המוניות עמוסות לעייפה, 

 ות לשדה התעופה ולחופש...במזוודות זו על גבי זו, ממתינות ודרוכות לנסיע
 (לב שלום)

 
 

 (יד, ד) וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות
רש רש"י: "לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, יפ

 לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף קול".
על עוון לשון הרע אמרו חז"ל (ערכין טו, ב) "אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן 
זמרא, מאי דכתיב: 'מה יתן לך ומה יוסיף לךלשון רמיה'? אמר לו הקב"ה ללשון: 
כל אבריו של אדם זקופים ואתה מוטל, כל אבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים, 

 צם ואחת של בשר".ולא עוד, אלא שהקפתי לך שתי חומות, אחת של ע
אשאל אתכם, מורי ורבותי: וכי שני השומרים הללו הם אכן גדרים, המקשים על 
האדם לדבר? אם אין שיניים קל יותר לדבר? אם עושים גדר של אבנים ושל ברזל 

איזו גדר  –ניחא, אי אפשר להיכנס, אבל הגדרים האלו שהקב"ה ברא ללשון  –
 זו גדר?! –נבים לא יכנסו הם?! אם מישהו יעשה גדר מנייר שהג

תראו  –וודאי הכוונה ללמוד מוסר מאותו 'חומות', שאדם ילמד וישכיל ויתבונן 
כמה מוחבאת הלשון פנימה, כמה היא זקוקה לשמירה. כל עוד התינוק לא יודע 

יש לו כבר שיניים. כל זאת, כדי  –אינו צריך שיניים. ברגע שהוא מדבר  –לדבר 
 כמה שמירה צריכה הלשון.שאדם יתבונן ויבין 

קילורין לעיניים. רבי יחזקאל אברמסקי  –יש לנו ב"ה את ספר "שמירת הלשון" 
זצ"ל אמר על החפץ חיים זצ"ל: כמה פשטות ככה גדלות. כאשר פותחים את 

 הספרים שלו מבינים כי לשון הרע וגסות הדיבור הם פשוט אש!
את שוב ושוב הוא, אחד הדברים שכתובים בחז"ל וה"חפץ חיים" מצטט ז

שהמדבר לשון הרע, בתפילה ובלימוד שלו נכנסת רוח טומאה, והתפילה נמאסת, 
באותו פה שדיברת לשון הרע אתה לומד ומתפלל לריבונו של עולם?! א 

 מויראדיגע זאך!
סיפרתי כמה פעמים את הסיפור ששמעתי בבארא פארק. טוב לספר אותו 

 לאחרים, בפרט לילדים.
 ביקור ברוסיה. כמובן הגיע עם כל הפמליא. מלך גרמניה ערך

ערכו סעודה גדולה לכבודו, ארוחת ערב גדולה. שר הטבחים הגיש מאכל, 
מעי של בהמה. טוחנים כל מיני מטעמים ומכניסים  –שאצלנו קוראים לזה קישקע 

 בתוך הקישקע.
 מלך גרמניה ראה מאכל חדש, טעם ממנו ומאוד מצא חן בעיניו.

בחים שלו שהצטרף לפמליא: "תיפגש עם שר הטבחים של הוא הורה לשר הט
 רוסיה, ותבקש ממנו את המתכון, כי אני רוצה שתלמד לעשות 'קישקע'".

מוע את שלא סתם, קצת ככה וקצת ככה. צריך אתם יודעים, אוכל למלך זה ל
ההוראות בדיוק מוחלט [ובפרט אצל הגרמנים...], כך וכך בשר טחון, כך וכך קמח, 

ח, סוכר, וכמה פפריקה ושאר תבלינים. הפגישה נערכה והטבח הרוסי פלפל, מל
 הדריך את עמיתו הגרמני ברשימה מפורטת, ממש על המילימטר.

נסעו בחזרה. מלך גרמניה מגיע לביתו. ויהי היום, הגיע מלך פלוני לביקור בגרמניה. 
הטבח הוציא תא הרשימה הטמונה באוצרותיו, ועשה כמו שלימדוהו ברוסיה, 

בשר, מלח, סוכר, פלפל, פלאי פלאים. הכניס את הכל בתוך  –הכל בדיוק מוחלט 
 הקישקע.

התבשיל היה מוכן, הגישו לסעודה הגדולה, החלו לטעום. המלך נטל את הסכין 
ואת המזלג, הכניס לפיו חתיכה מהמאכל, ואבוי! נהיה לו חושך בעיניים. טעם 

 לקחו את האוכל מהאשפה...תפל, עם ריח נורא. לא ידעו אם זה רעל, או ש
מיד הורידו הכל מהשולחן, ובינתיים הביאו לכל המסובים מים לשטוף את הפה 

 מהגועל שנדבק בהם.
אחרי הסעודה רצה כמעט מלך גרמניה להרוג את שר הטבחים. הטבח התחנן: 
"אדוני המלך, אני יכול להישבע אלף שבועות, עשיתי בדיוק כמו ששר הטבחים 

 תי, לא שיניתי דבר וחצי דבר. מה אני יכול לעשות שכך קרה?"ברוסיה לימד או
המלך הורה לו בזעם: "עכשיו אתה נוסע לרוסיה לברר מה היתה הבעיה והיכן 

 הטעות".
הטבח שמח עד השמים, העיקר שלא הורגים אותו. יצא לדרך, הגיע לרוסיה. שם 

קע, סיפר לשר הטבחים של הרוסי: "אוי מה שהיה לנו, עשיתי את הקיש
 והמסובים כמעט הקיאו, הרגישו שאוכלים זבל".

הטבח הרוסי ביקש ממנו: "תביא את הרשימה שלך ". הגרמני הציג את הרשימה 
 אחת, שתים, שלוש, ארבע, הכל בסדר. –על פיה הכין את הקישקע 

 "רגע", נזכר הטבח הרוסי, "כאשר הבאת את המעי למטבח, מה עשית?" 
בשר, טחנתי לחם, פפריקה, מלח וסוכר, ומלאתי  "מה פירוש מה עשיתי? טחנתי

 את הכל בתוך המעי".
"אוי, וי!", קפץ הרוסי ממקומו, "אתה נורמלי?! הלא זה מעי של בהמה! את המעי 
צריכים לשטוף היטב, עם מים רותחים, ואחר כך להשרות במים עשרים וארבע 

ם, עד שעות, שכל הטינופת תצא מהמעי והוא יתנקה. אחר כך שוב שוטפי
שבטוחים שהמעי נקי לחלוטין. רק אז אפשר להכניס את כל המצרכים...היכן 

 כעס עליו שר הטבחים הרוסי. –השכל שלך?! 
יכול אדם להטעין על עצמו את המצוות הטובות ביותר, אבל אם יכניס אותן בפה 

 לא נקי, הוא מקלקל את הכל!
 (יחי ראובן)

 
 ).  ( יג, יב "ואם פרוח תפרח הצרעת"

"כשאדם צר עין ואינו  חז"ל אומרים  (במדבר רבה ז, ה)  שהצרעת באה על צרות עין
משאיל את כליו הקב"ה משלח צרעת בביתו ומוציא כליו לחוץ, והבריות אומרים: 

 פלוני שלא היה משאיל כליו ואומר שלא היו לו כלים, הרי שהיה לו כלים...". 
אומר לו צר העין: "אין לי"...  -כשבא השכן, נוקש על הדלת ומבקש מסור חשמלי 

אומרת אשתו: "אין לי"... והנה, רק מגיעה הצרעת, וכבר  -כשבאה שכנה לבקש סיר 
מצוה הכהן להוציא את כל הכלים החוצה. לפתע רואים כולם את המסור החשמלי 

 ם להשאילו... ואת הסיר שוכנים אחר כבוד בבית השכנים המסרבי
לפעמים קורה שאדם עושה עולה מסוימת, והוא סבור שאף אחד לא רואה אותו... 
אולם לעיתים, הוא אינו יכול להתחמק ועליו להתמודד עם ההתנהגות הנלוזה שלו 

 עצמו, כפי שמספר המשל שלפנינו: 
תע משל לאדם שהלך ביער ואיבד את דרכו. בעודו תועה בין עצי היער, הוא מבחין לפ

בקול גדול, ורגעים אחדים לאחר מכן מנצנץ רעיון במוחו. הוא קורא לקוף ואומר לו: 
 "אתה יודע שיש בינינו איזשהו דמיון"...

 "אבל מה הענין?"  -אומר הקוף  -"לא שמעתי על כך מעולם" 
  "אולי תוכל להראות לי את הדרך החוצה?" -משיב לו האדם  -"הסתבכתי"
 , והשנים החלו ללכת בסבך העצים. ענה הקוף -"אין בעיה" 

לא חולף זמן רב ולפתע נשמעת שאגה אדירה של אריה, וכעבור רגעים אחדים הם 
מבחינים באריה אימתני רץ לכיוונם. האדם החויר כסיד, אולם הקוף לא אבד את 
עשתונותיו. הוא עזר לאדם לטפס על העץ הקרוב שהיה שם ואמר לו: "אל דאגה, לכאן 

 "... הוא לא יגיע
האריה העומד למטה התנפל על הגזע ואיים בקול מבשר רעות: "אני רעב, לא אזוז 

 מפה עד שאחד מכם ירד"... 
 "הכל יהיה בסדר".  -"אל תדאג" מניח הקוף יד על האיש הרועד מפחד 

הזמן חלף באטיות מרגיזה, שעה ועוד שעה... הלילה ירד, והקוף פנה אל האדם: "כעת 
אומר האדם  -תורנות שינה, מי יהיה הראשון שיישן?" "לך לישון"  לילה, עלינו לערוך

"אני אשאר לשמור, בין כה וכה לא אצליח להרדם מרוב פחד"...והקוף נתלה בזנבו  -
 על אחד העצים ונרדם. 

נותר לו האדם לבדו עם הארי שמתחתיו, מי יודע עד מתי אהיה תקוע כאן, כמו עלה 
 לעץ? הרהר בתסכול. 

בו מחשבה כלשהי: אני אדם, והוא, בסך הכל, קוף... האריה אמר שהוא לפתע עלתה 
מי חשוב יותר? הוא עיבד לאט לאט את הרעיון, ואז נתן  -רוצה אחד משנינו, אם כן 

לקוף מכה חזקה והעיף אותו מהעץ... הקוף התעורר בבת אחת, וברגע האחרון נתפס 
 באחד הענפים וניצל מלועו הפעור של האריה. 

ידע האדם היכן לקבור את עצמו מרוב בושה... מה יעשה? הוא לא העז להרים  כעת לא
את עיניו אל הקוף, מצילו היקר, אשר הוא השיב לו רעה תחת טובה.. בלית ברירה חבק 

 את הענף שעליו ישב ונרדם. 
שעות אחדות לאחר מכן, העיר אותו הקוף ואמר לו: "קום, האריה הלך"... הוא עזר לו 

 והראה לו את הדרך לצאת מן היער ולהגיע לישוב בני אדם.  לרדת למטה,
מתחיל האדם ללכת, וכעבור רגעים ספורים הוא חש בטפיחה על שכמו. הוא מסתובב 
לאטו, הקוף עומד שם ואומר לו: "עשה לי טובה, ידידי, כשאתה מגיע לשם, אל תספר 

 לאף אחד שיש בינינו דמיון"... 



 

ד 

מידותיו הרעות  -הבריאה ותפארתה, ומאידך גיסא  כזהו האדם, מחד גיסא הוא נזר
 עלולות להפוך אותו לגרוע ולפחות בין בעלי החיים.

 (ומתוק האור)
 (יג, מה) "וטמא טמא יקרא"

הוא  אומר השל"ה הקדוש: רמז למה שאמרו 'כל הפוסל במומו פוסל', שהמצורע
"... וכן כל הפוסל את האחרים תמיד...  הטמא וקורא לחברו 'טמא'... (ממעיינות הנצח).

שמא ממזר הוא. ואם אמר עליהם שהן עבדים  ואומר עליהם שהן ממזרים, חוששים לו
הפוסל במומו הוא פוסל" (רמב"ם הלכות איסורי  עבד הוא. שכל חוששין לו שמא

 ביאה פרק יט הלכה יז).
 "אתה מוזמן למשפט ביום שלישי הקרוב!"

איש  ההודעה הקצרה שנתלתה על דלת ביתו של החלבן, הסעירה את רוחו. הוא היה
 ישר, שהתנהג תמיד בנאמנות ובמוסריות. אף פעם לא רימה, שיקר או גנב.

ידע  לא שתה לשוכרה בשעות הבוקר, דבר האסור על פי החוק בכפר. הוא לאהוא גם 
 למה מזמינים אותו למשפט.

והשתמש  אבל האופה ידע. האופה היה רגיל לקנות חמאה וגבינה מהחלבן המקומי
שוקלים פחות  בהם לאפיה. יום אחד עלה בו החשד שגושי החמאה שהחלבן מוכר לו

 פחות ולא יותר. ל גוש שוקל קילו בדיוק, לאמקילו, למרות שהחלבן מצהיר שכ
של חמאה  האופה החליט לבדוק את העניין, ובמשך תקופה הוא שקל בעקביות כל גוש

גרם,  900לפעמים  שקנה מהחלבן, והוא אכן גילה שגושי החמאה שוקלים פחות מקילו,
ר האופה היה נזעם. "מרמים אותי" הוא אמ 800, ופעם אחת אפילו  950לפעמים 

על זה". הוא ניגש אל השופט המקומי והתלונן על  לאשתו בכעס, "אני לא אשתוק
להעמיד אותו לדין!" אמר האופה, "אי אפשר לאפשר לו  מעשיו של החלבן. "חייבים

 הכפר. אנשים סומכים עליו". לרמות את כל תושבי
ל ביתו ש עוד באותו היום תלה שליח של בית המשפט המקומי הזמנה לדין על פתח

 החלבן.
ומעולם  החלבן הגיע לבית המשפט רועד ונפחד. הוא מעולם לא ראה את בית המשפט,

 לא דיבר עם השופט שהטיל אימה על כל תושבי הכפר.
 "אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה?" פתח השופט את הדיון.

 "לא, כבודו!" אמר החלבן, "אין לי משקל".
"אז איך בדיוק אתה שוקל את החמאה שאתה מוכר 

כך מחליט שזה קילו?! הרעים  לאופה? האם אתה סתם
 השופט בקולו.

"חס וחלילה, אדוני השופט, אני איש ישר, לעולם לא 
דבר כזה. פשוט מאד, בניתי לעצמי  עלה על דעתי לעשות

משקולת  מין משקלי מאזניים, כאלו שאתה צריך לשים
 אזן את החמאה שבצד השני".בצד אחד כדי שת

  השופט הנהן בראשו בהבנה, והחלבן המשיך:
"בכל יום כשאני בא לשקול את החמאה עבור האופה אני 

המשקולת כיכר לחם של קילו  מניח בצד השני של
כמה  שאותה אני קונה בבוקר מהאופה, וכך אני יודע

 חמאה עלי לתת לו כדי שיצא קילו בדיוק".
של החלבן: 'אתה בעצם אומר לנו השופט חזר על דבריו 

שאתה נותן שווה למשקל הכיכר  שכמות החמאה
 שהאופה נתן לך'.

 "בדיוק כבודו", אמר החלבן, ופני האופה חפו.
הרע,  שומע אדם דרשה מרשימה וחודרת לבבות על הנזק העצום של רכילות ולשון

צריכים  באמת ועל הצורך בהתעוררות ובשינוי הדרך, ומה תגובתו? כן הוא אומר, הם
 לשנות את דרכם.

זקוק  יושב יהודי ומעיין בספר מוסר על איסור גזל ועל ענפיו המרובים ואין הוא
בצורה זו,  להמחשות ולהדגמות; הוא יודע בעצמו מיד שפלוני הוא העובר על האיסור

ומוחשית של  ופלוני בצורה האחרת, ולכל סעיף של האיסור יש לו מיד דוגמה חיה
לעצמו: כמה חבל שהם  מכיר אישית העובר בדיוק עברה זו. והוא מהרהר מישהו שהוא

כמה עליהם להזדרז ולחזור  אינם פה אתי לראות עד מה חמור מה שהם עושים, ועד
ומתחשק לך לזעוק לו לאותו אדם ולקרוא באוזניו: ומה אתך עצמך, יהודי  בתשובה...

 "? האם לא חשבת אף לרגעאיך אתה יודע מיד שהכוונה היא "להם" "לאחרים יקר?
 שאולי הכונה היא אליך? כן, כן, אליך ממש!

מתיישב  אכן, דרוש מאמץ מיוחד מצד הלומד להיות מעורב בלמודו, ולראות את עצמו
ולדיון העיוני.  על ספסל הנאשמים או שוכב על שולחן הניתוחים ומהווה מושא ללימוד

קרוב יותר לדרך  זה לא קל, ואף לא נעים. אך רק כך יוכל הלומד להשתנות ולהיות
 הישר והטוב.

 ומעשה שרגיל היה האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחא, לספרו בכל ערב יום
 הכיפורים, ועולה ממנו מוסר השכל גדול לענייננו:

כנסת  ומה של פולין, עמד ביתבעיר קראקוב (קראקא) השוכן על גדות הויסלה בדר
הכנסת  שנקרא בית הכנסת של ר' אייזיק. על שם אחד התושבים שבנה את בית

 כתרומה לאוצר גדול שנפל בחלקו.
 ומעשה שהיה כך היה:

להינשא  ר' אייזיק עני מרוד היה, מטופל בבנים ובבנות. הבנות הגיעו לפרקן מצפות
באחד הלילות חלם  רכי נישואיהן.כדרך כל הארץ, אולם לרש אין כל להשתתף בצ

הבירה, חלום זה חזר ונשנה  אייזיק חלום, שאוצר גודל טמון מתחת הגשר של עיר
עיר הבירה, לחשוף את האוצר  פעמים אחדות. ותתפעם רוחו, וגמר בדעתו לנסוע אל

כסף להוצאת הדרך, נטל צרורו ויצא  ועשה; קיבץ בידו מעט שנתגלה לו בחלומו. אמר 
 האוצר.לחשוף את 

אחר  בהגיעו אל עיר הבירה, לא התמהמה, ועשה ראשית דרכו הישר אל הגשר, לחפש
הוא, מסלולי  האוצר הנכסף. אך מה גדלה אכזבתו בהיווכחו לדעת שהגשר ענק ממדים

היה שאין כל סיכוי  דרכים רבים חוצים בו, ותנועה רבה שוקקת בהם ללא הפסק. ברור
נוטרים את דרכי הגישה  זקיפי משמר שעמדולנסות לחפור תחת הגשר, מה עוד ש

 לארמון המלך, פוקחים עין על כל המתרחש מסביב.
קשה היה  מדוכדך ונבוך עמד ר' אייזיק תוהה במקומו מבלי שידע לשית עצות בנפשו.

ורק עם רדת  לו להשלים את תוחלתו הנכזבת, ונשאר שומר את הגשר במשך היום,
עומד על הגשר,  הלילה. באחד הימים בעודוהלילה נוטש היה את משמרתו ללינת 

בזר שעורר את  תוהה על החלום שחלם ופישרו, עבר שר הצבא על הגשר, והבחין
 חשדו, מפני התנהגותו המחשידה.

שר הצבא.  "מה לך יהודי כי תחפש כאן על הגשר הסמוך לארמון המלכות?" רעם קול
והנה עומד הוא  לו בחלומו,פחד מות תקף את ר' אייזיק. הוא בא לחפש אוצר שנגלה 

דבריו? אומר לך את  ליפול בפח. בחשד של ריגול... כיצד ינסה לטהר עצמו, האם יאמנו
 האמת...את כל האמת.. פתח וגמגם נרעד ונפחד.

מזלי... זו  חלמתי חלום, אודות אוצר הטמון תחת הגשר... עני אני, וחשבתי לנסות את
זה תשית את  כל האמת... גחך שר הצבא ואמר" הו, איש חלומות אתה, יהודי...? כיצד

הנה אספר לך, גם אני חלמתי, זה פעמיים, שאוצר גדול טמון אצל  לבך לדברי חלומות?
קראקוב תחת התנור אצל יהודי בשם... אייזיק... אייזיק... האם אשית לב  יהודי בעיר

בשמו  צמרמורת תקפה את ר' אייזיק, בשומעו את שר הצבא נוקבחלומות...?  לדברי
ובכתובתו בעיר קראקוב, וכאשר שמע את דברי שר הצבא 

לבסוף לנטוש את חלומותיו ולחזור מיד לביתו,  הפוקד עליו
עשה דרכו לביתו, כשדבריו  מיהר לעקור כל עוד רוחו בקרבו,

 של שר הצבא מנקרים במוחו.
לביתו היתה לחטט תחת התנור, תנור ראשית פעולתו, בהגיעו 

היה מרוב יושן. ואמנם לאחר חיפוש מדוקדק  לבנים שרעוע
שממנו הפריש סכום כסף  גילה תחת התנור אוצר ממון גדול,

שמו "בית  לבנות בית כנסת בקראקוב, אשר עד היום נקרא על
 הכנסת של ר' אייזיק".

בי הלקח מהסיפור נפלא, ונקדים תחילה את דברי הגאון ר
האומר: "אין מוסר אלא מה שהאדם לומד  ישראל מסלנט זצ"ל

עצמו שינוי המעשה".  על עצמו ולעצמו, במטרה לשנות את
ולנתח  אכן, יכול אדם ללמוד את כל "מסילת ישרים" בעיון רב,

בעמקות את חסרונותיהם של האחדים ואת דרכי תיקונם, 
את חוק עומד מחוץ למסגרת עיונו, ובסיימו  ואילו הוא עצמו

 בו. לימודו הריהו אותו אדם שהתחיל
 - ודרשו רבותינו בעלי המוסר מהפסוק (ויקרא כה, יז) "לא תונו איש את עמיתו"

שיסתכל  המילה את כידוע באה לרבות, ולענייננו באה היא לרבות את האדם עצמו;
הצרה היא,  הוא על עצמו ולא ירמה את עצמו להטיל את הכשלונות אך על הזולת.

בו, על דרך שאמרו  דם לא תופס שכל המומים שמוצא הוא אצל חביריו נמצאיםשהא
 במומו פוסל". -חז"ל (קידושין ע ע"ב) "הפוסל 

אדם  משום כך בא ר' שמחה בונים מפשיסחא, ורצה ללמד את חסידיו ואותנו, כי
והמומים של  בחפצו לחתור תחת הפגמים -ההולך לחפור מתחת ל"גשר" בעיר אחרת 

 הזולת, ואומר: פלוני נכשל במידה זו ואלמוני צריך לתקן מדה אחרת.
נמצאים  .. הרי שצריך הוא לדעת שכל הפוסל במומו פוסל. ואותם הפגמים שחשב כי

האדם להעריך  הם אצל חבריו... נמצאים בו עצמו וכפי שאמר הרבי מקוצק: "מטבע
"הזוכר מומי בני  הגר"מ שלמה אלעמי: לפי מידותיו הוא"! ובניסוחו של -את זולתו 

 מומי זולתו". לא יראה -הוא עצמו בעל המומים. והרואה מומי עצמו  -אדם 
ורק אז  תאוותיו ומידותיו המגונות שבקרבו, -אדם צריך לנפץ את ה"תנור" שבביתו 

נפשו ונפש  את זיו הודה והדרה, האצילות והקדושה של -יגלה את ה"מטמון" הנפלא 
 ויזכה לבא ולהתייצב לפני בוראו טהור, זך ונקי...!חבירו, 

 (בנועם שיח)

 בדרך הדרוש  
 (יב, א) אשה כי תזריע וילדה זכר

' החי ובין הטהור ובין הטמא בין להבדיל כתיב הענין מן למעלה
 וילדה תזריע כי אשה' לי וסמיך תאכל לא אשר' החי ובין הנאכלת

  הפרשיות סמיכות וקשה זכר
 נשאו שלא בשביל אהרן בני מתו למה במדרש דאיתא נקדים ולתרץ
 בשביל דוקא למה וקשה רבן במשה כבוד נהגו שלא ובשביל נשים
' הי נשים נשאו שלא בשביל אלא מהם באחד די לא ולמה תרתי הני

 למה הקשו דהמפרשים תירוץ להם אין בתרווייהו אבל תירוץ להם
 ידיו במעשה ה"הקב אותו ברא לא למה אשה לישא ה"הקב צוה

' ד אנכי האומות כששמעו בגמרא דאיתא משום' ותי הראשון כאדם
 אביך את כבד ששמעו כיון דורש הוא עצמו לכבוד אמרו אלקיך
  הראשונים לדברים חזרו ואמך
 את כבד קרא לקיים יוכל איך י"במ האדם את ברא ה"הקב הויואי

לישאה"הקבצוהולכךידיובמעשהאותובראלאלכן' וכואביך
 עצמו לכבוד לומר האומות יוכלו שלא אחר לימוד יש אם אבל אשה

 ידיו במעשה האדם את ה"הקב ברא לא למה ל"הדק דורש הוא
 אתין כל דורש' הי העמסוני שמעון) ב"כ דף( בפסחים דאיתא

 ע"ר שבא עד' וכו פירש תירא אלקיך' ד לאת שהגיע כיון שבתורה
 עצמו לכבוד דלא מוכח ומזה ח"ת לרבות תירא אלקיך' ד את ודרש
 , ל"והק דורש הוא
 נשים נשאו שלא בשביל אלא אהרן בני מתו לא המדרש יובן ובזה
 להם יש לחוד נשים נשאו שלא דעל רבן במשה כבוד נהגו ושלא
 יאמרו שלא המפורשים כתירוץ ל"וא המפורשים כקושית תירוץ
 עצמו לכבוד יאמרו שלא ז"בל לימוד יש הא דורש הוא עצמו לכבוד
 לא וממילא ח"ת לרבות תירא אלקיך' ד את שדרש ע"כר דורש הוא

 רבן במשה כבוד נהגו שלא כיון אבל דורש הוא עצמו לכבוד יאמרו
  נשים נשאו לא למה תירוץ להם אין
 לכבוד יאמרו שלא משום כתרוצם ל"י המפורשים כקושיית ת"וכ

עצמולכבודיאמרושלאז"בללימודישהאת"וכדורשהואעצמו

 כבוד נהגו לא הא ח"ת לרבות ע"כר תירא אלקיך' ד מאת דורש הוא
 :ק"ודו רבן במשה

 (מדרש יונתן)
 טמא טמא יקרא

 צערו לרבים להודיע צריך יקרא טמא וטמא) ח"ס דף( דשבת בגמרא
 צערו להודיע בכאן צריך למה להקשות ויש בעצמו הוא י"רש' פי

 , חולאים משאר יותר לרבים
 אצל וירא פרשת י"רש בפירוש דאיתא מה נקדים לתרץ וכדי

 חולים שתפלת מכאן י"רש' פי הנער קול את אלקים וישמע ישמעאל
 מצורע נקרא מה מפני ק"בזוה ואיתא עליו אחרים מתפלת יפה

 צערו להודיע צריך ש"והא בשמים תפלתו שמוסגר מפני מוסגר
 שיתפלל מוטב חולאים שאר בשלמא רחמים עליו שיבקשו לרבים
 צערו להודיע צריך בפניו תפלתו שנסגר מצורע גבי אבל בעצמו הוא

ל"וקעליושיתפללולאחרים
(מדרש יונתן)

 

 מזל טוב נאמנהברכת 

 ידידינו מאוד נעלהקדם 

 א"שליט בן ציון יעקובוביץהרב 

 שמחת הבר מצוה לרגל 

 בכורו לבנו 

 ו"ני יוסף אברהםהב' 

 ח"ר שיזכה לרב נחת מכל יו"יה
 מאחליםה

 ז"ממחזור  –השיעור חברי 



 

  

- 

ב לֹו  חּוץיֹוׁשֵ ְפָסל ּבַ חּור'ל ַעל ַהּסַ ּלֹו ְמֻהְרָהר, ּבָ : ּכֻ
קּוָפה ָהַאֲחרֹוָנהֵאיִני ' ּתְ ַעם ָהָיה . יֹוֵדַע ַמה ָקָרה ִלי ּבַ ּפַ

ק ְלָכל ִמְצָוה ה, ִלי ַטַעם ְוֵחׁשֶ ת קֶֹדׁש ְוכּו', ִלְתִפּלָ ּבָ , ׁשַ
בּוי ְלַגְמֵרי יׁש ּכָ ה ֲאִני ַמְרּגִ ָבר , ְוִאּלּו ַעּתָ ל ּדָ הֹוֵלְך ּכָ

ִים ֲעַצְלּתַ ְך , ּבַ ִאלּו חֹׁשֶ ָמִת ַוֲאֵפָלה ָיְרָדה ַעל ּכְ  .יִנׁשְ
ל ?! אּוַלי ֶזה ַמְרֶאה ַעל ֶחְסרֹון ִיְרָאה ְוַאֲהָבה ְואּוַלי ּכָ

ְמיֹון א ּדִ ו ֵאינֹו ֶאּלָ ָהָיה ַעד ַעְכׁשָ  ?!'ַמה ׁשֶ

ָאב ַהּמֹוִליְך  ֵדי ִהְרהּור ַמְבִחין הּוא ּבְ ינֹוק ּתֹוְך ּכְ ּתִ
י עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו קֹׁשִ ּבְ ּוְלֶפַתע הּוא עֹוֵזב ֶאת , ָקָטן ׁשֶ

ינֹוק ֶלד ִנְבַהל ְוזֹוֵעק ְלָאִביו, ָידֹו ֵמֲאִחיַזת ַהּתִ ַאְך , ַהּיֶ
ַמּה . ָהָאב ֵאינֹו עֹוֵזר ְונֹוֵתן לֹו ְלַדּדֹות חּור'ל ּתָ ַהּבָ

ה : 'ְלַמְרֶאה ֵעיָניו ה ָלּמָ ךְ ָהָאב עֹוׂשֶ ַמֲאָמץ ' ?ּכָ ָאֵכן ּבְ
ֹכחֹות ַעְצמוֹ  ִסיעֹות ּבְ ה ּפְ ּמָ ן ָלֶלֶכת ּכַ אֹו ָאז , ִהְצִליַח ַהּבֵ

קֹו ְוָלֵתת  ֵדי ְלַחזְּ נֹו ּכְ ה זֹאת ְלטֹוַבת ּבְ ָהָאב ָעׂשָ ֵהִבין ׁשֶ
 .לֹו ָלֶלֶכת ֵמַעְצמוֹ 

ַעׁש  ֵרׁש ַהּבַ ל ֶזה ּפֵ ָמׁשָ סּוק "ט ּבְ הּוא ְיַנֲהֵגנּו "ֶאת ַהּפָ
בָּ ", תמוּ ־ַעל ַהְנָהַגת ֶעֶלם "ה ַהּקָ ַמְנִהיג אֹוָתנּו ּכְ

רֹוִמים , ְוִתינֹוק ְפָעִמים נֹוֵתן ֶעְזָרה ְוִסּיּוַע ִמּמְ ּלִ ׁשֶ
ִמיט ֶאת ֶעְזָרתוֹ , ַלֲעבֹוָדתוֹ  ֲאָבל , ַאְך ִלְפָעִמים הּוא ַמׁשְ

ֹכחֹות ַעְצמֹו יֹוֵתר  ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ֶזה ַרק ְלטֹוָבה ׁשֶ
 .ְויֹוֵתר

ַרְעיֹון ֶזה ְמבָ  ר ֶצֶדק'הַ ר אֵ ּבְ ֵ ַבׂשּ סּוק' ּמְ ִאם : ֶאת ַהּפָ
ֵעיָניו ָעַמד ַהּנֶֶתק ֶנֶגד ֵעיָניו  ּבְ ּלְ ב ׁשֶ יַע ְלַמּצָ ָאָדם ִהּגִ ׁשֶ

ֱאֶמת , ֵאינֹו רֹוֶאה ַרק ְנָגִעים ַוֲעוֹונֹות ּבֶ ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ
רֹון, ָטהֹור הּוא בָּ , ְוֵאין ּבֹו ׁשּום ִחּסָ ֵאינֹו ְוַהּסִ ה ׁשֶ

ּום  ְך הּוא ִמׁשּ יׁש ּכָ בָּ  ,ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהןַמְרּגִ ְקָרא "ה ַהּקָ ַהּנִ
 . ּכֵֹהן רֹוֶצה ְלַטֲהרֹו ּוְלַהֲעלֹותֹו יֹוֵתר

ּוְנִפיָלה יִריָדה ּכִ ֵעיֶניָך ּבְ ְרֶאה ּנִ ׁשֶ ב ּצָ ִמּמַ ֵהל ּבָ ּתִ , ַאל
ְוָקא עֹוֵמד ה ּדַ ַאּתָ ֵכן ׁשֶ ה ִיּתָ ַרּבָ י ַאּדְ  .ִלְפֵני ֲעִלּיָה ּכִ

 ימי הספירה
 .)1ם בימי הספירהטעמים לאבלות שנוהגי

 רבי עקיבא תלמידי
אלף  24-ש (יבמות סב, ב)ידוע מה שכתוב בגמרא 

ח עד סתלמידים היו לרבי עקיבא, וכולם מתו מפ
 מפני שלא נהגו כבוד זה בזה.עצרת 

 גזרות תתנ"ו
 'גזרות אלו, בגלל בימים לאבלות נוסף טעם
הם גזרות השמד וההרג שהיו באשכנז בימי תתנ"ו', 

שבהם נהרגו תתנ"ו, אלפים ד' בשנת הצלב',  'מסע
קודש , וקהלותרבים וגדולים מישראל ומסרו נפשם

, ורוב השחיטות היו בימי ה'על קדוש  נעקדו
 הספירה.

הנאמרת בשבת אחר קריאת  'אב הרחמים'תפלת 
בתות שלכן ב, )2"ו'גזרות תתנ'התורה נתקנה בזמן 

, שבימי הספירה אומרים אותה אף בשבת מברכים
 .מילה בבית המדרש או כשיש ברית

 אין עושין נישואין
  נושאים נשים בימים אלו: נוספים שאין טעמים

י פושעט משפי נורן בן יוחני רבת לשיטי כא) 
ן זמה זן אין לכת, לעצרח פסן ביא הום בגיהנל ישרא

 . ט)הלקי שבל(ן ואישלנל גומס
 .(אליהו זוטא) ההתבואל ען דיי ימ שאלו ב)

 ימי דין
י שימב כת )פרי עץ חיים שער כב פרק ז("ל האריזם ג

ולכן אין מסתפרים בהם, כי  ןדיי ימם הה הספיר
הדינים תלויים בשערות ואין להורידם ולהתגרות 

 .)3בהם
 

בפירוש )2 .כמה ימים ואיזה ימים, תלוי במנהגים ואין כאן מקומו )1
נתייסד ": כתוב השם')  תבסידור 'עבוד(הנדפס 'הדרת קודש' 

על נח ובשעת גזירות תתנ"ו, ולא נודע מי חברו, כי נמצא מיוסד ומ
לכן הנוהגים על פי  )3. כך שמעתי" -התורה עליו קורין הבימה ש

האריז"ל אין מסתפרים כלל בכל ימי הספירה, אף לא בל"ג (חוץ 
, שאף האריז"ל גילח את בנו בל"ד בעומר), רק 3מתגלחת לקטן בן 

 בערב שבועות ממש.



 

 

סמך לו מצד אחד פרשת מאכלות  .ִאָּשׁ ה ִּכי ַתְזִריַע 
ר נזהאסורות, ומצד שני פרשת נגעים, לומר שה

יהיו בנים הגונים קדושים וטהורים, מאכלות אסורות מ
 ואם לאו נגעים באים עליהם.

 )הקודש המיוחס לרמב"ןאגרת (  
 

כתוב בזוהר  .ים יֹום ּוְׁשֶׁשת ָיִמיםִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו ּוְׁשִׁש 
הק' שמיום המילה שהנשמה מתחילה להיכנס בגופו 
אינה מתיישבת עד ל"ג יום, והנה בנ"י מלו בערב פסח, 

ל"ג נמצא שבל"ב בעומר נתיישבה נשמתם, וביום 
)חתם סופר( . היתה השלמת הטהרה בעומר

 
י"ן, צרת עאותיות  .ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת

 .רמז למה שאמרו חז"ל שהנעים באים על צרות עין
)זרע קודש(  

 
על ידי  .ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע 

, מיד  -ראיית הצדיק 
 )תפארת שלמה( .

 
צריכה רפואת  .ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע 

עצמו, שישוב בתשובה ויקבל עליו לבא 
, (ולא יטיל אשמתו על שלא לדבר יותר לשון הרע

 )אלשיך הקדוש(  .ם, אלא ידע שבו הדבר תלוי)אחרי
 
איתא בזוהר הקדוש  .ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהֹּכֵהן

שהמספר לשון הרע אין תפילותיו עולות. אבל 
הוא  תפילתו  כששב בתשובה 

 (מהר"י מבעלזא) הקב"ה הנקרא כהן.

 

 כדי שיכנס ההתעוררות פנימה ילך אל הצדיק
י ָאָדם רוֹ  ְבעֹור ִיְהֶיה ּכִ ׂשָ ֵאת ּבְ ַחת אוֹ  ׂשְ  אוֹ  ַסּפַ

עֹור ְוָהָיה ַבֶהֶרת רוֹ  ּבְ ׂשָ  ֶאל ְוהּוָבא ָצָרַעת ְלֶנַגע ּבְ
ֶלב ָאָדם ִהְרהּור  ַהּכֵֹהן. ַאֲהֹרן ָעִמים ַרּבֹות עֹוֶלה ּבְ ּפְ

יג  ִ ׁשּוָבה אֹו ֶהָאָרה ִמְלַמְעָלה ְוהּוא זֹוֶכה ֲאִפּלּו ְלַהׂשּ ּתְ
ִהי ְלׁשֶ ָגה ּכָ ָ א ִמְלַמְעָלה , ַהׂשּ ן ֵאין ֶזה ֶאּלָ י ּכֵ ְוַאף ַעל ּפִ
ֶר , ְוֵאין ָלֶזה ִקיּּום ּטֶ ה ְלָכְך הּוא ׁשֶ ּבָ ן ֲחָטָאיו ַהּסִ ּקֵ ם ּתִ

ִקְרּבוֹ  ר ֶאל . ַוֲעַדִין ֵיׁש ֶנַגע ָעמֹוק ּבְ ְתַחּבֵ יִּ ְוָהֵעָצה ִהיא ׁשֶ
ית ׁשּוָבה ֲאִמּתִ יֵקי ַהּדֹור ְלַמַען ְיִביֵאהּו ִליֵדי ּתְ ַעד , ַצּדִ

ה ּבֹו ֶקַבע ֲעׂשֶ ַהִהְתַעּלּות ּתַ אן . ׁשֶ ז ּכָ ַרּמֵ ּמְ ֶזהּו ׁשֶ

תּוב  י "ָאָדםַהּכָ רֹו"  ְבעֹור ִיְהֶיה ּכִ ׂשָ ַעְצמֹו ּבְ ֵאת" ּבְ "ׂשְ
אּות ְוִהְתַעּלּות - ְ ַחת" ִהְתַנׂשּ ֵבקּות  -, "ַסּפַ ּדְ

רּות  ַעת -ַבֶהֶרת"  "אוֹ ְוִהְתַחּבְ ִהירּות ַהּדַ ְוַאף ַעל , ּבְ
א  י ֵכן ֵאין ֶזה ֶאּלָ עֹורּפִ רֹו"  "ּבְ ׂשָ חּוץּבְ ֲהֵרי ֶזה , ַרק ִמּבַ

ּום  יֵּׁש ּבֹו ַוֲעַדִין לֹא  -ַעת" ָצָר  "ְלֶנַגעִמׁשּ ְגַלל ֵחְטא ׁשֶ ּבִ
ּקּונוֹ  א ַעל ּתִ  -ַהּכֵֹהן"  ַאֲהרֹן ֶאל "ְוהּוָבאְלִפיָכְך  ,ּבָ

יק ּדִ ֶרְך , ָיבֹוא ֶאל ַהּצַ נֹו ְויֹוֵרהּו ֶאת ּדֶ ר ְיַתּקְ ֲאׁשֶ
ית ֵלָמה ְוָהֲאִמּתִ ְ ׁשּוָבה ַהׁשּ  .ַהּתְ

 )מקראקא קלונימוס קלמישרבי ה"ק רלה מאור ושמש( 

ִנים ֵחְטא ָהֵעֶגל ה ַעּמּוֵדי עֹוָלם ְמַתּקְ לֹׁשָ ׁשְ  ּבִ
ה ְדָבִרים ָהעֹולָ  לׁשָ ם עֹוֵמד, ַעל ַהּתֹוָרה  ַעל ׁשְ

ִמילּות ֲחָסִדים. ָּכתּוב ַּבֵּסֶפר  ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ּגְ
(ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ָּפָרַׁשת ב ַהַּצִּדיק ִמּפֹוְלְנָאה ֶׁשל ָהַר 

, ֶׁשִעְנַין ֵחְטא ָהֵעֶגל ֶׁשָעֶליָה ָאְמרּו ֲחַז"ל ְׁשִמיִני)
ֶׁשֵאין ְל ָּכל ְּפקּוָדה ּוְפקּוָדה ֶׁשֵאין ָּבּה ֵמֵחְטא 
ָהֵעֶגל, ְּכלֹוַמר ֶׁשָּתִמיד ִנְכָׁשִלים ִּבְדָבִרים ֶׁשֵהם 
ֵמֵעין ֵחְטא ָהֵעֶגל, ְוֵהם ֵאּלּו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל: "רֹוב 

ֲעָריֹות ְוַהֹּכל ְּבָלׁשֹון ָהַרע", ְּבָגֵזל ּוִמעּוט ּבַ 
ָׁשה ֵאּלּו  ׁשֹון ָהַרע ָראֵׁשי ָל'ֵזל ָג'ָריֹות ֲע' -ֶׁשְּׁש

ָׁשה 'ֵעֶגל'ֵּתבֹות  . ְוִהֵּנה ַהִּתּקּון ֶׁשָּלֶהם הּוא ִּבְׁש
ִמילּות ְּג'ּמּוד ַהּתֹוָרה ִל'בֹוָדה ֲע'ַעּמּוֵדי עֹוָלם, 

, 'ֵעֶגל'ת ֶׁשָּלֶהם ֲחָסִדים, ֶׁשַּגם ָראֵׁשי ֵּתבוֹ 
ָׁשה ֵאּלּו ְמַתֵּקן ֵחְטא ָהֵעֶגל.  ֶׁשִּבְׁש

ת  ת ֻחּקַ ָרׁשַ ת (ּפָ  )ד"ה א"י ֹזאת ֻחּקַ

במדרש: כיון ששמעו  אדם כי יהיה בעור בשרו.
ישראל פרשת נגעים נתייראו, אמר להם הקב"ה 
אלו לאומות העולם, אבל אתם לאכול ולשתות 
ולשמוח. וצריך להבין כוונת המדרש. ונראה 

על  לפרש על פי ביאורו של המגיד ממעזריטש
ל קנא -מה שאומרים "משוך חסדך ליודעיך א

ל היא שם של רחמים -ונוקם" וקשה הלא השם א
ל קנא ונוקם". אלא שלפעמים -ולמה אומרים "א



 

 

אשר אין כאשר המלך רוצה להעניש אדם פשוט
ומקרב , הוא מעלה אותו לו השגה בגדולת המלך

שמתחיל להבין רוממותו וגדלותו, ורואה עד 
המלך עצמו שעשה נגד הפגם גודל ומתבונן ב

"משוך חסדך הנקמה שלו, ועל זה מתפללים 
תהיה לא שאף אם חטאנו ח"ו, הנקמה ליודעיך" 

על ידי  -ל קנא ונוקם" -בצרות ויסורים, אלא "א
ריבוי חסד ורחמים. וזה ביאור המדרש "אלו 
לאומות העולם" שאותם צריך להעניש בנגעים, 

ולתו של לא יכירו לעולם בגדזה הם כי בלי 
הקב"ה ולא יבואו לידי חרטה, "אבל אתם לאכול 
ולשתות ולשמוח" על ידי רוב שפע תבואו לידי 

 תשובה וחרטה.
וים בייטלטהודה יקותיאל יילהרה"ק רבי  (ייטב לב

 )מסיגעט

וצוה הכהן ולקח למיטהר וגו' ועץ ארז ושני תולעת 
איתא במדרש, למה באזוב שאם היה  ואזוב.

את עצמו כאזוב. וקשה למה  מתגאה כארז ישפיל
לו להביא הארז שמראה על החטא, די לו שיביא 
אזוב לרמז על התיקון וכפרה. עוד יש להבין 
מדוע לאחר ששב בתשובה ונרפא מצרעתו הוא 
צריך להמתין עוד שבעה ימים אחרים עד שיטהר 
לגמרי, למה לא יביא הקרבנות מיד באותו יום. 

י דמי בעל ויש לומר על פי שאמרו חז"ל היכ
תשובה, באותו פרק באותו מקום ובאותה אשה, 
כלומר שהוא צריך להיות שוב באותו מצב 
ובאותו תאוה שהיה בעת החטא, ואז כשמתגבר 
ואינו חוטא הרי זה תשובה גמורה. והנה הצרעת 
באה על הגאוה, ובעת היותו מצורע ומושפל 
ויושב בדד מחוץ למחנה, ממילא הוא שפל 

ה בדעתו להתגאות, לכן תשובתו בעיניו ואין עול
אז אינה תשובה שלימה, וכאשר ישוב לביתו יכול 
הוא לשוב לשוב לגאוותו, לכן צריך עוד שבעה 
ימים לאחר שנרפא מהצרעת והוא שב לביתו 

תשובה כבר ולמקומו, אם אז אינו מתגאה אז זה 
להביא קרבנותיו הוא יכול  כברשלימה, ו

 להשלים טהרתו.
 )רבי שלמה קלוגער מבראד להגאון (אמרי שפר 

ברש"י: לפי שהנגעים  .ְׁשֵּתי ִצֳּפִריםַלִּמַּטֵהר ְוָלַקח 
באים על לשון הרע, לפיכך הוזקקו לטהרתו 
צפרים שמפטפטים תמיד. והנה בזה מובן מדוע 

שוחטים את הצפור האחד, כדי שיפסיק לפטפט, 
אך מדוע את הצפור השני משלחים. ויש לומר על 

"ולפני מי אתה  :את המשנה פי שביאר הגר"א
רה יהוא על העב 'דין'עתיד לתן דין וחשבון", ש

שמחשבים את הזמן שעסק  'וחשבון'שעשה, 
בעברה שבאותו זמן היה יכול לעסוק בתורה. 
ולזה מרמז הצפור השני לרמז שצריך כפרה גם 
על מה שהיה צריך לדבר בתורה באותו זמן 

 (שלום בניך) שפטפט וספר לשון הרע.

הרה"ק רבי מרדכי מפינטשוב היו שלשה בנות ל
ולא היה  השיאן, אך לרש אין כלבבית שהיה צריך ל

. בכל פעם שהיה נוסע אל רבו לו במה להשיאן
שיספר לו הרה"ק מלובלין, היתה אשתו מזכירה 

לרבי על צרתו. אך בכל פעם שבא אל הרבי שכח 
מכל העולם ולא הזכיר צרתו. פעם החליטה אשתו 

  שהיא בעצמה תסע ותספר לרבי על הצרה.
לרבי שאל אותו הרבי: כאשר נכנס שוב רבי מרדכי 

, ענה על פרשת הבנות מדוע לא ספרת לי עד הנה
ואם  ,יודע ברוח הקודששהרבי רבי מרדכי: חשבתי 

הרבי אינו אומר דבר, גם אני לא צריך להגיד. אמר 
 ֵֹהןַהּכ  ֹןַאֲהר  ֶאל ְוהּוָבאלו הרבי: בנגעי אדם כתוב 

כלומר בחסרונות האדם  ַהֶּנַגע ֶאת ֵֹהןַהּכ  ְוָרָאה
עצמו הצדיק הנקרא כהן רואה מיד את הנגע 

  ֵֹהןַלּכ  ְוִהִּגידעצמו, אבל בנגעי בתים כתיב: מ
שעל צרה שבבית  ַּבָּבִית ִלי ִנְרָאה ְּכֶנַגע ֹרֵלאמ 

 ך על רוח קדשו. וצריך לספר ולא לסמ

 מ

אל הרה"ק בא  אחד שתקפו מחלת שיעול ('הוסן')
רבי חנוך העניך מאלכסנדר זצוק"ל וספר לו שכבר 

ילו לו ולא הועעל מחלתו זו  ברופאיםהרבה דרש 
לו רבי העניך: תפסיק להשתעל, הרי  כלום. אמר

 [הכומר]הוס גלח שה'גלח'  - והתגלחכתוב 
ישתעל ולא אתה. ואכן הועילו לו דבר המליצה של 

 הרבי, והמחלה חלפה עברה ממנו.
 



 

 

 ַהִּיּׁשּוב ַהֲחִסיִדי ִּבְצַפת
ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִמִּוויֶטעְּבְסק "ק ְלֶרֶגל יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָהַרַה 

ָׁשָנה  200-ְנַדֵּלג ְלֶרַגע ְּבכ, )ִאָּיר(א' ֶׁשָהְיָתה ַהָּׁשבּוַע "א ִזיַע 
 .1ְוַנֲעסֹק ְמַעט ְּבִהְתַּיְסדּות ַהִּיּׁשּוב ַהֲחִסיִדי ִּבְצַפת

ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ָהָיה ִמְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיֵדי ַהַּמִּגיד 
ָהָיה  תקל"ג)ִּכְסֵלו (י"ט ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַרּבֹו , ִמֶּמעְזִריְטׁש

ְורֹאׁש ְלַתְלִמיֵדי ַהַּמִּגיד , הּוא ֵמָראֵׁשי ַמְמִׁשיֵכי ַּדְרּכֹו
ְוַרִּבים ִמַּתְלִמיֵדי ַהַּמִּגיד , ִּבְמִדינֹות ָוואהִלין ְורּוְסָיא
 .ִהְמִׁשיכּו ְלִהְסּתֹוֵפף ְּבִצּלֹו

 ֶאל ַהר ַהּקֶֹדׁש
ֶאת ה' ֵהִעיר תקל"ז ִּבְׁשַנת 

ֶאל ֶאֶרץ ְּבָרב ָעם רּוחֹו ַלֲעלֹות 
. ִיּׁשּוב ֲחִסיִדיּוְלַיֵּסד ָּבּה , ֶחְמָּדה

ִּכְׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש ֵמֲאָנָׁשיו 
, ִנְתַקְּבצּו ְסִביב ַרְעיֹון ִנְׂשָּגב ֶזה

ְּבֹראָׁשם ֵמֲחׁשּוֵבי ַּתְלִמיֵדי 
ַרִּבי ַאְבָרָהם "ק ָהַרַה : ַהַּמִּגיד

ִמַּקאִליְסק ְוַרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
 .ִמָּפאִליְצק

ֶטֶרם ְנִסיָעתֹו ָסַבב ַרִּבי 
ע ֵּבין ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ַהְּמֻפְרָסִמים ַּתְלִמיֵדי ֶמעְנֶדעלֶ 

ְוֵהָּמה ִּכְּבדּוהּו , ְלִהָּפֵרד ֵמֶהם, ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוַהַּמִּגיד
, ַרִּבי ָנחּום ִמְּטֶׁשעְרנֹוִּביל"ק ַעד ֶׁשָהַרַה , ְּבָכבֹוד ָּגדֹול

 . ָּדגּולָנַטל ַמְטֲאֵטא ְוִכֵּבד ֶאת ֶהָחֵצר ִלְכבֹוד ָהאֹוֵרַח ַה 
ַּכֲאֶׁשר ָּבאּו ֶאל חֹוף ַהָּים ָסַבב ַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלע 

ּוִמּכֹל ַהְּסִפינֹות ֶׁשָהיּו , ְלַחֵּפׂש ֳאִנָּיה ַמְתִאיָמה ַלְּנִסיָעה
ָּבַחר ַּדְוָקא ְּבֳאִנָּיה ְיָׁשָנה ּוְרעּוָעה ְוַהָּדָבר ָהָיה , ָׁשם

ְלַמְרֵּבה ַהֶּפֶלא ִהְתַקְּדָמה ַא . ְלֶפֶלא ֵאֶצל ַהַּתְלִמיִדים
ָהֳאִנָּיה ִּבְמִהירּות ֻמְפֶלֶגת ְוֶהֱחִליָקה ַעל ַהָּים ְּבִלי ׁשּום 

ֶזה ָׁשִנים ֶׁשֵאיִני זֹוֵכר : 'ָאַמר ָלֶהם ַרב ַהחֹוֵבל. ַּתָּקָלה
ָׁשָנה ֶׁשָּנַסע  37ַרק ִלְפֵני , ְנִסיָעה ּכֹה ֲחָלָקה ּוְמִהיָרה

ַּמֲעֵׂשה 'ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַּבַעל ַה -[ ְמְׂשֶטְרַּדאםִאִּתי ָהַרב ֶׁשל ַא 

 ַע ְפֵר ְלַמ ָאז ֵהִבינּו . ‘ָהְיָתה ִלי ְנִסיָעה ּכֹה טֹוָבה ‘]רֹוֵקַח 
 .ֶאת ַּכּוַָנת ַרָּבם ֶׁשָּבַחר ַּדְוָקא ִּבְסִפיָנה זֹו

                                                      
"ק ֶׁשָּבאּו ְּבָראׁשּות ָהַרהַ תקכ"ה ַעל ָהַעִלָּיה ַהּקֹוֶדֶמת ִּבְׁשַנת  1

, ַרִּבי ַנְחָמן ֵמהֹורֹוֶדעְנָקא ְוַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִמְּפרֹוִמיְׁשַלאן
ַא ְּבָכל ֹאֶפן א ִנְׁשַאר ִמֶּזה ִיּׁשּוב ַּבַעל , ַנְרִחיב ְּבַפַעם ַאֶחֶרת

 .ַמְׁשָמעּות
ְוָהָיה חֹוֵתם , עְנֶדעֶלע ָהָיה ְמֻפְרָסם ְּבַעְנְוָתנּותֹו ְוִׁשְפלּותֹוַרִּבי ֶמ  2

 ֶמעְנֶדעִליר' ֶׁשל  ‘ִּיּסּוִרים'הַ 
ָעַמד ָעֶליָה , ַהְּסִפיָנהְמֻסָּפר ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהיּו ַעל 

ִרּבֹונֹו : 'ָאַמר ַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלע, ַנְחׁשֹול ָּגדֹול ְלָטְבָעּה
ַּכָּמה ִיּסּוִרים ָסַבְלִּתי ְּכֵדי ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ , ֶׁשל עֹוָלם

ֲהא ְּבֵעיַני ָרִאיִתי ֶאת ַרִּבי ָנחּום , ִיְׂשָרֵאל
‘ ָסַבְלִּתי'וְ , ִלְכבֹוִדי ִמְּטֶׁשעְרנֹוִּביל ְמַנֶּקה ֶאת ֶהָחֵצר

ַעל ֵּכן , 2ֶאת ַהָּכבֹוד ַהֶּזה ְּבדּוִמָּיה ְוא ִעַּכְבִּתי ַּבֲעדֹו
ֶּבֱאֶמת ְלַהִּגיַע  ֲאִני ְמַבֵּקׁש ֶׁשִּבְזכּות ִיּסּוִרים ֵאּלּו אּוַכל

 .ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָנח ַהָּים ִמַּזְעּפֹו ‘.ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ֶאת ָהִעיר ְצַפת  ְּבֵראִׁשית ַּדְרָּכם ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִאּוּו

ְטֶבְרָיא ֶׁשָּיבֹואּו אנשי ְוַעל ַאף ַהְפָצרֹות , ְלִהְתַיֵּׁשב ָּבּה
ְוַאְּדַרָּבה , ֶהֱעִדיפּו ֶאת ְצַפת ָלדּור ָׁשם

ֵהם ָסְברּו ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִּתְתַיֵּׁשב ַהִּיּׁשּוב 
ִיְרצּו ַרִּבים ַלֲעקֹור , ִּבְצַפת ַעל ְמכֹונֹו

ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ַאף  .3ִמְּטֶבְרָיא ִלְצָפת
ְּבִנַּית ֵּבית ִמְדָרׁש ַלֲעַדת  הּוַחל

 . ַהֲחִסיִדים
 ִיּסּוֵרי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ִעם ַהִּגיָעם ָׁשם ָהָיה ָקֶׁשה ַמַּצב 
ְוָהיּו ֶנֱאָלִצים ִלְחיֹות ִמֶּכֶסף , ַהַּפְרָנָסה

ְלחּו ָלֶהם ִמחּוץ ָלָאֶרץ  .ֶׁשּׁשָ
ְמֻסָּפר ִּכי ַּפַעם ַאַחת ִהְתַעְּכָבה 

ָׁשַלח ַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלע , ַהְּתִמיָכה ְלַהִּגיַע 
ֶאל ָזֵקן ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשָהָיה ָּדר 

ה ַרִּבי ָוואְלף זֶ . ּוְׁשמֹו ַרִּבי ָוואְלף ֵמַראְדִוויל, ִּבְטֶבְרָיא
, ְוַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלע ָׁשַלח לֹוַמר לֹו, ָהָיה ֲחׂשּו ָּבִנים

ְּדָׁשם יג ַהְלָוָאה ֵמֲעִׁשיֵרי ַהְּסָפַרִּדים הּוא , ֶׁשִאם ַיּׂשִ
 .ַמְבִטיַח לֹו ָּבִנים

ְוַכֲאֶׁשר , יג לֹו ַרִּבי ָוואְלף ַהְלָוָאה ַּכְּמֻבָּקׁשִּׂש ִה 
 .נֹוַלד לֹו ֵּבן ְלֵעת ִזְקָנתֹוִנְפְטָרה זּוָגתֹו ָנָׂשא ַאֶחֶרת וְ 

ָּגְברּו ֲעֵליֶהם ְרִדיפֹות ֵמָראֵׁשי ְקִהּלֹות  ִעם ַהְּזַמן
ָׁשִנים  הָׁש ְׁש ּכִ ְוַכֲעבֹר , יֹוְׁשֵבי ָהִעיר ֲאֶׁשר ִמְּלָפִנים

ַרִּבי ֶמעְנֶדעֶלע ִעם ֵחֶלק ֵמֲעַדת ם ִּביָאָתם ָק ת ֵע ֵמ 
ַא ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמַּקאִליְסק , ַהֲחִסיִדים ְוָעַזב ִלְטֶבְרָיא

 .4ּוְׁשָאר ַהֲחִסיִדים ִנְׁשֲארּו ִּבְצַפת
ִּכי ֱהיֹות ַוֲאִויָרּה ֶׁשל , ַעל ֲעִזיָבתֹו ֶאת ְצַפת ָאַמר

ְוהּוא ׁשֹוֵמַע ָׁשם ָּתִמיד ְּכרּוִזים ִמן , ְצַפת ְמֻזָּכ ְמאֹד
 .ַהָּשׁ ַמִים ֶׁשַּמְפִריִעים ֶאת ְמנּוָחתֹו

 ‘.ַהָּׁשֵפל ֶּבֱאֶמת'ְׁשמֹו 
(נדפס בספר 'יסוד  ָּכ ּכֹוֵתב ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמַּקאִליְסק ְּבִאֶּגֶרת 3

 .לר"א סורסקי ח"ב אגרת ד) ׳המעלה
ָעַזב ַּגם ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶאת ְצַפת תקמ"ד ִּבְׁשַנת  -ֶׁשל ָּדָבר  ְּבסֹופֹו 4

 .ַא ְּבָכל ֹזאת ִנְׁשֲארּו ָׁשם ְקבּוָצה ֵמַהֲחִסיִדים, ְוָעַבר ִלְטֶבְרָיא

 alyayin.tsfas@gmail.com  ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובתתלתגובות והערות  .comalyayin.tsfas@gmail  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת



 

 ~1 ~  

 ליקוטים נפלאים 
 תזריע מצורע

 

 בניסן וכ" - זצוק"ל בנימין ביינושבן ר'  פנחסלעי"נ הרה"צ 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב, ג)
בברכות ברית המילה אומרים: "זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס 
לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים". ברכה זו 
מכוונת לאבי הבן יותר מאשר לרך הנימול. יש אבות 
שמחויבותם לזהותם היהודית באה לביטוי רק בקיום ברית 
המילה לילדיהם. על כן, מברכים את האב ואומרים לו: אם 
מבקש אתה ש"זה הקטן" יהיה יהודי גם כאשר "גדול יהיה", עליך 

כמו שדאגת להכניסו  –לקבל על עצמך ש"כשם שנכנס לברית" 
כך עליך להכניסו  –בבריתו של אברהם אבינו; "כן ייכנס לתורה" 

לדאוג שיתחתן עם בת  –לתוך מסגרת של חינוך יהודי; "לחופה" 
שור אותו עם מעשי ולק –ישראל כשרה; "ולמעשים טובים" 

 צדקה וחסד של העם היהודי. 
 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב, ג)
אומרים "כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים 
טובים", רק בברית מילה ולא לאחר קיום מצוות אחרות, מפני 
שמצוות המילה קבועה בגופו של האדם מישראל, ואינו יכול 

ממנה כל ימי חייו. "כן ייכנס לתורה לחופה  לעזבה או להינתק
 שגם מהם לא ייפרד לעולמים.  –ולמעשים טובים" 

 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב, ג)
מפני מה נקבעה המילה ליום השמיני. לפי שהתינוק בעת לידתו, 
עדיין לא התחזק רגש האהבה והחיבה של הוריו כלפיו. אינה 

נוק בן יומו כאהבתם אותו בגיל דומה אהבת אב ואם את התי
שנה, ואין דומה אהבתם אליו בהיותו בן שנה לאהבתם אליו 
בהיותו בן שש. ככל שגדל פרק הזמן שהם מגדלים אותו, כך 

מצות המילה  ההייתגדלה אהבתם וחיבתם אליו. לפיכך, לו 
נדחית לגיל שנתיים ושלוש, כי אז היה מקום לחשוש לביטול 

 בתו לבנו. המילה מחמלת האב ואה
 (הרמב"ם) 

  

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב, ג)
ברכת המזון, מברכים את ההורים: "ויזכו  בסיוםבברית מילה, 

לגדלו, לחנכו ולחכמו". והלוא חינוך הילד מתחיל בעודו קטן, 
ואם כן היו צריכים לומר "לחנכו ולגדלו"? אלא שילד קטן קל 

ים. כוונת הברכה היא שיזכו לחנך, הקושי מתחיל בבנים הגדול
 לחנכו בדרך התורה גם לכשיגדל. 

 דיסקין) יהושע לייב(הרב 
 

 "אדם כי יהיה בעור בשרו" (יג, ב)
לומר ולהורות, שגם  –פתחה התורה את פרשת הנגעים ב"אדם" 

אם טובת הציבור מחייבת לפעמים את הוצאת הטמא אל מחוץ 
למחנה, כדי להרחיקו מן החברה, צריכים להמשיך להתייחס 
אליו כאל אדם, ואסור לחשוב שאם מצורע הוא, הריהו חשוב 

 כמת. 
 

 (יג, ג)…" וראהו הכהן… "וראה הכהן את הנגע
ראה שיש כאן רמז, כשבודקים את האדם אין לראותו רק נ

בחסרונו, במקום נגעו, אלא צריך לראותו כולו , גם את מעלותיו. 
וכך אמר בלק : "אפס קצהו תראה וכולו לא תראה". וזה "וראה 

 הכהן את הנגע" ואחר כך "וראהו הכהן" שיראהו כולו.
 (הרב י.י. טרונק מקוטנא)

 

 ג, ג) "שער בנגע הפך לבן" (י
שעה שאדם חוטא בצעירותו, עדיין יש תקווה שתתיישב עליו 
דעתו, יעשה תשובה וישוב אל דרך הישר, אבל אם "ושער בנגע 
הפך לבן" אם הנגעים בעלי שערות שיבה הם, שמזדקנים 

 "טמא הוא" חוטא כזה קשה שיהיה לו תקווה.  –והולכים בו 
 (תפארת יהונתן) 

 

פשה הנגע בעור "וראה הכהן אותו וגו' ולא 
 וטיהרו הכהן" (יג, ו) 

הנה בביקור חולים יש להכיר בין אוהב לשונא. האוהב 
כששואלים אותו על מצב החולה, מחליט כיון שהמצב עומד 
בעינו ולא הורע, סימן שהוטב לו. והשונא קובע להיפך: מכיוון 
שלא הוטב, הרי ממילא הורע לו. שניהם אינם משקרים ואף 

אלא שכל אחד רואה מהרהורי לבו. והכהן איש אינם מגזימים, 
החסד מחליט: כיון שלא פשה הנגע על כן "וטיהרו הכהן". 

 (עיטורי תורה)
 

 "זאת תורת נגע צרעת" (יג, נט) 
הקשה רבי שמשון רפאל הירש: שנינו "תינוק בן יום אחד מטמא 
בנגעים" (נדה מג:) והרי זו סתירה לטעם הידוע של נגעים, 

? הוא מותיב והוא לחברוהבאים כעונש על עבירות שבין אדם 
מפרק: כשם שצרעת בבגד האדם ובגופו משמשת לו אזהרה, כך 

שע. אות גם הדבר בסוג הנוסף: צרעתם של ילדיו החפים מפ
אזהרה היא להורים, שעליהם לבחון דרכם והליכותיהם על מנת 
שיוכלו לשמש מופת לילדיהם במעשיהם כשיתבגרו. ואין ספק 

מועילה  תאלוקיכי נגע צרעת על מצחו של ילד, מהווה אזהרה 
 הרבה יותר, מאשר פרח הנגע בהורים עצמם... 

 (ממעיינות הנצח)
 

 ג) "ויצא הכהן אל מחוץ למחנה" (יד,
שהכהן היה צריך להטריח עצמו לצאת אל  ןהעניייש להבין מה 

הצרוע אל מחוץ למחנה, יש לומר לפי שכאשר נטמא ע"י הכהן 
ונשתלח חוץ לג' מחנות ועבר בכל המחנות וקרא בקול גדול 
טמא טמא יקרא, שלא יתקרבו אליו כי הוא מצורע, והתבזה בפני 
הכל, עתה שעשה תשובה אחר שקיבל ענשו ועסק שם מחוץ 

ד התורה נתן לו הקב"ה כבוד תחת שהיה בזוי, למחנה בלימו
ואיזה כבוד נתן לו שיצא הכהן אליו ומי שרואה את הכהן הקדוש 

כדי ללוותו, וגם ללמוד כיצד מטהרים  עמויוצא, יוצא גם כן 
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והכל מדברים  עמוהיו הולכים  םהכוהניהמצורע, וגם אחיו 
והיה שהולך הכהן לראות פלוני שנתרפא,  פרסוםביניהם ונעשה 

לו בזה כבוד גדול שהכהן הזקן וכל העם אשר אתו הגיעו אליו 
 כדי לטהרו שיוכל להיכנס למחנה.

 (ש"ך עה"ת)
 

 "ועץ ארץ ושני תולעת ואזוב" (יד, ד)
לפי שהנגעים באים על גסות הרוח. "ושני תולעת  -"ועץ ארז" 

ישפיל עצמו מגאותו כתולעת  -מה תקנתו ויתרפא?  -ואזוב" 
 (רש"י)וכאזוב 

שאל רבי יעקב יוסף מפולנאה: הלא הפסוק דנן מדבר בדיני 
טהרת המצורע, אחרי שכבר נתרפא והשפיל עצמו, ואזוב למה 

שני הפכים בנושא אחד? והשיב  -לו? ועוד: אם אזוב למה ארז 
בשם הבעל שם טוב על פי משל: מלך אחד ביקש אריכות ימים, 

אולם ככל שהוסיף , הבענווודורשי טובתו ייעצו לו שיתנהג 
לרתום  הציוובלבו יותר, הוא  ההגאוופשתה  הבענוולהתנהג 

מרכבתו ורץ אחריה רגלי ובלבו אמר: "עניו הנני, מי מלך צדיק 
כמוני". עד שבא חכם ולימד אותו שיתנהג בחיצוניותו כמלך ורק 
בקרבו פנימה ישפיל דעתו, שיסע במרכבה מפוארת, אבל יהיה 

... וזה הרמז: אחרי ענוה רבתי, ילמד עניו בלבו, לא ברגליו
המצורע ענוה אמיתית מהי, יתנהג כארז ובלבו יהא שפל רוח 

 כאזוב... 
 (תורת הפרשה)

 

 ז) ת הציפור החיה על פני השדה" (יד,"ושלח א
ראדישקאווער ז"ל, בגמרא דבר נפלא שמעתי מר' יעקב 

אמרו, שאת הציפור החיה שנעשית לטהר את  )נז:(קידושין 
רע, מותר לאכלה, ונלמד מהפסוק 'ושלח', שאם היה אסור המצו

לאכלה הרי יכול לבוא לידי תקלה, שמישהו ימצאנה ויאכלנה. 
ושאל ר' יעקב, הרי לכאורה לא נעשה בציפור זו שום עבודה 
ואיזה צד היה לאוסרה עד שהוצרך הפסוק להתירה. וביאר, 

 . לאוסרה ההייתשכיון שטבלה בדם חברתה סיבה זו עצמה, 
 (בית ומנוחה) 

  

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

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

 (דגל מחנה אפרים)
 

       חוזתכם" "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ א
 (יד, לד)

ברש"י הק' בשורה היא לכם לפי שהגויים הטמינו זהב בקירות 
הבית וע"י שנותץ הבית עקב הנגע ימצא המעות, והנה המרגלים 
כשחזרו מארץ ישראל אמרו הערים בצורות ושם ברש"י מפרש 

לשון בירנות עגולות, ויש להבין וכי מה איכפת לנו שהבתים 
כי בני ישראל רצו כבר לבוא לארץ ישראל כי  עגולים, ויש ליישב

את הבית וימצאו הרבה ממון וזהב  ווינתצידעו שיבואו נגעי בתים 
שהטמינו הגויים בקירות הבית על כן אמרו המרגלים אל תחשבו 
שתמצאו שם כסף כי המשנה בנגעים פ"ב כותבת שבבית עגול 

 אין דיני נגעים וא"כ לא יצא לכם שום רווח ממון.
 שלמה קלוגר) (רבי

 

 "ונתתי נגע צרעת" (יד, לד)
וברש"י: 'בשורה היא להם, למען ימצאו מטמוניות של זהב 

 בקירות בתיהם'.
ולכאורה, שואל הגר"ש קלוגר, אם כך הוא הדבר, למה אמרו 
חז"ל שנגעי הבתים הם עונש? ותירץ, שהעונש הוא שמשיגים 

 את העושר דרך נגעים, ולא בדרך של כבוד.
 לוגר)(הגר"ש ק

 

"ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע 
 נראה לי בבית" (יד, לה)

יש לדקדק מדוע אומר נראה לי 'בבית' ולא אומר 'בביתי', ויש 
יא) נגעי בתים באים על צרות עין  יומאלומר דהנה אמרו חז"ל (

אחרים מביתו, וזה שדייקה כאן התורה 'ובא  ושייהנשלא רצה 
ב שהבית רק שלו לעצמו ולא ליהנות אשר לו הבית' שהוא חוש

אחרים ומטרת הקב"ה הוא לחנכו כי לה' הארץ ומלואה, והוא רק 
אצלו ואינו בעליו, ואם יחשוב כך אז יהיה מטיב  ןפיקדומחזיק 

לאחרים, ביודעו שה' עושה עמו לחם חסד שהפקיד בידו רכוש 
כי זה, לכן בבואו אל הכהן יאמר 'כנגע נראה לי בבית' ולא בביתי, 

אחרים  הוייהנאין הבית שלי אלא של הקב"ה ואז יחזור 
 (שבט סופר) מהנכסים.

 

 "ולא יטמא כל אשר בבית" (יד, לו)
 הבמקוולא חסה התורה אלא על כלי חרס שאין להם טהרה 

 (רש"י)
מפני מה ציותה התורה לפנות את הבית בטרם יבוא הכהן, והרי 

 אפשר לפנותו לאחר שיבוא טרם שיסגיר?
אלא למדים אנו מכאן עד כמה חסה התורה על ממונן של 
ישראל. הנה, כשיראה הכהן את הנגע, שוב אין רשות להתעכב, 

רק את  וייטלואז ימהרו לפנות את הבית, ומן המהירות והבהילות 
הדברים החשובים והיקרים ויותירו את הפכים הקטנים 

יבוא הפחותים בחשיבותם. לפיכך נצטוו לפנות את הבית בטרם 
הכהן, ואז תהיה אפשרות בידם להציל כל אשר בבית בלא יוצא 

 מן הכלל, אפילו את הפכים הקטנים והפחותים בערכם.
והנה לפי רש"י, חסה התורה על כלי החרס שאין להם טהרה. 
ואמנם לפי ההסבר דלעיל, חסה התורה אפילו על כלי חרס 

 הקטנים שאין אדם מחשיב אותם.
 (אור החיים)

 תא גוט שב
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 בניסן וכ" -זצוק"ל  בנימין ביינושבן ר'  פנחסלעי"נ הרה"צ 

 "וביום השמינו ימול בשר ערלתו" (יב, ג)
, יצא בווילנההגאון הנודע רבי בצלאל הכהן, שהיה מורה הוראה 

שמו בעודנו נער כבקי וחריף מופלא, וכל כך עטו עליו שדכנים, 
עד שכבר בהיותו בין שתים עשרה נעשה חתן. העיר אחד 
הלמדנים בשעה סעודת ה"תנאים": עכשיו מחוור לי, מפני מה 
מברכים את אבי הבן בשעת ברית המילה, "שיזכה לגדלו לתורה 

יך הנוסח להיות לחופה ולמעשים טובים" לכאורה הרי היה צר
"למעשים טובים ולחופה" שכן במעשים טובים הבן מתחייב 
כשהוא בן שלוש עשרה, בהגיעו למצוות, ולחופה רק בן שמונה 
עשרה, אלא זאת הברכה, שיהיה הילד מוצלח מאוד מאוד, עד 
כדי כך שיהיו רבים קופצים עליו להשתדך עמו, ומתוך החשש 

תו, "לחופה" עוד לפני שהגיע פן יחטפוהו אחרים, יהיו מוליכם או
 לשנים של "מעשים טובים" עוד לפני שהוא בר מצוה. 

 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב, ג) 
זצ"ל:  סולובייצ'יקמובא על הרב מבריסק רבי יצחק זאב הלוי 

שפעם אחת התקיימה בבית שלו, ברית מילה לאחד מנכדיו. 
הרב ואמר: "נו...  -בסיומה של הברית ניגש המוהל אל הסבא 

ברוך ה' שזכינו לקיים מצוות ברית מילה ועוד בבית הרב ואחד 
מצאצאיו". התפלא הרבי ותהה: "למה כוונתך?! האם אתה 
חושב שקיומה של ברית בביתי ולנכדי שונה היא מחשיבות ברית 
אחרת? אמשול לך משל למה הדבר דומה: על איזה מלמד 

ולם, שכרו היה זעום וכל תינוקות שהיה עושה מלאכתו נאמנה א
ימיו היה עני ואביון. והנה פעם אחת התבטא המלמד: "אם היה 
לי כל אוצרותיו של רוטשילד הייתי עוד יותר עשיר ממנו": 
תלמידיו לא הבינו ושאלו: "למה כוונתך? המלמד השיב בחיוך: 
"חישבו רגע!... למעשה אם יהיו לי את כל אוצרותיו של 

היה לי גם את שכרי המועט שאני מקבל רוטשילד, אבל בנוסף י
בתור מלמד". כן הוא הנמשל, גם במצוות ברית המילה: מצווה זו 
כה חשובה לאין ערוך עד כדי שאין ערך וחשיבות כלל לייחוסו 

 של הנימול...
 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב, ג)
מברדיטשוב זיע״א, שכאשר היו  יצחקמסופר על הרה״ק רבי לוי 

ינים אותו לברית מילה, נוהג היה להשיב שמוכן הוא לבוא מזמ
ולהשתתף, בתנאי שיערכו סעודת מצוה כראוי. פעם שאל אותו 
אחד מתלמידיו לפשר התנאי והרבי הסביר: מאבקים קשים יש 
לי נגד השטן אשר בכל עת מחפש דרכים לקטרג על ישראל, 
לעומת השטן טוען אני שכאשר ארם מישראל מקיים מצוה 

לשהי, הוא עושה את זאת בשמחה וברצון, ואילו כאשר נכשל כ
בר צער רב ולבו נשבר בקרבו, ויש דיהודי בעבירה, גורם לו ה

הוכחה לטענתי ואת, כיון שמעולם לא ראינו יהודי ואפילו הגרוע 
ביותר, שיערוך סעורה לרגל עבירה שעבר, ולעומת זאת כאשר 

ות. אז הוא שש יהודי עורך ברית מילה, בר מצוה ושאר מצו
שהשטן יודע את האמת, על  ןומכיווושמח ועורך סעודות מצוה, 

כן מנסה הוא בכל כוחו למנוע מיהודי לערוך את סעודת 

המצוה, כרי שתהא לו סיבה מספקת לקטרג על ישראל, ולכן 
כשמזמינים אותי לשמחת מצוה מוכן אני לבוא רק בתנאי 

 שיערכו סעודת מצוה כראוי.
 

 ני ימול בשר ערלתו" (יב, ג)"וביום השמי
יהודי הגיע להזמין רב גדול להיות סנדק בברית המילה של בנו. 
 היות והמזמין היה בעל עבירה גדול, סרב הרב להיענות להזמנה.

מסרב?" ענה הרב: נו, אז תהיה  ודו"כבוד הרב, זו מצוה!, איך כב
לי מצוה אחת פחות... התעקש המזמין: " אבל אם הזמנתי והרב 

 א בא, זו כבר עבירה!".ל
ענה הרב: "תראה איזה צר עין אתה!. לך יש כל כך הרבה עבירות. 

 ואילו עלי אתה כל כך מקפיד שלא תהיה לי עבירה אחת"...
 

 ב)  יג,( כי יהיה בעור בשרו" "אדם
פעם, כאשר נזדמן האדמו"ר רא"ם מגור לשמחת 'שבע ברכות', 

'חתן שנראה בו  )ב'נגעים פרק ג' משנה (נשאל, המשנה אומרת 
נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה לו, ולביתו, ולכסותו', והרי 
הנגעים על חטא הם באים, ומאחר שמוחלין לו לחתן על כל 
עוונותיו, איך באו נגעים עליו. השיב האדמו"ר מיניה וביה, הלא 
אי אפשר שיהיה יותר במעלה מיום הכיפורים, ויום הכיפורים 

בירות שבין אדם למקום, בעוד שהנגעים אינו מכפר אלא על ע
 )ראש גולת אריאל(. לחברובאים גם על עבירות שבין אדם 

 

 "ואם פרוח תפרח הצרעת" (יג, יב)
חז"ל אומרים (במדבר רבה ז, ה) שהצרעת באה על צרות עין, 
"כשאדם צר עין ואינו משאיל את כליו הקב"ה משלח צרעת 

רים: פלוני שלא היה בביתו ומוציא כליו לחוץ, והבריות אומ
 משאיל כליו ואומר שלא היו לו כלים, הרי שהיה לו...
אומר לו צר  -כשבא השכן, נוקש על הדלת ומבקש מסור חשמלי

אומרת אשתו: "אין  -העין: "אין לי"... כשבאה שכנה לבקש סיר
 לי"...

והנה, רק מגיעה הצרעת, וכבר מצוה הכהן להוציא את כל הכלים 
ם כולם את המסור החשמלי ואת הסיר החוצה. לפתע רואי

 שוכנים אחר כבוד בבית השכנים המסרבים להשאילו...
לפעמים קורה שאדם עושה עוולה מסוימת, והוא סבור שאף 
אחד לא רואה אותו... אולם, לעיתים, הוא אינו יכול להתחמק 
ועליו להתמודד עם התנהגות הנלוזה שלו עצמו, כפי שמספר 

 המשל שלפנינו:
דם שהלך ביער ואיבד את דרכו. בעודו תועה בין עצי משל לא

היער, הוא מבחין לפתע בקוף גדול, ורגעים אחדים לאחר מכן 
 מנצנץ רעיון במוחו.

הוא קורא לקוף ואומר לו: "אתה יודע שיש בינינו איזשהו 
אבל מה  -אומר הקוף -"לא שמעתי על כך מעולם" דמיון"...

"אולי תוכל להראות לי -משיב לו האדם-"הסתבכתי"?"ןהעניי
ענה הקוף, והשנים החלו ללכת  -"אין בעיה" את הדרך החוצה?"

 בסבך העצים.
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 ים נפלאים סיפור
 תזריע מצורע
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לא חולף זמן רב ולפתע נשמע שאגה אדירה של אריה, וכעבור 
 לכיוונם.רגעים אחדים הם מבחינים באריה אימתני רץ 

כסיד, אולם הקוף לא איבד את עשתונותיו. הוא  רהחוויהאדם 
עזר לאדם לטפס על העץ הקרוב שהיה שם ואמר לו: "אל דאגה, 

 לכאן הוא לא יגיע"...
בקול מבשר רעות:  םואייהאריה העומד למטה התנפל על הגזע 

 "אני רעב, לא אזוז מפה עד שאחד מכם ירד"...
"הכל יהיה  -על האיש הרועד מפחד מניח הקוף יד -"אל תדאג"

 בסדר".
הזמן חלף באיטיות מרגיזה, שעה ועוד שעה... הלילה ירד, והקוף 
פנה אל האדם: "כעת לילה, עלינו לערוך תורנות שינה, מי יהיה 

 הראשון שיישן?"
"אני אשאר לשמור, בין כה וכה לא  -אומר האדם -"לך לישון"

 מרוב פחד"... םלהירדאצליח 
 נתלה בזנבו על אחד העצים ונרדם.והקוף 

נותר לו האדם לבדו עם הארי שמתחתיו, מי יודע עד מתי אהיה 
 תקוע כאן, כמו עלה לעץ? הרהר בתסכול.

לפתע עלתה בו מחשבה כלשהי: אני אדם, והוא בסך הכל קוף... 
 מי חשוב יותר? -האריה אמר שהוא רוצה אחד משנינו, אם כן

ואז נתן לקוף מכה חזקה והעיף הוא עבד לאט לאט את רעיון, 
 אותו מהעץ...

הקוף התעורר בבת אחת, וברגע האחרון נתפס באחד הענפים 
 ונצל מלועו הפעור של האריה.

כעת לא ידע האדם היכן לקבור את עצמו מרוב בושה... מה 
יעשה? הוא לא העז להרים את עיניו אל הקוף, מצילו היקר, אשר 

לית ברירה חיבק את הענף הוא השיב לו רעה תחת טובה... ב
 שעליו ישב ונרדם.

שעות אחדות לאחר מכן, העיר אותו הקוף ואמר לו: "קום, 
האריה הלך"... הוא עזר לו לרדת למטה, והראה לו את הדרך 

 לצאת מן היער הנורא ולהגיע לישוב בני אדם.
מתחיל האדם ללכת, וכעבור רגעים ספורים הוא חש בטפיחה 

לאטו, הקוף עומד שם ואומר לו : "עשה על שכמו. הוא מסתובב 
לי טובה, ידידי, כשאתה מגיע לשם, אל תספר לאף אחד שיש 

 בנינו דמיון"...
האדם, מחד גיסא הוא נזר הבריאה ותפארתה, ומאידך  הוא כזה

מידותיו הרעות עלולות להפוך אותו לגרוע ולפחות בין  -גיסא
 בעלי החיים.

 

 "והצרוע אשר בו הנגע" (יג, מה)
עכבר שלחה את בנה לחפש מזון, ואמרה לו להישמר  אאימשל מ

מן האויב הנורא, זחל העכבר והגיע לגל האשפה, והנה מופיע 
תרנגול גדול והוא מכה בכנפיו וצורח בקול, נבהל העכבר ואמר 
בלבו זהו השונא, משבא וסיפר דברים לאמו אמרה לו לא זהו 

מלא אף ונרגז, השונא, למחרת רואה העכבר תרנגול הודו אדום 
ברח העכבר לאמו וסיפר לה, אמרה לו גם זה אינו השונא, אלא 
החתול הצנוע והשקט ממנו היזהר, "היזהרו מן הצבועים". 

  והנמשל מובן מאליו. 
 (ארץ החיים)

 (יד, א) "זאת תהיה תורת המצורע"
באחד המבחנים הפומביים שערך רבי יהודה צדקה ראש ישיבת 

בעל־פה מסכתות שלמות, קרא  וששיננ "פרת יוסף", לתלמידים
הבחור המסיים את ההדרן שבסוף המסכת, והגיע למילים 
"שתהא תורתך אמנותנו בעולם הזה, ותהי עמנו לעולם הבא". 
הפסיקו רבי יהודה ושאלו: "מה פשר הבקשה 'ותהי עמנו לעולם 
הבא'? וכי לא פשוט הדבר, שהאדם הגורס ומשנן מסכת שלמה, 

ולם הבא?" ומיד הסביר: "אין זאת, אלא לפי שתהא עמו גם לע
ממנו  וייטלהמובא ב'חובת הלבבות', שהמדבר לשון הרע, 

לעתיד את כל זכויותיו אשר עשה, מצות ומעשים טובים, וכלם 
יזקפו לזכות אותו האיש שדבר עליו. נמצא אפוא, שישנה 
מציאות, שהאדם לומד תורה בעולם הזה ואינה עומדת לו 

לחברו. וזו אפוא כוונת  ןותינתממנו  חתילקלעולם הבא, כי 
ך שלא התפלה, שתהא עמנו לעולם הבא, ומתפללים אנו בכ

 (וזאת ליהודה) נכשל חלילה בלשון הרע". 
 

 "שתי צפרים חיות טהורות (יד, ד)
לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים 

 (רש"י).
בימיו של ה"שפת אמת" פרצה פעם שרפה בבית מדרשו, 

. בקשו החסידים להקים את בית ןהבנייוכלתה כמעט את כל 
, ובנייתנות מיאנו לאשר את המדרש מחדש, אולם השלטו

בטענה שבעיירה יש בית כנסת אחר ואין צרך בשנים. ניסו 
השתדלנים להשפיע על השלטונות לאשר את הבניה, אולם ללא 
הועיל, וגם השלמונים לא סייעו בנדון. יצא אחד החסידים 
הנמרצים אל עיר הבירה פטרבורג, ושם הפעיל מאמצים מרובים 

 ןהרישיובסוף עלה בידו לקבל את ושתדלנות גדולה, עד של
המיוחל. כשנודעה הבשורה הטובה, החל מסע לגיוס משאבים 

, ולאחר עמל ויגיעה רבה הוקם בית המדרש ברב ןהבניילבנית 
גדול ויפה יותר מהקודם. בסיום הבניה, בקש  ןבבנייפאר והדר, 

ה"שפת אמת" מחתנו רבי חנוך צבי הכהן לוין מבנדין, לתלות 
ותל בית המדרש כי המקום נועד לתורה ולתפלה מודעה על כ

בלבד. למעשה, הוסיף הרב מבנדין וכתב לתורה, לתפלה 
למחוק את  הצווולחסידות, אך כשראה הרבי את המודעה 

כאן בנסח זה שהמקום נועד גם  בייכתהתוספת ואמר: "אם 
 באמתלהלחסידות, ויתכן ויהיו אנשים שישוחחו בבית המדרש 

חסידות', מפני שכך דרכו של היצר הרע  ייינבענשהם משוחחים '
שהוא מפתה את האדם בדבורים בטלים בבית הכנסת, או 

שיש בזה משום  אשוובדבורים של לשון הרע ורכילות, בטענת 
 (שערי הלשון) מצוה וחסידות". 

רבי יצחק מוואלוז'ין הקפיד מאד אפילו באבק לשון הרע. שום 
מילה רעה, חלילה, על אף אדם. יום אחד הוא נזקק לומר על אחד 

עצום.  ןזיכרושהוא שקרן, אז כך הוא אמר: האיש הזה הוא בעל 
שנים. יש מי  10מופלג שזוכר את שאירע לפני  ןזיכרויש בעל 

אדיר זוכרים את אשר  ןזיכרולי שנה! בע 20שזוכר מה אירע לפני 
 מופלא כזה, עד ןבזיכרושנים. ואילו איש זה ניחן  50אירע לפני 

 שהוא זוכר דברים שלא היו מעולם!
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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור קט ל
 21:45ב יום חמישי בשעה "ב 4זכריה ' רח" דברי שיר"ס "בביהכנ

 498ספר ון מגלי                              ז"תשע שנת מצורע -תזריע פרשת 
 )ב, יב( "ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר"

ִאָּׁשה ֶׁשִהיא ַּבֲעַלת ): אָר ְּבָפָרַׁשת ַוּיֵ ( "ם סוֵֹפרֲחתַ "הַ ָּכַתב 
: סּוקּפָ ְּכִפי ֶׁשְּמֻרָּמז ָּכאן ּבַ , ִנים ְזָכִריםה ְלבָ זֹוכָ  -ְצָדָקה 

, נּו ְצָדָקהיְ הַ " ַתְזִריעַ " -" ָזָכרִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ִאָּׁשה "
 ". ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד ְרעּוזִ ): "יהֹוֵׁשַע (ִּדְכִתיב 

 -ֶׁשִּבְזכּות ַהְּצָדָקה ֶׁשָעְׂשָתה , ָּדָבר ֶזה רֹוִאים ֵאֶצל ָׂשָרה ִאֵּמנּו
ְוֵכן ְצָדָקה ֶׁשָעְׂשָתה ָהִאָּׁשה , קָזְכָתה ָלֶלֶדת ֶאת ִיְצחָ 

ה ִלְרׁשּותֹו ִמיָד עֱ ְוהֶ , ֶאת ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ֶׁשֵאְרָחה, ַהּׁשּוַנִּמית
ן ָּגְרָמה ֶׁשָּיְלָדה ּבֵ  -) ב דְמָלִכים (ִּכֵּסא ּוְמנֹוָרה , ֻׁשְלָחן, ִמָּטה
 .ָזָכר

ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ת אֹו אֵ ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂש 
 .)ב, יג" (ע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהןגַ נֶ ְבעֹור ְּבָׂשרֹו לְ 

 ֶׁשל ִאְמָרתוֹ  ֶאת ְּבִסְפרוֹ  ֵהִביא א"ְׁשִליטָ  ָוַל ֵמִאיר ָׁשלוֹם ַרִּבי
ם ֶׁשל ֵיׁש ְוָאָדם טֹוֵבַע ְּביָ : ִמְּפרוֹהוִֹביְטׁשַרִּבי ָׁשלוֹם 

ְוַלְמרֹות ֹזאת , ַּכֲאֶׁשר ַהֻּטְמָאה אֹוֶפֶפת ֶאת ֹראׁשוֹ , תָחְמִרּיּו
ַּגם רּוחֹו ֵאיָנּה . ְּכמֹותוֹ ' ה ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשֵאין עֹוֵבד הּמֶ ַד הּוא ְמ 
ָאְמָנם ְמֻעְרָטל . ת ַהֶּנֶפׁש ֵהןי רֹוְממּוֵעינֵ  -ְוַאף ֵעיָניו , ְׁשָפָלה

. ֵלא ְּדֵבקּות יֹוֵתר ִמֶּמּנּוֵאין ְמ ַא ְּבִדְמיֹונֹו , הּׁשָ הּוא ִמָּכל ְקדֻ 
ְוַרק ִמּׁשּום , חּוָׁשיו ֶׁשל ָאָדם ֶזה ָּכהּו ְוִהָּנם ְמֻבְלָּבִלים, ָאֵכן
 .הּוא ִּבְצִלילּות ַּדְעּתוֹ  ִמְתַיֵהרָּכ 

ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעוֹר ְּבָׂשרוֹ : "ֶזה אֹוֶמֶרת ַהּתֹוָרהַעל ָאָדם ּכָ 
נּו ִּבֹּקֶרת יְ ְּדהַ , "אוֹ ַסַּפַחת", הת ְמֻדּמָ ֹוְממּוְּכלֹוַמר ר, "תאֵ ְׂש 

ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ", ת ִּכְבָיכֹולְּבִהירּו, "אוֹ ַּבֶהֶרת", ְמֻסֶּלֶפת
א רֹוְממּו? ְלֵאיזֹו ַמָּטָרה -" ַהֹּכֵהן א , תְּכֵדי ֶׁשּיֹוֶרה לֹו ִּכי 

א ְּבִהירּו ת בֶ ֹתעֶ ֶאָּלא ְיִהירּות ְמ , ת ַהַּמְחָׁשָבה ֵיׁש לוֹ ְּדֵבקּות ְו
 ).ג, ָׁשם" (ַגע ָצָרַעת הּואנֶ ", ִהיא זוֹ 

 

 ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע
ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיוֹת ְטֹהרוֹת ְוֵעץ "

ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצּפוֹר  .ֶאֶרז ּוְׁשִני תוַֹלַעת ְוֵאֹזב
 )ה-ד, יד( "ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים ָהֶאָחת ֶאל

ם לֶ אֶ ַהֻאְמָנם ): "ב, ְּתִהִּלים נח(ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ַמאי ִּדְכִתיב 
ַמִהי ֻאָּמנּותֹו ֶׁשל " רּון ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו ְּבֵני ָאָדםֶצֶדק ְּתַדּבֵ 

ַאף ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ָיכֹול . ָיִׂשים ַעְצמֹו ְּכִאֵּלם, ָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
 ).א"פט עֻחִּלין " (רּוןֶצֶדק ְּתַדּבֵ "ַּתְלמּוד לֹוַמר , ָּכ

, ת ְלָטֳהָרתֹו ְׁשֵּתי ִצּפֹוִריםה ֶאת ַהְמֹצָרע ָלַקחַ ּוָ צַ ַהּתֹוָרה ְמ 
 .ֶאת ָהַאַחת ׁשֹוֲחִטים ְוֶאת ַהְּׁשִנָּיה ׁשֹוְלִחים ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה

א ָהָיה ַּד , יןִלְכאֹוָרה ֵיׁש ְלָהבִ  , ְועֹוד? י ְּבִצּפֹור ַאַחתַמּדּוַע 
ַמּדּוַע ִהְקִּפיָדה , ְועֹוד? ַמּדּוַע ַאַחת ִנְׁשֶחֶטת ְוַהְּׁשִנָּיה ִנְׁשַלַחת

ָׁשה ְר ַעד ֶׁשָּד , ָחּה ַּדְוָקא ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדהּלְ ַהּתֹוָרה ְלַצֵּין ֶׁשֵּיׁש ְלׁשַ 
ָחּה ּלְ ֶׁשֵאין מֹוִעיל ְלׁשַ ) ה בנָ ְׁש ד ִמ יק ֶר ְנָגִעים ּפֶ (ה ִמָּכ ַהִּמְׁשנָ 
 ?ָהִעיר אֹו ַהִּמְדָּבר, ְלִכּוּון ַהָּים

ַמאי ִּדְכִתיב , ָבאָּדַרׁש ָר : אֹוֶמֶרת) ב"עֵערּוִבין כא (ַהְּגָמָרא 
, "ְלָכה ּדֹוִדי ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה ָנִליָנה ַּבְּכָפִרים): "יב, ש ז"שה(

ל ַא, עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונוֹ : ה"ל ִלְפֵני ַהָּקּבָ ָאְמָרה ְּכֶנֶסת ִיְׂשָראֵ 
ִדיֵנִני ְּכיֹוְׁשֵבי ְּכַרִּכים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ֶּגֶזל ַוֲעָריֹות ּוְׁשבּוַעת ָׁשְוא ְּת 

א ְוַאְרֶאָּך ַּתְלִמיֵדי וֹ ּב, "ֵנֵצא ַהָּׂשֶדה"ֶאָּלא , ֶקרּוְׁשבּוַעת ׁשֶ 
 . ַהְּדָחק ֲחָכִמים ֶׁשעֹוְסִקים ַּבּתֹוָרה ִמּתֹו

ְנׁשֹו ֶׁשל עָ : "ַאִּפְריוֹן"ְּבִסְפרֹו ַּגאְנְצְפִריד ה מֹ ַרִּבי ְׁשאֹוֵמר 
ד ִמחּוץ ָד ָעָליו ָלֶׁשֶבת ּבָ , ר ָלׁשֹון ָהַרע ָחמּור ַעד ְמֹאדּבֵ ַד ַהְמ 

ב ְּבֵני ָאָדם ַעד ֲאֶׁשר ֵּתֵרד ִמֶּמּנּו ַהְרֵחק ִמּמֹוׁשַ  -ַלַּמֲחֶנה 
ְּכֶׁשָּׁשב , ֶׁשֻהְרַּגל ְלַדֵּבר ָּכל ֲאֶׁשר ָעָלה ַעל ִלּבוֹ ָאָדם . ַהָּצַרַעת

ֵּכיָון ֶׁשּיֹוֵדַע , ת ְּבֵני ָאָדםַר בְ חֶ ה ֶׁשל ִנּתּוק מֵ ּכָ ִמְּתקּוָפה ֹּכה ֲארֻ 
, ֶׁשֹעֶנׁש ֶזה ִנְגַרם לֹו ֵמֲחַמת ֶׁשָּפַתח ֶאת ִּפיו יֹוֵתר ִמְּכִפי ַהֹּצֶר 

 .ֶאת ַהֶּפה ֲאִפילּו ְלִדּבּוִרים ִחּיּוִבִּיים חַ ּתֹ פְ חֹוֵׁשׁש הּוא ְּכָבר לִ 
ֶאת ָהַאַחת ; ִריםָלֵכן אֹוֶמֶרת לֹו ַהּתֹוָרה ְלָהִביא ְׁשֵּתי ִצּפֳ 

אּוָלם ֶאת . ַדע ַעד ַּכָּמה ָחמּור ָהָיה ֲעוֹונוֹ ְּכֵדי ֶׁשּיֵ , ׁשֹוֲחִטים
דֹו ְּמ י ְללַ ְּכֵד , ַהִּצּפֹור ַהְּׁשִנָּיה ׁשֹוְלִחים ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה

א ַהִּפְתרֹון ֶדה ּׂשָ ֵצאת לַ ֶאָּלא ָעָליו לָ ... ֶׁשְּלַהְפִסיק ְלַדֵּבר ֶזה 
 -אֹות ֶאת ַּתְלִמיֵדי ַהֲחָכִמים ַהּׁשֹוְקִדים ַעל ּתֹוָרָתם ְר ְולִ 

 .ִחּיּוִבִּייםְּדָבִרים ְלָהִבין ֶׁשִּנָּתן ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֹכַח ַהִּדּבּור ַּגם לִ 
 

ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ .. .ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַעןִּכי "
ּוָבא ֲאֶׁשר לוֹ ַהַּבִית ְוִהִּגיד ַלֹּכֵהן ֵלאֹמר ְּכֶנַגע . ֲאֻחַּזְתֶכם

 )לה-לד, יד( "ִנְרָאה ִלי ַּבָּבִית
 ? ַעל ֵאיֶזה ָעוֹון ָּבִאים ִנְגֵעי ָּבִּתים

ִּכי ִנְגֵעי ָּבִּתים , אֹוֶמֶרת) ב"טז ע(ַהְּגָמָרא ְּבַמֶּסֶכת ֲעָרִכין 
, הּוא ּכוֵֹנס ָממוֹן ֶׁשֵאינוֹ ֶׁשּלוֹ " -ן ת ַעיִ וֹון ָצרּוָּבִאים ַעל עֲ 

ָּבִאים ּוְמַבְּקִׁשים ֵמָאָדם ֶׁשַּיְׁשִאיל . "ָיֹבא ַהֹּכֵהן ִויַפֵּזר ָממוֹנוֹ 
ִמְתַחֵּמק ְוחֹוֵׁשב ְוהּוא , ְלָמָׁשל ַמְגֵהץ ְמֻׁשְכָלל, ץ ָּכְלֶׁשהּופֶ חֵ 

ף ֶאת ַהֶּכֶסף ִלְקִנַּית ַהַּמְגֵהץ סֹ אֱ י לֶ ִּת ְח לַ צְ ַעד ֶׁשִה : ְלַעְצמוֹ 
ִני ֵלָהנֹות כֵ ִאם רֹוֶצה ְׁש ? אֹותֹו ַלֲאֵחִריםַאְׁשִאיל , ָקר ַהֶּזהַהּיָ 

ַיֲעֹמל הּוא ַעד ֶׁשַּתִּׂשיג ָידֹו ֵּדי ְרִכיַׁשת , ֶזהְּבַמְגֵהץ ּכָ ִמִּׁשּמּוׁש 
הּוא ": ה"ָלֵכן אֹוֵמר ַהָּקּבָ . ְגֵהץ ַהְמֻׁשְכָלל ְּבֹכחֹות ַעְצמוֹ ַהּמַ 

ּוִמֶּמִּני , ֶׁשֲהֵרי ָּכל ָהעֹוָלם ֶׁשִּלי הּוא, "ּכוֵֹנס ָממוֹן ֶׁשֵאינוֹ ֶׁשּלוֹ 
א ֵמַעְצמֹו ָעָׂשה ֶאת הַ  א ַהֹּכֵהן ִויַפֵּזר וֹ ָיב" ,ִיל ַהֶּזהחַ ְו

ה ְלהֹוִציא ּוָ צַ ַהּתֹוָרה ְמ ? ֵהן ָממֹונוֹ ֵאי ְיַפֵּזר ַהּכֹ  "...ָממוֹנוֹ 
ֶהָעלּול ְלַטֵּמא ֶאת , א ַהֹּכֵהןוֹ ֶאת ָּכל ֲחָפָציו ַהחּוָצה ִלְפֵני ּב

ְוָכל , ְוָהִאיׁש ֶנֱאָלץ ְלהֹוִציא ַהֹּכל, ַהַּבִית ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ּבוֹ 
ּכֹוֵלל ַהַּמְגֵהץ ֶׁשָעָליו , ה ָהָיה ְּבֵביתוֹ ִנים רֹוִאים ְּבִדּיּוק מֶ כֵ ַהְּׁש 

 …ִּבְזיֹונֹות הּוא סֹוֵבל לּוֵאי"... ֵאין ִלי"הּוא ָאַמר 
ָּכ ָנֶאה ְוָכ ָיֶאה ְלִמי ֶׁשחֹוֵׁשב ֶׁשָּכל : ְצרוֹר ַהֹּמרַעל ְואֹוֵמר ּבַ 

ְוָכל ְרכּוׁשֹו ִנְרַּכׁש ְּבָחְכָמתֹו ּוְבחּוָׁשיו , ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶׁשּלֹו הּוא
א ָהָיה ּבַ . יםַהַחִּד  : א ָהָיה אֹוֵמר, ַעל ַּגֲאָוה ֶׁשָּכֶזהֶׁשִאם 
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 רוֹ בֵ ָּמא חֲ א ָהָיה חֹוֵׁשׁש ׁשֶ , "י ֶזהי ִלְקנֹות ְּכלִ ִּת ְח ַר ַּכָּמה טָ "
א ָהָיה טֹוֵען, ְיַקְלֵקל לֹו ֶאת ְרכּוׁשוֹ  ֵיֵל ְוִיְטַרח הּוא : "ְוַגם 

א ִּבְזכּוְת ָרַכְׁשָּת ֶאת ְרכּוְׁש ֶׁשֲהֵר , "יִּת ְח ַר ְּכִפי ֶׁשֲאִני טָ  , י 
, חְּדָבִרים " (הּוא ַהֹּנֵתן ְל ֹּכַח ַלֲעׂשוֹת ָחִיל"ת "ֶאָּלא השי

 ). יח
ית ֶאֶרץ ַעת ְּבבֵ ַגע ָצַר ְוָנַתִּתי נֶ ": ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב

ְלִמי ְּכלֹוַמר , "ּוָבא ֲאֶׁשר לוֹ ַהַּבִית"לְ ? ְלִמי, "ְתֶכםּזַ ֲאחֻ 
הּוא ת "ִּכי השי, ַוֲהֵרי זֹו ַּגֲאָוה, ַעל ַהַּבִיתֶׁשָּסבּור ִּכי הּוא ּבַ 

, "ָהָאֶרץ ּוְמלוָֹאּה' ַלה): "א, ְּתִהִּלים כד(ַעל ַהַּבִית ַּכֶּנֱאַמר ּבַ 
א ֶׁשָּלנּו  .ְו

 
 ...לוֹ  ִיַּקח ַהְּׁשִמיִני ּוַבּיוֹם ...לוֹ  ְוָסַפר ִמּזוֹבוֹ  ַהָּזב ִיְטַהר ְוִכי"

 )טו-יג, טו( "...ַהֹּכֵהן ֹאָתם ְוָעָׂשה
י ַרִּבי ֵּגְרׁשוֹן ֶהענִ ֵמִביא ְּבֵׁשם ) לג, יג" (ַּפְרֵּדס יוֵֹסף"ַּבֵּסֶפר 

ָׁשה ְּפסּוִקים ֵאּלּו ֶיְׁשנָ : ֶּדֶר ֶרֶמזֶׁשָאַמר ּבְ ְדִזין אֵמַר   ןִּבְׁש
 -ַמַּתן ּתֹוָרה ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין ֶּפַסח לְ ט "מֶרֶמז לְ , ֵּתבֹותט "מ

ַׁשֲעֵרי ֻטְמַאת ט "ַהָּיִמים ָּבֶהם ִנְטֲהרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִממ
 .ִמְצַרִים

ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכֶּבס "-
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח לֹו  :ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים ְוָטֵהר

ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד  'הְׁשֵּתי ֹתִרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ּוָבא ִלְפֵני 
ְלִפי ֶׁשְּביֹום ֶזה ַמְתִחיִלים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל " ּוְנָתָנם ֶאל ַהֹּכֵהן
 .ְסִפיַרת ָהֹעֶמרַעל ְיֵדי , ְּבֵסֶדר ָטֳהָרָתם
ַׁשע תֵ יֹום ֶעְׂשִרים וְ ֶרֶמז לְ  -" 'ה"ַׁשע ִהיא תֵ ים וְ ַהִּמיָלה ָהֶעְׂשִר 

" 'ה"ַמּדּוַע . ל ְּבֶפַסח ֵׁשִניֶׁשהּוא ְלעֹוָלם חָ  ,ִלְסִפיַרת ָהֹעֶמר
ם ִיְׂשָרֵאל ֲאָנִׁשים ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשִּנְמְצאּו ֵּבין עַ ! ?רֹוֵמז ַעל ֶּפַסח ֵׁשִני

אּו ִלְפֵני ּובָ , ן ַהֶּפַסחּבַ ֶׁשָהיּו ְטֵמֵאי ֵמת ִּבְזַמן ַהְקָרַבת ָקְר 
, טַּבִּמְדָּבר (ָאַמר ָלֶהם ֹמֶׁשה , ֲעׂשֹותָּדת ַמה ּלַ ֹמֶׁשה ִלְׁשֹאל ּכְ 

ְוֵכן ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ". ָלֶכם 'הדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ְמ עִ ): "ח
יא בִ הֵ  ּוְכֶרֶמז ְלָכ, ָּכַתב ֶׁשְּבֶפַסח ֵׁשִני ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְּפתּוִחים

ֶאל ֶּפַתח ֹאֶהל ' הּוָבא ִלְפֵני ): "יד, טו(ׁשֹון ַהָּפסּוק ֶאת לְ 
 ".מֹוֵעד
ׁש ִהיא ַהִּמּלָ  ִׁשים ְוָׁש  -ָּבֹעֶמר ג "ֶרֶמז ְלל -" מֹוֵעד"ה ַהְּׁש

ֶׁשִּנְקַּבע ְּכמֹוֵעד , יֹום ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי
 .ְלדֹורֹות

 

 ַׁשָּבת ְזִמירוֹת
 ַׁשָּבתַעל " ָמתוֹק ָהאוֹר"ִמּתוֹ ַהֵּסֶפר 

 "ל ַקּנוֹא ְונוֵֹקם-אֵ "
 ? ֶזה ּיֹוםּבְ  ַּדְוָקאּוַמּדּוַע . ׁשֶד קֹ  ַׁשָּבת ְּביֹוםֶנֶהְרָגה  יְׁשִּת וַ 

 ֶאת ַמֲעִביָדה ֶׁשָהְיָתה ְלִפי): ב"יב ע ְמִגָּלה(ל "ֲחזַ  אֹוְמִרים
 .ַּבַּׁשָּבת ִיְׂשָרֵאל ְּבנֹות
 ?ַּבְּמִגָּלה ָרמּוז ֶזה ֵהיָכן
: ַּבָּפסּוקֶׁשַהָּדָבר ָרמּוז , ְדׁשוֹ ָק  חַ רּוּבְ  "ֲחַתם סוֵֹפר"הַ  אֹוֵמר

א ָעְׂשָתה ֶאת " ְּכָדת ַמה ַּלֲעֹשֹות ַּבַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ַעל ֲאֶׁשר 

ְּבַיד "? ַהֶּמֶל ַמֲאַמר ֵאיֶזה". ַמֲאַמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
 ". ִריִסיםַהּסָ 
 ְּבַהְפָטַרת ֹזאת קֹוְרִאים ָאנּו[ ַלָּסִריִסיםה "ַהָּקּבָ  אֹוֵמר ָמה

 ? ]ִצּבּור ַּתֲעִנית
ַלָּסִריִסים ֲאֶׁשר ִיְׁשְמרּו ֶאת ַׁשְּבתֹוַתי ּוָבֲחרּו ' ִּכי ֹכה ָאַמר ה"

 ).ד, נו ְיַׁשְעָיה" (ַּבֲאֶׁשר ָחָפְצִּתי ּוַמֲחִזיִקים ִּבְבִריִתי
 אֹוָתּה ָהְרגּו ְוָלֵכן, ְּבַׁשָּבת ִיְׂשָרֵאל ְּבנֹות ֶאת ֶהֱעִביָדה ִהיא

 .ַּבַּׁשָּבת
": ִלּקּוֵטי ַאְנֵׁשי ֵׁשם"ֵמִביא ְּבֵׁשם " ֵייָנּה ֶׁשל ּתוָֹרה"ַּבֵּסֶפר 

ֲאִני ִהְמַלְכִּתי : "ל ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא"אֹוְמִרים ֲחזַ 
, "ְּת ִחַּלְלְּת ַׁשְּבתֹות ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאלְואַ , ז ְמִדינֹות"ַעל קכ

ֶׁשָּמְלאּו ֵמָאה , ֶׁשַּבּיֹום ֶׁשֶּנֶעְנָׁשה ַוְׁשִּתי ִנְתַמְּלָאה ְסָאָתּה
ָּבֶהן ִׁשְעְּבָדה ֶאת ְּבנֹות , ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְלַמְלכּוָתּה

 . ז ַהְּמִדינֹות ֶׁשָּמְלָכה ָּבֶהן"ִיְׂשָרֵאל ְּבקכ
 ?א ֵּכיַצדהָ 

ַעד ְּתִחַּלת ַהָּׁשָנה , ְׁשֵּתי ְׁשנֹות ַמְלכּוָתם ֶׁשל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּוַוְׁשִּתי
ֵהן ְׁשַבע ֵמאֹות ּוְׁשמֹוָנה  -ֶׁשָאז ֶנֱעַר ַהִּמְׁשֶּתה , ַהְּׁשִליִׁשית

ַס ַהֹּכל  -הֹוֵסף ֲעֵליֶהם ֵמָאה ּוְׁשמֹוִנים ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה . יֹום
ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה זֹו ָחלּו . ֵמאֹות ְׁשמֹוִנים ּוְׁשמֹוָנה יֹום ְׁשמֹוֶנה

הֹוֵסף ֲעֵליֶהן ֶאת ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי . ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָוֵׁשׁש ַׁשָּבתֹות
ֶׁשּבֹו ִנְקְרָאה ַוְׁשִּתי  -" ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה" -ַהּנֹוָסף 

ֲהֵרי ֵמָאה , ל ִּכי ַׁשָּבת ָהָיה"רּו ֲחזַ ְוֶׁשָעָליו ָאְמ , ַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש
ּובֹו ַּבּיֹום ִנְתַמְּלָאה ְסָאָתּה ֶׁשל ַוְׁשִּתי . ֶעְׂשִרים ָוֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות

 .ְוִנְגַזר ָעֶליָה ָעְנָׁשּה
 
 "ל ַקּנוֹא ְוֹנֵקם-אֵ "

ְוֵאין ִׁשְכָחה ִלְפֵני ִּכֵּסא , ה ְמַׁשֵּלם ְלִאיׁש ְּכַמֲעֵׂשהּו"ַהָּקּבָ 
ְוַגם ִאם הּוא ַמֲאִרי ַאּפֹו , ׁשּום ִמְגָּבָלה ֵאין ְלָפָניו. ְּכבֹודוֹ 

ֵיׁש ִלְזֹּכר ִּכי ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשה ּוַמֲעֶׂשה ָיבֹוא , ְוֵאינֹו ַמֲעִניׁש ִמָּיד
ִקים ְּבִמְׁשָּפט  .ָהֱא

 :אְמֻסָּפר ְּבֶהְקֵׁשר ְלָכ ַהַּמֲעֶׂשה ַהּבָ  "ָּגאוֹן ְוָחִסיד"ַּבֵּסֶפר 
ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֵמַאְנֵׁשי ֲעָיָרתֹו ֶׁשל , ְיהּוִדי ְמֻגָּׁשם
ָּכַעס ַהְּיהּוִדי . ִהְפִסיד ְּבִדין ּתֹוָרה ֶׁשָעַר ֶאְצלוֹ , ִמֶּבְרִדיְטׁשוֹב

א ִזָּכהּו ַּבִּדין ְוִאֵּים ָלֶגֶׁשת ְלָפִריץ , ַעל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶׁש
ְּבָפָניו ַעל ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְּבַהֲעִלילֹו ָעָליו ְלַהְלִׁשין , ָהֲעָיָרה

א ָהְיָתה  .ַוֲאֶׁשר ְּתַחְּיֵבהּו ָּבֳעָנִׁשים ָמִרים, ֲעִליָלה ֶׁשֵּמעֹוָלם 
 !".ַּגׁש ִמָּיד ְוַתְלִׁשין -ֵל, נּו: "ֵהִאיץ ּבֹו ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק

ָעָנה ִּכי ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת  ְוָהִאיׁש, ָהְיָתה זֹו ְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת
ְוהּוא ַעְצמֹו , ֶׁשֲהֵרי ַהָּפִריץ ָיֵׁשן ָּכֵעת, זֹו ֵאינֹו ָיכֹול ָלֶגֶׁשת

 .ָעלּול ְלֵהָעֵנׁש ַעל ֶׁשִהְפִריַע ֶאת ְׁשָנתוֹ 
ֲאָבל . ַהָּפִריץ ֶׁשְּל ָיֵׁשן ַעְכָׁשו, ֲאָהּה: "ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק

, הּוא ִנְמָצא ֵּבין ַּבּיֹום ֵּבין ַּבַּלְיָלה. ִּלי ֵאינֹו ָיֵׁשןַהַּבַעל ַהַּבִית ׁשֶ 
 "...ָּתִמיד ָיכֹול ֲאִני ָלֶגֶׁשת ֵאָליו

א ִיָּנֶקה -ֵהִבין ַהְּיהּוִדי ֶאת ַּכָּוַנת ְּדָבָריו  ּוִמָּיד  -! ַהּפֹוֵגַע ָּבַרב 
 .ָחַזר ּבֹו ִמָּתְכִניתֹו ַהְּזדֹוִנית
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  ""מצורעמצורע " "––  ""תזריעתזריע""ת ת יויופרשפרשש
  .חינוך הבנים דורש סבלנות]. ב, יב -תזריע [ "'אשה כי תזריע וילדה זכר וגו"... 

ולכן כל איש ואישה מתפללים שיהיו להם , :)נדרים סד( כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת :אמר רבי יהושע בן לוי
כי אז צריך הרבה תפילות כדי לזכות בבנים ובנות , אך התפילה הגדולה מכולן צריכה להיות לאחר הלידה. ילדים

  ."בהיותו בן מביש, הצדיקים יותר יחפצו בהעדר הבן: "הקדוש" אור החיים"וכפי שאומר , צדיקים וצדקניות
                   ! עולם- של-ריבונו: אמר לפניו: "ש במדרש"וכמ, ה בשעה שביקש בנים"כעין זה אמר אברהם לפני הקב

  !"לי ואני הולך עריריטב אם עתיד אני להעמיד בנים ולהכעיסך מו
  !" לי ונחני בדרך עולםמוטב – אם עתיד אני להעמיד בנים ולהעציבך: "וכן אמרו על דוד המלך שאמר

לעיתים הורים מבזבזים את כל האהבה שיש להם בלב על . אין ספק כי מלאכת חינוך הילדים היא קשה עד מאוד
  .בית חדש ומכונית חדשה עד שלא נשאר להם מקום בלב לאהבה גם לילדים, כסף

  .דים לצאת ממנו בנים רשעיםכיוון שראה ברוח קודשו שעתי, לא נשא אישה – ל"אומרים חז – חזקיהו המלך
  :א כותב על כך מאמר נפלא"הרב יעקב ישראל לוגסי שליט

מחכה לה צער גידול . וזאת עוד כלום, ולאחר מכן צער הלידה, אישה עוברת צער העיבור וההריון תשעה חודשים
                   , התינוקנדודי שינה מכל בכי או שמיעת קול משונה של , קימת לילות, החלפת טיטולים: הבן שנים רבות

, חולני, ו"או ח, הילד חולה, ו"ח, ואם. אם הכל תקין – וזאת .אשר יש בידו להקפיץ מהמיטה את אביו או אימו
ההשתדלות המרובה , ולאחר מכן חינוך הילד .'וכו' הוצאות כספיות וכו, רפואה- דבר הגורם טיפולים וריצות לבתי

  .המלאה אכזבות, חינוכית, בהשקעה כספיתהכרוך , כדי שיהא חרוץ בלימודיו
              , וכל זה מתוך ציפייה ותקווה שיגדל ילד זה לתורה ויראת שמיים .גידול הילד אינו עולה בקלות – בסך הכל

  .מחונך במידות טובות
, רך ארץללא ד, מלא בחוצפה, באביו ובאימו, בועט ברבו, סוטה מדרך הישר, והנה גדל אותו ילד ומעוות דרכו

היש לתאר צערם של אותם  ...אותו בן במכמרות היצרכשהמדובר בחטאים ומכשולים אחרים שנפל , ו"ח, ובפרט
  "!קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג: "ל"על זה אמרו חז !?הורים

 להורים חמים וטובים היאך אפשר שלא לחיות בכעס ובמתח כשהבנים והבנות מסרבים בחוצפה ובתוקף מלציית
והמה מקשים עורף להיסחב לרחוב הקלוקל שיכולים , הרוצים באמת את אחריתם הטובה של בניהם ובנותיהם

  ?המה שם לאבד את עולמם
בלית ברירה ולאונסם ממש נכנס המחשב , כמה הפתעות של אכזבות כאלה נוחלים הורים טובים ויראים, ולצערנו

כ מחזיקים הבנים פלאפונים מידיעתם של "וכמו, ה רואים שם הבנים והבנותלבית עם האינטרנט ומי יודע מ
  .מכשיר קטן המעותד לפורעניות גדולות, הוריהם או שלא מידיעתם

, זאת גזירת שמיים מדוע וכמה ילדים יפלו דווקא להורים כאלה וכאלה, עלינו להאמין שהכל בהשגחה עליונה
ה ברחמיו יחזיר את "שהקב, לא להתייאש ולהאמין באמונה שלמה. וכהורים חייבים לקחת זאת באמונת ההשגחה

,                     להיזהר מכעס ורוגז- ב.  לראות בעמלם תיקון וכפרה לעצמנו- א:  והמוטל עלינו הוא.בנינו האובדים
.                    'ה לקחת זאת באמונת ההשגחה ולא להתמרד על רצון -ג. וזאת בכך שנדונם לכף זכות ונרחם עליהם

 לא לראות את כבודנו ובשביל כך לנקוט באמצעים הפוכים - ה.  להשתדל לקרבם באהבה ובחום ולא להרחיקם- ד
ובעצם באם לא ניקח גם את  .אלא לראות את כבוד שמיים ולסבול בושתם וחרפתם ולסובלם עד שישובו, מלקרבם

                   , אמונה לא רק שחיינו יהיו חיי סבל וירקבו עצמותינו מיגון ודאגהאכזבת החינוך באופן הנכון על פי ה
  .ובמקום לתקן נקלקל ביותר, אלא גם נבוא מכך לטעויות הרסניות ביותר באופן גישתנו לפתרון הבעיה

ניגשים המה ,  נכונהידיהם את אפשרות פתרון הבעיה בגלל גישתם בצורה הלא- אין לשער כמה הורים הורסים במו
אלא דוחים " ימין מקרבת"לא משתמשים עם ה, בבקרתם באופן המשניא את המבוקר, בעצבנות, בחוסר סבלנות

ובכך ממרידים את הבנים לפשוע יותר , משפילים אותם, בשתי ידיים את בניהם ובנותיהם במריבות ומחלוקות
  .ולעשות להכעיס ממש ולשנוא את התורה ודרכיה

  .פני הדברים היו נראים אחרת, האמונה –פתרון בעיה זו עם המורה דרך שהוא בילים עצמם ללו היו מו
                , לדאבוננו. אפשר לספור את הבתים שזכו שיהיו כל בניהם ובנותיהם הולכים ישר ולא סוטים מדרך התורה

, עלינו ההורים להחזיק מעמדו,  זו קללת הדור האחרון.'בדור קשה שכזה שומעים על הרבה שסוטים מדרך ה
ובפרט שיש לנו עוד בנים . ולא לתת לקללה זו להמיט חורבן גם עלינו, לשמור עצמנו ולמלאות חובותינו בעולמנו

     , אדרבה, אלא, וזאת רק אם לא נתייאש, כ לא אבד הסיכוי להחזיר את בנינו האובדים"וכמו, ובנות לגדלם
  .נצפה לרחמי שמיים

שלא ידח ממנו נידח מכל ניצוצי , חכמי הקבלה גילו לנו: "הקדוש" אור החיים"היו לנו דברי לעידוד נפלא י
הגם אם הגיע , כלומר[אף יצריח נפשו , והגם שיריע איש ישראל, וכולן לבסוף יזכו למקום שממנו באו, הקדושה

  .ל"עכ. " סוף כל סוף יחזור לשורשו]איש הישראלי לדיוטא התחתונה בעוונותיו

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היל בת דיאנה אפרת מיכ, ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



                   , תורה בעיר-מנהל גם תלמוד, רב חשוב ומרביץ תורה ברבים, א מטבריה"כהן שליט' הרב ב על מסופר
  .ישראל" עמך"אך מעבר לגדולתו בתורה יש בו אהבת ישראל גדולה מאוד ובעיקר עם 

שרוצה להחכים , ליד טבריה' השומר הצעיר'דין מקיבוץ של -יש עורך: " ואמר לו אחד פנה אליו אחד ממכריוםיו
  ."רק להחכים ותו לא, אלא שאין רצונו לחזור בתשובה, קצת בלימוד הגמרא וכדומה

אבל אותו מכר לא הירפה מהנושא עד . דחה את הבקשה, שהוא אדם עסוק מאוד ולא היה לו זמן פנוי, הרב כהן
הדין - אותו איש מעורכי, ואכן. צ"ד ללמוד בין שתיים לארבע אחה"שהרב כהן הסכים וביקש שיבוא אותו עו

מחלון ביתו ראה הרב שכשהוא יורד מרכבו הוא חובש  .החל להתייצב מדי יום ללמוד גמרא, המפורסמים בארץ
  .כך חלפו מספר חודשים ובנתיים סיימו השניים את מסכת ברכות. וביציאתו הוא מורידה, כיפה לראשו

                   , תשמע: "ניסה הרב לרמוז לו בעדינות. זקות רוחניתד טרם הראה סימני התח"חלפו לה שנה שלמה והעו
אולי כדאי להתחיל . ועיקר הלימוד הוא על מנת לשמור ולעשות, זו תורת אלוקים חיים... זה לא לימוד גיאוגרפיה

לא אעשה דברים שלא באים ברצוני . מה טוב – אם זה יבוא לבד: "ד הנכבד השיב"העו ."באיזו מצווה קטנה
  .וכך עברה לה עוד שנה תמימה נוספת, ם ועוד ועוד"הרב החל ללמוד עימו הלכות תשובה  ברמב". הטוב
, הרב, והנה. למרות עיסוקיו הרבים, ד"המשיך להתמיד בלימודו עם העו, שניחן בסבלנות עצומה וגדולה, הרב

אחר כמה ימים הרב רואה . ורואה שהוא לא הוריד את הכיפה מהראש, בד בדרכו לרכ"עוקב אחר העו, כהרגלו
                   , וחזר בתשובה גמורה, והחל גם לברך על כל דבר ודבר שמכניס לפיו, שגם ציצית כבר מציצה מבגדיו

  .והוסיף עוד שעות על גבי שעות בלימוד התורה
היא אומנם כיבדה את רצון בעלה לילך . ליו בדרך החדשה שבה בחראך לדאבונו רעייתו לא הסכימה להצטרף א

בנתיים הוא עבר . נפרדו הם בהבנה אך לא התגרשו.  מעולםךאך היא לא רצתה בכך מכיוון שלא חונכה כ', בדרך ה
  .ובאה אחת לשבוע לנקות לו את הבית ולסדר את הדברים שצריך, לגור בטבריה והיא נשארה בקיבוץ

המעניין הוא שבדיוק הגיעו אברכים להציע רישום . כל מאודו שאשתו תשוב גם היא לכור מחצבתהד התפלל ב"עוה
  .והיא נתנה את הסכמתה להצטרף אליו, "ערכים"בסמינר 

ואם תישאר פה היא עוד עלולה , כנראה שזו האמת ואין אמת אחרת, "זהו זה"אחרי כיומיים בסמינר היא ראתה ש
שיש דברים שאסור להזניח בקיבוץ ושהיא חייבת לחזור ולטפל בהם לפני " תאוםנזכרה פ"היא . לחזור בתשובה
והרב עשה עצמו , ניגש מיד לטכס עצה עם אחד הרבנים החשובים שם, ד"עוה, בעלה .תרתי משמע, שיהיה מאוחר

  .ובדיוק הגיעה הגברת עם תיקיה פונה ליציאה, כעומד בכניסה ללובי ועסוק במשהו
שהשאלות שלך ששאלת בהרצאות היו מאוד מעניינות והחכמת אותנו , תדעי לך: " ואמר להאו אז ניגש אליה הרב

  ..."את חייבת להישאר. הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, יומיים- נשארו רק עוד יום.מאוד
                   ! יש אלוקים: "עלתה היא לבמה והכריזה,כשהסתיים הסמינר. האישה שוכנעה על ידי הרב להישאר, לבסוף

               . גם אני חשבתי שכאן בסמינר יעשו לנו שטיפת מוח של ארבעה ימים וירצו להחזיר אותנו בתשובה! זו האמת
  ..."'עלי לא יצליחו להשפיע'ולהראות לכולם ש' להילחם'אן כדי אודה שבאתי כ

ירו ממני כל הזמן ואפילו לא גיליתי כאן את מה שהסת: "לפתע החלה האישה לדמוע ובקול חנוק מבכי הוסיפה
, ראיתי כאן בסמינר את הרבנים הפלאים .על המצוות ועל האמונה, נתנו לי את האפשרות לדעת על קיום התורה

לשמוע ולהחליט . 'רק רציתי לדעת'באתי לסמינר כי . כי התקשורת השחירה אותם בעיניי, שכל הזמן סלדתי מהם
  ...יתי לרצות אותובעצמי וגם בגלל שבעלי כל כך התעקש ורצ

  !"ה-ב- ו-ש-ת-ת ב-ר-ז-ו- י ח-נ-א: לעיני כולם אומרת לכם בלי היסוסים, אני עכשיו"
  .מחיאות כפיים ארוכות שהרטיטו את קירות האולם נשמעו מכל עבר ולא הייתה עין אחת שלא דמעה

                   , להיות למישריןהכל אמור , לכאורה. האישה חזרה לבעלה ושניהם גרו בטבריה .הסיפור לא נגמר כאן, לא
ד בוכה בחוזקה כבר כמה ימים רצופים בתפילת העמידה ופולט מליבו אנחות "אלא שהרב כהן רואה שעוה

ץ הוא עדיין שקוע כולו בתפילת העמידה ומדבר עם קונו מכל ליבו "גם אחרי חזרת הש. ששוברת גופו של אדם
האישה ואתה חזרתם בתשובה שלמה , ה"ב? ה קרה שאתה ככה בוכהמ: "עד שניגש אליו הרב כהן ושאלו, הטהור

  !"כבר סלח לכם על כל עוונותיכם' וה
מגיע לי מזל , אבא': הוא אמר לי. ל"אבל לפני כמה ימים קיבלתי טלפון מהבן שלי שנמצא בחו, כבוד הרב, נכון"

                   ! לי שהכלה היא נוצריהדע ואז נו' .ועוד מעט אני מגיע לארץ עם כלתי לעתיד, אני עומד להתחתן! טוב
  .ד בבכי" מירר עוה–" ?שיציל את בני מציפורני עמלק' איך לא אבכה בדמעות לה, אם כן

  .ישא ברכה' לרח, באותה תקופה נאלץ הרב כהן לעבור מטבריה לירושלים
במפתן הדלת עמד בחור . ביתו בשעות הערבשומע הרב כהן נקישות על דלת , לאחר כמה שבועות במשכנו החדש

  "?אך מנין לך שמי" – ענה הרב – ",כן" .שאל הבחור – "?כהן' האם אתה הרב ב, שלום" .צעיר
אבי אמר לי שאבוא אליך כדי שתעזור לי קצת . ד פלוני ואני לומד כאן בישיבה לבעלי תשובה"אני בנו של עוה"

  ..."הבנתי שכאן מקומי, ה"וב, ל"מה ימים באתי מחורק לפני כ. בגמרא כי אני מתקשה בה עדיין
מדי ליל שבת הבחור היה מגיע לרב כהן ולומד , מאותו היום. התברר שזהו אותו בן שעמד להתחתן עם גויה וניצל

                  , הרב הצדיק... אלו הם בניו של האדם. כיום הבחור הוא כבר אברך עם אישה וילדים. עימו עד חצות הלילה
  ..."דין טוב שיסנגר עלי בשמיים- אחרי מאה ועשרים שנה יש לי עורך: "אומר מאז תמיד בדרך הלצה, כהן' הרב ב

  .כאשר לפתע אחד מן הבנים או הבנות סרו מן הדרךשאל לנו להתייאש בחינוך ילדינו , ומכאן מתבקשת המסקנה
        – פילה ובהשתדלויות ולא נחו לרגעהניסיון בחיים מראה שהורים שמסרו נפשם והשקיעו כל כוחותיהם בת

! אין לי כבר כוחות... ?מה אני יכול לעשות"הורים שטענו , ומנגד .ה ריחם עליהם והחזיר את בניהם בתשובה"הקב
ודווקא ראינו מקרים בהם לא התייאשו  !מדיבורים בעלמא לא התרחשו ניסים – 'וכו" אותי' הורג'הילד הזה 

  ).ברכת דוד (!אפו לאפס והם באופן פלאי ראו ישועות מעל הטבע בחינוך ילדיהםלמרות שסיכויי ההצלה ש
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"זכשוור  קודסיה בת נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז משה בן כורשידנ "לע, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

  .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זואל בן יוליאנהשמנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל" זרה בת כורשידשנ "לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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ואפילו הוא תלמיד חכם ויודע ודאי  ה)"(י"ד ל "כנגע נראה לי בבית".
 (נגעים פי"ב מ"ה) ור ויאמר נגע נראה לי, אלא כנגע.שהוא נגע, לא יגז

 

ידיעה, ציין הגאון רבי יעקב היכולת להודות בשגיאה ובחוסר 
קמינצקי הינה כמעט בגדר הבלתי אפשרי עבור בני אדם בכלל 
 :ובפרט לאנשי מקצוע. רבי יעקב נהג להדגים עובדה זו מסיפור

בעת שכיהן כרבה של העיירה ציטביאן, ניגש אליו יהודי ובידו 
האם ניתן להשתמש בו בפסח כדי  -צבע מאכל מסוים, בשאלה 

 יין. להוסיף צבע ל
 

מאחר שרבי יעקב לא ידע בבירור מהם מרכיבי הצבע. ניגש 
לרוקח המקומי להתייעצות, זה הבטיחו כי החומר ראוי לשימוש 
בפסח. אולם, רבי יעקב חש כי הרוקח בוש להודות באי ידיעתו 
לגבי הרכב החומר והמשיך בחקירותיו. לבסוף התברר כי הצבע 

 אינו כשר לפסח...
 

באפשרות שטעה, אמר רבי יעקב, היא הסיבה סירוב זה להודות 
מעטים הם הרופאים  -למאמר חז"ל 'טוב שברופאים לגיהנם' 

שיקדישו יום נוסף, לאחר שכבר הגיעו להחלטה, כדי לשקול 
 )"רבי יעקב"(                                                          מחדש את המקרה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (חולין פט.) אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם!''אומנותו של 
 

באחת האסיפות הפנימיות של גדולי ישראל הגיע יהודי שכעס 
החליט האיש חייב בדינו.  הוציאועל הגאון רבי נסים קרליץ על ש

לגדף  ,לנצל את המעמד הנכבד כדי לבזותו, החל לצעוק
 ולהשתולל, במצב שנוצר האסיפה התפזרה.

 

. "נתיבות שלום"פגש רבי נסים באדמו"ר מסלונים, ה ,כשיצאו
 פנה רבי נסים ואמר: "חבל שלא יצא מהאסיפה משהו למעשה".

 

: "למה אתם אומרים שלא יצא כלום, ראינו "אמר ה"נתיבות שלום
שיעור מאלף, ראינו יהודי שצועקים עליו, מבזים אותו והוא יושב 

 ("נר לשולחן שבת")                              ושותק!"                                 

 
 השתיקה מופלאה נוסח ארם צוב

 

כיצד מגלחו? (י"ד ט')  ויהי ביום השביעי יגלח כל שערו את ראשו ואת זקנו"."
 (סוטה טז.) מעביר תער על כל שיער שבגוף עד שיעשה כדלעת...

 

מעשה בגאון רבי אברהם הררי רפול, פעם אחת נכנס להסתפר, 
בטעות הספר לא שם לב וגילח לו צד אחד של זקנו... כשראה 
מה עולל לו הספר, לא כעס כלל וכלל, אלא אמר לו במתק לשונו: 

 "אם כך גלח לי גם את הצד השני". 
 

כך  .כשסיים, ביקש רבי אברהם מהספר מגבת וכיסה בה את פניו
הלך במהירות לביתו, ולא יצא מביתו מספר שבועות עד שזקנו 

 )"תורה מציון"(קובץ                                                             גדל שוב...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 השותק מצ'ורטקוב
 

היה לו מעשה ביהודי חסיד, סוחר עשיר, תושב העיר צ'ורטקוב. 
זכיון לספק לחיל התותחנים האוסטרי אבק שריפה. מחסנים 

שנים רבות . הסחורהאת צרו בהם אחסנו רבים היו בחומרתפים 
 על שולחנו.וגדולה תורה וה יחד עם אשתו ובניו, ובנחת ובשלחי 

 

היה זה בגלל דבר של פעם פרצו בינו לבין אשתו חילופי דברים, 
ונפלטו ממנו דברי  בשל כעסו לא נצר את לשונו, בלמה בכך, א

 כך אמר רחמנא ליצלן.  "הלוואי שתשרפי!" קללה כלפי אשתו
 

 לוא ,אוי ואבוי'ל לרעוד, וכל גופו התחי ,מפיוהדברים יצאו 
הוא התחרט מיד על דבריו אשר  ,מובןכ '?!הוצאתי מפידיבורים 

 את הנאמר אין להשיב.  אךנפלטו מפיו, 
 

עברו מספר ימים, ואשתו ירדה לאחד המחסנים כדי להוציא 
משם חפץ שהיתה צריכה לו. במחסנים שררה אפילה שהיתה 
הכרחית מבחינה בטיחותית כדי שהאויר ישאר קריר, מכיון 

 שהאויר באותם המחסנים היה ספוג בגזים רעילים. 
 

שה בחוסר זהירות ויתכן שגם לא היתה מודעת לסכנה יהא
 מה נר, והדליקה אותו כדי לחפש לאורו. יה עשבדבר הביא

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

התוצאה המחרידה לא אחרה לבוא. הגזים התלקחו ופרצה 
אבק השריפה התלקח, והחלו התפוצצויות אדירות . שריפה..

המחסנים נשרפו כליל, וכמובן שאותה  ,אשר איימו על העיר כולה
 שה מסכנה נשרפה למוות.יא

 

למותר לתאר את גודל האסון של משפחתה, ואת החרדה 
שאחזה את תושבי העיר. הבעל נתקף במוסר כליות על פליטת 
הפה שלו, שפלט כלפי אשתו בעידנא דריתחא שלא מדעתו, וכך 

 איבד את אשתו, וכילה את ממונו. 
 

רק  ,ניחומיםהוא לא רצה לקבל שום  ךכל בני העיר באו לנחמו, א
, למה לי חיים" - גרם לאותו האסון אשר הואהאשים את עצמו ש

 עק.זטוב מותי מחיי" 
 

כאשר קם מן השבעה נכנס לאדמו"ר רבי דוד משה מצ'ורטקוב. 
 יתקן לו דרך תשובה לחטאו. הרבי בכה והתחנן ש

 

הצדיק שהאסון נגע לליבו ניחמו במילים רכות וחמות. לבסוף 
תשובה ותיקון אמר: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, אין 

 "!יותר יעיל לחטא כזה מאשר השתיקה
 

כי להבא יהיה זהיר בלשונו, ואל בדבריו אלו התכוון האדמו"ר 
 יוציא דברים מפיו ללא מחשבה. 

 

ובלי שום  ,ברם, אותו החסיד קיבל את דברי הצדיק כפשוטם
לשתוק. מאז ועד סוף ימיו  ההוראההתחכמות קיבל על עצמו את 

 !לא הוציא דבר חולין מפיו

 פרשת
  תזריע מצורע

  בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 
 
 

 
 העלון יצא לאור
 במהדורה מקוונת

© 



בעזרת בניו וקרוביו חיסל את עסקיו. את התמורה חילק ליורשיו, 
 וחומש פיזר לצדקה.

 

הסתופף עשרות שנים בבית ו ,מאז פרש מכל הוויות העולם הזה
עסק אך ורק בתורה ישב ו ,מצ'ורטקוב האדמו"ר המדרש של

זהו כבוד. ההוא היה בז לכל גינוני  אךכולם הגו בו כבוד, ותפילה. 
                       )                                                                                "ספר מירון"(                        סיפורו הנורא של השותק מצ'ורטקוב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ג)"א כ"(משלי כ שומר מצרות נפשו"."שומר פיו ולשונו  
 

כשעלה המהרי"ל דיסקין לירושלים הביא עמו את דוד, הילד 
היתום שגדל בביתו. גדל הנער בצילו של רבינו והיה לתלמיד חכם 
וירא שמים כה מופלג עד שרבינו היה שולח לו בערב ראש השנה 

 ...פיתקה שיתפלל עליו שיזכה ליראת שמים
 

לימים התחתן ונולדו לו שלש בנות. חלתה הבכורה ונפטרה. בימי 
 '...ילאחות אניהשבעה החלה הבת השניה לבכות 'מתגעגעת 

 

לנחם, סיפר רבי דוד שהילדה אינה המהרי"ל דיסקין כאשר בא 
רוצה ללכת אל כל הזמן היא בוכה ואומרת שהיא מניחה להם, 

 אחותה'. שאל מה לומר לה. 
 

שראה ואמר: "אמור לה שעוד מעט היא תלך אל ראה רבינו מה 
 אחותה!"

 

לא יצאו ימי השבעה והפעוטה בת השלש נפטרה... שוב בא 
"ראיתי כי נגזרה גזירה, מהבת  :המהרי"ל דיסקין לנחם ואמר

 ,, הבת גדלההשלישית תראו דורות מבורכים". ואכן כך היה
 שמואל מועד והקימה בית לתפארת. לגאון ר'נישאה 

 

האשים את עצמו באסון שפקד את ביתו: מכל מקום וד רבי ד
ללא מחשבה, פסוק מפורש דיבור  ,בכל אשם הדיבור המשוחרר

אומרת  - "מעשה ידיךאת וחבל על קולך  'למה יקצוף ה"הוא 
. החליט לגזור על עצמו ):(שבת ל"ב ובנותיו של אדם' אלו בניו' 'הגמ

שתק. שם האחרון שנים עד יומו  לשבמשך עשרים וש ,שתיקה
 .כולםמשפחתו אופנהיימר נשכח, 'רבי דוד שותק' כך הכירוהו 

 

פעם הוצרך להוועץ ברבינו, עלה לביתו, החליט לפרוץ את גדר 
. 'השתיקה 'הן יוהרה היא ליטול עטרה בפני הרב הדומה למלאך

 ("השרף מבריסק")  אולם, אך ראהו רבינו, הגיש לו קולמוס ודף נייר... 

 
הלויית הרבנית הצדקנית ויטקינד, עלתה השאלה מי יספיד בעת 

קודם: האם החתן, הגאון רבי יצחק יונה טורצ'ין, או הבן, הגאון 
רבי הלל ויטקינד. בחום לבבו רבי יצחק יונה ביקש לדבר ראשון 

'עדים' באידיש  -: 'יד העדים תהיה בו בראשונה'בדרך צחות ואמר
 פירושו חתן...

 

יצחק יונה לדבר, והנה ארע דבר נורא, באמצע עלה איפוא רבי 
 ההספד נדם לבו, הוא היה צעיר לימים.

 

 בעוזחגרה  -בשעה קשה התגלתה גדולתה של אשתו הרבנית 
היא הורתה למהר למשרד הפנים כדי להוציא תעודת  -מתניה 

פטירה ולסדר את קבורתו של בעלה. היה זה צהרי יום שישי, הם 
 עמד לנעול אתה שתים עשרה, הפקיד הגיעו למשרד הפנים בשע

תעודת  בזריזות שארע והלה נעתר והוציאמה המשרד. סיפרו לו 
ההלוויה . עד ליום ראשוןפטירה. כך יכלו לקוברם ולא להמתין 

 .כך יכלו לשחררם ולנסוע לקוברם בהר הזיתים ,היתה בתל אביב
 

רק לאחר סתימת הגולל הרשתה לעצמה לבכות בכי תמרורים 
 ("נר לשולחן שבת")                                                                                        על אסונה. 

 
לנביא  '.חכם עדיף מנביא'כתוב  :בין אמר בדרך צחותירב מטשה

חכם יכול  אך לו לשתוק., אסור יש ציווי לומר כל מה שקיבל
עדיף זה שיכול לשתוק  -לא צריך לומר כל דבר שהרי  ,לשתוק

 (מן השמועה)                                                         שחייב לדבר! מימ

 רבי שמעון בר יוחאי עוד מערה של - לימי העומר
  

 "בכל מקום יפה השתיקה חוץ משתיקה בתורה!"
 

השמש  חום תוקף ל גלורבי אבא היו מהלכים בדרך. ב רבי אלעזר
מערה ה נקשט אתובא "לוד. אמר רבי אבא: בנכנסו לתוך מערה 

 זו בדברי תורה". ה
בעודם עוסקים בתורה שמעו את קולו של רבי שמעון בר יוחאי 

מכותלי "רבי שמעון: להם . אמר לקראתושהיה בא בדרך. יצאו 
השיב רבי אבא:  "עסקתם?המערה ראיתי שהשכינה כאן. במה 

באהבה של כנסת ישראל לה', ורבי אלעזר פירש את הפסוק "
אלעזר, ". אמר לו: "בכנסת ישראל "שימני כחותם על לבך"

 "באהבה העליונה ובקשר החיבה הסתכלת!
 

בכל מקום יפה השתיקה חוץ "שעה, ואז אמר: כשתק רבי שמעון 
נעלה ואיני רוצה משתיקה בתורה, סוד אחד גנוז יש לי והוא דבר 

 .ו. אמר"שיאבד, ומצאתיו בספרו של רב המנונא סבא
 

רואה אני שהיום יפול בית "כשיצאו מהמערה, אמר רבי שמעון: 
אם אלא ש ,מלשינים רעים לישראלבעיר וימותו בו שני רומאים 
 לעסוקוהאריכו ... חזרו למערה "אהיה בעיר הבית לא יפול

ברוך הרחמן שהביאנו לכאן " :בתורה. כשסיים נישקו ידיו ואמרו
 , "ושמענו דברים אלו

 

בה יהודים שמתו עם מספידים אסיפה שכשנכנסו לעיר ראו 
אילו היו יהודים ש אמר רבי שמעון , שנפל הבית עליהם.הרומאים
                            '!פר עוונותיהםיובים לא היו מתים, כיון שמתו ה' ככשרים וט

 )נר-ויחי עמודים רמה(זוהר                                                                                                         

 
הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש  - "בדד ישב

 (רש"י י"ג מ"ו)                                                                     ."אף הוא יבדל ,לרעהו
 

 רבינו תםחרם 
 

והסכים רבינו משה תלמידו עמו וכל הגדולים  רבינו תםהחרים 
 יערעררה חמורה שלא ישוק טרוייש באלה וגז באסיפתגזרו 

  ... ישראל על גט אחר נתינתו
 

או על  ,בפני כך הייתי מערער על העדיםלו היה ניתן יאל יאמר א
 או על שאר דברים.  ,הגט

 

על כל אלה גזרנו והחרמנו באלה ובנידוי ובשמתא בשם מיתה 
 .פרע ממנו ומכל משפחתו ובשממההוהחרמנו בשם ל ,ובשממה

 

יהיה מי שעושה אלה בארור ובשמתא לכל ישראל, ולא יהיה אדם 
 רשאי להתירו עד עמוד הכהן לאורים ותומים. 

 

איש האך יוכלו בני אדם להתיר ביניהם להיות להם עסק עם אותו 
כי על דבר זה רבתה מריבה  ,מזמן לזמן, אך לא לכל הימים

ובזויי  ,בישראל כי הפריצים שומעים לרחק אבל לא לקרב
. ..ם שפלים למרוםימשפחה עושין כן להשפיל הגבוה ולש

והמערים ערום יחרם חרום לומר לולי הגזירה יש לי להשיב למען 
בורו בשתיקה לאחרים, המקום יחרים אותו יירצה להקשיב ד

  .בלי שורש בארץ גזעו ועבודתו,וינערהו מביתו 
 

והוא למען רחמיו  ...מפני הרמאיםלשם שמים והכל עשינו 
 )ה"מרדכי גיטין תנ(        .יעקב ברבי מאיר ,יעמידנו על האמת והשלום

 
 )חולין י:( ."בית אפל אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו"

 

בברית מנחם מנדל פוטרפס: בצעירותי  רבי ח"הרהסיפר 
היה  אדםבזמן שלטון הקומוניסטים, היה זמן בו כל  המועצות

ואוי למי שנתפס ללא תעודה מוכרח להשיג כרטיס עבודה. 
לא עבדו סבלו למדו והמוכיחה היכן הוא עובד. בחורי הישיבות ש

 רבות מבעיה זו. 
 

בית חרושת למוצרי בעבודה קלה ונוחה והנה יום אחד מצאנו 
 מתכת, שבמשך הזמן היתה אמורה לספק לנו כרטיס עבודה.

 

היו חתיכות מתכת הוריד אותנו למרתף חשוך בו  העבודהמנהל 
 הורה לנו למיין את המתכת לסוגיה. ורבות, 

 

ואיך נוכל לזהות את  ,ואי אפשר לראות הרי חשוך כאן"אמרנו לו: 
  "סוגי המתכת?

 

ענה לנו מנהל העבודה: "הביטו אל עמקי המרתף, רחוק יותר, 
. שם כך חשוךרר שם, ותבינו כי פה לא כל ותראו איזה חושך שו

בכלל אי אפשר לראות מאומה ופה יש איזה נקודת אור, ואם יש 
 )"ר' מענדל"(               הנמשל מובן!ו כאן מעט אור החושך יתבהר".
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 מצורע -תזריע    •  131  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  )אשה כי תזריע וילדה זכר (יב, בב
(תהילים על פסוק מובא במדרש: "זה שאמר הכתוב אחור וקדם צרתני 

אמרין ליה: אתה  –במי הכתוב מדבר באדם הראשון. אם זכה קלט) 
  .אמרין ליה: יתוש קדמך" –ה בראשית! אם לאו קדמת למעש

  התפוח או הברכה –מה העיקר 
חסיד בא לפני רבו ושאלתו בפיו: מה הנפקא מינה שיש ביני לבין 
הרב'ה? שנינו אוכלים תפוחים, ובכך אנו שוים. שנינו מברכים ברכה 
לפני האכילה ואחריה, וגם בכך אנו שוים. אם כן מה ההבדל הגדול 

  ?שיש בינינו
נענה רבו ואמר לו: "אני מחפש להודות לקב"ה ולברך לשמו, שאין 
לברך ברכה לבטלה, ולכן אני אוכל תפוח, כדי שאוכל לברך. אתה 
מחפש לאכול תפוח, אלא שאין לאכול בלי ברכה, לכן אתה מברך 

, אפוא, שההבדל בינינו הוא שאני אוכל נמצאכדי שתוכל לאכול. 
  י לאכול תפוח".תפוח כדי לברך, ואתה מברך כד

בתפוח או  –השאלה המרכזית היא, היכן מונח ראשו של האדם 
בברכה? האם מרכז חייו הוא ה"עפר מן האדמה" או ה"ויפח באפיו 

  נשמת חיים"?
כל אחד יכול להבונן על עצמו: כמה ראש הוא שם באוכל וכמה ראש 
הוא שם בברכת המזון שלאחריו? אם את האוכל הוא אוכל במתינות, 

כל הגשמאק, תוך שימת דגש על כל פרט, ואת ברכת המזון הוא עם 
הריהו מוכיח בזאת שה"עפר מן האדמה"  –ממלמל בכמה שניות 

  הוא העיקר אצלו. לאדם כזה אומרים: יתוש קדמך!
לעומת זאת מי שזכה להבין כי האוכל הוא רק היכי תמצי להגיע אל 

ת המזון המטרה שהיא עבודת הבורא, ועושה מהאוכל טפל ומברכ
הריהו מוכיח בזאת שה"ויפח באפיו נשמת חיים" הוא העיקר  –עיקר 

ה אצלו. לאדם כזה אומרים: אתה קודם למעשה בראשית, כי הנשמ
הכבוד, וקודמת לכל מעשה  ה ממעל, חצובה מכסא- היא חלק אלו

  (יחי ראובן)     בראשית.

  (יג, מה) וטמא טמא יקרא
אומר על השני שהוא טמא, על דרך רמז דרשו פסוק זה, שאם אדם 

 –טמא יקרא"  –הרי שהוא עצמו טמא, וזהו שאומר הכתוב: "וטמא 
  רק מי שהוא עצמו טמא קורא לאחרים בשם טמא.

  בענין זה אמר האדמו"ר מגור בעל ה"אמרי אמת" א גוט וארט: 
אחד מכלי השיר בבית המקדש היה הנבל, ואמרו חז"ל (ילקו"ש 

א שמו נבל? שהוא מנבל כל מיני תהלים רמז תתלא): "ולמה נקר
  זמר". הנבל מנגן כל כך יפה, שכלי הזמר האחרים מתנבלים לעמתו.

לכאורה אם כך, צריך לקרוא לו "מנבל" ולא "נבל", שהרי הוא מנבל 
אם הוא מנבל אחרים,  –אומר האדמו"ר מגור  –את האחרים! אלא 

  הוא בעצמו נבל, וזה שמו!...
  (שם) טמא יקרא. –מא טבמומו פוסל", ו –"כל הפוסל  –כך היא האמת 

  (יד, ב)  ביום טהרתו זאת תהיה תורת המצרע

  (ויקרא רבה פרשה טז)תורת המוציא רע 
אחד התלמידים בישיבת סלבודקא ניגש לראש ישיבה, הגאון ר' 
אייזיק שר, שהיה געואלדיגער מחנך, צדיק גדול, חכימא דיהודאי, 

   לי תאוה בלתי נשלטת לספר ושאל אותו: "יש לי בעיה גדולה! יש
  

  
לו שאף אחד לא יודע! הרי זה כל כך פרט סיפורים כאלשון הרע! ב

מתוק, ממש זיס, צוקער, והתאוה הזאת בוערת בי כמו אש. האם 
  הרב'ה יכול לתת לי עצה איך להתגבר על זה, ולא להכשל"?

נענה ראש הישיבה ואמר לו:"אביך היה אצלי לפני שבועים והתענין 
. הוא עשה עלי רושם נהדר, ממש א פיינער מענטש. רציתי עליך

  לשאול אותך האם גם עליו, על אבא שלך, יש לך תאוה לדבר לשה"ר?
"לא", השיב התלמיד. "על אבא שלי אין לי תאוה לדבר לשון הרע". -
והאם אתה מרגיש שאתה עומד בפני 'נסיון' כשאתה לא מדבר –

על תאוה כשאתה נוצר את עליו? האם אתה מרגיש שאתה "מתגבר" 
"לא! ביחס  לאבא שלי אין לי כל תאוה לדבר.  -פיך ביחס אליו"? 

"מדוע? האם לאבא שלך אין  –זה אפילו לא 'נסיון' בעבורי". 
"אין אדם ללא חסרונות. גם לאבא שלי יש חסרונות,  –חסרונות"? 

ובכל זאת אין לי כל תאוה לדבר עליו. ולא זו בלבד אלא אם אשמע 
לא יתן לי הדבר מנוחה, ולא אוכל  –הו שידבר עליו לשון הרע מיש

"תנסה להסביר לי, מדוע? במה שונה הוא מכל –לישון כל הלילה". 
"על אבא שלי אני לא רוצה לדבר! אני אוהב אותו! –אדם אחר"? 

"אם כך אתה בעצמך נתת עצה –לא מדברים".  –וכשלא רוצים לדבר 
לדבר לשון הרע על הזולת:  נפלאה איך להתגבר על התאוה ולא

! וכשלא לא תרצה לדבר עליו –תאהב אותו! אם אתה תאהב אותו 
לא מדברים". רבותי! א געואלדיגער נקדה! א  –רוצים לדבר 

געואלדיגער יסוד! לפלוני יש חסרונות? אז מה? גם לאבא שלך יש 
חסרונות, גם לבן שלך יש חסרונות! יתרה מכך, גם לך יש חסרונוות! 

  (שם) אין כל תאוה לדבר לשון הרע! –זאת על מי שאוהבים  ובכל

  
הגה"צ רבי זיידל אפשטיין זצ"ל משגיח ישיבת תורה אור היה שם. 

מוסר ששמע מהגה"צ רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל משגיח ישיבת מיר 
שיש להתבונן מה הענין בטהרת המצורע שלא מצינו בשום חטא 

  טהרה כה ממושכת ומורכבת.
גירים אותו שבעת ימים, אם לא נרפא הוא זקוק להסגרה בתחילה מס

נוספת של שבעת ימים. אם נולד בו סימן טומאה, בדד ישב מחוץ 
למחנה, בגדיו קרועים ואינו יושב עם טמאים מטומאות אחרות. 
אחרי שזכה ונרפאו סימני הטומאה והגיע יום טהרתו, עכשיו מתחיל 

יבוס בגדים, שבעה ימים הניקוי, ציפורים ואזוב ושילוח ציפור, כ
נוספים של ריחוק ושוב תגלחת, כבשים, סולת, אשם ועולה וכד' מה 

  ההבנה בטהרה כה ממושכת?
ביאר זאת רבי ירוחם במשל: אם יתנו לאדם להכנס לחדר הניתוחים 

להתרשם איזה ניתוח הוא ניתוח רגיל ואיזה של בית החולים, יוכל 
ניתוח עצומה יותר, ניתוח קשה יותר. ככל שהתכונה לקראת ה

שמכינים המון כלים ותרופות רבות ומכונות הנשמה וכו' מזה יבין 
  שהניתוח הוא ניתוח עם המון סיכונים ולכן צריך הרבה הכנה.

מזה שהתורה הכינה טהרה כה ארוכה למצורע, מזה נבין עד כמה 
חמור הוא חטא לשון הרע שכדי להטהר ממנו צריך תהליך לא 

"קשה לשון (מדרש תהילים נב.ב) רו זאת במפורש פשוט. הלא חז"ל אמ
הרע יותר מג' עבירות, ע"ז ג"ע ושפ"ד, שההורג הרג נפש אחת ואילו 

  (הקדמת ספר הערות, הובא בלתתך עליון)    המספר לשון הרע הורג ג' נפשות.

  
                                    

  זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו" פירש"י "מלמד שאין מטהרין אותו בלילה"."                  
  (רמז: עי' אילת השחר)   היכי תמצי שהכהן כן יוכל לטהר בלילה?                          

  .אליעזר אחר אישה ליצחק פעמים בסיפור חיפושו של 18בפרשת חיי שרה מוזכר הגמל תשובה לחידה משבוע שעבר:                           
 

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 סיפור השבוע    
  ממה פחד הגר"א גנחובסקי זצ"ל??

לפני שלושים וחמש שנה ניגש בחור ישיבה בטשעבין להגאון רבי אברהם גנחובסקי זצוק"ל והתאונן כי נוסע מידי חודש 
קשה לו מביתו לישיבה, ולא פעם שחילוני יושב לצידו ומתחיל לשאול שאלות אודות הדת והדתיים, ו –מחיפה לירושלים 
  .(ואכמ"ל)רבי אברהם זצ"ל, השיב לו מה שהשיב, איך להתנהג בכאלו מצבים לענות או להתחמק לחלוטין  עם כל הענין הזה.

  ואז פתח בהערה והארה:

אומר לך משהו על עצמי. אני נוסע באוטובוסים מאות פעמים בשנה, ואין לי חשש וקושי לשוחח עם חילוני, כי הם רדודים 
  דולה משלהן עשרות מונים אין יותר קל מלנצח חילוני, מה יש לפחד מהם?!מאד וחכמתנו ג

ורבי אברהם המשיך: אך אני חושש מאוד שמא יישב לידי יהודי חרדי, ויתחיל לשאול אותי על הגדול ההוא, על התלמיד 
  שיחות הללו אני פוחד.מי גדול יותר ומי חשוב יותר, מי פחות, למה ומדוע? מה –חכם ההוא, על הרבי שלו או הרבי שלי 

ומה אני עושה כאשר מתיישב לידי מאן דהוא המעוניין לדבר איתי בנושאים אלו, אני מחזיק גמרא בידי ואומר לו: אני 
מורה לתלמידים, ואני מתכונן עכשיו לשיעור, אם אתה מעוניין לשוחח בנושאים שונים, אני משאיר אצלך את הכתובת שלי, 

  ה, וברוך ד' שמעולם לא באו אלי הביתה...ותוכל לבוא מתי שאתה רוצ
  אנו עומדין ליד הרים

אחד ממקורביו של הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל סיפר כי באחד הפעמים שיצאו יחד מביתו של אחד מגדולי הדור, 
עבר הוא אמר לו המקורב "אומרים שהרב שיצאנו ממנו הוא גדול בידיעות התורה אך הגדול האחר שהיינו אצלו בשבוע ש

לא ידעתי שאתה יודע להבחין בהבדל גדול בהעמקה" נעצר רבי אברהם זצ"ל מהליכתו הביט עליו ואמר בלשון תימה: 
הגבהים שיש בין שני הרים גבוהים... כאשר אני עומד ליד הרים גבוהים אין לי מושג מי גבוה אלף חמש מאות מטר, ומי 

    אמן)(מוסף ש"ק יתד נ    אלף מטר מי כך ומי אחרת.
  

  
מעשה בראובן שאמר דבר מסוים לשמעון, והזהירו שלא יספר זאת לאחרים. ואילו שמעון עבר על בקשתו : שאלה                                      

אלה: האם המפורשת וסיפר זאת ללוי, אך הזהיר אותו שלא יספר זאת לראובן... הלך לוי ואמר לראובן ששמעון גילה לו את סודו. נשאלת הש
  מותר לראובן להוכיח את שמעון מדוע גילה את סודו? הרי בכך יבין שמעון שלוי אמר לראובן ששמעון גילה את סודו ונמצא כמספר רכילות?

בדרכו המוכרת והמתוקה מציע הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל מספר אפשרויות לפתרון השאלה, אך אינו מכריע להלכה. באחת  תשובה:
הוא מנסה להגדיר את פעולת ראובן כ'דבר שאינו מתכוון', שהרי אין כוונתו לספר לו שלוי דיבר איתו. וכן אינו 'פסיק רישא' לפי הדרכים 

שייתכן ששמעון סיפר זאת לאנשים נוספים וא"כ לא יבין שלוי דיבר עם ראובן. אך הוא דוחה זאת כיון שבפשטות באיסורים שבין אדם 
  ל דבר שאינו מתכוון ואינו פסיק רישא.לחבירו לא קיים ההיתר ש

ואמנם קיימת עצה עבור ראובן והיא: שיאמר לשמעון שאדם ששמע אותו מספר זאת לאדם שלישי (ללוי) יידע אותו (את ראובן) על כך. 
  באופן זה הוא לא מרכל על לוי.

שמוע זאת, אך אם נעשה הדבר בסוד שוב אין העצה אבל עצה זו שייכת לכאורה רק כאשר שמעון סיפר את הדבר ללוי באופן שאחרים יכלו ל
  (מתוך קובץ 'הבאר' הובא במוסף ש"ק י"נ)  קיימת.

  שו"ת בעניני לשה"ר ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
א שגם בדיבור אחד (!) של לשוה"ר, ולשנוטלים מבעל לשה"ר את זכויותיו, הלבבות שוטן של דברים משמע מדברי החובת הנה פ שאלה:

רק ב"בעל לשון הרע", מתחלפות המצוות והעבירות של זה לזה, ולכאו' הדברים יכולים להכניס את האדם ליאוש גדול, רח"ל, שיאמר: מה 
  (נחלת שלמה)  .תשובה: אם חוזר בתשובה חוזרין לו כל מצוותיו  יועילו כל מעשים טובים שלי, שבדיבור אחד של לשוה"ר הכל יילך לטמיון, ח"ו?

  למה הטור והבית יוסף לא דיברו מהלכות לשון הרע כפי שהרמב"ם דיבר? שאלה:
תשובה: הדברים כ"כ פשוטים שלא ראו צורך להאריך בזה, גם ואהבת לרעך כמוך לא כתבו טור ושולחן ערוך. ושוב נשאל הגר"ח, אם זה 

  (בקש שלום)  ץ לכן היה צורך לפרש הלכות אלו.כ"כ פשוט למה החפץ חיים עשה ש"ע שלם על זה? והשיב הגר"ח שליט"א: כי ראה שזה פרו

  ה"חפץ חיים" מונה בין מנין הלאוין שיש בחטא לשון הרע "השמר לך בנגע בצרעת", מהו בזמן בזה שאין צרעת ואין כהן המטמא? שאלה:
מטמא גם בזה"ז. (עי' בס'  תשובה: הלאו אינו על חלות הטומאה אלא על עצם הצרעת ונוהג גם בזה"ז, כי אם הוה ידעינן כהן מיוחס היה

  דרך שיחה)(  "שמירת הלשון" שער הזכירה פ"ו שכתב שמקבלים עניות ששקולה כצרעת)

שאלה: בנוגע לאיסור סיפור לשון הרע אם יש איסור לדבר או לשמוע גנות על ציבור כולל מה שמאוד שכיח ויותר קשה להמנע, כונתי למשל 
  ים במנהג מסוים וכד' ולא מזכירים אנשים פרטיים?אם מדברין על עדה מסוימת, אנשים שנוהג

  תשובה: נכון ליזהר.
                          

  ?כלום–היא לא  - כשאנו יודעים מהי היא משהו. אך  - כשאנו לא יודעים מהי                    
       נ"י אלעזר הרשלרשם הזוכה:                    הקודמת: כותנה.תשובה לחידה                   

  

  בש להולדת הבן הנכד –משפחות אריאלי            הרמן להולדת הבן הנכד הנין -הרשברג  –סקי נאמשפחות לופולי: העירמרכז 

  לאירוסי הבן(רוטשילד) משפחת לוי  משפחת מייזלס לאירוסי הבת                     משפחת שוחט להולדת הנכד

  להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות (מרכז העיר) הרב מנחם שוורץחת פמש –לס ת גמשפח  : גני הדר

  וס להולדת הבן הנכדשטרא –משפחות מילר       שאנן להכנס הבן לעול תורה ומצוות    משפחת 

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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 ')אביאורים ,מוסר, והנהגות הנלמדים מפרקי אבות(פרק                  
י ָרה ֶדֶרךְ  ֵאיזֹוִהי, אֹוֵמר ַרּבִ ּיָבֹור ְיׁשָ ִהיא ּכֹל, ָהָאָדם לוֹ  ׁשֶ יהָ  ִתְפֶאֶרת ׁשֶ  ְלעֹוׂשֶ

, האדם של מידותיו על מוסבים אלו דברים, בפשטות ָהָאָדם: ִמן לוֹ  ְוִתְפֶאֶרת
 ״לו״ יהיה זה ובאופן,ביותר פזרן ולא ביותר כילי לא, הממוצע בדרך שילך

 המה שגם, מן״האדם״ לו תפארת וגם, עניות לידי יבוא שלא, לתפארת
 ) מברטנורה עובדיה רבינו(זה  באופן יתנהג המידות בשאר וכן, יפארוהו

 
  )סג שבת(אמרו חז״לָהָיה אֹוֵמר, ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא, ְולֹא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד:  הּוא
 :ראשון חלק בסוף כותב השלחן״ ״מסגרת בעל.בשכונתו״ תדור אל חסיד הארץ ״עם
 שעוסק מי אפילו אלא ,בהלכות עוסק שאינו גמור עם הארץ דוקא הכוונה ״אין

 ה׳ ותיקון ואהבת  יראת דרכי המבארים מוסר בספרי עסק לא אך ,בלימוד הפוסקים
 ,דרכיו בכל בהם יטעה להתחסד ירצה ואם ,חסיד להיות יכול אינו הרי ,המידות
 לו נדמהשלדעתו שטות ואפילו עניני ,וטפלים קלים ענינים לתפוס כוחו כל ויכניס
 אף יעשהו לא האמיתי ואת העיקר ,לעיקר ויעשם היסודות עיקרי שהמה
  ).(מנחם ציון .לטפל״

 
ְרצֹונֹו. היי הּוא ה ְרצֹוְנָך ּכִ ֲעׂשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ ְרצֹוֶנָך, ּכְ ה ְרצֹונֹו ּכִ  שלא ונָהָיה אֹוֵמר, ֲעׂשֵ

 רמוכל ,ךנצורכ ונצור יעשה ראש תזכה ואז ,השם רצון אם כי ראח רצון יהיה לך
 ')קה ״ירהא(רצונך. לעשות אם כי ,ראח רצון שום יתברך לו גם יהיה שלא

 
ָדן ְולֹא ּפְ ד: אמר ַהּקַ  חושב אני: הלשון בזה ל"זצ לאפיאן א"הגר פעם ְמַלּמֵ

 לידי בא אני שאין הסיבה כי, כן אינו אבל", קפדנות"של  המידה את שתיקנתי
 שהמידה אפשר נסיון לידי באתי אילו אבל ,אותי מכבד אחד כל כי הוא קפידא
 מתאיםמקום או זמן מצאשלא  לגנב דומה הדבר למה. אצלי מתעוררת היתה
 מידת כי הוסיף כ"אח ?!הממון חמדת של המידה שתיקן נאמר כלום, לגנוב

 הוא הבעלים שם כי, ביתו בני עם נוהג אדם איך עליו לעמוד אפשר הקפדנות
 לבדוק אפשר ושם, פקודתו לקיים חייבים כולם כי וחושב
  )א"ח לב אליהו(. היטב זו מידה

 
י  ן ֲעָרְך ַרּבִ ְבֵרי ֶאְלָעָזר ּבֶ ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֵלב טֹוב. ָאַמר ָלֶהם, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ

ְבֵריֶכם. ָבָריו ּדִ ְכַלל ּדְ ּבִ ְבֵריֶכם, ׁשֶ ב"פרעות תרפ"ט" בעיר חברון ,הסתתרו רבים ִמּדִ
ב'בית סלונים'.היו מבני הישיבה שראו שהם על סף מיתה ,ונשכבו על חבריהם 

עליהם. מתחת גופות המתים. ב'בית סלונים' יצאו עשרה שקבלו את ,כדי להגן 
חייהם במתנה בזכות זולתם! אחד מהניצולים, הגאון רבי דב מעיני זצ"ל שהגיע 
לאלול בשנת תרפ"ט לישיבת מיר ,סיפר עובדה זו למרן המשגיח רבי ירוחם 
ה זצ"ל שהתפעל מהעובדה וסיפרה בראש השנה לפני התקיעות, באמרו כי מעש

זה יהיה לזכות לעם ישראל. בנוהג שבעולם, בעת צרה אדם מאבד את שיקול 
דעתו וכאן הגיעו לדרגות רמות ששמרו על מעלתם עד המוות. כאן, אמר רבי 
ירוחם, ניכר היותם תלמידי מרן הסבא מסלבודקא זצ"ל שמכוחו 

 וילכו שניהם יחדיו) הגיעו לדרגה רמה שכזו(
 

ה ַאּתָ ל ּוְכׁשֶ ּלֵ ַעשׂ  ַאל, ִמְתּפַ ְתךָ  ּתַ ִפּלָ א, ֶקַבע ּתְ קֹום: ִלְפֵני ְוַתֲחנּוִנים ַרֲחִמים ֶאּלָ  ַהּמָ
 ש"הגרי מורי חמי מרן את פעם סיפר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א:"שאלתי 

 האומר') ג סעיף ח"צ סימן, ח"או( ערוך השולחן בדברי הפירוש מה זצ"ל,אלישיב
 שאם אומר') ט קטן– סעיף( ברורה ובמשנה'? וכו, כרש" תחנונים דרך "יתפלל
', בזה ליזהר צריך ומאוד, נכון אינו, חובתו ידי לצאת החיוב מפני מתפלל' האדם

.  ח"מו את שאלתי –? ביטוי לידי לבוא הדבר צריך והיכן', תחנונים' זה מה'. וכו
 אתלהוציא דהיינו, תחנונים בקול הניגון הוא לכך הביטויים שאחד, לי והשיב
, נדבה ומבקש הפתח על המתדפק כעני, מתחנן בקול הפה מן התפילה מילות
 בקול מפיו המילים את ומוציא, מתחנן האדם כאשר כי. תחנונים כולו – שכל

, עליורק נסמך ושהוא, בו המוחלטת תלותו את ת"להשי מוכיח הוא, תחנונים
 אומרים שאנו מה וזה. נשמעת תהא שתפילתו גדול יותר הרבה סיכוי קיים ואז

 לפניךשהשמענו המתחנן הקול את', תחנונינו קול שמע'
 עלינו לשבח) (בתפילה. 

 

                                                                                                           

                   לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה ָ י ִאׁשּ  עניני רובה שרוב" תזריע" פרשת נסמכה : למה ָכרזָ  ְוָיְלָדה ַתְזִריעַ  ּכִ
' אומר ר? אסורות מאכלות עניני שרוב רובה" שמיני" לפרשת ומצורעים נגעים
: וראה צא, לשון הרע עון על בעיקר באים שהנגעים מסלנט משום ישראל
 יבלעו שלא ובודקים אסורות מאכלות באכילת אדם נזהרים בני שרוב בעוד
 את ואיש הזולת של בכבודו אין נזהרים: מאידך הרי, קטנה תולעת חלילה
שאתם  שכשם: התורה הסמיכה הלשון הרע לפיכך במלתעות בלעו חיים רעהו

 את המליצו זה ועל. אסורה בלשון תיזהרו גם כך אסורות במאכלות נזהרים
 ע״ה המלך דוד אמר איש״ ולא תולעת ״ואנכי בתהלים הפסוק
 (לבוש יוסף) .חי תבלעוני לא ואז תולעת שאני תחשבו

 
א ַהּכֵֹהן ְוָרָאהוּ   זה בלי וכי, ולטמאו לראותו הכהן צריך מה לשם :ֹאתוֹ  ְוִטּמֵ

 נעשתה לא כי הוא חש כלל בדרך הרע לשון המספר ברם?טמא האדם יהיה לא
 אם כי בממונו ולא בגופו לא לאיש הזיק שלא מאחר דבורו ידי על רעה שום
 יעשה המצורע של שטומאתו התורה הקפידה לפיכך.מפיו הוציא בעלמא רוח
 הנגע שנתרפא רואים שכולם למרות, הוא טמא כי הכהן שיאמר אחר רק
 הוא טהור כי הכהן שיאמר לאחר רק תעשה טהרתו כן כמו) פ״ג נגעים משנה(
 החשיבות גודל את המצורע ילמד ובכך) ו׳ פסוק כדלהלן(

 )יעקב אהל(. להרוס וחלילה להטיב בכוחה שיש הדיבור של
                     

ֹצָרע ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ  מחזר שהיה ברוכל מעשה: במדרש מסופר: ֹזאת ּתִ
 שיאריך חיים סם לקנות רוצה מי :מכריז והיה לציפורי סמוכות שהיו בעיירות

 בא: לו ואמר ינאי רבי אותו שמע .ממנו לקנות אליו דוחקיןוהיו האנשים  ? ימיו
 אלה ולא לזה זקוק אתה לא: הרוכל לו אמר. הזה מהסם לי ותמכור אצלי

 לו תהלים והראה ספר לו הוציא, אצלו עלה בו שהפציר מכיון. לה הדומים
 לשונך נצור טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש ״מי: שכתוב פסוק
 ימ וצעק השוק באמצע דמע הרוכל ,קשה ). לכאורהב, טז רבה ויקרא, (מרע״
 ידעו לא וכי .חיים לקנות אליו ורצו השוק את האנשים כל ועזבו חיים לקנות רוצה

 חיים על היא ותשכוונ ממנו ושמעו שנתאכזבו אחרי ,ועוד ?חיים לקנות שאי אפשר

 שהרי ,תםומלאכ מעבודתם םתאו שביטל ,באבנים אותו גוםרל יםכריצ היו .וחנייםר

 כזו גבוהה במדרגה היו אז שהאנשים .כנראה ,אלא ? הזמן באותו כסף ויחרלה יכלו

 איש שבא שמעו שהם כיוןמו ,חנייםור חיים על היא שכוונתו תיכף הבינו הם שגם —

 עזבועולם הבא,ל לזכות יכולים ידה שעל ד׳ בעבודת חדשה דרך לפניהם ומציע

 האלה האנשים .ד׳ בעבודת חידוש דבר לשמוע כדי החנויות את וסגרו השוק את

 אצלם ,היו התורה חיי ,להיפך .בדמיון רקעולם הבא ו הרהתו חיי את העריכו לא

 ולכן .רוחניים לחיים היתה נתםוכו חיים סתם על יםרבדמ וכשהיו - האמתיים החיים

 מסחרו את אחד כל בעז חיים לקנות איך ךרד לו שיש :להם ואמר לכהרו שכשבא פלא אין

 אנו שקועים כמה עד ,בשבילנו גדולה בחינה היא זאת .'ד בעבודת חידוש לשמוע והלך

 - עצמם את לבדוק יכולים ויראים לחרדים עצמם את שמחזיקים אנשים כי .עולם הזהבהבלי־

 תלוי זה ?לא או לב לו ישימו רוחני ענין איזה להם להציע כשבאים מסחרםבאמצע אם
 מכל יתפנה אזעולם הבא ב הם שלו שהחיים ,כלומר ,הבא עולם בן הוא אם .האדם במדרגת

עולם ב הם שלו שהחיים עולם הזה בן הוא אם אבל ,עולם הבאה עניני בשביל הזה עולם עניני
 שכל מפני – וחרד ירא שהוא אף על פי לכך לב ישים לא בודאי — הזה

   (דרכי מוסר לר' יעקב ניימן זצ"ל) .ממש בו שאין בדמיון רק היא שלו היראה
 

ה צוּ  ַהּכֵֹהן ְוִצּוָ ר ָהֲאָבִנים ֶאת ְוִחּלְ ֵהן ֲאׁשֶ ַגע ּבָ ִליכוּ  ַהּנָ  ָלִעיר ִמחּוץ ֶאל ֶאְתֶהן ְוִהׁשְ
 כותל ,שאם לשכנו׳׳ ואוי לרשע ׳׳אוי אמרו מכאן :נגעים במסכת כתוב: ָטֵמא ָמקֹום ֶאל

 צריך לו הסמוך השני הבית בעל, זה בית לצד בכותל נגע ונראה, בתים ב׳ בין מפסיק
 בגודל הקב׳׳ה: חאגיז מהר׳׳ם כתב.רבים לשון האבנים׳׳ את ׳׳וחלצו דכתיב, עמו להיטפל

 בצער גם תחילה דן דינו שיגמור קודם אלא, בלבד מעשיו לפי האדם את דן לא, חסדו
 את דן, לכך ראויים מצאם ואם. לא או לכך הם ראויים האם, ביתו ולבני לבניו שיגיע

 את ואח׳׳כ, שכניו את דן ואח׳׳כ. זה לצער ראויים האם יותר הרחוקים המשפחה בני
 מגזר כתוצאה צער לסבול להם מגיע האם , כולו העולם כל את ואח׳׳כ. עירו בני כל

 ראויים והעולם עירו בני, שכניו, משפחתו בני, בניו אכן ואם, מעלה של דין בבית דינו
 ואוי לרשע ׳׳אוי , חז׳׳ל כוונת ליענש,וזה זה אדם על מעלה של דין בית גוזר אזי, לכך

 לצער ראוי הוא שגם מוכחת ראייה, הרשע של בצער משתתף גם שהשכן מזה , לשכנו׳׳
 שמואל)  עיני (               .נענש היה לא הרשע שכנו, ראוי היה לא דאילו, זה
 

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

 בס"ד 

 תזריע מצורע
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, קשהן די בעל לפניו שבא, ירושלים של רבה, סלנט שמואל ברבי מעשה
 השמשות כל, רבנו :שמואל רבי כנגד סמתרי התחיל, בדינו חייב הלה וכשיצא

 כסבור: ואומר מאיים הוא אף עצמו משים שמואל רבי. אשבור שבחלונותיו
? אעשה מה משמע מה! הלה נבהל ,יעשה מה?  ושותק רואה אהיה אתה
  .לזגג ואקרא אשלח מיד,שמואל רבי ואומרך מחיי

 
 

עסוק בקציר שלו והיו  המישראל היטעם לספירה, לפי שכל אחד ואחד 
 מפוזרים כל אחד בגרונו, וצוה למנות כדי שלא ישכחו זמן עלותם לרגל.

 (אבודרהם)
 

) צריכה לכלול שלושה על מצורע להזאה(המיועדת  בגמרא כתוב שאגודת אזוב
פחות מכך. אולם אם מתחילה כללה האגודה שלושה קלחים  קלחי ירק ולא

פחת מספר הקלחים ולא נותרו אלא שירים  ואלא שעל ידי ריבוי השימוש בה
זוב", איבדו שם "אגודת א , א). משום שאחרי שחל עליהיגמהם, כשרה (סוכה 

שלוש,   הקלחים את מעמדם העצמאי הם כבר לא נספרים בתור אחד, שנים
אלא בתור "אגודה", וממילא אף אם נחסר אח"כ המספר, לא בטל תואר 

ומתוך הלכה זו יש לנו להתבונן גודל כוח מעלת אגודה שכיון  .מהם """אגודה
מצוה, שוב אפילו שחסרו בשיעורן ובמנינן, עדיין    שנצטרפו יחד להכשרן של

בדומם, בלי כוח עצמי ובלתי מרגיש,   כוח האגודה קיימת, והדברים אמורים
עלה ערכן והכשר קיומן.   יחד להכשר מצוה, וע"י כך ראוייןרק הוכשרו להיות 

אחד רצון  על אחת כמה וכמה יש ללמוד לבני אדם, שהם בעלי בחירה ולכל
תיהן שונות, כל שנתחברו יחד בלב אחד לעשות רצון אבינו משלו ודעו
כמה עולה ערכן ונתרבה כוחן וזכותן. אבל לפי המבואר יש בזה ,שבשמים

שם אגודה, וכל עיקר כוח קיומו הוא בשלילת ערכן   עיקר דכלתנאי גדול, 
 ובביטול האנוכיות וכוח העצמי שלו מתקיים צרופו,הפרטי של כל יחיד ויחד

עדיין קיימת ונמשך אחריו לא יתכן  לאגודה כללית וכל אשר רצונו העצמי
הרבים, מתרבים והולכים   השלמתו לצרוף האגודה. והנה לדאבוננו ובעוונותינו

התנאי העיקרי   נתרוקנו מתוכנן ולא די שחסר להם –שונות  אגודותאגודות 
 לשם אגודה, אלא להפך, כל ענין האגודה הוא ראוייןשזכרנו וממילא אינן 

לחזק את הכוח הפרטי של כל יחיד ויחיד, ובהיות שלבדו אינו ראוי ואינו 
 הריקניןלהשפיע מכחו ומרצו ומדעותיו על אחרים, באים אלו  מסוגל כלל
לחזק לכל אחד ואחד את כוח היחיד והפרטי   יחד הרבה אנשים ומצטרפין

הכלל שמור לי ואשמור לך, ואינם  לה פועלים בה לפישלו, ובעזרת החבורה כו
אינו אלא להתקשר   ראויים להיקרות בשם אגודה כלל וכלל, כי כל מגמתם

  רצונם על רצון הזולת, ובעבור זה הננו רואים שבכל אגודה לכוףיחדיו 
ואגודה, מפלגה ומפלגה, מתרבה והולך במשך הזמן סיעות מסיעות שונות, 

רק על הוספת כוח למילוי רצונם הפרטי,  בנוייןעיקרן הן מ  וזה פשוט, כי
ולכן מצינו שהזהירו חז"ל במשנה אבות פרק ב' "כל .ולתאוה יבקש נפרד

 )מועד –"שלום יהודה" (לשם שמים",  העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם

 

איך , נדר בלשון אמר לא לואפי דריםנ בכלל הרי היא  דצדקה הדין שאלה:
  ?דרנמ חמור יהא,ש סתם צדקהיתכן 

 ,כלום אינו בלב שגמר אע״ג מפיו הוציא לא אם לכו״ע םנדריב תשובה:
 חשב אם הפוסקים לרוב בצדקה אבל, יעשה "מפיו היוצא ככל" כדכתיב

  כדכתיב ,מזבח בהקדש כמו מחשבתו לקיים חייב לצדקה דבר איזו ליתן בויבל
 )ספר החידות( .בלב דתלוי הרי "עולות לב נדיב כל"   "כדכתיב

דבעללפניושמואלברביה
כל,רבנו:אלבחייבהלהצא

ואומרמאייםהואאףעצמומשיםשמואלרבי.אשבורלונותיו

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                              
   ).המאירי( .ימעטו שגיאותיו בהמעיט האדם את דבריו                                             

                  )גבירול אבן שלמה רבי. (בעצמו טובה מעלה שיוסיף? בשונאו האדם יתנקם במה               
  )א"הגר( .עצמו בהן מנעוריו הרגילמאבד את המידות הטובות ש הנמשך אחר החמדה         

                                                              

וקבלת העלון והארות ,הערות  ,תגובות
 :במייל,

s3241625@gmail.com 

ִעיר ְוָהָרָעב ָהִעיר ָנבֹוא ָאַמְרנוּ  ִאם ם ָוַמְתנוּ  ּבָ ְבנוּ  ְוִאם ׁשָ : ָוָמְתנוּ  ֹפה ָיׁשַ
 טשיבין ישיבת של הרוחני מנהלה, ל"זצ רימר מרדכי רביהצדיק הגאון

 לבני פטירתו לפני קרא, ל"זצ אלישיב ש"הגרי מרן של בירושלים ומחותנו
 לחבירו אדם שבין בעניינים, ראו: "האלה כדברים ואמר להם המשפחה

. וספקות לבעיות עושיהם את להכניס דברים העלולים לעשות כדאי לא
 מסויים מעשה שנים מיובל למעלה לפניעשיתי , עצמו על סיפר כך, אני

 היזהרו, ואמר חזר, לכם מציע לכן אני. זה לרגע עד, ימיי כל לי שהציק
? ל"זצ רימר מ"להגר מעשה שהציק היה ומה". כאלה למצבים תגיעו ואל
 של בנו, גיסו מפי א"שליט הרב זילברשטיין הגאון שמע הסיפור את

 השנייה העולם מלחמת כשנסתיימה רימר, בנימין רבי הגאון, הנפטר
 הכניסו לא שנים שבמשך המוני אנשים ההשמדה במחנות כידוע הסתובבו
 מ"הגר סיפר, אני גם. הנפש את להשביע כדי בו שהיה מאכל לפיהם
 במחלת זאת נתקפתי לכל ובנוסף רעב אחוז התהלכתי, לילדיו רימר

, והנה. חיי אקפח את אוכל לא שאם חשש קיים והיה, המסוכנת הטיפוס
 שאם ידעתי.לחם ככרות ארבעה ובידיו אליי המתקרב יהודילפתע ראיתי
ולכן , לבקשתי ייענה שהוא סיכוי אין אחד ככר לי לתת ממנו אבקש

 אחד את לקחתי ואז מידיו יפלו שהלחמים לכך וגרמתי עליו הערמתי
 לבעל הזיק שלא רק שלא רימר מ"הגר ידע אז כבר. הכיכרות וברחתי

 אוכל איש אותו היה אם כי, גדולה טובה עימו אף עשה אלא הלחמים
 שהחלו יהודים לאלפי שאירע וכמו, מת מנפיחות היה, הכיכרות כל את

 כך כל במשך למאכלים הורגלה שביטנם לא ומפני, הגבלה ללא לאכול
 הכל למרות. הרעב הנפיחות ממתי מתי היו וגדולים. מתו, שנים הרבה
 את לו כדי להשיב ההוא היהודי את ימיו כל במשך רימר הרב חיפש
 הגטו השקיע את עזב שמים שבחסדי לאחר גם. מצאו ולא, הלחם מחיר

במשך . הצליח ולא הלחם בעל את לאתר מנת על נלאים בלתי מאמצים
 עדיין, לאלפים תלמידים שהעמיד לאחר גם, מכן שלאחר השנים יובל

 ש"הגרי מרן כשהגיע. לבעליו הכסף את לו השיב שלא העובדה הציקה לו
 הרב, חתנו לפניו שטח, המשפחה בבית אבלים ל לניחום"זצ אלישיב
 לתרום ל"זצ אביו היה צריך האם ושאל סיפור המעשה את, רימר בנימין
כדי  –,גזל ממי יודע שאינו גזלן לגבי שמובא בהלכה כפי , ציבורלצרכי
 מכל הדברים את שלל ל"זצ מרן. השואה בתקופת הלחם לקיחת על לכפר
 כמו, אחר מאדם מזון ליטול מותר נפש שבפיקוח שכיוון ואמר ,וכל

 קיפח בולמוס כשאחזו יהודה ’שר ’)ב עמוד ג"פ דף, (יומאבגמרא  שמבואר
 למעשה הציל הלחם את שלקח בכך והרי, לחמו ממנו את ונטל הרועה את
. גזל איסור בכך אין הרי, לעיל שסופר וכפי ,הלחם בעל של חייואת
 הדין נאמר לא זה ובמקרה, בגדר הלוואה רק אפוא היו הלחם של דמיו
 מה. מעוון נקי הוא, את המלווה לאתר הצליח וכשלא, ציבור צרכי של

 שיעץ, לבניו הנפטר הדגול של דבריו הם, פנים כל על, לזכור שצריך
 מעצמם ולמנוע בכך, אלה בעניינים כלשהו לספק לעולם להיכנס לא להם
יביעו) (טובך. החיים כל במשך נפש עוגמת של גדושה מנה

סוק
חו ז

) צריכעל מצורעלהזאה(המיועדת אזוב
. אולם אם מתחילה כללה האגוד

פחת מספר הקלחים ולאימוש בה

ןרן הן  רק על הוספת כוח לבנו
ולכן מצינו שהזהירו חז"ל במשנה

"ש(לשם שמים", יהיו עמלים עמהם

לאלואפידריםנבכללהרי היא 
?דרנמחמורהא

ל

ףע
מה! הלהנבהל,יעשהמה?תק
.לזגגואקראאשלחמיד,אל

הישכל אחד ואחד  עסהמישראל
רונו

עסהמישראל הי אחד ואחד 
ו, וצוה למנות כדי שלא ישכח

לשבא,ירושליםשלרבה, סלנטל
שמוארביכנגדסמתריהתחיל,בדינו
הואאףעצמומשיםשמואלרבי

ביביבבבבבב בבבבבבבביביביביבכדכדדדכתכתת נדיבנדיבכלכל"" """"""""""""""כככככדכדכדכדכדכדכדכדכדכדכדכדכדכדכדכדכדדדדדדדדדדדדדדדדדכככתכתכתכתכתכתכתכתכתכתכתכתכתכתכת

  תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

(.ימעטו שגיאותיוהאדם את דבריו

ר. (בעצמוטובהמעלהשיוסיף? או
עצהרגילאת המידות הטובות ש

יביעו)יביעו)

ֵמי ְתּגָ ָתאיְ אֹורַ ְתָּגֵמי ִמִּפתִמּפִ
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1 גיליון מס. 575שבת קודש  פרשת תזריע מצורע

"אמר רבי יהושע בן לוי, חמש תורות כתובות במצורע: "זאת תורת נגע הצרעת", "זאת תורת אשר בו נגע צרעת", "זאת התורה לכל נגע הצרעת", ו"זאת תורת 
הצרעת" - ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על חמישה חומשי תורה" (מדרש רבה על הפרשה).

על עצמנו ולתקן את עצמנו ולהגביר את הרצונות והכיסופים אל ה' יתברך. אם 

נסתכל על עצמנו נראה שיש לנו מספיק מה לתקן, ומספיק מה לעבוד, אז מה 

יש לנו לחשוב על אחרים? לדבר על אחרים? זה בזבוז של הזמן היקר שהוקצב 

על  רק  שלך,  התפקיד  את  שתעשה  הוא  ממך  ה'  רצון  עצמך!  של  לתיקון  לך 

עצמך אתה תתבקש לתת דין וחשבון בשמיים, לא על אנשים אחרים.

למה  גבול  יש  קצובים,  האדם  של  שהדיבורים  הקדושים  בספרים  כתוב 

שלו,  החיים  במשך  לדבר  דיבורים  של  כמות  לאדם  נותנים  לדבר!  יכול  שהוא 

וכשהוא גומר נגמרים החיים שלו! אדם חי לפי הדיבורים שלו. כשאדם מדבר 

לו  שקצבו  מה  את  לאבד  מתחיל  הוא  אז  בטלים,  דברים  רכילות,  הרע,  לשון 

כל  מדבר  הוא  אם  ולהיפך,  ושלום.  חס  ימים  בקיצור  למות  יכול  הוא  לדבר! 

היום בדברי תורה, בדברי קדושה, אומר מילים טובות לכל מי שסביבו, משבח 

ומפאר את בני ביתו, הוא מקבל עוד חיים ועוד חיים.

אומר רבי נתן, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. אם אתה רוצה לדבר 

לשון הרע ולמצוא חסרונות בשני, אז כל יום אתה תמצא חסרון! כל היום יהיו 

אדם  אם  ולהיפך,  חדשות!  טעויות  חדשים!  חסרונות  חדשים!  סיפורים  לך 

הנקודות  כל  את  לא  יראו  אז  זכות,  בכף  טובה,  בעין  בתמימות,  ללכת  רוצה 

הטובות, יראו לו שמה שנראה  חסרונות, זה בכלל לא חסרונות.

העבודה  את  בחיים,  שלו  התכלית  ואת  שלו  הענין  את  למצוא  צריך  אדם 

שהוא צריך לעשות כאן בעולם הזה ואז לא יהיה אצלו מקום ללשון הרע, לא 

יהיה לו זמן לדבר על השני וזה גם לא יעניין אותו. מה זה נוגע אלי מה קורה עם 

השני? סתם לשבת ולדבר בלי תכלית? כשאדם לא מחובר לתכלית האמיתית 

רוֹת ַנְפׁשוֹ" (משלי כא) יו ּוְלׁשוֹנוֹ, ׁשוֵֹמר ִמצָּ "ׁשוֵֹמר פִּ

אותך  ישפטו  חברך,  את  שופט  אתה  הרע.  לשון  של  העוון  חמור  כמה 
מהשמים. כי מי שמך לשפוט את השני? אדם חייב להסתכל על עצמו היטב: 
לשפוט מישהו? הרי "המשפט לאלוקים הוא" (דברים א), רק  האם אני ראוי 

הוא יתברך לבדו ראוי לשפוט את האדם.

אתה באמת יודע מה עובר על השני? אתה לא יודע כלום! אז איך אתה מעז 
תצטרך  אתה  ניסיונות  ואיזה  מחר  איתך  יקרה  מה  יודע  אתה  אותו?  לשפוט 
זו  אחרים  על  חושב  שאתה  שמה  בטוח  להיות  יכול  לא  לעולם  אתה  לעבור? 
האמת. מנין לך לדעת? רק ה' יודע לבבות ומחשבות. וחוץ מזה האם אתה נקי 

מאינטרסים אישיים? מקנאה? מתחרות? ממידת הניצחון?

צריך להילחם מלחמת חורמה ביצר הזה לדבר רכילות ולשון הרע. את הכל 
תוכל  קדושה  איזה  הרע.  ולשון  לרכילות  נופלים  אם  חלילה  להפסיד  אפשר 
לחול על הלימוד שלך, על התפילות שלך, כשהם נאמרים באותו פה שרק לפני 

רגע נטמא בדברי לשון הרע ורכילות?

היום  כל  אדם  השני.  עם  קורה  מה  לדעת  לעולם  יכול  ולא  יודע  לא  אדם 
מסתכל על אנשים, חושב עליהם מחשבות, שופט אותם ומדבר עליהם, אבל 
באמת באמת, הוא לא יודע כלום. זה הכל נדמה לו. נדמה לו שהשני לא בסדר, 
שהוא מתנהג בצורה לא ראויה, אבל הוא לא יודע מה הרקע, הוא לא יודע כמה 

היצר הרע מתגבר עליו, הוא לא יודע כלום. 

איך אדם יכול להילחם ביצר הקשה הזה של רכילות ולשון הרע? אם ילמד 
לדון כל אדם לכף זכות ולחשוב עליו מחשבות טובות.  באנו לכאן כדי לעבוד 

בס"ד

שבת קודש   ג' אייר, תשע"ז
פרשת תזריע מצורע

יוֹם ָטֳהָרתוֹ" (יד, ב)  צָֹרע בְּ ְהֶיה ּתוַֹרת ַהמְּ "זֹאת תִּ

גיליון מס. 575

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, הרב דוד 
חיים בן זוהרה, ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, 
ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת ציונה, 
זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני, אליהו בן פורטונה יעל

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל, נתנאלה בת לודמילה שרה  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, שרה 
בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס בן סבטלנה, שלמה 
שלומי בן אילנה נאוה, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, 

בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה, בנימין חי בן 
שרה, משה מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ג' אייר, תשע"ז גיליון מס. 2575

מצאתי לגוף טוב משתיקה (פרקי אבות א). ואם זה בדורו שהיו רגילים אז לדבר 
רק בדברי חוכמה, מה נעשה אנו, שכל מחשבותינו וכל דיבורינו זה הרבה הבל 

וריק ואם לא נחסום פינו ברסן השתיקה כפי יכולתנו, לאן נגיע?!

הפה זה פתח. וכמו פתח של בית, אם יהיה פתוח כל הזמן לא ישאר כלום 
בבית, כך גם הפה, עת לפתוח ועת לסגור. לכן נבראו באדם שתי עיניים, שתי 
של  החיים  כל  בדיבור.  שנמעט  לנו  לומר  אחד.  פה  ורק  נחיריים  שני  אוזניים, 
על  לשמור  ללמוד  צריך  האחרון.  היום  עד  ספר.  בית  זה  הזה  בעולם  האדם 
הלשון  של  הזה  והנימהר  המר  מהעוון  לברוח  אדם.  אף  על  לדבר  לא  נקי.  פה 
הרע ורכילות. נכון, ארוכה הדרך וקשה, אך גם מסלול של שנים מתחיל בצעד 
באיגרתו  הרמב"ן  אומר  מפיך"  שתוציאנו  קודם  הדיבור  "וחשוב  קטן.  אחד 
והעמוקה  הפנימית  העבודה  לזה.  נגיע  נתחיל,  אם  נרצה,  אם  המפורסמת. 
שנותנת לאדם את הכלים לצאת מהיצר הרע הזה, היא שיתחיל להסתכל על 
עד  וחסרונות,  פגמים  בכאלה  בעצמו  מונח  הוא  כמה  עד  האמת,  בעין  עצמו 
על  ולדבר  אחרים,  על  להסתכל  כלשהו  רצון  או  מחשבה  שום  לו  תהיה  שלא 

פגמים שלהם, ולהנות מזה שהוא שומע על נפילות שלהם.

מעשה ברבן גמליאל שאמר לטבי עבדו לך ותקנה לי דבר טוב מהשוק. הלך 
לשון.  לו  וקנה  הלך  טוב  לא  דבר  לי  ותקנה  לך  לו  אמר  כך  אחר  לשון.  לו  וקנה 
לך  וכשאמרתי  לשון,  לי  קנית  טוב  דבר  לקנות  לך  כשאמרתי  זה  מה  לו  אמר 
לקנות דבר לא טוב שוב קנית לי לשון. אמר לו: רבינו, מהלשון יוצא גם הטוב 
וגם הלא טוב. כשהוא טוב אין לך טוב ממנה וכשהוא רע אין לך רע ממנה. ועל 

זה נאמר "מוות וחיים ביד הלשון".

רע  שמדבר  אדם  בדיבורו.  ניכרת  האדם  מהות  כל  כי  מדבר,  נקרא  האדם 
טוב,  שמדבר  אדם  טוב.  כולו   - לה'  ומודה  טוב  שמדבר  אדם  ואילו  רע.  -כולו 
לפעמים משפט אחד שהוא אומר לשני, יכול לשנות לו את החיים. כמו בסיפור 

הבא:

מה שעשה הנגן לגנן

כשמרקו נולד שביעי למשפחת פרץ, נרשמה התרגשות מיוחדת, למה? כי 
בלי עין רעה נולדו לפניו שישה בנים יפים ומתוקים אחד אחד, ואבא שלו חנוך 
שלמד  מרוקאי  צדיק  מאיזה  פעם  שמע  שהוא  אמר  חרוץ  אינסטלטור  פרץ 
גן  מקבל  השני,  אחרי  אחד  שנולדו  בנים  שבעה  לו  שיש  שמי  במקנס,  קבלה 
המרוקאיות  הסבתות  צווחו  "לווולווווולוווו",  פרוטקציה.  בלי  ספיישל  עדן 
אחרי ברית המילה, והושיטו מגשי בקלאווה, עוגיות קוקוס צבעוניות ותופינים 

מגוונים לעזרת הגברים.

תיפוף  תוך  בקולו  סילסל  חבושה,  אבנר  השכונה,  של  המיתולוגי  הפייטן 
קצבי על הדרבוקה "בסימן טוב בן בא לנו, בימיו יבוא הגואל אמן אמן".

עשרות בקבוקי ערק פוזרו על השולחנות, ואברמיקו התורכי מהקייטרינג, 
שפך בנזין על הגחלים כדי להכין לעדה הכי ססגונית בארץ סטייקים עין גוטא 

גוטא, "כי בן שביעי זה לא דבר שבא ברגל." 

אחרי שרקדו ושרו, ושתו ואכלו טוב, ביקשו מהסנדק האהוב רב השכונה 
הצדיק נפתלי אמזלג שיגיד כמה דברי תורה. כן, הם אהבו מאד את הרב, למרות 
העובדה שרבים מבני המשפחה כבר הספיקו לשכוח טעמה של תפילה. הרב 
אמזלג ממרומי 86 שנותיו ליטף את זקנו הלבן ואמר "כשהקב"ה נותן ליהודי 
בנים  בטן.  פרי  שכר  הם  בנים  אליו.  מדבר  הוא  ונבונים,  יפים  בריאים,  בנים, 
הם בונים, בן זה מלשון בניין, הוא בונה את העולם, והוא בונה את ההמשכיות 
של אבא שלו, של המשפחה של סבותיו הקדושים, של עם ישראל. אבל מעל 
לכל, ידידי ורעי כאח לי רבי חנוך פרץ אבי הבן, כשהקב"ה נותן ליהודי שבעה 
בנים זה אחר זה, הוא מבקש לזכות מהם לנחת יהודית כשרה. שיהיו צדיקים 

תלמידי חכמים".

הרע  לשון  של  דבור  שכל  ריקנות,  כזו  חוסר,  כזה  בתוכו  מרגיש  הוא  אז  שלו 
מחייה אותו כי זה משמח אותו לדעת שהוא יותר טוב ממישהו. כשאדם מוצא 
אחד  אף  אותו  יעניין  לא  כבר  אז  בחיים,  שלו  התכלית  ואת  שלו  העניין  את 
בעולם, הוא גם יגלה שאין לו זמן להתעסק עם כל אחד כי יש לו כל כך הרבה 
מה להספיק ולעשות. תתחיל לשמוח בעצמך ובעבודה שלך, לא יהיה לך זמן 

או רצון לדבר על מישהו אחר.

מצורע = מוציא שם רע, מדבר לשון הרע ורכילות, שזה תאווה מאד קשה 
וכמה שקוראים ולומדים ושומעים שעורים בעניין שמירת הלשון אנחנו עדיין 
נופלים. רבונו של עולם תעזור לנו שלעולם לא נפגע בבריות בלשוננו ולא נאמין 
לשום דבר רע שאומרים על השני. שניזהר אפילו מאבק לשון הרע. מי שיש לו 
מוח בקדקודו, יזרז  את עצמו ללחום מלחמת חורמה ביצר הקשה זה. כל פעם 
ששומעים מישהו מדבר רע על מישהו אחר, מיד היצר הרע מכניס במי ששומע 
סתם  לא  הוא  שישקר?  פתאום  מה  הרע.  הדבר  את  שאומר  למי  אמון  כזה 
אומר, הוא לא סתם ממציא דברים, אין עשן בלי אש... צריך לברוח מזה כמו 
מאש. אם אדם יזכה לשמור את הלשון ואת האוזניים מלדבר ולשמוע דברים 
אסורים, אחרי כמה שבועות יפסיקו לספר לו, ילכו עם הסחורה הזו למישהו 
אחר. למי שמעוניין לשמוע. וזה יהיה לו כבוד ולתפארת. שכולם ידעו שצריך 

להיזהר בלשון כשמדברים איתו כי הוא לא מוכן לשמוע לשון הרע ורכילות.

מהו העוון שבגללו אדם מקבל צרעת? לשון הרע. זה כמו לרצוח את החבר. 
לכן העונש הוא כל כך קשה. בדד יישב. הואיל והוא הפריד בן איש לרעהו, לכן 
אף הוא ייבדל וישב בדד. מידה כנגד מידה. ומה יביא לטהרתו? שתי ציפורים. 
עיקר התביעה על מספר לשון הרע היא, מדוע נתן חירות ללשונו כציפור דרור. 
כי מקור הרעה- הפקר הדיבור וקלותו. אילו היה נוהג בדיבור קצת יותר בכובד 
ראש, היה נמנע מדיבור אסור וחוסך עגמת נפש מאחרים ונגע צרעת מעצמו. 
וכשם שלשון הרע הוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו צפורים 

שמפטפטים תמיד בצפצוף קל. מידה כנגד מידה.

חיים,  החפץ  אותנו  מלמד  ורכילות  הרע  מלשון  לברוח  צריך  כמה  עד 
הכנסת  בבית  ולמד  שישב  בעת  אחת  פעם  זצ"ל:  לוין  אריה  רבי  שסיפר  כפי 
שבעיר מולדתו 'ארלוי' שברוסיה, נכנס לפתע לבית הכנסת מרן החפץ חיים 
שהסתובב אז רבות לצורך מכירת ספריו, בעיירות שברחבי רוסיה. והנה בבית 
שדלקו  לנרות  בצמוד  מונח  היה  החזן  עמוד  שעל  ה'שויתי'  לוח  הזה  הכנסת 
ולא היתה זכוכית שהבדילה בין הנרות ללוח הנ"ל  (שהיה כתוב על גבי קלף). וכידוע 
אסרו הפוסקים דבר זה, כי עי"כ נמחקים השמות הק' ובא לידי בזיון. כאשר 
הכנסת  בבית  שהיו  האנשים  אחד  את  שם  שאל  בזאת,  חיים  החפץ  הבחין 

לפשר הדבר, מדוע אין זכוכית על לוח הקלף?

הלה הראה מיד באצבעו על איש מסויים שם, ואמר לחפץ חיים: הנה זה 
הגבאי כאן של בית הכנסת, והוא אינו רוצה לשים זכוכית. והנה אך יצא הדבר 
מפיו של אותו איש, נתן הח"ח זעקה בחרדה עצומה - "לשון הרע"! ומיד ברח 
מן המקום. "הייתי בטוח לקול זעקתו שמדובר באיזה נחש שהכישו" סיפר ר' 
של  מלה  ולשמוע  מלדבר  ממש  של  פחד  בי  נכנס  זה  מראה  אריה "ומתמונת 

לשון הרע עד עצם היום הזה, וזה השפיע עלי יותר מכל ספרי המוסר..."

ורכילות.  הרע  לשון  ידבר  לא  בודאי  לשתוק,  שרגיל  אדם  שתיקה.  גם  ויש 
ממה  כך,  כל  שותק  אתה  מה  דבר,  לו:  שיאמרו  עדיף  בחבורה,  יושב  אדם 
שידבר בלי הפסקה עד שיהיה לטורח על כולם ויגידו לו לשתוק! העולם הזה 
שמועות,  מיותרים  דבורים  סוף.  בלי  מדברים  אנשים  בדיבורים.  ועמוס  מלא 

פטפוטים, הבלים. צריך ללמוד קצת לשתוק.

זוכה  והוא  לטבע  אצלו  הופכת  השתיקה  לשתוק,  עצמו  את  שמרגיל  אדם 
לנצור לשונו מרע. רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל ימי גדלתי בין החכמים ולא 
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בין  קלט  הוא  נים,  לא  נים  בין  אבל  מבושם,  די  היה  פרץ  חנוך  הבן  אבי 
המילים ביקורת סמויה אך אוהבת של הרב אמזלג, שניסה לשכנעו לשלוח את 
הבנים לישיבות בירושלים, אבל פרץ התעקש: "יש כאן בית ספר דתי"... "אני 
מבקש ומייחל ומתפלל לקב"ה שמרקו זה הקטן, הקרוי על שם סבו הגדול רבי 
מרקו פרץ, שהיה פוסק הלכות דגול והיה דיין בבית הדין הגדול במקנס, יעלה 
אף הוא במעלות התורה והיראה, ויהיה אילן מלבלב של תורה ויראת שמים". 

האמנם?

שיגזור  וביקש  אמזלג  הרב  של  לביתו  אביו  נטלו  שלוש,  בן  מרקו  כשהיה 
תלתליו. הרב הישיש שהיה באחרית ימיו שמח לעשות חלאק'ה לילדון. הוא 
אימץ אותו אל ליבו ולחש באוזנו "מרקו , תהיה גיבור תיסע לירושלים ללמוד 
תורה, בסדר מרקו?". הילדון חייך חיוך מתוק ואמר "אני אוהב ללמוד תורה". 
נהיה  שהכל  תברך  "מרקו  וביקש  דבש  סוכריית  שולחנו  ממגירת  הוציא  הרב 
בדברו...". הילד צחק "אני אוהב סוכריות דבש יותר ממנטה". "שיהיו לך דבש 
וחלב תחת לשונך לעד", ליטף הרב את תלתליו. "אתה משאיר לו פיאות, אני 
"תודה  והפטיר  לענות  לא  העדיף  פרץ  חנוך  הבן.  מאבי  הרב  ביקש  מקווה..." 
כבוד הרב, תודה שאתה איתנו לכל אורך הדרך". בנו הבכור של רב השכונה רבי 
עזריאל אמזלג, ומי שכבר בפועל נושא בתפקיד ראש הכולל השכונתי, ביקש 
בעדינות, "ר' חנוך, אבא לא מרגיש טוב..." הרב עזריאל ליווה את השניים עד 
את  רבות  פעמים  מזכיר  טובים,  לימים  שיחיה  שלי  ואמר "אבא  החצר  לדלת 
בנך המתוק מרקו, ומתפלל שיהיה בן תורה.. זה ילד מיוחד, השביעי החביב". 

הצר  האספלט  בכביש  שמצא  אופניים,  על  הקטן  מרקו  רכב  שמונה  בגיל 
מהמורות  רווי  בכביש  מדובר  השכונתית.  והמכולת  המים  מגדל  בין  המוביל 
באחד  זאטוטית,  בהתלהבות  הדוושות  על  לחץ  הילדון  משהו.  ומפותל 
העיקולים עלה על כתם שמן, איבד את השליטה על הכידון והועף כמו תרנגול 
שחוט אל עבר גדר אבנים נמוכה. פרצופו הוטח ישירות על הגדר, קרחחצזז, 
וארבע שיניים קדמיות אבדו להן אל תהום הנשייה. "הילד איבד הרבה דם", 
דיווח הדוקטור. "יש לו זעזוע מוח חריף, שברים בצלעות, חתכים במותן וארבע 
שיניים שבורות. לצערי הוא עדיין רדום, אני מקווה שאין חבלה חמורה במוח... 
זה לא פשוט..." המהם הרופא. חנוך בכה. רעייתו אחזה בספר תהילים ופיה 
אומר תהילות ותפילות לה'. "אבא שבשמים אנא שיתעורר מרקו... שיתעורר 
בזכות אבותיו הצדיקים ממרוקו, בזכות סבו הגדול... שהיה דיין חשוב... בזכות 

הרב נפתלי אמזלג הסנדק, שהשם יאריך ימיו ושנותיו בנעימים".

לנסוע  לי  אמר  נפתלי  הרב  "אבא,  ושאל:  עיניו  פקח  מרקו  השלישי  ביום 
לירושלים... מתי נוסעים ללמוד תורה?". "הילד הוזה" מלמלה האם. מצהלות 
השמחה של בני המשפחה הרקיעו שחקים, "מרקו שב להכרה, וכנראה חלם 

על רב השכונה, חלומות שווא ידברו...".

התעטפה  החולים,  מבית  שוחרר  המתוק  שהילדון  היום  באותו  ממש 
אוי  מלפעום.  פסק  הגדול,  הרב  של  והאוהב  החם  הלב  קודר.  ביגון  השכונה 
מי יתן לנו תמורתו. "אבא, גם אני רוצה ללוות אותו... אני כל כך אוהב אותו... 
לירושלים...'  סע  'מרקו  באוזניים  לי  לוחש  היה  דבש...  סוכריות  לי  נתן  תמיד 
הבא",  לעולם  אותו  ללוות  זכות  לי  שתהיה  לפחות  אז  נסעתי...  לא  פעם  ואף 
וכל  שריטות  מלא  כולך  למיטה,  מרותק  עדיין  אתה  "ששש...ששש...  התחנן. 
היסה  אבלים..."  לנחם  תבוא  מחרתיים  מחר  אולי  תנוח,  תרופות.  בולע  היום 

אותו אביו.

הילד מרקו פרץ היה תלמיד חלש. "הוא לא מחובר ללימודים", טענו מוריו. 
"הראש שלו מלא בשטויות, בכדורגל, באופניים, בחלומות לנסוע לירושלים..." 
נו, מה לעשות, לנוכח הישגיו העלובים בלימודים ועקב התנהגותו השובבנית, 

נדד הנער מבית ספר לבית ספר. 

לבנון  מלחמת  כשפרצה  אך  פרחים,  שתל  עצים,  נטע  גנן,  היה  הוא  בצבא 

לגי'פ. "עם כל הכבוד  לעלות  בנאי  הגדודי גבריאל  הורה לו הרס"ר  הראשונה 
מבסיס  תחמושת  של  הובלות  איתי  עושה  עכשיו  אתה  הבסיס,  של  לגינות 

החימוש עד לחניות של אוגדות הטנקים".

והנה באחת ההובלות: בוווום! בוווום! סדרה של פיצוצים. המשאית עולה 
ומאבד  מכאבים  צורח  הוא  בוער.  כואב,  החול,  על  מתגלגל  מרקו  בלהבות. 
הוזה  'רמב"ם'.  החולים  לבית  ומטיסם  פצועים  אוסף  החילוץ  מסוק  הכרה. 
כויות  נגד  מסיבי  טיפול  מקבל  הטראומה,  לחדר  הכווי  החייל  מוכנס  וחלוש 
נעימים  באורות  נוצץ  מלטף,  אוהב,  עולם  לתוך  אותו  מרדים  והמורפיום 
לא  קול  לו  לחש  הגנן",  מרקו  תחיה  "אתה  ילדותו.  בימי  אז  אי  הכיר  שהוא 
ברור "ותמשיך להיות גנן ולשמח צמחים ואנשים..." אולי זה מלאך! אולי זה 
הקב"ה! הרהר בליבו כשהתעורר, 'אבל אני סתם טיפוס פשוט... הוזה הזיות'. 
הוריו עמדו לידו בוכיים, אמא עם ספר התהילים ואבא עם פנים דאוגות... "גם 

גננים בסכנת חיים", הוא ממלמל.

ומהר  כגנן,  עבודה  חיפש  הצבא,  מן  מרקו  השתחרר  שיקום  שנת  אחרי 
מאד מצא. חברת קדישא חשובה במרכז הארץ ששיוועה לאיש מקצוע חרוץ, 
מיומן ומקצועי, שיטפל בגינת הנוי שסביב לבית הקברות. גם כאן חימשו אותו 
במעדרים ומזמרות, והגנן החרוץ עבד במסירות לשביעות רצונם של מעסיקיו. 
בין לבין הוא נקרא להשלים מניין סמוך לקבר זה או אחר, צעד ארבע אמות 
סחב  לפעם  מפעם  שלא.  כאלה  אף  או  שהכיר,  אנשים  של  בלוויות  יותר  או 

אלונקה וענה "אמן" לקדישים.

השנים עשו את שלהן, גם הזמן הרי אינו הולך ברגל. הוא רץ. הוריו נפטרו 
ונקברו באותו בית קברות שבו בנם עבד וטיפח צמחייה. מרקו יהודי בן 50, אב 
לחמישה ילדים, ללא שאיפות מיוחדות, לא בדיוק מתלהב מעצמו, רואה כבר 
את הסוף. הוא יסיים את פרק חייו המקצועיים כפנסיונר של חברה קדישא, 

כגנן הכי מסור בתולדות בית העלמין. 

בבוקר יום הולדתו ה-51. מאות מכוניות גדשו את מגרש החנייה של בית 
הקברות. רבנים ובני תורה למאותיהם הגיעו למגרש ההספדים. "מי נפטר"? 
"אמזלג?  אמזלג...".  עזריאל  לו  קוראים  גדול  רב  שזה  "אומרים  מרקו.  שאל 
הוא הבן של הסנדק שלי". נצבט לבו בקרבו של הגנן. הוא הניח את המעדר 
ורץ לשמוע את ההספדים. הספד ועוד הספד. שעה ארוכה. לבסוף עלה בחור 
צעיר כבן 20, לבוש חליפה הדורה עם קרע ארוך, ופניו בוכיים. "אבא, היית הלב 
של כולם, לימדת תורה יומם ולילה... לא החזקת טובה לעצמך... זכיתי לגדול 
בצלך 20 שנה... ותמיד אמרת לי ' אני רק הצל של אבא שלי', שהוא סבא שלי, 
הרב הצדיק נפתלי אמזלג זצ"ל, שהיה אוהב ישראל גדול, שהציל רבים מבני 
העדה מנפילה לידי האפיקורסות של המדינה. ואני אבא, אני בקושי הצל של 
הצל שלך". "הרב נפתלי אמזלג..." לחש מרקו. "כמה אהבתי אותו... כמה הוא 
חסר לי..". הגנן עצם עיניו ופתח להן את דלתות הבכי, והדמעות החמות סללו 
להן נתיב חלקלק במרחב שבין העפעפיים לשפתיים. "אבא, כל הזמן שמעתי 
אותך אומר לאנשים, לנערים ולצעירים 'תהיה גיבור, אל תבוש מן המלעיגים, 
השמד,  מן  הצלת  ותוהות  טובות  נשמות  מאות  תורה'.  ללמוד  לירושלים  סע 
'נפתלי  באוזניי,  חוזר  היית  תמיד  לירושלים...  גיבורים  כמו  נסעו  הם  כי  אבא. 
יקירי, זה משפט של סבא שלך, הוא תמיד עודד לנסוע לירושלים". הגנן נרעד. 
הוא הכיר היטב את המילים הללו שיצאו מפה קדוש, "סע לירושלים... אפילו 
בחלאק'ה" נזכר הגנן. אחרי ההלוויה, בשער בית העלמין הוא המתין לנכד, בן 
הישיבה שהספיד את אביו, הרב עזריאל זצ"ל. "שלום, שמי מרקו הגנן..." הוא 
טוב  יותר  אבל  אביך,  את  הכרתי  אני  השמים...  מן  לבחור. "תנוחם  יד  הושיט 
השיב  שמו",  על  קרוי  "אני  לברכה".  צדיק  זכר  נפתלי  הרב  סבך,  את  הכרתי 
הנכד. "אני זכיתי שסבא שלך יהיה הסנדק שלי, והוא אף לחש באוזני מרקו 
'סע לירושלים ללמוד תורה'. בדיוק כמו שהזכרת בהספד". "נו, ונסעת?" שאל 
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הנכד כשהוא מתבונן על הגנן המגולח שעל ראשו כיפת חרום לבנה מקושטת 
בכתמי חלודה. מרקו שתק כמה שניות. "לא נסעתי.. לא יצא לי..." מלמל נבוך. 
"לא נורא, יקירי", הניח הבן האבל את ידו הימנית על כתפו של הגנן, "אם לא 
הוציא  הצעיר,  הישיבה  בן  נפתלי  אליך".  תיסע  ירושלים  אז  לירושלים,  נסעת 

מכיס חליפתו מכשיר קטנטן ושחור. 

"אדוני הגנן, הרי לפניך נגן, והנה גם אוזניות. בנגן תוכל למצוא את כל חכמי 
זה  נפלאה.  תורה  של  שעות  מאות  ובהלכה.  באגדה  דרשות  דורשים  ירושלים 
שי מהארגון הנפלא 'שמעתי שמעך'. וכשאתה עסוק בגינון כאן בבית העלמין, 
הפעל את הנגן, כבוד הגנן, ותכניס ניגון של תורה לאוזניך, לליבך ולנשמתך... 
"במתנה  הגנן.  שאל  במתנה?"  "זה  לירושלים".  משובחת  בהחלט  נסיעה  וזו 
גמורה ובלב שלם. סבא שלי אמר לך לנסוע לירושלים, וכנראה הטיל עלי- על 
לא  פעם  אף  שנים.  עשרות  אחרי  לשם,  להגיע  הכרטיס  את  לך  לתת   - נכדו 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אני  מה  לחשוב  הדבור.  על  לשמור  לי  תעזור 
בעיקר  פעמים,  הרבה  כי  מהפה.  להוציא  עומד 
היום,  עבר  איך  מספר  אני  הביתה,  מגיע  כשאני 
דברים שקרו, דברים שראיתי או שמעתי, כביכול 
הכל בסדר, זה אפילו מצווה לשמח את בני הבית 
איזה  גנאי,  איזה  פה  שיש  מבין  אני   פתאום  אך 
חסרון, איזה דופי בשני, ואפילו שזה נאמר בדרך 
אסור  שנאה,  או  כעס  בלי  ביקרות,  בלי  אגב, 
אישית,  לי  שקרו  דברים  גם  זה.  את  להגיד  לי 
שמישהו פגע בי, שהתייחס אלי לא בכבוד, ואני 
קרוב,  לאדם  ולספר  מהלב  להוציא  רוצה  כביכול 
להיזהר  צריך  אני  שמות,  להזכיר  רשאי  לא  אני 

מלהזכיר כל דבר שעלול להתפרש כגנאי לשני.

זוכר,  אני  פעמים  הרבה  כי  אבא,  לי  תעזור 

חייב  אני  להתגבר.  מצליח  אני  תמיד  לא  אבל 

דברים  יש  כי  ילך.  לא  זה  בלעדיך  כי  לי  שתעזור 

כאלה "פיקנטיים" ולכאורה לא חמורים שממש 

אי אפשר להתאפק.

תעזור לנו שלא נשתמש בכל מיני "טריקים" 

כמו למשל כשאומרים שצריך להתפלל על זה וזה 

אסור  בעצם  שזה  להתפלל,  מה  על  אומרים  ואז 

להזכיר, כי זה גנאי לשני, גם אם זה נאמר כאילו 

רק מתוך דאגה.

זכה אותי לשמור על פה נקי לגמרי, לא לדבר 

על אף אחד בעולם, גם לא על בני משפחה הכי 

קרובים שכאילו זה מיותר אבל גם זה אסור.

כביכול  זה  שכאן  חשובים  רבנים  על  לא  גם 

זה  גם  אך  רכילות  סתם  לא  זה  גבוהים,  עניינים 

אסור.

וכך  בעולם  שלי  בשליחות  לשמוח  אותי  זכה 

אחרים.  של  מהשליחות  ולהתפעל  לשמוח  אוכל 

המעלות,  את  ההצלחות,  את  לראות  אותי  זכה 

נראה  שלכאורה  דבר  כל  על  זכות  כף  ללמד 

כחסרון, להסתכל בעיניים טובות על כולם, לזכור 

שכולם ילדים שלך ואתה אוהב את כולם, לראות 

רק טוב, לדבר רק טוב.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

וחזרה  ודבקות  ולימוד,  ושינון,  האזה  שעות  אלפי  אחרי  צלחה".  דרך  מאוחר. 
בתשובה בלב שלם גילה מרקו הגנן את הכישרון האמיתי שלו. לדרוש בנועם 
שיח, במתיקות, לחזור בחן על אותן דרשות ששמע ועוד להוסיף עליהן כהנה 

וכהנה.

הוא פתח שיעור ערב בבית הכנסת השכונתי עם שני מתפללים משתאים 
מרקו  וכיום  עשרות...  ועוד  שלושה...  ועוד  באו  שניים  ועוד  הנובע,  המעיין  מן 
הגנן הצמוד לנגן, הוא רב גדול ואהוב, המרביץ תורה מדי יום ומשחרים לפתחו 

ואמרותיו רבות וטובות. 

והנה, ברחמי שמים ממש קצת באיחור התקיימה ברכתו של הרב הסנדק 
כנפי  על  עולה  זה  ברגל.  הולך  לא  בהחלט  וזה  חוצה".  מעיינותיו  "יפוצו 

מלאכים.
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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"" 

 . פתאום שלפתע איש פעם היה  נקודה למחשבה
 מלאך לו אמר" אותך  בפגשתי טוב. המוות במלאך פגש. בדרך לתומו הולך בעודו
 אני? אני למה? אני. התחלחל האיש. "אתי אותו לקחת. אליך בדרך בדיוק אני. "המוות
. טוב. לקראתו לבוא החליט המוות מלאך?"  לי מגיע זה למה?  עשיתי מה!  צעיר עוד

 ספר' את לך נותן אני. הנה. כלפיך טוב אהיה אני אז. מהדרך חלק לי חסכת. תראה
 ,האדמה פני על סודם אדם כל של הגורל כתוב כאן --' הגורלות

. שלך העיר של הכרך זה... קח. הנה. רוצה שאתה מה לשנות כדי דקות חמש יש ולך
 . במהירות בו לדפדף והחל הספר את לקח נרעש האיש”

 

 התחיל הוא -שלו הרחוב את מצא כך ואחר. שלו השכונה של הדפים  את מצא הוא
 צפויים וארוכים טובים חיים איזה לראות ונדהם. ל של גורלם את לקרוא
 משנה והחל. בליבו אמר' טובים כאלה חיים להם שיהיו אפשרי בלתי זה  לא. להם
 ומתקן מוחק ומתקן מוחק. ועושרם מפרנסתם ומפחית חיים להם מקצר. תיקונים ועושה

 שהיה הטרגי הגורל למקרא נפלו פניו. שלו לשם לעבור ממהר ר נזכר ואז.
 המוות מלאך ממנו לקח הרגע באותו בדיוק אבל. וקלמח החל הוא. הספר לפי חלקו מנת

 .במקום בו חייו את סיים האיש - עברו דקות חמש. ר הספר את
 

  בחייהם להתעסק ולא זמנו את לנצל צריך אדם כמה
 (העורך) ... ם אחרים של

נשמת:            לעילוי  ו ו רבנוהעלון  עלינ תגן  זכותו   זצ״ל         

 זצ"ל שאל מהו עיקר הניסיון בימינו, ימי עקבתא דמשיחא?  משה לוי הרב
בעת התפתחות ענף היהלומים בארץ נהרו רבים למקצוע עיבוד יהלומים, שזיכה את עובדיו 

 בני ישיבה לא מעטים לא עמדו בפיתוי בעניות ששררה בימים ההם,  ם. ג
ביהלומים. שאלו את רבנו לסיבת עזיבת בני הישיבות את ספסל הלימודים  

 בישיבה לטובת עבודה ביהלומים. 
 , ועתה הוא זמן משיח.ר ענה רבנו: שבזמן משיח יהיה בירור 

ֶׁשְּלַאַחר נִּׂשּוֵאיֶהם יְָדעּו הֹוַרי ְּתקּופֹות ָקׁשֹות ֶׁשל ענִֹי.  בימים
ה ַאְבָרָהם ֶחְברֹוִנין ַרִּבי ְּכִאָּׁשה ְצִעיָרה ֵאֶׁשת ַהָּגאֹו  מֹׁשֶ

ְוַאַחת ְּבלּויָה ַמָּמׁש,  רזצ"ל ָהיְָתה ָלּה ִׂשְמָלה ַאַחת יֹוֵתר 'ְּבֵסדֶ 
א ַהְפָרָעה. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ִהִּגיָעה ֶאל  ְוזֶהּו. ַאָּבא יַָׁשב ְוָלַמד ְל

ם ַהַהָּצָעה נְִׁשַלח ַאָּבא ַהָּצָעה ָלבֹוא ְלַכֵהן ְּכַרב ְּבקֹוְבנָא, יַַחד עִ 
 ֵאָליו ַּגם ְּכַתב ַרָּבנּות ַמְרִׁשים. 

ֶׁשָּׂשַרר  ֶׁשָהיָה מּוָדע ָלענִֹי ְיֶחְזֵקאל ַסְרָנאָמָרן ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ְּבֵבית הֹוַרי, ָלַחץ ַעל ַאָּבא ֶׁשּיְַקֵּבל ֶאת ַהַהָּצָעה. ַאָּבא נַָסע ְלֵתל 

ים ְּבַאְכַסנְיָה, ָלַמד ְונְִפנָה ְלַהְרֵהר ָאִביב, ָׁשם ָׁשָהה ְׁשלֹוָׁשה יָמִ 
ד רֹאׁש. ַאֲחֵרי ְׁשלֹוָׁשה יִָמים ָׁשב ִעם ְּתׁשּוָבה  ֶֹ ָּבִענְיָן ְּבכב

ִאָּמא, ָהיְָתה ַּכּמּוָבן ְׁשֵלָמה ִעם   ֻמְחֶלֶטת: 
ֹוְדדּות ִעם ַהְחָלָטתֹו, ַאף ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ָּדָבר ָהיָה ֶהְמֵׁש ַהִהְתמ

י ָהַרב. ִֹ  ַחּיֵי ָהענִֹי ְוַהּקׁש
סלמאן הפעמים הוצרך הצדיק רבי  באחת

רט. זצ"ל לערוך תפילה פומבית על צרת הפ מוצפי
שהיה ממונה על צרכי  -כאשר אירע שאחד מתלמידיו

ציבור הלומדים בישיבתו ואחראי על ארגון השיעורים 
והרופאים לא מצאו תרופה  - -והספרים

למכתו. אמר על כך רבי סלמאן: אומנם אין לעורר 
יותר מידי רחמים על ולהרעיש באפן יוצא מגדר 

 הרגיל על צרת הפרט, 
לה זה ממונה על השיעורים והתפילות אך מכיון שחו

של ישיבתנו, ועתה שחלה נמצא כי רבים הם הסובלים 
  ,מכך, 

 והדבר נוגע לכולנו... 
 

ערך רבי סלמאן לימוד מיוחד לרפואת התלמיד במשך 
לילה שלם. בחצות לילה פתח את ההיכל, ובמשך 
עד שעות ארוכות יחד יחודים, הרבה בתחינות ובקשות 
 עלות השחר. באותו שבוע קם החולה מחוליו.   

מתנוסס לו לתפארה  כנסת היזדים  בית
בלב שכונת הבוכרים הירושלמית, כשהוא טומן 

עובדיה הלכה מדהים של מרן רבינו  בקרבו פסק
לא הרבה יודעים, אולם בתוכנית  .ל”צז יוסף

המקורית של בית כנסת זה בנו אותו עם כניסה אחת 
 בלבד לגברים ונשים גם יחד. 

 

אלא שבמשך הזמן התעוררו האחראים שם לתקן 
את הענין ועמלו על תוכנית אשר "תגנוב" חתיכה 

לם, רב בית מגב בית הכנסת לטובת המעבר. או
הכנסת הגאון רבי יוסף שרגא שליט"א העלה את 
השאלה האם אין בזה את האיסור המפורסם של 

" שזאת אומרת ""
שיש איסור תורה לשבור חלקים מבית הכנסת, 

והעביר את השאלה למרן, ואף הגיש בפניו חיבור 
שכתב על הנושא כדי שיחווה את דעתו בענין. ואכן 

, ואף צריך לעשות : תן מרן את פסק ההלכה: נ
זרת הנשים בלי כן, למען יוכלו הנשים להיכנס לע

 שום עירבוביא ח"ו.

זצ"ל צריך לעשות סי.טי,   משה יחזקאלפעם שהיה רבי  היה
ובשביל לעשות את הסי טי צריך היה לשתות חומר מסוים היות 

והחומר גורם לשיקוף, ואפשר לראות במכשירים מה מצב הגידול 
והרופאה  ם הי"י. אבא הגיע בבוקר לבית החולים 

לחכות שלוש שעות כדי שהחומר ייספג בגוף אמרה לו שהוא צריך 
 ורק אח"כ יהיה אפשר לעשות את הסי טי, 

 

ואותו יום היה יום רביעי שהיה מוסר שיעור אצלנו בכולל, באותה 
שעה הוא אמר: בשביל מה אני ישב פה סתם שלוש שעות? הוא שאל 
את הרופאה אם הוא יכול לצאת לשעה ולחזור, והיא אישרה לו, הוא 

 וחזר לבית החולים! 

אומר: כשרואים  ישראל בעל שם טוב הרה"ק רבי
 לתלות את האשמה בו. דבר לא טוב בישראל צריך

  -! רבי
 טען אחד בפני 

לייב רבי 
  -, מקובלי

ראיתי את העולם 
הגדול ונבהלתי, 

עולם שפל 
 שכזה...

 

חייך רבי לייב 
  -ואמר:

 מי אמר לך 
 ת שראי

 את העולם, 
 

 אולי ראית 

... ? 
 

עליו השלום  משלמה המלךנפלא זה למדנו  סוד
במשלי:"אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין 

 ,יראת ה' ודעת אלוקים תמצא",כלומר, 
למצוא דעת אלוקים,להתמזג עם הקדוש ברוך הוא, לקים" 

את התורה  ו תו ובו תדבקון",להיות אחד אי
 כמו שכל אדם רוצה כסף טהור , -"ככסף"

כך בעבודת ה', שהכל יעשה עם פנימיות, לא רק עם ברק 
ההבדל  -חיצוני. השימוש הוא אותו שימוש, אותה מצווה

השקיע האדם במצווה  ה נעוץ בפנימיות, כמה 
זו.

שניתנו לו חיים ארוכים, ובמובן המסויים  יש מי
ם עט ולא חי. ויש מי שחי חיים כמ -הזה 

 למד, התלבט בבעיות היותר עמוקות  
  -ונשאר עם זאת רגיש ופתוח  -של חיינו 

 

 …לחייך, לטייל, לפרוח, לשיר 

 בשלום הבית המנצח 
 הוא זה שמותר



 

חוזר מהמלחמה כשהוא  אחדד
חסר את יד ימינו שנאבדה 

א מרגיש רע מאוד בקרבות, הו
ומדוכא יום אחד הוא רואה איזה 
אחד כרות ידיים ורגליים קופץ 
ורוקד, אומר לו, איך זה שאתה 

 קופץ ומאושר ואני עצוב, 
 דן, אומר לו הרק

 איזה מאושר 
   . 

hamaor.netכל העלונים: 

 

 , אבות בפרקי פרק שבוע מידי לומדים לעצרת פסח שבין 
 ומידות ארץ דרך בענייני עוסקת זו שמסכת לפי המפרשים הסבירו לכך הסיבה ואת

 לקבלת והכנה ובסיס ככלי המהווים שהם, רולחבי אדם ובין למקום אדם שבין טובות
 .לתורה קדמה ארץ דרך) ג, ט רבה ויקרא( ששנינו וכפי, השבועות בחג התורה

 

 ערך בעלת אינה טובות מידות בלי תורה), ז"מי ג"פ אבות( תורה אין ארץ דרך אין 
 יכד מידותיו לתיקון עצמו על ולעבוד להשתלם חייב אדם כל, בשמים רושם עושה ולא

 .השבועות בחג הקדושה התורה את לקבל הראוי שרת כלי שיהיה
 ואחת, ישראל בגדולי מצינו מופלאה ארץ ודרך טובות למידות רבות דוגמאות
 עצומה ועמקות ידע בעל, הדור גאון שהיה, ל"זצ שך הרב מרן הוא המופת מדוגמאות

 .התורה מכמני בכל
 

 ראשי, הרבנים כל של גדול סכינו ישראל אגודת עורכת הייתה שנים עשור 
 מספר עורך היה זה וכינוס, נציגים רבנים מספר דורשים היו בו, ם"והרמי הישיבות

, להבות חוצב נאום לנאום ל"זצ רן מרן הדור גאון הוזמן הכינוסים באחד. ימים
 לב שימת ומחוסר לתומו והמנחה פלוני ישיבה ראש נכנס הדרשה של בעיצומה והנה

 ..".הישיבה ראש הגדול הגאון את נקבל: "גדול בקול אוקר התבלבל
 שך הרב מרן אך, בחוזקה בו לגעור וקמו המנחה על התרעמו זאת שראו התלמידים כל

 שעשה ועודדו הדרשה לאחר למנחה ניגש ואף, כרגיל בדרשתו והמשיך בעדם עצר
 .החשוב הישיבה ראש את לקבל התורה כבוד בזה והרבה כהוגן

 

 התורה כבוד לביזוי שגרם המנחה נגד גדולה כתבה בעיתונים פורסם למחרת 
 אותו של נכדתו התחתנה כחודשיים לאחר, דרשתו באמצע שך הרב את שעצר בכך
 מדוע הרב את כששאלו, לשמחו שך הרב מרן הגיע פלא באורח החתונה ובאמצע מנחה
 ירגיש שלא, תולרצו רציתי: "וענוה בפשטות השיב, בכך רגיל לא הרי, לחתונה הלך

 ".לשמחו נכדתו לחתונת הלכתי לכן. עמו שלם ושאני ממני פגיעה
 

 ).א"ע כ השנה ראש( וקדש ראה כזה, ישראל גדולי של הי זוהי
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו,  ניסים בן רימה, שרה נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

יעקב יוסף בן הרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   בן שמחה, יעקב בן אורית, אלעזרהרב דוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,מרגלית

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב ואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    שמחה סבג, א

רשימת תפוצה 
info@hamaor.net 

 שמשון פינקוס רביפעם את   ראוהוו
זצ"ל לאחר רהטיש ב"ווישניץ" בליל שבת  
בעט שליוו את מרן האדמו"ר שליט"א בחזרה 

שמשון  רבילביתו בשירת "רננו צדיקים" ש
בין החסידים ורוקד בהתלהבות,וזה  עומד

םכנזכר שאם 
,אפילו שלא השתייך אל עדת חסידים 
נכבדה זנ,ניצל זאת כשהרגיש צורך בכך. 

וידוע שאצלו ביתה בולטת מידת ה'אמת' ולא 
 בוש מן המלעיגים בעבודת ה'.

 שנקבע יום בואו  אחריי
 של הצדיק 

 שמואל מקאמאד רבי
זצ"ל, כדי להעלות בעיר זו על 
כסא הרבנות, הרבו בני העיר 

בהכנות כדי לקדם את פני רבם 
 הצדיק בכבוד מלכים. 

 

הרבי שמואל, שתדיר היה 
מה עשה? הוא הקדים  

בואו ביום אחד... היו אנשים 
כת קבלת טרודים ומבוהלים לערי

הפנים המפוארת, והנה מבחינים 
לפתע כי רבי שמואל שרוי זה 

 מכבר בתוכם...

הצרעת. בין , פרשת תזריע, עוסקת בעונש פרשתנוו
הקרבנות שהמצורע חייב להביא נכללים אזוב ושנִי 

שהצרעת באה על האדם  ר תולעת, והדבר 
כעונש על חטא הגאווה, ולכן עליו להשפיל עצמו 

כתולעת וכאזוב. ומה עונשו של המצורע? הוא יוצא 
א אל מחוץ למחנה, וגם זה בא 

שיו הוא יהיה : הוא התנשא על חבריו, ולכן עכ
להתגלות  –מבודד מהם.כי זה עונשו של כל גאוותן 

 בסופו של דבר בקלונו וחרפתו. 
 

שהרי אין בעולם אף אדם מושלם, ולכל אחד יש 
 א חסרונות, אלא 

וחושב שהוא נטול כל חסרונות. אם תנזוף בו שהוא 
כי הוא גאוותן, הוא כלל לא יבין על מה אתה מדבר, 

באמת חושב שהוא מוכשר ומוצלח יותר מכולם.  וזה 
יהיה עונשו הגדול ביותר, כאשר חסרונותיו הגדולים 

 והרבים ייחשפו לעיני כל.

בחורי ישיבה למדו עשר שנים באותה ישיבה. יום  שניי
אחד, פונה אחד הבחורים לחברו ואומר לו, שמאחר והוא 

זמן מה, הוא ישמח אם חברו יהיה העד שלו.  מתחתן עוד
"אני לא יכול", אומר החבר. "למה לא?" שואל הבחור. 
"אני ממש רוצה להעניק לך את הכבוד הזה".  "אבל אני 

 לא יהודי, אסור לי", אומר החבר. 
 

"מה לא יהודי?" מזדעק הבחור. "עשר שנים באותה 
עניינתי ישיבה ואתה לא יהודי?" "לא", עונה חברו. "הת

ביהדות, זה הכל". "אבל למדנו שגוי ששומר שבת חייב 
 מיתה", אומר הבחור. "נכון", משיב החבר, 
 "ולכן הקפדתי לקחת איתי מפתח בכל פעם 

 שאני יוצא לסיבוב, בשבת". "אבל יש כאן עירוב",
 תהה הבחור. "אה, זה? 

".. 

הוא כי אחרי הפעולות  הכללל
ירבה  נמשכים הלבבות...  ואם

במשך  םהאדם 
 כ הזמן הלב ג"כ 

וכך ג"כ ע"י פעולות ותרנות 
תתבסס במשך הזמן מדת 
 הותרנות בלבו של האדם.

צבי הירש הכהן החל הצדיק הקדוש, רבי  כאשרר
, לנהוג בנשיאות כממלא מקום רבו הקדוש, זצ"ל במרמינו

רבי מנחם מנדל מרימנוב, אחרי אשר הי משרתו הנאמן, 
רעשה על כך כל הארץ, ולא בכדי; כי על כן היה בכך 

חידוש מופלא מאין כמותו, אשר כמעט ולא נשמע כמוהו 
מימות יהושוע בן נון משרת משה. צדיקי הדור בדקוהו אז, 

,נוותנותו; לדעת, לרבי צבי הירש, בע
, כפי שהיתה בימי משמשותו במחיצת רבו הקדוש, 
ומשנוכחו לדעת, כי אכן לא פגה ענוותנותו ושפלות ברכו 

כמלוא נימה, סמכו את ידיהם עליו בכל תוקף ועוז. 
 

באותם ימים, פגש רבי ארון לייב ברבי צבי הירש. נענה 
ש, כי מרשה אתה ואמר לו: "הנכונה השמועה, רבי היר

המשיך רבי ארון לייב  -אולם אין דבר!" ---לקרותך 'רבי'?
"אם שווה בעיניך, עת קוראים לך 'רבי', כמו אילו  –ואמר 

כי  -היו קוראים אחריך 'שייגץ', 'פושע ישראל' וכיוצא בכך
 !"ן אז, כן 

חושבים שאדם ביישן  כרגילל
ונכנע שאינו מסוגל להרים ראשו 
בפני בני אדם הוא ענו, אולם דעה 

מוטעת מיסודה, אם האדם זו 
, מפחד בני אדם 
 ונוח להפגע מכל דיבור קל, 

 

ברור שמצב זה מורה על חולשה 
נפשית ואין לזה כל שייכות 

למידת הענוה, חולשת נפש זו 
, א היא 

 כח טבעי הקיים אצל בעלי חיים.

"ל זצ סולובייצ'יק מביקוריו של הגרי"ז באחדד
זצ"ל,  איסר זלמן מלצרבביתו של הגאון רבי 

הגישה הרבנית מיני תקרובת, ובעת שהניחה את 
 ": "הכיבוד על השלחן הוסיפה ואמרה

הנכם יכולים לאכול" ! 
נחרד רבי איסר זלמן ואמר לאורחו: "אני אינני יודע. 

אינני יודע אם זה כשר, אני על כל פנים אוכל את 
רים הללו"... כאשר יצא הגרי"ז והלך לביתו, הדב

 זצ"ל.  דוד פינקלליווהו רבי 
 

פנה אליו הגרי"ז ואמר לו: "בדבריו הוציאני רבי 
איסר זלמן מן המיצר. שכן לפני שנים רבות, ביקרתי 

בחול המועד פסח בביתו של אחד מגדולי ישראל 
שמלפני השואה. הגישו לי כוס תה אולם אנכי לא 

רגישה בכך הרבנית, שאלה: האם זה שתיתי. משה
 –לא כשר אצלי? "התבוננתי אז באותו גדול" 

  "וניכר היה בפניו –ממשיך הגרי"ז 
כלפי. משהרגשתי בכך  

 מיהרתי ושתיתי את התה..."

מרדכי הרה"ק רבי 
אומר: אדם   מלכוביץ

הריהו כדינר של זהב,  -מישראל
גם אם לפעמים מעלה חלודה או 

מלוכלך ברפש, צריך לרחצו 
 ולמרקו ואז יחזור אליו אורו.

שמואל  הרה"ק רבי
אומר: מי  זצ"ל מסוכצ'וב

שתוקק לעבודת ה', שליבו מ
מובטח לו שלא יראה פני 

גיהנום. אב ובנו באו להתדיין 
יצחק  אצל הדיין רבי

בשעת הדיון נהג . פייגנבוים
הבן בגסות רבה, ולא פסק 

 מלבזות את אביו. 
קפץ רבי יצחק ממקומו נרגז 

יונרעש והודיע כי 
מלדון בדין זה, כי  

לאחר שראה את דרך 
הבן כלפי אביו,  התנהגותו של

הוא חש שנהפך להיות שונאו, 
 ושונא אסור לו לדון בדין זה.

חסדי השי"ת ל
רק ע"י  יםזוכ

ת לזכו 
לחסדיו, ומבלעדי 

זאת אין זוכה 
במאומה, ואין 

הדברים אמורים 
רק בגשמיות אלא 

 
זוכה רק ע"י 

 התפילה.
 

אומר: כיון  שמואל הורביץהרה"ק 
ה ממעל, יש -חלק אלו -שנשמת כל אדם

שנשבה  ללרחם על 
 ואותו יש לאהוב.-בקרבו של הרשע

מי שמשפיל עצמו 
 לפני בני ביתו 

 

 הוא הגיבור הגדול
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