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 שבת הגדול –מצורע פרשת 
 

 
]

 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע

 ישוב הדעת
 ָּבָדד הּוא ָטֵמא ִיְטָמא ּבוֹ ַהֶמַגע ֲאֶשר ְיֵמי ָכל

' ה ַוְיַדֵּבר )לעיל יג, מו(מוָֹשבוֹ  ַלַםֲחֶנה ִמחּוץ ֵיֵשב
 ְּביוֹם ַהְםצָֹרע תוַֹרת ִתְהֶיה זֹאת ֵלאמֹר. מֶֹשה ֶאל

 ב(-)יד, אַהכֵֹהן  ֶאל ְוהּוָבא ָטֳהָרתוֹ
את הושבת המצורע 'בדד' מבארים בספרים 
הקדושים שמטרה יש בה, כדי שיהיה המצורע 

ו וכך ישוב מחטא לשון הרע אשר פנוי מסובבי
מחמתו באה עליו הצרעת. שיהיה לו פרק זמן 

 של "ישוב הדעת".
למעשה עצם חטא לשון הרע שורשו הוא 
במדה מרובה מכח נטיית האדם להסתפק 
ב"תוכן" של סרק, בצורת בילוי הבל והרבות להג, 
במקום ליצור לעצמו עולם פנימי עשיר, אשר 

 ערך.-תי ורבהוא ימלא אותו בתוכן אמי
זהו חטא ה"ליצנות" המיוחס לנחש 

הדיבור  מיטב ידי על רע , לפעול1הקדמוני
 ]'ליצנות' ו'מליצה' שורשם שוה, דיבור מיופה[.

 שאינו בדיבור,, החיצונית במעטפת הכח השקעת
 זאת, הנתונים של ומעמיק כן חד מניתוח נובע
 מקום עד לחשוב מעמיק ואינו, מחשיב הלץ

מרבה הוא לדבר סרה על סובביו, ולכן  אמיתי,
 2הן שם הוא רושם לעצמו הצלחות מרשימות...

 מעצמו בדעתו, דורש המיושב לעומת זאת האדם
 דרישה שזו ממה ויותר, שוים ולבו פיו שיהיו

 . "חשיבתו"מ דרישה הרי זו" דיבורו"מ
 פשוט לחשוב!

לתיקונם של כל החטאים נדרש הרבה ישוב 
הדעת כדי שישים האדם אל לבו לשוב בלבב 
שלם, שיחשוב חשבון נפשו עם עצמו, יטכס עצה 
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מיני ליצנות, ואין אמנם כמבואר בספרים הקדושים ישנם כמה  
 כאן מקום להאריך.

2
וזה גם מה שגורם ל'לץ' שלא לרחוק מדבר שקר, הלץ אינו  

"משקר", הוא פשוט לא מתייחס אל האמת! השקר הוא האמת 
 מתקיים בו "וימינם ימין שקר" )תהלים קמד, שלו! לעיתים אפילו

שבה הוא משתמש כברירת  ימין,-כמו ידיא( השקר נעשה אצלו -ח
ימהר להתפתות לדוברי שקרים, ולפעמים  הוא עצמו אף מחדל!

גם אם בסתר לבו יודע את האמת יעדיף את השקר ששמע על פני 
 !לטובתו נזקפתברור גם לו שהאמת כשאפילו לפעמים  !האמת

ויכוח עם אדם כזה בדרך כלל לא ייפתר באמצעות הוכחת נתוני 
ר יותר האמת באותות ובמופתים, להפך! אילו היה נאמר לו שק

 הזוי משלו, רק אז היו מסתתמות טענותיו... 
הכלי הפעיל אצלו יותר הוא הכלי המנתח וההסבר הוא כנ"ל: 

בשטחיות עד הרובד של שנינות הלשון ותו לא, ולכן גם כששומע 
דבר מזולתו מכריע את אמיתתו לפי כלי זה, גם כשחש בסתר לבו 

  שלפי רובד עמוק יותר אין זו האמת.

 פחותה –נגד יצרו, בהסרת שאר הטרדות 
מלבו. עם עצמו, עם הדף והעט...  –חשובות 

ומפני מה מצאנו את הבידוד בעיקר במצורע 
שהוא במיוחד שחטאו על דיבור לשון הרע? כיון 

זקוק לצורך רפואתו לשבת קצת עם עצמו, 
במקום ששם לא יוכל לברוח מהאמת באמצעות 

הדעת הגדול שלו: ה"דיבור", שם יהיה -מסיח
 מוכרח פשוט לחשוב! 

אנשים בעלי עולם פנימי עשיר ומפותח 
מסוגלים לשבת עם עצמם זמן רב, אם ירצו 

מעש. לכל -בחברה לא יהיה זה מסיבות של חוסר
אדם באשר הוא "יש" עולם פנימי, הן האדם 

, ומדוע בכל ג( פקודי )עי' תנחומאהוא "עולם קטן" 
זאת נוטה האדם להשתעמם בלי חברה? כי 
החדירה עד לרובד הפנימי אינה מובנת מאיליה, 

 זו תוצאה של עבודה עצמית! 
ואם תמצי לומר, בזה שיבח אותנו בוראנו 

הו עם בפי בלעם: "הן עם לבדד ישכון", ז
שמסוגל לשבת בדד! ואיך? כיצד אינם 
משתעממים? כי "ה' בדד ינחנו", ה' עמהם 
תמיד, הם אף פעם אינם לבד! עולמם הפנימי 
מעניק להם כל כך הרבה עניין עד שאינם 

 מתפתים לגירויים חיצוניים.
זו עצמה רפואתו  3וכדברי ה"מאור ושמש"

של מדבר לשון הרע, השמחה הבאה הודות 
לישיבתו בדד היא שמרפאת אותו! שברון הלב 
המריר, מתוך ההכנעה לפני ה', מביאה עמה 
למעשה שמחה גדולה, והיא זו שמרפאת את 
הצרעת, שנוצרת על ידי עיפוש וזיהום הגוף 

. אם הבריחה מן )עיי"ש(והתרבות המרה השחורה 
י מביאה להזנחה עד כדי עיפוש, העולם הפנימ

הרי שהפגישה עם העולם הפנימי מחדשת פניו 
מבאר  –נרפא הנגע'  –כיום היוולדו, 'והנה 

לשון  –במאור ושמש: כאשר רואה הכהן 'והנה' 
 !4שמחה, אז יודע שודאי נרפא הנגע...
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במדור 'במשנת האור החיים' בגיליון אספקלריא לפרשת הוזכרו  
 תזריע.

4
העמקה אינם תמיד תוצאה של חוסר מוטיבציה -רדידות ואי 

להשתפר, במקרים רבים מדובר בבריחה מ'הסתבכות', אנשים 
מעדיפים להישאר 'חלקים', ובצדק, אך יש לזכור כי לא ההעמקה 

ה היא שמסבכת, אדרבה, הרגש הוא שמסתבך, וההעמק
המחשבתית הישרה רק מפשיטה ומיישרת הדורים. אם לאי 

הבהירות ישנם אלפי פנים הרי שהבהירות מסלקת את הספקות, 
על דרך משל למי שנמצא בתוך חדר חשוך ונלאה למצוא הפתח, 
כיון שהדליק את נורת החשמל והואר לו הולך למישרין בכיוון 

 הנכון. 
ת המסלול אל תוך עולמו ואכן, לשם כך יש את 'והובא אל הכהן', א

יעשה על פי דרך הסלולה לו מרבותיו מאורי הדור, יישען עליהם, 
ובודאי יראה אור. המאור ושמש כותב עוד, והובא בנתיבות שלום, 

 המקור לשמחה ומרגוע  –ישוב הדעת 
"אשרי האיש" בגימטריא "זה בעל תשובה" 

 הבא על מדבר כולו המזמור, (יט ז"ע עזריאל, )נחלת
, .(יט ז"ע' ועי צד: דף, סג תקון זהר תקוני' עי)לשוב 

בעצת רשעים,  הלךאשרי הבא לשוב אשר לא 
שכביאור האבן עזרא "הם שאינם עומדים על 
מתכונת אחת, כדרך והרשעים כים נגרש כי 

תסיסה מתמדת, טירוף  –השקט לא יוכל וכו'" 
הדעת, ובדרך חטאים זו לא עמד אלא בא לשוב 
מדרכו, לסור ממושב לצים, 'ובמושב לצים לא 

 לצים ובמושב"כי אם בתורת ה' חפצו',  –ישב 
 רוח אתו וימלא" (968) בגימטריא" ישב לא

, כשזה קם זה נופל, (לא ,לה שמות)" בחכמה אלקים
)אבות פ"ג זהו הביאור לדרשת חז"ל מפסוק זה 

ששנים שיושבין ואין ביניהם דברי תורה  מ"ב(
ואין'  –הרי זה מושב לצים, 'ביקש לץ חכמה 

 .)משלי יד, ו(
ומאידך כאשר סר מדרך הליצנות אז 

' ולא ישבע, כי רחב יומם ולילה'ובתורתו יהגה 
עולמו הפנימי! לעומת הרשעים שנמשלו כמוץ 
אשר תדפנו רוח, נסערים ומיטרפים בחוסר 

לשון  –נוחה, הרי שה'מאושר' נאמר בו 'והיה' מ
שמחה, כמו עץ הריהו עולם קטן ושלם, והוא 

יציב רגוע ואיתן, ויונק  –שתול על פלגי מים 
כל הזמן, וממילא פרי מצוותיו יתן בעתו, 

 ובתורתו יהגה יומם ולילה.
 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 במשנת האור החיים

 אני רוצה שיאמר עד כופין
 )יד, ב(ַהכֵֹהן  ֶאל ְוהּוָבא

 והוא, הכהן אל והובא מה תנחומא: במדרש
 דהנה יש לבאר ובפשיטותפלאי.  והוא. ל"עכ, בא

 אמרו וטעם ל:"וז כתב, הקדוש באור החיים
 שיחייבוהו אולי, ובא אמר ולא, הכהן אל והובא

 והיינו. ל"עכ ,לבוא כהן תוקפו או בית דין
 כפיה על ידי כרחו בעל משמע" והובא" דתיבת

 ש. "יעו מרצונו, משמע" ובא" ותיבת, מאחרים
 לפי מה שכתבו המפרשים קשה, ולכאורה

 כאזוב עצמו שישפיל המצורע טהרת דהעיקר

                                                                           
 עם בצוותא יושב שיהודי שבזמן הזה התבודדות הינה דווקא מה

 מסוגל  אחד, אז כאיש אחד בלב עמם ומתקשר יהודים עוד
, מהות ההתבודדות היא פגישת האדם עם 'בה ולהתדבק להתבודד

עולמו הפנימי, ועל כן, אם כש'נדלק האור' רואה שלחדר ישנם שני 
פתחים, הרי שהרב והחבורה הם שמכוונים אותו אל הפתח הרצוי 

 אשר ממנו תוצאות חיים.

 



 על ידי כך אשר לשון הרע שדיבר חטאו ולהכיר
 הכהן אל הובא אם תועלת מה אם כן, נצטרע

צריך לומר  ועל כרחך עמו? בל ולבו, כרחו בעל
, בפרק ב' מהלכות גיטין ם"הרמב כמו שכתב

 לעשות האמתי רצונו מישראל אדם שכל כיון
 ואחר, מעכבו והחומר שהיצר רק, התורה י"עפ

 נשאר ממילא הכפיה על ידי חומרו שמבטל
 והובא מה המדרש כוונת וזה, באמת הטוב רצונו

 לבו אם כן בעל כרחו שהוא כיון הלא הכהן אל
 ועל זה הכהן? אל בביאתו תועלת ומה עמו בל

 יסיר הכפיה שעל ידי" בא והוא" המדרש מיישב
 וממילא, והחומר היצר שמכח המניעות ממנו
 .(פינחס בית) שלם בלב מעצמו בא והוא

 חסה התורה על 'פכים' קטנים
 ַהכֵֹהן ָיבֹא ְּבֶטֶרם ַהַּבִית ֶאת ּוִפמּו ַהכֵֹהן ְוִצָּוה
)יד, ַּבָּבִית  ֲאֶשר ָכל ִיְטָמא ְולֹא ַהֶמַגע ֶאת ִלְראוֹת

וברש"י: לא חסה התורה אלא על כלי חרס . לו(
 שאין להם טהרה במקוה.

אומר רבינו האור החיים הק', מפני מה 
ציותה התורה לפנות את הבית, בטרם יבוא 
הכהן, והרי יכולים לפנותו לאחר שיבוא קודם 

 שיסגיר?
ורה אלא למדים אנו מכאן עד כמה חסה הת

 על ממונן של ישראל: 
הנה, כשיראה הכהן את הנגע, כיון שאין 
רשות להתעכב תיכף ומיד ימהרו לפנות את 
הבית, ומתוך הבהילות והמהירות יטלו רק את 
הדברים החשובים והיקרים ויותירו את הפכים 
הקטנים, הפחותים בחשיבותם. לפיכך נצטוו 
לפנות את כל הבית בטרם יבוא הכהן, ואז יהא 
סיפק בידם להציל "כל אשר בבית", אפילו את 

 הפכים הקטנים והפחותים בערכם.
והנה, לפי' רש"י חסה התורה על כלי החרס, 
מכיון שאין להם טהרה. ואמנם לפי הביאור 
דלעיל, חסה התורה על כלי חרס הקטנים, לא 
רק בגלל שאין להם טהרה אלא גם משום שהם 

ס פחותים בחשיבותם ובערכם ואין איש ח
 .עליהם, עכ"ד

 שבת שלום ומבורך!

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, 

 מח"ס 'במשנת רש"י' 

 ויצבור יוסף

 טהרת מספר לשון הרע
 ַחּיוֹת ִצֳפִרים ְשֵתי ַלִםַטֵהר ְוָלַקח ַהכֵֹהן ְוִצָּוה
 )יד, ד( ְוֵאזֹב תוַֹלַעת ּוְשִני ֶאֶרז ְוֵעץ ְטהֹרוֹת

פרט לעוף טמא. לפי שהנגעים באין  –טהורות 
על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, 
לפיכך הוזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד 
בצפצוף קול. ועץ ארז, לפי שהנגעים באין על 
גסות הרוח. ושני תולעת ואזוב, מה תקנתו 
 ויתרפא? ישפיל עצמו מגאותו, כתולעת וכאזוב

 )רש"י(
י סיבות לנגעים: ברש"י, שיש שת מבואר

פטפוטי דברים וגסות הרוח. וכנגדן מביא שני 
כנגד  –דברים: צפורים המפטפטין בצפצוף 

כנגד גסות הרוח, וכן  –פטפוטי דברים, ועץ ארז 
 שני תולעת ואזוב נמי לתקן את גסות הרוח.

ויש לבאר, מה טעם על פטפוטי דברים 
צפורים, ואילו על  –מספיק להביא דבר אחד 

 ?וח בעינן הן עץ ארז והן תולעת ואזובגסות הר
 

 גסות הרוח נובעת מגאוה 
ל ונראה, כי הטעם שהחמירה התורה כ א.

במידת גסות הרוח, עד שהצריכתו להביא  כך
לכפרתה כמה דברים, הוא משום שבאה תורה 
ללמדנו מהיכן נבע יסוד הקלקול של אדם זה 

גסות הרוח  ,גאוה –שהוא  שדיבר לשון הרע,
שיש בו, שחושב בליבו אני ואפסי עוד, ומי 
יורידני ארץ, שלכן מדבר הוא גבוהה גבוהה על 

כדי לעקור  ,כל מי שאינו מוצא חן בעיניו. ולכן
מידה רעה זו והרגלים רעים אלו, יש לעורר אצל 
האדם יותר את סיבת חטאו, שהיא גסות הרוח, 

ון ולא רק לעורר על התוצאה, שזה הדיבור לש
הרע, ולכן הצריכו את החוטא להביא כמה 

 דברים הרומזים על גסות הרוח. 
 מזיק יותר –לשון הרע הנאמר מתוך גסות הרוח 

ועוד נראה לבאר, כי הטעם שהחמירו  ב.
גסות הרוח יותר מחטא לשון  לשון הרע שמתוךב

, הוא משום שגם לשון הרע, אם נאמר לחוד הרע
כגון אדם הוא בטעות או כמסיח לפי תומו, 

המסיח לחבירו פלוני אמר עליך כך וכך, גם אם 
דיבור זה נחשב לחטא, אין לשון הרע זה מזיק, 
כמו לשון הרע שהאומר אותו, אומרו מתוך גסות 
הרוח, כגון שאומר לו: פלוני אמר עליך כך וכך, 
בגלל שהוא שונא אותך ורוצה להזיק לך, ובגלל 

ת מאדם שהיא גאותן וכו'. לשון רעה זו, הנאמר
בעל גסות הרוח, המשלח מדנים בין אחים, 
סופה להבעיר את אש השנאה בלבבות, ולגרום 
נזק קשה וארוך טווח, ומזיקה היא יותר מלשון 
הרע הנאמרת לפי תומה, בלא כוונה לשלח את 

התורה  וזאת באההשנאה בין בני האדם. 
גסות  םע הרע הבא וןלשכמה חמור  ,ללמדינו
 הרוח. 

 מזיקה גם ללא דיבור –גסות הרוח 
ללמדנו על  שבאועוד יש להוסיף ולבאר,  ג.

, של גסות הרוח חומרתה ומדת פגיעתה והיזקה
פה, אבל בגסות הרוח תלוי בדיבור השלשון הרע 

ניתן להזיק גם ללא דיבור הפה, וכגון ששואלים 
את האדם מה דעתו על אדם פלוני, ומה מידת 

והשואל ידיעתו או מהימנותו או מקצועיותו, 
עונה בעקימת שפתיים ובנפנוף יד, בצורה 
המראה זלזול על האדם שנשאל עליו. באופן זה 

דרשו  ל זההזיק לאותו אדם גם ללא דיבור, וע
"כי באפם הרגו איש", שניתן לגרום  וקאת הפס

נזק לאדם לפעמים אפילו בלי הדיבור, אלא 
 ובהינף יד.  האףבעקימת 

 מזיק לסביבתו –הגאוותן 
וד נראה לבאר בס"ד בדרך רביעית, וע ד.

מדוע החמירה התורה באיסור חטא גסות הרוח 
צא ממשום שהגאוותן מזיק לסביבה שנ כל כך,

בה ולאנשים שעמו, שרוח הזלזול וגסות הרוח 
האנשים על להשפיע לרעה  יםשבו יכול

שבחברתו. זאת ועוד, שהרי שבמציאותו מרחיק 
הוא את השכינה, שהרי הקב"ה מעיד על 
הגאוותן "אין אני והוא יכולין לדור במחיצה 
אחת", ונמצא שגס רוח זה, מרחיק את השכינה 

רוחניים הידקים יהח המכל מקום שמגיע, וזור
  ל"ע. ם לכל עברישליליה

 
 בברכת שבת שלום,
 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

  ועוד מלכים

 לוית ח"ן
 

 "שבת הגדול"שבת זו בשם טעם לקריאת 
הנה רבו הטעמים בקריאת השם "שבת 
הגדול". קדושת התורה אין לה סוף ותכלית 
ושבעים פנים לתורה! ולכן אציע בס"ד ביאור 

 חדש.
מספרת מעשה מה  )סנהדרין סה(הגמרא 

ששאל טורנוסרופוס את ר"ע "מה יום מיומים?!" 
יום שבת יותר משאר ]פרש"י, למה תחשב 

ימים[, אמר לו "ומה גבר בגוברין?" ]פרש"י מה 
לאיש כמוך להיות שר גדול מכל אנשים[, אמר 
לו "דמרי צבי!" ]פרש"י, אדוני המלך חפץ 
לגדלני[, אמר לו "שבת נמי דמרי צבי!" ]פרש"י, 

 הקב"ה חפץ להזהיר על כבודי[.
 נפש" קשורים זה בזה-שנה-"עולם

ים ביאור, מה שייכת ודברי הגמרא צריכ
התשובה לשאלה? ומצינו בזה ביאור עמוק 

מרה"ק  יורק תשנ"ה(-)ניובספר "בית אהרן" 
דהנה הקב"ה יסד את  )פ' קרח(מפאטאק זצ"ל 

הבריאה וחילקה למדריגות שונות, במקום, בזמן 
. במקום 5ובאנשים. בחינת עולם, שנה, נפש

ארץ ישראל מקדושת מכל הארצות  – )"עולם"(
השבת מקודש מכל  –)"שנה"(. זמן )כלים פ"א(

עם ישראל נבדל מכל  – )"נפש"(הימים. אנשים 
 האומות.

ושלש הבדלות אלו תלויות זו בזו, ומי שאינו 
מאמין באחד אינו מאמין בכולם. ומבאר שם 
הסמיכות של פרשיות מרגלים שכפרו בקדושת 
הארץ, ואח"כ פרשת מקושש שכפר בקדשות 

וקת קרח שלא האמין השבת, ואח"כ מחל
בקדושת אהרן להבדילו משאר אחיו הכהנים, 

ויובן בזה ]ע"ש עוד.  -היינו שכפר בענין "נפש" 
אולי הא דידוע מהזוה"ק שת"ח בבחינת שבת, כי 
בשורשם הם חד, רק זה ב"נפש" וזה בזמן היינו 

 .["שנה"
ומובן ממילא דכששאל טורנוסרופוס לר"ע 

?", ענה לו ר"ע על הבדל הזמן "מה יום מיומים
"היינו הבדל באישים, דמי  "ומה גבר בגוברין?

שברא אלה ברא אלה! ואם אינך מאמין בענין 
הבדל קדושת הזמן, הרי בטל אצלך גם הבדל 

 האנשים, וא"כ מה גבר בגוברין. עכ"ד הנפלאים.
 אמונת חכמים במסירות נפש!

לאור זאת נחזור לשבת הגדול! הנה ידוע מה 
ודות גודל הנס שעשה שכתבו הפוסקים א

הקב"ה כאשר כלל ישראל לקחו העבודה זרה של 
ארץ מצרים לעיניהם.. אולם אולי ביותר הוא 
הנס שהראו כלל ישראל להקב"ה! והיינו כי הרי 
עוד לא עמדו על הר סיני לשמוע מפי הגבורה 
אנכי ולא יהיה.. ורק שמעו ציוויו יתברך מפי 

לקולו  משה רבינו.. ובגודל אמונתם בו שמעו
 ולקחו השה במסירות נפש וקשרוהו למיטתם!

זאת אומרת שבהאי שבתא התעלו כלל 
ישראל באמונת חכמים עד כדי מסירות נפש 

צאו וראו עד היכן  6ממש! פשוטו כמשמעו!
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עי' בספה"ק תולדות יעקב יוסף )תרומה ב(, שנודע כי כל מה  
 –עולם, שנה, נפש  –האדם, בסוד עש"ן שיש בעולם יש בנפש 

 כמש"נ והר סיני עש"ן כולו.
6

אציין דוגמא ממישהו שהנני מכיר שהיה פעם בבית השחיטה  
ביחד עם רבו דומ"ץ באחד מערי ישראל שליט"א, ובאמצע הילוכם 

קמא מה יכול שור -שם, שור רץ לחירות. וכידוע ללומדי בבא
מלוא מובן המילה! מה עשה לעשות בקרניו... היתה סכנת נפשות כ

תלמידו המלווהו, לקח רבו אצל הקיר ועמד בפניו כמו חומה שאם 
 ח"ו ירוץ ויגח השור בהם.. מוטב שיכנס בו מלהזיק לרבו ח"ו...



הגיעו באמונת צדיקים! והרי לאור המבואר כי 
ואם כן כל  –צדיק ב"נפש", היינו שבת ב"שנה" 

גדול אצלם על  כמה שרואים שה"צדיק" היה
 –כרחך היתה ה"שבת" גם כן גדולה אצלם 

וממילא מבינים למה מכונה בשם "שבת הגדול"! 
לכה דודי לקראת שבת.. לטעום מנופת צופה של 
השבת קודש הבעל"ט.. שהוא כמעלת יום 

 -)מסכת פסחים הכיפורים כמבואר בשל"ה הק'  

 .. עי"ש, ותמצא נחתפרק תורה אור, ז'(
 א גוטן שבת!

 

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

 )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 "לשון לימודים"

 הקצעה בבית המנוגע
ֵהן ְוִצָּוה ַהכֵֹהן ְוִחְלצּו ֶאת ָהֲאָבִנים ֲאֶשר ּבָ 

ת ִמַּבִית ָסִביב ְוָשְפכּו אֶ  ַהָמַגע... ְוֶאת ַהַּבִית ַיְקִצעַ 
 מא(-)יד, מֶהָעָפר ֲאֶשר ִהְקצּו ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר 

בפרשת נגעים, נגעי בתים נאמר כי בבית 
שהתגלה בו נגע ולאחר הסגרה ראשונה פשה 
הנגע בקירות, יש לחלץ ולעקור את אבני הבית 

 שבהם הנגע ועוד 'להקציע מסביב'.
, 7ץ בביתהקצעה זו פירושה לתקן ולקצו

כלומר לקלף את הטיח שבו, ואחרי כן צריך עוד 
לשוב ולטוח את הבית מחדש כדברי הפסוק 

 הבא.
וצריך להבין למה נשנה ה'בית' פעמיים, 

 סביב'. מביתיקציע  הביתבאומרו 'ואת 
 בית ופנים

תרגמו בפסוק את  )אונקלוס ויונתן(בתרגומים 
שני הפעמים שנזכר ה'בית' באופן שונה, בעוד 

את הראשון תרגמו במשמעות של בית דירה ש
פנים ותוך  -הרי שעל השני כתבו לשון 'לגיו' 

הבית, ולפי דבריהם יהיה פירוש הפסוק 'ואת 
 הבית יקציע מתוכו סביב'.

'יכול מפנים  )צז( 8וכן נכתב מפורש בספרא
, שהיתה הקציעה מבית'תלמוד לומר  -ומבחוץ 

 רק מפנים ממשמעות לשון 'בית'.
יש להקשות כיצד שייך להקצות את  לפי זה

הבית מתוכו 'סביב', והלא אין סביב אלא לשון 
הקפה מבחוץ? לכן ממשיך הספרא ומבאר 
שסביב זה הוא סביבות הנגע, למעט את הקירות 

 ]כולם[ והקרקע.
 עד כאן לפי הספרא.

 סביב לבית
את  )נגעים ו(אלא שמצאנו מפורש בתוספתא 

שיטת ר' יוסי בר' יהודה שאומר שגם מקרקע 
הבית מקצה ונוטל ג' טפחים, ומוכיח כדבריו 

 ממלת 'סביב' שבפסוק הנ"ל.
נמצא לפי שיטתו, ש'סביב' מחובר למלת 
'הבית' ולא כדברי הספרא שפירוש סביב הוא 

 סביבות הנגע.
אם כן לפי ר' יוסי בר' יהודה יתפרש הפסוק 

שיקציע  מבית סביב'ע להיפך, 'ואת הבית יקצי
סביב' כלומר מסביבות לבית,  -את הבית 'מבית 

 היינו גם את הקרקע שסביב לקירות הבית.
בדעת הרמב"ם, לפי  9פירוש נוסף יש שאמרו

תנא קמא דר' יוסי בר' יהודה שם, שקוצה את 
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 שיחתוך ויתקן. -זה לשון רע"ב )כלים כז, ה(, שיקצע  
8

 הובא ברש"י בקצרה. 
9

 הכתב והקבלה. 

הבית, ו'סביב' הכוונה סביב לקיר המנוגע,  כל
הא דהיינו את הבית כולו המסבב את הנגע, וי

 -הפירוש בפסוק להקצות את הבית כולו סביב 
 , לשון המורה על הבית כולו.10סביב

כל כך דנו בדברי ודיני 'בית המנוגע' הנדיר 
כל כך עד שיש הסוברים שלא היה ולא עתיד 

, 11להיות ולמה נכתב לומר לך 'דרוש וקבל שכר'
חשיבות הלימוד בהלכות שאינן שכיחות, עצם 

ד לשמו נכתב כאן החובה והזכות של הלימו
 בפרשה. 

 א גוטן שבת! 
 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 משמעות הארז ואזוב
 תַֹחּיו ִצֳפִרים ְשֵתי ַלִםַטֵהר ְוָלַקח ַהכֵֹהן ְוִצָּוה

 )יד, ד( ְוֵאזֹב ַֹלַעתֹתו ּוְשִני ֶאֶרז ְוֵעץ ֹתְטהֹרו
על הכהן המטהר לקחת מלבד שתי צפרים 
ּוְשִני תולעת גם עץ ארז ואזוב ולהזות בהם על 
המצורע שבע פעמים לטהרו. ואת שניהם אנו 
מוצאים בפרשתנו גם בבית המנוגע, שאחר 
שהכהן טיהר את הבית עליו לקחת מלבד שתי 
 צפרים ושני תולעת גם את עץ הארז ואת האזוב. 

הצמחים בחרה  מדוע מכל ,ונשאלת השאלה
 התורה כאן דווקא את עץ הארז והאזוב? 

על כך אמרו ב'תנחומא': "הארז הזה אין עץ 
גבוה ממנו, ולפי שהגביה את עצמו כארז באה 
עליו הצרעת, כמו שאמר רבי שמעון: על גסות 

וכך מובא אף במדרש  .הרוח הצרעת באה"
הגדול: "מה טיבו של עץ ארז ואזוב ּוְשִני תולעת 
אצל מצורע? אלא שאומרים לו מפני שהגבהת 
עצמך כארז הזה, השפילך הקב"ה כאזוב הזה 

  .שהכל דשים אותו"
המדרש מעמיד את השנים כחטא ועונשו, 
הארז מסמל את החטא והאזוב מסמל את 

 העונש. 
רואה בארז את  גם רש"י בפירושו לתורה

החטא, אבל בשונה מהמדרש האזוב מסמל את 
התיקון, שכך כתב: "ולפי שהנגעים באין על 
גסות הרוח, מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו 

 מגאותו כתולעת ואזוב". 
רואה באזוב את  )תנחומא שם(מדרש הגם 

התיקון והרפואה: "ולפי שהגביה עצמו כארז 
עצמו לפיכך באה עליו הצרעת ... ולפי השפיל 

 מתרפא על ידי האזוב". 
. אתה ירננו עצי היער מלפני ה' אז כתוב

מוצא שציווה הקב"ה מן האילנות לעשות מהן 
מצוות: בפרה אדומה ציווה להשליך בשריפתה 
עץ ארז ואזוב, וטהרת המצורע ציווה לעשות בעץ 

 ארז ואזוב". 
עץ הארז ואזוב הקיר מייצגים את שני  ,ואכן

הארז את הגבוה שבעצים והאזוב  קצוות הצומח,
)תנחומא, את הנמוך שבהם, כמו שמובא במדרש 

: "הארז הזה אין גבוה ממנו... האזוב הזה מצורע ג(
אין באילנות שפל ממנו". ואת השילוב הזה של 
הארז והאזוב מוצאים בחז"ל שמשתמשים 

: "אם )מועד קטן כה ב(בשילוב הזה באומרם 
 ."אזובי הקירבארזים נפלה שלהבת מה יעשו 
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 עי' תרגום אונקלוס. 
11

געים ו. לדעת ת"ק שם מעולם ולעולם לא היה בית תוספתא נ 
מנוגע, ואילו ר"א בר"ש ור"ש בן יהודה מציינים מקומות שהיו 

 בהם בתים מנוגעים.

 גאווה וענווה
בספרי החסידות אנו מוצאים פירוש שאינו  

מעמיד את הארז והאזוב זה כנגד זה, אלא 
אדרבה, הוא משלב את הארז והאזוב כעומדים 
יחד זה עם זה: כך מוצאים אנו אצל "חידושי 
הרי"מ" את השנים כרומזים לחטא, ואילו לפי 
האדמו"ר הברכת אברהם מסלונים שניהם 

מלים את התיקון. חידושי הרי"מ היה אומר: מס
הארז מרמז על הגאווה, ואילו האזוב על הענווה, 
אבל שניהם צריכים כפרה, הצורך לכפרה על 
הגאווה הפסולה היא ברורה, ועל הגאווה הזו בא 
הארז ומכפר. אך לפעמים גם הענווה היא 
פסולה וזקוקה לכפרה, כאשר האדם נתקף 

טובה הוא לפתע  בענווה וכשמבקשים ממנו
נעשה שפל רוח ואומר: מי אני ומה אני, דל 
ערכי ואיני מכובד, אין לי השפעה ואין הבריות 
נשמעות לי ועל כן לצערו אין בידו לעזור. ועל 
הענווה הפסולה הזו בא האזוב לכפר, וכך 

 שניהם צריכים כפרה. 
ה'ברכת אברהם' ושמעתי בשם האדמו"ר 

מרמזים דווקא  הארז והאזוב פירשמסלונים, ש
על התיקון, שלא להיות רק שפל ומתבטל אלא 
גם להיות גאה ותקיף, כי לעבוד את ה' צריך 

עליו  במילי דעלמא בשתי המידות הללו גם יחד.
לנהוג בשפלות כאזוב, אך בו בזמן עליו להגביה 

, ככתוב: "ויגבה במילי דשמיא את עצמו כארז
אצל  לבו בדרכי ה'". וראיה לדבריו מוצאים אנו

: "עדינו העצני", )שמ"ב כג ח(דוד שנאמר עליו 
: "כשהיה יושב ועוסק )מו"ק טז ב(ופירשו בגמרא 

בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, ובשעה שיוצא 
למלחמה היה מקשה עצמו כעץ", עדינות 

 .ונוקשות כאחת
 "א גוט'ן שבת!" 

 לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין 

 מעדני מלך

 חומר טומאת מצורע
ִמים ְוַהָצרּוַע ֲאֶשר ּבוֹ ַהֶמַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפרֺ 

א ָטֵמא ְורֹאשוֹ ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָשָפם ַיְעֶטה ְוָטמֵ 
הּוא  ִיְקָרא. ָכל ְיֵמי ֲאֶשר ַהֶמַגע ּבוֹ ִיְטָמא ָטֵמא

 מו(-)לעיל יג, מהָּבָדד ֵיֵשב ִמחּוץ ַלַםֲחֶנה מוָשבוֹ 
 ה תוַֹרת ַהְםצָֹרע ְּביוֹם ָטֳהָרתוֹ ְוהּוָבאזֹאת ִתְהיֶ 

ת ָכל ֶאל ַהכֵֹהן וגו'. ְוָהָיה ַבּיוֹם ַהְשִביִעי ְיַגַלח אֶ 
  ט(-)יד בְשָערוֹ וגו' 

מצאנו במצורע שלושה דברים מיוחדים 
הרי  א.שהתורה מחמירה בו, והדבר צריך הבנה: 

ה ידוע כי צבע לבן מסמל את החסד ואת הטהר
' ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ה )א, יח(כדכתיב בישעיהו 

כעין ִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַכָשִנים ַכֶשֶלג ַיְלִּבינּו, ו
לשון של זהורית ביום הכפורים שסימן הכפרה 
שנהפכת ללבן, ואילו כאן כל נגע יותר לבן 

עוד יש להבין,  ב.מחבירו, וכולן סימני טומאה? 
שהתורה מצריכה את המצורע לגלח כל שיער 
גופו עד שיהפוך לחלק כדלעת ללא שום שיער, 

עוד צריך  ג.והרי יאבד את כל תואר מראה פניו. 
להבין מהות עונשו לשבת בדד מחוץ למחנה 

 וטמא טמא יקרא.
התשובה לכך, כי תורתנו הקדושה באה 

גם אם ללמדנו שחובת האדם לדעת לנצור לשונו 
מדבר אמת, שלא יגרום לשנאת אחים ולפירוד 
הלבבות, כי אחדות העם וריבוי האהבה ביניהם 
היא המטרה הנעלה, עד כדי כך שחז"ל מבארים 
לנו את גודל חומרת המדבר לשון הרע שהיא 



העבירה היותר חמורה מכל העבירות, ועונשה 
 גדול מנשוא. 

וביאור הדבר, שגדולת האדם נמדדת 
צמית, ובכך שמציב גבולות על בשליטה הע

לשונו, וכל שבחו ויתרונו מן הבהמה הוא בכך 
שהוא 'מדבר', כי על ידי הדיבור באופן הראוי 
מתאפשר לחוות חיי חברה תקינה, אוהבת 
ואוהדת. ועדים אנו בתקופתנו שאנשים החיפוש 
אחר כל משפט או תמונה או מאמר שיוכל 
 להכפיש את שמו של הזולת, ובפרט בעידן

הטכנולגיה ההרסנית שמכלה כל חלקה טובה, 
אלו שלא זכו לאור התורה ומצוותיה, שניתן לכל 
אדם להעלות את כל אשר רוצה בציבור ומיד 
הדבר נפוץ בכל העולם בלא כל פרופורציה 

 ובאיבוד שליטה מוחלט, ופוגע ומשחית ל"ע.
 המספר לשון הרע שקול כנגד שלש עבירות החמורות

ז"ל את חומרת והרס לזאת ביארו לנו ח
הלשון הרע: תנא דבי רבי ישמעאל, כל המספר 
לשון הרע מגדיל עונות כנגד שלש עבירות, 
עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים 

ר' יוסי  )ויקרא מא:(. עוד נאמר בזוהר )ערכין דף טו:(
כל עמל האדם לפיהו וגו',  )קהלת ו(פתח ואמר 

מתו שכל מה ומבאר כי כוונת שלמה המלך בחכ
שסובל האדם ועתיד לסבול ולהיענש, בגלל פיו 
שאינו נזהר בדיבורו. וכך אמר המלאך מגיד 

)פרשת ויקהל המישרים למרן ה"בית יוסף" זצ"ל 

שלא יפחד מהקמים נגדו ולא יזיקוהו  ("קמהדו
אלא רק יועילו לנכות מזכויותיהם... עד שאם 
היו יודעים האנשים גודל הטובה שנמשכת למי 

אמרו עליו לשון הרע, היו שמחים בה כבקבלת ש
מתנת כסף וזהב. וכן כתב בספר חובות הלבבות 

. עוד כתב החפץ חיים בהלכות ז("הכניעה פ ')שער ו
לשון הרע בהקדמה כמה איסורים יש בסיפור 
אחד של לשון הרע, ומנה שבעה עשר לאוין 
שיתכנו במספר לשון הרע, וי"ד מצות עשה, וג' 

 כל שלושים וארבע!ארורין, סך ה
 שלושת הדברים המיוחדים במצורע

אחר הדברים האלה נבין את שלושת 
הדברים הבולטים ומיוחדים אצל מצורע שדיבר 

הסמל לחטא לשון הרע בא דוקא א. לשון הרע. 
בצרעת שמראָה לבן, לרמז וללמד בני אדם 
שמקילין ראש לדבר לשון הרע, בהיות שנראה 

חבירו ואינו להם שרק מספר את האמת על 
משקר ונראה לו שהכל לבן וטהור, ובאה התורה 
ללמדנו שאותו מראה לבן הוא טמא, כי למרות 

גם התורה ב.   האמת שבדבר עוונו גדול מנשוא.
מצוה לגלח כל שערו כתינוק בן יומו היות וכה 
חמור עוון דיבור לשון הרע אחד, שאין לו אח 
ורע בכל העבירות של התורה, שמלבד ששקול 
כנגד שלושת העבירות החמורות אף מאבד כל 
זכויותיו ומקבל כל חובות מי שדיבר עליו, 

 המצוותונמצא שאחרי שסיפר לשון הרע כל 
, לכן מצווה התורה וכל ימיו נאבדבהן יגע ש

לגלח כל שערו, שיראה כתינוק בן יומו, ויתעורר 
הוא וגם אחרים יתעוררו להיות זהירים מלשן 

רה דוקא בעון זה להושיבו התורה החמי ג.הרע. 
מחוץ למחנה בבדידות וטמא טמא יקרא שלא 
ישבו בחברתו, כיון שסיפור לשון הרע יוצר 
שנאת אחים ומפריד הלבבות, נגד תכלית עבודת 
האדם שכלל ישראל משורש אחד מחצבתם, 
נשמה אחת וגוף אחד, כאיש אחד בלב אחד, ואין 
 שלימות בלי אחדות הכלל, וכאשר עושה פירוד
בין ישראל גורם לפגום את כלל ישראל. וכאשר 

כתיב לא תקום  :)נדרים פ"ט ה"ד(מבואר בירושלמי 

ולא תטור את בני עמך, היך עבידא, הוה מקטע 
תחזור ותמחי לידיה.  –קופד ומחת סכינא לידוי 

רבי עקיבה  – )ויקרא יט, יח(ואהבת לרעך כמוך 
 אומר זהו כלל גדול בתורה.
תנא דבי אליהו רבה כתב אליהו הנביא ב

: כך אמר להם הקב"ה לישראל, בניי, כלום )פכ"ו(
חיסרתי לכם?! מה אני מבקש מכם? הא, איני 
מבקש אלא כדי שתהיו אוהבין זה את זה, ותהיו 

)הל' דעות פ"ו מכבדין זה את זה. וכתב הרמב"ם 

: מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד ה"ג(
עך כמוך, מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לר

לפיכך צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו 
כאשר הוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד 

 .עצמו
 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות
 

 

 מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 א, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא"שליט

 ספרי מחבר ,"המלך אור" מוסדות וראש

 מרדכי ועוד אמרי, המלך דרך ת"שו

 מתהלך בג"ן

החילוק שבין שילוח הצפרים בטהרת נגעי בתים 
 לטהרת נגעי אדם

ל ְוִשַלח ֶאת ַהִצפֹר ַהַחָּיה ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר אֶ 
 )יד, נג(ְפֵני ַהָשֶדה ְוִכֶפר ַעל ַהַּבִית ְוָטֵהר 

הנה פסוק זה נאמר לגבי נגעי בתים, ולעיל 
גבי טהרת נגעי אדם כתיב 'ושלח  )יד, ז(בפרשה 

אל פני השדה', והכא כתיב ' עלאת הצפור החיה 
פני השדה'. וכמו כן הכא גבי נגעי בתים כתיב 

 'אל מחוץ לעיר', ולא כן גבי טהרת אדם.
ובפשטות יש לומר על פי המבואר בקידושין 

שלא יעמוד חוץ לעיר ויזרקנה בתוך העיר,  ()נז:
נה חוץ לחומה. אלא כל שעומד בעיר ויזרק

וברש"י, מדכתיב ושלח את הצפור החיה אל 
מחוץ לעיר מכלל דעומד בעיר ומשלחה אל 
החוץ דאי בעומד חוץ לעיר מאי ושלח אל מחוץ 
לעיר איכא הא מעיקרא קודם שילוח נמי התם 
קיימא. ובתוספות שם הקשו שהרי מצורע היה 
ונטהר חוץ לעיר שהרי אסור ליכנס לפנים מן 

ן התוספות בפסקי תוספות פסקו החומה. ואכ
 שהשילוח היה מחוץ לעיר, עיי"ש. 

אמנם הא רש"י הביא לפסוק זה דמיירי 
מטהרת נגעי בתים שאין בו דין שילוח מחוץ 
למחנה. ובכן יש לומר שחלוק הוא דין שילוח 
הצפרים בנגעי בתים מדין השילוח בטהרת 
אדם, שבטהרת האדם היה השילוח מחוץ לעיר, 

עי בתים היו משלחים את הצפרים ובטהרת נג
מהבית שהיה בתוך העיר. ושו"ר לקצת מן 

 המפרשים שהלכו בדרך זה.
ובכן הוא כמבואר דבשילוח הצפרים בטהרת 
האדם שהיה מן השדה מחוץ למחנה, כתיב על 
פני השדה, שהרי בשדה מגרש העיר שמחוץ 
למחנה היה עומד ושם היה משלחו על פני 

בתים שבתוך העיר  השדה. לא כן כאן בנגעי
היה עומד ומשלח לחוץ לעיר, דייק הפסוק וכתב 

פני  אל, אל מחוץ לעירושלח את הצפור החיה 
 השדה.

והנה יש עוד שינוי בין נגעי אדם לנגעי 
בתים, דגבי נגעי אדם היה נצרך לטהרת 
קרבנות אחר שילוח הצפרים, ורק אחר כל 

המעשים כתיב וכפר עליו הכהן וטהר, הרי שלא 
מר כפרתו וטהרתו בשילוח הצפרים, ואילו נג

 -בנגעי בתים כתיב מיד אחר שילוח הצפרים 
וכפר על הבית וטהר. ועיין ברמב"ן פסוק נ"ג מה 

 שכתב בזה. 
ולדרכינו יבואר על פי מה שכתב הרמב"ן 
שם עוד 'הנה הכפרה הזאת בצפור המשתלחת 
שתשא הצפור את כל עונותיו אל מחוץ לעיר אל 

ענין הכפרה בשעיר המשתלח', פני השדה, כ
והנה הן אמת שהרמב"ן כתב זה גם לעיל גבי 
טהרת נגעי אדם, ויש לומר דזהו כשיטת 
הרמב"ם שגם בטהרת נגעי אדם היה שילוח 
הצפרים מתוך העיר אל מחוץ לעיר, וכמו 
שכתבו התוספות בקידושין שם בביאור דעה זו, 
דשמא אחר כפרה היה הכהן נושאה או הוא או 

 ו לעיר ומשלחה חוץ לעיר. שלוח
אבל אי נימא כהנ"ל דרק בנגעי בתים היה 
השילוח מתוך העיר אל חוץ לעיר, הרי נמצא 
דרק בנגעי בגדים היה דין שילוח הצפרים 
כענין שעיר המשתלח שהיה שילוחו מן העיר 
אל חוץ לעיר, ועל כן דווקא בנגעי בגדים היה 

פור סגי בכפרה זו, וזשאה"כ שכיון ששילוח הצי
החיה היה 'אל מחוץ לעיר אל פני השדה' על כן 
בזה 'כפר על הבית וטהר'. משא"כ בנגעי אדם 
שלא היה דומה ממש לשעיר המשתלח כיון 
שלא השתלח מן העיר אל מחוץ לעיר, לא היה 
די בכפרה זו והיה צריך להביא עוד שני כבשים 

 לכפרה.
 לא אמרה תורה שלח לתקלה

ובפסוק זה יש לומר עוד, במאי דמבואר שם 
בסוגית הגמרא בקידושין דהציפור המשולחת 
מותרת באכילה, וקאמר רבא הטעם שלא אמרה 
תורה שלח לתקלה, ואם היה אסור לאכול את 
הצפור היה כל המוצאו בא לידי תקלה. )וכיוצא 

לענין שעיר  )סז:( בזה אמר רבא ביומא
הלכות מעילה )המשתלח(. והקשה המשנה למלך 

דאיזה תקלה יש כאן, דהא המוצאם  פ"ז ה"ו(
שפיר קשחיט לה דסומך על רוב, ומותרת לו 
מדין כל דפריש מרובא פריש. וראיתי לתרץ 
בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א על פי המובא 
בראשונים דאם המצורע חוזר ומדבר לשון הרע, 
הציפור המשולחת חוזרת לביתו. נמצא שלמרות 

ין קיים חשש תקלה, שיתפוס את השילוח עדי
הציפור בשעה שתחזור אליו ויאכלנה, ובכהאי 
גוונא הרי ידוע שזהו הציפור המשולחת, ועל 

 כרחך שהציפור המשולחת מותרת באכילה.
לפי זה יש לבאר כמין חומר מה שכתב כאן 
בתרגום יונתן, 'ויפטור ית ציפורא חייתא וכו' 

בצורעא ברם אין איטומוס בייתא למילקא תוב 
תייבא צפורא תמן ביומא ההוא, ומתכשרא 
למיכלא' וכו'. פירוש: אם עתיד הבית ללקות 
שוב בצרעת תשוב הציפור שם ביום ההוא 
ונכשרת למאכל וכו'. ולכאורה צ"ב השייכות בין 
שני דברים אלו שהציפור יכולה לחזור ושהיא 
כשרה למאכל. אבל לפי זה א"ש היטב דכיון 

ר תשוב אל הבית, אם כן שעלול להיות שהצפו
אילו היתה הציפור אסורה באכילה היה כאן 
חשש תקלה, וכנ"ל, והרי לא אמרה תורה שלח 

 .לתקלה, ועל כרחך דהציפור כשרה למאכל
 א גוט'ן שבת!

  )מאנסי(בוים  צבי לתגובות: הרב ישראל

 



 עיון המשפט

 מה דין כהן שטעה? ומה דין רב שטעה בהוראה?
 ם ָטֳהָרתוַֹרת ַהְםצָֹרע ְּביוֹזֹאת ִתְהֶיה תוֹ

 ב( ,די)ְוהּוָבא ֶאל ַהכֵֹהן 
בהלכות מצורע, התבאר שאם המצורע שאל 
כהן, והכהן ענה תשובה לא נכונה. מה שהכהן 
ענה, חל למעשה. בין אם טיהר בטעות או טימא 

כן יהיה דין  – בטעות. ככל היוצא מפי הכהן
 המצורע.

וקיבלנו  אם שאלנו רב ,בשאלה הלכתיתו
תשובה, והתברר שרבנים אחרים עונים תשובה 
הלכתית שונה. מתי נוכל לשאול רב אחר? מתי 
יש להחמיר? ובאיזה מצב ניתן להקל? מה הדין 
אם התברר שהרב החמיר בטעות? ואם הרב 
הקל בטעות? ומה עושים כאשר יש מחלוקת 
בין פוסקי ההלכה? האם לגיטימי לחפש תמיד 

ושא? ומה הדין אם הקלנו את הרב המקל בכל נ
בהלכה בהסתמך על הוראת רב מוסמך, והתברר 
שהוא טעה? במאמר שלפנינו ננסה לפרט מעט 

 .[זהירות מתבקשת]ו בנושא זה
 מתי מותר לשאול רב נוסף?

אם שאלנו רב שאלה, לגבי מקרה מסויים. 
אסור לנו לשאול רב אחר. ונחלקו הראשונים 

ול רב אחר בטעם הדבר, יש אומרים שאסור לשא
מפני כבודו של הרב הראשון, ויש אומרים, שאם 
הראשון אסר, חל איסור גם אם הרב הראשון 
טעה וגם אם הרב הראשון חזר בו מהפסיקה. 
ויש אומרים שגם אסור להחמיר נגד הרב 
הראשון. אמנם, מותר לומר לרב השני ששאלנו 
כבר רב, ומה הוא ענה לנו, ולהותיר זאת לשיקול 

 .12רב השנידעתו של ה
שאלות בהלכה בנושא כללי, שאינו שאלה 

מותר לשאול רב  ,על מקרה מסוים בדווקא
ורק שאלות בעניינים פרטיים, אסור  ,13אחר

 . 14לשאול רב אחר
ויש אומרים שבזמן הזה תמיד יהיה מותר 
לשאול רב אחר, ואין בזמן הזה דין חכם 

 .15שהורה
 ומפורשת?ואם קיבלנו תשובה מנוגדת להלכה פסוקה 

כל הנושא של שאלת רב אחר, אינה אלא 
בטעות אפשרית. כאשר יש שני צדדים בנושא, 

. אך רב שפסק נגד הלכה 16וטעה בשיקול הדעת

                                                             
ובראשונים שם, ראב"ד רמב"ן רשב"א ריטב"א  .גמ' עבודה זרה ז 12

רא"ש ר"ן, רש"י נידה כ' ע"ב ד"ה אגמריה. רבינו ירוחם, הביאו 
 דרכי משה סו"ס רמ"ה.

שו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"א, ובש"ך ופתחי תשובה שם, וחכמת 
 אדם כלל ק"ו ו'. וש"ך חו"מ סי' כ"ה סקי"ד.

ולמ"ד שוויה אנפשיה, לא מהני חזרת הראשון. ולמ"ד משום כבודו 
 של ראשון, אסור גם להחמיר נגדו.

 חוט שני הל' נדה. 13
 כלל מוגדרים יש אומרים שאינם, כתמים בענייני שאלות 14

חולקים ]שו"ת דברי  ויש, אחר רב לשאול ומותר, בהלכה כשאלה
חיים יו"ד ח"ב סי' פ"א. כתב שם שכתמים אינם בגדר הוראה כלל. 
ובספר בית שלמה יו"ד ב' סי' י"ד כתב שכתמים מיקרי הוראה 

 ואסור לשאול אחר[.
מהרש"ם בספרו דעת תורה על שו"ע יו"ד סי' רמ"ב הביא דעת  15

דה שכתב כן. ומהרש"ם שם האריך הרבה ספר בית לחם יהו
 בדינים אלו יעויי"ש.

טעות בשיקול הדעת, התבאר בחו"מ סי' כ"ה סעיף ב', שאם  16
חכם לא ידע את ההוראה המקובלת, פעמים שהוא טעות בשיקול 
הדעת, ונתבאר שם פרטי דין זה. עוד מוכח שם, שהחכם השני 

"צ חזרת רשאי להחליט שהראשון טעה בשיקול הדעת, שהרי א
הראשון כדי לומר שטעה בשיקול הדעת, אלא די בכך שהתברר 

 שטעה בהוראה ומנהג וכדו'. וכן מוכח בש"ך יו"ד שם סקנ"ח.

מפורשת הכתובה בפוסקים וכדו'. נחשב הדבר 
 .17כטעה בדבר משנה, והוראה זו בטלה לחלוטין

אם יש דעות שונות, ויש מנהגים שונים 
שו"ע ורמ"א, או כל נושא בנושא. וכגון מחלוקת 

אחר הנתון במחלוקת ותלוי במנהגים, והרב 
פסק בניגוד למנהג השואל. וכגון אם פסק 
לספרדי כדעת הרמ"א, הרי הוא כטעה בדבר 

 .18משנה, והפסיקה בטלה
ומה עושים כאשר יש מחלוקת הפוסקים ואין הכרעה 

 ברורה?
אדם שיש לו רב ממנו למד הרבה, והוא רבו 

ג כדעת רבו. ומי שאין לו רב המובהק, ינה
אולם לעולם אסור  .מובהק, אין בזה כלל מוגדר

לו לאדם לבחור תמיד את הרב שמיקל. 
במחלוקת בשאלה דאורייתא, יש להחמיר יותר, 
ובשאלות דרבנן מותר יותר לסמוך על המקילים, 
אך לא לסמוך על יחיד נגד רבים. וראוי לו לכל 

ל הכל. אך אדם שיהיה לו רב קבוע ממנו ישא
. ואם התברר 19כאמור, אין אלו כללים מוחלטים

שהרב טעה ולא היה לו על מי לסמוך, והקל 
. 20במקום שצריך להחמיר, פעמים שצריך כפרה

ואם החמיר בטעות, ונגרם לו הפסד, פעמים 
  .21שאפשר לחייב את החכם שטעה

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת
בוררות , המשפט עיון הוראה ובית כולל ראש

  ממונות בענייני ויעוץ
 כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה ובית
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 פרחים לתורה
 יסודות האמונה

י ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשָלִם ִכימֵ 
 )מתוך ההפטרה, מלאכי ג, ד( עוָֹלם ּוְכָשִנים ַקְדמִֹנּיוֹת

שואל, מדוע  )שמות יב, כא(המשך חכמה 
דווקא המנחה תערב לפני ה', ולא שאר 
הקרבנות? ועוד, מדוע דווקא יהודה יזכה 

 ם?שמנחתו תערב, ולא יזכו לכך שאר השבטי
כדי ליישב, הוא מקדים יסוד חשוב בהבנת 
ההבדל בין אמונתנו, לאמונת אומות העולם. 
אצלם האמונה בנויה על רגשותיהם האנוכיים. 
הרגש "ַמנֶחה" את האמונה. לדברים שהם 
'סוגדים', הם 'מכתירים' אלילים, כגון אליל 

 היופי, אליל הגבורה, אליל האהבה ועוד.
 אמונה שכלית

אבל אמונתנו שונה לחלוטין. יסודה התחיל 
אצל אברהם אבינו אשר זכה להכיר את בוראו 

. היתה זו הכרה )נדרים לב.(כבר בגיל שלש שנים 
שכלית. בשכלו הוא הבין שיש מנהיג לבירה 

 ועלינו להיות נאמנים לו.

                                                             
שו"ת ריב"ש סי' שע"ט, ובפוסקים שם. ופשוט שאם החכם  17

 טעה בעובדה שלפניו, אינו הוראה כלל.

שהרי כלפי השואל יש הלכה פסוקה שעליו לקיימה, והרב  18
 ו בניגוד להלכה הפסוקה עבורו.פסק ל

ש"ך בקיצור הנהגת איסור והיתר סוף סימן רמ"ג סק"ב. וחזו"א  19
 יו"ד סי' ק"נ.

נתבאר בדברי הריב"ש הובא לעיל, שאם הוא טעות בדבר  20
משנה, ההוראה בטלה. ואם השואל נהג כהלכה ששאל אותו הרב, 

 פעמים שהוא אנוס. ופעמים שהוא שוגג.

סי' כ"ה דיני דיין שטעה בפסק דין, וכן מורה  נתבאר בחו"מ 21
 הוראה שטעה בהוראת איסור והיתר ונגרם הפסד.

22
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צריך להיות נביא במדרגה גבוהה כדי 
ן להגיע להכרה זו בכח השכל באופן עצמאי, ואכ

אברהם זכה לכך. אנו רק ממשיכים וצועדים 
לאור האמונה אותה הוא האיר לנו, ולכן אנו 

. אנו )שבת צז.(נקראים 'מאמינים בני מאמינים' 
ממשיכים לחיות עם אותה אמונה שכלית 

 שהוריש לנו אבינו אברהם.
 למה זכו אבותינו להגאל ממצרים

כדי לזכות להגאל ממצרים, ציוונו ה' יתברך 
ר לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית "בעשו

 . למה יש צורך בכך?)שמות יב, ב(אבות שה לבית" 
הם  -כשישראל היו בין אנשי מצרים 

הושפעו מהם, והתחילו להנחות את חייהם 
ואמונתם על פי הרגש. אמונה מעוותת. רצה ה' 
יתברך להוציאם מדרך נלוזה זו ולהעמידם בקרן 

על פי השכל באופן אורה. לכן ציוה אותם לפעול 
כך יתעוררו וישובו לאמונת  –הנוגד לרגש 

אבותיהם. למרות שהשה הוא אלילם של 
המצרים, נצטוו ישראל לקשרו למיטותיהם 
ארבעה ימים לפני יציאתם ממצרים, ובי"ד ניסן 
לשחוט אותו, ולצלותו שלם. כולם רואים 
ומבחינים שהם שוחטים וצולים את אלילם של 

 ום!מצרים. נורא ואי
בשעה זו הרגש האנוכי מוכרח להשתתק! 
הרגש לא יניח לאדם שפוי לעשות דבר כזה! 
כעת השכל ַמנֶחה אותם! כשמתאמצים 
ומתגברים על הרגש, כדי לעשות את רצון ה' על 

זוכים להגאל מטומאת מצרים  –פי השכל 
 המושפעת מן הרגש!

 ייחודו של שבט יהודה
ת, חז"ל גילו לנו ששבט יהודה זכה למלכו

בגלל מסירות נפשו של נחשון בן עמינדב בשעה 
. כאן טמונה )תוספתא, ברכות ד, יח(שקפץ לים סוף 

הפנינה! מסירות נפש נובעת מהמלכת השכל על 
הרגש האנוכי, ומאז שקפץ נחשון לים, זכו בני 
יהודה להשליט את השכל על הרגש ולצעוד 
לאור האמונה. כך הם ניהלו את חייהם. מי 

יודע שזו המלכות האמיתית! לכן  –שזוכה לכך 
 זכה יהודה למלכות!

דווקא מנחתו של  –זו הסיבה שלעתיד לבא 
יהודה תערב לפני ה', כי הם זכו להמליך את 

 השכל על הרגש.
 ייחודה של המנחה

על קרבן מנחה נאמר "ונפש כי תקריב" 
. אמרו על כך חז"ל, מי דרכו להקריב )ויקרא ב, א(

עליו כאילו הקריב את  עני, מעלה אני –מנחה 
 .)מנחות קד:(נפשו. 

מספרים חכמינו,  )ויקרא רבה ג, ה(ובמדרש 
מעשה באשה שהביאה קומץ של סולת למנחה, 

ראו מה  –והיה הכהן מבזה אותה ואומר 
מקריבה זו, מה כבר יש כאן להקריב ומה כבר 
יישאר מזה לאכול... ובאותה לילה נאמר לכהן 

לה עליה הכתוב אל תבזה אותה, מע –בחלום 
 כאילו הקריבה את נפשה!

נמצא שקרבן מנחה בא במסירות נפש. זו 
הסיבה שדווקא מנחתם של בני יהודה תערב 
לפני ה' לעתיד לבא, כי היא באה מתוך מסירות 

 נפש. 
אם נשכיל להבין כל זאת ולחיות על פי 
הדברים הללו, נזכה במהרה בימינו לגאולה 

 השלימה, אמן! 
 ומבורך!שבת שלום 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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 שתו ושיכרו 

 בית המנוגע אינו מקבל טומאה!
 )יד נג(ְוִכֶפר ַעל ַהַּבִית ְוָטֵהר 

, שאניצי פשתן )סוכה יב:(מבואר בגמרא 
פסולים לסכך, שאף  –הסרוקים למעין חוטים 

שאין להם דין בגד המקבל טומאה, מכל מקום 
, שנאמר בתורה נגעיםראויים הם לקבל טומאת 

בערב. אם כן, שואל הגר"ח  אובשתי או 
מבריסק, איך אפשר לעשות מקוה בבית, הרי גם 
בית מקבל טומאת נגעים, ואי אפשר לעשות 

 מקוה בדבר המקבל טומאה?
ומתרץ הגר"ח, שבית שיש בו נגע הוא טמא, 

טומאה. מה שאין כן בגד  מקבלאבל הבית אינו 
טומאה מהנגע. סימן  מקבל]וכן שתי או ערב[ 

לדבר: בסוף פרשת תזריע נאמר 'והבגד או השתי 
או הערב או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם 

וכבס הנגע וֺכַּבס שנית וטהר', ופירש רש"י: '
לשון טבילה. תרגום של כבוסין שבפרשה  שנית

שאינו  זהזו לשון לבון ]נקוי[, ויתחוור, חוץ מ
יצטבע'. הרי ללבון אלא לטבול, לכך תרגומו ו

שהבגד, אחרי שסר ממנו הנגע, צריך טבילה 
מהנגע. אבל  קיבלבמקוה לטהרו מהטומאה ש

 קיבלטהור, כי לא  –הבית שסר ממנו הנגע 
 טומאה מהנגע, ורק כל זמן שהנגע בבית טמא.

אלא שלכאורה קשה על היסוד הזה, שהרי 
גם בית שנרפא מנגע צריך שתי צפרים לחטא 

על הבית שבע פעמים,  , וַמזה דם23את הבית
ובלשון הרמב"ם 'מטהר את הבית בצפרים'. 
]אמנם אם כהה הנגע בשבוע הראשון אין צריך 
צפרים, אבל יש לומר שאז מתברר שהבית לא 
היה טמא[. ולכאורה פעולת הצפרים כמו בראש 

 פרשתנו ַלִםַטֵהר, וִטֲהרו, מטומאה?
 הצפורים לשכינה

ואולי יש לתרץ על פי דברי החתם סופר, 
שמצטט את מה שכתב הרמב"ן שנגעי בתים 

צפרים ככפרה הראשונה של  כפרתצריכים 
המצורע, ולא אשם וחטאת, כי אין עונש נגע 
הבית כעונש הנגע שבגופו. ומקשה החתם סופר, 
ומפני מה נגעי בגדים אינה צריכים צפרים 

אים לכפרה? ומבאר, שאת העוון שמחמתו ב
נגעי בגדים ובתים, מכפר הנגע בעצמו, 

 מזוזהוהצפרים לטהרת הבתים הם בגלל ה
שבבית שהיא השראת השכינה בבית, והנגע 

ולכן צריך כפרת צפרים. ולפי זה  24פגם בשכינה
יש לפרש 'וכפר על הבית וטהר' שהבית צריך 
כפרה ]ולא פעולה של טהרה כי הוא לא טמא 

נה תשכון בבית. כדברי הגר"ח[, ואז טהרת השכי
]עכ"פ גם הרמב"ן וגם החת"ס הבינו שאין 

 הצפרים באים לטהר את הבית מטומאה[.
אף אם נלמד כפשטות הכתובים ששתי 
הצפרים באים לטהר מטומאה, תמיד בטהרת 
הזייה ]מצורע, מי חטאת[ צריך טבילה אחר כך 
להשלמת הטהרה. בית המנוגע נטהר בצפרים 

על היסוד של ואפשר אם כן להוסיף בלבד. 
הגר"ח שהמושג 'מקבל טומאה' נאמר רק על 

 25מקוה.קבלת סוג טומאה הנטהרת ב
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 נג.-בפרשתנו יד מט 
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 השוה: 'קול ]השכינה[ מנהמת כיונה', ברכות ג. 
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, מים שאובים המושג 'קיבול' הוא ההיפך של טהרת מקוה 
 .קיבולהפוסלים את המקוה היו בבית 

 לחדש מסר יציאת מצרים –מתן דמים להקדיש הבית 
אולי יש למצוא הקבלה בין רעיון המזוזה 
בדברי החתם סופר לדברי רש"ר הירש, שמאריך 
לבאר טהרת הצפרים בכלל ]ששניהם שווים, 

שני שעירי יום ומשלחים אחד מהם, כ
הכיפורים, ודומים לשריפת הפרה בעץ ארז שני 
תולעת ואזוב, ולטהרת הסוטה ומי חטאת במים 
חיים בכלי חרס[, שמכשירים את  ַהִםַטֵהר 

 לחיים תקינים. 
 ביתהוא מדמה הזיית דם הצפור על ה

למתנת דם על שתי המזוזות ועל המשקוף 
: ביציאתנו מעבדות לחירות 26ביציאת מצרים

למדנו להקדיש את הבית, הפרטיות, והמשפחה, 
המוגנת על ידי הפתח מהסובב האנושי 

כל היחס  –]המזוזות[ ומפגעי הטבע ]המשקוף[ 
להיות משועבד לרצון ה',  –שלנו עם העולם 

ושחיבורנו לכל הסובב יהיה במטרה להטיב עם 
הזולת. המצורע המוציא רע, שלא השכיל 

צריך לרפואתו  להתחבר עם הסובב בצורה נכונה,
לצאת מהעבדות של עצמו או ביתו, ולהכשירם 
על ידי מעשים שילמדוהו שוב את המסרים 
היסודיים של חיי בן חורין, עבדי ה' טהורים 

 ]עיי"ש באריכות[.
 מבחן הצפרים

בתרגום יונתן משמע ששתי הצפרים, של 
המצורע עצמו וגם של הבית, משמשות כמבחן: 

היטמאות שוב אם האדם או הבית עתידים ל
בצרעת, אז הצפור החיה שנשלחה על פני השדה 

]אולי יש להבין גם מזה שאין  27חוזרת אל ביתו
 באים לטהר מטומאה[.

 פעל והפעיל כאחתנ
ֶאת  ְוִאם ָישּוב ַהֶמַגע ּוָפַרח ַּבַּבִית ַאַחר ִחֵלץ

ַח ת ֶאת ַהַּבִית ְוַאֲחֵרי ִהטוָֹהֲאָבִנים ְוַאֲחֵרי ִהְקצוֹ
ת פעל' ִהָקצוֹנת הוא בנין זר, כי ה'ִהְקצוֹ .מג( )יד,

. והנה מבואר בחז"ל ובאריכות 28תו'ִהפעיל' ַהְקצוֹ
הנגע בשבוע הראשון פָשה של רש"י כאן, שאם 

או השני, יש ציווי התורה וחלצו, יקציע, וטח. 
בשבוע הראשון וגם בשני, לומדים  עמדואם 
את הבית' 'ואין  שגם צריך 'הטוח מח( וק)מפס

טיחה בלא חלוץ וקיצוי'. נמצא שיש קיצוי בציווי 
ת, ויש קיצוי שנפעל ממילא התורה, ַהְקצוֹ

ִהָקצות, כדי שיהיה טיחה. ואולי לכן התחדש 
 כאן בנין המורכב משניהם.

 א גוטן שבת!
 הרב שמואל נוסבוים

  נוסבוים  שמואל לתגובות: הרב

 סיפור

 מאורי אור
 איסר זלמן מלצרהגאון רבי 

גאון מחשבת הלומדות הישרה ואציל 

 המידות 

 מסדרת "מאורות בשמי יהדות ליטא". 

  ע"י המערכת( אינו מוגה)מאמר זה 

>> 
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 ההשוואות האלו )חוץ ממי הסוטה( מופיעות כבר ברמב"ן. 
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טעם שליחת הצפור בסוד השעיר המשתלח )רמב"ן( וא"כ הוא  
 'נושא' עליו את העוון לבל יחזור.

 28
רש"ר הירש. רש"י פירש לשון נפעל אבל אונקלוס תרגם כמו 

 יקציע: דקליפו.

 ערש מולדתו במיר

עריסתו של רבינו עמדה בעיר מיר 

שבליטא, בבית הוריו הנפלאים רבי 

מלצר, אשר  ברוך פרץ ומרים ביילא

היו המה יהודים פשוטים ונלבבים 

אשר נתייסרו בייסורי עניות, וחרף 

חייהם הקשים והמרים מעולם לא 

העלו טרוניא כלפי שמיא, ולא עלתה 

עולתה בהם ולא גבה ליבם ורמו 

עיניהם בלכת בגדולות ונפלאות מהם, 

ובדרכם השקיטה הקרינו מאישיותם 

 השופעת טוב לב על פני סביבתם.

ו היה נחמתם בעניים לאחר שקברו רבנ

בחייהם תשעה ילדים יקרים ואהובים, 

בהותירם לפליטה בת צדקנית וחסודה, 

אשר סעדה אותם וסייעה בידם 

להתגבר על כאב השכול ולהמשיך את 

 שגרת החיים.

גם לאחר האסון לא שקטו הללו על 

שמריהם ונסעו לדרוש באומים ותומים 

ם אלו הם גדולי הדור שיברכו אות

בברכות פיהם שיזכו לזרע של קיימא 

בן זכר, הללו יעצו להם בסגולה למכור 

כביכול את בנם, כך שאם נגזרה 

הגזירה עליהם שלא יזכו להשאיר 

אחריהם קדיש בעולם הרי שעל הקונה 

 לא נגזרה הגזרה.

לאחר שנים ארוכות של ציפייה 

ותוחלת ממושכה בה' באדר בשנת 

ומיד תר"ל הפציעה שמשו של רבינו, 

לאחר שנים ספורות כשגדל רבינו 

וייגמל התברר ש"היה שווה לחכות", 

וכי הוא ילד יניק וחכים ועילוי של 

ממש שיש לברך עליו ברכות הנהנין, 

כשכל רואיו מוקסמים הימנו ואין הם 

גומרים את ההלל על גאונותו ומידותיו 

 המשובחות והנאצלות.

באותה העיר כיהן ברבנות מיר הגאון 

י רבי יום טוב ליפא האמית

באסלאבסקי, שנתפרסם באהלי שם 

כגאון מאוים על ידי ספרו העצום 

במימדיו "מלבושי יום טוב". הלה קירב 

מאוד את ילד הפלא וביקש מהוריו 

שהילד ידור בביתו וישמש "כחבר 

ללימודים" לנכדו בן ביתו היתום 

בצלאל לווין, לאחר שההורים נתנו את 

ו של הרב. הסכמתם עבר רבינו לבית

כך במשך שנות ילדותו התגדל על 

ברכי בעל ה"מלבושי יום טוב" שהאציל 

עליו מקרני הודו, ויצק בנפשו את 

התשתית למסכת המופת של הגדלות 

 בעשרות השנים הבאות.

רבנו לימים העלה על נס את שמו וזכרו 

של האי גברא רבה וציין בהרבה 

שיחים, כי הוא היה זה שסייע בעדו 

מרובות של חייו להתמודד בתחנות ה

עם המשימות הגדולות שהוטלו על 

ששם היה  –שכמו, בין בעולם הפסק 



פקיע שמיה טובא, ובין במילי דעלמא 

שגם בזה  –ובדרכי הנהגת העיר 

התברך אותו איש אשכולות שנודע 

בשערים כחכימא דיהודאי ומראשי 

המדברים בכל מקום בעניינים 

לה העומדים על הפרק, כשדעתו השקו

והמיושבת הייתה נחשבת אצל גדולי 

אותו דור כ"דעת תורה" אמיתית של 

 גאון אמיתי וחכם הרזים.

לאחר כמה שנים יפות בהם שקד רבינו 

על תלמודו בהתמדה והתחמם לצידו 

של בעל ה"מלבושי יום טוב", עם הגיעו 

למצוות זירז רב העיר את הוריו חרף 

גילו הצעיר לשלחו לבית ה' בוולוז'ין 

מוד תורה בדיבוק חברים, "שם" לל

אמר להורים "ימצה הנער את 

מידותיהם של ראשי הישיבה 

ובהדרכתם והכוונתם יצמח לתפארת 

ולא ירדו כישרונותיו הנדירים בתהום 

 הנשייה".

עם הגיעו לוולוז'ין הצמידו לו רבני 

הישיבה כחונך את הבחור זליג ראובן 

בנגיס, מי שעתיד היה לשמש ברבות 

בה של ירושלים, כשאף הימים כר

בשנות בחרותו קנה לו שם טוב כבחור 

מופלג בתורה היודע את כל הש"ס ככף 

ידו ויכול אף להבחן עליו במבחן סיכה 

בלא שמץ של גוזמא. עד לערוב ימיו 

נהג רבנו ברבה של ירושלים כבוד כדין 

תלמיד לרב וראה בו את אחד מרבותיו 

שהיה להם השפעה מכרעת על עיצוב 

 תו בשנותיו הצעירות. אישיו

 חבלי קליטה

באותם ימים היה הגאון רבי חיים 

סולבייצ'יק בראשית דרכו בהרבצת 

תורה ובאישיותו הכובשת מלאת 

הקסם וההשראה סחף אחריו את בני 

וולוז'ין של מעלה חריפי המוח, אשר 

 ידעו את אשר לפניהם.

כך התרכזה סביבו קבוצה נבחרת של 

שיראתם  תלמידים בעלי כשרונות

קדמה לחכמתם, הללו לא הושפעו 

מאוירת ההשכלה שניסרה בחלל 

 האוויר וסחפה אחריה את הנחשלים.

כרוכים היו סביבו כגמול עלי אימו 

ויונקים מחלבו, כשניכר עליהם שהם 

מדושני עונג על הזכות הכבירה שנפלה 

בחלקם לחסות תחת צל כנפי גאון 

הדורות ורבן של ישראל. רבנו התחבב 

מהרה על רבי חיים, וזה האחרון  חיש

אף התבטא אודותיו כי "אימתי שזוניא 

מירר פותח את פיו נפתחים בעבורו 

צינורות המוח", וצירפו לסגל הנבחר 

שבתלמידיו אשר היו מכונים בפי בני 

 הישיבה ה'גראוודה של רבי חיים'.  

ימיו הראשונים של רבינו בוולוז'ין היו 

חברים מרים כלענה, מאחר שלא מצא 

כלבבו בני גילו, מחמת העובדה 

הפשוטה שהחלק הארי של תלמידי 

הישיבה הכפילו את גילו ואף שלשוהו. 

הגעגועים לבית אבא צרבו את ליבו 

כמחט מלובנת וכפי ששח הוא עצמו 

לתלמידיו שנפל עקב כך למשכב, ושכב 

במיטתו אבל וחפוי ראש, כשאינו 

מסוגל כמעט להניע את אבריו מרוב 

 חולשה.

מי שעמד לצידו באותה העת היה מי 

רבה של ירושלים לעתיד, הגאון רבי 

הבחור זליג ראובן זליג ראובן בענגיס. 

טוב הלב לקח על עצמו ברצינות 

תהומית את המשימה שהוטלה על 

שכמו לקרב ולעודד את רבנו ולהקל 

מעליו את חבלי הקליטה, אולי הבין 

בחושיו המחודדים את מצוקתו של בן 

ו, גם שמא רבי חיים עצמו טיפוחי

שהיה ידוע כפיקח עולמי משך בחוטים, 

בין כך ובין כך באחד מאותם ימים 

קשים ניגש לחדרו של רבנו וכשפניו 

רוחצות ברוך קטיפתי ניגש אל מיטתו 

של הנער אכול הגעגועים וקרא אליו 

באבהיות "זוניא! השמעת שרבי חיים 

מסר שמועה בשמך בשיעור?", כשבכך 

 ז את תהליך החלמתו.הוא מזר

רבנו קיבל על עצמו מיני אותו היום 

והלאה בהחלטה נחושה לפזר חום 

ואהבה לכל סביבותיו, ולהקדיש נתחים 

מזמנו העמוס לעיפה בכדי לעודד 

 .29ולחזק בחורים צעירים הזקוקים לכך

לאחר זמן מה הפך רבנו לילד 

שעשועים אצל בני הישיבה שנהנו 

ו כלי לשוחח עימו בלימוד וראו ב

 מחזיק ברכה שעדיו לגדולות. 

סיפר מרן הגרי"ז כי רבנו היה "העילוי 

בה"א הידיעה של וולוז'ין", והיחיד 

שזכה לתואר 'עילוי שלם', כשבעיקר 

הצטיין בתפיסת בזק למעלה ממהירות 

האור ובהגיון צרוף וחד כאזמל, החף 

 משמץ של פלפלנות עקומה.

 המנוסה לראדין

וולוזין ממש התקופה בה למד רבנו ב

לא הייתה נחשבת כ"תור הזהב" של 

הישיבה, נגע ההשכלה הארורה פשה 

בה, בתחילה היו ספרי מינים נושרים 

מחיקם בחשאי ובחדרי חדרים, אך תוך 

שנים ספורות חלק נכבד מבני הישיבה 

היו משכילים גמורים לא עלינו, וחלקם 

אף הוסיפו חטא על פשע והיו מסיתים 

את טובי המוחות ומדיחים בפומביות 

שבישיבה כנגד רוח ישראל סבא, 

 בדרכים מעוררות חלחלה ופלצות.

רבנו כעילוי גדול הייתה צפויה לו 

סכנה מוחשית מעוכרי ישראל הללו, 

כיון שהללו לא בחלו בשום אמצעים 

נבזים ככל שיהיו ובלבד לצרף 
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סיפור זה מקורו בראיון עם רבי מיכל יהודה לפקוביץ בעל 
 רבנו בירושלים. ו שלהמנחת יהודה שזכה ליצוק מים על ידי

לשירותיהם עוד כוחות מעולים. בפרט 

גדלה הסכנה לאחר שבאותם ימים 

צר פולמוס עז בין בני הישיבה אודות נו

מינויו של רבי חיים ברלין בן מרן 

הנצי"ב לראשות הישיבה, ובתקופה 

שכזו היתה הישיבה מפורקת ואיש 

הישר בעיניו יעשה. שקל איפוא רבנו 

ברצינות לעקור את רגליו עד יעבור 

זעם לעבר ישיבתו של החפץ חיים 

בראדין שהיתה מנוקה מהשפעתם של 

שמשה בעבור המסתופפים הללו, ב

בצילה כתיבת נח רוחנית, אשר רוחות 

 זרות לא ינשבו בתוכה.

"הקש ששבר את גב הגמל" היתה 

העובדה, שרבנו הישר בשכלו הבחין 

שלא נותר לו זמן פנוי ללמוד דף אחר 

דף ביסודיות כמיטב שאיפתו, ולכך 

חשש מאוד באשר לעתיד הצפוי לו אם 

סדר ימשיך הוא באותה מתכונת של 

 עתיד של עם הארץ מדאורייתא. –יום 

פעם שוחח רבנו בלימוד עם מורו ורבו 

הגר"ח ותינה בפניו את שבחורי 

הישיבה מטרידים את מנוחתו 

בפלפולים וזמנו אינו אתו, מיד באותו 

מעמד נמנו וגמרו שניהם גם יחד כי 

יעבור רבנו לפי שעה לראדין שם יוכל 

 הוא להגות בתורה מתוך ישוב הדעת,

ואולם הזהירו חמורות שמחמת מצב 

בריאותו הרופף אל לו לאמץ את מוחו 

יתר על המידה ועליו לעבוד את קונו 

בניחותא, בכדי לקיים את מצוות 

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" 

 .30המוטלת עליו כעת

, שנה תמימה שהה רבנו בראדין

כשהוא מתחבב עד לאחת על הסבא 

קדישא החפץ חיים, שאף המליץ לבנו 

שמת על פניו  -הגאון רבי אברהם 

בחייו והיה תלמיד חכם מופלג משכמו 

לקבוע עימו שיעור בצוותא  -ומעלה 

חדא לטובת שני הצדדים. לאחר זמן 

מה כשנשאל ר' אברהם מדוע הוא כה 

כרוך אחר רבנו יותר משאר בחורי 

ענה בנימה של התנצלות:  הישיבה,

"וכי מה אעשה שעדין לא נפגשתי בימי 

חיי בבחור תלמיד חכם ברוך כישרונות 

 וישר בשכלו שכדוגמתו?!".

 ר"מ בסלבודקא

שם במחיצתו של החפץ חיים שמו 

הטוב הלך לפניו ככלי מחזיק ברכה 

מלא וגדוש באסמי רוח כשמידותיו 

הנאצלות משלימים את כתר היהלום 

, והלכך מיד עם הגיעו שבאישיותו

לפרקו החלו לזרום בשופי הצעות 

שידוכין נכבדות של משפחות מפוארות 
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מעניין לציין כי בעל היסוד העבודה היה רגיל לומר כי על אדם 
חלוש מוטלת המצווה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ולכך 

איו ויסכן את ישנה התגברות היצר מיוחדת לבל ישמע בקול רופ
 חייו.



ורוממות. רבנו שלא זזה ידו מיד רבו 

ולא עשה בחייו צעד קטן כגדול בלא 

לדרוש בעצתו שאל את רבו על כל 

הצעה שבאה לפניו ונענה בשלילה: 

 "לבחור שכמוך מגיע יותר!"...

בנו את פרק לאחר זמן מה בו שנה ר

"האיש מקדש" בעיון רב ובשום שכל, 

הגיעה לפתחו הצעה משופרא 

דשופרא, מדוברת פקחית ונבונה, בתו 

של יהודי עשיר ותלמיד חכם בשם רבי 

שרגא פייבל פרנק מהעיר קובנא, שכבר 

זכה לשדך עם בחור מופלג בתורה 

בשם משה מרדכי אפשטיין, ומעשיו 

שה מספר יען כי בכל מע-הטובים עצמו

חסד שבקובנא בחשו ידיו בקדירה, 

ואהבתו לתלמידי חכמים חרגה מכל 

הכללים המקובלים, ועוד כהנה וכהנה 

 כתרים נכתרו לשמו.

 ברכה ביקשה לכן מקודם שנים כמה

 ה'מרדכיל רבי מאת חכם תלמיד לבעל

 הלה, הליטאי המופת בעל אושמינער

, הבקשה על בתרעומת הגיב בתחילה

 חכם תלמיד בבעל חפיצה אינך הלוא

 מכן לאחר ואולם! כבוד בשביל אם כי

 כנים אם שאף בניחותא ואמר התעשת

 ברם, מגמתך לכבוד שאך הדברים הם

 להבין שמשכילה בת שכזה ירוד בדור

 ראויה – כבוד הוא חכם תלמיד שבעל

 .חכם תלמיד לבעל היא

בתחילה חששה המדוברת להינשא 

לרבנו, עקב היותו מאותם תלמידי 

חכמים שהנם קצירי ומריעי, ידוע חולי 

וחלש בגופו, ולאחר חיבוטי נפש קשים 

נסעה לדרוש בעצתו של הכהן הגדול 

מראדין שהיטיב להכיר את רבנו. לאחר 

ששמע החפץ חיים את צדדי השאלה 

ענה בקדשו כי ישנם "שני דינים" שאין 

ל זיקה ושייכות ביניהם, ישנם אנשים כ

בריאים וישנם אנשים שמאריכים ימים, 

ורבנו יכול להאריך ימים גם אם הוא 

חלש בגופו, ויהי לפלא דבר אריכות 

 ימיו המופלגת של רבנו חרף חלישותו.

לאחר שהביע מורו ורבו את ברכתו, 

בא רבנו בברית הנישואין בסימן טוב 

יודעת ומזל טוב, ובהיותה משכלת ו

פרק ושתיים בחכמת החיים הייתה לו 

עזר כנגדו בהרבה תחומים בחייו, הן 

בחלק התורני, שסייעה לו לכתוב את 

ספריו בשפה צחה ונהירה, והן בחלק 

של הנהגת הציבור, כשרבינו שהעריך 

 עד למאוד את שיקול דעתה.

לאחר נישואיו שהה רבנו פרק זמן 

בקובנא לצידו של חותנו כשהוא 

למחייתו ממסחר בעורות, מתפרנס 

אשתו היתה מנהלת את העסק כיד ה' 

הטובה עליה והוא היה ביכולתו לשבת 

וללמוד במנוחת הדעת ושלוות הנפש, 

כך שתקופה זו הייתה לפי דעתו תור 

הזהב של חייו בו לא הוטלו ריחיים על 

צווארו, והיה ביכולתו להגיע להישגים 

כבירים בידיעת התורה ושליטה בכל 

 ה.מכמני

בתום שנות ביכורי אברכותו השכימה 

לפתחו משרה תורנית מאת שלוחו של 

הסבא מסלבודקא בישיבתו "כנסת 

ישראל" לכהן כר"מ, רבנו בענוותנותו 

סירב להצעה המשתלמת מאחר שלפי 

דעתו היה עליו לתת זכות קדימה לגיסו 

רבי משה מרדכי אפשטיין הגדול ממנו 

 לפי דעתו בחכמה ובמניין.

שליח את טענתו של רבנו כשמוע ה

הגיב, כי הן אמת שגיסו הינו תלמיד 

חכם מופלג שמעטים כדוגמתו ואולם 

בעל  –הוא מעלתו בהיותו "סיני" 

ידיעות מפליגות בתורה, אך לא יצלח 

למשרת ר"מ ששמה את שיטת העיון 

כנר לרגלה ואור לאורחותיה, 

כשלעומתו רבנו הינו "עוקר הרים", 

יים מבריסק תלמיד מובהק של רבי ח

אבי שיטת ההיגיון, ויצא קוו בכל 

הארץ כמעיין מופלג "שיגע וטורח 

ומחשב להבין טעמו של דבר" והלכך 

דומה שהוא הגבר המתאים למשרה 

 מעין זו.

לאחר ששמע רבנו את הדיאגנוזה של 

השליח ריחף חיוך קל על שפתותיו 

ואמר, כי אולי בשנות בחרותו לא היה 

ותח כדבעי, כוח החידוש של גיסי מפ

ואולם לאחר שקיבל את המלצתי 

ללמוד את הספר אבני מילואים ישר 

והפוך ולהשקיע כוחות ומשאבים 

בעיונה של תורה, נעשו כליותיו כשני 

מעיינות, וחידושי תורתו קולחים מפיו 

בשטף כמעין המתגבר ונחל שאינו 

ישוח מר עמו  –הציע  –פוסק. אדרבה 

סוקי בדברי תורה וישפוט מה טיבו בא

 שמעתתא ובעומק ההבנה.

לאחר ששח השליח לסבא מסלבודקא 

את חילופי הדברים בינו לרבנו פסק 

הלה את פסוקו, כי שני הגיסים גם יחד 

ישמשו בתפקיד הר"מ, רבינו ישפיע 

עליהם בעומק עיונו ורבי משה מרדכי 

אפשטיין יאציל עליהם משיטת לימודו, 

הממזגת בין בקיאות מפליגה באופן 

ז לא אניס ליה לבין חריפות שכל ר

כבירה מעין אותם חריפי דפומבדיתא 

שבתלמוד, ומיניה ומיניה תסתייע 

 שמעתתא ויתקלס עילאה.

 תופס ישיבה

לאחר כמה שנים טובות בהם ראה 

רבינו ברכה בעולמו והקים הוא בעשר 

אצבעותיו דור דעה אשר כל רואיהם 

יעידון יגידון אשר זרע ברוך ה' המה, 

ודקא מחלוקת המוסר פרצה בסלב

הידועה אשר פילגה את ישיבת 

סלבודקא לשני מחנות, באותם ימים 

הגיע הרידב"ז מסלוצק לסבא 

מסלבודקא כשנפשו בשאלתו, האם 

יואיל בטובו לשלוח גרעין של תלמידים 

מובחרים יחד אם ריש מתיבתא לעירו 

סלוצק השוכנת בגבול רוסיא הלבנה, 

חיים  בכדי שישיאו משואות ויפיחו רוח

בעצמות היבשות, מאחר שקשה עליו 

שיח תורניים כערכו -שאין לו לצידו בני

שיוכלו לשוח עימו בדברי תורה ולהבין 

 את מכתמי חכמתו וסולת תורתו.

הסבא חשש מאוד לגורל נשמתו של 

רבנו בזמני מחלוקת בהכירו את טוהר 

ליבו וביודעו שהוא עולה תמימה ואיש 

ו כי כל שלום. הוא אף התבטא אודותי

האנשים הממולחים המתרצים את 

עצמם בק"ן טעמים וטוענים בכל תוקף 

כי אין אפשרות להגיע לפסגת 

ההצלחה בלא להונות את הבריות הרי 

שרבנו מכחישם, ולכך גמר בליבו 

לשלוח את רבנו לסלוצק, כך שגיצי 

השפעתו יגיעו עד שם, ואף בחוצותיה 

ינשב אוויר הנשמות המוסרי שאין עלי 

 מָשלו. עפר

לאחר כמה שנים בהם ישב רבנו על 

הכיסא הרם והנישא של ראש ישיבת 

סלוצק הגיע בתו לפרקה, והוא חיפש 

בשבילה חתן המתאים להלום את 

מידותיה ודרגותיה הרמות באהבת 

 התורה ולומדיה שהיו גבוהות מאוד.

לדוגמא בעלמא לטיב חינוכה נביא את 

אשר היה מרגלה בפומה שאילו יציעו 

ורה חתן מוכתר בכל מידה נכונה בעב

העוטה את נזר השלמות על ראשו, 

ואולם הוא יודע נגן, ולעומתו בחור 

שאינו כה מושלם כחבירו ואולם אין לו 

בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד, 

היא תבחר ללא היסוס בשני, זה שיש 

בו את המעלה המיוחדת שאין לו שום 

 דבר בעולמו מלבד התורה הקדושה.

יקר רבנו פעם בסלבודקא, המקום כשב

שבו הוא פעל ויצר כמה שנים בחייו, 

נפגש באקראי עם עילוי צעיר בשם 

אהרן קוטלר והתפעל עד למאוד 

מממדי גדלותו, ובחזרו לביתו בקובנא 

שח בהשתאות לכל יודעיו ומכריו על 

אותו עילוי נדיר שפגש בסלבודקא 

שאמר עליו הסבא קדישא כי כדאי היה 

ישיבת סלבודקא בכדי  להקים את

 להוציא מקרבה כלי מפואר שכזה.

בתחילה לא חשש רבנו כל כך שמא 

יקדמנו אחר, בסוברו לתומו שדבר 

קיומו של העילוי הצעיר היתום מאב 

ואם לא ידוע בקרב ציבור בני התורה, 

ואולם לאחר מכן כשהגיעו עד לסלוצק 

השמועות אודות המפגש המעניין בין 

וינסק בעל "האור רבי מאיר שמחה מדו

שמח" לבין הנער המחונן, ושהאור 

השקט והמתון  –שמח ממש יצא מגדרו 



ואמר בסערת נפש עצומה  –בדרך כלל 

שלא לפי מזגו וטבעו כלל וכלל "כי גם 

בישיבתו של רבי יהונתן אייבשיץ שהיו 

בה ארבע מאות עילויים היה הנער 

 נחשב לחידוש".

כששמע רבינו את הדברים הללו 

מפי הכהן הגדול מאחיו, שהיה  שיצאו

אחד מגדולי הגדולים שבאותו הדור, 

אחזתו חלחלה ופלצות שמא לאחר 

שפקע שמיה של הבחור בכל עולם 

התורה יבוא תלמיד חכם אחר ו"יגנוב" 

ממנו את המרגלית הנוצצת, ולכך שם 

פעמיו לסלבודקא וניסה את מזלו שם, 

ומיד בבואו נתן הסבא מסלבודקא 

חור את הסכמתו הפטרון של הב

 הנלהבת לשידוך שקם והיה לבסוף.

בהגיע יום החופה לבשה העיר סלוצק 

חג כשרבים מגדולי הדור באו בגופם 

לשמחת התורה, החתן דרש בשבעת 

ימי המשתה בסוגיות החמורות 

שביבמות שהיו נהירים לו שביליה 

כשבילי דסלבודקא, עד שאם הכלה, 

הרבנית, אמרה בבדיחותא כי פטורים 

מתשלום ה'קעסט' מאחר שההסכם  הם

היה לתת קעסט עד שיהפך החתן 

לגדול בתורה וכעת מתברר שהוא כבר 

 גדול בתורה...

 יושב על מדין

לאחר שפינה הרידב"ז את כסא 

הרבנות בסלוצק מיד הכתירו בני העיר 

את רבנו לרב ודיין, וחרף סירובו של 

לשמש במשרה  רבנו הענוותן כהילל

הרמה בטענו שאין לו נסיון ברבנות, לא 

 הניחו לו בני העיר ושמוהו עליהם כרב.

מיד לאחר הכתרתו כרב העיר בקול 

צהלה ורינה התברר שהיתה זו בחירה 

מוצלחת, כשרבנו פרש את מצודתו על 

עניני העיר השוטפים, ואם בתחילה היו 

שחשבו כי רבנו רך הלבב יתיר להם 

עיניהם, הרי שחיש  להתנהג כראות

מהרה התבדתה מחשבתם, כשהתברר 

שבמילי דשמיא אין תקיף כרבינו ויודע 

הוא לעמוד על המשמר לבל יכנסו 

באות -שועלים מחבלים לכרם ה' צ

 ויהרסו את ערוגות הגפנים שבתוכו.

סיפורי מופת רבים מספור היו שגורים 

בפיהם של הבריות על אודות צדקותו 

למא בכל פעם של רבינו, כשלמשל בע

שנאלץ לסדר גט היה בוכה בדמעות 

שליש והיו דמעותיו נוגעות בדמעותיו 

של המזבח הניגרים על קרקע בית 

המקדש באין מנחם, היו הדמעות 

חונקות את גרונו וזורמות בשופי על 

מורד פניו, וביום המר והנמהר בו יצא 

הגט אל הפועל היה צם ומסתגף, 

שראל כשסר ממנו התיאבון על בית בי

 שנחרב.

לאחר תקופה קצרה בה שימש ברבנות 

חש רבינו בעליל כי התפקיד כבד 

המשקל גדול ממידותיו, בטוב ליבו 

הנדיר לא השיב ריקם פני איש, ובכל 

שעות היממה היו באים בני העיר 

בהמוניהם וצובאים על הפתחים מה 

ששלל ממנו את זמנו היקר מפז, על 

פכים קטנים ביותר היה נקרא בדחיפות 

סייע באמצע שנתו בטענת לעזור ול

'פיקוח נפש', ולכך נסע לבריסק לרבו 

רבי חיים לשפוך בפניו את ליבו וליטול 

ממנו הורמנא לנטוש את הרבנות 

ולשמש אך ורק כריש מתיבתא כאשר 

 באמנה איתו.

רבי חיים האזין לדבריו, ולאחר מכן 

נענה ואמר, כי כל טענה בפני עצמה 

 היא טענה חזקה כציני הר הברזל,

ואולם יש טענה נוספת שלא הוזכרה 

בדבריו, שהיא טענה מעלייתא יותר 

מכל טענותיו והיא ש"לא עבדינן הכי", 

לא מצינו רב הנוטש את רבנותו, "עליך 

 להישאר במשרתך" פסק.

רבנו קיבל עליו את הדין והמשיך 

לשמש בשני התפקידים כאחד עד 

שכשל כוח הסבל ורבינו נאלץ לשוב 

ל מנת לסייע לאשתו לביתו שבקובנא ע

במסחר, יום אחד הגיע לחנותו יהודי 

פשוט שהכירו כאיש המעלה, הלה 

הזדעזע עמוקות לראות את רבנו עוסק 

במסחר וכמסיח לפי תומו אמר בקול 

"הגם אתה נעשית לחנווני?". נכנסו 

הדברים בליבו של רבנו כארס של 

עכנאי ומיד קיבל על עצמו לשוב 

קודש. עד לסלוצק ולהמשיך במלאכת ה

סוף ימיו היה מכיר טובה לאותו יהודי 

הזכור לטוב, והביא זאת לתלמידיו 

כדוגמא עד כמה גדול כוחו של דיבור, 

שבמשפט אחד ניתן להשפיע על אדם 

בצורה שכזאת שינטוש את עסקיו 

 ויחזור לתלמודו.

 

 מורה דרך ומאיר נתיבות

אם ביקש רבנו כדרכם של צדיקים 

דלתי התורה,  לישב בשלוה ולשקוד על

הרי שההשגחה העליונה זימנה לפתחו 

חיים אחרים, ולאחר מלחמת העולם 

הראשונה בה נשפכו נהרות של דם 

ונגבה מחיר כבד של חיי אדם, כבשו 

הסובייטים בסערה וחרי אף את העיר 

סלוצק, ומיד החלו במלחמת חרמה 

 כנגד דת ישראל.

בתחילה עדיין היה ניתן לפתור את 

ת "דמי לא יחרץ" הבעיות באמצעו

לאנשים הנכונים בחלונות הגבוהים, 

ואולם לבסוף התברר שברנשים אלו 

מצרים ובשום מחיר -גרועים היו מכלבי

לא הסכימו לנצור את לשונם, הניסיון 

לתת להם שוחד נעשה מסוכן, ואבד 

 מנוס.

מיד לאחר שהרוסים ביססו את 

שלטונם החלו לשלח זרוע מפלצתית 

, וחתמו בדם את לעבר רבנו ותלמידיו

הצו המלכותי לסגור את הישיבה על 

מנעול ובריח, בהבהירם באופן חד 

משמעי, כי הם רואים בחומרה יתירה 

דתית והם -כל פעילות מחתרתית

שומרים מקומות בסיביר למי שיהין 

 להמרות את פיהם.

רבנו במסירות נפש בדרך לא דרך 

המשיך למסור שיעורים בסתר, כשהוא 

בו לסכנת החיים אינו שת את לי

המוחשית שהוא שרוי בה, כדרכם של 

אנשים גדולים הלוקחים את כל 

הקשיים האופפים אותם והופכים 

אותם למנוף לצמיחה רוחנית, כך לא 

פג בפי תלמידיו שבאותה תקופה 

הטעם הערב כצפיחית בדבש של 

השיעורים שנמסרו על ידי רבנו באותה 

 תקופה.

בשו הרוסים לא שקטו על שמריהם וגי

"תוכנית מגירה" כיצד להתנקש ברבינו, 

כדרכם כסל למו לנהל את מערכת 

"סגירת החשבונות" בדרכים ערמומיות 

בלא שיחוש הטרף במלכודת שנטמנה 

לו, נתנו לרבינו להבין כי עסוקים הם 

בדברים חשובים יותר מאשר למרר לו 

את חייו ולמצוץ את דמו, ואולם ביום 

ל כושר בהיר הגיע לרבינו יהודי בע

תושייה שידע "לאכול קורצא בי 

מלכא" ואמר לו, כי הגיע לידו מידע 

ממקורות מהימנים ביותר שהשלטונות 

רואים בו אויב מספר אחד, והם 

מעוניינים לשלחו בהקדם האפשרי 

 לסיביר ולהעלימו מהאופק.

לאחר מתן שיקול דעת ומחשבה 

מעמיקה החליט רבנו לעבור לפי שעה 



מעבר לגבול עד לעיר קלצק השוכנת 

יעבור זעם, שם הרביץ תורה בישיבתו 

של חתנו, כשכל אחד מאותם גדולי 

עולם חינך את התלמידים על פי דרכו, 

רבנו לימד אותם מה טיבה של ישרות 

המוח ואצילות המידות ורבי אהרון 

קוטלר האציל עליהם בשיעוריו 

העמוקים מיני עמוק, ובנהר די נור של 

וע ראשו אהבת תורה שבו היה שק

 ורובו.

אחר הדברים האלה גמר רבנו בלבו 

לעלות לארץ הצבי ולחונן את עפרה 

מאחר שהוצעה בעבורו משרה רמה 

של ראש ישיבה בישיבת "עץ חיים" 

בירושלים, בסוברו לתומו כי אף שם יש 

ביקוש לתורתו, ואולם חיש מהרה 

התבדתה מחשבתו כשהתברר שהיה 

עליו להוריד את השאיפות הגבוהות 

 אל סלעי המציאות הריאלית.

היה מרגלה בפומיה לספר על השיעור 

הראשון שלו בירושלים שהיווה בעבורו 

מעין "טראומה רגשית", שהוא פסע את 

פסיעותיו במלא המרץ בדרך לשיעור 

מפרק הרים ומשבר סלעים, ופתח את 

פיו המפיק מרגליות באש שהיתה 

מתגברת והולכת, הקושיות נערמו על 

ר מופתי ואז החל להרצות השולחן בסד

את היסוד ששפך אור על הסוגיא 

ומילא את החדר בזוהרו, ההתלהבות 

טפסה לגבהים, ועקב היותו מדושן עונג 

החלו המילים הולכות ומתמתקות, ואז 

מרוב סערת נפש דפק דפיקה אדירה 

על הבימה שהרעידה את אמות הסיפין 

 והעירה כמה זקנים משנתם העריבה.

ו את המנטליות של הללו שלא הכיר

ראשי הישיבות בליטא ודרכי הביטוי 

שלהם בהשתפך נפשם עליהם, הבינו 

שסוף סוף הגיע הקדיש הגואל ומיד 

החל הזריז שבחבורה לומר בקול 

מנומנם "רבי חנניא בן עקשיא אומר", 

 וישם סערה לדממה ויחשו גליה...

קל לתאר מה התחולל בליבו של רבינו, 

ימים, "שעלי "הבינותי," כך סיפר ל

להנמיך את רף השאיפות ולגשר בין 

הפערים הבלתי נתפסים בין התלמידים 

בסלוצק לבין התלמידים שכאן שלא 

הורגלו בכגון דא". אחר שהציב גבולות 

לים תורתו שלא יפרוץ מעבר לכל גדה 

ויגרום לשבירת הכלים לתלמידיו, החל 

שמו הטוב להתפשט בחוצות ירושלים 

ר סמכא בה"א והכל ראו בו את הב

הידיעה בכל הנוגע לחקר התורה ודרכי 

עיונה, כשכמה מגדולי התלמידי 

חכמים הצעירים של ירושלים שלימים 

נתפרסמו כגדולי הדור גדלו על ברכיו, 

 כמו רבי שלמה זלמן אויערבך ועוד.

רבנו ראה לעצמו כמשימת חיים 

להורות דרך ולסלול נתיבות בהתאם 

ושלים, ואף לאופיים הייחודי של בני יר

קרא לספרו הממזג בין דרך הפשט של 

בני ירושלים לבין דרך הלימוד של רבו 

רבי חיים מבריסק בשם "אבן האזל", 

בהטעימו את פשר השם המליצי שהוא 

כמו שמבאר רש"י שהיא אבן המצוינת 

 לכל עוברי דרכים להיכן ילכו.

ויהי רבינו הולך וגדול עד שהיה לנשיא 

זקן ראשי מועצת גדולי התורה ו

הישיבות, ואף בגזירת גיוס בנות היה 

בין החותמים כפי שנזכר בספרי דברי 

 הימים ומשם תדרשנו.

זקן ושבע ימים, בגיל שמונים וארבעה, 

השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, 

לרוב כאבם הגדול של תלמידיו ומוקירי 

זכרו שביכו את האבידה הגדולה, כל 

אחד על פי דרכו ומטבעות הלשון 

 ייחודיות לו.ה

הגדיל לעשות ההוא ספדנא הוא ניהו 

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי שנודע בין 

השאר כספדן מהשורה הראשונה 

המקיים במלא ההידורים את דברי 

חז"ל "אגרא דהספידא דלויי", והספיד 

את רבנו בקול חוצב להבות אש 

באומרו: "רבי איסר זלמן, אמרתם לנו 

 תמיד שלא מגיע לכם תגמול על

הענווה כי נולדתם איתה", "ואולם" 

כאן הגביה את קולו ואמר בפאתוס, 

"אני אומר לכם שהכרנו הרבה אנשים 

שנולדו ענווים ויצאו מן העולם הזה 

בעלי גאווה מופלגים. מגיע לכם תגמול 

ש'נשארתם' ענוים".  עוד הספידוהו אז 

כי "יכל לראות על כוס אם היא 

 טבולה", ועוד כהנה וכהנה.

 רי לב שמחהוליש

כפי שכבר היה סיפק ביד הקורא 

הנכבד להתרשם שרבנו הצטיין 

באישיות אצילית מלאה עד גדות בטוב 

לב שופע וזוך המידות, וכבר העלו זאת 

על נס מרן הרב שך ורבי מיכל יהודה 

לפקוביץ כיצד מיהר לעבר הדלת 

באמצע הלילה לקול דפיקות חרישי 

"שמא עומד מאחורי הדלת יהודי 

קה", והאיך היה מרעיף על במצו

תלמיד מילים טובות של בנין וצמיחה, 

באחת הפעמים הללו אמר רבינו 

לתלמיד על סברא פשוטה שיש להביא 

לחיים כי הוא מדבר "כמו רבי ברוך 

בער בקדשים", ומלים אלו הביאו 

 בכנפיהן זמן שלם של לימוד בשמחה.

בעקבות מידותיו הטובות ותום 

וט של חסד על הכרובים שהיה נסוך כח

פניו ניחן בשלוות נפש ושפעה ממנו 

שמחת חיים תמידית כדברי הפסוק 

"לישרי לב שמחה", עד שהעידו 

מקורביו ובאי ביתו שמעולם לא ראוהו 

שרוי בכעס. תמיד היתה בת שחוק על 

שפתותיו, ותלמידיו והעם כולו נמשך 

אחריו כברזל אחר האבן השואבת, 

 כשכמעט לכל אחד מתלמידיו היה

סיפורי מופת אודותיו ש'בדידיה הוה 

עובדא', ולכולם היו שפתים דולקות 

 ואור בעיניים מידי דברם בשמו ובזכרו.

על שלוות נפשו מסופר, כי פעם הגיע 

אליו הרבנית וסיפרה לו בקול נסער 

שהזכירוהו בעיתון פלוני לגנאי, רבינו 

חייך בטוב לב והרגיע: "חזרי נא 

בטיחך שמחר לעיסוקיך, יען כי הנני מ

ימצא הכותב נושאים אחרים לדוש 

 בהם וכבר לא יוזכר שם שמי לדראון". 

ענוותנותו ושכלו הישר השפיעו זה על 

זה ביחסי גומלין, כפי שרגיל הרב 

שטיינמן שליט"א לומר ששכל עקום 

שורשו בעיה במידות. רבנו היה מרגלא 

בפומיה כי אין הוא שונא את מידת 

האיסור, כי  הגאווה המגונה אך מחמת

אם מחמת שכלו הישר שיודע אמנם 

לנתח סוגיה על כרעיה ועל קרביה, 

ואולם את הלצת הכבוד הוא פשוט לא 

קולט... ]ובלשונו: "נישט פאר 

 אפרומקייט נאר פאר אקרומקייט"[. 

 יהי זכרו ברוך.

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 סיפור
 היזהרו בגחלתן 

אספסוף רבים ראו לעצמם חוב -בני

קדוש להכניס ראשם בין ההרים למקום 

אש להבת שלהבת, להלעיב במלאכי 

המלאכים, -אלקים בעת קנאת

המחלוקת הגדולה בין רבי יעקב עמדין 

לבין רבי יהונתן אייבשיץ. כמה עשרות 

שנים אחר פטירתו של רבי יהונתן נגלה 

בחלום הליל לבנו, ואמר לו: "אני ורבי 

יעקב חולקים יחד בגן עדן, ואולם כל 

אלו האנשים שהחזיקו במחלוקת כולם 

יורשים גיהנם!". בשעת פטירתו של 

הגאון רבי יעקב עמדין קרא בקול 

נרגש: "הכינו כסא בעבור רבי יהונתן 

שבא לקראתי", כדרך מחלוקת שהיא 

לשם שמים נעשו אוהבין זה לזה, אך 

רב אשר חדרו לאתר דזקוקין -הערב

רא ובעורין דאשא כאילו הם צד דנו

 לא נוקו. –בהך פלוגתא דרבנן 

* 

בית דינו של רבי בנימין דיסקין אביו 

של השרף מבריסק היה שוקק חיים 

כתמיד, יהודים שוכני הורודנא ואף 

מקום צבאו על הפתח בכדי -רחוקי

לשמוע את דבר ה', זה בגין סכסוכי 

שכנים, זה בגין התפרקות שותפות, 

 וכהנה.ועוד כהנה 

קולות סוערים של בעלי דינים מילאו 

את חדר הדיונים, ההווי השגרתי 



והרגיל, איש לא שת לבו לאשה 

הבוכייה וחיוורת הפנים כפני בר מינן 

אשר עומדת בפתח בית הדין ומצפה 

לזכות בדקות אחדות של שקט ופרטיות 

 בכדי לקרוע בפני הרב את סגור ליבה.

בנוי סולם ההיררכיה בבית הדין היה 

להפליא, בחדר החיצון ישבו דייני 

העיר והורו את דבר המשפט, ובפנים 

ישב רב העיר לבוש בשיראיו ומעוטר 

בטלית ובתפילין כשפניו דומים למלאך 

באות, רוב שעות היממה היו -ה' צ

פנויות לרשותו לעסוק בתורה ובעבודה 

במנוחת הדעת ושלוות הנפש, רחוק מן 

ת כולן המתרחש בחדר החיצון. השאלו

הופנו אל הדיינים, ואך את הדבר 

 הקשה יביאון הם אליו.

עודו תפוס בשרעפיו ומוחו עמל למצוא 

פירוק לקושיא חמורה המטרידה את 

מנוחתו, מגיע לאוזניו קול יבבה 

כבושה. תכף נדרכו חושיו הרגישים, 

הוא היטה את אוזנו ושמע את ויכוחה 

של אשה, אשר מתכאבת בפני הדיינים 

ם מניחים לה בשום אופן על שאינ

להיכנס אל הקודש פנימה, "יש בפי 

שאלה הגדולה ממידותיהם של דינים 

מן השורה, זקוקה אני לשיקול דעת 

 והכרעה של אחד מגדולי הדור" קבעה.

קריאה נשמעת  –ובעיצומו של הויכוח 

מן החדר הפנימי: "הניחו לה לפרוק 

 בפני את אשר בליבה!".

האשה אל  בצעד חריג ביותר הוכנסה

החדר, ורב עשה אוזנו כאפרכסת וציפה 

למוצא פיה. תחילה נעתק הדיבור 

מפיה, מחמת יראת הרוממות למראה 

דמותו של רבי בנימין, והרב דובב 

 אותה בקולו האבהי "דברי נא..."

פתחה האישה את פיה בקול חרישי: 

"הנני בתו של מחבר הספר נתיבות 

עולם", דממה כבדה השתררה בחלל 

, בדברי האישה היה טמון חומר החדר

נפץ רב עוצמה... החיבור "נתיבות 

עולם" ממש לא עסק בחובת האדם 

בעולמו כפי שנדמה משמו התמים, 

תוכנו היה דברי חירופים וגידופים 

נוראיים כלפי כל הקדוש והיקר, בשפה 

ארסית ומשתלחת, בחציית כל הפסים 

 האדומים.

ספר זה התפרסם ברחבי העולם הגדול, 

גרר בעקבותיו השלכות רבות גורל ו

בלבותו את השנאה האצורה 

בליבותיהם של גויי הארצות כנגד בני 

ישראל סבא, הללו גם בימים כתיקונם 

לא היו חשודים באהבת ישראל יתירה, 

ובפרט כשהשעה משחקת להם, כך 

הרבה מדם ישראל שנשפך כמים 

באותם ימים, וסבל רב לפזורה היהודית 

לזקוף לחובתו של  בגולה, ניתן היה

אותו מחבר. לא ייפלא איפוא על 

רתיעת הדיינים לשמע זכר שמו של 

 ספר נורא זה.

האשה לא ידעה את נפשה לקול 

הלחשושים סביבה, ואולם הרב בעל 

הרגישות האנושית היסה את 

ההתלהמות, באומרו בטון שתקיפות 

ורכות משמשים בו בערבוביה: "הלא 

ת!". חיש שנינו לא יומתו בנים על אבו

מהרה שקטו הרוחות, ועתה פנויים היו 

הדיינים לשמוע את המשכו של הסיפור 

 המצמרר.

המשיכה  –כפי שהנכם בוודאי מבינים 

הייחוס שלי לא  –האישה בסיפור חייה 

הוסיף לי הרבה כבוד, כך שנאלצנו אני 

ואמי האומללה לעקור את רגלינו 

למדינה אחרת, ושם בפרבר שקט 

גם שם לא לקקנו לפתוח דף חדש. 

דבש, ארוך היה התהליך עד שלמדו 

סובביי להפריד ביני לבין ייחוסי, 

ובמאמצים מרובים עלה בידי בס"ד 

לבנות את עצמי ואף להינשא, כאשר 

גדלו ילדינו הצלחנו אך בדרך לא דרך 

להסתיר מהם את סוד חיי האפל, 

וסבורה הייתי לתומי כי באתי סוף סוף 

 אל המנוחה ואל הנחלה.

הוסיפה האישה לתאר את  –ואולם 

מהלך העניינים, כשעיני הדיינים 

ביום של  –מוצפים בלחלוחית של דמע 

שגרה מופיע דוור בפתח ביתי, כשבידו 

 מכתב מארץ מרחקים. 

למראה המעטפה חשכו עיני, כמעט 

קרסתי תחתי מתעלפת, זיהיתי את כתב 

ידו של אבי... הפצע השותת טרם 

לקרוא את תוכן הגליד, ממש לא רציתי 

המכתב. לאחר שבכל זאת שככה 

קמעה סערת נפשי, החילותי לקרוא את 

המכתב, ומבט של פליאה התפשט על 

פני, "הראית מה כותב אבי?!" הראיתי 

גיל -את המכתב לבעלי, וכשדמעות

נוטפות כפנינים על זקנו נשא דברי 

שבח והודיה כלפי שמיא: "ברוך ה'! 

שמות חוזים אנו בעיני בשר את התג

החזון הנבואי 'וחשב מחשבות לבלתי 

ידח ממנו נידח', איך חוטא ופושע 

 שכזה חוזר לבסוף לשרשיו!".

המכתב לא השתמר בידינו, ואולם היה 

כתוב בו בערך כך: "לבתי וחתני 

האהובים והיקרים לי כנפשי, ידע 

איניש בנפשיה שחטאתי לה' אלוקי 

ישראל ואין לי שום פתחון פה בעומדי 

סכת חטאי ופשעי, ובוודאי נוכח מ

הרבה יש בלבכם עלי, ואולם עשו נא 

עמדי חסד ואמת והקדישו כמה דקות 

בכדי לקרוא את אשר בפי ולאחר מכן 

 שקלו שוב את המענה שתשיבוני דבר".

שנינו מחינו דמעה סוררת, והמשכנו 

לקרוא את דבריו בסבר פנים מרוכך 

יותר, "בתחילה הייתי סבור כי מעשי 

יחבבוני על בני האצולה הנלוזים 

הגבוהה ואוכל להתקדם למעמד חברתי 

גבוה ביותר, ואולם להוותי במעשי אלו 

רק נעשיתי מנודה משני העולמות, 

כשכל רואי ילעיגו לי יפטירו בשפה 

 יניעו ראש".

"הדרך חזרה הייתה נעולה בפני, ואולם 

ל האומר שובה הרוצה -בעזרת הק

בתשובה החילותי לשוב אל הדת, 

עדים איטיים מאוד אמנם, הן איש בצ

מה -לא נתן בי אימון... אחר תקופת

ידעתי לקבוע שאין באפשרותי להחזיר 

את הגלגל אחורנית, ואם ברצוני לחזור 

על עקבותי עלי לקחת את מקלי 

ותרמילי בואכה ישוב מבודד, שם לא 

אהיה מוכר ולא יזכירו לי עוונות 

 ראשונים".

כם "בתחילה התביישתי לפנות אלי

שתהיו לי לאחיעזר ולאחיסמך בדרכי 

החדשה, ידוע ידעתי שיש לכם טינה 

ובצדק, ואולם מכורח  –רבה כלפי 

ההכרח אבקש מכם בדמעות שליש 

שיכבשו רחמיכם את כעסכם, ותקבלו 

אותי בסבר פנים יפות, למרות שאין לי 

את הזכות לדרוש זאת מכם, וה' הטוב 

יהיה בעזרכם בכל אשר תפנו. הכותב 

 אבא". –ותם באהבה רבה וח

"נו..." שאלני בעלי, "האם אנו משנסים 

מותנינו למשימה הכבירה שהוטלה 

באחת על שכמינו?", הדיינים נשאבו 

באחת לעולם של תככים ומזימות מחד 

מול טוב לב אינסופי מאידך, בהתפעלם 

מנכונותו של הבעל לעשות ככל אשר 

יושת עליו, והאשה המשיכה את שטף 

תפה אותם בלבטיה בשעה דיבורה בש

 זו.

קשה היה עלי להשיב הן, ואולם בעלי 

בהתלהבותו לקראת המצווה  הדביקני

החדשה העומדת לפנינו. אחר לבטים 

רבים וכמה לילות של נדודי שינה 

שלחנו לו אגרת, בה אנו משיבים על 

בקשתו בחיוב, בתנאי קודם למעשה 

שלא יראה את פניו בחוצות, מטעמים 

מובנים, רק נקצה לו חדר צדדי בו יבלה 

את שארית ימיו בלא לבוא בשיג ושיח 

 ת.עם הבריו

לא ניתן לומר שצפינו לבואו בקוצר 

רוח, המורסות הפנימיות עדיין שתתו 

דם, משימה קשה היא זו לאדם מן 

השורה למחוק לחלוטין את התרעומת 

כלפי מי שהרס את חייו והטיל על שמו 

הטוב כתם כה כבד, על כל פנים לאחר 

ימים ספורים שמענו קול דפיקות 

הססניות על פתח ביתנו. בהתעלות 

ל כל רצון טבעי פתחתי באיטיות מע

 את הדלת.

מה אומר ומה אדבר, קשה היה לקשר 

בין האישיות המסמורטטת והחבוטה 



שעמדה במפתן הדלת לבין האיש 

היהיר והמנופח של העבר, הביטחון 

העצמי המופרז שאפיין את אבי נמס 

כדונג לנוכח משפט האלקים אשר הלם 

בו. ברגע הראשון חששתי שעיני 

תי ולפני עומד זר בלתי מטעות או

מוכר, אך כששמעתי את קולו הסדוק 

ידעתי ללא היסוס כי הוא זה, כאן 

עומד האיש הצר והאויב שגרם לי 

ולעמי סבל כה רב. מיד צפו ועלו 

לקראתי כל הרגשות המודחקים שצרבו 

את נפשי כמחט מלובנת, הרגשות שכל 

כך ניסיתי כל השנים להדחיקם, בקושי 

ל הדמעה שנתלתה הצלחתי להתגבר ע

בקצה העין וחישבה לזרום על פני 

ולגרור אחריה עוד דמעות חמות 

ומלוחות רבות, מעיין של דמעות איים 

 להיקוות תחת מקומי.

ארכו עוד דקות ארוכות עד שחזרתי 

לעשתונותי, ואז הכנסתי אותו אל חדר 

פנימי בביתי. לא החלפתי אתו מילה 

מטוב ועד רע, דאגתי לו לכל צרכיו 

מסירות ותו לא מידי. בעלי שלא ב

ביחס  –הכירו אישית נקל היה בידו 

לקשור עמו שיחה, ואולם האיש  –אלי 

הפטפטן והכריזמטי של ימי קדם "שלא 

פסיק חוכא מפומא כוליה יומא" 

ביכולת מופלאה ללהג משך ימים 

ולילות רצופים בלא לאות ולרתק 

בנאומיו קהל שומעים רב, קהל כערכו 

להבים המחודדות שהתענג על ה

שנתלשו מחרב הפיפיות שבלשונו, 

נעשה פתאום כאילם לא יפתח פיו. 

ניכר היה עליו שצרות רבות אפפוהו, 

ליבו שבור לאלפי רסיסים ואין מנחם 

 לו.

נהגנו כלפיו בטקט ובנימוס ולא הכבדנו 

עליו בניסיונות לחלוב מידע אודות 

הקורות אותו, ראינו כמה קשה עליו 

ם בלילות אחזה בנו הדיבור, ואול

צמרמורת לשמוע את קול גניחותיו 

העמוקות ויללותיו המחרידות שפרצו 

הישר מעמקי נשמתו האלוקית והטרידו 

 את מנוחותינו. 

ניכר היה בעליל שחיבוטי נפשו 

השסועה מקרבים אותו אל קיצו 

ומלפפים אותו במחלות קשות, הן יחסי 

גומלין יש בין הגוף והנפש, ואחר 

רה התממשה נבואת ליבנו. תקופה קצ

אבי חלה עד דכדוכה של נפש את 

 חוליו האחרון אשר ממנו לא קם. 

כאשר חש אבא שהגיעה שעתו 

להסתלק מן העולם, רימז לנו בתנועות 

ידיו שנקרב למיטתו ונאזין לאשר בפיו. 

עמדתנו כלפיו כבר התרככה בשלב זה, 

אחר שנכמרו רחמינו למראה סבל כה 

ום אחד, נגשנו רב המתרכז בגוף צנ

איפוא במהרה לעבר מיטתו השכיב 

מרע, ושמנו אוזנינו כאפרכסת לשמוע 

 את דברי וידויו.

"בני היקרים" פתח בקול רועד את 

דבריו האחרונים עלי אדמות, "ברצוני 

לגלות לכם את סוד חיי...". נבוכנו 

מאוד לשמע דבריו, הסודות הגלויים 

שלו היו מצמררים די והותר, וכאן הוא 

בא לחשוף עוד טפח שלא ידענו 

 אודותיו עד כה?!...

"ידעתי גם ידעתי כי הנכם מביטים עלי 

בלגלוג בכל הנוגע לטיעונים העלובים 

שבאמתחתי לנימוק המעשים הנפשעים 

שביצעתי, מה שעתיד אני לומר לכם 

כעת אמנם לא יעניק שום צידוק 

למעשים הרעים שעשיתי, הן זכות 

י כמו לכל הבחירה החופשית ניתנה ל

אדם אחר, ואולם יש בדברי שפיכת אור 

מסוימת על פקעת הסיבוכים שנטוותה 

מסביב לצווארי, וברצוני לבקש מכם 

שתעשו נא עמדי חסד ואמת ותמסרו 

את דבריי לאחד מצדיקי הדור, שאולי 

ימצא דרך לתקן את נשמתי לבל תאבד 

 לנצח בתוהו ילל ישימון".

ישב  לאורך כל משך נאומה של האשה

הרב הקדוש כשכולו קשוב וראשו טמון 

בין אצילי ידיו ברוב ריכוז לדבריה. 

כאן, בקטע זה של הסיפור, עצרה 

האשה משטף דיבורה ועשתה אתנחתא 

קלה בכדי לתת לרב ולדיינים רווח 

להתבונן בין פרשה לפרשה, ואולם רבי 

בנימין ביקש ממנה "אנא בטובך, 

המשיכי בדבריך, כי מוצא אני בהם 

 ענין רב!", והאשה המשיכה בתיאור.

"דעו לכם" נטלנו האב בציצית ראשנו 

לעבר מחוזות אחרים ושאב אותנו 

באחת כמה עשרות שנים במנהרת 

הזמן, "כי נולדתי לאב שהיה ידוע 

כשוחר ריב ומדון, רעננות מופלאה 

אפפה אותו כאשר הזדמנה לפתחו 

מחלוקת עסיסית שפילגה קהילות 

ת, מתרחישים ומשפחות לשני מחנו

כאלו היה שואב את חיותו. בכל 

מחלוקת פשוטה דאג לבחוש בקדירה, 

ומכל שכן בשעת המחלוקת הידועה בין 

רבי יעקב עמדין לרבי יהונתן אייבשיץ 

לא היה ביכולתו לוותר על הזדמנות 

הפז שנפלה בגורלו כפרי בשל למצוץ 

את דמו של גדול בישראל, בגין 

כתיבה כישרונו הספרותי, וביחוד ב

ארסית, הפך לאחד המלעיבים הגדולים 

כנגד הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל, 

כשמפעם לפעם, כאשר נחה עליו רוח 

עוועים, היה טובל בקסת את קולמוסו 

המושחז היטב, והיה כותב כתבי 

פלסתר כנגד קדוש ה' רבי יהונתן 

 אייבשיץ. 

לאחר לידתי החליט להוציא לכבוד 

וחד העולה על סעודת הברית מנשר מי

כולנה בעזות המצח ובחריפות הלשון, 

לחלקו בין המסובים כמזכרת. בברית 

שלי שימש רבי יעקב עמדין כסנדק, 

ובראותו את החוברת קרא ואמר: "כי 

כן יהי רצון שהרך הנולד יגלם 

באישיותו את הניגוד הקוטבי לאותו 

 האיש שכנגדו נכתבה החוברת!".

ואמר כאן לא עצר אבי בעד דמעותיו 

לנו בקול בוכים: "הסכיתו ושמעו היטב 

בני היקרים, הלא רבי יעקב עמדין היה 

צדיק אמיתי שבוודאי לשם שמים היה 

כוונתו וכל היוצא מפיו יעשה, ולכך 

גדלתי בהתאם לברכתו ההפך הגמור 

מרבי יהונתן אייבשיץ, הוא היה קודש 

הקדשים ועל כן נעשיתי אני רשע עוכר 

תחת רגלי ואיני  ישראל, גיהנום פעור

יודע באיזה מדור אתחיל את עונשי...", 

 במלים אלו גוועה נשמת אפו.

* 

בטרם כלתה האשה את דבריה, נעשו 

פני רבי בנימין דיסקין להבים עד 

שדומה היה שעומד הוא להיאכל בלבת 

נפשו, וכשמכתב אלוקים חרות על 

גווילי פניו אמר בקול חוצב להבות אש: 

הרעה ששרתה  "אכן נודע פשר הרוח

על אביך, אשתדל בכל אשר לאל ידי 

לפעול למען תיקון נשמתו, ויש מקום 

לקוות שווידויו הנורא ישנה את רוע 

 גזר דינו".

הוסיף הרב לפסוק את פסוקו ואמר: 

"נפשי בשאלתי מכל הנוכחים במעמד 

קדוש זה לפרסם את הסיפור המופלא 

בתפוצות ישראל, בכדי להחיש את 

האומללה שחזרה  תיקונה של הנפש

בתשובה שלמה, וידעו הכל כמה גדול 

עונשה של מחלוקת, ומה גדול עונשו 

של המבזה תלמידי חכמים ומתערב 

 במחלוקת שבין גדולי ישראל!".

 לתגובות: הרב זאב קופלמן

 

 

 

 
 רימו ה

  תרומה
 להפצת 

 אספקלריא
 

6813211@gmail.com 


