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גליון 78 שנה ב' פרשת תזריע מצורע תשע"ז

דבר העורך

טומאת וטהרת מצורע האם נוהגת 
בזמן הזה

הנה בקריאת פרשיות אלו תזריע ומצורע אנו למדים על 
סדר הנהגת המצורע – טומאתו וטהרתו: תחילה והובא אל 
הכהן וראהו הכהן וטימא אותו, עתה צריך הוא לישב בהסגר 
יראהו  ואח"כ  ופרימה,  וטעון פריעה  מחוץ לשלש מחנות, 
הכהן שנית וטיהרו, ומביא שתי צפרים חיות עץ ארז ואזוב 
ושני תולעת, ושוחטים ציפור אחת וטובלים בדמה את הארז 
האזוב ושני התולעת ומזים מהדם עליו, ושילח את הציפור 
וגילח את כל שערו וישב מחוץ  ויכבס בגדיו במים  החיה 
לאהלו שבעת ימים, וגילח את כל שערו שוב וביום השמיני 

יקח שני כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה וכו'.
והרי לנו לכאורה, שבזמן הזה שאי אפשר להביא קרבנות 
לכפרה לא שייך כל דיני הצרעת. אלא שיש לדון בזה עדיין 
במי שפרחה לו צרעת בזמן הזה האם יש לו להראותו לכהן, 
ולנהוג כל כמה שאפשר בדיני המצורע בטומאתו וטהרתו. 
ומה שא"א לו לקיים כמו הבאת הקרבנות לא יקיים, וישאר 
בתים  שנגעי  ואף  וכיו"ב.  ויולדת  זבה  כמו  כפרה  מחוסר 
ובגדים כבר כתבו הראשונים שמציאותן היו בגדר נס ופלא, 
ובזמנינו אין מציאות כזו, אעפ"כ אפשר שנגעי עור יתכן 

שיתהוו גם בזמן הזה.

דעות הסוברים שנוהג בזמן הזה
שמצוה  "וכשם  איתא:  א(  ח,  )פרק  נגעים  ובתוספתא 
לטהרן כך מצוה לטמאן כו' בארץ ובחוץ לארץ". ושם )ה"ג(: 
"א"ר יהודה שבתי היתה והלכתי אצל ר' טרפון בביתו, אמר 
לי, יהודה בני כו' בזה טהרתי שלשה מצורעים ולמדתי בה 
שבע הלכות כו', ושמטהרין בפני הבית ושלא בפני הבית 
ע"כ". הרי שרבי טרפון טיהר מצורע גם אחר חורבן הבית.

זאת  להדיא  דריש  מצורע(  פרשת  )ריש  כהנים  ובתורת 
תהיה וגו' תהיה בזמן הזה. וכן אייתי בתו"כ )שם הל' יג( 

ההיא דר"ט המובא בתוספתא שטיהר אחר חורבן הבית.
ובאמת שהרמב"ם בפיה"מ )שלהי מסכת נגעים( הסתפק 
בדין זה, וז"ל: "וממה שאני צריך לבאר כאן כדי להשלים 
ענין המסכתא, שטהרת מצורע הראשונה, כלומר הנעשית 
כאשר הולך נגע הצרעת בשתי צפרים ועץ ארז ואזוב שהיא 
נוהגת בפני הבית ושלא בפני הבית, בארץ ובחוצה לארץ, 
לפי שאין לה שום קשר בכך כו' ואני נבוך מאד בתגלחת 
שהיא  תעשה  לא  מצוות  על  בה  עוברים  שאנו  לפי  שניה 
גלוח כל הראש והזקן, ולא תושג לנו בכך תכלית לפי שאי 
אפשר בזמנינו זה להביא כפרה כדי שיטהר מטומאת צרעת 
הטהרה השלמה אשר בגללה מגלח תגלחת שניה, וכל מה 
שאנו אומרים יבא עשה וידחה את לא תעשה אם נתקיים 

העשה בשלמותו, וזה מקום עיון וספק". 
אלא שבסוף דבריו שם הביא מהמבואר בתוספתא )הו"ד 
ויטהר  בזמנינו,  אף  מצורע  דיני  דנוהג  דמבואר  לעיל( 
מחוסר  וישאר  ואזוב,  ארז  ועץ  צפרים  בשתי  המצורע 

כפורים כמו הזבים והיולדות אשר בזמנינו, עיי"ש.
וכן פסק הרמב"ם )פי"א מהל' טומאת צרעת ה"ו( שטהרת 
נוהגת בארץ ובחוץ לארץ בפני הבית ושלא בפני  מצורע 

הבית.

ועיין בתוס' ברכות )ה,ב ד"ה הא לן( שכתבו להקשות 
על דברי רש"י שכתב שלבני ארץ ישראל שצריכין שילוח 
חוץ לג' מחנות לא הוו הנגעים יסורין של אהבה משא"כ 
והקשו, דהא שילוח  לבני חו"ל שלא שייך בהם שילוח, 
מחוץ לג' מחנות לא היה נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג ובתי 

ערי חומה, ובימי האמוראים הרי לא היה היובל נוהג.
ליישב  כתבו  )שם(  הרשב"א  בחי'  וכן  הרא"ש  ובתוס' 
שיטת רש"י דמ"מ לענין שילוח מחוץ לג' מחנות נוהג אף 
בזמן הזה, למאן דס"ל קדושת הארץ קדשה לעתיד לבוא. 
לבאר  כתב  ה"ט(  פ"י  ויובל  שמיטה  )הל'  למלך  ובמשנה 
פלוגתת רש"י ותוס' דנחלקו האם בזמן שאין היובל נוהג יש 
קדושה לעיר המוקפת חומה או לא, דלרש"י דוקא לענין דין 
מכירת בית בעיר המוקפת חומה אין נוהג דין זה, משא"כ 

לגבי שילוח מצורע, ותוס' פליגי.
אפשר דאף לתוס' רק דין שילוח אינו נוהג בזמן  אמנם 
הזה אבל שאר דיני הטומאה והטהרה נוהגין, וכעין מש"כ 
חומה  ערי  קדושת  דאף אם  כ(  אות  )מצוה קסט  במנח"ח 
בטל מ"מ קדושת ירושלים לא בטלה ואסור למצורע ליכנס 

לירושלים.

כמה טעמים מדוע אין שייך דיני צרעת 
בימינו

זמן  בכל  צרעת  דיני  "ונוהגין  כתב:  )שם(  החינוך  מיהו 
מדברי  נראה  כן  אותם,  רואין  בקיאין  כהנים  לנו  שיהיו 
הרמב"ם". וכ"כ בסוף מצוה קע-קעא. ולפי"ז י"ל דעכשיו 
ומראותיהם  הצרעת  דיני  כל  היודעים  בקיאין  לנו  שאין 
על כל פרטיהם ממילא אין שייך דיני צרעת בימינו, ומה 
שמבואר בתוספתא ותו"כ והרמב"ם הוא דוקא כל עוד שיש 

בקיאין.
דיני  בזמנינו  שייך  לא  מדוע  טעם  כתב  )שם(  במנח"ח 
צרעת משום שצריך הכהן להיות מיוחס, וכמבואר ברמב"ם 
)פ"ז מהל' תרומות ה"ט(, ומביא שם שראה זה בספר תולדת 
אדם להגאון מהר"ז מווילנא. ובאמת כבר כתב כן להדיא 

הרדב"ז על הרמב"ם )הל' תרומות שם(. 
אולם יש לציין דדעת השאילת יעב"ץ )ח"א סימן קלח( 
דנגע שבודאי יש בו סימני טומאה אי"צ אמירת כהן וטמא 

ממילא, ורק לטהר בעי אמירת כהן. 
למס'  ההקדמה  )בסוף  ישראל  בתפארת  עוד  מזה  וראה 
ובאור  זוטרתא,  נגעים( ובהערות על המנח"ח מהפסיקתא 

שמח )פי"א מהל' טומאת צרעת ה"ו(.

לאו קציצת בהרת לכו"ע נוהג אף בזמן 
הזה

ולאו דקציצת בהרת לכו"ע נוהג אף בזמן הזה, וכמש"כ 
החינוך )מצוה תקפד(, מנח"ח )סוף מצוה קע(, שו"ע יו"ד 

)סימן רסו,א(.
בספר תולדות אדם )ח"ב פ"ב( מביא עובדא שהיה אצל 
הגאון רבי זלמל'ה מוואלאז'ין שהיתה לו פעם צרעת קטנה 
ביקש  שבדקו  אחר  והרופא  הרופא,  אצל  והלך  רגלו,  על 
להסירו ע"י חיתוך, אך הגר"ז חשש שיש בו מראה בהרת, 
איסור  על  מלעבור  שחשש  מכיוון  מכתו  להסיר  נתן  ולא 
קציצת בהרת שדינו נוהג אף בזמן הזה, כמבואר, והקב"ה 

ברוב חמלתו הוציאו ממחלתו בלא תחבולות הרופא.

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג
סוגיה הלכתית בפרשה

בפרשיות אלו אנו למדים על האסור והמותר, 
ובאדם. לאחר  וטהרה, בבעלי חיים,  על טומאה 
שסיימה התורה לפרט את הדינים בבעלי חיים 
לפרט  התורה  עוברת  שמיני,  בפרשת  השנויים 

את הדינים בטומאה וטהרה של האדם. 
וכך הסביר זאת רב שמלאי: "אשה כי תזריע" 
- אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר 
כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו 

נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף.
להקדים  היה  הראוי  מן  כי  נראה,  לכאורה 
נזר  שהוא  האדם,  בטומאות  הדינים  פרטי  את 
הבריאה ועליונותו למעלה מכל החי, ורק לאחר 
מכן לפרט את הדינים בשאר בעלי החיים, אלא 
חיים,  כן לאחר הבעלי  גם  היתה  כיון שיצירתו 
בו  שנאמרו  וטהרה  טומאה  דיני  פרטי  גם  כך 

מתפרשים אחרי הבעלי חיים.
באמת  מדוע  ראשית,  להבין,  עלינו  ושומה 
יצירתו אחר יצירת בהמה חיה ועוף. ועוד, מדוע 
משום כך 'תורתו' – היינו דיני הטומאה והטהרה 
שבו, בדגש על אלו, נתפרשו אחר פירוט הדינים 

הללו בבהמה חיה ועוף.
ונשמה,  מגוף  מורכב  האדם  כי  לדעת  עלינו 
מצד גופו האדם יכול להגיע לשפלות הכי גדולה, 
יכול להגיע לדרגה הכי  אך מצד נשמתו האדם 

גבוהה יותר ממלאכים.
הפסוק  על  ע,ב(  )יתרו  בזוה"ק  אמרו  כך 
ָוֶקֶדם ַצְרָּתִני" – אחור לעובדא  בתהילים "ָאחֹור 
מבלי  גם  דמרכבה.  לעובדא  וקדם  דבראשית 
הדברים  משמעות  הדברים,  לעומק  להכנס 
מלמדת אותנו, כי האדם יכול מחד גיסא להיות 
השפל שבמעשה בראשית, ומאידך הגבוה ביותר 

אף יותר ממעשה מרכבה.
יד,א( על  )ויק"ר  חז"ל במדרש  פירשו  גם  כך 
אומרים  אדם  זכה  'אם  בתהילים:  פסוק  אותו 
לו: אתה קדמת לכל מעשה בראשית! ואם לאו 

אומרים לו: יתוש קדמך, שלשול קדמך...'
גופו  את  לזכך  בעולם  האדם  של  תפקידו 
הרוח  חיי   – נשמתו  ולהשליט את  ככל האפשר 
למלא  גופו,  מבואות  חדרי  כל  על  והנצחיות, 
שהאדם  וככל  דנשמתא',  ב'אוירא  כולו  כל  את 
מתרחק מתפקידו זה, הרי שהוא השפל שבבעלי 
החיים, הוא הירוד שביניהם, וביחס ישיר, רמת 

השחיתות שלו עולה על כולנה.
תורתו של האדם נתפרשה אחרי תורת בהמה 
אחרי  נתפרשה  תורתו  כל  לא  אבל  ועוף,  חיה 
תורת בהמה חיה ועוף, רק פרטי דיני הטומאה 
הטומאה  בדרגות  כי  בא!  ללמדנו  באדם.  שיש 

האדם עולה על כולנה.
יוצאת  טומאתם  אין  ועוף  חיה  בהמה  אצל 
מטמאים  אינם  במיתתם,  רק  בחייהם,  החוצה 
אחרים בחיים, הם יכולים להיות טמאים לעצמם, 
ומשום כך אי אפשר לאוכלם, אבל רק במיתתם 
יש  בחייו  אף  האדם,  כן  לא  אחרים.  מטמאים 
מצורע,  טומאת  לידה,  טומאת  טומאה:  מיני  בו 

טומאת זב וזבה, וכדו'. 
האדם  כי  בדבר,  יש  שרמז  אמרנו,  אשר  הוא 
אצל  בנמצא  שאין  טומאה  לדרגות  להגיע  יכול 
בהמה חיה ועוף, עד שאף בחייו יכול הוא לטמא 
אחרים, צריך הוא הרחקה מחוץ לג' מחנות, וזאת 
לא מצאנו בחיה טמאה שנאסר עלינו לגעת בה, 
יכול להגיע  שמא תטמא אותנו, אכן רק האדם 

לזה.
כי אם האדם מאבד את מעלתו הרי שהוא גרוע 

מכולם.
להגיע  יכולה  האדם  של  קדושתו  מנגד,  אך 
מרכבה,  ממעשה  יותר  נתפשות,  בלתי  לדרגות 
על אף שאין לנו הבנה מינימלית בזה - ברור לנו 

שזה הרבה יותר.

לעילוי נשמת 
מרת מלכה ברכה ב"ר עזריאל 

אהרן כהן לוין ע"ה 
נלב"ע ד' אייר תשמ"ה ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדה שליט"א

לעילוי נשמת
הגאון הגדול

 רבי אבא מרדכי ברמן זצוק"ל
ראש ישיבת ומח"ס 'עיון התלמוד'
נלב"ע ג' אייר תשס"ה ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח ע"י נכדיו שליט"א

חדש! קו "רוממות"!
)+ 972-722-588-477( 0722-588477

בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון 
על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג.

כמו כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.
ניתן לתרום בקו "רוממות" או בעמדות הממוחשבות 

של נדרים פלוס\קהילות
לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון שבועי לבני התורה

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת

עקב ריבוי ועיבוי הגליונות ב"ה בחודש זה במיוחד,
 זקוקים אנו להשתתפותכם בהוצאות הגליון, 

ומן השמים תבורכו בכל מילי דמיטב
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"ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו 
ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע 

ָצָרַעת" )יג,ב(
של  ממנהגו  "הצרעת... אינו  ה"י(:  פט"ז  צרעת  כתב הרמב"ם )טומאת 
עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע" וכו', מבואר 
בדבריו, כי הצרעת איננה תופעה טבעית שקבע הקב"ה בעולם, אלא הוא 
דבר מיוחד שעשה הקב"ה עבור ישראל, כאשר יבוא להזהירן מפני איסור 
לשון הרע, יתן בהם נגעים אלו, ונמצא כי הופעת הצרעת היא אות ופלא 

המתרחש אצל ישראל.
וצריך ביאור, מהיכן בא מקורו של הרמב"ם לזה. והצביע ראש ישיבת 
'בריסק' הגאון האדיר רבי מאיר הלוי סאלאווייצ'יק זצ"ל, על דברי הפסוק 

להלן )יד,לד(: "ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם".
הנה מן הלשון משמע, כי אותה צרעת איננה דבר הקיים ונראה בעולם, 
אלא "ְוָנַתִּתי" - הקב"ה נותן אותה באופן מיוחד, בדרך 'אות ופלא', והיכן 
הוא נותנה - בישראל, שהרי הכתוב אומר "ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם" - תופעה 
מקום  באותו  כאמור  כי  ישראל,  של  קיבוצם  במקומם  רק  תתרחש  זו 
שישראל בו מביא הקב"ה אותם עליהם כדי להזהירם מפני לשון הרע, 

ושם עלולה להופיע הצרעת.

"ְוִאיׁש ִּכי ִיָּמֵרט ֹראׁשֹו ֵקֵרַח הּוא ָטהֹור הּוא וגו' ִאיׁש 
ָצרּוַע הּוא ָטֵמא הּוא" )יג,מ-מד(

הגאון בעל ה"משך חכמה" זיע"א מבאר ענין צרעת הראש, כי הענין בכל 
זה הוא דהוי מדה כנגד מדה, ועל קימוץ וצרת עין בא נגעי בתים וכיו"ב, 
ולכן אם הנגע בראש, בודאי הוא בא משיבוש בכח השכל ובשיבוש דעות 

זרות, ולכן בא הצרעת בקרחתו מקום המחשבה ומשכן השכל.
האדם  בפעולות  או  הנפש  ובכוחות  במדות  שלו  החטא  היה  אם  והנה 
כמו שאמרו על שבעה דברים נגעים באים, אז אין החטא מיוחד מצד כח 
כן אם החטא בכח שכלו שאז הנגע  בו האדם, אך לא  השכלי המתיחד 
בראשו, הוא חוטא בכח שכלו המיוחד באדם מצד שהוא איש שדבר זה 

אינו קיים בשום בעל חי בלתי מדבר... 
שמשמעותו  טמא",  הוא  צרוע  "איש  הראש  בצרעת  הכתוב  אמר  ולכן 
שכל מהותו וכל כולו "צרוע הוא", מפני שצרעת הראש באה על שיבוש 
בכח השכל ובדעות זרות, ומי שמשובש אצלו כח השכל עם דעות זרות, 
מדה  היא  זו  אכן,  עין,  צר  כשהאדם  כי  לגמרי...  פגוע  שבו  ה'אדם'  כל 
מגונה שחייב לתקנו, אבל הוא נשאר 'אדם' עם חסרון מסוים. שונה הדבר 

כשהראש משובש, אזי ה'אדם' שבו משובש!

"ִאיׁש ָצרּוַע הּוא ָטֵמא הּוא ַטֵּמא ְיַטְּמֶאּנּו ַהֹּכֵהן ְּבֹראׁשֹו 
ִנְגעֹו" )יג,מד(

כך:  הראש  צרעת  ענין  ביאר את  דבר"  ב"העמק  זיע"א  מרנא הנצי"ב 
בתורה יש ב' פרשיות של צרעת, צרעת הגוף וצרעת הראש, ושניהם באים 
הגוף בא על חטא  הם, צרעת  על האדם מסיבת חטאיו, אלא שחלוקים 

תאוה המחטיא את הבשר, וצרעת הראש בא על חטא דעות משובשות.
על כך אומרת התורה, כי אף על גב דסימני קרחת וגבחת הוא כמראה 
צרעת עור בשר, מכל מקום סימן הוא שבא על עונות שבראש, והנפקא 
מינה הוא להזהר ממנו יותר, שמי שיש לו דעות משובשות מחטיא אחרים 

שמתרועעים עמו יותר מבעלי תאוה... 
ולפי זה ביאר את הפסוק "איש  צרוע הוא" – בא להזהיר לכל אדם להזהר 
ממנו הרבה, להמון העם מספיק לומר שהוא צרוע בשביל שיתרחקו ממנו, 
להתרחק  הראוי  מן  שהרי  ממנו  יתרחקו  לטומאה  נזקק  היה  לא  ואפילו 

מאוויר הצרוע, שהרי זו מחלה מאוד מסוכנת ומדבקת...
אמנם הכהן שדרכו להיות אדם גדול ונעלה מסכנות הטבע, לא מספיק 
מה שאומרים לו שהוא צרוע על מנת להרחיק אותו ממנו, שהכהן אינו 
לאחר  הוא"  "טמא  ואמרה  התורה  הוסיפה  כן  על  צרעת,  לטבע  חושש 

שהגיע לכלל טומאה – על כן "יטמאנו הכהן" גם כן 
ויתרחק ממנו. 

מרומם  לומר שהכהן שהינו אדם  היה מקום  אמנם 
להחזירו  עליו  להשפיע  המצורע  אל  שיתקרב  ראוי  עצמו  בפני  וגדול 
בתשובה... על זה בא הכתוב "בראשו נגעו" – אחר שהגיע לאפיקורסות 
שוב אינו ראוי לתוכחה! מה שאין כן מי שהוא צרוע מחמת עונות התאוה 

שייך בתוכחה, ולא צריכה התורה להזהיר על ההרחקה המוחלטת ממנו.

"ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְוֹראׁשֹו 
ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" )יג,מה(

וכך תירגם על כך 'יונתן בן עוזיאל': "ְלבּוׁשֹוי ְיהֹון ְמַבְזעּון ְוֵריֵׁשיּה ְיֵהי 
ֵמַרֵּבי ֵּפרּוַע ְוַעל ַסְפַרָיא ֶיֱהֵוי ְמַהֵלְך ְוַעל ִׂשיְפֵמי ְיֵהי ְמַעֵטף". וצריך ביאור, 
מה פירוש התיבות הנזכרות ב'תרגום' - "ְוַעל ַסְפַרָיא ֶיֱהֵוי ְמַהֵלְך"? ]ועיין 

בפי' יונתן שמנסה ליישב קצת[
לפי  הי"ד מבאבוב:  זצ"ל  ציון'  ה'קדושת  בעל  כך האדמו"ר  על  והשיב 
מספרי  תקנתו של  "מאי  טו:(,  )ערכין  הגמרא  דברי  ע"פ  נראה,  פשוטו 

לשון הרע - אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה", וכו'
תורת  את  והולך  מונה  שהוא  לאחר  התרגום,  כיוון  זה  על  כי  ונראה 
המצורע, שהוא כאמור המוציא שם רע ובעל לשון הרע, הוסיף למצוא 
פתרון - לדעת את ד', "ְוַעל ַסְפַרָיא ֶיֱהֵוי ְמַהֵלְך" - ילך אצל סופרים, המה 
ינצל  ובכך  לשון,  מרפא  שהיא  בתורה  עמהם  ויעסוק  חכמים,  התלמידי 

מכל רע.

"ּוָבא ֲאֶׁשר לֹו ַהַּבִית ְוִהִּגיד ַלֹּכֵהן ֵלאֹמר ְּכֶנַגע ִנְרָאה ִלי 
ַּבָּבִית" )יד,לה(

בתורת כהנים איתא שתיבת 'לאמר' מיותרת, אלא רצה לומר שיאמר לו 
הכהן דברי כיבושין: בני, אין הנגעים באין אלא על לשון הרע, שנאמר 

השמר בנגע הצרעת לשמור מאד ולעשות וכו'.
ויש לדקדק מדוע דוקא בנגעי בתים כתיב 'לאמר' ללמדנו שיאמר לו 

דברי כיבושין, ולא בנגעי אדם או בגדים.
וביאר בזה הגאון המופלא רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל מר"י 'מיר', כי 
בפשוטו יש לומר משום שנגעי בתים הם התחלה לכל הנגעים, כדאיתא 
בחז"ל )ויק"ר יז,ד( שאין הקב"ה מביא פורענות תחילה על האדם, אלא 
ולכך  אדם,  נגעי  ואח"כ  בגדים  נגעי  ואח"כ  בתים  נגעי  מביא  מתחילה 
אומרים דברי כיבושין מתחילה שיקח מוסר ולא יגדל אצלו הפורענות. 
וכ"ה להדיא במדרש תנחומא )הובא בדעת זקנים לעיל לד( וכי מה חטאו 
העצים והאבנים אלא כדי שיראו ויקחו מוסר וכו', כך הקב"ה מראה לאדם 
ומלקה ביתו תחלה, אם חזר בו מוטב ואם לאו בגדיו לוקים שנאמר אחר 
כן ולצרעת הבגד, ועדיין אם חזר בו מוטב ואם לאו לוקה בגופו שנאמר 
לבסוף איש כי יהיה זב וכו' ע"כ. נמצא שכל התכלית של נגעי בתים הוא 
כדי לקחת מוסר, ועל כן דוקא כאן בנגעי בתים כתיב 'לאמר', שיאמר לו 

הכהן דברי כיבושין. 
עוד ביאר בזה הגרא"ב זצ"ל: כי כאשר באים לכהן עם נגע צריך הכהן 
לפסוק דינו מיד ]ועיין בביאור דבר זה בחזו"א סוף נגעים[ ואין כאן הזמן 
הכהן  "וצוה  דכתיב  בתים  בנגעי  משא"כ  כיבושין,  דברי  לומר  והמקום 
ופנו את הבית", א"כ בזמן זה עד שיפנו את הבית זהו זמן ראוי לדברי 
)שם(  בספורנו  וכ"ה  שיחזור בתשובה.  הבית  בעל  את  לעורר  כיבושין, 

שבזמן שמפנים את הבית יהיה זמן תשובה ותפילה לבעלים.
והג"ר יונה ברומברג זצ"ל ביאר בזה עפ"י דברי רש"י )לעיל לד(: דבשורה 
היא להם שהנגעים באים עליהם, לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של 
זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, ועל ידי הנגע 
נותץ הבית ומוצאן עכ"ל. ולפי"ז י"ל דבנגעי אדם ונגעי בגדים הרי האדם 
שבור מעצמו ולא צריך לדברי כיבושין, אבל בנגעי בתים שיש לו הבטחה 
שיתעשר, א"כ הוא שמח וטוב לב ואין לו שום צער וחרטה, ולכן צריך 

לדברי כיבושין.

רוממות הפרשההמשך
מפניני הפרשה

הרב 
דוד 

ויספיש

נמצאים אנו בימי ספירת העומר, וידוע כי מ"ט ימי העומר הם תהליך אחד ארוך המוביל אותנו ומעלה אותנו ממ"ט שערי טומאה, 
עד לקבלת התורה, פסגת הקדושה.

בכתבי רבותינו מובא גם כן כי יש כאן ענין לצאת מדרגת בהמה לדרגת אדם. לכן גם מקריבים ביום הראשון של ימי הספירה 
את קרבן העומר הבא משעורים שהם מאכל בהמה, ואילו בשבועות מקריבים את שתי הלחם הבאים מחיטה שהם מאכל אדם, ואכמ"ל. 

 זו היא אפוא, עבודתנו בימי הספירה, לזכך את גופינו ולהחיות את נשמתנו. לבל נהיה חלילה שקועים עמוק ב'אחור דמעשה בראשית'...
ישנם אנשים שכל מהותם היא הגשמת ה'אחור דמעשה בראשית', שחיתות בדרגות בלתי נתפשות, שאינם מצויות אף אצל בעלי החיים. רק אצל הבריה המורכבת, זו 

ששמה אדם, יכולים להימצא דרגות כאלו. כאשר טומאתם היא אף בחייהם...
***

מצינו אצל המצורע בפרשתינו כי "וטמא טמא יקרא" - משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו )רש"י(.
כך קובעת ההלכה. המצורע צריך להכריז על עצמו שהוא טמא, בשביל שידעו להתרחק ממנו, שח"ו לא יטמא אחרים. כל מי שהשפעתו רעה, רצון התורה היא שידעו 

להתרחק ממנו, כי כולו מדבק ומטמא. הוא מלמד אותנו להתרחק ח"ו מתפקידו של האדם: השלטת חיי הרוח על הגוף!
יש ואנו עדים לניסיונות שונים מכיוונם של גורמים שונים לדכא את חיי הרוח, להשמיץ את שומרי הגחלת, בשלל דרכים, אך היא לא תצלח!

שכן כל מי שיודע את תפקידו בעולם, יודע גם כי זה כל מציאותינו, להשליט את חיי הרוח על הגוף, ואם לאו, הרי אנו השפלים שבבעלי החיים. 
ידע כל אחד ואחד, כי אם ראית מי שנותן לחיי הגוף לשלוט בו הרי שבהמה טובה הימנו... כי מהותינו ותפקידנו לעד היא "ִּכי ִאם ְּברּוִחי ָאַמר ה' ְצָבקֹת"!

בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

המשך דבר העורך
מעמ' 1

2



הפרשה'  'רוממות  במדור  זה  בגליון  הובא 
דבריהם של מרנא הנצי"ב מוואלז'ין והגאון 
בעל ה"אור שמח" זיע"א על טומאת צרעת 

הראש שבאה מדעות משובשות, ואשר בטומאה זו כל ה'אדם' פגוע, 
להשפיע  אפילו  לנסות  ולא  ביותר  להתרחק  צריך  זו  ומטומאה 

לטובה. להלן נביא על כך עובדות מדברי רבותינו גדולי הדורות.

כשהראש חולה
ידוע בענין זה משמו של מרן הרב מבריסק זיע"א: אם יש בעיה 
ברגל, אז הרגל חולה. אם יש בעיה ביד, אז היד חולה. אבל כשה'ראש' 

חולה, כל הגוף חולה...!

יין נסך
כה העיד הגאון רבי שמריהו גריינימן זצ"ל בשם מרן ה"חזון איש" 

זיע"א: המסולף בדעות, גרוע ממחלל שבת לטמא יין במגע. 
שמותר  יהודים  יש  זצ"ל:  ברזל  עזרא  רבי  הגאון  מפיו  שמע  וכן 
הם,  מעושרין  כי  פירות  וכן  הוא",  "חלק  כי  בשר,  בביתם  לאכול 
הכל אצלם בחזקת כשרות. רק משקה אחד, ויין שמו, אסור לשתות 

אצלם! בגין דעותיהם הנפסדות...

קרירות בדעות
בספר 'מעשה איש' מובא העובדא הבאה: הגיע אחד לשאול את 
מרן ה"חזון איש" זיע"א בדבר הליכה לצבא, בהטעימו שהגם שחושב 
הוא שיכול להנצל ממכשולות וחששות, ואף מאיסורי דרבנן, מכל 
מקום חושש הוא שיתקרר שם בדעותיו... נענה ה"חזון איש" ואמר: 

"קאלט ווערין איז יהרג ואל יעבור"!

מה נקרא חבר טוב?
מרן רבינו הרב שך זיע"א כותב במכתב לבחור ישיבה: מה ששאלת 
בענין הבחור שאתה חושש שיש לו השקפות אחרות, ודאי שאתה 
שלא  שכן  וכל  שהוא,  צד  באיזה  אתו  מלהתחבר  להתרחק  צריך 
לצד  עליו  תשפיע  שאתה  הספק  אין  כי  אחד,  בחדר  אתו  להיות 
הטוב, מוציא מידי ודאי שהוא ישפיע עליך ההיפך, כי יש לו הרבה 

המסייעים על ידו, היינו הרצונות והתאוות... 
כאשר  שך,  הרב  מרן  בפני  טענתם  מעלים  בחורים  היו  כאשר 
כביכול בהתקרבותם אל אותם חברים אשר אינם חיוביים עשויה 
בהם,  תלויה  תהא  תשובתם  וזכות  להם,  ולסייע  למוטב  להשיבם 
היה מרן הרב שך משיב ואומר: כאשר בני ישראל ירדו מצרימה, 
לאין  התדרדרו  הם  הזרה,  העבודה  עובדי  המצרים  בין  והתערבו 
שיעור עד לתהומות נוראים, הם הגיעו עד מ"ט שערי טומאה, הם 
לא השפיעו על המצרים ולא רוממו אותם כי הוא זה... ההשפעה 

היתה חד סטרית: הם הושפעו מבלי להשפיע במאומה!
מכאן יש לנו ללמוד גם לגבינו אנו... הסבור כי יוכל להשפיע על 
חבר רע טועה ומטעה את עצמו... הוא עצמו יושפע לרעה בודאי, 
ואילו על חברו לא ישפיע כלל וכלל, והיה מרן זיע"א מוסיף ואומר: 
כי כף כשרה המוכנסת אל תוך סיר טריפה, הרי שהכף נטרפת ואילו 

הסיר אינו זוכה אפילו לקורטוב כשרות!

מגע הטומאה
חגי הנביא אומר "ֵהן ִיָּׂשא ִאיׁש ְּבַׂשר ֹקֶדׁש ִּבְכַנף 
ִּבְגדֹו ְוָנַגע ִּבְכָנפֹו ֶאל ַהֶּלֶחם ְוֶאל ַהָּנִזיד ְוֶאל ַהַּיִין ְוֶאל ֶׁשֶמן ְוֶאל ָּכל 
ְטֵמא  ִיַּגע  ַחַּגי ִאם  ַוֹּיאֶמר  ַוֹּיאְמרּו ֹלא:  ַהֹּכֲהִנים  ַוַּיֲענּו  ֲהִיְקָּדׁש  ַמֲאָכל 
ֶנֶפׁש ְּבָכל ֵאֶּלה ֲהִיְטָמא ַוַּיֲענּו ַהֹּכֲהִנים ַוֹּיאְמרּו ִיְטָמא: ַוַּיַען ַחַּגי ַוֹּיאֶמר 
ֵּכן ָהָעם ַהֶּזה ְוֵכן ַהּגֹוי ַהֶּזה ְלָפַני ְנֻאם ה' ְוֵכן ָּכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם ַוֲאֶׁשר 
ַיְקִריבּו ָׁשם ָטֵמא הּוא" )חגי ב,יב-יד(. בפירוש פסוקים אלו כתב מרן 
הגה"ק רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל: להגיד כי ממגע הקדושה בלבד אין 

מתקדשים אבל ממגע הטומאה נטמאים!

בין מפא"י ל"השומר הצעיר"...
היה פעם שהיו צריכים לשלוח נער דתי למוסד, העסקן שטיפל 
מפא"י,  מפלגת  של  בקיבוץ  שנמצא  למוסד  לשולחו  חשב  בילד 
ששם אוכלים רק אוכל צמחוני, ואם כן אין את הבעיה של מאכלות 
אסורות. אולם מרן הרב מבריסק זיע"א התנגד בכל תוקף, וצעק, 

אבל יש שם מינות!...
אמר אותו עסקן למרן הגרי"ז הרי אין זה מוסד השייך ל"השומר 
מרן  אמר  גרוע...  כך  כל  זה  אין  כן  ואם  למפא"י,  אלא  הצעיר", 
מושתתת  איננה  אשר  שהיא,  השקפה  כל  לך,  תדע  הנה  הגרי"ז: 

ומבוססת על פי התורה הקדושה, הרי זה מינות...

מדוע נסגרה ישיבת מלט'ש
מלט'ש  ישיבת  נסגרה  איך  פעם  סיפר  זיע"א  מבריסק  הרב  מרן 
של הגאון רבי זלמן סנדר כהנא שפירא זצוק"ל: היה שם בחור אחד 
מהמזרחי שהפיץ את דעותיו בין תלמידי הישיבה, ושלח לשאול את 
מרן הגאון רבי חיים מבריסק זיע"א, מה לעשות... ויעץ לו לסגור 

את הישיבה... וכן עשה. 

אסור לשמוע אותך!
סיפר מרן הרב מטשעבין זצוק"ל: בתקופת מרנא הגאון רבי חיים 
סבר  חיים  ורבי  בעיירות,  אחד  דרשן  הסתובב  זיע"א  מוואלז'ין 
שאסור לשמוע אותו, שכן הביע בדרשותיו דעות כוזבות. יום אחד 
שמע רבי חיים שאותו דרשן עומד להופיע במינסק, ושלח את אחד 
מתלמידיו להודיע לתלמידו הגאון בעל ה"נחלת דוד" זצוק"ל בשמו, 

שאותו מגיד מביע דעות כוזבות, ואסור לשמוע אותו.
הבין  ריקים,  שרחובותיה  וכשראה  לעיירה,  הגיע  תלמיד  אותו 
שאותו מגיד בדיוק עכשיו עומד באמצע דרשתו. ניגש לבית הכנסת 
הגדול, וראה שהוא מלא מפה לפה, ובראש המזרח יושב ה"נחלת 
כיפור  כביום  הכנסת  בבית  וההתעוררות  והאוירה  עצמו,  דוד" 
בשעת "כל נדרי"... הוא לא התמהמה, הוא פילס את דרכו למקומו 
של ה"נחלת דוד", וסיפר לו שהוא תלמיד של רבי חיים מוואלאז'ין, 
אשר שלחו במיוחד לומר לו שדרשן זה מביע דעות כוזבות ואסור 

לשומעו.
סיפר אותו תלמיד שה"נחלת דוד" לא התמהמה, הוא קם ממקומו 
לשמוע  שאסור  אמר  "הרבי  בקול:  לו  ואמר  מגיד,  לאותו  ניגש 
אותך"! וכך הוריד אותו מהבימה, והביאו בצווארונו עד דלת בית 
המדרש ודחפו החוצה. הוסיף הרב מטשעבין ואמר: "פעמים שאין 

זמן להסברים וטעמים, רק צריך תיכף לעשות מעשה".

קדושת הדיבור
כמה עשרות שנים כאשר אירע תאונה מחרידה  לפני 
בה נספו כמה אברכים צעירים, ציטט מרן רבינו הרב שך 

זיע"א את דברי הגמ' בשבת )דף לג,א( האומרת כי בעוון נבלות פה צרות רבות 
וגזירות קשות מתחדשות ובחורי ישראל מתים, יתומים ואלמנות צועקים ואינם 
ְיֹתמָ֤יו ְוֶאת ַאְלְמֹנָתיו ֹלא  ִיְׂשַמח ה' ְוֶאת  נענים. שנאמר "ַעל ֵּכן ַעל ַּבחּוָריו ֹלא 
ְיַרֵחם ִּכי ֻכּלֹו ָחֵנף ּוֵמַרע ְוָכל ֶּפה ֹּדֵבר ְנָבָלה ְּבָכל ֹזאת ֹלא ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה"

והוסיף וסיפר מרן הרב שך זיע"א: שבשעתו פגעה יד ה' בעיר פינסק, ונפטרו 
אברכים צעירים בזה אחר זה. תלו זאת בני הקהילה בפוחז אחד שהיה משחית 

את נפש בני הנוער בלשונו הקלוקלת והיה מנבל את פיו להחריד. 
חשבו להפגין ליד ביתו, אך פחדו מכך, היות והאיש היה מקורב לשלטונות ולא 
חשש ממסירה והלשנה. לבסוף החליטו שלא יפגינו בגלוי, אך אם חלילה יקרה 

אסון נוסף, תצא ההלויה מביתו של אותו פוחז.
ואכן, נפטר צעיר נוסף, וכל בני העירה פינסק נתאספו להלויה מרחבת ביתו 
של אותו האיש. בזה אחר זה עלו הספדנים, עוררו את הקהל לצניעות הליכות, 

ולשמירת הלשון... והכל ידעו במה דברים אמורים. 

בפני  למשפט  הקהילה  את  פוחז  אותו  תבע  כצפוי, 
ערכאות של גוים, על שביזוהו ברבים.

בפתח המשפט עלה לדוכן לא אחר מאשר רבה הנערץ 
של פינסק הגאון רבי אלעזר משה הורביץ זצוק"ל אשר הודה באשמה, ונטל על 
עצמו את האחריות כי הוא זה שהורה לעשות את ההלויה מביתו של הפוחז. 
והסביר שכן התובע הוא האשם בכל האסונות שפקדו את הקהילה, ובניבול פיו 

המיט הוא את האסון על משפחות כה רבות!
פתח השופט את עיניו בתמיהה: מה הקשר בין סגנון דיבורו של האיש למיתתם 

של הצעירים? שאל. התוכל להוכיח את טענתך הנשמעת כ"כ זרה!?
בשבת  הגמרא  את  פתח  מסמך...  דוקומנט,  איתי  הבאתי  ואמר:  הרב  ענה 
והקריא את הדברים, כאשר הוא מסתמך על מתורגמן לרוסית. כשהגיע לפסוק 

הושיט לשופט תנ"ך מתורגם לרוסית, שמע השופט ועיין בנביא. 
לבסוף קבע השופט שהקהילה פעלה כשורה באשר היא הגינה על עצמה כראוי 
מפני המגיפה, והיתה זו חובתו של הרב לעמוד בפרץ ולעשות את מעשהו בכדי 

לעצור את המגיפה.

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
שלמה 
ליב לף

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

הרב
נתן צבי 

שפירא
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סדר הדברים בפרשות תזריע-
מצורע ומשמעותו

בפרשות אלו, אשר שניהם עניין אחד על פי 
רוב, ישנם י"ד נושאים: א( טומאת יולדת, ב( נגע מספחת, ג( שאת, ד( נגע בשחין, 
ה( נגע במכוה, ו( נתק, ז( בהרות בהרות, ח( קרחת וגבחת, ט( צרעת הבגד, י( 

כפרת המצורע שנטהר, יא( צרעת הבית, יב( זב, יג( שכבת זרע, יד( זבה ונדה. 
והנה אם נבחין את הטומאות לפי דיניהם וחלקיהם, נקבל את הדברים הבאים:

א. טומאת יולדת - יש לה גמר קצוב בזמן הגלוי בכתוב, ואחרי כן טהרה וכפרה 
מן התורה.

ב. טומאת נגעים - אין לה גמר קצוב הגלוי בכתוב, ואין לה טהרה וכפרה מן 
התורה עד שבפועל יתרפא האדם הלקוי בהם. החילוקים הבאים בטומאה זו אינם 

כי אם מדרגות בהגדרת הטומאה, כאשר חלקיהם הכלליים המה שנים וכדלהלן:
1. נגעי בשר )מספחת, שאת, שחין, מכוה( - מעיקרא הינם בחזקתם כאילו ידועים 
זה מכבר לנגעים בעלמא )וזהו מאמר הכתוב בכל טומאה מהם מכנה אותם בכינוי 
אלא  "נגע"  האחר  היא",  "מספחת  הוא  האחד  "הזה":  מהסוג  היותם  על  המורה 
ש"טהור הוא", וכן "צרבת השחין היא", "צרבת המכוה היא" שהם צרבות הידועות 
שיתברר  עד  מעיקרן  כטומאות  חשובות  אינם  אמנם  ומכוה(  לשחין  כאופייניות 

שאכן נמלאו תנאי ההיטמאות בהם, כל אחד לפי הדרך הראויה לו.
2. נגעי ראש )נתק, בהרות, קרחת וגבחת( - מעיקרא הם חשובים טמאים, אלא 
שאם "נרפאים" מהנגע שבהם הרי שיש מהם גם טהרה )"נרפא הנתק - טהור הוא" 
דהיינו שכל עוד הוא נתק, אין "נתק טהור" אלא שיש טהרה אחרי רפואה(, כאשר 
אם הנתק "עומד בעיניו" ואינו נרפא אין מסגירים שנית אלא לאחר שבודקים את 
יותר טוב ע"י ה"והתגלח", ואם הנגע בקרחת, בכלל אין מוצא וטמא  הנגע עוד 
מיד יותר מכולם: "טמא הוא טמא יהיה". ולמה  - שכן מפורש הדבר בכתוב "עוד 
טומאתו בו". וכן הבגד דומה בהליכי הטהרה ממנו לנגעי הראש, מה גם שבמצבו 
החמור הוא נקרא "פחתת היא בקרחתו ובגבחתו" כלומר שאף לו יש קרחת ועלול 
ומן  ואילו לנגע הזה עצמו שבבגד אין פתרון בעודו בעינו,  להיות טמא כמותו. 

ההכרח לשורפו. וכן הוא לעניין הבית, שיש לנתצו ואין לו טהרה בעודו בעינו.
התלויים  קצוב  בזמן  התלויים  וגמר  טהרה  להם  שיש  לטומאות  שבים  ואז  ג. 

בספירת האדם )נדה זבה ושכבת זרע וזב(. 

וטהרתן  הטומאות  כי  עולה  דבר,  של  סופו 
נתבונן  ואם  חלקים.  לד'  בעיקרם  מחולקים 

נראה כי קיים סדר מאוד משמעותי לד' חלקים אלו 
בראשית  ייסד  רש"י  שכן  דברים.  של  בפנימיותם 
פרשתינו שבפרשיות אלו אנו עוסקים בטומאות היוצאות מן האדם, משמע, בסדר 
יצירתו של האדם עסקינן. ולהמתבונן בדברים סדרו הוא כאמור בספרים קדמונים, 
והילדות,  היניקה  זמן  כל  הלידה,  עד  העיבור  זמן  צרוף:  הגיוני  חילוק  גם  והוא 

תקופת הבחרות, וזמן הנישואין והולדת הדור הבא.
"עיבור" הוא עצם הוויית האדם מההעדר אל החיים, והוא מקביל לטומאת יולדת, 
על  השי"ת  ודין  בבחירה  התלוי  דבר  כאן  אין  הלידה,  עצם  הוא  המטמא  והפגם 

האדם, על כרחך אתה נולד.
"יניקה" הוא צמיחתו וגידולו של האדם, ושם אין אכפת לי אלא מבריאותו של 
הנער, לימודו וחינוכו השכלי הוא טפל לדבר זה, אך פגעי התנהגות קשים בוודאי 
שיש לראותם בחומרה אף בהיותו ינוקא. דהיינו שכאן כבר עסקינן בדיני שמים 
איננו  עדיין  שהוא  יניק  של  בעוונות  הוא  כאן  שהעניין  אלא  בבחירה,  התלויים 
מחוייב במצוות ובוודאי שלא בר עונשין, דהיינו שאין לו אחריות אמיתית על דבר 
בעולם, קטנים פגיעתם רעה. וכנגד זה יש טומאת נגעי בשר דווקא, והנגעים שם 
בדרך כלל אינם חמורים אא"כ היה באופן של פגם חמור מאוד מסויים, אך כאשר 
נטמאים הטומאה היא טומאה שאין רפואה לה אם לא משמיא, שכן במלחמת היצר 

הכל תלוי בסייעתא דשמיא.
אמנם אח"כ כאשר האדם גדל ועובר את גיל בר המצוה, מקבל האדם מוחין והופך 
כבר לאיש החושב בכוחות עצמו, יש לו דעת ודעה משלו ויש לו אחריות מלאה על 
מעשיו. כנגד זה באו נגעי הראש דווקא, משכנם של השכל והדעת, שכל נגע שם 
הוא במושכל ראשון טומאה גמורה מן התורה, וקל וחומר הוא שצריך כאן עזרה 

גדולה לבא לידי תשובה ומעשים טובים.
אח"כ האדם כבר מכין את הדור הבא, ולשם כך בעל כרחו נושא אשה ומוליד 
תולדות. זהו כבר חזרה להכרח של עצם החיים עצמם, שכן לא תוהו בראה לשבת 
יצרה. ממילא כנגד שלב זה ישנם הטומאות החלות רק על עניינים הנוגעים אל 
הזיווג עם האשה שהוא כאמור מוכרח אליהם, וממילא שוב יש לו טהרה על פי 

בידי האדם.

רוממות הפרשההמשך
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטרייכר

להלן כמה מפניניו של הגאון האדיר רבי משה מרדכי הלוי 
שולזינגר זצוק"ל לעורר לביותינו בתיקון המידות.

זמני מול נצחיות...
מרן הרב דסלר זצ"ל כשהיה עוד מתגורר באנגליה, היה פעם בביקור בירושלים, 
והראו לו שם יהודי אחד, שיש לו, בלי עין הרע, משפחה גדולה עם הרבה ילדים, 
בנים ובנות, ויש לו ליהודי הזה הנהגה יפה. בזמן שהוא מחתן בן, כמובן שתופרים 
וחוץ מזה, הוא הולך ל"בית  ולבנותיו.  לו ולאשתו לבניו  מלבושים לכל בני הבית, 
יתומים דיסקין" והוא מבקש מהמנהל את רשימת היתומים, על כל מספרם, שיזמינו 
חשבונו.  על  חליפות  לכולם  וקונים  עושים  כך  חשבונו,  על  היתומים  לכל  חליפות 
ובזמן שהוא מחתן בת, שוב קונים ועושים מלבושים לכל המשפחה, והוא הולך ל"בית 
יתומות וינגרטן" ומבקש שיסדרו מלבושים לכל היתומות והוא משלם עליהם. ואמר 
הרב דסלר, שב"יוראפ" הוא עדיין לא ראה דבר כזה, והוא חושב שהקדושה של ארץ 

הקודש ושל ירושלים משפיעה על אדם שיהיו לו כאלה מושגים גבוהים בחסד.
אבל... אמר הרב דסלר. הערה אחת יש לי אליו... עם כל גודל המעשה שהוא עושה, 
הכי  מהבד  הבגדים  את  עושה  הוא  והיא, שלמשפחתו  לו.  לומר  אחת  הערה  לי  יש 
וליתומות הוא עושה לא מבד אנגלי, אלא  ליתומים  ואילו  מובחר שיש, בד אנגלי, 
כיון  דסלר,  הרב  הטעות? אמר  מה  טעות בחשבון.  היא פשוט  וזו  טוב,  פחות  מבד 
שהמלבושים שהוא עושה לו ולמשפחתו זה "זמני", הוא צריך את זה רק לזמן מסויים. 
אמנם לא יודעים בדיוק לכמה זמן, אבל זה זמני, רק בעולם הזה. ואילו המלבושים 
שהוא עושה ליתומים וליתומות הוא צריך אותם לנצחיות. וכיון שהוא צריך את זה 

לנצחיות, הוא צריך שהם יהיו הרבה יותר חזקים...

מחפשים כבוד!
שמעתי ממרן הסטייפלר זיע"א הרבה פעמים, שבאים אליו בחורים, ואומרים שנשבר 
להם ]יש ביטוי 'נשבר לו'[, והם הולכים ממורמרים. הסיבה לכך מפני שהם מחפשים 
כבוד. הדבר שממרר את חיי רוב בני האדם זה שהם מחפשים כבוד! זו צרה גדולה. 
הוא לומד וחושב על כבוד. וכשהוא לומד עם החברותא הוא צריך תמיד שהסברא 
שלו תתקבל. ואם זה לא כך והחברותא עומד כנגדו, והוא הרי לא מחפש את האמת 
עכשיו, הוא נפגע. ואם הראש ישיבה לא כל כך מתייחס לשאלות שלו, הוא נפגע. וכך 

כסדר. וזה ממרר את החיים, וממילא נשבר לו.
היה אומר הסטייפלר בכזו מתיקות - ובשביל זה בלבד כדאי לדבר ויצאנו בזה ידי 
חובה כי זה מרפא לכל המדווים: מה שאנחנו יושבים ומתייגעים כל ימי חיינו, וכל 
אחד רוצה להוסיף עוד ועוד בתורה ובשקידת התורה ובידיעת התורה - שזה העסק 
של כל בן תורה וזו השאיפה של כל אחד, זה רק בשביל תכלית אחת, שאחרי הכמה 
עשרות שנים שחולפות כחלום יעוף כאן בעולם הזה הלא נצחי, באים לעולם ששם 
אין שום ערך מלבד תורה! ואם מגיע לשם בן אדם שכששואלים אותו עם מה הגעת 
הוא אומר שיש לו שתים עשרה חשבונות בבנק ובכל חשבון כך וכך, זה לא תופס 
מקום. אחרי מאה ועשרים שנה, בעולם הנשמות, יש רק ערך אחד - תורה! ומלבד 

תורה אין שם שום דבר ושום ערך, לא מדברים שם בשום נושא אחר.
מרן ה"חפץ חיים" זיע"א אומר, שלא מדברים שם לא בעסקי יערות, ]בזמן ה"חפץ 
חיים" המסחרים הגדולים היו בעצים ויערות[, ולא בעסקי פחמים. לא על מטבע זר, 
לא על שערים יציגים ולא על שערים שחורים. כל הנושאים האלו שמעסיקים אותנו 
תורה!   - יש שם  אחד  דבר  רק  דבר.  מדברים מהם שום  לא  היום, שם  כאן במשך 
והחשיבות נמדדת לפי כמה שהאדם למד כאן בעולם הזה. ומי שהוא בר דעת לומד 
רק בשביל זה; הוא יודע שהוא צריך אחרי מאה ועשרים שנה לעבור לעולם ששם זה 
נצח. כאן זה חולף - זה זמני, כאן זה ימים - עוד יום ועוד יום, ושם זה נצח. ושם אין 
שום עיסוק אחר, ושום ענין אחר, רק תורה. וכל אחד לפי דרגת התורה שלו מוצא 

שם ענין. ואם ח"ו הוא לא רכש מספיק - הוא מרגיש שם לא נעים, 
והוא מרגיש לא טוב, ]בשפה עדינה[. אמר הסטייפלר, אם לומדים 
מחשיבים  כן  אם  לו  אכפת  מה  נשברים.  לא  פעם  אף  זה  בשביל 
כלל  עוברים  לא  האלו  הדברים  כל  אותו,  מחשיבים  לא  או  אותו 
במחשבתו. הוא עסוק תמיד להשלים את החובות שלו בלימוד וללמוד את הסדרים 

שלו, רק לזה הוא שואף.

אין רודף את חיי האדם כמו הכבוד
כותב תלמיד של רבי חיים וולאז'ינר ב"כתר ראש" שבסוף סידור הגר"א בשאילתות 
של רבי חיים וולאז'ינר: "שאין רודף בעולם את חיי האדם כמו הכבוד המושל אף על 
המלכים". כבוד זה נורא! וזה מה שממרר לכולנו את החיים. המן הרשע היה לו הכל, 
וכל העולם כולו משתחוה לפניו, וכתוב שהיה לו ציור עם כל הרכוש שלו ]עיין מגילה 
טו,ב[ וכל הזמן הוא היה מסתכל ורואה מה שיש לו. הוא רואה את כל כבוד עושרו, 
ורוב בניו, ואת אשר גדלו המלך ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך, ורק יהודי 
אחד - מרדכי אחד - לא משתחוה לו, ובגלל זה הוא אומר "וכל זה איננו שוה לי בכל 

עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי". זה התאוה של כבוד.
מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל לשמו ולזכרו תאות נפש היה מדבר הרבה על הנושא 
הזה. הוא היה אומר, שרואים שהתאוה שיש לאדם לכבוד היא בלתי מוגבלת, כמה 

שיש לו הוא רוצה עוד. והוא דיבר הרבה על הנושא של כבוד מדומה.
כידוע, שמי שאומר מוסר או הדרכה, יש לו הצלחה גדולה אם הוא לא מדבר לזולת 
קצת  יש  אולי  אז   - עצמו  של  החסרונות  על   - לעצמו  מדבר  כשהוא  לעצמו,  אלא 
הגדולה  המעלה  לו  היתה   - לשמוע  שזכה  מי   - שמואלביץ  חיים  לרבי  התעוררות. 
הזאת. פעם הוא הביא דוגמא איך שבן אדם נהנה מכבוד מדומה. הוא סיפר, שבשנת 
תרצ"ו - בשנה האחרונה לחייו של המשגיח רבי ירוחם זצוק"ל, שאז מינו את רבי חיים 
להיות מגיד שיעור בישיבת מיר, ביום אחד ישבו חבורה בישיבה, ורבי ירוחם הקריא 
לפניהם מכתב. הוא אמר, קיבלנו מכתב מהידידים שלנו בארצות הברית, זאת אומרת 
מאלו שלומדים בישיבת מיר וכעת נמצאים בארצות הברית, והם כותבים שהם שמעו 

בצוותא שיעור של רבי חיים והם מאד נהנו.
אמר רבי חיים שמואלביץ: בזמן שהרב'ה - רבי ירוחם - סיפר את זה, חשבתי לרגע 
שכשהוא אומר רבי חיים הכוונה אלי, שעשו לתלמידים של מיר באמריקה 'איבער 
זאגן' על שיעור שלי והם מאד נהנו, ואתם לא יכולים לתאר לעצמכם איזה חמימות 
שהרגשתי בלב, כזו מחמאה. אמנם שתוך רגע התברר ללא כל ספק שלא מתכוונים 
לחיים שמואלביץ - כך הוא אמר - אלא לרבי חיים סאלאוויצ'יק, אבל עד היום כשאני 
עומד פה לפניכם - עשרות שנים אחרי הסיפור - ואני נזכר בזה, נהיה לי חם בלב. 
תתארו לעצמכם איזה טיפשות זה כבוד מדומה! כך הוא אמר כאן בבני ברק בבית 

מדרש "חוג חתם סופר" ברחוב מימון, שנים רבות אחרי הסיפור.
נהיה לו חם בלב, כי הוא מרגיש את החמימות של הרגע שהיה לו כבוד מדומה שהוא 

חשב שמתכוונים אליו. ככה זה בן אדם. וזה בלי גבול.

"איזהו מכובד המכבד את הבריות"
שאל רבי חיים ]וזו נקודה חדשה שכדאי לשמוע[, אם כן, מדוע הקב"ה ברא בריאה 
כזו מתועבת - את כל הענין של הכבוד עם כל השקר והמדומה שיש בזה. והשיב, 
שההסבר פשוט: בגלל שצריכים לכבד את הזולת, והרמב"ן כאן אומר 'לא יתן שיעורין 
באהבה', אין שיעור כמה שצריך לכבד, אז אם לבן אדם לא היה שום רגש בכבוד, הוא 
לא היה יודע כמה לכבד את השני, לכן הקב"ה ברא כזו בריאה שידע כמה לכבד, ואם 
לפעמים הוא מסתפק אולי כיבדתי את השני יותר מדי, שיחשוב אם בנוגע לעצמו יש 
לו גם כן גבול של יותר מדי. הרי בנוגע לעצמו הוא רוצה עד אין קץ ועד אין חקר, 

שידע גם את השני לכבד ככה.

המשך
רוממות המידות

חיזוק ההנהגות והמידות
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