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 וסיפוריםליקוטים  
 תזריע - נפלאים

 
 ( ב, יב" )זכר וילדה תזריע כי אשה"

 והמצ יש: נאמר'( ב סימן תצא כי פרשת) תנחומא במדרש
 והשונמית, האורחים את שאירחה שרה כגון, בנים שכרה שמתן

 זו יקרה המצו של חשיבותה גודל לנו הרי. אלישע את שקיבלה
 שבירושלים" כרם עין הדסה" החולים בבית. אורחים הכנסת

 האורחים לכל גדולה שבת סעודת שבת מדי מתקיימת
 לשהות בא האחד, כאלה רבים וישנם, החולים בבית השוהים

 זוגתו עם לשהות בא והשלישי סבתו עם השני, החולה ויאב עם
 שונות מעדות אנשים של בליל. טוב במזל עתה זה שילדה

 שהבין וחסד צדקה איש של ביוזמתו החל הכל. שונים ומסוגים
 החולים בית עם פעולה ובשיתוף, שבדבר הגדול הצורך את

" יקטפרו"ב האיש החל כך לשם מיוחד מקום לו שהקצה
 נזקק ,רבים הם שהאורחים מכיון? מאי אלא. השבת סעודות

 שבת מדי לבוא שהסכימו זוג ומצא חיפש .לעזרה האיש
 היה זה זוג. זו נעלה מטרה בקיום ולסייע החולים בבית ולשהות

 לאחר רב לא זמן, והנה. בטן לפרי זכו ולא שנים כמה מזה נשוי
 בבן ונפקדו משמים נתברכו המשימה את עצמם על שנטלו

 והנה המשימה את עצמו על שנטל אחר זוג הגיע במקומם. זכר
: בשלישית ואירע חזר הדבר. בטן בפרי נושעו השני הזוג בני גם
 לה עשתה כבר כעת. בן לחבוק זכו חסד בעלי של נוסף זוג

 אל דהוא מאן נכנס כאשר. בדוקה כסגולה כנפיים השמועה
 וסיפר" מנחם פני"ה בעל, מגור אלתר מנחם פנחס רבי הצדיק

? הרבותא ומה: ואמר מיד הרבי נענה הנפלאה הסגולה על לו
 "!בנים שכרה שמתן והמצ יש: "הוא מפורש מדרש והרי

 

 (ב, יב'" )וגו זכר וילדה תזריע כי אשה"
 לכל קדמת אתה לו אומרים אדם זכה אם איתא ובמדרש

 '.וכו קדמך יתוש לו אומרים לאו ואם, בראשית מעשה
 על מכובד גופו התורה את המכבד כל ל"חז אמרו דהנה ל"ונ

 כי .הבריות על מחולל גופו, התורה את המחלל כל, הבריות
 ח"בע וכל, חיים בעלי מכל יותר בטבע וחלוש רך האדם באמת

 כ"א, יתירה וטרחה יגיעה צריך אדם כ"משא, מצויין מזונותיו
 לאדם יש יען אבל', ה ברא אשר הבריות מכל ומחולל גרוע הוא

 ונפשו תכליתו אל יגיע ואם יחיה לזה הוא אשר אמיתי תכלית
 כל שאר אבל, הבריות מכל הוא מכובד ם כןא ,בתורה חשקה

 את המכבד כל ש"וז, תאמיתי תכלית מבלי וכאפס כאין הבריות
 בריות מכל ביותר היינו, הבריות על מכובד גופו, התורה

 המה כי מכולם מחולל גופו התורה את והמחלל, שבעולם
 יתוש לו אומרים זוכה כשאין ולכן, ממנו יותר וחזקים בריאים

 שנבראו לכל קודם הוא, זוכה ואם, הבריאה בענין במעלה קדמך
 . עליהם מכובד והוא לשמשו

 ( ע"זי סופר הכתב מרן)
 

 (ג, יב" )ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 יצא, בווילנא הוראה מורה שהיה, הכהן בצלאל רבי הנודע הגאון

, שדכנים עליו עטו כך וכל, מופלא וחריף כבקי נער בעודנו שמו
 אחד העיר. חתן נעשה עשרה-שתים ןב בהיותו שכבר עד

 מה מפני, לי מחוור עכשיו": תנאים"ה סעודת בשעת הלמדנים
 לגדלו שיזכה, "המילה ברית בשעת הבן אבי את מברכים

 הנוסח צריך היה הרי לכאורה" טובים ולמעשים לחופה לתורה
 הבן טובים במעשים שכן" ולחופה טובים למעשים" להיות

 רק ולחופה, למצוות בהגיעו, עשרה שלוש בן כשהוא מתחייב
 מאוד מוצלח הילד שיהיה, הברכה זאת אלא, עשרה שמונה בן

, עמו להשתדך עליו קופצים רבים שיהיו כך כדי עד, מאוד
" לחופה" ,אותו מוליכם יהיו, אחרים יחטפוהו פן החשש ומתוך

 שהוא לפני עוד" טובים מעשים" של לשנים שהגיע לפני עוד
 . מצוה בר

 

 (ג, יב" )ערלתו בשר ימול השמינו וביום"
 בלילה, היולדת אצל" שמע קריאת" לקרוא נוהגים מה מפני

 שמקדימין: אומרת:( ב) בברכות המשנה. הברית שלפני
 מלכות עול עליו שיקבל כדי, "שמוע אם והיה"ל" שמע פרשת"

 שלמחר כיון: בתינוק גם כך, מצוות עול כך ואחר, תחילה שמים
 מלכות עול לו מקדימין לפיכך, מצוות עול עליו לקבל הוא עתיד

 ( השמועה מפי) . תחילה שמים
  

 ( ג, יב" )ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 בה בתקופה שמלך ישראל שונא רומא בקיסר שהיה מעשה
 הזדמנות בכל חיפש זה קיסר. בישראל רומי מלכות שלטה

 – ויועציו ושריו, כסאו על ישב עת, אחד יום. ליהודים להרע
 – נמק נהיה ברגלו אשר אדם: "שאלה הקיסר שאלם, סביבו

 או, חייו את יציל ובכך רגלו את יקטע האם, יעשה מה, ריקבון
 ?"עדיף מה, מאד ויצטער לו יכאב הרי ואז, כן יעשה לא

 – ויחיה רגלו את שיקטע לו כדאי: "ויועציו חכמיו לו אמרו
 ". ויחלים
 את ודימה אותם ששנא היהודים נגד הקיסר כיון – זו שאלה

 ושמח. להרגם צריך, לקטוע שצריך - נמק – למחלה היהודים
, היהודים את להרוג – לקטוע לו שיעצו החכמים תשובת על

 . עצתם וקיבל
 הוא, שלום בר קטיעא ושמו היהודים ידיד אחד היה יועציו בין

 לעולם אפשר אי: "לקיסר ואמר היהודים נגד זו רהילגז התנגד
 להתקיים לעולם אפשר שאי כשם ישראל עם בלי להתקיים

 וכיצד מהעולם חלק הם ישראל. השמים רוחות ארבע ללא
 לך יקראו שכולם לך דע: "ואמר קטיעא הוסיף ועוד –?" תהרגם

 ". קטועה מלכות בעל קיסר
 דבריך: "לו אמר, הוא צודק כי והבין דבריו את הקיסר שמע

 שאין והם ברומא המלוכה חוקי לך ידועים בודאי אך, נכונים
, אותי לנצח לך אסור, לפיכך. הקיסר את – השליט את לנצח

 בעונש להענישך עלי, לכן. מהחלטתי טובה עצתך עתה והנה
 ". האש לכבשן אותך להשליך והוא הראוי

 לכבשן והוליכוהו שלום בר קטיעא את הקיסר עבדי לקחו
 לאן ידעה אשר רומית גבירה אותם פגשה בדרך והנה. האש

 הולך אתה" – למות דוןילנ אמרה. נענש ומדוע פניהם מועדות
 תהיהי נתהוכו –" ה  ִמְכס   בלי שהולכת לספינה לה אוי – למות
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. המדינה לתוך כנסילה יכולה אינה מכס משלמת שלא שספינה

 היהודים עם יחד הבא לעולם חלק לקבל יכול אינך, אתה כך
 . עצמך את מלת שלא מכיון
 כך אחר ומיד עצמו את מל – שלום בר קטיעא זאת שמע

 . האש לכבשן זרקוהו
 העולם לחיי מזומן שלום בר קטיעא: "ואמרה קול בת יצאה

 ". הבא
 נכסי כל את מוסר הנני: "ואמר בקול קטיעא קרא מותו טרם
 ". וחבריו עקיבא לרבי

 תהיהי נהוהכו האם ספק התעורר נכסיו את לחלק כשבאו
 שמא או, בשווה שווה ברכוש יתחלקו וחבריו עקיבא שרבי

 . השני החצי וחבריו הרכוש מחצית יקח עקיבא שרבי הכוונה
. לי שייכת שמחצית הכתוב מן לכם אוכיח: "עקיבא רבי אמר

: נאמר במנחות גם. ’ולבניו לאהרון והיתה: ’נאמר הפנים בלחם
 שהכתוב מפני חז"ל אמרו. ’ובניו לאהרון המנחה מן והנותרת’

 יש רמז, ’לכהנים והייתה’ סתם אמר ולא לחוד אהרון את הזכיר
 חולק ואינו מחצה הכהנים ושאר מחצה נוטל שאהרון כאן

 דברי את אני מפרש אלה דברים לפי. בשווה שווה עימהם
 הכוונה – וחבריו עקיבא לרבי נכסי כשאמר, שלום בר קטיעא

 (. ז"ע מסכת ק"פ) לחברי ומחצית לי תהיה שמחצית
 

 (ג, יב" )ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
: ההורים את מברכים, של סעודת המילה המזון ברכת אחרי

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

 היא הברכה כוונת. הגדולים בבנים מתחיל הקושי, לחנך קל
 . לכשיגדל גם התורה בדרך לחנכו שיזכו

 (דיסקין יהושע־לייב הרב)
 

 ( ג, יב" )ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 נפלא מעשה מביא'( ח', י קהלת) לועז מעם ילקוט בספר

 של האוצר כשר ששימש בעת לרבינו יצחק אברבנאל שאירע
 של חכמתו את שהעריך למלך דומא מקורב והיה ספרד מלך

 בין היה. אתו אשר השרים כל מעל וגדלו ונשאו היהודי השר
 בכל וניסה יצחק ברבי דומא נאישק אחד שר הגויים המלך שרי

 אחת שפעם עד, הועיל ללא אולם כנגדו המלך את להסית עת
 היה אידם שביום המלך היה נוהג... פז הזדמנות בדרכו נקרתה

 אדרת ולובש חדשות נעליים נועל כשהוא תיפלתם לבית הולך
 יצחק רבי מאת המלך ביקש כבוד של כמינוי. חדשה מלכות
 אותו ניגש. המיוחל ליום והאדרת הנעליים את בעבורו שיזמין

 את יצחק רבי הזמין בו האומן הסנדלר אל היהודים צורר שר
 לידיו לשלש ואף מה דבר אוזנו על ולחש המלך עבור הנעליים

. באוזנו שנלחשה השפלה למזימה הסנדלר הסכים... הגון סכום
 נעול כשהוא התיפלה לבית סוסו על המלך רכב היום בהגיע

 ניגש לפתע. והדר פאר ברוב באדרתו ומעוטף החדשות בנעליו
 השר לך עולל מה נא ראה! המלך אדוני: ואמר הצורר השר אליו

 סולית על כי השר לו הראה. המלך תמה? עולל מה! היהודי

 כך... תועבתם צלם זרה העבודה דמות חקוקה היתה הנעל
 אמונתי סמל את בנעלי חקק המלך זעם?! יצחק השר לי עשה

! הוא ותומ בן... וצעד צעד בכל אותו ואשחוק עליו שאדרוך כדי
 להורג יצחק רבי את להוציא יש כי אתר על המלך החליט

 המון יבינו שלא כדי נעהבצ זאת לעשות יש אולם בשריפה
 בוגד שר מינה כאשר דעתו בשיקול המלך טעה כי העם

 מפעל בעל מנתיניו לאחד המלך הורה כך משום. לאמונתם
 שאם לבנים לליבון כבשן פעל שבמפעלו לבנין לבנים יצוריל

 יש", המלך כהוראת עשית האם: "וישאל משריו אחד אליו יבוא
 קרא לארמון בשובו. האש כבשן אל ולהשליכו מיד לתופסו

 בעל את ושאל הלבנים מפעל אל לך: לו ואמר יצחק לרבי המלך
 יצחק רבי יצא". המלך כהוראת עשית האם: "המפעל

 עני ודייה אותו עצר בדרך בהיותו. נצטווה כאשר לשליחותו
 להוולדו ימים שמונה מלאו והיום בן לי ילדה אשתי! רבי: ואמר

? בני את ולמול לבוא כבודו מוכן האם אותו מלתי לא ועדיין
 האיש ענה הזמנתי. יצחק רבי תמה? מוהל הזמנת לא ומדוע

 תשקע מעט ועוד מאוחרת והשעה הגיע לא שהמוהל אלא
 היטיב ואף התינוק את ומל האיש בית אל יצחק רבי סר. השמש

 שש בינתיים. תורה דברי נשא בה וההמצ בסעודת ליבו את
 המתין לא הרבה ובהתרגשותו שונאו מפלת על הצורר השר
 בית בעל אל ניגש שם ללבנים החרושת בית אל רכב אלא

 אותו תפש?"... המלך כהוראת עשית האם, נו: "ושאל החרושת
 כעבור!... האש כבשן אל והשליכו בבגדו בחרושת בית בעל

 כהוראת עשית האם: "הוא אף ושאל יצחק רבי הגיע קלה שעה
 לו ואמור המלך אל שוב" ,המפעל בעל ענה ",כן אכן"?" המלך

 במלך אל יצחק רבי שב... "לאפר הפך מזמן כבר הבוגד כי
 את עימו ובירר המלך תמה. הדברים את למלך ובישר

 רבי הודה. לאשורו נתגלה שהכל עד העניינים השתלשלות
: אמר בה גדולה הודיה סעודת וערך שהצילו על' לה יצחק

 שהחל הראשון הוא" אוהבי אברהם" נקרא אבינו אברהם
 רבי סיים אני גם. האש מכבשן ניצל ובזכותה מילה ותבמצ

 !האש מכבשן להינצל זו יקרה הלמצו הודות זכיתי יצחק
 

 (ג, יב" )ערלתו בשר ימול השמינו וביום"
 שלברית כמו: מווישגרוד נח נטע' ר אמר קוצק חסידי במסיבת

 יכנס כן, זרות כוונות ולא פניות ללא, גאווה ללא התינוק נכנס
 אני: ואמר מגרנוביץ הירש' ר אחריו נענה. ולחופה לתורה

 להפך כדי לברית שנכנסים כשם – אחר פירוש תמיד חשבתי
 . זו במטרה ולחופה לתורה נכנסים כך, ליהודי – מערל – מגוי

 

 (ג, יב" )ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 כשם, יהיה גדול הקטן זה: "אומרים המילה ברית בברכות

". טובים ולמעשים לחופה, לתורה ייכנס כן, לברית שנכנס
 אבות יש. הנימול לרך מאשר יותר הבן לאבי מכוונת זו ברכה

 ברית בקיום רק לביטוי באה היהודית לזהותם שמחויבותם
 אם: לו ואומרים האב את מברכים, כן על. לילדיהם המילה
", יהיה גדול" כאשר גם יהודי יהיה" הקטן זה"ש אתה מבקש
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 שדאגת כמו –" לברית שנכנס כשם"ש עצמך על לקבל עליך

 כך –" לתורה ייכנס כן; "אבינו אברהם של בבריתו להכניסו
 לדאוג –" לחופה; "יהודי חינוך של מסגרת לתוך להכניסו עליך

 ולקשור –" טובים ולמעשים; "כשרה ישראל בת עם שיתחתן
 . היהודי העם של וחסד צדקה מעשי עם אותו

 

 (ג, יב) ערלתו בשר ימול השמיני וביום
 בעת שהתינוק לפי. השמיני ליום המילה נקבעה מה מפני

. כלפיו הוריו של והחיבה האהבה רגש התחזק לא עדיין, לידתו
 אותו כאהבתם יומו בן התינוק את ואם אב אהבת דומה אינה
 לאהבתם שנה בן בהיותו אליו אהבתם דומה ואין, שנה בגיל
, אותו מגדלים שהם הזמן פרק שגדל ככל. שש בן בהיותו אליו

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

 ( ם"הרמב. )לבנו ואהבתו האב מחמלת המילה
 

 (ג, יב" )ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 לחופה, לתורה ייכנס כן, לברית שנכנס כשם" אומרים

 מצוות קיום לאחר ולא מילה בברית רק", טובים ולמעשים
, מישראל האדם של בגופו קבועה המילה ותשמצ מפני, אחרות

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

 . לעולמים
 

 (ו, יב" )לבת או לבן טהרה ימי ובמלאות"
 מה מפני י"רשב את תלמידיו שאלו" איתא:( לא) נדה במסכת

 פעם שיגר' חיים חפץ'ה'. וכו "קרבן מביא יולדת תורה אמרה
 של במחיצתו להיות בראדין התלמידים יניממצו אחד את

 כששב. המרפא מערי באחת שהותו בעת, מבריסק ח"הגר
 במחיצת ישיבתו אודות ממנו לשמוע כולם ביקשו לראדין

, הלימוד בדרכי עיניו את האיר כיצד התלמיד להם סיפר. ח"הגר
 בלימוד ומתן משא כדי תוך שאלו כאשר פעם כי וסיפר והוסיף

 נישט פרעג' ח"הגר בו גער(, מדוע' )פארוואס' פרט איזה על
 תמה'(, מה' אלא' למה' תשאל אל' )וואס נאר, פארוואס

 אמרה מה מפני' רבות פעמים מצינו בגמרא והלא, התלמיד
 ממילא', תורה' היא עצמה הגמרא, ח"הגר השיב'. תורה

 לשאול לנו אין אנו אך'. תורה' אמרה מה מפני שואלת' תורה'ה
 ( ופעלו חייו חיים החפץ'. )תורה אמרה מה' אם כי

 

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

 אל הטמא הוצאת את לפעמים מחייבת הציבור טובת אם שגם
 להמשיך צריכים, החברה מן להרחיקו כדי, למחנה מחוץ

, הוא מצורע שאם לחשוב ואסור, אדם כאל אליו להתייחס
 . כמת חשוב הריהו

 

 או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה כי אדם"
 (ב, יג" )בהרת
 אדיר למלך משל מובא( ו"ט פרשה רבה ויקרא) במדרש

 שלבסוף עד ועבדיו שריו לו קשויב. אשה לשאת קשישב
 ברוב החתונה נחוגה מהרה עד. המלך לבית ראויה אשה נמצאה

 החדשה המלכה נכנסה החתונה לאחר. וכראוי כיאה והדר פאר
 ראתה ולהפתעתה המלך משכן מקום, המפואר הארמון אל

 ופניה דומא המלכה נבהלה... ועבה גדול שוט תלוי הקיר שעל
 כאשר בשוט להכות ומנהגו אכזר שהמלך חשבה כי החווירו

... השוט? יךיפנ חוורו מדוע המלך תמה לך מה... אותו מכעיסים
 - המלך אמר - יראייתת אל?... מיועד הוא למי המלכה אמרה

 דמצוי נאה חדר כאן מזומן לך... ולשפחות לעבדים הוא זה שוט
 כן! ולשמוח ולשתות לאכול הוא בארמון תפקידך. טוב בכל
, נתייראו נגעים פרשת ישראל ששמעו כיון: הנמשל גם הוא

 ומזומנים מוכנים אלו! תתייראו אל: רבינו משה להם אמר
 ולשתות לאכול ומזומנים מוכנים אתם אבל, העולם לאומות
 לרשע מכאובים רבים( "ב"ל תהילים: )שנאמר, ולשמוח
 "!יסובבנו חסד' בה והבוטח

 

 (ב, יג" )בשרו בעור והיה"
 אדם ישים כאשר? מה ועל למה ,שמחה. שמחה לשון –" והיה"

 עמו עשה' ה אך, חטאיו על כעונש עליו באו שהנגעים לבו אל
 בבשרו ולא –" בשרו בעור" – בחיצוניותו רק דבקו והם חסד

" והיה: "נאמר כן על. בתשובה וישוב שמחה יתמלא הוא, ממש
 . שמחה לשון –
 

 (ג, יג" )הנגע את הכהן וראה"
 אימת כל. שמו ל'ושבת מאמדור חייקל חיים לרבי לו היה חסיד

 שלא ה"מהקב ומבקש לטבול למקוה עובר היה, רבו אל שבא
 סבור חייקל חיים' ר והיה. תפילתו ונתקבלה במעשיו רבו יכיר

 בו פגע אחד יום, ל'שבת' ר, כבוד דרך לו וקורא צדיק שהוא
 רבי הכיר מיד. הכנותיו ולעשות במקוה לטבול שהספיק לפני

 בקול עליו הרעים, שהוא מה שהוא בקלסתרו חייקל
 אי ה"הקב את, באמרו, מוסר לו להטיף והוסיף, ה'שבאתק

 את, הרמאי ואילו, לרמות אסור אדם בני את, לרמות אפשר
 . מרמה הוא בלבד עצמו

 ( ל"זצ רמידנ משה' ר)
 

 (ג, יג" )בשרו מעור עמוק הנגע ומראה"
 לדרוש ובא פצעים שנתכסה אדם, המשל בדרך לומר אפשר
 מקורם החיצוניים שהפצעים ורואה מתבונן והלה, ברופא

 צרי החולה את משקה הריהו, פנימי מעיים בקלקול קאודו
 מישראל אדם אף, מאליהם נעלמים והפצעים מעיו בני לריפוי

 כי בשכלו הצדיק ושופט, אהרן בן הצדיק אל והובא שנצטרע
 עור מחלת זה אין, הבשר מעור יותר עמוק הנגע שורש



 

 ~4 ~ 

 וסיפוריםליקוטים  
 תזריע - נפלאים

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 של בלבו מכניס אז, פנימה הלב עקמומית אלא, חיצונית
  .שמטהרו עד, תשובה הרהור המצורע

  (ל"זצ מראדוויל יצחק רבי ק"הרה)
  

 ( ג, יג" )לבן הפך בנגע עריש"
 עליו שתתיישב תקווה יש עדיין, בצעירותו חוטא שאדם שעה

 עריוש" אם אבל, הישר דרך אל וישוב תשובה יעשה, דעתו
 שמזדקנים, הם שיבה שערות בעלי הנגעים אם" לבן הפך בנגע

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

 

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

 את גם,  כולו לראותו צריך אלא, נגעו במקום, בחסרונו
" הכהן וראהו" כך ואחר" הנגע את הכהן וראה" וזה. מעלותיו

 לא וכולו תראה קצהו אפס" בלק שאמר כמו ולא. כולו שיראהו
 ".תראה

 (מקוטנא טרונק. י.י הרב)
 

   "מיםופר יהיו בגדיו הנגע בו אשר והצרוע"
 ( מה, יג)

 פ"ע ל"וי, ותכמיותר נראות' הנגע בו אשר' תיבותשה קשה
 ויש מממונו עליו חביב שגופו אדם לך יש:( א"ס ברכות) הגמרא

( ז"י רבתי פסיקתא) ואיתא, מגופו עליו חביב שממונו אדם לך
 שולח ה"הקב לכן, תחילה בנפשות פוגע הרחמים בעל אין

 בבגדיו שולח בתשובה חזר לא ואם בבית קודם הנגעים קודם
 חביב שגופו באדם זה כל בגופו שולח חזר לא אם כ"אח ורק

 מתנהג כ"ג אז מגופו עליו חביב שממונו מי אבל מממונו עליו
 אלא עליו החביב בדבר קודם הנגע שולח ואינו ברחמים ה"הקב

 שולח כ"אח ורק כממונו עליו חביב שאינו בגופו קודם שולח
 ושהו שאמר הכתוב, מגופו יותר עליו החביב בממונו הנגע

 סימן ,בממונו ולא בו מתחיל הנגע היינו" הנגע בו אשר והצרוע"
 לכן ,עליו חביב העיקר הוא וממונו הטפל אצלו הוא שהגוף

 הממון שעשה חרפתו לגלות" פרומים יהיו בגדיו" הוא ענשו
 (אריה לב) . עיקר הטפל

 

 (מה, יג" )הנגע בו אשר והצרוע"
 לו ואמרה, מזון לחפש בנה את שלחה העכבר אמאל משל

 והנה, האשפה לגל והגיע העכבר זחל, הנורא האויב מן להישמר
 העכבר נבהל, בקול וצורח בכנפיו מכה והוא גדול תרנגול מופיע

 לא לו אמרה לאמו דברים וסיפר משבא, השונא זהו בלבו ואמר
 אף מלא אדום הודו תרנגול העכבר רואה למחרת .השונא זהו

, השונא אינו זה גם לו אמרה, לה וסיפר לאמו העכבר ברח, ונרגז
". הצבועים מן היזהרו, "היזהר ממנו והשקט הצנוע החתול אלא

 (החיים ארץ) . מאליו מובן והנמשל
 

   " ישב בדד ...יקרא וטמא יעטה שפם ועל"
 (מו - מה, יג)

 בעל של עונשו קשה כמה וראה בוא: הכהן מרדכי רבי אומר
 וזה, מידה כנגד מידה הוא העונש רותיהעב בכל. הרע לשון

: לכן, לזה וסיפר מזה שמע, רכיל הלך הוא; ומשולש כפול עונשו
 ולא אנשים בחברת יבוא לא –" מושבו למחנה מחוץ ישב בדד"

: " לכן, רעהו על רעות בשפתיו ביטא הוא; הבריות עם יתערב
 כינה הוא; חתומות ושפתיו סגור פיו שיהיה –" יעטה שפם ועל

 כל"ש, עצמו על –" יקרא טמא וטמא: "לכן, טמאים אחרים
 ".פוסל במומו – הפוסל

 

 (מו, יג" )שבוומ למחנה מחוץ ישב בדד"
 חולירע מגיפת ובסביבתה ווילנא בעיר פרצה ח"תר בשנת

, צרה בשעת ישראל בקהילות כנהוג, רבים רבנותק שהפילה
 לחטט עברו ומהם – במעשיהם לפשפש רבים אנשים החלו

 הבריות של וחטאים עוונות לחשוף כדי – אחרים במעשי
 ישראל יבר של בביתו הופיע אחד יום. הקשה למגיפה שגרמו
 על ולחש, שבעיר" מחטאים ממחפשי" אחד מסלנט ליפקין

 ומן, יעשו לא אשר מעשים נעשים פלוני של שבביתו, הרב אוזן
 האזין ישראל רבי". פרצה"ה את לגדור כדי מיד להתערב הראוי
 רבי לו אמר, לרכל וכשסיים, האיש לדברי רבה בסבלנות כדרכו

 לכל מחוץ המצורע את לשלוח התורה והמצ כידוע: ישראל
 אפשר המצורע של זה מרוחק שילוח, המחנות שלושת
: אומרים( .טז) ערכין במסכת חכמינו, הבאה בדרך להסביר

 העונש והנה. הרע לשון בעוון האדם על באה הצרעת שמחלת
, שקר דברי הפצת משום דווקא אינו, הרע לשון המספר של

 אצל רק ופגמים חטאים שמחפשים בגלל גם פחות לא אלא
 מנםא אם: כזה הרע לשון לבעל לו אומרים, שכך וןוכי, הזולת

 מחוץ צא – ופשעים ועוונות חטאים אולמצ גדול מומחה אתה
 לחשוף תוכל וכך, רבים ימים עצמך עם התבודד, למחנה
 . וכלל כלל מועטים שאינם, שלך ועוונות חסרונות ולגלות

 (הגולה מאורי)
 

 לא והנה הנגע את כבסוה אחרי הכהן וראה"
 (נה, יג" )הוא טמא... עינו את הנגע הפך

 נתהפך אזי הנגע נטהר דאם ל"חז שאמרו מה על לפרש יש
 התיבה בסוף מתחילה שהיה ן"עי האות כן אם", ענג"ל" נגע"

 במקומם נשארים' ג ואות ן"נו אות דהא התיבה בתחילת בא
 מתהפך' ע האות רק ענג בתיבת והן נגע בתיבת הן כבתחילה

, בתחילתה עומדת עונג ובתיבת בסופה עומדת נגע דבתיבת
 רצה ו"עינ את הנגע הפך לא והנה' וגו הכהן וראה שאמר וזהו

 טמא - לענג נגע נתהפך שלא, נתהפך לא נגע של' ע אות לומר
  .הוא

 (ביהודה נודע)

 גוט שבת א
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