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 תשע"ז מצורע-תזריעלפרשת  אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –איש אשרי ה

 קלאר אברהם ישראל

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: 

כי הכוונה לדוד המלך  –אשרי "ה"איש, בה"א הידיעה 

 עצמו!!

 , והרי הם לפניך:נאמר כנגד איש מסויםבדברי חז"ל באו כמה ביאורים שזאת כי 

, שזכה לשבת לפני על דוד המלך עצמוהכוונה שמואל )כז( מבואר שבמדרש א. 

, שאין ישיבה "ויבא המלך דוד וישב לפני ה'" :יח( ב ז,-שנאמר )שמואלבעזרה.  –ה' 

 .ברם עי"ש במדרש אם הכוונה כפשוטובעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד 

מ זאת מפסוק "ורא כ"והיכן מרומז בפסוק ענין הזכות לשבת לפני השם? לפי מהרי

אלא להפך, ישב במקום המובחר ביותר, לפני ה'  –, כלומר במושב לצים לא ישב"ו"

 בעזרה.

 סימוכין להביא והגם שעל פי פשוטו הדברים אינם מבוארים דיים, מכל מקום יש

ישב  כן היכן רמוז (869" )ישב לא לצים ובמושב" של מכך שבגימטריא זה, למהלך

 : בבית המקדש –

 ויאמר". ב(. ט,כב; ג,כב בראשית) (869) "האלקים לו אמר אשר" קוםהמ אל. א

 המקום שם את יעקב ויקרא. ג(. טז,כח בראשית) (869) "הזה במקום' ה יש אכן

 הר צדק נוה". ד(, טו,לה בראשית) (869) "אל בית אלקים שם" אתו דבר אשר

 עמק הוא השו עמק "אל' וגו ויצא נאמר וכן. ה(. כב,לא ירמיה) (869) "הקדש

 אגדה מדרש מביא י"וברש, ויין לחם הוציא שלם מלך צדק ומלכי, (869) המלך"

. ו". בניו שם שיקריבו הנסכים ועל המנחות על לו רמז( "ו ,מג רבה בראשית עיין)

 . האותיות שמונת עם (869) "המקדש בית" או". המקדש ובבית"

ר אחר האומרים שדברי והוא פלא עצום לטעום מֶמֶתק דברי חז"ל, מבלי להיגר

 המדרש כאן הינם 'אגב גררא'.
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* 

לכן אמר ולעצם דרשת חז"ל שאשרי האיש מדבר על דוד עצמו: הנה יבואר ש

: "ויען אחד מהנערים ויאמר הנה א"אשרי האיש", שמצאנו שדוד נקרא "איש"

ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר 

 מו". וה' ע

וראה עוד על דרך רמז היכן רמוז שמו של דוד בפסוק זה. ואף "וכל אשר יעשה 

יד( "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל",  א יח,-יצליח מתאים על דוד שנאמר בו )שמואל

 ופירש רש"י "מצליח" )ראה סנהדרין צג,ב "ובדוד כתיב ובכל אשר יפנה יצליח"(.

סרה הקושיא  ש" עולה על דוד עצמושלפי הפירוש ש"אשרי האיביאר  בלקו"שבו

מדוע דיבר בלשון עבר, כיון שמדבר דוד על הנהגתו שלו עצמו בפועל, שהתחילה 

 בעבר ולכן אינו מדבר על העתיד, כי העתיד עדיין לא ידוע.

והנה מזמור "אשרי האיש" ומזמור "למה רגשו" נחשבים למזמור אחד, ולגבי 

)רש"י ועוד( שהמשמעות הפשוטה היא מזמור למה רגשו הלוא נקטו המפרשים 

שדוד מדבר שם כלפי עצמו, עי"ש, ונקודה זו מוסיפה להסתברות שגם מזמור 

 "אשרי האיש" מדבר אודות דוד המלך )ראה בלקו"ש שם(.

* 

מבואר, ( פרשת שלח, מימרא דטובי ב"ר אלעזר) בי טרפוןזוטרתא דרבפסיקתא ב. 

וסוף המזמור על כל באופן ספציפי  יקעל כל צדיק וצדהכוונה שנאמר "האיש" כי 

 . רשע ורשע

* 

: אדם כנגד איש מסויםבמסכת עבודה זרה ובמדרשים מבואר ש'האיש' מדבר ג. 

  .. ועל כך בע"ה בהמשךהראשון, אברהם אבינו, נח, שבט לוי, או בני קרח

                                                
 .א טז,יח-שמואל א
 .87חלק י, עמ'  ב
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 בישיבת מ"ר, גינצבורג אהרן הרב/  אהרן בית

 ברק בני –' התורה עמל'

 האדם בבריאה מקומו של

ה ַכי ַתְזַריַע )ויקרא יב, ב(. וברש"י: כשם שיצירתו של האדם אחר כל בהמה    ַאשָּׁ

  חיה ועוף כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף.

כלומר שנתקשה רש"י הרי האדם הוא החשוב שביצירה נזר הבריאה ומדוע 

ה ממנו ועל זה יישב כתבה התורה ענינו לבסוף לאחר בעלי החיים הנמוכים במעל

 שכתבה תורה לפי סדר הבריאה.

אך לכאורה עדיין לא יישב כלום שהרי אותה שאלה תקשה על הבריאה מדוע 

באמת נברא אדם לאחרונה.   ובאמת שאלה זו כבר נידונה בגמ' סנהדרין )לח.( 

ושם איתא שלושה תירוצים שלא יהו המינים אומרים שותף היה לו להקדוש ברוך 

ה בראשית דבר אחר שאם תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך הוא במעש

במעשה בראשית דבר אחר כדי שיכנס למצוה מיד דבר אחר כדי שיכנס לסעודה 

מיד משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושיכללן והתקין סעודה ואחר כך הכניס 

 אורחין.

תהלים קלט, וכעין זה איתא במדרש )רבה בראשית( ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרָתִני )

ה(שהאדם נברא אחרון ליצירה שאם זכה אדם אומרים לו אתה קדמת  למלאכי 

 השרת ואם לא זכה אומרים לו יתוש קדמך,

והדברים צריכים ביאור מה הכוונה זכה ולא זכה ועוד הרי האמת שנברא אחרון 

ליצירה ואיך יאמרו לו "אתה קדמת " אם זכה, וכי בשביל שזכה תשתנה מציאות 

 ה.הבריא

 מי אני

והאמת  ששניהם נכונים שהרי האדם מורכב מגוף ונשמה, הנשמה נבראה ביום 

הראשון עוד קודם למלאכים שנבראו ביום השני ואילו הגוף שהוא יצירת האדם 

היה ביום שישי לבריאה .וביד כל אדם להחליט מי הוא ומה העיקר אצלו הגוף או 
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ילא הנשמה שבו היא העיקרית , הנשמה . אם זכה מלשון זיכוך שזיכך עצמו וממ

אם כן הנשמה הרי נבראה ביום הראשון עוד קודם לבריאת המלאכים, ואילו אם 

לא זכה ואצלו העיקר הוא הגוף הגשמי, והנשמה היא המשרתת לצרכי הגוף, אם 

כן הגוף הרי נברא ביום השישי אחרי כל בהמה חיה ועוף ואפילו יתוש קדמו. וכאן 

ותנו להימנע ממאכלות אסורות ולהשמר מכל טומאה כדי באה התורה ומזהירה א

לשמור על נשמתינו זכה ונקיה כדי שנזכה שיאמרו לנו אתה קדמת למעשה 

 בראשית.

ואפשר לומר בעמקות יותר שזה וודאי שמבחינת ציר הזמן האדם נברא אחרון 

למעשה בראשית אך אפשר להסתכל על זה בשני אופנים או שחשיבותו פחותה 

תר לבסוף, או להיפך משום חביבותו נותר לבסוף .כמו שאומרת הגמרא ולכן נו

"כדי שיבוא האדם וימצא הכל מתוקן לסעודה" וממילא אם האדם זכה ויודע את 

תפקידו בעולם הרי כל הבריאה היא משרתת את האדם השלם המקודש בקדושתו 

 יתברך כמו שמביא המסילת ישרים .ואם כן אומרים לו  אתה קדמת היינו

בחשיבות אף שבזמן הוא אחרון אך בחשיבות והוא הקודם וכל העולם כולו לא 

  .נברא אלא בשבילו

 ביד כל אחד לבחור אם נרצה להיות קודם למעשה בראשית או "יתוש קדמך".
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א, "שליט פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת 

 ישראל'

 ספירת העומר

בפסח יצאנו מעבדות לחרות פיזית אך טרם  –אפשר לפסח בלא שבועות"  "אי   

אלא כעבור ספירה של מ"ט ימים אנו מגיעים  –הגענו לתכלית ולעיקר החרות 

לחירות האמתית והשלימה "מכתב אלוקים חרוט על הלוחות", "אל תקרא חרוט 

 אלא מי שעוסק  בתורה.  -אלא חירות, שאין לך בן חורין 

  –ר החינוך מצוה שכו: "ונוהגת מצות ספירת העומר וכו' בזכרים" כתב ספ   

: אסורות לברך על בנות ספרדשהיא מצות עשה שהזמן גרמא.    ולמעשה: 

הספירה "ואם רצו לספור בלי ברכה רשאיות, ועפ"י הסוד טוב שלא תספורנה כלל" 

ום מצות )ילקוט יוסף ה, ח(. ואמנם, ברב פעלים ח"א: "אין לנשים שייכות לקי

הספירה מפני שהיא תיקון לחטא העגל שלא חטאו בו". אמנם, בכף החיים : "אם 

תפסיק מיד! )כן  –אפשר תשמענה הברכה מן הגברים"  בת ספרד שהתחילה לברך 

 –: כתב משנ"ב תפ"ט בנות אשכנזהורני הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל(.          

יהו כבר קיבלו על עצמן חובה", וכמדומה, "ונשים פטורות וכו'" וכתב המג"א "מ

שבמדינותינו לא נהגו נשים כלל לספור, וכתב בספר שולחן שלמה שעל כל פנים, 

 לא יברכו, שהרי קרוב לוודאי שישכחו יום אחד"

בת אשכנז שיש לה לוח מסודר וכן המתפללות ערבית בקביעות וחברות  למעשה:

 ופן אינה מוציאה ידי חובה את האיש.המזכירות זו את זו רשאיות לספור. ובכל א

 הלכות נחוצות לקיום מצוות הספירה כהלכתה

משהגיעה חצי שעה הסמוכה לזמן הספירה חצי שעה לפני צאת הכוכבים, א. 

יש להחמיר שלא לאכול בטרם , קצוה"ש צ"ג, ב –כעשר דקות לפני השקיעה 

מותר  –יר לו לספור ספרו. מי שיש לו מנין קבוע לערבית או שממנה "שומר" שיזכ

לאכול. ואף בהגיע הזמן, יש מתירים כשיש מנין קבוע או "שומר" שאין מסתבר 
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שספירת העומר שלרוב הפוסקים בזמן הזה מדרבנן, תהיה חמורה יותר מקריאת 

 .שמע דאורייתא )שו"ת אגרות משה ד, צ"ט ואז נדברו ו, נ"ב(

פור בתחילת הלילה, , ולסיש להקדים ככל שאפשר. כל משך ימי הספירה, ב

לאחר צאת הכוכבים ותפילת ערבית )ראה משנ"ב תפ"ט, ב ושם ל"ו  סידור 

היעב"ץ  שו"ע הרב ,ג חיי אדם קל"א, ב(    המדקדקים בכל ענייני דאורייתא 

יספור איתם )שו"ת  –ודרבנן בזמן רבנו תם, המתפלל ערבית בציבור לפני זמן ר"ת 

 ה(.מנחת יצחק ט, נ"ה   י, מ"ב  ו, מ"

מנהג כל ישראל, שכל אחד מברך וסופר לעצמו, על כן, כששומעים את  ג.

הספירה מהש"ץ או מאחר, יש להתכוון שלא לצאת מהם )שו"ע הרב תפ"ט, י"ב(, 

ורק בדוחק רב ניתן להצדיק את הנוהגים שאינם מכוונים בפירוש שלא לצאת, 

 בות תפ"ט, ח(.מפני שמצוות דרבנן, אין צריכות  כוונה )ראה ספר פסקי תשו

יצא בדיעבד, וחוזר וסופר  –ולא הזכיר שבועות  ימים בלבדהסופר בטעות  ד.

לכל  –בלבד בסיום שבוע, ולא מנה הימים  שבועות ספרכראוי בלא ברכה.    

 יצא. –הדעות לא יצא.     אבל שלא בסופם, כגון שאמר: "היום שבוע ויומיים 

ר, וימשיך לספור בימים הבאים עם הנזכר בין השמשות שלא ספר אמש, יספו .ה

ברכה )שו"ת בית שלמה ס"ו, ק"ב  שו"ת שואל ומשיב )ד(ג, קכ"ז   שו"ת מנחת 

יצחק ט, נ"ז( ויזהר מכאן ואילך שלא לספור אלא לאחר צאת הכוכבים, שלא יהיה 

                                                                                      כתרתי דסתרי )שו"ת יביע אומר ד, מ"ג(.                                                 

קטן שנעשה גדול במהלך ימי הספירה, אם ספר עד יום הגיעו למצוות )מדין  ו.

ימשיך ויספור בברכה )ברכי יוסף תפ"ט  שו"ת כתב סופר ס, צ"ט  שו"ת  –חינוך( 

 "ו ערוך השולחן, ט"ו וכף החיים , צ"ד.מהר"ם שיק, רס"ט מנחת חינוך, ש

* 
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, ואיסורים משום מנהגי מיעוט בשמחה בימי הספירה

 אבילות

 דקות: 8-10א. איסור עשיית מלאכה משקיעת החמה, 

שו"ע תצג, ד: "נהגו הנשים גם האנשים בכלל, אלא שאין דרכם לעסוק 

עת במלאכותיהם בשעות הערב שלא לעשות מלאכה מפסח עד עצרת משקי

נאמר "שבע שבתות" מלשון שביתה.  א.החמה ואילך" ובמשנ"ב שני טעמים לדבר: 

. בשעה זו נקברו כל ערב תלמידי ר"ע ר"ל והעם נמנעו אז מעשיית מלאכה. ב

                                                              וכהכרעת שער הציון, שם: "נהגו עד ל"ג                                                                                  

בעומר" שלא לעשות מלאכה כבדה )תפירה, כיבוס וכדומה( מהשקיעה במשך 

דקות ובכף החיים,  שם, שאין למחות במי שאינה מקפידה,    7-30זמן קבורה 

 משום שהמנהג רק מספר דקות, קשה להקפיד בקיומו.

 ילוח:ב. איסור תספורת וג

שו"ע תצ"ג, ב: נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר וכו' ואין להסתפר )לספרדים( 

עד ל"ד בבוקר.   ברמ"א )לאשכנזים(: במדינותינו מסתפרין ביום ל"ג בעומר 

ומרבים בו בשמחה.      ומנהג חסידים על פי האריז"ל והקבלה, שאין מסתפרים 

נות ונשים: בשו"ת אגרות משה יו"ד ב, כל ימי הספירה עד ג' ימי ההגבלה.        ב

קל"ז: "ראוי להן להחמיר אם אינו נחוץ כל כך", דוגמה לנחיצות, כשהשיער עלול 

לצאת מתחת כיסוין וכו'. כמו כן, כשיש צורך יכולות  להקל בהסרת שיער בשאר 

 מותרים להסתפר, אך אם אין צורך, יש להימנע עד ל"ג בעומר.       -קטנים    הגוף.   

 קציצת ציפורניים מותרת כל ימי הספירה.

 ג. איסור נישואין:

השנה:   -שו"ע תצ"ג: נוהגים שלא לשאת אישה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר  

 יום ראשון  י"ח אייר.

יש לערוך  –: נישאים ביום ל"ג בעומר עצמו השנה, שהוא יום ראשון בני אשכנז

( ואח"כ נהגו להמשיך 33:11יעה )החופה, ולכתחילה אף ליטול לסעודה לפני השק
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באיסור עד שבועות. )שיש קהילות אשכנז שנישאים במשך ניסן עד ר"ח אייר(.    

: נישאים רק מיום ל"ד בעומר )מוצאי ל"ג בעומר( ואילך. השנה: אור ליום בני ספרד

מותרים אפילו בשירה ונגינה  –שני י"ט אייר.    שידוכים, הנקראים כיום "אירוסין" 

אחרי ל"ג בעומר רשאים בני אשכנז להשתתף ולשמוח  הערה:ריקודים.  בלא

 בנישואי בני ספרד.

 ד. איסור ברכת שהחיינו:

אין איסור לתפור או לקנות בגדים חדשים בימי הספירה אלא שמנהגים שונים 

 בנוגע לברכת שהחיינו בימים אלו.

יברך" )ולדעת  –דעת המשנ"ב: "אם נזדמן לו איזה עניין שצריך לברך שהחיינו 

: על פוסקי ספרדהגאון  רבי חיים  קנייבסקי שליט"א היינו אפילו לכתחילה( דעת 

הממתין לשבת תבוא עליו.  –חדש בגד חדש מברכים אף ביום חול,     על פרי 

 ברכה.

 ה. ריקוד ניגון ושמיעת מוזיקה:

והכרעת  "ריקודים ומחולות של רשות אסורים".פרי מגדים בשם אליה רבה: 

הפוסקים: שאסור לנגן בכלי נגינה ואף לא להקשיב למוסיקה מוקלטת או משודרת, 

 כאשר שמיעתה עלולה להביא לידי ריקוד כמפורט להלן. 

 המקור לאיסור נגינה ושמיעת מוזיקה: 

כיום, "מחול" כינוי לריקוד.  –המילה "מחול" "ריקודים ומחולות אסורים" 

"הללוהו בתוף נגינה. ראה תהילים ק"נ: מופיע ככלי  –אמנם, במקרא "מחול" 

 הלויים לא רקדו במקדש, אלא עמדו על הדוכן וניגנו גם במחול.   ", מחולוב

"ותיקח מרים הנביאה וגו' את התוף בידה כמו כן, בקריעת ים סוף נאמר: 

)שמות טו, כ(. וכתב בספר שו"ת  "במחולותותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ו

על הדעת שמרים ונשות ישראל רקדו לפני העם אלא באר שבע: שלא יעלה 

כנאמר במדרש תנחומא לשמות: מרים נביאה הייתה וידעה שעתידים ישראל 

לשיר שירה על הים ובמכת החושך הייתה מאספת תופים ומחולות מבתיהם של 
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"אז המצריים כדי לנגן בהם, על ים סוף, כדי שלא ישמע קולן בשירתן. וכן נאמר: 

היא ניגנה בכלי שנקרא מחול שכנראה רקדו לצליליו( ) במחולתשמח בתולה 

)רקדו(. ואמנם כתב שו"ת אגרות משה או"ח ג, פז: אין  ובחורים וזקנים יחדיו"

לשמוע ניגון ביחידות ואפילו בהקלטה.   וכן דעת הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל 

ט בימי ילקוט יוסף ה, עמ' תל: "ריקודים ומחולות לדבר הרשות אסור בהחל

הספירה, ואף הנוהגים לשמוע שירה עם כלי שיר דרך הרדיו וכדומה, )קלטות, 

 דיסקים( יש להחמיר בזה בימי הספירה".

 היתרים בנגינה ובשמיעת נגינה: 

בשמחה של מצוה פוסקי ספרד: מקילים אף בבר מצוה, כשהוא ביומו או החתן  .1

ות( ויש מחמירים )הגר"מ דורש.   פוסקי אשכנז: יש מקילים )אג"מ ושונה הלכ

 .שטרנבוך שליט"א והגר"ש ווזנר זצ"ל(

 כנתינת קצב להתעמלות או תרפיה במוסיקה )לא מחול אירובי!( . 2

 בלימוד לצורך פרנסה. )אגרות משה( –לימוד נגינה באופן של תרגול  .3

 הכנת כיתה בעיקר בכיתות נמוכות להצגת סיום וכדומה במקום סגור . 4

רשאי  –מנו חדוות החיים ומרגיש דכדוך המפריע לו בעבודת ד' מי שסרה מ. 5

 מוסיקה שלא תביא לידי ריקוד. –לשמוע בצנעה )באזניות( 

. יש שהתירו: שמיעת שירת הבקשות, פרקי חזנות, שירים "שקטים" ולהבדיל 6

 מוסיקה קלאסית )הגר"מ הלברשטם והגרח"פ שיינברג זצ"ל(  

מותרת שמיעת שירים המושרים בפה אפילו לדעת רוב רובם של הפוסקים . 7

כעין נגינה )יצירות ווקאליות( ויש המסתייגים מהקלטות בהן הזמרים מבצעים 

 בפיהם את קולות הכלים שכביכול מלווים את השירה.
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אב"ד , שפירא פינחס הרב/  שפירתא הלכתא

 בריתי ת"שו ס"ביד"צ שערי שלום )בית שמש(, מח

  שלום ו"ח

 לענין דינא מהותיהא מועד קביעת

ר ה זָּׁכָּׁ ה ַכי ַתְזַריַע ְויְָּׁלדָּׁ ה ֵתֵלד ְוַאם וגו' ַאשָּׁ  ה(-ב ,)יב וגו' ְנֵקבָּׁ

לכאורה יש בזה שני דינים סותרים, דמצד אחד מבואר בגמרא )יבמות צז ע"ב( 

שתאומים שהורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה חייבים משום אשת אח, 

ם כל מי שיוולד אח"כ לאמם, ומבואר ולדעת רוב הפוסקים יש להם שאר אם ע

לכאו' שלא אזלינן בתר התחלת העיבור כמו לגבי אבהות שלכו"ע אזלינן בתר 

 המקור, אלא בתר הלידה שנולדו יהודים.

ומאידך גיסא מבואר שם בגמרא שמ"מ אותם תאומים לא מייבמין ולא חולצין 

תר תחילת העיבור האחד על אשת השני, ומזה מבואר לכאורה להיפך, שאזלינן ב

 שהיה בגויות.

וכן בגמ' נוספת )ביבמות עז( איתא שמעוברת שנתגיירה מועלת הטבילה גם 

בשביל העובר, ומבואר שבעצם צריך הנולד לגירות ולא סגי ליה במה שבזמן 

 הלידה אמו היא יהודיה גמורה.

ועמדו על יישוב סתירה זו שלושה אחרונים מגדולי דור דעה שקודם השואה 

 ומה, ה"ה האחיעזר הזכר יצחק והאמרי משה.האי

האחיעזר )ח"ב סימן כט אות ו( נוקט שהעיקר נקבע ע"י ההתחלה, ולכן צריך 

גירות, אלא שבגירות כזו שמתגייר ביחד עם אמו לא נאמר כלפי אמו 'גר שנתגייר 

כקטן שנולד דמי', ולפיכך יש להם שאר אם. ויעו"ע בחי' הגרי"ז מבריסק על 

רות מו ע"א( שג"כ נוקט בפשיטות שאין דין אם ע"י לידה בלבד, ומוכיח הש"ס )בכו

כן מדין התאומים דלא חולצין ולא מייבמין, ואף נוקט בדעת רש"י )שם( שבגירות 

כזו שנתגייר עם אמו לא נאמר כלל הדין של 'גר שנתגייר כקטן שנולד דמי', ואף 
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ודו לרש"י לגבי האם, לגבי אביו. ומסתברא שבדעת התוס' שם יאמר הגרי"ז שמ

 וכאחיעזר.

הזכר יצחק )סימן ד( נוקט שהעיקר נקבע ע"י הלידה, ולפיכך יש להם שאר אם, 

אלא שיש עדיין פסול גויות שיש לסלקו ע"י גירות, וכמו בגוי הבא על בת ישראל 

שדעת כמה ראשונים שהוולד צריך טבילה ובסו"ד כותב הזכר יצחק שאף 

ישראל מ"מ יודו ליסוד זה היכא שיש פגם באם  למקילים בגוי הבא על בת

בתחילת ההריון, ומבאר הזכר יצחק שמה שהצריכו טבילה הוא משום הדין של 

'הלך אחר הפגום שבשניהם', ומחדש שדין זה שייך גם בפסול גויות ול"ד 

בממזרות, ושלכן במעוברת שנתגיירה צריך העובר גירות לסילוק פסול הגויות, על 

 נקבעת ע"י הלידה.אף שהאמהות 

ואילו באמרי משה )סימן כז ס"ק ו( נראה שנקט שיש כאן שתי כוחות שוים, ויש 

 דיני קורבה מחחת כל חד מהם, ולכן גם פסול מחמת כ"א מהם במקרה של פסול.

והעולה לדינא, שלדעת הזכר יצחק העיקר נקבע על ידי היולדת ואילו התחלת 

ת, ולאחיעזר העיקר נקבע ע"י התחלת העיבור רק גורם לפסולים אך לא לאמהו

העיבור, ולאמרי משה יתכן מצב שיהיה לוולד שתי אמהות, גם מתחילת העיבור 

 וגם היולדת.
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, גנוט ברוך שמואל' ר ג"הרה/  שמואל ויאמר

 ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי

  ס"ושא' שמואל

 ספירת העומר בזמן ספק חשיכה

מעריב יחד, וסופרים ספירת העומר  -נו מתפללים מנחהבמספר בתי כנסת בעיר

 בזמן שהוא ספק חשיכה. האם ניתן לספור ספירת העומר בזמן זה?

כתבו התוספות )מנחות סו,א(: "נראה דבספק חשיכה יכול לברך ואין תשובה: 

צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה כיון שהוא ספיקא דרבנן ועוד אומר דאפילו 

ה עדיף משום תמימות". ועי' שו"ע ומשנ"ב )תפט,ד( שאף ביום סמוך לחשיכ

שהמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות, מ"מ מן הדין היה 

אפשר להקל לספור משתחשך אף קודם צאה"כ, דבה"ש הוא ספק לילה ואזלינן 

לקולא בספק דרבנן בספירה בזה"ז שהוא מדרבנן לרוב הפוסקים, אלא דמ"מ אינו 

 כון להכניס עצמו לספק לכתחלה.נ

והנה הר"ן )סוכה כב, ב מדפי הרי"ף( כתב גבי אתרוג ביום השמיני, כך: "בשמיני 

מותרת דליכא למימר דמגו דאתקצאי לבין השמשות אתקצאי לכולי יומא משום 

דלבין השמשות גופיה לא איתקצאי שהרי בין השמשות אינו ראוי למצות אתרוג 

ם אינו נוטלו בין השמשות דכיון דלולב בזמן הזה מדרבנן שאפילו לא נטל כל היו

בר מיום ראשון ובין השמשות ספיקא הוא וספיקא דרבנן לקולא", עכ"ל. והנה 

לכאו' סיתרא"ה נינהו, דמחד כ' התוס' דמצי לספור ספה"ע בביה"ש משום דספד"ר 

ה"ש לקולא, ומאידך כ' הר"ן דאף מי שלא נטל אתרוג כל היום, אינו נוטל בבי

 משום דספד"ר לקולא.

* 

והר"ן בסוף פסחים )כח,א( הביא לד' התוס' במנחות וכתב על דבריהם כך: "ואין 

זה נכון שיכניס עצמו בספק לכתחלה". ולכאו' נראה דגם הר"ן מסכים לד' התוס', 
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רק סייג דסו"ס אין להכניס עצמו לספק לכתחלה, וא"כ לכאו' דבריו סותרים, 

 וכנ"ל.

הדבר, דהנה חל על האדם לספור ספירת העומר, וכאשר רוצה ונראה בביאור 

לקיים את חיובו כעת, בזמן בין השמשות, אמרי' דכיון דספד"ר לקולא, לכן יכול 

לקיים את חיובו כעת. אך בביה"ש של סוף חג הסוכות הדיון הוא האם בכלל חל 

ספד"ר לקולא עליו עדיין חיוב ליטול אתרוג, כיון דבין השמשות הוא, וע"כ אמרי' ד

 ונפטר מחיובו.

והנה איתא בערובין )לו, א(: "בעא מיניה רבא מרב נחמן: ככר זו היום חול ולמחר 

קדש, ואמר: עירבו לי בזה, ופרש"י: אמר על ככר אחת בערב שבת היום יהא חול 

ולמחר יהא קדש, ועירב שלוחו בה  מהו? ופרש"י: הואיל ובין השמשות ספק 

א קודם קניית עירוב חל עליה הקדש, ואין מערבין בהקדש, או הוא, חיישינן דילמ

לא אמרינן הכי אמר ליה: עירובו עירוב. היום קדש ולמחר חול, ואמר: עירבו לי 

בזה, מהו? אמר ליה: אין עירובו עירוב. מאי שנא? אמר ליה וכו', היום חול ולמחר 

ספיקא לא פקעא מ -קדש, מספיקא לא נחתא ליה קדושה. היום קדש ולמחר חול 

ליה קדושתיה מיניה" וברש"י: ובין השמשות דקניית עירוב ספיקא הוא, ומספיקא 

לא תפקיה ממילתיה קמייתא, וכן סיפא. והיינו שמחמת הספק ממשיכים את 

המצב הקיים, שאם הככר היה חול עד כה, ממשיך מצבו עד סוף היום ועירובו 

שתו עד סוף היום ואין עירובו עירוב. עירוב, ואם הככר קודש עד כה, ממשיכה קדו

וצ"ע לפי"ז דנאמר כן גם גבי ספיה"ע, שהסופר בביה"ש שקודם הלילה, ממשיך 

תאריך היום וע"כ לא יוכל לספור, ודלא כהתוס', וכן הנמצא בביה"ש ולא נטל 

 אתרוג, ממשיך יום הסוכות ויוכל ליטול אתרוג, ודלא כהר"ן, וצ"ע.

ובין לו, ב( כתבו בתוכ"ד ד" כי אמר היום חול ולמחר ואמנם התוס' והרשב"א )ער

קדש מקפיד שלא תחול על העירוב קדושת היום". ולדבריהם ביאור הסוגיה הוא 

שדבר זה תלוי בדעת האדם הנודר, ולא בדין ביה"ש, וא"כ מד' התוס' בערובין 

 מיושבים הפלא ופלא ד' התוס' במנחות.
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שהם אסורים מדברי סופרים לא גזרו  ואולם השו"ע )שמב, א( כתב דכל הדברים

עליהם בין השמשות, וכ' המג"א: " צ"ע אם במ"ש ביה"ש נמי לא גזרו משום 

שבות, דשאני אפוקי יומא מעיולי יומא דמספיקא לא פקע קדושה כמ"ש ססי' 

שפ"ו". והיינו דהמג"א לא תלה כן בדעת האדם המקדיש, אלא ביאר הסוגיה 

ם את המצב על כנו גם בדברים שאינם תלויים דערובין דבספק ביה"ש מותירי

 בדעת האדם. 

וראו נפלאות בד' השעה"צ )שפ"ו סקמ"ט(, שכתב כך: "מבואר ברשב"א בעבודת 

הקודש וזה לשונו, שכל בין השמשות שהוא ספק חול ספק קודש לא ירדה לו 

קדושה, שהוא לא רצה שתחול עליו קדושה עד למחר הברור ולא המסופק, לפיכך 

זכות עירובו להקדשו, עד כאן לשונו. אכן דברי המחבר שכתב לא נתקדשה קדם 

ודאי והוא לשון הרמב"ם, משמע שלענין הקדש הוא קדוש מספק ואין רשאי 

לאכלו, רק דלענין עירוב שהוא דרבנן מוקמינן ליה אזמן הקודם שהיה ברור חול או 

ע. )ועי' משנ"ב קודש, וכן באר הגר"ז", עכ"ל השעה"צ. וא"כ יקשה כנ"ל, וצ"

 וביאה"ל בד' המג"א והבית מאיר(.       

ונראה בביאור הדבר, ובהקדם דברי שו"ת בשמים ראש )סי' קכא( והאור שמח 

)שבת פ"ה ה"ד( שכתבו דאין חזקת היום שעבר מכריעה להעמיד את הספק של 

בין השמשות על חזקת יום אתמול, משום שאין הספק על איש או חפץ ידוע אלא 

זמן, והזמן אינו מחובר כיחידה אחת ארוכה, אלא כל רגע ורגע נחשב על ה

 כחתיכה בפני עצמה, ואין מחזיקים מחתיכה לחתיכה.

*  

ולזה י"ל שכאשר דנים על הככר, האם הוא קודש או חול, אזי אע"פ שפשיטות 

הספק נפשטת בשאלה האם כעת יום או לילה, מ"מ אנו דנים על הככר עצמו, 

ו חול, ובככר עצמו שייך להחזיקו ולהמשיך בו את מצבו הקודם, האם הוא קודש א

שאם היה קודם קדוש, ממשיכה קדושתו, ואם היה חול, הוי חול גם עתה. אך 

בספירת העומר ובנטילת אתרוג, כל הנידון הוא כלפי התאריך והיום, ואינו רק 

העומר נטילה או שספירת  -פושט את הספק. שהרי אין דיון האם האתרוג הוא בר
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ספירה, אלא האם האדם מחוייב בספירה ובנטילת האתרוג משום  -היא ברת

שכעת היום הקודם או היום הבא, ובזה אמרי' דל"ש להחזיק את היום במצבו 

 הקודם, כי הזמן אינו יחידה אחת ארוכה, וא"ש בס"ד.
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 צ"ומו רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן ,יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר

 טומאת עובדת כוכבים בלידה

ר ה זָּׁכָּׁ ה ַכי ַתְזַריַע ְויְָּׁלדָּׁ ֵאל ֵלאֹמר ַאשָּׁ  (יב, ב) וגו' ַדֵבר ֶאל ְבֵני ַיְשרָּׁ

בתורת כהנים ריש הפרשה, איתא: "בני ישראל בענין הזה, ואין עכו"ם בענין 

 הזה". 

 בים נטמאת בלידה. והיינו, שרק בת ישראל נטמאת בלידה, ואין עובדת כוכ

וצריך עיון, מה ההוא אמינא תהיה עכו"ם בפרשה זו, מאי שנא משאר מצוות 

 ודינים שבתורה, שאין עכו"ם מוזבר ומצווה בהם? 

 ת. נראה לתרץ שאלה זו בכמה אנפי:  

פענח רזא בפרשתינו, ביאר כי עצם  בס'א. בגלל שעצם מעשה הלידה מטמא. 

שטומאת לידה הוא מפני הולד שהוא מטמא "מעשה הלידה מטמא באשה, וז"ל: 

את אמו שהרי אפי' נפתח הקבר בלא דם היא טמאה לידה, הרי מצד הולד 

הטומאה באה אלא שמפני שהולד קטן אין תורת ודין טומאה שייך בי' הוא דלא 

 הוקבע לו טהרה לולד רק לאם שהיא גדולה ונטמאה ממנו" עכ"ל. 

ת הולד הוא הדבר הגורם טומאה באשה. ומתבאר דלפי דבריו, עצם מעשה יציא

מעתה י"ל, דלהכי באה התורת כהנים להשמעינו, דאעפ"כ טומאה זו לא תחול 

אלא דווקא באשה מישראל, ולא בגויה, ולא תימא דאף בגויה תהא, מצד עצם 

 מעשה הלידה. 

ב. ועוד נראה לבאר דברי התו"כ, עפ"י דברי רבינו האוה"ח הקד', המבאר כי 

דה באה מסיבת חטא חוה,  שהיא אם כל חי גם של הגויות, וז"ל: טומאת הלי

"ובזה יתבאר אומרו וביום פירוש לצד כי מצוה הקודמת וזאת הם ב' דברים 

וסבב ערלת הזכרים  שהיא עון קדמון הוא סבב טומאת לידהשסיבתם אחת היא 

לזה צוה על שניהם כאחת על טומאת לידה ועל כריתת ערלה אשר על כן אמר 

יום השמיני וגו'. ולצד שחטא האשה גדול מחטא האיש לזה האיש נפרדת וב
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הטומאה ממנו בהחלט מה שאין כן האשה טומאה קשורה עמה שחוזרת ונטמאת" 

 עכ"ל.

לפי דברים אלה יתבארו דברי התו"כ כמין חומר, דכיון דחטא חוה אמנו גרם את 

זה, שהרי אף הם  טומאת הלידה, הייתי חושב שאף כל הנשים הגויות יהיו בכלל

 היו מצאצאי חוה אמנו, קמ"ל שלא, וטומאת לידה תהא רק באשה יהודית. 

ג. עוד חשבתי לבאר דברי התו"כ, עפי"ד הגמ' בבכורות מ"ו ע"ב שמבואר שם 

שאשה שנתגיירה באמצע לידתה, אינה מקבלת ימי טומאה כשאר היולדות, וז"ל 

דתנו רבנן: גיורת שיצאה פדחת ולדה הגמ': "בכל מקום לאיתויי מאי? לאיתויי הא 

אין נותנין לה ימי טומאה וימי טהרה, ואינה  -בהיותה נכרית, ואח"כ נתגיירה 

 מביאה קרבן לידה". 

וביארו שם התוס' ד"ה לאתויי את חידוש הגמ', וז"ל: וא"ת מאי חידוש הוא זה 

ליבום בהך מילתא טפי משאר דברים דחשוב בהן כילוד כגון לזקוק אשת אחיו 

ולפטור מן היבום וההורגו חייב וכו', וי"ל דאיצטריך הכא לאשמועינן דס"ד אף על 

גב דיציאת הראש חשוב לידה מ"מ לידת שאר הגוף שיצא אחרי כן בקדושה חשוב 

 כמו כן לידה וניתיב לה ימי טומאה וימי טהרה. קמ"ל שלא" עכ"ד. 

דלידת גויה אינה לידה מעתה י"ל דזה החידוש שנתבאר בדברי התורת כהנים, 

אפילו אם נתגיירה אח"כ, ואפילו אם היתה רק יציאת הראש כבר לא חלים בה כל 

דיני טומאת לידה, וזהו בין לחומרא ובין לקולא, דהיינו שלא נותנים לה ימי 

טומאה לחומרא, וממילא גם לא ימי טוהר לקולא, אע"פ שכעת גיורת היא לכל 

יני היהדות, דמה טמא כשאר דמים, ולא נתחדש דבר. נמצא כי בעת שחלו עליה ד

 בה דין "דם טוהר" כשאר נשות ישראל, ובזה גרע דינה משאר הנשים. 

וז"ל: "הנה בנכרית שילדה ואח"כ  (מצוה קסו)וכבר חידד חידוש זה המנחת חינוך 

נתגיירה ודאי טומאת לידה אין לה כיון דהלידה הי' בעודה נכרית דלא חל עליה 

אך אם יש לה ימי טוהר דאפשר כיון דנתגיירה יש לה ימי טוהר אף טומאת לידה 

על הלידה שהיתה בגיותה והוא מבואר בבכורות דמ"ו ע"ב אם יצא פדחת בהיותה 

נכרית ונתגיירה אין נותנים לה ימי טומאה ולא ימי טהר' וע"ש בתוס' דפדחת 
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ה ולא ימי רבותא מכל שכן שילדה כולה בגיותה ונתגייר' אין לה לא ימי טומא

 טהרה" עכ"ל. 

וזה י"ל נמי חידוש המונח בדברי התורת כהנים הנ"ל, דכיון דאין טומאת לידה 

בגויה כלל, זה יחדש לנו מצב בו אשה נעשית שונה משאר הנשים, ואינה מקבלת 

את הקולא של "דם טוהר", וזה ע"י גיורת שילדה בגיותה ונתגיירה, דלא יהא לה 

 לא. דיני לידה כלל אפילו לקו
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 פישר זלמן/  פה שבעל ותורה המקרא טעמי

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז וכידוע 

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

 אדם כי יהיה בעור בשרו וגו'. עיון במקצת טעמי הפסוק

דָּׁ  יָּׁ  ֶרתַ֔בהֶ  ֹ֣וא  ַחת ַּפסַ -ֹוֽא  תְ֤אֵ ׂש ֹו  ָּׁרׂשְּב-רֹוְבע הַ֤יְהיֶ -ַֽיּכ ֗םאָּׁ רָּׁ  ַגעְ֣לנֶ  ֹ֖וָּׁרׂשְּב-רֹוְבע הְ֥והָּׁ      ַעת֑צָּׁ

אּוְוה   )ויקרא תזריע יג, ב( .ֲֹהַנֽיםּכהַ  יוָּׁ֖נָּׁ ּבַמ  דַ֥אחַ -ֶאל ֹ֛וא ןֹ֔הֵ ּכהַ  ןַ֣אֲהרֹ -ֶאל  בָּׁ

-רֹוְבע ֣הִיְהיֶ -ִֽיּכ ֗םָאדָ דרש ב)ספרא תזריע פרשה א פרשת נגעים.פרק א משנה )היינו ברייתא( א( 

ת ְלָבֹנֽת )יג, ֖ת ֶבָהרֹ ֑ם ֶבָהרֹ ֖ה ְבעֹור־ְבָשרָ ֤ה ִכֽי־ִיְהיֶ ֽ֔אֹו־ִאָח  ְ֙וִאיׁש, מה תלמוד לומר לפי שנאמר ֹו֙ ָרׂשְּב

אלא בהרות שבהם מראות , אין צריך לומר בהרות שאין בהם מראות נגעים ושלא באו לכלל לח(

. בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה בקדח המורדיןנגעים שהיו בגוי ונתגייר, בקטן ונולד, 

נשתנו מראיהם בין להקל בין להחמיר, ר' אלעזר בן עזריה מטהר, רבי אלעזר בן חסמא אומר 

להקל טהור ולהחמיר תראה כתחלה רבי עקיבא אומר בין להקל בין להחמיר תראה כתחלה לכך 

 . )יג, ב( ֣הִיְהיֶ -ִֽיּכ ֗םָאדָ נאמר 

 עלמא )כל התנאים( לא מתיחסים לנגע שהיה.  בספרא לכולי

היה  אשרהתורה והמצוה )מלבי"ם( מבאר את המשנה בתורת כהנים כי אם היה כתוב מלת 

 כיומלת  ֣הִיְהיֶ -ִֽיּככתיב  אלאמורה על קנין הנמצא בעצם מכבר, נגע צרעת שכבר היה באדם. 

 מטמאות. , שרק אם נולדו משעת החיוב, משעת החיובמורה כי יהיה מעתה 

לפי השיטה המציעה נקודות קשר בין טעמי המקרא לתורה שבע"פ, משוערות דרשות אחדות 

 מתבניות הטעמים בכתוב:

מצב זמן הופעת מראה הנגע: )א( זמן פטור )ב( זמן -משוער כי טעם מקף בתפקיד רב – ֣הִיְהיֶ -ִֽיּכ

 חיוב.

היא  ֹו֙ ָרׂשְּב-רֹוְבע ֣הִיְהיֶ -ִֽיּכתוב משוער כי טעם רביע בתפקיד ארבע, מלמד שכוונת הכ – ֗םָאדָ 

 הִ֣יְהיֶ -ִֽיּכשהופיע בעור לפחות אחת מארבע המראות הטמאות, ומשוער כי תבנית הטעמים של 

מהפך פשטא מורה להוציא הכתוב מפשוטו וללמד, שאם מראות אלו נולדו בו  – ֹו֙ ָרׂשְּב-רֹוְבע

שנה נגעים פ"ז מ"א )אחד משני המצבים שרמז להם טעם המקף( כנמנה ב)מ בשעת הפטור

בגוי ונתגייר, בקטן ונולד, בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכוה ובספרא תזריע פ"א,מ"א( והם 

 אזי אינן מטמאות. בקדח המורדין
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לפחות אחת מארבע המראות הטמאות, אשר  ֹו֙ ָרׂשְּב-רֹוְבע ֣הִיְהיֶ -ִֽיּכרביע בתפקיד ארבע,  – ֗םָאדָ 

קטן מורה -קטן, משוער כי זקף-מהפך פשטא מונח זקף – ֶרתַ֔בהֶ  ֹ֢וא ַ֙חתַּ֙פסַ -ֹוֽא  תְ֣א  ׂשתיאורן הוא: 

על שני לימודים בקבוצת מלים זאת  ותבנית הטעמים מהפך פשטא מורה כי לפחות לימוד אחד 

היוצא מפשט הכתוב, השני עשוי להיות כפשט או עשוי להיות יוצא מהפשט. אפשר כי פשוטו 

תפקיד של מספר שניים, שני אבות מראות, בהרת ושאת קטן, ב-זקף – ֶרתַ֔בהֶ של מקרא מלמד 

 . תרֶ ַ֔בהֶ  ֹ֢וא ַ֙חתַּ֙פסַ -ֹוֽא  תְ֣א  ׂשבין שני האבות   ַ֙חתַּ֙פסַ -ֹוֽא ושתי תולדות הנלמדות ממיקום הכתוב 

הלימוד היוצא מפשוטו הוא שאין סדר הכתוב כסדר עזות הלובן כפי שמלמדת )משנה נגעים 

אלו נבדלים ביניהם בלובן שבנגע ותו"כ מברר זאת פ"א מ"א ופירוש קהתי( ארבע המראות 

בדרשת הכתוב ב)יג,ד(: בהרת עזה כשלג )הלבנה מכולן(, ושאת לבנה, היינו כצמר לבן, ותולדת 

 הבהרת הלבנה שגוונה כסיד ההיכל, ותולדת השאת לובנה כקרום ביצה. 

א ה"א )וילנה ב,א(( ... א"ר מנא מנו נדרש ב)ירושלמי שבועות פ" ַעתָ֑צרָ  ַגעְ֢לנֶ  ֹ֖וָרׂשְּב-רֹוְבע ֤הְוָהיָ 

אותן חכמים שנים ומנו אותן ארבעה. מה שניים מצטרפין זע"ז אף ארבעה מצטרפין זע"ז. רבי 

אין והיו לעזר בשם ר' אבין אם בשאינו מינו מצטרף לא כ"כ מין במינו. א"ר יוסי בי רבי בון   

 מלמד שהן מצטרפין זע"ז. ֤הְוָהיָ כתיב כאן אלא 

ב ירושלים( ללמד שכולן מצטרפין להויה אחת לטמא אם יש מכולם צירוף של שיעור פירש )ל

 גריס.

מצב מקום מראה הנגע לצירוף ארבע המראות : )א( מקום שבודקים בו -מקף כרב – ֹ֖וָרׂשְּב-רֹוְבע

 נגע מצטרף )ב( מקום שאין בודקין בו נגע אינו מצטרף.

תור לרבות )או קבוצת פרטים העשויה להתרחב( מרכא טפחא, בתפקיד י - ֹ֖וָרׂשְּב-רֹוְבע ֤הְוָהיָ 

 .גרבה כל צירוף בין כל ארבע המראותכאן מ

 .בברכת 'טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיך האמנתי', ושבת שלום ומבורך

 פישר זלמן

 zzzf@bezeqint.net 03-6486221לתגובות:  

                                                
 מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי – ֢חיל; מונמגב – פסוק-סוף=  סֽלוק, ֑חבקיצור נמרץ אלו סימני תמצית ההשערות: אתנ ג

 רבוי, משמעות שנוי – א֖טרח=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט

 הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֧דרג; מקום מכל, לרבות יתור, לגדול שעשויה' קב – טרחא=  א֖טפח א֤מרכ; מתפשט

 חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח א֤מרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤; מרכלפרטיה שוה

 והחלק השלם, שנחלק סדור – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על רק

; 4 – יע֗רב; 1 – ול֕גד-זקף; 2 – ֔ןקט-זקף; 3, פשוט – ֙פשטא; מנומ גורע או הענין על מהענין מוסיף – ֒סגול ֘זרקא; נדרשים

; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט-זקף... 

, שעור בפסוק דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר מידות ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – א֝ואזל א֨קדמ

 אחר לנושא רעיון מהפסוק דרוש – ר֡פז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-לישאת; מחיצה

 .בהלכה
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 העריס מאיר ישראל הרב/  תורה של ימה

 והללמדך דרך כניעת הגא –"שאת" 

רוֹ " יָּׁה ְבעֹור ְבשָּׁ רֹו ְשֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוהָּׁ ם ַכי ַיְהֶיה ְבעֹור ְבשָּׁ דָּׁ  ְלֶנַגע אָּׁ

ַעת רָּׁ  ". )ויקרא יג, ב(צָּׁ

ובאבן עזרא: "ומלת שאת, כמו שרפה, וכן והמשאת החלה )בשופטים כ'(, 

 וישאם דוד )בשמואל ב' ה'(. ויתכן שנקרא כן בעבור שהאש תולדתה להנשא

 למעלה".

ובשבועות ו,ב אומרים חז"ל: "אין שאת אלא גבוה, וכן הוא אומר 'על כל ההרים 

 הרמים ועל כל הגבהות הנשאות' )ישעיה ב'(".

ולהלן בהמשך הפרשה מתבאר דינו של המצורע "בדד ישב מחוץ למחנה 

 מושבו" )יג, מו(.

בו גאווה, אשר כח האש ש -מבואר בחז"ל מהותו של בעל לשון הרע היא 

 הנשאת למעלה מגביהה את רוחו להיות שורר ומושל על הסובבים אותו.

ויש להתבונן בדינו של המצורע, מהי אותה בדידות שמושיבים אותו מחוץ 

למחנה, מה תוכנה ולשם מה באה לבעל הגאווה? וכיצד יוכל לחזור המצורע 

 לתוככי המחנה?

 חדיואין אני והוא יכולים לדור י –"תועבת ה' כל גבה לב" 

ב" )טז, ה(. מה כ"כ תועבה  שלמה הע"ה אומר במשלי "תֹוֲעַבת ה' ָכל ְגַבה ל 

 בגאווה עד שהקב"ה אומר 'אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת'?

נראה, כי יסוד כל הבריאה, קיומה ותיקונה תלויים בכח ההכנעה וענוה, בכך 

ראם. "ששים ושמחים שמים וארץ וכל אשר בם מצייתים לבו –שהבריאה כולה 

אומרים בקל אדון, הבריאה עצמה עושה את רצון ה', אין זה  –לעשות רצון קונם" 

 טבע אלא כניעה לרצון ה'.
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וכח הכניעה הזה ניתן לאדם בחיר הבריאה להיות מציית, נכנע ולומר בטל רצוני 

 מפני רצונו.

. בעל אבל בעל הגאווה לא יכול להכנע, לא יכול שרצונו יסתר מרצון אחר

הגאווה לא יכול לעבוד את ה' ולקיים מצוותיו בשלמות הראויה, לא יוכל לתקן 

 בחיר הבריאה הראוי להביאה לתיקונה. –מידותיו ולהיות האדם השלם 

"כי ה' אלוקיך מתהלך הקרב מחניך", במחנה ישראל שורה שכינה במקום 

ץ למחנה', הסיבה שמכניעים עצמם לפניו, בזמן שחיים בעניו. וזהו ה'בדד ישב מחו

שהגאוותן לא יכול לדור במחנה ישראל מפני שסותר בכך את ממשלתו של ה' 

 בעולם, ואין הוא מקיים את ה'בשביל ישראל' שמביאים את הבריאה לתיקונה.

 להכניע גאותו –"בדד ישב מחוץ למחנה" 

א"כ יסוד הבדידות של המצורע זוהי מציאות מוכרחת שאין מקום לבעל הגאווה 

בכפיפה אחת עם הבורא, והיינו בתוך מחנה ישראל מקום עבודת ישראל  לדור

 בתיקון הבריאה.

ואותה בדידות מביאה את הבעל גאווה להכרה כי אינו מנהל את העולם, יש 

 מנהיג לבירה, את הצרעת שבאה על ביתו ניסה להסיר ע"י חליצת האבנים

שדינו לישב בדד ואז באה הצרעת לכליו וגם משם לא למד, עד שבאה לגופו  

 מחוץ למחנה.

הוא רוצה להיות בתוך החברה, במחנה ישראל, אבל הבורא שאינו יכול לדור 

 עימו מניחו לישב בדד כנגד רצונו.

 מה הוא מגלה שם?

 הוא מגלה את ה'עם לבדד ישכון'. ומה טמון בבדידות של עם ישראל?

הודי המנסה היהודי המבודד מאומות העולם מלא בכניעה לפני קונו. אבל הי

להיות מעורה בחברה הלאומית העולמית מתמלא בגאווה לאומית, מנסה להראות 

את ידו ועוצם כחו, ניתן לראות זאת לכל אורך ההיסטוריה של האומה 

 הישראלית.
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בעל הגאווה כשיושב בדד. הוא מקבל פרק בהנהגת  –זהו המסר החודר למצורע 

ך זוכה בעל הגאווה לחזור לתוככי העולם, ההכרה ב'בטל רצוני מפני רצונו'. וכ

 המחנה.

כך חודרת הכניעה והענוה לחיי האדם הישראלי, וזו המצוה לזכור את אשר קרה 

למרים בדרך בצאתכם ממצרים, לא רק כשכבר נגוע בצרעת, אלא להחדיר תדיר 

 את הכניעה והענוה לפני הבורא.

לך בקרב מחנינו ויה"ר שנזכה להיות מבין הדרים במחנה ישראל ושיהיה ה' מתה

 מתוך כניעה וענוה בקיום תורה ומצוות ועבודת המדות.

 שבת שלום ומבורך!

 YSHTORA1@GMAIL.COMלתגובות: 
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 בענין תענית בה"ב

נוהגים בני אשכנז ובצרפת להתענות שני וחמישי ושני אחר הפסח והחג, 

 ודש ניסן ותשרי ואז מתענים )טושו"ע תצב(. וממתינים עד שיעבור כל ח

 טעם הצומות

לפי שימי המועד הם ימי משתה ושמחה, ויש לחוש שמא באו לידי הוללות ולידי 

מצאנו שאיוב הקריב קרבנות אחר  סמך לדבר,עברה, לכן מתענים לכפר עליהם, 

והעלה  ימי משתה שעשו בניו, דכתיב )איוב א, ה( "ויהי כי הקיפו ימי המשתה וגו'

עולות מספר כולם, כי אמר איוב אולי חטאו בני" )טור תצב א, משנ"ב שם ס"ק א(. 

גם סמכו על הפסוק )תהילים ב, יא( "וגילו ברעדה", במקום גילה שם תהא רעדה, 

 דהיינו תענית )מהרי"ל מנהגי הימים שבין פסח לשבועות(. 

ותנים עין זה על לפי שבאים קבוצות אנשים ונשים לשמוע הדרשה ונ טעם אחר:

 זה )תוס' קידושין דף פא, א ד"ה סקבא דשתא(. 

במרחשון מתענים בשביל היורה שירד על הזרעים  -בשביל הגשמים  טעם אחר:

לברכה, ובאייר שלא ילקה השדה בשדפון ובירקון )מרדכי תענית סימן תרכט בשם 

 ראבי"ה, ספר חסידים רכב(. 

ד, חוששים שמא בלי דעת עשו גם כיון שהותרה מלאכה בדבר האב טעם אחר:

 מלאכה שאסורה בחול המועד )א"ר סימן תצב ס"ג, באר היטב תצב א(. 

 : לפי שהם ימי תפילה וזעקה על הגלות )מחזור ויטרי(. טעם אחר

לפי שאחר הפסח האויר משתנה וגופו של אדם נחלש מחמת שינוי  טעם אחר:

 )מטה משה תשמז(.  האויר, ע"כ אנו מתענים כדי שיחזק ה' את גופינו

: לפי שהם ימי רצון, שכשעלה משה למרום הטעם שתקנו בימי שני וחמישי ושני

בפעם השנייה לקבל לוחות שניות, עלה ביום ה' וירד ביום ב' ואמר לו הקדוש 
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ברוך הוא סלחתי כדבריך, לפיכך התקינו חכמים שיהיו מתענים בשני וחמישי 

  בעלייתו של משה ובירידתו )טור קלד(.

 מצאו.  ב"המהפסוק )ישעיה נה, ו( "דרשו ה' בהמצאו"  רמז לדבר

לפי שאין גוזרים תענית על הציבור בחמישי  הטעם שמתחילים בה"ב ביום ב':

בשבת כדי שלא להפקיע השערים, ביאור כשרואים בעלי החניות שקונים למוצאי 

בא חמישי שתי סעודות אחת לליל התענית ואחת לשבת, יהיו סבורים שרעב 

לעולם ומייקירין ומפקיעין השער, אבל משהתחילו להתענות ביום שני יודעים 

 שאינו אלא מפני התענית )משניות תענית פרק ב' משנה ט, רע"ב שם(. 

 )טושו"ע תצב( הטעם שלא מתענים בחודש תשרי וחודש ניסן

לפי שאין מתענים כל החודש כמבואר בסימן תכט ב קבעו בחודש בחודש ניסן: 

  אייר.

כיוון שרוב ימי החודש בחג לא רצו לקבוע תעניות בחודש זה בחודש תשרי: 

 )משנ"ב תצב ס"ק ב(. 

לפי שבימי ניסן ובימי תשרי מזג האוויר משתנה, וחששו ששינוי מזג  טעם אחר:

 האוויר עם הצום יזיק לבריות )לבוש, מטה משה(. 

  מי שברך למתענים

יר מברכים "במי שברך" למי שקיבל שבת ראשונה שאחרי חודש חשוון וחודש אי

על עצמו לצום תענית בה"ב, ואומרים זאת אע"פ שרוב הציבור אינו מתענה 

אין מברכים בשבת זו למי ואם חל ר"ח בשבת:  )מנהגי מהרי"ל, משנ"ב תצב ס"ק ג(,

שמקבל עליו התענית אלא לשבת אחרת )שערי אפרים שער י מו, שו"ע הרב 

  מרים כלל ה"מי שברך" )רוב קהילות החסידים(,שאין או , ויש מקומותתצב(

כיון שבאותו שבת מברכים את החודש הטעם שאין מברכים בחודש ניסן ותשרי: 

הבא, ולומדים מהפסוק )קהלת ז, יד( "ביום טוב היה בטוב" ביאור כשתהיה ביום 

טוב היה בטוב ושמח, ובשבת כזאת שיש בה קצת שמחה אין להזכיר ה"מי שבירך" 

 ל דיני הימים בין פסח לשבועות אות ה, א"ר תצב א(. )מהרי"
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דווקא בתענית זאת לפי שאינו חל בזמן מסוים  הטעם שמברכים את הצמים

בחודש אלא פעם מוקדם ופעם מאוחר ואין הכל יודעים אימתי מתחילים 

להתענות ע"כ מכריזים בשבת קודש שאז כל העם נמצא בבית הכנסת )תוי"ט 

 : לפי שאין הכל צמים בו )ערוה"ש תצב ב(. טעם אחרט(. תענית פרק ב משנה 

: אחרי "אשרי" לפני "יהללו" )שו"ע תצב, משנ"ב שם ס"ק ג(. מקום ה"מי שבירך"

לפי שאין מקומו שם, דהיינו  והטעם:לומר ה"מי שבירך" קודם "אשרי",  ויש שכתבו

י )לוח שמיקום כל מי שברך הוא אחרי יקום פורקן ואב הרחמים ולא אחרי אשר

 א"י חשון בשם הגאון האדר"ת(. 

 והטעם:יש לכל הציבור לענות אמן אף מי שאינו רוצה להתענות,  ענית אמן:

דאמן זו אין בו דין קבלת תענית, אע"פ שאם רוצה להתענות האמן במקום הקבלה 

 מ"מ אם אינו רוצה אינו חייב להתענות )שערי אפרים שער י ס"ק מו(. 

 מנהג העולם

שאין מתענים בה"ב )יוסף דעת יור"ד ס' תב, מחזור שיח העולם: מנהג רוב 

: לפי שלא קבלנו עלינו חובה ומפני חולשת הדור נתמעטו והטעםאליעזר ירושלים(, 

)סימן פה( דייק מדברי המחבר שכתב ובשו"ת ברוך ה' הצמים )ערוה"ש תצב ב(, 

י מנהג קבוע "יש נוהגים להתענות", ש"מ דרק יש מקצת שנוהגים כך אבל לא הו

 לישראל. 
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 לבנו', על התורה ומועדים 

 לפרשת תזריע

 שיעבור שבת על התינוק לפני הברית

ת ְרלָּׁ  )יב, ג( וֹ ּוַבּיֹום ַהְשַמיַני ַיםֹול ְבַשר עָּׁ

ימים  7האור החיים הקדוש מביא את המדרש דברים ו' א' ששואל מדוע ניתנו 

עד למילה, ועונה המדרש שהקב"ה ברחמיו רצה שגופו של התינוק יתחזק, כמו 

 ימים אסור להקריבה על המזבח. 7שבהמה עד 

ומקשה האור החיים הקדוש שאם הסיבה היא בשביל שיתחזק גופו של תינוק, 

וחצי יום??? כי אם נולד דקה לפני  6ימים אלא קצת יותר מ 7הרי  פעמים שאין זה 

זה נחשב שכבר עבר עליו יום ראשון, ובדקה הראשונה של תחילת בוקר  השקיעה

 ימים מלאים??  8שמיני כבר אפשר למול אותו, ואם כן אין כאן אפילו 

לכן ביאר האור החיים הקדוש, שהכוח הוא כפי שכתב הזוהר ח"ג צ"א, שהעיקר 

שאין הוא שיעבור על התינוק שבת קודש, וכמפורש במדרש רבה אמור פרשה כ"ז 

מילה בלי שבת, כי קדושת השבת והנשמה היתירה תחזק ותשלים את התינוק 

 ותכין אותו לברית. 

ונשאלת השאלה, אם אכן כל עיקר חיזוקו של התינוק זה על ידי שעברה עליו 

שבת, אם כן למה תינוק שנולד דקה לפני שקיעה של סוף שבת, יכולים לעשות לו 

ל שבת?? הרי לא עברה עליו שבת ברית בשבת הבאה עם תחילת שחרית ש

 שלימה???

  

שבתות אפילו לא שבתות שלימות יש בהם  2ונראה לחדש, שנגיעה של יהודי ב

עוצמה כמו שבת אחת שלימה, וייתכן שגם עדיפה ממנה, וקצת ראיה לדבר, שהרי 

לא מצאנו בספרים שום עניין לאחר את הברית בשבת ולכוון שיחד עם השבת 

 שעות שלימות של שבת!!! 24 שעברה יעברו עליו
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וחידוש זה התחדש לי בדיוק בזמן שבכה לפני יהודי צדיק יקר שביקרים קדוש 

ימים בקדושה נפלאה במסירות נפש ממש, והנה הוא בוכה  347וטהור שעברו עליו 

שעכשיו נפל שדוד בפני היצר, וליבו נפל בקרבו היש תקווה לאחריתו, האם הכל 

 ל ספירה של ימי קדושה מחדש???לחינם, והאם עליו להתחי

וטענתי לו, שעצת היצר היא שיחשוב שנפל מהמספר הגדול ושעליו להתחיל 

לספור מחדש, שהרי עד כמה שמספר הימים הרצופים שלו בקדושה גדולה יותר, 

כך גדולה המתיקות לאדם, שאומר לעצמו: הנה ימים רבים כל כך עברו וברוך 

 ר רוצה למחוק את המתיקות ולייאש אותך.השם הצלחתי לנצח את היצר, והיצ

לכן )וכך הסכימו עמי רבנים חשובים( אמרתי לו בהחלטיות שחובה עליך 

להמשיך לספור ימי קדושה רצופים מהמספר הגבוה בו נעצרת ונפלת רח"ל, ולא 

 להתחיל מחדש!!! 

שבתות היא כמו ואולי גם  2וכמו שתירצנו קודם שנגיעה של התינוק בחלק מ

משבת אחת שלימה, ולכן מעלתך עצומה היא,  שהרי אפילו ספירת העומר עדיפה 

 347ולא יותר, ואילו אתה הגעת  43שיש חובה שיהיו "תמימות" המספר הוא רק 

 ימים רצופים ותמימים של קדושה.

וכמו כן אם שכח בלילה לספור ספירת העומר יספור ביום בלי ברכה ובשאר 

, כי אנחנו בני אדם עשויים מחומר, ובמסלול הלילות יחזור לברך ככולם ובברכה

ארוך ישנן מעידות, ואם בכל מעידה יחזור לאחור ולהתחלה או יפסיד לגמרי הרי 

שהאדם יתייאש ויאבד את הקסם של המספר הגדול והעוצמתי, לכן אם מיד 

לאחר המעידה אתה מתגבר מחדש, כמו שמיד בבוקר התעשתה וספרת ספירת 

פור עם ברכה, כך גם אם כן תתחזק מיד שוב ותעצור את העומר שאתה ממשיך לס

 הנפילה ותצמצמה תוכל להמשיך לספור במספר הישן.

* 

לעשות בליל שבת של לידת ( ה י"ביור"ד רס)וכאן המקום להאיר, ע"פ הרמ"א 

הבן התכנסות לסעודה הקרוי "שלום זכור", ואולי זה על פי דברי המדרש והזוהר 
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עמת ומתחזקת מעצמותה של שבת, או כפי שאמרנו הקדוש, שהנשמה החדשה טו

בתחילת הפרשה שהנשמה מתנחמת מאבלותה על שכחת התורה, ועל כן ראיתי 

"ארב"ס" שהוא מאכל עגול כסימן של אבילות, ואולי בדרך  –שאוכלים חומוס 

צחות הציבור מעדיפים אותם רכים ואולי זה לא רק בשביל הנוחות והטעם, אלא 

בזה רמז שכשהם רכים הצורה העגולה משתנית בקלות, כי  אולי גם כי טמון

ביכולת ורצון האדם להפוך את "אבלות שכחת התורה" שגרם המלאך לאדם 

כשנולד, להיפך "הכנה לידיעת התורה בנקל" שעל ידי התמדתו בתורה הוא ישחזר 

בקלות מה שנשכח ממנו בלידתו, אבל זה יהיה תורתו שלו, תורה שבאה לו על ידי 

 ויגיעה עצמית. עמל

ודווקא בגלל כל הנ"ל חובה גדולה עלינו להקפיד ב"שלום זכר" לחזק את הנשמה, 

בדברי תורה ובברכות בכוונה על המאכלים, ולשמור מאוד על הפה מדברים 

 בטלים וכל שכן מרכילות ולשון הרע.

וזכור נזכור, שפרשה זו של לידת זכר נכתבה בין קדושת הפה במאכלים כשרים 

קדושת הפה מלשון הרע, והיצר הרע משתולל בתוכנו להכריע את הנשמה לבין 

ולא מחלוקת  -החדשה לדרך לא טובה, ולכן נקפיד מהיום והלאה "שלום זכור

זכור", שבסעודה זו ישמעו רק דברי תורה וחיזוק וברכות, וככה נקבל כראוי 

נו שלא ובברכה נשמה יהודית לשכונה טובה כביכול, וחלילה לנו מחטוא בלשונ

תאמר הנשמה "עדיף לי לשבת מחוץ למחנה", אלא נשוחח בדברי תורה כך 

 שהנשמה תאמר "פה אשב כי אוויתיה" אמן ואמן.

* 

 

 

 

 

 



 

 לדעמ'  -אספקלריא 

 

 לפרשת מצורע

 טהרת המצורע

א ַהֹכֵהן ֶאל ַמח א ֶאל ַהֹכֵהן, ְויָּׁצָּׁ תֹו ְוהּובָּׁ ֳהרָּׁ ע ְביֹום טָּׁ ּוץ ֹזאת ַתְהֶיה תֹוַרת ַהְםֹצרָּׁ

 יד, ב(ַלַםֲחֶנה )

שלש מחנות היו לעם ישראל בשעת חנייתם במדבר, חצר המשכן  :כתב רש"י

זה מחנה לויה, ומשם ועד  -שסביב המשכן זה מחנה שכינה, מחנה לוי  -והמשכן 

זה מחנה ישראל, והצרוע נשתלח חוץ  -סוף מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות 

 לכולם.

קפות חומה )כלים פ"א ז'(, וכשבאו לארץ ישראל, מחנה ישראל היה בערים המו

ורבי עובדיה מברטנורא כתב שרק הערים שהיו מוקפות חומה מימות יהושע בן נון, 

והמקור לדבריו זה מהספרא בפרשת צו שיהושע קידש את כל העיירות המוקפות 

חומה בקדושת מחנה ישראל, אבל לא קידש בקדושת מחנה ישראל את כל ארץ 

 ת חומה.ישראל ושאר עיירות שאין מוקפו

 4ובליל שבועות תשע"ה זכיתי להקשות קושיה על זה, שאם כן מדוע ה

המצורעים שהם גחזי ובניו, יצאו מהעיר שומרון והיו מחוץ לעיר, הרי הם יכלו 

להישאר בעיר?? שהרי שומרון בפשטות הפסוק במלכים א' טז' לא הייתה בנויה, 

לא עומרי מלך ישראל בנה וממילא לא הייתה מוקפת חומה מימי יהושע בון נון, א

אותה אחרי שקנה את ההר שמרון מאת שמר, ככתוב "ויבן את ההר ויקרא את 

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

ושמחתי, כי הראו לי בהגהות על המשנה בכלים שהגאון רבי עקיבא אייגר כתב 

וכל כך שמחתי בליל שבועות, שזכיתי  שחכם אחד שאל אותו את השאלה הזו,

לכוון לשאלה שהזכירה הגרע"א!! והגרע"א תירץ ופירש כהרד"ק, ששומרון הייתה 

עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ועמרי רק חיזק אותה, אבל מפשטות הפסוק 

לא משמע כן, וגם מפשטות לשון הגמרא בסנהדרין קב' משמע שעמרי בנה אותה 

בי יוחנן מפני מה זכה עמרי למלכות? ועונה רבי יוחנן: מפני מתחילה, שאמר ר

 שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, הרי לנו שעמרי בנה אותה מתחילה??



 

 להעמ'  -אספקלריא 

 

אומנם מצד שני בתרגום יונתן כתוב שקנה את העיר, וגם בספר יהושע יא' מוזכר 

מלך שומרון שהיה א' מהמלכים שנלחמו נגד יהושע, משמע שעוד לפני האיש 

חי בתקופת עמרי כבר הייתה עיר במקום, עובדה שהיה מלך על שמה!! שמר ש

 וכנראה הוא היה מלך על עיר ולא רק על הר. 

והכלי יקר מתרץ על פי התנא דבי אליהו פרק ט' שעומרי לקח עיר שכבר הייתה 

בנויה כמשמעות הנביא והתרגום יונתן, ובכל זאת זה נחשב כאילו בנה אותה 

אל וכמאמר הגמרא, כי הוא בנה את העיר שומרון בכך והוסיף כרך חדש בישר

שהפך אותה שתהיה עיר חשובה למלכות ישראל כמו שירושלים חשובה למלכות 

יהודה, ובגלל שנהגו חשיבות בשומרון, לכן שלחו ממנה החוצה את המצורעים 

 כנהוג בירושלים.

לא עבר  ולמרות התשובות, עדיין קשה לי, מדוע גחזי שאין לו חלק לעולם הבא

לגור בעיר שאינה מוקפת חומה ששם מותר לו לגור?? ואכן ראינו שבסוף גחזי נסע 

לדמשק וחי שם, אז למה בהתחלה סבל וגר מחוץ לעיר??? כמו כן קשה לי, למה 

המלך הצדיק עוזיהו התבודד בבית בבית קברות כשהצטרע, למה לא עבר לגור 

עיין ד"ה ב' כו'(, דבר שמותר לו  בעיר שאינה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון )

 על פי ההלכה?? 

וקושיות אלו קשים בפרט לדעות הראשונים שהצרעת של התורה איננה מחלה 

מדבקת, ואכן מכאן לכאורה יש הוכחה לשיטות אלו, שאל"כ איך מותר למצורע 

לגור בין אנשים בעיר שאיננה בקדושת מחנה ישראל, הרי חמור סכנה מאיסור, 

אין הצרעת מחלה מדבקת, ונראה לי לחדש שיתכן וגחזי וגם עוזיהו אלא מכאן ש

המלך קיבלו על עצמם להתבודד ולהתייסר בצרעתם ולשבת מחוץ לעיר, בכדי 

לכפר על חטאם, ולא למצוא פתרונות ולגור בין אנשים בערים שאינם ממחנה 

 ישראל.

 * 

מחנה ארם  והנה בהמשך הסיפור על גחזי ובניו המצורעים, מסופר שמצאו את

ריק מאנשים, וכתוב "ויבאו אל אהל אחד ויאכלו וישתו וישאו משם כסף וזהב 



 

 לועמ'  -אספקלריא 

 

ובגדים וילכו ויטמנו, וישובו אל אהל אחר וילכו ויטמנו: ויאמרו איש אל רעהו לא 

כן אנחנו עשים היום הזה יום בשרה הוא ואנחנו מחשים וחכינו עד אור הבקר 

ה בית המלך",  והאלשיך הקדוש מדייק שזה ומצאנו "עוון" ועתה לכו ונבואה ונגיד

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

וביאר האלשיך הקדוש שזה בגלל שגחזי הביא את הצרעת עליו ועל בניו, בכך 

שהוא חמד מנעמן שר צבא מלך ארם כסף ובגדים, ולכן באמצע שחטפו לעצמם 

ו: מספיק התעסקנו לטמון לעצמנו כסף וזהב ובגדים, עלינו לעצור שלל עצרו, ואמר

מיד ולבשר זאת מיידית לעם, כי אם לא יהיה לנו עוון כפול, גם חמדת הכסף 

והבגדים של נעמן, וגם העוון אם נמשיך לחמוד ולהטמין עוד כסף בזמן שאנשים 

 בעיר מתים מרעב.

ודווקא בגלל ההתאפקות ונלע"ד שיתכן שדווקא בזכות רצונם לתקן חטאם, 

שלהם באמצע תאוות הממון שעצרו מהתאווה במטרה לעשות טוב, לכן הם זכו 

למרות שהיו מצורעים להיות אלו שבישרו טוב לעם ישראל, ובכל זאת גחזי עצמו 

הגיע למצב שאין לו חלק לעולם הבא, כי היה חוטא ומחטיא את הרבים, ונשאלת 

ה לתקן את חטאו, הרי ממילא אין לו חלק השאלה אם כן למה בהתחלה רצה וניס

 לעולם הבא????? 

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

לעולם הבא, בפרט לפי ההסבר בגמרא שאין לו חלק לעולם הבא על מעשים 

שעשה קודם שהצטרע,  אבל בכל זאת סבל בתיקון צרעתו רק עבור בניו, שלפחות 

יהיה חלק לעולם הבא, ויתכן שהיות ובאמצע הטירוף של לחטוף כסף וזהב להם 

מהשלל, הם עצרו באמצע התאווה והלכו להציל חיי אדם, יתכן שזה מה שכיפר 

לו על בניו, ואולי בגלל דאגתו הטובה לסבול העיקר לתקן את בניו, זה נתן רצון 

 רו בתשובה.לאלישע הנביא לנסוע לדמשק ולנסות לפגוש את גחזי ולהחזי

ויתכן עוד, שגחזי ובניו, שהתבודדו מרצונם מבני האדם והתייסרו מרצונם  

החופשי, וכאמור כל זה עשו בכדי לכפר ולתקן חטאם שהיה בעיקר "חמדת ממון", 

אם אכן הם היו מגיעים למחנה ארם ורק אוכלים ושותים, ומיד כשנרגע רעבונם 



 

 לזעמ'  -אספקלריא 

 

ותתייסרו ברעב, זה היה להם תיקון  היו רצים להודיע לעם באו לאכול ואל תמותו

מושלם, שהרי כסף וזהב ואוצר לפניהם, ולא לקחו כלום כי וויתרו על הכסף 

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

 לחטאם. 

אבל למרות שפעלו קשות והתייסרו זמן רב לתקן את חטאם ולשבת בדד מחוץ 

בחן הם קרסו!!! כי הם חטפו כסף ואוצרות למרות למחנה, בכל זאת בשעת מ

שכבר אכלו ושתו ונרגעו מרעבונם, ונכון קשה להתנתק מהרגלים ומטבע רע, אבל 

הם במצב של עבודה ממושך של תיקון, מדוע הם נופלים בניסיון??? איפה כל ימי 

הבידוד והעבודה לתקן את חטאם מחוץ למחנה?? ועוד יותר גרוע, גם לאחר 

כמויות של כסף ושווה כסף והטמינו, למה שוב חזרו לבזוז כסף, איפה כל שלקחו 

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

אבל בכל זאת בגלל שעצרו באמצע תאוותם המטורפת, זה עדיין נחשב מצווה, 

קר גחזי, שלא ע –ולכן יתכן שלפחות את בניו אכן הצליח לתקן, אבל הוא האבא 

מהשורש את חטאו המשיך והדרדר עוד ועוד לע"ז ולנצח, ולכן אין לו חלק לעולם 

 הבא.   

 * 

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

כאמור המלך עוזיהו הצדיק התנשא בכהונה לא לו, ולכן קיבל צרעת במצחו,  

היה לעבור  והוא עבר לגור בבית מבודד בבית קברות, וכפי שכתבנו קודם הוא יכול

 לגור בעיר שאינה מוקפת חומה, ולמה בכל זאת התבודד ועוד בבית קברות??

ונראה שזה היה כי רצה לתקן את חטאו ולהתייסר על עוונו שבכך תהיה לו 

כפרה ומחילת עוון,ונשאלת השאלה, אם כן מדוע לא זכה עוזיהו הצדיק לתקן 

בל עליו ייסורים מרצון ולהתרפאות מחטאו ולחזור לביתו בריא ושלם?? הרי קי

 בכדי לתקן מדוע לא תוקן והתרפא??



 

 לחעמ'  -אספקלריא 

 

ונראה שהיות ועוזיהו שהיה מצורע עליו היה החובה להשפיל את עצמו כתולעת 

וכאזוב, אם כן ממילא הוא אינו ראוי לשמש כמלך בעם ישראל, שהרי על מלך יש 

היה שתהיה אימתו עליך, ואיך ת -ציווי "שם תשים עליך מלך" ודורשת הגמרא 

אימתו על אחרים כאשר הוא שפל ומושפל כתולעת וכאזוב, לכן העדיף עוזיהו 

הצדיק לחיות בצרעתו עד סוף ימיו ולמות מתוך צרעת שכך כל יהודי בבואו לבית 

קברות יראה את הבית המודד ויזכור שכאן מתבודד בעונשו מלך שחטא 

עם ישראל  בהתנשאות ובשימוש אסור בכהונה, ועצם נוכחותו שם חיזקה את

במוסר השכל בחטא ועונשו, ובקבלת ייסורים מתוך רצון עצמי ובאהבה בכדי לתקן 

 את החטא.

ואכן כך עוזיהו הצדיק נפטר מתוך צרעת ובידוד, אבל גם מתוך תשובה שלימה 

 וזיכוי הרבים וחינוך לדורות שקיים עד טיפת נשמתו האחרונה זכותו יגן עלינו.



 

 לטעמ'  -אספקלריא 

 

 לקוטי' ס"מח, יילפריןה נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי

 רכילות מצד הקדושה!

 הנגעים באין על לשון הרע )יד, ד ברש"י(

הרואה יראה כתר מוזר "רכילות מצד הקדושה!" משפט חדש, ובלתי מוכר. והנני 

הולך רכיל ומגלה סוד... יש מצות עשה דאורייתא "ואהבת לרעך כמוך", הכולל 

ולדוגמא לשמח חתן וכלה נכלל בזה, ע' ברמב"ם ריש פרק י"ד  בה כל מיני אופנים.

 מהלכות אבל. וע"ע בפלא יועץ ערך חסד, משלים נפלאים בקיום מצוה זו.

מצוה על כל אדם  -והנה מצינו ברמב"ם )הלכות דעות ג', ו'( הלכה פסוקה, וז"ל 

ך לפיכך צרילאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך 

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

 והמתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא.

צריך לספר בשבח  -זאת אומרת אשר בכדי לקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך" 

והנה מחובותינו לציין נקודה חשובה בהלכה זו המבואר בספר חפץ חיים חבירו! 

לכות לשה"ר כלל ט'( אודות האיך שלפעמים יכול ליכשל באבק לשה"ר בפרטות )ה

ע"ש )ולדוגמא אם  -בזה שגורם רעה לחבירו בזה שמספר אודות טובות שעשה 

 -יספר האיך שקיבל הלואה ממנו, ועי"ז יבואו אינשי דלא מעלי ללוות ממנו וכו' 

 ד הקדושה".!!(. ומ"מ נחזור להענין של "רכילות מצע"ש ועוד פרטים חשובים

והוא, כי כמו שברכילות הולך הרכיל ומגלה מה שפלוני דיבר עליו, אשר הוא 

מאיסורים חמורים שבין אדם לחבירו, כמו כן בידינו להפוך זה לצד הקדושה. 

והיינו, שכאשר שומע מישהו המקיים דברי הרמב"ם הנ"ל ומספר בשבח חבירו, 

שפלוני דיבר טוב עליו, הרי דבר זה והנך השומע זאת, חוזר אליו ומגלה סוד, האיך 

 בכוחו להרבות אחוה וריעות ונפלא מאד.

ואף שהדבר פשוט, אבל הכח והחשיבות של חיזוק ועידוד הוא דבר אשר לפעמים 

לא מעריכים מספיק, ואף כאשר נעשה דברים רגילים, ונפרט איזה דוגמאות. 



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

"ט, והאיך למשל, שומע האיך שפלוני התפלל יפה כשליח ציבור בשבת ויו

שהציבור נהנו ממנו, או האיך שהבעל קורא מקיים תפקידו כדבעי בקול ברור 

ומדוקדק וכו', או האיך שפלוני דרש דרשה אשר שומע לקחו התעוררו מדבריו וכו' 

ופשוט חוזרים אליו, ומגלים לו האיך ששמעת שנהנים מעבודתו הקודש וכו' או אף 

וקיום מצות עשה של  -מצד הקדושה!"  במילי דעלמא, הרי נתקיים בזה "רכילות

 ותיקון לימי הספירה ב"עשה טוב" של מכבדים זה את זה!! -ואהבת לרעך כמוך 

אדם לומד או קורא איזה ספר או מאמר באיזה גליון, -וכמו כן, לפעמים בן

לפעמים שוכחים פשוט לצלצלו או לכתוב לו עד כמה נהנים או מעריכים דבריו. 

כי טוב" פשוטו כמשמעו, לומר להצדיק עצמו.. הוא  -ו צדיק ועצם הקיום של "אמר

מהדברים הפשוטים ביותר שלפעמים שוכחים החשיבות בזה.. ישמע חכם ויוסיף 

 לקח!

* 

 לספירת העומר

 ומר'א'ספירת ה

 -פרשת אמור )עה"פ אלה מועדי השם(: -כתב הנועם אלימלך 

ו "אומ"ר" באלף, כי ועד היכן צריך לתקן מעשיו, "והבאתם את עומר" הוא כמ

מתחלף זה בזה באותיות אחה"ע, פירוש שצריכים אתם לתקן את הדברים בטלים 

שדברתם, ותראו להעלות אותם בקדושה שיעלו לרצון לפניו יתברך הנקרא כהן, 

וזהו "אל הכהן" * וזהו "ראשית קצירכם", כי הדברים בטלים הם המביאים את 

, * " והניף את העומר לפני ד' " רוצה האדם לכל הקיצורים, והם התחלה לכולם

לומר שתעלה ותניף את האומר לפני ה' לרצונכם * רוצה לומר למחשבותיכם * 

 דהיינו שיהא האמירה והמחשבה יחד בקדושה.

", אם נפרש ספירת העומרלאור דבריו הקדושים יש לנו ביאור חדש אולי ב"

האיר הדיבורים שיהיו נקיים ", לאויף צו שיינען" –"ספירה" מלשון "ספיר ויהלום" 
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ונמצינו א"כ שעבודת הזמן של ספירת העומר, הוא להיות  וטהורים מכל סיג ופגם.

 .ד"ספירת האומר"

עוד יש לפרש "ספירה" כפשוטו, דהיינו לספור, ולמנות, והכוונה בזה למנות כל 

 מילה ומילה שמדברים ולא לדבר יותר מן הצורך, ובאידיש "געציילטער ווערטער".

והנה כד נעיין בהאי ענינא נראה שאין אלו הדברים דברי רמז בעלמא, אלא הן הן 

מעבודות היום מההכנה דרבה לקראת זמן מתן תורתינו חג השבועות, כשאר 

 יבואר בעזרהשי"ת.

הרבש"ע שאומרים לאחר ספירת העומר מצינו שהמצוה הוא "כדי בתפלת  (א)

ידועים  יונה וכו' ". והנהלטהרינו וכו' ולטהרינו ולקדשינו בקדושתך העל

ומפורסמים דברי הרמב"ן ריש פרשת קדושים בביאור מצות "קדושים תהיו" 

שהכוונה הוא להיות פרושים מהמותרות, דאלמלא מצוה זו היה שייך לאדם 

להיות "נבל ברשות התורה" רח"ל. אולם כמדומה שמש"כ שם תוך דבריו אינם 

נין הפרישות גם בהענין של דיבור, וזה ידועים בכלל, דממשיך שם לומר כי שייך ע

  -נכלל ג"כ במצות קדושים תהיו! וז"ל:

                                                
אולי יש לבאר מה שמצינו כאן להחליף האות ע' בהאות א', דייקא בימי הספירה עפמש"כ הנועם אלימלך בפרשת  ד

 -תזריע וז"ל:

שרו כו' דהנה כתיב ויעש אלקים לאדם כתנות עור וילבישם * ואיתא בגמרא מצינו וזהו אדם כי יהיה בעור ב

בתורתו של רבי מאיר כתנות אור באלף. ויש לפרש דהנה באמת השם יתברך ברוך הוא ברא את האדם והיה כל 

יה קצת גופו אור גדול בלי שום יצר הרע, וישיבתו היה בגן עדן כמאמר הכתוב וישם כו' לעבדה ולשמרה, רק שה

דקה מן הדקה נדנוד יצר כאשר ראינו באמת שחטא, רק שהיה בקושי גדול להנחש להחטיאו כידוע עד שרכב הס"ם 

כו' * ואחר חטא האדם שאכל מעץ הדעת טוב ורע אז ניתן הבחירה לאדם לעשות טוב ורע חלילה. וברצות האדם 

ן כתנות אור באלף כאשר תחילת הבריאה * דרכי ה' ותורתו הקדושה לשמור כמצוותה לשמה אז נעשה גופו גם כ

וממילא מבואר הפירוש בתורתו של ר' מאיר שלפי הנהגתו של ר' מאיר שהיה מתנהג בהתורה הקדושה היה לו 

 כתנות אור באלף כנ"ל, לפי שתיקן את גופו ואבריו והיה מאירים אור גדול *

" והיינו שהכניס חלילה תאות הגשמיות בעורו, ואמר הכתוב "אדם כי יהיה בעור בשרו", הגשמיות נקרא בשם "בשר

פירוש לא די שלא תיקן את עורו שיהיה אור באלף אלא שיוסיף חלילה חטאים ועוונות בעורו * ואמר הכתוב מה 

הם החטאים ועונות ומפרש "שאת" רמז למדות המגונות שהם שורש כל החטאים, שעל ידי מדות רעות בא אדם 

רעות היא הגאוה, ו"שאת" רמז לגאוה ע"ד דאיתא במדרש שאת זו בבל ע"ש ונשאת לכלל חטאים, ושורש המידות 

 ע"כ. את המשל על מלך בבל ע"ש במדרש תזריע.

והנה ידוע אשר ימי העומר מיועדים לתיקון המידות בכלל ומדת הגאוה בפרט כמבואר בספה"ק, ונמצא דעי"ז זוכים 

בוא להתלבש בכתנות "אור". ואולי זהו גופא ע"י שזוכים לספירת לזכך חומר הגוף, ה"עור" בשר, שיאיר ויזרח עד שנ

"האומר", כמו שיבואר להלן בדברינו בעזרהשי"ת, שע"י שמירת הדיבור כראוי יכולים להתקדש ולהטהר בקדושה 

 של מעלה, לזכות להכתנות אור.

ל בפרשת מצורע )לא( בהאי דרוש ג' לשבת הגדול שח -ובלא יודעים אולי יש לציין להשל"ה הקדוש )מסכת פסחים 

ענינא, והשייכות בין הענין של כתנות "ע"ור והשבעים שנה של דוד המלך, שזכה לע' שנים המובחרים של אדם 

הראשון. )ואולי בזה נשלמו ה"אלף" שנים שהיו מתחלה מיועדים לאדם הראשון, ובשבועות יום הסתלקות של דוד 

אדם הראשון, ובא בימים יחד כל ה"אלף" שנים, )כי ֶאֶלף חוזרת  המלך, נשלמו ונתקנו הע' שנים האחרונים של

 להיות ַאֶל"ף כידוע, ע' בבני יששכר מאמרי שבת מאמר ג' ועוד כמה פעמים(.
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וגם ישמור פיו ולשונו מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס, כענין 

שהזכיר הכתוב )ישעיה ט טז( וכל פה דובר נבלה, ויקדש עצמו בזה עד שיגיע 

 מימיו. לפרישות, כמה שאמרו על רבי חייא שלא שח שיחה בטלה

ולכן חוץ ממה שידוע שימי הספירה הזמן להתקדש בקדושה של מעלה בהענין 

עד השתי  –של אכילה, )לעשות מקצירת העומר שהיה מן השעורים מאכל בהמה 

הלחם שהיו מחטים מאכל אדם(, כמו כן עלינו לעבוד בהאי ענינא, ד"קצירת 

 וספירת האומר".

מאמר יב( לבאר  -אמרי חדש ניסן יש לציין בזה למש"כ הבני יששכר )מ עוד (ב)

המדרש בפרשת אמור )פכ"ח( וז"ל, אל תהי מצות העומר קלה בעיניך שעל ידי 

מצות העומר זכה אברהם לירש את הארץ הה"ד ונתתי לך ולזרעך אחריך על מנת 

ואתה את בריתי תשמור בראשית יז ח ואיזה זה מצות העומר עכ"ל. ומקשה בזה, 

היכן שפט דקאי על מצות העומר, )ב( וגם למה נקרא )א( דהוא דבר מתמיה מ

מצות העומר ברית. וע"ש מה שמביא מהרב חיים וויטאל זצלה"ה כי בימי העומר 

 טוב לתקן עון הברית, ומבאר בזה דברי המדרש.

)ע' בזה דברים נוראים  הוהנה ידוע אשר ברית הלשון מכוון כנגד ברית המעור

ק י"א(, ואשר לכן, מכיון שימי הספירה טוב בספר ראשית חכמה, שער הקדושה פר

 לתקן עון הברית עלינו ליזהר ביותר בברית הלשון.

בחז"ל )יבמות סב:( אודות מה שנסתלקו תלמידי ר"ע בפרק זה בין פסח  איתא (ג)

לעצרת, על אשר לא נהגו כבוד זה לזה. והעירוני דבמהרש"א שם אומר דהא 

הוא אפשר משום דכל אחד  דאיתא בגמרא שמתו התלמידים במיתת אסכרה,

דיבר לשון הרע, והיה מספר בגנות חבירו, וסימן ללשון הרע אסכרה כדאמרינן פרק 

ב"מ. הרי עלינו מוטל א"כ לתקן האי ענינא לקיים מקרא שכתוב "נצור לשנך מרע 

 וגו'" ולזכות לרישא דקרא "מי האיש החפץ חיים".

לת התורה. וידוע מש"כ בימי הספירה אנחנו מכינים עצמינו לקראת קב הנה (ד)

האורהחה"ק בפרשת יתרו )י"ט, ב'( אשר מההכנות למתן תורה הוא ההתגברות 

                                                
 ובזה עולה יפה מה שמצינו בפרשת תזריע מצות מילה סמוך לצרעת שבאים על פגם הלשון. ה
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והתעצמות בעסק התורה. וגם ידוע מה שהימי הספירה מיועדים להכין עצמינו 

בהקניני תורה, ואשר לכן ראוי לנו לקיים מה שמצינו באור החיים הקדוש בפרשת 

 -פנחס )כ"ו, כ"ג( וז"ל:

חסידי ישראל שכתבו כי פה של לומדי תורה דינו ככלי שרת אשר ומצאתי ל

ישרתו בם בקודש, כי אין קדושה כקדושת התורה, ולזה אסור לדבר בו אפילו דברי 

 חול, הגם שאין בהם דברים האסורים.

ויש לציין שכזה מצינו כבר ברבינו יונה )ואולי זהו כוונתו באומרו "מצאתי 

  -משנה י"ז( וז"ל:לחסידי ישראל"( באבות )פ"א 

שהיו החכמים הקדושים עושים עצמם ככלי שרת שאין משמשין בהם דברים של 

 חול. 

ספרי הראשונים שעסקו בעבודת המידות הוא האגרת הרמב"ן. וראשית  בין (ה)

דבריו ושורש הכל הוא להתנהג תמיד לדבר הכל בנחת, ועי"ז יבוא לכל המשך 

עלינו להתשמש באלו הימים ב"ספירת הדרגות. הרי לפנינו עוד סיבה למה מוטל 

 האומר", מכיון שהוא ימים שמיועדים לתיקון המידות.

יש לציין בזה מה שהספה"ק מביאים מהזוה"ק אשר הגאולה אחרונה  עוד (ו)

יהיה בשבועות, וא"כ הרי מכיון שסיבת הגלות בא משנאת חנם ולשה"ר כמבואר 

ת מתן תורה, לתקן האי בהקדמת החפץ חיים, הרי מוטל עלינו בימים אלה לקרא

 ענינא, ובא לציון גואל, בב"א.
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 בית מלוןביקור ב שתיית מים או מיץ

 קבוק?כשרואים את התוית של הבשבבית מלון האם יש בעיה לשתות מים או מיץ 

מצד הכשרות ניתן לשתות את המיץ כשרואים את התוית של הבקבוק, תשובה: 

אבל אסור לשתות בכוסות של בית המלון מפני שהם בודאי לא טבולים, ואסור 

, ולכן צריך לשתות או מהבקבוק עצמו ולשתות אפילו פעם אחת מכלי שאינו טבול

 או מכוסות חד פעמיים.

* 

 שאלות בענייני שבת

 פץ ביד מחלון במקום שאין עירובהוצאת ח

 האם מותר להוציא יד מחלון של בית כשיש חפץ ביד ואין עירוב במקום?

 .זאסור תשובה:

                                                
 עם אחת בכלי שאינו טבול, ונפסק ברמ"א סי' ק"כ, ח'.באו"ה כלל נ"ח ספ"ה מבואר שאסור להשתמש אפילו פ ו

מובא בתשובות והנהגות ח"א סי' שנ"ו ובארחות רבינו ח"ג עמ' פד, אגרו"מ יו"ד ח"ג  -ולכן, הורו הפוסקים חזו"א

סי' כ"ב, הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאסור לאכול ולשתות בבית מלון בכלים שאינם טבולים אפילו פעם אחת 

 היקל במאכלים יבשים שאינם צריכים כלי.ובאגרו"מ שם 

ובמנחת שלמה ח"ב סי' ס"ח כתב להקל ע"פ הש"ך שם סקכ"ד שישראל השותף בכלים עם נכרי אינו חייב 

להטבילן משום שהוא טובל ושרץ בידו ואעפ"כ מותר להשתמש בכלים, ומוכח שאין איסור להשתמש בכלים 

וגם האורחים  -אינו יכול להטביל מותר להשתמש בכלי בלי טבילה שאינם טבולים אלא שיש חיוב להטבילם ואם

ואמנם לגבי טבילת אינם יכולים להטביל את הכלים שאין להם רשות לכך, וממילא אין איסור לאכול בכלים האלו 

 , וכעי"ז כ' המנחת יצחק ח"א סי'כלים חדשים בשבת לא הזכירו הפוסקים שאם הוא אנוס יכול לאכול בלי טבילה

מ"ד, ובדרכ"ת סקי"ג וסק"ע כ' שאפשר שנחשב לכלי סחורה כיון שאינו אוכל בעצמו מזה רק משתמש ל'עסק' 

 האירוח.
 באה"ל סי' שמ"ח, א' ד"ה מתוך. ז
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 ברוך ליפשיץ שמואל הרב/  לימודים לשון

 דיני הנגע לא נאמרו לבני ישראל

רוֹ  ם ַכי ַיְהֶיה ְבעֹור ְבשָּׁ דָּׁ ְשֵאת אֹו ַסַפַחת אֹו  ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר. אָּׁ

א ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן אֹו ֶאל ַאַחד ַמ  ַעת ְוהּובָּׁ רָּׁ רֹו ְלֶנַגע צָּׁ יָּׁה ְבעֹור ְבשָּׁ יו ַבֶהֶרת ְוהָּׁ נָּׁ בָּׁ

 ב(-)יג, א ַהֹכֲהַנים.

מתחילת חומש ויקרא נאמרו כמה וכמה פרשיות של מצוות, בכל פרשה החל 

כות אל בני ישראל נאמר לו הדיבור עם משה או אהרן, ואחר כך במצוות השיי

שידבר אל 'בני ישראל'. כך נאמר בפרשיות הקרבנות וכך נאמר בפרשת מאכלות 

אסורות ובפרשת היולדת, רק במצוות השייכות לכהנים לבדם לא נאמר בהם 

 לאמור לבני ישראל, כמו בפרשת הקרבת העולה )לעיל ו, ב(.

לא נאמר להם  -ורע אולם כאן בפרשה כאשר נצטוו משה ואהרן במצוות המצ

לדבר את דיני המצורע לבני ישראל, והרי מצוות המצורע נוהגת בכל ישראל ולמה 

 לא נאמר בה 'דבר אל בני ישראל'?

 על פי הכהנים

ִוי, ִכי ָבם  ַהֹכֲהַניםבפרשת עגלה ערופה נאמר שיש לקרוא לכהנים 'ְוִנְגׁשו  ְבנ י ל 

ם ה', ְוַעל ִפיֶהם ִיְהֶיה ָכל ִריב ְוָכל ָבַחר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָׁשְרתֹו וְלבָ  ְך ְבׁש  ַגע'ר  )דברים  נָּׁ

 כא, ה(, נתבאר שם כי הכהנים הם ממונים להיות על פיהם 'כל ריב וכל נגע'.

על פי זה כתב הראב"ע תשובה למה לא נאמר לבני ישראל בפרשת המצורע 

על מצוותו ודיניו ממונים  -)וכ"כ ברמב"ן(, כי דין הנגע אף שמתקיים ביד הכל 

הכהנים אשר הם המטמאים ומטהרים את הנגע, עליהם מוטלת החובה לקבל 

אליהם את הצרוע אשר בו הנגע ולפסוק בדיניו, ולא זו בלבד אלא שהכהנים 

יכולים במקרה הצורך לכוף את הנגוע לבוא אליהם ולהראות אל הכהן את הנגע 

 ן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָבָניו ַהֹכֲהִנים' )פסוק ב(.שבו, כמו שנאמר 'ְוהוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹכה  
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 אדם כי יהיה בעור בשרו

אלא שעדיין יש לברר שכן בפרשה לא נזכר אשר בני ישראל הם יהיו מקבלי 

טומאת הנגעים, ואמרו רבותינו )ספרא( כי נכרי אינו מקבל טומאת מצורע, ומנין 

 ן היא?זאת להם והרי לא נאמר שזאת המצווה לבני ישראל לבד

וכתב האור החיים כי הלימוד הוא מן הלשון 'ָאָדם ִכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְבָשרֹו' ואמרו 

חכמים 'אתם קרויים אדם ואין עכו"ם קרוים אדם' )ב"מ קיד:(, ולכן אין הנכרים 

 נטמאין בטומאה זו.

כתב הרלב"ג: 'הראיה תלויה בבחינת אלו המראות וידיעת משפטם, וזה אפשר 

זה שיהיה ממי שראוי לסמוך עליו )גם ישראלי(. ואמנם המאמר לטהר שישלם באי 

או לטמא או להסגיר ראוי שיהיה על פי הכהנים למעלתם' מעלת הכהן גדולה 

 ממעלת המשלים ידיעת הדינים
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ועוד מרדכי

 ומשפיעים ממעשיו מושפעים האדם של וחפציו ביתו קורות

 עליו

ֹבאּו ַכי ֶכם ֹנֵתן ֲאַני ֲאֶשר ְכַנַען ֶאֶרץ ֶאל תָּׁ ַתַתי ַלֲאֻחזָּׁה לָּׁ ַרַעת ֶנַגע ְונָּׁ  ֶאֶרץ ְבֵבית צָּׁ

 (לד ,יד) .ֲאֻחַזְתֶכם

 היא בשורה וכי חייא' ר תני (ו, יז פרשה) רבה ויקרא במדרש מבואר וכן י"ופרש

 שישראל כנענים ששמעו כיון יוחאי בן שמעון רבי תני, עליהם באים שנגעים להם

 הבטחתי אני ה"ב הקדוש אמר ובשדות בבתים ממונם והטמינו עמדו עליהם באים

 'ובתים( ו דברים) שנאמר טוב כל מלאה לארץ בניהם את מכניס שאני לאבותיהם

 .סימא בו ומצא סותרו והוא בביתו נגעים מגרה עושה ה"בהק מה טוב' כל מלאים

 צריך זה מדוע טובה בבשורה ישראל עם את לבשר רוצה ה"הקב אם לשאול ויש

 הזוהר מקשה ועוד זאת?  משמח יותר דבר די על ולא טמאים נגעים ידי על להיות

 שצריך מצבים יש מדוע כן אם הנגעים מטרת המטמון את לגלות בכדי רק אם

 ?לעיר מחוץ הבניה חומרי את ולזרוק וסלהר

 תורה דעת לעומת האדם הבנת

 כל על דעתו את נותן או חשיבות מייחס אינו האדם כלל שבדרך ונאמר נקדים

 ויזואלית מבחינה אלא חושב ואינו הריהוט והן המבנה הן אותו הסובבים החפצים

 לו יש שהדבר לעצמו מתאר אינו רוחנית מבחינה אבל בעיניו יפה שיראה

 ועל מזלו ועל האדם של גורלו על השפעה בעל הדבר כי עליון וערך משמעות

 וחפציו הגלם חומרי של במשמעות לזלזל שאין אותנו מלמדת התורה ולכן, נשמתו

 כאשר האדם על ומשפיעים מושפעים האדם של מעשיו כמה ועד אותו הסובבים

 .  נבאר
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 מהקירות ומושפע פיעמש שהוא האבנים מחזיר אינו מדוע הזוהר יסוד

 נ דף תזריע בפרשת העניין ביאור את משלים אשר בזוהר י"רשב דברי את ונביא

 המטרה כל אם שואל שהוא דבריו ותקציר במדרש מדבריו אחרת י"רשב כתב א"ע

 אחרי הרי האבנים את לזרוק מחייבת התורה מדוע קשה מטמונים שימצאו בכדי

 י"רשב אומר אלא? האבנים את להחזיר םויכולי למטרה הגיעו המטמון את שמצאו

 את מקדש בפיו האדם כי לדעת האדם שצריך והוא נוספת מטרה יש כי בהכרח

 דבר כל במשכן כמו, השם רצון לעשות אותם עושה שהוא שאומר ידי על מעשיו

 עם בין השכינה להשרות התרומה הבאת שמטרת אמרו שהם בגלל נתקדש

 בו לעשות כדי הבית בניית שמטרת לומר צריך בית שבונה אדם כל כך ישראל

 אומר אדם אם הפוך לכך בדומה, בית באותו השכינה שורה זה ידי ועל השם רצון

 ואין טומאה השראת למקום הבית הופך זרה לעבודה הבית לבנות שלו שהמטרה

 רוצה ה"והקב לארץ נכנסו ישראל שבני וכיון, בית באותו לשרות יכולה השכינה

 לכן הגויים של הבית עם היה מה יודעים אינם והם בניהם השכינה להשרות

 איזה להם לגלות בכדי הבתים על נגעים והביא ישראל בני עם חסד עשה ה"הקב

 להשרות ה"הקב ויוכל אותם לטהר בכדי אותם לחדש וחייבים בטמאה נבנו בתים

 מסוכן מאוד לטומאה שנבנה בית כי לדעת צריך כי בזוהר וכותב, בבית שכינתו

 בעסקיהם רכושם שיפסידו בממונם או במחלות בגופן ינזקו שהם בטוח כי בו לגור

 בית! באותו ולא ברחוב לגור ועדיף

 בו לקיים בשביל בונה שהוא שיאמר בית בונה כאשר אדם כל של חובתו לכן

 נמצא. בית באותו והשכינה וההצלחה הברכה תשרה זה ידי ועל ומצוות תורה

 לכך בנוסף אך הכספי המטמון את לגלות רצה ה"בהק אמנם כי ומתברר עולה

 .מכך מושפע האדם של גורלו כל אשר הבית של הרוחני המטמון את לגלות רצה

' כו תבואו כי בפסוק מצורע פרשת ויקרא אמת השפת כתב זה שמעין ומצאתי

 וכי וקשה'. כו כנענים שהטמינו י"ופירש. זו היא בשורה מה וקשה'. כו נגע ונתתי

 להטמין המחשבה זאת לכנענים נתן ולמה העצות אלה' ית הבורא ךצרי היה

 גדול פלא הוא בתים נגעי הענין גוף וודאי אמנם? הבתים להחריב י"בנ ושיצטרכו
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 במקומות גם וטהרה קדושה שמביאין י"בנ קדושת על ומופת אות והוא

 אהחט על יעננה מעץ וכפיס תזעק מקיר אבן דכתיב ו"ק ללמוד ויש. מושבותיהם

 להביא צריך שהצדיק מרובה טובה מדה ש"מכ. מעידין אדם של ביתו שקורות

 שהוציאו עשו כן י"בנ והנה. ודומם בצומח וגם אליו השייך בכל קדושה הרגשת

 הבורא השרה ישראל ארץ שכשנקרא בקדושה והכניסוהו הטומאה מיד כנען ארץ

 הארת הנכסים כלל להביא שצריכין מאודך ובכל בכלל וזה. ק"בבהמ שכינתו' ית

 טובה הבשורה וזאת. בבתים גם צרעת נגע טומאת להיות יכול זה ומצד. הקדושה

. ביותר הגשמיי דבר שבכל. מטמוניות באמת והוא. כ"ג המקומות כל לתקן שיוכלו

 . ביותר קדושה ניצוצי בו מוטמן

 השכל מוסר

 כל על הלרע ו"ח להשפיע האדם של כוחו גדול כמה עד ל"הנ מכל למדים נמצינו

 משפיעים הן ההפך גם וממילא, הרעים ודיבוריו במעשיו ביתו קורות ועל חפציו

 ומכופלת כפולה ומאידך, בזוהר כמבואר בכך תלוי גורלו ואף האדם על לרעה

 שלו הגשמיות חפצי כל את ולרומם לקדש האדם יכול כמה עד טובה מידה

 בו שיש עצמו האדם את ו"וק, ל"כנ צדיקים של חמורן כעין לרוחניים ולהופוכם

 ת"השי רצון לעשות בכדי שעושה ודיבורו מעשיו י"שע ממעל אלוקה חלק נשמה

. במצוותיו קידשנו אשר בברכות ל"חז וכלשון אותו ומרוממים האדם את מקדשים

 דברי בו נשמעין אין אם וההפך מתקיים הבית תורה דברי שנשמעים בית בכל ולכן

 עליהן ששורה מקודש בבית גודלים אשר שבניו זוכה וממילא, שורפתו אש תורה

 .השם ברך אשר זרע ונעשים קדושה של רוח

 ומבורך שלום שבת בברכת החותם

 ואהבה בידידות

 מלכא מרדכי
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 Rav Mordechaiמהדורה אנגלית /  -מעדני מלך 

Malka 

     Parashat Tazria – Metzora  

Man’s Deeds Affect the Walls of His Home and His Belongings 
Our parasha states (14:34), “When you come to the Land of Cana‟an, which I am giving 

you as an inheritance, and I give tzaraat, a leprous sign in the house of the land of your 

inheritance.” 

Rashi, quoting the Midrash in Vayikra Rabba (17:6), asks if Hashem was telling the Jews 

that they would inevitably receive tzaraat. He quotes R‟ Shimon bar Yochai‟s answer that 

when the Canaanites heard that the Jews were coming to conquer the land, they hid their 

wealth inside their houses and in their fields. Hashem said, “I promised their fathers‟ that I 

would bring their children into a land filled with every good thing,” as the pasuk states 

(Devarim 6) „And houses filled with every good thing.‟ Therefore, continues the Midrash, 

what does Hashem do? He brings leprous marks on the house. The Canaanite would break 

down his house, and the Jew would find a treasure. 

              

                  Questions: 

1 – If Hashem wanted to make the Jews aware of these treasures, why did it have to be 

through leprous marks? Why could it not be through a happier medium? 2 – Furthermore, 

asks the Zohar, if the purpose of the leprous marks was only to reveal the hidden treasure, 

why was it sometimes necessary to throw the remaining rubble outside the city?  

         

                     Man’s Understanding Versus That of the Torah 

We will begin by stating that man generally does not lend much importance to the physical 

items that surround him, whether it is a building or the furniture inside it. He merely values 

their external appearance, but as far as their spiritual value is concerned, he does not think 

that they possess very much. The truth is though, that these items can affect his fate, mazal, 

and soul. Therefore the Torah teaches man not to make light of the physical items that 

surround him, nor to belittle the degree to which one‟s deeds affect him.  
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                            Why the Stones From the Walls Are Not Returned 

In the Zohar, R‟ Shimon bar Yochai writes differently than what he taught in the 

aforementioned Midrash. In the Zohar he asks that if the entire purpose of breaking down the 

house was to find treasures, then after the treasure was found, the Jew should theoretically be 

allowed to rebuild it with the same stones. Yet this is forbidden. Therefore, R‟ Shimon 

explains that there is an additional intention behind breaking down the house, one that makes 

reusing the stones an impossibility. Man must realize that he is able to sanctify his actions 

with his mouth, by saying that he is doing them to fulfill the Will of Hashem. Like the 

Mishkan, where everything was sanctified due to the Jews saying that their donation was for 

the sake of enabling the Shechina to dwell amongst them, so too, with each individual who 

builds his home. He must say that the purpose of building the house is to fulfill the Will of 

Hashem, and by doing so, the Shechina will dwell inside the home. The opposite is true as 

well. If a person says that he is building the house for the sake of idolatry, it turns the house 

into a den of impurity, one in which the Shechina cannot reside. When the Jews entered 

Eretz Yisrael, Hashem wished to allow the Shechina to dwell amongst them. However, they 

did know what had previously been the status of the home in which the Canaanite lived. Was 

it one of purity or impurity? Therefore, Hashem wrought kindness for the Jewish people, and 

afflicted the houses with leprous marks. This way, the houses would be broken down, and 

the Jews would discover the impure homes that the gentiles had built. They would therefore 

be required to build a pure, holy home from scratch, and the Shechina would be able to dwell 

in the house with them. The Zohar states that a house that was built for the sake of impure 

practices is one that is very dangerous to live in. Those who live in such a home are 

guaranteed to take ill or lose their money, and are better off living in the street. Therefore, 

when building a home, everyone is required to say that he is building it to study Torah and 

perform mitzvot. By doing so, blessing and success will fill his home, and the Shechina will 

dwell there as well. We see therefore, that even though Hashem wishes to reveal the 

monetary treasure hidden inside the house, He also wishes to reveal the spiritual treasure that 

man‟s home will now be graced with; for man‟s entire fate depends on it. I found that the 

Sfat Emet (Metzora) wrote similarly. He asks why it was necessary for Hashem to reveal the 

treasures in such a fashion. Why did He place the thought to hide the treasures into the minds 
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of the Canaanites in the first place? If they would not have thought to do this, there would 

have been no need to break down the houses. He explains that the entire subject of the 

leprous marks on houses, is an extraordinary one, and it is symbolic of the Jewish Nation‟s 

holiness. It teaches us that Jews have the ability to bring holiness and purity into the places 

that they live. Regarding sin, the Navi (Chabakuk 2:11) teaches, “A stone from the wall will 

cry out, and a sliver from a beam will answer.” In other words, the walls of man‟s very home 

will testify against him. All the more so, does this apply for the good. A tzaddik must bring a 

feeling of holiness into everything he owns. The Jewish people took Eretz Canaan out of a 

state of impurity and brought it to a state of holiness. Now it would be called Eretz Yisrael, 

and Hashem‟s Shechina would reside in the Beit Hamikdash. Drawing holiness into one‟s 

material possessions is included in the pasuk from Kriat Shema which commands a Jew to 

love Hashem, “be‟chol me‟odecha, with all of your money.” This is why leprous marks 

afflicted houses as well. It was a favorable implication, because it taught them that they have 

the power to rectify the impurity of all of these impure places and find treasures in their 

place. For the more mundane an object is, the more sparks of holiness lay nestled inside it. 

         

Wearing the Clothing of a Tzaddik Imparts the Tzaddik’s Holiness 

The sefer Kovetz HaSofer (14) quotes the Chatam Sofer as saying that one who wears the 

clothing of a tzaddik receives an influx of holiness from the spirit of the tzaddik. This is 

because the clothing of an individual absorbs the holiness of the one who wears them. The 

opposite is true as well. For example, Esav imparted his impurity to his clothing as well, and 

they had the ability to contaminate one who wore them. The Shailot u‟Teshuvot Ve‟darashta 

Ve‟chakarta (chelek 5, Even Ha‟ezer 18) cites a Yerushalmi as a source to the words of the 

Chatam Sofer and of R‟ Chaim Kanievsky (see there), who state that there is holiness in the 

belongings of a tzaddik which exert an influence on the individual. [Also see Shu”t 

Maadanei Sofer 2:17, who discusses this topic.] 

                   

Story About Rebbe Moshe Leib of Sassov 

When Rebbe Moshe Leib of Sassov was about to take leave of his rebbi, Rebbe Shmelke of 

Nikolsberg, Rebbe Shemelke gave him a loaf of bread, a coin, and his overcoat. Even though 
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Rebbe Moshe Leib was perplexed, he did not dare question his rebbi, and set out on his 

journey. As he was traveling, he heard voices emanating from a pit. As he drew closer to see 

who was in the pit, he discovered an individual who owed the poritz rent for his home, but 

did not have the money to pay. The poritz therefore threw him and his family in a pit. When 

Rebbe Moshe Leib heard the prisoners‟ story, he first gave them his loaf of bread and 

encouraged them by telling them that Hashem would help them. Then he went to the poritz 

and got him to agree to relinquish part of the debt; the remaining amount would be paid by 

Rebbe Moshe Leib himself. He then gave the poritz the coin he was carrying. When the 

poritz saw that he was only repaying him one coin, he grew furious. He felt that Rebbe 

Moshe Leib was disgracing him by giving him such a small amount. He therefore 

commanded his servants to imprison him. Furious still, he commanded them to throw Rebbe 

Moshe Leib to his starving dogs that were capable of tearing a human being to shreds in a 

matter of moments. However, Rebbe Moshe Leib donned Rebbe Shmelke‟s overcoat and the 

dogs fled in fear, without even touching him. When the poritz saw this, he was shocked and 

said to Rebbe Moshe Leib, “I see that you are a holy man.” He then agreed to forgo the 

entire debt, and freed him. Zechutam yagen aleinu, ve‟al kol Yisrael. Amen. 

           

The Belongings of a Tzaddik are Holy   

The pasuk states (Bereishit 23:17), “And Efron‟s field that was in Machpela … was 

confirmed [va‟yakam].”  Rashi explains that va‟yakam is an expression that alludes to being 

raised. He therefore writes that the field ascended to a higher level, as it left the ownership of 

a simple man like Efron and was acquired by a king, Avraham. The Klausenberger Rebbe 

zt”l said that this is a source to the well-known fact that there is a tremendous love for the 

belongings of a tzaddik. Many individuals covet them, because of the holiness which rests on 

his belongings. Therefore, immediately after the field left the ownership of Efron and was 

acquired by Avraham, Avraham illuminated it with the light of holiness, until it assumed a 

new form. The Rebbe said that the Rebbe of Rudnik zt”l told him that he inherited from his 

father in law, the Rebbe of Barnov zy”a, a box of snuff which belonged to Rebbe Naftali of 

Ropshitz. One time, when he was sitting at the table of the Klausenberger Rebbe‟s holy 

grandfather, Rebbe Chaim of Sanz, the Rebbe remarked to someone sitting next to him, 

“Today, my grandfather [- Rebbe Naftali of Ropshitz] inquired of me about his box of 



 

 נדעמ'  -אספקלריא 

 

snuff.” The man heard this and thought it was a joke. At that moment, the Rebbe of Rudnik 

removed his box of snuff from his pocket. Rebbe Chaim sensed this, and turned to him 

saying, “Where did you get this nice box from? Please show it to me.” When he presented it 

to Rebbe Chaim, he opened it and smelled it, despite the fact that it was his holy way never 

to inhale snuff. 

    

      The Walls of Man’s Home and the Beams of His House Will Bear Testimony 

Chabakuk (2:11) has stated, “A stone from the wall will cry out, and a sliver from a beam 

will answer.” Our Sages teach in Masechtot Taanit (11a) and Chagiga (16a) that an 

individual might ask who will testify against him and bear witness to the sins he committed. 

The Gemara answers that it will be the walls and beams of his home, as the pasuk states, “A 

stone from the wall will cry out, and a sliver from a beam will answer.” The Zohar (Va‟eira 

28) states similarly. It quotes the pasuk from Chabakuk and then exclaims just how careful 

man must be not to sin against Hashem. Sometimes Hashem makes the walls and beams of 

his home His agents to witness and then testify about man‟s deeds. It continues that 

Aharon‟s staff was but dry wood and yet it was twice a messenger to perform miracles: 1) It 

was a staff, but nevertheless swallowed the snakes of the Egyptians. 2) It temporarily came 

alive, becoming a living entity. Furthermore, it states in Masechet Eiruvin (18a) that any 

house in which Torah study is heard at night, will not be destroyed. In Masechet Sanhedrin 

(92a) it states that any house in which Torah study is not heard at night will be consumed by 

fire. These words are not simply mussar; rather, they constitute a halachic ruling. This is as 

Maran the Shulchan Aruch rules for all of Israel (O”C Hilchot Kriat Shema ve‟Tefila shel 

Arvit 238:1), “One must be more careful to learn at night than during the day, and one who 

squanders the night will receive a great punishment.” He explains further in Yorah Deah 

(Hilchot Talmud Torah 246:24), “Every house in which Torah study is not heard at night, 

will be consumed by a fire.”    

                    Words of Mussar 

We have learned how great man‟s power is to negatively affect all of his belongings and 

the walls of his home with his wicked actions and deeds. Conversely, these items have a 

negative effect on the one who uses them, and they can dictate his entire fate, as the Zohar 

mentioned. On the other hand, a good deed has the ability to sanctify and uplift all of man‟s 
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physical items and transform them into spirituality. All the more so, does this apply to the 

individual himself, who possesses a Divine soul; he can be sanctified and uplifted by his 

actions and words, which he performs to serve Hashem. Our Sages teach us (Masechet 

Berachot) that this is the intention of the blessing, “asher kideshanu be‟mitzvotav, Who has 

sanctified us with His mitzvot.” In other words, mitzvot sanctify and uplift us. Therefore, 

every house in which Torah is studied will endure, and if not, the house will be consumed by 

fire as our Sages teach. Therefore, he who lives accordingly, merits that his children, raised 

in such a holy atmosphere, are graced with a spirit of holiness and become offspring blessed 

by Hashem.  

    

                       Shabbat Shalom, 

                           Rav Mordechai Malka      
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מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח 

 כרכים, 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 איזה צבע הוא מראה 'ירקרק' של נגעי בגדים ונגעי בתים

ַעת  רָּׁ ם וגו'ְוַהֶבֶגד ַכי ַיְהֶיה בֹו ֶנַגע צָּׁ יָּׁה ַהֶמַגע ְיַרְקַרק אֹו ֲאַדְמדָּׁ  –מט -יג, מז )תזריע ְוהָּׁ

 בנגעי בגדים(

בנגעי  – זיד, למצורע ) ְוַהֵמה ַהֶמַגע ְבַקיֹרת ַהַבַית ְשַקֲערּוֹרת ְיַרְקַרֹקת אֹו ֲאַדְמַדֹםת

 (בתים

 א יש להתבונן מהו הכונה 'ירקרק',

והנני מעתיק בזה מדברי אחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א בספרו 

" על הרמב"ם הלכות טומאת צרעת )פי"ב ה"א בבה"ל(, ואלו הבהיר "תורת הנגע

 דבריו:

 שלשה מיני צבעונים הנכללים במראה הירוק

הנה בש"ס ופוסקים מצינו בכמה מקומות שדנו בענין מראה ירוק, ונתבאר שם 

שיש שלשה מיני צבעונים הנכללים במראה הירוק, ואלו הם צהוב הנקרא געה'ל, 

הנרא גרי'ן. ומעתה יש לנו לברר על איזה מאלו הג'  כחול הנקרא בלא'ה, וירוק

 מראות נתכוונה התורה כאן בפרשת הנגעים.

והנה אליבא דאמת כבר נחלקו בזה התנאים בתוספתא דנגעים )פ"א ה"ג( והכי 

איתא שם: ואיזה הוא הירקרק שבירוקים ר"א אומר כשעוה וכקורמן ובתוס' 

הגיה וכחלמון, סומכוס אומר ככנף בסוכה ל"א ע"ב הגירסא וכחורמל, והגר"א 

 טואס וכחוץ של דקלי.

והנה אליבא דר"א יוצא שמראה ירקרק הוא ממיני המראות הצוהבים הנקראים 

געה'ל, אכן לענין הלכה נקטינן כדברי סומכוס, וכמו שפסק הרמב"ם )הלכות טו"צ 

קים שהוא ירוק הרבה ככנף הטווס וכהוצי פי"ב ה"א( וז"ל: ירקרק הוא הירוק שבירו
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אך עדיין יש לנו לברר אם הכוונה בזה למראה ירוק שלנו או למראה כחול  -הדקל. 

 שלנו.

 מראה ירקרק הוא המראה שגם בלשונינו נקרא ירוק

ה"ה: החסדי דוד על התוספתא )שם(, והתפא"י  –והנה מצינו לכמה אחרונים 

רת כהנים על התו"כ )פי"ד ה"ב בסקי"ח ובתוספת )נגעים פי"א ביכין סקכ"ב(, והעז

שכתבו דמראה ירקרק הוא המראה שגם בלשונינו נקרא  -העזרה שם בסק"ב(, 

ולפי זה יוצא   -ירוק ונקרא גרין בל"א, וכמדומה דכן רגילים העולם לפרש

 דמראה כחול אינו נגע. 

 ירקרק שבתורה כולל גם ירוק וגם כחול

תזריע פי"ג מ"ט( כתב דירקרק שבתורה כולל גם ירוק ואולם בהעמק דבר עה"ת )

וגם כחול, ופירש שם דכנף טווס הוא כחול והוצי הדקל הוא ירוק ושני המראות 

הללו קרובים זה לזה ולסומכוס זהו ירקרק שבתורה ופליג על ר"א דס"ל דהכונה 

ב"יה למראה צהוב, ואולם האחרונים הנ"ל נקטו דגם כנף טווס הוא ירוק. ועיין ברא

בהלכות לולב )ח"ב סימן תרע"ח( שנראה מדבריו שגרס בדברי סומכוס רק ככנף 

 טווס.

ובין כך ובין כך יוצא שמראה צהוב אינו נגע כלל, דכן משמע מפשטות התוספתא 

 דסומכוס פליג על ר"א, ועיין בחס"ד שם שהאריך בזה.

 ירוק הכונה לצהוב

רי התוס' בסוכה )ל"א ע"ב בד"ה ב ואולם יש להעיר על כל האחרונים הנ"ל מדב

הירוק( דמדבריהם  נראה דס"ל שהוא מראה הנקרא צהוב, דהנה שם בסוגיא 

איתא דאתרוג הירוק ככרתי פסול, ודנו שם התוס' על איזה צבע הכונה, ובתחילה 

כתבו דהכונה לירוק ואח"כ כתבו דהכונה לכחול, ושוב כתבו התוס' דמכמה 

 וב והביאו שם כמה ראיות לזה. מקומות משמע דירוק הכונה לצה

וז"ל: ובפרק אלו טריפות )חולין מ"ז ע"ב( משמע דירוק דמי לחלמון של ביצה 

שהוא כעין צבע יאל"ה בלע"ז דאמרינן כגון ביעתא טריפה וכו', וכן משמע 
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בתוספתא סומכוס אומר ככנף טווס וכחרוץ של דקל וכן משמע בפ"ב דנדה וכו', 

ספתא זו דהכונה למראה צהוב, ובביאור דברי הרי שהתוספות הוכיחו מתו

התוספות היה אפשר לומר דס"ל להתוס' דקיי"ל כר"א דאמר כשעוה ובאו להוכיח 

מדבריו דהכונה לצהוב אבל יותר נראה דהתוס' ס"ל דבאמת גם כנף טווס וכחרוץ 

של דקל הם ג"כ צהובים ומה שנקטו בתחילת דבריהם כשעוה היינו משום דשעוה 

שהוא צהוב, דאל"ה היה להם לפרש דראייתם רק מדר"א ובתוס' ברור לכל 

הרא"ש שם בסוכה כתב בזה"ל: ובתוספתא דנגעים קורא שעוה ירוק דתניא איזה 

הוא ירוק שבירוקים וכו' ובדבריו יש לפרש דראייתו היא מדר"א, ובזה יתפרשו 

ה שהיא היטב ג"כ דברי התוס' בחולין )מ"ז ע"ב בד"ה אלא( דאמרינן התם דריא

ירוקה ככרתי היא כשירה וכתבו שם התוס' דהכונה בין למראה ירוק ובין למראה 

כחול )והיינו כעין תכלת( והא דאמרינן ככרתי בא למעט רק מראה צהוב שכשר 

וכתבו שם בסו"ד בזה"ל וכן נראה דלא אתי למעוטי אלא דדמיא לכשותא ומוריקא 

מסכת נגעים ירקרק ככנף טווס וביעתא דכל מיני קרוג ירוקים איקרו כדאמר ב

ואיכא למ"ד כשעוה, ולפי מה שנתבאר דהתוס' ס"ל דכולם צהובים א"ש דהתוס' 

 הוכיחו מב' השיטות דדוחק לומר דראיית התוס' היא רק ממ"ד כשעוה. 

ושוב מצאתי ראיה עצומה לדברינו בדברי המהרש"ל בים של שלמה שם בחולין 

מהרי"ל עוד יש מראות אחרות ששם ירקות )פ"ג סל"ט( שכתב מצאתי כתוב בשם 

עליהם וטריפה והן ירקרק כמו הכנף של הטווס שנקרא בלשון אשכנז פאוויא 

וכשעוה וכזהב וכו' כללא דמילתא ירוק הנקרא גרי"ן או בלא"ו כשר והנקרא גע'ל 

טריפה והובא בט"ז ביו"ד בסימן ל"ח )סק"א( וכ"כ שם הש"ך להדיא דכנף טווס הוא 

 דפירשו כן בדעת התוס'.  גע"ל וע"כ

 לא מסתבר דירקרק שבתורה יכלול ב' צבעים

היוצא לנו מכל זה דדעת התו"ס והרש"ל והט"ז והש"ך דכנף טווס הוא צהוב 

ונראה דלדבריהם ג"כ חרוץ של דקל הוא צהוב, וכ"מ בדברי התוס' דהכל מראה 

לנו דלדעת אחד, וגם לא מסתבר דירקרק שבתורה יכלול ב' צבעים, ולפי"ז יוצא 

 התוס' רק מראה צהוב טמא אבל ירוק וכחול טהור. 
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 ירקרק כשעוה

ג והנה ברשב"א ובריטב"א בנדה )י"ט ע"א( גבי הא דתנן התם והירוק עקב"מ 

מטמא כרובו דהכונה לצהוב והביאו כמה ראיות לזה ואחד מראיותיהם הוא מהא 

וס' וכ"ה בשו"ת דאיתא בנגעים ירקרק כשעוה, וכ"כ המאירי שם בשם בעלי הת

מהר"מ מרוטנבורג )סימן תרל"א(, ומדנקטו רק תחילת התוספתא היה אפשר לדייק 

דס"ל דקיי"ל כר"א דהוא כשעוה, אבל אין זה מוכרח די"ל דס"ל דגם סומכוס מודה 

דהוא צהוב והביאו רק רישא דמילתא דתניא כשעוה שברור לכל שהוא צהוב 

פליגי ורק ר"א ס"ל דהוא צהוב הוי א"ש  ואם היינו אומרים דס"ל דר"א וסומכוס

דהרי מצינו תנאים דפליגי בכל ירקרק האם הכונה לצהוב או לא וכמבואר בדברי 

 התוס' שם בסוכה. 

ד והנה בירושלמי בסוכה )פ"ג ה"ו( על הא דתנן דהירוק ככרתי פסול איבעיא לן 

ככרתי ממש האם הכונה דהוי ממש ככרתי או אפילו רק בדומה לכרתי ומסיק דרק 

פסול, ואח"ז איתא התם איזהו ירקרק שבירוקים ר' אלעזר אומר כשעוה וכשושנת 

קרמל, סומכוס אומר ככנפי טווס וכו' וכאן אמר הכין היינו דהירושלמי פריך 

דהתם מבואר דירקרק הוא כשעוה או ככנף טווס והכא אמרינן דהכונה לכרתי, 

רק ומשא"כ כאן דתנן ירוק הכונה ומשני א"ר פנחס שנייא היא תמן דכתיב ירק

לכרתי, ובביאור הירושלמי כתב שם בקרבן העדה דקשיא ליה מדוע באתרוג 

אמרינן דהכונה לגרין ובנגעים אמרינן שהוא כשעוה והיינו גע"ל, וע"ז מתרץ 

דשאני נגעים דכתיב ירקרק, ולפי"ד יוצא דס"ל להירושלמי דבנגעים הכונה לצהוב, 

 כה )ל"א ע"ב( בכוונת הירושלמי. וכן נקט הערל"נ בסו

 בנגעים הכונה לצהוב

ויל"ע אם כוונתם דהירושלמי פריך רק מדר"א דאמר כשעוה או דלירושלמי גם 

ככנף טווס והוצי הדקל הם צהובים וכעין שנסתפקנו לעיל בדעת התוס', ובביאור 

בין הגרח"ק על הירושלמי פירש שם להדיא דכוונת הירושלמי להקשות בין מדר"א 

מדסומכוס דכל המראות שבנגעים צהובים, ואולם מש"כ שם דהירושלמי מתרץ 

דשאני בנגעים דכתיב ירקרק דהכונה שאינו ירוק כ"כ ולכן אמרינן דהוא צהוב, 



 

 סעמ'  -אספקלריא 

 

תמוה דהא בתו"כ )פי"ד ה"ב( איתא להדיא דירקרק הוא ירוק הרבה, ולא מסתבר 

ן עזרא בפרשתן )פי"ג פמ"ט( דהירושלמי פליג ע"ז ומיהו לפי"ד יתיישבו דברי האב

שכתב בזה"ל ירקרק מגזרת ירק וכו' וזה כפול לחסרון וכן שחרחורת וי"א להיפך 

)עכ"ל( ועיין במשנת הדעת )פ"א בה"ל סקי"א(, ואולם לפי"ד צ"ב מה תירץ 

הירושלמי דודאי גרי"ן הוא יותר ירוק מצהוב וא"כ מדוע אמרינן דבנגעים הכונה 

ונה דכיון דכתיב ירקרק אמרינן דהכונה כעין זהב, וכמש"כ לצהוב, ואולי י"ל דהכ

התו'ס שם בסוכה מקרא דבירקרק חרוץ, ובגליון הש"ס שם כתב לחלוק על הקרבן 

העדה ואין דבריו מובנים דמשמע דס"ל דגם כרתי הוא צהוב אלא שהוא פחות 

 משעוה עיי"ש, וגם דברי הפני משה באו שם בקיצור, והנה פירוש זה שכתבנו

א"ש לדעת התוס' דס"ל דכנף טווס הוא צהוב, אבל לדעת האחרונים הנ"ל דס"ל 

 דהוא ירוק צריך לפרש את הירושלמי באופן אחר. 

 ירוק שבירוקים

ומצאתי בהעמק דבר עה"ת בפרשתינו )פי"ג פמ"ט( שג"כ נקט דהכונה לירוק 

וביאר דדברי הירושלמי הם אליבא דסומכוס דקיי"ל כוותיה והקושיא היא 

דבאתרוג אמרינן שהוא ככרתי שאינו ירוק כ"כ ובנגעים אמרינן כנף טווס שהוא 

ירוק יותר וע"ז משני דנגעים שאני דכתיב ירקרק והיינו ירוק שבירוקים ומשו"ה 

אמרינן דהוי יותר מכרתי, ויש להעיר על דבריו מהא דאיתא בטושו"ע באו"ח 

והוא ירוק חזק ואולי כנף  )בסימן תרמ"ח סכ"א( דירוק ככרתי היינו כעשבי השדה

טווס נחשב ירוק יותר ואף דלשיטת העמ"ד הוא כחול מ"מ הוא מראה אחד 

 לשיטתו וכן הוצי הדקל צ"ל לפי"ז דהוא ירוק יותר. 

ולענ"ד היה נראה לפרש קושיית הירושלמי באופן אחר קצת עפמש"כ התוס' 

עים אמרינן שהוא בחולין דכרתי הוא מראה כחול וע"ז פריך הירושלמי מדוע בנג

ירוק ולא כחול וע"ז משני דירקרק משמע ירוק חזק והיינו ירוק ולא כחול והעמק"ד 

לא מצי לפרושי כן דלשיטתו כנף טווס הוא כחול ואולם א"א לומר כן דמדברי 

הירושלמי בברכות )פ"א ה"ב( משמע דכרתי הוא ירוק דעל הא דאיתא התם בין 

לים וים דומה לעשבים, והובא בתוס' שם  תכלת לכרתי מסיים שם תכלת דומה

 ק )עכ"ל אחי הגר"א שליט"א(."בסוכה, ודו
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ

 תיקון החטאים ע"י הנגעים

הצרעת אינו ממנהגו של ( טז י) הלכות טומאת צרעתבסוף רמב"ם ידועים דברי ה

י להזהירן מלשון הרע, שהמספר בלשון הרע עולם אלא אות ופלא היה בישראל כד

משתנות קירות ביתו, אם חזר בו יטהר הבית, אם עמד ברשעו עד שהותץ הבית 

משתנין כלי העור שבביתו שהוא יושב ושוכב עליהן, אם חזר בו יטהרו, ואם עמד 

ברשעו עד שישרפו משתנין הבגדים שעליו, אם חזר בו יטהרו ואם עמד ברשעו עד 

נה עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת שישרפו משת

 הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע,

והיה תועלת גדול מזה העונש, כי בראותו את כתב שמירת הלשון  - חפץ חייםוב'

גודל ענשו ובזיונו שהוא צריך לישב בדד מחוץ למחנה תמיד, ואינו רשאי לבוא אף 

ד את צערו לרבים כדי שיבקשו עליו רחמים, כענין במחנה ישראל, ומודיע תמי

שנאמר וטמא טמא יקרא, ממילא היה נכנע מאוד מעונו, ומקבל עליו על להבא 

להזהר עוד מעון המר הזה, ולפייס למי שדבר עליו. והקב"ה בחסדו שולח לו 

 רפואה לצרעתו, 

הרבים והנה כל זה היה בזמן שהיה המקדש קיים, מה שאין כן עתה בעונותינו 

שאין לנו לא מקדש ולא קרבנות, ולא כהן מטהר, אם היה הקדוש ברוך הוא מביא 

את הנגעים על גופו היה נשאר בטומאתו לעד, ולא היה אפשר לו להנקות מזה, על 

כן נשארה טומאת הנגע שבא ע"י חטא זה דבוקה רק בנפשו, ואין בולטת על גופו  -

פ' מצורע בשם ר' ינאי שומר פיו ולשונו ונת המדרש הובא בילקוט ומבחוץ. וזהו כ

 שומר מצרות נפשו, מצרעת נפשו, כי הנגע והצרעת דבוקה בנפש.

 כיצד ירגיש כיום החוטא את החטא

א"כ כל בר לבב ישאל עצמו א"כ מעת חסרנו כל אלה כיצד ידע וישים אל ליבו 

ני( )שמי נתיבות שלוםשחטא, ומה יעשה לדעת שטומאה דבוקה בנפשו, וכמאמר ה
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שיסוד התשובה הוא הכרת החטא, להרגיש את גודל הפגם, וכי חייו אינם חיים 

  אחר שחטא, זהו היסוד עליו נבנית עולמה של תשובה.

)שם יג, ב( מתרגמינן מכתש  נגע צרעת( מו"תזהקדוש ) של"הנראה עפ"י דברי ה

"ז סגירו. שסוגר הצינורות לבלתי תמשוך בהם ההשפעה. כן הוא בזהר )ח"ג דף מ

ע"א(. טומאת הגוף והבגדים והבתים, מזה יש להתעורר האדם כמה יטהר את 

  עצמו בדיבור במחשבה ובמעשה.

וכל מה שהמצורע הגיע למצב זה הוא מפני שהוא בסגירו דנהורא עילאה, שכבר 

זמן רב לא ראה מאורות ושקע בחשכה עמוקה, וכתוצאה מזה התפתחה בו 

וא"כ הוא במצב קשה  מוצא רע ומזיק. המחלה האיומה של איבה שמחמתה הוא

שע"י החטא הוא שרוי בחשכות, ומכך ששרוי בחשכות, מתפתח בו מחלה איומה 

של איבה, שבכל דבר הוא מוצא רע ומוציא רע, וכמשתרש בכך כבר אינו מבחין 

 בחטאו, ולא מרגיש כי בחושך יושב.

 והובא אל הכהן

ן ע"י רצון הבורא למפתח ההוא )ח"ג מט:( שהכהן הוא מוכבזוהר הקדוש  כמובא 

סגירו, ולאדלקא בוציניא, )לרפאות את הנגע ולהדליק את הנר ה' נשמת אדם( 

שעי"ז יבאו על ידו הברכות מלמעלה ומלמטה, ויעבור ויסתלק ממנו ההוא נגע, 

. והוא הובא אל הכהןותשרה אור הרחמים על הכל )נהירו דרחמי על כלא(, ולכן ו

כמובא עוד בזוהר הקדוש )שם קמה:( עה"פ וחסד ה'  משום שהכהן מדתו חסד,

מעולם ועד עולם על יראיו, אלו אותן כהניא שבאו מצד החסד, שעל ידם יורד כל 

 החסד מעלמא דלעילא לעלמא דלתתא. 

אולי יועיל לו הכהן להשפיע עליו חסד, שיהפוך את עינו מעין רעה  :ובדרכי נועם

סקה חיותו היא שיתקשר ותחבר לצדיק, לעין טובה. וגם כאמור, שהעצה למי שפ

ועי"ז יוכל גם הוא לקבל חיות מן הצדיק, כמש"נ ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים 

וזו היא רפואתו של זה שכבר זמן רב לא טעם טעמה אתם ודבקיכם,  –כולכם היום 

של התעלות והוא שרוי בחושך עמוק, שהכהן קורע לו את סגור לבו שיוכל להכנס 

 ךכ י"או הודע אליו חטאתו, וע נתהכהן משפיע עליו שברון לב בבחיבו האור. 

  נקרע סגור לבו.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

 לפרשת תזריע

החפצא של ה'צרעת' והגברא  –שתי ריעותות במצורע 

 ה'צרוע'

רּוַע הּוא ֵמא הּוא ,ַאיש צָּׁ  ג, מד()יַטֵםא ְיַטְםֶאמּו ַהֹכֵהן  ,טָּׁ

בלשון הפסוק )שלא נכתב עדיין עד כאן(, מבואר שמלבד שיש למצורע 'צרעת', 

עוד נוסף בו חסרון שהוא עצמו נעשה לחפצא של 'איש צרוע'. ונמצא שיש בו שני 

 ריעותות, החפצא של הצרעת, והגברא שהוא 'איש צרוע'.

ממנו ונראה להוסיף, שכיון שהוא נעשה ל'איש צרוע', אזי גם כאשר יורדת 

הצרעת, הוא עדיין נשאר 'איש צרוע', והוא צריך לסדר מיוחד של טהרה כדי 

 להוריד ממנו את השם של ה'איש צרוע'. ובזה נבאר כמה דברים בפרשה:

 הם רק במי שיש בו את שני הריעותות -הדינים של בגדיו יהיו פרומים כו' 

רּוַע ֲאֶשר בֹו ַהֶמַגע: בפסוק מ"ה נאמר  ,ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרועַ  ,ָדיו ִיְהיו ְפֻרִמיםְבגָ  ,ְוַהצָּׁ

א ִיְקָרא ,ְוַעל ָשָפם ַיְעֶטה א ָטמ  . ולכאורה המילים 'אשר בו הנגע' מיותרים, והיה ְוָטמ 

 מספיק לכתוב 'והאיש הצרוע'.

ונראה לומר שהדינים שמבוארים בפסוק זה, דהיינו: בגדיו פרומים וראשו פרוע 

מחמת שני הדברים הנ"ל, החפצא של הצרעת והגברא  וכו', הם דינים שבאים

הצרוע, ואם היה בו צרעת והוא לא היה 'איש צרוע', לא היה צריך לעשות את 

הדינים האלו וכמו"כ להיפך, לו יצוייר שיהיה בו צרעת והוא לא יהיה 'איש 

 צרוע', גם אז לא יצטרך לעשות את הדינים האלו.

י היה מקום לומר שגם כאשר יורדת ממנו ובזה מיושב היטב לשון הפסוק, כ

הצרעת והוא נשאר רק 'איש צרוע', עדיין הוא צריך לנהוג בדינים אלו, בגדיו יהיו 

פרומים וראשו יהיה פרוע וכו', ומדגיש הפסוק ואומר: 'והצרוע אשר בו הנגע', 
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דהיינו שיש בו את שני הריעותות שביארנו, הוא זה שצריך לנהוג בכל דינים אלו 

 מנו בפסוק זה.שנ

 על ה'איש צרוע' -על הצרעת, והקרבנות  -הציפורים 

בפרשת מצורע נכתב סדר טהרת המצורע שמורכב משני חלקים, א. הציפורים, ב. 

ן ֶאל ִמחוץ ַלַםֲחֶנההקרבנות. ולגבי הציפורים נאמר )יד, ג(:  ן  ,ְוָיָצא ַהֹכה  ְוָרָאה ַהֹכה 

ַרעַ ְוִהמ ה  א ֶנַגע ַהצָּׁ רּועַ ַנְרפָּׁ י ִצפֳִּרים .ת ַמן ַהצָּׁ ר ְׁשת  ן ְוָלַקח ַלִםַטה   וכו'. ְוִצָוה ַהֹכה 

והנה לא נכתב רק 'וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת', אלא התווסף המילים: 

', ומפורש שגם כשיורדת החפצא של הצרעת מן הצרוע'נרפא נגע הצרעת 

 מהמצורע, הוא עדיין נשאר גברא 'צרוע'.

ַרַעתְוִהָזה ם בפסוק ז' נאמר על הזאת הציפורים: וכמו כן ש  ַעל ַהַםַטֵהר ַמן ַהצָּׁ

וכו'. ולכאורה היה מספיק לומר 'על המטהר', ולמה נאמר ֶׁשַבע ְפָעִמים ְוִטֲהרֹו 

'המטהר מן הצרעת'. וביותר קשה, שלגבי הבאת הקרבנות הקרבנות נאמר )שם 

 זה 'המטהר מן הצרעת'.פסוק י"א( רק 'המטהר', ולא הוזכר לשון כ

ונראה לומר שטהרת המצורע באה על שני חלקי הטומאה שיש בו, ומעשה 

הטהרה מורכב משני חלקים שונים שכל אחד מהם מטהר חלק אחר בטומאה. 

הבאת הציפורים וההזאה על המצורע מכפרת רק על החפצא של הצרעת, ואילו 

 הבאת הקרבנות והקרבתם מכפרת על הגברא ה'צרוע'.

זה מדוייק היטב לשונות הפסוקים, שלגבי טהרת הציפורים נאמר 'נרפא נגע וב

הצרעת מן הצרוע', וכן 'המטהר מן הצרעת', כי הוא עדיין נשאר גברא 'צרוע', ורק 

הצרעת ירדה ממנו. משא"כ לגבי הבאת הקרבנות נאמר 'האיש המטהר' לבד, כי 

 .בהבאת הקרבנות הוא נטהר לגמרי גם מהיותו 'איש צרוע'

ְוִכֶבס והנה אחרי טהרת הציפורים )לפני הבאת הקרבנות, נאמר )בפסוק ח'(: 

ר ֶאת ְבָגָדיו  וכו'. ולא נכתב 'המטהר מן הצרעת', ומשמע שכבר מזמן כיבוס ַהִםַטה 

בגדיו הוא מתחיל לטהר את עצמו מהשם 'צרוע' שהיה בו, ולא רק מזמן הבאת 

 הקרבנות.
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 נוהגים בכל הנגעיםביאור הס"ד שדינים אלו לא 

אין לי אלא נתקין, " והנה ברש"י על הפסוק בגדיו יהיו פרומים וכו' )יג, מד( כתב:

מנין לרבות שאר המנוגעים, תלמוד לומר טמא יטמאנו, לרבות את כולן. על כולן 

ם וגו'". והיינו שכיון שנאמר בסיום הפסוק 'בראשו הוא אומר בגדיו יהיו פרומי

וק זה מדבר רק בנגעי נתקים, קמ"ל 'טמא יטמאנו' לרבות כל נגעו', לכן נאמר שפס

 הנגעים.

ומשמע בלשונו של רש"י שהריבוי הוא על פרימת הבגדים ושאר הדינים שנאמרו 

בפסוק זה, וכמו שסיים רש"י 'על כולן הוא אומר בגדיו יהיו פרומים'. ויש להבין 

יבה יש לחלק בין אלו מה היה הס"ד שלא יהיה דין זה בכל סוגי הנגעים, דאיזה ס

 מאלו.

ולהנ"ל נראה לבאר, שהרי בפסוק זה התחדש גדר חדש בטומאת המצורע, והיינו 

שמלבד החפצא של הצרעת יש כאן גם גברא שהוא 'איש צרוע'. וכבר כתבנו לעיל 

שזה תנאי שנצרך בשביל הדינים של בגדיו יהיו פרומים וכו', ולכן בודאי היה צד 

תקים שעליה מדבר הפסוק, דאולי רק נגעים אלו עושים לומר שזה רק בטומאת נ

אותו ל'גברא צרוע' ולא נגעים אחרים, ולכן צריך ריבוי שגדר זה של 'איש צרוע' 

 הוא בכל סוגי הנגעים.

 ביאור גדר נגעי בתים לפי זה

ובדברים אלו יבואר עוד ענין נפלא, דהנה בפרשת מצורע מבואר עוד סוג של 

ם', ויש להבין מה ענינם )וברש"י כתב שהם רק כדי לגלות צרעת, והוא 'נגעי בתי

את המטמוניות שהטמינו האמוריים(. וגם בסדר טהרת 'נגעי בתים' יש חילוק, שיש 

 בהם רק את טהרת הציפורים ואין בהם קרבנות.

ולפי דברינו מבואר היטב, כי התבאר שבמצורע יש שני דברים, א. החפצא של 

נראה שבזה חלוקים 'נגעי בתים', כי בנגעי בתים יש הצרעת, ב. הגברא הצרוע. ו

רק חפצא של 'צרעת' בלי גברא 'צרוע', וזה כעין 'חצי צרעת'. ומובן היטב מה 
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שב'נגעי בתים' יש רק את טהרת הציפורים שהיא מטהרת מהחפצא של ה'צרעת' 

 ואין את הקרבנות, כי ב'נגעי בתים' אין גברא צרוע שעליו באים הקרבנות.

בגדר 'נגעי בגדים', מה ענינם ותכליתם, ובהם סדר הטהרה הוא בלא  ויל"ע

 ציפורים, וצ"ע.

* 

 לפרשת מצורע

ביסודו של החובות הלבבות על מעבר מצוות ועבירות 

 במספר לשון הרע

א. כתב בחובות הלבבות )שער הנתינה פ"ז(: "ואמר אחד מן החסידים, הרבה בני 

ם מעשיהם, ימצאו בספר זכויותיהם אדם יבואו ליום החשבון, וכשמראים לה

זכויות שלא עשו אותם, ויאמרו: לא עשינו אותם! ויאמר להם: עשה אותם אשר 

דיבר בכם וסיפר בגנותכם; וכן כשיחסרו מספר זכויות מהמספרים בגנותם, יבקשו 

אותם בעת ההיא, ויאמר להם: אבדו מכם בעת שדברתם בפלוני ופלוני; וכן יש 

ר חובותם' חובות שלא עשו, וכשאומרים 'לא עשינום', מהם ג"כ שימצא ב'ספ

אמרו להם: נוספו עליכם בעבור פלוני ופלוני שדברתם בם. כמו שנאמר )תהלים 

 קט, יב( והשיב אל שכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך ה'".

עולים ג' חידושים מדברי החוה"ל, שכשאדם מדבר לשוה"ר על חבירו, א. הוא 

 ויותיו. ב. חבירו זוכה בהם. ג. העבירות של חבירו עוברים אליו.מאבד את זכ

בפירוש מרפא לנפש של החוה"ל כתב שהמגיד מישרים שהופיע לב"י אמר שדבר 

זה אמת ויציב, ואם אנשים היו יודעים מזה, היו שמחים כשישמעו שדברו עליהם 

 לשוה"ר כאילו נתנו להם מתנת כסף או זהב.

חות צדיקים )שער הענוה ד"ה השלישי( ובחיד"א )נחל ויסוד זה נמצא גם באור

קדומים תצוה אות ז'( ועי' בפרדס יוסף )מצורע עמוד קס"ח סוד"ה מחוה"ל( 

שביאר עפי"ז מש"כ בקידושין )פ"ה ע"א( "טוב שברופאים לגיהנום", שמיירי על 

המדבר לשוה"ר, שהוא נוטל מחבירו את כל עוונותיו ומסיר ממנו את כל מחלותיו 
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וכו', וזהו ודאי "טוב שברופאים" שמרפא כ"כ בקלות, אך הוא יהיה "לגיהנם" 

 מחמת כל העבירות שנוטל לעצמו. 

 המקור לחידוש זה

ב. הח"ח בשני מקומות )שמיה"ל זכירה פ"ז; כבוד שמים פ"א אות צ'( מביא מקור 

ליסוד זה ממש"כ במדרש שוחר טוב )תהלים נ"ד( עה"פ בקהלת )ה, ה( "אל תתן 

 -מדבר בלשון הרע, "למה יקצוף האלקים על קולך"  -ת פיך לחטיא את בשרך" א

על אותו הקול שהוצאת בפיך ואמרת לשוה"ר על חבירך, "וחיבל את מעשה ידיך" 

מעט תורה שיש בידך אתה מאבדה עכ"ל. וכתב הח"ח שדבר פשוט שכוונת  -

 המדרש למש"כ בספה"ק שהזכרנו כנ"ל. 

ות רט"ז( הביא מקור אחר לחידוש זה, ממש"כ החיד"א )בעבודת הקודש א

במדרש 'מרגניתא דרבי מאיר': "אוי לו למי שמאבד עמלו, אפשר שמדבר לשוה"ר, 

 והנדבר לוקח זכויותיו ומאבד את עמלו".

בשו"ת ארץ צבי )ח"ב דרוש ב' ד"ה אך( הקשה שבשני מקומות אלו חזינן רק 

ובר מקבל אותם, וע"ש שהביא שהמספר מאבד את זכויותיו, אבל לא חזינן שהמד

 מקור אחר לזה.

 חזרת החובות והזכויות כשעושה תשובה

ג. בדרשות החת"ס )ח"א עמוד ק"ע טור ג' ד"ה ברמב"ם( כתב שכאשר מספר 

הלשוה"ר עושה תשובה, מצוותיו חוזרות אליו. ובשו"ת ארץ צבי )ח"ב עמוד שצ"ז( 

נו, דלמה יפסיד במה כתב שהעבירות לא ישובו אל המדובר אחרי שפקעו ממ

שמוחל למספר, ויפקעו העבירות ולא יהיו לא אצל המספר ולא אצל המדובר 

 )וראה מש"כ בדרך שיחה ח"ב עמוד רפ"ז(.

בספר זכר צדיק )דף י' ע"ב ד"ה אך הנה( הובא ביאור בזה, שזה קושית הגמרא 

וב על בערכין )ט"ו ע"ב( "מאי תקנתן של מספרי לשון הרע", שהכוונה היא איך יש

כל העבירות שנתווספו לו. ועל זה משיבה הגמרא: "אם ת"ח הוא יעסוק בתורה, 
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ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו". והיינו משום שכשעוסק בתורה או כשמשפיל 

 דעתו נעשה כמקריב כל הקרבנות כולן. 

ואמנם יל"ע שבגמ' שם הקשו על תירוץ זה: "ר' אחא בר חנינא אמר אין לו תקנה 

דוד ברוה"ק וכו', אלא מאי תקנתו שלא יבא לידי לשוה"ר, אם ת"ח  שכבר כרתו

הוא יעסוק בתורה ואם ע"ה הוא ישפיל דעתו". ומשמע שאם כבר דיבר לשוה"ר 

לא מועיל לו מה שעוסק בתורה ומה שמשפיל דעתו. והדרא קושיא לדוכתא, איך 

אחרונה ישוב על סיפור הלשוה"ר. והרי הרמב"ם )פ"ז מדעות ה"ב( כתב כדעה ה

 בגמרא שבעל לשוה"ר אין לו תקנה.

וצ"ל עפ"י מש"כ הח"ח )לשוה"ר כלל ד' במ"ח סקמ"ט( שלכאורה כיצד יתכן 

שאין תקנה למספר לשוה"ר, והרי אין לך דבר העומד בפני התשובה. ותירץ 

שמיירי במי שמפקיר עצמו לדיבורי לשוה"ר, ובאופן כזה א"א שיהיה לו תקנה עד 

יבר עליו וזה כמעט מן הנמנע, ולכן אין לו תקנה, אבל מי שירצה את כל מי שד

שלא הפקיר עצמו לדיבורי לשוה"ר עדיין יש לו תקנה ע"י שיעסוק בתורה וישפיל 

דעתו וראה בשמיה"ל )שער הזכירה סופ"ג( שכתב שדברי החוה"ל שהעבירות 

והזכויות מתחלפות, זה רק במי שמוטבע במידה הרעה הזאת להריק על חבירו 

 חיצי לשונו תמיד.ב

* 

 ביאור המכתב מאליהו

( מבאר את היסוד של החוה"ל שהזכויות של 234ד. המכתב מאליהו )ח"ד עמוד 

המספר עוברות למדובר, שזה משום שרק בגלל שהיה למספר הרבה מצוות לכן 

היתה השפעה יותר גדולה ללשוה"ר שסיפר, כיון שע"י ריבוי זכויותיו האנשים 

ק ומתייחסים לדבריו יותר ברצינות. ונמצא שזכויות אלו הם חושבים אותו לצדי

 שותפים בלשוה"ר, והמספר שיעבד אותם ללשוה"ר.
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ולפי"ז לא כל הזכויות של המספר יעברו למדובר, אלא רק אותם זכויות שגרמו 

שהלשוה"ר יותר יתקבל ויותר ישפיע והוסיף הממ"א שלגבי העבירות אין הכוונה 

'עוברות' אל המספר, אלא הכוונה למש"כ בגמ' קידושין  שהעבירות של המדובר

)ע' ע"א( 'כל הפוסל במומו פוסל', שאם מספר לשוה"ר על חבירו, הרי זה סימן 

 וראיה שגם לו בעצמו יש את העבירה הזו שדיבר עליה.
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נחשבה / הגאון רבי יחיאל הלוי נוביק שליט"א, 

אשדוד, עורך ספרי מרן  –ראש כולל דעת יוסף 

 ר"ש רוזובסקי זצ"להג

 ענין האבילות על תלמידי רבי עקיבא

בימי הספירה שאנו עומדים ישנם דיני אבלות על תלמידי רבי עקיבא שמתו בפרק 

 אחד מפסח עד עצרת. כמבואר בגמ' ובפוסקים.

והנה הדבר צ"ב, מאי ענין האבילות, ומדוע הי' זה לדורות, ובשלמא על חורבן 

התאבל, כי חסר לנו גם היום בית המקדש, אולם בית המקדש מובן שנתחיבנו ל

תלמידי ר"ע, הלא בודאי שעד היום לא היו חיים, ומדוע חייבו חכמים ותקנו דיני 

 אבילות לדורות. והיא תמיהה מפורסמת.

ואמנם יש להתבונן בזה, מה הי' לו לא הי' זה העונש הנורא מתרחש, והיו 

 עים בה, במה הי' שונה המצב.תלמידי רבי עקיבא משלימים ימיהם בתורה ויג

וי"ל בזה דהנה באמת הי' ר"ע התנא הקדוש דורש כתרי אותיות, ונגלו לו סתרי 

התורה, ובודאי הי' התנא הקדוש מגלה להם מהסתרים שנתגלו לו. והנה נתבונן 

בינה ונראה אם ע"ד משל לא הי' ח"ו להאר"י הקדוש התלמיד המופלא מהרח"ו, 

ש לא הי' מתגלית, והיתה נשארת עלומה מעיני כל חי. הלא כל תורת האר"י הקדו

ונמצא שודאי כל עם ישראל הושפע מהתלמיד הגדול מהרח"ו לא פחות מאשר 

מהרבי הגדול, ואולי אף יותר, כי בכדי להשיג שמץ מתורת האר"י זקוקים לתלמיד 

גדול כמהרח"ו, וכמו שברור שעם ישראל קבל הרבה תורה דרכו של מהר"ח 

ן מתורת הגר"א, שלולא הוא לא הי' מוצא ושארית לתורת הגר"א בעם מוואלוז'י

ישראל, וכן כל בית מדרשו של הגר"א עשו אזנים לתורתו, וכל גדולי ישראל היו 

להם תלמידים שדלו והשקו מתורת רבם לעם ד'. ותמיד היו בעם ישראל סרסורים 

קים יותר, שנתקרבו יותר להרב הדומה למלאך ובזכותם ומכוחם הושפעו הרחו

לקיים בנו חכמי ישראל הם ונשיהם ובניהם ומהם הרחוקים, וזהו שאנו מתפללים 

דחכמי  ובנותיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם,



 

 עאעמ'  -אספקלריא 

 

ישראל משפיעים, אבל לא פחות צריכים אנו לתלמידיהם, ולא זו בלבד אף 

 .לתלמידי תלמידיהם, ואף לכל מקומות מושבותיהם, דו"ק

ונחשוב עוד אילו הי' עם ישראל זוכה והי' להאר"י הקדוש עוד תלמיד בדמות 

מהרח"ו, הלא התורה כפולה ומשולשת היתה נשארת בעם ישראל. ונחשוב אילו 

 היו להאר"י הקדוש אלף או אלפיים תלמידים, כמה תורה היתה נשארת.

למידים ונחשוב לעצמינו עתה אילו הי' להתנא הקדוש רבי עקיבא כ"ד אלף ת

ממשיכים תורתו כמה תורה היתה נשארת בעם ישראל. ומי יודע אולי גם אנחנו 

בזמנינו היינו בדרגה שונה, אולי היינו היום בדרגה של תקופת הראשונים ואולי 

יותר, ואם לא אנחנו, הרי לפחות רבותינו היו מי יודע באיזו דרגה, ואנו היינו 

ל אבדן חכמת חכמינו, ועל כי התורה תלמידיהם. וזו האבילות שצריך לנהוג, ע

 ירדה כל כך פלאים.

ונתבונן עוד, ונראה שבודאי זה צריך ללמדנו. ומה זה בא ללמדנו. והנה התביעה 

 היתה שלא נהגו כבוד זה בזה. וצריך להבין היתכן.

ושמעתי שהתביעה היתה במה שלא הי' מספיק הכרה בכך שנחוץ כל הכ"ד אלף 

ה כמה תורה יכולה להיות מושפעת בעם ישראל מכל תלמידים. והי' חסר ההכר

 יחיד ויחיד מהכ"ד אלף.

והנה צריך להתבונן מזה ולחשוב כמה כל אחד יכול להשפיע ומי יודע כמה כל 

 אחד יכול להוסיף לשני.

ועוד דבר צריך כל אחד לחשוב עם עצמו, הלא כל אחד קיבל מרבותיו, ומה הוא 

יו, וקודם כל דבר, להתחזק בלימוד והתמדה יכול להשפיע ממה שהוא קיבל מרבות

בדרך של רבותיו, ועל ידי זה נזכה כולנו להשפיע תורה לעצמינו ולכלל ישראל 

 אמן.
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 ח"בעהמ, לוי עקיבא' ר ג"הרה/  הלכה של עומקה

 הפשט עומק

 (cutting a line) עקיפת תור בכביש

במגילת  ברכ. התור הוא דנא מקדמת בעולם הנהוגיםהסדר  מחוקיאחד  סדר:

 ובתרגום, ְוַנֲעָרה ַנֲעָרה ֹתר וְבַהִגיעַ : סדר של כמושג התור מופיע( בי, באסתר )

 ".סדור"

 בשאלותקצת  ניגע כך ומתוך, התור של ההלכתי תוקפוויש לדון מהו מקורו ו

יום יום על הכביש האם מותר לעקוף את התור. הנדון קיים  המתעוררות השונות

 ., ובכל מקום שיש תורוִמְסָפרֹות סוֶפִרים, מרקחתת , בידואר, גם בבנקים

, המהפך עני, לאחריני חב סוגיית כגוןלא ניגע בשלב זה בהיבטים נוספים, 

כך גם לא נכנס לדיני קדימה בתורים לגמחי''ם, הנדון . ועוד, זכויות על בעלות

מצד  )פרק ה' ו' ובתורת חסד שם(, שהוא סוגיא נפרדת אהבת חסדבפירוט בספר 

 הלכות 'קדימה בצדקה', אשר אינו שייך כלל לדיני 'קדימה בתור'.

 66החיבור המקיף ביותר על נושא עמום זה, הוא קונטרס 'תורת התור' ) מקורות:

שליט''א )ירושלים תשע''ד(, חלק ניכר ממאמר  להג''ר שמואל רוטנברגעמודים(, 

 זה הועתק משם, להשלמת הדברים עיין שם בהרחבה.

 העוליםדינים 

 פשרה משום - שונים באופנים זמננו מחברי פירשו, הדבר טעם; תור לעקוף אין

 ענף, זמן גזל, בחררה המהפך עני, דברים אונאת, תרדוף צדק צדק דכתיב וצדק

, גבול השגת, אדם בני מנהג, גדר פורץ, דעת גניבת, חיים בעלי צער, מגזילה

 .כמוך לרעך ואהבת

 .ממון ממנו לקח לא כי, ממש גזילה איסור תור בעקיפת אין הדעות לכל

 שיש אדם בני ומנהג, הגיע שהרופא מהרגע מתחיל התור, הדין מעיקר; ברופא

 גם תוקף זה למנהג ויש, להתקוטט יבואו שלא בכדי מגיע שהרופא לפני גם תור

 .בהלכה
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 באופן. תורה פי על גם אסור, התנועה חוקי פי על האסור באופן בכביש עקיפה

 ולפעמים, ראוי מנהג אינו אך, מותר הדין עיקר מצד, התנועה חוקי פי על המותר

 '.ה חילול גם בזה יש

 gmail.com@5047867לתגובות וקבלת גיליון מלא: 
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 רק ביד הכהן! –רפואת הנגעים 

א ֶאל ַהֹכהֵ   . )יג, י(ןְוהּובָּׁ

ת לרב, מורה הוראה ותלמיד חכם שיכריע בכל שאלה הלכתית, על האדם לפנו

 בענין. אך כשהדבר מגיע להלכות נגעים, עליו לפנות אל הכהן. הדבר אומר דרשני.

אומר הכלי יקר, אם נתבונן מדוע באים הנגעים, נבין שהפתרון מצוי אך ורק ביד 

 הכהן.

 נגעים באים על לשון הרע

 –ע על האדם. אחת הסיבות חכמינו )ערכין טז.( מונים כמה סיבות בגללן בא נג

 לשון הרע. והנה ידוע כי חטא הלשון גורם למריבות ולפירוד בין אדם לחבירו.

ל אהרן הכהן אחז במידת השלום, וכדברי המשנה )אבות פרק ב משנה יב(:  ִהל 

ב ֶאת הַ  ף ָׁשלֹום, אֹוה  ב ָׁשלֹום ְורֹוד  ר, ֱהו י ִמַתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהֹרן, אֹוה  יֹות ְברִ אֹומ 

 .וְמָקְרָבן ַלתֹוָרה

יבא אהרן שאחז במידת השלום, וירפא את מי שדיבר לשון הרע והביא לפירוד 

 בין אחים.

 גסות הרוח

עוד מנו שם חכמינו, את עוון גסות הרוח, אשר גם בעטיו באים נגעים על האדם. 

ימא אמר רבא ואיתאבל אהרן הצטיין במידת הענוה, וכדברי הגמרא )חולין פט.(: "

דאילו באברהם  ,יותר ממה שנאמר באברהםבמשה ואהרן  גדול שנאמר ,ר' יוחנן

 ".כתיב ונחנו מה במשה ואהרןואילו  ,כתיב ואנכי עפר ואפר

בין הדברים שמביא המצורע לטהרתו, מוזכרים עץ ארז, אזוב ושני תולעת. וכך 

ושני תולעת  .וחלפי שהנגעים באין על גסות הר ועץ ארז, כותב רש"י )ויקרא יד, ד(:

 .מה תקנתו ויתרפא, ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב ,ואזוב
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אומר הכלי יקר, יבא אהרן המצטיין במידת הענוה, וירפא את מי שנכשל בעוון 

 גסות הרוח.

 חמדת הממון

 עוון נוסף שהזכירו חכמינו שם, הוא חמדת הממון. גם בעטיו באים נגעים.

ידת ההסתפקות במועט, יען לא היה להם חלק אבל אהרן ובניו היו שלמים במ

 ונחלה בארץ, ולא אכלו משלהם אלא משולחן גבוה.

 על כן ראוי שכל שלושת מיני צרעת אלו לא יתרפאו אלא על ידי הכהנים.

יהי רצון שנשכיל ללמוד את הלקח מפרשיות אלו, ולהשלים עצמנו במידות  

 ו ארחות חיים... אמן!טובות אלו בלי להזדקק לנגעים ולכהן שילמד אותנ

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 טעם בשתי הצפרים

ַקח ַלַםַטֵהר   .ֹזבְשֵתי ַצֳפַרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְשַני תֹוַלַעת ְואֵ ְוַצּוָּׁה ַהֹכֵהן ְולָּׁ

ת ֶאל ְכַלי ֶחֶרש ַעל ַמַים ַחַּיים ֶאחָּׁ ַחט ֶאת ַהַצפֹור הָּׁ ֶאת ַהַצֹפר ַהַחּיָּׁה  .ְוַצּוָּׁה ַהֹכֵהן ְושָּׁ

ֵאֹזב וְ  ֶאֶרז ְוֶאת ְשַני ַהתֹוַלַעת ְוֶאת הָּׁ ּה ְוֶאת ֵעץ הָּׁ ם ְוֵאת ַהַצֹפר ַהַחּיָּׁהַיַקח ֹאתָּׁ ַבל אֹותָּׁ  טָּׁ

ה ַעל ַהַםַים ַהַחַּיים ַמים .ְבַדם ַהַצֹפר ַהְשֻחטָּׁ ַרַעת ֶשַבע ְפעָּׁ  ְוַהזָּׁה ַעל ַהַםַטֵהר ַמן ַהצָּׁ

ֶדה  ז(-)יד, ד. ְוַטֲהרֹו ְוַשַלח ֶאת ַהַצֹפר ַהַחּיָּׁה ַעל ְפֵני ַהשָּׁ

ת המצורע היה מביא פיילי של חרש חדשה, א( "כיצד מטהרין א תנן )נגעים יד,

ונותן לתוכה רביעית מים חיים, ומביא שתי צפרים דרור, שחט את אחת מהן על 

, נטל עץ ארז ואזוב ושני תולעת וכרכן חפר וקוברה בפניוכלי חרש ועל מים חיים, 

בשירי הלשון והקיף להם ראשי אגפים וראש הזנב של שניה, טבל והזה שבע 

ידו של מצורע, ויש אומרים על מצחו, וכך היה מזין על השקוף פעמים לאחר 

 שבבית מבחוץ".

 חזרת הצפור סימן לצרעת חדשה

י ִזְמנִ  י ִמן ְסִגירוָתא ִׁשְבָעת  ית ַאפֹוִהי ְדִמיְדכ  י ַעל ב  ין ובתרגום יונתן )פסוק ז( "ְוַיד 

י ִאין ִאיטומֹוס ַההוא ַגְבָרא ִויַדִכינ יה, ְוִיְפטֹור ַית ִציפֹוָרא ַחְייָתא ַעל ַאְנפ   י ַחְקָלא, ִויה 

יה ְביֹוָמא ַההוא, וִמְתַכְׁשרָ  ית  י תוב ְבצֹוָרָעא ַתְייָבא ִציפֹוָרא ַחְייָתא ְלב  א ְלִמיְלק 

י ְמצֹוָרע". פירוש: והזה יְחמ  יְכָלא, ְוַית ִצפֹוָרא ְנִכיָסא ֲהָוה ִמְקָבר ַכֲהָנא ְבמ  על  ְלמ 

פו )מצחו( של המטהר מנגעו שבעה פעמים ויטהרו, וישלח את הצפור החיה בית א

על פני השדה. והיה, אם עתיד אותו אדם ללקות שוב בצרעת היתה הצפור החיה 

שבה לביתו ביום ההוא, והיא כשרה לאכילה, ואת הצפור השחוטה היה הכהן 

 קובר בפני המצורע. 

עתיד ללקות בצרעת, תשוב לשם כיו"ב כתב לגבי טהרת בתים )פסוק נג( שאם 

 הצפור ביום ההוא. 
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 טעם קבורת השחוטה בפניו

והנה ענין זה לקבור את הצפור השחוטה בפניו, שיטת הרמב"ם שהיא "קבלה מפי 

השמועה", היינו שכך קבלו ממשה בסיני, והיא כמילתא בלא טעמא. אולם שיטת 

מהנקברים. ובטעם התוס' סוף תמורה שטעם קבורתה מפני שאסורה בהנאה והיא 

שהוא קוברה בפניו כתב התוס' יום טוב בנגעים שם, שהיינו שלא יחשדנו שהוא 

אוכלה. ואם קבלה היא נקבל, אולם ודאי שצ"ב בטעמא דמילתא ובגדר הענין. 

כמו"כ מדברי התרגום יונתן משמע שיש לו עיקר ושורש בפסוק עצמו, שהרי כך 

ולא במקום של שחיטת הצפור(. עוד תרגם את שני המקומות של שליחת הצפור )

צ"ב מנלן שאם שבה הצפור החיה לביתו של המצורע ביום ההוא, שהוא עתיד 

 לשוב וללקות שוב בצרעת, ומדוע יבושר על כך בו ביום. 

 דומה לשני שעירים

נראה להסביר בטעמא דמלתא של שני הצפרים, ומקורו כבר בקדמונים כרמב"ן 

שתי הצפרים" לשני שעירי יום הכפורים, היינו ועוד, שיש דמיון גדול בין "

שלוקחים שנים ואחד פורש לחיים ואחד למיתה, האחד קרב כקרבן והשני נהרג 

 בעזאזל, כיו"ב כאן האחד קרב ונשחט והשני משולח אל פני השדה. 

אולם כאן לגבי מצורע נראה, שעיקרא דמלתא הוא כי הצרעת חשובה כמיתה 

ת העבר ואילו הצפור השניה מסמלת את העתיד. כידוע, וצפור אחת מסמלת א

היינו, שהצפור השחוטה מסמלת את מה שהיה מצורע והיה חשוב כמת, ואילו 

הצפור החיה מסמלת את העתיד, וכאילו שהאדם הישן שהיה מצורע והיה חשוב 

 כמת, אכן מת ונולד אדם אחר תחתיו. 

ן ֶאל ִמחוץ ַלַםֲחֶנה ְוָרָאהובזה יבואר גם ענין נוסף, שהנה כתיב )יד,ג( ְוָיָצא   ַהֹכה 

ן ְוִהמ ה ִנְרָפא ֶנַגע ַהָצַרַעת ִמן ַהָצרוַע: ובאבן עזרא )פסוק א( מביא בשם ר' י ונה ַהֹכה 

המדקדק, שהיל"ל והנה נרפא הצרוע מנגע הצרעת, ולא שהנגע נרפא מן הצרוע, 

כן להסביר, שאכן לא )ועיין אור החיים ושפתי כהן מה שביארו בענין(. אולם ית

הצרוע נרפא, כי הוא חשוב כמת ובעת שמתרפא מצרעתו הרי הוא כאדם חדש, 

ופנים חדשות באו לכאן, ולכן הכל תליא במה שנרפא נגע הצרעת ולא אם נרפא 
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הצרוע, כי הצרוע כגברא קטילא חשיב. אולם אם נרפא נגע הצרעת מן הצרוע הרי 

 הוא אדם חדש. 

ל תליא בתשובת החוטא, ובמה שאכן נעשה כבריה מעתה יובן, שמאחר שהכ

חדשה, ומטעם זה נרפא הנגע, שאכן שב על העבר ונתכפר לו, לכן גם תליא 

בעתיד, כי עיקר התשובה היא שלא ישוב לחטא זה לעולם, אולם אם עתיד לחזור 

לחטא, היינו שאין התשובה שלמה לגמרי, זאת מודיעה הצפור החיה, לומר 

 תח אינם מושלמים. שהחיים החדשים שפ

מעתה יובן בסברת הענין, שהצפור השחוטה נקברת בפני החוטא, כאומרים לו 

שלפי גודל חטאו הרי הוא חשוב כמת וצריך להקבר ולהשחט, אולם חס רחמנא 

עליו ופרקיניה להוציא לחירות, ומעתה הוא כצפור דרור שיכול לדור בבית 

עים חייו הלאה כמים חיים בכלי כבשדה, היינו שיכול לשוב לביתו. ומעתה נוב

חדש. וכבר ביארו חז"ל שלכך משתמשים באזוב ושני תולעת, ללמדו הכללים 

לחיים החדשים, היינו שיהיה ענו כאזוב הקיר וכו', הרי שזה מסמל את החיים 

 החדשים וקבירת החיים הישנים. 

מעתה נראה שלכולם יש מקור אחד, שמאחר שאת הצפור החיה שולחים, שזה 

ורה שאין קשר בין השחוטה לחיה, היינו שמנתקים את העבר מן העתיד. הרי מ

שאם הצפור החיה שבה אל בת זוגה הצפור השחוטה, זה מורה שלא ניתק לגמרי 

מן העבר. ומטעם זה צריכים לקברה כדי שתהיה עדיין קיימת השחוטה במקום 

העתיד תלוי  מסוים, ונקברת בפניו לומר שהוא הנקבר, ושילוח החיה שמורה על

בו, שאם לא ישוב לזה החטא לעולם. היינו שהכתוב ששולחים את החיה על פני 

השדה, זה גם מורה שאת השחוטה קוברים בשדה, ושניהם בשדה מנותקים זה 

מזה, אולם אם יש חיבור ביניהם משמע שעתידה הצרעת לשוב עליו, ואין כאן 

 כפרה שלמה. 



 

 עטעמ'  -אספקלריא 

 

יטלבוים צירופי אותיות / הגה"ח ר' יואל טי

שליט"א, מח"ס כבודו מלא עולם ושא"ס 

 )וויליאמסבורג(

כל אחד במה שיצרו תוקפו ביותר הוא כלי מוכן לאותם 

 דברים ביותר להיות נקיים וזכים אצלו

ַקח ַלַםַטֵהר ְשֵתי ַצֳפַרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְשַני תֹוַלעַ   ,)יד ת ְוֵאֹזבְוַצּוָּׁה ַהֹכֵהן ְולָּׁ

 ד(

ועץ ארז ( ויקרא יד ד) טעם שהמצר"ע מביא עץ ארז שני תולעת ואזוב פרש"י ז"ל

מה תקנתו ויתרפא ישפיל  -ושני תולעת ואזוב  לפי שהנגעים באין על גסות הרוח -

וכאזוב עכ"ל. וצ"ב מה טעם יש בה בהבאת ג"כ העץ ארז  עצמו מגאותו כתולעת

 יחד עם השני התולעת והאזוב מה הרמז בזה.

כל אחד ידע  (צדקת הצדיק אות מטל ע"ד מש"כ רבי צדוק הכהן זי"ע וז"ל )נ"

שבמה שיצרו תוקפו ביותר הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזכים 

אצלו. ובדברים שהירבה לפשוע בהם ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקא באותו דבר 

שבו חטא בו יעשה מצוות נקי ובר לבב ולכן אמרו )ויקרא רבה כ"א ה'( שבאבר 

תיקון לעבירה הקודמת מדה כנגד מדה, אבל הוא גם תיקון נפשו בפרט  קואין זה ר

כי כל אחד נברא לתיקון איזה דבר פרטי אשר בו נתיחדה נפשו בפרט ואין לה חבר 

כמו שלא נמצא פרצופים שוים ופרצוף פנים רומז על צלם אלהים דנפש כנודע 

 .טפי זהירחז"ל )שבת קי"ח ע"ב( אבוך במאי  מאמר הקדמונים על מאמר

כזה אמרו )גיטין מ"ג.( אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל, שעל  ועל

ידי המכשלה הוא מבין שלכך נוצר לתקן אותו דבר. הלא תראה אחז חתם התורה 

כמו שאמרו בחלק )סנהדרין ק"ג ע"ב( ובמדרש )בראשית רבה מ"ב ג'( שמנע 

וכו' לפי שהוא היה כלי מוכן להוליד  דייםבית רבן אמר אם אין ג תינוקות של

חזקיה שהיה מרביץ תורה ביותר כדאיתא סוף פרק קמא דבבא קמא )י"ז.( ופרק ב' 
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דסנהדרין )כ'.( ועד שלא נמצא עם הארץ בימיו כדאיתא בחלק )שם צ"ד ע"ב( עיין 

 .חעכ"ל שם ממש ההיפוך

הוא ענין הגאוה שהוא עץ הארז יוכל להיות  ובזה יובן הרמז, דדיקא מי שמכשולו

זך בבר לבב כאזוב וכתולעת וכתולעת וגם הארז רומז לענין תיקונו בעולם הזה 

 וק"ל.

 שלימות הענוה הוא מוחין דגדלות כארז

שבת וענין הכפל כתולעת וכאזוב ע"ד מא"ד מא"ד הוי שפל רוח וע"ד אמרם ז"ל )

צד"י כפופה וצד"י וכו' כפוף נאמן פשוט  "ן כפופה נו"ן פשוטה נאמןנו קד ע"א( 

פשוטה צדיק כפוף צדיק פשוט היינו נאמן כפוף נאמן פשוט הוסיף לך הכתוב 

 ע"כ וק"ל. התורה במנוד ראש שנתנהכפיפה על כפיפתו מכאן 

 והנה יש לבאר ענין השתי בחינות בענוה.

ש בחי' שמכיר האדם שפלותו וי שפלותונ"ל ע"פ המבואר בספה"ק דיש בחי' של 

שמכיר שאינו כלום שאינו עושה כלום רק כגמול כגולם וכמו  איןגדולה יותר בחי' 

שאמר דוד )תהלים כב( ואנכי תולעת וכמו שאמר )תהלים קלא ב( נפשי כגמול 

ופירש רש"י הנני עליך כמי שאין לו ידים ורגלים כגולם מוטל לנגדך ע"כ. וכמוש"כ 

מה שהיה מסופק ולא ידע מה הוא  ובנועם אלימלך פרשת דברים וז"ל ואנחנ

ברצות הצדיק לפעול ולהשפיע צריך להכניע כו' ואפשר העפר חשוב ממני 

ולהשפיל עצמו יותר דהיינו שיהיה נחשב בעיניו כלא ואין  שמלת מה הוא לשון 

שאלה וספק שהוא על כל פנים דבר מה אך שאינו יודע אותו הדבר הנמשל ונדמה 

 זה עכ"לכאין אין לך הכנעה ושפלות גדול מלו  אבל מי שמחזיק עצמו 

שהוא ע"ד ואנכי  תולע"תשהוא קטנות ושני  אזובוע"כ בבחינת הענוה מביא 

תולע"ת שאין לה ידים ורגלים כאין גולם מוטל לנגדיך ועאפ"כ הוא מלא חיות 

 וק"ל

                                                
מאן דמשתעי ט:(יומא ( ובגמרא )בלסטיותיה ידע ובגמרא )ב"מ פד ע"א( מצינו דריש לקיש היה לסטים )לסטאה ח

 וק"ל.ו ליה עיסקא בלא סהדי ריש לקיש בהדיה בשוק יהב
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ובבחי' זו של אין שייך גם מתוך מוחין דגדלות בשמחה בחינת וההכמ"ה תחי"ה 

בחי' כח מה )שמעיין שכל כחו מה'( בחי' זו תחיה את בעליה שיכול  את בעליה

 לילך בשמחה ומוחין דגדלות וע"ד מש"כ בנועם אלימלך פרשת וישב וז"ל חכמה

נקרא אין וזהו אם אין אני כו' רוצה לומר כשהצדיק עולה למדרגת חכמה נקרא 

כאדם האומר אני  אני פירוש אז אין צריך לירד להיות מוכנע ושפל כאין ונקרא אני

האדם הוא כלא ואין  כתב וז"ל הנהפרשת קדושים וב סי עכ"להוא ע"ד אני ואפ

נחשב ובלתי אפשר שיאמר אדם על עצמו אני שהוא משמע דבר חשוב וממש 

והאדם כאין נחשב אם לא כשאדם ממשיך על עצמו קדושת הבורא ברוך הוא 

דם הזה נקרא בשם אני ומשרה שכינתו הקדושה עליו הנקראת אני כידוע אז הא

מחמת השכינה השורה עליו אבל כל זמן שאינו במדריגה זו צריך האדם להיות 

 עכ"ל וק"ל ודוק מינה ואוקי באתרא לפי הערך וק"ל. שפל בעיני עצמו כלא

וע"כ שלימות הענוה הוא בהשלבת הענוה האזוב והשני תולעת עם העץ ארז כי 

וגם עד"ז מי שיש בו כשלון הגאוה  –ק"ל שלימות הענוה הוא בחי' אין אני כחדא ו

 האני סימן שבכוחו לבא לשלימות הענוה שהוא האני עץ ארז וק"ל.

גבה לבו בדבר זה  -ויגבה לבו בדרכי ה' ( יז וב דברי הימים וזה מש"כ רש"י ז"ל )

עכ"ל  שלא הלך כי אם בדרכי ה' דוגמא )שמות ל"ה( אשר נשא לבן אתנה בחכמה

 ה כח מה שייך ויגבה לבו בדרכי ה' וק"ל.פי' מצד בחינת החכמ

שהוא בחינת עקב ענוה נקרא א"ל לשון חוזק ותקיפות הנצרך  יעק"בוע"כ 

שרית עם ישרא"ל לבחינת ויגבה לבו בדרכי ה' להתחזקות כח היצר טוב שם 

 .אלהים ועם אנשים וק"ל

 לע לכתוב שיוכל במדריגה כשיהיה הענוה מדת עיקר )ועל דרך מש"כ בל"מ וז"ל

 הענוה מדריגת זהו, מאד עניו משה והאיש( יב במדבר) ה"משרע כמו עצמו

 ענוה תיתני לא( ב"ע מט סוטה) יוסף רב שאמר באמוראים שמצינו וכמו, בתכלית

 אנו כמה הלא כי. הרבה העולם טועים, ההכנעה אנא עוד שם בענין דאיכא

. דגדלות מוחיןל דקטנות ממוחין לצאת כדי, ובתפילה בעבודות עצמינו מייגעין

 שיש בהכרח כ"וע. לקטנות נכנס הוא כ"א כי, בפשיטות ההכנעה שיהיה א"א כ"וא
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 היה הוא, ה"ע רבינו משה רק, כראוי עניו להיות יכול אדם כל לאו כ"וע, דעת בזה

 יודעים אנו עכל"ל עוד שם אין(. יב במדבר) האדמה פני על אשר האדם מכל עניו

 שקורין ועצל ונבזה שפל שיהיה תכלית זה אין דאיבוו כי, אמיתי שפלות מהו כלל

, ואבר אבר כל של החיים עיקר הוא השפלות כי(, מזלניק שלים ז"ובלע) מזל רוע

 ועצל נבזה שיהיה ב"עוה של התכלית זה אין ובוודאי. ל"כנ ב"עוה תענוג כל והוא

, תיאמי ושפלות לעניוות לזכות שיעזור, י"מהש לבקש רק צריכין כ"ע. ו"ח' וכו

  החיים ע"כ( עיקר שהוא

 ע"ד הצירוף

 האי :( סוטה מזוהנה המתגאה אין לו חן ואין דבריו עושים פירות וכאמרו ז"ל )

מאן דמיהר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל שנאמר גבר יהיר ולא ינוה לא ינוה 

 ה שלו ע"כאפי' בנו

נרמז בצמח  והענוה -וע"כ הגאוה נרמז בעץ ארז שהגם שגדול אינו עושה פירות 

קטן האזוב שנותן ריח טוב ובגרגרי תולעת שנותן עין יפה להצמר )עין הוא לשון 

 צבע בלשון חז"ל( וק"ל

תיקונו להיות  עץ רםבנ"א בלשה"ר מחמת שהיה  מצערשהיה  מצרעוזה ענין ה

 וק"ל.ע' הצמר )מר לשון בשמים( וכ עץ מרכ

ז שעושה פירות ונקרא פ:( שגם בארזים יש מין ארבבא בתרא ומבואר בתוס' )

איצטרבול עכ"ד ומבואר שיש שלימות הבחינה של הענוה בשמחה ומוחין דגדלות 

בגימ' שמח  איצטרבולשהוא בחינת הארז ואזי עושה פירות וע"כ הפרי נקרא 

 ' בחי' ויגבה לבו בדרכי ה' וק"ל. ליצרא טוב' 'ל יצר טוב-אואתוון '

)ארז(  עץ רם)שני תולעת( ו ע' צמר( )אזוב עץ מרלהיות כ מצרעוזה ג"כ תיקון ה

 וק"ל.
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 מנהגי ימי ספירת העומר 

?    וכן האם מותר שאלה: האם מותר להיכנס לדירה חדשה בימי ספירת העומר

 לסייד ולשפץ דירה בימי ספירת העומר?

בגמרא )יבמות דף סב:( מובא: שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו תשובה: 

חנק( בזמן אחד, מפסח ועד פרוס עצרת, מפני -לרבי עקיבא וכולם מתו באסכרה )

שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם מתורה, עד שבא רבי עקיבא אצל 

רבותינו שבדרום ושנאה להם, והם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, 

ורבי אלעזר בן שמוע. חמשה תלמידים אלו, הם שהעמידו את התורה לעם 

 ישראל, ומהם יש לנו תורה עד היום.

ומחמת גזירה קשה זו שכל כך הרבה תלמידי חכמים נפטרו בתוך זמן קצר, 

הגו כבר מאז )לפני למעלה מאלף שנים( שאין מבואר בתשובות הגאונים שנ

נושאים נשים בימי העומר, משום אבלות על דבר כל כך חמור שקרה לעם ישראל, 

שכמעט ונשתכחה התורה מאיתנו. וכך כתב גם רבינו ירוחם בשם רב האי גאון 

)תשובת הגאונים שערי תשובה סי' רעה(, וכ"כ רבי יצחק אבן גיאת )ספר מאה 

 קט(, וכך מבואר ברש"י, וכ"כ רבינו זרחיה הלוי בעל המאור.שערים, עמוד 

הטור )או"ח סימן תצג( הוסיף שמטעם זה נהגו שלא להסתפר עד ל"ג בעומר, וכך 

 פסק מרן בשולחן ערוך )שם(, וכך המנהג כידוע.

ולכאורה כיון שימים אלו הם ימי אבלות, צריך לנהוג בהם כמו בימים שמתחילת 

ב, שמבואר בר"ן )סוף פרק ראשון דתענית( שאין לבנות חודש אב עד תשעה בא

בית דירה להרווחה ולנוי מראש חודש אב עד יום התענית, וכן פסק מרן השולחן 
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ערוך )סימן תקנא סעיף ב(, וכתבו האחרונים שם, שיש להימנע מלצבוע בדירה, 

 וא"כ לכאורה גם בימי ספירת העומר צריך להימנע מזה.

גדול בין ימי חודש אב לבין ימי הספירה. בחודש אב  אולם נראה שיש חילוק

אירעו דברים קשים לעם ישראל; חורבן בית ראשון ושני, ורבים נהרגו ונשחטו, 

ויצאו לגלות. לפני החורבן היה כל אחד יושב בשקט ובשלוה, איש תחת גפנו ואיש 

ישראל תאנתו, ועד היום אנחנו סובלים מהגלות הזו, וזה זמן של אסון כללי בכל 

ונקבע בכיה לדורות, כמבואר במשנה בתענית )דף כו(, ולכן גם אין מברכים 

שהחיינו בימים אלו, שנקבע בכיה לדורות, "מגלגלים חובה ליום חייב", וע"כ אין 

 לסייד ולשפץ.

אבל בימי הספירה, הימים מצד עצמם אינם נחשבים לימי פורענות, ואדרבה, 

כימי חול המועד". וכן  -ימי ספירת העומר כתב הרמב"ן )פרשת אמור( ש"קדושת 

מבואר בזוה"ק )פרשת שמות דף יב ע"א, ופרשת שלח לך דף קעד ע"א(, וכ"כ רבינו 

 האריז"ל. 

ומטעם זה הסכימו הרבה מהאחרונים שבימי ספירת העומר מותר לברך 

'שהחיינו' על פרי חדש. כך כתב בספר פחד יצחק )להגאון רבי יצחק לומפרונטי( 

בספר עקרי הד"ט )סימן כא אות יז( שכך המנהג, בגלילותיו. וכן העלה הגאון הובא 

רבי מרדכי כרמי )בן דורו של מרן החיד"א, בספרו מאמר מרדכי סימן תצג סק"ב(, 

שו"ת דברי מלכיאל, שו"ת קרן לדוד )מסאטמאר(, וכ"כ הגאון רבי יצחק פלאג'י 

ברך שהחיינו אף בימי בספר יפה ללב )חלק ב סי' תצג סק"ב( שכן המנהג ל

הספירה. וכן כתב בשו"ת ויאמר מאיר )להגאון רבי מאיר ועקנין, רבה של טבריה, 

 סימן ב(.

ואמנם בספר עוללות אפרים )חלק ב מאמר קז( כתב שהמנהג שלא לברך 

שהחיינו בימי ספיה"ע כמו שאין מברכים בימי בין המצרים. אולם להלכה אנו 

נהג לברך שהחיינו בימי ספירת העומר, אלא פוסקים כרוב האחרונים וכך המ

שנוהגים בהם מנהגי אבלות, שאין נושאין אשה, ואין מסתפרים, אבל שאר 

הדברים מותרים. ולכן מותר להיכנס לבית חדש בימי העומר, ומותר לבנות ולצבוע 
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את הדירה, ובפרט בארץ ישראל שאדם שבונה דירה חדשה בארץ ישראל, והגר 

ה זו שקולה כנגד כל המצוות. ורק שמחת נישואין שזה שמחה בארץ ישראל, שמצו

 יתירה, הוזהרנו להימנע, בגלל פטירת תלמידי רבי עקיבא.

 שמיעת ניגונים

וכמו כן הזהירו האחרונים לענין שמיעת ניגונים בכלי שיר, וריקודים ומחולות 

ם בימי ספירת העומר, בסעודת הרשות. ובשאר ימות השנה יש הרבה שנוהגים, ג

לאחר החורבן, להקל לשמוע שירים, שירות ותשבחות לה', או בכדי שלא יכנסו 

לעצבות ודכאון, אבל בימי הספירה נמנעים. כך מבואר בשו"ת כפי אהרון 

)אפשטיין, סימן נב(, שו"ת אגרות משה )או"ח ח"א סימן קסו(, שו"ת מנחת יצחק 

דוד הלוי הורביץ, ח"ב סי' )חלק א סימן קיא(, שו"ת קנין תורה )להגאון רבי אברהם 

 צט(, אבל כניסה לדירה חדשה, לסייד ולצבוע, לא שמענו שאסור בימים הללו.

ואפילו מר"ח אב עד התענית אין איסור מעיקר הדין להיכנס לדירה חדשה, ומה 

שנהגו שאין נכנסים לדירה חדשה זה בגלל ברכת 'שהחיינו', שבכניסה לבית חדש 

ברך עליו שהחיינו ופוטר את הבית, ועל הדירה לבד אדם קונה בגד חדש ולובש ו

לא מברכים, כי זה מלווה בהרבה טרדות, ואף בחובות, ואין זה שמחה גדולה כמו 

בבגד חדש. וכן אדם שקנה רכב חדש ושמח בו הרבה, יברך שהחיינו על בגד חדש 

 ויפטור את הרכב. 

ונים, אין כל ולפי"ז בימי הספירה שאפשר לברך 'שהחיינו' כדעת הרבה אחר

מניעה להיכנס לדירה חדשה, ואפילו שהיא עשויה להרווחה. וכן כתב האדמו"ר 

ממונקאטש בשו"ת מנחת אליעזר )חלק ד סימן מד( שמותר להיכנס לדירה חדשה 

 בימי הספירה, ואין לנו אלא מה שאמרו חז"ל להימנע מטעם מנהגי אבילות.

מבואר בירושלמי )סוף קידושין( אך כל זה לגבי ברכת שהחיינו על פרי חדש, כי 

שעתיד אדם ליתן את דין וחשבון על מה שראתה עינו ולא אכל, מפני שצריך לתת 

שבח והודאה להקב"ה בברכת שהחיינו על כל פרי חדש שרואה וטועם ממנו, שכל 

 מה שברא הקב"ה, לא ברא אלא לכבודו.
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ת חסידות, למה אבל בקניית ולבישת בגד חדש בימי הספירה, אנו חוששים, ממיד

שכתב הגאון רבי יוסף יוזפא בספר יוסף אומץ )סימן תתמה( שמיום ראש חודש 

אייר ואילך נוהגים להחמיר שלא ללבוש בגד חדש, שלא לברך עליו שהחיינו. וכ"כ 

הגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי )סי' ו אות יב(, ובנו הגאון רבי יצחק 

' תצג(, שאין ראוי לברך שהחיינו על בגדים חדשים פלאג'י בספר יפה ללב ח"ב )סי

בימי הספירה, אלא בשבתות שבימי הספירה, ויברך עליו שהחיינו. וכן במקום 

שמחת בר מצוה או ברית מילה בימי הספירה יש להקל. וכ"כ בשו"ת ארחות יושר 

 )פרק י"א( ובספר קמח סולת ועוד.

 נישואין בימי ספירת העומר

נושאים נשים בימים הללו. אך בהיות ותלמידי רבי עקיבא  הזכרנו שנהגו שאין

)כלומר חצי חודש, דהיינו חמשה עשר יום קודם חג פסקו מלמות בפרוס עצרת, 

, מותר להינשא מיום ל"ד בעומר והלאה. ואמנם ביום השבועות, שהוא ל"ד לעומר(

ואחרי ל"ד לעומר עדיין נפטרו מעט מהתלמידים, מכל מקום 'מקצת היום ככולו', 

הנץ החמה ביום ל"ד מותרים לישא אשה ולהסתפר. כך המנהג בקרב הספרדים 

בני עדות המזרח, אולם האשכנזים נוהגים כמו שכתב הרמ"א להתיר לערוך 

נשואין בל"ג בעומר, ולאחמ"כ לא. אבל הספרדים נוהגים שלא לערוך נישואים 

 בל"ג אלא מיום ל"ד והלאה.

נישואין אצל הרבנות בארץ ישראל, שאם באים ועל כן יש להורות לכל רושמי ה

לפניהם ספרדים להירשם לנישואין, ליום ל"ג בעומר, יעירו את תשומת ליבם 

שהספרדים נוהגים שלא לישא אשה ביום ל"ג בעומר, וכמו שכתב הבית יוסף )סי' 

תצג סעיף א( בשם הרשב"ץ שאין לערוך נישואים לפני יום ל"ד, וכמו לענין 

 להתיר אלא מיום ל"ד.תספורת שאין 

ובשעת הדחק וצורך גדול, כגון שאין אולמות וכיו"ב, אפשר להקל גם לספרדים 

לערוך הנישואין בליל ל"ד בעומר, כי יש אומרים שגם בלילה אמרינן 'מקצת היום 

 ככולו', ובשעת הדחק סומכים על זה.
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ן, כי אשכנזי הנושא ספרדיה, רשאי לישא בל"ג בעומר, שהולכים בזה אחר החת

עיקר השמחה היא של החתן, והוא מצווה במצות פו"ר. ויש דעת אחרונים 

הסוברים שמאז הנישואין, האשה נטפלת לבעלה בכל ההלכות והמנהגים שתעשה 

כדעת הרמ"א. וכן הדין להיפך, ספרדי שנושא אשכנזיה, האשה נגררת אחרי 

ת כהוראת שעה הבעל, ויינשאו רק בל"ד בעומר והלאה, )אא"כ יש לרב שיקול דע

 להקל(.

 שירים בפה

תנאים מותר לעשות בימים הללו, אבל ישירו בפה ולא בכלי -אירוסים "ווארט"

 שיר, שלא יבואו לידי ריקוד.

וכן בתפילה וכן כשאדם יושב ולומד תורה, ורוצה לנגן בפיו, מותר, "ועתה כתבו 

, ומכאן יש לכם את השירה הזאות ולמדה את בני ישראל", שהתורה נקראת שירה

סמך שצריך לעסוק בתורה בשמחה ובשירה, 'תורת ה' תמימה משיבת נפש', 

 'פקודי ה' ישרים משמחי לב'.

פעם הייתי באיזה מקום והיה שם תלמיד חכם שישב ועסק בתורה במנגינה, ובא 

מאן דהו ודפק על השולחן, והזדעק: 'עומר' 'עומר'! אבל אינו נכון, כי דוקא שירה 

בל בפה מותר. מה שכתוב שלא לעשות ריקודים ומחולות בסעודות בכלי אסור, א

 הרשות, שעל ידי כך יבוא לרקוד, ואין לך אלא מה שאסרו חכמים.

אם רוצים להשמיע באירוסים שירים מוקלטים, יעשו סיום מסכת )לא מסכת 

קטנה, משניות וכיו"ב, סיום רציני...( ויכולים לשמוע שירי קודש. וכן בסעודת ברית 

ילה, פדיון הבן, בר מצוה ביום שמלאו לנער י"ג שנה, מותר לשמוע שירים. וכן מ

בהכנסת בפר תורה מותר להביא רכב עם שירים וללוות את הספר תורה, שהוא 

 דבר של מצוה, ורק בסעודת הרשות אסרו.

 איחור הדלקת מדורת ל"ג בעומר במוצ"ש

הדלקת מדורת ל"ג  בסיום דברינו, אני רוצה לחזק את האנשים שמאחרים את

בעומר לשעת לילה מאוחרת במוצאי שבת, כדי למנוע חילולי שבת ח"ו. ונודע לי 
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שגם חסידות באיאן מאחרים את ההדלקה לאחרי חצות הלילה, כדי למנוע חילולי 

 שבת. 

אין שום סיבה לחלל שבת, אין כאן שום דבר של פיקוח נפש, לכן גם המשטרה 

בדבר שאינו פיקוח נפש, וכולם ימנעו מלהכשיל שימנעו מחילולי שבת מיותרים 

את הרבים בחילול שבת. זה בסך הכל מנהג חשוב, מנהג טוב, ולא בשביל זה צריך 

ח"ו לחלל שבת, על כן יש לאחר את ההדלקה כמה שאפשר, כדי למנוע חילולי 

 שבת.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק 

י אשר הרב חיווה דעת תורתו על היותו סומך על עריכתו. לתגובות: קורלנסק

8033050@gmail.com 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 להוציא לעור ולאור 

בפרשתנו לומדים על נגעי הצרעת הבאים לאדם על מגוון חטאים, כפי שלימדונו 

ֶמר לאדם להסתיר את נגעו, כפי התורה מזהירה בפרשת כי תצא חז"ל. אל לו  ַהשָּׁ

ַרַעת ... ִתְׁשְמרו ִלְׁשֹמר ְמֹאד ְוַלֲעשֹות ְכֹכל ֲאֶׁשר יֹורו ֶאְתֶכם ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים ְבֶנַגע ַהצָּׁ

ַלֲעשֹות. הנגע הינו 'תמרור מתריע ומעורר'. שמע בקול הכהנים, שפר מעשיך 

 יסורו ממך. וְנָגֶעיךָ 

 אך כמה קשה להיחשף! לא בכדי נאמר בתחילת הפרשה ְוָהָיה ְבעֹור ְבָשרֹו ְלֶנַגע

אָצָרַעת  ן אֹו ֶאל ַאַחד ִמָבָניו..., והובא ע"י האחר, כי בעצמו א ְוהּובָּׁ ינו ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹכה 

נגע מסוגל תמיד לבוא ולהתייצב. יש להביאו, לתמוך בו ולהוליכו. יש, ואדם רואה 

. הוא ממהר להאריך את שרווליו, ללבוש בגד עליון ולהתכפתר, בעור בשרוקטנטן 

ָצה ְלֶנֶגד ה'!  ין ע  ין ְתבוָנה ְוא  ין ָחְכָמה ְוא  ובכך לכסות מעין כל את נגעו. אך א 

! מפוחד כולו, רץ הוא ומתחבא בבגדופתאום הוא מגלה כי הנגע עולה ומבצבץ 

, אינו יוצא ואינו בא. כך, דומה לו, לא יראנו אדם בחדר לפנים מחדר, מסתגר בבית

רוֶחָך ְוָאָנה ִמָפֶניָך ֶאְבָרח? לבסוף, על  ְך מ  ל  קירות ולא ִיָוַדע דבר נגעו! הרי ָאָנה א 

פושים נגעים, קלונו נגלה ברבים. גם בגוף, גם בבגד, גם בבית. קללה  ביתו

 מהר ובכבוד. משולשת. אילו השכיל לבוא לכהן בתחילה, היה מתכפר

בבעיה מטפלים, ומהר! דיברתי עם זוג הורים על קושי מסוים שיש לבנם היקר. 

שמעו, חשבו, והגיבו 'זה יעבור'. הסכמתי, הם צודקים, 'זה יעבור' גם לאחיו 

ולאחיותיו, כי בעיה לא פתורה מחריפה ונקבעת! כמה נהי וכאב, כמה דמעות 

ניכרו  מעשה שהיה:הו בזמן?". נשפכו עם תסכולי חרטה "למה לא עשינו מש

בתלמיד תסמינים ראשוניים של קשיי קריאה, בשלב מוקדם הטיפול הוא קצר 

מועד ותועלתי. ההורים שרכו רגליים והקושי העמיק, פערים התרחבו בינו לבין בני 
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ֶבר ל'קרן', הקושי הראשוני, הספיק  ע  כיתתו. קשה כבר להדביק את הקצב. מ 

צורת שעות של תסכול, ריסוק דימוי העצמי, וצורך פנימי המסכן "לצבור ריבית" ב

טובים. באלה כבר קשה לטפל. העסק ביש. -לריגושיים חלופיים, כולל מעשים לא

  וחבל כי גם מחר!! מתי? שלשום, אתמול, היום, מעשה שהיהמצב חמור. 

לאדם הנתקף בכאב שיניים ראשוני. סבתא לימדה למרוח  למה הדבר דומה?

שפשף בשן שום. אכן, הכאב נמוג אך הבעיה קיימת! כבר אין כאבים, אלכוהול, ל

למה ללכת לרופא? לאחר זמן הוא מתעורר בחצי הלילה עם כאבים עזים. הוא 

מי מלח, ושוב מסלק את 'סממן הבעיה' מבלי -שום-מגשש באפילה לאלכוהול

. לטפל בבעיה עצמה. כעבור שבועות מספר ראשו סחרחר וכל כולו אפוף יסורים

'בלית ברירה' פונה לרופא שיניים. לאחר בדיקה קלה קובע "אין מנוס, עקירה...". 

בכאב הראשון פונה לרופא. צילום + הרדמה + סתימה  החכם עיניו בראשו!

קטנטנה. יצא בזול! אף אם התעכב קמעא, עדיין יכול להציל את השן, אמנם 

והמזניח, לולא התמהמה  'טיפול שורש', מבנה זמני וקבוע, אך יש שן! אך המטאטא

, ומצוי לעתים קורע לב והנמשלהיה חוסך את עקירת השן שהמיט על עצמו. 

קרובות מדי ל"ע! טומנים את הראש בקרקע, מסתירים את הנגע, חוששים להיחשף 

בפני ה'כהנים' המקצועיים. מעדיפים להאשים, לכעוס, לגלגל אחריות, לברוח 

שמות הקדושות בעלי הקשיים במצב של מהמציאות, מוצאים את עצמם ילדי הנ

עקירה! נשירה! וזאת לא באשמתם, אלא במי שהיה עליו האחריות ולא עמד 

במשימתו. העלמת עין גררה עין דומעת על שבר בנו! טיפול מוקדם היה קל, גם 

 'טיפול שורש' לא בוצע, נותר פרץ צווחה ויוצא...

ל מיד ורק אתם וכבר היה אב שחשש לטפל בבנו "הרי כולם י ְדעו ...", נענו לו "ַטפ 

 ידעו..." כולם ואכן תדעו, ִתָםַנע

אכאמור,  ן  ְוהּובָּׁ . התוצאה הברוכה תלויה אף באחרים ידי אחרים-עלֶאל ַהֹכה 

כורחו, -הללו, למרות דברי הראשונים )ראה רמב"ן ראב"ע ועוד( שזו ֲהָבָאה בעל

ק 'תפארת שלמה' מעיר יצילחו כאשר יעשו זאת בחכמה וברגישות. בספה"

אֹו ֶאל ַאַחד ִמָבָניו, להורות כי הכהן,  ַאֲהֹרן ַהֹכֵהןשהתורה מציינת ְוהוָבא ֶאל 
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המסייע, המטפל, חייב להיות במידת אהרן, אוהב את הבריות, וכך יוכל להוביל 

שינוי מיוחל בס"ד. הפרשה היא קשה, נגעים ומכות, ריחוקים וטומאות, הסגרים 

ן ְוִהמ ה ֶנְהַפְך ַהֶמַגע ְלָלָבן...  והחלטות. אך הֹור הּוא!בסופו של דבר ְוָרָאהו ַהֹכה   טָּׁ

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

321ymm@gmail.com   
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

רש"י וליל מח"ס לקוטי בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת תזריע 

לאיזו לשון בפרשת נגעי בגדים שתי משמעויות ומיתרגמת באופן שונה בכל  .א

 פעם?

 אלו דינים בפרשה הם היפוכם של דברים שנאסרו בפרשת שמיני? .ב

היכן מוזכר )ברש"י( בפרשתינו דין הנוהג הן בימי המשתה של נישואין והן  .ג

 בימי הרגל?

 זו הלכה נדרש מפסוק בפרשתינו שהיא דוחה שבת?לגבי אי .ד

 היכן מצינו יום ארוך יותר מחודש ימים? .ה

 שאלות בפרשת מצורע

 איזו גזירה שוה בפרשתינו נלמדת ממשמעות הדברים ולא מדמיון הלשונות? .א

 איזה דין בפרשתינו דומה לאופן לקיחת ארבעת המינים? .ב

 לת בניקודה ובפירושה?היכן מצאנו בפסוק אחד מילה זהה באותיותיה ונבד .ג

 היכן כתבה התורה פעולה כדי שנלמד ממנה שיעור זמן? .ד

 איזו הלכה מהלכות טומאה וטהרה תלויה ב"אמירה"? .ה

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת: 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 ל'חדוותא' שמיני תשובות
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 קרב קרבן ואיזה? בתורה שוב הוזכר ולא בפרשתינו קרב קרבן סוג איזה .א

 ?בפרשתינו קרב ולא וברגלים במילואים

 ַוֹיאֶמר שהוקרב בפרשתינו הן לחטאת והן לעולה, שנא' )ט, ב(ל, עגהתשובה היא 

את ָבָקר ֶבן ֵעֶגל ְלךָ  ַקח ַאֲהֹרן ֶאל י ְוֶאל וכו', וכן נא' )שם פסוק ג( ְלַחטָּׁ ל ְבנ   ִיְשָרא 

ר אֹמר ְתַדב  י ָוֶכֶבש ְוֵעֶגל ְלַחָטאת ִעִזים ְשִעיר ְקחו ל   :הְלֹעלָּׁ  ְתִמיִמם ָׁשָנה ְבנ 

, שקרב במילואים )לעיל ח, ב( ובכל המוספים, לא קרב ביום זה. )חוץ פר ואילו

 ממוסף של ר"ח שלא הוזכר בפירוש(

 לו שמכפר להודיע. עגל לך ובפשטות הביאור הוא כפירש"י )שם פסוק ב'( קח

 הטורים שכתב )שם( שעשה, עכ"ל. וע"ע בבעל העגל מעשה על זה עגל י"ע ה"הקב

 ואיל עגל מעשה לכבוש כבש. וכבש ועגל :העגל חטא לכפר מטריאבגי. בקר בן עגל

 :עגל כמו וירקידם דכתיב והיינו כאיל לפניהם מרקד שהיה

 ובפשטות העגל דכאן והפר שבמילואים הם ב' קרבנות שונים, כדמשמע בר"ה )י.(

 פר שתים בן בקר בן שנה בן סתם בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מ''ר שהיה

 בן: שנה בני וכבש עגל( ט ויקרא) דכתיב. שנה בן עגל כ, ופירש"י )שם(, ע"שלש בן

. שתים בן: לחטאת בקר בן עגל לך קח( שם) שנאמר למלואים שמיני של. בקר

 כהנים בתורת לה תניא והכי תמימים לעולה ואיל בקר בן עגל לך קח שנאמר

 נקרא לא בקר בן פר כתב אפילו. פר: בשנים אף תמימים לעולה ואיל בקר בן השוה

 ע"כ דברי רש"י.: שנים' מג בפחות פר

 גם חטאת פר היה המלואים ימי בשבעת. בקר בן אבל באבן עזרא כתב )ט, ב( עגל

 עגל כמו שפר אלי והקרוב שנה, בן הוא אם בקר בן עגל עם הזכיר ולא לעולה איל

 ַפרּו כט, לו( ע"כ. וביאור דבריו, דבמילואים שנאמר בהם )שמותשנה,  זכר בלא

את , הוקרב ג"כ עגל בן בקר, ופר שהוא בן בן בקר ַליֹום, ולא הוזכר בהם ַתֲעֶשה ַחטָּׁ

ג' שנים הוא רק בצירוף בן בקר. )והוא דלא כרש"י בתרתי, דלרש"י שהבאנו 

)בר"ה( העגל דאהרן היה בן ב' שנים, וכן לרש"י הלשון בן בקר בפר אינו מוסיף 

 ולא ממעט(
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ויקרא )א,  בפרשת האמור כסדר שלא לכאורה נעשתה בפרשתינו עבודה איזו .ב

 ?ח(

 ַהֹכֲהִנים ַאֲהֹרן ְבנ י ְוָעְרכו שבפרשת ויקרא נאמר )א, ח( עבודת הקטרת האימורים,

ֵעַצים ַעל וכו' ֵאש ַעל ֲאֶשר הָּׁ והיינו שההקטרה נעשית כאשר יש  :ַהַםְזֵבחַ  ַעל ֲאֶשר הָּׁ

 כאורה האש ירדה מן השמים לאחר מכן.כבר אש על המזבח, ואילו בפרשתינו ל

ובבא אש וכן כתב ברשב"ם עה"פ )ט, יג( ויקטר על המזבח. שם אותם על המזבח 

הוא ע"ש מה שלבסוף נקטר ע"י האש  הקטרה ע"כ. והיינו שהלשון של מעלה נקטר,

 שירדה.

אבל במלבי"ם כתב )י, טז בסוה"ד( ותצא אש הגם שכבר היה אש על המזבח 

רק , כי מ"ש הרשב"ם וכו' אינו נכון ואין הקטרה בלא אש ל המזבחכמ"ש ויקטר ע

וכו', ע"כ. )אמנם גם לדעתו עפ"י שהי' אש רק עתה בא אש חדשה נוסף על הקודם 

המדרש הקטורת שקרבה בפנים קרבה אז בלא אש והאש שירדה מן השמים שרפה 

 אותה, עש"ה(

 ?בפרשתינו י"יחד ברש מוזכרים פסח של מהגדה שבח של ב' לשונות אלו .ג

אֹמר ד' ִדֶבר ֲאֶׁשר הוא ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹיאֶמר )י, ג( ׁש ִבְקֹרַבי ל  י ְוַעל ֶאָקד   ָכל ְפנ 

ד וכו', ופירש"י ָהָעם  בצדיקים דין עושה ה"כשהקב. אכבד העם כל פני ועל ֶאָכב 

 נורא אומר הוא וכן, ברשעים שכן כל, באלו כן אם, ומתקלס, ומתעלה ,מתיירא

 :ממקודשיך אלא ממקדשיך תקרא אל.(, לו, סח תהלים) ממקדשיך אלקים

 ובהגדה ש"פ )והוא לשון המשנה בפסחים פ"י משנה ה'( אנו אומרים ְלִפיָכךְ 

ל, ְלהֹודֹות ַחָיִבין ֲאַנְחנו חַ , ְלַהל  ר, ְלַׁשב  ם, ְלָפא  ר, ְלרֹומ  ךְ , ְלַהד   ּוְלַקֵלס, ְלַעֵלה ,ְלָבר 

  וכו'.

הנה מדברי רש"י בפרשתינו משמע שמה שמתכבד ומתקדש שמו על ידי הדין ו

שכ"ש  בצדיקים הוא לאו דווקא בצדיקים, אלא שע"י הדין בצדיקים למדים ק"ו

ֵבדובאמת כשם שביאר ברש"י כאן הלשון  ברשעים. בעשיית דין בצדיקים, כן  ֶאכָּׁ

ה יד, ד( שמות)ביאר הלשון  ְבדָּׁ  דין ברשעים, שפירש )שם( ְבַפְרֹעה בעשיית וַאכָּׁ
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', וגו אתו ונשפטתי אומר הוא וכן, ומתכבד מתגדל שמו ברשעים מתנקם ה"כשהקב

 ע"כ. .(,כג-כב, לח יחזקאל' )וגו ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי כך ואחר

ועפ"י דברינו מתבאר שגם ההילול והשבח של ליל פסח שייך לדין ברשעים 

 של ד' מתעלה ומתכבד. שנעשה בפרעה ובמצרים, שע"י כן שמו 

, הנלמדת בצדיקיםואפשר להוסיף בזה, דלכאו' צ"ב מהי ההדגשה של דין 

הלא רק למדים מזה ק"ו לרשעים. והביאור,  ממקדשיך", מהפסוק "נורא אלוקים

שבעוה"ז אין נעשה הדין ברשעים בשלמות, שהקב"ה מאריך אף, וכן הוא מסתיר 

ות גם בעוה"ז, ומהדין הנעשה עמהם פניו, אבל עם צדיקים הקב"ה מדקדק בשלמ

אפשר ללמוד מה יעשה לעת"ל ברשעים כפי שהביא ברש"י הפסוקים ביחזקאל 

 יד כי טז( יז, עה"פ )שמות המדברים בגאולה השלימה. )וזה הביאור בדברי רש"י

 כסאו ואין שלם שמו שאין וכו', בכסאו לישבע הורמה ה"הקב של ידו. קה כס על

עמלק, ע"כ. שעד שלא יעשה הדין עם הרשעים בשלמות  של שמו שימחה עד שלם

   אין כבוד שמים כראוי.(

 ?שתקו טשבני אהרן מצינו היכן .ד

ר ב(-)יא, א אֹמר ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ד' ַוְיַדב  ֶהם ל  י ֶאל ַדְברו: ֲאל  ל ְבנ  אֹמר ִיְשָרא   ל 

 שיאמר, אמר למשה. אהרן ואל משה אל י"ֹתאְכלו, וכו'. ופירש ֲאֶׁשר ַהַחָיה ֹזאת

 לאמר אלא אינו או, ולאיתמר לאלעזר שיאמר אמר. אליהם לאמר: לאהרן

 אני מה הא, לישראל אמור דבור הרי, ישראל בני אל דברו אומר כשהוא, לישראל

 כולם את. ישראל בני אל דברו: ולאיתמר לאלעזר ,לבניו, אליהם לאמר מקיים

 המקום גזירת עליהם וקבלו בדמימה שהושוו ילפ, זה בדבור שלוחים להיות השוה

 :מאהבה

ולכאו' נראה שלאו דוקא בפרשת שרצים היה הסדר הזה אלא כן סדר משנה, 

 נכנס הגבורה מפי למד משה משנה סדר כיצד ר''איתא ת דהנה בעירובין )נד:(

 להן ושנה בניו נכנסו משה לשמאל וישב אהרן נסתלק פירקו משה לו ושנה אהרן

                                                
 בשבוע שעבר נפלה טעות, ובמקום "בנ"י" צ"ל: "בני אהרן". ט
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, וכו'. ע"כ. אהרן לשמאל ואיתמר משה לימין ישב אלעזר בניו נסתלקו ןפירק משה

 וכן משמע במלבי"ם )יא, א אות סא עיי"ש(

וא"כ יש כאן הערה נפלאה, דבזכות שתיקה אחת ששתקו זכו להיות מעתיקי 

 השמועה לכל התורה כולה.

 ?מצרים יציאת של תכליתה הוזכרה היכן .ה

ֶאֶרץ ֶאְתֶכם הַהַםֲעלֶ  ֲאִני ד' ִכי )יא, מה( אֹלִהים ָלֶכם ִלְהֹית ִמְצַרִים מ   ִוְהִייֶתם ל 

 מצותי שתקבלו מנת על. אתכם המעלה' ה אני כי י"ופירש: ָאִני ָקדֹוׁש ִכי ְקֹדִׁשים

 וכאן, והוצאתי כתיב בכולן, אתכם המעלה' ה אני כי אחר דבר .אתכם העליתי

 אלא ממצרים ישראל את יהעלית לא אלמלי ישמעאל רבי דבי תנא, המעלה כתיב

 והוא, גבייהו היא ומעליותא, דיים אומות כשאר בשרצים מטמאין שאין בשביל

  :מעלה לשון

 דבי לכדתנא ל''א רחמנא דכתב המעלה הכא שנא מאי )סא:( מציעא וכ"ה בבבא

 שהן לקמיה כדמפרש זה( דבר בשביל ופירש"י )שם ד"ה אלא ישמעאל וכו' רבי

 גדולה שמעלה עילוי לשון כתב להכי הללו בשקצים מאסיםנ ואינן ונאים מעולים

 :אצלם היא

ואפשר לבאר עפ"י דברי הזוה"ק )פנחס רכא:( שהעכו"ם אוכלין שקצים ורמשים 

ואינו מזיק להם כלל, אבל ישראל משולין ללב שהוא רך וחלש ואינו נוטל ממזון 

שקצים הוא האדם אלא המבורר והזך ביותר, ע"כ. ונמצא שמה שאינם מטמאין ב

 מחמת מעלתם.
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 סיפור

 סיפור מיוחד / הסופר הרב יאיר וינשטוק

 ...103מכתב בן 

 צער אין סופי הביעו פניו של האיש הצעיר. חשש, דאגה, וגם תקווה ואמונה.

העגלה התגלגלה על אם הדרך בין העיירה 'יוד' שבה התגורר. עיירה קטנה בחבל 

בין העיר ויז'ניץ שנקראה בפי כולם מרמרוש )בין הערים וישאווא וסיגעט(, ל

 ויז'נישצא, אל רבו הרה"ק רבי מנחם מנדל בעל "צמח צדיק" זיע"א.

 מקור הצער והתקווה גם יחד שכן בתוך חבילה קטנה, עטופה בשמיכות צמר. 

מבין השמיכות הציצו אליו פניו של תינוק פעוט, שקוע בתנומה טרופה ומחרחר 

 מדי פעם בשיעול כבד.

עבר מאז נולד התינוק? ששה שבועות בסך הכל. כמה שמחה ואושר כמה זמן 

בלבו של האב, וואלף אפל שמו וזוגתו, אמו של התינוק. הזוג הצעיר שחבק את 

 הבן היה בהתרוממות רוח, כמו שיכולים להיות רק הורים צעירים.

שמונה ימים לאחר מכן, נכנס הילד בבריתו של אברהם אבינו, ונקרא שמו 

וד יהודה'. שכניו, ידידיו וקרובי משפחתו ניגשו אל האב המאושר, לחצו בישראל 'ד

את ידיו ואיחלו לו את מיטב הברכות. "שתזכה לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים 

 טובים".

 וכעת, שבר שכזה, אפילו לתורה עוד לא זכה להגיע. האם יזכה?

גבוה,  לפני כמה ימים תקפה דלקת ריאות את התינוק דוד יהודה הקטן. חום

שיעול כבד. הילד הפסיק לאכול. שקוע רוב הזמן בשינה משונה. ראשו שמוט. אינו 

 מגיב כמעט, וחרחורים וצפצופים מבהילים נשמעים מגרונו, נשימתו שורקת...

לא אב כמו וואלף אפל יעמוד בחיבוק ידיים בשעה שסכנה מוחשית מאיימת על 

ורוצה לגזול ממנו את מחמד  חיי בנו. מלאך המוות מרחף ליד העריסה הפעוטה

 נפשו.
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 לא ולא!

 מיד רץ אל ביתו של הרופא והזעיק אותו.

השנה היא שנת תר"מ. לפני כמאה וארבעים שנה. תרופות לדלקת ריאות עדיין 

אין בנמצא. רק שיקויים שונים ומרים כלענה העשויים להקל על השיעול, אבל לא 

ם שעין אנושית אינה יכולה למגר את מחוללי המחלה. אותם חיידקים קטנטני

 לראותם אבל תוצאותיהם מכוסות בלוחות שיש בבתי הקברות.

הרופא מגיע אל ביתו של וואלף, מצמיד את אוזנו לחזהו של התינוק ופניו 

קודרות. "אוי, דלקת ריאות משני הצדדים" פולט הוא מיד וכל מילה מחתכת אל 

 לבם של ההורים הצעירים כמו סכין.

 ת? שואלים הם בדאגה.מה אפשר לעשו

 הרופא מצביע כלפי מעלה ופניו אומרות הכל. 

 "להתפלל" מפטיר הוא באנחה. "רק זה".

 כלומר, הרפואה מרימה ידיים במקרה כזה.

תולעת יעקב אין כוחה אלא בפה. אם להתפלל, וואלף וזוגתו יודעים לעשות זאת 

ם שלהם בלהיטות. היטב. הרופא רק עוזב את הבית והם מתנפלים על ספרי התהלי

 נעמדים להתפלל כמו יצחק ורבקה בשעתם, זה בקרן זוית, וזו בקרן זוית.

נושאים עיניים כלפי מעלה ושופכים את לבם לאביהם שבשמים. "רפאני ה' 

 וארפא".

 אבל המחלה, עושה רושם, רק מחמירה.

 פניו של הילד שהיו אדומות מרוב מאמץ לנשום, הולכות ומחווירות.

רצת האם הצעירה בצווחת ייאוש. "מה אתה עומד בחיבוק ידיים? "וואלף" פו

 תעשה משהו! הילד הולך לנו!".

 וואלף מתנער מקיפאונו. פניו מלבינות גם הן. קולט את חומרת המצב.
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ידיו כמעט משותקות, אינן נשמעות לו. עוטף את הגופיף הקטן בשמיכה ועוד 

 סוסו. "צא לדרך, מהר!" שמיכה. מעמיס אותו על העגלה ו'הויסה' צועק אל

 הסוס, מבין לנפש אדוניו, מרים את פרסותיו מן הקרקע ויוצא בדהרה קלה לדרך.

וואלף המודאג זורק מבטים לעבר הפעוט. מדי פעם נדמה לו שצבעו מלבין עוד 

 יותר. האם יזכה להגיע חי אל הצדיק?

מוריקות  מזרז את סוסו בצעקות והבהמה דוהרת מהר יותר, ועוד יותר. חורשות

 חולפות על פניו במהירות. הסוס רץ. העגלה הישנה מתנועעת לכל צד.

יומיים תמימים הם נוסעים, עם הפסקת לילה קצרה באחת העיירות. יומיים 

 מלאות דאגה לשלומו של העולל.

סוף סוף! הנה נשקפים כבר בתיה של ויז'נישצא. בתים נמוכים בפאתי העיר. 

 לות וכרכרות נוסעות מהכא להתם ומהתם להכא.רחובות שטופי אדם ובהמה. עג

וואלף כבר היה כאן פעמים רבות. מכיר כל סמטה. מדהיר הוא את סוסו הישר 

 לבית הצדיק.

 "הנה, הגענו".

אנחת רווחה נפלטת מלבו. כאן, אצל הצדיק לא יכול לקרות שום דבר רע! כאן 

 לא ניתנת למלאך המוות שום דריסת רגל.

 אזני משמשו של הרבי. "הילד שלי חולה מאד"."הצילו" צועק הוא ב

לא חולף רגע והוא נכנס יחד עם דוד יהודה המחרחר לחדר הקטן העמוס כולו 

 בתורה, בתפילות טהורות ובלב נשבר ונכנע. 

 רבי מנחם מנדל נותן את עיניו הטהורות בפניו של וואלף. "מה קרה?"

בבה חנוקה. "הייליגער רבי. וואלף מנסה לדבר, אך במקום מילים פורצת מגרונו י

 התינוק הולך לי".

 "חס ושלום" עונה הרבי בטוב לב והוא מזדעזע כולו מצערו של יהודי מישראל.



 

 קעמ'  -אספקלריא 

 

וואלף הספיק להכין 'קוויטל' לפני שנכנס אל הרבי. מושיט הוא את פיסת הנייר 

 אל הרבי.

 הצדיק קורא את השם, דוד יהודה בן...

נא" פונה אל וואלף, "בנך ייקרא מהיום  שוקע בהרהורים לזמן מה. "שמעני

והלאה 'אלטר' והוא יאריך ימים בעזרת ה'. אבל השם דוד יהודה בל ייזכר ובל 

 ייפקד עוד".

 וואלף נרגש. מנענע ראשו בחוזקה.

"אני מתכוון" ממשיך הצדיק ואומר, "שהשם דוד יהודה ישקע בתהום הנשייה. 

י שברך ולא בכתובה.  אני רוצה לא יהיה קיים כלל. לא בעליה לתורה. לא במ

 שהילד אלטר כלל לא יידע שקראו לו אי פעם בשם דוד יהודה. זה מסוכן עבורו!"

 וואלף הסכים לכל מילה.

"וכעת אבקש ממך להמתין בחוץ כמה דקות" אומר לו הצדיק והחסיד יוצא 

החוצה ולבו עולה על גדותיו משמחה וגיל. הרבי מדבר על עליה לתורה, על 

!... לפני רגעים אחדים נראה היה שהילד נושם כבר את נשימותיו כתובה

 האחרונות.

 כעבור כמה דקות קורא לו הרבי לקודש פנימה ומוסר בידיו מעטפה סגורה. 

"את המעטפה הזאת אתה לא פותח אף פעם" אומר לו הצדיק בפנים חמורות. 

שמור. כשיגדל "הבנת אותי? לעולם ועד לא! אתה רק שומר עליה במקום הכי טוב ו

בנך אלטר ויהיה לאיש, תמסור לו את המעטפה, ותזהיר אותו באזהרה חמורה 

שגם הוא לא יפתח אותה אף פעם. רק ימשיך לשמור עליה לאורך ימים ושנים. כן, 

בעזרת השם תהיה לו אריכות ימים ושנים" החווה בראשו בתנועה של 'מובן 

 מאליו' לעבר התינוק המחרחר עם כל נשימה. 

כאשר בנך ירגיש שמגיע עת פקודתו" ממשיך הרבי בדבריו המסתוריים, "או אז "

ניתנת לו הרשות לפתוח את המעטפה ולקרוא את הכתוב בה. אבל עד אז, באיסור 

 חמור לפתוח אותה. כי זה מסוכן עבורו".
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ובזאת מסר הרבי את המעטפה לחסידו. ברך את הילד בשפע ברכות ונתן לו את 

 ידו לשלום.

                                          * 

וואלף לא הבין הרבה מדבריו של הרבי. מה פשר האזהרה הכפולה 'מסוכן 

עבורו'. אבל זו מעלתם של חסידים שמאמינים ברבי בלב שלם ואינם מהרהרים 

 אחר דבריו גם אם אינם מובנים..

יורד וחרחוריו  ר' וואלף חוזר הביתה עם התינוק. קמעא קמעא חלצתו חמה. חומו

משתתקים. עד שמגיעים הם הביתה, חוזרות לחייו של אלטר הקטן ונצבעות שנית 

 בורוד בריא.

גדל הילד ואכן שמו הקודם דוד יהודה נשתקע ונשתכח מן הבריות כאילו לא 

היה. תחילה לא כל כך הבינו, אולם וואלף התעקש על אלטר והצליח לגמול את 

 .השם הקודם ולשכחו מן הבריות

שנים חלפו. אלטר גדל ונהיה לאיש. עמד ברשות עצמו והקים בית בישראל. 

וואלף שמר את פקודת קודשו של הרבי ומסר לו את המעטפה אגב צירוף אזהרה 

 חמורה לא לפותחה לעולם, כי זה מסוכן עבורו.

 אלטר, צריך לומר, אכן לא ידע אף פעם שקראו לו בשם אחר. 

, החליף גם הוא שמו של חולה אנוש ל'אלטר' )הרבי מצאנז, בעל דברי חיים

 שם!(-באומרו כי אלטר שמשמעותו זקן, כלל אינו שם. והגזירה לא נגזרה על לא

ר' אלטר עקר ממרמרוש והיגר לארה"ב. כאשר ביקר הרה"ק רבי מנחם מנדל 

מוישאווא בשנת תרצ"ו בארצות הברית, ר' אלטר וואלף שכבר היה תושב מקומי, 

 מסעותיו.התלווה אליו ב

                                       * 

 השנה היא שנת תשמ"ג.

הרה"ח יצחק מרדכי אפל, רגיל לבקר את ר' דודו הישיש אלטר אפל בבית 

 האבות מדי יום א'.



 

 קבעמ'  -אספקלריא 

 

 שנים. 301זקן מופלג הוא הדוד. בן 

ר' יצחק מרדכי מחבב מאד את ה'פעטער' ר' אלטר ואינו מחסר אף יום ראשון, 

 שבו המדינה כולה בחופשה, לנסוע לבית האבות. שנים הוא נוהג לעשות כך. היום

 ויום ראשון אחד פונה אליו הדוד ואומר לו.

"אחייני היקר, אני מרגיש חולשה וחוששני שימי ספורים. כי לא יידע האדם את 

עיתו. בחדר הפנימי גנוז בארונית שלי איזה מכתב ששומר אני כל ימי חיי. מכתב 

 הצמח צדיק. מכתב שאף אדם שבעולם טרם קרא אותו מאז נכתב". מן הרבי

ר' יצחק מרדכי נדהם. "מה? מכתב מן ה'צמח'? מנין לך שזה מן ה'צמח'? ואם 

 הוא אכן שלח אותו למישהו, הלה כבר קרא את המכתב!" 

 הישיש חייך ולא ענה.

 האחיין המשיך להתקיף את הדוד בשאלות.

הוא הסתלק מהעולם בכ"ט תשרי תרמ"ה "הרבי כתב לך את המכתב? הרי 

 כשהיית תינוק בן שנתיים מי שולח מכתב לילד קטן?...

הדוד הישיש חייך בסלחנות מול האחיין המתפרץ עם 'ארבע קושיות' וענה לו 

 במתינות.  

"את המכתב הזה קיבלתי מאבי לפני למעלה משמונים שנה. הרבי כתבו  

הוא מסרו לאבי באזהרה חמורה שלא  כשהייתי חולה מסוכן בגיל ששה שבועות.

אפתח את המעטפה כל ימי חיי כי זה מסוכן עבורי, וכך עשיתי. הרבי אמר 

שאפתח את המעטפה כשארגיש ששעתי מתקרבת. וכיון שאני מרגיש חולשה, 

 אבקשך לפתוח כעת את המעטפה ולקרוא באוזניי מה כתב הרבי".

 301שנה. מכתב בן  301חה ר' יצחק מרדכי אפל התרגש מאד. מעטפה שלא נפת

 מגיע לתעודתו!

אצבעותיו רעדו מעט כשפתח את המעטפה הישישה. הנייר היה צהוב ונפרך 

 בקלות. אבל המכתב עצמו נכתב באותיות ברורות וקריאות.
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 וזאת אשר כתב הרבי ה'צמח' לפני מאה ושלוש שנים: )הנוסח הוא בערך(

לד 'דוד יהודה' שנתקף חולי ולא "אשר הגיע אלי ר' וואלף אפל עם בנו הרך הנו

היה בקו הבריאות, על כן יעצתי לשנות את שמו ל'אלטר' ובעזרת ה' יאריך ימים. 

אמנם אני מבקש כי אחרי מאה ועשרים של אלטר יכתבו על המצבה פ"נ דוד 

 יהודה המכונה אלטר".

 301ר' אלטר היה נרגש מאד. "מה?" קרא בתדהמה. "לי קראו דוד יהודה? אני בן 

ומעולם לא ידעתי מזה! איש מבני משפחתי מעולם לא אמר לי זאת. כל החיים אני 

יודע שיש לי רק שם אחד 'אלטר'. כך קוראים לי כולם. אפילו לבני קראתי דוד 

 )הבן הזה נפטר על פני אביו, עוד בחייו(. איני יודע מה לומר".

מרדכי. "אתה הרי ר' אלטר נשק למכתב הקדוש בחום ומסרו לידי אחיינו ר' יצחק 

 תדע מה לעשות עם זה".

יומיים לאחר מכן התקשרו מבית האבות אל ר' יצחק מרדכי: "דודך הישיש ר' 

 אלטר הלך לעולמו לפתע פתאום".

ר' יצחק מרדכי נסע מיד למקום וטיפל בכל סידורי הלוויה. ככלות השלושים דאג 

 שעל המצבה ייכתב כפי צוואת קדשו של הצמח צדיק.

ב מסר ר' יצחק מרדכי אפל לכ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א את המכת

 ממונסי.

כאשר נפטר ר' יצחק מרדכי אפל ז"ל בחודש סיוון תשס"ח, סיפרו בניו את הסיפור 

בימי השבעה של אביהם. ומכאן התגלגל הסיפור המופלא הזה הלאה והלאה עד 

 שהגיע גם אל כותב השורות...

* 

שטוק על ששיתף את קוראי אספקלריא בסיפור מיוחד התודה נתונה לרב יאיר וינ

זה, וכן לאחיו היקר הרב חנוך חיים מו"ל הגיליון הנפלא 'מלאכת מחשבת'. הסיפור 

 הוא מתוך סדרת הספרים "סיפור לשבת", כל הזכויות שמורות למחבר.


