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ר' ינאי כי בזכות נצירת  ןאיך הבי

 הלשון זוכה לחיים
 

 ( 'ז פסקה ב''פרשה ט ויקרא רבה) איתא במדרש
זאת תהיה תורת ( 'ד ב''ויקרא  י)  כתיב

מי האיש החפץ  ד('')תהלים להה"ד  ,המצורע
  ,חיים

 
שהיה מחזיר בעיירות שהיו  מעשה ברוכל אחד

והיה מכריז ואומר מאן בעי  ,מוכות לציפוריס
)נדחקו סביבו , אודקין עליה ,למזבן סם חיים

  ,להביט בו(
 

 הוה יתיב ופשט בתורקליניה ר' ינאי
סם  שמעיה דמכריז מאן בעי )בטרקלינו, בחדרו(,

  ,א"ל תא סק להכא זבון לי ,חיים
 

אטרח  ,לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך א"ל
הוציא לו  ,סליק לגביה ,ר' ינאי(, )הפציר בו עליה

מי  )תהלים ל''ד(ספר תהלים הראה לו פסוק 
נצור  ,מה כתיב בתריה החפץ חייםהאיש 

א"ר ינאי אף  ,לשונך מרע סור מרע ועשה טוב
שומר פיו   ,א('')משלי כשלמה מכריז ואומר 

  ,ולשונו שומר מצרות נפשו
 

כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה ולא  א"ר ינאי
עד שבא רוכל זה  ,היכן הוא פשוט י יודעהיית

עכ''ל  ,מי האיש החפץ חיים ,והודיעו
 המדרש,

 
נצור לשונך   בזכותבדבריהם ז''ל  כי   מבואר

, כמ''ש מאן בעי חיי, נצור לחייםמרע, יזכה 
 לשונך מרע,

 
הקושיא איך אפשר לומר כי חיים הם בזכות ולא 

 במזל
 

 ע''א(, )מו''ק כ''ח  דאיתא בגמראמהא  וקשה,
תליא מילתא אלא  בזכותאבני ומזוני לא  חיי

א''כ מבואר שחיי האדם תלויים  ,תליא במזלא
 כדלקמן, ויש לפרש ,בזכות, ולא במזל

 
ארבעה חשובין  ע''ב( )נדרים ס''ד איתא בגמרא

  ,ומי שאין לו בנים ,וסומא ,ומצורע ,עני ,כמת
 ע''כ, 

 
, שכאשר אמרו, מי האיש לפי זה אפשר לפרש

אין הכונה לחיים התלויים חפץ בחיים, ה
, חיים, מי הם חפצי במזל, אלא הכוונה, לומר 

 ,מאן בעי חייוזהו  נחשבים מתים,שלא יהיו 
נצור לשונך מרע הרי הוא חי ואינו חשוב שע''י 
 כמת,

 
  בהמשך הפסוק והדברים מכוונים ביותר,

 
 , מי האיש החפץ חיים ד('')תהלים ל כתיב

 
 , אוהב

 ימים, 
 לראות, 

  טוב,
 

אוהב, ימים, לראות,  וארבעה דברים אלו,
שלא יהיו  הארבעה  אלול, מרמזים טוב

, למתים ממש, ואין הכונה חשובים מתים
 שהרי אין הדבר תלוי בזכות אלא במזל, 

 
)קהלת ה' , כמ''ש עני, מרמז שלא יהיה אוהב

 כסף לא ישבע כסף,  אוהבט'( 
 

)ויקרא  רעבמצו, כמ''ש מצורעמרמז על  ימים
 , ימיםוהסגירו שבעת  י'' כ''א(

 
 , סומא, כפשוטו,  שיכול לראות שאינו לראות

 
ונתתי  )ישעהו נ''ו(, מרמז לבנים, כמ''ש טוב

 . טוב, מבניםלהם בבית ובחומותי יד ושם 
  

* * * * * * * 
 

קושיית המפרשים בדברי ר' ביאור ב
 הוא פשוט כמהינאי ולא הייתי יודע 

 
 ( 'ז פסקה ב''פרשה ט ויקרא רבה) איתא במדרש

, וכו' שהיה מחזיר בעיירות מעשה ברוכל אחד
כל ימי הייתי קורא א"ר ינאי כמובא לעיל, עד 

 ,הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט
 ,סם חיים מאן בעי והכריז עד שבא רוכל זה

 עכ''ל המדרש, ,מי האיש החפץ חיים ,והודיעו
 

שר' ינאי  ,הרוכלמה חידש הקשו המפרשים, 
 ,ממנו הפסוקנעלם האם  ,דעויהיתי לא אמר 

 אם כי ועוד כי לא חידש לו דבר בפסוק
אמר לו שהוא ואדרבה הוא  ,שהראה לו אותו

  לזה, אין צריך
 

 קושיית המפרשיםהסבר האלשיך בביאור 
 

כי  ,ר' ינאישהיה קשה ל ,י"ל כתב האלשיך,
נכתב חיים,  מי האיש החפץפסוק השראה 

נצור  והתשובה ,שלא לנוכח  נסתר, וןבלש
א''כ למה פתח  נוכח,בלשון  היא לשונך מרע,

בלשון נסתר וסיים בלשון נוכח, ודבר זה היה 
 קשה לו בפסוק,
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המעשה הזה שהיה מכריז  ר' ינאי, בראותו

ומדבר אל הבא  ,מאן בעי חייהרוכל לרבים, 
 לשונך וגו'  ואומר לו נצור ,לשאול

 
שהיה  ,המלך עשה דוד כןכי ר' ינאי  הבין

מי האיש החפץ חיים  לרבים, משמיע ואומר
ובבא  , שלא לנוכח ,ובטאוהב ימים לראות 

חיים היה  ץואומר לו שהוא חפ ,האיש לפניו
נוכח ואומר לו נצור לשונך שון לאליו במדבר 

וע''ז אמר ר' ינאי, שרק ממעשה הרוכל  ,מרע
 ע''כ דברי האלשיך, הבין את הפסוק,

 
 הרד''ל בביאור קושיית המפרשיםהסבר 

 
מ''ש  ,משום שיש לפרש ,איפשר  כתב הרד''ל,

 ,"נצור לשונך מרע ,החפץ חיים מי האיש"
וגו' וב טסור מרע ועשה שגם מקרא דלהלן 

"מי האיש וא"כ  ,נמשך למי האיש החפץ חיים
 ,כולל קיום כל התורה כולה חיים"החפץ 

  ",ובטסור מרע ועשה "שאומר 
 

שעיקר מי האיש נמשך רק  ,והודיע ובא הרוכל
, וזה היה החידוש של ר' ינאי, לנצור לשונו

 ע''כ דברי הרד''ל,
 

 הסבר ע''פ דרכנו בביאור קושיית המפרשים
 

עפ''י מה שביארנו לעיל ועוד אפשר לומר, 
 בזכותאינו דבר התלוי  חיים, כי שקשהבמה 
כי מי , א''כ היאך אומר הפסוק במזלאלא 

ור לשונו, דמשמע שהחיים שחפץ חיים ינצ
 תלויים בעשייתו הטוב, 

 
 חיים,כי הכונה, מי האיש החפץ  תירצנו,ו

, וזהו ע''י חיים שלא יהיה חשוב כמתפירוש 
, כי המצורע חשוב כמת נצור לשונך מרע

 אעפ''י שהוא חי, 
 

, שזה מה שאמר ר' ינאי אפשר לומרלפי זה 
, שהיה קשה לו, "היכן הוא פשוט"על הפסוק 

שהחיים  כפשוטו,ך אפשר ללמוד הפסוק אי
 , בזכויותתלוי 

 
, כי נצור לשונך וע''ז אמר כי הרוכל לימדו

 התרופה, כלומר, סם החייםמרע הוא 
 . ייחשב כמתולא  ,שהאדם החי יהיה חי

 

* * * * * * * 
 
 

 
לשון הרע מביא צרעת והעניות 

 שקולה כצרעת
 

ספר שמירת הלשון ח"א )מובא ב כתב בספר הקנה
ראה והבן, שכל המוציא  (פרק ו -שער הזכירה  -

לשון הרע מפיו, נדון בצרעת וגו', אמר לו רבי, 
אם כן, כל ישראל יהיו מצרעים, שהרי בעון 

שקולה לשון הרע גלו ישראל וכו', אמר לו, 
ועין שם עוד ענין נורא בזה.  העניות כצרעת,

וכן איתא בתקוני זהר, דעון זה גורם, חס 
ת. על כן, מי שרוצה לחיות ושלום, לעניו

 עכ''לץ ,בטובה ישמר עצמו
 

* * * * * * * 
 

ה' פעמים כתיב תורה בפ' צרעת שכל 
 האומר לשוה''ר עובר על ה' תורות

 
 (רבה ויקרא פרשה טז פסקה ו) מדרשאיתא ב

אמר ר' יהושע בן לוי חמש תורות כתובות 
  ,במצורע

 
 י''ג נ''ט, ,נגע צרעת תורתזאת 

 י''ד ב', ,המצורע תתורזאת תהיה 
 י''ד ל''ב, ,אשר בו נגע צרעת תורתזאת 
 י''ד נ''ד, ,לכל נגע הצרעת התורהזאת 
 י''ד נ''ז, ,הצרעת תורתזאת 

 
 ,המוציא שם רע ,המצורע זאת תהיה תורת

חמשה ללמדך שכל האומר לשון הרע עובר על 
לפיכך משה מזהיר את ישראל  חומשי תורה

 ,ל המדרשעכ'', זאת תהיה תורת המצורע
 

 בכל אחד מחמש חומשי תורה מצינו איסור לה''ר
 

שער ס''ב עמוד נ''ד  בספר עקידת יצחק,
מבאר היכן מצינו בכל חומש מחמשה חומשי 

 תורה איסור לשון הרע
 

הנה בתחלתו )ג'( נמצא נשיכת  בספר בראשית
נחש הקדמוני שספר לשון הרע ממלכו של 

 , וכו' וכו'עולם על אזן שומעת
 

גם כן בתחלתו )ב'( נמצא מאמר  השניהספר 
 הרשע הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את 

 
המצרי והרי הוא מתלהלה יורה זיקים חצים 

 וכו' וכו', ומות
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אשר אנו בקרבו אשר באו בו  הספר הג'

פרשיו' אלו המספרות בנגעי הצרעת הכוללות 
החמש תורות שזכר ר' יהושע בן לוי שכלם 

המצורע שירצה  נדרשו על מאמר תורת
 ,המוציא שם רע

 
גם הוא נתפרסם בו ענין דבורה של  הספר הד'

מרים )י"ב( אשר נענשה עליו בצרעת לעיני כל 
 וכו' וכו', ישראל אשר נתעכבו שם עד האספה

 
תחלתו היתה תוכחה על מדה  והספר הה'

פחותה זו כמו שתרגם אנקלוס )א( בין פארן 
להם )שם( ובין תופל דאתפלו על מנא וכן אמר 

ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו 
 הוציאנו ממצרים וגו'.

 

* * * * * * * 
 

חמש פעמים כתוב רמז לעניות ש
 מצורע ענין השגת היד פרשת ב

 
 ויקרא פרק י''דבפרשת מצורע  כתיב

 
 ,י''ד כ''א ,ואין ידן משגת
 ,י''ד כ''ב, אשר תשיג ידו

 י''ד ל', מאשר תשיג ידו,
 י''ד ל''א, ג ידו,את אשר תשי

 י''ד ל''ב, אשר לא תשיג ידו,
 

 חמש פעמים השגת יד כנגד כל חומש שעבר
 

דלפיכך אמרה תורה חמש  לפי''ז אפשר לומר,
פעמים ענין השגת יד במצורע, מכיון והעניות 

עבר על חמשה שבאה לו ע''י לשון הרע,  
כנגד כל  השגת ידו,חומשי תורה, לכן נכתב 

 חומש וחומש,
 

 * ** * * * * 
 

לשונך מרע ושפתיך  הכתובביאור 
 בדרך צחות מרמה מדבר

 
ושפתיך נצור לשונך מרע " ,)תהלים ל''ד( כתיב

 מדבר מרמה"
 

מרע,  הלשוןבמה שבא להרחיק את  להביןיש 
מדברי מרמה, שהיל''ל נצור  השפתייםואת 

לשונך ושפתיך מרע ומדבר מרמה, ולמה חילק 
 ן השפתיים ביניהם, ועוד יש להבין מה בי

 

 
והלשון שכולם הם ממוציאי הדיבור, וכי מה 

 חילוק יש ביניהם,
 

, משום שבשפתיך אפשר לדבר, וע''ז לומר ויש 
, אך בלשון יש עוד רע, כגון שפתיך מדבראמר 

, גם לשונך לשון חניפה, וע''ז כפל ואמר
 שפתיךלהרחיק מעשיית הרע כגון חנופה, ו

 .מהדברים הלא נכונים
 

* * * * * * * 
 

בזכות  תלוי במזל ולא להרבות בתורה 
  מהרש''א

 
 ,רבי אלעזר חלש ,'(ב' ע''ברכות  ה) איתא בגמרא

חזא דהוה קא גני בבית  ,על לגביה רבי יוחנן
חזייה דהוה  ,לדרעיה ונפל נהורא גלייה ,אפל

אמאי  )ר' יוחנן( אמר ליה ,קא בכי רבי אלעזר
שנינו  תורה דלא אפשתאי משום  ,קא בכית

 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו
 ,לשמים

 
ד''ה  אי משום  ,ב' ע''ברכות  ה)  כתב המהרש''א

ע"פ מ"ש בשלהי  ,הוא מבואר ,(תורה דלא אפשת
חיי בני ומזוני לאו בזכותא  ,)כ''ח ע''א("ק ומ

 , תליא מילתא אלא במזלא
 

כמ"ש  ,חיי האדםשהיא  תורהאי משום  וז"ש
 ,אין זה תלוי בזכות ,ימיך ואורך חייךכי הוא 

כמ"ש  לא כל אדם זוכה להרבות בתורהכי 
 ,אפילו ס"ת שבהיכל דהכל במזל תלוי ,בזה

 אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו
 . עכ''ל המהרש''א  לשמים

 
דבר מופלא,  המהרש''אבדבריו של  מבואר

 דלהרבות בלימוד תורה הוא דבר התלוי במזל.
 

* * * * * * * 
 

 הקושיות שיש להקשות בפסוקים
 

וראה הכהן והנה נרפא " ('ד-ג'ד ''ויקרא  י) כתיב
וצוה הכהן ולקח , נגע הצרעת מן הצרוע

 ו',  "ארזלמטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ 
 

לפי שהנגעים באין על  - ועץ ארז  כתב רש''י,
 ,גסות הרוח
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 הקושיות שיש לשאול בכתובים

 
 מאןחציף עלי  (בע''' סוטה  ז)איתא בגמרא 

 , דמפריט חטאיה
 

נראה  ,לרבים – דמפריט חטאיה,  כתב רש''י
 , שאינו נכלם בדבר

 
שמביא עץ  כך שע''י שנראה קשהלכאורה 

מרמז  שהארזמפרט חטאיה,  הרי הוא, ארז
 גסות הרוח,על 

 
 ט''ברכות  נ)  דאיתא בגמראמהא ועוד קשה, 

יא ואם מב, אין קטיגור נעשה סניגורד (אע''
אין הארז שיתכפר על גסות הרוח, הרי 

 קטיגור נעשה סניגור,
 

בלשון הכתוב שאמר והנה ועוד יש להבין 
והנה , נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, הי''ל לומר

ולמה כתב  ,, משום שהצרוע נרפאנרפא הצרוע
  ,שהנגע נרפא

 
 ביאור הקושיות ע''י מעשה שהיה

 
א רבי מעשה שב  (א' ע''כ)תענית  ) איתא בגמרא

 ,שמעון ממגדל גדור מבית רבו בן רביאלעזר 
 ,והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר

והיתה דעתו גסה עליו  ,ושמח שמחה גדולה
  ,מפני שלמד תורה הרבה

 
)כתב , שהיה מכוער ביותר נזדמן לו אדם אחד

יש ספרים שכתוב בהן אליהו זכור לטוב, והוא  ,רש"י
שלום  ,אמר לו (,בדברנתכוון להוכיחו שלא ירגיל 
 )רבי אלעזר( ,אמר לו ,עליך רבי ולא החזיר לו

שמא כל בני  ,ה כמה מכוער אותו האישריק
אלא  ,אמר לו איני יודע ,עירך מכוערין כמותך

לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה 
  ,שעשית

 
ירד מן החמור  ,כיון שידע בעצמו שחטא

 ,מחול ליונשתטח לפניו ואמר לו נעניתי לך 
אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן 

 ,שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית
  ,היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו

 
והיו  )של רבי אלעזר( יצאו בני עירו לקראתו

 ,אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי
אמרו לו  ,למי אתם קורין רבי רבי ,אמר להם

 ,אם זה רבי ,מר להםא ,לזה שמטייל אחריך
 ,אמרו לו מפני מה ,אל ירבו כמותו בישראל
  ,אמר להם כך וכך עשה לי

 

 
 

מחול לו שאדם גדול  אמרו לו אף על פי כן
בשבילכם הריני מוחל  ,אמר להם ,בתורה הוא

  ,ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן ,לו
 

 ,בן רבי שמעון ודרש מיד נכנס רבי אלעזר
ואל יהא קשה  לעולם יהא אדם רך כקנה

  ,כארז
 

 ביאור המהרש''א במה שאמר שלא יהא רגיל
 

ובלבד שלא  (ב' ע''תענית  כ)  מהרש"אכתב ה
הכי הל"ל  ,. לכאורהןיהא רגיל לעשות כ

שלא אבל מלשון  ,ובלבד שלא יעשה עוד כן
  ,כו' משמע דלפעמים יעשה כן יהא רגיל

 
המרגיל ובלבד שלא יהא עושה דבר  י"ל דה"ק
 דעתו גסהדהיינו שלא יהא  ות כןאותו לעש

לספר בגנות בני אדם  ,לעשות כן מרגילושהוא 
עכ''ל , כמו שעשה ואמר כמה מכוער כו' וק"ל

  המהרש''א,
 

שעיקר התיקון  ,מבואר בפירוש המהרש''א
את הסיבה  מהשורש צריך להיות בכך שעוקר

 שהביאתו לידי המעשה שעשה,
 

 בארז מצינו שמתחלף שורשו
 

 מאי דכתיב (אע'' ה''ענית  כ)ת אאיתא בגמר
צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון  )תהלים צ''ב י''ג(

ואם  ,אם נאמר תמר למה נאמר ארז ישגה
  ,נאמר ארז למה נאמר תמר

 
ולא נאמר ארז הייתי אומר  אילו נאמר תמר

אין גזעו מחליף אף צדיק חס וחלילה  מה תמר
מבואר, כי  ,ארז לכך נאמר ,אין גזעו מחליף

 ז שורשו מתחלף, ע''כאר
 

ואל דלפיכך דרש ראב''ש לפי''ז אפשר לומר, 
שעיקר התיקון , לומר לך כארז יהא קשה

, את המעשה בלבד,שצריך האדם לתקן, לא 
הדבר הגורם את , והמעשהשורשי אלא את 

 , כפירוש המהרש''א, למעשה
 

שהבאת הארז הוא לא לפרט לפי''ז מבואר, 
א לרפאות את החטא, או לעשותו סניגור, אל

 הנגע שהביאו לידי חטא.
 

* * * * * * * 
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הכלב שנזהר בלשונו יקבל בשכרו את 

 מי שלא נזהר בלשונו
 

אמר רב ששת  ,(אע'' ח''פסחים  קי)איתא בגמרא 
משום רבי אלעזר בן עזריה כל המספר לשון 
הרע וכל המקבל לשון הרע וכל המעיד עדות 

נאמר ש להשליכו לכלביםשקר בחבירו ראוי 
 ,לכלב תשלכון אתו

 
המקבל והמספר לשון הרע למה , לבאריש 

להשליכו לשון הרע והמעיד עדות שקר ראוי 
 ,לכלבים

 
ואנשי קדש תהיון לי ובשר  ('ב ל''שמות  כ) כתיב

 אותו, לכלב תשלכוןבשדה טרפה לא תאכלו 
 

למדך הכתוב שאין  '(ב  ל''שמות  כ) כתב רש''י
 )שמות יא(' הקב"ה מקפח שכר כל בריה שנ

אמר  ,לא יחרץ כלב לשונוולכל בני ישראל 
 ,תנו לו שכרוהקב"ה 

 
דלפיכך ראוי להשליך לפי''ז אפשר לומר, 

לכלב את מי שאינו נזהר, וחוטא בלשונו, 
 מכיון והכלב נזהר בלשונו כמאמר הכתוב

, לפיכך לשונו ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב
זהר יבוא על שכרו, ויושלך אליו מי שאינו נ

 בלשונו.
 

* * * * * * * 
 

 חודש ניסן ושבת הגדול
 

המתנות שנתן הקב''ה לישראל 
 בהוציאם ממצרים וכיצד הודיעם

 
שלחיך פרדס רמונים  ,ג(''י ')שיר השירים ד כתיב

 , עם פרי מגדים כפרים עם נרדים
 

רבה שיר השירים פרשה ד פסקה ) מדרשאיתא ב
 ,מרר' סימון א ,שלחיך פרדס רמונים (,ו''כ

והוא  ,מתנות היא הכניסה לו שלש עשרה
היא הכניסה  ,מתנות הכניס לה שלש עשרה

מה שמפורש בואלה שמות  ,שלש עשרהלו 
  ,וזאת התרומה זהב וכסף וגו' )שמות כ"ה(

 
מה שמפורש  ,שלש עשרהוהוא הכניס לה 

וגו', ואלבישך רקמה  )יחזקאל ט"ז(ביחזקאל 
 ,עכ''ל המדרש

 
 

 
ה את בחירת עם ישראל הנביא יחזקאל השוו

 במצרים ללידת התינוק 
 

ומולדותיך ביום הולדת " ('ד ז''יחזקאל ט) כתיב
 "אתך

 
ביום הולדת " ('ד ז''יחזקאל פרק ט) רש"יכתב 
כשבחרתי בך במצרים היית בלי שום  "אותך
ולפי שדימה הדבר ללידה הזכיר כאן  ,תיקון

 ,תיקוני הולד
 

 במדרש המתנות שנתן הקב''ה לישראל כדאיתא
 

ואעבר עליך ואראך  ,(ח' ז''יחזקאל ט) כתיב
והנה עתך עת דדים ואפרש כנפי עליך ואכסה 
ערותך ואשבע לך ואבוא בברית אתך נאם 

 ,אדני ה' ותהיי לי
 

  ,וארחצך במים
  ,ואשטף דמיך מעליך

 ,ואסכך בשמן
 ,ואלבישך רקמה

 ,ואנעלך תחש
 ,ואחבשך בשש

 ,ואכסך משי
  ,ואעדך עדי

  ,דים על ידיךואתנה צמי
 ,ורביד על גרונך

  ,ואתן נזם על אפך
  ,ועגילים על אזניך

 ,ועטרת תפארת בראשך
  ,ותעדי זהב וכסף

  ,ומלבושך שש ומשי ורקמה
  ,ושמן אכלתסלת ודבש 

 
ויצא לך , ותיפי במאד מאד ותצלחי למלוכה

שם בגוים ביפיך כי כליל הוא בהדרי אשר 
 אלוקים,שמתי עליך נאם אדני 

 
 הודיע הקב''ה על המתנות שנתן לישראל כיצד

 
, הנותן מתנה לחבירו '(ב 'שבת י) איתא בגמרא

מכאן אמר רבן שמעון בן צריך להודיעו וכו',  
הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו.  ,גמליאל

  ,שאיף ליה משחא , אמר אביי ,מאי עביד ליה
 

אמר רב  ,והאידנא דחיישינן לכשפים מאי
שנותן לתינוק  אותו המין.שאיף ליה מ ,פפא

 לאכול,
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 ,ואסכך בשמןבמה שאמר הכתוב  ,יש לפרש

, דשאיף ליה משחאהוא הדבר שאמרו חז''ל 
 ובכך מודיע על המתנה שנותן,

 
 , והאידנא דחיישינן לכשפים ,ומה שאמרו

 
)מצוה  בספר החינוךמבואר ה עפ''י  יש לבאר,

וז''ל, ראיתי בספרי  באיסור כשפים, תק''י(
ראשונים בטעם איסור זה, לפי שכל ענינים ה

אלו מטעים ההמון, שבשביל שיצדקו עליהם 
קצת מן הדברים שיגידו להם בעלי הקסם, 
יחשבו, שכל הפעולות שהם בעולם, סבתם 
המזלות והכחות, וכמעט, ייקראו מן הכת הרע 

עזב אלקים את " )יחזקאל ה', י"ב(האומרים, 
 , עכ''ל,"הארץ

 
 הכשפים באים לומר ח''ו כיכי בעלי   מבואר

ורצונם לבטל מה  "עזב אלקים את הארץ"
ואבוא בברית אתך נאם אדני שאמר הנביא, "

 ",ה' ותהיי לי
 

והאידנא דחיישינן לכשפים ועל זה אמרו ז''ל 
, והוא מה שאמר שאיף ליה מאותו המין

ובכך שסכם  ,"ושמן אכלתסלת ודבש " הכתוב
 .מיןשאיף ליה מאותו הבשמן, הרי הוא 

 

* * * * * * * 
 

הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא 
 יין גרונם של תלמידי חכמים

 
 ,(אע'' א''מכות  י )סוכה נ''ג ע''ב, איתא בגמרא

קללת חכם אפי'  ,אמר רב יהודה אמר רב
בשעה שבחנם היא באה. מנלן מאחיתופל, 

ולשם היו יורדין  )יסודות המזבח שכרה דוד שיתין
הנסבים שהיו מנסכים ע''ג המזבח, רש''י סוכה מ''ט 

בעא  מי התהום( צפו) קפא תהומא ע''ב(
מהו לכתוב שם  ,אמר ,למישטפא לעלמא

 ,אחספא ומישדא בתהומא דליקו אדוכתיה
אמר כל היודע דבר זה  ,ליכא דאמר ליה מידי

  ,ואינו אומרו יחנק בגרונו
 

דוד לא היה מורה   ,('ב)סוכה נ''ג ע' רש"יכתב 
 הלכה בפני רבו אחיתופל, והוא היה שם.

מבואר שדוד ידע ולא אמר שלא להורות הלכה 
 בפני רבו,

 
אמר ומה לעשות  ,נשא אחיתופל ק"ו בעצמו

שמי  ,שלום בין איש לאשתו אמרה התורה
 לכל העולם  ,שנכתב בקדושה ימחה על המים

 

 
א כתב שם אחספ ,א"ל שרי ,כולו לא כל שכן

 ,ע''כ, שדי אתהומא נחת וקם אדוכתיה
 

ואחיתופל ראה כי לא נעשתה  ,ואפ"ה כתיב
עצתו ויחבוש את החמור ויקם וילך אל ביתו 

 ואל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וגו'.
 

 הקושיות במה שאמר דוד יחנק בגרונו
 

כל  לשון שאמר דוד המלך,ב להקשות,יש 
  ,יחנק בגרונוהיודע דבר זה ואינו אומרו 

 
 (א' ע''פסחים  ג)חז''ל  הרי אמרוא, יש להבין 

ואיך , מפיו לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה
 אמר יחנק בגרונו,

 
שלא יהא  הרי דוד ידע דבר זה ולא אמר,ב, 

ואיך כפירושה רש''י, מורה הלכה בפני רבו, 
 אמר על עצמו כל היודע וכו' יחנק בגרונו,

 
 יש לבאר העניין,

 
הרוצה לנסך יין   (אע'' א''ע יומא ) איתא בגמרא

על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי 
 ,יין חכמים

 
מכיון וחז''ל השוו בין לפי זה אפשר לבאר, 

ניסוך היין שעל גבי המזבח, למילוי גרונם של 
ת''ח יין, לפיכך כאשר תמלא יין בגרונם של 
תלמיד חכם, ולא יוכל היין לרדת, הרי הת''ח 

אמר דוד, שיש חיוב  ולפיכך יחנק בגרונו,
לעשות פעולה שהיין במזבח יירד, כי אם לא, 
יגרום הדבר בדומה למזבח שהוא הת''ח 

כל היודע דבר  וזה שאמר דוד,שיחנק בגרונו, 
ואינו  , כלומר לעשות פעולה שהיין ירד,זה

, ולא ח''ו  יחנק בגרונוש , יגרום הדבראומרו
 שנתכוון  ל"ברכה".

 
שאמר דוד  ק בגרונו,ועוד יש לבאר הלשון יחנ

כך על מה שהוא לא רצה לבאר הדבר שמותר 
כדי שלא יהא מורה הלכה בפני רבו, הרי זה 

 בבחינת יודע לומר ומחנק בגרונו שלא לומר,
 

 פירוש הלשון קללת חכם בחינם
לפי''ז יש לפרש מה שאמרו ז''ל קללת חכם 
אפי' בחנם, הכונה שגם אם במה שאמר יחנק 

לקלל, אלא נתכוו למה  בגרונו, לא נתכוון
שפירשנו, או למה שהוא נחנק ולא רצה לומר, 
או למה שפירשנו שיחנק בגרונו הוא הת''ח, 
גם אז יכולה לחול הקללה, וזה הפירוש קללת 

 חכם בחינם.

* * * * * * * 
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ישועות בו מקיפות שניתן לעקוף 
 הנזיקין שבאים בהנהגת הטבע

 
עד ויעמידם ל, כי הוא צוה ונבראו" כתיב

 ,לעולם חק נתן ולא יעבור
 

לבאר  (שמות פרק לג פסוק כא), אבן עזראה בכת
פן תשא עיניך " י''ט(דברים פרק ד )הכתוב 

השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת 
הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית 

חלק ידוד אלקיך אתם אשר  ,להם ועבדתם
  ",לכל העמים

 
נחלה כיום  להיות לו לעם ואתכם לקח ידוד"

 ",הזה
 

 ,והחיים בארץ ,ודע, כי כל הצמחים כתב,וכך 
 ,וכל אדם ,והעוף והבהמה והחיה והרמש

, וזהו קשורים בארבעים ושמונה צורות הגלגל
 ,לכל העמיםאשר חלק ד' אלקיך אותם 

כי הוא צוה "תהלים פרק קמח ה( ) ,ועליהם כתוב
ונבראו, ויעמידם לעד לעולם חוק נתן ולא 

 ק נבראו ככה בעבור המקבלים. ר "יעבור
  

, והנה לא יוכלו המשרתים לשנות דרכם
ושיעבור אחד מהם החק שנתן לו השם. גם כל 
צבא השמים והשפלים יקבלו מהם כפי 

והנה  לא ייטיבו ולא ירעו., על כן מתכונתם
המשתחוה למלאכת השמים לא יועילו לו, כי 

מה שנגזר עליו כפי מערכת כוכבי מולדתו אם 
אם ישמרהו כח העליון יותר חוץ  יקרנו,כן 

שיהיה דבק בו, אז ינצל  מכח הכוכבים,
 מהגזרות.

 
אשר  )דבר' ד, יט( יאחר ,אמר השם ובעבור זה

ואתכם " ",חלק ידוד אלקיך אתם לכל העמים
", להיות לו לעם נחלה כיום הזה לקח ידוד
ככה לא כאלה חלק ")ירמי' נא, יט(.כדכתיב 

)שמות לג טז( וזהו  "ואיעקב, כי יוצר הכל ה
  "ונפלינו אני ועמך"
 

 בני ישראל אינם מסורים לממשלת המערכת
 

 ,()שבת קנו, א; נדרים לב, א וזהו שאמרו חז"ל
כל זמן שהם שומרי התורה.  ,אין מזל לישראל

ואם לא ישמרוה, ישלוט בהם המזל כאשר 
 והיודעים חכמת המזלות יודו כן.  ,הוא מנוסה

 
, ת השמים במחברתוהנה היתה במערכ

 בגלות מצרים עוד שנים רבות.שיעמדו 
 ובעבור שצעקו אל השם ושבו אליו הושיעם 

 

 
השם. וכאשר יקרה לכלל כן יקרה ליחיד, על 

 . )משלי כט, יח( "שומר תורה אשרהו"כן 
 

לסוסים המערכת הנהגת משל 
 העוברים במסילה

 
שהיתה מערכת  ,חשוב ,ואתן לך משל

על עיר אחת וישטוף  שיגדל נהר ,הכוכבים
או ימותו. ובא נביא והזהירם שישובו  ,אנשיה

ושבו אליו בכל  ,אל השם בטרם בא יום רעתם
נתן בלבם שיצאו  ,לבם. ובעבור שדבקו בו

אנשי העיר לחוץ להתפלל אל השם והנה עשו 
 כן. 

 
עפ''י  כמנהגו ,גדל הנהר פתאום וביום ההוא

 ,תכאשר ראינו בעינינו פעמים רבו המערכת,
 ,לא סרה גזירת השםוהנה  ,ושטף כל העיר

 . והוא הצילם
 

כסוסים עוברים כי המשרתים ירוצו  ,וחשוב
רק ככה  ,ולא ירוצו להרע או להטיב ,במסלה

לא ידע  ,כי במסלה איש עור ,וחשוב ,דרכם
מנהג הסוסים מתי הולכין אל ימין או 
לשמאל. והוא נשען על פקח שידע סורם. והנה 

י ברוצם בצד זה יוליך העור כ ,הוא ישמרנו
ומרוצת הסוס לא תשתנה והעור לצד האחר 

 עכ''ד האבן עזרא,ימלט. 
 

כי גם אם ראוי אדם או רבים מבואר בדבריו, 
להינזק עקב מערכת השמים, ברצות ה' דרכי 
איש, מנהיגו השי''ת ע''י המערכת הניסית 
שהיא ההשגחה הפרטית, והנזק כשטיפת 

שהיה ראוי העוור  הנהר את העיר, או הנזק
להינזק כאשר ירוצו הסוסים העוברים 
במסילה, עשה הקב''ה שינצלו האנשים, ע''י 

וכך ניצלו, שהקיפו את הנזק ממקום אחר, 
ומערכת השמים, עשתה את חובתה, מבלי 

 לשנות מאומה,
 

ביאור דברי הקליר חודש אשר 
 ישועות בו מקיפות

 
 ,מאי דכתיב ,(אע' א''שבת  ל) איתא בגמרא,
והיה אמונת עתיך חוסן ישועות )ישעיהו ל''ג ו'( 

עתיך  ,חכמת ודעת וגו' אמונת זה סדר זרעים
ישועות זה  ,חסן זה סדר נשים ,זה סדר מועד

מושיען,  - סדר נזיקין כתב רש''י,ן, סדר נזיקי
 ,היזקהמזהיר לפרוש מ
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החדש אשר ישועות בו ביוצר לפרשת החודש, ביאור 

 וגו' מקיפות

 
כי השומר תורה ודבק דברי האבן עזרא,  לפי 

בה' ישמרנו הקל, ויזהירהו מן הנזק העשוי 
לבוא ע''י מערכת הכוכבים, וזאת ע''י שיקיף 

שיצאו אנשי  את הנזק ממקום אחר, כגון
, או כעור הנשען על העיר לחוץ להתפלל

 הפקח, שישמרנו לעקוף את מרוצת הסוסים, 
 

 בו "ישועות"החדש אשר  אפשר לפרש,
, ובימים הניזקיןאלו  ישועות" וגו', מקיפות"

את הנזקים,  לעקוףאלו נתן הקב''ה שיוכלו 
החדש  שלא להינזק מהמערכת, וזה הפירוש

ויתן השי''ת ויקויים  .אשר ישועות בו מקיפות
בנו "כימי צאתם מארץ מצרים אראנו 

 נפלאות", גם טרם זמנם.

 
* * * * * * * 

 
לה' מנחת יהודה לפי וערבה 

 בצק שבסדקי עריבהמקפידין בש
 

 הפטרת שבת הגדול(, 'ד ')מלאכי פרק ג כתיב 
לידוד מנחת יהודה וירושלם כימי  וערבה"

 " וגו',עולם וכשנים קדמניות
 

בצק (  פסחים דף מה עמוד א) איתא בגמרא
 -, אם יש כזית במקום אחד עריבהשבסידקי 

 בטל במיעוטו. -חייב לבער, ואם לאו 
 

תחים ההפטרה בלשון של שפו אפשר לומר
, לרמז ולומר כי ישראל קדושים הם, וערבה

ובערבי פסחים טורחים לקיים כי כל שאור 
וכל חמץ לא יימצא, ואף הדבר הקל של בצק 

מחמירים עליהם להוציאו  עריבהשבסידקי 
 מביתם, 

 
שטורחים כ''כ לנקותה לעשות  העריבהוזו 

לפני המקום, וזה הרמז  עריבהרצונו ית', 
", לידוד מנחת יהודה וירושלם וערבהסוק "בפ

 כמו שפירשנו. עריבהמלשון  ערבה
 

* * * * * * * 
 

 
 
 
 

 
השונה פרקו כמנין צוה התורה 

 נקראת על שמו
 

)הפטרת שבת הגדול(,  ח(''י ')מלאכי פרק ג כתיב
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד "

  ", לא עבדו  לאשר   אלקים
 

 ,מאי דכתיב ' ע''ב(,חגיגה ט) איתא בגמרא
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד "

היינו צדיק היינו  ",אלקים לאשר לא עבדו
 ,היינו רשע היינו אשר לא עבדו ,עובד אלקים

אמר ליה עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי 
נינהו ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים 

 ע''כ, ואחד, מאה לשונה פרקו
 

ואמר רבא  (א ע'' ט''י בודה זרהע) איתא בגמרא
בתחילה נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא 

 )תהלים א'( שנאמרולבסוף נקראת על שמו 
  ,יהגה יומם ולילה ובתורתוחפצו  בתורת ה'

 
של אותו תלמיד  -נקראת על שמו רש"י פ

דמשמע של כל  ובתורתוכדכתיב  ,שטרח בה
  , ע''כ,אדם

 
יודע לדבר הן קט (אע'' ב''מ סוכה) איתא בגמרא
תורה מאי וקריאת שמע תורה אביו לומדו 

 וה לנו, תורה צאמר רב המנונא  היא
 

 צוה בגימטריא מאה ואחד, 
 

ואפשר בכך לפרש הפסוק, כי קטן מיד 
בתחילת דרכו בתורה, אביו מלמדו, אימתי 

, רק כאשר שתקרא על שמו תהיה התורה שלו
פעמים,  מאה ואחדויהיה שונה פרקו  יטרח

נקראת על  ולבסוףמבואר לשון הגמרא, בכך ו
 שמו, הסוף הוא לכששנה מאה ואחד,

 
דהיינו לימוד  תורה, וזהו פירוש הפסוק

אז  לנודהיינו מאה ואחד פעמים,  צוההתורה, 
 היא שלנו ונקראת על שמנו.

 
* * * * * * * 

 
ביאור נאה בפסוקים, שכאשר תשובו 

 אלי אשובה אליכם וחוזר חלילה
 

שובו אלי ואשובה  ( 'מלאכי פרק ג) בהפטרה
  ,ואמרתם במה נשוב ,אמר ידוד צבאות אליכם
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בהקדם, הסבר   אפשר לפרש הפסוק,

 (תהילים פרק נא )הפסוקים שאמר דהע''ה, 
כי פשעי , מעוני ומחטאתי טהרני הרב כבסני"

 ", אני אדע וחטאתי נגדי תמיד
 

 הדבר הקשה בפסוקים
 

 כבסני הרבוק, , לשון הפסהאחד, וקשה טובא
, וכי אי אפשר לו להרבות כיבוסושביקש ד''ה 

להקב''ה לכבס בבת אחת, ולמה לו להרבות 
  בכיבוסו,

 
, אני אדעלשון הפסוק, כי פשעי אני  ועוד קשה

בלשון עתיד, ולמה  אדעלא נאמר, אלא  יודע
לא אמר בלשון עבר כי פשעי אני ידעתי,  או 

בלשון  בלשון הווה כי פשעי אני יודע, אלא
 ,אדעעתיד אני 

 
, כי קושיא אחת מתרצת אפשר לפרש ולומר

את השניה, כידוע, קדושי השם, כאשר עושים 
תשובה, ומתקרבים לבוי''ת, מתחרטים על 
שהאתמול לא  היה בדרגא עליונה, וכל כמה 

ונקרא שמתקרבים יותר. מצטערים על העבר, 
  תשובת רבי סעדיה גאון,

 
, צריך לכבסני בסניהרב כ, וכך אמר דוד המלך

הרבה פעמים, כי בכל פעם שתכבסני, אז פשעי 
, אכיר אז גם בדברים היותר דקים, אני אדע

וכאשר תכבסני שוב , אז אמשיך ואדע 
הדברים העוד יותר קלים וחוזר חלילה, וזהו 

, כי כמה הרב כבסני מעוונילשון הפסוק, 
 עוד, פשעי אני אדע שתכבסני יותר,

 
, ואז שובו אליהפסוק,  גם וכך אפשר לפרש

ואודיעכם, במה עוד אתם  אשובה אליכם
 יכולים לשוב ולהתקרב אלי.

 
* * * * * * * 

 
תפלה לעני כי יעטף  ביאור הכתוב

 ע''ד הכתוב שמש צדקה
 

וזרחה לכם יראי " ( 'מלאכי פרק ג) בהפטרה
ומרפא בכנפיה ויצאתם  שמש צדקהשמי 

 , "ופשתם כעגלי מרבק
 

 , שסמך שמש לצדקה,כך אפשר לתת טעם על
כידוע שמי שנהנה מן הצדקה מתבייש ביותר 

 מן הנותן, 
 
 

 
דאכיל מן  ,(א' ע''ערלה דף ו)ירושלמי   וכך אמרו,

)האוכל משל חבירו, ה , חבריה בהית מסתכל בי
ולכן חשוב ביותר  מתבייש להסתכל בפני חבירו(

 המתן בסתר, שלא לבייש את מי שאין לו, 
 

 קה והקשר ביניהםסמיכות השמש לצד
 

את השמש שלא ניתן  וכך גם יצר היוצר
להסתכל בה , שכידוע השמש הוא ראש כל 
הטבעיים ודרכה ניזונים התבואה וטבע הארץ, 

דשניהם שוין, שאין  השמש לצדקהולכן סמך 
 המקבל יכול להסתכל בפני הנותן,

 
 ('ב א''פרק ק  תהילים)הפסוק  וכך אפשר לפרש,

 ולפני ידוד ישפך שיחו יעטףכי  לעניתפלה "
אל  ידוד שמעה תפלתי ושועתי אליך תבוא

וכך הוא , "צר לי ביום תסתר פניך ממני
המתבייש  עניכשאני מתפלל תפילת  פירושו,

בגלל שאני  מתעטףבפני הנותן, לכן אני 
 אל תסתר פניךהמקבל,  אך אתה ה' הנותן 

ממני, אינך צריך להסתתר, וז''ש דהע''ה, 
תסתר ,  אבל אתה, אל יעטף לעני כיתפילה 

, כי אתה הנותן ולכן אינך צריך פניך
 להסתתר.

* * * * * * * 
 

 יש דבר המתקיים ע''י היפוכו דייקא
 

הביאו את כל " ,('י ')מלאכי פרק ג בהפטרה
המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי 
ובחנוני נא בזאת אמר ידוד צבאות אם לא 

י לכם והריקת ארבות השמיםאפתח לכם את 
 , "ברכה עד בלי די

 
אשכחיה רבי , (א ' ע''תענית ט) איתא בגמרא

אמר ליה אימא לי  ,יוחנן לינוקא דריש לקיש
ומי שרי וכו', פסוקיך אמר ליה עשר תעשר 

והכתיב לא תנסו  ,לנסוייה להקדוש ברוך הוא
חוץ  ,אמר ליה הכי אמר רבי הושעיא ,את ה'

או את כל הבי" ,('י ')מלאכי פרק גשנאמר  ,מזו
 ,המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי

ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא 
אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם 

  ,"ברכה עד בלי די
 

ובחנוני נא , (א ' ע''תענית ט) מהרש"אכתב ה
 ,כו'. משום דבזו יבא אדם לנסיון טפיבזאת 

דהיאך אפשר שמתוך שאדם מחסר ממונו 
  ,יבא להוסיף לו עושר ,רליתן מעש
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 ,ובחנוני נא בזאת ,ואמר אל תתמה על כך

ארובות  ,אם לא אפתח לכם ,בדבר גדול כזה
 ,לעולם במבול הקללהשמהם באה השמים 

ע"י  ומתוכן ,כמ"ש וארובות השמים נפתחו
מעשר שתתנו והריקותי לכם ברכה עד בלי די 

שם צוה ה' את  ממקום הקללה, ללמדנו כי כו'
   ,ההברכ

 
  ,ע''י ריש לקיש נתברר דבר זהש ביאור הענין

 
כי יש דבר  המתקיים ע''י הפיכו. כפי שמצינו 
במעשר שנתברכו מארובות השמים שמשם 

ע''י בניו של ריש נתברר באה הקללה במבול, 
לקיש,  מכיוון ואצל ריש לקיש מצינו 

 .שנתקיים דבר והיפוכו, כדלקמן
 

* * * * * * * 
 

מצינו וש לקיש ברימעשה שהיה 
 שנתקיים בו דבר והפוכו

 
בן עזאי  ''ג(פרק מ) פרקי דרבי אליעזראיתא ב

  ,תדע לך כח התשובה ר,אומ
 

שהיה הוא  ,בא וראה מר' שמעון בן לקיש
ושני ריעיו בהרים גוזלין וחומסין כל אשר 

מה עשה ר' שמעון הניח  ,יעבור עליהם בדרך
תיו לשני ריעיו שודדין בהרים ושב לאלהי אבו

בכל לבו בצום ובתפלה והיה משכים ומעריב 
לבית הכנסת לפני הב"ה והיה עוסק בתורה כל 

ולא שב על מעשיו  ,ובמתנות עניים ,ימיו
  ,הרעים עוד ונתרצית תשובתו

 
 ,השודדים בהרים מתו שני רעיו ,וביום שמת

ולשני רעיו  ,ונתנו לר' שמעון באוצר החיים
 ,לפני הב"הואמרו שני רעיו  ,בשאול התחתונה

רבון כל העולמים יש לפניך משוא פנים זה 
היה עמנו שודד בהרים והוא באוצר החיים 

  ,ואנו בשאול תחתית
 

זה עשה תשובה בחייו ואתם לא  ,להם ראמ
הנח לנו ואנו עושים תשובה  ,עשיתם תשובה

להם אין תשובה אלא עד יום  ראמ ,גדולה
משל למה הדבר דומה לאדם שהוא  ,המיתה
אם אינו לוקח בידו לחם  ,לפרוש ביםרוצה 

בים אינו מוצא  ,מארץ נושבת ומים מתוקים
אלא אדם שהוא  ,ולא עוד ,לאכול ולשתות

אם אינו לוקח מן  ,רוצה לילך לקצה המדבר
אינו מוצא במדבר לאכול  ,היישוב לחם ומים

 אם האדם אינו עושה תשובה  ,כך ,ולשתות
 

 
לא א ,לאחר מיתתו אין לו תשובה ,בחייו

 , ע''כ,נתינת האיש כדרכיו וכפרי מעלליו
 

ואומר, כי על  וברד''ל שם מפרש דבר נפלא
אומרת הגמרא בסנהדרין כ''ד, כי  ריש לקיש

וטוחנן זה בזה, וכח זה היה  עוקר הרים היה
, שודד לו, כפי שבימי עברו היה כוחו להיות

, משם באה הברכה, והיה כוחו להיות בהרים
 יי''ש ההסבר באריכות, בתורתו, ע עוקר הרים

 
מבואר כי בריש לקיש מצינו הדבר והיפוכו, 
ולכן היו בני ריש לקיש מגלין דבר זה לרבי 

 יוחנן דודם.

 
* * * * * * * 

 
 ביאור הדבר הקשה במאמרם ז''ל

 
אמר רבי שמעון  (א ' ע''ברכות  ה) איתא בגמרא

לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר בן לקיש, 
אם נצחו  ,ו ואל תחטאושנאמר רגז ,הרע

שנאמר אמרו  ,ואם לאו יעסוק בתורה ,מוטב
יקרא ואם לאו  ,אם נצחו מוטב ,בלבבכם

אם נצחו  ,שנאמר על משכבכם ,קריאת שמע
  ,יזכור לו יום המיתהואם לאו  ,מוטב

 
הרי  ,ואם לאונצחו מוטב , איך אמרו וקשה
בראתי יצר  (בע'' ל)קידושין  בגמרא  מצינו

לו תורה תבלין ואם אתם ובראתי  ,הרע
ידו, עוסקים בתורה אין אתם נמסרים ב

ובודאי כאשר יעסוק בתורה ינצחו ליצה''ר, 
 ואיך אמרו ואם לאו,

 
על פי מעשה שהבאנו לעיל  ואפשר לתרץ,

מריש לקיש שמתו שתי ריעיו ביום שמת ריש 
 לקיש

 
 אדם כי ימותביאור התפארת שלמה עה''פ 

 
 פי , עלוקתתפארת שלמה פרשת חהכתב כך 

תדמה בנפשך אדם כי ימות , וז''ל, מעשה הנ''ל
באהל ויבקש את נפשו להשיבה על יום אחד 
לעוה"ז עוד. כמה היה משתדל בתורה ומצות 

בוודאי  ,ומעש"ט באותו היום שהניחוהו לשוב
בלי עבודה ותיקון  ,לא היה מניח אף רגע אחד

 השלימות לכל ימי חייו.
 

ולם ירגיז אדם לע ובכך אפשר לפרש הגמרא,
שנאמר רגזו ואל  ,יצר טוב על יצר הרע

 ואם לאו יעסוק  ,אם נצחו מוטב ,תחטאו
 



 יב
 שבת הגדול  פרשת מצורע                                              פרפראות פאר               

 
ובודאי ע''י , שנאמר אמרו בלבבכם ,בתורה

 עסק התורה ינצחו ליצה''ר, 
 

אך אם לימוד התורה לא היה בשלימות 
, ולכן לא נצחו, העצה היא, כדבעי למיהוי

ים, ויקבל עליו עול מלכות שמ יקרא ק''ש
לעסוק בתורה כדבעי, ואז, בתורה הנלמדת 

 בקבלת עומ''ש בודאי ינצחו, 
 

, אך אם גם קבלת עומ''ש לא היתה בשלימות
דמה אזי יזכור לו יום המיתה, כלומר, שי

אדם כי ימות באהל ויבקש את נפשו  ובנפש
להשיבה על יום אחד לעוה"ז עוד. כמה היה 
משתדל בתורה ומצות ומעש"ט באותו היום 

, ובתורה שילמד באופן זה, הניחוהו לשובש
 בודאי ינצחו ליצה''ר. 

 
שלא  וזהו פירוש הגמרא נצחו מוטב, ואם לאו,

וודאי שעסק בהיה לימוד התורה כדבעי, אך 
 התורה הוא זה שמצילו מיצר הרע.

 

* * * * * * * 
 
 

ימי בין הזמנים הינם ימים המועדים 
 לאבידות תפילין

 
 

 מדי שנה בשנה
 

 ימי בין הזמנים בכללבהגיע 
 

 ובימי בין הזמנים של ערב פסח בפרט
 

נעלמים עשרות ומאות זוגות תפילין 
 מבעליהם,

 
וזאת עקב הבהילות והפזיזות של ימי ערב 

 החג
 

 נשארים זוגות של תפילין במקומות שוני
 

 ורק למחרת בבוקר בשעה ששמים לב לדבר
 

נעשה הדבר קשה ביותר לשחזר את המסלול 
 ,של אתמול

 
 על כן ב"כון פאר" נעשית פעילות יתר

 
 על מנת להזהיר על הדבר,

 

 
 וביותר יש להקפיד במאוד מאוד

 
 לרשום שם וטלפון בתוך התפילין,

 
 כי הדבר מוכח, כל זוג תפילין שנעלם לבעליו,

 
 מצא את דרכו חזרה אם היה בו שם וטלפון

 
 ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כמי נהר

 

* * * * * * * 
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