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 מה הקשר בין פרשת מצורע לחג הפסח? חידה:

המצורע סובל מצרעת  בשניהם העיקר הוא הפה. תשובה א':

א  יה יתבגלל שדיבר בפיו לשון הרע. ובפסח המצווה העיקר
 לספר בפה את גדולת ה' ויציאת מצרים.'והגדת לבנך' 

 אשר שיעבד 'פרעה'רע' אותיות  –המצורע הוא סמל ל'פה 
 סח'. -פה' –נוטריקון  'פסח'בפה הרע שלו עם שלם. ו

 ,: בליל הסדר הכרפס פוטר את המרורא' הקדמה תשובה ב':

בורא פרי 'דהיינו כאשר אנו אוכלים את הכרפס ומברכים עליו 
 יש לכוון לפטור את המרור שנאכל בהמשך. 'דמההא

, וזה בכל גורסה פאשון רלל כ: כרפ"ס ראשי תיבות  הקדמה ב'
ח כי כל סה פאשון רלל כ להיפך: בפסח יתר ימות השנה, אבל

 המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח.
לל כלפי זה חשבנו לומר כי אם המצורע היה משתמש בכרפ"ס )

גור( הוא היה פוטר את עצמו מהמרור שבא עליו  סה פאשון ר
 מתוק מדבש!בצורת ייסורי הצרעת האיומה.    
***** 

 )יד', ב'( זאת תהיה תורת המצורע
המילה הראשונה   ,קשרים אליכם ולכל אדם בעולםתכשמ

 היא 'הלו' ומדוע באמת? שאומרים
רכילות. ולכן ורע השון להתשובה היא: 'הל"ו' זה ראשי תיבות 

אנו מזהירים בפתח השיחה את עצמינו ואת זה  בלי לשים לב 
 מתוק מדבש! שעל הקו: 'הלו' תיזהר מלשון הרע ומרכילות.

  ***** 
 )יד', ב'( ל הכהןתורת המצורע ביום טהרתו והובא אזאת תהיה 

הכהן.   ללפי לשון הפסוק נראה כי המצורע הוא זה שהולך א
 '?'ויצא הכהן אל מחוץ למחנה ךהיפאבל בפסוק הבא נאמר ל

: באמת הכהן הוא זה שיוצא  נפלא בעל הכלי יקר זיע"אמתרץ 
אבל מה שנאמר 'והובא אל הכהן' פירושו כאשר  ,אל המצורע

המצורע מובא למידתו של אהרון הכהן שהיה אוהב שלום 
 מתוק מדבש! אז הוא ראוי לטהרה מן הצרעת. ,ורודף שלום

 
 זה סיפור מדהים:ובעניין 

ערב שיעור תורה  באחד מבתי הכנסת  היה מתקיים בכל 
אבל לא פחות מכך היה   ,מוצלח. הרב היה ממש 'מתוק מדבש'

חלק ת, יהודי מבוגר שהיה מקפיד לה'שמש' של בית הכנס
 למשתתפי השיעור כוס תה חם ועוגיות.

 במשך שניםהיה מקפיד  ' הזקןשמש'הפלא הגדול היה שה
לכל אחד. בתחילה האנשים התפלאו אבל  'להגיש רק 'חצי כוס

 התרגלו ולא שאלו שאלות.בהמשך 
הוא ביקש מבנו שילך להחליף  ,היה חולה 'שמש'יום אחד ה

אותו והבן הסכים ויצא מהבית. לפתע האב יוצא וקורא לבנו 
' שואל הבן 'שכחתי לומר לך דבר מאוד ?'מה קרה אבא ,לשוב
לא רק מתקפיד ל ,דים את התהימלכשאתה מכין לת ,חשוב

'אבל למה מיד  ףענה הבן והוסי 'בסדר אבאלכל אחד' 'חצי כוס 
אומר לך מה שלא  ,ובכן בני' ?'ךאבא אתה באמת עושה כ

   איש 30-לשיעור מגיעים בכל יום כ ,סיפרתי עד היום לאיש

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 דודי שמואל בוקרה בן ג'ורה ז"ל
 ר' יהודה ז"ל זאב אופגנג בן

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  
 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 
 

ביניהם יש יהודי אחד שהוא חולה 'פרקינסו' ל"ע וידיו   
רועדות, אם אני אמלא לו כוס מלאה הוא יתבייש כי  

אז מה הבעיה אבא' שואל הבן יישפך'. 'כשידיו ירעדו התה 
לם אבל אז לכו ,בני תיפה שאל' 'תמלא רק לו חצי כוס?'

 !!!תהיה כוס מלאה ורק לו חצי כוס והוא יתבייש? לא ולא
ובלבד שלא להלבין את פניו  !אני ממלא לכולם חצי כוס

 מתוק מדבש!נפלא ו...        בישראל של יהודי אחד
 

 דבדיחותאובעניין אוהב שלום מילתא 

 כיצד אפשר ללמד זכות על גנב?

 אמות בלי 'נטילת ידיים' ד' לומר עליו שהוא לא הולך
***** 

 שבת הגדול
 :'שבת הגדול'לקריאת  חדשטעם 

מובא בשם ה'פרי אהרון': כל שבת קודש היא מקור הברכה 
למי ששומר אותה ומקדש אותה כראוי, הברכה בזכות 

בפרנסה טובה. מי השבת היא בכל העניינים אך בעיקר 
רכיו בכל צשמייקר את השבת יזכה לכיסוי כל הוצאותיו ו

 .השבוע שלאחר יום השבת
השבוע שיש בו הכי הרבה הוצאות הוא השבוע שלפני חג 

שבת 'הפסח. משום כך נקראת השבת שלפני הפסח בשם 
 שפע גדול יותר מכל שבתות השנה. הכי היא משפיע 'הגדול

 גיליון מילתא דבדיחותא(מתוך )      מתוק מדבש!            
***** 

ה הנביא לפני בא יום ה'  -נה אנוכי שולח לכם את אליה
 )מתוך ההפטרה( הגדול והנורא

'אין אליהו הנביא  )אשמח אם מישהו ישלח מקור(ובא בחז"ל מ
 בא אלא כדי לרחק את הקרובים ולקרב את הרחוקים'.

האותיות ושמעתי בשם ה'חתם סופר' זיע"א שהסביר כך: 
א' היא הראשונה  -ת הן רחוקות זו מזו, ה-מ-של המילה א
ת' בסוף. לעומת זאת האותיות -מ' באמצע וה-באותיות, ה

ומדוע? כיוון שהשקר והעבירות  .ר הן קרובות זו לזו-ק-ש
ובקלות ניתן להגיע אליהם. אבל האמת  ,הם מצויים בשפע

  .להתאמץ כדי לזכות ולהגיע אליה צריךהאדם  ,היא נעדרת
 ,אבל כשיבוא אליהו הנביא ויבשר על הגאולה הכל יתהפך

מצוי והאמת תהיה נגישה וברת השגה  ההשקר לא יהי
אין אליהו בא אלא כדי לקרב את ' -שנאמר ובקלות. וזה

ת והיא תהיה קלה -מ-' הוא יקרב את אותיות האהרחוקים
ר -ק-אילו אותיות הש םק את הקרוביחולר .להשגה

 שיתבער מן העולם.
***** 

 תענית בכורות

הבכורות מתענין בערב 'א'(:  ,תע' או"ח סימןמובא בשו"ע )
 'פסח בין בכור מאב בין בכור מאם...

שהסיבה לתענית היא כיוון שבמכת בכורות מקובל לומר 
    הוכו בכורי מצרים ובכורי ישראל נפדו לחיים. אבל יש 
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 יב', יג'()שמות  ...אשר אתם שם והיה הדם לכם לאות על הבתים

 שבת הגדול נקראת על שם הנס הגדול שה' עשה לעם ישראל
בעת שנצטוו לשחוט את הכבש לקרבן הפסח.  הטלה היה  

עשה   ה' ם. אבל הפרע מהלרצו  , והםשל המצרים עבודה זרהה
יה  ם הולהיפך הדם על הבתי ,לא נתן להם להרע לישראלו נס,

ובזכות זה הם   .האות והסימן לגבורה היהודית של היושבים בו
 'ניצלו 'ולא יבוא המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף

לוקים  -בשבת הגדול הוברר שמי שנאמן אך ורק לאמונתו ולא
 יפסיד מכך.לעולם לא 

 
 ובעניין זה סיפור מדהים:

זמר חסידי ששמו הולך לפניו קיבל בוקר אחד הזמנה טלפונית  
עלה לנו?' והתשובה  להופיע בחתונת בנו של המזמין. 'כמה זה י

 סגור' ,ר!' 'אין שום בעיהדול 5,000ניתנה: '
 ברגעיע להופעה בתאריך המיועד שנקבע. ואולם ואכן הזמר הג

הוא רואה שמדובר באירוע   ,ם חשכו עיניושהוא נכנס לאול
ודים קמעורב, אין מחיצת הפרדה לא בישיבה ולא ברחבת הרי

 שומו שמים!
אבי החתן ושואל מדוע אין מחיצה? 'בשביל מה  להוא פונה 

אני  ?!מה זאת אומרת בשביל מה'שואל המזמין  'צה?יצריך מח
 .'באירוע מעורב עלא מופי

תי אותך ולא היה שום דיבור  אני הזמנ ,בוודאי שאתה מופיע'
 .'מחיצהשום ביננו על 

אתה 'אומר הזמר  'אני לא מופיע בלי מחיצה ,אין דברים כאלה'
 .' עונים המזמינים במקהלהכן תופיע

 ,תשמע' :כשראה הזמר שאין עם לדבר עמד ואמר לאבי החתן
. ואז קם דודו  'אני מוכן להופיע בחינם אם אתה שם מחיצה

 ,ב טוב חמודיתקש'כעורך דין ואמר  והציג את עצמ ,של החתן
אתה צריך לעמוד  ,כיוון שלא התנית את הופעתך במחיצה

 . 'ם על זה ביוקרלתש ,ע ללא תנאי  ואם לאיולהופ
' בבקשה מכם, תתחשבו בערכים ובעקרונות שאני חי לפיהם'

   .ערלות םאוזנייאבל דבריו נפלו על  התחנן הזמר
  תכשראה הזמר שאין עם מי לדבר הוא פשוט קם ועזב א

 בעלי האירוע הזמינו זמר )לא דתי( אחר שהופיע.והאולם. 
 

, מעשה של הזמר הפך לשיחת האירוע בין המוזמניםה
גובל בפשע, אחרים  המעשה שלו חלקם גינו אותו ואמרו ש

הוא לא מוכר את  לו! כל הכבוד'שיבחו אותו ואמרו 
 .'הערכים והעקרונות שלו

לבית משפט  הכעבור שבועיים מקבל הזמר הזמנ
אלף דולר! בגין ביטול  00כשהתביעה היא על סך של 

מת נפש ועוד... הזמר לא טרח לשכור עורך געו ,צער ,אירוע
דין שייצג אותו, הוא הגיע למשפט בעצמו וכשפנה אליו  

כבוד 'ה בקור רוח: השופט וביקש את טענתו לתביעה ענ
השופט, אני מודה בכל הנאמר, עשיתי זאת באמונה 

אילו  ,נאמן להלכה היהודיתיהודי הכ דרכי בצדקתשלימה 
 .'הערכים עליהם חונכתי ובכסף לא מוכרים ערכים

מן אני מאוד מתרשם ' :פט אמר השופטמשבסיכום ה
ן  ו, אך כיוההנתבע, מעשהו מעורר השתאות והערכה רב

 משפטית הוא הפר חוזה, עליו לשאת בהוצאות שמבחינה
אלף דולר!  00קנס את הזמר בכל סכום התביעה בסך הוא ו

קם ולעיני כולם שלף פנקס צ'קים ורשם  ,הזמר לא התרגש
אני עושה זאת 'את מלוא הסכום שהושת עליו והוסיף 

 ..'לוקיו.-הנאמן למורשתו ולא כיהודי ,בשמחה
יו יהודי ומבקש  חלפה שנה, ובוקר אחד מתקשר אל

' השאלה הראשונה של להזמינו להופיע בסעודת 'פדיון הבן
שהובטח לו שכן נקב כהאם תהיה מחיצה? והזמר הייתה '

 התאריך סוכם ונרשם ביומן. ,דולר 0,000בסכום 
ומשמח את כל  עמופי ,ביום האירוע מגיע הזמר לאירוע

סיום האירוע ניגש אליו הסבא של התינוק ב .המשתתפים
הזמר ניסה אך לא הצליח  ?'האם אתה מזהה אותי'ושואל 
אני הזמנתי אותך לפני שנה להופיע בחתונה של ' ,רלהיזכ

הימים  - ללא מחיצה, דע לך עבני ואתה סירבת להופי
 ,שלאחר החתונה ההיא היו ימים קשים לי ולאשתי

  שעליהם גדלת םרכיהעמידה התקיפה שלך על מימוש הע
תכליתו  להרבה מחשבות על מהות האדם,הביאה אותנו 

והערכים שעליהם הוא גדל, השמחה והשלווה שהיו 
הביאו אותנו  ,פניך בעת ששילמת את הקנס נסוכים על

לתפנית בחיים, התחלנו להתחזק יותר בקיום המצוות  
 דות, לאחרונה אף עזבנו את מקוםובלימוד ערכי היה

, ועברנו לשכונה ה ברובו בשכנות עם גוייםהמגורים שהי
אבל תמיד ראינו   ,יהודית לחלוטין, דרכנו לא הייתה קלה

את הכח  עמידתך בניסיון לנגד עיננו וזה נתן לנו ך ואת אות
 להמשיך בדרך האמת. כעת כשנולד לנו בשעה טובה נכד

רק החלטנו שמי שיופיע וישמח אותנו יהיה אך ו ,ראשון
 וזה אתה. חזור אל עצמינוזה שזיכה אותנו ל
  זה' :מעטפות ואומר 3מוציא הסבא  רואז להפתעת הזמ

הזמר פותח ורואה במעטפה הראשונה סכום של  'בשבילך
זה הסכום ששילמת עקב פסיקת בית ' !אלף דולר 00

היו   ההשניי, במעטפה 'המשפט קח אותם בחזרה הם שלך
ר ההופעה שהיית צריך להופיע וזה עב' !דולר 5,000

 !דולר 0,000ובמעטפה השלישית היו עוד  'בחתונת הבן
 .'אירוע הנוכחיזה עבור פדיון הבן ב'ו
 

ה' אשר כ 'וראיתי את הדם ופסחתי עליכם' אחים יקרים!
רואה שיהודי מוכן להקריב את הדמים )כספים( ולא לעבור 

הוא זוכה לחסותו   'ופסחתי עליכם'אז  ,על פסיק בהלכה
 לפחד?. ואז ממה צריך של המלך

 
 ...מה יעשה לי אדם –ה' לי לא אירא 

 
 שלום ומבורך!!!)הגדול( ה' יזכנו, אמן!             שבת 

 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

לשאול לפי זה מדוע להתענות? הרי אדרבה זה סיבה 
 שהבכורים ישמחו ביום זה?

   מתרץ נפלא הגאון ר' שלמה זלמן אויירבך זצוק"ל: 
לאחר מכת בכורות הוקדשו בכורי ישראל לשמש   :הקדמה
)שמות כד',  במשכן וכך היה צריך להיות לדורות שנאמר  םככוהני

וביאר רש"י 'אילו את נערי בני ישראל ויעלו עולות' : 'וישלח ה'(
 הבכורות'. 

, נלקחה הכהונה  אבל כיוון שחטאו ישראל בחטא העגל
 והועברה לשבט לוי שלא השתתפו בחטא העגל. מהבכורים

נמצא כי לבכורי ישראל יש צער כל השנה כולה על הפסד  
הכהונה, אבל היום שבו הם מרגישים את הצער הגדול ביותר 

שזהו היום שבו הוקרבו כל קרבנות הוא יום ערב פסח, כיוון 
הפסח, והבכורים שרואים זאת אומרים לעצמם את כל זה  

ולכן נקבעה תענית  בעטיו של חטא העגל אנחנו הפסדנו
 ת דווקא ליום ערב פסח.בכורו

 
קבלה בידינו שכל טורח ' :קב הישרבספר  מובא !!!שימו לב

שהאדם טורח לכבוד פסח והוא עייף ויגע אזי בעסק זה 

 הוא הורג כל המזיקים הנקראים נגעי בני אדם...

 


