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   !לכךה לא צריכים להגיע "בניו של הקב? נגע צרעת
, ששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראוכיון  )ד. טו( במדרש רבהמובא 

אבל אתם לאכול , אלו לאומות העולם, אמר להם משה אל תתייראו

חסד ' ולשתות ולשמוח שנאמר רבים מכאובים לרשע והבוטח בה

  . יסובבנהו״

 ממישקולץ שליט״א רן אדמו״רמ ק"כביאר , דברי המדרש הללואת 

שביאר , ע"יטש זירממעז ב בערוד רבי ק"הרהבהקדם דברי , באופן נפלא

״משוך חסדך ליודעך אל קנא ) כל מקדש(את דברי הזמירות לשבת 

  ? שמתחיל ״בחסד״ ומסיים ״קנא ונוקם״, שלכאורה קשה. ונוקם״

שאדם שיש לו דעת להבין ולהשכיל בשעה שהקב״ה , אלא ההסבר הוא

ומתבייש לפני , שהוא אינו כדאי ואינו ראוי להם ,עושה עמו חסדים

וזה הפירוש ״משוך חסדך . בת לו לכפרת עוונותבושה זו נחש, השי״ת

שהקב״ה ישפיע לנו חסדים ויתן לנו דעת להבין שאין אנו , דהיינו, ליודעך״

שזה ייחשב לנקמה לכפר על , ובזה יהיה ״קנא ונוקם״, ראויים לכך

  .עכת״ד, העוונות

״אך ) ו ,תהילים כג(דוד המלך ע״ה ' משיח הועפ״ז אפשר לפרש את דברי 

דלכאורה מה שייך ב״טוב וחסד״ . 'י כל ימי חיי וכוטוב וחסד ירדפונ

, אלא ההסבר הוא? המושג ״רדיפה״ שהוא לכאורה נראה מנוגד אליו

אז רצונו , שדוד המלך ע״ה ביקש מהקב״ה שאם נגזר עליו רדיפה ח״ו

שיתקיים ע״י שהקב״ה ישפיע עליו טוב וחסד עד שישאל את עצמו האם 

  ...ה ייחשב לו כ״רדיפה״וז? אני ראוי לכ״כ הרבה טוב וחסד

את הפסוק ממישקולץ זי״ע  "ראליעז זכרון"ק בעל ה"הרהובדרך זה פירש 

״קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את ) יא. בראשית לב(

שהרי , דלכאורה קשה למה אמר יעקב ״קטנתי מכל החסדים״. עבדך״

ו ראוי ל, כשאדם נמצא בעת צרה ח״ו ומבקש מהשי״ת רחמים על עצמו

אמר יעקב , למה א״כ דווקא בשעת צרה. להזכיר ולעורר זכויותיו עליו

יעקב אבינו , אלא? ״קטנתי מכל החסדים ומכל האמת״ ומיעט בזכויותיו

ע״י החסדים הרבים שעשית עמדי , דהינו, אמר ״קטנתי מכל החסדים״

ואני יודע שאין אני כדאי . דהיינו לשפלות הרוח, באתי למידת קטנתי

נמצא שהתפילה הזאת . לא תהיה בושה זו לי לכפרת עוונותוממי, לכך

  ...כנ״ל, היתה בעצם תפילה לעורר זכויות, ״קטנתי מכל החסדים״
 

״כיון ששמעו ישראל פרשת : והשתא נבין את דברי המדרש בטוב טעם

אבל , אלו לאומות העולם, אמר להם משה אל תתייראו, נגעים נתייראו

תצטרכו לא אתם  –חשוש ל כםאל ל ,ומרלכ. אתם לאכול ולשתות ולשמוח״

ואבינו ' בנים אתם להכי  ,להגיע לנגעים בכדי להתעורר ולחזור בתשובה

ישפיע עליכם שידי  על, רתבדרך טובה יואב הרחמן יעורר אתכם בתשובה 

תחשבו בעצמכם שאינכם ראויים לכ״כ  ואז בודאי, שפע רב לאכול ולשתות

  ...וזה יביא אתכם לחזור למוטב ללא שום נגעים ח״ו, הרבה שפע טוב וחסד
 

דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי , אל משה לאמר' וידבר ה

  )ב- א, יב(' וכו תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים
, "תזריע"למה נסמכה פרשת  –ע "רבי ישראל סלאנטר זי ק"הגה דרש

שרוב רובה עניני " שמיני"לפרשת , שרוב רובה עניני נגעים ומצורעים

. משום שהנגעים באים בעיקר על עון לשון הרע, אלא? מאכלות אסורות

ים בעוד שרוב בני אדם נזהרין באכילת מאכלות אסורים ובודק: צא וראה

אין הם , הרי מאידך, שבעים ושבע שלא יבלעו חלילה תולעת קטנה

נזהרים בכבודו של הזולת ואיש את רעהו חיים בלעו במלתעות הלשון 

  , כשם שאתם נזהרים במאכלות אסורות: לאמור, לפיכך סמכה תורה. הרע

  

  

  

  

צריך להיזהר , כשם שנזהרים על מה שמכניסים לפה...  כך תיזהרו בלשון אסורה

  !...שמוציאים מהפה על מה

ור ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה או ת

. היולדת לזכר או לנקבה תזאת תור .'והקריבו לפני ה ',לחטאת וכו

  )ז- ו, יב(  ואם לא תמצא ידה ידי שה ולקחה שתי תורים
שמכאן רואים ראיה מפורשת מן התורה : ע"ק רבי שלום מבעלזא זי"הרהאמר 

אשה : "כי הכתוב אומר. הדין ומן הראוי שתהיה פרנסה ברחבות לישראל שמן

: ומסיים" תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת, כי תזריע וילדה

ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי : ואחר כך נאמר, זאת תורת היולדת

קודם " דתזאת תורת היול"למה הפסיק ב, ואינו מובן. תורים או שני בני יונה

  ? הלא גם זה שייך לתורת היולדת, ואם לא תמצא ידה"שאמר 

כך צריכה להיות המצב של  –" זאת תורת היולדת"אלא שהתורה אומרת לנו 

כי על פי התורה צריכה להיות כל יולדת , רבן עשירלקשתשיג ידה  -! יולדת

כבר זה " לא תמצא ידה"אלא שאם יתרחש לפעמים ש, שיהיו לה צרכיה בריוח

  ...איננו לפי התורה
 

 

" סעודת הברית"נהגו לעשות את  – ע"זי "שפת אמת"הק בעל "הרהלכן כתב 

שהרי בתורה כתוב , בכדי להמשיך פרנסה לכלל ישראל! ברחבות רבה, דווקא

זאת : "לומר לך, "יולדת עשירה"מיד לאחר הקרבן של " זאת תורת היולדת"

    !...  כך צריכים להתנהג –" תורת היולדת
  

בא וראה שאין חביב לפני : י"אמר רשב): תצוה א( במדרש תנחומאוכן אמרו 

ר נחמן בר שמואל "א? וכל כך למה, והוא בכל זאת מל אותו, האדם יותר מבנו

. ומקבל עליו בשמחה, הוא רואה בנו שופך דם ממילתו, כדי לעשות רצון בוראו

שהוא מוציא הוצאות ועושה אותו היום של שמחה "אלא , ר חנינא ולא עוד"א

ואני תמיד אייחל והוספתי על כל : "והוא מה שהכתוב אומר, "צטוהמה שלא נ

אלא אדם הולך ולוה וממשכן  עצמו ומשמח ", ולא עוד, )'תהלים עא" (תהלתך

  "...אותו היום
 

 

שהרי לגבי , שהעולם עושים ההיפך מן הכתוב, מעיר ע"השפת אמת זיוהיה 

ואנו רואים , "עצמואדם הולך ולווה וממשכן : "ל"ל הנ"סעודת ברית אמרו חז

ואילו לגבי נישואין איתא בספרים את המליצה . שהציבור מקילים בסעודה קטנה

כי יקח איש אשה : "שנכתבו בסמיכות) ו-ה.דברים כד(הידועה על הפסוקים 

לומר לך שלא ימשכן עצמו  –" לא יחבול רחים ורכב"ומיד אחר כך " חדשה

ולהיכנס  תוהגין לקחת הלוואווהציבור בכל זאת נ, בעבור הוצאות הנישואין

  ... לחובות מרובים

•   
 

 

שכן הוא , כי השטן מוסר נפשו לבטל סעודת מילה "כורת הברית"מובא בספר 

לפי שיודע שעל ידי סעודה זו יגדל , עשותלין אילה מעודת סת של שמו "ר

  ...מכניע את כוחו, וכאשר יהודי מוסר נפשו לקיים הסעודה בשמחה, זכותם

  : נוכל לראות מן הסיפור הבא –" סעודת ברית"ועד כמה גדול הוא הענין של 
  

ק בעל "הרהפנה פעם אביו , ילד קטן ע"זי "אמרי אמת"הק בעל "הרהכשהיה 

וביקשו , ע"מפילץ זי) פינטשע(ק רבי פינחס "הרהלשארו  ע"זי "שפת אמת"ה

ונקב (רשה שיקחהו יחד עם אחיו הקטן רבי משה בצלאל אל יהודי פלוני בוו

, עשה רבי פינטשע כפי שנתבקש ויצא עם הילדים לוורשא. שיברך אותם) בשמו

אך רק לאחר חקירות ודרישות , שחשבו בליבו לצדיק מפורסם, חיפש את היהודי

  . גילהו

התרשם רבי . טיפוס המוני ביותר, לגודל פליאתו היה נראה כאחד מפשוטי עם

  , עם כל זאת מילא את השליחות ,פינטשע שהלה אינו מבין מה רוצים ממנו



  

 

  

תואיל נא לברך אותם כבקשת אביהם , אף שאינך יודע מאומה: ואמר לו

  ..." הרבי מגור

  ... עשה היהודי כחפצו והרעיף ברכות על ראשם

, ו צדיקים נסתרים"רבי פינטשע היה מסופק אם אכן אותו יהודי נסתר מל

אכן הנו איש פשוט : "אולם בשובו לגור אמר לו השפת אמת דבר פלא

לא היתה בידו אף פרוטה לצרכי , אלא פעם אחת כשנימול בנו, ביותר

, ומכר את כלי מיטתו להכין סעודת מצוה בכסף שקיבל, סעודת הברית

וכי , הדבר עשה רושם גדול בשמים. עירום ובחוסר כלאחר כך נשאר ב

נמנו וגמרו ליתן שכרו גם בעולם ! איש פשוט כמוהו יעשה כזאת, זוטרתא

הוא עצמו אינו יודע שניחן , שכל ברכה היוצאת מפיו לא תשוב ריקם, הזה

  "...  בכח סגולי כזה שברכתו מתקיימת
  

  החודששבת  –חודש ניסן 
  !כח התחדשות מיוחדת טמונה בחודש זה

 כי רבי אלעזר בן ערך שכח תלמודו ובמקום:) שבת קמז(מסופר בגמרא 

וכבר עמדו המפרשים על . ש היה לבם״רקרא ״הח, ״החודש הזה לכם״

  .סיפור תמוה זה

שמן השמים , שניתן להסביר מעשה זה, החוזה מלובלין זי״ע ק"הרהואמר 

כדי לרמז בכך על גודל , אלעזר בן ערך טעות זו' סובבו ושמו בפיו של ר

יקבלו השפעה , שאפילו אלו שכבר ״חרש היה לבם״ ,קדושת חודש ניסן

 ..!מן כוח התחדשות מיוחדת הטמונה בימי חודש זה, טובה מן החודש הזה

  !הניסים ממשיכים להתרחש בו –חודש ניסן 
מדוע נקרא חודש זה , ביאר באופן נפלא רבי יצחק מבוהוש זי״ע קהרה״

יש לקרוא לו ״נס״ , ואם נקרא כך על שם הניסים שארעו בו, דש ״ניסן״וח

  ? אך למה ניסן, או ״ניסים״

 ין זי״ע'זרבי ישראל מרו ק"הרהעל פי אמרתו הידועה של  ,הסביר אלא

״כי אתה סלחן לישראל  :בביאור התפילה שאנו מתפללים ביום כיפור

מדוע , מהו ״סלחן״ ו״מחלן״, ולכאורה. טי ישורון בכל דור ודור״ומחלן לשב

  ? לא ״סולח״ ו״מוחל״

שהחיוב לעזור לפרוק ולטעון , אמרו.) בבא מציעא ל״ג(בגמרא  ,אלא

: שם פירש רש״יו. ולא רבצן, הוא בחמור רובץ ,מחמור הרובץ תחת משאו

ולא ״רבצן״ הרגיל , מקרה הוא לו שרובץ תחת משאו בפעם הזאת, ״רובץ״

  . בכך

אינו סולח ומוחל פעם אחת ש ,הקדוש ברוך הואוהנה מידת טובו של 

לכל  ,בכל דור ודור, רגיל בכך פעם אחר פעם, אלא ״מחלן״ ו״סלחן״, בלבד

  . אחד ואחד שמבקש לחזור אליו בתשובה

כי הניסים , ולא ״נס״, חודש ״ניסן״ נקרא כך בלשון הזה לפי זה נבין מדועו

ועתידים ישראל זהו החודש שבו נגאלו , רק פעם אחת ותו לא ולא התרחש

לכן הוא אינו נקרא ״ניסים״ אלא , יעשו בויוהרבה ישועות נעשו ו, להיגאל

   .חודש שהניסים ממשיכים להתרחש בו בכל עת ובכל שעה – ״ניסן״

״החודש אשר בו  -בפיוט ליוצרות של ״פרשת החודש״  וזהו שאנו אומרים

 ...שבאות ומקיפות אותנו מידי שנה ושנה - "ישועות מקיפות

החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה 

  )א ,יבשמות (
ראש חדשים ראשון " –מהי כפילות הלשון כאן : שואל ע"זי' ה הק"השל

   ?"הוא לכם

ואינם כימות , בקדושה מיוחדת ניסן כולם קדושים אלא ידוע כי ימי חודש

ימי החודש הזה  –" החודש הזה לכם ראש חדשים: "וזה נרמז בכתוב. חול

ולא כשאר החדשים שרק ראש חודש קדוש , כולם קדושים כמו ראש חודש

  !...והשאר ימות חול

בחינות ' שבניסן ישנם ב: ביאר ע"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"הרהואילו 

שניתנת לאדם , הראשונה היא ההשפעה הרוחנית, הנשפעות משמים

 ללמוד תורה בטהרה ולעובדו בלב טהור, התעוררות בעבודת הבורא

שממנו נובע " החודש הזה לכם ראש חדשים"והיינו , באמונה שלימה

שמתעורר כמו , ועוד בחינה יש בה. התחדשות רוחנית בלב איש ישראל

שבחודש זה " ראשון הוא לכם"והיינו דכתיב , כן שפע גשמיות לעולם

 –לכם ) "כחביצה (רשו על דרך מה שד, תלויים כל מיני השפעות טובות

     .... בשפע בני חיי ומזוני, להנאתכם ולטובתכם, "לכל צרכיכם

ההודש הזה לכם ראש " :אמר ע"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"הרה

ונים של חודש ניסן מורה על כל יום משנים עשר הימים הראש – "חדשים

השני , יום הראשון הוא כנגד חודש ניסן. חודש אחד מחדשי השנה הבאה

  ...הוא כנגד אייר וכן הלאה

היה כותב  ע"זי "חוזה מלובלין"ק רבי יעקב יצחק ה"שהרהוכבר ידוע 

ובאותה השנה . בחודש ניסן ברוח קודשו בכל יום מה יהיה בכל חודש

  לא כתב אלא רק עד ) ה"תשעה באב תקע(שנתבקש לישיבה של מעלה 

  "!... מכאן ואילך כולו טוב, עד כאן טוב: "וסיים בכתיבתו. חודש אב

  

  

  מלשון הקפה – החודש אשר ישועות בו מקיפות
ים בו סהחו, החודש אשר ישועות בו מקיפות": נאמר לפרשת החודשבפיוט 

   ."ומני מתחילות ותוקפות, מתקיפות

ישועות בו ״החודש אשר  - מגור זי״ע "חידושי הרי״ם"הרה״ק בעל האמר 

כי ישראל . היינו לשון הקפה והלואה, מקיפות מלשון החנווני מקיף -מקיפות״ 

כמובא במדרש על הפסוק , שהיו בלי מצוות, במצרים היו בבחינת עירום ועריה

. מה מימינם ומשמאלם״״והמים להם ח -בעת יציאת מצרים  ,)כט ,בשלח יד(

רג על ישראל מה יה מקטמפני שהשטן נתמלא חמה וה, ״חמה״ כתיב חסר ו״ו

אלא  .ודה זרה והללו עובדי עבודה זרההללו עובדי עב ,נשתנו אלו מאלו

שעתידים ישראל לקבל את התורה בהר סיני : שהקב״ה ברוב רחמיו השיב לו

. ים על ההר הזה״ק״בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האל: כמו שנאמר

מנת שישלמו בעתיד בקבלת שהקיף להם על , וזה הוא הענין של הקפה והלואה

דהיינו שבכל  -״החודש אשר בו ישועות מקיפות״ : וזהו שאנו אומרים. התורה

ואף על פי שאיננו ראויים  ,את הישועה בהקפהבחודש זה דור ודור נותנים לנו 

על מנת שנחזיר אחר כך ', רשום'בינתיים זה , לקבל עכשיו לפי מעשינו כעת

  ...במצוות ובמעשים טובים
 

בחודש זה אנו  - ״החודש אשר ישועות בו מקיפות״ : אפשר לומר בדרך צחות

בכדי לכסות את כל ההקפות , זוכים לישועות ורחמים והשפעות גדולים

  ... והתשלומים שאנו נוטלים על עצמנו לכבוד יום טוב

   קמחא דפסחא
שנה אחת לפני חג , ל"זצצ רבי יעקב גלינסקי "המגיד המפורסם הגהסיפר פעם 

אותו עשיר . הפסח עליתי לביתו של עשיר מופלג להתרימו עבור קמחא דפיסחא

ה "היה גר בטירה מפוארת עם משרתים כראוי וכיאה למי שזיכה אותו הקב

זכית לשבת ברחבות ידיים ' ברוך ה: נכנסתי ואמרתי לו. בעושר וכל טוב

  ! יזכה נא מר גם את אחרים לכבוד החג, שכזאת

אולי בפעם ", "הזמנים קשים", להרגיש באי נוחות ולומראותו עשיר חיל הת

  !... בבקשה, שהעניים יחזיקו מעמד" אחרת

אולי תרשני לזכותך בדבר , לא זכיתי לזכותך במצות צדקה", נוּ : אמרתי לו

  ... חינם הרי זה, נענה ברצון? "תורה

 ה"ע וד המלךשחכמי ישראל באו אל ד:) ברכות ג(הזכרתי את מאמר הגמרא 

צאו , "לכו ופשטו ידיכם בגדוד: "ענה". עמך ישראל צריכים פרנסה: "ואמרו

ומי יבטיח את , מלחמה כרוכה בסכנת נפשות. איזה פתרון זה: ותמוה. למלחמה

האם יש לך ? ומי ערב לכך שהשלל יהיה רב ויפתור את בעיית העוני, הניצחון

  ? תשובה

חכמי ישראל התאוננו  :ע"שעבין זימט הגאוןכ "א ואענה למעלתו מה תירץ עוב

וממילא אין באפשרותו לתמוך בלומדי התורה , שהעם קובל שאין פרנסה

ואז יעמוד , ערכו גיוס כללי. אתן לכם עצה, אמר להם בחכמתו. ובענייני צדקה

ותראו , "מי אשר בנה בית ישוב לביתו): "כדאיתא בפרשת שופטים(הכהן ויכריז 

אז מה אתם  –ותראו כמה ישובו , שוב לביתומי שנטע כרם י. כמה ינהרו

  ... על חוסר כסף ופרנסה, מדברים על זמנים קשים

לבסוף  זיכיתי אותו גם בדבר תורה וגם, ברוך השם, וכך: סיים רבי יעקב ואמר

  ....בצדקה, )אחרי שהבין את הרמז(

 

 

רבים פונים אלי בימים האחרונים כדי לרכוש את הספר אותו 

בו מלוקטים  "פנינים לפסח": הוצאנו לאור בשנה שעברה

, משלים וסיפורי צדיקים, וערוכים מאות פנינים ומרגליות

הספר יצא לאור  .וארטים ופירושים על ההגדה של פסח

 .עמודים 250 -קלה במהדורה מהודרת בפורמט נוח ובכריכה 

שלא נשאר לנו ולו עותק אחד מן הספר ולכן אני , אך דא עקא

 .צריך להשיב את פניהם ריקם

אני זקוק , )עותקים 2000(להדפיסו שוב במהדורה נוספת  כדי

 .₪ 12,000לסכום של 

  .אני רוצה להציע לכם להיות שותפים בהדפסת הספר

ח "ש 120אנשים שיתנו כל אחד  100- אני זקוק ל לשם כך

, כאות הערכה .במהירות כדי שנוכל להדפיס את הספר

 !י שליח עד הבית"ספרים שיגיעו אליכם ע 5תקבלו במתנה 

גם תגרמו לאלפי יהודים , גם תסייעו לנו בהדפסת הספר

וגם תקבלו , להנות מהדברים המתוקים ולשדרג את החג

ספרים מהם תוכלו להנות בעצמכם ולהעניק לקרוביכם 

  ?לא תשתתפו! וידידיכם

        !תשתתפו ותהנו 02-5000920: חייגו
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