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 צורעים (ב)מ
 עזיהו מלך יהודה

והגדיל את  זיהו המלך כבש ערים רבותע
שטחה של ארץ ישראל, דבר זה הביאה אותו 
לידי גסות הרוח ורצה גם להקטיר קטורת בבית 

התחילו להתוכח עמו ותוך כדי המקדש, הכהנים 
כיון שנעשה  .)11"ְוַהָּצַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹונענש "כך 

, ויותם )2ומצורע לא היה יכול להמשיך במלכות
 .)3כ"ה שנה תחתיו בחייו הנהיג את המלוכהבנו 

 בנאש
שהיה משתמש  הממונה על בית חזקיהו המלך.

 ה'ִהֵּנה " )4בחפצי הקדש, ואמר לו ישעי' הנביא
ָעטֹה ְמַטְלֶטְל 5ודרשו חז"ל ,"ַטְלֵטָלה ָּגֶבר ְוֹעְט( 

 שנאמר במצורע. "ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטהשהוא מלשון "
 רים ממשה ו

א ְוֵהן " :משה רבנו כשדבר על ישראל ואמר
והקב"ה אמר לו  ",ִלי ְוא ִיְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ַיֲאִמינּו

ְוִהֵּנה ָידֹו ְמצַֹרַעת להכניס ידו בחיקו, וכשהוציא "
 י דבר לשון הרע על ישראל.כ" ֶלגָּׁש ּכַ 

כמו כן מרים הנביאה כשדברה על משה רבנו 
ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר " :לקתה בצרעת, ועל זה נצטוינו

ֶר ְּבֵצאְתֶכם ַּבּדֶ  ְלִמְרָיםֱאֶהי  ה'ָעָׂשה 
, והוא החובה לשמור פיו מלדבר לשון "ִמִּמְצָרִים

על הרע, וכפי שנדרש במדרש בתחלת הפרשה 
, אל תקרי "זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע"פסוק 

 ע'.'מצורע' אלא 'מוציא שם ר
 

למדו במדרש שהצרעת באה על גסות הרוח ועל מכאן  )1
אה דברי ר )2 הגוזל את שאינו שלו (שרצה לקחת הכהונה).

ראה רש"י סוכה מה, ב שיותם עניו  )3שם. .הימים ב' פרק כו
זמן שהיה היה יותר משאר מלכים, ולא נטל כתר מלוכה כל 

.ישעי' כב, יז )4. אביו חי, וכל דינין שדן היה אומר בשם אביו
רבה יז, ג. מכאן למדו שהגוזל את הרבים לוקה ויקרא  )5

 בצרעת.

 177גליון   ו“תשע •ַׁשָּבת ַהָּגדֹול  -ְמצָֹרע ָּפָרַׁשת 



 

כמו  .ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע
שהמצורע מיד ביום טהרתו והובא אל הכהן, כך 

 היזכעצמו  יטהרהודי לעתיד, תיכף מיד כש - 
להתעלות במדרגות רמות ולבוא לפני ה' הנקרא 

  (זרע קודש) .
 

כאשר  .ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע ֶנַגע ה ִנְרָּפא ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִהּנֵ 
אםהאדם חוטא אינו יכול להגיע לשמחה, 

סימן  וזה ('והנה' לשון שמחה)שמחה ב שהוא - 
ל להגיע חטאו ויכושב מש ש

  )ושמש (מאור לשמחה.
 

ברש"י שעץ הארז מרמז  ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב.
לגאוה ותקנתו שישפיל עצמו כתולעת וכאזוב. פירוש 
ישפיל עצמו עם הגאוה, בזה שחשב שיש לו במה 

 (שפת אמת) להתגאות.
 

המספר לשון הרע אומרה  .ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְוִהְקִריבֹו ְלָאָׁשם
בסתר כאילו אין ה' שומע דיבוריו ח"ו, לכן הוא מביא 

 (ספורנו) אשם כמועל בקודש.
 

הן אחר  האותיות  ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו. ...ְוָנַתן ַהֹּכֵהן 
אך זאת אותיות א'ד'ם', שהאדם נקרא 'ְמַדֵּבר' 

כשמדבר דברים ראוים, אבל אם מדבר לשון הרע הוא 
לכפר על  יוצא מגדר אדם, ולכן נותן הכהן דם על ה

 (ערוגת הבושם)  זה שיצא מגדר אדם.
 

החלאים והנגעים באים על  .ַגע ַהָּצַרַעתזֹאת ַהּתֹוָרה ְלָכל נֶ 
האדם מחמת שפגם בתורה, וכשעוסק בתורה התורה 

ְלָכל ֶנַגע היא הרפואה זֹאת ַהּתֹוָרה מכפרת עוונותיו. 
  (דגל מחנה אפרים) .ַהָּצַרַעת

 
ע"י הפיכת גשמיות לרוחניות מעלים ניצוצי 

 הקדושה
י ֵבית ָצַרַעת ָנַגע ְוָנַתּתִ ַרׁשִ  ֲאֻחזְַּתֶכם. ֶאֶרץ ּבְ "י: ּבְ

ים ׳ ִהְטִמינּו ֱאמֹוִרּיִ ׂשֹוָרה ִהיא ָלֶהם ְלִפי ׁשֶ ַמְטמֹוִנּיֹות ּבְ
יֶהם ּתֵ ִקירֹות ּבָ ל ָזָהב ּבְ ָבר . ׳ׁשֶ ָכל ּדָ ּבְ ִהּנֵה ָידּוַע ׁשֶ

עֹוָלם  ים -ּבָ ִמּיִ ׁשְ ָבִרים ַהּגַ ֶהם ִניצֹוצֹות , ַאף ַהּדְ ֵיׁש ּבָ
ֶהם ֵיׁש ָלֶהם ַחּיּות ּמֵ ה ׁשֶ ָ ל ְקֻדׁשּ ר ָאָדם , ׁשֶ ְוַכֲאׁשֶ

י ֶהם ַלֲעֹבַדת ַהׁשֵ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִמּיּות ְועוֹ "ת ִמׁשְ ׁשְ ה ֵמַהּגַ ׂשֶ

ְהֶיה לֹו ּכַֹח ( ֲעבֹוָדה רּוָחִנית ּיִ ֵדי ׁשֶ ִמי ּכְ ׁשְ ָבר ּגַ אֹוֵכל ּדָ גֹון ׁשֶ ּכְ
יצֹוצֹות ָהֵאּלּו ֶאל , ה')ַלֲעֹבַדת  הּוא ַמֲעֶלה ֶאת ַהּנִ
ה ָ ֻדׁשּ ה הּוא , ַהּקְ ָ ל ְקֻדׁשּ ֵאינֹו ׁשֶ ֹסֶלת ׁשֶ ְוֶאת ֵחֶלק ַהּפְ

ה . זֹוֵרק ָרֵאל ִצּוָ ְכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּנִ ל ה' "ּוְכׁשֶ לֹא ְתַחּיֶה ּכָ
ָמה ה ״ְנׁשָ ִלּפָ י ֵהם ֵחֶלק ַהִחיצֹוִנּיּות ְוַהּקְ ַאְך ֶאת , ּכִ

ה ֵהם ְצִריִכים ָלַקְחּתָ  ָ ֻדׁשּ ֵהם ִניצֹוצֹות ַהּקְ ִניִמּיּות ׁשֶ ַהּפְ
ה ָ ֻדׁשּ ַמְט , ּוְלַהֲעלֹוָתם ֶאל ַהּקְ מֹוִנּיֹות ְוזֶה ָהֶרֶמז ּבְ

ָהיּו  ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַהְינּו ִניצֹוצֹות ַהּקְ ים ּדְ ִהְטִמינּו ָהֱאמֹוִרּיִ ׁשֶ
תֹוָכם ָאַמר ַרׁשִ . ְטמּוִנים ּבְ ׂשֹוָרה ִהיא ׳"י ְוֶזהּו ׁשֶ  ׳ָלֶהםּבְ

יצֹוצֹות ַעל  ְמָחה ְלַמְעָלה ִהיא ֵמֲעִלּיַת ַהּנִ ִ ר ַהׂשּ י ִעּקַ ּכִ
ִמיּ  ׁשְ ִכים ַהּגַ ַהּפְ ּמְ  .ּות ְלרּוָחִנּיּותְיֵדי ׁשֶ

 )להרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב (קדושת לוי 

 
ַעְצמֹו ּוְתׁשּוָבה ַעל  ָחָטא ּבְ ֶ ׁשּוָבה ַעל ַמה ׁשּ ּתְ

ֲאֵחִרים ּלֹא ִמָחה ּבַ  ׁשֶ
יֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא זֹאת  ֹצָרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ּתִ

ֲחֶנהאֶ  ֶאל ַהּכֵֹהן ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ְוֵיׁש  .ל ִמחּוץ ַלּמַ
ק ַתב , ְלַדְקּדֵ ה ּכָ ִבְתִחּלָ ְך  'ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן'ּדְ ְוַאַחר ּכָ

ֲחֶנה' ֵני. 'ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ֵיׁש ׁשְ  ְוֵיׁש לֹוַמר ּדְ
ִריְך ָהָאָדם ָלׁשּוב ֲעֵליֶהם ּצָ ֵיׁש ֲעֵברֹות , ִמיֵני ֲעֵבָרה ׁשֶ

ַעְצמוֹ  ָחָטא הּוא ּבְ ָרָאה ֲאֵחִרים עֹוְבִרים ֲעֵבָרה , ׁשֶ ְוֵיׁש ׁשֶ
ָידֹו ִלְמחֹות ָהָיה ּבְ ׁשֶ ּלֹו  .ְוֹלא ִמָחה ּכְ ְוִהּנֵה ַעל ֲעֵברֹות ׁשֶ

ר לוֹ  ּפֵ ְתׁשּוָבה ּוִמְתּכַ ב ּבִ ל ֵאיְך ָיׁשּוב ַעל ֲאבָ , הּוא ׁשָ
ְתׁשּוָבה ב ּבִ ל ֲאֵחִרים ִאם אֹותֹו חֹוֵטא ֹלא ׁשָ ? ֲעֵברֹות ׁשֶ

דֹוָלה  ַהְכָנָעה ּגְ ְתׁשּוָבה ּבְ ב ּבִ ר ָהָאָדם ׁשָ ֲאׁשֶ א ּכַ ֶאּלָ
ב בָּ , ּוֵמֹעֶמק ַהּלֵ ׁשּוָבה "ה ָאז ַהּקָ ת ַהּתְ ְמעֹוֵרר ִמּדַ

עֹוָלם ׁשּוָבה ּוְבֹרב ַרֲחָמיו ַוֲחָסָדיו ׁשֹולֵ , ּבָ ַח ִהְרהּוֵרי ּתְ
ָעַבר ָהֲעֵבָרה ל ָהִאיׁש ׁשֶ ְבּתֹו ׁשֶ ַמֲחׁשַ ם , ּבְ ר ּגַ ּפֵ ְוָכְך ִמְתּכַ

לֹוַמר  ְוֶזהּו  .לוֹ  ּכְ
יָּ  ׁשֶ ָחָטא , ׁשּוב ַהחֹוֵטא ֵמֶחְטאוֹ ּכְ ֶ ב ַעל ַמה ׁשּ ִאם הּוא ׁשָ

בָּ  , הּוא ַעְצמוֹ  ְקָרא ּכֵֹהן"ה ֶזה ַהּקָ ּנִ , ׁשֶ
י לֹוַמר הּוא ִמְתָקֵרב ֶאל ַהׁשֵ ֻדשָּׁ "ת ּכְ ְוִאם , הְוֶאל ַהּקְ

ַיד ֲאֵחִרים ּלֹא ִמָחה ּבְ ַמה ׁשֶ ָאז , ֶחְטאֹו הּוא ּבְ
בָּ   יֹוֵצא ֶאל ַהחֹוֵטא ַההּוא "ה ַהּקָ
ְתׁשּוָבה  .ּוְמעֹוְררֹו ּבִ

 שבת הגדול
בָּ  דוֹ ת ׁשַ  ם ִיּסּוִרי ִמּתֹוךְ ף אַ ת ה' ַאֲהבַ  -ל ַהּגָ

תֵּ  ֵישׁ  ְרגוֹ י ׁשְ ַאֲהבַ ת ּדַ ְתּבֹונֵ ד ֶאחָ  ֵישׁ ת ה', ּבְ ן ַהּמִ
ְפלּותוֹ  ׁשִ ילָ ה', לַ  ֲעבֹוָדתוֹ ת ּוִבְפִחיתוּ  ּבְ ל כָּ ל עַ א ּוִמּמֵ

 חיים מאיר פרנקל  תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

עֹושֶׂ ד ֶחסֶ  חַ ה מֹודֶ א הוּ ה'  ִעּמוֹ ה ׁשֶ ּבֵ א הוּ  יֹוֵדעַ י כִּ , ּוְמׁשַ
זֶּ  עֹושֶׂ י ה' ֵמַרֲחמֵ ק רַ ה ׁשֶ ֵאינוֹ י פִּ ל עַ ף אַ  ִעּמוֹ ה ׁשֶ  ׁשֶ

ַדא רֹואֶ ק רַ א ִהי זוֹ ה ַאֲהבָ ם ָאְמנָ י, ּכְ ׁשֶ ו. ָעָליי ה' ַחְסדֵ ה ּכְ
ִחינַ  ֵישׁ  ַאךְ  דֹולָ ה ַאֲהבָ ת ּבְ אֹוֵהב, ִמזּוֹ ה ּגְ ף אַ ת ה' אֶ  ׁשֶ

ֲאשֶׁ ם ִיּסּוִרי ִמּתֹוךְ  ֲאלוֹ ר ּכַ אוּ א לֹ  ִלּבוֹ ת ִמׁשְ ן. ֲעַדיִ  ִנְתַמּלְ
ִחינַ  ְוֶזהוּ  בָּ ת 'ּבְ ְפנֵ ת ׁשַ ּלִ סַ י ׁשֶ בָּ ' -ח' ַהּפֶ ִחינַ א ִהית' ׁשַ ת ּבְ
ֻאלָּ ז ְמַרמֵּ ח' ֶפסַ 'וּ ה, ַאֲהבָ  בָּ 'וְ ה, ַלּגְ ְפנֵ ת ׁשַ ּלִ סַ י ׁשֶ ח' ַהּפֶ

בָּ י ִלְפנֵ ד עוֹ ה ַאֲהבָ א הוּ  אּולָ א ׁשֶ א ִנְקרָ א הוּ ן ְוָלכֵ ה, ַהּגְ
בָּ ' דוֹ ת ׁשַ ִחינַ ה זֶ י כִּ  'לַהּגָ דֹולָ ה ַאֲהבָ  תּבְ  זוֹ ה ּוְבִחינָ ה. ּגְ

ִמְצַריִ ה ָהְיתָ  ָהיָ ם, ּבְ בָּ ה ׁשֶ ְפנֵ ת ׁשַ ּלִ סַ י ׁשֶ ֻאלָּ ח ַהּפֶ  ה.ְוַהּגְ

קשה למה . זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו
הלא  ,צריך המצורע להביא קרבנות לכפר עוונו

ממרקים עוונותיו של  םיסורישאיתא בברכות 
הצרעת היסורים של ראוי ש הואם כן הי ,אדם

עוונו? אך הענין שיסורים ממרקים יכפרו את 
מה הם שהוא  ,משן ועין ל וחומרמקלמדו חז"ל 

 ל שכןכ ,אחד מוציא את האדם לחירות ראב
 ריה הז לפי .יסורים שממרקים עוונותיו של אדם

העבד אינו יוצא לחירות אלא אם קטע לו האדון 
אבל בנידון דידן  ,ראשי אברים שאינן חוזרים

הואיל ונתרפא המצורע מצרעתו אינו דומה לשן 
אין יסורים ממרקים  ל כןוע ,ועין שאינם חוזרים

"זאת ולזה אמר הפסוק  .העוונו וצריך להביא כפר
תהיה תורת המצורע" להביא קרבנות, ואם תאמר 

 "ביום טהרתולמה לא כפרו לו יסוריו, לזה אמר "
שן ועין שנרפא מצרעתו על כן אינו דומה ל

  (הגאון מהר״ם א״ש זצ״ל) שאינם חוזרים. 

כתוב  .ַהְּמֹצָרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹוזֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
ולרשע אמר אלקים "במדרש: זה שאמר הכתוב 

. וצריך להבין כוונת המדרש. "מה לך לספר חוקי
ויש לומר דהוקשה לו למדרש למה כתוב "זאת 
תהיה 'תורת' המצורע" היה לו לכתוב 'זאת טהרת 
המצורע', על זה מתרץ דהרשע כל זמן שלא שב 

ורה, אבל ביום טהרתו בתשובה אין תורתו ת
דהיינו ששב בתשובה ונרפא מצרעתו, אז תורתו 

מדוע כתוב "זאת תורת" כי עד  אמרלכן תורה, 
 עכשיו לא היתה תורתו תורה, שהרי כתיב

 "ולרשע אמר אלקים מה לך לספר חוקי".
  (ילקוט הגרשוני) 

תֹוַלַעת ּוְׁשִני ֶאֶרז ְוֵעץ ְוגֹו' ַלִּמַּטֵהר ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ְוִצּוָה
איתא במדרש, למה באזוב שאם היה  .ְוֵאזֹב

וקשה למה  מתגאה כארז ישפיל את עצמו כאזוב.
לו להביא הארז שמראה על החטא, די לו שיביא 
אזוב לרמז על התיקון וכפרה. עוד יש להבין 

ונרפא מצרעתו הוא  מדוע לאחר ששב בתשובה
צריך להמתין עוד שבעה ימים אחרים עד שיטהר 
לגמרי, למה לא יביא הקרבנות מיד באותו יום. 
ויש לומר על פי שאמרו חז"ל היכי דמי בעל 
תשובה, באותו פרק באותו מקום ובאותה אשה, 
כלומר שהוא צריך להיות שוב באותו מצב 
ובאותו תאוה שהיה בעת החטא, ואז כשמתגבר 

אינו חוטא הרי זה תשובה גמורה. והנה הצרעת ו
באה על הגאוה, ובעת היותו מצורע ומושפל 
ויושב בדד מחוץ למחנה, ממילא הוא שפל 
בעיניו ואין עולה בדעתו להתגאות, לכן תשובתו 
אז אינה תשובה שלימה, וכאשר ישוב לביתו יכול 
הוא לשוב לשוב לגאוותו, לכן צריך עוד שבעה 

א מהצרעת והוא שב לביתו ימים לאחר שנרפ
ולמקומו, אם אז אינו מתגאה אז זה תשובה 
שלימה, ואז הוא יכול להביא קרבנותיו להשלים 

 (אמרי שפר) טהרתו.

הרה"ק רבי מרדכי מפינטשוב היו לו שלש בנות 
בבית שהיה צריך להשיאן, אך לרש אין כל. בכל 
פעם שהיה נוסע אל רבו הרה"ק מלובלין, היתה 

 כשהגיעאשתו מזכירה שיספר לרבי על צרתו. אך 
אל הרבי שכח מכל העולם ולא הזכיר צרתו. פעם 
החליטה אשתו שהיא בעצמה תסע ותספר לרבי 

כאשר נכנס שוב רבי מרדכי לרבי שאל  על הצרה.
ענה רבי  ?אותו הרבי: מדוע לא ספרת לי עד הנה

מרדכי: חשבתי יודע ברוח הקודש ואם הרבי אינו 
אומר דבר, גם אני לא צריך להגיד. אמר לו הרבי: 

  ְוָרָאה ֵֹהןַהּכ  ֹןַאֲהר  ֶאל ְוהּוָבאגעי אדם כתוב בנ
כלומר בחסרונות האדם עצמו  ַהֶּנַגע ֶאת ֵֹהןַהּכ 

הצדיק הנקרא כהן מיד רואה את הנגע מעצמו, 
  ְּכֶנַגע ֹרֵלאמ  ֵֹהןַלּכ  ְוִהִּגידאבל בנגעי בתים כתיב: 

שעל צרה שבבית צריך לספר ולא  ִיתַּבָּב  ִלי ִנְרָאה
 . הקדש של הרביך על רוח ולסמ

 



 

 )ב( י"ַע זִ נּו יֹוֵסף ָקארֹו ָמָרן ַרֵּב 
ִסַּפְרנּו ַעל ּתֹוְלדֹוָתיו ְוִהְתַחְלנּו ִלְכּתֹב ַעל  ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם

 .ְסָפָריו ַהְמַפְרְנִסים ֶאת ָּכל ִיְׂשָרֵאל

 ְויֹוֵסף הּוא ַהַּמְׁשִּביר
רֹאׁש ְלָכל ַהִחּבּוִרים ֶׁשִחֵּבר ָה הּוא  - ָערּו ֻׁשְלָחןן

 ,ַעל ַהּטּור 'ֵּבית יֹוֵסף'ְלַאַחר ֶׁשָּכַתב ֶאת ִחּבּורֹו ַה . ָמָרן
 ָלַדַעת ֲהָלכֹות ִּפְסֵקי ִעם ְמֻסָּדר ֵסֶפר ָחֵסרֲעַדִין  ָהָיה
 ְוָלַקחֶאת ָמְתָניו  ָמָרןִׁשֵּנס ַיֲעׂשּון.  ֲאֶׁשר ַהַּמֲעֶׂשה ֶאת
 ְלָיָדיו, ְלַהִּגיׁשְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש  ֶאת

 ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻסָּדר ָּדָבר ִיְׂשָרֵאל ִלְכַלל
ָהָאָדם  ִלְפֵני ָערּו' ּומּוָכן ְּכ'ֻׁשְלָחן
 ֶלֱאכֹל.

 מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשַּגם ְמֻסָּפר
ָרָצה ָהְרָמ"א ַז"ל  - ִאיֶסְרִליׁש

ְלַחֵּבר ִחּבּור ַעל ַהּטּור ְּכֻדְגַמת ֵּבית 
ָרָאה ֶׁשִהְקִּדימֹו ָמָרן ֶּׁש ַא ִמ , יֹוֵסף

, הֹוִסיף ַרק ַמה ֶׁשָהָיה ָחֵסר ְלַדְעּתֹו
׳. ַּדְרֵכי מֶֹׁשה׳ּור ַהִּנְקָרא הּוא ַהִחּב

ְּכמֹו ֵּכן ַּגם ִחּבּור ֶׁשל ִּפְסֵקי ֲהָלכֹות 
ַהַּמְלָא ( ַהַּמִּגיד , ְוָאַמרָרָצה ְלַחֵּבר

 ֶׁשִּיְזָּדֵרז ְלָמָרן ִעּמֹו) לֹוֵמד ֶׁשָהָיה
 ַיְקִּדיֶמּנּו ֶׁשֹּלא ִחּבּורֹו ְלהֹוִציא
 ְוָאֵכןּפֹוִלין.  ֵמֶאֶרץ ַאֵחרָּגדֹול 
ָלאֹור,  ָערּו ַהֻּׁשְלָחן ֶׁשָּיָצא ְלַאַחר
 ָּפַרׂש ַרק ָהְרָמ"א ֵמִחּבּורֹו ָּפַסק
ַהָּגהֹוָתיו,  ְוהֹוִסיף ַהֻּׁשְלָחן ַעל ַמָּפה

 ֶׁשָהיּו ְּכִפי ַהֲהָלכֹות ִּפְסֵקי ֵהם
 ּוְגִלילֹוֶתיָה. ְּבפֹוִלין ְנהּוִגים
ְּבֵבית  ְּכַמֲעֵׂשהּו - ִמְׁשֶנה ֶּכֶסף

ָּיד 'ַה  ַעל ָעָׂשה ַהּטּור, ָּכ ַעלֹוֵסף י
 ׳ִמְׁשֶנהֵסֶפר  הּואֲהא ַהֲחָזָקה׳ 

 ְלָהַרְמָּב"ם׳, ְלָהִביא ּתֹוָרה
 .ִמְּקחֹו ּוְלָבֵרר ְמקֹורֹוָתיו

                                                      
ם ָאנּו לֹוְמִדים ֶׁשְּבנֹוָסף ִלְהיֹותֹו ֶׁשל ָמָרן ַרָּבן ֶׁשל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ָּׁש ִמ  1

 .לֹו ַּגם ְּבתֹוַרת ַהִּנְסָּתרָיָדיו ָהיּו ַרב , ְּבתֹוַרת ֲהִנְגה
ם ַרּבֹות ַעל ַהַחִּיים ְּבִעיר ָּׁש ִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים ֶאְפָׁשר ִלְלמֹד ִמ  2

 .ם ְּבַמֲאָמִרים קֹוְדִמיםָּׁש ּוְכָבר ֵהֵבאנּו ִמ , ְצַפת
ְלַרִּבי ְיׁשּוָעה ׳ ֲהִליכֹות עֹוָלם׳ַהֵּסֶפר ֻחַּבר ְּכהֹוָסָפה ַעל ֵסֶפר  3

 ).ַאְלִג'יְרָיא(ַמאַסאן ַהֵּלִוי ִמְּתלֶ 
, ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְׁשֵלָמה מֹוְלכֹו נֹוָלד ְּכָאנּוס ְּבִּליְסּבֹון ֶׁשְּבפֹוְרטּוַגאל 4

ָמל ַעְצמֹו ְוָׁשב , ְּכֶׁשּנֹוַדע לֹו ִּכי ְיהּוִדי הּוא, ְוא ָיַדע ַעל ַיֲהדּותֹו

 ִמן ַהַּמִּגידִלְּמדֹו  ֲאֶׁשר ֶאת ָּכַתב ּבֹו - ֵמיָׁשִרים ַמִּגיד
 .1ַקָּבָלה ַעל ְמֻיָּסד ַהֵּסֶפר ַהָּׁשַמִים, רֹוב

 .2ַּבֲהָלָכהֶׁשִּנְׁשַאל  ׁשּובֹותְת ּוְׁשֵאלֹות  - רֹוֵכל ַאְבַקת
, ֵּבאּור ְוִדְקּדּוק ְלׁשֹונֹות ַהַּתְלמּוד -ְּכָלֵלי ַהַּתְלמּוד 

 .3ְוַדְרֵכי ַהְּפִסיָקה ֶׁשל ַהְּגָמָרא
 ַעל ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם

מּוָבא ַעל  )ַהְּבָרָכהָּפָרַׁשת ְוזֹאת (׳ ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים׳ְּבֵסֶפר 
ְּכֶׁשַּתֲעֶלה : ְוֶנֱאַמר לֹו, ִּגּלּוי ֶׁשָהָיה ְלָמָרן ִמִּפי ַהַּמִּגיד

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֲאַזֶּכה אֹוְת ִלְגמֹר ִחּבּוְר ְלָהִאיר ּבֹו 
ֶׁשָּכל ָהַעִּמים ֲחָכִמים ְנבֹוִנים , ֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ִחּבּוְר ּוַמְׂשִּכיִלים ִיְׁשֲאבּו ֵמ 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ׳, ֵּבית יֹוֵסף׳ַהִּנְקָרא 

ֵּביֶת. 
ֲאַזֶּכה : )ָׁשם ְועֹוד( עֹוד ֶנֱאַמר לֹו

ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּׂש אֹוְת ְלִה  ֵרף
, ָּבַרִּבים ְלַקֵּדׁש ְׁשִמי ְּבַפְהֶרְסָיא
, ְוַתֲעֶלה ְלעֹוָלה ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי

ָפַני ִּכְקטֶֹרת ְוַיֲעֶלה ֵריַח לְ 
ַוֲאָפְר ִיְהֶיה ָצבּור ּוֻמָּנח , ַהַּסִּמים

ְּכמֹו ֶׁשָּזָכה , ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי
 .4ְׁשמֹה ְּבִחיִרי ַהִּנְקָרא מֹוְלכֹו

ִּכי ָאְמָנם א , ַצִּדיִקים ִהְסִּבירּו
ָידּוַע ֶׁשָּמָרן ֶנֱעַקד ְוִנְׂשַרף ַעל 

ֶׁשֶאת ָּכל ַחָּייו ַא ֵּכיָון ה', ִקּדּוׁש 
ַחי ִּבְתׁשּוָקה ַעָּזה ִלְמסֹר ֶאת 
ַנְפׁשֹו ַעל ִקּדּוׁש ְׁשמֹו ִיְתָּבַר ,

ּוְכֶׁשָהָיה קֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע 
ֵרף ָּׂש ִהְרִּגיׁש ִּכי מּוָכן הּוא ְלִה 
ָלֵכן , ַעָּתה ּוְלַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבַרִּבים

ל ַע ֶׁשָּמַסר ַנְפׁשֹו ּוֵמת לֹו ֶנְחָׁשב 
 .5ה'ִקּדּוׁש 
 ְּביֹום עֹוָלמֹו ְלֵבית ִנְסַּתֵּלק ָמָרן

ִּבְהיֹותֹו ֶּבן  של"ה ְׁשַנת י"ג ִניָסן
 ַהַחִּיים ְּבֵבית , ְוִנְטַמןָׁשָנהפ"ז 

 ִּבְצַפת.  ַהָּקדֹוׁש

ְוָעַסק  ֹוֵסף ַטִאיַטאַצאקהּוא ִהְתָקֵרב ְלַרִּבי י.  ְלַיֲהדּותֹו ְּבַפְהֶרְסָיא
ְּבסֹופֹו ֶׁשל . ּוָפַעל ַהְרֵּבה ְלֵקרּוב ֵקץ ַהְּגֻאָּלה, ְּבָחְכַמת ַהַּקָּבָלה

 ה'.ָּדָבר ִנְתָּפס ַעל ְיֵדי ָהִאיְנְקִוויִזיְצָיא ְוֶנֱעַקד ַעל ִקּדּוׁש 
ְוַעל ה', ּוׁש ֵרף ַעל ִקּדָּׂש ְּכִפי ַהִּנְרֶאה ִהְׁשּתֹוֵקק ַּגם ַרֵּבנּו ִלְזּכֹות ְלהִ 

 .ָּכ ָּבָאה לֹו ַהְבָטָחה זֹו
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע "ק ֶׁשָהַרַה ׳ ֶלֶקט ִאְמֵרי קֹוֶדׁש׳ְּבֵסֶפר  הּוָבא ֵּכן 5

ְוֶזה , ִמֶּבעְלְזא ָׁשַאל ֶאת ָאִביו ַהַּׂשר ָׁשלֹום ַעל ִּדְבֵרי ַהַּמִּגיד
 .ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשָעָנה לֹו ָאִביו

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 
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 )ב, יד" (המצורע תורת תהיה זאת"

 ).רבה מדרש( רע שם המוציא – המצורע
 ללמד) גמליאל בן שמעון רבן בן הנשיא יהודה רבי( רבי רצה
 וציוה, לסעודה הזמינם. דבוריהם על להקפיד תלמידיו את

 מהלשונות חלק. מבושלות לשונות השולחן על לפניהם להניח
 לא שכן, קשות היו אחרות אך. צרכן די התבשלו כי, היו רכות –

 .הצורך די התבשלו
 בתלמידיו הפציר וכמארח, בסעודה השתתף עצמו רבי גם

 התלמידים מבין שאיש לכך ליבו שם, והנה. מהלשונות לאכול
, הרכות הלשונות רק. הקשות הלשונות מן לצלחתו נטל לא

 .התלמידים פי אל הובאו, המשובחות
 דעתכם תנו: "להם ואמר תלמידיו במעשי רבי התבונן

 הקשות ואת, הרכות בלשונות בחרתם כולכם, הנה: למעשיכם
 עם איש אתם מדברים כאשר: תמיד כך נהגו. בצד הנחתם
 את הקשה הלשון ואת, בנחת דברו, רכה בלשון בחרו, רעהו
 !"בצד הניחו הכעס דברי
 של פיהם הבל בזכות מתקיים כולו העולם כל נאמר לכן

 לשון" שנאמר רכה שלשונם חטאו שלא רבן בית של תינוקות
 ל'ש ינוקות'ת :בותית ראשי ’גרם תשבר’ ,"גרם תשבר רכה

 .בטלות'מ עות'ר רותיז'ג בן'ר ית'ב
 

 )ב, יד" (המצורע תורת תהיה זאת"
 ביום תורתו זאת הרע לשון שדבר רעשם  מוציא שפירוש
 בפרהסיא תשובה לעשות עצמו לטהר צריך פירוש טהרתו
 איזה לו יבא שמא תאמר ואם מפורסם גלוי שהוא כיום ובגלוי
 אצל שילך תקנתו הכהן אל והובא אמר לזה ל"כנ מזה גדלות
 פניה מכל ימנעהו וזה באמת' ד העובד הגדול הצדיק הוא כהן

 יחזה ישר ואז אהב צדקות אשר הצדיקים מעשה בראותו
 .פנימו

 )אלימלך נועם(
 

 )ב, יד" (המצורע תורת תהיה זאת"
 הגאווה בעוון באים הנגעים אלא? עתיד לשון תהיה כתוב מדוע
 שצרעת אמרו ל"וחז, אליו מדבר אני הרי כי מהשני יותר שהוא

 כי השפלה של רגש חש הזה המצורע והנה, הרע לשון על הבא
 הזאת רגשההה, נכנע הוא לפיכך איתו יושבים לא הבריות
 טהור נהיה שהוא אחרי שגם החיים כל אותו ללוותצריכה 
 בלשון לכתוב אפשר זה מטעם, הזאת הרגשה עם להמשיך

 .החיים לכל אותו מלוה זה שהרי עתיד
 )משמואל שם(

 

    "טהרתו ביום רעוהמצ תורת תהיה זאת"
 )ב, יד(

, מיותר הוא' תהי לתימ המצורע תורת' תהי זאת הלשון להבין
 לדמיון ויובן. המצורע דבר זאת ל"והול מובן אינו תורת מלת גם

, הפנימיים אבריו כאב לרפאות ברופא דרש יין סובא איש
 מים צלוחית ויקח. כרותמהש רק הוא ליווחש והבין ראה הרופא
 יין שוב לשתות לבל בזה לו רמז. וישתה שתה חולהל ויאמר
 הכהן אל בא המצורע הנה על דרך זו כן. וירפא מים רק ושכר
 רמז. ואזוב ארז ועץ צפרים ב׳ להביא והווומצ. ולרפאותו לטהרו

 הכהן אשר זאת ש"וז. הרעים דותיוימ לתקן לראות בזה לו
 מידותיו לתקן לו שמרמזים המצורע תורת' תהי לעשות מצוה
 חוזר הצפור' הי בתשובה חזר לא ואם. לו ורפא ושב הרעים
 . במרדו עומד הוא עדיין כי הכל ידעו ובזה לביתו

 )לחכמה כליל(
 

    "טהרתו ביום רעוהמצ תורת תהיה זאת"
 )ב, יד(

 לה ויהיה, חשובה המצורע של תורתו תהיה מתי, לרמוז ניתן
 לגמרי טהור יהיה כאשר", טהרתו ביום" – ה"הקב בעיני ערך

 כדואג לא. מעוונו ויתכפר בתשובה שיחזור היינו, מצרעתו
 ערך אין זאת ובכל, הרועים אביר הסנהדרין ראש שהיה האדומי
 .). צ( בסנהדרין כמבואר הבא בעולם חלק לו ואין לתורתו

 )יקרה מרגלית(
 

" הכהן אל והובא ...המצורע תורת תהיה זאת"
 )ב, יד(

 הדבר חומרת את יודעים אינם כי הרע בלשון מזלזלים אדם בני
 .הרע בלשון שיש לרעה ההשפעה ואת, שבפה המחץ כח ואת
 אל והובא, ולכן .בעלמא דברים רק אלה הרי? עשיתי מה וכי

 לחסד או לשבט גורלו החותך הכהן של שדיבורו ויראה הכהן
. נטמא – טמא ובאומרו. נטהר –" טהור" הכהן של פיו במוצא

 –. ולרע לטוב שבדיבור העצום הכח את להעריך ידע מזה
 . הלשון ביד ותווהמ החיים

 )מדובנא המגיד(
 

 )ב, יד( "הכהן אל והובא"
 למה, הכהן אל אותו מביאים אם. למחנה מחוץ אל הכהן ויצא
 מחוץ נמצא כשהוא, שהמצורע, בזה הנרמז, הכהן ויצא נאמר

, הכהן אל ומאמציו שאיפותיו בכל להתרכז צריך למחנה
 התקרבות ידי על עצמו את לשפר, אליו במחשבתו להתקרב
 ידי על" הכהן אל והובא. "ותשובה חרטה של בדרך לטהרה
 הכהן יבוא" הכהן ויצא" ואז. פנימית והתעוררות עצמית דחיפה

 . דלעילא אתערותא תבוא דלתתא אתערותא ידי על. לקראתו
 )משמואל שם(
 

 )ג, יד( "הצרוע מן הצרעת נגע נרפא והנה"
 נגעי להבין אך. הנגע מן הצרוע נרפא כתוב שלא ידוע הדקדוק
 ידוע אלא. הצרוע איש נקרא ובאדם. המנוגע בית נקרא הבתים
 ע"נג והנה. תומצו ח"ברמ בריויא ח"ברמ חטאו על בא הצרעת
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

' גימ נשאר הצרוע מן נגע ובהסר" הצרוע" עולה ח"רמ עם
, הצרוע תיבת מן נגע מספר שהוסר י"ע, נרפא והנה. וזהו. ח"רמ

 . ונרפא נגע בלא נקיים ח"רמ ונשאר
 )ישראל דברי(

 

 )ד, יד" (צפרים שתי למטהר ולקח"
 הוזקקו לפיכך, הרע לשון על באים שהנגעים לפי: י"ברש

 מדוע מובן בזה והנה. תמיד שמפטפטים צפרים לטהרתו
 מדוע אך, לפטפט שיפסיק כדי, האחת פוריהצ את שוחטים

 א"הגר שביאר פי על לומר ויש. משלחים ההשני פוריהצ את
 הוא שדין", וחשבון דין לתן עתיד אתה מי ולפני" המשנה את
 בעברה שעסק הזמן את שמחשבים וחשבון, שעשה העברה על

 ההשני פוריהצ מרמז ולזה. בתורה לעסוק יכול היה זמן שבאותו
 באותו בתורה לדבר צריך שהיה מה על גם כפרה שצריך לרמז
 . הרע לשון פריוס שפטפט זמן

 )בניך שלום(
 

 )ד, יד" (בוואז תולעת ושני ארז ועץ"
 ויתרפא כאזוב עצמו ישפיל, כארז רוחו גס שאם חז״ל דרשו
 נתרפא שכבר המצורע בטהרת כאן איירי הא, והקושיא' וכו

 בנושא הפכים שני איך ועוד. ארז לו ולמה. עצמו את והשפיל
 ממורי ששמעתי משל עפ״י וביארתי. ארז למה אזוב אם, אחד

 ימים שיאריך רפואה שביקש אחד למלך. זלה״ה הבעש׳׳ט
 מה כל אבל, המלך עשה וכן. הגאוה להרחיק רפואה לו ונתנו

 ועניו גדול מלך שהוא בלבו הגאוה נכנסה בענווה יותר שהתנהג
, בחיצוניותו כמלך להתנהג ולימדו אצלו רבו שבא עד... ביותר
 ה׳: הפסוק פי׳ שמעתי וכן... מאד ודעתו עצמו ישפיל ובקרבו

 אמר לכך' וכו מגונה מדה היא הגאוה הלא, לבש גאות מלך
 . הגאות לבוש צריך המלוכה הנהגת לצורך

 )פענח צפנת(
 

    "השדה פני על החיה הציפור את ושלח"
 ) ז, יד(

 בגמרא, ל"ז ראדישקאווער יעקב' מר שמעתי נפלא דבר
 את לטהר שנעשית החיה הציפור שאת, אמרו ):נז( קידושין
 היה שאם', ושלח' מהפסוק ונלמד, לאכלה מותר, המצורע

 ימצאנה שמישהו, תקלה לידי לבוא יכול הרי לאכלה אסור
 שום זו בציפור נעשה לא לכאורה הרי, יעקב' ר ושאל. ויאכלנה
. להתירה הפסוק שהוצרך עד לאוסרה היה צד ואיזה עבודה
 תהיהי, עצמה זו סיבה חברתה בדם שטבלה שכיון, וביאר

   . לאוסרה
 ) ומנוחה בית(
  

 אל יבוא ואחר ...בגדיו את המטהר וכבס"
 )ח ,יד( "לאהלו מחוץ וישב המחנה

 מפני למחנה מחוץ לישב המצורע צריך שלכן ל"חז אמרו הנה
 מה כן גם מובן זה ולפי. הבריות עם התחבר ולא רוח גס שהיה
 דמאן:) ז"מ דף( בסוטה איתא כי, לביתו מחוץ לשבת שצריך
 אינו גאוה שהבעל, מתקבל לא ביתיה אינשי אפילו דיהיר

 כדי לביתו חוץ לישב צריך ולכן. משפחתו בני בעיני גם מתקבל
 . גאוותו על עוד שישוב

 )ע"זי מניקלשבורג שמעלקא רבי ק"הגה(
 

      "עניו גבות... ראשו... שערו... את וגלח"
 )ט, יד(

 וןכי אלא. דווקא ל"הנ מקומות 3 המצורע מגלח מדוע לבאר יש
) 2 .גאוה) 1 :סיבות משלוש והוא הרע לשון על באה שהצרעת

 כל שרצה לרמז ראשו את מגלח ולכן .הרע לשון) 3 .עין צרות
 הזקן כי הרע לשון על לרמז זקנו ואת" ראש" להיות הזמן

 . עיניו צרות על לרמז עיניו וגבות ,הפה את מסובב
 )דניאל פניני(
 

 )כא, יד" (משגת ידו ואין הוא דל ואם"
 אם כי, בנפשם וחושבים ומתפללים שלומדים אנשים ישנם
 אינם ניהםשכ או חבריהם הלא אבל, כראוי יוצאים אינם אמנם

 עשירים המה כי, מהם נעלם אמנם. זו למדרגתם אפילו מגיעים
 ידו ואין הוא דל ואם, בדעת עניים שכניהם וחבריהם בדעת
 העשיר אבל, יונה בני שני או תורים שתי להביא יוכל משגת
 בקיום גם, המדה הוא וכן. ובתוח ידי יצא לא עני קרבן שהביא
 בזהירות המצות את לקיים שבדור הת״ח שעל, התורה מצות
 ... יתירה

 )ל"זצ חיים החפץ ק"מהרה ששמע ,ל"ז גריינימאן שמואל רבי(
 

 )כד, יד" (הצרעת נגע לכל התורה זאת"
 ולכל המחלות לכל –" הצרעת נגע לכל" רפואה היא התורה

 יעסוק בראשו חש), "נד עירובין( ל"חז כדברי, המיחושים
 ". בתורה יעסוק גופו בכל חש, בתורה יעסוק בגרונו חש, בתורה

 )אפרים מחנה דגל(
 

 )לה, יד" (בבית לי נראה כנגע"
 ידו לפשוט ה"הקב לפני קשה: מובא בפרשתנו בתנחומא

 מלקה כ"ואח תחילה בו מתרה עושה הוא ומה, הזה באדם
 מלקה לאו ואם, מוטב בו חזר, ביתו מלקה להיבתח …אותו
 .בגופו באדם מלקה לאו ואם, מוטב בו חזר …בגדיו
 נראה, לי שמגיע", לי" שהוא מה היינו, לי נראה כנגע כתוב ולכן
 .בבית

 )שאול דברי(
 

 א גוט שבת



 

 ~1 ~  

 סיפורים נפלאים
 מצורעפרשת 

 
 ) ב, יד" (המצורע תורת תהיה זאת"

. אשה שנשא במלך מעשה. בפרשתנו מצינו פליאה מדרש
. מפחד רעדה. הקיר על תלויים מגלבים ראתה. לארמונו הביאה
 את אבל, ולשפחות לעבדים אלו. תתייראי אל: "המלך לה אמר

 פרשת ישראל ששמעו ןכיו, כך". ולשמוח ולשתות לאכול –
 לאומות – אלו. תתייראו אל: משה להם אמר. נתייראו, נגעים
 רבים: "שנאמר, ולשמוח ולשתות לאכול – אתם אבל, העולם

 והתמיהה". יסובבנו חסד –' בה והבוטח, לרשע – מכאובים
 נטמאים אינם כריםשהנ, היא מפורשת הלכה שהרי, עצומה
 !נאמרה לישראל, נגעים פרשת כל הלא! בנגעים

 פוגע הרחמים בעל שאין רבותינו שאמרו כפי: והתשובה
 נגעי לפני בגדים ונגעי בתים נגעי באים ולפיכך, ילהתח בנפשות

 ישראל בבני פוגע הרחמים בעל שאין התבשרנו כך. הגוף
, לנו לאותת ומטרתם, בעולם דברים קורים בתחילה! תחילה
, נתעלם אם רק. המתוחה הדין למידת לבנו תשומת להסב
 .וחס חלילה, אלינו יגיעו. ברירה תהיה לא, עין נעצום

 . לדוגמה, תקופתנו
, בזו זו מתגרות מלכויות, בו קורים דברים, וגועש סוער העולם
 לרגלו צפה, באלו אלו מתגרות מלכויות ראית אם" אמרו וכבר
 שנתגרו ידי על, אברהם בימי שהרי, הוא שכן תדע. משיח של

 מתקיים זה סימן". לאברהם הגאולה באה באלו אלו המלכויות
 ומגדף מחרף דור ראית אם, "האחר הסימן שמתקיים כפי, בנו

, נלחמים שם": ישראל בשביל הכל" כי". משיח של לרגלו צפה
 וייאגרו אטומים חדרים ימגנו, מגן ערכות עם ילכו שכאן כדי
, גויים הכרתי: "והצדק האמת בנביאי הוא מפורש ופסוק. מים
, כליל אחת אומה הבורא מכרית לפעמים". פינותם נשמו

. שממה ונעשים נכתשים ועיר מחוז, אחת פינה רק ולפעמים
, איש מבלי עריהם נצדו, עובר מבלי חוצותם הכרתי: "ולפעמים

". מוסר קחיית, אותי תיראי אך: אמרתי, "ומדוע". יושב מאין
, ותיראו שתראו כדי כריםהנ על פורענות הבאתי: י"רש פירש

 זו ולא. חלילה ישראל בתי יחרבו ולא", מעונה כרתיי ולא"
 הטוב כל ממנה כרתיי לא", עליה פקדתי אשר כל" אלא, בלבד
 !עליה להביא ציוויתי אשר
 הגדת, "הנפלאה בהגדה מסופר נפלא סיפור? הדברים פשר מה

. יבוא בעסקי שעסק סין תושב ביהודי מעשה": חיים החפץ
 לעיירה לסור בלא אפשר ואיך, לאירופה נסע מסחרו לרגל
 פני אורו. עצמו והציג, בא"? חיים חפץ"ה מפי ולהתברך ראדין
 מתי שהיהודים וסיפר נאנח ?"בסין נשמע מה: "ושאל, הצדיק
 ...ושוחט הוראה מורה, ורב מדריך ואין קטנות הקהילות, מעט
 זאת אני שומע! בתקופתנו היא רבים צרת: "הצדיק נענה

 אפריקה בדרום, ובדרומה אמריקה בצפון מיהודים
 עבורכם. בו לעמוד ניתן אך, הוא קשה ניסיון. ובאוסטרליה

 ותלמד תלמד, במתנה קחהו"... ישראל נדחי" ספרי את חיברתי
 ?"בסין נשמע עוד ומה! אחרים
 רחבת בקעה והציף, נפרץ ענק שסכר סיפר. לשאלה תמה
 אלפים מאות, טבעו אלפים. יבול והשחית כפרים הטביע. ידיים
. פרט בכל ומתעניין, מזדעזע" חיים חפץ"וה... גג קורת איבדו

 ?!"ולהם לנו מה, רבי: "ושאל העז!... מתוחה הדין מידת, איי

 העיר בכיכר ארגז מציב מישהו היה אילו": "חיים חפץ"ה ענהו
 למי, באידיש לנאום ומתחיל עליו עולה, פולין בירת, בוורשה

  ?"דבריו מכוון היה
 !"ודאי, ליהודים: "האיש ענה

 !"הגדולה בעיר הם מיעוט הלא", "חיים חפץ"ה חקר", מדוע"
 "...השפה את מבינים הם רק אבל, "האיש אישר", אכן"
 מן איתות הם אלו אסונות". "חיים חפץ"ה התלהב!" כך בדיוק"

'... השפה את מבין'ש למי רק? הם מאותתים למי אבל. השמים
 הם מכוונים? המתוחה הדין מידת באיתותי הסינים מבינים מה

 מסובבים? עליהם נדע כיצד אבל. בתשובה שנשוב כדי, אלינו
 שנפיק כדי. ויספר, לראדין ויבוא, לאירופה יגיע מסין שיהודי

 "...מועד מבעוד בתשובה ונשוב, הלקח את
. אמת בשעת מדווחים, וזמין עדכני שוטף למידע דאגו, עבורנו

 בשרינו על לחוותה נצטרך שלא כדי. האימה את מקרבים
 יקרב לא ונגע, אחרים של ממקריהם לקח שנפיק כדי. חלילה

 גבורות פועל, וקדוש מרום, "לבוראנו שנשוב כדי. באהלינו
" ישועות מצמיח, צדקות זורע מלחמות בעל, חדשות עושה

 )ניצוצות( ! אמן, בימינו במהרה
 

 )ב, יד" (המצורע תורת תהיה זאת"
". משה שם אשר התורה וזאת" שנאמר. תורה אלא זאת אין
, הרע לשון שדיבר למצורע תהיה היא. התורה דהיינו - זאת

 אחד עם ברחוב שעבר במלך מעשה. האדם יחכים שאיתה
 והחל החנויות מאחת גוי איזה יצא והנה. שלו היהודים השרים
 ודברי הקללות את המלך כשמוע. ל"הנ היהודי את לקלל

 הלשון את לו לכרות עליך מצווה אני: "ליהודי אמר, הגידופין
 לאותו יפות מתנות קנה? יהודי שר אותו עשה מה". הזו הרעה

 ליד יהודי אותו עם פעם שוב עובר המלך והנה. לכבדו והחל גוי
. ומרוממו ומשבחו ומברכו, מהחנות הגוי ויוצא, מקום אותו
 את לו לכרות אותך צוויתי הרי: "היהודי לשר המלך אמר

 לו יש ועכשיו, הרעה הלשון את כרתי: "השר לו אמר". הלשון
 ".בעליה תחייה, התורה שהיא, החכמה..." "טובה לשון

 

 הכהן אל והובא... רעוהמצ תורת תהיה זאת"
 )ג-ב, יד" (למחנה מחוץ אל הכהן ויצא

 או הכהן אל בא המצורע? למי הולך מי: מובן אינו לכאורה 
 לג׳ מחוץ אל יוצא היה שהכהן, לומר וצריך, אליו יוצא שהכהן
, שיצא לאחר אולם. לשם כנסילה אסור למצורע כי, המחנות

 לבוא מצדו צריך היה המצורע אלא, למצורע עד הולך היה לא
 כבוד על התורה הקפידה כמה עד ללמדנו. לכבדו כדי, אליו

): אמור פרשת בתחילת( לקמן הוא מפרש פסוק והרי, הכהנים
 זעליג רבי יןיהד ועל מבריסק חיים רבי על מסופר. ״וקדשתו״

 הליכתם כדי ותוך, בבריסק יםומס במקום לבקר ביחד שהלכו
 התפתח ואז, בריסק של רבה עם לדבר חיים״ ה׳׳חפץ הגיע

 חיים רבי: טען חיים״ ה״חפץ. ראשון כנסיי מי כוח׳י׳ו ביניהם
 כנסיי אחריו, הדור וגאון העיר רב הוא כי ראשון כנסילה צריך
 - אורח בגדר רק שהנני - ואני, בעיר אב״ד שהוא זעליג רבי
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 סיפורים נפלאים
 מצורעפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 והחל זאת בלויק לא ןיוהדי חיים שרבי כמובן. שלישי אכנס
 ה״חפץ: פשרה שיעשו מבריסק חיים רבי אמר לבסוף. כוחיו

 מכן לאחר, ״וקדשתו״ דין מצד, ראשון כנסיי כהן שהוא חיים״
 .ישראל שהוא זעליג רבי כנסיי ולבסוף, לוי שהנני אכנס אני

 

" הכהן אל והובא המצורע תורת תהיה זאת"
 )ב, יד(

 לצאת ורצה מאד עני שהיה בכהן מעשה פרומס בירושלמי
 אלמדך, לך להניח מה לי אין לאשתו אמר, פרנסה לצורך ל"לחו

 כדי תוך נגעים רואה הוא כיצד לימדה וכך חכמתי את אפוא
 מעיין תחתיה שאין בראש שערה שאין דעי: לה אמר לימדו
 .גדלה היא שממנו
 שערה כל ומה מדבר שפיך מה אזניך ישמעו אשתו לו אמרה
 כל לא אתה ממנו שתתפרנס מעיין ה"הקב לה מזמן ושערה

 .בו חזר מיד ?לארץ לחוץ תצא ומדוע שכן
 

 )ד, יד" (ואזוב תולעת ושני ארז ועץ"
 ושני. "הרוח גסות על באין שהנגעים לפי" ארז ועץ" י"רש פירש

 מגאוותו עצמו ישפיל, ויתרפא תקנתו מה" ואזוב תולעת
 לרבי סיפר מסאבראן משה' ר מחסידי אחד. וכאזוב כתולעת
 ומן הכבוד מן מתרחק שלו הרבי היה כמה, ין'זמרו ישראל
 משנודע, הגדולות הערים לאחת נסע: סיפר אחת פעם, הגאווה
 הדרך אם על לו המתינו, לעירם בא שהצדיק העיר לבני הדבר

 לרדת כורחו בעל הרבי נאלץ, סוסים לארבעה רתומה במרכבה
 שרצה מאחר אבל, המפוארת במרכבה ולשבת הדלה מעגלתו
, בדבר מהרהר התחיל, המדומה הכבוד את עצמו על להמאיס
 של תוכנו בעצם מהו וכי: לעצמו ושינן אמר הדרך כל ולאורך
 לבסוף, ומאוס טמא דבר, סוסים כמה הכל בסך, הזה כבוד

 לא וכי – ישראל רבי נאנח. מקיא והתחיל בחילה אותו תקפה
 לו ויש, זו בדרך אלא הגאווה מן להינצל אחרת דרך שום מצא
 בלא, לו שחולקים בכבוד לעמוד הרבה פשוטה דרך לאדם
 גדול שר היה אחת פעם: משל והמשיל. מכך מתפעל שיהא

 כל על מלך שציווה עד, רבה הייתה המלך ניבעי שחשיבותו
 ויהי, לו ומשתחווים כורעים שיהיו, עמו בני ועל ועבדיו שריו
 את הכירו שלא העם המון, השר עם לטייל יצא והמלך, היום
 הרגלם מתוך התחילו, השר את משראו, פנים אל פנים המלך
 שלא בלבד זו לא השר אבל, לו ולהשתחוות לפניו ברך לכרוע
, פניו וחפרו, בושה שנתמלא אלא, לו שחלקו הכבוד מן נתפעל

 )ישראל נר( . לשר ומשתחווים המלך מן שמתעלמים
 

" טהורות חיות צפרים שתי למטהר ולקח"
 )ד, יד(
 מעשה שהוא, הרע לשון על באין שהנגעים לפי י"רש פירש 

 שמפטפטין צפרים לטהרתו הוזקקו לפיכך, דברים פטפוטי
 ובתורתו במצוותיו פוגם הרע לשון המדבר. קול בצפצוף תמיד
 שבור היה ביתו של שהגג אדם :משל פי על ונבין, האדם של

 ותמיד המצעים את הרטיבו, הבית לתוך חדרו והגשמים וסדוק
 בכל מתרבה היה והבוץ בביתו שלוליות נקוות היו הגשמים בעת
 הבוץ את לנקות תמיד עמלים היו ביתו ובני אדם אותו. פינה

 גשמים. לשוא היה עמלם אולם, החוצה המים את ולגרוף
 הבית את שוב ולכלכו והרטיבו לביתם יום דימ חדרו חדשים

 הגג את תתקן שלא עוד כל, לו ואמר פיקח אדם שם עבר. כולו
 והוא לחדור ממשיך הגשם, מאומה פעולותיך כל לך יועילו לא

 ורק, הדליפה ואת הגג את לתקן עליך, ראשית. הכל משחית
 שאדם, הוא והנמשל. וחפציו הבית את לנקות לנסות כך אחר

 מראות ורואות בכל משוטטות ועיניו לפיו מחסום שם שאינו
 הוא ואין, אסורים לדברים מקשיבות אוזניו וכן לראותן שאסור
 תורתו שגם לכך גורם, זהריולה שמרילה עצמו על מקבל

 ללבו נכנסים והתפילה הלימוד באמצע. מאד נפגמות ותפילתו
 והם, עיניו לנגד ועולים צפים שראה ומראות שונים הרהורים
 על, ראשית. תפילתו ובכוונת תורתו בדברי ומחבלים פוגעים
 הפתחים את לתקן עליו', מרע סור' בבחינת להיות האדם

 אותם מלטמא זהריולה שמרילה עליו. ופיו אוזניו, שבעיניו
 כך אחר ורק, אוסרתם שהתורה ושמיעות דיבורים, בראיות

, ובמצוות בתורה יעסוק', טוב עשה, 'בבחינת יעסוק הוא
, יעשה אשר בכל לו ויסייע בעזרו יהיה' ד ואז, ובטהרה בקדושה
 )משלים משלי. (פגם ללא רוחניות עליה לו שתהיה

  

 )כא, יד" (הוא דל ואם"
 ואנו, ובושה כאב, ומצוקה קושי הרבה עמו מביא ניוהע סיוןינ

 גדלותם למרות אשר, ישראל גדולי מבין מעטים לא מוצאים
 כפשוטו, ללחם לרעב ונאלצו נוראה בדחקות חיו, העצומה

 בעל כי, מסופר" החסידות מעולם תורה מרביצי" בספר. ממש
 באותם. עצומים ועניות דלות חיי חי" העבודה ושרש יסוד"ה

 בערב חמין סיר מכינה היתה בית עקרת שכל היה נהוג ימים
 עד ישתמר שחומו כדי, האופה בתנור להטמינו ומביאה, שבת

, ריק היה" העבודה יסוד"ה אשת של ומטבחה מאחר. למחרת
 את למלא נהגה הבושה ומפני, הסיר את למלא במה לה היה לא

 ננעצו הימים באחד. היטב אותו ולכסות, צלולים במים הסיר
 כל זו לעלובה שאין שחשדה ומשום, לב רעת שכנה עיני בה

, הנשים כל לעיני הסיר מכסה את להרים החליטה, תבשיל
 אותה שמה כך ידי ועל, בתוכו מתבשל מה להציץ כמבקשת

 התנא לאשת בדומה לנס זכתה לא והיא מאחר, ולקלס ללעג
 היו והבושה העלבון)... א"ע כה תענית ראה( דוסא בן חנינא רבי
 לבעלה הלכה וכך, דמעות לזלוג החלו עיניה כי עד, גדולים כה

 היכן עד בראותו?" כך נצטער מתי עד: "לפניו ובכתה הגדול
 בטוחה היי! כאן עד: "לה והבטיח עמד הוא, הדברים הגיעו
 קצר זמן, ואכן". רעב חרפת נסבול לא ויותר, במהרה שעושנו

 ישיבה כראש להכתירו הקהילה פרנסי וגמרו נמנו מכן לאחר
 החל והוא, חמיו מגורי עיר, בסלונים המקומית בישיבה
 פרנסתו כשכל, וצדקותו חכמתו מרוח כתליה בין להשפיע
 ל"חז שאמרו מה בו נתקיים וכך, הישיבה מקופת מסופקת

 מכרזת תורתו מבפנים בתורה העוסק כל): "ב"ע ט קטן מועד(
 ".מבחוץ עליו
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תכנית הבריאה

מבראשית ועד ברכה

שם ש'מאסף'

(שיחות קודש תש"מ, כרך ג, עמ' 583)

פרשה בתורה על שם מצורע?

צו הבאה

(רבי חיים מוולוז'ין) 

לתקן את הקלקול

(עיטורי תורה)

גאווה ממה?!

(רבי לוי�יצחק מברדיצ'ב)

מקור הגאווה

(רבי משה מקוברין)

שלוש וארבע

(רבי לוי�יצחק שניאורסון) 

תיקון עצמי

(הבעל שם טוב)

לצאת ולהביא

(הרבי מליובאוויטש)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לא משתחררים מהתפקיד

קהילת  של  רבה  הכט,  אברהם  הרב 
יהודי  הביא  בניו�יורק,  סוריה  יוצאי 
הרבי  עם  לפגישה  הקהילה  מעשירי 
מליובאוויטש. לפני הפגישה סיפר הרב 
הכט לאורח על פעילותו של הרבי למען 
וציין  אפריקה,  בצפון  היהודי  החינוך 

שהמוסדות סובלים ממצוקה כלכלית.

היהודי  אמר  הרבי  עם  השיחה  במהלך 
בתמימות: "אני לא מבין; למה הרבי לא 
לשלוח  ומבקש  לקב"ה  מכתב  שולח 
את הכסף הדרוש למוסדות? אני בטוח 
שהקב"ה היה נעֶנה לבקשה של הרבי"...

השיב הרבי: "משמעותו של מכתב כזה 
היא שאני מבקש מהקב"ה לשחרר אותי 
מהתפקיד שהטיל עליי. מחובתנו לעמול 
לצפות שהקב"ה  ולא  שינוי  לחולל  כדי 

יעשה הכול בעבורנו".

אמרת השבוע מן המעיין

"הלוא רצונו של הקב"ה יתגשם. הברירה היחידה 

או  היום  זאת  לעשות  אם  היא  לאדם  שניתנה 

לדחות למחר. אז אם אפשר לעשות זאת היום, 

למה לדחות למחר?"   (הרבי מליובאוויטש)

פתגם חסידי



 זו 
חליפתך

1946

1950

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

מלך עניו
דמותו של המלך המשיח מאופיינת בשילוב מרכיבים מנוגדים שיש בה. הוא 
"עני ורוכב על חמור" (זכריה ט,ט), ובה בעת "מלך" ("הנה מלכך יבוא לך"). 
הוא יתנהג כמלך — בהתנשאות של מלכות, בתקיפות של מלך, בהדר שראוי 

למלך המשיח; ובה בשעה יהיו בו ענווה ופשטות, כאחד העם.

כ"ק אדמו"ר ה'צמח�צדק' היה אומר, שמשיח צדקנו יתענג במיוחד מהיהודים 
הפשוטים, בעלי מסירות הנפש. אמנם הוא ילמד תורה את כל העם, ובכלל 
זה גדולי הגדולים, וכולם ילמדו מפיו את "תורתו של משיח"; ועם זה, יהיו בו 
ענווה והתבטלות פנימית מופלאה, כדי להתייחס לאנשים פשוטים וללמוד 
גם עמם, על�פי רמתם ומידת הבנתם (ראה ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 194).

אין סתירה
למעשה, שילוב זה, בין תקיפות והתנשאות ובין ענווה גמורה, צריך להיות 
אצל כל יהודי. התורה דורשת מהיהודי לסלק לחלוטין כל פירור של ֵישות 
עצמית ולהתבטל לגמרי לקב"ה. עם זה התורה מצפה ממנו להפגין לא אחת 
תקיפות ונחישות, עד כדי מסירות נפש בפועל. התורה דורשת ממנו לעמוד 
המנסה  גורם  מכל  להתרשם  ולא  העולם  של  השליליות  השפעותיו  מול 
להפריעו בעבודתו לקונו. איך ייתכן להכיל בו בזמן גם העדר שמץ של ֵישות 

עצמית וגם עוז רוח ותקיפות רבה כל�כך?

בעומק הדברים אין כל סתירה. להפך, שתי התכונות נובעות ממקור אחד. 
נובעת מההכרה העמוקה  יהודי בכל הקשור לעבודת הבורא  תקיפותו של 
שהקב"ה הוא המציאות האחת והיחידה הקיימת בעולם, וששום דבר אינו 
יכול להפריע למילוי רצונו. מתוך זה דווקא, שהאדם אינו מחשיב את עצמו 
כלל למציאות עצמאית, תקיפותו בענייני התורה והמצוות אינה ביטוי של 
ֵישות עצמית, אלא ביטוי להכרה העמוקה ש"אין עוד מלבדו". נמצא אפוא 
שדווקא ההתבטלות והעדר כל ֵישות עצמית הם הגורמים לאדם להפגין שיא 

של תקיפות ועוצמה בכל הקשור לענייני התורה ומצוותיה.

סילוק ה'חמץ'
והיה  גדול  כעילוי  בצעירותו  נודע  הזקן  אדמו"ר  של  חסידיו  מגדולי  אחד 
ממתנגדי החסידות. פעם אחת בא לביקור אצל הרבי ודברי תורתו שבו את 
ליבו, עד שנשאר במקום ושקד חודשים רבים על תורת החסידות. כשנכנס 
בפעם הראשונה ל'יחידות' אל הרבי, שאל: "מה חסר לי?". השיבו הרבי: "לא 
את  להוציא  צריך  רק  אתה  ולמדן.  אתה  אלוקים  ירא  כי  מאומה,  לך  חסר 

ה'חמץ', שהוא ֵישות וגסות הרוח, ולהכניס 'מצה', שהיא ביטול".

איסור חמץ שונה מהרבה איסורי תורה בהיותו אסור ב'משהו'. אפילו פירור 
זעיר של חמץ אסור בתכלית בימי הפסח, ואינו מתבטל ברוב או בשישים. 
פירושו של דבר במשמעות הרוחנית, שאת ההתנשאות והגאווה יש להרחיק 
לחלוטין ואסור להשאיר אפילו 'משהו' של גאווה. כל עוד יש באדם גאווה 
וכפי  יכולים לדור בעולם".  והוא  "אין אני  וגסות הרוח, אומר עליו הקב"ה: 

שנאמר במשלי: "תועבת ה' כל גבה לב".

הסיבה לשלילה הגמורה של הגאווה היא בהיותה הגורם הראשי לחטא ועוון. 
לּו היה האדם בטל בתכלית לקב"ה — לא היה עולה על דעתו לעשות דבר 
שאינו עולה בקנה אחד עם רצונו. אך מכיוון שיש בו גאווה והרגשת ֵישות 
אי�אפשר  ואז  רוצה',  'הקב"ה  מול  רוצה'  'אני  אצלו מצב של  נוצר  עצמית, 

לדעת רצונו של מי יגבר.

זו מעלתו המיוחדת של המלך המשיח. אין בו אפילו שמץ של ֵישות אישית, 
ולכן יוכל למלוך על העולם כולו ולהביא את דבר ה' לכל העולם.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן

מחשבות מייאשות

תשלום על המתנה

הברכה נולדה

דולר אחרון, שישה ילדים

האב הבעל והאישה אצל הרבי בקבלת הברכה. 
בתצלום הקטן: ר' אריה אדלר בחתונת בתו 

מכירת חמץ גמור
שאלה: האם אפשר למכור לגוי ב'מכירת חמץ' 

גם חמץ גמור, לחם, בירה וכדומה?

מקורות: פסחים כא,א. טושו"ע סי' תמח, ונו"כ. שו"ע אדמו"ר הזקן 
שם, ובסידורו (נדפס בסוף השו"ע, במהדורה הישנה חלק ג�ד עמ' 
1399, ובחדשה ח"ג עמ' תנג). 'המועדים בהלכה' עמ' רמה. פסקי 
תשובות סי' תמח ס"ק י. 'אוצר מנהגי חב"ד' ניסן�סיוון עמ' פ�פב.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
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  ""מצורעמצורע""פרשת פרשת  
  .נתיצת הבית]. ב, יד ["'וזאת תהיה תורת המצורע וגו"

חרדת אלוקים נפלה על . יפו ורמלה, תושבי ירושלים וחיפה, ח"מוכר יפה לרבים מבני דור תש" רכוש נטוש"המושג 
  .יהודים זכו בהם. הערבים באותה מלחמה והם נטשו את בתיהם

 שהארץ הזו שייכת –והיהודים . אך לא היתה זו הפעם הראשונה בה נפלה חרדת אלוקים על הגויים תושבי הארץ
נפלה אימתכם : "ה רחבבבוא ישראל לארץ מורשתם העיד.  זכו ברכושם–י הראשון בחומש "כמו שכתוב ברש, להם
, את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים' כי שמענו את אשר הוביש ה. וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, עלינו

ולא , ונשמע ויימס לבבנו. לסיחון ולעוג אשר החרמתם אותם, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן
, והנוחלים את הארץ!" וא אלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחתאלוקיכם ה' כי ה. קמה עוד רוח באיש מפניכם

ובורות חצובים אשר , ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית: "זכו ברכוש רב
  ".ואכלת ושבעת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת, לא חצבת

 הן אכל מן ושתה –לא שהיה חסר לו משהו . דיםלאחר עשרות שנות נדו, בן דור המדבר, הבה נתאר לעצמנו אדם
אחוזה , תמיד חלם על בית משלו,  אבל בכל זאת–התגורר בחסות ענני כבוד והלך לאור עמוד אש , מי באר

עם סלון ענק , בנויה אבני גזית לתלפיות, וילה כפרית נהדרת, מושלמת. והוא זכה בה, הגיע היום. משפחתית קטנה
 וצדיק –רשע יכין "? מה צריך יותר. ם גדולים ומרפסות מקורות בדליות גפנים וצל תאניםחדרי, ומטבח רחב ידיים

  .נגעי בתים... הופיע כתם אדמדם, ממול, על הקיר:  והנה זוועה–קם בבוקר . בלב מתרונן הולך האיש לישון". ילבש
את , מגייסים את הילדים. הכהן מצווה לפנות את הבית. שיראה את הנגע, הולכים להזעיק את הכהן, אין ברירה
, שולחנות, כיסאות, ספות. כוסות, צלחות, מחבתות, סירים, כלי מטבח. מתחילים להוציא הכל החוצה, השכנים
  .חסר בית, כנווד נודד. הנווה השקט עליו חלם גז כחלום. בעל הבית חש שעולמו חרב עליו... הכל, מיטות

. נקל להבין אלו שבעה ימים עוברים על בעת הבית.  שבעת ימיםיש להסגיר את הבית: ומאשר, מסתכל, הכהן מגיע
הוא רץ אל הצדיקים לבקש !" עשה שהנגע יעלם כאשר בא, רבונו של עולם: "שבעה ימים של תפילות ותחנונים

  .צם ושב בתשובה, נודר לצדקה, ברכה
. עוד יש תקוה,  פסוקאבל אין זה סוף, הלב מפרפר! הנגע פשה: אשר יגור בא. כעבור שבעה ימים שב הכהן
טחים את הבית , מסירים את כל הטיח. שמים אחרות תחתיהן, עוקרים אותן, מוציאים את האבנים הנגועות

  .סיכוי נוסף, אנס'יש צ. מחדש
כמה , בכמה עצב. עד היסוד, יש לנתוץ את הבית: גזר הדין נחרץ. שלום לך חלום, שלום לך בית. שב הנגע ומופיע, ולמחרת
, נותצים את הבית בגרזנים ובאתים. עצוב נורא, עצוב? איפה יאחסנו את כל התכולה, איפה ישהו, יכן יתגוררווה. דמעות

אוצר של מטבעות : ניגשים לראות. משהו כתום מנצנץ מבין שברי האבנים. ברזל פגע בברזל. והנה נשמע צליל מתכתי חד
הון תועפות שלא , פנינים ואבני חן, יהלומים ומרגליות, מטבעות זהב. שהאמוריים החביאו בצאתם למלחמה האחרונה, זהב

איזה מזל שלא הסכימו בשמים . איזה מזל שנתצו את הבית, תארו לכם. חיוך של אושר, חיוך מאיר את הפנים. יסולא בפז
יו אושר להעשיר את בעל! לגילוי של האוצר, שהחליטו על אף הכל להביא להריסת הבית. לצום ולתפילות, לבקשות, לתחינות

  !וירכוש עבדים ושדות לרוב, ממנו יבנה בית נאה פי כמה, רב
, מסחררים, זו תקופה של מאורעות רודפים. על ימינו ותקופתנו, ואי אפשר שלא לחשוב על מצבינו, כל זה נאמר בפרשתנו

. לאן יוביל,  יודע מהוואיש אינו, אבל רק עיוור לא יראה שמהשמים מובילים כאן מהלך, כואבים מאד. אף כואבים, תמוהים
שיהא זה מהלך , שיהא גם זה לטובה, רבונו של עולם, אנא: התפילה כה זכה, והתקוה כה עמוקה. כה רבה המבוכה והתהיה

  ).מעיין השבוע!!! (למציאת אוצר

  .שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו]. ב, יד ["'וזאת תהיה תורת המצורע וגו"
אשר אמרו ", כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר: רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זימראאמר : מובא:) טו(בגמרא ערכין 

  ".ללשוננו נגביר שפתינו איתנו מי אדון לנו
שבעלי לשון הרע אומרים , ועל זה אמר הפסוק, של שיניים ושל שפתיים, ה ללשון שתי חומות"שעשה הקב, א מבאר"המהרש

 – אחת החומות –שהשפתיים , "שפתינו איתנו"שהרי , וננו הרעה על שתי החומותכלומר נתגבר בלש, "ללשוננו נגביר"
  ?מי ימחה בנו שלא נדבר לשון הרע, "מי אדון לנו"מסכימות לדיבור לשון הרע ונפתחות בקלות לומר 

  .שאז לשון הרע דרך סיפור כאילו אינו מכוון ללשון הרע, "כל המספר לשון הרע"לכן אמר : ביאר" עיון יעקב"
מלשני בסתר רעהו אותו "שנאמר , כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו: אמר רבי יוסי בן זימרא: ממשיכה הגמרא שם

  .הכוונה שמי שמספר לשון הרע על רעהו בסתר עונשו הוא שיקבל צרעת לצמיתות". אצמית
  .בורו של הכהןנבין מהי עוצמתו של הדיבור שאדם המדבר לשון הרע יוכל להירפא רק בכוח די, אם כך

עונשי התורה באים ומאלצים את . יש להם סיבה ומסובב. שהנגעים הבאים על האדם אינם מגיעים מאליהם, עלינו להבין
וזהירות יתירה צריך האדם להישמר מלהוציא קללה של . האדם לחשוב ולהרהר במה שעבר עליו ועל ידי כך לפשפש במעשיו

צריך כוחות נפש ואמונה חזקים כדי , מכל מקום, וא בטוח בצידקתו שחברו פגע בואף אם ה, דבר רע או פגיעה שנעשתה לו
  .ה"הוא רק שליחו של הקב" חברו הפוגע"להבין ש

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"הימיכל בת לימור , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



, או כל דבר רע על חברו, או קללה, שאדם ישמור על פיו ולשונו ושלא יוציא מפיו לשון הרע, עד כמה צריך זהירות בעניין הזה
  :סיפור מרגש ומצמררלהלן 
במעלת וחשיבות האנשים היודעים לשמור על " לשון הרע"ים בנושא -א הירצה בכנס שהתקיים בבת"מנחם שטיין שליטהרב 

תוך כדי שיחתו ניגשה אישה בשנות החמישים לחייה אל הרב . פיהם ולשונם והפליג לדבר על הזכות הגדולה שתהיה בחלקם
  . לחיזוק דבריושטיין וביקשה לשתף את קהל המאזינים בסיפור אישי שיש לה
איפשר לה לגולל , אך לאחר ששמע ממנה את קיצור הסיפור, בתחילה חשש הרב שטיין לתת לה את האפשרות לדבר לפני כולן

באחד הימים חברתי הטובה הגיעה . לפני כשלושים שנה הכרתי בחור ואחרי כמה חודשים החלטנו להינשא: "את סיפורה
  .שזה היה עת השבר הגדול שלי. 'המיועד'חור ובאותו זמן הגיע גם הב, לביתי לבקרני

חשתי את הקרירות שהחל להפגין כלפיי ... אט- שבן זוגי נתן עיניו בחברתי ומאז כדור השלג החל להתגלגל אט, התברר לי"
 את אשר יגורתי בא' .איני יכול לפרט כרגע מדוע... אני רוצה להפסיק את הקשר': פתאום ותוך זמן קצר קיבלתי את הודעתו

  .הבחור לקח את חברתי הטובה ממש מתחת לאפי ללא כל הסתייגות מצידה. לי
לא יכולתי אפילו לאכול עד אשר קיבלתי את ההלם הגדול כשעוד הם מעיזים , כועסת, הייתי כאובה. לא יכולתי לסבול זאת"

עם קבלת ההזמנה חשתי שהנה חיי נגמרו וכל יום שחלף והתקרב יום החתונה היה מבחינתי  ...לשלוח לי הזמנה לחתונתם
שהבטיח (עיני עם בן זוגי לשעבר -החלטתי כן להגיע לאולם ולראות אותה במו. הגיע יום החתונה .סבל נפשי בל יתואר

  .עומדים תחת החופה ולהסתכל עליהם בעיניים) להינשא לי בזמנו
איך היא חטפה ממני את .... ?איך... ?איך! עולם- של-ריבונו': מתייפחת בבכי, לם ועוצמת את עינייאני עומדת שם באו"
  !"כל חיי לא אסלח לה! אני לא יכולה להשלים עם זה! איני יכולה לסבול זאת! 'בעלי'
ועוד קללות קשות . ..'שלא יזכו לילדים מנישואים אלו'... 'שלא יראו יום אחד טוב בחייהם': ואז התחלתי במסכת קללות"

ואני ... קנו בית גדול, הם חיו נפלא, הקימו בית של תורה. שניהם דווקא זכו לילדים. אך לפלא .מאוד שאין זה מקום לפרטן
  .ה פשוט העביר אלי אחת לאחת"להרגיש שכל הקללות שקיללתי אותם ביום חופתם הקב, מצד שני, מתחילה

אין לי יום ! אימא לילדים כנראה כבר לא אהיה!  מצליחה למצוא את הזיווג שלילא! שלושים שנה אני סובלת! נשים יקרות"
  !שלושים שנה! אני עוברת ייסורים גופניים ונפשיים וממש כל הקללות התממשו עלי! אני לבד בעולם! טוב אחד בחיי מאז

 אל תוציאו מילים נגד הזולת גם אם ;על לשונכן, שימרו על פיכן, אנא: נשים יקרות, כאן לכנס הזה לומר לכן, אם כן, באתי"
  ..."אני חותמת על זה. ביום מן הימים זה יחזור חזרה אליכן בלי שציפיתן לזה. זה מוצדק בעיניכן

  .נשים רבות דמעו באותו מעמד לשמע הסיפור וקיבלו על עצמן להתחזק מאוד בשמירת הלשון
      : היא, אשר חוזרת על עצמה פעמים רבות, א"זיע" סבא מקלם"של ה" פינקס הקבלות"אחת הקבלות המרכזיות ב

  ).ברכת דוד (להפעיל את כוח המחשבה קודם שמוציאים דיבור מהפה
  ].ב, יד ["ביום טהרתו והובא אל הכהןן"

       , תשובה שבעל, תשובה מהלכות' ו בפרק ל"ז ם"הרמב שכתב למה רמז', ואהוב, 'אותיות' והובא 'תיבת כי, לרמוז אפשר
 כששב כלומר, הכהן אל' ואהוב, 'טהרתו ביום פה הכתוב רמז וזה, וחביב אהוב הוא שובו ואחרי', מה ומרוחק שנאוי היה קודם

  ).אנך חומת( כמדובר למקום אהוב נעשה כששב תכף כי, הכהן כמו', ה לפני אהוב הוא, ואהוב, הטהרה מלבד אז בתשובה
 על עמד האב. חתן עבורה למצוא רשות וביקש אליה פנה שאביה, לגמרי חילונים להורים בת, תשובה בעלת בבחורה מעשה
 למשפחתנו וכנאה כראוי", החתן משפחת להיות צריכה גם כך, ועשירה למכובדת נחשבת הינה ומשפחתם שמאחר, כך

 בחור שיהיה – לי חשוב אחד דבר רק, עשירה משפחה עם לשידוך התנגדות שום לי אין: "לאביה הבת אמרה ". החשובה
 כל 'עם המתעסק לשדכן התקשר, ומושגיו החרדי הציבור את כלל מכיר ואינו תמים אדם שהינו, האב !".ולומד בשיוש

 כל על שעונה מצוין בחור לי יש. "מכובדת ממשפחה כמובן, ולומד שיושב טוב בחור בתו עבור שמחפש וסיפר', המגזרים
  .פגישה ונקבעה. השדכן אמר, "שלכם הדרישות
. מיהדות מאוד רחוק אדם של מראה בעל בחור עמד לפניה. עיניה חשכו...ו, הבחור את ראתה, המיועד קוםלמ הגיעה הבחורה
  .ולומד שיושב חרדי בחור ביקשה כי, הבנה-באי שמדובר והסבירה, להתנצל מיהרה
 - דתי קצת גם ניוא... בפיזיקה תואר מסיים אני קצר זמן בעוד, באוניברסיטה, ולומד יושב אני גם: "להבהיר ביקש הבחור
 עם הבהירה, והתנצלה חזרה הבחורה...". בחגים הכנסת בבית ולבקר, שבוע פרשת לפעמים לקרוא משתדל - בגאווה סיפר
  .הפגישה את לסיים וביקשה, להשתדך התכוונה בחור איזה
  . ומידותיה מאצילותיה התפעלות מלא היה הוא. הבחור את מאוד הרשימו, הבחורה של נפשה עדינות

 בלימוד ושקיעה שקידה של שנתיים ובחלוף, תשובה לבעלי מצויינת לישיבה נכנס ימים מספר כעבור –? כעת אירע מהו
  ! אמיתי עלייה לבן הפך, התורה
. שוב עמה להיפגש ביקש והבחור, בשלילה השיב האב. התארסה בתו אם לברר וביקש, בחורה אותה של אביה אל פנה הבחור
 להיפגש הסכימה, המידות ואציל מופלא שקדן, ממש של בעילוי שמדובר מרבותיו וכששמעה, ורהבח אודות ביררה הבחורה

 השניים באו, דשמיא ובסייעתא, שנתיים לפני שפגשה מזה לחלוטין שונה בבחור מדובר שאכן, לגלות נוכחה בפגישה. עמו
  .האירוסין בברית
  ! מלאים שדכנות מיד ולקבל שכרו על לבוא שמבקש, השדכן - -  -? כעת מופיע ומי
 הציע שהשדכן בחור אותו אינו הוא, שהתארס הבחור כי, שדכנות בדמי חייבים הם אין ששמא, וטוענים הזוג בני באים וכאן
  ?לשדכן לשלם חיוב זה במקרה קיים האם – השאלה ונשאלת ...'לכאן באו חדשות פנים 'כי

 ולכן, המדרש בבית ללמוד ללכת כלל התכוין לא, ההצעה שעתב, דנן הבחור: א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"השיב מו
, הוא מאוד נדיר שדבר, ובפרט; השדכן הציע הצעה כזו ולא', נולד 'בגדר היא, חכם תלמיד תשובה לבעל הפיכתו עובדת
  . מצויין ישיבה לבן ויהפוך, לימודיו את ינטוש, באוניברסיטה פיזיקה שלומד שבחור

  . שדכנות בדמי מחייבת אינה ולכן, מלכתחילה לכישלון ונועדה, סיכוי שום לה אין ,השדכן של הצעתו שעצם כך
 כל כי, השדכנות דמי מלוא את לשדכן לשלם שיש אמר, א"שליט קניבסקי ח"הגר מרן גיסי לפני דבריי את כשהצעתי, אולם
; ותועבה ומרוחק משוקץ, מקוםה לפני שנאוי זה היה אמש'; 'ימיו כל רשע 'שהיה אחד אפילו, תשובה לעשות עשוי אדם
  ). תשובה' בהל ם"רמב(' וידיד קרוב ונחמד אהוב, בשכינה מודבק הוא והיום
 לנישואי והביאה, הועילה אכן השדכן של הצעתו ממילא, חכם לתלמיד ואף תשובה לבעל להפוך עשוי רחוק יהודי וגם ומאחר

  ).ופריו מתוק (!ושכר את לשדכן לשלם יש - ח"הגר מרן סיים - ולכן. הזוג בני
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"זנ מרים בת חנומקה "לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

מצורע - שבת הגדול

בס"ד

378 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 19:47, ת"א 19:49גלי

כוחה של מילה
כל הסיבה שבעטייה באו נגעים לאדם הן לפעמים 
מהו  הבין  לא  המצורע  מיותרת.  אחת  מילה  בשל 
הן  וטומאתו  טהרתו  ולכן  אחת  מילה  של  כוחה 

במילה אחת.
רק  מילה:  של  כוחה  מהי  המצורע  את  מלמדים 
וכאשר  נטמא.  הבית  ”טמא“  יאמר:  הכהן  כאשר 

יאמר ”טהור“ הרי שהוא מאפשר גישה לבית... 
סיפור נחמד ומוכר עם מוסר השכל המביא להבנה 

”מהי כוחה של מילה“:
היו הייתה קבוצה של צפרדעים ששיחקה להנאתה 
בין עצי היער, לפתע מעדו שניים מהם ונפלו לתוך 

בור עמוק.
לראות  כדי  הבור  פתח  מעל  עמדו  הצפרדעים  כל 

כיצד ניתן לעזור לאלו שנפלו פנימה.
את  להציל  מוטיבציה  הייתה  שנפלו  לצפרדעים 

חייהם ולכן החלו לנתר גבוה ככל שיכלו.
והבינו  מלמעלה  שעמדו  מהצפרדעים  אלו 
שבבור  לחבריהם  קראו  קלושים  שהסיכויים 
יצליחו.  סיכוי  שאין  כיוון  לנסות  בכלל  שיפסיקו 
אחד  של  כוחותיו  כשלו  נסיונות  ספור  אין  לאחר 
זאת  לעומת  השני  הצפרדע  ומת.  נפל  והוא  מהם 
בכל  את חייו  לא התייאש והמשיך לנסות ולהציל 
של  מזעקותיהם  מוחלטת  התעלמות  תוך  כוחו 

חבריו לחדול מלנסות. 
להנחיתו  הצליח  גבוה  אחד  ניתור  דבר  של  בסופו 
על הקרקע מחוץ לבור, חבריו היו המומים, הם לא 
הם  ומתנשף  תשוש  כשהוא  שקרה,  למה  האמינו 

שאלו אותו: איך הוא הצליח לעשות זאת?!
שהביט  לאחר  אך  התייחס,  לא  הוא  בתחילה 
הסימנים  בשפת  להם  הסביר  הוא  בפניהם 
את  ופירש  לו  אומרים  מה  שמע  ולא  חרש  שהוא 
לנסות,  המשיך  ולכן  עידוד  כקריאות  קריאותיהם 

בניגוד לחברו השומע...
מוסר השכל: ”מוות חיים  ביד הלשון“:

מישהו  להקפיץ  יכולת  יש  מעודדת  אחת  למילה 
למעלה...  עלינו לדעת להשתמש בלשוננו בחכמה 

ולא לעשות את הטעות של המצורע...

נלמד מהפרשהימי הגלות - חסד ורחמים

במדרש רבה מובא: לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלים וקרבן תודה אינו בטל, 
כל התפילות בטלות וההודאה אינה בטלה. ולכאורה יש לשאול, על מה ולמה 
התלאות  להתבטל  עתידים  אז  והרי  לבוא,  לעתיד  תודה  קרבן  ישראל  יביאו 
רבה  (שמות  צרות  עוד  יהיו  לא  לבוא  שלעתיד  חז“ל  שאמרו  וכמו  והצרות. 
ישראל  עם  על  עוברים  ותלאות  צרות  הרבה  שבאמת  ליישב  ונראה  כ“ג,א‘). 
בשנות גלותם. וכשאנו בתוך עול הגלות קשה עלינו לראות ולהבין כי כל מה 

שהביא הקב“ה עלינו – לטובה היה.
ואימתי נוכל לחוש בפועל כי כל הצרות הקשיים והשעבודים היו לטובה גמורה 
מאיתו יתברך, רק לעתיד לבוא לאחר שנצא מהגלות, ולכן ישראל יביאו קרבן 
תודה, על כל אותן הטובות שעשה הקב“ה עימנו בכל דור ודור ואשר בתקופת 
הגלות נראו כתלאות וצרות. וגם אנו שמוקפים  בצרות ויסורים סבל ותלאות 

צריכים אנו להאמין ולדעת שכל מה שקורה לנו הכל לטובתינו הנצחית.
רבים  נורא,  היה  בגטו  היהודים  של  מצבם  שלפנינו:  המעשה  שיעיד  וכפי 
קשים.  בתנאים  מותם  את  מצאו  אחרים  ורבים  ההשמדה.  למחנות  נשלחו 
יום אחד עברה קריאה בגטו שהנאצים רוצים מעתה לשנות כיוון, הם רוצים 
יחלקו  הם  לזה  וסימן  וכמופת  לצורכם,  ולדאוג  הגיטו  תושבי  כל  עם  להיטיב 

מחר לכל תושבי הגיטו לחמניה עם נקניקיה חינם אין כסף.
ההודעה נראתה יותר חלום מתוק מאשר מציאות, שהרי לחם צר ומים לחץ 
היו מנת חלקם של אותם תושבי הגטו האומללים, ובשר ועוף לא בא אל פיהם 
עם  לחמניה  וחילקו  דוכנים  הנאצים  העמידו   בבוקר  והנה  ושנים.  ימים  כבר 
נקניקיה לכל דורש. מי לא עמד לקבל את אותו מצרך חשוב ויקר?! אנשים, 

נשים וטף עמדו בסבלנות וחיכו לקבל את המצרך הנדיר.
מהאויב  חמה  נקניקיה  עם  לחמניה  קיבל  עתה  שזה  אחד  יהודי  שם  היה 
המושבע וחשב בליבו – וכי אותם צוררים ארורים זוכרים את מי שכבר עבר 
וקיבל, וכי יש באפשרותם וביכולתם לזכור את כל הפרצופים הרבים שעוברים 
כמעט כהרף עין? גמר בליבו והחליט שאת הנקניקיה שזה עתה קיבל יחביא 
בבגדיו והוא יעמוד שוב בתור לקבל עוד אחת, שהרי מי יודע מה ילד יום. ליבו 
החסיר פעימה כשהגיע תורו לקבל את הלחמניה השניה, הענין עבר בשלום, 

הוא קיבל עוד לחמניה ורץ עם השלל כל עוד נפשו בו.
שאחד  ורואה  בבהלה  מסתובב  הוא  בגופו,  חזקה  חבטה  מרגיש  הוא  פתאום 
מתושבי הגטו הגויים פונה ואומר לו: ראיתי מה עשית תן לי מהר מה שלקחת 
היהודי סירב בתוקף והתחילה קטטה ביניהם עד שלבסוף גברה ידו של אותו 
בדמו  מתבוסס  שהיה  מסכן  יהודי  מאותו  הלחמניות  שתי  את  לקח  והוא  גוי 
חבול  כשהוא  הארץ  על  נרדם  יהודי  אותו  שקיבל  הנמרצות  המכות  עקב 
ומוכה, לא לפני שעברה לו מחשבה: רבש“ע כל כך הרבה יסורים וסבל עברתי 
אותו  ממני?  לקחת  צריך  היית  הנקניקיה  את  גם  האם  אבל  באהבה,  וקבלתי 
כפגרים  שוכבים  הגטו  תושבי  כל  מחריד  דבר  ורואה  בבוקר  מתעורר  יהודי 
את  היהודי  הרים  עתה  הלחמניות.  כל  את  הרעילו  שהנאצים  התברר  מתים 
עיניו לשמים וקרא בקול גדול: תודה רבש“ע הצלת את חיי תודה שלקחת לי 
את הלחמניות והנקניקיות, אני חשבתי שהדבר היה לרעתי ועכשיו אני יודע 

שכל מה שעשית עשית לטובתי!

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:33, ת"א 18:48



סיפור השבוע

בליל הסדר של שנת תשס“ה התרחש אירוע מצער בביתה 
את  התחילו  רק  ברק.  בבני  הנכבדות  המשפחות  אחת  של 
מתעלפת.  ארצה  נפלה  המשפחה  מבנות  ואחת  הסדר, 
למותר לציין את עוגמת הנפש המרובה שנגרמה למשפחה, 
הרגשתם  את  שעירערה  ההתעלפות  מעצם  לבד  כאשר 
הרפואה  וצוותי  האמבולנס  של  שבואם  הרי  הבית,  בני  של 
מה  כולו,  ברחוב  גדול  רעש  עורר  הסדר,  בליל  וה“הצלה“, 

שלא מוסיף, כידוע, להרגשה הטובה של בני הבית...
הצטרף  הגדולים  מאחיה  ואחד  החולים,  לבית  הובלה  הבת 
ליל  עבר  הרגשה  באיזו  לתאר  רק  אפשר  לנסיעה.  הוא  אף 
מה  ידעו  ולא  בבית,  שנותרו  המשפחה  בני  יתר  על  הסדר 
סתמית,  התעלפות  זו  היתה  והאם  הנערה,  של  מצבה 
שהיא  חלילה  יתגלה  עתה  שמא  או  חולשה,  בשל  שנגרמה 
לוקה ב“אפילפסיה“ (מחלת הנפילה), וכל המשפחה תיכנס 

לסיחרור.
וכיון  החולים,  לבית  האבא  מיהר  המזורז  ה“סדר“  בתום 
שכבר  הרי  שמים,  וירא  ת“ח  מאוד,  נכבד  באדם  שמדובר 
בעודו בדרך החל לעשות חשבון נפש על מה ולמה עשה לו 

האלוקים כזאת. הלא דבר הוא!
היא  שלפתע  קרה  ומה  לחלוטין,  בילדה  מדובר  הרי 

מתעלפת?!
ולא  שפיר,  שמצבה  האב  התבשר  החולים  לבית  בהגיעו 
אבל  ואחרות.  כאלו  מחלות  על  מדאיגים  סימנים  כל  התגלו 
נפשו,  אליו  מששבה  הטובה,  הבשורה  לאחר  עתה,  דוקא 
עשה את חשבון נפשו בצורה יותר מעמיקה, ואכן עד מהרה 

הגיע למסקנה בשל מה אירע המקרה המצער.
יהודי זה הוא אחד מחשובי השכונה בה הוא מתגורר, ולבד 
חסד.  בעיניני  גם  מתעסק  לרבים,  תורה  מרביץ  שהוא  מכך 
שנים  במשך  נוהג  הוא  הפסח,  לחג  ועד  הפורים,  לאחר  מיד 
רבות להסתובב עם ידיד נוסף בבתי הדיירים ולאסוף כספים 
שנה  מדי  מעביר  הוא  החג,  שלפני  בתקופה  אלמנות.  עבור 
בצורה  בכך  המסתייעות  לאלמנות,  נכבדים  כסף  סכומי 

משמעותית בקניית צרכי החג.
פעילות  את  למסד  הקהילה  ועד  אנשי  התעוררו  זו  בשנה 
גג  קורת  תחת  מאורגנת  בצורה  ולבצעה  בשכונה,  החסד 
יותר  כסף  סכומי  לאסוף  אפשרות  שתהיה  כדי  וזאת  אחת, 

גדולים, ולחלקם לפי הצורך.
וגבאי  ציבור  בצרכי  העוסקים  לכל  הודעה  העביר  הוועד 
עצמאית,  בצורה  כספים  עוד  יאספו  לבל  בשכונה,  הצדקה 
ויחדלו ממגביותיהם הפרטיות, למען טובת המגבית הכללית, 
והדגישו שהמגבית השכונתית תדאג להגיע לכל המקומות, 
ולחלק כסף לכל סוגי הנצרכים שקיבלו עד היום את התמיכה 

מהגופים הפרטיים.
לציית  עליו  שיקשה  וטען  ההוראה,  כנגד  התקומם  מיודענו 
הטוב  רצונם  כל  ועם  הכל  שאחרי  חושש  שהוא  משום  לה, 
של אנשי הוועד, וכוונותיהם הטובות, הרי שכאשר תתארגן 
את  ממנו  שקיבלו  האלמנות  החדשה,  בצורתה  המגבית 
ובכמות  במועד  עכשיו  אותו  תקבלנה  לא  שנה,  מדי  הכסף 
הרגילה, והן עלולות להיפגע מכך, ”ואינני רוצה לחשוב מה 

אם אתה משמח את שלי... 
עלול לקרות כאשר פוגעים באלמנה“, אמר.

וכל  לחשוש,  מה  לו  שאין  ואמרו  אותו,  הרגיעו  הועד  אנשי 
גם  אותו  יקבלו  הכסף,  את  בעבר  ממנו  שקיבלו  האלמנות 
עכשיו באופן המכובד ביותר, ובמועד הראוי, והכל יפעל על 

הצד הטוב ביותר.
בשומעו את זאת, ניאות בעל החסד להצעת הוועד, ולא אסף 

כמדי שנה את הכסף עבור האלמנות.
של  בנה  אליו  ניגש  הפסח,  חג  בערב  המצות,  אפיית  בעת 
אחת האלמנות, ושאל בשם אימו מדוע לא קיבלו השנה את 

התמיכה הקבועה...
שהחששות  אתר  על  והבין  נשמתו,  עמקי  עד  נדהם  האיש   
פנה  הוא  ונכונים.  כמוצדקים  התבררו  הוועד  בפני  שהעלה 
מפורשות  לי  הבטחתם  ”הרי  בפיו:  וטענתו  הוועד,  אל  מיד 

להעביר את כל הכסף של האלמנות“?
את  לקיים  התכוננו  הם  כן,  שאכן  לו,  השיבו  הועד  ואנשי 
ההבטחה, אלא שלפני שחילקו את הכספים שנאספו, דירגו 
את רשימת הנצרכים לרשימה אחת גדולה, וכיון שהאלמנה 
הספיק  לא  הרשימה,  בסוף  היתה  עליה,  מדבר  שהוא  הזו 

הכסף...
הדבר הכאיב לו עד מאוד, והוא בא בטרוניה אל אנשי הוועד 
עושה  הייתי  ”ואז  כך,  על  להודיעו  טרחו  לא  לפחות  מדוע 
או  הכסף,  את  לאלמנה  להעביר  מנת  על  גדולים  מאמצים 

לפחות את חלקו“.
למרות  חצות...  לאחר  הפסח,  חג  בערב  כאמור  היה  הדבר 
הזמן הקצר שעמד לרשותו, קיבל האיש על עצמו להשתדל 
להעביר את הכסף עד כניסת החג, אולם טרדות ההכנה לחג, 
וכשנזכר  לחלוטין,  הדבר  את  ממנו  השכיחו  המצות,  ואפיית 

בכל זאת  בכל זה היה ליד מיטת בתו בבית החולים.
ולמחרת,  הסדר,  ליל  בתחילת  כאמור,  היתה,  ההתעלפות 
אותו  של  אחר  בן  אליו  ניגש  הכנסת,  בבית  שחרית  בתפילת 
בביתנו,  אמש  היה  מה  לך  לספר  ברצוני  לו:  ואמר  אלמנה 
בתחילת ליל הסדר, כאשר אמרנו ”הא לחמניא עניא“, והגענו 
למילים ”כל דכפין ייתי ויכול“, פרצה אימי בבכי, ואמרה ”ראו, 
אחד  ואף  מלב,  כמת  נשכחתי  השנה...  ממני  שכחו  איך  ראו 
לא זכר את כל הטובות והמפעלים שבעלי עשה כאן בשכונה, 

והיטיב עם הרבה תושבים, שכחו אותי לגמרי“...
מה  להזכר  יכול  הוא  האם  האלמנה  בן  את  שאל  החסד  איש 
השעה,  את  כיוון  הבן  בבכי.  אימו  פרצה  שבה  השעה  היתה 
והתברר שהיה זה בדיוק רגע שבו התעלפה הנערה, והשביתה 

את השמחה גם בקרב משפחה!!!
לא  ואם  שלך“.  את  משמח  אני  שלי,  את  משמח  אתה  ”אם 
עושים כך, ומשביתים את השמחה מביתן של האלמנות, אזי 
הקב“ה  גורם להשבתת השמחה בבתיהם של מי שהיו יכולים 

לסייע.
שכן  החסד,  בעל  את  להאשים  אפשר  אי  זה  שבמקרה  והגם 
הוא דאג את דאגתה של האלמנה, ובתחילה אף סירב להיענות 
שהיו  האלמנות,  הכל  אחרי  אבל  הוועד,  אנשי  של  להצעתם 
רגילות לקבל את הכסף ממנו, לא קיבלו אותו השנה, ונגרם 

להן צער.











 
 
 
 

 
 

                                                                                                                            

 "בדד ישב"
 

הנה ודאי שאי אפשר לומר שהנגעים  - הגאון רבי יעקב קמינצקי
הם חולי, מחלה מדבקת ולפיכך ציוותה התורה 'בדד ישב', 
שהרי נפסק שהדבר תלוי בכהן, וכל זמן שלא טימאו הכהן, 
או שהוא לא נזקק לו, כמו בחתן או ברגל אינו טמא, ואם 

 וכי בגלל זה לא תדבק בו המחלה?! ,צרעת היא מחלה מדבקת
 

בידו את האפשרות להטהר, באם  ומסרשגם עצם הדבר 
הרי זה כמו שמספרים בדיחה, שתפסו  .יתלוש השיער הלבן

ואת  בקיר, גנב ואסרוהו, היאך? קשרוהו בחבל, צד אחד קשרו
והזהירוהו שלא יעזוב את  ,הקצה השני הניחו בין שיניו

החבל... גם כאן שמסרו לידו את האפשרות לבחור בטומאה 
 נש הבדידות שנגזר עליו...ויכול לבטל את עו ,או טהרה

 

אלא ודאי עיקר עונש הנגעים הוא רק בשביל שיגלו מן 
השמים שהוא נזוף, והיא פשוטה כנבואה, ותיקונו שיהיה 

 רחוק מבני אדם, והתבודדותו היא שתביאו לידי תשובה. 
 

 ,נכון שביכולתו להתנהג שלא כשורה, אלא שלטובתו הוא
. והרי הוא העל יד שלא תקלקלו חברת האדם, שהוא ניזוק

 ("אמת ליעקב" פר' תזריע) כמו מזיק וניזק שצריך שמירה מצד עצמו. 

  
 מחוץ למחנה -מחוץ לעיר 

 

, אשר גירשום מעירם, גיחזי ובניו והמצורעים הידועים ביותר הי
כמו שנאמר  - "וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער שומרון:

 )תברוב השנים זו הפטרת השב - מלכים ב' ז'רש"י (         "בדד ישב מחוץ למחנה".
 

הרי שומרון לא  - הקשה לי חכם כתב הגאון רבי עקיבא אייגר:
, מלכיםנביא ב מובאכ ,יהושע בן נון ימיהיתה מוקפת חומה מ

ויבן את  בככרים כסף, את הר שומרון מאת שמרשעמרי קנה 
שומרון נבנתה רק שמשמע  .ההר ויקרא את שם העיר שמר

פת חומה קרק בעיר המו הרי ,אותו חכם . ותמהמי עמריבי
  !?לעיר מצורעים מחוץמימי יהושע משתלחים 

 

 ',וזבין ית כרכא' ה"תרגום יונתן" נזהר בזה ותרגםש והשבתי לו
אלא שעמרי פיתח  ,כרך גדולבמקום גם מקודם היה  ,כלומר

והעיר המקורית היתה בנויה  וחיזק את העיר וקראה שומרון,
 )כ"ד ט"ז 'עיין רד"ק מלכים או ז' א'תוס' רעק"א כלים (         ימי יהושע.בכבר 

 
ותמהתי על גודל בקיאותו של הגאון כתב:  "בנין ציון"שו"ת ב

סוברת  (ק"ב.)בסנהדרין  הגמראאיך לא הזכיר ש ,רעק"א
 ,"מפני מה זכה עמרי למלכות -שעמרי הוא שבנה את שומרון 

  ?!"ויקן את ההר" -ר שנאמ ,מפני שהוסיף כרך בארץ ישראל
 

אלא יש ליישב, אכן עמרי הוא אשר בנה את שומרון, רק 
בדעתו היתה להשוותה לירושלים, כפי שירושלים למלכי 

 יהודה כך תהיה שומרון למלכי ישראל.
 

שלא תחסר שומרון  ,בשל כך גירשו את המצורעים משומרון
 ד"ה עוד)ג' (ח"ב ס'                                 מקדושת מחנה ישראל.    

 

      ("מישרים מגיד")      ולכן קראה 'שמרון', שהיא בגימטריא ירושלים.

 
 :תשובה שהיא חידוש דין בספר "הכתב והקבלה" תירץ

של שילוח בהלכות והמשנה  ורת כהנים"ת"ה של נםלשו
דין 'הרמב"ם  ן כתבוכ ."עיירות המוקפות חומה"מהוא  מצורע

ודבר זה בעיירות המוקפות  ... חוץ לעירמהמצורע שיהיה 
ו ענין כתבלא ו ,ז') י' טומאת צרעתהל' ( 'בלבד בארץ ישראלחומה 

 יםערהמכל ש ,היאמשמעות הדבר  .בן נון עמימות יהוש
אף שאינן מוקפות  ,המוקפות חומה המצורעים משתלחים

                                                                                                                                         (י"ד מ')                                                                              .חומה מימות יהושע

 
בוודאי שומרון לא היתה ש ,הגאון רבי יהונתן אייבשיץ תירץ

 מוקפת חומה מימות יהושע, וגיחזי ובניו לא היו מצורעים...
 

 
 
 
 

 
שני סוגי צרעת: אם כך מדוע הוציאום מהעיר? יש לומר שיש 

 ,בבני ישראל היא צרעת ומטמאת, ובגוי אינו נגע ואינו מטמא
 ו שלהיתה צרעת-נדבקהכי הוא חולי מדבק. ובגיחזי ובניו 

, לא מצד דיני צרעת, שומרוןנעמן, שהיה גוי. ושילחו אותם מ
 ("אהבת יונתן")                              אלא בגלל שהיתה זו מחלה מדבקת.   

 
המצורעים שארבעת  ,רץאכתב הגאון רבי יהוסף שווכעין זה 

של דיני שילוח  ות ותורת ה'ונשלחו משומרון לא על פי מצ
 אלא בגלל שצרעת היא דבר מאוס.  ,מצורעים מן העיר

 

מנהג זה לשלח את המצורעים מהעיר היה אפילו בגויים. עד 
 מגרשהיום פה עיר הקודש ירושלים סמוך לשער ציון, יש שם 

החולים המצורעים. אין איש עובר  בורחב ידים אשר יושבים 
במקום משוקץ ונמאס זה, כי אם קרוביהם יביאו להם מדי יום 
ביומו מאכלם ויעמדו מרחוק, לבלתי נגוע בהם. נמצאים שם 
אנשים עשירים שיש להם בנים ונחלות, עבדים ושדות ועם 

 כל זה גורשו מבתיהם. 
 

שום לא מדין התורה אלא על פי אין ספק שאנשי שומרון גיר
חוק המדינה, ואין זה תלוי בהלכות חומה מימי יהושע בן נון 

 אלא בכל עיר וכפר.
 

וזה שאמרו אותם מצורעים 'אם נבוא העיר', משמע שהדבר 
, בני בעת צרה של רעב ומצור לא ישגיחוכי תלוי ברצונם, 

 יוסף" י') (שו"ת "דבר     אם מצורע נכנס העירה.לא ישימו לב  העיר
 

חרבות בירושלים, בצידו של שער ציון ובנחל קדרון היו בקתות 
עם השנים היחס אליהם ש אףמצורעים בני כל הדתות, גרו  ןבה

היה ממונה אשר פקיד מעט השתפר, והממשל הטורקי מינה 
היה אסור גם הם חיו בעליבות נוראה. עדיין לספק להם אוכל, 

 מעורר חלחלה. -קשה מאד המראה היה להם לצאת ממקומם. 
ם גרמנים שהדבר נגע ללבם ברונילפני כמאה וחמישים שנה, 

                      (ס"ה)     .בירושלים הביאו להקמת בית החולים הנודע למצורעים

 
  :"ויקרא שם העיר על שם שמר" -שומרון בירת מלכות ישראל 

 ,ההבדל בין ירושלים שנקראת לזכרון יראה ושלמותעל מורה "
 )כ"ד ט"ז 'אמלכים  (מלבי"ם          ".אדם בליעל על שםובין שומרון שנקרא 

 

 וקרא לה ,על חורבות שומרון בנה הורדוס עיר' :סבסטיה
 )כפתור פרח" י"א מסלול ד'"(. 'לכבוד הקיסר הרומי אוגוסטוס ,סבסטיה

   ("מלחמות היהודים" א' כ"א)  'סבסטי' היה כינויו היווני של אוגוסטוס.
 

האילנות שם  - "פרדסי סבסטי" סבסטיה הובאה במשנה:
מקום ידוע סבסטיה,  :וכתב הערוך. (רע"ב ערכין ג' ב')מעולים מאד 

 הוא בארץ ישראל, שהוא יפה וחשוב. 
 

 , עצומת מימדים.מאדהיתה עיר רומית מרשימה סבסטיה אכן 
עד ימינו. במקום הנישא  יםדהרחוב העמודים בה מהווה שריד מ

 וקרא - קיסרלכבוד ה ענקאלילי מקדש  הורדוסבנה  ביותר
 ,פורום ,תיאטרון ,איצטדיון בנה גםכדרכו  .סטיאום'ו'אוג

מוקפת העיר היתה  .ועוד בסיליקה היפה והשמורה ביותר בארץ
                    ס"ה) (  אורכה! "מק הארבעאשר שרידיה השתמרו להפליא,  ,חומה

 
 הבאות: עריםשמות המה המשותף ל - זה של שומרוןנוסיף בענין  ,לחידוד
פטרבורג  .אדריינפולואלכסנדריה  וסבסטיה. טבריה ,קיסריה

, פורט סט. לואיס וסאו פאולו ,שרלרואה וקרלסבד ,יקטרינבורגו
  ?סעיד ופורט פאיד

                       מלכים. קיסרים ו מותיהם שלאלו ערים שנקראו על שתשובה: 
 מקצתן: ארלדוגמא, נב

 

היתה מרכז יהודי  אדריינוס.על שם הקיסר  אדרינפול בטורקיה,
 ")שמן שושנים(" .הקדומה ביותר בטורקיה היהודית הקהילהזו חשוב, 

 

 .אותה וקראה על שמו היסד אלכסנדר מוקדון ,אלכסנדריה
 ,קיסריה ש מגילה ו.)"מהר"ץ חיות, רשעיין ו( .טיבריוסהקיסר טבריה ע"ש 

 אוגוסטוס. הקיסר  שםעל קראה ו ,בנאה כעיר נוכריתהורדוס 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
 ניתן לקבל את העלון

gmail.com@ner4499 

 
 יצא לאור  העלוןגם השבוע 

  .במהדורה מקוונתרק 
 מי שביכולתו להדפיס עותקים 

 לבית המדרש בו מתפלל, יבורך! 

 מצורעפרשת  ©
 525גליון 



 (י"ד ל"ז)". ת הבית שקערורת ירקרקתווהנה הנגע בקיר"
 

התערב עם חבריו כי הוא יגרום  בן תימן בחור -מעשה נורא 
תמהו  כמו עורבים...בשבת שכל יושבי בית הכנסת יקרקרו 
 ולא הבינו היאך יוכל לעשות כן...

 

עלה לתורה וקרא בשבת הקרובה חלה פרשת מצורע. הוא 
 -טעה בכוונה  ', אלא שהואשקערורות ירקרקות' םאת המילי

  ...ולא ק' קרא את האותיות ק' בהגיית כ'
 

כידוע, בני תימן מדקדקים מאד בהגיית קריאת התורה, בבית 
הכנסת שמתפלליו היו בני מחוז שרעב, התחוללה בעקבות כך 

סוף הסיפור  ...אותו מהומה, כולם צעקו לעברו ק' ק' לתקן
                                                                                                ("העולה מתימן")       !!!הבחור לא הוציא את שנתו -הינו קשה מאד 

 
. כיון שהם מפטפטות ,ל שהמצורע מביא ציפורים"אמרו חז

כל זה היה מובן אם  הגאון רבי חיים קניבסקי, ,שאלו את רבינו
היתה באה על איסור דברים בטלים, אבל מה עניינו  צרעת

 ללשון הרע?!
ו שכאשר מדברים הרבה כבר מדברים נללמד' רבי חיים:השיב 

 ("מאחורי הפרגוד")       !' ברוב דברים לא יחדל פשע"" - גם לשון הרע

 
פעם ישבו אנשים עם הגאון רבי מנדל זקס, חתנו של ה"חפץ 

אלחנן וסרמן. רבי אלחנן עמד חיים" ודיברו על הגאון רבי 
לא יפה ". לאחר שסיימו אמר להם רבי אלחנן: גדול במרחק

 רבינו הח"ח) נינו שלידידי, מפי ("נר לשולחן שבת"       "שמדברים על אנשים...

 
 

דיני צרעת אינם תלויים בבית המקדש, אלא נוהגים בכל זמן ובכל 
 טומאת צרעת י"א ו')הל' (חינוך קס"ט, רמב"ם                                           מקום.

 

'שבתי היתה לדרוש ברבים והלכתי לביתו  :אמר רבי יהודה
  הלך ליטול רשות מהרבי. - של רבי טרפון'

 

גדולה שימושה.  -'יהודה בני תן לי סנדלי ונתתי לו'  :אמר לי
קל של ארז. אמר לי 'יהודה במקל פשט ידו לחלון ונתן לי מ

 הזה טיהרתי שלושה מצורעים!' 
 

אורכו  ,בראשו עלה ,שבע הלכות: היה זה ברושמכאן למדתי '
                                                             .'ומטהרים גם בזמן שאין בית המקדש קיים ובגבולים ,אמה

 ("תורת כהנים" נגעים א' י"ג)                                                                                              
 

 דנו רביםבשאלה זו  ?נוהגים דיני טומאת צרעת לאמדוע בימינו 
 

בעל ה"תפארת ישראל" סיפר כי בילדותו הציע את הגאון 
בני יהש'אשר  ,עקיבא אייגר רביהגדול השאלה לפני הגאון 

                                                             .'ושאין לו תירוץ מתקבל על הדעת ,שגם הוא תמה על דבר זה
 )ל"ט(הקדמה למס' נגעים "מראה כהן"                                                                                      

 

 תשובות מספר יש לשאלה זו:
 

שבימינו אין כהנים  ,לדעת רוב האחרונים הסיבה לכך היא
הם רשאים להורות על בעל הנגע כי טמא רק מיוחסים, אשר 

הטהרה  ., מהו הלבן הנדרשנגעים הוא. איננו בקיאים במראות
 , מנ"חתרומות ז' ט' רדב"ז(    כולנו טמאים. בין כה לא תועיל, שהרי 

 ), אור שמחח"א קל"ו, ערוה"ש צ"ג י"ד שאלת יעב"ץשם,  תפא"י, ח"א ת אדםו, תולדקס"ט

 
 ...נגע צרעת בזמן הזה

 

 ,עתה בדור הזה נתפשט נגע צרעת בישובים ובכפרים'
דרך האיסור והיתר, כיון ש ,ת מורים הוראהותינוק ימלמדש

שנתפשט המנהג שקורין אנשי הישובים בכל הכפרים, 
, אפילו הוא עם הארץ גדול שאינו 'רבי'ת בשם ותינוקלמלמדי 

  ..יודע אפילו פירוש המילות של החומש.
 

יש להם הדרת שמכנים אותם 'חבר', שת וויש מלמדי תינוק
מעולם לא למדו, ולא ידעו מה אלא שהם זקן ובעלי צורה, 

ראשונים ואחרונים. רק שיש להם  ,פוסקים -חכמים  אומרים
לבם בהוראה, וסוברים שזהו להם  סרוש וגלחן ערוך בלי פיוש

 םיודעי םואינ...  ות הלכהלכבוד ולתפארת שזכו להור
 טריפות...  םשאפשר המה אוכלי

\ 

מאד  על זהכל היושב על כסא ההוראה מוטל עליו להשגיח 
יהיה מורה הוראה עד שבא  לא בכל ממשלתו, שום מלמד

 )של"ה, שבועות, עניני לימודקיצור ( . 'לכךמקודם לפניו... ויהא לו רשות 

עוד באתי להזהיר את העם יושבי פרזים, כפרים עם פחוזים, '
משנה וגמרא,  ,אשר דרכם לשכור מלמד לבניהם מקרא

 ולהורות נתנו לפניהם בין האיסור והמותר מכל צרכי הבית. 
 

אחי ורעי, דעו כי איסור גדול הוא לסמוך עליהם, כי רבים 
גם נותן מכשול  .מגיע להוראה ומורהחללים הפילו זה שאינו 

 ,לפני המלמד, כי שכיר הוא ובא בשכרו, רוצה ולא רוצה
מחוייב לומר דעתו בעל כרחו שלא בטובתו. נמצא כי הוא 

 )תוכחה מגולה - "ראשית ביכורים("                                            'חוטא ומחטיא...

 
 1321 שנת פ"א -גזירת המצורעים 

 

בעקבות מגיפת דבר קשה  -מעט לפני גזירות "הדבר השחור" 
הנוצרים כי היהודים נתייעצו עם המצורעים  אמרובצרפת, 

תיאמו ביניהם להרעיל את הנוצרים בגלל ומחוץ לעיר, ש
 ,אותו האיש ם אתהיהודים שונאיאמרו: שנאתם אליהם. 

 ולהם שנאה ליושבי הארץ על שלא הי ישוהמצורעים 
את ביאו ההעלילו שהיהודים לכך  מזון.די מספקים להם 

 ניחו אותו בנהרות.הוהמצורעים  ,הרעל
 

ה סועמדו בתפי ,בלי שאלה וחקירה תפס את היהודים ,המלך
 ,לבסוף המלך שהבין שהכל עלילת שווא תשעה חודשים.

כי לא כלא אותם  ,אמר על זאת. נתבייש ששם אותם במאסר
 שיבואו לדת יש"ו הנוצרי. כדיאלא  ,על עלילת הרעל

 

 ועמדו על קדושת ה' ונשרפו חמישה עשר ,היכו ויסרו אותם
 ("שבט יהודה")                                             נפשות מישראל. אלף

 

שהטילו  ,טענו הגויים כי חולי בלבול הדעת בא על ידי היהודים
 (תוס' רבינו טודרוס נזיר)                                                 .סם בבורות

 
                                                   )'ג ג"(י ".וראה הכהן את הנגע"

 

"הרוגוצ'ובר" הסתפק מה דינו של כהן רבי יוסף רזין, הגאון 
 .  האם יכול לראות את הנגע ,"בתי עינים" - משקפייםברואה ה

  (שו"ת "צפנת פענח" ח"ב)                                                                                                  
 

ראיה ברורה  כיםלראות נגע צריכי  כתב "תפארת ישראלה"
 שלא מועילה אם ,כעדות ראיה של קידוש החודש של הכהן!

 בעז י"ח)(נגעים ב'                                       ראו דרך זכוכית.העדים 
 

נראה שלכהן יהיה אסור ללבוש משקפיים בשעת העבודה, 
 ): ואכמ"לא ועיין עירובין קג"ד' ל "דברי מלכיאל"שו"ת (  דהוי כתוספת בגדים. 

 
רבי אלימלך רובין מיברוב. הרה"ק על ים פלאות בעלז מספרב

תעוור. בכתה הוכתוצאה מכך  ,אבעבועותבבגיל שנתיים חלה 
"אני  מה:מבעלז. והוא ניח "שר שלום"ה ,אמו לפני אביה

 " !מבטיח לך שלא יחסרו לו העינים
 

בשאר החושים את אשר חסר בשל עיוורונו.  השלים ,כשגדל
 ! וכן בארבעת חלקי שולחן ערוך ,ש"סהבכל  הוא היה בקי

 

 ,אליו הסמוךנפל ספר בחדר שפעם  ,לור מנאר"סיפר האדמו
                                    !"תרומת הדשן"אמר תרימו את רבי אלימלך 

 

 ,רבי אלימלך היה ידען גדול גם בחוכמות העולם. למשל
את מידת גובהה של  אמרכששמע שריקה של קטר רכבת, 

הרכבת לנסוע, אמר את מספר הגלגלים  וכשהחלההארובה. 
          ם...                  את גובה וציין הזה שיש לקטר

 

סערט והביע את עיר פעם הזדמן עם אחיו לתחנת הרכבת ב
חשקו למשש בידיו את אחד הקטרים. אחרי שקיבל את 

אלימלך את בי לעשות זאת, מישש רממנהל התחנה הרשות 
 הקטר ולא הניח בורג אחד שלא נגע בו. 

 

י קילו אלימלך שיביאו לו שנ רביכשחזר לבית אחיו ביקש 
וישב לכייר את הקטר. כשסיים, ראו שלא  מהוה. חימושע

 יםאפילו הברג ,כייר את כל מה שנמצא בקטר ,החסיר דבר
 ח)"(ס                                                          ...להפליא ןמכוו הכל. ניםהקט

 
 ההיפך ממצורע

 

עינים שנפגמו הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר היה אומר כי 
בשמירתן, תקנתם היא התחזקות יתירה במידת עין טובה 

 מעשה רב) -("רחמי הרב"                 והשתדלות לראות טוב בכל דבר!



5806777@gmail.com :ל C לתגובות: דוא
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "דיבור מיותר" - מצורעפרשת 

(יד,  "זאת תהיה תורת המצורע וגו' "על הפסוק בפרשתינו 
ב) כתב הרמב"ם (הלכות דעות פרק ב' משנה ד') גדול עוונו 

 מדבר לשון הרע וחשוב לחמור יותר מכל העבירות. של ה
כך אמרו רבותינו במדרש: לפי שהנגעים באים על לשון הרע 
שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקק המצורע 
לטהרתו צפורים שמפטפטין תמיד בציפצוף קול. מוסר 

אומר רבי ירוחם ליבוביץ  –השכל נפלא ניתן ללמוד מכאן 
הלא המדבר לשון הרע חטאו  –ה' זצ"ל בספרו 'דעת תור

גדול משלושת העבירות החמורות של עבודה זרה, גילוי 
עריות ושפיכות דמים, ואף על פי כן ממי הזקיקו רבותינו 
את בעל הלשון הרע ללמוד ולהתבונן? מהציפורים 
"שמפטפטים תמיד בציפצוף קול". מהו הלימוד המיוחד 

פוטי וההתעוררות הנשגבה שיכול הוא להפיק מפט
הציפורים? אומר רבי ירוחם: גילתה לנו כאן התורה את 
הסיבה שהביאה את האדם לספר לשון הרע. תכונה רעה 
היתה לו להכביר בפטפוטי מילין, כאותה הציפור שתמיד 
מפטפטת בקול ללא כל תכלית. זאת ועוד: כל עניין הדיבור 
נעשה קל ובזוי אצלו, כשם שרואים אנו את הציפורים 

בקלות ללא תכלית, כך המספר לשון הרע, "אין מצפצפים 
יתרון לבעל הלשון". תחת אשר ייקר ויכבד את דיבורו, 
ישקול כל מילה היוצאת מפיו, במאזני שכלו, יתבונן 
בתכליתו של כל דיבור ודיבור. תחת זאת מצפצף הוא 
ומפטפט מילותיו בקלות ללא כל מחשבה והתבוננות. והרי 

החיים. בזה הרי כל מעלתו בדיבור נבדל האדם מבעלי 
ויתרונו על הבהמה, ככתוב "ויהי האדם לנפש חיה" ומתרגם 
אונקלוס "לרוח ממללא". כל עניין הדיבור הוא מנשמת רוח 
חיים אשר נפח באפיו, הקדוש ברוך הוא. והנה מפיו נפלטים 
דיבורים ללא חכמה, ללא תכלית וללא תועלת, נמשל 

הרעה שגרמה לו בסופו כבהמה וכעוף נדמה. זוהי התכונה 
של דבר לעוון הגדול והחמור הזה של לשון הרע. יוצא אפוא, 
שהתביעה החזקה והנוקבת שיש על המספר לשון הרע, היא 
על כך שלא חינך את עצמו לגדור ולרסן את פיו שלא יהיה 
מופקר. שלא יהיו דיבוריו קלים כצפצופי הציפורים. לפיכך 

צפורים חיות כדי ציוותה התורה שיקח לטהרתו שתי 
לעיתים יוצא שיתבונן מהם את סיבת חטאו. כן, גם אנו, 

מפינו משפטים מיותרים, שגורמים לנו נזק. אם נחשוב 
כראוי על כל מילה שנוציא מפינו, לא נגיע למצבים בהם 

הסיפור הבא שלפנינו ימחיש  נתחרט על המילים שהוצאנו.
 המעטה הלבן שבהק מפסגותלנו דברים אלו היטב. 

ההרים, השאיר אותו נפעם למראה הנוף האגדי. כשנסע 
שימי ברכבת שיצאה מציריך לסנט מוריץ, לא חלם לרגע 

אליו כל כך. הוא יצא אל  הששוויץ מהתמונות תהיה קרוב
אתר הסקי שבעיירה סנט מוריץ שהופיעה במדריך 
הטיולים כאתר מבוקש לאלפי תיירים מכל קצוות העולם. 

שים מסודרים בשורות, לבושים מסביבו עמדו מאות אנ
בבגדי סקי ובידיהם המגלשיים. היה נראה לו שהדבר 
היחיד שמעניין את האנשים בעיירה הזו זה סקי, כולם היו 
 לבושים בבגדי סקי כגולשים מקצוענים המוכנים לגלישה.

הוא יצא מתחנת הרכבת לעבר המלון, העיירה הייתה 
האולטימטיבי  עמוסה באנשים. סנט מוריץ הינה גן העדן

עבור חובבי הסקי, הוא אמנם הגיע כדי לראות נוף מושלג 
אבל נתקל בדרך אל המלון באינספור גולשים, שירדו 

לאחר  ממורדות ההרים בצורה חלקה ומעוררת השתאות.
שמיקם את עצמו בחדר שהזמין מראש, עבר על המפה 
המצורפת וההסבר הפרטני על אתרי הסקי שבעיירה 

הקבלה, והחליט להצטרף אל הגולשים. שקיבל מפקידת 
כתל אביבי ממוצע שהניסיון היחיד שלו בגלישה שאף 

שעליו לעשות אימוני גלישה  שימילאפס, הבין 
אינטנסיביים כדי לרכוש את המיומנות הבסיסית. הוא 

 פנה אל החנות להשכרת ציוד הגלישה שהייתה במלון
 
 

ל המגלשיים ולאחר דין ודברים קצר, יצא מדדה כפינגווין ע
הארוכות. המוכרים למרות הנימוסים האירופאיים התגברו 

לא ניסה להבין  שימיאך בקושי שלא לצחוק בפרצופו, אבל 
'ישראלי, נכון?!' הפתיע אותו  מדוע והתקדם אל המעלית.

בשאלה בעברית, בחור מתולתל שעשה רושם של תרמילאי. 
ר 'אני מקווה שיש לך ניסיון עם המגלשיים האלו' אמ

כמעט מחץ בטעות את ראשו של  שימיברצינות, בשעה ש
שוויצרי מקריח שעמד לצדם במעלית. 'אני לא יודע הכי טוב 

לבחור שהציג את עצמו  שימילגלוש, אבל מה הבעיה?' אמר 
כרועי. 'ראיתי ילדים בני שלוש גולשים, מה הסיפור לאחד 

'קח בחשבון שאתה יכול לעשות כמה מאות  כמוני לגלוש?!'
טרים של גלגולי שלג אם אין לך ניסיון בגלישה' הסביר מ

עמד על שלו: 'בשבילי זה כלום, אל תבלבל  שימירועי, אבל 
לי את המוח. אני איש של 'אקסטרים' אז תעשה לי טובה 

'אני מקשקש בקומקום?!'  ותפסיק לקשקש לי בקומקום...'
נעלב רועי מהתשובה המזלזלת. 'אני רציתי לעזור לך, אם 

לא מעוניין זאת בעיה שלך, תסתדר לבד...' ועזב אותו  אתה
לא הקדיש לכך תשומת לב  שימיבעלבון בכניסה לחדרו. 

למחרת בבוקר  מיוחדת, ותכנן לעצמו את חווית הגלישה.
לסניף דואר מקומי, כשחזר גילה כי החנייה שימי יצא 

התמלאה עקב אירוע שהתקיים במלון. שעת היציאה של 
קי התקרבה והוא לא חשב פעמיים, הרכבל אל אתר הס

החנה את הרכב כשהוא חוסם רכב אחר ורץ לקחת את ציוד 
הגלישה, הוא הגיע בשנייה האחרונה לפני שנסגרו דלתות 
הרכבל, וירד מתנשף לאחר מספר דקות בתחנה הראשונה. 
'זה לא מסובך בכלל' חשב לעצמו, הרכיב את המגלשיים 

סיבובים. הוא  במפלס הישר וניסה לעשות אתם מספר
הביט אל המסלול שבתחנה הראשונה וראה אותו מסתיים 
לאחר כמה מאות מטרים. 'זה כל המסלול?!' אמר באכזבה. 
הוא החליט להתקדם עם הרכבל, לתחנה האמצעית, 
וכשהגיע החליט שאם כבר הוא כאן, אין סיבה שלא ימשיך 

הבחין  שימיהרכבל המשיך להתקדם, אבל  עד למעלה.
לו הרכבל העליון שונה ממה שחשב, הוא הבחין שלרוע מז

שכולם עומדים משטח מיוחד שעליו עולים הגולשים, בעוד 
הרכבל נע על צירו ו'אוסף' את הגולש וכך הוא עולה אל קצה 
ההר. הוא הרגיש את הרעד מתפשט בכל גופו, בעוד מספר 

עצם שימי רגעים יצטרך לזנק מן הרכבל אל המורד התלול. 
חש תפילה חרישית וקפץ מהרכבל היישר אל את עיניו, ל

הנחיתה הייתה גרועה במיוחד והוא החל  המדרון...
להתגלגל במהירות ככדור שלג, ללא יכולת לעצור. אחרי 
ארבע מאות מטר הפכה למישור והוא נעצר על גבו כשהוא 
נושם בפראות. 'זה בטח היה בגלל התנופה של הקפיצה' 

יצב עם המגלשיים חשב, ניער מעצמו את השלג, התי
והתקרב אל המדרון הבא. כשראה את המורד התלול הביט 
ימינה ושמאלה, ולא העז להמשיך. הרכבל האחרון לתחנת 
היציאה יוצא בארבע בדיוק. אם לא יגיע בזמן, יצטרך לגלוש 
עד לתחתית ההר. הוא עמד שם מיואש, נושא תפילה 
ה חרישית, כשלפתע נעצר לצדו אחד הגולשים. הוא ניס
 –לסמן לו שהוא זקוק לעזרה ונדהם לגלות את רועי 

התרמילאי מבית המלון. 'רועי, הגעת בזמן! אתה חייב 
לקראתו, אבל רועי נשאר  שימילהוציא אותי מכאן' צהל 

'חמש שעות אני מחפש אותך!  קפוא כמעט כמו הקרח.
פספסתי טיסה בגללך, אתה לא מתבייש לחסום אותי עם 

י ששאלת אותי איך גולשים והבנתי הרכב שלך? עד שנזכרת
שאולי עשית את השטות הזאת, ואתה תקוע אי שם על גב 

לא שמע מאומה. 'העיקר שהגעת, עכשיו  שימיההר' אבל 
תוציא אותי מכאן' 'אין בעיה, קודם תביא את המפתחות של 

הוציא את  שימיהרכב שלך' השיב רועי בטון פוקד. 
ני מצטער, אני לא יכול מפתחות הרכב מכיסו ונתן לרועי. 'א

 לעזור לך. הרי אני בסך הכול 'מקשקש בקומקום' ואני אחד
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שלא יודע לגלוש, אז שלום ולא להתראות. את המפתחות 
תחפש בקבלה של המלון, כשאגיע למטה אתקשר לחילוץ 

 של האתר שיבואו להוציא אותך מכאן...'
עמד שם המום, רק עכשיו הוא קלט את טיפשותו.  שימי
י אינו מוכן לחלץ אותו, והוא נשאר תקוע על גב ההר עם רוע

הרבה זמן פנוי להתחרט על המשפטים הפוגעים שיצאו 
 מפיו...

בספר "ברכת דוד" כתב כי למדים אנו מכאן שלעולם ירבה 
אדם בשתיקה ולא ירבה אלא בדברי חוכמה או בדברים 
שצריך להם לחיי גופו. כך נאמר במדרש (ויקרא רבה פרשה 

: על הפסוק "כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם כ"ו)
מה שיחו". ושאלו רבותינו שם מהו "מגיד לאדם מה שיחו"? 
אלא אפילו דברים שאין בהם ממש, אפילו שיחה קלה 
שאדם משיח עם אשתו הן נכתבין על פנקסו של אדם, 
וקוראין לפניו בשעת מיתתו. מה נורא הדבר! כל דיבור קל 

על ידי הקדוש ברוך הוא, כביכול, כל ביטוי נכתב על ספר 
היוצא מפי האדם, אפילו יצא כבדרך אגב, ואפילו "אין בו 
ממש", "פליטת פה" שלא החשיבה לא האומרה ולא 
השומעה, נרשמת מיד על פנקס המיוחד לו, לא על ידי מלאך 
ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו 

נכון על שום מה החשיב רבן שמעון כותבה. מעתה נבין אל 
בן גמליאל את השתיקה לדבר שאין טוב ממנו! כמו שכתוב 
במשנה באבות (פרק א משנה י"ז) "שמעון בנו אומר: כל 
ימיי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה". 
אמנם יודעים אנו על מעלת השתיקה, אך השאלה המרכזית 

ים אותך?! איך אפשר שלא היא, איך אפשר לשתוק כשמרגיז
לענות כאשר אדם פוגע בך?! איך אפשר להבליג כאשר 
"מרתיחים את דמך"?! הנה זה ידוע כי אחד המרכיבים 
החיוביים בחיי בני זוג הוא הדיבור. מטבע הדברים, יש 
פעמים שכוח הדיבור משמש להערה, הארה ואף תוכחה. אך 

חו כאשר שאלת השאלות היא: כיצד יכול האדם למשול ברו
נעשים דברים שאינו יכול לעבור עליהם לסדר היום? בספר 
"אמרי יהודה" לרבי יהודה דרעי מובאת הנהגה יסודית 
בחיי הנישואין והיא, שצריך האדם למשול ברוחו 
ובמידותיו, וככל שירבה להתבונן במעלותיה של אישתו, כך 
תהא חביבותה חקוקה תמיד בליבו ועל ידי זה יוכל להגיע 

המושל ברוחו! ואפשר שזו כוונת  –גה זו של "מלך" לדר
כ) שכתב  –הרמב"ם (הלכות אישות פרק ט"ו הלכה י"ט 

"וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו... 
ויהיה דיבורו עימה בנחת ולא יהיה עצב ולא רגזן. וכן ציוו 
על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי... ויהיה 

כמו שר או מלך". רוצה לומר: שאם יהא דיבורו בעיניה 
בנחת עימה "ולא יהיה עצב או רגזן" אות וסימן הוא שהגיע 

המושל ברוחו. ועל כן בדין הוא שיהיה  –לדרגה של מלך 
בעיני אשתו "כמו שר או מלך". ואם יש את נפשך לדעת 
דוגמא מאלפת של "מלך" המשכיל בחוכמתו למשול ברוחו, 

מסופר על הגאון רבי משה גה מופתית: הרי לפנינו הנה
פיינשטיין זצ"ל אשר בהגיעו לגיל גבורות ערך סעודת 
מצווה מיוחדת לרגל סיום הש"ס. כשהביעו התלמידים את 
פליאתם, וכי רק היום סיים את הש"ס? הלא מדי שנה הוא 
נוהג לסיים את כל הש"ס בבלי וירושלמי ומעולם לא ערך 

להם הרב, שאין זה סיום  סעודה גדולה מעין זו. השיב
הש"ס שהוא מורגל בו, אלא סיום מיוחד הוא זה "הש"ס 
של שלום בית!". והוא סיפר שכאשר נשא את אשתו 
הרבנית עליה השלום, קיבל על עצמו בימי ה"שבע ברכות", 
להתחיל בלימוד הש"ס בכל עת אשר הוא אמור להמתין 
לאשתו, שכן יש תופעת טבע השווה אצל כל הנשים, 

בדרך כלל תמיד צריך להמתין לאשתו לפני יציאתם ש
לשמחות וכו', ודבר זה גורם לעיתים רחוקות לחיכוכים 
ומחלוקות, והוא קיבל על עצמו שבכל פעם שימתין לאשתו 
יעיין בגמרא שבכיס וברוגע ושלווה... "והן היום זכיתי 
לסיים את הש"ס שלמדתי בכל אותן דקות המתנה"... 

, כי כנראה אשתו הצדקת זריזה (בדרך מליצה ייאמר
הייתה ולכן רק בגיל שמונים שנה סיים את הש"ס, אולם 

   כיום אפשר לסיים את הש"ס הזה בשנים ספורות...)
יש לזכור מה שאמרו בעלי המוסר: הלוואי וייזהרו בני 
האדם במה שהם מוציאים מפיהם כמו שהם נזהרים במה 

 ו המפורסמתשמכניסים לפיהם. וכבר כתב הרמב"ן באגרת
 
 

לבנו "וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך". איזו זהירות 
יתירה אנו צריכים בעניין הדיבור. כאשר אנו שולטים בכוח 
הדיבור בצורה הנכונה אנו שולטים גם בחיינו. הקדוש ברוך 
הוא נתן לנו הוראות מפורשות כיצד לשמור על לשוננו, עשה 

לא נתיר רסן לשוננו לנו מחסום עליון ותחתון בפה כדי ש
במהרה כי התוצאות הן חמורות, ואין פלא שכאשר האדם 
משחרר רסן לשונו הוא אינו יכול לראות את הנזק החמור 
העלול להיווצר ממשפט אחד. הפה הוא הכלי העיקרי שבו 

עודו על ידי לימוד תורה וקיום מצוות יהאדם מגשים את י
פיו הופך להיות  –שונות הנעשות על ידו. כל השומר את לשונו 

השרת במקדש. כאשר הפה משמש להגשמת -כאחד מכלי
היעודים שנקבעו לו על ידי הקדוש ברוך הוא, הריהו מתעלה 

שרת, הפה, יכול -אותו כלי –קודש. ומנגד -למעמד של כלי
להיטמא ובכך נפגמת יכולתו למלא את תפקידו. המילים הן 

תם את כחותם בחותמו של הקדוש ברוך הוא שבו הוא חו
דינו ביום הכיפורים. כך מעניקות המילים גושפנקא -גזר

 סופית למחשבותינו. 
הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל סיפר מעשה נפלא על החפץ 
חיים ממנו אפשר ללמוד ולהשכיל עד כמה עלול דיבור קל 
בלתי זהיר, להכשיל ולגרום נזק לאחרים, וכך היה המעשה: 

רב אחד, למסע בן  תפעם אחת יצא ה,חפץ חיים' בלווי
שלושה ימים לדבר מצווה לעירה בפולין. בדרכם סרו 
לפונדק שהיה ידוע ברמת כשרות גבוהה, כדי לסעוד שם את 
לבם. בעלת הפונדק זיהתה מיד את שני האישים, הושיבה 
אותם ליד שולחן מיוחד ודאגה שישרתו אותם כראוי. כאשר 

אלה: איך סיימו את הסעודה, ניגשה בעלת הבית אליהם וש
השיב ה'חפץ  –מצא חן בעיניכם האוכל שלי? "טוב מאוד" 

"הוא היה מצוין". "ומה אתם אומרים?" פנתה אל  –חיים' 
היה  הרב השני. תשובתו לא איחרה לבוא "די טוב, אך יכול

להיות מעט יותר מלוח". האישה פנתה מיד לעבר המטבח, 
שנלווה  יר והיה נסער. הוא פנה אל הרבווה'חפץ חיים' החו

אליו. ואמר "אינני יכול להאמין! כל ימי נמנעתי מלדבר 
ומלשמוע לשון הרע, ואיך עשה לי זאת הקדוש ברוך הוא 

תך ועלי לסבול לשמוע אותך מדבר לשון הרע?! ישאבוא א
אני מצטער על כך שבאתי עמך לכאן, ואני משוכנע שמטרת 
 מסענו אינו דבר מצווה טהור אחרת לא היה קורה לי דבר

זה". בראות הרב את תגובת ה'חפץ חיים', נבהל ואמר 
בתדהמה "וכי מה אמרתי בסך הכל, מה היה נורא כל כך 
בדברי? אמרתי שהאוכל היה טוב ורק הוספתי שהיה מן 
הראוי להוסיף עוד מעט מלח!" השיב לו ה'חפץ חיים' בקול 
מלא תוגה, "אינך יודע להעריך כיאות את כוחן של מילים. 

נו היא בוודאי אינה המבשלת. הטבחית יכולה המארחת של
להיות אלמנה עניה הזקוקה לעבודתה כדי לתמוך 
במשפחתה. עכשיו, בגלל דבריך, תלך בעלת הבית למטבח 
ותאשים את הטבחית בכך שהאוכל לא היה מלוח דיו. וכדי 

ה את דבריה ותאמר ילהגן על עצמה, תכחיש האלמנה העני
ה את המאכלים לפני שהיא שמה די מלח, ואפילו טעמ

שהגישו אותם לאורחים, ואז בעלת הבית תאשים אותה 
בשקר ותאמר לה "האם הנך חושבת שהרבנים הינם 

קרת!" הן תתווכחנה, ובעלת הבית ישקרנים?! את זו שש
תתרגז עד כדי כך שהיא עלולה לפטר את המבשלת 

שאר מחוסרת עבודה". "ראה נא", יהמסכנה, והיא ת
', "לכמה עברות גרמת במילותיך המשיך ה'חפץ חיים

הספורות: א) דיברת לשון הרע. ב) גרמת לבעלת הבית ולי 
לשמוע לשון הרע. ג) גרמת לבעלת הבית לחזור על דברי 
לשון הרע בפני המבשלת, זהו כבר חטא של רכילות. ד) 
גרמת שהטבחית תשקר. ה) בגללך גרמה בעלת הבית כאב 

ים. כאשר סיים ה'חפץ וצער לאלמנה. ו) גרמת ריב בין אנש
חיים' את דבריו, חייך הרב ואמר בשקט ובכבוד "דומני 
שיש כאן גוזמה גדולה! לא יתכן שהמילים הפשוטות 
שאמרתי יגרמו לכל זה!" השיב לו ה'חפץ חיים' כשהוא קם 
ממקומו "אם הנך סבור כך, הבה נלך למטבח וניווכח". 

קשות  בפתחם את דלת המטבח, ראו שאכן נזפה בעלת הבית
ה עמדה כשהיא מוחה דמעות יבטבחית, והאישה העני

מעיניה. כאשר ראה הרב את המתרחש, הוא החוויר. הוא 
חש לטבחית, התנצל על כל נזק או צער שאולי נגרם לה, 
והתחנן שתסלח לו. אחר כך פנה אל בעלת הבית וביקש 

 בתחינה שתסלח לטבחית ותשכח מהמקרה, כמו כן התחנן 
 
 



לטבחית להמשיך בעבודתה. הוא הציע לה בפניה שתרשה 
אפילו תשלום, ובלבד שלא תפטר את הטבחית. בעלת 
הפונדק היתה אישה טובה ונדיבה, והגיבה בחיוב לדברי 
הרב. "בוודאי", אמרה האישה, "המשך עבודתה אצלי 
אינו מוטל בספק. אני רק רציתי שתדע כי צריכים להיות 

 שאר במשרתה".יזהירים. היא טבחית מעולה. והיא ת
בעניין זה יש לציין את דבריו של מרן ה"חפץ חיים", בספרו 
"שמירת הלשון" (שער התבונה, פרק ב), אודות מאמר 
רבותינו (חולין פט.) "מהו שכתוב (תהלים נח, ב) 'האמנם 
אלם צדק תדברון, מישרים תשפטו בני אדם'? ושאלו שם 

ישים  רבותינו: מה תהיה אומנותו של האדם בעולם הזה?
עצמו כאילם". לא לחינם, ביאר מרן ה"חפץ חיים", נקטו 
רבותינו דווקא בלשון "מה תהיה אומנותו של האדם בעולם 
הזה". שכן, לא יוכל האדם לומר "מה לי לדקדק אחר 
הדיבור המותר והאסור, אשים עצמי כאילם ואשתוק כל 
חיי, ודי לי בכך". לא ולא! אלא על האדם להיות אמן ובקי, 

ם ומחוכם, אימתי יש לדבר ואימתי יש לשתוק, מתי חכ
הדיבור רצוי ואהוב לפניו יתברך, ואימתי הוא מאוס 

 ומשוקץ.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
הנזק הנוצר כתוצאה מדיבור בלתי מבוקר, עד להיכן 

 הדברים מגיעים...
. כלומר, לא באופן כללי, אני מאמינה שאני מתנהגת בסדר גמורר

שאני ממש צדיקה, אני יודעת בעצמי דברים רבים שעלי להשתפר 
בהם, אבל אלו דברים שביני לבין בוראי. כלפי חוץ, למיטב 
ידיעתי, אני ממש נורמטיבית. אתם יודעים, לפעמים קצת לשון 
הרע, לא עלינו, וגם רכילות, אבל מנסים להשתפר... לא הייתי 

לוטית לחיקוי, בכל זאת אני יודעת מציגה את עצמי כדוגמא אבסו
שאני בן אדם לא מושלם, ברור לי שאני לא הכי טובה, אבל גם 
לא יותר גרועה מרוב הנשים שאני מכירה, בפרט בנות החוג 
הקרוב שלי ובנות משפחתי. חיי זרמו על מי מנוחות, ברוך השם, 
ללא חריקות מיותרות. בעלי, ברוך השם, עדיין ממשיך את 

כולל, וכך גידלתי את ילדיי בנחת, זכיתי מהם לנחת לימודיו ב
 –ויותר מזה, גם הפרנסה ברוך השם, מסודרת פחות או יותר 

מסתדרים, כמו כולם. ליותר מזה אני באמת לא זקוקה וגם לא 
ציפיתי. לא שכחתי כמובן להודות על כך לקדוש ברוך הוא, 

ה בנקל, ולבקש על העתיד. זכיתי וגידול ילדיי הגדולים יותר הי
יחסית. הם תלמידים מצוינים, גם בהתנהגות הם נחשבו לראויים 

לפחות על פי תעודות ההערכה שהם מביאים מידי שנה,  –לחיקוי 
חתומים על ידי המחנכים והמחנכות. מעולם לא נתקלתי בדרישה 
לחתימה מהמורה או מהמלמד על התנהגות לא ראויה של אחד 

אבל  –עם פחות פעם יותר מילדיי. הם התנהגו כמו שצריך, פ
לעולם לא באופן חריג. אני יודעת, יש רבים שעבורם זו הנורמה, 

כל  –יש אחרים שבכלל לא מכירים מצב בו אין תלונות על הילד 
אחד וההתמודדויות שלו, כל אחד והחיים שלו והניסיונות שלו. 
העיקר, שלי לא היו תלונות... כל זה היה יכול להמשיך מבחינתי 

ועד, כלומר עד שכל הילדים יגדלו, יינשאו ויתמודדו הם  לעולם
כך אני מתפללת, מקווה  –עם ילדיהם שלהם, שירוו מצידם 

את הוריהם וגם אותי, הסבתא, בעזרת השם בהרבה  –ומייחלת 
נחת. אבל לא לקחתי בחשבון את רבקי. רבקי, ילדה מחוננת 

אותה וחריפה, התבלטה בכישרונותיה כבר בגן. הגננת שיבחה 
תמיד היתה לה מילה טובה עליה. היא יזמה, היא  –בכל פה 

חלום של ילדה לכל גננת. רק שמדי פעם היתה הגננת  –שיתפה 
משחילה בין כל השבחים איזה חצי משפט, שלא ממש ייחסתי לו 
באותו שלב חשיבות יתירה. זה היה משפט משהו כמו "איזה 

תמיד ידעתי שהיא גם דיבור יש לה..." או: "איך היא מדברת...". 
מוכשרת בתחום התחביר, והייתה לה שפה עשירה וקולחת, הרבה 
מעבר למצופה לגילה. היא קלטה כנראה את ההתלהבות 
ממשפטיה המתוחכמים ונהנתה להשחיל מדי פעם איזו מילה 
חדשה ולא קונבנציונאלית שהיא קלטה. במיוחד זה קרה לאחר 

מפי דמויות  שהתחילה לקרוא, וציטטה משפטים שלמים
בסיפורים שקראה... למעשה היא אהבה מאוד לקרוא. מהרגע בו 
למדה לקרוא בשטף היא יכלה לבלות ימים שלמים, לאחר סיום 
שיעורי הבית, עם ספריה. בימי הספרייה היא החליפה לעתים את 

כי היא כבר סיימה את הראשון לפני  –הספרים פעמיים ביום 
 אה לי קצת מוזר שהיא מבלהשעת סגירת הספרייה. בתחילה נר

 
 

את ימיה בקריאה, בעוד שבימי הגן הגננות שלה דווחו שהיא כל 
כך חברותית, והיא הזמינה וארחה חברות רבות בביתנו באותן 
שנים. עכשיו נדמה היא הסתפקה רק בספרים. מה קרה עכשיו? 
מדי פעם תהיתי האם אהבתה לספרים גוברת כל כך על החברותיות 

לי יש כאן משהו אחר? אבל לא התעמקתי בזה יותר שבה, או או
מדי, העיקר שטוב לה והיא לא מתלוננת... בכיתה ג', באסיפת 
הורים, נפל עלי העניין כרעם ביום בהיר. ידעתי שרבקי יותר 
שובבה מאחיה ואחיותיה הגדולים, ידעתי שהיא שונה, היא גם 

י שאליו הייתה הרבה יותר מוכשרת. לא ציפיתי לדיווח הסטנדרט
התרגלתי במשך השנים, כי ידעתי שבלימודים היא מהטובות 
בכיתה. תוך כדי המתנה לתורי, החלטתי לפתע לשאול את המורה 
גם על הצד החברתי, כיוון שהיא כבר מזמן לא הביאה חברות 
הביתה... נכנסתי אל הכיתה. המורה זיהתה אותי, שהרי היא כבר 

ה ממני לשבת. היא באמת לימדה גם את בנותי הגדולות, וביקש
ציינה את יכולותיה הלימודיות של רבקי לשבח, היא יצירתית, 
חרוצה ומסודרת, תמיד יש לה שיעורי בית מושלמים וגם בכיתה 
היא משתתפת ועונה תשובות מקסימות. "ומה עם הצד החברתי? 
יש לה חברות?" לתדהמתי, נעה המורה באי נוחות בולטת על 

מסתתר כאן? מדוע היא לא עונה לי? היא  כיסאה. מה, איזה סוד
אפילו לא מישירה מבט לעיני... "ובכן", היא התחילה, נראית 
כשוקלת את מילותיה בזהירות, "ובכן, רבקי... אין לה חברות. 
בהפסקה היא יושבת בפינת החצר, מעולם לא ראיתי אותה משחקת 
עם חברותיה". "מדוע? מה קרה? היא קוראת איזה ספר?" לא. 
מסתבר שהיא פשוט יושבת בדד ובוהה בחברותיה. החברות הן 
אלה שלא משתפות אותה. דווקא נראה שהיא הייתה מאוד רוצה 
לשחק איתן... "ו... ומה המורה עושה בקשר לכך? מדוע לא עדכנת 
אותי? מה פתאום הילדות מתרחקות ממנה? יש לה אולי כינים? או 

ודקת את ראשה, והיא גם אני ב –ריח רע נודע ממנה? זה לא יתכן 
חוזרת מהלימודים מסודרת ונקייה..." משהו לא מסתדר לי פה. 
היה נראה שהמורה יודעת משהו, אך מתחמקת מתשובה. הרגשתי 
שבדרך זו לא אשיג מיד. הודיתי לה ונפרדנו. היו לי באותו ערב 
פגישות עם מורות של בנותי האחרות. אם תשאלו אותי מה נאמר 

אוכל לענות. כל הזמן רק חשבתי על רבקי ממש לא  –בהן 
והחברות שאין לה. המידע שאליו נחשפתי הרעיש אותי. מה זה 
יכול להיות? ומדוע לא עדכנו אותי? בדרך הביתה פגשתי את 
שכנתי שגם לה ילדות בבית הספר. שאלתי לעצתה, ומשום מה 
חשתי שהיא יודעת משהו אך מסתירה אותו ממני. היא גימגמה 

גילאים, ושלכל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו  משהו על
כאילו חלילה עדכנתי אותה בידיעת אבל. מה  –ושיהיה בשמחות 

קורה כאן??? בבית שיתפתי את בעלי במידע. גם הוא, כמוני, לא 
ממש הבין מה קורה, והיה אובד עצות. עד שנגלה את הבעיה לא 

או מסתירים  נדע כיצד להתמודד עם פתרונה. אבל כאשר אין בעיה
איך אפשר לנסות ולפתור אותה? באותו ערב  –אותה ממני 

החלטנו שנמתין ליום המחרת, אולי עד אז יעלה איזה רעיון 
במוחנו איך להתיר את הפלונטר. למחרת בבוקר, יצאתי לעבודה 

כך שלא הספקנו אפילו להיזכר  –כתמיד ובעלי יצא אל הכולל 
י כדאי שאדבר עם בת דודתי, בנושא. בצהריים אמר לי בעלי, שאול

שיש לה ילדה באותה כיתה... דחיתי את הטלפון לערב, אחרי 
השכבת הילדים. סוף כל סוף גם היא צריכה להשכיב את ילדיה 
שלה. לא יוצא לנו לשוחח הרבה בטלפון, בדרך כלל אנחנו 
נפגשות בשמחות. התעניינתי בשלומה, התעדכנתי בחדשות 

ואז שאלתי אותה "תגידי לי, שרה,  האחרונות במשפחה המורחבת
אולי שמעת פעם משושי שלך, מדוע אין לרבקי שלי חברות 
בכיתה?" השאלה נפלה עליה בלי שהתכוננה ושתיקת המבוכה 
הרועמת הדהדה עד לאוזני, גם ללא קו הטלפון. ממש חשתי אותה 
במוחש, כאילו... כאילו היה איזה גוש שחור ומאיים. היא התחילה 

הו שאני מדמיינת וזה לא כך, אבל קטעתי אותה באמצע לגמגם מש
"אני יודעת שזה כך, אל 'תמרחי' אותי בתירוצים. את גם יודעת 
למה, ואני רוצה תשובה כאן ועכשיו..." שמעתי דרך השפופרת את 
הנשימה העמוקה שהיא לקחה, ואז נורו המילים הדוקרות לעבר 

ר שאין לך מושג? אוזני "את באמת לא יודעת למה? את רוצה לומ
זו החלטה משותפת של כל ההורים. הם העדיפו לנתק מגע בין 

מאשר לדרוש מההנהלה לסלק אותה  –רבקי שלך לבין הבנות 
מבית הספר". השפופרת כמעט נשמטה מידי מרוב תדהמה. 'לנתק 

 מגע'? 'לסלק אותה מבית הספר'? למה??? מדוע??? מה היא
 
 



פשוט כך. "תחשבי  עשתה להם? אבל שרה סירבה לפרט..
בעצמך..." זו התשובה שהיא נידבה לי. בסופו של דבר היא 
הסכימה לומר עוד חצי משפט "הם לא רוצים שהילדות יושפעו 
ממנה..." יושפעו ממה? למען השם, מה הבעיה? מה קרה? 
ומדוע אני לא יודעת כלום? למה אפילו שרה מסרבת לעדכן אותי 

כשהשפופרת עדיין בידי בפרטים? ישבתי על הכיסא במטבח 
לאחר תום השיחה, מנסה לסדר את מחשבותי. ראשי הסתחרר, 
חשתי חולשה אדירה, משתקת. מה זה יכול להיות? מה לא בסדר 
איתה? מה רבקי עשתה, שצריך בשל כל לסלק אותה ולנתק ממנה 
מגע? במה היא עלולה להשפיע לרעה על החברות? הייתי כמה 

שתף פעולה וגם הן לא זלגו המומה, עד שהדמעות סרבו ל
כמתבקש. מה עושים עכשיו? אם שרה בת דודתי לא מוכנה 
לשתף אותי, מי כן יוכל לעזור? בעלי היה עדיין בכולל ערב, ולא 
היה לי את מי לשתף. חשתי שאני לא יכולה להכיל את המידע 
האיום לבדי, אבל גם לא היה לי מה לעשות בשלב זה. קמתי 

ה לאן עלי לפנות עכשיו. חשתי מרוקנת בכבדות מהכיסא, תוה
לחלוטין, ללא טיפת אנרגיה. ריבונו של עולם, מה עושים??? 
שרכתי את רגליי אל הסלון. הוא היה מאורגן, יחסית. רק במרכז 
הספה, שראתה ימים טובים יותר, נותר מכשיר הקלטה של אחת 
הבנות הגדולות. למה היא לא מסוגלת לשים אותו במקומו, 

שלה? בלי משים לחצתי על הלחצן ושוטטתי בין  במגירה
הקטעים. אני לא מבינה גדולה בטכנולוגיה, ומעולם לא התעסקתי 
במכשיר כזה. הוא התחיל להשמיע סדרת שירים מוקלטים, איזה 
קטע משיעור בסמינר, שירה בציבור. לפתע נשמעו קולות 
מוכרים, קטע שהוקלט בביתנו בשעת ארוחת ערב שגרתית. 

את קולות הרקע, את דרישות הילדים  שמעתי
לחביתה/סלט/ממרח, אך את כל זה ליווה קול צומרני שעד מהרה 

זה היה הקול שלי: "ראובן, עצלן שכמוך, תרים את מה  –זיהיתי 
שהפלת! חווה! דיי!!! זו ממש רשעות, לא לשים את הממרח 

תסדר לבד. איתך אני לא  –במקום! את לא חיה כאן לבד! איציק 
גם את, שתדעי לך, אני לא  –ת בכלל, פרזיט שכמוך! ורבקי מדבר

מוחלת לך לעולם על זה שאת לא מסיימת את הפרוסה". וכך 
הלאה והלאה. נדהמתי. זו אני??? כך נשמעת ארוחת ערב רגילה 
אצלנו בבית? אני נוהגת להשתמש במילים האלה? זו צריכה 

 ת המכשיר.להיות טעות. זו בוודאי מישהי אחרת. הדלקתי שוב א
 

 

הקולות לא היו יותר נעימים, וכולם בקולי "תתביישי לך חווה! 
בושה וחרפה! אני ארביץ לך! למה לא סידרת את החפצים שלך? 
ראובן, אם אתה לא מסיים מיד, אני יותר לא מכינה לך ארוחת 
ערב! רבקי!!! תקבלי מכות עוד רגע..." כיביתי את המכשיר. לא 

שיב. אני מרביצה? לא, בשום אופן! אינני הייתי מסוגלת יותר להק
נוהגת להרים יד על אף אחד, גם לא על ילדי. מעולם לא הכיתי, 

כנראה שזה בהחלט שגור על לשוני. וגם שאר  –אבל לאיים 
ה'פנינים', אני לא ממש זוכרת שאמרתי אותן, אבל זה לא היה 
ממש זר לאוזני. רגע, זה בכל ערב כך? אולי רק בזמני לחץ 

יגים? איך אני יכולה לדעת? ואולי, אולי זאת הסיבה? איך רבקי חר
מדברת עם חברותיה? אולי... אולי... היא למדה ממני? באותו רגע 

לאחר יום לימודים מתיש. ביקשתי את  –גואל, נכנס בעלי הביתה 
סליחתו שאינני מקבלת את פניו כראוי, "אבל אתה חייב לשמוע 

קלטה. שום שריר לא נע בפניו. "זה את זה". הוא האזין בשתיקה לה
מוכר לך?" שאלתי בחשש. "כן", הוא ענה כמעט בלחישה. "זו 
את". "מתי?" "אני לא יודע. אתמול? אולי שלשום או בשבוע 
שעבר..." "זה... זה בכל יום כך?" בעלי הנבוך בקושי מצא את 
העוז להנהן בראשו לחיוב. דמעות בצבצו בזוויות עיניו. הבנתי. כך 

ראה הבית שלנו. כך אני נראית, וכך כנראה גם רבקי נראית. נ
באשמתי. "אז למה לא אמרת?" שאלתי את בעלי. "לא אמרתי? 
התחננתי, ביקשתי, הסברתי. אפילו אמרתי לך שהילדים שלנו 
חלילה יתחילו לדבר כך. לא היה עם מי לדבר...", "הם התחילו", 

ם לילדות אחרות "מי?", "הילדים. כלומר רבקי. לכן לא מרשי
להתחבר אליה. לכן אין לה חברות והיא לא מביאה חברות 
הביתה..." לא אתאר איזה נדודי שינה עברו עלי. גם לא אספר כמה 
התמודדתי בדרכי לשפר את צורת הדיבור שלי. הדימוי העצמי שלי 
שאני 'בסדר', 'כמו כולם' וכו' התנפץ כולו. וכולם ידעו מזה, 

כולם. הם הרי שמעו את הצעקות. הפכתי  השכנים, בני המשפחה
לשבר כלי. חודש כסלו הפך אצלי לאלול, שהתחיל עם 'יום כיפור' 
פרטי. ומה יהיה עם רבקי? איך אתקן את העוול הנורא? 
בהתייעצות עם גדול בתורה ואנשי חינוך, עשיתי יחד איתה תהליך 
ך משותף, סודי, רק ביני לבינה, כשבעלי כמובן נמצא ברקע, תומ

ומייעץ. יחד למדנו לחשוב לפני שמדברים, לשלוט על הפה ולא 
לומר דברים שכלל לא מתכוונים אליהם. אין לי מושג איך התחילה 
אצלי ההתדרדרות, אבל אני יודעת איך היא נגמרה. אנחנו בדרך 

 העולה. לרבקי יש חברות והעתיד שוב ורוד מתמיד...!
 אחים יקרים!

 

ת הלשון משביחה את כוח תפילתנו, נותנת תוקף ללימוד התורה שלנו, מזכה אותנו ה"חפץ חיים" כותב, ששמיר
בהשגחה אלוקית ומשפיעה עלינו את השפע הטוב שהקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול מוכן להרעיף עלינו. לפיכך, 

צור לשונך הדיבור הוא כל כך חשוב ומשמעותי בחיינו ועליו אומר דוד המלך עליו השלום "מי האיש החפץ חיים נ
וגם אוהב ימים "לראות  –חיי העולם הבא  –מרע וגו' " (תהלים לד, יד). הכוונה לאיש החפץ בחיים נצחיים 

 טוב", דהיינו שיראה כל ימיו טובים. 
אין ספק, כי צריך כוחות נפש עצומים כדי לשמור על פה סגור ולעמוד בניסיונות שרבים וטובים נופלים בהם, 

כול לקבל טובות הנאה רק אם יפתח פיו. וידועים דברי הגר"א באגרתו "בכל רגע שאדם במיוחד כאשר האדם י
חוסם את פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לעמוד". ועל כן צריכים להשתדל לשמור בכול 

ן לא נבוש ולא נכלם יתן לנו כוח לעמוד על המשמר למעיעוז ותעצומות על פינו ולשוננו, ולהתפלל לבורא עולם ש
 ולא נכשל לעולם ועד. אמן. 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 

 
 

 קוראים יקרים! 
 052-3939551אברהם מלכה  –גם אתם יכולים להצטרף אלינו לזיכוי הרבים בתרומה קטנה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -ולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגא
 
 

ה,, ויטו בן חנטוהר חיה בת איילהיצחק לבל בן ציפורה,    לרפואת:
 שלמה (שלומי) בן יעל, רוני נהרי בן מרים, איתן חיים בן אורטל,

 אסתרינה בת זולה, הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,
 ענבל בת סימי, עופרי בן ירדנה. חנה בת רבקה, ג'ינה בת בובה.

 אילנה בת נעמי.

 

 פחה,רפאל (רפי) בן שלבייה, גוליט בת ת  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 עפרה בת שרה,   ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

 רפאל בן לאה,  שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה,
  עדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,
 קלמנט עמוס בן אסתרינה, , ליליאן בת חנה. , אליס בת חנה

ל ל

 העלון מוקדש 
 

בת אדלה שתחי' ע"י בעלה שתרם את העלון לכבוד יום  להצלחת שירן
 הולדתה.

 

יהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו להם ולבני משפחתם לבריאות 
יתברך לעבודתו וטובות נעימות ארוכות שנים ועוד בשפע פרנסה איתנה



             
    

   הגדולשבת  –מצורע פרשת •  78ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
 (יד, ד)  

דרשו חז"ל שעץ ארז מסמל שהנגעים באים על גסות הרוח, ומה 
הקשה הגה"ק רבי יעקב יוסף  תקנתו? ישפיל עצמו כתולעת ואזוב.

'צפנת פענח': בספרו  –התולדות יעקב יוסף בעל  –מפולנאה זצ"ל 
הרי מדובר כאן במצורע שכבר מיטהר, היינו שהוא כבר השיג את 

לשם מה להביא עכשיו ארז? מלבד זאת יש  תקנתו והשפיל עצמו. אז
ההפכים יחדיו, אם הוא כבר להבין, מה המשמעות של הבאת שני 
  מביא אזוב, למה עדיין צריך להביא ארז?

כולם מכירים את התיאור על אותו בחור שהיה תקוע בשידוכים, 
מכיון שלרוב גאוותו פסל את כל ההצעות. בעומדו על סף ייאוש 

סק זמן ולעבוד במשך התקופה על מידת הענווה. ייעצו לו ליטול פ
כעבור חצי שנה של עבודה אינטנסיבית חזר לשמוע שידוכים ושוב 

והפעם ביתר שאת! כאשר התפלאו על צעדיו  –פסל כל הצעה 
כעת נוספה לכל מעלותי גם מעלת הענווה, אז בוודאי הסביר: הרי 

  דם פסלתי...שלא אסכים לשמוע את ההצעות שכבר מקו
, (מובא בכתר שם טוב ח"ב ד"ה ע"ג)מסתבר שמדובר במשל של הבעל שם טוב 

נוסף שנביא אותו בקצרה: מלך שאף הוסיף לנושא הענווה משל 
אחד ביקש רפואה לגופו ולנפשו, יעץ לו חכם אחד להשקיע במידת 

במרכבתו  לנסועמהענווה. המלך לקח את העצה ברצינות ומאז פסק 
מקום זאת שירך את רגליו בשולי המרכבה כאחד המפוארת. ב

העניים. פגש אותו החכם ואמר לו, כך לא תגיע לענווה! עליך 
ככל  ןה ולעבוד על ענווה פנימית!!!, שכלהמשיך לשבת במרכב

שהמלך השתרך מאחורי העגלה, הפעולה המרשימה הזו רק התפיחה 
  .עכשיו הוא גם "עניו"!?..שכן  –את גאוותו יותר ויותר 

באמצעות משל זה מבאר התולדות יעקב יוסף שזה מה שאומרים 
, תשאיר י ענווה חיצונייםתתחיל מעכשיו לנהוג בגינונ למצורע: אל

  את ה'ארז' אצלך אך בפנימיות תהפוך את עצמך ל'תולעת ואזוב'. 
– 


(יד, לד)  

שואלת "מפני מה תלמידי חכמים שבבל  (קמ"ה:)הגמרא בשבת 
ם" ומתרצת "מפני רש"י "מציינין עצמן בלבושים נאימצויינים?" פי

שואל גאון ישראל רבי אלכסנדר שור זצ"ל, בעל  שאינן בני תורה".
'שמלה חדשה' בחיבורו 'בכור שור': מה מקשה הגמרא, והרי מובא 
בבא מציעא (נב.) מאי דאמרי אינשי שיש לשלם על בגדים ביוקר 

מצינו שמשבחים את (קיא.) לגביך ושוי לכריסך"? ובבבא בתרא "עשיק 
ומה שמפרש רש"י על אתר רבי יהודה הנשיא שהיה לבושו נאה? 

ית אלא, הרמב"ן מבאר שנגעי בתים אינה תופעה טבע "הוא דחוק".
 כלל, אלא השגחה מיוחדת מאת השי"ת שמסייעת לאדם לבחון האם

 נגע צרעת" הסיבה שהפסוק מדגיש "וננתימעשיו רצויים אם לאו. זו 
וזו גם הסיבה שהנגעים נוהגים רק    שזה לא "

"חובת קרקע" אלא מחמת שהיא הארץ "אשר השם מחמת היותו 
וברגע שמבחין האדם בנגע הוא (רמב"ן כאן ולעיל יג, מז), הנכבד שוכן בתוכה" 

כינה הסתלקה ממנו, ותיכף הוא מפשפש במעשיו! מוסיף מבין שהש
  (נגעים פי"א מ"ג) בנגעים  מטמאים   אינם צבועים  הרמב"ן שלכן בגדים 

לפי שייתכן שהצבע השפיע על הופעת הנגע באופן טבעי, ואין הנגע 
  נוהג אלא בבגדים לבנים בהם מוכח שתופעת הנגע היא הופעה שמיימית.

ה'בכור שור' ראוי לכל תלמיד חכם אשר מחמת תורתו  ולפי"ז מסיק
השכינה מתדבקת בו (כמבואר בחז"ל) ללבוש רק בגדי לבנים, כדי 
שאם ייכשל בדבר ותסתלק ממנו השכינה יוכל הנגע שבבגדו לשמש 
עבורו כאזעקת התעוררות, אך אם ילבש בגדים צבעוניים הכיצד 

  וררהו מן שמיא לתקן את אשר עיוות?יע
 צבעונין")בבגדי  –(וכמבוא בפסחים קט. "בבבל בבל לבשו בכדי צבעונים אמנם ב

י מה תלמידי חכמים שבבל וזה מה ששואלת הגמרא בשבת "מפנ
מצויינים?" כלומר בבגדי צבעונים, ומתרצת "מפני שאינן בני תורה". 

בהם כל הזמן היינו שאינם בדרגה גבוהה כל כך שהשכינה דבוקה 
, וממילא אינם נצרכים לבגדי (כמבואר בב"ב ח. שלשון 'בני' היינו שהוא דבוק בדבר)

     לבנים שיעוררום מתי שהשכינה פורחת מהם!...

  פירש"י: "וננתי נגע צרעת. בשורה היא להם שהנגעים באיםם
ארבעים  לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתיהם כל

  ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוצאן". שנה שהיו ישראל במדבר,
בגמרא ערכין (טז.) מבואר שאחת הסיבות להופעת נגע בבית היא 
היות האדם "צר עין. לפי"ז תמה הגאון רבי חיים ישראל הלוי 

ישיבת 'תורה ודעת' בארה"ב ובעל "שלחן בעלסקי שליט"א, ראש 
הלוי": כאשר נזקק בעל הבית לפנות את הכלים מחוץ לבית, 
מבחינים האנשים בכל חפציו וכך הוא נענש על שבצרות עינו סירב 

בטענת "אין לי". כעת, משמונחים כל הכלים  השאיל מכליובעבר ל
  שה"אין לי" בעצם התייחס למידת הנדיבות שחסרה לו... בחוץ מבינים

אמנם, כאשר נאלצים לנתץ את הבית או אז הופך עונש הצרעת לפרס 
שמביא רש"י שע"י נתיצת הבית הוא מגלה את מטמוניות וכפי  –

צר עין יזכה לפתע בכזה  לא הדבר שאותוהזהב שהוטמנו בקירות. ופ
כאשר מנותץ  ביישוב השאלה אמר כך: אוצר!... על מה ולמה?!

בתשובה מוכנע על ידי לרסיסים, הרי הוא חוזר ביתו של אדם מול עיניו 
אמנם, כולנו יודעים שגם התוצאות הטובות  חרטה מעומקא דליבא!

ביותר, ו"הקבלות" החיוביות ביותר, לעיתים אינן מתקיימות יותר 
נעלמת התוצאה הטובה ו"הקבלה" שלאחריו  –מאשר פרק זמן קצר 

החיובית. אך אם מיד באותו מעמד בו שב האדם בתשובה על צרות 
, יזכה להארת פנים בדמות מטמוניות זהב נוצצות העין שלו

שהרושם העצום הזה יתרום בוודאי  –שמתגלגלות בין שברי הלבנים 
  !יבו לעד! שהרושם העז שלה לא יפוגש"הקבלה" תישמר בל

יתרה מכך; הקב"ה מעניק לצר העין שחזר בתשובה את האוצר כדי 
שיוכל לממש את נדבנותו באופן מיידי, בתקווה שהפעולה המעשית 
הזו תשפיע עליו להישאר תמיד נדבן בבחינת מה שפירשו "נשא 
לבבנו אל כפים" (איכה ג, מא) נרומם את מחשבותינו הנמצאות 

ל כפים". א" –נשא לבבנו" ונתרגם אותם למעשים " –בתוככי ליבנו 
של מחשבה, לא בטוח שהוא  ורטיתמה תיאכי אם נותר השינוי רק בר

אכן יחלחל בעתיד לעולם המעשה. אך כאן, משזכה האיש 
  במטמוניות הוא יכול תיכף לממש את נדיבותו החדשה.

  כל הפירושים לוקטו מתוך מוסף ש"ק יתד נאמן)(

  

  )א"קס שעה"צוב (רמז: סי' תס"ט ור לאכלו?איך יתכן בשר כשר שנשחט בהידור, ובכל זאת י"א שאס                         

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתה חיד     



 סיפור השבוע    
  ידיו-הגר"י אברמסקי ביקש להדביק את הבול במוו

על האי גאון וצדיק, הממחיש בפנינו כיצד  (יד, כב) אחד ממקורביו של מרן הגר"י אברמסקי זצ"ל סיפר לנו סיפור מופלאאשר תשיג ידו 

  יש להתייחס למעשה של מצוה.

מכתב. התלמיד -בעת זקנותו קרא הגאון לאחד מתלמידיו, וביקש ממנו שייגש אל סניף הדואר בשכונת בית וגן, ויקנה לו בול למשלוח

  עשה את שהתבקש, עמד בתור בסניף הדואר, רכש את הבול, והביאו אל רבו.

שמחה גדולה ניראתה על פניו של רבי יחזקאל אברמסקי בעת שקיבל את הבול. הוא הוציא מכיסו מעטפה, הדביק עליה את הבול, 

  ועכשיו ביקש מהתלמיד שישלשל את המעטפה בתיבת הדואר הקרובה.

י המעטפה; הרי היה אפשר לבקש התפלא התלמיד ושאל: יורנו רבנו, לשם מה ביקשני הרב להביא לו את הבול, כדי שידביקנו הוא על גב

ממני דבר יותר יעיל, דהיינו להביא לי את המעטפה, לבקש שאקנה בול, ואדביק אותו בעצמי, ואז אשלשל את המעטפה לתיבת הדואר! 

   את הבול אל הרב?להביא לשם מה הייתי צריך 

ומדובר אפוא במצוה גדולה שאני זוכה לקיימה, והיא השיב לו מרן זצ"ל כהאי לישנא: במעטפה זו מונחים כספים שאני שולח לת"ח עני, 

מצוות אחזקת תורה וצדקה. לימדוני רבותיי, ולימדונו כל בעלי המוסר, שערכו של כל חלק וחלק במצוה, לא יסולא בפז, וכשנגיע לבית 

חובתנו כראוי, ולא קיימנו את כל  דין של מעלה, לאחר מאה ועשרים שנותינו, יראו לנו את שוויו של כל חלק כזה, ואז נצטער שלא עשינו

  חלקי המצוה בשמחה ובהתלהבות.

והנה המשיך הגאון ואמר, אני כבר זקנתי ושבתי, ואין בכוחי ללכת בעצמי עד לבית הדואר, ולקנות את הבול, ולשלשל את המעטפה. אם 

  להרוויח לפחות את מה שאני כן יכול לעשות...הייתי יכול לעשות זאת, הייתי עושה זאת בעצמי, אבל כיון שהדבר אינו בכוחי, ביקשתי 

שלוח הכסף לת"ח העני, הוא מעשה זה של ההדבקה, שהוא חלק מהמצוה של מגם  –והרי להדביק את הבול, אני עדיין יכול, וכאמור 

  מצוה, ושכרו גדול עד למאוד, ולכן ביקשתי ממך להביא את הבול אליי...-של-מעשה

  שו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א
   רק במצות כשרות לפסח, אבל מצות חמ מותר? הא מנהג זה אמור (סי' תע"א ס"ק י"ב) : יש נוהגי שלא לאכול מצות מראש חודש ניס ש

.ת    : יש מתירי

   לאכול עד ער"פ? : מצה מטוגנת ("מצה ברויט") או עוגה מקמח מצה ממצה הכשרה לפסח הא מותר ש

.ת    : יש מתירי

הא נחשבות כמוקצה מחמת חסרו כיס  : א יש לו כמות מצומצמת של מצות המיועדות בדווקא לקיו מצוות מצה בליל הסדר, ש

   בשבתות הקודמות לפסח?

   : לכאו' יש להחמיר.ת

   הא אפשר לית קמחא דפסחא ממעות מעשר? ש:

   : לא.ת

   : הא נוהג איסור ביזוי אוכלי בחמ שחייב בהשבתה?ש

   : יתכ שלא וצ"ע.ת

? : קט המסיי מסכת ועושה סעודת סיו הא יש לזה די סעודת מצוה לעני לפטור ש    מתענית את הבכורי

   : א הבי מה שלומד.ת

יש לעיי בה מנהג לגרר, א הוא דווקא כשרואי במקו ההוא   בשו"ע כתב נהגו לגרר הכתלי והכסאות שנגע בה חמ וכו': ש

, או אפי'     שלא רואי חמ אפי' משהו? חמ

.ת    : חוששי

ויש לעיי מסוס"י קל"א דאסור להשתטח  ל הרצפה לבדוק תחת המטות והארונות, יש לפעמי לצור בדיקת חמ שמשתטחי ע :ש

", ואפי' אינו משתטח רק כורע על  , אא"כ מבדיל בינו להרצפה כמו שנוהגי בר"ה ויו"כ? "אפי' לבו לשמי    ברכיו אסור מדרבנ

   : לצור בדיקה אי חשש.ת

?ש    : הא יש להקל להתכופ על הברכיי לבדיקת חמ

   : ראוי ליזהר.ת

דיש לומר שזה הפסולת לפני התחלת הסדר,  י שרי לברור אוכל מתו : יו"ט של פסח שחל בשבת [שאיסור בורר הוא מדאורייתא] אש

? נחשב סמו לסעודה, או שבכגו דא אסור כיו שזה     נעשה זמ רב לפני הסעודה כי מאריכי בסיפור יציאת מצרי

   : אסור.ת
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 זצ״ל הרמן יוסף יעקב רבי הרה״צ זקני לבית הגיעו שבת בערב שפעם זכורני
 נכנסו והאורחים, הבית ציחצחה כבר שהסבתא לאחר זה והיה, אורחים שני

 כל, עיניה חשכו תה כוס לאורחים לכבד הסבתא וכשבאה בוץ עם במנעלים
 הדלקת עד דקות עשר עוד יש — ״מרים זצ״ל הסבא אמר, בוץ מלא הבית
 שבביתו זכורני כן כמו... כעס״ של שמץ כל ללא... הפעם עוד לנגב אפשר נרות
 ישב, למנה מנה בין רב זמן נשתהה אחת ולא, שבת בסעודת אנשים הרבה היו
... סבלנות אמר, לומד אתה מה זצ״ל סבא שאלו — בספר ועיין אחד אדם שם

 הרה״צ הסבא של הסבלנות הנהגת מרוב בהתפעלות לצאת היה אפשר ממש
, בדעתם שפויים היו שלא אנשים האורחים בין שהיו, ז״ל והסבתא הרמן הרב
 שפוי היה שלא עני ואותו לשולחן הטשאלנט סיר את הסבתא הביאה ופעם

 לתוך הריק עשה מה, ממנו חוץ מהסיר יקחו שלא בטוח להיות רצה בדעתו
 )קמניץ ישיבת משגיח ל"זצ שטרן. א.מ צ"הגה-ומנוחה .(ביתדבר אמרו לא וסבתי וזקני  הסיר

 
, באמת ולשונו פיו לשמור שרוצה למי גדול כלל, ים אפיקי ספר בסוף כתב
 חמורות עונות ועוד, פנים והלבנת ורכילות, הרע ולשון מחלוקת לידי יבא שלא

 מדותיו על להעביר הסבלנות מדת בכסף לנפשו שיקנה], שכניו עם בפרט[
, לשנה שקלים כמה הזו הקדושה מדה על להוציא בדעתו שיסכים והיינו, תמיד

 שפלוני ברעיונותיו לו שנדמה, קטן דבר ידי על למחלוקת בא רוב פי על כי
, הדין קו על ומעמיד, לעצמו חובה רואה אדם ואין, וכדומה זהוב באיזה לו נגע

, מחלוקת לידי בא וממילא, חבירו נגד ברזל כעמוד ונצב, כלל לוותר שלא
 לידי לבוא ועלול, עולמו כל מפסיד פנים הלבנת ידי ועל, בה איתנהו דכולהו
 שנתרבו יוצא, שקלים עשרות כמה של בחסכון ורכילות הרע לשון ידי על, עניות

 מלחמו שקמץ קמצן כאותו ממש והוא, הנ׳׳ל חמורות עונות מאות כמה לו
 שקלים כמה ע׳׳ז שיוציא יסכים אם אבל, מות לשערי הגיע אשר עד, לנפשו
 שקלים על לו יוותר חבירו עם מריבה עת וכשיגיע, מצוות שארי כעל, לשנה
 וגם.עכ׳׳ד, ובבא בזה לו ויטב חמורות עונות מאות מכמה ינצל הלא, הללו
 ולפעמים, קטנים פכים על, שכנים בין נוצרות מחלוקות כמה רואים אנו כהיום

 עצת אתתאמץ משפחה כל אם כן ועל, גדולה מריבה כדי עד מתלקח זה
 שקלים כמה בה ויניחו יחסכו חודש וכל, בבית מעטפה להניח, ים האפיקי
 בשאר או, דבר איזה על, השכנים בין מחלוקת יהיה אשר עת וכשיגיע, בודדים
 הכסף ממילא כי, הכסף את להוציא הדבר בעיניו יקשה לא, קטנים סכסוכים

 . אלו מצות עבור שם מונח זה אלא,שלו אינו
 )ב"ב על" חמד חשוקי"ל בהקדמה א"שליט זילברשטיין יצחק' ר(

 
, זצ״ל מסלנט ישראל הג״ר בשם שאומרים כמו המוסר בלימוד תועלת יש ועוד

 שעה חצי רק לי יש היום כל במשך, רבי: לו ואמר עשיר אצלו בא שפעם
 שעה חצי תלמד, ישראל ר׳ לו אמר? שעה חצי באותה אלמד מה — פנויה
 כיצד שידע, הלכות שילמד עדיף היה לכאורה, מאוד התפלאו תלמידיו. מוסר
, הענין לפשר רבם את התלמידים שאלו לדרכו הלך כשהעשיר. כיהודי לנהוג
, בלבד שעה חצי פנאי לו שיש טוען והוא היות, בזה היתה כוונתי: להם והשיב

, מוסר הרבה ללמוד צריך לכן... שעה מחצי יותר לו שיש ימצא מוסר ילמד אם
, פנאי לו שאין חושב האדם כי. לאדם שיש הנסתרים הזמנים כל את למצוא
        )ומוסר חוכמה לציון אור(, ימצא כשיחפש אבל
   

 שיארגנו ל"זצ"מנובהרדוק סבא"ה למרן ופנה חלה ביתו מבני שאחד באדם היה מעשה
, בישיבותיו לתמוך באפשרותו יש אם הסבא מרן התעניין. החולה על תפילה בישיבה
 רודפי של השטניות עיניהם מול אל ישיבות סניפי בהקימו נפשו את כידוע מסר עליהם
 הסיט... לתרום כך כל לו מאפשר לא שמצבו ואמר להתחמק ניסה הלה. ברוסייה הדת
 וכמה? הלך רופאים לאיזה שאלו לנושא ומנושא אחרים לנושאים השיחה את הסבא מרן

 הלך שכבר לאחר ייאוש סף על עומד כבר שהוא היהודי סיפר? הטיפול לצורך שילם
. החולה לשלום תפילה בישיבה שיארגנו מבקש הוא לפיכך. הון והוציא הרופאים לכל
 אף הזנחת ולא רב הון שהוצאת אומר אתה לרופאים; לי נא אמור: הסבא מרן נענה
 תפילה לבקש בא אתה כאשר ואילו! מלא בכסף עשית הכל את. ותרופה רופא

 דווקא?! בחינם רוצה אתה זאת את דווקא -! מועילה כמותה שאין - עולם של מהרבונו
 )דרך בים?!... (בתחינה להשם שיזעקו הבחורים  לטובת משהו לשלם מוכן אינך כאן

                                   

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְהֶיה ֹזאת ֹצָרע ּתֹוַרת ּתִ  בעיירות  מחזר שהיה ברוכל מעשה: במדרש מסופר: ַהּמְ
 והיו?  ימיו שיאריך חיים סם לקנות רוצה מי: מכריז והיה לציפורי סמוכות שהיו

 ותמכור אצלי בא: לו ואמר ינאי רבי אותו שמע. ממנו לקנות אליו דוחקין האנשים
 מכיון. לה הדומים אלה ולא לזה זקוק אתה לא: הרוכל לו אמר. הזה מהסם לי

 האיש ״מי: שכתוב פסוק לו והראה תהלים ספר לו הוציא, אצלו עלה בו שהפציר
 לכאורה). ב, טז רבה ויקרא, (מרע״ לשונך נצור טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ
 האנשים כל ועזבו חיים לקנות רוצה מי וצעק השוק באמצע עמד הרוכל, קשה
, ועוד? חיים לקנות אפשר שאי ידעו לא וכי. חיים לקנות אליו ורצו השוק את

 לרגום צריכים היו. רוחניים חיים על היא שכוונתו ממנו ושמעו שנתאכזבו אחרי
 באותו כסף להרויח יכלו שהרי, ומלאכתם מעבודתם אותם שביטל, באבנים אותו
 הבינו הם שגם — כזו גבוהה במדרגה היו אז שהאנשים. כנראה, אלא?  הזמן
 לפניהם ומציע איש שבא שמעו שהם ומכיון, רוחניים חיים על היא שכוונתו תיכף
 וסגרו השוק את עזבו,הבא לעולם לזכות יכולים ידה שעל ד׳ בעבודת חדשה דרך
 את העריכו לא האלה האנשים. ד׳ בעבודת חידוש דבר לשמוע כדי החנויות את
 האמתיים החיים אצלם, היו התורה חיי, להיפך. בדמיון רק הבא ועולם התורה חיי

 פלא אין ולכן. רוחניים לחיים היתה כוונתם חיים סתם על מדברים וכשהיו -
 מסחרו את אחד כל עזב חיים לקנות איך דרך לו שיש: להם ואמר הרוכל שכשבא

 כמה עד, בשבילנו גדולה בחינה היא זאת'. ד בעבודת חידוש לשמוע והלך
 ויראים לחרדים עצמם את שמחזיקים אנשים כי. הזה בהבלי־עולם אנו שקועים
 ענין איזה להם להציע כשבאים מסחרם באמצע אם - עצמם את לבדוק יכולים
, הבא עולם בן הוא אם. האדם במדרגת תלוי זה? לא או לב לו ישימו רוחני
 עניני בשביל הזה עולם עניני מכל יתפנה אז הבא בעולם הם שלו שהחיים, כלומר
 בודאי — הזה בעולם הם שלו שהחיים הזה עולם בן הוא אם אבל, הבא העולם

 רק היא שלו היראה  שכל מפני – וחרד ירא שהוא פי על אף לכך לב ישים לא
 )ל"זצ ניימן יעקב' לר מוסר דרכי(. ממש בו שאין בדמיון

                                                                                  
ְהֶיה ֹזאת צָֹרע ּתֹוַרת ּתִ יֹום ַהּמְ  ריש אמר:) טו ערכין' (בגמ:ַהּכֵֹהן ֶאל ְוהּוָבא ָטֳהָרתוֹ  ּבְ

 שם המוציא" תורת תהיה זאת,  המצורע תורת תהיה זאת דכתיב מאי: לקיש
, ולא, המצורע תורת תהיה זאת הלשון מהו, ולהבין לדקדק צריכים ולכאורה".רע
' הלבבות חובת' בספר דכתוב מה פי על: לתרץ ויש? המצורע" כפרת" תהיה זאת
 לאותו ומועברים המצוות ממנו ניטלים הרע לשון המדבר):ז"פ( הכניעה שער, 

, מובן ועכשיו"! חבירו של עוונותיו נוטל והמדבר, הרע לשון עליו שדיברו האיש
 ביום דווקא כי", טהרתו ביום המצורע תורת תהיה זאת"  דווקא שנאמר זהו

, תורתו נחשבה עכשיו עד אבל", תורתו"ל נחשב אז, תשובה ועושה עצמו שמטהר
 )יוסף פרדס(ועלי שדיבר חבירו לתורת

 
ִני ֶאֶרז ְוֵעץ ', וכו הרוח גסות על באין שהנגעים לפי, י"רש כתב: ְוֵאֹזב תֹוַלַעת ּוׁשְ

" אזוב"וה, גאווה על מרמז" ארז"ה, לומר יש. וכאזוב כתולעת מגאותו עצמו ישפיל
 אותו, בענווה גם האדם חוטא לפעמים שכן, כפרה צריכים ושניהם, ענווה על

 אולם, לחייו יורד הריהו, בכבודו חלילה אדם שפגע שעה אשר, גאווה בעל
 הוא אז, כלשהי טובה ממנו לבקש אליו כשבאים,גדול ענוותן נעשה הוא לפעמים
 דעה לגביהם לו ואין,לו נשמעים הבריות שאין בטענה, רוח שפל לפתע נעשה
 )ם"הרי חידושי.(כפרה צריכים זו ענווה ועל. ולעשות לעזור, לצערו בכוחו ואין, כלשהי

 
ה צוּ  ַהּכֵֹהן ְוִצּוָ ר ָהֲאָבִנים ֶאת ְוִחּלְ ֵהן ֲאׁשֶ ַגע ּבָ ִליכוּ  ַהּנָ  ֶאל ָלִעיר ִמחּוץ ֶאל ֶאְתֶהן ְוִהׁשְ
 כותל שאם, לשכנו׳׳ ואוי לרשע ׳׳אוי אמרו מכאן: נגעים במסכת כתוב: ָטֵמא ָמקֹום

 לו הסמוך השני הבית בעל, זה בית לצד בכותל נגע ונראה, בתים ב׳ בין מפסיק
: חאגיז מהר׳׳ם כתב.רבים לשון האבנים׳׳ את ׳׳וחלצו דכתיב, עמו להיטפל צריך

 דינו שיגמור קודם אלא, בלבד מעשיו לפי האדם את דן לא, חסדו בגודל הקב׳׳ה
 ואם. לא או לכך הם ראויים האם, ביתו ולבני לבניו שיגיע בצער גם תחילה דן

. זה לצער ראויים האם יותר הרחוקים המשפחה בני את דן, לכך ראויים מצאם
 האם,  כולו העולם כל את ואח׳׳כ. עירו בני כל את ואח׳׳כ, שכניו את דן ואח׳׳כ
 בני, בניו אכן ואם, מעלה של דין בבית דינו מגזר כתוצאה צער לסבול להם מגיע

 על מעלה של דין בית גוזר אזי, לכך ראויים והעולם עירו בני, שכניו, משפחתו
 גם שהשכן מזה,  לשכנו׳׳ ואוי לרשע ׳׳אוי,  חז׳׳ל כוונת וזה,ליענש זה אדם

 היה לא דאילו, זה לצער ראוי הוא שגם מוכחת ראייה, הרשע של בצער משתתף
 )שמואל עיני(                                     .         נענש היה לא הרשע שכנו, ראוי

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

נ(                שמואלע

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

               

      

 מצורע  דבס"
 921גליון מספר             
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לרפואת דוד בן  
 שושנה הי"ו



          

                                     תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                             
 )ן ועודסנהדרי סופ״ט במלחמות, מב״ןרב( .תשובה חצי חכם שאלת                                                               

                               )התשובה בחיבור מאירי( השכל שליח והלשון, הלשון שליח העט                                  
 ).מ״ג שער הפנינים מבחר( רעהו כמעשה האדם מעשי כל כי, רעהו מי שאל אדם על כשתשאל
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מייל  בתגובות הערות והארות 
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 שאלות"ל האדם מגיע כיצד לכם אגלהשח הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל:
 כוהנים ברכת אחרי מיד. דחוק זמנו אבל, הכנסת לבית הגיע אדם–"פילוסופיות

 לשמוע הספיק. החוצה חפז כבר" אשרי"ב. הטלית את וקפל התפילין את חלץ
: תמה היום כל, זהו-"הרשעים כל ואת אהביו כל את' ד שומר: "שאומרים

 דעתו הייתה היום כל?!ישמרם יתברך שהבוא לרשעים מגיע במה?! הכיצד
, מנחה להתפלל עלה ערב לפנות. מנוח נתנה ולא הטרידה השאלה, עליו פזורה
 כבר זה" ישמיד הרשעים כל ואת אהביו כל את"ש: שאומרים שמע. מעט ואחר
 נהפך כעת אבל. הרשעים את שומר שהוא אמרו בבוקר מילא. גבול כל עבר

 לא הארץ כל השופט? הרשעים עם הצדיקים את להשמיד והחליט, הגלגל
 זה לכל, ךא?!העמידה בתפלת לכוון היה יכול האם, אתם אמרו?! משפט יעשה

 ואז, במלואם הפסוקים את לשמוע... בזמן ולסיים בזמן לבוא: אחת תרופה יש
 )והגדת( ...מכונו על והכל קושיא אין
 
 
 
 
 

 רמז.הלב כנגד שיהיה כדי. שמאל ביד ק״ש בשעת הציצית לאחוז שצריך טעם
 לבוש-שמאל בצד הוא שבאדם והלב"  לבבכם על.. האלה הדברים והיו"לדבר
 )המנהגים טעמי: ( ׳ ב סעיף כ״ד סימן

 
 
 
 

 נפש כל כי, לבבך בעומק חקוק ויהיה אצלך זה דבר ותשמור, סוד לך אגלה
 ולזכות לעשות מסוגלת שהיא עבודה של כמות לה נותנים הזה לעולם כשיורדת

 יכולים הזה בעולם האדם חיי שאין ופעמים. נצחים לנצח' ה לנועם זה ידי על
 שיהיה כדי יסורים לו נותנים, להטיבו בשמים עושים מה אז, כזה כמות להספיק

 למשל חי אם ואז, חיים של ימים מאה כמו אצלו יום וכל אצלו מצוה כל
 אמנם. הוא והפלא פלא. שנה מאות שבע של עבודה לו הספיק שנה שבעים

, בעבודה לעסוק יכול אינו בגדר האדם עושים שהם במידה הם היסורים אם
 לעבדו שיוכל האדם בחיי רוצה שהוא שהיות" שמו יתברך לו האדם יתחנן אזי
 יסיר יתברך שמו שלמען הוא מבקש אזי, יכולתו ממנו נשלל כזה ובמצב, בו

 לנסח תוכל כן". טובים הלא מעשיו מחמת להאדם נגרם אשר ממנו המניעה
 שמו יתברך והוא, נצור באלוקי עשרה שמונה תפלת בסוף ולאומרה נוסח לך

  .עמו כללות בתוך תפלתך יקבל אליו המתחננים לצעקת השומע
 )ל''זצ וויינטרויב אליהו ישראל לרבי-אגרות קונטרס(

 
 
 

 לא ברכו אומר שהחזן בשעה בית הכנסתל בא אחד אם יתכן איך שאלה:
 ? עמו ברכו יאמר

 התפלל לא ואותו אחד ברכו אומר והחזן שבת של ערבית בתפלת : תשובה:
 אינו שבת של ברכו יאמר שאם כיון, שבת של ברכו יאמר לא המנחה לתיתפ
 )החידות ספר(.. המנחה תפלת להתפלל יכול

כיצלכםאגלהעקב גלינסקי זצ"ל:
דחוקזמנואבל,הכנסתלביתהגיע

)והגדת(...מכונול

כד. שמאלבידק״שבשעתהציצית

)המנהגיםטעמי: (

בעחקוקויהיהאצלךזהדברמור
שהיאעבודהשלכמותלהנותניםה

     

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

))

ִעיר ְוָהָרָעב ָהִעיר ָנבֹוא ָאַמְרנוּ  ִאם ם ָוַמְתנוּ  ּבָ  ׁשָ
ְבנוּ  ְוִאם  :ָוָמְתנוּ  ֹפה ָיׁשַ

 
 טשיבין ישיבת של הרוחני מנהלה, ל"זצ רימר מרדכי רבי הצדיק הגאון

 פטירתו לפני קרא, ל"זצ אלישיב ש"הגרי מרן של ומחותנו בירושלים
 אדם שבין בעניינים, ראו: "האלה כדברים להם ואמר המשפחה לבני

 לבעיות עושיהם את להכניס העלולים דברים לעשות כדאי לא לחבירו
 שנים מיובל למעלה לפני עשיתי, עצמו על סיפר כך, אני. וספקות
, לכם מציע אני לכן. זה לרגע עד, ימיי כל לי שהציק מסויים מעשה

 שהציק מעשה היה ומה". כאלה למצבים תגיעו ואל היזהרו, ואמר חזר
 הרב( דאתרא מרא הרב הגאון שמע הסיפור את? ל"זצ רימר מ"להגר

, רימר בנימין רבי הגאון, הנפטר של בנו, גיסו מפי) א"שליט זילברשטיין
 ההשמדה במחנות כידוע הסתובבו השנייה העולם מלחמת כשנסתיימה

 כדי בו שהיה מאכל לפיהם הכניסו לא שנים שבמשך אנשים המוני
 אחוז התהלכתי, לילדיו רימר מ"הגר סיפר, אני גם. הנפש את להשביע

 קיים והיה, המסוכנת הטיפוס במחלת נתקפתי זאת לכל ובנוסף רעב
 המתקרב יהודי לפתע ראיתי, והנה. חיי את אקפח אוכל לא שאם חשש
 ככר לי לתת ממנו אבקש שאם ידעתי.לחם ככרות ארבעה ובידיו אליי
 לכך וגרמתי עליו הערמתי ולכן, לבקשתי ייענה שהוא סיכוי אין אחד

 אז כבר. וברחתי הכיכרות אחד את לקחתי ואז מידיו יפלו שהלחמים
 עשה אף אלא הלחמים לבעל הזיק שלא רק שלא רימר מ"הגר ידע
 היה, הכיכרות כל את אוכל איש אותו היה אם כי, גדולה טובה עימו
, הגבלה ללא לאכול שהחלו יהודים לאלפי שאירע וכמו, מנפיחות מת

. מתו, שנים הרבה כך כל במשך למאכלים הורגלה לא שביטנם ומפני
 רימר הרב חיפש הכל למרות. הרעב ממתי הנפיחות מתי היו וגדולים
 ולא, הלחם מחיר את לו להשיב כדי ההוא היהודי את ימיו כל במשך
 בלתי מאמצים השקיע הגטו את עזב שמים שבחסדי לאחר גם. מצאו
 השנים יובל במשך. הצליח ולא הלחם בעל את לאתר מנת על נלאים

 לו הציקה עדיין, לאלפים תלמידים שהעמיד לאחר גם, מכן שלאחר
 אלישיב ש"הגרי מרן כשהגיע. לבעליו הכסף את לו השיב שלא העובדה

 בנימין הרב, חתנו לפניו שטח, המשפחה בבית אבלים לניחום ל"זצ
 לצרכי לתרום ל"זצ אביו היה צריך האם ושאל המעשה סיפור את, רימר
 וכפי, גזל ממי יודע שאינו גזלן לגבי בהלכה שמובא כפי,  ציבור

 בתקופת הלחם לקיחת על לכפר כדי – הקודמים בקטעים שהבאנו
 שבפיקוח שכיוון ואמר, וכל מכל הדברים את שלל ל"זצ מרן. השואה

 ג"פ דף, יומא( בגמרא שמבואר כמו, אחר מאדם מזון ליטול מותר נפש
 את ממנו ונטל הרועה את קיפח בולמוס כשאחזו יהודה ’שר) ’ב עמוד
 בעל של חייו את למעשה הציל הלחם את שלקח בכך והרי, לחמו
 היו הלחם של דמיו. גזל איסור בכך אין הרי, לעיל שסופר וכפי, הלחם
, ציבור צרכי של הדין נאמר לא זה ובמקרה, הלוואה בגדר רק אפוא
, לזכור שצריך מה. מעוון נקי הוא, המלווה את לאתר הצליח וכשלא

 להיכנס לא להם שיעץ, לבניו הדגול הנפטר של דבריו הם, פנים כל על
 גדושה מנה מעצמם בכך ולמנוע, אלה בעניינים כלשהו לספק לעולם

 )יביעו טובך( .החיים כל במשך נפש עוגמת של

הוראל באל נטרו )לזצוו

בשעהבית הכנסתלבאאחדאם

ברכואומרוהחזןשבתשלערביתת

                           

המעונינים לתרום 
להפצת העלון 

 :להתקשר ל
0583238724 



1 גיליון מס. 521שבת קודש  פרשת מצורע

יוֹם ָטֳהָרתוֹ" "בְּ

אצל  וטהרה.  קדושה  על  לעבוד  רק  מחפשים  קדוש,  עם  ישראל  עם 

מפורסם.  אדם  חשוב,  אדם  גדול,  אדם  להיות  זה  העיקר  העולם,  אומות 

אבל אצל עם ישראל יש רק דבר אחד - איך לעבוד על קדושה וטהרה. 

היהדות.  כל  של  הסוד  זה  הקדושה  החיים.  שלך  הסוד  זה  הקדושה 

"קדושים תהיו כי קדוש אני", זה הציווי הגדול ביותר לעם ישראל, שיהיו 

יכול  שקדוש  מי  רק  כי  הבורא  עם  מחוברים  להיות  שיוכלו  כדי  קדושים, 

להתחבר איתו יתברך.

מקדישים לה', לא לעצמנו. אדם עם אגו, אין לו קדושה, הוא מקדיש 

דבר  שום  אעשה  לא  שאני  שמים.  לשם  יהיה  שהכל  צריך  לעצמו.  הכל 

תיקון  ואמרתי  התפללתי,  מצויין,  אז  שלי.  הכבוד  בשביל  עצמי.  בשביל 

כללי, ותהילים של יום, אולי אפילו אמרתי שמות צדיקים, ולמדתי, ועזרתי 

מה  כשעשיתי  הזמן  כל  אותי  ליווה  מה   - השאלה  בילדים,  בטיפול  קצת 

לעשות  ה', שזכיתי  את  לשמח  או שזכיתי  בסדר,  ה'  ברוך  שאני  שעשיתי. 

בשביל הכבוד שלך אבא.

אנחנו מתפללים על הקדושה, ורוצים את הקדושה, ומאמינים בקדושה, 

מאמינים שהקדושה היא השער שלנו להגיע להקב"ה, היא תושיע אותנו, 

היא תוציא אותנו מן המיצרים שלנו. קדושה היא החיבור שלנו עם הקב"ה.. 

איך קוראים לו? קודשא בריך הוא. קדוש.

יותר  שנוסיף  ככל  שלנו.  הקדושה  דרך  הוא  הקב"ה  עם  שלנו  הקשר 

קדושה לחיינו, כך נהיה קשורים יותר אליו יתברך. אדם מתחיל להתקדש, 

בס"ד

שבת קודש   ח' ניסן, תשע"ו
פרשת מצורע

ֵהן" (יד, ב) יוֹם ָטֳהָרתוֹ ְוהּוָבא ֶאל ַהכֹּ צָֹרע בְּ ְהֶיה ּתוַֹרת ַהמְּ "זֹאת תִּ

והתענוג  העונג  את  הדבקות,  של  הנפלא  הטעם  את  לטעום  זוכה  הוא 
האמיתי והנצחי שיש בדבקות בבורא יתברך. שום עונג חומרי אינו מתקרב 

ואינו דומה לאותו עונג רוחני של הנשמה הדבוקה בבוראה.

קדושה זה להיות קצת למעלה מהזמן. למעלה מהמציאות. להיות פה 
ולא להיות פה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. אני כל הזמן עם 
ה'. כל הזמן מחובר. כל מה שאני עושה, אני מקשר את זה לעבודת ה'. בכל 
דרכיך דעהו. חיבור שמים וארץ. בכל מקום שאני נמצא אני מתחבר, אני 
משתדל להכניס שם קדושה. "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש, שבתי 
ה'.  בית  להיות  יכול  בו  נמצאים  שאנחנו  מקום  כל  חיי".  ימי  כל  ה'  בבית 

תלוי בנו. 

להתקדש זה אומר לפרוש מהתענוגות המדומות של העולם הזה, שאף 
באיזה  מרירות,  באיזה  מסתיימות  שתמיד  הנפש,  את  ממלאות  לא  פעם 
חוסר. כמה שלא יהיה לך מזה, זה לא מספיק לנשמה שלך היא דבר כזה 

גבוה, היא חלק אלוק ממעל.

וגבוהה  ויקרה  גדולה  היא  בשורשה  שנפשו  ולהאמין  לידע  "וצריך 
מאד  מאד  גבוהה  כן  גם  שבפחותים  הפחות  נפש  ואפילו  מאד,  מאד 
וצריך להתגבר, לרחם על עצמו, לבל יאבד אוצרות יקרות וחמודות כאלה 

התלויים בנפשו אשר עין לא ראתה" (ליקו"ה ברכות השחר ג,ה).

בכל מקום שאדם מוותר על איזה משהו, לא חשוב מה, זה יכול להיות 
ממתק או שזה איזה דיבור שהוא חייב להגיד לשני, אחרת הוא לא יירגע, 
או שיש ויתורים יורת גדולים, בחיי המשפחה, עם הילדים , כל ויתור פינה 

מקום, עשה חלל שייכנס בו האור האלוקי. פינה מקום לקדושה.
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כבר אמר שלמה המלך "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" (משלי כא) אל תקרא "מצרות" אלא "מצרעת" נפשו.

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 
סבטלנה, דליה בת שושנה, שלמה שלומי בן אילנה נאוה, 

שיינדל חי'ה בת שלום

ת.נ.צ.ב.ה
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בכל  יום,  שבכל  מצרים  יציאת  זה  מצרים  יציאת  קדושה.  רוצים  אנחנו 
הגוף,  ממיצרי  לצאת  האלוקית  הנפש  של  התשוקה  זו  רגע,  בכל  שעה, 
לנו  וכיף  לנוח  לנו  וכיף  לישון  לנו  שכיף  לנו  שנדמה  כמה  החומר,  ממיצרי 
לאכול זה לא נכון. זה לא כיף לנו. הנשמה לא מרגישה כיף עם זה. הנשמה 
ובכסופים  ברצונות  להתחזק  הנשמה.  עם  ללכת  צריך  זה.  את  רוצה  לא 
לה'. יש לנו שתי ידיים שזה כמו שתי כנפיים, שעם הכנפיים האלה אדם 
מעורר את עצמו ומלהיב את עצמו ולכן אנשים משתמשים בידיים כשהם 
מתפללים, כשהם  מדברים, כמו בעלי הכנף שמתרוממים על ידי הכנפיים 
שלהם ומצליחים להגיע לכאלה מקומות נפלאים. ככה גם בני אדם. בעמל 
בנסיונות  בעמידה  ועמוקה,  עצומה  פנימית  בעבודה  במאמץ,  כפיהם, 
קשים, בבירור בלבולים והסחת הדעת מהם, כל אחד והנסיונות שלו, מתוך 
כשמתגלה  ואז,  האלוקות.  את  לגלות  צריך  האדם  האלה  הצמצומים  כל 
לרגעים האור, זה כזה מן תענוג, זו כזו רחמנות של ה' שמזכה את בני אדם 
להרגיש את התענוג הזה, את החיבוק העצום הזה, מרגישים אז שבשביל 

זה נברא העולם.

יהודי רוצה להתקדש, הוא צריך הרבה עבודה פנימית. הרבה התבוננות. 
שבעת  אותו  שמסגיר  הכהן  אל  בא  הצרעת  בנגע  הוא  שנגוע  חשוד  אדם 
ימים. יש לך נגעים, יש לך יסורים, תעצור, תתבונן, מדוע באים עליך יסורים 
אלה. ואם שבעה ימים זה לא מספיק, תשב עוד שבעה ימים, כנראה שלא 
שלנו,  הפרשה  מתחילה  שכך  זכר,  שילדה  אשה  גם  מספיק.  התבוננת 
כך  כל  הבורא.  בנפלאות  ותתבונני  ימים  שבעת  תשבי  לה,  אומרת  התורה 

הרבה ניסים נעשו לך.

כדי  ימים.  שבעה  יושב  קרובים,  משבעה  אחד  לו  שנפטר  אדם  גם 
שיתבונן מה תכלית האדם בעולמו והיכן צריך לשים כל מגמתו.

הוא  אז  רק  לו.  טוב  ה'  עם  שרק  רואה  הוא  אז  להתבונן,  מתחיל  אדם 
הנפש  שגם  ולחשוב  הגוף  של  הרצונות  עם  ללכת  אפשר  אי  שמח.  באמת 
של  רבונו  זה.  חשבון  על  שזה  היא  האמת  אמת.  לא  זה  שלה.  את  תקבל 
עולם תעזור לי להשתחרר קצת מהחומר, תעזור לי שאני אצליח להגביר 

את הנשמה על הגוף, תעזור שיהיה לי קשר.

הקשר שיש לנו עם הקב"ה, זה דבר כזה, שממלא את כל הנשמה שלנו 
פנימה. נכון, יש לנו משפחה, יש לנו מחויבויות, בכל צריך לטפל, אבל הדבר 
הראשון זה לתת לנשמה את מה שמגיע לה. והנשמה זה חלק אלוק ממעל. 
היא כוספת אל ה'. "ה' אתה מנת חלקי וכוסי". אין לי בלעדיך כלום בעולם. 
רק אותך. אני כל הזמן מסתכל אליך, כל הזמן בודק האם אני בסדר עכשיו 

כלפיך ה', האם אני נמצא איתך. 

עם  שלנו,  המחשבות  עם  אנחנו  הקב"ה.  עם  ביחד  לא  אנחנו  באמת, 
בתפילה  ה'  עם  מדברים  שלנו.  והבלבולים  העלבונות  עם  שלנו,  התוכניות 

וממשיכים לחשוב את המחשבות שלנו.

המציאות האמיתית היא "אין עוד מלבדו". וכל פעם שאנחנו 
אנחנו  כזאת  פעם  כל  טוב",  "לא  משהו  שקורה  רואים 

מזהים שבעצם יש לנו בעיה עם האין עוד מלבדו.

רק  מיועדת  לא  מצורע  פרשת 
גם  חשוב  מסר  לה  יש  למצורעים. 

העור,  צרעת  אין  כבר  היום  לנו. 
יש  פנימה.  בלב  צרעת  יש  אך 
דברים  כלפי  ואדישות  קרירות 

זה  על  ומוותר  ומתקדש,  זה  על  מוותר  אדם  ויתור.  זה  התקדשות 
פינה  הוא  מוותר  שאדם  רגע  באותו  ומתקדש.  מזה  פורש  הוא  ומתקדש, 
מקום לאור האלוקי, לקדושה, להיכנס בקרבו. עם הלא תעשה הוא עושה 

יותר מאשר עם העשה.

קדושה זה לחשוב על ה' כל רגע. כל הדברים שאנחנו עושים, זה תופס 
מקום.  ולא  זמן  לא  תופס  לא  זה  חושבים  שאנחנו  מה  אבל  ומקום,  זמן 
לכן אפשר לחשוב כל הזמן על ה', להיות בדבקות תמידית אבל בשביל זה 
לראות  סכנה  כשאין  גם  העיניים,  קדושת  על  העיניים,  על  לשמור  חייבים 
מראות אסורים. עצם פתיחת העיניים גורמת לאדם להסיח דעתו מה'. לכן 

צריך ללכת כמו דוד המלך: "עיני תמיד אל ה'". 

הרבה  כך  מכל  ניצל  הוא  ממילא  אז  בדבקות,  תמיד  הוא  כשהאדם 
עברות, מקנאה, מחמדה, משנאה, מתחרות, מלשון הרע, כי הוא לא רואה 
אף אחד, הוא דבוק בה'. כשפותחים את העיניים, אז רואים תמונה, רואים 
הדעת  הסחות  אחר  להימשך  מתחילה  והמחשבה  משהו  רואים  חפץ, 
שרשרת  מתחילה  מיד  רואה,  שהוא  דבר  שכל  האדם,  סביב  שיש  הרבות 
של מחשבות ומי יודע לאן הוא יכול להגיע. אדם, לפני שהוא יוצא לרחוב, 
לפני שהוא יוצא מהבית יעמוד שניה ויחשוב: "אני יוצא עכשיו למלחמה".

מורנו הרב: "עבודה על הקדושה זה קודם כל קדושת העיניים, 
קדושת הברית. נלחמים על זה, להינצל מה "לאו" של "ולא תתורו 
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" אפילו שזה קשה מאד, ואדם לא רואה 
להילחם  שצריך  יודע  הוא  אבל  מזה,  להינצל  אפשרות  שום  כמעט 
ב"אבן  שכתוב  וזה  לעולם...  בא  הוא  זה  בשביל  ברירה,  לו  אין  בזה, 
שלמה" מהגאון מוילנא שאדם בא לעולם רק כדי לנצח את הדבר 

הזה, רק  בשביל זה הוא בא לעולם. 

מצוות,  תרי"ג  יש  צדדי,  דבר  זה  שקדושה  חושבים  אנשים 
לא  אני  אחת  מצווה  אז  תתורו".  "ולא  של  "לאו"  את  גם  שם  ויש 
מקפיד... הרי לא כל אחד מהדר בכל המצוות... אין לי זמן לזה, זה 
העולם  ובאמת  ברכב...  נוהג  אני  עסוק,  אדם  אני  באפשרותי,  לא 
אדם  אפילו  העיניים,  את  לשמור  יכול  שאדם  ודאי  בטעות,  נמצא 
לו  שישמור  מה'  לבקש  יכול  הוא  העיניים,  את  לשמור  יכול  שנוהג 
את  שומר  אדם  הכל.  להשיג  אפשר  תפילה  ידי  על  כי  העיניים,  את 
העיניים, הוא זוכה ל"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", מתגלים לו 

כל הסודות התורה, סודות הבריאה, וכל הנפלאות שבעולם."

כל  שה'  כמו  לאט.  לאט  סבלנות.  צריך  החיים.  לכל  עבודה  זה  קדושה 
עם  אף  להאריך  צריכים  אנחנו  גם  כך  איתנו,  אף  ומאריך  אותנו  אוהב  כך 
לנו,  הולך  שלא  מה  כל  עם  עצמנו,  עם  השכנים,  עם  זוג,  הבן  עם  הילדים, 
צריך  כלום,  מרגיש  ולא  אבן  פתאום  שנהיה  הלב  עם  שלנו,  הכשלונות  עם 
שתהיה לנו סבלנות. כי אם רוצים שלקב"ה תהיה סבלנות אלינו, אז צריך 
הכל  להשיג  אפשר  אי  אותנו.  הסובב  ועם  עצמנו  עם  סבלנות  לנו  שתהיה 
ברגע אחד. אחרת זה ריבוי אור, זה לא המדרגה שלי, זה עלול להפיל אותי 
למרה שחורה. אני לא מאשים את עצמי על מה שעוד לא השגתי, אבל גם 

לא פוטר את עצמי. במקום לטפס גבוה מדי ולהתרסק ח"ו, תטפס לאט.

נפלת? תקום ותתחיל מחדש. תזכור שיש לך אבא בשמים שרוצה לעזור 
לך. שהוא איתך, עמך ואצלך. שהוא לעולם לא יעזוב אותך. אל תתייאש!

חלקי וכוסי". אין לי בלעדיך כלום בעולם. 
יך, כל הזמן בודק האם אני בסדר עכשיו 

עם  שלנו,  המחשבות  עם  אנחנו  קב"ה. 
בתפילה  ה'  עם  מדברים  שלנו.  בלבולים 

 שלנו.

עוד מלבדו". וכל פעם שאנחנו 
אנחנו כזאת  פעם  כל 

אין עוד מלבדו.

רק 
גם 



3 גיליון מס. 521שבת קודש  פרשת מצורע

הרוחני  האור  בפניו  נסגר  אז  גופו  תאוות  אחרי  רץ  כשאדם  שבקדושה. 
ולא  חיות  לו  אין  מת.  כמו  הוא  אז  האדם,  בפני  נסגר  הרוחני  וכשהאור 

שמחה.

"אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשה לך". למה צריך להגיד לנו את זה? 
הרי כבר אמרו לנו בעשרת הדברות "לא תעשה אלוהים אחרים על פני". 
אז למה עוד פעם? כי הקב"ה יודע כמה זה קשה, כמה הגוף שלנו עז והוא 

מחפש חיות מהתאוות, מתענוגות העולם הזה.

המזון  את  מקבל  הוא  אז  רק  ולקדושה,  לתורה  לה',  מחובר  כשיהודי 
הרוחני שהוא כה זקוק לו. "ובחרת בחיים". הגשמיות והתאוות זה מוות. 
התורה והקדושה רק זה חיים. רק זה יכול לפייס אותנו, להרגיע אותנו. רק 

הקשר עם ה'. 

מוכרחים לחזור לחיות עם בורא עולם. העצה היחידה לעבור את החיים 
האלה בשלום זה לחיות עם בורא עולם. הכל אז נראה אחרת, כמו בסיפור 

הבא:

תרופה ושמה "קץ לסכסוך שכנים"

זה מגיע פתאום, בהפתעה גמורה, בלי הודעה מוקדמת, השם ישמור, 
הנוראה  "הבשורה"  את  לקבל  הנפשיים  הכוחות  את  אנשים  להרבה  אין 
חוקרים  שעדיין  זו  מכל.  הארורה  הארורה".  במחלה  חלה  "הוא  הזו: 
הפעימות  הראשוני,  ההלם  מזור.  לה  מחפשים  העולם  ברחבי  ומומחים 
לברוח  לישון,  הרצון  הגוף,  חלקי  כל  את  האופפת  הנוראה  החולשה  בלב, 
של  ימים  על  המחשבה  לא  רק  זה.  לא  רק  משהו.  חמים  יותר,  נוח  לעולם 

טיפולים כימותרפיים, נשירת שיער, שיקום, בדיקות אינספור. 

בשעה  השיא  כבר  הוא  מהם  שלושה  ילדים.  שישה  גילאור  לבועז 
מתוקה,  בעליצות  בביתו  משתובבים  זריזים  נכדים  וכמה  ומוצלחת  טובה 

שהפיחה חדווה מחודשת בחייו של סבא צעיר למדי. 

בועז הוא איש אהוב על הבריות, נעים סבר, צנוע, האוהב לעשות את כל 
מעשיו הטובים בענווה כמעט בלתי מורגשת. רבים רווים ממנו טוב ונחת, 
ואפילו אינם יודעים שזה בא ממנו. לצידו נעמי, אשת חיל חרוצה, שגידלה 
יהודי  בית  של  וחמימות  אהבה  שוקק  הבית  לתפארת.  ילדים  ומגדלת 
מוכנים  לא  שבפנים  ואלה  בו,  להתארח  נהנים  מבחוץ  אלה  אשר  שורשי 
לוותר עליו. המקרר תמיד מלא, ברוך השם, והנינוח המשכר של התבשילים 
של אם הבנים שמחה, בין בחול, בין בשבת, נסחפים עד למדשאה בחצר. 

כולם  הלב.  מעומק  תודה  לקב"ה,  תודה 
בריאים, כולם נבונים, הודו  לה'... כי לעולם 
חסדו. ובועז אכן הודה לבוראו, הוא הקפיד 
בכולל  יום  מיד  למד  כבחמורה,  קלה  על 
העביר  אף  שבת  ומידי  תלמודו,  על  שקד  ערב, 
להאזין  נהנים  שהכל  השבוע,  ופרשת  מוסר  הלכה  שיעור  בעצמו 

לו בשקיקה. 

כולם אוהבים את בועז, ובועז אוהב את כולם. עד החולשה. 
אחר כך הבדיקות. ו... "הבשורה". הבית עבר טלטלה עזה. 

אמיץ,  איש  בועז,  אך 
על  נסוכה  שלווה 
של  וחופנים  פניו, 

אמונה על לשונו. 

לרופאים יש תאוריות משלהם, אבל התאוריות של היהודים המאמינים 
מדור לדור, אלו שנטועים בחצרות אלוקים, היושבים בבית השם, עשויים 
חוקי  פי  על  מונהג  החומרי  הגשמי  שהעולם  יודעים  הם  אחרת.  מריקמה 
הטבע הפשוטים, הנראים לעין, אבל בעצם, לאמיתו של דבר, עמוק עמוק 
הבריאה  גלגלי  את  המניעה  האלוקית,  הרוחניות  טמונה  החומר  בתוך 
כולה, והיא נסתרת וחבויה, עלומה וסתומה. הרופאים מנהלים שיג ושיח 
נוסחאות  פי  על  פועלים  הם  המקולקל.  הדם  עם  החולים,  התאים  עם 
מתמטיות של מינוס מול פלוס, חומצה מול ויטמין, אקמול מול חום גבוה, 

 .Y יקבלו פחות או יותר תגובה X הם יודעים שאם יתנו תרופה

וייאוש  הפתעות  המון  יש  מצליחה,  תמיד  לא  שלהם  הסיסטמה  נכון, 
מיישמים,  הם  למדו  שהם  מה  ואת  בפקולטה,  למדו  הם  כך  אבל  בדרך, 
ושלא יבואו אליהם בטענות. באמת, אף אחד לא בא אליהם בטענות. הם, 
הרופאים, רכובים על הכרכרה החומרית, התרופתית, המחקרית האקדמית 

ושם הם כנראה יישארו. 

רופאים  שעל  ידע  פנחס,  נעוריהם,  מימי  עוד  בועז,  של  הקרוב  ידידו 
של  כדרך  הנחיותיהם,  פי  על  לנהוג  וחובה  צריך  אם  גם  לסמוך,  אסור 
הקב"ה  בדבר.  ספק  לי  "אין  העולם.  הנהגת  פי  על  המחוייבת  השתדלות 
מבקש מאיתנו לא לסמוך על רופאים, אלא רק עליו. אין עוד מלבדו. הוא 
הרופא כל בשר, הוא המפליא לעשות, והוא הוריד לעולמנו "תרופות" מן 
הזן הרוחני, הטהור, כאלה המרפאות את המחלה מן השורש. אנחנו בס"ד 

נמצא את התרופה המתאימה". 

דיונים  הרע,  לשון  תעתועים,  עמוס  שנים  רב  שכנים  סכסוך  זה  היה 
של  הנסיונות  כל  הסביבה.  לכל  רע  טעם  המון  עם  ביזויים,  משפטיים, 
העסקנים הרבים להשכין שם שלום, עלו בתוהו פעם אחר פעם. כל אחד 
הרגיש כל כך צודק, עד שהסכסוך הפעוט על גלישת המרפסת לכוון חצר 

השכן קיבל מימדים דמיוניים. 

מפעם  נאלץ  כורחו  בעל  אך  בענין,  צד  היה  לא  הוא  בתווך.  היה  פנחס 
לפעם לשמוע את הקיתונות ששפכו השניים, איש על שונאו. 

לא נעים לספר, אבל גם הילדים של השניים, התחילו לגלות מעורבות 
של  למימדים  השכונתית  הקטסטרופה  את  שהפך  מה  הזה,  בגיהנום 

מלחמה איזורית עם נופך אדיר של חילול שם שמים. 

הרגיש  המחלה,  מימדי  על  עדכון  וקיבל  בועז,  עם  ששוחח  לאחר  מיד 
פנחס שברכיו נוקשות זו לזו. הוא מאד אהב את בועז והעריך את אישיותו 
עד  בצדקה.  הן  בתפילה,  הן  למענו,  נפשו  למסור  והחליט  האנפין,  רבת 
שלפתע הבליח במוחו הרעיון. הוא חייג בזריזות לשכן מימין, "תשמע יואב, 
יש לי חבר ילדות, ממש בלב ובנפש, לא עלינו הוא חלה במחלה הארורה". 
לא"  "לא  תהילים".  נגיד  נתפלל,  אמו,  ושם  "שמו  יואב  ענה   " בעיה  "אין 
אמר פנחס "יש לי בקשה אישית. אני מבקש ממך בקשה אישית בשבילי" 
ודמעות נקוו בעיני פנחס "כדי שחיי יהיו רגועים, וכדי שבועז גילאור יהיה 
בריא למען בניו ונכדיו, וניניו שיוולדו בעזרת ה', אני מבקש תעשה מסירות 
הכל  לעשות  מצווה  יהודי  לא.  הופתע "למה  יואב  נעורי".  ידיד  למען  נפש 
למען חיי חברו, בבחינת כל המציל נפש אחת מישראל". "אנא" זעק פנחס 
והתפייס  גרוס  מאירק'ה  שלך  לשכן  גש  חסד,  איתי  "עשה  לשפורפרת 
איתו. תשלים איתו. תבקש סליחה, תחזור בתשובה, תכוון שהשלום הזה 
נעתקו  המילים  יואב".  מתחנן...  אני  שושנה.  מזל  בן  בועז  לרפואת  יהיה 

מגרונו של פנחס ודמעותיו זלגו אל הפומית. 

של אם הבנים שמחה, בין בחול, בין בשבת, נסחפ

תוד לקב"ה,  תודה 
בריאים, כולם נבוני
חסדו. ובועז אכן ה
כבחמורה קלה  על 
תלמודו על  שקד  ערב, 
השב ופרשת  מוסר  הלכה  שיעור  בעצמו 

לו בשקיקה. 

כולם אוהבים את בועז, ובועז אוהב
אחר כך הבדיקות. ו... "הבשורה".

אמיץ,  איש  בועז,  אך 
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אני  "מאירק'ה  משמאל.  השכן  מאירק'ה  עם  ניהל  הוא  דומה  שיחה 
מתחנן לפניך, זו טובה בעיקר בשבילי, בוא ונציל חיים...". ודברים היוצאים 

מן הלב, נכנסים אל הלבבות. 

חצי שעה אחר כך בביתו של פנחס, עמדו חבוקים ודומעים יואב שחר 
הינו  למה  שושנה.  מזל  בן  בועז  לרפואת  ואוהבים.  מפוייסים  גרוס  ומאיר 
צריכים לריב כל כך הרבה שנים? כמה חילול ה' עשינו בעולם? פנחס חייך, 
"חשבונות שמים לא נהירים לנו, מה שברור הוא שהתרופה הזו, של השלום 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

איך אפשר לזכות לעשות הכל לשם שמים? 
הכל  זה  שעושים,  מה  שכל  לזכור  אפשר  איך 
הרחמנות  הכל  זה  שלנו.  לא  אבא,  שלך  בכוח 
כשמישהו  כי  מצליחים.  אנחנו  שבזכותה  שלך 
אומר לי מילה טובה על דבר מסויים שעשיתי, 
שזה  מרגיש  ולא  חושב  לא  וגם  אומר  לא  אני 
לא אני, שזה השם עשה. אני מקסימום אומר 
לא  זה  שהצלחתי,  ה'  ברוך  זה  אבל  ה'  ברוך 
לי  ונתן  עלי  ריחם  שבשמים  שאבא  ה'  ברוך 

להצליח.

אלה  כמו  אבא,  אוטומטי  יהיה  זה  מתי 
הם  משהו,  על  תודה  להם  שכשאומרים 
כשהכוונה  למעלה  אצבע  מרימים  אוטומטית. 
לו  השם.  זה  אנחנו,  לא  זה  ברורה:  שלהם 
שכל  בזה  להתחזק  אותי  זכה  התודה.  מגיעה 
מה שאני עושה יהיה לשם שמים, להגדיל את 
שתלויה  בתמונה  שכתוב  כמו  בעולם.  כבודך 
לכאן  הגיע  אחד  שכל  בבית,  אצלנו  הקיר  על 
כל  בעולם,  ה'  כבוד  בהגדלת  להשתתף  כדי 

אחד בדרכו שלו.

שאני  מה  שכל  שבשמים  אבי  אותי  זכה 

בעולם.  כבודך  את  להגדיל  כדי  יהיה  עושה 
בדרכי שלי.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

דיי  אני  כי  להתקדש.  חזקים  רצונות  לי  תן 
מרוצה ממה שזכיתי ולא מספיק רוצה להוסיף 
לא  שזה  חושב  אני  אולי  או  קדושה.  ועוד  עוד 

ביכולת שלי?

העיניים  קדושת  על  לשמור  אותי  זכה 
לא  למטה,  קצת  הראש  עם  ללכת  ולהתרגל 
להסתכל לצדדים, לא לבדוק מי הולך לקראתי 
הגעתי,  שאליו  במקום  נמצא  מי  או  ברחוב, 

להיות מרוכז אך ורק בך אבא.

לא  הדיבור,  קדושת  על  לשמור  אותי  זכה 
ולא  כעס  לא  אסור,  דבור  שום  מהפה  להוציא 
שום  מהכל  ויותר  שקר  ולא  ליצנות  ולא  גאווה 
דבור שיש בו אפילו קצת ריח של רכילות ולשון 

הרע ח"ו.

זכה אותי למעט במילים ומה שלא מוכרחים 
טובות,  במילים  להרבות  אותי  זכה  להגיד.  לא 
ולהרבות.  אבא,  אותך  ולשבח  ולהלל  להודות 
לתת  אותם,  לשמח  לכולם,  טובות  במילים 

להם כוח במילים שאני אומר להם.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

זה  הזה  שהעולם  ולזכור  להבין  אותי  זכה 

רק  ולא  נעלם.  איננו.  והכל  אחד  רגע  זה  שקר. 

שנעלם, גם משאיר טעם לא טוב בפה.

ולזכור  להבין  שבשמים  אבי  אותי  זכה 

לאורך  הנפש  את  שממלא  היחידי  שהתענוג 

הקשר  רק  הוא  הנצחי,  האמיתי,  התענוג  זמן, 

איתך אבא. הקשר עם התורה, עם הקדושה. 

זכה אותי לזכור שהאושר והשמחה בחיים 

כאן  נמצאים  רחוקים,  במקומות  נמצאים  לא 

אליך  להתחבר  שזוכים  ורגע  רגע  בכל  ממש, 

אבא.

הזה  העז  הגוף  את  לנצח  לנו  תעזור 

העולם  ומתענוגות  מהתאוות  חיות  שמחפש 

תתן  אל  אבא,  מתרחק  שאני  וברגעים  הזה. 

בחוזקה  אותי  תמשוך  מדי,  יותר  להתרחק  לי 

חזרה אליך כי אני עדיין זוכר את הטעם הטוב 

של הקדושה, אפילו שאני עכשיו קצת רחוק. 

אובד  כשה  "תעיתי  אבא.  עלי  תוותר  אל 

בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי".

שבת שלום!
מנחם אזולאי

ביניכם תועיל לבריאותו של בועז". 

של  שריד  שום  המומים.  היו  הרופאים  כך,  אחר  חודש  לציין,  למותר 
המחלה לא נמצא בדמו של בועז. הכל תקין. 

תרופה  להיות  יכול  בשלום,  שהסתיים  ארוך  שכנים  שסכסוך  איך 
מפליאה למחלה ארורה. 

תלמידי חכמים מרבים לא רק שלום בעולם, אלא גם תרופות בעולם.

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהובןומאיר,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור
התודה להשם  
 והברכה שאחריה

 
 
  את מילאה עצומה זכות של ותחושה רכבו את התניע שמואל 'ר

 ציון בן הרב החשוב הרב את החולים לבית מסיע הוא היום .לבו
 ארגון של ההסעות במערך מתנדב שהוא ארוכות שנים כבר .סנה

 ברכבו להסיע לו הזדמן לא פעם ואף',מציון עזר' הנודע החסד
 .שכזה קומה בשיעור חכם תלמיד

  הכסא על בנוחות נשען הרב כי ווידא החימום מזגן את הדליק הוא
  בה ,מסוימת דרך ישנה האם בנימוס שאל מכן ולאחר מאחור
 באיזו משנה לא' .החולים לבית הנסיעה מסלול את הרב מעדיף
  ,שלו המוכרת הפנים בהארת סנה הרב לעברו חייך ',תבחר דרך

  להשתלב החל שמואל 'ר .לתפילה הזמן את לנצל חפץ אני ממילא
  הרב של לתפילתו כרויה אוזנו כאשר ,בכביש הזורמת בתנועה

 ריבונו' .מרגשים משפטים מפיו שמעלפתע .מאחוריו היושב סנה
  ,בכוונה ואמר ידיו בשתי התהילים ספר את הרב אחז ',עולם של

 ראיתי ,חולים בבית אושפזתי רבות פעמים' :עצומות בעיניים
  ...מדרגות ומטפס רץ ,הולך - ואני ללכת יכולים שאינם אנשים
 .'בריאות רגליים לי שהענקת תודה ,השם לך רבה תודה

  האם ,בפניו פשטה ופליאה ,הרב על המראה דרך הביט שמואל 'ר
  ,סנה הרב ממשיך ',עולם של ריבונו' ?שלו התפילה נוסח זהו

 להזיז יכולים שאינם אנשים וראיתי ,חולים בבית רבות הסתובבתי'
  לשירות נזקקים והם עצמם את לשרת מסוגלים אינם ,ידיהם את

 יש אצבעות עשר ,השם ברוך ,ואני .ביממה שעות וארבע עשרים
  השם רבה תודה .וביעילות במהירות ,לבצע הן יכולות דבר וכל לי

 .'בריאות ידיים שתי לי שנתת
  תודה במסכת הרב פוצח מדוע הביןלא הוא .השתומם הנהג
 .ונסער נרגש כשכולו ,להשם

  בבית שהיתי ארוכים שבועות' ואמר הרב הוסיף ',עולם של ריבונו'
  בעדם חשך עולמם ,לראות יכולים שאינם אנשים וראיתי ,חולים
  היפה העולם את רואה ,השם בחסדי ,ואני .כסומים מגששים והם

 על ששמרת ,השם לך רבה תודה .חיות ומלא צבעוני - שסביבי
  ההשתפכות פשר מה נוסעו את לשאול שמואל 'ר רצה !עיני מאור
 ריבונו' :לשבח והוסיף השתהה לא שהרב אלא ,הזו מובנת הלא
  הם ,אוזניהם בשתי שומעים שאינם אנשים ראיתי ,עולם של

  .משוכללים שמיעה מכשירי האוזניים תנוך על להרכיב נאלצים
  נא רפא ,אפשר אם רק .שמאל באוזן שומע עלי השם בחמלת ,ואני

 להמשיך מסוגל אינו כי חש שמואל 'ר .'החולה אוזני את גם בוראי
  זה באופן האם ?הזו המשונה התפילה נוסח פשר מה .בנסיעה

 ?להתפלל האדם צריך
  :לו וסיפר התהילים ספר את סגר ,מחשבותיו את קרא כמו ,הרב

  הימים שבאחד אלא ,ישראל בארץ חיי כל התגוררתי למעשה'
 ,בי לטפל ניסו בישראל הרופאים .קשה דרכים בתאונת נפצעתי

  ,ל"בחו לטיפולים אטוס כי והמליצו ידיים הרימו מאד שמהר אלא
  .מזור לי ימצאו ואולי בעולם המתקדמים החולים בתי שם

  ,התארכה שלי האשפוז תקופת אך ,למונסי הגעתי בהמלצתם
  ,משמעי חד באופן ,הרופאים לי הודיעו הכואבים הטיפולים במהלך

  לכם אין האם' .מאד הצטערתי .הימנית באוזני אשמע לא לעולם כי
 לעזור דרך שום אין' ,השיבו ,לא' .אליהם התחננתי ?'בי לטפל דרך
 .'המחרידה מהתאונה 'בזול' שיצאת תשמח .לך

  מדלקות סבלתי .מת לא הימנית באוזני שהעצב היתה הבעיה
 את שימית חומר נזריק אולי' .נוראיים היו ויסורי ,חריפות אוזניים 
 לפי השבוע גליונות" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  

  לסבול  יכולתי לא .בהסכמה נעניתי .הרופאים הציעו ?'החי העצב
 .תקינה חיים לשגרת כבר לשוב ורציתי יותר

  נוסח את לשנות בדעתי עלה ,הפגוע העצב להמתת עד ,בינתיים
  ,ומבקש הסידור את פותח הייתי תמיד .בפי השגור התפילה
  פתאום .ויחמול ייתן ,וירפא יעזור שהשם ומפציר בוכה ,מתחנן
  כל על ,הברואים כל מנהיג ,העולם לבורא מודה שאינני ,הבנתי
 הפרטית ההשגחה ועל ,היום עד עמי שעשה והחסדים הטובות
 .הזמן כל אותי שמלווה העצומה
  הנוסח כמו בדיוק ,מודה אני תפילה כל שלפני ,עצמי על קיבלתי
  הוא .בהבנה ראשו הנהן המתנדב שמואל 'ר .'עתה זה ששמעת

 ממשיך ',אחד יום' .להשם בהודיה חשוב פרק מהרב היום למד
  את שיכרתו לפני ,שמיעה לבדיקת הוזמנתי' לספר סנה הרב

  הרופאים ייקבעו ,הבדיקה תוצאות פי על ,הימנית אוזני של העצב
 מבודד בחדר הטכנאי אותי הושיב תורי כשהגיע .לניתוח תור

  :ייאמן הבלתי התרחש לפתע .לאוזניות מחובר כשאני ,מרעשים
  הדלת את בסערה פתח ,עמדתו את באחת עזב הגוי הטכנאי

 לך עשה נס ,נס' :נסער בקול וקרא ,הנבדק ובין בינו המפרידה
  אתה ?אותי שומע אתה,סנה בנציון רביי !ופלא הפלא !אלוקים
 כבר אתה !שלך הפגועה לאוזן לחזור החלה השמיעה ?מאמין
 '!אליה המגיעים הצלילים מסך אחוזים 40-כ שומע
  במלוא לומר נעמד ומיד ,הטובה הבשורה את שמע סנה הרב

  ,בהתפעלות בו הביטושסבבוהו הגויים ."חי כל נשמת" את הכוונה
 .גדולתו את הבינו כמו

 על שקיבל מכיון עצום נס לו נעשה כי ,לספר סנה הרב ממשיך
 למדנו הטוב הכרת מידת את .שקיבל הטוב כל על להודות עצמו

 עשיו את יעקב פגש כאשר .זו הנהגתו את שחיזק ,אבינו מיעקב
 והכני יבוא פן עשו מיד אחי מיד נא הצילני" וביקש התפלל ,אחיו
 מכל קטנתי" - ואמר להשם תודה נשא תחילה אך ."בנים על אם

  ורק תודה לומר חייבים ראשית ."עבדך את עשית אשר החסדים
 יכול ואינו נוראי בצערשרוי אדם לפעמים--- .לבקש כך אחר

  ,וחלול מרוקן מרגיש הוא ,סנה הרב בפני הנהג הקשה ,להודות
 מצרתו שיושיענו להשם זועק ורק ושבור פצוע ,חבול כולו

  שפע לקבל ההזדמנות את מחמיץ ,מודה שאינו מי---.הנוראה
פיךהרחב"נאמרהרי,הרבלוהבהיר,השמיםמןאלוקי

  את אמלא ,ותודה תחייך ,הפה את תרחיב אם ."ואמלאהו
 .משאלותיך

  הצרה אודות מרוסק בקול לגולל והחל המתנדב נשבר עכשיו
 ברוך כולם ,ילדים עשר אחד בביתי :ביתו את שפקדה הגדולה
  ,חודשים כשלשה לפני ,והנה .השם ויראי חכמים ,בריאים השם
 שמואל 'ר סיפר ,מודרני קצת להיות החל הבכור בני כי לב שמתי
  מסולסלות תהיינה שפאותיו במקום כי אחד יום החליט הוא ,בצער
  ,נו ,נו .האוזניים אחרי מסולסלות פאות עם ילך הוא ,אוזניו לפני

 יתבגר הוא הזמן עם .העניין את להעצים כדאי לא ,אשתי אמרה
  אופטימיים היינו .כמותה סברתי אני גם .למקומן פאותיו את ויחזיר
  ,יקר נער הכל בסך הינו הבכור בננו כי האמנו .תקווה וחדורי

 ומן ,בהשם טהורה באמונה וספוג בגמרא כולו את המשקיע
 שסללנו הישרה לדרך ויחזור מסורו ישוב קצר זמן תוך הסתם
 .חייו כל עבורו
  נעשתה שלו הרוחנית ההתדרדרות .חמורה טעות שטעינו אלא

 דאבוננו למרבה .לעוצרה יכולת לנו שתהיה מבלי ,מואץ בקצב
 .כך על שידענו בלי ,מדורדרים חברים עם בננו התרועע

  שריח מה מכל והתרחק הכיפה את הוריד ההרסנית בהשפעתם
 ,בננו .נשמתנו עומק עד נחרדנו הראשון ברגע .ממנו נודף יהדות

 אליהו בן מזל   שאנן בן פנינה:  נ"העלון לע 

 נ שאנן בן פנינה"לע



 המשך סיפור לשבת קודש

  ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא 

יחזקאל בן  : כעשרים שנה
,  מהין וכוכבה בת שרה
,  מנשה בן טובה ורעייתו

,  ורעייתו כתוןהרצל בן 
יצחק בן תמר ורעייתו דוד 

ודליה  כמסנהבן שושנה 
 .שרה בת שפיקה

ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''מחפוד שליט ש''הגר

0775446726 
'  גילה א'' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם 
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
,  ל''זסעיד חיים בן מונירה : נ''העלון לע

 ל''ז אמלימרדכי בן 
בת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן , צוהלה

בן   מארלימיכאל . רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו

יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר

,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

  ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה

 ש''ברהוג

 .אלכסנדר בן חיה, אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית
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 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  בן לראותו השתוקקנו החיים כל .קשות אותנו אכזב ,נפשנו ציפור
  .כואבת מהלומה וספגנו פנינו על המציאות טפחה והנה .עליה

  ,ילדינו יתר של הרוחני לשלומם דאגנו ,ברוכה למשפחה כהורים
  ,בטובות תחילה .הקלוקלות בדרכיו חלילה עליהם ישפיע שלא

  ,התרעות - 'המקל' לשיטת מומחים בהכוונת פנינו ,הועלנו ומשלא
 בדרכו התחפר הבחור .עזר לא מאום אולם .תוכחה ודברי עונשים

 .ומוסר כיבושין לדברי קשוב היה ולא
 גזירה היתה וזו ,נהרס שלנו הבית .מרוסקים הרגשנו ואני אשתי
 השכנים .והשפלות ביזיונות של מסע נגדנו החלוכך .עבורנו איומה
 חיים שוקק תמיד היה אשר ,מביתנו ילדיהם את בצדק הרחיקו
 כולם .שלנו הענקית בשכונה 'מנודים' הפכנו פתאום .וחברה
  הבנו .מאשימה אצבע אלינו שהפנו והיו ברחמנות עלינו הסתכלו
  שהשפעתו מי ליד יתגוררו שילדיו חפץ אינו אחד אף .אותם

  כריזמטי ,עוצמתי בחור שהינו בכורי בבני שמדובר במיוחד ,הרסנית
  ,הקשה הניסיון למרות ,לנו הורו הפדגוגים כל .מנהיגות כושר ובעל
  .בכבוד עמו ולנהוג קשר של ערוץ מולו להשאיר ,הילד את לקרב
  לקבל מוכן אינו הוא .נפש בשאט קרבתנו את דוחה שהילד הבעיה
 הלכסיקון מן לחלוטין אותנו מחק כאילו נראה .יחס שום מאתנו

 .שלוהמשפחתי
 'ר של קולו רעד ?ותושיה עזרה נבקש ממי ?נפנה אנא ?נעשה מה

  ,הכסוף זקנו את והרטיבו לחייו על התגלגלו חמות דמעות .שמואל
 תקווה שום אין כי נראה' .עת בטרם בו נזרקו שיבה ששערות

 מכיל ,מרותק כה עד שישב ,סנה בנציון הרב.ביאוש מלמל ',לשינוי
  ,הממושכת משתיקתו התנער ,נהגו של הקשהסיפורו את בקרבו
 ?כך אומר אתה למה' :בו וגער המדוכדך האב לעבר חד מבט שלח
 של הדרך את ונסה לביתך שוב !לתקן אפשר דולק שהנר זמן כל

 .'מפיך מוציא שאתה ובקשה תחינה ,תפילה כל לפני להשם הודיה
 נמו כאשר .בלבו תקווה כששביב ,לביתו שמואל 'ר שב יום באותו
 למולו כאשר ,אשתו עם התיישב ,דומיה שררה ובביתו הקטנים ילדיו

  הטובות כל את כותבים אנחנו עכשיו' .כתיבה ומכשיר מחברת
  .חייכה בתחילה .בעיניו חדש ואור אמר ',כה עד השם עימנו שעשה

  .זה לערב משימות הרבה עוד לה יש ?שניהם של הזמן על חבל לא
 להן שאין נראה - הנקיון ועבודות ,ענק בצעדי מתקרב פסח הרי
   .סוף

 שרוליק בשביל ,סנה בנציון הרב היום לי שנתן סגולה מן זאת'
 החסדים כל את לפרט הזוג בני החלו כך .קצרות לה הבהיר '...שלנו

 להשם תודה להגיד צריך' .חייהם בימי אותם שמלווים העצומים
  השלימה ',ילדים לנו נתן שהשם וכמובן' .הבעל פתח ',שנישאנו

  שמואל 'ר הזכיר ',ומוצלחים חכמים ,ושלמים בריאים והם' .זוגתו
 השם בחסדי לנו שיש כך ועל' .מקרבו גאה טובה הכרת של ופרץ
  לבורא להודות וחייבים' .בהודיה האשה הוסיפה ',בה לדור גג קורת
  ...לישיבה והולכים ,לתפילה יום כל קמים בננו שיתר כךעל עולם
  הסייעתא את הבעל חידד ',...נשברים היו במקומם אחרים כמה

  ,ומחושב פנימי כתיבה בתהליך ,אט אט .שלהם המיוחדת דשמיא
  חסדיו על ,הברואים כל למנהיג תודות בעשרות המחברת התמלאה
 .יצוריו כל עם שעשה והקטנים הגדולים
  נשאו ,ועמוסה גדולה התודות רשימת כשהיתה ,בוקר לפנות

  ,עולמים בורא אנא' :מורתח בלב וביקשו השמימה עיניהם ההורים
 רצון בלבו טע ,יוכבד בן שרוליק ,בכורנו בננו עם בבקשה לנו עזור
  ונפוחות אדומות כשעיניהם ,יצועם על עלו כך .'הישרה לדרך לשוב
 כל התיישבו ,הסדר ליל בהגיע .במגירתם מוצפנת והמחברת מבכי
 סביב זיתים כשתילי בניך" .הערוך השולחן סביב שמואל 'ר של ילדיו

  ,הבכור בנו ,שרוליק גם .כמלך המאושר האב חש ,"לשולחנך
 שנתחיל לפני ,היום ,ילדים' .אביו אחר בדריכות ועקבלסדר הצטרף

  
 

 ,היום ,ילדים' .אביו אחר בדריכות ועקב לסדר הצטרף ,בסדר
  על קלות האב דפק ',קצרה בהקדמה נפתח ,בסדר שנתחיל לפני

  ברצוני תחילה' .להשם ההודיה מחברת את למולו והניח השולחן
 כפי ,העולם לבוראלהודות עלינו אשר כל את באוזניכם לקרוא

 .'ימים כשבוע לפני ואני אמא שרשמנו
  .כך נוהג שאביהם הראשונה הפעם להם זו ,המומים היו הילדים
  נינוח הוא מה משום והיום ,בסדר להתחיל ממהר הוא תמיד
  קרא שמואל 'ר .מתוכו פורצת והשמחה קורנות פניו .ושליו

  בני ועם עמו השם שגמל הטובות כל את פרטים בפרטי
  הגיע כאשר .בהגדה לקרוא החל מכן לאחר רק .משפחתו
  אנחנו ולפיכך" ,"כים שירה מלא פינו אילו" - בהגדה לנאמר
  השתררה ובחדר ,עצומה בשמחה לשיר החל ,"להודות חייבים
 .להשם טובה הכרת של אוירה
 בכורו בנומגיע ,העומר ספירת באמצע ,אחד יום .שבועות חלפו

  לא אחד אף .ראשו על מתנוססת זערורית כיפה כאשר ,הביתה
  גם .בעניינו להתערב שלא הוראה קיבלו הבית בני .מילה אמר

 חששו הם .בלבם פליאתם את אצרו אך ,השתוממו ההורים
 הבחינו ימיםמספר בחלוף .הבן של הקטנה בהתקדמות לחבל

 נכון האם .הנער של פניו צדעי את המפארות פאות של בסימנים
 ?ובאים הממשמשים הישועה סימני אלה האם ?עיניהם רואות
 דרך שלא רב זמן לאחר ,הכנסת לבית הבן הגיע השבועות בחג

 מיותרת מילה להוציא ופחד בתימהון עיניו שפשף האב .במקום
  .לעולם יפוגו לאהבן של הללו ההארה שרגעי התפלל הוא .מפיו

 - 'ישיבה בחור' של בלבוש הביתה הבן נכנס תמוז חודש בראש
  ,אבא' .לצדדים מתנופפות וציציותיו החליפה ,המגבעת עם

  .בטוח בקול לאביו הודיע 'לישיבה חוזר אני - סופית החלטתי
 עליו הרעיף ,נשקו ,חיבקו ,בנו צווארי על נפל המאושר האב

  ,בני לי אמור' :אותו שאל מכן ולאחר ואהבה חום של קיתונות
 ?'שעשית הזה הנפלא למהפך גרם מה ?קרה מה

  :ומאמא ממך שמעתי חיי כל ,אבא' :ואמר פניו הבן הרכין
  ...'אין לנו ורק יש ולכולם' .'השמש תזרח אז - כסף לנו כשיהיה'

  בהרגשה גדלתי .שלכם המצב על ומקטרים מתלוננים והייתם
  ,פתאום.בחוץ האושר את לחפש פניתי ולכן חסר של חמוצה
  עקבתי .הוריי ,שלכם התודות רשימת את שומע אני ,הסדר בליל

  הטוב והכרת ההודיה - אצלכם רציני שזה וראיתי אחריכם
  צלחות כמה נשברו הסדר במהלך .לבותיכם את ממלאים באמת

  ,בבית זכוכיות הרבה יש ,נורא לא' :בחיוך פלטת ואתה יוקרתיות
 .'ואבנים עצים על חמתו ששפך השם וברוך
  עוגמת לגרום היו שעשויות ,נוספות טכניות תקלות היו כך אחר
  החדשה המפה את והכתים שנשפך הענבים מיץ כמו ,נפש

 חייכה אמא זה ובמקום ,מילה לשמוע ציפיתי .יורד שלא בכתם
 עוד לנו יש .הקרם במפת מחר נשתמש ,באמת ,נו' :ואמרה
  רציתי פתאום .מהותי שינוי לי גרם זה .'בבית מפות הרבה

 ומאירי חביבים ,כמותכם להיות ,אתכם לחקות ,לכם להידמות
 ...שקיבלו הטוב כל על להשם להודות באמת שיודעים ,פנים
  הטובות כל את לכתוב והחלטתי עצמי עם ישבתי הפסח לאחר
  ממלא ,וכותב מוסיף ואני התארכה הרשימה .השם עמי שעשה
  :לב בגילוי עצמי את שאלתי התמלאו שהדפים לאחר .ומודה

 כך כל עמי שגמל אחר ,ה"לקב עורף להפנות יכול אני איך'
  ,כאן אני והנה ,הראשון הצעד החל אז ?וטובות חסדים הרבה
 .'הגמרא לדפי לשוב ומזומן מוכן

 לבעלי לישיבה בדרכו בכורם בנם את ליוו וזוגתו שמואל 'ר
 זכו הם .עיניהם את מציפות להשם הודיה כשדמעות ,תשובה
 העניקו הם כי ידעו ושניהם .רקיעים בקעה תפילתם !לישועה
  להעניק שיכלו ביותר הטובה החינוך מנת את ולילדיהם לעצמם

 )עקב ,ב"ח ואדברה האמנתי( !פעם אי
 

 מרגלית ,שגי ניצה בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
 שושנה,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת
 מזל בת ומרים מרים בת שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת
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. "ֹזאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא, ֶאל ַהּכֵֹהן" 

.

. "ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב" 

  

ֶאת  ְוָׁשַחט  וגו'  ְטֹהרֹות  ַחּיֹות  ִצֳּפִרים  ְׁשֵּתי  ַלִּמַּטֵהר  ְוָלַקח  ַהֹּכֵהן  "ְוִצָּוה, 
ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצֹּפר ַהַחָּיה ַעל  ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים וגו'  ַהִּצּפֹור ָהֶאָחת ֶאל 

. ְּפֵני ַהָּׂשֶדה" 

. "ְוִאם ַּדל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת" 
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תשע"ב  זריע מצורעתפרשת  

 

 
 
 

 
 

 )יב, א( זכר וילדה תזריע כי אשה

 ש"ע צדקה יעשה הצדקה מן המתפרנס עני' אפי ל"דאחז מוסר ד"ע ל"י 
 המקבל כי וידוע ספק בלי משלו אחרים לפרנס זוכה זה ובזכות דגיטין ק"פ

 ש"ע צדקה הנתינת הוא זריעה כי כ"ג וידוע הזכר הוא והמשפיע נקבה נקרא
 כ"ג יזריע אשר צדקה המקבל עני' פי תזריע כי אשה וזהו, לצדקה לכם זרעו
 .לאחרים שישפיע זכר' שיהי מזה יולד אזי צדקה ויתן

 )חתם סופר(

 (יב, ז) לנקבה או לזכר לדתוהי תורת זאת

פסוק זה מופיע באמצע הפרשה, לאחר קרבן יולדת עשירה ולפני קרבן 
יולדת עניה, שואלים המפרשים, לכאורה היה צריך לכתוב פסוק זה בסוף 

 הפרשה, ולמה מופיע כאן?

' "כל הלומד תורת עולה כאילו הקריב ומתרץ בכלי חמדה, עפ"י דברי הגמ
עולה", וביולדת עניה, כשיוצאת על ידי אמירה, יכולה לומר תורת קרבן עשיר 
ולכן מופיע כאן הפסוק "זאת תורת היולדת" שהרי גם יולדת עניה שייכת 

 בפסוקים אלו של קרבן עשיר, באם אין ביהמ"ק ויוצאת ידי חובתה באמירה.

 )(פרדס יוסף

 זו הרהע ליישב שאמר איתא ל"ז מבעלזא ש"מהר ר"ואדמ ק"כ בשם
 לומר', עני יולדת ולפני, עשירה יולדת אחרי היולדת תורת זאת נאמרה למה
 שלעמך, עשירה' תהי שהיולדת ראוי המשפט ומן הדין מן, היולדת תורת זאת

 די ידה תמצא ולא יארע אם אבל. הסתם מן זהו, ברווח פרנסה' יהי ישראל
 .עניה יולדת של הפרשת ישנו אז, שה

 (דף על הדף ע"מ שקלים)

 הראות וביום הוא טהור לבן הפך כלו הנגע את וטהר' וגו הכהן וראה
 )יג, ג( ,יטמא חי בשר בו

 יזיק בחבורתו אשר בחטאים מושרש הוא המצורע כי מוסר ד"ע יאמר
 גבול מעל התורה הרחיקו כ"ע עוד יתבאר כאשר ממעשיו ללמוד אנשים
 הגדולים הרשעים אמנם והנה, למחנה מחוץ אל ממנו וגרשו ישראל

 צדיקים אנשים מהם ישמרו כי בחבורתם כ"כ יזיק לא ברשע המפורסמים
 שאינם אותם כ"משא כ"כ הרחקה צריכים ואינם אחריהם ימשכו ולא וטובים
 ל"חז אמרו עליהם גמורים רשעים והם צדיקים עצמם מראים כברם תוכם

, יתירה הרחקה צריכים והם ה"ח מפני החנפים מפרסמים] ב"ע ו"פ יומא[
 הוא רע כי הגם בקהל רעתו ונודע וניכר לבן הפך כלו אשר הנגע פה אמר כ"וע

 צריך ואינו אחרים לטמא טמא ואינו הוא טהור מ"מ נגע קראו כ"וע לעצמו
 כצדיק עצמו להראות שיתחיל ביום' פי חי בשר בו הראות וביום אך, שילוח
 .יטמא אז חי ואיש

 )חתם סופר(

 )יג, ד( .העור מן מראה אין ועמוק' וגו היא לבנה בהרת ואם

 שלפניו בפסוק פירש הריש לו קשה כי, פירושו ידעתי לא, י"פירש 
 חמה כמראה, הוא עמוק לבן מראה שכל", בשרו מעור עמוק הנגע ומראה"

 ?ואיך אמר כאן שאין מראה עמוק מן העור ,הצל מן עמוקה

 היא לבנה בהרת ואם :הפסוק פירוש שכך', פי מרוטנבורק מאיר' ר והרב
 מראה ואין" :ועוד מוסיף הכתוב ואומר ,לבן דבר כל כדרך, ועמוק בשרו בעור
, העור מן מראה ואין הלובן מחמת עמוק שהוא' פי, הוא דבר תחלת, "העור מן

 )מראה על עצירה והפסק "פשטא"שכן ( .הפירוש זה על מורה והטעם

 )הטור הארון(
 

  מאמר מאוצרות המגידים 

 

 (י"ב, ג') וביום השמיני ימול בשר ערלתו

סמיכות הדברים של פרשת מילה, וכתיבתם בתוך פרשת יצירת האדם, 
מלמדת אותנו בפשטות, כי במצוות המילה יש מעלה נוספת משאר מצות 
 מפני שבמצות מילה נשלמת ונגמרה יצירתו של כל יהודי, ומקודם שנימול,

 עדיין לא הושלמה יצירתו הראויה.

 -ולכן בברכת המילה מסמיכים אנו את היצירה עם המילה ומברכים 
 מתחילה"אשר קידש ידיד מבטן וחוק בשארו שם". כלומר: שקדושת היהודי 

עם יצירתו בבטן, שכבר אז קודש והופרש להיקרא "ידיד" ומסתיימת בשעה 
 מילה.ש"חוק בשארו שם", לסוף שמונה ימים בעת ה

זוהי גם ההרגשה הממלאת כל לב יהודי באשר לבו לב מרגיש, וכך חי עם 
ישראל לדורותיו בהרגשה מרוממת זו. הבה ונראה מעט על רוממות הנפש של 

 עם ישראל.

 סכינה חריפא של אם יהודיה

מעשה נורא היה בעת הובלת היהודים לגיא ההריגה על ידי הצורר ימ"ש. 
יום חורף, קר וקשה, ובתוכם צעדה אשה במצעדת קבוצה גדולה הלכו בבוץ, ב

 המוות, לעבר תאי הגזים, והמשרפות.

איש אחד שניצל סיפר אח"כ, כי באמצע הדרך לפתע החלה האשה 
לצעוק "סכין! סכין!"... למי יש סכין?!, וכולם סברו שרצונה לאבד עצמה 
לדעת, וכמובן שלא חשו לצעקותיה וניסו להרגיעה ולהסביר לה שאסור 

 להתאבד וכו' אבל היא בשלה "סכין! סכין!".

הארור ימ"ש שאל מה פשר הצעקות, והשיבו לו שאשה רוצה סכין בכדי 
טוב מאוד, והוציא סכין חד ונתן לה, וכשעיני  -להרוג את עצמה, הגיב בחיוך 

כולם מביטים, ראינו לפתע איך שהיא שולפת מתוך חיקה תינוק, ובעוד הסכין 
 תו והשיבה את הסכין לאותו ארור.בידה מיהרה למול או

צתה שיישרף יחד ואז הסבירה שבדיוק היום הוא יום השמיני ללידתו, ור
עם כולם כשהוא נימול ולא ערל. ושלפיכך התנהגה בעורמה כזו בכדי שיתן לה 
סכין!! והדברים נוראים ומרטיטים על מה וכיצד חשב מוחם של האמהות 

 ת שלה ושל בנה!!היהודיות, רגעים ספורים לפני המוו

 מי כעמך ישראל

מעשה נוסף אשר גם הוא נורא הוד, וגם הוא על ה"אמא היהודית" של עם 
ישראל, שמעתי מיהודי שהגיע מרוסיה מהתקופות הקשות, בהם כל עשיית 
ברית מילה או אפי' השתתפות בברית מילה הייתה כרוכה בסכנה נוראה של 

 גלות ועונשים קשים.

בריתות רק בחשאיות גמורה, ולא היו מזמינים אלא  ומפני זה היו עושים
קומץ של מנין יהודים חשאים שסמכו עליהם ועל שתיקתם, ואותו אדם, 
ששח לי את כל המעשה, היה מבין "הנאמנים" שהיו מוזמנים בסתר 

 לבריתות.

פעם בא קצין אחד, מספר אותו יהודי, והזמין אותנו לברית שתערך 
פלונית, והדריך אותנו איך להיכנס למקום למחרת, במקום פלוני בשעה 

 ההסתר.

ואכן נכנסנו ועברנו כמה חדרים עד בואנו אל מקום המסתור, שם הכין 
מראש בחגיגיות, שולחנות מלאים כל טוב, והשמחה הייתה שלמה ללא חשש 

 מכל הנעשה בחוץ.

והנה עם תום הברית מיד כשהושב הילד לאמו נשמעה זעקה, ולב כולנו 
 ה!האמא התעלפ -יצא מפחד 

בחרדת לב, המתינו כולם כמה רגעים עד שהצליחו לעורר את האמא, ואז 
אמרה שאפשר להירגע לא קרה כלום, ומה שהתעלפה היה משום שהתינוק 

 gmail.com@437494בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל: בס"ד, 
 כל הזכויות שמורות למו"ל. 



 

ב 

כבר היה כעת בן שנה, ורק היום זכתה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, 
 .ובמשך כל השנה התגברה ונשכה שפתיה שלא לנשק את בנה הערל

ותיכף לאחר הברית נתתי לו את הנשיקה הראשונה מאז שנולד, ומרוב 
 מי כעמך ישראל! -סיימה בפשטות.  -התרגשות התעלפתי, וזה הכל 

*** 

 טהרת מידותיו של בן תורה

וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי 
 ד')-(י"ב, ג' טהרה

ם לבאר מדוע בתוך פרשת הלכות רבו הפירושים בפסוק זה, שבאי
 טומאה, מוסיפה התורה באמצע ומזכירה את עניין ה"מילה".

ניתן להוסיף בדרך דרש, בהקדם מה שאמרו חז"ל (סוכה נ"ב.) שבעה 
שמות יש לו ליצה"ר. הקב"ה קראו "רע" שנאמר "כי יצר לב האדם רע 

 מנעוריו" ואילו משה רבינו קראו "ערל".

משה רבינו את שמו ל"ערל", שהוא פחות גרוע ויש להבין מדוע שינה 
מ"רע", שכן ב"ערל" יש תקנה, וכן פחות גרוע משמות קשים אחרים שמנו 

 שם חז"ל?

 נקרא היצה"ר ערל -לאחר מתן תורה 

אי באמת היצה"ר הינו קשה ו"רע" וכל שאר שמות ומרעין דאלא, שו
את התורה לבנ"י, בישין... אולם כ"ז קודם מתן תורה. אבל משה רבינו שהוריד 

ובה נאמר "בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין" (קידושין ל':) שפירושו, שיש 
תיקון ורפואה לאותה מכה "רעה" הנקראת יצה"ר, ולפיכך משה רבינו קוראו 

 במילה! -שעדיין לא נימול, אך יש לו תקנה  -רק "ערל" כלומר; כערל 

 תע"י התורה המדות הרעות נהפכים למידות נאצלו

מוריד את הערלה, אלא  רקזאת ועוד, שכשם שבהסרת ערלת הבשר אינו 
גם מוסיף מעלה והשתבחות, בכך שנקרא מהול, ומתקדש עי"ז להיות "בן 
ברית" עם הקב"ה. כך גם בערלת הלב, שע"י עסק התורה ועמלה, אינו רק 

הופכם להיות תאוות כשרות וישרות של  -אלא אדרבא  -מסיר את התאוות 
 ית" בעמל התורה!"בן בר

שכן בלי תלמוד תורה, צריך האדם לדכא ולשבור את תאוותיו, אולם ע"י 
העמל בתורה האדם מתעלה ומתקן את מידותיו, עד שיכול להופכם להיות 

 מידות טובות ונאצלות.

ומי שהגיע לידי כך, אינו צריך לדכא את יצר ההשתוקקות שגורם 
 -השתוקק לחתיכת דג מלוח היצה"ר, רק יכול להופכם לטוב. שבמקום ל

 ישתוקק לחתיכת תוס'... וכן בשאר המידות והתשוקות.

וכעין מה שפירש המהרש"א בקידושין (שם) במה שאמרו: "כל זמן 
שהרטיה על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך ורחוץ בין בחמין 

 בין בצונן ואין אתה מתיירא".

ז שהעוסק בתורה וה"ופירש המהרש"א שזה קאי כנגד התאות של הע
 אינו חושש מהם.

ולפיכך בתוך פרשת טומאת בשר וטהרתו, ע"י שבעת נקיים וטבילה במי 
המקוה, רומזת לנו התורה שכך הוא לגבי טומאת הלב ג"כ. כי יש תקנה 
לערלת הלב וטומאת הנפש, במילת הלב במילת הנפש כיצד? וביום השמיני 

תן למולו בסכינא חריפא של עמל , שניימול! "משה" קראו ערל היינו כאמור
 ויגיעת הלימוד!

ואשר זוהי סמיכות הפסוקים, שבין הלכות הטומאה להלכות "דם טוהר" 
 לרמוז לנו על מילת הלב, פלאי פלאים!. -נכתב בדין המילה 

*** 

לעומת זאת ומאידך גיסא, יימשך הדרש של "ערלת הלב" בסמיכות 
כך גם הטהרה שבעסק התורה הפסוקים לדיני הטהרה התלויים במקווה. ש
 דומה ונמשלת בדברים רבים לטהרת המקוה.

 נמיכות הרוח

הנה נמשלה התורה למים, "כשם שאין המים מתכנסין אלא במקום 
אשבורן כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא באדם גבה לב" (רמב"ם 

 לטבול.פ"ג, ה"ט; מהת"ת) כי בכדי להיטהר צריך להנמיך להיכנס בתוך המים ו

והיינו שבל נטעה לחשוב שניתן להנמיך ולטבול במימי הדעת (כלשונו 
הזהב של הרמב"ם סוף הל' מקואות) כאשר לב האדם מפרפר ומתנפח מכל 
אירה שנדמה לו שחברו אמר עליו... או מי שפניו נפוחים מגאווה בעת שנע 

א בפנים נפוחות אל עבר המזרח... שטבעם של אלו לצוף על פני המים ול
 לשקוע בתוכו...

כללו של דבר, לא בכרס גדולה ולא ע"י לבישת חלוקא דרבנן זוכים לכתר 
תורה, כי כתר תורה נמצא דווקא על הראש... ועל הראש הנמוך... וכך כותב 

 הרמב"ם בהלכות ת"ת:

"מי שנשאו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא יסיח 
על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד  דעתו לדברים האחרים ולא ישים

"אין ד"ת מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהן , ה"ו). ובהמשך (פ"גכאחת" 
 (הי"ב שם).ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה" 

הנה למדנו שצריך שבעה נקיים ולעסוק בתורה יום ולילה וכהמשך דברי 
שיוצאת מן המים לא מועיל הרמב"ם יעויי"ש. וכשם שאפילו שערה אחת 

הטבילה. כך המסלסל בשערו ומכווץ את פניו להיראות נכבד, ואפי' בשערה 
 אחת. כבר אין כאן טבילה!!...

יתכן  -במימי הדעת  -ואפי' לאחר שזכה האדם וכולו טבל ונכנס במים 
 למים, ואין טהרת לבו ראויה. וכדלהלן. אינו שייךשעדיין 

 

 עולמו של בן תורה

 השמיני ימול בשר ערלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרהוביום 
 ד')-(י"ב, ג'

לעיל נתבאר שאחר מתן תורה משה קראו ליצה"ר ערל, כי בראתי לו יצה"ר 
 בראתי לו תורה תבלין. שע"י התורה אפשר למול את היצה"ר.

ע"י  וע"י עמל התורה מהפכים את כל הרע לטוב, ואשר לכן נקרא היצה"ר ערל כי
 התורה הוא נימול.

ועד כמה צריך להיות שקוע אך ורק בלימוד התורה נלמד מכלב הים... ונקדים 
לבאר פירוש נפלא ששמעתי על מה שכתוב בפרק שירה, כלבים אומרים "בואו 

 ונשתחוה ונכרעה" (תהלים צ"ה) מדוע אומרים הכלבים פסוק זה דווקא?

מלשון הפסוק שאומרים הכלבים ויש לבאר ולפרש, בהקדם דקדוק נוסף. שהנה 
ונשתחוה" נשמע, כי קוראים המה לאחרים להצטרף לשירתם. ולמי מכוונת  בואו"

 קריאתם זו?

הנה אמרו חז"ל במשנה במסכת כלים (פי"ז, מי"ג) "כל שבים טהור, חוץ מכלב 
ל חיות המים מפני שהוא בורח ליבשה". מדוע נשתנה דינו של כלב הים משאר כ

המים שהעושה מהם כלים אינם מקבלים טומאה, ורק מהכלב שבים, העושה כלים 
 ממנו מקבלים טומאה, כאשר חיות היבשה?

מפרש הר"ש והרא"ש בפירוש המשנה: "כל מה שיש ביבשה יש בים. וחית הים 
ובהמת הים אין אחד מהם בורח ליבשה כשרוצים לצודם. רק הכלב לבדו, הלכך הוי 

 היבשה ואם עשה מהם כלים מקבלים טומאה" עכ"ל. בכלל בהמות

כלב הים להצטרף עמו  -מעתה נתפרש היטב ונאמר: שכלב היבשה קורא לחברו 
יחד לכריעה ולשירה. שכן שכל חיות הים האחרות, אינם יכולים להצטרף לשירה יחד 
עם החיות שכמותם ביבשה, וארי היבשה אומר לבדו וארי שבים אומר לבד, כי מינים 

 שונים המה.

אולם כלב הים מכיוון שבורח ליבשה, בשעה בשעה שרוצים לצודו הרי דינו נקבע 
משום כך, כחית היבשה. ומעתה מצטרף הוא אל כלב היבשה בצוותא, ושניהם 

 "באו ונשתחווה ונכרעה". -אומרים כאחד 

 מדוע שירת הכלבים בפסוק "בואו ונשתחוה"

תואם לצירופם המיוחד, לפי שקודם ואשר לכן אומרים הם דווקא בפסוק זה ה
לכן אומר הפסוק "אשר לו הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו" (תהלים צ"ה) והיינו 
הצירוף של עשיית הים והיבשה יחדיו, שלכלבים המצטרפים משני המקומות, להם 

 נאה להלל ביחד ולהמשיך "באו ונשתחווה ונכרעה". וזה נפלא מאוד.

 ג"כ על ידי טבילה במים. למים. וטהרת האדם באהוהנה, דברי תורה נמשלו 

ונמצא שיכול האדם להיות כל כולו במימי הדעת בים התלמוד יום ולילה כמו כלב 
הים שנמצא כולו במים, אולם אם ייצא לפעמים מהלימוד, כבר נחשב משום כך כמי 

משום שבורח  -שאינו שייך לים התלמוד, וככלב הים שנחשב ממין חיות הארץ 
 מים ליבשה, ואינו שייך למיני חיות המים.לפע

ואם ירצה לומר 'פרק שירה' בבין הזמנים יחד עם עמי הארץ אנשי היבשה, יכול 
 גם יכול הוא... אולם "בן תורה" שלם אינו נקרא, אא"כ אינו יוצא אף פעם מן הלימוד!!

 הבורח מהתלמוד להינפש, פניו כפני הכלב

ה מה בכך שקורה שלפעמים יוצא ליבשה, שכן אם נוסיף להתבונן, נשאל ונקש
הרי בודאי שמחוץ ליציאתו לפרקים ליבשה, כל כולו שייך לטבעם של חיות המים? 
וכי מה גרע בכך שלפעמים יוצא ליבשה, אטו אין עוד מיני חיות מחיות המים, 

 שיוצאים קצת ליבשה וחוזרים?



 

 ג 

בורח אלא " ליבשה [כמו חיות המים האחרות] יוצאאלא שכלב הים אינו רק 
ליבשה"! פירוש; שבשעה שרוצים לצודו ונמצא בסכנה, בשעה זו נגלית בו מהותו 
השורשית והשתייכותו האמיתית, כי מדוע אין הוא בורח אל עומק הים כשאר חיות 

שכל חיותה אינה  -ודגי הים, ומדוע בורח ליבשה. וזהו סימן מובהק שאינו חית המים 
 אלא במים בלבד.

 מאי משמע?

כן והאדם כל חייו בתוך חיי הבית מדרש וכולו אכן במים, ואפילו שערה אחת שית
איננו בחוץ. אולם, בימי בין הזמנים אינו הולך אחרי מקומות הסמוכים ונראים לים 
התלמוד, רק בורח כמי שנרדף מים התלמוד, וצריך מרגוע לנפשו עמוק עמוק בהבלי 

שרים כוכבים... ... ובורח עד ההרים העוה"ז, ולא שוקטת נפשו עד בואו למלון של ע
 לתוככי העוה"ז. -המושלגים... ... בריצה מבוהלת כחץ מקשת 

בנמצא שם לא בהכנ"ס לתפילה ולא ביהמ"ד ראוי או למקומות כאלו שאין 
ליבשה!!...  לברוחליבשה, רק  לצאתלקביעת עיתים לת"ת לכל הפחות. אין זה נקרא 

שור הוא בטבורו לארץ, ולחלוחית שמינה של שמתוך אופי וצורת יציאתו ניכר שק
 העוה"ז הפשוט והמכוער, מקננת בלבו פנימה, ומוצאת לה פורקן בשעת מבחן.

וא"כ, אין איכות חייו בתורה בלבד! ואח"כ גם אם חוזר שוב ללמוד, אינו אלא 
 ככלב המלקק מן הים...

 הבורח מהתלמוד מוכיח שפניו אל החולין

די לנוח ולנפוש, ואח"כ לשוב ביתר שאת וביתר עוז, מהלימוד מעט בכ לצאתשכן 
 מהלימוד... אין! ולא קיים! כל עוד נשמה באפו!!! לברוחמותר ואפשר. אך 

ניתן להוסיף לקח ליסוד זה, ולבארו במשנה בהירות, עפ"י מה שאמרו בגמ' 
(זבחים נ"ו.) והוא מן המשנה במסכת מעשר שני (פ"ג, מ"ח) לגבי קדושת הלשכות 

 ות במקדש.הבנוי

לשכות הבנויות בתוך הקודש ופניהן אל החול אע"פ שהינם בתוך הקודש דינם 
כחול. זאת מכיוון שפיתחם פתוח אל החול. ולעומת זאת, לשכות אפי' אלו שבנויות 
בחול, אם פניהם אל עבר הקודש, דינם קודש. ואוכלים שם בשר קדשים כמו בתוך 

 ' בית הבחירה פ"ו, ה"ז וה"ח).העזרה. ודין זה נפסק להלכה ברמב"ם (הל

 מאי משמע?

יש בעה"ב פשוט שמתייגע לפרנסתו וקובע עיתים לתורה, שאמנם אינו ת"ח, 
אבל בלבו בוערת אהבת התורה. תמיד ישבח את הת"ח, ורק יחפש להסתופף בצילם, 
ועל אהבה זו יגדל ויחנך את בניו וכשיגיע ימי בין הזמנים יקח את הילדים לראות איך 

השיעור של ת"ח פלוני, ואיך מתייגעים בתורה גדולי הדור, יסוב עמם בירושלים  נראה
 או בשאר מקומות הקדושים בהיכלי הישיבות או עוד כהנה וכהנה.

הנה, זה האדם אינו ת"ח, אבל פניו ולבו אל הקודש! שאיפתו והנאתו היא מכל 
דרחים רבנן הוו לי'  תוספת קודש! ועל כן דינו כקודש! ועל כגון אלה אמרו בגמרא מאן

 חתני רבנן (שבת כ"ג:) כיון שכך מגדל את בניו, זוכה בבנין רבנן וחתני רבנן.

 דבר ה' לא ימצאו -הנעים מים עד ים בעת המנוחה 

אולם מאידך גיסא יתכן ח"ו ההיפך מי ש"בנוי בקודש" היינו שחובש יום יום את 
 ול!ספסלי ביהמ"ד בישיבות או בכוללים, אולם פניו אל הח

ולמשל כשירצה ליתן פרס לילדיו יקח אותם לראות מטוסים בנמל התעופה... ... 
או כאמור לעיל שבבין הזמנים יסע לכל שבעת הימים והנהרות שבארץ ישראל... ואם 

 -בודאי  -"ישוטטו לבקש דבר ה'"  -ויחד עם זאת  -"נעו מים עד ים ומצפון לדרום" 
 שלא ימצאו... ...

ומסתרי לבו אל החולין. ואם הילדים רואים דש, אבל פינו כי אמנם בנוי בקו
שהאבא הנכבד בוער בלבו להידמות לכולם, ולדקדק בלבושים המתחדשים או 

בכורסאות נאות וכדו', לבל יתמה מדוע לבסוף אינם ראויים לדבר עמם ב"קדשים 
 ובטהרות" ואינם ברי אוריין. לפי שדינם חול ואין אוכלים בהם קדשים...!!

כל חיי האדם, כל שאיפות האדם וכל שמחת האדם, ואפי' כל מנוחת  פיכךול
האדם, הכל צריך להיות אך ורק בתורה ובכך יהיה בנוי בקודש פוניו אל הקודש שאז 
גם גגותיהן קודש (עיי"ש ברמב"ם), ועליו נאמר אשריכם ישראל לפני מי אתם 

 שלמה! מטהרים שכולו טובל ושקוע וכל חיותו ממימי הדעת וטהרתו

 הבה ונשמע במה גדולי ישראל משתעשעים בעת מנוחתם...

 גיצי התלמוד בל"ג בעומר

הגאון ר' יוסף שאול נטנזון זצ"ל בעל ה"שואל ומשיב", היה מתארח אצל בעה"ב 
אחד במקום מרגוע מעת לעת כשהיה נצרך למנוחה. פעם אחת נזדמן לר' יוסף שאול, 

כשעמו היום גם כמה דיינים נוספים מקהילתו לסור אל מקום הנופש ביום ל"ג בעומר, 
 שבאו מן הסתם לסעדו ולתמכו.

בעל האכסניה שנכנס להגיש לפני הרבנים כיבוד ודבר מאכל, ניצל את העבודה 
שיום זה הוא יום ל"ג בעומר, יום ההילולא של ר' שמעון בר יוחאי, וביקש את שכרו 

משהו לכבודו של ר' שמעון בר  תוך שהוא פונה לר' יוסף שאול ואומר, נו... תאמרו
 יוחאי...!

 שעשועי ת"ח בעת מנוחתם

חייך ר' יוסף שאול, ואמר לסובבים, באו ונמלא את רצון בעה"ב. ופנה אל אחד מן 
הדיינים שישב עמו ואמר, תמנה בבקשה כמה פעמים מוזכר שמו של ר' שמעון בר 

 יוחאי בכל התלמוד!!

ומונה בדפי הש"ס מברכות, שבת, עירובין תיכף ומיד, פתח אותו דיין והחל סופר 
וכן הלאה כשהוא מציין בכל מקום היכן מוזכר שמו של רשב"י, וסופרם אחת לאחת 

 כשהדבר נעשה בע"פ כמובן מאליו.

הנה כבר אוחז אותו דיין אחרי כל סדר מועד, וממשיך לתוך סדר נשים, ור' יוסף 
ולך וגדל של הפעמים הרבות שאול יושב כנגדו בשקט ובדומיה ושומע את המספר הה

 שהוזכר ר' שמעון בש"ס.

והנה כשאחז כבר עמוק בחצי השני של הש"ס התעשת ר' יוסף שאול לפתע 
ואמר: 'מספיק מספיק'... 'עד כאן'... כבר חיסרת שלושים ושלושה פעמים כמנין ל"ג 

 שהוזכר ר"ש ושכחתם למנותו...!!

לשמחתו  -את ר"ש,  והחל מונה את כל הל"ג מקומות שבהם שכח הדיין
 ולהנאתו של בעל האכסניה שקיבל את שכרו במיטב...!!

התורה... ואם בדברים שכאלו מוצא האדם את נפשו  בתוך -הנה לנו כיצד נחים 
 לעת מנוחה, אין פלא שיודעים את הש"ס עד כדי כך על בוריו!!...

 תורתך שעשועי

וחתם, היו כך גם זכיתי והכרתי בירושלים, כמה וכמה ת"ח שבעת מנ
משתעשעים בפרפראות החכמה, והיו חודין חידות זה עם זה, במבואות התלמוד 

 הלוך ושוב.

ולא אשכח את המחזה איך שהגאון ר' שמואל מועד זצ"ל, ור' יעקב קצנלבויגן 
זצ"ל, ישבו להם לנוח מעט מהמקווה החם שהיה בשערי חסד, וחדו חידות, כמה 

 מנעלים, או מנעול וכדו'. פעמים מוזכר בש"ס נעל, וכמה פעמים

והיה ממש תענוג לראות מה זו בקיאות בש"ס וכל אחד היה מונה היכן וכמה, 
אשרי עין ראתה כל אלו, ואוי לעין רואה את כל גגות המוניות עמוסות לעייפה, 

 במזוודות זו על גבי זו, ממתינות ודרוכות לנסיעות לשדה התעופה ולחופש...

 )לב שלום(
 

 בדרך הדרוש  

 )יב, א( כי תזריע וילדה זכראשה 

 הטהור ובין הטמא בין להבדיל כתיב הענין מן למעלה
 אשה' לי וסמיך תאכל לא אשר' החי ובין הנאכלת' החי ובין
 נקדים ולתרץ הפרשיות סמיכות וקשה זכר וילדה תזריע כי

 נשאו שלא בשביל אהרן בני מתו למה במדרש דאיתא
 דוקא למה וקשה רבן במשה כבוד נהגו שלא ובשביל נשים

 בשביל אלא מהם באחד די לא ולמה תרתי הני בשביל
 להם אין בתרווייהו אבל תירוץ להם' הי נשים נשאו שלא
 אשה לישא ה"הקב צוה למה הקשו דהמפרשים תירוץ
' ותי הראשון כאדם ידיו במעשה ה"הקב אותו ברא לא למה

 אלקיך' ד אנכי האומות כששמעו בגמרא דאיתא משום
 אביך את כבד ששמעו כיון דורש הוא עצמו לכבוד אמרו
 את ברא ה"הקב הוי ואי הראשונים לדברים חזרו ואמך
 לא לכן' וכו אביך את כבד קרא לקיים יוכל איך י"במ האדם
 אבל אשה לישא ה"הקב צוה ולכך ידיו במעשה אותו ברא
 עצמו לכבוד לומר האומות יוכלו שלא אחר לימוד יש אם

 במעשה האדם את ה"הקב ברא לא למה ל"הדק דורש הוא
 דורש' הי העמסוני שמעון) ב"כ דף( בפסחים דאיתא ידיו
 פירש תירא אלקיך' ד לאת שהגיע כיון שבתורה אתין כל
 ח"ת לרבות תירא אלקיך' ד את ודרש ע"ר שבא עד' וכו

 יובן ובזה, ל"והק דורש הוא עצמו לכבוד דלא מוכח ומזה
 נשים נשאו שלא בשביל אלא אהרן בני מתו לא המדרש
 יש לחוד נשים נשאו שלא דעל רבן במשה כבוד נהגו ושלא
 המפורשים כתירוץ ל"וא המפורשים כקושית תירוץ להם
 ז"בל לימוד יש הא דורש הוא עצמו לכבוד יאמרו שלא
' ד את שדרש ע"כר דורש הוא עצמו לכבוד יאמרו שלא

 עצמו לכבוד יאמרו לא וממילא ח"ת לרבות תירא אלקיך
 להם אין רבן במשה כבוד נהגו שלא כיון אבל דורש הוא

 ל"י המפורשים כקושיית ת"וכ נשים נשאו לא למה תירוץ
 ת"וכ דורש הוא עצמו לכבוד יאמרו שלא משום כתרוצם

 דורש הוא עצמו לכבוד יאמרו שלא ז"בל לימוד יש הא
 כבוד נהגו לא הא ח"ת לרבות ע"כר תירא אלקיך' ד מאת

 :ק"ודו רבן במשה

 )מדרש יונתן(
 טמא יקראמא ט

 צריך יקרא טמא וטמא) ח"ס דף( דשבת בגמרא
 להקשות ויש בעצמו הוא י"רש' פי צערו לרבים להודיע
, חולאים משאר יותר לרבים צערו להודיע בכאן צריך למה
 וירא פרשת י"רש בפירוש דאיתא מה נקדים לתרץ וכדי
 מכאן י"רש' פי הנער קול את אלקים וישמע ישמעאל אצל

 ק"בזוה ואיתא עליו אחרים מתפלת יפה חולים שתפלת
 תפלתו שמוסגר מפני מוסגר מצורע נקרא מה מפני

 עליו שיבקשו לרבים צערו להודיע צריך ש"והא בשמים
 בעצמו הוא שיתפלל מוטב חולאים שאר בשלמא רחמים
 צערו להודיע צריך בפניו תפלתו שנסגר מצורע גבי אבל

 ל"וק עליו שיתפללו לאחרים
 )מדרש יונתן(
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