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 לפרשהפנינים 

   
דבר אל בי ישראל לאמר אשה כי " 

תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים 
  )ב, יב (      "             כימי דת דותא תטמא

שמלאי כשם '  אמר ר– אשה כי תזריע
ה ועוף 'שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חי

ה אחר כך תורתו תפרש, במעשה בראשית
ואמם האדם ). י"רש(ה ועוף 'תורת בהמה חי

ותחסרהו , זר הבריאה, הוא בחיר היצירה
אל יחשוב אפוא , )ו, תהלים ח(מעט מאלהים 

שהוא השליט על הבריאה ומותר לו , בלבו
להתגאות ולהתשא בלבו , לפרוץ כל הגדרים

לכן הקדימה התורה . אדמה לעליון: ולומר
שאמם , ללמדו, דיי בהמה לפי דיי האדם

, הצדיקים והישרים עולים גם על המלאכים
-המעלה יכולה להשיג מדריגות הכי- ואדם

, המצורעים והטמאים, אבל לעומת זה. גבוהות
הם המה , ידי עווות- שהושחתו והזדהמו על

פחותים מבהמות ויותר גרועים , חותי דרגא
וטומאתם היא חמורה יותר , מחייתו טרף

בלת .  ואדם כן-חיים בהמה לא מטמאה ב(
 ואדם -בהמה מטמאה רק במגע ובמשא 

כמו שהאדם מסוגל לעלות ). מטמא באהל
כך הוא , ידי כוח הבחירה שבו-על, מעלה מעלה

ידי אותו הכוח לרדת לעמקי שאול -מסוגל על
  )חתם סופר(                            .              ה'תחתי

  
אחור ) ה, תהלים קלט(ד " הה–אשה כי תזריע 

אם זכה אדם אומרים לו אתה , וקדם צרתי
ואם לאו אומרים , קדמת לכל מעשה בראשית

). ר תזריע פרשה יד"מ(לו יתוש קדמך 
אתה קדמת למעשה "איך שייך לומר , לכאורה
, הרי האדם באמת ברא באחרוה, "בראשית

  ? שיביום ש
למה בן בכור וטל פי שים . ויש להסביר

כך גם . בירושת אביו משום שעל ידו עשה אב
, כביכול, שישראל עשו, "בי בכורי ישראל"

וכל . הכירו יחודו בעולם; ת אב בעולם"להשי
ויש להם , ישראל כולם קראים בים בכורים

  . 'משום שמפרסמים אלקותו ית, זכות בכורה
ועל ידי , אם זכה אדם: וזו כוות המדרש

 אז הוא קודם לכל - מעשיו מתאהב שם שמים 
, ועל כן אומרים לו, כדין בכור, מעשה בראשית

ואם לא זכה . אתה קדמת לכל מעשה בראשית
  .כפי סדר הבריאה,  אומרים לו יתוש קדמך-

  )משך חכמה(                                                       
  

כי .  זכות- ראשי תיבות – כי תזריע וילדה זכר
הלא . צדקת הבים על פי רוב בזכות האשה

ויהי , ה חושב ברחל'הה יעקב הי, תראה
 - חס ושלום -ואם כן . בבוקר והה היא לאה

, וכן ישי... שראובן תהווה במחשבת רחל
  ד והיתה אשתו וול- ו כסבור שבא על שפחת

  
  

אלא שהכל תלוי בצדקת האשה ובטהרת . דוד
ולאה אמו ואם דוד זיככו . ה'מחשבותי

ולכן , מחשבותיהן וקידשו רעיוותיהן בטהרה
זכות אמותיהם עמדה . היו הבים קדושים

  )א"הרב חיד(.                                              להם
  

תפארת "בעל  -אשה כי תזריע וילדה זכר
אין הרצון מתעורר למעלה אלא : אמר" שלמה

ט "רביו הבעש. על ידי התעוררות שלמטה
 כל מה -) ה, תהלים קכא(צלך ' ד: ה אומר'הי

ה יעשה כך "שהאדם עושה למטה גורם שהקב
המלווה את כל תועות , בחית צל, למעלה
  .האדם

כל מה ) ו"פ(ומצאו מעין זה במדרש רבה 
ה אברהם אביו עוקד את יצחק בו 'שהי

ם "ה כופת שריהם של עכו"ה הקב'מלמטה הי
המכסה אי מאברהם אשר : וזהו. מלמעלה

שאי , לא אכסה, )יז, בראשית יח(אי עושה 
עושה למעלה מה שאברהם מעורר למטה 

יו  ממו ועל פ-מאברהם אשר אי עושה (
  ).משכים גם מעשי

אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך : ודוד אמר
אודך על , )יא, תהלים ב(כי טוב גדך חסידיך 

שעושה אתה למעלה כגד המעשים , זה
כדי , הטובים העשים על ידי חסידיך למטה

  .להשפיע חסדיך לעולמות
 רמז -אשה , "אשה כי תזריע"וזה פירוש 

ועל , שפעותשהיא מקבלת הה, לכסת ישראל
אשה ("ידי התעוררות בי ישראל למטה תחלה 

גורמים שישפיעו מלמעלה , ")מזרעת תחלה
  ").            וילדה זכר("חסדים טובים לדור דורים 

  )מאוצר החסידות( 
  

 אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים
הרי : ר מקוצק הקשה"י זקי האדמוק אב" כ–

, ה" הוא בידי הקב- יולדת -ה 'מפתח של חי
היתכן שתימשך מזה , ולא מסר לשליח

 -? שיהא לטומאה קשר עם הקדושה? טומאה
  .שהטומאה באה אחר כך, ותירץ

ר פירש דבריו על פי דברי "ק אבי האדמו"וכ
שהמקום , בטעם טומאת מת' הזוהר הק

 -מת האדם  ש-שתרוקן מקדושה 
הוא . משתוקקים כוחות הטומאה לשכון שם

ה 'ה בעצמו הי"באשר הקב: הדין ביולדת
מתאווים , וכשהשכיה מסתלקת, הפותח

  )שם משמואל(.       כוחות הטומאה להידבק בה

  

 )ג, יב("  וביום השמיי ימול בשר ערלתו"
להבדיל בין : הפרשה הקודמת מסתיימת

 זאת בפרשת לכן מתחילה, הטמא ובין הטהור
, וביום השמיי ימול... אשה כי תזריע: מילה
היא המבדלת בין טמא . כי מצוות מילה, לרמז

  )בספרים(                 .לטהור ובין ישראל לעמים
  

 גדולה שבת שאין – וביום השמיי ימול
ור עליו שבת שאמר התיוק ימול עד שתעב

מכילתא שמות (ובן שמות ימים ימול לכם 
, מצא שטעם המילה שהיא ביום השמיי). לא

. כדי שיעבור עליו יום השבת קודם המילה
שזה משום שעל ידי השבת הוא , ואפשר

ואז הוא עשה ראוי לבוא לקדושת , מתקדש
 )ילקוט יהודה (.                   ישראל בברית מילה

  
משום , עוד טעם למה מילה היא בשמיי

כרתי בריתי ", שמצוות מילה היא כעין קרבן
וכשם שדם הקרבן על , )ה, תהלים " (עלי זבח

ועל . כך דם המילה מכפר, פרהכהמזבח הוא ל
כי הקרבן לא מכפר , כן מצוותה ביום השמיי

ומיום ): כז, ויקרא כב(כדכתיב ', עד יום ח
וכשם שכתוב בקרבן . השמיי והלאה ירצה

, ואכלו אותם אשר כפר בהם): לג, שמות כט(
כך ישראל עושים , לתו היא לכפרהישאכ

' סי, ד"ע יו"ראה שו. (סעודה ביום המילה
  )רביו בחיי(             ).  המקלט- ה סעיף  יב "רס

  
) שבת קלז( בגמרא - וביום השמיי ימול 

אשר קדש : " אומר-  בברית מילה -המברך 
ידיד מבטן חוק בשארו שם וצאצאיו חתם 

הייו , קדש ידיד מבטן". באות ברית קודש
אם היא , כי הולד הולך אחר האם, מבטן האם

  . ישראלית כבר תקדש הבן בקדושת ישראל
, ג המצוות"מילה היא מצוות עשה מתריוה

ס "ת הת"שו' עי(ואיה מתעכבת להיות יהודי 
הייו , "חוק בשארו שם"וממילא ). ש"ד רי"יו

ידי שולד -על, קדושת ישראל אשר שם על הבן
הוא חוק אשר לא ימוש , בבטן ישראלית

כי ישאר תמיד יהודי ולא תועיל שום , לעולם
. ל הואפי שחטא ישרא-על- אף. המרת דת

כי ישן אומות אשר , ומבואר באברבאל
וישן , י מכוות אשר בגוף"הכיסה לדתן היא ע

אומות שהכיסה לדתן היא על ידי זריקת מים 
ה 'ישעי(ועל זה ואמר הביא . מיוחדים שלהם

כי תעבור במים אתך אי ובהרות לא ): ב, מג
, כלומר, ישטפוך כי תלך במו אשר לא תכוה

ם המרת דת להעביר קדושת שלא מועילה שו
  )מבשר צדק(.           תמיד ישאר יהודי, היהדות

  
, כשם שכס לברית: המהג לומר בברית מילה

. כן ייכס לתורה ולחופה ולמעשים טובים
 כי מן - ? ומדוע אומרים זאת רק בברית מילה

לכן , פשר להיפרד לעולםהמצוה הזו אי א
מברכין את הילד כי גם משאר המצוות לא 

  )בספרים(.                                        יפרד לעולם

.  ספרים3 מוצאים. ח והחודש"שבת ר
  . פרשת השבוע ראשון

שלישי פרשת .  שני ראש חודש
 :ההפטרה לפרשת החודש. החודש



  
כשם שכס : המהג לומר בברית מילה

כן ייכס לתורה ולחופה ולמעשים , לברית
? ומדוע אומרים זאת רק בברית מילה. טובים

, אפשר להיפרד לעולם- כי מן המצוה הזו אי-
ות לכן מברכין את הילד כי גם משאר המצו

  )בספרים(.                               לא יפרד לעולם
  

כן ייכס לתורה ולחופה , כשם שכס לברית
  .ולמעשים טובים

טע ח ' במסיבת חסידי קוצק אמר ר
כמו שלברית כס התיוק ללא : מווישגרוד

כן יכס , א כווות זרותללא פיות ולל, גאוה
  .לתורה ולחופה
אי : הירש מגרבוביץ ואמר' עה אחריו ר

 כשם שכסים -חשבתי תמיד פירוש אחר 
כך ,  מערל ליהודי- לברית כדי להיפך מגוי 

  ...כסים לתורה ולחופה במטרה זו
  )בית קוצק( 

  
ושלשים יום ושלשת ימים תשב "

בדמי טהרה בכל קדש לא תגע ואל 
לא תבא עד מלאת ימי המקדש 

  )ד, יב(                                       "טהרה
ה קיים היתה 'בזמן שבית המקדש הי

: ועתה כתוב. ק"השראת השכיה בביהמ
). טז, יחזקאל יא(והאי להם למקדש מעט 

אבל אל . שמשרה שכיתו על הצדיק, הייו
עד  "-תחזיק עצמך במדריגה זו של קדושה 

עד שלא תתער מכל , "רהמלאת ימי טה
ותתאמן ותתחך ימים רבים , זוהמת החיים

אין קדושה בלי טהרה . בטהרת הגוף והשמה
  )ועם אלמילך(                              . קודמת לה

  
ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת "

תביא כבש בן שתו לעלה ובן יוה 
תור לחטאת אל פתח אהל מועד -או

  )ו, יב(                                    "אל הכהן
בתחילת  – ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת

ולמה שיה כאן , הפרשה אמר זכר או קבה
: כי הדין הוא". לבן או לבת"הכתוב ואמר 

כל שלא עברו שלושים יום באדם הרי זה 
 - לכן כאן במלאת ימי טהרה . בחזקת פל

שלושים ושלושת ימים בזכר ושישים יום 
,  שכבר יצא מספק פל-שת ימים בקבה וש

אבל בשעת הלידה קראים , "בן ובת"הרי זה 
שעדיין הם בחזקת ספר , "זכר וקבה"רק 
  ). יב(זיר ' כמבואר במס, ופל איו בן. פל

  )משך חכמה(                    

  
ו לעלה ובן יוה או תור תביא כבש בן שת

בגלל חטאה ששמעה בקול החש  – לחטאת
בעצב תלדי "ואכלה מעץ הדעת תקללה חוה 

וקרבן . שיהיו לאשה חבלי לידה, "בים
אשר בא ככפרה על השבועה שהיא , היולדת

הוא גם , קופצת ושבעת בשעת צער הלידה
שגרם , כפרה ותיקון לחטאה הקדמון של חוה

  .לזה הצער
 - חטאה במחשבה : ה' חוה כפול היחטאה של

התה מדברי החש ', הרהרה אחרי דברי ד
וחטאה במעשה ) ותרא האשה(והאמיה בו 

לכן מביאה היולדת שי ). ותקח האשה(
,  המכפרת על הרהורי הלב- עולה , קרבות

  )שם משמואל(                   .וחטאת על המעשה
  
ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה "

ם או שי בי יוה אחד שתי תרי
ה 'לעלה ואחד לחטאת וכפר עלי

  )ח, יב(                               "הכהן וטהרה

לא הקדימה  – אחד לעלה ואחד לחטאת
אבל להקרבה חטאת , הכתוב אלא למקראה

אם , הקושיא במקומה עומדת). י"רש(קודם 
מדוע , מקריבין את החטאת קודם לעולה

 - ?  קודם לחטאתהקדים הכתוב כאן עולה
כי העולה באה לכפר על הרהורי , ההסבר הוא

 על עבירה -וחטאת , על המחשבה-הלב
עיקר , וכאן אצל היולדת. במעשה-בפועל

ה 'כי עיקר החטא הי, הקרבן הוא העולה
בשעה שכורעת לילד : ל"במחשבה כאמרם ז

ולכן בדין שתקדים , )דה לא(קופצת ושבעת 
אחד : ולכן כתוב. עולתה על כל פים בקריאה

  )קרבן עי(                      .לעולה ואחד לחטאת
  

ה בעור בשרו שאת או 'אדם כי יהי"
ה בעור בשרו לגע 'ספחת או בהרת והי

צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד 
  )ב, יג(                               "מביו הכהים

 -  ה בעור בשרו שאת או ספחת'אדם כי יהי
רבעה שמות קרא בן אדם בכתבי בא

ולפי הזוהר . אוש ואדם, גבר, איש: הקודש
אתם ", התואר אדם הוא החשוב במעלה

מה אוש כי תזכרו ובן אדם ", "קרויים אדם
ולכן ". כי תפקדו ותחסרהו מעט מאלהים

התואר ', אדם'בפרשת געים זכר רק השם 
געים ) ערכין טו(ל "כי לפי חז. של רם המעלה

והמידה המגוה . ים על עוון לשון הרעבא
  .רמי מעלה, הזאת שכיחה ביותר אצל גדולים

  )ביצא'מרדכי יוסף מאיז' ר ר"אדמו(                   

  
' אדם ד "– ה בעור בשרו'אדם כי יהי

, "אדם כי יקריב מכם קרבן", כאן. במסורה
אדם ובהמה תושיע "ו, "דם כי ימות באהלא"
ארבעה פסוקים הללו מרמזים לארבע ". 'ד

ירושלמי (ל "י חז"דרכי תשובה המובאות ע
): ילקוט שמעוי תהלים כה, ו"ב ה"מכות פ

: אמרה? שאלו לחכמה חוטא מהו עושו
. פירוש יתייסר ביסורים, חטאים תרדף רעה

שאלו ". ה בעור בשרו'אדם כי יהי", הייו
. הפש החוטאת היא תמות:  אמרה-לבואה 

שאלו ". ה בעור בשרו'אדם כי יהי", הייו
. הפש החוטאת היא תמות:  אמרה-לבואה 

 - שאלו לתורה ". אדם כי ימות באהל", הייו
אדם ", הייו. יביא אשם ויתכפר לו: אמרה

 - ה "שאלו להקב". כי יקריב מכם קרבן
אדם ", הייו. יעשה תשובה ויתכפר לו: אמר

על ידי התשובה האדם ". 'ובהמה תושיע ד
והבהמה , יצל ממוות ביסורים וקרבן

  )שלמה קלוגר' לר, גבורה שלמה(.       בשחיטה
  

ה בעור 'יהי – ה בעור בשרו שאת'אדם כי יהי
ל "לפי חז.  תורה- סופי תיבות , בשרו שאת

. הגעים באים על גסות הרוח) רכין טזע(
שאפילו אם ההתשאות , ומרמז לו הפסוק

היא בגלל גדולתו בתורה גם כן חטאו גדול 
  )חסד לאברהם(. וגעים באים עליו

  
וראה הכהן את הגע בעור הבשר "

ושער בגע הפך לבן ומראה הגע 
עמק מעור בשרו גע צרעת הוא 

  )ג, יג(              "וראהו הכהן וטמא אתו
 ראה - וראהו הכהן.. וראה הכהן את הגע

כשבודקים את האדם אין , שיש כאן רמז
אלא צריך , במקום געו, לראותו רק בחסרוו

וכך אמר . גם את מעלותיו, לראותו כולו
". אפס קצהו תראה וכולו לא תראה: "בלק

 וראהו -  ואחר כך - וזה וראה הכהן את הגע 
  )טרוק מקוטא' י' הרב י( .שיראהו כולו, הכהן

  

למה לבן מסמן ,  ויש להבין– הפך לבן
לבן , למשל, הה ביום הכפורים, טומאה

 -הלבין לשון של זהורית , סימן טהרה
אם יהיו חטאיכם "ו, )יומא סז(שמחים 

 ויש -? ועוד, )ה א'שיעי" (כשלג ילביו, כשים
שצרעת באה , )ערכין טז(ל אמרו "חז, לומר

עין איו ותן צדקה - וצר, עין-על צרות
ועל ידי זה מתבייש העי , לב-בשמחה וטוב

המלבין ): ח(בבא מציעא ' ובמס). חגיגה ה(
 דאזיל -פי חברו ברבים כאילו שופך דמים 

כן עושו מידה כגד - על. סומקא ואתי חיורא
ולפיכך הוא , שתבוא עליו צרעת לבה, המיד

  .סימן טומאה
כי , ולכן מביא המצורע שתי צפרים לטהרתו

' אמר ר): סוטה לח(העופות מכירים בצרי עין 
, יהושע בן לוי אפילו עופות מכירים בצרי עין

שאמר כי חם מזורה הרשת בעיי כל בעלי 
שהעופות אים רוצים ליהות . כף

  )י"פ(                                          .ממזוותיהם

  
 הה אם – ומראה הגע עמק מעור בשרו

חוטא האדם בילדותו יש לומר שהחטא איו 
אבל פשו , שלא חטא אלא בגופו, מושרש בו

אבל אם הגיע האדם לימי . ושמתו טהורות
, ביו שערותיו ועוד טומאתו בוזקה וכבר הל

אלא גם , סימן שלא רק בגופו שלט הגע
והגע עמוק יותר , בפימיותו הושרש החטא

  ". וטמא אותו הכהן. "לכן. מעור בשרו
  )לוח ארז(

  
ואם בהרת לבה הוא בעור בשרו ועמק "

אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן 
  "והסגיר הכהן את הגע שבעת ימים

  )ד, יג(               
 – והסגיר הכהן את הגע שבעת ימים

יסגירו בבית אחד ולא יראה עד סוף השבוע 
כל מפרשי התורה מפרשים את ). י"רש(

שיש לסגור את , י"רש' הפסוק הזה כפי
והסגיר "אף שהפסוק אומר , האדם והגע

  ".ולא את המוגע" את הגע
מעין שהטור על התורה מפרש בשם אביו 

מת לא סגרו את המוגע אלא שבא, ש"הרא
הייו עטפו את הגע , "והסגיר", את הגע

שיכיר אחר כך אם , בצבע או במשחה
  .אבל האדם לא סגר כלל, התפשט הגע

  
וראה הכהן אתו ביום השביעי שית "

פשה הגע בעור - והה כהה הגע ולא
וטהרו הכהן מספחת הוא וכבס בגדיו 

  )ו, יג(                                             " וטהר
הה בביקור אצל חולה יש להכיר בין אוהב 

האוהב כששואלים אותו על מצב , לשוא
כיון שהמצב עומד בעיו ולא , החולה אומר

, והשוא סבור להיפך. הורע סימן שהוטב לו
שיהם . מכיון שלא הוטב הרי ממילא הורע

אלא שכל , אים משקרים ואף אים מגזימים
הכהן איש החסד . י לבואחד רואה מהרהור

  . הוטב וטהור- כיון שלא פשה הגע : מחליט
  )י, פ(                      

   
ה באדם והובא אל 'גע צרעת כי תהי"

      )ט, יג("                                             הכהן
, לכאורה, עמן שר צבא מלך ארם צדק

יעביר את , בתופת יד, בחושבו כי אלישע
אולם אלישע סירב לרדת . מחלתו ממו

הוא , ממדריגתו ולעשות כמעשה רופא אליל
הרצון , ביקש להוכיח שדי בכח המחשבה

ומאחר שהביא קורא בתורה כמו . והדיבור
הכהן הגדול באורים ותומים והוא מגלה 

  ההווה , בתורה את כל מאורעות העבר



 

  

מצא אלישע בתורה את העצה , והעתיד
ששמו , מסורת בידו. להה עמן זקוק 'שהי

שאפשר , של כל אחד מרומז בפסוק שבתורה
שמו של עמן מתחיל . למצוא בו סמוכים לו

רק שלושה פסוקים . ן"ן ומסיים בו"בו
כאלה מצויים בחומש שהם מתחילים באות 

ובכולם גם (ן "ן ומסיימים באות ו"ו
) ם של השם עמן"ן ומ"האותיות עי

ה 'עת כי תהיגע צר: "הפסוקים האלה הם
ביא מקרב אחיך ", "באדם והובא אל הכהן

" אלקיך אליו תשמעון' כמוי יקים לך ד
' חו עבור חלוצים לפי ד", )דברים יח טו(

" ארץ כען ואתו אחוזת חלתו מעבר הירדן
משלושה פסוקים אלו הבין , )לג, במדבר לג(

אלישע כי הצרעת תתרפא על ידי הביא 
מובא , מגלה עמוקות(. באמצעות מי הירדן

  )אהרן מרקוס' לר" החסידות"בספר 
  
וראה הכהן והה כסתה הצרעת את כל "

בשרו וטהר את הגע כלו הפך לבן טהור 
  )יג, יג(         "                                     הוא

יצחק אין '  אמר ר-  כלו הפך לבן טהור הוא
. בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למיות

אמר רבא מאי קרא כולו הפך לבן טהור הוא 
הכווה היא שכל מלכות תראה ). סהדרין צז(

,  כולו לבן-גזע משובח , את עצמה מין מיוחד
כשיתפשט הגע הזה בכל העולם . עם הבחר

  )שמשון רפאל הירש' ר(        .יהיו ימות המשיח
  

והתגלח ואת התק לא יגלח והסגיר "
  "  שיתהכהן את התק שבעת ימים

  )לג, יג(                                          
' שג, ראה לרמז). מסורה(רבתי '  ג– והתגלח

שער : לאווים ידחים לפעמים בתגלחת זו
שיש בהם שי , ואף אם הוא כהן וזיר, זקו

כל שלושת הלאווים האלה . לאווים וספים
  )משך חכמה(.        דחים בתגלחתו של מצורע

  
והצרוע אשר בו הגע בגדיו יהיו "

ה פרוע ועל שפם 'פרמים וראשו יהי
  )מה, יג(       "       יעטה וטמא טמא יקרא

 – והצרוע אשר בו הגע בגדיו יהיו פרמים
מובא בכוזרי שעין מראות הגעים הוא 

כשישראל . מחמת הסתלקות האור האלקי
היו ברום המעלה היתה רוח אלוקים מיוחדת 

במלבושיהם , בגופם, שראלשוכת בי
וכמו בהסתלקות , כמו שמה בגוף, ובבתיהם
ה מהאדם ושאר גוף מת משתה 'רוח החי

כך בהסתלקות האור האלקי ראה , מראהו
בעל אבי (ר "ק אבי אדמו"כ. שיוי מראה

שכל , אמר בטעם הצורך בבגדי כהוה) זר
ולכהים יש קדושה , דבר פימי צריך כיסוי

ולכך יש להם צורך בבגדי , תפימית מיוחד
אם כן המצורע הזה שסתלק ממו . כהוה

הכח הפימי של קדושה ושוכן בו כח פימי 
כי , שבגדים מזיקים לו, לגביו זה להיפך, רע

על כן בגדיו , בזה מתחזק הכח הפימי הרע
  )שם משמואל(.                             יהיו פרומים

  
 – והצרוע אשר בו הגע בגדיו יהיו פרמים

אין לו , המכסה ומעלים רשעתו, הצבוע, הייו
, "בגדיו יהיו פרומים"תרופה עד אשר 

 - " ה פרוע'וראשו יהי. "שתתגלה רשעתו
דעותיו הכוזבות , מחשבותיו הרעות יתגלו

גם הטמא "  טמא יקרא- וטמא ", תתפרסמה
 לא -" על שפם יעטה", טמא: רא אחריויק

כי גם הטמא טוב , ה לו פתחון פה להשיב'יהי
  )חסד לאברהם(.                                מן הצבוע

  

כל ימי אשר הגע בו יטמא הוא בדד "
  )מו יג, יג(     "    ישב מחוץ למחה מושבו

וזה שאמרו  -  בדד ישב מחוץ למחה מושבו 
כיוון . מצורע חשוב כמת) סדדרים (חכמיו 

שהוציאו אותו מחוץ למחה ואין לו שיח 
או ", הרי חייו אים חיים, ושיג עם הבריות

   ).תעית כג" (חברותא או מיתותא
  )הכהן' הרב מ(

  
 1848 בשת - בדד ישב מחוץ למחה מושבו

כרגיל בשעת . לירעופרצה בוילא מגיפת הח
ים לחפש ולחטט אחרי דהתחילו היהו, צרה

שפש פבא מ. חטאיהם ולפשפש במעשיהם
פר לו ישראל מסלט וסי' חטאים כזה אצל ר

ם אשר לא ישפ עשים מע"כי בביתו של פב
  . יעשו

את המצורע שלחו : ישראל מסלט' אמר לו ר
) ערכין טז(ל "כי לפי חז, מחות' מחוץ לג

ואיסור לשון , צרעת באה על חטא לשון הרע
אלא , הרע הוא לא בגלל הפצת  דברי שקר

. הזולת, בגלל שמחפש חטאים רק אצל השי
אם אתה : ואומרים לבעל לשון הרע כזה

, צא מחוץ למחה, אומן גדול למצוא חטאים
ות ותתבודד עם עצמך ותמצא את החסר

  )יפת, י(               .שלך ועווות שלך
  
                                 ) מז, יג("  הבגד כי יהיה בו גע צרעת"

, בדין פוגעים הגעים גם בבגדי האדם
גית הלב עשו הבגדים בזמן הזה גורם שלמ

שמתוך הרדיפה אחרי . חשוב לחטאים
. מותרות בלבוש באים לידי קאה ושאה
, וכשלים בעוון של רכילות ולשון הרע

  ש להזהיר את השים שמתוך קלותובמיוחד י
פתות להחליף את הלבוש מתדעת יתירה 

בבגדי כריות המשתים , המסורתי והצוע
  .חדשים לבקרים

ובעין זה ראוי להלך אחר מידתו של יעקב 
, "לחם לאכול ובגד ללבוש"אביו שביקש 

ואין לצל את הבגד כדי להתהדר בו ולעורר 
את הבריות המביאה לידי שאה בכך ק

  )חפץ חיים(             .רוד הלבבותיותחרות ולפ
  
וראה הכהן אחרי הכבס את הגע והה "

לא הפך הגע את עיו והגע לא פשה 
טמא הוא באשר תשרפו פחתת הוא 

  )ה, יג(             "        בקרחתו או בגבחתו
אפשר להסביר לפי מה , לא הפך הגע את עיו

מתהפך , עשאם טהר ג, ל"שאמרו חז
ל "ן וגימ"והה האותיות ו". עג"ל" גע"ה

, שארות במקומן במלת גע כמו במלת עג
, ן בסוף"במלת גע העי, ן הפכת"רק העי

וזה וראה הכהן . ן בראש"ובמלת עג העי
ן "העי, כלומר, והה לא הפך הגע את עיו

שלא הפכה , של גע לא החליפה מקומה
  )מרגליות' הרב ז(   .   טמא הוא- " לעג" מגע"

  
הה בתלמידיו  - והה לא הפך הגע את עיו

של בלעם הרשע עין רעה ורוח גבוהה ופש 
 אין -ובתלמידיו של אברהם אביו , רחבה

והגעים באים . טובה ורוח מוכה ופש שפלה
ולא הפך הגע "הו וז, על גסות הרוח ואין רעה

שלא שיפר את מעשיו שיהפך מעין , "את עיו
  )דברי שאול(           .                 רעה לעין טובה
                          

  

  הליכות והלכות 
  דיי מכירת חמץ

) ואיו מוכר(המשאיר חמץ בביתו בפסח 
עובר על איסור תורה ואפילו אם היחו 

, יו חמץ שלו אבל אם זה א.בארון ולא גע בו
דרך המכירה בימיו . כגון שמכר לגוי מותר

היא לתת לרב שטר יפוי כח והרב יבצע את 
הגוי ישלם דמי קדימה . המכירה במרוכז

  . והשאר שאר כחוב המוטל עליו
, לאחר הפסח אם הגוי איו משלם את החוב

ולא (אחו לוקחים את החמץ כפרעון החוב 
  ).כעיסקה מבוטלת
וי יש להיח בבית במקום חמץ שמכר לג

. סגור ואין לגעת בו כלל בכל ימי חג הפסח
משתדלים להשכיר לגוי גם את המקומות (

  ). הרב עושה זאת–בהם מצא החמץ 
יש להקפיד למכור את החמץ לפי המקום 

שהרי הפסח בארץ , בארץ בו הוא מצא
ואיסור החמץ , ב"מסתיים לפי הפסח בארה

סור החמץ ב לאחר אי"מתחיל כאן בארה
אדם הוסע לארץ הקודש או . בארץ ישראל

  .צריך שאלת רב בזה, בא ממה
יש מחמירים ואים מוכרים חמץ גמור אף 

קיימת . שמן הדין מותר כל חמץ במכירה
מחלוקת הפוסקים על אפשרות מכירת חמץ 

כיון , בלי רשותו של המוכר, של אדם אחר
שהוא שמח בזה ורוב הפוסקים אוסרים 

  .מתירים זאתאולם יש 
רק לשפשפם , כלי חמץ אין צורך למכור

ואם מכר צריך . ולקות היטב ולהציעם
  .לטבול הכלי במקווה ללא ברכה

ולא ) אפילו בתוך ארון סגור(אם השאיר חמץ 
אסור החמץ באכילה ). י רב"ע(מכר לגוי 

חמץ שעבר עליו  !זכור .ובהאה לאחר הפסח
 עליו הפסח אסור בהאה ולכן גם חמץ שעברו

 אם שה אחת לא מכר החמץ כמה שים
כגון (אסור בהאה ויש לזורקו או לשופכו 

  ).בקבוק ויסקי
  

  דיי בדיקת חמץ
מן התורה היה מספיק שיבטל החמץ או 

וחכמים חייבו , לחילופין שיבדוק ויבער
. לעשות שיהם גם לבדוק ולחפש וגם לבטל

לפי הבדיקה עם הר צריך לקות בביתו כל 
ות שרגיל להכיס בהם חמץ כל השה המקומ

ד ביסן "ולמרות שיקה חייב לבדוק בליל י
: המקומות החייבים בדיקה הם. עם ר

ארוות המטבח והארוות שבבית כולל 
וכן הכיסים של , ארוות הבגדים והמגירות

תיקי האוכל ותיקי , הבגדים צריכים קיון
, המרפסות, היד שרגילים לקחת בהם חמץ

 וכן הרכוש 'הגרז, בייסמטה, המחסן
המשותף עם השכים כמו חדר מדרגות 

בחצר האחורית יבדוק רק . והחצר האחורית
, אבל אם מסופק, אם יודע שיש שם חמץ

גם המכוית . סומך שהציפורים אכלו אותו
בשעת הבדיקה יער . ד"צריכה בדיקה בליל י

  .את כיסי הבגדים שלובש אז
 ולא יברכו  חייב בבדיקה עם רבית הכסת

אלא הבודק יברך בביתו ויכוון על בית 
  .הכסת

ואם לא (ד " צריכים בדיקה בליל יהמשרדים
וכן ).  יבדוק לילה קודם- יהיה שם באותו זמן 

התלמידים צריכים לבדוק בחדרי הפימיה 
  .לילה לפי צאתם לחופש

ראוי לציין ,  לחג הפסחלבית מלוןמי שוסע 
קיון והבדיקה שאין זה פוטר אותו מחיוב ה

אולם אם מוכר .  את החמץאיו מוכראם 
 אז אפילו אם יהיה בכל הביתאת החמץ 

פטור מבדיקה , בביתו בליל בדיקת החמץ
וטוב שישאיר חדר ). ויש מחמירים ומחייבים(
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אחד לקיים מצוות הבדיקה ושאר הבית 
  .יסמוך על המכירה

חייב ד "לגבי בית המלון אם מגיע בליל י
ד "ואם הגיע ביום י,  החדר באותולבדוק

אם לא . בבקר ובדקו כבר את החדר אז פטור
שמי , ד"בדקו החדר יבדוק אפילו ביום י

שיצא שם לפיו הפקיר כל חמצו ומי שכס 
  .לשם זוכה בזה
 חתיכות חמץ בבית לפי 10והגים לפזר 

. הבדיקה בכדי שהבודק ימצאם בבדיקה
שחוששים לשיטות שאם לא , וטעם הדבר

ויש טעם וסף לפי .  כלום ברכתו לבטלהמצא
ואותם פתיתים . ל"י ז" האריהסוד על פי דבר

וגם יעטפם בייר , ראוי שיהיו קטים מכזית
פש ולא מצא את כולם יואם ח. או יילון

יסמוך על ביטול חמץ שכולל את הפתיתים 
 לרשום על ייר את - עצה טובה . (הללו

  ).המקומות שהיחו בהם את הפתיתים
מן הבדיקה מיד בצאת הכוכבים ולא ז

ואפילו אם יש  לו שיעור קבוע לא , יתעכב
  . יתחיל עד שיבדוק

את הבדיקה יש לעשות עם ר רגיל ולא עם 
ולגבי פס חשמלי ) כעין ר הבדלה(אבוקה 

חלקו הפוסקים ולכן במקומות שקשה 
 יקח פס אבל את , כגון מכוית,לקחת ר

  .יחידתחילת בדיקתו יבדוק עם ר 
את הבדיקה יתחיל במקום שיש חיוב ברור 

כ ימשיך "במטבח ובחדר האוכל ואח: כגון
  .לבדוק את שאר הבית ובמקומות הוספים

  .אין לדבר בשעת הבדיקה

  
  מעשה חכמים

דומה דודי לצבי או לעפר האילים הה 
  זה עומד אחר כתלו

 השתוללה בירושלים מגפה ח"בשת תרכ
בייהם כמה מגאוי . שהפילה קרבות רבים

זית "הגאון מקוטא בעל : וקדושי העיר
רבי חום משאדיק ' הגאון הקד, ל"זצ" רען

 חתו ,בהיות המגפה בעצומה. ל ועוד"זצ
קם הגאון .  את התבואהוליגדודי ארבה  שכ

, רבה של קאליש, ל"רבי מאיר אוירבך זצ
עלה לבית מדרשו של , "יהאמרי ב"בעל 

ה 'המקובל האלקי חכם רפאל ידיד
בית 'ראה שמקובלי ישיבת , ל"ה זצ'אבולעפי

, רצוי להיודע לסיבת הגזרה"ואמר ', אל
  ".ובמה תוסר

חביבין ישראל : ואמר, תן בו הצדיק עייו
) עא, יומא ב(שאים צריכים לשליח 

ותעו מן , אלמדכם סדר עריכת שאלת חלום
  . "השמים

לעת , למחרת ישב הגאון מקאליש בתעית
ות שמסרו לו וכחצות הלילה וערב כיון בכו

, רעד כאשר לגד עייו הופיע במוחש
באש שחורה על גבי אש לבה , כבהקיץ

דומה דודי לצבי או לעפר "הפסוק , יוקדת
  "!הה זה עומד אחר כתלו, האילים

רבי , רעש קם ומהר לישיבת המקובלים
כחצות לילה : "ה כבר המתין לו'דירפאל ידי

מי גילה רז ': שמעתי בת קול בוקעת ועולה
  .סח למבקרו!" 'זה לבי

, אישר הגאון מקאליש, "עיתי מן השמים"
ל דרשו "יך למגפה שכן חזיהקרוי פסוק הש"
השבעתי 'את הפסוק ) א"א ע"בכתובות קי(

שאם ; לות השדהיאתכם בצבאות או באי
ק את ועה שלא לדחיעברו ישראל על השבו

. הקץ יותר חלילה דמם כדם הצבי והאיל
  ".אבל עדין איי מבין מה סיבת המגפה

אגלה לכבודו : "עה הגאון המקובל ואמר
והגיעה , ה צפון בלבי עשרות בשים'סוד שהי

חכם , בשעתו אמר לי מורי ורבי. העת לגלותו
שכל הצרות , ל"רפאל אברהם שלום זצ

ים באות משום המתרגשות על בי ירושל

 תלושאים זהרים כדבעי בכבודו של הכ
ואים חדורים כדבעי ברגשות אבל , המערבי

י שלא והור, ברם, על חורבן בית המקדש
לפרסם את הדבר כדי שלא להרתיע יהודים 

ויהא הדבר כמוס עמדי עד , מעליה לירושלים
שיבוא אות מן השמים כי הגיע הזמן לגילוי 

  .זה הרז
ל דרשו "שכן חז, ות והמופתדומי שבא הא

', הה זה עומד אחר כתלו'על הכתוב 
. שמעולם לא זזה שכיה מכותל המערבי

שהמגפה באה והדם , והוא אשר גלו לכבודו
 משום שאין מתאבלים –הותר כצבי וכאיל 

  .כדבעי על החורבן
על אתר החליט הגאון מקאליש לתקן תקה 

אבל של בי השתבליט ותעמיק את תחושת 
ותיקן שלא יגו בכלי , ושלים על החרבןיר

  .שיר בשמחות ישואין
ואור היום האפל בעי , התקה הוכרזה

  ! הארבה שפרש כפים ודד למזרח
  )מעשה רב\הגדה של פסח(                

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת

 


