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 כ"ו בניסן -זצוק"ל  בנימין ביינושבן ר'  פנחסלעי"נ הרה"צ 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )יב, ג(
יהודי הגיע להזמין רב גדול להיות סנדק בברית המילה של בנו. 
 היות והמזמין היה בעל עבירה גדול, סרב הרב להיענות להזמנה.

מסרב?" ענה הרב: נו, אז תהיה "כבוד הרב, זו מצוה!, איך כבודו 
לי מצוה אחת פחות... התעקש המזמין: " אבל אם הזמנתי והרב 

 לא בא, זו כבר עבירה!".
ענה הרב: "תראה איזה צר עין אתה!. לך יש כל כך הרבה עבירות. 

 ואילו עלי אתה כל כך מקפיד שלא תהיה לי עבירה אחת"...
 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )יב, ג(
ברכות ברית המילה אומרים: "זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס ב

לברית, כן ייכנס לתורה, לחופה ולמעשים טובים". ברכה זו 
מכוונת לאבי הבן יותר מאשר לרך הנימול. יש אבות 
שמחויבותם לזהותם היהודית באה לביטוי רק בקיום ברית 
המילה לילדיהם. על כן, מברכים את האב ואומרים לו: אם 

בקש אתה ש"זה הקטן" יהיה יהודי גם כאשר "גדול יהיה", עליך מ
כמו שדאגת להכניסו  –לקבל על עצמך ש"כשם שנכנס לברית" 

כך עליך להכניסו  –בבריתו של אברהם אבינו; "כן ייכנס לתורה" 
לדאוג שיתחתן עם בת  –לתוך מסגרת של חינוך יהודי; "לחופה" 

ור אותו עם מעשי ולקש –ישראל כשרה; "ולמעשים טובים" 
 צדקה וחסד של העם היהודי. 

 

 "וביום השמינו ימול בשר ערלתו" )יב, ג(
, יצא בווילנההגאון הנודע רבי בצלאל הכהן, שהיה מורה הוראה 

שמו בעודנו נער כבקי וחריף מופלא, וכל כך עטו עליו שדכנים, 
עד שכבר בהיותו בין שתים עשרה נעשה חתן. העיר אחד 

סעודת ה"תנאים": עכשיו מחוור לי, מפני מה הלמדנים בשעה 
מברכים את אבי הבן בשעת ברית המילה, "שיזכה לגדלו לתורה 
לחופה ולמעשים טובים" לכאורה הרי היה צריך הנוסח להיות 
"למעשים טובים ולחופה" שכן במעשים טובים הבן מתחייב 
כשהוא בן שלוש עשרה, בהגיעו למצוות, ולחופה רק בן שמונה 

אלא זאת הברכה, שיהיה הילד מוצלח מאוד מאוד, עד  עשרה,
כדי כך שיהיו רבים קופצים עליו להשתדך עמו, ומתוך החשש 
פן יחטפוהו אחרים, יהיו מוליכם אותו, "לחופה" עוד לפני שהגיע 

 לשנים של "מעשים טובים" עוד לפני שהוא בר מצוה. 
 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )יב, ג(
אומרים "כשם שנכנס לברית כן ייכנס לתורה לחופה ולמעשים 
טובים", רק בברית מילה ולא לאחר קיום מצוות אחרות, מפני 
שמצוות המילה קבועה בגופו של האדם מישראל, ואינו יכול 
לעזבה או להינתק ממנה כל ימי חייו. "כן ייכנס לתורה לחופה 

 . שגם מהם לא ייפרד לעולמים –ולמעשים טובים" 
 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )יב, ג( 
זצ"ל:  סולובייצ'יקמובא על הרב מבריסק רבי יצחק זאב הלוי 

שפעם אחת התקיימה בבית שלו, ברית מילה לאחד מנכדיו. 

הרב ואמר: "נו...  -בסיומה של הברית ניגש המוהל אל הסבא 
ד ברוך ה' שזכינו לקיים מצוות ברית מילה ועוד בבית הרב ואח

מצאצאיו". התפלא הרבי ותהה: "למה כוונתך?! האם אתה 
חושב שקיומה של ברית בביתי ולנכדי שונה היא מחשיבות ברית 
אחרת? אמשול לך משל למה הדבר דומה: על איזה מלמד 
תינוקות שהיה עושה מלאכתו נאמנה אולם, שכרו היה זעום וכל 

אם היה ימיו היה עני ואביון. והנה פעם אחת התבטא המלמד: "
לי כל אוצרותיו של רוטשילד הייתי עוד יותר עשיר ממנו": 
תלמידיו לא הבינו ושאלו: "למה כוונתך? המלמד השיב בחיוך: 
"חישבו רגע!... למעשה אם יהיו לי את כל אוצרותיו של 
רוטשילד, אבל בנוסף יהיה לי גם את שכרי המועט שאני מקבל 

רית המילה: מצווה זו בתור מלמד". כן הוא הנמשל, גם במצוות ב
כה חשובה לאין ערוך עד כדי שאין ערך וחשיבות כלל לייחוסו 

 של הנימול...
 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )יב, ג(
מפני מה נקבעה המילה ליום השמיני. לפי שהתינוק בעת לידתו, 
עדיין לא התחזק רגש האהבה והחיבה של הוריו כלפיו. אינה 

התינוק בן יומו כאהבתם אותו בגיל דומה אהבת אב ואם את 
שנה, ואין דומה אהבתם אליו בהיותו בן שנה לאהבתם אליו 
בהיותו בן שש. ככל שגדל פרק הזמן שהם מגדלים אותו, כך 

מצות המילה  ההייתגדלה אהבתם וחיבתם אליו. לפיכך, לו 
נדחית לגיל שנתיים ושלוש, כי אז היה מקום לחשוש לביטול 

 ואהבתו לבנו. המילה מחמלת האב 
 )הרמב"ם( 

  

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )יב, ג(
ברכת המזון, מברכים את ההורים: "ויזכו  בסיוםבברית מילה, 

לגדלו, לחנכו ולחכמו". והלוא חינוך הילד מתחיל בעודו קטן, 
ואם כן היו צריכים לומר "לחנכו ולגדלו"? אלא שילד קטן קל 

דולים. כוונת הברכה היא שיזכו לחנך, הקושי מתחיל בבנים הג
 לחנכו בדרך התורה גם לכשיגדל. 

 דיסקין( יהושע לייב)הרב 
 

 "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" )יב, ג(
מסופר על הרה״ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע״א, שכאשר היו 

מילה, נוהג היה להשיב שמוכן הוא לבוא מזמינים אותו לברית 
ולהשתתף, בתנאי שיערכו סעודת מצוה כראוי. פעם שאל אותו 
אחד מתלמידיו לפשר התנאי והרבי הסביר: מאבקים קשים יש 
לי נגד השטן אשר בכל עת מחפש דרכים לקטרג על ישראל, 
לעומת השטן טוען אני שכאשר ארם מישראל מקיים מצוה 

ת זאת בשמחה וברצון, ואילו כאשר נכשל כלשהי, הוא עושה א
יהודי בעבירה, גורם לו הדבר צער רב ולבו נשבר בקרבו, ויש 
הוכחה לטענתי ואת, כיון שמעולם לא ראינו יהודי ואפילו הגרוע 
ביותר, שיערוך סעורה לרגל עבירה שעבר, ולעומת זאת כאשר 
יהודי עורך ברית מילה, בר מצוה ושאר מצוות. אז הוא שש 

שהשטן יודע את האמת, על  ןומכיוומח ועורך סעודות מצוה, וש



 

 ~2 ~ 

 וסיפוריםליקוטים 
 תזריע מצורע-נפלאים

 
כן מנסה הוא בכל כוחו למנוע מיהודי לערוך את סעודת המצוה, 
כרי שתהא לו סיבה מספקת לקטרג על ישראל, ולכן 
כשמזמינים אותי לשמחת מצוה מוכן אני לבוא רק בתנאי 

 שיערכו סעודת מצוה כראוי.
 

 ב( "אדם כי יהיה בעור בשרו" )יג,
לומר ולהורות, שגם  –פתחה התורה את פרשת הנגעים ב"אדם" 

אם טובת הציבור מחייבת לפעמים את הוצאת הטמא אל מחוץ 
למחנה, כדי להרחיקו מן החברה, צריכים להמשיך להתייחס 
אליו כאל אדם, ואסור לחשוב שאם מצורע הוא, הריהו חשוב 

 כמת. 
 

 "אדם כי יהיה בעור בשרו" )יג, ב( 
כאשר נזדמן האדמו"ר רא"ם מגור לשמחת 'שבע ברכות', פעם, 

נשאל, המשנה אומרת )נגעים פרק ג' משנה ב'( 'חתן שנראה בו 
נגע נותנין לו שבעת ימי המשתה לו, ולביתו, ולכסותו', והרי 
הנגעים על חטא הם באים, ומאחר שמוחלין לו לחתן על כל 

יה וביה, הלא עוונותיו, איך באו נגעים עליו. השיב האדמו"ר מינ
אי אפשר שיהיה יותר במעלה מיום הכיפורים, ויום הכיפורים 
אינו מכפר אלא על עבירות שבין אדם למקום, בעוד שהנגעים 

 באים גם על עבירות שבין אדם לחבירו. )ראש גולת אריאל(
 

 )יג, ג(…" וראהו הכהן… "וראה הכהן את הנגע
לראותו רק נראה שיש כאן רמז, כשבודקים את האדם אין 

בחסרונו, במקום נגעו, אלא צריך לראותו כולו , גם את מעלותיו. 
וכך אמר בלק : "אפס קצהו תראה וכולו לא תראה". וזה "וראה 

 הכהן את הנגע" ואחר כך "וראהו הכהן" שיראהו כולו.
 )הרב י.י. טרונק מקוטנא(

 

 "שער בנגע הפך לבן" )יג, ג( 
ש תקווה שתתיישב עליו שעה שאדם חוטא בצעירותו, עדיין י

דעתו, יעשה תשובה וישוב אל דרך הישר, אבל אם "ושער בנגע 
הפך לבן" אם הנגעים בעלי שערות שיבה הם, שמזדקנים 

 "טמא הוא" חוטא כזה קשה שיהיה לו תקווה.  –והולכים בו 
 )תפארת יהונתן( 

 

"וראה הכהן אותו וגו' ולא פשה הנגע בעור 
 וטיהרו הכהן" )יג, ו( 

ה בביקור חולים יש להכיר בין אוהב לשונא. האוהב הנ
כששואלים אותו על מצב החולה, מחליט כיון שהמצב עומד 
בעינו ולא הורע, סימן שהוטב לו. והשונא קובע להיפך: מכיוון 
שלא הוטב, הרי ממילא הורע לו. שניהם אינם משקרים ואף 

ש אינם מגזימים, אלא שכל אחד רואה מהרהורי לבו. והכהן אי
 החסד מחליט: כיון שלא פשה הנגע על כן "וטיהרו הכהן". 

 )עיטורי תורה(
 

 "ואם פרוח תפרח הצרעת" )יג, יב(
חז"ל אומרים )במדבר רבה ז, ה( שהצרעת באה על צרות עין, 
"כשאדם צר עין ואינו משאיל את כליו הקב"ה משלח צרעת 
 בביתו ומוציא כליו לחוץ, והבריות אומרים: פלוני שלא היה

 משאיל כליו ואומר שלא היו לו כלים, הרי שהיה לו...
אומר לו צר  -כשבא השכן, נוקש על הדלת ומבקש מסור חשמלי

אומרת אשתו: "אין  -העין: "אין לי"... כשבאה שכנה לבקש סיר
 לי"...

והנה, רק מגיעה הצרעת, וכבר מצוה הכהן להוציא את כל הכלים 
שמלי ואת הסיר החוצה. לפתע רואים כולם את המסור הח

 שוכנים אחר כבוד בבית השכנים המסרבים להשאילו...
לפעמים קורה שאדם עושה עוולה מסוימת, והוא סבור שאף 
אחד לא רואה אותו... אולם, לעיתים, הוא אינו יכול להתחמק 
ועליו להתמודד עם התנהגות הנלוזה שלו עצמו, כפי שמספר 

 המשל שלפנינו:
את דרכו. בעודו תועה בין עצי  משל לאדם שהלך ביער ואיבד

היער, הוא מבחין לפתע בקוף גדול, ורגעים אחדים לאחר מכן 
 מנצנץ רעיון במוחו.

הוא קורא לקוף ואומר לו: "אתה יודע שיש בינינו איזשהו 
אבל מה  -אומר הקוף -דמיון"... "לא שמעתי על כך מעולם"

ת לי "אולי תוכל להראו -משיב לו האדם -?" "הסתבכתי"ןהעניי
ענה הקוף, והשנים החלו ללכת  -את הדרך החוצה?" "אין בעיה"

 בסבך העצים.
לא חולף זמן רב ולפתע נשמע שאגה אדירה של אריה, וכעבור 

 רגעים אחדים הם מבחינים באריה אימתני רץ לכיוונם.
כסיד, אולם הקוף לא איבד את עשתונותיו. הוא  רהחוויהאדם 

יה שם ואמר לו: "אל דאגה, עזר לאדם לטפס על העץ הקרוב שה
 לכאן הוא לא יגיע"...

בקול מבשר רעות:  םואייהאריה העומד למטה התנפל על הגזע 
 "אני רעב, לא אזוז מפה עד שאחד מכם ירד"...

"הכל יהיה  -מניח הקוף יד על האיש הרועד מפחד -"אל תדאג"
 בסדר".

קוף הזמן חלף באיטיות מרגיזה, שעה ועוד שעה... הלילה ירד, וה
פנה אל האדם: "כעת לילה, עלינו לערוך תורנות שינה, מי יהיה 

 הראשון שיישן?"
"אני אשאר לשמור, בין כה וכה לא  -אומר האדם -"לך לישון"

 מרוב פחד"... םלהירדאצליח 
 והקוף נתלה בזנבו על אחד העצים ונרדם.

נותר לו האדם לבדו עם הארי שמתחתיו, מי יודע עד מתי אהיה 
 , כמו עלה לעץ? הרהר בתסכול.תקוע כאן

לפתע עלתה בו מחשבה כלשהי: אני אדם, והוא בסך הכל קוף... 
 מי חשוב יותר? -האריה אמר שהוא רוצה אחד משנינו, אם כן

הוא עבד לאט לאט את רעיון, ואז נתן לקוף מכה חזקה והעיף 
 אותו מהעץ...

הקוף התעורר בבת אחת, וברגע האחרון נתפס באחד הענפים 
 צל מלועו הפעור של האריה.ונ

כעת לא ידע האדם היכן לקבור את עצמו מרוב בושה... מה 
יעשה? הוא לא העז להרים את עיניו אל הקוף, מצילו היקר, אשר 



 

 ~3 ~ 

 וסיפוריםליקוטים 
 תזריע מצורע-נפלאים

 
הוא השיב לו רעה תחת טובה... בלית ברירה חיבק את הענף 

 שעליו ישב ונרדם.
שעות אחדות לאחר מכן, העיר אותו הקוף ואמר לו: "קום, 

יה הלך"... הוא עזר לו לרדת למטה, והראה לו את הדרך האר
 לצאת מן היער הנורא ולהגיע לישוב בני אדם.

מתחיל האדם ללכת, וכעבור רגעים ספורים הוא חש בטפיחה 
על שכמו. הוא מסתובב לאטו, הקוף עומד שם ואומר לו : "עשה 
לי טובה, ידידי, כשאתה מגיע לשם, אל תספר לאף אחד שיש 

 דמיון"...בנינו 
כזה הוא האדם, מחד גיסא הוא נזר הבריאה ותפארתה, ומאידך 

מידותיו הרעות עלולות להפוך אותו לגרוע ולפחות בין  -גיסא
 בעלי החיים.

 

 "והצרוע אשר בו הנגע" )יג, מה(
עכבר שלחה את בנה לחפש מזון, ואמרה לו להישמר  אאיממשל 

, והנה מופיע מן האויב הנורא, זחל העכבר והגיע לגל האשפה
תרנגול גדול והוא מכה בכנפיו וצורח בקול, נבהל העכבר ואמר 
בלבו זהו השונא, משבא וסיפר דברים לאמו אמרה לו לא זהו 
השונא, למחרת רואה העכבר תרנגול הודו אדום מלא אף ונרגז, 
ברח העכבר לאמו וסיפר לה, אמרה לו גם זה אינו השונא, אלא 

יזהר, "היזהרו מן הצבועים". החתול הצנוע והשקט ממנו ה
  והנמשל מובן מאליו. 

 )ארץ החיים(
 

 "זאת תורת נגע צרעת" )יג, נט( 
הקשה רבי שמשון רפאל הירש: שנינו "תינוק בן יום אחד מטמא 
בנגעים" )נדה מג:( והרי זו סתירה לטעם הידוע של נגעים, 
הבאים כעונש על עבירות שבין אדם לחבירו? הוא מותיב והוא 
מפרק: כשם שצרעת בבגד האדם ובגופו משמשת לו אזהרה, כך 

פשע. אות גם הדבר בסוג הנוסף: צרעתם של ילדיו החפים מ
אזהרה היא להורים, שעליהם לבחון דרכם והליכותיהם על מנת 
שיוכלו לשמש מופת לילדיהם במעשיהם כשיתבגרו. ואין ספק 

מועילה  תאלוקיכי נגע צרעת על מצחו של ילד, מהווה אזהרה 
 הרבה יותר, מאשר פרח הנגע בהורים עצמם... 

 )ממעיינות הנצח(
 

 ("זאת תהיה תורת המצורע" )יד, א
באחד המבחנים הפומביים שערך רבי יהודה צדקה ראש ישיבת 

בעל־פה מסכתות שלמות, קרא  וששיננ"פרת יוסף", לתלמידים 
הבחור המסיים את ההדרן שבסוף המסכת, והגיע למילים 
"שתהא תורתך אמנותנו בעולם הזה, ותהי עמנו לעולם הבא". 

לעולם  הפסיקו רבי יהודה ושאלו: "מה פשר הבקשה 'ותהי עמנו
הבא'? וכי לא פשוט הדבר, שהאדם הגורס ומשנן מסכת שלמה, 
שתהא עמו גם לעולם הבא?" ומיד הסביר: "אין זאת, אלא לפי 

ממנו  וייטלהמובא ב'חובת הלבבות', שהמדבר לשון הרע, 
לעתיד את כל זכויותיו אשר עשה, מצות ומעשים טובים, וכלם 

אפוא, שישנה יזקפו לזכות אותו האיש שדבר עליו. נמצא 

מציאות, שהאדם לומד תורה בעולם הזה ואינה עומדת לו 
לחברו. וזו אפוא כוונת  ןותינתממנו  חתילקלעולם הבא, כי 

התפלה, שתהא עמנו לעולם הבא, ומתפללים אנו בכך שלא 
 נכשל חלילה בלשון הרע". 

 )וזאת ליהודה(
 

 "ויצא הכהן אל מחוץ למחנה" )יד, ג(
שהכהן היה צריך להטריח עצמו לצאת אל  ןהעניייש להבין מה 

הצרוע אל מחוץ למחנה, יש לומר לפי שכאשר נטמא ע"י הכהן 
ונשתלח חוץ לג' מחנות ועבר בכל המחנות וקרא בקול גדול 
טמא טמא יקרא, שלא יתקרבו אליו כי הוא מצורע, והתבזה בפני 
הכל, עתה שעשה תשובה אחר שקיבל ענשו ועסק שם מחוץ 

התורה נתן לו הקב"ה כבוד תחת שהיה בזוי,  למחנה בלימוד
ואיזה כבוד נתן לו שיצא הכהן אליו ומי שרואה את הכהן הקדוש 

כדי ללוותו, וגם ללמוד כיצד מטהרים  עמויוצא, יוצא גם כן 
והכל מדברים  עמוהיו הולכים  םהכוהניהמצורע, וגם אחיו 

יה שהולך הכהן לראות פלוני שנתרפא, וה פרסוםביניהם ונעשה 
לו בזה כבוד גדול שהכהן הזקן וכל העם אשר אתו הגיעו אליו 

 כדי לטהרו שיוכל להיכנס למחנה.
 )ש"ך עה"ת(

 

 "ועץ ארץ ושני תולעת ואזוב" )יד, ד(
לפי שהנגעים באים על גסות הרוח. "ושני תולעת  -"ועץ ארז" 

ישפיל עצמו מגאותו כתולעת  -מה תקנתו ויתרפא?  -ואזוב" 
 וכאזוב )רש"י(

שאל רבי יעקב יוסף מפולנאה: הלא הפסוק דנן מדבר בדיני 
טהרת המצורע, אחרי שכבר נתרפא והשפיל עצמו, ואזוב למה 

שני הפכים בנושא אחד? והשיב  -לו? ועוד: אם אזוב למה ארז 
בשם הבעל שם טוב על פי משל: מלך אחד ביקש אריכות ימים, 

כל שהוסיף , אולם כהבענווודורשי טובתו ייעצו לו שיתנהג 
לרתום  הציוובלבו יותר, הוא  ההגאוופשתה  הבענוולהתנהג 

מרכבתו ורץ אחריה רגלי ובלבו אמר: "עניו הנני, מי מלך צדיק 
כמוני". עד שבא חכם ולימד אותו שיתנהג בחיצוניותו כמלך ורק 
בקרבו פנימה ישפיל דעתו, שיסע במרכבה מפוארת, אבל יהיה 
עניו בלבו, לא ברגליו... וזה הרמז: אחרי ענוה רבתי, ילמד 

הג כארז ובלבו יהא שפל רוח המצורע ענוה אמיתית מהי, יתנ
 כאזוב... 

 )תורת הפרשה(
 

 "שתי צפרים חיות טהורות )יד, ד(
לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים 

 )רש"י(.
בימיו של ה"שפת אמת" פרצה פעם שרפה בבית מדרשו, 

. בקשו החסידים להקים את בית ןהבנייוכלתה כמעט את כל 
, ובנייתהשלטונות מיאנו לאשר את המדרש מחדש, אולם 

בטענה שבעיירה יש בית כנסת אחר ואין צרך בשנים. ניסו 
השתדלנים להשפיע על השלטונות לאשר את הבניה, אולם ללא 
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הועיל, וגם השלמונים לא סייעו בנדון. יצא אחד החסידים 
הנמרצים אל עיר הבירה פטרבורג, ושם הפעיל מאמצים מרובים 

 ןהרישיועד שלבסוף עלה בידו לקבל את ושתדלנות גדולה, 
המיוחל. כשנודעה הבשורה הטובה, החל מסע לגיוס משאבים 

, ולאחר עמל ויגיעה רבה הוקם בית המדרש ברב ןהבניילבנית 
גדול ויפה יותר מהקודם. בסיום הבניה, בקש  ןבבנייפאר והדר, 

ה"שפת אמת" מחתנו רבי חנוך צבי הכהן לוין מבנדין, לתלות 
על כותל בית המדרש כי המקום נועד לתורה ולתפלה  מודעה

בלבד. למעשה, הוסיף הרב מבנדין וכתב לתורה, לתפלה 
למחוק את  הצווולחסידות, אך כשראה הרבי את המודעה 

כאן בנסח זה שהמקום נועד גם  בייכתהתוספת ואמר: "אם 
 באמתלהלחסידות, ויתכן ויהיו אנשים שישוחחו בבית המדרש 

חסידות', מפני שכך דרכו של היצר הרע  יבעניינ' שהם משוחחים
שהוא מפתה את האדם בדבורים בטלים בבית הכנסת, או 

שיש בזה משום  אשוובדבורים של לשון הרע ורכילות, בטענת 
 )שערי הלשון( מצוה וחסידות". 

רבי יצחק מוואלוז'ין הקפיד מאד אפילו באבק לשון הרע. שום 
מילה רעה, חלילה, על אף אדם. יום אחד הוא נזקק לומר על אחד 

עצום.  ןזיכרושהוא שקרן, אז כך הוא אמר: האיש הזה הוא בעל 
שנים. יש מי  10מופלג שזוכר את שאירע לפני  ןזיכרויש בעל 

אדיר זוכרים את אשר  ןזיכרושנה! בעלי  20אירע לפני  שזוכר מה
מופלא כזה, עד  ןבזיכרושנים. ואילו איש זה ניחן  50אירע לפני 

 שהוא זוכר דברים שלא היו מעולם!

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

ראדישקאווער ז"ל, בגמרא דבר נפלא שמעתי מר' יעקב 
יפור החיה שנעשית לטהר את אמרו, שאת הצ (נז:)קידושין 

המצורע, מותר לאכלה, ונלמד מהפסוק 'ושלח', שאם היה אסור 
לאכלה הרי יכול לבוא לידי תקלה, שמישהו ימצאנה ויאכלנה. 
ושאל ר' יעקב, הרי לכאורה לא נעשה בציפור זו שום עבודה 
ואיזה צד היה לאוסרה עד שהוצרך הפסוק להתירה. וביאר, 

 לאוסרה.  ההייתתה סיבה זו עצמה, שכיון שטבלה בדם חבר
 )בית ומנוחה( 

  

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

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

 אפרים()דגל מחנה 
 

       "ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" 
 )יד, לד(

ברש"י הק' בשורה היא לכם לפי שהגויים הטמינו זהב בקירות 
הבית וע"י שנותץ הבית עקב הנגע ימצא המעות, והנה המרגלים 
כשחזרו מארץ ישראל אמרו הערים בצורות ושם ברש"י מפרש 

איכפת לנו שהבתים לשון בירנות עגולות, ויש להבין וכי מה 
עגולים, ויש ליישב כי בני ישראל רצו כבר לבוא לארץ ישראל כי 

את הבית וימצאו הרבה ממון וזהב  ווינתצידעו שיבואו נגעי בתים 
שהטמינו הגויים בקירות הבית על כן אמרו המרגלים אל תחשבו 
שתמצאו שם כסף כי המשנה בנגעים פ"ב כותבת שבבית עגול 

 א"כ לא יצא לכם שום רווח ממון.אין דיני נגעים ו
 )רבי שלמה קלוגר(

 

 "ונתתי נגע צרעת" )יד, לד(
וברש"י: 'בשורה היא להם, למען ימצאו מטמוניות של זהב 

 בקירות בתיהם'.
ולכאורה, שואל הגר"ש קלוגר, אם כך הוא הדבר, למה אמרו 
חז"ל שנגעי הבתים הם עונש? ותירץ, שהעונש הוא שמשיגים 

 נגעים, ולא בדרך של כבוד. את העושר דרך
 )הגר"ש קלוגר(

 

"ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע 
 נראה לי בבית" )יד, לה(

יש לדקדק מדוע אומר נראה לי 'בבית' ולא אומר 'בביתי', ויש 
יא( נגעי בתים באים על צרות עין  יומאלומר דהנה אמרו חז"ל )

ן התורה 'ובא אחרים מביתו, וזה שדייקה כא ושייהנשלא רצה 
אשר לו הבית' שהוא חושב שהבית רק שלו לעצמו ולא ליהנות 
אחרים ומטרת הקב"ה הוא לחנכו כי לה' הארץ ומלואה, והוא רק 

אצלו ואינו בעליו, ואם יחשוב כך אז יהיה מטיב  ןפיקדומחזיק 
לאחרים, ביודעו שה' עושה עמו לחם חסד שהפקיד בידו רכוש 

מר 'כנגע נראה לי בבית' ולא בביתי, כי זה, לכן בבואו אל הכהן יא
אחרים  הוייהנאין הבית שלי אלא של הקב"ה ואז יחזור 

 )שבט סופר( מהנכסים.
 

 "ולא יטמא כל אשר בבית" )יד, לו(
 הבמקוולא חסה התורה אלא על כלי חרס שאין להם טהרה 

 )רש"י(
מפני מה ציותה התורה לפנות את הבית בטרם יבוא הכהן, והרי 

 לפנותו לאחר שיבוא טרם שיסגיר?אפשר 
אלא למדים אנו מכאן עד כמה חסה התורה על ממונן של 
ישראל. הנה, כשיראה הכהן את הנגע, שוב אין רשות להתעכב, 

רק את  וייטלואז ימהרו לפנות את הבית, ומן המהירות והבהילות 
הדברים החשובים והיקרים ויותירו את הפכים הקטנים 

פיכך נצטוו לפנות את הבית בטרם יבוא הפחותים בחשיבותם. ל
הכהן, ואז תהיה אפשרות בידם להציל כל אשר בבית בלא יוצא 

 מן הכלל, אפילו את הפכים הקטנים והפחותים בערכם.
והנה לפי רש"י, חסה התורה על כלי החרס שאין להם טהרה. 
ואמנם לפי ההסבר דלעיל, חסה התורה אפילו על כלי חרס 

 שיב אותם.הקטנים שאין אדם מח
 )אור החיים(

 א גוט שבת
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