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 (א) צורעיםמ
פרשת נגעים, נביא כאן רשימה של לרגל 

 :)1אנשים הידועים שלקו בנגע צרעת
 הפלישתיגלית 

שראל, ואמר לו דוד שיצא להילחם בי
" ודורשים ַהּיֹום ַהֶּזה ְיַסֶּגְר ה' ְּבָיִדיהמלך "

צרעת, כמו שנאמר לשון הוא חז"ל 'יסגרך' 
 "והסגירו הכהן".

 בן צרויה ואבי
שהרג את אבנר  .שר צבאו של דוד המלך

, וקללו בן נר כשרצה לעשות שלום עם דוד
ַעל ֹראׁש יֹוָאב ְוֶאל ָּכל ֵּבית ָאִביו ְוַאל דוד: " ָיֻחלּו

 . )2" וגו'ִיָּכֵרת ִמֵּבית יֹוָאב ָזב ּוְמצָֹרע
 נעמן 

. הוא היה מצורע, והיה לו בא ארםר צש
בביתו שבויה מבנות ישראל שהיתה משרתת 

ה לו על הנביא אלישע ראת אשתו, והיא ספ
ת. נעמן בא אל את הצרעשבכוחו לרפא 

בירדן  שבע פעמיםלטבול לו ציוה שע אליש
 .)3ויתרפא צרעתו

 יחזיג
והביא לו מתנות רבות, אלישע. שרתו של מ

לאחר שעשה נעמן כדבר לא רצה אך אלישע 
אל אלישע ונתרפא מצרעתו, בא  הנביא

והביא עמו מתנות רבות, אך  להודות לו
לאחר לקחת ממנו מאומה, אלישע סרב 

ואמר לו שאדונו שלח רדף אחריו גיחזי שיצא 
אותו לקחת כמה דברים מן המנחה, ולקח את 
הדברים לעצמו. אז קלל אותו אלישע "וצרעת 

 .)4נעמן תדבק בך"
 

ראה מלכים  )3. ראה שמואל ב ג )2 ."ר יז, גמדרש ויקמ )1
 שם. )4. ב ה

 176גליון   ו“תשע •ַהחֶֹדׁש  -ַתְזִריַע ָּפָרַׁשת 



 

אפילו מי  .ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול
ששקוע בשבע דרגות הטומאה, יכול להתעלות ולהגיע 

 (דברות קודש) מיד לקדושת הברית.
 

מדות מגונות ששרשם בגאוה  -  .ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת
 - והתנשאות, יכולים לבוא אל האדם מחמת 

 (נועם אלימלך) שמסתפח ומתחבר לאנשים ריקים.
 
הכהן רואה שאין הנגע . ּוַמְרֵאה ַהֶּנַגע ָעמֹוק ֵמעֹור ְּבָׂשרֹו

רק דבר חיצוני על עור הבשר, אלא יש בו דבר עמוק 
 (אור יצחק) יש בו פגם בפנימיות שצריך לתקן. -מזה 

 
 ִיְטָמא. ַחי ָּבָׂשר ּבֹו ֵהָראֹות ּוְביֹום, הּוא ָטהֹור ָלָבן ָהַפ ֻּכּלֹו

, ומתרחקים ממנו לא ללמוד את נגעומי שרואים בגלוי 
אך  מחוץ למחנה. ממעשיו, אינו צריך שילוח

שמתחיל להראות את עצמו  - 
.ולשלחו החוצה צריך להיזהר ממנו - לצדיק אזי 

  (חתם סופר) 
 

  ,מי שהוא עצמו  .ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא
קורא לאחרים טמא, כמאמר חז"ל: 'כל הפוסל במומו 

 (של"ה הק')  ‘.פוסל

 פרשת החדש
בחינת "אני  םחדש אלול ותשרי ה .ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם
אתערותא דלתתא, 'אני לדודי' קודם  - לדודי ודודי לי"

. אבל בניסן בא מתחילה 'דודי לי'ואחר כך יהיה 
אתערותא דלעילא ועל ידי זה מתעורר האדם מלמטה. 

 .הקב"ה משפיע  – בתחלה  וזהו 
 הס"ק מסלונים)( 

 
 חוסר החשק לעבודת ה', כדי שיתעלה יותר

ֵעיָניו ָעַמד ַהּנֶֶתק הּוא ְוִטֲהרֹו ָטהֹור ... ְוִאם ּבְ
ֲעבֹוַדת  .ַהּכֵֹהן ּוְלֶפַתע ה', ִלְפָעִמים ָהָאָדם הֹוֵלְך לֹו ּבַ

כּות ַוֲאֵפָלה  ַחׁשְ יׁש ׁשֶ ׁשָֹאה ָעָליו ְנִפיָלה ְוהּוא ַמְרּגִ
ְוחּוץ ֵמֲעוֹונֹות ֵאינֹו רֹוֶאה ְלֶנֶגד ֵעיָניו , יֹוֶרֶדת ָעָליו

קוֹ , ְמאּוָמה ל ֶחׁשְ ד ֶאת ּכָ ם טֹוב ִהנֵּ . ּוְמַאּבֵ ַעל ׁשֵ ה ַהּבַ
סּוק  ֵרׁש ֶאת ַהּפָ ל ְלָאב ", הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות"ּפֵ ָמׁשָ

ַהּנֹוֵתן ָיד ְלִתינֹוק ּוְמַסּיֵַע לֹו ָלֶלֶכת ּוְלֶפַתע הּוא עֹוֵזב 
ינֹוק, ֶאת ָידוֹ  ֵאין לֹו ּתֹוֵמְך ּוְמַסּיֵעַ  ָאְמָנם ַהּתִ , ִנְבָהל ׁשֶ

ַרת ָהָאב הּוא ׁשֶ  ֹכחֹות ֲאָבל ַמּטְ ינֹוק ֵיַדע ָלֶלֶכת ּבְ ַהּתִ
בָּ " הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעְלמּות"ְוזֶהּו . ַעְצמוֹ  ַהּקָ ַמְנִהיג "ה ׁשֶ

ַהְנָהַגת  ְפָעִמים נֹוֵתן ֶעְזָרה , ֶעֶלם ְוִתינֹוקאֹוָתנּו ּכְ ּלִ ׁשֶ
רֹוִמים ַלֲעבֹוָדתוֹ  ִמיט , ְוִסּיּוַע ִמּמְ ַאְך ִלְפָעִמים הּוא ַמׁשְ

ֹכחֹות  ,ֶאת ֶעְזָרתוֹ  ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ַאְך ֶזה ְלטֹוָבתֹו ׁשֶ
ֵעיָניו ָעַמד ַהּנֶֶתק"ְוֶזהּו . ַעְצמֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶנֶגד  "ִאם ּבְ ּלְ ׁשֶ

ֱאֶמת , ֵעיָניו רֹוֶאה ַרק ְנָגִעים ַוֲעוֹונֹות ּבֶ ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ
ךְ , "ָטהֹור הּוא" יׁש ּכָ ֵאינֹו ַמְרּגִ ה ׁשֶ ּבָ ּום , ְוַהּסִ ְוִטֲהרֹו "ִמׁשּ

ֵהן בָּ   "ַהּכֹ ֵהן רֹוֶצה ְלַטֲהרֹו ּוְלַהֲעלֹותֹו "ה ַהּקָ ְקָרא ּכֹ ַהּנִ
 ))צפתלהרה"ק רבי ישכר בער מזלאטשוב ( (מבשר צדק . יֹוֵתר

 
ין ת ַהּדִ ִמּדַ ּבְ ַצד ַהֶחֶסד ׁשֶ  ִיְתּבֹוֵנן ּבְ
עָ  ר ְוׂשֵ ׂשָ עֹור ַהּבָ ַגע ּבְ ַגע ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּנֶ ּנֶ ר ּבַ

א ֹאתוֹ ... ָהַפְך ָלָבן  ּיֵׁש  .ְוִטּמֵ ֲעׁשּוַע ׁשֶ ר ׁשַ ִעּקַ
ת ַהדִּ "ה ְלַהָקבָּ  ִכים ִמּדַ ַהּפְ ּמְ ֶזה ׁשֶ , ין ְלַרֲחִמיםהּוא ּבָ

ַאף ִאם ּגֹוֵבר ָעָליו  ְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ׁשֶ ּיִ ְוהּוא ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ין רּוָחִנּיּות, ַהּדִ ִמּיּות אֹו ּבְ ַגׁשְ א ָעָליו ֵמַחְסֵדי , ּבְ ה' ֶזה ּבָ

ְתׁשּוָבה ה ּבִ יו ְוִיְתַעּלֶ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ ַפׁשְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ּוְבִהְתּבֹוְננּות , ּכְ
ין ְלַרֲחִמיםזֹו הּוא  ְך ַהּדִ ְוֶזהּו  .ְמַהּפֵ
א ַהּנֶַגע  ה ּבָ ִחיַנת  - ַעל ְיֵדי ? ִמּמַ הּוא ּבְ

ין ין , ּדִ ַהּדִ ִחיַנת ֶחֶסד לְ  ֶאת הַ  ׁשֶ ָלׁשֹון ' ָנָבל'ּבְ
ּה ַחּיּות ֵאין ּבָ ין ַעְצמֹו , ְנֵבָלה ׁשֶ ַהּדִ ּלֹא ִהְתּבֹוֵנן ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ

ַתקֵּ  ָאז , ֶחֶסד הּוא ּיְ ין  ן ֹזאתַעד ׁשֶ ְלַהֲעלֹות ַהּדִ
ֵהר ,ִלְבִחיַנת ֶחֶסד ְוַרֲחִמים  .ְוִיּטָ

 פרשת החדש
ֹראשׁ  בָּ ן ִניסָ  ֹחֶדשׁ  ּבְ רֶ "ה ַהּקָ ִכיָנתוֹ ה ַמׁשְ  ׁשְ

כָ   דְוֶאחָ ד ֶאחָ ל ּבְ
ּבֹו  .ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם יַע ָהֵעת ְויֹום ׁשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ ָנה ּכְ ָכל ׁשָ ּבְ

ן הּוַקםּובֹו  ִנְבָרא ָהעֹוָלם ּכָ ׁשְ , הּוא ֹראׁש ֹחֶדׁש ִניָסן, ַהּמִ
ׁש אֶ ם ָהַרחוּ ל -ָהאֵ  ָהעֹוָלם ְלָהִאיר אֹור ֱאֹלִקי ַעל ת ְמַחּדֵ

ָרֵאל ַעם ְקדֹוׁשוֹ  ִרּיֹוָתיו ַעל ִיׂשְ ל ֶאָחד , ּבְ ה ּכָ ְוָאז ַנֲעׂשֶ
ן ּכָ ִחיַנת ִמׁשְ ְתַנא ,ּבְ הוּ י ּבִ ׁשּובָ ה עֹושֶׂ א ׁשֶ ט ּוִמְתָחרֵ ה ּתְ

ָעשָׂ ע ָהרַ ל עַ  ר ְלַטהֵ  ַעְצמוֹ ל עַ ל ּוְמַקבֵּ ם, ִמּקֹדֶ ה ׁשֶ
שׁ  ְבִחינוֹ  ַעְצמוֹ  ּוְלַקּדֵ בָ ת ּבִ ּבוּ ה ַמֲחׁשָ הר ּדִ  ְוֶזהוּ . ּוַמֲעׂשֶ

רֹאשׁ ,  ּבְ שׁ  ָצִריךְ ן ִניסָ  ֹחֶדשׁ  ׁשֶ ת אֶ ְלַחּדֵ
בוֹ י ָראשֵׁ ם' ָלכֶ 'הַ  דֵ , חַ 'מֹ ד בֵ 'כָּ ב 'לֵ ת ּתֵ ְהיוּ י ּכְ ּיִ ם ְראּויִ  ׁשֶ

ָראַ ר אוֹ ת אֶ ל ְלַקבֵּ  ִכיָנהת ַהׁשְ ְ  .ַהׁשּ

יים מאיר פרנקל  תלמידים שהביאו חומר לגליון:  ח



 

בגמרא: "בשעה  וביום השמיני ימול בשר ערלתו.
שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום, 
אמר אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה, וכיון 

יש  ."שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו
לפרש על פי דברי הרה"ק מהר"ש מבעלזא ז"ל 
על זה שאומרים בסעודת ברית מילה: "הרחמן 
הוא יברך אבי הילד" וכו' "מיום השמיני והלאה 

סיים ובאבי הילד  פתחירצה דמו", לכאורה 
כל מצוה צריך לקיים תינוק הנימול. ותירץ דב

מצוות מילה דיבור ובמעשה, והנה בבמחשבה 
לא קיים חלק המחשבה כיון שהוא רק בן שמונה 
ימים. אמנם כאשר האב מביא את בנו למול, הוא 

שהוא חלק המחשבה של מילת עצמו, משלים 
דעתו שניחא ליה במצוה זו. וזהו "מיום מגלה 

 השמיני והלאה ירצה דמו" היינו דמו של האב.
את והנה אמרו חז"ל שדוד לא חטא בזה שלקח 

בת שבע, כי בעלה אוריה נשלח למלחמה וכל 
יוצאי המלחמה היו כותבים גט על תנאי, שאם 
ימות תהא מגורשת. א"כ כשנתברר אח"כ 
שאוריה מת, הוברר הדבר למפרע שבת שבע לא 

והנה דוד הסתפק בזה האם  היתה אשת איש.
 שכיון אומרים , כלומר האם'ברירה'אומרים 

משעת היציאה  מגורשת היתה למפרע הרי שמת
ועד שלא מת  'ברירה'שאין אומרים למלחמה, או 

אינה מגורשת, ודוד נשאה כשעדיין היתה אשת 
וזוהי הכונה "כשנכנס דוד לבית המרחץ"  איש.

פירוש לרחוץ ולבדוק עוונותיו, "וראה עצמו 
משום ערום" שחשש שעבר על איסור אשת איש 

דאין ברירה. "וכיון שנזכר במילה שבבשרו 
בה דעתו" שבמצוות מילה רואים שיש נתייש

ברירה, שע"י מילת הבן מתברר שניחא ליה 
בקיום המצוה, ומשלים את המצוה למפרע, 

 )הרה״ק מהר״י מבעלזא( לפיכך נתיישבה דעתו.

מדוע  .ּוֶבן יֹוָנה אֹו ֹתר ְלַחָּטאתוגו' ּוִבְמאת ְיֵמי ָטֳהָרּה 
וקא ולא כבש כשאר חטאת עוף דמביאה יולדת 

דהנה חז"ל הסבירו הטעם ויש לומר חטאות. 
כי בשעה שהיא מדוע יולדת צריכה חטאת, 

ה היא נשבעת שלא תחזור דעוברת את צער הלי
כדי שלא תוליד עוד בנים, בעלה, לחיות עם יותר 

לכן צריכה כפרה. וזה הטעם שמביאה דוקא יונה, 
 (משך חכמה) כי היא נאמנת תמיד לבן זוגה.

ְּבָׂשרֹו ְּבעֹור ִיְהֶיה ִּכי במדרש: כיון ששמעו .ָאָדם
ישראל פרשת נגעים נתייראו, אמר להם הקב"ה 
אלו לאומות העולם, אבל אתם לאכול ולשתות 
ולשמוח. וצריך להבין כוונת המדרש. ונראה 
לפרש על פי ביאורו של המגיד ממעזריטש על 

ל קנא -מה שאומרים "משוך חסדך ליודעיך א
ל היא שם של רחמים -ם" וקשה הלא השם אונוק

ל קנא ונוקם". אלא שלפעמים -ולמה אומרים "א
כאשר המלך רוצה להעניש אדם פשוט, הוא 

אותו עד שיבין את גודל הפגם נגד ומגדל מעלה 
המלך וזה עצמו הנקמה שלו, ועל זה מתפללים 
שאף אם חטאנו ח"ו, הנקמה תהיה על ידי ריבוי 

אלו לאומות 'ור המדרש חסד ורחמים. וזה ביא
שאותם צריך להעניש בנגעים, כי בלי לא  'העולם

יכירו לעולם בגדולתו של הקב"ה ולא יבואו לידי 
על  'אבל אתם לאכול ולשתות ולשמוח'חרטה, 

(ייטב  ידי רוב שפע תבואו לידי תשובה וחרטה.
 לב)

וטמא טמא " ראבגמאמרו . וטמא טמא יקרא
שצריך להודיע צערו לאחרים. וצריך  "יקרא

מצורע שצריך להודיע צערו  נאשאי להבין מ
ויש לומר מצטערים? הלאחרים יותר משאר 

הנה אצל ישמעאל כתב רש"י מכאן שיפה ד
תפילת החולה מתפילת אחרים עליו. ובזוה"ק 

מפני שמוסגר  'מצורע מוסגר'כתב דלכן נקרא 
דיע מה שצריך להו בזה יובןתפילתו בשמים. 

 ,צערו לאחרים כדי שיבקשו עליו רחמים
דבשלמא מצטערים אחרים הלא תפילתם שלהם 

מצורע  ןכין שאה מ ,מתקבלת יותר משל אחרים
שתפילתו סתומה צריך להודיע צערו לאחרים כדי 

 (מדרש יהונתן) שיתפללו עליו הם. 

אשר מסטאלין זצוק"ל היה קורא תיגר הרה"ק רבי 
בי ומבליטים את על חסידים הבאים אל הר

מעשיהם הטובים ומסתירים את המעשים הלא 
טובים, כשאני הייתי בא אל הרבי המתוק שלי 

ה מקארלין זצוק"ל), הייתי מסתיר מ(הרה"ק רבי של
את כל הטוב שלי, כי התחת אלקים הוא לתת שכר 
ועונש?! אבל את הרע שלי הייתי מראה לו, שכן 

ְּבָאָדם ְוהּוָבא ֶאל  ֶנַגע ָצַרַעת ִּכי ִתְהֶיה נאמר 
 הוא הצדיק, כדי שיתקן אותי. - ַהּכֵֹהן



 

 (א) י"ַע זִ ָמָרן ַרֵּבינּו יֹוֵסף ָקארֹו 
ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף , ִלְקַראת יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַרָּבן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

 .ִנְכּתֹב ְמַעט ָעָליו, ָעָליוְוַהֻּׁשְלָחן 

ֵאין ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ֶקֶׁשר ְוַׁשָּיכּות ֶאל ָהִעיר 
ִּכי ֲהֵרי ֵאין ְל ַּבִית ְיהּוִדי ְּבָכל ָהעֹוָלם , ַהּקֶֹדׁש ְצַפת

ֲאֶׁשר ִחֵּבר ָמָרא  'ֻׁשְלָחן ָערּו'ֲאֶׁשר ֵאין ּבֹו ֵסֶפר 
ֲאֶׁשר , ְדַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ִּבְצַפת

ְויֹוֵסף . ּוִבְנִתיָביו ֻּכָּלם צֹוֲעִדים, ְלאֹורֹו ֻּכָּלם הֹוְלִכים
 .א ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ָהָאֶרץהּו

 1ִמּתֹוְלדֹוָתיו
ְּבטֹוֶלדֹו ֶׁשִּבְסָפַרד ְלָאִביו  נּו נֹוַלד ִּבְׁשַנת רמ"חַרֵּב 

ַרִּבי ֶאְפַרִים ָקארֹו. ֶּבן ַאְרַּבע ָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּבָאה ַהֵּקץ 
ַעל ַיֲהדּות ְסָפַרד ַהְּמפֶֹאֶרת ָּגְלָתה ָּכל 

ַהִּמְׁשָּפָחה ְלִליְסּבֹון ֶׁשְּבּפֹוְרִטיַגל. ַאַחר 
ַּכָּמה ָׁשִנים גְֹרׁשּו ַּגם ִמָּׁשם ְוָתְקעּו 

 .ָלם ְּבטּוְרִקָּיהָאֳה 
נּו ִּבְׁשַנת רפ"ב ִּבְהיֹות ַרֵּב 

ִהְתִחיל  ,ְּבִעיר ַאְדִריַאנֹוּפֹוִלי
ֵּבית 'ִּבְכִתיַבת ִחּבּורֹו ַהָּגדֹול 

ַאְרָּבָעה 'ֶׁשהּוא ֵּפרּוׁש ַעל  'יֹוֵסף
 .'טּוִרים

ִּבְסִביבֹות ְׁשַנת רצ"ה ִהִּגיַע 
ַנֲעָׂשה ִלְבִחיר ְלִעיר ְצַפת ָׁשם 

, ֵּביַרב"י ַרֵּבנּו ַמֲהִר ִמיָדיו ֶׁשל ַּתלְ 
ֵּביַרב ֶאת "י ְוַכֲאֶׁשר ִחֵּדׁש ַהַּמֲהִר 

נּו ָהִראׁשֹון ָהָיה ַרֵּב , ִעְנַין ַהְּסִמיָכה
 .ֶׁשִּנְסַמ ַעל ָידֹו

ִנְתַמָּנה ָמָרן , ֵּביַרב"י ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַרּבֹו ַהַּמֲהִר 
 .ְקִהּלֹות ַהּקֶֹדׁש ֶׁשָּבּהְלַרָּבּה ֶׁשל ְצַפת ְורֹאׁש ְלָכל 
 ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ָהֲאֻרָּכה

ִּביֵמי  ַאֵּיה ַהִּמִּלים ֶׁשּיּוְכלּו ְלָתֵאר ֵּבית ְּכֶנֶסת ִּבְצַפת
ָזֳהָרּה, ֵּבית ְּכֶנֶסת ּבֹו ִמְתַּפְּלִלים ֲעְנֵקי ָהרּוַח ַאִּדיֵרי 

 ַוֲאָריֹות ַהַּקָּבָלה. ַהּתֹוָרה
, ‘ָּפׁשּוט' ָּלן ָהָיה ְּבֵעת ְּתִפַּלת ִמְנָחהַהִּסּפּור ִּדְלַה 

ַהָּקדֹוׁש ּוָמָרן ַרִּבי "י ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּבֹו ִהְתַּפְּללּו ָהֲאִר 
רֹוב ַהָּקָהל ִסְּימּו ְּכָבר ְלִהְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת . יֹוֵסף ָקארֹו

ּוַבִּנְסָּתר, ְּבִנְגָלה ַהַּכּוָנֹות ְּבֹעֶמק ֶעְׂשֵרה ְׁשִליַחְׁשמֹוֶנה
ַהִּצּבּור עֹוֵמד ּוַמְמִּתין ְלִסּיּום ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַהָּמָרא 

 , ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ְלַהְתִחיל ַּבֲחָזַרת ַהַּׁש"ץ.ְּדַאְתָרא

                                                      
 .ִנְכַּתב ְּבִקּצּור ִמּתֹו ַמה ֶּׁשִּנְכַּתב ְּבַמֲאָמִרים קֹוְדִמים 11

ַא ִמּׁשּום ַמה ִמְתָאֶרֶכת ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָמָרן, 
 ָמָרן ֵאינֹו ְמַסֵּים ַמְמִּתיִנים ּוַמְמִּתיִנים, ַהְּזַמן עֹוֵבר, ַא

 ֶאת ְּתִפָּלתֹו.
ְּכֶׁשָרָאה זֹאת ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ָׁשַלח ֶאת ֶאָחד 
ִמַּתְלִמיָדיו ִלְלֹחׁש ְּדַבר ַמה ְּבָאְזֵני ַהֵּבית יֹוֵסף. 
ּוְלַאַחר ְזַמן ָקָצר ִסֵּים ֶאת  ַהַּתְלִמיד ָעָׂשה ְּכִדְבֵרי ַרּבֹו,

 ְּתִפָּלתֹו.
, ִּכי ְּבֶאְמַצע 'ֵּבית יֹוֵסף'ה ִסֵּפר ַה ְלַאַחר ַהְּתִפּלָ 

ַהְּתִפָּלה ִהְבִחין ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ֶׁשְּמִביִאים ָּכֵעת ִחִּטים 
ַהְּמיָֹעִדים ַלֲאִפַּית ַהַּמּצֹות, ְוַׂשֵּקי ַהִחִּטים ָהיּו ֻמָּנִחים 

ֶאְצלֹו ְׁשֵאָלה, ֲהא  ְוִנְתעֹוְרָרה ַעל ַּגֵּבי ְגַמִּלים,
ַהְּגַמִּלים ְמִזיִעים ְוֵזָעָתם ֲעלּוִלים ָלַגַעת ַּבִחִּטים 

, ּוִמּתֹו ָּכ ִהְתַחְלִּתי ְלַהֲעִביר ֶאת ָּכל ח"ו ּוְלַהְחִמיָצם
ַהֲהָלכֹות ַהּנֹוְגעֹות ִלְׁשִמיַרת ַהִחִּטים, ֶאת ָּכל ְצָדֵדי 

 ְרָכה ַהְּתִפָּלה.ַהֶהֵּתר ְוָהִאּסּור, ְוָלֵכן ִהְתָא 
ַא ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש ָצָפה ָּכל זֹאת 
ְּברּוַח ָקְדׁשֹו, ְוָׁשַלח ֶאת ַּתְלִמידֹו 
ִלְלֹחׁש ְּבָאְזִני ֶׁשֵּזָעה ֲהֵרי ִּדיָנּה 
ְּכֵמי ֵּפרֹות, ּוֵמי ֵּפרֹות ֵאיָנם 
ַמְחִמיִצים ַעל ֵּכן ֵאין ָּבֶזה ׁשּום 

 ֲחָׁשׁש.
 ִּביר ְויֹוֵסף הּוא ַהַּמְׁש 

 ִּבְתקּוַפת - ֵּבית יֹוֵסף
 ִסְפֵרי ִנְתַרּבּו ָהִראׁשֹוִנים

 ַהִּׁשיטֹות ַהֲהָלָכה, ְוָרּבּו
 ֲהָלָכה, ַעד ְּדַבר ְּבָכל ְוַהֵּדעֹות

 ֲהָלָכה ִעם ָלֵצאת ָקֶׁשה ֶׁשָהָיה
 ֶּבן ַיֲעקֹב נּוַרֵּב  ּוְפסּוָקה. ָּבא ְּברּוָרה

 ָּבּה ַהּטּוִרים ַאְרַּבַעת ֶאת ָהרֹא"ש ְוִסֵּדר
 ַלֲהָלָכה. ַעל ְוַהֵּדעֹות ַהִּׁשיטֹות ַּתְמִצית ֵהִביא

 ְמקֹורֹות ֶאת ְוִלֵּקט ָקארֹו יֹוֵסף ַרִּבי ָמָרן ָּבא ֶזה
 ּוֵפרּוֵׁשי ַּבּטּור, ֵמַהְּגָמָרא ַהּמּוָבִאים ַהִּדיִנים

 ֶמקעֹ  ְלָׁשְרֵׁשי ָלֶרֶדת יּוַכל לֹוֵמד ֶׁשָּכל ָהִראׁשֹוִנים, ְּכֵדי
 ְּפָרֵטי ַאַחר ְוַלְחקֹר ְלָבֵאר הֹוִסיף ֵּכן ַהִּדיִנים, ְּכמֹו

 ְׁשַמְעְּתָתא ַהּטּור, ַלֲאסּוֵקי ִהְזִּכיָרם ֶׁשֹּלא ִּדיִנים
 ְּדִהְלְכָתא.  ַאִּליָּבא
 ְלִהְתַחֵּבר ָצִרי ָהָיה ֶזה ַהִחיָד"א ֶׁשִחּבּור ָּכַתב
 ְראּוִיים ָהיּו ֲאֶׁשר ְּגדֹוִלים ְׁשֵני עֹוד ַהּדֹור, ְוָהיּו ְּבאֹותֹו

 ַהָּׁשַמִים ִמן ֶזה, ְוִהְסִּכימּו ִחּבּור ָיָדם ַעל ֶׁשִּיְתַחֵּבר
 ִמְּפֵני ַהָּקדֹוׁש ָמָרן ְיֵדי ַעל ֶׁשִּיְתַחֵּבר ָּדת ַוִּתָּנֵתן

 ַהְּיֵתָרה. ַעְנְוָתנּותֹו

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 
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 )ב, יב'" (וגו זכר וילדה תזריע כי אשה"
 לכל קדמת אתה לו אומרים אדם זכה אם איתא ובמדרש

 '.וכו קדמך יתוש לו אומרים לאו ואם, בראשית מעשה
 על מכובד גופו התורה את המכבד כל ל"חז אמרו דהנה ל"ונ

 כי .הבריות על מחולל גופו, התורה את המחלל כל, הבריות
 ח"בע וכל, חיים בעלי מכל יותר בטבע וחלוש רך האדם באמת

 כ"א, יתירה וטרחה יגיעה צריך אדם כ"משא, מצויין מזונותיו
 לאדם יש יען אבל', ה ברא אשר הבריות מכל ומחולל גרוע הוא

 ונפשו תכליתו אל יגיע ואם יחיה לזה הוא אשר אמיתי תכלית
 כל שאר אבל, הבריות מכל הוא מכובד ם כןא ,בתורה חשקה

 את המכבד כל ש"וז, תאמיתי תכלית מבלי וכאפס כאין הבריות
 בריות מכל ביותר היינו, הבריות על מכובד גופו, התורה

 המה כי מכולם מחולל גופו התורה את והמחלל, שבעולם
 יתוש לו אומרים זוכה כשאין ולכן, ממנו יותר וחזקים בריאים

 שנבראו לכל קודם הוא, זוכה ואם, הבריאה בענין במעלה קדמך
 . עליהם מכובד והוא לשמשו

 ) ע"זי סופר הכתב מרן(
 

 )ג, יב" (ערלתו בשר ימול השמינו וביום"
 בלילה, היולדת אצל" שמע קריאת" לקרוא נוהגים מה מפני

 שמקדימין: אומרת:) ב( בברכות המשנה. הברית שלפני
 מלכות עול עליו שיקבל כדי, "שמוע אם והיה"ל" שמע פרשת"

 שלמחר כיון: בתינוק גם כך, מצוות עול כך ואחר, תחילה שמים
 מלכות עול לו מקדימין לפיכך, מצוות עול עליו לקבל הוא עתיד

 ) השמועה מפי( . תחילה שמים
  

 )ג, יב" (ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
: ההורים את מברכים, של סעודת המילה המזון ברכת אחרי

 בעודו מתחיל הילד חינוך אוהל". ולחכמו לחנכו, לגדלו ויזכו"
 קטן שילד אלא"? ולגדלו לחנכו" לומר צריכים היו כן ואם, קטן
 היא הברכה כוונת. הגדולים בבנים מתחיל הקושי, לחנך קל

 . לכשיגדל גם התורה בדרך לחנכו שיזכו
 )דיסקין יהושע־לייב הרב(

 

 )ג, יב" (ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 כשם, יהיה גדול הקטן זה: "אומרים המילה ברית בברכות
". טובים ולמעשים לחופה, לתורה ייכנס כן, לברית שנכנס

 אבות יש. הנימול לרך מאשר יותר הבן לאבי מכוונת זו ברכה
 ברית בקיום רק לביטוי באה היהודית לזהותם שמחויבותם

 אם: לו ואומרים האב את מברכים, כן על. לילדיהם המילה
", יהיה גדול" כאשר גם יהודי יהיה" הקטן זה"ש אתה מבקש

 שדאגת כמו –" לברית שנכנס כשם"ש עצמך על לקבל עליך
 כך –" לתורה ייכנס כן; "אבינו אברהם של בבריתו להכניסו

 לדאוג –" לחופה; "יהודי חינוך של מסגרת לתוך להכניסו עליך
 ולקשור –" טובים ולמעשים; "כשרה ישראל בת עם שיתחתן

 . היהודי העם של וחסד צדקה מעשי עם אותו
 

 )ג, יב" (ערלתו בשר ימול השמינו וביום"
 שלברית כמו: מווישגרוד נח נטע' ר אמר קוצק חסידי במסיבת

 יכנס כן, זרות כוונות ולא פניות ללא, גאווה ללא התינוק נכנס
 אני: ואמר מגרנוביץ הירש' ר אחריו נענה. ולחופה לתורה

 להפך כדי לברית שנכנסים כשם – אחר פירוש תמיד חשבתי
 . זו במטרה ולחופה לתורה נכנסים כך, ליהודי – מערל – מגוי

 

 )ג, יב( ערלתו בשר ימול השמיני וביום
 בעת שהתינוק לפי. השמיני ליום המילה נקבעה מה מפני

. כלפיו הוריו של והחיבה האהבה רגש התחזק לא עדיין, לידתו
 אותו כאהבתם יומו בן התינוק את ואם אב אהבת דומה אינה
 לאהבתם שנה בן בהיותו אליו אהבתם דומה ואין, שנה בגיל
, אותו מגדלים שהם הזמן פרק שגדל ככל. שש בן בהיותו אליו

 המילה מצות היתה לו, לפיכך. אליו וחיבתם אהבתם גדלה כך
 לביטול לחשוש מקום היה אז כי, ושלוש שנתיים לגיל נדחית
 ) ם"הרמב. (לבנו ואהבתו האב מחמלת המילה

 

 )ג, יב" (ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 לחופה, לתורה ייכנס כן, לברית שנכנס כשם" אומרים

 מצוות קיום לאחר ולא מילה בברית רק", טובים ולמעשים
, מישראל האדם של בגופו קבועה המילה ותשמצ מפני, אחרות

 ייכנס כן. "חייו ימי כל ממנה להינתק או לעזבה יכול ואינו
 ייפרד לא מהם שגם –" טובים ולמעשים לחופה, לתורה

 . לעולמים
 

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

 אל הטמא הוצאת את לפעמים מחייבת הציבור טובת אם שגם
 להמשיך צריכים, החברה מן להרחיקו כדי, למחנה מחוץ

, הוא מצורע שאם לחשוב ואסור, אדם כאל אליו להתייחס
 . כמת חשוב הריהו

 

 או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה כי אדם"
 )ב, יג" (בהרת
 אדיר למלך משל מובא) ו"ט פרשה רבה ויקרא( במדרש

 שלבסוף עד ועבדיו שריו לו קשויב. אשה לשאת קשישב
 ברוב החתונה נחוגה מהרה עד. המלך לבית ראויה אשה נמצאה

 החדשה המלכה נכנסה החתונה לאחר. וכראוי כיאה והדר פאר
 ראתה ולהפתעתה המלך משכן מקום, המפואר הארמון אל

 ופניה דומא המלכה נבהלה... ועבה גדול שוט תלוי הקיר שעל
 כאשר בשוט להכות ומנהגו אכזר שהמלך חשבה כי החווירו

... השוט? יךיפנ חוורו מדוע המלך תמה לך מה... אותו מכעיסים
 - המלך אמר - יראייתת אל?... מיועד הוא למי המלכה אמרה

 דמצוי נאה חדר כאן מזומן לך... ולשפחות לעבדים הוא זה שוט
 כן! ולשמוח ולשתות לאכול הוא בארמון תפקידך. טוב בכל
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, נתייראו נגעים פרשת ישראל ששמעו כיון: הנמשל גם הוא
 ומזומנים מוכנים אלו! תתייראו אל: רבינו משה להם אמר

 ולשתות לאכול ומזומנים מוכנים אתם אבל, העולם לאומות
 לרשע מכאובים רבים) "ב"ל תהילים: (שנאמר, ולשמוח
 "!יסובבנו חסד' בה והבוטח

 

 )ב, יג" (בשרו בעור והיה"
 אדם ישים כאשר? מה ועל למה ,שמחה. שמחה לשון –" והיה"

 עמו עשה' ה אך, חטאיו על כעונש עליו באו שהנגעים לבו אל
 בבשרו ולא –" בשרו בעור" – בחיצוניותו רק דבקו והם חסד
" והיה: "נאמר כן על. בתשובה וישוב שמחה יתמלא הוא, ממש

 . שמחה לשון –
 

 )ג, יג" (בשרו מעור עמוק הנגע ומראה"
 לדרוש ובא פצעים שנתכסה אדם, המשל בדרך לומר אפשר
 מקורם החיצוניים שהפצעים ורואה מתבונן והלה, ברופא

 צרי החולה את משקה הריהו, פנימי מעיים בקלקול קאודו
 מישראל אדם אף, מאליהם נעלמים והפצעים מעיו בני לריפוי

 כי בשכלו הצדיק ושופט, אהרן בן הצדיק אל והובא שנצטרע
 עור מחלת זה אין, הבשר מעור יותר עמוק הנגע שורש

 של בלבו מכניס אז, פנימה הלב עקמומית אלא, חיצונית
  .שמטהרו עד, תשובה הרהור המצורע

  )ל"זצ מראדוויל יצחק רבי ק"הרה(
  

 ) ג, יג" (לבן הפך בנגע עריש"
 עליו שתתיישב תקווה יש עדיין, בצעירותו חוטא שאדם שעה
 עריוש" אם אבל, הישר דרך אל וישוב תשובה יעשה, דעתו
 שמזדקנים, הם שיבה שערות בעלי הנגעים אם" לבן הפך בנגע

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

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

 את גם,  כולו לראותו צריך אלא, נגעו במקום, בחסרונו
" הכהן וראהו" כך ואחר" הנגע את הכהן וראה" וזה. מעלותיו
 לא וכולו תראה קצהו אפס" בלק שאמר כמו ולא. כולו שיראהו

 ".תראה
 )מקוטנא טרונק. י.י הרב(
 

   "מיםופר יהיו בגדיו הנגע בו אשר והצרוע"
 ) מה, יג(

 פ"ע ל"וי, ותכמיותר נראות' הנגע בו אשר' תיבותשה קשה
 ויש מממונו עליו חביב שגופו אדם לך יש:) א"ס ברכות( הגמרא

) ז"י רבתי פסיקתא( ואיתא, מגופו עליו חביב שממונו אדם לך
 שולח ה"הקב לכן, תחילה בנפשות פוגע הרחמים בעל אין

 בבגדיו שולח בתשובה חזר לא ואם בבית קודם הנגעים קודם
 חביב שגופו באדם זה כל בגופו שולח חזר לא אם כ"אח ורק

 מתנהג כ"ג אז מגופו עליו חביב שממונו מי אבל מממונו עליו
 אלאעליו החביב בדבר קודם הנגע שולח ואינו ברחמים ה"הקב

 שולח כ"אח ורק כממונו עליו חביב שאינו בגופו קודם שולח
 ושהו שאמר הכתוב, מגופו יותר עליו החביב בממונו הנגע

 סימן ,בממונו ולא בו מתחיל הנגע היינו" הנגע בו אשר והצרוע"
 לכן ,עליו חביב העיקר הוא וממונו הטפל אצלו הוא שהגוף

 הממון שעשה חרפתו לגלות" פרומים יהיו בגדיו" הוא ענשו
 . עיקר הטפל

 )אריה לב(
 

 )מה, יג" (הנגע בו אשר והצרוע"
 לו ואמרה, מזון לחפש בנה את שלחה העכבר אמאל משל

 והנה, האשפה לגל והגיע העכבר זחל, הנורא האויב מן להישמר
 העכבר נבהל, בקול וצורח בכנפיו מכה והוא גדול תרנגול מופיע
 לא לו אמרה לאמו דברים וסיפר משבא, השונא זהו בלבו ואמר

 אף מלא אדום הודו תרנגול העכבר רואה למחרת .השונא זהו
, השונא אינו זה גם לו אמרה, לה וסיפר לאמו העכבר ברח, ונרגז
". הצבועים מן היזהרו, "היזהר ממנו והשקט הצנוע החתול אלא

 . מאליו מובן והנמשל
 )החיים ארץ(
 

   " ישב בדד ...יקרא וטמא יעטה שפם ועל"
 )מו - מה, יג(

 בעל של עונשו קשה כמה וראה בוא: הכהן מרדכי רבי אומר
 וזה, מידה כנגד מידה הוא העונש רותיהעב בכל. הרע לשון

: לכן, לזה וסיפר מזה שמע, רכיל הלך הוא; ומשולש כפול עונשו
 ולא אנשים בחברת יבוא לא –" מושבו למחנה מחוץ ישב בדד"

: " לכן, רעהו על רעות בשפתיו ביטא הוא; הבריות עם יתערב
 כינה הוא; חתומות ושפתיו סגור פיו שיהיה –" יעטה שפם ועל

 כל"ש, עצמו על –" יקרא טמא וטמא: "לכן, טמאים אחרים
 ".פוסל במומו – הפוסל

 

 לא והנה הנגע את כבסוה אחרי הכהן וראה"
 )נה, יג" (הוא טמא... עינו את הנגע הפך

 נתהפך אזי הנגע נטהר דאם ל"חז שאמרו מה על לפרש יש
 התיבה בסוף מתחילה שהיה ן"עי האות כן אם", ענג"ל" נגע"

 במקומם נשארים' ג ואות ן"נו אות דהא התיבה בתחילת בא
 מתהפך' ע האות רק ענג בתיבת והן נגע בתיבת הן כבתחילה
, בתחילתה עומדת עונג ובתיבת בסופה עומדת נגע דבתיבת

 רצה ו"עינ את הנגע הפך לא והנה' וגו הכהן וראה שאמר וזהו
 טמא - לענג נגע נתהפך שלא, נתהפך לא נגע של' ע אות לומר
 )ביהודה נודע( .הוא

 גוט שבת א
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 ) ב, יב" (זכר וילדה תזריע כי אשה"

 והמצ יש: נאמר') ב סימן תצא כי פרשת( תנחומא במדרש
 והשונמית, האורחים את שאירחה שרה כגון, בנים שכרה שמתן

 זו יקרה המצו של חשיבותה גודל לנו הרי. אלישע את שקיבלה
 שבירושלים" כרם עין הדסה" החולים בבית. אורחים הכנסת

 האורחים לכל גדולה שבת סעודת שבת מדי מתקיימת
 לשהות בא האחד, כאלה רבים וישנם, החולים בבית השוהים

 זוגתו עם לשהות בא והשלישי סבתו עם השני, החולה ויאב עם
 שונות מעדות אנשים של בליל. טוב במזל עתה זה שילדה

 שהבין וחסד צדקה איש של ביוזמתו החל הכל. שונים ומסוגים
 החולים בית עם פעולה ובשיתוף, שבדבר הגדול הצורך את

" יקטפרו"ב האיש החל כך לשם מיוחד מקום לו שהקצה
 נזקק ,רבים הם שהאורחים מכיון? מאי אלא. השבת סעודות
 שבת מדי לבוא שהסכימו זוג ומצא חיפש .לעזרה האיש

 היה זה זוג. זו נעלה מטרה בקיום ולסייע החולים בבית ולשהות
 לאחר רב לא זמן, והנה. בטן לפרי זכו ולא שנים כמה מזה נשוי

 בבן ונפקדו משמים נתברכו המשימה את עצמם על שנטלו
 והנה המשימה את עצמו על שנטל אחר זוג הגיע במקומם. זכר
: בשלישית ואירע חזר הדבר. בטן בפרי נושעו השני הזוג בני גם
 לה עשתה כבר כעת. בן לחבוק זכו חסד בעלי של נוסף זוג

 אל דהוא מאן נכנס כאשר. בדוקה כסגולה כנפיים השמועה
 וסיפר" מנחם פני"ה בעל, מגור אלתר מנחם פנחס רבי הצדיק

? הרבותא ומה: ואמר מיד הרבי נענה הנפלאה הסגולה על לו
 "!בנים שכרה שמתן והמצ יש: "הוא מפורש מדרש והרי

 

 )ג, יב" (ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 יצא, בווילנא הוראה מורה שהיה, הכהן בצלאל רבי הנודע הגאון
, שדכנים עליו עטו כך וכל, מופלא וחריף כבקי נער בעודנו שמו
 אחד העיר. חתן נעשה עשרה-שתים ןב בהיותו שכבר עד

 מה מפני, לי מחוור עכשיו": תנאים"ה סעודת בשעת הלמדנים
 לגדלו שיזכה, "המילה ברית בשעת הבן אבי את מברכים
 הנוסח צריך היה הרי לכאורה" טובים ולמעשים לחופה לתורה
 הבן טובים במעשים שכן" ולחופה טובים למעשים" להיות

 רק ולחופה, למצוות בהגיעו, עשרה שלוש בן כשהוא מתחייב
 מאוד מוצלח הילד שיהיה, הברכה זאת אלא, עשרה שמונה בן

, עמו להשתדך עליו קופצים רבים שיהיו כך כדי עד, מאוד
" לחופה" ,אותו מוליכם יהיו, אחרים יחטפוהו פן החשש ומתוך

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

 

 ) ג, יב" (ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 בה בתקופה שמלך ישראל שונא רומא בקיסר שהיה מעשה
 הזדמנות בכל חיפש זה קיסר. בישראל רומי מלכות שלטה
 – ויועציו ושריו, כסאו על ישב עת, אחד יום. ליהודים להרע
 – נמק נהיה ברגלו אשר אדם: "שאלה הקיסר שאלם, סביבו
 או, חייו את יציל ובכך רגלו את יקטע האם, יעשה מה, ריקבון

 ?"עדיף מה, מאד ויצטער לו יכאב הרי ואז, כן יעשה לא

 – ויחיה רגלו את שיקטע לו כדאי: "ויועציו חכמיו לו אמרו
 ". ויחלים
 את ודימה אותם ששנא היהודים נגד הקיסר כיון – זו שאלה

 ושמח. להרגם צריך, לקטוע שצריך - נמק – למחלה היהודים
, היהודים את להרוג – לקטוע לו שיעצו החכמים תשובת על

 . עצתם וקיבל
 הוא, שלום בר קטיעא ושמו היהודים ידיד אחד היה יועציו בין

 לעולם אפשר אי: "לקיסר ואמר היהודים נגד זו רהילגז התנגד
 להתקיים לעולם אפשר שאי כשם ישראל עם בלי להתקיים

 וכיצד מהעולם חלק הם ישראל. השמים רוחות ארבע ללא
 לך יקראו שכולם לך דע: "ואמר קטיעא הוסיף ועוד –?" תהרגם
 ". קטועה מלכות בעל קיסר
 דבריך: "לו אמר, הוא צודק כי והבין דבריו את הקיסר שמע
 שאין והם ברומא המלוכה חוקי לך ידועים בודאי אך, נכונים
, אותי לנצח לך אסור, לפיכך. הקיסר את – השליט את לנצח
 בעונש להענישך עלי, לכן. מהחלטתי טובה עצתך עתה והנה

 ". האש לכבשן אותך להשליך והוא הראוי
 לכבשן והוליכוהו שלום בר קטיעא את הקיסר עבדי לקחו
 לאן ידעה אשר רומית גבירה אותם פגשה בדרך והנה. האש

 הולך אתה" – למות דוןילנ אמרה. נענש ומדוע פניהם מועדות
 תהיהי נתהוכו –" ּה ִמְכָס  בלי שהולכת לספינה לה אוי – למות

. המדינה לתוך כנסילה יכולה אינה מכס משלמת שלא שספינה
 היהודים עם יחד הבא לעולם חלק לקבל יכול אינך, אתה כך

 . עצמך את מלת שלא מכיון
 כך אחר ומיד עצמו את מל – שלום בר קטיעא זאת שמע

 . האש לכבשן זרקוהו
 העולם לחיי מזומן שלום בר קטיעא: "ואמרה קול בת יצאה
 ". הבא
 נכסי כל את מוסר הנני: "ואמר בקול קטיעא קרא מותו טרם
 ". וחבריו עקיבא לרבי

 תהיהי נהוהכו האם ספק התעורר נכסיו את לחלק כשבאו
 שמא או, בשווה שווה ברכוש יתחלקו וחבריו עקיבא שרבי

 . השני החצי וחבריו הרכוש מחצית יקח עקיבא שרבי הכוונה
. לי שייכת שמחצית הכתוב מן לכם אוכיח: "עקיבא רבי אמר

: נאמר במנחות גם. ’ולבניו לאהרון והיתה: ’נאמר הפנים בלחם
 שהכתוב מפני חז"ל אמרו. ’ובניו לאהרון המנחה מן והנותרת’

 יש רמז, ’לכהנים והייתה’ סתם אמר ולא לחוד אהרון את הזכיר
 חולק ואינו מחצה הכהנים ושאר מחצה נוטל שאהרון כאן

 דברי את אני מפרש אלה דברים לפי. בשווה שווה עימהם
 הכוונה – וחבריו עקיבא לרבי נכסי כשאמר, שלום בר קטיעא

 ). ז"ע מסכת ק"פ( לחברי ומחצית לי תהיה שמחצית
 

 ) ג, יב" (ערלתו בשר ימול השמיני וביום"
 נפלא מעשה מביא') ח', י קהלת( לועז מעם ילקוט בספר

 של האוצר כשר ששימש בעת לרבינו יצחק אברבנאל שאירע
 של חכמתו את שהעריך למלך דומא מקורב והיה ספרד מלך
 בין היה. אתו אשר השרים כל מעל וגדלו ונשאו היהודי השר
 בכל וניסה יצחק ברבי דומא נאישק אחד שר הגויים המלך שרי
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 סיפורים נפלאים
 תזריעפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 אחת שפעם עד, הועיל ללא אולם כנגדו המלך את להסית עת
 היה אידם שביום המלך היה נוהג... פז הזדמנות בדרכו נקרתה
 אדרת ולובש חדשות נעליים נועל כשהוא תיפלתם לבית הולך

 יצחק רבי מאת המלך ביקש כבוד של כמינוי. חדשה מלכות
 אותו ניגש. המיוחל ליום והאדרת הנעליים את בעבורו שיזמין

 את יצחק רבי הזמין בו האומן הסנדלר אל היהודים צורר שר
 לידיו לשלש ואף מה דבר אוזנו על ולחש המלך עבור הנעליים

. באוזנו שנלחשה השפלה למזימה הסנדלר הסכים... הגון סכום
 נעול כשהוא התיפלה לבית סוסו על המלך רכב היום בהגיע
 ניגש לפתע. והדר פאר ברוב באדרתו ומעוטף החדשות בנעליו
 השר לך עולל מה נא ראה! המלך אדוני: ואמר הצורר השר אליו

 סולית על כי השר לו הראה. המלך תמה? עולל מה! היהודי
 כך... תועבתם צלם זרה העבודה דמות חקוקה היתה הנעל
 אמונתי סמל את בנעלי חקק המלך זעם?! יצחק השר לי עשה
! הוא ותומ בן... וצעד צעד בכל אותו ואשחוק עליו שאדרוך כדי

 להורג יצחק רבי את להוציא יש כי אתר על המלך החליט
 המון יבינו שלא כדי נעהבצ זאת לעשות יש אולם בשריפה

 בוגד שר מינה כאשר דעתו בשיקול המלך טעה כי העם
 מפעל בעל מנתיניו לאחד המלך הורה כך משום. לאמונתם

 שאם לבנים לליבון כבשן פעל שבמפעלו לבנין לבנים יצוריל
 יש", המלך כהוראת עשית האם: "וישאל משריו אחד אליו יבוא

 קרא לארמון בשובו. האש כבשן אל ולהשליכו מיד לתופסו
 בעל את ושאל הלבנים מפעל אל לך: לו ואמר יצחק לרבי המלך

 יצחק רבי יצא". המלך כהוראת עשית האם: "המפעל
 עני ודייה אותו עצר בדרך בהיותו. נצטווה כאשר לשליחותו

 להוולדו ימים שמונה מלאו והיום בן לי ילדה אשתי! רבי: ואמר
? בני את ולמול לבוא כבודו מוכן האם אותו מלתי לא ועדיין
 האיש ענה הזמנתי. יצחק רבי תמה? מוהל הזמנת לא ומדוע
 תשקע מעט ועוד מאוחרת והשעה הגיע לא שהמוהל אלא

 היטיב ואף התינוק את ומל האיש בית אל יצחק רבי סר. השמש
 שש בינתיים. תורה דברי נשא בה וההמצ בסעודת ליבו את

 המתין לא הרבה ובהתרגשותו שונאו מפלת על הצורר השר
 בית בעל אל ניגש שם ללבנים החרושת בית אל רכב אלא

 אותו תפש?"... המלך כהוראת עשית האם, נו: "ושאל החרושת
 כעבור!... האש כבשן אל והשליכו בבגדו בחרושת בית בעל
 כהוראת עשית האם: "הוא אף ושאל יצחק רבי הגיע קלה שעה
 לו ואמור המלך אל שוב" ,המפעל בעל ענה ",כן אכן"?" המלך

 במלך אל יצחק רבי שב... "לאפר הפך מזמן כבר הבוגד כי
 את עימו ובירר המלך תמה. הדברים את למלך ובישר

 רבי הודה. לאשורו נתגלה שהכל עד העניינים השתלשלות
: אמר בה גדולה הודיה סעודת וערך שהצילו על' לה יצחק

 שהחל הראשון הוא" אוהבי אברהם" נקרא אבינו אברהם
 רבי סיים אני גם. האש מכבשן ניצל ובזכותה מילה ותבמצ
 !האש מכבשן להינצל זו יקרה הלמצו הודות זכיתי יצחק

 

 )ו, יב" (לבת או לבן טהרה ימי ובמלאות"
 מה מפני י"רשב את תלמידיו שאלו" איתא:) לא( נדה במסכת
 פעם שיגר' חיים חפץ'ה'. וכו "קרבן מביא יולדת תורה אמרה

 של במחיצתו להיות בראדין התלמידים יניממצו אחד את
 כששב. המרפא מערי באחת שהותו בעת, מבריסק ח"הגר

 במחיצת ישיבתו אודות ממנו לשמוע כולם ביקשו לראדין
, הלימוד בדרכי עיניו את האיר כיצד התלמיד להם סיפר. ח"הגר

 בלימוד ומתן משא כדי תוך שאלו כאשר פעם כי וסיפר והוסיף
 נישט פרעג' ח"הגר בו גער), מדוע' (פארוואס' פרט איזה על

 תמה'), מה' אלא' למה' תשאל אל' (וואס נאר, פארוואס
 אמרה מה מפני' רבות פעמים מצינו בגמרא והלא, התלמיד

 ממילא', תורה' היא עצמה הגמרא, ח"הגר השיב'. תורה
 לשאול לנו אין אנו אך'. תורה' אמרה מה מפני שואלת' תורה'ה
 ) ופעלו חייו חיים החפץ'. (תורה אמרה מה' אם כי
 

 )ג, יג" (הנגע את הכהן וראה"
 אימת כל. שמו ל'ושבת מאמדור חייקל חיים לרבי לו היה חסיד
 שלא ה"מהקב ומבקש לטבול למקוה עובר היה, רבו אל שבא
 סבור חייקל חיים' ר והיה. תפילתו ונתקבלה במעשיו רבו יכיר

 בו פגע אחד יום, ל'שבת' ר, כבוד דרך לו וקורא צדיק שהוא
 רבי הכיר מיד. הכנותיו ולעשות במקוה לטבול שהספיק לפני

 בקול עליו הרעים, שהוא מה שהוא בקלסתרו חייקל
 אי ה"הקב את, באמרו, מוסר לו להטיף והוסיף, ה'שבאתק
 את, הרמאי ואילו, לרמות אסור אדם בני את, לרמות אפשר
 . מרמה הוא בלבד עצמו

 ) ל"זצ רמידנ משה' ר(
 

 )מו, יג" (שבוומ למחנה מחוץ ישב בדד"
 חולירע מגיפת ובסביבתה ווילנא בעיר פרצה ח"תר בשנת

, צרה בשעת ישראל בקהילות כנהוג, רבים רבנותק שהפילה
 לחטט עברו ומהם – במעשיהם לפשפש רבים אנשים החלו

 הבריות של וחטאים עוונות לחשוף כדי – אחרים במעשי
 ישראל יבר של בביתו הופיע אחד יום. הקשה למגיפה שגרמו
 על ולחש, שבעיר" מחטאים ממחפשי" אחד מסלנט ליפקין

 ומן, יעשו לא אשר מעשים נעשים פלוני של שבביתו, הרב אוזן
 האזין ישראל רבי". פרצה"ה את לגדור כדי מיד להתערב הראוי
 רבי לו אמר, לרכל וכשסיים, האיש לדברי רבה בסבלנות כדרכו
 לכל מחוץ המצורע את לשלוח התורה והמצ כידוע: ישראל
 אפשר המצורע של זה מרוחק שילוח, המחנות שלושת
: אומרים) .טז( ערכין במסכת חכמינו, הבאה בדרך להסביר
 העונש והנה. הרע לשון בעוון האדם על באה הצרעת שמחלת

, שקר דברי הפצת משום דווקא אינו, הרע לשון המספר של
 אצל רק ופגמים חטאים שמחפשים בגלל גם פחות לא אלא

 מנםא אם: כזה הרע לשון לבעל לו אומרים, שכך וןוכי, הזולת
 מחוץ צא – ופשעים ועוונות חטאים אולמצ גדול מומחה אתה

 לחשוף תוכל וכך, רבים ימים עצמך עם התבודד, למחנה
 . וכלל כלל מועטים שאינם, שלך ועוונות חסרונות ולגלות

 )הגולה מאורי(

 א גוט שבת



 
כינוס מרכזי בארנה

 

www hakhel co il

סדרים ציבוריים

שרים ביקב

03 9606120

יש חדש

יוצא לאור על�ידי: המרכז לעזרי שליחות
ת"ד 100 כפר חב"ד 6084000

טל' 072�2770100 · פקס' 03�9606169
www.chabad.org.il · chabad@chabad.org.il

m3166532@gmail.com : מודעות: טל' 053-3166532, דוא"ל
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות ולכשרות

ן ו לי י הג ר על קדושת  נא לשמו

הניסים שבתוך החיים הארציים
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אותה תורה 

בין העולמות

'יחיד' בנגעים

(תורת מנחם תשמ"ג, כרך ג, עמ' 1595)

דיני נגעים בישיבה של מעלה

כוח הזריעה

(שיחות קודש) 

אחרי בעלי החיים

(רש"י)

תלוי במעשים

(מדרש רבה)

בכור או אחרי יתוש

(משך חכמה)

כוח הבחירה

(חתם סופר) 

גאולה נצחית

(אור החיים)

רמז למשיח

(אור התורה) 

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

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

לה' הישועה

בורנשטיין  אברהם  רבי  הורה  אחת  פעם 
מסוכוצ'וב, בעל ה'אבני נזר', לשמשו להיערך 
להשתתף  כדי  מסויימת,  לעיירה  לנסיעה 
בברית מילה. התפלא השמש, שכן הרבי לא 
נהג לנסוע למרחקים כדי להשתתף בברית.

שם  קידש  הבן  "אבי  אברהם:  רבי  לו  אמר 
בברית  להשתתף  רוצה  אני  ולכן  שמים, 
שהוא עושה. וכך היה המעשה: לפני שבוע 
היה  'הקב"ה  לי:  ואמר  האברך  אליי  נכנס 
שחיכינו  שנים  חמש�עשרה  אחרי  בעזרי. 

לפרי בטן, זכינו שנולד לנו בן'.

שכן  השם,  קידוש  בעיניי  היו  אלה  "דבריו 
כמו  אמירות  שומעים  אנחנו  כלל  בדרך 
'נושעתי  בגור',  'נושעתי  בקוצק',  'נושעתי 
ברדזימין'; וכאן בא יהודי ואומר — נושעתי 

אצל הקב"ה!".

אמרת השבוע מן המעיין

להתבונן  צריך  אדם  התבוננות?  "מהי 

מוכרח  הוא  להיות, מה  יכול  הוא  מה 

להיות, ומה הוא בהווה. זוהי התבוננות!"    

(אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש)

פתגם חסידי



 לילה 
של ניסים

1920

1939

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

לידת הגאולה
הקשורים  עמוקים  רמזים  טמונים  תזריע  פרשת  את  הפותחים  בפסוקים 
לגאולה. בעל 'אור החיים' שואל כמה שאלות על לשון הפסוקים: למה היה 
צורך לומר "כי תזריע וילדה" ולא היה דיי באמירת "אשה כי תלד זכר"? וגם: 
וסיים  'תזריע',  עתיד,  בלשון  לדבר  לשונו שהתחיל  את  הכתוב  שינה  למה 
נקבה  "ואם  בסמוך  שנאמר  (כמו  'ותלד'  אמר  ולא  עבר,  בלשון  ב'וילדה', 

תלד")?

לו  שיש  ניסוח  זכר",  "וילדה  האמירה  הוא  מאליו  מובן  שאינו  דבר  עוד 
משמעות ודאית. לכאורה היה צריך לומר "אם תלד זכר", שאז יצטרכו למולו 
ביום השמיני, אבל התורה אומרת "וילדה זכר", היינו שברור שכאשר "אישה 

כי תזריע" בוודאי "וילדה זכר".

ודאי תבוא
ה'אור החיים' מסביר את הרמזים הטמונים בכך:

בדברי  'אשה'  שנקראת  מצינו  אשר  ישראל,  כנסת  על  הכתוב  ירמוז  "עוד 
'ואשת  (שם)  וכתיב  עושייך',  בועלייך  'כי  נד)  (ישעיה  דכתיב  הנביאים, 
'וארשתיך לי וגו", (ישעיה נ) 'איזה ספר כריתות  נעורים', וכתיב (הושע ג) 
ומעשים  מצוות  הזרעת  פירוש:  תזריע'.  כי  'אשה  הכתוב  אומר  ועליה  וגו''. 
פירוש:  זכר',  'וילדה  לצדקה'.  לכם  'ִזרעו  י)  (הושע  אומרו  דרך  על  טובים, 
תהיה הולדתה זכר. פירוש: דע, כי בחינת הזכר היא בחינה עליונה מבחינת 
הנקבה, והתורה מייחסת בחינות העליונות בבחינת הזכר. והודיע הכתוב, כי 

אם כנסת ישראל 'תזריע', ודאי שתוליד הדרגות עליונות".

כלומר, יש כאן רמז שאם עם ישראל יעשה את המוטל עליו, ויעסוק בתורה 
לאור  רמז  שהוא  ה'זכר',  וייוולד  הגאולה  שתבוא  ודאי   — מצוות  ובזריעת 

הקבוע והנצחי של הגאולה.

וממשיך ה'אור החיים': "והוא מאמרם רז"ל (סנהדרין צח; שמות רבה פרשה 
ישראל  הגואל, אם  ה' בביאת  יפליא  כאן) עוצם הפלגת הפלאות אשר  טו 
יזכו על�ידי מעשיהם הכשרים. ויכוון להבדיל בין הגאולה המחוכה [=שאנו 
מצפים לה] לגאולה שעברה של מצרים, שהיו ישראל ערום ועריה. גם אמר 
הכתוב (דברים ד,לד) 'גוי מקרב גוי'. ואותה גאולה תכליתה לא עמד, כי נחרב 

הבית וגלו, והיה מה שהיה, ואין טובה זו בבחינת זכר.

"אבל הגאולה העתידה, לצד שעל כל פנים תהיה באמצעות זכות ישראל, לּו 
יהיה שלא יהיו ראויים, אף�על�פי�כן, באמצעות אורך הגלות ועסק התורה, 
דכתיב (דברים לא) 'לא ִתָשכח מפי זרעו', על�כל�פנים תהיה הגאולה בבחינת 

זכר, ועמדה לנצח".

שבע שנים חבלי משיח
עצמו:  הגאולה  למהלך  רמזים  מוסיף  החיים'  ה'אור  האלה  הדברים  לאחר 
"ואומרו 'וטמאה' וגו', כאן רמז תיקון אשר יעשה ה' להשיג בחינת הזכר. כי 
שבע שנים יכונן חבלי משיח, כאומרם ז"ל (סנהדרין צז,א) 'שבוע שבן דוד 
בא וכו'', לייסרם ולזקקם. והוא אומרו 'וטמאה', ִיֵחס הייסור לבחינת הטומאה, 
כי הוא הטמא הוא המייסר, ואמר 'שבעת ימים', פירוש: שבע שנים, על דרך 
אומרו (כתובות נז,ב) 'תשב הנערה איתנו ימים או עשור'. ואמרו ז"ל: ימים 
יום  וגו' פירוש: שאחר עבור שבע שנים, בהתחלת  'וביום השמיני'  — שנה. 
השמיני, 'ימול בשר ערלתו', כי אז יעביר ה' בחינת הערלה מהעולם, דכתיב 

'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ', וזה יהיה בשנה השמינית".

מדבריו עולה שחבלי משיח יימשכו שבע שנים, ולאחר מכן, בתחילת השנה 
השמינית, יועבר הרע מן העולם, והעולם ייכנס לתקופה שבה לא יהיה עוד 

רע, אלא הטוב ישלוט והאמת האלוקית תהיה גלויה לעין כול.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן
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לתת לרעיון לצמוח
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יצירות לחו"ל

אבנים מארבע ערים

אבנים עם נשמה

"אבנים הראויות לכבוד". קדרון (צילום: עדן אבייב)

שלושה ספרי תורה
שאלה: כיצד יש לנהוג בקריאת התורה השבת, 

כשמוציאים שלושה ספרי תורה?

ונו"כ  שו"ע או"ח סי' תרפה. משנ"ב שם.רמ"א  מקורות: 
סו"ס קמז. לוח 'דבר בעתו'. וראה פסקי תשובות סי' קמז 

ס"ק י�יא.
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•••• אגדה ובקיאות••

"אשה כי תזריע וילדה זכר" (יב, א)

קדם"  כירחי  יתנני  "מי  זש"ה   - זכר"  וילדה  תזריע  כי  "אשה 
עליו  שבאו  בשעה  אימתי  אמר  איוב  הזה  הפסוק  ב),  כט,  (איוב 
היסורין אמר "מי יתנני כירחי קדם" ולואי שהייתי כאותן הימים 
שהייתי במעי אמי, "כימי אלוה ישמרני" מלמד שהולד משתמר 
במעי אמו, "בהלו נרו על ראשי לאורו אלך חשך" מכאן אתה למד 
שהאורה לתינוק כשהוא במעי אמו" (תנחומא שם) "עשה למען 
יונקי שדים שלא חטאו, עשה למען גמולי חלב שלא פשעו, עשה 

למען תינוקות של בית רבן" (סליחות)
הקטנים,  בזכות  להקב"ה  תפילותינו  את  תולים  אנו  אם  הנה 
להיענות  כדאי  שבשבילו  גדול  יתרון  איזה  בהם  שיש  משמע 
ומעלה  הסגולה  מה  זה?  יתרון  איפוא  מהו  ישראל,  לבקשת 
שהם  בשביל  רק  כי  לומר,  יתכן  לא  שהרי  בהם?  יש  המיוחדת 
יכולים  ברגשותיהם,  מפותחים  ואינם  רבים  חושים  עדיין  חסרים 

הם לעורר זכות מיוחדת ורחמים מן השמים.
אם איוב ורבים כמוהו, התגעגעו לירחי קדם, הרי ודאי הוא שיש 
איזה יתרון באותם ימים שאיננו קיים כאשר האדם מתגבר וגדל, 
החסר  אלקית  סגולה  שהוא  מיוחד  חן  איזה  בתינוק  וטמון  צפון 
סגולה  לאותה  והקנאה  הגעגועים  וגדולים  מבוגרים,  לאנשים 

מיוחדת שישנה בתינוק, מהי סגולה זו?
כאשר אנו רואים ילד קטן שנרגע מבכיו החזק על ידי שנותנים 
לו איזה צעצוע לשחק בו, תולים אנו זאת בקטנות מוחו ובמיעוט 
כל  את  בה  ומשקיע  קטנה  אבן  מאיזו  כבר  מתפתה  הילד  שכלו, 
חול  מעט  נייר,  פיסת  או  צרור  מאיזה  אפילו  נרגע  הוא  דמיונו, 
שמזדמן לידו תופס את כל מחשבתו וממלא כל גופו שמחה, אך 
טעות,  אלא  אינו  כקטנות-מוח  הבריות  אצל  מקובל  שהוא  מה 
ומלואו,  עולם  משחק  הוא  שבה  הקטנה  באבן  רואה  הילד  כי 
טרקלינים וארמונות, מגדלים גבוהים ונפלאים, עולמות רב גוונים, 

מוקסם הוא לגמרי מיופיה של הבריאה והיצירה.
דוקא מפני שהוא עדיין רך בשנים ולא הספיק עוד להתלכלך 
וטרם  ניטמטמו  טרם  שחושיו  משום  דוקא  הזה,  העולם  בהנאת 
זוהמו בתאוות החומר, דוקא משום כך קל לו יותר לראות את יופי 
בעולם,  הקיים  וכל  הקב"ה  של  ידיו  מעשי  את  והיצירה,  הבריאה 
הצורות  את  והמאפיל  המבדיל  למסך  מבעד  לראות  יותר  לו  קל 
"ומתחת  עה"פ  ז"ל  כמש"א  הזה.  בעולם  העליון  והאור  היפות 
זרועות  היצירה,  "כל   - "ומתחת"  כז)  לג,  (דברים  עולם"  זרועות 

עולם הסובלים אותו" (רש"י חגיגה יב, ב)

כל  על  עולה  והוא  זו  מיוחדת  בסגולה  התינוק  מיוחס  ולכן 
החושים  כל  אצלם  התפתח  שכבר  והמבוגרים  הגדולים  האנשים 
הקטן  הנכונה.  וההבטה  השכל  טוהר  את  המערפלים  החומריים 
אחרי לידתו, שהוא אורח חדש בעולם הזה, רואה כל דבר מעשי 
בעולם בעיניו ובחושיו המופשטים כאילו ראה את העולמות קודם 

שיצא לאויר עוה"ז, "בהלו נרו עלי ראשו".                 (אור חדש)

"אשה כי תזריע" (יב, ב)

שרוב  "תזריע"  פרשת  נסמכה  למה  מסלנט:  ישראל  רבי  דרש 
עניני  רובה  שרוב  "שמיני"  לפרשת  ומצורעים,  נגעים  עניני  רובה 
לשון  עוון  על  בעיקר  באים  שהנגעים  משום  אסורות?  מאכלות 

הרע.
מאכלות  באכילת  נזהרים  אדם  בני  שרוב  בעוד  וראה:  צא 
קטנה,  תולעת  חלילה  יבלעו  שלא  היטב  הדק  ובודקים  אסורים 
רעהו  את  ואיש  הזולת  של  בכבודו  נזהרים  הם  אין  מאידך,  הרי 

חיים בלעו במלתעות הלשון הרע.
במאכלות  נזהרים  שאתם  כשם  לאמור:  תורה,  סמכה  לפיכך 
אסורות, כך תזהרו בלשון אסורה.                                 (ספרים)

"דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה 
זכר" (יב, ב)

בפסוק ה' ואם "נקבה" תלד (יב, ה) נוקט הפסוק, באותו לשון 
כמו כאן - אשה כי תזריע וילדה "זכר".

וכתבה  הלשון  התורה  שינתה  ו'  בפסוק  להלן  זאת,  לעומת 
התורה  נקטה  לא  מדוע  לבת".  או  לבן  טהרה  ימי  "ובמלאת 

כבתחילה - זכר ונקבה, אלא בן - ובת?
אלא שלהלן, הקדים הפסוק לומר, "ובמלאת ימי טהרה" לרמז 
כבהמה,  ג"כ  מוליד  הרי  כבהמה,  חי  אדם  אם  הנותנת  שהיא  לנו 

ובבהמה אין חפץ להזכיר באשר אין משמעות לבן או לבת.
חייו  אורח  את  מנהיג  כשהאדם  טהרה"  ימי  "במלאת  אולם 
או  זכר  רק  שלא  להזכיר  התורה  חפץ  אז  או  ובטהרה,  בקדושה 
והנקבה  "בן"  נקרא  הזכר  אלא  ולדות,  יש  שלבהמה  כמו  נקבה 

נקראת "בת"!                                                        (לב שלום)

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (יב, ג)

איתא בחז"ל "חביבה המילה שנשבע הקב"ה לאברהם שכל מי 
והשאלה  ה)   , תזריע  (תנחומא  לגהינום"  יורד  אינו  מהול  שהוא 

אגישמקע ווארט
                          גליון שמ"ט פרשת תזריע ר"ח ניסן תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו



נשאלת וכי המילה תהווה כפרה על כל העבירות?
ברם, במדרש תנחומא כאן מוסיפים חז"ל דבר נוסף:

"שיוציא הוצאות על המילה, בא וראה כמה ישראל מחבבין את 
המצוות שהם מוציאין הוצאות כדי לשמור את המצוות ולשמוח 

בהם" (תנחומא תזריע, ה').
הנה לנו, נדבך נוסף בצורת קיום מצוות מילה. ומתוך כך נבין, 
שרק בכך מתקיימת המצוה בשלמותה. שלא די בקיום המצווה 
שלם  לבו  שאם  האדם.  נמדד  ובזה  ג"כ!  הלב  בקיום  אלא  לבד, 
ושמח עם המצווה, אז מוציא עליה הוצאות ושמח עם הוצאה זו, 

ובזה קיימה בשלמות!
שנשבע  המילה  "חביבה  ואומר  לזה,  זה  המדרש  מסמיך  וע"ז 

הקב"ה לאברהם שכל מי שהוא מהול אינו יורד לגיהנום" (שם).
היינו שמי שחביבה עליו המילה שמקיימה בשלימות, שמוציא 
ההבטחה  באה  דווקא,  ועליה  זו,  בחביבות  בהם.  ושמח  הוצאות 

לאברהם על המילה!
מה עושה איפה היצה"ר בערמתו? נכנס לכיס...

פעם בא אלי אדם אחד להיוועץ עמי, כמה צריך לשלם למוהל 
שכר  וגם  מצווה  שכר  גם   - בכפליים  בפיו  וטענתו  בשבת,  שמל 

שבת ואיך מותר לשלם לו?!... ...
שאלתי אותו תאמר בבקשה: האם כשהנך הולך לקנות לתינוקך 
שהוצאות  חדשים,  ובגדים  ועגלה,  מיטה  נימול.  עתה  שזה  הרך, 
אלו גדולים פי כמה וכמה מאשר הוצאות דמי המילה. כלום גם 

שם תעשה עם האצבע ותקמוץ את הכיס??!!
והוספתי לו שכשיבוא לעוה"ב ויטען שהוא נימול, ולמה ומדוע 
יקראו  הרי  לעצמך  חושב  אתה  מה  לגהינום?  אותי  מכניסים 
למוהל שמל את בניך, ויבקשו ממנו להראות את ה'קבלה'... כמה 

שילמת...
על  בעיקר  הוא  לגהינום,  יורדים  אינם  שהנימולים  דמה  נמצא 

שמחת המצוה, והוא שכר נוסף על עצם קיום המצוה.
(לב שלום)

־"תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לח
טאת... וכפר עליה הכהן וטהרה" (יב, ו-ח)

היולדת  הנה,  עצומה:  קושיה  הקשה  זצ"ל  זייצ'יק  חיים  רבי 
עשתה דבר עצום, הביאה נשמה יהודית לעולם. היא גם מקרבת 

כל  שיכלו  עד  בא  דוד  בן  "אין  חז"ל  שאמרו  כמו  הגאולה,  את 
הנשמות שבגוף" (יבמות סב, ע"א) יש אוצר נשמות ששמו 'גוף', 
וכל נשמה היורדת ממנו לעולם, מקרבת את ביאת משיח בן דוד. 

מדוע, אם כן, היולדת צריכה 'כפרה' וקרבן חטאת?!
שבשעה  הוא  הענינים  וטבע  שממהלך  זייצ'יק  הגר"ח  ומתרץ 
שהאדם נמצא במיצר ולחץ קשה נפשי או גופני, אזי מתעוררות 
בו מחשבות רציניות מאד, והוא מעמיק אז הבט מלמעלה למטה 
על טיב החיים ועל תפקידו ועל הנהגתו העכשווית, ולעתים מאד 
קרובות מגיע האדם בשעה מתוחה כזו לידי החלטות טהורות על 
שינוי חייו והטבת דרכיו הקודמות, להיות מתחיל להתהלך לפני 

האלקים.
אבל עם בוא ההרווחה עפ"י רוב האדם מתעלם ומשכיח מלבו 
אותו  שאפפה  במצוקתו  הגיע  אליה  הנפשית  ההתרוממות  את 
את  הוא  שוכח  יסוריו,  משא  תחת  רובץ  בהיותו  מה  זמן  לפני 
האנחות הכנות שהתפרצו אז מפיו והבטחותיו ושבועותיו שייטיב 
להתנהג, ואינו מנסה להגשים את החלטותיו הגבוהות שהביע אז 

בשפתיו, ובוודאי שיחס כזה הוא חטא גדול מבחינה מוסרית.
ותוה"ק מלמדת האיך לתקנו, ובתור הדגמה מציגה לנו תוה"ק 
האשה  בוודאי  טהרה"  ימי  לה  "במלאת  היולדת  האשה  את 
בשעת התלבטותה בחבלי הלידה הקשים, בשעת משברה הכבד, 
ה"בעצב  על  החיים,  סבל  על  במחשבתה  ומתעוררת  מתרגשת 
תלדי בנים" ועל כל גלגל החיים של לידה ומיתה, ובוודאי שהעיון 
מוסריות  החלטות  לידי  אותה  מביאים  זו  קשה  בשעה  וההגות 

עדינות, לשפר את כל טיבה ומהותה.
אבל כעבור שעת ההתלבטות והסבל הרי היא יורדת אל עמק 
השווה של החיים של שוויון רוח ואדישות, והיא שוכחת את כל 
מקיימת  ואינה  אותם  להגשים  מנסה  ואינה  הנעלות,  הבטחותי' 
את  הבטחתה. לכן אמרה התורה "ובמלאת ימי טהרה" עם עבור 
תקופת ההיטהרות תביא כפרה על חטאה שחטאה, שהיא חוטאת 
על אשר פירשה מנדרה ומהרהורה הטובים, והיא נקראת "יורדת" 

וצריכה כפרה.                                                        (אור חדש)

"ושער בנגע הפך לבן" (יג, ג)

רש"י הק' אומר הפך לבן היינו מתחילה היה שחור והפך ללבן 
שנים.  שיער  ומיעוט  הק'  רש"י  אומר  לזה  ותיכף  הנגע.  בתוך 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

"וביום הראות בו" (יג, יד)

דכל  כתב  קע"ב)  ובסי'  קנ"ה  סי'  (ח"א  הרשב"א  בתשו' 
שבעת ימי משתה של חתן הוא רק מדרבנן, והרא"ש (כתובות 

פ"ק סי' ה') הביא מהרמ"ה שרק יום ראשון הוא מהתורה.
והנה במו"ק ז: איתא "והתניא וביום הראות בו יש יום שאתה 
רואה בו ויש יום שאי אתה רואה בו, מכאן אמרו חתן שנולד בו 
נגע נותנין לו שבעה ימים לו ולביתו ולאיצטלתו ולכסותו, וכן 
ברגל נותנין לו שבעת ימי הרגל, דברי ר' יהודה וכו'". ולכאו' 

ולפיכך  מהתורה  הם  חתן  של  ימים  דז'  להדיא  מוכח  מהגמ' 
הוצרך הפסוק ללמדנו שבז' ימי המשתה של החתן כדי לא 
הרשב"א  על  וצ"ע  הנגע,  את  לו  רואים  אין  שמחתו  לבטל 

והרמ"ה שנקטו דאין ז' ימי משתה מהתורה.
באר  ובשו"ת  ד.)  כתובות  אחרון  (בקונטרס  הפנ"י  כה"ק 
(יו"ד  יעקב  משכנות  ובשו"ת  בהג"ה)  כ"ג  סו"ס  (או"ח  יצחק 

סי' ע"ה).
(פנינים מבי מדרשא)                                           



ומיעוט  שאומר  במה  הק'  רש"י  כוונת  מה  לדייק  אפשר  לכאורה 
שיער שניים. ועוד אפשר לדייק מה זה שרש"י הק' מפרש תחילה 
התיבות הפך לבן ואחר כך מפרש רש"י הק' התיבות ושיער בנגע. 
הלא התיבות ושיער בנגע כתיב בפסוק קודם להתיבות הפך לבן 
הפך  התיבות  לפרש  כך  ואחר  בנגע  ושיער  קודם  לפרש  לו  והיה 
לבן. אבל זאת ייתכן במה שנאמר בספר מעינה של תורה בשם 
אם  שרק  היא  הלכה  ברם  שם  שנאמר  וזה  זצ"ל  מוילנא  הגר"א 
הנגע  היה  שמתחילה  היינו  טמא  אז  לבן  לשיער  קדמה  בהרת 
ואחר כך הלבין השער בתוך הנגע. אזי טמא הוא. אבל אם שער 
הזה  הפסוק  מן  ילפינן  זו  והלכה  טהור.  הריהו  לנגע  הקדים  לבן 
מה שנאמר ושיער בנגע הפך לבן. כלומר שהנגע הפך את השיער 
שהנגע  היינו  הנגע.  על  מוסב  הפך  שתיבת  היינו  ללבן.  משחור 
הפך את השיער ללבן. והיה קשה לרש"י הק' אולי באמת מוסב 
תיבת הפך על ושיער. היינו שהשיער נהפך מעצמו משחור ללבן 
תחילה  הק'  רש"י  מפרש  לפיכך  טמא.  ואז  הנגע  בא  כך  ואחר 
כן  אם  וכלומר  שניים  שיער  ומיעוט  ואומר  בנגע  ושיער  התיבות 
ושיער  תיבת  על  מוסב  הפך  שתיבת  לומר  רוצה  אתה  אם  היינו 
היינו שהשיער הפך מעצמו משחור ללבן היה להכתוב לומר הפכו 
בלשון רבים. אלא ממה שהכתוב אומר הפך לשון יחיד אין זאת 
אלא שתיבת הפך מוסב על הנגע. היינו שהנגע הפך את השיער 
לשיער  קדמה  בהרת  הקדושים  רז"ל  אומרים  וכן  ללבן.  משחור 
לבן טמא אבל אם שער לבן קדמה לבהרת טהור. וכדאי להוסיף 

מה שנאמר בדעת זקנים שהרי לא נתלבן מחמת נגע.
(ליקוטי שי)  

"וראהו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את 
הנגע טהור הוא" (יג, יז)

הנגע נקרא נגע טמא, כששתי שערות שצומחות בו הן לבנות, 
הצרעת  תפרח  פרוח  "ואם  יב-יג):  (שם,  ואומר  הפסוק  בא  והנה 
בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו... וראה 
כולו  כשהנגע  הוא".  טהור  לבן  הפך  כולו  הנגע  את  וטהר  הכהן... 

לבן הוא טהור.
מטמאות,  לבנות  שערות  ששתי  יתכן  כיצד  השאלה,  נשאלת 

ואילו כשהנגע כולו לבן - הוא נהיה טהור?
ה"חפץ חיים" אומר שמלבד על לשון הרע, באה הצרעת גם על 

גסות הרוח וגאוה. (על פי חז"ל במדרש ובמסכת ערכין)
כיצד מתקנת הצרעת מידות אלו?

הנגע  על  הצומחות  לבנות  שערות  בשתי  מבחין  אדם  כאשר 
שלו, הוא יכול להאריך את שרוול מעילו ולכסות את הפגם מעין 
רואים, כלומר: אין לו צורך להוריד את הגאוה שלו, אלא די בכך 

שיוריד את השרוול.
עליו  חובה  שבו,  הרוח  גסות  את  לתקן  הוא  רוצה  אם  אולם, 
טיבו  את  לבדוק  לכהן  ולקרוא  המציאות  מן  להתעלם  להפסיק 

של הנגע.
כל הילדים  בחוץ  מתאספים  המצורע,  של  לביתו  בא  כשהכהן 
ומתוכחים ביניהם אם הוא יטמא את הנגע או יטהר אותו... כעבור 
דקות אחדות נפתרת התעלומה: הכהן מכריז "טמא, טמא", ויוצא 
עם המצורע לעבר היציאה מן העיר... כל ילדי השכונה רצים אחריו, 

ותוך דקות אחדות יודעת העיר כולה את החדשה הטריה...
למחנה,  מחוץ  לעמוד  המצורע  צריך  הזה,  ה'כבוד'  כל  לאחר 
"אנא,  לעברו:  לצעוק  עליו  שם,  שעובר  באדם  מבחין  וכשהוא 

הם  גם  מתעדכנים  העיר  באי  כל  וכך  מצורע",  אני  עלי!  התפלל 
במצבו המיוחד.

יש להניח, שלאחר 'טיפול' מעין זה, לא נותר עוד דבר מגסות 
הרוח של אותו מצורע...

ולכן, אומר השפתי כהן, הפסוק מצוה (שם ג): "ויצא הכהן אל 
הצרוע".  מן  הצרעת  נגע  נרפא  והנה  הכהן  וראה  למחנה  מחוץ 
לאחר שהחוטא עשה תשובה וקבל את ענשו, דואג הקב"ה לתת 
לו כבוד גדול תחת אותו בזיון, והכהן יוצא לקראתו ומשלים את 

תהליך הכפרה שלו.
לעומת אותו אדם ששתי שערות לבנות בלבד מטמאות אותו, 
להסתיר  יכול  איננו  כזה  אדם  ללבן -  הפך  כולו  שנגעו  מי  נמצא 
כך  על  נענש  ולכן  הרע  לשון  דיבר  הוא  כי  יודעים  והכל  מאומה, 
את  ו'הוריד  הסביבה,  מן  מתבייש  כבר  שהוא  ומכיון  בצרעת, 
אפו' מטה - אין צורך לגרום לו לבזיון נוסף, שכן מטרת הצרעת 

הושגה.              
(ומתוק האור)

"זאת תורת נגע צרעת" (יג, נט)

אחד  יום  בן  "תינוק  שנינו  הירש:  רפאל  שמשון  רבי  הקשה 
מטמא בנגעים" (נדה מג:) והרי זו סתירה לטעם הידוע של נגעים, 

הבאים כעונש על עבירות שבין אדם לחבירו?
ובגופו  האדם  בבגד  שצרעת  כשם  מפרק:  והוא  מותיב  הוא 
משמשת לו אזהרה, כך גם הדבר בסוג הנוסף: צרעתם של ילדיו 
דרכם  לבחון  שעליהם  להורים,  היא  אזהרה  אות  מפשע.  החפים 
במעשיהם  לילדיהם  מופת  לשמש  שיוכלו  מנת  על  והליכותיהם 

כשיתבגרו.
ואין ספר כי נגע צרעת על מצחו של ילד, מהווה אזהרה אלקית 

מועילה הרבה יותר, מאשר פרח הנגע בהורים עצמם...
(ממעיינות הנצח)

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

שאלה: האם ראוי לדחות ברית עד חצות כדי שיגיע סנדק 
גדול הדור, או שעדיף להזדרז בבוקר מוקדם עם סנדק הרבה 

פחות חשוב?
תשובה: דעביד כמר עביד וכמר עביד.

שאלה: שמעתי בשם החזו"א שאם קוראים לתינוק על שם 
מהם,  אחד  בשם  רק  קראוהו  אבל  שמות  שני  לו  שהיו  נפטר 
צריכים לתת לתינוק את כל השמות ואל"כ לא יהיה לו הניצוץ 

נשמה של הנפטר, האם שמועה זו נכונה?
(בסופו)  דקרא  בטעמא  שליט"א  הרב  (כ"כ  נכון.  תשובה: 
שמות  ב'  "כשיש  לא:  אות  זצ"ל  החזו"א  והוראות  בהנהגות 
לאדם א' ונותנין לאחר על שמו רק שם א' אין זה כלל השם 
קכט  סי'  אה"ע  (ועיין  ארוך.  א'  שם  הוא  שמות  דב'  הראשון 

סעי' לב וסי' לח סעי' לג)".
(שאלת רב)



 בין שבילי המוסר  

"וטמא טמא יקרא" (יג, מה) 

אומר השל"ה הקדוש: רמז למה שאמרו 'כל הפוסל במומו פוסל', שהמצורע הוא 
הטמא וקורא לחברו 'טמא'... (ממעיינות הנצח).

"... וכן כל הפוסל את האחרים תמיד... ואומר עליהם שהן ממזרים, חוששים לו 
שכל  הוא.  עבד  שמא  לו  חוששין  עבדים  שהן  עליהם  אמר  ואם  הוא.  ממזר  שמא 

הפוסל במומו הוא פוסל" (רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יט הלכה יז).

"אתה מוזמן למשפט ביום שלישי הקרוב!"
ההודעה הקצרה שנתלתה על דלת ביתו של החלבן, הסעירה את רוחו. הוא היה 
איש ישר, שהתנהג תמיד בנאמנות ובמוסריות. אף פעם לא רימה, שיקר או גנב. הוא 
גם לא שתה לשוכרה בשעות הבוקר, דבר האסור על פי החוק בכפר. הוא לא ידע 

למה מזמינים אותו למשפט.
אבל האופה ידע.        האופה היה רגיל לקנות חמאה וגבינה מהחלבן המקומי 
והשתמש בהם לאפיה. יום אחד עלה בו החשד שגושי החמאה שהחלבן מוכר לו 
שוקלים פחות מקילו, למרות שהחלבן מצהיר שכל גוש שוקל קילו בדיוק, לא פחות 

ולא יותר.
גוש  כל  בעקביות  שקל  הוא  תקופה  ובמשך  העניין,  את  לבדוק  החליט  האופה 
מקילו,  פחות  שוקלים  החמאה  שגושי  גילה  אכן  והוא  מהחלבן,  שקנה  חמאה  של 

לפעמים 900 גרם, לפעמים 950, ופעם אחת אפילו 800.
האופה היה נזעם. "מרמים אותי" הוא אמר לאשתו בכעס, "אני לא אשתוק על 
זה". הוא ניגש אל השופט המקומי והתלונן על מעשיו של החלבן. "חייבים להעמיד 
אותו לדין!" אמר האופה, "אי אפשר לאפשר לו לרמות את כל תושבי הכפר. אנשים 

סומכים עליו".
עוד באותו היום תלה שליח של בית המשפט המקומי הזמנה לדין על פתח ביתו 

של החלבן.
החלבן הגיע לבית המשפט רועד ונפחד. הוא מעולם לא ראה את בית המשפט, 

ומעולם לא דיבר עם השופט שהטיל אימה על כל תושבי הכפר.
"אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה?" פתח השופט את הדיון.

"לא, כבודו!" אמר החלבן, "אין לי משקל".
"אז איך בדיוק אתה שוקל את החמאה שאתה מוכר לאופה? האם אתה סתם כך 

מחליט שזה קילו?! הרעים השופט בקולו.
לעשות  דעתי  על  עלה  לא  לעולם  ישר,  איש  אני  השופט,  אדוני  וחלילה,  "חס 
דבר כזה. פשוט מאד, בניתי לעצמי מין משקלי מאזניים, כאלו שאתה צריך לשים 

משקולת בצד אחד כדי שתאזן את החמאה שבצד השני".
השופט הנהן בראשו בהבנה, והחלבן המשיך:

"בכל יום כשאני בא לשקול את החמאה עבור האופה אני מניח בצד השני של 
המשקולת כיכר לחם של קילו שאותה אני קונה בבוקר מהאופה, וכך אני יודע כמה 

חמאה עלי לתת לו כדי שיצא קילו בדיוק".
השופט חזר על דבריו של החלבן: 'אתה בעצם אומר לנו שכמות החמאה שאתה 

נותן שווה למשקל הכיכר שהאופה נתן לך'.
"בדיוק כבודו", אמר החלבן, ופני האופה חפו.

שומע אדם דרשה מרשימה וחודרת לבבות על הנזק העצום של רכילות ולשון 
הרע, ועל הצורך בהתעוררות ובשינוי הדרך, ומה תגובתו? כן הוא אומר, הם באמת 

צריכים לשנות את דרכם.
יושב יהודי ומעיין בספר מוסר על איסור גזל ועל ענפיו המרובים ואין הוא זקוק 
להמחשות ולהדגמות; הוא יודע בעצמו מיד שפלוני הוא העובר על האיסור בצורה 
זו, ופלוני בצורה האחרת, ולכל סעיף של האיסור יש לו מיד דוגמה חיה ומוחשית 
של מישהו שהוא מכיר אישית העובר בדיוק עברה זו. והוא מהרהר לעצמו: כמה 
עליהם  כמה  ועד  עושים,  שהם  מה  חמור  מה  עד  לראות  אתי  פה  אינם  שהם  חבל 

להזדרז ולחזור בתשובה...
ומתחשק לך לזעוק לו לאותו אדם ולקרוא באוזניו: ומה אתך עצמך, יהודי יקר? 
איך אתה יודע מיד שהכוונה היא "להם" "לאחרים"? האם לא חשבת אף לרגע שאולי 

הכונה היא אליך? כן, כן, אליך ממש!
אכן, דרוש מאמץ מיוחד מצד הלומד להיות מעורב בלמודו, ולראות את עצמו 
מתיישב על ספסל הנאשמים או שוכב על שולחן הניתוחים ומהווה מושא ללימוד 
ולהיות  להשתנות  הלומד  יוכל  כך  רק  אך  נעים.  לא  ואף  קל,  לא  זה  העיוני.  ולדיון 

קרוב יותר לדרך הישר והטוב.

ומעשה שרגיל היה האדמו"ר רבי שמחה בונים מפשיסחא, לספרו בכל ערב יום 
הכיפורים, ועולה ממנו מוסר השכל גדול לענייננו:

של פולין, עמד בית  גדות הויסלה בדרומה  על  בעיר קראקוב (קראקא) השוכן 
בית  את  שבנה  התושבים  אחד  שם  על  אייזיק.  ר'  של  הכנסת  בית  שנקרא  כנסת 

הכנסת כתרומה לאוצר גדול שנפל בחלקו.
ומעשה שהיה כך היה:

מצפות  לפרקן  הגיעו  הבנות  ובבנות.  בבנים  מטופל  היה,  מרוד  עני  אייזיק  ר' 
להינשא כדרך כל הארץ, אולם לרש אין כל להשתתף בצרכי נישואיהן.

באחד הלילות חלם אייזיק חלום, שאוצר גודל טמון מתחת הגשר של עיר הבירה, 
עיר  אל  לנסוע  בדעתו  וגמר  רוחו,  ותתפעם  אחדות.  פעמים  ונשנה  חזר  זה  חלום 
הבירה, לחשוף את האוצר שנתגלה לו בחלומו. אמר ועשה; קיבץ בידו מעט כסף 

להוצאת הדרך, נטל צרורו ויצא לחשוף את האוצר.
בהגיעו אל עיר הבירה, לא התמהמה, ועשה ראשית דרכו הישר אל הגשר, לחפש 
אחר האוצר הנכסף. אך מה גדלה אכזבתו בהיווכחו לדעת שהגשר ענק ממדים הוא, 
היה  ברור  הפסק.  ללא  בהם  שוקקת  רבה  ותנועה  בו,  חוצים  רבים  דרכים  מסלולי 
שאין כל סיכוי לנסות לחפור תחת הגשר, מה עוד שזקיפי משמר שעמדו נוטרים 

את דרכי הגישה לארמון המלך, פוקחים עין על כל המתרחש מסביב.
בנפשו.  עצות  לשית  שידע  מבלי  במקומו  תוהה  אייזיק  ר'  עמד  ונבוך  מדוכדך 
קשה היה לו להשלים את תוחלתו הנכזבת, ונשאר שומר את הגשר במשך היום, ורק 
עם רדת הלילה נוטש היה את משמרתו ללינת הלילה. באחד הימים בעודו עומד על 
הגשר, תוהה על החלום שחלם ופישרו, עבר שר הצבא על הגשר, והבחין בזר שעורר 

את חשדו, מפני התנהגותו המחשידה.
"מה לך יהודי כי תחפש כאן על הגשר הסמוך לארמון המלכות?" רעם קול שר 
הצבא. פחד מות תקף את ר' אייזיק. הוא בא לחפש אוצר שנגלה לו בחלומו, והנה 
עומד הוא ליפול בפח. בחשד של ריגול... כיצד ינסה לטהר עצמו, האם יאמנו דבריו?     

אומר לך את האמת...את כל האמת.. פתח וגמגם נרעד ונפחד.
את  לנסות  וחשבתי  אני,  עני  הגשר...  תחת  הטמון  אוצר  אודות  חלום,  חלמתי 
מזלי... זו כל האמת... גחך שר הצבא ואמר" הו, איש חלומות אתה, יהודי...? כיצד זה 

תשית את לבך לדברי חלומות?
אצל יהודי בעיר  אני חלמתי, זה פעמיים, שאוצר גדול טמון  גם  אספר לך,  הנה 
לדברי  לב  אשית  האם  אייזיק...  אייזיק...  בשם...  יהודי  אצל  התנור  תחת  קראקוב 
חלומות...?            צמרמורת תקפה את ר' אייזיק, בשומעו את שר הצבא נוקב בשמו 
לבסוף  עליו  הפוקד  הצבא  שר  דברי  את  שמע  וכאשר  קראקוב,  בעיר  ובכתובתו 
עשה  בקרבו,  רוחו  עוד  כל  לעקור  מיהר  לביתו,  מיד  ולחזור  חלומותיו  את  לנטוש 

דרכו לביתו, כשדבריו של שר הצבא מנקרים במוחו.
ראשית פעולתו, בהגיעו לביתו היתה לחטט תחת התנור, תנור לבנים שרעוע היה 
מרוב יושן. ואמנם לאחר חיפוש מדוקדק גילה תחת התנור אוצר ממון גדול, שממנו 
הפריש סכום כסף לבנות בית כנסת בקראקוב, אשר עד היום נקרא על שמו "בית 

הכנסת של ר' אייזיק".
הלקח מהסיפור נפלא, ונקדים תחילה את דברי הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל 
את  ולעצמו, במטרה לשנות  מה שהאדם לומד על עצמו  מוסר אלא  האומר: "אין 
רב,  בעיון  ישרים"  "מסילת  כל  את  ללמוד  אדם  יכול  אכן,  המעשה".  שינוי  עצמו 
ולנתח בעמקות את חסרונותיהם של האחדים ואת דרכי תיקונם, ואילו הוא עצמו 
עומד מחוץ למסגרת עיונו, ובסיימו את חוק לימודו הריהו אותו אדם שהתחיל בו.           
ודרשו רבותינו בעלי המוסר מהפסוק (ויקרא כה, יז) "לא תונו איש את עמיתו" - 
המילה את כידוע באה לרבות, ולענייננו באה היא לרבות את האדם עצמו; שיסתכל 

הוא על עצמו ולא ירמה את עצמו להטיל את הכשלונות אך על הזולת.
הצרה היא, שהאדם לא תופס שכל המומים שמוצא הוא אצל חביריו נמצאים בו, 

על דרך שאמרו חז"ל (קידושין ע ע"ב) "הפוסל - במומו פוסל".
משום כך בא ר' שמחה בונים מפשיסחא, ורצה ללמד את חסידיו ואותנו, כי אדם 
ההולך לחפור מתחת ל"גשר" בעיר אחרת - בחפצו לחתור תחת הפגמים והמומים 
הרי   .. אחרת.  מדה  לתקן  צריך  ואלמוני  זו  במידה  נכשל  פלוני  ואומר:  הזולת,  של 
שצריך הוא לדעת שכל הפוסל במומו פוסל. ואותם הפגמים שחשב כי נמצאים הם 
אצל חבריו... נמצאים בו עצמו וכפי שאמר הרבי מקוצק: "מטבע האדם להעריך את 
זולתו - לפי מידותיו הוא"! ובניסוחו של הגר"מ שלמה אלעמי: "הזוכר מומי בני אדם 

- הוא עצמו בעל המומים. והרואה מומי עצמו - לא יראה מומי זולתו".
אדם צריך לנפץ את ה"תנור" שבביתו - תאוותיו ומידותיו המגונות שבקרבו, ורק 
אז יגלה את ה"מטמון" הנפלא - את זיו הודה והדרה, האצילות והקדושה של נפשו 

ונפש חבירו, ויזכה לבא ולהתייצב לפני בוראו טהור, זך ונקי...!

(בנועם שיח)
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תזריע - החודש

בס"ד

377 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 19:42, ת"א 19:44גלי

”אשה כי תזריע וילדה...“ 
מובא במדרש תנחומא (פרשת פקודי): 

את  לוקח  מלאך  מיד  בא  מזרעת  כשהאישה 
מה  זו  ”וטיפה  ושואל:  להקב“ה  עולה  הטיפה 

תהא נגזר עליה“? 
מיד הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה מה יהא 
בסופה, אם זכר אם נקבה, אם חלש גיבור, אם 
עני אם עשיר, אם קצר או ארוך, אם מכוער או 
נאה, אם עבה או דק, אם בזוי או גס. וכן גוזר 

על כל קורותיו. 
גוזר,  אינו  רשע,  או  צדיק  זה  יהיה  האם  אבל 
בלבד,  אדם  של  בידו  נותנו  ההוא  הדבר  אלא 
לפניך  נתתי  ”ראה  טו‘):  ל‘,  (דברים  שנאמר 
ואת  המות  ואת  הטוב,  ואת  החיים  את  היום 

הרע“. 
חוץ  שמים  בידי  ”הכל  חז“ל:  שאומרים  וזהו 

מיראת שמים“.
בספר ”אוהל שם“ שואל:

הטיפה,  עם  להקב“ה  לרוץ  למלאך  דחוף  מה 
קצת  אדם?  הבן  יהא  מה  ולדעת  לשאול 

סבלנות, חכה ותראה!!!
 - עני  אדם  רואים  אנו  פעם  לא  משיב:  והוא 
ולא  העז  בקור  סוודר  ללא  שהולך  הומלס, 
קורה לו כלום, לעומתו העשיר רק הוריד את 

המעיל כבר שבוע הוא עם שפעת... 
הכיצד?!

להכין  איך  למלאך  אומר  הקב“ה  בעצם  אלא 
לדעת  חייב  המלאך  האדם,  של  האיברים  את 

על מנת לתכנן איך יצא הוולד. 
רחבים  איברים  להכין  יש  גיבור  יהיה  הוא  אם 

שיכילו את מסת השרירים שלו. 
להרחיב  יש  חכם  לצאת  אמור  והוא  במידה 
טובה  דם  זרימת  ולאפשר  במוח  התאים  את 

לקליטת המידע ושימורו. 
אם חלילה נגזר שיהא עני יש להוריד את סף 

הרגישות על מנת לקיים אותו בתת תנאים...

נלמד מהפרשהנצור לשונך מרע

פרשת תזריע עוסקת בהרחבה בנושא נגע הצרעת ועל המצורע נאמר בתורה 
”וטמא טמא יקרא“, ודרשו חז“ל שצריך להודיע צערו לרבים, ורבים מבקשין 
עליו רחמים. וצריך להבין מדוע דוקא בחטא זה יש ענין שרבים יבקשו עליו 
לשון  חטא  עבור  באים  הנגעים  חטא  שהרי  המוסר  בעלי  ומבארים  רחמים? 
חייך“  ימי  כל  תאכל  ”ועפר   – ונתקלל  נענש  שהנחש  מצינו  זה  ובחטא  הרע. 
והיינו שבכל מקום ומקום יהיה מזומן לו מאכלו ולא יצטרך לבקש מהשי“ת 
חוטא  אדם  כאשר  לפיכך  כלל.  ממנו  לשמוע  חפץ  הקב“ה  אין  כאילו  מאומה 
מוכרח  כן  על  מהשי“ת,  לבקש  יכול  שאינו  עליו  שהעונש  הרע,  לשון  בחטא 
את  מסלנט  ישראל  רבי  לבאר  והוסיף  רחמים.  עליו  יבקשו  שאחרים  הוא 
סמיכות פרשת שמיני, לפרשת תזריע, שהיות והנגעים באים בגלל חטא לשון 
הרע לפיכך באה פרשה זו לאחר פרשת שמיני שמדובר בה בדברים המותרים 
דברים  אלו  הרע,  בלשון  להורגו  חי,  אדם  לטרוף  שכן  באכילה,  והאסורים 
שהבריות נזהרים בהם פחות מאשר במאכלות אסורות, ובעיני הבריות זוהי 
עבירה קלה יותר, לכן ציוותה התורה מיד לאחר פרשת מאכלות אסורות שלא 

רק את הבהמות והעופות הטמאות אסור לאכול, אלא אף את האדם. 
בלשונו.  בבריות  לפגוע  שלא  במיוחד  זהיר  היה  החיים  החפץ  שבעל  ידוע 
מצווה  לדבר  אליו  שיתלווה  וביקשו  בישראל  גדול  רב  אליו  ניגש  אחת  פעם 
החפץ חיים הסכים לבקשה והלך עימו, בהיותם בדרך התעכבו ליד פונדק כדי 
דיני  על  שמקפידה  שמים  יראת  כאשה  ידועה  היתה  הפונדק  בעלת  לאכול, 
ושאלה:  הפונדק  בעלת  אליהם  ניגשה  סעודתם  את  שסיימו  לאחר  כשרות. 
האם הסעודה היתה טעימה? החפץ חיים השיב האוכל היה טעים מאוד, אבל 

הרב שנלווה אליו אמר שהיה חסר בתבשיל קצת מלח. 
באבק  ונכשלת  מאחר  לרב:  חיים  החפץ  אמר  הבית,  בעלת  שיצאה  לאחר 
לשון הרע איני ממשיך עמך בנסיעתך. מה עשיתי? שאל הרב והרי סך הכל 
אמרתי, שבמאכל חסר קצת מלח. החפץ חיים פנה אל הרב ואמר: כעת תלך 
בעלת האכסניה אל המבשלת שמן הסתם היא ענייה ופרנסתה תלויה בבעלת 
האכסניה,  והיא תגער בה. כתוצאה מכך יריבו ביניהן,  ובעלת האכסניה תאמר 
שהרבנים התלוננו על כך שהטבחית אינה מבשלת כהלכה. הרב ששמע את 
בוא  נחרצות:  קבע  חיים  החפץ  מגזים?  אינך  וכי  השיב:  חיים  החפץ  דברי 
הבית  שבעלת  וראו,  למטבח   שניהם  נכנסו  בעצמך.  ותיווכח  למטבח  עמי 
כהלכה,  שבשלת  אמרת  הכיצד  התלוננה:  הבית  בעלת  ביניהן  רבות  והאשה 
בעוד שהרבנים מלאים טענות כנגדך שלא בישלת כהלכה, הטבחית המסכנה 
ואמר  להרגיען  חיים  החפץ  בעל  ניסה  היא.  שאלמנה  והתברר  לבכות,  החלה 
לבעלת האכסניה: אני ברוך השם, בריא, אבל הרב הנוסע עמי אינו חש בטוב 
וכל דבר מאכל מר הוא בפיו. פנה החפץ חיים אל הרב, ואמר לו: עליך לפייס 
את האלמנה בדברים ואף בממון. הוסיף החפץ חיים ואמר לרב, הרואה אתה 
מה כוחו של אבק לשון הרע? הרב הנלווה אמר: ”בעל רוח הקודש אתה“, אך 
החפץ חיים קבע: לא, אין בי אפילו ניצוץ של רוח הקודש, כל שיודע אני הוא 

רק את דיני השולחן ערוך וחומרת לשון הרע.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:28, ת"א 18:43



סיפור השבוע

לפני קרוב למאה שנה חי בירושלים יהודי נכבד בשם רבי 
מעוני  א“י  יהודי  סבלו  הימים  באותם  זצ“ל.  גרוסמן  זלמן 
לא  זלמן  לר‘  מעטות.  היו  התעסוקה  ואפשרויות  ומרעב, 
הייתה ברירה אלא לצאת את הארץ למשך שנים אחדות, 
לצורך  כסף  לווה  הוא  בארה“ב.  פרנסה  למצוא  ולנסות 
למסעו  ויצא  משפחתו  מבני  נפרד  נסיעה.  כרטיס  קניית 

הארוך.
בין מעלותיו הגדולות של ר‘ זלמן, בלטה הצטיינות מיוחדת 
קודש  ושבת  ”הואיל  לומר:  היה  רגיל  השבת.  בשמירת 
הזדמנות  לנו  יש  כן  אם  המלכה‘,  ’שבת  חז“ל  בפי  נקראת 

נפלאה להיות בכל שבת במחיצת המלכה.“
מאוד  ממעט  שהיה  אחד  מלך  על  ומספר  מוסיף  והיה 
בשינה. כאשר נשאל המלך לפשר הדבר, היה אומר שכאשר 
הוא ישן הוא אינו מרגיש שהוא מלך ולכן חבל לו לבזבז את 
זמנו בשינה. ”ולכן“ – אמר ר‘ זלמן – ” אף לי חבל לבזבז את 

הזמן שבו אני יכול לחוש את הקירבה לשבת המלכה.“   
ובאמת, לא היה עוצם עין מכניסת השבת ועד צאתה, והיה 
מנצל את כל יום השבת מבואו ועד צאתו לתפילה. ללימוד, 

לאמירת תהילים ולשירת הזמירות.
גם בהיות ר‘ זלמן בספינה לא ויתר על הנהגתו המופלאה 
כדרכו  בהתלהבות  התפלל  השבת-קודש.  יום  בניצול 
בהשתפכות  שבת  זמירות  ושר  ואכל  קידש  אח“כ  בקדוש, 

הנפש ומתוך תחושת התעלות.
מספריו  באחד  עיין  אחריה,  גם  וכמובן  הסעודה,  כדי  תוך 
הרבים שלקח עמו לנסיעה, וכך ישב ולמד עד אור הבוקר. 

בדרך זו עבר עליו יום השבת.
ר‘  היה  שבה  המיוחדת  בדרך  הבחין  האוניה  מנוסעי  אחד 
שהאיש  לדעת  ונוכח  השבת,  יום  את  ומנצל  מכבד  זלמן 
מקדש את היום השביעי במלוא מובן המילה. הדבר שבה 
את ליבו ומיד עם צאת השבת הוא ניגש אל ר‘ זלמן ואומר 

לו:
אני  וחייב  האחרונה,  היממה  כל  במשך  אחריך  ”עקבתי 
לומר לך שמעודי לא ראיתי אדם המקדש את השבת כמוך. 
שמי הוא הברון רוטשילד, ורצוני למלא משאלה כל שהיא 
למחשבה,  דקות  חמש-עשרה  לך  מקציב  אני  לך.  שתהיה 

אח“כ חזור אלי ותאמר לי במה אוכל לסייע לך“. 
ר‘ זלמן הופתע מאוד, כמובן, על המתנה הגדולה שזימנו לו 
משמיים – הרי בידו לבקש מהברון את סכום הכסף הדרוש 
לו ולמנוע בכך את גלותו הארוכה לארץ נכר. בכל זאת הוא 
נכנס לתאו כדי לחשוב היטב על העניין, וכדי לשקול האם 
אין לו טובה מזו. ובאמת כאשר החל להתבונן בעניין, נזכר 

ר‘ זלמן בביקור פתע שערך אצלו אחיו ערב נסיעתו.
הירדן  משמר  הישוב  ממקימי  שהיה  שלמה,  ר‘  אחיו, 
המלריה  מגיפת  על  לו  לספר  כדי  אליו  הגיע  שבצפון, 
שפקדה את יישובו ואת יסוד המעלה וראש פינה שכונתיה. 
מדי יום ביומו מתו מהמחלה הזו אנשים, נשים וטף. רבים 
היו מרותקים למיטותיהם ולא יכלו לצאת לעבוד ולפרנס 

את משפחותיהם.
”המצב מחריף והולך“ – אמר ר‘ שלמה לאחיו – ”פשוט אין 

גמילות חסדים לשם שמים
לנו כסף לקנות תרופות לכולם. לכן, שטוחה בקשתי לפניך 
שכאשר תגיע לארה“ב לא תשכח את הילדים ואת הוריהם, 

וכל דולר שתשלח יעזור לנו להצלת נפשות.“ 
כעת, בשבתו בחדר לבדו, חש ר‘ זלמן מבוכה נוראה. נטייתו 
הטבעית הייתה לבקש מהברון רוטשילד עזרה לפתור את 
בעייתו הפרטית. מאידך גיסא, עלתה בראשו מחשבה שונה, 
היהודים  מאות  עם  יהיה  מה  השאלה  את  העלתה  אשר 

הנאבקים על חייהם?
ושאל  הזדעזע  אח“כ  ומיד  לרגע,  חשב   – קודמים!“  ”חייך 
את עצמו אם אין להעדיף הצלת נפשות של מאות יהודים. 
על כן שמא מן הראוי הוא שאבקש מהברון לעזור לתושבי 

משמר הירדן ושכונתיה.
השעה  רבע  ובתום  ולכאן,  לכאן  התרוצצו  מחשבותיו 
הוא  החלטותיו.  את  לו  ואמר  אליו  יצא  הברון,  לו  שהקציב 

סיפר לברון על מצוקת ישובי הצפון, ואמר לו: 
”שאלתי וביקשתי לשלוח לשם צוות רפואי שיטפל בחולים 
ביותר  הגדולה  הטובה  תהיה  זאת  המגיפה.  את  ויעצור 

שתוכל לעשות עבורי.“
שביכולתו  כל  את  שיעשה  והבטיח  לבקשה  נענה  הברון 

להביא רפואה ומזור לכל האזור הנגוע במחלה. 
כארבעה חודשים לאחר הגעת ר‘ זלמן לארה“ב, קיבל מכתב 
מאחיו ר‘ שלמה, שבו כתב: ”אחי היקר, דלו המילים מלתאר 
האחרונים.  השבועות  במשך  כאן  התרחש  אשר  את  לך 
בלתי  ממקור  הגיעה  וישועתנו  השמים,  מן  נענינו  כאילו 
רופאים  צוות  לאזורנו  הגיעו  אחד  בוקר  לחלוטין.  צפוי 
כאן  פתחו  הם  רפואי.  בציוד  עמוסות  ומשאיות  ואחיות 
כן  וכמו  לחולים,  תרופות  המספקות  בתי-מרקחת  שלושה 
אפשר  מיידית.  הייתה  ההשפעה  הצורך.  לפי  זריקות  ניתנו 

היה לראות את השיפור בעליל, ולמעשה המגיפה נעצרה.
ואחרי  הזה,  הפתאומי  השינוי  על  לה‘  הודאה  מלאי  אנו 
תקופה ארוכה מאוד שוב אנשים מחייכים זה לזה ומלאים 
עומד  רוטשילד  הברון  כי  שמועה  ישנה  ובטחון.  תקווה 

מאחורי מבצע הצלה זה...“
אינך   היקר,  ”אחי  אלו:  במילים  מכתבו  את  סיים  הוא 
שליחיו  את  ושלח  בנו  טיפל  כבר  הקב“ה   , לנו  לדאוג  צריך 
הנאמנים. דאג לבעיות הפרטיות שלך, ואני מאחל לך ולכל 

אשר לך לקבל עזרה כפי שאנחנו קיבלנו.“ 
בבכי  שפרץ  עד  אחדות,  פעמים  המכתב  את  קרא  זלמן  ר‘ 
שהרי  בשלמות,  נפשות  ובהצלת  בחסד  לעסוק  שזכה  על 
אף אחד מהניצולים לא ידע שידו הייתה בדבר. עשיית חסד 

בדרך כזו, יש בה מעלה מיוחדת. 
לבכי:  נוספת  סיבה  שהייתה  לילדיו,  זלמן  ר‘  סיפר  לימים 
”בכיתי מכיוון שהייתי אפוף ברגשי תודה לה‘ על שנתן לי 
את הכוח להתגבר על הנטייה הטבעית להציל תחילה את 
משפחתי. הייתה דרושה גבורה מיוחדת לחשוב על האחרים 
באותה תקופה קשה בחיי. הייתה לי אפשרות כשרה וקלה 
בשלווה  ולחיות  לביתי  לחזור  הכלכלי,  מצבי  את  לשפר 
על  ולוותר  להתגבר  הכוח  את  לי  נתן  ה‘  משפחתי.  בני  עם 

משאלתי הפרטית, למען תרומה לכלל ולהצלת נפשות.“
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  ""תזריעתזריע""פרשת פרשת  
  .תועלת הנגעים ].ב, יג ["'אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת וגו"

  .ה נלמד באמצעות הנגעים"ת גזירותיו של הקבוכיצד עלינו לקבל א, מה הם הנגעים ומה מטרתם
לפי , הלא תראה שהם דברים בלתי טבעיים ואינם חולאים טבעיים בשום פנים, על דרך המוסר והתוכחה"

ם מבאר כי מטרת הנגעים הם לזעזע "הרמב, כלומר .)הלכות נגעים, ם"הרמב( "שהבגדים והבתים הם חומר דומם
  !אליך בשפה אחרתה מדבר "הקב! התבונן! עצור: את נשמות ישראל ולאותת לאדם

  מן– אלא. לעולם אין העונש בא על האדם בחטף. מדרש זה מפנה את שימת לבנו אל ההדרגתיות של עונשי שמיים
זאת מלבד שבעת ימי התבוננות . בין עונש לעונש מעניקים לו די זמן לחשוב את חשבון מעשיו. הקל אל הכבד

  .המוענקים לאדם שיחליט הכהן אם טמא הוא או טהור
  .אותו קיבל האדם" עונש"ה מגלה לנו טפח מה"אך לעיתים הקב, תמיד אנו רואים בחוש את סיבת הנגעיםלא 

מדי יום מגיעים מאות אנשים המתדפקים על דלתות  :א"ח קנייבסקי שליט" בביתו של הגרסיפור נפלאהא לנו 
 . ולהתברך מפי קודשובכדי להתייעץ, ם בבני ברק"ברחוב רשב, ח קנייבסקי"הגר, ביתו של מרן שר התורה

וישועות שבהם זכו אנשים ובעלי משפחות נפוצים בקרב ציבור בני התורה ולא רק " מופתים"סיפורים רבים של 
  :אבל הסיפור הבא הינו מיוחד במינו, ואף עשו להם שם אל מעבר לים, הם

וד ונצרכה לטיפולי בני משפחה ידועה שאחת מאחיותיהם סובלת מבעיה רפואית קשה בכליות עד שהפסיקו לעב
האחים עשו בדיקת התאמה . יההחליטו להתגייס לעזרתה והחליטו לתרום לה כל, דיאליזה קשים ומורכבים

הארבעה סיכמו ביניהם להיכנס אל מעונו  . כי ארבעה מתוכם מתאימים לתרום לאחות את הכליה החסרהונמצא
האח הצעיר התלבט וחכך בדעתו ואף .  החשובהשל מרן שר התורה ולעשות שם הגרלה מי מביניהם יזכה במצווה

  .נטה שלא להסכים לתרום אולם בכל אופן הסכים להיכנס עם שלושת אחיו לבית מרן ולערוך את ההגרלה
ח ועל פי תוצאות ההגרלה עלה כי "נכנסו האחים וקיימו את הגורל בביתו של הגר, ה"ח בכסלו תשע"י, ביום רביעי

האח החל לבכות וסיפר כי יש לו משפחה עם ילדים קטנים וכי הוא חושש לעבור  ...דווקא האח הצעיר זכה במצווה
הוא הבהיר כי מלכתחילה לא היה בדעתו לתרום אולם עשה זאת רק לאחר ששוכנע וכעת הוא מבקש . את הניתוח
ם הסובבים היו בטוחים שמרן יורה לערוך את ההגרלה שוב בין שלושת האחים הנותרים המסכימי .לחזור בו

ח ואמר לאח הצעיר כי כיוון שיצא הוא בגורל ולא מישהו אחר "אולם להפתעת כולם התעקש הגר, מרצונם לתרום
  .הורה מרן בנחרצות – !"אתה לא תפסיד מכך וזה יהיה לך לבריאות" .כיליתו לאחותו החולהעליו לתרום את 

תה צריך לעבור את הניתוח וזה יהיה א: "האח ניסה לומר שוב שהוא מפחד וחושש אך מרן שב על דבריו ואמר לו
בפתח תקווה כאשר בחדר אחד " בלינסון"הרפואה - נערך הניתוח בבית, ב כסלו"כ, ביום ראשון ...!"לך לבריאות

  .ובחדר השני שהתה אחותו החולה ממתינה להשתלתה, שמגופו הוצאה הכליה, נותח האח הצעיר
, ופו של האח הצעיר גידול קטן ממאיר מתחת לכליהלאחר הוצאת הכליה היו הרופאים המומים משום שגילו בג

הרופאים הבהירו כי אם  .שכבר שלח גרורות לכיוון הלבלב ולדבריהם לא היו יכולים להבחין בו ללא קיום הניתוח
  .ל"רח, היו ממתינים עוד קצת זמן הרי שהגידול היה מתפשט לגמרי ללבלב ולא היה ניתן לטפל בו

והשבוע חזרו האחים לקיים גורל נוסף בבית מרן כדי לדעת מי מהם יזכה ,  השתלהכמובן שהכליה לא הייתה ברת
אולם הכל יצאו בהתפעלות איך בזכות קיום המצווה ובזכות התעקשותו של מרן שר התורה על , להיות התורם

  .ניצלו חייו של האח הצעיר, קיום הגורל והברכה שהעניק בעקבות כך
ותמיד יחדיר , יקבל עליו דין שמיים באהבה, על האדם" צרה"ה מביא "שכאשר הקב, הרי לנו דוגמא נפלאה

  .)ברכת דוד( !טובה... ל, ממש הכל ,הכל. לתודעתו כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד
  ה יש קופת חיסכון שגומלת על חסד"להקב – "הלילה הזה כולו מצה"

ורה לקרוא את אולם בכולם הקפידה הת, "חג פסח"במקומות שונים מוזכר בתורה ? "חג המצות"מדוע פסח נקרא 
הלא שמו של החג מבטא : א"שואל הרב יהודה דרעי שליט" אמרי יהודה"בספר ". חג המצות"שם החג רק בשם 

ואם כן מדוע ראתה תורה להנציח את שמו של חג הפסח דווקא על אותם רגעים אחרונים , בדרך כלל את מהותו
  ?"חג המצות" – אשר חסרו לאבותינו שלא הספיק בצקם להחמיץ

ה משם ביד חזקה ובזרוע "עד שהוציאנו הקב, מאתיים ועשר שנים תמימות היו אבותינו במצרים: בעצמךהגע 
נתן , האכילנו את המן, והעבירנו את הים, והוציאנו מעבדות לחירות ומשיעבוד לגאולה, נטויה באותות ובמופתים

כי  – "חג הפסח: "רשו בעם ישראלומהם נפרדו הרבה שמות לחג אשר נשת. ישראל-והכניסנו לארץ, לנו את התורה
על שהוציאנו  – "חג הגאולה", על שהוציאנו מעבדות לחירות – "חג החירות", על פתחי בני ישראל' פסח ה

  "!חג המצות"השמות הללו ובחרה להנציח את מהותו של החג רק בשם  אך התורה פסחה על כל. משיעבוד לגאולה
רבי , באוזני בנו, ל"הגאון רבי יחזקאל לנדא זצ, "נודע ביהודה "בעל, הירבה לשנן הגאון האדירסיפור הבא את ה

  :מפני המסר הרב הטמון בו, "דרישת ציון"בעל ה, ל"שלמה לנדא זצ

נא לשמור על קדושת העלון    
   .לקרוא בשעת התפילהאין 

 !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"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



לפתע נתקלו עיניו והנה . את התפילה ופסע לביתו, יחזקאל לנדא' לאחר שסיים הגאון ר, היה זה באחד הלילות
שתעה בדרכו והגיע לרחוב היהודים כשבידו סלים ריקים והוא עומד וממרר בבכי ללא , בנער נוצרי לבוש קרעים

  "?מה מעשיך ברחוב היהודים בשעה כזו ומדוע אתה בוכה, ילד: "ניגש אליו רבי יחזקאל בהיסוס ושאל אותו .סוף
כל יום השכם בבוקר היא  .התחתן עם אישה רעה וחסרת לבאמי נפטרה ואבי האופה : "הנער פרץ בבכי וסיפר

, אם איני מצליח בכך. מעמיסה על שכמי סלים מלאים בכיכרות לחם ועלי למכור הכל במשך היום ברחובות העיר
, אך לאחר השקיעה, היום הצלחתי אומנם למכור את כל כיכרות הלחם .אמי החורגת מכה אותי באכזריות

אמי , אם אחזור כך... מיששתי בכיסי וראיתי כי שלושים הזהובים שהרווחתי אבדו, אביכשרציתי לחזור לבית 
סיים הנער  – "כל היום לא אכלתי מאומה וכעת טעיתי ברחובות ומפחד לשוב הביתה. תכה אותי מכות נוראות

נער סיים לאכול לאחר שה. הביאו לביתו ונתן לו לאכול ולשתות, רבי יחזקאל לנדא חמל על הנער הנוצרי ...בבכי
  .הנער המופתע הודה וחזר לביתו מאושר. הביא לו הרב שלושים זהובים

לפתע  .נשאר הרב לעסוק בתורה, כשבני ביתו של הרב שקעו בשינת החג, בלילה האחרון של פסח. חלפו מספר שנים
  .הרב פתח את הדלת והופתע לראות גבר נוצרי המביט לצדדים ללא הרף. הוא שומע דפיקה בדלת

  ..."לא" .שאל הנוצרי – "?הרב אינו זוכר אותי" .שאל הרב – "?מי אתה ומדוע באת לכאן באישון ליל"
נתת לי , האכלת והשקית אותי, הכנסת אותי לביתך. אני הנער הנוצרי שעשית עימו טובה גדולה לפני כמה שנים"

שגזירה , דע: השיב לך טובהלעולם לא אשכח לך זאת וכעת החלטתי ל... כסף ובכך הצלת אותי מאמי החורגת
לפני כמה ימים התכנסו כל האופים הנוצרים בפראג בבית אבי האופה והחליטו לאבד . קשה מרחפת על היהודים

, האופים יודעים כי במוצאי חג הפסח כל היהודים ממהרים למצוא לחם לאכול !את כל היהודים בלילה אחד
  !רעל בלחמים ולהמית בכך את יהודי פראגוהשנה החליטו האופים הנוצרים להטמין בסודיות 

  ."הבטח לי שלא תגלה ששמעת הדבר ממני. גיליתי לך סוד נורא"
  .הוא הודה מקרב לב לנוצרי ונפרד ממנו. רבי יחזקאל התחלחל למשמע הדברים

כיצד ניתן להציל את היהודים התמימים ללא ידיעת , במשך שעה ארוכה הירהר בדאגה וחשב מה ניתן לעשות
-לסגור את כל בתי" נודע ביהודה"הציווה , בלילה האחרון של החג .לפתע עלה רעיון במוחו. פים הרשעיםהאו

- מבקש מכל יהודי פראג להגיע לבית'נודע ביהודה'ה: " מבית הרב הודיע בראשי חוצותכשכרוז, הכנסיות בפראג
  !"הכנסת שלו מחר לרגל הודעה גורלית
  .קוצר רוח להודעה הגורלית למחרת בבוקריהודי פראג התפלאו מהדבר וחיכו ב

טרם , בסיום התפילה, והנה .הכנסת של הרב לתפילת שחרית-השכם בבוקר נהרו יהודים רבים מהעיר אל בית
יודעים אתם , רבותי: "שפתח ואמר, הקהל נדם בסקרנות לעבר הרב. עשה הרב את דרכו אל הבמה, תפילת מוסף

וגם גדולי הדור עלולים לפרקים , המוחות אטומים והלבבות סתומים. ומשתכחתכי למרבה הצער התורה הולכת 
נוכחתי , מוכרח אני להודות בפניכם כי אף על פי שאנו בקיעים במולד הירח וזמן המועדים, לדאבון ליבי .לטעות

  .דיני טעינו טעות גדולה השנה וכמעט שהכשלנו את הרבים באכילת חמץ בפסח-לראות כי אני ובית
היום בו אנו עומדים אינו אחרון של הפסח אלא . שנה זו למנות את ימי הפסח יום אחד קודם זמנוהקדמנו ב"

  !"ואיסור חמור לאכול חמץ עד מחר) ל יש שמונה ימי חג"בחו(שביעי לחג 
  ...כל יהודי פראג נדהמו מהטעות הגדולה שלא להתקרב לחמץ יום נוסף

אולם היהודים עברו ליד . אם של היהודים לקניית לחםלמחרת בבוקר עמדו האופים הנוצריים מוכנים לבו
התפלאו המוכרים עד למאוד ותבעו לדין את יהודי פראג על הלחמים הרבים שאפו ... המאפיות ולא קנו מאומה
  .למענם וכעת ייזרקו לאשפה

פים את לאחר שהציגו האו. להיות נציג היהודים בתביעת הענק" נודע ביהודה"הדין של פראג זימן את ה- בית
האופים סירבו . עמד הרב וביקש מהשופטים שהאופים יאכלו את הלחמים שהכינו בעצמם, טענותיהם ותביעתם

  ...הרב התעקש שהאופים יאכלו את הלחם אך שוב הם סירבו.  הם אלו שישלמו–מיד ואמרו שהיהודים שלא קנו 
ואז עמד הרב וביקש לבדוק את , םהשופטים תמהו לנוכח סירובם העיקש של האופים לנגוע בלחם מעשה ידיה

  .לאחר בדיקה קצרה התברר שהלחמים מורעלים ומיועדים היו ליהודים .הכיכרות
  .הדין פסק מיד לזכות היהודים והאופים המבויישים התפלאו כיצד ידע הרב היהודים על מזימתם- בית

ילה אז את יהודי פראג אלא לא חוכמתי הצ: "הרב לא גילה לאף אדם כיצד ידע זאת ורק טרם מותו אמר לבנו
  .)ברכת דוד( ..."הרחמים והחמלה על כל אדם מסכן ואפילו הוא גוי

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני ריאל נו' 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"זבן כורשיד נ דוד " 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"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  
   !לילדים ולכל המשפחהחג הפסח להמתנה המושלמת 

*  
  "אחת שאלתי"הספר 

 א"שליט הגאון רבי יצחק זילברשטיין שלמאוצרותיו 
 יבליווי איורים ממכחולו העשיר של הצייר יונ

*  
  8150023-077: לפרטים

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

  הופיע
 !!!חדש



 
 
 
 
 
 

 נחלקו הפוסקים מה עדיף: זריזים או רוב עם
 

מאד: אנו רואים בדורות  מעורראחד מגדולי ישראל אמר דבר 
 האחרונים שיש רפיון גדול מאד וכבדות בעשיית המצוות. 

 

תשע ועשר  ותהמציאות ב"שטיבלך" שבשע :תפילה ,לדוגמא
צעירים ומבוגרים  ,בבוקר הם מלאים וגדושים במתפללים

שבאים להתפלל תפילה שנאמר עליה "יראוך עם שמש"... וכן 
 נלמדת מ"וישכם אברהם בבוקר"... דבר זה אומר דרשני!

 

וכן בתפילת המנחה, ככל שנותרו דקות מועטות יותר לשקיעה, 
 ל יותר. ובשקיעה עצמה "ברוב עם הדרת מלך"...המנין גדו

 

שצריך לרוץ לתפילה ואפילו היא אף שהלכה מפורשת ועוד, 
 ?בשבת, לא רבים הם הרצים לדבר מצוה, מדוע

 

אותו גדול אמר שאינו מתפלא על כך, והסביר: 'אם את המצוה 
הראשונה שמוטלת על ההורים לקיים בבנם ולהטביע בגופו 

ון המלך הם דוחים במספר שעות, ולעיתים חותם של עשיית רצ
זמן שהשמש עומדת לשקוע... בו בזמן שמצות המילה האף עד 

זריזים "ונפסק בשו"ע בזה  ,לכתחילה היא עם הנץ החמה
 מקדימין למצוות", אם כן מה יעשה הבן ולא יחטא?!

 

נכון שיש למאחרים סיבות והסברים שנראים צודקים ומוכרחים, 
עבודה ועוד, חוץ מדבר אחד, רצון ה', אולם,  משפחה, קרובים,

 -שכביכול מבקש "תמול עכשיו בהנץ החמה". וזה מוטבע בילד 
 )ועיי"ש ("יתגבר כארי"      רפיון, תירוצים, איחור בעשיית מצוות ה'!!!'

 
 

היתה אחר  ,נמרץיקר ו ברך, אברית המילה של ידידי הרה"ג י"א
הצהריים... הרופאים בבית החולים "תל השומר" בו שהה, בשל 
 סיבות בריאותיות לא הסכימו לשחררו אלא בצהרי יום השמיני. 

 

שאל את  , הרה"ג רבי מרדכי, גבאי בית הכנסת "לדרמן"אביו
בני האם "לסחוב" את  :מה עדיף ,הגאון רבי יהודא שפירא

ומר, או אחר הצהריים בוקר בתל השבשעות ההמשפחה לברית 
                           ("נר לשולחן שבת")    ."תניח, תעשה בלדרמן"השיב רבינו:  "לדרמן"?ב

 
 רבאמצע הדרך בין העיירות פרימשלאן ובוברקא דר יהודי ב

 ,, והיה האיש ההוא מבאי בית הגאון רבי שמחה רפפורטאוריין
 ן.אוגם אצל הרה"צ רבי ארון לייב מפרימשל ,רבה של בוברקא

 

 דה אשתו בן, ביקש את שני רבותיו להשתתף בבריתלכאשר י
התחיל רבי  ,ם את המרקאורחיה בסעודה, כשהביאו לפני .המילה

ארון לייב לומר בקול את הפסוק "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי 
  ..וחזר עליו פעמים רבות. ,ערב"

 

פסוק העל הוא חוזר אלו, מדוע ש .כוונתותמה רבי שמחה מה 
 ..זה כל כך הרבה פעמים.ה

 

'יצא  עלה בדעתו פירוש הכתוב כך:עתה כי  ,אמר רבי ארון לייב
לעבוד להשמר  ,לתקן עצמו -'לפעלו'  ,איש המעלה - אדם'

אבל בזה לא נשלמה עבודתו, כי מוכרח הוא לעבוד  .מעבירות
ראל ערבים זה לזה, בשביל עבודת ערבות, כי כל יש -'עדי ערב' 

 שהוא ערב על אחרים מוכרח לשמור גם אותם מחטא.
 

והסביר  פתח ,רפפורט הדברים הוטבו בעיני הגאון רבי שמחה
באופן אחר פסוק זה: כל ימיו אדם יוצא לפועלו, אך "לעבודתו" 
לתכלית האמיתית האדם מחכה "עדי ערב", רק לעת זקנותו נזכר 

 והאריך בדברי מוסר ודרוש. ...האדם עבור מה ירד לעולם
 

כל אותו זמן שהצדיקים אמרו תורתם, המסובים משכו ידיהם 
הגישו  ...וכלוהיה טעם לאבין כה וכה נתקרר המרק ולא מאכילה. 

. אחד העופותב העצם שבור הנמצא והנהבשר,  לפני האורחים
 . המרק אסור באכילה..וממילא , שהעוף טרףפסק רבי שמחה 

 

הבינו כי בזכותו , על רבי ארון לייבמשתאים הסתכלו הנוכחים 
 מאכילת טריפות.  ניצלו

 

רק הרגשתי שאיני  ,באמת לא ידעתי כלום"אמר רבי ארון לייב: 
כי לא לבד שלא בפירוש הפסוק, וזהו שאמרתי  ,יכול לאכול

 "!הוכרחתי לשמור את כל היושבים במסיבה שלא יכשלו ,אכלתי
 באו"א)  קובץ "עץ חיים" כ"א ובספר דברי מאיר החדש הובא ממהר"ש מבאבוב -ר" "אור המאיעפ"י (

 
                                    

 
 

 
 
 

 המילה קשורה למצות המילהשבת קודם ברית 
 

 )נדה לא:( ?מפני מה אמרה תורה מילה לשמונה הגמרא שואלת
 דבריו, שכך במדרש כתב כדי שיתחזקו כוחות הוולד. ביארו

לחזק כוחות  שבתהשסגולת  בתוך שמונת הימים,שבת  תעבור
 ) ועיי"ש ("תורה תמימה" י"ב ס"ק כ"ב    .בריא את התינוקתהשבת  כך ,האדם

 
עושין סעודה ומשתה בליל שבת,  - 'כיון שאין מילה בלא שבת'

 (ט"ז רס"ה י"ג)                                          נכנסים אצל התינוק לטעום.
 

 

הולכים  ת מוסףאחר תפיל ,לפני המילהשבת  ,בני ספרד נהגו
  ה.מצוה שמחת פיוטים לכבוד שםושרים  ,בית אבי הבןסעוד בל

 

בגדד הזמין אורחים לביתו  יהודימחשובי  דאח ,שבתפעם ב
 ו האורחים לשיר ולפזם זמירות שבת. החללסעודה כזו. 

 

הרי  ,לא טוב אתם עושים'נענה חכם בית הכנסת והעיר להם: 
כן על  ,מילה עדיפה משבתשמילה דוחה שבת, נמצא אם כן 

 '!צריכים אתם להקדים את פיוטי המילה לזמירות שבת
 

: רבינו השיב להם .הצדק מי ה"בן איש חי" עם הלכו לשאול את
יפה נהגו האורחים "המפזמנים" שהחלו לפזם תחילה זמירות 

"שבת  כשמה כן היא ,השבת תדירה ומקודשת שהרי ,שבת
 )" ע"השו"ת "תורה לשמה(         .אפשר לקיים שניהם שכאןוגם  ,קודש"

 

פרשיות אומר  של ארבעבשבתות  –'בשבת ברית מילה'  ובאשכנז:
 ("מנהגות וורמייזא" ועוד)              בשחרית אופן של ברית, יוצר "אפוני מימיו".

 
שבת קודם ברית המילה עולה אבי הבן לתורה. באם יש בבית 
 ,הכנסת שני מתפללים האמורים למול את בנם בשבוע הקרוב

 , יטילו גורל ביניהם. לתורה ואין אפשרות להעלות את שניהם
  מהגאון רבי יוסף שלום אלישיב עפ"י ביה"ל קל"ו) -("אוצר הברית" ב' ט' י"א                              

ואת השני  ,ויש נוהגים להעלות לתורה את זה שבנו נולד תחילה
   שם) -גור  ("דעת תורה" רפ"ב ז' וכן נוהגים בבית מדרשם של אדמו"ריב'הגבהה'. מכבדים 

 

והם  ,הסנדק עולים לתורה בשבת קודם הבריתבעבר היו המוהל ו
 "מסורת הברית" א' ח')וביה"ל שם  ועיין ב' א' שע"א(     'חיובים' להקדימם לאחרים.

  
 

  יום טוב באמצע השנה...
 

 פסק .בשני וחמישי ובשבת במנחה מעלים שלושה לתורה
, דהוי השני בעלי ברית, אפשר להוסיף עוד עלי יששאם  ,רמ"אה

 קל"ה א')או"ח (        ר להוסיף עליות.מותיום טוב בשבילם, וביום טוב 
 

דאם כן  , משנ"ב ג')ב' מג"או (ט"ז. , שהרי לציבור אין זה חגואין נוהגים כן
              (הגהות הסמ"ע שם) עליות בכל פעם שיש ברית בשני וחמישי... יוסיפו

 
 

נהגו העולם שבעלי הברית אינם עושים  ,הביא ה"מאמר מרדכי"
 מלאכה ביום הברית!

 

ביום סמך לזה מצינו,  כמקריבים קרבן. נחשביםבעלי הברית 
כפי שהחמירו ו .הוא אסור בעשיית מלאכה ,שהיחיד מביא קרבן

 מפני שהוא זמן הקרבת קרבן פסח.  ,בעשיית מלאכה בי"ד ניסן
 

ואע"פ שאפשר לחלק, מכל מקום כבר נכתב במקומות רבים 
 (או"ח תס"ח א')שהוא יום טוב שלהם לכן אין לשנות.                        

 

: אמנם מצינו בברית מילה ענין וה"פרי חדש" דחה את דברי
משתה ושמחה אך לא איסור מלאכה, ולא גרע מפורים וחתן, 

 )  אריכות בפוסקים ישבענין חתן , (או"ח קל"ה           שאין בהם איסור מלאכה. 
 

                (שם)                             ".פרי חדש"כ וכתב ה"ברכי יוסף" שנוהגים
 

אסור במלאכה, אבל  האבהגאון רבי חיים פאלאג'י כתב שרק ו
וכהן אינו  ,המוהל והסנדק מותרים, שאינם אלא ככהן המקריב

 ("נשמת כל חי" ח"א יו"ד ס"ב)       נאסר במלאכה כשמקריב קרבן של אחר.

 
 ,נהגו שהאב והמוהל אינם עושים מלאכות שאפשר שימשך בהם

  ם שיק או"ח רפ"ז)מהר"שו"ת ("נחלת צבי" רס"ב א',      קודם המילה.מהם או יטרד 
 

סמוך למילה. רק  המילה לכן נהגו המוהלים לקבל את שליחות
 ("ישכיל עבדי" ח' או"ח כ')  יש שחילקו בין מילה בבוקר למילה בצהריים.

 תזריעפרשת 
 524גליון 

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

© 
 5791486ב"ב  21צבי 

 ניתן לקבל את העלון
gmail.com@ner4499 

 
 העלון יצא לאור 

  .במהדורה מקוונתרק 
 מי שביכולתו להדפיס עותקים 

 לבית המדרש בו מתפלל, יבורך! 
 



 ים ושליחצדיקמעשה בברית, שני 
 

ה 'המעשה הבא ארע בעיר קובנה. רב העיר היה הגאון רבי לייבל
נר, שהיה מגדולי הדור ומתנגד חריף לשיטת המוסר. הגאון ובק

. על אף מחלוקתם בענין זמן מה רבי ישראל סלנטר גר בקובנה
 . והערכה אהבה ,המוסר, שררו בין שניהם יחסי ידידות

 

באחד הימים ניגש רבי ישראל סלנטר לתלמידו רבי יצחק בלזר 
נר את בנו בבריתו ובה ק'בשעה זו מכניס רבי לייבלכי ואמר לו 

מאחר שהוא לא קיבל הזמנה הוא שוקל אך של אברהם אבינו. 
כיון שאם לא ילך יגרם מזה חילול ה', שהבריות  בדעתו אם ללכת,

יאמרו שתלמידי חכמים במריבה ביניהם, ואם כן ילך חושש 
 . שאינו רשאי להכנס לבית בלי הזמנהלאיסור גזל, כיון 

 

לכת. וסברתו: מכיון שהרב משועבד ל לבסוף הכריע רבי ישראל
לעיר, והיות שהליכתו לבית הרב היא רק לטובת אנשי העיר, 

 מותר לו להכנס לבית הרב.
 

 .ה לעומתו וקידמו בשמחה'כשהגיע רבי ישראל, יצא רבי לייבל
 .ן רב לסידור הברית והמתינו רק לומחכים לו זמכי הם אמר לו 

 

השליח בקטנות דעתו חשב הזמינו, אלא ש ה'רבי לייבלכי התברר 
הוא פלוגתא של הרב יבוא לברית, על כן השאין זה מתאים שבר 
 ("פולמוס המוסר" ועיין ט"ז חו"מ תכ"ט א')                                  לא מסר את ההזמנה...

                                                     

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

הגיעני מכתבו אודות ערבי מהול . ר מכלוף"למעלת הנגיד כה'
מה דינו? דינו פשוט הוא שצריך להטיף  שאלת, שבא להתגייר,

 ח."ד סי' רס"כמו שנפסק ביו ,ממנו דם ברית ואין מברכין עליו
 

ידעתי ידידי סיבת שאלתך אלי, כי הדבר מסור ביד והנה לא 
והוא המוהל  ,דת ודיןכ' משה הלוי המנהל אתכם רהחכם מוה

 .הגון וכל הדבר הקשה הוא מגיש אלי תלמיד חכםוהוא  ,והמגייר
ולא שאלת רק לבדוק אחריו , אבל לכבודך אין עסק בענינים אלו

לת העם למצוא עילה לסתור את דבריו ולעורר עליו מדנים מד
  ...המתנגדים לו

 

אין זה נאה לכבודך הרם,  .רק מגונה מאד, ואין זו מידה טובה ידידי
הגון וירא  תלמיד חכםומה גם שאתה מנשיאי העדה לקנטר 

ש שלומו ורתדשמים על לא עוול בכפו. ובכן הסר כעס מלבך ו
 פ)"המכתבים" תק("אוצר                            '...תצליח ותרויחאז ו ,וטובתו

 
בברית מילה ודנו שם היה מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי 

 שהשואל הינועל שלא ידע  רבינו נצטער .בשאלה הלכתית
דבריו, פגע בו בוחשש שאולי  ומצדיקי הדור, מגדולי ההוראה

                                           "!אבטח בצדקתו כי יענה ויאמר סלחתי"קש: יכתב אליו מכתב וב

  )"תולדות יעקב" ,ד"ב רמ"ח "קריינא דאיגרתא"(                                                                                  

 
ערב שבת קודש ... ' :"כוכב מיעקב"מתוך תשובתו של הגאון בעל ה

רדה יואף כי אחוז אני בסבך הטבזה הרגע הגיעני יקרת מכתבו, 
מילה הכי בתי הבכירה ילדה בן זכר למזל טוב ומחר יהיה ברית 

                                                            . 'בעזר ד', עם כל זה למען כבודו החביב עלי הנני ממהר להשיבו
 )"דובב מישרים"ת "(סוף שו                                                                                                              

 "חשיבות כל פעולה קטנה של חסד - מצוה לפרסם"
 

צ רבי זאב אידלמן שפעם כשהגיע לברית מילה איחר "סיפר הגה
שפנה  ,הגאון רבי אלעזר מנחם שךמעט ונפגש בחוץ עם מרן 

 לקראתו בידיים מושטות ואמר לו: 
 

ל, אני יודע שאתה ממהר לברית, אבל תשמע משהו ורבי וולו"
 חשוב שמצוה לפרסם! יש לי מעשה בשבילך! 

 

פעם היו שתי נשים שבנערותן היו חברות, ואחר כך נפרדו 
דרכיהן. האחת הצליחה באשר פנתה, והשניה לא הצליחה, 

 ותרה גלמודה ללא משפחה וידידים. ונ
 

כתבה לה  ,עברו שנים, והראשונה נזכרה פתאום בחברתה לשעבר
מכתב ידידותי קצר. ביום שהגיע המכתב למענו עלה בדעתה של 
השניה לשים קץ לחייה. כשראתה מעטפה בתיבת הדואר 
החליטה לקרוא את המכתב לפני שהיא נוטלת את סם המוות. 

בזכות רגשות הידידות הישנים, ממש עתה היא התעוררה לחיים 
 , והן שוב חברות טובות".מהתייעצות עימיהן יצאו 

 

סיים מרן: "לפעמים לא שמים לב לקטנות. יכול להיות שבול 
 )"רבי וולוול"(אחד יציל חיים של בן אדם... זה מצוה לפרסם!"          

 
אפשטיין,  רבי יצחק אריהעיבה על בית ה של עצבעננה גדולה 

 מלבד בת אחת לא זכו שיתקיימו ילדיהם, הם היו נפטרים ממחלות
 שבאותן שנים לא נודע להם מרפא. תפילות רבות התפללו. 

 

סוע נלאחר שאיבדו תשעה ילדים, החליטו לעשות מעשה, ל
לעיירה אושמינא, שם כיהן ברבנות הגאון רבי מרדכי סלונימר. 

שכן שמעו היה מפורסם לא קל היה להתקבל אצל אותו צדיק, 
בתפילותיו וצדקותו, ומעשי פלא רבים. המונים שיחרו לפתחו, 

שכמעט לא הצליחו בעצמם להנות  ,דבר שהפריע לבני עיירתו
מאור תורתו, ומפעם לפעם התפרסמו מודעות בעיתונים 

 שהציבור מתבקש לא להגיע, מה שכמובן לא עזר...
 

להכנס לרבי מרדכי.  גם רבי יצחק אריה ואשתו התאמצו והצליחו
הוא בירך אותם ואמר להם שאם יעמדו בשלשה דברים שיאמר 

 ולד ואף יאריך ימים!ולהם, יתקיים ה
 

יכנוהו עד גיל  ,שמלבד השם שיקראו לו בברית ,התנאי הראשון
שעד גיל זה ילבישוהו רק בגדי פשתן  ,שש 'זיידל'. התנאי השני

 לבנים. והשלישי היה שלא להוציא את הילד מביתו עד גיל זה...
 

נולד להם בן, ונקרא שמו בברית אברהם  ,ה' שמע את תפילתם
יעקב, הנודע לימים כגאון הצדיק רבי זיידל אפשטיין. כמובן שהם 

 קיימו בהקפדה את כל התנאים שרבי מרדכי התנה עמהם.
 

כשגדל, נסעו עמו הוריו לעיירה אושמינא, כדי להודות ולהכיר 
 ("לעבדו בלבב שלם")                             טובה לרבי מרדכי על תפילתו וברכתו.

 
 ,הגידו לי זקנים, ביום שהכניסני לברית' כתב רבינו נסים גאון:

 ,ואני בידוישב שעה על אותו הכסא המוכן לאליהו, מרנא אבא 
 ,אמר להם ?מה טעם ,שאלוהוכשהושיבני על כסא המילה.  ואחר

קיבלתי מן הזקנים הקדמונים שזה הכסא המוכן לאליהו, ישבתי 
 ) "אורחות חיים"(    .'עליו עם הילד, אולי יברכהו ומצא חכמה בברכתו

 

 
 לא תמיד... -ביום השמיני" 

 

הביא הריטב"א בשם רבו, מי שחושש למול ביום המעונן וביום 
שנושבת רוח דרומית רשאי לא למול. אך רבינו ירוחם כתב כי 

  ב"י רס"ב)יבמות עב. (עליו למול, שומר פתאים ה'. ונוהגים כדבריו.         

 
 ...רבים תמהו מה פשר אמירת "עלינו לשבח" בסוף ברית המילה

 

 לכך:פשוט מפי סבי, פרופ' רבי דוד סומפולינסקי שמעתי הסבר 
. דווקא למול את התינוק בבית הכנסתנהגו אשכנז ב כידוע

את  היו מליםאחרי "ובא לציון"  ,מיוחדת שחריתתפילת  התפללו
 עלינו"המשיכו את התפילה ואמרו ברית האת  כשסיימו התינוק,
 המילה!כך נכנס "עלינו" לתוך סדר  - לשבח"

 

 ,בית הכנסתאולם בברית הים את שעוקופנהגן לא היו ב, והוסיף
לא ש ,ספרד באלטונהמגורשי  תהקהילה היו בני קהיל מייסדיכי 

  ("נר לשולחן שבת")   בקלויז.באותו יום היו מתפללים , אלא התנו על כך
 

אחר קדיש תתקבל מתחיל המוהל  ,כבשאר ימים "עלינו לשבח"תפילה אין אומרים ב
ואחר גמר המילה אומרים  מלים, ,בפתיחת ארון "אנעים זמירותמנגן "שיר של יום, וגם 

  בזה) הקהילות הרוצה להחכים יעיין בספרי מנהגי - מנהגי ק"ק פיורדא(    .'קדיש יתוםעלינו ו
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 " התועלת שבייסורים " - תזריעפרשת 

"אדם כי יהיה בעוד בשרו שאת או על הפסוק בפרשתנו 
(יג, ב) כתב הרמב"ם (הלכות נגעים  ספחת או בהרת וגו'"

י"ב הלכה ה) "על דרך המוסר והתוכחה, הלא תראה פרק 
שהם דברים בלתי טבעיים ואינם חולאים טבעיים בשום 
פנים, לפי שהבגדים והבתים הם חומר דומם". כלומר, 
הרמב"ם מבאר כי מטרת הנגעים הם לזעזע את נשמות 
ישראל ולאותת לאדם: עצור! התבונן! הקדוש ברוך הוא 

 מדבר אליך בשפה אחרת! 
תינו במדרש (מדרש רות רבה פרשה ב,י). אמרו כי רבו

"לעולם אין בעל הרחמים פורע מן הנפשות תחילה... 
מוטב ואם  –בתחילה הנגעים באים על ביתו. אם חזר בו 

מוטב ואם לאו, הם  –לאו, הם באים בבגדיו.  אם חזר בו 
באים בגופו שנאמר "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו". בספר 

י מדרש זה מפנה את שימת לבנו אל "ברכת דוד" כתב כ
ההדרגתיות של עונשי שמיים. לעולם אין העונש בא על 
האדם בחטף אלא מן הקל אל הכבד. בין עונש לעונש 
מעניקים לו די זמן לחשוב את חשבון מעשיו. זאת מלבד 
שבעת ימי התבוננות המוענקים לאדם עד שיחליט הכהן אם 

ם בחוש את סיבת טמא הוא או טהור. לא תמיד אנו רואי
הנגעים, אך לעיתים הקדוש ברוך הוא מגלה לנו טפח מה 
"העונש" אותו קיבל האדם כדי שיתבונן ויבין שבעצם 
הייסורים זה לטובתו כדי שיתבונן על מה ולמה באו עליו 
הייסורים וכך הוא ישוב למוטב. הסיפור הבא שלפנינו 

אנשים מדי יום מגיעים מאות ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
המתדפקים על דלתות ביתו של מרן שר התורה, הגאון רבי 
חיים קנייבסקי, ברחוב רשב"ם בבני ברק, בכדי להתייעץ 
ולהתברך מפי קודשו. סיפורים רבים של "מופתים" 
וישועות שבהם זכו אנשים ובעלי משפחות נפוצים בקרב 
הציבור, ואף עשו להם שם אל מעבר לים, אבל הסיפור הבא 

וחד במינו: בני משפחה ידועה שאחת מאחיותיהם הינו מי
סובלת מבעיה רפואית קשה בכליות עד שהפסיקה לעבוד 
ונצרכה לטיפולי דיאליזה קשים ומורכבים, החליטו 
להתגייס לעזרתה והחליטו לתרום לה כליה. האחים עשו 
בדיקת התאמה ונמצא כי ארבעה מתוכם מתאימים לתרום 

ה סיכמו ביניהם לאחות את הכליה החסרה. הארבע
להיכנס אל מעונו של מרן שר התורה ולעשות שם הגרלה 
מי מביניהם יזכה במצווה החשובה. האח הצעיר התלבט 
וחכך בדעתו ואף נטה שלא להסכים לתרום אולם בכל אופן 
הסכים להיכנס עם שלושת אחיו לבית מרן ולערוך את 
ההגרלה. ביום רביעי, י"ח בכסלו תשע"ה, נכנסו האחים 

קיימו את הגורל בביתו של הגאון רבי חיים ועל פי תוצאות ו
ההגדלה עלה כי דווקא האח הצעיר זכה במצווה... האח 
החל לבכות וסיפר כי יש לו משפחה עם ילדים קטנים וכי 
הוא חושש לעבור את הניתוח. הוא הבהיר כי מלכתחילה 
לא היה בדעתו לתרום אולם עשה זאת רק לאחר ששוכנע 

בקש לחזור בו. הסובבים היו בטוחים שמרן וכעת הוא מ
יורה לערוך את ההגרלה שוב בין שלושת האחים הנותרים 
המסכימים מרצונם לתרום, אולם להפתעת כולם התעקש 
רבי חיים ואמר לאח הצעיר כי כיוון שיצא הוא בגורל ולא 
מישהו אחר עליו לתרום את כלייתו לאחותו החולה. "אתה 

לך לבריאות!" הורה מרן  לא תפסיד מכך וזה יהיה
בנחרצות. האח ניסה לומר שוב שהוא מפחד וחושש אך מרן 
שב על דבריו ואמר לו "אתה צריך לעבור את הניתוח וזה 
יהיה לך לבריאות!". ביום ראשון, כ"ב כסלו, נערך הניתוח 
בבית הרפואה "בילינסון" בפתח תקווה כאשר בחדר אחד 

יה, ובחדר השני נותח האח הצעיר, שמגופו הוצאה הכל
שהתה אחותו החולה ממתינה להשתלתה. לאחר הוצאת 
הכליה היו הרופאים המומים משום שגילו בגופו של האח 
הצעיר גידול קטן ממאיר מתחת לכליה, שכבר שלח גרורות 

 לכיוון הלבלב ולדבריהם לא היו יכולים להבחין בו ללא
 
 

עוד קיום הניתוח. הרופאים הבהירו כי אם היו ממתינים 
קצת זמן הרי שהגידול היה מתפשט לגמרי ללבלב ולא היה 
ניתן לטפל בו, רחמנא ליצלן, כמובן שהכליה לא הייתה ברת 
השתלה, והשבוע חזרו האחים לקיים גורל נוסף בבית מרן 
כדי לדעת מי מהם יזכה להיות התורם, אולם הכל יצאו 
בהתפעלות איך בזכות קיום המצווה ובזכות התעקשותו של 

רן שר התורה על קיום הגורל והברכה שהעניק בעקבות מ
כך, ניצלו חייו של האח הצעיר. הרי לנו דוגמא נפלאה, 
שכאשר הקדוש ברוך הוא מביא "צרה" על האדם, יקבל 
עליו דין שמיים באהבה, ותמיד יחדיר לתודעתו כל מאן 

 דעביד רחמנא לטב עביד, הכל, ממש הכל, ל...טובה!
" כתב כי  כל מאורעות העולם הם בספר "ההארה שבהסתר

רצף אחד המנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא וכולם מובילים 
אותנו לכיוון הטוב המוחלט. אבל לפעמים אנחנו רואים קטע 
קטן, התרחשות אחת, וזה נראה לנו ממש רע. יש ייסורים ויש 
צרות, יש מלחמות ויש תאונות וזה נראה לנו כאילו הכול 

לב זה כבר ברור ש"סבל" אינו מתאים פועל נגדנו. אך בש
כהגדרה ל"רע". אולי יש סבל שהוא גם רע (למרות שעדיין 
אין לנו דוגמאות לסוג כזה של סבל), אבל בהחלט לא כל סבל 
הוא רע. ולכן עלינו לחדש את ההגדרה. בנקודה זו, אולי 
נתפתה להגדיר את הרע כ"סבל שאינו מוביל לתוצאות 

ולם לא נוכל לדעת אם משהו היה טובות". אבל אם כך, לע
שנה, או  20או  10טוב או רע, כי מי יכול לדעת מה יקרה בעוד 

אולי אפילו לא בעולם הזה אלא בעולם הבא? הגדרה כזאת 
של "רע" תהיה פשוט חסרת תועלת, עד שלא נדע את כל 

 -בשני העולמות  -ההשתלשלויות הנובעות מכל אירוע ואירוע 
וא "רע" (או "טוב"). הגדרת ה"רע" לא נוכל להחליט אם ה

בצורה כזאת, היא כאילו לא להגדיר אותו בכלל. לכן, הטוב 
ביותר שנוכל לומר הוא: סבל, כשלעצמו, הוא דבר ניטרלי. זה 
לא נעים, זה לא נוח, זה לא נחמד, אבל זה גם לא רע או טוב. 
הסבל עצמו אינו משחק תפקיד בעל משמעות בניסיון להגדיר 

ו, היהודים, יש דרך שונה להגדיר "רע" ועל פי "רע". לנ
ההגדרה הזאת, שום דבר רע אינו "קורה" אף פעם בעולם. 
שום דבר, ממש שום דבר, שקורה לנו בעולם הזה, אינו טוב 
או רע. הכל ניטרלי לחלוטין. אבל לכל מה שקורה יש 
פוטנציאל להעלות אותנו לדרגה גבוהה יותר או חלילה 

. לכל דבר יש פוטנציאל להיות טוב, ולכל להרחיק אותנו מה'
דבר יש פוטנציאל להיות רע. דברים "רעים" לא קורים 
לאנשים טובים וגם דברים "טובים" לא. קורים דברים 
כואבים יותר או פחות, אבל הם אינם טובים או רעים 
מיסודם. אנחנו, בני האדם, פוסקים יחידים אם מה שקורה 

טוב או רע. הבחירה מונחת כל בחיינו יהיה בסופו של דבר 
כולה בידינו. וכיהודים מאמינים עלינו לדעת שכל מה שעושה 
הקדוש ברוך הוא הכל לטובה ואפילו מה שנראה בעינינו 
לכאורה כנזק וחיסרון . המשל הבא יבהיר לנו דברים אלו 

משל עממי מספר על שואב מים נאמן במלאכתו היטב. 
דולים אותם היה נושא לאדונו, אשר היו לו שני דליים ג

בשני צידי מוט על צווארו. אחד הדליים היה שלם בלא פגם 
ואילו לחברו היה סדק דרכו דלפו המים. לפיכך תמיד 
כשהגיע השואב מן הבאר אל הבית לא נותרו מים בדלי 
הסדוק אלא כדי מחציתו. כך נמשך המצב מידי יום. הדלי 

לו הסדוק השלם הגיע מידי יום כאשר הוא מלא במים ואי
הגיע כאשר הוא חצי ריקן. שואב המים העביר איפוא בכל 
יום כמות של דלי וחצי לבית האדון. הדלי השלם היה גאה 
מאוד בהישגיו, שכן מילא באופן מושלם את המטרה 
שלשמה נוצר. הדלי הסדוק הרגיש מבוייש, חש אשם 
בפגמיו ואומלל על עבודתו הלוקה בחסר. יום אחד, מקץ 

ים, פנה הדלי ה"סדוק" אל שואב המים ואמר שנתיים ימ
"אני בוש בעצמי ואני רוצה להתנצל בפניך...". מדוע? תמה 

 שואב המים "במה אתה בוש?". והדלי השיב "בוש אני
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בסדק שבי, הסדק הגורם למים לדלוף החוצה ואשר 
מחמתו אינך מקבל תמורה הולמת למאמציך". הביט שואב 

טיר "טועה אתה ידידי, המים בדלי הסדוק בחמלה והפ
ועוד תדע כמה הינך טועה...". ואכן הדלי הסדוק לא הוצרך 
להמתין זמן רב. למחרת, כאשר נשא שואב המים את דלייו 
על שכמו והתקדם אט אט במעלה השביל המוביל לבית 
אדוניו, פנה אל הדלי הסדוק ואמר "הבט נא אל צידי 

ני שוליו...". השביל שבו אנו פוסעים ושים לב להבדל בין ש
הביט הדלי ומצא, כי צד השביל של חברו "המושלם" היה 
מעוטר בחלוקי אבנים ובמעט עשב דל, ואילו בצידו שלו 
צמחו פרחי בר מקסימים ומלבלבים, מוארים באור השמש 
החמימה. "מי לדעתך הצמיח את הפרחים הנהדרים 
הללו?" שאל שואב המים את הדלי הסדוק, והדלי 

עיניו השיב בחוסר סבלנות "נו מי? אמור  המשתאה למראה
כבר! מי הוא זה אשר לזכותו נזקף המראה המלבב הזה?". 
השואב הביט בדלי הסדוק, והשיב לו בקול שקט "אתה דלי 
יקר! אתה הוא זה אשר במשך שנתיים השקית את 
הצמחים בעודנו פוסעים במעלה השביל ובזכותך הם פרחו! 

י אני לקשט את בית אדוני לולי ה"חיסרון" שבך לא יכולת
כן, כולנו בבחינת כדים סדוקים... בפרחים נפלאים כל כך! 

לכל אחד יש חסרון כלשהו, משהו שאיננו מושלם... עם זאת 
עלינו לדעת שדווקא המצבים עליהם אנו מתמרמרים והם 
סיבה עבורנו לעצבות ולרפיון, בהם טמונה כל ההצלחה 

חווים הוא המנוף שלנו  שלנו. דווקא אותו 'סדק' אותו אנו
לקידום ולצמיחה... אמנם, לא תמיד זוכים לראות מיד את 
הברכה הטמונה באותו 'חיסרון', אבל צריך לזכור כי גם 
בחסרונות אלו טמונה תועלת גדולה. הסיפור הבא שלפנינו 

ענני עשן עלו מהספה הלבנה  ימחיש לנו דברים אלו היטב.
שן סיגר יוקרתי והיה היוקרתית שבמרכז הסלון. ברונו עי

שקוע בקריאת המאזנים הכלכליים של החברה, כשרעש 
טפטוף המים כמעט והוציא אותו מדעתו. הוא הרים את 
מכשיר הטלפון מהשולחן הסלוני הנמוך וחייג לגראצ'ו 
העוזר שלו בפעם החמישית לאותו בוקר. 'גראצ'ו', נהם 
 ברונו אל תוך הטלפון הנייד. 'תגיע לכאן מיד! הברז

מטפטף מהבוקר בלי הפסקה, הרעש הזה משגע אותי! 
'אני בדרך אליך...' התנצל  .תבוא ותתקן את זה כבר!'

גראצ'ו בפעם החמישית באותו יום. 'אתה כבר שלוש שעות 
אומר את זה' זעם ברונו שלא אהב תירוצים. 'אבל אתה 
שלחת אותי לקנות כמה דברים' אמר גראצ'ו על אף שידע 

'לא מעניין  ווכחים גם כשהוא צודק.שעם ברונו לא מת
אותי, תעזוב הכול ותגיע לכאן מיד!' ברונו ניתק את הטלפון 
בכעס והטיח אותו בשולחן שרעד מעצמת המכה, אבל 
לפתע שם לב ברונו שהשולחן ממשיך לרעוד ללא הפסקה 

תו כל הרהיטים שבבית. הוא לא הספיק לעכל את יוא
נברשת הענק  המתרחש כשלפתע נשמע קול רעם אדיר,

נפלה על הרצפה והתנפצה בקול רעש גדול, ואם היה נדמה 
לברונו שהסיוט נגמר, התברר שהוא רק התחיל. האדמה 
רעדה כעלה נידף ברוח וברונו הרגיש שבעוד רגע הווילה 
הולכת לקרוס. זעקות אימה נשמעו מכל עבר והוא החל 
לרוץ לעבר הפתח. ואז זה קרה: תקרת הבטון הענקית 

, והווילה המפוארת הפכה לערימת עפר, ברזלים קרסה
ובטון ענקית כשמעליה מתנשא ענן אבק אינסופי. ברונו 
שעמד בדיוק מתחת למשקוף הכניסה לא הספיק להימלט 
ונלכד תחת ההריסות, הוא הרגיש שגושי הבטון הענקיים 

שקט  מתמוטטים כקוביות משחק. לפתע הכול נדם.
ל אירע לו נס והוא נותר השתרר וברונו הבין שלמרות הכו

בחיים. הוא מישש את כל חלקי גופו וצבט את עצמו לוודא 
שאינו חולם ושאכן הוא הצליח לשרוד את הקריסה 
הנוראה. הוא הביט מעליו וראה שקורות המשקוף שתחתיו 

ברונו הביט סביבו,  עמד, הצילו את חייו ברגע האחרון.
א בטוח והבין שאמנם הוא שרד את ההרס הנוראי אבל ל

שיצא מהמקום הזה בחיים. הוא היה מוקף מכל צדיו 
בקורות בטון מפלצתיות, וגושי עפר גדולים חסמו לו את 
דרכי הנשימה. הוא ניסה לצעוק לעזרה אבל ערימות ההרס 

ברונו ישב  שמעליו לא הותירו סיכויים לקול להישמע בחוץ.
קבור בחושך הנורא וחשב לעצמו במרירות שאולי השמחה 

הצלתו הייתה מוקדמת מדיי, הדקות שחלפו נדמו כנצח על 
 והצמא הציק לו מאוד. הוא הרגיש שהוא יתקשה לשרוד

 
 

כך עוד הרבה זמן. בתוך גל ההריסות שררה דממה מוחלטת, 
אך לפתע שמע ברונו קול טפטוף דק. הוא ניסה להקשיב טוב 
יותר, כדי להיות בטוח שאינו הוזה, אבל זה היה אכן קול של 

טוף מים. ברונו ניסה להזיז קורת בטון גדולה שהייתה טפ
לצדו, אבל היא הייתה כבדה עבורו. 'אם אי אפשר להרים אז 
אולי ניתן לה ליפול...' אמר בייאוש. הוא משך בכוח את 
משקוף הברזל שלצדו וקורת הבטון נפלה לידו בקול רעש 
גדול. מעליו עמד קיר שהזכיר את המטבח. ואז הוא הבחין 

'יש מים!'  רז הסורר' שטפטף מהבוקר ללא הפסקה.ב'ב
צעק באושר, הברז טפטף ללא הפסקה וברונו פתח את פיו 
והמים זרמו לתוכו. רק כעת הוא הרגיש כמה היה צמא, ועד 
כמה הטפטופים הם גדולים ורציפים. הוא שתה ושתה בלי 
הפסקה והרגיש שרוחו שבה אליו, המים הצילו את חייו. 

ין נורא, אבל בלבו הייתה תקווה שאולי בכל המחנק היה עדי
הוא החל לחשוב מה היה קורה  זאת, הוא יינצל מההריסות.

לו היה גראצ'ו מגיע בזמן לתקן את הברז הדולף. 'הכול 
בזכות גראצ'ו האומלל' אמר לעצמו, הוא לא האמין שהוא, 
ברונו הקשוח מתחיל לבכות בחרטה על נזיפותיו בגראצ'ו, עד 

הבוקר האיר וברונו התעורר כששמע  רצפה.שנרדם על ה
מרחוק קולות עמומים, היו אלו קולות בני אדם. הם היו 
קרובים מאוד והיה נראה שהם מחפשים ניצולים. ברונו 
חשב לעצמו שגם הוא לא היה מעלה בדעתו שבתוך ערמות 
החורבן הנוראי הזה עדיין נמצא מישהו חי, אבל הוא ניסה 

ה אף אחד לא שמע אותו, ואז שמע לצעוק בכל כוחו. בהתחל
את הקולות מתקרבים 'נדמה לי שיש כאן מישהו' הוא שמע 
את קול אחד המחלצים. הם החלו להרים את קורות הבטון 
הכבדות בעזרת טרקטור שהגיע למקום. ברונו כבר התחיל 
לראות את קרן האור הראשונה חודרת מבעד להררי האבק. 

ד' הוא שמע קול עמום. 'אנחנו קרובים אליך, תחזיק מעמ
הוא המשיך לצעוק בכל כוחו, אבל האבק והחול שמסביב לא 
אפשרו לו לנשום, והוא היה על סף עלפון. 'אנחנו רואים 
אותך!' צעקו לעברו המחלצים, אבל הוא כבר לא שמע, הוא 

המחלצים המשיכו לחפור בין ההריסות והגיעו  התעלף.
פינה אותו לבית  אליו, הוא חולץ ואמבולנס שהגיע למקום

 החולים המקומי כשהוא מחוסר הכרה.
לאחר שבוע זה קרה: ברונו פקח את עיניו כשכל צוות 
הרופאים הנרגשים עומד מסביבו, ואז החל להיזכר במה 
שעבר עליו. מנהל המחלקה ניגש אליו ולחץ את ידו בחום. 
'אנו שמחים מאוד שהצלנו את חייך מר ברונו, רק שאלה 

ברונו בהה בו בסקרנות. 'מיהו גראצ'ו? בכל  אחת יש לי...'
השבוע שבו היית מורדם לא הפסקת למלמל את השם הזה 
גראצ'ו, גראצ'ו, גראצ'ו...' 'או, זהו סיפור ארוך...' חייך 
ברונו. 'רק זאת אני יכול לומר, שגראצ'ו הציל את חיי', הוא 
עצר למספר שניות, ותיקן את עצמו, 'אפשר לומר בעצם 

 .שינה את חיי...'שגראצ'ו 
לפעמים דווקא הדברים הקטנים,  העולה מהדברים מלמד כי

שמרגיזים מאוד את האדם, מתבררים למפרע כדברים 
 שמסייעים לו בהמשך, ואפילו מצילים את חייו...

ביאור נפלא מביא הגאון הצדיק רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל 
ישת לדברי הכתוב (שמואל א, ב, ח) "כי לה' מצוקי ארץ ו

עליהם תבל". לעיתים מה שנראה לנו כחיסרון, כמצוקה, 
דווקא הם שעשויים להוות  -כסיבה להתמרמרות הבאה עלינו

עבורנו יתרון, כגורם להצלחה. לעיתים הקושי עצמו הוא 
המפתח לסייעתא דשמיא מיוחדת שעתידה לגלות דברים 
חדשים, אשר לא היו מתגלים אלמלא הקושי, כפי שיעיד 

אגדה עתיקה מספרת על עממי  הבא שלפנינו: הסיפור ה
אוניה שהפליגה בלב ים, נושאת בתוכה קבוצת ספנים 
מנוסה. ימי ההפלגה הרבים לא נתנו בהם כלל את 
אותותיהם, גופם החסון יכול היה גם יכול למסעות קשים 
מאלה, כל זאת אלמלא, בעיה אחת שצצה ואיימה להטריף 

עמם למסעם הארוך  כמות המים אותה הביאו –את דעתם 
החלה מתדלדלת והולכת. מששתו ליבם לכך, החלו לנהוג 
המשורה בכל טיפת מים, כל לגימה נשמרה כאוצר, אך 

ת המים האחרונה תמה, והם ניצבו גם טיפ –למרות הכל 
חסרי אונים מול כד מרוקן כליל מנוזל החיים. שעה חלפה, 
גוררת אחריה שעות נוספות, ארוכות, מלאות בפחד מן 
הבלתי ידוע. הדקות חלפו בזו אחר זו, השפתיים ננשכו עד 

 זוב דם, שתיקה מעיקה השתררה באוניה הגדולה. כל ספן
 
 



ל כוחותיו האחרונים, מנסה ישב מכונס בפינתו, שומר ע
שלא לבזבז את רסיסי האנרגיה שנותרו אצורות בלבו, 
מהרהר על מר גורלו, על העתיד הלוט בערפל ועל היקרים 
לו מכל שנותרו ביבשה הבטוחה מצפים לשובו בשלום. 
צמא... לשון דבוקה לחיך, כאב מפלח את הקודקוד... 

, שקועות סחרחורת... חולשה... רפיון... עיניים בוהות
בחוריהן... מביטות אל השמים בערגה, מייחלות לנס... 
"כך מתים מצמא?" שאל פתאום אחד שאלה של תם, 
והייתה השאלה מהדהדת, נשאת אל בין גלי הים, בין שפע 
המים, והד קולו שלו ענה לו: מה? מה? מה... יום חלף לו 
ואחריו מחציתו של יום נוסף. שמש קודחת על הסיפון 

ת כולם חזרה לתאיהם, כולם מלבד אחד, שנראה הניסה א
היה נושא בין זרועותיו מן קערית והתקרב במהירות אל 
מעקה הסיפון. משהו בתנועותיו הזריזות שיקף מטרה 
ברורה מאוד ויעד מסומן. פעמוני אזעקה החלו לצלצל 
במוחם הקודח של חבריו למסע מבעד לערפל שאפף אותם. 

ת כתפיו ודרש בתקיפות אחד מהם ניגש אליו, טלטל א
לדעת את מטרת ההתכופפות המסוכנת. להוותו, לא ניסה 

למלאות את הקערית במי ים  –חברו אף להכחיש את רצונו 
ולשתותם... "איני יכול לראות את המים סביבי ולהימנע 
משתייתם בצימאון הנורא הזה!" אמר החבר וניסה 
להשתחרר מן האחיזה הלופתת. אך האיש נראה היה 

אחוז טירוף. הוא חילץ את עצמו בקושי גדול ורץ כאחוז כ
אמוק אל מי הים. לא ניתן היה לעצור בעדו והחברים נדו 
בראשם לסכלותו. אחז האיש את קערת המים וקרב את פיו 
אליה, כמתכוון לשתותה, חברו הקרוב לא יכול היה לשאת 
את המראה. הוא התקרב לכיוונו, נגע בזרועותיו וכשדמעות 

יו הפציר "חכה עוד מעט". הוא הציע לו להניח את בעינ
הקערה על מדף גבוה באוניה ולהמתין, במידה ותעבור 
באזור בזמן הקרוב אוניה נוספת ניתן לקוות לקבל מהם 

תוכל תמיד לשתות מן  –מעט מים ובמקרה ולא יאיר מזלם 
הקערית ולדחות את הקץ בכמה שעות נוספות. צמא ומותש 

עית האוניה. שינה טרופה עברה עליו, נרדם האיש על קרק
ובסופה קם, זחל באין אונים אל עבר קערתו ונטל אותה, 
מתכוון ללגום את המים ללא שהיות. הקערה היתה קלה 
יותר, למרבה הפלא והוא הביט בה בהשתאות, נדהם 
להיווכח כי היא ריקה לגמרי ורק שכבת מלח דקיקה 

נוע ממנו את מונחת בתחתיתה. חברו, שניסה כל העת למ
שתית מי הים ראה זאת, קריאת שמחה פרצה מגרונו 
"מצאנו מים, מצאנו מים!". תוך דקות נטרקו דלתות, 
רגליים כושלות נשרכו, עיניים יבשות נפקחו בתמיהה 
גדולה ועמוקה מני ים: היכן?? היכן?? נרגש כולו, הצביע 
האיש אל עבר קערית המלח. מים? תמהו האנשים סביבו. 

השאלה הפכה לגערה של ממש. השכבה הזו רק מים?? 
מוכיחה עד כמה המים שסביבנו אינם מועילים! "הקערה 
הזו" אמר האיש "מוכיחה כי ניתן להפריד בין המלח 
למים". שעה של התבודדות עם פרימוס ישן, מי ים, 
ובקבוק מחובר לצינור הניבה מי ים תפלים לגמרי שהוגשו 

וץ הרתיח את המים, לבני החבורה הצמאים. האיש החר
קרר את האדים והעבירם בסבלנות לכד שעמד לצידו. מגיש 

זו היתה לחבריו הצמאים טיפות זכות של מים חיים. 
האגדה, תחילתו העתיקה של תהליך אידוי מי הים 
והפיכתם למים ראויים לשתיה. ובמילים אחרות, לפעמים 
הפתרון הטוב ביותר לבעיה הוא חוסר הפתרון. ואז פונה 
האדם לחלופה אחרת ומצליח בה יותר משהיה מצליח לו 
היתה בעייתו המקורית נפתרת. וכמו שכתב רבינו יונה 
("שערי תשובה" שער שני אות ה) "כי יהיה החושך סיבת 
האורה, כמו שכתוב (מיכה ז, ח) "אל תשמחי אויבתי לי כי 
נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור לי". ואמרו רבותינו 

כה על זה "אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא זכרונם לבר
 ישבתי בחושך לא היה ה' אור לי..." 

הנה הפרק "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" (תהילים ל), 
שכולו שיר והלל לקדוש ברוך הוא על פדות והצלה פותח 
בפסוק "ארוממך ה' כי דיליתני". בעל ה"שפת אמת" מצטט 

באר כי למילה את פירושו של הרד"ק (רבי דוד קימחי) המ
"דיליתני" יש כפל משמעויות: גם במובן של שפלות ודלות, 

ה"שפת אמת" מבאר ששני  וגם מלשון הרמה והתנשאות".
 הפירושים אמת, והאחד קשור בחבירו. לפי פשוטו של

 
 

מקרא יש במזמור זה הודיה לה' על שחילץ משפלות 
אולם המושג  ומדלות, וממעמקי דלות זו רומם והגביה.

ממך ה' כי דיליתני" על כפל משמעויותיו, מכיל בקרבו "ארו
עומק נפלא עוד יותר: לאחר שזוכים להיחלץ מהמצוקה 

מגיעים להכרה שיש  –ולהגיע מבירא עמיקתא לאיגרא רמה 
לרומם ולהודות לקדוש ברוך הוא בכפל כפליים: לא רק על 
ההצלה והחילוץ מהמצוקה, אלא גם על השפל והדלות 

 !!!שהיתה קודם לכן
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה כי 
דווקא המצב המורכב בו האדם נמצא, הוא זה שיצר את 

 הפתח הגדול לתקווה ולישועה...
נולדתי למשפחה מסורתית, אב איש משטרה ואם עקרת בית.  

 16למדתי בבית ספר ולאחר מכן בתיכון חילוני, ובערך בגיל 
לאט, לבד, התחלתי לחזור -ת. לאטוחצי התחלתי להתעניין בד

בתשובה. עזבתי את התיכון ונכנסתי לישיבה. לא היו לי שום 
בעיות מצד הבית. להיפך. אבי היה מודאג, ובצדק, מסוג 
החברים שהיו לי בתיכון, וראה באופן חיובי את התחזקותי 

. חבשתי כובע ולבשתי חליפה 19בדת. למדתי בישיבה עד גיל 
לכל דבר ועניין. ניתן לומר אפילו שהייתי  והייתי בחור ישיבה

קצת צדיק: תפילות, לימוד, הקפדה על קלה כבחמורה. הכל. 
החלטתי להוציא רישיון נהיגה. מסתבר שהייתה זו  19בגיל 

החלטה אומללה, כי עצם היציאה שלי מקודש לחול ערערה את 
יראת השמים שלי. התחלתי להתעניין בדברים חיצוניים, ומכיוון 

נפגעתי והתחלתי  –צר הרע יש כוח משלו, ברגע שהצצתי שלי
לצאת מהישיבה, להתקרב לחברים הישנים שלי, שחלקם גם 
נפלטו מהתיכון, ועד מהרה מצאתי את עצמי מחוץ לכל מסגרת, 
מחליף לילה ביום, יוצא עם חברים לא טובים. והכיפה? עפה 
ונעלמה. אבי עקב אחרי בדאגה. הוא התקשה להתמודד עם 

כך התבייש בי  –צב. כמה שהתגאה בי בהיותי בחור ישיבה המ
כעת. כשוטר, יותר מכל הוא היה מודאג מההתקרבות לנערים 
חסרי מסגרת. שמרתי על עצמי למענו, אך עלי להודות שהייתי 
קרוב מאוד להיסחף אחריהם. וכאן אני נכנס לסיפור המרכזי של 

בים עזים חיי. כשנה לאחר יציאתי מהישיבה, חשתי לפתע כא
באזור הגב התחתון. לאחר מכן פתאום לא יכולתי להתפנות. 
משום מה, לא העליתי על דעתי לגשת להוריי או לספר זאת 
למישהו. סבלתי מכאבים עזים ולא עשיתי דבר. עבר שבוע, 
חשתי שאני מתנפח וסובל מכאבי תופת, עד היום איש אינו מבין 

שמשהו עומד לקרות איך יכולתי לסבול כך. ברגע מסוים חשתי 
לי. היה לי חום גבוה והכרתי החלה להתערפל. הספקתי 
להתקשר לאמי ולומר לה שאיני מרגיש טוב. השפופרת נפלה 
מידי והתעלפתי. אבי ואמי חשו לדירה שבה הייתי ומצאו אותי 
מעולף. פינו אותי לבית החולים. בבית החולים ערכו לי בדיקות, 

. בהתחלה הם חשבו שמשהו הימם את הרופאים –ומה שגילו 
השתבש. כל הערכים היו גבוהים בהרבה מהנורמלי. הם ערכו 
בדיקה נוספת וגילו שהמצב חמור עוד יותר. מה שהדאיג אותם 
והדהים אותם כאחת היה תוצאת רמת הקריאטינין שלי. 
קריאטינין הוא חומר מזיק ביותר לגוף, שהרמה הגבוהה ביותר 

הכליות, בין השאר, מנטרלות את . 1.4המותרת שלו לאדם היא 
הקריאטינין ומוציאות אותו דרך ההפרשות. אם לאדם יש רמה 

. 30קריאטינין הוא כמעט מת. הרמה אצלי הייתה...  7-13של 
מסתבר שבמשך שבועיים תפקוד הכליות שלי הלך וירד עד 
לקריסה מוחלטת. לא הבנתי שאם לא מתפנים זה אומר 

בנתי מה המשמעות של כליות לא שהכליות אינן עובדות. לא ה
עובדות. "... או ייסתם אחד מהם אי אפשר להתקיים ולעמוד 
לפניך אפילו שעה אחת". הגעתי בדיוק בשעה שהן פשוט חדלו 

שזו שאיבת כל הדם מהגוף,  –מלעבוד. מיד ביצעו בי דיאליזה 
אקט שהציל את חיי יחד עם אין ספור  –סינונו והחזרתו לגוף 

ה וכל מה שצריך. אולם לאחר הצלת חיי הייתה תרופות, הנשמ
לרופאים בשורה איומה לספר להוריי: שתי הכליות שלי קרסו 
לצמיתות. יצאתי מבית החולים כעבור חודש, ומאז, חיי לא היו 
חיים. כאן אני רוצה לתאר את חייהם הקשים של חולי כליות, 
י במטרה להזהיר אנשים לשמור על כליותיהם ועל בריאותם. חי
 הושבתו לחלוטין. שלוש פעמים בשבוע הייתי צריך להגיע לבית

 
 



החולים ולהתחבר למכונת דיאליזה למשך חמש או שש שעות.  
צריך להבין שהדרך היחידה להוציא את הפסולת ואת הנוזלים 

קילוגרם, עד  70מגופי הייתה הדיאליזה. אם לפני כן שקלתי 
כואב ומחליש  קילוגרם. תהליך הדיאליזה 45-מהרה ירדתי ל

מאין כמותו, בדיוק כמו להוציא ממך את כל הדם ולהחזיר לך 
אותו. שלוש פעמים בשבוע. שוקלים אותך לפני התהליך, 
ואחריו אתה שוב נשקל ומגלה שירדת שני קילוגרמים מאז 
השקילה של לפני חמש שעות. כמו דלי של נוזלים שיצא ממך. 

הוריי על כך  כך היה במשך חצי שנה. הרופאים דיברו עם
שעליהם לדאוג להשתלת כליה. לא צריך לספר מה פירוש 
השתלת כליה, ובעיקר איזה תור משתרך בעקבותיה. בתחילה 
חשבו הוריי להמתין בתור. לאחר מכן ביררו על השתלה 
בתשלום והגיעו להבנה שאין להם אפילו עשירית מהסכום, 

ק, אבל מה שהרתיע את אבי היה, שהדבר כרוך בהפרת החו
והוא כשוטר לא יכול היה להרשות לעצמו את זה. אט אט 

לתרום לי כליה. אני חייב לציין שאבי  –בו גמלה החלטה בלִ 
שנה. מאז ילדותו הוא היה  40לא ראה קופת חולים במשך 

בריא וחסון ולא הכיר את המושג מחלות. כעת עמד להיכנס 
תיו לבית חולים לצורך ניתוח רציני שבו יוציאו אחת מכליו

וישתילו אותה בגוף בנו. הוא עשה זאת באהבה ומכל הלב. 
כעבור חצי שנה של סבל נכנסנו שנינו לניתוח. הוציאו ממנו 
את הכליה ושתלו בגופי. אני התאוששתי במהירות כאילו כלום 
לא קרה לי. מסתבר שכליה אחת יכולה לעשות את אותה 

ייתי עבודה כמו שתיים. מהר מאוד יצאתי מבית החולים וה
כאחד האדם. אבל הרגעים שראיתי את אבי החזק, הגיבור 
והחסון, לאחר הניתוח שנעשה אך ורק בגללי, למרות 
שהחולשה הזו הייתה זמנית, הרגעים הללו חוללו בי משהו. 
קשה לי להסביר מה הרגשתי. אף שאבי הטוב אמר לי שהכל 

הרגשתי אשמה נוראה. נדרתי לעצמי  –שווה כדי שאהיה בריא 
אקדיש את חיי למען אבי. באתי לאבי, נשקתי לידו ואמרתי ש

אעשה". הוא השיב "אם אתה  –"אבא, מה שתרצה שאעשה 
שואל, התקופה היפה ביותר שלך הייתה כשהיית בחור ישיבה. 
אני יודע שכבר מאוחר, אבל רק תדע שזה הביא לי הרבה נחת. 
מה שקשה לי מכל המצב החולני שלי הוא לראות אותך עם 

חברים האלה". יצאתי מחדרו בהחלטה ברורה: אני חוזר ה
לישיבה. עשיתי זאת מיד. נכנסתי לישיבה לחוזרים בתשובה, 

התנתקתי באחת מכל חבריי. לא הייתה לי שום בעיה עם 
הניואנסים החרדיים, כי הכרתי אותם היטב, כמו מכונית 
שסטתה מדרכה, הסתבכה קצת בחולות וחזרה איכשהו לכביש 

זה מה שעשיתי, פשוט חזרתי לכביש והתחלתי לדהור.  –המהיר 
למדתי היטב, קיימתי מצוות וחזרתי להיות כפי שאבי רצה. 
תגובתו השמחה והנלהבת של אבי נתנה לי משנה כוח. הוא אמר 

 21לי "הכל שווה בשביל לראות אותך כך". כשהגעתי לגיל 
י הציעו לי שידוכים שמציעים לחולה כליות. הראש שלי אמר ל

"אתה היית חולה כליות וכעת אתה בריא לחלוטין". לא 
התפשרתי. בסופו של דבר קיבלתי שידוך מעולה, בחורה 
צדיקה, יראת שמים וחכמה, ממשפחה מצוינת בלי שום חיסרון. 
התחתנו והקמנו בית. כעבור שנה וחצי נולד לנו ילד. ערכנו 
ברית מפוארת. נתתי לאבי סנדקאות. כשהרב הגיע למילים 
"וייקרא שמו בישראל" נקבתי בשם אבי שיחיה. הרב הכריז את 
השם, ושנינו, אבי ואני, פרצנו בבכי גדול שסחף אחריו את כל 
הנוכחים. כולם ידענו היטב כמה הקריב אבי למעני, כמה שנות 
סבל עבר בימים בהם הסבתי לו רק עוגמת נפש ובושות, איך 

מצב שאנשא למרות הכל תרם לי אבר מאבריו כדי שאגיע ל
ואקים משפחה. הכבוד הזה היה המעט שבמעט שיכולתי 
להעניק לו. אחיי הלכו בעקבותיי בזה אחר זה וחזרו בתשובה 
שלמה, וכולם אברכים בני תורה. גם הוריי התקרבו לדת, וכיום 
ניתן לומר שהם דתיים לגמרי. אולי לא חרדים, אבל בפירוש לא 

קפידים לקיים מצוות עוד מסורתיים. הולכים בכיסוי ראש, מ
ושומרים שבת באופן מוחלט. לקדוש ברוך הוא יש דרכים 

בי שהדבר שונות להיטיב עם ברואיו. אני יודע היטב בתוך לִ 
הציל אותי מבאר שחת. כיום, עם שישה  –הנורא הזה שקרה לי 

ילדים בלי עין הרע, אני מביט בחברים שסבבו אותי ויודע כמה 
יי. חלקם בבתי סוהר, חלקם ניסו הקדוש ברוך הוא הציל את ח

לבנות משפחה וכשלו, וחלקם מסתובבים באפס מעשה. הרס 
הכליות היה דבר נורא, אך הוא מנע את הרס חיי. אני חי 
בתחושה של בעל חוב כלפי אבי שיחיה, אני מכבד אותו, משרת 
אותו ומרווה אותו בנחת ובכבוד, ועדיין חש שזה לא מספיק. לא 

ותי ואמר "אני מדמיין את המשפחה שלי מזמן הוא שיבח א
בלעדיך, לא הייתה דת ולא כבוד ונחת. אתה הבאת ברכה גדולה 
לבית הזה לעולמי עד, ואני אומר לך, בני, שלא רק את הכליה 

 בי...!".אלא גם את לִ  –שלי הייתי נותן לך 
 

 אחים יקרים!
 

שר ה' ברא את העולם, הוא הצהיר שהעולם ספר הזוהר, המהווה את עיקר המיסטיקה היהודית, מציין כי כא
"טוב מאוד". אולם כשאנו מתבוננים בעולם, כשאנו בוחנים את ההיסטוריה ועוקבים אחר החדשות (מקומיות או 
עולמיות) אנו מתקשים מאוד לעכל הצהרה זו של הקדוש ברוך הוא. ספר הזוהר מציין, כי ה' נתן לנו רמז בשם 

אדם. המילה אדם מורכבת מאותן אותיות כמו המילה "מאד" ("מאוד" בכתיב  –שהוא בוחר למען אדם הראשון 
חסר), אולם בסדר אחר. יתרה מזאת, טוען הזוהר, אדם הוא ראשי תיבות של שלושת אבני הבניין של 
ההיסטוריה האנושית. א' בתור האות הראשונה של האלפבית, מייצבת את תחילתו של המין האנושי עם אדם 

פסגת ההיסטוריה היהודית. מ' מייצגת את המשיח שיביא את העולם למצב  –מייצגת את דוד המלך הראשון. ד' 
נהיה  –ימי המשיח  –הנכסף של שלמות. כשנגיע בסופו של דבר לאותו שלב בהיסטוריה המיוצג על ידי האות מ' 

אדם, דרך ד' של דוד א' של תקופת -מסוגלים לראות אז את כל אשר התרחש לפני כן במשך כל הזמנים, החל מ
 המלך וביחד עם אלוקים, נוכל גם אנו להצהיר כי העולם לא רק טוב, אלא טוב מאוד.

 כן, גם כשהמצב נראה אבוד וחסר סיכוי, צריך לזכור כי האור עוד יאיר... 
וותינו ובקרוב, אף נזכה לראות עין בעין, כיצד דווקא המצב המורכב בו היינו, הוא זה שיצר את הפתח הגדול לתק

 אמן. ולגאולתנו השלימה שנזכה לה בקרוב,
 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 קוראים יקרים! 
 אנו מודים לכל התורמים היקרים להדפסת העלון יהי רצון שתזכו לשפע ברכה והצלחה עד בלי די.

 052-3939551אברהם מלכה  –גם אתם יכולים להצטרף אלינו לזיכוי הרבים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 שלמה (שלומי) בן יעל  לרפואת:
 רוני נהרי בן מרים, איתן חיים לביא בן אורטל,

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

 

 

 , גוליט בת תפחה,שלבייה רפאל (רפי) בן  :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

לל



             
    

   החודש -תזריע פרשת •  77ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  

 יא, מז) –(יב, ב  
סיום פרשת שמיני לתחילת פרשת  הקשר בין הגאון מוילנא מבאר את 

פ"ג: מדברת על מעוברת -תזריע: הגמ' במסכת יומא דף פ"ב
מאכל ביוה"כ, דמאכילין אותה עד שתשוב נפשה.  שהריחה ריח 

ומעשה באשה מעוברת שהריחה ריח מאכל, שאלו לרבי, אמר 
ללחוש לאוזנה שהיום יוה"כ. לחשו לה ונרגעה ולא אכלה. קרי  

שנולד לה בן  בטרם אצרך בבטן ידעתיך". מספרת הגמ' עליה: "
שגדל והוא רבי יוחנן. ומעשה במעוברת אחרת שהריחה ריח מאכל, 

לה שהיום יוה"כ, ולא הועיל. קרי  שאלו את ר' חנינא ואמר ללחוש 
עליה "זורו רשעים מרחם", ונולד לה בן והוא שבתאי אוצר פירות. 

א ובין הטהור", שאפשר להכיר בפסוק להבדיל "בין הטמ וזה מרומז 
היולדת   –מי הוא טהור ומי הוא טמא, "בין החיה הנאכלת" החיה 

היולדת אשר לא תאכל  -(נקראת חיה) כשאוכלת ביוה"כ, ובין החיה 
   ביוה"כ, ואז היא תלד בן צדיק. 

 (יב, ג)  
מרות השמחה ח.) מבואר, שבסעודת ברית מילה, לבגמרא (כתובות 

שבקיום מצות המילה, אין לברך "שהשמחה במעונו" משום צער 
התינוק. וקשה, הרי אדם שאביו נפטר והוריש לו ממון, ההלכה היא 
שמברך שתי ברכות: "דין האמת" על פטירת האב ו"הטוב והמטיב" 
על הממון שזכה בו, ואם כן גם בברית מילה, למרות צערו של 

"שהשמחה במעונו"? ותרץ בספר "אוצר התינוק יש לברך גם ברכת 
מרגליות" שהחילוק פשוט: כאשר האב מת ובנו גם מצטער וגם 

באפשרותו לברך את שתי הברכות. אבל כאן, בברית מילה,  –שמח 
האב שמח והתינוק מצטער, ובמצב כזה אי אפשר לברך ברכה 

  (ומתוק האור)   המבטאת שמחה.
        

 (יב, ו)  
אמרו בגמ' (נדה לא:) שאלו תלמידיו את רשב"י מפני מה אמרו 
יולדת מביאה קרבן, אמר להם מפני שקופצת ונשבעת וכו' לפיכך 

  אמרה תורה תביא קרבן.
כתב מהרא"ל צונץ ב'מלא העומר': מקשים מדוע נשאלה שאלה זו 

  . דווקא לפני 
פרש: שהנה בכלל יש להבין מדוע צריכה לקרבן, הלא יכול ויש ל

הבעל להפר נדריה, אלא קושיא אחת מתורצת בחברתה: שלשיטתם 
לא התקשו כלל, ורק לרשב"י הדורש טעמא דקרא (ב"מ קטו.) ובכ"מ 
מקשו ליה, ותירץ להם גם עפ"י שיטתו הס"ל טעמא דקרא: שכל 

רת על דעת בעלה, א נודעם שהבעל מיפר נדרי אשתו משום שהיהט
כמ"ש בגמ', אבל כאן מחמת צער לידה אינה נודרת על דעתו ולכך 

  (מוסף ש"ק י"נ)      צריכה להביא קרבן.

 (יג, יח)  
המגיעים לתפילה כמה דקות דאבון לב, מזדמן להיתקל ביהודים ל

  כמה  אותה  ועוזבים  הטוב...   לאחר תחילתה, וזאת לפעמים במקרה

  
סיומה, כשבדרך ל'שמונה עשרה' הם נאלצים לדלג דקות לפני 
  קטעים רבים.

באחת משיחותיו סיפר הגר"י זילברשטיין, מתוך תולדותיו של הגאון 
רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל, שפעם אחת הגיע אליו בחור שהתגלה 
בגופו מחלה קשה רח"ל, ועמד לפני ניתוח, וביקש לדעת במה עליו 

  להתחזק.
תחזק בשני דברים. ראשית, אמר לו, קבל עליך הורה לו רבי משה לה

לעשות סעודת הודאה, לכשתבריא; ושנית, וזה הדבר העיקרי, קבל 
  על עצמך את עבודת התפילה בשלימות!

רבי משה הסביר לתלמידו שהוא אינו מתכוון שיתחיל מעתה לכוון 
בתפילותיו את כל סוגי הכוונות האפשריות. 'כונתי היתה, אמר 

ד על תפילה בציבור מתחילתה, דהיינו מברכות השחר, הגאון, שתקפי
ועד סופה ב'עלינו לשבח'. וכמדומה שהוסיף שהקבלה תהיה למשך 

  שנה אחת.
  ייאמן קרה. הוא הבריא.-הבחור קיבל את הדברים על עצמו, והבלתי

ואם כן, מדוע שנמתין עד שתפקוד אותנו צרה רח"ל, ואז נתחזק 
ם להתחזק בכך, גם בעודנו בריאים בעבודת התפילה? הרי הננו יכולי

  ושלמים, עד מאה ועשרים שנה.
וזה אולי המקום לעורר על הענין הנ"ל, ולקרוא לאלה המאחרים 

שיפסיקו לנהוג כך. אנשים אלה צריכים  –לבוא והמקדימים לצאת 
לזכור שבשמים יתבעו אותם גם על ההשפעה שהיתה בהנהגתם זו 

  ילה, ונהגו גם הם באופן זה.על חבירהם, שראו אותם מאחרים לתפ
לפעמים מזדמן לראות תלמידי חכמים חשובים המאחרים לתפילה, 
וחובה עליהם לזכור שהציבור מביט בהם ובהנהגותיהם, וילמדו 
מהם לאחר. יתכן גם שדבר זה ייקבע אצלם לנצח, שהרי ילמדו קל 

עקור את הדבר מקרבם. ל מהתלמידי חכמים, ולא יוכלו כבר וחומר
  ברכי נפשי).     (ייזקף לחובתו של הראשוןוהכל 

 (יד, יז. יד, כח)  
ב"הקדמה שניה" לחיבורו "בנין שלמה" מביא הגאון רבי שלמה 
הכהן זצ"ל, מו"ץ דווילנא, חידוש יפה מפי רבו "הרב הגאון חכם 
הכולל מו"ה יעקב בארי"ט זצ"ל (הנקרא בפי כל "ר' יעקב 
'אוונער"): לגבי מצורע עשיר כתוב "ומותר השמן אשר על כפו יתן 

הכהן וגו'     (יד, יז), ואילו לגבי מצורע עני שינתה
  ". מדוע?התורה לשונה וכתבה "על 

ביאר רבי יעקב קאוונער זצ"ל, על פי הגמרא בזבחים (מ"ד) שאדם 
יכול להביא את אשמו היום, ואת לוג השמן אפילו מכאן ועד עשרה 
ימים. אמנם, בוודאי עיקר המצווה זה להביא את השמן יחד עם 

. אלא שבכך שונה העשיר מהעני. לעשיר מתאפשר להביא את האשם
". אבל לעני השמן מיד, ולכן נותן הכהן את השמן "

לוקח עשרה ימים להתארגן עד להבאת השמן, ועד אז כבר נתקנח 
  (שם) "!הדם ואם כן מובא השמן רק "

 
  

                           : סי' תמ"ג ס"ב)ז(רמבאיזה אופן המוכר חמץ לעכו"ם מקיים מצוה, ומהו המצוה?                          
   .בשבת צריך להשלים תענית ביום חולתענית חלום מי שיתענה  תשובה לחידה משבוע שעבר:

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתה חיד     



 סיפור השבוע    
   

  אינה מתקבלת משיב לשאלת ההורים מדוע תפילתם על ילדם החולה הגראי"ל שטינמן 

ירחם אלוקים וישמור את כולנו מפני מחלות רעות וכל מרעין בישין. 'ספר המוסר' הטוב ביותר הוא במחלקות (יג, מ"ג)  בקרחתו
ן ויש דיין, והאדם איננו יכול לעשות האונקולוגיות של בתי החולים, שם פוגשים את מי שפגעה בהם יד ה', רח"ל, ורואים במוחש שיש די

  בעולם כל שליבו חפץ.
שחלו במחלה הנוראה, יש לפעמים שנתקלים בבית החולים  –בכל הגילאים  –ולמרות ריבוי המקרים הנשמעים לאחרונה על אנשים 

  במחזה הגורם צמרמורת קשה.
שרו, והוא נשאר קירח לחלוטין. הטיפולים הכימותרפיים כך אירע כאשר ביקרתי בבית חולים אחד, ונתקלתי בילד קטן ששערות ראשו נ

  השחיתו את כל שערותיו, ומראהו היה נורא.
לצידו ישבו ההורים, ובכו. כל מי שנתקל בהם, בכה אף הוא. דומה שמדובר באחת הצרות הקשות ביותר הניחתות על אבא ואמא, 

  שנים. 5או  4ב, וכל זאת בטרם מלאו לו הנאלצים לראות את ילדם החמוד סובל כל כך, מתייסר ביסורי איו
ההורים ניגשו אליי ושאלו: הרי אנחנו מתפללים כל כך הרבה על רפואתו של ילדנו, ומדוע אין אנחנו נענים מן השמים? ההורים גם סיפרו 

ו לשאול; אנחנו שהם מקדישים את השעות המרובות של לימוד התורה של בני המשפחה, לזכותו של הילד החולה. יתירה מכך, הוסיפ
  מבקשים מרבים ממכרינו וקרובינו שיתפללו וילמדו אף הם לרפואתו, ולמרות הכל אין כל תזוזה חיובית במצבו של הילד.

מפני רצונם  השאלה נשאלה בבכיה, וניכר היה על פניהם של ההורים שהקושיה שלהם לא באה כתוצאה מפקפוק באמונה, אלא אך ורק
ל אחד מבין שהשאלה אינה שאלה כלל, כי יש דברים רבים המעכבים בעד התפילה מלהתקבל, בכל זאת לדעת את האמת. ולמרות שכ

  כיון שהדברים יצאו מפיהם של הורים מודאגים וכואבים, הרי שיש להשיב להם את דברי מורנו הגאון בעל ה'אילת השחר', שסיפר משל נמרץ.
החסד שמשל במדינה. הוא השקיע חלק ניכר מהונו  –ביא מתנה למלך משל למה הדבר דומה, לאדם שרצה בכל מאודו לזכות ולה

ברכישת יהלום יקר במיוחד, והתכונן להביאו למלך. אלא שבשל להיטותו המרובה למסור כבר את השי למלך, לא הקפיד האיש להגיש 
ס, ובצורה זו ניגש אל שער המלך. ף את היהלום בנייר עיתון קרוע ומאוטעכובדת ומקושטת, כראוי למלך. הוא את היהלום בקופסה מ

כששמעו השומרים שהוא רוצה להביא מתנה למלך, פתחו בפניו את השערים, והנה הוא מתייצב בפני כסא המלכות, ומודיע למלך 
שהביא לו מתנה. המלך, בשומעו שהאיש הפשוט הזה התאמץ לקנות לו מתנה כה יקרה, שיבח במאוד את מעשהו, וביקש לראות את 

הוא מסנן בכעס. 'המתן רגע, אדוני המלך,  –יפה. האיש מוציא את הנייר מכיסו, ופניו של המלך חפו. 'מה זה הנייר שבידיך'? המתנה ה
עוד מעט תראה את היהלום היקר שהבאתי לך', אומר העני, ומתחיל לפתוח את העיתון... והמלך, אינו ממתין עד להוצאתו של היהלום 

  ו לכלוא את האיש בבית האסורים למשך תקופה ארוכה.מה'קופסה', אלא מצוה על עבדי
  הוא קורא בזעם. –האיש לא ידע מה רוצים ממנו; 'זה שכרי על המתנה שהבאתי למלך'?! 

בדרך לבית הכלא הסבירו לו העבדים שלא יעלה על הדעת להביא מתנה למלך בעטיפה כה עלובה, של נייר עיתון. יש בכך פגיעה קשה 
המתנה נכלא מאחורי סורג ובריח, ולא עזרו לו כל התחנונים וההסברים על רצונו לפאר את המלך, -מרו לו, נותןבכבודו של מלכנו, א

  ולכבדו.  כך לא מביאים מתנה למלך!
והנמשל, אמר מרן הגראי"ל שטיינמן, הוא ברור. אנשים מתפללים ומתחננים לפני השם יתברך שיושיע אותם מכל צרותיהם, ואף 

לימוד התורה לרפואתם של החולים. אבל כיצד הם רוצים שהתפילה הזו תעלה לפני כסא הכבוד, אם באותו פה שהם מקדישים את 
  (ברכי נפשי)    מתפללים בו, הם מדברים לשון הרע, שקרים, חנופה, הלבנת פנים, וכל יתר הדיבורים האסורים?!

 
בש רבינו שליט"א שבחורי ישיבה שבבי הזמני הולכי לטייל ונותרי בלי חליפה וכובע, עדי שיתפללו אח"כ ע שאלה: מפורס 

, מאשר במני בלי חליפה וכובע, ולכאו' מה זה שונה מבעלי מלאכה?   חליפה וכובע בלי מני

, ובמ.בחורי ישיבה צריכי להיות בני אדתשובה:  "ב ש מבו' דתלוי [והוא עפ"י המבו' בסי' צ"א ס"ו דר החכמי ותלמידיה שלא יתפללו אלא כשה עטופי

, וא"כ בחורי ישיבה שרגילי לעמוד לפני אד חשוב בכובע וחליפה כ"ש בתפילה].   ברגילות לעמוד לפני אנשי גדולי

, מה כדא לה לקחת?שאלה:    מציעי לאשתו מספר עבודות, או קלינאית תקשורת או פסיכולוגית או לעבוד ע ילדי חולי

  .מה שיותר כסתשובה: 

?   שאלה: אי כתוב חלומות שוא ידברו, והרי רואי שהרבה פעמי זה כ נכו

היות שפע יאמר דבר חכמה, וכ מי שהוא שקר וכי שאלה זו כבר נשאל אבי זצ"ל, ואמר וכי מי שהוא ע האר לא יכול ל תשובה:

.   לא יתכ שפע יאמר דבר אמת, כמו כ החלומות אע"פ שאי אפשר לסמו עליה בכללות, אבל יכול להיות שמידי פע זה נכו
  

  בן כמה יהיה הקטן? 100ואחיו הצעיר קטן ממנו בחצי, כשהגדול יהיה בן  4אחים הגדול בן  2ישנם                      
  ה.עם הסלסלה וככה נשאר תפוז בסלסל אחד הילדים לקח את התפוז תשובה משבוע שעבר:

   

     להולדת הבת הנכדהמשפ' ויצחק לוי להרב אליהו לוי ומשפ' ולהרב            משפחת לורנצ'י להולדת הבן    מרכז העיר:

  דינר להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות       –ין משפחות לוונשטי

         למשפחת רוטנברג לנשואי הבת       למשפחת לדרר לאירוסי הבת        לנשואי הבת פרידלנד-למשפחת רוזנבאום - גני הדר

    הכנס בנם לעול תורה ומצוותוסבכר ללמשפחת נ             הכנס בנם לעול תורה ומצוותלמשפחת כץ ל
  

נות   לשלופתרו ניתן  לשמחות  דעות  והו שלישי לחידות  יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

         

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
רב שכונת נחלת משה  זצ״ל פלמן ציון בן ר"הג הסתלקות לאחר ימים חודש

 לפני אביהם עם שהתרחש מופלא לסיפור המשפחה בני התוודעו בבני ברק
, החרדיים החוגים על נמנה שאינו אדם התקשר המשפחה לבית. שנים עשרות
 שנים עשרות לפני: פלמן הגרב״צ על הבא הסיפור את מאביו ששמע וסיפר
 ישיבת בוגר שהיה, רבינוביץ יהושע בשם אדם אביב-תל עיריית כראש כיהן
. רח״ל ופירש שנה ולימים, הגרב״צ של אביו פלמן הגר״ש עם למד שם, טלז
 מה באידיש ושואל בהגרב״צ פוגש והיה, ברחוב כלבו עם לטייל רגיל היה הוא
 הסוגיות בנבכי עמו נכנס והוא, עונה היה והגרב״צ, ז'בפוניב היום אצלכם למדו
 פלמן שמואל להג״ר אביב מתל חרדי יהודי הגיע פעם.עלומיו מימות שזכר
 יצא וכעת, התנגדו והשכנים רישיון בלא בנה והוא היות, לו לעזור ממנו וביקש
 שמואל רבי. ההריסה את למנוע לו שיעזור וביקש ובכה, לבניה הריסה צו נגדו
 לבנות כזה מושג היה לא ההם שבימים משום, לו לעזור יכול לא שהוא לו אמר
 היו שהמתנגדים ועוד, דתית-האנטי בת״א חרדי יהודי ובפרט, רישיון בלי

, בבחרותו הגרב״צ של וחבר ישיבה בן היה חרדי יהודי אותו של בנו. חילונים
 העיר מראש יבקש עצמו שהוא הגרב״צ החליט. הסיפור את להגרב״צ וסיפר
 נראה שהיה אע״פ, העיר ברחוב כלבו עם אותו שפוגש בשעה בנידון לסייע
 הנלמד אודות ששוחחו לאחר, עמו כשנפגש. לחלוטין סיכוי כחסר הדבר

: העיר ראש אמר. אליו בקשה לו שיש ואמר העיר לראש הגרב״צ פנה, בישיבה
 רצינית בבקשה מדובר, ולא ״לא: הגרב״צ לו ענה. מדובר״ במה נשמע ״בא
. כלל״ ממך לבקש שלא לי עדיף, לא ואם, בהתאם לזה שתתייחס רוצה שאני
 מבטיח אני אבל, לבקשה שאענה להבטיח יכול לא ״אני: העיר ראש לו אמר
 לראש הגרב״צ תיאר ואז. לעזור״ מנת על, חיובית בצורה לענין אגש שאני
 היתה ולא בלעה״ר ילדים הרבה עם גדולים עניים שהם, המשפחה את העיר
 צו את שיקפיא העיר מראש וביקש, רישיון בלי לבנות אלא ברירה להם

 על הבית בעל איני אבל, העיר ראש אני ״אמנם: העיר ראש לו אמר. ההריסה
 שאמר עד, ולבקש להתחנן המשיך הגרב״צ. בעניך לעשות מה לי ואין, העיר

 שתלמד, אחד בתנאי אבל, לזה לדאוג מוכן אני, מה יודע ״אתה: העיר ראש לו
 עשר בשעה הלימוד את מסיים אתה אם, למשל. שעה רבע לזכותי יום כל

 הרהר, שתק הגרב״צ. לזכותי״ וחמש ארבעים עשר בשעה כעת תסיים, וחצי
 הבעיה ומה מהסס הוא מדוע הגרב״צ את שאל העיר ראש. ענה ולא בדעתו
 שאתה, נוסף תנאי לי יש אבל, ״טוב: לו שאמר עד, הגרב״צ חשב ושוב. בכך
 לא זו ״בעצם: ואמר העיר ראש חשב. השבת״ על שעה רבע תשמור שבת בכל

. יותר״ מאוחר שעה רבע אקום, בבוקר וחצי שש בשעה לקום במקום, ׳בעיה׳
 עד תשע משעה שבת כל שבת לשמור ברצינות הכוונה, ״לא: הגרב״צ לו אמר
 שחוץ, נוסף תנאי לי יש כן ״אם: להגרב״צ ואמר, חשב העיר ראש. ורבע״ תשע

 מסכת יהיה ושזה, בעבורי מסכת גם תלמד, לזכותי תלמד שאתה שעה מהרבע
 מעט חשב הגרב״צ. אחרת״ מטרה לשום ולא, עבורי רק אותה לומד שאתה
 אלא, ״לא: העיר ראש לו ענה. ביצה מסכת עבורו ילמד כי לו ואמר, והסכים
, השבת עם הסוף עד נלך אז שבת שאשמור רוצה אתה אם כי...שבת מסכת
 העיר ראש. הפועל אל יצא וההסכם, לכך הגרב״צ הסכים. שבת״ מסכת ותלמד

 לקראת...)(.סיכוי לכל בניגוד ההריסה צו בענין וטיפל הבטחתו את קיים ןכא
 

 מחלוקת איזה ח״ו לי שהיה, זה בספרי הקורא לב על יעלה אל המחבר אמר
 על השגות חברתי, עליו טינא איזה עליו בלבי לי יש או זהב טורי הבעל עם

 אחר מחזרת והתורה בסופה והב את בנו נתקיים כי לכל נודע הלא כי, ספרו
 ימים שלשה אצלי והיה זהב טורי להבעל אכסניא שנעשיתי שלה אכסניא
 עד הרבה בי נתכבד הוא וגם, יסופר כי יאומן לא אשר גדול כבוד וכבדתיו
 יודע הוא יםוקאל ואל, השואבה בית כשמחת ממש בי ושמח ראשי על שנשקני

... האמת וללבן לברר שמים לשם רק הלז הכסף נקודות ספרי חברתי שלא ועד
 הכסף נקודות לספרו הש״ך בעל הקדמת מתוך(
 

 והשי״ת) דלעת ראש( קאפ תקו לי היה בילדותי, עצמו על שיק המהר״ם העיד
 ,)תורה דברי צדיקים אמרות(.היגיעה בכח והכל, אנושי לראש שהפכתיו לי עזר

                                    

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה" ָ י ִאׁשּ  רובה שרוב" תזריע" פרשת נסמכה למה:  ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריעַ  ּכִ

 מאכלות עניני רובה שרוב" שמיני" לפרשת ומצורעים נגעים עניני
 עון על בעיקר באים שהנגעים משום מסלנט ישראל' ר אומר? אסורות

 אסורות מאכלות באכילת נזהרים אדם בני שרוב בעוד: וראה צא, ר"לשה
 בכבודו נזהרים אין: מאידך הרי, קטנה תולעת חלילה יבלעו שלא ובודקים

 הסמיכה לפיכך ר"הלשה במלתעות בלעו חיים רעהו את ואיש הזולת של
 בלשון תיזהרו גם כך אסורות במאכלות נזהרים שאתם שכשם: התורה
 איש״ ולא תולעת ״ואנכי בתהלים הפסוק את המליצו זה ועל. אסורה
 )(לבוש יוסף.חי תבלעוני לא ואז תולעת שאני תחשבו ע״ה המלך דוד אמר

 
 

ִמיִני ּוַביֹּום ְ ר ִיּמֹול ַהׁשּ ׂשַ , הנימול הרך את לברך נהוג מילה בברית: ָעְרָלתוֹ  ּבְ
 להבין ויש",טובים ולמעשים לחופה לתורה יכנס כן לברית שנכנס כשם"

 התינוק וכי', וכו יכנס כן' וכו שנכנס כשם" הזאת הברכה הפירוש מה
 ל"ואפ. אותו המכניסים הם הוריו הרי, וברצונו בכוחו המילה לברית נכנס
 על והתנשאות גאווה ללא, מילה מצוות ומקיים נכנס שהתינוק כשם

, מצוות לקיים' ה בעזרת שימשיך מתפללים כך, זו גדולה מצוה שמקיים
 (רבי מ"מ מקוצק זי"ע).בוראו מצוות לקיים כדי רק ,גאווה של רגש ללא

 
ָניו ַאַחד ֶאל אוֹ  ַהּכֵֹהן ַאֲהרן ֶאל ְוהּוָבא  המצורע את מביאים למה ַהּכֲֹהִנים ִמּבָ
.) טו, ערכין( הרע לשון של חטא על באים נגעים, חז״ל לפי כי? לכהן
 באמירתמצוה שמקיימים, מצטדקים הרע לשון מספרי, רוב פי על והנה
 אהרן של מידתו, הכהן״ אהרן אל ״והובא לכן. חבריהם על אמת דברי
 את להעלים צורך יש הדבר ולתועלת: שלום ורודף שלום אוהב היתה
, חז״ל לנו שמספרים כמו שקר של ואבק בהגזמה פעם ולהשתמש, האמת
, מצטער חבירו איך, אחד לכל סיפר, אנשים שני בין, השלום למען אשר
 מרמזים כן על,. ביניהם שלום עשה, זה ובאופן, עמו להשלים ורוצה

 בין שלום המשכין, אהרן של השקר הקב״ה לפני חשוב שיותר למצורע
 בין המפרידה, רכיל הולכי של מה״אמת״, לאשתו איש ובין לרעהו איש

 ) ליקוטי בתר ליקוטי.(אחים בין שנאה וזורעת הדבקים
 

א ַהּכֵֹהן ְוָרָאהוּ   זה בלי וכי, ולטמאו לראותו הכהן צריך מה לשם:ֹאתוֹ  ְוִטּמֵ
 לא כי הוא חש כלל בדרך הרע לשון המספר ברם?טמא האדם יהיה לא

 ולא בגופו לא לאיש הזיק שלא מאחר דבורו ידי על רעה שום נעשתה
 שטומאתו התורה הקפידה לפיכך.מפיו הוציא בעלמא רוח אם כי בממונו

 שכולם למרות, הוא טמא כי הכהן שיאמר אחר רק יעשה המצורע של
 לאחר רק תעשה טהרתו כן כמו) פ״ג נגעים משנה( הנגע שנתרפא רואים
 את המצורע ילמד ובכך) ו׳ פסוק כדלהלן( הוא טהור כי הכהן שיאמר
 להרוס וחלילה להטיב בכוחה שיש הדיבור של החשיבות גודל

 ).יעקב אהל(
 

רּועַ  ר ְוַהּצָ ַגע ּבוֹ  ֲאׁשֶ  לרבים צערו להודיע צריך": ִיְקָרא ָטֵמא ְוָטֵמא... ַהּנֶ
 המצורע צריך למה, ולכאורה ). ז"ס שבת" (רחמים עליו יבקשו ורבים

 החולה תפילת יפה" הרי, עודו? האחרים החולים מכל יותר צערו להודיע
 קושיהובאמת ?בעצמו יתפלל לא ומדוע" אחרים מתפילת יותר עצמו על

 נקרא מה מפני" ק"בזוה שמבואר לפי מה  והוא בחברתה מתורצת אחת
 להודיע צריך דלכך מובן ז"ולפי". בשמים תפילתו שמוסגר - מוסגר מצורע
 אינו כ"וא, בשמים תפילתו שמוסגר מכיוון חולים משאר יותר לרבים צערו
 רחמים אחרים שיבקשו לרבים צערו להודיע וצריך בעצמו להתפלל יכול
 )האורים ילקוט(.עליו

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                                        

        

 החודש-תזריע  דבס"
 821גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                ,) פמ״ד ופרח כפתור.( פיך - ולא - זר יהללך                                               

 ).עזרא אבן.(בחוכמה או בסכלות ויתוודע ויתגלה, נסתר הוא  הלב
   )אשר לרבינו חיים אורחות(דעת לחסירי מנהג זה ,כידעתו תחליש ואל חבריך מקח תגנה אל
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יהודה מיכל רבי הגאון של אחד מבניו  של לנישואין ברכות השבע בשמחת
בברכה אותו וכבדו ל"זצ ווירטסקריי ח"הגר רבי הגאון השתתף זצ"ל לפקוביץ

התמהמה ל"זצ קרייסווירט ח"הגר רבי הגאוןאבל . אחרונה של השבע ברכות
החתןי אב. הברכה את יקרא שמתוכו סידור לו שיביאו עד המתין כי לברך
בכתובות ראגמ זה ברכות השבע הרי? סידורלמה הרב צריך  בתמיהה שאלו

 כך משום דוקא ח"הגר לו השיב! ס"הש בכל בקי שכבוד הרב  וידוע )א"ע ח׳(
בשטף לומר ואמשיך הברכה בסיום אעצור לא שמא חוששני. סידור מבקש אני
 )לב ישמח (. הלאה ראהגמ דברי את

 
 
 
 
 

בנביאים  מפטירין ולמה: לשונו וזה אבודרהם בספר כתב ההפטרה קריאת טעם
לקרות עולין שהיו שבעה וכנגד, בתורה יקראו שלא ישראל על שגזרו לפי

לקרות תיקנו, ואחד אחד כל עם פסוקים משלשה פחות קוראים ואין, בתורה
אבודרהם בספר כתב ״הפטרה״ של השם ולענין, עכ״ל בנביאים פסוקים כ״א
 .התורה מקריאת  בה נפטרין שהיו לפי, הפטרה נקראת ולכן: וז״ל שם

 
 
 
 
שהעיקר כיון, החיים שמחת מעצמו לבטל שצריך שחושבים אנשים יש והנה"

החיים ששמחת כיון, חמורה טעות בזה וטועים, רוחניות השגות להשיג הוא
ולהודות להקב״ה טוב להכיר הדרך שהוא, גדול חיוב והוא. רוחניות זהו גופא
שאינם וחושבים עצמם המטעים אנשים יש. החיים מטרת עיקר שזהו, עליו

הסיבה אבל, מגשמיות מופשטים, רוחניים שהם משום העולם הנאת מרגישים
מרגישים שאינם עד, העולם מטובת מושפעים כך כל שהם מפני היא האמיתית
, קטן דבר כל על ולהודות ליהנות הקטנים לבניו גם ללמד צריך ולכן. טובתם
הלא, חם בית של והחשיבות, לשובע לחם ושל, מים כוס של התענוג על וכגון

החשיבות בפניהם יפרט וכן. התנור היה ששם חם היה המטבח רק בילדותי
. מטולאים בגדים עם הלכנו פעמים הרבה בצעירותי זכורני הן, בגדים של

כן ימסרו והם, לתוכם הדברים יכנס בודאי מאביהם זה שומעים וכשילדים
 )ל"זצ מילר אביגדור' ר צ"הרה-אורה שערי"(הבאים לדורות

 
 
 
 

אפילו דנשאלים יתכן איך, בשבת לנדרים נשאלים שאין הוא הדין שאלה:
 ?בשבת

יום עד לעשות לו נזדמן ולא פלוני זמן עד דבר לעשות נדר אם  תשובה:
נשאל, בשבת לעשות אפשר ואי בשבת בא יום ואותו זמן אותו של האחרון
 )החידות ספר. (בשבת אפילו

שאחד מבניושללנישואיןברכות
ווירטסקרייח"הגררביהגאוןשתתף

)לבישמח(.הלאה

:לשונווזהאבודרהםבספרכתברה

ןע ע
 בהנפטריןשהיולפי,הפטרהאת

שמחמעצמולבטלשצריךשחושבים
חמורהטעותבזהוטועיםרוחניות

    

)

תורשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

ַער אלוקים' ד ָאַמר ּכֹה ִניִמית ֶהָחֵצר ׁשַ ֶנה ַהּפְ ת ָסגוּר ִיְהֶיה ָקִדים ַהּפֹ ׁשֶ  ׁשֵ
ה ְיֵמי ֲעׂשֶ ת ּוְביֹום ַהּמַ ּבָ ַ ֵתחַ  ַהׁשּ  יעקב הרב מעיד" יעקב זכרון" בספר:    :ִיּפָ

 בעיר: המעשה היה וכך, ואמיתי נכבד סיפור אמת מאנשי קיבלתי: ל"ז ליפשיץ
  לו שהיתה, אמיד ואיש תורה בן, מאד נכבד איש ישב, קובנה שבמחוז דאטנו

 מרזח בית לו והיה, בה להתארח נוהגים היו הפולנים האצילים אשר אכסניה
. ולהשתעשע יין לשתות אצילים התאספו ושם, יין של ומרתף ביליארד עם ביחד
 ורצוי בעדתו נכבד והיה, לתורה עיתים קבע, ורוחה כבוד חיי חי הזה האיש
 רוסיה צבאות כששבו, א"תקצ בשנת הפולני המרד אחרי.ומכיריו יודעיו לכל

 שבתבערב לשם והגיע, ההיא העיר דרך גדודיו עם אחד גנרל עבר, מוורשה
 בית נמצא בעיר כי ובשמעו, הדרך מעמל ויגע עייף הזה הגנרל בהיות. קודש
 לקנות, הזה היהודי אל כסף עם מעבדיו אחד את שלח, יין מרתף עם מרזח
 ומשא, בשבת סגור מסחרי ובית, היום שבת: "היהודי ויען. טוב יין בקבוק ממנו
 וישלח. מאד חרה ולגנרל, ריקם שב העבד". עלינו אסור קודש בשבת ומתן
 לי: "להם גם השיב היהודי.יין לו שימכור נמרצת בפקודה לו לומר חיילים שני

, לעשות אוכל זאת, טוב הגנרל לב ואם, קודש בשבת ולסחור למכור אסור
, אני אבל. חפץ לבו אשר כל מעצמו ויקח, החנות של המפתח את לו למסור
, לגנרל היהודי תשובת את מסרו הצבא אנשי".קודש בשבת למכור לי אסור
 אל בעצמו ללכת בנפשו ויחליט. לבו בקרב להתנוסס החלו התפעלות ורגשי
 –. נפש אכנו, הוא חצוף רק באמת ואם. מהותו על ולהתחקות, הזה היהודי
 הלא כי, אתו נכון טעם באמת אולי אך?! ריקם פני להשיב יעיז יהודי האיש
, היהודי בית אל בבואו!לרשותי כולה והחנות המפתח את למסור הוא מוכן

 שוררים נפלא וסדר נקיון, פינותיו בכל ומואר נאה בית לראות והתרגש התפעל
 רבות מנורות. פינה מכל ומבצבצת כל על מרחפת השבת יום קדושת וכמו, בו

 ביתו בני וכל, אצילית צורה בעל האיש. פאר ברוב ערוך והשולחן, דולקות
 ונחה, עצומה נפש בהשתפכות קודש שבת זמירות מזמרים, הדר מלובשים

 גנרל הנני כי אתה היודע? יין לי תמכור לא מדוע: "בנחת וישאל .מעט דעתו
 אבל. הנכבד אדוני, אני יודע: "היהודי ויען?" ואיך, מרובים כבוד בתוארי גדול
 מהמרוממים וגם, ממך ומרומם ונכבד גדול שהוא, אחד בעולם ישנו הלא

 והוא, לו לשמוע חייבים המה שגם - ה"הקב הוא הלא - עליך אשר והנעלים
 אבל?"עשות יכולתי ומה, מאומה קודש בשבת וליתן לישא לבלי עלינו מצוה

 ומרומם נעלה אורח אשר, הזה הגדול לכבוד עתה שזכיתי אחרי, אדוני ישמעני
 אבל, נעלה אורח בתור לכבדך שאזכה מאד מאושר הנני, קורתי בצל בא כמוך
 באיזה כבודו יאמר. עמנו ולסעוד לכבדני אדוני כבוד יעתר לכן. קונה בתור לא
 קבלת"של כבוד בתור פה אצלי אדוני וישתה, להביא ואצוה, יחפוץ יין סוג
, נפשו וישרת האיש לבב תומת על השתומם הגנרל. כמוך מרומם" אורח פני

, היהודים של שבת במאכלי גם ויכבדהו, וישת טוב יין לו ויביאו. לו ויעתר
 זהב מטבע לקח, היפרדו לפני.רצון שבע ויהי, מאד לו וינעם, ולפת ממולאים בדגים
 חלילה: "ויאמר הבית בעל ויען. שתה אשר היין ממחיר המותר לו יתנו כי ויבקש, גדולה

 אורח אשר, הכבוד כל לי שדי אמרתי הלא מראש. קודש בשבת מכירה כסף מלקחת לי
 מאתוויפרד, שמו וירשום הקטן פנקסו לקח השר". אצלי להתארח כבדני כמותך נעלה

, קאנארסקי הפולנים המורדים ראש נתפס כאשר, מספר שנות אחרי. הכבוד בהדרת
 בבית אצילים עם להתאסף נוהג שהיה בהם כתוב נמצא, שלו בניירות חיפושים ועשו

 האיש את ויקחו, מכוסה עגלה עם נדרמים'ז באו פתאום והנה. בעיר היהודי של המרזח
 האסירים כאחד, מאנשים מובדל במאסר ויושם, לוילנה ויובילוהו, המרזח בית בעל הזה

 על הממונה לשר, אודותיו שספרנו הגנרל נעשה, האלה השנים במשך .חמורים היותר
 הסוהר לבית בא כאשר והנה. הסוהר בתי את לבקר ויסע, במדינה הסוהר בתי כל

 יהודי פה לך מה: "בתמהון וישאלהו וישתומם, האכסניה בעל היהודי את הכיר, שבוילנה
 ולא, עדיין נעשתה לא ודרישה חקירה גם. אדע לא, כמוני אדוני כמוך: "ויען?" נכבד
 לא כי ואקוה, בדיקה לעשות אזרז אני, נכבד יהודי הרגע". "יאשימוני מה על אדע

 קשר בעוון נתפס כי התברר והנה ובדק הזדרז השר".לך תנתן וחופשה, עוון  בך ימצאו
 הזה היהודי על: "ויאמר, המועצה שרי את השר ויאסוף. קאנארסקי המורדים ראש עם
 אורחיו מזימת לדעת לו ומאין, הוא אכסניא בעל. מרד מעוון הוא שנקי ערב אני

 חברי. אתו שקרה המאורע כל את להם ויספר", תמים לצדיק מכירו הנני אני?! ומבקריו
 ברך, הביתה כששב. לחופשי להוציאו ומיהרו, הזה הסיפור לשמע התפלאו המועצה
 ולא, יותר נסים מעשה על לסמוך רצה לא זה כל ועם, לו שנעשה הנס על הגומל ברכת

".הקדושהלארצנוויסע, לואשרכלואתביתואתשמכרעדנח ".הקדושה לארצנו ויסע, לו אשר כל ואת ביתו את שמכר עד נח

זצמילראביגדור' רצ"הרה-אורהרי

איך,בשבתלנדריםנשאליםשאין
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 7000-המודפס ב
, ]₪ 100[ש ''נ או רפו''להקדיש לע

₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 
 אפשר גם בחד פעמי, לחודש

           0504120812 

 גליון
317 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור

 
 
 

 הקמצן את שחילץ המקווה

 היום תשמעו עובדה שלא ,כיון שהתאספנו לעניין של צדקה
 .רבי שבתי יודלביץ סיפרתיה מעולם ברבים הכריז

  בערי המקוואות חימום – של הצדקה לעניין התאספנו
 .לפני שדיברו הדרשנים אמרו שכבר כפי .השדה

 – כסף לתת שיכולים – עשירים ישנם ,כאן היושבים בין
  הקהל מבין העניים גם אבל ,המקוואות לחימום שנים לכמה
 .השמים לב עד גדולה וזכותם ,חודשיים או חודש יתנו
 של קורבנו וגדול רב מה – השבוע פרשת על במדרש תראו
  ובני התורים של הכנפיים את המזבח על שהקריבו עד העני
  אם הדיוט" :ל"חז כדברי ,בקרבנו ולהתהדר להדר כדי יונה

  והקטיר אמרה והתורה עליו קצה נפשו כנפיים ריח מריח
  אלא למה כך וכל )הכנפיים את גם( המזבחה הכל הכהן
 ,"העני של בקורבנו מהודר המזבח שיהא כדי

  ואותו המלך באגריפס המעשה – במדרש מובא נורא סיפור
  תראו ,המקדש לבית ציפורים יום כל מביא שהיה עני

 .במדרש בעצמכם
  גם כי ,)במדרש שם( הסיפורים מכל ללמוד שנוכל מה

 אלף של גדול קרבן להקריב יכול ואינו עני שהוא מי ,חלילה
  יכול ,לירות בעשרים שרכש יונה ובני תורים רק אלא – לירות

 !להשם אשה ניחוח לריח להעלותם הוא גם
 – ליבנו את נלהיב ,אחד בלב ,אחד כאיש כולנו ,ורעי אחי

  ארגון זכות ,ואז .הרחוקות בעיירות המקוואות וחימום לתיקון
  שמחות לשובע – לנו גם תעמוד "בישראל המשפחה טהרת"

 .והפרט הכלל וישועות
 .ורבותי מורי צדקה עניין של סיפור תשמעו

 שמואל רבי ,נורא גאון היה הקודם בדור ירושלים של רבה
 הוא ,שנים עשרות רבה בחכמה העיר את ניהל הוא .סלנט
 .ליודעים כידוע ,חרשים וחכם פיקח היה

  שהיה דבר – .חדש מקווה לבנות החלו מסוימת בתקופה
 את לממן יכלו לא אך ,התחילו .דאז בירושלים מאד נחוץ

  מרודים עניים היו ,כידוע ירושלים תושבי .השלמתו
 .המקווה להשלמת הספיקו לא ידם על שנתרמו והפרוטות

 את נטל ,מעילו את סלנט שמואל רבי לבש ,לפתע ,אחד יום

  הגביר אלוהולך יוצא הוא כי ביתו לבני והודיע מקלו
  לבניית מהונו שיתרום עליו להשפיע ,וויטנברג המפורסם
 .המקווה
  כי ,תמוהה היתה זו הליכה ,והעסקנים המשפחה בני בעיני

  להם היה לא ,לכן .נורא כקמצן – היה ידוע וויטנברג העשיר
 .לריק כוחותיו את מכלה שהרב ספק

 קשה מחלה זו ?בטבע קמצנות זו מה יודעים אתם ,רבותי
 כך ,אצבע לעצמו לחתוך מסוגל לא אדם ,למשל כמו ,מאד

  קשה באמת – מסוגל אינו .מכיסו כסף מוציא אם חש הקמצן
 .קשה במחלה – מאד חולה ,מאד מסכן הוא ,לו

 ,מסלנט שמואל לרבי מילה אמרו לא הבית ובני העסקנים
 .לדרכו יצא והרב מעשיו אחרי והביטו בשתיקה התעטפו הם
 .גדול בכבוד שקיבלו הגביר של לביתו נכנס הוא
  לפניו הציע ,הכורסאות אחת על התיישב ירושלים של רבה
 .טהרה מקווה לבניית התרומה בקשת את

  מבין הוא אם גם ,קמצנות במחלת שלוקה מי כי מבינים אתם
 של רבה לפניו יושב אם וגם המקווה של העניין נחיצות את

  להתגבר לו קשה ,המצווה קדושת את לו ומטעים ירושלים
 ...עצמו על

  .מוחלט שקט השתרר דבריו את להרצות הרב כשסיים
 .בשקט ישב .ממקומו זע ולא קם לא וויטנברג

  כבוד לדעת אני סקרן" :ושאל פיו את וויטנברג פתח לפתע
 ,ק"עיה בירושלים כמוך ונבון חכם אין הרי ,א"שליט הרב
 אלי לבוא – שטות של בדרך לכאורה מתנהג הרב איך כ"וא

  יודעים העסקנים וכל שהרב בעוד ,המקווה עבור כסף לבקש
  והרב ,ביותר החשובים לאנשים גם מאומה תורם לא שאני
 מה לשם כ"וא ,שחוקה פרוטה אתן לא למקווה גם כי מבין
 .!"?לביתי עד הרב טרח
  ,אסביר אני :ואמר עליו הביט ,במטהו סלנט שמואל רבי אחז
 שאר כל כמו לקבורה תבוא .ותמות יבוא יום כי לך דע

  ויעלה ירקב הגוף ,בשרך את התולעים יאכלו שם ,היהודים
 .ונורא גדול ריקבון עליו

  ליתן עתיד אתה מי ולפני" יהודי  - ככל בשמים לדין תעמוד
  מדוע - היא ,שם אותך שישאלו השאלות ואחת ,"וחשבון דין
  הטהרה נחלשה מכך וכתוצאה המקווה בבניית סייעת לא

 לא" להגנתך להשיב תמהר בוודאי אתה ?ישראל בעם
 "בדלתי לנקוש פסקו כבר אנשים ,ממני ביקשו לא כי ,תרמתי

 .)"ממני התייאשו(
 סלנט שמואל רבי הגביה – עתה לביתך באתי ,כך לשם ,לכן
  לשלול ובכך ,כסף ממך לבקש נכנסתי – ברעדה קולו את
  בבית מענה של זו אפשרות שגם – הזו האפשרות את ממך
 .בידך תשאר לא מעלה של דין

  ריח מריח אם הדיוט"
  עליו קצה נפשו כנפיים
  והקטיר אמרה והתורה
  וכל המזבחה הכל הכהן
  שיהא כדי אלא למה כך

 בקורבנו מהודר המזבח
)ומדרש י"רש( "העני של  

 

"  לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר  אליהו בן מזל   שאנן בן פנינה:  נ"העלון לע
 גליונות לפי השבוע

 נ שאנן בן פנינה"לע



 המשך סיפור לשבת קודש

ורגיה  'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''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 : כעשרים שנה
בן מהין וכוכבה בת  

מנשה בן טובה  , שרה
הרצל בן כתון  , ורעייתו
יצחק בן תמר  , ורעייתו

ורעייתו דוד בן שושנה  
כמסנה ודליה שרה בת  

 .שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם ' א
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי בן  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, 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  ''להצלחת התורם בעילו. שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה
 ש''ברהוג

אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 .בן חיה

 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית
  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 

052-7179846 
ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

 
 של לרב ואמר ,גופו בכל להזדעזע החל וויטנברג ,לפתע

 את הרב נא ייקח ,בבקשה ,מינייכו במטותא" :ירושלים
לא שאני – אנא אבל ,שיחפוץ ככל ויוציא הקופה מפתחות

 כך כל ."אראה שלא אבל קח" שומעים אתם !"בעיני אראה
לא ,לתת החליט כאשר שגם הטבעית קמצנותו הייתה גדולה
 ...בעיניו זאת לראות היה יכול
 .כבקשתו עשה הרב
   .שינויים בקרבו חלו ואילך רגע מאותו כי ,למדנו השמועה מפי

  בידו סייעה הראשונה זו נתינה ,הקמצנות בחומת סדק נפרץ
 של שבסופו מחט של פתחו היה זה מקרה .מהקמצנות להחלץ
 עת ומאותה .אולם של לפתחו שנהיה עד התרחב – תהליך
 קיימת בירושלים כאן .גדול לנדבן והיה – וויטנברג השתנה
 חינם שיכון מצאו בה – "וויטנברג בתי" בשם שמו על שכונה

  זה איש זכה .הישן היישוב מבני השם יראי ,ירושלים עניי
 ,הבא לעולם זכויות לגנוז ,במעשיו חיל לעשות ,ימיו באחרית
 .לב בנדיבות לרבים דוגמא ולהיות
 של שבסופו כדי ,מקווה לאותו הכספים בגיוס הקושי היה כדאי
 קשים מדינים וגם ,מקמצנותו הקמצן את תחלץ זו מגבית ,יום

 זכויותיכם הזה והיום ,לו תעמוד מצוותיו זכות .הבא לעולם
  וצוקה צער מכל עלינו תגן ,המקוואות לחימום – צדקה במצות

  .וברוך חזק .ומחלה נגע
 )ויקרא, להגיד(

 

 'חלק ב, כלל ז,נר ג, מנורת המאור
  מנכסיו המגיז כל :ישמעאל רבי דבי תנא ,"ועבר נגוזו וכן"

 .גיהנום של מדינה נצול צדקה מהם ועושה
  ואחת גזוזה אחת ,במים עוברות שהיו רחלות לשתי משל

  .עוברת אינה גזוזה שאינה עוברת גזוזה ,גזוזה שאינה
  מהצדקה המתפרנס עני אפילו ,זוטרא מר אמר ,ועינתיך
  המקים כל :יוסף רב תני ,"עוד אענך לא"ו .צדקה יעשה
 .עניות סימן לו מראין אין שוב ,כך בעצמו
  קשה שהוא ,כזה גדול מעונש נצול הצדקה שבזכות ,נמצא
  יש פרק ,בתרא במסכת כדגרסינן ,שבעולם מכות מכל

 בתוך עניות קשה :חמא בר פנחס רבי דרש :)א ,קטז( נוחלין
  חנני חנני" :שנאמר ,מכות מחמישים יותר אדם של ביתו
  אהדרוה ומאי .)כא ,יט איוב( "בי נגעה אלוק-יד כי רעי אתם

  בחרת זה-על כי ָאֶון-ֶאל תפן-אל השמר" ?לאיוב חבריה
 .)כא ,לו שם( "מעוני
  ,זה בגלות הדרם בכלל לישראל שהעוני פי-על-ואף

 לבר אליהו ליה אמר :)ב ,ט( דחגיגה קמא בפרקא כדגרסינן
 בכור בחנתיך בכסף לא צרפתיך הנה" :דכתיב מאי :הא-הא
 כל על הוא ברוך הקדוש שחזר מלמד ?)י ,מח ישעיה( "עוני

 

 

  לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
 והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת כח

 קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה דרכי"
 .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין הללו למטרות
 !עליון מפי תבורכו

 ,שגי ניצה בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
 בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית

  בת שושנה ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק
 מזל בת ומרים מרים

 אמר .עניות אלא לישראל תקנה מצא ולא טובות מדות
  נאה :אנשי דאמרי הינו :יוסף רב ואיתימא שמואל
  להראותנו .חיורא לסוסיא סומקא דאכַורְ  לישראל עניותא
  נמצא ,דעתם יגיסו שלא כדי הלב לשפלות צריכין שהיו
 .מזה גדול דוחק שאין

 ,נצרך שאינו אפילו ,לעני ממנה ונותן הצדקה מן והנוטל
 חתניה זכריה רבי על עליו אמרו :כדגרסינן ,שכרו גדול
  והיו צדקה של מקופה נוטל שהיה ,לוי בן יהושע דרבי

 .לצורך שלא נוטל שהיה אחריו מרננין
  שהיה מה ,נותן שהיה )ומצאו( אחריו חפשו וכשמת

 .אחרים לעניים ,הצדקה מן נוטל
 הוו צדקה גבאי יצחק בר נחמן ורב אידי בר יעקב רבי
 והיה עני שהיה מפני ,חמא לרב הצדקה מן נותנין והיו
 לעניים ומחלקה הצדקה מהם נוטל והיה ,לה צריך

 .אחרים
  ,פרוטה אלא יתן שלא פי-על-אף – משגת ידו שאין ומי
  כדגרסינן ,גדול לחשבון לו מצטרפת ופרוטה פרוטה כל

 מילתא האי :רבא אמר :)א ,ט( דבתרא קמא בפרק
  דרבי משמיה דאימיה ארחתיה משגש עולא לי אשתעי
 ?)יז ,נ ישעיה( "כשרין צדקה וילבש" דכתיב מאי :אלעזר

 ,גדול לשריון מצטרפת וקליפה קליפה כל זה שריון מה
 .גדול לחשבון לו מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה אף
 עדים וכבגד כלנו כטמא ונהי" ,מהכא :אמר חנינא ורבי
 ונימא נימא כל זה בגד מה ,)ה ,סד שם( "צדקותינו כל

 ופרוטה פרוטה כל צדקה אף ,גדול לבגד מצטרפת
 על מגן זה בגד מה :אחר דבר .גדול לחשבון מצטרפת

  אף ,הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה בעליו
 .גיהנום של מדינה בעליה על מגינה הצדקה

  כדגרסינן ,בשנה השקל משלישית ימעיט אל והממעיט
 משלישית אדם ימנע אל לעולם :אשי רב אמר :התם
 מצות עלינו והעמדנו" :שנאמר :שנאמר ,לשנה השקל
 "אלוקינו בית לעבודת בשנה השקל שלישית עלינו לתת

 .)לג ,י נחמיה(
 ,כולן המצוות כל כנגד זו מצוה שקולה :אסי רב ואמר

 ."מצוות עלינו והעמדנו" :שנאמר
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