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 ועץ ארז ושני תולעת ואזב
 

ישפיל עצמו מגאוותו  מה תקנתו ויתרפא" רש"י: כתב
 ."כתולעת וכאזוב

 

כבר התרפא זה הרי מצורע  :המפרשים ומקשים
מה שייך בו שוב  אם כן" אוהנה נרפכמו שכתוב "מצרעתו 

  להתרפאות???
 

שלכאורה קודם המצורע זקוק לרפואה  וגם יש להקשות
ורק אחרי זה הוא צריך תקנה, וא"כ למה הקדים רש"י 

 ??"מה תקנתו ויתרפא"וכתב: 
 

לתרץ, שהרי המצורע היה בודד מחוץ למחנה,  ונראה
משך זמן  ולכןומטבע הדברים אין לו למי לספר לשון הרע, 

 .לשון הרעשל ארוך הוא בלי חטא 
 

שני אז יש לו גם זמן להרהר בתשובה ולחזור בו  ומצד
ממעשיו הרעים, כי כאשר הוא מנותק מהחטא הוא פחות 

 טוב.טמא ורשע וממילא יש לו מקום פנוי לחשוב 
 

בגלל שהפסיק לחטוא וחזר בתשובה הוא נרפא  ואכן
מצרעתו כפי שכתוב בפסוק והוא כשר לחזור למחנה, 

עדיין אבל , )תלוי בשיטות(ובסוף התהליך גם לביתו ולאשתו 
  .הנטייה שלו לחטוא ולדבר לשון הרע לא תוקנה כלל

 

מה שהפסיק מלדבר ומה שחזר בתשובה זה רק בגלל  כי
לחטוא, אבל כשיהיה לו אפשרות שלא היה לו אפשרות 

לחטוא אולי הוא יחזור לנטייתו ולדבר לשון הרע, ואם כן 
 הוא בריא אבל הנטייה שלו עדיין חולה מאוד.

 

חייב תקנה לנטייה שלו, והתיקון הוא להשפיל את עצמו מגאוותו כך שירגיש שהוא , וממנו נלמד לעצמנו מצורע זה לכן
בלבו ענווה והכנעה בפני כל אדם ממילא הוא  יטענמוך ולא יהיה לו אומץ לדבר רע נגד גדולים וחזקים ממנו, ואם אכן 

 תיקן את נטייתו והתרפא ממחלתו שהייתה טמונה בלבו וממתינה לשעת הכושר.
 

 

 המשך – סיפור מהגמרא להמחשת העניין
 

שגם אם הפסיק לחטוא וחזר בתשובה עדיין כתבנו  קודם
מזכיר לי מה זה  ,יש לתקן ולרפאות את נטיית הלב הרעה

 .נכדו של משה רבינועל  בפרשת אמורשכתבנו 
 

הבן של גרשום בנו  מספרת שיונתן קי' בבא בתרא שהגמרא
כל אמר לוהיה כהן לעבודה זרה של מיכה, של משה רבינו, 

 עוזרת העבודה זרהמי שהביא בהמה להקרבה לע"ז, מה 
לא רואה ולא שומעת ולא אוכלת ולא שותה, הרי היא  ??לך

  !!!על הכסף לך לא מדברת, חבלגם ו
 

, עבורך סולת עם עשר ביצים וזה מספיק תתן רק קער לכן
ויונתן הניח את  !!לך רק טובואני יתפלל עליך ויהיה 

הוא עצמו כשלא ראו אותו הקערה ליד הפסל, ולאחר מכן 
 כל את הסולת והביצים.ואהיה 

 

אחד תפסו אותו שהוא עצמו אוכל במקום הפסל,  יום
הרי אתה לא מאמין בפסל, אז למה אתה  וצעקו עליו,

שאמר לו בורא  רבינומשה שנכד של איך יתכן וגם ? ??כאן
  ??כהן לעבודה זרהנעשה , "פה עמוד עמדיעולם "

 

לעולם ישכיר , שמסורת מסבא קדישאלי יש  ם:לה אמר
התחילו אדם עצמו לעבודה זרה ואל יצטרך לבריות, 

עבודה שהיא הכוונה , אלא שוודאי לא זו הכוונה  חלהתווכ
, פשוט נבילה בשוק ואל תזדקק לבריות, אבל הוא זרה לו

לים ומשבשים את הפשט פפלתצחק עליהם אתם מ
  .עבודה זרה ממש הפשוט, שזה

 

עשה , שממון חביב עליו ביותרהמלך שראה דוד  כיווןו
שנאמר ושבואל בן  אותו שר האוצר שלו במשכורת גבוהה,

והלא גרשם בן מנשה נגיד על האוצרות, וכי שבואל שמו, 
שהשתנה לו השם מיונתן  יהונתן שמו, אמר רבי יוחנן

, שכשנפטר הרשב"םומוסיף  ,ל בכל לבו-לשבואל ששב לא
אותו צדיק שבורא ו ,אביוהמלך פיטר את שרי שלמה  דוד,

חזר עולם שינה לו את השם לשבואל, ששב לקל בכל לבבו, 
שוב חזר רק בסוף חייו הוא ו), וחזר להיות כומר לע"זלסורו 

 .(שלימה בתשובה
 

מצד אחד שב לה' בכל לבבו  נכד של משה רבינו לנו הנה
לרדת לתחתיות  תאוות ממוןשיא הקדושה, ומצד שני בגלל 

אפילו שהוא חזר באמת בתשובה עבודה זרה, ולכהן היות ל
לא הוא את מידת חמדת הממון עדיין בכל לבבו, בכל זאת 

  . תיקן
 

גמור, צדיק כל זמן שלא הציק לו מידה זו, הוא היה  לכן
הוא   וב הציקה לואבל ברגע שמידה זו של חמדת ממון ש

שיהיה איזון קיבל תאווה עצומה בכדי פשוט קרס, כי הוא 
בין טוב לרע,  יהיה לו ניסיון הגוןכך בין הקדושה לטומאה 

 וכך גם זה אצל כל בני ונכדי הצדיקים.
 

אנחנו חייבים לתקן חוץ מזה מלבד מה שאנחנו חוזרים בתשובה על מעשינו, ונתחזק מלבד מה שהחובה  ינועל ללמדנו,
השורשים, כי אם לא נתקן כשתציק לנו המידה או התאווה נקרוס לגמרי ונחזור עד לעומק את כל המידות והתאוות 

 .לסורינו חלילה
 

 המשך - השמיני יקח וכבשה אחת ושלשה עשרונים ולג אחד שמן וביום
  

בקורבנות חוטא אומרת שבדרך כלל  סוטה טו' א' הגמרא
לא מביאים שמן ולבונה שלא יהיה קורבן חוטא מהודר, 

 לפיושמן " נסכים םטעוני ואשמו מצורע של חטאתואבל 
  ."חטא על םבאיקורבנות אשם וחטאת  שאין

 

שכבר התכפר לו ע"י הצער והביזיונות,  רש"י ומפרש
 .אלא הקורבנות הם אך ורק בכדי להתירו לאכול בקודשים

 

רבי יעקב ישראל קנייבסקי זה מקשה מרן  ולפי
בבית ש ה' ג'שכתוב במשנה שקלים זצ"ל,  הסטייפלר

ואחד מהם היה משמש לאישור  ,חותמות 4המקדש היו 
, ועל החותמת של המצורעים עבור המצורעים שקנו נסכים

הרי הגמרא אומרת  ומקשה מרן זצ"ל", חוטאהיה כתוב  "
במפורש שקורבנות המצורע לא באו לשם חטא כי נמחל לו 

  כבר החטא רק להתירו לאכול בקדשים??
 

דברנו קודם מתורצת השאלה, שאכן החטא של  ולפי
המצורע נמחק בצער ובביזיונות, אבל היות ושורש החטא 

 .לא נמחק
 

הוא חזר בתשובה כשהיה בבידוד ולבד, ועדיין לא  כי
התנסה לחיות בחברת בני אדם ולהישמר מלשון הרע, לכן 
הוא עדיין חתום כחוטא, כי החטא חתום ונטוע באופי שלו 

 .ובטבעו
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 המשך - הכהן לפני ה' וכפר עליו
 

", ולא ידענו מה עניין הכפרות הללו כולן" הרמב"ן כתב
יכפר על מעלו שמעל לפני  האשם ואוליוממשיך הרמב"ן: 

יכפר על מה שחטא בימי הנגע שיתכן  והחטאתהנגע, 
והעולה שהטיח דברים רעים כלפי הקב"ה על סבלו, 

 ישמש ככופר נפש יזכה להיטהר ולשוב לאוהלו. והמנחה
 

שלא  מה תמיהת הרמב"ן תחילההשאלה, וכי  ונשאלת
??? כי ומה התברר לו בתשובהידענו לשם מה הכפרות??? 

המצורע כבר מכופר וכפי שרש"י אם תמיהתו הייתה ש
מסביר בדברי הגמרא שבגלל צערו וביזיונותיו בצרעת כבר 

הרמב"ן שזה מכפר על מה  התכפר לו, אם כן מה תשובת
 שחטא???

 

כאן לפי האמור הכל נפלא ביותר, שאכן כמפורש  וגם
בגמרא החטא של המצורע התכפר על ידי צערו והביזיונות, 

", לא ידענו מה עניין הכפרותולכן תחילה כתב הרמב"ן "

אבל בתשובה הוא מתרץ שהיות ואת שורש החטא ונטיית 
 צריך כפרה.הלב הוא לא תיקן לכן הוא עדיין 

 
 סנהדרין כה'בגמרא שהרי כתוב  ,לחדד הדברים ויש

שתשובה אמתית זה שיבוא לאדם אותו חטא ואותו ניסיון 
אין לו תקנה עד שחשוד על הטריפות כגון הויתגבר עליו 

אותו ויחזיר אבידה בדבר  םשילך למקום שאין מכירי
 .אז יחשב לו הדבר ששב מדרכו הרעה, ורק חשוב

 

כן כאן שאותו מצורע למרות שהפסיק לדבר לשון  ואם
הרע וחזר בתשובה וקיבל על עצמו לא לדבר יותר לשון 
הרע, בכל זאת אין התשובה שלימה כי אין כאן אותו ניסיון 

כי כאן חזר בתשובה מתוך בידוד שהיה לו בזמן שחטא, 
ולכן היות ואין תשובתו שלימה ולא מתוך חברת אנשים, 

נה את נטייתו הרעה לחטוא, לכן עליו ממש, ובעצם לא שי
 להביא קורבנות לכפרה וכדברי הרמב"ן בתשובתו.

    

 השחטה הצפר בדם החיה הצפר ואת אותם וטבל
 

החיה הייתה טובלה בדם הציפור השחוטה וכך  הציפור
על פני השדה, ודווקא כשהיא צבועה בדם היא נשלחה 

 .אלא למקום לא מיושב לשדה ולא לתוך העיר
 

בשדה כשהיא  על הציפורצבוע הדם שה החזקוני כתבו
מחוץ לישוב שם יש עופות טורפים זה ממש מסכן את 

לה להיטרף על ידי עופות דורסים והציפור החיה שעל
  .שהריחו דם ציפור שעליה

 

שהם עופות לא  שבני מינהשכתב  החזקונילשון  ומפתיע
 באים וטורפיםטורפים בכל זאת בגלל הדם שעליה הם 

 מתמדת.ממשית והיא בסכנת חיים , כך שאותה
 

 שלח תורה אמרה לא 'ב ז"נ קדושין בגמראשני ראינו  ומצד
ולכאורה אלא הציפור השלוחה מותרת באכילה  ,לתקלה

אם היא צבועה בדם איזה תקלה יש כאן הרי יראו ציפור 
, הצבועה בדם יזהו שהיא ציפור מצורע משולחתמוזרה 

אם כן למה הותרה הציפור באכילה  השאלהונשאלת 
 הרי אין חשש תקלה??לאחר שילוחה, 

 

אכן בתקופה הראשונה הצבע עדיין עליה בפרט  ואולי
שלא נשלחה לים ששם יכלה מיד לשטוף את הדם מעליה, 

קלה ולכן שייך תהצבע ירד וידהה, לאחר זמן אבל בהמשך 
בציפור זו, ולכן התורה התירה אותה באכילה לאחר 

 שילוחה.
 

שבתקופה הראשונה על המצורע לחיות בין אנשים כמו הציפור הצבועה בשדה שחייה בסכנה, כי כך ירגיש , ללמדנו
מפליל לספר עליו לשון הרע , ביודעו שעכשיו לאחרים יש עליו חומר "תולעת"ויתנהג המצורע בשפלות הנמוכה ביותר כמו 

 הוא יחביא את עצמו מהם ויוריד את ראשו בפני אחרים.ולהשפילו על היותו בעבר מצורע ומבודד, כך ש
 

לוף זמן רב שהתרגל לחיות בשפלות ובהכנעה בין אנשים עליו לסגל זאת כדרך חיים, שגם אחרי שיחאחרי תקופה  ואכן
 הוא ימשיך לנהוג בענווה ובהשפלה, ולא יחזור חלילה לסורו. והביטחון העצמי שלו יחזור

    

 המשך -ויצא הכהן אל מחוץ למחנה  – והובא אל הכהן
 

 םחניית בשעתלעם ישראל  היו מחנות שלש -רש"י  כתב
 לוימחנה  ,שכינה מחנה זה - והמשכן במדבר, חצר המשכן

 מחנה סוף ועד ומשם ,לויה מחנה זה - המשכן סביבש
 הצרועו ,ישראל מחנה זה - הרוחות ארבע לכל הדגלים
 .לכולם חוץ נשתלח

 

מחנה ישראל היה בערים לארץ ישראל,  וכשבאו
מברטנורא כתב  עובדיה ורבי ,)כלים פ"א ז'( המוקפות חומה

 ,נון בן יהושע מימות שרק הערים שהיו מוקפות חומה
קידש את  יהושעש בפרשת צו מהספראלדבריו זה  והמקור

 אבל ,ישראל מחנה בקדושת חומה המוקפות עיירותה כל
 שארו ישראל ארץ כלאת מחנה ישראל קידש בקדושת  לא

 .חומה מוקפות שאין עיירות
 

זכיתי להקשות קושיה על זה, שאם  תשע"השבועות  ובליל
יצאו מהעיר גחזי ובניו, המצורעים שהם  4כן מדוע ה

 ??והיו מחוץ לעיר, הרי הם יכלו להישאר בעיר שומרון
לא הייתה בנויה, במלכים א' טז' בפשטות הפסוק  שומרון שהרי

 אלאוממילא לא הייתה מוקפת חומה מימי יהושע בון נון, 
 שמרון ההר את עומרי מלך ישראל בנה אותה אחרי שקנה

 העיר שם את ויקרא ההר את ויבןככתוב " ,שמר מאת

וכן מפורש במצודת  ,"שמרון ההר אדני שמר שם על בנה אשר
 ???? דוד

 

שהגאון  המשנה בכלים, כי הראו לי בהגהות על ושמחתי
כתב שחכם אחד שאל אותו את השאלה  רבי עקיבא אייגר

הזו, וכל כך שמחתי בליל שבועות, שזכיתי לכוון לשאלה 
  !!שהזכירה הגרע"א

 

, ששומרון הייתה עיר כהרד"קתירץ ופירש  והגרע"א
אותה,  זקיחרק  עמרימוקפת חומה מימות יהושע בן נון ו

מפשטות לשון  וגםמפשטות הפסוק לא משמע כן,  אבל
משמע שעמרי בנה אותה מתחילה,  בסנהדרין קב' הגמרא
רבי  ועונהמפני מה זכה עמרי למלכות?  רבי יוחנןשאמר 
לנו , הרי בארץ ישראל כרך אחד שהוסיףמפני יוחנן: 

 שעמרי בנה אותה מתחילה??
 

, וגם שקנה את העירכתוב  בתרגום יונתן מצד שני אומנם
שהיה א' מהמלכים  מלך שומרוןמוזכר  יא' בספר יהושע

שנלחמו נגד יהושע, משמע שעוד לפני האיש שמר שחי 
בתקופת עמרי כבר הייתה עיר במקום, עובדה שהיה מלך 

 וכנראה הוא היה מלך על עיר ולא רק על הר. !! על שמה
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שעומרי פרק ט'  התנא דבי אליהויקר מתרץ על פי  והכלי
לקח עיר שכבר הייתה בנויה כמשמעות הנביא והתרגום 

 .יונתן
  

זאת זה נחשב כאילו בנה אותה והוסיף כרך חדש  ובכל
שומרון העיר בנה את בישראל וכמאמר הגמרא, כי הוא 

שתהיה עיר חשובה למלכות ישראל כמו בכך שהפך אותה 
, ובגלל שנהגו חשיבות שירושלים חשובה למלכות יהודה

בשומרון, לכן שלחו ממנה החוצה את המצורעים כנהוג 
 בירושלים.

 

גחזי שאין לו מדוע  ,קשה לי עדייןהתשובות,  ולמרות
עיר שאינה מוקפת חומה ב לגורלא עבר  חלק לעולם הבא

ואכן ראינו שבסוף גחזי נסע לדמשק ?? לגורששם מותר לו 
 ??מחוץ לעיר?וגר וחי שם, אז למה בהתחלה סבל 

 

התבודד בבית  עוזיהוהצדיק  המלךקשה לי, למה  כן כמו
לא עבר לגור בעיר שאינה למה בבית קברות כשהצטרע, 

 דבר שמותר, ('כו 'ב ה"עיין ד )מימות יהושע בן נון  מוקפת חומה
  ??לו על פי ההלכה

 

צרעת השהראשונים דעות ל בפרטאלו קשים  קושיותו
ואכן יש הוכחה לשיטה ה מחלה מדבקת, נשל התורה אינ

איך מותר למצורע לגור בין אנשים זו מעצם ההלכה, ש
בעיר שאיננה בקדושת מחנה ישראל, הרי חמור סכנה 

 , אלא שאכן אין הצרעת מחלה מדבקת.מאיסור
 

עוזיהו המלך קיבלו על וגם  וגחזילי לחדש שיתכן  ונראה
ולשבת מחוץ לעיר,  עצמם להתבודד ולהתייסר בצרעתם

ולא למצוא פתרונות ולגור בין  ,לכפר על חטאםבכדי 
 אנשים בערים שאינם ממחנה ישראל.

 

 המשך -מצורעים מבשרי טוב לעם ישראל 
 

 מסופרהמצורעים, גחזי ובניו  עלסיפור המשך הב והנה
 אל ויבאוכתוב "ומצאו את מחנה ארם ריק מאנשים, ש

 ובגדים וזהב כסף משם וישאו וישתו ויאכלו אחד אהל
 ויאמרו: ויטמנו וילכו אחר אהל אל וישובו ויטמנו, וילכו
 הוא בשרה יום הזה היום עשים אנחנו כן לא רעהו אל איש

 ועתה "עוון" ומצאנו הבקר אור עד וחכינו מחשים ואנחנו
 מדייקהקדוש  והאלשיך , "המלך בית ונגידה ונבואה לכו

)יש גם  ווין 2עם  עווןשזה פעם כמעט יחידה בנביא שכתוב 
 בד"ה א' כא' פסוק ח'(. 

 

 צרעתאת ה הביא גחזישזה בגלל שהאלשיך הקדוש  וביאר
 ארם מלך צבא שר מנעמן חמדבכך שהוא , בניו ועל עליו
 ,שלל עצרו שחטפו לעצמםבאמצע  ולכן, ובגדים כסף

 וזהב כסףלעצמנו  לטמון תעסקנומספיק ה :ואמרו
אם לעם, כי  מיידיתולבשר זאת מיד עלינו לעצור , ובגדים

 ,נעמן של והבגדים הכסף חמדתגם , כפול לא יהיה לנו עוון
בזמן  עוד כסף ולהטמין לחמודנמשיך העוון אם  גםו

 .מרעבמתים  בעיר שאנשים
 

 ,בזכות רצונם לתקן חטאםדווקא שיתכן ש ונלע"ד
 באמצע תאוות הממוןשלהם התאפקות הדווקא בגלל ו

למרות זכו הם  ןלכ, לעשות טוב מהתאווה במטרהשעצרו 
 ישראל.עם טוב ל ושריבש שהיו מצורעים להיות אלו

 

חלק לעולם לו הגיע למצב שאין עצמו זאת גחזי  ובכל
השאלה  ונשאלתהבא, כי היה חוטא ומחטיא את הרבים, 

הרי  ,חטאואת לתקן וניסה אם כן למה בהתחלה רצה 
 ממילא אין לו חלק לעולם הבא????? 

 
, שאכן גחזי ידע שאין לו על מה להשקיע כי לתרץ ונראה

ממילא אין לו חלק לעולם הבא, בפרט לפי ההסבר בגמרא 
על מעשים שעשה קודם  שאין לו חלק לעולם הבא

, סבל בתיקון צרעתו רק עבור בניובכל זאת  אבלשהצטרע,  
 .לעולם הבא שלפחות להם יהיה חלק

 

וזהב  באמצע הטירוף של לחטוף כסףהיות וש ויתכן
, עצרו באמצע התאווה והלכו להציל חיי אדםהם  מהשלל,

  .על בניולו כיפר ש מהזה שיתכן 
 

, לתקן את בניולסבול העיקר  הטובהבגלל דאגתו  ואולי
לפגוש לנסות ו לנסוע לדמשקהנביא  נתן רצון לאלישעזה 

 בתשובה. ולהחזירואת גחזי 
 

 המשך
 

אדם המבני  שהתבודדו מרצונםעוד, שגחזי ובניו,  ויתכן
בכדי לכפר וכאמור כל זה עשו , החופשי מרצונם ותייסרהו

היו אכן הם אם , "חמדת ממון"ולתקן חטאם שהיה בעיקר 
מגיעים למחנה ארם ורק אוכלים ושותים, ומיד כשנרגע 
רעבונם היו רצים להודיע לעם באו לאכול ואל תמותו 

, שהרי כסף זה היה להם תיקון מושלםותתייסרו ברעב, 
כסף הוזהב ואוצר לפניהם, ולא לקחו כלום כי וויתרו על 

היה  וזה הם,ב ייתה קבועהלמרות חמדת הממון שה
 לחטאם.  המושלםתשובת המשקל 

 

את לתקן זמן רב למרות שפעלו קשות והתייסרו  אבל
בכל זאת בשעת מבחן הם ולשבת בדד מחוץ למחנה, חטאם 

למרות שכבר אכלו  חטפו כסף ואוצרותכי הם  !!!קרסו
קשה להתנתק מהרגלים  ונכון, ונרגעו מרעבונם ושתו

של תיקון, ממושך הם במצב של עבודה  אבלומטבע רע, 
והעבודה כל ימי הבידוד  איפה ???הם נופלים בניסיון מדוע

 מחוץ למחנה?? לתקן את חטאם 
 

יותר גרוע, גם לאחר שלקחו כמויות של כסף ושווה  ועוד
כל העבודה  איפהשוב חזרו לבזוז כסף,  למהכסף והטמינו, 

לתקן את חמדת הממון, כאשר בעיר אנשים גוססים 
 מרעב???

 

בכל זאת בגלל שעצרו באמצע תאוותם המטורפת, זה  אבל
בניו אכן הצליח את יתכן שלפחות  ולכן, עדיין נחשב מצווה

שלא עקר מהשורש את  ,גחזי –הוא האבא אבל לתקן, 
אין לו לכן לנצח, ועוד ועוד לע"ז וחטאו המשיך והדרדר 

 חלק לעולם הבא.   
 

שאסור ליפול בשום פנים, וצריכים לעשות כל מאמץ לא ליפול, וגם כשאתה חוזר בתשובה ומתקן את עצמך זכור , ללמדנו
של, כפי שגחזי ובניו קרסו, וכפי תזכור שאם לא תתמקד לתקן את שורש הבעיה אזי בשעת מבחן רוב הסיכויים תיכ

שיונתן נכד של משה קרס מתשובתו בכל לבבו בגלל שפוטר ממשרתו אצל דוד וחזר לכהן לפסל מיכה בגלל חמדת הממון 
 שהציקה לו כשפוטר, אבל בכל אופן נלמד מכאן שגם באמצע תאווה אם תעצור עדיין יש בזה כוח עצום של תיקון האדם.

 

חשוב מאוד לדעת, שבכל מצב שאתה נמצא אפילו בשאול תחתיות של הטומאה, עדיין תדאג להציל את הרוחניות  ועוד
של בניך, ויתכן שברגע שתזכה את בניך זה ייתן לך כוח ורצון לתקן גם את עצמך מכל מקום בו אתה נמצא, אז אנא עשה 

מך ותתעלה יחד איתם, ושמור על הקדושה בבית, נא לתינוקות של בית רבן שלא חטאו, ובשבילם אפילו ייסר את עצ
 ובעזרת ה' גם אתה תוכל לצאת מעמק הבכא ומשפל המדרגה לאור גדול, אמן ואמן.
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 ????, למה לא נתרפאנפטר בצרעתו עוזיהו המלך
 

המלך עוזיהו הצדיק התנשא בכהונה לא לו, ולכן  כאמור
והוא עבר לגור בבית מבודד בבית קיבל צרעת במצחו, 

קברות, וכפי שכתבנו קודם הוא יכול היה לעבור לגור בעיר 
שאינה מוקפת חומה, ולמה בכל זאת התבודד ועוד בבית 

 ??קברות
 

היה כי רצה לתקן את חטאו ולהתייסר על שזה  ונראה
 עוונו שבכך תהיה לו כפרה ומחילת עוון.

 

אם כן מדוע לא זכה עוזיהו הצדיק  השאלה, ונשאלת
לתקן ולהתרפאות מחטאו ולחזור לביתו בריא ושלם?? הרי 
קיבל עליו ייסורים מרצון בכדי לתקן מדוע לא תוקן 

 והתרפא??
 

שהיה מצורע עליו היה החובה עוזיהו ושהיות  ונראה
להשפיל את עצמו כתולעת וכאזוב, אם כן ממילא הוא אינו 

ישראל, שהרי על מלך יש ציווי ראוי לשמש כמלך בעם 
" ודורשת הגמרא שתהיה אימתו שם תשים עליך מלך"

עליך, ואיך תהיה אימתו על אחרים כאשר הוא שפל 
 ומושפל כתולעת וכאזוב.

 

העדיף עוזיהו הצדיק לחיות בצרעתו עד סוף ימיו  לכן
ולמות מתוך צרעת שכך כל היודי בבואו לבית קברות יראה 

ור שכאן מתבודד בעונשו מלך שחטא את הבית המודד ויזכ
בהתנשאות ובשימוש אסור בכהונה, ועצם נוכחותו שם 
חיזקה את עם ישראל במוסר השכל בחטא ועונשו, 

בכדי לתקן את  ובקבלת ייסורים מתוך רצון עצמי ובאהבה
 החטא.

 

צרעת ובידוד, אבל גם מתוך  עוזיהו הצדיק נפטרכך  ואכן
וחינוך לדורות שקיים  מתוך תשובה שלימה וזיכוי הרבים

  עד טיפת נשמתו האחרונה זכותו יגן עלינו.
  

 

 ואזב תולעת ושני ארז ועץ
 

 גסות על באין שהנגעים לפי -"עץ ארז" :רש"י כתב
 ישפיל ויתרפא תקנתו מה - "ואזוב תולעת ושני": הרוח
, ובפשטות כוונת רש"י היא וכאזוב כתולעת מגאותו עצמו

שאם אדם זה היה כארז ולכן לקה בצרעת עליו להשפיל 
 עצמו כתולעת ואזוב.

 

מדוע על המצורע להביא עץ  ,תמהיםעדיין  מפרשיםוה
חזר בתשובה וכבר ארז, הרי אם נרפא מצרעתו סימן שכבר 

, ואם כן היה עליו להביא רק שני תולעת השפיל את עצמו
 ואזוב???

 

מגור שכתב שעל  מהחידושי הרי"םתירוץ נפלא  וראיתי
המצורע לדעת שנכון שעליו לנהוג בענווה ובהכנעה בכל 
זאת הוא חייב לזכור שיש זמנים שעליו לנקוט בגאווה 

 כארז.
 

לכוונתו היא, שאם חבריו ינסו להפילו בדרך  ודוגמא
עדיף חטאים, אז עליו להלביש כוח וגבורה וגאווה שהוא 

מכולם ומבין יותר מכולם וילחם בעוז ובגבורה נגד דעתם 
ויגבה כמו שכתוב " הרעה ונגד דרכם הכוזבת והמסוכנת

 ."לבו בדרכי ה'
 

לפרש, שאדם שהיה מדבר לשון  לתירוצו אפשר ובדומה
הרע ומפטפט בלשונו, זה אדם שהיה מעורה בחברה 
והרגיש סיפוק מכך שמקשיבים לו והוא בעל דבר ובעל 
דעה, ולכן גם אם נענש והצטרע והושפל בכל זאת האדם 
עצמו שואף לחזור למעמד החברותי שהיה לו קודם, וקשה 
לו להיות מוכנע כל החיים, וזה כמו אדם שהיה רגיל לאכול 
פיצה אם הרופא יאסור עליו לאכול פיצה אחרי שעבר 

 התקף לב, הוא אכן יפסיק לאכול אבל זה קשה לו. 
 

נותנת לו בכל זאת אפשרות להרגיש טוב התורה  וכאן
למרות שהוא מוכנע ושפל כתולעת, והתורה אומרת לו 
אתה באמת רוצה להיות כארז אמתי גבוה וישר, תהיה 
כתולעת ואזוב שתחיה בענווה ושמירת הלשון, וזה יגרום 
לך להיות באמת למעלה ובאמת אדם ישר ומעורך כטוב 

 .והגון
 

ומתעלה בגובה ישר ם אדהתחושה הפנימית שאני  כי
ביראת שמים ובמעלות התורה, ולא בהתנשאות על אנשים 
זה יגרום לך סיפוק אמתי, וזה יביא אותך לשמחה אמתית 

הנכונה והרצויה, ולא תחיה בצער ובריסוק שאתה בדרך 
 פנימי, אלא אדרבא זה יהיה גדלותך ועוצמתך.

 ד' ד'בפירוש המשניות הוא סיפורו של הרמב"ם  ומדהים
באים מתוך האושר ושמחת הלב השמתאר את תחושת 

ששאלו את  דותיהמ מספרי בספר איתיר :וכך כתבענווה, 
 היה לך הכי שמח יום איזה :החסידיםו החשוביםמ אחד
 שנסעתי יוםבזה היה  :החסיד ענה להם ??ימי חייך מכל

 חבילות בין - ספינההכי שפל ב במקום מקומי והיה בספינה
 .שכבתי ושם, הבגדים

 

והוא כל  לעשות צרכיו, קם הספינה מאנשי אחד פתאוםו
פילו לא אש עד ,בעיניו שפלכל כך  הייתיכי  ,כך זלזל בי

  !!!עלי צרכיואת עשה ובעזות ובזלזול התבייש ממני 
 

 העזותונדהמתי מעוצמת  תמהתימוסיף חסיד  אותוו
 נפשי כאבה לא השם וחי  !!!והחוצפה של אותו אדם

  נחלשתי מזה!!! ולא !!!כלל למעשהו
 

 לגבול שהגעתיי ראיתי כ גדולה שמחה שמחתי אדרבאו
 החסר" ון שעשה ליביזיהכאיב לי ה לאההשפלה ובכל זאת 

 ספק איןמסיים הרמב"ם "ו, נפגעתי ממנו ולא "ההוא
  :הגאוה מן שיתרחק עד "הרוח שפלות תכלית שזאת

 

לשונו של אותו חשוב חסיד ועניו, ייתכן שיש  ומדקדוק
ללמוד איך הצליח להתגבר עד כדי כך, כי דבר ראשון 
התגובה שלו הייתה שהוא הזדעזע ונדהם מהחוצפה של 
אותו חוצפן ועז פנים, וזה בעצם התגובה החזקה ביותר!!! 

 ולמה???
 

על האדמו"ר לכך היא על פי סיפור ששמעתי  התשובה
מקלוזינבורג זצ"ל שבשואה האיומה ניגש אליו נאצי 

העם "מתנשא, ושאל אותו בשטניות: איפה בחיוך נאצי 
 ??? "הנבחר

לו הרבי הצדיק בנחישות של קדושת ישראל שרק  ענה
נרדף  שעדיף להיותהתגברה בו בעת השואה, וענה לו: 

 !!!! והנאצי נדהם מהתשובה, ולא הרג אותו!!!מאשר רודף

בתשובה המחיש לו הרב הצדיק, שגם בהסתר פנים  כי
שהוא בצד של הטובים ולא של עדיין אנחנו עם נבחר 

 הרשעים וחיות האדם שבשפל המוסר כמו הנאצים!!!

כאן החסיד מיד הרגיע את עצמו שיותר דוחה זה  וגם
" שהוא מושפל בהתנהגות שלו בלי החסר ההוא"האדם 

 דמיון ובלי השוואה להשפלתו האישית של החסיד!!!!
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החסיד כשקלט עד כמה אפשר להגיע לשפלות האדם  ומיד
ברוע לב ובשחצנות, הוא התחיל לאהוב כפי שלא אהב 
מימיו את שפלות הגאווה ורוממות הענווה שעד  כמה 
שנפשי כעפר לכל תהיה כך הוא אצילי יותר וטוב יותר, לכן 
 אותו חסיד באותו יום שמח כפי שלא שמח מימיו, כי הוא

מתוך הרגיש התעלות עצומה באישיות הטובה שלו, 
 שפלות האדם החסר ההוא.בינו לההבדל העצום הקיים 

שהיה באמת מושלם בכל  היה כאותו בחור עילוינשלא  רק
הוא קיבל הצעות  השידוכיםהמעלות ואכן כשהגיע לגיל 

טובות ומצוינות, אבל הוא פסל את כל ההצעות כי הוא טען 
שהם לא מגיעות לרמה הגבוהה שלו, וכך הוא דחה את כל 

 הצעות השדכנים.

לעילוי, אבל גם  מצוינתאחד ניגש שדכן והציע הצעה  יום
אותה העילוי פסל כי היא לא ברמה שלו, וכמה שהשדכן 
ניסה להסביר ולשכנע זה עזר, עד שהשדכן כעס והפטיר 
לבחור דע לך שעליך לעבוד דחוף על מידת הענווה כי רק 

 כך תקבל שידוך טוב.

ו כל התלהב והתחיל לעבוד על מידת הענווה, וכמ הבחור
ובכל אופניה  צורותיההוא ממש התנהג בענווה בכל  סוגיה

ממש נפשי כעפר לכל תהיה, וכך עברו חודשיים של ענווה 
 על העילוי המושלם!!!

חודשיים שוב חזר אליו השדכן והמציע לו הצעת  ולאחר
חודשיים!!! שידוך, בדיוק את אותו בחורה שהציע לו לפני 

עילוי התחיל לצעוק והשדכן לא ידע מה מצפה לו, אותו 
עליו בכעס גדול וטען לו איך אין לך בושה להציע לי את 
אותה הצעה שהצעתי לי בעבר???? הרי עכשיו אני הרבה 
יותר איכותי וטוב, כי הוספתי לכלל מעלותי גם את מעלת 

  הענווה!!!!

לוי שיתחתן עם שדכן היה בהלם ואיחל לבחור העי אותו
עם ענווה כי וכשיחזור לשפיות שידבר אתו, הענווה שלו!!!! 

 !!!כזו אין לו תקווה ועתיד טוב רח"ל

ההבדל בין העילוי לאותו חסיד חשוב שסיפר עליו  ומה
מה י גדולה בחייו, כשמחה ההרמב"ם ששמח בענווה שלו 

 ההבדל בין ההתלהבות מענווה של החסיד לעילוי???

פשוטה, שהחסיד רק התחזק מזה עוד יותר  התשובה
לעבודת ה' בהתלהבות ובהתמסרות לבורא עולם, ואילו 
העילוי רק יצא לו מזה שחצנות נוספת עטופה בענווה 

 מדומה.

 :אחזתכם ארץ בבית צרעת נגע ונתתי
 

 להם היא בשורה( רבה ויקרא) - צרעת נגע ונתתי רש"י כתב
 מטמוניות אמוריים שהטמינו לפי ,עליהם באים שהנגעים

 ישראל שהיו שנה ארבעים כל בתיהם בקירות זהב של
 :ומוצאן הבית נותץ הנגע י"וע ,במדבר

 

לתמוה אם אכן המטרה רק שהיהודי ימצא את  ויש
האוצרות הטמונות בקירות, מדוע דרשה התורה להוציא 
כל אשר בבית שלא יטמאו?? הרי מספיק שיחריבו את 

 הבית למה שיהיה כאן דיני טומאה?? 
 

כי בלי דיני טומאה לכלים שבבית אנשים לא יחריבו  ואולי
שנכנסו את ביתם, אבל בשביל זה מספיק שרק בני אדם 

 לבית יטמאו, וכך זה יאלץ אותם להחריב את הבית???
 

מספיק היה שרק המקום בו מוטמן האוצרות רק הוא  וגם
יחרב וכך ימצאו את האוצרות למה היה צורך להחריב את 

 כל הבית??
 

שנה שעם ישראל היו  40יש לתמוה, וכי למה כל ה  ובכלל
במדבר גויי הארץ הטמינו את האוצרות בקירות בתיהם, 

 לשם מה עשו כן?? 
 

קריעת ים סוף ונמס אם שמעו את יציאת מצרים ואת  הרי
ליבם מפני עם ישראל כי הבינו שבורא עולם מסייע לעם 
ישראל לנצח את כל הגויים, אם כן במקום להטמין את 

אוצרות בקירות בתיהם היה עליהם לעבור דירה לארץ ה
 אחרת. 

 

מה הם חשבו שהם יצליחו לחזור לארץ ישראל אחרי  וכי
שעם ישראל יכנס לארץ ישראל ויחיה בארץ ישראל ויגור 

נלחמו נגד הם אם בבתיהם??? ובפרט שרוב הסיכויים ש
ימותו במלחמה על ארץ היהודים אז היה ברור להם שהם 

 מפני ה' שעמד לטובת עם ישראל בבירור.???  ישראל
 

תאמרו שהם ידעו שהם ימותו במלחמה נגד עם ישראל  וכי
ודווקא לכן הם הטמינו את האוצרות בקירות בכדי שהם 

 ישראל גם לא ייהנו מהאוצרות.

 

שנה  40יש לשאול, למה זה להם?? אדרבא במשך  עדייןו
את  ויבזבזו אם לא רצו לברוח עם כספם, לפחות שייהנו

 כי ממילא לא יהיה להם מה לעשות עם הכסף ,כספם
!! ואולי גם היהודים וסתם ילך לאיבוד בקירות כשימותו

 שנואי נפשם יגלו את האוצרות במשך הזמן!!!!
 

לתרץ, שאכן מדובר בגויים שברחו מביתם לפני בא  ונראה
עם ישראל לכבוש את ארץ ישראל, והם השאירו את 

לקחו אותו עמהם כי הם חיו  האוצרות בקירות ביתם ולא
באמונה ובביטחון שהם הגויים עוד יחזרו לארץ ישראל, 

 ועוד ישובו חזרה לביתם ולאוצרותיהם.
 

ידעו שהכוח של עם ישראל זה כי הקב"ה גם הגויים  כי
נלחם עבורם, ואם עם ישראל לא יקיים את התורה 

 .והמצוות אז הקב"ה יגרשם מארץ ישראל
 

הגויים לא האמינו שעם ישראל שהיו עם מושפל, עם  ולכן
של עבדים, ועובדי עבודה זרה  השקועים במט' שערי 

ולהתעלות על עצמם ולהידבק טומאה, שיצליחו להתגבר 
 בבורא עולם ולהישאר בדביקות בבורא עולם לאורך זמן.

 

האוצרות שטמנו בקירות ביתם זה סימל בחוש את  ולכן
התקווה והאמונה שלהם החזקה לרעת ישראל לכישלון עם 
ישראל בקדושה, ולכן בתים אלו ספוגים בטומאה וברוע 

אמונה חזקה בבורא ובקטרוג על עם ישראל, כי היו חייבים 
עולם שתתגבר על האמונה והקטרוג של הגויים שעם 

 ישראל יתקלקלו ח"ו.
 

זה הגיע בשלבים, קודם כל שברו חלק מקיר הבית,  כןוא
שאולי אז היהודי יתגבר באמונה ויתחזק כנגד כוח 
האמונה השלילי של הגוי שמצפה מאוד לקלקולו של 

 היהודי. 
 

הוציאו את כל כליו החוצה שיבין עד כמה עוצמת  וגם
הטומאה הטמונה בבית זה, ועד כמה הקטרוג בבית זה 

בכל זאת נחרב הבית, למרות שהיהודי הפסיד עצום, ואם 
את הבית לפחות הוא קיבל את האוצרות, והאוצרות 
עצמם לא טמאים, כי התקווה והאמונה והקטרוג של הגוי 
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אבדה  כאשר הבית חרב ואין לו לאן לחזורו, הייתה בבית
 .תקוותו

 

זאת גם אחרי שתקוות הגוי נגוזה בכל זאת הקטרוג  בכלו
והטומאה שנוצרה מתקוותו של הגוי שהיהודי יתקלקל, 

עדיין שאפילו האבנים של הבית החרב היא כל כך הרסנית, 
שישליכו אותם מחוץ לעיר במקום טמא, טמאים וחייבים 

  כי זה טומאה נצחית.
 

טומאה על ה, אם היה היהודי צדיק הוא יכל להתגבר ואכן
בהתחזקות באמונה ובדבקות, וגם להישאר בבית הגוי וגם 

שהיה מגלה את האוצרות בלי צרעת  ליהנות מהאוצרות
 אלא הוא היה מוצא את האוצרות כששבר קיר לצורכו.

 

היה השלימות הרצויה, שהיהודי נהנה גם מבית וגם  וזה
מאוצרות, וגם שאמונת היהודי גוברת על אמונת הגוי 

אותו, וזה מעלה עצומה ביותר, להתמודד נגד כוח ומנצחת 
 .נגדי חזק של הרע ולנצח אותו יום יום ובקביעות

 

ביום שיש חולשה הקירות מראות שישנה היחלשות  כי
של קדושה והקירות מקבלים צבע של צרעת, ולכן זה מעלה 

כשהיהודי מחזיק בקביעות  שאין כדוגמתה עצומה
  .בקדושה

 

ספוג בטומאה רח"ל וזה מושך את והמקום הסתובב במקום של טומאה, כי הבית לעד כמה סכנה יש לחיות ו ללמדנו,
ולהיפך גם מצאנו כן על מקום קדושה שיעקב אבינו חזר לארץ ישראל בדרכו לחרן כי טען היתכן  ל,האדם לעבירות רח"

קיבל את התגלות  ואני לא אתפלל בו?? הניח ראשו במקום העקידה ובמקום קדוש זה אבותיישעברתי במקום בו התפללו 
ששנים שישבו ואין "במשנה באבות ט "כפי שאמר הבעשא "נתנזון שליט רבההוסיף לי החברותא , וה' אליו בחלום הלילה

 .המקום השנים לא יכולים ללמוד תורה כי בעבר ישבו שם לצים וטמאו את שמדוע "ציםעמהם דברי תורה הרי זה מקום ל
 

 וממילאעבירות אפילו בחדרי חדרים זה משפיע טומאה על הקירות, את הבית שלך אל תטמא חלילה, ואם עשית בו  לכן
כל אשר בבית יטמא אפילו כלי החרס, וכל שכן בני הבית והילדים ינשמו טומאה בלי שיראו כל דבר האסור, ולא פלא 

 שהם קרים כקרח לדברים שבקדושה.
 

אכן טימאת את ביתך עליך להתאמץ מאוד לטהר את הבית בקדושה יתירה שיהווה משקל נגד לכוח הטומאה וינצח  ואם
אותו, וכך זכותך תהיה גדולה ועצומה, כי אם יש כל הזמן מלחמה בין הטוב והרע והטוב מנצח זה מעלה עצומה, כי בורא 

השקעה, אז קדימה בידך להתעלות עוד יותר מכך רק והאהבה גדולה נבנית ונמדדת במאמץ ובעולם משלם לפי המאמץ, 
 חזק ואמץ.

 

 כנגע נראה לי בבית
 

אפילו שבעל הבית הוא תלמיד חכם ויודע : רש"יכתב 
נגע נראה שזה נגע בוודאות בכל זאת לא יחליט ויאמר "

 .ע"פ נגעים יב' ה' "כנגע נראה לי", אלא "לי
 

המפרשים, והרי רק דיבור הכהן זה הקובע  ומקשים
האם זה נגע טמא, ולמה בכלל אכפת לנו מדברי בעל הבית 

 שאינם לא מעלים ולא מורידים??? 
 

פי האמור קודם הדברים מובנים, שהתורה דורשת  ועל
מבעל הבית להתחזק ולהתגבר על הטומאה שבבית, 
וכאמור יש בכוח הקדושה להתגבר על רצונו של הגוי 

 .ודים יחטאו והוא הגוי יחזור לביתושיה

התורה דורשת מהיהודי לא  ,גם אם כבר נראה הנגע ולכן
 ,על הבית בהגנהלהחליט הנה נכשלתי לא ו !!להתייאש

והטומאה של הגוי ניצחה, אלא דורשת התורה גם במצב 
שחור משחור אסור לך להתייאש וחייב אתה עדיין לנסות 

 לתקן.
 

ברגעים בימים אלא מדובר כאן לא מבהילים, ש והדברים
בין אמירת הבעלים לבין בדיקת הכהן שזה  ,קצרים

מצב  אפשר לשנות ובכל זאת גם בזמן קצר ,וקביעת הכהן
נראה כש ואפילו ,וחייבים לשנות ולנצח את הטומאה

!!  כמו עדיין אפשר לשנות ,ניצחה ח"ו שהטומאה
 ."כל זמן שהנר דולק אפשר לתקןשאומרים "

 
 

 הנגע את לראות הכהן יבא בטרם הבית את ופנו הכהן וצוה
 

רק , הארץ עםאם הוא  אפילו אהור כהןכל הדין ש בנגעים
 פיו רק אבל ,להגיד מה אותו וילמד לו יסביר חכםצריך ש

 או הטהרה שלואת המציאות  החלות את יוצר הכהן של
, ולכן לפני שהכהן בא לראות נגע בבית צריך הטומאה

 .לפנות את כל החפצים מהבית
 

וכל עוד שהכהן לא אמר טמא אז עדיין  פיו על הכל כי
אפשר להוציא, ואין כאן טומאה למפרע לכל חפצי הבית 
למרות שמהרגע שנוצר הנגע הוא לא השתנה עד שבא 

מזה שיש לכל כהן קדושה וכוח ועוצמה  ולמדים אנוהכהן, 
 מטבעו. 

  

שמקשים, למה לא כתוב בהלכה שכהן  במפרשים ראיתיו
אשר קדשנו בקדושתו של אהרן הרואה נגעים חייב לברך "

 ."וציוונו לראות נגעים
 

שדיין הפוסק דין תורה לא מברך כשפוסק הלכה,  ולמרות
כי בפסק דין הדיין רק מברר את הדין וההלכה ולא יוצר 

מציאות חדשה, אבל בנגעים הכהן קובע ויוצר מציאות של 
 טומאה או טהרה?? 

 

הנראית לי על שאלתם, שעל צרות של אחרים  והתשובה
בקדושתו ובפניהם לא נתהדר בברכה שאנחנו קדושים "

" כלועג לרש, שאני הכהן קדוש ומברך, ואתה הרןשל א
 .הטמא עוד תענה על זה אמן בקול ובכוונה

 

ברוך משנה "שעל אנשים משונים בגופם מברכים  ולמרות
יתכן שלא עושים זאת כשאותו משונה ישמע את  "הבריות

הברכה ויפגע מכך, כי לפעמים אם ישמע הוא יפגע ומסוגל 
 להפוך גם אותך למשונה!!!לבעוט בך כביכול ובכעסו 

   

, הניםוכ ברכתב גם תקף "קדושתו של אהרן"זה של  וכוח
 לעשותו לברך הכוח את בו יש הארץ עם אפילו כהן כלש

לקבוע  לו שיש הכוח כמו, ברכהוליצור ולקבוע  חלות
 .וליצור מציאות בנגעים

 

כוהנים והצטופפו ליד הכוהנים ותקשיבו ותכוונו בברכת כוהנים, כי הם יוצרים מציאות ראו נא מה כוחה של ברכת  לכן
 של ברכה על ידי שהם קודשו בקדושתו של אהרן מבטן ומלידה, גם בלי עבודה עצמית.



 

 

 בס"ד

 טהר לבנוועלוני 
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

  התורם הצלחתלו תלרפוא
 חתו משפ ובני

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 
  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב 

 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

משה   ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת נעמי   משה חיים בן לאה עקאבן נלי 

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 ולרפואת והצלחת
 

שילה בן        שושנה בן לייב משה     עקה בן יעקב אליעזר הרבהרב שלמה שמריהו בן חנה    
 מיכל בת רינה   גאולה בת שושנה  דינה יעל בת שיינדל רייזל   ציפורה 

    אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
       ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו רפאל     

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 עדן בן מיכל   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

 >>>הגדה של פסח "וטהר לבנו" <<< 
 ההגדה ששנה שעברה ב"ה הצליחה מעל ומעבר 

 השתמשו בה כהגדה יחידה בליל הסדרבכל העולם יהודים רבים 
 והתחזקו מאודממנה נהנו  

 והשנה מהדורה חדשה כפולה ומורחבת

  > כולל הנצחה -תרום גם אתה  > 
 ואלפים -מאות  –חמישים  –עשרות  שרי

  106855@gmail.com  
 רעיוחנן ריינ  0527120333 

 תזכה למצוותאפשרות למשלוח לכמות   
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