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 מה עניין תזריע לשמיני??
 

נגעים  ומצורעים,   היענייננסמכה פרשת תזריע שרוב   למה
 ???מאכלות  אסורות יעניינבשמסתיימת לפרשת שמיני 

 

, שידוע שהנגעים באים  על  ישראל  סלנטררבי  מבארו
שרוב בני אדם  נזהרים  עוון  לשון הרע, וצא וראה בעוד 

, ובודקים בעין בוחנת שלא באכילת  מאכלות  אסורות
אינם נזהרים כלל זאת  בכל, יבלעו  חלילה תולעת קטנה

 ובולעים הזולת, שלועסים אותו בפיהם ובלשונםבכבוד 
 :מרשתי פרשיות אלו, לו , לפיכך סמכה התורהאותו חי

כשם שאתם נזהרים  במאכלות אסורות, כך תזהרו בלשון 
 אסורה.

 

שאין שואלים על הדרוש בכל זאת כשיש תשובה  ולמרות
, שאם כן ואכן יש להקשותלשאול,  בוודאי יש מקוםטובה 

 בת??של עניין הלידות של בן והמסר באמצע מדוע נכנס 
 

 בשעת כירבנות להביא קצריכה  שהיולדת היא והתשובה
אפילו רק  נשבעת היא מאוד מאוד לה שכואבכ הלידה

 זה ועל, ילדים יותר תוליד בהרהור הלב בלי דיבור שלא
 כמה נלמדגם מיולדת  ממילא וחייבת כפרה, צריכה היא

 אפילוו ,מצב בכל מהפה שיוצא מה על לשמור עלינו
 .תוקף לה איןשלרוב הפוסקים משבועה 

 

 ולכן ,הלבעל היא שנשבעה משועבדת ההאיש שהרי
 האין היא צריכה התרו ,אין שום תוקף לשבועתהבפשטות 

ולכן כפרה, רבן וקצריכה היא ובכל זאת או הפרת הנדר, 
 הרע לשון לדבראסור ש שכן לבכ נלמד מיולדתגם  כאמור 
המדבר לשון ש ובפרט הדעת, וצלילות ידיעה מתוך חלילה

, כמו אכילתו מלשון הרעהנאה יודע הוא שאין ממש בהרע 
הנחש כי  ,של ממש שאין לו הנאה של אכילה של הנחש

 .טועם טעם עפר בכל מאכל

ומצד שני להיות  ,לדברי קדושהמאוד היות נדיב ונחמד למסוגל שאדם על טבע המדנו רבי ישראל סלנטר ימה של מלבדו
כאן נקודה נוספת יש ו, לשון רעה הגרועה מחיית השדהובעל על פרוטה בינו לחברו,  חבוויכוורשע ממש עז פנים ורע לב 

"ליצור כביכול בריאה ידו קלה על ההדק  , אבל"טומאה ואיסור לא להכניס לפה"זהיר מאוד בכל שמץ של  ודומה, שאדם
של לשון על ידי דיבור  דרך פיו ולשונו החוצה בריאה חדשה של טריפות וטומאות להוציא מגופודהיינו ן" חדשה יש מאי

ומוטל עלינו  ולכן  ,שמייצר בעולם מזיקים ומלאכי חבלה כפי שמביא בעל החפץ חיים בשמירת הלשון הרע ודיבור רע
נחמד  ונזכה להיותן אדם לחברו, ין אדם למקום לעבירה של ביהחובה להשוות את היראת שמים ופחד מעבירה של ב

 למעלה ונעים למטה.
   

אשה  כי  תזריע  וילדה  זכר  וטמאה  שבעת  ימים

איך יתכן שמלידה של נשמה  יש מקום לשאול, לכאורה
שתהיה  ,אדרבהיהודית יגרם טומאה ליולדת, למה?? 

תוספת קדושה לאמא על שהביאה עוד קדושה ונשמה 
  !!!יהודית לעולם

 

, שמפרשים שכל פרישה מקדושה יוצרת טומאהוראיתי 
ת בתחילת פרש האור החיים הקדוששהביא משל ה וכמו

שנוצר חלל ש ,וכו' שני כלים של דבששממחיש רעיון זה עם חוקת 
  טומאה.מזמין זה קדושה ב מלאשקודם היה אחרי 

 

יולדת זו שכל ימי הריונה גדל אצלה כחלק מגופה  ולכן
ואוכל  ,מהקב"הקדושה עובר קדוש וטהור שלומד תורה 

 ,נדה ל' ע"ב בלי הפרשות של צואה וכדומה אוכלי המןכמו 
של  חלל נוצר ,עובר קדוש פורש מהאםאותו  כאשר לכן

טמאה היא ולכן  ,מזמין טומאה לאםוזה  מא,בא קדושה
 יום. 14נקבה  לעימים ו 7 זכרעל 

 

 שמעון רבי את תלמידיו שאלו "אנדה לכתוב בגמרא  והנה
 אמר ?? קרבן מביאה יולדת :תורה אמרה מה מפני ,יוחי בן
 בגלל כאבי הצירים קופצת לילד שכורעת בשעה םלה

 תביא תורה אמרה לפיכך ,לבעלה תזקק שלא ונשבעת
 .קרבן

 

היא  שבלידת זכר תורה אמרה מה שאלו אותו מפני ועוד
 ענה??? עשר טמאה ארבעה ובלידת נקבה טמאה שבעה
כבר  לכן מתחרטת בו שמחים שהכל בזכר להם רשב"י,
שלא ממה שנשבעה שלא תיזקק לבעלה ימים לאחר שבעה 

על כן היא כל כך  שאין שמחה ילדים, אבל בנקבה תלד עוד
שגם בזכר היה  ומשמע ,14משבועתה רק אחרי    מתחרטת

זכר לידת ההשמחה בשאלא  ,ראוי שתהיה טמאה שבועיים
 שמחת הברית קיצרה את ימי הטומאה.ו
 

למה אמרה  תורה  מילה  , שאלהבגמרא שם  והנה
שלא  יהיו  כולם  שמחים  ואביו  הגמרא  ועונה ???לשמונה

ואמו  עצובים, כי היולדת טמאה לבעלה בשבוע הראשון, 
ולכן אז כולם  ,שמיני היא טהורה לבעלהיום הב אבל

ולכך הברית מילה נערכת ביום גם הורי התינוק שמחים 
 ".השמיני

 

שאם הכל תלוי בשמחה ובשמחת קשה קצת,  ולכאורה
הברית הברית, מדוע קבעה תורה ברית בשמיני, שיקבע 

ביום כבר וכך כולם ישמחו  ביום השני מהלידה לדוגמא
 היולדת תתחרט כבר ביוםבגלל השמחה  וממילא ,השני

  ??השני משבועתה
 

 7 טמאה היא מטבעהכביכול שמשמע מדוע  מובןולא 
 7טומאתה לפחות מאת קצר הרי הקב"ה יכול ל, ימים
הרי זריזים  ימים??? 8 תהיה בפחות מ וכך הברית ימים
כניסת וקדם מים למצווה, ולכאורה כדאי הדבר שתמקדי

 הרך הנולד בבריתו של אברהם.
 

 יסוד עצום, שהרי העובר הזה בבטן אמו חדשל ונראה
את כל התורה כולה, ולמרות שבהר סיני  מהקב"הלמד 

 בכל, קיבל את כל התורה כולה יחד עם כל נשמות ישראל
אמו למד מריבונו של עולם את כל התורה כולה  במעיזאת 

כן רבותיו ומ נות שילמדהסגנוכל לפי אלא  בצורה אחתלא 
 .בתורה שזה חלקו בתורה החידושים שהוא יחדשעל פי 

 

בעצמו ממשמעות הגמרא שם משמע שבורא עולם  והנה
שהביאה הגמרא הוא זה שמלמד את העובר, כפי הפסוק 

יתמוך דברי לבך, שמור מצוותי  ויורני ויאמר ליבעניין "
כן  אםו ",בסוד אלוק עלי אהלי" וכן הפסוק הנוסף "וחיה

הרי  לשון רבים?? –" מלמדים אותוקשה מה זה הלשון "
הוא מלמד את העובר והיה  ,הקב"ה אחד יחיד ומיוחד

  צריך להיכתב "מלמד" בלשון יחיד???
 

שלמרות שבורא  ,מתורץ הדברים הקודמים זהפי  עלאבל 
מלמדים עולם מלמד את העובר תורה, בכל זאת כתוב "

" לשון רבים, כי העובר לומד בכל סגנונות הלימוד אותו
שילמד מכל רבותיו ומכל חידושי עצמו במשך כל ימי חייו, 

לא למד מיחיד אלא כביכול ולכן כתוב לשון רבים, שכאילו 
 למד מרבים.
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בפתח חטאת וכשיצא מבטן אמו "הגמרא:  וממשיכה
" בא מלאך שהוא היצר הרע וסוטר לו על פיו ומשכיח רובץ

  .את כל התורה שלמד לו
 

לו את  םשמשכיחיהמטרה ש, שכתב הגאוןכפי  וכמובן
אדם יוכל בעבודה עצמית כי כך  ,היא לטובההתורה 
  .בקלות את מה שנשכח ממנולשחזר 

 

עדיין הילד שנולד הפסיד במכה אחת את כל התורה  אבל
על זה ששכח את ואת כל תורת חייו ממש!!!  – כולה

ולכן גם  להתאבל ולשבת שבעה,התורה התינוק צריך 
כי ממילא העובר יושב שבעה על  ,ימים 7טמאה  אהאימ

יור"ד ) דרישההלדברי ממש , וזכיתי וכיוונתי התורה ששכח
 .בשם הר"ר מנחם ('ק ב"ד ס"רס 'סי

 

סיים את השבעה, אכן הרך כביכול השמיני  וביום
אז אפשר וטהורה לבעלה, אז כולם שמחים, כבר מא יוהא

 שהרך הנולד ,לחזק את התינוקומצוות הברית את לקיים 
להתקדש  יהיה מסוגלהמילה ברית  מצוות וקדושתבכוח 

 .ולהגיע חזרה לתורה ששכח
 

יכנס לתורה  כך מברכים אותו, כשם שנכנס לברית כן ואכן
 .ולחופה ולמעשים טוב

 
 

 המשך
 

קדושה מיד הנוצר מעזיבת השחלל  הדבריםיסוד ולאור 
האם בכה נבכה על  טומאה השם ירחם, אם כןב מתמלא

הוא שאפילו יום כיפור הקדושים הפורים שעזבו אותנו ימי 
רק כמו פורים??? האם החלל שנוצר עד חג הפסח חלילה 

 יתמלא בטומאה ח"ו??  
 

הקדושים הפסח חג לאחר מכן כאשר יעברו ימי  וגם
באמונה חיינו ו ,"מצות" -קודש  אכלנווהטהורים, שבהם 

 ובהלל, ברגש אמרנו "יעלה ויבוא"את ובקדושה עילאית, ו
" עבדי ה'ובהללו ", קדושהומתוך שמחה רקדנו התלהבנו ו

טפח מעל הארץ  והתעלינבמוסף ו ,נדלקנו באש יוקדת
והנה כאשר יחלוף בדך באמת, " לעוטהר ליבנו"באומרנו 

מה יהיה??? האם עלינו ??? וזה תם ונשלם הפסח האם
 בנוהאם יהיה  ,מה הגדול שנוצר ???לחשוש ולפחד מהחלל 

 "???וטמאה"את המושג 
 

בפסח יש המשך של ספירת העומר שמחבר אותנו  אומנם
חסל סידור אין כאן "ולחג השבועות ואין כאן הפסקה, 

ביתר " במובן השלילי, כי העבודה של פסח ממשיכה, פסח
שאת בספירת העומר, אז אין חלל כי זה כמו חול המועד 

, ובפרט שבדיוק במוצאי שביעי של פסח מתעלים עוד ארוך
גם שבוע, שאז אז סופרים רק מיותר בספירת העומר כי 

שלדעת כמה  ,ימים ושבועותמתקיים בזה ספירה של 
 .ראשונים זה מצוות ספירת העומר המושלמת

 

, אבל עד חג השבועות אחרי פסחלרק קצת  עידודזה  אבל 
כן אחרי רצף הימים הנוראים וימי חגי אחרי שבועות ו

מה אומר אז שמחת תורה, תשרי המסתיימים במוצאי 
 ומה אדבר??? 

 

איך אפשר להסתפק בספירת העומר כשחסר לנו את  וגם
כלפינו זה ו???? "יעלה ויבוא"המצות וההלל והמוסף וה

נו ילא יםחוזרשנכון  כמו טיפה מהים!!!! בתחושתנו 
 !!!, נכון זה מעודדהם בימי החגהתפילין שהתגעגענו אלי

ך חיזוק נוסף שימלא את החלל שלא אבל בכל זאת צרי
 !!!!כנס חלילה טומאהת
 

בליל יום טוב של שביעי של פסח, בורא עולם  וברוך השם
האיר את עיני וממש בפעם הראשונה בחיי הבנתי מה אני 

כהן יהודי בתפילת ערבית, זה התחיל מכך שומתפלל אומר 
המתפלל איתי בבית הכנסת שאל אותי לפני ערבית ת"ח 

בעת גם משה ישיר  - אז ישיר משהשירת  אתשאיך יתכן 
מה וכי , וכמבואר ברש"י המשיחבביאת השלימה  הגאולה

 ירה בים לזמן הגאולה??? עניין מרכבות פרעה וחילו
 

לו, שבעצם הנס העיקרי בקריעת ים סוף הוא כפי  ועניתי
 פרעה של השכל על השתלט עולם שבורא הרמב"ן:שכתב 

 קיבלוולכן הם , כולם השתגעוששלו  הבכירים כלשל ו
שהרי לא הייתה להם  ,לים ונכנסו הגיונית לא החלטה

הרי  ,עצמם להיכנס לים שנקרעאת סיבה הגיונית שיסכנו 
 ודבר ???רק בכדי להציל את עם ישראלנס קריעת ים היה 

מכות ראו במפורש  10בכל ה  שהרי למצרים,ברור היה זה 
שבורא עולם מציל את היהודים ומפלה בין היהודים 

הנס היה שהם היו באותו רגע  אכןו  !!!למצרים
 ."משוגעים"
 

בתפילת ערבית הבנתי מה שאנחנו אומרים כל לילה  ואכן
 ראו בניו גבורותיוובערבית, שהתוצאה של קריעת ים 

יחד כולם הודו " ומלכותו ברצון קיבלו עליהםהייתה "
הבינו שבורא ש", והמליכו ואמרו "ה' ימלוך לעולם ועד

 עולם שולט על השכל ועל הדעת ועל הבחירה של בן האדם
וכפי שהרחבתי , הן בפרנסה והן בשידוכים  לעולם ועד

 .בהגדה בעניין
 

כי פדה ה' את ההמשך יותר מפתיע, שאומרים " אבל
 , מי חזק מאתנו," ולא הבנתייעקב, וגאלו מיד חזק ממנו

אולי  שהם חזקים מאתנו??? מי החליט !!?המצריםהאם 
רק שנגזרה גזירה והיינו  ,מהמצריםיותר אנחנו חזקים 

חזק ה?? אז מי זה לכן הם הצליחו לשעבד אותנו בגלות
שמחה בתשובה שקיבלתי תוך כדי ב וקפצתי ממנו??

, כי על "היצר הרע"" זה חזק ממנותפילה מבורא עולם, "
היצר הרע הגמרא אומרת יצרו של אדם כל יום מתגבר 

זה החזק  –" אין יכול לועליו ואם אין הקדוש ברוך עוזרו "
 ממנו.

 

שבורא עם ישראל ראה  ובקריעת ים סוףהיות  ולפי זה
בשמחה רבה קבלו את , לכן עולם משתלט על השכל

דל להיות תאנחנו נש ,בורא עולם :יתברך, כי אמרו מלכותו
 !!!ונסגור פתחים ליצר הרע !!יראי שמים, נברח מניסיונות

היצר הרע בכל אופן ירצה להשתלט עלינו, בכל זאת  אםו
ה' " - אבא תשתלט לי על השכלאנחנו נבקש מבורא עולם, 

במצב כזה חייבים לזכור  מנם גםא ."ימלוך לעולם ועד
" שגם עליך החובה לעבוד יחד ולא להפיל עזוב תעזוב עמו"

 .הכל על הבא לעוזרך, ובמקרה שלנו זה בורא עולם
 

ה' ימלוך "כל לילה ובכל שחרית מזכירים את ב ולכן
, זה לא רק הזכרת יציאת מצרים בלילה וביום, "לעולם ועד

גאל ה' את כפי ש ,לחיזוק, כן םמיאלא זה דלק ואנרגיה עצו
 ו מהיצר הרע החזק ממנו לעולם.כך יגאלניעקב 
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כמו ששר  משה רבינוהתשובה לשאלה הקודמת, ש ווז
 - ישיר את השירה הזאת "אז" שירת הים בים סוף, כך 

הארץ דעה את ה' ויטו  מלאה, שאז גם יהיה "לעתיד לבוא
היה תט את היצר הרע, ווה' ישחש", בדךשכם אחד לע

נזכיר אז  לכןו ,שליטה מלאה של בורא עולם בשכל שלנו
בקריעת עוד זה של בורא עולם  מדהים שראינו והכרנו כוח 

על ידי למדנו איך לנצח את היצר הרע,  שמשם ים סוף, 
שהשלטנו את בורא עולם על שכלנו, וכך ובזכות זה זכינו 

על שכלנו שבורא עולם השתלט  – להגיע לגאולה השלימה
 ".בדךשכם אחד לעבאופן מוחלט "ולגמרי 

 

ותקננו בעצה טובה מלפניך, מוסיפים בהשכיבנו " ולכן
כי זה הכוח שעלינו להשתמש יום יום גם  "והסר שטן וכו'

מקריעת ים סוף, ולכן זה בתפילת  שנים אלפיאחרי שעברו 
תי לחיי היום יום יערבית שבכל יום ויום, שזה חיזוק אמ

 לנצח את היצר הרע הבוער בקרבנו.
 

שירת "כי עוצמת  !!!, לא נרגיש חללושאר החגים הקדושים הפסחהפורים וגם כשיסתיים חג , גם כשהסתיים חג על כן
הקדושה נשארת ביתר שאת וריקנות, כי  חללבי אין ו, "יראאלא  - ה' לי" וכאשר ,כל השנהמשך אותנו תלווה  "הים

תפילת מוסף שוב ב נתרענןכל שבת וממנו עד חגי תשרי, ובליבנו" של פסח יבער בנו עד שבועות,  וביתר עוז, וה"וטהר
.ואמן "וטהר ליבנו" אמן

 

 ימים וששת יום וששים כנדתה שבעים וטמאה תלד נקבה ואם
 

, יום 40מא טמאה זכר הא שמפורש בתורה בלידת כפי
שואלים יום, ו 80טמאה מא הא נקבה בלידתואילו 

פחות ימי טומאה  ישאצל הבן אכן מדוע המפרשים 
 מאשר אצל הבת??

 

 זה מוסיףשהיות ולבן יש ברית ביום השמיני  ויתכן
, לבן ולמשפחה שהכניסו אותו בברית בשמחה קדושה

בכך לזכות את האם  גורמת ותוספת קדושה זו
בן "כמאמר חז"ל ויום,  40שהטומאה שלה תתקצר ל

 הבן מזכה ומטהר את האם, , כך גם כאן"מזכה אב
 .יום 80ה קדושה זו, לכן האם טמאה בת שאין בבואילו 

 

כמה  ,בתעם הבן הבלידת תאומים זה יש לדון  ולפי
שהרי יש כאן קדושת  ??טמאהמא האתהיה ימים 

 ,יום 40ואם כן ראוי להיות רק  ,הברית אצל הבן הזכר

יום  80בכלל יום, ו 80למעשה האם טמאה הלכה  אבל
 .של הזכריום  40את ה גם יש

 

שקדושת קודם, כפי שביארנו שטעם הדבר הוא  וייתכן
 יגדלכששהבן  ,בהמשך החיים עיקרו תלויהברית 

שעושים מילה  בריתהאילו קדושה, ועל הישמור כל חייו 
 ,כניסה למסלול של הקדושההרק זה  השמיני ביום
כניסתה בתחילתה ובקדושת הברית כוח באין  ולכן

לצמצם את טומאת האם גם מטומאת לידת הנקבה, כי 
נכון , והשכר זה לפי הצער והעמלשלפי צערא אגרא, 

שעכשיו הבן נכנס לעולם שמירת הברית ועצם זה שנכנס 
והתחיל זה כבר תוספת קדושה ככל קבלה טובה שאדם 
מקבל על עצמו, וכל שכן מה שנחרט ונחתם בבשרו, אבל 

בתחילת חייו  העמל העיקרי הוא לא עכשיומכל מקום 
.בבגרותו אלא

למרות ו ,בעוד שאנחנו פעוטות עמהשנכנסנו אותה קדושה  ,לזכות את כל המשפחה בקדושהנקבל על עצמנו  לכן
בכל זאת נילחם בכל הכוח לאורך ימים עד יום המיתה,  נמשכתזו המלחמה למרות שההיצר נלחם להפילנו וש

לא בשמים  !!ולפי הצער והקושי כך השכר והשפעת הקדושה לכל המשפחה כולה, חזקו ואמצולשמור על קדושתנו, 
 למען שמו באהבה.קדושים וטהורים עושי דברו  !!!היא, ה' עמכם גיבורי חיל

 

 וילדה זכר
 

, שלכך נסמכה פרשת לידת הבן והבת הרמב"ן כתב
לאיסור אכילת מאכלות אסורות שבהם הסתיימה 
פרשה שמיני, ללמדנו שאכילת מאכלות אסורות על ידי 

 טמטום הלב לילדים הנולדים מהם. המעבירההורים 
 

 מעוברתאשה ש משנהמביאה  "ביומא פהגמרא  והנה
 שתשיב עד אותה מאכיליםאוכל ביום כיפור  שהריחה

 חוץ נפש פקוח בפני שעומד דבר לך איןכי  ,נפשה
 ובהמשך ,דמים ושפיכות עריות וגילוי זרה מעבודה

כיפור מספרת הגמרא שמעוברת אחת הריחה אוכל ביום 
והסתכנה כי התגרתה מאוד, ולחשו לה יום כיפור היום 
והיא התגברה והתאפקה, לכן אמרו על עוברה את 

" ואכן יצא ממנה ידעתיך בבטן אצרך בטרםהפסוק "
 .רבי יוחנן

 

הייתה מעוברת אחרת שגם היא הריחה אוכל שני  מצד
ולחשו לה ולא התאפקה והיא כן אכלה, לכן אמרו על 

 ואכן יצא ממנה "מרחם רשעים זרוהפסוק "עוברה את 
 אוגר פירות ומפקיע שערים. שבתאי

וכי ממעשה כזה בלבד  ,קודם כל לתמוה במעשה זה ויש
יוצא בן צדיק מבטן ומלידה??? האם רק מסיפור כזה 

האם יצא  הבן השניוגם  בלבד יצא רבי יוחנן הגדול????
יצא מפקיע שערים על ידי ששמר  רשע גדול, סך הכל

סחורות, נכון שיש בזה רדיפת בצע ורוע לב, אבל רשע 
 רגיל זה בדרך כלל הרבה יותר גרוע??? 

 

י נשים שהיו ברמה רוחנית לתרץ, שמדובר בשת ונראה
על  קות, ולכן יש השוואה הוגנת ביניהןצדי –גבוהה 

ואכן מאשה צדיקה תוצאת התנהגותם זו והשלכותיה, 
אכן  ,קדושה מבטן ומלידהבו  פהכשיוצא צדיק ועוד נוס

  !!רבי יוחנן הגדול –יוצא צדיק גדול 
 

מהאם השנייה הצדיקה שאכלה לאונסה יצא בן  אבל
שלעומת צדקות האם ותפילותיה יצא רשע שמפקיע 

מאשה גם  ועדיין ,שערים ברוע לב למען בצע ממון
לא צדקנית זו למרות אכילתה ביום כיפור לאונסה 

, ואכן אמור לצאת רשע מרושע רע לשמים ורע לבריות
 .אלא רק מפקיע שערים לא יצא בן רשע עד כדי כך

 

כל פנים נלמד מכל זה עד כמה מעשה ההורים מזיק לילדים הנולדים להם, שאפילו דבר היתר דחוק כאכילת  על
והימנעות ממנו תורמת מאוד , מאוד לבןמזיק בכל זאת זה  ,שהמשנה התירה זאת -לאונסה ביום כיפור  מעוברת

להצלחה הרוחנית של הבן.
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 המשך - להמחשת הענייןסיפור 
 

המקום לספר סיפור אמתי שקרה בליל שני השבוע  וכאן
וכך כתב לי: , שליט"א שלמה גפנררב  הירושלמילידידי 

 והכל, רגוע בביתי לי יושב אני בלילה 11:30 שעהה
, מכל הגרוע מקרה קרה שלפתע עד.. יום כל כמו כרגיל

  !!!!ונחנקת מקיאה משבועיים פחות בת הטריה כשביתי
 

 את תופס ממקומי קופץ ישראני , המתחיל הפאניקה
 שהצטבר הגודש את לה לשחרר בניסיון, בידי התינוקת

 טאטע" ובוכה צועקת אשתי.. הצלחה ללא אך, בגרון לה
 בידיים התינוקת עם ואני !!!מסוגלת לא אני" תעזור

 מעל העבר, נשימות של סימן שום מראה ולא שמפרפרת
והיא גם מתפתלת  נושמת לאעדיין  והתינוקת דקה

 ??לעשות מה בדמעות שואלת אשתי, בניסיונה לחיות
 לארגון הצלה. 1221 תחייגי לה עונה אני

  

 את תשבור אולי, מחשבה בראשי עבר כדי תוך
 :לעצמי אומר אני אחרי רגע ???לזכותה הסמארטפון

 בסגולות שמאמינים מהתמימים יהיה לא אני, לא"
היא  האחרונים ברגעיהכבר כמעט  התינוקת !!!"האלה

, ייאוש סף על כבר אני, לנשום מנסה לאאפילו כבר 
עדיין  אשתיו, החייאהלה  נסות לעשותל האם מתלבט

בשיא להם בטלפון צועקת  ההצלה אנשי עם הקו על
 .הלחץ

 

 התינוקת את מעביר לחדרי חזרתי האחרון ברגע ואז
 לפני שרק ,הסמארטפון את תופס ההשני וביד תאח ליד

 אותו העפתי הכח ובכל וכתבתי בו אתו ישבתי דקות כמה
 וזרקתי אותו הרמתי, חי עדיין שהפון רואה אני, לרצפה

 ע"רבש" לעצמי וממלמל, הרצפה על בכח שוב אותו
 למרפסת מהר רצתיו", התינוקת במקום יהיה שזה
 .הצח מהאויר חמצן קצת לה להזרים בכדי

 

 פותחת החמודה התינוקת ופתאום ,דקה חצי העבר לא
 הכל אבא לי אומרת כאילו עלי ומסתכלת ,עיניה את

 אותה מקריב !!!רואה שאני למה האמנתי לא .בסדר
, רגיל נושמתהיא  !!!כן ???נשימות יש האם לשמוע אלי

, כלום קרה לה לא כאילו רגועה והיא פתוחות עיניהו
 בסדר הכל, לאשתי אמרתיו לבית חזרה מהר חזרתי

 שאני חשבה הראשון ברגע ואשתי !!התעוררה היא
 דקות כמהש יתכןיה, ו"ח דעתי עלי נטרפה או מדמיין

טוב  הכל פתאוםו, להיפך אלא התקדמות שום היה לא
 ?? רגילוכ

 

 באמצע הייתה שעוד מאשתי הטלפון את לקחתי
 בסדר הכל ,שלום להם אמרתי, הצלה אנשי עם השיחה

 לשאול התחילוו, האמינו ולא נדהמו הם, נרגע הכלו
 אולי שאלווהם , הכל להם וסיפרתי, היה מה ולחקור

 ,שוב טענתי ???לבדוק שיבוא בכונן צורך יש זאת בכל
 קצרות בדיקות כמה אחרי, ושלמה בריאה התינוקת
 שאכן סוכם, שלהם ההוראות על פי בעצמי שביצעתי

 !!"חסדו לעולם כי טוב כי' הל הודו, "בסדר הכל
 

כזה  סיפורלי  יהיה לא בחייםהייתי בטוח ש זה לרגע עד
 היא' ה ועצת איש בלב מחשבות רבות אבל, משליו אישי

 והמרה הקשה ההקרבה שבזכות בחוש ראיתי, תקום
 קיבלתישאני בתור אבא עשיתי למען חיזוק רוחני, 

 .ביתי חיי את חזרה
  

לי להוסיף, שידידי היקר, השתמש במכשיר  וחשוב
מפני מרעין בישין, וידוע לי ומפוקח שיש בו הגנה 
לקרב רחוקים, אבל בכל זאת היות גם שהשתמש בזה 

היתר לכתחילה אלא זה כמו המעוברת רחוק מוזה 
שהריחה אוכל ביום כיפור שמותר לה לאכול כשיש לה 
סכנה, אבל בכל זאת אם היא מתגברת על זה יוצא לה 
ילדים צדיקים, אם כן ממש מושלם מה שעשה ידידי 
הגדול שפרש גם ממה שמותר בדיעבד ממש ולא 

 לכתחילה בוודאות.
 

 

, ומי שלא פורש מהיתר דחוק ויוצ"חמציל חיים ומגן על בנינו זה בדיעבד  -מהיתר דחוק  פורשיםשאם , ללמדנו
מי  וק"והתנהגות רעה בחייהם מהוריהם, כל שלא ראו  אפי'הוא מזיק לילדיו  "לוחשים לו להפסיקרבנים כש"בפרט 

מלבד האיסור החמור של החזקה  - מכשירב לחטאיםמשתמש אפילו שהוא לא  ,מזיק לילדיו הואשלא פורש ממכשיר טרף 
 .בגשמיותוגם רוחניות בגם  "מאודניזוקים ", וכל שכן אם מוסיף וחוטא רח"ל אפילו שילדיו לא יודעים הם מכשיר טרף

 

ובהיתר יתרים דחוקים, אלא נחיה בלכתחילה עלינו להתחזק מאוד מאוד, והלוואי ונהיה נקיים מעבירות וגם מה לכן
 באופן קבוע ותדיר.הבדיעבד פיקוח על הבהמשך  אותנושגם ילווה ומבין בפיקוח רב מוסמך נפעל  לכל הפחותגמור, או 

 

 וביום  השמיני  ימֹול  בשר  ערלתו
 

 דברים ו' א' המדרשמביא את הקדוש  האור החיים
המדרש  ועונהלמילה, עד ימים  8 נוואל מדוע ניתשש

כמו  ,שהקב"ה ברחמיו רצה שגופו של התינוק יתחזק
 .על המזבח הימים אסור להקריב 8שבהמה עד 

 

בשביל הסיבה היא אם האור החיים הקדוש ש מקשהו
ימים  8פעמים שאין זה   הרישיתחזק גופו של תינוק, 

אם נולד דקה לפני  כי ???וחצי יום 6אלא קצת יותר מ
דקה בו ,עבר עליו יום ראשוןהשקיעה זה נחשב שכבר 

הראשונה של תחילת בוקר שמיני כבר אפשר למול 
 ימים מלאים??  7אותו, ואם כן אין כאן אפילו 

 

 שהכוח הוא כפי שכתבביאר האור החיים הקדוש,  לכן
שיעבור על התינוק שבת  הוא שהעיקר ,"אח"ג צ הזוהר
אין מילה ש ז"רבה אמור פרשה כ במדרשמפורש וכ ,קודש

יתירה תחזק הכי קדושת השבת והנשמה , שבת יבל
  .ותכין אותו לברית ותשלים את התינוק

 

כן כל עיקר חיזוקו של התינוק השאלה, אם א נשאלתו
עברה עליו שבת, אם כן למה תינוק שנולד זה על ידי ש

ברית לו לעשות  יםדקה לפני שקיעה של סוף שבת, יכול
לא בשבת הבאה עם תחילת שחרית של שבת?? הרי 

 עליו שבת שלימה??? העבר
  

שבתות אפילו לא  2לחדש, שנגיעה של יהודי ב ונראה
עוצמה כמו שבת אחת שלימה,  בהםשלימות יש שבתות 

לא  ראיה לדבר, שהרי וקצת ,גם עדיפה ממנהוייתכן ש
בשבת שום עניין לאחר את הברית  מצאנו בספרים

שעות  24כוון שיחד עם השבת שעברה יעברו עליו ול
 !!!של שבתשלימות 
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זה התחדש לי בדיוק בזמן שבכה לפני יהודי  וחידוש
ימים  148צדיק יקר שביקרים קדוש וטהור שעברו עליו 

בקדושה נפלאה במסירות נפש ממש, והנה הוא בוכה 
שעכשיו נפל שדוד בפני היצר, וליבו נפל בקרבו היש 
תקווה לאחריתו, האם הכל לחינם, והאם עליו להתחיל 

 מחדש???של ימי קדושה ספירה 
 

 , שעצת היצר היא שיחשוב שנפל מהמספרוטענתי לו
כמה עד  שהריושעליו להתחיל לספור מחדש,  הגדול

כך יותר,  הגדולבקדושה שלו הימים הרצופים שמספר 
ימים רבים הנה שאומר לעצמו:  ,גדולה המתיקות לאדם

, והיצר הצלחתי לנצח את היצרברוך השם כל כך עברו ו
 .אותךרוצה למחוק את המתיקות ולייאש 

 

אמרתי לו  (וכך הסכימו עמי רבנים חשובים) לכן
לספור ימי קדושה להמשיך עליך  חובהבהחלטיות ש

ולא רח"ל, ונפלת בו נעצרת מספר הגבוה רצופים מה
  !!!להתחיל מחדש

 

 2בחלק מ התינוקשנגיעה של קודם  שתירצנו וכמו
 ,שלימה אחתמשבת עדיפה אולי גם והיא כמו  שבתות

 ספירת העומראפילו שהרי   ,מעלתך עצומה היאלכן ו
ולא  49 רק המספר הוא "תמימותשיש חובה שיהיו "

של ותמימים ימים רצופים  148, ואילו אתה הגעת יותר
 קדושה.

 

אם שכח בלילה לספור ספירת העומר יספור  כן כמוו
ביום בלי ברכה ובשאר הלילות יחזור לברך ככולם 

עשויים מחומר, ובמסלול  ובברכה, כי אנחנו בני אדם
כל מעידה יחזור לאחור במעידות, ואם  ארוך ישנן
יתייאש ויאבד שהאדם הרי או יפסיד לגמרי ולהתחלה 

אם מיד , לכן את הקסם של המספר הגדול והעוצמתי
כמו שמיד בבוקר , לאחר המעידה אתה מתגבר מחדש

התעשתה וספרת ספירת העומר שאתה ממשיך לספור 
תעצור את שוב ומיד אם כן תתחזק כך גם  עם ברכה,

 .במספר הישן משיך לספורהנפילה ותצמצמה תוכל לה

 לסעודה התכנסותלעשות בליל שבת של לידת הבן , ב"ה י"רסד "יורא "רמע"פ ההמקום להאיר, שהרי נוהגים  וכאן
שהנשמה החדשה טועמת ומתחזקת מעצמותה  ,הזוהר הקדושהמדרש ואולי זה על פי דברי ו ,"שלום זכור"הקרוי 

אוכלים ראיתי שועל כן  ,על שכחת התורה המתנחמת מאבלותהנשמה שכפי שאמרנו בתחילת הפרשה של שבת, או 
לא רק ואולי זה רכים אותם מעדיפים בדרך צחות הציבור ואולי , שהוא מאכל עגול כסימן של אבילות "ארב"ס" –חומוס 

את הצורה העגולה משתנית בקלות, כי ביכולת ורצון האדם להפוך  שכשהם רכיםטמון בזה רמז כי אלא אולי גם  ,הנוחות והטעםבשביל 
הוא ישחזר בקלות  על ידי התמדתו בתורהש "הכנה לידיעת התורה בנקל"היפך לשגרם המלאך לאדם כשנולד, חת התורה" שכ ות"אבל

 .לו על ידי עמל ויגיעה עצמית המה שנשכח ממנו בלידתו, אבל זה יהיה תורתו שלו, תורה שבא
 

בכוונה על  ותבברכבדברי תורה וחובה גדולה עלינו להקפיד ב"שלום זכר" לחזק את הנשמה,  בגלל כל הנ"ל ודווקא
 על הפה מדברים בטלים וכל שכן מרכילות ולשון הרע.מאוד המאכלים, ולשמור 

 

נזכור, שפרשה זו של לידת זכר נכתבה בין קדושת הפה במאכלים כשרים לבין קדושת הפה מלשון הרע,  וזכור
 -טובה, ולכן נקפיד מהיום והלאה "שלום זכור והיצר הרע משתולל בתוכנו להכריע את הנשמה החדשה לדרך לא

נשמה יהודית ובברכה  כראויככה נקבל ו ,רק דברי תורה וחיזוק וברכות ושבסעודה זו ישמע ,ולא מחלוקת זכור"
, אלא נשוחח "עדיף לי לשבת מחוץ למחנה", וחלילה לנו מחטוא בלשוננו שלא תאמר הנשמה כביכול לשכונה טובה

.ה תאמר "פה אשב כי אוויתיה" אמן ואמןהנשמכך שבדברי תורה 
 

 ימֹול  בשר  ערלתו  וביום  השמיני
 

שנשבע  הקב"ה   ,חביבה המילה: תנחומא במדרש כתוב
 !!!לאברהם  שכל  מי  שהוא  מהול  אינו  יורד  לגיהנום

המילה  היא  כפרה  על  כל  ,  וכי  קשים להבנהוהדברים 
  עד כדי כך שאינו יורד לגהינום??? ,העבירות

 

שם: ב ושכת ,על פי המשך המדרשמבאר  לב שלוםובספר 
בא וראה כמה  ישראל  מחבבים את  המצוות  שהם  

אפילו שהתורה לא חייבה זאת, ובכל מוציאים  הוצאות 
את  המצוות  ולשמוח    זאת מוצאים הוצאות בכדי לקיים

להוציא חשיבות גדולה ומשמע מהמדרש שיש בהם, 
 הוצאות על סעודת ברית מילה.

 

נטל עליו לשאם  קיום  המצווה  הוא   ,היא והמשמעות
וציא עליה לה הוא משתדל לא יח"ו, אזקשה עול לו

, אבל  , אלא מקמץ הוא בה במידת האפשרהוצאות
 והיות ,לכבדה כראויכששמח  בה, הוא  מוציא  הוצאות 

 היוזאם כן כששמח  בה,   זהמילה  ותשלימות קיום מצוו
כי    !!םזכותה של מצות מילה, שלכן אינו יורד לגיהינו

השמח  בקיום  המצווה  שורה  עליו  השכינה  וממילא  אינו  
  ,םיורד  לגיהינו

 

הדברים עדיין לא מובנים, שהרי ההורים הם  אבל
הברית בשמחה ולא התינוק, אז איך מקיימים את סעודת 

שגם שמחת המצווה של ההורים שתגן לתינוק  המשפיע
ירד לא א הומהעולם כשיפטר  לאחר שנים רבות

 ?? םלגיהינו

לכם סיפור בכדי שהדברים יהיו מובנים יותר,  ואספר
הפך להיות איש ומפורסם  מופלגשבן של תלמיד חכם 

 בן של סוחר ואילושכל חייו מוקדשים לעסקים,  עסקים
אחד  יום ,הפך להיות תלמיד חכם עצום ומתמידועשיר 

נפגשו השניים ושוחחו בניהם וחקרו לפשר הדבר, מדוע בן 
לרודף נהפך בן הסוחר אילו כסף, ובצע פך לרודף נההרב 
 ??, ולמתמיד עצוםתורה

 

להם שהאבא הרב המתמיד שידר כל הזמן בבית  והתברר
אפשר לצאת לטיולים כי  אי אפשר לקנות כי אין כסף ואי

אין כסף, הילד קלט שהכסף הוא דבר מאוד חשוב ובגלל 
רכנו להשתוות רה אין לנו כסף וחסר לנו המון מצהתו

הראה בבית אהבת תורה,  הסוחרהאבא   ולהיפך ,לאחרים
הרבות לצדקה רץ כל זמן מיותר לשיעורי תורה ותרם 

כל אלו  !!שחסר לו לימוד תורהכל הזמן תורה, והתלונן 
שידרו כל הזמן שהתורה זה המרכז האמתי בחיים, ולכן 

 בבית. ודר להםהבנים יצאו לפי השדר שש
 

בית שמשקיעים בשמחת הברית בשמחה של מצווה,  ולכן
ולא רק לצאת ידי חובה ולא רק להרשים את החברים 

גדל והשכונה, אלא השקעה לסעודה ושמחה אמתית, הילד 
 השמחוסיפוק נותנת שמצווה וחינוך  מסרים לחיים מתוך

יחפש שמחה הוא הוא יגדל שכ וכך ,אושרזה וזה טוב ו
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ת, ולא יחפש סיפוקים אסורים מצווואושר וסיפוק מ
ולא ירד  ,יזכה להיות צדיקבדרך זו וממילא  מבחוץ,

חינוך מתוך שמחה תוצאה של  זוהי, כי חלילה לגיהינום
 .למצווה

 
 

 ךהמש - לגיהנום!!!מי  שהוא מהול אינו יורד 
 

מהול לבאר דברי המדרש: שמי שהוא פשוט יותר  הסבר
 !!שיש ברית פגומהידוע, א על פי ה, הואינו יורד לגיהנום

 הוא גורם לעצמו נזק ,גם בבריתוושחלילה פשאדם דהיינו 
אינו נחשב  ולכן ,אין לו ברית מילה ראויהשכביכול שנחשב 
ההבטחה שאינו רואה פני בו  מתקיימתאין ש ומובן, למהול

מי ששומר על בריתו שלא תהיה פגומה, אזי  רקו ,גיהינום
הזוכה להבטחה שלא יראה פני נחשב מהול והוא הוא 

 גיהינום.
 

" כי להכניסו בבריתו של אברהם אבינואומרים " ולכן
כניסה למסלול ארוך של כל החיים,  יאהמצוות הברית 

כשם "שמברכים בברית,  וכפי ,לשמור על הברית כראוי
, "שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים

שבזכות קדושת הברית זוכים לתורה ולחופה שזה חיי 
, שבעצם נישואין כשרים ונאמנים, ולמעשים טובים אמן

לקדושת ושמירת הברית כראוי במשך כל חיי הם המלווים 
 . האדם

 

בשעה ש" "גמנחות מ מובנים דברי הגמראפי זה  ועל
מו עומד ערום, אמר אוי צשנכנס דוד  לבית המרחץ וראה ע

לי  שאעמוד ערום  בלא  מצוה, וכיון  שנזכר  במילה  
ומה  בתחילהביאור, מה חשב דוד  וצריך ,"נתיישבה דעתו

  ?? דברפו של חשב בסו
 

את המצווה  דוד המלךלא החשיב תחילה בלבאר שנראה ו
ייחס אותה לעצמו, שהרי לא לעצמו, ולא של ברית מילה 

אין לכן סבר שו ,הוא מל את עצמו אלא מלו אותו בקטנותו
 .לו כביכול חלק במצווה זו

 

שברית מילה שעשו לו בקטנותו זה רק  בסופו נזכר אבל
נמשכת כל החיים, הכניסה לעולם של שמירת הברית 

מלחמה יום ועבודת פרך ואדרבא דווקא בבגרותו יש לו 
התיישבה לכן , הרוצה תמיד לטמאו יומית נגד היצר הרע

 דעתו, שגם מצוות מילה מתייחסת לו עצמו.
 

את אם הכניסה למסלול היא ברגל ימין, דהיינו שההורים מראים שמקיימים שנכונים הם, שכתבנו הכללים  ושני
כל כולנו את נשקיע  ולכןמצוות בשמחה, זה מעודד ונותן כוח לילד להמשיך ולשמור על ברית קודש בלי פגם כל חייו, ה

קיים את המצוות בשמחה ובהתלהבות, כך שגם אנו וגם בנינו לא נראה פני גיהינום לא נו ,עצמינו בקדושהאת לשמור 
.ואמן העליון וגם לא התחתון, ונזכה לכל טוב אמן

 

 וביום השמיני יקח שני כבשים -ל  וביום  השמיני  ימֹו -ויהי ביום השמיני 
 

יום "רצף של בשלושת הפרשיות לב, שיש כאן  שמתי
" שמיני למילואיםמתחיל בפרשה הקודמת "ה, "השמיני

ביום וימי מילואים שבו עבד רק משה,  7שבא אחרי 
 -נו הוכשרו אהרן ובניו לעבודת הקדש, ובפרשת השמיני

שה, האימי טומאה של  7" אחרי שמיני למילהתזריע "
" הוא טהור יום השמיניב"המצורע ובפרשת מצורע, 

רבנם הזב או הזבה טהרתם וקרבנותיו, וכן קאת ומקריב 
 .הוא ביום השמיני

 

, שהכנה לטהרה מושלמת של יום השמיני באה ללמדנו 
טהרה, וכן ב שמורים ימים נקיים 7הכנה של רק אחרי 

 7של  עושה הכנההוא יום הכיפורים עבודת לפני  כהן גדול
יוחד, עד כדי כך יום השמיני כל כך מ ואכן קודם, ימים

בשמיני דוחה את השבת, אבל מילה  שברית מילה בזמנה
דוחה שבת,  האינ -שלא בזמנה דהיינו לא ביום השמיני 

למרות שברית מילה היא מצווה חשובה מאוד, בכל זאת 
 רק כשיש בו קדושת שמיני רק אז הברית דוחה את השבת.

 

יש  הבגם ש ספירת העומר,בעוצמה של גם נתבונן  ובעצם
והם הכנה לחג מתן , שבועות 7ימים כפול  7הכנה של 

כביכול היום  שהוא ,50 שבועות שהוא יום ה -תורה 
ימים  7 , ספירת7של  ספירות 2מהבנוי  השמיני הגדול

שבעתיים ש בו קדושה עצומה ילכן ו ,שבועות 7וספירת 
  .תמהקדושה הנזכר

 

הוא גם  ,שמיטות 7שנת החמישים אחרי קדושת היובל  וכן
יש  וקדושתו עצומה ביותר ולכן, "הגדול שמיני" בבחינת

 ,אין יובל בזמננו לצערנוו בו דרור אפילו לעבדים נרצעים,
וזה אכן הפסד עצום של שנה יקרה ונדירה ביותר, אבל 

הנוהגת  ספירת העומרלפחות נותרה בידינו קדושה כזו של 
יום  –" שמיני הגדולהמביאה אותנו לקדושה " ,בימינו

 .חג השבועותהחמישים 
 

 
 

 תומיד אחרי הלילה הגדול "ליל השימורים", מגיעים הלילות שמתחזקחג פסח להתכונן כראוי לנקבל על עצמנו,  ולכן
קדושה שבעתיים  יש בו"השמיני הגדול" שהכנה לשבועות ה שהיאקדושה עוצמתית "קדושת ספירת העומר" בהם 

 .כפול שבע 7הכנה של  ויש בכי מקדושה רגילה של יום שמיני רגיל, 
 

שמיני הגדול חג השבועות מתחיל לא רק ממחרת הפסח שאז מתחילים לספור ספירת העומר, אלא יתכן ההכנה ל ועל כן 
בימי מאוד נתעלה וכך חייבים להתכונן כראוי לפסח ולהתעלות שמאז  ,פוריםדהיינו מיום קודם הפסח  30 שזה מתחיל

טהרה, בכמה עניינים הן בשמירת העיניים בותכונן בקדושה בזמן ארוך כזה יש לנו מספיק זמן לה, לכן והספירה פסחה
כמחויב בפרט בימי  ג כבוד זה בזהונהנקפיד מאוד מאוד לו ,ן אדם לחברוין אדם למקום והן בביהלשון, הן בבהן בשמירת ו

הזדמנות לעשות חסד עם האשה ובני הבית בעזרה והשתתפות בנטל הקשה בפרט בימי בין הזמנים יש לנו וגם , העומר
יש לנו  קיצורם של דברים!של ניקיון הבית לפסח, ומעל הכל לקבוע עיתים לתורה כל יום ויום ולהתפלל בכוונה רבה, 

 ולא רק השקעה בעניין אחד. הכנה להשקיע בכל הענייניםהרבה זמן ל
 

עבודה כפולה שיש יותר קדושה כך צריך יותר להשקיע בעד כמה , ו"השמיני הגדול" קדושה עצומהכי כאן יש ??? ולמה
 שבועותוהכנה מושלמת תביא אותנו מוכנים לאורות העצומים של פסח ו , כי כגודל ההשקעה כך גודל ההישגים,שבעתיים

 אמן ואמן.
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 וראהו הכהן וטהר הכהן טהור הוא
 

דרשו נים" ב"תורת כהו, אדםזה מדבר בנגעי  פסוק
רק אם הוא טהור הכהן יכול בפסוק זה ששמכפל הלשון 

אותו והכהן טיהר  טמאלטהר אותו, אבל אם הוא 
 נגעי בתיםמ ולהבדילטהור,  יהיהלא  האדםבטעות 

בית ואמר על  טעה הכהןהתחדש דין מיוחד, שאם ששם 
 .טהוריהיה  הבית אכן, טמא שהוא טהור

 

היות ונגע ש, השאילת יעב"ץההבדל מבאר  ובסיבת
 40, שבמשך שכתב רש"יבבית זה לטובת ישראל, וכפי 

ועל ידי בקירות, שנה החביאו הגויים את אוצרותיהם 
שוברים את הקיר ומוצאים את היו היהודים הנגע 

כי  ,לכן יכול הכהן לבטל את הנגע ולבטלווהאוצרות, 
פסיד את ודי שבכך הוא מגם הטהרה היא לרעת היהכאן 

עונש שמש כת הטמונים, כך שגם הטהרההאוצרות 
  לאדם.

 

חטאי רק מחמת  יםבאהיות והם נגעי אדם ב אבל
ועיל טהרת הכהן בטעות, כי האדם תלא שם  ,האדם

הוא לא  ואם יטהרו אותו בטעות, זקוק לתשובה וכפרה
 .רק רווח הוא לווכביכול נענש 

 

הייסורים באים ששם  בארץ ישראל רקהאמור זה  וכל
טעות  הלא מועילבארץ ישראל , ולכן לכפרהכעונש ו

ששם הייסורים  אבל בחוץ לארץהכהן לטהר את האדם, 
 בחו"ל, אם כן ע"פ גמרא ברכות ה' ייסורים של אהבה הם

האדם  –האדם את טעה הכהן וטיהר גם בנגעי אדם אם 
 מעלת ייסורים של אהבה,לאדם  הכי לא הגיע ,טהור

 בפסוק, התורת כהניםוהדקדוק של דרש כל ה וממילא
  .ארץ ישראלאנשי מתאים רק ל

 

את המשך  מהרש"ם מברעזאןהפי זה מחדש  עלו
שעל דבר זה עלה הלל מבבל " נכתב בתורת כהניםה

 ,תורהמדויקת בש הלל ראה דרשה זו, ש"לארץ ישראל
ארץ ישראל, לכן ב למתגורריםרק מתאימה והבין שהיא 

  .עשה מעשה ועבר דירה מחו"ל לארץ ישראל
 

גדול בתורה כאן חידוש עצום ומבהיל על הרעיון, ש ויש
מאמר אחד של רק בגלל כהלל גם הוא שינה את חייו 

פעם לפני אלפי שנים לעבור  ,שנביןו !!!חכמיםדרשת 
דירה ממדינה למדינה זה מהלך עוצמתי של פעם בחיים, 

הלל עובר  ,תורהב של חז"לובכל זאת בגלל מאמר אחד 
 .יוחיאת משנה ודירה 

 

לכן גם אנחנו בכל מאמר של מחייב את כולם, ו והלל
פנימה פנים נ אלא גם אנחנותורה, לא רק נקרא ונתפעל, 

  .שינוי לחייםובשינוי משמעותי ונשתנה ב
 

 שהאומר שביקש המלך דודש :כתוב במדרשוהנה 
 נגעים בתורת כעוסק הוא ברוך הקדוש יחשבו תהילים

למה נקט  תמוה ולכאורה, תהילים א' ילקוט שמעוני -
מדוע חשב שיש להשוות בין  וגם?? "תורת נגעיםדווקא "

  התהילים לתורה??
 

 התורבשהלימוד  שכמושדוד המלך רצה  וייתכן
כפי ו –לשנות חיים של בן אדם יש בו כוח  נגעים בפרשת

לגור מבבל לארץ  חייו את שינההזקן שראינו שהלל 
דוד ביקש רצה ו כך, בגלל דרשה בתורת הנגעים ישראל

 אדםש ,לגמרי אדםאת ה תשנה תהילים קריאת שגם
שכתוב  כפי ויחיה יפעלש ,ישנה את חייויקרא תהילים ו

 דרישות רבות ותכתובתהילים ספר באכן ו תהילים.ב
 .עד אין ערוךובכל רמה ובכל מצב אדם כל מ

 

וקל וחומר עלי הכותב לגרום לנו שינוי חיובי ומשמעותי,  יםללמדנו, שלימוד תורה ודרשה וחידוש מהתורה חייב
החובה כי עלי  ות!!גדול ותלמרות שיש בהם דריש מה שכתבתי שנלמד מדרשות התורה,חובה לקיים את ה

אמת הדברים , וב"נאה דורש ונאה מקיים"בכל כוחי להיות באמת לעמוד ביעדים שכתבתי, ולהשתדל הראשונה 
 , וה' יהיה בעזרינו אמן.לא קלים, ולא תמיד יש הצלחות ושלימות, אבל חייבים להשתדל בכל הכוח ובהתמדהממש 

 

 תוכאותו פרופסור שדרש נגד העישון, ומיד עם סיום הרצא ךהיה מגוחאלא לי מלזלזל בחובתי האישית, שחלילה ו
נגד כאש וגופרית יצאת הרי בדרשתך ?? הייתכן? :שאלו אותואנשים ראו אותו ודחוף לעשן, ומהאולם יצא הוא 

!! בושה וחרפה!!אבל יש לי צרכים וחולשות מאוד והעישון הורג!!! אכן הדרשה נכונה :ענה להםהעישון, 
 

 
 

פנה אלי אדם שבור, שטען שקשה לו בחייו ולכן הוא לאחרונה ש, ואמירתם על חשיבות התהיליםלי לציין  וחשוב
צמח השקיע בעצמו ולא משקיע בעצמו כראוי, טענתי לו ראה נא את דוד המלך שסבל כל כך בחייו ובכל זאת 

 שדוד מדבר אליו מתוך המזמורים,היום הזה כל יהודי מרגיש עצם תהילים שעד  מזמוריומתוך סבלו כתב לתפארת, 
מזמור מדבר אליו ישירות למרות שחלפו אלפי שנים מאז שדוד המלך כתב אותם, וכל יהודי וכל יהודי מרגיש שה

בלי סוף יהודים שבזכות פסוקי התהילים הם התעוררו ושינו  ממזמורי התהילים, ויש בכל מצב ומעמד מתחזק מאוד
ספר התהילים וחייו מץ את יאאכן , ויהודי זה את דרכם בחיים, ושיפרו את דרכם לדרך התורה והיראה השלימה

ונתחזק ונתעלה כבקשת דוד המלך עליו  , וגם אנחנו נאמץ בהתלהבות את מזמורי התהיליםהודו לה' משתנים לטובה
 .השלום זכותו יגן עלינו אמן ואמן

 

 בשרו בעור יהיה כי "אדם"
 

 שבאו מכוערים מומים למצורע שיש למרות-"אדם"
 מחלההיא  שצרעת דעות ישש ולמרות ,עבירותלו מ

, "אדם"זכור שהוא  ראשון דבר בכל זאת ,מדבקת
 הוא חטאש שלמרות אדם, בן שהוא תשכח שלרגע לא

, ולכן המילה הראשונה של התורה בפרשת אדם בןעדיין 
 ".אדם" –נגעי צרעת 

 נפלת אםגם עצמך  מסר לחוטא עצמו, אתה גםכאן  ישו
 אלבכל זאת  רח"ל, וטומאה נגע של נורא למצב והגעת

 תזכור שאתה אלא ,תקווה לי אין :תגידאל ו תתייאש
 ".אדם" אתהותמיד ובכל מצב  הכל שלמרות "אדם"
 

 עם שרק, החפץ כתב י' המדרש דורש כאןש וכשם
 כך גם המצורע הטמא, הגויים ולא אדם נקרא ישראל
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 חשוב אדם הוא שגםזכור בכדי שי ,נגעים בטומאת
 בידיים לך שמחכה לאבא חזורולכן הכל,  למרות

 ."שובה אלי ואשובה אליכם"פרוסות, 
 

 והיה" את הכתוב האור החיים הקדוש מפרש זו ובדרך
 ולא בבשרו רק זה " שהנגעצרעת לנגע בשרו בעור

 יהודי כי הנגע, את ממך תקלף האדם, רק של באישיות
הגויים לא נטמאים  בפנימיות שלו, משא"כ הוא שלם

בנגעים כי גם ככה הפנימיות שלהם טמאה, ולכן לא 
 עליהם הנגעים החיצוניים. יםמשפיע

 

, בבשרוהיא רק  רלההע יהודי פירשו שאצל כן כמו
 באישיות היא רלההע הגויים אצל אבל ,חיצוני משהו

גם כשעשו ברית  ערליםקרואים  הגוייםשלהם לכן 
  מילה.

 

בגלל רעיון זה הסמיכה התורה את עניין ברית  ואולי
רלה היא לפרשת הנגעים, לומר לנו שכשם שהעמילה 

להבדיל מהגויים שמהותם  ,בבשר ולא במהות היהודי
היא ערלים, כך גם הצרעת היא בבשר ולא במהות אדם 

  יהודי, כי הפנימיות טובה היא.
 

 חוזר כשאדם זה לפני שאדם חוזר בתשובה, אבל וכל
בתורה כתוב כי  בתשובה אז התהליך הפוך, שיזכור

 , לומר לנו שרק"האדם אונרפ"" ולא כתוב ונרפא בשר"
 לא כאדמההוא  קשה אדם מתרפא אבל רך בשר

וכמו שידוע שפגיעה נפשית זו צלקת לכל מתרפא, 
 ולא "ונרפא בשר" וכתבה תורה שינתה לכןהחיים, 

ה' וברש"י סוטה  – הפרשה ככתוב בתחילת "ונרפא אדם"

 .שם

, שלעולם אל תתייאש מעצמך, נכון לפעמים אתה הגעת לשפל המדרגה ואתה אומר לעצמך אין לי יותר ללמדנו
סיכוי לצאת מכאן, אבל זה שקר, כי מהתחתית אפשר לעלות, אולי קשה כי התרגלת אבל שייך בפרט אם מבקשים 

בלי להיתקע בעבר למרות תחיל דרך טובה וטהורה, בורא מצפה שנעזוב דרך רשע ונהעזרה, ואם תאמין שבימינו 
 .שהוא אפל מאוד, אלא כביכול לדלג עליו כאילו לא היה

 

כי כך שמעתי מגדולי הרבנים שהיום דלג ותתחיל דף חדש נקי, גם ככה הדור שלנו חלש  ,תתחילו לרוץ קדימה אז
? ?????עוד לא?? למה? ,מאוד, לכן ששום דבר לא יפחיד ולא יעצור אותנו מלחזור בתשובה, נו!! כבר חזרת?? מה

 גיבור חיל אמן ואמן.ואל תחת אתה  מה לך נרדם קום קרא לאלוקיך!!! חזק ואמץ
 

 הכהנים מבניו אחד אל או הכהן אהרן אל והובא
 

הולך לכהן והוא רואה את הנגע והוא מחליט  המצורע
אם האם האדם טמא או טהור, עד כדי כך, שאפילו 

כי הכהן עם הארץ יבוא חכם ויראה וילמד את הכהן, 
  .העיקר תלוי באמירת הכהן

 

 השאלה למה דווקא כהן רואה את הנגעים??? ונשאלת
ייזכר איך המספר לשון הרע בראותו את הכהן, , שויתכן
הנים מברכים כל יום את עם ישראל באהבה שהכ

כדאי אפשר ואולי זה יזכיר לו ש ,בברכה משולשת

לאהבה ולברכות ולא ללשון   - עם הפה לחיובילהשתמש 
 הרע ורכילות.

 

ן הכהן כשמתו שני בניו הקדושים ייזכר איך אהר וכן
לדברי והצדיקים ביום השמיני כשהקריבו קטורת, 

לבכות ועצר והתאפק מבכיו מהפסיק הרמב"ן הוא 
" עד כדי כך שגם לא ראו מבע פנים דום אהרןוי" -לגמרי 

גם בעל לשון הרע תתאפק ותעצור  כךשל כאב וצער, 
בלשונך ותידום, למרות החשק העז להשתלח ולגדול על 

חשבון השני חלילה.

שפיע בכוחו לדורי דורות, אז גם אנחנו נעשה כולנו עד כמה יש שבכוח מעשה גבורת אדם והתאפקותו להונלמד 
  מעשי גבורה ונתאפק מעבירות וכוח זה ישפיע לדורי דורות אמן.

 

 הכהן וטהרו לבן הפך כולו
 

 דווקא צרעת נגע גופו שכל אחד יתכן איךיש לתמוה 
, בפרט לפי הדעות אדרבא נטמא אותו ?????טהור הוא

בחפץ  הסבר נפלא וראיתי ???מחלה מדבקת שצרעת זה
שהיות והנגע פשט בכולו ואין בו אפילו צד בריא  ,חיים

וטוב לכן במצב כזה האדם נבהל מעצמו וחוזר בתשובה 
 .מעצמו

 

חלקים בעד עכשיו היה מרגיע את עצמו בצדדים ו כי
שהצרעת בכל כולו , אבל עכשיו שבו הבריאיםהטובים ו

אין לו לאן לברוח וצד טוב ובריא, כבר שום אין בו 
צורך כבר יותר ולתלות בו תקווה וטוב, אז אין 

 .לבדיתעורר כי הוא ייבהל ולטמאותו, 
 

כמו אותו תלמיד שובב שעולל להמחשה היא,  ודוגמא
האשמות סל אבל אם בטעות מתוך  ,הרבה בעיות בכיתה

נגדו יאשימו אותו גם בסעיף או מקרה שהוא באמת לא 
הנה  :בה ויטעןדווקא יתמקד כמוצא שלל רב הוא  ,עשה

ובטענת אומללות אתם מחפשים אותי ושונאים אותי, 

הוא נועל את עצמו ולא רוצה לקבל את המוסר  ונרדפות
 בהבנה. את העונששהוא לא מקבל והתוכחה וקל וחומר 

 

 טובים המפורסם בבן הסיפור פי על עוד הדבר ונבאר
 לא זה לגנוב שיפסיק סרויי שאביו וכמה, גונב שהיה

  .חכם מעשה עשה ואז התייעץ שאביו עזר, עד
 

 על במוסר עמו שוחחי הוא לא שיותר לבנו הבטיח הוא
 ,החכם האבאבקשה אחת ביקש ממנו בות, אבל יהגנ

 כל על שמהיום ממנו וביקש לחדר בנו את לקחהוא 
 לא הוא שיותרשוב  לו והבטיח, בקיר מסמר יתקע גניבה

כצפוי  הבן .בותיהגנ עלניגש ולא יוזם אתו שיחה ודיבור 
 בשמחה. לזאת הסכים

 

מסמר  דפקוגניבה הבן  בהיגנ כל עלויום  יום כלב ואכן
 מוצא האבא אחד יום, שנתיים עברו ככהועוד מסמר, 

  מזועזע!!! וכולו בבכי ממרר החדר בפתח בנו את
 

לו  נשאר לא אבל, מסמר עוד לדפוק רצה הבן ,פשוט
 האמין לא הוא .מעצמו הזדעזע הבן החדר. בכל מקום



 תזריע – וטהר לבנו

9 

 

 בעצמו הבן ולכן !!השנתיים במשך גנב הרבה כך שכל
  לגנוב. והפסיק המוטב לדרך וחזר !!!כאן עד החליט

 

 אין אז בריא מקום איןו נגוע כולוכש ,בנגע גם הדבר כן
 עדויאמר  בעצמו כבר יזדעזע הוא ,אותו לטמאות צורך

, לגמרי לגמרי וחולה טמא כולי כלש הידרדרתי כך כדי
 .בתשובה ישובהוא  ומאליו

 

מדוע כשכולו  ,לתמוה גם להסבר זה עדיין יש מנםא
ונראה  שהתחיל להתרפאותצרוע הוא טהור, אבל ברגע 

 עלינו האדרב ולכאורה, טמאבו בשר בריא, אז הוא 
מגלה סימני התאוששות והתרפאות כי הוא  לטהרו

 מהצרעת???
 

לתרץ, שאכן אם כשכולו היה מצורע לגמרי הוא  ונראה
אכן הזדעזע מעצמו וחזר בתשובה שלימה אם כן היה 

כבשר תינוק זך ונקי, בשרו צריך בבת אחת להתרפאות 
שטבל בירדן ובבת אחת  המצורענעמן פי שמצאנו אצל כ

  ובשרו הפך כבשר תינוק זך ונקי. ממנו כל הצרעת ירדה
 

ממנו בבת אחת,  כל הצרעת הירדלא ש העובדה אבל
 לכןכראוי, ו שלימהחזר בתשובה לא שהוא  תמלמד

טמאו ימיד  , בכל זאתגלה בשר חישנרפא קצת ונלמרות 
 .הכהן, כמצורע מוחלט מחוץ לכל המחנות רח"ל

 

יש מצבים מיוחדים שהקב"ה לא מסתפק בתשובה  כי
הקב"ה דורש שינוי דרך קיצוני חלקית ובהדרגה, אלא 

, וכאן שהוא היה פן חד וברור ומוחלטולקצה באמהקצה 
מצב זה היה צריך לזעזע אותו מאוד,  ,כולו בצרעת

שהחזרה בתשובה שלו חייבת להיות קיצונית מהקצה 
 לקצה, לפחות בתקופה הראשונה.

 

תשובה למחצה לשליש ולרביע, ונשתדל לחזור בולא  דרך קיצוני ומוחלט, ישינוב נחזור בתשובה שלימה לכן
מעצמינו ולא שיעירו אותנו בכוח ובבהלה, כי איזה כאב ראש מתמשך יש לאדם שהעירו אותו בבת אחת בכוח 

ובבהלה, אז נחזור מעצמינו כשהשמש זורחת עלינו מתוך שמחה ונעימות,  אמן ואמן.
 

 המשך - וטהרו לבן הפך כולו
 

רשים האם הצרעת הכתובה בתורה היא במפדעות  3 יש
 האבן עזרא דעתדעה ראשונה:  .מדבקתרפואית מחלה 
בכוח ועל כן המצורע היא מחלה מדבקת ש ב' "גתזריע י

מחוץ לכל המחנות  חייב הסגר והוצאהואפילו בכפייה 
של הצרעת ש הרמב"ן דעת דעה שנייה: .ולשבת בדד

אלא  ,הרפואית ממש הצרעת תאיננה מחלהתורה 
שבסופו יבוא לידי חולי הצרעת  חוליההתחלת 
 .הרפואית

 

 "זטהלכות טומאת צרעת, פרק  הרמב"ם דעת :שלישית דעה

לא  - עולם של ממנהגו נהשצרעת האמורה בתורה אינ ג"י
 םלהזהיר כדי בישראל ופלא אות אלא, רפואית מחלה
 .הרע מלשון

 

אכן הצרעת היא מחלה מדבקת איך ייתכן שאדם  ואם
שנגוע כל כולו בצרעת בכל זאת הוא טהור ויכול 

נשים ולא לצאת לבידוד, הרי הוא להמשיך לחיות בין א
א אמרו חז"ל ל להדביק אחרים במחלת הצרעת, והלועל

שחשוב יותר להקפיד   חולין י' חמירא סכנתא מאיסורא
 תורה??? לא לעבור על איסורמאשר  לא להסתכן

 

זה  -כל כולו מצורע האדם שעצם הדבר ש לתרץונראה 
וגם אם בגלל שכולו מצורע  ירחיק את האנשים ממנו.

לא כולם יבינו שהוא חולה בצרעת, עדיין אותו אדם 
נגוע  שחולה עד כדי כך יתבייש מאנשים שיראו שכל כולו

והוא מעצמו יתרחק מאנשים, כפי שהתורה הבינה 
 שהוא מעצמו יזדעזע ממצבו ויחזור בתשובה.

 

משנה נגעים פ"ג תשובה זו לא מספקת על ההלכה  אבל
וכן  שבוע ימים,לשמחתו שחתן מצורע נותנים לו  מ"ב

בחגים כולל חול המועד לא רואים את הנגעים מפני 
מה פשר  מחלה רפואית צרעת היאואם  שמחת החג,

לו?? הרי מסכנים כאן אנשים שידבקו ויחלו הלנחות הה
וכן בזמן הזה שלא רואים נגעים הרי זו סכנה  בצרעת???

 רפואית, ולמה אין הלכות אלו נוהגות בזמננו???
 

לחדש, שאכן לדעות שצרעת התורה היא מחלה  ונראה
רפואית מדבקת, אכן היה נס ופלא ממשי שבזמן 

לא טימאה אותו כמו חתן וכן בימי הרגל וכן שהתורה 
אזי למרות שיש לו מחלה  ,מי שכולו מכוסה בצרעת

מדבקת בכל זאת הוא לא ידבק אחרים במחלתו, רק עד 
 שיבוא כהן ויאמר טמא.

 

הקיים לכל זה, שבורא עולם נותן לכוח הרוחני  והטעם
ולכן לעכב ולנצח את המחלה הרפואית הטבעית,  בעולם

של שמחת החג בכוחה לעכב את מחלת הרוחניות 
הצרעת מלהדביק אחרים, וכן חתן שמוחלים לו את כל 

במצב של דף חדש בחיים זה  עתכ היות שהוא ,עוונותיו
נותן לו כוח רוחני שמונע מהטבע של הצרעת להדביק 
אחרים, וכן כולו נגע היות וזה גורם התעוררות לתשובה 
וכדברי החפץ חיים במאמר הקודם, כוח רוחני זה מנצח 

 את הטבע ומונע מאחרים מהידבקות במחלת הצרעת.
 

יה רבי ארראינו את הצדיק הירושלמי המפורסם  ואכן
זצ"ל שהיה הולך ומבקר חולי צרעת מבודדים  ויןל

וא לא נדבק למרות שנגע בהם הרופאים ה תאיולפל
לא נדבקו הנים הכ ובעצם ,כאילו היו אנשים בריאים

כפי שהוכחנו מאותה סיבה, וגם כן כשטיפלו במצורעים 
הנים ועבד לתורה, והתורה לא רצתה שהכהטבע משש

בורא עולם לא רצה שהצדיק כמו כן ידבקו מהצרעת, ו
הירושלמי יחלה כי הקדושה והצדקות שבו גברה 

  את הטבע.וכופפה 
 

הרב ישראל בונם שרייבר הגאון הגדול מששמעתי  וכפי
שאם התורה לא הייתה מתירה לחלל שבת על  שליט"א

יולדת אם כן ייתכן שלא היה במציאות יולדת יהודית 
 בשבת, כי הטבע כפוף לתורה כפשוטו!!

 
בימינו אין את הלכות צרעת, כי אין היום את  ולצערנו

הנים להחיל את ס שהיה בזמנם שהתורה נתנה כוח לכהנ
. , ולהחיל את המחלה בפיהםפיהםמאמר הצרעת ב

 

ובתפילה עלינו להתחזק באמונה ובתורה הקדושה ובדקדוק המצוות שהטבע כפוף לתורה ממש, ולכן , ללמדנו
בהתלהבות, ואז כוח התורה והקדושה יכופף את הטבע לטובתנו, ובעזרת ה' נשקיע במקום הנכון ובדרך הנכונה 

 ונזכה לראות ניסים ונפלאות ואותות ומופתים מעל לדרך הטבע רק חזק חזק ונתחזק אמן ואמן.
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 טמא יקראועל שפם יעטה וטמא 
 

אומרת אמר לו הקב"ה ללשון: כל  "וערכין ט הגמרא
אברים של אדם מבחוץ ואתה מבפנים ולא עוד שהקפתי 

 עצם ואחת של בשר.לך שתי חומות אחת של 
 

שאם האדם  אמרי שפרבספרו  רבי שלמה קלוגר אומר
אומרת נכשל בלשונו ומדבר לשון הרע ונהיה מצורע, 

 חומה שלישית ולכןלפחות עוד : עליך להוסיף התורה
 ", שכביכול השפם ישמש כעוד הגנה.ועל שפם יעטה"
 

ורע זקוק לחומה שלישית בעל לשון הרע המצאכן  ואם
הרי לה אין שפם שישמש לה  ,שה מצורעתמה תעשה א

  כחומה שלישית???

אכן , והשפם זה לבזות את המצורעשאולי נראה  לכן
ההגנה השלישית זקוק להגנה שלישית, אלא ש המצורע

", שעצם הדבר שהוא מזהיר וטמא טמא יקרא" - היא
אחרים ומחזק אחרים מלחטוא בלשון הרע זה עצמו 
משמש למצורע עצמו הגנה שלישית ועצומה ביותר 

  מהחטא.
 

לב יודע צרת נפשו, ולעיתים הדרך הטובה ביותר  כי
להתגבר על היצר הרע שבוער בקרבנו, זה לחזק אחרים 

מוגן ושמור, כי בדברי חיזוק לבל יחטאו, וממילא אתה 
ברגע שאתה מתריע לאחרים אתה חייב להראות 

נזהר המזהיר אתה שאכפת  דאיולאחרים שלך זה 
שבעתיים. ומקפיד

 

להיות כמו כל יכול לא , ולכן אם אתה "תתחבר אליו -אם אתה לא יכול לנצח אותו ", כפי שאומרים ללמדנו
הצדיקים החזקים כי אתה נופל כל הזמן, אז תתחבר לצדיקים כאילו גם אתה צדיק שביכולתך ובזכותך להתריע 

במשך הזמן תקבע את עולמך בין את מה שאתה מחזק אחרים, בשער בת רבים ולחזק יהודים, ואם גם תקיים 
 האמתיים אמן.הצדיקים 

 

 זאת תורת נגע צרעת לטהרו או לטמאו
 

" זאת תורתמלמדת אותנו "שהתורה כאן  הש"ך כתב
, בתורה והממזרים והמצורעים הטמאים שיתעסקו
כתוב ו אשהיא  כי התורה ,את כולם מטהרת שהתורה

התורה  אשש, "באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל"
 .שבו הטומאה כל ממנו מעביר

 

 לכהן קודם חכם תלמיד ממזר ג"י הוריות ל"חז אמרו וכן
 היא יקרה" ו"ט', ג משלי שנאמר, הארץ עם גדול

 .ולפנים לפני שנכנס גדול מכהןיקרה היא  ,"מפנינים
 

 אינו אםש ,"לטמאו או", תורהב עוסק אם "לטהרו"
שאז יש  ,טומאתו על טומאה לו פהנוס בתורה עוסק
 להשתלט עליו. אחרא סיטראל מקום

 

שהתורה עצמה מפשטות לשון הפסוק משמע  מנםא
, ומה הכוונה?? ואיך יתכן היא זו שתטמא אותו

 הדבר???
 

שהתורה היא  יומא ע"בלבאר כמאמר הגמרא  ונראה
סם המוות, לא זכה התורה  ,כמו סם, זכה זה סם חיים

שלומד תורה בלי שאיפה אמתית להתחזק ולהיות  שמי
לומד ש ו, אהמאיריע"פ ולקיים את מה שלומד ירא שמים 

אזי לא רק  ,לקנטר אחרים או בשביל להתגאות
היא גם תטמא אותו  , אלאשהתורה לא תטהר אותו
שייענש הרבה יותר ממי שלא ותהיה לו סם מוות חלילה 

 רח"ל.למד תורה 
 

 ואת הנתק לא יגלח
 

לגלח ולהוריד את סימני אוסרת  התורה: החינוך כתב
כי הקב"ה והטעם לכך , לא יטמא אותוהכהן  ועי"זהצרעת 

כן לעורר אותו בתשובה ול בשבילהביא לו את הצרעת 
 להתחמק מזה בדרכי רפואה וכדומה. סורא
 

גם יהיה אסור  לטעם זה אם כןהשאלה  נשאלת 
להתרפאות מכל מחלה, בפרט מה שנחלה בידי שמים?? 

" מכאן שניתנה רשות לרופא ורפא ירפאכתוב " והרי
, ולמה ניתנה רשות לרפאות הרי על האדם לרפאות

 לחזור בתשובה ולא להתחמק מהעונש בתחבולות???
 

לא בזה  ,החמורלשון הרע על גיע משצרעת עונש  אלא
בפועל מספיק שנבהלת מהמחלה, אלא מגיע לך עונש 

מהעונש בתחבולות במקום  ואין לך רשות לחמוק
 תשובה אמיתית.

 

נקבל על עצמנו לשמור על ברית המילה והלשון וכך נהיה קדושים וטהורים אהובים למעלה ולמטה בלי מקטרג  לכן
 .כך נזכה לישועות אמן ואמן ,למעלה
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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
אפשרות לחטוא, אבל כשיהיה לו אפשרות שלא היה לו 

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  מספרת שיונתןע"פ הרשב"ם  קי' בבא בתרא שהגמרא
היה כהן לעבודה זרה של של גרשום בנו של משה רבינו, 

מי שהביא בהמה להקרבה לע"ז, מה כל אמר לומיכה, 
לא רואה ולא שומעת הרי היא  ??לך עוזרת העבודה זרה

  !!על הכסף לך לא מדברת, חבלגם ולא אוכלת ולא שותה, 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 - וביום השמיני יקח וכבשה אחת ושלשה עשרונים ולג אחד שמן
  

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
שורש החטא בעצם המצורע נמחק בצער ובביזיונות, אבל 

 .לא נמחק
 

הוא חזר בתשובה כשהיה בבידוד ולבד, ועדיין לא  כי
התנסה לחיות בחברת בני אדם ולהישמר מלשון הרע, לכן 

כחוטא, כי החטא חתום ונטוע ורשום הוא עדיין חתום 
 .באופי שלו ובטבעו
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 המשך - וכפר עליו הכהן לפני ה'
 

", 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, 

 יזכה להיטהר ולשוב לאוהלו.שישמש ככופר נפש  והמנחה
 

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

וכפי שרש"י המצורע כבר מכופר אם תמיהתו הייתה ש
מסביר בדברי הגמרא שבגלל צערו וביזיונותיו בצרעת כבר 
התכפר לו, אם כן מה תשובת הרמב"ן שזה מכפר על מה 

 קורבנות.ה 4 כלשאלתו היא מה הצורך בובפשטות  שחטא???
 

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

 לא ידענו מה עניין הכפרותולכן תחילה כתב הרמב"ן "

שורש החטא את ש תירוצו הוא כוונת ואולי", כולןהללו 
 הוא לא תיקן לכן הוא צריך כפרה. מעברו ונטיית הלב

 
 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
 וכדברי הרמב"ן.ולטהרה להביא קורבנות לכפרה 

    

 השחטה הצפר בדם החיה הצפר ואת אותם וטבל
 

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

 .אלא למקום לא מיושב לשדה ולא לתוך העיר
 

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

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

 

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 
, מוזרה הצבועה בדם יזהו שהיא ציפור מצורע משולחת

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, 

שייך תקלה ולכן הצבע 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 אחרים יש עליו חומר , ביודעו שעכשיו ל"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. יחזורוהביטחון העצמי שלו 

    

 המשך -ויצא הכהן אל מחוץ למחנה  – והובא אל הכהן
 

 םחניית בשעתלעם ישראל  היו מחנות שלש -רש"י  כתב
 מחנה לוי ,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
גחזי ובניו, יצאו מהעיר 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 עירכהרד"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 
, הרי לנו בארץ ישראל כרך אחד שהוסיףמפני יוחנן: 

 מתחילה??שעמרי בנה אותה 
 

, 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 חשובה למלכות יהודהשירושלים 

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

נסע לדמשק  ואכן ראינו שבסוף גחזי?? 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
יש  אן לכאורהכמואכן ה מחלה מדבקת, נשל התורה אינ

איך מותר למצורע לגור בין אל"כ , שהוכחה לשיטות אלו
אנשים בעיר שאיננה בקדושת מחנה ישראל, הרי חמור 

 אין הצרעת מחלה מדבקת.ש מכאן, אלא סכנה מאיסור
 

על  עוזיהו המלך קיבלווגם  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, ובניו  גחזי 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????? 

 
ידע שאין לו על מה להשקיע כי  , שאכן גחזילתרץ ונראה

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

, 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.  שלםהמותשובת המשקל 

 

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

חטפו כסף ואוצרות למרות שכבר אכלו כי 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
תזכור שאם לא תתמקד לתקן את שורש הבעיה אזי בשעת מבחן רוב הסיכויים תיכשל, כפי שגחזי ובניו קרסו, וכפי 

דוד וחזר לכהן לפסל מיכה בגלל חמדת הממון שיונתן נכד של משה קרס מתשובתו בכל לבבו בגלל שפוטר ממשרתו אצל 
 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
ויתכן שברגע שתזכה את בניך זה ייתן לך כוח ורצון לתקן גם את עצמך מכל מקום בו אתה נמצא, אז אנא עשה של בניך, 

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

המלך עוזיהו הצדיק התנשא בכהונה לא לו, ולכן  כאמור
קיבל צרעת במצחו, והוא עבר לגור בבית מבודד בבית 
קברות, וכפי שכתבנו קודם הוא יכול היה לעבור לגור בעיר 

בכל זאת התבודד ועוד בבית שאינה מוקפת חומה, ולמה 
 ??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 
שתהיה אימתו  -" ודורשת הגמרא 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
בבואו לבית קברות יראה  יהודיולמות מתוך צרעת שכך כל 

את הבית המודד ויזכור שכאן מתבודד בעונשו מלך שחטא 
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.

 

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

  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 עצמוהשפיל את 
 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
אז עליו להלביש כוח וגבורה וגאווה שהוא עדיף חטאים, 

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 

רגיל לאכול לו להיות מוכנע כל החיים, וזה כמו אדם שהיה 
פיצה אם הרופא יאסור עליו לאכול פיצה אחרי שעבר 

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

התורה נותנת לו בכל זאת אפשרות להרגיש טוב  וכאן
למרות שהוא מוכנע ושפל כתולעת, והתורה אומרת לו 
אתה באמת רוצה להיות כארז אמתי גבוה וישר, תהיה 

ואזוב שתחיה בענווה ושמירת הלשון, וזה יגרום כתולעת 
לך להיות באמת למעלה ובאמת אדם ישר ומעורך כטוב 

 .והגון
 

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

והרצויה, ולא תחיה בצער ובריסוק הנכונה 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, 
 לךהיה  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, ממנונפגעתי  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 

החזקה ביותר!!! אותו חוצפן ועז פנים, וזה בעצם התגובה 
 ולמה???

 

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

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

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

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

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

 הרשעים וחיות האדם שבשפל המוסר כמו הנאצים!!!

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

וטוב יותר, לכן  שנפשי כעפר לכל תהיה כך הוא אצילי יותר
 אותו חסיד באותו יום שמח כפי שלא שמח מימיו, כי הוא

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

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 

, עד שהשדכן כעס והפטיר ניסה להסביר ולשכנע זה עזר
לבחור דע לך שעליך לעבוד דחוף על מידת הענווה כי רק 

 כך תקבל שידוך טוב.

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

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

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
ואילו לעבודת ה' בהתלהבות ובהתמסרות לבורא עולם, 

העילוי רק יצא לו מזה שחצנות נוספת עטופה בענווה 
 מדומה.

 בקירות!! "כסף" - :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  בזבזווי 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 

ביתם ולא לקחו אותו עמהם כי הם חיו האוצרות בקירות 
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
זרה  השקועים במט' שערי  של עבדים, ועובדי עבודה

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

 

האוצרות שטמנו בקירות ביתם זה סימל בחוש את  ולכן
ישראל לכישלון  עם זקה לרעתהתקווה והאמונה שלהם הח

עם ישראל בקדושה, ולכן בתים אלו ספוגים בטומאה 
אמונה חזקה וברוע ובקטרוג על עם ישראל, כי היו חייבים 

בבורא עולם שתתגבר על האמונה והקטרוג של הגויים 
 שעם ישראל יתקלקלו ח"ו.

 

זה הגיע בשלבים, קודם כל שברו חלק מקיר הבית,  ואכן
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.
 

על הטומאה , 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
  .נפילה שלא תבוא חלילה, ויש לו התראה על כל 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 
, והוסיף לי החברותא הרב נתנזון שליט"א כפי שאמר הבעש"ט במשנה באבות "ששנים שישבו ואין ה' אליו בחלום הלילה

 .ולים ללמוד תורה כי בעבר ישבו שם לצים וטמאו את המקוםעמהם דברי תורה הרי זה מקום לצים" שמדוע השנים לא יכ
 

 וממילאאת הבית שלך אל תטמא חלילה, ואם עשית בו עבירות אפילו בחדרי חדרים זה משפיע טומאה על הקירות,  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
ולה ועצומה, כי אם יש כל הזמן מלחמה בין הטוב והרע והטוב מנצח זה מעלה עצומה, כי בורא אותו, וכך זכותך תהיה גד

והאהבה גדולה נבנית ונמדדת במאמץ ובהשקעה, אז קדימה בידך להתעלות עוד יותר מכך רק עולם 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 

 .שיהודים יחטאו והוא הגוי יחזור לביתו

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 שאומרים  !!עדיין אפשר לשנות ,ניצחה ח"ו שהטומאה
 ."כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן"

 
 

 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 של אהרן
 .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

 

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



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 הדור מסכנות הדורשגדולי ישראל העידו שזה הצלת 
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א  בראשית

 ומרת ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א ראש 

-הישיבה הגדולה "כנסת ישראל
 אשדוד

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

רבי אליהו ביטון בר  –לע"נ  בהעלותך
 טז' סיוון תשס"א –חנה 

 הרבנית אסתר אלבז תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –הרב דוד אלפער 

 הרב שלמה אלפער שליט"א

 לז"נ כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן בן אדמו"ר רבי דוד מרדכי זצ"ל  וישב
 מטאלנא

 נתבקש לישיבה של מעלה     א' דחנוכה כה' כסליו תשנ"ט

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  פנחס
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה  מקץ
 ה' טבת תשע"ד -רבי שמעון הכהן זצ"ל בן עישה עליזה תחי'  

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  מטות
ן רשמריהו זצ"ל בן הרב אה

כה'  –צבי נודל שיבלט"א 
 תמוז

 יאלאס תמשפח
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה  ויגש
 סולומון זצ"ל 
 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

שמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל  חסיבהאליהו ו
ו' באב תש"ן  -נפטר ב

 .נ.צ.ב.ה.ת

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

הרב יצחק בן הרב  זקנינולע"נ  ואתחנן   שמות
 יח' אב –שלום ריינר 

נכדו הרב שלמה פרידמן מונסי 
 ארה"ב

   עקב להצלחת התורם ולזיווג הגון  בקרוב לבנו  וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן  –לע"נ  בא
ח'  -בר הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 שבט

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא  –ל"נ  ראה
אקרמן בת הרב שמריהו זונדל 

 ג' אלול -הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

   י תבואכ ארה"ב ונסימ משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –אברהם יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

 .לחזרה בתשובה שלמה של הילדים
 רחל קרול,  אדיר שמואל בן רחל קרול. בנותטל ו, ירין חנה

  -בברכה ובקדושה הלהצלחה בכל מעשה ידי
 רחל קרול בת מרלן ואהרון בן סופיה וסופי רות בת מרלן.

 -לעילוי נשמת ו
 יח' בניסן , -מרלן בת מסעודה

 ח' באלול -ג' בתשרי שמואל בן מרים -חנה בת מסעודה
 רינה בת פרידה יח' באלול.

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

יא' טבת  –הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי ריינער  –לע"נ זקינו 
 תשס"ג

ח' טבת  –ריזל בת הרב ר' אברהם סופר ז"ל   -ולע"נ זוגתו 
 תשע"ג

 ריינער שליט"א פסח חייםהרה"ח רב נתרם על ידי   

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן  -לע"נ 
הרב פסח  יוסף אקרמן  נפטר 

 כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -אליהו זאב בן ר' דוד יעקבלע"נ  תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

 הם קדישיעל לעילוי כל הנשמות שלא נאמר יום כיפור   מצורע
 בעילום שם

   סוכות   אחרי מות

מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
–  

 ל' ניסן תשס"ח

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

לרפואת הרב מקסים ניסים  פורים   אמור
 )מקס( בן רחל דדון

וברכה והצלחה לכל משפחתו 
 יחד עם כל עם ישראל

 ולעילוי נשמת
 בן רחל דדון אביו רבי שלמה 

 בת אסתר דדון ואמו רחל 
 

 הרב מקסים דדון שליט"א
 שנולד ביום הפורים

      בהר
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