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 לפרשהפנינים 

   

ה תורת המצרע ביום טהרתו 'זאת תהי" 
  )ב, יד (        "               והובא אל הכהן

ה תורתו 'זאת תהי – ה תורת המצרע'זאת תהי
כח הדיבור הוא ). ערכין טו(של מוציא שם רע 

המעלה אותו מסוג החי , הדבר העלה שבאדם
ויפח באפיו שמת חיים ויהי האדם . "למדבר

והתכוה . ח ממללא לרו-תרגומו , "ה'לפש חי
-הזאת מטביעה את חותמו של צח  על בן

כל הבשר ): ישעיה מ(וזו כוות הכתוב . אדם
יבש חציר בל ציץ ודבר אלהיו יקום .. חציר

גופו של אדם שהוא הבשר הוא , הייו. לעולם
אבל כח הדיבור שבו , כעין חציר היבש ובל

יקום לעולם ואם האדם " ודבר אלהיו"
לשם , להרע ולהשחית, ה זו לרעמשתמש במת

אז הוא מסלף , יצריו הגסים והחומריים
דומה למי . ומחטיא את עיקר כוות הבריאה

שהמלך תן לו לבוש מלכות והלך והלביש בו 
ה תורת 'זאת תהי: ואומרת התורה. את חמורו

זו לא , הרי זה סילוף,  מוציא שם רע- המצורע 
                                                                    . אלא תורת המצורע-תורת האדם העלה 

  )לפי העקידה(
  

ערכין (ל "ובחז –ה תורת המצרע 'זאת תהי
הגעים , כלומר.  מוציא שם רע-מצורע ): טו

וטהרת המצורע . באים על חטא לשון הרע
סמל הטהרה וקדושת הפה , ה בכהן'תלוי

כי שפתי כהן ): ז, מלאכי ב(כאמר , והלשון
להורות שאין . ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו

ה ברופא אלא בדיבור 'טהרתו של מצורע תלוי
הכהן ): א, משה געים ג(כדאיתא , הכהן

וכיוון שמחלת געים באה על . אומר טהור
לכן צוותה התורה לרפא את , חטא הלשון

מות וחיים ביד "כי . החטא גם כן בכח הדיבור
  )חפץ חיים(                                    ".       הלשון

  
ל "מספרים שפעם הלך החפץ חיים זצוק

הרחוב . בערב בליל סגריר, בעיירתו בראדין
בדרך עכבו יהודי זר שהגיע . ה ריק מאשים'הי

, היכן גר הרב שלכם: בעגלתו ושאל אותו
  .החפץ חיים, הצדיק

, ראשית כל הוא לא רב:  עהו החפץ חיים-
  .ית לא צדיקוש

כולם ? מה את סח:  אמר לו היהודי בתמיהה-
  .מחזיקים אותו לירא אלוקים וצדיק

מה שכולם אומרים :  אמר לו שוב החפץ חיים-
  .העולם לא מכיר אותו. זה לא כלום

ואי מבטיחך שזו היא , אי מכיר אותו היטב
  .הפרזה וגוזמה גדולה
 הפליט מפיו איזו קללות, היהודי התרגז מאוד

  . מרצות ולבסוף הצליף בו בשוט  שבידו

הצטער מאוד החפץ חיים על שהביא יהודי 
  .לידי עבירה

, כעבור שעה קלה כשהחפץ חיים שב לביתו
כשודע . מצא את היהודי יושב בבית ומחכה לו

ליהודי כי זה הוא החפץ חיים ואותו קלל 
התחלחל מאוד וכמעט , והצליף בשוטו

שדלו , חייםהרגיע אותו החפץ . שהתעלף
. אין דבר לא עשית כל רע: בדברים ואמר לו

כי לא רק שאסור , בצדק מגיעים לי הצליפות
אלא גם על עצמו , לדבר לשון הרע על אחרים

  .הרע-אסור לדבר לשון

  
 הדא הוא דבכתיב - ה תורת המצרע'זאת תהי

מעשה , מי האיש החפץ חיים) יג, תהלים לד(
ה ' והי-ה מחזיר בעיירות 'ברוכל אחד שהי

 אמר - מכריז ואומר מאן בעי למזבן סם חיים 
ה  'אמר לי, יאי תא סק להכי זבין לי' ה ר'לי

. ה'אטרח לי. לאו את צריך לי ולא דכוותך
ה הוציא לו ספר תהלים הראה לו 'סליק לגבי

מה כתיב , מי האיש החפץ חיים: פסוק
סור מרע ועשה טוב ... צור לשוך מרע, ה'בתרי

אי כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה י'  אמר ר-
עד שבא רוכל , ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט

, מדרש רבה(זה והודיע מי האיש החפץ חיים 
  ).טז' ויקרא פ

קצות "לפי מה ששמעתי מבעל , אפשר להסביר
רוב האשים עוברים עליהם ימיהם ". החושן
בהתחרות , בסיעות, במתיחות, בבהלה

, קים את הזמןתמיד הם דוח. ובמאבקים
מצפים שיעברו הימים הסוערים ויבואו ימי 

אבל האדם . וזו דרכם בחיים תמיד. המוחה
הוא חי , השלם איו מצפה שיעברו הימים

  .אוהב ימים לראות טוב, במוחה פשית
מי האיש : וזו היתה כוות הרוכל בהכריזו

ולכן ,  אוהב ימים לראות טוב-החפץ חיים 
שאין , הייו,  צריך לזהיאי אין אתה' אמר לר

אתה מאלה הדוחקים את השעה בחפצם 
ואברהם : וזהו מובן הכתוב. שיעבור הימים
כי , ה חביב עליו'כל יום הי, זקן בא בימים

  )דברי שאול(.                            ה שלם ברוחו'הי
  

הדא  – ביום טהרתוה תורת המצרע'זאת תהי
מר אלוקים ולרשע א) טז, תהלים (הוא דכתיב 

מה לך לספר חוקי ותשא בריתי עלי פיך 
כי תורתו של המצורע איה ). ז"ויקרא רבה ט(

כל חשיבות , אין בה כל קדושה. תורה כלל
את אור . טמא-כל זמן שהוא רשע, וערך

, התורה אפשר להשיג רק בקדושה ובטהרה
 רק ביום - " תורת המצורע. "בהשראה מיוחדת

  )וידבר משה(                        .                   טהרתו

  
 -  ה תורת המצרע ביום טהרתו'זאת תהי

מה תקתו ויתרפא ישפיל ) 'פסוק ד(י "ברש
  אחרי , למה רמזה התורה תקת רפואתו. עצמו

 הכווה -? ביום טהרתו, שכבר תרפא מצרעתו
, שהכעה זו שהוא כע עכשיו מחמת געו, היא

וזו .  שתרפאאפילו אחר, תישאר בו לתמיד
ה 'זאת תהי): מחות ה(ל "כוות מאמרם ז

שישאר , פירוש.  בהוויתה תהא-תורת המצורע 

  )שם משמואל(. ותמיד בשפלות כמו שהוא עכשי
  

והובא  ה תורת המצרע ביום טהרתו'זאת תהי
" ה'תהי"  האלשיך מדקדק שתיבת –אל הכהן 

. זאת תורת המצורע: ה לומר'צריך הי, מיותר
ביום "ה מתקשה על הלשון "ההפלא' מורי בס

שיש כאן רמז לדברי ,  וראה לומר-". טהרתו
יהושע בן לוי שהתעטף ' על ר) כתובות עז(ל "חז

, בטלית אחת עם בעלי ראתן ולמד עמם תורה
אילת אהבים ויעלת ): יט, משלי ה(כתוב : אמר

?  אגוי לא מגא-ה 'אם חן מעלה על לומדי, חן
ה 'זאת תהי:  וזהו.עדן- וזכה וכס חי לגן

 זה האיש העוסק -תורת המצורע ביום טהרתו 
 -סופו , בתורה בטהרה ומלמדה עם המצורע

שיכס לגן ,  אל הכהן העליון-והובא אל הכהן 
ואת דכא ושפל ): סוטה ה(ואיתא בגמרא . עדן

 אי - אתי דכא : חד אמר, )ה ז'ישעי(רוח 
אי את : וחד אמר, מגביהו עד ששוכן אצלי

ויצא : וזה.  אי מרכין את שכיתי אצלו-דכא 
.  השכיה תרד אליו-הכהן אל מחוץ למחה 

  . שמים-מגביהו עד לשמי, והובא אל הכהן
  )חתם סופר (         

  
 בי אדם מזלזלים בלשון -והובא אל הכהן 

את , כי אים יודעים את חומרת הדבר, הרע
אין יודעים להעריך את . כח המחץ שבפה

וכי : חושבים. ה שיש בלשון הרעההשפעה לרע
הרי אלה רק , הוצאתי הגה מפי? מה עשיתי

ויראה ,  לכן הובא אל הכהן-. דברים בעלמא
לשבט או , שדיבורו של הכהן חותך גורלו

ובאומרו ,  טהר- " טהור"במוצא פיו ; לחסד
מזה ידע להעריך את הכוח .  טמא- " טמא"

 החיים והמוות - העצום שבדיבור לטוב ולרע 
  )המגיד מדובא(.                                ביד הלשון

  
יין העל הפסוק יוצר הרים ובורא רוח . ל"בע

דרשו , )יג, עמוס ד(ומגיד לאדם מה שיחו  
אפילו שיחה קלה שבין איש ): חגיגה ד(ל "חז

, ותמוה. לאשתו מגידים לו לאדם בשעת הדין
:  ההסבר הוא-? מה עין זה לתחילת הפסוק

? מה ערך למלה שאין בה ממש, לשאלת רבים
 אלקים ברא -" הה יוצר הרים: "אומר הביא

גושי חומר עקיים , הרים גבוהים ורמים
 הוא ברא גם את - " ובורא רוח "- בגודלם 

ואף על פי כן הרוח , שאין בו ממש, הרוח
" ומגיד לאדם", שוחקת ועוקרת הרים גדולים

 -" יחומה ש" העובדה הזאת אומרת לאדם -
בכוחו , אף שאין בו ממש. מה טיבו של הדיבור

  )מעיה של תורה(.                     להחריב עולמות



 צרעת באה על חטא לשון -  והובא אל הכהן
וכרגיל עיקר הרכילות מדברים על , הרע

לא ירצה בעל , כן-אם. הכהים, המהיגים
 - לכן , לשון הרע ללכת אל הכהן מרצוו הטוב

  )ין'חיים מוולוז' בשם ר(".                     והובא"

  

ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן """"
   """"הצרעת מן הצרועהצרעת מן הצרועהצרעת מן הצרועהצרעת מן הצרוע- - - - נרפא נגענרפא נגענרפא נגענרפא נגעוהנה והנה והנה והנה 

  )ג, יד(                                        
למה ויצא הכהן אל , אם הובא אל הכהן

,  אלא הכהן הוא הצדיק- ? מחוץ למחה
וחטא קל דמה בעייו כעבירה , מהיג הדור

ת רוצה שילמדו זכות על בי "אך השי. גדולה
ו של, וצריך הצדיק להעלות על לבו, ישראל

ה 'והי, ה הוא מצא מחוץ למחה שכיה'הי
אולי כשל גם הוא , עוסק בפרקמטיא

ויצא הכהן אל מחוץ : וזה שאמר. בחטאים
 חייב הכהן להעמיד את עצמו - למחה 

אלא , מחוץ למחה שלו, במקומו של החוטא
, אחרי בצע, במחה הרודפים אחרי רווחים

 ואז וראה הכהן והה רפא -' מעשקות וכו
שיח השדה(.                                            געה(  

  
 וראה הכהן והה רפא גע הצרעת מן הצרוע

 אפשר -. ראית כמיותרת" מן הצרוע" מלת -
כי הצרעת באה שלא כדרך , שהכווה היא

כדי שיחזור , וגרמה לו על ידי חטאיו, הטבע
וכל זמן שלא ישוב בתשובה שלימה , בתשובה

, רפא ולא יועילו לו התרופות הטבעיותלא ית
. אלא הצרוע על ידי תשובתו מרפא את עצמו

על ידי , " מן הצרוע-והה רפא גע הצרעת "
  )אלשיך(.                                   המצורע עצמו

  
 לכאורה - והה רפא גע הצרעת מן הצרוע

ה צריך לומר והה רפא הצרוע מגע 'הי
 - ? רוע הוא החולה שתרפאכי הצ, הצרעת

כי הה הצרעת באה בעוון , אפשר  להסביר
 מוציא -וזה רמז בלשון מצורע , לשון הרע

והה אם בא אדם לעשות תשובה על . שם רע
תשובת המשקל היא שיהא שומר , חטא זה

וזה . פיו ולשוו ויתרחק מאבק רכילות
שתקן אותו , הה רפא גע הצרעת: הלשון
ה גם לצרוע רפואה ' יהיוממילא, החטא

  )שיפלד' הרב מ(.                                מצרעתו

  
צפרים צפרים צפרים צפרים - - - - וצוה הכהן ולקח למטהר שתיוצוה הכהן ולקח למטהר שתיוצוה הכהן ולקח למטהר שתיוצוה הכהן ולקח למטהר שתי""""

   """"חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזבחיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזבחיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזבחיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב
  )ד, יד(                             

בגימטריא ,  צפור- ולקח למטהר שתי צפרים
לא לרמוז לו לבעל לשון הרע שחטאו , שלום

, יכופר עד שלא יתקן מה שקלקל ברכילותו
, בין איש לאשתו, הפריד בין אחים וריעים

    .ה להחזיר את השלום על כועליו החוב
   )בספרים(                                                   

  
לפי שהגעים  –ועץ ארז ושני תולעת ואזב 

כל המצוות ). י"רש(באים על גסות הרוח 
ה כי כוו, מלבד העוותות, טובה להן כווה

  )מקוצק' מ' מ' ר(   .     בעוה היא עצמה גיאות

  
 לפי -ועץ ארז  –ועץ ארז ושני תולעת ואזב 

מובא ). י"רש(שהגעים באין על כסות הרוח 
, משמת רבי בטלה עוה): "סוטה מט(בגמרא 

יוסף לתא לא תיתי עוה ' ה ר'אמר לי
איזו עוה היא זאת : ותמוה". דאיכא אא

:  ההסבר הוא-? יוותשאדם מייחס לעצמו ע
אלא . יוסף לא חשב לשבח את עיוותו הוא' ר

-ה שלמעשה לא ראוי לו להיות ריש'בטוח הי
ולמה בחרו בו אף שישם גדולים , מתיבתא

וזה , מפי שהם עווים גדולים, וטובים ממו
 אל -" לא תיתי עוה דאיכא אא"שאמר 

מזה שבחרתי אי , תאמרו שבטלה עוה
  .  ה סימן שיש עוד עוה בעולםלראש הישיב

  )דברי תורה(                               

  
מה תקתו  –ועץ ארז ושני תולעת ואזב 

ויתרפא ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת 
שצריך אדם , אזוב רומז). י"רש(וכאזוב 

, הייו במילי דעלמא, להשפיל עצמו כאזוב
לרמוז שיגביה עצמו כארז , וצריך גם ארז

" 'ויגבה לבו בדרכי ד"על דרך ,  דשמיאבמילי
אמם צריך בזה חוט ). ו, יז' ב-דברי הימים(

המשקל להכריע לכאן או לכאן אף כחוט 
שמביא עם , ועל זה רומז שי תולעת. השערה

  .   הארז והאזוב
  )אברהם יהושע השיל מאפטא' ר ר"אדמו(   

  
מה תקתו  –ועץ ארז ושני תולעת ואזב 

ו מגאוותו כתולעת ויתרפא ישפיל עצמ
  ).י"רש(וכאזוב 

? אם כן כל אחד יחטא ואחר כך ישפיל עצמו
החוטא איו יכול להשפיל עצמו ,  אלא-

ומי שיכול להשפיל עצמו , השפלה אמיתית
שתוקן חטאו , אין ספק, כתולעת וכאזוב

  .והוא בעל תשובה גמור
, )ה יז"ר" (המעביר על כל פשעיו"כיוצא בזה 

! ה מעביר על מידותיו'כל פושע יהי, כן-אם
כל זמן שלא , אין הוא יכול להגיע לכך, אלא

  )ם"חידושי הרי(.                      תיקן את חטאו

  
מה תקתו  –ועץ ארז ושני תולעת ואזב 

ויתרפא ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת 
ולמה לא אמר בפירוש ). י"רש(וכאזוב 

אלא בדרך , שבפסוק שישפיל עצמו כאזוב
ה שפל ' כי באמת מן המע שאדם יהי-? רמז

ולו היתה מצוה מפורשת , החלטי, אמיתי
לשם "היו מקיימים את המצוה ב, להיות עיו

שמרגיש , ואין לך גאוה יותר מזה, "יחוד
לכן רק מרמזים  לו שישפיל את . שהוא עיו

ועיקר העיוות היא שידע שלא הגיע . עצמו
אלא שהוא , לדרגה האמיתית של שפלות

  . ה'מתאמץ ורוצה בכל לבו להגיע אלי, אףשו
  )שפת אמת(                                                           

  
ישפיל עצמו  –ועץ ארז ושני תולעת ואזב 
, כן-אם). י"רש(מגאוותו כתולעת וכאזוב 

 אלא אדם שמשפיל עצמו -? למה מביא ארז
ורואה את , ומתבייש מגאוותו הקודמת

איך קרוץ מחומר יכול , אפסותה ואיוולתה
הקודמת סייעה מצא שהגיאות , להתגאות

  .לשפלות של עכשיו
שצריך כפרה גם : ם אמר"בעל חידושי הרי

כי הרבה פעמים חוטא האדם , על העיוות
כשפוים אליו שיעשה דבר , למשל. בעיוות

, שפל אי, מי אי ומה אי : והוא אומר, טוב
בה בשעה אם מי שהוא . דל ערכי ואיי מכובד

 אבל .ה מוכן לרדת לחייו'יפגע בכבודו יהי
  )בעל הפרדס(.  כדי לעשות דבר טוב שפעל הוא

  
על הצורך בשי  –ועץ ארז ושני תולעת ואזב 

שישפיל "י כדי "מסביר רש, תולעת ואזוב
ואפשר ". עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב

שלא יחשוב , שלכן מביא גם ארז, לומר
אלא העיקר , שדורשים ממו שפלות הגוף

וה ותמיר אף שגופו גב. הוא שפלות פימית
וכן . ה שפל כאזוב'בלבו פימה יהי, כארז

, "וכל קומה לפיך תשתחוה"ט "פירש הבעש
 ישתחוה -בשעה שאדם הוא בקומה זקופה 

  )אבי אזל(        .                                 בלבו לפיך

  
תועת יד או : לכל עבירה דרש איזה מעשה

 מלבד - תופה ראש או עקימת שפתיים , רגל
, מספיק ששוכב אפרקדן וחושב לו. יאותג

  . הה אי אחד הגדולים והטובים מאין כמוי
  )פחס מקוריץ' ר(

 -פתלי מברשד אומר '  היאה ר- בעולם הבא 
אוכל להצטדק ולמצוא תירוץ על כל 

. מלבד על החטא של גאוה, החטאים
עסקת : כשישאלו אותי בבית דין של מעלה

  ?בתורה
לא ידעתי , עם הארץלצערי הייתי :  אעה-

  .ללמוד
בתעית ,  האם לכל הפחות עסקת בעבודה-

  ?ובסגופים
  .כוחותי לא עמדו לי, הייתי חלש:  אעה-
  ? הפיזרת כסף לצדקה-
  .הייתי עי ואביון, ה ביכולתי' לצערי לא הי-
כח ,  עם הארץ היית- ישאלו אותי -  אם כן -

במה , ה לך'ה לך וגם כסף לא הי'לא הי
  ?דוע היית בעל גאוהמ? התשאת

  .ה לי כל תשובה'ועל זה לא תהי
  
ה יקח אתה ואת עץ ה יקח אתה ואת עץ ה יקח אתה ואת עץ ה יקח אתה ואת עץ ''''את הצפר החיאת הצפר החיאת הצפר החיאת הצפר החי""""

הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל 
ה בדם הצפר ה בדם הצפר ה בדם הצפר ה בדם הצפר ''''אותם ואת הצפר החיאותם ואת הצפר החיאותם ואת הצפר החיאותם ואת הצפר החי
  )ו, יד(             """"השחטה על המים החייםהשחטה על המים החייםהשחטה על המים החייםהשחטה על המים החיים

 כל הפסוקים שבפרשה זו -  ה'את הצפר החי
" ו"וא"מתחילים ב) מלבד הראשון, כמובן(

מלבד פסוק זה , המחבר כל פסוק על שלפיו
שאיו , שמדבר על שחיטת הצופר האחת

  .ו החיבור"מתחיל בוא
ה 'שלא תראה הצפור החי, יש בזה רמז

מלבד שיש בזה משום צער . בשחיטת חברתה
' ד סי"יו(ע "הרי מבואר בשו, חיים-בעלי

אם מחמת בי ,  כולה- צמקה הריאה ): ו"ל
ה 'ששחטו אחרת לפיכיון , אדם שהפחידוהו

שהוא הדין ) שם(ובפתחי תשובה .  טריפה-
, "שתי צפורים חיות"וכאן אמר . בעופות

לכך , ולא טריפות): חולין קמ(ל "ודרשו חז
, ו החיבור"בלי וא, ה'אמר את הצפור החי

שלא תיעשה טריפה מתוך ראיית שחיטת 
  )האזים לתור(                                 .חברתה

  

וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל """"
שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל 

        """"המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםהמחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםהמחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימיםהמחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים
  )ח, יד(                 

ואחר יבוא אל המחה וישב מחוץ לאהלו 
אחרי שהותר כבר , ותמוה – שבעת ימים

מדוע צריך עוד לשבת מחוץ , לבוא אל המחה
י צרעת באה על כ:  אפשר להסביר- ? לאהלו

האי ): ב צח"ב(ל "ובחז, חטא של גסות הרוח
, ה לא מיקבל'אאישי ביתי' אפי, מאן דיהיר

חטא הצרוע הזה בגסות רוחו גם גד , כן-אם
לכן . ואולי עוד ביתר עוז גדם, בי ביתו

, שאף אחר שטהר לבוא אל המחה, עושו
  . ישאר עוד מחוץ לאהלו

  )ר שמלקי מיקשלבורג"ר(
  

תן הכהן מן השמן אשר על כפו על תן הכהן מן השמן אשר על כפו על תן הכהן מן השמן אשר על כפו על תן הכהן מן השמן אשר על כפו על ונונונונ""""
תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו 

    מקוםמקוםמקוםמקום    הימנית ועל בהן רגלו הימנית עלהימנית ועל בהן רגלו הימנית עלהימנית ועל בהן רגלו הימנית עלהימנית ועל בהן רגלו הימנית על
  )כח, יד(                                                                                                            """"דם האשםדם האשםדם האשםדם האשם

 - על מקום דם האשם ... ותן הכהן מן השמן
על דם : ואילו בקרבן מצורע עשיר אמר

מזה למדין ) מחות יא( בגמרא - ? האשם
על דרך . וצריכים לשי הפסוקים, בהיקש



 

  

יש בזה רמז שקרבן עי : המוסר יש לומר
עוקר את החטא מכל וכל ולא שאר ממו 

לא כן . גם מקום האשם טהר. שום רושם
  .שהרושם לא מחה, בקרבן עשיר

  )תכלת מרדכי(
  

כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן """"
לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ 

      )לד, יד(                                            "                   "                   "                   "                   אחזתכםאחזתכםאחזתכםאחזתכם
למה לא , אם החטאים גורמים לגעי בתים

דבקה הצרעת הממארת אצל הכעים אשר 
 לכן באה ההדגשה -? עשו את כל התועבות

ארץ הזאת היא כי ה, "בבית ארץ אחוזתכם"
מיום היוסד , מורשה שלכם מימות עולם

ואין אדם מטמא ואוסר דבר שאיו , ארץ
ובא אשר לו "ולכן הודגש עוד פעם . שלו

בי , בעל הבית האמיתי של הארץ, "הבית
  )תפארת יהותן(                                  . ישראל

  
לפי , בשורה היא להם שהגעים באים עליהם

שהטמיו אמוריים מטמויות של זהב 
תיהם כל ארבעים שה שהיו בקירות ב

ישראל במדבר ועל ידי הגע ותץ הבית 
ה צריך הבורא 'כי הי, ותמוה). י"רש(ומוצאן 

 - ? לדרכים כאלו להעשיר את בי ישראל' יתב
רוחו , שבביתו של אדם טבוע אפיו, העין הוא

אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ "וזה , ומעשיו
על חטאים שקורות , )יא, חבקוק ב" (יעה

וזה המובן של טומאת . ביתו מעידים עליהם
להכיס , ומידה טובה מרובה. געי בתים

והה . הארת הקדושה גם לכסים הגשמיים
הוציאו את כוחות , בי ישראל עשו כן

הטומאה מארץ כען והכיסו שם את אורות 
ומשכסו בי ישראל לארץ ישראל , הקדושה

  .ה את שכיתו במקדש"השרה הקב
שיכולו לתקן את כל , רה הטובהוזאת הבשו

שאף בדבר , וזה הרמז למטמויות. המקומות
הגשמי ביותר טמוים בו הרבה יצוצות 

  )שפת אמת(               ..                              קדושה

  
לפי , בשורה היא להם שהגעים באים עליהם

שהטמיו אמוריים מטמויות של זהב 
בקירות בתיהם כל ארבעים שה שהיו 
ישראל במדבר ועל ידי הגע ותץ הבית 

" כגע"והגיד לכהן : וזה). י"רש(ומוצאן 
עים של ארץ כי הג, ולא גע, ראה לי בבית

, זעזועים, אחרי סתירה ותיצה, ישראל
יגלו בסופו של דבר , תיקוים ושיויים

  )בספרים(                               .              מטמוית

  
ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר "

  )לה, יד("                     כגע ראה לי בבית

' שג, ראה לרמז). מסורה(רבתי ' ג – והתגלח
שער : מים בתגלחת זולאווים ידחים לפע

שיש בהם שי , ואף אם הוא כהן וזיר, זקו
כל שלושת הלאווים האלה . לאווים וספים

  )משך חכמה(        .דחים בתגלחתו של מצורע
  

  פסח                        
ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי "

  "                     עצרת
תצוה שאכילת מצה בשבעת ' ק פ"מובא בזוה

והחמץ של כל , ימי הפסח היא רפואה לפש
אפשר להסביר לפי . ההשה איו יכול לקלקל

שבע ): "ח"ה ה"הלכות שבועות פ(ם "הרמב
שלא יאכל כלום שבעת ימים הרי זו שבועת 

והטעם כי אי אפשר ". שוא ומלקין אותו מיד

שכל , להתקיים שבעה ימים בלי אכילה
הכוחות ולשדי הגוף כלים במשך שבעה 

מכאן שכל . אם אין להם תוספת חיוה, ימים
ח ממשהו חמץ ואין הזהר בשבעת ימי הפס

, לגוף כל חיות מחמץ במשך שבעה ימים
מתדפים וכלים כל החמץ , ויזון במצה בלבד
הוא יצר , ואין יותר לחמץ, והשאור שבפשו

  .כוח ושליטה על האדם, הרע
  )וב'אברהם מסוכוצ' ר ר"אדמו(                       

  
: א" פסק הגר-  .שבעת ימים תאכל מצות

ימי '  לכל ז-" לו מצותשבעת ימים תאכ
. מצות עשה דאורייתא היא, הפסח אמר

, ואיו קורא לה רשות אלא לגבי לילה ראשון
. מצוה לגבי חובה רשות קרי לה. שהוא חובה

ה מחבב מאד מצות אכילת מצה כל 'והי
וביום טוב האחרון של פסח אכל , שבעה

ואף שלא הג כך בשאר ". סעודה שלישית"
" אכילת מצה"ות מפי חשיב, ימי החג

שהולכת ומסתיימת ביום טוב האחרון של 
ה מבדיל במוצאי הפסח על כוס 'והי. "חג

וכן  הגו הרבה גדולים לטעום . שכר חמץ
, והטעם. טעם חמץ בכיסת ליל מוצאי פסח

כדי לעשות היכר בין זמן האסור לזמן 
 בתרגום יותן על -רמז לזה . שמותר בו חמץ

ראשון בארבעה ב) "יח, שמות יב(הפסוק 
עשר יום בערב תאכלו מצות עד יום האחד 

עד יומא : "מתרגם" ועשרים לחדש בערב
דעשרין וחד לירחא ברמשא דעשרין ותרין 

ב ביסן תאכלו "בערב של כ" (יכלון חמצא
  ).חמץ

  

  הליכות והלכות 
  דיני ערוב תבשילין

 ביום שישי ושבת שביעי של פסחהשה יחול 
 בכדי שיוכל ערוב תבשיליןעל כן יש לעשות 

  .להכין מיום שישי לצורך שבת
עדיף שביום , אפילו אם עשה עירוב תבשילין

שישי יגמור צרכי שבת מוקדם מהרגיל בכדי 
. שישאר זמן להכין את האוכל ביום שישי

ן יוכל לבשל לשבת בכל מ אם לא עשה כ"ומ
  .טרם כיסת השבת, זמן ביום שישי

את הערוב יש לעשות על ידי דבר מאכל 
כגון ביצה , "זית"מבושל ששיעורו לפחות כ

, ולקחת מצה, קשה או אפילו עוף מבושל
לפי ההחה ". ביצה"ששיעורה לפחות כ

כ יאמר את "יחזיק את העירוב ויברך ואח
מופיע כ(' הוסח בהדין  עירובא וכו

בזה הערוב : עיקר הוסח פרושו). בסידורים
יהיה מותר לו לבשל ולהטמין ולהדליק את 

  .ט לשבת"הר מיו
והגים . את העירוב יש לשמור עד שבת

לאוכלו בסעודה שלישית ומשתמשים בו 
מי שאיו . כלחם משה בליל שבת וביום שבת

אין לו צורך , מבשל לשבת אלא מתארח
ם מדליק רות לכבוד אבל א, לעשות עירוב

יעשה עירוב אך לא , )כגון שישן בביתו(שבת 
יברך אלא יאמר רק את הוסח בהדין 

  .'עירובא וכו
חכמים הגבילו אותו , מי ששכח להיח עירוב

אבל אם רב העיר עירב , בעשיית צורכי שבת
ולכן כיון שהיום . בשבילו מותר בלי הגבלה

בדרך כלל בכל מקום רב העיר עושה ערוב 
יכול לסמוך על עירובו של רב , לשוכחים

  .אם שכח, אך כל זה רק בדיעבד, העיר

  

  הלכות ליל הסדר
, תקצר היריעה מלפרט את כל דיי ליל הסדר

  :ושתדל לעמוד על קודות חשובות בו
בליל הפסח או מקיימים שתי מצוות * 

, סיפור יציאת מצרים) מן התורה(דאורייתא 
בן אכילת מרור  ושתי מצוות דר, אכילת מצה

  .ושתית ארבע כוסות
בלילה זה גם השים חייבות בכל המצוות 

  .ההוגות בו
, יש לשתות לכתחילה רביעית שלמה* 

יש . ובדיעבד רוב רביעית יין או מיץ עבים
) כדי זמן שתית רביעית(לשתות בבת אחת 

  .כדי לצאת דעת הפוסקים
בלילה זה יש לשתות ולאכול את המצה * 

ן גם "צד שמאל ולפי דעת מרבהסבה על 
ן שאם "השים חייבות בהסבה ומוסיף מר

, אכל או שתה בלא הסבה לא יצא ידי חובה
וצריך לחזור לאכול ולשתות את כל ארבעת 

וכך . וכן אכילת מצה ואפיקומן, הכוסות
ולפי דעת חכמי אשכז שים . מהג הספרדים

אם אכל , וכן לפי מהגי אשכז. אין מסיבות
לגבי :  בלא הסבה הדין היו כדלקמןאו שתה

כוס שלישית ורביעית לא : ארבע כוסות
יחזור כוס שיה יש לחזור ולשתות עוד כוס 

לגבי . כוס ראשוה מהוה בעיה. בהסבה
יחזור , אם לא אכל בהסבה: אכילת מצה

אם גמר סעודתו . ויאכל כזית מצה בהסבה
  .לא יחזור ויאכל, ואכל אפיקומן

 יש לאומרה -את מצרים מצות סיפור יצי* 
י "בשמחה ועל דרך שאלות ותשובות וע

והגדת "המחשה כמובא בתרגום אוקלוס 
 -' תראה לו' דהייו -" ותחוי לבך "-" לבך

  . שירגיש ויבין את המאורע בצורה ציורית
. מרור, את לשם יחוד קודם אכילת מצה* 

כורך יאמר לפי הטילה על מת שלא יגרם 
המוציא לחם ' מצות ויברך יקח שלוש, הפסק

כ "אח. ויאחז בשלוש המצות', מן הארץ
משמיט את המצה התחתוה ומברך על 

ברכה זו אמרת רק בלילות . (אכילת מצה
הסדר ולא בשאר ימות החג שאז מברכים 

  ).בלבד' המוציא לחם'
בוצעים שתי כזיתות אחד מן המצה * 

וצריך . העליוה ואחד מן המצה האמצעית
 תוך כדי אכילת ובהסבה אחת לאכלם בבת

 דקות 4יש סוברים שזמן אכילת פרס (פרס 
  ). דקות6ויש אומרים 

ולחולה או בשעת הדחק בדיעבד יוצא אם לא 
 דקות וכתב המשה ברורה שיש 9עבר 

להכיס לפיו את שי הזתים וללועסם בבת 
אחת אבל לא מחויב לבולעם בבת אחת אלא 

לע כ יב"יבלע כזית אחת בבת אחת ואח
  .השאר

ובדיעבד אפילו בולע הכזית במעט מעט יצא 
  .העיקר שלא יעבור הזמן של כדי אכילת פרס

את האפיקומן יש לאכול גם כן כדי אכילת *
השה . פרס וכן יש לאוכלו לפי חצות הלילה

   12:53זמן חצות היו בשעה 
בורא פרי 'לפי מהגי הספרדים מברכים * 

לישית רק על כוס ראשוה וכוס ש' הגפן
לפי מהג אשכז ). שהיא כוס ברכת המזון(

  .מברכים על כל כוס וכוס
יש להזהר לשתות כוס שלישית או כוס 
רביעית בשיעור רביעית שלמה בכדי שיוכל 

  .לברך ברכה אחרוה על הגפן ועל פרי הגפן
לאחר אכילת האפיקומן אין לאכול מאומה * 

) תה או קפה, מים(אלא אפשר לשתות בלבד 
ה רק לצורך גדול כגון שרוצה להמשיך וגם ז

בסיפור יציאת מצרים כל הלילה עד 
  .שתחטפו שיה
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  שבת הגדולל
' ובזה מתבאר שבתחילת הלל הללו עבדי ה

מבורך מעתה ועד ' יהי שם ה' הללו את שם ה
דהייו שעל ידי עבודתו ותפילותיו . עולם

אחו  '  ובמה שאחו מהללים לשם ה
הוא מבורך שאחו '  גורמים  ששם  ה

יוכל ' מוסיפים ברכה בפמליה של מעלה שה
כן באומות מה שאין . להשפיע עליו מטובתו

' העולם ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה
הוא מהולל וכלל ' שהאומות גורמים ששם ה

     .מבורך' ישראל גורמים ששם ה
  )ב"אמרי שפר על ההגדה מהצי    (  

  
  

ל ההיגו לעשות הסדר דוגמא לזמן בית "חז
המקדש שאכלו פסחים ובגלל זה וטלים 

ים לדבר שטיבולו במשקה שבזמן היד
המקדש שהיו קרבות הוצרכו מן הדין טילה 

שבאכילת , ומפי אותו טעם לובשים הקיטל
קו ואם ) ש"של ביהמק(הפסח משלחן גבוה 

כן צריכים לאכול את קרבן הפסח באימה 
  . וביראה כבזמן תפילה

  ובזמן  בית  המקדש  בגד  חשוב היה בגד
כבזמן הבית בלבישת לבן ולכן או והגים 

הקיטל ומזה הטעם יש להוג בכל הסעודה 
כמו יושב לפי  המלך ולכן התקיו להפסיק 

פ שבדרך כלל כל זמן "באמצע ההלל אע
כאן בליל , שאומרים ההלל אסור להפסיק

י יציאת "הסדר רצו ללמדו למה זכיו ע
שהסעודה שאחו , מצרים וקבלת התורה

צם השבח של והוא ע' אוכלים היא לפי ה
ה העלה אותו עד שאפילו "הלל שהקב

אכילתו היא עין מקודש ומקבלים שכר 
ה ממצרים "א שבמה שהוציאו הקב"ז. עליה

העלה אותו עד שאפשר שתהיה האכילה 
ושתיה למצוה שמביאה לחיי העולם הבא 
וזה עיקר ההלל שמביים שההשגחה 

  .העליוה תלויה במעשה ישראל
  )ב"אמרי שפר על ההגדה מהצי    (                     

  

  מעשה חכמים
  .מה שתה הלילה הזה מכל הלילות
; שבכל הלילות או אוכלין חמץ ומצה

  .הלילה הזה כולו מצה
 ביקש ראש ,לאחר תפילת ערבית, בליל הסדר

הגאון רבי מרדכי שולמן , ישיבת סלבודקה
ה שתראה לו את מצרכי "מהרבית ע, ל"זצ
 במרחק –בבית החלמה לקשישים : 'סדר'ה

.  שוהה תלמיד חכם גלמוד–הליכה מן העיר 
אי , לכם לא חסר מי שיערוך את הסדר"

  "..הולך להסב איתו
  .ויצא לדרך, טל את המצרכים

: והמצרכים בידו, כעבור שערה ארוכה חזר
... ה להסב עמו'ה במצב שיתן הי'הזקן לא הי

  )ב"קב' עמ, עי אם(
, בשבוע שלפי פסח פטר בירושלים אברך

בהותירו אחריו אלמה שבורה ושבעה 
, ל"חלץ הגאון רבי יהושע ברים זצ, יתומים

ואף , לעזרת המשפחה, ין'ראש ישיבת רוז
דבר עם אברך שיסב עמם בליל הסדר 

  .מש ובאהממש
בהתקדש החג הודיע רבי יהושע שלפי 

לראות , שיחזור לביתו יסור לבית האלמה
הוברר , בהגיעו. האם הכל מתהל כשורה

מיד עמד וקידש על . שאותו אברך לא הגיע
היין וערך לפיהם את הסדר כהלכתו בשירה 

והגיע לביתו , ובזמרה ובפרפראות לחכמה
ית את  ערך בש–חצי שעה לפי חצות הליל 

להגיע לפי , הסדר בחפזה ומהר באכילה
  ...חצות לאפיקומן

כמה גרועים הם , שאלוהו ילדיו המאוכזבים
  ...מאותם יתומים

ובו , ה'אספר להם מעשה שהי: "עה ואמר
, אחד מבי חבורתו התארס. כלולה התשובה

ל הביע רצוו להשתתף "והחזון איש זצ
ו ומצא, באו לקרוא לו. במסיבת ארוסיו

איש ואשה יושבים לפיו ווקבים בשמות 
והחזון איש יועץ איזו מהן , סחורות שוות

  כשעה עמדו . היכן ובאיזו כמות, לקות
עד שבי הזוג קיבלו את כל , וחיכיו

או אז . ההוראות המפורטות והלכו לדרכם
 לא –יודע אי שהמתתם : פה אליו ואמר

ירחה ט'וזו , אתם בלבד אלא המוזמים כולם
ובודאי תמהים אתם מדוע , רבה' דציבורא

ובכן דעו שבי הזוג . לא קצרתי את השיחה
הם יצולי שואה שבורים ורצוצים שיעצתי 

עתה שכרו חות .  לפתח חות ולהשתקםלהם
, ודאי תודו. ובאו לשאול איזו סחורה לקות

מי ,  אם כן–רבה להדריכם ולעודדם שמצוה 
מדוע חייב , ייאמר שמצוה זו מוטלת רק על

גם עליכם ? רק אי להקריב עבורה זמן יקר
וקימתם אותה , מוטלת מצוה זו

  )ב"ג ל"ח, שאל אביך ויגדך(       "...במהתתכם
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב .צ..ת
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