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  לפי סדר הא"ב –כל המדורים 
 אספקלריא לפרשת השבוע

 לקיים רצון מלך
 ְוָטְמָאה ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריעַ  ִכי ִאָשה וגו'' ה ַוְיַדבֵּר

 ג(-)יב, אָעְרָלתוֹ  ְבַשר ִיםוֹל ַהְשִמיִני ּוַבּיוֹם וגו'.

, עומד על השאלה 1הרה"ק מהר"ש מבעלזא זיע"א
 –הידועה, מדוע נאמר באמצע פרשת טהרת היולדת 

את הפסוק 'וביום השמיני ימול בשר  –כמו בלי קשר 
א ערלתו'? ומבאר, שהפסוקים כאן אינם מדברים אל

מהפיתויים שמפתים את הנשמה כדי שתסכים לרדת 
 :2לזה העולם, וכה הם דבריו

כשמגיע הזמן של הנשמה הקדושה של הצדיק 
לרדת לעולם התחתון, בראותה את החשכות של 
העולם התחתון השפל, עומדת היא בתפילה 

ל רם ונשא, וטוענת: "רבונו של -ותחנונים לפני מלך ק
צביונם נבראו, והצביון עולם! כל הנבראים שבעולם ל

 שלי הוא שלא אלך למקום חושך זה!".

כל הפיתויים שמנסים לפתותה אינם מועילים, 
גם לא האורות שלהם תזכה, ואומרים לה עוד: אמנם 

צאי בגין שיושלם רצון בגללך אין את רוצה לילך, 
, שיתקיימו שס"ה מצוות לא תעשה, הבורא ברוך הוא

ך על ידך את ה'לא ומיד בצאתך יקיימו אביך ואמ
תעשה' של 'וטמאה שבעת ימים' וכו'! ועדיין אינה 

שישנן מתרצה, ומוסיפים ואומרים לה: הוי יודעת 
, ואחת מהן היא מצוות מילה לכי רמ"ח מצוות עשה

ותזכי את אמך, ואביך והמוהל, וגם את בעצמך תזכי 
וזהו 'וביום  –שיתקיים אצלך רצון ומצוות המלך 

 היא מתחילה להתרצות... השמיני ימול'. כך

ומודיעים לה ואומרים לה, הוי יודעת שתוכלי 
לזכות יותר מזה... כשאדם מחזק את עצמו בתוספת 
קדושה ופרישות בעולם התחתון וכו'. וכיון שהנשמה 
שומעת זאת, מתרצה בשמחה לילך לעולם הזה, 

 ומצוותיו ותורתו.  לקיים רצון המלך

 למה אני חי?
בשאלה "למה אני חי?", מה הרבה אנשים תוהים 

מניע אותי לחיות? האם אני חי בשביל מטרות 
 גשמיות או רוחניות? מה אנו ומה חיינו?

אמנם, התשובה הראשונית שעשויה להתקבל על 
שאלה זו הינה: "אתה חי כי אתה חי!" וכי אתה 
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יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, אעפ"כ ברא כל הנבראים ברצון 
שלהם, כדאיתא בגמרא )חולין ס.( ובמדרש )פסיקתא זוטא 

 בראשית א, יב( וכו'. 

הבאת לעצמך את החיים שיתאים לשאול מה הניע 
 אותך לכך?! 

אני אינה מדויקת. אבל תשובה ראשונית זו 
. וגם יש בידי תשובה לשאלה בחרתי לרדת לעולם

 לעשות רצון מלך!מה הביא אותי לרדת לעולם: 

בל יאמר האדם בלבו שסוף סוף כעת זאת 
הוא בעולם, עובדה וזהו, אדרבה,  –מציאות קיימת 

כאן בא הציווי "יהיו בעיניך כחדשים", תמיד תראה 
מכך? נכון, זה את עצמך כקטן שנולד! מה תרוויח 

 יתרום למרץ ולרעננות, זה יועיל גם שתשכח
היו, כל זה נכון ומאוד! אבל  אם העבר מן כשלונות

  תיוולד כדי לעשות רצון מלך!יש גם מעבר לזה: 

מי שמחדש כנשר את נעוריו, אינו נפרד לרגע 
 מהייעוד שלמענו ירד לעולם, הוא כאן עם מטרה!

ן 'החודש והזמן המתאים ביותר לכך הוא בזמ
ראש לכל ההתחדשויות  –הזה לכם ראש חדשים' 

, ובפרט ב'שבת ראש חודש' זו, שהלוא אף )תורת אבות(
השבת עצמה סגולתה התחדשות, 'וכולהון מתעטרין 
בנשמתין חדתין', 'ברם אנפין חדתין', ואף 'ראש 

 חודש' עניינו התחדשות.

 אשרי האיש שחי עם מטרה
 –וזהו 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים' 

אשרי מי שאינו ח"ו כמו הרשעים שמציאותם בעולם 
היא במטרה שלילית, ללכת אחר שרירות ליבם 

וגם אינו  –'ובדרך חטאים לא עמד'  ותאוותם הרעה,
'עומד', כמו החטאים ש'עומדים' במצב אחד ורואים 

לו את מציאות הווייתם העכשוית בעולם החומר כאי
לא היתה לה התחלה וכאילו לא יהיה לה המשך, 

ואף אין חלקו עם הלצים  –'ובמושב לצים לא ישב' 
 שאינם חושבים כלל...

אדרבה, הוא חי עם מטרה קדושה! בתורת ה' 
יומם ולילה! בכל עת  )לשון עתיד(חפצו ובתורתו יהגה 

על פלגי  3הריהו רואה בעיני רוחו כדמות עץ שתול
שו איך כביכול זה עתה נותן העץ מים, ומצייר בנפ

איך עכשיו יורדת נשמתו לעולם מ"חקל  –פריו 
אדם כזה, כל  4תפוחין קדישין", חי הוא את הייעוד!
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 והנשמה, העולם בזה לזכות יכול שאדם עליונים אורות לנשמה
 שהשורש האילן זהו –' שרשיו ישלח יובל ועל' ככתוב, לאילן דומה

 למעלה הענפים מתפצלים כך ואחר, וחזק עב הוא מתחתיו
 גם הוא וכן, ויותר אמה חמשים עד כך לילך ויכול, למעלה
, כבודו מכסא שנאצלת החזקה הקדושה הוא שהשורש, בנשמה

 של ענפים ממנה מתפצלים, במעשיה וזוכה העולם לזה וכשבאה
 לנשמה לה ומראים, וגבול שיעור אין עד עליונים ואורות קדושה

 .התחתון בעולם לזכות האדם שיכול הללו האורות כל
' נצח' פעמיים בגימטריא וכן', פסח' פעמיים בגימטריא" פריו" 4
 – גופו – עלהו גם -. 'ועלהו וגו'' (קדושים, ישראל אהבת' עי)

כל מעשיו  –יצליח, הוא חי עם מטרה  –אשר יעשה 
  מובילים אותו אל ההצלחה שלמענה ירד לעולם!

 נשמת דרך את' ה 'כי יודע ה' דרך צדיקים', יודע
 לקיים' של' שביל'ב שהיתה, העולם לזה הצדיקים

 .'מלך רצון

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 "בין גברא לגברא"

מדוע נצטוו באכילת מצה קודם שיצאו 
 בחיפזון ממצרים?

 ְוָכָכה תֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתנֵּיֶכם ֲחֺגִרים ַנֲעלֵּיֶכם
יֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶתם אֹתֹו ְבִחָפזֹ ון ֶפַסח ְבַרְגלֵּ

ִשְבַעת ָיִמים ַמצֹות תֹאכֵּלּו וגו'.  )יב, יא(הּוא לה' 
אִתי ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַםצֹות ִכי ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה הֹוצֵּ 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהּיֹ יֶכם מֵּ ום ַהֶזה ֶאת ִצְבאֹותֵּ
יֶכם ֺחַקת עֹוָלם    יז(-)פרשת החודש, שמות יב, טוְלדֹרֹתֵּ

נשנית המשנה הידועה;  )קט"ז:(בגמרא פסחים 
אומר כל שלא אמר שלשה דברים "רבן גמליאל היה 

אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן 'פסח' 'מצה' 
ו'מרור'..., מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצרים, 
שנאמר: "ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים 
עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו 

 להתמהמה וגם צדה לא עשו להם" 

הגדה של פסח' בה אנו ונכנסה משנה זו לסדר ה'
מזכירים את טעם המצוה של מצה כמבואר בכתוב 
שהוא מפני שגורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה 

 ולכן אפו את בצקם עוגות מצות.

בפרשה אותה אנו קוראים בשבוע 'פרשת 
החודש', מבואר לכאורה ההיפך הגמור מזה, הציווי 
לאכול מצה בפסח הגיע קודם היציאה ממצרים 

ות האירועים בפועל, מוכח אם כן שבציווי ולהתרחש
של אכילת מצה היתה כוונה אחרת שכבר היתה 

 –קיימת לפני יציאת מצרים, מצה זו שהיו אוכלים 
 על שום מה?

 על שם העתיד
רוב הראשונים ]שבלי הלקט, אבודרהם, הרי"ד, 
וכן מבואר באור החיים[ מבארים כי נצטוו בזה 

. וכך מבאר הציווי על שם העתיד לבא עליהם
האבודרהם בסדר ההגדה: "...לכן פירש ר' יוסף קמחי 
שמה שנצטוו על המצות קודם לכן, היה על שם 
העתיד. שה' יודע העתידות ידע שהיה להם לצאת 

                                                                           
 המתים בתחיית שיקום, נצחית בלייתו תהיה לא ימות אפילו

 (.ייבי רב' ועי, מאירי)

 



ממצרים בחיפזון, ואפילו אם היו רוצים לא היה 
מספיק בצקם להחמיץ, צוה לאכול הפסח על מצות 

 ומרורים ולאכול שבעת ימים מצה"

 חיזוק בטחונםל
האברבנאל בפרשת בא מאריך גם לשאול, 
ומיישב כנ"ל שהיה על שם העתיד. אך מוסיף נופך 

 רב לעניין זה. 

ונקדים במשל לבאר את דבריו: יהודי הגיע 
לצדיק והתלונן על צרותיו ומכאוביו ועל כולנה 
שאיבד את היכולת להלך על רגליו. ויאמר לו הצדיק 

לתי ביתי תהלך על הנני מברכך כי אך תצא מד
רצה הצדיק להוסיף ולחזק  -רגליך כאחד האדם, 

ויאמר לו עוד;  -בטחונו בברכתו שלא תשוב ריקם 
ולזכר מהירות הגעת הנס תעשה סעודת הודיה כאן 
בביתי בכל שנה, הלא יתפעם היהודי הרבה יותר 
מברכת הצדיק ומבטחונו בברכתו, וישים אל לבו גודל 

מדלתי הבית ויהיה כאחד הנס שאכן אך יצוא יצא 
 האדם.

כך אף ביציאת מצרים, הבטיח הקב"ה 'הגיע זמן 
גאולתכם', והלוא בשעה זו היתה יציאתם ממצרים 
נראית חלום דמיוני, ואף המצרים לא העלו בקצה 
הדמיון שיוציאו את בני ישראל, ועדיין במרדם היו 

 עומדים.

וכדי להמחיש להם ולחזק בטחונם בעתיד לבוא 
צוה עליהם לאכול הפסח בחפזון כאמור  עליהם,

"וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים נעליכם 
ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחפזון" 
וכלשון הספורנו: "להורות על בטחון בלתי מסופק 
באל יתברך בהיותם מכינים עצמם לדרך בעודם 

 בבית כלא".

אם כן במצות אכילת מצה שהבטיחם הקב"ה 
לח אתכם מזה גרש יגרש אתכם מזה", "הלא שלח יש

ולחיזוק העניין אמר להם, שאפילו לא יספיקו לאפות 
בצקם ביציאתם מרוב חפזון המצרים להוציאם, ואף 
הוסיף לצוותם כן בכל שנה לזכר הנס העתיד להיות 
להם, ומתוך כך דייקא זכו והכירו בישועתם שבחפזון 

יסור גדול היתה, ולולא שהיה מצוום קודם לכן על א
החמץ לא היו שמים על לב גודל הטובה שקבלו 

 .5וגודל הנס שלו זכו

 שבת שלום ומבורך!

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 במשנת האור החיים

 רפואת נגע למעלה מדרך הטבע
ב ִמחּוץ ַלַםֲחֶנה מוָֹשבוֹ    )יג, מו(ָבָדד יֵּשֵּ

לשלחו אל  נצטוינו –איש שנגע צרעת פשטה בו 
מחוץ לג' מחנות, כמאמר הכתוב בפרשתנו "בדד ישב 

שאסור בשאילת  –בדד  –מחוץ למחנה" עד כדי כך 
 שלום כמנודה גמור. 

שבעת ימים ציותה עליו התורה להיות סגור 
דברים נפלאים כתב בזה האור החיים הק'  –ומסוגר 

 ונביא דבריו בקצירת האומ"ר:
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מאוחרת בכתובים ]ולכן גם כתוב כי  הקדימו פרשה זו שהיתה
בלשון עבר[, אך מלבד -בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם

 הקושי שבזה גם לא מבאר על שום מה הקדימוהו הכתובים.
ובפירוש הר"ן ]על הריף[ ששני מצוות פסח נצטוו ישראל. 

הראשונה לאותו הלילה, שפסח מצרים לא נהג אלא לילה ויום, 
ו להתמהמה היו מחמיצים עיסותיהם לצורך מחר, ולפיכך אילו יכל

שלא הוזהרו בבל יראה אלא מתוך שלא היה להם פנאי אפאוהו 
 מצה, וזכר לאותה גאולה נצטוו באכילת מצה ז' ימים. 

וזיהום בדרך הטבע מתהוה הצרעת מעפשות 
כתוצאה  -הגוף, והתגברות המרה שחורה בנפש, 

-)נעשה רושם  -מהעצבות וצרות הלב ושממון השכל 

בבשרו. והרפואה הטבעית לכך היא,  נגע צרעת(
שירחיק את עצמו מכל מיני דברי עצבות ושאר 
מרעין בישין, ולהתעסק אך ורק במילי דשמחה 
 ובעניינים המרחיבים את לבו אדם ומשמחים אותו.

יכול לומר אך  –והנה כשהאדם לוקה בנגע הצרעת 
חולי טבעי הוא זה, וכשיאמר לו שקיבל  –מקרה היא 

זאת ביושר בקבלת שכר על הלשון הרע שדיבר 
ויאמר לאמר  –ופטפט, לא יאמין ולא יצדיק הדברים 

 אך דברי הבל הוא זה.
לכך ציוה ה' את המצורע שיסגר, ישב בדד 

בדברים המביאים את האדם ובגדיו יהיו פרומים וכו' 
לידי עצבות. שבדרך הטבע המה גורמים היפך 

ואדרבה יולידו את הנגע מחדש. אמנם  –הרפואה 
כאשר יראה האדם שהגם שעשה דברים נגדיים אלו 

נתרפא,  –ע"י שהרהר בתשובה והתודה על חטאתו  –
בזה ידע בהוכחה ברורה שלא בא לו הנגע במקרה 

 )אוהחה"ק ריש מצורע(עכ"ד  אלא בגין שדיבר לשון הרע,
 יעו"ש באריכות.

בספה"ק מאור ושמש ממתיק את דבריו הק' 
בתוספת נופך מדיליה, ואומר שע"י עשיית תשובה 
ועזיבת החטא "דרך הטבע" היא, שיתרפא, שהחרטה 
והתשובה מביאים את האדם לידי שמחה, וכה כתב: 

לישב בדד "שבודאי  –לכך ציוה ה' את המצורע 
בודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטב, כשהאדם מת

וזהו טהרתו".  –ולשבר את לבו באמת בהכנעה גדולה 
וממשיך לאמר: "אבל זאת היא האמת, מי שמשבר 
את לבו בהכנעה גמורה לפני הבורא ית"ש, בודאי 

 יבוא לו שמחה גמורה מזה ההכנעה" עכ"ד יעו"ש. 

 וטהר -וצוה הכהן 
מתרפא האדם על  בהיבט נוסף, יש לבאר האיך

ידי ישיבתו בדד ושאר מילי דעצבותא, על פי 
המסופר על הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז זצ"ל, 
שפעם אחת בא אליו יהודי שהיה לו חולי כבד 
בריאותיו, להזכירו לפניו ולבקש רפואה, שאלו הרה"ק 

חס ושלום הרי  -"האם מעשן הנך"?! השיב החולה 
שמסכן את  –הרופא אסר עלי זאת בכל תוקף 

מצוה אני עליך  –בריאותי, נענה אליו הדברי חיים 
 לעשן! וכך עשה, ונתרפא.

שוב בא מעשה בחולה מסוכן שחלה בחולי הנ"ל, 
ורצה להיכנס אל הקודש פנימה אל הדברי חיים, 
אמר לו ה'משמש בקודש' למה לך לטרוח ולהמתין 
עדי יגיע תורך להיכנס, אך זה לפני כחודש ימים 

ה שהיה חולה במחלתך, וציוה לו רבינו היה חול
 "לעשן"! ונתרפא. -מצאנז 

עשה החולה כמו שהגיד לו ה'משמש', וכדרך 
כבד עליו חליו והתדרדר  -הטבע, על ידי שעישן 

מצבו. תיכף ומיד בא אל הקודש פנימה אל מרן 
הרה"ק מצאנז זצ"ל, וסיפר לו דברים כהווייתם, גער 

סכן את בריאותך על בו הדברי חיים: "היתכן כזאת ל
דעת יודע שהעישון מזיק -ידי עישון, הלא כל בר

 –לריאות?!", והוסיף לו הדברי חיים בתוך כדי דיבור 
 עכשיו אני מצוה לך "לעשן" ותתרפא, וכך הוה. 

למדים אנו מעובדא זו, שכשאדם גדול מצוה 
מתרפא הוא על ידי  –לאדם, אפי' דבר המנוגד לטבע 

ו של קל וחומר כשהקב"ה מצוה כך, וקל וחומר בן בנ
לאדם לעשות פעולה מסוימת כגון בענייננו "לישב 

לעורר ולהגביר את  –בדד" אע"פ שמדרך הטבע 
 יתרפא. –הנגעים, אבל מכיון שציוה כן השי"ת 

וזהו שסיים האור החיים הק' "כאשר יראה 
על ידי  –האדם שהגם שעשה דברים נגדיים אלו 

נתרפא, בזה  –אתו שהרהר בתשובה והתודה על חט
ידע בהוכחה ברורה שלא בא לו הנגע במקרה אלא 

 .בגין שדיבר לשון הרע", ודו"ק

 שבת שלום ומבורך!

רבי יעקב שלמה טורי מוקדש השבוע לע"נ זקני הגה"צ 
-[ אבד"ק מערישרבי צבי אלימלך]בן הגה"צ  בלייך

 , נלב"ע ג' ניסן שנת תר"צ)אוסטרובה הצ'כית(אוסטראה 

רב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס לתגובות: ה

 'במשנת רש"י' 

 הלכה למשה

 מנין שהאב חייב למול את בנו
 )יב, ג(ּוַבּיוֹם ַהְשִמיִני ִיםוֹל ְבַשר ָעְרָלתוֹ 

תנו רבנן האב חייב בבנו למולו  )כט.(בקידושין 
'וימל אברהם  )בראשית כא, ד(וכו'. למולו מנלן, דכתיב 

 את יצחק בנו'. 

ילפינן  )פרק א הלכה ז(ואולם בירושלמי קידושין 
מצות אביו למוהלו מ'וביום השמיני ימול בשר 
ערלתו'. והקשו המפרשים אמאי לא למדו גם בבבלי 
מקרא דוביום השמיני. ובפשוטו יש לומר משום 
ששם לא מפורש שהוא חיוב לאב ואולי הוא חיוב 
לבית דין. אולם בחשק שלמה בקידושין הכריח 

וק זה אינו חיוב לבית דין, שהרי חיוב לבית דין שפס
ילפינן מדכתיב 'המול לכם כל זכר' כמו שאמרו 

 בגמרא שם.

ולא ידעתי מה טעם הקשו שילמד הבבלי מקרא 
דירושלמי, דלכאורה קרא דבבלי עדיף שנכתב 
באברהם אבינו שהוא ראש לנימולים ועל שמו נקרא 

של אברהם 'ברית אברהם' ומברכים 'להכניסו בבריתו 
אבינו', ובפרט ששם מפורש חיוב מאב לבנו. ואם כן 

 איפוא מדוע לא למדו בירושלמי מקרא דבבלי.

והנראה בזה דהירושלמי לטעמיה אזיל דסבירא 
ליה שאין למדין מקודם מתן תורה וכמו שאמרו 

, לכך לא רצו )פרק ג הלכה ה(בירושלמי מועד קטן 
רה. ללמוד מקרא דאברהם שהיה מקודם מתן תו

אולם שיטת הבבלי שלומדים מקודם מתן תורה ]ראה 
בספר בית האוצר מערכת א אות ד ואות ז[. ובזה 
תבוא על נכון סברת הבבלי שלמד מאברהם שהיה 

 ראש הנימולים.

 אם למדים מקודם מתן תורה
ויובן גם לפי מה שכתב בספר שנות חיים פרשת 

דהא דלא ילפינן מקודם מתן  )דף ב ע"ב(בראשית 
רה היינו דוקא היכא דהוא סיפור דברים ומעשה תו

שהיה, אבל מדבר שאינו סיפור מעשה ודאי למדין. 
ולפי זה כיון שהפסוק 'וימל אברהם' הוא סיפור 
דברים ומעשה שהיה לא רצה הירושלמי ללמוד ממנו 

 ולמד מציווי דפרשתנו.

כתב שאת פרטי  )חולין ז, ו(ובחידושי בית שאול 
ם מתן תורה, ולפי זה שפיר המצוות ילפינן מקוד

 ילפינן מאברהם כיון שאינו אלא מפרטי המצוה. 

ולמה שהקשו למה לא למד הבבלי מקרא דוביום 
השמיני, יש ליישב דהבבלי סבר שפסוק זה בא 

, ואין )נט:(להתיר מילה בשבת, כמו שאמרו בסנהדרין 
 ללמוד מזה חיוב לאב. 

עוד יש ליתן טעם לזה משום דבאברהם 
מילה לכלל ישראל ונצטוה אברהם שימולו  נתחדשה

מדכתיב  )כט.(גם הדורות אחריו וכדילפינן בקידושין 
'צוה' ואין צו אלא זירוז מיד ולדורות, וכיון שהתורה 
גילתה שיש ללמוד מזה לדורות שפיר ילפינן מקודם 

)מערכת א מתן תורה. ומצאתי און לי בספר בית האוצר 



בפירוש לדורות  שכתב שבמה שתקנו האבות אות ז(
 הבאים ילפינן מקודם מתן תורה, והכא נמי דכותה.

 ומבורך! שלום שבת

 ק"ק לתגובות: הרה"ג ר' משה יוחאי רז, רב

  לוד יצחק נאות שכונת צ"ומו" למשה תפילה"

 ויצבור יוסף

 –הדרישה והחקירה קודם חג הפסח 
 "שואלין ודורשין"

כי בימי המועדים היו  ,מבואר (.)מגילה דבגמרא 
עוסקים בהלכות המועדים בחינת "ודבר בעתו מה 

וכך מובא: "משה תיקן להם לישראל שיהיו  .טוב"
, בפסחנו של יום, הלכות פסח ישואלין ודורשין בעני

 הלכות עצרת בעצרת. והלכות חג בחג. 

לעומת שאר החגים, בחג הפסח מצינו מעלה 
ות הפסח קודם מיוחדת, כי: "שואלין ודורשין בהלכ

. כעת, נמצאים אנו כבר (.)פסחים והפסח שלושים יום" 
ויש להבין, מה הוא לשון  ,בימים אלו שקודם הפסח

 רא?"שואלין", ומה הוא לשון "דורשין" הנזכר בגמ

 לרב ולתלמיד -שאלה 
אה למרלשון "שאלה" פירושו הפשוט הוא שאלה 

דבר תמוה, או שאלה של רב לתלמידיו על החומר 
מד. כאשר חכמים אמרו "שואלין" בהלכות החג, הנל

היתה כאן כוונה כפולה, גם לרב המלמד, וגם לשאר 
העם. על הרב המלמד, מוטל לגרות את תלמידיו 
בשאלות: "מה אתם אומרים, מה יהא הדין באופן 

 כזה, ומה באופן כזה"? 

על ידי השאלות, מאיר הרב לתלמידיו חלקים 
בתורה שלא ידעו, ומראה להם עד כמה הם לא 
יודעים באמת את כל ההלכות וכמה נשאר להם 
ללמוד. ענין זה, שלשון "שאלה" מגרה את ההבנה 
וההקשבה, מוצאים אנו בהגדה של פסח, שכדי לעורר 
את הקטנים אנו פונים אליהם בשאלה: "מה נשתנה 

ה מכל הלילות"? על ידי הגירוי שבשאלה, הלילה הז
נשארים הקטנים ערים ומרגישים שייכות לכל ענין 

 הסדר. 

אבל נראה, שכאשר חכמים אמרו "שואלין" 
הרב, אלא גם  כלפילא התכוונו רק  ,בהלכות הפסח

על העם, על התלמידים, שיבואו לשאול את הרב: 
"מה יהא הדין במקרה כזה, ומה דינו של מאכל 

וכן ישאלו: "מתי יש שיעור בהלכות פסח"? על  כזה"?
ידי שיהיו ערים ושואלים, הם עצמם ילמדו וידעו כך 
את ההלכות. דרך הלצה, סיפרו על רב אחד, שמונה 
על ידי בני עירו. לאחר כמה שנים הודיע להם שהוא 
פורש. כולם פתחו עינים בתמיהה ושאלו: "למה"? 

אני נשאל ענה הרב: "כיון שזו השאלה הראשונה ש
 מאז שהגעתי"... 

 שאלה מלשון בקשה
 .לשון בקשה :הבנה נוספת יש במילה "שאלה"

 רשכלשון הפסוק: "שאלו מה' מטר בעת מלקוש", ופי
ענין בקשה. וכן הוא  – שם המצודת ציון: שאלו

, ובאיכה (ו)קכב, בתהלים "שאלו שלום ירושלים" 
 , וכן בקהלת: "וכל אשר)ד, ד("עוללים שאלו לחם" 

 . )ב, י(שאלו עיני לא אצלתי מהם" 

ענין ה"שואלין"  םלפי פירוש זה, מתפרש ג
בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום, שכן האדם 
צריך להיות "מבקש", לחפש כל הלכה והלכה, לדעת 
כל דין משורשו, לא לסמוך רק על ידיעות העבר, 
אלא להיות עוד עוד מוסיף והולך, עוד ספר, עוד 

חידוש, עוד ידיעה. האדם המבקש מוסיף הגדה, עוד 
 חכמה ודעת כל ימיו. 

 דבר הנלקח בהשאלה –שאלה 
פירוש נוסף למלה "שאלה", הוא ענין לקיחת דבר 
בהשאלה מחבירו, כלשון הפסוק: "ושאלה אשה 

, וכן: "דבר נא )שמות ג, כב(משכנתה ומגרת ביתה" 
באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת 

. ושם: "וישאלו ממצרים כלי כסף ם יא, ב()שרעותה" 
 . )שם יב, לה(וכלי זהב" 

גם בלימוד הלכות הפסח, ניתן לפרש את ענין 
שאילת הדבר. שכן על ידי שהאדם לומד בספרים, 
לוקח הוא לעצמו חכמה, כענין שנאמר במשלי: "אם 
תבקשנה ככסף  וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת 

, וכן "קנה חכמה ב, ד( )משליים תמצא" קה' ודעת אל
. ואם תשאל, מדוע הוציאו זאת )שם ד, ה(קנה בינה" 

בלשון "שאלה" ולא בלשון קניה. נראה משום, 
לקח את התורה לעצמו  – שכאשר האדם למד

ולקרבו, ואילו כאשר הוא נשאל על כך, מאשתו או 
הוא כ"משיב" את מה  – מבני ביתו או מחביריו

את מה שלמד ויודע, שלקח, ומוציא החוצה לתועלת 
 ולכן דימוהו ל"שואל", שלוקח בהשאלה ומשיב. 

 ביאור מילת "דורשין"
ועתה נבוא לבאר את מילת "דורשין". פירוש 
המלה הפשוט הוא ענין ה"דרשה", שהיה נהוג שהרב 
דורש לתלמידיו בהלכות, מידי יום ומידי שבת. 
והוראת תיבה זו באה ללמדנו כי הרב חייב ללמד 

ן לכות אלו שלושים יום קודם הפסח. וכבציבור ה
: "ההיא דתניא שואלין (.)מגילה דהריטב"א  כתב

בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום, היינו לדרוש 
 כדי לזרזן". ,ברבים בהלכותיו מכאן ואילך

 לשון תביעה  –דרישה 
אלא שתיבת "דורשין" נדרשת גם כלשון תביעה, 

)בראשית ט, ש" כלשון "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרו

, וביאר האבן עזרא שם שהוא מלשון "כי דורש ה(
. תביעה במובן של )תהלים ט, יג(דמים אותם זכר" 

מה "הלכות פסח, היא תביעה של הציבור מהרב: 
ההלכה כאן? אנו רוצים תשובה, רוצים עוד שיעור 

 . ".הלכה!

 לשון חיפוש ובקשה –דרישה 
מלשון פירוש נוסף יש לתיבת "דורשין", הוא 

חיפוש ובקשה, כלשון "למדו היטב דרשו משפט" 
, וכן שם: "דרשו ה' בהמצאו קראוהו )ישעיה א, יז(

"דרשו ה' ועוזו"  וק, על הפס)שם נה, ו(בהיותו קרוב" 
כתב האבן עזרא: "והטעם כמו לשכנו  )תהלים קה, ד(

שהוא מלשון  בפירושהרמב"ן  רשתדרשו", ושם פי
 ,בקשה לשאול היכן מקום ה', והוכיח כן מהספרי

 .עי"ש

 בברכת שבת שלום,

 הרב יוסף צברי

 

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד 

 לוית ח"ן

 מהי השייכות לחג הפסח?! -פרשת החודש 
בדרך כלל בעלי המוסר מדברים ולומדים מזאת 

התחדשות! שהרי דבר הנעשה ברגילות  –הפרשה 
במשך ל' יום נעשה כבר "רגיל", לכן אנו מונים 

המורה על  –וחצי יום  92-לחדשי הלבנה שהוא כ
התחדשות תמידית. אולם המשך הפרשה העוסק 
בהקרבן פסח הרי הוא לכאורה ענין בפני עצמו, 

והא גופא קשיא,  –אם כן כל הפרשה  ולמה קוראים
 מהי השייכות בין קידוש חודש וחג הפסח?!

בקצירת האומר, יש להציע בזה בס"ד, בהקדם 
דברי הטור בהלכות ראש חדש, אשר חג המצות הוא 
כנגד אברהם אבינו, וכידוע מדתו מדת האהבה, כמו 

"אברהם אוהבי". בחג הפסח  )ישעיה מא, ח(שנקרא 
האהבת השי"ת לכלל ישראל, כמו נתעורר גודל 

שראינו שיצאנו ממצרים אע"פ שהיינו במצב של 
"ואת ערום ועריה", ולכן קוראים שיר השירים! וכמו 
כן מצינו ה"כמים פנים אל פנים" שאצלנו נתעורר 
גודל אהבתינו להשי"ת, ומחמירים בפסח הרבה יותר 
מכל ימות השנה, הנובע מלבנו הבוער ברשפי אש 

להוסיף ולהרבות בהכנות רבות לקראת  ה-שלהבת י
 היו"ט דפסח.

עיין  –ועצם שם החג "פסח" כבר מורה על זה 
"וחמל" היינו רחמנות ]אהבה[.  – )שמות יב, כג(רש"י 

ואולי בדרך מליצה יש להוסיף, כי המזל של חודש 
ניסן הוא "טלה", ובאידיש קוראים לילד קטן בדרך 

המורה על גודל ! )בל"א: "שעפעלע"(חביבות 'טליא' 
 האהבה שהתעוררה בימים ההם ובזמן הזה.

 "אתם" אפילו מזידין!
והנה בקידוש החודש רואים עד כמה מסר 
השי"ת לנו הכח בהבריאה, שהרי חז"ל דורשים 

מקראי  אָֹתםמהפסוק "אלה מועדי ה' אשר תקראו 
", ודורשים ַאֶתםוכתיב בתורה חסר וא"ו, " –קודש" 
אפי' מזידין אפי' מוטעין". אפי' שוגגים,  –"אתם 

שאפילו אם בית הדין טעו וקידשו שלא בזמן הראוי, 
 בכל זאת יתקדש החודש!

ויש דבר נפלא בזה מובא מהמגיד מקוזניץ זי"ע, 
שאפשר ללמוד מזה קל וחומר, שאם כאן שנאמר 
"אָֹתם" בחול"ם, דורשים בכל זאת את הכתוב כאילו 

ילו שוגגין נאמר "ַאֶתם" בפת"ח וילפינן מזה אפ
הרי על אחת כמה וכמה בפסוק  –מוטעין ומזידין 

שנאמר בו  )דברים י"ד, א'("בנים אתם לה' אלקיכם 
אפי'  –" ודאי שהכוונה היא "אתם ַאֶתםבפירוש "

בכל זאת "בנים אתם לה'  –שוגגים מוטעין ומזידין" 
 אלקיכם".

שהיתה גזירה  )חולין קא: ד"ה אלא(ועיין ריטב"א 
יום כיפור, ובית דין לא קדשו החודש, שלא לקיים 

חודש תשרי, וממילא לא היה יום כפור!! שכל כמה 
שבית דין של מטה לא מקדשים החודש, באמת לא 

)ועי' נעשה ראש חדש, וממילא אין כאן כל  המועדים. 

כלי חמדה ריש פרשת בא שדן בזה, עי"ש. וע"ע בש"ך יו"ד קפט 

ידוש החודש עד ועל כל פנים חזינן ממצות ק ס"ק יג(
 כמה נמסר העולם לכלל ישראל.

גודל הכח שנמסר  –והנה כאשר מתבוננים בזה 
לכלל ישראל בהנהגת הבריאה, והאיך שהשי"ת 
איכפת לו מאיתנו, מתעוררת אצלנו אהבה רבה! 
ואולי בזה תובן השייכות בין פרשת החודש וחג 

 הפסח.

 )פ"א מהל' ע"ז(]עוד בקשר העניינים: עי' ברמב"ם 
עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו...", "

 )שמות יב, ו(ולצרף מה שכתב רש"י בפרשת החודש 
 .תן לחכם..!![ –משכו ידיכם מעבודה זרה, ודו"ק 

 א גוטן שבת!

 

 

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 



 "לשון לימודים"

 הסגרת המצורע
ת אוֹ ַסַפַחת אוֹ  ָאָדם ִכי ִיְהֶיה ְבעוֹר ְבָשרוֹ ְשאֵּ

ן ֶאת ַהֶמַגע ִשְבַעת ָיִמים   ד(-)יג, בַבֶהֶרת... ְוִהְסִגיר ַהכֹהֵּ

דיני מצורע הנגוע בנגע הצרעת כוללים את 
ההבאה אל הכהן, ולאחר מכן פסיקת הכהן אם הוא 

ימים טהור או טמא, ולעתים יש דין 'הסגרה' שבעת 
 וראיית הכהן שנית את הנגע, או אפילו הסגר שני.

 )פסוק ה(מהו דין ה'הסגר' הכתוב? בדברי רש"י 
'יסגירנו בבית אחד' נראה שההסגר הינו להכניס את 

 הצרוע אשר בו הנגע אל הבית ולסגור אותו שם.

ולצד שיטת רש"י זו, ישנה שיטה נוספת, ובהקדם 
נאמר, וכן נפסק להלכה ברמב"ם  )נגעים פי"ג(שבמשנה 

, שהמצורע המוחלט והמוסגר יוצאים )טו"צ סוף פ"י(
מבתיהם לבית הכנסת ושם מובא סדר התיקון כדי 

 שיוכלו לבוא, הרי שיכול לצאת מביתו.

 לנגע -הסגר 
שבכל הפרשה לא נאמר  6עוד מדייק הרא"ש

 לשון הסגרה רק על הנגע ולא על האדם.

שהסגר זה עניינו ומפרש פירוש חדש לומר 
על ידי  הנגע,יצירת כעין מסגרת להסגיר בתוכה את 

סימן או חוט, כדי שיהא ניכר אם פשה או עמד על 
 מקומו.

כעין דין זה נאמר לגבי נגעי השער, שלפני 
ההסגר יגלח את סביבות הנגע וישאיר מעט שערות 
סביב כדי שאם יפשה הנגע יעבור את השערות ויוכר 

. ולפי פירוש זה, הדין של סימון וברש"י()יג, לג. הפשיון 
 .7שטח הנגע קיים בכל הנגעים

 תירוץ על שיטת רש"י
ובשיטת רש"י, מפרש הכתב והקבלה, שאין 
הפסוק 'והסגיר את הנגע' מדבר על הנגע ממש, 
שמצאנו בכמה מקומות שנקרא האיש על שם הדבר 
המחובר אליו כמו בקרא 'ואני ]איש[ תפילה' וכיו"ב. 

 ן גם כאן יוסגר האיש שבו הנגע.וכמו כ

ובעצם דיני ההסגר מבאר, שיש לומר שאין 
הכוונה שיהא הנגוע סגור בבית לבלתי צאת ובא כלל 
כאסיר בנחושתיים, אלא הכוונה שלא תהא דלת ביתו 
פתוחה לכל עובר ושב כדרך פתחי הבתים, רק יסגרו 

 בדלת.

* 

שעיקר ההסגר ליתן שהות לחוטא לשוב ולהרהר 
ם... ִתָןגֵּרבתשוב  ה כמאמר הכתוב במרים: ֲהלֹא ִתָכלֵּ

, שעל המוסגר )במדבר יב, טו(ִשְבַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלַםֲחֶנה 
 להתבייש ולהרהר על מעשיו. 
אף אנן שדיני טומאה אין לנו, הרי תשובה יש 

 בידינו! א גוטן שבת! 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה

 כלים שקבלנוחיובי ב שימוש
פרשת תזריע אנו עוסקים בשלבי הצרעת ב

בנו:  ותהשונים. ישנם שלושה סוגי צרעות הפוגע
צרעת האדם, צרעת הבגד וצרעת הבית. אלו פוגעים 

 . באדם על שדיבר לשון הרע

                                                             
 הובא בפי' בנו, פירוש הטור עה"ת. 6
פירוש זה הובא במאירי )פ"ק דמגילה על המשנה 'אין בין  7

 מצורע'( בשם 'קצת גאונים'.

מדוע דווקא בשלושה תחומים אלה בחר הקב"ה 
 ?להכות את האדם על לשון הרע

בשלושה תחומים אלה יכול האדם  :התשובה
 . להפוך בהם מטוב ועד רע, ולהפך

יכול אדם לנצל בדרך חיובית,  –' גוף האדם'ב
ילך רק למקומות חיוביים, ינהג בקדושה ובטהרה, 
ישמור עיניו מראות רע, ינצור פיו ולשונו ואף יאטום 

 . ן הלאהאוזניו משמוע רע, ינצל מוח לתורה, וכ

תחום כליו של האדם, הכולל גם חפצים  – 'בגד'ב
ועזרים נוספים שיש לאדם, יכול להשתמש בו 
לצדקה, לסייע לחברה, ומנגד עלול לשמור הכל 

 ..לעצמו.

מהו ביתו של  .ה"נכסי דלא ניידי" –' ביתב'ו
האם הוא מושב  תוכנו?עיקר הבית והאדם? מה 

לצים או בית ועד לחכמים? האם הוא מכניס 
ל אדני התורה, מרבה חסד, בית מחנך ע ,אורחים

כיצד היא התנהגות האדם ו ?יהודי שורשי, תורני
  ?בביתו

 ביטוי לכח הבחירה –הדיבור 
אם כן, קושרים חז"ל את הצרעת ללשון  ,ולמה

הרע? ועוד, לכאורה היינו מצפים שהעונש על לשון 
הרע יהיה רק על פיו של אדם, מידה כנגד מידה, 

ל הגוף כולו, הבגד ומדוע ממשיכה הצרעת גם א
 והבית? 

אלא, שהתורה הקדושה רואה בדיבור את הביטוי 
. הדיבור אינו ולכח הבחירה שלו לרוחניות של האדם

כוח טכני בלבד. הצורה שהוא מבטה מבנה השפה 
והדיבור הם פונקציה של "קשרים" מוחיים החוברים 
יחד ליצירת משפטים. כאן כוח הבחירה של האדם. 
לבחור אם לדבר טוב או רע. וכבר נאמר  כי האדם 

פי הבהירות של -יכול לדעת את מעמדו הרוחני על
אדם, הבגד והבית יכולים דיבורו, לכן, בפן החיובי, ה

לשמש לטוב, ובאותה מידה יכולים לגרום לצרעת. 
"דיבור", הכל תלוי באדם, בבחירה שלו, מתבטא בהכל 

 במעשיו. 

צריך  –העומד ורואה את עצמו, בגדו וביתו 
להכריע האם יהיה נאמן ל"מי האיש החפץ חיים 

נצור לשונך מרע ושפתיך  –אוהב ימים לראות טוב 
סור מרע ועשה טוב בקש שלום  מדבר מרמה,

 –ורדפהו", או חלילה יתן דרור ללשונו, ידבר לשון רע 
 ואז יפסיד.

 נקיה סביבה
חייבים להחליט שאין מדברים לשון הרע. 
השפעת של ההחלטה תהא בהמשך על הסביבה 
כולה. סביבה  הנקייה מלשון הרע היא סביבה 
שנעים יותר לחיות בה. סביבה כזו מחוסנת הרבה 

תר מפני כל צרעות וצרות המתרגשות על העולם. יו
קבלה עצמית להימנע לגמרי מלדבר לשון הרע 

)שכן אם לא ובאותה המידה גם מלשמוע לשון הרע 

, היא עוד יהיו "קונים" ללשון הרע, לא יהיה טעם לשווקה(
אחת מהיסודות  שיכולים כל אחד ואחת מאתנו 

 .לעזור לסביבה נקיה

 "א גוט'ן שבת!" 

  בות: הרב מרדכי פלדשטייןלתגו

 מעדני מלך

 להשלים את הבריאה –תפקידו של האדם 
 וגו'. ָזָכר ְוָיְלָדה ַתְזִריעַ  ִכי ִאָשה וגו'' ה ַוְיַדבֵּר

 ג(-)יב, אָעְרָלתו  ְבַשר ִיםוֹל ַהְשִמיִני ּוַבּיוֹם

על מצות  )תזריע ה(אמרו חז"ל במדרש תנחומא 
טורנוסרופוס הרשע את רבי המילה: מעשה ששאל 

עקיבא, איזו מעשים נאים, של הקדוש ברוך הוא או 
של בשר ודם? אמר לו: של בשר ודם נאים... אמר לו 
טורנוסרופוס למה אתם מולין? אמר לו רבי עקיבא 
אני הייתי יודע שעל דבר זה אתה שואלני, ולכך 
הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל 

! הביא לו רבי עקיבא שבלים הקדוש ברוך הוא
וגלוסקאות ]מיני מאפה[... אמר לו אין אלו נאים יותר 
מן השבלים?! אמר לו טורנוסרופוס אם הוא חפץ 
במילה למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו, אמר 
לו רבי עקיבא לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את 
המצות לישראל אלא לצרף אותם בהם, ולכך אמר 

 'כל אמרת ה' צרופה'. יח( )תהליםדוד 

עלינו להבין את הויכוח בין טורנוסרופוס הרשע 
 לרבי עקיבא בענין בריאת העולם ומצוות התורה.

 האם האדם חשוב בעולם?
)ויקרא רבה תזריע על בריאת האדם מבואר במדרש 

זכה אדם אומרים לו: "אתה קדמת לכל מעשה  :יד, א(
דמך, שלשול בראשית", ואם לאו אומרים לו: "יתוש ק

קדמך", וכו'. אמר רבי שמלאי, כשם שיצירתו של 
אדם אחר בהמה חיה ועוף, כך תורתו אחר בהמה 
חיה ועוף, הדא הוא דכתיב 'זאת תורת הבהמה' ואחר 

 )סנהדרין לח.(כך 'אשה כי תזריע'. וכן מבואר בגמרא 
תנו רבנן אדם נברא בערב שבת, ומפני מה? ...שאם 

ו יתוש קדמך במעשה תזוח דעתו עליו אומר ל
 בראשית. 

, וכן במסכת )ו.(ויש לשאול, שבמסכת ברכות 
מבואר הפך זה, שהאדם הוא המעולה, וז"ל:  )ל.(שבת 

? אמר רבי אלעזר, )קהלת יב(מאי 'כי זה כל האדם' 
אמר הקדוש ברוך הוא: כל העולם כלו לא נברא אלא 

האדם[. רבי אבא בר כהנא אמר, שקול -בשביל זה ]
כל העולם כולו. רבי שמעון בן עזאי אומר,  זה כנגד

ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו 
 לא נברא אלא לצוות לזה.

: איך אפשר )בדרשת שבת הגדול(עוד הקשה המהר"ל 
לומר שהיתוש יותר משובח מן האדם, ובשביל 
חשיבות היתוש נברא קודם לאדם, איך אפשר דבר 

 ?8זה בציור

 

 בבריאה תכלית האדם
והנראה לבאר כוונת התורה, ללמדנו יסוד גדול, 
מהי התכלית של האדם בבריאה. סביב הדבר הזה 
נסוב הויכוח בין רבי עקיבא לטרונוסרופוס הרשע, 
שטורנוסרופוס סבר שהקב"ה ברא את העולם 
בשלימות ואין לאדם מה לשנות, אלא בהיותו יצור 

ממה שניתן זמני וחולף עליו לעבור את חייו וליהנות 
לו כך שאין לאדם שום תכלית בבריאתו חלילה, וזאת 
ענה לעומתו רבי עקיבא, והוכיח, שבכוונה תחילה 
השאיר הקב"ה לאדם את התפקיד להשלמת תיקון 
הבריאה, בהיות ותכלית בריאתו של האדם בכדי 

 שישלים עצמו בפרק הזמן שניתן לו.

ובזה יבואר שישנם מאמרי חז"ל על חשיבותו של 
שבאדם,  הרוחניאדם ומאידך על אפסיותו, שהחלק ה

היינו מידות ודרך ארץ תורה ומצוות, אין בו כלום, 
והכל תלוי במעשיו, ולכן אפילו שמבחינת הגשמיות 
של הגוף אין יותר מושלם ממעשיו של הקב"ה, אך 
אם ח"ו לא יעבוד על מידותיו ועל קיום התורה 

ע מחיות והמצוות הרי שאותו גוף יכול להיות גרו
טרף, ומאידך כאשר יאמץ לעצמו תורה ומצות 
ומעשים טובים ומידות ודרך ארץ יכול להיות שותף 

 לבנין העולם ואף להפוך לנזר הבריאה.
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והוסיף רבי עקיבא והוכיח את דבריו מהמציאות, 
מאפה ושאלו מה יותר -בהביאו לפניו שיבולים ודבר

ות מושלם השיבולים או דבר המאפה, הרי ברור למר
שהשיבולים היא בריאת ה' אבל הלחם מעולה ממנו, 
שכבר מעובד הוא על ידי מעשי האדם, ונמצא 

 שהאדם משלים את הבריאה.

כמו כן האדם לא נולד מהול בכדי שהאדם 
ישלים את עצמו כי זה תכליתו, והוא אשר נאמר 

' ה לאברהם אבינו שעל ידי המילה יהיה תמים: ַוּיֵָּרא
ָליו... רַוּיֹאמֶ  ַאְבָרם ֶאל ָתִמים  ֶוְהיֵּה ְלָפַני ִהְתַהלֵּךְ  אֵּ

 .)בראשית יז, א(

 נעשה אדם בצלמנו
ובזה יובן היטב, שכל זה נרמז בבריאת האדם, 

אדם בצלמנו' שהוא לשון רבים,  'נעשהשנאמר בלשון 
מה שלא נאמר כלפי בריאת שום דבר אחר, שנראה 
לבאר שהקב"ה פונה לכל אדם ואדם: הבה ביחד 

האדם, אני יוצר את הגוף אך אתה תייצר  נעשה את
את התוכן הרוחני, ורק כך יגיע האדם לתכליתו, ועל 

בדגת הים ועוף  'וירדוידי זה זוכה שיתקיים בו 
 , שהופך להיות נזר הבריאה.)בראשית א, כו(השמים' 

 ומבורך!  שלום שבת

 ט"ס מלכא מרדכי י"ואהבה, הצב בידידות

 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 מתהלך בג"ן

 וחילופו ענג עצרת ואור –נגע צרעת בעור 
י ֺהַכבֵּס ֶאת ַהֶמַגע ְוִהמֵּה לֹ ן ַאֲחרֵּ א ָהַפְך ְוָרָאה ַהכֹהֵּ

ינוֹ ש ַהֶמַגע ֶאת עֵּ א הּוא ָבאֵּ  ְוַהֶמַגע לֹא ָפָשה ָטמֵּ
 )יג, נה( או ְבַגַבְחתוֹ ִתְשְרֶפמּו ְפֶחֶתת ִהוא ְבָקַרְחתוֹ

ידוע מה שפירשו בספרי קודש, על פי מה שכתב 
תיבת ענ"ג ונג"ע ש )פרשת בראשית דף כו.(בזוה"ק 

מתחלפים, ונגע הוא מצד הערב רב ואומות העולם, 
)ויקרא רבה עונג. וזה מרומז גם במדרש ולישראל הוא 

'כיון ששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראו אמר  טו, ד(
להם משה אל תתייראו אלו לאומות העולם אבל 
אתם לאכול ולשתות ולשמוח', והיינו שלישראל נהפך 
בחי' נגע לענג. והנה החילוק בין נגע לענג הוא 

וא שבתיבת נגע הע' הוא לבסוף, ובתיבת ענג הע' ה
בתחילה, וזהו שאמר הכתוב 'וראה הכהן והנה לא 
הפך הנגע את עינ"ו' שלא נהפך האות עי"ן מסוף 
התיבה לתחילת התיבה להיות 'ענג', ואז טמא הנגע. 
ובספר שארית מנחם פירש בזה במה שאומרים 
בזמירות לליל שבת 'בשבעין עיטורין דעל גבי 

ע'  חמשין', היינו שבחי' עונג שבת הוא שיהיה אות
על ולפני אות נ', להיפך מבחי' נגע שהנ' יהיה מעל 

 ולפני אות ע'. 

ויש להוסיף דבחינה זו הוא גם בענין 'צרעת', 
דהיפוכו לטוב הוא באותיות 'עצרת' כידוע מספרי 
קודש. וגם בזה החילוק הוא במקומו של האות ע', 
דהאותיות צר"ת במקומם עומדות, אלא שבתיבת 

האות ר' לאות ת', וכאשר  צרעת האות ע' הוא בין
נהפך לעצרת נעתק האות ע' ממקומו ובא לפני 

)עיין האותיות צר"ת. וכמו כן מבואר בספרי קודש 

על מאי דכתיב אדם כי  סידורו של שבת חלק א שורש ה(
יהיה בעור בשרו וגו', דהנגעים שייכים דווקא לבחי' 
עור האדם, היינו מה שלאחר חטא אדם הראשון 

אור לכתנות עור. וגם זה תלוי בחילוף  נהפך מכתנות

האות ע'. ועל פי כל הבחינות האלו יש מקום לפרש 
 והנה לא הפך הנגע את עינ"ו, ודו"ק.

שורש הנגעים בחטא אדם הראשון 
 ושליטתם בלבושים ובמקיפין של האדם

 ועומק הענין נבאר בקוצר אמרים בס"ד, דכל
מציאות הנגעים שרשם מחטא אדם הראשון. וזהו 
ביאור החילוק שבין ענג לנגע, דהנה מבואר בזוה"ק 
שם שענ"ג הוא ר"ת עדן נהר גן, על שם הפסוק ונהר 
יוצא מעדן להשקות את הגן. ומבואר בספה"ק 
שכאשר השקאת הגן בא על ידי הנהר היוצא מעדן 

גרא דכלה )וכדרמז לה בספה"ק אאז צומח משם עץ החיים, 

עה"פ ועץ החיים בתוך הגן, שהתוך והמילואים של אותיות ג"ן 

, וזהו כאשר "ן הוא ימ"ו שהוא ר"ת ונהר יוצא מעדן(ו"ל נימג
הוא ענג כסדרו ע'דן נ'הר ג'ן, אבל כאשר הוא נג"ע 
היינו שאין ההשפעה לגן בא מעדן, הנה מזה נצמח 
עץ הדעת שיש בו תערובת טוב ורע. ועץ הדעת 

רב, שהוא  ערבב בו טוב ורע הוא מקור השמעור
מלשון תערובת. ו'ערב רב' עולה מכוון כמנין 'דעת' 
בחי' עץ הדעת. ומשה רבינו שהוא בחי' הדעת 
דקדושה רצה להעלותם ונקראים עמו של משה, 
ואכמ"ל. וזהו שכתב בזוה"ק שנגע הוא מצד הערב רב. 

)שבת פ"ב ובדרך רמז יבואר במאי דאיתא בירושלמי 

לדעת, היינו  )לבגד אשר בו הנגע(וצוה הכהן וכבסו  א(ה"
 ענין תיקון וטהרת הדעת.

וכיוצא בזה כל ענין הנגעים שרשם מחטא אדם 
הראשון, דמבואר בספה"ק אמרי פנחס בפרשתן 
שהנגעים הם בשלשת המקיפין ובלבושין של האדם, 
העור הבגד והבית. והנה שלשתם נפגמו בחטא אדם 

הפך מכתנות אור לכתנות עור הראשון, עור האדם נ
דייקא כי יהיה  אדם'כידוע, וזהו מה שאמר הכתוב '

בשרו לנגע צרעת, להורות שזה בא מחטא אדם  בעור''
הראשון. וכמו כן היה פגם בענין הלבושים שהוצרכו 
לתפור להם עלה תאנה, ונגד זה הוא ענין נגעי 

בספרי  בגדים. וכמו כן לענין נגעי בתים, דמבואר
כתפארת אדם לשבת  )ישעיה מד, יג(חסידות על הפסוק 

בית, שאדם הראשון נברא בלא בית, ואילו לא חטא 
היה זוכה בשבת לבחי' בית בשלימות, ועל ידי החטא 

 נפגם בבחי' בית, ומזה באו נגעי בתים.

ושלשת נגעים אלו הם נגד שלשת לבושי 
הקליפות הסובבים את הקדושה, כמבואר בזוה"ק 

וארא והנה 'רוח  )יחזקאל א, ד(הם הכתובים בפסוק ש
סערה' באה מן הצפון 'ענן גדול' 'ואש מתלקחת'. אשר 
הם כנגד יסודות אש רוח ומים כמבואר במלבי"ם 
שם, כי ענן גדול הוא כנגד מים. וכנגד זה מצינו 

על ידי טבילתו במים  במיםהוא  נגעי אדםשטהרת 
 נגעי בגדיםיטול ועל ידי שמזים עליו ממים חיים. וב

כאשר הדין הוא בכל נגעי בגדים שצריך  באשהוא 
הוא כמאמר  נגעי בתיםלשרפן באש. וביטול טהרת 

הכתוב ונתץ את הבית והשליכו אתהן וגו', והוא 
. וכן מצינו בביעור חמץ מפרר וזורה לרוחכענין 

שלשה עניני ביטולים אלו ביעור בשריפה, מטילו 
 .לים, ואף מפרר וזורה לרוח

נמצא שנגעי אדם הוא כנגד קליפת ענן גדול 
מים, ונגעי בגדים כנגד קליפת אש מתלקחת, ונגעי 
בתים כנגד רוח סערה. וברוח סערה כתיב רוח סערה 
באה מן הצפון, והרי עשירות בא מצד צפון כאמרם 
הרוצה להעשיר יצפין, ומצפון זהב יאתה, ועל כן 
 מנגעי בתים זכו ישראל לעשירות ולאוצרות
שהטמינו האמוריים בכתלי בתיהם. ונגעי אדם הוא 
נגד קליפת ענן גדול, כי הוא בעור האדם, ועור הוא 
אתוון ִעוֵּר וסומא, שעיקר קליפת ענן גדול הוא על 
העין, וכדאיתא בזוה"ק בכמה מקומות דאית עננין 

, והיפך )היינו חילוף האות עי"ן וכנ"ל(דמכסין על עיינין 

ינים. וזהו מה שאמרו רז"ל מכתנות אור המאיר ע
שהעור המכסה על העין נקרא נחש,  )בכורות לח.(

שהוא בא מקליפת נחש שהביא לחטא אדם הראשון. 
ואכמ"ל בביאור השייכות בין קליפת אש מתלקחת 

 לנגעי בגדים.

וראה הכהן שאחרי הכבס לא  כתובהמר שאה וז
הפך הנגע את עינו, שכיבוס במים לא הועיל לנגעי 

י הוא מכח קליפת האש, ועל כן באש בגדים כ
 .תשרפנו

 א גוט'ן שבת!

 בוים )מאנסי(  צבי לתגובות: הרב ישראל

 עיון המשפט

מתי עדיף שאבי הבן ימול את בנו בעצמו? 
 ומתי עדיף שימנה מוהל אחר? 

 ג( ,)יב ל ְבַשר ָעְרָלתוֹּוַבּיום ַהְשִמיִני ִיםוֹ

והוא יכול אם אבי הבן יודע את מלאכת המילה, 
להיות המוהל של בנו. האם הוא חייב למול את בנו 
בעצמו, או שמותר לו לכבד מוהל אחר? ומה הדין 
אם הברית בשבת? ואם אבי הבן יכול לעשות חלק 
מהברית ומוהל מומחה ישגיח עליו ויסייע לו לגמור 
את הדרוש? האם עדיף לתת למוהל שכר תמורת 

ם יש עדיפות עבודתו? אם נותנים שכר למוהל, הא
לתת לפני הברית או אחריה? וכמה שכר ראוי לתת 

 למוהל?

 האם אבי הבן חייב למול את בנו בעצמו?
מצוות הברית מוטלת על האב, אמנם ניתן לבצע 
את המצווה על ידי כל יהודי אחר. יש אומרים שאבי 
הבן חייב למול את בנו בעצמו, ואסור לו למנות 

הוא אנוס, ויעשה זאת . אך אם אינו יודע, הרי 9שליח
על ידי שליח. אמנם עיקר הדעה שאינו חייב בעצמו 

. ולכל הדעות, אם האב יכול, 10ומותר על ידי שליח
 מצווה עליו למול בעצמו.

אמנם אם הברית בשבת או יום טוב, יש אומרים 
שעדיף שהאבא לא ימול את בנו בעצמו, אלא רק על 

 .11ידי שליח

יכול האב לחתוך ואם אינו יודע למול את בנו, 
את הערלה, בהתאם להוראות שיקבל מהמוהל. 
והמוהל ישלים את המלאכה. ועיקר המצווה נקראת 
על שם האיש שחותך את הערלה. אמנם לא נהגו 
להקפיד על כך. ואם סבו של התינוק יודע למול, ראוי 
לכבדו למול את נכדו. ואבי האב עדיף על אבי 

 .12האם

 והל?האם לכתחילה יש לתת שכר למ
אם אבי הבן מכבד מוהל אחר למול את בנו, יש 

. 13אומרים שמועילה שליחות, ושלוחו של אדם כמותו
ויש אומרים שלא מועילה שליחות למצווה זו, ועל כן 
עדיף לתת לו שכר, כדי שיהיה פועל שלו, ויד פועל 

                                                             
דרכי משה יו"ד סי' רס"ד. ש"ך חו"מ סי' שפ"ב סק"ד כתב שמי  9

שיודע למול ומכבד אחרים, הרי הוא מבטל מצוות עשה. וכן כתב 
 הקצה"ח סי' שפ"ב סק"ב.

פתחי תשובה סי' רס"ד סק"א. וראה בהערה הבאה, ולמ"ד שלוחו  10
 למול בעצמו.כמותו במצווה זו, אין האב חייב 

הרא"ה כתב שאם אחר עושה זאת, התיקון של הילד הוי כלא  11
ניחא ליה אך האבא הוא ניחא ליה התיקון ואסור לו למול את בנו 

 בשבת. והוא הדין ביו"ט.
הסב אין לו שייכות במצוות מילת נכדו יותר מאשר שאר  12

ישראל, אך מדין כיבוד אב יש לכבדו. וגם חייב אדם בכבוד חמיו, 
 אך כבוד אביו עדיף שהוא דאורייתא.

החיד"א בספריו ברכי יוסף יו"ד סי' רסד סק"א ובשיורי ברכה  13
שם. כרתי ופלתי סי' כח סק"ג. ובשו"ת מהר"ח אור זרוע סי' קכח 

כתב שמועיל שליח. והאור זרוע כתב שיש לו למול בעצמו. ואפשר 
 ע.שהאור זרוע מודה שעל ידי שליח מהני דשלוחו כמותו, וצ"



כיד בעל הבית ממש, והוא נחשב כאילו עשה בעצמו 
 את המצווה.

, ויש 14לתת שכר מועטיש אומרים שמספיק 
אומרים שיש לתת שכר בעל משמעות, שיחשב 
שהתאמץ מעט בהוצאת הממון עבור המצווה, וכך 

 .15נחשב כאילו מל את בנו בעצמו

 מתי עדיף לתת את השכר?
מכיון שהמטרה לשכר היא בכדי שהמוהל יהיה 
פועל של אבי הבן, מצד שיד פועל כיד בעל הבית 

עצמו. על כן יש צורך וכך נחשב כאילו מל את בנו ב
לשכור אותו בקנין לפני הברית, שרק אם נותן את 
שכרו לפני הברית נחשב כאילו שכר אותו לפני 
הברית, אך אם נותנו אחרי הברית לא חל הקנין עד 
הברית עצמה, ובזמן הברית עדיין לא היה המוהל 
פועל של אבי הבן. אמנם אבי הבן יכול להגביה את 

רית למטרת קנין, וכך המוהל סכין המילה לפני הב
נחשב פועל שלו גם אם נותן את הכסף אחרי 

. ובשבת אין לתת שכר, ולכתחילה גם אין 16הברית
, ומותר לקנות את הסכין 17לתת שכר לפני שבת

 .18בשבת

 אם האב יגיע רק למחרת היום השמיני?
אם האב יכול לעשות שליח שימול את בנו, עליו 

וכל למול אחרי הזמן. לשלוח מוהל אחר גם אם האב י
אך אם האב כלל לא נמצא, ולא שלח מוהל למול את 
בנו, אין מלים את בנו שלא מידיעתו ביום השמיני, 
אלא רק אם עבר היום השמיני והבן עוד לא נימול, 

 .19בית דין חייבים למנות מוהל שימול אותו

 ההנהגה הראויה למעשה
 אם אבי הבן יכול, עדיף שימול בעצמו. אם אינו
יכול למול בעצמו, אך יכול לחתוך בעצמו את הערלה, 
לכתחילה יש לעשות זאת. סבו של התינוק עדיף על 
פני מוהל אחר. ואבי האב עדיף על אבי האם ]ופשוט 

היולדת[. ואם  –שיש להתחשב ברצונה של האם 
מכבד מוהל אחר, עדיף לשלם לו שכר בעל משמעות 

ת. ובשבת מסוימת, ועדיף לתת את שכרו לפני הברי
  .עדיף שהאב לא ימול בעצמו וכנ"ל

 

 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

בוררות , המשפט עיון הוראה ובית כולל ראש
  ממונות בענייני ויעוץ

 

 

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

ממונות  בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה

  322-7235323 פקס:  3112517250 טל':

 
                                                             

למטרת קנין, ודי בפרוטה. כן משמעות דעת המחנה אפרים הל'  14
 שלוחים סי' יא. וכן נראה דעת הנתיה"מ קפ"ב סק"ב.

 דרכי תשובה סי' כח ס"ק סא. 15
פועל נקנה בכסף, וכתב ר"ת בב"מ מ"ח ע"א תוס' ד"ה ובא בעי  16

למימשך, שנקנה במשיכת כלי העבודה. וכן פסקו בסי' של"ג 
הש"ך בסק"ג, הנתה"מ בסק"א. ונתבאר שם הסמ"ע בסק"ב, 

שתחילת מלאכה מהני שהבעל הבית לא יוכל לחזור בו, אך אינו 
 קנין לקנות הפועל שלא יוכל לחזור בו.

שכר שבת לצורך מצווה מותר רק בשעת הדחק. שו"ע או"ח סי'  17
 ש"ו סעיף ה'.

מתנה ע"מ להחזיר התירו בשבת. כפי שנהגו ביו"ט ראשון של  18
גבי ארבעת המינים, וכן נהגו מי שצריך להשתמש בטלית סוכות 

 של חבירו. התירו מתנה על מנת להחזיר לצורך מצווה.
ערוך השולחן סי' רס"א סעיף ה'. וכן נראה דעת הברכי יוסף שם  19

 סק"ב בשם הרשב"ץ.

 פרחים לתורה
קדושת ראש חודש נעלית יותר כאשר חל 

 בשבת!
 ַהֶזה ַחדֵּש ָעלֵּינּו ְביוֹם ַהַשָבת ַהֶזה ֶאת ַהחֶֹדש

 )מתוך מוסף לשבת ראש חודש(ְלטוָֹבה ְוִלְבָרָכה 

כאשר ראש חודש חל בשבת, תקנו חכמינו לומר 
ח בתפלת מוסף "אתה יצרת עולמך מקדם" וכו'. נוס

זה הוא שילוב של תפילת מוסף של שבת עם תפילת 
מוסף של ראש חודש, כפי שבא לידי ביטוי במילים 
"ותתן לנו ה' אלקינו באהבה שבתות למנוחה וראשי 
חדשים לכפרה", "ואת מוספי יום השבת הזה ויום 

 ראש החודש הזה". כך היה נראה לומר בפשטות.

ה אמנם לכשנעיין בנוסח "אתה יצרת" נגלה כמ
הפתעות... שהרי הן במוסף של שבת והן במוסף של 
ראש חודש, לא מוסיפים הקדמה לפני הזכרת מתנת 
השבת או ראש החודש, אלא פותחים מיד בהזכרת 

"ראשי  –"תכנת שבת", ובראש חודש  –היום ]בשבת 
 חדשים לעמך נתת"[. 

 תפילת ראש חודש כתפילת המועדים...
רת עולמך מה שאין כן כאן מזכירים "אתה יצ
 )יסוד השבת(מקדם כלית מלאכתך ביום השביעי 

אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות 
וקדשתנו במצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך וכו' 

באהבה שבתות למנוחה וראשי  ותתן לנו ה' אלקינו
חדשים לכפרה". הקדמה ארוכה זו מזכירה לנו את 
תפילות מוסף של המועדים, שם מוזכר נוסח דומה 

 לפני הזכרת המועד.

גם בהמשך בולט הדבר. הן בשבת והן בראש 
חודש, אין אנו מזכירים את חטאינו שגרמו לחורבן 
המקדש, אלא רק מבקשים: "יהי רצון מלפניך ה' 

קינו ואלקי אבותינו שתעלנו בשמחה לארצנו אל
ותטענו בגבולנו ושם נעשה לפניך את קרבנות 
חובותינו". וכן בראש חודש: "מזבח חדש בציון תכין 

 ועולת ראש חודש נעלה עליו".

מה שאין כן כאשר חל ראש חודש בשבת, אנו 
מוסיפים: "ולפי שחטאנו לפניך אנחנו ואבותינו חרבה 

דשנו ונוטל כבוד מבית חיינו עירנו ושמם בית מק
ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך 
וכו' מפני היד שנשתלחה במקדשך". נוסח דומה אנו 

 מוצאים בתפילת מוסף של המועדים. הלא דבר הוא!

 מדי חודש בחדשו! –י"ב מועדים 
 )במאמרו בקובץ "שמעתין"(הרב צבי שחור שליט"א 

מאיר את עינינו בהבנת הדברים. הוא מביא שהטור 
כותב בשם אחיו רבי יהודה, ששלושה  )סימן תיז(

רגלים נתקנו כנגד שלושת האבות, ושנים עשר ראשי 
חודשים כנגד שנים עשר השבטים. ומוסיף שגם 
ראשי החודשים היו ראויים להיות ימים טובים, אלא 

וניתנו  שמחמת חטא העגל ניטלו י"ב המועדים הללו
לנשים שלא היו באותו החטא, ולכן הנשים נוהגות 
שלא לעשות מלאכה בראש חודש. ]הלבוש מוסיף 
שהיה מן הראוי שתאסרנה בעשיית מלאכה באופן 
מוחלט כמו בימים טובים, אך מכיון שהן משועבדות 

 למלאכת בעליהן, לא נאסרו![.

כתוב  )פרשת קרח, תרעב(בספר שם משמואל 
הדינים אשר נובעים מחטא העגל, שבשבת מסולקים 

 כי שבת היא מעין עולם הבא.

לפי זה כאשר חל ראש חודש בשבת, שוב חוזר 
וניעור ה"חג" של ראש חודש לכל כלל ישראל, גם 
לגברים. לכן מובן שקבעו בו נוסח של יום טוב 

 בתפלת מוסף.

לפי דברים אלו, יובן מדוע בחלק מקהילות 
בשבת אומרים רק  אשכנז נהוג שכאשר חל יום טוב

שיר של יום השבת, ואילו כאשר חל ראש חודש 
בשבת, אומרים שיר של יום של ראש חודש, כדעת 
הגר"א. כי אם יאמרו בשבת חול מועד שיר של 
המועד, תהיה זו פגיעה ביום השבת שהשיר שלו לא 
נאמר. אבל בראש חודש שחל בשבת, ראש חודש 

גם אם  עצמו מתעלה באמצעות השבת, כאמור, לכן
יאמרו בו שיר של ראש חודש, זו לא פגיעה בכבוד 

 השבת.

גם המשך הנוסח של תפילת "אתה יצרת" יובן 
היטב, שאנו מבקשים "וחדש עלינו ביום השבת הזה 
את החודש הזה", כי השבת מוסיפה בחידושו של 

 ראש חודש!

)על הפסוק בספר נסיים בדברי הילקוט שמעוני 

, אמר להם הקדוש ברוך דשו"(ישעיהו "והיה מידי חדש בח
הוא, בעולם הזה אתם עולים בשלושת פעמי רגלים 
ורואים את השכינה, כשיגיע הקץ אתם עתידים 
להיות עולים שם בכל חודש וחודש, שנאמר "והיה 
מידי חדש בחדשו וכו' יבא כל בשר להשתחוות לפני 

 אמר ה'".

יהי רצון שנשכיל לנצל את הקדושה ביום גדול 
ת עוד השנה להבטחה גדולה זו של הנביא זה, ולזכו

 ישעיהו, אמן!

 חודש טוב ושבת שלום ומבורך!

 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 "קרסים"
 אני במזרח וליבי במערב

אריה יהודי בר אוריין הגר כיום ברעננה, כבר 
סיים מסכתות רבות בחייו ואף עסק רבות למען 

ת בניו ללמוד הציבור, וכבר הגיע זוכה הוא לשלוח א
בישיבות הקדושות בארץ הקודש, אך כל אימת 
שמזדמן לו להיות בעיר הקודש ירושלים כולו נרגש 
מכך, זה מחזיר אותו באחת לימי הילדות והבחרות 

 שלו, שם בעיר הקודש. 

אריה תמיד נוהג לומר בדרך הלצה, שכשהמשיח 
יבוא, תהיה לו שמחה נוספת, שיחזור לעיר הקודש 

 הוא מתכנן. והמקדש. כך

אריה יליד ירושלים בגופו ובנפשו, כל ימי 
הילדות שלו היו ספוגים בהווי הירושלמי העסיסי, 
וגם בשנות בחרותו לא עזב את ירושלים ובחר 

 בישיבות שבעיר הקודש.

אחר נישואיו לא אבה לעקור מירושלים, אך 
כנראה משמים רצו אחרת ואיכשהו מצא את עצמו 

 מתגלגל לרעננה.

הרגיעו אותו שזה עניין של זמן. אך הזמן כולם 
עבר והקשר העמוק להווי, לבתים, לסגנון, ובעצם 
להכל... נשארו בתוקפם, והגעגועים היו אופפים 

 אותו.

 אבא
ידידיה בחור בגיל העשרה, מטובי הבחורים 
בישיבה הגדולה בה לומד. בחור חרוץ מוכשר וחביב, 

עם  מעולם לא נתקל בקשיי חברה לסוגיהם, וגם
 צוות הישיבה תמיד הסתדר להפליא.

אך נקודה מעניינת יש לו לידידיה. הקשר שלו 
עם אביו. בחור ממוצע אוהב בדרך כלל להיות 
עצמאי, להיות חכם יותר מאביו, ולפרוש כנפים, ובכל 

 מקרה הגיל רוקם סוג קשר משתנה.



מה שקורה אצל ידידיה הוא משהו הפוך 
א בכל נפשו. אתו לחלוטין. הקשר שלו עם אביו הו

הוא מתייעץ על כל דבר, אותו הוא מעריך בכל 
 מאודו, ואף נהנה לשתפו בכל פרט מחיוו. 

לא, אין זה נובע מחולשה או צורך בתמיכה 
רגשית, זהו קשר עמוק שהתהווה בעיקר כתוצאה 
ממגוריהם בכפר הנידח, האבא והבן היו אחראים 
שם יחדיו למילוי הצרכים החברתיים. כך נוצר מצב 
שמלבד אב ובנו, היו הם גם זוג חברים, גם מלמד 

 ותלמיד ללימודי קודש, וכו'. 

 ניווט החיבור הנפשי
סיפורים אלו הם רק דוגמה לנטיה הנפשית 
החזקה ביותר עדי אדמות: 'חיבור'. חיבור לחברה, 

 –חיבור לקהילה, חיבור של האדם לעצמו, וכמובן 
לקונו. במשך הזמן נוצר אצל האדם חיבור חזק 

 ואמיץ.  

זו לא רק עובדה שקורה, זה גם צורך פנימי 
 ועמוק, האדם מחפש תדיר חיבור עם סובביו עם

 מקום מגוריו, עם שכניו וכו'. 

זוהי מציאות עובדתית שהאדם מתחבר לדברים 
גם מבלי שירצה, וכמו 'חן המקום על יושביו', אדם 
שנולד במקום והתחבר אליו מכיר את סמטאותיו 
וחצרותיו, מרגיש קשר נפשי ועמוק כלפי המקום. 
הקשר הוא נפשי ורגשי. הוא אינו זקוק להסברים 

ה מעדיף את מקום זה, אין זה כי והצדקות מפני מ
 אם חיבור פנימי עמוק.

ברם, למרות היות החיבור עובדה שתמיד נכונה, 
יש האדם אינו לגמרי "שפוט" באשר יישאנו חיבורו, 

את היכולת "לנווט" את החיבור, להחליט למה  בו
להתחבר ואיזה חיבור לדחות, ובפרט לקבוע את מינון 

נווט' שבאמצעותו החיבור לכל דבר, השכל הוא ה'
יכול להשפיע על רגש החיבור, ו...זה תפקידנו! לקבוע 
לעצמנו למה להתחבר, ולהשקיע את כוחותינו 

 ו'נפשנו' באפיקים הנכונים. 

 שבת שלום ומבורך!

 

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 רז בפרשה

 ביציאת מצרים ישראלמתי מלו 
 )יב, ג(ַבּיוֹם ַהְשִמיִני ִיםוֹל ְבַשר ָעְרָלתוֹ ּו

דרשו מפסוק זה 'ביום' ולא  )פסחים ד.(בגמרא 
אמרו היה הקדוש  )בא פרשה ט(בלילה. והנה במדרש 

ברוך הוא מבקש לגאלן ולא היה להם זכות, מה עשה 
הקדוש ברוך הוא קרא למשה ואמר לו לך ומהול 
אותם וכו', והרבה מהם לא היו מקבלים עליהן למול, 
אמר הקדוש ברוך הוא שיעשו הפסח וכיון שעשה 
משה את הפסח גזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות 

בגן עדן ונדבקו באותו  העולם ונושבות מן הרוחות
הפסח וכו', נתכנסו כל ישראל אצל משה אמרו לו 
בבקשה ממך האכילנו מפסחך מפני שאנו עייפים מן 
הריח, היה אומר להם אם אין אתם נימולין אין אתם 
אוכלים, מיד נתנו עצמן ומלו ונתערב דם הפסח בדם 
המילה והקדוש ברוך הוא נוטל כל אחד ואחד ונושקו 

נאמר 'ואעבור עלייך ואראך מתבוססת וגו' ומברכו, ש
בדם מילה. וכיוצא בזה  -בדם פסח חיי  -בדמייך חיי 

שכתב, ונתן להם ב'  )יב, ו(הביא רש"י בפרשת בא 
מצוות דם פסח ודם מילה שמלו באותו הלילה וכו'. 
ע"ש. הרי דהמילה היתה בלילה. וכן משמע בזוהר 

 )ה, ב(ושע ובפירוש רש"י ליה )בהעלותך קמט.(הקדוש 
 ובמדרש שיר השירים.

 ליל יציאת מצרים האיר כיום
שהביא  )סימן כה(וראיתי בשו"ת תורת חסד 

איך מלו בלילה  )סימן נא(קושיית הגאון יד אליהו 
והלא לאו זמן מילה הוא, וכמו שדרשו מהפסוק 
בפרשתנו. ותירץ היד אליהו שהלילה ההוא היה 

 )דף לח.( מאיר כיום, כמו שאמרו בזוהר פרשת בא
. והתורת חסד הקשה עליו )דף קפא:(ובפרשת חקת 

שכיון שאכילת פסח ומצה הוה מצוותו בלילה איך 
נחשיבהו לענין מילה כיום, והוי תרתי דסתרי. ולכן 
פירש שמדרש זה שאומר שמלו בלילה סבירא ליה 

שמילה  )ביבמות עב:(כסברת רבי אלעזר ב"ר שמעון 
ועוד כתב שלא מלו שלא בזמנה מותר למול בלילה. 

בלילה ממש אלא בסמוך לחשיכה. והביא שכן כתב 
היפה תואר סוף פרשת בא. עד כאן דבריו. ודברי היד 

 )מערכת יוד אות נ(אליהו כתבם החיד"א במדבר קדמות 
. וכן תירץ בספר גבול בנימין )בא לח.(ובהגהות לזוהר 

 .)ח"ב דרוש ז(

 ובעיקר הקושיא איך מלו בלילה, הנה בפרדס
תירץ על פי מה שכתב מהרי"ט  )ח"ב עמוד לד לה(יוסף 

שמותר למול בלילה כדי  )לקידושין כט.(בחידושיו 
שיאכל קדשים שלא יביאו לידי נותר ע"ש. והכא נמי 

 בשביל אכילת פסח מותר למול בלילה. ע"ש עוד. 

עוד יש לתרץ דהוראת שעה היתה, כלומר הגם 
ם וכלשון כי נחשוב את אותו ליל כלילה ולא כיו

הכתוב בתורה 'הלילה' הזה וגו', מכל מקום מאחר 
שהשם יתברך צוה כן כמו שאמרו במדרש, הוה ליה 

 הוראת שעה ושפיר דמי. 

ויהי רצון שמהרה יקויים בנו 'והיה לעת ערב 
ו'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו  )זכריה יד(יהיה אור' 

 . אמן כן יהי רצון.)מיכה ז(נפלאות' 

 'ומבורך שלום שבת' בברכת

 רז אלעזר הרב

לתגובות: הרה"ג ר' אלעזר רז, רבה של תל 

 ציון וראש כולל פלא יועץ, מח"ס וכו' 

 שתו ושיכרו

 עשה' של פרשת נגעים-ה'מצות
 )יב, ג( ל ְבַשר ָעְרָלתוֹם ַהְשִמיִני ִיםוֹּוַבּיוֹ

ברוקח כתב, בגימטריא: 'אף על פי שעליו בהרת' 
מילה דוחה את האיסור לקוץ  (. כי מצוות4921)

 הנגע.

אולי יש לראות ברמז זה קשר בין פתיחת 
פרשתנו בענין טומאת לידה וברית מילה וקרבן 
יולדת, לבין עיקר נושא הפרשה: נגע צרעת. שלא רק 

[ נאמר כאן, אלא 20ה דוחה לא תעשה ]ועשהשֵּ דין עֲ 
עצה איך להתנתק מכל הסבות הגורמות לנגע צרעת. 

ל הכוחות לקיים ולהדר בכל העומק, מי שישקיע כ
במעשה ובמחשבה, את תכלית כוונת מצוות וביום 
השמיני ימול בשר ערלתו, יזכה 'לקצץ' מתוך נפשו 
כל כוחות הרע המנויים בדברי חז"ל כגורמים לנגע 

 צרעת.

 בהלו נרו עלי ראשי
שכל הטומאות שורשם במקום  מובא מהאריז"ל

שהיו אורות עליונים ונסתלקו, כמו טומאת מת 
]המבואר באור החיים הק' ריש פרשת חוקת[ שכוחות 
הרע יונקים ממקום שהיה אור גדול, כמשל הזבובים 

 הנמשכים לכלי שנתרוקן מדבש. 
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 ללישנא אחרינא שבת קלב: עיי"ש רש"י ותוס'. 

ים הרחם לקבר, ויציאת םִ חז"ל הקדושים מדַ 
ולק מעל ראש הוולד לעולם כתחיית המתים.  הנר ד

העובר, ומלמדים אותו את כל התורה כולה, וצופה 
ומביט מסוף העולם ועד סופו )נדה ל(. כשנולד 

שה משם, ולכן יש התינוק מסתלק אור הנשמה הקדו
אחיזה של טומאת לידה. לפי הסברא הנ"ל אורך 
טומאת יולדת של זכר היה צריך להיות יותר מיולדת 

לומר סברות בענייני  והגם שאין אנו יודעים –נקבה 
טומאה וטהרה שהכל גזירת הכתוב, אולי מותר 

ּוַבּיום שבאה מצוות ' -לנסות להבין משהו דמשהו 
' ]הנכתב באמצע דין ַהְשִמיִני ִיםול ְבַשר ָעְרָלתו

טומאת היולדת[ ומסייעת לכח הטהרה לקצר ימי 
 הטומאה.

כמו כן יש לומר שמצוות וביום השמיני ימול, 
סרת ערלת הלב, שהיא פנימיות המצוה, נכתבה גם וה

כהקדמה לפרשת נגעים, להורות שקיום מצוה זו 
מסלקת טומאת נגעים. בנתיבות שלום מצטט לשון 
ספר יצירה 'אין ברעה למטה מנגע' ולשון תיקוני זהר 
'כל המענג את השבת אתהפך ליה מנג"ע לענ"ג. 
הסרת הערלה מכשירה יהודי להפוך נגע לענג, 

הפוך את תענוגי הגוף ]שנדמים לענג ובעצם הם ל
בחינת נגע[ לתענוגי הנשמה, לאור השבת, ולאור 

 תורה ומצוות.

 'דמיונות' הגוף והנשמה
הערלה נקראת בזוה"ק 'החלק של הנחש' ]ולכן 
מניחים אותה בעפר, שהנחש עפר לחמו[. הנחש גם 
מסמל דיבור לשון הרע כדברי הגמרא )ערכין טו:( 

נחש 'מה הנאה יש לך?' אומר להם 'וכי שאומרים ל
מה יתרון לבעל הלשון?'  אנו רגילים להבחין בין 
שני סוגי יצר הרע: היצר הרע שהגוף נהנה, ויצר 
הרע של דיבור רע, שרק הנחש שעפר לחמו נהנה 
מזה. אבל בפנימיות מגלים לנו חז"ל שברית הלשון 
וברית מילה שורש אחד להם ]פ"ה גימטריא מיל"ה[. 

תענוגים של העולם הזה הם 'דמיון' של הגוף ה
בדיוק כמו ה'תענוג' של לשון הרע הוא 'דמיון' של 
הנשמה. יתכן שכשחז"ל דברו בחומר ענין שמירת 
הלשון, הכוונה לרמז גם לחומר שמירת הקדושה, 

 ששורש אחד לשניהם.

אף על פי  –וביום השמיני ימול בשר ערלתו 
ני, להשקיע שעליו בהרת, מלמדנו שבחינת שמי
, הוא הדרך  21למעלה מכוחות הטבע וסדרי עולם הזה

והעצה לשמירה משני ה'דמיונות' של היצר הרע. 
להקדיש את הפה לדיבורי תורה ותפילה וחסד, 'לדבר 
טוב על ישראל', להתענג בדיבורי קדושה, לבלום את 

טבעי, -הפה... כל אלו דורשים לפעמים מאמץ על
'בעל הנאה' יכול להקריב בחינת וביום השמיני.  רק 

הנאתו קרבן לה' ולזכות על ידי זה להתענג על ה'. 
זוהי ה'נשמה' של מצוות 'וביום השמיני ימול' 

 בפתיחת פרשתנו.   

 נסים-ניסן
ראש חודש ניסן של השנה השנית חל ביום 

למילואים. אולי לרמז שכדי להחיות כל שנה  שמיניה
מץ מחדש את התחדשות יציאת מצרים דרוש מא

נסים מסוגל -עילאי בחינת שמיני, והזמן של ניסן
 לזה.

 גוטן שבת!

 הרב שמואל נוסבוים
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 מהר"ל.  



 דהחיכתב 
 )אך לא רק(לפרשיות הנגעים 

 
 (אולי)שם החידה: תהליך כפול 

 ת המצורעי  ב  אם פשתה הממארת ב   

 מתכונת הלבנים בל תיגרע

 קללה נמרצת קילל שמעי בן גרא

 ומה נמלצו לחכי משפטי התורה
 

 לתגובות ופתרונות: ישראל אברהם קלאר 

 סיפור
 תפילה אחת

פעמי הרכבת הולכים ומתקרבים, 

כיסופי ארץ הקודש הולכים ומתגברים 

 –בתוככי לב הבשר של ר' אברהמ'ל 

לימים האדמו"ר ה'ברכת אברהם' 

הנה בעוד דקות ספורות  –מסלונים 

תופיע הרכבת המיוחלת, אשר 

תישאהו לכיוון החוף, שם יעלו פעמיו 

על הספינה אשר תחזיר אותו לארץ 

 הקודש.

יחד עם רחשי הגעגועים לארץ הקודש 

עז של פרידה, פרידה -היו גם רגשי כאב

מעל פני רבו הגדול שרף הקודש ה"בית 

אברהם" מסלונים. משך תקופה שהה 

מ'ל בברנוביץ', עיירת מגוריו ר' אברה

של רבו, להתחמם לאורו הגדול, ועתה 

הגיעה העת לשוב ארצה, לספר עזוז 

נפלאות רבו לחברים מקשיבים בני הך 

חבורתא קדישתא, כאשר היתה 

באמנה איתם להיות מקבלים דין מן 

דין. יבוא איפוא ארצה ויספר להם על 

אודות האור הגדול שהפציע 

אף להם לנסוע בברנוביץ', ויציע 

בעקבותיו ברנוביצ'ה, אל המאור הגדול 

אשר יגביה אותם טפח מעל הקרקע 

וישנה את כל מהותם ומבטם על 

 החיים.

 * 

ידועה היתה דרכו בקודש של בעל 

הברכת אברהם, להציב דגש מיוחד על 

עבודת התפילה ולהשקיע בה כוחות 

מרובים, הן כוחות פיזיים פשוטים 

והן כוחות בכריעות והשתחוויות, 

נשמתיים עליונים למעלה מהשגתנו, 

בהם הרקיע שחקים לשמי רום, 

כשתמידים כסדרן היו הדמעות חונקות 

 את גרונו וזורמות בשופי על מורד פניו.

כבר בשנות אברכותו הראשונות נודע 

בין מכיריו כאיש מורם מעם ובעל 

מדרגה, שכל חייו סובבים סביב הציר 

הגבוהה  של עבודת ה' ברמה הרוחנית

כשהוא  -ביותר, הן בהתמדה בתורה 

היה נוהג לסיים את הש"ס פעמים 

בשנה וללמוד "רק" ארבעה עשר דפים 

ביום, והן במידת החסד, בהתמסרותו 

מצויה למען הזולת, ולסייע לו -הבלתי

בעצה ותושיה, כשבקשריו המסועפים 

ובפקחותו העצומה נפתחו בפניו 

שערים שבחלונות הגבוהים, והן 

ודת התפילה שגם בשנים אלו היה בעב

מתמוגג בדמעות שליש בכל תפילה 

 ותפילה.

כדרכם של חסידים, שינס ר' אברהמ'ל 

את מתניו, ארז את מיטלטליו ונסע אל 

רבו, להסתופף תחת צל כנפיו, ליהנות 

 מזיוו ולשבוע מטובו. 

באותה תקופה בה שהה ר' אברהמ'ל 

בברנוביץ', אף היה שולח הבית 

ים ואברכים אל השטיבל אברהם בחור

באמתלאות שונות, כשאת מטרתו 

הסמויה גילה באזני יחידים, שמגמתו 

היא למען יראו מה טיבה של תפילה 

אמיתית הבוקעת מעמקי הלב 

בעוצמות בלתי נתפסות של רגשות 

 קודש, רגשי התעלות והזדככות... 

ר' אברהמ'ל נסע לברנוביץ' ולבו נשבה 

חווה  בקסם. הלב שהיה מקושר מאז,

עידון נפלא במחיצת רבו הגדול, 

 והתענג על רוב שלום.   

* 

הימים חלפו, הגיעה העת לשוב 

הביתה, לביתו ולבית החסידים בעיר 

 אשר טובה ראייתה.

הכל מוכן ומאורגן, המטלטלים כאן 

לצידו, כל שנותר הוא להמתין בלב 

סוער לבואה של הרכבת. האדמו"ר 

הבית אברהם נוכח אף הוא כאן, 

רציף הרכבת, לצד בן דודו, האברך ב

 הלבב.-בר

לפתע קפץ ר' אברהמ'ל כנשוך נחש: 

"מנחה!" איך שכחתי להתפלל מנחה 

 לפני הנסיעה?! 

חישוב מהיר הראה לו כי נותרו עוד 

דקות קצובות עד השעה היעודה 

לבואה של הרכבת, דקות מעטות, אך 

 מספיקות לתפילה בלא אריכות.

ו, פונה אליו ויהי כסיימו את תפילתו ז

רבו הבית אברהם, ביקוד אש התמיד 

שלו: "אברהמ'ל, מהירות זו מה היא 

 עושה?!" 

"מה אעשה והזמן דוחק, הן לא היה 

סיפק בידי להשביע רעבון הנשמה 

לתפילה מתונה, שמא אאחר את 

 הרכבת!". 

"אף על פי כן!" ענה הרבי בתקיפות, 

"אסור ליהודי לאבד אפילו תפילה 

 אחת!".

*** 

ת סיפור זה היה הברכת אברהם א

מספר שוב ושוב, ומתוך שיטי הדברים 

וההתרגשות הגדולה שאחזה בו 

בהשתפך נפשו עליו בסיפור זה, ניכר 

היה בעליל שלא היה זה מעשה גרידא 

אצלו, כי אם ציון דרך בחייו, שבכל 

מחיר אסור להתפלל בחיפזון. כל 

תפילה בכל מצב ששרוי בו האדם 

וה ביגיעת בשר ורוח, צריכה להיות מלו

 ששום תפילה לא תישאר יבשה.

כל מי שנחשף אי פעם למראהו של 

הברכת אברהם בעומדו לפני קונו 

בתפילה, היה לבו נצבט מקנאה ושואל 

את עצמו באין אומר ודברים, מהיכן 

מגיע הכח להשקיע בכל תפילה את דם 

 התמצית עד כדי כך?! 

כמובן, לא אלמן ישראל. בכל דור ודור 

לפי ערכו ומדרגתו ישנם אנשי תפילה 

שהישגיהם בעבודת התפילה גבוהים 

ורמים, אולם אף בדורו נדיר היה 

למצוא יהודי שכל תפילה ותפילה ללא 

יוצא מן הכלל היתה מלווה בברקים 

ורעמים, במלוא החיות והרעננות. 

מדרך העולם שגם אצל אנשים גדולים 

ישנם עליות וירידות, פעמים שנפתח 

הלב והוא נשפך כמים ופעמים סגור 

ששולטים מוחין דקטנות, עד שנעשית 

זו משימה קשה עד בלתי אפשרית 

לעורר את הלב לתפילה בדרג הגבוה, 

ואיככה עלה בידו של רבינו שכל ימיו 

 בחד קטירא אתקטיר?

הרבי עצמו מעולם לא ענה במישרין 

משקל זו, ואולם -על שאלה כבדת

לספר על  מתוך שהיה מרגלא בפומיה

עצמו את סיפור זה, אולי... אולי זכינו 

 לתשובה חלקית...

 לתגובות: הרב זאב קופלמן
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