
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" "כר| גליון  שבת הגדול-מצורע 'פר

 

 !טבזוכרים הי -כשמשלמים כסף 

 (.ב, יד) המצורע תורת תהיה זאת

 החפץ האיש מי( יג, לד תהלים) ד"הה( ב, טז רבה ויקרא) במדרש איתא
 והיה לציפורי סמוכות שהיו בעיירות מחזיר שהיה אחד ברוכל מעשה. חיים

 סק תא ל"א' וכו ינאי' ר עליה אודקין 'חיים סם למזבן בעי מאן ואומר מכריז

 ,לגביה סליק, עליה אטרח דכוותך ולא ליה צריך אנת לאו ל"א לי זבון להכא

 בתריה כתיב מה "חיים החפץ האיש מי" פסוק לו הראה, תהלים ספר לו הוציא

 משלי) ואומר מכריז שלמה אף ינאי ר"א" טוב ועשה מרע סור מרע לשונך נצור"

 קורא הייתי ימי כל ינאי ר"א נפשו מצרות שומר ולשונו פיו שומר( כב, כא
 האיש מי והודיעו זה רוכל שבא עד פשוט הוא היכן יודע הייתי ולא הזה הפסוק

 .כ"ע', וכו חיים החפץ

 בהקדם המדרש בדברי פשט דרך על ביאור א"שליט ר"מאאמו שמעתי

 ,ל"זצ ליבוביץ ירוחם רבי צ"הגה המשגיח של בימיו מיר בישיבת שהיה מעשה

 מוסר שיחות משמיע נוראים בימים גם היה השנה ימות כל משך וכדרכו

 הישיבה מבוגרי אברכים כ"ג מגיעים היו הישיבה מתלמידי וחוץ, להתלמידים
 . הנוראים בימים השיחות אלו את לשמוע שרצו

 וכשנכנס ,בישיבה ה"בר לשהות הישיבה מבוגרי אברך הגיע השנים באחד

 רבי לו אמר, מהמשגיח שיחות לשמוע שבא אמר?! באת מדוע3 ירוחם רבי שאלו

 אבל ,עמו שמתבדח התלמיד חשב מתחילה. כך עבור לשלם עליך כ"א3 ירוחם

 רבי אמר, השיחות שמיעת עולה כמה שאלו, בדעתו איתן עומד שהוא כשראה

, מיר בעיר שם שהותו למשך להוצאות עוד צריך הוא כמה חשבון שיעשה ירוחם
 .השיחות בעבור לו יתן והשאר הדרך להוצאות לו שישאר וכן

, עשה רבו כדברי אמנם, הענין כל על כשמתפלא הדברים שמע התלמיד

 הנוראים בימים דיבורו את המשגיח ייחד ההוא בשנה .כסף סכום לו ומסר

 .אחריה להיסחף לא ממנה להתרחק הנדרשת והזהירות המחלוקת בחומר

 שם תהווהנ הזמן ועם, בעיר רב להיות זה אברך נתמנה שנים כמה אחרי

 מרבי ששמע הדברים כרונויבז לו עלה ואז, בתים הבעלי בין מחלוקת איזה
 וניצל הצד מן לעמוד זכה ה"וב, התנהג כן ששמע הדברים פ"וע, ירוחם

 .שם המחלוקת אש אחרי מלהיסחף

 שזכה מה שכל ירוחם רבי לרבו הטוב הכרת בנפשו הרגיש ,תקופה אחרי

 .כך על לו להודות במיוחד נסע ולכן, לזכותו נזקף ממחלוקת נפשו להוציא

 שעוד הבנתי, הנוראים לימים לכאן כשבאת אז, הנה3 ירוחם רבי לו אמר

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 דור זצ"ל מגדולי צדיקי ה פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 תכונת את מכיר שהנני וכפי, אחת בעיר רבנות משרה עליך ותקבל יום יבוא

. בשבילך במיוחד אלו שיחות אז אמרתי ולכן, במחלקות להיסחף עלול הנך נפשך

, פולטו כך כבולעו אז, כסף אין בחינם השיחות את שומע היית שאילו ידעתי אבל

 הוא והטבע ,כך עבור לשלם ממך בקשתי ולכן, בקרבך הדברים יכנסו ולא
 תקשיב שבוודאי ידעתי ואז, לו שישתלם רצונו הרי דבר עבור משלם כשאדם

 לו ופתח ,למעותיך זקוק איני אמנם3 לו והפטיר, בקרבך ותכניסם לדבריי היטב

 ...אליו והחזירו - אז לו שנתן הסכום כל את לו והגיש מגירתו את

", דחיי סמי למזבן בעי מאן3 "ששאל הרוכל בדברי הביאור לומר אפשר ובזה

 כל אמנם ואם, האיש מי של הפסוק את הראה אז ורק, כך עבור כסף שלקח היינו

 מאזין האדם הרי ,כך עבור משלמים אם מ"מ הזה הכתוב את ומכיר יודע אחד
 .מרע לשונו נוצר ואכן דבריו בתוך היטב היטב ומתבונן

 (א"שליט גרוס נפתלי רבי ח"להגה) הגן באר

 

 עת לדבר ועת לחשות...

 )יד, ד(.  טהרות חיות צפרים שתי למטהר ולקח הכהן והיוצ

 בלבוב כלליתה אסיפהב צ"לז מבעלזא יהושע ביר ק"הרה כשהיה ,מסופר

 המתחדשים שרצו ובעת, ישראל גדולי מאות כמה עם ב"תרמ בשנת )לעמבערג(

 . אש להבת בקול ככרוכיא צעק ,ל"רח היהודית דת להרוס

 הלא ק"הרה לו ואמר. ושתק וישב הדור וצדיקי מגדולי אחד אצלו אז והיה

 אתם ולמה לחשות ולא לדבר העת הגיע וכעת" לדבר ועת לחשות עת" כתיב
  .מחשים

, מביא המצורע שהיה ריםוהציפ בענין ,בעיניו שקשה מההמהר"י  אז ופירש

 לרמז באה השחוטה הציפור בשלמא ולכאורה, חיה נשארה ואחת נשחטה אחת

 על באים שהנגעים י"רש שם ש"כמ, כדת לא אשר דברים ודיבר שפטפט על לו

 ריםוציפ לטהרתו הוזקקו לפיכך, דברים פטפוטי משה שהוא הרע לשון

 שהציפור כמו לו מרמזת השחוטה והציפור, קול בצפצוף תמיד שמפטפטין
 כ"משא, הרע לשון לדבר ולא לשתוק לו היה כן כמו, לדבר יכולה אינה השחוטה

 נעשה קטיגור ואין עוונותיו לתקן כעת בא הוא הלא, באה למה החיה הציפור

  .סניגור

 במקום שדיבר על לכפר באה השחוטה שהציפור דכשם הוא הענין רק

 מה על לשוב לו לרמז באה החיה הציפור כן כמו, מדיבורו יפה היתה ששתיקתו

 רוצים שהפושעים במקום כגון, משתיקתו יפה היה שדיבורו במקום ששתק
 . היהודית דת ו"ח להרוס

 התור קול

 בארץ ישראל מבצע מיוחד לקוראי "במשנת הפרשה"

 '(הפרשה במשנת'אסופה של הגיליונות הקודמים של )הספר הנפלא "במשנת רש"י"                  

 ₪  011במקום ₪  051בחצי מחיר  ספרים 01מיוחד  חירכעת במ                                

 151-0051001לפרטים בפל':                                                                     
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 כששב בתשובה חוזרים אליו מצוותיו

 .)יד, ב( המצורע תורת' תהי זאת

 הכניעה שער) הלבבות חובתב על פי מה שכתב ל"י 
 תורה נוטלים חבירו על הרע לשון דהמדבר(, ט"פ

 מביא הלשון שמירת' ובס, לחבירו ונותנים שלו ט"ומעש
 יקצוף 'למה'( ה, ה"פ קהלת)מהמדרש  לזה שורש

 שיש תורה מעט, ידיך' מעשה את וחבל קולך על האלקים
 התורה מאבד הרע ןלשו שמחמת היינו, מאבדה אתה בך

  שלו.

 י"ע שבאה, טהרתו אחר כי הפסוק וזהו שמשמיענו
 תורת תהיה 'זאת וזהו. תורתו לו מחזירים, תשובה

 .שלו ונעשית בתורתו זוכה שמאז, המצורע'

 )וכעי"ז בדברי יואל עיי"ש(צבי  ארץ

 

 שצריך ב' ציפוריםטעם נפלא 

(. ד, יד) 'וגו צפרים שתי למטהר ולקח הכהן והיוצ
 מעשה שהוא הרע לשון על באים שהנגעים לפי וברש"י

 צפרים לטהרתו הוזקקו לפיכך, דברים פטפוטי
 . קול בצפצוף תמיד שמפטפטין

 לו די ולא דוקא צפרים שתיצריך  מדוע להבין ויש
 ועוד, חיה נשארה חתוא נשחטת חתא למה ועוד, באחת

 )עי' השדה פני על דוקא נשלחת מפני מה צריך להבין
  3(זנ קידושין

 מאי יצחק' ר אמר( .טפ דף) דחולין' הגמ י"עפ וי"ל,
 בני תשפטו מישרים תדברון צדק אלם האמנם' דכתיב

 עצמו ישים הזה בעולם אדם של אומנתו מה, 'אדם
, 'תדברון צדק' למוד לומרת תורה לדברי אף יכול, כאלם

 . כ"ע אדם בני תשפטו מישרים ל"ת דעתו יגיס יכול

 נצא דודי לכה' וכו רבא דרש( כא3 דף) עירובין' ובמס
 עולם של רבונו, ה"הקב לפני ישראל כנסת אמרה, השדה

 נצא', וכו ועריות גזל בהן שיש כרכים כיושבי תדינני אל
 מתוך בתורה שעוסקין חכמים תלמידי ואראך בא השדה
 אדמה ועובדי בגא בני, השדה י"ופירש'. וכו הדחק

 . דוחק מתוך בתורה ועוסקין

 כתבו ('ט' א ויקרא פ"ר ן"רמב' ע) המפרשים והנה
 ראוי' הי הוא כי, לבו אל האדם שיתן, הקרבנות על טעם
 שריפה שחיטה כמו הקרבן עם שעושין הדברים לאלו

 .תמורתו עוף או בהמה נתן ברחמיו ה"הקב רק, וכדומה

 זה' הי, ונשחט אחד צפור מביאין היו דאם ל"י ז"ולפי
 להיות פיו דלתי סוגר' והי הדיבור טוב לא כי לבו אל נותן

 תמיד הישר הדרך זו לא באמת אבל, ימיו כל כאלם
 שכבר האיש זה ובפרט, תדברון צדק' בגמ וכדאמרינן

 כדאיתא בתורה שיעסוק' תקנתי הרע בלשון נכשל
 אחד צפור עוד להביא צריך הוא ולכן. (3וט דף) בערכין

 והחיים, חיות כ"ג גורם הדיבור כי להורות חי שנשאר
 כדדרשינן התורה והיינו, (אכ ,חי משלי) הלשון ביד והמות

 וכדאמרינן. (ד ,וט משלי) חיים עץ לשון מרפא (שם)
 מפטפוטין בר בישין פטפוטין כל (ברכות סוף בירושלמי)

 מתוך בה לעסוק לבו על יעלה שלא רק, דאורייתא
 ולכן, הרוח בגסות נכשל שכבר ובפרט, דוקא הרחבה

 מאנשי' ראי לו לרמז, השדה פני על דוקא הצפור נשלח
 ד"לפע יקר רמז וזה, הדחק מתוך בתורה שעוסקין השדה

 ה"בעז

 )לבעל הקיצור שו"ע(אפריון 

 

 כופין עד שיאמר רוצה אני

. ל"עכ, בא והוא, הכהן אל והובא מה תנחומא במדרש .)יד, ב( הכהן אל והובא
 פלאי. והוא

 ולא, הכהן אל והובא אמרו וטעם, ל"וז כתב הקדוש ח"באוה דהנה ל"י ובפשיטות
 משמע" והובא" דתיבת והיינו. ל"עכ לבוא כהן תוקפו או ד"ב שיחייבוהו יאול, ובא אמר
 ש. "יעו מרצונו משמע" ובא" ותיבת, מאחרים כפיה י"ע כרחו בעל

 עצמו שישפיל המצורע טהרת דהעיקר לפי מה שכתבו המפרשים קשה ולכאורה
 אל הובא אם תועלת מה כ"א, נצטרע י"ע אשר ר"לה שדיבר חטאו ולהכיר כאזוב
ב מהלכות "בפ ם"הרמב ש"צריך לומר כמ ועל כרחך, עמו בל ולבו, כרחו בעל הכהן
 והחומר שהיצר רק, התורה י"עפ לעשות האמתי רצונו מישראל אדם שכל כיון, גיטין

 כוונת וזה, באמת הטוב רצונו נשאר ממילא הכפיה י"ע חומרו שמבטל ואחר, מעכבו
 תועלת ומה עמו בל לבו כ"א כ"בע שהוא כיון הלא הכהן אל והובא מה המדרש
 המניעות ממנו יסיר' הכפי י"דע" בא והוא" המדרש מיישב ז"וע, הכהן אל בביאתו

 שלם. בלב מעצמו בא והוא וממילא, והחומר היצר י"ע שהא

 פינחס בית

 

 חסה התורה על 'פכים' קטנים

וברש"י לא חסה התורה )יד, לו(.  ופנו את הבית בטרם יבוא הכהן ולא יטמא כל אשר בבית

 על כלי חרס שאין להם טהרה במקוה. אלא

מפני מה ציותה התורה לפנות את הבית, בטרם יבוא הכהן,  האור החיים הק'אומר רבינו 

 והרי יכולים לפנותו לאחר שיבוא קודם שיסגיר.

אלא למדים אנו מכאן עד כמה חסה התורה על ממונן של ישראל. הנה, כשיראה הכהן 

בית, ומתוך הבהילות את הנגע, כיון שאין רשות להתעכב תיכף ומיד ימהרו לפנות את ה

והמהירות יטלו רק את הדברים החשובים והיקרים ויותירו את הפכים הקטנים, הפחותים 

בחשיבותם. לפיכך נצטוו לפנות את כל הבית בטרם יבוא הכהן, ואז יהא סיפק בידם להציל 

 "כל אשר בבית", אפילו את הפכים הקטנים והפחותים בערכם.

כלי החרס, מכיון שאין להם טהרה. ואמנם לפי הביאור והנה, לפי' רש"י חסה התורה על 

דלעיל, חסה התורה על כלי חרס הקטנים, לא רק בגלל שאין להם טהרה אלא גם משום שהם 

 .עכ"ד פחותים בחשיבותם ובערכם ואין איש חס עליהם

 

  

 

 

 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס הפרשה רים נפלאים עלדב

 

 הי"ו ניסל ןב אברהםר'  הצלחתלמדור במשנת האוהחה"ק הוקדש 

ת 
ש

פר
מצורע

-
ת הגדול

שב
 

שע"
ת

  ו
לפ"ק 
  

 

 משמחתודעה ה

על בשם "זכרון ש"י" קונטרס מיוחד  עולם יצא לאורבעזרת ה' 
  וקורות חייותולדותיו 

 זצ"ל  רבי יעקב שלמה בלייךל זקיננו הגה"צ ש

 שבצ'כיה  Mahrisch–Ostrau))ה אוסטרא-רב דק"ק מאהריש

 , צנפטר בג' ניסן שנת תר"

 .נא לשלוח בקשה למייל הרשום מטההרוצה לקבל את הקונטרס 

 כל היודע כל פרט שהוא על קורות חייו או כל פיסת מידע כמו כן 

  moL448@gmail.com נשמח לקבלו לכתובת מייל: 

   700-007-92-18למספר פקס:  או

 "י"זכרון ש"בברכה מרובה מכון 
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רב ושמואל "(3 קכט א)מסכת שבת איתא ב
 אי פגע ...דאמרי תרוייהו3 האי מאן דעביד מילתא

3 רש"יופירש  ."קשה לדבר אחר -בדבר אחר 
קשה  חזיר. -בדבר אחר דהקזה[.  –]דמילתא "

 ,צרעת, שהחזירים מנוגעים הם -לדבר אחר 
עים ב(3 עשרה קבים נג כדאמרינן בקידושין )מט

 ."תשעה נטלו חזירים –ירדו לעולם 
השפת אמת כ"ק מרן אדמו"ר וראיתי לרבינו 

 3 שהעיר לנכוןזיע"א 
רש"י  רשפי .אי פגע בדבר אחר כו' רא,בגמ"

 ההא דלא פירש מצורע גופי '.חזיר – חראבר בד'
 חראבר רש"י בפסחים )עו ב( לד רש]כמו שפי

י"ל משום דמצורע  .צרעת[ ומשום דמזיק לצרעת
בלא הקזה צריכין להתרחק ממנו דמזיק  הגופי

במצורע )פ' טז(  ש רבהרכדמשמע במד] ,תמיד
 ם[".שיין ע ,בריא צריך להרחיק עצמו לודאפי

היינו3 רב ושמואל אמרו שהמקיז דם ולאחר 
 .פגע בדבר אחר' הרי זה 'קשה לדבר אחר''מכן 

ומפרש רש"י, שאם מקיז הדם פוגע בחזיר, 
המכונה 'דבר אחר', הרי זה מסוכן עבורו לחלות 

שאף היא מכונה 'דבר אחר', , חלילה בצרעת
  וזאת מפני שהחזירים נגועים בצרעת.

מנין שכן  תמוה,ולכאורה, פירושו של רש"י 
לו לרש"י ש'פגע בדבר אחר' היינו מפגש עם 

היא מפגש זה אם אכן התוצאה של חזיר, והלוא 
צרעת, הרי שיותר היה מתאים לומר שמדובר 

, מצורעאדם מקיז דם עם אדם במפגש של 
של אדם מקיז דם מאשר לומר שמדובר במפגש 

מה גם שמסתבר לומר שרב . גרידא עם חזיר
סיימו בעניין אחד, ואם כוונתם ושמואל פתחו ו

קשה לדבר אחר' היינו לצרעת, הרי שמסתבר '
 שגם 'פגע בדבר אחר' הכוונה היא לאדם מצורע.

 פת אמתעל קושיה זו, אותה כותב הש
בכדי הגיוני3 מתרץ השפת אמת בתירוץ , בקיצור

מצורע אין צריך לבוא אדם עם  המנע מפגישהל
מצורע מזיק אדם הקזת דם, שכן  סיבה שלל

להתרחק  ךצרי דםוכל אלאלו הפוגעים בו, תמיד 
 המיועדתעצה  רב ושמואל נתנו כאןואם  ממנו.

מקיז דם, ברור שאין הכוונה אדם הדווקא ל
 לאדם מצורע כי אם לחזיר.

 
 הערות הגרי"מ בידרמן בשפת אמת

 , הכתוב במוסגר בתוך חידושי השפתכידוע
אמת הם הערותיו של חתנו, הגאון רבי יעקב 

את הספר והתקין , אשר ערך מאיר בידרמן
. והנה הערתו הראשונה כאן פליאה דעת לדפוס

ממני מה רצונו בזה, שכן מה היה לו להביא 
ממרחק לחמו ולמצוא במסכת פסחים מקום בו 

משל אנו אנו רואים ש'דבר אחר' היינו צרעת, 
הלוא תוך כדי דיבור וזקוקים לראיות על כך, 

קשה לדבר אחר' ופירש כאן ' אמרו רב ושמואל
 רש"י 'צרעת'. 

חשוב להשלים ובהקשר להערתו השנייה, 
ב(3  ויקרא יבין גם לדברי הרמב"ן הנודעים )ולצי

בדד ישב מחוץ למחנה 'וכן אמר הכתוב במצורע "
, ולא אמר כאשר אמר בשאר הטמאים 'מושבו

א יבא אל תוך ל' – 'ויצא אל מחוץ למחנה'
לל, כי , כי הזכיר בו ישיבה שלא ילך כ'המחנה

 ומעניין לעניין מראה מקום ".ריחו והבלו מזיקים
וראיתי בקצת ספרי "(3 יגיא אני עוד לדבריו )שם 

יהיה  ,אם ינק היונק ממנו ,הנסיונות, שחלב החזיר
לאות שיש בכולם סגולות  אותו הנער מצורע, וזה

 ".רעות מאד

 תמיהות בתירוץ השפת אמת

יש לתמוה והנה בגוף תירוץ השפת אמת 
לאדם ישנה סכנה בתרתי, שכן ברור שגם אם 

מהשורה הפוגע במצורע הרי שהסכנה גדולה 
שבעתיים לאדם המקיז דם, ואם כן מהיכי 
תיתי שרב ושמואל לא יזהירו על הסכנה 

הכרוכה במפגש של אדם מקיז דם המיוחדת 
ובכך יחדדו שאדם שהקיז דם עם אדם מצורע, 

פי כמה וכמה מאדם שלא הקיז  מסוכן לכך
 דם.

להביא לכך גם ואם כי סברא היא ניתן 
סכנה צינה הכל יודעים ש כי הנה ,ראיה ברורה

היא, כמו שנאמר )משלי כב ה(3 "צנים פחים 
בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם". ומכל 

מסוכנת  צינההמקום אמרו בגמרא שם ש
קיז דם, ועל כן עושים לו מדורה יותר להמב

אפילו בתקופת תמוז, עיין שם, ואם כן מהיכי 
מפגש עם תיתי שלא נאמר כיוצא בזה גם לגבי 

אדם מצורע, שסכנה היא באדם רגיל וסכנה 
 גדולה היא באדם מקיז דם.

זאת ועוד אחרת, שאם אכן הסיבה שמקיז 
הדם עליו להתרחק מהחזיר היא מפני 

גם  באותה מידה ישאם כן  ,חזירים מנוגעיםשה
כפי  ,להתרחק מהם לאדם בריא, בלא הקזה,

ושוב מה שעליו להתרחק מאדם מצורע, 
 חילוק יש בין אדם מצורע לחזיר מצורע.

לכאורה, ניתן לומר כעין דרכו של השפת ו
אמת אך לאידך גיסא3 מהיות והמפגש עם 

ועל אחת אדם מצורע הוא סכנה לאדם בריא 
שמחמת כן הרי  –כמה וכמה לאדם המקיז דם 

 המצורעים מלשהות בחברת בני אדםנמנעו 
שפגישה עם מצורע , כך ומחוץ למחנה מושבם

 שצריכים להתריע ממנו. ה דבר מצוייתלא הי
ולכן הבין רש"י שבוודאי כוונת הגמרא לדבר 

  חזיר ולא אדם. והוא ,מצוי ושכיח יותר
 

 בדק בשמא

ושיה על דברי רש"י שלא פירש הקבעיקר ו
'פגע בדבר אחר' על אדם מצורע כי אם על 

מילתא חדתא נראה לחדש בזה יה ה חזיר,
 ורבי אליהו בחור בספרהחכם בהקדם דברי 

 אות ד, ערך דבר(3איזנא ש"א. ) 'התשבי'
ב(.  ג"קורין לחזיר 'דבר אחר' )פסחים 

ונראה לי הטעם, כדי שלא לזכור שמו בפני 
התינוקות וידרשו וישאלו עליו ויבואו לידי 
אכילה, כמו שאין זוכרין שם לחם בפסח מטעם 

 זה".
בדורינו הופיע לראשונה הגהותיו של הנה ו

תקנ"ט(  –)תפ"ה ברלין  –גאון רבי ישעיה פיק ה
' )בהוצאת 'מכון הרב מצליח' 'התשביר ספל ע

בזה הסכים ל מיאןשתשס"ה(, ועיננו הרואות 
 3ם פירושו של 'התשבי'ע

דאם כן  ,"טעם הרב המחבר דחוק למאוד
ולמה חששו  ,ר בשמםכל דברים טמאים לא יזכ

? אלא ודאי דאין לחוש בכל מיני דוקא בזה
טמאים לשמא יאכל על ידי נשיאת שמותם על 

הם כל ימיו, משא"כ הואיל דבדל מ ,שפתיו
בזכרון לחם וכן במדינות ששותין שכר כל השנה 

 ."שפיר נזהרין קצת בפסח מלהזכיר
בן דורו, מעניין לציין כי לעומת דבריו אלו ו

בספרו תקנ"ב(,  –)תפ"ז רבינו הפרי מגדים 
הביא את דברי  ,('נטריקן' )בילגורייא תר"ע. קו י

' והטעים את דבריו באופן המיישב את 'התשבי
 קושיית הגר"י פיק3

חכם גדול אמר מילתא וחכמה היא, וזה "
פרשת )במדרש תנחומא הביאו רבינו בחיי ז"ל 

'ולמה נקרא שמו חזיר שעתיד להחזיר הדין  (שמיני
שעתיד להחזיר העטרה ' ורסיםגש וי ',עליהם
 וההמון '.שעתיד להחזיר לנו' ורסיםגש וי 'ליושנה

אבל באור  .עם מבינים שעתיד חזיר להיות מותר
לנו וירבה  ךכר לישראל יעזור אחשהיצר  ,הענין

היינו . עכ"ל ,השלום שנאמר וגר זאב עם כבש
לא  ,שחלילה לתורת ה' אשר קבלנו בסיני שתשתנה

וכבר האריכו המפרשים  ,יחליף ולא ימיר דתו וכו'
באותו העת לומר  ליוז"ל... והנה המון עם הורגלו בא

ויש תאבים  ,ולהיות מותר 'עתיד להחזיר לנו -חזיר '
וכן קטני השכל ידרשו  ,לבשרו כי הוא שמן ועשיר

באומרם מה לנו להמתין יתירו  ,על שמו ויתירו חזיר
רמז כי יש פירוש  'דבר אחר'לכן הוסב שמו  ,מיד

דבר אחר חזיר שעתיד להחזיר עטרה ליושנה 
כמו בפסח שנותנין  .חזירוכדומה ויעלימו השם 

מצה לתינוק אומרים אתן לך מצה ולא מזכירין כלל 
וכן שאין  ,לחם עוני ,כי המצה לחם הוא ,שם לחם

בלילה הראשונה,  ובהחוצאים ידי י ןישם לחם א
אלא שאם יזכירו שם לחם המורגל אצלם כל השנה 

יצעקו תן לנו לחם של כל  ,יאמרו זה לחם וזה לחם
 הלא יהים מריבה קורין מצה וולכך במקו ,השנה
ודפח"ח  ,ושיחת חולין של ת"ח צריכין לימוד ,מריבה

 ".ושפתים יושק
ומכיון שדחה הגאון רבי ישעיה פיק את פירושו 

פירוש מחודש ממשיך וכותב של 'התשבי' הרי הוא 
 במהות כינוי זה 'דבר אחר' שניתן לחזיר3משלו 
 ולולא דבריו הוה אמינא כלפי מה שנוהרין"

רבותינו לכנות הצרעת בשם 'דבר אחר' בכמה 
ובשאר  (ע א)ובגיטין  (עו ב)וכמה מקומות, בפסחים 

דפגע בדבר אחר קשה לדבר אחר 'ובשבת  ,דוכתא
נז ב( ), שהחזירים מנוגעין הן, וכן בגיטין 'צרעת -

אלו תלמידי חכמים שמראים הלכות שחיטה 
בר  בעצמן דאמר רבא כל מילי ליחזי איניש בנפשיה

משחיטה ודבר אחר, וזה לשון רש"י 'דבר אחר 
צרעת ומראות נגעים מפני שמסוכן לקפוץ עליו' 
עכ"ל. והנה ידוע מה שאמרו בקדושין עשרה קבין 

 . "נגעים ירדו לעולם תשעה נטלו חזירים
מחדש איפוא הגר"י פיק ששורש הכינוי 'דבר 

והחזירים לצרעת, אולם מהיות ביסודו אחר' ניתן 
הרי שבדין הוא שאף הם  –הם בצרעת  מנוגעים

 .יהיו מכונים בשם 'דבר אחר'
להגאון רבי יוסף ענגיל בקונטרס 'שב  יתיורא

דנחמתא' )בתוך ספרו 'שבעים פנים לתורה', 
מנחם נתן אות ד( ולהגאון רבי  למברג תרמ"ט.

, אויערבאך בספרו 'אורח נאמן' )ירושלים תרצ"א
על כך שהן ( שאף הם עמדו או"ח סי' קעג ס"ק ד

, עיין לצרעת והן לחזיר יש כינוי משותף 'דבר אחר'
 .שם

בעל 'ספר  ,רבינו יהודה החסיד כולםוקדם ל
 אות רא(ח"א אשר בספרו 'גימטריאות' ) ,חסידים'

כתב להדיא כי החזיר נקרא 'דבר אחר' על שם 
מיני  תשעה"וחזיר נקרא 'דבר אחר' ש 3צרעתו

ת שירדו מיני צרעו עשרהצרעת נטלו חזירין מ
 לעולם".

את מה שאמרו  הםויש להסמיך לדברי
ן יוחנן3 בורדם אירבי ר מא"(3 מא ב)מסכת נדרים ב

 בירמר א אי טעמא,מבקרים, ואין מזכירין שמו. מ
רבי ר מאלעזר3 מפני שהוא כמעיין הנובע. וא

שהוא כמעיין  ,למה נקרא שמו בורדם 3אלעזר
 "שקופץרוש המיוחס לרש"י3 יבפ, וכתב "הנובע

 מזה לזה ויש בו סכנה להזכירו".
להבחין שבכל אותם המקומות  נתתי אל לביו

בהם מכנים חז"ל את הצרעת בשם 'דבר אחר' 
אלא על מחלת הצרעת אך לא על הנה אין זה 

בש"ס וכמדומה שלא נמצא מקום  !המצורע עצמו
'דבר אחר' כי  כונה בתואראדם החולה בצרעת י וב

, שכן אדם מצורע יכול וסברא היא אם 'מצורע'.
הוא להתרפא ממחלתו, ולכן אין נכון לומר 

הצרעת  מחלת ורקשהאדם עצמו הוא 'דבר אחר', 
אמנם הראויה להקרא 'דבר אחר'. בעצמותה היא 

שמנוגעים הם, ונטלו תשעה מתוך עשרה החזירים 
, להם יאה ונאה שיהיו קרויים תמיד בשם נגעים

 'דבר אחר'.
לפרש בזה הכרח רש"י  ומעתה מה ימתק

 ?למצורע גם או לצרעת כינוי

    !קמצן... ול, לחזירים, הצרעת למחלת המשותף הכינוי

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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שלא לפרש 'פגע בדבר אחר' במשמעות של פגישה באדם מצורע, 
שכן אדם מצורע אינו קרוי בשם 'דבר אחר' כי אם מחלת הצרעת 

עצמה(,  בעצמותה )וכמובן שאין מקום לומר שאדם פוגע במחלה
 ולזה פירש במשמעות של חזיר שהוא אכן קרוי 'דבר אחר'.

 
 אין תוכו כברו

אגב אורחא, בנותן טעם להביא כאן פירוש נוסף, בדרך צחות, 
 3לכך שהחזיר קרוי 'דבר אחר'הגר"י פיק שהביא 

ות אפשר לומר, החזיר הוה כשהוא שוכב פושט טלפיו ובדרך צח"
 ,רש"י בפרשת תולדות )בראשית כו לד( כתבשו כמ ,לומר שאני טהור

שהוא מתראה  כלומר שהוא דבר אחר ממה 'דבר אחר'והילכך נקרא 
 ".בעצמו

אף הצרעת קרויה 'דבר אחר' לפי וחשבתי לומר שמהאי טעמא 
כבר אמרו חז"ל , שהרי שהיא מגלה את מהותו של הנענש בצרעת

)ערכין טז א( שהנגעים באים בעוון לשון הרע, וכך הוא דרכו של 
, מדבר לשון הרע אשר משים עצמו כצדיק ומתכבד בקלון חברו

לשון הרע על חברו, נלקחים מהמספר כל שהמדבר וכבר אמרו 
המצוות וניתנים לזה דיבר עליו, וחילופין בעבירות שנלקחים 

'חובות הלבבות' שער הכניעה פ"ז. )ראה3  מהחוטא וניתנים למספר
-18ובהרחבה רבה3 'אלפא ביתא קדמאה דשמואל זעירא' עמודים 

ר . ונמצא איפוא שעל ידי הצרעת מתגלה כי המספר הוא 'דב( 29
 אחר' ממה שהראה את עצמו כביכול.

 
 מעיהם דומים לשל אדם

דברי רש"י עוד יש לציין כי לנוכח דיונו של השפת אמת ב
בחזיר ולא  העישהכוונה היא על פג'פגע בדבר אחר' שפירש 

הנה מקום יש להוסיף ולהעיר לאידך גיסא3 מהיכי תיתי במצורע, 
דרך המליצה ייאמר יהיה הדבר קשה לו לצרעת, ועל שהפוגע בחזיר 

אולם האמת היא שכבר נפסק 'וכי מועד לבהמה הוי מועד לאדם'? 
ואם היה דבר בחזירים, מתענין, מפני "ס"ג(3  תקעו"ע או"ח סי' שו)

ענית כא , ומקורו מדברי הגמרא )ת"שמעיהם דומים לשל בני אדם
אמרו ליה לרב יהודה3 איכא מותנא בחזירי. גזר תעניתא. נימא "(3 ב

לא,  .רב יהודה מכה משולחת ממין אחד משולחת מכל המינין קסבר
וראה בספר 'טללי אורות'  ".שאני חזירי דדמיין מעייהו לבני אינשי

)פרשת וארא( שהביא פירוש נחמד, דהמאי טעמא לא הייתה מכת 
דבר בחזירים. ומהאי טעמא אכן מסוכנים הם החזירים וקשים 

 לצרעת.
 

 דבר אחר, צדיקים...

בפולקלור ומי עוד זכה להתעטר בתואר 'דבר אחר'? הקמצן! 
היהודי נעוצה הסיבה לכך שהקמצן הרי הוא כחזיר )'והוא גרה לא 
יגר', מלשון 'עשרים גרה השקל', שאינו מסוגל לתת אפילו גרה 

מעשה שהיה בקמצן אולם  וטעם אחד עולה לשניהם. אחת...(
זאת להרה"ק רבי שהתחמק בתואנות שונות מלתת צדקה, וסיפרו 

אהרן מבעלזא תוך כדי שמנדהוא הוסיף וכינה אותו3 'דבר אחר'. 
המדרש אומר 'דבר אחר הלוא "3 כמלמד זכות נענה הרה"ק ואמר

'בקדושתו של אהרן' ) צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם'"...
לקח  -פסיקתא זוטרתא ושמא כוונתו להא דאיתא ב'. ח"א עמ' רכא

דבר אחר מפני מה היה עומד בועז בגורן, מפני , 'רות ג ',טוב
 .'(מן הגזל לפיכך ממונם חביב עליהם שהצדיקים רחוקים

 
 אין זה מזיק! –בתורה 

את דברינו נחתום בדבריו המפליאים של הרה"ק רבי צבי 
  (3פרשת עקב) 'אגרא דכלהאלימלך מדינוב בספרו '

על שונאי ישראל אשר מסוכנים לקפוץ על  דהנה יש חולאים"
ר וחושב בהן, כגון נגעים, שקישור החכמה והדעת בהן מזיק  הְמַדבֵּ

רז"ל שלא יראה מרו שאו וכמ ...לשונאי ישראל, כך הוא הענין בטבע
האדם על עצמו דבר אחר, והנה דיני נגעים תורה שלימה הוא והן 

פל בהם, והנה המה גופי הלכות יצטרך האדם להעמיק בהן ולפל
הגם שתצטרך לעסוק בזאת התורה, וסגולה הוא  "תהבטיח השי

 ".לא יזיק לך הזל כם בטבע לקפוץ על וכו', ע
 

 שאף הלוואה אינו משיג -עני 
 . )יד, כא( משגת ידו ואין הוא דל ואם

 . משגת ידו שאין יוודא הוא דל אם שהרי, כאן הלשון בכפל הדיוק ידוע —

 האחד, דלים מיני שני יש דהנה, לאמת וקרוב צחות דרך על ושמעתי
, משגת ידו. זה עם אבל, משלו פרוטה בידו ואין ואביון עני היינו, דל הוא שבעצם

 אשר ככל כסף לו ומלווים, אחרים בעיני ובטוח ישר אדם מוחזק הוא באשר
 משלו רכוש לו אין םנאמ אם כי ,משגת שידו דל נקרא וזה, לעסקיו צריך יהיה
 לעומתו. מאחרים כסף משיג הוא שטר על ידו תימתחשב היינו, משגת ידו אבל

 כל לו שאין בו יודעים הכל באשר, הלוואה גם להשיג יכול שאינו, שני דל יש
 ניםיבעני אמרו והגה. משגת ידו אין גם וא״כ, לו להלוות בטוח אינו וגם מאומה

 . פורע ואני עלי לוו (שבת גבי כמו) שונים

 דינו אז כי, בהלוואה אפילו - "משגת ידו ואין, הוא דל ואם" כאן אמרו על כן
 .עני קרבן להביא

 ליקוטי יהושע

 חורים בין אצבעותיו

 שם. ובתרגום אונקלוס ואם מסכן הוא ולית ידא מדבקא.

, מגולי פורטוגל, על לרבי יעקב בר מרדכי מפלורא" שושנת יעקבבספר "
ותיו לא שרטוטי היד וחכמת הפרצוף" מביא רמז מהפסוק הזה, שמי שאצבע

נדבקות זו לזו ונשארים סדקים ביניהם, זהו סימן לעניות, כתרגומו3 "ואם מסכן 
 הוא ולית ידיה מדבקא".

ויתכן שמכאן נובע הפתגם על מי שאין לו מזל שלבסוף אין אחיזה אצלו, 
 ".ין אצבעותיו..יש לו חורים ב"אומרים עליו 

 אמרות חכמה 

 

 :ת הגדוללשב
 יכול מראש חודש...

גאון אחד היה מדביק מודעות בבית הכנסת מראש חודש ניסן ובהם מראי 
מקומות על הדרשה שרוצה לדרוש בשבת הגדול בחריפות ובקיאות, אך היה 

רק בערב שבת קודש  עוד רב אחד שאינו כל כך חריף, ולא היה מדביק מודעות
 של שבת הגדול.

חד שזה מה שכתוב בהגדה "יכול מראש חודש" מי ועל זה אמר גאון א
שהוא גדול ו"יכול" לפלפל בעומק דרשותיו, אז "מראש חודש" מודיע את נושא 
הדרשה ומקורותיה בש"ס ופוסקים, כדי שיהיו יכולים המשתתפים להכין עצמם 

אך "תלמוד לומר ביום ההוא", מי שהוא רק תלמיד שרוצה ולשאת ולתת עמו, 
ה פשוטים, אז "ביום ההוא" דווקא מודיע, שאין צורך להרחיב לומר דברי תור

 זמן לנוכחים לעמוד על בוריין של הסוגיות, כי אינם אלא דברי אגדה.

 

 לו פתח את - לשאול יודע שאינו

 מראדומסק שלמה התפארת ק"הרה לפני שהתאונן סוחר לע, מסופר
 לתקופה גדול כסף סכום דחוף באופן לו וחסר, במשבר מצוי שמסחרו זצ"ל

 . רגליו על ולעמוד לשוב שיוכל כדי קצרה
 לכל כספים כבר חייב אני3 הסוחר השיב". כסף ותלוה לך3 "הרבי לו יעץ

 .לי להלוות יסכים לא מהם איש. הדחוק מצבי את יודעים וכולם הסוחרים
 יכול שאינו מי" לשאול יודע ושאינו" נאמר זה על, "הרבי השיב" כן אם"

 הטוב האוצר את לו לפתוח צריך", לו פתח את, "מחביריו וללוות לשאול עוד
 "...השמים מן

 זמן תוך פרע והוא, מופלא באופן שגשג ומסחרו לביתו החסיד נסע
 .חובותיו את קצר

 (קלא אות) מהשל התפארת נפלאות
 

 בדרך צחות
 שתנורלפדברי חידוד וצחות הקשורים 
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