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òøåöî òéøæú úùøô
íúåàá àøåáì åðì ùéù äîåöòä äáø÷ä
åðàå åðì äëùçù åðì íéàøðä íéðîæ
éùåãéçä ì"æå ,ù"áúé àøåáäî íé÷çåøî
ì"ðä ùøãîä éøáã øåàéáá ,í"éøä
åðéáà íäøáà ìù åéùòî úà åëéîñäù
äøåîàä úãìåéì '÷åçøî íå÷îä úà àøéå'
äéäù (ë÷ àøéå) ÷"äåæá àúéà ,ïúùøôá
,ãàî ÷åçø åîöò úà äàåø íäøáà
øîà ,úàæ ìëá ìáà ,øúåéîå ÷çåøî
äî ,÷åçø éðà íàå ,êëá äî ¯ åîöòì
ïåéñð àåä úîàáå .äùòà àøåáä éðåéöù
åðá èåçùì êìåäù íãà ,ãåàî ìåãâ
êà ,úåâøãîä ìë åðîî ïéç÷åìå ,åãéçé
óìà àåä àîúñî äæ éãé ìò ,êëá äî
êë øçàå ,áåè øúåéå é÷ð øúåé íéîòô
àùðúðå ÷åçø äéäù äî úàæ úà äàåøùë
àùà' äæ ìò ,çáùå øéù ïúåð äæ éãé ìò
úà äàåøù ùéà ìëá ïëå '÷åçøîì éòã
øéù úåîìò ìò ¯ êëá äîå ÷åçø åîöò
ìò äéøåäå øéù ïúéì êéøö (à æî íéìäú)
. אåðîî åîéìòäù

וירא את המקו מרחוק – הריחוק אינו אלא
קרבה

äãìéå òéøæú éë äùà' (á áé) ïúùøôá
ãé ø"÷éå) ùøãîáå ,'äàîèå øëæ
àùà (åì áåéà) ã"ää òéøæú éë äùà (á
ìò øîàð ¯ '÷åçøîì' ...÷åçøîì éòã
ìù åîùì ïéáùçî ...åáø÷ðù íé÷åçøä
ã"ää ÷åçøî àáù åúåà åðéáà íäøáà
àøéå åéðéò úà íäøáà àùéå' (áë úéùàøá)
áúë øáãä øåàéááå .'÷åçøî íå÷îä úà
ùé úîàá éë 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä
úåéäì åæ 'úãìåé' äàèç äî ,äåîúì íå÷î
Y äæî ìåãâ øáã êì ïéà éøäå ,äàîè
úà ãåáòéù ùãç éãåäé íìåòì äàéáäù
øùà ïäë úùà óàù íâ äîå ,åàøåá
øåãä ìù 'ìåãâ ïäë'ä úà äúò äæ äãìé
ìù äùåã÷á ùã÷úäì ãîåòä ,àáä
,äðùá úçà íéðôìå éðôì ñðëäìå äìòî
íàù ãò ,äãéì äúåàá äùàä úàîèð
éðá ìë Y 'çñô áøò' åìà íéîéá ìç
äçãú àéä åìéàå çñôä úà åìëàé ìàøùé
ìëá ùéå ,ì"æå ,í"éøä éùåãéçä óéñåîå úåùåã÷ øàùá á"åéëå ,÷åçøî ãåîòúå
äøäèå äàîåè éðéãì ïéàù óà) ,ïàëîå .úåðáø÷å
,áåøé÷å ÷åçéø ïéðò ìàøùé ùéà
÷åçøì íåìù íåìù' (èé æð äéòùé) åäæå úà î"î ,êìî úøéæâå '÷ç' àìà íðéàå ,äðáä ìë
äù÷äù ,ùøãîä ùøôîù äæå .'áåø÷ìå ÷åçéøë äàøðä íéîòôù (ïàëî ãîìð åðì òâåðä
ùéà úãéìî äàîåè êùîðù äæ äî åì äìâúú ïîæ øçàìå ,áåøé÷ àìà åðéà
 ולהאמי באמונה, להאמי שאי לנו כל שיג ושיח בהנהגת הבורא בעולמו, והעיקר.א
. ולטובתנו הגמורה,פשוטה כי כל הנעשה בזה העול בחשבו מדוקדק נעשה
 שבנובהרדוק היה בחור שלא ניח במידה גדושה,סיפר הגאו רבי אברה יפה' זצ"ל
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של דעה בינה והשכל ,והיו הכל שוחקי עליו ומזלזלי בו ...באחד הימי עלה הבחור
לגדולה כשזכה בהגרלת הלוטו בס חמשת אלפי רובל טבי ותקילי ,כשנשאל מפי
הע כיצד 'השיג' השגה נעלית כזו לכוו את המספר הנכו שיעלה בלוטו ,אמר כי
ה'סוד' נתגלה לו מ השמי בחלו הלילה ,בראותו בחלו שלושת המספרי – ,17
 ,18ו ,370-שאלוהו אנשי שיחו ,והרי אי מקו ליותר מ 3מספרי בטופסי ה'לוטו',
אמר לה הבחור ,אכ לזה נצרכי פקחות יתירה כשלי לערו 'חשבו' – חשבתי
את כל המספרי ועלו בידי לס של  415וזאת מלאתי בטופסי ההגרלה ,אמרו לו
ידידיו ,והרי ה עולי יחדיו רק ל ,(305=17+18+370) 305-נזדעק הבחור ,א"כ ,הרי נס
גלוי הוא שאינני מכיר בחכמת החשבו...
והיה מסיק הגאו רבי אברה הנ"ל ,מכא מוכח שאי להחשיב 'מעלה' או 'חסרו'
כפי הנראה לעינינו ,וכמו שנשמע מדברי פלוני העשיר לרוב חכמתו חריצותו ,פלוני
הפסיד ממונו וכיו"ב לגודל טפשותו ...ג פעמי נשמע את האומרי ,אויה לי,
בוודאי אשאר 'דפוק' כל ימי חיי מאחר שלא ניחנתי במעלה פלונית ...מה רע חלקי
– לעול לא אמצא ח בעני ה'בוס' שלי מכיוו ש ...מכא תראה ,שאדרבה מה
שהיה נראה חסרו מובהק – כחסרו דעת של הבחור היא היא הייתה מעלתו
לעלות ולהתגדל מעל לגבול ,ולעול אי אפשר לאד לדעת מה תועלת תצא לו
ממעלה פלונית או מחסרו אחר .והכל תלוי ברצו הבורא ובמה שנפסק בשמי
ממעל ,על כ ,ישמח במה שנת לו הבורא ,ולא יחשב יומ ולילה אילו היו לי
כשרונות וכוחות אלו ואלו הייתי מעפיל ומצליח בי מדברי הנוגעי אל הנשמה
בי מדברי הנוגעי אל הגו.
מספר הגאו רבי אברה משה פכטר שליט"א מרבי תורה ומראשי כולל הנודעי
בעי"ת אלעד שבאר הקודש .בתחילת דרכו כשהחל לצאת למסעות בחו"ל ,לזכות
נדיבי הע היושבי בגולה לתת לה חלק ונחלה בזכויות העצומות בהחזקת הכוללי
שבראשותו ,לא היה הגאו הנ"ל בקי בשפת האידיש וק"ו שלא בשפת הענגליש,
מכיוו שכ התלווה אליו עסק חשוב שעזר לו בכל עניניו ,הלה קבע עבורו פגישה
אצל אחד מעשירי הע – כשהעסק 'מתרג' ביניה )כי העשיר לא הכיר בשפת בני
אר ישראל ,וראה"כ לא הכיר בשפתו של העשיר( ,אחר ששמע הנגיד את מפעלות הכולל
נענה ואמר אל ראה"כ ,אכ ,אתרו להוד מעלתו ס 'טויזנט דאלער' ) ,($ 1,000ראש
הכולל שלא הבי כראוי את דבריו חשב לתומו ש'טויזנט' היינו 'מאה' ,על כ נענה
ואמר ,שסכו זה נמו למדי ,ובוודאי שנגיד כמותו לא ישיב פניו ריק בסכו קט
של מאה דאלער ,הנגיד סבור וקיבל ,והעלה את הבטחתו ל'צוויי טויזנט דאלער'
) ,(2,000ושוב – ראה"כ שחשב שמדובר 'רק' במאתיי דאלער נענה לעומתו ,לא,
עדיי הסכו נמו מהראוי לכולל שלי ,העלה העשיר ל'דריי טויזנט' ) (3,000והוא
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שלא הסכי לקבל רק  300דאלער עמד על שלו ,עד שהגיעו לסכו של 'פינע
טויזנט דאלער' ) ,($ 5,000אז כתב לו הנגיד את הסכו האמור על טשעק )צ'יק( ונפרדו
בברכות מרעיפות זה לזה.
אחר צאת נענה ראה"כ ל'עסק' שליווה אותו ,הנגיד הלז אכזב אותי קשות ,כי
ג ה'הישג' הגדול של  $ 500אינו נחשב כ'תרומה' לכולל גדול כזה ,אמר לו העסק,
טעות ביד רבינו ,כי בידו טשעק נכבד של חמשת אלפי טבי ותקילי ,הנה של
לפני ,הוצא נא את הטשעק מכיס ,עיי בו ותמצא נחת ,ואכ ,ראה"כ הוציא
הטשעק ונתגלה לו האוצר הטמו בו ...אז הבי איזו טעות טעה מעיקרא ,ואלו
רווחי הרוויח מטעותו .והלימוד נפלא ונורא ,כי לכל אחד מאתנו נדמה שאי חסרו
גדול ל'משולח' מאי ידיעת שפה ברורה וטובה ,וכא נתגלה שדייקא חסרו זה העלה
לו את תרומתו בעשר ידות...
וכבר מצינו בפרשת ,דכתיב )יג ד( 'ועמוק אי מראה' ,ופירש"י ,לא ידעתי פירושו,
מעשה שהיה מספר )בכל שנה ב'פרשת פרה'( הרה"ק רבי חנו העני מאלכסנדר זי"ע
בש הרה"ק ה'חוזה' מלובלי זי"ע ,נוהגי היו הכומרי הנוצרי הרשעי לערו
מידי פע 'וויכוחי' ע היהודי ברבי ,להוכיח שהצדק ע דת עפ"ל ,ועל ידי
זה היו מכריחי אות לקבל עליה את דת ח"ו .פע בא כומר רשע אל אחד
הכפרי ,הלה קיבל רשות משרי המדינה לערו ויכוח כזה ע היהודי ,והמנצח –
מאיזה צד שיהיה ,מותר לו לזרוק ולהטביע את המנוצח לי.
בקרב יהודי הכפר שררו פחד ורעדה ,בהיות 'פשוטי ע' ,ולא היה ביניה חכ
וזק שיוכל לנצח רשע ערו זה ,בלית ברירה תפסו אומנות אבות ביד ,ושפכו
תפילות לפני אדו הכל שיושיע אות מצרת .ויהי בהתקרב מועד הוויכוח החלו
לחפש אחר יהודי שיסכי לעמוד לפני הכומר ,והנה ניגש החייט שהיה יהודי פשוט
מאד והציע עצמו לערו את הויכוח ,בהיותו סמו ובטוח בה' האלוקי שבוודאי
יושיע מציפורני הרשע .כשראה הכומר את פני החייט סבר שהיהודי לועגי לו
בידעו שהלה יודע א בקושי קרוא וכתוב ,לכ הציע שהחייט ישאל תחילה איזו
שאלה והוא יענה לו )בהיותו בטוח שמחמת תמימותו תהא עצ שאלתו ללעג ולקלס בעיני
השומעי( ,מיד פתח החייט ושאל את הכומר בתמימות ,מה פירוש המילי 'איני
יודע' ,השיב לו 'ניע ויע' )איני יודע ,בשפה המדוברת בפולי( ,או אז זעק החייט בהתרגשות
שהוא ניצח את הכומר שהרי הודה מעצמו שאינו יודע לענות על שאלתו ,וא
הגויי לא הבינו לשו הקודש ולכ לא הבינו את תוכ שאלתו ,אלא ברגע ששמעו
את הכומר שהוא מודה על האמת ועונה 'ניע ויע' זרקוהו תיכ לי.
אנשי הכפר הודו ושבחו להקב"ה על גודל הנס שעשה עמה בדר פלא ,ואחר
כ שאלו את החייט מדוע בחר לשאול שאלה זאת לאותו רשע ,השיב החייט
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äî åì äù÷é àì 'ä ãáåò ìëå ,äìåãâ
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ïá éñåé éáø øîà ïðçåé éáø øîà (:åè
øôë åìéàë òøä ïåùì øôñîä ìë àøîéæ
íãàä úà àéáîä ùøåùäù åðééäå .ø÷éòá
 äðåîàä ïåøñç àåä òøä ïåùì øáãìב.
úîçî ÷ø åäòøá äøñ øáãî ùéà ïéà éë
,åãéñôä åà å÷éæä äìäù åì äîãðù
åäòø 'úçìöä'ù åà ,åäæéá åà åìéùëä
òãé åìéàå .úåáø á"åéëå åðåáùç ìò äàá
,åãéñôäìå å÷éæäì íìåòá äéøá ãéá ïéàù
àì ä"á÷ä éãéá àìà ïåúð åìøåâ ïéà éë
ìë áùçî äéä àìå ,åéìò øáãî äéä
äîå 'éðåìô éì äùò äî' Y äìéìäå íåéä
 á"åéëå éðåîìà éìò øáéãג.

בתמימות שראה בחומש ה'עברי-טייטש' )פירוש בשפת האידיש( וראה שעל התיבות
האמורות ברש"י שבפרשת לא ידעתי פירושו כותב בעל ה'עברי טייטש'  -ומפרש
אי ווייס נישט )איני יודע(' ,הבנתי שא מחבר ספר ה'טייטש הקדוש' לא ידע פירוש
של תיבות 'איני יודע' – כיצד ֵידע הערל הטמא הזה פירוש' .וא שהחייט הזה
היה פתי וכסיל ,אול ה'חוזה' למד מזה לימוד נפלא ,שהמאמי בפשיטות ואומר
על כל דבר 'איני יודע' – אינני נצר לדעת ולהבי דרכי ה' ינצל מכל פגע.
ב .כה אמר הרה"ק מקאברי זי"ע )תורת אבות אמונה ובטחו כו( הנה כתיב )תהלי לג ד( 'וכל
מעשהו באמונה' ,זהו כללו של דבר כי אחז"ל )מכות כד (.בא חבקוק והעמיד על
אחת וצדיק באמונתו יחיה )חבקוק ב ד( ,ולכ כל מעשהו של איש יהודי הוא רק התחזקות
באמונה פשוטה ,דבהא נחתא ובהא סלקא כל עליותיו וירידותיו ,וזה עיקר הכל.
עוד ש )עמ' רסח( ,אמר פע לתלמידו מר בעל ה'יסוד העבודה' בזה הלשו ,א
איד אז ער איז מקבל ווי הש יתבר פירט מיט איה ,ואינו מהרהר אחר מידותיו
יתבר פאר שפארט ער אלע סיגופי מיט אלע תעניתי )בתרגו ,יהודי שמקבל באהבה
את הנהגת ה' עמו יהיה אי שיהיה ואינו מהרהר אחר מידותיו הרי הוא חוס לעצמו כל מיני סיגופי

ותעניות שאחרי נצרכי לעבור כדי תיקו נפש(.
ג .ביסוד זה ביאר הגה"ק ה'ב איש חי' זי"ע )דרשות ,פרשת טהרות בד"ה וגלוח( שלכ
נצטווה המצורע לגלח את כל שערו ,כדכתיב בפר' מצורע )יד ט( 'והיה ביו
השביעי יגלח את כל שערו ,את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ,ואת כל שערו
יגלח' ,ולכאורה יש להתבונ מה טע מצווה זו ,והלה כבר ישב 'בדד מחו למחנה'
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 מרוחק מכל באי עול ,ו'טמא טמא יקרא' ,מדוע לעת כזאת אחר שכלתה סאתצרותיו ונתכפר לו החטא ,עליו לגלח את כל שער גופו ,למע ידעו כל הרואי כי
מצורע היה.
וביאר ה'ב איש חי' ,כי כל עני טומאת הצרעת בגופו של אד באה מטומאת
נשמתו בעוו לשו הרע הנורא ,והרי נתבאר שה'גורמי' לאד לדבר 'לשו הרע'
ה מחשבותיו שנדמה לו שחברו לקח ממנו מאומה או הפסידו באיזה דבר ,בענייני
פרנסה ,או בשאר הענייני שמדמה בנפשו שאחד לוקח מעמו מאומה ,ועל ידי כ
הוא בא לדבר עליו רעות .א לו חכמו ישכילו להבי ש'אי אד נוגע מ המוכ
לחברו אפילו כמלא נימא' )יומא לח ,(:ואי מי שיוכל להשיג את גבולו ,מיד יפסיק
מלדבר על רעהו כל רע ,וזאת מרמזי לו בגילוח השיער ,כי שערות ראשו של
אד נראות כמי ששוכבות זו ע"ג זו ,וכאילו אחת תופסת מקומה של חברתה -
א בשעה שמגלחי את השערות נתגלה שכל שערה ושערה יונקת חיותה מגומא
נפרדת בראש האד ,ואדרבה ,איתא בחז"ל )בבא בתרא טז' (.אלמלי שתי שערות
יונקות מגומא אחת ,היו מחשיכות מאור עיניו של אד' .ומזה ילמד המצורע לקח
שלכל חד וחד יש שורש יניקה בנפרד ה לפרנסתו ה לשאר הצטרכויותיו ,ואי אד
נוגע במוכ לחברו אפילו בכהוא זה ,וממילא מה לו כי ילו על חברו – הרי לא
הוא גר לו לחסרו הפרנסה וכיו"ב ,ויעלה בידו להיטהר לגמרי מחטא הלז של
'לשו הרע'.
כי זאת תורת האמונה הטהורה ,שלכל בריה ובריה נקצב 'פרנסה ודי מחסורה'
מ השמי .ולכל בריה יש 'גומא' מיוחדת שמש הוא מקור חיותה ,ומכיוו שכ,
מדוע ירדו יומ ולילה אחר פרנסתו המוכנת ומזומנת לו ממילא ,והרי בריבוי
השתדלותו לא יוסי לעצמו מאומה ,מדוע ייגע לריק .אי עליו אלא לעשות
'השתדלות' לצאת ידי חובתו כמו שנצטווה ,וא אחר זאת ידע נאמנה שלא
ה'השתדלות' מסבבת את הפרנסה אלא מגזירת שמי היא באה לו.
פע בא 'בעל עגלה' ובכה במר נפשו לפני הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע שהסוס שעמו
היה מנהיג את עגלתו נפל ומת ,ובכ איבד את מקור פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו.
נענה לו החפ חיי ואמר ,אכ כדברי ,ל נאה לבכות ולמרר בבכי .כי אחר שגמרת
בדעת שסוס זה הוא המפרנס ומכלכל אות אכ יש ל לבכות  -שמשמת המפרנס
על המתפרנס לבכות ולמרר בבכי ,א מדוע לא תבי ותשכיל כי לא הסוס המפרנס
אות ,אלא אבי שבשמי היושב במרומי וז ומפרנס מקרני ראמי ועד ביצי כיני,
וה'סוס' אינו אלא אמצעי שעל ידו שלח ל הבורא פרנסת ,וא כ מה ל א הסוס
חי או מת ,וכ הוא בכל עני ,המדמה בנפשו כי מקצוע פלוני או כישרו פלוני ה
המביאי לו את פרנסתו ,אינו אלא טועה באמונה ,ותועה מדר השכל.
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'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä áúë øáëå
ì"æç åøîà éë (çø÷ úùøô ùéø) ò"éæ
,úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá' (.ãë úåëî)
,'äéçé åúðåîàá ÷éãöå' (ã á ÷å÷áç) øîàðù
ìëî ïøèåôì ÷å÷áç àá éëå øåàéá êéøöå
,åøåàéá àìà ,äøåúá úåøåîàä úååöîä
ìàøùé éðá ìë íéëøöð íùôð ïå÷éúì éë
ïëúé àì éøäå ,äøåúä úååöî ìë íéé÷ì
íéðäëá úåéåìúä úååöî ùé éë ,äæä øáãë
àì ïééãòå Y íéìàøùéá ùéå íééååìá ùéå
íâ 'ìàøùéå éåì ïäë' àåäù éãåäé àøáð
ìàøùé éðá úåéäá éë àìà ...ãçé
úà ùéà íéàéöåî íä éøä 'úåãçà'á
,äæ úà äæ íéîéìùîå ïúáåç éãé åäòø
.ì"æå (äàð÷ êøò) õòåé àìôá áúë ïëå úåãçàá úåéäì íéìåëé íðéàù à÷ò àã êà
úåéäì ÷ùåçå òø íãàä áì øöé äðäå
çôé÷ù ìò ïåòîù úà àðåù ïáåàøùë
,ãåáëå øùòá íéùòîå äîëçá åøåãá ãéçé éë äãåäéì äáéà øèåð éåìå ,åúñðøô åì
åà åäåîë øçà ùéùë øòèöî êë êåúîå 'øáåò' åðéà éðåìô ,êåãéùä úà åì ì÷ì÷

éë åðëù ìù åéúåîà 'ãá 'úåòè'á åìéôà
øáãî éðåîìàå ,åðåáùç ìò 'úñôøî' äðá
ìò øáëîù åãéãé ìò äìéìå íîåé äøñ
'äéìò'á åãáéë àìù äæò éë 'åúôöåç'
ïãéîòäå ÷å÷áç àá äæì ...åì äéåàøä
äðåîàä é"ò éë Y äðåîàä ãåîò ìò
åáäàé ìàøùé éðá ìëå åðéáéåà å÷ìúñé
íòãåéá ,åäòø úà ùéà åãáëéå äæì äæ
ïéá åìéôà äæä íìåòá äùòðä ìë éë
ïî äæøëäá àìà äùòð àì åäòøì ùéà
íà àìà åäòøì ÷éæî íãà ïéàå ,íéîùä
éë åì äîå ,'øåáéãä éô ìò ñåðà' àåä
. דòùøä åì àì íà åäòø ìò ïåìé

 לרמז לאד שילמד,יש שנתנו טע לשבח מדוע לוקה המספר לה"ר בנגע הצרעת
 ולרגע נראה, מה הנגוע בצרעת ירבה לחכ את עצמו עוד ועוד,לקח מנגע הצרעת
 וככל שירבה, אבל באמת אינו אלא גורע לעצמו,לו שמיטיב לעצמו ומרגיע את כאבו
 נדמה לו שבדיבוריו, כיו"ב ממש המדבר לה"ר.להתחכ יזיק לעצמו יותר ויותר
 א באמת אינו אלא כמתחכ בבשרו שאינו מועיל,הרעי על חבירו ירוויח לעצמו
.אלא מזיק לעצמו
 והכלב, לכלב אשר בעליו מכהו במטה, כבר אמרו להמשיל את המדבר לשו הרע.ד
 לא די שאינו נוק ומעניש בזה את בעליו, והנה,ק בחמתו ונוש את המטה
 וזאת מפני שאי,אשר הכהו – אלא א פוצע הוא את פיו בעקירת שיניו עד זוב ד
 ולא המטה שאינו אלא,לו דעת להבי שה'מכה' אותו הוא האד המחזיק במטה
, ולכלב הלז דומה המספר לשו הרע ומרכל על חברו.'אמצעי' לבעליו להכות על ידו
( שבעיקבתא דמשיחא 'פני הדור כפני הכלב'( כי הוא חושב:)וכ אמרו חז"ל )סוטה מט
 ומדוע אינו ש על לב.ומדמה בנפשו שחברו עשה לו עוול ועל כ מדבר עליו סרה
,שחברו אשר עולל לו כ וכ אינו כי א 'מקל' בעלמא אשר הקב"ה הכהו במקל זה
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,àøåáä ïåöø àåäù äîá äöøúéå .åì åúòø ù÷áîå åì àð÷îå ,åðîî áåèå ìåãâ
,äì àáèã ,ãçà ìëìå ,åìòô íéîú øåöä àéäù äàðù äìåãâå .åúåðâá øôñîå
.ì"ëò ,äì éãáò
.àôøî ïéàì àéä äìëåà ùà ,äàð÷ úîçî
åéîé ìë ,åæ äòø äãî åá ùéù éîå
 åì ïéàå íéáöòä íçì ìëåàå ,íéáåàëîטוב ומיטיב  -עיקר האד הוא להיות מיטיב
לרעהו
çîù àåäå úåáéø äáøîå ,íéáåäà íéòø
úà ïäëä äàøå' ,(â âé òéøæú) ïúùøôá ìëåé éîå ...åøáç úì÷úá äöåøå ãéàì
íééç õôçä ùéàä éî ,äúòø ìãâ øôñ
òâðá øòùå ,øùáä øåòá òâðä
...'åúåà àîèå ïäëä åäàøå ...ïáì êôä åøöé úà ùáåëä øåáéâ àäéå äðîî çøáé
äøåúä ìëá éë ,øåàéá êéøö äøåàëìå ïéîàéù ,úåøåäè úåáùçîá ÷îòä éãé ìò
äìòîì ïéàù äøäè ìò 'ïáì'ä æîøî äìåë äîá òâåð íãà ïéàù äîìù äðåîàá
åéäé íà' (çé à åäéòùé) áéúëãë ,äðîéä ãéçé àåä äéä íà åìéôàå ,åøáçì ïëåîù
åîéãàé íà ,åðéáìé âìùë ,íéðùë íëéàèç äîî øúåé çéåøäì óéãòé àì íìåòá
ïåùì' íéøùå÷ ô"ëäåéá óàå) 'åéäé øîöë òìåúë åúåîë íéøçåñ åôñåúé íàå .åéìò øåæâù
åéäå ,ùã÷îä úéáá ïëå øéòùä éðø÷ ìò 'úéøåäæ ìù áåö÷ù äîî øñçé àì ,úåááøìå íéôìàì
בכדי לעוררו ולקרב את לבו אליו ,והוא ב'חכמתו' במקו אשר יבוא להתעורר ולשמוע
את דבר ה' אליו הריהו מדבר לה"ר ומגלגל 'מחלוקת' בעול...
בערוב ימיו של הרה"ק מקאברי זי"ע בשכבו על ערש דווי ,פתח הרה"ק ואמר
'אי האב ביז אהערצו ניט געזאגט .נאר איצטער אז אי האלט שוי ביי ברעג,
גאר ביי ברעג ,זאג אי דאס ,אי קע שווער בנקיטת חפ ,אז דאס וואס א
מענטש טוט א ריר מיטע קלענסט פינגער ,או א פינטעל מיט' אויג ,איז דאס
אל מיט' כח פו גאט ברו הוא .א שטרוי קע מע ניט אוי הייבע א כח פו
גאט ברו הוא' ]עד הנה לא אמרתי זאת .בר עתה שנמצא אני בקצה חיי מאד
מאד ,אומר אני  -ויכול אני להישבע בנקיטת חפ שכל תנועה של אד אפילו
באצבע קטנה ,ואפילו מה שמניע אישו עינו ,הכל הוא א ורק מכוחו של הקב"ה
יתבר שמו ,כי אפילו חתיכה קטנה של קש אי אפשר להגביה לולא כוחו של ריבו
העולמי[ )'אמרות משה' מערכת אמונה(.
עוד איתא ש ,וז"ל .אמונה מגעת עד למקומות הגבוהי ביותר ,כי שאר ההשגות
אינ רק עד מקו שהוא משיג ,לא כ אמונה שכיו שהוא מאמי ג במקו שאי
השגתו משגת מגעת ,לכ ג היא למעלה מכל השגותיו ,וזהו מאמר הכתוב )תהלי
פט ט( 'ואמונת סביבותי' באמונה אני יכול לסבב אות כביכול.

באר הפרשה
íäì ìçîðù åòãé æàå ,ïéáìúù íéìçééîå íéôöî ìëä

ïáìä øòéùä ïàë òåãîå .(ïååòå àèç ìë
éìòá åøàéáå .íéòâðä úàîåè ìò äøåî
äøåúä äúàá ïàë ,ïëà éë ,øñåîä
ìë íà óà éë .ïåëðä êøãä åðãîìì
ùåã÷ åìåëå ,íä 'ïáì' íãà ìù åéùòî
éúìáå íä ùãå÷ åéúåëåìäú ìë ,øåäèå
åéùòî éãé ìò íà íå÷î ìëî ,åãáì 'äì
åðéàù ïåâëå éãåäéá òâåô àåä åéúåâäðäå
,åøáçá äøñ øáãîå åðåùì úà øöåð
àîè àîè åáù 'ïáì'ä ìë íò éøä
 ...àø÷éה
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è

נצור לשונ  -המדבר לשו הרע מאבד את
כל זכויותיו

ùé÷ì ùéø øîà' (:åè ïéëøò) 'îâá àúéà
úåðåò ìéãâî òøä ïåùì øôñîä ìë
àãñç áø øî' íù åøîà ïëå ,'íéîùì ãò
òøä ïåùì øôñîä ìë ,àá÷åò øî øîà
åéìò éðà íðäéâ ìù øùì ä"á÷ä øîåà
òåãé .'åððåãð äèîìî åéìò äúàå äìòîìî
àáåä) íéðåîã÷ä åáúëù äî íñøåôîå
øáãîäù ,(æ"ô äòéðëä øòù 'úåááìä úáåç'á
åéúåéåëæ ìë ãéñôî åäòø ìò òøä ïåùì
,åéìò øáéãù éî úåëæì äúòî íéô÷æðä

ה .כיוצא בדבר ,ביארו חכמי המוסר ,כי הנה ה'צדיק' מכונה על ש תבנית האות
'צדיק' שבאותיות הא"ב ,שהיא נכתבת כמי קו נטוי ועליו האות יו"ד .והנה
האות יו"ד מרמזת ל'יהודי' ,ומכא שכל הנושא וסובל מעליו עוד יהודי הוא הוא
ה'צדיק' .ומקשי ,א כ מדוע אי כל חשיבות יתירה לאות א' ,הלא א היא
כתובה כיו"ד על קו נטוי ,אלא ביאורו ,כי הקו הנטוי שבאל נסמ על גבי יו"ד
הפוכה מתחתיו ,ומי שדור על יהודי ,אע"ג שמצדו האחר נושא יהודי על כתפיו,
אי לו כל חשיבות...
הוסיפו עליה ואמרו ,כי עפ"י האריז"ל כותבי )באות צ'( יו"ד הפוכה ,לומר ל,
מי נקרא צדיק ,הנושא וסובל א את היהודי ההפו – שאינו עולה בקנה אחד
אחד עמו ,בדעתו או במעשיו ,זהו נחשב כצדיק.
אגב אורחא ,בפרשת מצינו רמז נפלא במעלת ה'צדקה' ,דכתיב בפרשת )תזריע
יב ב(' ,אשה כי תזריע וילדה זכר' וגו' .ביאר הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )ד"ה אשה(
דהנה איתא בגמרא )גיטי ז' (:אמר מר זוטרא אפילו עני המתפרנס מ הצדקה יעשה
צדקה' ,מוסי החת סופר' ,ובזכות זה זוכה לפרנס אחרי משלו בלי ספק' ,והיינו
שיורק עליו מ השמי שפע עשירות עד שיפרנס אחרי משלו .עפי"ז ביאר את
הכתוב 'אשה' רומז לעני ,שהרי כידוע אשה היא בבחי' מקבל ,והעני הוא המקבל
מאחרי ,כי תזריע רומז לנתינת צדקה ,ועל דר שנאמר )הושע י יב( 'זרעו לכ
לצדקה' ,א יעשה כ מובטח לו ש'ילדה זכר' – שיתהפ הוא עצמו להשפיע לאחרי
בבחי' זכר.
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ìù úåðååòä éìéáçá 'øëùð' àåä óà
êëå .ò"ì åúáåçì äúòî íéô÷æðä åäòø
íâå' (ìä÷éå 'øô) óñåé úéáì ãéâîä øîà
øäøäì ïéà êãâð åî÷ øùà íéî÷ä ïéðòá
éî éë åìéòåé àìà êå÷éæé àì íä éë
åì ïéëðî åøéáç ìò òøä ïåùì øîåàù
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 áéöéå úîà àåä 'åëå ïéðúåðå åéúåéëæîו,
ïéàãç ååä àã àùð éðá éòãé éåä åìàå
éáäé åìéàë ïåäðî ùéá éøîàã ïéòîù ãë
íéòãåé åéä åìéàå) 'áäæ åà óñë úðúî ïåì
úåðúî åìá÷ù åîë íéçîù åéä äæ 'ãåñ' íãàä éðá
áäæ

.(óñëå

ו .כתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע ...ומכא נראה – 'להודיע אי שמאבדי ח"ו כל
הזכותי על ידי לשו הרע ,ולכ מתחילה תמה משה רבינו למה נשתנו בני ישראל
מכול להיות בגלות ,ואח"כ כשגילה כי דלטורי ביניה אמר מה זכות יש ל להוציא'.
הגה"ק מהרי" דושינסקיא זי"ע )חידושי מהרי" ,ברכות ז (.מבאר בדברי חז"ל )ברכות ש(
שאמרו ד' חילוקי מפני מה יש צדיק וטוב לו ולאיד צדיק ורע לו ,יש רשע וטוב לו,
רשע ורע לו .ומסקנת הגמרא ,צדיק וטוב לו  -צדיק גמור ,צדיק ורע לו  -צדיק שאינו
גמור .רשע וטוב לו  -רשע שאינו גמור ,רשע ורע לו  -רשע גמור .וקשה ,היא יתכ
'צדיק גמור' והרי 'אי אד צדיק באר אשר יעשה טוב ולא יחטא' )קהלת ז כ( .ועוד,
וכי יש 'רשע גמור' שלא יהיה לו אפילו איזה מעשה טוב במש כל ימי חייו.
אלא ,הנה בצדיקי אמרו חז"ל )עיי' ערכי טז (:שהקב"ה משל על עוונותיה
המועטי )שהרי אי צדיק באר וכו'( בזה העול ,בכדי שלעתיד לבוא בעלות לג עד
תהא מנוחת שלימה .לאיד ,הרשע שיש לו מיעוט מצוות )שהרי אפילו ריקני שב
מלאי מצוות כרימו .חגיגה כז (.משלמי לו שכר בזה העול ,ואז למעלה יהיה 'כולו
חייב' .עוד יש להקדי את דברי 'חובות הלבבות' )שער הכניעה פ"ז( כי המדבר 'לשו
הרע' על חבירו מקבל על עצמו עוונותיו של חבירו ,ולאיד הוא מעביר את כל
זכויותיו ומצוותיו לחבירו.
מעתה יבוארו דברי הגמרא על נכו .כי 'צדיק שאינו גמור' וכ 'רשע שאינו גמור'
היינו בצדיקי ורשעי דעלמא ,כי לכל צדיק יש מעט דמעט פג עוו ,ולכל רשע
יש זכויות מועטות .אמנ 'רשע גמור' היינו זה שדיבר לשו הרע .וכל מצוותיו עברו
לזכות מי שדיבר עליו .נמצא שאי בידו כל זכות .ונשארו ב'חשבונו' ב' מיני עבירות,
א .עבירותיו מכבר הימי שעליה מקבל עונשו בעול הבא ,ב .עוונות המועטות
שבאו על ראשו מהצדיק ,וה ממי העוונות שמענישי עליה בעול הזה לכ
הוא 'רשע ורע לו' .כיו"ב ,צדיק גמור הוא הצדיק שהרשע דיבר עליו לשו הרע,
ונמצא שאי בידו עבירות כלל וכלל – שהרי עוונותיו עברו אל זה המספר לשו
הרע ,ולא עוד אלא שב'חשבונו' יש ב' סוגי מצוות ,א .מצוות שהוא בעצמו קיימ
ועליה יקבל שכר בעול הבא ,ב .אות מצוות מועטות שהרשע קיימ ועתה
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øçà ïéãì íãàä úà åãéîòéùë ,äðäå
åéîé úåàìîá ¯ äîéîùä åúåìò
íéìåúù äî ìò äîúéù íéîòô ,åéúåðùå
àìù úåáø úååöîå úåéåëæ äîëå äîë åá
íìåò éëå øîàéå äðòé æà ,íàùò àåä
éúéùò éðà àì éøä Y ïàë àåä úîàä
íéîùä ïî åäåðòé ,úååöîä åìà ìë úà
àìå äéðéî àì íúéùò äúà àì ïëà
êàéä ïë íà ,øîàéå íãà àåáé äúò êøáç ìù åìà úåéåëæ íðîà ,äéúö÷î
íéøáãå òøä ïåùì êéìò øáéãù éðôîå ,íä
éøä ,òø éãâðë øáéãù éîì ìåçîà
øäèéäìå úå÷ðéäì éúéëæ åéøáã éãé ìò .êîù ìò åìà ìë íéô÷æð ïë ìò íéòø
úåáø úååöîá éúéëæ óàå ,ïååòå àèç ìëî íéøñçù 'ïåãéð'ä äàøéù ,êôéäì íéîòôå
ìëì ìåçîì éðáééçì øùôà êàéäå ,êë ìë ,äùò øùà åéúååöîî äáøä åì
ç"åà) à"îøä áúëãë Y òø éì ììåòù éî ìò ,íä ïëéä éúååöî Y ìåãâ ìå÷á ÷òæéå
éëå ,'ìåçîìî éøæëà àäé àìå' (á å"øú åøáò éðåìô ìò úøáéãù úòá åäåðòé äæ
êë ìë äæ øåáò ãéñôäì éðà áéåçî íéîòô àìà ãáìá åæ àìå ,åéìà íìåë
áåùì àìà ãåò àìå ,úååöî äáøä úåøéáò éìéáç åá íéìåúù êàéä äàøéù

,íúö÷î àìå íäî àì äùò àìù úåøåîç
éúàèç àì àìä øîåàå çååöî àåä éøäå
øåáòì éúòã ìò äúìò àìå ììë åìàá
íðîà ,åäåðòé æà ,åìàë úåøåîç úåøéáò
ïåùì' úøáéãù äòùá ìáà ,êéøáãë
åéúåðååò ìë åàáå åøáò êøáç ìò 'òøä
äæ àåä äúàå êéìà åìà åéàèçå
. זíäéìò úáééçúäù

 ושפיר הויא, והרי על 'מצוות' אלו מקבלי שכר בעול הזה,עברו ונזקפו לזכותו
.'צדיק וטוב לו בעול הזה ובעול הבא
 כי,( ביסוד זה ביאר הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )שמיה"ל ח"ב פ"ח בהערה ד"ה ובזה ניחא לי.ז
ידועה הסגולה לומר בסיו תפילת שמונה עשרה פסוק המתחיל ומסתיי כאותיות
, ומדוע ישכח את שמו,(שמו שלא ישכח את שמו ליו הדי )עי' ב'אליה רבה' סו סימ קכב
 ולאחמ"כ,אלא בראותו כי מענישי אותו על עוונותיו של איש אשר בש 'ראוב' ייקרא
 לאחריו על עבירות של לוי – אז כבר מתבלבל לגמרי וכבר אינו,על עוונות שמעו
 ולכ נדרש לעשות סגולה מיוחדת שלא.יודע א שמו ראוב שמעו או לוי וכיו"ב
' ומטע זה מזכירי פסוקי אלו לאחר הבקשה 'נצור לשוני מרע...ישכח את שמו
 פר' חיי שרה( בש,' כתב ה'כתנות אור' )לבעל 'הפני מאירות,עוד פרפרת בהאי ענינא
 צרי אני למודעי מה שמצאתי בספר רבינו ישעיה בפסוק. וז"ל,ספר רבינו ישעיה
 וכתוב ש דאיתא בספר חסידי פע אחת,')תהלי סט יג( 'ישיחו בי יושבי שער
 ואמרו לו א על פי שלא עשית,מת צדיק והראו לו מצות שלא עשה מעול
 אות בני אד שדברו עלי לשו הרע עשו מצות אלו ונטלו מה ונתנו,מצות אלו
 שזה היה מתאונ דוד 'ישיחו בי יושבי שער' – היינו אד ריק מ, וכתב ש.ל
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ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äâä áúë ïéðò åúåàá
àøåàéáá (æ"ôøú òøåöî ,éáö õøà)
úøåú äéäú úàæå' (á ãé òøåöî) àø÷ã
òøåöîä åá íåéá éë ,'åúøäè íåéá òøåöîä
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åì åãáàù åéúåéåëæ ìë åéìà íéøæåç éøä
äéäú úàæå' åäæå ,òøä ïåùì åøáã úòá
íåé÷å ãåîéì úååöî éë 'òøåöîä úøåú
åáåùé åééç éîé ìë ìòô øùà äøåúä
.'åúøäè íåé'á äúò åéìà
שומר פיו ולשונו – הזהירות והשמירה על
מוצא פיו
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éáø ÷"äâä áúë äë ,'úéáá
(òøåöî ,áåè úòãä õò 'ééò) ò"éæ ìàèéåå íééç
øîåà åðéàå ,òâðë øîà òåãî ÷ééãì
ùéàä éë ,àìà ,úéáá éì äàøð 'òâð'
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òâðä éë ,'òâðë' ÷ø àìà ,åîöò òâðä
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äáåè äòùá'ù éúåðååò ìë ìò áééçúäìå
.íäî éúøèôð 'úçìöåîå
'éç ùéà ïá'ä ÷"äâä áúë øáë íðîà
(äáåùú úáùì 'â ùåøã ìéç ùéà ïá) ò"éæ
ìçîéù åì øîàð 'øùåé'á ïëàù øàáì
'áî øëùð àöé êë ïéáå ïéá éë ,åì çìñéå
éáâì éë ,(úåðååòäî ïä úååöîäî ïä) íéããöä
øéáòîä ìë' (.âë àîåé) åøîà àìä úåðååòä
'åéòùô ìë ìò åì ïéøéáòî åéúåãéî ìò
åøéáçì ìåçîéå åéúåãéî ìò øéáòéù äæáå
íéìèåáîå íéìèá åéúåðååò ìë àìéîî
ïéðòá ,(ì"é) êãéàìå .àòøàã àøôòë
åøéáçì áéùî àåäù êëá àìä úååöîä
äæá ùé éøä íéáåèä åéùòîå åéúååöî úà
ïéøãäîì 'äãéáà úáùä' úååöî íåé÷ éãë
äæ éøäå ,úéðçåø äãéáàá ïéøãäîä ïî
àéä äãéáà úáùä úååöî øëùù éàãåå
äãéáà ìòå Y áéùî øùà äãéáàä ìãåâ éôë
äîëå äîë éô ìãâé äøëù óà úàæë éúáø
,úååöîä åìà ìë øëùë 'úåçôä ìëì'
.åúìéçîá äîåàî ãéñôé àìù àöîðå

 ובספר. כי אילו היו מלאי מצות היה לי הרבה מצות ליטול מה ודפח"ח,המצות
וידבר משה סו פרשת מצורע מפרש בזה בש צדיק 'רבי אהר מירושלי' את
 כי נבל שאי בו לחלוחית- 'בקשת דהמע"ה )תהלי לט ט( 'חרפת נבל אל תשימני
 חרפת נבל שאיני יכול ליקח ממנו זכויות איני.מצוה מה תועלת א ידבר עליו
 אבל, כי כאשר מדבר ת"ח לכל הפחות יעבור אלי 'מצוות ותורה' הרבה.רוצה להיות
.א ידברו עלי סת פוחזי מה ארוויח מכ
 בראש דברינו בעני חטא הלשו נציגה נוראות מדברי המדרש עד כמה אסור.ח
 וכ איתא במדרש בפרשת כי תשא )שמו"ר מו( ויאמר,לו לאד לקבל לשו הרע
 אתה מוצא בשעה,' הה"ד )איוב יא ו( 'ויגד ל תעלומות חכמה,ה' אל משה פסל ל
שאמר לו הקב"ה 'ל רד כי שחת עמ' )שמות לב ז( היה תופס בלוחות ולא היה
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 àøåðäטúåéîéðôá 'òâð' äùòð øåáéãä íâôáù àéäå ,åúîùð é÷îòá ÷÷çð øùà ,
øîåìëå ,íéøåáéãä åìà éãé ìò úúçùð
 åùôðי.
מאמי שחטאו ישראל ,אמר א איני רואה איני מאמי שנא' )פסוק יט( 'ויהי כאשר
קרב משה אל המחנה'  -שלא שבר עד שראה בעיניו ,אי לה לבני אד שה
מעידי מה שאינ רואי ,אפשר שלא היה משה מאמי בהקב"ה שאמר לו כי
שחת עמ ,אלא הודיע משה דר אר לישראל אפילו שיהא אד שומע דבר מ
יחידי נאמ אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו א אינו רואה.
ט .ושומה עלינו להביא את מכתבו של הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,וז"ל .בעזה"י
א' וישלח תרצ"ו ירושלי תובב"א .אהוביי אנ"ש היקרי שיחי' במדינת פולי.
...עוד זאת אדרוש מכ כאשר רבו הצרות מבית ומבחו ונאמני דברי חז"ל
דגלות הזה מטע לשה"ר ושנאת חנ ,ולזאת אבקש להתחזק בעני שמירת הלשו
מלשה"ר ושנאת חנ ,ועצתי ,שתלמדו בספר חפ חיי ושמירת הלשו עכ"פ בב'
ימי בשבוע ,ואעידה עלי שמי ואר כי אחרי שגמרתי הספרי הנ"ל הרגשתי
בעצמי בזה פעולה לטובה ,ולזאת ג השל במידותיו יתפעל עי"ז ואחשוב שזה
שאמר הרוכל לר' ינאי  -לאו אנת ודכות ,עכ"ז אטרח עלי' ר' ינאי להראות כי
הכל צריכי לזה .הנני ידידכ הדו"ש וטובכ .חתימת יד קדשו.
ואל יאמר מה ל כי תלי עלינו אי בכוחו של 'בשר וד' להשמר מעוו לשו
הרע ,שמע נא לדברי ה'חפ חיי' זי"ע )מכתבי ותקנות ה'( וז"ל .והנה באמת א לא
היה בכח האד להנצל מזה החטא לא היה הקב"ה כותב זה בתורתו הקדושה -
ובכמה לאוי ועשי ,אלא שהיצר מתגבר על האד ואינו מניחו להתבונ בזה ,בי
כ ובי כ עדיי לא ניתק החטא ומשיח לא בא ,והנה אנו מבקשי ג בתפלתנו
'אבינו מלכנו גלה כבוד מלכות עלינו מהרה' וזה ידוע כי כל זמ שאנו שקועי
בזה החטא אי אפשר שיתגלה כבוד מלכותו עלינו'...
זו הייתה תשובת הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע למי שבא אליו בטרוניא  -למדתי בספר
'ח"ח שמירת הלשו' ומעתה איני יכול לדבר כלו ...השיב לו הח"ח ,אדרבה ,עד
השתא לא הורשית לפתוח פי לדבר ,שהרי מסוכ היית שמא תכשל בדיבורי אסורי,
א מעתה ,דבר נא כאוות נפש ,היות והינ כבר מכיר ומורגל בכל הלכות הדיבור.
וכ ידוע ממספרי קורות הימי ,כי ה'חפ חיי' עצמו לא היה איש סגור שאינו
מעורב בי הבריות – מחשש דיבורי לשו הרע ,אדרבה ואדרבה ,הוא היה 'איש
בי אנשי' ,והיה מדבר ע הכל ,אלא שזהירות נפלאה נקט בי השיטי – שלא
יכנסו בדבריו דיבורי לה"ר.
י .כתיב בפרשת )תזריע יג מה( שעל המצורע להל 'ועל שפ יעטה' ,ובגמרא )מו"ק
טו (.למדו שעליו לעטו את ראשו ,ובכלל זה יהיה פיו מכוסה ,וביאר הגה"ק רבי
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ìò' (ë è øáãîá) øîàð äðä ,øåáéãä ïéðòá ïúùøôá '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë êëå
)åøàéáå ,'åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ÷éçøîù øáã êì ïéà (è ãé òøåöî
 òøä ïåùìë åðå÷ ïî íãàäיאíøåâ àåä åéô úøéîùá ¯ éô ìò íé÷éãö åøîà ììëáå .
שלמה קלוגער זצוק"ל )אמרי שפר תזריע( כי פיו של המדבר לשו הרע מסוכ הוא
לבריאות )הרוחנית( של סובביו ,על כ עליו לכסות פיו )כדוגמת כיסוי פי הרופאי בחדר
הניתוחי( .ועוד ביאר ,שהרי אמרו חז"ל )ערכי טז (:שהשיניי והשפתיי כשתי חומות
הינ לשמור על מוצא פיו ,ולאיש שב' חומות לא הועילו ,יש לעשות עוד חומה' ,כולי
האי ואולי' אולי ה'חומה השלישית' תועיל למנעו מלשלח אמרי פיו ללא כל שמירה.
יא .דורשי רשומות אמרו ,שבסו פרשת שמיני ישנ מ"ז פסוקי שנאמר בה
איסור אכילת שרצי ,ואילו בפרשיות תזריע מצורע דעסקי בדיני נגעי וצרעת
הבאי על האד בעו לשו הרע יש קנ"ז פסוקי ,שהוא יותר מפי שלשה ממני
הפסוקי שנאמר בה איסור וטומאת שרצי ,והיינו טעמא ,כי יותר חייב האד
להיזהר בדיבורי שהוא מוציא מפיו ממה שנזהר להכניס לתו פיו.
וכמעשה המובא בספר 'נפלאות היהודי' )עמו' עה( שפע אחת אמר היהודי הקדוש
זי"ע להרה"ק הרבי ר' בונ ז"ל שיסע לדר ,ולא אמר לו על מה ,ולקח עמו איזה
חסידי ונסע לדרכו ,ויבוא לכפר אחד והיו רוצי לאכול שמה אצל בעל הכפר,
אמר לה בעל הבית שאי לו מאכלי חלב רק בשר ,והרבי ר' בונ היה בחדר בפני
עצמו והחסידי היו הולכי וחוזרי בבית הכפרי כדרכ ,והיו חוקרי ודורשי מי
הוא השוחט ,וא הייתה הבהמה כשרה בלי סירכא ,וא המליחה והדחה הייתה
כהוג .ויהי כדבר אל בעל הבית כדברי האלה נשמע לה קול מאיש אחד שהיה
יושב מאחורי התנור ובגדיו קרועי כדר האורחי העוברי ושבי מעיר לעיר,
בשמעו שהחסידי חוקרי ודורשי בענייני הבשר ענה האורח ,חסידי חסידי,
מה שאת נותני לתו הפה את חוקרי ודורשי מי השוחט והבשר אי הוכשר,
אבל מה שאת מוציאי מהפה היינו הדיבורי היוצאי מהפה אי את צריכי
לשו שאלה וכשמוע הרב הקדוש הרבי ר' בונ בהחדר שלו הנ"ל חשב בדעתו
שעל דבר זה שלח אותו היהודי הקדוש ז"ל ללמוד דבר מוסר זה מהאורח ,ותיכ
חזר לביתו .והאורח הנ"ל היה אליהו זכור לטוב.
כה אמר הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע ,על דברי דוד המל )תהלי כב ז( 'ואנוכי
תולעת ולא איש' ,כי אמר דוד ,הנה את ה'תולעת' ה נזהרי מכל משמר שלא
לאכול ,לאיד בדיבורי לשו הרע הינ אוכלי בשר ושותי דמ של 'אנשי'
ללא כל מניעה ,על כ הנני מודיע ש'ואנוכי תולעת' ובזה יזהרו וימנעו עצמ
מלאכלני ולבלוע אותי חיי שאולה...
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ìò åúðéëù äøùéå äðçé 'äù Y åðçé 'äù
åòñé 'ä ¯ 'äô'ä éãé ìò éô ìòå .íãàä
ùøâî àåä éøä åéô úà øîåù åðéà íàá
äðéëùä òñúå ,åðîî äùåã÷ä äðéëùä úà
 (ç"ñøú ååà÷òøèòéô ,ééçã àðìéàá àáåä) äàìäìיב.
äùåìù (ë à äàô) àúôñåúá àúéà øáëå
äæä íìåòá íãàäî íéòøôð íéøáã
,äøæ äãåáò ,àáä íìåòì ÷ìç åì ïéàå
òøä ïåùìå íéîã úåëéôùå úåéøò éåìéâ
 íìåë ãâðëיג.

תזריע מצורע

åè

ò"éæ 'íééç õôç'ä áúë
íãàä êéøö íéøáãä ììë .ì"æå
,åàéèçäì ãéîú åì áøåà ø"äöéäù òãéì
ø"äöéäù (:ì ïéùåãé÷) ì"æç åøîàù åîëå
,íåé ìëá åéìò ùãçúîå åéìò øáâúî
òùø äôåö' (áì æì íéìéäú) øîàðù äîî
ìò õáåø àåäå ,'åúéîäì ù÷áîå ÷éãöì
øîàù åîë ,åàéèçäì íãàä ìù åéô çúô
,'õáåø úàèç çúôì' (æ ã úéùàøá) áåúëä
úö÷ åúòã íãàä çéñé íà íù éë
åà äáø äæéá åúåà æåáé óëéú äøéîùäî
)(å"ô äøéîùä úáåç

איתא בגמרא )שבת קנה' (:אמר רב פפא לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא',
וברש"י ביאר שאי ל 'בעל חי' עני ככלב שקשה עליו למצוא מזונו כי מגרשי אותו
ממקו למקו .ואי ל בעל חי עשיר כ'דבר אחר' המוצא את מזונו בכל מקו
אשפה .ולכאורה תמוהי הדברי  -מה רצה רב פפא לגלות לנו בדבר זה ,וכי איזו
תוכחת מוסר נלמד מזה ,וכתב הגר"א )דברי אליהו מס' שבת( שבא לרמז כא ,דהנה כל
ירא ה' יתרחק בתכלית הריחוק כשיראה מומר האוכל בשר חזיר ,ודבר פשוט שיגרשו
חוטא זה מחו לשלש מחנות ,והיינו טעמא כי חמור העוו של אכילת חזיר בעיני
כל בית ישראל ,ועל זה אמרו 'לית דעתיר מחזירא'  -שהכל יודעי ומכירי בחומר
האיסור והעוו שיש באכילת חזיר ,אבל לאיד גיסא 'לית דעניא מכלבא'  -זה עוו
לשו הרע ,כמאמר )פסחי קיח' (.כל המספר לשו הרע ,וכל המקבל לשו הרע ,ראוי
להשליכו לכלבי' ,ואיסור זה הוא בבחינת 'עני' ,כי הוא כצחוק בעיני בני אד ,וה
מזלזלי בו ואינ מתבונני כלל מה ה מוציאי מ הפה.
יב .וכה אמר הגאו בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל )רחמי הרב סו ער 'שתיקה'( וז"ל .ויאמר
נא כל אחד מאתנו ,אילו היה כותב כל הדיבורי שדיבר בשנה אחת ,בגלוי
ובסתר ,ביו ובלילה ,והיה קורא אות לפניו בימי התשובה ,היה בורח ומתחבא
מחמת הבושה ,עכ"ל.
יג .סיפר הרה"ח ר' משה בנצלובי זצ"ל מישישי חסידי גור בדור האחרו ,והיה משמש
כאיש החברא קדישא בביה"ח בבני ברק עד סו ימיו .בבחרותו עלו הוריו להשתקע
באר ישראל )לפני ה'מלחמה'( ,בימי הה סבל מכאבי עזי בשיניו ,בימי שהרה"ק
ה'אמרי אמת' זי"ע ביקר באר"י ,רצה ר' משה להזכיר את עצמו אצל הרבי א משו
מה ביקש מבנו של הרבי  -הרה"צ רבי מאיר זצ"ל הי"ד ,שיזכיר אותו לפני אביו .אמר
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æè

ïéáù Y äøéôñä éîéá éåìú äéðå÷éú ø÷éò
'ìáåé'ä àåä úøöòä íåéáå ,úøöòì çñô
øàåáîä é"ôò) äøåú éðá ìë åð÷åúé åáù
åð÷éå (äøåúä ÷ñò é"ò àá ïå÷éúä ø÷éòù :åè ïéëøòá
úðù íåú ãò åúìåàâ äúééäå' ,úåîéìù åá
ìëù ...úåîéîú ìá÷éù ãò Y 'åøëîî
.äìàä íéîéá åúîéîú ìá÷î äðùå äðù

åðîî àöé àì íéðô ìë ìòå àèåæ äæéá
õåáø úåéäì øöéä ÷æçúî ïë ìòå ,íåìùá
åðåùìá íù éë íéøáà øàùî øúåé íù
íãàä êéøö ïë ìòå ...àåèçì ãåàî ìåìò
,äøéîùä ïî åúòã çéñäì àìù ÷æçúäì
,'êéô éçúô øåîù' (ä æ äëéî) áåúëù åäæå
øåæòé ä"á÷ä éàãåáù äåèá åáì ïåëð äéäéå
àáä íøîàîëå ,øöéä ãéá ìåôé àìù åì
 שומר מצרות נפשו – מעלת שמירת הלשוìéçúîù éî ,åùåøéôå ,åúåà ïéòééñî øäèì
ושכרה
,äáøä äìòîìî åúåà ïéòééñî åîöò øäèì
ïåòîù éáøù (à âì ø"÷éå) ùøãîá àúéà
.úåîéìùá åúøäè øåîâì ìëåéù
åãáò éáèì åì øîà ìàéìîâ ïá
øæç ,áåè ìëàî éì äð÷å ä÷åùä àö ï÷úì Y äøéôñä éîéá Y àîøâ ïîæäå
.'äîäá ìù ïåùì' åéãéáå ÷åùä ïî éáè éãéîìú åúî åìà íéîéáù) ,ïåùìä ïéðò
,ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø åì øîà úøçîì íéîéä úáåçîå ,äæá äæ ãåáë åâäð àìù ìò àáé÷ò éáø
øæç áåùå ,òø øáã éøåáò ùåëø íåéä áúë ïëå (åøáçì íãà ïéáù íéàèçä úà ï÷úì
ìàù ,'ïåùì' åì àéáäå ÷åùä ïî éáè ä"ã äøåúä ìò) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
àéáä éàîà åì øàáéù ïåòîù ïáø åúåà ùéàå' (èë äë àø÷éå) ÷åñôä ìò (øåëîé éë ùéàå
ãáòä éáè åäðò .úåðåùì íéîéä éúùá åì íéîé ...äîåç øéò áùåî úéá øåëîé éë
äåä ãë ,àúùéá äéðéîå àúáè äéðéî' ïåùìä ïéðò ìò éà÷ã 'åúìåàâ äéäú
ùéáã úéì ùéá ãëå ,äéðéî áè úéì áè íééúôùä íäå 'äîåç'á úááåñîä
ïî òøä ïäå áåèä ïäù åðééä Y 'äðéî Y éìãâî úåîåç åöøô íà ,íééðéùäå
äáåè ïåùìäù äòùá éë ,íéàá íä ïåùìä (øôåñ íúçä ì"æå) Y éåàøë íðéàù íéøåáéãá
 וכאשר יעבור ש הרבי,לו רבי מאיר שיעמוד במקו פלוני שהרבי עתיד לעבור ש
 נענה ואמר 'רעדט מע, ויהי כשמוע הרבי את האזכרה, וכ הוה,יזכיר לו את כאביו
 שא מתייסר באחד, כאומר לו,(נישט קיי לשו הרע' )א"כ פוסקי מלדבר לשו הרע
 קיבל על עצמו מאז, ואכ,מאברי הפה סימ הוא לו שעליו להתחזק בשמירת הלשו
.שלא לדבר שו דברי אסורי ונעלמו לו יסוריו וכאביו
 והיו, ומיד חזר והרגיש בכאבי שיניי,פע נכשל בשמ לשו הרע באמצע הלילה
 כי אחר שקיבל על עצמו לשמור,לו יסורי אלו לזכרו שיפסיק לדבר דברי אסורי
 ועד שנות זקנה ושיבה,פיו ולשונו הוטב לו ועד שעלה השחר נעלמו הכאבי כלא היו
.היו שיניו לבנות כחלב וללא שו פג
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áåè øúåé ïéà íéáåè íéøåáéã úøáãîå
äòùáå ,äãé ìò àáä úìòåúäîå äðîî
øúåé òø ïéà ,òøì úùîùî ïåùìäù
éìùî) 'ïåùì ãéá íééçå úååî' éë ,äðîî
 (àë çéיד.
àáåä (á æè äùøô ,òøåöî ô"éø) äáø ùøãîá
äéäù ,ãçà 'ìëåø'á äùòî
ïáæîì éòá ïàî' æéøëîå úåøééòá øæçî
ùåëøì äöåøä ùéàä éî ¯ 'ééçã àîñ
éàðé éáø áùé äòù äúåàá ...íééçä íñ
çìù .ìëåøä ìå÷ úà òîùå åðéì÷øèá
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æé

íñî åì øåëîéù åîòî ù÷áì éàðé éáø
úðà åàì' ìëåøä åäðò ,äæ êøòä ø÷é
äæ íñ ïéà ¯ 'êúååëã àìå äéì êéøö
î"î êà ,êúåîëùì àìå êì àì ãòåéî
øôñ ìëåø åúåà àéöåä ,éàðé éáø åá ÷çã
ùéàä éî' (ãé¯âé ãì) åéðôì àø÷å íéìäú
øåöð ,áåè úåàøì íéîé áäåà íééç õôçä
øîà ,'äîøî øáãî êéúôùå òøî êðåùì
éìùî) øîåàå æéøëî äîìù óà éàðé 'ø
úåøöî øîåù åðåùìå åéô øîåù' (âë àë
éàðé ø"à .'åùôð úòøöî øîåù' ¯ 'åùôð

יד .איתא במדרש )קה"ר ה י( מעשה באחד שהל בצדי הדרכי והבחי בשתי ציפורי
שהיו מריבות זו ע זו ותו כדי קטטה מתה אחת מה ,פרחה הציפור החיה
וחזרה ע עשב בפיה ,הניחה את העשב על פיה של הציפור המתה והנה היא קמה
לתחיה .נתאווה ההיל לנסות את כוחו של העשב על מתי אחרי ,על כ לקחו
עמו בהמש דרכו ,על א הדר עבר האיש ליד ארי מת ,ויקרב אל הארי ,הניח
עליו את העשב ,ואז קרהו אסו ל"ע כי אכ האריה ק תיכ לתחיה ,א מיהר
וטר לאותו איש שעמד עליו .ולעשב זה נדמית הלשו  -מחד גיסא אפשר להחיות
בו מתי על ידי דיבורי טובי איש לרעהו ,א לאיד ,המשתמש בלשונו לרע
הרי הוא עצמו נטר ל"ע...
שמעו נא רבותי מה שראו עיני ולא זר בהיותי באת"ק מירו על ציו התנא האלוקי
רשב"י ,והנה הראני יהודי חשוב מבני עיה"ק ירושלי על יהודי בא בימי )כב שבעי(
היושב ש ושותה לשכרה ,ואי בי שתיה לשתיה אפילו כמלוא נימא ...בר הכרת
פניו מעידה עליו כי ממקור חשוב מוצאו .הלה מספר בעצמו את קורות ימיו ,וכ
הווה ,בשנות בחרותו למד בישיבת פוניבז' בעי"ת בני ברק ,ובהגיעו לפרק 'האיש
מקדש' נתעכבו הדברי עיד ועידני ,עד שלבסו בא בקשרי שידוכי בשעטומ"צ
בגיל מבוגר ביותר .והנה כב' שבועות לפני זמ החתונה ,דיבר איש אחד מבני משפחת
הכלה עמה ,ובקור רוח שאל אותה בביטול ,נו ,וכי על בחור זה חיכית זמ רב כל
כ ...בכמה מילי ספורות הללו זרע הלה 'ארס' בלב הכלה ,עד שהחליטה לבטל
את השידו ...לגודל צערו של החת נשבר לבו בקרבו לשברי שברי ,ארז את
מטלטליו ,נסע למירו ,ומני אז הרי הוא שותה לשכרה זה כחמישי שנה במספר...
הביטו וראו כוחו של דיבור רע אחד...

çé
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àìå äæä àø÷îä àøå÷ éúééä éîé ìë
àáù ãò ,èéùô àåä ïëéä òãåé éúééä
øéäæî äùî êëéôì ,éðòéãåäå äæ ìëåø
'òøåöîä úøåú äéäú úàæ' ìàøùé úà
) òø íù àéöåîä (ïå÷éøèåðטו.
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ïåìì øàùð åðéàå úåøééòá øæçì ìëåø
åéùëò íìùé àì íàå' ,øéòä äúåàá
øëù åì íìùì íéáééç àìéîîå ,'éúîéà
ìù åøëù íâ àåä êë ,øúà ìò åìòô
òøä ïåùì éøáã øáãìî åéô íìåáä
,øúà ìò áåè áø øëù ìá÷éù ,úåìéëøå
,å"ô äøéëæä øòùá áúë ïëå) íìåòä äæá ãåò
.(äð÷ä øôñá áúëù åîë úåéðò àåäù ùðåòä ïéðòì

éàîà ,øåàéá êéøö úö÷ äøåàëìå
ùøãîä éîëç åðåòéîùä
à÷ôð éàî éëå ,'ìëåø'á äéä äùòîäù
ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä øàéá êëå øàáî àìà .åúëàìî äúééä äî åðì äðéî
)íëçä íùá (á÷ò 'øô äøåú éèå÷éì
åîëù ,(ú"äò ùãçä ç"ç) ò"éæ 'íééç õôç'ä
øáãîá) ÷åñôä úà ä"äììæ ÷øåù ù"øäî åì øùôà éà 'ìëåø'î úåð÷ì àáä ìëù
åéôî àöåéä ìëë åøáã ìçé àì' (â ì ìù åëøã éøäù ,äô÷äá íåìùúä úåçãì

טו .ידועי דברי המגיד מדובנא )כוכב מיעקב – הפטרות  -תזריע( על דברי הגמרא
המובאי למעלה ,במשל לרופא שבא לרפא את החולה שלקה בלבו והוא
מוטל על ערש דוי ,וציווה הרופא לבל יכעוס ובל יקפיד ולבל יהיה להוט כעת אחרי
הממו או אחרי כבוד ,ולבל ירע לבבו א יוגד לו כי לא פדה ולא הרויח בחנותו
ושכנו הקרוב אליו פדה הרבה והרויח ,ולא יקנא ולא ישי אל לבו ,ויתרחק ג מכל
יתר התאוות .והנה ,הכסיל יתמה  -מה ל'רופא' המרפא את ה'גו' לבוא ולהטי
מוסר בעניני רפואת ה'נפשות' ,להזהירו מכעס וקנאה ומריבה ותאוות הממו והכבוד
ושארי התאוות .אבל האמת ,שלא מחמת יראתו את ה' הזהיר את החולה על המדות
הרעות ,ואי כוונתו בזה לרפאותו רפואת הנפש להביא אותו לחיי העול הבא .רק
להבריא אותו בעול הזה ,ע"כ צוה עליו על כל אלה  -כי המדות הללו ה המה בעוכרי
האד לקצר ימיו בעול הזה ולמלא ימיו מכאובי וחליי רעי ,כי המדות הרעות
כעס וקנאה ותאוה ודומיה מעכרי את הדמי ומעפשי אות ומביאי על האד
חליי רעי ויצעידוהו למל בלהות בלא עתו ,וכאשר שנינו מפורש הקנאה והתאוה
והכבוד מוציאי את האד מ העול )אבות פ"ד( ,על כ ציוהו הרופא שישמור עצמו
מהמדות הרעות האלה כי בנפשו הוא.
ג 'רוכל' זה היה מהמוכרי סמי ורפואות לבני אד .וכשעבר בשערי והכריז
בקול מא בעי למזב סמא דחיי לא התכוו לחיי העול הבא ,רק לחיות חיי
ארוכי חיי שלו ובריאות .וס החיי הוא מה שישמור אד לשונו מרע ומרמה.
ויסור מרע ויעשה טוב ,יבקש שלו ויתרחק מהדברי המביאי למריבה וקטטה.
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øåàì äëåæ åéô íñåç íãàù òâøå òâø ìëå
 øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ïéàù æåðâäיז.
ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä

)åøôñì äîã÷äá

'÷"äâäã äéîåôá àìâøî ïëå ,'ïåùìä úøéîù

(ò"éæ 'øòìôééèñ'ä

åøîà àìù ,ãåò ÷ééãî
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èé

åà ùãåç êùîì åéøáã äçåãù éî ÷øù
íà åìéôà àìà ,êëì äëæé íéîé òåáù
ãáìá àøîéîë òâøì øáãìî ÷ôàúî
øá ìë äàøé ïàëîå ,äæ øëùì äëæé éîð
åîöò ìò èìåùä ìù åáåè áø äî úòã
.åéô àöåî ìò øîåùå
ìëù åðéöî íà éë ,äáåøî äáåè äãéîå
òâåôå åðåùì çìåùä øåîç êë
ìù åúáåè äáø äî ë"åëàò ,éãåäéá
íìåá íãàäù òâøå òâø ìëáå ,åéô íñåçä
øáãì àìå åäòøì úåðòì àìù åéô úà
çéèî åøáçù ïåáìò ìáåñ åà ,äøñ åéìò
íéìëîå ùééáî åðéàå úåöøì çåð àåäå ,åá
 ãò éãò úåëøáì äëåæ åøáç éðôיח.

לכעס ושבירת הלב .כי הדברי האלה ראשי יסודי הבריאות המה .והנזהר בה יחיה
חיי טובי ושלו לא ידע דוי ומכאובי ,ויארי ימי על האר.
טז .נפלאות כתב הגה"ק החיד"א זי"ע )'חומת אנ' שה"ש א ב' ,ישקני מנשיקות פיהו' .הובאו
דבריו בב יהוידע מנחות פז (.שטבע היי אפילו כשהוא סתו וחתו במרת היי,
מכל מקו בעת דריכת היי אפילו א היי במרחק רב ממנו ,מתנועע היי שבחביות
מאליו ,וזהו אומרו ישקני מנשיקות פיהו – ושמא תאמר היא דיבוריו משפיעי ה
לטב ה למוטב ,יקח ראיה מכי טובי דודי מיי ,כמו שמתנועע היי בגת בהשפעת
דריכת הענבי ממרחק ,כ דיבור האד גור ומשפיע למרחק רב.
יז .פע התאונ אחד מתלמידי ה'חפ חיי' זי"ע לפני רבו ,שדרש לפני קהל גדול
מש שעתי ולא השפיע א על אחד מקהל שומעיו וא"כ מה תועלת בדרשתו.
ענהו הח"ח במתק שפתיו ,הנה ידוע מאמר הגר"א ז"ל ,שבעד כל רגע ורגע שאד
חוס פיו זוכה לאור הגנוז שאי לב תמותה שו מושג בנוע זיו אור זה ,וזהו
רק בעד רגע אחד ,הגע בעצמ כמה שכר תקבל א עלה ביד לחסו פיה של
קהל ועדה מש שעתי לבלי לדבר דברי אסורי לה"ר ורכילות הלא אי לשער
ער השכר ,מחלק יהי חלקי )ח"ח עה"ת ,יתרו בהגהות(.
יח .ובאמת ,אי כל מלא ובריה יכולי לשער את גודל התענוג והנחת רוח ששותק
זה גור בשמי ממעל לאביו אוהבו שבשמי ,ומה רב שכרו עבור זה .וכ כתב
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,âàù äéøà)

ò"éæ 'íééç õôç'ä áúë
íìåòá) íééç õôçä ùéàä éî' .ì"æå
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òãå .ì"æå (æ"ô á"ç ïåùìä úøéîù) áúë ãåò
ïéðòá ùðòð ùçðäù íùëã ,ãåò

הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע )ישיר משה על שה"ש( על הפסוק )ש א ב( 'ישקני מנשיקות
–  כי נשיקה רומז על תענוג ואהבה – וממה הקב"ה מתענג מנשיקות פיהו,'פיהו
 ועל זה...כשאד משיק שפתותיו זו לזו בכח – לעצור בעד מלהוציא איזה דיבור
 שמחה לאיש זה הקב"ה,'אמרו לבאר הפסוק )משלי טו כג( 'שמחה לאיש במענה פיו
.)בר"ר ג ג( – כשאד מענה ומסג את פיו מלהוציא בפיו דיבורי שאינ מהוגני

àë
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. יטáåè òôù
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úà íéðúåðù íå÷îá' (.é úåçðî 'éò)
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åéô úà øåâñì úéöîúä íãáå åçåë ìëá
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,ééçã àîñ àòá ïàî (ìéòì
ìéöîä íñ ÷ø åðéà 'ïåùìä úøéîù'ù
.íéðùå íéîé úåëéøàá ,úååîî íãàä úà
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ìò àéáîå ,øåñçî ìë àìì íéáåè íééç
.áåè ìëå øùåà ìù íééç íãàä

àáåä)

ò"éæ 'íééç õôç'ä áúë
øîåùä ìù åøëù ìåãâ éë (é úåà
éðá åéçà ìò òø øáãìî åðåùìå åéô
'äãéî ãâðë äãéî' åîò åâäðéù ,ìàøùé
ïéà ïéãì åäåãéîòéùë äîéîùä åúåìòáù
øôñì åéìò íéâøè÷îä ìå÷ì òîåù ä"á÷ä
àì àåäù êøã ìò ä"á÷ä éðôì åúòø
.ìàøùé éðá ìù ïúåðâá øôéñ
à"ô 'íéîù ãåáë')

ò"éæ 'íééç éøîà'ä ÷"äøä
ïéðòî øáãîä ÷åñôá æîøî äéä
 כוח הדיבור הטוב- דובר שלו לכל
úà íúøîùå' (ãë áé úåîù) úåöîä âç
úøëéäì íãàì å"ç øùôàù åîë äðä ,'íìåò ãò êéðáìå êì ÷çì äæä øáãä
íéøåáéã éãé ìò íééçä õò ïìéàî
àðùéì ¯ ÷ç' (.æè äöéá) ì"æç åøîà éøäù
úåìòúäì àåä ìåëé ïë ,íéáåè íðéàù úà íúøîùå' øîà÷ã åðééäå ,'àåä éðåæîã
(ãåòå ,àá úùøô)

 הגיד הגה"צ בעל ה'עטרת משה' ממאקאווא זי"ע בש הרה"ק הרבי רבי יחיאל.יט
 ועיי, על דברי חז"ל שאמרו בפסוק )משלי ג ט וברש"י ש,מיכל מזלאטשוב זי"ע
 שבכל, ומפרש,' אל תקרא מהונ אלא מגרונ- תנחומא ראה( 'כבד את ה' מהונ
 אי אפשר לבוא לידי דבר פלוני אלא על,' הכוונה...מקו שאמרו 'אל תקרי אלא
 אלא זה כוונת הדרש אל תקרי,' ולפי זה צרי להבי מה עני 'הונ' ל'גרונ...ידי
 אלא מגרונ – לאחר שתזהר ותשמור את,מהונ – לא תהא 'בעל ממו' ועשיר
.גרונ היינו הדיבורי היוצאי ממ
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øçà åðåáòø øøåòúî áåùå) åúàðä äìë ,åôåâ
òéáùî àåä éøä íéøáãá åñééôîä êà ,(ïîæ
÷åæéçå , כíéøáãá äúåà äéçîå åùôð úà
ìåãâ åøëù ïë ìò ,ãòì íéé÷å ãîåò äæ
.úåëøá à"éá êøáúîå øúåé

,äáåè ìù íéøåáéã éãé ìò äìòîì äìòîì
.÷æç øîàé åéçàìå åøåæòé åäòøì ùéàùë
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àìù êë ìò éðùäå ,åøáç ìò øáéãù òøä
àúéàãëå .'àáä íìåò ïá àåäù
.åúìåæá êåîúìå ÷æçì íéáåè íéøåáéã øáéã
äàæåç à÷åøá éáøù (.áë úéðòú) àøîâá
åúåéäá áåèì øåëæ àéáðä åäéìà úà ìàù äèåøô ïúåðä ìë' (:è á"á) åøîà øáëå
,àáä íìåòä ïá àåä éî éðéàøä ÷åùá ,úåëøá ùùá êøáúî éðòì
íäù íãà éðá éðù ìò åäéìà åì äàøä ,'úåëøá à"éá êøáúî íéøáãá åñééôîäå

 שכל כ,' רמז הרה"ק ה'בית אברה' זי"ע בנוסח הברכה 'מחיה מתי במאמרו.כ
( שאפשר להחיות מתי )לרומ את האד שאינו מרגיש טע בחייו,'רב כוחו של 'דיבור
.'במאמר' של חיזוק ועידוד
 שבשנות הזע לקחו אות הרשעי והורו,סיפר הגה"צ רבי גד'ל אייזנער זצ"ל
 באמצע, וכל מי שנעצר ממרוצתו נהרג על אתר,לה לרו דר ארוכה ביותר
 וכבר אי ביכולתו להמשי, כוחותיו אזלו- מרוצתו הרגיש ר' גד'ל שכלו כל הקיצי
 א, בלית ברירה השלי ע דבר מותו ונשכב חסר אוני בצידי הדרכי,ולרו
 עבר ש אחד מחבריו ושאג בקול צעקה 'גד'ל,ברגע האחרו טר נורה למוות
 התרוממתי, הרגשתי שהנני מקבל מחדש כוחות נפש עצומי, באותו רגע,'לוי
 ומכא, ובזכות אותה שאגה הנה אנכי עומד לפניכ היו,מהאר ופתחתי במרוצה
. ודבר שפתיי ה א למותר,נחזה כוחו של כל דיבור וחיזוק טוב
ואפשר להסמי הא דאמרו מש הרה"ק האמרי אמת זי"ע שא א אי אד
 וא אי בכוחו לדבר עמו דברי המתיישבי על,יכול לעזור לשני ולסעוד אותו
-  לכל הפחות ישמע אותו ויקשיב לשוועתו שג בזה הוא מצילו ומעודדו,הלב
 וכמו שנאמר )בראשית לז כא( 'וישמע ראוב,כשמרגיש שיש אחד שמבי מצוקתו
. שעצ השמיעה היא ההצלה,'ויצילהו מיד
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íäéìà à÷åøá éáø ùâéð ,àáä íìåòä éðá
éùðéà' åì åðò ,íäéùòîì íúåà ìàùå
éçåãá' é"ùøáå 'éáéöò ïðéçãáî ïðà éçåãá
¯  'íãà éðá íéçîùîå íéçîùכאïàëîå .
íéøåáéãá íéùðà íéçîùî åéäù éãé ìòù
 àáä íìåòä éðá åùòð úåùôð ééçîכב.
øåîùì ãçå ãç ìëì äàéø÷ä àöú ïàëîå
ìù åçåë ìåãâ éë ,åéô úåàöåî
,áèåîì ïä áèì ïä Y íãàä ìù åéô ìáä
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äîá ùé íòè úðéúð åæéà éëå ,'íéèòî
ïë ìòù õøàä ìò íãàäå íéîùá 'äù
ïë øîà÷ àì òåãîå ,íéèòåî åéøáã åéäé
åà ,úáù øåîùéù Y úååöî øàù ìò

כא .יש שדייקו בדברי רש"י אלו מדוע הארי והוסי תיבות 'שמחי ומשמחי
בני אד' ,וכי אינו מוב מעצמו שהיו משמחי 'בני אד' – וכי 'בעלי חיי'
היו משמחי ,אלא ,שפעמי ובשעת עצבו ורעות רוח מרגיש האד שאינו כלל
בגדר 'ב אד' אלא בגדר איזה 'חפ' מחפצי העול ,אמנ 'תרי בדחני' הללו היו
מפיחי בה רוח חיות חדשה – שיחשיבו עצמ בגדר 'בני אד' ,וממילא שב לה
הכח והרצו לעשות את המוטל עליה בשמחה רבה.
עוד יצויי מה שכתב ב'עיו יעקב' )תענית כב (.בביאור דברי תלמודא ,שכוונת
שאלת רבי ברוקא את אליהו הייתה ,מי איכא בהאי עלמא מי שהוא ב עול הבא
– כלומר שאפשר להיות בטוחי בו שלא יבוא לידי חטא ,ובוודאי יזכה ל'עול
הבא' ,ומפרש ,כי הנה אמרו )אבות ה יח( 'המזכה את הרבי אי חטא בא על ידו',
אלו ה'משמחי' בוודאי בכלל 'מזכי הרבי' ה ,שהרי בזכות השמחה שהפיחו בבני
אד היה באפשרות להתפלל ולקיי את כל מצוות ה' ,שהרי 'אי עומדי להתפלל
אלא מתו שמחה של מצווה' )ברכות לא ,(.וכ בשאר מצוות ,נמצא שמשמחי אלו
זיכו אות בכל אלו המצוות) ,ולא עוד אלא שאד אשר הוא מלא שמחה יעשה כראוי את
תפקידו בהאי עלמא בכל ענייניו( ,וכיוו שה 'מזכי את הרבי' אי חטא בא על יד
וממילא ברירא ש'בני עול הבא' ה.
כב .ב'גליו הש"ס' ציי 'עיי בתורת חיי' )סנהדרי פח :ד"ה שלחו מת( ,וש כתוב,
דלכאורה קשה מהו אומרו שאלו השני ה בני העול הבא ,הרי 'כל ישראל
יש חלק לעול הבא' .ומבאר ה'תורת חיי' ,וז"ל .דכל ישראל יש לה חלק לאחר
שמת ונידו בחיבוט הקבר ובעונשו של גהינו ,שהמיתה והעונשי מכפרי עליו ונעשה
ב עול הבא ,א זה ,הוא ב עול הבא כמות שהוא חי ,כי גדול כוחה של שמחה
וחדווה בפרט כשמשמח אחרי.
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íãàä éô àöåîá éåìú ìëäã ,áèåîì ïä íé÷åìàä éë 'åëå çñôá úåöî ìëàé
.õøàä ìò äúàå íéîùá
àìéîîå ,êôéäì å"ç åà íä íéáåè íà Y
כג
äéåìú äæá éë . íéèòî åéøáã åéäé ïë ìò
éë ,ò"éæ ìéäòååæî ÷"äøä ùøéô àìà
.äæä íìåòá íìåò úâäðä
åîë ¯ íéîùá íé÷åìàäù åîë
 íìåë úåîìåòä úà âéäðî ä"á÷äùנוסעי אנחנו – ההכנה לקבלת התורה ע"י
התורה
äúàå êë ,íéîù éîùá åúáù íåøîî
'òøåöîä úøåú úàæ' ,(á ãé àø÷éå) ïúùøôá ìë úà ìåëéáë âéäðî êðéä Y õøàä ìò
íééç éáø ÷"äâä äá áúë
áåèì ïä ,àîìò éàäá êãîòîå êáöî
כג .ידוע מה שאמר הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע שהרה"ק מסטרעליסק זי"ע אמר
שהמונע עצמו מדיבור אשר עומד על שפתיו לאמרו ,נחשב לו הדבר כאילו התענה
פ"ד תעניות ...ואני אומר 'נא או נא או נא' )שנחשב לו כהרבה יותר מפ"ד תעניות(.
וכבר אמרו להמשיל את עני השתיקה ,לחמור אחד שהיה מתהל בלב יער,
ואחזתו צינה רבה שהרי 'חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה' )שבת נג ,(.פשפש
ומצא עורו של ארי מת שהפשיטו ה'ציידי' את העור מגופו של הארי ,התעט
בו החמור לחמ את עצמותיו ,אדהכי והכי ראו כל חיות היער כי אריה 'חדש'
מתהל בקרב מחנ – שכ גבהו של חמור גבוה מ האריה ,ויחרדו איש אל אחיו
ויאמרו מה זאת עשה אלוקי לנו – 'אריה חדש' אשר מי יודע א לא נהיה
בקרוב טר לשיניו ,וביותר נחרד האריה – מי יודע א 'אריה' זה ישיג את גבולו...
מיד הוכרז על 'אסיפת חירו' – איש בל יעדר ,באותה אסיפה הועלו כמה וכמה
עצות אשר נדחו על הס לגודל הסכנה הרבה הנשקפת לחיי כל חיות היער ,ויע
השועל ויאמר – תנו לי שהות מה ואחזור אליכ ...ויקח השועל כמה חלוקי אבני
קטנות בידיו ,והחל להתקרב לצד האריה החדש ,כבר בעודו ממרחק )שהרי ג הוא
פחד מה'אריה' הלז( השלי אחת מהאבני לכיוונו של ה'אריה' ,ואכ 'אריה' זה שלא
היה אלא 'חמור' גדול מבט ומלידה הגיב מיד ב'נעירת החמור' ...כשמוע החיות את
'קולו' כקול החמור הבינו את אשר לפניה ,ומיד ניגש אליו האריה האמיתי ועשאו
'גל של עצמות'...
עתה בי והתבונ לו היה 'חמור' זה עוצר בעצמו ואינו ממהר לקרוא בקול גדול,
בשעה שזרקו עליו אבני – הרי היו כל חיות היער מפחדי ומרתתי ממנו עד
עצ היו הזה ,וכל זה הפסיד ב'השמעת קול' ברגע אחד ,כמו כ לדיד ,ב'השמעת
קול דברו' מפסיד ח"ו הרבה כי א ישתוק האד ויעצור בעצמו מהשמעת הקול
הרי ישאר משומר מ המזיקי ויזכה לרב טוב הצפו לכל מי ששומר פיו ולשונו.
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úàéöé' øçà íéãîåò åðàù äúò èøôáå
ìá÷ì éðéñ øäì  כדåðëøãá 'íéøöî
óéñåäì ìàøùéî ùéà ìë ìò ,äøåúä úà
åììä íéîéá äçîùå úåéç êåúî ÷æçúäìå
ïúðåäé éáø áúë .äøåúä ãåîéì ÷ñòá
ùåøã à ÷ìç) 'ùáã úåøòé'á ì"öæ õéùáééà
åàøå 'ä úøåúá íëááì åöîàå å÷æç' (ã
ùã÷î åðãáà ,äôåöå ïåæç ä"åòá åðãáà éë
,øôëî çáæî ,íéîåúå íéøåà ,ïåøà ,'ä
é÷éúòî ,ïéøãäðñ ,ã"á úåëìî ,íéðäë
÷ø øåéù åðì ïéàå ,úåáø äðäë ,äòåîù
ìëî äìåìë àéä úîàá øùà ,úàæ äøåú
úåéììë ìáà ,ä"åòá åðãáà íéèøôäå ,ì"ðä
åìñìñìå åá çéâùäì åðì éåàøå ,åðì øàùð
äìòî éðá íéðá åì åúîù ùéàë åîîåøìå
,ãéçé ïá éúìá åì øàùð àìå ,úåîîåøå
æåæé àì å÷éçî ,ãéîú äâùé åúáäàá àìä
úåùòì åðì ùé ïë ,èåîé àì åáëùî øãçîå
øùàî äèéìôä øúéä åäæ éë ,' כהä úøåúá
. כוíéáéåà åðì åøéàùä

באר הפרשה

ò"éæ ìàèéåå
åøîåà ïéðò åäæù éúòîùù ,ï"ãòì íâ .ì"æå
íàå ...ì"ø ,'òøåöîä úøåú äéäú úàæ'
,äøåúä ÷ñò éãé ìò àìà åðå÷éú ïéà ïë
ïëìå ,(:åè ïéëøò) ì"æ åðéúåáø åøîàù åîë
àìå ,òøåöîä úøåú äéäú úàæ øîà
.òøåöîä èôùî åà ,òøåöîä úøäè øîà
(æ"ô äàìå ìçø øòù íééç úåøöåà)

øîà (:åè ïéëøò) àøîâá åøîà ùøåôîå
åúð÷ú äî àðéðç 'øá àîç éáø
íëç ãéîìú íà òøä ïåùì éøôñî ìù
(ã åè éìùî) 'àðù ,äøåúá ÷åñòé àåä
åúð÷ú äî àìà ...'íééç õò ïåùì àôøî'
ãéîìú íà òøä ïåùì éãéì àáé àìù
òåøöä äðäå .äøåúá ÷åñòé àåä íëç
äøåúäå (áé áé øáãîá é"ùøá àáåä) úîë áùçð
íéøîåà åðà ïëå (ãåòå :áì úåëøá) íééç úàø÷ð
äøåúá ÷åñòéùî ë"à ,'åðééç íä éë'
úàîåè éðéðò ìë äì àìæà àìéîî
.úòøöä

 כשדיברו פע בימי הספירה ע הרה"ק רמ"ש מבאיא זי"ע אודות איזה.כד
 נענה ואמר הנה כולנו נמצאי בזו העת,'נסיעה' שעליו לערו ע החסידי
 כולנו יחדיו להר סיני לקראת מעמד קבלת,ב'נסיעה' אחת – כי נוסעי אנחנו
...התורה העומד להתרחש בו' סיו בזאת השנה
 כי נהוג עלמא א ימצאו יהודי עשיר, היה אומר הרה"ק מסאטמאר זי"ע.כה
כעשירותו של קרח – א א יעסוק מעט בתורה או מכיר ויודע כמה
 'תורה וגדולה... פשש.... פשש... זה האיש...הלכות שבתורה כבר אומרי הבריות
 להורות לנו,(במקו אחד' )ולהיפ לא יאמרו על 'תלמיד חכ' שיש לו כמה פרוטות עלובות
חשיבות התורה כי כל מעט ממנה נחשבת כ'עשירות' גדולה בתורה – עד שיהא
.שווה לגדולתו בעשירות הממו
 באחד, הרה"ק מהורונסטייפל זי"ע היה חתנו של הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע.כו
השני כשנפרדה הרבנית מאביה )לאחר ששהתה אצלו בימי הפסח( נאנחה וביכתה
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 äøåúá åìîòù éî éøùàכז ì"æå ...íééãéá éîöò úà ç÷à øçîì Y úçð äùåòå
(à"éô á"ç ãñç úáäà) ò"éæ 'íééç õôç'ä òîùé àìù ø÷éòäå ,åøöåéì çåø
íãàäù øîàù ãçà ïåàâ íùá éúòîùå øîàì íåé ìëá úåçãì åäúôîä åøöéì
לפניו על מצב בני ישראל הנאנקי ונאנחי תחת ידי השלטו ברוסי' ,והוסיפה לומר
כי אפילו במצרי לא סבלו בני ישראל כל כ הרבה מרורי .אמר לה הדברי חיי ,אל
תאמרי כ ,כי במצרי עדיי לא קיבלו בני ישראל את התורה וממילא לא היה לה
במה להתחזק ,אבל כהיו ככל שיגדל הקושי הרי יש לה את התורה להתחזק בה.
כז .עיקר התעלות האד היא כשהוא יגע כשבא לו הלימוד מתו קושי ,הגאו הגדול
רבי שלמה זלמ אויערבא זצוק"ל )מנחת שלמה סוכה מט ,:ועוד( אמר לבאר בש
ה'מגיד מוילנא' הג"ר יעקב יוס זצ"ל את הקרא )שה"ש ז ב( 'מה יפו פעמיי בנעלי',
ואיתא בגמרא )סוכה מט (:דקאי על עולי הרגלי שהיו פוסעי שלש פעמי בשנה
אל הר ה' ,ומדוע כתב 'בנעלי' ,אלא דבעלות מבית להר ה' בירושלי היו משאירי
מאחוריה את כל נכסיה ,בתי וחצרות ,שדות וכרמי ,חמורי ,סוסי ,תרנגולי
וכל מחמדיה ,ובקל היו יכולי נכרי להיכנס ולחמוס את כל רכוש ,והנה לאחר
עזב את בתיה וכבר היו על א הדר היו חוככי בדעת אולי נסוב על עקבותינו
דשמא יגנב כל רכושינו ,א תיכ ומיד היו מתגברי באמונה שלימה בהבטחת התורה
)שמות לד כד( 'ולא יחמוד איש את ארצ בעלות ליראות את פני ה' אלוקי שלש
פעמי בשנה' ,לאחר כברת דר שוב התגנב אל לב החשש והפחד שמא יגנב לה
הכל ,ושוב עמלו והתייגעו להתחזק באמונה איתנה כיתד שלא תימוט ,וחוזר חלילה.
כל אלו הנסיונות וההתחזקויות היו לה רק עד שהגיעו אל שערי מקדש ה' ,בהגיע
אל מקדש ה' חלצו את נעליה מעל רגליה ,כלשו חכמי )ברכות פ"ט ה( 'לא יכנס
אד להר הבית במנעלו' ,בהיות ש שכחו מכל רכוש וקנינ – מתו שנהנו מזיו
השכינה בהתרוממות רוח ונפש .עתה ,א יבוא אי מי וישאל באיזה זמ היו העולי
לרגל יותר מרוצי לאביה שבשמי ,הא בעת שעשו דרכ לירושלי ורגליה
במנעל והתייגעו בעבודת האמונה ,או באות הימי שהיו דבוקי בקונ בבי
מקדשא בלא חבישת המנעלי ולא היו נצרכי כלל ל'התחזקות' ,על זה אמר הכתוב
'מה יפו פעמיי בנעלי' ,שהיופי והזיו של בני ישראל הוא בעת הנסיונות והקושי,
והיינו בעת שהיו בדרכ ומנעל ברגל ,ולא כשהיו בהתפשטות הגשמיות בהיות
בבית המקדש בחליצת המנעלי .מכא יבי כל צורב ,כי העסק בחוקי התורה מתו
יגיעה וקושי דווקא עליו נאמר בקרא מה יפו.
וכבר אמרו חז"ל )אדר"נ ג ו( 'שטוב לו לאד דבר אחד בצער ממאה בריווח' .עוד
אמרו )שהש"ר ח יד( אחד הלומד בצער נוטל אל ,שלא בצער נוטל בשכרו מאתיי.
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,'íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà áééç'ù
¯ áééçå éàëæ åéöç íìåòäù íéîòô íâå
ìë òéøëî àåä ãçà àèåç óñåúðùëå
äæ ìë éúòãìå .æ"éò äáåç óëì íìåòä
úà úáäàå' ù"÷ úùøôá ÷"äåúá æåîø
,'åâå 'êùôð ìëáå êááì ìëá êé÷åìà 'ä
åéäå' Y äæì òéâúù ãò äùòú êéàäå
àåäù èòîä åúåà åðééä 'äìàä íéøáãä
åðééä 'êåöî éëðà øùà' .äúò ãîåì
ä"á÷ä ÷ø ïéà íìåòáù åáìá áåùçéù
äæ íåé ÷ø åì ïéàù åðééä ¯ 'íåéä' .àåäå
íéøáã äùìùä åðééä ¯ 'êááì ìò' ,åãáì
.ãéîú åáì ìò íãàì åéäé åìà

ãçà íéøáã äùìù åùôðá øòùì êéøö
¯ íâ .úåéçì ãçà íåé àìà åì ïéàù ¯
óã åà ãçà úåéðùî ÷øô àìà åì ïéàù
.äúò åá ÷ñåò àåäù äî ãçà àøîâ
ä"á÷äù (ãéçé) ãçà ìàøùé àåäù ¯ íâ
íåé÷ éåìú åáå ,äøåúä íåé÷ ìò åäåöî
÷ø åì ùéù áåùçéù æ"éò .à éë ,íìåòä
åçåëáù äî ìë äùòé úåéçì ãçà íåé
ãò øáãä çéðé àìå è"ùòîå äáåùúá
åì ïéàù áåùçéù äîî íâ .á .øçîì
ìöòúé àì áåù àìéîî ãåîìì èòî àìà
åáìá øáãä áéçøîù øöéäî é÷åôàì ,äæá
ìåîòì ãåò çøëåî äéäú äîë åì øîåàå
åà øãñä øåîâúù ãò áø ïîæ êùî
íâ .â .åãé äôøî àåä æ"éòå ,úëñîä
כל ישראל– לכל איש מישראל חלק בתורה
íìåòä íåé÷ éåìú åéìòù áåùçéù äîî
äðúéð àì éë ìàøùéî ùéà ìë øåëæéå åäòèîù øöéäî é÷åôàì ¯ øúåéá æøãæé
íéøçà íéùðà àöîð éàãåá åì øîåàå
éãéîìúå äáéùéä éðáì ÷ø äøåúä
ìàøùé íùá øùà ìëì àìà ,íéììåëä íìåòä íéé÷úéå ,éåàøë äøåúä éîéé÷î
'å÷ìç' ùéàå ùéà ìëì äáøãàå ,äðåëé (.æì ïéøãäðñ) ì"æçà øáë úîàáå .íìéáùá
'סיפר הגאו רבי יעקב גאלינסקי זצ"ל שפע נכנס בחור אל הגה"ק ה'חפ חיי
 יותר אי בכוחי לסבול' כי יגעתי זה כחודש ימי,זי"ע מתו בכיה ותאניה 'רבי
 ויע... והיכ אוחז מר, שאלו הח"ח,ובקושי עלה בידי ללמוד ולהבי ד גמרא אחד
... אה,הבחור בד ג' )כי המסכתות שבש"ס מתחילות בד ב'( נענה החפ חיי בהתפעלות
 עד שהבחור חשב...' תיקנו הבחור ד ג' ושוב אמר הח"ח ד קג...' ד קג...אה
 א הח"ח הבי במחשבתו...שהחפ חיי הגיע לזקנה ואינו מבי את אשר לפניו
 על כ הראהו את דברי ה'אבות דר"נ' 'שטוב לו לאד דבר אחד בצער,של הבחור
... נמצא שלמדת כמאה פעמי וממילא הינ עומד כבר בד ק"ג,'ממאה בריווח
 כי בעת שחש בראשו,'( 'חש בראשו יעסוק בתורה.ולכ אמרו חז"ל )עירובי נד
קשה לו הלימוד עד מאד והרי לימוד כזה חשוב פי מאה על כ 'חטו ואכול חטו
. כי לימוד כזה חשוב פי כמה וכמה,ואכול' לעסוק בתורה

çë

באר הפרשה

 åðéðòå åáöî éôì ¯ äøåúá ãçåéîäכח,
áúë ïë ,(èéú äåöî) 'êåðéçä øôñ'á áúë
ìàøùéî ãçà ìëå (ç à ú"ú úåëìä) í"áîøä
øéùò ïéá éðò ïéá äøåú ãåîìúá áééç
åøîà øáëå ,ïéøåñé ìòá ïéá àéøá ïéá
äøåúä ÷ñòáù (.ãð ïéáåøéò) äëøáì íðåøëæ
øæçîä éðò åìéôàå .íéøáàä ìë åàôøúé
íéðáå äùà ìòá åìéôàå ,íéçúôä ìò
íåéá äøåúì íéúò òåá÷ì íéáééç ìëä
åá úéâäå' (ç à òùåäé) øîàðù ,äìéìáå
(ã á úåáà) åøîàù äîå ...'äìéìå íîåé
àîù äðùà äðôàùëì íãà øîàé àìù
äî íãàä òãé àì éë ,íìåòì äðôé àì
íåé ùãçúî íìåò ìù å÷ñòù ,íåé ãìé
äãøèîå øáãì øáãî íãàä úà çéãîå íåé

תזריע מצורע

äìäáá ïéàöåé åéîé ìë åàöîðå ,äãøèì
¯ ÷åçãéå ,íéðô ìë ìò éàðô ïúé àì íà
ïë äùåòù ìëå ,äøåú ìù ä÷ñòì åîöò
,åúåà ïéòééñî íéîùä ïî ,äëøáá õôçå
,úåìéäáîä íìåòä úåãøè åéìòî ïéìé÷îå
ïëåùå ,úåéøá ìù ïìåò åðîî ïéøéáòîå
åì áåèå ,äæä íìåòá åéîé ìë äçîùá
.àáä íìåòì
êì ïéà' (à áö ø"øá) ì"æç åøîà ùøåôîå
íãàì åéøùà ,íéøåñé àìá íãà
,åðééäå ,'äøåúä ïî åéìò íéàá íéøåñéù
ùéàä éøùà êà ,'ãìåé ìîòì íãà'ù
'åììä íééù÷å íéøåñé ,'äøåúá åéøåñéù
.úåøçà úåøöå íéøåñéî åúåà íéìéöî

כח .ואל יאמר אינני ראוי לעסוק בתורה ,וכבר אמר קרא )תהלי נ טז( 'ולרשע אמר
אלוקי מה ל לספר חוקי' – כי 'מעשה אבות סימ לבני' וא 'מראשית
כזאת הודעת' בנתינת התורה לבני ישראל במעמד הר סיני סמו ונראה להיות
משוקעי בתכלית הטומאה – מ"ט שערי טומאה עד כדי ש'ולא יכלו להתמהמה'
ואילו היו נשארי ש עוד רגע כמימריה היו נשרשי בטומאה עד שלא הייתה
לה תקנה ,ומש הוציא הבורא והוליכ בדר למדבר סיני ,ונת לה תורת אמת,
ללמד שהכל שייכי בתורה – ובנוגע לטומאתו ישוב בתשובה ומיד יעסוק בתורה.
ויזכור את דברי ה'אור החיי' הקדוש )שמות ג ח( שכהיו אחר 'קבלת התורה'
יש ביד בני ישראל לצאת א משער החמישי בכח עסק התורה המעלה אות
מכל טומאה.
וכ כתב הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע בפרשת )מצורע( על הפסוק להורות ביו
הטמא וביו הטהור וז"ל' .להורות' לשו לימוד ,כשמגיע המיטהר ללימוד תוה"ק,
א דכתיב 'ולרשע אמר אלוקי מה ל לספר חוקי' ,מכל מקו כיוו שיודע בעצמו
שהוא טמא ומשתוקק להיטהר על ידי לימוד התורה ,רשאי הוא ללמוד אפילו 'ביו
הטמא' ,ומאחר שתורתנו הקדושה נתנה לו רשות ,ע"ז ילמד בשמחה ובבטחו בה'
כי עוד יזכה ללמוד תורה 'ביו הטהור' פי' מתו קדושה וטהרה.

èë

תזריע מצורע

äéäéù äçååøäå äáçøä áåøì ùáë àéáäì
äø÷î äæéà òøàé íà ÷ø ,ìàøùé éðáì
,íéøåú àéáú æà 'äãé àöîú àì' å"çù
ú"éùäå ...äðåëðä êøãä àåä êë àì ìáà
úåøéñîá åãáòì ùãçúäì ìëåðù øåæòé
úà áéø÷äì ,úåãéîä úøéáùå ïåöøä
êåúî úàæ ìëå ,'äì ïáø÷ åðéúåùôð
áåø÷á äëæð éãò . כטááì áåèå äáø äçîù
.ïîà äøäîá íìåò úìåàâá ìàâéäì ùîî

באר הפרשה

,ìë ïåãà éðôìî åðéúù÷áå åðéúåå÷ú
,ìåãâä åáåèî åðì òéôùéù
àæìòáî ù"øäî ÷"äøä ìù åùåøéôëå
ïáø÷á äùøôä ùéøá áúëð ïëìù ò"éæ
úøåú úàæ ...ùáë àéáú' (ç¯å áé) úãìåé
,'äù éã äãé àöîú àì íàå ...úãìåéä
øçà 'úãìåéä úøåú úàæ' øîà àì òåãîå
êë éë ù"øäîä øîàå ,ë"â éðò ïáø÷
'éëä øá' äéäú úãìåé ìëù ïåöøä àåä

 שלכ אמר דוד המל בתהלי )פא יא( 'הרחב פי, העול אומרי בדר צחות.כט
 דהפותח פיו לרוחב הרי, אלא,' ומדוע לא נקט הלשו 'פתח פי,'ואמלאהו
 בוודאי ימלא הקב"ה אסמיו ע, והעושה כ – ששרוי בשמחה,הוא מעלה שחוק
.השפעות טובות
עוד אמרו בביאור אומר ז"ל 'א הרב דומה למלא ה' צבקות יבקשו תורה
מפיהו' כי הדמיו למלא ה' הוא בכ שהמלאכי אומרי שירה וה מלאי בשמחה
. להיות תמיד בשמחה, והרב המלמד תורה צרי להדמות בעני זה למלאכי,וגיל

