
מתורתו של אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זיע"א

ְלהֹוִדיַע  ָצִריְך  א(  ס"ז  )שבת  ז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו  ִיְקָרא.  ָטֵמא  ְוָטֵמא 
ַרֲחִמים, ְּבֵׁשם הבעש"ט זללה"ה, ַמה  ָעָליו  ְיַבְּקׁשּו  ְוַרִּבים  ָלַרִּבים  ַצֲערֹו 
אֹוְמִרים ָהעֹוָלם ֶׁשַאַחר ְׂשֵרָפה ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן ֵוועְרט ֵמען ֵרייְך, ָּכְך הּוא  ּׁשֶ
ָהֱאֶמת, ֵמען ֵוועְרט ֶּבֱאֶמת ֵרייְך, ְוהּוא נר"ו ַאְסָבָרה ְקָצת, ְּדִאיָתא ַּבְּגָמָרא 
ָאַמר  זלה"ה  ְוָהַרב  ַרֲחִמים.  ָעָליו  ְמַבְּקִׁשין  ְוַרִּבים  ָלַרִּבים  ַצֲערֹו  יֹוִדיַע 
ַּגְעּגּוִעים  ָלֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ָהעֹוָלם  ְוֶדֶרְך  ְּתִפּלֹות,  ֵהם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֶׁשַּגְעּגּוִעים 
ְוַרְחָמנּות ְּגדֹוָלה ַעל ִמי ֶׁשִּנְׂשַרף הֹונֹו ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ַוֲחֵפִצים ֶׁשִּיְתרֹוֵמם 

ַקְרנֹו וכו': )מדרש פינחס דף כ' ע"ב(

תזריע-מצורע
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ּתזריע ּפרׁשת ְִַַַָָ
זכר וילדה תזריע éי א)א⁄ה (יב ְְְִִִַַָָָָָ

לוי ְִֵַקדת
זיע"א מרדיטב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

– מים לאביהם מפרנסין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָיראל
מעיהם ידי על ענג ל ְְֲֲִֵֵֶַַַרמים

äMà'הּקדֹוׁש ּבּזהר איתא תזריע'. (ח"גּכי ÄÈְִִִַַַַַָָֹ
מּבעימב:) ּתהר ּכי הנ"ל, ּפסּוק ִִֵַַַַַָָעל

ּדאיתעּברת מּיֹומא איּתתא יֹוסי, רּבי אמר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָליּה,
אּלא ּבפּומא לּה לית ּדיֹולדת יֹומא ְְֵֶֶֶַָָָָעד
ׁשמעּתי ּדהּנה כו'. ּדכר להוי אי דילּה ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָילידא
עדן נׁשמתֹו ּבער ּדב מֹורנּו ורּבי ְְִִִִֵֵֶֶַָֹמּמֹורי

חז"ל מאמר זיע"א), ממעזריטש (זוהר(המגיד ֲֲַַָ
ז:) ׁשּבּׁשמים,ח"ג לאביהם מפרנסין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָיׂשראל

ּבמׁשלי ּדאיתא ּדר א)על חכם(י 'ּבן ְְְִִֵֵֶֶַָָָ
מצֹות עֹוׂשים ׁשאנּו ּבמה ּדהיינּו אב', ְְְְְִִֶַַַַָָיׂשּמח
להּבֹורא ּתענּוג ּגֹורמים אנּו טֹובים ְְֲֲִִִֵַַַָּומעׂשים
לאביהם מפרנסין יׂשראל וזהּו הּוא, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּברּו
ּכביכֹול, ּפרנסה נקרא ׁשהּתענּוג ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּבּׁשמים,

ּכאן. ַָעד
לעת נחבת אין מעלה מלאכי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֻעבדת

יראל ל הבים ְֲִִֵֵֶֶַַָמעיהם

äpäåהּיׂשראלי איׁש לכל ראּוי אי זה לפי ÀÄÅְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ׁשּיּגיע ּבכדי טֹובים ּומעׂשים מצֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַלעׂשֹות
להּקדֹוׁש הלא הּוא, ּברּו להּבֹורא מּזה ְְֲֲִֵֶַַַַָָֹהּתענּוג
ׁשהם מלאכים אלפים ּכּמה יׁש הּוא ְֲִִֵֵֶַַָָָָּברּו
ּוביראה, ּבאימה קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ְְְְִִֵָָָָָאֹומרים
מׁשל, ּדר על ּונבאר תזּכרּנּו. ּכי אנֹוׁש ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָּומה
אחד עֹוף את ׁשּמלּמדין אּמֹות לׂשרי ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻּכמֹו
ּכנגּדֹו מתמיּה והּׁשֹומע אדם, ּבני לׁשֹון ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָעל
ּדבר ונראה ונׁשמע ּבֹואּו חבריו לׁשאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָואֹומר
אדם ּבני אּתם ּכן ואם מּובן. והּנמׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָחּדּוׁש.
ּומעׂשים מצֹות מעלת ּגדל ּוראּו עיניכם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַֹּפקחּו
חׁשּובים מעלה מלאכי עבֹודת ׁשּכל עד ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָטֹובים

אדם. ּבני מעׂשה נגד ְְֲִֵֵֶֶַַָָּכאין
פע מעיהם ידי על רמים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָיראל

העלמת ְָָָכל

eäæåאיּתתא וכּו', מּיֹומא איּתתא הּזהר ׁשאמר ÀÆְְְִִִֶַַַָָָָֹ

ּדהיינּו ּדאתעּברה, מּיֹומא יׂשראל. ּכנסת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּוא
נקרא אז הּבֹורא את לעבֹוד ׁשּמתחיל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָמעת
ּדיֹולדת, יֹומא עד ׁשּכתבּתי. ּכמֹו הריֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבבחינת
ּבבחינת נקרא ּׁשאז הּמצֹות ׁשעֹוׂשה עד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּדהיינּו
ילידא אּלא ּבפּומא לּה לית לעיל. ּכּנזּכר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָלידה
עבֹודת ׁשּיהיה ּדהיינּו ּדכר, להוי אי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָדילּה
ּבכל ּׁשפע ּגֹורם ואז ּדכר ּבבחינת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָהּמצֹות
אֹותֹו לעבֹוד יתּבר הּׁשם יזּכנּו ּכן ְְֲִֵֵֵַַַַָָָהעֹולמֹות,

אמן: הּנ"ל ְִִֵַַָּבבחינֹות

החים ִַַאר
זיע"א עטר ן חיים ִִֶַַַַרי

עת מעיה רמת יראל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָֻנסת
ְִָנבת

æîøéמצינּו אׁשר יׂשראל ּכנסת על הּכתּוב ÄÀÙְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּדכתיב הּנביאים, ּבדברי אּׁשה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָׁשּנקראת

ה) נד ּוכתיב(ישעיה ,'עׂשי בעלי (שם'ּכי ְֲִִִִַַֹֹ
ו) ּוכתיבפסוק נעּורים', כא)'ואׁשת ב (הושע ְְְִִֵֶ

ּכריתּות' ספר זה 'אי וגו', לי' וארׂשּתי'ְְְִִִֵֵֵֶֶַ
א)וגו' נ 'אּׁשה(ישעיה הּכתּוב אֹומר ועליה .ְִֵֶַָָָָ

ּומעׂשים מצֹות הזרעת ּפרּוׁש – תזריע' ְְְֲִִִִֵַַַַַָּכי
אֹומרֹו ּדר על יב)טֹובים, י 'זרעּו(הושע ְְִִֶֶַ

ּתהיה ּפרּוׁש – זכר' 'וילדה לצדקה'. ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָלכם
היא הּזכר ּבחינת ּכי ּדע ּפרּוׁש, זכר. ְְִִִֵַַַַָָָָָהּולדּתּה
מיחסת והּתֹורה הּנקבה, מּבחינת עליֹונה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבחינה
הּכתּוב והֹודיע הּזכר, ּבבחינת העליֹונֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבחינֹות
ׁשּתֹוליד וּדאי ּתזריע, יׂשראל ּכנסת אם ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּכי

עליֹונֹות. ְְֶַַהּדרּגֹות

בחינה יהי העתידה האלה ְְְֲִִִִַָָָָטבת
מצרים מאת ְְֲִִִֵַַַנעלית

àeäåז"ל כא)מאמרם טו שמו"ר צח. עצם(סנהדרין Àֲֶַַָָֹ
ּבביאת ה' יפליא אׁשר הּפלאֹות ְְְְֲִִֶַַַַַָָהפלגת
הּכׁשרים. מעׂשיהם ידי על יזּכּו יׂשראל אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹהּגאל
לּגאּלה הּמחּכה, הּגאּלה ּבין להבּדיל ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֻֻֻויכּון
ועריה, ערם יׂשראל ׁשהיּו מצרים, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשעברה,
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הּכתּוב אמר לד)ּגם ד ּגֹוי',(דברים מּקרב 'גֹוי ִֶֶַַַָָ
הּבית נחרב ּכי עמד, לא ּתכליתּה ּגאּלה ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָֹֻואֹותּה
ּבבחינת זֹו טֹובה ואין ּׁשהיה, מה והיה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוגלּו

ּפניםז  ּכל ׁשעל לצד העתידה, הּגאּלה אבל ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָֻכר,
ׁשּלא יהיה לּו יׂשראל, זכּות ּבאמצעּות ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹּתהיה
אר ּבאמצעּות כן ּפי על אף ראּויים, ְְְְִִִֵֶֶַַָֹיהיּו

ּדכתיב הּתֹורה ועסק כא)הּגלּות לא 'לא(דברים ְְִִֵֶַַָָֹ
הּגאּלה ּתהיה ּפנים ּכל על זרעֹו', מּפי ְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻתּׁשכח

לּנצח: ועמדה זכר ְְְִִֶַַַָָָָּבבחינת

עין ִַַת
זיע"א מאבריטש דב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹרי

טמן רחנית, והן מית הן צרה, ְְְִִֵֵַָָָָָכל
הרא ֵֶֶַחסד

àúéàהּקדֹוׁש ד.)ּבּזהר חׁשֹוכא(ח"א ּדי עּמא ÄÈֲִַַַַָָָֹ
ׁשעׁשּוע עּקר ּדהּנה כו'. לנהֹורא ְְְְֲִִִִֵַַַַָמהּפכין
מּדת ׁשּמהּפכים ּבצּדיקים הּוא ּברי ְְְְְְִִִִִֶַַַָּדקּודׁשא
ּדינים ּבחינת ׁשּבכל הינּו הרחמים. למּדת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָהּדין
,יתּבר הּׁשם חסּדי ּבחינת ּומסּתּכלין ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָרֹואין
ּומה הּוא, חסד חפץ ּכי ּבה' ֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשּמאמינים
לּצלן, רחמנא צרה איזה אדם על ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשּׁשֹולח
ּבמעׂשיו, ׁשּיפׁשּפׁש ּכדי חסד ּבחינת ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָהּוא
אֹו ּבגׁשמּיּות, יּסּורים איזה לאדם ּכׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָּבין
הּכל ׁשלמה, עבֹודתֹו ׁשאין ׁשרֹואה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹּברּוחנּיּות
עּלאה לתׁשּובה להעלֹותֹו ּכדי לטֹובתֹו ְְְְֲִִֵַָָָָהּוא
ּגבּורה, ּבחינת ּדינין, ּבחינת ּגם ּכי ְְְִִִִִֵַַַָיֹותר.
ּכדאיתא חסד, ּבחינת ּבֹו נכלל ׂשמאל, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹּבחינת

הּקדֹוׁש קסז.)ּבּזהר אֹור'(ח"ב א'יהי (בראשית ְִַַַָֹ
ׁשּגםג) ׂשמאלא, ּדא אֹור' 'ויהי ימינא, ְְְִִֶַַָָָָָּדא

אֹור, ּבחינת נקרא ּגבּורה, ּבחינת ׂשמאל, ְְְְְְִִִִַַַָָֹּבחינת
הּוא ׁשּבֹו חסד ׁשּבחינת אּלא חסד, ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָּבחינת
א"ל ׁשם נכלל ׂשמאל ּבתבת ולכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֹֻמכּסה.

חסד. ְִֶֶַּבחינת
אב"ל יהפכ נרצ – עי לא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָרחמנא

ְִָלל"א

eäæåזה ּכל ׁשּיבין הּוא, ּברּו הּבֹורא רצֹון ÀÆְִֵֶֶַָָָ
ּבחינת ׁשהּוא ׁשלמה ּבאמּונה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָוׁשּיאמין
לבחינת ונתהּפ הּדין ּבחינת מעלה ּובזה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַחסד,

ּבחינת צרה, ּבחינת ּבתחּלה ּׁשהיה מה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָחסד.
והּוא חס"ד, ּבחינת לּב"א, ונעׂשה נתהּפ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאב"ל,
רּבֹותינּו רמזּו וזה מהּצרה. ׁשּנגאל ּגאּלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבחינת

ּבאמרם לברכה קו:)זכרֹונם לּב"א(סנהדרין רחמנא ְְְְֲִִִַָָָָָָָָ
וחפץ המרחם ה' הינּו רחמנא, ּפרּוׁש, ְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָּבעי,
ׁשּיהפכּו הינּו לּב"א, ּבחינת רֹוצה הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָחסד,
ּכּנ"ל. לּב"א לאֹותּיֹות אב"ל אֹותּיֹות מן ְְִִִִִֵֵֶַַָָיׂשראל

מהכת לטבה המארעת ל ְְְֱֶֶֶַַָָָָָהאמנה
לרחמים הין ְֲִִִַַַמת

eäæåחז"ל יז:)מאמר ּפסּוק(ר"ה לדעל (שמות ÀÆֲֲַַַַָ
מלּמדו) וגו' וּיקרא' ּפניו על ה' ְְֲִֵַַַַַָָָֹ'וּיעבר

וכו'. צּבּור ּכׁשליח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִִֵֶַַַָָׁשּנתעּטף
ּגבּור"ה חס"ד ּגימטרּיא 'וּיעב"ר (עייןּפרּוׁש, ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

מ"ב) פ"א שכ"ה חיים ׁשהּקדֹוׁשעץ למדּו ּומּכאן ,ְִֶַָָָ
ונתלּבׁש ׁשּנתעּטף הינּו נתעּטף, הּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָּברּו
ׁשהאדם ידי ועל ּגבּורה. ּבבחינת חסד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבחינת
ּכּנ"ל, ּגבּורה ּבחינת ּומעלה ּבזה ּומאמין ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָמבין
ונגאל הרחמים, מּדֹות י"ג עצמֹו על ְְְְֲִִִִַַַַַָממׁשי
ּבבחינת הן הּוא זה וכל ּכּנ"ל. ּגבּורה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָמּבחינת
מּמדרגתֹו ּכׁשּנֹופל רּוחנּיּות, ּבבחינת הן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּגׁשמּיּות
ּבחינת אֹותּה ּכן ּגם ועלה ּבּקדׁש ְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹמעבֹודתֹו

ּכּנ"ל. ְַַָּגבּורה

פסק ֶֶַָָהרמז

eäæå'זכר וילדה תזריע ּכי 'אּׁשה ּבּפסּוק מרּמז ÀÆְְְְִִִַַַָָָָָָָֻ
ּדין לבחינת מרּמז אּׁש"ה לֹומר רצה ְְִִִִֵַַַָָָוגו'.

רנט:)ּכּידּוע ח"ג האדם(זוהר על ּכׁשּבא הינּו , ְְֶַַַַָָָָָ
ּומעלה ּבמעׂשיו מפׁשּפׁש זה ידי ועל ּדין, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָּבחינת
זה ידי ועל חסד, לבחינת ּדין ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָאֹותּה
ּגימטרּיא זכ"ר ּבחינת עליֹונה, קדּׁשה עליו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֻנמׁש

חסד ּבחינת יד.)ּברכ"ה, ח"ג :(זוהר ְְִֶֶַָָ

אמת ְֱֶַפת
זיע"א מגר ליי יהדה ְִִֵַָרי

לרדת כח מהלאכים האדם ח ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹיפה
תלהעל הה ְֲֶַַָָלעלם

Løãna(א ד צרּתני'(ויק"ר וקדם (תהלים'אחֹור ÇÄÀÈְִֶֶַָָָ
ה) עֹולמֹות.קלט ב' נֹוחל אדם זכה ,ֵָָָָָ
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ונׁשלח ותחּתֹונים, מעליֹונים ּכלּול האדם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכי
ּתמיד וׁשֹוב רצֹוא להיֹות וצרי למּטה, ְְְְִִִִַָָָָָָנׁשמתֹו
אלּיהּו ּבנׁשמת ּוכמֹו החטא. קֹודם ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּכמֹו
להיֹות ּפרּוׁש זכה, ואם ויֹורד. ׁשעֹולה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָהּנביא

לבב ּובר ּדבריז ידי על הׁשּתּנּות יקּבל ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ
נקּודה הּזה מעֹולם ּגם מֹוציא אז הּזה, ְִֵֶֶַַַָָָָעֹולם
הּמלאכים מן יפה ּכחֹו האדם ּובזה ְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹּפנימית.
נׁשּתּלח והאדם הּזה, ּבעֹולם לירד יכֹולים ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינם

ויֹורד. עֹולה ולהיֹות תהֹום ְְְְְְִִֵֵֶּבעמקי
האדם יכלת והצות הרה ידי ְְְִִֵֶַַַָָָָעל
הה העלם מעי י לקל ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹא

Càנאמר ולכן לזה. זֹוכה אדם ּכל לא Çְֱֵֶֶֶַָָָָָֹ
מֹות מּמּנּו אכל 'ּביֹום הראׁשֹון ְְְֲִִֶָָָָלאדם

יז)ּתמּות' ב והׁשּתּנּות(בראשית הׁשּפלה ּכל . ְְְִַַָָָָ
להיֹות ּבכחֹו היה ׁשּלא ידע ּכי מיתה. ְְְִִִִֶַָָָָָֹֹנקרא
הּדעת עץ מאכילת ׁשּנּוי יקּבל ׁשּלא ז ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹנׁשאר
יׂשראל לבני נּתן ּכ אחר אכן ורע. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָטֹוב

חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו ּומצֹות, כג")ּתֹורה (מכות ְְְֲִֶַָָ
יׂשראל את לזּכֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֶַַָָָָָרצה
להיֹות יכֹולים ּובזה ּומצֹות, ּתֹורה להם ְְְְִִִִֶֶָָָָהרּבה
הּזה, מעֹולם ׁשּנּוי לקּבל ׁשּלא ּוטהֹורים ְְִִִֵֵֶֶַַַָֹזּכים

ׁשּנאמר ט)ּכמֹו יט ּברה'.(תהלים ה' 'מצות ְְֱִֶֶַַָָ
אמרּו הּתֹורה מ"ב)ועל פ"ו ּבן(אבות ל אין ְְְֵֶַַָָ

החרּות עּקר וזה ּבּתֹורה. העֹוסק אּלא ְִִֵֵֶֶַַָָָָחֹורין
להיֹות ׁשּלא מצרים, ּביציאת יׂשראל ּבני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּזכּו
רּבֹותינּו ואמרּו עֹולם. ּבהבלי ונדּבק ְְְְְְֱִֵֵֶַַַַָָנאסר

לברכה קו:)זכרֹונם נקרא(שבת ּדרֹור צּפֹור ְְְְִִִִָָָָ
החר ׁשם ּביעל מדייר ּדרֹור לׁשֹון ואמרּו ּות, ְְְְֵֵֵֵַַַָָ

מדינה ּבכל סחֹורה ּומֹוביל ט:)דּיירא וכן(ר"ה . ְְְְִִֵַָָָָָ
ויעלה חֹורין ּבן ׁשּיהיה האדם ּבנׁשמת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרמז

ּכתיב זה ועל ׁשּנּוי. יקּבל ולא (תהליםוירד ְְְְְִִֵֵֵֶַַֹ
ג-ד) ּכּפיםכד נקי וגו' ה' בהר יעלה ְְֲִִִֶַַַַ'מי

הּוא נפׁשי', לּׁשוא נׂשא לא אׁשר לבב ְְֲִֵֶַַַָָָָֹּובר
הּוא למרמה' נׁשּבע 'ולא הּמעֹור, ּברית ְְְְְְִִִִַַַָָֹׁשמירת

הּלׁשֹון. ְִַָּברית
הה העלם מעי למאס האדם ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹעל

יד לאחר ְְֲִַַַַָולעתן

éôìeהּזה ּבעֹולם למאס ׁשּבאדם הּדעת חזק ÀÄְֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אצלֹו נמאסים הּזה העֹולם מעׂשי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָולהיֹות
וקדם' 'אחֹור ּפרּוׁש זה יד, ּכלאחר רק ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותן

לרע טֹוב ּבין מבּדיל ּובזה יׁשר, האדם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיהיה
עראי. הּזה ּבעֹולם ּומלאכּתֹו קבע ּתֹורתֹו ְְְֲֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
ׁשּיּוכל ּבחכמה האדם ּברא הּוא ּברּו ְְְֶַַָָָָָָָָָוהּקדֹוׁש
ׁשּצרי מאּוסים ּדברים ׁשּכּמה ּבעצמּותֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָלהּכיר
ׁשהם ּולפי יד, ּכלאחר אֹותם ועֹוׂשה ּבהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹלעסק
ּוּכעׂשּיֹות ידיהם, על מׁשּתּנה אינֹו ּבעיניו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָמאּוסים

אדם. ׁשל ְֶָָָָצרכיו

על עבירה בר ל לנא האדם ְֲִִַַַַָָָָָָֹעל
הצת מעלה זה ידי ועל נק ְְֲִֵֶֶַַַַַעת

Bîëeּדעת ּבר אצל נמאס החטא אם ּכן Àְְִִֵֵֵֶַַַַָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו עֹולם, הבלי ּכל ְְְֵֵֶַָָָוׂשונא

כא-כב) קלט אׂשנא',(תהלים ה' מׂשנאי ְְְֲֶֶַָ'הלֹוא
ׂשֹונא להיֹות ׁשּצרי ׂשנאתים'. ׂשנאה ְְְְִִִִִֵֵֶַָָ'ּתכלית
האדם את הּמעבירים הּדברים ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבעצם
יקר ּומֹוציא ז נׁשאר ּובזה קֹונֹו. ְְִִֵֶַָָָָמרצֹון

היאמּזֹולל נחלה ּכי עֹולמֹות. ב' ונֹוחל , ְֲִִִֵֵַָָ
לפי רק הם עֹולם והבלי הפסק לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָּׁשאין
מעלה ּבקדּׁשה ּבהם ׁשּנֹוהג מי אבל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻׁשעה,
זה ועל נחלה. ּבכלל להיֹות מהם ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּנּצֹוצֹות

חז"ל מי"ז)רמזּו פ"ד אחת(אבות ׁשעה יפה ְֲַַַָָָָָ
חּיי מּכל טֹובים ּומעׂשים ּבתׁשּובה הּזה ְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבעֹולם
לאביו אחד רצֹון לֹו יׁש ּכׁשאדם הּבא. ְְִֵֶֶַָָָָָָָעֹולם
הּגׁשם יעצרנּו ולא הּזה ּבעֹולם ּבעֹודּנּו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּׁשמים
נתעּלה ּבזה עליֹון, ורצֹון מּדבקּות אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָלנּתק

:מּמלא ְִֵַָיֹותר

בהרת õא סïחת õא łאת õרłà בעõר יהיה éי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאדם
צרעת לנגע õרłà בעõר ב)והיה (יג ְְְְֶַַָָָָָ

אלימל ֱִֶֶַֹנעם
זיע"א מליז'נסק אלימל ְְֱִִִֵֶֶֶַרי

להפכם מנת על 'ער' כתנת נברא ְְְְְְִַָָָָָָָָהאדם
'אר' ְְָלכתנת

äpäכא)ּכתיב ג לאדם(בראשית אלקים 'וּיעׂש ÄÅְְֱִִַַַָָֹ
ּבּגמרא ואיתא וּילּבׁשם', עֹור (ב"רּכתנת ְְְְִִֵַַַָָָָֹ

יב) אֹורכ ּכתנֹות מאיר רּבי ׁשל ּבתֹורתֹו ְְִִִֵֶַָָָּמצינּו
יתּבר הּׁשם ּבאמת ּדהּנה לפרׁש, ויׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאלף.
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ד 

אֹור ּגּופֹו ּכל והיה האדם את ּברא הּוא ְֶָָָָָָָָָּברּו
בגן היה ויׁשיבתֹו הרע, יצר ׁשּום ּבלי ְְִִִֵֶַַָָָָָּגדֹול

הּכתּוב ּכמאמר טו)עדן, ב כו'(בראשית 'וּיׂשם ְֲֵֶֶַַַָָָ
מן ּדּקה קצת ׁשהיה רק ּולׁשמרּה', ְְְְְִֶַַָָָָָָָָלעבדּה
ּׁשחטא, ּבאמת ראינּו כאׁשר יצר, נדנּוד ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּדּקה
ּכּידּוע להחטיאֹו להּנחׁש ּגדֹול ּבקׁשי ׁשהיה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹרק
ׁשאכל האדם חטא ואחר כו', הס"ם ׁשרכב ְְֵֶֶַַַַַָָָָָעד
לאדם הּבחירה נּתן אז ורע טֹוב הּדעת ְִִֵֵַַַַַַָָָָָָמעץ
ּדרכי האדם ּוברצֹות חלילה. ורע טֹוב ְְְֲִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות
לׁשמּה, ּכמצותּה לׁשמֹור הּקדֹוׁשה ותֹורתֹו ְְְְְְִִִַָָָָָה'
ּכאׁשר ּבאלף, אֹור ּכתנת ּכן ּגם ּגּופֹו נעׂשה ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹאז
ּבתֹורתֹו הּפרּוׁש מבאר ּומּמילא הּבריאה. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּתחּלת
מאיר רּבי ׁשל הנהגתֹו ׁשּלפי – מאיר רּבי ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשל
ּכתנֹות לֹו היה הּקדֹוׁשה, ּבהּתֹורה מתנהג ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָׁשהיה
ואבריו ּגּופֹו את ׁשּתּקן לפי ּכּנ"ל, ּבאלף ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹור

ּגדֹול. אֹור מאירים ְְִִָָָוהיה
י א – 'ר ער יהיה י ְְְִִֶֶַָָָֹ'אדם
הסיף עד אא ל'אר' 'ער' ין ְִִֵֶֶָֹא

חטאים ֲִָ

øîàå'ּבׂשרֹו ּבעֹור יהיה ּכי 'אדם הּכתּוב ÀÈÇְְְִִֶַָָָָ
והינּו ּבׂשר, ּבׁשם נקרא הּגׁשמּיּות –ְְְְְִִֵַַַָָָ
ּפרּוׁש ּבעֹורֹו, הּגׁשמּיֹות ּתאֹות חלילה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָּׁשהכניס
אֹור ׁשּיהיה עֹורֹו את ּתּקן ׁשּלא ּדי ְִִֵֶֶֶֶַֹֹלא
ועוֹונֹות חּטאים חלילה ׁשּיֹוסיף אּלא ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבאלף
ועֹונֹות, החּטאים הם מה הּכתּוב ואמר ְְֲִֵַַַַַַָָָּבעֹורֹו.
ׁשהם המגּנֹות למּדֹות רמז – 'ׂשאת' ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֻּומפרׁש
ּבא רעֹות מּדֹות ידי ׁשעל החּטאים, ּכל ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשרׁש
היא רעֹות הּמּדֹות וׁשרׁש חּטאים, לכלל ְְִִִִֶַַָָָָָֹאדם
ּדאיתא ּדר על לּגאוה רמז ּו'ׂשאת' ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּגאוה,

ט)ּבמדרׁש טו ׁשם,(ויק"ר עּין ּבבל זֹו ׂשאת ְְְִֵֵֶַַָָ
ּבבל' מל על הּמׁשל את יד'ונׂשאת (ישעיה ְֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּגמראד) ואיתא תזריע, ּבמדרׁש ׁשם עּין ,ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
מט:) ט'ע (קידושין לעֹולם ירדה ּגאּות קּבין ְְֲִֵַָָָָָׂשרה

ּבבל. ְֶָָָנטלה
רעים לחברים הסחת – ְְְֲִִִֵַַַַָ'סחת'

Bà'ידי על מלּמדנּו הּכתּוב ּפרּוׁש – ְְְֵֵֵַַַַַַָסּפחת'
ׁשּידע ּבכדי לגאּות אדם יבא סּבה ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאיזה
'אֹו סּבֹות, ב' יׁש לזה הּכתּוב אמר ְְִִֵֵֶַַָָָלהּזהר.
מחּבר ׁשאדם מחמת התחּברּות, ּדהיינּו – ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָסּפחת'
ּברחֹובֹות המהּלכים ריקים אנׁשים אל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָעצמֹו

ּגאּות ּבמהרה הּגֹורמֹות אחת סּבה זה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּוׁשוקין,
נא' 'ספחני מּלׁשֹון הּוא ו'סּפחת' (שמואללאדם, ְְְְִִֵַַַָָָָ

לו) ב .א'

הירת מחמת האה אוה – ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָ'הרת'

Bà',אדם ׁשל הּבהירּות הּׁשנית, סּבה – ְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבהרת'
ּדהיינּו ּבּׁשחקים, הּוא ּבהיר רׁש"י ְְְְִִִֵַַַָָּכפרּוׁש
והתלהבּות ּבהירּות איזה לאדם יבא אם ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלפעמים
לבא יּוכל ּבקל ׁשעׂשה, עּובדא איזה ידי ְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹעל
לׁשמֹור וזריז זהיר אינֹו אם וגאֹות ּפנּיֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָלידי
ּדנגע – צרעת' לנגע ּבׂשרֹו ּבעֹור 'והיה ְְְְְְֶֶַַַַַָָָָעצמֹו.
להּפ לֹו אפׁשר ׁשהיה ּדהיינּו ענג, אֹותּיֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹהם
נגע נעׂשה אז נזהר אינֹו אם א לענג, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּנגע

ַָָצרעת:

חתם ִֵָחי
זיע"א איחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹרי

'ר' והתנאת, לגאוה רמז ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָ'את'
האדם לפלת ְְִֶֶָָָרמז

'úàN'ּובא התנּׂשאּות. מּלׁשֹון הּגאוה, היא ÀÅְְְֲִִִַַַָֹ
ּבֹו ׁשּדּברה הּטהֹור הּלׁשֹון זה ְְִֵֶֶַַָָָּוראה
לֹו ּדהיה ּבׂשרֹו', בעֹור יהיה ּכי 'אדם ְְְְִִֶָָָָָָּתֹורה,
לסּפר ּדבאה אּלא בעֹורֹו, יהיה ּכי אדם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָלֹומר
ּופחיתּותֹו, ּגרעֹונֹו לֹו ּולהֹודיע הּגאה ְְְְִִִֵֵֶַַּבגנּות
ּבעצמֹו והנהיג לעצמֹו ּבמה ּבנה ְְְְְְִִֶַַָָָָׁשהּוא
הּביט ולא החׁשּוב, ּכאדם וחׁשיבּות ְְְֲִִִֶַָָָָֹֻּגדּלה
רּמה ודם, ּבׂשר הּוא ׁשהרי הּוא, מה ְְֲִֵֶַָָָָָָּבׁשרׁשֹו
מּמׁש. ּבֹו ׁשאין ּדבר ואפר, עפר ְֵֵֵֶֶַָָָָָָָותֹולעה,
עֹוׂשה למי ּכלֹומר 'ּבׂשרֹו', ואמר ּדקּדק ְְְְְְִִֵֶֶַַָָּולזה
אין והּבׂשר לבׂשר, אם ּכי הּמעלה, ְְֲִִֵַַַָָָָָֹזאת

מּמׁש. ַָּבֹו

למעלה ז אוה מיני בהרת' סחת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ'את
ליטה האדם נתן האוה ידי על / ְְֲִִֵֵַַַָָָָָמ

ַלס"מ

äîeׁשּכּמה לפי בהרת', אֹו 'סּפחת ּׁשאמר Çְִֶֶֶֶַַַַַַָָ
וצרי מּזֹו, למעלה זֹו ּבגאוה, ְְְֲִִִִַַַָָָמינים
חלק ּבֹו ׁשּיׁש ּומי חלקיה, מּכל האדם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהתרחק
ּדמי לֹומר ּובא ותֹועבה. ּגאה נקרא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָמחלקיה
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ה 

הּגדּלה 'ׂשאת', ׁשהיא הּגאוה, מּדת ּבֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש
סּפחת' 'אֹו ּדבר, ּבכל להתנּׂשאֹות ְְְְִֶֶַַַַָָָׁשרֹוצה
ּגרּועה ׁשהיא בהרת' 'אֹו מּמּנה, ּגרּועה ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהיא
ׁשליטה ונֹותן ּגדֹול ּפגם ּפֹוגם הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָמּמּנה,
ּבׂשרֹו בעֹור 'והיה אמר לזה לס"מ. ְְְְֶַַָָָָָָּגדֹולה
נֹותן ּכלֹומר 'והיה', ּׁשאמר מה צרעת', ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָלנגע
רק אחיזה להם היתה ׁשּלא לּקלּפֹות ְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹּכח
ּבאֹותּיֹות אף מתאחזים עכׁשו ו"ה, ְְְְֲִִִִַַַָּבאֹותּיֹות
לנגע ּוׁשליטה ּכח נתן ּובזה 'והיה', וזהּו ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹי"ה
ּבא הּגאה האדם זה ּומּיד ס"מ, ׁשהּוא ִֵֶֶֶַַַָָָָָָצרעת

למעלה: ְְִַָּדינֹו

בהרת õא סïחת õא łאת õרłà בעõר יהיה éי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָאדם
הéהן אהרן אל והäבא צרעת לנגע õרłà בעõר ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוהיה

ב) (יג

אלימל ֱִֶֶַֹנעם
זיע"א מליז'נסק אלימל ְְֱִִִֵֶֶֶַרי

עבדת חרן רמת נערים ְְֲִִַַַָֹחאות
התקרבת העצה המימה, ְְְִִֵֵַַָָָָהרא

ִִַַליקים

íãà'רצה – ׂשאת' ּבׂשרֹו בעֹור יהיה ּכי ÈÈְְְְִִֵֶָָָ
הרהּור ּבאיזה ּבקרּבֹו לבבֹו ׁשּיּׂשא ְְְְְִִִֵֶֶַָָלֹומר
ּפרּוׁש – סּפחת' 'אֹו הּׁשם. לעבֹודת ְֲֵֵַַַַַַָּתׁשּובה
לאנׁשים עצמֹו ׁשּיחּבר הרהּור לֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשּיבא

ּכמֹו לו)צּדיקים, ב א' נא'(שמואל 'ספחני ְְִִִֵַָָ
ּבהירּות איזה לֹו ׁשּיבא – ּבהרת' 'אֹו ְִֵֶֶֶֶַָֹכו'.
אינֹו זאת ׁשּכל רק ׁשמֹו, יתּבר ְְֲִֵֶַַַָָָֹלעבֹודתֹו
ּכ עצמֹו מראה מּבחּוץ רק לגמרי, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָּבתמימּות
אמר לגמרי, עּמֹו ּבל ולּבֹו ּבׂשרֹו' ְְְְְִִֵַַַָָ'בעֹור
עצמֹו טהר ׁשּלא מחמת לֹו ּבא ׁשּזה ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּכתּוב
– צרעת' 'לנגע וזהּו נעּורים, מחּטאת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלגמרי
ולכן מּנעּוריו, ׁשּבֹו צרעת נגע ּבׁשביל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּכמֹו
לבא צרי האדם ׁשּזה – הּכהן' אל ְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ'והּובא
ּכהן, נקרא והּוא ׁשּבדֹורֹו וגמּור ּגדֹול ְְְְְִִֵֶַָָָֹלצּדיק
לֹו ויבא לגמרי אצלֹו ּבתׁשּובה יחזר ְְְְְְֲִֵֶַַָָָֹֹואז
לעבדֹו יזּכנּו והּׁשם ּבפנימּיּותֹו. ּתמימה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיראה

ּכן אמן ולּבנּו, מאֹודינּו ּבכל ונפׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבלב
רצֹון: ְִָיהי

מו ֶָָָמאר
זיע"א מקראקא קלמן קלנימס ְְְִִִַַָָָרי

י על הגעים טמאת הבר ְְִִֶַַַַַָָָטעם
טמאה על מראה ולבננית ְְְְִֵַַַַָָֹההן,

Léהּכתּוב ּתלה למה להבין, לב לתת Åְִֵֵַָָָָָָָ
על ּדוקא וטהרה וטמאה נגעים ְְְְְְֳִַַַָָָָָֻמראֹות

ר ּכי הּכהן. סימניּפי להבין לב לתת אּוי ְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ
ואיתא ּובהרת. ׂשאת הּטמאה אבֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻנגעים

מ"א)ּבּמׁשנה פ"א ּכּׁשלג,(נגעים עּזה ּבהרת ְִֶֶֶֶַַַַָָ
הּטמאה, האבֹות והם לבן, ּכצמר ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֻׂשאת
ּכהה ואם ּביֹותר, הּלבנּונית ּבבחינה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּדוקא
וצרי טהרה, סימן הּוא ּבהסּגר ְְְְֳִִִֵֶַָָָָמראיתֹו

להּסגר. ְִֵָעֹוד

הקדה חרן על מראה ְְְִִַַַַָָָֻלבננית
תהת על ְְְִִַַַָואדממית

Lé,הּוא ּכ ּפׁשּוטֹו ּפי על הּטעם לפרׁש Åְְִֵַַַַָָ
'ּכי הּדם, הּוא האדם חּיּות עּקר ִִִַַַָָָָּכי

הּנפׁש' הּוא כג)הּדם יב האדם(דברים נפׁש ּכי , ִֶֶֶַַָָָָָ
ּבקדּׁשה הֹול אדם ואם ּבהּדם. ׁשֹורה ְְְִִֵַָָָָָֻהּוא
ּבעסק אֹו הּמצוה ּבעׂשּית הן עצמֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּומזּכ
ׁשּנראה מצהיבֹות, ּפניו אזי ּותפּלה, ְְְֲִִִֶֶַַָָָָּתֹורה
קדּׁשת ּבפניו ׁשּנתּגּלה מחמת אדמימּות ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֻּבפניו
טֹוב, לא ּבדר הֹול וׁשלֹום חס ואם ְְְְִֵֶֶַַָֹנפׁשֹו.
ּכּידּוע הּנפׁש, מּמּנּו ׁשּנעקר ּבמעׂשיו ּגֹורם ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאזי

כב.)מּגמרא ואיתא(נדרים וכו', הּכֹועס ּכל ְְִִֵַָָָָ
הּקדֹוׁש קפב.)ּבּזהר נעקר(ח"ב הּכעס ידי ׁשעל ְֱֵֶֶַַַַַַַַָֹ

ידי על רק להחזירּה אפׁשר ואי מּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשמתֹו
הראּות וחּוׁש יחזירּה. והלואי עילאה ְְְְְְִִַַַָָָָָּתׁשּובה
ּביֹותר לבן אדם נעׂשה הּכעס ׁשּבׁשעת ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָרֹואה
סימן וזהּו ׁשּבפניו, אדמימּות ּכל מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָוהֹול

איתא וגם הּקדֹוׁשה. הּנפׁש נח:)הסּתּלקּות (ב"מ ְְְְִִֶֶַַַַָָ
ּכן ּגם הּוא וכו', חברֹו ּפני הּמלּבין ְְֲִֵֵֵַַַָּכל
סּומקא ׁשאזל ׁשּלֹו החּיּות מּמּנּו ׁשּנּטל ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמחמת

חיורא. ְְִָָָואתא
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ו 

àöîðּבאדםמּכ ׁשהּלבנּונית למדין, אנּו אן ÄÀÈְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּכׁשּיל ּומּמילא החּיּות, הסּתּלקּות ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמראה
ּכּידּוע. 'טמא', נקרא הּוא ׁשּלֹו החּיּות ְִֵֵֶַַַַָָָָָמאדם
אבֹות 'אבי נקרא החּיּות ּכל ּכׁשּנסּתּלק ּכן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעל
הּוא החּיּות מקצת ּכׁשּיל ּומּמילא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻהּטמאה'.

טמא. ּכן ֵֵַָּגם
הסקת חינת להיר ידע ְְְְִִִֵֵַַַַַֹההן

מהאדם ְֵַָָָָהדה

éàcåáe,ּפנים הלּבנת ּבׁשעת אֹו הּכעס ּבׁשעת ÀÇÇְְְִִִַַַַַַַָָ
ּכי החּיּות, הסּתּלקּות מּכיר אדם ְְִִִַַַַָָָּכל
ּדהּוא, ּכל קּלה ּבעברה אבל לבן, ּכּלֹו ְְֲֲִֵַַָָָָָָָֻנׁשאר
מאיזה קדּׁשה חּיּות איזה מאדם נעקר ּכן ְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּגם
חּיּות ּבלא אבר אֹותֹו ונׁשאר ּבֹו, ׁשּפגם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹאבר
הּלבנּונית ּדהינּו החּיּות, הסּתּלקּות ּבֹו ְְְְְְְִִִֶַַַַַַונראה
ּכי אדם, לכל נּכר לא וזה אבר. ּבאֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּכּנ"ל
רק ּכּלּה, לא ואפילּו אחד, אבר רק נתלּבן ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻלא
סימן ּכגריס הּוא ּבהרת ׁשעּור ּכי ְְִִִִִִֶֶַָָָמּקצתּה,
הּקדּׁשה החּיּות ׁשהל ּבעצמֹו ׁשּמראה ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָֻֻטמאה,

האבר. ִֵֶֶָמּזה
ìò,זה על לעמד אחר לאדם אפׁשר אי ּכן Çְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

מבין הּוא ּבקדּׁשה, ּתמיד ׁשהֹול הּכהן ְִִִֵֵֵֶַַָָֹֻרק
אבר. מאֹותֹו החּיּות הסּתּלקּות וגרם נטמא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָאי
הּוא הראׁשֹון ּבהסּגר מראיתֹו ּבׁשהכהה ּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֻעל
לעצמֹו והמׁשי מעט, ּבתׁשּובה ׁשחזר ְְְְְְִִִִֶַַַָָָסימן
מעט הּלבנּונית ׁשהל ההּוא ּבאבר חּיּות ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָמעט
עֹוד הסּגר ּכן על הּלבנּונית, מראית ְְְְְִִֵַַַַַָֻֻוהכהה
החּיּות ּכל להחזיר ׁשלמה, ּבתׁשּובה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשּיׁשּוב
ּכּמּובן: ויּטהר, לגמרי הּלבנּונית ויל אבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלאֹותֹו

רה ִֵָלטי
זיע"א מלאדי זלמן ניאר ְְִִִֵַַַָרי

סלת על הלם אדם אצל מרים ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹנגעים
נתררה א ְְִִֶָָָֹרחנית

íãà'ּבמדרגה הּוא 'אדם' ּבׂשרֹו'. בעֹור יהיה ּכי ÈÈְְְְְִִֵֶַָָָָ
ּפרּוׁש ּדכּוּלא, ׁשלימּו ׁשהּוא לפי ְְְְִִֵֶָָּגדֹולה,
ּוגבּורה חסד הּבחינֹות, מּכל ּכלּול ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָמּפני
ּבמי הּׁשּיכֹות והנהגֹות הּמּדֹות וכל ְְְְְֲִִִַַַַַָָָורחמים,
מי ּכן ּׁשאין מה ּבעֹולם, ּומֹוׁשל ׁשּליט ִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא

אינֹו ׁשּתים, אֹו ּבלבד א' לבחינה ּדבּוק ְְְִִִִֵֶַָָָׁשהּוא
האיׁש' 'מׁשה ּכמֹו אדם, א)נקרא לב 'איׁש(שמות ְְִִִֶָָָָֹ

א)האלקים' לג מׁשה(דברים ׁשּבחינת ּפי על אף , ְֱִִִֶֶַַַָֹֹ
למעלה אדם ּבחינת מקֹום מּכל מעלה, ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָלמעלה

ּתזריע ּפרׁשת ּבּזהר ׁשאמר ּכמֹו מח.)הימּנּו, ,(ח"ג ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ויּוכל כו' הּדברים ּכל ּבֹו היֹות מּפני ְְְְְֱִִֵַַַָָוהינּו
ּולהׁשּפיל ּומעׂשיו, ּבעניניו למעלה ְְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָלהעלֹות

ּבֹו. ּתלּוי העֹולם וכל ְְַָָָָָלמּטה,

äpäåּכל ותּקן מעׂשיו ּכׁשּמכׁשרין הּזה, אדם ÀÄÅְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻ
להיֹות יּוכל ׁשּלמעלה, והּבחינֹות ְְְְְְִִִֶַַַַָָהּדברים
לא ׁשּבֹו הּתחּתֹונה ּבחינה ּבׂשרֹו', 'בעֹור ְְְְֲִִֶַַַָָָֹעדין
סימנים ונֹולדים מּמּנּו והּפסלת הרע ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹנתּברר
הּנגעים והם הּטבע, ּכדר ׁשּלא ּבבׂשרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבגׁשמּיּות
הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו המצּויים, מּליחֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאינם
החרּבן אחר זה ּבזמּננּו נהּוג אינֹו נגעים ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּמצות
ּבּבׂשר ׁשּנּוי ׁשּיהיה ּכלל מצּויין ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּפני
החּמה ּכמראה הּוא ׁשהרי לחה, ׁשּום ּבלא ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹעצמֹו
הם, נּסים מעׂשה א וכו', הּצל מן ֲֲִִִֵֵֵַַַָֻעמּקה
ּוברר ּבמעׂשיו ּתּקן ה' ּבעבֹודת ׁשּברּוחנּיּות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּפני
ׁשּבסֹוף ּפסלת רק הּדברים, ּבכל הּטֹוב מן ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹהרע

ע ּבבׂשרֹו.לבּוׁשיו נֹולדּו לכן נתּברר, לא דין ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹ
טמא נקרא ׁשאינֹו הן, ּגבהים ּדברים נגעים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹוגם
לֹו קרא לא ּוכׁשעדין טמא, הּכהן ׁשּיקראּנּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעד
אּדרּבה אּלא טמאה, ּבכלל הּנגעים אין טמא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשם
ּדקדּׁשה, קׁשיא ּדינא ׁשהם רק עליֹונים אֹורֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻהם

ׁשם. עּין חּיים, ּבעץ ְְִִִֵֵַַָָּכדאיתא

àáeäå'ידי על ׁשּנתעּלם הּכהן', אהרן אל ÀÈְְֲִֵֵֵֶֶַַַַֹֹ
ימינא ּדרֹועא עּלאה חסד ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהּכהן
מתטהרים טהֹור ּכׁשאֹומר ּדינים להמּתיק ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָויּוכל
ׁשּלא נגעים ויׁש ּגמּור. לטֹוב ונהפכּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹהּנגעים
אין ולכן ּולהמּתיקם, להעלֹותם הּכהן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹיּוכל
מצּויים ׁשאין ּדהינּו זה, ּבזמּננּו נהּוג ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָנגעים
הרע התּבררּות על מֹורים ׁשהם מּפני אדם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבבני
וזהּו ּבחיצֹונּיּות, רק ונפׁש הּגּוף ּפנימּיּות ְְְְִִִִִֶֶֶַַמן
עדין והּטֹוב הּצּדיק ׁשאף אצלנּו, ּבּנמצא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָאינֹו

לּמבין: ודי ּבפנימּיּות, קצת ְְְִִִִֵַַַָָהרע
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ז 

הéהן אל והäבא àאדם תהיה éי צרעת ט)נגע (יג ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְַַרמ"ם
זיע"א מימן ן מה ְִֶֶַַֹרי

יראל ופלא את היה הרעת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָענין
הרע לן על ְְִַַַָָָלהזהירם

éepéMäּתֹורה ׁשּקראתֹו ּובבּתים ּבבגדים האמּור ÇÄְְְִִִֶַָָָָָָ
מּמנהגֹו אינֹו הּׁשם, ּבׁשּתפּות ְְִִֵֵַַָָָָֻצרעת
ּביׂשראל היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשל
ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון להזהירן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכדי

ּבֹוהר חזר אם ּביתֹו, קירֹות מׁשּתנֹות ע ְִִִֵַַַָָ
ׁשהּוּתץ עד ּברׁשעֹו עמד אם הּבית, ְְְִִִִֶַַַַַַָיטהר
יֹוׁשב ׁשהּוא ּׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּבית,
ואם יטהרּו, ּבֹו חזר אם עליהן, ְְְֲִִִֵֵֶַָָוׁשֹוכב
הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָעמד
ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו, ּבֹו חזר אם ְְְְִִִִֶַַָָָָָׁשעליו,
ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה ׁשּיּׂשרפּו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָעד
ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻֻמבּדל

הרע ולׁשֹון הּליצנּות ׁשהּוא צרעתהרׁשעים (טומאת ְְִֵֶַַָָָָָ
ה"י) :פט"ז

לם ֲַַָאהבת
זיע"א מקסב מנדל מנחם ְְְִִֵֶַַרי

מד ימר  יראל אהבת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָהיק
נלת עמס האדם ְְְְְַַַָָָגם

äpäאזי וׁשלֹום, חס ּפֹוגם ּכׁשאדם ÄÅְְֲֵֶַַָָָ
ׁשּפגם הּפגם מרּגיׁש ּתכף ְְִִֵֶֶַַַַַָָהּצּדיק
אם האדם ׁשּמרּגיׁש ּוכמֹו ּכּנֹודע, ְְִִֶַַָָָָָָָהאדם
מרּגיׁש כן ּכמֹו מאבריו אחד ְְְִִֵֵֵֶַָָָָנלקה
יׂשראל ּכי האדם, ׁשל הּפגם ְְִִִֵֶַַַָָָָָהּצּדיק
ּגדל מּצד וזהּו הּצּדיק, ׁשל אבריו ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהם
ּבאמת יׂשראל עם ואחּדּותֹו וקרבתֹו ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָאהבתֹו

ּכּנֹודע. ֲִַַָלאמּתֹו

eäæåאזי ּבאדם', תהיה ּכי צרעת 'נגע ÀÆְְֲִִֶֶַַַָָָָ
ּתכף אזי ּפרּוׁש – הּכהן' אל ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ'והּובא
והּצּדיק וּכנ"ל, ּכהן הּנקרא הּצּדיק ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָֹמרּגיׁש
ּבאהבת כן ּוכמֹו ׁשּפגם. הּפגם לתּקן ְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָיכֹול

ההרּגׁש להיֹות הּדבר יתחּיב ּבאמת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחברים
הּפגם, לתּקן יעזרּו רעהּו את ואיׁש ּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּפעל

לּמבין: ְִֵַַודי

ציק ְִִַרי
זיע"א מללין ההן צדק ְִִִֵַַָֹרי

הרהרי ע"י האדם את מכיח ְִִֵֶַַָָָָָה"ה
חברים ע"י א ל האים ְְֲִִִֵַָָבה

ִִמכיחים

øäfaפה:)הּקדֹוׁש זו ּדקּודׁשא(פרשה ּוּכּמה ÇÙÇְְְַָָָ
ליּה ּדרחים למאן אֹוכח הּוא ְְְִִֵַָָּברי
אמר ּכ ואחר וכו'. נׁש ּבר יֹוליף ְִֵַַַַַָָָהכי

ּדיכסֹוף,(פו.) נׁש ּבר איהּו אי הֹוכח, ּתּו ,ְְִִִֵַַַ
אפילּו ליּה יֹוכיח ולא ליּה יימא ְֲִִֵֵֵַָֹֹלא
ּדמׁשּתעי ּכמאן קּמיּה יימא אּלא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבסתרא,
ּבה' הא להבין, וצרי וכו'. אחרנין ְְְֳִִִִִַָָָָָּבמּלין
ּבסתרא, ליּה אֹוכח ׁשּמתחּלה אמר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָיתּבר
רק ליּה יֹוכיח לא ּבסתרא ׁשאף יליף ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומהיכן

לאחרים. ְֲִִֵֵַַּכמסּפר

Càהאדם עם מדּבר אינֹו יתּבר ה' ּבאמת Çְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבּלב לֹו ׁשּׁשֹולח ּבּמה רק לֹו, ְִֵֵֶֶַַַַַלהֹוכיח
ׁשהּוא לֹו נדמה והאדם לתׁשּובה, ְְְְְִִִֶֶָָָָהתעֹוררּות
ּבׁשּבת עּקר וזה הּתׁשּובה, על נתעֹורר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָמעצמֹו
ּומּזה ּתׁשּובה, על התעֹוררּות לאדם ְְְְִִֶֶַָָָָׁשּבא
אף לחברֹו יֹוכיח לא האדם ׁשאף ֲִֵֶַַַַַָָָָֹלמד
על מעצמֹו ׁשּיתעֹורר יגרם רק מפרׁש, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹּבּסתר
ואחר מאחרים. לפניו ׁשּיסּפר ידי על ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּתׁשּובה
ליּה אֹודע לאו ואם 'ּתֹוכיח', אמר, ְִִֵַַַָָָּכ
וכו', רּבא ּדכהנא ּבזימנא וכו' רחימֹוי ְְְְֲִִֵַָָָָּבין
טמאת ׁשאין ועכׁשו נגעים. ידי על ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֻוהינּו
להֹוכיחֹו אחרים ּבלב ּׁשּנֹותן מה הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַָנגעים,
ליּה אֹודע וזה ,יתּבר מה' ּכן ּגם ְְִֵֵֵֶֶַַַָזהּו

רחימֹוי: ְִֵּבין
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ח 

õרłà מעõר עמק הìגע ג)äמראה יג (ויקרא ְְֵֵֶַַַָָֹ

חתם ִֵָחי
זיע"א איחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹרי

מהרת אות הסיר על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָרמז

äàøîe',לרמז ּבא ּבׂשרֹו'. מעֹור עמק הּנגע ÇÀÅְְִֵֶַַָָָֹֹ
ּבלּבֹו טמּונה ׁשּגאוה אדם ּבן ְְֲִֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ּגאה, ׁשהּוא אדם ּבני ּבֹו יּכירּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומתחּכם
אחד לצד ּפנים, ׁשני ׁשּסֹובלים ּדברים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּומדּבר
אֹוי אבל כן. לא הּׁשני ּולצד ּגאוה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹנחׁשבים
מּלמּטה אֹותֹו מּכירים אין אפילּו ׁשהרי ְֲֲִִִִֵֵֶַַָלֹו.
יקרא'. טמא 'וטמא למעלה קלֹונֹו נתּגּלה ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָּכבר

eäæå– הּגאוה ׁשהיא – הּנגע' 'ּומראה ׁשאמר ÀÆְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מלא הּוא ּודהיינּו ּבׂשרֹו', מעֹור ְְְֵֵַָָָֹ'עמק
מּבחּוץ, אֹותּה מראה אינֹו אבל מּבפנים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָּגאוה
אֹותּה מעמיק ּדהינּו – ּבׂשרֹו' מעֹור 'עמק ְְְְֲִֵֶַַָָָֹוזהּו
'נגע הכי אפילּו ּתראה, ׁשּלא אֹותּה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּומסּתיר
ּבני הּכירּוה ׁשּלא ּגב על ואף היא', ְְִִִֵֶַַַַָָָֹצרעת

אתֹו': וטּמא הּכהן 'וראהּו הרי ְְֲִֵֵֵַָָָָֹֹאדם

יטמא חי łàר õà הראõת יד)äביõם (יג ְְִֵַָָָָ

מה ֶַַֹעת
זיע"א מקז'ניץ ריעה אליקים מה ְְְִִִִִֶֶַָָֹרי

ראה מי – חי' ר  הראת ְִֵֶֶַָָָ'בים
היע לא – 'יטמא' ,דתעב לם ְְֲִִִֵַַַָָָֹעצמ

העבדה ְְֲִַָָלתכלית

äpäכו)ּכתיב לו ּבׂשר',(יחזקאל לב לכם 'ונתּתי ÄÅְְִִֵֶַָָָָ
ויּובן ּבׂשר'. 'לב הענין זה מה ְְְִִֵֶַַָָָָָּולהבין
נׁשּבר לּבֹו ּתמיד אׁשר הּצּדיק מּדר ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָּדהּנה

ּומ ּבאׁשרּבקרּבֹו ּכעפר, ּבעיניו וׁשפל מאד כנע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
וכל הּׁשם. ּבעבדּות חֹובתֹו ידי יצא לא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹׁשעדין
ּומּׂשיג ה' ּבדרכי לּבֹו וּיגּבּה מֹוסיף ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶַַַַעֹוד
לּבֹו נׁשּבר אזי הּוא, ּברּו הּבֹורא רֹוממּות ְְֲִִֵֵַַָָיֹותר
ּכי ּבׂשר', 'לב ענין וזהּו ויֹותר. יֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבקרּבֹו
לב להם ׁשּיּתן להֹורֹות 'ׁשבר', אֹותּיֹות ְִִֵֵֶֶֶֶָָָ'ּבׂשר'
ויּׁשבר עצמם ּבעיני מכנעים ּתמיד ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּכזֹו

ּבקרּבם החֹוׁשבים ּכן לא אבל ּבקרּבם. ְְְְְֲִִִִֵַָָָָֹלּבם
ולּבם הּׁשלמה העבֹודה לתכלית הּגיע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּכבר

אֹור. יׁשּכן ּדר זהּו לא עּמֹו, ְִִֶֶֶָֹֹנכֹון

eäæå'חי ּבׂשר ּבֹו הראֹות 'ּוביֹום הּכתּוב ּכּונת ÀÆְֵַַַַָָָָָ
ׁשהּגיע לֹו נדמה א ּבקרּבֹו, נׁשּבר ְְְְְִִִִִֶֶַַָֹולא
איׁש אזי 'חי', ּבבחינת והּוא האמת ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָלתכלית
ּבּבחינה להיֹות צרי אמנם 'יטמא'. ּבוּדאי ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָּכזה

אמן: טהֹור, יּקרא ואז ְְִִֵֵֶֶַָָָָהּנזּכרת

מחית והיתה Łא מכות õבער יהיה éי בłר õְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹא
לבנה õא אדמâמת לבנה àהרת כד)הëכוה (יג ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ

דה ִֶַָָדאים
זיע"א מז'רנבצה ראבן ְְְִִֵַַָרי

אא אחרים ממי אחר לח לאדם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאל
עצמ ְְְִֵַנגעי

Bà'לֹומר רצה אׁש'. מכות בערֹו יהיה ּכי ְְְִִִֵֶַַָָָָֹבׂשר
וחֹוׁשב התלהבּות אׁש לֹו ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַמחמת
נגע. ׁשהּוא למכוה לֹו הּוא וזה ּבצדקֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָׁשּנגמר
רצה – הּמכוה' מחית 'והיתה הּפסּוק ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּומפרׁש

ח ׁשּמסּפקלֹומר מחמת לֹו, ּבא הּנגע וׁשרׁש ּיּות ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
לֹומר רצה – לבנה' 'ּבהרת ׁשהּוא אחר ְְִֵֶֶֶַַַָָָָּבאיׁש
אֹו 'אדמּדמת ּבֹו מסּפק והּוא ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָֻׁשּתמים
מעׂשיו אם אחריו ׁשחֹוקר לֹומר רצה – ְֲֲִֵֶַַַָָָָָָלבנה'

לאו. אם ְִִִָּבתמימּות

Búðwúåוהיתה' ּכן, ּגם זה ּבפסּוק מפרׁש ÀÇÈÈְְְְֵֵֶַָָָָ
רפּואֹות לֹומר רצה – הּמכוה' ְְְִִַַַָָָמחית
לבנה' 'ּבהרת עצמֹו ּבעיני ּׁשּיהיה מה זֹו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנגע
אם עצמֹו את יחקר ּגמּור, חסיד לֹומר רצה –ְְִִֶַַַָָָָֹ
עצמֹו את ּוכׁשּיחקֹור לבנה', אֹו 'אדמּדמת ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָהּוא

ּדר על ׁשּלֹו, חסרֹונֹות מ"ה)יראה פ"ב (נגעים ְְִֶֶֶֶֶַ
מּנגעי חּוץ ּבאחרים רֹואה אדם הּנגעים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכל

ודו"ק: ְַעצמֹו,
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ט 

ואם הäא, טהõר הäא קרח õŁרא יëרט éי Łְְִִִִֵֵֵַָָֹואי
הäא טהõר הäא àáח õŁרא יëרט ïניו (יגמïאת ְִִִֵֵַַָָָָֹ

מ-מא)

מו ֶָָָמאר
זיע"א מקראקא קלמן קלנימס ְְְִִִַַָָָרי

מסר פה וז הת ן ידי ְְִִִֵֶֶַַַַעל
הדה את הסיר סְְִֶַַַַָָָֻה

íMäמעֹולם העֹולמֹות הׁשּתלׁשל יתּבר ÇÅְְְִִֵֵַַָָָָ
ּומּבריאה לבריאה, מאצילּות עֹולם, ְְֲִִִִִֵֶָָָאל
העֹולמֹות ּכן והׁשּתלׁשל לעׂשּיה, ּומיצירה ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָליצירה,
הּתחּתֹון העֹולם עד ׁשעּור ואין ער אין ְְִֵֵֵֶַַַַָָעד
למּטה יֹותר הׁשּתלׁשל אׁשר ּובהעֹולמֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהּזה.
ּבלבּוׁשים אלהּותֹו קדּׁשת יֹותר - ְְְְֱִִִֵַֹֻּבצמצּום
הּתחּתֹונים ׁשּבעֹולמֹות ודבר ּדבר ּובכל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָיתרים.
ּבלבּוׁשים הּוא א אלהּותֹו, קדּׁשת ּבֹו ְְְֱִִִַַַֹֻנטמן

ּגדֹולים. ְִִַָּומסּכים
úàæåלברא הּפׁשּוט ּברצֹונֹו ּכ עלה ÀÙְְִִַָָָָֹ

ּבכדי ּבהׁשּתלׁשלּות, ּכ ְְְְְִִֵַָָָהעֹולמֹות
ּבעֹוד ּכי וענׁש, וׂשכר ורצֹון ּבחירה ְְְְְְִִִֶָָָָֹלהיֹות
הּׁשם ּבדרכי ללכת ּדרּכֹו מיטיב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהאדם
הּגׁשמּיים ּולבּוׁשים הּמסּכים אזי ,ְְְֲִִִִִַַַַַַָָיתּבר
קדּוּׁשת לאדם ויאיר ויצהיר ונתּגּלה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָנֹופלים,
ּדבר ּבכל נטמן ׁשהיה ׁשמֹו יתּבר ְְְְֱִִֶַַָָָָָָֹאלהּותֹו
לזּכ רּבֹות, יגיעֹות צרי לזה אבל ְְְְֲִִֵֶַַָָָָודבר.
להיֹות יתרֹות, ּבקדּוׁשֹות עצמֹו ּולטהר ְְְְְְִִֵֵַַַעצמֹו
הּׁשם לעבֹודת ּוברּורה זּכה ּתמיד ְְֲֲִֵַַַַַַָָָמחׁשבּתֹו
ּותפּלה ּבתֹורה ענינים, ּבכל ׁשמֹו ְְְְְְִִִִַָָָָָיתּבר

טֹובים. ֲִִַּומעׂשים
ìáàלמדרגה לבא מאד קׁשה ּכן ּגם זאת ÂÈְְְֵֵֶַַָָָֹֹֹ

זּכה מחׁשבה לאדם ּתמיד ׁשּיהיה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָזֹו
הּׁשבע לתּקן צרי ׁשּמּקדם זּולת ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוברּורה,
נּצחֹון התּפארּות ויראה אהבה ּכמֹו ְְְְֲֲִִִִַָָָָמּדֹות,
הּמה אׁשר ּדברים רק לאהב ׁשּלא ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹוכּדֹומה
הּיראה כן ּוכמֹו הּוא, ּברּו הּבֹורא ְְֲִֵֵַַַַָָלעבֹודת
הּׁשבע ּתּקן ּכבר וכאׁשר הּמּדֹות, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָּוׁשאר
למדרגה לבא ּכ אחר יּוכל – ְְִֵַַַַָָָֹמּדֹות
זּכה מחׁשבה ּתמיד לֹו להיֹות ׁשּיּוכל ְֲִִֶַַַָָָָזּו
ּותפּלה לתֹורה הן ּפּגּול, מחׁשבת ְְְֲִִִֵֶֶַָָּבלי

טֹובים. ֲִִַּומעׂשים

רחנת הגת ם / מתרת ְְִִִַַָָָָהנעת
ממתרת מניעה ְִִַָָָ

íâå,הּמֹותרֹות לבּקׁש ׁשּלא למֹודעי, צריכים זאת ÀÇְְְִִִֵֶַַָָֹֹ
מה רק וכּדֹומה, ותענּוג ויראה אהבה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָהן
זּולת הּוא, ּברּו הּבֹורא לעבֹודת לֹו ֲֵֵֶַַַַַָּׁשּנֹוגע
ואין ׁשעּור אין יתּבר הּׁשם ויראת ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָּבאהבת
הינּו עצמֹו, ימנע הּמֹוחין מּמֹותרֹות ואף .ְְְְִִִֵֶַַַַַָער
מקֹום עד ּובא מדרגה ּבעל אדם ְְִֵֶַַַַָָָָָׁשּבהיֹות
הּמקֹום ּכי להּלן, הּׂשגה עֹוד לֹו ׁשאין ְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשרֹואה

יראהׁש - הּׂשגה עֹוד ּבֹו לֹו ׁשאין רֹואה ְִֵֶֶֶֶַָָ
עּתיק, נקרא מקֹום אֹותֹו ּכי יֹותר, לחׁשב ְֲִִִֵֶַַָָֹֹׁשּלא
נּתן ולא מּמּנּו וכמּוס ּומכּסה נעּתק ְְְְִִֶֶֶֶַַָֹֻׁשהּוא
ּכמֹו נחׁשב הּוא ּכי יֹותר, לחׁשב רׁשּות ְְְֲִֵֶַָֹלֹו
רׁשּות לֹו נּתן ׁשּלא ׁשרֹואה מחמת זרה, ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹמחׁשבה
מחׁשבה נקרא ּבֹו חֹוׁשב והּוא יֹותר ְְְֲִִֵֵַַָָָלהּׂשיג
יֹותר, לחׁשב ׁשּלא הּמֹוחין מֹותרֹות והּוא ְֲִֵֶַַָָָֹֹזרה,
וזהּו רׁשּות. לֹו ונּתן ׁשּמּׂשיג ּׁשרֹואה מה ְְְִִֶֶֶֶַַַַרק

יא:) חגיגה מה(ראה לׁשאל רׁשּות נּתן ְְִִֶַַֹֹׁשּלא
לֹו ׁשּיׁש ׁשרֹואה מקֹום עד רק וכו', ְְֵֶֶֶַַַָָּלמעלה
לחׁשב, לֹו הרׁשה - ּדיקנא ּתּקּוני בי"ג ְְֲִִֵַַָָָָֹֻהּׂשגה
לׁשאל לֹו חלילה מּמּנּו, ׁשּמבּדל ּביֹותר ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹֻולא

ּלמעלה. ְְַַָמה
פסק ֶֶַָָהרמז

eäæå– ראׁשֹו' יּמרט ּכי 'ואיׁש הּפסּוק ּפרּוׁש ÀÆְִִִֵֵַָָֹ
הּׂשערֹות הּמה ׂשערֹותיו, ׁשּימרט ְְְֲֵֵֶַַַָָָָהינּו
לֹו יׁש ׂשער ּכל ּכי עליֹון, זקן הּוא ְְִֵֵֶֶָָָָָהעליֹונֹות,
ּבאּיֹוב ׁשּנאמר ּכמֹו מּמּנּו, הּצמח ּתחּתיו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמעין

כה) ּבמדרׁש(לח עּין ּתעלה', ג)'לּׁשטף טו (ויק"ר ְְְִֵֶֶַַָָָ
וזהּו החכמה. מעינֹות הּמה הּפסּוק, זה ְְְְֵֶֶַַַַָָָָעל
הּמֹותרֹות מּמּנּו ׁשּימרט הינּו עליֹונֹות, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׂשערֹות
ׁשרֹואה מקֹום ּבאֹותֹו למעלה לחׁשב ׁשּלא ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹהּמֹוחין
נקרא הּוא ּבֹו, לחׁשב רׁשּות לֹו נּתן ְְֲִִֶַַָֹֹׁשּלא
מֹותרֹות, ׁשהּמה הראׁש ׂשערֹות ּכמֹו ְֲֵֶַָָָָֹמֹותרֹות
ׁשּנּתן ׁשרֹואה מקֹום אֹותֹו עד רק חֹוׁשב ְִֵֵֶֶֶַַַָואינֹו
ׁשּפרׁש הינּו הּוא', טהֹור הּוא 'קרח רׁשּות, ְְֵֵֵֵֶַַָלֹו
רֹואה ׁשאינֹו אחֹוריו, ּכלּפי קדקד מּׁשּפּוע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹרׁש"י
לראֹות רׁשּות לֹו נּתן ׁשּלא הינּו מקֹום, ְְְִִֶַַָֹאֹותֹו
וכמּוס נעּתק הּוא ּכי ּדבר ׁשּום ׁשם ְְְִִֶַַָָָָּולהּׂשיג
יּמרט ּפניו מּפאת 'ואם אחֹוריו. ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָמּמּנּו
ׁשּנּתן ׁשרֹואה מקֹום אֹותֹו נקרא ּפנים ְִִִֶֶֶַָָָֹראׁשֹו',
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'ּגּבח ּדיקנא, ּתּקּוני בי"ג להּׂשיג רׁשּות הּוא',לֹו ְְְִִִִֵֵַַָ
'טהֹור ּכּנ"ל, ּדיקנא ּתּקּוני י"ג ּגימטרּיא ְְִִִִִֵֵַַַַָָָ'ּגּבח'

והבן: ְֵָהּוא',

ְַָָהפטרה

Łבע ôורחצ üõהל לאמר üמלא אליŁע אליו ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוŁçלח
ýאלי àâר הìביא áדõל âבר אבי וכו', çàרâן ïְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעמים

äטהר רחץ ýאלי אמר éי ואף תעłה (מלכיםהלõא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָ
יד) י- ה ב'

עעים ֲִֶַַנטע
זיע"א מחעלם נטע ִֵֶֶֶַַרי

רפאה האדם יעת את לה ְְִֶֶַַַָָָָָהיק
להסיר די וכן האדם  אמין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָדי

מהלאכים ְִֵַַָֹזאת

úîàaלרּפאֹות הּצּדיק אל האדם ּבא ּכאׁשר ÆÁÆְְֲִֶֶַַַַָָָָ
עבּורֹו מתּפּלל והּצּדיק מחליֹו ְְְֲִִֵֵַַַָאֹותֹו
א מחליֹו, אֹותֹו יקים ּבוּדאי ,יתּבר ְְְְִִֵֵַַַַַָָָלהּבֹורא
מחמת הּוא רפּואה, איזה לֹו אֹומר ּׁשהּצּדיק ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָמה

אמּונה צרי הּדבר ּכאׁשר א', טעמים, ְֱֲִִֶַַָָָָָב'
מתּפּלל הּצּדיק ּכאׁשר ּבוּדאי האיׁש אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּיאמין
אמּונה צרי הּדבר לֹו, מרּפא ּבוּדאי ְְֱֲִֵַַַַָָָָעבּורֹו
ּכן על ּבזה, מאמין האדם ּכל ואין ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָּגדֹולה
קל הּוא ּובזה רפּואה, איזה לֹו אֹומר ְִֵֵֶֶַַַָָהּצּדיק
לזה ׁשּצרי רפּואה איזה יֹודע ׁשהּצּדיק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהאמין
ּכל אי הּמלאכים יקטרגּו ׁשּלא הּב', ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהאיׁש.
לֹו אֹומר ּכן על ּפעל, הּצּדיק ׁשל הּדּבּור ִִֵֵֵֶַַַַָֹּכ

הּמלאכים. יבינּו ׁשּלא ּכדי רפּואה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹאיזה

äæåהלֹו' אליׁשע אליו ׁשאמר הּפסּוק ּפרּוׁש ÀÆֱִֵֵֶַַָָָָָ
'וּיקצ ּפעמים'. ׁשבע אמרּתיורחצּת הּנה ף ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

ּכי ּפרּוׁש, – אלהיו' ּבׁשם וקרא ועמד ְְְֱִֵֵַָָָָֹוכו'
ּדבר והּוא וארפא, ּבעדי ׁשּיתּפּלל אמרּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּנה
'וּיאמרּו אמנה'. טֹוב 'הלא לי. אֹומר ְְֲֲִֵַָָָֹֹרפּואה
ּדּבר הּנביא אׁשר הּוא ּגדֹול ּדבר עבדיו ֲֲִִֵֶַָָָָָָלֹו
אמר ּכי ואף ּתעׂשה 'הלא ּתרפא, לאמר 'ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאלי
העּקר אּלא העּקר, ׁשּזה לא ּוטהר', רחץ ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלי
אלי ּׁשאמר ּומה 'טהר', אלי ׁשאמר ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא

והבן: ׁשּתאמין, ּכדי הּוא ְְְְֲִֵֵֶַַָָָ'ורחצּת'

מצרעּפרׁשת ְַָָָֹ
אל והäבא õטהרת àיõם הëצרע õôרת ôהיה ְְְְֳִֶֶַַָָָָֹֹזאת

ב)הéהן (יד ֵַֹ

החים ִַַאר
זיע"א עטר ן חיים ִִֶַַַַרי

ועצבת דידת ידי על הצרע ְְְְְְִֵַַַַָֹרפאת
הכחה מאן לנגע, רמת הבע ְְִִֶֶֶַַַָָָָפי

טבעי בר אינה ְִִֵֶֶַַַָָָָהרעת

úBéäìּתתהּוה ּתכּונתֹו הּטבע ּכפי ׁשהּצרעת ÄÀְְְִִֶֶֶַַַַַַָָ
הּמרה ותגּברת הּגּוף וזהּום ְְְְִִֵֶַַַָָֹמעּפׁשּות
ודבר ּבבׂשרֹו, רׁשם ועֹוׂשה ּבאדם ּתתּגּבר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹאׁשר
הּׂשכל, וׁשּממֹון הּלב וצרת העּצבֹון יסֹובבּנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
העּצבֹון, הרחקֹות היא לזה הּטבעית ְְְְְִִִִֶַַָָָָָוהרפּואה

ּומׂשּמחים אדם ׁשל לּבֹו הּמרחיבים ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָוענינים
יכל האדם, על צרעת נגע ּבבא והּנה ְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו.
יקרה אׁשר הּוא טבעי חלי ּכי לֹומר ְְֲִִִִִֶֶַָָֹאדם
לׁשֹון ּבׁשביל זה הּוא ּכי לֹו ּובאמר ְְֱִִִֶֶָָָָֹלהאדם,

הּדברים. יצּדיק ולא יאמין לא ְְְֲִִִַַַַָָֹֹהרע

äæì,הּמצרע ׁשּיּסגר וצּוה עליֹון אל נתחּכם ÈÆְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
וראׁשֹו פרּומים יהיּו ּובגדיו יׁשב ְְְְִִֵֵָָָָֹ'ּבדד
הם אּלּו ּודברים יעטה', ׂשפם ועל ּפרּוע ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָיהיה
ואּדרּבה הּנגע סּבת לרפּואת נגדּיים הּטבע ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָּכפי

וכאׁש מחדׁש. הּנגע ׁשהגםיֹולידּו האדם יראה ר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפי על אף נגדּיים, ׁשהם אּלּו ּדברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשעׂשה
ּכי חּטאתֹו והתוּדה ּתׁשּובה ׁשהרהר ידי על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָכן
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עינֹו, את הּנגע ּגּלה לׁשֹונֹו ּפׁשט אׁשר ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָּבעֹונֹו
הפ ּכי ויראה לׁשֹונֹו ויטהר מחּטאתֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָויׁשּוב
ּברּורה הֹוכחה ויֹוכיח ידע ּבזה עינֹו, את ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּנגע
הרע. לׁשֹון ׁשּדּבר לצד אּלא הּנגע לֹו ּבא ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

àeäå,רע ׁשם מֹוציא ּתֹורת' ּתהיה 'זאת אֹומרֹו Àְְִִֵֶַָֹ
– טהרתֹו' 'ּביֹום והֹוכחתֹו הּדבר ְְְֳַַַָָָָָָָוהּכרת
אף ּכּנזּכר, לחֹוליֹו נגדּיים ּדברים ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהגם
לׁשֹונֹו ּתֹורת ּכי ידע ּבזה נטהר, כן ּפי ְְְִִִֵֵֶַַַָעל
ּכחֹוׁשבי הּטבעי מקרה ולא זה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָֹהרע
מה והּוא ּולׁשֹונֹו. ּפיו ויׁשמר און, ְְְְֲִִֶַַָָֹמחׁשבֹות

אמר ג)ּׁשּגמר מן(פסוק הּצרעת נגע 'נרּפא ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּׁשב רפּואתֹו ּבאה הּצרּוע' 'מן ּפרּוׁש ְִֵֶַַַַָָָָָָהּצרּוע',

לֹו: ְָָורפא

יאל ְִֵֵברי
זיע"א מסאטמר יאל ְִִֵֶַַרי

רתלת וקם הויה לעת האדם ְְֲֲִַַָָָָָָעל
דרה ית לכתלי מחץ ְְְִִֵֵַַָָם

øwòהּוא ּבביתֹו ּגם אם היא, הּתֹורה ּתכלית ÄÇְְִִִֵַַַָ
ּכי ּומעׂשיו, ּדרכיו ּבכל ּפיה על ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמתנהג
ׁשּלמד לתֹורה והויה קּיּום יׁש זה ּבאפן ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹרק
מחּוץ ּבצאתֹו אם ּכן ּׁשאין מה הּמדרׁש, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָּבבית
ההלכה, ּפי על מתנהג אינֹו הּמדרׁש ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלכתלי
ׁשהרי הּמדרׁש, ּבית לקדּׁשת היא הֹורדה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאזי

זֹו. לתֹורה קּיּום ְִֵָאין
äæåּתֹורת ּתהיה 'זאת הּכתּוב. ּבדברי רמּוז ÀÆְְְִִֵֶַַָָֹ

האדם הּוא - ּבתחלּואיהּמצרע' הּמנּגע ְְְֲֵַַַָָָָָֹֻ
ולעׂשֹות לּטהר ּבא ׁשהּוא - טהרתֹו' 'ּביֹום ְְֲֳִֵֶֶֶַַָָָָהּנפׁש,
ּבהויתּה - 'ּתהיה' הּדבר, הּוא ּתנאי ְְְֲִֶַַַָָָָָָּתׁשּובה,
על לתֹורתֹו וקּיּום הויה ׁשּיעׂשה ּכלֹומר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָּתהא,
ּפי על ּבֹואֹו מקֹום ּובכל ּבביתֹו ּׁשּיתנהג ְְְְְִִֵֵֵֶַַָידי
להיֹות צריכים ּדמילתא, ּכללא ׁשּלמד. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָהּתֹורה
ועל הּמדרׁש, ּבבית ׁשּלֹומדים ּבּתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמקּׁשרים
על הּמדרׁש ּבית קדּׁשת ממׁשיכים ּכ ְְְְִִִֵֵַַַַָָֻידי

הּמדרׁש: ּבית לּכתלי מחּוץ ְְְְֲִִִֵֵַַַָָההתנהגּות

הéהן אל והäבא õטהרת ב)àיõם (יד ְְֳֵֶַָָָֹ

באה רי ְְִַָא
זיע"א מליסקא היר צבי ְְְִִִִֵַָרי

עברים זכתיו הרע לן שהדר ְְְִֵֶֶַַַָָָֻרמז
עצמ מל זכת ל נתר ולא ְְְְִֵֵֶַָֹֻלרעה

äpäׁשּכּמה ז"ל הּלבבֹות חֹובת מּדברי ידּוע ÄÅְְִִֵֶַַַַַָָָ
מראים יהיּו הּדין ליֹום ׁשּיבֹואּו אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָּבני
לא ׁשּמעֹולם עליהם יאמרּו אׁשר זכּיֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶֶָָֹֹֻלהם
אֹותן עׂשּו ׁשאּלּו להם ויאמרּו זּו, מצוה ְְְִֵֶֶָָָָָֹעׂשּו
הרע, ולׁשֹון רעֹות עליכם ּדּברּו אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָהאנׁשים
ּכן ּגם וכן לכם. ונּתנּו הּזכּיֹות מהם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻונלקח
מעֹולם אׁשר עברֹות אדם ּבני ּכּמה יראּו ,ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָלהפ
ׁשל עברֹות ּכן ּגם והם זה, על עברּו ְְֲֵֵֵֶֶַַָֹלא
הרע, לׁשֹון עליהם הם ּדּברּו אׁשר ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָאחרים
ׁשם. עּין זאת, עׂשיתם אּתם ּכאּלּו לכם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹונחׁשב
יּׁשאר לא הרע הּלׁשֹון לבעל זה לפי ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּנה
החסד, מן נּזֹון להיֹות ּומכרח מעצמֹו זכּיֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָֻֻׁשּום
ּגם ׁשהּוא הּכה"ן' אל והּובא טהרתֹו 'ּביֹום ְְְֳֵֶֶֶַַָָָֹוזה

החסד: ּבמּדת אחּוז ְִֵֶֶַַָּכן

נרïא והìה הéהן וראה לëחנה מחäץ אל הéהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹויצא
הðרäע מן הðרעת ג)נגע (יד ִֶַַַַַַָָ

למה ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרדמסק למה ְְְִִַַֹֹרי

חץ ולן ל יהח טרפן רי ְְְְֲִִֶֶֶַַַָמעה
חץ היצצת להעלת צרה – ְְֲִִִֶַַָָלעיר

ְַָלדה

øàáéערּובין ּבמּסכת ּׁשאמרּו מה ּפי (מה.)על ÀÙÇְְִִֵֶֶֶַַַָ
וחׁשכה ּבּדר ׁשהל טרפֹון ּברּבי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה
ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ודרׁש וכו' לעיר חּוץ ולן ְְִַַָָָָֻלֹו

יחּפץ' ודרּכֹו ּכֹוננּו גבר מצעדי 'מה' (תהליםּכי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
כג) חּוץלז טרפֹון רּבי נׁשאר לחּנם לא ּכי ,ְְְִִִִַַַָֹ

ז"ל מהאר"י ידּוע הּנה ּכי הּלילה. ּכל ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָלעיר
קּדיׁשין וניצֹוצין לנׁשמֹות ׁשעּור ואין קץ אין ְְְִִִִִִִֵֵֵַָּכי
ּכאׁשר והּנה חי. צֹומח ּבדֹומם ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהמפּזרים
נּצֹוצֹות עּמֹו העלה לעיר, חּוץ לן טרפֹון ְֱִִִִֶַַָָָרּבי
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ׁשּסּייעּו והם ההּוא, ּבּמקֹום ׁשהיּו ְְְִֵֶֶַַַָָהּקדֹוׁשֹות
ּכל עּמהם היה טרפֹון רּבי לכן לדרׁש, ְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹותֹו
רּבי ּכי להעלֹותם, נכֹון לֹו ּכי ההּוא, ְֲִִִַַַַַָָָהּׁשּבת

ּבּגמרא ּכדאיתא ּכהן, היה וברש"יטרפֹון עא. (קידושין ְְְִִֵַַָָָָָֹ
אחר) .ד"ה

äæå,הּטר"ף את ׁשהעלה טרפֹו"ן, ּבׁשמֹו הרמּוז ÀÆְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ
לֹו נׁשאר ּולכ לנּו"ן, ניצֹוצין, הרפ"ח ְְְִִִֵַָָהם
אהרן ּבבני נאמר וכן להעלֹותם. ּכדי לעיר ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֹחּוץ

לּמחנה' מחּוץ אל ּבכּתנתם ה)'וּיּׂשאם י ,(ויקרא ְֲֳִִֶֶַַַָָֹֻֻ
הּק הּׁשני הּנפׁשֹותּכי ּכל עּמהם יעלּו הּללּו דֹוׁשים ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

לּמחנה'. 'מחּוץ אׁשר ֲֲִִִֶֶַַַָהּנּדחים
רת היינ לחנה' 'חץ מצי ְְֲֶֶַַַַָָָֹהצרע
להכניס אליו יצא וההן לקלת, ְְְְְִִֵֵֵַַַָָֹמסרה

ְַָלדה

ïëå,לּמחנה מחּוץ היה הּזה הּמצרע הּנה ּבכאן, ÀÅְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
וכל והּוא והּטמאה אחרא הּסטרא ְְְְְֲִַַַַַָָָָֻּתחת
למעלה, לעלֹות יכֹול היה ולא ולּמּודֹו, ְְְְֲִַַָָָָָֹּתֹורתֹו
לּמחנה' מחּוץ אל אליו הּכהן 'ויצא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּולכ
ּתהיה 'זאת נאמר ואז ּתֹורתֹו. ּכל עם ְְְֱֲִִֶֶַַָָָֹלהעלֹותֹו
טהרתֹו' 'ּביֹום ּתֹורתֹו נתּגּלית ּכי הּמצרע', ְְְֳִִֵַַַָָָָֹּתֹורת
וזה ה''. לפני הּכהן 'והעמידֹו ׁשּכתּוב ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָֹּכמֹו
ואתם הּמּטהר האיׁש את הּכהן 'והעמיד ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּכתּוב
ׁשּלֹו, הּלּמּוד אֹותּיֹות ּפרּוׁש 'ואֹותם' ה'', ְְִִִֵֵֶַָלפני
הּצרּוע', מן הּצרעת נגע 'נרּפא ּכן ּגם וזה ְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּכּנ"ל.
לּכהן ׁשּגרם הּזה הּמצרע ידי על לֹומר ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹרצה
מּמילא קּדיׁשין הּניצֹוצין ּולהעלֹות אליו ְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָלצאת

מאליו: נרּפא להיֹות וטֹובה רפּואה ְְְְִִֵֵָָָָָיבֹוא

טהרõת חõçת צïרים ôŁי לæëהר ולקח הéהן ְְְְֳִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹוצäה
ואזב תõלעת Łäני ארז ד)ועץ (יד ְְְִֵֵֶֶַַֹ

ענח ְְֵַַַָצפנת
זיע"א מלנאה יסף יעקב ְֲִִֵַַָָֹרי

הצרע נת רמז ואזב ארז ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעץ
היק יכלת ואז אות ְְְֲִִִֶַַַַָָֹלהיל
על טב ם מהעל מל / תְֲֵֵַַַַַָָלהעל
אבה ולא למים צמא קמה ב ְְִֶַָָָָָָָָָֹאדם

לתמ מים לקל עצמ ְְְְִִִֵַַַַָלהיל

Løãîa)(ג ויתרּפאתנחומא ּתּקנתֹו מה ÇÄÀÈְְִֵַַַָָ
ּכתֹולעת מּגאותֹו עצמֹו ְְְֲִִַַַַַָיׁשּפיל
העצה ׁשם. עּין ּברׁש"י, והּובא ְְְִֵֵֵַַָָָָּוכאזֹוב,
ארז ועץ צּפרים ׁשני לּמּטהר ְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַׁשּיּקח
מּגּסּות ּדעּתֹו ׁשּיׁשּפיל ,ונמ ּגבֹוּה ְְְְִִֵֶַַַַָָֹואזֹוב,
הּצּדיק] ׁשהּוא [הּכהן ׁשּיּוכל ּכדי ְִֵֵֶֶַַַַַָֹהרּוח,

ְֲַלהעלֹותֹו.

ézòîLãּגבֹוּה אדם מׁשל, זלה"ה מֹורי ּבׁשם ÀÈÇÀÄְִֵַָָָָָ
הּׁשמׁש, זריחת נגד עמד מאד ְְִֶֶֶַַַָָָֹקֹומה
אחד וחכם מּמׁש, עליו חּמה והקדרה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּזרחה
הּנ"ל ּגדֹול אדם חמימּות ּגדל מרחֹוק ֲִֵֶַַָָָָָָֹראה
קרים ּבמים להקר לנפׁשֹו ּתרּופה מצא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּכנגּדֹו ויׁשב ּבא עׂשה, מה העיפה, נפׁשֹו ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָעל
ּכדי ּפעם, ּכל וׁשתה לעצמֹו מים ּׁשל ּכלי ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָולקח
הּכלי עם ׁשּזה רק יעׂשה, וכן מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּיראה
ּגבֹוּה קֹומתֹו היה וזה קֹומה, קצר היה ְְִֶַַַָָָָָָָמים
ּכדי קֹומתֹו ּולהׁשּפיל ראׁשֹו להרּכין צרי ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹוהיה
להכניע רצה ולא לצמאֹו, מים מעט ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹׁשּיּקח
רּוחֹו ּגּסּות מחמת מים, מּמּנּו ׁשּיּקח ְֲִִִֵֶֶַַַַַעצמֹו
החכם וזה לזּולתֹו. נצר ּכאּלּו קֹומתֹו, ְְְְְִִֶֶַָָָָָוגֹובּה
ׁשּיּקח ּכדי לֹו ּתרּופה מצא ולא זה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹהבין
מעט לזרק ׁשהכרח עד מים, מעט ְְְְִִִֶֶַַַַַֹֻמּמּנּו
יּקח אּולי הּנ"ל, האיׁש ּפני נגד למעלה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָמים
ׂשפתיו ּדחק והּוא לצמאֹו, מים מעט ְְְְְִִִַַַָָָָּבפיו
מּזּולתֹו, מים מעט ּבפיו יכנס ׁשּלא ּבזה, ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹזה
ּפי לתֹו הּמים ונפלּו וחזרּו ּכבֹודֹו, זה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָּׁשאין
עד לקּבל רצה ׁשּלא זה ּכן ּׁשאין מה ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּזֹורק,

ּבּצמא. ֵֶַָָׁשּמת

ìéLîäåחכמים ׁשל ּגדֹולה עיר נגד זה ÀÄÀÄְֲִִֶֶֶֶָָ
ּולקּבל לׁשמֹוע רצּו ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַָֹוסֹופרים
עד ה', ּבדרכי ינהגּו אי ּומּוסר ְְְְִֵֵַַָָָָחכמה

והכיׁשּנ יתֹום, ּדֹור ונׁשאר ּומהּדֹור, מהם סּתּלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ּדכתיב ג)נמי נה ּותחי(ישעיה אלי 'ׁשמעּו ְְְִִִִֵֵַַ

והּנׁשמה, הּגּוף לכל רפּואה ׁשהּוא וגו'', ְְְְְְֶֶַַַָָָָנפׁשכם
רֹופאי ׁשהם החכמים, מן מּוסר ּולקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָלׁשמֹוע

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו ה"א)הּנפׁשֹות פ"ב ,(דעות ְְְֶַַַַָָָ
נאמר עליהם מּוסר לׁשמֹוע ירצה ׁשּלא ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹּומי

ז) א עד(משלי ּבזּו', אוילים ּומּוסר ְֱִִַָָָָ'חכמה
רּוחֹו ּגּסּות עבּור ׁשּבא והּנגע לׁשֹונֹו. ְְֲֶֶַַַָָּכאן
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עצמֹו יׁשּפיל עּתה מּוסר, קּבל ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּכארז
וטהרת רפּואתֹו ּומּזה מּוסר, ויקּבל ְְְֳִִֵֵֶַַָָָּכאזֹוב

והבן: ְְֵַָָֹהּמצרע,

יחזקאל ְְְִֵֵֶברי
זיע"א מינאווה יחזקאל ְְִִִֵֶַָֹרי

/ לההר הבה לבעל מסע ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָהיק
החטה' 'צר לתפה רמז החה' ְְִִִִֶֶַַַָָָ'צר

לתרה ְֶֶָרמז

Lé'ו'הּמּטהר לצּדיק, מרּמז ּד'כהן' ּברמז, לֹומר Åְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
הּצּדיק 'וצּוה' והינּו ּתׁשּובה, לבעל ְְְְְְִִֵַַַַַַָָמרּמז
חּיֹות צּפרים 'ׁשּתי ּתׁשּובה, לּבעל ְְְֳִִֵַַַַַָָ'ולקח'
נקרא ואחת החּיה' 'צּפֹור נקרא אחת ְְְְִִִַַַַַַָָָֹטהרֹות',
ׁשאחר ּבּכתּובים להּלן ּכמבאר הּׁשחּוטה' ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹ'צּפֹור
נרמז ּדתֹורה ּותפּלה, ּתֹורה על רֹומז ְְְִִֵֶַָָָָזה,

ז"ל ּכמאמרם הּׁשחּוטה סג:)ּבּצּפֹור 'זאת(ברכות ְְֲִַַַַָָָֹ
ּבאהל' ימּות ּכי אדם יד)הּתֹורה יט אין(במדבר , ְִֵֶַָָָָֹ

עצמֹו את ׁשּממית ּבמי אּלא מתקּימת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתֹורה
ידי ּדעל החּיה, ּבּצּפֹור נרמז ּותפּלה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָעליה.
חּיּותֹו ּכל ׁשּמֹוסר הינּו חּיּות, מֹוׁשכין ְְְִִִִֵֶַָָּתפּלה

לֹולה ונמׁש ּתפּלה ּבדּבּורי הּוא ּברּו ּבֹורא ְְְְְִִִֵֵַָָָ
והּבעל הּקדֹוׁשים. ּבּספרים ּכמבאר חדׁש, ְְְְִִִַַַַַַָָָָֹחּיּות
ּבׁשלמּות, ּותפּלה ּתֹורה לקּים צרי ְְְְִִִֵֵַָָָָּתׁשּובה
לֹו נמׁש זה ידי ועל לזה, מסּיעֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָוהּצּדיק

טהרה: ֳַָָרּוח

לאחåה לכם נתן אני אŁר éנען ארץ אל äתבא éְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻי
אחåתכם ארץ àבית צרעת נגע לד)ונתôי (יד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ

אנ ֲַָחמת
זיע"א אזלאי דוד יסף חים ִִִֵַַַַָרי

'אחתכם' ארץ בית צרעת נגע ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻונתי
לעצמכם חלה האחיזה יחס אם –ְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָ

זאת לכם נן מה' רתז ְְְִִֶֶַַָֹֹולא

Léארץ' לֹומר קּפיד ּבּתים ּבנגעי אּמאי להעיר Åְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
לאחּזה' לכם נתן אני 'אׁשר ותּו, ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָֹֻּכנען'.

ארץ 'ּבבית אֹומרֹו ּגם יתר. וׁשלֹום חס ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָנראה
ּבבּתיכם. למימר ליּה הוה ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֻאחּזתכם',

äàøðåּכמֹו עין, צרּות ּבעבּור הּטעם ׁשעּקר ÀÄÀÆְֲִִֶַַַַַַָ
ז"ל רּבֹותינּו יא:)ׁשאמרּו ּבפסּוק(יומא ְְֵֶַַָָ

לעצמֹו לֹו ּביתֹו ׁשּיחד הּבית' לֹו אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָ'ּובא
זה ּבעבּור ּכי לאחרים, מּמּנּו מהּנה היה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹולא
אם לנּסֹותֹו טּוב, ּכל מלא ּבית לאחּזה ה' ְֲִִֵַַַַָָָָֻנתן
נֹותן ּׁשאדם מה וכל לאחרים, ּגם מּביתֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָייטיב
מּׁשלחן אם ּכי נֹותן הּוא מּׁשּלֹו לא ְֲִִִִִֵֵֶַָֹֻלאחרים
אל תבאּו 'ּכי אמר לכן ליּה. זכי קא ִִֵֵֶַַָָָָָָֹּגבֹוּה

ּכ לאארץ ּכי לאחּזה', לכם נתן אני אׁשר נען ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
לֹומר עין לצרי מקֹום ואין ארץ, ירׁשּו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָבחרּבם

הּזה' החיל את לי עׂשה ידי ועצם (דברים'ּכחי ְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
יז) הּואח ודין ואחּזה, ּכח ל נֹותן ׁשה' ,ְְֲִֵֶַַָֹֻ

עין מּצרי ּתהיּו ואם עּמֹו. לענּיי מּׁשּלֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשּתּתנּו
נגע 'ונתּתי אז עצמם, אל לאחּזה ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָֻהמיחסים
ּבמקֹום לֹומר רֹוצה אחּזתכם', ארץ ּבבית ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָֻצרעת

לכם: האחּזה מיחסים ְֲֲִֶֶֶַַָָָֻׁשאּתם

ולłאת וגו' ולìתק הðרעת נגע לכל הõôרה ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹזאת
ולàהרת נד-נו)ולïíחת (יד ְְֶֶַַַַַָ

הלבן ְַַָָמחף
זיע"א איחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹרי

הלת על תטל הרה לימד ידי ְְִִֵֵַַַַָָעל
אדם נגד צרעת' 'נגע הקראת ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָהאחרנה

ְְִֵָוימעאל

òâð',ּדׁשניהם ּתבֹות וסֹופי ּתבֹות ראׁשי צרעת' ÆÇְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ
הּכֹולל עם מּצרעת וצ"ת מּנגע נ"ע ְְְִִִֵֶַַַַַָּדהינּו
מאֹותּיֹות ּׁשּנׁשאר מה והּנה 'ּתֹורה', ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּגימטרּיא
ידי ּדעל לֹומר 'ּגרע', אֹותּיֹות הם צרעת ְְִֵֵֶַַַַַַָָנגע
הּגלּות, על ׁשּיתּבּטל נגרע, יהיה הּתֹורה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעסק

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה (ב"בלרמז ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
סּבתח.) היא זֹו הּתֹורה ּבעסק יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּדכׁשּירּבּו

ׁשּנאמר י)ּגאּלתם, ח בּגֹוים(הושע יתנּו [ּכי] 'ּגם ְְֱִִִֶֶַַַָָֻ
עֹוד ּוכתיב אקּבצם'. כז)עּתה א 'צּיֹון(ישעיה ְְֲִִֵַַָ

ּתּפדה נקראתּבמׁשּפט ּדהּתֹורה ּבצדקה' וׁשביה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
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הּכֹולל עם צדקה' 'מׁשּפט ועֹוד ּוצדקה', ְְְְְִִִֵַָָָָָָ'מׁשּפט
הּתֹורה עסק ידי ּדעל הּתֹורה', 'זֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּגימטרּיא

הּגאּלה. ְַָָָֻּבאה

eäæנגע לכל הּתֹורה 'זאת הּפסּוק ּכּונת Æְֶַַַַַָָָָֹ
'הּתֹורה' עסק ּדהינּו ולּנתק', ְְְֵֶֶַַַַַַָָָהּצרעת
הּגלּות ׁשהיא הּצרעת' ל'נגע הּמֹועיל ְִִֶֶַַַַַַָָהּוא
ּכנגד צרעת' 'נגע ׁשּנקראת האחרֹונה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּזאת
המנּתק הּוא הּתֹורה עסק ויׁשמעאל. ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָאדֹום
'ולּנתק', וזהּו מעלינּו, ועבֹותיהם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמֹוסרֹותיהם

מֹוסרֹותימֹו' את 'ננּתקה ג)לׁשֹון ב .(תהלים ְְְְֵֶַָ
ּגֹואל לצּיֹון 'ּובא ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָוזהּו

ה' נאם ּביעקב פׁשע כ)ּולׁשבי נט ,(ישעיה ְְְֲֵֶַַָֹֻ
לצּיֹון יבֹוא ּבּמה ּתדע הּטעם, ואזיל ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּומפרׁש
אֹותם ּבריתי זאת 'ואני ּבׁשביל הּוא ְְֲִִִִִֵַָֹּגֹואל,
ׂשמּתי אׁשר ּודברי עלי אׁשר רּוחי ה' ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָאמר

'מּפי ימּוׁשּו לא כא)ּבפי פסוק ּדהינּו(שם , ְְְִִִַָֹ
ׁשּיבֹוא הּסּבה היא זֹו ּבּתֹורה עֹוסקים ְְְִִִִֶֶַַָָָּכׁשּתהיּו
מׁשיחנּו ּביאת ׁשּיקרב רצֹון יהי ּגֹואל. ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָלצּיֹון
ּכן אמן, ּבימינּו, ּבמהרה הּגדֹול ׁשמֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָלמען

רצֹון: ְִָיהי

ãתâנ עת àלא רàים ימים ãמâ זõב יזäב éי ְְִִִִִֶַָָָָָָָֹוא⁄ה
כה) (טו

יראל ְֲִֵַָעבדת
ירא זיע"ארי מקז'ניץ ל ְְִִִִֵַָ

ערת חרת הראת א ְְְֲִֵַָהלכת
ר דה לפני ערבת זאת ְְֲִֵֵַָָָֹבכל
גן והטנת, החרן ימי על רמז ְְְְְֵֶֶַַַַָֻהא

הפירה ְְִֵַָימי

Løãna(א יט ּתלּתּלים'(ויק"ר 'קוּצֹותיו ÇÄÀÈְְִַַָֻ
יא)וכו' ה השירים קֹוצי(שיר אּלּו ,ֵֵ

'ׁשחרֹות מתקּימֹות, הן ּבמי וכו', ְְְְִִִֵַָֹהאֹותּיֹות
רב ּבהן. ּומעריב ׁשּמׁשחיר ּבמי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָּכעֹורב'
ּבפרׁשּיֹותיה קרא ּפתר יצחק ּבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשמּואל
ּפי על אף ּכעֹורב', 'ׁשחרֹות ּתֹורה, ְִֵֶַַָָֹׁשל
לאֹומרן ּוׁשחֹורֹות ּכעּורֹות הן ּכאּלּו ְְְְְְִִֵֶָׁשּנראֹות

ויֹולדת, נּדה ּונגעים זיבה הלכֹות ּכגֹון ְְְְִִִִִֶֶַָָָָּברּבים,
ערבֹות הן הרי הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֲֲֵֵֵַַָָָאמר

ׁשּנאמר ד)עלי, ג ּכימי(מלאכי לה' 'וערבה ְְֱִֵֶֶַַַָָָ
וגו'. ָעֹולם'

äøBzäcימי על אּלּו ּבהלכֹות לנּו מרּמזת ÀÇÈְְֲֵֵֶֶַַַָָ
נכרּיה, ּבארץ ׁשרּוין ׁשאנחנּו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֻהחרּבן
קטנּות ּכמֹו ׁשּבּׁשנה, הּנמּוכים ימים על ְְְְִִִֶַַַַָָָָּובפרט
וזה ּוׁשבט. טבת ואב ּתּמּוז וימי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבּספירה,
יׂשראל, הּכנסת היא – 'ואּׁשה' הּפסּוק, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש
והתרחקּות הּפריׁשּות הינּו – ּדמּה' זֹוב יזּוב ְְְְֲִִִַַַָָָ'ּכי
החרּבן על רֹומז – עת' 'ּבלא נעּוריה, ְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻמאּלּוף
יֹודע אּתנּו ואין הּקּצין ּכל ׁשּכלּו עּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלעת
נעלם ׁשהּקץ עת', 'ּבלא נקרא וזה מה, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹעד

חֹוזה. ּכל מעין ְְִֵֵֶָָונסּתר

– הץ זמן ידיעת לא הלת ְְְֲִִֵַַַַָֹאריכת
מחת אף היה זאת עת ְְְְִִֵֶֶַַַֹֻי

קץ ללא ְְֵַָֹהאלה

äpäåּפי על לכאֹורה ארנראה ׁשּלכן סברא ÀÄÅְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּתהיה ּכדי הּקץ, נֹודע ּבלא החרּבן ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֻזמן
ּבלי לעּמתּה וׂשמחה ּגאּלה העתידה ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָֻֻֻהּגאּלה
ּכל ּכי החֹוקרים ׁשּכתבּו ּוכמֹו קץ, ּובלי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָער
יֹותר ּבעּבּור אּמֹו ּבמעי ׁשֹוהה ׁשהּולד ְִִִֵֵֶֶַַָָָמה
ׁשהם החרּבן ּכל וכן ּבכחֹו. יֹותר ּבריא ְְְִֵֵֵֶַָָָֹֻהּוא

ּבמדרׁש וכדאיתא עּבּור, תהליםּכדמּות (מדרש ְְְְְִִִִִַָ
ו) אּמֹו,קיד ּבמעי ּכעּבר יׂשראל היּו ְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻּבמצרים

עּתה, לעת הּׁשהּוים ּכל לכן חן, ליֹודעי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָּכּנֹודע
לנּו, מּגיד ואין יֹום יֹום לאֹור מחּכים ְְְֲִִֵַַַַָָואנחנּו
החרּבן ּכבד ער לפי ּכי הּבֹורא. מחסּדי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻזה
אין עד ּכפלים ּכפלי הּׂשמחה ּתגּדל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָוצערינּו

קץ. ואין ְֵֵסֹוף

דה לפני לי היה הריאה ְְְִִֵֵַַָָָָָעת
זאת בכל והלת החרן הא רְְְַַָָָָֹ
ברא ים לפניו מחה היתה ְְְְְְִִֶָָָָָֹלא

וארץ ִֶַָָָמים

íâäåהּנמּוכים ּבּימים ּבפרט צער, לנּו ׁשּיׁש ÇÂÇְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבׁשעת לׂשמח לנּו יׁש זה ּכל עם ְְִִִֵֶַַַַָָֹהּנ"ל,
ּגלּוי היה זה ּכל ּבוּדאי ּכי והעבֹודה, ְְֲִֶַַַָָָָָָָהּתֹורה
ׁשהּביט עֹולמֹו ׁשּברא ּברגע ּכל ּבֹורא לפני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוידּוע
היה לא כן ּפי על ואף אחריתֹו, עד ְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹמראׁשיתֹו
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ׁשּנבראּו ּכיֹום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני ְְְְְִִִֵֶַָָָׂשמחה
ּבּמדרׁש ּכדאיתא והארץ הּׁשמים מגילהּבֹו (ראה ְְְִִִִֶַַַָָָָָ

ּבחירתֹו,י:) ּפי על אדם ּבידי הּכל ׁשּנתן והגם .ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
נתּונה והרׁשּות צפּוי הּכל מקֹום (אבותמּכל ְְְִַָָָָָֹ

מט"ו) ׁשּנבראפ"ג ּבענין ּכבר ׁשּכתבּתי ּוכמֹו ,ְְְְְְִִִֶֶַַָָָ
ּכחסדר ּבֹו ונתן יתּבר הּבֹורא מאת המסּדר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

מעׂשה לפי אפן ּבתֹו אפן ּפי על ְְְְֲִִִֵַַַַַֹֹלהׁשּתּנֹות
וידּוע ּגלּוי הּכל כן ּפי על ואף יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָֹּבני
ּוכמֹו קטן, ועד מּגדֹול ּומּביט הּצֹופה ְְְִִִֵֶַַַָָָלפני

הרמּב"ם ה"ה)ׁשּכתב פ"ה ּפסּוק(תשובה (ישעיהעל ְֶַַַַָָָ
ח) ׁשּבעניןנה מחׁשבֹותיכם', מחׁשבֹותי לא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַֹ'ּכי

מי ואין זאת לדעת מחקר הּלבבֹות ּכל נלאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹזה
מעצמּותֹו הּכל הּיֹודע זּולתֹו הּזה סֹוד ְִֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּיּׂשיג

הּוא. ָּברּו

עבד – עליהן מעריב חיר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַמי
עת והן ההירת עת הן הרא ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַאת

ְֲַהחכת

äæåהּנחמדים ּתֹורה ׁשּדברי ּפז', ּכתם 'ראׁשֹו ÀÆְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
'קוּצֹותיו', ואפילּו מ'ראׁשֹו', ׁשרׁשם ְְֲִִֵַָָָָֹֻמ'ּפז',
ּכסּוחים' 'קֹוצים מּלׁשֹון אֹותּיֹות, קֹוצי ְְִִִִֵֵֶׁשהם

יב) לג ּדברים(ישעיה איזה ּבם ׁשּיׁש הגם ּפרּוׁש ,ְֲִֵֵֵֶֶַָָ
הם אׁשר קטנּות וימי החרּבן על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻהמרמזים
הן ּובמי ּבּתֹורה. ּכלּולים והם לנּו ְְְְִִִֵֵַָָּכקֹוצים
רצה ּבהם, ּומעריב ׁשּמׁשחיר ּבמי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָמתקּיימין,
ימיהם הּמעבירים ׁשֹוטים ּכאֹותן לא ְְֲִִִֵֶַַַָֹלֹומר
מקֹום מּכל ה', לעבד ׁשּברצֹונם הגם ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹּבהבל,
יֹום איזה לעצמם ּובֹוחרים וצֹופים מּביטים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָהם
ׁשּלא יֹום איזה על ּומתנחמים ה' ְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹׁשּיעבדּו
ּבפרט צלּולה ּדעּתם ׁשאין ּבאֹומרם ה' ְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹלעבד
מתקּימים, אינם ּובאּלּו הּנ"ל. הּנמּוכים ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּבּימים
ּכמֹו הּבהירּות ּבׁשעת – ׁשּמׁשחיר ּבמי ְְְְְִִִִֶַַַַרק
ערבית ּבׁשעת אפילּו – ּומעריב ְְְֲֲֲִִִִִַַַַּבׁשחרית,
ׁשהּבן הּנ"ל אדמֹו"ר ׁשאמר ּוכמֹו ְְְֲֵֶֶַַַַַַָוחׁשכּות.
ולעׂשֹות אביו לפני לדּבר להתחיל קדם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֻמחּיב
הּדין וכן אביו. עליו ׁשּירחם עד יכלּתֹו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
ּדברים וג' הּמצֹות, וכל ותֹורה הּתפּלה ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָלענין

אהבתֹוצ  ויגּלה ה' ׁשּירחם עד חּזּוק ריכין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָ
ערבֹות ׁשחֹורֹות, ׁשהן ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֶַַָוקרבתֹו.
ּכל עם יהיה וכן ּבּמדרׁש. ׁשאיתא ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָעלי,

הּכל יהפ לכׁשּירצה חכם הּקטנּות, וכל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהּזמּנים
ונחמֹות: וטֹובֹות ְְִֶָליׁשּועֹות

העמר ְִֶַָֹספירת

לוי ְִֵַקדת
זיע"א מרדיטב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

ויראה אהבה העמר ספירת לסר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָי
ת מחה ְְְְִִִֵַַָלהתק

Léולעבד להתּבֹודד הּספירה ּבימי לאדם Åְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
הּימים ׁשּבאּלּו ּכיון אלהינּו, ה' ְֱִֵֵֵֶֶַָָֹאת
ּבית לעּמֹו היׁשרים הּמּדֹות אּלּו ְְְִִִִֵֵַַַָָנמׁשכים
לאדם יׁש הּספירה ּבעת ּובפרט ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָיׂשראל,
יׁשרים, הּמּדֹות ּבאּלּו עצמֹו את ּולדּבק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָלׂשמֹוח
ּבֹו, ימׁשֹו יׁשרים ׁשּמּדֹות חפץ ׁשאדם ְְִִִֵֵֶֶָָָָָּכיון
ּכמאמר ּבֹו, ימׁשֹו הּבֹורא ויראת ְְְְֲֲִִֵַַַַָָאהבה

ז"ל י:)חכמינּו ליל(מכות רֹוצה ּׁשאדם ּבדר ְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
אֹותֹו. ִִמֹוליכין

äpäåוהתעֹוררּות התּגּלּות היה ּבפסח ÀÄÅְְְְְִִֶַַָָ
מהּבֹורא והּׂשכלּיֹות יׁשרים מּדֹות ְְְִִִִֵֵֶַַָׁשל
ׁשּלנּו התעֹוררּות הּוא ּובּספירה הּוא, ְְְִִֶַָָָּברּו
מה העליֹון התעֹוררּות ּבזה חפצים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָׁשאנחנּו
מלמעלה נתוּסף מּמילא ּבפסח, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּלה
והרצֹון החפץ ּבזה והזּדּככּות הארה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹותר

חפצים. ְֲֲִֵֶַׁשאנחנּו
ïëìּבאהבה העמר ספירת לסּפר יׁש ÈÅְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ

מּוכניםּובירא להיֹות הּספירה ּבימי וכן ה, ְְְְְִִִִִֵֵַָָָ
לכם', 'ּוספרּתם וזהּו הּׁשפע. ּבזה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָורֹוצים
מעֹוררים ׁשאּתם הּפעּלה ּכלֹומר ּדייקא, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻ'לכם'
ּבכם, זהּו ּבּספירה הּמּדֹות לאּלּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָעצמכם
ּובּספירה העליֹון התעֹוררּות היה ּבפסח ְְְְְִִִֶֶַַָָָָּכי
'לכם'. וזהּו התעֹוררּות, לזה רֹוצים ְְְְְֲִִֶֶֶַָ'אנחנּו'
מה הּספירה ּבימי מלמעלה לנּו ְְְְְִִִִֵַַַָָָָונמׁש
הארה ּוביֹותר הזּדּככּות ּביֹותר ּבפסח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּׁשּנמׁש

אמור) :(ּפרׁשת ַָָ
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טז 

ת ל רִֶַָס
זיע"א מצ'רנביץ חים ְִִִִֶַַרי

האדם על ,וז הארה מן ְְִִִֶַָָָָָָָ'ספירה'
הכנה א מים עצמ לז ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָלטהר

הבעת ְַַָלחג

äøéôñׁשאנּו מה .וזּכּו הארה לׁשֹון הּוא ÀÄÈְִֶֶַָָָָ
ּבּספירה לאו העמר ספירת לסּפר ְְְְִִִִֶַַָָָֹֹֻמצּוין
והעּקר מיּלתא, ּתליא ּבלבד ּבפה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָּבאמירה
לבבֹו את ּולטהר ּולזּכ לסּפר ּבּלב, ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָהּוא
אחרא והּסטרא והרע טמאֹות מיני ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻמּכל
והרהּורי החזקֹות הּתאוֹות ידי על ּבֹו ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָהּׁשֹולט

ּׁשּכתבנּו ההכנה ּכעין והּוא (בשרשהּלב, ְְְֲֵֵֶַַַָָָ
ג) ענף עצמֹוהראשון יכין ׁשּכאׁשר ׁשם, ְֲִֵֶֶַַַָָעּין

הּתאוה ׁשבירת ידי על הּלב וטהרת ְְְְֲֳִִִֵֵַַַַַַָָּבנקּיּות
הכנתֹו ער לפי אז הרע הּיצר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹוכחֹות
ה' ּוׁשכינת הּקדּׁשה אֹור ּבֹו ּתתרּבה ְְְִִֵֶַַַָֻכן
ינּקה לא אם אבל ּבקרּבֹו, לׁשּכֹון ְְְְֲִִִֶַַָֹתּוכל
ׁשּבֹו הרעֹות ּתאֹות מׁשרׁש מּקדם ּגּופֹו ֲִִֶֶֶֶַָָֹֹאת
ּכאׁשר ּבתֹוכֹו, לׁשּכֹון הּׁשכינה תּוכל ְְְֲִִֶַַַָֹלא

ׁשם. ְֱֶַָהארכנּו
ïëìהּמעּתד הּׁשבּועֹות חג הּקדֹוׁש חג ּבא קדם ÈÅְֶַַַַַָָָֹֹֻ

למציאּות חֹוזר ׁשנה ּובכל הּתֹורה, ְְְִִֵַַַָָָָָלקּבלת
הּקרא מּמאמר ּכּידּוע האּלההראׁשֹון 'והּימים ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ונעׂשים' כח)נזּכרים ט מּיׂשראל(אסתר אדם צרי , ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ
לנּקֹות והּוא ּתמימֹות, ׁשבּועֹות ׁשבעה ְְְְְִִִַָָֹלסּפר
נפלאה ּבהארה ּגּופֹו את ולסּפר ּולטהר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּולזּכ
מ"ט ּבחינת והּקלּפה, הרע ׁשרׁש מּכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹלצאת
חלק ׁשרׁש ּגם זה ידי ועל טמאה, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻׁשערי
הּׁשֹולטין הּקלּפֹות מּבחינת ויצא יבֹורר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָנׁשמתֹו
ּביֹום ודתֹו הּמל ּדבר ּבהּגיע ויהי ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָעליו,
ּגדֹול אֹור התּגּלּות ׁשאז לספירה, ְְֲִִִִִֶַַָָָהחמּׁשים
החרּות ׁשהּוא החמּׁשים, מּבחינת ויקר ְֲִִִִִֵֶַַַַָרב
חלק ׁשרׁש על האֹורה יאיר הּגדֹול, ְִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּיֹובל
אחרא הּסטרא רׁשּות ידי מּתחת ׁשּיצא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָנׁשמתֹו
ּגּופֹו, ׁשּבתֹו למּטה נׁשמתֹו על יאיר ְְְִִִֶַַָָָָּומּׁשם
ה' קדּׁשת לקּבלת ּומזּכ נקי ּגּופֹו ּגם ְְְִִַַַַָָָֻֻּכי

השביעי) :(שורש

תימצו רְִֶֶֶ
זיע"א מליביץ מנדל מנחם ְְִִִֵֶֶַַַרי

את כת לל הפירה מימי ים ְְִִֵֵֶַָָל
ל דמ ְִֶַָָהמים

Léהחמּׁשים ּדׁשער וידּוע ּבינה, ׁשערי חמּׁשים Åְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָ
ּדבר ואינֹו הּכתר, ּבחינת והּוא כּוּלם, ְְְִֵֵֶֶַַָָָּכֹולל
ּכמֹו מ"ט, ׁשל הּמקֹור ׁשהּוא אּלא עצמֹו, ְְְִֵֶֶֶַַָָּבפני
מ"ט הּספירה ולכן מההתחלקּות, למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם
ּפנים ּכל על מּתחּלה מּמּנּו להמׁשי ְְְִִִִִִֶַַָָָָימים,
ׁשני 'הּיֹום אֹומרים ּכן ועל מעט. מעט ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַּכסדר
מּבחינה המׁשכה ּׁשהם מּפני ׁשני, יֹום ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹימים',
נפרד הּׁשני יֹום אין ּכן על הּכל, את ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשּכֹולל
הּוא הרי למּטה ּבגילּויֹו מּיד ּכי ְְֲִִִִֵֵַַָָמהראׁשֹון,
ימים' ׁשני 'הּיֹום ּפרּוׁש וזה הראׁשֹון, עם ְְִִִֵֵֶֶַָָָאחד

מ ּכלֹומר ּולמחר- ימים, ׁשני ּבּגּלּוי יׁש עּתה ְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
מּמילא זה ידי ועל כו', ּכאחד ׁשלׁשה ּכאן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
יחד, הּכֹוללם מקֹומם מקֹור ּבׁשבּועֹות ְְְְְִֶַַַַָָָמתגלה
ּפי על אף יֹום', חמּׁשים 'ּתסּפרּו סֹוד ְְְֲִִִִֶַַוזה
ׁשהּוא אּלא המ"ט הּוא הנ' ּכי מ"ט, ְִִֶֶֶַַָׁשּסֹופרים

ׁשּלהם וספירה)הּכֹולל העומר :(מצות ֵֶֶַָ

ב' ïרק - אבõת ֶֶֶֶַָמíכת

éל האדם õל çŁבõר יŁרה üרâ איזה אõמר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָרàי
האדם מן õל ותפארת לעłõיה ôפארת (מ"א)Łהיא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ

לוי ְִֵַֻקדת
זיע"א מרדיטב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

ברתיו מתעג מתאר רית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָהרא
להתק עצמם הקים חמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹכני

ִָָרחנת

éaøלעבֹוד הּנכֹון טֹוב ּדר אֹותנּו ללּמד ּבא ÇÄְֲֵֶֶַַַָָָ
הּתפארת ּבמּדת לאחז ּדהיינּו הּבֹורא, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַֹאת
ׁשל מחׁשבּתֹו ׁשעּקר ּדהיינּו אֹותּה, ְְְְְֲִֶֶַַַַַָּולהעלֹות
הּׁשם עּמֹו ּׁשּיתּפאר ּבכדי רק יהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעֹובד
עם מתּפאר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדהיינּו ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָָיתּבר
העב ּבגּוף מלּבׁשים הם אׁשר ּבניו ְְֲֲִֵֶָָָָָֻעבֹודֹות
ּבכדי לּבם את נֹותנים ּכן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹוהחמר
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עצמם את ּולהלּביׁש הּגׁשמּיּות את ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָלהפׁשיט
הּוא ּובזה ּכביכֹו"ל הּבֹורא ּובקדּׁשת ְְְִִִֵֶַַָָָֻּברּוחנּיּות

ּכביכֹו"ל. עּמנּו ְְִִִֵָָָמתּפאר
eäæåׁשהּקדֹוׁש ּדהיינּו – לעֹוׂשיה' ׁשּתפארת 'ּכל ÀÆְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ

וגילה עּמנּו. מתּפאר עׂשנּו הּוא הּוא ְְִִִֵֵָָָָֹּברּו
אמר זה ועל ההתּפארּות. הּוא ּבמה רּבי ְְְֲִִֶַַַַַָָָלנּו

מן לֹו 'ותפארת ,ּכ מּגיעאחר ּובזה האדם', ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּקדֹוׁש ואז הּוא. ּברּו להּבֹורא ּגדֹול ְְֲֵַַַָָָָּתענּוג
על מקּבל ּבבחינת ּכביכֹול נקרא הּוא ְְְְִִִִֵַַַָָָּברּו

ׁשּכתבּתי. ּכמֹו הּתענּוג, ְְֲִֶַַַַַָָקּבלת
Bîëeּבער ּדב מהו' ורּבי מּמֹורי ׁשּׁשמעּתי Àְְִִִִֶֶַַָֹ

ּפסּוק על כג)ממעזריטש, קיח 'מאת(תהלים ְְִִֵֵֶַָ
מּלת ּכי ּבעינינּו', נפלאת היא זאת היתה ְְְִִִִֵֵַָָָֹה'
ּכפי והּנה ּכּידּוע. נּוקבא ּבחינת על נקרא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹ'זאת'
על רק יהיה העבּדּות ׁשעּקר לעיל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאמרנּו
ואז הּוא, ּברּו להּבֹורא הּמּגיע הּתענּוג ְְֲִִֵַַַַַַַָָסּבת
מקּבל. ּבחינת הּוא ּברּו הּבֹורא ּכביכֹול ְְְְִִִֵֵַַַָָָנקרא
ׁשהּקדֹוׁש ּדהיינּו זאת', היתה ה' 'מאת ְְְְֵֵֶֶַַָָָֹוזהּו
ּבחינת נּוקבא, ּבבחינת יהיה ּכביכֹו"ל הּוא ְְְְְִִִִִֶַַָָָּברּו
ּפלא הּוא ּפרּוׁש ּבענינּו', נפלאת 'הּוא ְְִֵֵֵֶֶָֹ'זאת',

ּבעינינּו: ְְֵֵֹמאד

ýëמ למעלה מה (מ"א)âע ְְְִַַַָ

ית ְֵַזקן
זיע"א מקמרנא צבי אליעזר ְְֱִִִִֶֶַַָרי

הא מ כאין ענוה הא ְְֲִֶַַַָָָָָָהאדם
מהצר להצל ְְִֵֵֵֶַָָסגלה

ïúBðאדם ׁשּיכֹול אחת עצה עֹוד הּתּנא ל Åְֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּידע היינּו הּיצר, מּפתּיּות עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָלהּנצל
לפני מּמׁש אין חׁשּוב, ּוכלא מ"ה ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָָָָָֹאדם
זֹו ּומּדה ּכלל, יׁשּות ׁשּום ּבלי ּבראׁשית, ְְְִִִֵֵֵָָיֹוצר
והּוא ,ׁשּל הּגׁשם החמר ,'מּמ 'למעלה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹהיא

ּׁשּמׁשּבחּבחׁשיב ּכמֹו ּבראׁשית, יֹוצר לפני ּגדֹול ּות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ
מאד עניו מׁשה 'והאיׁש רּבנּו למׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹהּכתּוב

האדמה' ּפני על אׁשר האדם ג)מּכל יב ,(במדבר ְֲֲִֵֶַָָָָָָָ
מּצד ּכן ּגם עצמ ּתּנצל זּו ּבמּדה ּכׁשּתדּבק ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָאז
ׁשל הּקדֹוׁש מּפיו ׁשמעּתי ּבֹו. וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיצר.

ּפרׁשת קֹודׁש ׁשּבת סעּודֹות ּבעת זלה"ה ְְֵֶַַָָָאאמו"ר
ּפסּוק על כב)ּתבא כח אבד',(דברים עד ּורדפּו' ְְֶַַָָָָֹ

אחרי לרּדף יכֹול אינֹו הרע ּׁשהּיצר לֹומר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹרצה
ּבאדם ׁשּיׁש זמן ּכל ּכלֹומר ,'אבד 'עד ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
לרּדף הרע ליצר אחיזה יׁש אז יׁשּות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאיזה
חׁשּוב, ּוכלא ּבעיניו אבּוד הּוא אם אבל ְְֲֲִֵַָָָָָֹאחריו,
והבן: אחריו, לרּדף יכֹול אינֹו אז מּמׁש, ְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאין

זהיר והוי חכמים Łל אõרן éנגד מתחëם ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָוהוי
תéוה êŁא (מ"י)àגחלתן ְֲִֶֶַָָָֹ

יראל ְֲִֵַָעבדת
זיע"א מקז'ניץ יראל ְְִִִִֵַָרי

העלם דברי עסקים היקים ְְְְִִִִֵֶַַַָָם
גחלת להבת להטת נימתם ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָהה

Làäהּוא אׁשר הּׁשלהבת ׁשהּוא אֹור ּבֹו יׁש ÈÅְֲֵֶֶֶֶַַ
אינן אׁשר ּגחלים ּבֹו ויׁש לעינים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָנראה
עֹוממֹות ׁשהן ּכן ּגם ידמה ולפעמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָּבֹוערֹות,
עֹוד ּבהן יׁש ּובאמת ׁשעליהן, האפר ֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמחמת
הּנראה אֹור ּבהן יׁש הּצּדיקים ּכ ּומכוה, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָאׁש
ואף ּבתפּלתן, ּתמיד ּבֹוערין ׁשהם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָלעינים
אׁש, ּגחלת ּכמֹו נׁשארּו מּתפּלתם, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּפֹוסקין
ׁשהּוא ּבאׁשר ארֹו ׁשּכבה לעֹולם ידמה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹולפעמים
העֹולם, ּכדּבּורי ּדּבּורים ּומדּבר העֹולם עם ְְִִִִֵֵֵַָָָָעֹוסק

הּגח ּכמֹו אׁש ּבֹו יׁש ּבפנימּיּותֹו אׁשרּובאמת לת ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּבאפר. מכּסה ְִֵֶָָֻהיא

àöîðåהּצּדיק מּמעׂשה ילמד הּכסיל האדם ÀÄÀÈְְֲִִִִֵַַַַַָָָ
ּולדּבר ּבטלים ּבדברים ּכן ּגם ְְְֲִִִֵֵֵַַַָֹלעסק
ּכמֹוהּו, ּכן ּגם להיֹות ּבחׁשבֹו ּבטלים ְְְְְִִִֵֵַָָָּדברים
איזה ׁשּמדּבר אף הּצּדיק ּכי ּכן, אינֹו ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַּובאמת
ּבֹו, ּבֹוערת ה' ׁשאהבת מחמת הּוא ֲֲִִֵֶֶֶַַַּדּבּורים,
יעׂשה הּׁשֹוטה וזה ּבפיו. הּדּבּור להֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָוצרי
אׁשר הּטֹוב ּומעׂשה הבל, וזה ּכמֹוהּו ּכן ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָּגם
ילמד. לא זה ּומתּפּלל ׁשּלֹומד עֹוׂשה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹהּצּדיק

äæì,'חכמים ׁשל אֹורן ּכנגד מתחּמם 'והוי אמר ÈÆְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּנראה האֹור הּוא לֹומר רצה אֹורן' ְְִֶֶֶַַָָָָ'ּכנגד
ולּבֹו ּומתּפּלל לֹומד ׁשהּצּדיק מה לכל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָלעינים,
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ּתלמֹוד זאת יתּבר הּׁשם לעבֹודת ּתמיד ְְֲִִִֵֵַַַַָָֹּבֹוער
רצה תּכוה' ׁשּלא ּבגחלתן זהיר 'והוי ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו.
לפעמים עֹוׂשה ׁשהּצּדיק הּמעׂשה זאת ְֲִִִֶֶֶַַַַַָֹלֹומר
ּכמֹו הּוא ּכי מּמּנּו, ּתלמֹוד לא עֹולם, ְְְְִִִֵֶָָֹּבצרכי
רק מּבחּוץ ּבֹו נראה האֹור אין אׁשר ְֲִִֵֶֶֶַַַָָּגחלת
מּבפנים האֹור ׁשּיתלהב להיֹות ויּוכל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָמּבפנים

לחּוץ. ְֵֵַויצא
øîàåעל הּוא אׁש', ּכגחלי ּדבריהם 'וכל ÀÈÇְְְֲִֵֵֵֶַַָ

ׁשאמרּו כא:)ּדר ׁשל(סוכה חלין ׂשיחת ְִִֶֶֶַָָֻ
אפילּו לֹומר רצה לּמּוד, צריכין חכמים ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָּתלמידי
יחּודים ּבזה מיחדים הם ׁשּלהן חּלין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֻּבׂשיחת
עליֹונים, עֹולמֹות ּבהם ּומתּקנים ועמּוקים ְְְְֲִִִִֶֶַַָָּגדֹולים
הּדבר זה מהם ללמד יכֹול אּתה אי ּכן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
ׁשּלהם, האֹור מהם למד רק ּכמעׂשיהם, ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות
ואז מתּפּללים ׁשהם ּכמֹו והּתפּלה הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָהּוא

:ל ְִַייטב
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"õערלת łàר יõëל ה⁄מיני ג)"äבõçם (יב, ְְְִִִַַַָָ

רּבימּגיל הרה"ק למד ּביֹותר ליּבצעיר מׁשה ְִִִִֵֵֶַַָָֹ
עדמּסאסֹוב הּמילה, מלאכת את זי"ע ְִִֶֶֶַַַָ

הזמינּו רּבים ויהּודים ממחה, ּכמֹוהל נֹודע ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֻׁשּלימים
ּדחה לא מעֹולם ּבניהם. את למּול ּכדי ְְֵֵֵֶֶָָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו הזמינּו אליו מילה ּברית ּולכל איׁש, ְְְְִִִִִֵֵָָָּפני
את למּול ּכדי מּגיע היה ממחה מֹוהל ְְְִֵֵֶֶַַָָָֻּבתֹור
ּבמסירּות ּכרּו היה הּדבר ּבאם אפּלּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהּילד,
מרחּקים נֹוסע היה לפעמים מּמׁש. ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָנפׁש
מּׁשּום הּמילה, מצות את לקּים ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָעצּומים
מצוה נגד למכׁשֹול ּבדרּכֹו עמד לא ּדבר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשּום

זֹו. ִַָרּבתי

רּבֹות,ועד ׁשּפעמים עד הּדברים, הּגיעּו ּכ ּכדי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
מחּוץ טֹובים ּבימים אֹו ּבׁשּבתֹות ְְִִִַַָָָׁשבת
ּבעירה יהּודי ילד למּול ׁשּנסע ּכיון ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלביתֹו,
התקּדׁש קדם לביתֹו לׁשּוב הסּפיק ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֻמרחקת,
ילד למּול הזמן הּׁשנים, ּבאחת החג. אֹו ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּׁשּבת
ּכי ׁשּידע וכיון הּפסח, חג ׁשל ּבעּצּומֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָיהּודי
נטל הּמצוה, עקב ּבחג ּבביתֹו להיֹות יּוכל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלא
ׁשל הּמצרכים ּכל ואת ּביתֹו ּבני ּכל את ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעּמֹו
ּביֹותר רב מרחק המרחקת לעירה עד ונסע ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהחג,
על וּתר הּמצוה חביבּות ׁשּלגדל ּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמּביתֹו,
ּכדי העּקר ּבסאסֹוב, ּבביתֹו הּפסח ּבחג ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשביתתֹו
ע"ה. אבינּו אברהם ׁשל ּבבריתֹו יהּודי ילד ְְְִִִִֶֶֶַָָָָלמּול

צדיקים) (קהל

מלׁשיןּבעיר ּבלּיעל, רע אדם התּגֹורר חמילניק ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָ
ׁשם. הּגרים לּיהּודים מאד ׁשהציק ְְִִִֵֵֶַַָָֹּומֹוסר
יכלּו לא ּבעיר ׁשהתּגֹוררּו החסידים עדת ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָֹקהל
ּכ ּבׁשל הרעֹות. ּומּפגיעֹותיו מהצקֹותיו ְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹלסּבל
מרן רּבם אל לנסע ׁשּבעיר החסידים ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהחליטּו

מּלּבלין ּבּהה'חֹוזה' "קויטל" לֹו ּולהּגיׁש זי"ע, ְְְְִִִִֶַַָֻ
יפסיקּו הם וכ ׁשּימּות, הּזה ה'ּמֹוסר' על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָיכּתבּו

מּמּנּו. ְִִֶֹלסּבל

לפניוּכאׁשר הּגיׁשּו ה'חֹוזה', אל ללּוּבלין הּגיעּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָ
החל ּבֹו ּברגע ואּולם, הּפתקא. ְְִֵֵֶֶַַָָָאת
התּפּלא הּפתקא, את לקרא מּלּבלין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֻה'חֹוזה'
מהאיׁש ּתרצּו "מה להם: ואמר מאד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעליהם
ּגּבי על העֹומד ּככהן מאירים ּפניו הלא ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּזה?

קרּבנֹות"? ּומקריב ְְְִִֵַַַָָהּמזּבח

הֹוסיפּוהחסידים ואז רּבם, ּכּונת את הבינּו לא ְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּכי ׁשּבעל-ּפה, ּבדברים ּגם לרּבי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָואמרּו
הׁשּכם להם ּומציק ּומלׁשין מֹוסר הּוא הּזה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהאיׁש
השי"ת אל עליו להתּפּלל מצוה וכי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָוהערב,
לסּבל יפסיקּו העיר ׁשּבני ּכדי אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּימית
הּקויטל, את ּבּׁשנית מּלּבלין ה'חֹוזה' נטל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֻמּמּנּו.
אּמֹו, ׁשם ואת הּמֹוסר ׁשם את ּבֹו קרא ְְִֵֵֵֶֶַָָוׁשּוב
ּוכיהלֹום, ּכּׁשמׁש מאירים "ּפניו ואמר: חזר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָוׁשּוב
ּומקריב הּמזּבח ּגּבי על העֹומד ּככהן ּדֹומה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹוהּוא

ּכפליאה. הּדבר היה החסידים אצל ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָקרּבנֹות".

הּללּוּכעבר החסידים אמרּו ּכאׁשר ימים ּכּמה ְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
ּולהּכנס קדם לׁשּוב החליטּו לביתם, ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹלׁשּוב
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ׁשל ׁשמֹו עם קויטל לֹו להּגיׁש וׁשּוב הרּבי, ְְְְְִִִִֶֶַַָאל
ואמנם, ּבבּקׁשתם. יצליחּו עכׁשו ׁשּמא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָהאיׁש,
את מּלּבלין הרּבי קרא ּבֹו ּברגע הצליחּו... ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻעּתה
הּמֹוסר ׁשּדין ואמר אֹותֹו קּלל מּיד ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּפתקא,
אֹותֹו. להמית ויׁש מעלין", ולא "מֹורידין ְְְֲִִִִֵַָֹהּוא
ונׂשּגבה ּגדֹולה יֹותר לפליאה הּדבר היה ְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָּכעת
ּומה ימים, מסּפר לפני היה מה החסידים. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעיני

ׁשּימּות. אֹותֹו מקּלל ּכן הרּבי ּכי עּתה ְִִֵֵֶַַַָָָָָּקרה

הראׁשֹונהּבבאם ּבּפעם ּכי, להם נֹודע לעירם ְְִִִֶַַַַָָָָָֹ
יֹום ּבאֹותֹו הּפתקא, את הרּבי קרא ְְִִֶַַָָָָָּבּה
אבינּו אברהם ׁשל ּבבריתֹו ּבנֹו את הּמֹוסר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהכניס
למקריב ּדֹומה ׁשהּוא חז"ל אמרּו זה ועל ְְְְֲִֶֶֶַַַָע"ה,
מאירים. ּפניו היּו אז ולכן הּמזּבח. ּגּבי על ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָקרּבן
מה קללה, עליו חלה לא זה ּביֹום ּכ ְְְֶֶַָָָָָָָֹּבׁשל
את עזבּו ּבֹו ּבּיֹום ימים, ּכּמה לאחר ּכן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּׁשאין

ְִלּוּבלין.

חסידים) (סיפורי

תáע" לא Łקד ד)"àכל (יב, ְִֶָָֹֹ

רּביׁשנים הרה"ק היה מאלעסקרּבֹות העני חנֹו ְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הרה"ק ׁשל חתנֹו מּבעלזזי"ע, ׁשלֹום' ה'ּׂשר ְֲִֶֶַַָָ

לא זאת אף על אבל הראֹות, על חֹולה ֲֵֶַַַָָֹֹזי"ע,
התּפּלל אחת ּפעם העּמּוד. לפני מּלהתּפּלל ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָנמנע

רּבי העניהרה"ק הּתבהחנֹו עצּום,לפני ּבקֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָ
מהרגיל, יֹותר אּדירה ּבהתלהבּות הּפּיּוטים את ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָוׁשר
ּדם, לרקק החל הראֹות על חֹולה ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכיון
עזב לא הּוא ואּולם, ּגדֹולה. ּבסּכנה ׁשהיה ְְְֶַַַָָָָָָָֹעד

ּובׁשירה. ּבתפּלה והמׁשי הּתבה ְְְְִִִִִֵֶַָָָאת

אּמּה,ּכׁשּׁשמעה לבית נכנסה הרּבנית, זּוגתֹו מּכ ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
ּובּקׁשה זי"ע, ׁשלֹום' ה'ּׂשר הרה"ק ְִַַָָא"ח
ּותבּקׁש הּקדֹוׁש לאביה עּמּה יחד ׁשּתל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
ּבקֹול להתּפּלל להפסיק ּבעלּה על ׁשּיצּוה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָמּמּנּו
ׁשּיפסיק מּמּנּו לבּקׁש לחּלּופין אֹו ּגדֹול, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָרעׁש
מביאֹו הּדבר ׁשהרי ּבתפּלתֹו, ּכ ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלהתאּמץ

ּגדֹולה. סּכנה ְִֵַָָָלידי

ּבּקׁשהנכנסּו וׁשם ׁשלֹום', ה'ּׂשר להרה"ק הּׁשּתים ְְְְְְִִִַַַַָָָ
רּבי על יצּוה ּכי הרּבי, מּבעלּה ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָהרּבנית

העּמּוד לפני ולׁשיר להתּפּלל להפסיק ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהעני'ל
סּכנת לידי להביאֹו עלּול הּדבר ׁשּכן ּגדֹול, ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּבקֹול
אני יכֹול "ּכיצד ואמר: ׁשלֹום' ה'ּׂשר הׁשיב ְֲִִִֵֵַַַַַָָָחּיים,
לפני להתּפּלל להפסיק העני לרּבי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַלהֹורֹות
לתפּלֹותיו מׁשּתֹוקקים ּוׂשרפים מלאכים והרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָהעּמּוד,
להפסיק. לֹו לֹומר יכֹול אינּני ּכן מּׁשּום ְְְִִִִֵֵֶַַָָּולנּגּוניו?
ּבריא". יהיה הּוא ּתדאגּו, אל ּבריאּותֹו, ְְְְֲִִִִִֶַַָּובדבר

ׁשלֹום'ּכעבר ה'ּׂשר הרה"ק נסע מה זמן ְֲַַַַַָָָֹ
ּבמחּצתֹו ׁשּבת לׁשּבת לסטרעליסק, ְְְְְִִִִִֶַָָֹזי"ע

רּבי הרה"ק ה"ּׂשרף"ׁשל ונטלאּורי, זי"ע, ְִִֶַַַָָָ
ּומן .העני חנֹו רּבי הרה"ק חתנֹו את ֲֲִִִִֶֶַָעּמֹו
היתה, מּסטרעליסק ה'ּׂשרף' ׁשל ּדרּכֹו ּכי ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָהּידּוע,

את ׁשּבת ּבליל הּמלחלׁשּפ עם הּכלי ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
הּללּו הּׁשירים ואת מאכלֹו, לתֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָוהּפלּפלין
אּלּו וכאׁשר הּמעלה, ּברּום לאנׁשים נֹותן ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָהיה
לאכלֹו הצרכּו הּזה, החריף הּמאכל את ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻקּבלּו

ּגמירא. ְִַָעד

והּפלּפליןׁשפ הּמלח את מּסטרעליסק ה'ּׂשרף' ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
העני רּבי להרה"ק זאת ונתן מאכלֹו, ְְְֲִִֶַַַָָֹלתֹו
"אסּור לֹו: ּבאמרֹו ּכסאֹו, מאחֹורי ׁשעמד ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָמאלעסק
יביאּו אּלּו רק אּלּו. מאכלים ּבאכילת ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָלזלזל
קדׁשים". ּכאכילת ּכמֹוהם ּכי הּׁשלמה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָלבריאּות
לראֹות, מאד מסּכן ׁשּכזה ׁשּמאכל אף על ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואכן,
אכל והּוא ּכבקדׁשים, העני חנֹו רּבי ּבהם ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָנהג
ּומאֹותֹו ּגמירא, עד לֹו נתן ׁשה'ּׂשרף' הּׁשירים ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
לא וׁשּוב לגמרי, והבריא חליֹו עבר ואיל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹרגע

ימיו. סֹוף עד ראֹותיו על חלי ִֵַַַָָָָֹידע

שמח) (לב

הéהן" אל והäבא àאדם תהיה éי צרעת ט)"נגע (יג, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מּסט ֹולין רּביהרה "ק על א ׁשר  מתרעם  היה זי "ע ְְִִִִֵֵַַַָָָ
הריהם  רּבם , אל  ׁשּבב ֹואם על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָהחסידים,
את מּמּנּו ּומסּתירים  ׁשּבהם הּטֹוב את ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָמבליטים 
קֹורא  ּכׁשהייתי מּסטֹולין , הר ּבי  אמר "אני , ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָהרע.
מּקרלין  ׁשלמה רּבי  הרה"ק  רּבי, לפני ְְְְִִִִִִֵַַַַָֹֹּבּמדרׁש
ּכלּום  ּכי  הּטֹוב, את  מּמּנּו מס ּתיר הייתי  ְְִִִִִֶֶַַָזי "ע,
וענׁש"? "ׂשכר  לתת  הּוא הּוא ּבר ּו הּקדֹוׁש ְִֵֶַָָָָָָֹּבמקֹום
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צריכים  ׁשּכן  לֹו, מראה הייתי  ׁשּבי הרע  את ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאבל
הּנגעים . את  לּכהן ְְְִֵֶַַַָֹלהרא ֹות

צדיקים) (אור

יגêח" לא הìתק ואת לג)"והתêáח (יג, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ

רּבֹוחסיד אל ּפעם ּבא אלּכסנּדר, מחסידי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מאלּכסנּדרהרה"ק העני ר' זי"עהרּבי ְְֲִִֵֶֶֶַַָ

סֹובל הּילד ּכי הרּבי ּבפני והתאֹונן ּבנֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָעם
ּכדי ועד מּזה. לצאת יכֹול ואינֹו ּגדֹול, ְְְִִִֵֵֵֶַָָָמּׁשעּול
ׁשּמרב עד מּגרֹונֹו, ּדם לֹו יֹוצא ּגם לפעמים ,ְְִִִֵֵֶַַָָָֹּכ
הֹולכֹות ּכבר ׁשּלֹו הראֹות ׁשּמא נראה ְְְִִֵֶֶֶָָָׁשעּול
זה. מחליֹו נֹואׁשּו ּכבר הרֹופאים וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָלהתּפרק,

וׁשאלׁשמע הּדברים את מאלּכסנּדר העני רּבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
"ה מגּוראֹותֹו: מקֹום ּבסביבֹות ּגר אם ְְְִִִֶַָ

אמר אז ּבחּיּוב. האיׁש נענה ּגֹוי?" ּכמר ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹאיזה
מעהר זאל זּוהען "דיין לׁשֹונֹו: ּבצחּות הרּבי ְְְְִֶַַַָָלֹו
ּגּלח דער "והתּגּלח", דא ס'ׁשטייט הּוסען, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָניׁשט
ּפרּוׁשּה ּבאידיׁש הּדבר: ּובבאּור הּוסען..." ְְִִֵֵֶַָָָָזאל
ּפרּוׁשּה כן ּוכמֹו ׁשעּול, הּוא "היס" הּמילה ְִִִֵֵֶַָָׁשל
היתה ּכזאת ּכמר. היא ּבאידיׁש "ּגּלח" הּמּלה ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשל
ׁשהּבן לׁשֹונֹו: ּבצחּות לֹומר העני רּבי ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָּכּונתֹו
ּגּלח" - "והת ּכתּוב ׁשהרי להׁשּתעל, יפסיק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּל
יּנצל ּבנ ואּלּו ויׁשּתעל, יׁשּתעל ׁשהּכמר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּדהינּו,

ׁשּלֹו. מהּׁשעּול לגמרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַויתרּפא
מאלּכסנּדרואמנם הרּבי ׁשל ּברכתֹו הוה. ּכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מאֹותֹו ּוכבר ּורפּואתּה, ּפעּלתּה את ְְְֲֵֶָָָָָָָֻּפעלה
ואּלּו מהּׁשעּול, לגמרי הּילד נגמל ואיל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָיֹום
מּבלי הּׁשעּול, ּבמחלת נתקף הּמקֹומי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַֹהּכמר

ְְִַלהפסיק.
מאלכסנדר) (הרבי

הéהן" õאת מג)"וראה (יג, ְֵַָָֹֹ

הרה"קנֹודע קּדיׁשא, הּסּבא ליּבהיה אריה רּבי ְִִֵֵַַַַַָָָָָ
עצּומה.מּׁשּפֹולי התלהבּות ּכבעל זי"ע ְְְֲֲִִִַַַָ

ׁשנאֹור רּבי הרה"ק אצל תקנ"ט ּבׁשנת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַּכׁשּבּקר
ּבעל זי"ע, לֹו,ה'ּתניא'זלמן סּפר זצ"ל מחּב"ד ְְִֵֵַַַַַַַַַָָ

מרן את ראה ׁשנים ׁשלׁש ּבגיל ּבהיֹותֹו ְְִִִִֶָָָָָָֹּכי

ידֹוהבעש"ט את הּניח "והּוא זי"ע ְִִֶַַָָהּקדֹוׁש
עד ,ללּמד לי". חם ּומאז לּבי, על ְְְִִִֵֶַַַַַָָהּקדֹוׁשה

צּדיק ׁשל ראּיה הּכהן')ּכּמה ׁשמיעת('וראהּו אֹו , ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
האדם. על ּפֹועלֹות ּבלבד ּתנּועתֹו ואפי' ְְֲֲִִַַַָָָָקֹולֹו

צדיקים) (קהל

הëצרע" õôרת ôהיה ב)"זאת (יד, ְְִֶַַָֹֹ

לויּדרּכֹו רּבי הרה"ק מּברדיטׁשֹובׁשל יצחק ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
וסנגֹוריא זכּות ּתמיד ללּמד היתה, ְְְְְִֵֵַָָָָָזי"ע
לׁשּום הּניח לא ,ּכ ּובׁשל יׂשראל, ּכלל ְְְְִִִֵֶַַַָָֹעל
היה ּכ ועל הּזּולת. ּבגנּות לדּבר מּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָאיׁש
הּמֹוציא ּתֹורת הּמצרע, ּתֹורת ּתהיה זאת ְְִִֵֶַַַַָֹֹאֹומר
מי לֹוקה ּכּמה עד אנּו יֹודעים והרי רע. ְֲִִֵֵֶַַַַָָׁשם

חברֹו. ּבגנּות ְְֲִֵֵֶַׁשּמדּבר

ׁשּדּברּפעם ּבאדם, יצחק לוי רּבי הרה"ק ּפגׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
"יהּודי לֹו: אמר חברֹו. על הרע ְֲִֵַַָָָָלׁשֹון
על לעז להֹוציא מתירא אּתה אין האי ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָיּקירי.
ּכעּמ "ּומי ּבהם ּכתּוב אׁשר הקב"ה, ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָהּתפּלין

ְִֵָיׂשראל"?

צדיקים) (עדת

וטהר" ëàים õרłà את (שם)"ורחץ ְְְִֵֶַַַָָָ

רּביּפעם הק' הּמּגיד הרה"ק נחּוםהּגיע מנחם ְִִִִֵַַַַַַַַַ
לטּבלמּטׁשרנֹוּביל ורצה ּפלֹונית, לעיר זי"ע ְְְְְְִִִִִֶָָֹ

הּמקוה, מקֹום אחר חּפׂש ּכאׁשר ּבּמקוה. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַעצמֹו
קטּנה ּבעירה ּכי לֹו ויסּפרּו אנׁשים אליו ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָנּגׁשּו
ּכאן נבנתה לא "ולּמה טבילה. ּבית ׁשּום אין ְְְְִִֵֵָָָָָֹזֹו
"ּכיצד ּבתמיהה. נחּום מנחם רּבי ׁשאל ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָמקוה?"
ּבמקֹום לחיֹות יׂשראל לבני מּתר וכיצד ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻיכֹולים

טהרה?" מקוה ְְֳִֵָָֹללא

וכלנענּו מאד, ּגבּה הּזה "הּמקֹום לֹו: ואמרּו ְְְְֲֶַַַַָָָָֹֹ
מקֹור אין ּובהר הר, על ׁשֹוכנת ֲֵֶֶַַָָָָָָהעירה
ההר למעלה להמׁשי ּובׁשביל חּיים. מים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָׁשל
ּכדי רב לממֹון צריכים טהרה, מקוה עבּור ְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָמים
מעין, אֹו מים ׁשם ולמצא רב ּבעמק ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹלחּפר
וכיון ּכּדת. טהרה מקוה לעׂשֹות ׁשּיּוכלּו ְְְְֲֳִֵֵֵֶַַָָָָּכדי
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נזנח ּכן מּׁשּום מרּודים, ענּיים העירה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָׁשאנׁשי
טבילה". מקֹום אין זה ּובמקֹום ְְְִֵֶַָָָָהּדבר

אתּבׁשּבת זי"ע נחּום מנחם רּבי ּכּנס קדׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
וכאׁשר הּכנסת, לבית העירה אנׁשי ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָּכל
להם: ואמר הּבימה אל עלה ּכּלם, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻנתאּספּו
הּבא לעֹולם מּוכן חלק לי יׁש ּכי לכם ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ"ּתדעּו
ּברגע אני מּוכן עכׁשו, והּנה הּלדּתי. יֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻמאז
ּתמּורת ׁשּלי הּבא העֹולם ּכל את למּכר ְְִִֶֶֶַַָָָָֹזה
מּוכן אׁשר מיׁשהּו יׁש האם רּבל. מאֹות ְֲִִֵֵֶֶָָָֹֻׁשלׁש
אל נּגׁש ּומּיד ּתכף מּמּני?" זה את ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָלקנֹות
ּכל את לקנֹות והבטיח עׁשיר יהּודי ְְְְִִִִִִֶַַַָָהּצּדיק
רּבל. מאֹות ׁשלׁש ּתמּורת הרּבי ׁשל הּבא ְְִֵֶַַַָָָָָֹֻהעֹולם

נחּוםׁשּבתלאחר מנחם רּבי הרה"ק נטל קדׁש ְְִֵֶַַַַַַַַָֹ
העירה לאנׁשי אֹותֹו ונתן הּכסף, ּכל ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָאת

עׂשּו. וכ טהרה. מקוה להם יבנּו ׁשּבֹו ְְְְֳִִֵֵֶֶָָָָָּכדי

ושיחות) פתגמים (אוצר

נראה éנגע לאמר לéהן והáיד הàית õל אŁר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"äבא

ààית" לה)לי (יד, ִִַָ

מּפינצ'ֹוברּביהרה"ק מרּדכי ּתלמידֹואברהם זי"ע, ְְְְְִִִִַַַַָָָ
מרן הרה"ק מּלּבליןׁשל היההחֹוזה זי"ע ְִִֶֶַָָָָֻ

היתה ללּוּבלין, לרּבֹו ׁשּנסע ּפעם ּובכל מרּוד, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָעני
הּמּצב על לרּבי יסּפר ּכי ּבֹו מפצירה ְְְִִִִֵַַַַַַָָָאׁשּתֹו
מּמּנּו, הּדבר נׁשּכח ׁשּתמיד אּלא, ּבּבית. ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹורא
עם מדּבר היה ּפנימה, לּקדׁש נכנס היה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכאׁשר
לא ּבּבית הּירּוד והּמּצב ּדׁשמּיא, ּבמיּלי רק ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹרּבֹו

הּפרק. על ּכלל עֹולה ְֶֶֶַַָָָהיה

ּכיּפעם והחליטה, ּבדעּתּה אׁשּתֹו נתיּׁשבה אחת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ
ללּוּבלין, נֹוסע ּבעלּה ּכאׁשר הּבאה ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָּבּפעם
לרּבי ּתסּפר היא ואז עּמֹו, יחד נֹוסעת ְְִִִִֵַַַַַַָָהיא
רּבי מּׁשּׁשמע ּפנימה. ּביתם ּבתֹוככי ּמתרחׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמה
ׁשאׁשּתֹו על נבהל הּדברים את מרּדכי ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָאברהם
והּוא עצה ּכל לֹו היתה לא ואז עּמֹו, ְְְִֵָָָָָָֹֹּתבא
ואכן, לרּבי. יסּפר ּכבר הּוא ּכי לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהבטיח

עׂשה. ָָָּכ

סּפרּבבאֹו זי"ע, החֹוזה הרה"ק אל ללּוּבלין ְְְִִֵֶֶַֹ
ּבבית הּׁשרּוי הּנֹורא הּמּצב אֹודֹות ֹו.לרּבֹו ְְֵַַַַַָָָ

ּכל ּכ על לי סּפרּת לא "ולּמה החֹוזה: ְְְִִֶַַַָָָָָָֹׁשאלֹו
הייתי "סבּור ואמר: מרּדכי רּבי הׁשיב ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהּימים?"
ולכן ׁשּבֹו, הּקדׁש ּברּוח ּכ על יֹודע הרּבי ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכי

לסּפר". צר לי היה ְִֵֶַָָֹֹלא

כןנענה "לא זי"ע: מּלּבלין החֹוזה לֹו ואמר ְְֲִִֵֶַַַָָֹֻ
לנּו אֹומרת הּתֹורה אדם ּבני ּבנגעי ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהּדבר.
אֹו סּפחת אֹו ׂשאת ּבׂשרֹו בעֹור יהיה ּכי ְְְְִִֵֶַַַָָָ'אדם
את הּכהן וראה וגֹו', הּכהן אל והּובא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹבהרת
ּכלּום לסּפר צרי לא האיׁש ּכאן ּכלֹומר, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּנגע",
והּכהן הּכהן, אל לבא רק צרי הּוא אּלא ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלּכהן,
זה, ּכנגד אבל הּנגע. את רֹואה ּכבר ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמעצמֹו
הּבית לֹו אׁשר 'ּובא ּבפרּוׁש נאמר ּבּתים ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבנגעי
ּבּדברים ּבּבית'. לי נראה ּכנגע לאמר לּכהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּגיד
ידי יֹוצאים לא ּבּבית, ּׁשּנעׂשה למה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹֹהּנגעים
צרי אז לא, ותּו לּכהן ּׁשּבאים ּבמה ְְִִֵֶַַָָָָֹֹחֹובה

הּכל..." את לּכהן ּבפרּוׁש ּולסּפר ְְֵֵֵֶַַַַֹֹלֹומר

צדיקים) (סיפורי

חæאת אחד 'õוג מõעד אהל ïתח אל ה' לפני ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ"äבא

עלה" יד-טו)והאחד (טו, ְֶָָָֹ

הרה"קהּגיע הק' הּמּגיד אל ּפלֹוני יהּודי ּפעם ְְִִִִִֶַַַַַַ
מּקֹוז'ניץרּבי ּבעליׂשראל "עבֹודתזי"ע, ְְֲִִִִֵַַַַָ

אנייׂשראל" מנּסה קדֹוׁש. "רּבי ּבפניו: והתאֹונן , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
להתחיל אני מנּסה עוֹונֹותי. על ּבתׁשּובה ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָלׁשּוב
והּמחׁשבֹות הרעֹות הּתאוֹות ּכל על מחדׁש ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָלהתּגּבר
ּומהיר חזק הרע הּיצר ּתמיד ואּולם ׁשּלי, ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהּזרֹות
ׁשּקׁשה ּכיון טֹוב', 'ועׂשה לקּים יכֹול ואיני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּני,

הרע". את לעזב ֲִֶַַָֹלי

ׁשרֹוצההׁשיב אדם .ל "ּתדע הּקדֹוׁש: הּמּגיד לֹו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכעת לֹו אסּור ּבתׁשּובה, לׁשּוב ְֱִֵֶֶָָָָּבאמת
ּכל קדם אּלא ּפגמיו, לתּקּון ּכלל לב ְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹלׂשים
עוֹונֹותיו את לגמרי להרחיק להׁשּתּדל צרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָהּוא
את יּכיר ּכל ראׁשית אמנם ּכלֹומר, עיניו. ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמּנגד
עם יחד אבל ׁשעׂשה, הּפגמים ואת ּתאותֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹרע
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אחריו, הרֹודף הרע מהּיצר ּומּיד ּתכף יברח ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
ׁשּלֹו, והּזרֹות הרעֹות הּתאוֹות ּכל את מהר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֹויעזב
ּבמּדת השי"ת את לעבד ּכחֹו ּבכל ְְְְֲִִֵֶַַַָֹֹויתאּמץ

והּיראה. ְְֲִַַָָָהאהבה

ׁשהאֹויבמׁשל מלחמה, לאיׁש ּדֹומה? הּדבר למה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ
את לרּפא האיׁש יתעּכב אם אחריו. ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָרֹודף
יּׂשיגהּו ׁשהאֹויב הרי ּתחּבֹוׁשֹות, ולחּבׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹּפצעיו
האדם צרי ּכל קדם לכן נפׁש. מּכת ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹויּכהּו
הּוא ּכי ּבוּדאּות ׁשּידע עד נפׁשֹו, על ְְְִִֵֵֶַַַַַָָלהּמלט
לֹו אין ּכי ּבטּוח לּבֹו וכי הּסּכנה, מּמקֹום ְְִִִִֵַַַָָָָרחֹוק
מּכן לאחר ורק נפׁשֹו, מבּקׁשי מּפני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָלהתירא

ּופצעיו. למּכֹותיו ּתרּופה ויבּקׁש ְְְֲִֵַַַָָָָֹיעצר

אהלהּוא ּפתח ה' לפני 'ּובא הּכתּוב ְִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאֹומר
ּולתּקן ּבתׁשּובה לחזר רֹוצה ּכׁשאדם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹמֹועד'.
מֹועד, אהל לפתח מּיד יבא קדם ּפגמיו, ְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאת
את לּכהן יּתן מּכן לאחר ורק לה'. ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹיתקרב
'סּור ּכנגד לעלה, ואחד לחּטאת אחד ְְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹקרּבנֹותיו,
את לקּים קדם אבל טֹוב'. 'עׂשה ּוכנגד ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמרע'

ד)הּכתּוב ל, קדם(דברים ."אלקי ה' עד "וׁשבּת ְְֱֶֶַַַָָֹֹ
לאחר ורק השי"ת. אל ּולהּגיע מהיצה"ר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָלהּמלט
ּבהם, חזק והּוא מּדֹותיו את ּכבר ׁשּתּקן ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשהרּגיׁש
החטאים. ּפגם את ּגם לתּקן יׁשּתּדל אז ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָרק

ישראל) (דברי

חæאת האחד 'õוג תרים ôŁי ãל ñôח ה⁄מיני ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ"äבõçם
ל) כט, (טו, עלה" האחד ְֶֶָָָֹואת

ר ּבי חסיד  הרה"ק  אל הּגיע העניאחד חנֹו ֲִִִִִֶֶֶַַָָ
הּׁשם ,מאלּכסנּדר  ּברּו" לֹו: ואמר  זי "ע, ְְְֲֵֵֶֶַַַָָ

ואיל מע ּתה ולכן הת ּגּבר ּתי , ּכבר הרע יצר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָעל
רּבנּו יל ּמדני א ּנא, ּבחסידּות. להתנהג  רֹוצה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָאני 

ודקּדּוקיה". ּפרטיה לכל החסידּות ּדר ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָאת

וראההּביט ח ֹודרֹות  ּבעינים  העני ר ' הרּבי  עליו ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
לאיׁש נכֹונה עֹוד  מקצתיּה. ולא  מי ּניּה לא ְְִִִִֵֵָָָָֹֹּכי
ּכי עצמ ֹו על להעיד יּוכל  ׁשהּוא  עד רּבה ְְֲִִֶַַַַַָָָעבֹודה
מה ּכן, ואם  הרע, הּיצר על  הת ּגּבר  ּכבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא 

להרג יׁש ּכל  קדם  ּבחסידּות . להתנהג ּכבר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹֹֹּלֹו
להתנהג נּתן ּכ אחר ורק  מ ּמׁש, הרע הּיצר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאת

לֹו: אמר  אז ֲִַַָָּבחסידּות .

עצמֹומע ׂשה  על  י ֹום ּכל מאד  ׁשעמל ּבאדם ְְְֲֶֶַַַַָָָָֹ
ּכאׁשר  י ֹום, ּבכל  הרע. הּיצר את  ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָלנּצח
היה חדׁשה, עברה עם אליו  מ ּגיע היה ֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּיצר
אצל  ל ּכּל" לֹו וא ֹומר מ ּפניו  אֹות ֹו ּדֹוחה ְְִִֵֵֵֶֶַָָָהאיׁש
מצוֹות ". רק  לע ׂשֹות  רֹוצה אני  אחרים . ְֲֲֲֲִִִִֵֶַַָאנ ׁשים
אט  אט אבל  אליו, מ ּלהּגיע ּפסק  אמנם  ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּיצר
עד  ורע ֹות , זר ֹות  מחׁשבֹות למחֹו להּכנס ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹהח ּלּו
ה ּוא  השי"ת. ּבאמּונת  לפקּפק  החל  ׁשּלֹו ְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשהּׂשכל
אמנם  הרע . הּיצר ׁשל  מ ּדרּכֹו זה ּגם ּכי  ידע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא 
אבל  מע ׂשי, ּבאפן ׁשּיחטא ּכדי אליו  ּבא לא  ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא 
ּבמחׁשבֹות ׂשכל ֹו את  לבלּבל  החל זאת  ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֻלעּמת
להת ּפּטר  יכל  לא  האי ׁש ואמנם , ּומ ׁשּנֹות, ְְְְְִִֵַַָָָָֹֻׁשֹונֹות 

.ִָמּכ

ׁשעמד המׁשי יהּודי  לא ֹותֹו  העני ר' הר ּבי  ואמר ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
התּגּברּת ׁשּכבר ח ֹוׁשב אּתה "אמנם  ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלפניו:
הּדבר. ּכ לא  ּכי   ל ּתדע אבל הרע. ה ּיצר ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹעל
ּגֹומרים  לא  נׁשמה  יציאת  ועד הּמות , יֹום  ְְְְִִֶַַַַָָָֹעד
עבר  וה ּוא  הזקין רק  הרע הּיצר עליו. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהת ּגּבר 
לׁשנים  ּגדֹול הּתאוה יצר ּבהן הּצעירֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּׁשנים
ותמיד  מת ּגּבר , הּכב ֹוד יצר ּבהן י ֹותר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמאחרֹות

ּכנגּדֹו. להּלחם ְְְְִִִֵֶָצריכים

אבל אמנם החסידּות, ּדר את ללמד אּתה  יכֹול  ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹ
האדם  את עֹוזב לא ה ּיצר ּכי  ּתדע ִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכאמּור
יחד  אבל  השי "ת , אל ּתתקרב מ ֹותֹו. יֹום  ְֲִֵֶַַַָָעד
עת ּבכל להמ ׁשי  עלי ּכי ל ּתדע זאת  ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹעם
הרע הּיצר נגד  להּלחם רגע ּובכל ׁשעה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּובכל
הּכת ּוב  ׁשא ֹומר ּכמֹו , אֹות להכׁשיל  מתא ּוה  ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָאׁשר 
לאחר  ּגם  מ ּטמאתם'. יׂשראל  ּבני את  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻוהּזר ּתם
לעֹולה, ואחד לח ּטאת אחד קרּבנֹות , מביא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאדם 
הּכת ּוב  עדין   ממ ׁשי אז ּגם  לה', מתקרב ְְְֲִִִֵַַַַַָָָוהּוא
מהּטמא ֹות . ּפרּוׁשים  להי ֹות  יׂשראל ּבני את ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֻּומזהיר 
ּומּטמא ֹותיו , הרע מה ּיצר לפרׁש ּכדי לעמל  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻּתמ ׁשי
השי"ת ". ׁשל  רצֹונֹו את  לעׂשֹות  ּבאמת ּתּגיע  ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָואז

מאלכסנדר). חנוך  ר' (הרבי



- יומא דהילולא -

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל זי"ע ִמְּפִׁשיְסָחא
ֶּבן ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו

יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ח' ְּבִאָּיר

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ַרִּבינֹוִביץ ִמְּפִׁשיְסָחא ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו נֹוַלד ְלָאִביו 
ִיְצָחק ַרִּבינֹוִביץ, "ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש" ִמְּפִׁשיְסָחא ְזכּותֹו  ַיֲעֹקב  ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי 
ֶאת  ה  ְלִאּׁשָ ָנָׂשא  ְלִפְרקֹו  ְּבַהִּגיעֹו  ְּפִׁשיְסָחא.  ָּבִעיר  תקמ"ד  ִּבְׁשַנת  ָעֵלינּו  ָּתֵגן 
ָהַרָּבִנית ִּבּתֹו ֶׁשל ַרִּבי ָּדִוד ֹּדב ַזַצ"ל ַאב ֵּבית ִּדין ָׂשֶדה ָלָבן ֶׁשְּברּוְסָיה, ֲחָתנֹו ֶׁשל 

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְיֶחְזֵקאל ַפְייֵּביל ְפֶרְנֵקיל-ְּתאֹוִמים ֵמאֹוְסְטרֹוְבֶצה.
ְלַהְסִּתיר  ִהְצִליַח  תֹו ּוְפִריׁשּותֹו  ְקֻדּׁשָ ְוָעָנו. ֶאת  ַחָּייו ֶׁשל ָאִביו ָהָיה ָצנּוַע  ִּביֵמי 
ָּכל ְיֵמי ַחָּייו. ָעַבד ֶאת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְוִהְתַּפְרֵנס ְּבִמְסַחר 
ְׁשעֹוִנים ּוְבִתּקּוָנם. ַצִּדיֵקי ַהּדֹור ָאְמרּו ָעָליו ֶׁשִהְצִניַע ֶאת ָּכל ְּגֻדָּלתֹו ִּבְמֶלאֶכת 
ָאְמרּו  ַהֲחִסיִדים  ְוִאּלּו  ָאִביו,  ְּבַחֵּיי  ָׁשָנה   13 ֶמֶׁשְך  ָּבּה  ֶׁשָעַסק  ָענּות  ַהּׁשֶ

ֶׁשְּבִתּקּוִנים ֵאֶּלה ִיֵחד ִיחּוִדים ִנְפָלִאים.
בניסן  י"ט  )ביום  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁש  'ַהְּיהּוִדי'  ֶׁשל  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ְלַאַחר 
ִׂשְמָחה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַהֻּמְבָהק,  ְלַתְלִמידֹו  ָהֵעָדה  ַהְנָהַגת  ָעְבָרה  תקע"ד(, 
ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו. ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל, ֵהֵחל ְלַהְנִהיג ָחֵצר ֲחִסיִדית 
ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ָאִביו.  ְּפִטיַרת  ְלַאַחר  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ְּפִׁשיְסָחא  ָּבֲעָיָרה 
ַהֲחִסיִדּיֹות  ָלֲחֵצרֹות  ְּבָאְפָיּה  ּוְקרֹוָבה  ֵמָאִביו  יֹוֵתר  ְמתּוָנה  ָהְיָתה  ְיַרְחִמיֵאל 
ִמַּדי  ְרִגיָלה  ֶׁשַּדְרּכֹו  ָטֲענּו  ּבּוִנים,  ִׂשְמָחה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַוֲחִסיָדיו  ְּבפֹוִלין,  ָהֲאֵחרֹות 

ְוֵאיָנּה ַמְמִׁשיָכה ֶאת ִׁשיָטתֹו ַהַחָּדה ְוַהּנֹוֶקֶבת ֶׁשל ָאִביו.
ְואּוָלם, ֵמִאיָדְך ִּגיָסא, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ֶהֱעִריץ ְוִכֵּבד ְּביֹוֵתר ֶאת ַרִּבי 
ּבּוְנם ִמְּפִׁשיְסָחא, ַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָאִביו. ְוַכָּידּוַע ַהָּדָבר, ִּכי ִמְתַנְּגִדים ְּגדֹוִלים ָקמּו 
ָלּה ְלִׁשיַטת ְּפִׁשיְסָחא ְוַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ָהֶרִּבי ַרִּבי ּבּוְנם. ַעד ֲאֶׁשר ַּבֲחֻתָּנה ַהּנֹוַדַעת 
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִלְפֵני  ְּפִׁשיְסָחא  ִׁשיַטת  ַעל  ַהִּמְתַנְּגִדים  ִקְטְרגּו  ְּבאֹוְסִטיָלה, 
ַאְבָרָהם ְיהֹוֻׁשַע ֶהעִׁשיל ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ָה'אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל' ֵמַאְפֶטא, ֶׁשָהָיה ָאז 
ְזַקן ָהַאְדמֹו"ִרים. אֹו ָאז ֶנֱעַמד ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ְוִלֵּמד ְזכּות ַעל ָהֶרִּבי 
ַרִּבי ּבּוְנם, ְּבאֹוְמרֹו ִּכי, ָהֶרִּבי ַרִּבי ּבּוְנם ָהָיה ְנֻקַּדת ִלּבֹו ֶׁשל ָאִביו ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש, 
ְוָהָיה ָחׁשּוב ֶאְצלֹו ְּכָבַבת ֵעינֹו. ְוהּוא ַאף ַּגם ָׁשַמע ֵמָאִביו ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש, ִּכי ֶאת 

ָהאֹוָצר ֶׁשל ִיְרַאת ָׁשַמִים ִהְפִקיד ֵאֶצל ָהֶרִּבי ַרִּבי ּבּוְנם. )חכמי ישראל(.
ָהָיה  ִּבְלַבד  ָׁשִנים  ְוָחֵמׁש  ים  ֲחִמּׁשִ ֶּבן  ְוַרק  ָיִמים,  ֶהֱאִריְך  ֹלא  ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי 
ְּפִׁשיְסָחא,  ָּבִעיר  ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי  ִנְסַּתֵּלק  ְּבִאָּיר תקצ"ט,  ח'  ְּביֹום  ְּבִהְסַּתְּלקּותֹו. 
ָהָעְלִמין  ְּבֵבית  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּיהּוִדי  ַהָּקדֹוׁש,  ָאִביו  ֶׁשל  ָּבֹאֶהל  ָּכבֹוד  ּוְמנּוָחתֹו 

ִּבְפִׁשיְסָחא.
ֶצֱאָצָאיו

ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַאֲחָריו  הֹוִתיר  ָּבנֹות  ּוְׁשֵּתי  ָּבִנים  ְׁשֵני 
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָּבָניו;  ִלְׁשֵני  ָהֵעָדה  ַהְנָהַגת  ָעְבָרה  ִהְסַּתְּלקּותֹו  ְלַאַחר  ָעֵלינּו. 
ֹלא  ָּדִוד  ָנָתן  ַרִּבי  ִמְּפִׁשיְסָחא.  ֶאְלָחָנן  ִיְצָחק  ַיֲעֹקב  ְוַרִּבי  יְדלֹוְבֶצה  ִמּׁשִ ָּדִוד  ָנָתן 
ב ַעל ְמקֹום ָאִביו ְוָעַבר ְלַכֵהן ְּבִׁשיְדלֹוְבֶצה ַלֲחִסיֵדי ָאִביו. ְּכַאְרַּבע ָׁשִנים  ִהְתַיּׁשֵ
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַהֻּמְבָהק  ַרּבֹו  ִהְסַּתְּלקּות  ְלַאַחר  תר"ג,  ִּבְׁשַנת  ִמֵּכן,  ְלַאַחר 
ֵאָליו  ִלּסַֹע  ֵהֵחּלּו  ַקִּדיָׁשא,  ַהַּסָּבא  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ֵמַראדֹוִׁשיץ  ֹּדב  שָכר  ִיּׂשָ

)ְלִׁשיְדלֹוְבֶצא( ַּגם ֵמֲחִסיֵדי ַראדֹוִׁשיץ, ְוֵהם ִהּוּו ֶאת ֹרב ֲחִסיֵדי ִׁשיְדלֹוְבֶצא.
ָהָאח ַהָּצִעיר, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְצָחק ֶאְלָחָנן, ֵהֵחל ְלַכֵהן ַעל ְמקֹום ָאִביו 
הּוא  מֹוֵפת.  ִאיׁש  ִּבְהיֹותֹו  ְּבִצּלֹו  ִהְסּתֹוְפפּו  ְוַרִּבים  ַעְצָמּה,  ְּפִׁשיְסָחא  ָּבֲעָיָרה 
ָהָיה ֲחָתנֹו ֶׁשל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֹּדב ִמְּטלֹוְסט ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ֶנְכּדֹו ֶׁשל ָהַרב 

ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִּפְנָחס ִמּקֹוִריץ ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו.
ְׁשֵני ֲחָתִנים ָהיּו לֹו ְלַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל. ָהֶאָחד ַרִּבי ְצִבי ַרַּפּפֹוְרט ִמּדֹוֶּבעְנֶקא, ָאִביו 
)ֶׁשַּגם הּוא  ַהְמֻפְרָסם  ְוָהַאְדמֹו"ר  ְיַׁשְעָיה.  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ֵמָראָווה  ָהַאְדמֹו"ר  ֶׁשל 
ִמְּגרֹוְדִז'יְסק  ַׁשִּפיָרא  ֱאִליֶמֶלְך  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְּבדֹורֹו(  ָהַאְדמֹו"ִרים  ְזַקן  ָהָיה 

ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו.
ְּבַרָּבנּות ּוְבַאְדמֹו"רּות  ִּכֲהנּו  ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי  ָהֶרִּבי  ָּבָניו ֶׁשל  ֶצֱאָצֵאיֶהם ֶׁשל ְׁשֵני 

ְּבפֹוִלין ַעד ַלּׁשֹוָאה ֶׁשָּבּה ִנְסּפּו ַרִּבים ֵמֶהם ּוֵמֲחִסיֵדיֶהם. ִמּׁשֹוֶׁשֶלת ִׁשיְדלֹוְבֶצא 
ַהֶּזה(,  ַהּיֹום  ֶעֶצם  )ְוַעד  ְּבָיאֶלה  ְּבָיאלֹוְבֶז'עג,  ִקיְנְצק,  ַהּׁשֹוָׁשלֹות;  ִהְסַּתֲעפּו 

ֶּפְרצֹוָבה, ֶמעֶזִריְטׁש ְוִׁשְדִליץ.

ְרצֹוֵננּו ַלֲעׂשֹות ְרצֹוְנָך, ֲאָבל ַהּנֹוָצה ְמַעֶּכֶבת...
ָאָדם ִמִּטְבעֹו הּוא טֹוב, ֲאָבל ֵיׁש לֹו ַהְסָּתרֹות. ְּכֶׁשְּמִסיִרים ֶאת ַהַהְסָּתרֹות הּוא 
ָׁשב ִלְהיֹות טֹוב. ְוַעל ָּכְך ָרִגיל ָהָיה ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ְלַסֵּפר ְּבַעְצמֹו ֶאת 
ִהְתַּגְּבָרה ּבֹו ַּפַעם ְּתׁשּוָקה  ָענּות,  ַהּׁשֶ ִּבְצִעירּותֹו ֶאת ְמֶלאֶכת  ְּכֶׁשָּלַמד  ִסּפּורֹו: 
ְּגדֹוָלה ִלּסַֹע ְלֶאָחד ִמַּצִּדיֵקי ַהּדֹור. ֲאָבל ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָהָיה לֹו ֶּכֶסף ֲעבּור ָּכְך, ִהִּציַע 
ֵאפֹוא ְלחֹוְתנֹו, ִּכי הּוא ְיַתֵּקן לֹו ֶאת ְׁשעֹונֹו ַהְמֻקְלָקל, ֲאָבל ִּבְתַנאי ֶׁשחֹוְתנֹו ִיֵּתן 

לֹו ֶאת הֹוָצאֹות ַהְּנִסיָעה ְלאֹותֹו ַצִּדיק.
ְׁשעֹונֹו  ֶאת  ְלַתֵּקן  ָאֵכן  ִנָּסה  ָענּות,  ַהּׁשֶ ִּבְמֶלאֶכת  ָּבִקי  ָהָיה  הּוא  ֶׁשַּגם  חֹוְתנֹו 
ֶאת  ַלֲחָתנֹו  ִלֵּתן  ִהְסִּכים  ְוָאז  ְּבָידֹו,  ָעְלָתה  ְוֹלא  ַּפַעם  ַאֲחֵרי  ַּפַעם  ַהְמֻקְלָקל 

ַהְּסכּום ֶׁשִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ִּכְׂשַכר ֲעבֹוָדה.
ַלֲחָלִקים  אֹותֹו  ֵּפַרְקִּתי  עֹון,  ַהּׁשָ ֶאת  ָלַקְחִּתי  ְוִסֵּפר:  ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי  ִהְמִׁשיְך 
ְקַטִּנים, ְוָרִאיִתי ִּכי ֹלא ָחֵסר ּבֹו ְמאּוָמה, ִּכי ִאם נֹוָצה ַאַחת ַּדָּקה ּוְקַטָּנה ֶׁשָהְיָתה 
ְיהּוִדי  ִּכי  ָלַמְדִּתי,  ָּכְך  ִמּתֹוְך  ֻּתַּקן...  עֹון  ַהּׁשָ ְוִהֵּנה  ַהּנֹוָצה,  ֶאת  ְרִּתי  ִיּׁשַ ְּכפּוָפה. 
ִמִּטְבעֹו טֹוב הּוא. ַהּנֹוָצה ַהְּכפּוָפה ִהיא ֶׁשּגֹוֶרֶמת ְלַמֲעָׂשיו ָהָרִעים, ְואּוָלם, ִעם 
טֹוב...  ְוַנֲעֶׂשה  ְלִטְבעֹו  ָהָאָדם  הּוא  חֹוֵזר  ְלַהּטֹוב,  ָהָרע  ּוְכִפיַפת  ַהּנֹוָצה,  ִיּׁשּור 

)חכמי ישראל(

צֹוֶפה ּוַמִּביט ּוַמְרִּגיׁש...
ְיַרְחִמיֵאל  לֹום, ֵאֶׁשת ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי  ַּפַעם ַאַחת ִהִּגיָׁשה ָהַרָּבִנית ָעֶליָה ַהּׁשָ
ַהָּנִׁשים  ֶׁשל  ַהִּפְדיֹונֹות  ִעם  ַהְּקִוויְטֶלעְך  ֶאת  ְלָפָניו  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁש׳ 
ְיַרְחִמיֵאל ֵמעֹוָלם ֹלא ֵהִניַח ְלָנִׁשים  ֶׁשָהיּו ִנְמָצאֹות ִּבְפרֹוְזדֹור ַהַּבִית. ֶׁשֵּכן ַרִּבי 
ְלִהָּכֵנס ְלַחְדרֹו. ְואּוָלם, ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּכָבר ֵהִכין ָהֶרִּבי ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ֶאת ַעְצמֹו 

ִלְתִפָּלה, ּוְכָבר ָחַלץ ֶאת ַמְלּבּוׁשֹו ְוָרָצה ִלְלֹּבׁש ֶאת ַהַּמְלּבּוׁש ַהְמֻיָחד ִלְתִפָּלה.
ְואּוָלם, ְּבעֹוד הּוא עֹוֵמד ָּכְך, ֹקֶדם ֶׁשִהְסִּפיק ִלְלֹּבׁש ֶאת ַהַּמְלּבּוׁש ַלְּתִפָּלה, ָהַלְך 
ְלָחן,  ם ַּכָּמה ַמְטְּבעֹות ּוְקִוויֶטל ֶאָחד ֶׁשָהָיה ַעל ַהּׁשֻ ְלָחן, ְוִלֵּקט ִמּׁשָ ֵּתֶכף ֶאל ַהּׁשֻ

ְוִצָּוה ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהְּקִוויֶטל ְוֶאת ַהָּמעֹות ַּבֲחָזָרה.
ּוֵבְררּו  ְוָדְרׁשּו  ֶׁשָחְקרּו  ְלַאַחר  ֲאָבל  ֵּכן,  ָהֶרִּבי  ָעָׂשה  ַמּדּוַע  ָּתמּוַּה,  ָהָיה  ַהָּדָבר 
ִמָּמקֹור  ִהִּגיעּו  ַהָּמעֹות  ִּכי  נֹוַדע  ַהֶּזה,  ַהְּקִויְטל  ֶאת  ֶׁשֵהִביָאה  ה  ָהִאּׁשָ אֹודֹות 
ַעל  ָהֶרִּבי.  ֶׁשל  תֹו  ְקֻדּׁשָ ֶאת  ְראּו  ִהֵּנה,  ָאְמרּו:  ָאז  ְוִכי  ּוְכָלל.  ְּכָלל  ָטהֹור  ִּבְלִּתי 
ָּבעֹוָלמֹות  ְמׁשֹוֵטט  ָהָיה  ּוְכָבר  ַלְּתִפָּלה,  ַעְצמֹו  ֶאת  ֵהִכין  ְיַרְחִמיֵאל  ֶׁשַרִּבי  ַאף 

ָהֶעְליֹוִנים, ִעם ָּכל ֶזה ִהְרִּגיׁש ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ֹּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה. )אור הנר(

ִעַּקר ָהֲעבֹוָדה ַּבֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות
ֶׁשַּבָּמחֹוז.  ַהָּפִריִצים  ָּכל  ֵאֶצל  ְמֻכָּבד  ֶׁשָהָיה  ְּפלֹוִני,  ַחָּיט  ָּגר  ְּפִׁשיְסָחא  ְּבָמחֹוז 
ֲעבּור  ָּפִריז  ָּבִעיר  ְמֹאד  ְיָקָרה  ְסחֹוָרה  ֶׁשָּקָנה  ָּפִריץ  ִהְתּגֹוֵרר  ַהְּמקֹומֹות  ְּבַאַחד 
ֶּבֶגד, ְוָאז ָקָרא ְלאֹותֹו ַחָּיט, ְוָאַמר לֹו: "ִהֵּנה ָקִניִתי ְסחֹוָרה ְיָקָרה ְמֹאד ֲעבּור ֶּבֶגד 

ָּבִעיר ָּפִריז, ִמּׁשּום ֵּכן ֲאִני ְמַבֶּקְׁשָך ִּכי ִּתְׁשַּתֵּדל ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֶּבֶגד ָיֶפה ְוטֹוב.
ָלָאדֹון  ַהֶּבֶגד  ֶאת  ֵהִביא  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּבֶגד.  ֶאת  ְוָעָׂשה  ַהְּסחֹוָרה,  ֶאת  ָנַטל  ַהַחָּיט 
ְּכֵדי ֶׁשִּתְרֶאה ַהִאם ַהֶּבֶגד ַנֲעָׂשה טֹוב.  ְוָהָאדֹון ָלַבׁש אֹותֹו, הּוא ָקָרא ְלִאְׁשּתֹו 
ָאז ֵהֵחּלּו ָהָאדֹון ְוִאְׁשּתֹו ִלְצֹעק ַעל ַהַחָּיט ְצָעקֹות ָרמֹות ַעל ֶׁשִּזְלֵזל ַּבְּסחֹוָרה, 
ַעד  ַּדְעָּתם,  ִנְתָקְרָרה  ְוֹלא  ְּביֹוֵתר.  ָרָעה  ְּבצּוָרה  ַהֶּבֶגד  ֶאת  ְוָעָׂשה  אֹוָתּה,  ָקַרע 
מּוָעה  ַהֶּבֶגד. ַהּׁשְ ְוִהְׁשִליכּו ַאֲחָריו ַּגם ֶאת  ְּבַכַעס ַרב ֵמַהֶחֶדר  ֶׁשִהְׁשִליכּו אֹותֹו 



- יומא דהילולא -

ְוֵאיָלְך  ּוֵמָאז  ְוָהגּון,  טֹוב  ֵאינֹו  ַהַחָּיט  ִּכי  ַהָּפִריִצים,  ָּכל  ֵּבין  ְּכָנַפִים  ָלּה  ָעְׂשָתה 
ַנֲעָׂשה ַהַחָּיט ְמֻחַּסר ַּפְרָנָסה.

ָּכְך, ִהִּציָעה לֹו ִאְׁשּתֹו ִלּסַֹע ְלָהֶרִּבי ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ִמְּפִׁשיְסָחא, ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו  ִמּׁשֶ
ָּתַפְרָּת,  ְּבָרָכה. ַהַחָּיט ָעָׂשה ֵּכן, ְוָאז ָאַמר לֹו ָהֶרִּבי: "ִּתְפֹרם ַּבֲחָזָרה ֶאת ָּכל ַמה ּׁשֶ
ַמע, ֲאָבל  ּוְלַאַחר ִמֵּכן ַּתֲחֹזר ּוְתַחֵּבר ְוִתְתֹּפר ׁשּוב". ַהַחָּיט ָצַחק ַעל ַהְּדָבִרים ֶׁשּׁשָ
ִנית ֶאל ָהָאדֹון, ְוָהָאדֹון ָלַבׁש  ִעם ָּכל ֶזה ָעָׂשה ְּכִדְבֵרי ָהֶרִּבי. ְלַאַחר ִמֵּכן ָּבא ַּבּׁשֵ
ִּפֵּיס  ָּכְך  ּוְבֶׁשל  ְּבֵעיֵניֶהם.  ְמֹאד  ַהֶּבֶגד  ָאז הּוַטב  ְוִכי  ְלִאְׁשּתֹו,  ְוָקָרא  ַהֶּבֶגד,  ֶאת 

ֶאת ַהַחָּיט, ְוֶהֱעִניק לֹו ַסְך ָּגדֹול, ְוַגם ִּדֵּבר ָעָליו טֹוב ְּבֵעיֵני ַהָּפִריִצים ָהֲאֵחִרים.
ְיַרְחִמיֵאל  ַרִּבי  ָהֶרִּבי  ֶאל  ָּבא ׁשּוב  ָּכְך  ְּבֶׁשל  ַהָּדָבר.  ֵאַרע  ֵּכיַצד  ֵהִבין  ַהַחָּיט ֹלא 
ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו ְוִסֵּפר לֹו ֶאת ָּכל ַהִּנְזָּכר ְלַמְעָלה, ַוִּיְׁשָאֵלהּו ֵּכיַצד ֵאַרע ַהָּדָבר? 
ַּגֲאָוה,  ִמּתֹוְך  ַהֶּבֶגד  ֶאת  ָעִׂשיָת  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ְּבִני  "ָיַדְעִּתי  ְוָאַמר:  ָהֶרִּבי  לֹו  ַנֲעָנה 
ַּגם  הּוַטב  ֹלא  ַהֶּבֶגד  ְוָלֵכן  ָּבעֹוָלם,  ָמקֹום  ֵאין  ַלַּגֲאָוה  ֲאָבל  ְיֵתָרה,  ַוֲחִׁשיבּות 
ָלֵכן  ְוֶאת ִעְּצבֹוְנָך,  ְּכָבר ֶאת ִׁשְפלּוְתָך,  ָרִאיִתי  ֵאַלי,  ֵּכן, ְּכֶׁשָּבאָת  ֶאְצָלם. ִמּׁשּום 
ְוַאַחר ָּכְך ְּתַחֵּבר  ָּתַפְרָּת ִמּתֹוְך ֵּגאּות,  ּׁשֶ ַּבֲחָזָרה ֶאת ָּכל ַמה  ָאַמְרִּתי ְלָך ִּתְפֹרם 
ְוִתְתֹּפר ׁשּוב, ְוִכי ָאז ֶזה ְּכָבר ִיְהֶיה ִמּתֹוְך ֲעָנָוה ּוִמּתֹוְך ִׁשְפלּות, ְוָאז ִיְהֶיה ָלֶזה 

ֵחן". )נחלי אמונה(

ֵסֶדר ֲעבֹוַדת ַהּיֹום
ַהְנָהגֹות ְקדֹוׁשֹות ָהיּו ְלַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, אֹוָתן ִהְנִחיל ְוִהְׁשִריׁש 
ֲאָבל  ְוַהִּצּוּוִיים,  ְוַהַהְנָהגֹות  ַהְּדָבִרים  ַרּבּו  ָאְמָנם  ִּבְמִחָּצתֹו.  ְוַלָּבִאים  ְלַתְלִמיָדיו 
ַלֲחִביבּות ַהְּדָבִרים ַנֲעֶלה ְמַעט ִמְּזֵעיר ֲעֵלי ִּגָּליֹון, ְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְדְּפסּו ְּבֵסֶפר אֹור 

ַהֵּנר:
ָעָליו  ְלַהְׁשִליט  ָמקֹום  ִיֵּתן  ִאם  ִּכי  ִיְתָּבַרְך,  ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו  ַלֲעֹמד  ַּכֲאִרי  ִיְתַּגֵּבר 
ִיְצרֹו ָּבֶזה ְלִהְתַעֵּצל ִמָּלקּום ֵּתֶכף, ֲאַזי ַחס ְוָׁשלֹום ִיֹּפל ַּתַחת ָידֹו ִּכי ֹלא ָיכֹול לֹו, 
ִּכי ַהַהְתָחָלה הּוא ְיסֹוד ַהִּבְנָין. ְוַעל ֵּכן ִיְרֶאה ְלַהְכִניעֹו ֵּתֶכף. ְוַעל ֶזה ָאְמרּו חז"ל 

ַהְּקדֹוִׁשים ָּבא ְלָהְרְגָך ַהְׁשֵּכם - ַּבֹּבֶקר, ְוֶזה ִיְהֶיה ִסָּבה, ְלָהְרגֹו.
ַיְפִריד  ַצִּדיק  נֹוְטִריקֹון  ִציִצית הּוא  ִּכי  ָּתִמיד,  ּוְלַהְפִריָדן  ַהִּציִצּיֹות  ִלְבֹּדק  ִיָּזֵהר 
ִציִצּיֹוָתיו ָּתִמיד ַּכְמֹבָאר ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים. ֵּכן ִיֵּתן ְצָדָקה ֹקֶדם ַהְּתִפָּלה ְּכִפי 
ַגת ָידֹו, ּוְבַׁשָּבת ְויֹום-טֹוב ֹיאַמר ַּבֶּפה ]ַּכָּמה נֹוֵתן[ ְוַאַחר ַׁשָּבת ְיַקֵּים )כיו"ד  ַהּׂשָ

סי' רמ"ט ס"ד(, ְוהּוא ִעְנָין ָּגדֹול.

ְּכֶׁשֵּיֵלְך ֶלֱאֹכל ִיָּזֵהר ְלָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ְּבַכָּוָנה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָהֶנה ֵמעֹוָלם ַהֶּזה ַרק 
ֶׁשִּיֵּתן ַלד' ֶחְלקֹו ֹקֶדם ֲהָנָאתֹו ְוִיְמֹׁשְך ]כ״פ ַעל ֵאיֶזה ִמינּוט ְּבֵעת ֶׁשַהַּמֲאָכל ָעֵרב 
ְלִחּכֹו[ ָידֹו ְוֵיָחֵׁשב לֹו ְלַתֲעִנית ַּכְמֹבָאר ְּבֵׁשם ָהַרֲאַב"ד ַהָּקדֹוׁש. ּוַבֵּסֶפר ַהָּקדֹוׁש 
לֹו  ֶנֱחָׁשב  ַּבֶּמַלח  ַּפת  ַרק  אֹוֵכל  ְוֵאינֹו  טֹוִבים  ַמֲאָכִלים  ֶלֱאֹכל  לֹו  ֵּיׁש  ּׁשֶ ֶׁשִּמי 
ְּמַמֵעט  ָּכתּוב ַצִּדיק ַאף ַעל ִּפי ֶׁשאֹוֵכל ְלֹׂשַבע ַנְפׁשֹו. ְוָכל ַמה ּׁשֶ ְּכַתֲעִנית. ְוֶזה ּׁשֶ

ַּבֲהָנָאה ְטֵפי ָעִדיף.
ְלִהָּזֵהר ִמֵּגאּות ֶׁשהּוא ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ֶזה ָׂשְנאּוי ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּכי ֵאין 
מֹוִסיף  ְוַגם  פי״א(  )כסנהדרין  עֹוָלמֹות  ִמב'  ּומֹוִציאֹו  ָלדּור  ְיכֹוִלין  ְוהּוא  ֲאִני 
ַׁשַער  ַהָּקדֹוׁש ר״ח  ַּבֵּסֶפר  ְוַעֵּין  ֶּפֶרק א"ד.  ִּכְפָסִחים  ַּתְלמּודֹו  ּוְמַׁשֵּכַח  ִטְּפׁשּות 

ֲעָנָוה פ"ב.
ְוַעל  ּוְלָאדֹון,  ְלָאב  ֹּכל ָהעֹוָלִמים  ָהִרּבֹון  ָלנּו  ִלְהיֹות ֶׁשֵּיׁש  ָצִריְך  ְמָחה  ַהּׂשִ ְוִעַּקר 
ַהְמַקְטְרִגים  ָּכל  ִמֶּמּנּו  ְיַבְּטלּו  ְקדֹוׁשֹות  ּוְבַמֲחָׁשבֹות  ְּבִׂשְמָחה  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי 
ְוִיְתַּפְרֵנס ְּבָנֵקל ְוֹלא ִיְצָטֵרְך ִלְהיֹות ָטרּוד  ְוָכל ַהִהְרהּוִרים ָרִעים ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, 
ְּבפֹוֲעָליו ַעל ַהִּמְחָיה ְוַהַּכְלָּכָלה, ְוִיְזֶּכה ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ׂשֹוְנָאיו ְוַיִּפיֵלם ַעד ְׁשאֹול. 
כו'  ָעָׂשנּו'  ֶׁשֹּלא  ַהֹּכל  ַלֲאדֹון  ְלַׁשֵּבַח  'ָעֵלינּו  ִׂשְמַחת  ֶׁשִעם  ָאַמר  ֶאָחד  ְוָקדֹוׁש 
ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ְוֶזהּו  ְיִריחֹו,  ֶאת  ַהַּמְבִּדיִלים  חֹומֹות  ְבָעה  ַהּׁשִ ָּכל  ְיהֹוֻׁשַע  ִהִּפיל 
א ַהְינּו  ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ִׂשְמָחה ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו ֲעָבֶדיָך, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵאֶליָך ד׳ ַנְפִׁשי ֶאּׂשָ

ִהְתַּדְּבקּות ְּבַחי ָהעֹוָלִמים.

ַהְנָהָגה ְמֻיֶחֶדת ְלַל"ג ָּבֹעֶמר
ְּבַל״ג  ֵנרֹות  ַהְרֵּבה  ְלַהְדִליק  נֹוֲהִגים  ָהיּו  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּוָתם  ַהְּקדֹוִׁשים  ֲאבֹוֵתינּו 
ָּבֹעֶמר ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ַהַּתָּנא ַרְׁשִּב״י. ְוֵיׁש ַצִּדיִקים ֶׁשִהְקִּפידּו ֶׁשָּכל ֶאָחד ַיְדִליק ֵנר 
ִלְכבֹודֹו, ְוָהיּו עֹוִׂשים ְסעּוָדה ְּגדֹוָלה ְּביֹום ַל"ג ָּבֹעֶמר ִלְכבֹוד ַהִהּלּוָלא ֶׁשּלֹו, ְוָהָיה 
ִלְׂשֹמַח  ֶׁשָראּוי  תצ"ג  ִסיָמן  באו"ח  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  זֹו,  ִמְצָוה  ֶׁשל  ְמָחה  ַהּׂשִ ִנָּכר 
ָערּוְך  ְּבֻׁשְלָחן  ְמבָֹאר  ְוַאְּדַרָּבה  ֲאָדר,  ְּבז׳  ֵּכן  עֹוִׂשין  ֹלא  ְּדָלָּמה  ָאַמר  ּׁשֶ ּוַמה  ּבֹו 
ָאְמרּו ֲחַז״ל  ֶׁשָאז ָראּוי ְלִהְתַעּנֹות. ֵּתֵרץ ִּבְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות מ״ת ַעל ִּפי ַמה ּׁשֶ
ְּכמֹותֹו  ֵּבן  ֶׁשֵהִניַח  ַרְׁשִּב״י  ֵּכן  ְוַעל  ְּגִויָעה,  ּבֹו  ֶנֱאַמר  ֹלא  ְּכמֹותֹו  ֵּבן  ֵהִניַח  ּׁשֶ ִמי 
ְצִריִכים  ֵּכן  ֵּבן ְּכמֹותֹו ַעל  ֵהִניַח  לֹום ֹלא  ָעָליו ַהּׁשָ ַרֵּבנּו  ָראּוי ִלְׂשֹמַח ּבֹו ּוֹמֶׁשה 
ָאְמרּו ֲחַז״ל ִּביֵמי ֶאְבלֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ִנְׁשַּתְּכחּו  ְלִהְתַעּנֹות. עֹוד ֵּתֵרץ ַעל ִּפי ַמה ּׁשֶ

ש' ֲהָלכֹות ְוַעל ֵּכן ָראּוי ְלִהְתַעּנֹות ַעל ֶזה.

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיַרְחִמיֵאל זי"ע ִמְּפִׁשיְסָחא
ֶּבן ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו

יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - ח' ְּבִאָּיר

להעלות נר תמיד - לזכר נשמת

ג' אייר
רבי אריה לייב ב"ר משה צינץ מפלוצק

רבי יהודה לייב פוסטינר מקולומאי )תלמיד הבעש"ט(
רבי ישעיה ב"ר משה שטיינר קרסטירר

ד' אייר
רבי ליפא מסאמבור ב"ר יצחק אייזיק מסאפרין

רבי שמואל אליהו ב"ר שאול ידידיה טאוב אדמו"ר ממודז'יץ )ב' אמרי אש(
ה' אייר

רבי אליעזר חיים מסקולייע ב"ר ברוך מיאפאלי )ב' שיח אליעזר החדש(
ו' אייר

רבי יצחק הלוי איש הורוויץ אב"ד אה"ו ב"ר יעקב יוקל אב"ד ברוד
רבי משה ב"ר יצחק אייזיק מסמבור )ב' תפלה למשה(

רבי יוסף מאיר ב"ר שמואל צבי וויס מספינקא )ב' אמרי יוסף(
רבי יעקב חיים ב"ר ישראל פרלוב מסטולין ארה"ב

רבי מנחם מענדל ב"ר אברהם שלום מסטרופקוב ויליאמסבורג
ז' אייר

רבי שלמה אפרים ב"ר אהרן איש לונטשיץ )ב' כלי יקר, עוללות אפרים(
ח' אייר

רבי ירחמיאל בן "היהודי" הקדוש מפשיסחא
רבי משה מרדכי מטריסק

ט' אייר
רבי משה הגר משאץ ב"ר ברוך מויז'ניץ )דער שבת יוד(

רבי משה ב"ר ברוך הגר ר"י סערעט ויז'ניץ )ב' ברכת משה(
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כה 

זריעאוצרות גאוני הדורות  ְִַַַָָרת
לאמר: אהר ואל מה אל ה' א]וידר [יג, «¿«≈∆∆¿∆«¬…≈…

הן ְִֵֵֹפתי
האר"י מרי – ההן מרכי ְְֲִִִֵֵַַַָָֹרי

אחר הרהרה א קרן ביאה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָטעם
נבע רית הרא ל ְְְִִִֵֵֶַָָָמתיו

a„ÈÂּפיו ׁשעל לפי אהרן. ואל מׁשה אל ה' ∆…∆¿∆«¬…¿ƒ∆«ƒ
ּבא ידֹו ׁשעל ריב נגע, וכל ריב ּכל ««»∆ƒ¿∆»ƒ¿»∆«ƒיהיה
אֹו חברֹו על רע ׁשם ׁשהֹוציא ּכגֹון נגע, ≈¬»»≈ƒ¿«∆«¿∆ƒלכלל
מסּורים הם ריבֹות ׁשאר אבל הרע, לׁשֹון ƒ≈»»«¬»¿»ƒ≈¿ƒּדּבר
הּדּבּור לזה נגע, לכלל ׁשּבא ריב אּלא ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿«∆«»∆«ƒ¿∆¿»¿לסנהדרין,

…¬»¿לאהרן.

„BÚÂׁשּתביא הּתֹורה ׁשּמחּיבת לֹומר יּתכן ƒ»≈«∆¿«∆∆«»∆»ƒ
צערּה מרב ּכי קרּבנֹות, ׁשני «¬»…≈ƒ«¿«≈¿∆∆»הּיֹולדת
אם לֹומר מעלה ּכלּפי ּדברים ּתטיח ƒ«¿»ƒ¿«≈«¿»«ƒ««∆«¬»ּבחבליה
בנים, ּתלדי ּבעצב ׁשּנתקּללה עד חטאה ƒ¿«¿»¿∆∆≈¿ƒ»ƒ∆»«¿««»חּוה
מּדֹותיו אחר הרהרה וׁשּמא חטאה, מה «ƒ∆»¿»¿∆»ƒ¿¬»««ƒהיא
לכ מׁשּפט. יעׂשה לא הארץ ּכל הׁשפט «¿«¿ƒ∆¬»…∆«««≈…¬»לֹומר
לעֹולה אחד קרּבנֹות, ׁשני ׁשּתביא ּתֹורה «¿«∆«¿«≈¿ƒ«¿»»∆»ƒחּיבתּה
ּכבׂש הּדּבּור, על לחּטאת ואחד ההרהּור, ∆∆ƒ¿¿∆»¿«»««ƒ»»על
והקּדים הּדּבּור, על מצפצף ׁשהּוא ותֹור ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈¿»¿∆¿«¿לעֹולה,
ּבהרהּור, היה חבליה ׁשרּבּו ׁשּקדם לפי ¿ƒ∆…∆∆«¬»∆»»»¿ƒ¿««העֹולה
קֹודם ּבחטא והּקֹודם ּבדּבּור היה ׁשרּבּו ≈¿≈»≈»¿ƒ¿««»∆»»¿ואחר

««»»ּבּכּפרה.


א סחת א את ר בער יהיה י אד»»ƒƒ¿∆¿¿»¿≈«««
אל והבא צרעת לנגע ר בער והיה ∆«¿»««»∆¿«¿¿««¿∆∆»בהרת

מ אחד אל א הה אהר:הניה ב]ניו [יג, «¬…«…≈∆««ƒ»»«…¬ƒ

יקר ְִָָלי
לנטיץ אפרים למה ְְְְִִִֶַַֹֹרי

האדם נגעי על לערר א הרעת ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָטעם
נק אל ֶָלב

Ì„‡ּפרׁשת סמ וגֹו'. ּבׂשרֹו בעֹור יהיה ּכי ƒƒ¿∆¿¿»¿»«»»«
ּבמילה המדּברת הּקֹודמת לּפרׁשה «ƒ«»»»«∆∆«¿«∆∆¿ƒ«¿נגעים

ּבכל ּכי הּנגעים, את ּדֹוחה ׁשהּמילה ל «¿ƒ»»∆«¿»ƒƒ»∆¿»לֹומר
המאחרת את ּדֹוחה הּמקּדמת הּמצוה ∆∆ƒ¿»«À¿∆∆»∆«¿À»«מקֹום
ז"ל אמרם על וּיקהל ּפרׁשת למעלה »«¿«»≈¿»»»«««¿»¿«…¿»ּכּמבאר
ּדֹוחה ׁשהּׁשּבת ל לֹומר לּמׁשּכן ׁשּבת ««»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«»«ƒהקּדים

הּמׁשּכן. «¿ƒ»∆∆¿מלאכת

ÔÈÚaאֹומרים יׁש ּכי חלּוקֹות ּדעֹות יׁש הּצרעת «»««≈≈¬ƒ≈¿ƒ
הּגּוף ּבתֹו נסּתר טבעי חלי »¿«¿ƒƒ¿ƒƒ…≈∆ׁשהם
צד על ּבא ׁשהּכל אֹומרים ויׁש לחּוץ, »»«…»∆ƒ¿≈¿»≈¿»¿ּומבצּבץ
ּכ ּובין ּבקרּבֹו, הּנסּתרת רעתֹו על לגּלֹות «≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ»««»»¿∆…«הענׁש
מּלה ׁשהיא מצרע לׁשֹון לפרׁש לי נראה ּכ «ƒ¿∆ƒ¿»≈¿¿…»∆ƒƒ«≈ּובין
ּכל לחּוץ ּומֹוציא ׁשּמגּלה רע מֹוציא «»À¿∆∆ƒ«∆¿«∆ƒמרּכבת,
הּוא אם הן הּפנימי, העּפּוׁש הן ׁשּבקרּבֹו, ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿∆««רעתֹו
הּברּיֹות ואין לׁשֹונֹו ּבׁשֹוט ּבּסתר רעהּו ƒ¿»≈¿¿¿∆≈»≈≈∆»מּכה
הּוא הקב"ה ּכן על מּמּנּו, להּׁשמר ≈»∆ƒ¿ƒ»≈ƒ¿יֹודעין
ּכדי לחּוץ רעתֹו ּכל ּומֹוציא החנפים על ≈¿»«««ƒƒ≈¬»»≈¿»¿מפרסם

ּבּקהל. רעתֹו ««»««∆«ƒ∆ׁשּתּגלה

‰Êe'וגֹו 'ׂשאת ׁשאמר ּבּפסּוק הּכפל מיּׁשב ¿À»«∆∆«»∆»«¿≈¿
ּתרּתי צרעת', לנגע ּבׂשרֹו בעֹור ≈¿»»««»∆¿«¿¿««¿והיה
ׁשּזהּו ל לֹומר אּלא לי, לּמה ּבׂשרֹו' ∆∆¿»«∆ƒ«««¿¿'בעֹור
הּמחׁשבֹות טהֹור ּבאיׁש היּו אּלּו והּׁשבר, «¬»»«ƒ»¿ƒ∆«»¿≈»הּׁשאת
מּצד א לרּפאֹותם, ּבנקל ּכי מּזיקים היּו »ƒƒƒ¿»≈¿«¿»«ƒ»«…לא
נעׂשּו ּכן על החֹוטא, זה ׁשל ּבׂשרֹו ּבעֹור ¬»≈»≈»∆∆«¿¿«¡היֹותם
ּתֹורתנּו חכמי להם מצאּו ּומּזה צרעת, ≈«≈¿»∆«¿«∆ƒ»»«»∆¿לנגע
הּנביאים ּומן הּתֹורה מן ללקט יצאּו ורּבם ,סמ∆∆¿À»»¿ƒ¿…ƒ«»ƒ«¿ƒƒ
הּנגעים, ּבאין ּפרטי עֹוון איזֹו על הּכתּובים ƒ«¿ƒ«≈»¿»ƒ»ƒ«¿»ƒּומן

ערכין ּבמּסכת על(טז.)ּכי ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ƒ¿«∆∆¬»ƒ»¿«≈««
מן סמ לכּלם ויׁש כּו' ּבאים נגעים ּדברים ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈¿À»∆∆ƒ«¿ז'

ּובּמדרׁש ג)הּפסּוקים, יז עׂשרה(ויק"ר על מביא «¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ«¬»»
מן ּבּנסּתרֹות עסק לנּו אין ואנּו כּו', ƒ¿»≈»≈∆«ƒ¿»ƒ«¿ּדברים

ּבּה. ּבּנגלֹות אם ּכי זֹו «¿ƒƒ«ƒ«««ּפרׁשה

eÈˆÓeׁשלֹוׁשה על אּלּו מּפרׁשּיֹות רמז מּכּלם ƒÀ»∆∆ƒ»»ƒ≈«¿»
הרע לׁשֹון על הּוא, האחד »««»«∆«ƒ«¿ּדברים,
ׁשעֹוׂשין לפי צּפרים קרּבנֹו לּמה רׁש"י ּפרׁש ƒ»»»¿»ƒ√ƒ¿ƒ∆ƒ»≈≈≈∆ׁשּכן
הרּוח ּגּסּות על הּוא, הב' כּו'. ּפטיט »«»»»ƒ«∆¬»מעׂשה
ּפרׁש ואזֹוב', ארז עץ לּמּטהר 'ולקח ≈≈≈¿∆∆≈≈»ƒ»»«¿»¡∆∆ׁשּנאמר
עצמֹו יׁשּפיל ּכארז עצמֹו הגּביּה ׁשאם ¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ««¿¿∆∆«¿ƒ»רׁש"י
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ׁשּנאמר העין צרּות על הּוא, הג' (ויקראּכאזֹוב. ¿≈««»»«ƒ∆∆¡«
לה) רּבייד ּדבי ותנא הּבית', לֹו אׁשר ƒ¿»»¿≈«ƒ»»∆¬«'ּובא

כּו' לֹו ּביתֹו ׁשּיחד זה טז.)יׁשמעאל ודבר(ערכין . ƒ¿»≈∆∆ƒ≈≈¿»»
ׁשּלמדין הּממֹון חמּדת הן ּדברים, ּכּמה ּכֹולל ƒ≈∆¿««»∆¿≈ƒ«¿«»≈∆זה
ׁשם ז"ל רּבֹותינּו ׁשּמנּו הּגזל הן ּגחזי, «»≈»«∆∆∆»≈ƒ≈¬ƒמן
הּבית', את ּופּנּו הּכהן 'וצּוה מּפסּוק ƒ»¿ƒ»«…≈ƒ∆««ƒ«««¿ּוראיתם
הּכהן יבא ׁשּלֹו ׁשאינֹו ממֹון ּכּנס הּוא ≈…»…«∆≈∆«≈ƒ««¿ותנא
חמּדת ּכי אחד מקֹורם אּלּו וג' ממֹונֹו, »¿∆ƒ«≈»¿≈¿»∆»ƒויפּזר

העין. וצרּות הּגזל ּגם מסּבב ƒ»««¿∆∆»»≈»¿«»הּממֹון

ÏÎÂּובמדרׁשֹות ּבגמרא הּמנּויין הּדברים ׁשאר ¿»«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»
ראתה ּכן על זֹו, ּפרׁשה מן סמ להם «¬«≈»«««ƒ∆∆∆«≈אין
ּבמצרע הּנעׂשים הּמעׂשים ּפרטי ּכל להעמיד «…¿ƒ¿«¬ƒ»¿»≈««¬ƒ««¬ƒƒ≈עיני
רּוח, וגּסּות הרע, לׁשֹון והם אּלה, ג' יסֹוד »»¿»««≈¿∆≈¿»על
'מלׁשני האֹומר הּפסּוק ּוכללם הּממֹון, ƒ¿«¿≈««»««¿«»»¿∆¿וחמּדת
ּורחב עינים ּגבּה אצמית אֹותֹו רעהּו »¿ƒ¿«≈«ƒ¿»≈≈∆≈»בּסתר

אּוכל' לא אתֹו ה)לבב קא לבב'(תהלים 'ּורחב ≈»……»¿«≈»
אמרּו ׁשּכן ממֹון, החֹומד מכ"ג)היינּו פ"ה (אבות «¿«≈»∆≈»¿

'ואֹותֹו רחבה, נפׁש לֹו ׁשהיה ּבלעם ¿««¿∆∆««∆«¿ƒ∆≈אצל
ז"ל רּבֹותינּו ּדרׁשּו טו:)אצמית' מצרע(ערכין על «¿ƒ»¿«≈««¿…»

ּגבּה לצרף חלּקֹות ב' ּבּפסּוק ועׂשה »¿≈«¿À¿»¿»»«»¬Àמחלט,
אחד מּמקֹור ׁשניהם ּכי לבב רחב אל «∆«ƒ∆¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ»≈עינים

ּתלי ּדלּבא ּבאֹובנּתא ּדעינא ׁשּוריינא (ע"זׁשהרי ∆¬≈¿»»¿≈»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ
ּכלכח:) ּכי לבב רחב הּוא עינים ּגבּה «ƒ¿«≈»ƒ»≈»¿«¿וכל

להראֹות יּוכל ּבֹו ּכי עׁשר לרב מתאּוה רּוח ¿»¿»ƒ¿«∆¿……∆ƒ»∆≈ּגאה
עׁשר ּכל ּגיסא ּולאיד ּגדּלתֹו, ּתפארת ∆…««ƒ¿∆∆¿À»¿ƒ»ƒ«¿יקר

ׁשּנאמר ּכמֹו לב רּום יג-יד)ּגֹורם ח 'וכסף(דברים ≈≈¿∆∆¡«¿∆∆
ּוראיה וגֹו', 'לבב ורם וגֹו' ּל ירּבה ««¿¿∆«¿«¿¿«∆¿ƒ««¿וזהב
ּתדּבק נעמן וצרעת לגחזי אליׁשע ּׁשאמר »¿ƒ«∆»«¡ƒ»¿≈¬ƒ¿»«««¬»ƒמּמה

כז)ּב ה ב' נעמן,(מלכים צרעת להזּכיר לֹו לּמה ¿»»¿«¿ƒ»«««¬»
ממֹון חֹומד היה ׁשּגחזי לפי כ-כד)אּלא ה ,(שם ∆»¿ƒ∆≈¬ƒ»»≈»

המפרׁשים זה ולמדּו עינים, ּגבּה היה ƒ¿»¿∆«¿»¿ƒ»≈»¿«««¬»¿ונעמן
ּׁשּנאמר א)מּמה ה מל(שם צבא ׂשר 'ונעמן ƒ«∆∆¡«¿«¬»«¿»∆∆

לֹומר רצה אדניו', לפני ּגדֹול איׁש היה »«««…¬≈¿ƒ»ƒ«««¬ארם
וגאוה, ּבגדל מתנהג היה אדֹוניו ּבפני «¬»¿∆…¿≈»¿ƒƒ¿≈¬»»»ƒ¬∆ׁשאפּלּו
מּמקֹום מקֹורם והחמּדה ׁשהּגּסּות אמרנּו «ƒ«¿«¿∆»¿»»∆¿»««¿ּוכבר
,'ּב ּתדּבק נעמן 'וצרעת אמר ּכן על ¿»¿ƒ«¬»»»«¿»«≈»«∆אחד,
לבב' ּורחב עינים 'ּגבּה ּבאֹומרֹו סמכּה ּדוד «≈»¿ƒ¿»»¿¿¿«≈«ƒ«≈¿וכן

¿וגֹו'.
CÎÏ,'ׂשאת ּבׂשרֹו בעֹור יהיה ּכי 'אדם נאמר ∆¡«»»ƒƒ¿∆¿¿»¿≈

זה צרעת ּומין ּגבֹוהה, אּלא ׂשאת ∆»»«ƒ«¿«∆≈¿≈אין
'אֹו לראׁש, לכל הּמתנּׂשא הרּוח ּגּסּות על …¿«¿≈»¿ƒ»»«»»«ּבא

ּבא והּוא כּו', טפלה אּלא סּפחת אין «¿«≈¿«∆»»»≈»»»סּפחת'
האדם אל טפל ׁשהּוא הּממֹון קנין החֹומד «««∆≈«∆«»»¿ƒ≈»»על

הּמעלֹות,מ ּכׁשאר ּכלל ּבאדם מתעּצם ואינֹו ¬»»»¿ƒ«¿≈ƒ¿«≈¿»»¿»ƒּבחּוץ
הּקנינים ּכל ּכי ּפרקיו, ּבח' הרמּב"ם ּכתב ƒ»«ƒ¿»ƒ««¿¿»¿»«»«≈¿וכן
מתעּצמים ּכּלם הּמּדֹות ּומעלת ּוגבּורה ƒÀ»ƒ¿«¿ƒ»»¬»«¿«¿«¿ּכחכמה
הּוא ּכי העׁשר מן חּוץ ּבֹו ּודבּוקים האדם ƒ»»»¿ƒƒ»…∆ƒעם
ּכלל, עּמֹו ּדבק ואינֹו מּבחּוץ האדם אל «¿ƒ¿«∆»»»ƒ«¿≈»≈ƒנטּפל
המסּפר על ּבא זה מין לבנֹות, היינּו ּבהרת ≈»¿»»«∆ƒ«¿¿»∆∆»אֹו
חברּבּורֹות ּבֹו ועֹוׂשה חברֹו ּפני ּומלּבין הרע ¿»¬∆¿≈¬≈¿ƒ¿»»««לׁשֹון
ׁשּנאמר ּכמֹו חיּורא ואתי סּומקא אזיל ּכי »¡∆∆¿««ƒ»≈¿»¿»≈ƒ«¿לבנֹות

כב) כט עּתה(ישעיה ולא יעקב יבֹוׁש עּתה «»…¿…¬»≈«»…'לא
ּבֹו ענתה ּפניו הּכרת זה ּובדר יחורּו', «¿«««»«»∆∆∆¿«¡∆««ּפניו
אֹו הּגּסּות, אֹו הּממֹון, אהבת רצּוף ּתֹוכֹו »»«»»¬»«ƒּכי
לחּוץ רעתֹו מֹוציא זה ונגע חברֹו, ּבגנּות »««ƒ¿¬≈¿∆«∆ƒ≈»¿לסּפר
מצרע נקרא זה ׁשם ועל ּבּקהל רעתֹו «…¿«¿ƒ∆≈»¿««»««»¿לגּלֹות

רע. »ƒמֹוציא


:הה אל והבא אד תהיה י צרעת ≈…»∆«¿««¿∆¿ƒƒ»»«»∆נגע

ט] [יג,

מסר ְֵַָרכי
יראל אר ייבת רחני מנהל  ניימן יעקב ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹרי

נגעי ראה ואינ אחרים נגעי ראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָהאדם
מהם להתחק ְְְִֵֵֶַַעצמ

eÈLנגעים מ"ה)ּבמּסכת אדם(פ"ב הּנגעים ּכל ¿«∆∆¿»ƒ»«¿»ƒ»»
נאמר זה ּדין עצמֹו, מּנגעי חּוץ »¡∆∆ƒƒ¿≈«¿ƒ∆רֹואה
ּכהן ׁשהּוא הגם האדם, על הּבאים ≈…∆»¬«««»ƒ«»ƒ«¿»ּבּנגעים
אין עצמֹו נגעי מקֹום מּכל הּנגע, לראֹות ≈¿»≈¿ƒ¿«∆«ƒ»»ƒ«¿וראּוי
ּגם ּתֹורה, אמרה הּכהן' אל 'והּובא רֹואה »««¿«≈…»∆«¿∆««אדם
ׁשנינּו וכן אחר, ּכהן אצל ל ּכהן אּתה ƒ«»…≈≈≈∆…≈«≈¿≈»ƒאם
מּבכֹורֹות חּוץ רֹואה אדם הּבכֹורֹות ּכל ¿ƒ∆««¿»««ׁשם
להקרבה ראּוי אם ּבכֹורֹו מּומי היינּו ««¿»¿«ƒ¿≈¿»¿»עצמֹו,
לבּדק רּׁשאי אינֹו עצמֹו ּבהמת ׁשל לאו …¿ƒ»∆∆¡««¿≈««ƒאם

עצמֹו. ּבׁשל מקל ׁשּמא החׁשד ¿»∆¿≈≈«∆«¬»≈¿ƒמּפני

ÈLBcרֹואה אדם הּנגעים ּכל ּדרׁשּו רׁשּומֹות ¿»¿»«¿»ƒ»»∆
אדם ׁשל טבעֹו עצמֹו, מּנגעי ««∆¿ƒƒ¿≈«¿ƒחּוץ
אבל חברֹו, ׁשל ּבחסרֹונֹותיו ּולהּכיר «¬≈¬∆«¿∆¿ƒ¿¿«ƒלראֹות
חׁשּוד אדם חסרֹונֹות. ּכלל רֹואה אינֹו «««¿∆«¿∆≈¿»¿ּבעצמֹו
הּכתּוב חברֹו, ׁשל על חׁשּוד ואינֹו עצמֹו «»≈¬∆»«≈¿¿»∆¿ּבׁשל
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כה)אֹומר ד ועפעּפי(משלי יּביטּו לנכח עיני' ≈≈∆¿…««ƒ¿«¿«∆
חסרֹונֹותיו על להּביט רגיל אדם ,'לנגּד «¿∆»ƒ¿∆¿∆»»»ƒ¿«ƒ¿»ייׁשרּו
ּכבר ּבחברֹו ּבֹו יעלה ּכי ּדק אבק חברֹו «¿≈¬»∆¬»ƒ»««≈¬∆ׁשל
ּגמּור חּסרֹון אפּלּו עצמֹו על ואּלּו רֹואה, ««ƒ««¿¬ƒƒ¿∆הּוא
לנכח עיני' הּפסּוק אֹומר ּכן על רֹואה, »…¿∆≈«»≈≈»∆≈אינֹו
חבר מּומי לראֹות ל ׁשרי ּכן אמנם ¿≈¬≈¿ƒ»¿»≈»≈¿ƒ»יּביטּו',
חלילה ולא האמת על ּולהעמידֹו להֹוכיחֹו «ƒ¿«¬ƒ«»¡∆¿…»ƒ¿≈¿ּכדי
ייׁשרּו ועפעּפי' אבל ּולבּזֹותֹו, לגּנֹותֹו ƒ¿»∆»¿»¿«¬»¿»¿≈¿ּכדי
ּכי ותּוכח עצמ על ּגם ּתּביט מּיד ,'לנגּד¿∆¿∆ƒ»«ƒ«««¿¿¿ƒ»«ƒ
יגרם ּגּופא וזה חּסרֹון, ּבאֹותֹו לֹוקה אּתה …¿ƒ»¿∆»ƒ¿∆«»»ּגם
ּכמֹוהּו. לֹוקה אּתה אף ׁשהרי ּתגּנהּו, ׁשּלא ל¿∆…¿«≈∆¬≈««»∆»

ÔÓירא אחד חּזן אֹומר, היה סלנטר הגר"י ««¿∆»»≈«»∆»¿≈
עצמֹו הׂשּכיר מאד ה' אל וחרד ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿ƒ»«ׁשמים
עמד הּנֹוראים, הּימים לתפּלֹות ּכׁש"ץ »«ƒ¿ƒ«»ƒ«»ƒ»¿≈»¿לׁשּמׁש
העלה ּובלּבֹו ּתפּלתֹו והׁשמיע הּתבה לפני «¡∆ƒ¿≈«≈»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ«»»החּזן
מׁשּבחים הּכל וּדאי ּבאֹומרֹו, ּגאוה ƒ¿»¿…»»»¿¿«¬»«¬»מחׁשבֹות
מחׁשבֹות חֹוׁשב עֹודּנּו ּתפּלתי, נעימּות על ¿¿»≈∆ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒאֹותי
אּתה האי לּבֹו, ּבתֹו זעק הּטֹוב ויצרֹו «»≈»ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬»ּגאוה
ממׁשי הּוא הּדין, ּביֹום אּלא עֹוד ולא ƒ¿»∆¿…∆»¿«ƒ«¿ƒמתּגאה,
ּגאוה, הרהּורי ּבלּבֹו עֹולים וׁשּוב «¬»≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒּבתפּלתֹו
לתפּלתֹו, לֹו ולֹועג צֹוחק הּצּבּור ּכל ּכי «ƒ»«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ∆¡«האמת

מתּגאה. היה לא ּבכ ידע ∆«¿ƒ»«¿»…»»ƒאּלּו

,‰ˆÚ‰טּליתֹו החּזן יגּלה ּכי יׂשראל, רּבי אמר »««ƒƒ¿»≈ƒ¿«∆««»«ƒ
נהנה הּקהל אין ּכי לראֹות ∆¡∆««»≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿ויּוכח

ּתחלףמּת ּכליל הּגאוה לֹו, לֹועג ואדרּבה פּלתֹו, ƒ¿ƒ»¿«¿«»≈««¬»»ƒ«¬…
ּבדמיֹונֹו חפׁשי האדם הּמּדֹות ּבכל ּכ ¿ƒ»»»»¿ƒ¿ƒ»«¿«»∆¿ּברגע,
לגּלֹות אּלא עצה אין הּלב, ּבמפּתחי יֹוׁשב »¿«∆«≈≈≈»≈¿¿ƒ¿≈∆≈»הּיצר
.'לנגּד ייׁשרּו ועפעּפי' ולראֹות הּטּלית ∆¿∆¿ƒ¿ƒ¿¿«¿«∆«¿ƒ»»∆את
ּבעצמֹו לגּלֹות האדם ּביד עֹולה ּתמיד לא ¿»¿»¿«««»¿∆ƒ«…»¿ּברם
זקּוק ּכלל ּבדר ּבחסרֹונֹו, להּוכח הּטּלית ««¿∆∆¿¿∆¿»«ƒ¿ƒ»»∆את
טּליתֹו. לֹו ויגּלה ּדהּוא מאן יבֹוא ּכי ƒ»«¿ƒ«∆«ƒהּוא

‰L˜מּומי לראֹות עצמֹו את לבּקר לאדם לֹו ¿»»¿«≈∆«¿ƒ¿≈
אֹותֹו, מחׁשידֹות הּתאוֹות ּונגעיו ƒ¿»¬»»««¿¿»עצמֹו
הּוא סבּור האמת, מּלראֹות עיניו מעּור «∆¡«¿ƒƒ«≈≈»¿»…»הּׁשחד
הּוא זקּוק ּולפיכ ולברכה, לטֹובה מעׂשיו ««ƒ¿»»¿ƒ¿«¿«¬»«∆ׁשּכל
מּפי מּוסר ּתֹוכחת לׁשמע הּכהן' אל ƒ¿»∆«…≈ƒ¿…«««»ƒƒל'והּובא

ּומלּמדיו. רּבֹותיו מּפי הּמֹוכיחים «¿»¿«»ƒ«ƒƒƒƒ«¬»החכמים



יטמא: חי ר  הראת בי[יד [יג, ¿≈»»»«ƒ¿»

הר ֵַמפת
ניבז' ייבת רחני מנהל  לוינטיין יחזקאל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָרי

רגע ל לתהה לזת א האדם ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹעל
אמים נצח חי ְְֲִִִִֵֵַַַלהפסיד

‰Lnaמ"ו)ּבעדּיֹות ּבן(פ"ה עקביא ׁשנינּו, ¿≈À»ƒ¬«¿»∆
אמרּו ּדברים, ארּבעה העיד ¿«ƒ«¿»»¿»ƒ≈≈¿»¬»מהללאל
אֹומר ׁשהיית ּדברים ּבארּבע ּב חזר עקביא ≈«ƒ∆»ƒ«¿»¿»¿¿…¬«¿»¬לֹו
מּוטב להן אמר ליׂשראל, ּדין ּבית אב ונעׂש¿««¿«≈ƒ¿ƒ¿»≈»«»∆»
ׁשעה להעׂשֹות ולא ימי ּכל ׁשֹוטה להּקרא «««≈¿…¿»««∆≈«ƒ¿ƒלי
אֹומרים יהיּו ׁשּלא הּמקֹום, לפני רׁשע ƒ¿≈«»∆…ƒ¿¿ƒ««»»אחת

לׁשֹונֹו. ּכאן עד ּבֹו, חזר ׂשררה ¿«»»«««¿ƒ¿ƒּבׁשביל

ÈiÁׁשל אחת מּׁשעה עדיפים ּתמידּיים ּבּזיֹון ƒ»¿ƒƒƒ¬ƒƒƒ»»««∆
חז"ל לנּו מֹוסרים זֹו חּיים הּכרת »¬«ƒ¿ƒ»»«»¿≈חטא,
והחּסרֹון הּפגם ער את והּכירּו ׁשּידעּו «ƒ∆»¿¿ƒƒ∆≈∆«¿»¿«ƒ¿»הּקדֹוׁשים
להפקיר מּוטב ּכי לקּבע הּססה ולא חטא ƒ¿»ƒ¿…«ƒ»¿«¿ƒ…¿¿≈≈∆ׁשּיֹוצר
מּמׁש קיצֹונית ּכה ּבצּורה העצמי הּכבֹוד «»ƒ¿»…ƒƒ¿»««»∆את
להּכׁשל ׁשּלא ּובלבד החּיים, ּכל ׁשֹוטה ≈«ƒ»≈∆»««ƒƒ¿«∆…¿ƒ¿להּקרא
ׁשּלא חטא, מעין ואפּלּו חטא, ׁשל אחת …∆¿≈≈≈ƒ¬»¿≈∆»»««¿ּבׁשעה
ּכּנ"ל. ּבֹו חזר ׂשררה ּבׁשביל אֹומרים »»»«««¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒיהיּו

‰p‰Âחּיינּו למּצב זֹו הבנה ׁשּבין הּמרחק מרב ≈…«∆¿»∆≈¬»»¿«««≈
היא זֹו הּכרה ּכי אנּו חֹוׁשבים ƒ»ƒ«»»ƒ¿«»הּירּוד,
ואינּה ּבלבד, יחידים נחלת מפלגת, «≈¿»¿ƒÀ¿∆∆«¬«¿ƒƒƒ¬חסידּות
אמנם ּכּלֹו, לּכלל ׁשּנּתנה הּתֹורה «¿«ƒ≈«»∆ƒ¿»«¿»À≈מחּיּובי
מֹורה וענׁשֹו חטאֹו המצרע ּבפרׁשת «¿«¿¿∆«…¿»»««¿¿¿ƒהתּבֹוננּות
הּׁשוים הּתֹורה מּדרכי היא זֹו הּכרה ּכי ƒ«»»ƒƒ«¿≈«»«»ƒ«לנּו

נפׁש. ∆∆«¿לכל

Ï"ÊÁּבעוֹון לאדם ּבא הּצרעת נגע ּכי מבארים ¿»¬ƒƒ∆««»««»¿»»«¬
ּכלֹומר הרּוח, וגּסּות הרע לׁשֹון »¿»«»¿»««¿≈חטא
ּולמֹותר חטא, ׁשל אחת ׁשעה על ׁשמים «¿¿≈∆»»««»ƒ»«∆…ענׁש
הם האדם לתֹועלת ׁשמים ענׁשי ּכי ≈«««∆∆¿ƒƒ»¿≈»«ƒ¿»¿להדּגיׁש
הּנגעים ידי ועל נפׁשֹו, ּתחלּואי את ƒ«¿»≈¿»¿¿»≈¬»∆¿»¿לרּפאֹות
ׁשֹובר זה ּומּצב ּומבּזה, מׁשּפל האדם ≈∆«»∆À¿»¿À««««¬»נעׂשה
הּמֹונעֹו נפׁשי מּצב ּבֹו ויֹוצר ּגאותֹו ׁשאֹון ¿»ƒ¿»«»≈¿«¬»¿∆את

לכן. קדם ּׁשּנכׁשל ≈«∆…»¿ƒ∆»¿ּבמה

‰‰ּבעירֹו נכּבד אדם לנּו ּונצּיר היטב נתּבֹונן ƒ¿≈≈≈¿«≈»»»ƒ¿»¿ƒ
לׁשֹון ּבעוֹון ׁשּנכׁשל הּברּיֹות ּבין «¬»»¿ƒ∆ƒ¿»≈«…¿ּומערב
ּבעֹולם חטאֹו ממרקים ׁשמים ּובחסדי ««¿∆ƒ¿»¿ƒ»«≈¿»¿»«הרע,



הדורות  גאוני תזריע אוצרות |

כח 

זה אדם נעׂשה מּיד הּצרעת, נגע ידי על ∆«««¬»«ƒ»»«»»∆≈¿»∆»הּזה,
ׁשקּוע ׁשהּוא החברה וחּיי ועסקיו מּביתֹו »«∆«¿∆»≈»¿««¬»≈À»ƒ¿מנּתק
יׁשב ּבדד לּמחנה, מחּוץ מבּדד והּוא ≈≈««∆¬»»À»ƒ¿¿∆«ּבהם,
ׁשהּוא, מי לפני הּפה את לפצֹות ׁשּיּוכל ∆ƒ∆«ƒ¿∆«∆ƒ¿≈ƒ¿ּבלי
ּפריעת ׁשל ּבּזיֹון ּפרׁשת אֹותֹו ּפֹוקדת ּכ »ƒ»∆¿ƒ»««∆∆«»»¿ואחר
והּוא טמא, טמא ּבפניו הּבּוז ּוקריאֹות ¿≈«≈«««¿»ƒ¿…ראׁש

ה חּייו וארח אדם, ּבני מחברת ּתקין,מפרד À¿»≈∆¿«¿≈»»¿…««»«»ƒ
נׁשארים ולפעמים ארּוכה, מּכתֹו ׁשּתעלה ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿«¬«»∆¬»∆»עד
נרּפאת אם וגם הּמיתה, יֹום עד זה ≈¿ƒ»¿«ƒƒ»»∆«»¿ּבמּצב
ּבמצות ּבּזיֹון טהרתֹו ּפרׁשת מלּוה ׁשּוב »¿À»»»«»√»ƒ»¿ƒ¿¿»«צרעּתֹו
הּכל העינים, וגּבֹות הּזקן ּגּופֹו ּכל …»ƒ¿««»«»»¿«»≈«ƒ»הּתגלחת
האדם, ּבני לחברת ׁשב הּוא זֹו ּובצּורה «««≈¿»¿∆¿««¿«¿ƒנגזז,
ּכה וחרּפה ּבּזיֹון החטא לתּקּון ּבא זה …«¿∆¿«ƒ«≈¿ƒ¿«∆«¿וכל
ׁשעה ּבגלל החּיים ּכל למׁש ולפעמים ««»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆∆»««ƒƒ¿ּגדֹולים,
ההּכרה ּבֹוקעת ּומאליה הרע. לׁשֹון ׁשל ««»»»»«∆≈≈»««∆»»אחת
להיֹות ולא החּיים ּכל ׁשֹוטה להּקרא מּוטב ¿ƒ»¿ƒ»≈∆»««ƒ¿…ƒּכי

הּמקֹום. לפני אחת ׁשעה «»≈¿ƒ»»««««רׁשע

ÔBaLÁהּמתּגּלה הּתֹורה רצֹון הּוא זה חּיים «ƒ∆¿«»«ƒ¿«∆
ּכ המצרע, ּבפרׁשת לּמתּבֹונן ««…¿»»««¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒּבבהירּות
והּדבק האדם, לרפּואת מּׁשמים ההנהגה ≈«»¿«««»¿ƒ««¿»»ƒ»«ƒƒהיא
זה ּבחּייו, זֹו הּכרה למּמׁש חּיב ׁשמים ∆«»¿««»≈»¿«»ƒ»«≈¿»¿ּבדרכי
והּמתּכחׁש הּתֹורה, ּבדרכי האדם ּתּקּון מהל ≈»¿ƒ»»»¿«¿≈«»¿«ƒ»¬»הּוא
לפרׁשה אּלא מפלגת, לחסידּות מתּכחׁש אינֹו «««¿«∆∆∆¿ƒ¿«≈«¬ƒÀ≈∆«לזה

ּבּתֹורה. «»∆∆…¿מפרׁשת

‰p‰Âחּיים ּכי נמצא חּיינּו ּבארח נתּבֹונן אם ƒƒ¿≈¿…««≈ƒ¿»ƒ«ƒ
ּכל זֹו, אמת להּכרת ּגמּור ּבהּפּו «∆¡»«»¿«ƒ¿«אנּו
ּתחת ׁשבּוי לֹו וערב ׁשּנח ּכפי חי מאּתנּו »»«≈«¿»…∆ƒ»«¿ƒ≈«∆אחד
ּכבֹוד מאי ּפחד ּובגלל הרעֹות, הּמּדֹות «ƒ»»ƒ¿«««≈ƒ»∆∆¿∆ממׁשלת
ּבקּיּום מזלזלים הּנׁשמה, את להפקיר ƒ¿«¿ƒ∆«¿»»¿«¿¿ƒ¿ƒ«מּוכנים
ּיאמרּו מה והרּגׁשת ּכבֹוד, רדיפת ּבגלל ¿…»»«¿»¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒמצוֹות
לעזיבת מביאה אחרת נעימּות אי אֹו »ƒƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»«¬ƒ¿»הּברּיֹות
ּבחּיי ּוׁשקיעה רּוח חּיי נטיׁשת ּתֹורה, ≈»¿«ƒ««≈«¿ƒ¿«¿מקֹום
להיֹות ּׁשּצרי מּמה הפּו מּצב מּמׁש, ¿ƒ«∆»ƒƒ««»«»∆…חמר
למּצב נכנסים ּכׁשֹוטים ׁשּנראה אחת ׁשעה »»¿ƒ¿«»»««∆≈»∆¿ƒƒ¿»ƒּבגלל

החּיים. לכל ƒ¿¿»««ƒרׁשעּות


 צמח חר וער התק עמד עיניו וא¿ƒ¿≈»»««∆∆¿≈»»…»«

:הה וטהר הא טהר התק לז]נרא [יג, ƒ¿»«∆∆»¿ƒ¬«…≈

החים ִַַאר
החים האר  עטר ן חים ִִִֶַַַַָָָרי

רק א נר מה לאחר החכמים ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹרת
רה מדקים הברים היכן ְְְִִֵַַָָָָֻלהרת

B‰Ëאמרּו ּכהנים ּבתֹורת הּכהן. וטהרֹו הּוא ¿ƒ¬«…≈¿«…¬ƒ»¿
ּתלמּוד לֹו, ויל יפטר יכֹול ¿»≈≈¿…¿ƒ««'טהֹור',
טהֹור טמא על ּכהן אמר אם יכֹול וטהרֹו, «≈«»≈…»«ƒ¬»ƒ¿»לֹומר
הּכהן, וטהרֹו טהֹור לֹומר ּתלמּוד טהֹור, ≈…»¬ƒ¿∆»«¿«»¿ƒיהיה
מּבבל. הּׁשלֹום עליו הּלל עלה זה ּדבר ∆«ƒ≈»»«»ƒ««∆««»¿ועל
עד מהּפסּוק להכריחם יכֹול היה ׁשּלא »«»≈«ƒ¿»¿«««…∆«¿»מׁשמע
ההלכה, היא ׁשּכן וקּבל יׂשראל, לארץ ««¬»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆≈ƒ∆∆¿««∆ׁשעלה
היּו ּבּמה לדעת וצרי הּוא, ׁשּדרׁש ««»»»«ƒ«¿»«∆¿ּכמֹו

הּכתּובים. מיּׁשבים עליו ƒ»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»החֹולקים

‰‡Âיפטר ׁשּלא לדּון צריכין וטהרֹו טהֹור ּכי ƒ»¿ƒ¬¿ƒƒ»∆…ƒ¿…
טהֹור הּכהן לֹו ׁשּיאמר עד אּלא לֹו, ויל¿≈≈∆»«∆…««…≈»
ׁשאינֹו לצד ּכי אֹומר הייתי טהֹור ׁשּזּולת ≈∆»¿ƒƒ≈ƒ««»∆«»אּתה,
הּבקי הּוא הּכהן ּכי ויֹודיעּנּו, ּכהן יבא ƒ∆ƒ«…≈«»ƒ¿≈……«»≈יֹודע
אם ּולעֹולם מּפיהּו, יבּקׁשּו ותֹורה אּלּו ƒƒ¿»ƒ¿»¿«¿≈«¬»ּבהלכֹות
לֹומר ּתלמּוד ,ויל יפטר ּבהק ׁשהּוא הּוא »¿»≈≈¿…¿ƒ»…∆»«ידע
עד הּלל לדרׁשת הכרח ואין וטהרֹו, הּוא »≈ƒ¬¿≈∆¿≈«ƒ¿»«ƒ¿«טהֹור
ההלכה. ּבאה ׁשּכן וידע יׂשראל לארץ ««¬»««≈∆»«¿≈«¿ƒ∆∆¿««∆ׁשעלה

‰zÚÓהּדר זה על ּבּכתּוב ההלכה לקּבע נחזר «¬…ƒ¿…««¬»»«»«∆«∆∆
האמת ּכפי הּוא אם ּדוקא, הּוא ∆¡«ƒ¿ƒ«¿»«טהֹור
אם אבל הּכהן, ּדברי ׁשּיֹועילּו הּוא ּבזה ƒƒ¿≈«…≈¬»ƒ∆∆««טהֹור
ּדלמא ּתקׁשה ולא יֹועיל, לא טהֹור טמא על «¿ƒ¿…ƒ¿∆ƒ…«≈«»»«אמר
הּוא ידע אפּלּו טהֹור ּבאֹומרֹו הּכתּוב »«ƒ¿«≈«»¿¿»¬ƒנתּכּון
קדם ותצּדק ּדחּיה, אּלא זֹו אין ּכי טהֹור, ∆…«¿ƒ≈∆»¿ƒ»¿ƒ«∆ׁשהּוא
ׁשהּדין אחר אבל הלכה, ּבאה ׁשּכ האמת ƒ»∆»»«¬««¬«««∆∆¡«≈ּברּור
נבחר יֹותר הלכה, הּוא ּביּתּור קֹובעים «¿ƒ¿ƒ¬»»≈ƒ¿«∆ׁשאנּו
נכֹון ּכלל וזה ּדחּיֹות, מּלדחֹות נתּכּון לזה ««¿∆¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿ƒ∆¿»לֹומר

הּתֹורה. «»≈¿ּבפרּוׁש

È˙È‡Âרּבֹותינּו מאמרי א)ליּׁשב כב ׁשאמרּו(ויק"ר ¿«≈««¿≈«≈∆»¿
למׁשה נמסר ׁשּלא ּדבר היה ∆…¿»¿ƒ…∆««««…∆ׁשּלא
לחּדׁש, עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה ואפּלּו ≈»¿ƒ««¬ƒ«∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿ּבסיני,

אחר ּבמקֹום ו)ואמרּו יט עקיבא(במדב"ר רּבי ּכי ¿»¿¿»«≈ƒ«ƒ¬ƒ»
הּדברים ּכאֹומרֹו מׁשה ידע ּׁשּלא מה ּדֹורׁש ƒ«¿»¿¿∆…»«…∆»≈««היה
ּדבריהם, ׁשם יעּין וכּו', נאמר לא אעׂשה ∆≈¿ƒƒ∆¡∆…∆¡«¿¿À«»ƒ¬עׂשיתים

לזה. ׁשּדֹומים מאמרים ּכּמה ∆«ƒ∆ƒ«¬»«»≈¿וכן

‰‡Âאמת הן ּכי הּוא, הּמאמרים יּׁשּוב ּכי ƒƒ««¬»ƒƒ≈¡∆
ואין למׁשה, נאמר ּתֹורה ּדבר ≈¿∆…¿»¡∆«»¿«∆ׁשּכל
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כט 

והגם מׁשה, ּׁשּידע מּמה יֹותר לדעת יכֹול »¬»∆…»«∆»ƒ≈»»««««חכם
עד ּתֹורה מּתן מּיֹום יׂשראל ּדֹורֹות ּכל »«»»ƒ¿»≈ƒ«≈«¿∆ׁשּתצרף
מׁשה, ידעֹו ׁשּלא חּדּוׁש אין ּדעה, הארץ ∆…«¿…∆ƒ»≈»»∆≈»≈ƒ∆ׁשּתּמלא
ּתֹורה ה' לֹו נתן מׁשה ּכי הּוא ההפרׁש «»«∆…ƒ≈¿∆»«¬אבל
ּברּו האדֹון והּנה ּפה, ׁשּבעל ותֹורה «««≈ƒ¿»¿»∆¿«∆¿ƒ∆ׁשּבכתב
ּכל ׁשּבכתב ּבּתֹורה רׁשם יתּבר ּבחכמתֹו ««¿ƒ¿»≈»««»∆ƒ«¿«¿הּוא
הֹודיע לא אבל למׁשה, ׁשאמר ּפה ׁשּבעל »ƒ…«¬∆…¿»«∆∆»¿∆«ּתֹורה
הּוא היכן ּפה ּבעל לֹו ּׁשּנתן מה ּכל «≈∆»¿»«∆»«∆…¿למׁשה
יׂשראל ּבני עבֹודת היא וזֹו ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ≈«¿ƒ¿»¿ƒ¬«¿≈ƒ∆«»«רמּוז
למׁשה ׁשּנאמרּו ההלכֹות ׁשּייּׁשבּו ּתֹורה ∆…¿¿∆∆∆«¬»¿»¿∆«≈≈¬עמלי
מקֹום להם יּתנּו ּכּלן והּדרׁשֹות והּסֹודֹות «∆«¿ƒ«¿«¿«¿»À»ƒ¿ּבסיני
וחּברּו הּתּנאים ּבאּו ּתמצא ולזה ׁשּבכתב, ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿»»««»ƒ¿ƒ∆«»ּבּתֹורה
ּבּכתּובים ּדרׁשתם וכל וכּו', וספרי ּכהנים ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»¿»»»«¿ƒ¬…»ּתֹורת
ּבתֹורת והלּביׁשּום ההלכֹות, ּפי על אּלא »¿ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ»«∆«≈אינם
היא זֹו הּיֹום ועד ואחריהם ׁשּבכתב, ּתמימה ƒ»∆ƒ¿»¿«¬≈∆¿««ƒ¿ה'
ּוליּׁשבם הּמקראֹות לדּיק ּתֹורה ּבני הּקדׁש «¿»¿«¿ƒ»≈»¿«≈¿∆…»»¬עבֹודת
וזֹו ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ׁשהם הּמאמרים ּפי ¿∆»¿∆«≈∆ƒ««¬»ƒ»על

החּיים. ארץ הּנקראת הּתֹורה עבֹודת ƒ¬««»«ƒ¿≈∆∆««ƒהיא

ÔÈÚÂּתֹורה ּכל לדעת ּכּלֹו למׁשה נמסר לא זה ∆…ƒ¿«¿…∆À»««»»
ּבּתֹורה רמּוזה ּכּלּה היא היכן ּפה «»«¿«ƒÀ«≈∆»¿∆ׁשּבעל
עקיבא רּבי ׁשּדרׁש ׁשם אמרּו ולזה «ƒ¿»¿»∆»¿»∆»««ƒ¬ƒ∆ׁשּבכתב,
ידע ׁשּלא הּכּונה אין מׁשה, ידעם ׁשּלא »«…∆««»»≈∆…««¿…∆«¿ּדרׁשֹות
אפּלּו הּכל מּמּנּו הלא ּדברים ׁשל עּקרן ƒ»»∆¿»ƒ¬…ƒ∆«…¬ƒ∆…מׁשה
ׁשּלא אּלא לחּדׁש, עתיד ותיק ּׁשּתלמיד …∆«∆≈»¿ƒ»ƒ»ƒ¿»∆»מה
וזה ּבּתֹורה, רמּוזים היכן ודּיּוקם סמיכתם ∆¿«»ƒ»»¿ƒ»≈»¿ƒ¿»«ידע
מהּכתּוב הּלל ׁשּדרׁש ּׁשּלפנינּו מה האֹות ל¿»«∆¿»≈∆»«ƒ≈≈«»
ה' ּגּלה ולא ּפה, ּבעל למׁשה ׁשּנאמרה «ƒ…¿∆»¿∆…¿«¿∆∆∆««¬»ההלכה
ּודברים ּודרׁשּה, הּלל ּובא ּבּכתּוב עּקרּה ƒ»»«»»ƒ≈¿»»¿»ƒ∆…¿למׁשה

הם. נכֹונים ≈ƒ¿≈אּלּו


א צמר בגד צרעת נגע ב יהיה י ∆∆∆∆¿»««»∆∆¿ƒƒ∆∆»¿והגד

:י מז]בגד [יג, ¿∆∆ƒ¿ƒ

רה ַַָעת
מיר ייבת רחני מנהל  ליביץ ירחם ְְְִִִִִֵֵַַַָָרי

אר להיט ללמד נכל הגעים ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹמעמק
הבע ל על ֵֶַַַַָאחר

ÔiÚוכתב זה ּבענין מארי ּובּספֹורנֹו רמּב"ן, «¿««¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆¿»«
ּבּטבע זה יהיה ׁשּלא ּבֹו ספק ּׁשאין »∆»∆∆¿ƒ«∆≈»≈∆…ƒמּמה

הּמראֹות אּלה יקרּו לא ּבבגד ּכי ּפנים, ¿»»∆≈¿ƒƒ¿∆∆…ƒ«¿ּבׁשּום
ׁשּלפעמים הּכתּוב העיד אמנם וכּו'. À¿»¿»≈ƒ«»∆ƒ¿»ƒ¿»המׁשּנֹות
אזן להעיר וזה ּובבּתים, ּבבגדים ּכפלא זה ∆…ƒ¿∆∆¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆¿»ƒיהיה
ז"ל ׁשּסּפרּו ּכמֹו ׁשּבידם, עברֹות על »¿ƒ«¬≈∆¿»»¿∆ƒ«¿»הּבעלים

ּכאמרם הּׁשביעית ּבענין ב.)ׁשּיקרה ּבֹוא(קידושין ∆ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»
נֹוׂשא אדם ׁשביעית, ׁשל אבקּה קׁשה ּכּמה ≈««ƒƒ¿∆««¬∆««»≈¿ּוראה
מּטלטליו, את מֹוכר סֹוף ׁשביעית, ּבפרֹות «¿¿»ƒƒ≈∆ƒ¿≈¿≈¿ונֹותן
וכל וכּו', ׂשדֹותיו את מֹוכר לסֹוף הרּגיׁש «¿¿«¿∆≈¿ƒ¿ƒ…לא

וכּו'. מצוֹותיו ׁשֹומרי על ה' ּבחמלת ¿«¿ƒ≈¿»»¿∆¿∆זה

ÌÓ‡ולא ּכלל ידעּו לא אׁשר הּנרּדמים «ƒ¿»ƒ¬∆…»¿¿»¿…
הם מּזה, ּדבר לדעת ּכלל ≈∆ƒ¿¿¿»»««»»ƒהתעֹוררּו
ראּוי ולזה וכּו', הּטבע הנהגת ּתחת ספק «∆«¿¿»∆»»«¿»»»≈«ƒ¿ּבלי
ּבּתיהם ולא מּטּמאים הּנכר ּבני ּבגדי יהיּו ∆≈«…¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«≈»ƒ«¿ƒ…∆ׁשּלא

ּכלל. ּבנגעים «¿ƒ«¿ƒƒ¿»ƒמּטּמאים

ÏkÓללמד צריכים ׁשאנּו האחת הּנה הענין, »ƒ¿»ƒ≈»««∆»¿ƒƒƒ¿…
ּבסֹוף הרמּב"ן ּׁשּכתב מה היא ¿»¿»«»«∆»ƒ¬»¿ּולהעלֹות
מן לנּו ׁשּיׁש הּתֹועלּיֹות מן ּכי ּבא, ƒƒ«»ƒ∆≈»ƒ…»««ּפרׁשת
ׁשהראנּו והּמֹופתים האֹותֹות ּכל מן מצרים «¿∆∆ƒ«ƒ¿«ƒƒ»»¿«¿ƒ¿יציאת
המפרסמים הּגדֹולים הּנּסים מן ּכי הּוא יתּבר ƒ¿»≈ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ«¿À¿»ƒה'
ּכל יסֹוד ׁשהם הּנסּתרים ּבּנּסים מֹודה «¿≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ»∆««אדם
מׁשה ּבתֹורת חלק לאדם ׁשאין ּכּלּה, ∆…»¿∆≈««¿≈∆«À«»הּתֹורה
ׁשּכּלם ּומקרינּו, ּדברינּו ּבכל ׁשּנאמין עד «ƒ¿»¿»≈ƒ¿≈∆À¬»∆»≈»רּבנּו
ּבין עֹולם ׁשל ּומנהגֹו טבע, ּבהם אין ≈«∆«¿ƒƒ≈»∆∆«ƒנּסים

ׁשם. עּין ּביחיד ּבין «≈»ƒ≈¿»ƒ»«ּברּבים

CÈˆלגמרי אחרת הבנה לֹו להיֹות האדם »»»ƒ¿¬»»«∆∆¿«¿≈
ונּקח הּטבע, ענין ּכל על »ƒ¿««∆«¿ƒ«»««¿»»ּבהׁשקפה
מּמים אֹו נחׁש, הֹווה ׁשּמּמּטה ּכׁשרֹואים À¿»¿∆ƒ∆ƒ«∆∆»»ƒ«ƒ¿לדגמא
הּוא מּׂשיג חכמה ראׁשית הּנה ּדם, ƒ¿«ƒ»ƒ≈≈ƒ»¿»«ƒמתהּוים
אדם מים, ׁשל טיבּה על לגמרי אחרת ««ƒ»∆«ƒ»≈¿»¿∆∆»««¿»הׁשקפה
ּכׁשּנׁשאלנּו הּנה הּמים, טבע עם יֹום יֹום ¿»¿À¿»ƒ∆«««ƒƒ≈¿∆ƒ»הּמרּגל
יגמגם לא ּבּה, וידיעתֹו מים ׁשל טיבּה ≈¿»¿…««ƒ»∆«ƒƒƒ»על
הּמים את היטב יֹודע ידֹוע ּכי ּבתׁשּובתֹו, ƒ¿»ƒ»«≈«≈≈∆««ƒ¿ּכלּום
לפי ּבידיעֹותיו לֹו חסר לא ּוכלּום ƒƒ»¿ƒ≈«…¿«»ּומהּותּה,

לרגע,מחׁשבֹו ּכׁשּנעמידהּו אבל הּמרגלּיֹות, תיו «¿¿»«À¿»ƒ¬»¿∆«¬ƒ≈¿∆«
הּתמידּיֹות מחׁשבֹותיו מעל להעלֹותֹו ƒ«¿«¬≈««¿¿»«¿ƒƒ¿»¿ונצליח
ּכבר ׁשּיּׂשיג עּלאּיֹות ּבהׁשקפֹות אזי «¿À¿»ƒ¬«¿«¿»ƒ»ƒ∆«ƒ»¿והּמרגלּיֹות,
וטיבּה, מים ׁשל מהּותּה על לגמרי אחרת «ƒ«∆∆¿«¿≈««»∆«ƒ¿ƒ»יּביט
ידיעֹותיו ּבכל ויׁשּתאה יתהה ּכבר הּזה «ƒ«∆¿»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ«האיׁש
הגּדרֹותיו ּבכל ּברּוריּות ידע לא ּכבר ««¿»«¿À¿»ƒ¿»…≈«≈ƒ»הּמגּבלּיֹות,
ּכי הּסֹופית, ּובמסקנתֹו ּכה עד ּבּמים לֹו ƒ«…¿«¿»»«ƒƒ»»«∆ׁשהיּו
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ל 

ּומה מים ּזה מה ּבאמת יֹודע אינֹו »ƒ»∆»∆¡∆»≈≈«¿«אמנם
עכׁשיו הּזה האיׁש ׁשל ידיעֹותיו הּנה «¿»∆»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ«∆«¿»הגּדרֹותיה.
לגמרי. היא אחרת ידיעה ּכבר מים ׁשל ≈¿»¿ƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ»«∆∆ƒ¿ּבטיבּה



יה א המר גד צרעת נגע רת ƒ¿ƒ»∆∆»∆∆»»«»∆»…זאת
לטהר ער לי ל א הערב א התי א«¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿«¬

:אלט נט]א [יג, ¿«¿

יהל ֵָאר
חברן ייבת רחני מנהל  חסמן לי יהדה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָרי

יתר לההר עליו  האדם רת ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹגדל
הם יל לבל הן ְֲִֵֵֵֶַַָָָָמחטאי

ÌÈBL‡‰והעֹולה הּנגעים, ּבענין האריכּו ז"ל «∆¡ƒ¿ƒ¿««¿»ƒ¿»∆
על ּכי ּגדֹול, ּכלל ּכּלם »ƒƒ¿≈À»¿»»ƒמּדברי
ּכנביאים עליו הּבאים ּבּיּסּורים לראֹות ƒ¿«ƒƒ«»ƒ»»ƒ¿ƒƒ«««האדם
הּׁשמים מן יׁשר אליו ׁשּנׁשלחּו מרֹום ƒ¿¿≈»»»ƒ«»«ƒ∆«≈¿ּוׁשלּוחי
ואנּו אזנֹו, לּמּוסר ּולהעיר ּפניו על «¿¿««»ƒ«»»¿»ƒ¿להֹוכיחֹו
רחֹוקים אנּו ּכּמה עד עצמנּו על ּותמהים ƒ¿≈ƒ««¿≈««»»¿ƒ¿עֹומדים
זאת לחקר לעמֹוד עלינּו מּוטל הלא זֹו, ……¬»¬»≈««…¬«ƒƒמידיעה

.ּכ ּכל נתרחקּו ולּמה מה ««¬»¿ƒ««¿«»על

eÓ‡סא.)חז"ל את(ברכות ׁשהֹוציאּו ּבׁשעה ¬«¿»»∆ƒ∆
ׁשמע קריאת זמן להריגה עקיבא »¿»ƒ¬ƒ»«¬ƒ»¿«¿ƒ»רּבי
ׁשל ּבמסרקֹות ּבׂשרֹו את סֹורקים והיּו ∆≈¿»¿«¿∆ƒ¿«¿««היה,
ׁשמים, מלכּות על עליו מקּבל והיה ƒ»«¿»…««≈»¿««¿∆¿»ּברזל,
להם אמר ּכאן, עד רּבנּו ּתלמידיו לֹו ∆«»««»≈»«ƒ¿»¿«אמרּו
,נפׁש ּבכל זה ּפסּוק על מצטער הייתי ימי ¿¿»«¿∆«»≈»¿ƒƒƒ«»««ּכל
לידי יבֹוא מתי אמרּתי ,נׁשמת את נֹוטל ƒ≈∆ƒ¿»¿»«¿ƒ»«»¿»ƒ¬אפּלּו

ׁשם. עּין וכּו' «≈»¿∆¿»¬»ואקּימּנּו

‰p‰Âוהּנׂשּגב הרם הּמעמד לפנינּו ּכׁשּמצטּיר ¿∆ƒ¿«≈¿»≈««¬»»»¿«ƒ¿»
על עליו מקּבל עקיבא רּבי האי …««≈»¿«ƒ¬ƒ»≈»∆«»הּלזה,
מרה ּבׁשעה ׁשמע את ּבקריאתֹו ׁשמים ««««¿»¿∆«ƒƒ¿ƒ»«¿»מלכּות
ּברזל, ׁשל ּבמסרקֹות ּבׂשרֹו את ׁשּסֹורקים ∆¿»∆≈¿»¿«¿∆ƒ¿∆«ּכזֹו
התּפעלּות מרב נפׁשנּו את נדע ולא נׁשּתֹומם ¬»¿ƒ¿≈¿…≈«∆«¿≈≈…ƒ…¬הלא
ּכּסא מּתחת עד ׁשהּגיע אּׁשה ילּוד אדם ּבן ≈ƒ»∆ƒƒ««ƒ««ƒ¿««∆»על

רקיע, ׁשל ּוכטהרֹו הּסּפיר ּכלבנת יתּבר »ƒ¿»≈¿ƒ¿«««ƒ¿»√∆»ƒ¿ּכבֹודֹו
ּבאחד. נׁשמתֹו ויצאה לּׁשמים לּבֹו וצרף זּכƒ≈¿≈≈ƒ«»«ƒ¿»¿»ƒ¿»¿∆»
וׁשאלּו ּתמהּו ּכן ראּו הרי ּתלמידיו ּגם ¬«¿¿«≈«≈¬«ƒ¿»»«¿«¿ואמנם

ּכאן. עד רּבנּו «»≈»לֹו

Ï‡רּבי ּכי יֹותר, עֹוד ונתּפּלא ּנׁשּתֹומם מה «ƒ¿≈¿ƒ¿«≈≈ƒ«ƒ
וׁשאל ּתמיהתם על ּתמּה ּבתׁשּובתֹו »«¿««ƒ»ƒ¿»»««¿ƒ¬עקיבא
הייתי ימי ּכל - ּבאֹומרֹו ׁשאלתם על ƒƒ«»««¿¿««≈¿»«אֹותם
ואקּימּנּו, לידי יבֹוא מתי זה ּפסּוק על ∆¿»¬»ƒ¿«≈«»∆»«»¿»ƒמצטער
ּכאן הּנה אקּימּנּו, לא לידי ּכׁשהּגיע «≈ƒƒ«¿»ƒ…¬«¿∆ƒ∆¿«¿»¿ועכׁשו
הּגדֹול האדם לב ּבקרב אׁשר הּגדֹול הּסֹוד «»«««≈∆∆¿∆¬«»»«נעּוץ
וכּו', מצטער הייתי ימי ּכל ידענּוהּו לא ¿≈»¿ƒƒƒ«»««¿»¿…«¿ואנּו
ה' את 'ואהבּת והרי ואקּימּנּו, לידי יבֹוא ≈«¿»«¿≈¬»∆¿»¬»ƒ«¿«»«מתי
ּבׁשעה אפּלּו 'נפׁש ּובכל וגֹו' ּבכל אלקי¡…∆¿»¿¿»«¿¿¬ƒ¿»»

.נׁשמת את נֹוטל ¿«¿ƒ∆≈∆ׁשהּוא

‡Ïאם ּכי זאת, על נצטּוה עקיבא רּבי רק ««ƒ¬ƒ»ƒ¿«»«…ƒƒ
הּפׁשּוט אף מּיׂשראל, ואחד אחד «»»≈«¿ƒƒ«∆¿«∆«ּכל
ּבֹו עֹומד ׁשהּוא מּצב ּבאיזה ּביֹותר ≈∆«»∆≈¿≈¿¿∆»¿וההדיֹוט
ּבאדם, ולא ּבּזמן לא ּבּמּצב לא הבּדל «««…¿»¿»…«»»…≈¿∆≈אין
ולּמה ,נפׁש ּבכל וגֹו', ואהבּת נצטּוּו ««¿¿¿»«¿¿«¿»«¿»¿À»ƒּכּלם
ּׁשאמרנּו, מה הּוא ההבּדל רב ּכ ּכל ¿»«∆»≈¿∆»»««∆¡∆ּבאמת

הא לקּבלּכי קֹונֹו רצֹון לעׂשֹות הּבא הּנלּבב דם ƒ»»»«ƒ¿»«»«¬¿¿«≈
ּובכנּות ּבתם ּבׁשלמּות ׁשמים מלכּות על ≈¿…¿≈¿ƒƒ»«¿»…««עליו
ׁשל עּקרֹו הרּבה, אֹו מעט מבין אם הּוא ∆«ƒ≈ƒ¿««¿≈ƒ«∆אחד
ּׁשאּתה מה לאזנ הׁשמע יׂשראל ׁשמע «»∆»¿¿«¿»¿»≈«¿ƒ»¿««ּדבר
ידי ולצאת להסּתּפק לא ּכלֹומר ,מּפי ≈¿≈«¿≈»¿ƒƒƒ¿«…¿ƒמֹוציא
ּבמחׁשבה, אֹו ּבדּבּור ּבעלמא ּבקריאה ««¬»¿ƒ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ«חֹובה
הּמעׂשה רב לפי והּכל ז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו ∆¬»»…ƒ¿…»¿»¿«∆¿«∆אּלא
זה לקּים להּגיע ראה ואהבּת אֹומר אּתה ∆≈»¿»ƒ«»≈¿»«¿»¿≈¿«ƒ∆ׁשאם
,לבב ּבכל אלקי ד' את לאהבה ¿«¿«¿∆…¡∆«¬»¿∆¬»¿ּבמעׂשה
אל לבבנּו ל'ונּׂשא יצרי ּבׁשני לבֹוא ∆≈«¿«ƒ¿«≈»ƒ¿≈¿»∆ƒ¿ƒהׁשּתּדל

ּבּׁשמים' אל אל מא)ּכּפים ג 'בכל(איכה וכן , «»ƒ∆≈«»»ƒ¿≈¿»
הייתי ימי ּכל וזהּו וכּו', 'מאד ּובכל נפׁש«¿¿¿»¿…∆¿¿∆»»«»ƒƒ
אּלּו ואקּימּנּו, לידי יבֹוא מתי וכּו', ƒ¿«≈¿»«»¿»ƒ«¬«¿∆ƒמצטער
מדּבר ׁשהּוא ּדּבּור ּכל לחּפׂש מתרּגל אדם ≈»¿∆ƒ¿«≈¿«≈»ƒ««««היה
מּזֹו. ּגדֹולה ׁשלמּות ל אין למעׂשה ƒ«¿≈¿¿≈∆¬»¿««¬»להלכה
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מצרע רת
מצורע 

ְַָָָֹ
והבא טהרת י הצרע רת היה «¿«√«¿«…¿»»∆¿ƒ…זאת

:הה ב]אל [יד, ∆«…≈

חים ִֵַָחפץ
חים החפץ  מראדין ההן מאיר יראל ְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹרי

נפ הרעת בקה הרע לן ְְְְֵַַַַַַַָָָָָהמסר
להסיר ְֲִַָָָועליו

‰nkׁשּמביא הרע, לׁשֹון ּבעל ׁשל ענׁשֹו ּגדֹול »»¿∆««»»«∆≈ƒ
על ונעׂשה ּדּבּורֹו ידי על נגעים עצמֹו »∆¬»¿ƒ«¿≈ƒ«¿¿»»על

ּבערכין ׁשאמרּו ּכמֹו מחלט, מצרע זה ,(טו:)ידי ¿≈∆¿…»À¿»¿∆»¿«¬»ƒ
ׁשּנאמר עליו, ּבאין נגעים הרע לׁשֹון המסּפר »¡∆∆««ƒ»ƒ«¿»««≈»¿»«ּכל

ה) קא אצמית',(תהלים אֹותֹו רעהּו בּסתר ƒ«≈∆≈≈«¿ƒ¿«¿'מלׁשני
ּכמֹו הּנגע, החלטת מּלׁשֹון הּוא אצמית ¿»∆»»«¿»¿ƒƒ¿»≈ּפרּוׁש,
ּתהיה 'זאת לקיׁש ריׁש אמר ּבגמרא, ׁשם ∆¿ƒ¿»»»«≈»ƒ…ƒ«≈«∆ׁשּיליף
וכּו'. רע ׁשם הּמֹוציא ּתֹורת הּמצרע', ¿»≈ƒ»»«…¿»»ּתֹורת

ÔÈÓ‡Âטז:)התם מצרע(ערכין ּנׁשּתּנה מה »»«ƒ¿«»¿…»
הבּדיל הּוא יׁשב'. 'ּבדד ּתֹורה ƒ¿ƒ≈≈««««¿«∆ׁשאמרה
לפיכ לרעהּו, איׁש ּבין לאׁשּתֹו, איׁש «ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ≈ּבין
רּבי ואמר מֹוׁשבֹו. יהיה ּבדד ּתֹורה, ƒ¿∆»¿»««ƒ««««¿«אמרה
ׁשאמרה מצרע, ּנׁשּתּנה מה לוי, ּבן «¿«∆«…¿«»¿À«∆≈ƒ«ƒ¿יהֹוׁשע
הּקדֹוׁש אמר לטהרתֹו? צּפרים ׁשּתי יביא «»»««√«¿ƒ¿≈ƒ√ƒ««ּתֹורה
[ּפרּוׁש, ּפטיט מעׂשה עׂשה הּוא הּוא, ּברּו»»»«¬∆»ƒ≈

ּפטיט. קרּבן יביא הּתמידי], ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿»»ƒּדּבּור

ÔÈÒ‚Âּדכתיב מה על ח)ּבספרי כד (דברים ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ
ּבתרּה ּוכתיב הּצרעת', ּבנגע »¿«ƒ»∆¿∆««»««¿ƒ'הּׁשמר
ּומה למרים', אלקי ה' עׂשה אׁשר את ««¿ƒ¿∆…¡««∆¬≈«'זכֹור
אּלא נענׁשה, ׁשּלא מלּמד אּלא לזה, זה «∆«¿∆∆…∆≈»¿«∆∆«∆«¿ƒענין
מה וחמר, קל ּדברים והלא הרע. לׁשֹון »∆…«»ƒ«¿…¬»»««»על
מּמּנּה, הּקטן ּבאחיה אּלא ּדּברה ׁשּלא «∆ƒ¿»∆…ƒ¿»∆»¿»ƒ»«»»ƒּמרים,
אחת על מּמּנּו ׁשּגדֹול ּבמי המדּבר »»»∆ƒ∆»ƒ¿≈»¿»«¿∆∆נענׁשה,
ׁשּכׁשּדּברה, ּמרים ּומה אחר, ּדבר וכּמה. «¿ƒ¿»∆¿∆ƒ»≈»«««»¿«»ּכּמה
ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ּברּיה, ׁשּום אֹותּה ׁשמע ««»«∆«ƒ¿«»«…לא

ׁשּנאמר ּכענין ּבלבד, ב)הּוא יב 'וּיׁשמע(במדבר ƒ¿«¿ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«
ּברּבים חברֹו ּבגנּות המדּבר נענׁשה, ּכ ƒ¿¬≈»«ƒ≈»¿»«¿∆∆«ה',

וכּמה. ּכּמה אחת «»¿«»»»»על

Ï‡Â,רֹואין אנּו ׁשהרי זה, על ּבעיני יּפלא ƒ»≈¿≈∆«∆∆¬≈»ƒ
ואין הרע לׁשֹון מדּברים אנׁשים ≈¿»««ƒ¿«¿ƒ«¬«»ּכּמה
חז"ל, מּמדרׁש ּתרּוץ להם מצינּו נגע. ׁשּום »¬»¿ƒ»∆≈ƒƒ«»∆∆«להם

הּפסּוק על כג)ׁשאמרּו כא ּולׁשֹונֹו(משלי ּפיו 'ׁשמר ∆»¿««»…≈ƒ¿
נפׁשֹו. מּצרעת ׁשֹומר נפׁשֹו', מּצרֹות ¿»»»«ƒ»«¿≈ƒ≈…ׁשמר

e‡e,'קדּומים 'נחל ּבּספר מקצתֹו ראיתי הענין »ƒ¿»»ƒƒƒ¿»«≈∆««¿ƒ
הּוא ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה ּדכל ««»∆»«¿»«¿ּדידּוע
ּכדי לטֹובתֹו, הּוא הּכל - האדם את ≈¿«¿…»«««∆ƒ¬»מעניׁש
ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשה ּכדי ולפעמים מעֹונֹותיו «¿∆¬»∆≈¿ƒ»∆≈¬»¿ƒ¿»ƒ∆ׁשּיּנּקה
ּכהן לנּו והיה קּים מקּדׁש ׁשהיה ּבזמן ≈…«««¿«»«¿ƒ¿«∆»»ƒ≈«¿ולכן
היה הרע, לׁשֹון ּבעוֹון אדם נכׁשל אם ««»««¬»««»¿ƒƒ≈»¿מטהר,
הּנגעים, ענׁש עליו מביא הּוא ּברּו ƒ»»…∆«¿»ƒ≈««»הּקדֹוׁש
ּגּופֹו על ּתכף עליו הביא לא זאת ּגם »∆≈««ƒ≈……»»¿ואף
לבֹוא ּבעצמֹו צרי והיה ּביתֹו, קֹורֹות על «¿»¿ƒ«««¿≈»»רק
ּכנגע. ּבּבית לֹו נראה אׁשר לֹו, ולֹומר הּכהן »∆¿ƒ¿∆««ƒ∆¬»¿≈…»∆אל
אין ּבני, ּכּבּוׁשים, ּדברי הּכהן לֹו אֹומר ≈ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ≈…»≈««¿והיה
ּוכמֹו וכּו' הרע לׁשֹון על אּלא ּבאים ¿¿»««»«∆ƒ»ƒ«¿»הּנגעים
ידי על ׁשּיׁשּתּדל ּכדי ּכהנים, ּבתֹורת ≈¿»≈»¿ƒ»¿«…¬ƒ¿≈∆ƒ¿ּדאיתא
היה לזה, לּבֹו ׂשם לא ואם מהחטא. לסּור ««∆«ƒ…»ƒ¿¿≈»≈«∆זה
זה, ּבענין יֹותר עֹוד מעניׁשֹו הּוא ּברּו ∆«¿ƒ≈¿ƒ¬»««»הּקדֹוׁש
הלכֹות ּבסֹוף ּברמּב"ם זה ענין ׁשּנתּבאר ¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»«¿«¿ƒ∆¿ּוכמֹו

וכּו'. צרעת ¿»»«»¿Àטמאת

‰p‰Â,קּים הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן היה זה ּכל »∆»»ƒ¿«∆»»«ƒ¿»«»
הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו עּתה, ּכן ּׁשאין ƒ»«≈¬»«»≈≈∆»מה
ּכהן ולא קרּבנֹות ולא מקּדׁש לא לנּו ≈……¿«¿«…¿«¿ƒ…«≈∆ׁשאין
את מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה אם ∆ƒ»»«»»≈ƒ≈»¿מטהר,
לעד, ּבטמאתֹו נׁשאר היה ּגּופֹו, על »««¿ƒ«»»ƒ¿«¿À«¿»הּנגעים
נׁשארה ּכן על מּזה, להּנקֹות לֹו אפׁשר היה «¬¿ƒ»ƒ∆«≈ƒ¿«¿∆««…¿ולא
רק ּדבּוקה זה חטא ידי על ׁשּבא הּנגע »«¿∆¿≈≈¿»«∆»∆»»¿Àטמאת
ּכּונת וזהּו מּבחּוץ. ּגּופֹו על ּבֹולטת ואין »«»∆¿»ƒ»∆∆≈¿¿»¿ּבנפׁשֹו
נפׁשֹו', מּצרֹות ׁשמר ּולׁשֹונֹו ּפיו 'ׁשמר ¿»«ƒ¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»הּמדרׁש
ּבּנפׁש. ּדבּוקה והּצרעת הּנגע ּכי נפׁשֹו, ∆∆»«¿»»«»¿»∆»ƒ»«««¿ƒמּצרעת
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חתם ִֵָחי
יעקב" ה"איר – איחצירא יעקב ֲֲֲִִִִַַַַַָָֹֹרי

שזוכה כראוימעלות בתשובה השב

LÙ‡,ּכראּוי ּבתׁשּובה חֹוזר ּדכׁשאדם לרמז, ƒ¿…ƒ¿∆»»≈ƒ¿»»»
ּוכליֹות לּבֹות ּבֹוחן הּוא ּברּו «¿ƒ≈««»¿והּקדֹוׁש
מסּיעֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אז ּכראּוי, ׁשּׁשב ¿»¿««»««««∆»≈¿ויֹודע
והּנה חדׁשה. ּברּיה אֹותֹו ועֹוׂשה ּבידֹו ≈ƒ¿»¿∆¿ƒ»¬»»¿ƒ¬»ּומחזיק
יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רׁשע, ּכׁשאדם ≈««»««««∆¿»«ידּוע,
ּומתּקן ּכראּוי ּבתׁשּובה ּוכׁשחֹוזר ּדין, ּבכּסא ≈»¿«««¿ƒ≈ƒ¿∆≈ƒ¿««עליו
עליו ויֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חֹוזר ּׁשּפגם, ««≈¿««»≈»«∆»מה
ּומתחּדׁש חדׁשה, ּברּיה ונעׂשה רחמים, ּכּסא ≈»¿ƒ≈«¬ƒ¿«¬∆¿ƒ»¬»»ƒ»על
ויצר יתרה, ּובקדּׁשה ּבזריזּות הּטֹוב יצר ∆≈¿«≈¿«ƒ¿ƒƒ¿À»∆≈««עליו
ּותׁשּובתֹו הּטֹובים מעׂשיו ידי ועל נכנע. «¿ƒ¿»¿«¿≈«¬»«ƒ««הרע
ּונׁשמה, רּוח ׁשּקֹונה עד זֹוכה ותֹורתֹו, ««¿»∆∆»∆«¿«¬»ההגּונה
ולא עּמֹו אלהיו ה' ּונׁשמה, לרּוח ׁשּיזּכה …¿ƒ¿∆¿«¿»»¡…»ƒ∆»»≈ּומאחר

חטא: אׁשר עֹון ידֹו על ¿≈∆¬««»«יבֹוא

בשכינה להתדבק צריך בתשובה השב
ובתורה

e‰ÊÂ,הּכּונה'Úˆn‰ ˙Bz ‰È‰z ˙‡Ê'הּוא , ««»»…ƒ¿∆««¿…»
מן יֹותר מצרע ל אין ּכי עֹונֹות, ƒ≈¿¿…»≈ƒ¬≈«»הּמלא
ּומחּוץ. מּבית מצרע הּוא ּכי עֹונֹות, ƒ¿…»ƒ«ƒƒ¬≈«»הּמלא
ּבּׁשכינה ונתּדּבק ׁשלמה ּבתׁשּובה ׁשב «ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿«≈«¿ƒ««¿»¿ועכׁשו

' וזהּו Bz˙'ּובּתֹורה, ˙‡Ê,'˙‡Ê'הּׁשכינה היא «»¿∆…«…ƒ«¿ƒ»
קרא,'Bz˙'ּכּידּוע, קאמר והכי ּכמׁשמעֹו. «»««¿«¿»¿»≈»»«¿»

'Úˆn‰',עֹונֹות הּמלא B˙‰Ë'ׁשהּוא ÌBÈa' «¿…»∆«»≈¬¿»√»
רֹוצה אם מעֹונֹו, ׁשּנטהר ּתׁשּובתֹו יֹום ∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¿∆ׁשהּוא
יתּדּבק המעּלה, לּתׁשּובה לּמעלה ≈»¿ƒ¿∆««¬»«¿»«¿À»ƒ∆ׁשּיזּכה
טהרתֹו, ׁשהיא ּתׁשּובתֹו עם ּובּתֹורה «√«ƒ»«»ƒ¿»∆ƒ¿»ּבּׁשכינה

זֹוכה ‡Ïּובזה ‡e‰Â''Ô‰k‰ּתׁשּובתֹו מּיד , »∆∆¿»∆«…≈ƒ»¿»
ּומקּבלּה. לה' י"ה'‰Ô‰k'מּגעת ּגימטרּיא ««««¿«¿»«…≈ƒ«¿ƒ»»

נמי אי הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש על לרמז ƒ¿…««»»ƒ«ƒ«…¬אדנ"י,
'Ô‰k‰'מה לרמז 'ּכּסא', ּגימטרּיא הּכֹולל עם «…≈ƒ«≈ƒ«¿ƒ»ƒ≈ƒ¿…«

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו פו.)ּׁשאמרּו ּגדֹולה(יומא ∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»¿»
האדם וזה הּכבֹוד. ּכּסא עד ׁשּמּגעת «««∆¿«»≈ƒ»»»»∆«¿ּתׁשּובה
ּובּתֹורה, ּבּׁשכינה ונתּדּבק ּכראּוי ּתׁשּובה «»«ƒ¿«≈«¿ƒ¿«««¿««∆ׁשעׂשה

הּכבֹוד: ּכּסא עד מּגעת ּתׁשּובתֹו לפיכ¿ƒ»¿»««««ƒ≈«»

כסא על הקב"ה עליו יושב בתשובה כששב
רחמים

‡ˆÈÂ'Ô‰k‰ּכמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש זה ,' «…≈∆«»»¿
ÁnÏ‰'ׁשּכתבנּו, ıeÁÓ Ï‡'מחנה זה , ∆»«¿∆ƒ««¬∆∆«¬≈

האדם ּכׁשהיה ּדמּתחּלה לרמז, ּבֹו, ׁשהיה «««««∆¿«ƒ»∆»»ƒ¿…¿ƒ¿ƒ¿לוּיה

ּבכּסא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עליו יֹוׁשב היה ≈ƒ¿««»««≈««««רׁשע,
הּדין מּצד ׁשהם לוּיה' ּב'מחנה רמּוז ƒ»¿«¬≈¿ƒ»∆≈ƒ««ƒּדין,
הּקדֹוׁש יצא ּבתׁשּובה, ּכׁשּׁשב עכׁשו «»«««¿ƒ«∆¿«¿»«¿»¿והּגבּורה,
ּכּסא על עליו ויׁשב הּדין מּמּדת הּוא ּברּו»ƒƒ««ƒ¿»«»»«ƒ≈
יצא מה מּפני הּטעם הּפסּוק ונֹותן «««≈¿ƒ¿≈«»«««ƒ¬»רחמים.
למּדת עליו ונהּפ הּדין מן הּוא ּברּו »ƒ«ƒ¿∆¿«»»¿ƒ««»הּקדֹוׁש

ׁש מאחר ‰',˙Úv‡‰'רחמים, Ú‚ ‡t ‰p‰Â' «¬ƒ≈««∆»»¿ƒ≈ƒ¿»∆««»««
'Úev‰ ÔÓּכראּוי ׁשלמה ּבתׁשּובה ׁשּׁשב ּדהינּו , ƒ«»«¿«¿∆»ƒ¿»¿≈»»»

חטא, ׁשל ולא עֹון ׁשל ּכלל רׁשם ּבֹו נׁשאר ¿≈∆…¿«∆«¿∆…«¿ƒ…¿ולא
וכיון ּכראּוי, מעּלה ּתׁשּובה ועׂשה ׁשּזכה «≈¿«««ƒ∆»»¿»»¿»¿À¿לפי
וׁשב ּכראּוי ׁשּתׁשּובתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש «¿«««¿∆««»««∆ׁשראה
ּומׁשלים ּבידֹו מחזיק הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ƒ¿»«¿ƒ¬»««»«¬»≈מאהבה,

ּורצֹונֹו: חפצֹו ¿¿∆לֹו

הרע היצר את ומכניע

e‰ÊÂ,ׁשּנאמר'Ô‰k‰ ‰eˆÂ'ּברּו הּקדֹוׁש זה , ∆∆¡«¿ƒ»«…≈∆«»»
‰hnÏ'הּוא, Á˜ÏÂ',ּבתׁשּובה ׁשּׁשב לזה , ¿»««ƒ«≈»∆∆»ƒ¿»

'˙B‰Ë ˙BiÁ ÌÈtˆ ÈzL'ויצר הּטֹוב יצר הם , ¿≈ƒ√ƒ«¿…≈≈∆«¿≈∆
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מכניעֹו הרע יצר ּדגם ««»ƒ¿»««∆≈»¿««הרע,
ּבעל ועֹונה הּטֹוב, יצר ממׁשלת ּתחת »¿∆¿»∆≈∆∆¿∆»»∆¬»¿ונעׂשה
הרע יצר יּקרא זה ענין על ּולפיכ אמן, ««∆≈≈«ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿«ּכרחֹו
עכׁשו ׁשּבא הּטֹוב ויצר טהֹור. הּוא ּגם «¿»«∆»∆≈¿«»«¿»עכׁשו
הּזאת, הּגדֹולה הּתׁשּובה ׁשעׂשה הּזה …»«¿»«¿»««∆∆»«««לאדם
ּגדל לפי ּכי ּדעלמא, הּטֹוב יצר ּכׁשאר ∆…ƒ¿»≈∆«¿»¿»ƒ¿ƒ∆≈אינּנּו
לֹו, ׁשּיׁש הּטֹוב יצר ּגדל ּכ ּבחסידּות ≈∆»∆≈∆…«ƒ¬»«««האדם
ּולפיכ ז"ל. האר"י רּבנּו ּבדברי ׁשּכתּוב «ƒ¿≈«≈»¬ƒ«¿ƒ¿«∆¿ּוכמֹו

ּתֹורה ‰hnÏ'אמרה ‰eˆÂ'ּכמֹו לא הּטֹוב יצר »¿»»¿ƒ»«ƒ«≈≈∆«…¿
וטהרה ותקף חּיּות ּבֹו יׁש דזה הּטֹוב, יצר «√«¿∆…¿ƒ≈∆¿»∆≈«¿ׁשאר
ּתחּתיו הרע יצר ונכּפף ׁשּנכנע עד יֹותר, «¿»««∆≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆»≈»…¿וכח
יחׁשב: ּובכללֹו ּדבר ּבכל אמן אחריו ≈«≈«¿ƒ«««¿≈««¬»∆¿ועֹונה

וטהורים קדושים ונשמה לרוח וזוכה

ıÚÂ''ıÚ' .'Ê‡עץ' הּנקרא האדם על רֹומז ∆∆≈≈«»»»«ƒ¿»≈
יט)הּׂשדה' כ נעׂשה'‡Ê',(דברים עכׁשו , «»∆∆∆«¿»«¬∆
חדׁש מןּברּיה ונחׁשב ּתׁשּובתֹו ידי על ה ¿ƒ»¬»»«¿≈¿»¿∆¿»ƒ

ׁשּנאמר לארז, ׁשּנמׁשלּו החסידים (תהליםהּצּדיקים ««ƒƒ«¬ƒƒ∆ƒ¿¿¿∆∆∆∆¡«
יג) יׂשּגה'.צב ּבּלבנֹון ּכארז יפרח ּכּתמר ∆¿ƒ«»»ƒ¿»¿∆∆«¿»ƒ»'צּדיק

'˙ÚÏB˙ ÈLe',ּונׁשמה רּוח ּגימטרּיא'ÚÏBz˙'הם ¿ƒ««≈«¿»»««ƒ«¿ƒ»
מעׂשיו ידי ּדעל יחד', טהֹורים ּונׁשמה «¬»≈¿»¿»»ƒ¿««¿»'רּוח
ּבקדּׁשה ׁשעׂשה ּותׁשּובתֹו ותֹורתֹו «ƒ¿»¿»∆»»ƒ¿À»הּטֹובים
קדֹוׁשים ּונׁשמה רּוח ׁשּקנה עד זכה ƒ¿««¿»««∆»«««√«¿ּובטהרה,
הּמֹורים הם מעּתה להם, ׁשּזכה ּומאחר ƒ≈««∆»»»∆≈«»≈«ƒ¿ּוטהֹורים.
נרמזּו ּולפיכ יׁשרה, לדר אֹותֹו והּמדריכים ¿¿ƒƒ¿∆∆¿»»¿ƒ»ƒ¿»»¿לֹו



הדורות  גאוני מצורע אוצרות |

לג 

ידי'ÚÏBz˙'ּב ׁשעל הּמׁשי ּתֹולעת על לרמז , «««ƒ¿…««««∆ƒ∆«¿≈
על והּנׁשמה הרּוח ּגם הּמׁשי, נעׂשה ּפיה »««¿»¿»«»ƒƒ»«¬∆«∆ƒריר
ּכל נעׂשּו האדם ּבגּוף ׁשּמאירים הארתם «¬»«««¿ƒƒ¿∆«««∆≈¿ידי

והיׁשרֹות. הּטֹובֹות ׁשּתי'‡BÊ‡Â','BÊ'הּפעּלֹות «¿À«¿«¿»¿≈≈¿≈
ּתׁשּובתֹו ידי על ּדעכׁשו 'לב', ּגימטרּיא «¿≈¿»«¿»¿≈«ƒƒ«¿ƒ«¿ּפעמים
הּמל ּדוד ׁשאמר ּכמֹו טהֹור, לב לֹו ∆∆»ƒ«»«∆¿«≈∆¬»נעׂשה

הּתׁשּובה ּבמזמֹור הּׁשלֹום יב)עליו נא 'לב(תהלים »»«»¿ƒ¿«¿»≈
אלהים': לי ּברא ƒ¡…ƒ«¿«טהֹור

ולעסוק עניו להיות צריך תשובה בעל
בתורה

‰eˆÂ'.'˙Á‡‰ Btv‰ ˙‡ ËÁLÂ Ô‰k‰עכׁשו «…≈¿»«∆«ƒ»∆»«¿»
הרע לּיצר ׁשּקרא הענין, לתחּלת ««∆≈»««∆«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈חֹוזר
טהֹור ׁשאינֹו טהרתֹו, היא ּכיצד לפרׁש «≈∆«√«ƒ»≈≈«¿«טהֹור,
ויׁשּפל ׁשּיכנע ּדהינּו לֹו, יעׂשה ּככה רק »¿À¿«¿À∆¿»¿∆«≈««»«»מּמׁש,
ׁשּנאמר, וזהּו טהרתֹו. וזֹוהי ההכנעה »¡∆∆∆¿«√«ƒ««¿»»¿ƒ¿»¿ּבתכלית

'Ô‰k‰ ‰eˆÂ',הּוא ּברּו הּקדֹוׁש זה ,˙‡ ËÁLÂ' ¿ƒ»«…≈∆«»»¿»«∆
'˙Á‡‰ Btv‰ּבתכלית ׁשּיכנע הרע יצר הּוא , «ƒ»∆»≈∆»»∆À¿«¿«¿ƒ

וכיצד נׁשחט. ּכאּלּו ּדֹומה ׁשּיהיה עד »≈¿«¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ∆»««¿»»ההכנעה
ּבעל (זה) יהיה הכנעתֹו, ׁשהיא ׁשחיטתֹו »»∆∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿»»ƒהיא
ּבּתֹורה, עֹוסק ויהיה ּבתכלית עניו הּזה «»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿««∆»«¿ּתׁשּובה

ׁשאמר וזה ּובּטּולֹו. הרע יצר ׁשחיטת '‡Ïוזֹוהי ¿ƒ¿ƒ«≈∆»»ƒ¿∆∆»«∆
'NÁ ÈÏkעצמֹו הּזה האדם ׁשּיחׁשב ּדהינּו , ¿ƒ∆∆¿«¿∆«¿…»»»«∆«¿

יֹוׁשב ותמיד מּמׁש, ּבהם ׁשאין חרס ּכלי ≈ƒ¿≈¿ƒ∆∆∆≈»∆«»¿»ƒ¿ּכׁשברי
' ÌÈiÁ ÌÈÓ ÏÚ'יצר ּבּטּול זהּו הּתֹורה, ׁשהיא ««ƒ«ƒ∆ƒ«»∆ƒ≈∆

ּבעל הּטֹוב להּיצר ׁשּיאמר עד ּוׁשחיטתֹו, »¿»∆≈»¿»…∆»«ƒ¿««הרע
הרע: יצר טהרת וזהּו אמן, ««∆≈»√«∆¿≈«¿«ּכרחֹו

של הקדושה לצד ניתן הרע היצר כח כל
כראוי השב

ÊÁ,ואמרıÚ ˙‡Â d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ tv‰ ˙‡' ¿»«∆«ƒ…««»ƒ«…»¿∆≈
ÏËÂ Ê‡‰ ˙‡Â ˙ÚÏBz‰ ÈL ˙‡Â Ê‡‰»∆∆¿∆¿ƒ«««¿∆»≈…¿»«
ÏÚ ‰ËÁM‰ tv‰ Ì„a ‰iÁ‰ tv‰ ˙‡Â Ì˙B‡»¿≈«ƒ…««»¿««ƒ…«¿À»«

.'ÌÈiÁ‰ ÌÈn‰ּכחֹו הרע ּדיצר ּדידּוע לרמז, ּבא ««ƒ««ƒ»ƒ¿…¿»«¿≈∆»»…
וכחֹו ּתקּפֹו ּכל ׁשּנכנע, ּכיון ועכׁשו ותּקיף, …¿¿««»¿ƒ¿«¿»≈»∆ƒ»¿«ּגדֹול
וגּופֹו והּנׁשמה והרּוח הּטֹוב הּיצר אֹותֹו ¿««¿»¿»«¿»∆≈»ƒ¿נֹוטלים
הּקדּׁשה, מּצד ּתּקיפים ונעׂשּו ולּבֹו, אדם «ƒ¿«¬«ƒƒƒ««¿À¿««∆ׁשל

ּובטהרה: ּבקדּׁשה הּׁשב זה נתּגּבר «√«¿«ƒ≈»ƒ¿«≈∆«»ƒ¿Àּומּמילא

e‰ÊÂ,ׁשּנאמר'‰iÁ‰ tv‰ הּטֹוב,'‡˙ יצר הּוא , ∆∆¡«∆«ƒ…««»≈∆«
'Ê‡‰ ıÚ ˙‡Â',הּגּוף הּוא ,ÈL ˙‡Â' ¿∆≈»∆∆«¿∆¿ƒ

'˙ÚÏBz‰,והּנׁשמה הרּוח הם ,'Ê‡‰ ˙‡Â'הּוא , «««≈»«¿«¿»»¿∆»≈…
‰ËÁM‰'הּלב. tv‰ Ì„a ['B‚Â] Ì˙B‡ ÏËÂ', «≈¿»«»¿¿««ƒ…«¿À»

וידּוע ּבהם, נּתן הרע ׁשּבּיצר הּכח ּכל »«¿∆««ƒ««∆≈»∆»…»«¿»¿ּדהינּו

יצר ׁשּכח אמר ּולפיכ ּבּדם, ּתלּוי הּכח ∆≈»…∆»««ƒ¿«»«»…»«∆ׁשּכל
הּקדּׁשה. מּצד הּנזּכרים לכל ונּתן מּמּנּו נּטל «ƒ»ƒ∆¿ƒ»¿»«ƒ¿»ƒƒ««¿À««הרע

ּבנּויים יסֹודֹותם אּלה ÌÈiÁ'וכל ÌÈn‰ ÏÚ' ¿»≈∆¿»¿ƒ«««ƒ«ƒ
ּברּו הּקדֹוׁש עזר ידי על זה וכל הּתֹורה. ««»∆≈≈¿»∆«¿«»ƒ∆ׁשהיא

ּבידֹו: ׁשהחזיק «¿ƒ¡∆∆הּוא


ינים ְִִִֵערי

האזל האבן  מלצר זלמן איסר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרי

עצמ מק הרע לן מר ְְְִִִֵַַַַָָָהמנע
תר להעלת ְְְֲִַַָלחב

‡‡מצרע ּפרׁשת רּבה ּבמדרׁש חז"ל מאמר «¬«¬«¿ƒ¿««»»»«¿…»
ּבעי מאן ׁשהכריז הרֹוכל ׁשל ≈«»ƒ¿ƒ∆≈«∆∆¬»»ּבּמעׂשה
ׁשּכתּוב ּתהּלים ספר והֹוציא ּדחּיי, סּמא «∆ƒ¿««»¿«≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ¿למיזּבן
ּבעבֹודה ּבגמרא הּוא וכן חּיים, החפץ האיׁש «¬«««¿ƒ»ƒ∆»≈«ƒ¿≈ƒמי

וכּו'.(יט:)זרה אלּכסנּדרי רּבי מכריז »»«¿ƒ«ƒ¬∆¿«¿¿ƒ¿

Ï‡ּכל יּנאי רּבי אמר זה על איתא ּבּמדרׁש «ƒ¿»ƒ»«∆»««ƒ««»
הייתי ולא הּזה הּפסּוק קֹורא הייתי ƒƒ≈«»«∆¿…»ƒƒ«»«ימי
זה רֹוכל ׁשּבא עד ּפׁשּוט, הּוא היכן ∆≈«∆»««≈»≈יֹודע
ּתמהּו ּוכבר חּיים. החפץ האיׁש מי ¿««¿ƒƒ»ƒ∆»≈«ƒ¿והֹודיעֹו
מּדברי יּנאי לרּבי ּנתחּדׁש ּדמה הּמדרׁש ≈¿ƒ¿»¿«ƒ¿«≈¿«ƒ««ƒƒ»»על

≈«הרֹוכל.
ÈzÓ‡Âהרע לׁשֹון ּכי חֹוׁשבים ׁשּלכאֹורה ּבזה »∆∆ƒ¿»¿ƒƒ»»«

והּמֹונע האּסּורים, ּככל אּסּור »≈»¿ƒ¿»»ƒƒהּוא
אבל מהלכה, נפׁשֹו ׁשֹומר הּוא זה מעוֹון «¬««¬≈¿»≈∆«≈¿»עצמֹו
זכּיֹות ּגם לזה ׁשּצרי חּיים מבטיח זה ƒ««ƒ∆»ƒ¿∆«¿À¿»∆≈אין
הּקדֹוׁשה, ּתֹורה ולּמּוד מצוֹות קּיּום ידי «¿»«ƒƒ¿¿ƒ≈¿»על
ּכאּלּו עברה עבר ולא יׁשב חז"ל ׁשאמרּו ƒ¿«≈¬»«…¿»«»¬¿«∆»¿ואף
מצוֹות לעׂשּית ּדֹומה אינֹו זאת ּבכל מצוה, ¿ƒ¿»¿»…≈∆«¬ƒ«ƒ««עׂשה

ּבפעל. »…¿»רּבֹות

ÔÂÈÎÂלמיזּבן ּבעי מאן ואמר הּזה הרֹוכל ׁשּבא ∆»»≈«∆¿»««»≈¿ƒ¿«
ּכפי ׁשאינֹו ּבזה חּדׁש הּנה ּדחּיי, ƒ≈ƒ≈»∆∆≈¿ƒ≈»¿«»סּמא
לֹומר ׁשּי לא ּדהא לכאֹורה, ּׁשחֹוׁשבים »«»…«¿«¿ƒƒ¿∆»מה
הּמות, סם יאכל לא חּיים סם לּקח ׁשרֹוצה ∆«»»»……ƒ∆∆ƒ«««ƒמי
אין וכן חּיים, סם אינֹו הּמות סם אכילת ≈≈¿ƒ¬ƒ«««»∆≈««ƒ¿ּדאי
ולכן טרפה, יאכל לא לחיֹות ׁשרֹוצה מי ≈«¿«≈¿»……¿ƒ∆∆ƒ»לֹומר
הּפסּוק, קֹורא היה ימיו ׁשּכל יּנאי רּבי «»≈«««««∆»»ƒ»»«אמר
ּדּבּור ׁשּמניעת ּבּפסּוק, חּדּוׁש ׁשּיׁש הרּגיׁש ƒ¿ƒ∆≈ƒ«»∆¿ƒ«ƒ…¿ולא
מי ּכתּוב ּכי ּדהא חּיים, סם הּוא הרע ƒ¿»ƒ»ƒ»»»«¿לׁשֹון
לׁשֹון ּדּבּור ׁשּמניעת והיינּו חּיים, החפץ «ƒ∆»≈«ƒ¿«¿∆¿ƒ«ƒ«האיׁש
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על האדם את ׁשּמקּדׁש ּבפעל זכּות הּוא »«««∆≈»¿∆»…¿¿»«הרע
ּבעצמֹו. ונתקּדׁש קדֹוׁש ּפיו ׁשּנעׂשה ¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«¬»∆≈¿ידי


חת ריצ י להר ולקח הה »ƒ»«…≈¿»««ƒ«≈¿≈ƒ√ƒ¿וצה

ואזב: תלעת ני ארז וע ד]טהרת [יד, ¿…¿≈∆∆¿ƒ««¿≈…

ְִַארין
ער לחן קר בעמ"ח – אנצפריד למה ְְְְְְִִִַָָָֹֹֻרי

חטאי לאחר ם להרת הקרא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָקק
כדי הרה לד להרת י ְְְְִִֵֵַַַָָהן

ְְַָלתנם

ÔBLÏהרע לׁשֹון על ּבאים ׁשהּנגעים לפי רׁש"י «ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ»ƒ«»»«
לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי מעׂשה «ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈¬»∆ׁשהּוא

לטהר ּתמידהזקקּו ׁשּמפטּפטין צּפרים תֹו À¿¿¿»√»ƒ√ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ
אּכתי להבין ויׁש לׁשֹונֹו. ּכאן עד קֹול ƒ¿«»¿¿≈¿»ƒ««ƒ¿ּבצפצּוף
ּבאחת, לֹו ּדי ולא ּדוקא, צּפרים ׁשּתי ּבעי »»¿»…¿«¿»ƒ√ƒ≈¿≈«»»אּמאי
חּיה, נׁשארה ואחת נׁשחטת אחת אּמאי «»«¬¿ƒ¿∆∆¿««ƒ»»»»¿ועֹוד
הּׂשדה ּפני על ּדוקא נׁשלחת אּמאי ∆«»≈¿»«¿»»»¿ƒ»»¿ועֹוד

ּכהנים ּבתֹורת ה)ּדממעטינן אות ולא(ב, לּים לא ƒ¿«¬ƒ«¿«…¬ƒ…«»¿…
הּׂשדה. ּפני על ּדוקא רק לעיר ולא ∆«»≈¿»«¿»»ƒ¿»¿…»ƒ»לּמדּבר

‰‡Âּדחּלין הּגמרא ּפי על ענ"ד, (פט.)לפי ¿ƒ¬««ƒ«¿»»¿Àƒ
ּדכתיב מאי יצחק רּבי נחאמר (תהלים »««ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

ּתׁשּפטּוב) מיׁשרים ּתדּברּון צדק אלם ¿¿À¿»≈∆∆∆¿«≈≈»ƒƒ»'האמנם
הּזה ּבעֹולם אדם ׁשל אּמנּותֹו מה אדם', ∆»««««∆«À«««≈¿ּבני
ּתֹורה, לדברי אף יכֹול ּכאּלם, עצמֹו «≈¿ƒ«¿¿ƒ≈»«¿ƒ«יׂשים
ּדעּתֹו, יגיס יכֹול ּתדּברּון', 'צדק לֹומר ¿»ƒ««≈»¿∆∆»¿»ּתלמּוד
עד אדם', ּבני ּתׁשּפטּו 'מיׁשרים לֹומר »««≈¿¿¿ƒƒ«≈»¿»ּתלמּוד

ערּובין ּובמּסכת לכה(כא:)ּכאן. וכּו' רבא ּדרׁש »¿«∆∆≈ƒ»«»»¿¿»
לפני יׂשראל ּכנסת אמרה הּׂשדה, נצא ≈¿ƒ≈≈«»∆»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒדֹודי
ּכיֹוׁשבי ּתדינני אל עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ≈¿¿ƒ∆»«¿ƒ≈ƒהקב"ה
הּׂשדה נצא וכּו', ועריֹות ּגזל ּבהן ׁשּיׁש ∆«»≈≈¿«¬»∆∆∆«≈∆ƒ»¿ּכרּכים
ּבּתֹורה ׁשעֹוסקין חכמים ּתלמידי ואראּך «»ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ¿»«∆¿»¿…ּבא

וכּו'. הּדחק מּתֹוƒ«¿»¿

‰p‰Âט)המפרׁשים א ויקרא ר"פ רמב"ן ּכתבּו(עיין «¿»¿ƒ»¿
לּבֹו אל האדם ׁשּיּתן הּקרּבנֹות, על ƒ≈»»»∆ƒ∆«¿«»»»»טעם
עם ׁשעֹוׂשין הּדברים לאּלּו ראּוי היה הּוא ƒ»»»¿≈«¿»ƒ∆ƒƒּכי
הקב"ה רק וכּדֹומה, ׂשרפה ׁשחיטה ּכמֹו »∆»¿«≈¿«ƒ¿¿«¿«»הּקרּבן,

ּתמּורתֹו. עֹוף אֹו ּבהמה נתן «¿«≈¿»««¬»¿ּברחמיו

ÈÙÏeמבי היּו ּדאם לֹומר יׁש אחדזה צּפֹור אין ∆≈«¿ƒ»¿ƒƒƒ∆»

טֹוב לא ּכי לּבֹו אל נֹותן זה היה …ƒ¿«»»∆≈∆ƒƒ¿ונׁשחט,
ּכל ּכאּלם להיֹות ּפיו ּדלתי סֹוגר והיה «≈ƒ¿»»≈«¿≈ƒƒ¿¿ƒ»הּדּבּור,
ּתמיד, הּיׁשר הּדר זֹו לא ּבאמת אבל ƒ«««»∆∆»…∆¡∆«¬««ימיו,
זה ּובפרט ּתדּברּון, צדק ּבגמרא ∆«¿ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»»∆∆¿«≈ƒ¿וכדאמרינן
ׁשּיעסק ּתּקנּתיּה הרע, ּבלׁשֹון נכׁשל ׁשּכבר …¬»∆≈¿»»»««¿»¿ƒ∆¿»ƒ«האיׁש

ּבערכין ּכדאיתא צרי(טו:)ּבּתֹורה, הּוא ולכן , «»ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈»ƒ
ּכי להֹורֹות חי, ׁשּנׁשאר אחד צּפֹור עֹוד ƒƒ∆»∆ƒ¿««¿ƒ«¿להביא
ּביד והּמות והחּיים חּיּות, ּכן ּגם ּגֹורם »¿∆«»¿ƒ≈«≈ƒ¿««ƒ»הּדּבּור

כא)הּלׁשֹון יח ּכדדרׁשינן(משלי הּתֹורה והיינּו , «»¿«¿«»ƒ¿»¿ƒ«
וכּו'. חּיים עץ לׁשֹון מרּפא ¿ƒ»≈«≈¿»«ׁשם

˜הרחבה מּתֹו ּבּה לעסק לּבֹו על יעלה ׁשּלא ∆…«¬∆«ƒ«¬…»ƒ»¿»»
הרּוח, ּבגּסּות נכׁשל ׁשּכבר ּובפרט »«»¿»¿ƒ¿»∆¿»ƒ«¿»ּדוקא,
לרּמז הּׂשדה ּפני על ּדוקא הּצּפֹור נׁשלח ≈»¿∆«»≈¿»«¿»ƒ¿««ƒ≈«¿ולכן
מּתֹו ּבּתֹורה ׁשעֹוסקין הּׂשדה מאנׁשי ראיה ƒ«»ƒ¿∆∆«»≈¿»≈««¿לֹו

ה'. ּבעזר ענ"ד לפי יקר רמז וזה ∆≈¿»¬ƒ¿««∆∆∆¿«¿»הּדחק,


רה ַַָעת

מיר ייבת רחני מנהל  ליביץ ירחם ְְְִִִִִֵֵַַַָָרי

ל הב חלק ההרס הרע לן ְִֵֶֶַַַָָר
הנים סגיו ְִִַַָהר

È"Laהרע לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים (ערכיןלפי ¿ƒ∆«¿»ƒ»ƒ«»»«
ּדברים,טו.) ּפטּפּוטי מעׂשה ׁשהּוא ,∆«¬≈ƒ¿≈¿»ƒ

ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים לטהרתֹו הזקקּו לפיכ¿ƒ»À¿¿¿»√»ƒ√ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ
אבֹות על ּבפרּוׁשֹו הרמּב"ם קֹול. (פ"אּבצפצּוף ¿ƒ¿»«¿«¿≈«»

החלקמי"ז) חלקים, לחמּׁשה הּדּבּור את ∆≈»ƒ«¬ƒ»¬»ƒ»∆≈»¿מחּלק
הּתֹורה קריאת והּוא ּבֹו הּמצוה הּוא «»»ƒ«ƒ¿»¿¿ƒ«הראׁשֹון
הּנאסר הּדּבּור הּוא הב' החלק וכּו', «¡∆»ƒ»¿«≈∆««ƒ¿ולּמּודּה

ה איןוכּו', אׁשר הּנמאס הּדּבּור הּוא הג' חלק ¿«≈∆««ƒ«ƒ¿»¬∆≈
מרי, ולא עברה ולא ּבנפׁשֹו, לאדם ּתֹועלת ƒ∆…¿«≈¬…¿¿»¿««¿∆∆ּבֹו
ּומה ּׁשהיה ּומה ּׁשארע ּבמה ההמֹון סּפּור »««∆»»≈∆»¿«∆ƒ…¿ּכרב
סּבת היתה ואי ּבהיכלֹו, ּפלֹוני מל מנהגי »ƒ¿¬≈∆∆¿ƒ¿≈»¿≈»¿»ƒ≈הם
קֹוראים ואּלּו ּפלֹוני, התעּׁשר אי אֹו ּפלֹוני, ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿∆«מות

וכּו'. ּבטלה ׂשיחה החכמים ¿«≈¿«ƒƒ«¬»«אֹותם

‰p‰,נמאס ּדּבּור נקרא ּתֹועלת ּבאין ּדּבּור ּכי ƒƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ּתֹועלת ּבהם אין אם הסטֹוריה ּדברי ∆∆∆«≈ƒ¿≈ƒ¿¿»ƒ»¿וגם
מֹונם אֹותם ּגם וכּדֹומה, ּולהתּבֹוננּות ««»∆»¿¿¿ƒ¿ƒ¿ללּמּוד
אׁשר הּבטלים הּדברים ּבתֹו ז"ל ∆¬ƒ«¿≈ƒ«¿»¿»»¿»«הרמּב"ם

ּבעּקרם. הם ונמאסים ««Àƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿מגּנים
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Ákּדּבּור ׁשל ּונפיׁשתֹו סֹודֹו וענינֹו הּדּבּור «ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆ƒ
מעלתֹו ּכל הּוא הלא מאד, עד נֹורא «¬»«…¬…¿»««««האדם
חּיה לנפׁש האדם ויהי הּבהמה על «»∆∆¿«««ƒ¿««¿≈»«¿ƒ¿ויתרֹונֹו

ז) ב הּנה(בראשית ממללא, לרּוח אּונקלֹוס ּתרּגּום ,«¿¿¿¿«¿«¿»ƒ≈
נפח אׁשר חּיים מּנׁשמת הּוא הּדּבּור ענין »«∆¬ƒ¿««ƒƒƒ¿««ƒ«ּכל
ּולהׂשּכיל, להבין אלֹוּה חלק נפח ּומּדיליּה ƒƒ≈»«≈∆¡«¿»ƒ¿«¿ƒ«»¿ּבאּפיו
ּכּלם. ּכל ממללא ּברּוח הּדּבּור ּבכח «ƒ¿«¿«¿»»À»»…¿…»¿והּכל

‰p‰Â,נדמה ּכּבהמֹות נמׁשל ּביקר האדם זה ∆»»»ƒ»ƒ¿««¿≈ƒ¿∆
ּבעלמא לפטּפּוט וׂשמֹו ּדּבּורֹו זלזל «¿«¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒּכי
ּתקרא ּדּבּור ּבׁשם לא אׁשר צּפרים, «¿ƒ¿≈ƒ√ƒ¬∆…¿≈ƒƒ¿ּכפטּפּוטי
מאין ּבעלמא, קֹול ּכצפצּוף רק אּלא ƒ¿¿»¿»≈«ƒ¿»«∆«אֹותם,
והבלים, ּבטלים ּבדברים הּׂשיח רּבּוי ּבא ƒ«ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ«∆זה
הלא וׂשכל, חכמה ּכל ללא ּתֹועלת ּכל …¬∆≈¿«¿««…¿∆∆«…¿ללא
ּבעצם, הּדּבּור סֹוד מּכל נתרֹוקן מאׁשר ∆∆¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ∆¬≈הּוא
ולפעמים ּבנקל, זאת רֹואים אנּו זּולתנּו ƒ…¿»≈¿ƒ¿»ƒ«≈«»על
ּדברים ׁשּברּבּוי אי ּבעצמי, ּגם זה מרּגיׁש ƒ«¿ƒ∆«¿«¿ƒ≈∆¿ƒ¿»ƒ¬אני
להאדם. ותפארת ּכבֹוד ּכל ּבאמת «««¿∆∆¿ƒ∆¡∆»»¿ƒ¿אֹובדים

‰p‰Âעוֹונֹו ּגדֹול הלא הרע, לׁשֹון המדּבר זה ∆«¿«≈»»«¬…»¬
ּכלׁשֹון עברֹות מג' יֹותר אף וחמרֹו ¿À¿«≈ƒ¬≈ƒ¿…¿מאד,
להרמּב"ם הּמׁשניֹות ּבפרּוׁש מּובא »¿»«¿«¿ƒ»≈¿««¿∆»הּתֹוספּתא,

מי"ז) פ"א והּנה(אבות ּכּלם, ּכנגד הרע ולׁשֹון ,¿»»«¿∆∆À»¿ƒ≈
ּבדמּות האדם את ּכאן לנּו העמידה ¿ƒ»»»∆»»»ƒ¡∆«»הּתֹורה
ּכּנראה ּופטּפטנּותֹו, דּברנּותֹו מּצד ׁשּלֹו ∆¿ƒ««¿»«¿¿»«ƒ∆¿»הּגנּות
על ּתביעה חזקה, הּיֹותר הּתביעה היא »«ƒ«¿ƒ»«≈¬»»¿ƒ∆∆ׁשּזה

האדם. ׁשל חּנּוכֹו «««∆ƒ«ƒעּקר



תיג לא אר צרעת נגע  אר רת ƒ»…∆¬»««»∆∆¬»…זאת
:טהרת לב]יד [יד, »¿»√»

חים ְִִֵַפתי
ניבז' ייבת רחני מנהל  פרידלנדר חים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָרי

כל ממא עזרה לב האדם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָעל
הן חטאי להל ולא ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹלהנע

˙lÙ˙aּבבּקׁשה אנּו מסּימים עׂשרה ׁשמֹונה ¿∆∆¿≈¿«¿ƒ»¿«»»
מּדּבר ּוׂשפתי מרע לׁשֹוני נצר ≈»ƒ≈»¿»«ƒ¿…¿»…¡'אלקי

ּתהּלים ּבפסּוק יסֹודֹו זה מׁשּפט יד)מרמה', (לד ƒ¿»ƒ¿»∆¿¿»¿ƒƒ
והּבאּור מרמה'. מּדּבר ּוׂשפתי מרע לׁשֹונ ≈»¿«¿ƒ«≈ƒ∆«¿«≈¿¿…¿'נצר

הׁשּתּמׁשנּו הּתפּלה ּכל ּבמׁש ּכה ׁשעד מּכיון ¿»»¿ƒ≈»∆«…¿∆∆»«¿ƒ»ƒהּוא
מה' ּובּקׁשֹות ּתפּלֹות טֹובים, לדּבּורים ≈«»ƒƒƒ¿ƒ¿∆»ּבּפה
אנּו לכן ,יתּבר לֹו והֹודאֹות ּוׁשבחֹות יתּברƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿»≈»≈»
ּבפינּו נדּבר לא הּתפּלה לאחר ׁשּגם ƒ∆«¿«««¿ƒ»…¿«≈¿ƒ¿»¿מבּקׁשים

ּומרמה. «¿ƒ»רע

LÈÂאֹומר הּמל ּדוד זה ּבפסּוק הרי להבין ¿»ƒ¬≈¿»∆»ƒ«∆∆≈
ּכי ּוׂשפתיו, לׁשֹונֹו את ׁשּיׁשמר אחד ƒ¿…∆¿¿»»ƒ∆«∆«¿לכל
חז"ל אמרּו ׁשעליה ּבבחירה, הּתלּוי ּדבר »¬¿««∆«∆«ƒ¿ƒ«»««∆זה

לג.) ׁשמים,(ברכות מּיראת חּוץ ׁשמים ּבידי ƒ≈»«ƒƒƒ¿«»«ƒ…»הּכל
ּכן ׁשהּואאם יתּבר מה' מבּקׁשים אנּו אי ƒ≈≈»¿«¿ƒ≈ƒ¿»≈∆

מרע. לׁשֹוננּו »≈≈¿…¿ƒינצר

ÈLÓיקר ּבר הר"י ּכ סח)על ׁשאמנם(א' «»»ƒ«»»∆»¿»
ּגם יּתכן אבל ּבבחירתנּו, ּתלּוי »≈«ƒ¿ƒ»≈¬»ƒ«««»הּדבר
על ּומביא הקב"ה, ּבידי יהיּו הּללּו »ƒ«»ƒ¿ƒ≈≈ƒ«¿»∆ׁשהּדברים

ּתנחּומא הּמדרׁש לׁשֹון יב)ּכ ׁשלֹוׁשה(תולדות »¿«ƒ¿««¿»¿»
ידים אדם, ׁשל ּברׁשּותֹו הקב"ה ּברא ƒ»»ƒ¿∆»»»«ƒ«¿ּדברים
אינן אּלּו אז חפץ, ּוכׁשהקב"ה ורגלים, «≈≈«≈«∆¿ƒ»¿»¿∆ּופה
ׁשהרי עליהם, ּגם לׁשלט יכֹול הקב"ה ≈¬∆∆≈¬»…¿ƒ¿»ƒּברׁשּותֹו,
יצחק התחיל יצחק, לפני עׂשו ׁשּנכנס «¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆««¿ּבׁשעה
והיינּו יהיה', 'ארּור ּגם ולֹומר מזּדעזע ¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«¿««»ƒלהיֹות
יעקב את לקּלל רצה יצחק הראׁשֹון …¬»∆≈»¿«««¿ƒƒ«»∆«∆ׁשּברגע
אּתה ּומה הקב"ה לֹו אמר אֹותֹו, ׁשרּמה «»«»««ƒ∆»על
על הּבית ּבעל ׁשאּתה ,ּברׁשּות ׁשּפּומ »ƒ¿¿∆«»««««ƒ¿∆«סבּור
ּכלֹומר יהיה', ּברּו 'ּגם ואמר חזר ,ׁשּל »¿∆¿ƒ«»»«¿»«¿∆∆»הּפה
ׁשל הּפה את ּגם והמנהל הּׁשּליט הּוא ∆∆»∆»≈»¿»¿ƒ»»הקב"ה

הּבֹוחר. ≈»«««האדם

CÎÏeּוׂשפתי מרע לׁשֹוני 'נצר אֹומרים אנּו »¿ƒ¿…¿ƒ≈»¿»«
ׁשּיׁש ּפי על אף ּכלֹומר מרמה', ≈∆ƒ«≈ƒ¿»¿«««ƒמּדּבר
ּובּקׁשה ּדׁשמּיא, סּייעּתא מבּקׁשים אנּו ««»«»¿ƒ»»¿«¿ƒƒ«¿»ƒ¿ּבחירה,
ּבחירתנּו היא ׁשלם ּבלב הּנאמרת עצמּה ≈«ƒ¿ƒ≈«≈¿∆∆¡∆»«¿»זֹו
ּבכחֹות ׁשּלאדם ּבכ מּכירים אנּו ּכי …¿«««∆«¿ƒ»«ƒƒ¿ּבטֹוב,
ּבאמת ואנחנּו ּפיו, את לׁשמר קׁשה ∆¡∆¿»¬»ƒ¿…∆ƒ∆«¿»עצמֹו
ה' אל ּפֹונים אנּו לכן ,ּבכ רֹוצים ∆ƒ¿»»≈»ƒ≈¿ּובכנּות
את לּפעל להֹוציא לנּו ׁשּיעזר ּומבּקׁשים יתּברƒ¿»≈¿«¿ƒ∆«¬…»¿ƒ«…«∆

האּבּודרהם ּפרׁש ּגם ּכ קד)רצֹוננּו, אף(עמ' ¿≈»«≈≈»«¿¿»«
הּוא האדם, ּביד מסּורין והרע ׁשהּטֹוב ּפי «««»¿ƒ∆«¿»«¿ƒ»על

טֹוב. לעׂשֹות לסּיעֹו ה' מאת ¬»¿»¿≈≈≈»¿מבּקׁש





הדורות  גאוני מצורע אוצרות |

לו 

לאחה לכ נת אני אר נע אר אל תבא «ƒ»…∆∆∆¿««¬∆¬ƒ…≈»∆«¬Àי
:תכאח אר בית צרעת נגע לד]ונתי [יד, ¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆¬À«¿∆

מן ְְִִֶֶפארת
אפקים ואב"ד רב  ינקס וד מן ְְִִִִִַַָָרי

האדם נת מראית הדה ְְִִֵֵַַַָָָָָהרה
הן חטאי על ְֲֵֶֶַַַָָמכרת

Èz˙Â'ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה צרעת' נגע ∆«»««¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ
אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¡ƒƒ«ּבאים
ארּבעים ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל ƒ»ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒמּממֹונּיֹות
נּתץ הּנגע ידי ועל ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו »ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«À«∆««ׁשנה

ּומֹוצאן .(רש"י)הּבית ««ƒ¿»

‰faטעם חז"ל הביאּו ּבפרׁשתנּו הּקדֹוׁש «»¿»»»≈≈ƒ¬«««
ּכ הּקדֹוׁשים ּדבריהם ותכן ּבזה, «ƒ¿≈∆«¿ƒ∆…¿∆««נֹוסף
ּומּתֹו בקב"ה הם ּדבקים הרי יׂשראל ƒ¿»≈¬≈¿≈ƒ≈ƒהּוא,
להׁשרֹות הּקדׁש לארץ הכניסם אֹותם ¿»¿∆…»∆∆¿«ƒ¿ƒ««¬»אהבתֹו

ּביניהם. ∆≈≈«ƒ¿ׁשכינתֹו

‰p‰Âאׁשר הּנׁשים וכל נאמר הּמׁשּכן ּבמלאכת ƒ¿∆∆«ƒ¿»∆¡«¿»«»ƒ¬∆
העּזים את טוּו ּבחכמה אתנה לּבן ƒ»…»»¿»¿»»∆»ƒƒ««נׂשא

כט) לה ּבמלאכת(שמות עֹוׂשֹות ׁשהיּו ׁשּבׁשעה ,∆¿»»∆»ƒ¿∆∆
לּמׁשּכן, זה לּמקּדׁש, 'זה אֹומרֹות היּו «¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»∆«ƒ»הּמׁשּכן
ותתקּדׁש ידן על הּקדּׁשה ׁשּתׁשרה ּכדי לּפרכת', ≈»¿ƒ¿∆«¿À»«»»¿ƒ∆≈¿∆…«»∆זה
עבֹודה ׁשעֹובד מי להפ הּוא וכן ההיא, «¬≈∆ƒ¿≈¿∆∆ƒ»««¿»הּמלאכה
הּמלאכה על זרה עבֹודה ׁשם ׁשּמזּכיר ּכיון ««¿»»«««¬≈ƒ¿»∆«≈««זרה
הּכנענים והרי עליו, ׁשֹורה הּטמאה רּוח ƒ««À¿»»»»«¬≈«¿«¬ƒ»ההיא,
ּבניניהם ּבֹונים והיּו היּו, זרה עבֹודה ∆≈¿¿ƒƒ«¿««««¬≈¿עֹובדי
רּוח את עליהם מׁשרים והיּו זרה, »∆∆≈¬ƒ¿»«¿«««¬»לעבֹודה
לטהר הקב"ה רצה יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון ≈»¿««≈«¿À¿»≈»∆»ƒ»הּטמאה,
ּבמקֹום הּׁשכינה ּתׁשרה ׁשּלא הארץ את «¿«ƒ¿∆«¿ƒ…∆∆««∆«¬»¿למענם
הּבנינים את הֹורסים היּו הּצרעת ּבנגע לכן ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿«»»«»»∆¿≈«≈«טמא.
ּובֹונים ּבטמאה ׁשּנעׂשּו והאבנים העצים ƒ¿»¬»ƒ∆«¬¿À¿»ƒ≈«∆ׁשל

ּובטהרה. ּבקדּׁשה מחדׁש «√«¿«ƒ¿À««≈«אֹותם

ÏÚעליו לבנֹותֹו ּכׁשּמתחיל ּבנין ׁשּבֹונה מי ּכן ≈ƒ∆∆ƒ¿»¿∆«¿ƒƒ¿»»
ה', לעבֹודת אֹותֹו ׁשּבֹונה ּבפיו »¬»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿להזּכיר
ועלּיֹותיו צדק ּבלא ביתֹו ּבנה 'הֹוי ּכתּוב «ƒ¬»∆∆…¿≈∆…«≈∆ׁשּכן

מׁשּפט' יג)ּבלא נב ּדׁשמּיא(ירמיה סּייעּתא ואז , ¿…ƒ¿»¿»ƒ«¿»ƒ¿«»
עֹוד ּוכתיב עליו, יג)ׁשֹורה ה נו(איוב 'ּופקדּת »»»¿ƒ»«¿»»¿

ּפֹוקד ׁשאם ּדּבּור, לׁשֹון ּופקדּת תחטא' ≈ƒ∆ƒ¿«¿»««¡∆…¿ולא
ּבפיו ׁשאֹומר היינּו ּבֹונה, ּכׁשהּוא ּפיו ƒƒ¿∆∆«¿∆≈¿ƒ¿ּבדּבּור
על ה', עבֹודת לׁשם ּביתֹו את ּבֹונה »»¬≈¿≈∆∆∆ׁשהּוא

תחטא. ולא נאמר זה ּבבית «¡∆…¿»¡∆∆ƒ»¿«»הּדר

‰p‰Âאמנם חדׁש לבית נכנסים ּכאׁשר ּבימינּו ¿»≈«¬∆ƒ¿»ƒ¿«ƒ»»»¿»
עבֹודה לׁשם אֹותֹו ׁשּבנּו מצּוי זה «¬≈¿«∆«∆≈אין
עליו ּתׁשרה מהיכן ּפנים ּכל על אבל ««∆¿ƒ≈≈»ƒ««»«¬««זרה,
חז"ל התּכּונּו ׁשּלזה לׁשמע וקרֹוב »¬¿»¿À»¿»ƒ¿…«∆»∆ƒ¿»הּקדּׁשה,
נׁשמעים ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבית ּכל ƒ∆≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ»««¿¿ּבאֹומרם,

אֹוכלּתֹו אׁש ּבּלילה צב.)ּבֹו ׁשּכׁשם(סנהדרין , ««¿»≈«¿∆¿≈
הּנגעים ידי על לארץ יׂשראל ׁשּנכנסּו ƒ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿»≈»»∆«¿≈«¿»ƒ∆ׁשּבזמן
ׁשמים, לׁשם ּבקדּׁשה נבנּו ׁשּלא הּבּתים ƒ¿¿«»ƒ∆…ƒ¿ƒ¿À»¿≈»«ƒנסּתרּו
הּבית. את וׂשֹורפת רח"ל אׁש ּבאה הּיֹום ּכ»«»»≈¿∆∆∆««ƒ

ÔÎ‡הּתֹורה על הרי ּתֹורה, ּבּבית לֹומדים ּכאׁשר «¬∆¿ƒ««ƒ»¬≈««»
נאמר כט)הּקדֹוׁשה כג כה(ירמיה 'הלֹוא «¿»∆¡«¬…

את מעלה הּתֹורה ואׁש ה'', נאם ּכאׁש ∆«¬»«»≈¿ƒ»≈¿À«¿דברי
מפֹוצץ ּוכפּטיׁש קדּׁשה, ׁשל ּבלהבֹות ≈¿ƒ¿∆»∆¿À»¿«ƒ»»הּבית
וכעת לעפר, אֹותֹו וטֹוחן הּבית את ≈«¿««¿≈¿ƒ»»∆≈¿וסֹותר

ּבי חדׁש, ּבית ּתחּתיו ּבקדּׁשתּהעֹומד הּקדֹוׁש ת ≈«¿»«ƒ»»«ƒ«»ƒ¿À»»
יּׂשרף לא ׁשּכבר ּווּדאי הּתֹורה, ׁשל ≈«ƒ…«¿∆»»«»∆«¿∆«העליֹונה
אֹותֹו זּכ הּתֹורה ׁשאׁש ּכיון הּזה, העֹולם ≈ƒ«»≈∆«≈∆»««≈¿ּבאׁש

הּׁשכינה. להׁשראת ראּוי להיֹות «ƒ¬ƒ¿»¿«¿»««¿ƒ¿וטהרֹו

cהּקדֹוׁשה הּתֹורה ידי על להעׂשֹות נּתן נֹוסף »ƒ«¿≈»«¿≈«»«¿»
ּבעצרת ּכ ׁשּמּׁשּום חז"ל ׁשאמרּו ∆∆¬»«ƒ∆»¬¿«∆¿ּכמֹו

עליכם' לכּפר אחד עּזים 'ׂשעיר (במדברנאמר ∆¡«¿ƒƒƒ∆»¿«≈¬≈∆
ל) ׁשּקּבלּתםכח ּכיון ּכי לחּטאת, נאמר ולא ,¿…∆¡«¿«»ƒ≈»∆ƒ«¿∆

לא ּכאּלּו עליכם אני מעלה ּתֹורה על …ƒ¬≈∆¿ƒ¬∆¬»«…∆≈¬עליכם
את מחזירה ׁשהּתֹורה והיינּו מימיכם, ∆«ƒ¬»«»∆¿»¿∆≈≈∆«¬חטאתם

ּבאבֹות הּתּנא ּכדברי לׁשרׁשֹו מ"א)האדם (פ"ו »»»¿»¿¿ƒ¿≈««»¿»
מּמילא הּמעׂשים, ּכל על ּומרֹוממּתֹו «≈ƒƒ¬»»«»¿»¿¿»»¿ּומגּדלּתֹו

מעֹולם. חטא לא ּכאּלּו החטא «≈««…ƒ¿««≈¿¿ƒנפקע

Ckמי ּכל חז"ל אמרּו הרי עצמֹו האדם ּגם «»»»«¿¬≈»¿¬«»ƒ
נגעים מראֹות מארּבעה אחד ּבֹו ƒ«¿¿»««¿»≈«∆≈∆ׁשּיׁש
ּכן ואם מינּות, ּכּפרה מזּבח אּלא אינן ≈ƒ¿««»»ƒ¿ƒ«∆«≈«»הּללּו,
מעוֹונֹותינּו, נתּכּפר אי נגעים לנּו ׁשאין ≈¬≈≈»¿ƒ≈ƒ«¿«≈∆»הּיֹום
ּוׁשאר ויּסּורים צרֹות ידי על וׁשלֹום חס »¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ»האם

חז"ל אמרּו ּכבר אּלא רעים?! (מנחותּדברים ¿»ƒ»ƒ∆»¿»»¿¬«
עֹולהקי.) לא צרי אינֹו ּבּתֹורה העֹוסק «…ƒ«≈«»≈««ּכל

הּתֹורה ּכי אׁשם, ולא מנחה ולא חּטאת «»ƒ¿»¿…»»ƒ…¿«»…¿ולא
ואׁשמה, עוֹון מּכל האדם את מנּקה «¿»¿««ƒ«««∆«»¿«¿»הּקדֹוׁשה

ּובּנׁשמה. ּבּגּוף ּומזּכ טהֹור ««¿»»«ƒ»»¿À¿»ּומׁשאירתֹו
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לז 

ני ני א תרי י ל יח המיני ב««¿ƒƒƒ«¿≈…ƒ¿≈¿≈
נתנ מעד אהל תח אל ה' לפני בא ««¿≈∆…»∆∆≈¿ƒ««ינה

:הה יד]אל [טו, ∆«…≈

חכמה ְֶֶָָמ
מח האר  מוינסק מחה מאיר ְְְְִִִִִֵֵַַָָָרי

אפן ,חטא פרסם למצרע זב ין ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹהחק
טהרת יעסק ְְֳֶַַָָָ

ÌBie,ּבזבה ּכן - כּו' תרים ׁשּתי לֹו יּקח הּׁשמיני «¿ƒƒƒ«¿≈…ƒ≈¿»»
הּברּיֹות, ּכבֹוד על הּתֹורה ּדחסה ƒ¿»»«»«¿«¿ƒמּׁשּום

זֹובם ּבפרסּום ּׁשּיּודע ּבמה יתּבּזּו והּזבה «¿ƒ¿«¿«∆ƒ»«¿ƒ««»¿«»∆ׁשהּזב
חסה לכן ׁשּלהם, ּבּקרּבנֹות רּבים ּכהנים ««≈«∆«∆«¿«»ƒ¿«≈…¬ƒ«ƒ¿ּבהתעּסק
ּפרסּום. וליּכא עֹופֹות רק הצריכה ולא ¿ƒ¿ƒ»«¿≈»ƒ…¿«»הּתֹורה

ÌÏe‡ׁשאמר ּוכמֹו טמאתֹו, ׁשּנתּפרסם ּבמצרע, ƒ¿…»∆ƒ¿«¿≈À¿»¿∆»«
טהרתֹו ּפרסם לכן יקרא', טמא «√«≈¿ƒ¿»»≈ƒ≈«≈«¿'וטמא
ּבזה, מתעּסקים ּכהנים ּברּבּוי ּבהמה, ∆«ƒ…¬ƒƒ¿«¿ƒ¿«≈¿¿¿«¿ּבקרּבנֹות
מפרסם ּדבחטא יֹומא ּבסֹוף אמרּו ּבזה «¿À¿¿≈¿¿«¿¿«∆«≈»¿וכּיֹוצא
ׁשּידעּו הכא ּכן ׁשם, יעּין ׁשּיתּבּיׁש, לֹו ¿≈∆««≈«»ƒ¿«≈¿À∆טֹוב

ודֹו"ק. ּבפרסּום ¿¿ƒ¿«√«¿ּבטהרתֹו



äתינõàר מעłי
תזריע מצורע 

ֲֵֵַַ

"õערלת łàר יõëל המיני ג)"äבõçם (יב, ְְְִִִַַַָָ
דתרּבימצ הּגאֹון אאאאססססאאאאדדדדׁשל אאאאבבבבזצוק"לייייההההּוּוּוּודדדדהההה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ססססההההעעעעררררדדדדאאאאלללליייי ּדּדּדּדייייןןןן ּבניּבּבּבּבייייתתתת על ּפרּוׂשה היתה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
למֹוצא חרדים היּו אׁשר סהערדאלי, יֹוׁשבי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָקהּלתֹו
ׁשהיּו ׁשאלֹות ואף לפניו, מּציגים היּו ׁשאלה ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּפיו.
היּו ּביֹותר, מּובנֹות וגם ּפׁשּוטֹות לכאֹורה ְְְְְִִֵַָָָנראֹות
לא ואף סרּו לא ׁשּמהֹוראתֹו ּכיון לפניו, ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּציגים

הּנימה. ְִִַָֹּכמלא

י,אֹותֹו לׁשאל לפעמים יכֹולים היּו הּללּו הּׁשאלֹות ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
ּולזּמר לׁשיר להם מּתר ׂשמחה ּבעּתֹות ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻהאם
נגינה ּוכלי זמר ּכלי להביא להם מּתר האם אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבּפה,
ואם חתּנה, ׁשל לסעּודה זה אם ּפלֹונית, ְְְְֲִִִִִֶֶָָָֻלסעּודה

ח אמרּו ׁשהלא ּברית. ׁשל לסעּודה מּיֹוםזה ּכי ז"ל ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָֹ
ּברּו הּקדֹוׁש לפני ׂשמחה אין הּמקּדׁש ּבית ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשחרב
יהּודה ורּבי ּכלל. לׁשיר להם ואסּור ואפׁשר ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָהּוא,
ענין. ׁשל לגּופֹו ׁשאלה ּבכל מׁשיב היה ְְְְִִֵֵֶָָָָָזצוק"ל

,עמצוה לסעּודת אסאד המהר"י הּגאֹון הזמן ְְְִִַַַַַָָָָֻ
אבל לכבֹודֹו הזמינּו ואז, מילה, ּברית ְְְְֲִִִִִֶָָָׁשל
אנׁשים ּכּמה ּברם, ּומּוזיקה. זמר ּכלי ידיעתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹללא
על יקּפיד הרב ׁשּמא ּפחדּו הּסעּודה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמּמׁשּתּתפי
הּגיע ּכאׁשר ולכן אֹותֹו, ׁשאלּו ׁשּלא ּכיון ,ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכ
ה"ּמּוזיק" את להׁשאיר נּתן האם ׁשאלּוהּו ְְְְִִִִִֶַַַָָָלסעּודה

מהּמקֹום. לׁשלחֹו ׁשּמא אֹו ְְֵֶַַָָָָּבּמקֹום

לׁשֹונֹו:נענה ּבצחּות להם ואמר מהרי"א הּגאֹון ְְְֲֲִֶַַַַַָָָָ
ּבׂשר יּמֹול הּׁשמיני ּובּיֹום ּכתּוב ּבּתֹורה ְְְִִִַַַַָָָָאמנם
'מּוזיק'. ּגם להביא צריכים ּכי ּכתּוב לא אבל ְְְֲִִִִִַָָָָָֹערלתֹו,
הן מאד. נחּוץ ּדבר הּוא ה'ּמּוזיק' ,מאיד ְֲִִֵֵַָָָָָֹאבל
מּלים - ּו'מזג' ['מּוזיק' הּמזג..." יחסר אל ְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָנאמר

לׁשֹון']. על נֹופל ולׁשֹון מעט, מהרי"א)ּדֹומֹות (דברי ְְֵַַָָ


יּפֹולין ׁשל ׁשמיה האירּו אׁשר והּגאֹונים הרּבנים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

נמנה ּובתפּלתם, ּבתֹורתם ּדֹור ׁשנֹות ְְְְְִִִִֵָָָָָלפני
רּבי טטטטררררּוּוּוּוננננקקקקהּגאֹון ייייההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע אאאאללללּיּיּיּיההההּוּוּוּו זצוק"ל,ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻֻֻ

נֹודע אׁשר הּמעטירה, קּוטנא ּדין ּבית ואב ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָרב
עלי חּייו ׁשנֹות ּובמׁש וצדקתֹו, ּבגאֹונּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבּׁשערים
ּבכל ּתּלּה על והּיראה הּדת קרן את העמיד ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאדמֹות

ארץ. ְֵֶֶַקצוי

ׁשּנכּפלאר ּבּיֹום זרח מּקּוטנא הּגאֹון ׁשל ְְְִִִֶֶַַַַָָָָיקרתֹו
וּי לסדר טֹוב ּכי תקפ"אּבֹו ּבכסלו ח' צא, ְְְִִֵֵֵֵֶַ

רּבי הּגאֹון אביו ּבעירּדּדּדּדוווודדדדּבבית ,פפפפללללאאאאצצצצקקקקזצוק"ל ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ּתֹורה ּוגדֹולי וסֹופרים ּבחכמים מלאה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָעיר
אבינּו אברהם ׁשל ּבבריתֹו הכנס ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻֻמפלגים.
"יׂשראל ׁשמֹות; ׁשלֹוׁשה אביו לֹו קרא הּׁשלֹום, ְְִִֵֵַָָָָָָָָעליו

מרן ׁשם על יׂשראל יהֹוׁשע", ׁשׁשׁשׁשםםםםאלּיהּו ההההּבּבּבּבעעעעלללל ְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָֻ
ההההּקּקּקּקדדדדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש הּגאֹוןטטטטֹוֹוֹוֹובבבב ׁשם על אלּיהּו עלינּו, ּתגן זכּותֹו ְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ

ממממּוּוּוּוייייללללננננאאאארּבי הּגאֹוןאאאאללללּיּיּיּיההההּוּוּוּו ׁשם על ויהֹוׁשע זצוק"ל, ְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֻ
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לח 

ייייההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע"""" עלהההה""""ּפּפּפּפנננניייי עֹומדֹו מּיֹום ואּולם, זצוק"ל. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַַַַָֻֻֻֻ
"יׂשראל ּבּׁשמֹות רק ׁשמֹו את חֹותם היה ְְְִֵֵֵֶַַַָָָּדעּתֹו
האֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכן ּביניהם, הפסק ללא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֻיהֹוׁשע"
הראׁשֹונֹות האֹותּיֹות ּוׁשלׁש יׂשראל מהּׁשם ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹהאחרֹונֹות
ּגם יּקרא וכ ל"אלּיהּו", מצטרפֹות יהֹוׁשע ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻמהּׁשם

אלּיהּו. ִֵֵַָּבּׁשם

הרבועל לימים התּבּטא הּללּו הּׁשמֹות ׁשלׁשת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּבעל ננננזזזזרררר''''הּקדֹוׁש זכּותֹוממממּסּסּסּסֹוֹוֹוֹוככככטטטטׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹובבבב''''אאאאבבבבנננניייי ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

חׁשּוב אדם היה ּדוד רּבי אביו לבטח ּכי עלינּו, ִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָּתגן
ּונצּורֹות לגדֹולֹות זה ילּדֹו ּכי והרּגיׁש ּבקדּׁשה, ְְְְְְְִִִִִֶַָָֻוגדֹול
על הּללּו הּׁשמֹות ּבׁשלׁשת קראֹו ּכן ּומּׁשּום ְְִִֵֵֶַַַַָָֹנֹועד,
הּגאֹון התּבּטא לימים, הּדֹור. ּגדֹולי ׁשלֹוׁשה ְְְְִִֵֵֵַַַָָָׁשם
ּבידֹו קּבלה ּכי עצמֹו, על ואמר ּבעצמֹו ְְְְְְִִַַַַַָָָָָמּקּוטנא

רּבי הּגאֹון ׁשל חלציו מּיֹוצאי אאאאייייססססררררללללייייןןןןׁשהּוא ייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבעל לברכה צּדיק ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן""""זכר על""""ּתּתּתּתררררּוּוּוּוממממתתתת וגם , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָ

יׂשראל. ּבׁשם קרּוי הּוא ישראל)ׁשמֹו (ישועות ְְְִֵֵָָ


לעלה õנתŁ àן łבé ôביא 'õוג ãטהר ימי ְְְְְֳִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ"äבמלאת

לחæאת" תר õא יõנה ו)äבן (יב, ְֶַָָֹ
רּביהיע הּגאֹון ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפיייירררראאאאּפעם ררררּבּבּבּבּהּהּהּהזצוק"לממממאאאאיייירררר ִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ללללּבּבּבּבללללייייןןןן ּבפֹוליןׁשׁשׁשׁשלללל לּבלין חכמי יׁשיבת וראׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַֹֻֻֻֻֻ
יׁשיבת עבּור ּתרּומה מּמּנּו לבּקׁש ּכדי אחד ּגביר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאל
הזמינֹו לא היה, מפלג ׁשּקמצן הּלה לּבלין. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻחכמי
ּובפנים לביתֹו, להּכנס ׁשּפירא מאיר לרּבי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו
לּבית ּבּכניסה אחת רגל על לפטרֹו אמר ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָרֹוגזֹות

ּפרּוטֹות. ׁשל ְְִֶָָּבנדבה

,רּבסבר הּתרּומה את ּדחה ׁשּפירא מאיר רּבי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
"ּתדע לֹו: אמר זה עם יחד אבל יפֹות, ֲִִֵֶַַַַָָָָּפנים
צרי אינּני ולכן יֹולדת, אינּני אני ּכי יהּודי, רּבי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָל
להבין מּבלי ּבכתפיו, הּגביר מׁש ּכּפרֹות..." ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלׁשּתי
רּבי את ׁשאל "?ּכּונת "מהי אמּורים. ּדברים ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה

לֹו: הסּביר מאיר ורּבי ׁשּפירא, ְְִִִִִִֵֵַַָמאיר

ּגביר"נתי אל מּגיע אני ּכאׁשר ּבתכלית. ּפׁשּוטה ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּתרּומה מּמּנּו להֹוציא יכֹול אני ואין ְְְְֲִִִֵֶָָָֻמסּים,
אֹותי מכּבד לפחֹות הּוא ּגיסא, מאיד אבל ְְֲֲִִִֵֵַָָָָָהגּונה,
ּבלּבי אֹומר אני אזי יפֹות, ּפנים ּבסבר אֹותי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּומקּבל
ּכבֹוד נֹותן הּוא לפחֹות הּכסף, על ּכּפרה ְֵֵֶֶַַַָָָָָ'מילא,
מסּים, ּבגביר נתקל אני ּכאׁשר זה, ּוכנגד ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻלּתֹורה'.
רחבה, ּביד ּתרּומה לי נֹותן הּוא אבל מכּבדני ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאינֹו
הּוא לפחֹות הּכבֹוד, על 'ּכּפרה ּבלּבי אֹומר אני ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָאזי

ּכּפרֹות, לׁשּתי זקּוק אני אצל ואּלּו ּתרּומה'. לי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָנתן
ו הּכסף, על וגם הּכבֹוד על יֹודעיםּגם אּתם הרי ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָ

ּכּפרֹות. ׁשּתי ׁשּמביאה מעּברת אּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻׁשאינּני

נּגׁשהצטחק הרב, ׁשל הּנפלאה מההברקה הּגביר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
צרֹור והֹוציא הּכבדה הּברזל ּכּספת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָאל
ׂשביעּות ׁשל ּבחּיּו ּומסרם ּכסף ׁשטרֹות ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶָָָהגּון
ׁשל מאמרֹו את הרב ּתרץ ּבזה הרב. לידי ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָרצֹון

יאיר ּבן ּפנחס ע"ב)רּבי ז קדֹוׁשים(חולין 'יׂשראל ְְְִִִִִֵֶַָָָ
רֹוצה'. ואינֹו לֹו ׁשּיׁש ויׁש לֹו, ואין רֹוצה יׁש ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶהם,
רֹוצה אינֹו והּוא לֹו ּׁשּיׁש זה הּתֹוספֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַּומקׁשים
אדם ׁשאם הּוא, הּתרּוץ אבל קדּׁשתֹו? ּבּמה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻלתת
ּגם הּבּוׁשה, מּפני נֹותן הּוא א לתת רֹוצה ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּלא

קדֹוׁש. נקרא שפירא)הּוא מאיר (רבי ְִָָ


בהרת" õא סïחת õא łאת õרłà בעõר יהיה éי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ"אדם

ב) (יג,

רּביסר קקקקרררראאאאננננץץץץהּגאֹון ההההּמּמּמּמּגּגּגּגיייידדדדזצוק"ל,ייייעעעעקקקקבבבב ֲֲֲֲִִֵַַַַַַָֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ
נּדח,ממממּדּדּדּדּוּוּוּובבבבננננאאאא ּבכפר התּגֹורר ּפלֹוני יהּודי : ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵָָָָָָ

האיׁש חלה לימים וׁשב. עֹובר ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֵֶָָָָָָָּבמקֹום
היה לא הּזה ּבּכפר ואּולם עּזים. ּכאבים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹוסבל
אל הּמּגיעֹות מצּויֹות ׁשּירֹות היּו לא ואף ְְִֵֶַַַַָָֹרֹופא,
ׁשּׁשּום ּכ ׁשכנֹות, עירֹות אל אֹו אחרים ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָּכפרים
ּכׁשהּוא ּבביתֹו ׁשכב והאיׁש אֹודֹותיו, ידע לא ְְְִֵֵֶַַָָָָֹרֹופא

הרּבים. ּביּסּוריו ְְִִִֵַַָָמתיּסר

ׁשהּגיעלימי אחד, סֹוחר הּזה הּנּדח ּבּכפר עצר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּתבן לּתן ּכדי ּכאן ועצר ּבהמֹותיו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָעם
סֹוחר ּכי החֹולה ׁשמע ּכאׁשר לבהמֹותיו. ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָּומסּפֹוא
ּבׁשארית התרֹומם ּכאן, עצר הּכפר מּבני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּלא
אֹותֹו התארח ּבּה לאכסניה הל מּמּטתֹו, ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹּכחֹותיו

מּמּנּו ּבּקׁש ּדֹומעֹות ּובעינים ּבתחנּונים:סֹוחר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַ
מחליי". להרפא ּכדי לי עזר ,מּמ ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹ"אּנא

אניהיב יכֹול ּבּמה "וכי ּבׁשאלה: הּסֹוחר לֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
לפרנסתי רֹופא. אינּני הלא ?ל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹלעזר
אני יֹודע מּנין ּכן ועל ּבלבד, ּבסחֹורה אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעֹוסק
אּקח אעׂשה. ּכזאת ואּולם ּובתרּופֹות? ְְְֱִִֶֶֶַָָָֹּברפּואה
וׁשם הּגדֹולה, העיר אל ׁשּלי העגלה על ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָאֹות
ּכבר ׁשם ּבוּדאי ,מכאֹובי את הרּבים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָּכׁשּיראּו

."לעזרת לבֹוא יסּכים אׁשר מי ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָיהיה

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לענינינּו. הּנמׁשל ּגם הּוא ְְְִִֵֵַַַָָָָ
ּובדרּכּה ינהג לפיה הּתֹורה את לאדם ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָנתן



רבותינו  מצורע מעשי תזריע |

לט 

וטֹוב לֹו טֹוב אזי ּכן, נֹוהג האדם וכאׁשר .ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָיל
הּנׁשמה אזי חֹוטא, האדם ּכאׁשר ואּולם, ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָלנׁשמתֹו.
ּכן מּׁשּום מֹוׁשיע. לּה ואין רב סבל מּכ ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָסֹובלת
הּסּבֹות ּכל מסּבב ׁשמֹו יתּבר הּבֹורא ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָמסּבב
ּכּלם יבינּו ּכ ידי ועל ּבנגעים, יתנּגע זה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשאדם
ואּולם, ׁשחטא. מּׁשּום עליו ּבאּו אּלּו נגעים ְְִִִֵֶָָָָָָָּכי
יּוכלּו לא עצמֹו, ּבפני ּבדד, ליׁשב יּׁשאר ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹּבאם
אז וכי אֹותֹו, יראּו ּכּלם ּכאׁשר אם ּכי לֹו, ְְֲֲִִִִֶַַָָֹֻלעזר
אֹותֹו ויֹוכיחּו לּבֹו על ידּברּו הכיצד? לֹו. ְְְְֲִִֵַַַַַיעזרּו

ׁשלמה. ּבתׁשּובה ׁשּיׁשּוב מדובנא)עד המגיד (משלי ְְִֵֶַָָָ


ּוקדּׁשתֹויהדי ּגדּלתֹו על רּבֹות ּפעמים ׁשמע ּפלֹוני ְְְְְִִִַַַָָָָֻֻ

רּבי הּגאֹון ההההּכּכּכּכההההןןןןׁשל ממממאאאאיייירררר זכּותֹוייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ ְֵֵֵֵֹֹ
מרן מראדין, עלינּו חחחחּיּיּיּיייייםםםם""""ּתגן קםהההה""""חחחחפפפפץץץץ ולכן ְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

לראֹות ּכדי לראדין ועד מעירֹו הּימים ּבאחד ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָונסע
ח ה'חפץ ׁשמעאת רק איׁש ׁשאֹותֹו אּלא ּיים'. ִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

מרן את ראה לא מעֹולם אבל ּגדּלתֹו על ְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֻּתמיד
נראה. הּוא האי ידע לא ּכלל ולכן חּיים', ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה'חפץ

הֹולאר למּולֹו ראה לראדין, האיׁש הּגיע ְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
ּוׁשאלֹו אליו ּפנה קֹומה, נמּו זקן ְְְִֵֵָָָָָָיהּודי
חּיים'?" ה'חפץ ּבעל הּצּדיק הּגאֹון ּכבֹוד ּגר ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ"היכן
ׁשאני "וּדאי ּבּטּול: ׁשל ּבלׁשֹון הּזקן לֹו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָהׁשיב
לביתֹו. הּכּוּון על לֹו והצּביע ּגר", הּוא ׁשם ְְְִִִֵֵַַַַָָיֹודע.
לאֹורח ואמר הּזקן המׁשי טֹועה", ׁשּכבֹודֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ'אּלא
ולא ּגאֹון לא אינֹו עליו ׁשֹואל ּׁשהּוא זה ְֵֵֶֶָָָָָֹֹ"אדם
זקן אֹותֹו ׁשל חצּפתֹו על האֹורח נתרּגז ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻצּדיק".
ה'חפץ ׁשל וצדקתֹו ּגאֹונּותֹו את לבּטל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהּמעז
את ספג והּזקן, ּפניו, על לֹו וסטר עמד ְְִֵֶַַַַַַָָָָָָחּיים'.

לֹו. והל ׁשתק עלּבֹונּה, ואת ְְְְִֶֶַַַָָָָהּסטירה

מרןאר ׁשל לביתֹו ׁשעה ּכעבר האֹורח הּגיע ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נחרד ּברכתֹו, את לקּבל ּכדי חּיים', ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָה'חפץ
קּלה ׁשעה לפני ׁשא זקן אֹותֹו ּכי למּולֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָלראֹות
מרן אּלא אינֹו הרחֹוב, ּבאמצע ּפניו על לֹו ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָסטר
ׁשּמרב ּובעצמֹו, ּבכבֹודֹו חּיים' ה'חפץ ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּגאֹון
מׁשּמׁשים ללא יחידי ּברחֹוב מהּל היה ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹענותנּותֹו
הּדֹור צּדיק ׁשל לרגליו אֹורח אֹותֹו נפל ְְְִִֵֶַַַַַַָָּומלּוים.
הּמעׂשה על הרב ּכבֹוד לי יסלח "אּנא, מר: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָּבבכי

ׁשעׂשיתי". ִִֶַָָהּנֹורא

לּתנּוחוא" לֹו: ואמר נחמֹו חּיים' ה'חפץ מרן ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבדין מּיד ׁשּספגּתי אּלּו סטירֹות .ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּדעּת
על ּבאה צרעת ּכי אנּו יֹודעים ׁשהרי לי, ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהּגיעּו

אבל חברֹו. על הרע לׁשֹון ּדּבר ׁשהּוא מּכיון ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָאדם
לדּבר לאדם ׁשאסּור נֹוסף, ּדין למדּתי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָמּכאן
אפּלּו אּלא הּזּולת על רק לא הרע ולׁשֹון ְְֲִִֶַַַַָָָָֹרכילּות

עצמֹו" חיי)על (אוצר ְַַ


הäא" צרעת נגע 'õוג הìגע את הéהן ג)"וראה (יג, ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

,ערּבי הּגאֹון אל חכם ּתלמיד יהּודי ּפנה ְְִִִֶַַַַַָָָָָ
קקקקררררללללייייץץץץ ייייׁשׁשׁשׁשעעעעייייההההּוּוּוּו מרןאאאאבבבבררררההההםםםם הההה""""חחחחזזזזֹוֹוֹוֹוןןןןזצוק"ל, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּתבׁשילאאאאייייׁשׁשׁשׁש"""" ּבׁשּבת הּמֹוציא 'אדם לאמר: ּבׁשאלה ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
וחֹוזר האׁש, ּגּבי על העֹומדת קדרה מּתֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבכף
האם הּכף, ּבאֹותּה מהּקדרה ּתבׁשיל ׁשּוב ְְְִִִֵֵַַַַַָָּומֹוציא
מכניס ׁשהּוא ּכיון 'חזרה', אּסּור מּׁשּום ּבזה ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאין
מּמּקדם. הּתבׁשיל מּׁשירי מעט עליה ויׁש הּכף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאת
הּקדרה?' אל הּׁשירים את מחזיר ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנמצא

ּכזההיב ּבאפן :ּבחּיּו איׁש' ה'חזֹון מרן לֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
.אֹות אׁשאל אני אבל חז"ל. ּגזרּו ְְְֲֲֲִֶַַָָֹלא
על ּגנּות ּובדּבּורי הרע, לׁשֹון ּבהלכֹות ּגם ְְְְִִִֵַַַָָָהאם
לׁשאל ּומדקּדקים מקּפידים ׁשם ּגם האם ְְְְְִִִִִַַַַַַָֹהּזּולת,

?...ּכ ּכדי הדור)עד (פאר ְֵַָ


בזקן" õא Łראà נגע õב יהיה éי אה õא Łואי"ְְְְִִִִֶַָָָָֹ

כט) (יג,

תר"פ-תרפ"א]ימי [ׁשנת ּפֹולין רּוסיה מלחמת ְְְִִִֵֶֶַָ
ּופצעּו הרגּו ּבּיהּודים, ּפֹולין קלּגּסי ְְְְְְִִִֵַַַַָָהתעּללּו
נזּדּמן ּכאׁשר זקן. לבעלי התנּכלּו ּובעּקר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָרּבים,
זקנֹו את מרטּו אֹו ּגזזּו זקן, ּבעל יהּודי ְְְְִֶֶַַָָָָָָלהם
סּכנה ׁשּנׁשקפה עד מּמׁש, הּבׂשר עם ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָלפעמים
ּברחֹוב. ּכלל להתראֹות זקן ּבעל ליהּודי ְְְְֲִִִַַָָָָָָעצּומה

תאנאם ּתזריע, ּפרׁשת קדׁש ּבׁשּבת ׁשנה, ְְְִֶַַַַַַָָָָָָֹ
הערים, מרּבני ּפּפּפּפצצצצננננֹוֹוֹוֹובבבבססססקקקקייייאחד זצ"ל,ההההררררבבבב ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

"ּכׁשּבניּבב אמר: ּדבריו ּובתֹו ׁשּלֹו, הּכנסת ית ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
איׁש ּובמנּוחה, ּבהׁשקט אדמתם על יׁשבּו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָיׂשראל
ׁשעּטר הּזקן אזי ּתאנתֹו, ּתחת ואיׁש ּגפנֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתחת
וׁשל ּכבֹוד ׁשל סימן היה יהּודי ּכל ׁשל ּפניו ְְִִֶֶֶֶָָָָָָָאת
.לכ זכה ּׁשּלא למי הּצער היה וגדֹול ּפנים, ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹהדרת

,רעל הּקערה ּכל את והפכה הּגלּות ּבאה ְְְְֶַַַָָָָָָָָָ
ּבעל ׁשהרי ּבּזיֹון, לאֹות נעׂשה הּזקן ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּפיה.
יבֹואּו אׁשר הּקלּגסים מּפני נפׁשֹו את מסּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָזקן



רבותינו  מצורע מעשי תזריע |

מ 

ׁשּיהיה נאמר ּבּתֹורה ואם זקנֹו. את ולמרט ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהּכֹותֹו
ּבעצמֹו והּזקן הּגלּות ּגרמה ּבּזקן, נגע לפעמים' ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָ'רק
יׂשראל, לארץ נׁשּוב ּבאם רק אבל נגע, עּתה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמהּוה

ׁשּלנּו. הּנגע את ירּפא זה חכמה)רק (אמרות ְֵֶֶֶֶַַַַָ


מחäץ יŁב àדד 'õוג יטמא õà הìגע אŁר ימי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"éל

"õבŁõמ מו)לëחנה (יג, ֲֶַַָ
מּגפתנת ּובסביבתּה וילנא ּבעיר ּפרצה תר"ח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ

וכּנהּוג רּבים. קרּבנֹות ׁשהּפילה ְְִִִִֶַַָָָָָחֹולירע
מתחילים צרה, עת מּגיעה ּכאׁשר יׂשראל, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבקהּלֹות
ּבאֹותּה ּגם ואכן ּבמעׂשיהם. לפׁשּפׁש ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָהאנׁשים
ּבמעׂשיהם. לפׁשּפׁש רּבים אנׁשים החּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָקהּלה
אּלא ּפׁשּפׁשּו, ׁשּלהם ּבמעׂשיהם רק לא ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבל
מהם רּבים החּלּו יׂשראל, לקדּׁשת 'קּנאּותם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּברב
ּכדי אחרים... ׁשל ּבמעׂשיהם ּגם ּולחּטט ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַלפׁשּפׁש
לּמּגפה ׁשּגרמּו הּברּיֹות ׁשל וחטאים עוֹונֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלחׂשף

ַָָהּקׁשה.

רּביאחד הּגאֹון ׁשל ּביתֹו אל הּגיע הּימים ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ממממּסּסּסּסּלּלּלּלננננטטטט ללללייייפפפפקקקקייייןןןן מאֹותםייייׂשׂשׂשׂשרררראאאאלללל אחד זצוק"ל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּדרּו האחרים אצל החטאים מּמחּפׂשי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקּנאים,
ּפלֹוני ׁשל ׁשּבביתֹו הרב ׁשל אזנֹו על ולחׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבעיר,

מעׂש להתערבנעׂשים הראּוי ּומן יעׂשּו, לא אׁשר ים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
הּפרצה. את לגּדר ּכדי ְְְִִִֵֶַָָֹמּיד

לדברירי רּבה ּבסבלנּות ּכדרּכֹו האזין יׂשראל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אמר הּזּולת, על לרכל סּים וכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָהאיׁש,
את לׁשלח הּתֹורה מצּוה "ּכּידּוע, יׂשראל: רּבי ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹלֹו
מרחק ׁשּלּוח הּמחנֹות. ׁשלׁשת לכל מחּוץ ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹֹֻהמצרע
הּבאה, ּבּדר להסּביר אפׁשר המצרע ׁשל ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹזה

ערכין ּבמּסכת ע"א)חכמינּו ׁשּמחלת(טז אמרּו, ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
והּנה הרע, לׁשֹון ּבעוֹון האדם על ּבאה ְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָהּצרעת
מּׁשּום ּדוקא אינֹו הרע לׁשֹון המסּפר ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהענׁש
ּבגלל ּגם ּפחֹות לא אּלא ׁשקר, ּדברי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹהפצת

הּזּולת. אצל רק ּופגמים חטאים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמחּפׂשים

וכיו:ּכ הרע לׁשֹון לבעל לֹו אֹומרים ,ׁשּכ ְְְִֵֶַַָָָָָָ
חטאים למצא ּגדֹול ממחה אּתה אמנם ְְְֲִִִֶַָָָָָֹֻ"אם
ׁשם התּבֹודד לּמחנה, מחּוץ צא ּופׁשעים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָועוֹונֹות
ּולגּלֹות לחׂשף ּתּוכל וכ רּבים, ימים עצמ ְְְְְִִִַַַַַָָֹעם

ּוכלל, ּכלל מּועטים ׁשאינם ׁשּל ועוֹונֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָחסרֹונֹות
ׁשלמה". ּבתׁשּובה עליהם אּתה ּתחזר ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹואז

וישעי) (אורי


צרעת" נגע õôרת נט)"זאת (יג, ֶַַַַָֹ

ירּבי הּגאֹון היה נמנה קראקא ׁשל צצצצבבבביייירּבניה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּכּכּכּכץץץץ לאיׁש,ּדּדּדּדוווודדדד ּפנים נׂשא לא אׁשר זצוק"ל, ְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכקילֹורין ּבהירים הלכה ּפסקי יצאּו ּדינֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָּומּבית
ּבעיני חן מצאּו לא ׁשּלפעמים ּכאּלּו ּגם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹלעינים,
הּתחּתֹונה. על וידם יצאּו אׁשר ּדין ּבעלי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָאֹותם

מּביתהּימאחד חּיב הּדין מּבעלי אחד יצא ים, ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
על ּדּבּורים לרכל החל ,ׁשּכ וכיון ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּדינֹו,
עליו הפיץ הּוא יכל. ּבֹו מקֹום ּבכל ּדוד צבי ְְִִִִֵַָָָָָָֹרּבי
ּכל. ּבפי לׂשיחה נהיה ׁשהּוא עד ּכֹוזבֹות ְְְְְִִִֶַָָֹׁשמּועֹות
על ּדּברּו עצמם לבין ּבינם האנׁשים ּבין רק ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹולא
מׁשּתאֹות ּבבּתי ּכ על ׂשֹוחחּו ּגם אּלא ְְֲִֵֶַַַָָָָָהרב,

קראקא. ּברחבי ְְְְְֲֵַַַָָּובאכסניֹות

ּבביתת ּדוד צבי רּבי ּדרׁש מּכן, ׁשּלאחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
אֹומר הּמל "ּדוד אמר: ואז ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָהּכנסת,

יג) סט, ׁשֹותי(תהלים ּונגינֹות ׁשער יׁשבי בי ְְִִִֵֵַָָֹ'יׂשיחּו
מתאֹונן ולּמה מּדּוע ּתמּוּה, הּדבר לכאֹורה ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָׁשכר'.
מדּברים ׁשכר וׁשֹותי ׁשער יֹוׁשבי ּכי הּמל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּדוד
ורּבני חכמים ּתלמידי ּבאם וכי הרע, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָעליו
מּכ נֹוחה ּדעּתֹו היתה עליו, מדּברים היּו ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָיׂשראל
וׁשֹותי ׁשער יֹוׁשבי ּכי מתאֹונן ׁשהּוא עד ְְְִִֵֵֵֵֶַַַיֹותר,

עליו? מדּברים ְְִֵַָָָׁשכר

וחכמיהאא רּבניה יׂשראל, ּגדֹולי היּו ּבאם מאי, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
היה הּפחֹות לכל הרע, לׁשֹון עליו ְְְִַַָָָָָָָָָמדּברים
ואת ּתֹורתם את הּטֹובים, מעׂשיהם את ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָיֹורׁש
הרע לׁשֹון ּבעבּור אז וכי חז"ל, ּוכדברי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָמצוֹותיהם
יֹותר לֹו היתה ּתֹורת', 'זאת ּבֹו מתקּים ְְִֵֵַַָָָָֹהיה
קרנֹות יֹוׁשבי ּופֹוחזים, ּכׁשריקים אבל ְְְֲֲִִֵֵֶָָָּתֹורה...
אני יֹוצא הרי ּדּבה, עלי מֹוציאים ׁשכר ְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָוׁשֹותי
לי ואין הּזה, עֹולם לא לי אין ועין... ּבׁשן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבכ

מאד". מצר אני ּכ ועל הּבא, עֹולם ְְֲִֵֵַַָָָֹֹלא
לפי) (דבש
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 ביום טהרתו

פעם אחת אמר היהודי הקדוש זי"ע להרבי רבי בונם 

 היכןזי"ע שיצא ויסע לדרך, ולא אמר לו על שום מה ול

ויסע עמו כמה מהחסידים זי"ע לנסוע. ויקח הרבי רבי בונם 

ורצו  ,לדרכו. ויבואו לכפר אחד, עייפים ורעבים מן הדרך

להשיב נפשם ולאכול אצל בעל האכסניה בכפר. ויאמר 

להם בעל האכסניה, שאין לו תחת ידו מאכלי חלב אלא אך 

ורק מאכלי בשר בקר. והרבי רבי בונם נח מעט בחדר 

המיוחד לו. והחסידים כאשר שמעו שיש לאכול רק מאכלי 

ילו לחקור את בעל הבית לומר להם, מי הוא בשר, התח

השוחט ואם אפשר לסמוך עליו, האם לא היתה סירכא 

בבהמה זו והאם נמלח הבשר כהוגן וכדומה כל מיני 

פרטים. ויהי כדברם את הדברים הללו אל בעל הבית 

נשמע פתאום קול מאחורי התנור, מאיש אחד לבוש בגדים 

עוברים ושבים מעיר קרועים ובלואים, כדרך הארחי פרחי ה

לעיר. ויהי כשמעו את החקירות והדרישות, שהחסידים 

חסידים, חקרו ודרשו את בעל האכסניה, ויאמר להם: 

חסידים, מה שאתם עומדים לתת אל תוך פיכם אתם 

האם אתם  .חוקרים ודורשים בשבע חקירות ודרישות

חוקרים ודורשים באותה מידה את מה שאתם מוציאים 

ברים היוצא מפיכם אתם גם מקפידים כל מפיכם? האם לד

ויהי כשמוע  כך ואין לכם כל שאלה על מוצא שפתיכם?

הרבי רבי בונם מתוך חדרו את דברי האיש הנ"ל, הבין מיד 

שעל ענין זה שלח אותו רבו היהודי זי"ע, בכדי לשמוע את 

הרבי רבי בונם  דברי המוסר הנוקבים הללו. ותיכף ציוה

לחזור לביתם. והאורח הנ"ל היה אליהו הנביא זכור לטוב 

 .)ספר "הרבי ר' בונם מפשיסחא", ח"א עמוד קכט, אות יד(

* * * 

והצדיק מרגיש אם לפעמים יארע  ,הכל נרשם למעלה

כי אפילו תנועה עושה רושם  ,לו איזה תנועה של לשון הרע

הקדוש רבינו כמו שאירע ל ,ועקימות שפתיו עושה רושם

יצחק מדראהביטש, שהיה לו ענין שתיכף שאמר 'בידך 

ואם אירע שלא יכול לישן היה יודע  ,אפקיד רוחי' ישן לו

לקבלו עד שיעשה תשובה.  םשעשה איזה חטא, ואינם רוצי

ופעם אחת פשפש ולא מצא עד שבדק וחקר שהיה עומד 

במסיבת לצים שעשו ליצנות ממרן אלקי הבעל שם טוב, 

שתק ולא מיחה. ותיכף עמד ממטתו וצוה לעגלון שלו והוא 

שיאסור לו הרכב ונסע תיכף לק"ק מעזיבוז לבקש ממנו 

מטו. ומרן לא הכירו מעולם, ולא היה מכיר אותו שום אדם 

במעזבוז. והלך הרב רבי יצחק לבית מדרשו של מרן 

הבעש"ט להתפלל, ועמד שם בזוית להתפלל. ובעת קריאת 

ן הבעש"ט: מורה מורינו ר' יצחק בן ר' התורה קרא אותו מר

יוסף. ואמר לו: שלום עליכם מורי ורבי, התלוצץ על 

ראה הבעש"ט, ונסע דרך כזה, ובעש"ט מוחל בלב שלם. 

כמה הגיעה תנועה של לשון הרע, ואתם, אחיי, השמרו 

קאמרנא, נתיב )ספר "נתיב מצותיך"  בנפשותיכם וחיו לאורך ימים

 .(אות ד דשביל היחוד 

* * * 

מרדכי חנא פוקס זצ"ל  ביהחסיד המפורסם הגה"צ ר

האהבת ישראל מויזניץ זי"ע היה הרה"ק מגדולי מקורבי 

זהיר מאד בלשונו. דרכו היתה כי בשבתו בין החסידים, כל 

יני קדושה האזין, ומיד כאשר החלו יזמן ששוחחו אודות ענ

לדבר דברי סרק רכילות או לשון הרע, נרדם. לא שעשה 

עצמו ישן, כי אם ישן ממש, הדבר הוכח פעמים רבות 

שאכן היה ישן ]ופעם אפילו נרדם בעת טבילת מקוה בתוך 

המים[, עד כדי כך זיכך את אבריו שלא יכלו לעשות דבר 

הרה"ק תף קהל רב, ו'. בהלווייתו השתהבניגוד לרצון 

 זי"עהאמרי חיים לבנו הרה"ק הורה זי"ע האהבת ישראל 

גם כן במילי . ולאחר מכן, התבטא האהבת ישראל ספידולה

רבי כמוני תמצא שם בעולם  -אתה  :דהספידא ואמר

: ואמר עליו עוד. חסיד כמוך לא אמצא -אני  ,העליון

פעמים רבות שוחחנו יחד, אבל אף פעם לא אודות אדם 

 .שלב(-)קדוש ישראל ח"ב פי"ט עמ' שלא. שלישי

* * * 

צריך אדם לידע כי כל הלכות הצרעת באו באופן והנה 

כזה אשר בו אומרים לאדם כי הוא יכול לחזור בתשובה 

רבינו האור כפי המבואר בדברי שלמה על עוונו החמור, 

מא 
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דברים נוראים,  )ויקרא יג נ(זיע"א בפרשה החיים הקדוש 

: צריך לדעת מאי טעמא שינה הכתוב שכתב לבאר כך

משפט צרעת הבגד ממשפט צרעת אדם, שצרעת אדם 

ישנה בלא הסגר כשהיא צרעת. וצרעת הבגד, הגם שהיא 

צרעת כמו שאמר הכתוב 'נגע צרעת היא', אף על פי כן לא 

ונמצא כפי זה מחשיב צוה שיטמאנו הכהן אלא יסגירנו, 

 . הכתוב בגדי אדם מאדם עצמו

 שהרי-] הבגדים לצד שהחלטו הוא כליונו ונראה, כי

אם בפעם ראשונה  לשורפו[, צריך בגד שהוחלט לטומאה

יוחלט אם כן אין תרופה לבעל תשובה לשוב על חטא 

שצרעת זה בא בעבורו, וכבר קדם לנו כי לא יחפוץ ה' 

)תו"כ צא ולמד מה שדרשו ז"ל  .בהפסד וכליון ממון אדם

 ',כהן ופינו את הביתוצוה ה'בפסוק  נגעים פי"ב מ"ה(

שהקב"ה חס אפילו על ממון הבזוי של הרשעים, אשר על 

מה שאין כן כן אין לך נגע בבגדים שיוחלט בפעם אחד. 

שהרי אינו  ,האדם שישנו בתשובה ותיקון גם אחר החלטו

 ,ובשובו יוסר ממנו הנגע וטהר ,נאבד בהחלטו אלא נבדל

 דרכי ה'. , וישריםלזה ישנה לצרעת חלוטה בפעם ראשונה

* * * 

ועל ידי שאדם חוזר בתשובה על עוון לשון הרע יכול 

הוא לשוב בתשובה שלמה על שאר העוונות, כפי שביאר 

: )עמוד קכד(הרה"ק הרבי מלובלין זיע"א בספרו 'דברי אמת' 

'קחו עמכם דברים ושובו אל ה'', כי  )הושע יד ג(דהנה כתיב 

כשאדם רוצה לחזור בתשובה, כשאינו כראוי נראה לו 

קודם ישוב על  ,העצה כשבא לפשפש במעשיושהוא טוב, 

, כי ברוב דברים לא יחדל פשע. ופשוט, על בוריו היתריםיד

לשון הרע, פירוש, אבק לשון הרע, שאין אדם ניצל מהם 

ה בלשון הרע, שדיבר כידוע. וזה בא מזוהמת נחש שהי

עליו יתברך, על כן אין אדם ניצל כל זמן שלא ניתקן 

זוהמת נחש וחטא אדם הראשון, ונשמתו היתה באדם 

ובזה פותח שער התשובה ובינה הראשון בשעת חטא, 

קחו עמכם דברים ושובו אל ', וזה ומבין יותר כל חסרונותיו

 .'ה'

* * * 

וב על העוון , הוא לשודרך התשובה על עוון לשון הרע

רבי אלימלך הרבי בפרהסיא, כמו שהאיר את עיננו הרה"ק 

: )פרשת מצורע(נסק זיע"א בספרו 'נועם אלימלך' 'עמליז

דהנה זה הוא כלל גדול 'הצנע לכת עם אלהיך', שכל דרכיו 

של אדם צריך להיות בהצנע, כי כשאדם עושה דבר 

אבל  ,בהתגלות בקל יכול לבא לידי פניה וגדלות בעבודתו

בהצנע אינו יכול לבא לידי פניה, כי אין אדם רואהו. אך זה 

 ,הוא באדם שרוצה לקרב עצמו לעבודה צריך לילך בהצנע

אבל הבעל תשובה שעשה עבירה בפרהסיא כמו לשון הרע 

או שאר עבירות בהכרח תשובתו גם כן בפרהסיא, כי 

כלומר כבליעת האיסור שנבלע בו כן  ,כבולעו כך פולטו

, אם עבר בסתר יעשה תשובה בסתר, ואם פלוטצריך ל

בגלוי ופרהסיא צריך תשובתו גם כן להיות בנגלה 

 ופרהסיא. 

אבל איך יעשה תשובה בפרהסיא פן יבא לו איזה פניה 

בתשובתו חס וחלילה ויפסיד הכל חלילה, תקנתו שילך 

אצל הצדיקים השלמים ואז בודאי ינצל מהפניות, כי היצר 

וגם זאת  ,ט שם במקום הצדיקיםהרע אין בו כח לשלו

שאינו באפשר לבא לו איזה פניה בראותו מעשה הצדיקים 

שהוא רב מאד יחרד לבו בקרבו לאמר איך אתגאה במעשיי 

 נגד מעשה הצדיקים. 

, שפירוש מוציא )יד ב(וזהו 'זאת תהיה תורת המצורע' 

, פירוש, ביום טהרתורע, שדיבר לשון הרע, זאת תורתו 

ו לעשות תשובה בפרהסיא ובגלוי כיום צריך לטהר עצמ

ואם תאמר, שמא יבא לו איזה גדלות  .שהוא גלוי מפורסם

מזה כנ"ל, לזה אמר 'והובא אל הכהן', תקנתו שילך אצל 

וזה ימנעהו מכל  ,' באמתהכהן הוא הצדיק הגדול העובד 

פניה בראותו מעשה הצדיקים אשר צדקות אהב ואז ישר 

 יחזה פנימו.

בספרו בן זיע"א תב הרה"ק מפולנאה ראה מה שכבא ו

'יפקוד  מורי זלה"ה וז"ל: בשם )ד"ה והנה מצנפת(פורת יוסף 

כי ראש  ,)במדבר כז כז(ה' איש אשר יוציאם ואשר יביאם' 

הדור יוכל להעלות כל הדיבורים והסיפורים של אנשי דורו 

)תצוה ד"ה בדגל מחנה אפרים וגם  לקשר הגשמי ברוחני.

הצדיק השלם יכול להעלות כל  : והנהכתב ועשית(

 ,הדיבורים לעשותם בסוד הקדושה בתורה ותפילה וכו'

אפילו בבגידות הפה היינו דיבורים שלא לצורך אפילו 

 אותם.

מב 




