
ִּכי  ְלָהִבין  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַהָּצַרַעת,  ֶנַגע  ִעְנַין  ַעל  ַהְּמַדְּברֹות  ַהּתֹוָרה  ְּבָפָרִׁשּיֹות  ְּבָקְרֵאנּו 
ַהִּנְׁשָלח  ְוִסיָמן  אֹות  ִהיא  ֶאָּלא  ַמֲחָלה"  "עֹוד  ֵאיָנּה  ֶׁשִהיא   ְּבָכ ִהְתַיֲחָדה  ַהָּצַרַעת 
ִמָּׁשַמִים ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָאָדם ָלׁשּוב ְלבֹוְראֹו ּוְלִהְתָחֵרט ַעל ֲחָטָאיו. ְּבַהִּגיַע ֶנַגע ַהָּצַרַעת 
ַעל ָהָאָדם, ֲהֵרי הּוא יֹוֵדַע ִּכי ָעָליו ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו. ְּכִפי ֶׁשִּגּלּו ָלנּו ֲחָז"ל ְּבַמֶּסֶכת 
ֲעָרִכין (טז א): "ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ַעל ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ְנָגִעים ָּבִאים: ַעל ָלׁשֹון ָהַרע, ְוַעל 
ְׁשִפיכּות ָּדִמים, ְוַעל ְׁשבּוַעת ָׁשְוא, ְוַעל ִּגּלּוי ֲעָריֹות, ְוַעל ַּגּסּות ָהרּוַח, ְוַעל ַהֶּגֶזל, ְוַעל 

ָצרּות ָהַעִין."

ִעְּקֵרי  ִמי"ג  ָהִראׁשֹון  ָהִעָּקר  ֶׁשל  ִנְפָלא  ִּגּלּוי  ָּכאן  ִלְראֹות  יּוַכל  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַהַּמֲעִמיק 
ַהֻּמְחֶלֶטת  ָהֱאמּוָנה  ִהיא  ֲהא  "ֵחֶלק",  ְלֶפֶרק  ְּבַהְקָּדָמתֹו  ָהַרְמָּב"ם  ֶׁשִּסֵּדר  ָהֱאמּוָנה 
ְּבַהְׁשָּגָחתֹו ִיְתָּבַר ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ֵמַחָּייו ֶׁשל ָּכל ִנְבָרא ְוִנְבָרא ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוַכּנַֹסח 
ֶׁשַהּבֹוֵרא  ְׁשֵלָמה,  ֶּבֱאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ַהַּׁשֲחִרית:  ְּתִפַּלת  ְלַאַחר  ַּבִּסּדּוִרים  ֶׁשִּנְדָּפס 
ִיְתָּבַר ְׁשמֹו הּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהְּברּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדֹו ָעָׂשה ְועֹוֶׂשה ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל 

ַהַּמֲעִׂשים".

ֶאת  ָּכאן  ְוַנֲעִתיק  ִּבְדָרׁשֹוָתיו,  יֹוָנה  ַרֵּבנּו  ָּדַרׁש  ֶזה  ָּדָבר 
ָהיּו  ָהֵאֶּלה  ֶׁשַהְּנָגִעים  ִנָּכר  ַהָּפָרָׁשה  ִעְנַין   ְלׁשֹונֹו: "ּוִמּתֹו
ָּבִאים ַעל ַהֲחָטִאים ְּבַהְׁשָּגָחה, ְוָהיּו ִמְתַרְּפִאים ְּבׁשּוָבם ַעל 
ַהֵּׁשם. ִּכי ְלִפי ַהֶּטַבע ַאַחר ֶׁשֹחִלי ַהָּצַרַעת ִמְתַּפֵּׁשט ַּבּגּוף 
ֵאין לֹו ְרפּוָאה, ֶאָּלא ְּכמֹו ֶׁשָהיּו ָּבִאים ַעל ִיְׂשָרֵאל ְלעֶֹנׁש 
ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ָּכ ְּבׁשּוָבם ָהיּו ֵהם ִמְתַרְּפִאים. ְוָהְרָאָיה 
ֶׁשֹּלא ָהָיה ֶזה ְּבִעְנַין ַהֶּטַבע: ֶׁשֲהֵרי ַהָּצַרַעת ְּכֶׁשִהיא ְמַכָּסה 
ֶאת ָּכל ַהּגּוף הּוא ַהֹחִלי ְּבַתְכִלית ָחְזקֹו ְלִפי ַהֶּטַבע, ְוִאּלּו 
ְועֹוד  הּוא",  ָטהֹור  ָלָבן   ָהַפ "ֻּכּלֹו  יג):  (יג  אֹוֵמר  ַהָּכתּוב 

ֶׁשְּלִפי ַהֶּטַבע א ִּתְהֶיה ָצַרַעת ְּבֶבֶגד ְוא ְּבַבִית."

ְּבַהְׁשָּגַחת  ָהָיה  ֶזה  ָּכל  ַוַּדאי  "ֶאָּלא  יֹוָנה:  ַרֵּבנּו  ּוְמַסֵּכם 
ְוָלֵכן  ֵּביֵניֶהם,  ְׁשרּוָיה  ַהְּׁשִכיָנה  ִּבְהיֹות  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ַהֵּׁשם 
ֶנַגע  "ְוָנַתִּתי  לד)  (יד  ְּבאֹוְמרֹו  ָּבִּתים  ִנְגֵעי  ָּפָרַׁשת  ִהְתִחיָלה 
ַהֶּזה  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ְּכלֹוַמר  ֲאֻחַּזְתֶכם",  ֶאֶרץ  ְּבֵבית  ָצַרַעת 
ַהּמֹוֶרה ַעל ַהַהְׁשָּגָחה ַהְּיֵתָרה א ִיְהֶיה ֶאָּלא ְּבֵבית ֶאֶרץ 

ֲאחּוָזְתֶכם... ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ָהְיָתה ְׁשרּוָיה ָּבָאֶרץ."

ַהְׁשָּגָחה ַעל ַהַּפְרָנָסה
ַמֲעֶׂשה ִנְפָלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ִלְׁשּפֹ אֹור ַעל ְיסֹוד ָחׁשּוב ֶזה, 
מּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ויק"ר טו ג): ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ָחָכם 
 ְלצֶֹר ָיָמיו  ָּכל  טֹוֵרַח  ָהָיה  ַּבּתֹוָרה  ִעּסּוקֹו  ֶׁשְּלַצד  ֶאָחד 

ַהִּמְדָרׁש,  ְּבֵבית  ְודֹוֵרׁש  יֹוֵׁשב  ָהָיה  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד  ַּפְרָנָסתֹו. 
ּוִבְדָבָריו ִהְזִּכיר ֶאת ָהֻעְבָּדה ַהֻּמְפָלָאה ַהִּנְרֵאית ְּבגּוף ָהָאָדם, ֶׁשְּלָכל ַׂשֲעָרה ְוַׂשֲעָרה 
ָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֻּגָּמה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ְוֵאין ְל ַׂשֲעָרה ַהּיֹוֶנֶקת ֵמֲחֶבְרָּתּה. ַּכֲאֶׁשר 
ְמַבֵּקׁש  ַאָּתה  ְוַעְכָׁשו   ,ָּכ ְודֹוֵרׁש  עֹוֵמד  ַאָּתה  "ֲהֵרי  לֹו:  ָאְמָרה  ִאְׁשּתֹו  זֹאת  ָׁשְמָעה 
ָלֵצאת ָלתּור ַּפְרָנָסְת?! ֵׁשב ִּבְמקֹוְמ ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִיְדַאג ִלְמזֹוְנ!" ָעָׂשה ָהִאיׁש 

ְּכִדְבֵרי ִאְׁשּתֹו, ְוָאֵכן ָזָכה ֶׁשַּפְרָנָסתֹו ִנְׁשְלָחה לֹו ִמן ַהָּׁשַמִים.

ְּבֶדֶר זֹו ְמָבֵאר ַהִּמְדָרׁש ֶאת ִעְנָיָנּה ֶׁשל ָּפָרַׁשת ְנָגִעים ֶׁשַּדְרָּכּה ִמְתַּבֵּטאת ַהְׁשָּגָחתֹו 

ַהּנֹוֶקֶבת ֶׁשל ה' ִיְתָּבַר ַעד חּוט ַהַּׁשֲעָרה, ְּכַמֲעָין ַהַּמְׁשֶקה ֶאת ִּגַּנת ַהָּיָרק, ֶׁשָּכל עֹוד 
ּוָבֶרַגע  ַחּיּות,  ּוְמֵלֵאי  ְיֻרִּקים  ֶׁשָּבּה  ְוַהִּגְבעֹוִלים  ֶהָעִלים  ֲהֵרי  ַלִּגָּנה  זֹוְרִמים  ֶׁשֵּמיָמיו 
ַהּנֹוֵתן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   ָּכ ּוַמְצִהיִבים.  ְקֵמִלים  ֵהם  ִמָּיד  ֵמיָמיו,  ִמָּלֵתת  ֶׁשּפֹוֵסק 
ַחּיּות ְלָכל ַׂשֲעָרה ְוַׂשֲעָרה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְוַאף ַלַּׂשֲעָרה ַהּצֹוַמַחת ְּבתֹו ַהֶּנַגע - ָּכל עֹוד 
ֶׁשּנֹוֵתן ָּבּה ַחּיּות, ֲהֵרי ִהיא ִמְתַקֶּיֶמת ַּגם ְּבתֹו ַהֶּנַגע: "ְוֵׂשָער ָׁשחֹר ָצַמח ּבֹו - ִנְרָּפא 
"ְוֵׂשָער  ִמָּיד:  ַחּיּוָתּה,  ֶאת  ְלַהְפִסיק  ְּבַדְעּתֹו  ֶׁשָעָלה  ּוָבֶרַגע  לז),  (יג  הּוא"  ָטהֹור  ַהֶּנֶתק 

ַּבֶּנַגע ָהַפ ָלָבן... ֶנַגע ָצַרַעת הּוא" (שם ג).

ְרפּוַאת ַהֶּנַגע ְּתלּוָיה ִּבְתׁשּוָבה
ֶאת  ְמעֹוֶרֶרת  ֶׁשִהיא   ְּבָכ ַהִּטְבִעית  ַהָּצַרַעת  ִמַּמֲחַלת  ׁשֹוָנה  ַהֶּנַגע  ֶׁשהֹוָפַעת  ְּכֵׁשם 
ָהָאָדם ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבַהְׁשָּגַחת ה' ַעל ָּכל ְּברּוָאיו, ָּכ ְרפּוָאתֹו ׁשֹוָנה ְּבַתְכִלית, ֶׁשֵּכן ִהיא א 
ִמְתַרֶחֶׁשת ְּבֶאְמָצעּות רֹוְפִאים אֹו ְּתרּופֹות ְּבׁשּום אֶֹפן, ֶאָּלא ְּכֶׁשָּיׁשּוב ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה 
ְוָיִׁשיב ֶאל ִלּבֹו ִּכי ֵיׁש ִּדין ְוֵיׁש ַּדָּין, ְוָכל ַמֲעֶׂשה ְוִדּבּור ִנְׁשָקִלים ְוִנְמָדִדים ִלְזכּותֹו אֹו 

ְלחֹוָבתֹו.

ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ַהָּקדֹוׁש   ָהַאְלִׁשי ֶׁשּכֹוֵתב  ַהְּדָבִרים  ֵהם  ְוֵהם 
ְּבׁשֶֹרׁש  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַזּכֹות  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  "ְוָרָצה 
אֹו  ִטְבִעית  ֶׁשַהַּמֲחָלה  ַיְחְׁשבּו  ַּבל  ְּבַהְׁשָּגָחתֹו.  ָהֱאמּוָנה 
ַהְּמַדֵּכא  הּוא  ֶהָעוֹון  ִּכי  ְּגמּוָרה,  ְּבַהְׁשָּגָחה  ִאם  ִּכי  ִמְקִרית, 
ּוַמְחִליא. ְוָעָׂשה ַעל ָּכ [ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא] מֹוֵפת ַּבָּגדֹול 
ְוֵאין  ַלֶּטַבע  אֹוָתּה  ֶׁשְּמַיֲחִסים  ַהָּצַרַעת,   - ֶׁשֶּבֳחָלִאים 
מֹוְצִאים ְּתרּוָפה ְלגֶֹדל ָרָעָתּה, ְוה' ְמַרְּפאֹו ְלִפי ַמֲעָׂשיו ַעל 

ְיֵדי ְמָׁשְרָתיו ַהּכֲֹהִנים."

ִסּבֹות  ָנְתנּו  ַהֶּטַבע  ֶׁשַחְכֵמי  "ַאף   :"ָהַאְלִׁשי  ּוַמְמִׁשי
נֹוְגִעים  ֵאיָנן  ִסּבֹוֵתיֶהם  ָּכל  ְלַמֲעֶׂשה  אּוָלם  ַלָּצַרַעת, 
ֵאיָנּה  ַהֶּנַגע  ְרפּוַאת  ַּגם  ָלֵכן  ַהֶּטַבע.   ְּבֶדֶר ַאף  ְלִיְׂשָרֵאל 
ְיכֹוִלים  ּוְרפּואֹוָתיו  ָהרֹוֵפא  ְוא  ְּבַהְׁשָּגָחה,  ִאם  ִּכי  ְּבֶטַבע 
ִּבְתׁשּוָבה  ְּבׁשּובֹו  ָהָאָדם  ֶאָּלא  ֶזה,  ֻטְמָאה  ּכַֹח  ְלַהְכִניַע 

ְׁשֵלָמה."

ַמְּטַרת ַהְּנָגִעים ְלָקֵרב ֶאת ָהָאָדם ְלבֹוְראֹו
ְוַהָּבִּתים:  ַהְּבָגִדים  ָצַרַעת  ְלִעְנַין  ָהַרְמָּב"ן  ּכֹוֵתב  ֶזה  ְּכֵעין 
ְּכָלל  ַּבֶּטַבע  ֵאיֶנּנּו  ֶזה   - ָצַרַעת  ֶנַגע  ּבֹו  ִיְהֶיה  ִּכי  "ְוַהֶּבֶגד 
ִיְׂשָרֵאל  ִּבְהיֹות  ֲאָבל  ַהָּבִּתים.  ִנְגֵעי  ְוֵכן  ָּבעֹוָלם,  הֹוֶוה  ְוא 
ּגּוָפם  ְלַהֲעִמיד  ָּתִמיד  ֲעֵליֶהם  רּוחֹו  ִיְהֶיה  ְלַהֵּׁשם  ְׁשֵלִמים 
ּוִבְגֵדיֶהם ּוָבֵּתיֶהם ְּבַמְרֶאה טֹוב, ְוַכֲאֶׁשר ִיְקֶרה ְּבֶאָחד ֵמֶהם ֵחְטא ְוָעוֹון ִיְתַהֶּוה ִּכעּור 

ִּבְבָׂשרֹו אֹו ְּבִבְגּדֹו אֹו ְּבֵביתֹו, ְלַהְראֹות ִּכי ַהֵּׁשם ָסר ֵמָעָליו."

ְּכלֹוַמר, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא ֶזה ֶׁשְּבָידֹו ַהּכַֹח ִלְדאֹג ְלָכ ֶׁשְּבָגָדיו ֶׁשל ָהָאָדם ֵיָראּו 
ְׁשֵלִמים ּוְנִקִּיים, אֹו ְלֵהֶפ - ְּכעּוִרים ּוֻמְכָּתִמים, ְוַכֲאֶׁשר רֹוֶאה ָהָאָדם ֶׁשֵּביתֹו ּוְבָגָדיו 
ְלַהְתִריַע  זֹאת   ְּבֶדֶר ְמַבֵּקׁש  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ְלָהִבין  ָעָליו  ִּבְנָגִעים,  ִמְתַמְּלִאים 
 ְלֶדֶר ֶׁשָּיׁשּוב  ַעד  ְוִלְתִפָּלה  ִלְתׁשּוָבה  ְלעֹוְררֹו   ּוְבָכ ִמֶּמּנּו,  ִהְתַרֲחקּותֹו  ַעל  ְּבָפָניו 

ַהָּיָׁשר.

ת  ַתְזִריַע ֶמצוָׂרע ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ּבִ

ע

ֵמע ם 
ָצַרַעת - ִּגּלּוי ֶׁשל ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית

לּול ˙˘"ע: ¡‡ ים" י"‚ ּב∆ ƒמּונ י ‡¡ נ≈ ּנּוס "ּב¿ ƒכ י ּב¿ ƒו ט ַהּל≈ ב∆ ≈ ׁ̆ ַעל  י ָמָרן ּבַ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ƒמ
ק  ֶלת ַהחֹוָבה ְלִהְתַחּזֵ ל ֶאָחד ֻמּטֶ ַעל ּכָ ְבִחיַנת 'ֵמת ִמְצָוה' ׁשֶ ִהיא ֻמְזַנַחת ְוֵאין ָלּה עֹוְסִקים, ֲהֵרי ִהיא ּבִ ל ִמְצָוה ׁשֶ ּכָ ֵסֶפר ֲחִסיִדים (סי' רסא) ׁשֶ "ִאיָתא ּבְ
ָהל ְמָבְרִכים  ל ַהּקָ יָנה' ָוֵאיָלְך ָהיּו ּכָ ְכִוי ּבִ ּבּור, ּוֵמ'ַהּנֹוֵתן ַלּשֶׂ ּצִ ַחר ּבַ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ל ּבִ ָרֵאל ָהָיה לֹוַמר ֶאת ּכָ ִיׂשְ ּה. ַאף ָאנּו ֹנאַמר: ִמְנַהג ַקְדמֹוִנים ּבְ ְוֶלֱאחֹז ּבָ
ִעּתֹות ָהַאֲחרֹונֹות, ּוָמה  ח ִמְנָהג ָקדֹוׁש ֶזה ּבָ ּכַ ּתַ ָהֶאָחד ְמָבֵרְך ַוֲחֵברֹו עֹוֶנה ַאֲחָריו ָאֵמן ְוחֹוֵזר ָחִליָלה. ָאֵכן, ְלַדֲאבֹוֵננּו ִנׁשְ ׁשֶ א ֲחָדא, ּכְ ַצְוּתָ ָרכֹות ּבְ ֶאת ַהּבְ
ת ָאֵמן, ְוֵהן  בֹות ְלִחּזּוק ֲעִנּיַ ּגָ ׂשְ ְפֻעּלֹוָתיו ַהּנִ ים ּבִ ל ִזּכּוי ָהַרּבִ ים ׁשֶ ֵעץ ַהַחּיִ ֲחִזיק ּבְ ֵטיין ַהּמַ גּול ָהַרב ר' ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשׁ ל ְיִדיֵדנּו ַהּדָ ַרב טּובֹו ּוְזכּותֹו ׁשֶ
ּה, ְוִהיא  ה ֲעצּוָמה ֵיׁש ּבָ ָנה זֹו ְזִכּיָ ּקָ ּתַ ת קד א) ... ּוָברּור ׁשֶ ּבָ דּום" (ׁשַ ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ ְבִחיַנת "ׁשְ ד ֵמָחָדׁש ִמְנָהג ָקדּום ֶזה, ּבִ ל ְרצֹונֹו הּוא ְלַהֲחיֹות ּוְלַיּסֵ ּכָ

ָרֵאל." ְכַלל ִיׂשְ ַלת ָהֱאמּוָנה ּבִ ַלת ֱאלֹקּות ְוַקּבָ ל ַקּבָ ה ׁשֶ נּות ֲחָדׁשָ ּמְ ֶזה ִהְזּדַ ּנֹוְתִנים ּבָ יַח ִצְדֵקנּו, ְלִפי ׁשֶ א ִלְקַראת ָמׁשִ ְרּגָ ּדַ

ים! ƒר ָ̃ ים י¿ ƒח‡ַ 
 ,‡ ָ̇ רּו ַחב¿ ן ּב¿ יה∆ ן ַ‡ֲחר≈ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒַחר ַוֲענ ַ ׁ ּ̆ כֹו˙ ַה ר¿ ƒיַר˙ ּב ƒל ֲ‡מ ∆ ׁ̆ „ּום  ָּ̃ ָה‚ ַה נ¿ ƒּמ נּו ּבַ ּלָ ˜ ּכֻ ַחזּ≈ ¿̇ ƒנ

נּו,  ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ יַ‡˙ ָמ ƒב ים ּב¿ ƒך¿ ַחּי ל∆ י מ∆ נ≈ ‡ֹור ּפ¿ ָרה ּב¿ ה≈ ‡ֹו˙ מ¿ ר¿ ƒֲעמֹ„ ָלנּו ל ַּ̇ כּו˙ זֹו  זּ¿ ∆ ׁ̆ י ָרˆֹון  ƒיה ƒו
ן. ח. ָ‡מ≈ ַ̂ ˙ ָלנ∆ ו∆ ע ַהּמָ יֻבּלַ ƒי ָעָפר ו נ≈ ֹוכ¿ ׁ̆ נּו  יַרּנ¿ ƒיˆּו ו ƒ̃ ˙ ָי ע≈

ְּפִתיַחת ַׁשֲעֵרי ַהֶּׁשַפע
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע..." (יד ב)

ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְמבָֹאר ֶׁשֵּיׁש ִלְלֹמד ִמָּכ ֶׁשַּתְרּגּום 
ָהַרע  ָלׁשֹון  ֶׁשֲעוֹון  "ְסִגיָרא"  הּוא  ְמצֹוָרע  ַהִּמָּלה 

ּגֹוֵרם ִלְסִגיַרת ַׁשֲעֵרי ַהֶּׁשַפע.

ְלאֹוָתם  ִהיא  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶׁשַּכָּוַנת  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש 
ַהְּׁשָעִרים ֶׁשִּנְפְּתחּו ֶּדֶר ֲעִנַּית ָאֵמן, ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 
 נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּכ (רפח ב). ֶרֶמז ְלָכ ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיֶל
ַּבֲעוֹון  ַהּׁשּוָתִפים  ְׁשלֹוֶׁשת  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  ֶׁשָראֵׁשי 
ַהִּסּפּור]  [-ְנׂשּוא  ֶנֱאָמר  אֹוֵמר,  ָהַרע:  ָלׁשֹון 
ְּבֶזה,  ְלהֹוִסיף  נּוַכל  ְועֹוד  "ָאֵמן".  ֵהם  ּוְמַקֵּבל 
ִמָּצַרְעּתֹו,  ְוִנְטָהר  ִּבְתׁשּוָבה  ַהְּמצָֹרע  ֶׁשְּכֶׁשחֹוֵזר 
ָעָליו  ֵעֶדן,  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ְוִנְפָּתִחים  ָׁשִבים   ּוְבָכ
ְלָהִביא ְלָטֳהָרתֹו ִצּפֹוִרים ְוֵאזֹוב, ֶׁשָראֵׁשי ַהֵּתבֹות 

ֶׁשָּלֶהם הּוא צ"א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל "ָאֵמן".

"ָמֵגן ַאְבָרָהם" [ַלַּמִּגיד ִמְּטִריסק] פר' ְמצַֹרע
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ָּבִעיר  ֶׁשָּׂשְררּו  ְוַהִהְתַרְּגׁשּות  ַהִּׂשְמָחה  ֶאל 
ַּדְלּתֹו   ֶּדֶר ַרב.  ּוֶמַתח  ֶעֶצב  ִנְלוּו  ְּברֹוד 
ָהָראִׁשית ֶׁשל ַהַּבִית ַהּמּוָאר ְוַהְּמֻקָּׁשט ָזְרמּו 
ַלֶּדֶלת   ְּבָסמּו ְוִאּלּו  ֶהֶרף,  ְלא  אֹוְרִחים 
ֻמְׁשְּפֵלי  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִהְתַהְּלכּו  ַהְּצָדִדית 

ֵעיַנִים ְּכֶׁשְּדָאָגה ַוֲחָרָדה ִנָּבטֹות ִמְּפֵניֶהם.

ְוָהָדר.  ִּבְפֵאר  ֲערּוִכים  ָהיּו  ַהֻּׁשְלָחנֹות 
ַּכֲאֶׁשר  ְמקֹומֹו,  ַעל  ָהֵכן  ִנָּצב  ְּכָבר  ַהּמֹוֵהל 
מֹוְפִתי  ְּבֵסֶדר  ָנִחים  ֶׁשְּלָפָניו  ַהֻּׁשְלָחן  ַעל 
ֶהָהדּור  ַהִּכֵּסא  ַהּבֹוֲהִקים.  ַהִּמיָלה  ְּכֵלי 
ְוַהִּצּבּור  ַהָּנִביא,  ֵאִלָּיהּו  ֶׁשל  ְלבֹואֹו  ִהְמִּתין 

ִהְמִּתין ְלבֹא ַהַּסְנָּדק.

אּוָלם ַלְמרֹות ַהּכֹל, א ִנְּכָרה ַהִּׂשְמָחה ַעל 
ַעל  ֵּביֵניֶהם  ִהְתַלֲחׁשּו  ֵהם  ַהֶּנֱאָסִפים.  ְּפֵני 
ָאִביו  ָׁשַכב  ָׁשם   ,ַהָּסמּו ַּבֶחֶדר  ַהִּמְתַרֵחׁש 
ֶׁשל ַהִּתינֹוק ָהַר ַעל ֶעֶרׂש ְּדַוי, ִמְתנֹוֵדד ֵּבין 

ַחִּיים ְלָמֶות.

ַרָּבּה  ַהַּבִית  ֶאל  ִנְכַנס  ְמדּודֹות  ִּבְפִסיעֹות 
ֶהָחָדׁש ֶׁשל ָהִעיר, ֲהא הּוא ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר 
ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה. ַהּכֹל 
ּוְמֻצְמָצם,  ָקצּוב  ָהַרב  ֶׁשל  ְזַמּנֹו  ִּכי  ָיְדעּו 
ֵהֵחָּלה.  ֶטֶרם  ַהְּבִרית  זֹאת  ַלְמרֹות  אּוָלם 
ְּבִעּכּוב  ְמֻדָּבר  ִּכי  ָהַרב  ָהָיה  ָסבּור  ִּבְתִחָּלה 
ְלא  ַהַּדּקֹות  ִמֶּׁשָחְלפּו  אּוָלם  ִׁשְגָרִתי, 
ִהְתַקְּדמּות ִּבֵּקׁש ְלָהִבין ַמּדּוַע, ְוַנֲעָנה ִמִּפי 
ְּבִסּפּוָרם  אֹותֹו  ֶׁשִׁשְּתפּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני 

ַהַּמֲחִריד.

ֶׁשּבֹו  ָׂשֵמַח  יֹום  ֵמאֹותֹו  ָׁשבּוַע  ַרק  "ָחַלף 
ֶׁשָּבאּו  ֲחָדִׁשים  ַחִּיים  ַעל  ִהְתַּבַּשְׂרנּו 
ֶׁשעֹוְמִדים  ַחִּיים  ַעל  ְּבַבד  ּוַבד  ְלעֹוָלֵמנּו, 
ָלֵצאת ִמֶּמּנּו", ִסְּפרּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה, "ְׁשֵּתי 
ָעֵלינּו  ָנֲחתּו  ְוָהָרָעה -  ַהּטֹוָבה  ַהְּבׂשֹורֹות - 

ִּכְמַעט ְּבַאַחת.

ִויֵפה  ָׁשֵלם  ָּבִריא,  ַהִּתינֹוק,  נֹוַלד  ַּבּבֶֹקר 
ָיָדיו  ַעל  ְלַעְרְסלֹו  ִהְסִּפיק  עֹוד  ָהָאב  ּתַֹאר. 
ְוֵלָהנֹות ִמְּמִתיקּותֹו, ַּכֲאֶׁשר ַּדּקֹות ְספּורֹות 
ִּפְתאֹום.  ְּבֶפַתע  ִהְתמֹוֵטט,  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ִמָּטתֹו  ֶאל  ֶׁשהּוֲחׁשּו  ָהרֹוְפִאים  ֶׁשל  ְּפֵניֶהם 
ִמְסּתֹוִרית  'ַמֲחָלה  טֹובֹות.  ִּבְּׂשרּו  א 
 ָּכ ּגּופֹו',  ַעל  ִהְׁשַּתְּלָטה  ַמְרֵּפא  ַוֲחׂשּוַכת 
ָאְמרּו, 'ּוְלִפי ִסְפֵרי ָהְרפּוָאה ָיָמיו ְספּוִרים.'

ִּכְמַעט  הּוַרע  ַהַּמָּצב  ִּכי  ִהְתַּבַּשְׂרנּו  ַהּבֶֹקר 
ֶאת  ְלַעֵּכב  ִּבַּקְׁשנּו  ֵּכן  ְוַעל  ְּגִסיָסה,  ְּכֵדי  ַעד 
ְלָפחֹות   ָּכ ַהְּנָׁשָמה.  ִליִציַאת  ַעד  ַהְּבִרית 
ָאִביו",  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֶאת  ָלֵׂשאת  ַהֶּיֶלד  ִיְזֶּכה 
ַהּנֹוֵגַע  ַהֶהְסֵּבר  ֶאת  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִסְּימּו 

ַלֵּלב.

ָהַרב  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּתְדֵהָמה  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה 
ֶנֱעַמד ְּבַאַחת ַעל ְמקֹומֹו, ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוֶרה 
א  ִאיׁש  ְׁשִהּיֹות.  ְלא  ַּבְּבִרית  ְלַהְתִחיל 
ֶנֶעְמדּו  ַהּכֹל  הֹוָרָאתֹו.  ַאַחר  ְלַעְרֵער  ֵהִהין 

ַאף ֵהם ַעל ַרְגֵליֶהם, ְוַהְּבִרית ֵהֵחָּלה.

ַעל  ֵהִעיד   ָהַר ַהִּתינֹוק  ֶׁשל  ֶהָעִדין  ִּבְכיֹו 
ַּתַחת  ְלִהָּכֵנס  ַעָּתה  ֶזה  ָזְכָתה  ִנְׁשָמתֹו  ִּכי 
ָיִׁשיר   ֶהְמֵׁש ָּכֵׁשר,  ִּכיהּוִדי  ַהְּׁשִכיָנה  ַּכְנֵפי 

ֶׁשל  ִּבְבִריתֹו  ֶׁשֵהֵחָּלה  ַהֶּנַצח  ְלׁשֹוֶׁשֶלת 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום.

 :ַהְּמָבֵר ֶׁשִהְכִריז  ְּבֵעת  ִּבְבִכָּיה  ָּגעּו  ַהּכֹל 
ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַקֵּים  ֲאבֹוֵתינּו,  ֶוֱאֵקי  "ֱאֵקינּו 
ֲחַסר  ִנְרָאה  ַהַּמָּצב  ּוְלִאּמֹו..."  ְלָאִביו  ַהֶּזה 
ִנְנֲעלּו.  א  ִּדְמָעה  ַׁשֲעֵרי  אּוָלם  ִסּכּוי, 
ִהְבִחין  א  ִאיׁש  ֶׁשָּכֵאּלּו  ִנְרָּגִׁשים  ִּבְרָגִעים 
 .ַּבַּסְנָּדק ֶׁשָחַמק ִמְּמקֹומֹו ֶאל ַהֶחֶדר ַהָּסמּו
הּוא  ֵהֵחל  ַהחֹוֶלה  ֶׁשל  ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו  ָׁשם, 
ָלֵׂשאת ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית ֵמעֶֹמק ִלּבֹו ַהָּטהֹור.

ָיָצא  ּוְכָבר  ַהְּבִרית,  ַמֲעַמד  ִהְסַּתֵּים  ֶטֶרם 
ְרגּועֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ַהחֹוֶלה  ֵמֲחַדר  ָהַרב 
ּוְמַבְּׂשרֹות טֹוב. "ַהּכֹל ִיְהֶיה ְּבֵסֶדר", ִהְרִּגיַע 
ִנְזֶּכה  ה'  "ְּבֶעְזַרת  ַהּסֹוְבִבים,  ֶאת  ָהַרב 
ְּבִבָּטחֹון  ָאַמר  טֹובֹות",  ִלְבׂשֹורֹות  ְּבָקרֹוב 

ְוִנְפָנה ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית.

ְּבֵלב  ַהְּבִרית  ִלְסעּוַדת  ִהְתַיְּׁשבּו  ַהֻּמְזָמִנים 
 ַהָּסמּו ַהֶחֶדר  ִמן  ַּכֲאֶׁשר  ְוחֹוֵׁשׁש,  ּדֹוֵאג 
ִהְתעֹוֵרר!"  "הּוא  ְזָעָקה:  ְלֶפַתע  ִנְׁשְמָעה 
ְּפֵניֶהם  מּול  ֶאל  ָקָרה.  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ְוָאֵכן, 
ַהִּנְדָהמֹות ֶׁשל ָהרֹוְפִאים, ִמַּמָּצב ֶׁשל ִּפּקּוַח 
ָּפַקח  הּוא  ְלַחִּיים.  ָהָאב  ִהְתעֹוֵרר  ֶנֶפׁש, 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ּוְזַמן  ֵעיָניו,  ֶאת  ְלֶפַתע 

ִהְתַיֵּׁשב ַעל ִמָּטתֹו ְּכֶׁשהּוא ָּבִריא ְוָׁשֵלם.

ּוְלַהְתִחיל  ְלַמֵהר  ָהַרב  ִצָּוה  ָמה  "ִמְּפֵני 
ּכֹה  ְּבִבָּטחֹון  ְלַהְכִריז  ָיַדע  ְוֵכיַצד  ַּבְּבִרית, 
ַרב ִּכי ַהְּיׁשּוָעה ְקרֹוָבה ָלבֹא?" ִנְׁשַאל ָהַרב 

ִמְסַּפר ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן, ְוֵהִׁשיב:

"ֶאָּלא  ִהְסִּביר,  מֹוֵפת",  ָּכל   ְּבָכ ָהָיה  "א 
 ָצִרי ֶׁשִּמַּמֲעֶׂשה ֲהִפיַכת ְסדֹום ָלַמְדִּתי ֶׁשָּכ
ִּכי  ָלַמְדנּו  ַּבּתֹוָרה  ְּדָבַרי:  ְוַאְסִּביר  ַלֲעׂשֹות, 
ָאִבינּו:  ְלַאְבָרָהם  ִהִּגיעּו  ַמְלָאִכים  ְׁשלֹוָׁשה 
ִמיָכֵאל, ַּגְבִריֵאל ּוְרָפֵאל. ִמיָכֵאל ָּבא ְלַבֵּׂשר 
ְלָׂשָרה ַעל ַהֵּבן ֶׁשָּצפּוי ְלִהָּוֵלד ָלּה, ַּגְבִריֵאל 
ָּבא ַלֲהפֹ ֶאת ְסדֹום, ְוִאּלּו ַעל ְרָפֵאל ּכֹוֵתב 
ַרִׁש"י (ְּבֵראִׁשית יח ב): "ּוְרָפֵאל ֶׁשִרֵּפא ֶאת 

ַאְבָרָהם ָהַל ִמָּׁשם ְלַהִּציל ֶאת לֹוט."

ַמּדּוַע  ָּתמּוַּה:  ַהָּדָבר  ִנְרֶאה  ִלְכאֹוָרה  ְוִהֵּנה 
א ִנְׁשַלח ַמְלָא ְמֻיָחד ְלַהִּציל ֶאת לֹוט?! 
ֶאָּלא ֵיׁש לֹוַמר, ֶׁשְּזכּותֹו ֶׁשל לֹוט א ָהְיָתה 
ְמֻיָחד   ַמְלָא ֶׁשִּיְׁשְלחּו  ְּכֵדי  ַמְסִּפיָקה 
ְלַהִּצילֹו, ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ִנְׁשַלח 
 ַהַּמְלָא ְלַרֵּפא ֶאת ַאְבָרָהם, ִהְמִׁשי ַמְלָא

ִלְׁשִליחּות ַאֶחֶרת - ְלַהִּציל ֶאת לֹוט.

ַאף ַּבִּמְקֶרה ִּדיָדן ָסַבְרִּתי, ִּכי ְּבַוַּדאי ְּבָׁשָעה 
ְוִיָּתֵכן  ַהִּתינֹוק,  ֲאִבי  ֶאת  ַּבְּמרֹוִמים  ָּדִנים  זֹו 
אּוַלי ֶׁשֵאין ְּבָידֹו ֵּדי ְזֻכּיֹות ְלַהָּצָלתֹו. ַעל ֵּכן 
הֹוֵריִתי ְלַהְתִחיל ִמָּיד ַּבֲעִריַכת ַהְּבִרית ְּכֵדי 
ֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ֶׁשָּיבֹא ְלצֶֹר ַהְּבִרית יּוַכל, 
ּוְלַרְּפאֹו  ַהחֹוֶלה  ֶאל  ְלִהָּכֵנס  ַאַּגב,   ְּבֶדֶר

ִּבְרפּוָאה ְׁשֵלָמה, ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ָקָרה.

ְרֵאה: "ָחֵפץ ַחִּיים עה"ת"
 פר' ִּכי ָתבֹוא; "ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות" ַוֵּיָרא

ְּתִפָּלה ְּבֵעת ֶּבִכי ַהִּתינֹוק

"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (יב ג)

ְידּוָעה ִהיא ַהְּסֻגָּלה ֶׁשָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ּגוְטַמאֶכר ָזָצ"ל ִמְּגַרייִדיץ (ַּבַהָּגהֹות ְלַמֶּסֶכת 
ַׁשָּבת קל א) ְּבֵׁשם ַּבַעל 'עֹוְללֹות ֶאְפַרִים', ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשַהִּתינֹוק ּבֹוֶכה ִמַּצַער ַהִּמיָלה עֹוָלה 

ְּתִפָּלתֹו ַלְּמרֹוִמים ְּבא ְמִניעֹות, ְוָאז ָיכֹול ָּכל ָאָדם ִלְכל ֶאת ְּתִפָּלתֹו ִעּמֹו. ֵעָצה זֹו 
ִהְגִּדיר ַהְגָּר"א ּגוְטַמאֶכר ְּכ"ֵעָצה ִנְפָלָאה" ֶׁשֵּיׁש ָלּה ַאף ֶרֶמז ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים 
(ו ט-י) ַהּפֹוֵתַח ַּבִּמִּלים: "ָׁשַמע ה' קֹול ִּבְכִיי" - ֶרֶמז ְלֶבִכי ַהִּתינֹוק ַּבְּבִרית, ֶׁשַּכֲאֶׁשר 

ָהָאָדם ַהּׁשֹוֵמַע אֹותֹו ִמְצָטֵרף ֵאָליו ִּבְתִפָּלה, ֲאַזי: "ָׁשַמע ה' ְּתִחָּנִתי ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח".

ֶרֶמז נֹוָסף ְלָכ ֵהִביא ַּבַעל 'ְמנֹוַרת ַהָּמאֹור' (ֵנר ג' ְּכָלל א' ח"א פ"ב) ִמָּכ ֶׁשִּבְרַּכת "ׁשֹוֵמַע 
ְּתִפָּלה" ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבִּמִּלים: "ִּכי ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפַּלת ָּכל ֶּפה" ֶּפה ְּבִגיַמְטִרָּיה ִמיָלה, ֶרֶמז 

ְלָכ ֶׁשִּבְזכּות ִמְצַות ִמיָלה ׁשֹוֵמַע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ְּתִפּלֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.

ֶהָעָרה  פי"ז  ְּתִפָּלה  ְׁשמֹה"  ("ֲהִליכֹות  ָזָצ"ל   אֹוֶיעְרָּבא ַהְּגָרָׁש"ז  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
31) ֶׁשִּבְבִרית ֶׁשָחָלה ְּבַׁשָּבת, ֵּכיָון ֶׁשָאסּור ְלַבֵּקׁש ְצָרָכיו ְּבַׁשָּבת ְיַהְרֵהר ַעל ַהַּבָּקָׁשה 

ְּבִלּבֹו.

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהְּתִפָּלה ִלְפַסק ַהּכֵֹהן

"ֶנַגע ָצַרַעת הּוא ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא אֹתֹו" (יג ג)

ִמִּלְפֵני  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּבֵּקׁש  ִּכי  תריג)  רמז  ְּתִהִּלים  ִׁשְמעֹוִני'  (' ַיְלקּוט  ֲחָז"ל  ָאְמרּו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ַּתֲעֶלה ְלָרצֹון ִלְפֵני ה' ְּכִעּסּוק ְּבִהְלכֹות ְנָגִעים 
ָּדִוד  ִּבֵּקׁש  ַמּדּוַע  ָזָצ"ל,  ִמְּדִויְנְסק  ִׂשְמָחה  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַהָּגאֹון   ָּכ ַעל  ָּתַמּה  ְואָֹהלֹות. 

ַּדְוָקא "ִּכְנָגִעים ְואָֹהלֹות", ְוא ַּכֲהָלכֹות ֲאֵחרֹות?

ּוֵבֵאר: ִּבְדָבָריו ֵאּלּו ִּבֵּקׁש ָּדִוד ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשְּבִהְלכֹות ְנָגִעים ָאנּו מֹוְצִאים ֶׁשַהַהְכָרָעה ַעל 
ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה ְנתּוָנה ְּבִפי ַהּכֵֹהן ַאף ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ַאְּת ַמְׁשָמעּוָתּה, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל: 
(ְנָגִעים ג א) ֶׁשִאם ַהּכֵֹהן ֵאינֹו ָּבִקי ַּבֲהָלָכה ָעָליו ִלְקרֹא ְלִיְׂשָרֵאל ַּתְלִמיד-ֲחַכם ֶׁשִּיְפסֹק 

ַּבָּדָבר, ּוְלַאַחר ֶׁשַּיְכִריַע ֶהָחָכם ַּבֲעבּורֹו, יֹאַמר ַהּכֵֹהן ְּבִפיו: "ָטֵמא" אֹו "ָטהֹור". ָּכ ַּגם 
ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ּתֹוִעיל ַלִּמְתַּפֵּלל ַאף ִאם א ָזָכה ְלָהִבין ֶאת ַמְׁשָמעּות ַהַּבָּקׁשֹות.

"ְּפִניִנים ִמֻּׁשְלָחן ָּגבֹוַּה"

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ַּבַעל ָלׁשֹון ָהַרע ֵאיָנּה ִמְתַקֶּבֶלת

"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)

ָאְמרּו ֲחָז"ל ִּכי ַעל ַהְּמצָֹרע ִלְקרֹא "ָטֵמא ִטֵּמא" ְּכֵדי ֶׁשֲאֵחִרים ִיְׁשְמעּו ִויַבְּקׁשּו ָעָליו 
ַרֲחִמים. ְוִהֵּנה ֵיׁש ִלְׁשאֹל, ַמּדּוַע ֶׁשֹּלא ְיַבֵּקׁש ַהְּמצָֹרע ַעל ַעְצמֹו? ֶאָּלא ֶׁשְּכָבר הּוָבא 
ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ֶׁשַהְּמצָֹרע ְמֻכָּנה "ְסִגיָרא" ְלִפי ֶׁשַּׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִנְסְּגרּו ְּבָפָניו, ּוְלִפי ֶזה 

מּוָבן ַמּדּוַע הּוא ִנְזָקק ִלְתִפַּלת ֲאֵחִרים.
"ִמְדַרׁש ְיהֹוָנָתן" ְלר"י ַאְיְּבִׁשיץ

ִחּדּוׁשֹו ַהַּמְפִּתיַע ֶׁשל ָהרֹוֵכל

"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (יד ב)

ַּבִּמְדָרׁש ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ויק"ר טז ב) ְלַאַחר ֶׁשִהְקִּדימּו ֲחָז"ל ִּכי ַהָּצַרַעת ָּבָאה ַּבֲעוֹון ָלׁשֹון 
ָהַרע, ֵהִביאּו ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהָּידּוַע ַעל אֹותֹו ָהרֹוֵכל ֶׁשָהָיה ַמְכִריז ֶׁשֵּיׁש ִּבְרׁשּותֹו ַסם 
ַחִּיים ֶׁשַהּנֹוֵטל ִמֶּמּנּו ַחי ָלֶנַצח ְנָצִחים. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע זֹאת ַרִּבי ַיַּנאי ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמַעט 
ֵמאֹותֹו ַהַּסם, הֹוִציא לֹו ָהרֹוֵכל ֵסֶפר ְּתִהִּלים ְוָקָרא ִמֶּמּנּו ֶאת ַהָּפסּוק (לד יג-יד): "ִמי 

ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים... ְנצֹר ְלׁשֹוְנ ֵמָרע ּוְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה".

ְּבֶהְמֵׁש ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש מּוָבא ֶׁשַרִּבי ַיַּנאי ִהְתַּפֵעל ְמאֹד ֵמִחּדּוׁש ֶזה. ַא ְּכָבר ָּתְמהּו 
ַרִּבים: ֲהא ַהְּדָבִרים ְּכתּוִבים ַּבָּפסּוק ִּבְמפָֹרׁש, ְוֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַרִּבי ַיַּנאי א ָיַדע ַעל 

ָּכ ַעד ֶׁשֶהְרָאה לֹו זֹאת ָהרֹוֵכל?!

ְּבָרם, ֵּבֵאר ָהָרָד"ל (ְּבֵבאּורֹו ַלִּמְדָרׁש): ֵּכיָון ֶׁשַהָּפסּוק ֶׁשַאֲחָריו ַמְמִׁשי ְואֹוֵמר:  (לד טו) "סּור 
ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב, ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו", ָסבּור ָהָיה ַרִּבי ַיַּנאי ֶׁשַהְבָטַחת ַהַחִּיים ְּתלּוָיה 
ַּבַהְקָּפָדה ַאף ַעל ְּדָבִרים ֵאּלּו ֶׁשֵהם ּכֹוְלִלים ֶאת ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ְוזֹאת ִחֵּדׁש לֹו ָהרֹוֵכל, 

.ֶׁשַּדי ִּבְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון ְלַבָּדּה ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבָכ

ַהּכֵֹהן ִמְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּנַגע

"ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע" (יד לו)

ָּכַתב ַהְּספֹוְרנֹו ִּכי ַטַעם ִצּוּוי ַהּתֹוָרה ְלַפּנֹות ֶאת ַהַּבִית קֶֹדם ֶׁשִּיְרֶאה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּנַגע 
הּוא, ְּכֵדי ֶׁשִּבְזַמן ַהִּפּנּוי ִיְהֶיה ְּפַנאי ְלַבַעל ַהַּבִית ַלֲעסֹק ִּבְתׁשּוָבה ּוִבְתִפָּלה ִלְפֵני ה' 

ֶׁשָּיִסיר ֵמָעָליו ֶאת ַהֶּנַגע ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן.

 .עֹוד הֹוִסיף ַהְּספֹוְרנֹו ִּבְדָבָריו, ֶׁשַאף ַהּכֵֹהן ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַיַחד ִעם ַּבַעל ַהַּבִית ַעל ָּכ
ּוֵבֵאר זֹאת ָמָרן ַּבַעל 'ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי" זצוק"ל  ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַהּכֵֹהן ִמִּטְבעֹו הּוא ִאיׁש ֶחֶסד, 
ְלַבַעל  ִמְצָטֵרף  הּוא  ַאף  ֵּכן  ְוַעל  ִּפיו,  ְּבַמֲאַמר  ַהַּבִית  ֶאת  ְלַטֵּמא  ְמאֹד  ְּבֵעיָניו  ָקֶׁשה 
ַהַּבִית ִּבְתִפָּלתֹו. ְוַכֲאֶׁשר ְּתִפָּלתֹו ִמְתַקֶּבֶלת ְוַהַּבִית ָטהֹור, ְּגדֹוָלה ִהיא ִׂשְמָחתֹו, ְּכִפי 
ְלׁשֹון   - "ְוִהֵּנה"  ַהָּצרּוַע",  ִמן  ַהָּצַרַעת  ֶנַגע  ִנְרָּפא  "ְוִהֵּנה  ג)  (יד  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֶׁשֵּמִעיד 

ִׂשְמָחה.
"ִמַּמַעְינֹות ַהֵּלִוי" ִּגָּליֹון רמז, תש"ס 

ה  ה ֵמאֹוְצרֹות ַרּבֹוֵתינּו ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
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ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

ַהְּבִרית ֶׁשִהִּציָלה ַחִּיים

ני ַמעּפְ
ּתפּלה ְּבע

ֵמאֹו ִסּפום ם
רית ֶׁשִהּצ

 ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה
  ַהַּמְׁשִּפיַע ַהְּגַה"ח ַרִּבי ֵאִלָּיהּו רֹאָטה ָזָצ"ל ָאַמר ַּפַעם ְלׁשֹוְמֵעי ִלְקחֹו:

 "ְּדעּו ָלֶכם, ִּכי ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַּכהֶֹגן, ַמְׁשִּפיִעים ָאנּו ַעל ַעְצֵמנּו ַהְׁשָּפעֹות טֹובֹות
 ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ּוְמָגְרִׁשים ַהַּמֲחלֹות ִמן ַהַּבִית. ָּכל ָאָדם ָצִרי ְלַחֵּׁשב
 ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָמה ָחׁשּוב ֶאְצלֹו יֹוֵתר, ַהִאם ָלֶלֶכת ִלְדרֹׁש ָּברֹוְפִאים אֹו
 ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבקֹול, ֶׁשִהיא ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ְלִהָּנֵצל ִמָּכל ֵאּלּו ּוְלָהִביא ְיׁשּוָעה

ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ָהִעְנָיִנים."
'ִאיׁש ָחִסיד ָהָיה' [ּתֹוְלדֹות ַרִּבי ֵאִלָּיהּו רֹאָטה] ַעּמּוד רלא

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


