
בקראנו בפרשיות התורה המדברות על עניין נגע הצרעת, יכולים אנו להבין כי 
הנשלח  וסימן  אות  היא  אלא  מחלה"  אינה "עוד  שהיא  בכך  התייחדה  הצרעת 
נגע  בהגיע  חטאיו.  על  ולהתחרט  לבוראו  לשוב  האדם  את  לעורר  משמיים 
הצרעת על האדם, הרי הוא יודע כי עליו לפשפש במעשיו. כפי שגילו לנו חז"ל 
במסכת ערכין (טז א): "אמר רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים: על לשון 
הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שווא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, 

ועל הגזל, ועל צרות העין."
המעמיק להתבונן יוכל לראות כאן גילוי נפלא של העיקר הראשון מי"ג עיקרי 
האמונה שסידר הרמב"ם בהקדמתו לפרק "חלק", הלא היא האמונה המוחלטת 
עצמו,  בפני  ונברא  נברא  כל  של  מחייו  ופרט  פרט  כל  על  יתברך  בהשגחתו 
וכנוסח שנדפס בסידורים לאחר תפילת השחרית: "ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה, 
ְועֹוֶׂשה  ָעָׂשה  ְלַבּדֹו  ְוהּוא  ַהְּברּוִאים,  ְלָכל  ּוַמְנִהיג  ּבֹוֵרא  הּוא  ְׁשמֹו   ִיְתָּבַר ֶׁשַהּבֹוֵרא 

ְוַיֲעֶׂשה ְלָכל ַהַּמֲעִׂשים".
לדבר זה נדרש רבנו יונה בדרשותיו, ונעתיק כאן את 
האלה  שהנגעים  ניכר  הפרשה  עניין  "ומתוך  לשונו: 
מתרפאים  והיו  בהשגחה,  החוטאים  על  באים  היו 
בשובם על השם. כי לפי הטבע אחר שחולי הצרעת 
באים  שהיו  כמו  אלא  רפואה,  לו  אין  בגוף  מתפשט 
היו  בשובם  כך  עוונותיהם,  על  לעונש  ישראל  על 
הטבע:  בעניין  זה  היה  שלא  והראיה  מתרפאים.  הם 
שהרי הצרעת כשהיא מכסה את כל הגוף הוא החולי 
(יג  אומר  הכתוב  ואילו  הטבע,  לפי  חוזקו  בתכלית 
יג): "ֻּכּלֹו ָהַפ ָלָבן ָטהֹור הּוא", ועוד שלפי הטבע לא 

תהיה צרעת בבגד ולא בבית."
בהשגחת  היה  זה  כל  ודאי  "אלא  יונה:  רבנו  ומסכם 
השם על ישראל בהיות השכינה שרויה ביניהם, ולכן 
התחילה פרשת נגעי בתים באומרו (יד לד) "ְוָנַתִּתי ֶנַגע 
הזה  הגדול  הנס  כלומר  ֲאֻחַּזְתֶכם",  ֶאֶרץ  ְּבֵבית  ָצַרַעת 
המורה על ההשגחה היתרה לא יהיה אלא בבית ארץ 

אחוזתכם... שהשכינה הייתה שרויה בארץ."

השגחה על הפרנסה
מעשה נפלא שיש בו כדי לשפוך אור על יסוד חשוב 
זה, מובא במדרש בפרשתנו (ויק"ר טו ג): מעשה בתלמיד 

ימיו  כל  טורח  היה  בתורה  עיסוקו  שלצד  אחד  חכם 
הזכיר  המדרש, ובדבריו  בבית  ודורש  יושב  היה  הימים  באחד  לצורך פרנסתו. 
את העובדה המופלאה הנראית בגוף האדם, שלכל שערה ושערה ברא הקדוש 
ברוך הוא גומה בפני עצמה ואין לך שערה היונקת מחברתה. כאשר שמעה זאת 
אשתו אמרה לו: "הרי אתה עומד ודורש כך, ועכשיו אתה מבקש לצאת לתור 
פרנסתך?! שב במקומך והקב"ה ידאג למזונך!" עשה האיש כדברי אשתו, ואכן 

זכה שפרנסתו נשלחה לו מן השמים.

בדרך זו מבאר המדרש את עניינה של פרשת נגעים שדרכה מתבטאת השגחתו 
הנוקבת של ה' יתברך עד חוט השערה, כמעיין המשקה את גינת הירק, שכל 
חיות,  ומלאי  ירוקים  שבה  והגבעולים  העלים  הרי  לגינה  זורמים  שמימיו  עוד 
וברגע שפוסק מלתת מימיו, מיד הם קמלים ומצהיבים. כך הקב"ה הנותן חיות 
עוד  כל   - הנגע  בתוך  הצומחת  לשערה  ואף  עצמה,  בפני  ושערה  שערה  לכל 
שנותן בה חיות, הרי היא מתקיימת גם בתוך הנגע: "ְוֵׂשָער ָׁשחֹר ָצַמח ּבֹו - ִנְרָּפא 
ַהֶּנֶתק ָטהֹור הּוא" (יג לז), וברגע שעלה בדעתו להפסיק את חיותה, מיד: "ְוֵׂשָער 

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

רפואת הנגע תלויה בתשובה
את  מעוררת  שהיא  בכך  הטבעית  הצרעת  ממחלת  שונה  הנגע  שהופעת  כשם 
האדם להתבונן בהשגחת ה' על כל ברואיו, כך רפואתו שונה בתכלית, שכן היא 
לא מתרחשת באמצעות רופאים או תרופות בשום אופן, אלא כשישוב האדם 
בתשובה וישיב אל לבו כי יש דין ויש דיין, וכל מעשה 

ודיבור נשקלים ונמדדים לזכותו או לחובתו.
בפרשתנו:  הקדוש  האלשיך  שכותב  הדברים  הם  והם 
האמונה  בשורש  ישראל  את  לזכות  הקב"ה  "ורצה 
בהשגחתו. בל יחשבו שהמחלה טבעית או מקרית, כי 
ומחליא.  המדכא  הוא  העוון  כי  גמורה,  בהשגחה  אם 
 - שבחולאים  בגדול  מופת  [הקב"ה]  כך  על  ועשה 
הצרעת, שמייחסים אותה לטבע ואין מוצאים תרופה 
לגודל רעתה, וה' מרפאו לפי מעשיו על ידי משרתיו 

הכהנים."
סיבות  נתנו  הטבע  שחכמי  "אף  האלשיך:  וממשיך 
נוגעים  אינן  סיבותיהם  כל  למעשה  אולם  לצרעת, 
אינה  הנגע  רפואת  גם  לכן  הטבע.  בדרך  אף  לישראל 
בטבע כי אם בהשגחה, ולא הרופא ורפואותיו יכולים 
בתשובה  בשובו  האדם  אלא  זה,  טומאה  כוח  להכניע 

שלמה."

מטרת הנגעים לקרב את האדם לבוראו
כעין זה כותב הרמב"ן לעניין צרעת הבגדים והבתים: 
כלל  בטבע  איננו  זה   - צרעת  נגע  בו  יהיה  כי  "והבגד 
ולא הווה בעולם, וכן נגעי הבתים. אבל בהיות ישראל 
גופם  להעמיד  תמיד  עליהם  רוחו  יהיה  להשם  שלמים 
יתהווה  ועוון  חטא  מהם  באחד  יקרה  וכאשר  טוב,  במראה  ובתיהם  ובגדיהם 

כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו, להראות כי השם סר מעליו."
כלומר, הקב"ה הוא זה שבידו הכוח לדאוג לכך שבגדיו של האדם ייראו שלמים 
ובגדיו  שביתו  האדם  רואה  וכאשר  ומוכתמים,  כעורים   - להפך  או  ונקיים, 
מתמלאים בנגעים, עליו להבין שהקב"ה מבקש בדרך זאת להתריע בפניו על 

התרחקותו ממנו, ובכך לעוררו לתשובה ולתפילה עד שישוב לדרך הישר.

פרשת תזריע מצורע

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

גע

מע ם
צרעת - גילוי של השגחה פרטית

פתיחת שערי השפע
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע..." (ויקרא יד ב)

מכך  ללמוד  שיש  מבואר  הקדוש  בזוהר 
שעוון  "סגירא"  הוא  מצורע  המילה  שתרגום 

לשון הרע גורם לסגירת שערי השפע.

לאותם  היא  הזוהר  דברי  שכוונת  לפרש  ויש 
השערים שנפתחו על ידי  עניית אמן, כמובא 
נוכל  לכך  רמז  ב).  (רפח  וילך  בפרשת  בזוהר 
שלושת  של  התבות  שראשי  מכך  ללמוד 
ֶנֱאָמר  אומר,  הרע:  לשון  בעוון  השותפים 
[-נשוא הסיפור] ומקבל הם "אמן". ועוד נוכל 
בתשובה  המצורע  שכשחוזר  בזה,  להוסיף 
ונטהר מצרעתו, ובכך שבים ונפתחים לו שערי 
ואזוב,  ציפורים  לטהרתו  להביא  עליו  עדן,  גן 
כגימטרייה  צ"א  הוא  שלהם  התבות  שראשי 

של "אמן".

"מגן אברהם" [למגיד מטריסק] פר' מצורע

מ„ברי מרן בעל ˘בט הלוי בכינוס 'בני ‡מונים' י"‚ ‡לול ˙˘"ע:
איתא בספר חסידים (סי' רסא) שכל מצוה שהיא מוזנחת ואין לה עוסקים, הרי היא בבחינת 'מת מצוה' שעל כל אחד מוטל להתחזק ולאחוז בה. אף 
אנו נאמר - מנהג קדמונים בישראל היה לומר את כל ברכות השחר בציבור, ומ'הנותן לשכוי בינה' ואילך היו כל הקהל מברכים את הברכות בצוותא 
חדא, כשהאחד מברך וחברו עונה אחריו אמן וחוזר חלילה. אכן לדאבוננו נשתכח מנהג קדוש זה בעתות האחרונות, ומה רב טובו וזכותו של ידידינו 
הדגול הרב ר' יעקב דב מרמורשטיין נ"י, המחזיק בעץ החיים של זיכוי הרבים בפעולותיו הנשגבות לחיזוק עניית אמן, ובפרט אצל תשב"ר טהורים 
שעליהם העולם עומד, והן כל רצונו הוא להחיות ולייסד מחדש מנהג קדום זה, בבחינת "שכחום וחזרו ויסדום" (שבת קד א) ...וברור שתקנה זו זכיה 

עצומה יש בה, והיא דרגא לקראת משיח צדקינו, לפי שנותנים בזה הזדמנות חדשה של קבלת אלוקות וקבלת האמונה בכלל ישראל. 

‡חים י˜רים!
נ˙חז˜ כולנו במנה‚ ה˜„ום ˘ל ‡מיר˙ ברכו˙ ה˘חר ועניי˙ ‡מן ‡חריהן בחברו˙‡, 
ויה"ר ˘זכו˙ זו ˙עמו„ לנו לר‡ו˙ מהרה ב‡ור פני מלך חיים בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו,

ע˙ י˜יˆו וירננו ˘וכני עפר ובלע המוו˙ לנˆח. ‡מן.
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בעיר  ששררו  וההתרגשות  השמחה  אל 
דלתו  דרך  רב.  ומתח  עצב  נלוו  ברוד 
והמקושט  המואר  הבית  של  הראשית 
בסמוך  ואילו  הרף,  ללא  אורחים  זרמו 
משפחה  בני  התהלכו  הצדדית  לדלת 
ניבטות  וחרדה  כשדאגה  עיניים  מושפלי 

מפניהם.
והדר.  בפאר  ערוכים  היו  השולחנות 
המוהל כבר ניצב הכן על מקומו, כאשר 
מופתי  בסדר  נחים  שלפניו  השולחן  על 
ההדור  הכיסא  הבוהקים.  המילה  כלי 
המתין לבואו של אליהו הנביא, והציבור 

המתין לבוא הסנדק.
השמחה  ניכרה  לא  הכול,  למרות  אולם 
ביניהם  התלחשו  הם  הנאספים.  פני  על 
שכב  שם  הסמוך,  בחדר  המתרחש  על 
דווי,  ערש  על  הרך  התינוק  של  אביו 

מתנודד בין חיים למוות.
רבה  הבית  אל  נכנס  מדודות  בפסיעות 
החדש של העיר, הלא הוא הגאון האדיר 
רבי שלמה קלוגר זצ"ל. הכול ידעו כי זמנו 
למרות  אולם  ומצומצם,  קצוב  הרב  של 
סבור  בתחילה  החלה.  טרם  הברית  זאת 
היה הרב כי מדובר בעיכוב שגרתי, אולם 
ביקש  התקדמות  ללא  הדקות  משחלפו 
המשפחה  בני  מפי  ונענה  מדוע,  להבין 

ששיתפו אותו בסיפורם המחריד.
שבו  שמח  יום  מאותו  שבוע  רק  "חלף 
שבאו  חדשים  חיים  על  התבשרנו 
שעומדים  חיים  על  בבד  ובד  לעולמנו, 
לצאת ממנו", סיפרו בני המשפחה, "שתי 
הבשורות - הטובה והרעה - נחתו עלינו 

כמעט באחת.
ויפה  שלם  בריא,  התינוק,  נולד  בבוקר 
תואר. האב עוד הספיק לערסלו על ידיו 
וליהנות ממתיקותו, כאשר דקות ספורות 
פתאום.  בפתע  התמוטט,  מכן  לאחר 
פניהם של הרופאים שהוחשו אל מיטתו 
מסתורית  'מחלה  טובות.  בישרו  לא 
כך  גופו',  על  השתלטה  מרפא  וחשוכת 
אמרו, 'ולפי ספרי הרפואה ימיו ספורים.'

כמעט  הורע  המצב  כי  התבשרנו  הבוקר 
עד כדי גסיסה, ועל כן ביקשנו לעכב את 
לפחות  כך  הנשמה.  ליציאת  עד  הברית 
אביו",  של  שמו  את  לשאת  הילד  יזכה 
הנוגע  ההסבר  את  המשפחה  בני  סיימו 

ללב.
הרב  כאשר  התדהמה  הייתה  רבה  מה 
נעמד באחת על מקומו, תוך שהוא מורה 
לא  איש  שהיות.  ללא  בברית  להתחיל 
נעמדו  הכול  הוראתו.  אחר  לערער  ההין 

אף הם על רגליהם, והברית החלה.
על  העיד  הרך  התינוק  של  העדין  בכיו 
תחת  להיכנס  עתה  זה  זכתה  נשמתו  כי 
ישיר  המשך  כשר,  כיהודי  השכינה  כנפי 
של  בבריתו  שהחלה  הנצח  לשושלת 

אברהם אבינו עליו השלום.
המברך:  שהכריז  בעת  בבכייה  געו  הכול 

את  קיים  אבותינו,  ואלוקי  "אלוקינו 
נראה  המצב  ולאמו..."  לאביו  הזה  הילד 
לא  דמעה  שערי  אולם  סיכוי,  חסר 
לא  איש  שכאלו  נרגשים  ברגעים  ננעלו. 
הבחין בסנדק שחמק ממקומו אל החדר 
החולה  של  למראשותיו  שם,  הסמוך. 
החל הוא לשאת תפילה חרישית מעומק 

לבו הטהור.

יצא  וכבר  הברית,  מעמד  הסתיים  טרם 
רגועות  כשפניו  החולה  מחדר  הרב 
בסדר",  יהיה  "הכול  טוב.  ומבשרות 
הרגיע הרב את הסובבים, "בעזרת ה' נזכה 
בביטחון  אמר  טובות",  לבשורות  בקרוב 

ונפנה לצאת מן הבית.

המוזמנים התיישבו לסעודת הברית בלב 
הסמוך  החדר  מן  כאשר  וחושש,  דואג 
התעורר!"  "הוא  זעקה:  לפתע  נשמעה 
פניהם  מול  אל  קרה.  הגדול  הנס  ואכן, 
של  ממצב  הרופאים,  של  הנדהמות 
פקח  לחיים,  האב  התעורר  נפש  פיקוח 
מכן  לאחר  מה  וזמן  עיניו,  את  לפתע 

התיישב על מיטתו כשהוא בריא ושלם.

ולהתחיל  למהר  הרב  ציווה  מה  "מפני 
כה  בביטחון  להכריז  ידע  וכיצד  בברית, 
רב כי הישועה קרובה לבוא?" נשאל הרב 

מספר ימים לאחר מכן, והשיב:

"אלא  הסביר,  מופת",  כל  בכך  היה  "לא 
שכך  למדתי  סדום  הפיכת  שממעשה 
בתורה  דבריי:  ואסביר  לעשות,  צריך 
הגיעו  מלאכים  שלושה  כי  למדנו 
ורפאל.  גבריאל  מיכאל,  אבינו:  לאברהם 
שצפוי  הבן  על  לשרה  לבשר  בא  מיכאל 
להיוולד לה, גבריאל בא להפוך את סדום, 
(בראשית  רש"י  כותב  רפאל  על  ואילו 
אברהם  הלך  את  שריפא  "ורפאל  ב):  יח 

משם להציל את לוט."

מדוע  תמוה:  הדבר  נראה  לכאורה  והנה 
את  להציל  מיוחד  מלאך  נשלח  לא 
לוט  של  שזכותו  לומר,  יש  אלא  לוט?! 
מלאך  שישלחו  כדי  מספיקה  הייתה  לא 
ובין  כך  שבין  כיוון  אלא  להצילו,  מיוחד 
כך נשלח מלאך לרפא את אברהם מצער 
מילתו, המשיך המלאך לשליחות אחרת 

- להציל את לוט.

אף במקרה דידן סברתי, כי בוודאי בשעה 
זו דנים במרומים את אבי התינוק, וייתכן 
על  להצלתו.  זכויות  די  בידו  שאין  אולי 
הברית  בעריכת  מיד  להתחיל  הוריתי  כן 
כדי שאליהו הנביא שיבוא לצורך הברית 
החולה  אל  להיכנס  אגב,  בדרך  יוכל, 
ולרפאו ברפואה שלמה, כפי שאכן קרה.

ראה: 'חפץ חיים עה"ת' פר' כי תבוא;
 'אמרות טהורות' וירא

תפילה בעת בכי התינוק
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" (יב ג)

ידועה היא הסגולה שכתב הגאון רבי אליהו גוטמאכר זצ"ל מגריידיץ (בהגהות למס' 
שבת קל א) בשם בעל "עוללות אפרים", שבשעה שהתינוק בוכה מצער המילה עולה 

תפילתו למרומים בלא מניעות, ואז יכול כל אדם לכלול את תפילתו עמו. עצה זו 
הגדיר הגר"א גוטמכר כ"עצה נפלאה" שיש לה אף רמז מלשון הפסוק בתהלים 
שכאשר  בברית,  התינוק  לבכי  רמז  ִּבְכִיי" -  קֹול  ה'  במילים: "ָׁשַמע  הפותח  ט-י)  (ו 

האדם השומע אותו מצטרף אליו בתפילה, אזי: "ָׁשַמע ה' ְּתִחָּנִתי ה' ְּתִפָּלִתי ִיָּקח".

רמז נוסף לכך הביא בעל "מנורת המאור" (נר ג' כלל א' ח"א פ"ב) מכך שברכת "שומע 
תפילה" מסתיימת במילים: "כי אתה שומע תפילת כל פה" פה בגימטרייה מילה, 

רמז לכך שבזכות מצוות מילה שומע הקב"ה את תפילותיהם של ישראל.

הערה  פי"ז  תפילה  שלמה"  ("הליכות  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  דברי  את  לציין  המקום  כאן 
31) שבברית שחלה בשבת, כיון שאסור לבקש צרכיו בשבת יהרהר על הבקשה 

בליבו.

הקשר בין התפילה לפסק הכהן
"ֶנַגע ָצַרַעת הּוא ְוָרָאהּו ַהּכֵֹהן ְוִטֵּמא אֹתֹו" (יג ג)

הקב"ה  מלפני  ע"ה  המלך  דוד  ביקש  כי  תריג)  רמז  תהלים  שמעוני"  ("ילקוט  חז"ל  אמרו 
תמה  ואוהלות.  נגעים  בהלכות  כעיסוק  ה'  לפני  לרצון  תעלה  תהילים  שאמירת 
"כנגעים  דווקא  דוד  ביקש  מדוע  זצ"ל,  מדוינסק  שמחה  מאיר  רבי  הגאון  כך  על 

ואוהלות", ולא כהלכות אחרות?

וביאר: בדבריו אלו ביקש דוד שכשם שבהלכות נגעים אנו מוצאים שההכרעה על 
טומאה וטהרה נתונה בפי הכהן אף שאינו מבין את משמעותה, כפי שאמרו חז"ל: 
(נגעים ג א) שאם הכהן אינו בקי בהלכה עליו לקרוא לישראל תלמיד-חכם שיפסוק 

'טהור'. כך גם  'טמא' או  בדבר, ולאחר שיכריע החכם בעבורו, יאמר הכהן בפיו: 
אמירת תהילים תועיל למתפלל אף אם לא זכה להבין את משמעות הבקשות.

"פנינים משולחן גבוה"

תפילתו של בעל לשון הרע אינה מתקבלת
"ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא" (יג מה)

אמרו חז"ל כי על המצורע לקרוא 'טמא טמא' כדי שאחרים ישמעו ויבקשו עליו 
רחמים. והנה יש לשאול, מדוע שלא יבקש המצורע על עצמו? אלא שכבר הובא 
בזוהר הקדוש שהמצורע מכונה "סגירא" לפי ששערי שמים נסגרו בפניו, ולפי זה 

מובן מדוע נזקק הוא לתפילת אחרים.
"מדרש יהונתן" לר"י אייבשיץ

חידושו המפתיע של הרוכל
"זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע" (יד ב)

לשון  בעוון  באה  הצרעת  כי  חז"ל  שהקדימו  לאחר  ב)  טז  (ויק"ר  בפרשתנו  במדרש 
סם  ברשותו  שיש  מכריז  שהיה  רוכל  אותו  על  הידוע  המעשה  את  הביאו  הרע, 
חיים שהנוטל ממנו חי לנצח נצחים. כאשר שמע זאת רבי ינאי וביקש ממנו מעט 
(לד יג-יד): "ִמי  מאותו הסם, הוציא לו הרוכל ספר תהלים וקרא ממנו את הפסוק 

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

בהמשך דברי המדרש מובא שרבי ינאי התפעל מאוד מחידוש זה. אך כבר תמהו 
רבים: הלא הדברים כתובים בפסוק במפורש, וכיצד ייתכן שרבי ינאי לא ידע על 

כך עד שהראה לו זאת הרוכל?!

ברם, ביאר הרד"ל (בביאורו למדרש שם): כיוון שהפסוק שאחריו ממשיך ואומר:  (לד טו) 
"סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב, ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום ְוָרְדֵפהּו", סבור היה רבי ינאי שהבטחת החיים 
תלויה בהקפדה אף על דברים אלו שהם כוללים את התורה כולה. וזאת חידש לו 

הרוכל, שכוונת הפסוק הוא שדי בשמירת הלשון לבדה כדי לזכות בכך.

הכהן מתפלל על הנגע
"ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהַּבִית ְּבֶטֶרם ָיבֹא ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע" (יד לו)

כתב הספורנו כי טעם ציווי התורה לפנות את הבית קודם שיראה הכהן את הנגע 
הוא, כדי שבזמן הפינוי יהיה פנאי לבעל הבית לעסוק בתשובה ובתפילה לפני ה' 

שיסיר מעליו את הנגע בטרם יבוא הכהן.

עוד הוסיף הספורנו בדבריו, שאף הכהן היה מתפלל יחד עם בעל הבית על כך. 
וביאר זאת מרן בעל "שבט הלוי" זצוק"ל , שכיוון שהכהן מטבעו הוא איש חסד, 
לבעל  מצטרף  הוא  אף  כן  ועל  פיו,  במאמר  הבית  את  לטמא  מאוד  בעיניו  קשה 
הבית בתפילתו. וכאשר תפילתו מתקבלת והבית טהור, גדולה היא שמחתו, כפי 
לשון   - "ְוִהֵּנה"  ַהָּצרּוַע",  ִמן  ַהָּצַרַעת  ֶנַגע  ִנְרָּפא  "ְוִהֵּנה  ג)  (יד  הכתוב:  לשון  שמעיד 

שמחה.
"ממעינות הלוי" גיליון רמז , תש"ס 

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
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סגולה נפלאה 
 המשפיע הגה"ח רבי אלי' ראטה זצ"ל אמר פעם לשומעי לקחו: 

"דעו לכם, כי בעניית אמן כהוגן, משפיעים אנו על עצמינו השפעות טובות 
לחשב  צריך  אדם  כל  הבית.  מן  המחלות  ומגרשים  וברוחניות  בגשמיות 
חשבונו של עולם, מה חשוב אצלו יותר, האם ללכת לדרוש ברופאים או 
לענות אמן בקול, שהיא סגולה נפלאה להינצל מכל אלו ולהביא ישועה 

והצלחה בכל העניינים."
"איש חסיד היה" [תולדות רבי אליהו ראטה] עמוד רלא

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


