
גליון מס' 493

פרשת מצורע
ח' ניסן התשע"ט

גם זו לטובה
יפו  וחיפה,  ירושלים  תושבי  תש״ח,  דור  מבני  לרבים  יפה  מוכר  נטוש״  ״רכוש  המושג 
יהודים  והם נטשו את בתיהם.  נפלה על הערבים באותה מלחמה  ורמלה. חרדת אלוקים 

זכו בהם.
אך לא היתה זו הפעם הראשונה בה נפלה חרדת אלוקים על הגויים תושבי הארץ. והיהודים 
- שהארץ הזו שייכת להם, כמו שכתוב ברש״י הראשון בחומש - זכו ברכושם. בבוא ישראל 
לארץ מורשתם העידה רחב: ״נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי 
שמענו את אשר הוביש ה׳ את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני 
מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון ולעוג אשר החרמתם אותם. ונשמע ויימס לבבנו, 
ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. כי ה׳ אלוקיכם הוא אלוקים בשמים ממעל ועל הארץ 
מתחת!״ )יהושע ב, ט( והנוחלים את הארץ, זכו ברכוש רב: ״ערים גדולות וטובות אשר לא 
בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים 

אשר לא נטעת, ואכלת ושבעת״ )דברים ו, יא(.
הבה נתאר לעצמנו אדם, בן דור המדבר, לאחר עשרות שנות נדודים. לא שהיה חסר לו 
משהו - הן אכל מן ושתה מי באר, התגורר בחסות ענני כבוד והלך לאור עמוד אש - אבל 
בכל זאת, תמיד חלם על בית משלו, אחוזה משפחתית קטנה. הגיע היום, והוא זכה בה. 
מושלמת, וילה כפרית נהדרת, בנויה אבני גזית לתלפיות, עם סלון ענק ומטבח רחב ידיים, 
חדרים גדולים ומרפסות מקורות בדליות גפנים וצל תאנים. מה צריך יותר? ״רשע יכין - 
זוועה: על הקיר, ממול,  - והנה  וצדיק ילבש״. בלב מתרונן הולך האיש לישון. קם בבוקר 
הופיע כתם אדמדם...  נגעי בתים. אין ברירה, הולכים להזעיק את הכהן, שיראה את הנגע. 

הכהן מצווה לפנות את הבית.
סירים,  מטבח,  כלי  החוצה.  הכל  להוציא  מתחילים  השכנים,  את  הילדים,  את  מגייסים 
מחבתות, צלחות, כוסות. ספות, כיסאות, שולחנות, מיטות, הכל. בעל הבית חש שעולמו 

חרב עליו. הנווה השקט עליו חלם גז כחלום. כנווד נודד, חסר בית.
הכהן מגיע, מסתכל, ומאשר: יש להסגיר את הבית שבעת ימים. נקל להבין אלו שבעה ימים 
עוברים על בעל הבית. שבעה ימים של תפילות ותחנונים: ״רבונו של עולם, עשה שהנגע 

יעלם כאשר בא!״ הוא רץ אל הצדיקים לבקש ברכה, נודר לצדקה, צם ושב בתשובה.
זה סוף  אין  הנגע פשה! הלב מפרפר, אבל  יגור בא:  ימים שב הכהן. אשר  כעבור שבעה 
פסוק, עוד יש תקוה. מוציאים את האבנים הנגועות, עוקרים אותן, שמים אחרות תחתיהן. 
מסירים את כל הטיח, טחים את הבית מחדש. יש צ׳אנס, סיכוי נוסף. ולמחרת, שב הנגע 

ומופיע. שלום לך בית, שלום לך חלום. גזר הדין נחרץ: יש לנתוץ את הבית, עד היסוד. 
כמה עצב, כמה דמעות. והיכן יתגוררו, איפה ישהו, איפה יאחסנו את כל התכולה? עצוב, 
והנה נשמע צליל מתכתי חד. ברזל פגע  ובאתים,  בגרזנים  נותצים את הבית  נורא.  עצוב 
ניגשים לראות: אוצר של מטבעות זהב,  בברזל. משהו כתום מנצנץ מבין שברי האבנים. 
שהאמוריים החביאו בצאתם למלחמה האחרונה. מטבעות זהב, יהלומים ומרגליות, פנינים 
ואבני חן, הון תועפות שלא יסולא בפז. חיוך מאיר את הפנים, חיוך של אושר. תארו לכם, 
לצום  לבקשות,  לתחינות,  בשמים  הסכימו  שלא  מזל  איזה  הבית.  את  שנתצו  מזל  איזה 
ולתפילות. שהחליטו על אף הכל להביא להריסת הבית, לגילוי של האוצר! להעשיר את 

בעליו אושר רב, ממנו יבנה בית נאה פי כמה, וירכוש עבדים ושדות לרוב! 
כל זה נאמר בפרשתנו, ואי אפשר שלא לחשוב על מצבינו, על ימינו ותקופתנו. זו תקופה 
עיוור לא  כואבים מאד, אבל רק  כואבים.  רודפים, מסחררים, תמוהים, אף  של מאורעות 
רבה המבוכה  כה  יוביל.  לאן  יודע מהו,  אינו  ואיש  כאן מהלך,  מובילים  יראה שמהשמים 
והתהיה. והתקוה כה עמוקה, התפילה כה זכה: אנא, רבונו של עולם, שיהא גם זה לטובה, 

שיהא זה מהלך למציאת אוצר!!!

"שלש תמיהות תמהתי עליו!"
ביהכנ"ס  מייסד  זצ"ל,  חוצ'ין  צדקה  חכם  החסיד 

מקיימים  היו  חסידיו  קהל  עם  יחד  צדקה"  "שמש 
בחבורה יחדיו מידי שנה בשנה בשכונת בית ישראל 
באחת החצרות "מצות מצוה" בערב פסח אחר חצות 
המשגיח  כאשר  ההידורים,  כל  עם  כהלכתה  היום, 

הוא המקובל חכם סלמאן מוצאפי זצ"ל. 
בערב פסח תש"ה, עת היה מרן זצוק"ל אברך צעיר, 
אביו  )שגם  זו  קדושה  חבורה  של  למאפייה  הגיע 
יד,  עבודת  קמח  קילו  חצי  כשבכיסו  עמהם(,  נמנה 
לכתחילה  חת"ן(  )סי'  השו"ע  דברי  את  לקיים  כדי 
כשאפוה  פסח  בליל  מצה  אכילת  מצות  את  לקיים 
לאחר חצות היום דומיא דהקרבת קרבן פסח שהיתה 

לאחר חצות. 
אם  בבקשה  לאופה  ופנה  מכיסו  קמח  הוציא  הוא 
מהעבודה  לחוץ  שהיה  האופה  לו.  לאפות  אפשר 

הקשה צעק עליו: 
"מה באת עכשיו, האינך רואה יש פה חכמים אופים? 

אל תפריע לנו עכשיו!". 
כסא  חיפש  הוא  מאומה,  דיבר  ולא  שתק  רבנו 
והתיישב עליו, הוציא מכיסו "שולחן ערוך" קטן עם 
אחר  הלכה  פסח,  בהלכות  גורס  והחל  היטב"  "באר 

הלכה, סימן אחר סימן בשקידה. 
ציון  בן  הג"ר  לבנו  אמר  זצ"ל  מוצפי  סלמאן  חכם 
ותמהתי  מעשיו  אחר  עקבתי  אני  שליט"א,  מוצפי 

עליו שלוש תמיהות. 
המוני  במקום  בלימוד  להתרכז  אפשר  איך  האחת, 
של אפיית מצות, זה צועק מפה, זה עם הקמח, זה 

עם מצה ואעפ"כ הוא מתיישב ללמוד. 
אפילו  ספר  עמו  לקחת  חשב  הוא  איך  ועוד,  זאת 
ודאי  החול  ובימות  בשבתות  בחגים  פסח.  בערב 
שהוא לומד, החידוש הוא שבערב פסח אשר אין לך 
יום עמוס כ"כ כהיום הזה ואעפ"כ הוא יושב ולומד. 

את  לומד  שהוא  הלימוד,  תוכן  על  השלישי,  ויבוא 
גאון  שהוא  ידעתי  באשר  לבד  ערוך  השולחן  פסקי 
והוא כבר למד ושינן את הלכות אלו עשרות ומאות 
בעל  בוריים  על  אותם  יודע  הוא  שבודאי  פעמים 
ושוב.  שוב  ולשננם  לחזור  מסוגל  הוא  ואעפ"כ  פה, 

"באותה שעה אמרתי בודאי שזה יהיה גדול הדור".

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


שיפוט נכון נקי 
מנגיעות

להתלונן – כן. 

להכתיב לא!
גם  בבית־הספר,  החינוכי  הצוות  עם  תקשורת  לקיים  כיצד  לדעת,  מאד  חשוב 
כאשר יש ביקורת ותלונות. נקטו אפוא כלל חשוב זה בידכם: לעולם אין להכתיב 
ההוראה(.  בתחום  עוסקים  הנכם  גם  אם  )אפילו  בכיתה!  התנהגות  פרטי  למחנך 
אינו  אדם  אף  פרסים?!״  יותר  לחלק  נוהג  אינך  ״מדוע  המורה:  אל  מתקשרת  אם 
מוכן לקבל התערבות כזאת בעבודתו! האם ישבת אי פעם במקומו?! האם הבאת 
בחשבון את מכלול שיקוליו?! משפט שכזה עלול מאד להכעיס את המורה; מה זה 
עסקך באיזה אופן הוא ישתלט על הכיתה?! שיעשה זאת כל אחד בדרכיו שלוי מה 
שנוגע אל ההורים הוא לא כיצד משיג הוא את התוצאות, אלא מה הן התוצאות 
מצב־ לו  אין  האחרון  בזמן  ״מדוע  בעדינות:  לשאול  או  להתלונן  להם  מותר  גופן. 

רוח לחיימ׳קה?״ זה החלק הנוגע להם, ולכן מחובת המחנך לענות עליה: להסביר 

מהי הסיבה, או לשכנע את ההורים כי הם טועים בראיית המציאות, או להבטיחם 

נאמנה כי יטפל בנושא זהו תפקידו; אבל איך וכיצד יעשה זאת - אין זה מעניינם של 

ההורים. כמה פוגע הדבר ומעליב, כאשר מכתיבים לאדם ומורים לו כיצד יבצע את 

ניסיון הם. בלבו ודאי  עבודתו, בה בשעה שהוא המומחה, ואילו המכתיבים חסרי 

רוצה הוא לענות להם: אם חכמים כה גדולים הנכם - בואו שבו אתם במקומי, ונראה 

כיצד תעשו את זה״. אפשר שתצליחו להועיל לילדכם, אולם לא מן הנמנע הוא כי 

תפריעו לרוב הכיתה; האם מודעים הנכם להיקף שיקוליי? 

באותה מידה אף ההתערבות ביתר סדרי הכיתה אינה הוגנת. פנייה כגון: ״אני דורש, 

שתושיב אותו ליד דוד!״ מפריעה מאד לסדר התקין של הכיתה. המורה אכן מעוניין 

- אך בבקשה, ללא  לנעשה בכיתה  ובתשומת־לב פעילה של ההורה  בהשתתפות 

הנחתת הוראות והצעות!

מרצה מפורסם היטיב להגדיר זאת לא מכבר: ״מעורבות - אך לא התערבות!״ כאשר 

״מעורבות״ פירושה: התעניינות בתוצאות: ״אני מאד מרוצה מילדי, הוא יודע היטב, 

הוא שמח מאד!״ או להיפך: ״אינני יודע מה קרה לו, בזמן האחרון הוא ממורמר!״....

רבי אריה לוין זצ"ל - ט' ניסן התשכ"ט
רבי   הגאון  ולמד בסלוצק אצל  הלבנה,  ברוסיה  נולד  זצ"ל  לוין  אריה  רבי 

איסר זלמן מלצר, ולאחר מכן בישיבת וולוזין הידועה.
בהיותו בן 19 החלה מלחמת רוסיה –יפן. אז החליט הנער להגשים את 
חלומו, ולעלות לארץ הקודש. על שנים אלו כתב: "באותם הימים התקשרו 
ענני מלחמה, היא המלחמה בין רוסיה ויפן. בליבי גמלה ההחלטה לצאת 
ולהגשים מאווי לב כמוסים, תשוקתי מילדות- לעלות לארץ הקודש ואני 

אז בן 19 שנה".
לאחר תלאות וקשיים, הגיע הנער לארץ ישראל. כך כתב על תקופה זו: 
"…והנה, בראותי מרחוק את ארץ הקודש, אשר נשבע ה' לאבותינו לתת 
שמחה  מרוב  מאד  נורא  ברגש  נרעשתי  לגמרי.  אחר  לאיש  נעשיתי  לנו, 
להיכנס  השי"ת  זיכני  אשר  הפעם,  אמותה  אמרתי  דמעות.  זלגו  ועיני 
לארץ אבות. שכחתי את כל הייסורים וכמו רוח אחרת נכנסה בי, רוח של 
זכיתי  כי  הפוגות  מאין  דמעות  זלגו  עיני  קץ.  אין  עד  רוחני  ועונג  שמחה 
ברחמי שמיים להיכנס לארץ הקודש ת"ו, אשר עליונים ותחתונים מצפים 
לראותה. ירדתי על החוף ודרכתי על אדמת הקודש, הרגשתי על כל צעד 

ושעל שאני דורך בכף רגלי על אדמת הקודש…".
ישראל  משכנות  שבשכונת  דירתו  ופשטות.  בצניעות  חי  לוין  אריה  רבי 
את  שישפר  מקורביו  תחנוני  כל  בתכולתה.  ודלה  ממדים  קטנת  הייתה 
תנאי מגוריו הושבו בסירוב החלטי. על כך סיפר פעם: "פעמים רבות ניסו 
להשמיע לי שאעתיק דירתי למקום מרווח יותר וסירבתי. צא וראה, לאחר 
)לבית העלמין(, אצלי לא  ושנים מובל אדם מדירתו לכאן  ימים  אריכות 

יקשה המעבר, כי מחדרי לשם, אין ניגוד חריף".
"רב  הכינוי  את  ולאסירים.  לחולים  הרחום  בליבו  נודע  לוין  אריה  רבי 
אצל  הכלא  בבתי  לבקר  נהג  שנים   25 שבמשך  לאחר  קיבל  האסירים" 
אסירי המחתרות,  את  לבקר  הגיע  המנדט  בתקופת  היהודיים.  האסירים 
עולי  את  לבקר  זכה  ופניות.  מכתבים  למענם  ולכתוב  רוחם  את  לעודד 
ללכת  נהג  וחגים  בשבתות  גם  האחרונות.  בשעותיהם  ולעודדם  הגרדום 
רגלית אל בית הכלא לבקר את האסירים. כמו כן, רבי אריה לוין היה היחיד 
נדרשת  עזרה  כל  ולהושיט  למצורעים,  החולים  בבית  לבקר  היסס  שלא 

לנגועים במחלה האיומה.
משכונות  באחת  מהלך  אריה  רבי  את  ראו  סוכות  המועד  בחול  פעם 
ירושלים. שאל אותו אחד האנשים: "מה עושה הרב בשכונתנו?" ענה רבי 
אריה: "נוהג אני בחול המועד לבקר את האלמנות, נשותיהן של הרבנים. 
כל ימות השנה האלמנה טרודה בעבודתה ואין היא מרגישה בבדידותה, 
מרגישה  אזי   - עובדים  ואינם  חוגגים  כולם  כאשר  המועד,  בחול  אבל 
האלמנה בבדידותה ונזכרת בימים הטובים, שכולם היו באים בחג לבקר 
את בעלה הרב כשעוד היה בחיים, והבית היה הומה ממבקרים והשמחה 
היתה שרויה בו. ואילו כעת היא יושבת בודדה וגלמודה, וימי החג נהפכים 
לה לצער והכאב גדול. לכן מקפיד אני לבקר ולעודד את האלמנות דוקא 

בימים אלו".

  "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו וגו'" )פי"ד פ"ב(.
אמרו רבותינו, מה תקנתו של מספר לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא 
- יעסוק בתורה, שנאמר "מרפא לשון עץ חיים", ועץ חיים זו התורה, 
שנאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה". ובפסוק שלנו "זאת תהיה תורת 
וזאת התורה   " נרמז הדבר, שאין זאת אלא תורה. שנאמר  המצורע" 
אשר שם משה". וכך כוונת הפסוק. זאת - דהיינו התורה. היא תהיה 

למצורע שדיבר לשון הרע. 
ומעשה במלך שעבר ברחוב עם אחד השרים היהודים שלו. והנה יצא 
איזה גוי מאחת החנויות והחל לקלל את היהודי הנ"ל. כשמוע המלך 
את הקללות ודברי הגידופין, אמר ליהודי 'אני מצווה עליך לכרות לו 
יפות  מתנות  קנה  יהודי?  שר  אותו  עשה  מה  הזו'.  הרעה  הלשון  את 
לאותו גוי והחל לכבדו. והנה המלך עובר שוב פעם עם אותו יהודי ליד 
אותו מקום, ויוצא הגוי מהחנות, ומברכו ומשבחו ומרוממו. אמר המלך 
השר  לו  אמר  הלשון'.  את  לו  לכרות  אותך  צוויתי  'הרי  היהודי  לשר 

'כרתי את הלשון הרעה, ועכשיו יש לו לשון טובה'. 

לי  נראה  כנגע  לאמר  לכהן  והגיד  הבית  לו  אשר   "ובא 
בבית" )פי"ד פל"ה(.

מתחיל  שכשאדם  ה"י(  פט"ז  צרעת  טומאה  )הלכות  הרמב"ם  כתב 
לחטוא בלשון הרע שולח הקב"ה צרעת לביתו, שיבין ויעשה תשובה. 
ואם אינו מבין, זה עובר לבגדו, שזה כבר קרוב אליו מאוד. ואם אינו 
מבין, שולח לו הקב"ה צרעת בגופו ממש. וכעין זה אומר דוד המלך 
כל  יתענו,  ומעוונותיהם  פשעם  מדרך  "אוילים  )ק"ז(  בתהלים  ע"ה 
להם  בצר  ה'  אל  ויזעקו  מוות,  שערי  עד  ויגיעו  נפשם  תתעב  אוכל 

וממצוקותיהם יוציאם". 
כך  ומתרץ  אווילים?  להם  קרא  המלך  דוד  מדוע  המהרש"א,  מקשה 
שבתחילה כשהם היו חולים, הם חשבו על כל מיני סיבות שאולי לא 
וכלל לא חשבו שהם לא שמרו על בריאות  שמרו על בריאות גופם, 
נשמתם. וממילא המחלה גוברת עד שהם מגיעים לשערי מוות, ורק 
אז נזכרים לזעוק אל ה' יתברך. והדבר דומה לאדם שהתעלף. שפכו 
עליו מים קרים, ולא קם. נתנו לו סטירות, ולא קם. עד שהחליטו לעבור 

למכות חשמל. 
למיניהן,  למאפיות  בצקים  מספק  שהיה  שמים  ירא  ביהודי  ומעשה 
שמעו  לאוטו,  הבצק  כל  את  שהעמיסו  לאחר  הימים,  מן  ביום  והנה 

אותו צועק בחוזקה, והתברר שעקץ אותו עקרב מסוכן. 
אמרו לו 'בוא מהר, נלך לבית החולים', אבל הוא אמר להם 'רגע אחד', 
החל לעשות חשבון נפש למה ומדוע זה קרה לו, ונזכר ששכח להפריש 
אין  עבר.  הכל  בסדר,  'זה  להם  ואמר  כראוי,  חלה  הפריש  מיד  חלה. 

כאבים ואין שום דבר.
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