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ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים
ָּפָרַׁשת ַהְּמֹצָרע

הּוא  ַּתְזִריַע-ְמֹצָרע  ְּבָפָרׁשֹות  ַהֶּמְרָּכִזִּיים  ַהּנֹוְׂשִאים  ַאַחד  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ָהַרע,  ֶׁשִּדֵּבר ָלׁשֹון  ְּבָאָדם  ַהָּצַרַעת ּפֹוֵגַע  ֶנַגע  ְוָטֳהָרתֹו.  ַהְּמֹצָרע  ֻטְמַאת 
ִּבְכֵלי  ָּכְך  ַאַחר  ַהַּבִית,  ְּבִקירֹות  ַּבַהְתָחָלה הּוא מֹוִפיַע  ַאַחר ָׁשָלב.  ָׁשָלב 
ַהַּבִית, ַאַחר ָּכְך ְּבִבְגֵדי ָהָאָדם ְוִאם הּוא ֲעַדִין ֹלא ִסֵּים ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע, 
ַהָּצַרַעת ּפֹוַגַעת ַּגם ְּבגּופֹו. ַהּיֹום ִנַּגע ְּבַכָּמה ָזִוּיֹות ְמַעְנְינֹות ֶׁשל נֹוֵׂשא ֶזה.

ֶהָחָכם ְוַהֹּכֵהן

ְּכמֹו  ַהִּנְרִאים  )"ְנָגִעים"(  ְּכָתִמים  ֶׁשּלֹו הֹוִפיעּו  ֶׁשָּבעֹור  ָאָדם  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָצַרַעת ָצִריְך ִלְבֹּדק ִאם הּוא ָטהֹור אֹו ָחִליָלה ָטֵמא. אֹותֹו ָאָדם הֹוֵלְך ֶאל 

ֶהָחָכם – ַרב ֶׁשָּבִקי ַּבְּצָבִעים ַהּׁשֹוִנים ֶׁשל ַהָּצַרַעת ּוְבִדיֶניָה ַהֻּמְרָּכִבים. 

ָּכאן מֹוָרה ָלנּו ַהּתֹוָרה ֲהָלָכה ְמַעְנֶיֶנת: ֶהָחָכם אֹוֵמר ַהִאם ְלַדְעּתֹו ַהֶּכֶתם 
ַהֶּזה ֶּבֱאֶמת ֶנְחָׁשב ָצַרַעת אֹו ֹלא, ֲאָבל הּוא ֹלא ָיכֹול ִלְפֹסק ִאם ָהָאָדם 
ְוִלְמֹסר  ֶׁשּמּולֹו ָטֵמא אֹו ָטהֹור. ַאַחר-ָּכְך ָצִריְך ָהָאָדם ָלֶלֶכת ֶאל ַהֹּכֵהן 
לֹו ֶאת ִּדְבֵרי ֶהָחָכם. ַעל-ִּפי ֶזה ַהֹּכֵהן ּפֹוֵסק 'ָטהֹור' אֹו 'ָטֵמא' )ּוְכֶׁשַהֶּנַגע 

חֹוֵלף ׁשּוב ָצִריְך ַהֹּכֵהן ִלְפֹסק לֹו 'ָטהֹור'(. 

ֶׁשַּמִּכיר  ֶהָחָכם  ְוֹלא  ַהִּדין  ֶאת  ְּבֹפַעל  ִלְפֹסק  ָיכֹול  ַהֹּכֵהן  ַרק  ַמּדּוַע  ַאְך 
ֵהיֵטב ֶאת ַהֲהָלכֹות, ַוֲהֵרי ְּבָכל ִמְקֶרה ַהֹּכֵהן ִמְסַּתֵּמְך ַעל ִּדְבֵרי ֶהָחָכם? 
ְנִדיָרה ָּכֹזאת  ְלַגֵּבי נֹוֵׂשא ַהָּצַרַעת ָאנּו מֹוְצִאים ֲהָלָכה  ַּדְוָקא  ְוֵכן ַמּדּוַע 

ֶׁשַעל ַהֹּכֵהן ַלֲחֹרץ ֶאת ַהִּדין?

ִאיׁש ַהֶחֶסד

ַאָּבא/ִאָּמא: ֻטְמַאת ַהְּמֹצָרע ִהיא ֲחמּוָרה ְמאֹוד. ַעל ַהְּמֹצָרע ִנְגַזר "ָּבָדד 
ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבֹו" – ָעָליו ָלֶלֶכת ִמחּוץ ְלַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ּוְלַהְמִּתין 
ָׁשם ַעד ֶׁשהּוא ִיְהֶיה ָטהֹור ַּבֲחָזָרה. ְּכמֹו ַהִּסּפּור ַעל ִמְרָים ַהְּנִביָאה, ֶׁשָּכל 
ַעם ִיְׂשָרֵאל ִהְמִּתין ָלּה ְּבֶמֶׁשְך ָׁשבּוַע ָׁשֵלם, ַעד ֶׁשִּתְטַהר ִמָּצַרְעָּתּה ְותּוַכל 
ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ִמְּכַלל  ָאָדם  ְלַהְפִריד  ָּפׁשּוט  ֹלא  ַצַעד  ֶזהּו  ֲאֵליֶהם.  ָלׁשּוב 
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"ִּתְפֶאֶרת ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת"
ְלֶרֶגל ב' ְּבִאָּיר, יֹום ֻהֶּלֶדת ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהַּמֲהַר"ׁש

ְיִגיָעה ַּבּתֹוָרה
ְּבַחג ַהּפּוִרים תשי״ב ִסֵּפר ָהַרִּבי:

"ְיִגיָעה" ַּבּתֹוָרה ַלֲאִמָּתָתּה ִהיא ְּכַבִּסּפּור ִּדְלַקָּמן ֶׁשִּסֵּפר ְּכבֹוד ְקֻדַּׁשת מֹוִרי ְוָחִמי 
ַאְדמֹו״ר )ָהַרַּיי"צ( אֹודֹות ְזֵקנֹו, ַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁש:

ַהֶּצַמח- ָאִביו  ָקָרא אֹותֹו  ַהַּבר-ִמְצָוה,  ִלְזַמן  ִּבְסִמיכּות  ַמֲהַר״ׁש  ַאְדמֹו״ר  ְּכֶׁשָהָיה 
ֶצֶדק, ְוָׁשַאל אֹותֹו ַהִאם הּוא ִמְתַיֵּגַע ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה?

– ִּבְכָלל ָהָיה ַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁש ַּבַעל-מֹוַח ִנְפָלא )״ַא ֶגעַוואְלִדיֶק'ע ָקאּפ״(, ְוִהְצִליַח 
ְמאֹוד ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְוַכָּידּוַע ַהִּסּפּור ֶׁשעֹוד ִּבְהיֹותֹו ַּב״ֵחֶדר״ ָּבַחן אֹותֹו ַהֶּצַמח-
ֶצֶדק, ְוַכֲאֶׁשר ַהְּמַלֵּמד ֶׁשּלֹו )ַרִּבי ֶּפַסח(, ֶׁשָרָאה ְּגדֹולֹות ְוִנְפָלאֹות, ֹלא ָהָיה ָיכֹול 
ֶׁש״ִּתְפֶאֶרת  ַהֶּפֶלא  ַמהּו  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק:  ַנֲעָנה  ִּכְׁשרֹונֹוָתיו,  ֶאת  ְוִהְפִליא  ְלִהְתַאֵּפק 
ַמֲהַר"ׁש( עֹוֶׂשה  ָהַרִּבי  נֹוַלד  ִאָּיר, ּבֹו  ְלב'  ַהְּקׁשּוָרה  ַה'ְּסִפיָרה'  )ֵׁשם  ֶׁשְּבִתְפֶאֶרת״ 

טֹוב! – 

ְוֵהִׁשיב ַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁש, ֶׁשֵאינֹו ִמְתַיֵּגַע, ֵּכיָון ֶׁשַּמְצִליַח ְּבִלּמּודֹו ַּגם ְלֹלא ְיִגיָעה. 
ְוָאַמר לֹו ַהֶּצַמח-ֶצֶדק, ֶׁשֵּיׁש ֹצֶרְך  ְלִהְתַיֵּגַע ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה.

ָלֵצאת   ּוְכֵדי  ַהּתֹוָרה,  ְּבִלּמּוד  ְלִהְתַיֵּגַע  ִהְתִחיל  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק,  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו 
ִנְׁשָמתֹו  )ָהַרַּׁש"ּב(  ַאְדמֹו"ר  ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד  ִלְבנֹו  ָּכְך  ַאַחר  ֶׁשִּסֵּפר  ְּכִפי   – ִמְּסֵפקֹות 

ֵעֶדן – ִהְתַיֵּגַע ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשָעלּו ְּבִמְצחֹו ִּכְתֵמי ָּדם ֵמֹעֶצם ַהְּיִגיָעה!...

ְּכֶׁשהֹוִדיעּו ַעל ָּכְך ַלֶּצַמח-ֶצֶדק, ָחַזר ְוָקָרא ְלַאְדמֹו״ר ַמֲהַר״ׁש, ְוִׁשָּנה לֹו ֶאת ֵסֶדר 
ַהִּלּמּוד. ּוְבָכל ֹאֶפן, רֹוִאים ִמִּסּפּור ֶזה  ֶׁש״ֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה״ )״ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו״( ָצִריְך 

ִלְהיֹות ְּבֹאֶפן ֶׁשֶהָעָמל ִיְהֶיה ִנָּכר ְּבַגְׁשִמּיּות ַהּגּוף.

ְּבִלי ַהְסָּתָרה
ְוָסבֹו  ַהַּמֲהַר"ׁש  ָאִביו  ְטמּוִנים  ֶׁשּבֹו  ַהָּקדֹוׁש,  ָל'ֹאֶהל'  ָהַרַּׁש"ּב  ָהַרִּבי  ָהַלְך  ַּפַעם 
ָהַרִּבי  ֵאפֹוא  ָעַמד  ְנעּוָלה.  ַהִּבְנָין  ֶׁשל  ֶׁשַהֶּדֶלת  ִּגָּלה  ְלָׁשם  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק. 

ְלַיד ַהֶּדֶלת ְוָׁשם ָעָׂשה ָּכל ָמה ֶׁשָּנַהג ַלֲעׂשֹות ִּבְפִנים.

ְּבתֹוְך ָּכְך ָׁשַמע ַהַּׁשָּמׁש ֶׁשָהַרִּבי ָהַלְך ָל'ֹאֶהל', ְוִנְזַּכר ֶׁשָּׁשַכח ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת. הּוא 
ָרץ ְלָׁשם ְּבֶבָהָלה ְוֵהֵחל ְלִהְתַנֵּצל ִלְפֵני ָהַרִּבי ַעל ֶׁשָּׁשַכח ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת.

ָהַרִּבי ִחֵּיְך ֵאָליו, ֵהִניף ָידֹו ְּבִבּטּול ְוָאַמר: "ִאם ֲעֵרַמת ָעָפר ֵאיָנּה ַמְסִּתיָרה, ַהִאם 
ֶּדֶלת ַּדָּקה ָּכֹזאת ְיכֹוָלה ְלַהְסִּתיר?!"...

ִּבְׁשִביל ִמי ִנְבָרא ַהָּזָהב?

ְּב'ֹזאת ֲחֻנָּכה' תשט"ז ִסֵּפר ָהַרִּבי:

ְׁשֹלֹמה  ֵמִאיר  ָהַרב  ֶהָחִסיד  )ַהָּגאֹון  מֹוָרִתי  ִאִּמי  ֶׁשל  ָאִביָה  ִמְּזֵקִני,  ִסּפּור  ֶיְׁשנֹו 
ַמֲהַר"ׁש  ַאְדמֹו"ר  ֵאֶצל  )"ִזיֶצער"(  "יֹוֵׁשב"  ֶׁשָהָיה  ִניקֹוַלֵּייב(,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַינֹוְבְסִקי, 

ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן, ַהְינּו, ֶׁשְּלַאֲחֵרי ִנּׂשּוָאיו ָנַסע ִלְליּוַּבאִוויְטׁש ְלֶמֶׁשְך ְזַמן.

– ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהָיה ַהֵּסֶדר, ֶׁשַאְבֵרִכים ַאֲחֵרי ִנּׂשּוֵאיֶהם ָהיּו נֹוְסִעים ִלְליּוַּבאִוויְטׁש, 
ְלֶמֶׁשְך ֲחִצי ָׁשָנה, ָׁשָנה אֹו ָׁשָנה ָוֵחִצי, ְוָהיּו ִנְקָרִאים ְּבֵׁשם "יֹוְׁשִבים" )"ִזיֶצעְרס"(. .

ַאְדמֹו"ר  ֶׁשל  ַהְנָהָגתֹו  ָאְפֵני  ְּדַבר  ַעל  ְזֵקִני  ִסֵּפר  ְלֵביתֹו,  ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש  ְּבׁשּובֹו 

ַהְּדָבִרים ִסֵּפר, ֶׁשַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש ִהיא  ּוֵבין  ֵעֶדן.  ִנְׁשָמתֹו  ַמֲהַר"ׁש 
ֻקְפָסה  ְועֹוד  ִמָּזָהב,  ָטָּבק  ֻקְפַסת   – ָזָהב  ּוִבְכֵלי  ּוַבֲעִׁשירּות,  ְּגדֹוָלה  ְּבִהְתַרֲחבּות 

ִמּסּוג נֹוָסף ְוכּו'.

ַהַּבִית'ֶׁשער"(:  ַּבַעל-  "ַא  ֲאָבל,  ְיֵרא-ָׁשַמִים,  )ְיהּוִדי  ַהּׁשֹוְמִעים  ַאַחד  אֹותֹו  ָׁשַאל 
ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשָּנִׂשיא ְּבִיְׂשָרֵאל ּומּוָרם ֵמָעם ִיְתַעֵּסק ְּבִעְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים ְוָחְמִרִּיים?

– ְוָעָנה לֹו ְזֵקִני: "ֶּפעטַאְך"! ְוִכי ִּבְׁשִביל ִמי ִנְבָרא ַהָּזָהב, ִּבְׁשִביִלי ּוִבְׁשִביְלָך? ֲהֵרי 
ַהָּזָהב ִנְבָרא ִמְּלַכְּתִחָּלה ִּבְׁשִביל ַהַּצִּדיִקים!

ָאֵכן, ַּדְוָקא ֵאֶצל ַצִּדיִקים ַהִּׁשּמּוׁש ְּבָזָהב, הּוא ֲעבּור ַּתְכִלית רּוָחִנית ַנֲעָלה.

ַּתְכִׁשיִטים ִלְגִמילּות ֲחָסִדים
ְּבַהְכָנַסת ַּכָּלה, ַהְחָזַקת  ָהַרִּבי ַמֲהַר"ׁש, ָעְסָקה  ִרְבָקה, ֵאֶׁשת  ַהִּצְדָקִנית  ָהַרָּבִנית 
ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוַכּדֹוֶמה. ַּבֲעָלּה, ָהַרִּבי ַמֲהַר"ׁש, ָהָיה נֹוֵסַע ְלִעִּתים ַּדי ְקרֹובֹות 
ְלחּוץ ָלָאֶרץ, ְוָהָיה ַמִּציַע ָלּה ְלִהְצָטֵרף ֵאָליו. ִהיא ָהְיָתה עֹוָנה ֶׁשֵאין ְרצֹוָנּה ִלְנֹסַע 
ְוֶאת ְּדֵמי ַהְּנִסיָעה ִיֵּתן ָלּה. ְּבֶכֶסף ֶזה ָהְיָתה ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ְלָצְרֵכי ִצּבּור, ּוְבָכְך ֹלא 

ִהְסַּתְּפָקה – ַאף ֶאת ַּתְכִׁשיֶטיָה ָהְיָתה ְמַמְׁשֶּכֶנת ּוְמַקֶּבֶלת ְּתמּוָרָתם ֶּכֶסף נֹוָסף.

ָהַרִּבי ַמֲהַר"ׁש ְּכָבר ָיַדע ַעל ֵסֶדר ַהְנָהָגָתּה ּוְבָכל ַּפַעם ֶׁשָּׁשב ִמַּדְרּכֹו ׁשֹוֵאל ָהָיה 
ָלּה  נֹוֵתן  ָהַרִּבי  ָהָיה  לֹו,  עֹוָנה  ּוְכֶׁשָהְיָתה  ַהַּתְכִׁשיִטים?  ְמֻמְׁשָּכִנים  ֵהיָכן  אֹוָתּה 

רּוָּבִלים ֲאָחִדים ִלְפּדֹוָתם.

ַלְחֹׁשב ָנכֹון
ֵאָליו  ִהִּגיַע  ַהְּסִביָבה,  ֵמֲעָירֹות  ְּכַרב ְּבַאַחת  ָהַרִּבי ַמֲהַר"ׁש, ֶׁשִּכֵהן  ֵמֲחִסיֵדי  ֶאָחד 
ָׁשָנה ַאַחת ְלֹראׁש ַהָּׁשָנה. ִּבְׁשַעת ַהְּתִקיעֹות ָׂשם ֶהָחִסיד ֵלב ֶׁשִּב"ְתרּוָעה" ּתֹוֵקַע 
ָהַרִּבי ַאְרָּבִעים ּוְׁשַנִים קֹולֹות )'ְטרֹוִמיִטין'(. ָהִעְנָין ִהְפִליאֹו ְוהּוא ֶהְחִליט ְלִהָּכֵנס 

ֶאל ָהַרִּבי ְוִלְׁשאֹול ְלֵפֶׁשר ַהָּדָבר.

ְּכֶׁשִּנְכַנס ְלַאַחר ַהַחג ִל'יִחידּות', ָׁשַאל ֶאת ְׁשֵאָלתֹו. ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ְּתֵמַהִני ָעֶליָך 
ֶׁשִּבְׁשַעת ַהְּתִקיעֹות ַאָּתה חֹוֵׁשב ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות".

ִהְתַּפֵּלא ָהַרב: "ְוִכי ֵאֶּלה ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות?!".

ִהְסִּביר ָהַרִּבי: "ַהִאם ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁש'ַּמְחָׁשבֹות ָזרֹות' ֵהן ַרק ַמְחָׁשבֹות ֶׁשל ְׁשטּות 
ְוֶהֶבל? ַּגם ְּכֶׁשחֹוְׁשִבים ָמה ֶׁשֹּלא ְצִריִכים ַלְחֹׁשב, ֲאִפּלּו ְּבִעְנְיֵני ְקֻדָּׁשה, ֲהֵרי ֶזה 

ִּבְבִחיַנת ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות".
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ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ֲאִפּלּו ְלֶמֶׁשְך ְזַמן ָמה.

ַהֹּכֵהן  ָטֵמא:  ֶּבֱאֶמת  ָהָאָדם  ִלְפֹסק ִאם  ָיכֹול  ַהֹּכֵהן  ַרק  ָנִבין ַמּדּוַע  ָּכֵעת 
הּוא ִאיׁש ֶׁשל ֶחֶסד, ְּכמֹו ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶׁשָהָיה אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום. 
ַהַּתְפִקיד ֶׁשּלֹו הּוא ְלָבֵרְך ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוְך ַאֲהָבה. ָלֵכן, ַרק ַהֹּכֵהן, 
ָטֵמא,  הּוא  ְמֻסָּים  ֶׁשָאָדם  ִלְפֹסק  ָיכֹול  ְיהּוִדי,  ִמָּכל  לֹו  ִאְכַּפת  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ֶאְפָׁשרּות  ֵאין  ַהִאם  ֶהָחָכם  ֵאֶצל  ׁשּוב  ְוָדַרׁש  ָחַקר  ְּבַוַּדאי  ֶׁשהּוא  ַאַחר 

ְלַטֵהר ְּבָכל ֹזאת ֶאת ַהֶּנַגע.

ָצִריְך  ִמיֶׁשהּו,  ֵאֶצל  ַמֶּׁשהּו ֹלא טֹוב  ֶׁשַּגם ִאם רֹוִאים  ָאנּו לֹוְמִדים  ִמָּכְך 
ְלַנּדֹות  ֶׁשֹּלא  )ּוֶבַטח  ֲאִמִּתית  ַאֲהַבת-ִיְׂשָרֵאל  ִמּתֹוְך  ְוַרק  ַאְך  לֹו  ְלָהִעיר 

ּוְלהֹוִציא אֹותֹו 'ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה'(.

ְזִריָקה ְמֻחֶּׁשֶבת

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ְּבדֹוֶמה ְלָכְך, ַּפַעם ָהָיה ָהַרִּבי ָהַרַּיי"צ ָצִריְך ְלַקֵּבל ְזִריָקה ְוהּוא 
ַהֵּׁשם.  ַּבֲעבֹוַדת  הֹוָראֹות  ִמֶּמָּנה  ִלְלֹמד  ִּבְכֵדי  ָהרֹוֵפא  ַּבֲעבֹוַדת  ִהְתּבֹוֵנן 
הּוא ִהְבִחין ֶׁשַּבְּתִחָּלה ָהרֹוֵפא ְמַנֶּקה ּוְמַחֵּטא ֵהיֵטב ֶאת ָיָדיו, ֶאת ִצָּפְרָניו, 
ְוַגם ֶאת ְמקֹום ַהְּזִריָקה ֵאֶצל ַהְּמֻטָּפל, ַרק ְלַאַחר ִמֵּכן נֹוֵתן ָהרֹוֵפא ֶאת 

ַהְּזִריָקה ְוַגם אֹוָתּה ְמַבֵּצַע ַּבֲעִדינּות. 

ָצִריְך  ִמיֶׁשהּו,  ֵאֶצל  ְוִחָּסרֹון רּוָחִני  'ֹחִלי'  ַקָּים  ִאם  ֶׁשַּגם  ִמָּכְך  ָלַמד  הּוא 
ְלהֹוִכיַח אֹותֹו ַרק ִמּתֹוְך ֲעִדינּות ְּגדֹוָלה, ְּכמֹו ִּבְנִתיַנת ְזִריָקה.

ּוְבִהְזַּדְּמנּות ַאֶחֶרת, ְּכֶׁשִהְבִחין ָהַרִּבי ָהַרַּׁש"ּב ְּבָחִסיד ֶׁש'ָּיַרד' ְּבִהְתַוֲעדּות 
לֹו  ָאַמר  ֲחִסידּות,  ַמְסִּפיק  לֹוֵמד  ֶׁשֵאינֹו  אֹותֹו  ְוהֹוִכיַח  ַאֵחר  ָחִסיד  ַעל 

ָהַרַּׁש"ּב ֶׁשהֹוָכָחה ְצִריָכה ִלְהיֹות 'ְּבִלי ִצָּפְרַנִים' – ְּבִלי 

'ִלְדֹקר' ֶאת ַהֵּׁשִני, ֶאָּלא ִמּתֹוְך ַמְחָׁשָבה ּוְרִגיׁשּות.

ָצָרה טֹוָבה

ַאָּבא/ִאָּמא: הֹוָרָאה ִנְפָלָאה נֹוֶסֶפת ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ָאנּו לֹוְמִדים ִמְּבׂשֹוַרת 
ַהּתֹוָרה ַעל ַהָּצַרַעת: "ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה, 

ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם".

ֶזה ִנְׁשָמע ְּכמֹו ֵאיזֹו ַהְבָטָחה ִלְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְלֶרֶגל ְּכִניָסָתם ָלָאֶרץ. ַהִּיָּתֵכן?! 
ַוֲהֵרי ַהָּצַרַעת ָּבָאה ַעל ֵחְטא ָלׁשֹון ָהַרע ְוֵאיזֹו ְּבׂשֹוָרה ֵיׁש ִּבְנָגִעים ֶׁשּיֹוִפיעּו 

ְּבָכְתֵלי ַהַּבִית?

ֵמָהֻאּמֹות   – ָהֱאמֹוִרִּיים  אֹודֹות  ֲחַז"ל  ִסּפּור  ֶאת  ַרִׁש"י  ֵמִביא  ָּכְך  ַעל 
ֶׁשִהְתּגֹוְררּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען – ֶׁשָּיְדעּו ַאֲחֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶׁשִהֵּנה ַעם ִיְׂשָרֵאל 
אֹוָתם  ָעׂשּו  ָמה  ִמָּבֵּתיֶהם.  אֹוָתם  ּוְלהֹוִציא  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִלְכֹּבׁש  ַמִּגיַע 
ַּבִּמְדָּבר, ֵהם ֶהְחִּביאּו ֶאת ָּכל  ָהיּו  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  40 ָׁשָנה  ֱאמֹוִרִּיים? ְּבֶמֶׁשְך 

ַהָּזָהב ֶׁשָּלֶהם ְּבִקירֹות ַהָּבִּתים.

ְנָגִעים  יֹוִפיעּו  ָלָאֶרץ,  ַיִּגיעּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשְּבֵני  ַהְּגדֹוָלה:  ַהְּבׂשֹוָרה  ְוזֹו 
ְּבִקירֹות ַהָּבִּתים. ַעל-ִּפי ַהִּדין ַהּמֹוִפיַע ְּבָפָרָׁשֵתנּו ֵהם ִיְהיּו ַחָּיִבים ְלַחֵּלץ 

ֶאת ָהֲאָבִנים ָּבֶהן הֹוִפיַע ַהֶּנַגע, ְוָׁשם ֵהם ְיַגּלּו ַמְטמֹון ָזָהב! 

ַל"ג ְלַמְטמֹוִנים

ָּבָאֶרץ ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה,  ֶׁשָּגרּו  ַהֶּׁשַבע ֻאּמֹות  ִמֵּבין  ֵּכיַצד  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַאְך 
ַּדְוָקא ָהֱאמֹוִרִּיים ָיְדעּו ֶׁשֶּזה ַהְּזַמן ְלַהְטִמין ֶאת ַהָּזָהב?

ֶאָּלא, ִּבְבִרית 'ֵּבין ַהְּבָתִרים' ָּבּה ִּבֵּׂשר ַהֵּׁשם ְלַאְבָרָהם ַעל ָּגלּות ִמְצַרִים 
ְואֹוֵמר  מֹוִסיף  הּוא  ָּגדֹול",  "ִּבְרכּוׁש  ִמֶּמָּנה  ְוַהְּיִציָאה  ַהְּגֻאָּלה  ַעל  ְוַגם 
ֲעוֹ ן  ָׁשֵלם  ִּכי ֹלא  ִיְׂשָרֵאל(,  )ְלֶאֶרץ  ֵהָּנה  ָיׁשּובּו  ְרִביִעי  "ְודֹור  ְלַאְבָרָהם  

ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהָּנה".

ְּכמֹו ֶׁשַהַּמּבּול ִהִּגיַע ָלעֹוָלם ַאֲחֵרי ֶׁש"ָּמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס" – ֶׁשָהעֹוָלם ְּכָבר 
ִהִּגיַע ְלָרָמה ְּגדֹוָלה ִמַּדי ֶׁשל ֲעוֹונֹות ְוהּוא ֹלא ָיכֹול ְלַהְמִׁשיְך ּוְלִהְתַקֵּים, 
ָּכְך ַּגם ָלֱאמֹוִרי )ְוֹלא ַרק ָלֶהם( ֵיׁש ִמְכָסה – ַּכּמּות ְמֻסֶּיֶמת ֶׁשל ֲעוֹונֹות, 
ֶׁשַאֲחֶריָה ִנְגָזר ֲעֵליֶהם ִלְגלֹות ֵמָהָאֶרץ, ְוַתְחָּתם ָיׁשּובּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ.

ְּבֵני  ִיָּכְנסּו  ְמַעט  ֶׁשִהֵּנה, עֹוד  ָהֱאמֹוִרִּיים  ָיְדעּו  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ִעם  ָלֵכן, 
ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ ]ַרק ֶׁשִּבְגַלל ֵחְטא ַהְּמַרְּגִלים ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִהְתַעְּכבּו 40 ָׁשָנה 
ַּבִּמְדָּבר[. ֵהם ָיְדעּו ֹזאת ִּכי ְּכָבר ִהְתַמְּלָאה ַהִּמְכָסה ֶׁשל ָהֲעוֹונֹות ֶׁשָּלֶהם. 
ִמן  ֶׁשְּביֹום  ְּבִתְקָוה  ֶׁשָּלֶהם,  ַהָּזָהב  ֶאת  ְלַהְטִמין  ִהְתִחילּו  ֵהם  זֹו  ִמִּסָּבה 
ְמַבֶּׂשֶרת  ָּכְך  ַעל  ַהַּמְטמֹון.  ֶאת  ּוְלַחֵּלץ  ְלָבֵּתיֶהם  ִיְזּכּו ָלׁשּוב  ֵהם  ַהָּיִמים 
ָלנּו ַהָּפָרָׁשה: "ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען . . ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ 

ֲאֻחַּזְתֶכם". ַאֶּתם ְּתַחְּלצּו ֶאת ָהֲאָבִנים ְוִתְמְצאּו ֶאת ַהַּמְטמֹוִנים!

ֲאִמיָרה ִחּיּוִבית

ַאָּבא/ִאָּמא: ִמָּכְך לֹוֵמד ָהַרִּבי ֶרֶמז ִנְפָלא:

'ְקִלַּפת  )ַהְּמֻכֶּנה  ָהְרָׁשִעים  ִּדּבּור  ְוִדּבּור.  ֲאִמיָרה  ִמְּלׁשֹון  ֶזה  ֱאמֹוִרִּיים 
ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ֲאָבל  ְלָצַרַעת.  ּגֹוֵרם  ּוְרִכילּות,  ָהַרע  ָלׁשֹון   – ָהֱאמֹוִרי'( 

ֶׁשְּבתֹוְך 'ָּבֵתי ָהֱאמֹוִרי' ֵיׁש 'ַמְטמֹון ָזָהב'...

ַרק  ּוְנַדֵּבר  ֹנאַמר  ֹזאת  ּוִבְמקֹום  טֹוִבים,  ַהֹּלא  ַהִּדּבּוִרים  ֶאת  ַנֲעֹזב  ִאם 
ֶׁשַּקָּים  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשל  ַהַּמְטמֹון  ֶאת  ְנַגֶּלה  ָאנּו  ּוְקדֹוִׁשים,  טֹוִבים  ִּדּבּוִרים 

ְּבתֹוְך ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו! 

ַהֶּלַקח: א. ַרק ִאם ָאנּו ְּבטּוִחים ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו ְלהֹוִכיַח ֶאת ֶהָחֵבר ֶׁשָּזקּוק 
ְלהֹוָכָחה ִמּתֹוְך ֲעִדינּות ְוִהְתַחְּׁשבּות ְּגדֹוָלה, ַנֲעֶׂשה ֹזאת.

ב. ִּדּבּור ִחּיּוִבי ְמַגֶּלה ֶאת ַהּטֹוב ֶׁשַּקָּים ָּבנּו.

)מעובד ע"פ לקו"ש חכ"ז עמ' 88 ואילך, חל"ב עמ' 91 ואילך, ועוד(

ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח
ֶׁשְּמַלֶּמֶדת  ּכֹוֶתֶרת  ְּכמֹו  הּוא  ָּפָרָׁשה  ָּכל  ֶׁשל  ַהֵּׁשם  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
אֹוָתנּו ַעל ָמה ָאנּו הֹוְלִכים ִלְקֹרא אֹו ִלְלֹמד. ֲאָבל ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו 
ַהָּפָרָׁשה.  ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל  ַלּנֹוֵׂשא  ַמְתִאים  ָּכְך  ָּכל  ִנְרֶאה  ַהֵּׁשם ֹלא 
'ַּתְזִריַע'.  ַהַּׁשָּבת הּוא  ֶׁשּקֹוְרִאים  ָהִראׁשֹוָנה  ַהָּפָרָׁשה  ֶׁשל  ַהֵּׁשם 
ְוִאּלּו  ָזָכר.  ֵּבן  ֶׁשָּיְלָדה  ְּבִאָּׁשה  ֵמַהָּפסּוק ֶׁשעֹוֵסק  ָלקּוַח  ֶזה  ֵׁשם 
ֹרב ַהָּפָרָׁשה עֹוֶסֶקת ְּבָאָדם ֶׁשַּבּגּוף ֶׁשּלֹו אֹו ִּבְבָגָדיו ּוְבֵכָליו ִנְראּו 

ִסיָמֵני ָצַרַעת – ְּכָתִמים ַהּגֹוְרִמים לֹו ִלְפָעִמים ִלְהיֹות ָטֵמא.

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהֻּטְמָאה ֶׁשל ְמֹצָרע ִהיא ָּכל ָּכְך ֲחמּוָרה ַעד ְּכֵדי ָּכְך 
ֶׁשַהְּמֹצָרע ֶנְחָׁשב ְּכמֹו ָאָדם ֵמת ְוָצִריְך ָלֵצאת ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ּבֹו 
ָׁשַכן ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְלֻעַּמת ֹזאת ַהִּמָּלה 'ַּתְזִריַע' ִהיא ֵחֶלק ִמַּתֲהִליְך 

ַהֵּלָדה ְוַהְּצִמיָחה ֶׁשל ָּדָבר ָחָדׁש, ָּדָבר ַחי. 

ָאז ֵאיְך ַהּכֹוֶתֶרת – ֵׁשם ַהָּפָרָׁשה, ַמְתִאיָמה ַלּנֹוֵׂשא ַהְּמֻדָּבר ָּבּה?

ֶאת  ָּכְך  ְסָתם  ַמֲעִניׁש  ֹלא  ֶׁשַהֵּׁשם  ִהיא  ַהְּתׁשּוָבה  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַעל  ָאָדם  אֹותֹו  ֶׁשל  ְוַהַּכָּפָרה  ַהִּתּקּון  הּוא  ָהֹעֶנׁש  ֶאָּלא  ָהָאָדם, 
ַהֵחְטא ֶׁשָעָׂשה. ָּכְך ַּגם ַהָּצַרַעת ִהיא ֹלא ְסָתם ֹעֶנׁש ָלָאָדם ֶׁשִּדֵּבר 

ָלׁשֹון ָהַרע, ֶאָּלא ֵחֶלק ֵמַהִּתּקּון ּוֵמַהְּתׁשּוָבה ֶׁשּלֹו.

ַאָּבא/ִאָּמא: ֶּבֱאֶמת ָּכְך ּכֹוֵתב ָהַרְמַּב"ם, ֶׁשַּבַהְתָחָלה ָהיּו מֹוִפיִעים 
ִאם  ָהַרע.  ָלׁשֹון  ֶׁשִּדֵּבר  ָהָאָדם  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ִקירֹות  ַעל  ַהְּכָתִמים 
הּוא ֹלא ֵהִבין ֶאת ַהִּסיָמן ְוִהְמִׁשיְך ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע, ַהְּכָתִמים 
מֹוִפיִעים ַּגם ַעל ְּבָגָדיו, ְוִאם הּוא ֲעַדִין ֹלא ָלַמד ֶלַקח ֶזה ּפֹוֵגַע 
ַּגם ַּבּגּוף ֶׁשּלֹו. ְּבַמָּצב ָּכֶזה הּוא הֹוֵפְך ִלְהיֹות 'ְמֹצָרע' – מֹוִציִאים 
אֹותֹו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע 

ְוַיְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. 

ִאם ֵּכן ֶנַגע ַהָּצַרַעת הּוא ִסיָמן ָלָאָדם ֶׁשָעָליו ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה. 

ָלֵכן ַהָּפָרָׁשה ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ַעל ַהְּמֹצָרע ִנְקֵראת 'ַּתְזִריַע' – ִּכי ַהַּמָּטָרה 
ִהיא ֶׁש'ִּיְצַמח' ְו'ִיָּוֵלד' ָּכאן ָאָדם טֹוב יֹוֵתר. ָאָדם ָטהֹור.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַהַּמָּצב ַהֶּזה ֶׁשל ַהְּמֹצָרע ְמָתֵאר ַּגם ֶאת ַהַּמָּצב ֶׁשָּלנּו 
טֹוִבים  ַהֹּלא  ַהַּמֲעִׂשים  ַעל  ְּבֹעֶנׁש  ֲאַנְחנּו  ָאְמָנם  ַהָּגלּות.  ִּבְזַמן 
ֶׁשל  ַהַּמָּטָרה   – ַהִּתּקּון  ִהיא  ָהֹעֶנׁש  ֶׁשל  ַהַּמָּטָרה  ֲאָבל  ֶׁשָעִׂשינּו, 
ִנְזֶּכה ִל'ְצִמיָחה'  ַהָּגלּות ִהיא ֶׁשָאנּו ְנַקֵּים ָּבּה ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ְוָכְך 

ֶׁשל ַהְּגֻאָּלה. 

ַהֶּלַקח: נֹוִסיף ְּבִמְצוֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ְוַנֲעֶׂשה ְּכָכל ֶׁשִּביָכְלֵּתנּו 
ְלָהִביא ְּבֹפַעל ֶאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו!

 )מעובד ע"פ לקו"ש חכ"ב, עמ' 70 ואילך(


