פרשת תזריע מצורע
העלון לברכת והצלחת
כל הברכות והישועות

סיפר הדרשן הירושלמי רבי שבתאי יודלביץ זצ"ל:
פעם ,כאשר עמדתי לצאת מביתי ,הגיע אלי אדם ,וביקש לשוחח
עימי בנושא דחוף מאוד ,שקשור לפיקוח נפש ממש ...כששמעתי
שהדבר כרוך בפיקוח נפש ,אמרתי לו שיכנס לביתי ואשמע את דבריו.
נכנס האיש לביתי ,ופתח תיקיה מהודרת ,והציע לי לרכוש בסכום
סמלי "ביטוח חיים"' ...ביטוח חיים'?
תמהתי – מה טיבו של ביטוח זה? והסוכן הסביר לי שבמקרה וחלילה
יארע לי איזה פגע או אסון ,ואני אפטר מן העולם ,הרי שבני משפחתי
יקבלו פיצוי נדיב מחברת הביטוח...
אמרתי לסוכן הביטוח :שמע נא ידידי ,הרי אינך מבקש להציע לי
'ביטוח חיים' ,אלא 'ביטוח מוות'! הלא במקרה ואמשיך את חיי עד
לאריכות ימים ושנים ,לא אקבל מאומה ,ורק במידה ויקרה לי אסון,
יהנו יורשי מהתשלום המדובר .אבל לי ,יש ביטוח חיים אמיתי,
המעניק חיי נצח!
וכך אמרתי לו :כתוב בגמרא (מגילה כח" :):תנא דבי אליהו ,כל השונה
הלכות ,מובטח לו שהוא בן העולם הבא"! אני בלומדי את התורה
הקדושה מידי יום ביומו ,רוכש לעצמי תעודת ביטוח חיים ,אשר
תעניק לי חיי נצח לעולמי עולמים ,ואת פירותיו של ביטוח זה ,עתיד
אני בעצמי לאכול אפילו אם אאריך ימים ואגיע לשיבה טובה ,שהרי
כאשר אתייצב בפני בית דין של מעלה ,הוציא את תעודת הביטוח
שהעניק לי אליהו הנביא! סיימתי ,ופני הסוכן חפו...
ואכן צריכים אנו לדעת באמת ,שאך ורק התורה הקדושה אשר
אנו לומדים ,היא זאת אשר בכוחה לבטח את חיינו לנצח נצחים,
ומי הכסיל אשר יעזוב ביטוח חיים שכזה,
המוענק לאדם בחינם ,ומזכה אותו לאכול מהפירות בעולם הזה,
והקרן קיימת לו לעולם הבא.
הבא נקפוץ על המציאה ,ונרכוש את ביטוח החיים הנפלא
אשר מציע לנו אבינו שבשמים.

על ידי לימוד התורה ,זוכה האדם
לתקן את כל מידותיו הרעות והגרועות ,כגון
גאוה וכעס וכיוצא בזה ,וזוכה להדבק במידות
טובות וישרות כן כתב המאירי בחידושיו
למסכת אבות ,והובאו דבריו בסוף ספר יגדיל
תורה .ואמרו במסכת שבת (לג ).סימן לגסות
הרוח ,עניות .ופירש רש"י בקידושין (מט ,):מאי
עניות ,דתורה.
"ובאמת רואים אנו בחוש ,שכל אותם
בעלי תשובה שהתחילו לבוא לשיעורי תורה
בהתמדה ,נעשו לבריה חדשה ,ואינם מתנהגים
כפי שהיו מתנהגים בעבר ,וזאת משום
שהתורה הקדושה שינתה אותם".

במדרש רבה כתוב :שאין גדול לפני הקב''ה
'יותר' מ"אמן" שישראל עונים.
איש אחד שהיה מאושפז לזמן ממושך
חוזר מבית החולים ומספר לחברו:
"זוכר שכשהייתי מאושפז הרופא הבטיח לי שתוך
שבועיים אני אלך על הרגליים הרבה?"
עונה החבר" :כן ,ומה קרה?"
מספר לו האיש" :הוא באמת צדק ,כדי לשלם על
הטיפול שלו הייתי צריך למכור את המכונית,
מאז אני הולך הרבה ברגל...".
דוקטור ,האם אוכל לנגן בכינור לאחר הניתוח?
ובכן ,אינני רואה כל סיבה מדוע לא.
נהדר ,כי לפני כן מעולם לא הצלחתי...

המשיכו בחזרה על הלימוד!!

רבנו חיים בן עטר ,ה'אור החיים' הקדוש ,היה עוסק במלאכת הצורפות באומנות רבה,
אך ברגע שהיה מגיע לסך הכסף הנצרך לו ,סיים את עבודתו והיה עוסק בתורה,
כאשר תם הכסף ,היה חוזר למלאכתו .פעם רצה המלך להזמין כתר מפואר משובץ באבנים טובות ומרגליות מעשה ידי אומן,
וכולם המליצו לו על הרב היהודי .המלך הזמין את הרב לארמונו המפואר ,כיבד אותו מאוד ,ביקש ממנו שיחל במלאכת השיבוץ
והציע לו סכום עצום .למרבה הפלא ,סירב הרב הקדוש לבקשה משום שהשלים את חסרונו לאותו שבוע ולא היה מוכן לבטל תורתו .המלך
כעס מאוד ,נתן לו את חומרי הגלם ודרש שתוך שבוע המלאכה תיעשה .כאשר הגיעו השליחים לקחת את הכתר המפואר ,הם נדהמו לראות
שהרב עוסק בתורה ואפילו לא התחיל במלאכה .שמע המלך ופסק מיד להשליכו לגוב האריות .לעיני המלך והשרים ,הרב הושלך לבור מלא
אר יות רעבים ,אולם ,הרב התיישב במרכז ,כל האריות באו אליו בהכנעה ,התיישבו לצדו וליקקו את עפר רגליו .הרב החל ללמוד משניות
בקול נעים מול "תלמידיו החדשים".
המלך והשרים נדהמו .אחד המשרתים אמר "אולי האריות אינם רעבים" .אותו משרת הושלך לעבר האריות ,והם מיד קפצו עליו
ואכלו את בשרו .אז הבינו כולם שהרב היהודי ,ה'אור החיים' ,הוא איש קדוש .המלך פקד להוציאו מהבור ,העניק לו מתנות
רבות ,ליווה אותו בכבוד גדול לביתו והבטיח לו שיותר לא יפריע לו בעבודת הקודש שלו.

אמר הבעל שם טוב ,שעיקר האדם הוא צלם דמות האדם שבו ,וכל זמן שהוא שומר על עצמו
שלא לעשות עבירות ,יש עליו צלם אלוקים ,והבהמות והחיות אינן יכולות לפגוע בו.
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יעקב בן עישה

סוגי שולמית בת חרדה

"זכר" גמטרייא "ברכה" ( )227לפי שכשנולד
בן זכר מגיע על ידו ברכה מפני שמצוות רבות מקיים
האב בזכותו ,ואלו הן א:מצות פריה ורביה ב:מצות מילה.
ג:פדיון הבן (אם בכור הוא ואינו כהן או לוי) .ד:מלמדו תורה.
ה:חינוך במצוות ו :משיאו אשה.
כתוב בפסוק שהמצורע "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"
(פי"ג פסו' מ"ו) למה יושב הוא לבד? מפני שמחלה זו מדבקת
את נמצאים על ידו (פי' דעת זקנים) .וזהו שכתוב בפסוק
"וזאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו
והובא אל הכהן" "והובא" קרי ביה והוא בא
(אם תחלק המילה לשתים) ,לפי שאין לו מי שיביאנו
שהכל בדילין ממנו בכדי שלא ידבקו מצרעתו.
כתב רבינו החפץ חיים בספרו תורת הבית:
שאף שאנו מחויבים לבטל תורה כדי להציל נפשות ,ואפילו
בשביל מצוה קטנה שאינה יכולה להעשות על ידי אחרים יש
לבטל תורה ,מכל מקום אם נזדמן לאדם אחד להציל נפשות,
ולשני לא הזדמן ,אלא ישב ועסק בתורה,
אם ישאלו אותנו מי פעל יותר ,לכאורה כולם ישיבו שהמציל
נפש מישראל גדול יותר .אבל חכמינו ז"ל גילו לנו ,שאף שגדולה
מצוות פיקוח נפש מאוד ,מכל מקום אותו אחד שלא נזדמנה לו
מצוה זו ,ורק עסק בתורה ,גדולה מעלתו יותר.

באחד הימים הגיע אדם אחד לרבינו
יעקב קניבסקי זצ"ל עם פתקה ,וכתב את שמו עליה
וביקש ברכה .כשראה הרב את שמו ,שאל אותו :האם יש לו
אח בשיכון ויזניץ בבני ברק ,ששמו פלוני? והשיב לו :כן .הרב
לא הכיר את האיש ולא את אחיו מימיו ,וציוהו שיאמר
לאחיו שיבוא אליו.
כשבא האח ,שאלו הרב :כשהיית בחור ,האם למדת בבית
מדרש פלוני בכל ערב שבת? אמר האח :כן .שאל הרב :זוכר
אתה את השמש הזקן שהיה מנקה את בית המדרש? כן ,אמר
האח .שוב שאל הרב :האם אתה זוכר שהיה מפריע לך ללמוד
בשעה שהיה מנקה את בית המדרש ,והיה מזיז אותך מכאן
לכאן? אמר לו :כן ,כן.
אמר לו הרב :הנה הלילה בא אלי אותו שמש ,ואמר לי
שאין לו מנוחה בעולם העליון בגלל שביטל תורה ,ואמר לי
את שימך .ולכן מבקש אני ממך שתלך מיד על קברו ותמחול
לו על כל הביטול תורה שגרם לך!
באותה שעה אמר הרב :הרי אפילו שהשמש עשה מלאכתו,
והיה צריך לנקות את בית המדרש ,עם כל זה כיון שיצא על
ידי זה ביטול תורה ,לא היה לו מנוחה למעלה.

בשלושה כתרים נכתרו ישראל :כתר תורה ,כתר כהונה וכתר מלכות .כתר
כהונה זכה בו אהרון הכהן ובניו .כתר מלכות זכה בו דוד המלך ובניו .כתר
תורה מונח ומוכן לכל ישראל ,וכל מי שרוצה יבוא ויטול.

רבי ָּדוִ ד הַ ָּנגִיד נ ָָּּש א ְמ ָּשל ֹו וְ ָאמַ רִ :מנְ הָּ ג הָּ יָּה בִ ְמ ִדינָּה ַאחַ ת גְד ֹולָּהֶׁ ,שכָּל ָּשנָּה הָּ יּו
מַ ְמלִ יכִ ים עֲ לֵיהֶׁ ם מֶׁ לְֶׁך ֶׁשאֵ ינ ֹו ִמבְ נֵי הַ ְמ ִדינָּה ,וְ הָּ יּו יו ְֹצ ִאים ל ִַמ ְדבָּ ר ָּרחוֹק ִמן הַ ְמ ִדינָּה,
ָאדם הַ זָּר הָּ ִראשוֹן ֶׁשהָּ יָּה נִ ְרָאה לָּהֶׁ ם ִמ ְת ָּק ֵרב ל ְַמ ִדינָּה ,הָּ יּו מַ ְמלִ יכִ ים אוֹת ֹו עֲ לֵיהֶׁ ם,
וְ הָּ ָּ
ַארמוֹן כְ פִ י ְרצוֹנוֹ.אּולָּם כָּל מַ לְ כּות ֹו ֶׁשל אוֹת ֹו הַ מֶׁ לְֶׁך הָּ י ְָּתה ָּשנָּה ַאחַ ת בִ לְ בַ ד וְ ֹלא יו ֵֹתר,
וְ נו ְֹתנִ ים ל ֹו ֶׁשיַעֲ ֶׁשה בָּ אוֹצָּ רוֹת ֶׁשבָּ ְ
יאים אוֹת ֹו מֵ הַ ְמ ִדינָּה עָּ רּום ִמכָּל מַ ה ֶׁשיֵש בָּ ּהַ ,אף עַ ל פִ י ֶׁשבְ מֶׁ ֶׁשְך מַ לְ כּות ֹו
יטים אֶׁ ת בְ ג ָָּּדיוּ ,ומו ִֹצ ִ
ּובִ גְמַ ר הַ ָּשנָּה מַ פְ ִש ִ
בּושים ,וְ א ֹוכֵל ִמבְ חַ ר הַ מַ אֲ כָּלִ ים ,וְ ר ֹוכֵש כָּל ָּדבָּ ר יָּפֶׁ ה,
ַארמוֹנוֹת ,וְ נוֹטֵ עַ גַנִ ים ,וְ לוֹבֵ ש ִמבְ חַ ר הַ מַ לְ ִ
הָּ יָּה עו ֶֹׁשה כְ חֶׁ פְ צוֹּ ,וב ֹונֶׁה ְ
ּומ ְתעַ נֵג בְ כָּל ִמינֵי ַתאֲ ווֹת.
ִ
ַארמוֹנוֹת
ּומ ִדינ ֵָּתנּו וְ כָּל קנינינו הַ כֹל ֶׁשלְ ָך ,וְ כָּל הָּ אוֹצָּ רוֹת וְ הָּ ְ
ָאמרּו לוֹ :אֲ נ ְַחנּו ְ
פַ עַ ם ַאחַ ת ִמנּו עֲ לֵיהֶׁ ם ִאיש זָּר ֶׁשהָּ יָּה פִ ֵקחַ גָּדוֹל ,וְ ְ
כּושָך .חָּ ַשב הָּ ִאיש בְ ַד ְעתוֹ :אֵ יזֶׁה תוֹעֶׁ לֶׁת י ְִהיֶׁה לִ י בָּ זֶׁה ,הֲ ֵרי לְ ַאחַ ר ֶׁש ַתעֲ בֹר הַ ָּשנָּה ,הֵ ם יַפְ ִשיטּונִ י וְ י ֹו ִציאּונִ י ִמן
וְ הַ פַ ְרדֵ ִסים הֵ ם ְר ְ
ִיתיּ ,ובְ נוֹסָּ ף לְ ָּכְך י ְִהיּו חַ יִים ָּק ִשים יו ֵֹת ר מֵ עַ כְ ָּשוִ ,מפְ נֵי ֶׁשַאחַ ר ֶׁש ִה ְת ַרגַלְ ִתי לְ חַ יֵי ֹענֶׁג ,כֵיצַ ד אֶׁ חֱ זֹר
הַ ְמ ִדינָּה ,וְ אֶׁ חֱ זֹר לִ ְהיוֹת כְ מ ֹו ֶׁשהָּ י ִ
ַארמוֹן ְמפֹ ָאר ִמחּוץ לְ או ָֹּתּה ְמ ִדינָּה ,וְ ִה ְש ִקיעַ ב ֹו אֶׁ ת כָּל הָּ אוֹצָּ רוֹת הַ י ְָּקרוֹת ֶׁשהָּ יּו
לִ ְחיוֹת חַ יֵי צַ עַ ר?! ָּלכֵן הֶׁ ְחלִ יט הָּ ִאיש לִ בְ נוֹת ל ֹו ְ
ַארמוֹן כַמָּ ה
בִ ְרשּות וֹּ ,ובְ מֶׁ ֶׁשְך כָּל או ָֹּתּה ָּשנָּה ֹלא נ ַָּתן ֵשינָּה לְ עֵ ינָּיו וְ ֹלא נֶׁהֱ נָּה כ ָָּּראּויִ ,מפְ נֵי ֶׁשהָּ יָּה טָּ רּוד לְ סַ יֵם אֶׁ ת ְמלֶׁאכֶׁת בְ נִ יַת הָּ ְ
ֶׁשיו ֵֹתר מַ הֵ ר .לְ ַאחַ ר ֶׁש ִה ְס ַתיִימָּ ה הַ ָּשנָּה ,הָּ יָּה הָּ ִאיש ב ֹוכֶׁה וְ צוֹחֵ ק.
יתי לִ י
ַארמוֹן ֶׁשבָּ נִ ִ
כְ ֶׁש ָּראּוהּו אֲ נ ָָּּשיו ְשָאלּוהּו מַ ה פֵ ֶׁשר הַ ְצחוֹק וְ הַ בְ כִ י הַ זֶׁה? הֵ ִשיב לָּהֶׁ ם הָּ ִאיש :אֲ נִ י צוֹחֵ ק ִמ ִש ְמחָּ ִתי עַ ל הָּ ְ
בּורי.
יתי ִמפְ נֵי ֶׁש ִה ְס ַתיְמָּ ה הַ ָּשנָּה ּוכְ בָּ ר ֹלא אּוכַל לֶׁאֱ סוֹף ּולִ ְצבוֹר עוֹד אוֹצָּ רוֹת עֲ ִ
ֶׁשמָּ חָּ ר אֶׁ סַ ע לְ ָּשם וְ אֵ הָּ נֶׁה ִממֶׁ נּו .אַ ְך בָּ כִ ִ
ּומבַ לֶׁה אֶׁ ת יָּמָּ יו בְ ַתעֲ נּוגִים ,וְ שו ֵֹקעַ בְ ַתאֲ ווֹת הָּ ע ֹולָּם הַ נִ פְ סָּ דוֹת,
ָאדם בָּ א לָּע ֹולָּם הַ זֶׁהְ ,
הַ נִ ְמ ָּשל מּובָּ ן מֵ אֵ לָּיו; הָּ ָּ
וְ ש ֹוכֵחַ ֶׁשיוֹם יָּבוֹא וְ י ְִצטָּ ֵרְך לַעֲ זֹב אֶׁ ת הָּ ע ֹולָּם הַ זֶׁה ,וְ ֹלא י ִַקח ִעמ ֹו ְמאּומָּ ה.
ָאדם חָּ כָּם ,מֵ בִ ין ֵתכֶׁף ֶׁשהָּ ע ֹולָּם הַ זֶׁה וְ כָּל מַ ה ֶׁשיֵש בוֹ ,נִ פְ סָּ ִדים וְ אוֹבְ ִדים ,וְ ֹלא יו ִֹעיל ל ֹו אֶׁ לָּא
אֲ בָּ ל ָּ
ַארמוֹן ֶׁשעָּ ִתיד לְ ַקבֵ ל לְ ַאחַ ר
עֵ סֶׁ ק הַ תו ָֹּרה וְ הַ ִמ ְצווֹת וְ הַ מַ עֲ ִשים טוֹבִ יםֶׁ ,שבָּ הֶׁ ם ב ֹונֶׁה ל ֹו אֶׁ ת הָּ ְ
ידה לְ ַאחֲ ִריתוֹ.
מוֹתוֹ .אַ ְש ֵרי לְ ִמי ֶׁשנִ פְ ַקח ִשכְ לוֹ ,וְ הֵ בִ ין זֹאת ,וְ הָּ לְָּך וְ ִה ְש ַתדֵ ל לֶׁאֱ סוֹף צֵ ָּ
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