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  863עלון מס'   - הֶר ְׂש עֶ  עבַ ְׁש שנה 
  

  

  (דחוי) יום הזכרון לחללי מערכות ישראל. -ביום שני  @
  

  (דחוי)יום העצמאות.  -ם שלישי ביו @
  

  "ברכת הלבנה". - י בערבביום רביע @
  

  

    

  
  

  ז"ל אברהםבן   בבאי מוסאילע"נ  
  ובפרט לאברהם יגל בן רעות עם ישראלכל לרפואת ולהצלחת 

òéøæú - òøåöî  
 : äùøôä éðééðòî  

    תזריע : 
  .בן או בת טומאת האישה לאחר שילדה  �
  מצרעת.ממחלות העור או טומאה הבאה  �
  מנגעים בראש ובזקן.או  משחיןטומאה הבאה  �
  הבגדים. דינים כלליים על המצורע ועל צרעת �

 : מצורע 

  המצורע  הוראות על הטכס והקורבנות שמביא �
  ביום טהרתו.     
  דיני צרעת הבית וטהרתו. �
  וטהרתו. טומאת הזב �
  טומאתה וטהרתה של אשה נידה או זבה. �
� "úåéç íéøåôéö éúù" )יד,ד(   

, כי הבריאות בריאות'? יש"ר: "ותחיב' מה הכוונה
היא חיים". לא די שהציפור תהיה חיה ולא מתה, 

פירושו  -אלא צריכה להיות בריאה. בקיצור 'לחיות' 
  להיות בריאים. וכך נעשה בע"ה.

� "úå÷ø÷øé úåøåøò÷ù" )יד,לז(   
'? תואר לאבנים, והמילה שקערורות'  מילת מהי

רה על היות '. 'שקע' יוערה' ומן 'שקע' מורכבת מן
האבן שקועה בבניין, ו'ערה' יורה להפך, שאפשר 
לחלצו מן הקיר, כמו 'ערו ערו עד היסוד'". מעניין 

, אבני הבית נעשו כעין אבני לגושעקב צרעת הבית, 
  שניתן להחליפן באחרות.

� "äù éã äãé àöîú àì íàå" )יב,ח(  
התורה מתחשבת בעניין הקרבת קרבנות חובה 

מקריב או המקריבה. העניין במצב הכלכלי של ה
ַּדל - ְוִאם" חוזר על עצמו בעניין המיטהר מצרעת:

(יד,כא). התורה אינה   "הּוא, ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת
מתחשבת במצב הכלכלי במקרה של הקרבת קרבנות 

אלא קובעת קרבן רשות (כגון מנחה, עולה, שלמים), 
  אחיד לכל המקריבים מרצונם.

� ""íãàá äéäú éë úòøö  
ב"ילקוט אור החמה" מובא , "םבאד התהי יכ תעצר"

'. מיתהמהרב בכור יעקב, סופי תיבות הפסוק הוי '
  .שמצורע חשוב כמתומרמז לדברי חז"ל (נדרים ס"ד:) 

� ""øëæ äãìéå òéøæú éë äùà  
ש ההפר .157בגימטריה  = נקבה .227בגימטריה  =  זכר

אם לא משנה  ייןשהוא בגמטרי'  )שבעים( 70ביניהם 
  ."לחיים" שותים יין ,בת הנולדאו לד בן נו

� "åøòù úà çìâúäå"  
" הוא פסוק ל"ג, יש אומרים רמז והתגלחהפסוק "

חלאק'ה, וגם האות ג  -שבל"ג בעומר עושים תגלחת 
רמז על ג' שנים של הנער. יש מוסיפים שהשורש של 

  .'לאקהחבעומר  ל"גת ' ר"גלחוהתגלח זה '
� ""ïäëä ïøäà ìà àáåäå  

כתב ה"תולדות יצחק": לומר שאינו צריך שילך 
, ולפי שאין לרופא הנפש שהוא אהרןלרופאים אלא 

והיה ראוי …" הכל מאמינים זה, אמר "והובא
" לומר והובאשיאמר ובא אל אהרן, אבל אמר "

  .שיביאוהו על כרחו
� ""äðçîì õåçî ìà ïåøäà àöéå  
היתה דרכו של כהן גדול, יושב על הפתח בהיכל ה',  כך

ובעלי נגעים וזבים ומצורעים שולחין אליו והוא יוצא 
אליהם, מפני שעליו להטריח עצמו במראות נגעים, לפי 
שהוא ניזון מישראל בארבעה ועשרים מתנות, וכך אמר 

, שנאמר ויצא "מי שאכל בקדירה ילקה בה"המשל, 
  כת"י) (מדרש החפץ           .     הכהן אל מחוץ למחנה

� ""ïäëä ïøäà ìà àáåäå  
אומר ר' חיים מוולוז'ין: למה טומאת וטהרת נגעים 

שיאמר "טהור אתה" פי הכהן -עלצריך שתהיה דווקא 
-כלל בעלי הלשון-כי בדרךועונה :  ?או "טמא אתה"

העם ועל רבנים גדולים, -הרע מדברים על מובחרי
  .יםוהכהנים הם המובחר

� "úáì åà ïáì äøäè éîé úàìîáå" ('י"ב ו)  
, ולמה שינה כאן נקבהאו  זכרבתחילת הפרשה נאמר 

? כי הדין הוא: כל שלא עברו שלושים לבתאו  לבןהכתוב 
יום באדם הרי זה בחזקת נפל. לכן, כאן במלאת ימי 

שכבר יצא מספק  -בנקבה  66 -ימים בזכר ו 33 -טהרה 
בשעת הלידה נקראים רק זכר  נפל, הרי זה בן ובת. אבל

ונקבה, שעדיין הם בחזקת נפל, ונפל אינו בן כמבואר 
  (משך חכמה)                                   במסכת נזיר (י"ב). 

  זע"ה'תש אייר' ג בס"ד 
  19:00  -   הדלקת נרות               
  19:52  -  שבת צאת ה               
  20:42  -       רבנו תם                

  

  "אור החייםלפי הלוח המדוייק של " - קיץשעון 
 

 
 

 
 

    אין לעיין בעלון בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן. העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !
  /http://www.hidush.co.il/       http://ladaat.info"חידוש" :     -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו

  
  1  054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

íéîâúôäå íéáéðä úðéô  
  

  , ֵסֵרב לוֹ.ֵהִׁשיב ֶאת ָּפָניו = ָּדָחה ֶאת ַּבָּקָׁשתוֹ 
  

ֶמְמֶׁשֶלת ִיְׂשָרֵאל ִּבְּקָׁשה ֵמַחְבֵרי ַהְּכֶנֶסת ְלַוֵּתר  דוגמה:
ַעל ַהּתֹוֶסֶפת ַהֲחָדָׁשה ִלְׂשָכָרם, אּוָלם ֵאֶּלה, ְלִדְבֵרי 

  ּדֹוֵבר ַהֶּמְמָׁשָלה, ֵהִׁשיבּו ֶאת ָּפָניו.
  

- ֶאת ָּתִׁשִבי-ְׁשֵאָלה ַאַחת ָאֹנִכי ֹׁשֵאל ֵמִאָּת, ַאל מקור:
  (ניבונכון)                                ָּפָני [ְמָלִכים א ב טז].

"  וארבעה אנשים"  : מפטירין 
  )מלכים ב' ז'(                        

  

  ' לעומריח  השבת
  'בפרק  -פרקי אבות 

 2או בעמוד ר -מרתק 
  סיפור מההפטרה

  



  

  שבת  שלום  ומבורך
  

 éåìéòì     úîùð :         

  4  054-7743834ארגון "אברהם יגל"      יו"ל ע"י

  ז"ל טובה וראובן בן מנשה אגדי
  ז"לטאוס ושלום  בן טוב- נחמיה יום

   ז"ל ברוד בת רבקה ישראל
  ז"ל דינה בן אמיל גרינברג

  ז"ל שרה בת אייל רוזה
  ז"ל נרגיס בת אסתר אמיתי

  ז"ל חסינהבת  רינה עדיקה
  ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 

  

   הי"ו יוסף ז"ל בןרב ישעיהו מהצרי ה
   ריטה שתחי'ה ןב מלכה ז"ללירן 

  ז"ל נהיית בן ניסן אברהם
  ז"ל גולשן ןב שמואל אברהם

   ז"לביבי ומרדכי  בתרחל מוסאי 
   ז"ל רחל ןב יוסף כרמי

   ז"לטורן  בתאילנה גולברי 
  ז"ל  פרחהבת  ממן אסתר

  

"íéúæ éìéúùë êéðá"  -  êåðéç  
  לשון הרע ורכילות

לחנך את הילדים למודעות צריכים ההורים והמורים 
לחומרת שמירת הלשון, ולעזור להם לפתח רגישות 

  .ושליטה עצמית בתחום
ר אסוולשמוע לשון הרע על קרובי משפחה:  אסור לספר 

ה על בעלה וכן אשתו או לאישעל לאיש לספר לשון הרע 
אסור לשמוע לשון הרע  על ילדיהם וגם אח על אחיו. וכן 

אם ההורים מדברים לשון הרע, צריך למנוע , ומהוריו
 .מהם, אבל בדרך של כבוד

ים, אפילו שהתורה לא רואה על ילדון הרע אסור לספר לש
  ם].יתובבמיוחד בהם אחראים למעשיהם [

הורים ומורים צריכים להבחין במצבים בהם הילד מספר 
לשון הרע  מכיוון שזקוק לעזרה, מול מצבים בהם מספר 

לשון הרע ללא הצדקה וצורך. חשוב להסביר לילד שחשוב  
ומותר לו לספר למבוגר על דברים  חמורים שפוגעים בו 
או שיכולים לפגוע באחרים, ואינו עובר בכך על איסור 

שוב לחנך את הילדים לדבר בלי להזכיר לשון הרע. ח
שמות, אך לשים לב שלא ימנעו עקב כך לבקש את עזרתנו 

   ולקבלה, בשעת מצוקתם.
  כל השומר את לשונו, פיו הופך להיות כלי קודש... 

ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 

ïåøåã úéðåøå ïúéàì   
  הי"ו éàåø בהגיע בנכם

יה"ר úååöî. לגיל 
שיעלה במעלות התורה 

והיראה ויצליח בכל 
 והצלחה דרכיו ומעשיו

  . וברכה והצלחה בלימודיו
  הי"ו למשה ושושנה דורון 

  הי"וודה וסילבי זלצר ליה

  ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןה נאמן מש

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
  הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 
  הי"ו מרים בן רפאל ישראל פרג'י

  הי"ו  דינה ומיכאלבן  חנניה-נהוראי
  הי"ומורוורי  בן באבאי באבאי

  הי"ו שרה בן יצחק נאמן
  

  : רפואה שלימה והחלמה מהירה

  בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי

   הי"ו רעותבן  יגל- אברהם
   הי"ושרה בן  ניסים דוידי

   מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
   מנב"ת שרה בת רבקה

   מנב"ת שרה בת חנה דוידי
   מנב"ת חנהבת  דינה מוסאי
  מנב"ת מרי בת לידה הרוני
   מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי

  חולי ופצועי צה"ל ועם ישראל.ובכללם לרפואת כל   

    

  שיעור התורה הגדול בתבל

  "ìâé íäøáà"  ארגון
  בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי

   הראשון לציוןאת שיעורו של 

  שליט"א  óñåé ÷çöéהרה"ג 
  

  "אוהל מועד"בבית הכנסת 
  השיעור יוקרן  21:30בשעה 

  בע"ה תתקיים  נק.מסך ע על גבי
  " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,

  כל הישועות והברכות
éîéñð äéìãå äéòùéì  הי"ו  

  .לסעודה הרביעית בלוייןשתרמו 
  זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

לרפואת והצלחת כל ילדיהם 
ונכדיהם. שיתמלאו כל משאלות 

ליבם לטובה. זכות המצוה תעמוד 
ובגשמיות להם שיתברכו ברוחניות 

וברפואה שלימה ובפרנסה טובה, 
  וירוו נחת מכל יוצאי חלציהם.

  ז"ל בת משהחנה להבדיל לע"נ 
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  רפואה שלימה
  ינִ רוֹ ה הָ יָד ללִ 

  מנב"ת  מריבת 
 הקב"ה ישלח מזור

ומרפא לרנ"ב אבריה 
  ושס"ה גידיה. 

רפואת הנפש ורפואת 
 הגוף. שתחזור לאיתנה

  הראשון ותזכה 
  וטובות לשנים רבות 

  הי"ו יצחקעם בעלה 

  רפואה שלימה
éãéåã äðçì  

  מנב"ת  שרהבת 
 הקב"ה ישלח מזור

 רפואת הנפשומרפא 
 לרנ"ב ורפואת הגוף

אבריה ושס"ה גידיה. 
 שתחזור לאיתנה

לשנים הראשון ותזכה 
עם וטובות רבות 
  הי"ו משהבעלה 

  "ãòåî ìäåà" בית הכנסת
  , יבנה,3רח' הנשיאים 

מזמין את כל שוחרי התורה 
  לשיעור מרתק ומעניין

  מפי אורחנו הנכבד
  פה מפיק מרגליות

  הי"ו  éàñåî øðáà  ר'
  16:00בשעה  בשבת
  17:00בשעה  מנחה

  כל הציבור מוזמן.

  החסיד והענולע"נ 
éôø'â íééç  

  ז"ל אברהםבן  
  

  פקידת שנתו אייר 'ו
  פחתומש שימליץ טוב בעד

  

ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

ïàéùô÷ äøéùå ïåøéìì  
  במהרה שיתברכו 

 ,קיימא-בר זרע קודשב
בבריאות, אושר 

ופרנסה טובה ובכל 
מילי דמיטב, 

 כל ויתגשמו
משאלותם לטובה 

לשנים רבות ויזכו 
  טובותנעימות ו

ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים ברכות ואיחולים לבביים 

ïåîöò äðãå éòåøì   
  נ"י  ïáäלהולדת 

יה"ר שיעלה במעלות 
התורה והיראה ויצליח 

  בכל דרכיו ומעשיו.  
יתברך ברוחניות 

  ובגשמיות. 
  וברכה והצלחה 

   לדוד ומיכל קפשיאן 
  לדוד ואירית עצמון

  רפואה שלימה
 äáîù óñåéì  

  הי"ו  אסתר בן

éàáàá øåàéìì  
  הי"ו שולמית  בן

הקב"ה ישלח מזור 
ומרפא לרמ"ח 

ושס"ה  הםאברי
 זרו. שיחהםגידי
 והראשון ויזכ םלאיתנ

  .טובותובות לשנים ר
 נא להתפלל לרפואתם

        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

äøéöçåáà äìééàå ìàéøáâì  
שיתברכו בבריאות, 
אושר ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות, 
לשנים רבות טובות 

והצלחה ונעימות 
 גל ואיתילילדיהם 

 ה שלימהולרפוא
  בת עליזה שמחהל

  עות והברכותכל הישו
éáå÷òé äøùå ñçðôì  הי"ו  

  .שתרמו לסעודה הרביעית בלויין
  זצ"ל עובדיה יוסףזכות מרן 

לרפואת והצלחת כל ילדיהם 
ונכדיהם. שיתמלאו כל משאלות 

ליבם לטובה. זכות המצוה תעמוד 
ובגשמיות להם שיתברכו ברוחניות 

ברפואה שלימה ובפרנסה טובה, 
  וזיווגים הגונים לילדיהם.

  ז"ל בת שמואלרבקה דיל לע"נ להב

  
        ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

éôø'â ïåøäàì  
 וכל משפחתו

 באושר יתברכוש
ופרנסה בבריאות, 

טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות, לשנים 

 טובותורבות 
כל נחת מ הוירו

  יוצאי חלציו

  

  לע"נ הצנועה והענוה
äðç  éîéñð    

  בת משה וגולשן ז"ל
 ד' אייראזכרה ביום ראשון 

עליה לבית העלמין  18:00
  שתמליץ טוב בעד משפחתה 

  צדקתצנועה והה לע"נ
éáå÷òé   ä÷áø        

  פרי ז"לשמואל ובת 
  ' איירה שניביום 

  תתקיים האזכרה
  יום לימוד  -10:30  

  .בביהכ"נ "עזרא הסופר"
עליה לבית העלמין  - 17:45

מנחה  רכות,ב -  18:45
 דברי תורה, וערבית

שתמליץ טוב בעד משפחתה
  

ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

éàñåî äæéìòå éìàì  
שיתברכו בבריאות, 
אושר ופרנסה טובה 
ובכל מילי דמיטב 

ברוחניות ובגשמיות, 
לשנים רבות טובות 

שיתגשמו כל ונעימות 
משאלות ליבם לטובה 

  כל וירוו נחת מ
  יוצאי חלציהם 

  
ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה ברכה והצלחה 

ãìô äàìì בת נחמן  
הקב"ה ישלח לה 

רפואה שלימה 
רך באושר שתתב

ופרנסה טובה 
לשנים טובות 

ונעימות שיתגשמו 
לטובה  יהמשאלות

  ולהבדיל לע"נ 
   ז"ל נחמן בן נתן
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והנה, מלבד  .בימים אלה אנו חיים על פי הנהגת שעון הקיץ
ההפרעה שיש בסדר תפילת שחרית של פועלים הנאלצים 
לצאת מוקדם לעבודתם, גורם הדבר לאי נוחות בסדר עריכת 
שולחן שבת בסעודה ראשונה, שכן מגיע הבעל לביתו אחרי 

רבית בליל שבת בשעה מאוחרת, והילדים כבר תפילת ע
עייפים ונרדמים מבלי להשתתף בסעודה כראוי, ולא שומעים 
דברי תורה על פרשת השבוע וזמירות שבת וכדו'. משום כך, 

מפלג  -יש הנוהגים לקבל שבת מוקדם כמו שנהגו בחוץ לארץ 
המנחה, שהם כשעה ורבע לפני קבלת שבת, ואז מגיעים 

בעניין ספירת  ולכןעורכים את שולחן השבת. ו מוקדםהביתה 
העומר, שכן אין סופרים את העומר אלא בלילה, ואי אפשר 

  .לספור מבעוד יום (בברכה)
  

úáù ìéìá øîåòä úøéôñ éðéãúáù ìéìá øîåòä úøéôñ éðéãúáù ìéìá øîåòä úøéôñ éðéãúáù ìéìá øîåòä úøéôñ éðéã        
עתה נבוא לבאר את הדין בעניין ספירת העומר, שכן זמנה 
משתחשך דוקא, ויש בעניין קבלת שבת מוקדם נפקא מינה 

ספירת העומר. הנה ידוע, שאדם ששכח ולא למעשה בהלכות 
ספר בלילה וביום שלאחריו, ימשיך מכאן ולהבא לספור בלי 
ברכה שכן אין בספירותיו "תמימות", ויבקש מחברו המברך 
לכוין להוציאו בברכתו. והנה, אם אדם שכח ולא ספר ספירת 
העומר בליל שישי (ביום חמישי בלילה) וגם לא ביום שישי 

הוא רגיל להתפלל בערב שבת מפלג המנחה, ו -שלאחריו 
מבעוד יום, ואחרי שקיבל את השבת ועדיין לא ספרו  כלומר

בציבור ספירת העומר שכן עדיין יום הוא, ואז הוא נזכר שלא 
ספר בליל האתמול ובכל היום עד שעה זו. השאלה האם הוא 
יכול לספור את הספירה של האתמול כדי להציל עצמו 

הבא בברכה, או שמא כיון שקיבל את מכאן ול ולהמשיך
השבת והתפלל ערבית נחשב לו משעה זו ואילך כמו היום 
שלאחריו והפסיד את ספירת האתמול למרות שעדיין יום 
הוא. הנה לדעת הרב חיד"א בברכי יוסף בשם ה"זרע אמת" 
ומביאו מרן בעל ה"בן איש חי" להלכה, שאם שכח בליל שישי 

נזכר, יספור בעת ההיא למרות והתפלל ערבית מבעוד יום ו
שקיבל את השבת, ובשאר הימים ימשיך למנות בברכה. 
והביאור הוא, שיש הבדל יסודי בין דיני שבת לדיני ספירת 
העומר. בדיני שבת יש דין תוספת שבת, וחיובה או 
מדאורייתא, ואפילו אם חיובה מדרבנן היינו שחכמים נתנו 

השבת לפני זמן  כח לכל אדם מישראל להקדים ולקבל את
כניסתה. מה שאין כן בדין ספירת העומר, כיון שהתורה 
קבעה שצריכים לספור "תמימות", ולא יכולים להחליף בין 
מספרי הימים, ואם ביום שישי זה, לדוגמא, היום הארבעה 
עשר בספירה, אז לא יכול להיות שהוא ייהפך ליום החמשה 

רת חסר עשר כל עוד לא הושלם היום עד תומו, כי אח
ב"תמימות". וזה הדין הוא אפילו אם קיבל שבת בינתיים, כי 

  הם שני דינים שונים זה מזה.
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: יכול להתפלל בפלג המנחה באופן שיסיים  אפשרות ראשונה
את תפילתו ויגיע לביתו לפני חצי שעה שקודם הזמן, ואז יכול 

ד בהיתר לכל הדעות, ואז בהגיע להתחיל לקדש ולאכול מיי
  זמן ספירת העומר יספור לכתחילה מבלי להשתהות.

: שיכול להתפלל במניין שבסיומו יגיע לביתו  אפשרות שניה
בתוך חצי שעה שלפני זמן ספירת העומר, יקדש מייד, יאכל 

דקות מברכת המוציא, ואם ירצה  4כזית אחד בלבד בתוך 
ית פת עם דגים וכדו' לאחר יכול לאכול עוד פחות משיעור כז

מכן, וימתין מלאכול עוד עד שיגיע זמן הספירה, ויספור בזמן 
  ואז יכול להמשיך בסעודתו כדרכו.

: מוסיף מרן בעל ה"בן איש חי" שיניח  אפשרות שלישית
  שומר להזכיר לו שלא לשכוח לספור את העומר.
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 äøèôääî øåôéñ   ? úòãéä  
  ים ב' פרק ז'תזריע מצורע: מפטירין : מלכ

הקשר בין פרשיות תזריע ומצורע להפטרתנו 
פרשות אלו אנו קוראים על במאד ברור. 

הדברים שהאדם ניטמא מהם, כיצד ינהג, ואיך 
יטהר, ואיזה קורבן יביא. בהמשך מדובר על 

ולא צריך ללכת הצרעת. צרעת זה לא מחלה 
. המפרשים מסבירים לרופא אלא לכהן

רות א. בגלל לשון שהצרעת באה בגלל כמה עב
הרע ב. בגלל שאדם חוטא ומחטיא את הרבים. 
עונשו של המצורע שיצא מחוץ למחנה שבעה 

ראהו הכהן שנרפא הצרעת, אז הוא יימים עד ש
מביא קורבן שתי ציפורים חיות, עץ ארז, ושני 
תולעת, ואזוב. בהפטרה מסופר על ארבעה 
אנשים מצורעים שהיו מחוץ למחנה. אבל נקדים 

בן אחאב  את מה שהיה לפני כן. בימי יהורםמעט 
מלך ישראל, עלה בן הדד מלך ארם על ישראל 
ועשה מצור על שומרון שהייתה אז בירתה של 

הרעב גבר עד כדי כך שאכלו את ממלכת ישראל. 
בשר בניהם. יהורם המלך כעס על הנביא אלישע 
על שאינו מושיע את העם בתפילותיו. והוא עולה 
עם שריו לביתו כדי להורגו. ואז הנביא אלישע 

שסאה  ,מתנבא כי כבר מחר ירד מחיר התבואה
סולת וסאתיים שעורים יעלו בשקל אחד בלבד. 

דברי הנביא, ואלישע שלישו של המלך מלגלג על 
מבטיח לו שהוא יראה במו עניו את ישועת ה', אך 
לא ייהנה מזה כעונש על הזלזול בדברי ה' מפי 
הנביא. ולמעשה כך היה שלמרות שהעם חטא 
ועבדו לאלילים הם קיימו את ציווי ה' להוציא 
את המצורעים מחוץ למחנה. ומי היו המצורעים 

רו לשון הרע גחזי ושלושת בניו וחטאם היה שדיב
נגד הנביא אלישע ונענשו בצרעת. בגמרא מבואר 
שזה העונש הקל שקיבל גחזי. והגרוע הוא שאין 
לו חלק לעולם הבא יחד עם עוד שלושה הדיוטות 
בלעם, דואג, ואחיתופל שקופת שרצים תלויה 
בהם. והנבואה של אלישע מתקיימת על ידי 
המצורעים. חיילי ארם שומעים קולות סוס ורכב 
ומדמיינים שישראל שכרו את החתים והמצריים 
ובאו להילחם בהם אז הם נוטשים את המחנה 
ובורחים. המצורעים מגיעים למחנה ארם 
ומוצאים שם אוכל, ובהמות, ושלל שהשאירו 
חיילי ארם. הם בוזזים לעצמם, ורק לאחר מכן 
הם מודיעים למלך ישראל שצבאות ארם ברחו. 

השלל של ארם.  ואז עם ישראל יוצא לבוז את
וכדברי הנביא הסולת והשעורים יורד למחיר של 
שקל אחד בלבד. המלך רוצה לאסוף את השלל 
לאוצרות המלוכה ומצווה לשלישו לשמור על 
הביזה אך השליש מת מרגלי העם שרמסו אותו 
למוות כדברי הנביא. לפי הגמרא במסכת יומא נו' 

"וכן יעשה לאהל מועד השוכן אתם בתוך  : ע"ב
  טומאתם" אע"פ שהם טמאים שכינה ביניהם.

חשוב לזכור: כשמגיע זמן הישועה יש לה' את 
הדרכים הכי לא צפויים להביא את הישועה 
אפילו ע"י מצורעים. כך גם עם המשיח "אין בן 

 (בברכת השם ג.י.פ.)   דוד בא אלא בהסח הדעת"
  



 

  

 

  

  "" ואבותינו סיפרו לנו 
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 הסכם שכולו מקח טעות!

"כשמו כן הוא" כך נהגו לומר עליו, שכניו מכריו ומוקיריו 
של הרב אהרון תמים, אכן כן, הרב תמים היה תמים עם 

כי מדובר בבן עליה מן  שהבחינו אלוקים וגם עם אנשים,
ילדים  11- להמיוחדים שבדור. הרב תמים, אברך כולל אב 

כ"י, לא השמיע קולו או דעתו למעט ליבון סוגיות הגמרא 
הנלמדת. שם שמעו אותו שואג, מתפלמס, מחשבן בקול 
רם. שמו יצא לפניו כשקדן עצום, וכמי ששואלים אותו 

וא כבר יענה, ינחה, בכל מקום בש"ס או בשולחן ערוך וה
יוסיף כהנה וכהנה פילפולים וקושיות, עד כי ישאיר את 
השואלים נדהמים ופעורי פה. שלא תטעו, שמץ משמץ של 

  גאווה לא נדבק בו. 
בבית משפחת תמים, העניות הדלות והדוחק היו בני בית 
ממש. לא שהיו רעבים אבל לא היה בדיוק מה שרצו, וגם 

מהיד אל הפה", רהיטים? ספה לא בכמות הנדרשת "חיים 
רעועה, ארונות תשושים ושולחן פינת אוכל רועד. נוות 
ביתו חנה שתחי' אף פעם לא התלוננה. כמו אשת חיל 
הבונה בחכמה את ביתה, האכילה ממה שהיה, משאריות 
לחם עשתה קציצות נפלאות ועם שארית המילגה של ר' 

  אהרון השתדלה לעמוד מול צרכי השבת הברוכים.
מטבח לסלון, והמיית העת ערב פוזרו המזרונים בין ל

הבטנים הקצת מקרקרות, נבלעה לה ברחש מנועיו של 
המקרר המקרטע. אבל העיקר, בבית הזה חייכו ושמחו, 
ולא התלוננו, כל זאת למרות שעפרון אחד שימש לפעמים 
שלושה או ארבעה ילדים, וזוג אופניים חלוד עם שלושה 

  כי זה מה שיש. גלגלים שימש את כולם,
אגב יש מי שזוכר מקרה שבו דפק גבאי צדקה על הדלת, 
"הכנסת כלה" ביקש. צ'ק המילגה שהיה תחוב בכיס 

ומה עם אוכל  .חולצתו של ר' אהרון ניתן כולו לגבאי
לבית? מסתדרים, אל תשאלו איך. בואו נסכם. הרב 
אהרון תמים נע על ציר הקדושה שבין הבית והכולל, 

חתו להסתפק במועט עם מילגה רזה, ועם מחנך את משפ
המון אמונה שעדיף פת חרבה ושלווה בה. הוריו 
הקשישים של הרב תמים גרו בחו"ל והצליחו לתפקד יפה, 
עד שכוחם לא עמד להם. כשהם הפכו סיעודיים ונזקקו 

בית אבות? בית  .לטיפול יומיומי על כל המשתמע מכך
. מיד עם חולים? מטפל תיאלנדי? לא אצל הרב תמים

נחיתתם ארצה על כסאות גלגלים, הוא הודיע להם בצורה 
שאינה משתמעת לשני פנים שהם באים לגור אצלו. 
תשאלו איך מכניסים שני הורים סיעודיים לדירה בת 
שניים וחצי חדרים עם תשעה ילדים? ובכן ר' אהרון היה 
זריז נבון וחרוץ כדי להשכיר את דירתו הקטנה לאברך 

חדרים עם תוספת מחיר  4דירה בת  צעיר, לשכור
מי ישלם את ההפרש? מי ששילם עד כה, מי  .משמעותית

שהזין עד כה, הוא ישלם את שכר הדירה, הנה כי כן, 
מטלה חדשה וקדושה קונה שביתה בבית התמימים, 
טיפול מסיבי בסבא ובסבתא. הרב תמים החליט להקל 

בית יתו את הנטל הכלכלי, וימים רבים נשאר בימעל רע
לטפל בהוריו. הנוכחות שלו בכולל היתה מועטת, שעות 
הלימוד התדלדלו להן, אך מה גדולה המצווה לשמח את 
הוריו ולפנקם עד כמה שידו משגת. מאור פניהם של 

שהתמימים הירוו אותם, היו נעלים  –הוריו, והנחת 
  ומשובבי נפש, "אל תשליכני לעת זיקנה". ממש כך.

ת. הרב אהרון תמים תשוש לאחר לילה קייצי אחד, נקישו
 יום של טיפול בהוריו ובילדיו, ולאחר כמה שעות לימוד

קרעים קרעים פותח את הדלת. בפתח איש גבה קומה 
נשוא פנים וכובע ברט צרפתי לראשו, "שלום שמי ריצ'רד 
טוויטו אני בא ממרסיי שבצרפת אולי נוכל להחליף כמה 

 ים ושלושהמילים"? ר' אהרון מגיש לו כוס מים קר
ביסקויטים ואוזנו כרויה. "תראה הרב תמים, אני שמעתי 
 עליך רבות" פתח האורח באקצנט צרפתי בולט "סיפרו לי

  על כבודו שהוא שקדן נפלא, תלמיד חכם עצום, המצוי

בכל הש"ס והפוסקים, ואני לא מרחיב את הדיבור, 
בבחינת מקצת שבחו בפניו". ר' אהרון שותק, ודי נבוך. 

ילדים  11-"ובכן הרב תמים, אני יודע שכבודו מטופל ב
קטנים, כן ירבו, והפרנסה קצת קשה, באתי להציע 
לכבודו הצעה פשוטה, יששכר וזבולון. אני מוכן לתת לך 

דולרים למחייתכם, ובחגים אפילו  3,000ש כל חוד
להוסיף יותר, ואנחנו שותפים. זה כבוד גדול בשבילי 
להיות שותף שלך, והאמן לי הרב תמים שהפרוטה מצויה 
בכיסי, בשבילי זה לא מאמץ, ואני שנים רבות מחפש 
שותף כמוך". ר' אהרון ניגש לפתוח את תריסי המרפסת, 

ר לסלון. ורוח צונן לחדהסיט את הוילון ואיפשר למשב 
אם אני מבין נכון ר' טוויטו, אתה מבקש שותף שיהיה "

עסוק בלימוד במסירות נפש, ללא ביטול תורה ושאר 
  . "אכן כן" השיב האורח."עניינים

"צר לי אדון טוויטו, אני לא הכתובת, טעית בכתובת. 
באמת לא נורא ר' טוויטו, תמצא אברך יותר מוצלח 

י החולים נמצאים בביתי כבר יהורממני, לצערי שני 
למעלה משנה, ושעות רבות מדי יום, אני עסוק בטיפול 
בהם, כך שההספק שלי בלימוד הוא לא רציני, עם כל 
הכבוד מאד מחמיאה לי ההצעה שלך, אבל יהודי חייב 

דעת של  לדעת שבכל מעשה קניין צריך שתהיה גמירות
. אתה שני הצדדים, ושחלילה לא יהיה כאן מקח טעות

מחפש אברך מתמיד שתורתו אומנותו כפשוטו, אבל אני 
יבריאו... תורתי לא אומנותי, שהורי ב מטפלכרגע 

  ואשריך שזכית להיות מתומכי התורה. יהי חלקי עמך".
ריצ'רד טוויטו ברך ולגם את המים, עיניו הנדהמות הביטו 
ברב אהרון תמים, ובמבט של הערצה מהול בהערכה הוא 

ו. "אולי בכל זאת הרב אהרון, אני שמעתי עטף את מארח
עליך דברים מסולאים מפז... אנא, אני מוכן להיות זבולון 
שלך כבר מעכשיו למרות המצב". "לא ולא ידידי היקר, 
לא נעשה מן התורה פלסתר. אתה רוצה לקנות תורה 

  בטהרתה ולא טיפול בשני הורי הסיעודיים, נכון?"
ט, ומן הרחוב הביט ריצ'רד טוויטו יצא לרחוב הלוה

למרפסת הקומה השניה, ובזווית העין קלט את צלליתו, 
של אחד האנשים המופלאים שהוא זכה להכיר מעודו. 

שנים שאני שוקד  10"מה עשית הרב אהרון? מה עשית? 
לשכנע את מר טוויטו הנכבד לעשות הסכם יששכר 
וזבולון, והנה הוא השתכנע, וסיפרתי לו עליך, על 

רומיות, והדגשתי בפניו שישעה הסכם רק מידותיך הת
איתך כי אין אברך בעל מידות כמוך". כך בכה לתוך 
השפורפרת חנוך פישמן ידיד מנוער של הרב תמים, "איך 
שילחת אותו מבלי החתימה על ההסכם? אני פשוט לא 

תודה חנוך, תגיד לי תודה שהצלתי אותך "מאמין!!!" 
מצא בקרוב יששכר ממקח טעות, אני מאמין שר' טוויטו י

  הרבה יותר מוצלח ממני".
מאחורי קיר המטבח  11"הרב לוי, עמדתי כילד קטן בן 

והקשבתי, כולי סקרנות, לשיחה בין אבא לריצ'רד 
טוויטו. שומע ולא מאמין, המקרר ריק לחלוטין, אבא רץ 
מגמ"ח לגמ"ח לשלם שכירויות ותרופות להוריו, אין 

ואין, והוא בקור רוח  מיטות לילדים, אין מחברות, אין
אין לי מושג ". "מודיע לטוויטו: "מצטער, זה מקח טעות

מאין אבא שאב את תעצומות הנפש הללו. הסיפור הזה 
שנה, אבל הקב"ה משלם לבניו התמימים  35התרחש לפני 

ילדיו,  14ילדים מתוך  10בצורה מושלמת. אבא חיתן כבר 
ובדת, גם לכולם יש דירות, כולם מסודרים עם פרנסה מכ

אם הם אברכים מן השורה. החתונות היו כולן מכובדות, 
אבא בתמימותו הנהיג ומנהיג את ספינת הדחקות שכולה 

שנים  25כך סיפר לי ידידי הטוב י.ג. אחרי   אומרת כבוד".
מן השיחה המופלאה ששמע. ובינינו לבין עצמנו מי 
מאיתנו מסוגל בדור הזה, לדחות הצעה כזו בשתי ידיים? 

חידי סגולה. נפלא לדעת שיש בדורנו צדיקים כאלה, י
  (קובי לוי)                                            מורמים מעם.


