
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

29עלון , ד"בס  
 תזריע מצורע

ג"התשע  

 התורה גבתה את כבודה
ָאָדם ִּכי ִיְהֶיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהרֹן "

)'ב',יג":(ַהּכֵֹהן  
הטעם שיובא אל הכהן: בספר מושב זקנים לבעלי התוספות מובא " 

".ויטהר שמא מחמת החרפה והכלימה ישוב מחטאו, יוכיחו ויגלה קלונו ברבים"  
,ל"שהתרחש בתקופתו של מרן החזון איש זצ,סיפר הגאון הרב מרא דאתרא,זכורני מעשה   

 ושממנו אפשר ללמוד שאל לנו לחשוש לכבוד התורה יותר מגדולי התורה המוסרים את נפשם על עמלה
.ע"ק בעל החזון איש זי" שבה השתתף גם הגהבהיותי בחור בישיבת סלבודקה השתתפתי במסיבת שבע ברכות  

לפתע נשמע קול המון חוגג מבחוץ ועד מהרה נודע שזו היא הכנסת ספר תורה של בית כנסת שמתפלליו לא היו מחוגי , והנה
,היראים לדבר השם  

 החליט בכל ,גאון עצום כשלעצמו, אך אחד מגדולי בני ברק. אבל החזון איש החליט לצאת החוצה וללוות את ספר התורה
כשחזרו מליווי ספר , והנה. עליו ולא יצא יחד עם החזון איש כדי ללוות את הספר' אינה מקובלת'זאת שדעתו של החזון איש 

,"בצלמואשר יצר את האדם " כיבדו המחותנים את התלמיד חכם ההוא בברכת ,התורה והמשיכו במסיבת שבע הברכות  
"...  בחכמהאשר יצר את האדם" וכשקם לברך טעה ואמר   

.ולתדהמת הנוכחים גם בפעם זו חזר על טעותו, המברך התחיל לברך את הברכה שנית  
...  התדהמה גברה עוד יותר כאשר טעה גם בפעם השלישית  

על בזיון " גילוי קלונו ברבים"אך כנראה שהיה בכך איזה מין סוג של ... כמובן שחיוך קל של מבוכה עלה על פני כל הנוכחים
שמא : "ל"וכמו שהובא בספר מושב זקנים הנ, רה כשישב במקומו בעת שספר התורה עבר בחוץ ולא יצא ללוותוכבוד התו

לעיני כל הקהל ועוד בברכת , ועל כך ספג בזיון רב בעת שטעה שלוש פעמים". מחמת החרפה והכלימה ישוב מחטאו ויטהר
...'אשר יצר'  

:נה היתה חותכת וברורההדבר היה לפלא בעיני הנוכחים אבל המסק: ומסיים  
                                                                                          )טובך יביעו(                                                                                                                         התורה לא נשארת חייבת לאף אחד 

 סגלה למי שיצא בנו לתרבות רעה

 

,   א ֹוְיבֵ י ִא יׁש ַאְנֵׁש י ּבֵ יתֹו , ַּבת  ָקָמ ה ְּבִא ָּמּה, ֵּבן  ָקם  ְּבָאִב יו,  ְלַצֲעֵרנּו  ִנְת ַקְּיָמה  ְּביָ ֵמינ ּו  ַהְּקלָ ָלה  ַהּנֹורָ ָאה ֶׁש ל  ִעְּקבֹות  ְמִׁשי ָחא ֻחְצּפָ א  ִיְסֵּגי
 . ים ְוט ֹוִבים  יֹוְצִא ים ִמְּבנֵ יֶה ם אֹו ִמְּבנ ֹוֵתי ֶהם ְלַתְרּבּו ת ָרעָ הְוַרִּב
 

ּו ְברֹב  , ְול ֹא ָלבֹא עֲ ֵליֶהם ְּבִר י ְתָחא ְוַכַעס, ּו ֵמחֹוָבָתם ַרק ְלָקֵרב ֶאת  ַהֵּבן  ְוַהַּבת', ַחָּיִבים ָהָאב  ְוָהֵאם ְל ַהֲאִמי ן  ֶׁשּזֹו ְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגְזָרה ֵמ ֵאת ה
ּוְבַוַּדא י ֶׁשֵא ין   , ַהְּסִב יָבִתי  ְוַכּי ֹוצֵ א,  ַהְּק ִהָּלִתי, ַהִּמְׁשַּפְחִּת י,  ים  ַהַּכַעס  ְוָהִר יְתָחא  ֶׁש ָּלנּו  ַעל  ָּבֵני נּו  ּוְב נֹוֵת ינּו  ה ּוא ִמ ְּפֵני  ַהָּכבֹוד  ָהִא יִׁשיַהִּמְקִר

 .  ְוַהַּמָּצב  ִנְה ֶיה ָּגר ּוַע  יֹוֵתר, ם  ַה ּתֹוָצאֹות ֶׁשל  ַהַּלַח ץ ֲהפ ּוכֹות  ְלגַ ְמֵריהֹוֵגן ֶׁשְּבֶׁש ל ָּכְך ָנק ּום ְלִה ָּלֵחץ  וְ ִלְלחֹץ  ַמה ֶּׁשְּברֹב  ַהִּמְקִרי
 

ּו ְלַרֵחם ֲעֵלי ֶהם ֶׁשֵּכן ִּבְצִעירּוָת ם קֶֹדם ֶׁשִּנְפְקחּו ֵעי ֵניֶהם ָלדַ ַעת טֹוב ְוַרע ְּכָבר ָנַפל עֲ ֵליֶה ם ֻרְגזֹו ֶׁשל ָׂשָטן  , ָעֵלינ ּו ִליַק ח זֹאת ֶּבֱאמּונָ ה
,   ַרק  ְלָקְרָבם ְּבנ ַֹעם עַ ד ַּכָּמה ֶׁשֶאְפָׁשר , עָ ֵלי נּו  לֹא  ְלַהֲאִׁשים  ַעְצֵמנּו  ְולֹ א ְלַה ֲאִׁשי ם אֹוָתם, ּוַמה  ַיֲעֶׂש ה ַהֵּבן  ְול ֹא יֶ ֱחָטא,  ְלַהִּפי ָלם ֵּבי ן ִצָּפְר ָניו

 .  ַעל  רּוָחםְוִלֵּתן  ָלֶהם ח ֹם ְוַאֲהבָ ה ּוְבָכְך  יִ ְתַּבְּיׁשּו לַ ֲעׂשֹות ְּכָכל  ָהע ֹוֶלה  
 

ְוז ֹו ְצִריָכה ִל ְהי ֹות   , ֵא ָליו ֶאת  ִלָּבם ַהּת ֹוֶעה  ִויַחֵּדׁש  ְּבִקְרָּבם רּוַח ְנכ ֹונָ ה ְלָעְבד ֹו'  ּוְבִעָּקר ֵיׁש  ָלנּו  ְלִהְתּפַ ֵּלל עֲ ֵליֶה ם ִמִּקירֹות ִלּבֵ נּו ֶׁש ָּיִׁשיב ה
ָׁשלֵ ו וְ ִיְרֶאה  ִלְפּתֹר ְּבעָ ָיה ז ֹו ְּכָכל ְּב ָעָיה  רּוָחנִ ית ַאֶחֶרת ֶׁשֵא ינָ ּה ִנְפ ֶּתרֶ ת ְּבַזַעם ּוְבַכַעס   ּוְבָכְך ְיֵהא  ָרגּועַ  ְו,  ִּגיַׁשת ַהַּמֲאִמ ין  ְלתֹופָ ָעה ז ֹו

 . ֶאָּלא ֶּבֱאמ ּונָ ה ּוְבַסְב ָלנּות, ְוַעְצָּבנּו ת
 

ְוִכ י  , ֶׁשֵּכן ִה ֵּנה ט ֹוִבים  ְוַצִּדיִק ים י ֹו ְצִאים ִמָּבֵּתי ֶהם ָּבנִ ים ּובָ נֹות  ְל ַתְרּבּות ָרעָ ה,  ָברְורֹוִאים  ְּבחּוׁש  ֶׁשּזֹו ְּגֵזַרת  ָׁשַמיִ ם ְוֵאי ן ַיד  ָאָדם ֲאֵׁשָמה  ַּבָּד
ׁש הּוַגד לָ ּה ְׁשנֵ י  ְוִכי  טֹוִבים ֵאּלֶ ה ֵמִרְבָקה  ֶׁשֵּמרֹא ,  ֲהֵרי ֶׁשִּנְגַזר  ַהָּדָבר ֵמרֹאׁש,  ק ֶׁשּבָ ָניו  ִיְה יּו ְרָׁשִע ים"טֹוִבים ֵאּלֶ ה ֵמִחְזִק ָיה ֶׁשָרָא ה  ברוה

ּוְל ָכְך עָ ֵלינ ּו ְלַסֵּלק  ֶאת נְ ִגיע ֹוֵתי נּו  ָהִאי ִׁשּיֹות וְ ַלֲעבֹד  ִעם  , ֵא ין ַּדְרּכָ ּה  ֶׁשל ּתֹוָרה ֶא ָּלא ְּבנ ַֹעם, ֵיַדע,  ֶּבֱאֶמת' ַהַּמֲאִמ י ן ַּבה, ּגֹוִיים  ְּבִבְטֵנְך  ְוַכּי ֹוֵצא
ֶׁשֵּכן  ַרּבֹות  ְּפָעִמ ים  ִנְגַזר עָ ֵלינ ּו זֹאת   , ּוְתִפּלָ ה ַנְצִל יַח  ַלֲהִׁשיָבם,  ְּכ ִני ָעה, ּוִמּתֹוְך  אֱ מּוָנה,  ן ֵאי ן ֶּדֶרְך ַא ֶחֶרתָּבֵנינ ּו ּוְב נֹוֵת ינ ּו ְּבַדְרֵכי  נֹ ַעם ֶׁש ֵּכ

 . ַיֲעֶׂש ה  ֶאת ֶׁשּלֹו ְל ָהִׁשיב ִלָּבם  ֵאָלי וְו'  ְוָאז ְירַ ֵחם ה,  ֲאזַ י ְּבַה ְכָנָעה ֲאִמ ִּתית  ַנֲעֶׂשה ֶאת  ַהֻּמָּט ל ָעֵלי נּו', ַּדְוָקא ְּכֵדי ֶׁש ִּנָּכַנע  ַלה
 )ישראל לוגאסיהרב יעקב (                                                                                                                                                       )הבאבשבוע ד "בס–אלו פסוקים יגיד  (  

                                                                                                                                                                            

  אמת                        

 ָּבֱאֶמת ִלְבטַֹח ָיכֹול ֵאין יםְׁשָקִר ְיֵדי-ְוַעל, ְׁשָקִרים ּדֹוֵבר הּוא, ִּבָּטחֹון ּלֹו ֶׁשֵאין ִמי .כט
 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מי נקרא אורח-המשך 

ואת   , ל הכנ יס לבית ו את  אותם אנשים שא ין מ י שיד אג להם, שמה ות המצו ה של הכנ סת אור ח ים היא, ומדברות ק ודשו נ יכר
.    הבא ד בסעיף"אול ם מדברי רוב הפוסק ים לא משמע הכי כפי שיתבאר בס . ובזה גדו לה מעלת ו של המארח, אותם שאינו מכ יר

 ). ה איך  שיה יה"ס ימן סד  ד(ם  ביד ת  חיי"ובשו, )ה אמ נם" ח  סימן  יב ד"או(ת או הב משפ ט " וראה ע וד בשו
 

לב ין א ורח י ם שבאים רק  , עין ר ואה שאף על  פי שבתח ילה רצה ה תרומת ה דשן לח לק בין ז ימן א ורחים  לביתו  ללינ ה ואכ ילה
,  גם כשמזמין א ורחים ל ארו חת ערב בלבד,  ו אם כן.  לח לק בזהשאפשר  שאין, מכל מקום סי ים, לסעודה  ולא חר מכן ה ולכ ים 

כיצד   , ופ ל יאה דעת  ממנ י נשגב ה לא  א וכל ל ה. אפ ילו  אם האו רחים הם מא ותה  הע יר, נחשב ל ו הדבר  למצוות  הכנ סת אורח ים
ת הדש ן   והרי  התרומ,  ש אורח הגר ב עירו ש ל בעל ה בית אינ ו נקרא א ורח, א  ושאר פו סקי ם מדברי התרומת  הדשן"הבינ ו הרמ

 .  סיים שאפשר שא ין  לחלק
 

דל א   , שהביא דבר י ה סולת  למנ חה שכתב) יורה  דעה  סימ ן סט ס עיף  י ג(ובמשים ח ופשי  מצאתי  את  שאהבה נ פשי ב פתחי  תשובה  
ו הרב  פתחי  תשו בה ח ולק  על יו  בזה  וס ובר ש גם כשזימ ן א ת   .  אבל  לא  שזימ ן א צלו חב ירו,  מקרי א ורח ים אל א שנ תאר חו בב יתו

 .  ש"ע.  ורחנחשב לא ,  חבירו
 

ש יש מצו ה להכ ניס א ורח ים אפ ילו  כשמזמין את  שכני ו   , )פרנסה  פרק ג(ל בספר  הח יי ם " וכן מצאת י שכתב רב ינו  חי י ם אחי  המהר
ל בכלל  המצו ו ת שאדם אוכל   " וזה ו מצות  הכנסת  אורח ים שמ נו חכ מינ ו ז,  ויכ ניסם  לפע מים לבית ו כד י לכבדם,  שהם עשירים

.  ומע ת ה אל  תה יה  סע ודת  המריע י ם קלה  בע יניך  בזמ ן שא ין  ע מה קל ות  ראש,  ת  לע ולם  הבאמפירות יהם  בעו לם הז ה  והק רן ק יימ
 ) אב רהם ישראל (                                                                                                                                   ).אות  תתרעז(ד  בטעמ י המ נהג ים "והו

 קמצוץ של טבק

 

 ?  מד וע. ל א נמ נה ע ם חובשי ב ית המדרש, אלא  שלמרות א הבתו,  אה בה עז הלומד יה ה יה זל מן את  התור ה ו את אוהב
הרבואם תשאל ו מ ה עש ה  זלמן בזמ ן  .  ומת וך שלא  יד ע לא   קיים,  ל א ידע,  ומתוך  שלא  למד,  למדל א ,    לא י דע קר וא  וכתובזלמן

 . מצ וות  היה  עו שה? שנפל בח לקו
 

מתוך   . ולא כל הז מנים  שווים, אלא שגם  לשמחה עת. ומש מח את הבריות,  הו לדתו ראדי ןעיירת הי ה זלמן ברח ובות  ובבמסת
,   " זלמן  המשוג ע: "  מה  כי נוה ומפ ני וא ם תשאלו  .  לא  התפ נו  ל שמוח בשמ חתו  של  זלמן,   תושב י ראד ין  טרוד ים  בפרנסת  ביתםשהיו 

הם מכנים את   , וכשאי נם מוצאים תשובה לשא לתם" ?  עושהזוה מה לשמח : "כי טבעם של הב ריות שהם שואל ים, אומר לכם
 ".  משו גע"השמח 

 
מסת ובב ה יה  בין  המת פ ללים  ומתח נן   . כמ ו בן, לא  בכסף,   את  הרבים במ צוות צדקהלזכות  וב חגים  נ והג  הי ה  זלמן  בשבתות

 .  עד ש ניט ל רי חו  של קמצוצו, אותםו לא ה יה פ וסק מ לברך , ואז  היה  נוט ל מהם ק מצוץ טבק,  שיפת חו א ת ליבם  למענ ובאוזני הם
כבכ ל , וביקש, " מו ישה ע גלו ן"בא חד מי מי ראש ון  ניגש זלמ ן אל  , וכך.  זלמ ן גם ב יום רא שוןאת הית ה הארת  השבת  מלוו ה לעית ים

מ וישה   "לא  לי וות ה את  ,  ז למןהאר ת השבת  ש ליו ותה  את ?  אלא  מאי.  שיוא יל  לפת וח  את  קו פסת ה טבק  המו נחת  בכיס ו, שבת
 .ירשו  מעל  פני ו ו הלה  ג, "עגלו ן

 
לזכ ותך במצ וות צדק ה א ני   ?  ו כי ח ושב את ה של קמצוץ  ט בק אנ י צריך!  עג לון  שכמו תך:  "ואמרנת כע ס ,  שרא ה זל מן כ ךכיוו ן

 ".  ואביא משם קמצ וץ טבק ,  הנה  הו לך אני  ברגל א ל הע יר ו ילנ א?  קמצוץ טבק. מבקש
האם   :  "קמצ וץ  ה טבק מו יל נא  הפך  לשיח ת ה בריותס יפור ו של  .   זלמ ן  ברחוב ות  ה עיירהשל  כל  השבו ע ל א  נראתה  דמות ו במשך
 " ?האם יש ו ב?    לו ילנאברגלהלך 

 
שוח קות בפנים . הבטי ח וקי ים. כשבידו  קמצוץ טבק, נראה  זלמן בשערי ראד ין,  תשקע החמהבטרם.   יום שישי ובא זלמ ן עימ ובא

,  ע טוף בשיראי ן,  כבר הי ה בבית הכ נסת"עגל ו ןמו ישה "אל א ש. כי עמד ב דיבורו" מו ישה עג לון "ל הוכ י ח ל, צעד אל כיכר הע יירה
 .  ממתין  לבוא  השבת

 
טב ק זלמ ן הבי א , ז למן הב יא טב ק מו יל נא: "הם  לי וו הו בצע קות.  י לדי  העי ירה ב עקבו תיוכששובל,   זל מן א ל בי ת הכ נסתמיהר

ק וד ם   . "י ו ל פתו ח את  אצבעותה סכיםולא ,  אלא שזלמ ן איש  חזק  היה,  ניס ו ה ילדים  לחט וף מיד ו את  קמצוץ  הטבק".  מויל נא
 .   לעברםצעק,  "ואז אח לקנ ו בי ניכם, את  ה טבק' מ וישה  עגל ון'אראה ל

 
גםנכ נס אל   בית הכנ סת ... אך  בטרם היה ס יפק ב ידו  לומר  את אשר על ל יבו". מ ויש ה עגל ון  "אל זלמ ן אל ב ית הכ נסת  ונ יגש נכנס

ע ל קמצוץ הטבק   : " כו לם ואמרוע נו" ?העל מ ה הה מול: "שאל, כשהב חין  במהומה". חפץ ח יים"ה, ל" רבי ישראל מאיר הכ הן זצ
 ". שהביא זלמ ן מו ילנ א

  
 .  דמע ותומע יני ו ז לגו "  חפ ץ ח יים" השתק

 
, זלמן  צעד שלושה י מים לויל נא  ומשם חזר במש ך שלושה  ימים לר אדין "":ח פץ  חיים "הענה  ,   לפשר ד מעות יוכששאלוהו 

ובאחריתנו ,  מא רץשמיםרחוק הוא מוילנא כרחוק ש, שירדה נשמתנו לעולם מן הרקיע השביעי, אנחנו.  טבקקמצוץכשבידו 
    ".  ועל כך אני בוכה,  ל א נבי א  עימנוטבקה לא אפש ר שאף קמצוץ ? מה נביא ב ידינו, חוזרת נשמתנו מר חק דומה

 . חייך  בניצ חון...  וזלמן.  ונתמ לאו  פנ יה ם כלימה,  בליב ותיהם" חפץ  חי ים "  דבריו  של הנכנסו 
 


