
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #79  עלון ,ד"בס
 מצורע–תזריע 

  ג"התשע
 

 בעריכת הרב נחום גמליאל

äùøôäî ç÷ì, 
 )'לד' יד('  ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם'

א עברו ימים ספורים  ל. והתיקון הסתכם בהון רב, מעשה באדם שצנרת המים בביתו התפוצצה
אבל עגמת הנפש הנוראה , בעל הבית לא ידע את עצמו מרוב צער. והנה שוב מתבקעים הצינורות

ובמיוחד לאחר שהתברר לו שהפיצוצים הללו ,  לאחר שהדבר אירע בפעם השלישיתההיית
 .האיש שאל מה רומזים לו בכך מן השמים. ולא אצל אף אחד מהשכנים, מתרחשים רק אצלו

כי תבואו את אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת 'י לו על פי הפסוק השבת
שנית לשם ? מהי המשמעות של ארץ כנען: צריך לבאר בפסוק זה כמה דברים. 'בבית ארץ אחוזתכם

 '?אחוזה'והשלישית מה פשר כפילות המילה ' אשר אני נותן לכם': מה מוסיפה התורה את המילים
ל "שהנגעים באים על שבעה עוונות כפי שמפורש בחז: ל ואמר"כך הגאון הרב מלצר זצהשיב על 

והנה גסות הרוח באה לאדם בדרך כלל כשהוא זוכה ). א"ז ע"ערכין ט(ואחד מהם הוא גסות הרוח 
פן ') 'יב' דברים ח(וכדברי הכתוב , לאחוזת בית נאה משלו ולפרנסה מסודרת ורוחו טובה עליו

ובדיוק על דבר זה בא הכתוב ' ...ים טובים תבנה וישבת ורם לבבך ושכחתתאכל ושבעת ובת
עשו שביאתכם תהיה בבחינת  ,והיינו כאשר תבואו את הארץ שבה אתם אמורים להתגורר. להתריע

התנהגו בהכנעה כלפי כל אחד ואחד וזכרו שזאת הארץ אשר אני נותן לכם לאחוזה ' ארץ כנען'
חלקו השני של הפסוק עוסק במי שלא ציית . ני במתנת שמיםכלומר כל מה שיש לכם קבלתם ממ

להנחיותיה של התורה ובבואו אל ביתו ואל נחלתו היה ליבו גס בבריות עליו הכתוב אומר ונתתי 
תבוא עליך הצרעת ' ארץ אחוזתכם'דהיינו כאשר אתה חושב שזו '  בבית ארץ אחוזתכם'נגע צרעת 

, ותו יהודי שהצנרת בביתך מתפוצצת השכם והערבכנראה אמרתי לא. ותאלץ לנתוץ את הבית
 )עלינו לשבח(...                                                                              משום שגם אתה לקית בעניינים אלה

 נאוהאחיה בן / ידידיה בן נאוה / מלאכי בן נאוה / נהוראי בן נאוה / יהונתן בן שלום : ליראת שמים  
                                                                                                                                               נעמה  בת נאוה/ טוהר בת נאוה /                             נ אוה בת מ רים 

äëìää úðéô 

 הפרשת תרומות ומעשרות
 .י חייבים בתרומות ומעשרותירקות ופירות שגדלו בארץ וגמר מלאכתם היה על ידי יהוד

ל אפילו על ידי יהודי או בארץ על ידי גוי פטורים מהפרשת תרומות "ירקות ופירות שגדלו בחו
 .ומעשרות

 .'טבל'תוצרת חקלאית שלא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות נקראת 
 . לעשות את הפעולות הבאותאסורבתוצרת חקלאית שהיא עדיין טבל 

 לאכול •

 .)  גם הסיטונאי וגם הירקןגם החקלאי(למכור  •

 .לתת במתנה למי שלא יפריש מהם תרומות ומעשרות •

 .בשמן טבל אסור להדליק נרות •
נקראת , תוצרת חקלאית שקונים בשוק ולא יודעים בוודאות שהופרשו ממנה תרומות ומעשרות

 .ספק טבל
 .ללא ברכה) כמו שיוסבר בהמשך(מספק טבל מפרישים תרומות ומעשרות 

 ?םממה מפרישי
לא מפרישים . חייבים להפריש תרומות ומעשרות רק מתוצרת חקלאית הראויה כבר לאכילה

 .תרומות ומעשרות מפירות וירקות בוסר שעדיין לא ראויים לאכילה



 

íéãìé êåðéç 

 ' חלק ב/אמירות חינוכית  
 )י עצות מהחיים של חיים ולדר"עפ(

תן לו כבוד מלכים במעשה זה תרומם אותו למשך שנים והוא יזכור ויברך אותך , כשתמצא ילד או נער מושפל: א
 .לאורך שנים

 .ובשביל להגשימה אינך צריך אפילו פרוטה. שני זה אורח חיים ושיטהלשמח את לב ה: ב
 .דיבור רך עם החלטות ברורות משכנע ומשפיע יותר מהחלטות מסופקות המתבטאות בצעקות: ג
 .והרבה, הוא צריך גם לומר להם זאת בפה מלא, לא מספיק שהורה יאהב את ילדיו במעשה: ד
 .ומתנה זו תהנה אותך מאוד, חשבתי עליך: אמור לו. ניותתן לילד מתנות גם ללא מבצעים והת: ה
 .זכור כי שולחן שבת אינו בית משפט, ויש לך טענות על בן או בת, כשאתה חוזר מבית הכנסת בליל שבת: ו
 . השתדל להאיר באור יקרות את הצלחותיו, ואל תחפש את ילדך בכישלונותי: ז

 ,  בהצלחה ושבת שלום                                                                                                                                                  
                  שושנה                                                                                                                                   

                                                                                                                                                 אוסנת בת אליס:לזרע בר קיימא

úáùì øåôéñ 

 לא להטיל ספקות
ְזַמן ַרב ֵמַהְּמֻתְכָנן ָעָׂשה ֵאֶצל . ִיְצָחק ִמַּבְרִדיְטׁשֹוב ָיָצא לֵּביתֹו ֶׁשָּבִעיר ַהְּסמּוָכה-ָעה ְּכָבר ָהְיָתה ְמֻאֶחֶרת ְּכֶׁשַרִּבי ֵלִויַהָּׁש
 .ְּכֶׁשָּיָצא ָלׁשּוב ְלֵביתֹו ְּכָבר ָיַרד ָהֶעֶרב. ֶהָחִסיד

ִיְצָחק ַמְתִרים ֶאת -ְּבַמְּסעֹוָתיו ֵאּלּו ָהָיה ַרִּבי ֵלִוי . ַעם ְלַבֵּקר ֶּבָעִרים ּוַבְּכָפִרים ֶׁש ִּבְסִביָבתֹוָלֵצאת ִמַּפַעם ְלַפ, זֹו ָהְיָתה ַּדְרּכֹו
ָמה ַהּדֹוֵרׁש   -ִהּלֹות ְּדַברֵּכן ָהָיה  ָׂשם  ֵעינֹו ְוִלּבֹו ִלְראֹות ִאם יֵ ׁש ְּבַח ֵּיי  ַהְּק. ּוְמַחֵּלק ֶאת ַהְּכָסִפים ֶׁשִּקֵּבץ, ָהֶאְמָצִעים ִלְצָדָקה-ַּבֲעֵלי

ַהֶּׁשֶמׁש ָׁשְקָעה . ְּבאֹותֹו ֶעֶרב ִסֵּים ִּבּקּור  ִׁשְגָרִתי ַּבְּכ ָפר ַהָּסמּוְך ְלִעירֹו. ִּתּקּון ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָהָעם ְלִהְתַחְּזקּות ַּבּתֹוָרה ּוְבִמְצוֹוֶתיָה
הּוא ָסב ַעל . ִיְצָחק ֶהְחִליט ֶׁשֲהִליָכה ְלֵביתֹו ְּבָׁשָעה ָּכזֹאת ֵיׁש ָּבּה ִמּׁשּום ַסָּכָנה-ֵלִויַרִּבי . ִמְּזַמן ַוֲעָלָטה ְּכֵבָדה ִּכְּסָתה ֶאת ַהּכֹל

,  ִּדיקִּפָּנה ָמקֹום ַמְתִאים ַלַּצ, ֶהָחִסיד ָהָיה ְמֻאָּׁשר ַעל ַהְּזכּות ֶׁשָּנְפָלה ְּבֶחְלקֹו. ָחַזר ֶאל ֵּבית ֶהָחִסיד ּוִבֵּקׁש ָללּון ֶאְצלֹו, ֲעֵקָביו
ַּכֲאֶׁשר ָהָיה   . ִיְצָחק ָעָלה ַעל ַהִּמָּטה ְוָעָׂשה ַעְצמֹו ְּכָיֵׁשן-ַאף ַרִּבי ֵלִוי. ָעָלה ַעל ְיצּועֹו ִלְׁשַנת ַהַּלְיָלה, ְוַאֲחֵרי ֶׁשִהִּגיׁש לו ְסעּוַדת ֶעֶרב

 .ִעם ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ִנְפַרד ִמְּמָאְרחֹו ְוָחַזר ְלֵביתֹו. ְּכַדְרּכֹו', ָרה ּוַבֲעבֹוַדת הָקם ִמִּמָּטתֹו ְוֵהֵחל ַלֲעסֹק ַּבּתֹו, ַהַּבִית ִנְרַּדם-ָּבטּוַח ֶׁשַּבַעל

ל  ָחְלפּו ָיִמים ֲאָחִדים ְוִהִּגיַע ַהּיֹו ם ַהָּקבּוַע ֶׁשּבֹו  ָנַהג ַהְּיהּוִדי  ַהְּמָאֵרַח ִלְנסַֹע ֶאל ַהָּפִריץ ְּכֵדי ַלְחּתֹם ִעּמֹו ַעל חֹוֵזה ַהֲחִכיָרה ֶׁש
, "לֹא ַאְחִּכיר ְלָך עֹוד ֶאת ַהּפּוְנָּדק. "ָרָאה ֶׁשָּפָניו ֵאיָנם ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹו ם, ִמָּיד ִעם ְּכִניָסתֹו ֶאל ַהָּפִריץ, ַהַּפַעם. ַהּפּוְנָּדק ֶׁשִּבְרׁשּותֹו

ֶאת ַהּפּוְנָּדק ַאְחִּכיר ְלִמיֶׁשהּו ַאֵחר ְוַאָּתה ִּתְפַרע ִלי .  ִלי חֹוב ָּגדֹולֵאיְנָך ְמַדֵּיק ְּבַתְׁשלּוֶמיָך ְוַאָּתה ַּגם ַחָּיב. "ִהְרִעים ַהָּפִריץ ְּבקֹולֹו
ִמַּנִין ַיִּׂשיג ֶאת ? ָמה ַיֲעֶׂשה ַעְכָׁשו. ַרַעם-ַהְּיהּוִדי ָיָצא ֵמִעם ַהָּפִריץ ַּכֲהלּום". אֹוִׁשיְבָך ַּבִּצינֹוק, ֶׁשִאם לֹא ֵּכן, ִמָּיד ֶאת ִיְתַרת חֹוְבָך

ֶעְזִרי ֵמִעם  : "ַאְך ְמֵהָרה ִהְתַעֵּׁשת, ִמְלְמלּו ְׂשָפָתיו, "ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי"? ֶסף ְלִפְרעֹון ַהחֹוב ּוִמָּמה ִיְתַּפְרֵנס אם ְיגַֹרׁש ֵמַהּפּוְנָּדקַהֶּכ
 ".עֹוֵׂשה ָׁשַמִים  ָוָאֶרץ' ה

ֵיֵלְך . ַהְּמֻפְרָסם ְּכפֹוֵעל ְיׁשּועֹות, ה ְלָאֵרַח ְּבֵבי תֹו ֶאת ַהַּצִּדיק ִמַּבְרִדיְטׁשֹובַרק ִלְפֵני ָיִמים ֲאָחִדים ָזָכ. ְלֶפַתע ָצץ ַרְעיֹון ְּבמֹוחֹו
ֵּים ַאֲחֵרי ֶׁשִּס. ֶקֶׁשב-ִיְצָחק ֶהֱאִזין ִלְדָבָריו ְּברֹב-ַרִּבי ֵלִוי. ּוִבְרַּכת ַהַּצִּדיק ַוַּדאי ַּתֲעזֹר לֹו, ֵאָליו ִויַסֵּפר לֹו ֶאת ָהָאסֹון ֶׁשָּקָרהּו

. ָלַקח ֶאת ַהִּגָּליֹון ְוִהְסַּתֵּגר ְּבַחְדרֹו. ֵּביתֹו-ָּפָנה ַהַּצִּדיק ִלְבֵני, "ָהִביאּו ִלי ִּגְליֹון ְנָיר. "ָׁשַקע ְּבִהְרהּוִרים, ִלְׁשמַֹע ֶאת ְּפָרֵטי ַהָּדָבר
הּוא ִהָּטה ֶאת ָאְזנֹו  . ִיְצָחק ִלְכּתֹב ַּבֲחֵׁשָכה ָּכזֹאת- ח ֹוֵׁשב ַרִּב י ֵלִוי ֵאיְך, ַהֶחֶדר ָהָיה  ָאֵפל ְלַמַּדי ְוַהְּיהּוִד י ֶׁשָעַמד ַּבחּוץ ִהְתַּפֵּלא

ּוָמַסר ְּבָידֹו ֶא ת , ָּפָניו לֹוֲהטֹות ּוְמִאירֹות, ַּכֲעבֹר ְּכַמֲחִצית ַהָּׁשָעה ָיָצא ֵאָליו ַהַּצִּדיק. ְולֹא ָׁשַמע לֹא קֹול קּוְלמּוס ְולֹא קֹול ֶקֶסת
הֹוָדה ַלַּצִּדיק ְוָיָצא ִלְמעֹונֹו ֶׁשל , ְּבִׂשְמָחה ָנַטל ֶאת ַהְּנָיר". יֹוִׁש יֲעָך' ַוה, ְמסֹר ִמְכָּתב ֶזה ַלָּפִריץ: "ָיר ְּכֶׁשה ּוא ְמֻקָּפלִּגְליֹון ַהְּנ
ַאְך הּוא ָּדָחה ֶאת . ְמעּו קֹול קּוְלמּוס ְוֶקֶסתֲהֵרי ַהֶחֶדר   ָהָיה  ָחׁשּוְך ְוָאְזָניו לֹא ָׁש. ַּבֶּדֶרְך ֵהֵחּלּו ַהְּסֵפקֹות ְלַכְרֵסם ּבֹו. ַהָּפִריץ

. ְלַבּסֹוף לֹא ָהָיה ָיכֹל ְלִהְתַאֵּפק. ְוַהְּסֵפקֹות ֵאיָנם ַמְרִּפים ִמֶּמּנ ּו, ַמְמִׁשיְך ַהְּיה ּוִדי ְּב ַדְרּכ ֹו. ַהִהְרהּוִרים  ְוִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוַנת ַצִּדיִקים
ָּבֶרַגע ָהִר אׁשֹון ָרָצה ָלסֹב ַעל ֲעֵקָביו . ְולֹא ְּכתּובָ ה ּבֹו ֲאִפּלּו אֹות ַאַחת;  ַהַּדף ָחָלק ְלַגְמֵרי–ְוָאֵכן  , ָתחֹוְּפ,  הֹוִציא ִמִּכיסֹו ֶאת ַהְּנָיר

ַוַּדאי ִמֶּמּנּו ִּתְצַמח לֹו , ן ֶזהִאם ָהַרִּבי ָנַתן לֹו ִּגָּליֹו, ַאְך ִמָּיד ָּדָחה ֶאת ַהַּמְחָׁשָבה ְוָאַמר ְּבִלּבֹו. ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ָהַרִּבי ַעל ָטעּותֹו
: ְוַהַּפַעם ֵעיָניו  ְנִעימֹות ְוַרּכֹו ת, ְּכֶׁש ִּסֵּים ָנָׂשא  ֶאת ֵעיָניו  ֶאל ַהְּיהּו ִדי.  ְוֵהֵחל קֹוֵרא, ַהָּפִריץ ָלַקח ִמָּידֹו ֶא ת ַּדף ַהְּניָ ר. ַהְּיׁשּוָעה

ֶהְחַלְטִּתי . ְוָלָּמה ֶאְסַּתֵּכן ַּבֲעָסִקים ִעם ָזִרים, ְּכָבר ִהְתַרַּגְלִּתי ֵאֶליָך.  ַּבַּפַעם ַהּקֹוֶדֶמתִהְתָחַרְטִּתי ַעל ָמה ֶׁשָאַמְרִּתי ְלָך, ָנא-ְרֵאה"
 ".ֲהֵריִני מֹוֵחל ְלָך ַעל ִיְתַרת ַהחֹוב, ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּגַרְמִּתי ְלָך-ּוְכִפּצּוי ַעל ָעְגַמת, ְלַהְחִּכיר ְלָך ׁשּוב ֶאת ַהּפּוְנָּדק

ְּכֶׁשרֹאׁשֹו ְמֻסְחָרר ֵמאֶֹׁשר הֹוָדה ַלָּפִריץ ַעל ַחְסּדֹו ְוָיָצא . הּוִדי לֹא ָיַדע ִאם הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבָהִקיץ אֹו ַּבֲחלֹוםַהְּי
ָרִכים ָּפַגׁש ֶאת ַהַּצִּדיק עֹוֵמד ּוְמַצֶּפה ָלַדַעת ּוְבצֶֹמת ַהְּד, לֹא ִהְרִחיק ַהְּיהּוִדי ֶלֶכת. ִיְצָחק ַעל ַהֵּנס ֶׁשָּקָרה-ִמָּיד ְלַבֵּׂשר ְלַרִּבי ֵלִוי

, "?ּוָמה עֹוד ָאַמר ְלָך, נּו. "ְוַהַּצִּדיק ְּכִאּלּו ְמַחֶּכה ִלְׁשמַֹע עֹוד, ִסֵּפר לֹו ַהְּיהּוִדי ְּבִׂשְמָחה ֶאת ָּכל ָמה  ֶׁשָּקרָ ה. ֶמה ָעָלה ְּבגֹוָרלֹו
ְוהּוא ָׁשַאל ֶאת ַהְּיהּוִדי ֶמה , ִיְצָחק-ִנְתַּכְרְּכמּו ָּפָניו ֶׁשל ַרִּבי ֵלִוי. ֵמִׁשיב ַהַּכְפִרי ִּבְפִליָאה, "לּוםלֹא ְּכ. "מֹוִסיף ַהַּצִּדיק ְוׁשֹוֵאל

.  ֲאָנָחה ִנְפְלָטה ִמֵּלב ַהַּצִּדיק.ֶׁשָּפַתח ֶאת ַהַּדף ְוָרָאה  ֶׁשֵאינֹו  ֶאָּלא ְנָיר  ָחָלק, ֶנֱאַלץ ַהְּיהּוִדי ְלהֹודֹות. ָעָׂשה ְּבִמְכָּתבֹו ַּבֶּדֶרְך ַלָּפִריץ
עֹוָלם -ָהִייָת זֹוֶכה ַּבּפּוְנָּדק ְּכַמְּתַנת, ִאּלּו ֶהֱאַמְנָּת ֶּבֱאמּוָנה ְּתִמיָמה ְולֹא ָהִייָת ְמַפְקֵּפק ְּכָלל. "ִמְלְמלּו ְׂשָפָתיו, "ֲחָבל, ֲחָבל"

 ".'יל ָסֵפק ִּביׁשּוַעת הֵאין ְלָהִט. ְוָהִייָת מֹוִריׁש אֹותֹו ְלָבֶניָך ַאֲחרֶ יָך
 ) " תור תך  שע שועי( "                                                                                                                                                                                                                                                                      
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