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בעריכת הרב נחום גמליאל

תזריע –מצורע
התשע"ג

,äùøôäî ç÷ì
'ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם' )יד' לד'(
מעשה באדם שצנרת המים בביתו התפוצצה ,והתיקון הסתכם בהון רב .לא עברו ימים ספורים
והנה שוב מתבקעים הצינורות .בעל הבית לא ידע את עצמו מרוב צער ,אבל עגמת הנפש הנוראה
הייתה לאחר שהדבר אירע בפעם השלישית ,ובמיוחד לאחר שהתברר לו שהפיצוצים הללו
מתרחשים רק אצלו ,ולא אצל אף אחד מהשכנים .האיש שאל מה רומזים לו בכך מן השמים.
השבתי לו על פי הפסוק 'כי תבואו את אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת
בבית ארץ אחוזתכם' .צריך לבאר בפסוק זה כמה דברים :מהי המשמעות של ארץ כנען? שנית לשם
מה מוסיפה התורה את המילים' :אשר אני נותן לכם' והשלישית מה פשר כפילות המילה 'אחוזה'?
השיב על כך הגאון הרב מלצר זצ"ל ואמר :שהנגעים באים על שבעה עוונות כפי שמפורש בחז"ל
ואחד מהם הוא גסות הרוח )ערכין ט"ז ע"א( .והנה גסות הרוח באה לאדם בדרך כלל כשהוא זוכה
לאחוזת בית נאה משלו ולפרנסה מסודרת ורוחו טובה עליו ,וכדברי הכתוב )דברים ח' יב'( 'פן
תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ורם לבבך ושכחת '...ובדיוק על דבר זה בא הכתוב
להתריע .והיינו כאשר תבואו את הארץ שבה אתם אמורים להתגורר,עשו שביאתכם תהיה בבחינת
'ארץ כנען' התנהגו בהכנעה כלפי כל אחד ואחד וזכרו שזאת הארץ אשר אני נותן לכם לאחוזה
כלומר כל מה שיש לכם קבלתם ממני במתנת שמים .חלקו השני של הפסוק עוסק במי שלא ציית
להנחיותיה של התורה ובבואו אל ביתו ואל נחלתו היה ליבו גס בבריות עליו הכתוב אומר ונתתי
נגע צרעת 'בבית ארץ אחוזתכם' דהיינו כאשר אתה חושב שזו 'ארץ אחוזתכם' תבוא עליך הצרעת
ותאלץ לנתוץ את הבית .כנראה אמרתי לאותו יהודי שהצנרת בביתך מתפוצצת השכם והערב,
)עלינו לשבח(
משום שגם אתה לקית בעניינים אלה...
ליראת שמים  :יהונתן בן שלום  /נהוראי בן נאוה  /מלאכי בן נאוה  /ידידיה בן נאוה  /אחיה בן נאוה
נאוה בת מרים /טוהר בת נאוה  /נעמה בת נאוה

äëìää úðéô
הפרשת תרומות ומעשרות
ירקות ופירות שגדלו בארץ וגמר מלאכתם היה על ידי יהודי חייבים בתרומות ומעשרות.
ירקות ופירות שגדלו בחו"ל אפילו על ידי יהודי או בארץ על ידי גוי פטורים מהפרשת תרומות
ומעשרות.
תוצרת חקלאית שלא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות נקראת 'טבל'.
בתוצרת חקלאית שהיא עדיין טבל אסור לעשות את הפעולות הבאות.
• לאכול
• למכור )גם החקלאי גם הסיטונאי וגם הירקן(.
• לתת במתנה למי שלא יפריש מהם תרומות ומעשרות.
• בשמן טבל אסור להדליק נרות.
תוצרת חקלאית שקונים בשוק ולא יודעים בוודאות שהופרשו ממנה תרומות ומעשרות ,נקראת
ספק טבל.
מספק טבל מפרישים תרומות ומעשרות )כמו שיוסבר בהמשך( ללא ברכה.
ממה מפרישים?
חייבים להפריש תרומות ומעשרות רק מתוצרת חקלאית הראויה כבר לאכילה .לא מפרישים
תרומות ומעשרות מפירות וירקות בוסר שעדיין לא ראויים לאכילה.

íéãìé êåðéç
אמירות חינוכית /חלק ב'
)עפ"י עצות מהחיים של חיים ולדר(
א :כשתמצא ילד או נער מושפל ,תן לו כבוד מלכים במעשה זה תרומם אותו למשך שנים והוא יזכור ויברך אותך
לאורך שנים.
ב :לשמח את לב השני זה אורח חיים ושיטה .ובשביל להגשימה אינך צריך אפילו פרוטה.
ג :דיבור רך עם החלטות ברורות משכנע ומשפיע יותר מהחלטות מסופקות המתבטאות בצעקות.
ד :לא מספיק שהורה יאהב את ילדיו במעשה ,הוא צריך גם לומר להם זאת בפה מלא ,והרבה.
ה :תן לילד מתנות גם ללא מבצעים והתניות .אמור לו :חשבתי עליך ,ומתנה זו תהנה אותך מאוד.
ו :כשאתה חוזר מבית הכנסת בליל שבת ,ויש לך טענות על בן או בת ,זכור כי שולחן שבת אינו בית משפט.
ז :אל תחפש את ילדך בכישלונותיו ,השתדל להאיר באור יקרות את הצלחותיו.
בהצלחה ושבת שלום,
שושנה
לזרע בר קיימא :אוסנת בת אליס

úáùì øåôéñ
לא להטיל ספקות
מוּכהְ .ז ַמן ַרב ֵמ ַה ְמּ ֻת ְכנָן ָע ָשׂה ֵא ֶצל
לבּיתוֹ ֶשׁ ָבּ ִעיר ַה ְסּ ָ
ָצא ֵ
יטשׁוֹב י ָ
ַה ָשּׁ ָעה ְכּ ָבר ָהיְ ָתה ְמ ֻא ֶח ֶרת ְכּ ֶשׁ ַר ִבּי ֵלוִ י-יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִד ְ
ָרד ָה ֶע ֶרב.
ָצא ָלשׁוּב ְל ֵביתוֹ ְכּ ָבר י ַ
ֶה ָח ִסידְ .כּ ֶשׁיּ ָ
עוֹתיו ֵאלּוּ ָהיָה ַר ִבּי ֵלוִ י-יִ ְצ ָחק ַמ ְת ִרים ֶאת
יבתוְֹ .בּ ַמ ְסּ ָ
וּב ְכּ ָפ ִרים ֶשׁ ִבּ ְס ִב ָ
זוֹ ָהיְ ָתה ַדּ ְרכּוָֹ ,ל ֵצאת ִמ ַפּ ַעם ְל ַפ ַעם ְל ַב ֵקּר ֶבּ ָע ִרים ַ
דּוֹרשׁ
וּמ ַח ֵלּק ֶאת ַה ְכּ ָס ִפים ֶשׁ ִקּ ֵבּץֵ .כּן ָהיָה ָשׂם ֵעינוֹ וְ ִלבּוֹ ִל ְראוֹת ִאם ֵישׁ ְבּ ַחיֵּי ַה ְקּ ִהלּוֹת ְדּ ַברָ -מה ַה ֵ
ֲליָ -ה ֶא ְמ ָצ ִעים ִל ְצ ָד ָקהְ ,
ַבּע ֵ
מוּך ְל ִעירוַֹ .ה ֶשּׁ ֶמשׁ ָשׁ ְק ָעה
יהְ .בּאוֹתוֹ ֶע ֶרב ִסיֵּם ִבּקּוּר ִשׁגְ ָר ִתי ַבּ ְכּ ָפר ַה ָסּ ְ
ווֹת ָ
וּב ִמ ְצ ֶ
תּוֹרה ְ
עוֹרר ֶאת ָה ָעם ְל ִה ְת ַח ְזּקוּת ַבּ ָ
וּמ ֵ
ִתּקּוּן ְ
יכה ְל ֵביתוֹ ְבּ ָשׁ ָעה ָכּזֹאת יֵשׁ ָבּהּ ִמשּׁוּם ַס ָכּנָה .הוּא ָסב ַעל
ֲל ָטה ְכּ ֵב ָדה ִכּ ְסּ ָתה ֶאת ַהכֹּלַ .ר ִבּי ֵלוִ י-יִ ְצ ָחק ֶה ְח ִליט ֶשׁ ֲה ִל ָ
ִמ ְזּ ַמן ַוע ָ
ָפ ָלה ְבּ ֶח ְלקוִֹ ,פּנָּה ָמקוֹם ַמ ְת ִאים ַל ַצּ ִדּיק,
וּב ֵקּשׁ ָללוּן ֶא ְצלוֶֹ .ה ָח ִסיד ָהיָה ְמ ֻא ָשּׁר ַעל ַה ְזּכוּת ֶשׁנּ ְ
ֲק ָביוָ ,חזַר ֶאל ֵבּית ֶה ָח ִסיד ִ
עֵ
ָשׁןַ .כּ ֲא ֶשׁר ָהיָה
עוּדת ֶע ֶרבָ ,ע ָלה ַעל יְ צוּעוֹ ִל ְשׁנַת ַה ַלּיְ ָלה .אַף ַר ִבּי ֵלוִ י-יִ ְצ ָחק ָע ָלה ַעל ַה ִמּ ָטּה וְ ָע ָשׂה ַע ְצמוֹ ְכּי ֵ
אַח ֵרי ֶשׁ ִהגִּ ישׁ לו ְס ַ
וְ ֲ
אָרחוֹ וְ ָחזַר ְל ֵביתוֹ.
ֲבוֹדת ה'ְ ,כּ ַד ְרכּוִֹ .עם עֲלוֹת ַה ַשּׁ ַחר נִ ְפ ַרד ִמ ְמּ ְ
וּבע ַ
טוּח ֶשׁ ַבּ ַעלַ -ה ַבּיִ ת נִ ְר ַדּםָ ,קם ִמ ִמּ ָטּתוֹ וְ ֵה ֵחל ַל ֲעסֹק ַבּתּוֹ ָרה ַ
ָבּ ַ
ירה ֶשׁל
אָר ַח ִלנְ ס ַֹע ֶאל ַה ָפּ ִריץ ְכּ ֵדי ַל ְחתֹּם ִעמּוֹ ַעל חוֹזֵה ַה ֲח ִכ ָ
הוּדי ַה ְמּ ֵ
ָהג ַהיְּ ִ
בוּע ֶשׁבּוֹ נ ַ
יע ַהיּוֹם ַה ָקּ ַ
ָמים ֲא ָח ִדים וְ ִהגִּ ַ
ָח ְלפוּ י ִ
אַח ִכּיר ְל ָך עוֹד ֶאת ַהפּוּנְ ָדּק",
יסתוֹ ֶאל ַה ָפּ ִריץָ ,ראָה ֶשׁ ָפּנָיו ֵאינָם ִכּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם" .לֹא ְ
ַהפּוּנְ ָדּק ֶשׁ ִבּ ְרשׁוּתוַֹ .ה ַפּ ַעםִ ,מיָּד ִעם ְכּנִ ָ
אַתּה ִתּ ְפ ַרע ִלי
אַחר וְ ָ
ישׁהוּ ֵ
אַח ִכּיר ְל ִמ ֶ
אַתּה גַּם ַחיָּב ִלי חוֹב גָּדוֹלֶ .את ַהפּוּנְ ָדּק ְ
יך וְ ָ
לוּמ ָ
ִה ְר ִעים ַה ָפּ ִריץ ְבּקוֹלוֵֹ " .אינְ ָך ְמ ַדיֵּק ְבּ ַת ְשׁ ֶ
ַשּׂיג ֶאת
ֲשׂה ַע ְכ ָשׁו? ִמנַּיִ ן י ִ
ָצא ֵמ ִעם ַה ָפּ ִריץ ַכּ ֲהלוּםַ -ר ַעםָ .מה ַיע ֶ
הוּדי י ָ
יב ָך ַבּ ִצּינוֹק"ַ .היְּ ִ
אוֹשׁ ְ
חוֹב ָךֶ ,שׁ ִאם לֹא ֵכּןִ ,
ִמיָּד ֶאת יִ ְת ַרת ְ
אַך ְמ ֵה ָרה ִה ְת ַע ֵשּׁתֶ " :ע ְז ִרי ֵמ ִעם
וּמ ָמּה יִ ְת ַפּ ְרנֵס אם יְ ג ַֹרשׁ ֵמ ַהפּוּנְ ָדּק? " ֵמאַיִ ן יָבוֹא ֶע ְז ִרי"ִ ,מ ְל ְמלוּ ְשׂ ָפ ָתיוְ ,
ַה ֶכּ ֶסף ְל ִפ ְרעוֹן ַהחוֹב ִ
ָאָרץ".
עוֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
ה' ֵ
ֵל ְך
פוֹעל יְ שׁוּעוֹת .י ֵ
ֻר ָסם ְכּ ֵ
יטשׁוֹבַ ,ה ְמּפ ְ
אָר ַח ְבּ ֵביתוֹ ֶאת ַה ַצּ ִדּיק ִמ ַבּ ְר ִד ְ
ָכה ְל ֵ
ָמים ֲא ָח ִדים ז ָ
ְל ֶפ ַתע ָצץ ַר ְעיוֹן ְבּמוֹחוַֹ .רק ִל ְפנֵי י ִ
אַח ֵרי ֶשׁ ִסּיֵּם
ַדּאי ַתּ ֲעזֹר לוַֹ .ר ִבּי ֵלוִ י-יִ ְצ ָחק ֶה ֱא ִזין ִל ְד ָב ָריו ְבּרֹבֶ -ק ֶשׁבֲ .
וּב ְר ַכּת ַה ַצּ ִדּיק ו ַ
יס ֵפּר לוֹ ֶאת ָהאָסוֹן ֶשׁ ָקּ ָרהוִּ ,
ֵא ָליו וִ ַ
הוּריםָ " .ה ִביאוּ ִלי גִּ ְליוֹן נְ יָר"ָ ,פּנָה ַה ַצּ ִדּיק ִל ְבנֵיֵ -בּיתוָֹ .ל ַקח ֶאת ַהגִּ ָלּיוֹן וְ ִה ְס ַתּגֵּר ְבּ ַח ְדרוֹ.
ִל ְשׁמ ַֹע ֶאת ְפּ ָר ֵטי ַה ָדּ ָברָ ,שׁ ַקע ְבּ ִה ְר ִ
אָזנוֹ
וֹשׁב ַר ִבּי ֵלוִ י-יִ ְצ ָחק ִל ְכתֹּב ַבּ ֲח ֵשׁ ָכה ָכּזֹאת .הוּא ִה ָטּה ֶאת ְ
יך ח ֵ
הוּדי ֶשׁ ָע ַמד ַבּחוּץ ִה ְת ַפּ ֵלּאֵ ,א ְ
אָפל ְל ַמ ַדּי וְ ַהיְּ ִ
ַה ֶח ֶדר ָהיָה ֵ
וּמ ַסר ְבּיָדוֹ ֶאת
וּמ ִאירוֹתָ ,
לוֹהטוֹת ְ
ָצא ֵא ָליו ַה ַצּ ִדּיקָ ,פּנָיו ֲ
קוּלמוּס וְ לֹא קוֹל ֶק ֶסתַ .כּ ֲעבֹר ְכּ ַמ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ָעה י ָ
וְ לֹא ָשׁ ַמע לֹא קוֹל ְ
ָצא ִל ְמעוֹנוֹ ֶשׁל
הוֹדה ַל ַצּ ִדּיק וְ י ָ
ָטל ֶאת ַהנְּ יָרָ ,
ֲך"ְ .בּ ִשׂ ְמ ָחה נ ַ
יוֹשׁיע ָ
גִּ ְליוֹן ַהנְּ יָר ְכּ ֶשׁהוּא ְמ ֻק ָפּלְ " :מסֹר ִמ ְכ ָתּב זֶה ַל ָפּ ִריץ ,וַה' ִ
אַך הוּא ָדּ ָחה ֶאת
קוּלמוּס וְ ֶק ֶסתְ .
אָזנָיו לֹא ָשׁ ְמעוּ קוֹל ְ
שׁוּך וְ ְ
ַה ָפּ ִריץַ .בּ ֶדּ ֶר ְך ֵה ֵחלּוּ ַה ְסּ ֵפקוֹת ְל ַכ ְר ֵסם בּוֲֹ .ה ֵרי ַה ֶח ֶדר ָהיָה ָח ְ
אַפּק.
וּדי ְבּ ַד ְרכּוֹ ,וְ ַה ְסּ ֵפקוֹת ֵאינָם ַמ ְר ִפּים ִמ ֶמּנּוְּ .ל ַבסּוֹף לֹא ָהיָה ָיכֹל ְל ִה ְת ֵ
יך ַהיְּ ה ִ
יקיםַ .מ ְמ ִשׁ ְ
הוּרים וְ ִה ְת ַחזֵּק ֶבּ ֱאמוּנַת ַצ ִדּ ִ
ַה ִה ְר ִ
ֲק ָביו
אַחתָ .בּ ֶרגַע ָה ִראשׁוֹן ָר ָצה ָלסֹב ַעל ע ֵ
תוּבה בּוֹ ֲא ִפלּוּ אוֹת ַ
ַמ ֵרי; וְ לֹא ְכּ ָ
אָכן – ַה ַדּף ָח ָלק ְלג ְ
הוֹציא ִמ ִכּיסוֹ ֶאת ַהנְּ יָרְ ,פּ ָתחוֹ ,וְ ֵ
ִ
ַדּאי ִמ ֶמּנּוּ ִתּ ְצ ַמח לוֹ
ָתן לוֹ גִּ ָלּיוֹן זֶה ,ו ַ
אָמר ְבּ ִלבּוִֹ ,אם ָה ַר ִבּי נ ַ
אַך ִמיָּד ָדּ ָחה ֶאת ַה ַמּ ְח ָשׁ ָבה וְ ַ
ֲמיד ֶאת ָה ַר ִבּי ַעל ָטעוּתוְֹ .
וּל ַהע ִ
ְ
ָשׂא ֶאת ֵעינָיו ֶאל ַהיְּ הוּ ִדי ,וְ ַה ַפּ ַעם ֵעינָיו נְ ִעימוֹת וְ ַרכּוֹת:
קוֹראְ .כּ ֶשׁ ִסּיֵּם נ ָ
שׁוּעהַ .ה ָפּ ִריץ ָל ַקח ִמיָּדוֹ ֶאת ַדּף ַהנְּ ָיר ,וְ ֵה ֵחל ֵ
ַהיְּ ָ
ָריםֶ .ה ְח ַל ְט ִתּי
ֲס ִקים ִעם ז ִ
יך ,וְ ָל ָמּה ֶא ְס ַתּ ֵכּן ַבּע ָ
ַל ִתּי ֵא ֶל ָ
קּוֹד ֶמתְ .כּ ָבר ִה ְת ַרגּ ְ
אָמ ְר ִתּי ְל ָך ַבּ ַפּ ַעם ַה ֶ
" ְר ֵאה-נָאִ ,ה ְת ָח ַר ְט ִתּי ַעל ָמה ֶשׁ ַ
מוֹחל ְל ָך ַעל יִ ְת ַרת ַהחוֹב".
ָר ְמ ִתּי ְל ָךֲ ,ה ֵרינִ י ֵ
ֶפשׁ ֶשׁגּ ַ
וּכ ִפצּוּי ַעל ָעגְ ַמתַ -הנּ ֶ
ְל ַה ְח ִכּיר ְל ָך שׁוּב ֶאת ַהפּוּנְ ָדּקְ ,
ָצא
הוֹדה ַל ָפּ ִריץ ַעל ַח ְסדּוֹ וְ י ָ
שׁוֹמ ַע ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ָה ִקיץ אוֹ ַבּ ֲחלוֹםְ .כּ ֶשׁרֹאשׁוֹ ְמ ֻס ְח ָרר ֵמא ֶֹשׁר ָ
ָדע ִאם הוּא ֵ
הוּדי לֹא י ַ
ַהיְּ ִ
וּמ ַצ ֶפּה ָל ַד ַעת
עוֹמד ְ
וּבצ ֶֹמת ַה ְדּ ָר ִכים ָפּגַשׁ ֶאת ַה ַצּ ִדּיק ֵ
הוּדי ֶל ֶכתְ ,
ִמיָּד ְל ַב ֵשּׂר ְל ַר ִבּי ֵלוִ י-יִ ְצ ָחק ַעל ַהנֵּס ֶשׁ ָקּ ָרה .לֹא ִה ְר ִחיק ַהיְּ ִ
אָמר ְל ָך?",
וּמה עוֹד ַ
הוּדי ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֶאת ָכּל ָמה ֶשׁ ָקּ ָרה ,וְ ַה ַצּ ִדּיק ְכּ ִאלּוּ ְמ ַח ֶכּה ִל ְשׁמ ַֹע עוֹד" .נוָּ ,
גוֹרלוִֹ .ס ֵפּר לוֹ ַהיְּ ִ
ֶמה ָע ָלה ְבּ ָ
הוּדי ֶמה
שׁוֹאל" .לֹא ְכּלוּם"ֵ ,מ ִשׁיב ַה ַכּ ְפ ִרי ִבּ ְפ ִליאָה .נִ ְת ַכּ ְר ְכּמוּ ָפּנָיו ֶשׁל ַר ִבּי ֵלוִ י-יִ ְצ ָחק ,וְ הוּא ָשׁאַל ֶאת ַהיְּ ִ
מוֹסיף ַה ַצּ ִדּיק וְ ֵ
ִ
ָחה נִ ְפ ְל ָטה ִמ ֵלּב ַה ַצּ ִדּיק.
הוּדי ְלהוֹדוֹתֶ ,שׁ ָפּ ַתח ֶאת ַה ַדּף וְ ָראָה ֶשׁ ֵאינוֹ ֶא ָלּא נְ יָר ָח ָלקֲ .אנ ָ
ֶא ַלץ ַהיְּ ִ
ָע ָשׂה ְבּ ִמ ְכ ָתּבוֹ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַל ָפּ ִריץ .נ ֱ
עוֹלם
זוֹכה ַבּפּוּנְ ָדּק ְכּ ַמ ְתּנַתָ -
ית ֶ
ית ְמ ַפ ְק ֵפּק ְכּ ָללָ ,היִ ָ
ימה וְ לֹא ָהיִ ָ
" ֲח ָבלֲ ,ח ָבל"ִ ,מ ְל ְמלוּ ְשׂ ָפ ָתיוִ " .אלּוּ ֶה ֱא ַמנְ ָתּ ֶבּ ֱאמוּנָה ְתּ ִמ ָ
ישׁוּעת ה'".
יךֵ .אין ְל ָה ִטיל ָס ֵפק ִבּ ַ
אַח ֶר ָ
ֶיך ֲ
מוֹרישׁ אוֹתוֹ ְל ָבנ ָ
ית ִ
וְ ָהיִ ָ
)"תורתך שעשועי"(
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