
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ¯È˜‰ ÍÂ˙· ÛÒÎ ‡ˆÓ˘ ÌÈˆÂÙÈ˘ ÏÚÂÙ  
ÂÓˆÚÏ ‰Ê ˙‡ ˙Á˜Ï ÏÂÎÈ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ד ל''יÌÎ˙ÊÂÁ‡ ı¯‡ ˙È·· ˙Ú¯ˆ Ú‚� È˙˙�Â .  
  

˘¯·Â''È בשורה יהא להם שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו 
שנה שהיו ' אמוריים מטמוניות של זהב בקירות בתייהם כל מ

  .תץ הבית ומוצאןי הנגע נו''ישראל במדבר וע
  

‰ÂÓ˙Ï ˘È:תניא הנגעים  ב''א ע''א וביומא י''ז ע''ערכין ט'  הרי איתא בגמ
' דכתיב ובא אשר לו הבית ותנא דבי ר, באים על צרת עין

ישמעאל מי שמיוחד ביתו לו שאינו רוצה להשאיל כליו לאחרים 
כ איך ''א, ה מפרסמו כשמפנה את ביתו"הקב, ואומר שאין לו

כך הקשה בדרש משה , שנותנים לו מתנות על העוונות שלויכול להיות 
  .וכן באילת השחר, בפרשתן להגאון רבי משה פינשטיין

  

ı¯˙Ó˘ ˘È: צריך לומר שיש לו גם זכותים ואם לא היה מגיע לו 
והיה , עונש משום צרות עין לא היה צריך לנתוץ את הבית

ון רבי משה כך תירץ בדרש משה בפרשתן להגא, מקבל את זה בדרך כבוד
  .וכן באילת השחר, פינשטיין

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי ,  איזה בשורה היא לבעל הבית שבו הנגע
 א''ד ע''ב נ''וכן ב, א''ו ע''מ כ''ב' עיין תוס', ק ג''ח ס''חושן משפט סימן רסל ''קימ

 שיכול להיות דאסיק אדעתיהדבר  ברקקונה לו של אדם חצירו 
כ ''א, ן חצירו קונה לואבל בדבר שאינו רגיל לבא אי, שיבא

מטמוניות דזה דבר דלא דאסיק אדעתיה לבעל הבית שזה יהא 
כ הפועלים שהם ינתצו את הבית דבדרך כלל אין אדם ''א, בקיר

כ איזה בשורה ''א, הם יזכו במטמוניות, נותץ את ביתו בעצמו
  .כך מקשה בפנים יפות בפרשתן, היא להם

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 בדבר ג"ח ס"מ סימן רס"חו ל"דקי, לבשר אותםמזה הטעם הוצרך  .‡

שאינו רגיל לבוא ולא עלה על דעת בעל הבית לזכות בו אינו 
לכך הוצרך לבשר אותם כדי שידעו שיש מטמוניות , זוכה בו

וחצירו  ,כ הויא דבר דאסיק אדעתיה''א, ויתכוונו לזכות בו
א דלא ''ו ע''מ כ''בש ''ועיין ברא, כך תירץ בפנים יפות בפרשתן, שלהם יקנו להם

  .משמע כן

כ יכול לזכות ''א,  התורה מיירי כשבעל הבית נותץ את הבית.·
  .מעדני אשר, לכן זה בשורה, בהם ראשון

  

 ‰ÓÈ„˜ ˙ÂÎÊ ÂÏ ˘È Ì‡‰ Â„È· ÔÈÏÈÙ˙ ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓ  
ÔÈÏÈÙ˙ ˘Â·Ï˘ ÈÓÏ Ì„Â˜ ˙Ò�Î‰ ˙È·Ï Ò�ÎÈ‰Ï?  

¯Â˜ÁÏ ˘Èמהם  שני אנשים שרוצים להיכנס לבית הכנסת ואחד 
חבוש תפילין בראשו ואחד יש לו תפילין בידו למי יש זכות 

  .קדימה
  

‰·Â˘˙ È˜ÒÙ ˜ÙÒ· ‰�‰ מביא שהיה סיפור אצל הבית ז''סימן קנ 
אנשים בדרך כניסתם לבית המדרש ' הלוי שנזדמנו לפניו ב

והשני נשא את הטלית , שאחד מהם היה לבוש טלית ותפילין
למי מהם יש דין קדימה , והיה מבוכה בין הלומדים, והתפילין

  .לכבדו להיכנס ראשון
  

ÈÂÏ‰ ˙È·‰ ˜ÒÙÂ: ג ''פרק י שיש להוכיח את זה מהמשנה בנגעים

מי שנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפו  דאיתא התם 'משנה ט
„Ó ÏÏÎ· ‰Ê‰ וסנדליו וטבעותיו בידיו הוא והן טמאין מיד 

 Ô˙˘¯Ù· ·Â˙Î„ו''ד מ''י‡ÓËÈ ˙È·‰ Ï‡ ‡·‰Â   בכליו היה לבוש
 והן טהורין עד ,וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו הוא טמא מיד

דזה לא מקרי והבא אל הבית כיון דהוא שישהא כדי אכילת פרס 
חזינן דדבר שהוא לבוש לא מקרי ובא  ,דרך מלבוש מתבטל לגוף

לכן מי , אבל אם זה בידו נקרא והבא אל הבית, אל הבית
  .שהתפילין בידו יש לו זכות קדימה

  

Â˘· Ï·‡''˙Â‚‰�‰Â ˙Â·Â˘˙ ˙ ה''סימן תקל' חלק א ‰Ê ÏÚ ‰Ó˙ :ל ''וז
דהכא באים , דלא דמי כלל, ד ספק אם יצאו הדברים מפיו''ולענ

והדין קדימה אינו רק להחפצא דתפילין , לדון מי יכנס תחילה
ונראה פשוט , אלא הכבוד לכבד בכך למצות וקדושת התפילין

כל שכן שיש , ילין שבידושאם מכבד בכניסה ליהודי מפני התפ
להקדים טפי אדם שמניח תפילין בעידן מצותן שמונחים עליו 

 שגדול כבוד הקדימה למצוה א''ג ע''קדושין ל' ומפורש כן בגמ, כדין
בא וראה כמה חביבה , בעידן עשייתה מכיבוד לתלמוד חכם

מפני תלמידי , מצוה בשעתה שהרי מפניה עומדים בעלי אומניות
ולא דמי למשנה דנגעים דמיירי לענין , דיןחכמים אין עומ

טומאה שהנידון הוא רק על החפצא עצמו אם חשוב שהוא נכנס 
אבל כאן יסודו , בפני עצמו לבית או ביחד עם גופו ובטל לגופו

ואם מכבדם כאשר הנם ביד האדם שאין , הוא דין כיבוד לתפילין
 בו בו שום דינים שלא מצינו איסור לנושא תפילין ביד להפיח

ואם כן ודאי , ש שראוי לכבד תפילין כשמקיימין בהם מצוה''כ
  .דראוי להקדים לאדם שיש לו תפילין בראשו
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Ú‚� Â˙È·· Ì„‡ ‡ˆÂÓ˘Î ÚÂ„Ó  

Â˙È·· Ú‚� ‡ˆÓ ‡Â‰˘ Ô‰ÎÏ ¯ÓÂÏ ¯ÂÒ‡?  

Ô˙˘¯Ù· ה'' לד''י ÈÏ ‰‡¯� Ú‚�Î Ô‰ÎÏ „È‚‰Â ˙È·‰ ÂÏ ¯˘‡ ‡·Â 

˙È··.  
  

˘¯·Â'' Èאפילו תלמיד חכם שיודע  'ב משנה ה''ק יומקורו במשנה נגעים פר

אלא ,  לא יפסוק דבר ברור לומר נגע נראה לי,שהוא נגע ודאי

   .כנגע נראה לי
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מה הפרש יש בין כנגע נראה לי בין נגע נראה לי  ,

, הוה אמינא, בשלמא אם היה הדבר תלוי בידו לטמא ולטהר

, מורה על הודאיולא נגע ה, המורה על הספק, שצריך לומר כנגע

כבר נטמא כל מה שבבית , מפני שאם יאמר אותו בלשון ודאי

אבל כיון שאין טומאת הנגע וטהרתו , את הביתשפנו טרם 

שכל , וכמו שכתב אחר זה בטרם יבא הכהן,  תלויה אלא בכהן

מאי נפקא מיניה , זמן שאין כהן נזקק לו אין שם תורת טומאה

אפילו אם יאמר , שון ספקבין שיאמר אותו בלשון ודאי או בל

כך , אין הנגע טמא עד שיאמר הכהן טמא הוא, אותו בלשון ודאי

א בספרו פני ''וכן החיד', ב משנה ה''ט נגעים פרק י''יו' וכן בתוס, הקשה המזרחי בפרשתן

  .וכן בחתם סופר, דוד

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

שאין הכתוב מקפיד כאן בין ודאי לספק , שמעתי מרבותי .‡

שלא , אלא מפני דרך ארץ בלבד, טומאת הנגע וטהרתומפני 

אלא , ודאי, אפילו על הדבר הברור לו, יאמר אדם טומאה

,  למד לשונך לומר איני יודע' א'ברכות דל " וזהו שאמרו חז,ספק
  .כך תירץ המזרחי

שלא יורה ,  דרך ארץמפני דרך ארץ שצריך לנהוג עם הכהן .·

ב משנה ''ט נגעים פרק י''יו' כתב בתוסכך , לכן אומר בלשון ספק, במקומו

  .בשם הקרבן אהרן' ה

·Â ˙ÂÙÈ ÌÈ�ÙÂÈ¯·„ ˙‡ ‡È·‰ Ô˙˘¯Ù· ואני מוסיף על  וכתב

 אמר אביי האי ב"ע' כתובות ס' גמל לפי מה דאמרינן ב"דבריו ז

מלתא דאמור רבנן אפילו ביעתא בכותחא לא לישרי אינש 

ם דלא לא משום דמחזי כאפקירותא אלא משו, במקום רביה

ל כ ע" א,י שיורה כהלכה"פרש, מסתייעא מלתא למימרא

 משום דלא , כנגע שאינו יכול לומר בבירורכרחך צריך לומר

  .לתאימסתייעא מ

ב משנה ''ט נגעים פרק י''יו' כך כתב בתוס, שלא ימהר הכהן ויגזור טומאה .‚

  .'ה

 דהא כל זמן שלא נזקק הכהן ,משום דובר שקרים לא יכון .„

 ,ולכן אומר כנגע, נראה לי בבית ואיך יאמר נגע ,הואלאו נגע 
   .ל מפראג בפרשתן''כך כתב בגור אריה למהר

Â·Ô¯‰‡ Ô·¯˜ÂÈÏÚ ‰Ó˙ : דלא דק בזה שהכהן אינו עושה 

 וקודם שיבא הכהן נגע , אבל הטומאה עושה בו,אותו נגע

   .כ אינו שקר''א, הוא

ÂÒÂ˙· 'ÂÈ'' Ëב משנה ה''נגעים פרק י'Â‚‰ ˙‡ ı¯˙Ó ‰È¯‡ ¯: 

 והיינו נגע ,שכשיאמר נגע המכוון ממנו מה שקוראין נגע

  .  הרי דובר שקרים, ומכיון שעדיין אינו טמא,טמא

 דלהכי הקפידה התורה מלומר נגע כדי שלא ,ולי נראה בהפך .‰

 מאמרו שמעו ט" יברכות 'בגמלפתוח פיו לשטן לו כדדרשינן 

כך , וא הכהןהרי אפשר שיחזור ויכהה טרם ב' קציני סדום וגו

א אגדות נגעים פרק ''א בח''וכן כתב במהרש', ב משנה ה''ט נגעים פרק י''יו' כתב התוס

  . 'ב משנה ה''י

ÒÂ˙‰ ˜ÈÒÓÂ 'ÂÈ''Ë:  ולכל הטעמים נראה לי שבכל הנגעים

ם תמצי  ואפילו א, שלא יאמר נגע עד שיטמאנו הכהן,הדין כך

ם לא כתב " וכן הרמב, אלא בנגעי בתים, דאין הדין הזהלומר

 דנגעי בתים הואיל ש לומר י,שיהא נוהג גם בשאר הנגעים

כ " משא,וקודמין בזמן כדלקמן לכך הקפידה התורה ביותר

 וכן ,כ בא עליו נגע בגדיו"בשכבר בא עליו נגע הבית כשאח

  .גופו שוב לא הקפידה בכך

ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ�Â¯Á‡· Ï·‡: וסבירא ליה דבשאר נגעים אין 

דכיון שהוא יכול , נגע לא אומריםאומרים כלום ואפילו כ

לבא אל הכהן עם נגעי גופו או בגדו והכהן יסתכל על זה אין 

ורק בבתים שאין יכול להביא את הנגע אל , צריך לומר כלום

אז צריך לבא אל הכהן להזמין אותו לומר לו שיש לי , הכהן

כך , ועל זה אומר כנגע, כנגע בבית והכהן יבא להסתכל על זה

וכן בהגהות ', ב משנה ה''ת תוספת אנשי שם על המשניות נגעים פרק יכתב בהגהו

    .ח על המשניות שם''חדושי מהרי
¯ÙÂÒ ÏÂ˜·Â ט ''יו'  כתב דלפי טעם של התוס' משנה הב'' פרק ינגעים

ÂÊ‚È ‡Ï¯  'ב משנה ה'נגעים פרק יאתי שפיר כפל הלשון במשנה 

¯Ó‡ÈÂדהיה די דקשה,  נגע נראה לי בבית אלא כנגע נראה לי 

ל שלכך לא יאמר נגע שאז עושה ''אלא קמ, לכתוב לא יאמר

  .בזה גזירה כמו ותגזר אומר ויקם לך

‰˘˜‰ Ô˙˘¯Ù· ¯Á˘‰ ˙ÏÈ‡·Â:י '' דלפי מה שכתב רש

בפרשתן דנגעי בתים זה בשורה טובה כדי שינתצו את הבית 

כ אי אפשר לומר על זה שלא יפתח ''א, וימצאו את הנגעים

  .זה פתיחת פה לשטן, כיון שזה גם עונשומתרץ ד, פה לשטן

Â.איננו בטבע  דנגעי בתיםז''מג '' יויקראן "רמבפ מה שכתב ה'' ע 

יהיה רוח השם עליהם '  אבל בהיות ישראל שלמים לה,כלל

וכאשר , תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב

יקרה באחד מהם חטא ועון יתהוה כיעור בבשרו או בבגדו 

כ אם יבא הבעל ''וא, להראות כי השם סר מעליו, או בביתו

הבית ויאמר נגע נראה לי בבית הוא גיאות לומר אני דבוק 

וכאשר אירע איזה חטא כי אין צדיק בארץ אשר יעשה ' בה

טוב ולא יחטא הוא נראה בקירות ביתי או בשולי בגדי לכן 

' בא ואומר כנגע נראה לי כמעט לא אוכל אני להאמין שה

כך תירץ החתם סופר מובא בקול , רק כמדומה שהוא נגעישגיח עלי 

  .ו''מ צ''סופר על המשניות נגעים ע

Ê . הנה הנגעים נגעי בני אדם באים בדרך כלל על האדם כעונש

ה מביא נגעים על הבית ''אמנם לפעמים יש והקב, על חטאיו

י על הפסוק ונתתי נגע צרעת ''לטובת האדם כמו שכתב רש

בשורה יהא להם שהנגעים באים , בבית ארץ אחוזתכם

עליהם לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב בקירות 

י הנגע נותן ''שנה שהיו ישראל במדבר וע' בתייהם כל מ

ולכן אפילו כשרואה בבירור נגע לפניו לא , הבית ומוצאן

כי , אלא כנגע, ישפוט רק לפי מראה עיניו לומר נגע נראה לי

לבעל הבית שיתוץ את הקיר וימצא אין זה נגע רגיל רק סימן 

וכן הדברי יציב בספרו בשפע , א בפרשתן בספרו פני דוד''כך כתב החיד, שם עושר

  . ו פרשת מצורע כתב כן מדעת עצמו''חיים חלק ט

Á.כ ''וא,  כי המשנה אומרת שמי שבאים עליו נגעים הוא רשע

אין אדם עושה עצמו רשע שלא יהיה הודאת בעל דין שהוא 

 כך תירץ בקול סופר משניות ,כן אומר על זה שהוא נגע בודאיל, רשע

  .'ב משנה ה''נגעים פרק י

Ë.ר אלעזר בן פרטא בוא "א' א מ''ו ע''ערכין ט' פ מה דאמרינן בגמ'' ע

ומה , מנלן ממרגלים, וראה כמה גדול כח של לשון הרע

המוציא שם רע על , המוציא שם רע על עצים ואבנים כך

למדנו משם כי לא נכון לדבר דבר ,  וכמהחבירו על אחת כמה

כ יש לומר מהאי טעמא ''א, של גנאי אפילו על עצים ואבנים

  .כך כתב בבנין אריאל בפרשתן, אין ראוי לומר נגע נראה לי אלא כנגע

È. כי על הרוב בא נגעי בתים בשביל גסות הרוח כדכתיב בית 

ודאי פ שידע ב''ואע, ולכך תקנתו להשפיל עצמו' גאים יסח ה

כך כתב , יאמר לכן כמסתפק כנגע ולחקור ממנו הדין, שהוא נגע

  .בתפארת יהונתן בפרשתן



‰Â˜Ó· ÌÈÈÓÚÙ ÏÂ·ËÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏÎ Â‡ ‡ÓË Ì„‡?  

 Ô˙˘¯Ù·ד ט''י'¯‰ËÂ ÌÈÓ· Â¯˘· ˙‡ ıÁ¯Â .  
  

‰ ‰�‰·Ó¯"Ì  כתב  'הלכה טהלכות מקוואות פרק א  ÌÈÈÓÚÙ Ï·ÂË‰Â

‰�Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ‰Â˜Ó·.  
  

˘È˙Â˘˜‰Ï :מדוע הויא מגונה מה חסרון בזה שטובל פעמיים  ,

  .א''ד סימן ר''וכן בבית יוסף יור ,ז''א הלכות מקוואות סימן של"ספר אור זרוע חכך מקשה ב

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

והתורה אמרה בפרשתן ורחץ את , לחצאין טובל דמיירי ד.‡

ולא רק דהויא מגונה אלא , בשרו את כל בשרו בפעם אחד

אלא אגב דתנא רישא מגונה תני , א עלתה לו טבילה כללדל

   .ז''א הלכות מקוואות סימן של"ספר אור זרוע חב כך כתב, הא נמי מגונה

הטובל פעמיים כיון שטבל כראוי למה חוזר וטובל יחשבו  .·

דכך דרכו של טובל למיקר לטבול שאינו טובל אלא להקר 

בורים דלא ואם יגע בתרומה וקדשים יהיו ס, כמה פעמים

  .'הלכה ט' כך כתב בכסף משנה הלכות מקוואות פרק א, בעי כוונה

הטובל פעמים במקוה זה שמא  מיירי במקוה מצומצם ו.‚

ל שלא " ר,בטבילה ראשונה לא טבל כהוגן על סמך השנייה

נכסה כל גופו ושמא חסרו המים בטבילה ראשונה לפי שכיון 

עים סאה שהוא מצומצם גם בחללו שאינו מכיל רק ארב

והגוף שמא בשעה שנתכסה גופו יצאו המים מהמקוה מחמת 

תנועתם ונמצא בטבילה שניה המקוה חסר אלא שהוא 

 אבל כשאינו טובל אלא פעם אחת נזהר ,חששא בעלמא

לטבול כהוגן שהרי אין דעתו על שניה ומתכסה כל גופו ואף 

אם יצאו ממנו מים לפעמים מן המקוה מעט מן המים מחמת 

בשעה שמתכסה כל גופו כיון שהמקוה מצומצם תנועתם 

שאינו מכיל כי אם מים מצומצמים וגוף האדם מכל מקום 

טבילה כשרה היא שהרי כיון שהוא טובל בנחת ולא בקפיצה 

יכוסה כל גופו במים קודם ליציאת המים ולזה אמר שאף אם 

יצאו המים מהמקוה בשעת טבילתו מחוברים הם בשעת 

כך , קוה שנתלש ועדיין מחובר למקוהטבילה והרי הם כגל המ

  . ש''ז והרא''ב בשם הרדב''ק ס'' סא''בית יוסף יורה דעה סימן רכתב  ה

  

ÔÂÈÚ‰Â ˘¯„‰ ¯ÙÒ·Â כתב דלפי הראשונים 'פרשת חוקת מאמר י 

בכי , כ  זה שייך גם בטבילת כלים''א, ירי במקוה מצומצםשמי

גם כלים אסור לטבול , האי גוונא שיש במקוה שיעור מצומצם

אבל לטעם שהאיסור לטבול פעמיים מיירי כשיש , פעמיים

שיעור במקוה והחשש הוא משום שהרואים יסברו שאינו 

כ יש לומר ''א, והטעם הזה לא שייך בכלים, מתכוין אלא להקר

ואולי גם בכלים יש , שבכלים אין קפידא לטובלם שתי פעמים

ולכן , לחוש שהרואה יאמר שלנקותם הוא מכוין ולא לטבילה

ת דברי יציב ''וכן בשו, א''ד סימן ר''ועיין בערוך השלחן יור, אין לטובלם פעמיים

  .אריכות גדולה על מה סמכו מחויבי טבילה בזמננו טובלין פעמיים

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:בודאי ,  דלפי השיטה שמיירי בטבילה לחצאין נראה

  .דלא מהני בכלים כמו באדם
  

· ‡È„‰Ï ·˙Î ÔÎÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú טבילת ב''יורה דעה הלכות מקואות סימן ר 

 ובין טבילת כלים ן הזהכלים בין מטומאה לטהרה שאינה בזמ

 וטבילה ,חדשים צריך שכל הכלי יתכסה בהמים בפעם אחת

  .לחצאין פסול כמו באדם

· ‡ÓË˘ ÈÓ 'Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ˜¯ ‰ÏÈ·Ë ÏÂ·ËÏ ÏÂÎÈ Ì‡‰ ˙Â‡ÓÂË?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שטמא כמה טומאות האם יכול לטבול רק לאחד 

  .מהם או דילמא אין טבילה לחצאין
  

· ‰�‰Â˘"¯Ê� È�·‡ ˙ אם יש טבילה שאל  נד''יורה דעה סימן רס 

' טומאות שהוא טמא טומאת ז' לחצאין כגון מי שיש עליו ב

 אם הועילה לו הטבילה לערב ל קרי ערב דבעדמת וטומאת

  .ה מותר ליכנס למחנה לויהשיהי
  

¯Ê� È�·‡‰ ·˙ÎÂ  חד''י בפרשתןואני אומר זיל קרי בי רב הוא ' 

¯‰ËÂ ÌÈÓ· ıÁ¯Âכ ''ואחוישב מחוץ לאהלו שבעת ימים '  וגו

וכבס את בגדיו ורחץ במים '  והיה ביום השביעי וגו'פסוק טבכתוב 

עים דכל שבעת ימים הרי הוא כשרץ ומטמא ובמשנה דנג, וטהר

 הנה דטבילה ראשונה בעוד ,כ צריך לכבס בגדיו"בגדים במגע ע

מ הועילה טבילתו לנתק מטומאתו " ומ,הוא טמא אב הטומאה

נ הועיל הטבילה לטהר מטומאת קרי " ה,חמורה לטומאה קלה

  .ש מה שהאריך''עי, יההחמור להתירו במחנה לו

  

Ì‡‰ ‰ÏÂ„‚Ï ‰ÏÂÚ˘ ÈÓÚ¯‰ ÔÂ˘Ï ÂÈÏÚ ÌÈ¯·„Ó ¯Â·Èˆ‰˘ ‰Ê· ÁÈÂ¯Ó ?  

 Ô˙˘¯Ù·ד ב''י'Ú¯ÂˆÓ‰ ˙¯Â˙ ‰È‰˙ ˙‡Ê   
  

˙Â··Ï‰ ˙·ÂÁ· ‡˙È‡ אמר אחד מן 'ז  שער הכניעה פרק'שער ו 

וכשמראים להם , החסידים הרבה בני אדם יבואו ליום החשבון

ויאמרו , שלא עשו אותם, ימצאו בספר זכיותם זכיות, מעשיהם

מר להם עשה אותם אשר דבר בכם וספר ויא לא עשינו אותם

יבקשו , בגנותכם וכן כשיחסר מספר זכיות המספרים בגנותם

ויאמר להם אבדו מכם בעת שדברתם בפלוני , אותם בעת ההיא

 וכן יש מהם גם כן שימצאו בספר חובותם חובות שלא ,ופלוני

 נוספו עליכם בעבור ,יאמר להם, וכשאומרים לא עשינום, עשו

  .י שדברתם בםפלוני ופלונ
  

‡ÏÙ� ¯·„ ¯‡·Ï ¯ÙÂÒ Ì˙Á· ·˙Î ‰Ê ÈÙÏ:דהנה איתא בגמ  '

 מי שעולה לגדולה מוחלין לו כל 'דבכורים הלכה ג' ירושלמי פרק ג

 מה ההסבר שמי שעולה לגדולה מוחלין Â˘˜‰Ï ˘È˙ו, עוונותיו

È�· Ú·ËÓ˘ ÌÚË‰ ÈÏÂ‡Â , וכי זה חלק מהמשרה, לו כל עוונותיו

 ÏÚ ‰·¯‰ ‚ÚÏ ¯·„Ï Ì„‡¯Â·Èˆ‰ ÏÚ Ò�¯Ù ‰�Ó˙Ó‰, וכן אמר 

,  סביב רשעים יתהלכון כרום זלות לבני אדםב''תהילים ידוד המלך 

וידוע שכל המדבר על חבירו אז עונותיו נטולים ונתונים למדבר 

עליו נמצא דכל עולה לגדולה עונותיו מחולים כיון שמדברים 

וזהו הכונה סביב רשעים יתהלכון שכולם נעשים רשעים , עליו

' כך כתב בדרשות חתם סופר חלק ב, על ידי זה שמדברים על הנעשה פרנס

‡‰¯Ô שמעתי את זה מדודי הגאון הצדיק רבי , בדרוש למגילת רות' ב טור ב''ה ע''מ רצ''ע

‚ÈÒÂËא בעל הקדושת עינים'' שליט.  
  

ÌÈ¯‡·Ó ‰Ê ÈÙÏÂ ‡ÏÙ� ÔÙÂ‡·: ישיחו ג''ט י''ס מה דאיתא בתהילים 

דקשה מה היה איכפת לדוד המלך ,  שכרבי יושבי שער ונגינות

בשלמא אם היה האנשים החשובים , שהשכורים מדברים עליו

אבל מה איכפת ליה מה , מדברים עליו היה צריך להפריע לו

ומובא תרוץ בשם התפארת יהונתן שדוד , שהשכורים מדברים

המלך התכוין לומר שאם בני אדם הגונים ובעלי מצוות היו 

כי ידעתי שכל המצוות שעשו , לי כל כךמשיחים בי לא הרע 

שהם , אבל ישיחו בי יושבי שער, יתנו לי שכר לעולם הבא

אנשים פחותים וריקים מן המצוות ואין לי מה ליטול מהם וזה 

ÌÈÈÁ ·˜ÚÈ שהגאון המפורסם רבי ' מ ק''ע' ועיין בקובץ אור ישראל קובץ מ, הרע לדוד

¯ÙÂÒבאריכות נפלאה בענין זה של נטילת עבירות א ראש ישיבת כף החיים האריך '' שליט

  .במי שמדבר לשון הרע



  

  
  

 äîùì àäéù ïðéòá àì äìéî úéøáù éñåé éáø øáåñ êéà  
 äðåë úåëéøö úååöî äéì àøéáñ éøä  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ò''ë æ''ò æ'' àìàøùé ìåîé àì éúåëå ,
é éáø éøáã íéæøâ øä íùì ìîù éðôîäãåä , éñåé éáø åì øîà ïî äìéî åðéöî ïëéä éëå

äîùì äøåúä ,äîùì ïðéòá àì äìéîã éñåé éáø øáåñù úåéäì ìåëé êéà íúù÷äå , éøä
 äéì àøéáñ àåäé÷ íéçñô''ò ã'' áäðååë úåëéøö úåöîù ,íúöøúå.  

  

ïåàâä èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò'' äî ô íéãâî éøôä ø÷çãøåà''ñ ïîéñ ç ' úåëéøö úååöî äøåúä ïî íàä

ïðáøãî ÷ø åà äðåë ,éòå''äøåú úòãá ù , ãîç äãùá úåëéøàá ïééòåã ÷ìç 'ù óã'' á äî
ïàëìå ïàëì íé÷ñåô àéáäì êéøàäù ,àçéð äðååë äëéøö ïðáøãî ÷øã øîàð íà äðäå ,

øåúä ïî äìéî åðéöî ïëéä éëå øîàå ÷ééã éñåé éáøãäîùì ïðéòáã ä , éîð éëä ïéà ìáà
äðååë äëéøö ïðáøãîã.  

  

úåà÷ðñá ãáëúäì íéìåëé ãìé åà øåçá íàä  
úéøáá ÷ãðñë ùîùì íéìåëé ãìé åà øåçá íàä íé÷ñåôä íùá íúðãù äî.  

  

äøä''èéìù ñðøô øæòéìà â'' àéáå ììåë øáç''ìàøùé éèôùî ã   
íúàáäù äîá  íùåù'' øéàîä àâøù úå ÷ìç 'ñ÷ ïîéñ''ñ ä''ä ÷'   ãáëì èåùô øáã ïéàã

ò úåà÷ãðñá øåçá''á àúéàã äî ôøäåæá ãåîò äî÷ óã àùð ' ã âåæ úá åì ïéàù ïäë ìë
åúéá ãòáå åãòá øôëå áéúëã äãåáòá øåñà ,à''ïáø÷ë àéåäã äìéî ë ,à'' èåùô åðéà ë

÷ãðñ úåéäì øåçáù , úåèéùì åìéôàã íé÷ñåô äîë íùá íúàáäù äî éôì øéòäì ùé
ñùïáø÷ úáø÷ä íåéá åîë äìéîä íåéá äëàìîá øåñà ïáä éáàù äéì àøéá ,î'' î

çáæîë ÷ø àåäù ïåéë øúåî ÷ãñä ,ðä éôì'' óà ÷ãðñ úåéäì ìåëé øåçáù éàãåá ì
øäåæì ,îøá àúéàã àäî åãöá àøáú ìáà'' àøåé''ñø ïîéñ ã''ñ ä''é ÷'' àæå'' ì çë äôéå

äøåúä úàéø÷ì åîéã÷äì ìäåîä çëî ÷ãðñä ,úøåè÷ øéè÷îë éåä ÷ãðñ ìëã, ïëìå 
íéãìé éðù ïúéì àìù ïéâäåð,ãçà úéøá ìòáì  ,úøåè÷ì íéùãç úøåè÷ éáâ ïðéøîàãë.  

  

èéìù õéáåáéì ÷çöé áøä'' à÷øá éðá  
äøäì íåìù éøáã øôñá àéáîù äî ïééöì äàøð''äåî ÷'' áå÷ôàøèñî íåìù íäøáà ø

öæ''äøä åãëð íù àéáîå ì''ù ìà÷æçé éøáã ìòá ÷åé óñåé ùåã÷ä ãìéäù úåãò äàø'' è
éä''æ ïá äéäùë úåà÷ãðñ ìáé÷ íåìù éøáãä ìù åðá ã 'ùú úðùá íéðù-á.  

  

úá åì ãìåðùë áéèîäå áåèä íéëøáî ïéà òåãî  
 àìå áéèîäå áåèä íéëøáî øëæ ïá ãìåðùë ÷ø òåãî íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

úá ãìåðùë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

ééî ìàøùé á÷òé áøäèéìù øòðæ'' àïåãðåì  
 éøáã úà ïééöì äàøðåù"áùøä ú" àã ÷ìç'ò ïîéñ '' æëø ïîéñ äëìä øåàéáá àáåî'' âæå'' ì

åîò íéøçàå àåä äðäðù øáã ìëá àì ,áéèîäå áåèä êøáî,ïë íàù  ,éôàåì àø÷à 
áéèîäå áåèä êøáé àúãç,åá äàðäå úìòåú åì ùéù øáãá àìà  ,éøçàìåíåîò , ïåâë 

ãéøéúéîùâä íéáåø÷ä úùåøéå í,éôàå åìïéé éåáéøá  ,éðäð íéøçàåíåîò åðîî íéúåùå  ,
ïëåøëæ åúùà úãéìá  , àøîå äãéì àøèåç åäì äåäã àãç úìòåú úàðä íàìå áàì ùé

äøåá÷ì,íàäå áàä êøéë àåäù ãåòå ,ïùøåéì åì ïéáàú íãà ìë úãîå .  

  

 íéòâðä úà ïéàåø ïéà òåãî íéòâð åì ãìåðù ïúç  
øäïðáøãî ÷ø ïúçì äúùîä éîé úòáù é  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'åî''æ ÷ 'ò'' áù ïúç òâð åì ãìåðù ïéðúåð
åúéáìå åúåñëìå åì äúùîä éîé úòáù ìë åì, äúùîä éîé úòáùã ïåéë úåù÷äì ùéã 

ïðáøã ÷ø àéåä ïúçì ,äåöî ìéáùá àúééøåàã àåäù íéòâð úééàø ìù äåöî íéçåã êéà 
ïðáøã ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,àúééøåàãî øåèô íé÷ñåô äáøäì ïðáøã äåöîá ÷ñåò àäã ,àå'' àëä ë

äåöîä ïî øåèô àåäù äåöîá ÷ñåò äéì àéåä éîð.  
  

èéìù ïäàæëåøá éëãøî áøä'' àäéøáè  
õøúì äàøð , øáã øå÷òì íéîëç ãéá çë ùé éøääùòú ìàå áùá äøåúä ïî , éøä ïàëå

íéòâðä úà äàåø åðéàù äùòú ìàå áù àéåä.  

  
úá úãéìá åðééçäù íéëøáî íàä  

åðééçäù úá úãéì ìò íéëøáîù äøåøá äðùîä íùá íúàáäù äî , úçðîäù íúàáäå
êøáì àìù äéì àøéáñå äæ ìò ÷ìåç äîìù.  

  

èéìù é÷ñðàéãåøåá òùåäé áøä'' à  
ñéâ ãçîã ïééöì äàøðêøáì àìù äîìù úçðîä áúë à , äéäù íéøîåà äùòîì ìáà

äøåøá äðùîäë íéìàåùì äøåî ,éøâä íâù òåãé àñéâ êãéàì êà''èéìù áéùééìà ù'' à
êøáì àìù äøåî.  

  

èéìù ïî ïåòîù áøä'' àùîù úéá  
ùáã ïééöì äàøð''ëø ïîéñ áøä ò''úá úãéìá åðééçäù êøáì êéøöù áúë éîð â.  

  
úåðá ÷ø åì ùéù éîúîë áåùç íàä   

úîë áåùç úåðá ÷ø åì ïéàù éîã íúáúëù äî ,ñåúä éøáãî íúàáäå 'ñ úåîáé''ò ä'' à

æå åáúëù''äùàã ìúîë áåùç íéðá åì ïéàù éîã øëæ äì àäéù äöåø .  
  

èéìù ùéô á÷òé áøä'' àíéìùåøé  
äáä''éð õéáåðáø íééç ç'' åäøãç ÷çöé úñðë úáéùé  

ïë øîåì øáúñéî àìã øéòäì ùé ,úîë áéùç íéðá åì ïéàù ììâáã , úðååëã øáúñéîå
ñåúä 'õî÷á øëæ àìå éøééöá øëæ øîåì.  

øùà éðãòî:ñåúä éøáã úà àéáäù íéøôñä ïî ãçàì éúéàø  'õî÷á øëæ äðååëäù ,
íúáúëù åîë øáúñéî ìáà .  

  

èéìù ìàøùé óñåé áøä'' à÷øá éðá  
òø øáã äæ íàä úåðá ÷ø åì ùéù éîá íúðãù äî ,öì äàøð òãåäé ïáá áúëù äî ïéé

á''è÷ á''æã ''ø ä 'éðá àìá áéëùã ïàîì àìà àéîè éáì ìæà àì éåì ïá òùåäé ,æå'' äðä ì
îâä úðååë éàãå 'øëæ ïá àìá áéëùã àåä ,ììë éðá àìá øîåì äöåø ïéàå , åìéôà åì ïéàã

úåáé÷ð ,øëæ ïá àìá êìåäì áø íùá äãåäé áø øîàù äî äìò éúééî àäã , øîàî êà
øåàéá êéøö äæ ,øëæ ïá àìá úîä åéìò äù÷ äîì ,òà''äáé÷ð òøæ åì ùéã â , éë äàøðå

úøéèô øçà ùéã÷ åéìò øîàéù òøæ åì ïéà éë ìò äéúòã ùìçå øáùð åáì , òåãé éë
íåðäéâ ïéãî íàå áà ìéöî çáùì åðéìò íãå÷ã åëøáã àøúá ùéã÷ä , íúåà äìòî íâå

 øîåì øùôà àì úáäå äâøãî øçà äâøãîùéã÷.  
  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   il.net.017@levib: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  אלפי המנויים נא להתקשר למערכתמי שמעוניין להצטרף ל

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä ãéâðä åðéãéãé é  
 áøäøòééìá éìúôð èéìù'' àøúñùèðî  

æîá åúãëð úãìåä úçîù ìâøì''è  
åðéãéãé åðáì úá  áøäêåðç èéìù''à  

ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäéäðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé   
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âïîãéøô ãåã èéìù''à  
ø''îäéááå íéìùåøé àæìòá úáéùéá î''ùîù úéá àæìòá ã  

ð÷æ úîùð éåìéòì åú  
 úøî äáåùçä äùàä ìçø úáìà÷æçé ìàôø ò''ä  
æ äøèôð 'ú ïñéð.ð.ö.á.ä.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäêééø ïåéö ïá ãåã èéìù'' à  
äéðúð æðàö úéø÷  

éçú åúá úãìåä úçîù ìâøì 'æîá''è  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäøëøá ãåã íééç èéìù'' à  
÷øá éðá  

åúåîç úîùð éåìéòì  
 äáåùçä äùàä  

 úøîäëìîé áøä úá ÷çöò '' ä  
ë äøèôð''á øãà ä 'òùú'' àú.ð.ö.á.ä.  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  ïðáøã àçåìù  

 áøäìåáèåáà äùî èéìù'' à  
ùîù úéá úééøò ùàø  

 åðá éñåøéà úçîù ìâøìïåùù áéùéìàéð "  å  
áò"éçú â 'æîá''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ'' éåðéãéãé  

 áøäêééø øëùé èéìù'' àùîù úéá  

 øîë åðá ñðëéä úçîù ìâøìïñéð éð'' å  

åðéáà íäøáà ìù åúéøáì  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  úçð äåøé   

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 
ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäì÷ñà éëãøî íäøáà èéìù''à éèéñ ïàéðåé  

 åðá éàåùð úçîù ìâøì  

äáä'' çäéøà ìåàù éð''áò å''æîá â''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

  


