
1 אורי וישעי

עטרת פזעטרת פז
את  ומתאר  יג).  לד,  (תהלים  וגו'  חיים  החפץ  האיש  מי  במילים:  פותח  כז)  פרשה  (ויקרא  רבה  המדרש   
ואומר מי רוצה לקנות  הסמוכות לציפורי והיה מכריז  מחזר בעיירות  המפורסם על הרוכל שהיה  הסיפור 
סם חיים יבוא ויקנה. ואכן התאספו רבים והתגודדו בכדי לקנות את סחורתו עד ששמע ר' ינאי את הקול 
של אותו רוכל שמציע את סחורתו, והזמינו ר' ינאי שיעלה לביתו וימכור לו את סחורתו, אמר לו הרוכל 
"כבודו אינו זקוק למרכולתי וגם לא חבריו" אך לאחר הפצרות הוציא לו הרוכל את ספר התהלים והראה 
לו את פסוק מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב (תהלים לד, יג), אמר ר' ינאי כל ימיי הייתי קורא 
את המקרא הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעו, מי האיש החפץ חיים. ע"כ דברי 

המדרש.  

וכבר התחבטו המפרשים וכי ר' ינאי לא היה יודע פסוק שכל ילד בתלמוד תורה יודע אותו, מה בא הרוכל 
לחדש לר' ינאי שלא ידע עד כה  ושעל חידושו של הרוכל אמר ר' ינאי " ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד 

שבא רוכל זה והודיעו". 

יתכן והתשובה לכך נעוצה בפסוק שלפניו "לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם". ומתעוררת השאלה מהו 
הלשון "לכו בנים" דוד המלך היה צריך "בואו בנים". תבואו לבית המדרש ונלמד אתכם יראת ה'. אלא שבבית 
המדרש אדם יושב ליד גמרא סידור או תהלים שם היצר הרע קטן יותר "אם פגע בך מנוול מזה משכהו לבית 
המדרש". שם האדם יפחד יותר מלדבר דברים האסורים. בית המדרש עוטף בתוכו קדושה ועצם הישיבה 
מבית  או  הכנסת  מבית  יוצא  האדם  כאשר  אולם  במחשבתו.  שעולה  מה  כל  את  לדבר  מהאדם  מונעת  בן 
המדרש שם נכרת יראת ה' שבו אם אכן פיו פתוח להוציא דברים ללא מחשבה או גם שם הוא שוקל כל 
מילה היוצאת מפיו. בא הרוכל ומגלה לר' ינאי את הפשט שהוא פשוט כל כך. אומר לו הרוכל לר' ינאי : אל 
תחשוב שדוד המלך התכוון ליושבי בית המדרש ובית הכנסת כי הם אינם צריכים את סחורתי. אני מוכר 
את סחורתי לאנשים שנמצאים בשוק – אנשים העוסקים במסחר, אנשים ששקועים בהבלים גם עליהם 
אומר דוד המלך "נצור לשונך מרע" כי כת מספרי לשון הרע אינה רואה פני שכינה "ושפתיך מדבר מרמה" כי 

שקרנים אינה מקבלת פני שכינה.

וזהו שמסיים ר' ינאי שהדבר פשוט ואני לא ידעתי. ודבר זה למד מפי הרוכל שלא חכה שאנשים יבואו 
לבית המדרש כדי ללמדם מהם "חיים". אלא יצא לשוק ללמד את האנשים מסתובבים בשוק כרוכלים גם 
הם צריכים ל"יראת ה' אלמדכם" וזהו שאמר דוד המלך "לכו בנים" אל תחכו עד שהאנשים הללו יגיעו לבית 

המדרש אלא  לכו לרחובות לכו לשוק למכור להם "סם חיים".

ומה נכון לסיים כאן בדברי מרן  החפץ חיים זצ"ל, אשר החדיר את חומרת  איסור לשון הרע בספריו. 
וז"ל הטהור בשמירת הלשון  ח"ב פ"ט : ובאמת לפלא הוא בעיני שטבע בני האדם לחפש סגולות וברכות 
מאנשים גדולים להצלחה על פרנסה וכו' הייתי מייעץ להם יותר שישמרו עצמם בזהירות יתירה מזה החטא 
ובפרט מלעשות בפועל ממש רע לחבירו מענין גזל וחמס ואונאה וכיו"ב שאז בודאי יתברכו נכסיהם יותר 

מכל הסגולות. 
(דברי חברנו הרה"ג ר' שמעון פריי שליט"א) 

בית מדרש רב פעלים ע"ש מרן הרב יוסף חיים זי"ע בראשות כב' מו"ר הרב אורי סבן שליט"א
alon@shtaygen.co.il : עורך: אלון ארביב ס"ט הערות ניתן לשגר לת"ד 613 נתניה 050-6229335 או בדוא"ל

בסימן טוב ראש חודש ניסן
יהיה ביום שלישי 

המולד יהיה ביום ראשון שעה 12:44 ו-8 חלקים                                                      

כניסת שבת: 18:35
יציאת השבת 19:37   
לדעת ר"ת :20:12
הזמנים הם לפי שעון קיץ

בס"ד      פרשת  תזריע שבת החודש       הגיליון התורני     גיליון מספר 228 שנה ו' התשע"א



דבר אל בני ישראל לאמור: אשה כי תזריע וילדה זכר (יב, ב)
הגה"צ בעל אהבת חיים זי"ע מבאר את סמיכות פרשתנו תזריע לפרשת שמיני מאחר ושם מדבר 
ומיני  עיפוש  מוליד  שמיני  בפרשת  האמורות  האסורות  שהמאכלות  מפני  מאכלות  איסורי  בענין 
נגעים לילד אשר בבטן אמו בשביל זה הזהירה התורה קודם ההריון והלידה את זה תאכלו ואת זה 
לא תאכלו כדי שיצא הילד מלובן ומזורז לעבודת השם ויתברך ואם חס ושלום לא נזהרי הילד יצא 
טומטום הלב אפילו שהוא חריף גדול ושטן בדמות אדם, אבל לא לענין הקדושה רחמנא לצלן, אלא 
רשע גדול וכופר בעיקר כי הילד ניזון ממה שאמו אוכלת, ומאליו מטמאת נשמתו של הילד רחמנא 

לצלן.

אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים (יב, ב)
עוד ביאר הרבי מקוצק זי"ע כי הטומאה הינה תוצאה של הסתלקות השכינה, כי כאשר הקדושה 
של  מהסתלקותה  שנובעת  המת  לטומאת  בדומה  מקומה  את  ותופסת  הטומאה  באה  מסתלקת 
הנשמה. והרי חכמינו אמרו בקשר ליולדת כי מפתח הלידה נתון בידי השם יתברך ואינו נמסר בידי 
שליח (תענית ב) וכפי שנאמר "ויפתח אלהים את רחמה", יוצא אם כן שבכל לידה ישנה השראה של 

קדושה אלוקית עליונה וממילא כשמסתלקת הקדושה באה הטומאה במקומה.

ִמיִני ִיּמֹול (יב, ג) ּוַבּיֹום ַהשְּׁ
הקשה רבנו האור החיים הקדוש: מדוע היה צריך לצוות על מצות ברית מלה? הרי כבר בפרשת 
'לך לך' אמרה התורה כל פרטי דיני המילה. ואם תירצי לומר; שבא להודיע, שמל ביום ולא בלילה. 

וכן שמל אפילו בשבת. א"כ, למה לא הודיע זאת כבר בפרשת 'לך לך'?
ותירץ רבנו הקדוש: שאם היינו למדים מפרשת 'לך לך' היינו אומרים שרק אצל אברהם שלא קבל 
את התורה אז אצלו מילה דוחה שבת, שהרי נצטוה על המילה ולא על השבת. משא"כ עם ישראל 
יּוָמת"  מֹות  "ְמַחֲלֶליָה  כתוב:  שהרי  שבת,  תדחה  לא  שמילה  אומרים  היינו  אז  השבת,  על  שנצטוו 

('שמות' לא). לכן ציוה על המילה לומר שדוחה את השבת. 
אלא שעדין קשה; למה לא אמר זאת בפרשת 'לך לך' שמל אפילו בשבת? מוסיף רבנו האור החיים 
ועל  השבת  על  נצטוה  לא  שהרי  השבת,  את  שדוחה  לאברהם  לצוות  צריך  היה  לא  ששם  הקדוש: 
המילה כן נצטוה. וא"כ, בודאי מילה תדחה את השבת, משא"כ אחר שנצטוינו על השבת, אז מנין 

ִמיִני ִיּמֹול" לומר: שאפילו בשבת.  שמילה תדחה את השבת? לזה בא הציווי: "ּוַבּיֹום ַהשְּׁ

רוֹ (יג, ב) שָׂ י ִיְהֶיה ְבעֹור בְּ ָאָדם כִּ
ָרֵאל". ואילו  ֵני ִישְׂ רּו ֶאל בְּ בְּ הקשה הרמב"ן: מדוע לא נאמר כאן ולא בתחילת פרשת 'מצורע': "דַּ

י ִיְהֶיה ָזב"? ם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש כִּ ָרֵאל ַוֲאַמְרתֶּ ֵני ִישְׂ רּו ֶאל בְּ בְּ בפרשת "ָזב" (טו ב) כתוב: "דַּ
ָרֵאל" משום, שהכהנים שרואים את הטמאים יכריחו  ֵני ִישְׂ רּו ֶאל בְּ בְּ ותירץ הרמב"ן: שלא נאמר: "דַּ
שיודיע  ישראל  את  הזהיר  רואים,  לא  והכהנים  בסתר  שהוא  בזב  משא"כ  ולהטהר,  להסגר  אותם 

לכהן.

כתם פזכתם פז
אור מהפרשה

אורי וישעי2



אומרים  לא  גם  ולפיכך  אלו,  בימים  יתברך  השם  לפני  ותחנון  וידוי  לומר  אין  א) 
"נפילת אפיים" בתפילה כל ימי חודש ניסן, וכן מזמור יענך ה' ומזמור תפלת לדוד 

בזמני התפילה (בקריאת תהלים רשאי לקרוא כדרכו).

ביום  ניסן  בחודש  אף  להתענות  נוהגים  אבל  ניסן,  בחודש  תענית  הציבור  על  גוזרים  אין  וכן  ב) 
הפקודה לאביו או לאמו. [אולם האשכנזים לא מתענים תענית זו ביום שלא אומרים תחנון].

ליישב  צריך  אין  חלום  תענית  המתענה  לפיכך  מנהג,  הינו  החודש  בכל  בתענית  שהאיסור  לפי  ג) 
בתענית כפרה בחודש הבא (אייר), כדי שיכופר העוון. 

שנים- הקריבו  ימים  שנים-עשר  במשך  המשכן.  של  המזבח  חנוכת  הייתה  ניסן  בראש-חודש  ד) 
עשר נשיאי השבטים קרבנות מיוחדים לחנוכת המזבח בכל יום נשיא אחר. זכר לכך נקבע המנהג עד 

היום הזה "לקרות פרשת הנשיא שהקריב בו-ביום", החל מראש-חודש ניסן ועד י"ב בו.

ה) יש קוראים פרשת הנשיאים מתוך ספר התורה, אבל המנהג הטוב לקרות מתוך סידור או חומש.

ו) כשאומר אדם על חודש ניסן שהוא ה"חודש הראשון" הוא מקיים מצוות עשה דאורייתא של 
"החדש הזה לכם ראש חדשים וגו'" וכל זאת כדי לזכור את החודש שבו יצאנו ממצרים. (עיין רמב"ן 

על התורה).

תלמיד  הנפטר  היה  ואפילו  אבלות,  ימי  בשבעת  לאבלים  הדין"  זה "צידוק  בחודש  אומרים  אין  ז) 
חכם מופלג. ואם נהגו לאומרו - ימשיכו כמנהגם. (כה"ח תכט ס"ק לג)..

ח) אין מספידים כל חודש ניסן אלא לחכם "בפניו". דהיינו קודם הקבורה. (שם).
ט) נוהגים שלא ללכת לבית הקברות בחודש ניסן, ומי שיש לו אזכרה של יום השנה (יארצייט) ילך 

בערב ראש־חודש ניסן. 

פי  ועל  היות  הנפטרים,  לע"נ  בתפילה  להרבות  הקברות  לבית  ניסן  ראש־חֹדש  בערב  לילך  נהגו  י) 
לעילוי  שעושים  טובים  והמעשים  מהמצוות  לנפטרים  גדולה  תועלת  אלו  בימים  יש  הקדוש  הּזהר 

נשמתם. וטוב לעשות כן גם בערב ראש־חֹדש אייר. 

יא) מנהג ליקח חיטין ולחלקן לעניים כדי לסייע בידם בהוצאות החג המרובות. וכיום נוהגים ליתן 
מעות לגזברים בחלוקת מוצרי מזון לנזקקים. (רמ"א תכט סע' א).

(מתוך חקת הפסח)

הליכות מלכי
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הלכות חודש ניסן 
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עלון זה יוצא בתרומת הגבירים היקרים החפצים בעילום שם, וברכתי שגורה 
להם, שה' ישלם פועלם, ותהי משכורתם שלמה מאת הבורא יתברך, העורך

שמירת הטהרה
"הדסה"  החולים  לבית  לבדיקות  נכנסה  קשים.  גוף  ממחושי  סבלה  תל-אביבית  אשה 
שבהר הצופים. עברה שרשרת בדיקות יסודיות והרופאים גילו את אזנה שלקתה במחלה 

ממארת ברחמה. חשך עליה עולמה.

והנה שמעה את שמעו של האדמו"ר הקדוש הרבי מזוועהיל זי"ע כפועל ישועות. קמה 
ועלתה לירושלים ופנתה להרב זצ"ל.

הרב לאחר ששמע את צרתה הרבה, פתח ואמר :אם תשמרי טהרת המשפחה – תושעי...

האשה לא ניהלה אורח חייהם דתי, לא היא ולא בעלה. אולם, במצבה הקשה החליטה 
לקבל דבריו של הרב ולשנות אורחות חייה. בעלה הסכים עימה שהכל כדאי כדי שאשתו 

תתרפא.

ואכן, השינוי במשפחה החל לתת את אותותיו, והחלו מנהלים אורח חיים דתי, כשרות, 
שבת וטהרת המשפחה.

והאשה החלה להרגיש טוב יותר בס"ד, מצבה הלך והשתפר ומחושי הגוף פסקו, נעלמו. 
חזרה למסלול חיים תקין.

שוב  עברה  הצופים.  שבהר  "הדסה",  החולים  לבית  לביקורת  האשה  הגיעה  לימים 
לא  הבדיקות.  בכל  פתולוגיים  ממצאים  כל  שאין  להוכיח  תמהו  והנה  בדיקות,  שרשרת 
מצאו עתה כל הצדקה לדיאגנוזה שקבעה ברורות שהאשה חולה במחלה ממארת. בדקו 
וחזרו ובדקו, אך דבר לא נמצא שיצביע על אותה מחלה. נמנו הרופאים וגמרו שכנראה 
נפלה טעות. נתחלפו, כנראה, בדיקות שלה בשל אחרים והדיאגנוזה הראשונה בטעות 

יסודה.

חזרה האשה לביתה מאוששת, והחלה לאט לאט נוטשת את אורח חייה הדתי, מאחר 
הכל  מזוועהיל.  הרבי  לדברי  להישמע  צורך  אין  כן  אם  יסודו,  בטעות  שהכל  שנתברר 
תוקף.  וביתר  חזרו,  הראשונים  מחושיה  להידרדר.  מצבה  שוב  החל  הזמן  עם  אך  טעות. 
דרשה שוב ברופאים ונכנסה לבדיקות לבית החולים הדסה, והנה, נתגלו בעליל עקבות 
שהטעות  הרופאים  הניחו  עתה  יתר.  ובחריפות  אומתה  הראשונה  המחלה.הדיאגנוזה 
היתה בדיאגנוזה השניה. ולא הותירו כל ספק באשר למחלתה. קמה האשה ופנתה שוב 
שמעתה  מבטיחה  הדת,  יסודות  על  לשמור  שנטשה  על  צערה  מביעה  מזוועהיל,  לרבי 
תשכיל להקפיד ככל אשר יצוה עליה הרבי... נאנח הרבי לעומתה בצער: מאוחר מידי!!!!

קומי אורי –סיפור לשבת 


