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ע שבנגעי צרעת וויד מובא ענין נגע צרעת הבפרש

עי בתים נגעי בגדים ונגעי נג :סוגים של צרעת' יש ג

 ,ניין לשון הרעעידוע שהנגעים באים על ו, האדם

ם מדוע מגיע צרעת גם בבית "ושואל הרמב

שהם דוממים ולא שייך בהם חטא לשון  ובבגדים

ם שכשאדם מדבר לשון "עונה הרמבו ,הרע וכדומה

ד באדם עצמו אלא יה לא רוצה לפגוע מ"הרע הקב

דם כל הוא שולח לו רמז בזה שבא נגע בבית קו

אז ת שיהיה לו זמן לחזור בתשובה ויהב תסוגרים או

זה וחוזר בתשובה  איננוואם חלילה  ,ייעלםהנגע 

נמשך הלאה עד שחלילה צריך לנתץ את הבית ואם 

האדם עדיין לא הבין את הרמז וממשיך בדיבוריו 

  .הבגדיםנגעי  הםו והרעים פוגעים לו בבגדי

פוגעים בגופו בסופו של דבר  הועילזה לא גם ואם 

טמא ויוצא עשה ומגיע צרעת עור בבשר והאדם נ

   .מחוץ למחנה

כי טוב כי ' הודו לה'בקידושין ' וכך גם נאמר בגמ

ה כשהוא גובה הוא גובה קודם "הקב 'לעולם חסדו

כל בטובתו של האדם בדברים שלא כל כך נחוצים 

הוא לוקח לו ורק אם הוא לא מבין  לאדם את זה

  .את הרמז זה נמשך הלאה

ת נפש מונלמד מזה מוסר השכל שכשיש לנו עג

קטנה מאבדים משהו או שכואב כאב קטן או 

שקורא דבר מצער נבין מיד את הרמז ולא נחכה 

ולא נגיע חלילה מיד להמשך ונשוב מדרכינו הרעה 

ל ימי לדברים גדולים יותר ואך טוב וחסד ירדפונו כ

  .חיינו
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îá àåä òâðì âðò ïéáù ìãáää÷ úåàä ìù äîå"ò "ù ãåòááòä âðò úáéú '
òä òâð úáéúá éøä äáéúä ùàøá àåä 'ù àéäå óåñá àéäøîáåúëä æî  äðäå
òá òâðä ïééãòù åðéò úà òâðä êôä àìéâðò úåéäì êôä àìå åð.  

)íìåò úðåäë úéøá( 
  

 òéøæú éë äùà)á äé(  
îñð äîìðéò äáåø áåøù òéøæú úùøô äë éðéîù úùøôì íéòøåöîå íéòâð éðé

ðéðò äáåø áåøùéðé úåøåñà úåìëàî?  
òøä ïåùì ïååò ìò ø÷éòá íéàá íéòâðäù íåùî ,äàøå àö : ãåòá éðá áåøù

î ïéøäæð íãàîòáùå íéòáù íé÷ãåáå úåøåñà úåìëà .... äìéìç åòìáé àìù
äðè÷ úòìåú , åäéòø úà ùéàå úìåæä ìù åãåáëá ïéøäæð íä ïéà êãéàî éøä

òìá íééçå òøä ïåùìä úåòúìîá åä- îñ êëéôìëøåîàì äøåúä ä : íùë
äøåñà ïåùìá åøäæéú êë úåøåñà úåìëàîá íéøäæð íúàù.  

)ø 'ùéèðìñ ìàø( 
  

 åúìøò øùá ìåîé éðéîùä íåéáå)â áé(  
á÷ä äöø" íôåâá òåá÷ úåà åîù ìò àø÷ð úåéäì ìéãáä øùà íòá òåá÷ì ä

éìãáð åéäéùï øåöá åìãáðù åîë íôåâ úøåöá íâ íéîòä øàùîú  ùôðä
íäìù.  

)ø 'àðåìéæøáî éåìä ïøäà( 
  

 àø÷é àîè àîèå)äî âé(  
 åøîàù äîì æîø ïàëî"îåîá ìñåôä ìëìñåô å " àîèä àåä òøåöîäù

àîè åøéáçì àøå÷å.  
)ìù"öæ ùåã÷ä ä"ì( 

 àúîùðã àîåé   
 

äøä"ø ÷ ' ìéùòä òùåäé íäøáà ìòáä''ìàøùé áäåà ''

àèôàî éæ"ò – ä 'ïñéð  
  

כיהן כרב ודיין בעיר קולבוסוב והתפרנס . ו"תקט'בשנת ה) פולין(מיגריד 'נולד בז
פנתה אליו הרבנית  ע"זי נסק'לך מליזאלימ' רהרבי כאשר הגיע לעירו , בדוחק

בתלונה כי תושבי קולבוסוב והסביבה מגישים פתקאות עם פדיונות לבעלה והוא 
  .מסרב בתוקף לקבל את הכסף ודוחה אותם בשתי ידיו

עקיבא ' אלימלך והסביר את התנהגותו בדברי ר' אברהם יהושע הוזמן אל ר' ר
  .'עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות'

' לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים'לפי פירוש רבי יוחנן לפסוק : אלימלך' השיב ר
אך ' חול'ואיש פשוט הוא בבחינת ' שבת'ולפי הזוהר הקדוש תלמיד חכם נקרא 

ואל תצטרך לבריות אלא הבריות יצטרכו ' חול'י ענוותנותך אתה עושה עצמך "ע
חיי ומזוני , בבני אליך ובגודל תורתך וקדושתך תשפיע עליהם בברכותיך שפע רב

, לשון התגלות' ואני פורע'מלשון תתחבר אלי ' לוו' –' לוו עלי ואני פורע'והוסיף 
  .ר פועל ישועות"אגלה לך את הסודות איך להיות אדמו
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÷ôñ äæ éë øåëæ.  
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 úëøòî"úáùä úùåã÷ "  
òù" é äøåú ãåîìú"éåì úùåã÷"  
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© úåøåîù úåéëæä ìë  
 נא לשמור על קדושת הגליון

 äìéôúä éðéðô   
  

øçà àáà éì ïéà  
  

ל "על סיפונה ניצבו הגאון רבי ישעיהו ברדקי זצ, הספינה שטה לה על גלי הים התכולים

מפליגים הם לארץ , ל ועמו בנו ובתו הקטנים"תנו של הגאון רבי ישראל משקלוב זצח

שמש נעימה זרחה , עוד שעות אחדות ויזכו לראות את חופה של ארץ ישראל, ישראל

לפתע נראתה עננה קלה , ואיש לא תאר לעצמו מה עומד להתרחש בשעה הקרובה

מתגברת מרגע לרגע הסערה השמים התקדרו ורוח עזה החלה לנשוב כשהיא , באופק

רבי ישעיה וילדיו הוטלו אל !  גברה והאוניה נטתה על צידה כשהיא חושבת להישבר

הורה הצדיק לשני ילדיו לעלות על גבו והחל לשחות לעבר , המים הסוערים באין מציל

, הגלים סערו עלו וירדו רבי ישעיה התאמץ מאד אך הוא חש שכוחותיו אוזלים, החוף

עו שלושתם הוא ידע שעליו לעזוב את אחד הילדים לנפשו דבר עוד מעט יטב

כמובן פועל לפי ההלכה ועל פי ? מה עושה יהודי בעת שכזאת... שמשמעותו טביעה

בלב שסוע אמר האב לילדה . ההלכה יש להעדיף את הבן כי הוא חייב יותר במצוות

ה האב לעזוב החלה הילדה לבכות והאב הצדיק בוכה עמה רצ..." ביתי עליך לוותר"

והאב עונה ? אבא מדוע אתה מפסיק לאחוז בי"את ידה של בתו אך היא לא ויתרה 

שמע רבי ישעיה את "! אין לי אבא אחר - אבא שלי "זעקה הילדה " אין לי ברירה"

התאזר בשארית כחותיו אחז בילדה ובכוחות לא לו נשא את , הזעקה ולבו לא עמד בו

: כשהתעורר מעלפונו אמר לבתו ,אל החוף והתעלףהגיע , שני הילדים וחתר אל החוף

בתי זכרי כל חייך את מה שעבר עלינו בים כאשר אמרתי לך לא לאחוז בי עוד נשבר 

אבל : ליבי בקרבי בכיתי נוראות אבל לא היתה לי ברירה אבל כשצעקת אלי ואמרת

  .אין לי אבא אחר לבד ממך חשתי כוחות חדשים והצלחנו להגיע יחד אל החוף

ה ואמרי לו בבכי "זכרי תמיד שכאשר תהיי פעם במצוקה אל תתייאשי אלא פני להקב

אבא אין לי אבא אחר אנא הציליני ואז תגלי שיש : ובתחנונים בדיוק כפי שאמרת לי

  !".לך אבא שרוצה להצילך כי צעקת אליו ורצית בקרבתו אבא שמסוגל להושיעך
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äøä"óñåé á÷òé éáø ÷ éæ àøéå÷ñî"à  
  

ית נשרף כל בכשנתיים לפני הסתלקותו 
חוץ מחדרו  הכנסת בשיכון סקווירא

ל להתפלל "המיוחד שבו נהג הרבי זצ
רנאביל שנשאר ערי בית טש"כמנהג אדמו

ז "ואמר ע, עומד על תילו כאילו לא היה
ל שבחדר זה מעולם לא שחו "הרבי זצ

ומסיבה זו , שיחה בטילה באמצע התפילה
      .השריפה הגדולה ניצל מן
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úéøáì àåáé äãåòñä úåëæá  
  

äéä àì  àìù áåùèéãøá ìù äéáùåú ïéáîðø ÷éãöä úà ïéîæäì âä ' ÷çöé éåì
 áåùèéãøáîéæ" òåúçôùî úà ã÷ôù åéúåçîùá ÷ìç ìåèéì.   

 áéùäì äéä âäåð äìéî úéøáì ÷éãöä úà ïéîæäì àá øéòä éáùåúî åäùî äéäùëå
 åì"úù éàðúá êúçîùì àåáì éðà ïëåîàéåàøë äåöî úãåòñá êéø " éðá åøéëä

 úà øéòäíáø ìù åúáåùú ,êë íéâäåð åéä íìåëå.  
ùåúî ãçàåì øéáñä éáøäå êë âäð àì øéòä éá : ïèùä ãâð éì ùé íéù÷ íé÷áàî

ìàøùé ìò âøè÷î úò ìëá øùà , íãàùëù éðà ïòåè âøè÷îä ïèùä úîåòì
 åìéàå ïåöøáå äçîùá úàæ äùåò äåöî íéé÷î ìàøùéîùë ù÷áî äøéáòá ìùëð

éðàå íú÷ãö úà çéëåàù ïèùä  øîåà : äøéáò ìòáù éúéàø àì éîéî äçëåä éì ùé
 äãåòñ äùåò äùòù äøéáò ìòäåöî ìù äçîù ìòá àåä éãåäéù úòá íìåà  ïåâë

 ãâð äáåè äçëåä àì äæ éãåäéä ìà éáøä äðô äúò øîà äåöî úãåòñ äùåò úéøá
ïèùä?  

òå øáãä úà òãåé ïèùä ïëàå" êåøòì éãåäéä ïî òåðîì åçåë ìëá äñðî ëáäçîù 
äåöîä úãåòñ úà ,òåãîå ?-  åæ äáéñ ììâá ìàøù ìò âøè÷ì äáéñ åì äéäéù éãë

éúåà íéðéîæîù äçîù ìëì äæ éàðú éðà äùåò. 


