
 

1

מפי הרב אפרים כחלון שליט"א

השיחה
 השבועית

מצורע



הרב אפרים כחלון שליט"א

  RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org

הוצאת ארגון 'בעזרת השם'
www.beezrathashem.org



פ ָּ ָר ׁש תַ מ  ָּ ּר

1

פ ָּ ָר ׁש תַ מ  ָּ ּר
ה ָּ ּתֹו יאּותַה  ִָ ׁש

פַ ָּ ָר ׁש ַ יפ  ִָ זש ִמּיֹותַּת  ָּ ּר
ִאם ָנִׂשים ֵלב ִנְרֶאה, ֶׁשְּבָפָרַׁשת ַּתְזִריַע ֵיׁש 67 ְּפסּוִקים, 59 ִמּתֹוָכם 
עֹוְסִקים ְּבָטֳהַרת ַהְמֹצָרע )פרק יג(, ּוְבָפָרַׁשת ְמֹצָרע ֵיׁש 90 ְּפסּוִקים 
ְוַרק 53 ִמּתֹוָכם ְמַדְּבִרים ַעל ֵאיְך ִנְטָהִרים ִמָּצַרַעת, ָהרֹב ַהֻּמְחָלט 
ֶׁשל ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע עֹוֵסק ְּבַקָּבַלת ַהָּצַרַעת, ַהְרֵּבה ְזַמן ָחַׁשְבִּתי ַעל 
ֶזה, ָלָּמה ֹלא קֹוְרִאים ְלָפָרַׁשת ַּתְזִריַע, ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע, ֲהֵרי רֹב ִעְנְיֵני 
ַהָּצַרַעת ֻמְזָּכִרים ָּבּה, ְוַרק ַּכָּמה ִּפְרֵטי ִּדיִנים ְּבָטֳהַרת ְמֹצָרע ֻמְזָּכִרים 

ְּבָפָרַׁשת ְמֹצָרע. ְוַהָּדָבר ָצִריְך ֶהְסֵּבר! 



ִמּיֹות? ָּ ּר ֹׁותַה  פֶַאתַמש יַּקב  ִׁ
ָמָצאנּו  ֲאָבל  ַהָּפָרִׁשּיֹות?  ְׁשמֹות  ֶאת  ָקַבע  ִמי  ַלְחֹקר  ָצִריְך  ֶּבֱאֶמת 
ֶׁשְּכָבר ְּבִדְבֵרי ַהַּקְדמֹוִנים ָקְבעּו ֵׁשמֹות ַלָּפָרִׁשּיֹות, ְלֻדְגָמא ְנַצֵּין ַעל 

ָּפָרִׁשּיֹות ַּתְזִריַע – ְמֹצָרע, ַמה ֶּׁשּמּוָבא ִּבְׁשמֹוֵתיֶהן ַהּׁשֹוִנים:

–  ָּפָרַׁשת ‘ִאָּׁשה’ )מדרש תנחומא כתב יד ששון בתחילת  ַ יפ  ִָ זש ּת  תַ מ  ָּ ּר
מוזיאום  בריטיש  יד  כתב  הפטרות  רשימת  שסד,  עמוד  רס”ג  סידור  הפרשה, 

נדפס בתרביץ שנה כג עמוד 124(. 

ָּפָרַׁשת ‘ִאָּׁשה ִּכי’ )תנ”ך כתב יד לינגרד ברשימת מספרי הפסוקים(. 

ָּפָרַׁשת ‘ַּתְזִריַע’ )מחזור ויטרי ספר תגין עמוד 680 ועמוד 803, חזקוני ויקרא 
פרק יד פסוק מג, ארחות חיים הלכות קריאת התורה סימן א(. 
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יג  פרק  ויקרא  הטורים  בעל  תב,  סימן  השלם  )יראים  ַתְזִריַע’  ‘ִּכי  ָּפָרַׁשת 
פסוק נט(. 

ַ– ָּפָרַׁשת 'ֹזאת’ )מדרש תנחומא כתב יד ששון בתחילת הפרשה(.  פ ָּ ָר ׁש תַ מ  ָּ ּר

ָּפָרַׁשת ‘ְמֹצָרע’ )ארחות חיים הלכות קרית התורה סימן א, דרשות רבי שם 
טוב ב”ר שם טוב עמוד מא(. 

ָּפָרַׁשת ‘ֹזאת ִּתְהֶיה’ )ספר החינוך ברשימת המצוות שבתחילת הספר(. 

ָּפָרַׁשת ‘ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע’ )רבנו בחיי בתחילת הפרשה(. 

הרמב”ם  סימן שמב,  רש”י  )סידור  ַהְּמֹצָרע’  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  ‘ֹזאת  ָּפָרַׁשת 
הלכות תפילה פרק יג הלכה ב, הרמב”ן בתחילת הפרשה, בעל הטורים ויקרא 

פרק יג פסוק נט(.   

ַהָּפָרִׁשּיֹות.  ִּבְׁשמֹות  ָנֲהגּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַרּבֹוֵתינּו  ִמְּזַמן  ֶׁשְּכָבר  ֲהֵרי 
ְוָלֵכן  ְמֹצָרע,  ַּתְזִריַע  ִנְקָראֹות  ֵאּלּו  ֶׁשָּפָרִׁשּיֹות  ֶּׁשִהְתַקֵּבל  ַמה  ֲאָבל 

ָצִריְך ָלֵתת ַטַעם ַלָּדָבר. 



ח?  ָ מִַּתזש ֶׁ ֶּׁש ֶַָמה   ׁ יַּא ִׁ
לֹו  ְלַהְקִּדים  ֶׁשֵּיׁש  ָעמֹק  ַרֲעיֹון  ְלָבֵאר  ִּדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא  ָחַׁשְבִּתי 
ַהְקָּדָמה ֲחׁשּוָבה. ַהְּמִציאּות ָהַעְכָׁשִוית ֶׁשָהָאָדם ַחי ָּבּה ַּכּיֹום, ִהיא 
ְלֻדְגָמא,  ַהַחִּיים’.  'ֶׁשָּכָכה  ִּבְגַלל  ֵאֶליָה  ִהְתַרֵּגל  ֶׁשָהָאָדם  ַהְּמִציאּות 
ִּתְׁשַאל ִמיֶׁשהּו "ָמָחר ַהֶּׁשֶמׁש ִּתְזַרח?”, הּוא ַיֲעֶנה ְּבִטְבִעּיּות “ָּבטּוַח 
ֶׁשֵּכן”, ְוִאם ִּתְׁשַאל אֹותֹו: “ִמי ָאַמר ְלָך?”, הּוא ַיִּגיד ְלָך: “ֶזה ֶטַבע 
ֵמֵאָליו  ְּכמּוָבן  ֶזה  ֶאת  ְמַקֵּבל  ָהעֹוָלם  ָהעֹוָלם”,  ִמְּבִריַאת  ָהעֹוָלם 
ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת ָּכל ּבֶֹקר, ַאף ֶאָחד ֹלא חֹוֵׁשב ֶׁשאּוַלי ַהֶּׁשֶמׁש ֵּתֵצא 
ְלֶּפְנְסָיה, ָלָּמה? ִּכי הּוא רֹוֶאה ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש זֹוַרַחת ָּכל יֹום, ָלָּמה ֶׁשִּיְהֶיה 
ִׁשּנּוי? עֹוָלם ְּכִמְנָהגֹו נֹוֵהג )עבודה זרה דף נד ע”ב(, ִאם ֲאִני ְּכָבר ֶּבן 
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70, ּוְבָכל ּבֶֹקר ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש עֹוָלה ַּבִּמְזָרח ְוׁשֹוַקַעת ַּבַּמֲעָרב 
ָּבטּוַח ֶׁשֶּזה ַּגם ַיְמִׁשיְך ָּכָכה. ֶהָחֵפץ ַחִּיים ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשּזֹו ַמְחָׁשָבה 
ֶׁשל ָטעּות, ָלָּמה? ִּכי ַהִּסָּבה ֶׁשֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶׁשָּמָחר ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש 
ָהָאֶרץ  ְיֵמי  ָּכל  “ֹעד  ֹנַח:  ְּבָפָרַׁשת  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ִּבְגַלל  ָּפׁשּוט  ִהיא 
ֶזַרע ְוָקִציר ְוֹקר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף ְויֹום ָוַלְיָלה ֹלא ִיְׁשּבֹתּו” )בראשית 
ַלְיָלה  ְוַאֲחֵרי  ַלְיָלה  ָיֹבא  ַהּיֹום  ֶׁשַאֲחֵרי  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ַהִּסָּבה  כב(,  ח, 

ַיִּגיַע ַהּיֹום ֶזה ַאְך ְוַרק ִמּׁשּום ֶׁשַהּתֹוָרה אֹוֶמֶרת! ֹלא ִמּׁשּום ֶׁשרֹוִאים 
ְקוֹו  ְוַהְּסָטטּוס  זֹוֵרם  ֶׁשַהֹּכל  רֹוֶאה  ֶׁשַאָּתה  ְוֶזה  ַהֶּטַבע,  ֶזה  ֶׁשָּכָכה 
ַהְיִחיָדה ִהיא  ַהַהְבָטָחה  ַהְלָאה,  ֶׁשַּיְמִׁשיְך  ַהְבָטָחה  ָּבֶזה  ֵאין  ִנְׁשָמר, 
ֶׁשָהעֹוָלם ִמְתַנֵהל ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ּוַבּתֹוָרה ָּכתּוב ֶׁשֶּזה ִיָּמֵׁשְך ָּכל ְיֵמי 

ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהֶּזה. 



א ּׁ אַּפלש ָּ ּתאַּובש יש  ָ אֹו לַּבש ּכ  ּת  ִַאסש
דף  תרומה  )פרשת  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶּׁשָאְמרּו  ְלַמה  ָהֹעֶמק  ְּבֶעֶצם  ֶזה 
קסא ע"א( ִאְסַּתַּכל ְּבאֹוַרְיָתא ּוְבָרא ָעְלָמא - ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 

ִהְסַּתֵּכל ַּבּתֹוָרה ּוְלִפי ֶזה ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם.  ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם הּוא 
ְנָגִעים  ֶזה  ְוִאם ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֶאת ָּפָרַׁשת ָצַרַעת, ּוַמה ֶּזה ָצַרַעת? 
כו  דף  וכריתות  ע"ב  טו  דף  ערכין  )עיין  ֶׁשחֹוֵטא  ָהָאָדם  ַעל  ֶׁשָּבִאים 
ָּבעֹור,  מֹוִפיָעה?  ַהָּצַרַעת  ֵאיֹפה  ָאָדם,  ִלְבֹרא  ָצִריְך  ֵּכן  ִאם  ע"א(, 

ָצִריְך  ָאז  ב(  יג,  )ויקרא  ָצַרַעת”  ֶנַגע  ְּבָׂשרֹו  ְבעֹור  ִיְהֶיה  ִּכי  “ָאָדם 
ַּגם  ִלְבֹרא  ָצִריְך   - ג(  פסוק  )שם  ַּבֵּׂשָער  ֶנַגע  ַּגם  ֵיׁש  עֹור.  ִלְבֹרא 
ֵׂשָער. ּוִבְנָגִעים ֵיׁש ְצָבִעים ׁשֹוִנים, ָאדֹם )שם פסוק מט(, ָירֹק )שם(, 
ֹזאת  ַהָּללּו.  ַהְּצָבִעים  ֶאת  ַּגם  ִלְבֹרא  ָצִריְך   - ג(  פסוק  )שם  ָלָבן 
אֹוֶמֶרת ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהָיה ִּכְבָיכֹול ְּכמֹו ַאְדִריָכל ֶׁשִּמְסַּתֵּכל 
ְוָכל  ָהעֹוָלם.  ֶאת  ָּבָרא  הּוא  ֶזה  ּוְלִפי  ֶׁשּלֹו,  ָהַאְדִריָכִלי  ַּבַּתְרִׁשים 
ִמֵּכיָון  ֶזה  יֹום,  ְּבָכל  ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש  ְּבֵעיֵנינּו  רֹוִאים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָּדָבר 
ָּבעֹוָלם.  ַהֶּזה  ַלָּדָבר  ְוִקּיּום  ֶהְמֵׁשְך  ֶׁשִּיְהֶיה  אֹוֶמֶרת  ֶׁשַהּתֹוָרה 
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ְוַמְמִׁשיְך ִלְגֹּדל ּוְלִהְתַּפֵּתַח ַרק ִּבְגַלל ֶׁשָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֶׁשִיְהֶיה ָּכָכה, 
ַהֹּכל ְלִפי ַהּתֹוָרה.

 

ּכהַ ֲהּל תַה   ׁ ָש ּפ

ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ָהיּו ַחִּיים ְּבצּוָרה ָּכֹזאת, ְוֵהם ִהְרִּגיׁשּו ְוָחיּו ֶאת 
ַהְּמִציאּות ַהּתֹוָרִנית, ּוַמה ֶּׁשַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ָאסּור, הּוא ֹלא ִנְמָצא! 

הּוא ֹלא ַׁשָּיְך ִּבְכָלל... 

ִּתְפֶאֶרת  ְמִתיְבָּתא  ֹראׁש  ָהָיה  ַזַצ”ל  ַפייְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ְירּוָׁשַלִים ִּבְניּו יֹוְרק, ַהְיִׁשיָבה ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ְצִריָכה ַהְרֵּבה ְּתרּומֹות. 
הּוא  ָּגדֹול,  ְסכּום  ְוִלְתרֹם  ָהַרב  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש  ֶׁשָרָצה  ִמְליֹוֵנר  ְוָהָיה 
ִלְכבֹודֹו.  ִהְתּכֹוְנָנה  ַהְיִׁשיָבה  ְמַמֵהר,  ְמֹאד  ֶׁשהּוא  ֵמרֹאׁש  הֹוִדיַע 
ַהִּמְדָרׁש  ִמֵּבית  ָלֵצאת  ַפייְנְׁשֵטיין  מֶֹׁשה  ְלַרִּבי  ָקְראּו  ְּכֶׁשִהִּגיַע 
ְלִהְתַּפֵּלל  ֶהְחִליט  ַּבְיִׁשיָבה  ַהַּבחּוִרים  ַאַחד  ְּבִדּיּוק  ֲאָבל  ֵאָליו, 
ְּכֶנֶגד  ַלֲעֹבר  ְוָאסּור  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית  ְּבֶפַתח  ֶעְׂשֵרה  ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת 
ַהִּמְתַּפֵּלל, ָּכְך ִנְפַסק ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך )אורח חיים סימן קב סעיף ד(, ֶזה 
ֹלא ִאּסּור ֵמַהּתֹוָרה ֲאָבל זֹו ֲהָלָכה ְּפסּוָקה. ְוַרִּבי מֶֹׁשה ַפייְנְׁשֵטיין 
ִמְתַּפֵּלל  ְוַהַּתְלִמיד  ַהְּתִפָּלה,  ֶאת  ְיַסֵּים  ֶׁשַהַּתְלִמיד  ַעד  ַּבַּצד  ְמַחֶּכה 
ְמֹאד  ִנְלַחץ  ָהַרב  ֶׁשל  ַהַּגַּבאי  עֹוֵבר.  ְוַהְּזַמן  ַּבְּתִפָּלה  ּוַמֲאִריְך 
ֶּכֶסף  ַהְרֵּבה  ִלְתרֹם  רֹוֶצה  ַהֶּזה  ֶהָעִׁשיר  ָהַרב,  “ְּכבֹוד  ָלַרב:  ְוָאַמר 
ַלְיִׁשיָבה, הּוא ָיכֹול ִלְתרֹם ֲאִפּלּו ִמְליֹון ּדֹוָלר ַלְיִׁשיָבה, ִאי ֶאְפָׁשר 
ַהְרֵּבה  ִיְהֶיה  ֶזה  ּוִבְזכּות  ַהִּמְתַּפֵּלל  ְּכֶנֶגד  ַאַחת  ַּפַעם  ַלֲעֹבר  ְלָהֵקל 
ִזּכּוי  ַיֲהדּות,  ֲהָפַצת  ָלֲעִנִּיים,  ְוֶעְזָרה  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ּתֹוָרה, 
ָהַרִּבים, ַהָּצָלה ֵמִהְתּבֹוְללּות, ָּכל ֶזה ֹלא ַמְכִריַע ֶאת ַהֲהָלָכה ֶׁשֹּלא 
טֹוָבה,  ְׁשֵאָלה  ְלָך  ֵיׁש  ָהַרב:  לֹו  ָעָנה  ַהִּמְתַּפֵּלל?”  ְּכֶנֶגד  ַלֲעֹבר 
ֲחָכִמים  ִאם  ַהִּקיר!   ֶּדֶרְך  ַלֲעֹבר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִקיר,  ֹּפה  ֵיׁש  ֲאָבל 
ְוָלֵכן ִעם ָּכל  ִנְהָיה ִקיר,  ֶזה  ַהִּמְתַּפֵּלל  ְּכֶנֶגד  ַלֲעֹבר  ָאְמרּו ֶׁשָאסּור 
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פיינשטיין  משה  )רבי  ַלֲעֹבר”  ֶאְפָׁשר  ִאי  ַּבְּתרּוָמה,  ְוַהּתֹוֶעֶלת  ָהָרצֹון 
 .)82 עמוד 



נרב? ּמִַָלגש ֵאיְךֶַאפש
ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ָהַאְדמֹו”ר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִמּקֹוְצק ַזַצ”ל ָאַמר לֹו 
ֶׁשֶּנֶעְלָמה ַמֲעָטָפה ִעם ֶּכֶסף ֶׁשהּוא ִהְׁשִאיר ְּבֵבית ָהַאְדמֹו”ר, ְוַכִּנְרֶאה 
ָהַאְדמֹו”ר  ִּפְתאֹום  ַהֶּכֶסף,  ָּגַנב ֶאת  ָלַרב  ֶׁשִּנְכָנִסים  ַהְּיהּוִדים  ַאַחד 
ִהְתִחילּו  ֶׁשּלֹו  ַהָּפִנים  ֶלָהָבה,  ֵאׁש  ָקָדִׁשים,  ֹקֶדׁש  ֶׁשָהָיה  ִמּקֹוְצק 
ְלַהְאִּדים  ְוהּוא ִהְתִחיל ִלְצֹעק: “ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשְּיהּוִדי ִיְגנֹב, ֲהֵרי 
ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה "ֹלא ִּתְגנֹב” )שמות כ, יג(? הּוא ְמַסֵּפר ֶׁשאֹוָתם ָהְרָגִעים 
ִהְכִניסּו לֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים ָּכל ַהַחִּיים )דרכי מוסר ניימן לשבת נחמו עמוד 

שלה, וספר וטהר ליבנו ריינר חלק א פרשת מקץ עמוד קעג(. 



ִרֵּקח  ּּנבַה  ּג  ה 
ּוְמַסְּפִרים ֶׁשַרִּבי זּוָׁשא ֵמֲאִניּפֹוִלי ַזַצ”ל ַּפַעם ִקֵּבל ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשל 
ֶּכֶסף, ְוִהְסַּתֵּפק ֵאיֹפה ְלַהְחִּביא אֹותֹו, ַּבּסֹוף הּוא ָּפַתח ֶאת ַהֻחָּמׁש 
ַּבָּפסּוק "ֹלא ִּתְגנֹב” )שמות כ, יג( ְוָׂשם ָׁשם ֶאת ַהֶּכֶסף. הּוא ָהָיה ָּבטּוַח 
ֶׁשִּמי ֶׁשִּיְפַּתח ֶאת ַהֻחָּמׁש ְוִיְרֶאה ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְלָידֹו ֶאת ַהָּפסּוק “ֹלא 
ִּתְגנֹב” הּוא ֹלא ִיַּגע ַּבֶּכֶסף. ָעַבר ֹחֶדׁש ְוָהַרב ָהָיה ָצִריְך ֶאת ַהֶּכֶסף, 
הּוא ָּפַתח ֶאת ַהֻחָּמׁש ַּבָּפסּוק “ֹלא ִּתְגנֹב” ְוֵאין ֶּכֶסף, ַהֶּכֶסף ֶנֱעַלם... 
ַהָּפסּוק  ְלַיד  ֵמַהֶּכֶסף  ֵחִצי  מֹוֵצא  ּוִפְתאֹום  ַּבֻחָּמׁש  ְמַדְפֵּדף  הּוא 
ָאחּוז  ֲחִמִּׁשים  ָלַקח  ַהַּגָּנב  יח(,  יט,  )ויקרא  ָּכמֹוָך”  ְלֵרֲעָך  “ְוָאַהְבָּת 
ְוִהְׁשִאיר ֲחִמִּׁשים ָאחּוז...  ִחֵּיְך ַרִּבי זּוָׁשא ְוָאַמר: “ַהַּגָּנב יֹוֵתר ָחָכם 
ִמֶּמִּני, הּוא ָיַדע ְלַיד ֵאיֶזה ָּפסּוק ָלִׂשים ֶאת ַהֶּכֶסף” )אוצר המעשיות 

גרינבויים עמוד סב(. ַהַּגָּנִבים ְּבדֹורֹות קֹוְדִמים ַּגם ָהיּו ְמֻיָחִדים...
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ּּנבֶַהּחִסיד ּג  ה 
ֵׁשם  ‘ַהַּבַעל  ַהְמֻכֶּנה  ֵׁשם  ַּבַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַעל  ִנְפָלא  ִסּפּור  ֵיׁש 
ְּבֶמִז’יּבּוז’ ֶׁשְּבפֹודֹוְלָיה ְּבַמֲעַרב  ֲעָיָרתֹו  טֹוב ַהָּקדֹוׁש. ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי 
אּוְקָרִאיָנה, ָהָיה ַּגָּנב ְמֻדְּפָלם, ַּפַעם ְּבַכָּמה ְזַמן הּוא ָהָיה הֹוֵלְך ְוגֹוֵנב 
ִמָּכל ִמיֵני ּגֹוִים ֲעִׁשיִרים ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּזה הּוא ָהָיה ִמְתַּפְרֵנס, 
ִנּסּו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ֶׁשֶּגֶזל ַהּגֹוי ָאסּור )תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג 
ע"ב(, ַאְך הּוא ְּבֶׁשּלֹו: “ֻאָּמנּות ְנִקָּיה ְוַקָּלה ָּכזֹו ֹלא ַמֲחִליִפים”. ַּפַעם 

ֶהְחִליָטה  ָהאּוְקָרִאיִנית  ְוַהִּמְׁשָטָרה  ְּגדֹוָלה,  ְּגֵנָבה  ָּגַנב  הּוא  ַאַחת 
ָרץ  הּוא  ְלֵביתֹו  ִהְתָקְרבּו  ְּכֶׁשֵהם  ְמִחיר.  ְּבָכל  ַהְּגֵנָבה  ֶאת  ְלַחֵּפׂש 
ַלַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּוִבֵּקׁש ְּבָרָכה ֶׁשֵהם ֹלא ְיַגּלּו אֹותֹו. ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ָּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ַהְּגדֹוָלה ֶׁשּלֹו ֵּבֵרְך אֹותֹו, ְוַהְּבָרָכה ָּפֲעָלה, ֵהם ֹלא 
ִּגּלּו ְּכלּום. ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ַאֲחֵרי ָּכל ְּגֵנָבה הּוא ָהָיה ִנְכָנס ֶאל ַהַּבַעל 
ְוִיְתְּפסּו אֹותֹו. ּוִבְרכֹות ַהַּבַעל  ְיַגּלּו  ֵׁשם טֹוב ּוְמַבֵּקׁש ְּבָרָכה ֶׁשֹּלא 
ֵׁשם טֹוב ֹלא ָׁשבֹות ֵריָקם. הּוא ָהָיה ַמְּבסּוט ֶׁשֵּיׁש לֹו ְּתעּוַדת ִּבּטּוַח 

ֵמַהַּבַעל  ֵׁשם טֹוב. 

ַמִּגיַע  ָהאֹוָצר  ֶׁשַּׂשר  ַהַּגָּנב  ְלָאְזֵני  ְׁשמּוָעה  ְוִהְתַּגְּנָבה  ַהּיֹום  ַוְיִהי 
הּוא  ְׁשָטרֹות.  ְמֵלָאה  ִמְזָוָדה  ִאּתֹו  ֵמִביא  ְוהּוא  ְּבֶמִז’יּבּוז’,  ְלִבּקּור 
ֶהְחִליט ַלֲעׂשֹות ַהֹּכל ְוִלְגנֹב ֶאת ַהִּמְזָוָדה ִמַּׂשר ָהאֹוָצר, הּוא ֹלא ָּפַחד 
ְלִהָּתֵפס, ֶׁשֲהֵרי ַאֲחֵרי ַהְּגֵנָבה הּוא ָירּוץ ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ַהַּבַעל ֵׁשם 

טֹוב ַהָּקדֹוׁש. 

ָאַמר ְוָעָׂשה...

ֶּדֶרְך  ְלִהְׁשַּתֵחל  ִהְצִליַח  הּוא  ִנְרַּדם,  ֶׁשַהַּׂשר  ַאֲחֵרי  ַהֵּלילֹות  ְּבַאַחד 
ַהַחּלֹון ֶׁשל ַחְדרֹו, ָלַקַחת ֶאת ַהִּמְזָוָדה ִעם ַהְּׁשָטרֹות ּוְלֵהָעֵלם. 

ַּבּבֶֹקר, ְּכֶׁשִהְתעֹוֵרר ַׂשר ָהאֹוָצר ְוִגָּלה ֶאת ַהְּגֵנָבה, הּוא ִהְזִעיק ֶאת 
ֶׁשִהִּקיף  ַהֲחָׁשִאי  ַהָּצָבא, ֶאת ַהֵּׁשרּות  ִמְׁשֶטֶרת אּוְקָרִאיָנה, ֶאת  ָּכל 
ֶאת ָּכל ָהִעיר ְוֶהְחִליטּו ִלְבּדֹק ַּבִית ַּבִית ִּביסֹוִדּיּות. ְמֻיָּדֵענּו ַהַּגָּנב 
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ִנְלַחץ ֵמַהִּסּפּור ְוָרץ ְלַקֵּבל ֶאת ִּבְרַּכת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב.

ְּפִטיַרת  יֹום  ַהָּׁשבּועֹות,  ַחג  תק”ך,  ה’  ְּבִסיָון  ו’  ָהָיה  ַהּיֹום  אֹותֹו 
ְּכָבר  ַהַּצִּדיק  ִּבְרָכתֹו  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ִהִּגיַע  ּוְכֶׁשהּוא  טֹוב,  ֵׁשם  ַהַּבַעל 
ִנְפַטר. ְּכֶׁשַהַּגָּנב ָׁשַמע ֶאת ֶזה הּוא ָּפַרץ ִּבְבִכי ֹלא ַרק ַעל ְּפִטיַרת 
ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ֶאָּלא ַּגם ַעל ַעְצמֹו, ַהִּמְזָוָדה ִעם ַהְמֻזָּמִנים ִנְמֵצאת 
ֶאְצלֹו ַּבַּבִית, ְוַהּׁשֹוְטִרים ִמְתָקְרִבים ְלַאט ְלַאט ַלְּׁשכּוָנה ַהְּיהּוִדית. 
ַעד  ְוָעצּוב,  ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּבֹוֶכה  ַהִּמְדָרׁש ֶׁשל  ְּבֵבית  ִנְׁשַאר  הּוא 
ֵצאת ַהַחג ֶׁשָּקְברּו ֶאת ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב. ְוהּוא ֶהְחִליט ְלִהָּׁשֵאר ְלַיד 
ָעְלָתה  ְלֶפַתע  ַהְפָסָקה.  ְּבִלי  ּובֹוֶכה  ּבֹוֶכה  ָׁשם  ִנְׁשַאר  ַהֶּקֶבר. הּוא 
ַמְחָׁשָבה ְּבֹמחֹו: ‘ָּבטּוַח ֶׁשַהַּצִּדיק ִהְׁשִאיר ַּתְלִמיד ַאֲחָריו, ֶׁשהּוא יּוַכל 
ְלָבֵרְך אֹוִתי’. הּוא ָרץ ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוָמָצא ָׁשם ֶאת ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי 
ַּתְלִמיֵדי ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ַזַצ”ל ְמַחֵּבר ַהֵּסֶפר 
ֶאת  ֶאְצלֹו  ְיַגּלּו  ֶׁשֹּלא  ְּבָרָכה  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  יֹוֵסף’,  ַיֲעקֹב  ‘ּתֹוְלדֹות 
ַהְּגֵנָבה. ַרִּבי ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִהְקִּפיד ָעָליו ְוָאַמר לֹו: “ַאָּתה ֹלא ִמְתַּבֵּיׁש? 
ִלְגנֹב ִמּגֹוִים, ַאָּתה עֹוֶׂשה ֲעֵברֹות ּוְמַבֵּקׁש  ַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ֶׁשָאסּור 

ְּבָרכֹות? ֵּתֵלְך ִמֹּפה, ֲאִני ֹלא רֹוֶצה ְלָבֵרְך אֹוְתָך”.

ַהַּגָּנב ִנְבַהל, הּוא ָיַדע ֶׁשּסֹופֹו ָקֵרב, ַהּׁשֹוְטִרים ִמְתָקְרִבים ְלֵביתֹו. 
הּוא ָרץ ְּבֵיאּוׁש ַלֶּקֶבר ַהָּטִרי ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ּוָבָכה ַעל ַהֶּקֶבר 
ְוָאַמר: “ַרִּבי, ַאָּתה ָהִייָת ָהַרִּבי ַּגם ֶׁשל ַהַּגָּנִבים ְוַגם ֶׁשל ָהְרָׁשִעים, 
ִנְמָצא ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה  ֲאִני  ַעְכָׁשו ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְפַטְרָּת ֵאין ְלָך ַמֲחִליף, 
ַוֲאִני ְמַבֵּקׁש ִמְּמָך ָלמּות ִאְּתָך ְּבַיַחד”. הּוא ָּבָכה ּוָבָכה ֵמִעְמֵקי ִלּבֹו 

ַעד ֶׁשִּנְרַּדם. 

ּוַבֲחלֹומֹו הּוא רֹוֶאה ֶאת ַרּבֹו ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָּקדֹוׁש, ֶׁשֵּמִאיר ֵאָליו 
ַחִּיים  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶׁשִּלי,  ַלֶּנֶכד  ֵּתֵלְך  ִּתְדַאג,  “ַאל  לֹו:  ְואֹוֵמר  ָּפִנים 
ְמַבֵּקׁש  ֶׁשֲאִני  לֹו  ְוַתִּגיד  ֶאְפַרִים'  ַמֲחֵנה  'ֶּדֶגל  ֵסֶפר  ְמַחֵּבר  ֶאְפַרִים 
ֶׁשהּוא ְיָבֵרְך אֹוְתָך. ּוְכֵדי ֶׁשהּוא ַיֲאִמין ְלָך ֶׁשֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי ֲאִני ֲאַלֵּמד 
אֹוְתָך ִחּדּוׁש ֶׁשָאְמרּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ְוִגִּליִתי לֹו ֶאת ַהִחּדּוׁש 
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ַהֶּזה ְּכָבר ַּבֲחלֹום, ְוַאף ֶאָחד ֹלא יֹוֵדַע ֵמַהִחּדּוׁש ַהֶּזה, ְּכֶׁשַּתִּגיד לֹו 
ֶאת ַהִחּדּוׁש הּוא ֵיַדע ֶׁשֶּבֱאֶמת ֲאִני ִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשהּוא ְיָבֵרְך אֹוְתָך”. 

ְוַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִּגָּלה לֹו ֶאת ַהִחּדּוׁש ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל 
ַמְעָלה. ַהַּגָּנב ִהְתעֹוֵרר ְּבִׂשְמָחה ְוָרץ ֶאל ַהֶּנֶכד ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי מֶֹׁשה 
ַחִּיים ֶאְפַרִים. הּוא ִסֵּפר לֹו ֶאת ַהֲחלֹום ֶׁשל ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְוָאַמר 
ְוַהְּבָרָכה  ֵּבֵרְך אֹותֹו  ֶׁשָהַרב  ַּכּמּוָבן  ְּבָרָכה.  ּוִבֵּקׁש  ַהִחּדּוׁש,  ֶאת  לֹו 

ִהְתַקְּבָלה, ְוֹלא ִּגּלּו ֶאְצלֹו ֶאת ַהְּגֵנָבה. 

ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ָקָרה ְּדַבר ֶּפֶלא, אֹותֹו ַהַּגָּנב ִהְתַהֵּפְך ְלָאָדם ַאֵחר, ַאֲחֵרי 
ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ַהִחּדּוׁש ֵמַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל 
ַמְעָלה הּוא ְּכָבר ֹלא ָיכֹול ְלִהָּׁשֵאר ַּגָּנב, הּוא ָחַזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה 
ַהֻּמְפָלִגים.  ַהֲחִסיִדים  ַאַחד  ְוִנְהָיה  ְוָחָטא  ֶּׁשָּגַנב  ַמה  ָּכל  ֶאת  ְוִתֵּקן 
ְקדֹוָׁשה  ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֶׁשָהְיָתה  ַּפַעם,  ֶׁשל  ַלַּגָּנִבים  ֻּדְגָמא  ְלָמָׁשל  זֹו 

ְּבַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוַבַּצִּדיִקים ַהְּקדֹוִׁשים. 



ים ִׁ ֲחּכ תַה  ִסיק  פִַּבפש ֶּטב  ִמּנּויַה 
ַנֲחֹזר ְלִעְנָיֵננּו, ָהָאָדם ָצִריְך ִלְחיֹות ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה ְוֶׁשַהּתֹוָרה ִהיא 

ְמִציאּות ֻמְכַרַחת. 

ַהְּירּוַׁשְלִמי )כתובות פרק א הלכה ב, ונדרים פרק ו סוף הלכה ח(, ְמָבֵאר ֶאת 
ַהָּכתּוב “ֶאְקָרא ֵלאֹלִקים ֶעְליֹון ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי” )תהילים נז, ג(, ַמה 
ַהֵּפרּוׁש “ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי”? ַהְּגָמָרא ְמַחֶּדֶׁשת ֶׁשַּיְלָּדה ָּפחֹות ִמִּגיל ָׁשֹלׁש 
ֶׁשִּנְבֲעָלה ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים, יֹוֵתר ִמִּגיל ָׁשֹלׁש ֵאין ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים. 

ַמה ּקֹוֶרה ִאם ֵּבית ַהִּדין ֶהְחִליטּו ְלַעֵּבר ֶאת ַהָּׁשָנה, ְוַלֲעׂשֹות ְׁשֵני 
ֲאָדִרים, ֲאָדר א' ַוֲאָדר ב', ּוְלִפי ֶזה ַהַּיְלָּדה ַהְּקַטָּנה ַהּזֹו ֲעַדִין ֹלא 
ַהּנֹוָסף  ַּבֹחֶדׁש  ַהִאם  ֳחָדִׁשים,   13 ָעֶליָה  ֶׁשַּיַעְברּו  ַעד  ָׁשֹלׁש,  ְּבִגיל 
ָעְבָרה  סֹוף  ֶׁשּסֹוף  ִּכְגדֹוָלה  אֹו  ָׁשֹלׁש,  ִמִּגיל  ָּפחֹות  ִּכְקַטָּנה  ִּדיָנּה 
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ַּבת  אֹוֵמר:  ַּבְּגָמָרא  יֹוֵסי  ַרִּבי  חֹוְזִרים.   ְּבתּוֶליָה  ְוֵאין  ָׁשָנה  ָעֶליָה 
ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד ְוִנְמָלִכים ֵּבית ִּדין ְלַעְּברֹו - ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים, 

ְוִאם ָלאו ֵאין ְּבתּוֶליָה חֹוְזִרים.

ִּבְגַלל  ַהַּיְלָּדה  אֹוָתּה  ֶׁשל  ַהֶּטַבע  ֶאת  ְיַׁשֶּנה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ַמְסָקַנת ֵּבית ַהִּדין ֶׁשָּצִריְך ְלַעֵּבר ֶאת אֹוָתּה ַהָּׁשָנה. ְוֶזה ָּדָבר ֻמְפָלא 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמְנִהיג ֶאת ְמִציאּות ָהעֹוָלם ַעל ִּפי ַהְּכָלִלים ֶׁשל 

ַהּתֹוָרה ַוֲחָכֶמיָה. 



ים ִׁ יְךַּי ִָ ּפהֶַמֶהֱא ֵָ חֹוֶלהַטש
ְמֻסָּפר ַעל ֶאָחד ֶׁשָהָיה חֹוֶלה ְטֵרָפה, ְוָהרֹוְפִאים ָאְמרּו לֹו ֶׁשהּוא ֹלא 
ַיֲחִזיק ַמֲעָמד ְוָימּות ּתֹוְך ַּכָּמה ֳחָדִׁשים. ְּכֶׁשָהַלְך ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה ֵמַאַחד 
ַהְּגדֹוִלים ְּכֶׁשָהַרב ָׁשַמע ֶאת ִּפְרֵטי ַהֹחִלי, ָקם ִמְּמקֹומֹו ּוָפָנה ַלֲארֹון 
ַהְּסָפִרים, הֹוִציא ֵסֶפר ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֵחֶלק יֹוֶרה ֵדָעה, ָּפַתח ְּבִהְלכֹות 
ְטֵרפֹות )הנמצאים בשלחן ערוך יורה דעה מסימן כט והלאה(, ִהְצִּביַע ַעל 

ַאַחת ַהֲהָלכֹות ְוָאַמר ַלחֹוֶלה – "ִּתְקָרא!"

ְּכֶׁשִּסֵּים ִלְקֹרא ָאַמר לֹו ָהַרב ְּבִׂשְמָחה – "ֵיׁש ָלנּו ִּפְתרֹון, ַהַּמֲחָלה 
ֶׁשְּלָך ְנתּוָנה ְלַמֲחֹלֶקת ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו, ְוָהַרָמ"א – ַרִּבי מֶֹׁשה 
ִאיֶסְרִליׁש, ַהִאם ֶנְחָׁשב ֹחִלי ֶזה ִּכְטֵרָפה? ְלַדַעת ָמָרן – ֵאין ֹחִלי ֶזה 
ֶנְחָׁשב ִּכְטֵרָפה, ּוְלַדַעת ָהַרָמ"א – ֹחִלי ֶזה ֶנְחָׁשב ִּכְטֵרָפה. ַאָּתה ִנְמָצא 
ָּכֵעת ְּבַאְרצֹות ֵאירֹוָּפה – ַאְׁשְּכַנז, ֶׁשָהַרָמ"א ָהָיה ַה'ָּמָרא ְּדַאְתָרא' 
– ַרב ַהָּמקֹום, ַוֲהֹלא הּוא ָּפַסק ֶׁשֹחִלי ֶזה הּוא ֹחִלי ַהַּמְטִריף, ְוֵיׁש 
ֲחָׁשׁש ָסִביר ְמֹאד ְלַחֶּייָך. קּום ֲעֵלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָׁשם ָהָיה ָמָרן 
ִּתְחֶיה  ּוְבַוַּדאי  ַמְטִריף,  ֶזה  ֹחִלי  ֶׁשֵאין  ָּפַסק  ְוהּוא  ְּדַאְתָרא'  ַה'ָּמָרא 

ָׁשִנים ַרּבֹות".

ְּבֶאֶרץ  מֹוָׁשבֹו  ֶאת  ָקַבע  הּוא  טו(,  יב,  )משלי  ָחָכם”  ְלֵעָצה  “ְוֹׁשֵמַע 
ְוהּוא  ֵמתּו  ְּכָבר  אֹותֹו  ֶׁשָּבְדקּו  ָהרֹוְפִאים  ָיִמים,  ְוֶהֱאִריְך  ִיְׂשָרֵאל 
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2, וספר  )לב אריה הורביץ הקדמה עמוד  ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה  ִלְחיֹות  ַמְמִׁשיְך 
דורש טוב חלק א דרוש לפרשת תרומה(, ֶזהּו ֹּכָחּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ִאם ַּבּתֹוָרה 

ָּכתּוב ָּכָכה, ָאז זֹו ַהְּמִציאּות. 



יאּות ִָ ׁש ֹלאַ פַ–ִַּדיןַוש ָּ ָר ׁש
ְמֹצָרע  ְּבָפָרַׁשת  ָלנּו  ֶּׁשִּנְרַמז  ַמה  ָנִבין  ַהּזֹו  ַהַהְקָּדָמה  ָּכל  ַאֲחֵרי 
ֶׁשִּקֵּבל  ַהְמֹצָרע  ֶׁשל  ַהְּמִציאּות  ִנְקֵראת  ֹלא  ְמֹצָרע  ָּפָרַׁשת  ִּבְׁשָמּה, 
ֶאת ַהָּצַרַעת ְוֶׁשֵּיׁש לֹו ְּפָצִעים, ַלְּמִציאּות ַהּזֹו ֵאין ָּכל ָּכְך ֲחִׁשיבּות 
ַהָּצַרַעת  ְמִציאּות  ְּבָכל  עֹוֶסֶקת  ַּתְזִריַע  ָּפָרַׁשת  ֶׁשרֹב  ַלְמרֹות  ְוָלֵכן 
ַהָּפָרָׁשה  ִנְקֵראת  ֹלא  ַּבּגּוף,  מֹוִפיָעה  ִהיא  ְוֵאיְך  ַהּׁשֹוִנים  ְוסּוֶגיָה 
ָּפָרַׁשת ְמֹצָרע ]ַלְמרֹות ֶׁשַּגם ָׁשם ֻמְזָּכִרים ִּדיֵני ַהְמֹצָרע, ַאְך ֵהם ׁשּוב 
ְקׁשּוִרים ִלְמִציאּות ַהָּצַרַעת ֶׁשִּנְמֵצאת ַעל ּגּופֹו[, ִּכי ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה 
ִּתְהֶיה  “ֹזאת  ָטֳהָרתֹו,  ְּביֹום  ַהְמֹצָרע  ִּדיֵני  ֵהם  ַהֲחׁשּוָבה  ַהְּמִציאּות 
ִנְקֵראת  ֶׁשָּלנּו  ַהָּפָרָׁשה  ַּדְוָקא  ְוָלֵכן  ב(,  יד,  )ויקרא  ַהְּמֹצָרע”  ּתֹוַרת 

ְמֹצָרע ְוֹלא ַהָּפָרָׁשה ַהּקֹוֶדֶמת.



יאּותַ ִָ ׁש ֹלאַ ”ַ–ִַּדיןַוש יפ  ִָ זש ”ּת 
ֶׁשִּנְקְרָאה  ַהּקֹוֶדֶמת  ֵמַהָּפָרָׁשה  ִלְׁשֹאל  ֵיׁש  ַהֶּזה  ָהַרֲעיֹון  ַעל  ְוָאְמָנם 
ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע ַעל ֵׁשם ַהָּכתּוב, “ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר” )ויקרא 

יב, ב(, ַוֲהֵרי ַּגם ַהְזָרָעה ִהיא ְמִציאּות ְוֹלא ִּדין? 

ְוִנְרֶאה ֶׁשֶאת ֶזה ַרִׁש”י ַעְצמֹו ָּבא ְלַיֵּׁשב, ֶׁשּכֹוֵתב ֶׁשּלֹוְמִדים ֵמַהִּמָּלה 
ַּתְזִריַע: ְלַרּבֹות ֲאִפּלּו ְיָלַדּתּו ָמחּוי ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְלִהְתַרֵּקם ְּבֵאָבִרים 
ֵּכן  ִאם  ע"ב(,  כז  דף  )נדה  ֵלָדה  ְטֵמָאה  ִאּמֹו  ַּגם  ָּכְך,  ָּכל  מּוָצִקים 
יֹוֵצא ֶׁשַהִּמָּלה ַּתְזִריַע ְמַלֶּמֶדת ִּדין ִּבְפֵני ַעְצמֹו, ְוֹלא ְמַסֶּפֶרת ְסָתם 
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ְמִציאּות, ְוָלֵכן ָּפָרַׁשת ַּתְזִריַע ִנְקֵראת ָּכְך. 



ת? ֵׁ יַאֹוַ ח 
ֶאת ָהַרֲעיֹון ַהֶּזה ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ִלְלֹמד ְוָלַדַעת ּוְלַהֲעִמיק ּבֹו, ַהִאם 
הּוא ַחי ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה, אֹו ֹלא. ַהְּמִציאּות ֶׁשַאָּתה ַחי ָּבּה ֹלא ֶנְחֶׁשֶבת 
ְמִציאּות ֲאִמִּתית ִאם ִהיא ֹלא ַעל ִּפי ּתֹוָרה, ָהָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ַחי 
ֲאָבל הּוא ֶּבֱאֶמת ֵמת ִאם הּוא ֹלא ַחי ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה. ֶזה ַמה ֶּׁשָרְמזּו 
ֲחַז”ל )מדרש תנאים לדברים פרק יז פסוק ו( ְּבָאְמָרם: ְרָׁשִעים ְּבַחֵּייֶהם 
ְקרּוִיים ֵמִתים, ֵּכיָון ֶׁשֵהם ְמֻנָּתִקים ִמֵּסֶפר ַהַחִּיים, ִמֵּסֶפר ַהּתֹוָרה, 

ֵאין ָלֶהם ַחּיּות ְּכָלל. 

ְוֶזה ַּגם ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחַז”ל )אבות פרק ו משנה ב( “ֵאין ְלָך ֶּבן חֹוִרין 
ֶאָּלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק ַּבּתֹוָרה”, ַהֵחרּות ָהֲאִמִּתית ֶזה ֹלא ִׁשְחרּור ֲעָבִדים 
ֶאָּלא  ָעֶליָך,  ְמִעיָקה  ֶׁשָהְיָתה  ַמְׁשַּכְנָּתא  ַהְׁשָלַמת  אֹו  ְּבַאְפִריָקה, 

ַהְּדֵבקּות ַּבּתֹוָרה ִהיא ַהֵחרּות ָהֲאִמִּתית. 

ְקׁשּוִרים  ִלְהיֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה  ַּבֲעֵדנּו  ִויַסַּיע  ַיֲעֹזר  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 
ּוְמֻחָּבִרים ַלּתֹוָרה, ּוְלָהִבין "ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶרְך ָיֵמינּו, ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה 

יֹוָמם ָוָלְיָלה” ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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