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'תספור כמה שיניים יש לי בפה', ביקש החפץ חיים  

 מתלמידו 

ִמיד   כולנו התחנכנו על ברכי הכלל של 'מדה כנגד מדה'. ִמתָּ

ידענו שזו היא מידתו של הקב"ה. אבל לא תמיד רואים את  

הדברים בחוש. הר"ן בדרשותיו כותב שענין המדה כנגד מדה  

בו,   שקילקל  הדבר  שיוכל למצוא את  לעורר את האדם  בא 

ומאידך   לתקנו,  עליו  כיצד  ה  –ויידע  מה  על  לו  וא  להוכיח 

 מקבל שכר. 

כנגד מדה' מביאה חיזוק רב לכל   הנהגתו של הקב"ה ב'מדה 

יהודי, היודע שגם אם חלילה מתרגשת עליו צרה גדולה, תהיה  

לו דרך להפטר ממנה אם ישכיל ויידע מדוע הביא עליו קודשא  

לא יתלה את השפע    - בריך הוא את הצרה הזו, ומן הצד השני 

 מקריות. הגדול שהוא מקבל בסיבות צדדיות ו

מה עוד לא סופר על האי סבא קדישא, הכהן הגדול מראדין?  

השכל עצום בצידו,  -הנה לפנינו עוד סיפור שלא פורסם, ומוסר 

לידע להודיע ולהיוודע שהקב"ה משלם שכר טוב ליראיו גם  

 בעולם הזה. 

סיפר הרב משה ויא, שסיפר לו תלמיד חכם גדול אחד, שלמד  

, על דבר שאירע עימו פעם  בראדין  החפץ חיים בישיבתו של  

 בעת שנכנס לביתו של החפץ חיים. 

הייתי מגיע לביתו פעמים רבות, סיפר הת"ח, והמקרה שאני  

לערך. למרות   83היה בגיל   שהחפץ חיים מדבר עליו היה בעת  

רצון   בעת  אז  היה  רבינו  יום,  באותו  שפקדתהו  החולשה 

 מיוחדת במינה, והדבר ניכר עליו.

רב שכב  החולשה  לי  מחמת  מורה  הוא  ולפתע  במיטתו,  ינו 

להתקרב אליו, ומבקש ש... אפתח את פיו. הייתי נרעש ונפחד,  

רוצה להשיג בכך,   פץ חיים הח ולא רק שלא הבינותי כלל מה 

 אלא שגם לא ידעתי כיצד ָאֵעז לציית להוראה שכזו! 

?! מי מוכן להיכנס אל תוך לוע  החפץ חיים לפתוח את פיו של  

 הארי?!  

 

 חישבתי להתעלף 

אבל לא עזר לי מאומה. החפץ חיים הורה לי בשנית לפתוח  

ובחוסר ברירה,  בלית  פיו.  התקרבתי  -את  מוחלט  אונים 

 אליו, ופתחתי את פיו הקדוש.

כשלג, מסודרות   צחורות  שורות שיניים  שתי  ניגלו  לפני 

ומתוקנות כדבעי, משל היה זה ילד קטן שעוד לא הספיק  

 יבל מהקב"ה. לפגום את השיניים שק

בסערת נתון  אני  פונה  -בעוד  לתאר,  אפשר  שאי  חושים 

 אליי החפץ חיים ומבקש דבר נוסף.

 'תספור נא כמה שיניים יש בפי'! 

ואני חישבתי להתעלף... כדי למנות את מספר השיניים,  

בקדושה של  - צריך כבר להיכנס עמוק אל תוך פיו המסולא

 גדול הדור, כיצד אוכל לעשות זאת?! 

הפעם, לא איפשר לי רבינו לחשוב הרבה, והאיץ    אבל גם

 בי לספור את שיניו. 

 שן אחת לא היתה חסרה! 

מה אומר ומה אדבר; החילותי במשימה הקשה, ובסיומה  

, בדיוק כמספר השיניים שברא הקב"ה  32הגעתי למספר  

 באדם. שן אחת לא חסרה ולא ניפגמה!!! 

 כל השיניים היו בריאות וחזקות כביום נתינתן!!! 

היה   שבו  שכזה  מבוגר  שבגיל  לציין  יהיה  החפץ  למותר 

באותה תקופה, אין הרבה קשישים שזוכים למתנה    חיים 

 שכזו.

לקח   שביקש,  את  שעשיתי  חיים הח לאחר  ידי,    פץ  את 

 ואמר בחיוך, בחיוך כזה שאי אפשר לשכוח לעולמים! 

אני שמרתי על הפה שהקב"ה נתן לי, והקב"ה שמר על  '

 '!  הפה שלי 

 

 ישראל  מגדולי סיפור   -  מדה  כנגד  מדה 
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מדוע צריך  

המצורע לקרוא  

 "טמא טמא" 

: ו "מ-ה "ג מ "ויקרא י 

ר ּבֹו  " רּוַע ֲאשֶׁ ְוַהצָּ

יו ִיְהיּו   דָּ ַהנֶַׁגע ְּבגָּ

ְפֻרִמים ְוֹראשֹו ִיְהיֶׁה  

ה   ם ַיְעטֶׁ פָּ רּוַע ְוַעל שָּ פָּ

א ֵמא ִיְקרָּ ֵמא טָּ ל  : ְוטָּ כָּ

ר ַהנֶַׁגע ּבֹו   ְיֵמי ֲאשֶׁ

ד   דָּ ֵמא הּוא ּבָּ א טָּ ִיְטמָּ

ַלַמֲחנֶׁה  ֵיֵשב ִמחּוץ 

בוֹ   ."מֹושָּ

יקרא טמא  : וטמא 

רגיל  " שהיה  מה 

אחרים   על  לקרוא 

עתה    , בחינם  יקרא 

עצמו    – על 

 ".ובצדק

 ( )ֹאזנים לתורה

 

 שנתגאה יתבזה המצורע  

שעיקר חטא    הוא,. ואפשר שהטעם  (מגודל שער)  וראשו יהיה פרוע  (תיב בתורה, בגדיו יהיו פרומים )קרועיםכועוד  "...  

שאילו היה מכיר את  ,  , לפיכך מלאו לבו לגנות את חבירושהוא מחשיב עצמו לאיש חשוב באנשים ,  הלשון בא על ידי גאוה 

  ם אש"י  הכתוב בטהרתו שיקח עץ ארז ואזוב ושני תולעת, ופיר שאמר  ולתו. והעד לזה,  זנגעי עצמו לא היה מחפש מומי  

קרועים, וראשו יהיה מגודל, כדי    יהיו  וישפיל עצמו כתולעת וכאזוב, ויתכפר לו. לפיכך אמר הכתוב שבגדיז  גאה כארתנ

 . ..לבו לדבר בזולתוה  ולא יתגא   ,שיהיה נראה לכל כבזוי לנוולו.  

ציוונו ה' שכעת יהיה מעוטף  ו מי אדון לנו,  נאת  שפתינו ללשוננו נגביר    בודאי אמר מתחלה תחת אשר    וא הה.  ועל שפם יעט

 . ו ת שפ   על 

,  שיםנ בירו בפני א ח   ון מתחלה היה דרכו לגלויו קל ר  כי תחת אש ישמיע לרבים שהוא טמא, ויפרשו ממנו.    .וטמא טמא יקרא

 ". ת קלון עצמו בפני אנשים לו ג וכרח עתה ל ה לכן  

 פרשת תזריע ומצורע חלק שני פרק ט"ז(  )שמירת הלשון,

 מובא אל "דובר השקר" המפייס ומשלים בין איש לרעהו   – "דובר האמת" המצית מחלוקת בין איש לרעהו  

בגלל לשון הרע והוצאת שם רע    הקא: "והובא אל הכהן"? צרעת באודו  המצורע  מאלכסנדר: למת תקנת  אמר ר' חנוך הניך

אלא שבדרך כלל, מספרי לשון הרע, מדגישים בדבריהם שהם אומרים, רק את "האמת". כי פלוני דיבר סרה    ,(.טזדף  ערכין  )

 על פלוני, ועל ידי זה הוא מדליק אש מחלוקת ביניהם.

תקנתו היא: מדה כנגד מדה, יובא אל הכהן. דרכו של אהרן היתה: להגיד שקר בכדי לעשות שלום בין אדם לחבירו. זהו  

 עונשו של ה"אומר אמת" הזה... 

 ( 107  עמודשיח שרפי קודש  ) 

 
 משמחין את המצות, אף אני אוסיף לכם שמחה 

תוֹ : "י"ב ג'  ויקרא  ְרלָּ  ". ּוַבּיֹום ַהְשִמיִני ִימֹול ְּבַשר עָּ

)ויקרא י"ב ג'(. אין כתיב כאן שיוציא הוצאות, ראה כמה ישראל מחבבין את המצות, כמה הן מוציאין הוצאות כדי    "וביום השמיני ימול בשר ערלתו

ה )ישעיה כ"ט י"ט(". "לשמרן, אמר הקב  ה: אתם משמחין את המצות, אף אני אוסיף לכם שמחה , שנאמר: ְויְָּספּו ֲענִָּוים ַּבה' ִשְמחָּ

 תנחומא תזריע סימן ז'( ) 

 יזכה לעושר גשמי   – מעשיר עושר רוחני  : עשירה סנדקאות מ 

 הסנדק כח ויפה   (.דמילה' ג פרק מיימוני  הגהות) למוהלו  התינוק  לתפוס סנדק להיות, זו מצוה  אחר  להדר ונוהגין : הגה(: "א"ה י"רס סימן ד"יו) ע"בשו

,  אחד  ברית  לבעל   ילדים  שני  ליתן   שלא  נוהגין  ולכן(,  פרץ  רבינו   בשם  ל "מהרי)קטורת   כמקטיר  הוי סנדק  דכל , התורה לקריאת להקדימו המוהל מכח

 ."(פ" ר בשם  שם ) לקטורת חדשים : קטורת  גבי כדאמרינן

ולכן  )הסנדק חפץ להעשיר את התינוק עושר רוחני , ונראה לבאר דהוא מדה כנגד מדה. א למדנו שסנדקאות מעשירה כמו הקטורת"מדברי הרמ: פירוש 

 , ומדה כנגד מדה יזכה לעושר גשמי.(מחזרים אחר אדם גדול למצווה זו
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 יובא אל הכהן וילמד מהו כח הדבור   – זלזל בכח הדיבור  

מה   וכי  מילים,  כמה  דברתי  עשיתי,  כבר  "מה  לעצמו  חושב  הרע  הלשון  בעל 

בכך...". לכן יובא אל הכהן וילמד את כח הדיבור, שבמילה אחת יכריע הכהן אם  

 הוא טמא או טהור! 

 )חפץ חיים( 

 עונש הראש כנגד 'גבהות' הראש 

וראשו: "ד' במסורה. וראשו יהיה פרוע. ומגדל וראשו בשמים )בראשית י"א ד'(.  

בשביל שהגיע  וראשו מגיע השמימה )שם כ"ח י"ב(. וראשו לעב יגיע )איוב כ' ו'(.  

 ". ראשו עד לשמים ע"כ נגעים באים עליו וראשו יהיה פרוע 

 ( )בעל הטורים

 

 ללא תואר רב או רבי רק בשמו  " שמואל "מדוע נקרא  

 "....דאמר שמואל"  :יבמות דף כו 

ש בתשובת  "דידוע מ, שלא נסמך ולא נקרא רבי, ד הטעם"ונראה לפרש בס"

מן מדינת הים לעירו  , דאביו בא על ידי שם המפורש בקפיצת הדרך, הגאונים

ועשה כן מפני ששמע בהיותו  . ונתעברה ממנו בשמואל, אצל אשתו בלילה

הים ש, במדינת  גויה  מאותה  ביום  אצטגנינותבו  בחכמת  בקיאה  , היתה 

ולכן בא אצל אשתו על ידי  , שאותה הלילה הוא מוצלח להוליד בן חכם גדול

הים ממדינת  וטהורה"ונ. שם  דמים  מסולקת  היתה  כי  עליה  , ל  בא  ואז 

לכך  , ומאחר שעיבורו של שמואל היה על ידי מעשה נס, ונתעברה בשמואל

 ".ומקריאת שם רבי , הנגזר מן השמים שלא יהיה נהנה מכבוד הסמיכ

 :(מ דף פה "ב בן יהוידע ) 

שבנו כבוד  הלא יהנה מ ,מנס על שנהנה אביו של שמואל : פירוש

מ  "וראה ב. )חוסר הנאה כנגד הנאה". רבי"יהיה נסמך ויקרא  

 (.ירחינאהי הטעם שנקרא שמואל "ברש: דף פה

 

 

 בדף היומי   מדה   כנגד   מדה 

 יעטה ועל שפם  

 שפיו יהיה נצור ומכוסה.  –ועל שפם יעטה   – מדה כנגד מדה, מאחר שפער פיו בלא חוק, לפיכך תקנתו היא 

 )דברי בינה( 

 מה שגרם לאשה רימה בא על  הפ פריעה ו ה   חוץ למחנה ובזיון המצורע  לוח  י ש 

כלומר  , והב״ה פורע לו סאה בסאה, ערשמוציא שם  לומרכ ,ערמצורע מוציא שם  ( ויק״ר ט״ז)על עסק לשון הרע כמו שדרשו רז״ל    הלפי שהצרעת בא  ,הבמדה  מד

, 'הופרע את ראש האש' :(במדבר ה׳ י״ח) נאמרש  ,הוא גרם לה פרימת ראש ובגדים, כך בדד ישב - דדה מבעלהווגרם לה להיות ב, הוא הוציא שם רע על אשת איש

 '.כל צרוע  וישלחו מן המחנה' :('במדבר ה׳ ב) לכך  'ושלחה מביתו' :('דברים כ״ד א)אמר שנ ,א גרם לה שילוחוה, לכך בגדיו יהיו פרומים

 'כנגד ג ' ג 

, גגד חמדת העושר  'פרוע[ יהיה]בגדיו יהיו פרומים ראשו  'לכך  , מגבה רוח מעוזיה, מחמדת עושר וחמס מגחזי, מקנאת ההבל כמו במרים  .דברים נגעים באים' על ג"

 ."ולכך מביא ג׳ כפרות עץ ארז ושני תולעת ואזוב, ותנג׳ מחוץ לישב כמנודה ח', מפני שגבה עצמו 'בדד ישב', גגד חמדת הבל שאמר על שאינו' טמא טמא יקרא'

 ת( ")מושב זקנים עה

 'ה   חטא חילול עונשו כנגד  

, מבזה כבוד שוכן עליונים' ונראה בביאור דבריו שהמחלל את ה...". חוץ למחנה ובזיון של פריעה ופרימה בא על חטא חילול השם מדה כנגד מדהלוח  יעונש הש "... 

 . על כן יתחלל כבודו השוכן בתחתונים

 '(ג ב"ויקרא י העמק דבר)ע"פ ה


