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מפורסם.  אדם  היה  לא  ז"ל,  אשקי  נוריאל  ר' 
מעודו נחבא אל הכלים, התפרנס מיגיע כפיו וקבע 
עתים לתורה. תמיד התהלך בצידי הדרכים, איש 
לא שמע עליו, מעטים הכירו אותו, בעיקר שכניו 
לרחוב שערי תורה בשכונת בית וגן בירושלים, שם 

התגורר.
ר' נוריאל חלה במחלה הקשה, בגרונו התגלתה 
המחלה הנוראה, שהתמקמה במיתרי קולו. במשך 
תקופה ארוכה עבר ר' נוריאל טיפולים כימותרפיים 
של  התרעלה  כוס  את  ושתה  ומורכבים,  קשים 
המחלה עד תומה. אחרי תקופה ארוכה וממושכת 
של ייסורים, כשנואשו הרופאים מלהציל את מיתרי 
הדרמטית:  ההחלטה  התקבלה  הפגועים,  קולו 

'כורתים לו את מיתרי הקול!'
ההחלטה  משמעות  את  מבין  דעת  בר  כל 
אדם  חייו.  את  להציל  כדי  רק  שבוצעה  הקשה, 
יכול  אינו  אילם,  למעשה  הוא  קול  מיתרי  ללא 
בשל  רק  לשוחח.  להסביר,  להתפלל,  לדבר,  עוד 
הגוף  אל  וגרורותיה  המחלה  מהתפשטות  החשש 
כולו, התקבלה ההחלטה הקשה שר' נוריאל נאלץ 
הקול  מיתרי  כריתת  את  ולאשר  לה,  להסכים 

מגרונו...
הניתוח בוצע בהצלחה, וכשהתעורר ר' נוריאל 
עוד  עוד שיחות, לא  מההרדמה הפך לאילם. לא 
דיבורים - הוא יכול להניע את שפתיו בחופשיות 
אך אף הגה לא יוצא מפיו. נטול מיתרי קול החל ר' 
נוריאל להתרגל לחייו החדשים, כאשר כל בקשה 
נכתבת על פתק, ובעצם - יכולת התקשורת שלו 
עם סובביו היתה באמצעות תנועות וכתיבה בלבד!

בוודאי  שכאלה,  מייסרים  חיים  לדמיין  קשה 
ונאלץ  מכבר,  לא  עד  מדבר  שהיה  אדם  עבור 
להיפרד מהיכולת הזו לטובת הצלת חייו. גם אחרי 
ורק  הכימותרפיים,  הטיפולים  המשיכו  הכריתה 
כעבור כשנה וחצי מהניתוח - הגיעו אליו הרופאים 

ובפיהם בשורה משמחת:
היא  השם  בעזרת  המחלה,  על  התגבר  הגוף 
כבר לא תחזור. אפשר להשתיל בשנית את מיתרי 

הקול, להשיב לו את יכולת הדיבור!
בני המשפחה התרגשו, ושמחתם פרצה גבולות. 
אחרי שנה וחצי של אילמות מצערת, יוכל אביהם 
לחזור ולדבר כאחד האדם, חוש הדיבור ישוב אליו 
 - ככל אדם אחר. רק אדם אחד לא התרגש מדי 

היה זה ר' נוריאל עצמו...
לקבוע  מבקשים  עמו,  לשוחח  החלו  הרופאים 
מועד לניתוח שיחזיר לו את מיתרי הקול. בתחילה 
כי  הבינו  כך  אחר  ורק  ושוב,  בלך  אותם  דחה 
הדחיות מכוונות, והוא דוחה את הניתוח מסיבות 
חושש  הוא  כי  חשבו  הרופאים  עמו.  השמורות 
פשוט  הוא  הניתוח  כי  לבו  על  ודיברו  מהניתוח, 
וקצר, ונערך בהרדמה מקומית בלבד. 'אין לך מה 

לחשוש', חזרו ואמרו, 'רק נקבע מועד, נבצע את 
לדבר  לשוב  ותוכל  ובהצלחה,  בפשטות  הניתוח 

כמו לפני הניתוח הראשון!'
אך ר' נוריאל עודו דוחה ומסרב, וטעמו ונימוקו 
עמו, אותו לא אמר גם לבני משפחתו הקרובים. 
עם  בתקשורת  מתקשה  אביהם  כיצד  ראו  אלו 
מתעקש  כה  הוא  טעם  מה  הבינו  ולא  סובביו, 
שלא לעבור את הניתוח הקצר, ולשוב לחיות חיים 

תקינים, רגילים ומדברים... 
רבי  הגה"צ  אל  המשפחה  בני  פנו  להם,  בצר 
מקורב.  אביהם  היה  אליו  שליט"א,  עדס  יעקב 
'אולי הרב יעלה לשוחח עם אבינו,' ביקשו, 'וישמע 
את הסיבה מדוע הוא מסרב לעבור את הניתוח. 
ושיח,  שיג  מלאי  מאושרים  חיים  לו  מחכים  הרי 
שיחות ודיבורים אחרי הניתוח - למה הוא דוחה 

אותו כל העת?'
ובא לביתו של  וטרח  נענה להזמנה,  יעקב  רבי 
ר' נוריאל, אשר קיבלו בכבוד מלכים ובהתרגשות 
קרובי  את  ושלח  לשבת,  לרב  סימן  הוא  רבה. 
עם  לשוחח  רוצה  הוא  באשר  מלפניו,  המשפחה 

הרב באמצעות כתיבה באופן אישי וחסוי. 
הפגישה  החלה  נסגרה  כשהדלת 

ובסיומה  מועט,  לא  זמן  שארכה 
יצא רבי יעקב ולא אמר דבר...

בטוחים,  היו  המשפחה  בני 
לקבוע  וניתן  נפתרה  הבעיה  כי 
עכשיו  גם  אך  לניתוח.  מועד 
אביהם  כי  תמהו,  כן  ראו  המה 

ומסרב  בעקשנותו  איתן  עומד 
לעבור את הניתוח, וגם הרב עדס 

דוחה אותם מלפניו, אינו משיב באופן 
ברור מתי יבוצע הניתוח, אם בכלל...

חלפו עוד כמה שנים, בהן היה יכול ר' נוריאל 
את  בחזרה  ולקבל  רגע,  בכל  הניתוח  את  לעבור 
יכולת הדיבור, אך בחר בדעה צלולה שלא לעשות 
זאת. איש לא הבין את הסיבה לכך, בני המשפחה 
התפלאו עד מאוד, אך היה ברור כי ר' נוריאל עומד 
בדעתו שלא לעבור את הניתוח, ומבקש לסיים את 

חייו כאילם...
וכך אכן קרה, אחרי כמה שנים נפטר ר' נוריאל 
לבית עולמו. הלווייתו יצאה מביתו שבשכונת בית 
וגן בנוכחות קהל רב ממכריו ומוקיריו, שביכו את 
ארוכות  שנים  ואחרי  קשים,  ייסורים  אחרי  לכתו 
של אילמות מרצון. בהלוויתו ספד לו הגה"צ רבי 
מאחורי  הסיבה  את  וחשף  שליט"א,  עדס  יעקב 

תעלומות הסירוב לניתוח.
בבכי,  והשתנק  עדס  הרב  אמר  דנן',  'הנפטר 
ולחיות  הדיבור,  כח  את  בחזרה  לקבל  היה  'יכול 
את העשור האחרון לחייו כאדם מדבר ורגיל, תחת 
היותו מוגבל ואילם. אך הוא בחר להישאר אילם 

מבחירה, ועתה - אגלה לכם את הסוד מדוע נהג 
כך...'

הכל עשו אוזניהם כאפרכסת, והרב עדס המשיך 
בדבריו: 'הייתי אצלו, ניסיתי לדבר על לבו, לשכנע 
מיתרי  את  לו  שחזיר  הניתוח  את  לעבור  אותו 
ולא  כפלדה,  יצוק  בסירוב עקשני,  נתקלתי  הקול. 
הבנתי את הסיבה לכך. עד שהוא גילה לי בעצמו, 

וגזר עליי לא לספר לאיש עד יום מותו...
הסכיתו ושמעו', הרעים הרב עדס בקולו, 'מדוע 
הסביר  הוא  הניתוח.  את  לעבור  נוריאל  ר'  סירב 
כי הקדוש ברוך הוא ברא באדם את כח הדיבור 
למטרות טובות, ללמוד, להתפלל, לשוחח דברים 
טובים ומחזקים איש עם רעהו... אבל כח הדיבור 
הזה הוא גם כח מסוכן, מאוד מאוד מסוכן... כח 
הדיבור יכול לקלקל עד מאוד, במילה אחת מיותרת 
ניתן להזיק נזק בלתי הפיך, ניתן לגרום לתוצאות 

קשות וכואבות עבור האדם המדבר וסובביו... 
לשמור  עליי   - הדיבור  כח  עם  נולדתי  עוד  כל 
עליו, לעשות כל שביכולתי. אבל משהקדוש ברוך 
הוא נטל ממני את הכח הזה, אינני חפץ לעשות 
זה  לי כח  ולהחזיר  יזומות מצידי  פעולות 
למרות התועלת העצומה שטמונה   -
בו - כי אני חושש שאכשל ואחטא 
בדיבורי, ולכן אני מעדיף להישאר 
אילם כל חיי ובלבד שלא אחטא 

בדיבורים אסורים חלילה!!!'
הרב עדס פרץ בבכי מר וזעק: 
'ר'  בקול,  קרא  ייאמן!',  'לא 
קולו  מיתרי  את  הקריב  נוריאל 
שנים  מעשר  יותר  לחיות  ובחר 
פעם  להיכשל  שלא  ובלבד  כאילם, 
ללמוד  עלינו  כמה  אסור!  בדיבור  אחת 
ממנו - שהלשון עשויה להיות מסוכנת, היא חרב 
ומשתלם  וכל מאמץ שבעולם הוא כדאי  פיפיות, 
וזכים, בוודאי  כדי לשמור על הפה והלשון נקיים 
אם מדובר בללמוד את ההלכות ולהשקיע תשומת 

לב לפני שמוציאים מילים מהפה!'
את הסיפור לפרטיו, קיבלנו ממזכה הרבים הרב 
ממנו  העולה  כשהמסר  שליט"א,  מרגלית  אהרן 
לשננן,  ההלכות,  את  ללמוד  כדאי  כמה  זועק: 
באופן  מדברים  שאנחנו  ולוודא  להכיר  לדעת. 
המותר, שהפה שלנו לא הופך לחרב כנגדנו, שכח 
הדיבור שלנו שמור ומנוצל עד תום רק לתפקידיו 
עלינו  כמה  העילאיות.  למטרותיו  החיוביים, 
מהפה  שיוצאת  מילה  כל  לפני  מחשבה  להשקיע 
הישר  בדרך  חברו,  את  אחד  כל  'שנדבר  שלנו, 

והרצוי לפניך...'
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מנהגי חודש ניסן
יש ללמוד הלכות הפסח קודם לחג שלושים יום, כדאיתא בגמ' (מגילה לב) משה תיקן 
להם לישראל שיעסקו בהלכות פסח בפסח, עצרת בעצרת וחג בחג והיה עומד ומזהירן 
על כל הלכות פסח, וכיון שההלכות בפסח הם רבות מאוד, וכן יש את הלכות היו"ט, יש 
לשנן היטב היטב כדי שהאדם ידע את המעשה אשר יעשה ולא תצא תקלה מתחת ידו, 
ובעיקר הרבנים פוסקי ההלכות ידרשו לרבים בהלכות אלו מפורים והלאה ובעיקר בשבת 
הגדול כדי להקיף את רוב ההלכות הנוגעות לחודש ניסן ובעיקר בדיקת חמץ, שרפת חמץ, 

ליל הסדר וחג הפסח.
התפילות בחודש ניסן

כי בא'  והסיבה לכך  ובשבת אין אומרים צדקתך,  בו תחנון  ניסן אין אומרים  בחודש 
וכן  בימים הראשונים היה עבודת הקרבנות ע"י הנשיאים, לאחר  בניסן הוקם המשכן, 
מכאן ימי הפסח, יצא שרוב החודש קדוש ולא אומרים בו תחנון, ולכן כל חודש ניסן יש בו 
שמחה (שו"ע ס' תכט' סב' ), ועוד אין אומרים למצנח יענך וכן תפלה לדוד, ועוד שבימים אלו 
היה בנית המשכן וכל נשיא שבט הביא את קרבנו ולכן נוהגים לומר את פרשת הנשאים 
(כמובא בסידורים בסדר לחודש ניסן), כל יום את הנשיא שלו מיום ר"ח ניסן, וביום י"ג ניסן 

אומר עד כן עשה את המנורה.
עוד כתב השו"ע (שם) שאין מספידים כל חודש ניסן אלא תלמיד חכם ובפניו, פירוש 
בהלווית הת"ח אבל אם זה לא בפניו ג"כ אסור להספיד כל חודש ניסן, ואין מתענים בו 

וחודש זה הוא ראש חודשים לחודשי השנה (שמות פ' יב' פסוק ב').
ברכת האילנות

מברכים פעם אחת בשנה ברכת האילנות שהיא ברכת הראיה, ודווקא שיש פרחים על 
האילן, והוא עץ שמוציא פירות (ולא סרק), וצריך שיהיה שתי אילנות ועדיף משתי מינים, 
ואפשר לברך ברכה זו בין ביום ובין בלילה, ויש מקלים לברך אפילו בשבת, ובפרט אם 
יהיה ברוב עם, וגם על הנשים חלה המצוה הזאת להודות את ה', ומי שיש ביכולתו לברך 
מחוץ לעיר עדיף, אבל אם קשה לו וכ"ש אם מבטל אותו מתלמוד תורה יוכל לברך בתוך 

העיר.
ניסן,  חודש  בסוף  הוא  כלל  ובדרך  העץ,  על  פרחים  אין  הוא שכבר  הברכה  זמן  סוף 
ובעיקר בשנה מעוברת, יש להקפיד להיות זרזין מקדמים למצוות שהרי הפריחה התחילה 

כבר באדר ב'.
מנהג קמחא דפסחא

כתב הרמ"א שיש מנהג לחלק חיטים לעניים לצורך פסח וכו', וכן היום ב"ה יש אנשים 
רבים וטובים וכן ארגונים למיניהם שעוזרים ומסייעים לאנשים הנצרכים לכך, ויש להיזהר 
ואומר  הדדי,  כבוד  בדרך  והכל  בזיון  לידי  יבאו  שלא  לכך  הנצרכים  אותם  של  בכבודם 
מי  פירושו  שלו  ארבעה  ישמח  אני  שלי  ארבעה  שמשמח  מי  הקב"ה  אומר  המדרש: 
שמשמח את העני אשתו בנו ובתו אני ישמח אותך את אשתך את בנך ואת בתך, ולכן כל 
אדם ואדם יתן לעניים קמחא דפסחא כדי שגם הם יכלו לשמוח בחג הפסח ואחד המרבה 

ואחד הממעיט ובפרט שיכון לבו לשמים.
הליכה לבית עלמין בחודש ניסן

כתב הרמ"א (ס' תכ"ט ס"א) שאין אומרים צידוק הדין בכל חודש ניסן, וכן נוהגים שלא 
של  חודש  שהוא  משום  ניסן  בימי  (יורציאיט)  השנה  יום  יוצא  ואם  העלמין  לבית  ללכת 
שמחה אין ללכת לבית העלמין, ובפרט אם יודע שיגיע ע"י כך לבכי, ולכן מי שנפטר לו מת 
בימי ניסן בשנים שעברו עולים לבית העלמין בערב ראש חודש ניסן, ובפרט שהנשמות 

נמצאות שם בכל השנה בער"ח וגם  ב-טו' בחודש כדברי האר"י ז"ל, וכך צריך לנהוג.
אבל ללכת לקברות צדיקים בימי חודש ניסן מותר ללכת ללא שום מניעה, וכן המנהג 

ללכת מאז ומימי קדם ללא עוררין.

פרשת תזריע עוסקת בעניני הצרעת, ובמדרש רבה 
במצורע.  כתובות  תורות  לוי חמש  בן  יהושע  ר'  אמר 
'זאת תורת נגע צרעת'. 'זאת תורת אשר בו נגע צרעת'. 
תורת  'וזאת  ולנתק'.  הצרעת  נגע  לכל  התורה  'זאת 
שכל  ללמדך  המצורע'.  תורת  תהיה  'זאת  הצרעת'. 

האומר לשון הרע עובר על חמשה ספרי תורה. ע"כ. 
סוג  מצינו  חומש  בכל  מסביר  וידוע'  'השכל  בספר 
של לשון הרע. בספר בראשית מסופר על יוסף שהביא 
דיבה רעה על אחיו לאביו, ואף שבוודאי היתה כוונתו 
גלות  המיט  זאת  שבכל  אלא  יוכיחם,  שאביו  לטובה, 
על יעקב ובניו. בספר שמות אנו מוצאים סוג של לשון 
הרע במדרגה גבוהה, משה רבינו אמר לקב"ה "והן לא 
יאמינו לי" כלומר אין ישראל מאמינים. וחז"ל אומרים 
זה. בספר  ונענש על  שהקב"ה הקפיד על דברי משה, 
ויקרא אנו לומדים סוג שלישי של 'מוציא שם רע' המנהג 
הרע להעביר רכילות מעסקן זה לעסקן פלוני, רק כדי 
הטיפוס של  זהו  והמחלוקת,  יצר הדברנות  לספק את 
בצרעת.  שלוקה  ועונשו  ברכילות.  ומלוכלך  קטן  איש 
בספר במדבר אנו מוצאים סוג רביעי של לשוה"ר דיבה 
לאומית שהביאו המרגלים בשובם ממסעם לראות את 
הארץ. וגרמו בהוצאת הדיבה שדור שלם מת במדבר. 

של  החמישי  הסוג  את  מוצאים  אנו  דברים  בספר 
לשון הרע שהתורה מצוה עלינו "זכור את אשר עשה ה' 
אלקיך למרים", מרים הנביאה אחות משה רבנו דברה  

על אחיה שפירש מאשתו ונענשה בצרעת. 
מסקנת חז"ל: חמור עוון לשון הרע, כי המדבר לשון 
הרע עובר על חמשה חומשי תורה, מפני שבחמשתם 

אנו למדים על חומרתה של לשון הרע.
בספר 'חשוקי חמד' הביא דברי חז"ל במדרש: אמרו 
בתחילה בימי אדם הראשון היו חתול ועכבר בביתו של 
אדם הראשון שותפים זה עם זה. יום אחד נכנס תחרות 
בלבו של עכבר על חתול והלך אצל אדם. אמר לו: אדוני 
תן לי רשות על החתול להרגו, שהוא גנב וקוביוסטוס. 
אמר לו אדם, הואיל וסיפרת עליו לשון הרע תהיה לו 
למאכל. מיד קפץ החתול על העכבר והרגו. כיון שראו 
בניו של עכבר ונקבתו כן, ברחו לסעיפי ההרים ולנקיקי 
הסלעים ולחורי עפר, אמרו עוד לא תהיה פליטה לפני 

החתול אויבנו.
החתול  היו  אחד  יום  בתיבה,  והכניסן  נח  כשבא 
לנקבתו,  החתול  אמר  זו,  אצל  זה  עומדין  היו  ונקבתו 
של  ממשפחתו  אבא  לי  הביא  תינוק  כשהייתי  זכורני 
אחריו  ארדוף  ועתה  למאכל  טוב  והיה  ואכלתיו  זה 
הללו,  כדברים  עכבר  ששמע  כיון  ואוכלנו.  ואשיגנו 
נס מפניו ורדף החתול אחריו. ונעשה לו נס ונזדמן לו 
חור אחד ונכנס שם. הכניס החתול פיו בחור להוציאו 
מתוכו, ונשכו העכבר, גם החתול קרע לו בצפרנו שפתו 
התחתונה כחצי זרת. אחר שעה הלך העכבר אצל נח, 
אמר לו: איש צדיק! עשה לי צדקה ותפור לי מה שקרע 
לי החתול אויבי. אמר לו, לך והביא לי נימת שערו. הלך 
אצל החתול עצמו ומצאו ישן, ותפס משערו וחזר לנח 

ותפר קרעו, ולזה נקרא איש צדיק, ע"כ המדרש. 
עד  השכל  מוסר  בזה  ויש  זילברשטיין:  הגר"י  וסיים 
העכבר  דהרי  הרע,  לשון  מדבר  של  עונשו  גדול  כמה 
אמר את האמת, ומ"מ קיבל עונשו עד סוף כל הדורות, 

להיות נרדפים.
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