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 "פ התש  תזריע מצורעפרשת 

 

ה ,ָרעמ   סּור"  "בטו   ַוֲעש 

ה ֶאל ֹמֶשה" .א ר ְיהֹוָֹ ל .לֵּאֹמר ,ַוְיַדבֵּ אֵּ ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשרָֹ ה ִכי ַתְזִריַע   , לֵּאֹמר ,ַדבֵּ ִאשָֹ

ר כָֹ ה זָֹ ְלדָֹ ְמָאה ִשְבַעת יִָֹמים ,ְויָֹ א ,ְוטָֹ ּה ִתְטמָֹ י ִנַדת ְדֹותָֹ ִיּמֹול ְבַשר   ,ּוַבּיֹום ַהְשִמיִני .ִכימֵּ

ְרלָֹתוֹ   '(. ג -'  יב', א, )ויקרא, "עָֹ

ה ֶאל ֹמֶשה" ר ְיהֹוָֹ א ֶאל   לֵּאֹמר. ,ַוְיַדבֵּ תֹו, ְוהּובָֹ ֳהרָֹ ע ְביֹום טָֹ ֹזאת ִתְהֶיה תֹוַרת ַהְּמֹצרָֹ

ן  '(.ב -ויקרא, יד', א' ", )ַהֹכהֵּ

 כדלהלן: כתב  משמואל" 1"שם  בסה"ק  .ב

 -  ו'( - "במכילתא, הובא ברש"י )שמות, יב'

ַלִיְך' - 2  בן חרש אומר, הרי הוא אומר  'היה ר' מתיא ֶאֱעֹבר עָֹ ְך ,וָֹ ֶאְראֵּ ְך  וְ  ,וָֹ ִהנֵּה ִעתֵּ

ת ֹדִדי הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם  , 'םעֵּ

ֹרם ְוֶעְריָֹ ',  3  שנאמר מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו. ונתן להם שתי   .'ה ְוַאְת עֵּ

 '. דם פסח ודם מילה ,מצוות

סור  ' הוא ענין  , חשדמילה שהיא סילוק הערלה שהיא חלק הנ ומר,ל בפשיטות יש 

 ,  'מרע

 ,  'עשה טוב'הוא   ,שהוא עבודה להשי"ת , ופסח

 ושתי אלה הם כלל התורה והמצוות.  

מדוע בחר דוקא שתי מצוות אלו, כי הרבה מצוות יש   ,עדיין יש להבין ,אבל

 ומהם לעשות טוב.  בתורה, מהם לסור מרע, 
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  - טל המצוהשמעונש מב ,עפ"י דברי הרמב"ם בפרקי אבות )ריש פ"ב( ומר, לויש 

  ,נוכל לידע שכר המקיימה

  ר המקיימה הוא היפוך עונש המבטלה,שבודאי שכ

נמצא בכל   שזה לא ,שחייבין על ביטולן כרת שה ע, הם מצוות ופסח ומילה

 ,התורה

 מן האילן,  ום חוצבה, כדמיון ענף הנכרת הוא שנכרתה הנפש ונפסקה ממק ,וכרת

ששכר המקיימן הוא בהיפוך, שנעשה מקושר ומודבק בהשם   ,ממילא מובן

 יתעלה.  

, וכמעט שנפסק  ומאהט' שערי טמ-מאחר שהיו במצרים משוקעים ב  ,והנה

ה  הקישור מסטרא דקדושה לגמרי, כי לעומת השיעור שהיו משוקעים בטומא 

  היו רחוקים מהקדושה כמובן,

דקדושה, ושוב זה עצמו   ניתנו להם שתי מצוות אלו, כדי שיתקשרו בסטרא ןכעל 

נפרדה מהם   - , שאחר שנתקשרו בקדושהומאהט' שערי טמ-הוציאם מ

 ". הטומאה

   :)ויקרא רבה, פרשה טז', ב'( דרשו רבותינו ז"ל .ג

ֲעיָֹרוֹ  יָֹה ַמֲחִזיר בָֹ ד, ֶשהָֹ ל ֶאחָֹ יּו ְסמּוכוֹ "ַמֲעֶשה ְברֹוכֵּ יָֹה ַמְכִריז   , ת ְלִצּפֹוִרית ֶשהָֹ ְוהָֹ

ר,    ְואֹומֵּ

י ְלִמְזַבן ַסם ַחִּיים,  עֵּ  ַמאן בָֹ

 . לֵּיּהאֹוְדִקין עֲ 

יט ְבתּוְרְקִלינֵּיּה  שֵּ יב ּופָֹ ה יָֹתֵּ י ַסם ַחִּיים,  -ַרִבי ַיַנאי ֲהוָֹ עֵּ יּה ְדַמְכִריז ַמאן בָֹ ְמעֵּ  שָֹ

א ַזבִ  ,ֲאַמר לֵּיּה כָֹ א ַסק ְלהָֹ  ין ִלי,  תָֹ

יּה ,יּהר לֵּ ֲאמַ  ִריְך לֵּ ְך , לָֹאו ַאְנְת צָֹ ותָֹ    . ְולָֹא ְדַכּוָֹ

יּה יּה ,ַאְטַרח ֲעלֵּ לֵּיק ְלַגבֵּ    ,סָֹ

ֶפר ְתִהִלים סּוק  ,הֹוִציא לֹו סֵּ ץ ַחִּיים' -ֶהְרָאה לֹו ּפָֹ פֵּ ִאיש ֶהחָֹ יּה   '.ִמי הָֹ ַמה ְכִתיב ַבְתרֵּ

ע' טו'(    -לד', יד'  ,)תהילים רָֹ ה טֹובסּו ... ְנֹצר ְלשֹוְנָך מֵּ ע ַוֲעשֵּ רָֹ  ". '  ר מֵּ
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 :ומצינו בזה במדרש הנ"ל 

ר )משלי, כא' " ר ִּפיו ּוְלשֹונוֹ 'כג'(,  -ָאַמר ַרִבי ַיַנאי, ַאף ְשֹלֹמה ַמְכִריז ְואֹומֵּ ר   ,ֹשמֵּ ֹשמֵּ

רֹות ַנְפשוֹ     ',ִמצָֹ

י ַיַנאי הָכל ָיַמי ָהיִּ  , ָאַמר ַרבִּ א ַהָפסּוק ַהזֶּ י קו ר  עַ ְוֹלא ָהיִּ  ,יתִּ י יו ד  יָכן הּוא ָפׁשּוטיתִּ   ,  ה 

ה  ל זֶּ ָבא רו כ  יעו   ַעד ׁשֶּ  - ְוהו דִּ

ים' ץ ַחיִּ ָחפ  יׁש הֶּ י ָהאִּ  , 'מִּ

יָכְך ל ,ְלפִּ ְשָרא  ת יִּ יר אֶּ ה ַמְזהִּ ר ָלהֶּ  ,מׁשֶּ ָרע' ,םְואו מ  ְהיֶּה תו ַרת ַהְמצ   - 'ז את תִּ

ם ָרע".  יא ׁש   תו ַרת ַהּמו צִּ

   :להלןד וכ  הובא מעשה זה בצורה אחרת,ובגמרא )עבודה זרה, יט' ע"ב(  

 י חיי,  מאן בע  -, מאן בעי חיי "מכריז רבי אלכסנדרי

   ,הב לן חיי ,אמרי ליהעלמא לגביה, כנוף ואתו כולי 

 וגו' ...   'נצור לשונך מרע  ...מי האיש החפץ חיים '  ,אמר להו

.  ה]אלך[ ואתגרה בשינ ,ושפתי מדבר מרמה ,נצרתי לשוני מרע ,שמא יאמר אדם

ב'(,   -שנאמר )משלי, ד'  .אלא תורה ,אין טוב - 'סור מרע ועשה טוב' מוד לומר,לת

 ". ' תורתי אל תעזובו  ,לכםכי לקח טוב נתתי '

   :והדבר צריך ביאור

 , שלא נתחדש לו מימיו, מה נתחדש לרבי ינאי, על ידי אותו רוכל

 . מה חידש רבי אלכסנדרי, שלא היה ידוע קודם לכןוכמו כן, 

 : הביאה הגמרא ,ת )סב' ע"ב( יבמו   במסכת .ד

 מגבת עד אנטיפרס,  -עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא  "אמרו, שנים 

 וכולן מתו בפרק אחד,

 . מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

 -ושנאה להם   ,עד שבא ר''ע אצל רבותינו שבדרום -והיה העולם שמם 
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 -מוע  עזר בן שורבי אל   ,ורבי שמעון ,ור' יוסי   ,ור' יהודה ,ר''מ

 שעה. והם הם העמידו תורה אותה 

 תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת, 

אמר רב חמא בר אבא, ואיתימא ר' חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה, מאי היא  

 א''ר נחמן, אסכרה".  -

 מצינו:   '(ג', סא  פרשה,  רבה בראשית )ובמדרש 

ר  ְשנֵּים" שָֹ יּו ַתְלִמיִדים ֶאֶלף עָֹ א עֲ  ְלַרִבי הָֹ ק ְוֻכָלם ... ִקיבָֹ רֶּ ָחד ְבפֶּ תּו אֶּ  .מ 

ה ה, לָֹּמָֹ ְיתָֹ ינֵּיֶהם ֶשהָֹ ה עֵּ רָֹ לּו צָֹ לּו אֵּ ה ֶהֱעִמיד ּוַבּסֹוף.  ְבאֵּ  ...  ִשְבעָֹ

ַני, לֶָֹהם ָאַמר ִראשֹוִנים, בָֹ תּו ֹלא הָֹ ה, ֶאלָֹא, מֵּ ְיתָֹ ינֵּיֶהם ֶשהָֹ ה עֵּ רָֹ לּו צָֹ לּו אֵּ   ְתנּו . ְלאֵּ

יֶהם ּוש ַתעֲ  ֶשֹלא , ַדְעְתֶכם  . "ְכַמֲעשֵּ

לרבי עקיבא, כוחות ותעצומות נפש,  -והדבר צריך ביאור גדול, מניין היו לו 

 להעמיד תלמידים נוספים,

 -והלא, כל אדם, באשר הוא, וגדול ככל שיהיה  

 -כאשר יגיע לידי "נפילה" כזו, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא  

 עלול ליפול ברוחו.

 "אסכרה". כזו של רעה"מיתה "תלמידיו, בעוד צריך ביאור, מדוע נפטרו 

מביא הקב"ה על האדם נגעים  בפסוקי התורה לא נתבאר לנו הדבר, מדוע  .ה

 בגופו, 

   :ז"לרבותינו ברם, במסכת ערכין )טז' ע"א(, גילו לנו בזה 

 "א''ר שמואל בר נחמני א''ר יוחנן, על שבעה דברים נגעים באין,  

ועל גסות   ,ועל גילוי עריות ,ואבועת שועל ש ,ועל שפיכות דמים ,על לשון הרע

 ועל צרות העין".    ,ועל הגזל ,הרוח

", האריך רבינו ה"חפץ חיים"  על לשון הרעוהנה, בהטעם הראשון שנתבאר שם "

 ,"חפץ חייםבספרו "  , זיע"א
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 : יש טו' לאוין  - שבחטא זה  ,וכתב שם

ִכיל ְבַעֶּמיָך' לְֵּך רָֹ וְ ' , 4  'ֹלא תֵּ ַמע שָֹ א שֵּ ַרַעת ִלְשֹמר ' , 5  'א ֹלא ִתשָֹ ֶמר ְבֶנַגע ַהצָֹ ְמֹאד  ִהשָֹ

ן' ,  6  'תְוַלֲעשוֹ  ר ֹלא ִתתֵּ ֶמר ְלָך ֶּפן ִתְשַכח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך '  , 7  'לִמְכשֹ  ְוִלְפנֵּי ִעּוֵּ  , 8  'ִהשָֹ

ְדִש ' ם קָֹ ֶבָךֹלא ִתְשנָֹא ֶאת ָאִחיָך בִ ' , 9  'יְוֹלא ְתַחְללּו ֶאת שֵּ   ' רֹקם ְוֹלא ִתטֹ ִת  ֹלא',  10  'ְלבָֹ
א' , 11 ל ַחטָֹ ֹון ּוְלכָֹ ל עָֹ ד ְבִאיש ְלכָֹ ד ֶאחָֹ עֹ ֶיה ַאחֲ ֹלא ִתְה ',  12  'ת ֹלא יָֹקּום עֵּ י ַרִבים ְלרָֹ   ' תרֵּ
תוֹ ' , 13 יו  ',  15  ' ְוֹלא תֹונּו ִאיש ֶאת ֲעִמיתוֹ ' , 14  'ְוֹלא ִיְהֶיה ְכֹקַרח ְוַכֲעדָֹ לָֹ א עָֹ ְוֹלא ִתשָֹ

ְט  נָֹ ',  16  'אחֵּ ל ַאְלמָֹ ָאֶר ' , 17  ' ןֹלא ְתַענּוה ְויָֹתֹום כָֹ ל  ' , 18  ' ץְוֹלא ַתֲחִניפּו ֶאת הָֹ ֹלא ְתַקלֵּ

ש רֵּ  . 19  'חֵּ

 :יד' מצוות עשה  ,וכמו כן

 
 טז'. - ויקרא, יט' 4

 א'. - שמות, כג' 5

 ח'. - דברים, כד' 6

 ד'. - קרא, יט'וי 7

 .'יא - דברים, ח' 8

 .'לב - ויקרא, כב' 9

 יז'. - ויקרא, יט' 10

 יח'. - ויקרא, יט' 11

 טו'. - דברים, יט' 12

 ב'. - ג'שמות, כ 13

 ה'. - ר, יז'במדב 14

 '.ויקרא, כה' יז 15

 יז'. - ויקרא, יט' 16

 כא'. - שמות, כב' 17

 לג'. - במדבר, לה' 18

 יד'. - יט' ויקרא, 19
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ה ה' ֱאֹלֶהיָך ְלִמְריָֹם ַבֶדֶרְך ' שָֹ ת ֲאֶשר עָֹ כֹור אֵּ מֹוָך',  20  'זָֹ ֲעָך כָֹ ְבֶצֶדק  '  , 21  'ְוָאַהְבתָֹ ְלרֵּ

ְך  ר גֵּ ',  22  'ִתְשֹּפט ֲעִמיֶתָך ַחי ִעּמָֹ ב וָֹ ַח ' , 23  'ְותֹושָֹ   'קּובֹו ִתְדבָֹ ' ,  24  'תֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָךהֹוכֵּ
ֶאת ה'  ', ' כבד את אביך ואת אמך'  ,'וקדשתו'  ,'והדרת פני זקן' , 'תיראוומקדשי ' , 25

ַלְכתָֹ ִבְדרָֹ ' , 27  'קִמְדַבר ֶשֶקר ִתְרחָֹ ' מצוות לימוד תורה, , 26  'אֱאֹלֶהיָך ִתירָֹ  יְוהָֹ  . ' 28 ו כָֹ

 :ד' ארורין-ו

תֶ ' הּו ַבּסָֹ עֵּ ה רֵּ ֶרְך' , 29 ' ר ָארּור ַמכֵּ ר ַבדָֹ ָארּור ֲאֶשר ֹלא יִָֹקים ֶאת  ' , 30  'ָארּור ַמְשֶגה ִעּוֵּ

ה ַהֹזאת י ַהתֹורָֹ  . 32  ' ָארּור ַמְקֶלה ָאִביו ְוִאּמוֹ ',  31  'םַלֲעשֹות אֹותָֹ  ,ִדְברֵּ

  א'(, האריך רבינו ה"חפץ חיים"  ובספר "שמירת הלשון" )שער הזכירה, פרק

 , מדוע החמירה התורה כל כך בעוון זה, וז"ל:  זיע"א

ר  ְוִנְרָאה" אֵּ ַרְך ...  ה זֶ ְלבָֹ  ְבֶעְזַרת ה' ִיְתבָֹ

ה א',  ָאה ֲהלָֹכָֹ א ִבירּוַשְלִמי ֶּפֶרק א' ְדפֵּ ְשַכר ַתְלמּוד ְדִהנֵּה ִאיתָֹ ם ׁשֶּ ְכׁש  ה ָׁשקּול  ו ָר תדִּ

ד ָכל גֶּ ן ָעְנׁש  ְכנֶּ ְצו ת, כ  גֶּד ָכל ָהֲעו נו תַהּמִּ ל ָלׁשו ן ָהָרע ָׁשקּול ְכנֶּ  ...   ו  ׁשֶּ

 
 ט'. - דברים, כד' 20

 יח'. - ויקרא, יט' 21

 טו'. - קרא, יט'וי 22

 לה'. - ויקרא, כה' 23

 יז'. - ויקרא, יט' 24

 כ'. - דברים, י' 25

 יג'. -דברים, ו'  26

 ז'. - שמות, כג' 27

 ט'. - דברים, כח' 28

 כד'. - דברים, כז' 29

 יח'. - דברים, כז' 30

 כו'. - דברים, כז' 31

 טז'. - דברים, כז' 32



 

 

7 

ְמָצא ַתְלמּו ְבָכל ָהֲעו נו ת.ד תו ָרה ְגדנִּ ְגדו  ָלׁשו ן ָהָרע ָחמּור ׁשֶּ ְצו ת, ּוְכנֶּ ְבָכל ַהּמִּ   ו ָלה ׁשֶּ

ְפׁשִּ  ה בִּ ְראֶּ ה נִּ ְבעִּ ְוַהַטַעם ָלזֶּ ְכמו  ׁשֶּ ְט יטּות, דִּ הִּ ְתָבַרְך ָבעו ָלםְנְינ י ַהְיסו דו ת ׁשֶּ יַע ה' יִּ   . בִּ

ם, ָעָפר ׁש, רּוַח, ַמיִּ   ,ְדַהְינּו, א 

ְצלו    ְחָׁשב אֶּ ין נֶּ ְמַעט א  כִּ י, ַעד ׁשֶּ ַהְיסו ד ַהַגְׁשמִּ ר ָחָזק מ  ה יו ת  י הּוא ַהְרב  ַהְיסו ד ָהרּוָחנִּ

ְמאּוָמה י לִּ  ,  ַהַגְׁשמִּ

י ָאנּו רו אִּ ְתגַ ְכמו  ׁשֶּ ְבהִּ י ְמַכל הּו, ן ְבחּוׁש ׁשֶּ ׁש ַעל ָדָבר ַהַגְׁשמִּ ר ָהא   ב 

ר ְיסו ד ְתַגב  ן ְבהִּ יםָהרּוַח הּוא ָיכו ל ְלָפר   ְוכ  ר ְסָלעִּ ים ּוְלַׁשב  תּוב  ק ָהרִּ , ְכמֹו ֶשָאַמר ַהכָֹ

ק ְמ   -)מלכים א', יט'  זָֹ ִרים ּוְמַשבֵּ יא'(, ְורּוַח ְגדֹולָֹה ְוחָֹ ק הָֹ רֵּ  . ר ְסלִָֹעיםפָֹ

ל ַהִּמ  ר ְוכָֹ ֶעְליֹוִנים, ְכמֹו ִציִצית ְולּולָֹב ְושֹופָֹ ִעְניִָֹנים הָֹ ר בָֹ בָֹ ן ַהדָֹ ם  כֵּ ְצֹות, ַאף ֶשַעל יָֹדָֹ

ֶעלְ  עֹולָֹמֹות הָֹ ן ִתקּוִנים ְגדֹוִלים בָֹ ל ַגם כֵּ ָאדָֹ ּפֹועֵּ ש הָֹ ן ִנְתַקדֵּ ם ַגם כֵּ ם ַלה',  יֹוִנים, ְוַעל יָֹדָֹ

ת  י ִוְהִייֶתם ְקֹדִשים  מ'(,  -ּוב )במדבר, טו' ְכמֹו ֶשכָֹ ל ִמְצֹותָֹ "ַוֲעִשיֶתם ֶאת כָֹ

יֶכם''    ,לֵּאֹלהֵּ

ןַאף ַעל  י כ  ּמּוד ַהתו ָרה פִּ ין לִּ יָנם ְלב  ְׁשַתוּות ב  ין ׁשּום הִּ  ,  א 

ָאה,  א ִבירּוַשְלִמי ֶּפֶרק א' ְדפֵּ צְ ְכמֹו ְדִאיתָֹ ָכל ַהּמִּ יָנם ָׁשוו ת לְ ׁשֶּ ן  ו ת א  ָחד מִּ ָדָבר אֶּ

 .ָרהַהתו  

ם, ְכמו   ,ְוַהַטַעם ל ַהגֶּׁשֶּ ְצָטְרפו ת אֶּ ם מִּ ְצו ת ה  י ָכל ַהּמִּ ְפָׁשר  כִּ י אֶּ ית, אִּ יצִּ ְצַות צִּ מִּ

י ְלבִּ  ָלא ַעל ְיד  ם, אֶּ ן ֻסָכה ְולּוָלב ּוְכַהאי ַגְוָנא ָכל ְלַקי  י, ְוכ  הּוא ַגְׁשמִּ גֶּד ׁשֶּ   יַׁשת בֶּ

ְצו ת,   ַהּמִּ

ּמֹל ן לִּ ְלבַ א כ  י בִּ הּוא כ ַח ָפׁשּוט רּוָחנִּ בּור ׁשֶּ ְנָינו  ָתלּוי ְבכ ַח ַהדִּ עִּ ד, ּוְלָכְך  ּוד ַהתו ָרה, ׁשֶּ

ל ְלַמְעָלה נו ָרא ַעד ְמא ד פו ע     .ְפֻעָלתו  ׁשֶּ

גֶּד ֻכָלם ן ְקֻדַשת ַתְלמּוד תו ָרה הּוא ְכנֶּ    .ְוַעל כ 

ן ַהָדבָ  ְפכו  ְוכ  ֲחַמת   ר ְלהֶּ ן ֲעו נו ת, מ  ה ָבהֶּ הּוא עו שֶּ ים ׁשֶּ יָברִּ י ְבָכל ָהא  ְלקּול, כִּ ְנַין קִּ ְבעִּ

יִּ  ן ַגְׁשמִּ ה  ְלקּולו  ְלַמְעָלה ָגדו ל ָכל ָכְך,  ׁשֶּ ין קִּ  ים, א 

י כ ַח רּוָחנִּ  ל ְפֻעָלתו  ַעל ְיד  פו ע  ילּות, ׁשֶּ ן ַבֲעו ן ָלׁשו ן ָהָרע ּוְרכִּ ְלַבדֹלא כ  ְלקּולו   י בִּ , קִּ

ים הּוא ָחָזק ְונו ָרא ַעד ְמא ד ְליו נִּ  - ְלַמְעָלה ָבעו ָלמו ת ָהעֶּ
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ד כֻ  ּוְלָכְך ָעְנׁשו  ַגם גֶּ ן הּוא ְכנֶּ    ."ָלםכ 

 , כתב וז"ל: מקדם""עדן   34  33  בספר הקדוש .ו

 הפוגם ברית הלשון, סופו לפגום גם ברית המעור,  "אמרו רז"ל, כי

כי סופו  לא יחלל דיבורו לפגום ברית הלשון,רוש, , פי 35וזהו 'לא יחל דברו' 

 ל.בפוע  - שהלעשות מעשה, ככל היוצא מפיו יע 

 - 'ומה יתרון לבעל הלשון' 36  ונראה לעניות דעתי, כי בא הרמז, בפסוק

 
 ל משה אלבאז זיע"א,להי, רבי רפא-, המקובל האמרנא ורבנא ,להגה"ק 33

 , מרוקו.בעיה"ת צפרו ,דיין ומו"צ

 ,תורת משה"  - ומוארת, ע"י מכון "ישמח לב פוארתמ - הספר נדפס ויצא לאור, במהדורה מתוקנת

 והנערץ הגה"צ רבי דוד מסעוד עובדיה זיע"א, רבה האחרון נא דנחית לעומקא דדינא,י, מר דימיסודו של מו"ז

 , במדינת מרוקו,מראקש-פאס-של העיר צפרו, וראב"ד הערים צפרו

מו"ז זיע"א. וכמו כן, בטיפולו המסור של  בר זיע"א, הודפסו בהשגחתו ובטיפולו האישי שלספרי מרן המחכל 

 ירושלים. - בשכונת "בית וגן" - הילה המפוארתא, ראש המכון, ורב הקהגאון רבי פנחס עובדיה שליט" דו"ז 

 ה'.קצ-אות למד, ערך לשון הרע, עמודים קצד' 34

ֹּר ִכי ִאיׁש"  35 ֻבָעה ִהָשַבע אֹו ,ַליהֹּוָה נֶֶדר יִד ֹּר ,ׁשְׁ ס ׁשֹו ַעל ִאָסר ֶלאְׁ ָברֹו יֵַחל ֹלא ,נַפְׁ ֵֹּצא כְָׁכל ,דְׁ ", יֲַעֶשה ִמִפיו ַהי

 ג'(. - )במדבר, ל'

 א'(, נאמר: - )י'בקהלת  36

ְֹּך ִאם"  לֹוא ַהנָָחׁש יִש ׁשֹון לְלַבעַ  יְִתרֹון וְֵאין ,ָלַחׁש בְׁ  ".ַהלָּ

 -וכשנעיין בפסוקים שם, לא נזכר הדבר כלשון רבינו זיע"א 

 ." הלשוןומה יתרון לבעל " 

, '(תתקפט רמז ,קהלת) " שמעוני ילקוטב" הוא , ומצאתי את מקורו של רבינו זיע"א, ושוב תרתי וחיפשתי

  :וכדלהלן

 - לו ואומרים ,הנחש אצל החיות כל מתקבצין לבא לעתיד ,אמר לקיש ריש" 

 , לך יש הנאה מה אתה, ואוכל טורף זאב, ואוכל דורס ארי

  .הלשון לבעל יתרון ומה הם,לומר א

 , מרגישין האברים וכל ,אחד באבר נושך אתה מה ומפני
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 - שמדבר על בעלי לשון הרע

 , מילהי תיבות לשון, ראשה בעל לתרון יה מ

 שסופו, גם אות ברית מילה". 

 , כתב וז"ל: "ארבעה שומרים" 38 37  ספר הקדושוב

שם נידונים  ו ,נקרא צואה רותחתיהנם, גכי יש מקום ב , 39  "וכתב בזוהר תרומה

 שחטאו בהוצאת זרע לבטלה לכתחילה,אותם 

כיוון שלא באה בנקבה, מיד לוקחת אותה לילי"ת,   ואותה הטיפה היוצאת לבטלה, 

 ,ונולד ממנו דמות חזיר ודמות כלב ומתעברת ממנו,

 ".  40 זרע, גימטריא כלב חזירכי 

סופו לפגום בקדושת   ,שהמדבר לשון הרע ,הן ב"עדן מקדם" - ולדבריו הקדושים

. והן ב"ארבעה שומרים", בגודל חומרת הפוגם בקדושת הברית. נראה  הברית

 : כדלהלןבסייעתא דשמיא, לבאר  

 , 277הנה, "ערבה", עולה בגימטריא  

 . 41  277וכמו כן, "זרע", עולה בגימטריא 

 
רּו, שואלים אתם מה ולי הם,לומר א  ".ברומי והורג כאן עומד שהוא - הלשון לבעל ִאמְׁ

 .ל משה אלבאז זיע"אלהי, רבי רפא-, המקובל האמרנא ורבנא ,הגה"קחיברו גם כן,  37

 המחבר, עמוד ו'. בהקדמת 38

 קנ' ע"ב. "זוהר הקדוש", כרך ב', דף 39

 ,225 חזיר, גימטריא 40

 ,52 גימטריא ,כלב

225  +52  =277. 

  .277 ריאטגימזרע, 

בתפילה שתיקן לאומרה בינו הרי"ח הטוב זיע"א, בספרו הקדוש "לשון חכמים" )חלק ב'(, וכפי שכתב ר 41

 קודם "חבטת הערבה", וז"ל:

 ,זרע, ומספר עזר, אשר מספרה עולה ערבה"למען מצוות ה
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 . 42  , צורתה כצורת שפתיים"ערבה"הנה, הו

 . 43  , ה"ערבה", אין בה לא טעם ולא ריחוכמו כן

 ,, את עניין ה"ענווה"ואפשר, דהדבר בא להורות לנו

 - ב"תו ֲעַבת ה' ָכל ְגַבּה ל  , " 44  דכידוע

 שיש באדם, לשון הרע", בא מכוח הגאווהוכל יסוד ה"

", גם כן "תועבה תהברית, הנקראסופו לפגום בקדושת וכשנופל האדם בזה, 

 , 45וכדמצינו בפרשת העריות 

 -נהג האדם בעצמו במידת הענווה בחינת "ערבה", שי היא  ולפיכך, העצה לזה,

בהם דברי   דברי, ושפתיו, הדומים בצורתם לצורת הערבה וממילא, יקדש את

 -  ון הרעה, ולא ח"ו דברי לשתורה וקדוש

 שהוא זוכה ומקדש את עצמו.   על ידיואזי, יזכה ל"זרע קודש", 

 הכהן הגדול מאחיו, מרנא ה"חפץ חיים" זיע"א, וז"ל:  46  כתב .ז

ָידּועַ  ְכמו  " ְטא ,ׁשֶּ ח  ָקר  ָהָיה ,ַהָנָחׁש ׁשֶּ י ַעל ָהעִּ  , ָהָרע ָלׁשו ן ְיד 

ר ב  דִּ    ,הּוא ָברּוְך ַהָקדו ׁש  ַעל ָהָרע ָלׁשו ן ׁשֶּ

 
 , עזר, לזרע שלי,חמיךתעשה בר

 ". ויהיו כל זרעי, זרע ברך ה'

בתפילה שתיקן לאומרה בינו הרי"ח הטוב זיע"א, בספרו הקדוש "לשון חכמים" )חלק ב'(, וכפי שכתב ר 42

 קודם "חבטת הערבה", וז"ל:

 ותכפר לנו, על מה שחטאנו בפינו ובשפתינו, בכל דיבור אסור," 

 ".כי ערבה, דומה לשפתים

 ל', יב'.ה, פרשה ויקרא רב 43

 ה'. - משלי, טז' 44

 ת "קדושים", פרק כ'.פרש 45

 ץ חיים".פתיחה להלכות לשון הרע ורכילות, בספרו הקדוש "חפ 46
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ָאַמר ן, ׁשֶּ יָלן מִּ ה ָהאִּ ת  ּוָבָרא - ָאַכל ַהזֶּ    .ָהעו ָלם אֶּ

י ְוַעל ה , ֶזה ְידֵּ ה ֶאת  ִּפתָֹ א'(, ' ע"אוקמ  ,תבש) ל "ֲחזַ  ֶשָאְמרּו ְכמוֹ  .ַחּוָֹ ש בָֹ ה ַעל נָֹחָֹ   , ַחּוָֹ

ּה ְוִהִטיל א בָֹ  - 'ֻזֲהמָֹ

י ָגַרם ,ֲהר  לּוי  ׁשֶּ  -  ֲעָריו ת גִּ

יָתה ְוַגם י,  ָהעו ָלם ְלָכל מִּ יכּות ֲהר  ים  ְׁשפִּ  .  ָדמִּ

ַרם  ,ֶזה יְידֵּ   ְוַעל ם גָֹ ִראשֹון  ְלָאדָֹ ה  הָֹ דֹוש   ֶשל ְרצֹונוֹ  ַעל  ַלֲעֹבר ְוַחּוָֹ רּוְך ַהקָֹ  . הּוא בָֹ

יָלא ּמ  ה ,ּומִּ ר זֶּ ז, ָהָרע ָלׁשו ן ַהְמַדב  ָדתו   או ח  ת ,ְבמִּ תֶּ יַאת  ַהַּמְׁשחֶּ ְברִּ  . "ָהעו ָלם  לִּ

 והיינו: 

ישחטא אדם הראשון, שאותו אנו   - ברית"ושת הם "קדְבׁש   םְמַכנִּ

 ,, עיקר תפקידינו בזה העולםוהוא

 נגרם, ונסבב, על ידי לשון הרע.

 - והוא ממש כדברי רבינו ה"עדן מקדם" זיע"א

 סופו שיפגום ח"ו בבריתו.  שהפוגם בלשונו,

 : רבותינו זיע"א  ובסייעתא דשמיא, נראה לבאר בזה, לאור דברי

זו הִּ  ְשָרא  ם  עַ ל ׁשֶּ ן ַמֲעָלתָ י ׁשֶּ י  ל,יִּ ילָ הַ ת ְברִּ י ה ּמִּ  , ןַהָלׁשו  ת ּוְברִּ

כ   ְׁשנ יהֶּ ן, ׁשֶּ  , הְוַהְמָׁשכָ ה הו ָלדָ   כו חַ  י ׁשם  בִּ

ְמקו   ילָ ם בִּ  ,ְוַכָידּועַ , ההו ָלדָ   כו חַ  י ׁשה, ַהּמִּ

ְלׁשו נו    - ההו ָלדָ  כו חַ   י ׁשם, ָהָאדָ ל ׁשֶּ  ּובִּ

י תו ָרה ְבר  הּוא, הו ָלַדת דִּ ְגָדם הו ָלַדת דִּ  ,ׁשֶּ ּסּורּוְכנֶּ י אִּ  רח"ל.   עָהָר ן ְכָלׁשו   ְבר 

   :פ"א מ"ג(מצינו ב"ספר יצירה" )ש  בפרט,ו

 .שברית המעור מכוונת כנגד ברית הלשון

   :דהיינו

 חלק עליון וחלק תחתון,  ,שמבנה גוף האדם מחולק לשניים
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   ,הוא החלק הרוחני  ,אדםהחלק העליון שב 

 . הוא החלק המעשי ,שבווהחלק התחתון 

 לקדש את שני חלקי גופו,  ,הוא ,ותפקיד האדם

 במילה. הקשור  ,ואת חלק המעשה .הקשור בדיבור ,את חלק הרוח

 ולפיכך, נתן להם הקב"ה לישראל, קודם גאולתם, ב' מצוות להתעסק בהם,

 : דם פסח ודם מילה

ַסח",הנה, ד בּור "פֶּ ְנָין דִּ ה ַעל עִּ ה ָסח", ַהּמו רֶּ ְלׁשו ן "פֶּ י תו ָר   הּוא מִּ ְבר   - ה דִּ

ּסּור ולא ח"ו י אִּ ְבר   , רח"ל עָהָר ן ְכָלׁשו   דִּ

 .שעל ידי שיקדשו את פיהם, ממילא, יקדשו את בריתם

 ,  ה דרבי ינאי, והמעשה דרבי אלכסנדריובזה, יבואר אל נכון, המעש .ח

פֵּ " (,טו' - )לד', יג' הנאמר בתהילים ִאיש ֶהחָֹ ב יִָֹמים ִלְראֹות טֹוב ,ַחִּיים ץִמי הָֹ   . ֹאהֵּ

ע רְנצֹ  רָֹ ה , ְלשֹוְנָך מֵּ ר ִמְרמָֹ ֶתיָך ִמַדבֵּ רָֹ  . ּוְשפָֹ ה טֹוב , עסּור מֵּ לֹום , ַוֲעשֵּ ש שָֹ הּו ,ַבקֵּ ְדפֵּ ,  "ְורָֹ

 כך פירושו: 

ָחפ  " יׁש הֶּ י ָהאִּ ים  ץמִּ , שיזכה לעולם הבא, ולא לדינה של  בעולם שכולו טוב - "ַחיִּ

 יהנם, ג

ָר "  -  ת מדיבור לשון הרערחק כמטחווי קשהת - "עסּור מ 

ע ר ְנצֹ "אומרו, והוא  רָֹ ה  ,ְלשֹוְנָך מֵּ ר ִמְרמָֹ ֶתיָך ִמַדבֵּ  ", ּוְשפָֹ

ה טו ב" את אות   - ולתקן תדבר בפיך דברי קדושה, וממילא, תזכה לשמור - "ַוֲעש 

 . ברית בקודש

 , אותו רוכל , ממאמרו שלנתפעל רבי ינאי  ,ולפיכך

 סנדרי, להמון העם:רבי אלכ  תו שלזהכרהיתה    וכן

 ,על האדם המדובר  רק ,ינו פועל ומשליךאלשון הרע, 

 ,על האדם המדבר אף ינו פועל ומשליך, הלשון הרע, 



 

 

13 

, הוא פועל ומשליך, הוא פוגם והולך, באות  לשון הרעהאדם מדבר כי בשעה ש

 -  ברית קודש

 . ואזי, ח"ו, נידון בצואת כלב רותחת

 : 47, את מאמר רבותינו ז"ל  ובזה, נוכל להבין

 ."להשליכו לכלבים  ראוי...  כל המספר לשון הרע"

 , דלכאורה, יש להתבונן, מהו הלשון "ראוי"

 היה לומר "צריך".  והלא, יותר נכון

 ,ולהמבואר, אפשר

 ,ח"ו ריתובדמחמת שסופו של אדם זה לפגום ב

 , והפוגם בבריתו, נידון בצואת כלב רותחת

 -  בדווקא ראוי""לפיכך, אמרו רבותינו ז"ל, 

 .פועל שם סו רמז לדבר,והיינו, 

 "ב( מצינו:במסכת שבת )לג' ע"א, וע .ט

 סימן ללשון הרע, אסכרה,"

 ". תנו רבנן, אסכרה באה לעולם ... על לשון הרע

חשבתי לבאר, שלפיכך נפטרו תלמידי רבי עקיבא,   מתחילהלקוצר עניות דעתי, ו

   ב"מיתה רעה" זו כ"אסכרה",

   ם קדושים הם, , מחמת שתנאילעלותם בכתבים  - ולא העליתי על דעתי

בעניין   שכתב  ,זיע"ארבינו המהרש"א  48 והוא עד שמצאתי תנא דמסייעא לי,

 וז"ל: מיתתם של תלמידי רבי עקיבא, 

 , "ואמרו, שמתו במיתת אסכרה

 
 .פסחים, קיח' ע"א. מכות, כג' ע"א 47

 יבמות, סב' ע"ב.בחידושי אגדות,  48
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 דאפשר, דכל אחד דיבר לשון הרע, והיה מספר בגנות חבירו, 

   שון הרע, אסכרה".וסימן לל

 : בסייעתא דשמיאאה לבאר  בדברינו, נרולאור המבואר 

, לאחר פטירתם של כד' אלף תלמידיו,  שטעם הדבר, שלא נפל רבי עקיבא ברוחו

 ב"מיתה רעה", 

הוא, מחמת שידע רבי עקיבא, שהמדבר לשון הרע, סופו לפגום ח"ו באות ברית  

 - קודש

הם  ומכיוון שהיו אותם התלמידים, עסוקים וטרודים בתורה הקדושה, ריחם עלי

 -" הקב"ה, ולקחם ב"מיתה רעה

 - יםברחמים רב ה ּוָ ַהְמלֻ"מיתה רעה", 

 כי מוטב שילקחו לבית עולמם, בקיצור ימים ושנים, ממה שיפגמו ח"ו.

 , בקדושת הפה והלשון, היטב הדק"  - יזכינו ה' יתברך, לדבוק "הדק היטב .י

 ורה וקדושה, דברי ת לדבר בפינו  ,שנזכה

 ולחסום את פינו ולשונינו, מדברי לשון הרע ורכילות,  שנזכה, לבלום

 -נזכה, להתקדש ולהטהר בקדושת הברית    ובכך,

 . אמן. יינו בזה העולם, בשלימותוזכה, לתקן את עיקר תיקון ח ונ

 

 

 

 

 


