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 זמנים
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 7:77 ..... הדלקת נרות
 7:53 .............. שקיעה

 
 הדף היומי

 ה"לקידושין  .............. יום שישי:
 ו"לקידושין  .................... שב"ק:

 
 "מי האיש החפץ חיים וגו' נצור לשונך מרע" מאמר 

 מכריז והיה לציפורי סמוכות שהיו בעיירות מחזיר שהיה אחד ברוכל מעשההמעשה וז"ל המדרש, על פרשתינו מובא )ויקרא טז, ב( במדרש 

 לי זבון להכא סק תא ל"א חיים סם בעי מאן דמכריז שמעיה בתורקליניה ופשט יתיב הוה ינאי' ר עליה אודקין חיים סם למזבן בעי מאן ואומר

 נצור בתריה כתיב מה חיים החפץ האיש מי פסוק לו הראה תהלים ספר לו הוציא לגביה סליק עליה אטרח דכוותך ולא ליה צריך אנת לאו ל"א

'מי רוצה לקנות סם חיים' וקרא לו רבי ינאי אליו  , ע"כ, ופירוש המדרש שהרוכל הכריז בחוצות העיירות לאמרטוב ועשה מרע סור מרע לשונך

בבקשה שרוצה הוא לקנות, ענה לו הרוכל שאינו מתכוין אליו, והראה לו הרוכל כוונתו על הפסוק מי האיש החפץ חיים וכתיב בתריה נצור 

 לשונך מרע.

 ימי כל ינאי ר"אעל פסוק זה, וכמו שמסיים במדרש, וצריך להבין הרי הפסוק הוא בתהלים מפורש, ולמה היה צריך רבי ינאי שהרוכל יודיעו 

 ואומר ישראל את מזהיר משה לפיכך חיים החפץ האיש מי והודיעו זה רוכל שבא עד פשוט הוא היכן יודע הייתי ולא הזה הפסוק קורא הייתי

טובה, או אפילו סגולה, אבל סם הוא , ועוד צריך להבין לשון סם חיים, הרי היא עצה רע שם המוציא תורת המצורע תורת תהיה זאת להם

 מלשון סממני רפואה שמרפא את הנפש, ומהו הרפואה במי ששומר פיו ולשונו.

להגאון רבי שמואל הומינער זצ"ל(  -)על הלכות לשה"ר ובעל האבן האזל הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצוק"ל בהסכמתו על ספר עיקרי דינים 

:( כב מכותרין ולאווין שבתורה אם האדם אינו עובר עליהן הרי הוא מקבל שכר ע"ז וכמאמר חז"ל )מבאר בדברי המדרש, שבאמת בכל האיסו

ישב ולא עבר עבירה הרי הוא מקבל שכר כעושה מצוה, אבל וודאי בזה שלא עבר עבירה הרי אינו מתלבש בו קדושה ואינו נותן לו חיים, כמי 

וכו', וזה חידש אותו רוכל לרבי ינאי, שבעוון לשה"ר שאני, ואם שומר פיו ולשונו הרי שעושה מצוה שע"י המצוה הרי הוא מתלבש בו קדושה 

 שומר מצרות נפשו ומקבל סם החיים, ככתוב מי האיש וגו' נצור לשונך מרע וגו', ומובן היטב לשון סם שהרי הוא דבר שמרפהו ונותן לו חיים.

 יבואו אדם בני הרבהמא, שתירץ ע"פ דברי החובת הלבבות )שער הכניעה פ"ז( , מביא בשם רבי רפאל הכהן זצ"ל מרוספר כמוצא שלל רבוב

 אשר אותן עשה: להם וייאמר, אותן עשינו לא :ויאמרו, אותן עשו שלא זכיות זכיותם בספר ימצאו, מעשיהם להם וכשמראים, החשבון ליום

 בעת מכם אבדו: להם וייאמר, ההיא בעת( אותם) אותו יבקשו, בגנותם המספרים זכיות מספר כשיחסר וכן. בגנותכם וסיפר בכם דיבר

 בעבור עליכם נוספו: להם ייאמר, עשינון לא: וכשאומרים, עשו שלא חובות חובותם בספר שימצאו כן גם מהם יש וכן'. ופלוני בפלוני שדיברתם

שספרו בגנותם, ואף שלא ידעו על מה מחייבים , ע"כ, והוא שמספרי לשון הרע יתחייבו בדינם על עבירות של אלו בם שדיברתם ופלוני פלוני

ולכן הכריז הרוכל, מי רוצה סם חיים שירפאהו מכל העוונות שאפי' אינו יודע על טיבם ועל מהותם, על ידי שיקבל עליו לנצור לשונו הרי , אותם

 .מתכפר עוון לשון הרע, ובזה יהיה לו חיים

 בתורה יעסוק הוא חכם תלמיד אם הרע לשון מספרי של תקנתו מה חנינא' בר חמא רבי ראמוע"פ זה מבואר היטב גם מאמר חז"ל )ערכין טו:( 

 עם ואם בה למחזיקים היא חיים עץ שנאמר תורה אלא עץ ואין לשונם שחוט חץ שנאמר הרע לשון אלא לשון ואין חיים עץ לשון מרפא' שנא

, ע"כ, וצריך להבין מה שונה מספרי לשון הרע מכל העבירות שאמר רבי חמא תקנתן, וכן רוח שבר בה וסלף שנאמר דעתו ישפיל הוא הארץ

צריך להבין לשון תקנה, הרי היה צריך לומר מה הוא דרך התשובה על עוון לשה"ר, אלא לפי מאמרינו שהאדם יתחייב בדינו בעולם העליון על 

דע על מה, ולכן אמר רבי חמא שעסק התורה והכנעה ושפלות הרי הם תקנה לכל עבירות שאינו יודע עליהן, וא"כ היאך יעשה תשובה ואינו יו

 בזה יתוקן כל עוונותיהם.ישפיל עצמו עם הארץ עוון, ובמילא ע"י שהחכם יעסוק בתורה, או 

ובחפץ חיים מסביר למה צריך האדם לומר את הפסוק בסוף שמו"ע כדי שיזכור את שמו לעוה"ב, ולמה ישכח האדם את שמו, אלא ע"פ דברי 

, והם נזקפים על חשבונךה שמעון , או להיפך ר"ל אלו ואלו עברות עשה ראובן והם לזכותךהחובת הלבבות, הרי יכריזו עליו אלו ואלו זכויות עש

וישכח את שמו, וע"כ תיקנו את הסגולה לומר את הפסוק המתחיל ומסיים באותיות שמו כדי  והוא לא ידע על טיבם ומהותם, ולכן יתבלבל

 שיזכור.



 
  

 
 
 

רתם בבית הספר באוטובוס, ודיברו ביניהם על חבשני נערות ולשבר את האוזן עד היכן מגיע חומרת איסור לשון הרע, מספרים שפעם ישבו 

שהתארסה, ודיברו בגנותה על חסרונותיה ומסכן הוא הבחור החתן שלא ידע על החסרונות, מאחוריהם ישבה אשה חשובה אחת ושמעה את 

כל תוכן שיחתם, הסתובבה אליהם ואמרה להם, 'יישר כח על כל האינפורמציה, החתן שהתארס אתה הוא בני' ובעז"ה עוד היום אבטל את 

אל והפצירו אצלה שנערות רעדה אחתזם בראותם מה גרמו לחברתם, והתחילו להצטדק שהם הגזימו ורוב הדברים אינם נכונים השידוך', ה

יעלה בלבה דבר זה לבטל את השידוך ולהשבית את השמחה, והנערות בראותן את השגגה אשר יצא מלפניהן התחילו להתחרט על כל 

אמרה להן שבאמת אין היא מכירה לא את החתן ולא את הכלה, אבל רצתה מהיום לא לדבר לשון הרע חס ושלום, על עצמן וקיבלו  ןדיבוריה

לעורר את לבבן ושידעו להזהר שלא להיכשל חס ושלום בעוון לשון הרע החמור, ולראות עד היכן הדברים מגיעים, שיכול להביא ח"ו לביטול 

  שידוך וכדו'.

הוינא מתבעי קומי רחמנא רשב"י אמר אלו הוינא קאים על טורא דסיני בשעתא דאתיהיבת תורה לישראל  ושלמי )ברכות פ"ה ה"ב(וביר

טוריא דיתברי לבר נשא תרין פומין חד דהוי לעי באוריתא וחד דעבד ליה כל צורכיה. חזר ומר ומה אין חד הוא לית עלמא יכיל קאים ביה מן דיל

, ע"כ, ופירוש הדברים שאמר רשב"י אילו הייתי בהר סיני הייתי מבקש מה' שיברא שני פיות לאדם, אחת לעסק דיליה אילו הוו תרין עאכ"ו

, ואח"כ חזר בו רשב"י מדבריו, ואמר עכשיו שיש לנו פה אחד אין אנו יכולין לעמוד בו, אילו היה לנו שתי פיות על אחת התורה ואחת לכל צרכיו

ובמילא ככלי שרת לעבודתו ית', ע"י עסק התורה והתפילה את עצמן שהחכמים היו עושין את )אבות פ"א, מ"ז( מבאר ברבינו יונה , וכמה וכמה

 לא שימשו בהן לצרכי חול כדי שלא לפגום בכלי שרת, ומכש"כ אם מדבר לשה"ר או דברים אסורים הרי פוגם ומועל בהקדש ובכלי שרת.

שתן שהמצורע צריך להביא שתי צפרים, על הפסוק בפרשליט"א מביא מספר עץ הדעת טוב למוהר"ח וויטאל זיע"א, רבי מיכל זילבער והגאון 

שתיים לרמוז אל מ"ש אותו החכם אלו היית בעת שברא השי"ת את האדם הייתי אומר לו שהי' מן הראוי לברא אותו בשתי פיות האחד  ,וז"ל

לעסוק בתורה והב' לשיחת חולין והשיבוהו חבירו כי אדרבה מוטב הוא במה שנברא בפה אחד להודיע שאין רשות לאדם לדבר רק בדברי 

ולין ולזה ירמוז לקיחתו שתי צפרים חיות כי שתי מיני שיחה שיש לאדם כנ"ל צריך ששתיהן יהיו לעסוק בתורה הנקרא עץ תורה ולא בשיחת ח

 חיים וז"ש חיות. וכמ"ש שצריך ליזהר שלא לנבל את פיו בדברי טומאה וכנגד זה אמר טהורות.

שלכן חזן וש"ץ הניגש לתפילה מתפלל בקול רם, בשביל שלא  בדרך צחות, שאמר בשם הרה"ק מבעלזא זיע"אממו"ח שליט"א ושמעתי 

 ישתמש עם אותו קול שמשתמש לצרכיו וכ"ש באותו קול שהשתמש בו לדיבורים אסורים, לשה"ר ורכילות וכדו'.

והרה"ק הרבי רבי צדוק זיע"א מסביר שלכן נקרא המצה 'מיכלא דאסוותא' בודתו הוא בפה, ועכשיו שנכנסים ומתקרבים לחג הפסח שעיקר ע

מאכל הרפואה, שהוא תיקון ורפואה לפגם הראשון של אדם הראשון שפגם באכילתו, וכל החטאים שבאכילה הרי הם משורש אותו חטא, 

 והמצה הוא רפואה ותיקון לאותו חטא.

ר, וכל ירידת בני ישראל למצרים היה ע"י היה הדיבושעיקר הגלות במצרים זוה"ק ע"פ הואפשר לפרש בעוד אופן למה נקרא 'מיכלא דאסוותא' 

הן לא יאמינו בי, ופרע"ה אותיות פה רע, ומכאן רואים שדיבר יוסף דבה על אחיו לפני יעקב אביו, וגם משה רבינו דיבר על בני ישראל לאמר ו

הפה, ולכן התיקון לגלות הפה, הוא כל המצוות העשויות בימי הפסח האלו ובפרט בליל התקדש החג, מסיפור יציאת שעיקר גלות מצרים היה 

 מצרים שהוא בדיבור, והן אכילת הכזיתי מצה ומרור שהוא באכילה.

והוא לפי תחילת מאמרינו ששמירת הלשון והפה הרי הוא סם חיים שמוסיף רפואה וחיים לאדם, וע"י שהאדם מקיים את כל מצוות 
שני הפיות היינו שתי השיחות שיש לאדם, הן הפה, הן בדיבור והן באכילה הרי הוא מטהר ומקדש את פיו להיות כלי שרת, ומתקן את 

ריך להיזהר על ועוד יותר שהוא גם בלאו של בל תאכל חמץ, שצבעבודה והן לצרכיו, ובפסח הוא העבודה ביתר שאת שהוא גם באכילה, 
 ייהו.כל מה שמכניס לפיו, וזה שומר את האדם ומרפאהו ומח

ושמעתי מהגה"צ רבי אברהם שאר שליט"א שזה תלוי זה בזה, לפי מה שהאדם אוכל הרי הוא גורם לדיבורו, ואם האדם אוכל ומקיים 
 .עי"ז מצוות אכילת מצה ומרור, הרי עי"ז מתרבה אצלו כח הדיבור של מצוה של יציאת מצרים והרי זה משובח

הוציא דיבור רע, ומספרים שפעם הגיע חסיד אחד להרה"ק מאפטא זיע"א, והתלונן לפניו ובימי הפסח נזהרו הצדיקים ביתר שאת שלא ל
אודות אשתו ועל שלום ביתו, קרא לפניו הרה"ק את הרבנית ושאלה האם רוצה היא לספר מה היה עם המצות בערב פסח, וסיפרה שאכן 

ד את המצות המיוחדות שאפה הרה"ק לעצמו, ובפחדה בערב פסח היה המנהג לחלק לכל בני העיר מצות, אבל היא טעתה ונתנה לאח

שמא יכעס הרה"ק מיד השימה מצות אחרות במקומם, ובמשך כל ליל הסדר פחדה שמא ירגיש הרה"ק במעשה, אבל לגודל שמחתה 
נעשה,  אבל עכשיו רואה היא שהרה"ק כן ידע מכל אשרעברה את כל הסדר וכן עבר חג הראשון של פסח והרה"ק לא אמר לה כלום, 

אמר הרה"ק לחסיד, ראה! מיד בהכינותי את הקערה ראיתי והבנתי מה קרה ומה היה, אבל עשיתי חשבון לעצמי, האם רצונו של מקום 
 יצא מפי דברי כעס.היא שאכעס עליה ואדבר אליה בדברי כעס, או שמא מוטב שאוותר וכך לא 

לפני ה', ונאמר לפניו שיר חדש, בביאת גואלינו ופדות נפשינו לא את פינו ולשונינו רנה והלל שנזכה לשמור את פינו ולשונינו מכל דבר רע, ונזכה למויה"ר 
 .במהרה בימינו, אמן

 743-625-7223כל הערות והארות בענייני שיעורי תורה שע"י חברת מבקשי השם נא לפנות למוה"ר דוד אליהו שפיצער נ"י 


