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 אשר לכל בעור או בערב או בשתי או בבגד הנגע פשה כי השביעי ביום הנגע את וראה' )þï³è− ,êò-ëò−¼ (כתיב בפרשתן 

 או בפשתים או בצמר הערב את או השתי את או הבגד את ושרף .הוא טמא הנגע ÓÓ‡¯˙ צרעת למלאכה העור יעשה

 ממאיר סילון לשון - ממארת צרעת' י"ש'. ופירתשרף באש הוא ÓÓ‡¯˙ צרעת כי הנגע בו יהיה אשר העור כלי כל את

)ñêšïì− ì× ð×( .ז"בלע ט"פוינינ.'  

  

öî¾ñöî¾ñöî¾ñöî¾ñ    öîñ−½öîñ−½öîñ−½öîñ−½    þ−êôôþ−êôôþ−êôôþ−êôô        

  

ורק דימה לזה את לשון הכתוב דיחזקאל,  תיבת 'ממארת',תמוהים מאד, לפי שלא כתב שום ביאור לרש"י דברי והנה 

 סילון' בזה"ל'. בימכא וקוץ ממאיר סלון ישראל לבית עוד יהיה ולא'את דברי הכתוב רש"י ביחזקאל פירש התם ואילו 

ויש להבין למה באמת לא  '.ז"בלע ט"פוניינ ממארת צרעת כמו ‰ÔÈ�Ú ‰·‡Î - ממאיר .הוא וחוחים קמשונים מין -

שילח את הלומד ותחת ביאור התיבה כדרכו בכל פירושו, תיבת 'ממארת', שביאורה 'מכאבת',  אתכאן פירש רש"י 

 –'ממארת  כאן כלל להביא את הכתוב דיחזקאל, ומה מקרא חסר אילו כתבדברי הכתוב דיחזקאל, ולמה הוצרך לעיין ב

משמעות תיבת 'ממארת',  מו יבוא בשלום. מעתה היא תימה כפולה, למה לא ביאור כאן אתמכאבת'. והכל על מקו

  במקומה הראשון בתוה"ק, ולמה הוצרך לבאר את דברי הכתוב דידן, עם דברי הכתוב דיחזקאל.

  

³¼þ®³¼þ®³¼þ®³¼þ®    ³þêôô³þêôô³þêôô³þêôô    êîíêîíêîíêîí    ³−ëë³−ëë³−ëë³−ëë    êô¬êô¬êô¬êô¬    êîíêîíêîíêîí        

  

עוד יש לעיין, הנה ג' מיני נגעים נאמרו בפרשה, פתח הכתוב בפרשת תזריע בכל מיני נגעי אדם, אחר מכן בנגעי 

בנגעי אדם, אלא בנגעי  ענין זה של 'צרעת ממארת', לא נאמרהבגדים, ובפרשת מצורע נאמרו נגעי הבתים, והנה 

 הוא Ú¯ˆ ˙¯‡ÓÓ˙ בבית הנגע פשה והנה וראה הכהן ובא' )ð− ,ðô( להלן ובנגעי בתים, כמו שנאמר בכתוב הנ"ל,הבגדים, 

איבוד אלא ואינם הנוגע בגופו ממש,  אינם דומים לעונשנגעי בגדים ונגעי בתים הלוא  '. ויש להביןהוא טמא בבית

ענין כאב, ואילו על נגעי אדם, ממארת המורה על שעל נגעי בגדים ובתים, יאמר הכתוב  מעתה מה הסברא, ממון

  והיא תימה רבתי.הפוגעים בגופו ממש, לא ייאמר לשון כאב, 

  

ìñ¾−ìñ¾−ìñ¾−ìñ¾−    íííí ’ ’ ’ ’µëµëµëµë    ³ê³ê³ê³ê    íþêôííþêôííþêôííþêôí        

  

שם , בפרשת קללות שבמשנה תורההוא לשון הכתוב דידן, את הביא בפירושו לתורה מצינו עוד מקום אחד שרש"י 

 אבדך ועד השמדך עד תעשה אשר ידך משלח בכל המגערת ואת המהומה את ‰Ó‡¯‰ את בך' ה ישלח' )×, ×ó−þëð ì( נאמר

הרי ששם ביאר רש"י ענין '. ממארת צרעת כמו חסרון - המארה' י"רש'. ופיעזבתני אשר מעלליך עור מפני מהר

 צרעתבפרשתן זה לשונו ' ‰È�Â˜ÊÁשהיא לשון חסרון, שהוא נחסר דבר מה, ובאמת כך פירש הממארת באופן אחר, 

  '. ויש להבין ב' הגדרות הללו בתיבת ממארת, לשון כאב ולשון חסרון.והפסד חסרון לשון ממארת
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. )(−ë ,èשאת וגו'  בשרו בעור יהיה כי אדם' )−þï³ð−¼ (בפרשתן תנחומא בסדר ביאת הנגעים על האדם, אמרו חז"ל בהנה ו

 צרעת נגע ונתתי )ó¾ ð− ðñ( שנאמר, ביתו ומלקה אותו מתרה אלא, זה באדם ידו לפשוט הוא ברוך הקדוש לפני קשה

, יפה בו חזר, צרעת נגע בו יהיה כי והבגד )ó¾ è− ïô( שנאמר, בגדו את מלקה לאו ואם, יפה בו חזר, אחוזתכם ארץ בבית

המפרשים שבתוה"ק לא נאמר כסדר הזה,  כלוכבר תמהו  .'רובש בעור יהיה כי אדם שנאמר, גופו על באין לאו ואם

מ"מ לדרכנו למדנו אלא הקדים הכתוב נגעי אדם קודם נגעי בתים ובגדים, וכבר נשתברו קולמוסים רבים לבאר הדבר, 

, ורק הוא מתרה באדם ע"י שהוא שולח צרעת בביתו או בבגדיו אלאנוגע בנפשות תחילה,  הקב"המדברי המדרש שאין 

  .אח"כ מלקהו בגופו

  

ôôôôµñ ¾− íêòí íµñ ¾− íêòí íµñ ¾− íêòí íµñ ¾− íêòí í        

  

לקה בנגע צרעת בביתו, נמצא שאדם אשר . עוון לשון הרע נגעים באיםבש (¼ï¬ ö−×þ:)אמרו יש לעיין בענין זה, הנה חז"ל ו

לעבור מסכת ארוכה של כמה שבועות של הסגר וטומאה וחילוץ והטוח ושאר כל עניני נגעי הבתים,  הלוא נצרך

ובוודאי השכיל להבין וחישב חשבונו של עולם וחשבון נפשו, על מה ולמה באה אליו הצרה הזאת, ומסתבר שהוא ישב 

מאחר והוא חזר ונטהר, וודאי שקיבל על עצמו בהחלטה גמורה שלא ישוב הנה עוון לשון הרע, ושהוא נענש על 

, עד שחזר נורא ביותרבאופן  לא עמד בקבלתו, וחזר וסיפר לשון הרעהוא לכסלה, ולא יחזור לדבר לשון הרע, והנה 

, שוב בחטאאולם אחר משך זמן הוא נפל חזר וקיבל על עצמו לשוב בתשובה, ונטהר מנגעו, ושוב ונצטרע בבגדיו, 

כסיל שונה ומשלש באוולתו, והוא חוזר ומספר לשון הרע, עד שהוצרך הבורא ב"ה ברוב רחמיו  וככלב שב אל קאו

שכל אותן נגעים ראה ונוכח בר תימה ופלא, אטו בשופטני עסקינן, הלוא אדם זה ד והואוחסדיו להלקותו בגופו ממש, 

בנסיון זה לשמור פיו  עמידה בלא יכולתלשון הרע, וכיצד הוא יכול לשוב לאוולתו  כעונש על עוןחמורים באו לו 

 ,(×. ì³õñ í"ð)"י ביומא כדברי רשבעל כרחו, ומחטיאו מצינו שיצרו של אדם אונסו  בשאר עבירות קשות,ולשונו, ובשלמא 

שאומרים לו לבעל הלשון  (ì ³−ò¼³.)אמרו בגמרא הרי אינו נסיון קשה כ"כ, שלכאורה אמנם נסיון של דיבור לשון הרע, 

והיאך אפשר שנסיון זה יעביר את האדם על שבעון לשון הרע אין הנאה כשאר עבירות חמורות, 'מה הנאה יש לך'. 

  פלא.דעתו לגמרי, והוא דבר תימה ו

¼þí öî¾ñ šëêë ñ×í¼þí öî¾ñ šëêë ñ×í¼þí öî¾ñ šëêë ñ×í¼þí öî¾ñ šëêë ñ×í        

  

ן לשון לקוי בעוומאתנו למעשה בפועל, כי הלוא לצערנו ולבושתנו לב יודע מרת נפשו, וכל אחד  נוגעענין זה ובאמת 

בדור דעה בתקופת האמוראים אמר אם , וח"ו נעשה כענין עבר ושנה הותרה לו, נעשית לו כהיתר, וברב או במעטהרע 

הכל 'באבק לשון הרע'. ואם ראשונים כמלאכים אנו כחמורים, ובדידן קיי"ל כהו"א דגמרא התם,  'הכל (î½š ë"ë:)רב 

ן זה כמעט דבר יום , וכמעט אין מי שלא נכשל בעון חמור זה, ויש להתבונן היאך אפשר שנכשל בעוו'בלשון הרע ממש

היאך יתכן שאנשים יראים וחרדים על דבר ביומו, והמכשלה הזו תחת ידינו, עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו, ו

ן זה תמידים ה', מהדרים ומדקדקים במצוות עד הקצה הכי אחרון בחומרות והידורים בסלסול והוספה, ייכשלו בעוו

כסדרם, והלוא הוא לאו חמור מן התורה, וכמו שמנה מרנא בעל החפץ חיים זצ"ל בספרו, שכל דיבור של לשון הרע 

וכיצד יתכן שאנו הוא חמור יותר מאכילת איסור ודבר אחר רח"ל, א"כ לפי דבריו דאורייתא, ו עוברין בכמה לאוין

  מקילים ראש בענין חמור כזה.
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 אשר את זכור' )¬, ×ó−þëð ð( בתוה"ק בענין לשון הרענצרך לדייק בציווי המיוחד שנאמר  ,על מנת ליישב את כל הענינים

'. ולכאורה יש לעיין באריכות לשון הכתוב 'בדרך בצאתכם ממצרים'. ממצרים בצאתכם בדרך למרים אלקיך' ה עשה

שיצאו ממצרים, או כשכבר היו בארץ ישראל, ומה יתן  קודםומה לי אם נעשה מעשה מרים בדרך שיצאו ממצרים, או 

ומה ענין מראה  ותו לא מידי, '.םלמרי אלקיך' ה עשה אשר את זכוראמר 'נומה יוסיף ענין זה, ומה מקרא חסר אילו 

  בדרך הפשט.בזה מה שכתב  ¯˘·"Ìהמקום בכתוב זה, ועי' בפירוש 
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אחר דיבור מאד גודל חומר התאוה של סיפור לשון הרע, שמתוך שהאדם להוט  ללמדנו אתביקש שהכתוב  ונראה

כל האזהרות וההתראות שנאמרו לו בענין זה, ואף שבעומק חדרי לבו  משכיח מעצמו אתוקבלת לשון הרע, אזי הוא 

זה, מכל מקום מתוך שהוא מחזר ומתאוה לדבר לשון הרע, ולשמוע ן הנורא הן גודל הפלגת חומר העווהוא יודע ומבי

ון שלא נצרך ומכישכיח מעצמו את גודל חומר האיסור הלזה, מהוא באופן של הרגל נעשה טבע, סיפורי לשון הרע, אזי 

לעשות שם פעולה ע"מ לעבור את העבירה הזו, ואינה אלא בדיבורא בעלמא או בשמיעה גרידא, ע"כ הוא נעשה מועד 

  ועד כדי כך גדול כוח היצר בענין זה, עד שהוא באמת מצליח להשכיח מן האדם את חומר האיסור.לפורענות, 

 בדרך למרים אלקיך' ה עשה אשר את ÂÎÊ¯תמידיות 'הזהיר הכתוב במצוות עשה מיוחדה, אחת משש מצוות  וע"כ

שכל 'זכרהו מאחר שבא להשכיחו'.  (î¬ í®−ë.)'. לפי ששורש הענין תלוי בענין הזכירה, ועל זה אמרו ממצרים בצאתכם

זו, מאחר שהיצר הרע בא להשכיחו בכל רגע, ומתוך ה ריימיו בעמוד והזכר, וכל רגע ורגע צריך לעמול במצות זכ

הפיתוי והלהיטות לדבר ולשמוע לשון הרע, האדם נוטה לשכוח ענין זה לגמרי, וצריך לחזור ולהזכיר בכל עת ורגע על 

  ענין זה.

  

µþðëµþðëµþðëµþðë    ó×³ê®ëó×³ê®ëó×³ê®ëó×³ê®ë    ó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôôó−þ®ôô        

  

להשמיענו דרך ביקש '. הכתוב Í¯„· ÌÎ˙‡ˆ· ÌÈ¯ˆÓÓ למרים אלקיך' ה עשה אשר את זכור' מעתה מובן מה שנאמר

, היינו סמוך ונראה ·„¯ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈ˘ Íהסתת היצר בזה, שמרים הנביאה הצדקת, דיברה במשרע"ה מנהיג ישראל, 

 ½³îþîðí þð½³îþîðí þð½³îþîðí þð½³îþîðí þð(¼−’  מצרים, בחודש סיון ב' אלפים תמ"טשזה היה מעשה בשנה שנית לצאתם מארץ למעשה יציאת מצרים, 

(îï íò¾ë,  שיצאו ממצרים, והלוא בעת שיצאו עם בני ישראל ממצרים, ראו נמצא שעברה רק שנה וב' חודשים מיום

אפילו המצרים השפלים האמינו ו '.עבדו ובמשה' בה ויאמינו' ³îô¾) ð− ,(êñכולם את גדלו ותפארתו של משרע"ה, וכתיב 

והיאך אפשר שאחר י"ד '. פרעה ובעיני העםגדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי גם האיש משה ' (−è ,ê)כדכתיב בכוחו 

א תורה היתר לעצמה לדבר באחיה במשרע"ה, וכמו ר כביכול ממרים הנביאה הצדקת, והייתעלם הדבבלבד חודשים 

נת ות ותמופה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחיד .לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא' )ë− þëðôë)ï-ì, שנאמר לה הדיבור 

הנורא הזה, שמביא את האדם ללהיטות יצר האלא שזה כוחו של '. בעבדי במשהה' יביט ומדוע לא יראתם לדבר 

  כל הנעשה, עד כדי שכביכול אפילו אותה צדקת נעלם ממנה ענין זה. אתמעצמו עמל להשכיח הוא איומה, וע"כ 

  

íôíë× í¾îñ¾î ³þ¾í −×êñô× í¾îñ¾íôíë× í¾îñ¾î ³þ¾í −×êñô× í¾îñ¾íôíë× í¾îñ¾î ³þ¾í −×êñô× í¾îñ¾íôíë× í¾îñ¾î ³þ¾í −×êñô× í¾îñ¾        

  

ת לתאות הלשון בדייקא, יש לומר ע"פ מאמר בטעם הענין שהיצר הרע עמל ליתן כל כוחותיו להלהיט ולהבעיר הלבבוו

שלושה כמלאכי השרת ושלושה כבהמה וכו', ג' כמלאה"ש מספרים  ,'ששה דברים נאמרו בבני אדם ï¬ íè−èì.)(הגמרא 

ג' כבהמה אוכלין ושותין כבהמה וכו''. והנה כל תאוות העולם הזה, נכללים בכלל הג' בלשון הקודש כמלאכי השרת, 

שותין ופרין ורבין ושאר כל צרכי הגוף, ובאותן תאוות מצד הנפש הבהמית, ההולך אחר תאוותיו הרי כבהמה, אוכלין ו

לשון הרע ורכילות מחלוקת ושנאה, הנה הם אולם לעומת זאת ענין , כנודע הוא מוסיף כוח בקליפת הנפש הבהמית

האדם להוט אחר תאוות הלשון, השרת, וכאשר הבאות מכוח הדעת והדיבור שבאדם, שבזה הוא דומה למלאכי תאוות 

הפגם הוא מחלל את הצד העליון ביותר של האדם, וע"כ הרי הוא מוסיף כוח בקליפת האדם, בחינת אדמה לעליון, ו

הוא השטן הוא היצה"ר נלחם ועמל בכל כוחו בענין מעתה מובן מדוע גדול וחמור שבעת מונים יתר, ו ,הנגרם ממעשיו

ניתן בהאדם כדי שיהיה מותר מן הבהמה, ובו יכול האדם להגיע עד דרגת מלאכי השרת,  שכוח הדיבור לפיזה בדייקא, 

וע"כ בענין זה היצה"ר נלחם בכל האדם לנפש חיה'. ותרגם אונקלוס 'לרוח ממללא'.  'ויהי (ï ,ë ³−¾êþë) כאשר אמר הכתוב

זה לזהירות יתירה, בחינת זכור בפה כוחו, ליתן את כוח הפה, המתקדש ככלי שרת, לדיבורים אסורים, וע"כ צריכים ב

  בכל יום ויום, מאחר שהוא בא ועמל להשכיחו.
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נוגע בנפשות תחילה, וקשה לפני הקב"ה לפשוט ידו  הקב"הנבוא ליישב את דברי רש"י בפרשתן, כאמור לעיל אין  עתה

גע צרעת הגדרתו במה שאמר הכתוב 'צרעת או בבגדו, ואותו נ כ הוא מקדים לשלוח לו צרעת בביתובאדם, וע"

ממארת היא'. והגדרת ממארת, היינו שהיא מכאיבה, אך מאחר ובענין הכאב אפשר לטעות ולסבור שהוא כאב גדול 

שמדובר וחזק עד מאד, וע"כ לא פירש רש"י בפרשתן שתיבת ממארת הוראתה שהיא מכאיבה, לפי שהיה מקום לטעות 

 ישראל לבית עוד יהיה 'ולאציין רש"י ללשון הכתוב דיחזקאל  והולך מעת הכאת המכה, ע"כ הגדל, כאב גדול מאדב

שונה משאר  כאב הקוץ והנה, ıÂ˜Îשהכתוב שם פירש שהגדרת ממארת שהיא מכאיבה '. ıÂ˜Â ·È‡ÎÓ ממאיר סלון

פוחת והולך, שלא כשאר חלוף הזמן, הכאב , אך עם , שתחילה כאשר הוא נתחב בבשר החי, הוא מכאיב עד מאדכאבים

  מכאובים שהם מוסיפים והולכים.

  

íõ− îë þïìíõ− îë þïìíõ− îë þïìíõ− îë þïì        

  

וזה עומק כוונת הכתוב, שנגעי הבגדים והבתים אינם כואבים בגוף האדם ממש, אלא שהם כקוץ ממאיר, המכאיב 

שהם בחינת לפי צרעת ממארת, נחשב לשכח, נמצא שענין צרעת הבגדים והבתים, יבשעת מעשה, אבל יכול לפוג ולה

צרעת הבגדים ואחריו  וח"ו אם עבר האדם את כל עניןוכלשון חז"ל במדרש 'אם חזר בו יפה'. התראה ואזהרה לאדם, 

ן היינו שהוא עדיין לא זכור מעוצם תוקף איסור עוובתוקף ובעוצם,  בנפשיים, ועדיין לא נחקק הדבר את צרעת הבת

ידו בגופו ובבשרו, וע"כ רק בנגעי הבגדים והבתים מצינו לשון צרעת אזי בדלית ברירה פושט הקב"ה את לשון הרע, 

הוא מכאיב ע"כ וולא התראת העונש, כבר העונש בעצמו,  הםו פממארת, ולא בנגעי האדם בגופו, לפי שנגעי האדם בגו

  לשעתו.אלא מכאיב הרבה יותר ויותר מן הקוץ שאינו 

  

³îòôíñ ñî×− êñ öîþ½ì³îòôíñ ñî×− êñ öîþ½ì³îòôíñ ñî×− êñ öîþ½ì³îòôíñ ñî×− êñ öîþ½ì        

  

ממארת, לשון חסרון והפסד, שחסרון והפסד גם הוא נחשב כנזק לאדם, אבל לא כנזק וכזאת יש לפרש גם בבחינת 

'חסרון לא יכול להמנות'. משמע שסתם חסרון יכול להמנות, וכך  (î¬ ,ê ³ñíš)מוחלט והפסד גמור, שהלוא מצינו בכתוב 

  להזהיר, ודו"ק.היא בחינת צרעת הבגדים והבתים, כבחינת חסרון והפסד בעלמא, שאינו בא אלא להתרות ו

  

î³þí¬ óî−ë ¼þî®ôí ³þî³ í−í³ ³êïî³þí¬ óî−ë ¼þî®ôí ³þî³ í−í³ ³êïî³þí¬ óî−ë ¼þî®ôí ³þî³ í−í³ ³êïî³þí¬ óî−ë ¼þî®ôí ³þî³ í−í³ ³êï        

  

'זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו'. ולכאורה הוא תמוה,  (−ë ,ð)ולכך מצינו בתחילת פרשת מצורע שאמר הכתוב 

שהלוא כאשר נטהר המצורע מטומאתו, שוב אין ראוי לקרוא לו מצורע, שהלוא כבר עבר מצרעתו, והיה צריך לומר 

מצורע'. ולמה קראו הכתוב מצורע, אלא שאותו מצורע שנצטרע בבגדו, וודאי שנצטרע  È‰˘ ÈÓ‰'זאת תהיה טהרת 

הוא שב לאוולתו, וע"כ השית עליו הקב"ה עונש  בבגדיו ובביתו, ומכל מקום לא חזר מסורו, וככלב שב לקאו קודם לכן

גדול וחמור, כדי לתקן נפשו ולזעזע חדרי מורשי לבבו, והוא נצרך לצאת חוץ למחנה מושבו, ולקרוא טמא טמא, 

נפשו בחקיקה מוחלטה, כדי שיזכר בכל עת בחומר ולבייש עצמו בבושות גדולות ובזיונות עצומים, כדי שיחקק הדבר ב

ן, וע"כ גם אחר ששב בתשובה, עדיין קראו הכתוב בשם מצורע, כדי שיחקק הענין בלבו לבל ימהר לשכחו, אותו העוו

  ולא יהיה להוט אחר תאוות הלשון, עד שישכח את כל ההתראות וההזכרות שנתן לו הקב"ה.

  

ñîðè öîë¾ìñ ³õþ¬®ô í¬îþõñ í¬îþõñîðè öîë¾ìñ ³õþ¬®ô í¬îþõñ í¬îþõñîðè öîë¾ìñ ³õþ¬®ô í¬îþõñ í¬îþõñîðè öîë¾ìñ ³õþ¬®ô í¬îþõñ í¬îþõ        

  

נמצינו למדים מדברי רש"י בפרשתן, שעיקר העיקרים בעבודת שמירת הלשון, היא בבחינת הזכירה, שמתוך שהיצה"ר 

עמל להפיל את האדם דייקא בתאוות הלשון, שהיא תאוה מעולה יותר, הפוגמת פגם עמוק וחמור ביותר, על כן הוא 

הזהירה עליו התוה"ק במצות זכירה מיוחדה, זכור  מסמא את עיניו ועמל להשכיח מלבו את חומר ותוקף האיסור, וע"כ
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אל תשכח, מאחר שהוא בא להשכיחו, ואין עצה לענין זה אלא בשינון וחזרה שוב ושוב בחומר האיסור הנורא הלזה, 

מ"מ צריך  מן החטא המגונה והקשה הלזה, לינתקשאף אמנם קשה מאד ומשכבר אמרנו עצה יעוצה לבעלי הלשון, 

לה"פ למעט באיסור, היינו שיקבע בדעתו שבשעה אחת מן היום, יעבור עליו מה שיעבור, ובאותה האדם לעמול לכ

ידחה מעצמו קמעא קמעא את האיסור, וובזה יימנע וימעט את האיסור מעט, שעה לא ידבר ולא ישמע לשון הרע, 

עצמנו אפילו מעט בענין זה, הנה פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ועל ידי עוד מיעוט איסור לשון  נתקן וכאשר

ן הגלות המר הזה, וימהר ויחוש לגואלנו ויבנה בית הרע ועוד מיעוט האיסור, נזכה לתקן בשלמות את סיבת עוו

  מקדשנו ותפארתנו, במהרה בימינו אמן.
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