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  )ב, יב("             אשה כי תזריע וילדה זכר"
א מוילא ילד כבן שש "מסופר שבהיות הגר

שאלוהו אם יכול למצוא שייכות וקשר , שים
, אחד בין המקרא האחרון שבפרשת שמיי

להבדיל בין הטמא ובין הטהור ובין החיה "
ובין , "האכלת ובין החיה אשר לא תאכל

אשה כי ", ן בפרשת תזריעהפסוק הראשו
  ".תזריע וילדה זכר

אחר יגש אל הארון טל , התמהמה הילד כרגע
מהמעשה ) א, דף פב(והחל לצטט , מסכת יומא
באשה מעוברת שהריחה דבר , הזכר שם

. ובקשה כי יאכילוה, מאכל ביום הכיפורים
לחשו , השיב, משהביאו את השאלה לפי רבי
לחשו לה . וםלה באזה כי יום הכיפורים הי

וסופה שהילד הולד גדל והיה לרבי , ורגעה
מעוברת אחת היתה שלחשו לה ולא . יוחן

ויצא , עד שהאכילוה ביום הכיפורים, עתה
  .הרשע" שבתאי אצר פרי"ממה 

בזה טמון הקשר בין שי , א"אמר הגר
להבדיל בין הטהור ובין ", ל"המקראות ה

ובין , ויוחן ושכמות' הייו בין ר, "הטמא
בין "ידי הבדלה - על, שבתאי אצר פרי ושכמותו

או כל מאכל , ביום כיפור, "החיה האכלת
הכל תלוי . ובין החיה אשר לא תאכל, אסור

כי , "אשה כי תזריע וילדה זכר"בידיה של ה
   .במעשיה תכריע את גורל הילד הולד

  )א"בשם הגר(                           
  

עת ימים כימי דת וילדה זכר וטמאה שב
  )ב, יב(                                "דותה תטמא

" תן חלק לשבעה וגם לשמה"הדא הוא דכתיב 
 אלו שבעת ימי –" תן חלק לשבעה). "ב, קהלת יא(

.  אלו שמוה ימי המילה–" וגם לשמה", ידה
, אם שמרת ימי ידה אי ותן לך בן, ה"אמר הקב

  )ז, ויקרא רבה יד(ואתה מלו לשמוה ימים 
לשון המדרש שקב את שכרו של המשמר ימי 

, ואתה מלו לשמוה ימים, לו בן' ידה שיהי
כי משמעות הלשון היא שמכלל , צריך ביאור

ובפשטות , השכר שהאב בעצמו ימול את בו
או אחר , מה לי אם האב מלו בעצמו, לא ידעו

  ?מל בשליחות האב
ילקוט (רש אולם יתבאר על פי מה שמציו במד

שעשם של אב , )שמעוי דברים רמז תתקלו
ואם שאים שומרים ימי ידה הוא שילקה בם 

, כאשר הצרעת היא במקום מילה. בצרעת
וקיום מצות מילה כרוך בקציצת הבהרת 

השמר "שהיא מצות לא תעשה כמו שכתוב 
אמרו בגמרא , )ח, דברים כד" (בגע הצרעת

ה של מילה שאף על פי שמצות עש.) שבת קלג(
  דוחה מצות לא תעשה של קציצת בהרת ויכול 

  
מכל מקום אם אפשר לקיים , אביו למולו

 ,מצות מילה על ידי אחר שאיו אבי הימול
הטעם לזה הוא לפי . אין האב רשאי למולו

שהאב כוותו היא באמת גם לטהר את בו 
מטומאת הצרעת והרי הוא עובר על איסור 

קוקים למצות מילה ואו ז, הקציצה במתכוין
מה שאין . שתדחה את איסור קציצת הבהרת

שאיו חושש לטהרת , כן אם אחר הוא המל
כיון שקציצת הבהרת עשתה באיו , הימול
אין כאן איסור ואין או צריכים , מתכוין

  .לדחיה כלל
כווה זו כלולה בלשון המדרש שדייק ואמר 

כי מכיון שאין הבן שיולד ', ואתה מלו לשמה'
' אין לחשוש שתהי, להם מעותד ללקות בצרעת

אלא יוכל האב , מילתו על ידי אחר דוקא
  ) פיים יקרים–רבי שמעון יימן  (. למולו בעצמו

  
  )ג, יב("    וביום השמיי ימול בשר ערלתו"

ה עולמו "שאלמלא היא לא ברא הקב, גדולה מילה
אם לא בריתי יומם ולילה ) "כה, ירמיה לג(שאמר 

גדולה תורה , " שמים וארץ לא שמתיחוקות
  תורה לא תקיימו שמים וארץ שאמר שאלמלא

  .)דרים לב" ('אם לא בריתי וגו"
על , משמע דאם לא בריתי קאי אתרוויהו

והה על התורה הפשט , המילה ועל התורה
והגית בו "דכתיב " בריתי יומם ולילה"פשוט 

אבל על המילה , )ח, יהושע א" (יומם ולילה
ובתוספות יום ? איה והגת בלילה) ה דהאקש(

אם ", כתב דפסקיה לקרא) יא, דרים ג(טוב 
יומם ולילה חוקות שמים "אזי , "לא בריתי

, דהייו את הכל לא שמתי, "וארץ לא שמתי
ויותר ראה דבאמת מילה ותורה . והוא דחוק

' עוללות אפרים'וכמו שכתב ב, שייכי להדדי
היא סיבה שמילה חיצוית ) מאמר שצב(

כשימול ערלת לבו , למילה פימית מערלת הלב
אז יהיו חדרי לבו פתוחים להבין ולהשכיל עיין 

מבוא למילת הלב להבין ' מילה'אם כן , שם
דאם "כ יש לומר "א, ולהשכיל בתורה ומצות

דעל ידי זה בא , הייו גם כן מילה" לא בריתי
  .לשערי תורה להגות יומם ולילה

, )סימן רסה(ברי הלבוש ובזה מומתק יותר ד
  להכיסו בבריתו "שהביא דיש מפרשים דברכת 

איו כלל על המילה רק " של אברהם אביו
שמיום ההוא והלאה ' האב משבח ומברך לה

מוטל עליו עוד מצוות אחרות הגררות אחר 
דלהכיסו הייו על הגרירה . עיין שם, המילה

דזה גרר מתוך המילה , ממצוה זו ללמוד תורה
יזכה למול ערלת לבבו להשכיל בתורה ד

  . ומצוות
  ) דרוש וחידוש על התורה–רבי עקיבא איגר (

  
  )ג, יב("   וביום השמיי ימול בשר ערלתו" 
  כדי שלא יהיו אביו , מפי מה יתה מילה בשמיי"
  
  

  
  )ב, דה לא" (ואמו עצבים והכל שמחין

 –מפי מה יתה מילה בשמיי "י "פירש רש
וצריך ביאור מה בא להוסיף ". הולא לשבע

  .בזה
לפי ' חביבה ז"איתא באבות דרבי תן , אמם

' ז, שמיטות' ז, ימי בראשית' ז, ה"הקב
שגם , כיון שכך היה ראוי לכאורה". רקיעין

. ולא לשמוה, מצות מילה תהא דוקא לשבעה
  .לכך צרכה הגמרא לישבה

  )ד לידא"אב, מפי רבי אליהו שיק(

  
פסוק זה יש בו תיבות ואותיות כמו שבפסוק 

שמילה דוחה ,  לומר–" ויכולו) "א' בראשית ב(
   )בעל הטורים(                                             .שבת

  
חשיב כל המצוות :) 'מגילה ב(ודע דבמשה 

ולא חשיב מילה פרטיות שכשרים כל היום 
  .ש"בהדייהו ע

א"וה עזבה התדודאי גם במילה כן , ל בכוו
אלא שבשארי מצוות אין קפידא כל כך , הוא

, אף שבודאי מצוה להקדים, אם אחר מעט
ובזה , שהוא חותם ברית קודש, אבל במילה

, יש קפידא גדולה שלא לאחרה, כס לקדושה
מין ולכן גם בברייתא לא תי הך דזריזין מקדי

  .רק למילה
שמאחרין , ויש לו לצווח על מהג זמיו

המילה כמה שעות ביום מפי שטותים שלא 
ויש מקומות , באו כל הקרואים וכדומה
  .והוא עון פלילי, שמאחרין עד אחר חצות היום

  )ערוך השולחן(                                 

  
  

לא יאחר יותר , פילו במקום אוסא, ובכל אופן
פתחי (, מחצות היום שהוא עדיין בכלל זריזין

  ).'ב ב"ד רס"תשובה יוד
 ל להיות "כשהיה מוזמן רבי סלמן מוצפי ז

מוהל או סדק היה מתה תאי מוקדם לערוך 
וישכם "שאמר , את הברית מוקדם בבוקר

ע "והסעיף הראשון בשו". אברהם בבוקר
וכל ,  בהלכות מילה אומר)ב"סימן רס(ד "יור

אלא שזריזין מקדימין , היום כשר למילה
  .למצוה ומלין מיד בבוקר

אחת הסיבות המכריעות על : הוא היה אומר
כי בי הדור החדש עשים בחלקם חלשים 

ר "ויש שהבושה בעוה, בתורה ויראת שמים
מפי שהמצוה הראשוה , פוחתת אצלם

ו בה התעצל. והיא ברית המילה, שקיימו בהן
ועוד משום טורחא , הוריהם וקיימוה באיחור

כשקבעו שעה לעריכת הברית , דציבורא
  )עולמו של צדיק(                               .ואיחרו

 



   )ו, יב("      ובן יוה או תור"
, בכל מקום מקדים תורים לבי יוים חוץ מכאן

שאם ימצא יוה לא , לפי שאיו מביא אלא אחד
לפי שבן זוגו מתאבל עליו ואיו מזדווג , תור יקח 

  . בעל הטורים–לאחר 
הה רואים או עד כמה התורה מחייבת את 

ואפילו , האדם להרגיש את מצבו של הזולת
. מחויב הוא למוע צער כל דהוא מבעלי חיים

ה בתורים ובבי "ועל כן מכיון שהטביע הקב
ציותה כאן , היוה שאים מזדווגים לאחר

שבן , ביא בתחילה בן יוה ולא תורהתורה לה
כ "יוה צעיר יותר ואין בן זוגו מתאבל עליו כ

כמו בתור שכן גדלו יותר זמן יחדיו והצער 
  .גדול יותר

ואם לא תמצא "כתיב ' אבל להלן בפסוק ח
ידה די שה ולקחה שתי תורים או שי בי 

וכאן הקדימה התורה תורים לבי , "יוה
אזי עדיף , ם שיםהוא מכיון שמביאי, יוה

, להביא בתחילה תורים שהם גדולים יותר
ורק אם לא ישיג תורים אזי מביא שי בי 

  )שי לתורה(              .והדברים פלאים. יוה

  
  )ח, יב("          אחד לעולה ואחד לחטאת"
לא הקדימה הכתוב אלא למקראה אבל להקרבה "

)". כט(חטאת קודם לעולה כך שיו בזבחים 
  )י"רש(

פי דין יש -כי אם על, דבר זה טעון ביאור
, להקדים הקרבת החטאת להקרבת העולה
 .מדוע שיצטרכו לקרא בתורה בסדר הפוך

אלא רמז יש בזה על הדרך הרצויה בעבודת 
, העולה מסמלת את המטרה הסופית. 'ה

עולה כולה ", בקשת השלימות האמיתית
ואילו החטאת מצביעה על האמצעי , "'לה

שכן אופן הביצוע .  להשגת המטרהוהדרך
למעשה של השאיפה לגדלות צריכה שתיעשה 

בראשוה יש . במעבר מדרגה לדרגה, בשלבים
כך להמשיך - ורק אחר" סור מרע"להתחיל ב

וכיון שהחטאת באה לכפר ". עשה טוב"ב
לכן יש , "סור מרע"העווות הרי היא בבחית 

ורק אחריה , להקדים ולפתוח בה למעשה
  .את העולהלהקריב 

סור "שהמתחיל ב, אלא שאז עלול להיות
ולא ימשיך הלאה אל , יסתפק בכך" מרע

ולעולם לא יגיע , המטרה הסופית והמושלמת
לכך צריך לקרוא עין . אל מדרגת העולה

למען ישים אל לבו כי , העולה בתחילה
. תכלית ומגמת הכל היא הקרבת העולה

לשאוף ולבקש את השלימות , דהייו
  .ת בבורא עולםוהדבקו

 )רבי חזקיהו אליעזר קאהאן (
 

  )ב, יג("        והיה בעור בשרו לגע צרעת"
וראה , געים באים כידוע על לשון הרע

וזו ', מכתשא '–' גע'שאוקלוס תירגם 
עם ' צרעת'וכן . 'על לשון הרע'בגימטריה  

  .'על לשון הרע'בגימטריה , הכולל
  )רבי ח מידס(

  
שביקש יהותן , מציו במעשה יהותן ודוד

להודיע לדוד חבירו כי אביו שאול מבקש 
מסר לו , וכשפגש עמו לשם כך בשדה, להרגו

שאלת . ידי סימים עם החיצים-הידיעה על
מה מע ממו לספר לו במפורש כי , השאלה

למען ידע לברוח מבעוד , חייו תוים בסכה
  .שום כך לא היה בזה לשון הרעהרי מ, מועד

כי אף במקום שהותר , מצאו למדים מכאן
ואפילו אם מצוה , לדבר לשון הרע ורכילות

. חייב לצמצם ולומר רק כפי ההכרח, לספר
, לפיכך אם אפשר למסור הידיעה לזקק לה

ולא , כך יש להוג ולעשות, רק ברמז בלבד
  )א"בשם הגר(    .  יוציא הדברים מפורש בפיו

  )ב, יג("            אדם כי יהיה בעור בשרו"

 .אבמסורה " אדם"פעמים מופיעה תיבת ' ד
 .ג". אדם כי יקריב מכם קרבן ".ב. כאן

אדם ובהמה . "ד". אדם כי ימות באוהל"
ארבעה פסוקים הללו מרמזים ". 'תושיע ה

ל "לארבע דרכי תשובה המובאות בחז
 ילקוט שמעוי תהלים, ב"ירושלמי מכות פ(
? שאלו לחכמה חוטא מהו עושו) ה"כ

פירוש תייסר , חטאים תרדוף רעה: אמרה
, "אדם כי יהיה בעור בשרו"ביסורים וזהו 
הפש החוטאת היא :  אמרה–שאלו לבואה 

שאלו ". אדם כי ימות באוהל"תמות וזהו 
וזהו . יביא אשם ויתכפר לו:  אמרה–לתורה 

ה "שאלו להקב, "אדם כי יקריב מכם קרבן"
אדם "וזהו . יעשה תשובה ויתכפר לו: אמר –

י התשובה האדם " שע–" 'ובהמה תושיע ה
והבהמה , יצל ממות ויסורים וקרבן

  )גבורת שלמה(                             .משחיטה

  
ואל יחשוב אדם המספר לשון הרע שרואה 

רעה כי זה הוא לו ל, את עצמו שאיו מצורע
וכן " (זוהר"כמו שלמדו ב, כי פשו מצורעת

שומר פיו ולשוו ) "'הוא בתחומא מצורע ב
אל , )א כג"משלי כ" (שומר מצרות פשו

, כי פשו, כלומר, תקרי מצרות אלא מצורעת
כ שומר "ע, מ"היא מצורעת ב, שהיא שמתו

  )'ה הק"של         (.פשו ירחק בתכלית הרחקה

  
צריך , ו"על כן האדם המורגל בחטא זה ח

כי אף שמחפה עליו , להתאון תמיד על פשו
, ה בזה העולם ואיו מראה קלוו לכל"הקב

שתצא הפש מהגוף , פ אחר פטירתו"עכ
וכל עוד , תתגלה זוהמת צרעתו לעיי הכל

, שתהא דבוקה חלאת הזוהמה הזו בפש
ויצטרך , ע"בג' בודאי לא יבוא מוגע בהיכל ה

שהוא , לישב בדד למעלה חוץ למחה ישראל
אם לא עשה , מקום הקליפות והחיצוים

  .תשובה כראוי
  
אדם כי יהיה בעור בשרו גע צרעת "

  )ב, יג(                           "'וגו
" איש"ולא בשם " אדם"ומה דקט כאן בשם 

ל שהגעים באים "ידועים דברי חז: יש לפרש
 הרע ולכאורה גם אומות על חטא לשון

ז אים לוקים "ר ובכ"העולם מדברים לה
ע אין האחדות "אלא דאצל אוה? בגעים

כ ישראל "שבייהם מחוייב המציאות ומשא
חצובות , ששמותיו חלק אלוה ממעל

אחדותיו היא אמיתית לכן , ממקור אחד
. ר"י לה"חמור הוא מאד הפירור שגרם ע
: מאמרםוידוע מה שפרשו המפרשים על 

ע קרויים "אתם קרויים אדם ואין אוה"
ישו " אוש"או " איש"הייו כי שם " אדם

כ "ומשא" אשים"או " אישים"בלשון רבים 
איו בלשון רבים וזה מורה על " אדם"

וזהו . אחדות גמורה שקיימת רק אצל ישראל
" 'אדם כי יהיה בעור בשרו וגו"שאמר הכתוב 

" אדם" מחמת מדרגתכם שאתם קראים –
המורה על אחדות שחייבת להיות בייכם לכן 

ר ורכילות "באים עליכם הגעים בעוון לה
והובא אל "והתקה לזה . הגורמים לפירוד

 שהכהים מסמלים את השלום –" הכהן
  .וילמד מדרכם וישוב

  )ע"ספר אפריון לבעל הקיצוש(
  
  )ג, יג(               "  וראה הכהן את הגע"

ה למשה "שאמר הקבשעה , איתא במדרש
וכי אהרן אחי יתבזה ", אמר, פרשת געים

הלא הוא , ה"אמר לו הקב, בזה לראות הגע
כמה גדול , הרי לו". ד מתות כהוה"וטל כ

החוב לתקן עווות העם ולעשות למען צרכי 
, ולא זו אף זו. ואפילו להתבזות לשם כך, דתו

, אלא שבפרט ובמיוחד צריך להתמסר לכך
שכיון שאהרן . ומתפרס מן התורהמי שהה 

היתה זו סיבה , ד מתות כהוה"היה וטל כ
ואף אם יתבזה , לחייב אותו בראיית הגע

 )החפץ חיים(                                .בשל כך
  
                                 ) יג, יג("             כולו הפך לבן טהור הוא"

וא סימן טומאה הדבר פלא שהרי לבן ה
ומדוע כאשר הפך כולו לבן טהור הוא 
מסביר החפץ חיים שהצרעת באה על לשון 
הרע ושאר עבירות המויות במסכת ערכין 

תכלית הגע להביא אדם להכעה ) ו"דף ט(
וכאשר יש בו גע מועט בעור בשרו . ותשובה

עדיין לא כע לבבו מעצמו ולכן יבוא לכהן 
 ויכע לבבו אולם ויורחק מהמחה ישב בצד

כאשר כולו הפך לבן מכיר אדם בעצמו שלא 
שארה בו שום דבר טוב ואז כבר מעצמו כע 

   .לבו ואיו זקוק להשלח מחוץ למחה
  )חפץ חיים(                          

  
ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור "

  )מ, יג(                               "   הוא
כי האדם צריך , פשוטוי "ראה לומר עפ

ש שלא "וכ, לקדש עצמו אפילו במותר לו
רק צריך לספק עצמו די , יתאוה למותרות

הן במאכלים הן בכל , הסיפוק בכל אופים
וידוע , הדברים צריך להשליך המותרות

כ "ע, ששערות הראש הם מותרות בגוף
לגלח צריכים הכהים בעבודתם והלוים 

להראות שאים רוצים במותרות , השערות
ש בשימרט ראשו "וכ, רק די הסיפוק בלבד

הוא סימן טוב באדם , לגמרי שלא יצמחו עוד
כ הוא סימן "ע, שהשליך כל המותרות ממו

  ".קרח הוא טהור הוא"ש "וז, טהרה
  )מאור ושמש (

  
    )מה, יג("             וטמא טמא יקרא"

ערו לרבים ורבים מבקשים צריך להודיע צ, תיא
  .'ק ה"עליו רחמים מו

למה צריך הוא יותר להודיע צערו מכל , ד"ויל
  .החולים

דקדק עוד לפמ, ל"ווהוא (י "ש רש"בש
) ז"א י"בראשית כ(' בפ) ד"ג י"ר "מב

 מכאן שיפה –" וישמע אלקים אל קול הער"
והיא , תפלת החולה מתפלת אחרים עליו

 לא יתפלל כ מדוע"א, קודמת להתפלל
  .ומדוע הוצרך להודיע צערו לרבים, בעצמו

ד "דקושיא חדא מתורצת בחברתה עפי, ל"ו
, ומסוגר, מפי מה קרא מצורע, ק"הזוה

דלכך ,  זה מובן ולפי, שמוסגר תפלתו בשמים
צריך להודיע צערו לרבים יותר משאר 

כ "א, כיון שמסוגר תפלתו בשמים, חולאים
לכך צריך להודיע ו, איו יכול להתפלל בעצמו

  .צערו לרבים ורבים יבקשו עליו רחמים
  ) ילקוט האורים–מדרש יהותן ( 

  
                                 ) מז, יג("  הבגד כי יהיה בו גע צרעת"

, בדין פוגעים הגעים גם בבגדי האדם
שלמגית הלב עשו הבגדים בזמן הזה גורם 

שמתוך הרדיפה אחרי . חשוב לחטאים
. ותרות בלבוש באים לידי קאה ושאהמ

, וכשלים בעוון של רכילות ולשון הרע
  ובמיוחד יש להזהיר את השים שמתוך קלות

דעת יתירה פתות להחליף את הלבוש 
בבגדי כריות המשתים , המסורתי והצוע

  .חדשים לבקרים
ובעין זה ראוי להלך אחר מידתו של יעקב 

, "ללבושלחם לאכול ובגד "אביו שביקש 
ואין לצל את הבגד כדי להתהדר בו ולעורר 



 

  

בכך קאת הבריות המביאה לידי שאה 
 )חפץ חיים(              .ותחרות ולפרוד הלבבות

  
      )ה, יג("       והה לא הפך הגע את עיו"

מובא בספרים הקדושים שאין טובה גדולה 
מעוג ואין רעה למטה מגע והמצורע הפך 

גע ותיקוו שיחזור בתשובה את העוג ל
מעווותיו ויחזיר את הגע להיות עוג אולם 
כאן כתב הפסוק שאחרי שחזר הכהן וראהו 
וכח לדעת שלא הפך הגע את עיו דעיקר 
החלוק בין עוג לגע הוא מיקומה של האות 

וכאן ראה שלא הפך הגע את עיו הייו " ע"
לראש המילה ושאר " ע"דלא חזרה האות 

  )בן איש חי(                                .         עג

 

        פנינים לפרשה מצורעפנינים לפרשה מצורעפנינים לפרשה מצורעפנינים לפרשה מצורע
  
זאת תהיה תורת המצורע והובא אל "

  )ב, יד(                         "   הכהן
בירושלמי מספר מעשה בכהן שהיה עי מאד 

אמר , ל לצורך פרסה"ורצה לצאת לחו
אלמדך אפוא , לאשתו אין לי מה להיח לך

כמתי וכך לימדה כיצד הוא רואה געים את ח
דעי שאין שערה : תוך כדי לימדו אמר לה

בראש שאין תחתיה מעיין שממו היא גדלה 
אמרה לו אשתו ישמעו אזיך מה שפיך מדבר 

ה מעיין "ומה כל שערה ושערה מזמן לה הקב
שתתפרס ממו אתה לא כל שכן ומדוע תצא 

  .לחוץ לארץ מיד חזר בו
איש חי שאל ידאג אדם על מכאן לומד בן 

פרסתו ואל יעצב על שום דבר ומוסיף מכאן 
עוד תוכחת מגולה לאשים בערים מדעת 
שבראותם שיש להם ארבעה וחמישה בים 
פורשים משותיהם שמא ירבו בבים ובות 
ובמה יפרסם ועין זה הוא שטות גמורה כי 
הבורא יתברך הותן את הבים הוא יזמין 

  )בן איש חי                (               .את פרסתם

  
טהרת המצורע וריפויו איה תלויה ברופא 

והטעם לפי שגע הצרעת בא על . כי אם בכהן
ועל כן יבוא תקוו :) ערכין טו(עוון לשון הרע 

כי שפתי כהן ישמרו "י מי שאמר עליו "ע
במשה בגעים , "דעת ותורה יבקשו מפיהו
 וכאשר –" טהור"מבואר שהכהן צריך לומר 

רואה המצורע שבכח הדיבור לרפא את חטאו 
  .  הוא וכח לדעת כי מוות וחיים ביד הלשון

  )ת"חפץ חיים עה(                          
  
" וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים"

  ) ד, יד(                  
 המדרש אומר? מדוע מביא המצורע צפרים

לפי שצרעת באה על פטפוטי דברים יביא 
אם ) מצייצות(בטהרתו צפרים המפטפטות 

? כן שאלת השאלה מדוע דווקא שתי צפרים
ומדוע אחת שחטת ואחת משתלחת על פי 

  .השדה
בעל קצור (על כן אומר הרב שלמה גצפריד 

על פי הגמרא " אפריון"בספרו ) שולחן ערוך
סוק בתהלים הדורש את הפ) ט"פ(בחולין 

"ם אלם צדק תדברון: "חמה –" האמ 
אומותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו 

תלמוד לומר , כאלם יכול אף לדברי תורה
  .צדק תדברון

לכן הצפור האחת שחטת היא כגד 
אך , הפטפוטים האסורים שיש להפסיקם

מאידך רמזה התורה שהאדם ימשיך 
להשתמש בכח הדבור לדברי תורה וכגד זה 

מביא צפור שיה המשתלחת על פי השדה 
  )הרב שלמה גצפריד(             .וממשיכה לצייץ

  
  )לד, יד(" ותתי גע בבית ארץ אחוזתכם"
לפי , בשורה היא להם שהגעים באים עליהם"

שהטמיו אמוריים מטמויות של זהב בקירות 
-בתיהם כל ארבעים שה שהיו ישראל במדבר ועל

  )י"רש". (ת ומוצאןידי הגע ותץ הבי
ה דרך אחרת איך לתת "וכי אין לפי הקב

ועוד . ידי געים-לישראל מטמויות אלא על
הלא באים הם על עברות חמורות וכיצד יזכו 

  .לכסף וזהב, על ידי עוש
שאף , לעמו' כך היא המדה שבאהבת ה, אלא

כי מייסר אותם ביסורים קשים מכל מקום 
ק להחזירם ר, אין כוותו ליסורים חלילה

גם הצרות והרעות עצמן סופן , לפיכך. למוטב
כך אירע במכירת . הוא שיתהפכו לטובה

אשר ממה הגיע יוסף למלכות ולכל , יוסף
שבסופו של דבר , וכך בכל צרה שעברו. טוב

  .מעז יצא מתוק
היא אכן בשורה " ותתי גע צרעת", כך כאן

פ שייסרם "שאע, י"אמם מפרש רש. רעה
במשך הזמן יתהפך , ד העווותבגעים בע

והייו שימצאו מטמויות של , הדבר לטוב
אם לא היו חוטאים , הוי אומר. כסף וזהב

ועכשיו שחטאו , היו מוצאים בלי צער כלל
אבל מכל מקום הסוף יהיה , יוציאו בצער

  )הערוך השלחן                                         (.לטובה

        

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

הורדת ערך האדם על ידי ביקורת בעין 
  בכתביו או בדרשותיו וכדומה

אם : הורדת ערך האדם על ידי ביקורת. א
מראים השגיאות שאדם עשה בכתיבת מכתב 
או חיבור או ברקמה או בציור או שאר 

זה ידיו או שצוחקים מטעויותיו  מעשה
  .ר"מוריד מערכו ואסור משום לשה

טעות אם כוות המדבר ללמד לשומעים לא ל
כמוהו יש להעלים שם המייצר ולדבר לפי 

וכן : ב"ר לתועלת כדלהלן סימן "דיי לשה
לגות מי שדורש דרשה או אומר שיעור אסור 
לומר עליו שאין מה לשמוע ממו או שאיו 

  .יודע לדבר
אסור לדבר לשון הרע על דברי תורה של 

ומה . (תלמיד חכם בין בדיבור בין בכתב
 בדברי קדמויו שמצא דברי ביקורת

כוותם לתועלת להוציא מדעת , במחלוקתם
הלומדים שלא יקבלו הדברים כהלכה 

אם יש טעות בדברי תלמיד חכם , פסוקה
 ולשאול אותו תחילה צריך לדוו לכף זכות

ח "ר במ"בהלכות לשה' כלל י(למה סובר כן 
וצריך גם להוכיח אותו אם מצא ). ק ז"ס

  .התלמיד חכם אצלו בעיר
וות המבקר לתועלת צריך לדבר לפי אם כ

אסור לומר על . ב"ר סימן "כללי דיבור לשה
ורק אם כוות המדבר . פועל שאיו עובד טוב

לתועלת מותר לפי דיי דיבור לשון הרע 
  ).ב"וכדלהלן סימן (לתועלת 

 מצוי בימיו הרבה בי אדם שמחפשים .ב
אם בסגון , בקורת על ספרים מסויימים

או איך , ראה חיצוי של הספרהכתב או במ
ואדם זה מגלה ' העריכה וכדו, היה הסדר

בפי חבריו ומטרתו בזה לשם השפלת 
אסור לו להראות לאחרים אף אם . המחבר

אך , איו אומר אף מלה רעה אודות הכותב
הקורא יכול בעצמו להבין ולקבל את הרושם 

ואיו שוה , השלילי הרי זה לשון הרע ברמז
  .גילמלשון הרע ר

כמו כן רבים טועים וחושבים כי אין . ג
. איסור ללעוג לשעור תורה או דרשה ששמעו

 שהוא למרבה הצער מאוד פוץ –והג זה 
 –ובושה לזולת , צער, וגורם פעמים רבות זק

  .אין לזה כל הצדקה וחשב ללשון הרע
חסר עמקות , גם כשהשעור באמת דל בתוכו

ל ותן או שהסברתו גרועה אסור ללגלג ע
מה עוד שלרוב השומע מעריך את , השעור

, השעור באופן חד צדדי רק לפי טעמו האישי
ויש מי , יש מי שחפץ לשמוע פירוש חדש

בעוד השלישי מעריך , שהה ממשלים קלים
כך שגם אם מישהו איו , שעור רעיוי עמוק

עליו לדעת כי יתכן , מעריך את האמר
ים שאחרים מעריכים את הדברים ומוצא

פ בין כך ובין כך אסור ללעוג "עכ, בהם עין
  .לשעור תורה או לבזות מגיד שעור

מי שבאמת חפץ בשיעור או דרשה ברמה 
גבוהה יותר יכול לגשת באופן אישי ובצעה 
אל ותן השעור ולבקש ממו שישפר את 

  .תוכן דבריו או בסגון הסברתו

  
מה העצה לאדם חלש אופי להצל 

  ?משמיעת לשון הרע
אדם  שהוא חלש אופי ומרגיש בפשו . א

כשכס לחברה ,  מסוגל לקיים הדיןשאיו
ר יכול להצל "ובה היו עוסקים בדבור לשה

י שלושה "מאיסור שמיעה מן התורה ע
  :תאים

להחליט החלטה אמיתית שמה שמדברים . 1
קשה מאד לקיים . (שם איו מעיין אותו כלל

מע החלטה זו כשהם מדברים על אדם שהשו
ואם לא מקיימים את ההחלטה , מכיר

ר מן "עוברים על איסור שמיעת לשה
  ).התורה

להחליט שאיו מאמין למה שמספרים כי . 2
אם הוא מאמין לדבריהם כשל באיסור 

  .ר"קבלת לשה
לא להראות שום סימן של הסכמה . 3

לדבריהם כגון חיוך או עוע ראש כאילו הוא 
  .ור חופהמסכים איתם כי בזה עובר על איס

שלושת התאים ביחד מצילים את השומע 
אם היה קל לצאת . מאיסור מן התורה

י איזה תירוץ ותעצל ולא "מהחברה הזו ע
, אף שלושת התאים אלה לא יעזרו לו, יצא

שהכיס עצמו לסיון  (ועבר על איסור מדרבן
  ).קשה

אם כבר היו מדברים לשון הרע בעת כיסתו 
ם אם עשה שלושת וג, אסור להצטרף איתם

התאים האלה עובר על איסור שמיעה מן 
  .התורה

מצות עשה להתרחק מחברת הרשעים 
ו "דעות פ' ם הל"רמב" (ובו תדבק"שאמר 

לכן אם מכיר שהאשים הם בעלי ) א' הל
ר אסור להצטרף לחברתם גם כשאים "לשה

  .ר"מדברים לשה
ג  גם כן "סעיף י' ובספר צור לשוך פרק ו. ב

  :ל"דברים הזכרים למעלה בזהמביא כ
  האלץ לשמוע לשון הרע בעל כורחו

אדם המזדמן בין אשים המדברים לשון הרע 
, ואין ביכולתו להשתמט מהם ולהסתלק

וקשה לו גם לאטום את אזיו באצבעותיו 
 קיימת –אל לו להתיאש , מחשש שילעגו לו

עדיין עצה כיצד יציל עצמו מלעבור על איסור 
עליו למלא אחר שלושת . עשמיעת לשון הר
  :הפרטים הבאים

יחליט בלבו שלא להאמין בשום פים . א
  .לדברי הגאי שהוא שומע
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יחוש בלבו אי וחות ואי רצון לשמוע  את . ב
  .הלשון הרע

לא יראה לוכחים כל סימן של הסכמה עם . ג
יגלה , אם הדבר אפשרי. דברי המספר

 – אם במילים ואם בהבעת פים –בפיהם 
כדי שיביו ממו שאין הוא ,  מורת רוחואת

  .מסכים עם דבריהם
במושב האחורי של המוית ישבו שי אשים 
שהחליפו בייהם דברי גאי ולעג על אחדים 

היתה זו סיעה בין עירוית , ממכיריהם
ופחס שראה כי יהיה אלץ לשמוע לשון הרע 

. בעל כרחו חיפש עצה להמע מן האיסור
 לבקשם שישו את ושא תחילה עלה בדעתו

אך כיון שהכירם וידע את טיבעם , השיחה
הוא חשש מתגובתם ושתק , האלים והמחוצף

מאחר וגם לא היה לו די אומץ להיח את 
הוא שין לעצמו תוך , אצבעותיו בתוך אזיו

אי לא מאמין לאף מילה : "כדי שמיעה
סיפוריהם ממש מסלידים איי . מדבריהם

וסף לכך הוא גם קיוה " רוצה לשמוע אותם
שהם יביטו במראה שמעל ההג ויבחיו 

  )מרפא לשון(                          .במורת רוחו
  

        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
  הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים 

קורא מדי ' ל מספר שהי"רבי אריה לוין זצ
. שבוע את שיר השירים עם רבי חיים ברלין

פה רעיתי הך י: "כשהיו מגיעים לפסוק הזה
היה מתרגש עד , "הך יפה עייך יוים

פעם שאלו רבי אריה לפרש . לדמעות
ורבי חיים ברלין ספר לו את , ההתרגשות

  :המעשה הבא
יום אחד . בעבר הוא כהן כרב במוסקבה

מתדפק על ביתו יהודי הראה כגוי יותר 
. ביקש היהודי מהרב למול את בו... מיהודי

  ותם הימים מאחר שעריכת ברית מילה בא

 יפרס, קוה היתה מעשה הוגד את הח'ברוסי
: היהודי שדאג לכל הסדורים הבטחויים

ואף , שחררתי את כל המשרתים ליום חפש
 שבמקרה הצורך אוכל יתלביהבאתי רופא 

  .ולא רב, לטעון הרופא ביצע זאת
שאל רבי חיים , לאחר עריכת ברית המילה

את היהודי מדוע הוא בעצם מסתכן כל כך 
כשבעצם לא אכפת לו כלל , עבור בו
ואף סיפר , והוא איו חי כלל לפיה, מהיהדות

  !?כיהודי, שאין לו כוה לגדל את בו שולד
ואין , אמם איי חי כמו יהודי: עה היהודי

אבל דבר אחד , לי כוה לגדל את בי כיהודי
 –אם בי ירצה פעם לחזר ליהדות : אי חפץ

  .פיוחסומה ל' שהדרך לא תהי
בבא (הגמרא : בכה רבי חיים ברלין ואמר

גוזל שמצא עד חמשים : אומרת) ב, בתרא כג
הואיל ,  שיך לבעל השובך–אמה מהשובך 

והוא איו מתרחק יותר מחמשים אמה 
  .כי אז לא יראהו, מהשובך

 –" הך יפה רעיתי הך יפה עיים יוים"וזהו 
עד ? עד כמה יהודי מוכן להתרחק מהיהדות

  . שבו הוא עדין רואה את הקןמרחק
  )הגדה של פסח(

  

המשמש הודיע שהוא סולח על 
  ...תנאי

, כדי לזכות שברכתו של צדיק תעשה רושם
יש וההשפעה באה רק . צריכים לכמה תאים

ויש שזקוקים גם למעשיו הטובים , מהמברך
ויש שאדם מן החוץ , ולתפילתו של המתברך

  . לכךומעיק את השפעתו, בברכה זו' מתערב'
ם "בפתח חדרו של בעל החידושי הרי

שביקשו , הצטופפו תמיד חסידים רבים
. להכס אל הקודש פימה ולקבל עצה וברכה

בוים שיווט בכשרון רב ' זה המשמש ר' הי
  .את סדרי הכיסה לרבי

פעם דחק אחד החסידים ויסה להתעלם 
וכשזה מע ממו , ק"מהוראתיו של המשב

קצף החסיד וסטר לו הת, להכס לחדר הרבי
  .על לחיו

  ותיה את כאבו בפי , פגע המשמש עד מאוד
הרי אי משרת את , מדוע מגיע לי ככה': רבו

למרות '? הרבי באמוה כל כך הרבה שים
את , כמובן, לא גילה המשמש, הכאב הגדול

אבל כאשר כס אותו , זהותו של המכה
ם שהוא "הרגיש החידושי הרי, חסיד לרבי

וסירב לשמוע ,  שהיכה את משמשוהוא זה
  .ממו דבר עד שירצה את המשמש

ושיהם כסו , הלך האיש ופייס את המשמש
  .יחד אל הרבי

', אי מוכן לסלוח לחסיד אך בתאי  אחד'
בטוח ' המכה כבר הי. בוים' אמר ר
- ק מתכון לתבוע ממו עתה תביעה"שהמשב

אבל עד , כתאי לקבלת המחילה, רבתי
  .רה לו טעותומהרה התבר

רק אם הרבי יברך את , מוכן לסלוח לו' אהי'
שיוושע בזרע , שהוא חשוך בים, האיש הזה
  .בוים' אמר ר... 'של קיימא

  .והחסיד ושע, ם בירך"החידושי הרי
  )ריד- ריג' עליו לשבח עמ(

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  וואשת
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת


