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 טעון גניזה  

   הפרשהפניני
ֹצָרע ְהיֶה ּתֹוַרת ַהּמְ   )ב, יד( זֹאת ּתִ

. השומר פיו זוכה לשלמות, םְּתָ ראשי תיבות  -  ֹצָרעְּמ ֹוַרת ּת
כי המצורע חשוב  'מת'ל 'תם'והמדבר לשון הרע הופך מ

, ניע, ריריע: ן"שארבעה נחשבים כמת וכולם בעי .כמת
  .ור צרועע, יוורע
  

  החוטא בלשונו
ֹצָרע ְהיֶה ּתֹוַרת ַהּמְ   )ב, יד( זֹאת ּתִ

, "זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע"ואמר . ת"זאהשכינה נקראת 
היה לו " ּתֹוַרת"? למצורע) השכינה( ת"זאמה מפריד בין 

  .נו יענש בצרעתולדעת שהחוטא בלשו, ללמוד תורה
 -  צ .מלשינים -  מ: רומז לחוטאים בפיהם - ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע

  .עמי הארץ - ע .רכלנים -  ר .וליצנים - ו .צבועים
  

  ביד הלשון
י ּתֵ ֵהר ׁשְ ּטַ ִרים ַחיֹּות ְוָלַקח ַלּמִ   )ד, יד( ִצּפֳ

ים ובו ארבעים ממונים המנדים לכל מי יש בית דין בשמ
, כ הוציא מפיו דברי תורה"שהוציא מפיו דבר נבלה ואח

  .:)זהר פקודי רמט(. וארבעים יום תפילתו לא נשמעת בשמים
: סוגי דיבורים' בלכפר על  שתי ציפוריםולפי זה יומתק כי 

 והשני. מפיו שהוציא והאיסוריםהוא הלשון הרע  הראשון
 דרך אותם בירעה שהרי מפיו שהוציא תורה דברי לע הוא
 משובח ליין משל, ה אותםזשבי לע לכפר ליועו, מאוס כלי

  .נמאסן היי אף, שופכין צינור דרך ברעש

 לע נשעי כך, שדיבר הער מילה לע האדם נשעשי כמו, ועוד
 מובן זה ולפי. ):מו עריזת הרז' ע( ,יברד לאו לדבר שיכל טובה מילה

 ואחת, עהר הדיבור לע אחת ,ציפורים שתי להביא ליוע עמדו
  .עהר הדיבור את שדיבר בזמן לדבר שיכל הטוב הדיבור לע

 ערוג בשר לי והבא צא: בדוע לטבי שאמר ג"ברשב שהעומ
 אמר ריחא יום. בהמה של לשונות לו והביא הלך, לכלבים

 והביא הלך, לשבת משובח בשר לי והבא צא: ביטל ג"רשב
 בשר ךממ יתכשביקש, ג"רשב תמה. בהמה של לשונות לו
 הבאת משובח בשר ממך כשביקשתי, לשונות הבאת ערוג

 והכי העגרו הכי להיות ולהכי הלשון: טבי השיב? לשונות
  )א"רבי מאיר אליהו שליט( ...בה משתמשים איך תלוי, משובחת

לרמז , שלוםבגימטריא  ציפור, ִצּפֳִרים ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְׁשֵּתי, ועוד
  .היכן שגרם מחלוקת שלוםלמדבר לשון הרע שצריך להשכין 

  
  

  זריזים מקדימים לתפילה
   ְלֵבית ִנְכַנס: )יב, יג( נגעים' במס במשנה כתוב

 ֹרַחב ַעל ְטָפִחים ֲעָׂשָרה ְגבֹוָהה ְמִחָּצה לֹו עֹוִׂשים, ַהְּכֶנֶסת
כי מצורע מטמא ( ַאֲחרֹון ְויֹוֵצא, ִראׁשֹון ִנְכָנס. ַאּמֹות ַאְרַּבע

  .)כי במצורע די במחיצה עשרה, הל אבל לא כמו מתבא

, לתפילה לבא המאחרים אנשים ישנם: לתלמידיו אמר הרב
 ויוצאים..." פרעה סוס בא כי" אומר כשהחזן באים בחול

רוש פי זה, ..".בסוסים ואלה ברכב אלה" כשאומרים
 התפילה לפני -" רינווומאח מלפנינו שטן והסר" המילים

 ובבוקר..." כלה בואי"ב באים ובשבת, התפילה ואחרי
 הראשון לבא שצריך נענש המצורע". ...נרדמים והמקיץ"ב

, ל"הנ נגעים במשנה כמובא, אחרון ויוצא הכנסת - לבית
  .הדבר לתקן כדי

  

  ?כנגד מה
ח ֶאת ל ְוִגּלַ ָערוֹ  ּכָ   )ח, יד( ׂשְ

, את גבות עיניו שהיה צר עין, את זקנו מגלח כי דיבר בפיו
  )כלי יקר( .ואת ראשו כנגד גסות הרוח

  

  ?או נגע נגעֹ
  )לב, יד( ָצָרַעתֶנַגע 

: לומר לך עצרתהם אותיות  צרעת, ענגהם אותיות  נגע
והעצרת לעת  נגעל נגעֹ נהפך ה, אדם שאינו מענג את העצרת

  )ספרים(. צער וצרעת
  

  טוב שברופאים לגיהנם
   ".טוב שברופאים לגיהנם":): פב קדושין(ל "אמרו חז

" צדקשערי "מיסד בית החולים (ר ולך "מסופר שד, לדגמא, כך

האם דברי , יוסף חיים זוננפלדשאל את הגאון רבי  )בירושלים
! בודאי: השיב לו הרב בצחות? ל הללו מכוונים גם אליו"חז

בגן ... שהרי הם סובלים מכויות, בגיהנם כלם צריכים אותך
  )ומתוק האור... (עדן כולם בריאים ואין לרופאים מה לעשות שם

  

  
  

 רוצה: "הלשון בזו העודמ התפרסמה אחד תוןעיב
 לה רףוצ ובתךתכ םע גלויה לי שלח? רישע להיות
 ולהעמ טיפ לך אשלח בתמורה. דולרים שהחמ
אדם אחד הסתקרן ושלח את  "רשיע תשועלה היאך

קיבל  הוא עשבו אחרי. םריהדול חמשתהגלויה ואת 
   !"עשיתיאני עשה את מה ש: "תשובה

  
  

 ממהירות גבוהה הקול מהירות מדינה ויזבא: שאלה
 תוירפצ ותענשמ שם רק. בישראל: תשובה ?האור

  .מתחלף שהרמזורפני ל ודע המכוניות
  

  

 לצאת יבל לארץ-בחוץ הייתי אתמול: "'א ילד
 שלי אמא: "'א לדי "?איך": 'ב ילד ".מהבית

  დ ".גבול כל יברתעש אמרה
   

  טיפ מעולה

  גבוהה

  עברתי
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 טעון גניזה  

  האברים שנכשלו 
ן  נּוְך  ַהּכֵֹהן ַעלִיּתֵ ... ּבֶֹהן ַרְגלוֹ  ְוַעל ...ּבֶֹהן ָידוֹ  ְוַעל ...ּתְ

ן ַעל ֵהר ִיּתֵ ּטַ   )יח-יז, יד( רֹאׁש ַהּמִ
כי יש כמה , הטעם שהכהן נותן את השמן במקומות אלו

לכן נותנים על ראש  בדיבור בפה )א: מיני לשון הרע
לכן נותן על בוהן , לדבר רכיל הולך ברגליו )ב. המטהר

לכן , ורומז לשון הרע עם תנועות ידיו מצביע בידו )ג. רגלו
, יםשמיעה באזניי "מקבל לשון הרע ע )ד. נותן על בוהן ידו

  )צמח דוד(. כנגד זה יתן על תנוך האוזן
  

   ארץ התורה
י ָתבֹאוּ ֶאל ר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ּכִ ַנַען ֲאׁשֶ   )לד, יד( ֶאֶרץ ּכְ

 את נותן אהו בתורה וסקיםעש מןז כל הוה לשון" ֹנֵתן"
 ביד ריםסמממנה נ חלקים התורה את וזביםע, הארץ

 וזבםע לע? הארץ מה אבדה לע ל"זח שאמרו וכמו, הגויים
 בגימטריא, "ץרָאב תםבויש" לרמוז ואפשר. יתתור את

  .גימטריא אותה" רצםַאב וישבת" וכן". התורה בזכות"
 ליוא מושך בתורה וסקעש ןמז כל, דויחי יחיד בכל הוא וכן
  .וריןסי ליוע יבואו התורה את זבע רק, דוחס חן

, שבממלכתו לגנבים קץ שותעל שהחליט דאח ךבמל שהעמ
. ידיו שתי את יחתכו גונב ספתשי מי כי הכריז? שהע מה
 אמר, בגניבה המלך של האישי הכנר נתפסד אח יום

 משמח הכנר צובע בהיותי תמיד הרי? שהעא מה: המלך
 בוריע ןגשמנ מןז כל כי עקב? שהע מה ?כינורו בצלילי אותי

 לא וכבר בידיו השתתק כנר אותו לימים. ער לו יאונה לא
 ולכן לו זקוק הייתיעתה  עד המלך אמר, יותר לכנר יכל

, לגמרי אותה ביטלתי לא אולם, הגזרה את ליועמ דחיתי
 את ליוע להוריד אפשר ,שאינו מביא לי כל תועלת שיועכ

 שהאדם זמן כל, וכן בנמשל. הגזרה ואכן כרתו שתי ידיו
 משום נותעהפור מפני ליוע מרה שו"הקב ,בתורה סוקע

 יפסיק לנגן אם, תורתו בקולה "שעושה נחת רוח להקב
   .נותעופור מיד תרד עליו גזרה, ורהת צלילי בגרונו

  )מרכבות ארגמן(
  

  

  לשבת קודש  סיפור

   מיוחדים נישואין
  

אל תקרי המצורע ... שמספר לשון הרע ילקה בצרעתמי 
. שקשה לשון הרע משפיכות דמים... רע) שם(אלא המוציא 

והמספר לשון הרע , שכל ההורג אינו הורג אלא נפש אחת
  .המקבלו והנאמר עליו, האומרו: הורג שלושה

ואחת , אחת עצלה, ש בנותבאדם אחד שהיו לו שלמעשה 
ולא היה , והזקינו בביתו ,ואחת מספרת לשון הרע, גנבת

פעם אחת בא . אדם רוצה לישא אותן מפני דיבתן רעה
ואמר , הזקינו בביתואוהבו להתארח בביתו וראה בנותיו ש

תתן את בנותיך , ואם ייטבו בעיניך, שה בניםיש לי של: לו
  .לבני לנשים

  .בנותי אינן ראויות לבניך: אמר לו
  ?מפני מה: אמר לו
  .דופי וגנאי מפני שיש בהן: אמר לו
  ?איזה גנאי: אמר לו
  .כך וכך וכך: אמר לו
  .אף על פי כן תתן אותן לבני: אמר לו

הושיבה על המטה ? מה עשה לעצלת. מיד השיאן לבניו
אל תניחוה : והעמיד לפניה עבדים ושפחות ואמר להם

כל : ולגנבת הפקיד לה כל הממון ואמר לה. לעשות כלום
לשון הרע היה משכים ולמספרת . מה שתעשי יהיה עשוי

? מה טיבך, בתי: חמיה בכל יום ויום ודורש בשלומה ואומר
ויעשה , ואומר לו, תאמרי לי, אם תרצי לבקש כלום מבעלך

  .ולא היתה מדברת עליו כלום. חפצך
הלך . ך עומדות עם בעליהןהיא, לימים בא אביהן לבקרן

? עם בעלךמסתדרת את  כיצד: אמר לה. העצלהונכנס אצל 
לאיש  אותי שנתת, אבי, וא עליך ברכהתב: אביהאמרה ל

, עבדים ושפחות אצלילהעמיד , שעושה לי כמה טובות, הזה
  .יתברך' האבא הודה לה. םשאין מניחין לי לעשות כלו

 איך את, בתי: ואמר לה, הגנבתיצא משם ונכנס אצל 
כמו שאמרה  -טוב : אמרה לו? עם בעלך מסתדרת
  .'והוא נתן שבח לה, הראשונה

כיון . שמספרת לשון הרע, תהאחריצא משם ונכנס אצל 
מנהגו , אבא: שראתה את אביה התחילה לבכות ואמרה לו

ואותי , של עולם שתהיה האישה עזר כנגדו לבעלה בלבד
ואם אין אתה מאמין . לאב ולבן, נתת שפחה לשני אנשים

  .ותראה האמת, הסתר בחדר, לי
ועוד לא , בא חמיה לשאול בשלומה. מיד הכניסתו בחדר

ועקת ובוכה שאין לה עוד כח ועייפה היא נכנס החלה צ
  .מעבודות הבית

ואחרי כן באו , כיוון שראה זאת אביה יצא ועמד עליו והרגו
עמדו עליה . והיא היתה צועקת ובוכה. אנשי הבית והרגוהו

  .והרגוה
: כי לשון הרע הורגת שלשה, מכאן אנו למדין לומר

ן דבר אי: ל"ואמרו רז. והמקבלו ומי שנאמר עליו, האומרו
     )מאוצרינו הישן(. קשה בעולם מלשון הרע

  

   :פתגם השבוע
  .תהיה טיפש לשניה - אם תשאל "

  "תהיה טיפש לנצח - אם לא תשאל 
  
  
  
  

    

  ,ת לעילוי נשמת המנורה הטהורה"ד
  ל"בן רחל זצ שמעון גבאי ר הגאון רבי"מו 

    


