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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' ויקרא יד(" והובא אל הכהן זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו"

מרפא מרפא מרפא מרפא """"    ::::מרמרמרמר שנא שנא שנא שנא,,,, הוא יעסוק בתורה הוא יעסוק בתורה הוא יעסוק בתורה הוא יעסוק בתורהחכ�חכ�חכ�חכ� א� תלמיד  א� תלמיד  א� תלמיד  א� תלמיד ???? מה תקנתו של מספרי לשו� הרע מה תקנתו של מספרי לשו� הרע מה תקנתו של מספרי לשו� הרע מה תקנתו של מספרי לשו� הרע:::: חנינא חנינא חנינא חנינאביביביביאמר רבי חמא בראמר רבי חמא בראמר רבי חמא בראמר רבי חמא בר
        ))))::::ערכי� טוערכי� טוערכי� טוערכי� טו((((    """"רוחרוחרוחרוחבבבבוסל  בה שבר וסל  בה שבר וסל  בה שבר וסל  בה שבר """"    ::::וא� ע� האר� הוא ישפיל דעתו שנאמרוא� ע� האר� הוא ישפיל דעתו שנאמרוא� ע� האר� הוא ישפיל דעתו שנאמרוא� ע� האר� הוא ישפיל דעתו שנאמר)... )... )... )... דדדד' ' ' ' משלי טומשלי טומשלי טומשלי טו" (" (" (" (לשו� ע� חיי�לשו� ע� חיי�לשו� ע� חיי�לשו� ע� חיי�

הרי " דודדודדודדוד אהבתאהבתאהבתאהבת" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידשואל , הגמרא שלפנינו תקנתו של האד� המדבר לשו� הרע היא לעסוק בתורהלפי 
אי� "הכלל הוא שוהלא , כיצד זה נית� לתק� בדבר שבו נעשתה העבירה, א� כ#, לימוד התורה נעשה בעזרת הלשו�

ואי� , מותר הדברהחטא עצמו את תק� שבא לשבמקו�  "אריהאריהאריהאריה גורגורגורגור"מה שכתב הרב מתר� לפי ו? "קטגור נעשה סנגור
תירו� נוס  מביא רבינו על פי . ולכ� נית� לתק� את חטא הלשו� באמצעות הלשו�" קטגור נעשה סנגור"זה נקרא שה

הלכה וכעת חטא בה שהלשו� שי ריה חדשה הרב וכיו� שהוא, ריה חדשהבבעל תשובה נעשה שאמרו ש ז%לדברי ח
שהרי הלשו� שהיא הקטגור כבר לא , "קטגור נעשה סנגור י�א"לטעו� ששיי# לא משו� כ# , יש לאד� לשו� חדשה

  .פני� חדשות באו לכא�נמצאת כא� אלא 
  

   )ד' ויקרא יד("  ארז ושני תולעת ואזובועץ"
 הוא משו� והטע�, אחת שוחטי� ואחת משלחי� ,רי�וצפשהמצורע צרי# להביא לטהרתו שתי " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
, כגו� לשו� הרע וכדומה, כנגד הדיבור של איסור. מצוהדיבור של סור ויאשל בור יד: שני סוגי דיבוריש שלאד� 

תהיה לו ע� האר� המצורע הוא כי א�  )ה' ויקרא יד( "ל כלי חרס על מי� חיי�א"מביא המצורע ציפור ושוחט אותה 
 העושה ,הצפוראת  בשבירה וכנגדו נאמר שישחט �אי קנה כלי חרס שאי� לו תכי לע� האר� יש די� של כ, תקנה

יעסוק בתורה המצורע הוא תלמיד חכ� שנכשל בדיבורי איסור תקנתו היא ש וא� ".על כלי חרס" ,מעשה פטיט
..."זאת תורת"הביטוי פעמי� חמש אמר לכ# שבתורה נטע� זה ה ".על מי� חיי�"שנמשלה למי� חיי� לכ# נאמר 

מביא  את הצפור החיה .שו� הרע על להר ל# שהעוסק בחמשה חומשי תורה ניצול מהצרעת הבא לומהמצורעבעני� 
תולעת את  ,ארזהע� את זה הבור ישצרי# לצר  לדלא א,  ותפלהתורהשל מצוה כגו� כנגד פטפוטי דברי� המצורע 

לב נשבר "בעל יה בור התורה יהישאפילו בדללמד את האד� על הכנעה ושפלות י� המורדברי�  ,אזובאת הוהשני 
ובשר כי : "שנאמר" ונרפא"בשר נאמר ואילו על ה "ונרפא"אד� לא נאמר שעל ה )סוטה ה(ל "זו חרמאכפי ש ו"ונדכה

וטבל אות� בד� הצפור " כי מי שיש לו לב בשר ור# יש לו רפואה לכ� נאמר ) יח'ויקרא יג(" ונרפאיהיה בעורו שחי� 
. תיקו� על העתידג� תשובה על העבר וג�  כאחדדברי� שני הסמי# עליו הצפרי� כדי לשתי  להזות עליו מ"טהוהשח

  

  )יב' ויקרא יד( " אותו לאשםוהקריבולקח הכהן את הכבש האחד "

חטאת שקרב�  כמו בקדשמעל מביא מי שהאש� הלוא קרב� ? אש� מדוע צרי# המצורע להביא קרב� הספורנוהספורנוהספורנוהספורנושואל 
לשו� הרע ועל איסור  עלעונש למי שעבר א והצרעת הנגע של "חזאמרו ומתר� על פי מה ש? על חיוב כרתמביאי� 

לשו� הרע ומניי� למדנו ש. ועל מעילה זו בקודש מביא המצורע קרב� אש�, מעילה בקדשמהווי� שניה� וגסות הרוח 
פי שאמרו כ, 'זאת מהסתיר ונראה שהאד� מנסה להבסתר נאמר קרו ילשו� הרע ע? מעילה בקדשמהווי� הרוח וגסות 

גבה עיני� ורחב לבב אותו לא " המתגאה נאמר ועל .)חגיגה טז(" לו דוחק רגלי שכינהיהעובר עברה בסתר כא: "ל"חז
על פי שמסופר בפירוש וכ,  אחדבעול�לי� לעמוד ה זה גונב מלבושי אי� אני והוא יכו" הקבאמר, )ה' תהלי� קא(" אוכל

   )יט' דברי הימי� ב כו(" במצחויו והצרעת זרחה וקל&א'  לבו עד להשחית וימעל בהגבהובחזקתו "זיהו באמרו וע
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  ) ב'ידויקרא ( "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן"
 על הנגעי� באי�ל "לפי חזמאחר ש ומתר� ש? "אל הכה�"דוקא יש להביא את המצורע מדוע " חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"שואל ה

שפתי כה� ישמרו "כמאמר הכתוב , הכה� דוקאשל  ולכ# טהרתו תלויה בפי משו� כ# ,בפהמקורו � לשו� הרע שועו
 "טהור"אמר הכה� ישא� , מתרפאהמצורע שעל פי מאמרו של כה� , כלומר. )ז' מלאכי ב( "תורה יבקשו מפיהו, דעת

הלשו� שבחטאה באו זו . " וחיי� ביד הלשו�מות"ש, #ללמד. נטמאהמצורע  "טמא"אמר הכה� ינטהר וא� המצורע 
  .  היא הלשו� שמרפאת את הנגעי�זו ו,  על האד�הנגעי�

  

   )יד בויקרא ( "זאת תהיה תורת המצורע" 
, , , ,  לכלב תשליכו� אותו לכלב תשליכו� אותו לכלב תשליכו� אותו לכלב תשליכו� אותוררררשנאמשנאמשנאמשנאמ. . . . ראוי להשליכו לכלבי�ראוי להשליכו לכלבי�ראוי להשליכו לכלבי�ראוי להשליכו לכלבי�, , , , כל המספר לשו� הרע וכל המקבל לשו� הרע וכל המעיד עדות שקרכל המספר לשו� הרע וכל המקבל לשו� הרע וכל המעיד עדות שקרכל המספר לשו� הרע וכל המקבל לשו� הרע וכל המעיד עדות שקרכל המספר לשו� הרע וכל המקבל לשו� הרע וכל המעיד עדות שקר""""    

        ) ) ) ) פסחי� קיחפסחי� קיחפסחי� קיחפסחי� קיח" (" (" (" (וקרי ביה לא תשיאוקרי ביה לא תשיאוקרי ביה לא תשיאוקרי ביה לא תשיא, , , , שואשואשואשואוכתיב בתריה לא תשא שמע וכתיב בתריה לא תשא שמע וכתיב בתריה לא תשא שמע וכתיב בתריה לא תשא שמע 
" אמר רב פפא לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא ":ל"ביאור למאמר חז מובא מהגמרא שלפנינו אאאא""""בפניני הגרבפניני הגרבפניני הגרבפניני הגר

שלמרות אלא ? הכתובלנו זאת מספר דוע לכאורה אינו מוב� מש, ]אי� עני מהכלב ואי� עשיר מהחזיר[ )שבת קנה(
 שהעול� �יש לאוי,  שבתורה שוי� בעיני הבריות�לא כל הלאוישאנו רואי�  ,י הגבורהמפהידוע שכל התורה נאמרה 

יפרוש ממנו ולא ירצה , חברו שאוכל חזיראת שא� רואה אד� , "ואת החזיר לא תאכלו"כגו� , נזהר בה� עד מאד
הלאו של שנמצא . בר לשו� הרעכגו� לד, וקל הוא בעיני האד�, יש לאו חמור מזה הרבה, מאיד#. להתחת� עמו

אמנ�  ,שאי� מי שירא ממנו, "לאו עני" הוא "לשו� הרע"של והלאו , הכל יראי� ממנוש, "לאו עשיר"הוא " חזיר"
זהו , כי ג� המספר דרכו תמיד לנבוח ככלב, והטע� בזה, "כל המספר לשו� הרע ראוי להשליכו לכלבי�"ל "חזאמרו 

היינו , "ולית דעתיר מחזירא", אי� לאו עני מלשו� הרע, רצה לומר, "דעני מכלבאלית ", שאמר רב פפא דר# רמז
  .  ממנוונזהרי�  יראי� �לושכ, "ואת החזיר לא תאכלו"מהלאו ד

  

  )ז' ויקרא יד("  פני השדהעל"
ת על המצורע רחומפני רוח הטומאה שפהיא מצורע הטומאת  מבאר את הטע� לטומאת המצורע ואומר שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
מצורע נענש הו, � רע על בוראו ששהוציא , אבי אבות הטומאה,כחות הטומאה הנאצלות מהנחש הקדמונישמקורה מ

המצורע למת שהוא אבי הכתוב את ועל כ� הקיש , נחש הקדמונינדמה לבזה הוא על שהל# בדרכו והוציא ש� רע ו
בזמ� שהיו לומר לנו ש, כנגד עשרת הדברות שמניי� הנגעי� בפרשיות אלו הוא וזה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי  .  הטומאהאבות
  . בה�� וא� לאו היו לוקי, נגעי� מה� היו נצוליבאר�צות התורה והמאת  �ישראל מקיימיבני 

  

  )יא' ידויקרא (" 'את האיש המטהר ואתם לפני הוהעמיד הכהן "
דבר שיש ב" מש# חכמהמש# חכמהמש# חכמהמש# חכמה"מבאר ה. רק בפסוק זה, "איש"טהרת המצורע לא כתוב ה של פרשמעניי� הדבר שבכל ה

טמא שהכניס רק את , כלומר )זבחי� לב(" מה ביאהביאה במקצת ש"ל ש"שהרי ידוע מה שאמרו חז, גדולזה חידוש ה
 בעוד שהוא עדיי� הוא לא סיי� את קנורילשער נרי כא� מכניס המצורע את ידיו וה. ידו לעזרה נחשב כאילו נכנס כולו

אי� למקדש חלקית ועל הכנסתו ,  שבא להיטהרבר מצוהיינו אומרי� שמדובר במצורע שהוא קט� מגיל וה, טהרתו
א� נכנס , בר מצותשהוא גדול ג� היינו ד" האיש המטהר"בא הכתוב ואמר לכ� , שו� מכניס דבר טמאמבזה איסור 

  . התורההתירה , מצרעתואותו לטהר כדי בכל זאת , כרת או מלקותעונשו במקצת 
  

  ) לה 'ידויקרא (" ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית"

אשר לו ": כתובכפי שמדגיש ה, י� הוא חטא האנוכיותבתב �נגעיההחטא שבגללו באי�  שהירשהירשהירשהירשר ר ר ר """"הרשהרשהרשהרשמבאר 
, שלי שלי": שאומרתמדת סדו� וכ. לעזרת הזולתבו ואינו נחל� מייחד ביתו רק לעצמו ומסתגר האד� ש, "הבית

מתעל� מהצור# לצר  לכל חוק ג� את הוא אבל , המיוסד על דקדוקו של חוק� סדובעקרו� לכאורה ה, "של# של#
כי תבואו אל ":  ישראלה לבני"והודיע הקב. י שרק על כ# יכו� קיומו הפרטי של כל בית וביתלפ, האהבה לבני אד�

אטיל סימני� , מהרגע שתאחזו באר� אשר אני נות� לכ�כלומר , "כנגע נראה לי בבית... ונתתי נגע צרעת... אר� כנע�
  .אלקי נראה לי בבית מה שכעי� תודו: עתיד לבוא אל הכה� ולהודיעו, ביתו לעצמו בלבדאת מי שמייחד ו ,בבתיכ�

  

  )מג' ויקרא יד("  ישוב הנגע ופרח בביתואם"

אחרי שחלצו את האבני� הראשונות אשר היה בה� הנגע ובנו את הבית , ביתבשנית הנגע הזה שבא  ש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 
פריחה נה מהדבר זה שוו, אלא זהו נגע אחר שבא לבית, הנגע הראשו�אותו  איננו ,אבני� אחרות ובעפר האחרב

ש� מדובר באותו הנגע עצמו , שאחרי שהכה� מסגיר את האד� שרואי� א� פשתה הפריחה,  באד�האמורה
 תסתתר הליחה תחת העור ותשוב אל ותכי פעמי� רב"כי בנגעי אד� מדובר בליחה שתחת העור , שהתפשט בגו 

, י�קל&אמ ה ומכנגעהו זהעני� הוא שתי� בנגעי באבל . " ואחרי כ� תשוב ותמש# אל העור ואל חיצוניוהגו פנימית 
  . ג� לאחר החלפת האבני�, שתהיה רוח רעה במקו� ההוא
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 . רויטלנעם אברהם בן, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


