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 "החיים והמוות ביד הלשון"

הכלי היחידי בו השתמש הקב"ה בעת 
הבריאה, היה הדיבור. לדיבור יש כוח עצום, 
יש לו יכולת לבנות ולברוא דברים שונים 
ואפילו את העולם כולו. יש לנו את היכולת 
לשבח, לעודד ולהעניק לחברינו בטחון עצמי 
וכל זאת, רק בעזרת הדיבור. כאשר אנו 
גורמים לאדם אחר להרגיש חשוב, אנו 
למעשה בונים אותו, בונים את הביטחון 
. זה כאילו שאנו  והאמונה שלו בעצמו
אומרים לו: "הקיום שלך בעולם חשוב 
וחיוני." באמירה שכזו טמון כוח אדיר, כוח 
המעניק חיים וחשיבות ומכניס משמעות 
רבה לחייו של האדם. אולם מצד שני, עלינו 
לזכור, שלדיבור שלנו יש גם כוח להרוס 

  עולמות.
הצרעת שבפרשה, היא ביטוי פיזי לפגם 
מסוים בנפש, בצד הרוחני שלנו. הגמרא 
אומרת, שמחלת הצרעת הנה תוצאה ישירה 

  של לשון הרע.
מעשה באדם שהפיץ שמועה מסוימת על 
אדם אחר. כשהתחרט על מעשיו החליט 
לגשת אל רב הקהילה, בכדי לשאול כיצד 
ניתן לכפר על כך. "קנה שק זרעים ופזר אותו 
בשדה גדול ופתוח וחזור אלי בעוד שבוע, 

האיש מילא באופן   בכדי לספר לי מה קרה". 
מדויק אחר הוראותיו של הרב וחזר אליו 
כעבור שבוע, בכדי לשמוע מה עוד עליו 
לעשות. "כעת", חזור אל אותו השדה הפתוח 
ואסוף בחזרה את כל הזרעים שפיזרת שם". 
"אבל הרב, הגרגרים התפזרו על פני שטח 
גדול ורחב ביותר! לעולם לא אצליח למצוא 
את כל הגרגרים שפיזרתי. אני גם בטוח 
שחלק מהם כבר הצמיחו שורשים באדמה 
ואפילו החלו כבר לנבוט בעצמם!". "בדיוק! 
כאשר אנחנו מדברים לשון הרע על אדם 
אחר, ההשפעה של המילים שלנו היא גדולה 
ורחבה. מדובר בנזק שלעולם לא ניתן לגמרי 

  לתקן ולכפר עליו". 
כשאנו מנסים להימנע מדברי לשון הרע, 
בחולשות  ר  , הוא להכי ן הצעד הראשו
האישיות שלנו ולשאוף לשפר אותן. כאשר 
אדם מבין, כי הוא האחראי היחיד לכל 
הכישלונות שלו, הוא באופן אוטומטי יהיה 
יותר סובלני ופחות ביקורתי כלפי הסובבים 
אותו. אדם שמכיר בחוסר המושלמות שלו, 

  בדרך כלל לא יצפה מחברו להיות כזה. 
 אש התורה/הרב שרגא סימונס           

 שאלות ותשובות על הפרשה

מדוע נתפרשה תורתו של אדם  .1

אחרי תורת בהמה, חיה ועוף?  

  )י"ב, ב' רש"י(

כשם שיצירתו של אדם במעשה 

בראשית היתה אחרי שנבראו 

בהמה, חיה ועוף, כך נתפרשה 

תורתו אחרי תורת בהמה, חיה 

 ועוף.

האם ישראל תלמיד חכם יכול  .2

לפסוק בתורת נגעים ומניין?  

  )י"ג, ב' רש"י(

ישראל תלמיד חכם אינו יכול 

ת  ר ו ת ב ק  ו ס פ ל

 : ר מ א נ ש  , ם י ע ג נ

"והובא אל אהרון 

ת  ר ז ג ו  " . . . ן ה כ ה

ן  י א ש ב  ו ת כ ה

ם  י ע ג נ ת  א מ ו ט

וטהרתן אלא עפ"י 

 כהן.

לה  .3 יר בתחי זמן מסג לכמה 

הכהן את האדם הנראה כנגוע 

  בצרעת? )י"ג, ד'(

 מסגירו בתחילה שבעה ימים.

האם יש הבדל בין נגע שיער  .4

נגע  ן  לבי  ) בזקן או  )בראש 

  בבשר? )י"ג, כ"ט רש"י(

כן, נגע שמקומו בבשר סימנו שיער 

לבן, נגע שמקומו בשיער סימנו 

 שיער צהוב.  

"בדד ישב מחוץ למחנה", מדוע  .5

שונה המצורע משאר הטמאים 

מ"ו ואינו יושב עמהם? )י"ג,  

  רש"י(

ן הרע שדיבר  י לשו ע" ו ל  הואי

הבדיל בין איש לאשתו ובין איש 

לרעהו, כך יובדל וישב לבדו ויהיה 

מצטער כדי שישבר ליבו ויחזור 

 בתשובה.

היכן יושב המצורע בימים אלו?  .6

  רש"י(, מ"ו )י"ג

ישב בדד מחוץ לכל המחנות. מחוץ 

למחנה שכינה, לויה וישראל, בעוד 

מסולק   -שהטמאים האחרים: זב 

רק ממחנה שכינה ולויה, וטמא 

 מסולק רק ממחנה שכינה. -לנפש

האם ניתן לטהר את המוצרע  .7

בלילה ומניין למדים זאת? )י"ד, 

  ב' רש"י( 

ו  ר ה ט ל ן  ת י נ א  ל

בלילה אלא ביום, 

ת  א ז "  : ר מ א נ ש

ת  ר ו ת ה  י ה ת

ע   ר ו צ מ םה ו י  ב

 טהרתו".

האם ניתן לטהר  .8

את המצורע ע"י ציפור טריפה? 

  )י"ד, ד' רש"י( 

לא, שנאמר: "שתי ציפורים חיות". 

 למדים חוץ מטריפות.

מדוע הוזקק המצורע בציפורים,  .9

, אזוב ושני תולעת  עץ ארז

  לטהרתו? )י"ד, ד' רש"י(

לפי שהן מפטפטות   -ציפורים 

בצפצוף קל, והנגעים באים על 

שהוא עץ גבוה   -לשון הרע. עץ ארז 

ויפה מכל האילנות, והנגעים באים 

על גאוה וגסות רוח. אזוב ושני 

שהם נמוכים ושפלים, כדי  -תולעת

 שישפיל עצמו כאזוב ותולעת.

מי שוחט את הציפור והיכן שם  .10

  את הדם? )י"ד, ה' רש"י(

הכהן שוחט אותה ושם את הדם 



בכלי חרש שיש בו מים חיים כדי 

 שהדם יהיה ניכר בהם.

ת  .11 א ן  ה כ ה ר  ה ט מ ד  צ י כ

  המצורע? )י"ד, ו'(

לוקח את הארז, אזוב ושני תולעת 

וטובל אותם ואת הציפור החיה 

בדם הציפור השחוטה עם המים 

 החיים ומזה עליו שבע פעמים.

מה יעשה עם הציפור החיה  .12

לאחר מכן ומדוע? )י"ד, ז' אבן 

  עזרא(

ישלח אותה על פני השדה במקום 

שאין שם יישוב, כדי שלא תדבק 

 הצרעת.

מה מביא המצורע לקרבן ביום  .13

  השמיני לטהרתו? )י"ד, י'( 

מביא שני כבשים תמימים וכבשה 

בת שנתה תמימה, וכן 

  סולת ושמן למנחה.

אם המצורע עני ואין  .14

ידו משגת מה יביא 

)י"ד, ל"ד  במקום? 

  רש"י(

אם אין ידו משגת, יביא 

כבש לאשם, סולת ושמן למנחה 

 ושתי תורים או שני בני יונה.

ישנה בשורה  .15 בנגעי בתים 

טובה לישראל, מניין? )י"ד, ל"ד 

  רש"י(

האמורי הטמינו מטמונים של זהב 

בקירות בתיהם בזמן שבנ"י היו 

שנה במדבר, כי חששו מפני   04

בנ"י שיכנסו לארץ. ע"י ניתוץ 

 הבית הנגוע נתגלו המטמונים.

16.  ? ד בג ה י  ע ג נ ם  י א ב ה  מ  על 

  )י"ד, ל"ד שפתי חכמים(

ידעו  כשבנ"י נכנסו לארץ לא 

באילו בגדים השתמשו האמורי 

לעבודה זרה על כן באו הנגעים 

  וכך שרפו אותם.

מניין למדים שתלמיד חכם לא  .17

יפסוק דבר ברור אע"פ שיודע 

י  )י"ד, ל"ה רש" בוודאות? 

  ושפתי חכמים(

תלמיד חכם שיודע שזה ודאי נגע 

נגע, כ לא יאמר נגע נראה לי אלא  

שהתורה לימדה דרך ארץ למד 

 לשונך לומר איני יודע.

ם  .18 י ר ב ד ל  י צ ה ל ן  ת י נ ד  צ י כ

 שנמצאים בבית נגוע בצרעת? 

 )י"ד, ל"ו רש"י ושפתי חכמים(

ת  א ת  ו פנ ל תן  י נ

הבית לפני שמגיע 

הכהן לראות את 

ד  ו ע ל  כ  , ע ג נ ה

ראה  שהכהן לא 

ם  י ר הו ט ם  י ל כ ה

 ורשאי להוציאם.

על אילו דברים  .19

שבבית חסה התורה? )י"ד, ל"ו 

  רש"י(

על כלי חרס שאין להם טהרה 

 במקווה.

מה דין הבית שהוכר כנגוע  .20

  בצרעת הבתים? )י"ד, מ"ה(

ו  מנתצים את הבית. את אבני

ועציו וכל עפר הבית מוציאים 

 מחוץ לעיר אל מקום טמא. 

 המשך שאלות ותשובות 
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 אמת
 

רבי משה מקוברין היה ידוע תמיד בהשגת 
האמת. חסידים רבים מכל הארצות הגיעו 
אליו כדי ללמוד ממנו מהי אמת. יום אחד 
הגיע אחד מחסידי חצר אחרת מפולין. שאל 
אותו רבי משה: "מדוע באת אליי, לליטא? 

  המעט לכם צדיקי פולין?!"
השיב החסיד: "באתי אל כבוד מעלתו, כדי 

  ללמוד כיצד להשיג את האמת".
אמר רבי משה: "האמת, אין להשיגה. אך, 
כשהקב"ה רואה אדם ששם נפשו בכפו כדי 
להשיג את האמת, הוא נותן לו דבר מה 
ממנה מתנת חינם. וזה שנאמר: 'ִתִּתּן ֱאֶמת 

  ְלַיֲעֹקב...' )מיכה ז', כ'("
 

לקח רבי משה קומץ טבק בין אצבעותיו, 
פיזר אותו ואמר: "ראה, עוד פחות מזה!" 
שוב לקח מעט אבק, פיזרו ואמר: "לו יהיה 
"..  עוד פחות מזה, ובלבד שתהא אמת.

 
כדי להשיג את האמת צריך לראות את 
האמת בכל פעולה שלך, לכוון אל האמת, 
אל המטרה. כשיש תשעים ותשעה אחוזי 
 אמת ואחוז אחד שקר... זוהי כבר לא אמת...

 
"ה'  ו אומרים לאחר קריאת שמע:  אנ

בורא עולם הוא אמת   -אלוקיכם אמת"  
מושלמת, כל פועליו בעולם הם אמת, אין בו 

  פיסת אבק דל של שקר.
 

כולנו צריכים לשאוף לאמת, לייקר אותה 
בעינינו, לדבוק בה, אז, כשנרצה באמת, 
נקבל סיוע ממידת האמת, ונהיה אנשי אמת 
המאמינים בכח האמת ובבורא העולם 

  שכולו אמת...
 

התורה, לעיתים מסולפת, אנשים   -האמת  
מעוותים אותה, יוצרים את ההרגשה כאילו 

  חלילה אדם כתבה מסתרי ליבו.
 

אם תחתור להשיג את האמת, תשקיע 
ותעמיק, אתה תראה שאין בה אות מיותרת, 

  תג מיותר, כי כל כולה אמת.
אם נזכה להבין זאת, לא נצטרך לחשוב על 
העתיד ועל העבר, נחייה את הרגע, את 

  האמת של ההווה...
 

חסידים מספרים כי אחרי פטירת רבי משה 
מקוברין נזדמן אחד מתלמידיו לפני רבי 
מנדל מקוצק. שאל אותו הצדיק: "איזה דבר 
היה העיקר אצל רבך?" הרהר התלמיד שעה 
קלה, והשיב: "מה שנתעסק בו באותה שעה 

  היה אצלו העיקר".
 

אל לנו לחפש את המחר, את הלא נודע, 
וה, זהו  ה, באמת של ההו נעסוק בהוו
העיקר... את מה שיהיה מחר נשאיר לבורא 

   עולם!  

 
 חיזוק יומי          

 שעת סיפור

 הלימוד בעלון מוקדש

 מזל טוב, ברכה והצלחהשמריהו בן מינה 

 אלרועי בן אורטל, תמר בת איזה, רפואתם השלמה והמהירה של ל
 נ"ינעם אלעד דרור בן אביטה יוכבד רבקה 

 ז"ליצחק בן וירג'ניה בן יהושע )פייג(  לעילוי נשמת
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