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 מאוחדים בשתיקה

בתורה לא נאמר שצרעת באה על 
חטא אבל חז"ל דרשו נוטריקון: 

מוציא שם רע. ומסבירים  -"מצורע" 
שהצרעת באה על חטא לשון הרע 
ד  גורם לפירו א שם רע  והמוצי

 ולמריבה.

   
הציבור רואה את החוטא מורחק 
אל מחוץ למחנה ואינו מגיב. אין 
צורך לנדות אותו ולתת ביקורת. 
המילים שחוזרות על עצמן הכי 
הרבה בפרשה הם "וראה הכהן..." 
מי שעסוק בטיפול הבעיה הוא 
הכהן והחוטא עצמו "וטמא טמא 
יקרא", החוטא יודע מה מצבו ומכיר 
בטומאתו, עצם הרחקתו מביאה 
אותו לידי הודאה על עצמו ואין 

  צורך שהציבור יזכיר לו.
 

י  ח כ ו נ ה ו  נ ב צ מ ב
ה  ת ו א ב ו  נ ל ו כ
ם  הסירה, מנותקי
ב  ח ר מ ה מ ת  י ז י פ
הציבורי אך קרובים 

ברשת... דווקא עכשיו כשכולנו עדיין 
ספונים בביתנו, אנו צריכים להבין 
שלא תמיד נכון להתערב, אין צורך 
להביע עמדה על כל נושא ולתפוס 
צד. המשימה הגדולה יותר היא 
לשלוט בכוח הדיבור או ההקלדה. 
הנימוס והדרך ארץ שייך לכל מרחב 
שהוא, פיזי או וירטואלי. כך נוכל 

 להמשיך ולשמור על אחדות.

 

 א. מור             

 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

ת  ר ו ת ב ק  ו ס פ ל

נגעים ומניין?  )י"ג, 

  ב' רש"י(

ישראל תלמיד חכם 

ק  ו ס פ ל ל  ו כ י ו  נ אי

 , ם י ע ג נ ת  ר ו ת ב

שנאמר: "והובא אל 

אהרון הכהן..." וגזרת הכתוב שאין 

טומאת נגעים וטהרתן אלא עפ"י 

 כהן.

ה  .3 חיל יר בת ן מסג זמ לכמה 

הכהן את האדם הנראה כנגוע 

  בצרעת? )י"ג, ד'(

 מסגירו בתחילה שבעה ימים.

האם יש הבדל בין נגע שיער  .4

נגע  ן  לבי  ) קן ש או בז )ברא

  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  וע"י לשו ל  אי הו

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 המצורע  .7

בלילה ומניין למדים זאת? 

  )י"ד, ב' רש"י( 

לא ניתן לטהרו בלילה אלא 

ביום, שנאמר: "זאת תהיה 

 טהרתו". ביוםתורת המצורע 

האם ניתן לטהר את  .8

המצורע ע"י ציפור טריפה? 

  )י"ד, ד' רש"י( 

לא, שנאמר: "שתי ציפורים חיות". 

 למדים חוץ מטריפות.

מדוע הוזקק המצורע בציפורים,  .9

י תולעת  ושנ וב  , אז עץ ארז

 לטהרתו? )י"ד, ד' רש"י(

ת   -ציפורים  לפי שהן מפטפטו

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.

כיצד מטהר הכהן את המצורע?  .11

  )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.

ע  .13 ר ו צ מ ה א  י מב ה  מ

לקרבן ביום השמיני 

  לטהרתו? )י"ד, י'( 

ם  י ש ב כ י  נ ש א  י ב מ

ת  ב שה  ב כ ו ם  מי תמי

שנתה תמימה, וכן סולת 

  ושמן למנחה.

אם המצורע עני ואין ידו משגת  .14

מה יביא במקום? )י"ד, ל"ד 

  רש"י(

אם אין ידו משגת, יביא כבש 

לאשם, סולת ושמן למנחה ושתי 

 תורים או שני בני יונה.

ה  .15 ישנה בשור 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 ג הב י  גע נ ם  י בא ה  מ  על 

) ם י מ כ ח י  ת פ ש ד  " ל  , ד " י ( 

כשבנ"י נכנסו לארץ לא ידעו 

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 לא יאמר נגע נראה לי 

נגע, שהתורה לימדה כ אלא  

דרך ארץ למד לשונך לומר 

 איני יודע.

ל  .18 י צ ה ל ן  ת י נ ד  צ י כ

דברים שנמצאים בבית נגוע 

  בצרעת? 

 )י"ד, ל"ו רש"י ושפתי חכמים(

ניתן לפנות את הבית לפני שמגיע 

הכהן לראות את הנגע, כל עוד 

שהכהן לא ראה הכלים טהורים 

 ורשאי להוציאם.

על אילו דברים שבבית חסה  .19

 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

ו וכל עפר הבית מוציאים  ועצי

 מחוץ לעיר אל מקום טמא. 

 המשך שאלות ותשובות 
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 שתיקה שווה זהב

 

באחד המבחנים שערך ראש ישיבת 
 , ה ק ד צ ה  ד ו ה י י  ב ר  " ף ס ו י ת  ר ו פ "
לתלמידים ששיננו בעל פה מסכתות 
ים את  ר המסי א הבחו שלמות, קר
ה"הדרן" שבסוף המסכת, והגיע למילים 
"שתהא תורתך אומנותינו בעולם הזה, 

  ותהא עימנו לעולם הבא".
 

הפסיקו הרב יהודה ושאלו: "מה פשר 
הבקשה 'ותהא עימנו לעולם הבא'? וכי 
לא פשוט הדבר שהאדם הגורס ומשנן 
מסכת שלימה, שתהא עימו גם לעולם 

  הבא?"
 

ומיד הסביר: "אין זאת, אלא לפי המובא 
ב'חובות הלבבות', שהמדבר לשון הרע, 
ייטלו ממנו לעתיד את כל זכויותיו אשר 
עשה, מצוות ומעשים טובים, וכולם 

  יזקפו לזכות אותו האיש שדיבר עליו.
 

נמצא אפוא, שישנה מציאות, שהאדם 
לומד תורה בעולם הזה ואינה עומדת לו 
לעולם הבא, כי תילקח ממנו ותינתן 

  לחברו.
 

וזו כוונת התפילה, שתהא עמנו לעולם 
הבא, ומתפללים אנו בכך שלא נכשל 
 חלילה בלשון הרע" )'וזאת ליהודה'(

 
ִרים ַחּיוֹּת  ַקח ַלִמַטֵהר ְשֵתי ִצפֳּ ֵהן ְולָּ "ְוִצוָּה ַהכֹּ

ב"   ַלַעת ְוֵאזֹּ רוֹּת ְוֵעץ ֶאֶרז וְשִני תוֹּ )ויקרא ְטהֹּ
  יד', ד'(

 
מדוע נזקק המצורע לטהרתו לקחת 
לפי שעשה מעשה  שתי ציפורים? 
פיטפוט, יביא שתי ציפורים שמפטפטות 

  בצפצוף קול.
 

פה האדם נברא למטרות רבות המחיות 
את גופו, בעזרתו הוא יכול גם להחיות 

  אנשים אחרים, במילים.
ה  פ ה ו  ת ו א ב ם  י ש מ ת מש ם  י ת י לע
המחייה, ככלי נשק "להרוג" אנשים 

  אחרים.
אומר בעל "חובות הלבבות" )שער 
, שבדיבור אחד על החבר  הכניעה(
אפשר לאבד שנים של עמל, ממש הרס 

  עצמי ברגע.
אומנם הדברים לא מובנים לעומקם, 
כיצד יכול אדם לאבד כל כך הרבה ברגע 

  אחד?

 שעת סיפור

 הלימוד בעלון מוקדש

 מזל טוב, ברכה והצלחהמרים בת צילה 

 נעמה בת טובהרפואתה השלמה והמהירה של ל

 ז"לשרה בת שלום מורחי  לעילוי נשמת

אך לבטח יש במילותיו הקדושות של רבינו 
בחיי, ויש לחוש להן ולהיזהר לא לדבר על 

  אף אדם.
הדיבור על האחר מונע מגאווה, "אני טוב 
 ממנו" חושבים ולכן פותחים את הפה.
נזכור שכולנו אחים, יש טובים בזה וחלשים 
בדבר אחר, אל תתן את פיך להחטיא את 

בשרך, הדיבור לא יביא לך תועלת, הוא רק 
. ל עמ של  ם  י נ ך ש ממ א  י צ הו ל ל  ו כ  י
דיבור שווה מטבע אחד, שתיקה שווה 

  שניים.
ותר  י בה  יח הר ו תוכל להרו קה  בשתי

       ממילים.
 חיזוק יומי            
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