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 איסור לשון הרע  –  בהעלותךפרשת 

ה שנאמר "כפי  מאשתו צפורה עקב נבואתו ת משה אשר פרׁשמרים סיפרה לאהרן בגנּו ֹמשֶׁ ַאֲהֹרן בְּ ָים וְּ ר ִמרְּ ַדבֵּ ַעל ֹאדֹות ָהִאָשה ַהכִֻּשית ַותְּ
ר ָלָקח ִכי ִאָשה כִֻּשית ָלָקח: ַמע ה' ֲאשֶׁ ר ַוִישְּ ר ה' ֲהלֹא ַגם ָבנּו ִדבֵּ ה ִדבֶׁ ֹמשֶׁ רּו ֲהַרק ַאְך בְּ  הדבריםבעקבות  .ב( -)רש"י במדבר יב, א  ב( -)במדבר יב, א  " ַויֹאמְּ

ָעָנן ָסר שנאמר " מרים נעשתה מצורעת הֶׁ ֹצָרַעתוְּ ה מְּ ִהנֵּ ָים וְּ ל ִמרְּ ן ַאֲהֹרן אֶׁ ג ַוִיפֶׁ ֹצַרַעת ַכָשלֶׁ ָים מְּ ה ִמרְּ ִהנֵּ ל וְּ ַעל ָהֹאהֶׁ  יצאה מרים .()במדבר יב, י" מֵּ
ָים" שנאמר מחוץ למחנה כדין מצורע ף ִמרְּ ָאסֵּ ָהָעם לֹא ָנַסע ַעד הֵּ ַעת ָיִמים וְּ ה ִשבְּ ָים ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁ ר ִמרְּ  התורה ציותהו .יב, טו()במדבר " ַוִתָסגֵּ

ר ָעָשה ה' ֱאֹלזָ שנאמר " הצרעת שקיבלהעונש את ו על משה מרים שאמרהלזכור את הלשון הרע  ת ֲאשֶׁ ם קֶׁ כֹור אֵּ כֶׁ אתְּ צֵּ ְך בְּ רֶׁ ָים ַבדֶׁ ִמרְּ יָך לְּ
ָרִים ר " העוסק בצרעת פסוק הקודםל ציווי הזכירהנסמך  ומשום כך. )דברים כד, ט(" ִמִמצְּ ר ִהָשמֶׁ ֹכל ֲאשֶׁ ַלֲעשֹות כְּ ֹאד וְּ ֹמר מְּ ַגע ַהָצַרַעת ִלשְּ נֶׁ בְּ

רּו ַלֲעשֹות מְּ ר ִצִּויִתם ִתשְּ ִוִים ַכֲאשֶׁ ם ַהֹכֲהִנים ַהלְּ כֶׁ תְּ דרושי תפילת השחר סוף דרוש א להאר"י ז"ל . וראה 'שער הכוונות' )'רבינו בחיי' פרשת כי תצא פרק כד, ט )דברים כד, ח(" יֹורּו אֶׁ

 .(בנו בחרת מכל עםד"ה ו

 לא חולים בצרעת?שמדברים לשון הרע אנשים כיום , אם של מרים להבין, מה החשיבות בזכירת עונש הצרעת על הלשון הרעויש 

 היה הראשון בעולם שדיבר לשון הרע וקיבל צרעת הקדמוני הנחש

אכל מעץ הדעת ועל ידי כן ברא  אמר לה שבורא העולםו ערך לשון הרע אות א( ''סדר הדורות לר' יחיאל היילפרין מחבר)'ספר הליקוטים' להחניף לחוה הנחש ניסה 
'סדר  למחבר)'ספר הליקוטים'  ולהיות כאלקים )רש"י בראשית ג, ה( יוכלו ליצור עולמותשגם הם הרי מן העץ  יאכלו הראשון היא ואדםאת העולם, ואם 

עַ " הנחשלה  וזהו מה שאמר ,הדורות' ערך לשון הרע אות א( ם ִק ֱאֹל ִכי ֹידֵּ יכֶׁ ינֵּ חּו עֵּ קְּ ִנפְּ נּו וְּ ם ִממֶׁ כֶׁ יֹום ֲאָכלְּ אוִ ים ִכי בְּ ֵּֽ ם כֵּ ִייתֶׁ י טֹוב ָוָר  יםִק ֹלהְּ עֵּ " עֹידְּ
 'לשון הרע'אמר הנחש  הדברים הללו בכלו .)רש"י בראשית ג, ה( "תֹומנּונא את בני אּוֹומן ׂשכל אּו"על הבורא כי  הנחש לומר סיףוהו. )בראשית ג, ה(

 .'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק יג ד"ה עוד במדרש תנחומא בפרק('שמות רבה' פרק ג, יב, ) עולםהבורא על 

על הראשון ו אדם לע שנגזר מיתה נגרםועל ידה  קסא ע"א ד"ה רבי שמעון אמר(דף שלח לך פרשת )זוהר  היא 'אומנותו' של הנחש 'הלשון הרע'אומנות 
 לכן כנגד חטא הלשון הרעו .(על טעמי המצוות שער תשעה וששים ד"ה ועל דרךהמיוחס לרקנאטי , 'מאה שערים' מצורע דף נב ע"ב ד"ה תא חזיפרשת )זוהר העולם שאר כל ועל חוה 

)ראה גמ' נדרים דף סד ע"ב( )'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כץ בהקדמה דף ס ע"ב טור  עונש מוות כי המצורע חשוב כמת כמו הואש )'שמות רבה' ג, יג(הנחש קיבל עונש צרעת 

ה ַאָתה ָארּורִכי ָעִשיָת זֹאת שנאמר " יותר מכל חית השדה ה' וארר אות בעונש זהו .ב ד"ה אחר אהלות( ָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשדֶׁ הֵּ )בראשית ג, " ִמָכל ַהבְּ

תָצַרַעת " על הצרעתגם  כמו שנאמר, יד( רֶׁ אֶׁ א הּוא ַממְּ ַגע ָטמֵּ שמות ')פו גו שנמצאים עלהסלעים' 'הם כיום של הנחש צרעתו ו .)ויקרא יג, נא(" ַהנֶׁ

 .(ג, יג 'רבה

לכן כל  ,)'שם משמואל' פרשת תזריע שנת תרע"ה ד"ה והנה ענין הצרעת( אדם הראשוןשהיה בזמן נמשך מפגם הלשון  'לשון הרע'בריאת העולם כל  מאז
ודבר  .)'אור החמה' על זוהר תחילת פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה 'ר' חייא אמר וגומר' ממהרח"ו( המצורע שהוא סוד הנחש 'צרעתנגע 'מתלבש בגם המדבר לשון הרע 

יֶׁהבפסוק " נרמזזה ו שכל המספר לשון הרע לוקה בצרעת. בעולמו,א ברית כרותה לקב"ה וזה ה ֹצָרעתֹוַרת  זֹאת ִתהְּ ודרשו  )ויקרא יד, ב(" ַהמְּ
ִני וכן נאמר " .תנחומא' פרשת מצורע אות א( )'מדרש', שאין הנגעים באים אלא על לשון הרע שמוציא מפיו המוציא שם רע'זאת תהיה תורת  ָלשְּ מְּ

ִמית הּו אֹותֹו ַאצְּ עֵּ ר רֵּ תֶׁ ִמית, ")תהלים קא, ה( "ַבסֵּ ת"לשון מהוא  –" ַאצְּ ִמתֻּ  )אונקלוס ויקרא כה, כג(" ַלֲחלּוִטין"פירש ובתרגום אונקלוס  )ויקרא כה, כג(" ִלצְּ

ר רוח הקודש צווחה ואמרה "ועל זה  .ג, יג( 'שמות רבה') מוחלטמצורע  לרמוז על ר  ִפיוֹשמֵּ שֹונֹו ֹשמֵּ שֹו ִמָצרֹותּולְּ במקום  דרשוו, )משלי כא, כג( "ַנפְּ
 .)'מדרש תנחומא' פרשת מצורע אות ב(נפשו'  מצרעת'שומר פיו ולשונו שומר  , כלומר'מצרעת'" את התיבה ִמָצרֹות"התיבה 

ַגעכפי שנאמר " "ָצרּועַ לה בצרעת בשם "חֹוההאדם לכן בפרשת תזריע נקרא  ר בֹו ַהנֶׁ ַהָצרּוַע ֲאשֶׁ )ויקרא יג, " ִאיש ָצרּוַע הּואוכן " )ויקרא יג, מה(" וְּ

ֹצָרעבתחילת פרשת מצורע הוא נקרא בשם " ואילו. מד( יֹום ָטֳהָרתֹו" שנאמר "מְּ ֹצָרע בְּ יֶׁה תֹוַרת ַהמְּ  כשנרפאואחר כך  ,)ויקרא יד, ב(" זֹאת ִתהְּ
ַגע ַהָצַרַעת ִמן ַהָצרּועַ שנאמר " "ָצרּועַ בשם " להיקראזר וח הוא ליֹומחֹו ָפא נֶׁ ה ִנרְּ ִהנֵּ  של החולה תיכי שמו האמיוהטעם בזה,  )ויקרא יד, ג(" וְּ

רּוע  הוא " עבשם "הכתוב " אמנם קרא לו צָּ ֹצרָּ גם לכן  .נוטריקון 'מוציא שם רע' שתיבה זו היא" לרמוז על החטא של הלשון הרע מְּ
הוא נגע הצרעת מנרפא  י שהואואחרבדד מחוץ למחנה כשם שהטיל שנאה והפריד בין הבריות על ידי הלשון הרע. הוא אז מקום מושבו 

ֹצָרעקרא בשם "נכבר לא   .פרשת מצורע ד"ה או ירצה לאמר(למהרח"ו )'עץ הדעת טוב'  "ָצרּועַ בשמו " להיקראזר ו" אלא חמְּ

 נתפסו בעניין לשון הרע וקיבלו צרעתשל ישראל  הרועים שלשת

הרי ש )רש"י במדבר יב, א( התכוונה לגנותו מרים לאו. רה עליֹוהנבואה הש עקבפירש מאשתו ש משה רבינועל מרים דיברה בפני אהרן אחיה 
היה אחיה וגידלה אותו ומסרה ומשה  )'רבינו בחיי' פרשת כי תצא פרק כד פסוק ט, 'צרור המור' פרשת כי תצא ד"ה ולפי שלשון הרע( היא עצמה היתה נביאה וצדקת

)'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק יג ד"ה עוד  שלא ימעט בפריה ורביהלטובה כוונתה  וגם היתה ,)'רבינו בחיי' פרשת כי תצא פרק כד, ט( עליו בעניין היאור נפשה

ביאור 'יד יהודה' ) בה ולא מיחה את מרים כיון ששמע צז ע"א(דף שבת גמ' ) אהרןגם לקה עמה . לקתה בצרעתהיא  ואף על פי כן ,במדרש תנחומא בפרק הנזכר(

ַלְך ָבםַוִיַחר ַאף ה' " שה' חרה בשניהם נאמרלכן  .יא(סוף סימן ג, חלק 'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו על  שער התפילה פרק יח ד"ה תפלה להמבי"ט  )'בית אלקים' )במדבר יב, ט(" ַויֵּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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תָזכֹור וכפי שנלמד מהפסוק " .למשה על אחותו( ָיםקֶׁ ר ָעָשה ה' ֱאֹלֲאשֶׁ  אֵּ ִמרְּ ת, ")דברים כד, ט(" יָך לְּ פרשת כי  על התורה )'פירוש הרוקח'לרבות אהרן הכהן  –" אֵּ

 .כד, ט(פרק תצא 

ולא  ,צז ע"א( )'בית אלקים' שער התפילה פרק יח ד"ה תפלה למשה על אחותו(דף שבת גמ' )ראה  תרפא ממנההוא ה הכהן אהרןגופו של הצרעת ב שהתפשטהמיד אחרי 
 )'בית אלקים' שער התפילה פרק יח ד"ה תפלה למשה על אחותו( התחילה בדיבורשמרים  אך .במדבר יב, י ד"ה והנה מצרעת( הקדוש )'אור החיים' מצרעתו נוסף ידע שום אדם

צז ע"א( )'בית אלקים' שער דף שבת גמ' )ראה  צרעתהחולי לעמוד ב משיכהה, )'שפתי כהן על התורה' פרשת בהעלותך ד"ה ויפן אהרן אל מרים( אהרן וחטאה והחטיאה את

ה תשהי וכל זאת על אף .ה' על כבודה שלא חשגם ו )'רבינו בחיי' פרשת כי תצא פרק כד פסוק ט( ולא הועילו לה כל זכויותיה התפילה פרק יח ד"ה תפלה למשה על אחותו(
 .הרמ"ד וואלי פרשת כי תצא פרק כד ד"ה זכור את אשר עשה() ה בזכותהתשהרי הבאר של ישראל במדבר הי ו יתברךחשובה לפני

מְּ  ֲאִמינּולֹא יַ " ישראלשישראל, אמר משה רבינו  את לגאול משה רבינו שלח הקב"ה את כאשר לֹא ִישְּ ֹ ִלי וְּ רּו ל ֹקִלי ִכי יֹאמְּ יָך א עּו בְּ לֶׁ ָאה אֵּ ִנרְּ
ָליו ה' מַ " ה' לכן מיד ציוה אותו .ולהצטרע שנאמר על ישראל היה צריך משה רבינו להיענשהזה על הלשון הרע  .)שמות ד, א(" ה' ר אֵּ ה ַויֹאמֶׁ

ר ַמטֶׁ  ָך ַויֹאמֶׁ ָידֶׁ ה בְּ ִהי זֶׁ ָצה ַויְּ הּו ַארְּ ִלכֵּ ָצה ַוַישְּ הּו ַארְּ ִליכֵּ ר ַהשְּ ה ִמָפנָ  ָנָחשלְּ ה: ַויֹאמֶׁ על כך שהוא הקב"ה ובזה רמז לו  ג( –)שמות ד, ב " יוַוָיָנס ֹמשֶׁ
. על הקב"ה )'צמח דוד' למחבר שו"ת 'בית דוד' חלק א פרשת שמות ד"ה ובענין הנ"ל יובן מ"ש במדרש( הקדמון הוציא שם רע שהנחשכפי  )'רבינו בחיי' שמות ד, ג( אמר לשון הרע

לפני ה', כי ידע שלא הנחש  אזהראה לו נחש על שעשה באותה שעה את מעשה הנחש. ומטעם זה משה רבינו נס מפני הנחש על אף שעמד ו
 .)'שמות רבה' ג, יב(לא היה חוטא לא היה נס מפניו  ואילוממית אלא החטא, והוא חטא בלשונו. 

טומאה. צד השה במקום ללהטות עצמו לצד הקדּוס משם כדי לכן נַ מלאך המוות, החטיא את אדם וחוה והוא  שהנחשמשה רבינו ידע 
ר ה' ציוה את משה רבינו " אז ַלח יָ ַויֹאמֶׁ ה שְּ ל ֹמשֶׁ ָך וֶׁ ה' אֶׁ ָנבֹובִ ֱאֹחז דְּ ַלח ָידֹו ַויַ  זְּ ק בֹו וַ ַוִישְּ ַכפֲחזֶׁ ה בְּ ַמטֶׁ ִהי לְּ ללמדו  ועשה כן )שמות ד, ד(" ֹויְּ

הוא  שעל ידי הלשון הרעמדו יועוד ל )'שמן הטוב וזקן אהרן' על התורה בחלק שמן הטוב פרשת שמות על הפסוק 'ויאמר השליכהו ארצה'(. לשון הרעלומר  עליו שנאסר
 רבינו משה של הנחשהאות  ילכן מיד אחר. שו"ת 'בית דוד' חלק א פרשת שמות ד"ה ובענין הנ"ל יובן מ"ש במדרש( למחבר)'צמח דוד' התחייב צרעת כפי שנענש הנחש 

א יָּ בצרעת שנאמר " ממש נענש ֵבא נָּ יֹאֶמר ה' לֹו עֹוד הָּ ִהֵנה יָּדֹו ו  ּה וְּ יֹוִצאָּ ֵחיקֹו ו  יֵָּבא יָּדֹו בְּ ֵחיֶקָך ו  ָך בְּ תדְּ ע  ֹצר  שָּ  מְּ )'שמות רבה' ג אות  )שמות ד, ו( "ֶלגכ 

 למען יאמינו בווהפעם  במצרים לעיני ישראל אלוה האותות שתי אתשוב  ועשהמשה רבינו חזר  מעשה זה יואחר. יג, 'רבינו בחיי' שמות ד פסוק ג(

 .)'רבינו בחיי' שמות ד, ג(

 לי הצרעתלו את חֹו המביאשטומאה אדם ה לע מושךהלשון הרע 

מו ע"ב ועל דא וד"ה וכד ההוא, דף תזריע פרשת )זוהר  עולה למעלה הוא מעורר רוח טומאה שיורדת לעולם הזה של מספר הלשון הרעכאשר הדיבור הרע 

 על זוהר תחילת פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה 'ור' חייא פליג' מהרמ"ק( לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )'אור החמה' בו ומתגשמת בגופו נשאבתו זוהר מצורע דף נג ע"א ד"ה רבי חייא אמר(
מצורע דף נג ע"א ד"ה רבי חייא פרשת )זוהר ואת כל האיברים שלו  (מצורע דף נג ע"א ד"ה רבי חייא אמרפרשת , זוהר מו ע"ב ועל דא וד"ה וכד ההואדף תזריע פרשת )זוהר  אותו המטמאו

מו ע"ב ועל דא וד"ה וכד ההוא, דף תזריע פרשת )זוהר  שה ובצער למעלהשה מסתלקת ממנו, ועולה בבּוואז בחינת הנשמה הקדֹו והוא נעשה מצורע. אמר(

 .מצורע דף נג ע"א ד"ה רבי חייא אמר(פרשת זוהר 

וכמו , פרשת מצורע שנת תרע"ב ד"ה והנה כבר פירשנו( לר' שמואל בורשטיין מסוכטשוב )'שם משמואל' מיתה לעולםפס את אומנותו של הנחש שהביא ובעל הלשון הרע ת
נשאבת לגופו  הרע בעל הלשוןאצל מחמת הטומאה שמטיל מלאך המוות בגופו, כך גם הנשמה מסתלקת ממנו של האדם  מיתתושבשעת 
' שהרי הוא נשמת חיים' שעדיין יש באדם ואף. שמואל' פרשת תזריע שנת תרע"א ד"ה בש"ס ערכין()'שם מ שה מסתלקת מפניהורוח הקדּו כעין זהטומאה 
בו שיק נאחזת במקום הֵר שטומאת מת העניין האלקי, כמו ממנו הסתלק שבמקום בו ם זאת יש לכוחות הטומאה אחיזה ע, נשאר חי

לר' שמואל בורשטיין  )'שם משמואל'  לעכב בעד כוחות הטומאה הלשון הרעשבבעל ואין כוח ל'נשמת החיים'  .שההיתה קודם לכן הנשמה הקדֹו

 .פרשת תזריע שנת תרעה ד"ה והנה ענין הצרעת( מסוכטשוב

כאשר  .)'אור החמה' על זוהר תחילת פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה 'ור' חייא פליג' מהרמ"ק(ולפעול באדם צרעת  טומאהכך היא סגולת העבירה הזאת לעורר את ה
ע' תעון הלשון הרע נקראני מפ כתרוח הטומאה הנמש האות תוהחולי עצמו נקרא ' 'ֶנג  ע  ר  ַגע ָצַרַעת" י השמותנש בפסוקים נאמרלכן  .'צָּ  נֶׁ

יֶׁ  ל ַהֹכהֵּ ִכי ִתהְּ הּוָבא אֶׁ ָאָדם וְּ ן וכן " )ויקרא יג, ט(" ןה בְּ א ֹאתֹו ַהֹכהֵּ ִטמֵּ ַגע ָצַרַעתוְּ  .פרשת מצורע ד"ה או ירצה לאמר( למהרח"ו טוב')'עץ הדעת )ויקרא יג, כה( " ואִה  נֶׁ
ַעת ָיִמים ִמחּוץ ַלמַ נאמר על מרים "שכו ר ִשבְּ ַעת ָיִמים ִתָסגֵּ ם ִשבְּ יָה ֲהלֹא ִתָכלֵּ ָפנֶׁ ָאִביָה ָיֹרק ָיַרק בְּ ה וְּ ל ֹמשֶׁ ר ה' אֶׁ ףַויֹאמֶׁ ָאסֵּ ַאַחר תֵּ ה וְּ " ֲחנֶׁ

ֶניהָּ " כוונת, )במדבר יב, יד( פָּ ק בְּ כתוב , והשההקדֹו ק במרים לאחר שהסתלקה ממנה ההשראהלכוח הטומאה החיצון שנדב הוא "יָֹּרק יָּר 
 .('הרמ"ד וואלי פרשת בהעלותך פרק יב על הפסוק 'ואביה ירוק)ק תפל שאין בו ממש חשב לפניו יתברך אלא רק כרֹושכוח החיצון הזה אינו נ לימד

 בגוףדבוק מאשר  יותר גרועו בנשמהדבוק כיום י הצרעת חולִ 

 ,אל החוץ האדם בתוך גופות בני דוחה את כוח הטומאה שנכנסקדושתם היתה בימים הראשונים שבהם היו האנשים שלמים וטובים, 
'דברים אחדים' להחיד"א , ' בשם האלשיך הקדושעים באים בעון לשון הרעגבמדרש הנ'פרשת מצורע ד"ה  'שבט מוסר' למחבר )'מזבח אליהו' לעיני כל םל עור בשרוצרעתם היתה נראית ע

ראה כי ה' ההרי זה  ר בשרוצטרע בעֹומבר לשון הרע ודהיה מאדם אם  בדורות מאוחרים יותר גםכן ו .(דרוש לא שבת תשובה דף קנח ע"ב ד"ה וכבר כתבו
מצורע ד"ה 'במדרש הנגעים באים בעון לשון )'מזבח אליהו' פרשת ת נפשו ניחה מוסגרת בפנימיּומחה את טומאתו לחוץ ולא ֹווד ,שה שיש בוקדּוהמצד  אוהבו

ת א" נאמרועל כך  הרע'( אֵּ ָשרֹו שְּ עֹור בְּ יֶׁה בְּ ָשרֹו לְּ ָאָדם ִכי ִיהְּ עֹור בְּ ָהָיה בְּ ת וְּ רֶׁ ַגע ָצָרַעתֹו ַסַפַחת אֹו ַבהֶׁ הּובָ  נֶׁ ל אַ וְּ ל ַאַחד ֲהֹרן ַהֹכהֵּ א אֶׁ ן אֹו אֶׁ
 .' בהגהה(ענין מצורע מחמת לשוןמוסרי השל"ה ד"ה 'בחלק  פרשת מצורע על טעמי המצוות 'עיר מקלט'ראה ) )ויקרא יג, ב(" יםֲהנִ ִמָבָניו ַהכֹ 
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ּסּו ֱאמּוִניםִכי שה "התמעטה הקדּו כיוםאך  ם פ  דָּ ֵני אָּ  וגדלה הטומאה )'מזבח אליהו' פרשת מצורע ד"ה 'במדרש הנגעים באים' בשם האלשיך הקדוש( )תהלים יב, ב(" ִמבְּ
)'מזבח אליהו' פרשת מצורע ד"ה  ר הבשרראה החוצה בעֹואת כוח הטומאה שי להוציאולה הנפש לא יכולכן  ,)'מזבח אליהו' פרשת מצורע ד"ה 'במדרש הנגעים באים'(

)'ראשית  קבועה בנפשו ('עיםפרשת מצורע ד"ה 'במדרש הנג לר' אליהו הכהן מחבר 'שבט מוסר' )'מזבח אליהו'האדם  בתוךנשארת הצרעת ודוש( 'במדרש הנגעים באים' בשם האלשיך הק

צרעת היום ה יתלא נראש הטעם זהו .(, 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי פרשת מצורע דף נ ד"ה 'זאת תהיה תורת המצורע' בשם הרב תפוחי זהבחכמה' שער הקדושה פרק יג ד"ה והנה במה שאמר
ר נאמר "וכך  .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב תזריע מצורע ד"ה ענין מצרע( על גופם של מספרי לשון הרע שֹו ִפיוֹשמֵּ ר ִמָצרֹות ַנפְּ שֹונֹו ֹשמֵּ ִמָצרֹות " ,)משלי כא, כג( "ּולְּ

שֹו שֹו"ו ,ת' אלא 'מצרעת'אל תקרא 'מצרֹו –" ַנפְּ ראה זוהר ו. )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת תזריע מצורע ד"ה ענין מצרעבר מינן עתה היא זו שמצורעת  "ַנפְּ

 .(תזריע מו ע"ב ד"ה וההיא נשמתא

חתיכה אחת של  יםוהם נעש בתוכםורה ׁשכי כוח טומאתם  בגופם בהם שום נגע אין ,ותם בני אדם המפורסמים בלשון הרעוכל שכן א
היא הצרעת וכש .(עים באים')'מזבח אליהו' פרשת מצורע ד"ה 'במדרש הנג ומצא מין את מינו ,אין כוח הטומאה חוצצת בהם כי טמאים הםעד שאיסור 

, 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת נשא ד"ה )'של"ה הקדוש' מסכת פסחים דרוש ג' לשבת הגדול ד"ה 'וזה הענין של' הגשמי בגוף צרעתמאשר  גרועזה הרבה יותר נפש האדם ב

הנגעים באים בעון לשון פרשת מצורע ד"ה 'במדרש למחבר 'שבט מוסר' )'מזבח אליהו'  אף שלא נרגשת צרעת הנפש לא לבעל הלשון הרע ולא לכל רואיו ('על כן אחר שהזכיר'

בדלים ממנה ומכריזים עליה ם ׁש העליונים , כל הקדושיםבעת השינה עולה למעלהלשון הרע הבעל נפש לילה כאשר בכל אמנם  .הרע'(
ֵמאשהיא טמאה " ֵמא טָּ טָּ רָּ  וְּ )'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק יג תשובה הראויה עשה לא  האדם אם הפטירה הוא גם לאחר . וכך)ויקרא יג, מה( "אִיקְּ

 .(המצורע' דף נ ד"ה 'זאת תהיה תורת מטותפרשת  מתוניס קרית ארבע לר' רחמים חורי', אמרד"ה והנה במה ש

. וגם לא נשמעתכלל והיא  )זוהר פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה ביום טהרתו( עולה לפני הקב"ה ורה על האדם אין תפילתובשעה שרוח הטומאה הזאת ׁשו
ָרא ָלה בפסוק "וזה נרמז והכל מחמת ששורה עליו הסטרא אחרא.  ,קבלתתתשובה שיעשה באותה העת לא כל  מֹוַוִיקְּ )ויקרא לב, " ֹנַבח ִבשְּ

מֹו, ש"על התהלים מזמור יד( לר' דוד חזן 'חוזה דוד' ספררביעי' דף נז ד"ה 'ויקרא לה נובח בשמו' בשם  פרשת מטות בחלק 'דור תוניסמ לר' רחמים חורי ')'קרית ארבע מב(  נשמהה של אדם הוא "שְּ
 לפי' להחיד"א מערכת ש אות כ( 'דבשמקור הדברים בספר ראה  .'דבש לפי'רביעי' דף נז ד"ה 'ויקרא לה נובח בשמו' בשם החיד"א בספר  פרשת מטות בחלק 'דור מתוניס לר' רחמים חורי ')'קרית ארבע שלו

 בעל כי רע',השון לראשי תיבות 'היא " ָלהוהתיבה " ,שפתי רננות פרק כג ד"ה מנהג וד"ה וכתב( לר' אהרן ברכיה ממודינא בחלק )'מעבר יבוק'ומורה על עיקר מציאותו 
מֹו אין תפילתו נשמעת. והטעם לזהשהב!'  !הב !צועק 'הבו כמו כלב 'הנובח'בתפילתו לשון הרע הרי הוא  לפי  ," כלומר ב'נשמתו'"ִבׁשְּ
בשם הרב 'חוזה דוד' על התהלים  רביעי' דף נז ד"ה 'ויקרא לה נובח בשמו' פרשת מטות בחלק 'דורמתוניס )'קרית ארבע לר' רחמים חורי ה מכוח הלשון הרע דבקה בשהסטרא אחרא נ

 .(מזמור יד

ָהָיהנכתבה התיבה "לכן  יֶׁה "בפסוק  מב, ג בשם ר' שמואל בר נחמן( 'בראשית רבה')ראה " שהיא לשון שמחה וְּ ָשרֹוָאָדם ִכי ִיהְּ עֹור בְּ ת אֹו ַסַפַחת אֹו  בְּ אֵּ שְּ
ת  רֶׁ ָהָיהַבהֶׁ ָשרֹו וְּ עֹור בְּ ַגע ָצָרַעת בְּ נֶׁ לא וכי כשרואה אדם שהנגעים באים בעורו ובבשרו יש לו לשמוח שהגוף הוא זה שלקה , )ויקרא יג, ב(" לְּ

םשמחה גדולה ל" והיא בנפש,עשה הנגע נ דָּ לא וגם צרה,  הרי זו. אבל אם הגוף נראה טוב והנפש היא מנוגעת הנשמה חלק שהוא "אָּ
ל "נאמר  חוטא זה. ועל כי לא רואה את נגעו מעשיואת לשוב אל ה' ולתקן  מעורר אותו גֶׁ ַעד רֹאשִמַכף רֶׁ ַחבּוָרה ּוַמָכה  וְּ ַצע וְּ ֹתם פֶׁ ין בֹו מְּ אֵּ

ִרָיה אלא  ם שלימות רוחנית משם הוי"ה הקדושאין בהם בעלי מומין מכף רגל ועד הראש, כי שה שלו על אברי הנפש שהכוונה )ישעיה א, ו(" טְּ
תמימה, באה הפלונית שהיא גמטריא השה מהקדּו 'םתֹ מְּ 'ואז במקום  .לילי"תאשתו הפלונית שנקראת הוא מהסטרא אחרא ומהשפע 

ֹתם"  .א שבת תשובה דף קנח ע"ב ד"ה וכאשר נשתרש("דרוש ל להחיד"א )'דברים אחדים' עהפצּווכה כל הנפש מּוו "מְּ

לכן צריך להישמר מלדבר עם  .גם הרוצה( )הרמ"ד וואלי תהלים טו, ג ד"ה 'הקליפה'שה אלא עם ת עם הקדּודבקּו שוםבעל לשון הרע אין לו מי שהוא 
 .מו טומאת מתכ תמטמאהזה  של בעל הלשון הרע מפיו תכי רוחו היוצא, כמו שנשמרים מנשיכת הנחש איש המפורסם בלשון הרע

של  הנפשאת פוגמת הרוח הזאת . ואז המדבר עמו, אף שאינו מרגיש באותה השעהשל  מתלבשת עם הרוחהיא מפיו  תיוצא וכשרוחו
 התלבשהרוח שה הכי אותוכל זה . האדםאותו בגוף  מושב קבועליצר הרע גורמת לעשות ו ,דהת אותה ומעלה בה חלּוומעפש המדבר עמו

ודבר זה בדוק ומנוסה ת וכל מיני ייסורים. כל מיני רוחות הטומאה ולגרום עניּו הא 'אב הטומאה' להמשיך עמיבו מאותו בעל לשון הרע ה
 .פרשת מצורע ד"ה 'ודע אהובי הקורא'('שבט מוסר'  למחבר)'מזבח אליהו'  ונראה לעין כל

 המספר לשון הרע על חברו מוסר לו את זכויותיו וקונה ממנו את עבירותיו 

פרק ז' ד"ה )'חובת הלבבות' לרבינו בחיי שער הכניעה  לשון הרעה נאמר שעליו לחבר םאות ומעבירים יוכל האומר לשון הרע על חברו מנכים לו מזכויות

מעבירים ו פרק ז' ד"ה מנחה מזכיותיך( )'טוב הלבנון' על 'חובת הלבבות' לרבינו בחיי שער הכניעה וכן לוקחים עוונות מאותו חבר שעליו נאמר הלשון הרע .ואם מה שספרו עליו(
 'בחליפין'קנה  על חברו הדובר לשון הרעאדם  אותונמצא שו .אם מה שספרו עליו(ד"ה ופרק ז' הכניעה  שער)'חובת הלבבות' לרבינו בחיי לאדם שדיבר לשון הרע 

 להחיד"א 'צוארי שלל')'ראש דוד' להחיד"א פרשת שלח לך ד"ה ולהבין סיפיה דקרא,  נדדו והלכו לחברור שאשלו  הצדקותזכויות והאת חטאיו של אותו חבר תמורת 

שכאשר מדברים רע על החבר הרי מועילים לו  זה הוא אמת ויציב,ודבר  .אות ד' ד"ה כל כלי יוצר, 'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת ל' אות ח ד"ה לשון הרע( הפטרת ראה
היו שמחים כאשר שומעים שאומרים עליהם דבר רע כאילו נתנו להם מתנת כסף  דבר זה, ולא מזיקים לו. ואילו היו יודעים בני אדם

 .(משפטים דף קכב ע"א תחילת ד"ה אמר רבי יוסיפרשת זוהר ב כי רמז לכך . וראה'וגם בענין הקמות'ג לאדר השני ד"ה "ויקהל אור י פרשת לר' יוסף קארו )'מגיד מישרים' זהבאו 

שדיבר עליו כלי מלא מזמרת הארץ, והוסיף  אדםשלח לאותו הוא  לחסידהדבר וכשנודע  לרעה. אחד אדם ווהיה מעשה בחסיד שהזכיר
יוסף ר' וכן אמר המלאך המגיד ל .)'חובת הלבבות' שער הכניעה פרק ז' ד"ה ואם מה שספרו עליו(ועתה אני גומל לך בזה"  ךוכתב "הגיעני המנחה מזכויותי

)'מגיד מישרים' לר' יוסף קארו פרשת ויקהל אור עברו אליו שעל ידי זכויותיהם לו  מועיליםהם שלא ידאג מכל אלו שקמו עליו לדבר נגדו רעה כי  קארו

תוך משתלם במצוות שהיו חסרות לו מהצדיק  אז הצדיקכך הוא הדבר, שכאשר הרשעים מדברים על  שהרי .י"ג לאדר השני ד"ה 'וגם בענין הקמות'(
ָכל ָלשֹון ָתקּום נאמר " זה צדיקועל . הזכויות של אותו רשע שדיבר עליו ִשיִעיוְּ ָפט ַתרְּ ם  ִאָתְך ַלִמשְּ אֻּ ִאִתי נְּ ָקָתם מֵּ ִצדְּ י ה' וְּ דֵּ זֹאת ַנֲחַלת ַעבְּ
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ָכל ָלשֹון, "ישעיה נד, יז()" ה' ִשיִעילשון הרע, " ליךעכל המדבר  –" וְּ קח ממנו את זכויותיו, יתן לו את עוונותיך ותיכלומר תחייב, שהרי ת –" ַתרְּ
ם ה'זֹאת " שנאמר מלכו של עולםכך ייסד  כי אֻּ ִאִתי נְּ ָקָתם מֵּ ִצדְּ י ה' וְּ דֵּ  .אות ד ד"ה כל כלי יוצר(ראה  פרשת הפטרתב להחיד"א על ההפטרות )'צוארי שלל'" ַנֲחַלת ַעבְּ

יגלה כי חסרים לו זכויות בספר זכויותיו, ויאמרו לו כי איבד אותם בעת שדיבר על הוא  לך אותו מספר לשון הרע לעולם הבאי וכאשר
כאשר יענישוהו ו )'חובת הלבבות' 'שער הכניעה' פרק ז' ד"ה ואם מה שספרו עליו(חברו. ובספר חובותיו הוא ימצא חובות שלא עשה אותם ויאמר "לא עשיתים!" 

ואז ויאמר "אני לא עשיתי!"  פרשת שלח לך ד"ה ולהבין סיפיה דקרא(להחיד"א )'ראש דוד'  ג ישאג כי לא מידו היתה זאתשאֹו העוונות שנוספו לו, הואעל 
פרשת שלח לך ד"ה )'ראש דוד'  שהן פעולות האיש אשר שסיפר עליו לשון הרע אלא. )'מדבר קדמות' מערכת ל' אות ח ד"ה לשון הרע( ישיבוהו שאמת שלא עשאם

רֹווכך היה מעשה בחסיד אחד  .)'חובת הלבבות' שער הכניעה פרק ז' ד"ה ואם מה שספרו עליו( ונוספו לו על מה שדיבר עליו ולהבין סיפיה דקרא( ֲחבֵּ אמר עליו לשון  שֶׁ
אלו המצוות!" וענו לו שלקחם מחברו אשר אמר עליו את הרע, ובעולם הבא נתנו לו שכר מצוות של חברו. אמר החסיד "אני לא עשיתי 

ִריב נאמר " ועל צדיק זה .)'קרית ארבע' לר' רחמים חורי פרשת מצוררע בחלק בני שלשים דף נ ד"ה 'זאת תהיה תורת המצורע' בשם הרב 'כתנות אור'(לשון הרע  ָכה מֵּ סֻּ ם בְּ נֵּ פְּ ִתצְּ
ֹשנֹות ֹשנֹותים להיות צפונים בסוכת חופה שבגן עדן מחמת "הצדיק יםכלומר שעתיד )תהלים לא, כא(" לְּ ברו עליהם לשון הרע י" על שדִריב לְּ

 .)'חומת אנך' להחיד"א על תהלים לא ד"ה ואפשר לומר(

ענו לו "לקחם ו !שם אין הוא רואה אותהשעשה מצוה פלונית אך  אמרהוא  ,עולם הבאל אשר דיבר לשון הרע גיע חברו הרשעה וכאשר
גם  .)'קרית ארבע' לר' רחמים חורי פרשת מצוררע בחלק בני שלשים דף נ ד"ה 'זאת תהיה תורת המצורע' בשם הרב 'כתנות אור'( עליו לשון הרע תאמרו "לפניך שנפטראותו חסיד 

הן מחמת המצוות  .לשון הרע בעל למי שהואנעשה קרעים  – בעולם הזהשלו מכוח המצוות  לאדם אחרי פטירתו שנעשהק דרבנן' 'החלּו
 .(' ועיי"ש)'נחל קדומים' להחיד"א פרשת תצוה אות והוא לא עשה ר שאנוספו שלו עבירות שמחמת הר עליהם לשון הרע, והן אשר דיב לו אותם אלושלקחו 

 הנביאהלזכור את מעשה הלשון הרע שהיה עם מרים  הזהיר הכתוב ,שהמספר לשון הרע מאבד זכיותיו וקונה חובות חברו ומטעם זה
ר ָעָשה ה' ֱאֹלזָ "שנאמר  ת ֲאשֶׁ ָרִיםקֶׁ כֹור אֵּ ם ִמִמצְּ כֶׁ אתְּ צֵּ ְך בְּ רֶׁ ָים ַבדֶׁ ִמרְּ ממילא ו 'חובת הלבבות' שער הכניעה פרק ז' ד"ה ואם מה שספרו עליו(עפ"י ) )דברים כד, ט(" יָך לְּ

 .הכניעה פרק ז' ד"ה ועל זה('פת לחם' על 'חובת הלבבות' שער ביאור )לא לדבר בגנותו של אחר  כל אדם יזהר

 בעל נפש יחוס על נפשו ועל העולם הבא שלו וירחיק לגמרי מלשון הרע

)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב  בתכלית ההרחקה אות מד( 'פלא יועץ' למחבר ספר)'יעלזו חסידים'  מלשון הרע הרחק מאוד נפשו ירחיק על שרוצה לשמור אדם כל

יֶׁה תֹוַרתשנאמר "כפי  כי אין צד להימלט מהעונש של הצרעת למדבר לשון הרע, מצרע(פרשת תזריע מצורע סוף ד"ה ענין  ֹצָרע זֹאת ִתהְּ  )ויקרא יד, ב(" ַהמְּ

ֹצָרע" ,עונש כלומר – "תֹוַרת"היא  ,הצרעת – "זֹאת", טו ע"ב(דף )זוהר מצורע דף נג ע"א ד"ה תא חזי. וראה גמ' ערכין   לפי שהוא ,הוא 'המוציא שם רע'ש –" ַהמְּ
מרים שלכפי ו .תהיה וגומר' מהרמ"ק()'אור החמה' על זוהר פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה 'זאת  עוונואת הקב"ה לא נושא הרי שעל מנת לנקותו  המוכרח לקבל

ואם כך  בלו צרעת.יוכן אהרן הכהן ומשה רבינו שמיד ק)'רבינו בחיי' פרשת כי תצא פרק כד, ט(  להינצל מעונש הצרעת הזכויותהנביאה לא הועילו כל 
אזי גרוע מכך ב'צרעת  'צרעת הגוף'ומיד הם מצטרעים, אם לא ב קל וחומר לשאר בני האדם שמדברים לשון הרע לגדולי הדור עלה

 .)ראה 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב תזריע מצורע ד"ה ענין( הנפש'

ִהיר זָּ וגם בעולם הבא.  על טעמי המצוות המיוחס לרקנאטי שער תשעה וששים ד"ה ועל דרך האמת( ''מאה שעריםספר )באיסור לשון הרע מציל מצרות נפשו בעולם הזה  ה 
כל הקדושים שם בדלים ממנה אזי בלי תשובה  לאחר פטירתה עולה למעלהעת דבוקה בנפש המדבר לשון הרע, ואם חלילה כי הצר

ועוד כל חלקו בעולם הבא תלוי בזה  .'תפוחי זהב'(ספר לר' רחמים חורי פרשת מצורע דף נ ד"ה 'זאת תהיה תורת המצורע' בשם  ' על התורה)קרית ארבע' !'טמאה לה ואומרים
ם: ִמי ָהִאיש " שאמר דוד המלךי כפ כֶׁ דְּ ַאת ה' ֲאַלמֶׁ עּו ִלי ִירְּ כּו ָבִנים ִשמְּ ץ לְּ ָחפֵּ ר  יםַחיהֶׁ יָך ִמַדבֵּ ָפתֶׁ ָרע ּושְּ ָך מֵּ שֹונְּ ֹצר לְּ אֹות טֹוב: נְּ ב ָיִמים ִלרְּ ֹאהֵּ

ָמה ץ ַחיִ  ִמי ָהִאיש, "(יד - )תהלים לד, יב" ִמרְּ ָחפֵּ אֹות טֹובחיים נצחיים בעולם הבא, "במי האיש החפץ  –" יםהֶׁ ב ָיִמים ִלרְּ שרוצה לראות  –" ֹאהֵּ
 איש אחרשו אבדםללא וות ומעשים טובים, ועמלו אשר עמל תחת השמש בכל אותם הימים שעשה ופעל בהם מצוליהנות בעולם הבא מ

ֶתיָך העצה "היא זאת  – ייקחם פָּ ע ּוׂשְּ ָך ֵמרָּ ׁשֹונְּ ֹצר לְּ הנְּ מָּ ֵבר ִמרְּ )ביאור 'מרפא לנפש' על 'חובת הלבבות' לרבינו בחיי 'שער הכניעה' פרק ז' ד"ה ואם מה )תהלים לד, יד(  "ִמד 

 .שספרו(

על מסכת אבות פרק מ' בחלק 'פירוש'  להחיד"א )'כסא רחמים' לם, כי המדבר עלול להיכשל ואיננו מרגישכמו איבעולם הזה ראוי לו לאדם לשים עצמו לכן 

זה אמר דוד דבר  ועל .בו ותריזההעמידה והוכמה קשה  לשון הרע עוןכמה חמור הוא צטער מאוד להצריך בעל נפש וכל  .אות ז' ד"ה מוסר(
ש  ַחם ִלִבי" שנאמר שהיתה אש בוערת בקרבו המלך ַער אֵּ ִבי ַבֲהִגיִגי ִתבְּ ִקרְּ שֹוִניבְּ ִתי ִבלְּ  אפילוהיה נמנע דוד המלך לכן  .)תהלים לט, ד(" ִדַברְּ

ֵברמ ד  יִתי שנאמר " אבק לשון הרעידי ל שמא יבוא על אדם אחר טוב לְּ ֱחשֵּ ִתי דּוִמָיה הֶׁ ֱאַלמְּ )'יוסף תהילות' להחיד"א מזמור תהלים  )תהלים לט, ג(" ִמטֹובנֶׁ

ִתי שנאמר " לא לדברשבעלי מחלוקת רשעים שמותר לדבר עליהם היה נזהר דוד המלך  אפילו עלרחיק מזה עד שהיה מו. לט, א( ָאַמרְּ
ָרַכי  ָרה דְּ מְּ שְּ שֹוִניאֶׁ ֲחטֹוא ִבלְּ סֹום  מֵּ ִפי ַמחְּ ָרה לְּ מְּ שְּ ִדיאֶׁ גְּ נֶׁ ֹעד ָרָשע לְּ וכן יעשה כל אדם  .דרכי( מזמור לט ד"ה אמרתי אשמרהעל התהלים )'חוזה דוד'  )תהלים לט, ב(" בְּ

 וינצל מאיסורי לשון הרע בעזרת ה' יתברך, אמן.

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"לחיים בן לייב , ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אליהו בן ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

מרים בת 

  הי"ו רבקה
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואת הילדות

  הי"וטליה אסתר בת אלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

 גם לרפואה שלימה שלהעלון 

ציונה שושנה בת חנה 

מּון   הי"ובֵּ

ָהר   הי"ואליהו בן גֹובְּ
 

השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד  הפצת העלון

 נפשו של מחבר העלון

גָּה  הי"ו שמואל בן אֹולְּ

שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 וזיכוי הרבים

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 
 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת האיש הענו והצנוע 

 אוהב ישראל:

עזרא בן שמחה  ר'

תּון  ז"ל    כ 

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

איש החסד אשר במשך כמה 

העלון  שנים תרם והדפיס את

 הזה לזיכוי הרבים:

ז"ל    עמירם בן אסתר

 ת. נ. צ. ב. ה.

 הנערה והצלחת הא לרפואעלון השבוע הוב הלימוד

 הי"ו שירה בת מוריה

מתבקש להתפלל  הקדוש ציבור הקוראים
שה' יתברך ו ,להצלחתה ורפואתה השלימה

    !בשורות טובותבקרוב ותה יבשר א הרחום

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה 
. וכן 052-7675933או לעילוי נשמת בטל'  

ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את 
 tora.haim@gmail.com  העלון במייל

 

 ם השלימה שלהפצת העלון גם לרפואת

הי"ו בת שירה אושרת יעל  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  
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