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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג / "בה'תשפ  'החודש'שבת   –' תזריע' 

  (א)ח" צא' תורה ליקוטי מוהר"ןמבוסס על 

הטעם שחטא לשון  /  ון לשון הרעחומרת עו /  ביאור הקשר בין פרשת תזריע לפרשת החודש
חטא הלשון של הלבנה  /   עמלק -יצא צפע    )הקדמוני(משורש נחש /  הרע כל כך חמור

/   המצורע נחשב כמת/  נגע צרעת הוא סגירת האור והטוב העליון/  שקדם לבריאת העולם
מהו הביאור בסגירת האור   /  הטעם שכל אדם צריך למות, כי צריך להשיל גופו המצורע

ללמוד לשתוק וללמוד הלכות לשון  /  צרעת היא בחינת העונש ללבנה על קטרוגה  / בצרעת
העליון  הצרעת של סגירת האור והטוב /  צרעת בזמנינו, סיפור עם ר' משה פיינשטיין/  הרע

צריך   / בלשון הרע פוגם באמונה/  חיזוק על לימוד הלכות לשון הרע  / שייכת יותר אלינו
ע"י שמושכים אמונה וקדושה לאברים מתרפאים  /  להמשיך את האמונה לכל האברים

על ידי נטילת ידיים מוחין את  / עיקר הטהרה שנשארה כיום היא בנטילת ידים / מצרעת
הסוד באהרן וחור  /  משה עשה כוונות של נטילת ידים במלחמת עמלק/  'קליפת עמלק'

 /  הביאור במה שהנוטל ידיו בהידור זוכה לעשירות/  שתומכים בידי משה
 

 פרשת החודשביאור הקשר בין פרשת תזריע ל

בין יש קשר  ו  החודש,ת  פרש יוצאת בשבת    השנה פרשת תזריע  א.

המתארוקבועה  ההפרשה   הפרשה  וכן  בין  קשרכאן  חת,  בין   יש 

כתוב פרשת תזריע לבין פרשת החודש, ונבאר את הקשר בעז"ה.  

יג, ַהּכֵֹּהן"  :( ט  )ויקרא  ֶאל  ְוהּוָבא  ָאָדם  ּבְ ְהיֶה  תִּ י  ּכִּ ָצַרַעת  הנושא    ".ֶנַגע 

זה   מצורע  פרשת    -הפרשה הבאה  וגם של    תנוהמרכזי של פרש

נגע  עניןה מצורע'    הפשוט  הבשנ  ים.של  אבל   , מחוברות'תזריע 

מעוברת  ב השנהשנה  חידוש יש  אבל  ות,  מחוברלא  הן    כמו 

בין  וצריך להבין את הקשר    ,החודש  פרשת את  יש  תזריע    פרשתבש

   פרשת החודש.לבין  )נגע צרעת(  תזריע

 ן לשון הרעות עומר חו

בא על לשון הרע   צרעתש   (: וט דף  )  ןכתוב בגמרא ערכי  ההסבר:וב.  

יד,כמ"ש   ַרת  "  ב(  )שם  ּתוֹּ ְהיֶה  ּתִּ ֹצָרעזֹּאת  ש   -  "ַהמ ְּ  ע. רם  המוציא 

מאוד   'חפץ חיים'ה  רבינו  .הרעלשון  חטא  על  בא    ,תע של צר  העונש

שמירת   עניןוחיזק את    ,לשון הרע עוון  של    איסורחומר ה הפיץ את  

עבירות  ג'כנגד לשון הרע שקול  :(ערכין שם )  חז"לאמרו וכבר  הלשון.

דמים  -חמורות   ושפיכות  עריות  גילוי  זרה  מבינים   םכול   .עבודה 

דבר    ןשלשו זה  ב )חז"ל    ואמרו  אסור,הרע  כ,  רבה  שהוא    :(בראשית 

יד ַאּלּוף" בבחינת ן ַמְפרִּ ְרּגָ   .לופו של עולםאמפריד ש  כח( )משלי טז,  "ְונִּ

ומצד שני הוא גם    חומרה מאוד גדולה,  לשון הרעיש לעוון  רואים ש

רוב ב: "אמר רב יהודה אמר ר  )ב"ב קסה.(גמרא  ב  בא כמוו   ד מצוי,מאו

  ? בלשון הרע סלקא דעתך   .והכל בלשון הרע  ,ומיעוט בעריות  ,בגזל

חטא שנכשלים בו זה    -שחטא הלשון  ז"א    .אבק לשון הרעב אלא  

, ולכן צריך להיזהר  כל כך חמורבאמת  הוא  ו  נשים רח"ל,הרבה א

 ישמר ממנו מאוד. ולה

 הטעם שחטא לשון הרע כל כך חמור

ג'  וג.   כנגד  שקול  שהוא  עד  חמור  כ"כ  חטא  זה  למה  השאלה: 

בעולם    והביאור:עבירות?   הראשון  שהחטא  חושבים  זה   -תמיד 

, לשון הרע של הנחש  חטא  קדם לזהבאמת  אבל    ,אכילת עץ הדעת

תקצצו  נ ונענש  לפני ש  הקדמוניהנחש  .  )שם(ש רבה  דרכמבואר במ

כי , ובעל בחירה היה בר דעת ,שלו וכח הדיבור  לה דעתויטרגליו ונ

האם    -  ירהחב  לו  זה סימן שהיה  ,מזה שהקב"ה העניש את הנחש

על בוראו או   כי היה שקר(זה היה רק הוצאת שם רע,  )באמת לדבר לשון הרע  

מהעץ הזה 'ואמר לחווה    ערן הלשו  לדברבחר  הנחש  ו  ,לדבר  לא

  '. ברא את העולם ו ,)הקב"ה( אכל

ט'(מובא במדרש תנחומא בפרשתנו  ו  אתם :  ם האמר להוא  ש   )אות 

הרבה מלפני  קיים בעולם  אני כבר  אבל    ,( ביום שישי )  היוםרק    נבראתם

ואני    , (נברא ביום חמישי כי    לפניהםיום אחד    שהרי הוא רק  ,שיקר להם )הנחש  זמן  

ולכן    ,ברא את העולםואז הוא אכל מעץ הדעת ראיתי איך הקב"ה 

מכולת  לא רוצה שיהיה עוד    לתבעל מכו  )למשל אומנותו  את בן    שונאכל אומן  

הקב"ה לא רוצה  גם  כביכול    וכך  ,(רוצה שכל הלקוחות יבואו אליו  י הוא כ  לידו,

כן הוא אמר לכם  כמוהו, ולכלו מעץ הדעת ותבראו עולמות  תאש

הנחש עבר על החטא החמור כך  וב  .שאסור לכם לאכול מעץ הדעת

   על הקב"ה.לשון הרע של 

 שון הרע של הנחש. זה חטא ל  ,עץ הדעת  טאשקדם לח  טאיוצא שהח

הנחש את  קילל  ג   והקב"ה  יד()בראשית  ֵהָמה "   :,  ַהּבְ ל  ּכָ מִּ ה  ַאּתָ ָארּור 

ֶדה ָ ּכֹּל ַחיַּת ַהש ּ כי  )  ,הוא נענש  ,היה לו בחירה והוא חטאש   ומכיון  ",ּומִּ

בחירה לו  שאין  רובוט  מי  כמו  חיה  הוא  כמו  עונשהוא  ו   ,וכן  מקבל  והחטא   (לא 

חטא  עוד  )ותיכף נראה שהיה    .לשון הרעחטא  ראשון שנעשה בעולם זה  ה

 . לשון הרע שקדם לחטא של הנחש(כעין 

 עמלק -יצא צפע  )הקדמוני(משורש נחש 

י"   :( כט  יד,  ישעיה)כתוב  :  יפהמאוד  רמז    ישד.   ִּֽ ֶֹּרׁש ָנָחׁש יֵֵצא ֶצַפע  ּכִּ ׁשּ  "מִּ

מטריסק המגיד  אבות    מסביר  מגן  יתרו()בספר  ח"ש  נמשורש    פרשת 

יצא   ש   ,(240)  'עמלק'  אגימטרי   -  'צפע'הקדמוני  בנחש ז"א  כבר 

מונח   עמלק  ' צפעה' הקדמוני  גדול כי  ה  עהר  כח  הוא  עמלק  .שזה 

מגיע שלו   מקורהו ,מחטיא את עם ישראלזה שהוא ו  ,בעולםשקיים 

ם  "  )במדבר כד, כ(בעמלק נאמר    נחש הקדמוני.  מהשורש של יִּ ית ּגוֹּ ֵראׁשִּ

 . של לשון הרע העווןזה גם  'עמלק פת קלי'ש , והרי"ֲעָמֵלק

 חטא הלשון של הלבנה שקדם לבריאת העולם

תזריע פ'  הקשר בין    את  ןיבגם נובזה    ,מר חידוש יותר גדולונאה.  

חטא עץ הדעת והלשון הרע של הנחש,  דם  וק  דהנה  .לפרשת החודש

קטרגה על מעשה הקב"ה שברא ש  ,'הלבנה   פגם'והוא    עוד חטאה  הי

אפשר אי  '  :)חולין ס:(  ואמרה להקב"ה  , אותה ואת השמש באותו גודל

 טא חשל    עניןב  פגמהלבנה  הגם  וא"כ    אחד'?...לשני מלכים בכתר  

קטרגה   הלבנה  -  'לבנההקטרוג  'גמרא  ב  נהומכזה  ש  כמוו  ,לשוןה

זה לא רה שואמאחד,    כתרי מלכים בנש  שעשה  קב"העל מעשה ה

 , והשקדם עוד לפני אדם וח  בדיבורשיש חטא    יוצא,כן  ואם    .טוב

,  הנחש וביום החמישי    ,המאורות   בראונ ביום רביעי  )  בריאת הנחשלקודם    ועוד

וח  אדם  נבראו  הששי  הלבנה  ה(וביום  קטרוג  חטא  חטא וזהו  גם  שהוא   ,

הרע   בלשון  ונכלל  מתוקן  -הלשון  שאינו  דיבור   הקב"ה ו.  היינו 

תיכף נסביר  ו )  ,ואמר לה: "לכי ומעטי את עצמך"   לבנההעניש את ה

   .לקטרוג הלבנה(  בדיוק מידה כנגד מידההעונש הזה הוא  למה  

 וב העליון נגע צרעת הוא סגירת האור והט 

הפסוק  ו.   יג,על  ֶאל  "  :( ט  )ויקרא  ְוהּוָבא  ָאָדם  ּבְ ְהיֶה  תִּ י  ּכִּ ָצַרַעת  ֶנַגע 

לתיבת 'צרעת'    התרגום  , את פירוש  )ח"ג דף מט:(, הביא הזוהר  "ַהּכֵֹּהן

ירוּ 'הוא  ש עונש של הרק  ש  יםחושב  נוהיי  חנואנ  '.הסגרלשון '  -  'ְסגִּ

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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פרש מ  (שנאמר ברוח הקודש)  אונקלוסהאבל    ,זה להיות בהסגר  עתהצר

ירוּ '  -צרעת  שזה השם של ה ׁש ְסגִּ תורה  ] ן  "רהמו  קוטי ליב  רבינוו  .'ַמְכּתַ

י  "  :וז"ל  שם()זוהר הקדוש  המביא את    [ אות הכ"א   ְצָחק, ָהכִּ י יִּ ּבִּ ָאַמר רִּ

ֵניָנן,   ָעְלָמא.    -ֶנַגע    ,'ֶנַגע ָצַרַעת' ּתָ ְרָיא ּבְ יָפא ׁשַ ּקִּ יָנא ּתַ   -   ָצַרַעתהּוא ּדִּ

ירוּ  ָאה  ,ְסגִּ ּלָ ָרא עִּ ְנהוֹּ ּדִּ ירּו  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְסגִּ ָאה,    ,ּכְ ּלָ יבּו עִּ טִּ ּדְ ירּו  ְסגִּ

ְלָעְלָמא ית  ָנחִּ ָלא  ָצַרַעת    -ֶנַגע    :תרגום)  ."ּדְ ָלם.  עוֹּ ּבָ רּוי  ָ ַהׁשּ ה  ׁשֶ ַהּקָ ין  ַהּדִּ   - הּוא 

ֱאַמר   ּנֶ ׁשֶ מוֹּ  ּכְ ָרה,  ן' ַהְסּגָ ָהֶעְליוֹּ ר  ָהאוֹּ ר  ָלם   ,' ֶהְסּגֵ ָלעוֹּ ֵרד  יוֹּ ּלֹּא  ׁשֶ ן  ָהֶעְליוֹּ ב  ַהּטוֹּ ל  ׁשֶ ר    . (ֶהְסּגֵ

חסדים  והטוב  ה  סגירות שלהיא גורמת לצרעת  זוהר, שהבמבואר  ו

   .לעולם ושלא ירד

 נחשב כמת המצורע 

פצע  צרעתז.   סתם  לא  בגמר  ,זה  שכתוב  כמו    ( : סד רים  )נד  אאלא 

י  כ  .אדם מתל  הוא נחשב  אדם שקיבל צרעת  "מצורע חשוב כמת".

היא  ע הצר החומר   חמורהת  כמו  דברים  מת  אבכמה  טומאת    . של 

צריכה    צרעתם  מנא אדומהלטהרתה  לא  שמבחינה   לבא  ,פרה 

בהלכות  ,  חמורות  מאוד   טומאות  שתיהן  רוחנית הרמב"ם  ולשון 

ה  ' )ט, י(טומאת צרעת   ְצַות ֲעש ֵ ה רֹּאׁש מִּ ּסֶ ְחָלט ְמכֻּ ְהיֶה ַהְמצָֹּרע ַהּמֻּ יִּּ ׁשֶ

ָגָדיו ֵרם ּבְ ָאֵבל ּופוֹּ ָפם ּכְ ֶטה ַעל ש ָ ּלּוטוֹּ ְועוֹּ ל ְיֵמי חִּ והרי שהמצורע    ,' ּכָ

   .חשוב כמת שהמצורעכיון  -נוהג בדיני אבלות על עצמו 

 טעם שכל אדם צריך למות, כי צריך להשיל גופו המצורעה

זוהרח.   כ"א  )   בתקוני  ן  דף מח:(תיקון  ּמָ ּתַ וז"ל:  ֵליּה   )במראה הסנה(,  ַאֲחֵזי 

ָעְלָמא למשה(הקב"ה  ) ַהאי  ּבְ ַנׁש  ְדַבר  גּוָפא  ּדְ יה  -  ,  ָכא  אִּ ׁשְ ּמַ מִּ ָצַרַעת  ּו 

גּוָפא  ׁש ּבְ ְתַלּבַ ָתא ְדֶעֶדן, אִּ ּנְ יּה, ְוָהַדר ְלגִּ ּנֵ ט מִּ ַ ׁשּ ְתּפַ אִּ ְוָיא. ְלָבַתר ּדְ ְדחִּ

יהּו   יֵליּה, ְוָדא אִּ א דִּ יׁשָ "  )שמות ד, ה(ַקּדִּ רוֹּ ְבש ָ ָבה ּכִּ ּנֵה ׁשָ ם  )תרגום:  .  "ְוהִּ ׁשָ

ט מִּ  ֵ ׁשּ ְתּפַ הִּ ָחׁש. ַאַחר ׁשֶ ר ַהּנָ ָלם ַהזֶּה הּוא ָצַרַעת ֵמעוֹּ עוֹּ ּגּוף ָהָאָדם ּבָ ּנּו ְוָחַזר ְלַגן  ֶהְרָאה לוֹּ ׁשֶ ּמֶ

 " רוֹּ ְבש ָ ָבה ּכִּ ּנֵה ׁשָ , ְוֶזהּו "ְוהִּ לוֹּ ׁש ׁשֶ גּוף ָקדוֹּ ׁש ּבְ ְתַלּבֵ בליקוטי   ע"כ. והובא    ,(ֵעֶדן, הִּ

  א משכ ' שנקרא  ע  צורמיש לנו גוף  שומבואר    .ח"ב(ג  פ" תורה  )   ן"רהומ

 . 'ור הנחששזה 'ע  - א'יודח

כי באמת    ?מה הגוף שלנו נקרא גוף מצורע, עור הנחשולכאורה ל

אדם הראשון נברא באופן שלא היה צריך למות, רק אחרי החטא  

חְ  הדעת, שהוא  עץ  הראשון באכילת  אדם  טא שהגיע מחמת של 

מצורע   שלנו  הגוף  כל  נעשה  הנחש,  של  הרע  בצרעת    -הלשון 

כנס לגן עדן עם הגוף שלנו, ואת  ירוחנית, ולכן אנחנו לא יכולים לה

 עור הנחש אנחנו משאירים פה  -חויא'  א דהגוף שלנו שהוא 'משכ

דרבנן'   'חלוקא  עם  ועולים  וות שלנו לגן מצ שנעשה מה  -בעולם, 

 ם הוא צדיק גדול. , גם א כל אדם חייב למותזו הסיבה ש עדן. ו 

 עורו, האדם צריך להשיל את גופו כמו שהנחש משיל את 

העונש על שון שדיבר לשון הרע, ווכיון שהנחש הקדמוני הוא הראט.  

 .בנגעים זה הנחשוהראשון שנענש בצרעת    זי, א תע לשון הרע זה צר

נראה כאילו יש   הוא  כלומר   -  יש לו נגעיםשור  עור הנחש הוא  עלכן  

הוא צריך להשיל את  ש  ,אחד העונשים שלו  .ו חבורות חבורותעלי

)ואף שיש כמה הסברים טבעיים למה הוא משיל את העור, אבל הקב"ה    העור שלו

 ללהשי  ךצריכל אדם כשהוא נפטר  וכך    .גזר עליו את הטבע הזה לעונש(

יחזור ש ,המצורע  פואת גו  ללהשיז"א   ,(ור הנחש )ע   'משכא דחויא'את 

   הצרעת.ה בלי נקיולעלות עם נשמה  שממנה לוקח, אל האדמה

 סגירת האור בצרעת הביאור ב ומה

ז"א שהאור    -  א'ורהנד סגירו  : ' תע צרל   קורא  הזוהר הקדושעכ"פ  י.  

ו מאירנסגר  לאיזה  ש   ידוע  .לו  לא  דם  זרימת  לו  שאין  בר אאדם 

אבר  נמק    להיותיכול    ,דםה נעצר  ש ולאותו  הזמן  ח"ו,  כל  צריך 

שלכל אבר ואבר כדי   ,כל האיבריםלזורם שהדם של היה מחזור יש

ברוחניותה אותו  וכן    .חיות  לו  יהיה אור   גיעישצריך    ,דבר  תמיד 

כשאדם ו   .יזרום בכל הגוף  והאור הזה  ,של האדם  ןהמוחיו ת  מהדע 

אור הרוחני שזורם בתוך  ין', שהורדנה  וסגירזה בחינת '   ע,מצורח"ו  

ולכן נעשה באותו    בגוף,  קום מסויםמהאדם הוא לא מגיע להגוף של  

  .תע מקום צר

 בחינת העונש ללבנה על קטרוגה  צרעת היא 

הלבנה של    הלשון''פגם  של  החטא הראשון  היות וש  ,נביןזה  ולפי  יא.  

הוא כעין לשון   ,(חטא נחש הקדמוני עוד לפני  )   שם השקטרגה על מעשה  

סגירו וא בחינת ' הלבנה  ה  גם העונש של  לכן,  שו צרעתהרע שעונ

כמו תה גדולה  , כלומר כשהיאין לה אור עצמי  ללבנה, כי  א'ור הנד

ים "  (א, טז   )בראשיתהשמש, בבחינת   דֹּלִּ אֹּרֹּת ַהּגְ ֵני ַהּמְ ה אור היה ל   -  "ׁשְ

כל  ו  .שמש, והיא נעשה בכעין צרעת שנסגר לה האור י כמו העצמ

כי    ,והרמז  ',לבנה'והיא נקראת    .השמשממקבלת    היא  ,אור שלהה

נגצבע הה סימן של  זה  ה   עת.צר  עלבן  על  לבנה גם כשמסתכלים 

ת חשוכים מעט יותר, וזה ים בה מקומות בהירים ומקומובלילה, רוא

  יוצא   . תע צר  בחינתהלבנה זה    קבלההעונש ש ש  והרי.  דומה לנגעים

 לפניעוד    ,מתחילת הבריאהכבר  ת זה  עצר של לשון הרע ו  ןושהעו

היא ו ,פגם הלבנהאת  היה יום רביעי כבר ב  ,שנברא האדם הראשון 

ן  שובן, שכיון שלשון הרע הוא החטא הרא. ובזה מותע צרנענשת ב

ולכן עון לשון הרע בעולם,   אזי הוא גם השורש של כל החטאים, 

   .חמור כל כך כמו ג' עבירות חמורות

ָבָנה "  :(כו   )ישעיה ל,כתוב של הלבנה  הצרעת ריפוי ב גם ר ַהּלְ ְוָהָיה אוֹּ

ְבַעת  ר ׁשִּ אוֹּ ם ּכְ ְבָעַתיִּ ְהיֶה ׁשִּ ה יִּ ר ַהַחּמָ ה ְואוֹּ ר ַהַחּמָ אוֹּ יםּכְ ם ַהיָּמִּ יוֹּ  ּבְ

א ה' ֲחֹבש   ְרּפָ תוֹּ יִּ ֶבר ַעּמוֹּ ּוַמַחץ ַמּכָ נקרא  הריפוי של לבנה –" ֶאת ׁשֶ

של   את הצרעת , כך מרפאיםפצענגע ו כמו שמרפאים  ,חבישה -

ם" ,היה לעתיד לבוא תש רפואה וזו ה .הלבנה יוֹּ ֶבר  ה' ֲחֹבש   ּבְ ֶאת ׁשֶ

א ְרּפָ תוֹּ יִּ  שקטרגה. ת עלע הלבנה קיבלה צרכי  ",ַעּמוֹּ ּוַמַחץ ַמּכָ

 ללמוד לשתוק וללמוד הלכות לשון הרע

ְמָנם  "  ב(  נח,   )תהלים  פסוקדורשת על ה  פט.(  דף)  בחולין  הגמראיב.   ַהאֻּ

רּון ַדּבֵ ישים את עצמו  בעולם,  אומנותו של האדם    מה  –"  ֵאֶלם ֶצֶדק ּתְ

אדם    בענייני עוה"ז ולכן    .? ת"ל 'צדק תדברון'( )יכול גם לדברי תורה  .כאילם

הפסוק  יקיים יז,  את  ב"  :( כח  )משלי  יֵָחׁשֵ ָחָכם  יׁש  ַמֲחרִּ יל  ֱאוִּ ם  אֵֹּטם    ,ּגַ

ן ָפָתיו ָנבוֹּ ים,  : "]א,י"ז[ )וכתוב באבות   ".ש ְ י ֵבין ַהֲחָכמִּ ַדְלּתִּ ל ָיַמי ּגָ ֵמר, ּכָ נוֹּ אוֹּ ן ּבְ ְמעוֹּ ׁשִּ

יָקה   תִּ א ׁשְ ב ֶאּלָ י ַלּגּוף טוֹּ יא ֵחְטא ...  ְולֹּא ָמָצאתִּ ים, ֵמבִּ ה ְדָברִּ ְרּבֶ חפץ 'ה  רבינו  ."(ְוָכל ַהּמַ

מותר לדבר ומה אסור   כי הוא ידע מה ,דברל יכלהיה אדם ש 'חיים
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 , יכול לדברלא  הוא    ,הלכות לשון הרעלא יודע  שאדם  אבל    ,לדבר

 הרע.   בחטא לשון יחטא שמא הוא

והרבה אנשים ,  כולם מתחזקים בלימוד הלכות לשון הרע  ב"ה  היום

,  בספרי שמירת הלשוןעושים קביעות של לימוד שתי הלכות ביום  

חוטאים הרבה בחטא   הם  אלו,  לא לומדים הלכותש  אנשיםאבל  

וכל פעם כשאדם   ,ספר בגנות חברולזה  בכללות,  לשון הרע    .הלשון

 או  ,ל חבריע  גנות  הדיבור שלי זההאם  :  חשובי  ,מוציא דיבור מהפה

 על המשפחהן הרע  אדם חושב שמותר לספר לשו  .גנות של אשתי

 או בין החברים    הוקא בשיחלפעמים ד  ,לא חמורושזה    ,על הילדים

משהו יק  או מז  מספר לשון הרע,שהוא  לא מרגיש    המשפחה אדם

בכל אופן יש   אבל  ע,הוא לא מתכוון לעשות ראפילו  ו  שלו,  בסיפור

 שהחבר כל דבר  הכלל הוא:    .עם כל חומרתו  לשון הרעאיסור  בזה  

  )אלו   ,והוא אסור לספר  לשון הרעאיסור  זה    ,לא רוצה שיספרו עליו

אבל לפחות  את כל פרטי ההלכות,  ממצות ולא כוללות  לא  כמובן  ש   הגדרות פשוטות 

 .  (לשון הרע איסור של   הבסיס

 פיינשטיין  צרעת בזמנינו, סיפור עם ר' משה

שהיה   ,מיד טובללו ת  שהיההיה סיפור עם רבי משה פיינשטיין  יג.  

עלה לתורה אחרי רבי משה הוא  ופעם    .שהוא סבל ממנו  ביד  פצע  לו

ואמר לו   ,היד שלוואז רבי משה ראה שיש לו פצע על    ,פיינשטיין

ר' משה היה בקי בכל התורה  .  תעזה פצע של צר  שיש לושהפצע  

היטב  ככולה   והכי  הסימניםפשוטו,  מאוד נבהוהתלמיד    ,את    ל 

 ? מישהו  על  הרע  וןשאולי דיברת ל  :' משהר  אמר לו  .ר' משהמדברי  

ואמר   . חטא הלשוןאיסור  קא הוא מאוד נזהר בשדוהבחור  אמר לו  

חיים אל אז  '   :משהר'    לו נפטרים   אאולי לא דיברת על  ואז   ,'על 

הסיפור  סיפר אתהוא   ,'וטל בנות'על גנאי נזכר שהוא דיבר  בחורה

 הרב  ו ל  ואמר  .ממה שכתוב בתורה  קשה   יותר  אופןב  בגנאי,  שלהן

תשובה  עלעשה  יש יתרפאזה  והוא  השם  ,  שאף    יוצא  .בעזרת 

 . נמצא אצלנוגם זה אבל  היום,שכיח שצרעת פחות 

 הטוב העליון שייכת יותר אלינו ואור הצרעת של סגירת ה 

סגירו : ' בחינת  היא  עתהצרשהקדוש    והר הז  ומראאמנם לפי מה שיד.  

עילד נחית לעלמאדה  א טיבו  לאדם  שיבוא  פעמים מגיע  ל  -'  לא 

אך זה לא מגיע    ,כל טובוחכמה    ,עשירותופרנסה    ,חסדיםושפע טוב  

השיבר את    תגר וסשהיא  צרעת  ה  בגלל. ולמה?  ונמנע ממנו  -  אליו

לעולם יורד  שלא  העליון  הטוב   מכירים   יותר  אנחנו  זה  ואת  .של 

ן הרע, ולכן  חטא לשו  על  שבאה  נקרא צרעת  זה  הרולפי הזו  ,נולצער

 , מלמעלה  רוצים לתת לוו  ,דברים טוביםולאדם מצפה לשפע    אם

,  ' עילאה  דטיבו  סגירו' ה  תא  גורםהוא בעצמו    -מה לעשות  אבל  

   .לשון הרע של ר בחטאהזנ לא כל כך הוא בגלל ש

 חיזוק על לימוד הלכות לשון הרע 

זה ללמוד   ,ן הרעלמעשה הדבר הראשון כדי להינצל מחטא לשווטו.  

  , זה דאורייתא   . האיסור של לשון הרעאת ההלכות של לשון הרע

)ואומר ה'חפץ חיים' שעל כל דיבור לשון הרע    ולא דרבנן,  מדת חסידותזה לא  

התורה( מן  ועשה  לאוים  וכמה  כמה  על  עובר  אדם  את    ,אחד  לומד  וכשאדם 

יהודי יש הרבה עבודה  שלנכון    .נזהרכבר  א  ו הההלכות אז ממילא  

  , ללמוד חסידות  , גמראו  משנה  ללמוד  ,ללמוד תורה   לו  יש  ,בחיים

  להיות   .לשון הרעהלכות  ללמוד  צריך  גם  ל  אב,  זוהרהלכה, ו  ללמוד

גם  הרי    אגרא'.  הרי 'לפום צעראאבל  ,  יהודי זה לא הדבר הכי קל

יהודים טובים של הקב"ה ואנחנו רוצים להיות  זה אינו רק ,  לימוד 

ף אחד לא יוכל להינצל מהדין  א לכולם, כי א, אל לתלמידי חכמים

י ְיהּוָדה    ת ד, יג()אבו בזה שיאמר שלא למד, וכמו שאמרו במשנה   ַרּבִּ

ְלמּוד ּתַ יר ּבַ ֵמר, ֱהֵוי ָזהִּ ןאוֹּ ָלה ָזדוֹּ ְלמּוד עוֹּ ְגַגת ּתַ ִּ ׁשּ    ., ׁשֶ

 ה בלשון הרע פוגם באמונ

)יורה דעה ח"א הלכות סימני בהמה וחיה  בליקוטי ההלכות  כותב  נתן  רבי  טז.  

הנקודה המרכזית   וזוהי  '.פגם האמונה ' לשון הרע נקרא  ש,  טהורה ד, יג(

יָעה  "  (ב  ,יבלים  )תהאומר דוד המלך    נעסוק בה בשיעור היום.ש ׁשִּ   ה' הוֹּ

ָאָדם  ֵני  ּבְ מִּ ים  ֱאמּונִּ ַפּסּו  י  ּכִּ יד  ָחסִּ ָגַמר  י  המילים  ו  ".ּכִּ ַפּסּו "פירוש 

ֵני ָאָדם  ּבְ ים מִּ   ? כשאין אמונה  קורהמה ו .אין לאנשים אמונהש "ֱאמּונִּ

ֵלב ָוֵלב "  :אומר דוד המלך ת ּבְ ַפת ֲחָלקוֹּ יׁש ֶאת ֵרֵעהּו ש ְ רּו אִּ ְוא ְיַדּבְ ׁשָ

רוּ  ואז כתוב   .שפת חלקותשזה  מדברים לשון הרע    -  ג(  )שם יב,"  ְיַדּבֵ

ת ה'ַיְכֵרת " :( )שם ד דֹּלוֹּ ֶרת ּגְ ן ְמַדּבֶ ת ָלׁשוֹּ ְפֵתי ֲחָלקוֹּ ל ש ִּ ר ָאְמרּו  ,ּכָ ֲאׁשֶ

נוּ  ּתָ ָפֵתינּו אִּ יר ש ְ ַנְגּבִּ ְלׁשֵֹּננּו  ָלנוּ   -   לִּ ן  ָאדוֹּ י  לשון שע"י    כלומר  -"  מִּ

א האמונה  דםהרע  את  גמורה   מגיע  כבר  והוא  .מאבד  לכפירה 

בחינה של זה ממש    הרע  ןבן שלשומו  וכעת  שאומר: 'מי אדון לנו'.

ן ָלנוּ "  אומרכי  קב"ה,  הבכפירה  ו  ,עבודה זרה י ָאדוֹּ והכל מלשון   ,"מִּ

  הרע.

לבין    מה  ולכאורה הרע  לשון  בין  האמונהאהקשר   רבינו  ?יבוד 

ְך ֶאת כָּ , וז"ל:  (ז "תורה כ) ן  "רהבליקוטי מו  אומרהקדוש   ְמׁשוֹּ ל  וז"ל: לִּ

ם   ְסּפָ ּכַ יֵלי  ֱאלִּ יכּו  לִּ ַיׁשְ ם  ּלָ ְוכֻּ ֶאָחד,  ֶכם  ׁשְ ְלָעְבדוֹּ  ָדתוֹּ  ַלֲעבוֹּ ָלם  ָהעוֹּ

ר  ר ָודוֹּ ָכל ּדוֹּ ה ּבְ ָבר ַנֲעש ֶ ַרְך ְלַבד, ֶזה ַהּדָ ְתּבָ ם יִּ ֵ לּו ֶאל ַהׁשּ ּלְ ְתּפַ ּוְזָהָבם ְויִּ

בֵּ  יֵּׁש  ׁשֶ ם  לוֹּ ָ ַהׁשּ ְיֵדי  ַעל  י  ּכִּ ר.  ּדוֹּ ּבַ ׁשֶ ם  לוֹּ ָ ַהׁשּ י  ְוֵהם ְלפִּ ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ין 

ֶאת   יׁש  אִּ ל  ּכָ יְך  לִּ ַמׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ָהֱאֶמת,  ָלֶזה  ֶזה  ים  ירִּ ּוַמְסּבִּ ים  ְקרִּ חוֹּ

, ּוְמָקֵרב ֶאת ַעְצמוֹּ ְלָהֱאֶמת, עכ"ל. והרי שלהרבות  ְסּפוֹּ יֵלי ּכַ ֶקר ֱאלִּ ׁשֶ

אמונה בעם ישראל, צריך שיהיה שלום בין בני אדם, כי אז מדברים 

אמונ מוהר"ן  דברי  בלקוטי  רבינו  שאמר  מה  ומתקיים  ביניהם,  ה 

יַנת  )תניינא מ"ד( ְבחִּ ל ָאָדם, ּבִּ ֶפה ׁשֶ ָלה ּבַ ים פט, ב(, וז"ל: ָהֱאמּוָנה ּתוֹּ ּלִּ הִּ :  )ּתְ

ֶזהּו  ה,  ּפֶ ּבַ ָהֱאמּוָנה  ין  רִּ ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ַהְינּו  י".  פִּ ּבְ ֱאמּוָנְתָך  יַע  דִּ "אוֹּ

עַ  ְוַגם  ֱאמּוָנה,  ַעְצמוֹּ  עכ"ל.  ּבְ ֶלֱאמּוָנה,  ים  אִּ ּבָ ֶזה  ְיֵדי  כשאנשים   ל 

זהו  באחדות,   , סביר לשני את האמונהאחד מאז    ,אוהבים זה את 

אותו תשמע  מאמונה  םאתה  השםומ  הקב"הומ   ,מדברים    . ברכת 

מדברים   הם  נפגשיםהם  שברגע    ,אנחנו רואים את זה בין החבריםו

עשה    ברך תי'  השוהישועות    על הנס   ומספר לחברו  ,מונה אחיזוק ב

 וב"ה   על ההשגחה הפרטית שהשם עשה לו,  ומספר ל  השניו  ,איתו

זה  אנשים שאוהבים  הלמה כי    .נובפה שלשגור    שמיםכל הזמן שם  

 זה כל הזמן רק   ,ים זה את זהנאושאנשים שאבל כשיש שני  .את זה

 רבינוו   .'( בשם ה  ומקללים אפי' עד כדי כך אנשים נופלים  לפעמים )   ,פך הברכהיה

 שמים כבוד אהבה בין יהודים אז מתרבה    כשישמסביר שהמציאות 

   .מתרבה האמונהו
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 על ידי לשון הרע נופלים מאמונת צדיקים

, כי ששומע לשון הרע יקיםעל ידי לשון הרע נופלים מאמונת צדיז. 

הצדיק   לזהעל  מתרחק  הו   ,ומאמין  המחלוקת   הצדיק.זה  מא  כל 

כנגד     שאחד   , לשון הרעמ  ההתחילהקדוש    רבינו הגדולה שהייתה 

אותו זקן התחיל ואז    ,רבינועל    ם רעסיפר לאותו זקן הוצאת ש והלך  

  .הגדולה והאש המחלוקתכל את  

 עת להיות בדדהעונש של צד

וחלק   בתורה שהעונש של המספר לשון הרע זה צרעת,כתוב  יח.  

ר ַהּנֶַגע ּבוֹּ   , מו(ויקרא יג )  מעונשו להיות לבד, כמו שתוב ל ְיֵמי ֲאׁשֶ "ּכָ

ואמרו  וז"ל:   ," בוֹּ ׁשָ מוֹּ ֲחֶנה  ַלּמַ חּוץ  מִּ ב  יֵׁשֵ ָדד  ּבָ הּוא  ָטֵמא  ְטָמא  יִּ

מה נשתנה משאר טמאים לישב בדד, הואיל והוא   טז:(  ערכין) רבותינו  

עהו, אף הוא יבדל, הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לר

 ו, תקרבו אליי  אלש  -"  יקרא: טמא, טמא  הוא צריך להגידועכ"ל.  

בחינה היא    כי כאמור צרעת  ם,פורע ופור  ,והוא נוהג מנהגי אבלות

מי כמו אבל  , התשל  ופורם  פורע  הוא    , על עצמו   , שמתאבלולכן 

   '.מצורע חשוב כמת '

 אין יתרון לבעל הלשון 

ור  אסגירו של ה'  ,ת זה נמק רוחניע שהצר  הזוהר ביארכרנו את  הזיט.  

ואז ממילא נעשה    ,אל הגוף  ןהאור הזה לא זורם מהמוחי  ,' העליון

)כי אם אמרנו    .צריך להרבות באמונה  ? זהה  לדבר  תרוןהפ  מה  .תע צר

מובא בגמרא   .התקנה להרבות באמונה(   י גורם לאיבוד האמונה, אזשהלשון הרע  

ן  "  קיש:ליש  אמר ר"  )תענית ח.( ְתרוֹּ א ָלַחׁש ְוֵאין יִּ לוֹּ ָחׁש ּבְ ְֹּך ַהּנָ ׁשּ ם יִּ אִּ

ן  ׁשוֹּ לעתיד לבא מתקבצות ובאות כל החיות  ,א(י י,  )קהלת "ְלַבַעל ַהּלָ

אתה    , זאב טורף ואוכל  , ארי דורס ואוכל'  :אצל הנחש ואומרים לו

ן ְלַבַעל "  :מר להםוא  עפר(טועם  )שהרי הנחש ?  מה הנאה יש לך ְתרוֹּ ְוֵאין יִּ

ן ׁשוֹּ רוב  כי,  "ַהּלָ פי  הרעה  על  לדבר   לשון  גשמית  הנאה  שום  אין 

ר אדם חושב שע"י שידבעד    הנאה להרוס ולקלקל,  רקאלא    אותו.

שיוכל להזיק   מזה תועלת כלשהי  יצא לו  אז  ,לשון הרע על השני

ן", אבל לחברו ׁשוֹּ ן ְלַבַעל ַהּלָ ְתרוֹּ   .הוא רק מפסיד - "ְוֵאין יִּ

 המשיך את האמונה לכל האבריםצריך ל

מוהר"ן  רבינוכ.   בליקוטי  צ"א  )  אומר  יֵני   ח"א(תורה  מִּ ה  ּמָ ּכַ יֵׁש  וז"ל: 

ָלָאָדם   ת  ְהיוֹּ לִּ יְך  רִּ ּצָ ׁשֶ ר  ּקָ ְוָהעִּ ב.  ּלֵ ּבַ ַרק  הּוא  ׁשֶ ֱאמּוָנה  יֵׁש  ֱאמּוָנה, 

כָ  ּבְ ט  ֵ ׁשּ ְתּפַ יִּּ ׁשֶ ַעד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ְתֵבי  ֱאמּוָנה  כִּ ּבְ ּמּוָבא  ׁשֶ מוֹּ  ּכְ ים,  ָהֵאיָברִּ ל 

"י   פ"ב(ָהֲארִּ של"ד  חיים  ֶנֶגד  )עץ  יָלה  ְנטִּ ַעת  ׁשְ ּבִּ ָיָדיו  יּהַ  ְלַהְגּבִּ יְך  רִּ ּצָ ׁשֶ  ,

ם,   ַהיַָּדיִּ ּבְ ֱאמּוָנה  ָלֶזה  יְך  רִּ ּצָ ׁשֶ ְמָצא  נִּ ה.  ָ ׁשּ דֻּ ַהּקְ ל  ְלַקּבֵ ֵדי  ּכְ ָהרֹּאׁש, 

י ְגּבִּ ּמַ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ ין ׁשֶ לֹּא ְלַהֲאמִּ י ּבְ ה. ּכִּ ָ ׁשּ דֻּ ל ַהּקְ ֶנֶגד ָהרֹּאׁש, ְמַקּבֵ ּהַ ָיָדיו ּכְ

תּוב   ּכָ מוֹּ ׁשֶ לּום, ּכְ ים קיט, פו(ֱאמּוָנה ֵאינוֹּ ּכְ ּלִּ הִּ ֶתיָך ֱאמּוָנה",    )ּתְ ְצוֹּ ל מִּ "ּכָ

המצוות  את  לעשות  שצריך  הקדושים,  בדבריו  ומבואר  עכ"ל. 

מהגוף   באמונה, ולהאמין שבכל מצוה שאני עושה בכל אבר ואבר

שלי, עי"ז אני ממשיך באותו אבר קדושה, וכשאני מאמין בזה אני  

 ממשיך אמונה אל תוך אותו האבר. 

הדברים האר"י  : וביאור  בכתבי  ידיו   ,מובא  את  להגביה  שצריך 

הקדושה לקבל  כדי  הראש  נגד  נטילה  לזה    .בשעת  שצריך  נמצא 

בידיים ש  -  אמונה  ברכת  ש  ע"ילהאמין  בשעת  ידיים  מרים  אני 

   .קדושהפע של אני מקבל באותו רגע ש ,נטילת ידיים 

י ָיָדיו ֱאמּוָנה: "יב(  )שמות יז,  בחינת מה שכתוב אצל משהזה  ו שיש   "ַוְיהִּ

ש  רבינו  .ים בידי  אמונה פעולה  שכל  עושה    דם וה שאמצל  מסביר 

ל  "  :( פו   קיט,  )תהלים  "שכמ  ,  בהם אמונההוא מכניס    ו,באיברים של ּכָ

ֶתיָך ֱאמּוָנה ְצוֹּ כל  ו  ,איבריםכנגד רמ"ח    מצוות עשה  יש לנו רמ"ח  ".מִּ

לא   .בר אלאותו המושך אמונה  באיזה אבר, אני  עושה  אני  מצוה ש 

בלב  אמונההשמספיק   שלה  צריךאלא    ,תהיה  פעולה ב אמין 

לאבר שאתה מקיים   מושך קדושה  אתה  ,ה הזאתהגשמית של המצו

   .בו את המצוה

 מונה וקדושה לאברים מתרפאים מצרעת שמושכים אע"י 

 רפאות אותם כדי ל  ?למה צריך למשוך אמונה לכל האיבריםוכא.  

עילאסגירו  '   -  הרוחנית  רעתצהמ צרכי    .וכנ"ל  'הדנהורא  ת ע יש 

בחינת  ש ו  תסגירהיא  או  השפע.האור  הצר  אמרפ  דםאיך  ת ע את 

 בעשיית המצוות.   בריםאיממשיך אמונה לכל ה  הואשידי  על    ו?של

"  ,לידייםוקא  ד עיקר המשכת האמונה היא  ו ָיָדיו כמו שכתוב:  י  ַוְיהִּ

  : ( יז  )דברים ח,  כמו שכתוב  ,כפירה  גורמותכי הידיים    ?ולמה  ".ֱאמּוָנה 

י ְועֶֹּצם " ְלָבֶבָך ּכֹּחִּ י ְוָאַמְרּתָ ּבִּ ל ַהזֶּה ָידִּ י ֶאת ַהַחיִּ ה לִּ   ".ָעש ָ

 ידים כיום היא בנטילת שנשארה עיקר הטהרה 

  מה ו )  ,מהדיןנם נוהגות  כל דיני טומאה וטהרה לגברים איהיום  כב.  

  כי   ,מידת חסידות  וז   בלא   , ונצרך  זה מאוד חשובש   ' א טבילת עזר' ה  שאנו טובלים במקו

הוא לא    טיהרו טבל  אדם שלא     מצווה של טבילה   ןיש להכן  נשים  ל]   .חטא את עצמו 

ואנחנו גם מברכים   ,לנו  והטהרה היחידה שנשארה  .([ לטהרה מן התורה

שאנחנו  זה    הריויש להבין,    .נטילת ידייםמצות  רה של  טהזה ה  ,עליה

 ,תרומהסרך    של  אחומררק  זה    )לפי טעם אחד(ם זה  לח  נוטלים ידיים על

הידיים ש  וןכימ   לאכילת תרומה.  לכהנים שהיו נוטלים את ידיהם  כרז

הן  ו  לטומאה,  שניות  ןה בתרומהיאם  שלישי   תהיה  היא  אז  ,געו 

שלמדנו  ) ה  טומאל בחגיגה  בכמו  שלישי  בקודש פ'  פרק  סרו  ,(חומר   ךבגלל 

כדי שכשיבנה  ), תרומה של הכהנים כולנו צריכים ליטול ידיים עד היום

אפילו    , תבטלה לא  וזה    ,בנטילת ידיים(בית המקדש ב"ב, אז הכהנים יהיו רגילים  

כל   וטהרהות  כל השכמעט  ואילו   .לחלוטין  היוםבטלו  הת  טומאה 

   היום.ת הידיים נשאר עד טהר של  עניןה

י ָיָדיו ֱאמּוָנה"בחינה של    והידיים ז  של טהרת  עניןכי ה  ?ולמה   ", ַוְיהִּ

המ  את  שצריכים  להמשיך כלומר  שנוכל  כדי  לדורות  הזאת  צוה 

 ידיים ה כי    לכך,  והסיבה  ,הכפירה נמצאת בידייםהסברנו ש  אמונה.

אז  ו  ,אתה מפרנס את עצמך  ובהןאתה עובד    בהן  ,המעשה  כליהם  

ל ַהזֶּה"  לש  פגםנופל ל  ח"ו  אדם י ֶאת ַהַחיִּ ה לִּ י ָעש ָ י ְועֶֹּצם ָידִּ  - "  ּכֹּחִּ

איך יהיו ו  .ידיים עם אמונה  ךכדי להינצל מהדבר הזה צריך שיהיה לו

אמונה  נול עם  ה   רבינומסביר    ? ידיים  נטילת  שזה    ,י"ארבשם  ע"י 

אּו ְיֵדֶכם  "  )תהלים קלד, ב(ומקיים    -ידיים    נוטלכל פעם כשאני    .ידיים ש ְ

ה' ֶאת  ּוָבֲרכּו  ש  -  "קֶֹּדׁש  שברגע  שלמה  באמונה  מאמין    ני אואני 

 ,וצריך לחשוב על זה  ,ל שפע של קדושהת ידיים אני מקבא  מרים

 עת תפטר מהצרמ ו  ם,ע"י האמונה הזאת אתה מזרים אמונה לידיי

ל ַהזֶּה "  -שנקראת י ֶאת ַהַחיִּ ה לִּ י ָעש ָ י ְועֶֹּצם ָידִּ , כי כמו שהסברנו "ּכֹּחִּ
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ון הרע, ולשון הרע הוא היפך האמונה, ועל שהצרעת באה על לש

ליד גם  הגוף,  לכל  הנמשכת  אמונה  מתפיידי  מהצרעת ים,  טרים 

  .ם, שהיא הכפירהי הרוחניות שבידי

 קליפת עמלק''דיים מוחין את  על ידי נטילת י

יז,הפסוק  כג.   "יב(  )שמות  ֱאמּוָנה:  ָיָדיו  י  עמלק  נאמר  "ַוְיהִּ  .במלחמת 

כאן  רבינוו צ"א(  אומר  ידייםבש   )תורה  נטילת  בחינת    כל  עושה  אני 

י ָיָדיו ֱאמּוָנה"   , עמלק בכל נטילת ידיים  של מחייתחינה  ב  יהוזו   ,  "ַוְיהִּ

ר "   יח(  )דברים כה,כמ"ש    ,אותנו באמונה  רכי עמלק בא לקר  ולמה? ֲאׁשֶ

ים ַאַחֶריךָ  לִּ ֱחׁשָ ל ַהּנֶ ָך ּכָ ֶרְך ַוְיַזּנֵב ּבְ ּדֶ   ח"ב(   )תורה י"טאומר    נורבי",  ָקְרָך ּבַ

יפך,  בדיוק להנטילת ידיים זה  מצות  ו   ,  הוא הכופר הגדולמלק  עש

 . את האמונה לידיים  שמביאהעד  ,  כל כך  רבה את האמונהמ  יאהכי  

 ת עמלקנטילת ידים במלחמ משה עשה כוונות של

ע"י   ?בעמלק   רבינומשה    איך נלחםהרי    ,מלחמת עמלק  והיזוכד.  

כמ שכתובהידיים.  יז,  ו  ְוָגַבר "  יא(  )שמות  ָידוֹּ  ה  מֹּׁשֶ ים  ָירִּ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה 

ק ֲעָמֵלִּֽ ְוָגַבר  ָידוֹּ  יַח  ָינִּ ר  ְוַכֲאׁשֶ ָרֵאל  ש ְ את    רבינומשה  כי  ".  יִּ עשה 

עמלק במלחמת  ידיים  נטילת  של  שכל היה    משה  ,הכוונות  יודע 

ולכן  בעבודת השם וכפירה,    זה להכניס בנו קרירותשל עמלק    עניןה

  , מרים את הידיים כמו שעושים בנטילת ידיים  רבינוכנגד לזה משה  

  .הוא מכניס אמונה בעם ישראל  , בכךרמה של הידייםהוע"י ה

 ? ות מלחמהעושמשה ל וכי ידיו ש

ְוָגַבר    )ראש השנה כט.(במשנה    באמוכה.   ָידוֹּ  ה  ים מֹּׁשֶ ָירִּ ר  ֲאׁשֶ ּכַ "ְוָהָיה 

יַח ָידוֹּ ְוָגַבר ֲעָמֵלק"   ר ָינִּ ָרֵאל ְוַכֲאׁשֶ ש ְ ,  וכי ידיו של משה )שמות יז, יא(יִּ

עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך: כל זמן שהיו 

לא  לבם  את  ומשעבדין  מעלה,  כלפי  מסתכלין  ביהם ישראל 

היו נופלים, ע"כ. היינו כשהיה   -היו מתגברים, ואם לאו    -שבשמים  

משה מרים את ידיו, ומרמז לעם ישראל על האמונה, והיו ישראל 

שהיא   עמלק  של  המלחמה  את  מנצחים  היו  באמונה,  מתגברים 

מלחמת כפירה ואפיקורסות. אבל כשחס ושלום כשלא היה משה 

ת שהיתה איזה קרירות בעם יכול להכניס אמונה בעם ישראל, מחמ

  ישראל, לכן היה מניח את ידיו.

את  שע"י שמשה    ,כלומר השפיע    ,הידייםהרים  ישראל הוא  לעם 

קליפשל  שפע   כנגד  לקר )עמלק    ת אמונה  ח"ואותנו    רשמנסה    , (באמונה 

פירושו   יםידיהורדת הוובכך הם היו משעבדים את ליבם לקב"ה,  

ישראל בעם  באמונה  היחלשות  שיש  דבר  וח"ושל  של   ,  הקליפה 

מתגברת של ו  ,עמלק  הכוונות  את  לעשות  יכול  לא  הוא  ממילא 

   .הוא מוריד את הידיים למטהלכן ו ,נטילת ידיים 

 הסוד באהרן וחור שתומכים בידי משה

ה "  :)שמות יז, יב(  מיד  כתובגם לזה יש תקנה, כי  אבל  כו.   יֵדי מֹּׁשֶ וִּ

ב ָעֶליהָ  יו ַויֵּׁשֶ ימּו ַתְחּתָ ְקחּו ֶאֶבן ַויָּש ִּ ים ַויִּּ ֵבדִּ ְמכּו ְבָיָדיו   ,ּכְ ְוַאֲהרֹּן ְוחּור ּתָ

ֶמשׁ  ָ י ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ּבֹּא ַהׁשּ זֶּה ֶאָחד ַוְיהִּ זֶּה ֶאָחד ּומִּ   חור )וחור    ןאהר  ".מִּ

מרים  של  בנה  רא  ,(הוא  שח   והם  בגלל  נופלים  שמשה  יש   "ושידי 

שמשה כדי  עד    ,חולשה באמונה ויש  התגברות של קליפת עמלק  

יד  ב  תומךחור  ו  ,יד ימיןב  ן תומךאהר  לכן מיד  .מוריד את הידיים

ללא  ו  ,שמאל הידיים למטה  משהנותנים  את  וגבר '  : ואז  .להוריד 

הם ן  אהר   ובסוף  ,מלחמהלעשות    באשמשה    ,יוצא  '.ישראל וחור 

  .שעושים את המלחמה  ואל

 מונה להכניס א  הכח הגדול של התלמידים של הצדיק

תלמידים של ה   םוחור ה  ןרהא זה הצדיק,    -: משה  בזה  הביאורוכז.  

 . כבר לא יכול להשפיע לעם ישראל  יקיש לפעמים שהצדו  ,הצדיק

אז הוא מוריד את  ו  .יש חולשה באמונה ש הוא רואה  ? כיבהיומה הס

משפיע  שלו  הידיים של.  ולא  התלמידים  את  יש  יק,  צדה   אבל 

הם   ואז ,הצדיק של כל הרוח הקודש הזואת לא יודעים  והתלמידים

וכך נפשע לנו    , למעלה  ןאות   יםריממתופסים את הידיים של הצדיק ו 

שלא ראויים, וכביכול אפילו כשהצדיק לא שפע מהצדיק אפילו כ

 , זה הכח של התלמידים.  מחמת פגם הדור צהרו

 אהרן בימין וחור בשמאל 

סנהדרין  ) גמרא  מובא ב?  ומה הסיבה שאהרן בימין וחור בשמאלכח.  

ַויְַּרא "   (ה   )שמות לב,   ו שכתובכמ  מה ראה אהרון שעשה את העגל  (דף ז.

ַח ְלָפָניו ְזּבֵ ֶבן מִּ ַויֹּּאֶמר   :(כא )שם    וכתוב  "ָמָחר  ה'ַויֹּּאַמר ַחג לַ   ...ַאֲהרֹּן ַויִּּ

ה ֶאל  י ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹּלהמֹּׁשֶ ה ְלָך ָהָעם ַהזֶּה ּכִּ . "ַאֲהרֹּן ֶמה ָעש ָ

ש הגמ':  את  ראה  ומבארת  לא ו   לפניו,ט  ושח  חוראהרן  אם  אמר 

ם  "  כ(  )איכה ב,אשמע להם הם יעשו לי כמו שעשו לחור, ויתקיים בי   אִּ

ׁש   ְקּדַ מִּ יא  ה'יֵָהֵרג ּבְ בגלל שנהרג היה  ק  "מהחורבן ביהרי  ,  "ּכֵֹּהן ְוָנבִּ

בנו של יהוידע  גם כהן גדול  שהיה זכריה  , וזהוכהן ונביא   'במקדש ה

גדול נביא היה  ו  כהן  תקנה  ואז   ,גם  להם  יהיה  שהיה ולא  וכמו   ,

ואם    גדול,  כהןאני  , ו הרגו אותוהם  ו  -  חור הוא נביאש  וכיון  .בחורבן

עשה  י  נא עדיף שולכן    לא תהיה להם תקנה ח"ו.  -  גם אותייהרגו  

יהרג במקדש  ולאתשובה להם תקנה ב  ישו ,עגל ויעבדו עבודה זרה

הנביא  ו   ,זה בחסד ש  -אהרן הוא כהן    אין להם תקנה.כהן ונביא    'ה

 ש ידגוהפסוק מ  .גבורה  בחי'  זה  -  שעשה חור  כמוחות  כשמוכיח תו 

זֶּה ֶאָחד " זֶּה ֶאָחד ּומִּ ְמכּו ְבָיָדיו מִּ   כלומר בשני צדדים   ,"  ְוַאֲהרֹּן ְוחּור ּתָ

  '.גבורה'ה מצד ו ',חסד'ה צד מ

של   תלמידים  שו  ,סדיםחיש  תלמידים  התלמיד   יש  .ותרגבול  יש 

עושה חשבונותהוא  ש מ  , בחסד הוא לא   , שפיעסה לה נ הוא תמיד 

וכיח את עם  שלו להות  רגבוהבכח    מנסה מיד שבגבורה הוא  לתוה

  רבינו  .רבינו  לש  הקדושיםשרואים גם כן בתלמידים    וזה מה  .ישראל

 רבי שמואל  ותלמידל השם. תתפקיד בעבוד   איזהנתן לכל תלמיד 

ר'  את    הנהיג  רבינוש'תבטא עליו  ה  ורבי נתן   ,יראההוא נתן  אייזיק  

אייזיק החרבעל    שמואל  לא   .'חוד  אם  שגם  לימד  אותנו  אבל 

היינו ביום    -התפללת טוב ביום כיפור, תתפלל טוב ביום 'שם ה''  

"ו(. אם לא  סתשרי שנקרא כך )ע' לקוטי מוהר"ן תניינא תורה  י"א  

אחרי שמונה אחד  תהלים  פרק    נקרא  לפחותתפילת י"ח,  כל  ב   כוונו

כן   ש,  בכוונה עשרה  בשיחות    רבינוכמו    . ע"ה( שיחה  ) ן  "ר האומר 

פתאום  ',עושה שלום ' מראוו שמונה עשרהה תא  לפעמים אדם גמר

את אבל  .פה לא היההוא וכל הזמן  ...הוא נזכר שהוא יוצא מהבנק

הוא היה ממש   ', כיחוד החרב 'הנהיג אותו על    רבינו  ר' שמואל אייזיק

   .אש להבה של גבורות
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 במה שהנוטל ידיו בהידור זוכה לעשירותהביאור 

אנא משאי מלא חפני   :  סדאח  רבאמר  "  (סב: שבת  ) בגמרא  כתוב  כט.  

טיבותא  חפני  מלא  לי  ויהבו  נו  -"  מיא  מיםיד  טלאני  בהרבה  , י 

יש  כי ב"ה    להדר בזה,  היום זה לא חכמה)   .שמיםמה   שפע  ונותנים לי הרבה

וזה  ולשאוב מהבאר  מים מהנהר  ביא  היה צריך לה   םאבל בזמנ  ,בשפע   בברז   מיםשפעם  

אגרא'( ל'פום צערא  כי  הידור,   שרברת  מספ  (:מ ק  דף) בשבת    הגמרא  .יותר 

  . שאין כדוגמתו  ואחר כך הוא נעשה עשירני  עהיה בהתחלה    אחסד

  רב חסדא שהיה שירות של  ע ת ה שרבה ביקש א   [ .חמועד קטן כ ] גמרא  ב   שמובא   כמו)

ועשיר   הא גם  מופלג,  ימים י רהוא  חיי   והי ו  ,ך  ואושר  לו   רב  ואותו  .(טובים   עשירות 

  כי   ולמה?  ,ניעהיה  ש  מרובירק  אפילו  שהוא לא אכל    אמר  סדאח

 ותבשילים  מספיק לחם  וולא היה ל  , גוררות את המאכל   הןירקות  

  ., נהיה בסוף עשירהירקות ו בשביל התיאבון שהיה גורם ל

זה לא דבר כעשיר  לכזה    נימע  פוךלה  הרי  ?התעשר  רב חסדאאיך  ו

ולכאורה   .נטילת ידיים  מצות רב חסדא התעשר בזכות כל כך מצוי

נט"י לעשירות  הקשר  מה איך  מ  הסברנולפי מה ש  ? בין  ובן נפלא 

,  ר"ת עני   –רמז בברכת ע'ל נ'טילת י'דיים  יש  ),  ותעשירלידיים גורמת    נטילת

ידים מוציאה מע  נטילת  רוחנית ע היום היא צרת  עשצר   אמרנו  (, ניות כי    ת 

 העליון   השפעסגירות  ו  היינ   -    דטיבו עילאה'  'סגירו  (לשון הזוהר)כ

  .עניותח"ו הוזה  - נעצרת ולא יורדת לעולםח"ו  הברכהשאז 

שע צרש   הסברנו זה  הרוחני  ורהאת  עוברלא    והשפע  ולא  , נעצר 

לזה  שאני    והתיקון  ידי ע"י  שעל  ומאמין  באמונה,  מצוות  מקיים 

אני עושה  כלומר, כש   .ידייםלם אני ממשיך  ישאני עושה בידיהמצוה  

אור   ממשיךבדבר הזה אני    ,ידיים ומרים את הידיים באמונהנטילת  

כשאני מעביר   קורה  מהואז    .אל הידיים  -  שלי  ןעליון שיש במוחי

  , הרוחנית  תע הצר  מתנעל  רגעבאותה    הידיים?  את האור העליון אל

ל אור העליון עובר  האברגע שו  ',סגירו'  -זה בחינת  תע רכי כל הצ

 גם   ,האור העליון  רתת סגישנפתח כמיד  ו  .תע פך הצריזה ה  -הידיים  

   .נפתח וגם הוא יורד לעולם ה'א ליעטיבו ה'

 באמונה   שאדם מרים את ידיוכנטילת ידיים    תו יוצא שעל ידי מצ

אּו ְיֵדֶכם קֶֹּדׁש ּוָבֲרכּו ֶאת ה' " :ואומר בכוונה    את הפסוק הזה ומר ל  )וצריך ,"ש ְ

ר"ת יב"ק  קבלזוכה לאתה ו ,בידייםאמונה שיש לך זה מורה  ,הזאת(

הרוחנית  ת  ע מהצר  ומתרפאיםברכה    ויש  .דושה'ק   ,רכה'בחוד  'י  –

ב  רבדברי    וזה ההסבר.  א'לעלמנחית  לא  ד  הא ילעטיבו  ד   סגירול 'ש

)להראות  של הרבה מים,    בשפע  ונטל ידי  הואש  ל ידיאומר שע  חסדא

  .ושר גדול לע זכהזה הוא  ל ידיע  ,את חביבות המצוה ואת גודל האמונה(

 לדקדק הרבה בהלכות נטילת ידים וליטול בשפע 

  אז הוא   של מים,  שפעועם    ,ההלכה  דוק ידיים בדק   נוטלכשאדם  ל.  

אז באמת    ,ובשפע   כמו שצריךטילה  נ עשה את ה הוא י  אםמאמין ש

אוד לדקדק בנטילת  מ  צריך  ולכן  ושפע גדול.ברכה  גם כן    ותהיה ל

 , 'על נטילת ידיים'  ןטילות ידיים שאנחנו מברכים בהנב  בפרטידיים ו

בוחנים את  ומקובל בחסידות ש  ,(ל הלחםע לת ידיים  הנטי של הבוקר ו )הנטילה  

ידיים שאדם זוכה לעשות לנטילת כו  ,של נטילת ידיים עניןהאדם ב

   .קיזה סימן שהוא צד -ראוי כ

 

 ינים פשוטים בנטילת ידיםכמה ד

הבוקר  ,קודם כללא.   ידיים של  נוהגים לעשות    ,בנטילת   3רובם 

 .פעמים  ארבע לעשות    אבשם הגאון מווילנ  ומקובל  לסירוגין.  פעמים

ת את  לאו למ  ריךשצאפילו  ו  ארבע,אני משתדל להקפיד בנטילה של הבוקר לעשות  )

  , לילה ב   על הידייםורה  ש שורוח רעה  כי יש טומאה    ,מאוד חשובזה כדאי ו  ,פעמיים   להספ 

מ   דמאו   כדאי ו הזולהתפטר  הדעות(  הטומאה  כל  כ  .לפי  לוכמו  לפני ן  ראות 

דבר שאתה חציצה פירושו כל  ו  ,ידייםה  לעחציצה    אין שוםש   הנטילה

, אבל היום בדרך  בסדרזה  אז  בכלל  ם לא מקפיד  וא  ,עליומקפיד  

נקיות   ידיו  שיהיו  אדם מקפיד  כל  מיני ו  ,לכלוךומצבע  כלל  מכל 

לה  -  דברים גם  חציצה.  זה  צוא"כ  לגדל  שלא  כי פורנייקפיד  ים, 

חציצה תחת הציפורניים ולכלוך    אם יש  לבד הטומאה שנאחזת שםמ

ות  לכלדעת את הה ללמוד וצריך  ו  .ת ידיים ליטחציצה בנ זה    כל  -

  .הנטילה כמו שצריך לו תעלהש כדי  ,והאל

 -כשנוטלים ידיים    ,לבהרבה  אליהם  שצריך לשים    ואחד הדברים

גב היד ל  הרבה פעמים החלק העליון שו  .ליטול את כל הידצריך  

תוך  עם היד  אם לא תעשה סיבוב    ,ולא הגיעו אליו מים  נשאר יבש

צריך לסובב ולכן  , ה לכל הידנטיל עשיתאז לא   , ת המיםכ י פכדי ש

הי  הנטילה,את  כדי  תוך  שו  ד  הלראות  סוף  עד  הגיעו   פרק המים 

ואת    .( חיבור לזרועה כף היד עד  ו יש את גב  ו  האצבעות, ים של  פרק)יש שני    השלישי.

כדי    של היד,   סיבוב, וכאמור תוך כדי  צריך ליטולהחלק הזה  ל  כ

   .חציצה שום בלי, וכמובן  כל הידשהמים יגיעו ל

ש ידיים  זה  ל  נטילת  לדבוקר  רעה(   סירוגיןוקא  הרוח  יוצא  כך  רק    , )כי 

של  ליטנוב ידיים  ד  לחםת  צד.וקא  זה  לכל  מ  שלוש   חמיריםיש 

והידים תהיינה יבשות יהיה יבש  להישל הנטשהכלי     ון כימאבל    ., 

נואהיום  ש יודעים  )  ,תעייותר מרביהרבה  ב  ידיים  יםטלנחנו  אנחנו לא 

שכתוב כמו  בידיי ב  לעשות  ללים  טלנו  אחת  מרביעיתש   םמשנה  ואפילו    אחדידיים 

יה היהכלי  ו  ,לגמרי  יבשותהידיים יהיו  ש   אחומררק    לכן זה ו  ,שניים( ל

צריך להקפיד   עכ"פ  .מאוד מקפידים בזהש  םחסידיאבל יש  ,  יבש

   .לשפוך רביעית בבת אחת טלכל פעם שאתה נובש

גדול לחץ  אין  אנשים,  ואם  פעמיים    תמלא  של  הכלי  ליטול את 

שכשלפעמים  אבל  ,  היטב אנשים  הרבה  ליטול,יש  ואתה   מחכים 

כל   עם  לזה    החומרות,מתחיל  כי  עניןלא    בעיקר להחמירצריך  , 

בתור או שתמצא לך    תעמוד אחרון  - להחמיר    )ואם אתה רוצהאדם לחברו  -בןב

  .ברז פנוי...( 

נטילת  ש  ואמרנו  ,תע של צר  עניןשל נטילת ידיים ל  עניןשרנו את הק

לידיים    ידיים אמונה  של  ובכוונה  מצר  -כהלכתה  מרפא  ת ע זה 

רואה הצלחה  ,אדם שנזהר בנטילת ידייםו .ת גשמיתע מצרורוחנית 

  גדולה   ברכהולשפע גדול וזוכה לעשירות דקדושה, ולבמעשה ידיו  

 . אמן ואמן

 עריכה: ליאור גבע שבת שלום ומבורך 


