
 בס"ד

 מקורות-הרוכל ורבי ינאי
 יט,במסכת עבודה זרה א.

 ַמְכִריז ַרִבי ַאֶלְכַסְנְדַראי: 'ָמאן ַבֵעי ַחֵיי? ָמאן ַבֵעי ַחֵיי?'  ] = מי רוצה חיים?[ 

ְוַאּתו ְלַגֵביה, ָאְמרו ֵליה: 'ַהב ָלן ַחֵיי'  ] = התאספו "כל העולם", באו אליו  ְכִניפו ֵליה כוֵלי ַעְלָמא,

 וביקשו חיים.[ 

 ָאַמר ְלהו: )שם לד( "ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֶפץ ַחִיים ְוגֹו' ְנצֹור ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע" וגו. 

 ָפַתי ִמַדֵבר ִמְרָמה, ֵאֵלְך ְוַאֶגָרה ְבֵׁשיָנה? ֶׁשַםא יֹאַמר ָאָדם, הֹוִאיל ְוָנַצְרִּתי ֶאת ְלׁשֹוִני ֵמָרע, וְש 

ַּתְלמוד לֹוַמר, )שם( "סור ֵמָרע ַוֲעֶשה טֹוב", ְוֵאין "טֹוב" ֶאָלא ּתֹוָרה, ֶׁשֶמֱאַמר, )משלי ד( "ִכי ֶלַקח טֹוב 

 ָנַתִּתי ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹובו".

 

 ויקרא פרשה טז פסקה ב מדרש רבה ב.  

 ד"א זאת תהיה תורת המצורע, הה"ד )תהלים לד( 'מי האיש החפץ חיים',

 מעשה ברוכל אחד, שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי, 

 ם?'והיה מכריז ואומר 'מאן בעי למזבן סם חיי

 אודקין עליה, ] = הסתכלו עליו.[

ר' ינאי הוה יתיב ופשט בתורקליניה, שמעיה דמכריז מאן בעי סם חיים, ] = רבי ינאי היה יושב 

 בטרקלינו ושמע את ההכרזה של הרוכל.[ 

 א"ל: 'תא סק להכא, זבון לי',  ] = בוא לכאן ומכור לי.[

 תה צריך לסם זה.[א"ל: 'לאו אנת צריך ליה, ולא דכוותך ' ] = אין א

אטרח עליה, סליק לגביה, הוציא לו ספר תהלים ] מכורך )ילקו"ש([ הראה לו פסוק, 'מי האיש 

 החפץ חיים',

 מה כתיב בתריה, 'נצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב', 

 א"ר ינאי, אף שלמה מכריז ואומר: )משלי כא( 'שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו' 

 ינאי: כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה, ולא הייתי יודע, היכן הוא פשוט,  א"ר -

 עד שבא רוכל זה והודיעו, 'מי האיש החפץ חיים', 

 .לפיכך משה מזהיר את ישראל, ואומר להם, 'זאת תהיה תורת המצורע', תורת המוציא שם רע             

"ַאְך ַהַכָוָנה ָהֲאִמִּתית ַהְמצוָיה ַבֲחִסיִדים ֲאֶׁשר ָטְרחו ְוִהְׁשַּתְדלו  ]פרק יט[:מסילת ישרים ג. 

ָהָאדֹון ָברוְך הוא ִיְגַדל ְוִיְרֶבה, ְוֶזה  ְלַהִשיָגה, הוא ֶׁשִיְהֶיה ָהָאָדם עֹוֵבד ַרק ְלַמַען ֲאֶׁשר ְכבֹודֹו ֶׁשל

ַעל  ִיְהֶיה ַאַחר ֶׁשִהְתַגֵבר ְבַאֲהָבה ֵאָליו ִיְתָבֵרְך ְוִיְהֶיה חֹוֵמד וִמְתַאֶוה ֶאל ַהְגָדַלת ְכבֹודֹו וִמְצַטֵער

ְלָפחֹות ִמִצדֹו ִיְהֶיה ְכבֹודֹו ִיְתָבֵרְך ׁשֶ  -ָכל ֶׁשְיַמֵעט ִמֶםמו, ִכי ָאז ַיֲעֹבד ֲעבֹוָדתֹו ְלַתְכִלית ֶזה 

, ְוִיְצַטֵער ְוִיְתַאַמח ַעל ַמה ֶשְםַמֲעִטים ְׁשָאר ְוִיְתַאֶוה ֶשָכל ְשָאר ְבֵני ָהָאָדם ִיְהיו ְכמֹו ֵכןִמְתַגֵדל, 

ְבׁשֹוֵגג אֹו ְבֹאֶנס אֹו ְבֺחְלַׁשת ַהֶטַבע, ֲאֶׁשר ָקֶׁשה  ְבֵני ָהָאָדם, ְוָכל ֶׁשֵכן ַעל ַמה ֶשְםַמֵעט הוא ַעְצמֹו,
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ז(, "ִכי ָאָדם ֵאין ַצִדיק ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶשה קהלת לֹו ִלָשֵמר ִמן ַהֲחָטִאים ְבָכל ֵעת, ְכִעְנַין ַהָכתוב )

 טֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא".

 טו:ערכין ד. 
א"ר חמא בר חנינא: מאי תקנתיה של מספר לשון הרע? אם ת"ח הוא יעסוק 

 בתורה... ואם עם הארץ הוא ישפיל עצמו... 
ר' אבא בר חנינא אמר: סיפר, אין לו תקנה, שכבר כרתו דוד ברוח הקודש שנאמר                      

יב ד( "יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות".  אלא מאי תקנתו שלא יבא תהלים )

 תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה. לידי לשון הרע? אם

 ה. ויקרא רבה פרשה ט
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 פ או. 

. וכן באדם. ומ"מ כמו שהוא בשורש מוציא רע. כי בכ"ד יש תערובת טו"ר -"במדרש מצורע

הטוב גובר על הרע. כי מידה טובה מרובה. אבל צריכין ליזהר שלא להוציא הרע מן הכלל. 

וכן כתיב נצור לשונך מרע כו' בקש שלום הוא הביטול אל הכלל וכן כתיב בטהרת מצורע 

יכול  שתי צפרים חיות. המים החיים. הכל לחזור להתדבק בשורש. וכשהוא בתוך הכלל

  ליתקן".

 

 


