
  תשע"ח ניסן                                בס"ד
   תזריע מצורע ת השבוע ופרשגיעות מנ

  
העוסקים בנושא  , , עשרות פסוקים שתי פרשות. השבוע תזריע ומצורעת ואת פרשבע"ה השבת נקרא 

 .     תסמיניהו הפייאומחלה שאנו ב"ה לא מכירים וחז"ל חלוקים בדעות על מדובר ב .לסוגיה הצרעת –אחד 
רכילות , בדברי לשון הרע ,  לכישלון פיו ולשונו ,האדםגוף קשר בין פגעי הצרעת על מתמקדים בחז"ל 

ערכין " כל במסכת הם אמרו מדובר בעברות חמורות עד כדי כך שחז"ל מדגישים ש. והוצאת שם רע
ואל מה הקשר בין העוון החמור שהרב לאו ש יואל רפל מצטט את  המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר "

היסוד נעוץ בהכרה שאדם מסביר "  ) !(ניצול שואה  רבלהוצאת לשון הרע ? והביותר של כפירה בה' 
יש כל המספר לשון הרע על אדם מכפ"  ָּבָרא ֹאתֹוה'  ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו, ְּבֶצֶלם- ֶאתה'  ַוִּיְבָרא "נברא בצלם ה' 

הוצאת לשון  את שמו באוזני הבריות כאילו כופר בעיקרון שה' ברא את העולם ואת האדם כנזר הבריאה "
. האדם משתמש בס"ה בלשונו האדם  –הרע יש בה ביטוי של זלזול וחוסר הערכה ליציר כפיו של הקב"ה 

בשל פגיעת לשון  סיימו את חייהםידי רבים מ. בדיני נפשותבר ובכל זאת מדו ללא שום כח ויכולת פיזית
רק לפה ס להכניאנו מקפידים  ,כולנומתבצעים על ידי רכילות ולשון הרע חז"ל מזהירים ש .רכילות ו הרע

וללא כל הקפדה על הוצאת רכילות  בקלותנכשלים כולנו אך ,  הדוקהאוכל כשר עם השגחת כשרות 
 תהבלתי נסבלהקלה ומול הרצחנות  הקפדת חז"ל על חטא שפתיים,. בימים אלו אותו הפהמ לשון הרעו

   .בין עם ישראל לשאר אומות העולםהחינוכי טוב מהכל על ההבדל  תשל שונאי ישראל מלמד
  

ִאָּׁשה ִּכי תזריע פותחת בנימה הכי אופטימית שאפשר " פרשת ניגודים עצומים ,  הפרשות מדברות על
שיא ב לעולם טהורים  אשה ששפר גורלה והביאה חיים "  ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים -- ַתְזִריַע, ְוָיְלָדה ָזָכר

. הפרשות מדברות על טומאה ועל טהרה , טומאה " במתנת וכה ז היא דבר ראשון " תינוקהלצד שמחתה 
כתם הצרעת נובע ממוות של תאים באותו  , החייםפסקת על חיים ועל ה ,על הבאת חיים חדשים ועל מוות

לידת חיים  - לו הניגודמוות מביא טומאה אולם גם  .אשר חשוב כמתטמא  –"מצורע" ,  חלק של הגוף
  . טומאה  אתה מביאחדשים 

  
כאילו כל כך  אקטואליוהוא  פרשת השבועביולדת ל התייחסשנה  160 -זצ"ל שנפטר לפני כהרבי מקוצק 

סרו מלא נשמפתחות  3בלבד  השאיר לעצמוכידוע שהקב"ה מביא ממסכת תענית הרב  –השבוע דרש 
מיעוט משקעים  שלנוכחנו השבוע שלמרבה ההפתעה לאחר חודשים  -של גשמים מפתח  –בידי שליח 

ִאָּׁשה אגב , מפתח לידה  .זכינו ליומיים של גשםולאחר שהפסקנו לבקש גשמים דווקא השבוע לאחר פסח 
עמנו השבוע ובשבוע הבא עם של התייחדות האבל ו אגב ומפתח של תחיית המתים"  ִּכי ַתְזִריַע, ְוָיְלָדה

   .ניסי ניסים יומיומיים , נפלאות הטבעות ויציר יפלאבהקב"ה השאיר בידו  .קורבנות העם היהודי
יצירת החיים של גוף וההפריות  תכנולוגיוט .םהאדם תלוי בגשם מהשמיוההתפלה ות על אף כל הטכנולוגי

 לא ניתן לעצורבטרם עת פלא יציאת נשמת האדם ל להבדיגם ולצערנו  בחסדי שמייםתלויים  בתוך גוף
  .  בזמן שנקבע עי בורא העולם

  
ניצולי ומקורבי אנו צאצאי כאשר המטלטל בין חיים למוות אותו הניגוד מצויים בהשבוע ובשבוע הבא אנו 

   .לזכור את קורבנות העם היהודיבכדי השואה מרחבי העולם מלאי החיים עוצרים הכל 
רק בקלות בלתי נסבלת  נרצחעונה ושהבלתי מוגן היהודי  אנו מקווים ומתפללים שלא יחזרו עוד מראות 

עמידתה על הגנת חוזקה של מדינת ישראל ו לאורב"ה במיוחד היום  ,בשל הדם היהודי שזרם בעורקיו
 יאירועבצמוד לו ו הניגוד העצום בשבוע הבא בין יום הזיכרון הנורא והאיום .העם היהודי בכל אשר הוא 

 הרבים ותצער על הקורבנשל  קשיםימים  ןוהזיכרוהשואה  מיי .יםמלהיבהו יםיום העצמאות המשמח
וכל זאת בתקופת  הגיבורים ש"במותם ציוו לנו את החיים" (שוב מוות מול חיים במשפט אחד)כרון זי

תעודת כבוד לעם היהודי הזוכר את קורבנותיו למשך עשרות , מאות עוד  –האבל על תלמידי רבי עקיבא 
   .ואלפי שנים ומכבד את זכרם בדיני אבלות לימוד תורה ומשניות 

אין  -לחיים בטהרה זר וחאך תמיד בקרב העמים  עם אשר מאז ומתמיד נחשב כ"מצורע החשוב כמת " אנו
לכמות הספרים  מוד ושימור מסורת ישראל,יוהרצון לל לומדי התורהל ,תקדים לכמות הישיבות
ְוַכֲאֶׁשר " ממש    -לכלותינווקמים על אף כל הצוררים שקמו  בארץ ובעולם כיום והפרשנויות היהודיות 

  .  לאומיתה תחייה ב" –"  ְיַעּנּו ֹאתֹו, ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפֹרץ
    

 שבת שלום

  שלר איתן
  

 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  רותיהם ולעילויוקורבנות העם היהודי לד תולעילוי נשמ


