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    יירמצורע ראש חודש א תזריעפרשת השבוע גיעות מנ

 

 (מצמיםמצו)  מנייניםשבת ב להתפלל במתחיל בבשורות טובות כאשר נשוב החל השבת  אייר ראש חודש 

     .                                                      ישראל עםרפואה שלימה לכל וללאה מ והלשגרה המבורכת שנחזור ו  שתסור המגיפה מעלינובע"ה ו

  .פרשת ראש חודשוומצורע ת השבוע תזריע ופרשאת "ה בענקרא השבת 

בפרשת השבוע  ) כולה מחלה מסתורית שתקפה את האנושות, וירוס .הקורונה במגפתמרוכז העולם כולו 

)שב"ה נעלמה  מסתוריתת הצרעת הסקות במחלשות השבוע עופר. ( ...שעבר נכלל האיסור לאכול עטלף

            .את הבגדים רכוש ואפילו את הבתים להדביק ושט פהתל"וירוס " הצרעת יכול מן העולם ( 

לשפר את ו  על מעשיושוב לחהמצורע רש נד השבהחלמה -ה לתקופת טהר ה נדרש בידודלצורך החלמ

אומרים  שחז"ל  מיוחד הכולל שני ציפוריםה טהר  טקסיהול נ יחד עם כהן "   ד"ר " בפיקוחוכל זאת דרכיו 

 .( נים...שו טוויטר ואמצעי תקשורתכולל ב)  ץלשון הרע שהאדם ציי שזהו רמז לציוצי

  

"שומר פיו ולשונו   -וכן פירש את הפסוק ממשלי   .חברורע על  שם מוציא :מלשון מצורע  מפרש' עקיבא ר

 צרעת . ומינצל מצרות  מי שישמור על לשונו   "שומר מצרות נפשו

  .ואת מידותיו  את עצמו"ביום טהרתו" על ידי שמתקן ומטהר  -כפי שכתוב החולה נדרש להיטהר   / החוטא

כל הנגעים   "  םלומדי במשנה מסכת נגעיםו... נ חברולא את הר ולתקן את עצמנו מכאן לט חז"ל לומדים

האדם רואה את חסרונות חבריו כל הזמן  " ו ר' מאיר אומר אף לא נגעי קרוביו אדם רואה חוץ מנגעי עצמ

האדם בטוח כי ראייתו היא הנכונה וכי הוא מודע   ...ושל אהוביו אולם אין הוא רואה את חסרונותיו שלו

                                . ?...( הפוליטיק)מזכיר  לכל מעלותיו וחסרונותיו וחושב שרק דרכו היא הנכונה

רי  לשמוע וללמוד מדב –"  הובא אל הכהן ל כל אדם להקשיב לביקורתם של אחרים ולהיות בבחינת " ע

  . ולתקן את הנדרש תיקון ביקורתכל להקשיב לם בעצומוריו  תוכחה ומוסר של הוריו ,

אלא אך  מומחהרופא  או תלמיד חכם על ידי לא ההחלמה נערכת ההבחנה ו . מחוץ למחנהאל המצורע יוצא 

רים כי  ? חז"ל מסבי מדוע ניתן טיפול אישי ומיוחד דווקא ע"י כהן .הסמכותבעל מנוסה והוא כהן ע"י  ורק

את בני ישראל באהבה להם האפשרות והזכות לברך  נהמשום שנית הכהנים נקראים 'אנשי חסד'

רק לאנשי אהבה וחסד   .,עוונות של אחרים ובאמצעות עבודתם בבית המקדש הם מכפרים על עוונות העם

קורה שאנו צריכים להוכיח ולבקר אנשים אחרים, עלינו לשים  אדם.טפל בנתנה התורה רשות ואחריות ל

ושנוכל  בה, ולא חלילה ממקום הפוךלב שהתוכחה והביקורת מגיעים ממניעים טהורים וממקום של אה

 .לברך מתוך אהבה ולא מתוך ביקורת או דעה קדומה

 

 .מדובר באיבר קטן מאד היכול להיות הרסני מאד או עדין מאד לשוןשל ההכח עוצמת אודות זהירו חז"ל ה

מידת ההרס יכולה להיות . לחבר או להפריד בין בני האדם יכול לבנות או להרוס קשרים דיבור יכולה

עשות חשבון  תוך דרישה ל מורחקים ומבודדים מהחברה האנושיתטיהור המצורעים הבמהלך לכן עצומה 

  .פגיעה באחדותה של קבוצהגורם היוצר מסכסך בין אנשים ושמרחיק  גורם הנזקמנוטרל כפי שו נפש

 

 ך שישל כעשות מנוגדות של חז"ל כלפי המצורעים כמובא בכתובות דף עז' ע"ב גיהרב לאו מביא 

מתוך   מצורעיםלמד תורה עם יש להדגיש בדעת מיעוט , רבי יהושע בן לוי אולם  מצורעיםהתרחק מל

   שבהם.   פגמים והמומיםלא ראה בכלל את הוא האמונה שלימה שהתורה תגן עליו ובעזרת האמונה 

 

אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד נסק " 'נהג כדברי ר' אלימלך מליזבע"ה שנזכה לבריאות טובה ושנ 

מעלות חברינו ולא חסרונם ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שום  

רוח  שנאה מאחד על חברו חלילה ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר גלוי וידוע לפניך שיהא הכל נחת

 .ןוצר יהי ןכ ןמא ...אליך

 

 שלום וחודש טוב   תשב

 שלר איתן
 . ולרפואת חולי ישראל   אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל   נשמת    לעילוי 


