
 טתשע" ניסן                       בס"ד

 

   ראש חודש ניסן  , שבת החודשתזריע ת השבוע פרשגיעות מנ

 

ופרשת תזריע , פרשת ראש חודש  השבוערשת פ – ה ספריםשלוש בע"הוציא נראש חודש ניסן השבת 

                      .ועודנגעי צרעת , מצורע דיני דיני טומאת יולדת , בת עוסקהשבוע תזריע ת פרש .החודש

 רכילותבדברי לשון הרע לכישלון פיו ולשונו  ,פגעי הצרעת על גוף האדםאת כידוע קושרים ל חז"

 מועמדיםכאשר  בחירותהבתקופת מערכת הפרשה הופכת אקטואלית יותר מתמיד . והוצאת שם רע

           אחריות .גבולות ונטולת כל בצורה חסרת מוכפשים וציבור גדול מכפישים ו נבחרי העם ,בכירים

ולשון הרע  רכילותשם רע דיבה ומהוצאת געים קשה נפרבים הרשתות החברתיות  עידן שליטתבכיום 

י כך עד כד ,ואותנבמוסר שחז"ל מלמדים אותנו ומזהירים ראוי לעיין . תיווהתאבדאשר לעיתים גורמים ל

, שהם השוו את לשון הרע לשלושת האיסורים החמורים ביותר ביהדות " לשון הרע כמוהו כעבודה זרה

 .פר את השומע ואת זה שעליו מדבריםהמסאת  –ה גילוי עריות ושפיכות דמים . לשון הרע הורג שלוש

 

 עמדו על הקשר שבין לשון הרע לצרעת חז"ל. אבק לשון הרעילות ואפילו כולנו נכשלים בלשון הרע , רכ

-ְוֵהן לֹאר " שאמבאירוע של הסנה הבוער כ לשון הרענכשל במשה רבנו  .אות ברורות וזאת ממספר דוגמ

יאמין לו ולא לא עם ישראל ש סקר " " בע מראש מבלי לערוך . משה ק" ַיֲאִמינּו ִלי, ְולֹא ִיְשְמעּו ְבֹקִלי

לזמן מצורעת ו שהפכה לך לנחש וידפהמטה שה .בתגובה ה' נותן לו סימניםישמע לו . יש לשים לב ש

         משה בדבריה ב זלזלהאף היא בלשון הרע כאשר  נכשלה הצדיקהאחות משה מרים כזכור גם  .קצר

ה, ַעל"  ר ָלָקח-ַוְתַדֵבר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְבֹמשֶׁ נפגעה  שה כאשרעל כך היא נענ"  ֹאדֹות ָהִאָשה ַהכִֻּשית ֲאשֶׁ

ספר דברים בהתורה מזהירה באותו הקשר לאחר שמשה התפלל בעדה. הבריאה רק בצרעת לשבעה ימים ו

ַגע" עם ישראל שוב מהצרעת את  ר ְבנֶׁ ר  ....ַהָצַרַעת ִלְשֹמר ְמֹאד, ְוַלֲעׂשֹות-ִהָשמֶׁ ה'  ָעָׂשה-ָזכֹור, ֵאת ֲאשֶׁ

ם ִמִמְצָרִיםקֶׁ ֱאֹל ְך, ְבֵצאְתכֶׁ רֶׁ ין הצרעת ללשון ואנו רואים שוב בצורה ברורה את הקישור ב ".יָך ְלִמְרָים, ַבדֶׁ

 ר.אחד הדברים המועטים שהתורה מצווה במפורש לזכו הואאגב ,חטא מרים  .הרע

 

ָך ֲאִני"  הרע ורכילות וןלש לנושא חשיבות רבההתורה מעניקה  יָך לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרעֶׁ  לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ְבַעמֶׁ

                                                                        על כך . חתום "  "הקב"ה הרכילות יכולה לגרום לשפיכות דמים וה' " 

חטאו כאשר הוציאו את דיבת  ליםהמרגידוע לנו מה קרה לו , יוסף הביא את דיבתם הרעה של אחיו 

  ים.חמור יםהארץ ותושביה והם וכל עם ישראל נענשו בעונש

 

   .בקפדנות כי אין לדעת למה הם יגרמו מיליםולברור לשקול חשיבות עצומה למלל היוצא מהפה , יש יש 

  הסביבה .                            כל ונקיה הדרך הזו משפיעה עלינו ועל  להשתדל לדבר בצורה חיוביתב חשו

, במילים במאמר פיוומלואו רק עולם "ה ברא הקב יא דת של מילים קדושות ,הרב זקס מסביר שהיהדות ה

ר ֱאֹלִהים, ְיִהי  "  ה' מתגלה לאבות לנביאים ולעם ישראל בדיבור . "...ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים  ...ַוְיִהי...  ַויֹאמֶׁ

מילים הן כלי יוצר אבל גם כלי  ל בין האדם לכל שאר בעלי החיים הוא בדיבור .ההבדבאמירה .  ,בקריאה

י לום " אלוהיי נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר מרמה ולמקלפעמים בי. אנו מתפללים לפחות שלוש משחית

 נפשי תידום . 

מדוע סיבה המציאו ,  ה הצדיק ריכלוחז"ל אמרו שאפילו על משלמרות הכל זהו החטא הכי שכיח . 

שד בכשרים לוקה בגופו " " החועל פגיעה באחר  שעת היא עונחז"ל למדו שהצר .כשאיחרקום או השכים 

 .   ע בצרעת כלשהיאופו שיוקע בציבור לעין כל כשיפגס ,ר לשון הרע בחדרי חדרים ובסתרשאמאדם 

  .ה' אינו מאיר את פניו למי שמחשיך פני אחרים , כשם שאנו נוהגים בזולתנו ה' מתנהג אלינו

 

ניסן על כניסת חודש פרשת החודש באש חודש וכריז באמצעות קריאה בפרשת רנ ,ראש חודש ניסןהשבת 

 עם הבאת גופת ש הנפ ימייסוריה נגאלאשר משפחת באומל ראוי להזכיר את  ,גב גאולהא. וחודש הגאולה

                                              .לקבר ישראלאשר אותרה יחד עם הציצית שלגופו  ז"לזכריה באומל 

. עם אשר אינו חוסך ודיותוייחוצמתו מראה את עוהאמירות הפוגעניות למרות הציניות ו עם ישראל

           .גם לאחר עשרות שניםגנה על המדינה הש ה' והני עמו אשר נפלו על קידובלהחזרת במשאבים 

   .זכה לחודש גאולה שמח ומלא בבשורות טובותנ"ה שבע

   

 וחודש טוב. שבת שלום

 שלר איתן

 
 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


