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 תזריע
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

שהיולדת נדרשת להביא לאחר תקופת טהרתה  הקרבנות להבאת ועד הוולד מלידת החל, היולדת בתורת פותחת פרשתנו

 את ומתארת צרעת בדיני עוסקת התורה מכן לאחר מיד. הטהרה תהליך את אשר משלימים וקרבן חטאת, קרבן עולה -

 . השונים הנגעים סוגי

 דברים שבעה על: יוחנן רבי אמר נחמני בר שמואל רב ''אמר: אומרת הגמרא? הצרעת על האדם באה עבירות אלו על

 צרות ועל הגזל ועל הרוח גסות ועל עריות גילוי ועל שווא שבועות ועל, דמים שפיכות ועל, הרע לשון על, באים נגעים

שבעת  מבין. בצרעת אחת משבעת הדברים שבגינם האדם לוקה כל על ך"שבתנ מפסוקים ראיה ומביאה (טז. ערכין) עין''

ֶנַגע ִהָשֶמר": הלשון שמירת בעניין בעיקר עוסקת התורה הסיבות הללו מֹר ַהָצַרַעת בְּ אֹד ִלשְּ ַלֲעׂשֹות מְּ כֹל וְּ  ֲאֶשר כְּ

ֶכם יֹורּו ִוִים ַהכֲֹהִנים ֶאתְּ רּו ִצִּויִתם ַכֲאֶשר ַהלְּ מְּ ָים ֱאֹלקיָך' ה ָעָׂשה ֲאֶשר ֵאת ָזכֹור: ַלֲעׂשֹות ִתשְּ ִמרְּ  ַבֶדֶרְך לְּ

ֶכם ֵצאתְּ ָרִים בְּ  שלא להיזהר באת ''אם: לימוד מיוחד הללו הפסוקים שני והנה חז"ל למדו מסמיכות. (ט-ח, כד דברים) "ִמִמצְּ

והרי הדברים קל . (שם י"רש) בצרעת'' ולקתה באחיה שדיברה למרים העשוי זכור הרע, לשון תספר אל בצרעת תלקה

 משה מדרגת את שהשוותה היא (גודל מעלתה לפי כמובן) טעותה וכל, משה של לרעתו התכוונה שלא מרים וחומר: ומה

מֶֹשה ַאְך ֲהַרק" שנאמר כפי רבנו למדרגתה על  וחומר קל, ואעפ"כ לקתה  (ב, יב במדבר) "ִדֵבר ָבנּו ַגם ֲהֹלא' ה ִדֶבר בְּ

הרמב"ן אף מונה את זכירת מעשה מרים כמצוות עשה . גדול ועונשו חמור בידו חטא שבוודאי חברו בגנות שמדבר מי

  ''שנתרחק מלשון הרע''.שמטרתה 

והנה הקב"ה מדגיש לאהרון ולמרים מהו ההבדל העצום בין נבואת משה לנבואתם, למרות שגם הם נביאים חשובים: 

ִדי ֵכן ''ֹלא ָכל מֶֹשה ַעבְּ ֶאה בֹו ֲאַדֶבר ֶפה ֶאל ֶפה: הּוא ֶנֱאָמן ֵביִתי בְּ ֹלא ּוַמרְּ ִחידֹת וְּ ֺמַנת בְּ  ח(-)במדבר שם זַיִביט''  ה' ּותְּ

נדייק מכאן שאם הקב"ה נצרך להסביר להם מהי מעלת נבואת משה, משמע שלפני כן הם לא הבחינו בגדולה זו 

 -במלואה. נמצא שלא היו בדבריה של מרים דברי גנות ח"ו אלא חיסרון בהערכת גדולת משה רבנו, ואעפ"כ לקתה 

 למד מכאן שהמדבר בגנות הזולת על אחת כמה וכמה שייענש בחומרה.נ

אחותו מרים הנביאה מעיר מו"ר הרב נבנצל שליט"א: לא רק את מעלת משה רבנו אדון הנביאים קשה להשיג, עד שאפילו 

לא השיגה אותה במלואה, אלא אף גדולת כל יהודי ואפילו הפשוט ביותר קשה להשיג. חז"ל אמרו שישראל נמשלו 

, והסיבה היא מפני שהכוכבים נראים קטנים כשבעצם גדולים הם עד מאוד, פעמים גדולים יותר )רש"י שמות א, א(לכוכבים 

כוכבים יוצר תחושה זו, ואין זה כי אם מפני שאיננו משיגים את גדולתם מכדור הארץ, אלא שהמרחק שבין האדם ל

 האמתית.

אומר הרב, זהו אחד העניינים המרכזיים בחטא לשון הרע: חוסר הכרה ואי הערכה מספקת בגדולת אדם מישראל. 

מעלת הזולת ולהתייחס  את אילו ידענו להעריך. (מ"יד ג"פ אבות) למקום'' בנים שנקראים ישראל ''חביביםהמשנה אומרת: 

 עליו; וכי מי הוא זה שיעז לדבר רעות על בן המלך?   היינו נזהרים יותר מדיבורים רעים ה"הקב של כאל בנו אליו

קֶֹלָך"והנה אף משה רבנו לקה בצרעת על דיבור לשון הרע; כשהקב"ה אומר למשה:  עּו לְּ ָשמְּ  שואל משה:)שמות ג, יח(  "וְּ

קִֹלי"  עּו בְּ מְּ ֹלא ִישְּ ֵהן ֹלא ַיֲאִמינּו ִלי וְּ לכאורה קשה: הרי הקב"ה אומר במפורש שעם ישראל יאמינו לו, וכי  )שמות ד, א("וְּ

משה מפקפק חלילה בדברי ה'? אלא שהקב"ה אינו מתאר למשה את מה שעתיד לקרות, דהיינו שישמעו בקולו, אלא 

ַרִים" ' מוסיף ואומר לו: שיהיה, והראיה שהרי ה רוצהאת מה שה'  ָרֵאל ֶאל ֶמֶלְך ִמצְּ ֵני ִיׂשְּ ִזקְּ )שם ג, יח( "ּוָבאָת ַאָתה וְּ

הרי לנו שהקב"ה לא בישר למשה  )רש"י שם(ובפועל לא באו הזקנים עם משה אל מלך מצרים אלא שנשמטו אחד אחד 

מה לעשות במקרה שבני ישראל  את מה שעתיד להיות אלא את מה שהוא רוצה שיהיה ואם כן שאלת משה נכונה היא,

צַֹרעת ַכָשֶלגלא יאמינו לו. ובכל זאת ולמרות הכל משה לקה בצרעת כפי שנאמר:  ִהֵנה ָידֹו מְּ והשאלה  )שמות ד, ו( ""וְּ

לא יאמינו לי',  והן' -מדוע? הרי שאלתו במקומה עומדת? התשובה היא מפני שמשה הציג את דבריו באופן מוחלט 

 לא יאמינו לי'? ועל שינוי דק כעין זה לקה בצרעת. ואםלי, והנכון היה לשאול ' וודאי לא יאמינו

משה לקה בצרעת, על ביטוי לא מדויק ללא כל כוונה רעה,  -מכאן נלמד קל וחומר: אם על דבר קטן כל כך כגון דא 

י שמדבר לשון הרע על בגלוי את העונש שמקבל מ אחת כמה וכמה מי שמדבר בגנות חברו; ולמרות שהיום איננו רואים

 כל: זימרא בן יוסי רבי משום יוחנן ''אמר רבי :(טו ערכין) אומרת חברו, אולם יש דין ויש דיין וסוף העונש לבוא. הגמרא

 אם דהיינו לנו''' אדון מי איתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו 'אשר (יב תהילים) שנאמר: בעיקר כפר כאילו הרע לשון המספר

 סבור ועל כן מצוי ומשגיח שהבורא מאמין הוא שאינו אות רוחו על העולה ככל לדבר כ'הפקר' שפתיו את עושה האדם

 שלבו חפץ, ואינו חושש מהעונש. כל מה לדבר שמותר הוא

 במקרה ושלא, לבירה מנהיג שיש לאדם להזכיר כדי, מעל הטבע הוא זו עבירה על שהעונש זו הסיבה אולי: הרב אומר

 צרעת פרחה חיידקים בגלל וגם לא, זו במחלה נאותה הוא נדבק היגיינה על שמירה אי בעקבות לא, בצרעת חלה

ֶתם" מדבקות שכן נאמר: ממחלות ולהיזהר היגיינה כללי על לשמור שחייבים אין ספק. בבגדיו או ביתו בקירות ַמרְּ ִנשְּ  וְּ

ֹאד שֵֹתיֶכם מְּ ַנפְּ  אם האדם בידי הבחירה אמנם. תמידית 'ה בהשגחת פועל שהעולם לדעת מוכרחים אולם (טו, ד דברים) "לְּ

 ללוות הרוצה וכל, כותבת והיד, פתוח והפנקס, מקיף והחנווני, פתוחה ''החנות ל:"חז אמרו שכבר אלא לחדול, או לדבר

 א' ניסן תשע"ו 543גיליון מס'  



: יונה רבנו מסביר (מ"טז, פ"ג אבות) מדעתו'' ושלא מדעתו האדם מן ונפרעים יום בכל תדיר מחזרים הגבאים, וילווה יבוא

החטא,  אותו מפני כי ומשגיח מכיר אליו הפורענות וכשבא, שעושה העוון וזוכר כשיודע: לדעתו' האדם מן ''נפרעים

 ואינו עליו באים םשייסורי כגון: מדעתו' שעל ידי זה מצדיק את הדין וחוזר בתשובה ומתכפר לו העוון. 'ושלא -ואשריו 

 לנו ולמה חטאנו ולא אנחנו צדיקים אומרים כי ייסורים להם יבואו בדין לא כי שחושבים ויש, עשה אשר החטאים את זוכר

 ''?הזאת הגדולה הרעה

 והוא לבירה מנהיג יש הפקר; אינו שהעולם כיון דיבור כל ולפני מעשה כל היטב לפני להתבונן שצריכים למדנו אם כן

אשר על כן הננו כפופים למצוותיו הבריאה; בראשית, והוא המשגיח על כל  מעשה תמיד יום בכל בטובו המחדש

  ולחוקותיו, ובכללם שמירת הלשון מדיבורים אסורים.

 נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל "לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

דאדא, מרדכי שמעון בן  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

שרה בת שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה,  בנימין בנדט בן יוסף,

יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת  אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שולמית, 

                                .ב.ה.                     ת.נ.צ , שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות  

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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