
  בס"ד

 

 מ"ד "אבני החושן" שהםהעלון השבועי של ח

  בהעלותך פרשת

 

 

 

 מספרים על הרב נריה

 הרב זלמן ברוך מלמד:

הרב נריה הלך נגד הזרם וזה לא קל ללחום נגד המוסכמות "

בלתי ולטעת בלב התלמידים בטחון וכוח ללכת בדרך חדשה 

ולהרים את  , לשאוף לעלות בתורה ללמוד וללמדמקובלת

 דגל האמונה בלב הנוער ובכלל הצבור. 

הרב נריה עשה והצליח. כשבאנו לכפר הרואה באלול 

ה'תש"י הייתה הישיבה בכפר הרואה ישיבת בני עקיבא 

והרב נריה הדליק בנו היחידה ובה כמאה וחמישים תלמידים 

ואת השאיפה ללמוד תורה לעלות  את אש אהבת התורה

 "...יםבתורה ולהאיר את אור התורה ברב

  ממני אליכם...

 תלמידים יקרים ואהובים!

על  הפרשה אנו קוראים על כך שמרים, אותו של משה, נענשת בסוף
ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת "כך שדיברה לשון הרע על אחיה: 

 .חרי שלקתה בצרעתא, ימים"

 מדוע דווקא צרעת היא העונש למדבר לשון הרע?

מי שמדבר דיבורים שליליים על חברו גורם לכך שתשרה בחברה 
אווירה לא נעימה, הוא מפריד בין החלקים בחברה, על ידי הדגשת 
ההבדלים והחלקים הפחות נעימים. לכן, עונש הצרעת הוא מידה 

צריך לשבת מחוץ ש מוגדר כאדם טמא, המצורע –כנגד מידה 
למחנה עד שתתרפא הצרעת. בזמן זה הוא נפרד מכולם, ועליו 
לחשוב על מעשיו הרעים ולקבל על עצמו להימנע מחטא זה בעתיד. 
כשם שהוא ניסה לסכסך ולהפריד כך מפרידים אותו על מנת שילמד 

 את הלקח.

בדיבור שלילי,  יטכולנו על לשון נקיה, נשתדל להמעחשוב שנשמור 
יצור חברה בריאה ונעימה לחיות נדגיש את המאוחד והמשותף, ונ

 בה.

 , רב ביה"סישלום קרבס                      

ה.   ֲעבֹודָּ ם לָּ תָּ נָּ ֳהַרת ַהְלִוִיים ַוֲהכָּ ֶאֶרת ֶאת טָּ ה ְמתָּ שָּ רָּ ַהפָּ
ה ּוִמִגיל  30ַעד  25ִמִגיל  ֲעבֹודָּ  30ַהְלִוִיים לֹוְמִדים ֶאת הָּ
ש. 50ְוַעד  ְרִתים ַבִמְקדָּ  ֵהם ְמשָּ

יּו  ִשים ֶשהָּ ר. ֲאנָּ ְרַבן ֶפַסח ַבִמְדבָּ ֵאל ִהְקִריבּו קָּ ְבֵני ִיְשרָּ
נּו ֶאל ֹמֶשה  ְרַבן ֶפַסח, פָּ ַבת קָּ ְטֵמִאים ִבְשַעת ַהְקרָּ

ְרַבן ֶפַסח.   רּות ְלַהְקִריב קָּ ֶהם ֶאְפשָּ ֵתן ַגם לָּ ּוִבְקשּו ֶשִתנָּ
ם ֹמשֶ  דָּ ם ֶאת ִדין ֶפַסח ֵשִני.  אָּ ה ֶאל ה' ְוהֹוִדיַע ַלעָּ נָּ ה פָּ

ְרַבן  ה!!( ַמְקִריב קָּ נָּ ְרַבן ֶפַסח )ֲאִפלּו ְבַכּוָּ ֶשלֹא ִהְקִריב קָּ
 ֶפַסח ֵשִני. - ֶפַסח בי"ד ִאיָּר

ן ַביֹום ְוֵאש  נָּ ר ַעל ְיֵדי עָּ ֵאל ַבִמְדבָּ ַזר ִלְבֵני ִיְשרָּ ה' עָּ
ַתי ִלְנֹסַע.  בַ  ְדעּו מָּ ֵאל יָּ ן ְבֵני ִיְשרָּ נָּ ה.  ַעל ִפי ֶהעָּ ַלְילָּ

ִמים  עֹות ְוִלְפעָּ קֹום ְמֻסיָּם ִמְסַפר שָּ נּו ְבמָּ ִמים ֵהם חָּ ִלְפעָּ
ִנים. ה שָּ  ַכמָּ

הה'  ְהיּו ַלֲעשֹות ְשֵתי ֲחצֹוְצרֹות ֶכֶסף, ֲאֶשר ַהֹכֲהִנים יִ  ִצּוָּ
ִדים ַעל  ן ְבֵעת ַהֹצֶרְך.ֻמְפקָּ תָּ עָּ ְלִפי ַהֲחצֹוְצרֹות ְבֵני  ַהְשמָּ

ה  ם )ְתִקיעָּ ה ְלַכֵנס אֹותָּ צָּ ַתי ֹמֶשה רָּ ְדעּו מָּ ֵאל יָּ ִיְשרָּ
ה ְלַכֵנס ֶאת  צָּ ַתי ֹמֶשה רָּ ִבְשֵתי ַהֲחצֹוְצרֹות(, מָּ

ה ַבֲחצֹוצְ  ִטים )ְתִקיעָּ ַתי ַהְנִשיִאים ֶשל ַהְשבָּ ה ַאַחת( ּומָּ רָּ
ה(.   ְלַהְתִחיל ִלְנֹסַע )ְתרּועָּ

ה ְוֵכן בְ  רָּ ה ְבֵעת צָּ ֵאל ַהֲחצֹוְצרֹות ִשְמשּו ִלְתִפלָּ ֶאֶרץ ִיְשרָּ
נֹות. ְרבָּ ַבת ַהקָּ ֶהם ַבמֹוֲעִדים ִעם ַהְקרָּ ְקעּו בָּ  תָּ

ַלח ְשלַ  ר.  ה' שָּ שָּ ֵאל ִהְתלֹוְננּו ּוִבְקשּו בָּ ו ּוְבֵני ְבֵני ִיְשרָּ
ֵאל  ה ִבְבֵני ִיְשרָּ לּוהּו.  ה' ִהכָּ ו ַוֲאכָּ ְספּו ֶאת ַהְשלָּ ֵאל אָּ ִיְשרָּ

ה". א "ִקְברֹות ַהַתֲאוָּ קֹום ֲאֶשר ִנְקרָּ ם ֵמתּו ַבמָּ  ְוֶחְלקָּ

ה  ְקתָּ ַרע ַעל ֹמֶשה ּוִמְריָּם לָּ שֹון הָּ ִמְריָּם ְוַאֲהֹרן ִדְברּו לָּ
ה ִמ  ְצאָּ ַרַעת.  ִמְריָּם יָּ ִמים ּוֹמֶשה ְבצָּ ה יָּ חּוץ ַלַמֲחֶנה ִשְבעָּ

ְסעּו שּוב ַרק ַכֲאֶשר ִמְריָּם  ֵאל נָּ .  ְבֵני ִיְשרָּ ֶליהָּ ִהְתַפֵלל עָּ
ה ֶאל ַהַמֲחֶנה. ְזרָּ     חָּ

 

ר"ָזַכְרנּו א    ת ַהָדָגה ֲאש 
 אַכל ְבִמְצַרִים ִחָנם" נ   

  שהיו המצרים וכי יש בעיניך  :אמר ר' שמעון
הם )כלומר האם באמת  ?נותנין להם דגים ִחנם

והלא כבר נאמר קבלו מזון במצרים בחינם?(.
ישראל עבדים  היו)מפי פרעה, כאשר 

ֶכם"" :במצרים( ֵתן לָּ מה תבן לא  ...ְוֶתֶבן לֹא ִינָּ
  היו נותנין להם ִחנם, אבל דגים

אפילו את חומרי הבנייה ) ?נותנין להם ִחנם יהו
ו ללקוט בעצמם, קל וחומר שלא קיבלו הם נאלצ

 מזון חינם!(
)אלא, מה כוונת  ?ִחנם מה אני מקיים אם כן

)ללא ... ִחנם מן המצוות בפסוק?(מילה חינם ה
 .                      הצורך בקיום מצוות(

 מדרש ספרי זוטא

  



  


