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  א"תזריע תשע' לפ מאת הרב דוד אברהם ספקטור דרשה

   סח-פה  :שא ובנויצחק גלברלכבוד החתן 
  

 היום אורחי הקהילה ואנחנו מברכים אתכם אתם. ל"ברוכים הבאים לחיילי קורס נתיב בצה. שבת שלום
 ובחוצות ירושלים -קרי בית שמש-עוד ישמע בערי יהודה. שכל אחד ימצא את הנתיב האישי הטוב ביותר

 MADE INת  תוצרת הבית היום יש לנו בקהילה שמחה מיוחד. ל כלהוקול ששון וקול שמחה קול חתן וק
OHEL YONA MENACHEM ,מט(מובא במסכת פסחים וכך . יצחק ואריאלה, ענבי הגפן בענבי הגפן:(. 

 ".ומתקבל נאה דבר, הגפן בענבי הגפן לענבי משל. חכם לתלמיד בתו וישיא, חכם תלמיד בת ישא... לעולם
. אבל כבודה כאן,  שהיא לא כאןפ"שאע,  סיגליצחק גלבר ולכלה אריאלה טובהברכת מזל טוב לחתן 

משה  הרב ברכת מזל טוב להורי הכלה. לסבתא לאהכן להורי החתן לברוך ומרשה וגם ברכת מזל טוב 
 וכן מרסיה רוזנטללסבתא  החזן של ברכת כהנים ו, ובקיצור חיים ברוך אשרוכן לסבא אד .ודבי סיגל
ך את כלל ואני מבר. תורה הירוקהספר סבתא שרון סיגל שתרמו לקהילה את  ו)ק'ג( קבעלסבא י

 אור כפי שפירש, תמיד תהיה ביאתכם לארץ ישראל בשמחה. רטן כי רבים הםכי אי אפשר לפ, המשפחות
מסופר  . לשון שמחה ואין שמחה אלא בביאת הארץ'והיה'. החיים על הפסוק והיה כי תבוא אל הארץ

במוצאי  .כדי למסור לו הזמנה לחתונהל "זצשפעם באו במוצאי שבת חתן וכלה לרב שלמה זלמן אוירבאך 
ון שלא היה יכול להגיע לחתונה  לכל נכד ונכדה וכידשלמה זלמן נוהג לחלק קובית שוקול' שבת היה ר

יצחק גם אני מברך אותך .  לחתן וכלה וברך  אותם שיהיו להם חיים מתוקים גםחילק קוביית שוקולד
 פרשת .וחסד ובשם הקהילה אתה מוזמן לקבל ספר זהשתזכה יחד עם אריאלה לחיים מתוקים של תורה 

 מצורע , בעקבות לשון הרע באהל בזמנם המחלה הזאת"לפי חז. רשת מצורע מדברות על צרעתפותזריע 
ל בגדיו וכליו וביתו האדם שמדבר לשון הרע אלא גם עגופו של שפיע לא רק על נוטריקון מוציא שם רע ומ

ביתו של השכן והיה כתם הצרעת על הקיר המשותף עם  קיר משותף שאם היה לו.  על בית השכןואפילו 
ועל זה . הקיר של השכןהיה מוריד גם את הוא , הזה ובא הכהן וציוה להוריד את הקיר עם כתם הצרעת

זה לעומת . שליליתתקשורת אבל , אמנם תקשורת זה. ון הרעשכל זה בעקבות ל. לשכנוינאמר אוי לרשע או
אז זה משפיע ,  להיפך כשאדם מדבר לשון טובה ולא רעה ומדבר טוב על ישראלולכן. זה עשה אלוקים

זה  .כליו וקירות ביתו ואפילו ביתו של השכן,  על בגדיוגםו, על בריאותו האישית,  לטובה על עור בשרו
 זו מעלתה המיוחדת של ארץ ישראל . בריא ונעים כששומעים בבית לשון טובה ויש תקשורת חיובית בבית

 והבגד'"ן על הפסוק " מפרש הרמבוכך. י לשון הרע"והן למוטב ע, הן לטובה, שהדיבור כאן מאוד משפיע
 בעולם הווה ולא )לא מחלת עור טבעית( כלל בטבע איננו )נגע הצרעת( זה – )מז,יג( 'צרעת נגע בו יהיה כי

 גופם להעמיד תמיד עליהם השם רוח יהיה' לה שלמים לישרא בהיות אבל, הבתים נגעי וכן ) היום(
 בבגדו או בבשרו )צרעת( כיעור יתהוה ועון חטא מהם באחד יקרה וכאשר, טוב במראה ובתיהם ובגדיהם

זאת אומרת שהצרעת היא מעלה רוחנית של עם ישראל שאם אין ( .מעליו סר השם כי להראות, בביתו או
ואם להיפך והם מדברים לשון  הם בריאים ושלמים, ם חטא ועוןהם מדברים לשון הרע ולא עושים שו

 )בביתו ובבית שכנו, בכליו , בבגדיו, בגופו: לנגע צרעת בכל מעגלי האדם, זה גורם לחוסר בריאות , הרע
 השם מכת היא כי, 'אחוזתכם ארץ בבית צרעת נגע ונתתי') לד,ידמצורע ' בתחילת פ (הכתוב אמר ולכך
 אני אשר כנען ארץ אל תבאו כי) שם (שאמר כמו', ה נחלת שהיא בארץ אלא נוהג יננוא והנה. ההוא בבית
 אלא )נגע הצרעת(ההוא הענין יבא שלא מפני אבל, קרקע חובת היותו מפני הדבר ואין, לאחוזה לכם נותן
 נגע הצרעת מופיע  רק בישראל ובארץ ישראל, ן"לפי הרמב." בתוכה שוכן הנכבד השם אשר הנבחרת בארץ
כל שכן בפסח , אם כך כל השנה. וזה לפי גודל קדושת הארץ שלא סובלת לשון הרע ודבת הארץ. בזמנם

החג . אלא לא פחות מזה הדיבור ואפילו המחשבה פועלים מאד לטוב ולמוטב, ולפני פסח לא רק המעשה
 מצה ולא :מה שמכניסים לפה בפסחלא רק חשוב . והמצוה המרכזית בליל הסדר היא מגיד. סח-נקרא פה

, אלא גם לפני פסח, לא רק בליל הסדר . איזה דיבורים, אבל חשוב מאד מה שמוציאים מהפה, חמץ
פ הירושלמי על הבן הרשע "כועסים כמו שמובא בספר הרוקח עשלפעמים מתעצבנים ולחוצים ו, תבניקיונו

ת השאלה איך ניתן ונשאל!  ?שאתם מטריחים אותנו כל שנה,  מה העבודה הזאת לכם-  ? האומר הואמה -
 ואיזה.בן החכם ההתשובה היא להיות . בישולים לליל הסדר בשמחה של מצוה לפסח ותניקיונולעשות גם 

הייתי יוצא פסח לפני  בצבא וששרתי על בשרי בזמן  הזהלמדתי את השיעור.  הרואה את הנולד-? חכם
אז כדי שהבית יהיה . ביתהערב פסח הבחוזר רק ים למבצע פסח של הרבנות הצבאית ומשך שלושה ימ

התחילו ניסן ' יבכבר כמו שבפסח מצרים ,  ימים לפני פסח4רגוע ובנחת הפכנו את הבית כשר לפסח לפחות 
באופן כזה האשה לא קרבן פסח ויכולה לבשל בנחת לליל הסדר ותקיים . בהכנות לפסח וקשרו את השה

, נזכיר שמצוה לתרום דמי קמחא דפסחא זובהזדמנות  . ובשמחה מלאהבערנותמצות מגיד בליל הסדר 
) בדי( י גוטסמן ויונתן'ג' בניהול גבאי הצדקה הנאמנים דרהכנסת -מעות חיטים לועדת צדקה של בית

מצות בזכות  רצון שייה. ותיקהובבית שמש ה זה עוזר רבות לכמה משפחות בתוך הקהילה . ליפסקי
    ! שמחך והיית אךלקיים עם כל ישראל ושמחת בחגנזכה הצדקה 

  


