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 בס"ד   

 מעבר לנטית הלב-לראות את הטוב בכל דבר        

בסיומה של פרשת בהעלותך מספרת לנו התורה אודות מרים אחות משה המדברת לשון הרע עם אהרן על 

משה ואף שמתוך כונה טובה דברה כתבה לנו התורה ענין זה בצורה בולטת ביותר כדי ללמדינו חומר ואיסור 

 לשון הרע.

 יום יום חומר האיסור. וגם נצטונו לזכור בכל יום מעשה מרים שדברה לשוה"ע כדי שנזכיר לעצמינו

גם חז"ל מצינים שהיתה תביעה על המרגלים מדוע נלכדו בעוון זה של לשוה"ע ולא למדו ממרים וז"ל המדרש 

שלח לך אנשים זש"ה לא ידעו ולא יבינו )בחשיכה יתהלכו( כי טח מראות -מדרש תנחומא פרשת שלח סימן ו

שלח לך, אלא שהיה צפוי לפני הקב"ה שהם באין  עיניהם )ישעיה מד יח(, מה ראה לומר אחר מעשה מרים,

ואומרין לשון הרע על הארץ, אמר הקב"ה שלא יאמרו לא היינו יודעין עונשו של לשון הרע מהו, לפיכך סמך את 

הענין ]זה[ לזה, ולפי שדיברה מרים באחיה, לקתה בצרעת, כדי שיהו הכל יודעין עונשו של לשון הרע, שנאמר 

ות ויחנו במדבר פארן )במדבר יב טז(, שאם באו לומר לשון הרע יהיו מסתכלין במעשה ואחר נסעו העם מחצר

מרים, ואעפ"כ לא רצו ללמד, לכך נאמר לא ידעו ולא יבינו, לכך כתב הקב"ה שילוח מרגלים, אחר מעשה 

ל אדם מרים.עכ"ל. רואים אנו כמה חמור עוון לשון הרע ויש לשאול איך אפשר ללמוד מענין דיבור לשוה"ע ע

 ללשון הרע על אדמה, וכי יש דמיון בדבר?

התשובה היא מפני  שמשה אינו נעלב וממילא הוא כמו עפר לענין זה ואפשר לדבר כיון שאין הדברים פוגעים 

בו. כמו כן יש ללמוד שלא לדבר סרה על ארץ ישראל כי האיסור תלוי בפגיעה של המדברים עליו אלא על עצם 

ע יש בזה טבע מגונה של ראית הרע והחסר בשני וראיה כזאת היא עוון חמור כיון פתחון הפה לדבר לשון הר

 שיש לראות מעלת חבירו ולא חסרונו.

גם יצר הסקרנות השלילית הוא גורם לדבר ולהתענין ברע שבחברו ועם מדת הצניעות שלא יזיק אדם לחברו 

 שמירת לשון הרע לצניעות עם הזולת.בהזיק ראיה לרעה נגדרים גדרי צניעות בעם ישראל ויש קשר נפלא ב

ומצאנו כי בזכות שמירת הלשון והצניעות זכו אבותינו לגאולה ממצרים כפי שמתאר המדרש רבה בשיר 

רב הונא בשם בר קפרא בזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שינו את שמם ולא -השירים פ' נ"ג אמרו

 אחד מהם פרוץ בערוה.  שינו את לשונם, ושלא אמרו לשון הרע ושלא היה

 ראובן שמעון נחתין ראובן שמעון סלקין. -. שלא שינו את שמם1

 להלן כתיב "ויגד אברהם העברי" וראו כתיב     -. שלא שינו את לשונם2

 אלוקי העברים וכתיב "כי פי המדבר אלכם" בלשון הקודש. 
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הזה מופקד אצלם י"ב חודש ולא הלשין א' שנאמר דברו נא באוזני העם והיה הדבר -.  שלא אמרו לשון הרע3

 על חברו. 

ויצא בן אשה ישראלית והוא בן אי ש מצרי להודיע שבחן של -שנאמר-. שלא נמצא א' מהם פרוץ בעריות4

 ישראל שלא נמצא בהם אלא זה. 

 אמר רבי אבא בר כהנא   שרה ירדה למצרים וגדרה עצמה מן הערוה וכל הנשים נתגדרו בזכותה. יוסף ירד

כדי היתה גדירת ערוה  -למצרים ודגר עצמו מן הערוה ונתגדרו כל הזכרים בזכותו. רבי פנחס בשם רבי חייא 

 עצמה. שבזכותה נגאלו ישראל מה טעם גן נעול, מה כתיב בתריה שלחיך פרדס רימונים. 

"וירא  איש מיצרי מכה איש עברי" ואמרו במדרש ראה מה שבבית, ראה מה שבשדה -ואצל משה רבינו נאמר

נמצא שראה משה רבינו אשה אחת שזינתה במצרים והיא אשת איש. שוב ראה שאמרו לו הלהורגני אתה 

 אומר כאשר הרגת את המצרי הרי עון של לשון הרע.    

אכן נודע הדבר שהן בגלות מאחר שיש בהם גילוי  -דזה מ"ה שאמר  וביאר הגאון דבר אמת ד"ח  דף ט"ז

עריות  ולה"ר וחשב מרה"ע שהיו רבים בישראל ולפיכך אמר וכי הוציא את בנ"י ממצרים ולזה השיב לו הקב"ה 

זה לך האות לך ואמור להם תעבדון את האלוקים על ההר הזה ובודאי שאין בהם גילוי עריות ולה"ר, וכמש' 

 שנעשו כולם חניה אחת וזכו לקבל את התורה. -שם ישראל"ויחנו “

ויה"ר שנזכה להתחזק בשמירת הלשון והצניעות ונראה באחדות גדולה מעלות חבירינו ולא חסרונו,ותכונה זו 

 תרבה אהבה ואחדות בין כל בית ישראל אכי"ר.

 

 

 ,בברכת שבת שלום

 הרב אליהו אלחרר

 רב העיר מודיעין ת"ו 
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