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

וכתוצאה מכך  סוגיית המצורע אשר לקה בנגע צרעת בגין העבירה החמורה של לשון הרע,את  למדנו כשבועיים לפני

 זו ישיבת בדד. למחנה הרחק מהחברה מחוץ בבדידות ישיבה הוא ממנו אשר חלק כפרה של קשה תהליך נאלץ לעבור

אדם  (:טז ערכין) ישב'' בדד התורה אמרה לפיכך לרעהו איש ובין לאשתו איש בין הבדיל ''הוא - דיבורו על כעונש באה

שאינו מסוגל לשלוט על לשונו, מן הראוי שישב במקום שאין לו עם מי לדבר וממילא תהיה לו הזדמנות להתבונן כיצד 

 לערוך לנענש המסייעת חינוכית גם היא אלא, דיבורו על ענישה רק אינה זה מהלך שמטרת לשפר את התנהגותו. נמצא

 .עצמו עם נפש חשבון

מעבר לסיבות הללו, יש בהרחקת המצורע מכלל ישראל סיבה פנימית ומהותית יותר, שכן מיקומו של האדם  אולם

מורה על מעמדו הרוחני. ככל שהדרגה הרוחנית של האדם גבוהה יותר, כך מיקומו הגשמי קרוב יותר אל מרכז 

פורש מביתו בכדי להתגורר בבית  הקדושה. דוגמה לכך: הכהן הגדול אשר במשך שבעה ימים לפני יום הכיפורים הוא

המקדש שקדושתו גבוהה יותר מירושלים, ורק לאחר מכן הוא רשאי להיכנס לבית קודש הקודשים ביום הקדוש כאשר 

 מעלתו הרוחנית הלכה וגברה והגיעה לשיאה. 

ממחנה  לפי זה נמצא בעצם שמעמד המצורע הינו הגרוע מכל שאר הטמאים, שכן בעוד ששאר הטמאים משולחים רק

 אחד או שניים, המצורע משולח למקום המרוחק ביותר השומם מאדם.

א: כיצד ומדוע נפגעה רמתו הרוחנית של המדבר לשון הרע עד כדי הרחקתו הקיצונית "שליט נבנצל הרב שואל מו"ר

 מחוץ לשלושת המחנות? 

 והוא, נוש שבכל חברה מתוקנתא וביחסי בית בשלום לפגיעה מעבר נוסף מימד הרע בדיבור לשון אומר הרב, קיים

? פגיעה אותה מהי. אשר כתוצאה ממנה מקומו של המדבר לשון הרע הינו מרוחק מכל החמורה הרוחנית לפגיעה הגורם

 שעליו חברו את נכונה העריך לא והוא היות שבו אלוקים בצלם, בעצמו בעיקר פוגע הרע לשון המדבר: הרב אומר

 מחוץ אל מקומו את שישנה הוא המצורע של ועל כן עונשו, בחברה במעמדו ופגע חברו של את ערכו המעיט הוא דיבר;

 שהופך לאדם אחר, פגיעה כה חמורה עד בעצמו פוגע שאינו נזהר בלשונו הריהו האדם המסר במהלך זה ברור:. למחנה

 . מקומו את לעזוב חייב הוא ועל כן הרוחני מעמדו את שינה הוא אינו אותו האדם שהכרנו, ואף

 המפחית אם ממילא .(ד סוטה תוספתא) מאות לחמש אחת של ביחס פורענות ממידת טובה מידה מרובה - לן והנה קיימא

 אחת על חברו של הטובות התכונות את ומשבח שהמרומם לנפשו, הרי חמורה כך כל לפגיעה גורם הזולת של בערכו

 האדם עצומה מעפיל רוחנית מעלה לאיזו לשער ואין לתאר אין. לנפשו וישיג מעלה גבוהה במיוחד שיועיל וכמה כמה

 הרי ישאל השואל: ואם כהלכה, שכן עיקר התועלת בדברי שבח אלו היא בנפשו של המשבח. שנוהג ציבור המשבח

הרי לנו עצה , יהודי אותו של בגנותו ולדבר להסתייג שעלול מי בפני יהודי לשבח שאסור)הלכות דעות ז, ד(  פסק ם"הרמב

על הצד  אפשרבתוכנו פנימה, אם כן  : הנזק בהפחתת ערך הזולת נגרם אפילו במחשבה בלבד, בהורדת ערכולמקרה זה

 .הזולת בשבח טובה מחשבה נחשוב רק אם הגבוהה אף הרוחנית המעלה אותה את החיובי להשיג

 יש לכאורה (ו, א אבות) זכות'' לכף האדם כל את דן ''הווי ל במסכת אבות:"חז מאמר את זו בדרך להסביר אפשר אולי

 לא עוד כל, לחובה מעשיו את דן הוא אם באחר פוגע האדם במה? הזולת את זכות לכף לדון מדוע נדרש מהאדם לשאול

 ? בפועל עליו דיבר

 לכף לדון ל"חז על כן הורו לנו, מחשבה של בגדר עוד כשהיא גם פועלת מובן העניין: היות והפגיעה אולם לפי דרכינו

 .לעצמנו במיוחד תועלת התנהגות בדרך זו תביאשכן , זכות

לחברו, שאם המוריד מערכו של חברו מזיק כל כך  אדם שבין הרע לשון של החמור המעשה על דיברנו ואם עד כה

ביחסים שבין אדם  וחומר בקל נבין מעתה לנפשו, על אחת כמה וכמה המגדיל בערך חברו גורם בכך לעילוי נפשו,

  המדבר עצמו. העולם בעיני בורא של מערכו ו"ח זה ידי על מוריד ה"קבה על שמדבר למקום: מי

משה רבנו מוכיח את  בעבירה חמורה זו; נכשלו ישראל אירוע שבו בני מצינו מסביר הרב, אכן? כזה דבר האמנם יתכן

ָרְגנּו"בני ישראל  יֶכם ַותֵּ ְנַאת ַותֹאְמרּו ְבָאֳהלֵּ יָאנּו ֹאָתנּו' ה ְבשִׂ ֶאֶרץ הֹוצִׂ ם מֵּ ְצָריִׂ  להגיע יכול האדם (כז, א דברים) "מִׂ

 ספק אין. אותו שונא שהקב"ה בגלל הוא בחייו המתרחש שכל וטוען מקום של בטובתו שכופר כדי עד המדרגה לשפל

 .ביותר חמורה פגיעה בנפשו הריהו פוגע כך חושב רק אפילו או שמדבר שמי

ומעתה אם המרגלים שהסיתו את עם ישראל להתבונן  חמש מאות, פורענות פי ממידת מרובה טובה מידה אולם כאמור

 על טובה בעין שמתבונן שמי על אחת כמה וכמה, שלהם הנצח בעין רעה על חסדי השי"ת שגמל להם, איבדו עולם

 שעושה הניסים כל על העולם בורא את שמשבח מי, ומתעורר להודות לו על כל הטובה שהוא מקבל מהבורא 'ה מעשי

 . הנצח לחיי נשמתו את שמזכה הרי יום ביומו, אתו מדי

 כשהוציא ה"הקב שעשה והנפלאות הניסים על כשנספר לבנים הסדר הבא עלינו לטובה, בליל שנעשה מה למעשה זה

 .ממצרים מבית עבדים אותנו

 טו' ניסן תשע"ו 545גיליון מס'  



 האדם דהיינו, משובח'' זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה ''כלהמובא בהגדה של פסח:  ל"חז מאמר עומק גם זהו

 מעלות בעניינים אלו, הריהו משיג ריבוי הדיבור ידי שעל כיון, המשובח עצמו הוא מצרים יציאת בסיפור המרבה

 . נשגבות רוחניות

 את עצמו את לשאול הריהו חייב הסדר נידח לבדו בליל או שנקלע למקום לבדו המתגורר שאדם להלכה נפסק על כן

 יודע שהוא למרות לעצמו בהתאם ולענות  נשתנה הלילה הזה מכל הלילות' 'מה השאלות על הסדר המופיע בהגדה:

וממילא מוסיף מעלה על  'ה מעשי את עצמו בעיני מייקר הוא כך ידי שעל כיון, בוריו על מצרים יציאת סיפור את ומכיר

 מעלתו.

ללא ספק ישפיעו בלב הבנים הבה וננצל את הלילה הקדוש הזה עד תום בריבוי חוויות של סיפור יציאת מצרים אשר 

השפעה נצחית, אך בעיקר יועילו לנו לטפס למעלות עצומות, ובזכות זאת הקב"ה יזכה אותנו בבניין בית המקדש ונאכל 

 שם מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימנו.

 

 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 מושאנשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר  לעילוי

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

מרדכי שמעון בן דאדא,  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, עישה,  בן

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, ,רחמים בן חנהדודי בת 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, פורטונה בת שרה,ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל שולמית, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , 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:

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

   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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