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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"ושמות  לפרשת

 מיתה בלישניה -דבעי  ,חיים בלישניה -דבעי 
 
 ָאֵכן נֹוַדע ַהָדָבר""
ֵהם" ִמים הָּ ה ,ַוְיִהי ַביָּ יו ַוַיְרא  ,ַוִיְגַדל משֶׁ חָּ ל אֶׁ ַוֵיֵצא אֶׁ

ם יוַוַיְרא ִאי ,ְבִסְבֹלתָּ חָּ ה ִאיש ִעְבִרי ֵמאֶׁ ה  .ש ִמְצִרי ַמכֶׁ ן כֹּ ַוִיפֶׁ
ה כֹּ ל ,ַוַיְרא ִכי ֵאין ִאיש ,וָּ ת ַהִמְצִרי ַוִיְטְמֵנהּו ַבחוֹּ ַוֵיֵצא . ַוַיְך אֶׁ

ם ַהֵשִני ה  ,ְוִהֵנה ְשֵני ֲאנִָּשים ִעְבִרים ִנִצים ,ַביוֹּ מָּ ע לָּ שָּ רָּ ר לָּ ַויֹּאמֶׁ
ָך ה ֵרעֶׁ רַויֹּא. ַתכֶׁ ֵלינּו :מֶׁ ְמָך ְלִאיש ַשר ְושֵֹּפט עָּ ְרֵגִני  ?ִמי שָּ ַהְלהָּ

ת ַהִמְצִרי ַרְגתָּ אֶׁ ר הָּ ֵמר ַכֲאשֶׁ ה אֹּ אַמר ?!ַאתָּ ה ַויֹּ א משֶׁ ָאֵכן  ,ַוִיירָּ
ר" בָּ ַדע ַהדָּ המה פירוש " .(יד-יאשמות ב, ) נוֹּ א משֶׁ "? ממה ַוִיירָּ

נוכח לראות שמשה  ,הוא הפשט הפשוט -הוא מפחד? 
, והוא מפחד מתגובתו של המצריאיש שנודע הדבר שהרג 

וביקש להרוג  ,מכךשמע שפרעה  ,היה הסוף ,אכןו .פרעה
 .(שם, טו)את משה 

נודע לי  - אכן נודע הדבר" :אבל רש"י מביא עוד פירוש
ים הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל שבע

 אבל רואה אני שהם .אומות להיות נרדים בעבודת פרך
אם אותו יהודי  ון הרע.מדברים לשהם , מפני ש"ראויים לכך

אותו מהמצרי, היום מדבר שאתמול עשיתי לו טובה, הצלתי 
 כך .משועבדיםלהיות ישראל ראויים הרי ש -ון הרע עלי לש

אנשים טובים, הרבה אומר משה רבינו. לכאורה יש בישראל 
יש שבט לוי שעוסקים בתורה, יש זקני ישראל שיושבים 
בישיבה, ישראל עצמם עוסקים בשבתות במגילות המסורות 

רבינו לא מספיק כל זה לדעת משה אך , (שמו"ר ה, יח) םהבידי
לא  .זה מצדיק שיהיו משועבדים .בישראל ון הרעאם יש לש

השמשה רבינו  וצ להוא מנסה  .ו משועבדיםשיהי ר צי ה  ל
הוא יכול להבין את העונש  ,אבל בכל זאת .אותם מפרעה

אם יש בהם מדברי  .ו משועבדיםשיהיעליהם שה' גזר הכבד 
 - יש בהם כל הדברים הטובים שאמרנוגם אם  ון הרע,לש

 .הם ראויים לשעבוד

 ""ִנְרָגן ַמְפִריד ַאּלּוף
ד " ,על המצורעלכן נאמר  .רודייוצרת פ ון הרעלש דָּ בָּ

בוֹּ  ,ֵיֵשב שָּ שצריך לשבת  - יג, מו( ויקרא)" ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁה מוֹּ
יש טמאים שמשתלחים רק ממחנה  מחוץ לשלוש מחנות.

גם ממחנה לוויה, אבל המצורע הוא משתלחים שכינה, יש ש
נשתנה למה היחיד שמשתלח מחוץ לכל שלוש המחנות. 

הואיל וגרם להפריד בין  - ?המצורע מכל שאר הטמאים
הוא איש לאשתו ובין אדם לרעהו ע"י לשון הרע שסיפר, 

 .(רש"י שם) מופרד מאחיודה ונענש במדה כנגד מ
 ך היאכשם שלשון הרע מפרידה בין איש לרעהו, כו

ן ַמְפִריד " -מפרידה, כביכול, את הקב"ה מעם ישראל  ִנְרגָּ
היא זו שמכפרת על לשון  הקטורתלכן  .כח( )משלי טז," ַאּלּוף
)ערכין "יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי"  -הרע 

הקטורת שמקריבים אותה  זו -יבוא דבר חשאי  .טז, א(
)לעמת שאר קום חשאי, באהל מועד או בקדש הקדשים במָּ 

אין רשות שום אדם , ולהקרבנות שנקרבים על המזבח החיצון(
ם ֹלא ִיְהיֶׁה להיות שם בשעת ההקטרה, שנאמר: " ל ָאדָּ ְוכָּ

עֵ  ל מוֹּ הֶׁ ש" ְבאֹּ דֶׁ אוֹּ ְלַכֵפר ַבקֹּ , לא רק ביום יז( )ויקרא טז,ד ְבבֹּ
ויכפר על  ;ם, אלא בכל יום כשמקטירים את הקטורתהכפורי

 בחשאי. לכןאותו מדברים ש ,לשון הרעזה  - מעשה חשאי
נקראת "קטורת", כי  שמכפרת על לשון הרעהקטורת 

הקטורת מקשרת, כביכול, ו ,קשרהוא "קיטרא" בארמית 
 בחזרה את הקב"ה ִעם ַעם ישראל.

 שישפיל עצמו -כפרה על לשון הרע 
"כל המספר לשון הרע כאילו כפר עוד, חז"ל אמרו 

ר ָאְמרּובעיקר, שנאמר: " נּו ,ִלְלשֵֹּננּו ַנְגִביר ,ֲאשֶׁ ֵתינּו ִאתָּ  ,ְשפָּ
נּו ן לָּ הוא מראה שאין אם  .)ערכין טו, ב(" )תהלים יב, ה(" ִמי ָאדוֹּ
לומר מה שהוא על פיו בעלים כביכול הוא ש ,עליו אדון

 .אז הוא כופר בקב"ה - רוצה
אם אדם יעסוק  .עזרלאמרו שתורה יכולה להיות חז"ל 

אבל זה לא תמיד  .ון הרעלשלא יבוא לדבר  , הואבתורה
ן יומתכו ,לומד תורה לשמהאדם אם רק זה נכון  .נכון

אבל יש גם תורה שלא  נו.לעשות רצוולהתקשר לקב"ה 
סנה' קו, ) דואג האדומי היה גדול בתורה .ון הרעלשמונעת 

אתה  :דוד אמר עליו, וון הרעלשמדבר  ויחד עם זה היה ,(ב
 ., זה לא יעזורון הרעלשעוסק בתורה ויחד עם זה מדבר 

שאדם ישפיל  ון הרע היא,שהעצה נגד לש ,חז"ל אמרו
 חושבכי הוא  ון הרעלשבדרך כלל אדם מדבר  .את עצמו

אם ממילא,  .ותר טוב מפלוני בדבר מסוייםיאני  :לעצמו
לכן  .ון הרעלשבוא לדבר לא י , הואאדם ישפיל את עצמו

 ,)עי' ויקרא יד, ד( באזוב ושני תולעתהיא של מצורע  הטהרה
שהם דברים שפלים, להראות שהוא צריך להשפיל את עצמו 

 .(רש"י שם) ני תולעת כדי להיות טהור מהצרעתכאזוב וש

 לשון הרע -גילוי סודות 
יָך ְיבֶׁ ל ְוִנְשמַ  ,התורה מַצוה: "ִכי ֵתֵצא ַמֲחנֶׁה ַעל אֹּ ְרתָּ ִמכֹּ

ע" ר רָּ בָּ ע" " ,ל"חז דרשו .)דברים כג, י( דָּ ר רָּ בָּ ל דָּ מדיבור  -ִמכֹּ
ר' מלשון  )ספרי סי' רנ"ד(שלא לדבר לשון הרע , רע בָּ ]'דָּ

: וכי רק במלחמה אסור לדבר לשון וקשה לכאורה'דיבור'[. 
הרע?! הרי גם בעת שלום אסור לדבר לשון הרע! מדוע 

ר לשון הרע ב"ִכי ֵתֵצא ַמֲחנֶׁה ַעל א"כ תולה התורה את איסו
יָך"? התשובה היא, שעבירת לשון הרע היא עבירה  ְיבֶׁ אֹּ

 ,על תוצאות המלחמה. הרי חז"ל אמרומיוחדת שמשפיעה 
"דורו של אחאב עובדי עבודה זרה היו, והיו יוצאין 
למלחמה ונוצחין. ולמה כן? שלא היו ביניהם דילטורין 

לא היו ביניהם בעלי לשון ]בעלי לשון הרע[. תדע לך ]ש
הרע[, כשבקשה איזבל להרוג כל נביאי ה', מה עשה 

, ולא היה אדם )מלכ"א יח, יג(ה? הטמין אותן במערות עובדיָּ 
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שאמר לאחאב: כך וכך עשה עובדיה. אבל דורו של שאול, 
ין. תדע לך, כשהיה שאול רודף אחר דוד, כולן היו דילטור

היו הכל אומרים עליו לשון הרע ]דואג האדומי גילה לשאול 
, י(-)שמו"א כב, טעל הסיוע שקיבל דוד בבית אחימלך 

והזיפים גילו לשאול על מקום מחבואו של דוד בחורשה 
)שם לא, [, לפיכך היו נופלים במלחמה ]בגלבוע )שם כג, יט(

הוא אפוא כך: כי תצא מחנה בפסוק פשט ה .)דב"ר ה, י([" א(
ִהזהר מעבירת לשון הרע, כדי שתוכל לנצח  -על אויביך 

 ,מרחיק מעלינו את הקב"ה ח"והרי  ון הרעלש במלחמה.
לא להרחיק ש ,מלחמהבמיוחד בשעת צריך להזהר וא"כ 

 .מעלינו את הקב"ה
ה'משך חכמה' אומר עוד פירוש יפה. ה'משך חכמה' 

ן הרע מיוחד שנוגע לזמן מלחמה, "שלא מבאר, שיש לשו
לגלות מסתורין של המלחמה, ושלא לספר ארחם ורבעם 

 לות סודות צבאיים.לשום איש". כלומר: לא לג
אסור  גם סודות אחרים .ולאו דווקא סודות צבאיים

זני עובדיו שהוא בא אם בעל עסק מספר ,למשל .לגלות
שלו לא ה שהמתחרים הוא מקווחורה ממקום פלוני משיג ס
זה לבעל העסק דבר מספר הולך ואחד מעובדיו וישיגו, 

גורם לו להפסיד את מקור  , כיון הרעלשגם זה  -המתחרה 
למרות שלא אמר שום  .)עי' רמב"ם הלכ' דעות פ"ז ה"ה( פרנסתו

 ר רע, זה גורם להפסיד את פרנסתו.דב
שבח, אבל אם  ועל מישהו שהוא יהודי, זה ומרל

הכי גדול שיכול  ון הרעלשזה  -ו אומרים את זה לגסטפ
זה בודאי שבח גדול  ,שהוא ת"ח גדולאדם על  ומרל .ומרל

כל  .הכי גרוע ון הרעלשזה  - את זה לק.ג.ב ומראבל ל .מאד
ר וביאפילו אם הד .מביא נזקהוא תלוי עד כמה  ,רוביד

 ון הרע,לש וזה -אבל אם הוא מביא נזק  ,בעצמו הוא טוב
 זה חמור מאד.ו

 יך לדבר לשון הרע?מתי צר
ךלפעמים  ,כמובן י ר בנוגע  . למשל,ון הרעלשלדבר  צ
כדי שהצד  ,לפעמים יש דברים שצריך לספר .לשידוכים

ובכל זאת צריך מאד  .הגוןשאינו השני לא יכשל בשידוך 
מתי מותר לספר עיון גדול, צריך  .זה ההיתר להגביל את

 .ומתי לא
אויערבאך יש לי בענין זה פסק קשה ממו"ר הגרש"ז 

זצ"ל. מעשה בבחור אחד, שתקף אותו שגעון ר"ל, והלך 
וירה בראש הישיבה שלו. ראש הישיבה לא ניזוק כלל, ב"ה, 
כי הכדור היה עקר, ואולם הבחור היורה נלקח לאישפוז, 
כראוי לו. שאלתי את הרב זצ"ל: אם ביום מן הימים יציעו 

ו שידוך לבחור זה, האם צריך ללכת ולספר למשודכת א
למשפחתה, שבחור זה היה מאושפז בבי"ח לחולי נפש? 
הרב אמר, שאם לא שואלים אותי על בחור זה במפורש, 
אינני צריך ללכת ולספר זאת. אני מודה שאינני מבין את 

ל כל עאך  ,וגם הרב עצמו התקשה להסביר אותו הפסק הזה,
, ודאי צריך במפורש האם בחור זה בריא , אם שואליםפנים

כזה. יש דברים שאסור להסתיר אותם, אם  לספר דבר

שואלים עליהם. הרי סכנה גדולה להתחתן עם מישהו 
שפתאום בא ויורה. לא הייתי מציע לבחורה להתחתן עם 

 איש כזה.
וגילוי סודות וכדו',  ון הרעלשן של כל כך חמור העני

ועוזר  ,אם אדם מדבר טוב על חברו ,דה כנגד מדהמולכן 
גדול  .זה ודאי דבר גדול ,אותו וכדו' שיקרבו אותו ויאהבו

בודאי חשוב לדבר טוב  .(יבמות סה, ב) אמרו חז"ל ,השלום
על יהודים, לקרב יהודים, לעזור להם להתבסס, לעזור להם 

ר זואו כל דבר אחר שע ,להצליח בלימודאו  ,למצוא פרנסה
 וז ,כמובן, כל דבר שאדם מדבר טוב להצליח בשידוך ,להם

מדה טובה  .)סוטה יא, א( ה ממדת פורענותמרובהדה טובה מ
 .)רש"י שמות כ, ו(דת פורענות פי חמש מאות יתירה על מ

כל כך גדולה, אז על לשון הרע פורענות האם מידת ממילא, 
ודאי שהשכר גדול מאד אם מדברים דברים טובים על 

השידוך  , אם מקרבים אותו, אם מוצאים לו אתיהודי
או את  ,חברותא המתאימההמתאים, או למצוא לו את ה

כל  הישיבה המתאימה וכדו',את או  ,השיעור המתאים
אם  .ביד רחבהעליו הקב"ה משלם  -דיבור טוב על יהודי 

ם על אחת כמה יאז דברים טוב ,כ פועלים"דברים רעים כ
 .שפועלים לטובה וכמה

פילו מלך גוי מתחשב להבדיל אלף אלפי הבדלות, א
ר טוֹּ "במרדכי  ר ִדבֶׁ ְךֲאשֶׁ לֶׁ בר דבגלל ש .(אסתר ז, ט)" ב ַעל ַהמֶׁ

להרכיבו על סוס ברחוב לו המון שכר, נתן  ,דברים טובים
ֵפץ "לקרוא לפניו העיר ו ְך חָּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ִאיש ֲאשֶׁ ה לָּ שֶׁ ה ֵיעָּ כָּ כָּ

רוֹּ  שגם הוא ודאי כל שכן מלך מלכי המלכים הקב"ה,  ."ִביקָּ
ים, מי שמדבר דברים טובים על יהוד .נו כךעמיתנהג 

ֵפץ עליו "הקב"ה יכריז  ְך חָּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ִאיש ֲאשֶׁ ה לָּ שֶׁ ה ֵיעָּ כָּ כָּ
רוֹּ   .ה'. יזכה להרבה ברכה מאת "ִביקָּ

הוא כח  ,נתן לאדםה' ם ביותר שאחד הכוחות החשובי
ה" .הדיבור ש ַחיָּ ם ְלנֶׁפֶׁ ָאדָּ , אומר )בראשית ב, ז( "ַוְיִהי הָּ

את הכח  .יבורדהלו כח  שיש א",לָּ לְ מַ מְ  חַ רּולְ " - אונקלוס
גם בשביל  .אפשר לנצל לטובהולרעה,  הזה אפשר לנצל

כמובן, אבל גם בשביל לדבר טובות על  ,ללמוד תורה
 ,הגמרא אומרת .עם יהודים יהודים, לעשות טוב וחסד

ערכין טו, ) "מיתה בלישניה -דבעי  ;חיים בלישניה -דבעי "

ש י ,מי שרוצהו ;יש בלשונו חיים מי שרוצה,כלומר,  .(ב
לשון יכול להשתמש בַ  .הכל תלוי באדם .תוֶׁ מָּ בלשונו 

ד יזכה ל"אז ו ,לעשות חיים וחסד בעולם סֶׁ חֶׁ ב וָּ ַאְך טוֹּ
י ל ְיֵמי ַחיָּ  ".ִיְרְדפּוִני כָּ

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

 ש לתלות בעורך בלבד.וכל טעות או חסרון )אם ישנם( י
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