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פ˙ח „בר
על כל פסיעה ופסיעה
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור )משלי ב' פסוק כ'(

יתברך הבורא ,וישתבח היוצר ,יתפאר העליון ,ויתרומם המתנשא
לכל לראש ,שזיכנו בחסדיו המרובים ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה ,להכנס בפתח שער הקודש ,השער אשר דרכו ניתן למצוא את
הדרך המובילה מעלה מעלה ,לשלמות המידות וידיעת התורה ,עליה
אמר החכם מכל אדם” :למען תלך בדרך טובים ,ואורחות צדיקים
תשמור“.

גם יחד ,ומבאר שם בלשונו הזהב :אל יחשוב האדם ,כי תיקון המידות
מתייחס רק למצוות שבין אדם לחבירו ,ואילו במצוות שבין אדם
למקום ,להם צריך רק יראת שמים ,אין הדבר כן ,כי זה האדם אשר
מדותיו כברייתן ,ולא הותקנו על פי המוסר והדעה ,הרי הוא מסור ביד
יצרו ואין יצרו מסור בידו ,ולא יתכן שיהא שלם במצוות שבין אדם
למקום ,ואם מקיימן במדה ידועה ,הוא רק מפני שאינם נפגשים
בהתנגדות מצד אחד ממדותיו המגונות ,אך ברגע שיתנגשו במידותיו
הרעות ,לא תעמוד יראתו בפניהם ,ומעשים בכל יום וכו' עיי"ש בדבריו
המתוקים.

על פי עצתו והוראתו של רבינו הגדול מורה דרכנו ,מרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א ,זכינו בחסדי השי"ת להחדיר את לימוד מוסרי ה'
בתוך שיעורי לימוד התורה הקדושה ,ובתום שנה לתחילת פעילותינו,
סיימנו בחסדי ה' יתברך לבאר ולחלק לסדר לימוד יומי את ספרו
הנפלא של רבנו שליט"א" ,אורחות יושר".

וכבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה )בירושלמי שבת פ"א ה"ג( :מה
שעשתה חכמה עטרה לראשה ,עשתה ענוה עקב לסולייתה ,שנאמר
”ראשית חכמה יראת ה'“ ,ונאמר ”עקב ענוה יראת ה'“ ,למדנו ,כי סדר
הדברים הוא :תיקון המידות ,יראת שמים ,ותלמוד תורה.

כמעשינו בראשונה ,ממשיכים אנו בחוברת הארבע עשרה ,לבאר
ולחלק לסדר יומי את הספר הקדוש "ארחות צדיקים" ,מיסודות ספרי
המוסר בעם ישראל .הספר נכתב כפי המקובל אצלנו ,בערך לפני
כשבע מאות שנה ,על ידי אחד מענקי הרוח בדור הראשונים כמלאכים,
אשר לגודל ענותנותו לא חתם את שמו על הספר ,אמנם כל מעיין
בספר יגלה את פלאו ,אשר כל דבריו וסגנונו מתאימים לדורנו ,ממש
כאילו נכתבו בימינו והוא פלא גדול.

עינינו נשואות למרומים בתפילה ובתחינה ,שלא נבוש ולא נכלם ולא
נכשל לעולם ועד ,שנזכה לכוון לאמת ,לבאר ולהעיר עינים בדרך
הנכונה ,ויהיו שפתינו והגיון לבנו נכונות ומיושרות ,להרבות כבוד
שמים ,להגדיל תורה ולהאדירה .זכות רבנו המחבר זצוק"ל ,וברכותיו
של מרן שליט"א ,יעמדו לנו למצוא חן בעיני אלקים ואדם ,ונזכה
להפיץ ולהצית את נר האמת והצדק ,להרבות האור בקדושה ובטהרת
הלב בין כל עמו ישראל באהבה ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים
מכסים ,בביאת המשיח ובבנית בית הבחירה ,במהרה בימינו אמן.

והנה גודל חשיבות והכרחיות תיקון המידות ,כבר ביאר מרן החזון איש
בהרחבה בספרו "אמונה ובטחון" )פרק ד'( ,וכה כותב בין דבריו :כי
תיקון המידות הן יסוד המוסד למצוות החוקיים ולמצוות המשפטיים
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בברכת התורה
מערכת ”אורחות המוסר“
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עיונים

סדר הלימוד היומי בשיעורים
שבוע ב'

יום א' ט‘ אדר א‘  -יום ה' י“ג אדר א‘).............פרשת כי תשא(

שבוע ג'

יום א' ט“ז אדר א‘  -יום ה' כ‘ אדר א‘)...............פרשת ויקהל(

שבוע ד'

יום א' כ“ג אדר א‘  -יום ה' כ“ז אדר א‘).............פרשת פקודי(

לתועלת הלומדים:
חוברות "ארחות המוסר" מחולקות לקטעי לימוד יומיים ,הנפרסים
על פני כחודש  -חמישה ימים בשבוע למשך ארבעה שבועות.
)חוברות "ארחות המוסר" נלמדות בשיעורי הגמרא הנמסרים בימי
ראשון  -חמישי ועל כן חולק החומר בהתאם(.
החומר המוקדש לכל יום מותאם ללימוד יומי הנמשך כעשר דקות.
תחילת כל קטע של לימוד יומי מסומנת באמצעות מילה צבועה.
כשיום הלימוד מצויין בסימניה הקיימת באותו עמוד.

א .שלא לקבל לשון
הוא
אולי
הרע
שקר .נמצא במדרש

 ׁ ַש ַער ָה ֶעשְׂ ִרים ַו ֲח ִמ ּׁ ָשה

(בראשית רבה צ"ח ,ג')
על המקבל לשון הרע:
"כל מי שהוא מקבל
לשון הרע אף על פי
שאתה הולך ומפייסו
והוא מתפייס עדיין
הוא בוער מבפנים".
אומר
המדרש
שהמקבל לשון הרע,
אפילו סירב להאמין
למה שמספרים לו,
ואפילו נוכח לדעת
ששמע
שהדברים
בשקר יסודם ,אפילו
כך ,מפני ששמע את

ֵח ֶלק ב'

ׁ ַש ַער ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע
ַּכת

ְמ ַס ּ ְפ ֵרי ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע נֶ ֱח ֶל ֶקת
ְל ׁ ִש ּׁ ָשה ֲח ָל ִקים:

ָה ֶא ָחד

 ִמי ׁ ֶשה ּוא אוֹ ֵמר ַ 1רע ַעל2

ְּבנֵ ָ
י-א ָדםֶ ׁ ,ש ֵּכן ָעשׂ ּו לוֹ
4
ֹאמר ּד ִֹפי ַעל
ְול ֹא ָעשׂ ּוְ 3 .ו ִל ְפ ָע ִמים י ַ
ָא ָדם ָּכ ֵשר ְונָ ִקיָ ,אז ה ּוא ְ 5מ ׁ ַש ֵּקר ְוגַ ם

ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעְ .ו ֻהזְ ַה ְרנ ּו ִמן
ַה ּתוֹ ָרה (6א) ׁ ֶש ּל ֹא ְל ַק ֵּבל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע א ּו ַלי ה ּוא ׁ ֶש ֶקרּ .ו ִמי
ביאורים

 .1רע .דברים רעים .2 .שכן עשו לו ולא עשו .שמספר עליהם שעשו לו כך
וכך רעות והאמת שהם לא עשו לו .3 .ולפעמים .כלומר ,ישנו אופן גרוע
יותר .4 .דופי .דברי גנות ,פגם וחסרון .בשע"ת (ג ,ריא) הגירסא" :פעמים
תחת יופי יתן דופי" ,כלומר ,לא רק שמספר עליו דבר לא נכון אלא אדרבא
יש לאותו אדם (שעליו הוא מדבר) גם מעלה ויתרון ,ובמקום לשבח אותו
על כך  -ידבר עליו דברי גנות ,כגון שאומר עליו שהוא קמצן ובאמת הוא
בעל צדקה גדול .5 .משקר .מוציא שם רע .6 .שלא לקבל לשון הרע .כלומר,
לכתחילה אסור לשמוע כלל לשון הרע ,אמנם אם שמע אין לו לקבל
ולהחליט בלבו שאכן הדברים ששמע הינם אמיתיים.
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שבוע א’ יום א’

שבוע א'

יום א' ב‘ אדר א‘  -יום ה' ו' אדר א‘).....................פרשת תצוה(

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

דברי הבלע ,משהו
ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַּ 7גם ה ּוא
נשאר בלבו ,איזה
ְמ ַק ֵּבל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעְ ,ו ַדעַּ .כ ֲא ׁ ֶשר
שהוא זרע של חשד
וביקורת על קרבן
הלשון הרע .השפעה תת-מודעת זו של לשון הרע טבועה עמוק מאד בטבע
האדם וקשה מאד לעקרה בכוח הרצון.
מעשה בחייו של דוד המלך ממחיש אמת זו .ציבא ,נער מפיבושת ,בא אליו
וסיפר שמפיבושת (בנו של יהונתן) התחבר למורדים .ציבא שיקר ביודעין
ומפיבושת אפילו לא ידע את מקום מרכז המרד אלא השתדל מאד לבוא
לעזרת דוד .מכיון שמפיבושת היה פיסח ,הדרך קשתה עליו ולכן למרות
שרצה להצטרף לדוד  -נבצר ממנו להגיע אליו .כשדוד שמע זאת הוא
הבין שציבא העליל עלילת שוא על אדוניו החף מפשע .בכל זאת אמר דוד
למפיבושת" :למה תדבר עוד דבריך אמרתי אתה וציבא תחלקו את השדה"
(שמואל ב' י"ט ,ל') .ואנו נדהמים ושואלים :אם דוד הכיר בצדקתו של
מפיבושת ,מדוע לא החזיר לו את נחלתו שנלקחה ממנו על לא עוול בכפו?
מדוע חילק דוד את האדמה לשנים ונישל את מפיבושת ממחצית רכושו?
מפרש הרלב"ג" :לפי שקיבל דוד זה הלשון הרע מציבא לא יכול לצאת
מהאמנתו לגמרי בדברי מפיבושת ולזה שם הענין ממוצע בין האמנה ובין
בלתי האמנה ואמר שהוא וציבא יחלקו השדה" .הרושם של דברי ציבא
לא נמחק למרות הוכחת צדקתו של מפיבושת ,ולכן פסק דוד היה על פי
הרושם הזה.
זה כוחו של לשון הרע :אפילו נגד ידיעה הגיונית  -הארס שהוחדר מפעפע,
כדברי המדרש :אף על פי שאתה הולך ומפייסו ...עדיין הוא בוער מבפנים.

8יוֹ ֶדה ַה ּׁשוֹ ֵמ ַע ַעל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ָאז ה ּוא ְּ 9כמוֹ ְמ ַס ּ ֵפרִּ ,כי ָּכל
ם-כן
ֹאמר ּוֵּ :כ ָיון ׁ ֶשה ּוא מוֹ ֶדהִ ,א ֵּ
ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים ׁ ֶשה ּוא מוֹ ֶדה ,י ְ
ֱא ֶמת ה ּוא ַה ָּד ָברַ .ו ֲא ִפ ּל ּו ִ 10אם ל ֹא יוֹ ֶדהֶ ,א ָּלא ׁשוֹ ֵמ ַע ּו ַמ ְר ֶאה
ַע ְצמוֹ ְּכ ַמ ְק ׁ ִשיב ֶאל ַה ְּד ָב ִרים ּ 11ו ַמ ֲא ִמין ַּב ְּד ָב ִרים ִּב ְפנֵ י ְּבנֵ י-
ָא ָדםָּ ,בזֶ ה ַי ֲא ִמינ ּו ַּגם ֲא ֵח ִריםְ ,וה ּוא ְמ ַס ֵ ּי ַע ַל ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן
ָה ָרעִּ ,כי ִאם ָה ָיה גּ וֹ ֵער ַּב ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעָ ,ה ָיה מוֹ נֵ ַע ַע ְצמוֹ
ִמ ְּל ַס ּ ֵפר לוֹ יוֹ ֵתרֲ ,א ָבל ַע ָּתהֶ ׁ ,שה ּוא ַמ ְק ׁ ִשיב ּ 12ו ַמ ְר ֶאה לוֹ
ּ ָפנִ יםָ ,אז גּ וֹ ֵרם לוֹ ְל ַד ֵּבר יוֹ ֵתרְ .ו ִהזְ ִה ָירנ ּו ְּב ִמ ְצ ַות ל ֹא ַת ֲעשֶׂ ה:
"13ל ֹא ִת ּ ָׂשא ׁ ֵש ַמע ׁ ָש ְוא" (שמות כג ,א)ֶ ׁ 14 ,ש ּל ֹא נַ ֲא ִמין ִס ּפ ּור
ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ִּב ְל ָב ֵבנ ּוְ ,ל ַה ֲחזִ יק ְּב ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ַה ְּד ָב ִרים ֱא ֶמת,
ּו ְל ַה ְבזוֹ ת ְּב ֵעינֵ ינ ּו ֶאת ִמי ׁ ֶש ֶּנ ֶא ְמר ּו ָע ָליו.

ַה ּׁ ֵשנִ י

 ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֵמר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ׁ ֶשה ּוא ֱא ֶמתִ .אם ִיזְ ּכֹר לוֹ15

ֵּבינוֹ ּו ֵבינוֹ ַמ ֲעשֵׂ ה ֲאבוֹ ָתיו ָה ָר ִעים ,עוֹ ֵבר ַעל ַמה
ביאורים

ביאורים

 .7גם הוא מקבל לשון הרע .בכת"י הגירסא" :גם הוא ימהר לקבל לשון
הרע" .כלומר ,מאחר והוא עצמו מדבר על אחרים דברי גנאי ולשון הרע,
מראה בכך שאין כבודם של הבריות חשוב בעיניו" ,ואוהב למצוא פגם
ואשם על חברו וקלון על כבודו ,והיה כשמעו כי יגיד עליו רעו לשון הרע,
זדון לבו השיאו להאמין כי הדברים כנים" (לשון שע"ת) ,כלומר ,ממילא
ימהר לקבל ולהאמין לדברי לשון הרע ששומע מהזולת.

16

 .8יודה .יסכים בפיו .9 .כמו המספר .כלומר ,מדת ענשו שוה לעונש המספר
לשון הרע .10 .לא יודה .ממש בפיו שהוא מקבל ומאמין .11 .ומאמין
בדברים בפני בני אדם .מראה לאחרים כאילו הוא מאמין לדברים אלו.
 .12ומראה לו פנים .שנוח לו מה שהוא שומע .13 .לא תשא שמע שוא.
לא תקבל שמועה של שוא ושקר .14 .שלא נאמין וכו'" .הוזהרנו מן התורה
שלא לקבל לשון הרע ,אולי הנה הוא שוא ודבר כזב" (שע"ת ג ,ריא).
 .15בינו ובינו .אפילו רק בין שניהם לבד ואין אחר שומע.

17

שבוע א’ יום ב’

שבוע א’ יום א’

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

עיונים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים
ב.

דברים

הכתוב מדבר .כתב
ֲע ִמיתוֹ " (ויקרא כה ,יז) (17ב) ְּבאוֹ נָ ַאת
בספר
הרמב"ם
(רנ"א):
המצוות
ְּד ָב ִרים ַה ָּכת ּוב ְמ ַד ֵּבר (ב"מ נח ,ב).
מהונות
"הזהירנו
קצתינו את קצתינו,
והוא שנאמר לו
 ִאם ַי ְכ ִלים אוֹ תוֹ ִּב ְפנֵ ידברים אשר יכעיסוהו
ויבהילוהו ולא יוכל
ֲא ֵח ִרים ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה
לעמוד מפני שיתבייש
ֲאבוֹ ָתיוַ ,על זֶ ה ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
מהם" .וכן כתב בספר
החינוך (מצוה של"ח)
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (אבות פ"ג מי"א):
וז"ל" :שלא להונות
"ָּ 18כל (ג) ַה ַּמ ְל ִּבין ּ ְפנֵ י ֲח ֵברוֹ ָּב ַר ִּבים
מישראל
לאחד
בדברים ,כלומר ,שלא
ֵ 19אין לוֹ ֵח ֶלק ָלעוֹ ָלם ַה ָּבא".
נאמר לישראל דברים
שיכאיבוהו ויצערוהו"
וכו' .וסיים החינוך" :והעובר על זה והכאיב את ישראל באותן שפירשו
ז"ל כנ"ל וכיוצא בהם עובר על לאו ,ואין לוקין לפי שאין בו מעשה ,וכמה
מלקות בלי רצועה של עגל יש ביד האדון המצוה על זה יתברך ויתעלה".
עכ"ל.
ג .המלבין פני חברו .שפניו מלבינות מחמת הבושה .וכמו שאמרו (ב"מ נח):

ישי
ַה ּׁ ְש ִל ׁ ִ

ביאורים
 .16לא תונו איש את עמיתו .לא יצער את חבירו בדיבורים .17 .באונאת
דברים הכתוב מדבר .שאסור לאדם לומר לחבירו דברים שיש בהם להכעיסו
או לצערו ['אונאה' הוא לשון צער ומצוק (שע"ת ג כד)] .18 .כל המלבין פני
חברו ברבים .המבייש את חבירו ברבים ,שפניו מלבינות מחמת הבושה.

וכתב המאירי :שאף שבני אדם חושבים שהיא עבירה קלה ,זה מורה על
פחיתות העושה כן .19 .אין לו חלק לעולם הבא .ואף אם מת מתוך יסורים,
אין היסורים והמיתה מכפרים לו .אמנם כל זה אם לא חזר בתשובה ,אבל
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יע ּתוֹ ֲעבוֹ ת
יעי ִ -אם ה ּוא מוֹ ִד ַ
ָה ְר ִב ִ

דאזיל סומקא ואתי
חיורא [-האדמימות
הולכת ובא החיורון].
י-א ָדם
ֲאבוֹ ָתיו ִּב ְפנֵ י ְּבנֵ ָ
(רש"י ורע"ב).
י-א ָדם,
ׁ ֶש ּל ֹא ְּב ָפנָ יוְ ,ל ַב ְ ּי ׁשוֹ ְּב ֵעינֵ י ְּבנֵ ָ
ואף שאנו רואים
שכשאדם
מתבייש ַעל זֶ ה ָא ְמר ּוַּ 20" :כת ְמ ַס ּ ְפ ֵרי ָל ׁשוֹ ן
אדומות,
פניו
נעשים
ָה ָרע ֵ 21אין ְמ ַק ְּב ִלים ּ ְפנֵ י ַה ּׁ ְש ִכינָ ה"
כתבו התוספות (שם
ד"ה דאזיל) שדרך
(סוטה מב ,א).
המתביישים שבתחילה
נעשים פניהם אדומות,
שהדם מתאסף לברוח
ל-ת ׁש ּו ָבה
 ִאם ה ּוא ַּב ַע ְּמחמת בושתו ,ולאחר
22
מכן בורח הדם והפנים
ּו ְמ ַס ּ ֵפר ָע ָליו ֲעווֹ נוֹ ת
מלבינות ,וזה סימן
האמיתי לבושה .וביאר ִר ׁ
אשוֹ נִ יםָּ ,בזֶ ה ֵי ׁש לוֹ עֹנֶ ׁש ָ ּגדוֹ ל (ב"מ
הרע"ב,
שתכונות נח ,ב)ִּ ,כי ַה ּׁ ָשב ֵ 23מ ֲעווֹ נוֹ ָתיו ֲ -עווֹ נוֹ ת
הנפש של המתבייש
24
ׁ ֶש ּלוֹ נַ ֲעשִׂ ים ִּכזְ ֻכיּ וֹ ת (ירושלמי פאה
הן שתים ,שבתחילה
הוא נסער ורוחו
יוצאת לחוץ ,ואז פניו פ"א ה"א)ְ ,וזֶ ה ְמ ַב ְ ּי ׁשוֹ ַּב ֲע ֵברוֹ ת
וכשאינו
מאדימות,
מוצא דרך להסיר את הבושה מעליו ,אז רוחו נכנסת לקרבו מדאגה ופניו
מלבינות.

ישי
ַה ֲח ִמ ׁ ִ

ביאורים

אם חזר בתשובה קודם מותו ,אין לך דבר שעומד בפני התשובה (רמב"ם).
 .20כת מספרי לשון הרע .קבוצת החוטאים באיסור סיפור לשון הרע.
 .21אין מקבלים פני השכינה .אינם זוכים לקבל פני שכינה ונדחים מן
המחיצה העליונה ('יד הקטנה') .22 .עוונות ראשונים .שעשה קודם ששב
בתשובה .23 .מעוונותיו .תשובה מאהבה .24 .נעשים כזכויות .נחשבים לו
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ּׁ ֶש ָּכת ּוב ַּב ּתוֹ ָרה16" :ל ֹא תוֹ נ ּו ִא ׁ
יש ֶאת

עיונים

באונאת

עיונים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ֶ ׁ 25ש ֵהן זְ ֻכיּ וֹ תְ .ועוֹ ד ,ה ּוא נוֹ ֵתן ִמ ְכ ׁשוֹ ל ְל ָפנָ יוִּ ,כי ְמ ַח ּׁ ֵשב

יד-ח ָכם ִא ׁ
א-ח ְטאָ ,רא ּוי ַל ְח ׁשֹב ָע ָליו ְּ 38ב ֵבר ּור
יש ְי ֵר ֵ
ָ
ַּת ְל ִמ

ְּב ִל ּבוֹ ְּ :כמוֹ ׁ ֶש ְּמ ַב ְ ּי ׁ ֵשנִ יַּ ,גם ֲאנִ י ֲא ַב ְ ּי ׁ ֶשנּ ּוְ ,ו ִי ָּכנֵ ס ִע ּמוֹ ְּב ַמ ֲחל ֶֹקת,
ּו ִמ ּתוֹ ְך ָּכ ְך ִ 26י ְת ַק ְל ֵקל ִּב ְת ׁש ּו ָבתוֹ ְ ,ו ַי ֲחזֹר ָל ִענְ ָין ָה ִר ׁ
אשוֹ ן.

ׁ ֶש ָעשָׂ ה ְּת ׁש ּו ָבהְ ,ו ִאם ְּת ָקפוֹ ִי ְצרוֹ ּ ַפ ַעם ַא ַחת 39 -נִ ְת ָח ֵרט
ר-כןַ .ה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע נֶ ֱענָ ׁש ִמן ַה ֶּנזֶ ק ׁ ֶש ִה ִּזיק ַל ֲח ֵברוֹ ,
ַא ַח ֵּ

ְועוֹ דֲ ,א ֵח ִרים ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים ַ 27ה ּ ֹב ֶשׁת ׁ ֶשל זֶ ה ִי ָּמנְ ע ּו ְול ֹא ַי ֲעשׂ ּו
ְּת ׁש ּו ָבה ,נִ ְמ ָצא ֶ ׁ 28ש ֶּזה 29נוֹ ֵעל ַּד ְל ֵתי ַה ְּת ׁש ּו ָבהְ .ו ַדעֶ ׁ ,ש ִאם

ְועוֹ ד ֵי ׁש עֹנֶ ׁש ׁ ֶש ּ ָׂש ֵמ ַח ִּב ְקלוֹ ן ֲח ֵברוֹ ּ ,ו ְכ ִתיבְ 40" :ו ָא ַה ְב ָּת
ְל ֵר ֲע ָך ָּכמוֹ ָך" (ויקרא יט ,יח)ּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶשאוֹ ֵהב ִּב ְכבוֹ ד ַע ְצמוֹ ֵּ 41כן

ִי ְר ֶאה ִא ׁ
יש ׁ ֶש ֲח ֵברוֹ ָע ַבר ַעל ְּ 30ד ַבר ּתוֹ ָרה ַּב ֵּס ֶתרְ ,וה ּוא

ֶי ֱא ַהב ִּב ְכבוֹ ד ֲח ֵברוֹ ּ ,ו ְכ ִתיב42" :שָׂ

ּ ִ 31ג ָּלה ָל ַר ִּביםֵ ,י ׁש לוֹ ֵ 32ח ְטא ָּבזֶ הִּ ,כי א ּו ַלי ַהחוֹ ֵטא ָ ׁ 33שב
ִמ ַּד ְר ּכוֹ ָה ָר ָעהְ ,ול ֹא ָה ָיה לוֹ ְלגַ ּלוֹ ת ֶא ָּלא ְ 34ל ָח ָכם ָצנ ּו ַע,

יז ,ה)ְ .ו ֵי ׁש ַצד ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ָעווֹ ן ָּגדוֹ ל ַעל ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע
ׁ ֶשה ּוא ֱא ֶמת ,יוֹ ֵתר ִמן ַה ְמ ַס ּ ֵפר ַעל ֶּד ֶר ְך ׁ ֶשה ּוא ׁ ֶש ֶקרִּ ,כי

ׁ ֶש ּל ֹא ְי ַב ְ ּי ׁ ֶשנּ ּוְּ ,כ ֵדי ֶ ׁ 35ש ַ ּי ֲחזֹר ִּב ְת ׁש ּו ָבתוֹ ַ .רק ַ 36ה ְר ֵחק ַי ְר ִחיק

ְּכ ׁ ֶש ָא ָדם ְמ ַס ּ ֵפר ְּד ָב ִרים ֵּכנִ ים ַעל ֲח ֵברוֹ ַ 43 ,י ֲא ִמינ ּו לוֹ

ֵמ ֶח ְב ָרתוֹ ַעד ֶ ׁ 37ש ִ ּי ָ ּו ַדע ִּכי ׁ ָשב ִמ ַּד ְר ּכוֹ ָה ָר ָעהְ .ו ִאם ַהחוֹ ֵטא

ֵמ ַח ְל ֵאיד ל ֹא ִי ָּנ ֶקה" (משלי

ביאורים

שנתפשט ידיעת איסורן בישראל ,והוא הדין בעבירה שאינה מפורסמת
והתרה אותו מקודם (ח"ח כלל ד ,סעיף ד ,בבמ"ח אות יד) .31 .גלה לרבים.
אפילו שלא בפניו (שם ב'מקור חיים') .32 .חטא בזה .עבר על איסור לשון
הרע .33 .שב מדרכו הרעה .וכשהוא מספר עליו הוא מגנה אדם צדיק.
 .34לחכם צנוע .חכם היודע את ההלכות ,וצנוע השומר סוד ,אשר לא יצאו
הדברים מפיו ויגיעו להמון העם ויביישנו .35 .שיחזור בתשובתו .בכת"י
הגירסא" :כדי שיחזיר [אולי צ"ל שיחזיק] בתשובתו" .כלומר ,החכם שיש לו
השפעה על החוטא ידבר על לבו עד שיחזירנו בתשובה ,ואף אם כבר שב
החוטא מדרכו הרעה יחזקנו בתשובתו שלא יפול שוב .36 .הרחק ירחיק.
ואפילו מספק .37 .שיודע .אליו בבירור.

 .38בברור שעשה תשובה .גמורה ,וכמו שאמרו חז"ל (ברכות יט" ).אם
ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה ,אל תהרהר אחריו ביום  -ודאי עשה
תשובה" ,ולכן אסור לו לגלות אפילו לחכם צנוע ,כיון שהוא בחזקת שודאי
עשה תשובה ,והינו צדיק גמור כבתחילה .39 .נתחרט אחרי כן .ו"נפשו מרה
לו אחרי כן" (שע"ת ג ,רטו) .ולפיכך לא יוסיף לחטוא עוד ולשנות באולתו.
 .40ואהבת לרעך כמוך .כלומר ,הוא עובר על מצות עשה זו ,וכפי שדרשו
חז"ל (שבת לא" :).דעלך סני ,לחברך לא תעביד [-מה ששנוא עליך לא
תעשה לחברך!] – זו היא כל התורה כולה" .וביאר המהרש"א שדברים אלה
מבוססים על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט ,יח) ,מאחר ופסוק זה
בא מיד לאחר "לא תקום ולא תטור" ,כלומר ,עיקר "ואהבת לרעך כמוך"
הוא מה שאסור לעשות לחברך .41 .כן יאהב בכבוד חברו .וכמו ששנינו
(אבות ב י)" :יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" .כלומר ,הזהר בכבוד חברך
שלא לזלזל בו כשם שהנך זהיר בכבוד עצמך .42 .שמח לאיד לא ינקה.
השמח בצרת חברו ובתקלתו ,לא ימלט מעונש [מן התקלה ההיא כי תבוא
גם עליו( .מצו"ד)] .43 .יאמינו לו .שהרי ניכרים דברי אמת.
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ביאורים
עתה כזכויות .25 .שהן זכויות .שכבר נהפכו לזכויות .26 .יתקלקל בתשובתו.
ירד מדרגתו .27 .הבושת של זה .שמזכירים לבעל תשובה את חטאיו
הראשונים .28 .שזה .המספר .29 .נועל .משאר החוטאים .30 .דבר תורה.

שבוע א’ יום ד’

שבוע א’ יום ד’

ארחות
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צדיקים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

שער לשון הרע

בר ּו ְך-בר ּו ְך-ה ּואּ ,ו ִב ֵ ּי ׁש ַע ְב ֵדי ַה ָּקדוֹ ׁש ֲָּעבוֹ ַדת ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ

יהם ַ 45א ַחר ׁ ֶש ִּנ ְת ָח ֵרט ְ 46ו ָעשָׂ ה ְּת ׁש ּו ָבה
ְ 44ו ִי ְה ֶיה ְל ֹב ֶשׁת ְּב ֵעינֵ ֶ
ַעל ַח ּ ָטאתוֹ ֲ ,א ָבל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַעל ֶּד ֶר ְך ׁ ֶש ֶקר ָי ִבינ ּו ָּכל ָהעוֹ ָלם

יהםִּ ,כי ַּת ַחת ֲא ׁ ֶשר ָה ָיה לוֹ ְל ַכ ְּב ָדם  -ל ֹא
יהם ּו ְקרוֹ ֵב ֶ
ה ּוא ּו ְבנֵ ֶ

ׁ ֶשה ּוא ׁ ֶש ֶקר ְול ֹא ַי ֲא ִמינ ּוֲ .א ָבל ְלעוֹ ָלם רֹב ִענְ ְינֵ י ַה ּׁ ֶש ֶקר ֵי ׁש

י-ש ַמ ִים
ַּדי ׁ ֶש ּל ֹא ִּכ ְּב ָדם ֶא ָּלא ַּגם ֵה ַרע ָל ֶהם .וּמוֹ נֵ ַע ׁ ְש ָאר ִי ְר ֵא ׁ ָ

ּבוֹ עֹנֶ ׁש 47יוֹ ֵתר ִמן ָה ֱא ֶמת.

ׁ ֶש ּל ֹא ִל ְהיוֹ ת ַ ּג ָּב ִאיםִּ ,כי ַי ְח ׁ ְשב ּוָ :ל ָּמה נַ ֲעשֶׂ ה ָּד ָבר ׁ ֶש ַא ַחר-
י-ש ַמ ִים.
ָּכ ְך ַי ְח ׁ ְשד ּו אוֹ ָתנ ּו ַּכ ֲא ׁ ֶשר נֶ ְח ׁ ְשד ּו ּ ְפלוֹ נִ י ּו ְפלוֹ נִ י ִי ְר ֵא ׁ ָ

ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי

 ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַעל ַ 48ה ַּג ָּב ִאיםֶ ׁ ,ש ֵהם49

ְּכ ׁ ֵש ִרים ְוגוֹ ִבים ֶּב ֱאמ ּונָ ה

50

ּו ְמ ַח ְּל ִקים ְל ִי ְר ֵאי-

יהםֶ ׁ ,ש ֵהם גּ וֹ נְ ִבים ַה ְ ּצ ָד ָקה
ׁ ָש ַמ ִיםַ .ה ְמ ַס ּ ְפ ִרים ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ֲע ֵל ֶ
יהן ,זֶ ה ּו
ְונוֹ שְׂ ִאים ּ ָפנִ ים ְונוֹ ְתנִ ים ְ 51ל ִמי ׁ ֶש ֵהם רוֹ ִצים ְו ִל ְקרוֹ ֵב ֶ
ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ֵאין ֵע ֶר ְך ְל ָענְ ׁשוֹ ִּ ,כי גּ וֹ ֵרם ֶ ׁ 52שאוֹ ָתם ַּג ָּב ִאים
ִי ְס ַּת ְּלק ּו ְו ִי ְת ַמנּ ּו ֲא ֵח ִרים ָר ִעים ִּב ְמקוֹ ָמןְ ,ונִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּמוֹ נֵ ַע טוֹ ב

ְו ָא ְמר ּו

ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ערכין טו ,ב)ָ :ל ׁשוֹ ן ָה ָרע
55

י-א ָדםָ :האוֹ ְמרוֹ ְ ,ו ַה ְמ ַק ְּבלוֹ ,
הוֹ ֶרגֶ ת ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְּבנֵ ָ
56

ְואוֹ תוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָע ָליוְ .ו ַה ְמ ַק ֵּבל ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַעל ֲח ֵברוֹ  ,נֶ ֱענָ ׁש
ביאורים

 .44ויהיה .חברו .45 .אחר .אף לאחר .46 .ועשה תשובה על חטאתו .ונסלח
לו ,ובעיני השומעים עדיין יהיה לבוז .47 .יותר מן האמת .כי מלבד לשון
הרע שדיבר עליו ,גם הוציא עליו שם רע בחינם .48 .הגבאים .גבאי צדקה
הפועלים ללא לאות כדי לגבות ולחלק צדקה לעניים .49 .כשרים .ישרים
ונאמנים .50 .ומחלקים ליראי שמים .בכת"י הגירסא" :וגם מחלקים באמונה
לתת ליראי שמים" .51 .למי שהם רוצים .כלומר ,לא למי שזקוק באמת.
 .52שאותם גבאים .הכשרים .53 .וגוזל העניים הטובים .מונע מהעניים
האמיתיים לקבל עזרה .54 .ביטל עבודת הקב"ה .לפרנס העניים על ידי

אותם גבאים נאמנים .55 .הורגת שלשה וכו' .לפי שמחמת לשון הרע
שקיבל השומע ,יתקוטט עם אותו אדם שאמרו עליו לשון הרע ,ויהרגו
זה את זה ,ואז הורגים גואלי הדם את הרכיל שסיפר ,כיון שההרג בא על
ידו .56 .נענש יותר ממי שאומרו .כי מלבד שעבר איסור בעצם שמיעתו
לשון הרע ,עוד הכשיל בכך גם את האומרו ,כי לולי שהיה מאזין לו ,לא
היה לו למי לספר ,ועל ידי המקבל נכשל המספר באיסור לשון הרע( .ועוד
שמלבד האיסור בשמיעת לשון הרע ,עבר עוד איסור בכך שהאמין וקיבל
לשון הרע) .ויש מבארים ,כי המספר עצמו ניתן להצדיקו ולומר שקיימת
סיבה הגורמת לו לדבר סרה ,יתכן שהוא נפגע מהאדם שעליו הוא מדבר
ולכן נותן בטוי לשנאה שהיא לפחות בחלקה מבוססת .לעומת זאת ,האדם
שמקשיב ללשון הרע ,אין לו כל סיבה ליהנות מהדברים ,הוא אינו קשור
באופן ישיר לאדם שמדברים עליו ,לכן ,הנאתו היא מהרע עצמו ,הנאה
מהשפלת אדם אחר וגרימת נזק ,במובן זה המקבל הוא הגרוע שבשלושת
האנשים.
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ִמן ַהנּ וֹ ְתנִ ים ְצ ָד ָקהְ 53 ,וגוֹ זֵ ל ָה ֲענִ ִ ּיים ַה ּטוֹ ִביםִּ ,כי אוֹ ָתן
ֲא ֵח ִרים ָה ָר ִעים ל ֹא ַי ְח ְמל ּו ַעל ַה ּטוֹ ִביםְ ,ונִ ְמ ָצא ׁ ֶש ֶּזה ִּ 54ב ּ ֵטל
ביאורים
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יוֹ ֵתר ִמ ִּמי ׁ ֶשאוֹ ְמרוֹ ְ .מ ַס ּ ְפ ֵרי ָל ׁשוֹ ן
57

עיונים

עיונים

ד .ויראה עצמו צדיק
בעיניו .המדבר לשון

ה .אז עונשו עוד יותר.

שבוע ב’ יום א’

עוֹ ד

ביאורים

 .57אסור לדור בשכונתם .כי גם הוא יענש עמהם ,שהרי "אוי לרשע ואוי
לשכנו" (נגעים פי"ב מ"ו) ,ונגעים באים על לשון הרע .58 .ואני לא עשיתי.
וזהו נקרא "מתכבד בקלון חברו" ,כפי שביאר הרמב"ם (הל' תשובה ד ,ד):
ש"ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חבירו או חכמתו כדי שיראה
מכללן שהוא מכובד וחבירו בזוי" .59 .ומחזיק טובה לעצמו .להתגאות בלבו

24

טוֹ ָבה ְל ַע ְצמוֹ ָ 60ה ָיה ַרע ְמאֹדָּ ,כל-

מצינו שהכתוב מקלס
ל-ש ֵּכן ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה ֲע ֵב ָרה ְּגדוֹ ָלה
ׁ ֶש ֵּכן ְו ָכ ׁ ֶ
להקב"ה שהוא "אבי
יתומים ודיין אלמנות" ְּב ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ּו ַמ ֲחזִ יק טוֹ ָבה ְל ַע ְצמוֹ .
(תהלים סח) .והרי
בודאי הקב"ה אב ודיין ְו ִאם ָא ָדם ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַעל
לכל בריותיו ובכללן
ַה ְיתוֹ ִמים ְו ַעל ָה ַא ְל ָמנוֹ ת(61 ,ה) ָאז
היתומים והאלמנות?
אלא ביאורו הוא ,שאין ָענְ ׁשוֹ עוֹ ד יוֹ ֵתרִּ ,כי ְּב ָלאו ָה ִכי ֵהם
ליתומים ולאלמנות
שום משען ושום אדם ִ 62מ ְצ ַט ֲע ִריםְ ,וה ּוא ְמ ַצ ֵער אוֹ ָתם
שיריב ריבם ,זולת
יוֹ ֵתר.
הקב"ה בעצמו .וזהו
שורש מילת "אלמנה"
 נאלמת ,כי בהיותה64
63
ׁ ֶשאוֹ ֵמר ַל ֲח ֵברוֹ ֵ :ה ָ
יכן ֵי ׁש
מדוכאת לא תפצה
פיה" .יתום" – כליה,
כמו שנאמר "ויתום הכסף" .לכן כל המצער אותם או גוזלם – דינו כמו
שציער וגזל מהקב"ה בכבודו ובעצמו .ונחשב ככופר בעיקר ,כיון שבמעשהו

ִמי

ביאורים

ולחשוב כמה גדול אני ונשוא חן לפני הקב"ה שהרי אינני עושה כמוהו.
 .60היה רע מאד .כמו ששנינו (אבות ב ,ח)" :אם למדת תורה הרבה ,אל
תחזיק טובה לעצמך ,כי לכך נוצרת" .ועוד שמדת הגאוה מאוסה מאד ,וכל
שכן כשהאדם לוקח את מצוות ה' ועושה אותם כגורם לגאוה ('עלי אורח').
 .61אז ענשו עוד יותר .ועובר על לאו "כל אלמנה ויתום לא תענון" (שמות
כב כא) ,שהזהירה התורה בזה שלא להקניטן או להכאיב ליבן בשום
מין צער ,וענשו מפורש בתורה (שם כג) "וחרה אפי והרגתי אתכם" וגו'.
 .62מצטערים .חיים בצער מחמת היותם יתומים ואלמנות .63 .מי שאומר
לחברו .בצורה של גנאי וזלזול .64 .היכן יש אש .היכן ניתן עדיין למצוא
אש.

25

שבוע ב’ יום ב’

ָה ָרע ָאס ּור ָלד ּור ִּב ׁ ְשכ ּונָ ָתםָּ ,כל-
הרע על חבירו ,גורם
נזק רוחני גם לאלו
יהם.
ישב ֶא ְצ ָלם ִל ׁ ְשמ ַֹע ִּד ְב ֵר ֶ
ׁ ֶש ֵּכן ֵל ׁ ֵ
השומעים את הדברים.
זאת ,מפני שבשמעם
איך עשה פלוני רעה
ֵי ׁש ָר ָעה ְּב ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעִּ ,כי
זו או אחרת ,יקל גם
בעיניהם לעשות הרע,
ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַעל ֲח ֵברוֹ
בראותם שיש עוד
ָאז ה ּוא ִמ ְת ָּג ֶאה( ,ד) ְו ִי ְר ֶאה ַע ְצמוֹ
אנשים שעושים רעות.
ואף אם לא ילמדו
ַצ ִּדיק ְּב ֵעינָ יוִּ ,כי ַי ְח ׁשֹבְ ּ :פלוֹ נִ י ָעשָׂ ה
ממש לעשות רע ,בכל
יתי! נִ ְמ ָצא
ָּכ ְך ְו ָכ ְךַ 58 ,ו ֲאנִ י ל ֹא ָעשִׂ ִ
זאת ,בעקבות שמיעת
החסרון שנמצא בזולת,
ׁ ֶשה ּוא ִמ ְת ָּג ֶאה ּ 59ו ַמ ֲחזִ יק טוֹ ָבה
עלולים הם להגרר
לרפיון ותגרם להם
ְל ַע ְצמוֹ ְ .ו ִא ּל ּו ַי ֲעשֶׂ ה ִמ ְצ ָוה ְו ֶה ֱחזִ יק
חולשה בקיום המצוות.
כמו כן עלולים השומעים להכשל בשביעות רצון עצמית ,כשיחשבו עצמם
לצדיקים נשגבים ,משום שאינם לוקים בחסרון שיש לאותו אדם ,ושוב לא
יחפשו דרכים לשפר את מעשיהם .עדיף היה שישמעו הבריות מעלותיהם
של בני האדם במעשים ובמידות ,שמהם יוכלו ללמוד לעשות טוב ,וגם
יכנע לבם ,בראותם מיעוט מעשיהם הטובים בהשוואה למעשיהם של
האחרים ('יסודי הדעת' מאמר 'סור מרע ועשה טוב' עמ' קפ).
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יח
ֵא ׁש? ֶ 65א ָּלא ְּב ֵבית ּ ְפלוֹ נִ י ִּ 66ד ׁ ְש ִכ ַ
יה ָּבשָׂ ר ְו ָדגִ ים ֲ 67 -א ִפ ּל ּו זֶ ה ה ּוא
ֵּב ּ
69
ָ 68ל ׁשוֹ ן ָה ָרע (ערכין טו ,ב)ּ .בוֹ א
יך ָצ ִר ְ
ּו ְר ֵאה ֵא ְ
יך ָא ָדם ִל ָּז ֵהר ְּב ָל ׁשוֹ ן

עיונים

עיונים

מעיד על עצמו שחושב
כאילו ח"ו אין ליתום
ולאלמנה אב ודואג
הדורש עלבונם ומגן
עליהם( .ילקוט מעם
לועז ,משפטים).

ו .שמתוך טובתו בא
לידי רעתו .חטא לשון

יע ַ 71מה
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָא ַמרִּ :ת ׁ ְש ְּתק ּו ִמ ּ ְפלוֹ נִ יֵ ,אינִ י רוֹ ֶצה ְלהוֹ ִד ַ
ּׁ ֶש ֲאנִ י יוֹ ֵד ַע ּבוֹ ; ְו ֵכן ָּכל ַּכיּ וֹ ֵצא ָּבזֶ הְ .ועוֹ ד ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה (ערכין טז ,א)ַ :אל ְי ַס ּ ֵפר ָא ָדם ְּ 72בטוֹ ָבתוֹ ׁ ֶשל
ביאורים

 .65אלא .רק .66 .דשכיח ביה בשר ודגים .כלומר ,שמדגיש שבביתו של
פלוני מצויה תמיד אש מפני שהם צולים שם תמיד בשר ודגים .67 .אפילו
זה הוא לשון הרע .משום שמובן מדבריו שפלוני רדוף ביותר אחר תאוות
אכילתו ,דבר שמגונה בעיני הבריות .68 .לשון הרע .בשע"ת (ג ,רכז) כתב
שזה הוא אבק לשון הרע .69 .בא וראה איך צריך אדם ליזהר בלשון הרע.
כי הרי יתכן לפרש דבריו גם לצד החיוב  -שפלוני מכניס אורחים ותמיד
נמצאים בביתו אורחים רבים שעליו להאכילם והוא מארחם בכבוד  -וגם
לצד השלילה שהוא בעל תאוה ,מכל מקום דבריו הם לשון הרע מאחר
ומתוך הצורה שבה הוא מביע את הדברים ,בקולו ובתנועותיו ,נכרת כוונתו
לגנאי שפלוני מרבה באכילה יותר מדאי .70 .אבק לשון הרע" .ענין אבק
לשון הרע  -כאשר יסבב האדם בדבריו שיספרו בני אדם לשון הרע" (שע"ת
ג ,רכו) .כל דבר שאינו עיקר האיסור ,אלא איסור בדרגה קלה יותר ,קרוי
בלשון חכמים "אבק" ,כמו אבק העולה מדבר הנכתש במכתשת ,שאינו
עיקר הדבר וממשו (רש"י ,וכך מצינו שחז"ל קראו לריבית האסורה מדרבנן
"אבק ריבית" .ב"מ סא .71 .):מה שאני יודע בו .וגורם שיחקרו השומעים
עד שיודעו מה היו מעשי פלוני ,ותתגלה גנותו .72 .בטובתו .בשבחו של
חברו בפני שונאיו.

ֲח ֵברוֹ ( ,ו) ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך טוֹ ָבתוֹ ָּ 73בא ִל ֵידי
ָר ָעתוֹ ֵ ּ .פר ּו ׁשִ ,אם ְּת ַס ּ ֵפר טוֹ ָבתוֹ ִּב ְפנֵ י
שׂ וֹ נְ אוֹ ָ ,אז ה ּוא ָי ׁ ִשיבֵ :א ְ
יך ְּת ׁ ַש ְּב ֵחה ּו,

הרע הוא כה חמור,
שלא זו בלבד שאסור
לדבר בגנותו של
הזולת ,אלא חכמינו ְוה ּוא עוֹ שֶׂ ה ָּכ ְך ְו ָכ ְך? ְו ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר:
הזהירו גם שלא לדבר
בשבחו של הזולת ,כי "מתוך שבחו אתה בא לידי גנותו".
כן הזהירו חכמינו על "אבק לשון הרע" ,שלא יאמר אדם" :נורא בי פלניא"
– כלומר ,בביתו של אדם פלוני אפשר למצוא תמיד אש בוערת ,לפי שזה
עלול להתפרש כאילו אותו אדם להוט יתר על המידה אחרי האכילה ותדיר
מבשלים ואופים בביתו.
וכיון שדיבורים כגון אלו נחשבים גם הם לאבק לשון הרע ,אמרו חז"ל
שקשה מאד להזהר בכך" :שלש עברות אין אדם ניצול מהם בכל יום ...אבק
לשון הרע" (ב"ב קסד.):
בזה היה המגיד מקלם זצ"ל מפרש את הפסוקים בתהילים" :אמרתי אשמרה
דרכי מחטוא בלשוני ...נאלמתי דומיה החשיתי מטוב ,וכאבי נעכר .חם
ליבי בקרבי בהגיגי תבער אש ,דברתי בלשוני" (תהילים לט  -ב,ג,ד) .דוד
המלך תוהה ותמה על שום מה נענש ביסורים בעוד שהוא היה נזהר מלשון
הרע ,ולכן הוא אומר" :נאלמתי דומיה"  -הן כה שמרתי את לשוני ,עד כי
נאלמתי בדומייתי לבלי להוציא מפי דבר רע על איש; יתרה מזו" :החשיתי
מטוב" – נמנעתי אפילו מלומר דבר טוב על איש ,שלא לבוא לידי דיבור
רע ,ואף על פי כן "וכאבי נעכר"  -על שום מה הנני כואב ומנוגע ביסורים?
ברם "חם לבי בקרבי"  -לבי מתלהט ונצרב בהעלותי על זכרוני ,כי
"בהגיגי תבער אש"  -שאמרתי דברים שאינם אלא אבק לשון הרע בלבד,
כגון :בביתו של פלוני תבער תדיר אש (שזה מסמל את המושג אבק-לשון-
הרע)" ,דברתי בלשוני"  -גם זה נחשב לדיבור לשון הרע ולכן אני מנוגע
ביסורים...
ביאורים

 .73בא לידי רעתו .גורם שידברו עליו רעה.
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"ְ 74מ ָב ֵר ְך ֵר ֵעה ּו ְּבקוֹ ל ָּגדוֹ ל ַּ 75ב ּב ֶֹקר ַה ׁ ְש ֵּכיםְ 76 ,ק ָל ָלה ֵּת ָח ׁ ֶשב
לוֹ " (משלי כז ,יד)ֲ .א ָבל ִּב ְפנֵ י אוֹ ֲה ָביו ֻ 77 -מ ָּתרִּ ,ד ְתנַ ן

(אבות

עיונים

ז .כל הנאמר בפני
בביאורים
שלשה.

פירשנו גמרא זו עפ"י
רש"י .אמנם הרמב"ם

ּ ְפלוֹ נִ י ,אוֹ ֵ(אינִ י יוֹ ֵד ַע) ׁ ֶש ֶּזה ּו ָל ׁשוֹ ן
ָה ָרע.

פ"ב מ"ח)ֲ :ח ִמ ּׁ ָשה ַּת ְל ִמ ִידים ָהי ּו לוֹ ְל ַר ָּבן יוֹ ָחנָ ן ֶּבן זַ ַּכאי,
ְ 78וה ּוא ָה ָיה מוֹ נֶ ה ׁ ְש ָב ָחן וכו'ְ 79 .ו ֵכן ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ֶּד ֶר ְך

ַה ְמ ַס ּ ֵפר

ׁ ֶשאוֹ ֵמר ַה ּ ָפס ּוקְּ 81" :כ ִמ ְת ַל ְה ֵל ַּה ַהיּ ֶֹרה זִ ִּקים ִח ִ ּצים ָו ָמ ֶותֵּ ,כן

ְו ֵהן ְּב ָממוֹ נוֹ ֲ ,א ִפ ּל ּו ְל ָה ֵצר לוֹ אוֹ ְל ַה ְפ ִחידוֹ ,
ֲה ֵרי זֶ ה ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעְ 88 .ו ָהאוֹ ֵמר ָּד ָבר ַל ֲח ֵברוֹ ָ ,אס ּור ְלגַ ּלוֹ תוֹ

שְׂ חוֹ ק ְו ַק ּל ּות-ר ׁ
ֹאשְּ ,כלוֹ ַמרֶ ׁ 80 ,ש ֵאינוֹ ְמ ַד ֵּבר ְּבשִׂ נְ ָאה ,ה ּוא
ִא ׁ
יש ִר ָּמה ֶאת ֵר ֵעה ּו ְו ָא ַמר ֲהל ֹא ְמשַׂ
יט)ְ .ו ֵכן ַה ְמ ַס ּ ֵפר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ֶּ 82ד ֶר ְך ְר ִמיזוֹ תְ ,וה ּוא ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ֵפר
ֵחק ָאנִ י" (משלי כו ,יח-

ְל ֻת ּמוֹ ְּכ ִא ּל ּו ֵאינוֹ יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ָּד ָבר זֶ ה ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעֶ ,א ָּלא
יחים ּבוֹ אוֹ ֵמרֵ 83 :אינִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵא ּל ּו ַמ ֲעשָׂ יו ׁ ֶשל
ְּכ ׁ ֶש ּמוֹ ִכ ִ

ְּד ָב ִרים ֶ ׁ 84שגּ וֹ ְר ִמים ֶה ֵּזק ַל ֲח ֵברוֹ ֵ 85 ,הן ְּבגוּפוֹ
87

86

ְּ 89בל ֹא ְר ׁשוּתוֹ (יומא ד ,ב)(90 .ז) ָּכל ַה ֶּנ ֱא ָמר ִּב ְפנֵ י ׁ ְשל ֹ ָשׁה,
ביאורים

 .74מברך רעהו בקול גדול .המשבח את חברו ברבים בקול גדול שכולם
ישמעו ,ומסתבר שביניהם נמצאים גם אנשים השונאים אותו .75 .בבוקר
השכם .מדי בוקר ובהתמדה .76 .קללה תחשב לו .שמתוך ששונאו ישמע
שבחיו הוא יזכיר את חסרונותיו .77 .מותר .אך לא ירבה מדי בשבחו ,כי
אז יכול הדבר לגרום למספר לסיים" :חוץ ממדה רעה שבו" .או אחרים
השומעים שזה משבחו ,אומרים" :הלא מדת כך וכך בידו!" (רש"י) ,כלומר,
רבוי השבחים עלול לגרום שהשומעים ינסו להמעיט בשבחו על-ידי הזכרת
חסרונותיו של האיש .78 .והוא היה מונה שבחן .ז"ל הרמב"ם (פיהמ"ש
אבות א ,יז)" :מחלקי הדיבור האהוב לשבח החשובים במעלתם ,כדי שיטבו
מנהגיהם בעיני בני אדם" .79 .וכן המספר לשון הרע דרך שחוק .זהו עוד
אופן של אבק לשון הרע .80 .שאינו מדבר בשנאה .שאינו מתכוון לבזותו
ולהשפילו .81 .כמתלהלה וגו' .כמו המשתעשע ומשתטה ,והוא משליך זיקי
אש וחיצים מסוכנים .82 .דרך רמיזות .בכת"י :דרך רמאות .83 .איני יודע
שאלו מעשיו של פלוני .כגון שסיפר ששמע על אדם שעשה דבר רע ,ואינו

מזכיר את שמו ,אלא עושה עצמו כאילו אינו יודע מי המדובר ,אמנם
השומעים יודעים מי הוא .וכשמוכיחים אותו שדבריו הם לשון הרע על
פלוני ,עונה לתומו שלא ידע שאלו מעשיו של פלוני .84 .שגורמים" .אם
נשמעו איש מפי איש" (כת"י) .כלומר ,אם הדבר שמתפרסם גורם לאדם
פלוני נזק כל שהוא ,הרי זה בכלל לשון הרע ('עלי אורח') .85 .הן בגופו.
כגון :לספר על מקום המצאו של אדם המסתתר מפני רודפיו ,שמא
ימצאוהו הרודפים אחריו (ירושלמי פאה א ,א) .86 .והן בממונו .כגון :לומר
על פועל שאינו חזק כפי שהוא נראה ,שמא לא ישכרוהו למלאכה .או לומר
על אדם שאינו עשיר כפי שחושבים ,שמא לא ימכרו לו בהקפה (ח"ח ח"א
כלל ה ס"ה) .וכן לומר על סוחר שסחורותיו אינן טובות ,שמא לא יקנו אותן
(ח"ח שם ס"ז ,ע"פ היראים השלם סי' קצא) .87 .להצר לו .דברים שיגרמו לו
צער או דאגה אף בלא נזק .88 .והאומר דבר לחברו .אף סתם ידיעה ,שאומר
לו באופן שנראה כי רצונו שתשמר בסוד (ח"ח ח"א כלל ב במ"ח אות כז).
 .89בלא רשותו .אף שלא בקשו במפורש לשמור את דבריו בסוד ,כל עוד
לא קיבל מחבירו רשות מפורשת לכך (ח"ח שם) .90 .כל הנאמר בפני
שלשה .לדעת רש"י (ערכין טז ).מדובר ,כגון סוחר שבדרך כלל אינו רוצה
שסוחרים אחרים או לקוחותיו ידעו היכן הוא רוכש את סחורותיו ,המחיר
שמשלם ,וכו' .אם יגלה איזה אדם דברים אלו ,וכתוצאה מכך יפסיד הסוחר
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(דעות ז ,ה) מבאר
ָ 91אז ה ּוא ְּכמוֹ ָיד ּו ַע ַל ּכֹלְ ,ו ִאם ִס ּ ֵפר
דין זה באדם שמדבר
ֶא ָחד ִמן ַה ּׁ ְשל ֹ ָשׁה ֵאין ּבוֹ ִמ ּׁש ּום ָל ׁשוֹ ן
לשון הרע בפני שלשה
אנשים ואלה חוזרים
ָה ָרע (ערכין טז ,א); ֲא ָבל ִאם 92ה ּוא
ומספרים את הדברים
ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ְ 93לגַ ּלוֹ תוֹ יוֹ ֵתרֵ 94 ,י ׁש ּבוֹ
לאחרים .ולדבריו לאו
דוקא אם סיפר האדם
ִמ ּׁש ּום ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעְ .ו ִאם ָהאוֹ ֵמר
בעצמו על עצמו בפני
שלשה ,וכפירוש רש"י,
אלא אף אם עבר אחד על איסור לשון הרע וסיפר בפני שלשה ,רשאי
אחד מן השלשה לספר זאת .והטעם שאין בו משום לשון הרע ,כי דבר
שיודעים אותו שלשה אנשים נחשב כבר כידוע לכל ,ואין איסור לשון הרע
חל על דברים העשויים להתגלות ממילא .אמנם ההיתר במקרה זה הוא
רק כשמספר באקראי ולא מתוך כוונה לפרסמם ולגנותו (כס"מ דעות ז ,ה.
ח"ח בבאמ"ח ב ,ד) ,ולמרות שהדברים כבר ידועים לכל ,מ"מ עצם האמירה
של דברי גנאי מתוך כוונה לגנות את הזולת אסורה .כמו כן ,כאשר האומר
הזהירם מלגלותו  -אסורים לגלותו ,כיון שאז לא אמרינן "חברך חברא אית
ליה" ,שהרי כל אחד מהם יזהר מלגלות סודו.
החפץ חיים מציין שרבים מן הראשונים חולקים על הרמב"ם .כמו כן הוא
מונה כמה תנאים הצריכים להתקיים בזה ,כך שלמעשה הדבר כמעט בלתי
אפשרי (הלכות לשה"ר ב ,ג-י).
ביאורים

בעסקיו  -יעבור המגלה על איסור לשון הרע כיון שגרם היזק לחבירו ,אך
אם סיפר הסוחר דברים אלו בפני שלשה אין איסור על השומעים לספר
זאת כי יודע הסוחר שזה יתגלה ואינו מקפיד על כך (ח"ח באמ"ח ב ,ג)].
 .91אז הוא כמו ידוע לכל .משום ש"חברך חברא אית ליה ,וחברא דחברך
חברא אית ליה" (ערכין טז ,).כלומר ,לחברך יש חבר שלו הוא יספר,
ולחבירו של חברך יש חבר שלו הוא יספר ,וכן הלאה עד שהדבר יתפרסם.
 .92הוא .השומע .93 .לגלותו יותר .לפרסמו פרסום רב יתר על המידה
הרגילה .94 .יש בו משום לשון הרע .שאין הבעלים רוצה שיתפרסם פרסום
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ִהזְ ִהיר ַה ּׁשוֹ ְמ ִעים ׁ ֶש ּל ֹא ְיגַ ּל ּוֲ ,א ִפ ּל ּו ֲא ָמרוֹ ִּב ְפנֵ י ַר ִּביםֵ 95 ,י ׁש
ּבוֹ ִמ ּׁש ּום ָל ׁשוֹ ן ָה ָרעַ .מ ֲעשֶׂ ה ְּב ַת ְל ִמיד ֶא ָחדֶ ׁ ,ש ִ ּג ָּלה ָּד ָבר
ית-ה ִּמ ְד ָר ׁש ַ 96א ַחר ֶעשְׂ ִרים ּו ׁ ְש ַּת ִים ׁ ָשנָ ה,
ַ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ְּב ֵב
ית-ה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,ו ָא ְמר ּו :זֶ ה ְמגַ ֶּלה סוֹ דוֹ ת
ַ
ְוהוֹ ִציא ּו אוֹ תוֹ ִמ ֵּב
(סנהדרין לא ,א).

ְ 97ועוֹ ד

ֵי ׁש ֲע ֵב ָרה ַא ַחת ַה ִּנ ְק ֵראת ְר ִכיל ּותֵ .איזֶ ה ּו ָר ִכיל?
98זֶ ה ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך ִמ ֶּזה ְלזֶ ה ְואוֹ ֵמרָּ :כ ְך ְו ָכ ְך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי

ל-פי ׁ ֶשה ּוא ֱא ֶמתֲ 100 ,ה ֵרי ה ּוא ַמ ֲח ִריב
ף-ע ּ ִ
ַ 99על ּ ְפלוֹ נִ י! ַא ַ
ביאורים

רב כל כך ,והרי זה כמגלה סוד שנאסר .95 .יש בו משום לשון הרע .כיון
שסומך על השומעים שלא יספרו ואינו מעוניין שהדבר יתפרסם .96 .אחר
וכו' .כלומר ,גילה את הדבר עשרים ושתים שנה לאחר שנאמר בבית המדרש.
 .97ועוד יש עבירה אחת הנקראת רכילות .רכילות ענינה הוא סיפור דברים
הגורמים הקפדה או פרוד בין השומע למדובר ,ולכן היא אסורה אף כשאין
שם ענין גנאי ,כגון ,המספר לראובן ששמעון תומך ומסייע בידי לוי ,שהוא
שונאו של ראובן – עבר באיסור רכילות ,ואפילו הצדק עם שמעון שסייע
ללוי – אסור לספר ,שכן גורם להקפדת ראובן השומע על שמעון שאודותיו
מדובר .לא כן ב"לשון הרע" ,שענינו פגיעה בזולת על ידי ספור דברים שיש
בהם גנאי או נזק לחברו .98 .זה שהולך מזה לזה ואומר .הדמיון לרוכל הוא
שכשם שהרוכל קונה חפץ מזה ומוכרו לאחר ,כך הולך רכיל קונה (שומע)
מאחד דברי גנאי על אחר ומוכר (מספר) לאותו אחר את דברי הגנאי
(ח"ח באמ"ח ,הלכ' לשה"ר א ,ד) .99 .על פלוני .שעשה נגדך דבר
מה ,או רוצה לעשות לך (עפ"י כס"מ דעות ז ,ב) .100 .הרי הוא
מחריב העולם .מפני שבדבריו הוא מכניס שנאה ופרוד בין אנשים,
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ח .לכך נאמר "לא
תלך רכיל בעמך"
ואומר "הולך רכיל
אף
סוד".
מגלה

ִה ָ ּז ֵהר

טז); ְו ֵאיזֶ ה ּו ְר ִכיל ּות? ַה ְמגַ ֶּלה ַל ֲח ֵברוֹ
שהפסוק הראשון הוא
ְּד ָב ִרים ֶ ׁ 102ש ִּד ְּבר ּו ִמ ֶּמנּ ּו ַּב ֵּס ֶתר.
הוסיפה
מהתורה,
המשנה והביאה פסוק
ֹאמר:
ְו ַתנְ ָיאִ 103 :מ ַּנ ִין ַל ַּד ָ ּין ֶ ׁ 104ש ּל ֹא י ַ
נוסף מספר משלי,
משום שמהפסוק 'לא
ֲ 105אנִ י ְמזַ ֶּכה ַו ֲח ֵב ַרי ְמ ַח ְ ּי ִביןֲ ,א ָבל
תלך רכיל' היה ניתן
ָמה ֶא ֱעשֶׂ ה ׁ ֶש ֲח ֵב ַרי ַ 106ר ּב ּו ָע ַלי?
לומר שהאיסור הוא
רק כשכוונתו ללכת
(ח) ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר107" :ל ֹא ֵת ֵל ְך ָר ִכיל
ולגרות מדון ומריבה,
ְּב ַע ֶּמ ָך"; ְואוֹ ֵמר (משלי יא ,יג):
אך אין איסור להציל
108
עצמו משנאת חבירו,
" הוֹ ֵל ְך ָר ִכיל ְמגַ ֶ ּלה סוֹ ד" (סנהדרין
כגון כאן שרוצה
כט ,א).
הדיין שלא ישנאהו
בעל הדין ,ולכן אומר
לו 'דעתי היתה לזכותך' ,לכן הובא הפסוק במשלי שבו מבואר שאיסור
רכילות הוא גם ב'גילוי סוד' אף שאין כוונתו לגרות מדון ,והדבר מוכיח שגם
כוונת התורה היא לאופן זה'( .תוספות יו"ט' סנהדרין פ"ג מ"ז).
ביאורים

ובמסכת אבות (א ,יח) אמרו" :על שלשה דברים העולם קיים ,על האמת ועל
הדין ועל השלום" .101 .לא תלך רכיל .הלשון רכיל פירושו :הולך ומרגל,
שהכ"ף מתחלפת לפעמים בגימ"ל (רש"י ויקרא יט ,טז) .102 .שדברו ממנו.
שדברו עליו אנשים ואף אם אינם דברי גנאי .103 .מנין לדיין .לכשיצא
מישיבת בית הדין .104 .שלא יאמר .לבעל הדין שיצא חייב בדין .105 .אני
מזכה .לפי דעתי יש לזכותך .106 .רבו עלי .ובטלה דעתי ברוב .107 .לא
תלך רכיל בעמך .ובאמירה זו יש משום רכילות ,שהרי הדיין גורם שבעל
הדין ישנא את הדיינים האחרים .108 .הולך רכיל מגלה סוד .גילוי סוד יש בו
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ְּב ָך ְמאֹד ִמ ָּל ׁשוֹ ן ָה ָרעִּ ,כי ָּבזֶ ה ַא ָּתה ְמ ַב ֵ ּי ׁש ַע ְצ ְמ ָך,
ִּכי ָּ 109כל ַה ּפוֹ ֵסל ָ ּ 110 -פס ּולְ 111 ,ו ֵאינוֹ ְמ ַד ֵּבר ְּב ׁ ִש ְבחוֹ

י-א ָדם ְּבמוּמוֹ (קדושין ע ,א),
ׁ ֶשל עוֹ ָלםְ 112 ,ו ַד ְר ּכוֹ ִל ְפסֹל ְּבנֵ ָ
ִּכי ַה ּמ ּום ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ה ּוא ֻמ ָּנח ָּכל ַהיּ וֹ ם ְּב ִל ּבוֹ ֵּ 113כ ָיון ׁ ֶשה ּוא
יצד?
מוֹ ִציאוֹ ְּב ִפיוִּ ,כי ָּכל ָא ָדם נִ ְב ָחן ְונִ ָּכר ְּ 114ב ַמ ֲעשָׂ יוֵּ .כ ַ
ִאם ִּת ְר ֶאה ָא ָדם ׁ ֶשה ּוא ָרגִ יל ְל ׁ ַש ֵּב ַח נָ ׁ ִשים ּו ְל ַד ֵּבר ֵמ ֶהן ָּת ִמיד
ַּ -דע ְל ָך ׁ ֶשה ּוא אוֹ ֵהב נָ ׁ ִשים; ְו ִאם ה ּוא ְמ ׁ ַש ֵּבח ַמ ֲא ָכ ִלים

טוֹ ִבים ְו ַי ִיןּ ,ו ָבזֶ ה ָרגִ יל ַּ -דע ְל ָך ׁ ֶשה ּוא זוֹ ֵלל ְוסוֹ ֵבא; ְו ֵכן ְּב ָכל
ביאורים

משום רכילות .דעות הדיינים הן סוד ,שהרי מוציאים את כל האדם לחוץ
בשעה שנושאים ונותנים בדין (תוספות יו"ט סנהדרין פ"ג ,מ"ז) .המגלה אלו
דיינים חייבו את בעל הדין  -עובר על איסור רכילות ,כי גורם שתהיה עליהם
קפידא של בעל הדין שחוייב [אף שהרמב"ם (דעות ז ,ה) קראו "לשון הרע",
ראה ח"ח הלכ' לשה"ר בבאמ"ח ג ,שבהלכה זו קורא הרמב"ם גם לרכילות
"לשון הרע"] .109 .כל הפוסל .מי שדרכו לפסול אחרים (שמגדף תמיד
משפחות אחרות וטוען שפסולות הן .רש"י) .110 .פסול .בעצמו .כלומר,
שיש בו מאותו פגם .111 .ואינו מדבר בשבחו של עולם .אין דרכו של פסול
לדבר בשבח הבריות .וביאר המהרש"א (קידושין ע ).שזהו מאמר אחד,
שמה שאמרו כל הפוסל פסול ,זהו רק במי שאינו מדבר בשבח הבריות אלא
רק בגנותם .112 .ודרכו לפסול בני אדם במומו .כדי לכסות על מומו שלא
יהיה יחידי בדבר ,ויהיה בגדר צרת רבים .113 .כיון שהוא מוציאו בפיו.
בכת"י הגירסא" :וכיון שהוא בלבו הוא מוציאו בפיו" .וז"ל ספר חסידים
(תרלב)" :ולמה אמרו במומו הוא פוסל ,כי הלב של הפוסל לא יוכל לחשוב
מום לחבירו אלא במה שמצוי בו אומר לאחרים" .114 .במעשיו .בדבריו
(כת"י).
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ָהעוֹ ָלםְ ,ו ֻהזְ ַה ְרנ ּו ָּבזֶ ה ְּכ ִד ְכ ִתיב:
101
" ל ֹא ֵת ֵל ְך ָר ִכיל ְּב ַע ֶּמ ָך" (ויקרא יט,
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ט .כי כל דבר שאדם
אוהב בלבו הוא מדבר
בו תמיד .במסכת אבות

מתחת סבלות מצרים":
"הפלא היותר גדול
שיגיע אדם שהיה תחת
סבלות בחומר ולבנים
ומתעלה כל כך עד
שהגיע לדעת את ה'.
וזהו דבר המגיד' ,וכל
המרבה לספר ביציאת
מצרים הרי זה משובח',
פירוש אות הוא שהוא
משובח ,ומשום הכי
מרגיש יותר".

ַּב ַעל

ַה ָּל ׁשוֹ ן ְ 118מ ַח ּ ֵפשׂ מ ּו ֵמי ְּבנֵ י-
ָא ָדםְ ,וה ּוא ּדוֹ ֶמה ִלזְ ב ּו ִבים,

נאמר פעמים רבות:
(תהלים קיט ,צז) ִּ 115 -ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֲאנִ י
"הוא היה אומר ."...יש
אוֹ ֵהב ֶאת ַה ּתוֹ ָרהְ ,לעוֹ ָלם ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר
שפירשו על דרך רמז:
"הוא" – כפי מה שהוא
ָּ 116ב ּה(117 ,ט) ִּכי ָּכל ָּד ָבר ׁ ֶש ָא ָדם אוֹ ֵהב
האדם בפנימיותו" ,היה
אומר" – כך הוא מדבר.
ְּב ִל ּבוֹ ה ּוא ְמ ַד ֵּבר ּבוֹ ָּת ִמיד.
בספר 'שפת אמת'
(פסח תרלד) כתב..." :ומתגלה פנימיות האדם על ידי דיבורו ,וזה המעלה
שיש בו מכל בעלי חיים ,שיכול להוציא ולגלות פנימיות שלו לחוץ".
בהגדה של פסח נאמר "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".
אומר המגיד מדובנא שריבוי הסיפור מוכיח שהמספר הוא משובח ,שמכיר
בגודל היציאה משעבוד נפשי ורוחני ,ויודע ערך "ולקחתי אתכם לי לעם",
ושיש בו מדת הכרת הטוב להקב"ה על כך.
למה הדבר דומה? לשיירה של סוחרים שהפליגו באוניה ,והתנפלו עליהם
שודדי ים והכריחו לרב החובל להטות הנסיעה למקומם ,ולפתע אירע נס
שהתגברו עליהם והכניעום .הרי בוודאי שאינה דומה שמחת הסוחרים
שהיתה עמהם סחורה רבה ויקרה לאותה שמחה של הסוחרים שהיתה
עמהם רק מעט סחורה וזולה .כך האדם הפשוט שהבנתו אינה משגת אלא
את חירות הגוף  -דיו לספר בקצרה ביציאת מצרים ,אך המרבה לספר
להודות ולהלל על שהוציאנו השי"ת מגלות הנפש ומטומאת מצרים ,ומעריך
את הזכות הגדולה שבחירות הנפש ,בזה ניכר שהוא עצמו "משובח" .וכן
כתב הנצי"ב מוולאז'ין (העמק דבר ,שמות ו ,ז) על הפסוק "המוציא אתכם

ביאורים

 .115בשביל שאני .פירוש :בשביל שאני( ...כת"י) .116 .בה .בכת"י :ממנה.
 .117כי כל דבר וכו' .בחובות הלבבות (שער הבחינה פ"ה) כתב" :הלשון,
קולמוס הלב ושליח המצפון" .ופירש ב'טוב הלבנון' :ושליח המצפון ,שליח
להגיד הצפון והנסתר בלבו.

 .118מחפש מומי בני אדם .בכת"י :מחפש לעולם מומי בני אדם ומדבר
בהם .119 .מניחים את הגוף .עוזבים את העור הבריא והנקי .120 .על
השחין .המזוהם .121 .מניח כל הטוב באדם .אינו מתייחס לדברים הטובים
ולמעלותיו של האדם שעליו מדבר .122 .תאמר השבח .כלומר ,החכם
לימדו לדעת ולראות תמיד את מעלות זולתו אפילו שהם ביחס מועט
לחסרונותיו הרבים.

ביאורים
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י .כי לעולם יספר
אדם בשבחו של עולם.

האדם השלם רואה את
הצד הטוב שבזולת,
וכמו שכתב ב'שערי
תשובה' (א ,יח):
"'בעלוץ צדיקים רבה
תפארת ובקום רשעים

ׁ ֶש ֵהם ָינ ּוח ּו ְלעוֹ ָלם ַעל ְמקוֹ ם
ַה ִּל ְכל ּו ְך; ִאם ֵי ׁש ְּב ָא ָדם ׁ ְש ִחין,
יחים ֶאת ַהגּ ּוף ְו ֵי ׁ ְשב ּו
ַה ְּזב ּו ִבים ַ 119מ ִּנ ִ
ַ 120על ַה ּׁ ְש ִחיןְ ,ו ָכ ְך ה ּוא ַּב ַעל ָל ׁשוֹ ן
יח ָּכל ַה ּטוֹ ב ָּב ָא ָדם
ָה ָרעַ 121 ,מ ִּנ ַ
ּו ְמ ַד ֵּבר ִמן ָה ָרעַ .מ ֲעשֶׂ ה ְּב ָא ָדם ֶא ָחד,
ׁ ֶש ָה ַל ְך ִעם ָח ָכם ַּב ּ ָׂש ֶדה ְו ָר ָאה נְ ֵב ָלה
ַא ַחתָ .א ַמר אוֹ תוֹ ָה ָא ָדםַּ :כ ָּמה
ַמ ְס ַר ַחת נְ ֵב ָלה זוֹ ! ָא ַמר ֶה ָח ָכםַּ :כ ָּמה
יה! ֶה ָח ָכם הוֹ ִכ ַ
ְל ָבנִ ים ׁ ִש ֶּנ ָ
יח ְלאוֹ תוֹ
ֹאמר ַה ְּגנַ אי
ָא ָדם ְו ָא ַמרָ :ל ָּמה ּת ַ

ֹאמר ַה ּׁ ֶש ַבח( ,י) ִּכי ְלעוֹ ָלם ְי ַס ּ ֵפר ָא ָדם ְּב ׁ ִש ְבחוֹ ׁ ֶשל
ׁ ֶש ָּל ּהּ 122 ,ת ַ
עוֹ ָלם.
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ָּד ָברּ .ו ְר ָא ָיה ֵמ ַה ּ ָפס ּוקָ :
יח ִתי"
תוֹ ָר ֶת ָךָּ ,כל ַהיּ וֹ ם ִהיא שִׂ ָ

עיונים

עיונים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

עיונים

ביאורים

 .123ולצד זכות .והדבר אצלך בגדר ספק השקול .124 .על דרך אמת .עליו
לחשוב כך באמת ולהאמין כן בלבו.
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"והנה ,לפי רב הרגלו
של אדם במידה זו
[של לימוד זכות] ,כן
נגד זה יתמעט ממנו

ֲא ִפ ּל ּו ִאם ַה ָּד ָבר נוֹ ֶטה ְלחוֹ ָבה
יוֹ ֵתר ִמ ִּלזְ כ ּות; ְו ִאם ה ּוא ֵּבינוֹ נִ י,

עוון לשון הרע".
המושג 'לשון הרע' מתייחס לקביעה ,הממעיטה מערך הזולת או גורמת לו
נזק או בושה ואינה משרתת מטרה מועילה כלשהי ,גם אם קביעה זו עשויה
להיות נכונה .מיד לאחר הציווי לדון לכף זכות ממשיכה התורה באזהרה
הנוגעת ללשון הרע (ויקרא יט ,טו-טז) ,כדי ללמדנו שלימוד זכות והימנעות
מדברי לשון הרע קשורים זה בזה בקשר הדוק .ככל שנרבה לדון לכף זכות,
כך תפחת כמות לשון הרע שנוציא מפינו.
רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ('שיחות מוסר' מאמר כב ,תשל"א) ,ממחיש את
הקשר שבין מציאת כף הזכות ללשון הרע באמצעות סיפור המרגלים:
המרגלים נשלחו כדי לתור את ארץ ישראל לפני שהעם כולו נכנס אליה
לראשונה .כאשר שבו ,דווחו באופן שלילי על מה שנגלה לעיניהם .העם
האמין להם ,ובעקבות זאת נענשה האומה כולה בנדודים במדבר למשך
ארבעים שנים נוספות ,כנגד ארבעים הימים בהם עשו המרגלים את מסעם.
אנו יודעים שהעונש ניתן מידה כנגד מידה .מדוע אם כן היה על העם
לשהות ארבעים שנה במדבר ,בזמן שדברי הדיבה נאמרו פעם אחת בלבד?
היכן הצדק? היכן ה'מידה כנגד מידה'?
מבאר הגר"ח שמואלביץ ,שבני ישראל נענשו על שורשו של חטא זה,
דהיינו ,על ארבעים הימים של ראיית היבטים שליליים בארץ .לולי היו
רואים את הרע ,לא היו מגיעים לידי הוצאת דיבת הארץ .לכן העונש אכן
מהווה מידה כנגד מידה.
לדברי ה"חפץ חיים" (ח"ח ,הל' לשה"ר ח ,א .באמ"ח א') ,כמעט כל המקרים
המופיעים בתורה הדנים בעוון לשון הרע ,מקורם באנשים שלא דנו לכף
זכות .למשל :מרים ספרה לאחיה אהרן בגנותו של משה" :הלא גם בנו דיבר
ה'" – אף אנו נביאים ,ובכל זאת לא פרשנו מבני זוגנו ,מדוע עשה זאת משה?
אנו למדים ,שמרים שגתה בהבנת המצב ,משום שלא היה ברשותה המידע
כולו :מרים לא ידעה ,שאיש לא השתווה לדרגתו של משה בנבואה ,ולכן
מעשהו היה מוצדק.
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ִאם

יחופש אדם' (משלי כח
ִּת ְר ֶאה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר ְי ַד ֵּבר ָּד ָבר אוֹ
יב) .פירוש :הצדיקים
מפארים ומכבדים בני
ַי ֲעשֶׂ ה ַמ ֲעשֶׂ הְ ,ו ֵי ׁש ָלד ּון ְּד ָב ָריו
אדם על כל מעלה
ּו ַמ ֲעשָׂ יו ְל ַצד חוֹ ָבה ּ 123ו ְל ַצד זְ כ ּות -
טובה הנמצאת בהם,
ורשעים מחפשים מומי
א-אל ִֹהים( ,יא)נִ ְת ַח ֵ ּיב
ִאם ה ּוא ְי ֵר ֱ
בני אדם ושגיאותם
124
ְ
ל-ד ֶרך ֱא ֶמת
ְלדוּנוֹ ְל ַכף זְ כ ּות
ַע ֶּ
עכ"ד.
להשפילם".
בספר 'מקדשי שמך'
(עמ' קנב) ביאר ,שמי שמכיר ויודע שהכל נברא לכבוד ה' ,הוא מבין שאין
דבר בבריאה שאינו יכול להביא כבוד שמים ,לכן הוא מדבר וממציא דברי
טובה ושבח על כל דבר בבריאה ,אפילו על דבר מאוס ,מחמת שהוא שואף
לראות כבוד שמים היוצא מכל דבר שנברא בידי הבורא ,ורוצה להוציא
לפועל את הכבוד והיקר של כל דבר .ואם בחפצי העולם כך ,קל וחומר
בנוגע לאדם ,שיחפש אך ורק את הטוב וכבוד שמים שיכול לצאת מכל אדם
ואדם ,וממילא אינו מבטל ערכו של שום אדם ולא מוציא עליו דבר של גנאי.
בספר 'תומר דבורה' (פ"א) כתב" :במדה זו ראוי לאדם להתנהג .אף אם
יראה שאדם עושה לו רע ומכעיסו ,אם יש בו צד טובה שמטיב לאחרים ,או
מדה טובה שמתנהג כשורה ,יספיק לו צד זה לבטל כעסו מעליו ,וירצה לבו
עמו ויחפוץ חסד ,ויאמר די לי בטובה זו שיש לו .וכל שכן באשתו ,כדפירשו
רבותינו ז"ל "דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא" [במסכת
יבמות (סג ).מסופר על רבי חייא שהיתה אשתו מצערת אותו ביותר ,ובכל
זאת כשהיה מוצא דבר שישמח אותה היה צורר בסודרו ומביא לה .שאל
אותו רב ,והרי היא מצערת אותך ,ענה ואמר לה :דיינו (-די לנו) שמגדלות
וכו'] .כך יאמר על כל אדם די לי בטובה פלונית שעשה לי או שעשה עם
פלוני או מדה טובה פלונית שיש לו ,ויהיה חפץ חסד" .עכ"ד.
יא .נתחייב לדונו לכף זכות .כתב ה'חפץ חיים' (שמה"ל ,שער התבונה פ"ד):

עיונים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ֲ 125א ׁ ֶשר נִ זְ ָהר ִמן ַה ֵח ְטא ּו ְפ ָע ִמים ִי ָּכ ׁ ֵשל ּבוֹ ֵ ,י ׁש ָע ֶל ָ
יך

ל-פי ׁ ֶשה ּוא
ף-ע ּ ִ
ִת ּטֹר" (ויקרא יט ,יח)ְ 131 .וגַ ם ל ֹא ִּת ְת ּ ָפ ֵארַ :א ַ

ְל ַה ּטוֹ ת ַה ָּס ֵפק ּו ְל ַה ְכ ִריעוֹ ְל ַכף זְ כ ּותְ 126 ,ו ַה ָּמקוֹ ם ִי ְת ַע ֶּלה

ית
ִּג ָּלה ָע ַלי ֲאנִ י 132ל ֹא ֲאגַ ֶּלה ָע ָליו ִּ -כי ְּ 133בזֶ ה ַה ִּד ּב ּור ִּג ִּל ָ

יע אוֹ ָתנ ּו ְל ַכף זְ כ ּות (שבת קכז ,ב)ְ ,ו ִהיא ִמ ְצ ַות ֲעשֵׂ ה ִמן
ַי ְכ ִר ַ
ית ָך" (ויקרא יט ,טו);
"ב ֶצ ֶדק ִּת ׁ ְש ּפֹט ֲע ִמ ֶ
ַה ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרְּ :

ת-ש ַמ ִיםְ .ו ִאם ַהחוֹ ֵטא
ַה ֵח ִציְ ,וזֶ ה ַה ָּד ָבר ִ 134ע ָּקר ָּגדוֹ ל ְּב ִי ְר ַא ׁ ָ
א-ש ַמ ִיםְּ ,כמוֹ ַה ּפוֹ ֵרק עֹל ַמ ְלכ ּות ׁ ָש ָמ ִים ֵמ ָע ָליו
ֵאינוֹ ְי ֵר ׁ ָ

ְ 127ו ִאם ַה ָּד ָבר נוֹ ֶטה ְל ַצד חוֹ ָבה ִ -אם ָה ִא ׁ
יש רֹב ַמ ֲעשָׂ יו

ְ 135ו ֵאינוֹ נִ זְ ָהר ֵמ ֲע ֵב ָרה ַא ַחתְ 136 ,ו ָכל ְּבנֵ י ִעירוֹ יוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ִהיא

ת-ה ּׁ ֵשם ִי ְת ַע ֶּלה ְּב ִל ּבוֹ ,
ְל ָר ָעהְ 128 ,ו ָי ַד ְע ָּת ִּכי ֵאין ִי ְר ַא ַ

ֲע ֵב ָרהִ ,מ ְצ ָוה ְ 137ל ַס ּ ֵפר ִּבגְ נוּתוֹ ְ 138 ,לגַ ּלוֹ ת ֲח ָט ָאיו

יע ַמ ֲעשָׂ יו ּו ְד ָב ָריו ְל ַכף חוֹ ָבה.
ַּ 129ת ְכ ִר ַ

ּ 139ו ְל ַה ְב ִא ׁ
י-א ָדםַּ ,ב ֲעב ּור
י-ע ֵברוֹ ת ְּב ֵעינֵ י ְּבנֵ ָ
יש ְל ַב ֲע ֵל ֲ
ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ְמע ּו ָה ָעם ְ 140ו ִי ְמ ֲאס ּו ּבוֹ ְ 141ו ַי ְר ִחיק ּו ַע ְצ ָמן ִמן ָה ֲע ֵברוֹ ת,

ַ ּגם ֲאנִ י ֲאגַ ֶּלה ַח ּ ָטאתוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :ל ֹא ִת ּקֹם ְול ֹא
ביאורים
 .125אשר נזהר מן החטא .בדרך כלל .126 .והמקום יתעלה יכריע אותנו
לכף זכות .בכת"י הגירסא" :ואמרו רבותינו ז"ל :הדן את חברו לכף זכות,
המקום יתעלה ידינהו לכף זכות" .127 .ואם הדבר נוטה לצד חובה ,אם
האיש ...בכת"י הגירסא" :ואם הדבר נוטה לצד חובה ,יהיה הדבר אצלך

כמו ספק ,ואל תכריעהו לכף חובה .ואם האיש ."...כלומר ,אצל הבינוני אף
אם הדבר נוטה לצד חובה ,ישאר הדבר אצלך בגדר ספק השקול ,וממילא
עליך להטות הספק ולהכריעו לכף זכות .אבל האיש שרוב מעשיו וכו'.
 .128וידעת כי אין יראת השם יתעלה בלבו .כלומר ,שאין מעשיו הרעים
נובעים אצלו מתמימות או מחוסר ידיעה אלא ברי לך שאין הוא ירא שמים
ואינו חש לדבר ה' ('עלי אורח') .עוד יש לפרש ,שיש כאן שתי בחינות:
א .רוב מעשיו הגלויים הם לרעה ,ב .הכרת את תוכו ואת פנימיותו אע"פ
שאינו מראה עצמו כלפי חוץ כאדם רשע ('הרוצה בתשובה') .129 .תכריע
מעשיו וכו' .גם בספק השקול ,וכ"ש אם נוטה לכף חובה .130 .אם גילה
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ְונֶ ֱא ַמרִ 143" :י ְר ַאת ה' שְׂ
נב ,א)ָ :ר ׁ ָשע ֶּבן ַצ ִּדיק

נֹאת ָרע" (שם ח ,יג)ְ .ו ָא ְמר ּו (סנהדרין

144

ֻמ ָּתר ִל ְקרוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע ֶּבן ָר ׁ ָשעַ ,צ ִּדיק

ביאורים
אדם .לאחרים .131 .וגם לא תתפאר .בפני אותם אחרים ששמעו עליך רעה
מאותו אדם .132 .לא אגלה עליו .את המעשה החמור שעשה .133 .בזה
הדיבור גלית החצי .כלומר ,באמירה זו כבר סיפרת עליו חצי מן הספור,
ובכך כבר גינית אותו .134 .עיקר גדול ביראת שמים .כי על זה נאמר
"ויראת מאלקיך" .135 .ואינו נזהר וכו' .או שאינו נזהר וכו' (ח"ח ד ,ז).
והוא נקרא מומר לדבר אחד .136 .וכל בני עירו .אשר כל בני עירו (כת"י).
 .137לספר בגנותו .בין בפניו ובין שלא בפניו ,דבאיש כזה אין צריך לחשוש
שמא עשה תשובה (ח"ח שם ,באמ"ח ל') .138 .לגלות חטאיו .הנסתרים.
 .139ולהבאיש .ולהשניא .140 .וימאסו בו .ויתרחקו ממנו כדי שלא ילמדו
ממעשיו ('עלי אורח') .141 .וירחיקו עצמן מן העבירות .כשיראו כמה מאוס
הוא העבריין בעיני הבריות (שם) .142 .תועבת צדיקים .הצדיקים מתעבים.
 .143יראת ה' שנאת רע .הירא את ה' שונא את הרע .144 .מותר לקרותו
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ִ 130אם

אתי
ֹאמרְּ :כמוֹ ׁ ֶש ִּג ָּלה ַח ּ ָט ִ
את ָךַ ,אל ּת ַ
ִ ּג ָּלה ָא ָדם ַח ּ ָט ְ

יקים ִא ׁ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרּ 142" :תוֹ ֲע ַבת ַצ ִּד ִ
יש ָע ֶול" (משלי כט ,כז),

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ֶּבן ָר ׁ ָשע ֻ 145מ ָּתר ִל ְקרוֹ תוֹ ַצ ִּדיק ֶּבן ַצ ִּדיקְ .ו ַד ְו ָקא ַעל ֶּד ֶר ְך זֶ ה
ֻמ ָּתר ְל ַה ְכ ִלימוֹ ְ 146ל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִיםֲ ,א ָבל ִמי ֶ ׁ 147ש ִּמ ְתקוֹ ֵטט ִע ּמוֹ
ּו ְמ ַכ ֵ ּון ְל ָח ְרפוֹ ַ 148ל ֲהנָ ָאתוֹ ְל ַבד ְול ֹא ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִיםֵ ,אין לוֹ
ְלגַ ּלוֹ ת ַח ּ ָטאתוֹ ְ .ו ֵכן ִאם ַה ְמגַ ֶּלה ַה ֶּזה 149ה ּוא חוֹ ֵטאֵ ,אין לוֹ
ְלגַ ּלוֹ ת ּ ֶפ ׁ ַשע ׁ ֶשל חוֹ ֵטא ַא ֵחרִּ ,כי ְּב ַו ַּדאי ֵאין ְמגַ ֶּלה ִ 150מ ְס ָּת ָריו
ְ 151לטוֹ ָבהּ 152" ,ו ְד ַבר שְׂ ָפ ַת ִים ַא ְך ְל ַמ ְחסוֹ ר" (משלי יד ,כג).

ֶ ׁ 153ש ִּנ ְת ָי ֲעצ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ָר ָעהֻ ,מ ָּתר ְ 154לגַ ּלוֹ ת ְּב ָל ׁשוֹ ן
ביאורים

יב .ומותר לספר לשון
הרע על בעלי מחלוקת.

ָה ָרע ְו ִלגְ רֹם ׁ ֶש ִ ּישְׂ נְ א ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה
ְו ַי ֲעשׂ ּו ַרע זֶ ה ָלזֶ הֶ ׁ 155 ,ש ּל ֹא ַי ֲעשׂ ּו ַרע

וזאת – אך ורק אם
קיימים שלשת התנאים ַל ּטוֹ ִביםְ .ו ֵכן נוֹ ֵאף ְ 156מ ַח ֵּזר ַא ַחר
הבאים :א .על המספר
לדעת מתוך ידיעה נוֹ ֶא ֶפתִ ,מ ְצ ָוה ְ 157ל ַד ֵּבר ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע,
אישית כי איש זה ,שלא
ׁ ֶש ּל ֹא ַי ֲעשׂ ּו ָה ֲע ֵב ָרהּ .ו ְפ ָע ִמים ֲא ִפ ּל ּו
בצדק התחיל במריבה.
אם יסתמך על שמועה ְּכ ׁ ֶש ַהחוֹ ֵטא ָר ׁ ָשע ָּגמ ּור ֵאין ְל ַה ְכ ִלימוֹ
בלבד ויספר על כך
לאחרים יחשבו דבריו ָּב ַר ִּביםְּ ,ב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִל ְדאֹג ֶ ׁ 158ש ָּמא
לשון-הרע .ב .כוונתו ֵי ֵצא ְל ַת ְר ּב ּות ָר ָעה( .יב) ּו ֻמ ָּתר ְל ַס ּ ֵפר
חייבת להיות לשם
(השקטת ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ַעל ַּ 159ב ֲע ֵלי ַמ ֲחל ֶֹקת,
תועלת
ואסור
המריבה)
שדבריו יאמרו מתוך שנאה אישית .ג .הוא רשאי לדבר בגנותו רק כאשר
זו הדרך היחידה להשקיט את המריבה .אם יש ביכלתו לעשות זאת בדרך
אחרת – כגון להוכיח את בעל המחלוקת באופן אישי – אסור לו לדבר עליו
לשון-הרע( .ח"ח שמה"ל כלל ח סעיף ח).

רשע בן רשע .מאחר שהוא רשע ,מותר לביישו ולגנותו כדי להרחיק בני
אדם ממנו[ .בנוגע לסייגים שנתנו הפוסקים להיתר קריאת "רשע בן רשע",
ראה 'שבות יעקב' ב ,ב' .שו"ת מבי"ט' ג ,רו' .חות יאיר' סה' .בעי חיי' א,
רלד] .145 .מותר לקרותו צדיק בן צדיק .כדי לקרב על ידי זה בני אדם
לעבודת השם יתברך .146 .לשם שמים .כשהמניע הוא בשביל להרחיק
ממנו בני אדם שלא ילמדו ממעשיו ,אבל לא כשזה נעשה מתוך נגיעה
אישית .147 .שמתקוטט עמו .על איזה ענין פרטי שלו .148 .להנאתו לבד.
מגלה חטאיו לשם נקמה בלבד .149 .הוא חוטא .בעצמו .150 .מסתריו.
את החטאים שעושה בסתר .151 .לטובה .לתועלת ,כדי להרחיק את
העם ממנו ,שהרי הוא עצמו גם כן חוטא .152 .ודבר שפתים אך למחסור.
ריבוי דיבורים מהוה רק חסרון ,שעל ידם נגרמים חטאים .153 .שנתיעצו
לעשות רעה .יחד לאדם אחר .154 .לגלות בלשון הרע ולגרום שישנאו
זה את זה .כלומר ,מותר לספר לאחד מהם לשון הרע ורכילות על חברו
הרשע השני (כגון לומר לו חברך דיבר בגנותך או עשה נגדך דבר מה) ,כדי
שיכנס בלבו שנאה עליו ובכך יסכסך ביניהם ויביאם לידי פירוד זה מזה.

 .155שלא יעשו רע לטובים .כדי שזממם להרע לאדם הטוב לא יצא לפועל.
[ומדובר באופן שאם יפרדו לא יצליחו לעשות רע לטובים כי כל אחד בפני
עצמו לא מסוגל לזה ('עלי אורח')] .156 .מחזר אחר נואפת .לחטוא עמה.
 .157לדבר לשון הרע .לרכל ביניהם כדי שישנאו זה את זה ויפרדו ובכך
יצילם מן החטא .158 .שמא יצא לתרבות רעה .כי כל ההיתר להכלימו
ברבים הוא בכדי שישוב בתשובה ,אבל אם יש חשש שלא יחזור בתשובה
אלא יתקלקל יותר אזי אין להכלימו ברבים .ומיהו גם באופן זה צריך למנוע
את הבריות מלהתקרב אליו ומללמוד ממעשיו אבל צריך להזהירם על כך
בפרטות ולא לביישו להחוטא ברבים ('עלי אורח') .159 .בעלי מחלוקת.
'בעל מחלוקת' נקרא אדם הגורם למחלוקת ומריבה בין אנשים .ההיתר

40

41

ביאורים

שבוע ג’ יום ד’

שבוע ג’ יום ד’

ַא ְך

ִמע ּוט ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָּל ׁשוֹ ן ָה ָרע ִמ ְצ ָוהְּ ,כגוֹ ן ׁ ְשנֵ י ְר ׁ ָש ִעים

עיונים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

אתי
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר (מלכים א ,א ,יד)ַ 160" :ו ֲאנִ י ָאבוֹ א ַא ֲח ַר ִי ְך ּו ִמ ֵּל ִ
ֶאת ְּד ָב ָר ִי ְך" (ירושלמי פאה פ"א ה"א).

ֲעב ּור

ֲא ׁ ֶשר ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ְּתל ּו ִיים ַּב ָּל ׁשוֹ ןָ ,צ ִר ְ
יך ִל ׁ ְשמֹר
ְל ׁשוֹ נוֹ ְמאֹדְ ,ו ַע ֵּ
ל-כן ָא ַמר ָּד ִוד161" :נְ צֹר ְל ׁשוֹ נְ ָך

ֵמ ָרע" (תהלים לד ,יד)ְ .ו ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה:
ַמ ֲעשֶׂ ה ְּב ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ָּק ָרא ָּב ְרחוֹ בִ :מי רוֹ ֶצה ִל ְקנוֹ ת

עיונים

יג.

ובא

זה

וקיימו

בידי .רבי איסר זלמן
מלצר זצ"ל (בהסכמתו
לספר עיקרי דינים)
מיישב את השאלה
המפורסמת :מה חידש
הרוכל לרבי ינאי?
לכאורה ,אומר הגרא"ז,
רבים חושבים כי לשון-
הרע הוא איסור ככל
והמונע
האיסורים,
עצמו מעוון זה שומר
נפשו מהילכד באיסור.
הם אינן מעלים על
שהימנעותם
דעתם
יכולה
זה
מעוון
להצטרף לקיום מצוות
וללימוד תורה אשר
בהם
ההתעסקות

ַ 162סם ַח ִ ּיים? ָּבא ּו ָּ 163כל ָהעוֹ ָלם
ִל ְקנוֹ תְ 164 ,והוֹ ִציא ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים
"מי
ְו ֶה ְר ָאה ָל ֶהם ַמה ּׁ ֶש ָּכת ּוב ּבוֹ ִ :
ָה ִא ׁ
יש ֶה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים ,א ֵֹהב ָי ִמים
ָ
ִל ְראוֹ ת טוֹ ב ,נְ צֹר ְל ׁשוֹ נְ ך ֵמ ָרע".
ּ 165ו ְכ ׁ ֶש ָר ָאה זֶ ה ַר ִּבי ַי ַּנאיִ ,ה ְכנִ יסוֹ
ְּב ֵביתוֹ ְו ֶה ֱא ִכ ָ
ילה ּו ְו ִה ׁ ְש ָקה ּו ְונָ ַתן לוֹ
ָמעוֹ תָּ .בא ּו ַּת ְל ִמ ָידיו ְו ָא ְמר ּו לוֹ ַ :עד
ַע ָּתה ל ֹא ָי ַד ְע ָּת זֶ ה ַה ּ ָפס ּוק? ָא ַמר

לדבר לשה"ר על בעל מחלוקת הוא רק כשהדבר מועיל להשקיט את
המריבה או המחלוקת ,אולם אסור בהחלט לבזותו ללא תועלת (גליון
הש"ס ,ח"ח הל' לשה"ר ח ,ח) .160 .ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך.
אדוניה היה בנו של דוד המלך מאשתו חגית .בנביא (מלכים א פרק א)
מסופר ,שבימי זקנותו של דוד ביקש אדוניה לקחת את המלכות משלמה
[שנבחר למלוכה על פי נבואת ה' לדוד (ראה דברי הימים-א כב ,ט)] .הוא
נהג בעצמו גינוני מלכות בעוד אביו חי ,כמפורש בפסוק (ה) שעשה לעצמו
"רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו" ,ואף גייס את תמיכתם של יואב
בן צרויה ,שר הצבא ,ואביתר הכהן .לפיכך נחשב אדוניה לבעל מחלוקת
– שבא לחלוק על מלכותו של שלמה .נתן הנביא שידע מהמתרחש ,רצה
להודיע על כך לדוד כדי למנוע את המחלוקת לאחר מותו של דוד (ראה
ּושלָ ָחּה להודיע את
רש"י שם פסוק יב) .הוא הלך וסיפר על כך לבת שבע ְ
הדבר לדוד ,ואמר לה ,שבעוד שהיא תדבר עם המלך ,יבוא הוא וירחיב את
דבריה .ואכן ,כאשר שמע על כך דוד המלך ,ציוה שיכתירו את שלמה עוד
באותו היום ושישב על כסאו בנוכחותו .כשהשמועה על הכתרתו הגיעה
לאזני אדוניה ואנשיו ,עזבו אותו אנשיו ונשקט הדבר .הרי שנתן הנביא
השקיט את המחלוקת על ידי לשון הרע .161 .נצור לשונך מרע .שמור
לשונך מלדבר רע.

 .162סם חיים .סם מרפא לחיות חיים ארוכים!  .163כל העולם .כל העם
ששמעו הכרזתו .164 .והוציא .מקופתו .165 .וכשראה רבי ינאי .כלומר,
מה עשה רבי ינאי לאיש הזה – כתשלום עבור "מרכולתו" שהביא לו.
 .166ולא חשתי .לא שמתי לב ולא הבחנתי במסר החשוב הטמון בו -
ששמירת הלשון היא סם חיים( ,שיש שאדם קורא פסוק כל ימיו ואינו עומד
על פשטות משמעו עד שלבו עומד פעם אחת על משמעותו) .167 .וקיימו
בידי .בירר לי ולמדני כמה חשובה שמירת הלשון.
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ָל ֶהםָ :י ַד ְע ִּתיֲ ,א ָבל ל ֹא שַׂ ְמ ִּתי ַעל ִל ִּבי
יתי קוֹ ֵרא
ְל ִה ָּז ֵהר ְּב ָד ָבר זֶ הּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָה ִי ִ
זֶ ה ַה ּ ָפס ּוק ָע ַב ְר ִּתי ָע ָליו ְ 166ול ֹא
ַח ׁ ְש ִּתי( ,יג) ּו ָבא זֶ ה ְ 167ו ִק ְ ּימוֹ ְּב ָי ִדי,

ּו ֵמ ַע ָּתה ֶא ָּז ֵהר יוֹ ֵתר ִּב ְל ׁשוֹ נִ י (ויקרא רבה טז ,ב).
ביאורים

שבוע ג’ יום ה’

שבוע ג’ יום ה’

ביאורים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

עיונים

ביאורים
 .168שהורגל בלשונו .מתוך גאוה והתנשאות על הזולת .169 .להכנע.
להכניע את גאותו .170 .ולמנוע מזה .להמנע מהרגל רע זה .171 .מזה
ולעשות גדר גדול ...שיתרחק מחבריו .בכת"י הגירסא" :ולמנוע מזה ולעשות

תשובה ,צריך לעשות גדר גדולה וחזקה מאד .ומהו הגדר? שיתרחק מאד
מחבריו .172 ."...הראשונים .הקודמים.
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יד .מות וחיים ביד
הלשון .במסכת יומא

(מד ).אמרו" :על מה
הקטורת מכפרת ,על
לשון הרע ,יבוא דבר
שבחשאי (היא הקטורת
שנעשית בחשאי ,שאין
אדם אחר רשאי לשהות

ל ֹא י ּו ַכל ִ 173ל ְמנ ַֹעִּ ,כי ֵהם ַי ְת ִחיל ּו
ְל ַד ֵּבר ִע ּמוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶש ֻה ְר ְ ּגל ּוְ ,ו ָאז ל ֹא
י ּו ַכל ְל ִה ְת ַא ּ ֵפק ִמ ְּל ַד ֵּבר ִע ָּמ ֶהם ְּכמוֹ
ׁ ֶש ֻה ְר ַּגלְ 174 .ו ָצ ִר ְ
יך ְל ַה ְר ִ ּגיל ַע ְצמוֹ
ִּב ׁ ְש ִת ָ
יקה ְמאֹד ְמאֹדְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְר ִּגיל
יחת ּ ִפיוְ ,ו ַי ְר ֶּבה
ַע ְצמוֹ ְל ַמ ֵעט ּ ְפ ִת ַ

ישב ְּב ֶח ֶדר ְל ַב ּדוֹ ְו ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרהְ 175 ,ו ִי ְת ַח ֵּבר ִעם ַה ֲח ִס ִידים
ֵל ׁ ֵ
ת-ש ַמ ִיםּ ,ו ְבזֶ ה
י-תוֹ ָרה ְו ִי ְר ַא ׁ ָ
ׁ ֶש ֵאינָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ִּכי ִאם ִמ ִּד ְב ֵר ּ
ָה ִענְ ָין ַי ְר ִּגיל ַע ְצמוֹ ָי ִמים ַר ִּביםְ ,ו ָאז ִי ְמ ָצא ְרפ ּו ָאה ְל ַמ ָּכתוֹ .

ְּכ ִתיב:

ֹאכל
יה י ַ
"(176יד) ָמ ֶות ְו ַח ִ ּיים ְּב ַיד ָל ׁשוֹ ןְ 177 ,וא ֲֹה ֶב ָ
ּ ִפ ְר ָי ּה" (משלי יח ,כא)ַ .מ ֲעשֶׂ ה ָה ָיה ְּב ֶמ ֶל ְך ּ ָפ ַרס
ביאורים

 .173למנוע .להמנע .174 .וצריך להרגיל עצמו בשתיקה מאד מאד .כלומר,
כי כדי שיתרגל למעט בדיבור ,אחר שהורגל להפקיר פיו בריבוי דיבורים
אסורים ,צריך תחילה לעבור לקצה מדת השתיקה עד שיקנה אותה קנין
בנפשו ,ואז יחזור לדרך הממוצע ויתחבר עם אנשים יראי ה' .וזהו על דרך
מה שכתב הרמב"ם (דעות ב ,ב)" :ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות ,אם
היה רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן מרובה עד
שיחזור לדרך הטובה והיא מדה בינונית (דרך הממוצע) שבכל דעה ודעה".
 .175ויתחבר עם החסידים .כשאינו נמצא יחידי בחדרו ('עלי אורח').
 .176מות וחיים ביד הלשון .בכוחה של הלשון להביא אסון או להסב אושר.
 .177ואוהביה יאכל פריה .ושומרי הלשון יהנו מגמול שכרה.
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שבוע ד’ יום ב’

שבוע ד’ יום א’

ָל ֵכן

יוצרת זכויות שעל
ָא ָדם ֶ ׁ 168ש ֻה ְר ַּגל ִּב ְל ׁשוֹ נוֹ
ידן מבטיח לעצמו
האדם חיים .ואף על
ְל ַה ֲחנִ יף ּו ְל ִה ְתלוֹ ֵצץ ּו ְל ַס ּ ֵפר
פי שאמרו חז"ל" :ישב
ָל ׁשוֹ ן ָה ָרע ּו ְל ַד ֵּבר ָּכזָ ב ּו ְד ָב ִרים
ולא עבר עבירה נותנים
לו שכר כעושה מצוה"
ְּב ֵט ִליםְ ,ו ַע ָּתה ה ּוא רוֹ ֶצה ְ 169ל ִה ָּכנַ ע
(קידושין לט ,):בכל
ְ 170ו ִל ְמנ ַֹע ִ 171מ ֶּזה ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ָּג ֵדר ָּגדוֹ ל
זאת אין זה דומה עדיין
לעשיית מצוות בפועל.
ְו ָחזָ ק ְמאֹד ַ -י ֲעשֶׂ ה ָּג ֵדרֶ ׁ ,ש ִ ּי ְת ַר ֵחק
ולכאורה גם איסור
ֵמ ֲח ֵב ָריו ָ 172ה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ׁ ֶש ָה ָיה ָרגִ יל
לשון הרע הוא כדין
שאר עבירות בענין זה.
יצנ ּות ַו ֲחנִ יפ ּות ְו ָל ׁשוֹ ן
ְל ַד ֵּבר ִע ָּמ ֶהם ֵל ָ
הרוכל שהכריז "מי
רוצה לקנות סם חיים",
ָה ָרע ְו ׁ ֶש ֶקרִּ ,כי ִאם ִי ְת ָק ֵרב ֶא ְצ ָלם,
חידש ששונים הם פני
הדברים באשר לאיסור לשון הרע .שהרי אם שמירת הלשון אינה יותר
מאשר הימנעות מעבירה  -אין הכרזת הרוכל מובנת כלל ,כי אי אכילת
סם המוות אינה יכולה להחשב סם-חיים ,כשם שאין לומר שמי
שרוצה לחיות  -לא יאכל טריפה ,שכן סם-חיים הוא דבר המשפיע באופן
חיובי.
אלא מאי? חידוש חידש כאן הרוכל ולימד כי מניעת דיבור לשון הרע הוא
גופא סם חיים .וכך נאמר בפסוק" :מי האיש החפץ חיים" – מניעת דיבור
לשון הרע היא זכות בפועל שמקדשת את האדם על ידי שנעשה פיו קדוש,
ונתקדש בעצמו .זוהי הידיעה שנתחדשה לרבי ינאי.

עיונים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

שם בשעת הקטרתה),
ׁ ֶש ָח ָלהָ .א ְמר ּו לוֹ ָהרוֹ ְפ ִאיםֵ :אין ְל ָך
ויכפר על מעשה חשאי
יאה,
ְרפ ּו ָאה ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִביא ּו ְל ָך ֲח ֵלב ְל ִב ָ
(הוא לשון הרע ,שסתם
לשון הרע מדברים
ְ 178ונַ ֲעשֶׂ ה ְל ָך ְרפ ּו ָאהָ .אז ָענָ ה ֶא ָחד
בחשאי ,כדי שלא
יאה,
ְו ָא ַמר לוֹ ֲ :אנִ י ָא ִביא ְל ָך ֲח ֵלב ְל ִב ָ
יוודע לזה שדיבר עליו
שהוא המדבר)" .כתב
ִאם ְרצוֹ נְ ָךּ ,ו ְתנ ּו ִלי ֶעשֶׂ ר ִע ִּזיםָ .א ַמר
ה'חפץ חיים' (שמה"ל,
ח"ב פ"ה)" :מזה נוכל
ַה ֶּמ ֶל ְך ַל ֲע ָב ָדיוֶ ׁ ,ש ִ ּי ְּתנ ּו לוֹ  .נָ ְתנ ּו לוֹ .
לראות דבר נפלא
ונורא מאד ,שהכהן הגדול ,כשהוא נכנס פעם אחת בשנה בבית קודש
הקדשים ,העבודה הראשונה שלו קודם קבלת דם הפר וזריקתו היתה
הקטרת הקטורת ,כדכתיב בתורה .ואיתא ביומא שהקטרת היתה מכפרת
על חטא הלשון ,וכמו שאמרו שם ,יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה
חשאי .מזה נוכל להבין גודל קלקולו של הלשון ,שהגיע עד בית קודש
הקדשים לפני ולפנים ,ושם צריך לזה כהן גדול ,שהוא האיש המקודש מכל
כלל ישראל ,והוא יראה לכפר שם לפני ה'.
והתבונן עוד אחי בזה ,שאף שפעם אחת בשנה הותר לכהן גדול ליכנס לפני
ולפנים ,לא הותר לו כי אם בענן הקטורת להסיר עוון לשון הרע ,ובלא זה
חייב מיתה ,ואחר כך הזאת הדם .הרי דעוון זה מעכב כל הכפרה דעבודת
פנים 'חוקה' כתיב בהו ,כידוע.
גם נוכל כולנו ללמוד מזה הנהגה ישרה ,שבבוא האדם לתקן את עניניו
ולשוב בתשובה לפני ה' על חטאותיו ,תחילת הכל צריך לראות לתקן דבר
זה ,והיינו חטא הלשון ,ואז תתקבל תשובתו ,כמו שמצינו אצל הכהן הגדול,
שקודם בואו לכפר עוון טומאת מקדש וקדשיו ,אף שהוא גם כן עוון כרת,
מכל מקום ציותה התורה אותו לתקן מתחילה לכפר חטא הלשון על ידי
הקטורת.
ביאורים

 .178ונעשה לך רפואה .אמנם מי יכול לחלוב לביאה ולהשאר בחיים? אז
ענה אחד...
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יה.
יאה ַא ַחת ֵמינֶ ֶקת גּ ּו ֶר ָ
ָה ַל ְך ְלגֹב ֲא ָריוֹ תְ ,ו ָה ְי ָתה ׁ ָשם ְל ִב ָ
אשוֹ ן ָע ַמד ֵמ ָרחוֹ ק ְ 179ו ִה ׁ ְש ִל ְ
יוֹ ם ִר ׁ
יך ֵעז ַא ַחת ַו ֲא ָכ ַל ָּת ּה .יוֹ ם
יה ְמ ַעטְ ,ו ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ָל ּה ַא ֶח ֶרתְ .ו ֵכן ָה ָיה עוֹ שֶׂ ה
ׁ ֵשנִ י נִ ְת ָק ֵרב ֵא ֶל ָ

ְּ 180ב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ַעד ׁ ֶש ָה ָיה ְמשַׂ ֵחק ִע ָּמ ּהְ ,ו ָל ַקח ֵמ ֲח ָל ָב ּה
ְו ָה ַל ְך לוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ָה ָיה ַּ 181ב ֲח ִצי ַה ֶּד ֶר ְך ָ 182ר ָאה ַּב ֲחלוֹ ם ׁ ֶש ָהי ּו ָּכל
יבים זֶ ה ִעם זֶ הָ .ה ַרגְ ַל ִים אוֹ ְמרוֹ תֵ :אין ְּב ָכל
יב ָריו ְמ ִר ִ
ֵא ָ
יב ִרים ּדוֹ ִמים ָלנ ּוְ ,ל ִפי ׁ ֶש ִאם ל ֹא ָה ַל ְכנ ּו ל ֹא ָה ָיה ָיכוֹ ל
ָה ֵא ָ
יאה ָח ָלב; ְו ַה ָ ּי ַד ִים אוֹ ְמרוֹ תֵ :אין ָּכמוֹ נ ּוְ ,ל ִפי
ְל ָה ִביא ִמן ַה ְּל ִב ָ
ׁ ֶש ִאם ל ֹא ָה ִיינ ּו ָאנ ּו ׁ ֶש ָח ַל ְבנ ּו ל ֹא ָה ָיה ָיכוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ׁש ּום
ָּד ָבר; ָה ֵעינַ ִים ָא ְמר ּוָ :אנ ּו ְל ַמ ְע ָלה ִמן ַה ּכֹלֶ ׁ .ש ִאם ל ֹא ָה ִיינ ּו
ַמ ְר ִאים לוֹ ֶאת ַה ֶּד ֶר ְך ל ֹא ָה ָיה נַ ֲעשֶׂ ה ָּד ָברָ .ענָ ה ַה ֵּלב ְו ָא ַמר:
ֵאין ָּכמוֹ נִ יִ ,אם 183ל ֹא נָ ַת ִּתי ֵע ָצה ַ -מה הוֹ ַע ְל ֶּתם ֻּכ ְּל ֶכם!
ָענָ ה ַה ָּל ׁשוֹ ן ְו ָא ַמר ָל ֶהםֵ :אין ָּכמוֹ נִ יְ ,ל ִפי ֶ ׁ 184ש ִאם ל ֹא
ָא ַמ ְר ִּתי ֶאת ַה ָּד ָבר ִ -מי ָה ָיה עוֹ שֶׂ ה אוֹ תוֹ ? ֵה ׁ ִשיב ּו ָל ּה ָּכל
יב ִריםֵ :א ְ
יך ל ֹא ָי ֵראת ְל ִה ָּדמוֹ ת ֵא ֵלינ ּוֲ 185 ,הל ֹא ַא ְּת
ָה ֵא ָ
ביאורים

 .179והשליך .ללביאה .180 .בכל יום ויום .מתקרב אליה עוד ועוד.
 .181בחצי הדרך .בדרכו לשוב אל ארמון המלך .182 .ראה בחלום .נרדם
וחלם .183 .נתתי עצה .כיצד להתקרב אל הלביאה .184 .שאם לא אמרתי.
למלך .185 .הלא את סגורה ונתונה במקום חושך .בכת"י הגירסא" :הלא את
שוכבת בין שני חומות במקום חושך".
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ש ְך ַו ֲא ֵפ ָלהְ 186 ,ו ֵאין ָּב ְך ֶע ֶצם
ְסג ּו ָרה ּונְ ת ּונָ ה ִּב ְמקוֹ ם חֹ ֶ ׁ
יב ִריםָ .א ְמ ָרה ָל ֶהם ַה ָּל ׁשוֹ ןֲ 187 :הל ֹא ִּת ְרא ּו
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִל ׁ ְש ָאר ֵא ָ
188
ׁ ָש ַמר ָה ִא ׁ
יש ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה.
יכם.
ׁ ֶש ֲאנִ י ׁשוֹ ֶל ֶטת ֲע ֵל ֶ
ָ 189
ֲח ֵלב
ָה ַל ְך ֵא ֶצל ַה ֶּמ ֶל ְךָ ,א ַמר לוֹ ֲ :אדוֹ נִ י ַה ֶּמ ֶל ְךֵ ,הא ְלך

ַּכ ְל ְּב ָתאָ 190 .ק ַצף ַה ֶּמ ֶל ְך ְו ָא ַמר ִל ְתלוֹ תוֹ ְּ .כ ׁ ֶש ָה ָיה הוֹ ֵל ְך
יב ִרים ִ 191ל ְב ּכוֹ תָ .א ְמ ָרה ָל ֶהם
ְל ִה ָּתלוֹ תִ ,ה ְת ִחיל ּו ָה ֵא ָ
ַה ָּל ׁשוֹ ןֲ :הלוֹ א ָא ַמ ְר ִּתי ָל ֶכם ׁ ֶש ֵאין ָּב ֶכם ַמ ָּמ ׁשְ .ו ָא ְמ ָרה
ַה ָּל ׁשוֹ ןִ :אם ֲאנִ י ַמ ֶ ּצ ֶלת ֶא ְת ֶכםּ ,תוֹ ד ּו ִלי ֶ ׁ 192ש ֲאנִ י ֶמ ֶל ְך
יבנִ י ֶאל ַה ֶּמ ֶל ְך ,א ּו ַלי ֶא ָּנ ֵצל.
יכםִ .מ ָ ּיד ָא ַמר ַה ָּל ׁשוֹ ןֲ :ה ׁ ִש ֵ
ֲע ֵל ֶ
ֱה ׁ ִש ָ
יבה ּו ֵא ָליוָ .א ַמר לוֹ ָ :ל ָּמה ִצ ִ ּו ָ
ית ִל ְתלוֹ ִתי? זוֹ ּתוֹ ָרה ְוזוֹ
את ִלי ֲח ֵלב ַּכ ְל ָּבהָ .א ַמר לוֹ ּ :ו ָמה
שְׂ ָכ ָר ּה?! ָא ַמר לוֹ ֶ ׁ :ש ֵה ֵב ָ
193
יאה ַּ -כ ְל ְּב ָתא
ִא ְכ ּ ַפת ְל ָך ִאם ִי ְה ֶיה ְל ָך ְרפ ּו ָאה? ְועוֹ דְ ,ל ִב ָ

ביאורים
 .186ואין בך עצם .המראה על חוזק האיבר וחשיבותו .187 .הלא תראו.
בעתיד .188 .שמר האיש .בלבו .189 .חלב כלבתא .חלב של כלבה.
 .190קצף המלך .על שהביא חלב כלבה ולא חלב לביאה .191 .לבכות.
על מר גורלם .192 .שאני מלך עליכם מיד אמר הלשון השיבני אל...

טו .כל עניני האדם
לרעה ולטובה תלויים
בה" .וצוה הכהן ולקח

יב ִריםַ :ע ְכ ׁ ָשו ָאנ ּו
ָא ְמר ּו ָל ּה ָה ֵא ָ
מוֹ ִדים ְל ָך ֶ ׁ 195ש ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ָה ֱא ֶמת.
"מ ֶות ְו ַח ִ ּיים ְּב ַיד ָל ׁשוֹ ן"
ְוזֶ ה ּוָ :
טוב לט ב-ג)ְ .ל ָכ ְך ָא ַמר ָּד ִוד:

למטהר שתי צפורים"
(ויקרא יד ,ד) "לפי
שהנגעים באים על
196
לשון הרע שהוא " ֶא ׁ ְש ְמ ָר ּה ְּד ָר ַכי ֵמ ֲחטוֹ א ִב ְל ׁשוֹ נִ י"
מעשי פטפוטי דברים
לפיכך הוזקקו לטהרתו (תהלים לט ,ב)ְ .ר ֵאה ׁ ֶש ַה ָּל ׁשוֹ ן טוֹ ב
שמפטפטים
דברים
ִמ ָּק ְר ָּבנוֹ תֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרֲ 197" :א ַה ְל ָלה ׁ ֵשם
תמיד בצפצוף קול"
(רש"י) .יש להבין לשם
להים ְּב ׁ ִשיר ַו ֲאגַ ְּד ֶלנּ ּו ְבתוֹ ָדה,
ֱא ִ
מה יש צורך בהבאת
יטב ַלה' ִמ ּׁשוֹ ר ּ ָפר ַמ ְק ִרן
שתי צפורים ,לא די ְ 198ו ִת ַ
באחת?! כמו כן מהי
ַמ ְפ ִריס" (שם סט ,לא-לב).
הסיבה שאחת מהן
נשחטת ואחת נשארת
בחיים? ועוד ,מדוע
ׁ ֶש ִּת ְת ּבוֹ נֵ ן ְו ַת ְב ִחין ִענְ ַין
נשלחת הציפור החיה
דוקא על פני השדה,
ַה ָּל ׁשוֹ ן ֲא ׁ ֶשר (טו) ָּכל ִענְ ְינֵ י
כפי שמדייקת הגמרא
ָה ָא ָדם ְ -ל ָר ָעה ּו ְלטוֹ ָבה ְּ -תל ּו ִיים
מן הפסוק ,ולא לים או
למדבר ולעיר?
בספרו "אפריון" מיישב רבי שלמה גנצפריד את השאלות הללו על פי דברי
הגמרא" :אמר רבי יצחק מאי דכתיב (תהלים נח) 'האמנם אלם צדק תדברון
(שוחר

ָצ ִר ְ
יך

ביאורים

בכת"י הגירסא" :שאני מלך עליכם? אמרו לה :הן! אמרה הלשון לתולים
אותו :השיבוני אל .193 "...לביאה כלבתא קורין לה .שיש המכנים
את הלביאה 'כלבה' ועל כן שגיתי בלשוני ,וכשתשתה את החלב
תוכח לראות כי אכן חלב לביאה הוא .194 .וניסו אותו .בדקו את
החלב.

 .195שאתה אמרת האמת .שהלשון רב כוחה יותר מכל שאר האיברים.
 .196אשמרה וגו' .אזהר מלחטוא בדיבורי .197 .אהללה .אשבח פעולות
אלוקים בשיר ,ואספר גדלותו בהודיה לו .198 .ותיטב לה' .ההלל וההודאה
יותר מהקרבת שור פר בעל קרניים ופרסות.
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יאה.
קוֹ ִרין ָל ּהָ .ל ְקח ּו ִמ ֶּמנּ ּו ְ 194ונִ ּס ּו אוֹ תוֹ ְ ,ונִ ְמ ָצא ֲח ֵלב ְל ִב ָ
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ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ָּב ּהָ .יכוֹ ל ָה ָא ָדם ַל ֲעשׂ וֹ ת ַּב ָּל ׁשוֹ ן
ֲע ֵברוֹ ת

ְ ּגדוֹ לוֹ ת

ַו ֲעצוּמוֹ ת

ֵאין

ִמ ְס ּ ָפרְּ ,כגוֹ ן ַמ ְל ׁ ִשינ ּות ּו ְר ִכיל ּות
יצנ ּות ַו ֲחנִ יפ ּות ְו ׁ ֶש ֶקר ְו ַכיּ וֹ ֵצא
ְו ֵל ָ
ָּב ֵא ּל ּוְ ,ו ָכל ֵא ּל ּו ֲע ֵברוֹ ת ְּגדוֹ לוֹ ת,

מישרים תשפטו בני
אדם' ,מה אומנותו של
אדם בעולם הזה ישים
עצמו כאלם .יכול אף
לדברי תורה ,תלמוד
לומר 'צדק תדברון'
(חולין פט .).דברי
הגמרא מאירים לנו
את ענין שתי הצפורים
אשר המצורע חייב

טז .נצור לשונך מרע.

ַל ֲעשׂ וֹ ת

להביא ביום טהרתו.
טעם הבאת הקרבנות ,אומרים המפרשים ,הוא כדי שיתן המקריב אל לבו
כי הוא עצמו היה ראוי לאלו הדברים הנעשים עם הקרבן .כגון שחיטה,
שריפה וכד' ,רק הקדוש ברוך הוא ברחמיו נתן לו את האפשרות להביא
בהמה או עוף תחתיו .לפי זה יש לומר שאילו היו מביאים רק ציפור אחת
ושוחטים אותה ,היה המצורע מגיע למסקנה שהדיבור הוא דבר גרוע,
וראיה מעצם הציווי לשחוט את הציפור הפטפטנית .כתוצאה מכך היה
בולם את פיו ועושה עצמו אילם כל ימיו .אך אליבא דאמת אין זו דרך
ישרה! כי כך ממשיכה הגמרא ואומרת" :יכול אף לדברי תורה ,תלמוד-
לומר" :צדק תדברון" .הדיבור והעסק בתורה הוא דבר הכרחי לכל אדם,
וחשוב במיוחד למי שכבר נכשל בלשון הרע .וכן מצינו" :אמר רבי חמא
בר חנינא ,מה תקנתו של מספר לשון-הרע אם תלמיד-חכם הוא יעסוק
בתורה ,שנאמר (משלי טו) :מרפא לשון עץ חיים .ואין לשון אלא לשון הרע
וכו'" (ערכין טו.).
כדי למנוע שגיאה זו הוצרך המצורע להביא ביום טהרתו שתי צפורים.
את האחת ישחטו כדי להורות לו שאמנם ישנם דיבורים שהאלם
יפה להם; אך את הצפור השניה ישאירו בחיים כדי לרמז לו שיש
דיבור המביא חיים והיינו "צדק-תדברון" .על כגון זה נאמר (משלי יח)
"מוות וחיים ביד הלשון" .וכן איתא בגמרא" :כל פטפוטין בישין ,בר
מפטפוטין דאורייתא"( .כל הדיבורים רעים הם ,מלבד הדיבור בדברי
תורה).
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כתב ה'חפץ חיים'
(שמה"ל פ"ז) :אדם
שטמא את פיו בדברי
לשון הרע ורכילות הוא
פוגם את דברי הקדושה
שמוציא אחר כך ,כמו
שכתוב בזוהר הקדוש
פרשת פקודי וזה לשונו
(בתרגום)" :ומאותה
רוח רעה תלויים כמה
מעוררי דין אחרים,
שהם ממנים לאחוז

ִמ ְצווֹ ת

ְ 199ל ֵאין

ֵח ֶקר

200

י-א ָדם
ִּב ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ֵי ׁש ַּכ ָּמה ְּבנֵ ָ

ָהאוֹ ְמ ִריםַ :מה נּ ּו ַכל ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצ ָוה?
ֲהלוֹ א ֵאין ְּב ָי ֵדינ ּו ָממוֹ ן ַל ֲעשׂ וֹ ת
ְצ ָד ָקה ָל ֲענִ ִ ּייםְ .ו ֵהם ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים
ֲא ׁ ֶשר ְמקוֹ ר ַה ִּמ ְצווֹ ת ָקרוֹ ב ָל ֶהם
ְמאֹדְ ,מקוֹ ר ַח ִ ּיים ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה
ּו ָבעוֹ ָלם ַה ָּבאְ 201 ,וה ּוא ַה ָּל ׁשוֹ ןְ .ו ֵכן
ָא ַמר ָּד ִודִ :מי רוֹ ֶצה ִל ְקנוֹ ת עוֹ ָלם

ַה ֶּזה ְועוֹ ָלם ַה ָּבא? ָא ְמר ּו לוֹ ֵ 202 :אין ָא ָדם ָיכוֹ ל ַל ֲעמֹד
יהםָ .א ַמר ָל ֶהםְּ 203 :בזוֹ ל ה ּוא ְמאֹדְ .ו ֵכן ה ּוא אוֹ ֵמר:
ִּב ׁ ְשנֵ ֶ
"מי ָה ִא ׁ
יש ֶ 204ה ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" (תהלים לד ,יג)ָ .א ְמר ּו לוֹ ִ :מי
ִ
(טז)
ָ
י ּו ַכל ִל ְקנוֹ ת ַח ִ ּיים? ָא ַמר ָל ֶהם ׁ" :נְ צֹר ְל ׁשוֹ נְ ך ֵמ ָרע" (שם
ביאורים

 .199לאין חקר .לאין סוף .200 .בלשונו .כגון לנחם אבלים ולדבר על
לב עניים ,ומעל הכל ללמוד תורה אשר בכל תיבה ותיבה שלומד מקיים
מצות תלמוד תורה השקולה כנגד כל המצוות .201 .והוא הלשון .וכמו
שאמרו (ב"ב ט :):כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו
בדברים מתברך בי"א ברכות .202 .אין אדם יכול לעמוד בשניהם .שישנן
הרבה מצוות שאי אפשר לקיימם כי אם על ידי הוצאת ממון ולא לכל
אחד ישנה האפשרות להשגת הממון ,נמצא שלא כל אדם יכול לקנות שני
העולמות .203 .בזול הוא מאד .ללא הוצאות ממון .204 .החפץ חיים.
בעוה"ז ובעוה"ב.
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ֵאין ֶר ַוח ְל ַב ַעל ַה ָּל ׁשוֹ ן; ְו ָיכוֹ ל

עיונים

עיונים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

ארחות

שער לשון הרע

צדיקים

לד ,יד)ְ .ו ַי ְר ִ ּגיל ַע ְצמוֹ ַּב ָּל ׁשוֹ ן ְל ַד ֵּבר
יח
ת-ש ַמ ִיםּ ,ו ְלהוֹ ִכ ַ
ִּד ְב ֵרי-תוֹ ָרה ְו ִי ְר ַא ׁ ָ
י-א ָדםּ ,ו ְל ַצוּוֹ ת ָּבנָ יו ַא ֲח ָריו ִל ׁ ְשמֹר
ְּבנֵ ָ
ְו ַל ֲעשׂ וֹ תּ ,ו ְלנַ ֵחם ֲא ֵב ִלים ּו ְלנַ ֵחם
ֲענִ ִ ּיים ּו ְל ַד ֵּבר ַעל ִל ָּבם ְּד ָב ִרים ׁ ֶשל
ַּתנְ ח ּו ִמים טוֹ ִביםּ ,ו ְל ַד ֵּבר ֱא ֶמת,
ּו ְל ִה ְת ַר ֵ ּגל ְּב ׁ ִשירוֹ ת ְו ִת ׁ ְש ָּבחוֹ תְ ,ו ָאז
ִי ְה ֶיה ָאה ּוב ְל ַמ ּ ָטה ְונֶ ְח ָמד ְל ַמ ְע ָלה,
ְו ִי ְה ֶיה שְׂ ָכרוֹ

ְּב ַרב ט ּוב ַה ָ ּצפ ּון

ַל ַ ּצ ִּד ִ
יקים (שוחר טוב לט ד ,שם סט ,לא,

שבוע ד’ יום ה’

לב).

עיונים

בדיבור רע או דבור
מטונף שהוציא אדם
מפיו ,ואחר כך מוציא
דבורים קדושים ,אוי
להם אוי לחייהם ,אוי
להם בעולם הזה ,אוי
להם בעולם הבא ,מפני
שאותן רוחות הטמאים
נוטלות אותה המלה
הטמאה ,וכאשר מוציא
האדם אחר כך דיבורים
מקדימים
קדושים,
אותן רוחות הטמאים,
ונוטלים את הדיבור
ומטמאים
הטמא,
לאותו הדיבור הקדוש,
ואינו זוכה לו האדם,
וכביכול תשש כח

הקדושה" .עכ"ל.
אחד מבעל המוסר כאשר היה מדבר על נקיות הדיבור היה מביא את
המשל של ה"קישקע" :מלך אחד הגיע להתארח אצל מלך אחר וטעם אצלו
"קישקע" (-מעיים של בהמה) שהיה מעדן מלכים .הוא ביקש מהטבח שלו
שילמד מהטבח בחצר המלוכה שם איך מכינים מעדן מלכים זה ,והטבח
למד .לימים ,הגיע אותו המלך לבקר אצלם ,והכינו עבורו את ה"קישקע".
המלך טעם ומיד הקיא את הכל על השולחן .התרעם ואמר :זה מה שהכנת
לנו לאכול?! התנצל המארח :הלא זה המעדן שטעמנו אצלך! קרא לטבח
ושאל אותו איך הכין מעדן זה ,והתברר שהכין כפי התפריט רק השאיר
בתוך ה"קישקע" את כל הפרש של הבהמה וממילא זו היתה התוצאה...
כמו כן אדם העומד ומתפלל לפני הקב"ה והפה שלו מלא בטינוף של
לשון הרע ,רכילות ודיבורים אסורים ,האם עם זה הוא מסוגל לבוא לפני
המלך?!
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ארגון

"ארחות יושר"
ארגון להפצת שיעורי תורה ומוסר

מיסודו והכוונתו של שר התורה מרן הגר“ח קניבסקי שליט“א

נוסד בהכוונתו של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ,על מנת
להנחיל את לימוד המוסר בצורה יסודית ובאופן עקבי בקרב כל
חלקי העם.
כדי להגשים מטרה זו מקיים הארגון פעילות מגוונת בנושא זה,
ובראשה – הפצת הלימוד בחוברות "ארחות המוסר" בשיעורי תורה
ברחבי הארץ ,בהיכלי הישיבות והכוללים ,בתלמודי תורה ובבתי
חינוך לבנות.
לפניכם סקירה קצרה על פעולות הארגון:

צוות תלמידי חכמים מופלגים ,אשר ניחונו בידע רב
ומעמיק בספרות התורנית הענפה ,שוקד על הוצאה
לאור של ספרי מוסר בעריכה חדשה ומאירת עיניים,
מבוארים בטוב טעם ,ומעוטרים ב"עיונים" מתוך דברי רבותינו -
ראשונים ואחרונים .החומר מוגש בצורת חוברות חדשיות
עם חלוקה יומית ,המופצות בכעשרים אלף עותקים ,בשיעורי
תורה ,בהיכלי הישיבות והכוללים ,בתלמודי תורה ובבתי
הכנסת.

מכון

"ארחות
המוסר"
בית מדרש גבוה למגידי שיעורים

בית מדרש גבוה "אורחות
יושר" מאגד בתוכו קבוץ נבחר
של מגידי שיעורים ,אשר להם
נסיון רב של שנים במסירת
שיעורים בבקיאות ובעיון,
בהלכה ובמוסר ,בהסברה
בהירה וקולחת .בביהמ“ד
עוסקים הרבנים שליט"א
בהכנת השיעורים הנאמרים
על ידם ,הן בדף היומי
והן בסוגיות עיוניות
והלכתיות.

סדרי מוסר בכוללי האברכים
מרן שליט“א בכנס סיום ספר ”ארחות יושר“

206

שעורים

שיעורי תורה ברחבי הארץ

"כה תאמר לבית יעקב" .לזכרה הדגול של
הרבנית מרת בת שבע קניבסקי ע"ה ,אשר נתפרסמה
ביראתה ,בצדקתה ובמעשיה המופלאים ,הקמנו מסלול
מיוחד לבנות ישראל ,בבתי הספר ,בסמינרים ובשיעורים
לנשים .לימוד מתוך חוברות "ארחות המוסר" נעשה הן
במסגרת הלימודים בבתי הספר והן בפעילויות שונות ,וכן
בחוגים לנשים ,תוך שימת דגש על נושאים כמו :אהבת
תורה ,יראת שמים ,צניעות ומידות טובות.

"מדרשת בת-שבע"

זכינו בס"ד להקים שיעורי תורה ,ולשלב בשיעורי תורה הקיימים
בכל רחבי הארץ את לימוד המוסר ,כאשר בסוף כל שיעור לומדים בצוותא
קטע יומי אחיד מתוך חוברות "ארחות המוסר" .מעבר למעלת הקביעות אשר
בגינה לא יעבור יום בלי לימוד מוסר ,ובנוסף על רכישת ידע מקיף בספרים
קדושים אלו ,קיים גם "כח הציבור" באשר לומדים אלפי יהודים ,גדולים וקטנים,
בכל יום את אותו הקטע .הרבנים שליט"א מקבלים מילגה חדשית המהוה
תמריץ ועידוד ,ומדווחים במשוב בסוף החודש על רציפות הלימוד
ועקביותו.
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כוללים

הוקמה על ידינו מסגרת ללימוד
חוברות "ארחות המוסר" בכוללי
האברכים ,לאחר סדרי הלימוד הקבועים ,על
מנת להטמיע את חשיבות העיסוק בספרי
מוסר באופן מיוחד לעמלי תורה ,בבחינת
"ראשית חכמה יראת ה'" ,לחיזוק ביראת
שמים ובתיקון המעשים והמידות כיאה
ללגיון של מלך.

חוברות ”ארחות המוסר“ ללימוד מוסר יומי

גם בתלמודי התורה ברחבי הארץ ,עוסקים
צאן-קדשים בלימוד המוסר המשולב בתכניות הלימודים,
להחדרת יראת שמים ומידות טובות מגיל צעיר ,כפי הוראתו
הידועה של מרן בעל ה"קהילות יעקב" זצוק"ל .אין כמו חוברות
אלו ,הערוכות בצורה חדשנית ,נוחה ונעימה ,להאהיב על צעירי
הצאן את לימוד המוסר אשר נחקק בקרבם כ"גירסא דינקותא",
והשפעתו  -אשר ניצניה ניכרים כבר עתה  -תלך ותגבר לאורך
ימים ושנים.

104
ת“ת

שיעורי מוסר

בתלמודי התורה

חיזוק המוסר

בהיכלי הישיבות
"סדר מוסר" הנהוג בישיבות מקדמת דנא ,קיבל חיזוק
רב ומשמעותי מאז יצאו לאור חוברות אלו .רבים רבים בחורי
החמד אשר קובעים בהן את לימודם בסדר מוסר בהשתוקקות
ובהתלהבות ,בהיותן עבורם משב רוח מרענן בתוכן ובצורה ,קנקן
חדש מלא ישן .מחזה מרנין לב לראות בני עליה יקרים מפז אשר
נושאים באמתחתם חוברות אלו גם מחוץ לכתלי הישיבה ,והוגים
בהם בלכתם בדרך ,בנסיעה באוטובוס ,בהמתנה במקומות
שונים ובכל עת מצוא.
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ישיבות

עד עתה יצאו לאור:

י“א חוברות של ספר ”ארחות יושר“
וי“ד חוברות מספר ”ארחות צדיקים“

