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מבוא
כל דור ודור בדברי ימי עמנו טובל בד ובדמעות .על מה
ולמה?
כאשר אנו קוראי כל ספר שהוא בתולדות ע ישראל ,מתחוור לנו מיד
ובמלוא העוז כי בכל התקופות כמעט ,כל דור ודור בדברי ימי עמנו טובל
בד  ,דמ של אינספור יהודי שנטבחו במלחמות ,בפרעות ,במסעי צלב,
בעינויי אינקויזיציה ובמוראות שואה .אפילו כיו  ,בימינו אלה ,מוקפות
קהילות יהודיות גדולות ,במיוחד באר ישראל ובאירופה ,בשונאי
ובאויבי צמאי ד האורבי לה באכזריות .פיגועי המחבלי
המתאבדי באר ישראל ,שגרמו למאות הרוגי ופצועי יהודי ,
ממשיכי לסכ את חיי התושבי והופכי אות לכמעט בלתי נסבלי .
מהי הסיבה לכ*? מדוע נגזר עלינו ,כע  ,לעבור סבל כה נורא? על שו
מה מגיע לנו גורל כזה? התשובה הרגילה לכ* היא שאנו נענשי על
חטאינו; שלא קיימנו כראוי את מצוות התורה .אול  ,א היתה זו הסיבה
היחידה ,היינו מצפי לכ* שעונשו של כל דור יהיה בהתא לעוונותיו,
מידה כנגד מידה .כגודל החטאי כ יהיה גודל הסבל והאסונות .אול ,
ההיסטוריה מוכיחה אחרת .דורו של המל* אחאב חטא עד מאד בעבודה
זרה ,ובכל זאת לא סבל רבות .1לעומת זאת ,היו דורות אחרי שחטאו
פחות ,והנה סבלו עוד יותר .א החטא הוא הגור היחיד לסבלות ע
ישראל ,הכיצד זה שאי התאמה בי גודל החטא לגודל העונש? לפיכ*
מוב שחייבי להיות גורמי נוספי לאסונות המרבי לפקוד את ע
ישראל .מה ה אות הגורמי ?

לא רק החטאי גורמי לסבלותינו
חז"ל העניקו לנו את המפתח לשאלה זו .ה אומרי שלא רק החטאי
גורמי לסבלותינו .ג שנאת חינ  ,מחלוקת ,לשו הרע ורכילות הורסי
 1ראה ספר מלכי א :א"ז ,כ"טל"ד .ובירושלמי פאה )פ"א ה"א( ובדב"ר ה' ,י' "דאמר
ר' שמואל ב"ר נחמ דורו של אחאב עובדי ע"ז היו ,והיו יוצאי למלחמה ונוצחי  ...אבל
דורו של שאו )ובירושלמי איתא דורו של דוד( כול היו דלטורי  ...לפיכ היו נופלי
במלחמה" .ובשמיה"ל ח"א שער הזכירה פ"ד כתב דבימי שאול א! שהיה נמצא ביניה
תינוקות שהיו יודעי מ"ט פני בתורה היו יורדי למלחמה ונופלי.
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כל חלקה טובה לא פחות מ החטא .2כשע ישראל חי כאיש אחד בלב
אחד ,כמשפחה מלוכדת שכל בניה חיי בשלו איש ע רעהו,
כשמשתדלי ככל האפשר להימנע מלשו הרע ומרכילות ,אזי מוגני ה
מפני אסונות וצרות אפילו כאשר ראויי ה לעונש על חטאיה  .3מאיד*,
כשאי ביניה אחדות ואחוה כמו בני משפחה אחת ,כשדיבורי לשו הרע
ורכילות נפוצי לרוב בקרב  ,אזי אי מה שיעצור את הנג ,.וכל העונשי
והצרות המגיעי לה בגלל חטאיה אכ נוחתי עליה במלוא הכובד.
ברור מעבר לכל ספק שהאהבה והאחדות בקרב בני ישראל ,כבני משפחה
אחת ,וההתרחקות מלשו הרע ומרכילות ,משמשות כתריס המג על ע
ישראל מפני הפורענות אפילו במקרי של חטאי רבי  .מהי הסיבה
לכ*? מה עומד ביסוד דברי חז"ל אלה?
חיבור זה מנסה להסביר ולהבהיר את כוונת חז"ל בשני חלקי  .החלק
הראשו עוסק בנזקי ובסבל הגדול הנגרמי על ידי לשו הרע ורכילות,
והחלק השני מתאר כיצד גורמות שנאת החינ והמחלוקות לאות תוצאות
עגומות של ייסורי וסבל .כמו כ ,חיבור זה מגיש עצות מעשיות ושיטות
להשריש בלבנו מושגי אלה ,ולהפו* אות לחלק מהותי מחיינו .חייבי
אנו להבי זאת ,כדי שנוכל לשרוד כע  .לנוכח האויבי הרבי האורבי
לנו ומשחרי לטר ,.לא נוכל להתעל מאמת גורלית זו .זוהי שאלה של
חיי או מוות .הגיעה השעה בה מוטלת על בני דורנו החובה לפתור חידה
גדולה זו ,כא ועכשיו .אסור לנו לאבד זמ .כדאי לקרוא חיבור זה ,ולשוב
ולקרוא בו ,עד שאור בהיר יזרח בלבנו ,ויפיג את החשכה אשר שכנה בו.
ראויי ה הדברי כי יגיעו לידיעת של כל יהודי ויהודי המכירי
בערכ של החיי ושל ההתעלות הרוחנית.

 2יומא ט" :אבל מקדש שני )שאנו בקיאי בו( מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת
חנ" .וראה בהקדמה לספר ח"ח שהוכיח דכונת על חטא לשו הרע .ועיי בשער
הזכירה פ"ד )בביאור כחה של לשו הרע(.
 3ראה תנחומא שופטי י"ח" :בזמ שישראל עושי חבורה אחת ,אפילו עבודה זרה
ביניה אי מדת הדי נוגעת בה".
5

מטרתו של חיבור זה אחת ויחידה :לצייד את בני ישראל בכלי נשק נגד
הסבל והאסונות ולקרב אות לאביה שבשמי .
יהי רצו שהדברי יסייעו לכל בני ישראל לעלות ולהתעלות ולגרו
לנחת רוח לרבו העולמי  .יהיו הדברי לרצו לפני הקדוש ברו* הוא,
אוהב עמו ישראל.
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עוצמתה של שמירת הלשו בחיי הפרט
מדוע כה חמור הוא עוו לשו הרע?
מבי תרי"ג המצוות ,יש כאלו הנחשבות חמורות יותר מאחרות .לדוגמא,
שמירת שבת נחשבת למצוה יסודית מאד .זאת לומדי מהעונש המוטל
בתורה על מי שמחלל את השבת במזיד חיוב מיתה .חטאי באותה
רמת חומרה ה עבודה זרה ושפיכות דמי  .אול  ,יש עברות הנחשבות
פחות חמורות היות שעונש חמור פחות ,ביניה נכללות ,לדוגמא ,עברות
מסוימות על כללי הכשרות או עבירות הקשורות לממונות וכדומה
שהעונש עבור הוא מלקות או תשלומי נזיקי .על פי אמת מידה זו
נחשבות העברות של לשו הרע על יהודי כחמורות עוד פחות מכיו
שהעונש עליה אינו כרו* בחיוב מיתה ,כרת או אפילו מלקות .למרות
זאת ,כאשר חז"ל מדברי על לשו הרע ,ה מתייחסי אליה בחומרה
הגדולה ביותר 4וקובעי כי העוברי על איסורי לשו הרע יהיו נתוני
לעונשי החמורי ביותר .5מדוע? במה מיוחדת כל כ* מצוה זו בי כל
יתר המצוות?

שמירת הלשו – ערובה לאריכות ימי ולחיי טובי
לפחות בשני מקומות בתורה שבכתב מצאנו התיחסות לעוו לשו הרע
ולתוצאותיו .נתבונ ,אפוא ,בדברי אלו.
א( "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך
מרע ושפתיך מדבר מרמה" )תהלי לד ,יג יד(.

מ הפסוק הראשו אנו למדי על שתי תוצאות של שמירת הלשו.
האחת – אריכות ימי  .מה ה חיי ארוכי ? אלו ה חיי הנמשכי
עד גיל שמוני ואפילו תשעי  .השניה – הנלמדת מחלקו השני של
 4עיי ערכי טו" :אמר ר' יוסי ב זמרא ,כל המספר לשו הרע כאילו כפר בעיקר
וכו' ,ואמר ריש לקיש כל המספר לשו הרע מגדיל עוונות עד לשמי וכו' ,תנא דבי
רבי ישמעאל כל המספר לשו הרע מגדיל עונות כנגד שלוש עבירות עכו" וגילוי
עריות ושפיכות דמי וכו' ,ועיי ש עוד מאמרי בעני זה.
 5רמב" ש הל' ג' "אמרו חכמי ג' עבירות נפרעי מ האד בעול הזה ואי לו חלק
לעול הבא  ...ולשו הרע כנגד כול" ועיי ח"ח כלל א' מלה"ר הל' ג' וד' ,וברמב" ש.
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אותו פסוק – היא "לראות טוב" ,דהיינו ,חיי טובי  ,בבריאות הגו.
והנפש .מה תועלת באריכות ימי א האד חולה ברוחו או בגופו
והוא הופ* לסיעודי או זקוק לאפוטרופוס? על כ קובעת התורה
ששמירת הלשו מזכה את האד בחיי טובי  6ה מבחינה כמותית
וה מבחינה איכותית.

שמירת הלשו מונעת פורענות
"שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" )משלי כא ,כג(.

כולנו מכירי את הכאב והיגו הנלווי לצרות .א* לעתי נדירות אנו
מצליחי לבצע את חפצנו .לעתי קרובות קשה מאד להשתחרר
מלחצי כבדי המעיקי עלינו .והנה ,אומר לנו שלמה המל*
מפורשות ,שהדיבורי שלנו על זולתנו יכולי להשפיע רבות על
כמות הצרות העתידות לבוא עלינו .מפסוק זה אנו לומדי על תוצאה
שלישית של שמירת הלשו :שמירה מפני צרות והפחתה ניכרת בצער
וביסורי .
משלושת הפסוקי האלה אנו רואי בברור שלוש תוצאות הנובעות
באופ ישיר משמירת לשוננו מדיבור לשו הרע על אחינו בני ישראל:
א .אריכות ימי ושני .
ב .חיי טובי  ,חיי של בריאות בגו .ובנפש שבה
נצליח במעשי ידינו.
ג .ירידה ניכרת בצער ובסבל העלולי להיגזר עלינו.

שמירת הלשו – המפתח להצלחתנו בחיי
מה משמעות המעשית של שלוש ברכות אלו? א נתבונ בדברי  ,נמצא
תשובה מפתיעה .שלוש תוצאות אלו ה למעשה הבטחה להצלחה
בחיי  .7הקב"ה מגלה לנו מהו המפתח לחיי של הצלחה! כל אחד
מאתנו ,למרות כל ההבדלי המייחדי אותנו זה מזה ,חותר בעצ
 6עיי ע"ז יט" :מרכיז רבי אלכסנדרי ,מא באי חיי וכו' ,אמר להו מי האיש החפ %חיי
וגו' נצור לשונ מרע וגו'".
 7עיי בשמיה"ס שער הזכירה פרק י"א בביאור גודל שכר שמירת הלשו בזה ובבא.
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לקראת אותה מטרה :ההצלחה ]להצליח\להצלחה[ .יש החפצי להצליח
בפרנסת  ,אחרי מחפשי זיווג הגו ובני זוג מבקשי להתבר* בפרי
בט .תהא אשר תהא המטרה ,כולנו מבקשי להצליח בהשגתה ולראות
בהתגשמותה המעשית .היש דר* להשפיע על כ*? היש שיטה שבאמת
תאפשר לנו לנחול הצלחה ,שוב ושוב ,בכל אשר נעשה? מ הפסוקי
הללו עולה ומהדהדת תשובה ברורה ונחרצת – כ! באמצעות פסוקי
אלו אומר לנו הקדוש ברו* הוא שהאופ שבו אנו מתבטאי על זולתנו
הוא המפתח החשוב ביותר להצלחה – או לכשלו – בחיינו .אי בתורה
כל מצוה אחרת הקשורה להבטחה שכזו .אפילו מצות כיבוד הורי ,
ששכרה הוא "למע יאריכו ימי*" ,אי בה בהכרח הבטחה למיעוט צרות
וסבל בחיי  .רק לשמירת הלשו הכוח והעוצמה לקבוע את אור* ימינו
ואת איכות .
מכל האמור לעיל ,רואי אנו שבכוחו של הדיבור להשפיע רבות על חיינו
האישיי  .א* מהיכ נובע כוח זה? מדוע כה מיוחדת היא מצות שמירת
הלשו מכל המצוות האחרות עד כי חז"ל כה מזהירי אותנו להקפיד
עליה? חיוני ביותר להבי את התשובה לשאלות אלו ,כי רק כאשר נבי
באמת את ייחודה של מצוה זו נוכל לקיי אותה במלוא הרצינות ,המורא
וההערכה לה היא ראויה.
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עוצמתה של שמירת הלשו בחיי כלל ישראל
עוו לשו הרע גר לחורב בית שני
אסו נורא לע ישראל התחולל לפני כאלפיי שנה .הרומאי כבשו את
אר ישראל ,הטילו מצור על ירושלי והחריבו את בית המקדש השני.
מאות אלפי יהודי נהרגו או נפלו בשבי ויצאו לגלות ,והיהודי איבדו
את שלטונ באר .כשחז"ל התעמקו בגור לגזרה זו מ השמי הגיעו
למסקנה ברורה ונהירה .היתה זו שנאת חינ בי איש לרעהו .בהקדמה
לספרו הגדול "חפ חיי " על הלכות לשו הרע ורכילות מתיחס החפ
חיי לדברי אלו של חז"ל .הוא כותב שהקנאה והשנאה שהיו בלב של
ישראל איש נגד אחיו באותו דור ,לא הספיקו לכשעצמ כדי להביא על
ע ישראל חורב נורא כל כ* .רק כאשר הגיעו מידות רעות אלו לידי
ביטוי ממשי בפה ,דהיינו ,בדיבורי לשו הרע ,נגזרה עליה משמי גזירת
החורב הנורא .ובלשונו – "בעבור זה נחרב הבית וגלינו מארצנו ...הג
שהגמרא נקטה שנאת חינ  ,הכוונה הוא על לשו הרע ג כ ,שיוצאת
מצד השנאה ,דאי לאו הכי לא היו נענשי כל כ* ."...צו תשעה באב
נקבע על ידי חז"ל על שו חורב זה של בית שני )וכ ג חורב בית
ראשו .שניה נחרבו באותו יו  ,א .כי בהפרש של כמה מאות שני (
כיו של תענית ואבל.

צו תשעה באב קשור בעיקר לבית המקדש השלישי
כשאנו מתעמקי בנושא ,מתעוררת שאלה חשובה בקשר לצו תשעה
באב .על שו מה חייבי יהודי הדורות הבאי לצו על חורב שהתרחש
מאות שני קוד לכ? הרי ה לא חיו כלל באותה תקופה ולפיכ* אי
ה נושאי באחריות לחורב .יתרה מזו ,מדוע עליה לצו מדי שנה
בשנה בגלל אותו אסו? הא אי די בשנה אחת? התשובה על כ*
מדהימה :לאמיתו של דבר ,צו ט' באב אינו קשור כל כ* לחורב בית
ראשו ובית שני .הוא קשור בהחלט ל"חורב" בית שלישי! הכיצד? מאז
חורב בית שני חפ הקדוש ברו* הוא ,כל שנה ושנה ,שייבנה בית
המקדש וע ישראל ישוב לאר מולדתו ,אר ישראל .אול  ,אי הע
ראוי לכ* בשל מעשיה של בניו .השט מקטרג עליה בפני בית די של
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מעלה והתוכניות לבני הבית נדחות לשנה הבאה .מאז חורב בית שני,
לא נמצא דור ראוי לבני בית המקדש השלישי ,ומדי שנה בשנה מעכבי
חטאי ישראל את הקמתו .עיכוב זה נחשב כחורב היות שאות חטאי
היו מחריבי את בית המקדש אילו היה נבנה .על כ* אומרי חז"ל "כל
דור שאינו נבנה בימיו מעלי עליו כאילו נחרב בימיו" )ירושלמי ,יומא
פרק א הלכה א( .על כ ,חייב כל דור ודור ,מדי שנה בשנה ,להתאבל
ולצו על אבדה זו .מטרתו העיקרית של צו תשעה באב היא לכפר על
"חורב" זה של בית שלישי ,שלא נבנה ]בנוס .על ההתאבלות על
חורבנ על הבית הראשו והשני[.

ג "חורב" זה נגר בגלל לשו הרע
בגלל אלו עוונות של ישראל חוזר על עצמו מדי שנה בשנה "חורב"
הבית השלישי ואי ה ראויי לשוב לארצ ולמדרגת הגבוהה כבימי
קד  .8זהו אותו עוו שבגללו חרב בית מקדשנו ובגללו גלינו מארצנו .זהו
עוו לשו הרע ,האופ שבו אנו חושבי על זולתנו ,שבו אנו מתייחסי
אליו ובו אנו מדברי איש על אחיו מישראל .אנו נתוני עדיי תחת רוש
חורב בית שני .ע ישראל ,בכללו ,טר יצא מתו* אותו חורב .לא עלה
בידינו להיטהר מעוו זה ואנו נתוני עדיי באותו מצב המכתי את
נשמותינו.

עוו לשו הרע הוא הגור העיקרי לסבלו של ע ישראל
באלפיי השני האחרונות
תהיה זו טעות רצינית לחשוב שעוו לשו הרע גר רק לחורב הבית,
לגלות ע ישראל ולאי בנייתו של בית המקדש השלישי .החטאי של
שנאת חינ  ,קנאה ומחלוקות בי יהודי ובעקבותיה דיבורי לשו הרע
ורכילות היו ועוד הגור העיקרי לכל הסבל היהודי במש* כל הגלות
הארוכה והמרה בת אלפיי השני כמעט .מסעי הצלב ,גרוש ספרד,
הפוגרומי  ,הרציחות ואפילו השואה הנוראה קשורי כול לעוו לשו

 8לשו הח"ח בהקדמה לספר ח"ח "כיו שזה החטא פג כל כ שעל ידי זה גלינו
מארצנו ,על אחת כמה וחמה שאינו מניחנו לבא לארצנו".
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הרע .9זו הסיבה שחז"ל חוזרי ומזהירי אותנו ,שוב ושוב ,על כוחו
הנורא של עוו זה .ה מזהירי אותנו מפני הקשר האית שבי עוו לשו
הרע לבי הסבל והאסונות של ע ישראל .סכלותנו הגדולה ביותר היא
בכ* שנכשלנו בהבנת אמת זו ובהנחלתה לצאצאינו באותה נחישות שיש
לא הדואגת להזנת תינוקה ולעצ הישרדותו.

גידול האוכלוסי בע ישראל לעומת זה של הסיני
בנקודה זו ,יתכ שנחשוב שהנה אנו מתחילי לתפוס באמת את גודל
כוחה ההרסני של לשו הרע כפי שהשפיע על גורל ע ישראל .אול ,
יתכ שעדיי לא הגענו לכ* .הבה נבהיר זאת בעזרת הנקודה המרשימה
הבאה .היסטוריוני משערי שלפני כאלפיי שנה ,בתקופת בית שני ,היו
ברחבי האימפריה הרומאית כששה מיליו יהודי )כולל אר ישראל(.
היסטוריוני ג מעריכי שבאותה תקופה היו בסי כעשרי וארבעה
מיליו סיני  .כיו מוני הסיני למעלה ממליארד נפש .לעומת  ,חיי
כיו בעול רק כשלושה עשר מיליו יהודי  .א לפני כאלפיי שנה היו
היהודי כרבע ממספר הכולל של הסיני בעול )תופעה חריגה אפילו
אז ,היות שהיהודי ה אומה עתיקה בהרבה והיה עליה להיות רבי
מה במספר ( ,אזי היו היה עליה למנות לפחות מאתי וחמישי
מיליו נפש )כגודל אוכלוסיית ארצות הברית( .אול  ,כשמספר עומד על
שלושה עשר מיליו ,פרוש הדבר שמספר רק הוכפל במש* אלפיי
שנה ,בעוד שמספר של הסיני גדל פי ארבעי  .ע ישראל ,כאחד
העמי הקדומי ביותר בעול  ,היה צרי* להיות היו בי העמי מרובי
האוכלוסי ביותר ,והנה ,במציאות ,הריהו אחד העמי הקטני ביותר
בעול ! הכיצד יתכ הדבר? לא נעלמו כל היהודי ?

 9ג זה לשו הח"ח בהקדמה לספרו חפ%חיי "ונראה פשוט שהטע שהחמירה
התורה כל כ בזה העו ,משו שמעורר בזה הרבה את המקטרג הגדול על כלל ישראל
ועל ידי זה הורג כמה אנשי בכמה מדינות" .והביא ש ג את לשו הזוה"ק "וגרי
בההוא אתערותא דלשנא בישא מותא וחרבא וקטלא בעלמא" .עיי"ש .עיי עוד מה
שהביא הח"ח בשמירת הלשו ח"א שער הזכירה פ"ד ובתנדא"ר י"ח" :כש שהרשעי
מספרי לשו הרע ועולה עד כסא הכבוד ,באותה שעה משיבה גהינ ואומרת לפני
הקב"ה ,רבונו של עול ,אי לי יכולת לפרוע לה דיי כפי עונש שלה ,ואי כל העול
כולו יכול לית לה די פורענות ,והלא בעל לשו הרע הזה חטא מ האר %על לרקיע".
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לשו הרע – הגור העיקרי למיעוט מספר של היהודי בעול
התשובה על כ* מדהימה ומרעישה .ע ישראל ,כע  ,סבל במש* כל
הדורות ממעשי הרג וטבח רבי כל כ* ומאסונות מרובי כל כ* ,עד כי
מספר הל* והצטמצ מאד וה הפכו להיות לאומה שאוכלוסייתה היא
מהזעירות בעול  .מה גר לכ*? על כ* יש תשובה אחת ויחידה – כוח
ההרסני של שנאת חינ והקנאה הבאות לידי ביטוי באמצעות דיבורי
לשו הרע .קנאת איש באחיו ושנאת הזולת גימדו אותנו והפכו אותנו לצל
קלוש בלבד של מדרגתנו הקודמת .במקו להיות לאומה שמספר בניה
ככוכבי השמי לרוב או כחול הי  ,הפכנו לע קט שמספר בניו אינו
עולה על מספר של עצי בתו* היער ,דהיינו מעט מזעיר ממה שהיה
עלינו להיות באמת.
לא יכולה להיות הוכחה ניצחת יותר לגודל כוחו של לשו הרע מאשר
מציאות כואבת זו .אול  ,מציאות זו טעונה הסבר .מה טיבו של עוו
לשו הרע ומהו זה הנוטע בו את כוח ההרס הנורא כל כ*? מה מקורו של
כוח זה ואי* הוא משפיע על גורל של הפרט ושל הכלל בע ישראל?
כדי לענות על שאלה חשובה זו ,עלינו להבי תחילה על שו מה ברא ה'
את האד ומהי תכליתו עלי אדמות .התשובה לשאלה שניה זו תהיה
הבסיס לתשובה על השאלה הראשונה.
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תכלית הבריאה :מידת הדי ומידת הרחמי
ה' ברא את נשמת האד כדי להטיב לה
התורה מגלה לנו את הסיבה המיוחדת לבריאה .הקדוש ברו* הוא ,שהוא
הטוב המוחלט ,חפ לברוא עוד נברא ,שיהיה בדמותו ובצלמו ככל
האפשר ,כדי שיוכל להטיב לו לנצח נצחי  .10קיו נצחי זה הוא דבר
נשגב ,נלהב ומאושר עד אי סו ..כדי להגשי את חפצו זה ,ברא ה' את
נשמת האד  ,מהות רוחנית מיוחדת ,בצל אלוקי  ,אשר תוכל לקבל את
ההטבה הנזכרת .בראשית בריאתה ,יכלה הנשמה לנהל – כביכול – דו
שיח מעי זה ע יוצרה:

דו שיח שיכל להתנהל ,כביכול ,בי הקב"ה לבי הנשמה
הקב"ה" :בראתי אות* ע היכולת להתקיי לצדי לנצח וליהנות מזיו
השכינה ככל שנית .כ* תוכלי להיות תמיד במדרגה עליונה תחת זיו כנפי
השכינה .זה יהיה עולמ* וזוהי מתנתי הגדולה ל*".
הנשמה" :הנני נרעשת ונרגשת ממתנה נעלה זו הנובעת מאהבת* ,הבורא,
אלי .אול  ,על כ* פחד ורחב לבבי .יחד ע שמחתי ,מתעוררי ג כמה
קשיי  .הקב"ה ,אתה הוא מקור החיי והקיו  ,ואתה הוא בורא העול .
היות שנבראתי בצל אלוקי  ,יש ג בי כוחות יצירה .משו כ* יש בי
מבוכה על שהקיו הנצחי המובטח לי נית לי במתנה ,מבלי שעשיתי
דבר כדי ליצור מציאות זאת בכוחות עצמי .מבוכה זו בודאי תפגו
בהתעלות ובהתלהבות שאתה הבורא ייעדת עבורי".

לאד היכולת "ליצור" את גורלו
הקב"ה" :צפיתי זאת מראש .על כ ,המתנה שאעניק ל* לא תהיה הקיו
הנצחי עצמו אלא האפשרות ליצור אותו בעצמ* .זאת תעשי כאשר
תבחרי ,מרצונ* החופשי ,להיות דבקה בי .בחירת* תהפו* להיות יעוד*
ומציאות* הסופית ,והדבר ייחשב ל* כמעשה יצירה של*".
 10עיי דר ה' להרמח"ל ,פ"ב בתכלית הבריאה.
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הנשמה" :אי* ובאלו נסיבות אוכל לממש את הבחירה הזאת?"

הנשמה תשיג את מציאותה הנצחית בהתקרבותה לה' מרצונה
החופשי
הקב"ה" :יכולת* להיות לנצחית תלויה בהתקשרות* עמי ,היות שאני,
ואני בלבד ,הוא מקור כל הקיו  .התקשרות* עמי תהיה למוקד בחירת*
ובחירה זו תשפיע על יכולת* להתקיי לנצח .מכל מקו  ,כדי לאפשר ל*
את חופש הבחירה בי התקרבות אלי ובי היפרדות ממני ,עלי תחילה
להסתיר ממ* את כוחי המוחלט ואת מציאותי .הדבר יעניק ל* את
האשליה שתוכלי להיפרד ממני ולהתקיי בכוחות עצמ* בלי קשר אלי.
אשליה זו תאפשר ל* להיפרד ממני ,א תרצי בכ*.

הגו .הגשמי וסביבתו הגשמית
כדי להסתיר את עצמי ,אציב אות* ,הנשמה ,באופ זמני במצב שבו לא
נהיה בקשר ישיר .מצב זה יהיה עול גשמי .בעול זה תהיי נתונה בתו*
גו ,.תהפכי להיות לאד  ,וגופ* יאפשר ל* להכיר א* ורק מציאות
הנתפסת על יד* באמצעות חמשת החושי ותו לא .אול  ,למרות שייראה
ל* כאילו אני נסתר ממ* בגלל גשמיות* ,לא יהיה זה כ* לגמרי ,היות
שבינת* ורגישות* הרוחנית יאפשרו ל* למצוא אותי ולהכיר את מציאותי
א אמנ תחפצי בכ* באמת ,א* עליי* לדעת שגופ* יתנגד לזאת בכ*
שיפעיל ללא הר .את דחפי* ואת מניעי* בכיוו אחר .דחפי של
התעצמות כוח* על ידי התענוגות והנחמות שבכוחו להציע ל* .א
תבחרי בכיוו הזה ,תהיי נפרדת ממני ותאבדי את היכולת להתקיי לצדי.

התקשרות זו ע הבורא תושג רק על ידי קיו המצוות
כדי להמשי* ולהביא* לידי בחירה בי התקשרות עמי לבי היפרדות
מעלי כאשר תהיי לאד  ,אגלה ל* מצוות מסוימות .ג אז ,אהיה עדיי
נסתר ממ* ,היות שגופ* ימשי* עדיי להפריד בינינו .מצוות אלו תהיינה
קשורות לקיומ* הגשמי ,וה תדרכנה אות* לעשות משהו )מצוות עשה(
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או לא לעשות משהו )מצוות לא תעשה( .א תישמעי לבינת* ולחוש
האמת הרוחנית שנטעתי ב* ,תכירי בי כבורא* ,כאבי* וכייעוד* הסופי.
הדבר ימרי אות* לשמור מצוות אלו ובאמצעות תפתחי אתי קשר קרוב
ביותר .כ* תהיי קשורה אלי .לעומת זאת ,א תקשיבי לגופ* ולדחפיו,
תטעי להאמי שתוכלי להתקיי בלעדי ולהיות למקור עצמי לכוחותי*,
או אז תגיעי לעבירות על מצוות אלו ולכ תיפרדי ממני .בחירה זו תהיה
א* ורק של* ,ואני לא אתערב בה .על ידי בחירה זו תיצרי אתי קשר של
קיו נצחי ,או שלא תיצרי קשר זה .יכולת* ליצור את גורל* על ידי
מעשה מכוח בחירת* החופשית תביא לעול את הדי .זה יהיה העקרו
השליט שינחה את יצירת* ואת ייעוד* הסופי".

הדי
על יסוד הדיאלוג הנזכר ,ברור שהאפשרות של קיו לצד השכינה תלויה
במעשינו ,ועובדה זו היא ביטוי לעקרו של הדי הקובע שא נתקרב
לבורא יתבר* ,נוכל להתקיי ; וא נתרחק ממנו ,לא נוכל להתקיי .
השאלה המתעוררת ,אפוא ,היא כיצד מערי* הקב"ה את פעולתנו בנושא
זה? כיצד הוא שופט אותנו כדי לקבוע מה מידת התאמתנו לחיי נצח?11

הקב"ה מערי* את פעולתנו באמצעות בית די של מעלה
חז"ל אומרי שהקב"ה ד אותנו באופ דומה לזה המתרחש עלי אדמות,
אבל באופ רוחני .12במרכז ניצב בית די של מעלה ,שבו הקב"ה הוא
הדיי השופט אותנו .השט הוא הניצב לקטרג עלינו והוא המביא לפני
בית הדי את כל ההאשמות נגד כל בני התמותה כאשר נשקלת שאלת
זכאות לחיי נצח .לעומת קטגור זה ,עומד לימיננו מלא* מלי יושר
 11ראה בדר ה' לרמח"ל ח"ב פ"ח" :והנה בהיות שרצה הקב"ה בבחירת האד
במעשי ,וביושר משפט הגמול לשל לאיש כמעשהו ,הנה כביכול משעבד הוא את
הנהגתו למעשה האד ,שלא ייטיב לו ולא ירע לו אלא כפי מעשיו ...ואול להנהגת
המשפט ינהג כפי השעבוד שזכרנו וכו'".
 12עיי דר ה' להרמח"ל ,ח"ב ,פ"ו" :סדר האדו ב"ה שהנהגת עולמו כלה ,בי מה
שלמשפט המעשי של בני הבחירה  ...ועשה כעי מלכות האר %וכ אחז"ל "מלכותא
ברקיע כעי מלכותא דארעא" ,והיינו בבתי דיני וסנהדראות ע כל דרכיה וחקותיה
לזה" .ועיי"ש עוד.
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המשתדל להג על כל מי שמובא לפני בית הדי .הקדוש ברו* הוא,
הדיי ,פוסק מי זכאי ומי אש  ,וגוזר את דינו של כל אחד ואחד.

בית די של מעלה ד אותנו על פי דרכנו בקיו המצוות.
בית די זה הוא בעל הסמכות העליונה ביותר הקיי במציאות .דבר לא
יקרה לאד א בית הדי לא יחליט זאת ,תהיינה אשר תהיינה נסיבות
חייו .לעומת זאת ,ברגע שבית הדי חר את דינו ,לא יוכל שו כוח
שבעול למנוע זאת ,היות שבית די של מעלה מייצג את כוחו ואת רצונו
של הקדוש ברו* הוא .לפיכ* ,כל מה שקורה לאד  ,בי א טוב ובי א
רע ,הוא תוצאת פסק דינו של בית די של מעלה .כ* ג כל צרה ,אסו,
צער או תסכול נובעי רק מגזרותיו של בית די של מעלה.
במה ד בית די זה? הוא ד במעשינו שנעשו מרצוננו החופשי .הוא ד
באות מעשי המקרבי אותנו אל הבורא ,או באלו המרחקי אותנו
ממנו ,מקור כל ההויה .מעשי אלו ה המצוות שגילה הקב"ה למשה
בסיני ואשר נכתבו בתורה .על כ ד בית די של מעלה הא קיימנו את
המצוות או עברנו עליה .נמצא ,אפוא ,שבית די זה ד בשאלה הא
זכאי אנו לחיי נצח או שמא לא.

מידת הרחמי

פתח נוס .להערכת מעשינו

בהסתמ* על כ* ששמירת המצוות היא המפתח להשגת חיי נצח ,מעמיד
בפנינו הקב"ה שתי אפשרויות .ראשית ,הוא מצווה עלינו לקיי את
המצוות כמיטב יכולתנו .שנית ,א לא הצלחנו בכ* ,הוא מורה לנו דר*
תשובה אמיתית וכנה שביכולתה לכפר על חטאינו ולהסיר את כת
העוונות מעלינו ,כ* שנוכל לחזור ולהיות טהורי ללא רבב כמקוד .
אול  ,מה קורה כאשר אד חוטא ואינו חוזר בתשובה ובכ* לא נקט א.
לא באחת משתי הדרכי הללו? הא נותרה לו עדיי תקוות הצלה
מחומר הדי?
התשובה על כ* היא – כ! הקב"ה צופה מראש אפשרות כזו ומחמת
אהבתו אותנו ,בעמדו לימיננו ובדרשו את טובתנו ואת הצלחתנו ,הקי
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בית די נוס .לצדו של בית הדי הראשו .בית די זה שופט אותנו כמו
קודמו ,פרט לכ* שהוא פוסק את הדי על פי מידת הרחמי ולא על פי
מידת הדי .בבית די זה של מעלה ,הפועל במידת הרחמי  ,ג א ייצא
אד אש בדי ,תהיינה הקלות בגזר דינו.13
בית די זה יכול לגזור על דחיית העונש אפילו לשני רבות ,כדי להעניק
לאד הזדמנויות רבות לחזור בתשובה .ג א נגזר עליו עונש ,יתכ
שיוטל עליו קמעה קמעה ,במש* שני ארוכות ,או שיוטל על נכסיו ,כ*
שיוכל לשאת בו .הקב"ה מאפשר לנו ,בתנאי מסוימי  ,להישפט על
חטאינו בפני בית די זה ,דהיינו ,במידת הרחמי .

 13ראה דר ה' ח"ב פ"ו אג ,וזהו עני כסא די וכסא רחמי המביאר בחז"ל בכמה
מקומות .ראה ג ע"ז ג" :כיו שרואה הקב"ה שנתחייב העול כליה ,עומד מכסא די
וכו'" ,וכ במדרש ויק"ר כט .ועוד.
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כוחה של שמירת הלשו
הקב"ה מקשר בי פי הקטיגור לפינו כ* שנוכל להשפיע על
הדי בשמי .
א דינו של האד יכול להחר בבית די של מעלה במידת הדי או
במידת הרחמי  ,על פי מה נמצא אד זכאי שידונו אותו במידת
הרחמי ? כשאד חוטא ואינו עושה תשובה ,יידונו חטאיו בפני בי"ד של
מעלה במידת הדי .אי ה עוברי אוטומטית למידת הרחמי  .מתי
יישפט האד במידת הרחמי ולא במידת הדי? התשובה על כ* פשוט
מדהימה :הקב"ה נות בידינו את המפתח לכ* .בידיו של כל אחד מאתנו
האפשרות לבחור כיצד יישפט ,במידת הדי או במידת הרחמי  .הא
כיצד?
כשיהודי חוטא בעול הזה ,מביא השט המקטרג את דינו לפני בית די
של מעלה .השט מתאמ להביא הוכחות לאשמתו כדי להרשיעו בדי.
האשמות אלו ה בעצ דיבורי הלשו הרע שנאמרו על אותו אד  .א .כי
ניתנה לשט הרשות לקטרג על הנאש ולדבר בגנותו ,הרי אלו בכל זאת
דברי לשו הרע .אול  ,כדי לאפשר לנאש סיכוי טוב יותר להתגבר על
תוצאות גזר דינו ,העניק לו הקב"ה ,ברחמיו הרבי  ,דרכי מוצא
מופלאות .הוא מקשר ישירות בי דברי הקטרוג של השט לבי פיו של
האד העומד לדי ונוהג על פי הכלל של "מידה כנגד מידה" .א הנאש
נזהר בלשונו ואינו מטיל דופי באחיו היהודי ,לא יוכל השט לפעור את
פיו ולדבר בגנותו בפני בית די של מעלה .14אול  ,א האד הנדו מדבר
לשו הרע על יהודי אחר ,יוכל השט לדבר בחופשיות נגדו ולהאשימו
ככל העולה על רוחו ללא כל מעצור.15
 14עיי חובת השמירה פ"ו" :והנה ידוע שהנהגת השי"ת היא מדה במדה ,א האד
כובש את פיו בשעת מריבה שלא לדבר ג למעלה סות הקב"ה פי המקטרגי שלא
להשטינו".
 15עיי שמיה"ל ח"ב פ"ד" :והנה מכל זה יוכל האד להתבונ כמה צרי להיות זהיר
מזה החטא ,שלא לקלקל לעצמו ,כי בעת שהוא מספר לשו הרע על חבירו נענש מדה
19

השט יכול לפעול נגד יהודי רק א אותו יהודי פועל נגד יהודי אחר
זולתו ,דהיינו – מידה כנגד מידה .א רואה הקב"ה שאד נזהר מלשו
הרע ועל כ ג פיו של השט המקטרג חסו כנגדו ,אזי הוא מעביר את
אשמותיו ישירות לדיו במידת הרחמי  .כא אי האשמות האלו נחשבות
לגנותו ,היות שנעשה כא מאמ לסייע לנאש ולא להענישו .מכא אנו
רואי שכל האשמות הללו נידונות תחילה במידת הדי וא ירצה אד
בכ* ,יוכל לפעול כ* שדינו ייגזר במידת הרחמי  ,ובהתא לכ* ג יומתק
גזר דינו .הדבר נתו לבחירתו הבלעדית ,ובחירה זו נעשית באמצעות פיו
ולשונו .הדיבורי היוצאי מפיו ה הקובעי  .מה גדולות אהבתו
וחמלתו של הקדוש ברו* הוא לבניו ,שהרי ג כאשר אנו חוטאי נגדו
חפ הוא להג עלינו מפני חומר הדי.

דוגמא מרגשת לאופ שבו מגדילה לשו הרע את אשמותינו
בנקודה זו יכול הנ* ,הקורא ,לחשוב שהתחלת להבי באמת את הדר* בה
משפיעה לשו הרע על מזל* או על גורל* .יתכ שאמנ כ ,א* כדי
לוודא זאת ,נשתמש בדוגמא מאלפת וברורה שתמחיש את כוח השפעתו
של הדיבור על דינו של האד  .בכל רגע ורגע של היממה נתוני מעשיו
של האד תחת עינו הפקוחה של מלא* העומד מוכ ומזומ לעלות
השמימה ולדווח ש על כל חטא שיעשה האד .16
האד  ,שלצור* הדוגמא נקרא לו חיי  ,נמצא תחת עינו הצופיה של
המלא* אשר עוקב אחרי כל מעשיו .לפתע מחליט חיי לאכול מצר* לא
כשר .המלא* מתבונ בנסיבות החטא ועולה לשמי לדווח עליו .הוא
ממתי לפני בית די של מעלה ,וכעבור זמ מה הוא נקרא פנימה ומקבל
רשות לדבר .לתדהמתו ,אי הוא מצליח להוציא מילה מפיו .הוא נבו*,
מכניס את ידו לכיסו ושול .מתוכו מראה קטנה .הוא מביט במראה
במדה ,שמספרי עליו למעלה וכמש"כ רבינו חיי ויטל ז"ל בשער הקדוש וז"ל:
בהזכיר רעת חביר  ,יספרו עונותי ".
 16עיי דר ה' ח"ב פ"ו" :שהנה הפקיד בחפצו ית"ש פקידי מ סוג המלאכי
שישגיחועל כל העניני ההוי בעול ואלה יבואו לב"ד של מעלה ויעידו על הדברי
שהשיגו ונגלה לה ואז יבואו העניני במשפט".
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ולגודל תמהונו נשקפי לעומתו פניו ללא פה! מה מוזר הדבר לעמוד כ*
מבלי יכולת לפצות פה ,והוא יורד מיד ארצה .הוא מוצא את חיי  ,ושוב
מתיצב לצדו ועוקב אחרי מעשיו .הוא מחכה ומצפה.
לפתע ,מתחיל חיי לדבר לשו הרע על יהודי אחר .המלא* חש עקצו
קלוש בפניו .שוב מכניס הוא את ידו לכיסו ומוציא את המראה הקטנה.
הוא מתבונ בתוכה ,והנה פה חדש הול* ונוצר בפניו .הוא נחפז לעלות
השמימה ,מגיע לבית די של מעלה וממתי להיקרא פנימה .כאשר סו.
סו .מזמיני אותו להיכנס ,הוא אומר במלוא השכנוע" :חיי שלח אותי
לכא כדי להאשי אותו בפני בית די זה .אני עושה זאת בהסכמתו
הגמורה!" מלאכי אחרי מבקשי לדעת כיצד זה הוא מדבר נגד חיי
ואפילו מכריז שחיי נת את הסכמתו לכ* .על כ* משיב הוא לה
ואומר" :לולי דיבר חיי לשו הרע ,לא היתה לי לשו כלל ,ובלי לשו
לעול לא הייתי יכול להאשימו למרות העובדה שעבר עברה .אול  ,בכ*
שחיי דיבר לשו הרע ,הוא העניק לי יפוי כוח מוחלט לדבר נגדו .חטאיו
רק העניקו לי את האפשרות לעלות לבית די של מעלה ,אבל דיבורי לשו
הרע שלו ה אשר נתנו לי את הכוח לדבר .לפיכ* ,הא לא אראה בכ*
את הסכמתו של חיי ?"
מתו* תרחיש זה אנו רואי באופ דרמטי כיצד משפיעי דיבורי לשו
הרע על דיננו בשמי  .לא רק חטאינו ה המשפיעי עלינו באמת ,אלא
ג הדיבור שלנו .אילו היו מספרי לנו על אד שנהג במכונית ועבר
באור אדו  ,ומיד ר לתחנת המשטרה הקרובה כדי להסגיר עצמו ,היינו
צוחקי צחוק גדול ומכריזי על אותו אד כשוטה .א כ ,מה נאמר על
עצמנו שעה שאנו עושי בדיוק אותו דבר? תחילה אנו עוברי עבירות,
ומיד אחר כ* אנו שוקעי בלשו הרע ובכ* נותני ביד השט את הכוח
לקטרג עלינו בפני בית די של מעלה .הא אי זה מעשה שטות? הא לא
הפכנו לאויבי המרי ביותר של עצמנו?
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הקב"ה מורה לנו לנצור את לשוננו כדי להג על עצמנו מפני
חומר הדי
לאור זאת ,נות לנו הקדוש ברו* הוא את ההוראות הבאות" :אל תעברו
על מצוותי ,היות שקיומ הוא הערובה לעתידכ  .אול  ,א בכל זאת
תחטאו ,שובו מיד בתשובה ,היות שבכ* תוכלו להחזיר לאחור את
התוצאות הרוחניות השליליות שנגרמו בעקבות חטאיכ  ,ותוכלו להשיב
את טהרת נשמתכ כקד  .לבסו ,.א אי ביכולתכ לעשות תשובה
בעומק לבכ  ,לפחות הימנעו מדיבורי לשו הרע על זולתכ  ,ובכ* תוכלו
להציל עצמכ ממידת הדי ולזכות להישפט במידת הרחמי  .כ* ,לפחות,
תוכלו להינצל מהתוצאות המרות של חומר הדי .א כ* תנהגו ,תוכלו
בסופו של דבר להתגבר .א תתעלמו מהדברי – תישאו את בעצמכ
באחריות לתוצאות השליליות שיבואו עליכ ".

מקורות שוני המצביעי על כוח מדהי זה שבאמצעותו
נשפיע על ההאשמות המועלות נגדנו
כיצד נדע שכוח הדיבור שלנו גדול כל כ* עד כי ביכולתו להשפיע ישירות
על איכות חיינו? מובא בירושלמי )פאה א ,א( "דורו של דוד כול
צדיקי היו וע"י שהיה לה דילטורי )מספרי לשו הרע( היו יוצאי
במלחמה והיו נופלי  ...אבל דורו של אחאב עובדי ע"ז היו וע"י שלא
היה לה דילטורי היו יורדי למלחמה ונוצחי" .מכא רואי אנו שעוו
לשו הרע היה הגור העיקרי לתבוסות במלחמות בדורות הה  ,ושמירת
הלשו היתה ערובה לנצחונות .חטאי אחרי לא השפיעו עד כדי כ* על
התוצאות .יתר על כ ,אנו רואי את העובדה המדהימה שאפילו בדור
שהיתה בו עבודה זרה רבה )דורו של אחאב( היה בכוח שמירת הלשו
להעניק לה נצחונות ולהשפיע עליה רחמי שמי .
מובא בילקוט שמעוני )פרשת כי תצא( שהקב"ה אומר כי מכל הצרות
יכול הוא להצילנו ,א* מאות צרות הבאות בגלל לשו הרע יהיה עלינו
להתגונ בעצמנו כמיטב יכולתנו ,מפני שההצלה מה מרה ביותר .17שוב
 17עיי בילקו"ש סוס"י תתקל"ג" :אמר הקב"ה מכל צרות הבאות עליכ אני יכול
להציל אתכ ,ובל בלשו הרע הטמ עצמ ואי אתה מפסיד .משל לעשיר שהיה לו אוהב
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רואי אנו בברור את כוחה ההרסני של לשו הרע ,שהרי במקו שיש
לשו הרע ננעלי  ,כביכול ,שערי רחמי ואנו נותרי לבדנו .אול ,
בהעדר לשו הרע ,מכריז הקדוש ברו* הוא על רצונו המוחלט להציל
אותנו מכל רע .הדבר נובע מכ* שאנו זוכי כי חטאינו ,ואנחנו עצמנו,
נישפט במידת הרחמי על שו שנזהרנו מכל דיבורי לשו הרע.
אחד המקורות המרשימי ביותר לכוחו של לשו הרע בי יהודי
בהענקת פתחו פה לשט לקטרג עליה לפני בית די של מעלה מוצאי
אנו בספר הזוהר הקדוש )פרשת פקודי רסד .18(:נאמר ש בפרוש שרק
בגלל לשו הרע מתעוררת מידת הדי על ישראל .התעוררות מידת הדי
למעלה תלויה בהתעוררות מידת הדי למטה ,באר .בגלל התעוררות זו,
באה חרב לעול ובא מוות לעול  .המפרשי מביאי מקורות נוספי
לעני זה.

עוו לשו הרע משפיע על הדי ובכ* נקבע ה גורל הפרט וה
גורל הכלל
א נבי את כל האמור לעיל לאשורו ,נוכל להתחיל להשיב על השאלה
המרכזית שנשאלה קוד  ,דהיינו ,מדוע כה גדול עוו לשו הרע ,עד כי
בכוחו להשפיע ה על גורל הפרט וה על גורל הכלל .הוא משפיע על
גורל הפרט – בהשפעתו על אור* ימינו ,על איכות ועל הסבל הפוקד
אותנו במהלכ – כי הוא זה הקובע א ידונו אותנו בחומר הדי או
במידת הרחמי  .עוו לשו הרע מעורר את מידת הדי והיא זו הגוברת.
באי לשו הרע ,מתעוררת מידת הרחמי והיא זו המשפיעה על גורלנו.
אפשר ,אפוא ,לראות את הלשו הרע כעי מתג .מי שנזהר מדיבורי לשו
הרע ,אזי ג א יחטא ,יזכה לחיי ארוכי  ,טובי ויחסית ג ללא צרות.
זאת ,מפני שמידת הרחמי שהתעוררה כלפיו תתיצב תמיד לימינו ותציג
אחד ב כפר ,הל לשאול בשלומו והיה ש כלב שוטה והיה נוש וממית את הבריות,
אמר אותוט עשיר לאוהבו בני א אתה חייב לאד אני פורע ואל תתחבא ממנו ,אבל א
ראית אותו כלב שוטה ממנו תתחבא ,שא נוש אות איני יודע מה לעשות ל  ,כ אמר
הקב"ה "בשש צרות יציל וגו' ,ובשוט לשו תחבא" )איוב ה'(".
" 18דכד מתערי בני נשא בלישנא בישא  ...כדי אתער ההוא רוחא בישא  ...ואיהו עייל
לעילא וגרי בההוא אתערו דלישנא בישא מותא וחרבא וקטלא בעלמא."...
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אותו באור חיובי ככל האפשר .א מדבר אד לשו הרע ,אזי נזקפי
חטאיו לחובתו .הוא מעורר את מידת הדי והיא זו אשר תשפיע לחומרה
על כל חייו.
אותו רעיו חל ג על גורל הכלל שלנו ,כלל ישראל .לכ מזהירי אותנו
חז"ל בהדגשה רבה כל כ* מפני שנאת חינ ודיבורי לשו הרע הנובעי
ממנה .ה מעלי בפנינו את אחד הדברי החשובי ביותר בהשקפת
התורה באשר לגורל ע ישראל :המשמעות הבלעדית של חטאי ע
ישראל היא שיהיה עליה לתת את הדי על כ* .הא יידונו במידת הדי
או במידת הרחמי – זאת תקבע בעיקר שמירת הלשו .במילי אחרות,
א ייזהרו מלשו הרע ,או יתרשלו בשמירת הלשו ,בכ* יושפע דינ .
האופ בו ייער* דינ הוא זה שיקבע את ההבדל בי ישועה לבי חיי יגו
וסבל.
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האסונות הרבי בתולדות עמנו
אנו נושאי באחריות לסבל ולאסונות הפוקדי אותנו
בנקודה זו מתחוורת לנו מחשבה מדהימה ומזעזעת .הצרות והאסונות
שפקדו אותנו באלפיי השני האחרונות לא היו חייבי להתרחש!
נהרות הד ששטפו את כל דפי ההיסטוריה היהודית יכולי היו אולי
להימנע ,או לפחות להצטמצ משמעותית .אילו היינו מביני באמת,
כע  ,את מה שחז"ל ראו בבהירות לפני עיד ועידני ואילו היינו
מתיחסי ברצינות לאזהרותיה  ,אפשר היה להציל חייה של יהודי
רבי מספור .לו רק היינו מביני שאופ הדי ,א זו מידת הדי או מידת
הרחמי  ,ולא עצ העובדה שאנו עומדי לדי ,הוא זה הגור לאסונות
עמנו ,אזי יכול היה להימנע אחוז גדול מ הסבל היהודי.
אוי לנו כע  ,על אשר התעלמנו מדברי חז"ל והמרנו אות ברעיונות
עצמיי חסרי תועלת .פגענו בעצמנו בכ* שהתעלמנו מדברי אלוקי
חיי בכל דור ודור ,כאשר הוא מבקש אותנו ,כאב לבניו ,לשמוע בקולו.
למרות חטאינו ,מוכ היה הקב"ה ברחמיו לשפוט אותנו בחמלה
וברחמי א* זאת רק א נשמע לאזהרותיו .לו רחקנו מקנאה ,ממחלוקת,
משנאת חינ ומלשו הרע – אפשר היה להשתיק את הקטגורי ולחסות
תחת כנפי השכינה .רחמיו של הקב"ה מצפי לנו ,ובלבד שלא נאבד
אות במו פינו!

לשו הרע פוגמת ב"כלי הנשק" היחיד של ע ישראל :פיו
ותפילותיו
כוח הדיבור של ע ישראל הוא כוח נעלה ,א* ע זאת ג מסוכ ,משו
שאפשר לפגו בו בקלות יתרה .הוא יכול להיפג על ידי חטאי הנעשי
בפה לשו הרע ורכילות – הפוגמי בכלי זה ומבטלי את כוחו.19

 19עיי ח"ח בהקדמה שכתב" :ועוד טע יוצר לגודל הפג שבא על ידי עוו זה כי על ידי
שאד ההוא פרג את לשונו בדברי אסורי הוא מונא אח"כ כל דיבורי של קודש
שהוא מדבר מלעלות למעלה" ,ע"כ והביא מקור לזה מדברי הזוה"ק.
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עובדה היא ,שלשו הרע היא חרב פיפיות ולפיכ* מסוכנת מאד לע
ישראל .היא נותנת בידי השט את הכוח לקטרג עליה בפני בית די של
מעלה וכתוצאה מכ* עלולות להיגזר עליה גזרות קשות שישפיעו על
עתיד  .זהו הקצה האחד של החרב .הקצה השני הוא פגימת של דיבורי
לשו הרע במוקד כוח של בני ישראל – פיה ותפילותיה – וכ* לא
יוכלו להג על עצמ מקטרוגו של השט אותו ציידו קוד לכ בנשקו על
ידי אי שמירת הלשו .צעד אחר צעד באות עליה גזרות מבית די של
מעלה ,מכיוו שתפילותיה הולכות ונחלשות עד מאד .ה נלכדי בפח
שטמנו לעצמ על ידי דיבוריה  .ה הופכי להיות חסרי הגנה ופגיעי ,
ונופלי טר .לכל אומות העול  ,אפילו הירודות שבה.

חז"ל הזהירו אותנו שלא לכרס במוקד כוחנו על ידי לשו הרע
חז"ל ידעו זאת לבטח ,והזהירו אותנו על כ* בתקופת חורב בית שני .ה
הבינו שהיהודי פוגמי בלב לבו של כוח על ידי דיבורי לשו הרע,
וברגע שאיבדו את כוח יינתנו בידי אויביה למש* כל דברי ימי הע .

היהודי פגמו בכוח זה בגלל לשו הרע ודיבורי בבית הכנסת
הירידה בכוח של ישראל ממשיכה להתרחש עד עצ היו הזה .שתי
סיבות לכ* :ראשית ,למרבה הצער אנו ממשיכי עדיי לשקוע בעוו
לשו הרע .פינו ותפילותינו אינ יכולי לשוב לטהרת עד לעקירתו של
עוו זה ,או לפחות עד לצמצומו .שנית ,התנהגותנו בבתי הכנסת מזיקה
לנו עד מאד .יש יותר מדי שיחות בטלות בבית הכנסת בשעת התפילה וה
פוגעות קשות בלב לבו של כוחנו.20

 20עיי במשנ"ב סי' קנ"א ס"ק ב' שהארי בחומרת דיבורי בטלי ואסורי בבית
הכנסת ובבית המדרש ,ובגודל הקלקולי היוצאי מזה וסיי דבריו "על כ הירא וחרד
לדבר ה' ישי תמיד עיניו ולבו לזה שלא לדבר שו דברי בטלי בבית הכנסת ובבית
המדרש והמקו הזה יהיה מיוחד אצלו רק לתורה ולתפילה" .ועיי עוד מה שכתב בעני
זה בהרחבה בפתיחה בחלק עשי ז'.
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בתי הכנסת ה "מאגרי הנשק" ו"מטות הפיקוד" שלנו
א כוח של בני ישראל הוא בפיה ובתפילותיה  ,הרי שבתי הכנסת
ובתי המדרש ה מאגרי הנשק ומטות הפיקוד שלה  .21כוחו של בית
הכנסת בשעת התפילה גדול לפני ה' ,מכוחו של מאגר נשק אטומי של
אומות העול  .עד כמה מופלא שנשמע הדבר ,הרי כל פרט ופרט
בהשקפת התורה מצביע על המסקנה הזו .כוחו של הקב"ה גדול מכל כוח
אחר ,ומה שמעורר את הכוח הזה הוא כלי הנשק החזק מכל באופ
מוחלט .היות שהיהודי  ,על ידי תפילותיה  ,מצטייני ביכולת זו ,הרי
עולה כוח על כוח של כל האחרי  .על יסוד זה ,כיצד עליה להתנהג
בבתי הכנסת בשעת התפילה? ברור שבמלוא הכבוד והמורא ,בהתחשב
בכוח האדיר של תפילותיה המסוגלות להשפיע על המציאות.

התנהגות ראויה בשעת התפילה בבית הכנסת
מה קורה למעשה? יש הרבה דיבורי ופטפוטי בלתי פוסקי  ,ופעמי
רבות הרי אלו ממש דיבורי לשו הרע .כולנו ראינו כיצד מבקשי רבני
מבני קהילותיה לשמור על השקט .דיבורי אלו גורמי לע ישראל נזק
רוחני בל ישוער .מהו המראה שמציגי אנשי אלו לפני ה'? ע שקיבל
את הכוח הגדול מכל ,ולמרבה הצער מזלזל במתנה זו ואפילו רומס אותה.
טחו עיניה מלראות את הכוח העצו שהוענק לפיה  .כוח הדיבור שלה
עשוי להשפיע על קיומ  ,וכוח זה גדול מכוח של כל כלי הנשק של כל
אומות העול  .מתי נלמד את הלקח? מתי נטהר את פינו ונשוב להיות
הע אשר בחר בו האלוקי  ,ע נקי ,קדוש וטהור המסוגל להפו* שמי
ואר א* בהבל פיה של בניו?

 21עיי מדרש תהלי כ"ב "ואנכי תולעת ולא איש – מה התולעת הזאת אי לה אלא
פיה כ ישראל אי לה אלא פיה" .ועיי עוד בתנחומא בשלח טא ,ובאסתר רבה ט'.
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איסור לשו הרע
מהו לשו הרע?
מהי בדיוק לשו הרע? כל גילוי של מידע העלול לפגוע ביהודי אחר או
להזיק לו מכל בחינה שהיא ,גופנית ,רגשית ,חברתית או כלכלית .22גילוי
כזה מתבצע בדר* כלל באמצעות הדיבור ,א* אפשר לבטאו ג באמצעות
כתיבה ,23ואפילו ע"י שפת הגו .או העוויות פני  ,24היות שכל אחת
מדרכי אלו יכולה להביע דברי שיש בה כדי לפגוע בזולת .אי הבדל
בכ* א סיפור הדברי הוא אמת לאמיתו או שקר גמור .25בכל אחד מ
האופני  ,אסור באיסור חמור לספר את הדברי  .כשהדברי ה שקר,
הרי זה חמור עוד יותר ונכלל בגדר מוציא ש רע .26אמיתות הדברי או
היות שקריי אינ הסיבה לאיסור .יסוד איסור לשו הרע הוא כל סיפור
דברי שיש בו כדי להזיק.

אי בידיעת דברי אמת משו הרשאה לגלות
טעות גדולה נפוצה מאד בקרב כולנו .נראה לנו שא ידוע לנו משהו על
זולתנו ,והדברי ה אמת ,מותר לנו לגלות  .הרי זה כאילו מינינו את
עצמנו לעתונאי שיש לו רשות לדווח על כל דבר אמת שגילה .זוהי טעות
גדולה מאד .העובדה שמשהו ידוע לנו אי פרושה שיש לנו הרשות
לגלותו .עלינו לחשוב על הנזק האפשרי של הדבר ולא רק על אמיתותו.
 22רמב" פ"ז מהל' דעות הל' ה'" :והמספר דברי שגורמי א נשמעו איש מפי איש
להזיק חבירו בגופו או בממונו ,ואפילו להצר לו או להפחידו הרי זה לשו הרע".
 23ח"ח בכלל א' מלה"ר סעי' ח'" ,אסור זה של לשו הרע הוא בי א היא מספר עליו
בפיו ממש או שהוא כותב עליו דבר זה במכתבו" ,ועיי ש במקור הדי ברמב" ,וכ
עיי בס"ק י"ד דהוא הדי א מראה לאחרי מכתביו שכתב לו".
 24ח"ח כלל א' מלה"ר סעי! ח' ,ובבמ"ח ש הביא לדי זה מקור מרש"י פ' קדושי על
הפסוק "לא תל רכיל בעמ " על מה שתרג אונקלוס בלשו קורצי ופירש"י שהוא
"מלשו קור %בעיניו שכ דר כל הולכי רכיל לקרו %בעיניה ולרמז דברי רכילות שלא
יבינו שאר השומעי" .וכ מוכח פשטיה דקרא )משלי ו' יביג( "אד בליעל איש או
הול עקשות פה קור %בעיניו מולל ברגליו מורה באצבעותיו" .
 25רמב" פ"ז מהל' דעות הל' ב' .ועיי בח"ח כלל א' סעי! א' ,ובבמ"ח ש ס"ק א
שהארי להוכיח זאת.
 26רמב" ש.
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הסיבה לאיסור לשו הרע
יתכ שבנקודה זו יבוא אד ויטע :כל עוד דבק אד באמת המוחלטת,
מדוע יהיה אסור לו לספר את הדברי ? למעשה ,כ* סבורי בתי המשפט
של אומות העול וערכאות הציבור החילוני .א דיברת על מישהו
ונתבעת לדי בבית משפט ,כל עוד תוכל להוכיח שדברי* היו אמת ולא
עלילת דברי  ,תוכל לצאת זכאי .השקפת התורה שונה לגמרי .מדוע?

בני אד נמנעי מגילוי מידע העלול לפגוע בב משפחה
התשובה לכ* מעניינת ומפתיעה .לו נודע ל* סוד נורא על ב משפחת*,
לעול לא היית מגלה אותו לשו אד בשיחה סתמית מפני שהדבר עלול
לפגוע באותו אד  .היית מגלה רגישות לפגיעה אפשרית כזו ,היות
שהמדובר במישהו אהוב ,בב משפחה .במקרה כזה ,החשש מפני נזק
אפשרי לאד זה עולה על הרצו לגלות אמת זו במהל* שיחה .ברור
שבמקרה כזה ,של בני משפחה ,לא חשובה לנו האמת אלא הפגיעה
והנזק .אול  ,א נודעה ל* האמת על יהודי אחר ,שאינו מקורב אלי*
כלל ,רבי הסיכויי שתגלה אותה ג א גילוי זה עלול לפגוע באותו
יהודי או להזיק לו .מדוע? מפני שאותו יהודי נחשב כזר בעיני* ,ובמקרה
כזה הרצו לגלות את האמת אודותיו במהל* השיחה עולה על החשש
מפני נזק אפשרי שעלול להיגר לו בעקבות הגילוי הזה.

כל ישראל נחשבי לפני ה' כבני משפחה אחת
לעומת זאת ,בעיני ה' הנ* פוגע באח או באחות ולא באד זר .בעיני ה',
כביכול ,כל היהודי קרובי זה לזה ונחשבי לבני משפחה אחת ,היות
שהקב"ה הוא בורא והוא אביה של כול  .27בעיני ה' אי זרי בקרב
היהודי  ,יהיה אשר יהיה המרחק ביניה  .אחי* או אחות* הביולוגיי
נשארי כאלו ג א אוקיינוסי רבי יפרידו ביניכ  .כ* הדבר באשר
 27עי' בספר שמיה"ל שער התבונה פ"ו שהביא מירושלמי )הביאו הסמ"ג( "משל לאחד
שהל בדר ונגפה רגלו אחת בשניה ונפל ונפצע ,שאי עולה בדעתו לנקו מאותה הרגל
שהרי הוא עצמו כ הדבר כלפי חברו שציערו שאי לו לנקו ולנטור לו שהרי כול
משרש אחד יצאו ככתוב "מי כעמ ישראל גוי אחד באר ,"%וכתיב "כל הנפש הבאה
לבית יעקב" וגו' ,ולא כתיב נפשות להורות לנו שכל נפשות ישראל למעלה ה כמו נפש
אחת וכו' עיי"ש.
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לכלל בני ישראל .לנצח יישארו בני משפחה אחת .זוהי ,א כ ,התשובה
לשאלתנו .לא האמת היא החשובה כא ,אלא הקשר המשפחתי ,והיות
שכל בני ישראל ה בני אותה משפחה ,לא נוכל לפגוע בה  ,אפילו ע"י
דברי אמת .לפיכ* אסור לספר לשו הרע על כל יהודי ,למרות העובדה
שהדברי ה אמת לאמיתה.

קני המידה ללשו הרע :נזק אפשרי ,פגיעה בכבוד וגרימת
בושה
כיצד נדע מתי נחשבי דיבורינו ללשו הרע? עלינו לשאול את עצמנו
שלוש שאלות בטר נגלה משהו על יהודי אחר:
 .1נזק .א אני מספר את הדברי  ,הא כתוצאה מכ* צפוי נזק כל
שהוא או פגיעה ביהודי אחר? א התשובה היא חיובית ,הרי זה לשו
הרע .28נזק זה מקי .הרבה יותר מאשר דיבורי גנאי או הטלת דופי
במישהו .כלולי בכ* כל סוגי הנזקי  .יתר על כ ,אד יכול להיפגע ג
א שמו לא הוזכר בשיחה .לדוגמא ,א מגלי למישהו בסוד פרט
עסקי כמוס ,והוא מגלה אותו לאד שלישי ביודעו שעלול לצמוח מכ*
נזק לבעל הסוד ,הרי זה לשו הרע ג א לא הוזכר כל ש של אד
בסיפור הדברי .29
רוב בני האד סבורי  ,בטעות ,שאיסור לשו הרע מתייחס רק לדיבורי
גנאי על אד אחר .אי זה נכו .איסור לשו הרע מתייחס לכל סיפור
דברי שיש בו כדי לגרו נזק ואשר המספר יכול לדעת מראש על הנזק
הצפוי .30ג א הנזק הצפוי מעול לא התממש ,הרי החטא נעשה ,היות
שאיסור לשו הרע חל אפילו על נסיו להזיק ולא רק על נזק ממשי
שנגר בפועל ממש.31

 28רמב" פ"ז מהל' דעות הל' ה' ,ח"ח כלל ה' מלה"ר הל' ב'.
 29ח"ח כלל ב' מלה"ר הל' י"ג.
 30ש כלל ג' הל' ד' .ועיי בבמ"ח ש.
 31ש הל' ו'.
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פגיעה בכבוד .א אני מספר את הדברי  ,הא אני רואה סיכוי
.2
לכ* שהשומע יתחיל מעתה לזלזל בכבודו של האד עליו דיברתי? א
התשובה חיובית ,הרי זה לשו הרע .32הדבר נכו ג במקרה שרוב
האנשי לא היו מזלזלי בכבודו של פלוני בעקבות הדברי  .א השומע
יזלזל בו ,הרי זה לשו הרע .ג א הזלזול ,או הפגיעה בכבוד ,יהיו
מזעריי – זהו לשו הרע .ככל שהפגיעה ממשית וניכרת ,גדול יותר
עוונו של המספר.33
גרימת בושה .א אני מספר דבר מה על מישהו ,ואילו היה אותו
.3
מישהו שומע את שברצוני לספר ,הא היה מרגיש נבו* ומושפל? א
התשובה חיובית – הרי זה לשו הרע.34

א דואג אתה למזל* ,היזהר מאד בהחלטותי*
התשובות לכל השאלות הללו תלויות בשיפוטו של המספר על התוצאות
הצפויות מהגילוי אותו הוא עומד לספר .א דואג הוא למזלו ,עליו
להיזהר מאד בטר יחליט .א ישגה ויספר דברי בסברו בתו לב שלא
יגרמו לכל נזק ,אזי לא נחשב הדבר לחטא ,א* א לא טרח אפילו
להקדיש מחשבה לתוצאות ,שוני ה פני הדברי  .35א הוא מסתפק
באשר לתוצאות האפשריות ,מוטב שלא יאמר דבר .מדוע להסתכ
בתוצאות המרות של לשו הרע אשר תפגענה בו עצמו? א כ ,הכלל
הוא זה :כשיש ל* ספק ,אל תספר .חשוב להבי שלא כל התשובות
לשלוש השאלות דלעיל חייבות להיות חיוביות כדי שסיפור הדברי
ייחשב כלשו הרע .ג א רק אחת משלוש השאלות נענית בחיוב,
והשתיי האחרות בשלילה ,עדיי יהיה הדבר בגדר לשו הרע .כ*,
למשל ,כשסיפור הדברי אינו גור לשומע לזלזל באד שעליו מדובר,
בכל זאת ,א יש סיכוי שהמדובר היה נבו* אילו היה שומע את הדברי –
הרי זה לשו הרע.
 32ש כלל ה' הל' ב' ,וכלל ו' הלכה א'.
 33ש כלל ב' הל' א'.
 34ש כלל ד' במ"ח ס"ק א'.
 35ח"ח כלל ד' מלה"ר במ"ח ס"ק מ"ו.
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התנאי שבה מותר לספר דברי גנאי
ברור ,אפוא ,שהכלל העיקרי באיסור לשו הרע מ התורה הוא המושג
של גרימת נזק .דהיינו ,כוחו של סיפור הדברי לגרו נזק לקרב באופ
כללי או לפגוע בשמו הטוב .לפיכ* ,אי זה משנה א הדברי המסופרי
– היו דברי אמת או שקר )אימות המידע(;
• הובעו בצורה של דיבור ,כתיבה או שפת הגו) .אופ סיפור
הדברי (.
• סופרו מרצונו של המספר או בתגובה לשאלה שנשאל )סיפור
מרצו( .36
• הכילו את שמו המפורש של המדובר או לא .א השומע יכול
להבי מתוכ בכוחות עצמו במי המדובר הרי זה לשו הרע )זיהוי
המדובר(.37
39
38
סופרו מתו* רגשות של קנאה  ,נקמה  ,הרצו למצוא
•
ח 40או פשוט כבדיחה) 41מניע(.
• סופרו בגלל לח או כוונה טובה ,42כגו למנוע נזק כספי,43
למנוע פגיעה בכבוד ,44להרוויח משהו ואפילו בדאגה לכבודו של
הורה או מורה .45כש שאי אפשר להתפשר בדיני כשרות מסיבות
כאלו ,כ אי אפשר להתפשר בהלכות לשו הרע) .לח(.

 36ש כלל א' הל' ה'.
 37ש כלל ג' הל' ד'.
 38ש כלל ה' הל' ג'.
 39ש כלל ד' במ"ח ס"ק ל"ב וכלל י' הל' ב' תנאי ה'.
 40ש כלל א' הל' ז'.
 41ש כלל ג' הל' ג'.
 42ש כלל א' הל' ה'.
 43ש הל' ו'.
 44ש הל' ה'.
 45ש.
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• סופרו על רמתו הדתית של אד  ,46אישיותו ,47בינתו,48
כישוריו ,49בריאותו ,50רכושו ,51מצבו הכלכלי 52או בני משפחתו.53
א יש בה כדי לגרו לו נזק ,הרי זה לשו הרע) .תוכ הדברי (
• סופרו לב זוג ,54לקרוב משפחה ,55לילד 56או לזר .אפילו ב/בת
זוג יכולי להתחיל לזלזל במדובר בעקבות הסיפור ששמעו ,ובכ*
ייגר נזק לשמו הטוב) .שומעי הדברי (;
• נאמרו אודות ילד ,57מבוגר ,זר ,ידיד ואפילו ב זוג .58הנישואי
אינ מהווי היתר לפגוע בב/בת הזוג על ידי דיבורי לשו הרע.
)האד שעליו מדובר(.
יש בכל זאת מניע אחד שהתורה מתירה לספר גנאי בגללו .זהו הצור*
להג על מישהו .על כ* נרחיב את הדיבור להל )ראה פרק אחד עשר
"מתי מותר לספר לשו הרע ורכילות?"(.

לשו הרע על שאינ יהודי
לעתי קרובות עולה השאלה הא מותר לספר לשו הרע על מי שאינ
יהודי  .התשובה על כ* מורכבת .מנקודת מבט הלכתית ,אוסרת התורה

 46ש כלל ג' הל' א' ,ב'.
 47ש כלל ד' הל' ט'.
 48ש כלל ה' הל' ב' ,ד'.
 49ש וכ הלכה ה'.
 50ש.
 51ש הל' ז'.
 52ש הל' ה'.
 53ש הל' א'.
 54ש כלל ח' הל' י'.
 55ש.
 56ש כלל ט' הל' ה'.
 57ש כלל ח' הל' ג' ,ועי' הלכות רכילות כלל ז' הל' ב' ,ובבמ"ח ש ס"ק ב'.
 58ש הל' ב'.
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בפרוש סיפור לשו הרע על יהודי  .59אול  ,הגוי אינו נמצא באותו
מעמד .למרות זאת ,לא מומל – מסיבות מוסריות לדבר לשו הרע על
שאינו יהודי כאשר הדברי נטולי יסוד .כיהודי  ,נדרש מאתנו להתייחס
לחסידי אומות העול באופ מוסרי .יש לזכור ג שכאשר מתרגל אד
לדבר לשו הרע על גויי  ,בסופו של דבר ,ובאופ בלתי נמנע ,יתחיל
לדבר ג בגנות של יהודי .60

מדוע מדברי אנשי לשו הרע?
מדוע מדברי אנשי לשו הרע? מה ה המניעי הנפוצי לכ*? קיימות
שלוש סיבות עיקריות הגורמי לאנשי לחטוא בלשו הרע .אלו ה
הקנאה ,הנקמנות והרצו למצוא ח .הבה נבח אות אחת לאחת.
קנאה – כל חברה הרואה בהצלחה חומרית מדד להערכתו העצמית של
האד עתידה לגלות שהקנאה רווחת בקרבה עד למאד .א כס ,.רכוש
ועמדה הופכי להיות סמלי מרכזיי להצלחה ולמעמד חברתי ,אזי מי
שלא השיגו אות יקנאו מאד באחרי שהצליחו להשיג  .התחרות
והאנוכיות יהיו הכלל שעל פיו חיי  ,בעוד שצדקה ודאגה לזולת יהיו
היוצאי מ הכלל .מחסור חומרי יגרו לפקפוקי ולירידה בהערכה
העצמית .כתוצאה מכ* ,תתעורר קנאה ,אשר תמצא את ביטויה בשנאה
ללא מצרי ובלשו הרע.
נקמנות – גור מרכזי שני לדיבורי לשו הרע הוא יצר הנקמנות .אנשי
שנפגעו או נעלבו מפעולותיו או מדיבוריו של זולת  ,יטפחו כלפיו איבה
ותעוב .לבסו .יגברו רגשות אלו והאד הפגוע ימצא את סיפוקו בדיבורי
לשו הרע.
הרצו למצוא ח – הגור השלישי הוא הרצו לשאת ח בעיני החברה
ולהיות מקובל בקרב הסביבה .משו כ* הופ* אד למקור של מידע
 59דהרי כתיב "לא תל רכיל בעמי " )ויקרא י"ט ,ט"ז(.
 60עי' תנחומא פ' פקודי "ור' יהושע ב לוי אומר – אמר דוד א דברת בעשו שהוא אחי
סופ לדבר בב אומת זה משה" ,ועיי מד"ר תצא פ"ט "ר' יהודה ב"ל ,א הרגלת
לשונ לדבר באחי שאינו ב אומת  ,סו! בב אומת תת דופי" ,ועיי ש ברד"ל.
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ורכילות על בני אד  ,כ* שאנשי יימשכו אליו מתו* התשוקה המצויה
לדעת את כל "החדשות הטריות" אודות אחרי .
בגלל שלושת המניעי הללו ,הופ* לשו הרע לכלי שימושי מאד
להעלאת הדימוי העצמי אצל מי שהערכתו העצמית נמוכה באופ תת
מודע .אבל ,הביטו בתוצאות! מה גדול המחיר שמשל אותו אד כדי
להרגיש טוב יותר ע עצמו .השט מקבל לפתע כוח לקטרג עליו בפני
בית די של מעלה ,ולהביא נזק רב למזלו ולגורלו .האמנ כדאי הדבר?

כרטיס האשראי כמשל
במובני מסוימי  ,דומה סיפור לשו הרע לשימוש בכרטיס אשראי .נכנס
אד לחנות ורואה פריט מסוי  ,כגו רהיט ,שברצונו לרכוש .הוא שואל
למחירו ועוני לו" :אל דאגה ,רק ת לי את כרטיס האשראי של*" .הוא
נות את כרטיס האשראי וחש הקלה .הרכישה היתה קלה .הוא שוכח את
כל הקנייה ,עד שכעבור חודש מגיע חשבו כרטיס האשראי שלו .הוא
רואה סכו של אלפי שקלי תמורת הרהיט .הוא מוטרד .זהו סכו כה
גדול .הנה ,בשעת מעשה היתה תחושתו כה קלילה כאשר השתמש
בכרטיס האשראי ,וכעת ,בהגיע מועד הפרעו ,תחושתו מציקה וכואבת.

האמנ כדאי הדבר?
כ* היא ההרגשה כשמספרי לשו הרע .כל כ* קל לספר את הדברי  ,כמו
שימוש בכרטיס אשראי המעניק את האשליה שבעצ לא קרה מאומה.
מילי ה בלתי נראות ,כ* שהמדבר אינו מרגיש שעשה משהו בכלל.61
כעבור זמ ,מתחילי לצו קשיי בחייו ,באופ בלתי צפוי ובלתי מוב.
מזלו מתחיל להשתנות והוא אינו מבי מדוע .האמת היא ,שהגיע מועד
הפרעו של שטר הלשו הרע .עכשיו התחושה מציקה וכואבת .זוהי
שעת של המלאכי המקטרגי עליו בשמי  .האמנ כדאי הדבר?

 61עי' שע"ת לר"י שע"ג אות ר"ה "בעל הלשו חטאו נקל בעיניו כי יאמר א דבר
שפתי הוא ולא פנה אל נזקיו הרבי."...
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איסור רכילות
מהי רכילות?
כש שהתורה אוסרת סיפור לשו הרע ,כ היא אוסרת סיפור דברי
רכילות .62מה ההבדל בי השתיי ? כשאד מספר לשו הרע ,הוא מגלה
דברי העלולי לגרו נזק למישהו .כשהוא מספר רכילות ,הוא מגלה
דברי העלולי לעורר איבה בי יהודי ואפילו רגשות של טינה וכעס
של איש על רעהו .63לפיכ* ,רכילות היא גילוי של מידע מסוי לשומע
)"המקבל"( ,אשר יגרו לו לחוש נפגע ממישהו אחר ,ועל ידי כ* תתעורר
בו איבה כלפי אותו פוגע .למעשה ,רכילות היא סוג מיוחד של לשו הרע,
היות שבהצתת איבה בי שני יהודי פוגעי ביחסיה  .אול  ,זהו איסור
בפני עצמו ,על שו כוחו המיוחד לעורר עוינות ואיבה.

השפעותיה השונות של לשו הרע ורכילות
השפעותיה של לשו הרע ורכילות יכולות להיות שונות זו מזו .לדוגמא,
א מישהו מספר ל* אגב שיחה שחיי )המוכר לשניכ ( הוא אד אנוכי
מאד ,הרי זה לשו הרע .תגובת* ,א תאמי לדברי  ,מ הסת תהיה
בתחושת זלזול כלפי חיי ובהפסקת קשרי* החברתיי עמו .לשו הרע,
הגורמת לאבד ההערכה כלפי הזולת ,מחבלת בקשרי ידידות והורסת
אות  .אול  ,א מישהו מספר ל* שחיי סיפר לו שאתה מאד אנוכי ,זוהי
רכילות .תגובת* תהיה חריפה בהרבה .לא זו בלבד שכנראה תנתק את
קשרי* החברתיי ע חיי  ,אלא שיש סיכוי שכל כ* תכעס עליו עד כי
תהפו* אפילו לשונאו.

בכוחה של רכילות להפו* שני יהודי לשונאי זה לזה
הרכילות מעוררת טינה ועוינות ,ועל ידי כ* יכולה להביא לשנאה של
ממש בי יהודי  .64רכילות פרושה לספר לשומע דברי שליליי
 62רמב" פ"ז מדעות הל' א' ,ח"ח פ"א מרכילות הל' א'.
 63ח"ח ש הל' ב'.
 64שע"ת שע"ג סי' רכ"ב "ונזק הרכילות חדל לספור כי אי מספר כי הוא מרבה שנאה
בעול".
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שמישהו דיבר עליו או מעשי פוגעי שמישהו עשה לו )או לכל אחד
ממקורביו כגו בני משפחה או ידידי  (65וכתוצאה מכ* יכעס השומע על
מי שדיבר את הדברי או עשה את המעשי הללו.

הסיבה לאיסור רכילות
ישאל השואל :מה רע ברכילות? אפשר להבי את איסור לשו הרע ,היות
שמספרי בגנותו של אד באוזני מישהו אחר .אבל ,א מספרי לאד
שלפלוני דעה שלילית עליו ,הא אי לו זכות לדעת זאת? הא אי לו
זכות לדעת מיהו ידידו האמיתי ומי אינו כזה? מדוע אוסרת התורה מידע
כזה?

רכילות בלתי מרוסנת עתידה להרוס את האחוה בקרב ע
ישראל
התשובה על כ* מפתיעה ביותר .תופעה שכיחה היא שכאשר אנשי
נמצאי במצב רוח גרוע או זעו ,.ה מדברי בגנות של אנשי אחרי .
במצב רוח שכזה ,יתכ שבעלי ונשי  ,אחי ואחיות ,ידידי ומכרי ,
יטילו דופי או יזלזלו זה בזה באוזני צד שלישי .למרות זאת ,אי ה
חפצי שהמדוברי ישמעו על כ* מפי אותו צד שלישי ,היות שהדבר
עלול לחבל ביחסיה עמ  .ה בס* הכל נותני פורק לכעס או
מתלונני – וזו תכונה אנושית נפוצה – ואינ מתכווני ברצינות לאשר
ה אומרי  .משו כ* ,אי התורה רוצה שאנשי ידעו על הדעות
השליליות הנאמרות עליה  ,אלא א כ מידע זה נחו לה כדי להג על
עצמ .
התורה רואה בסיפורי רכילות סכנה לאבד ידידי וקשרי ידידות היות
שאד השומע תמיד דעות שליליות של אחרי עליו ,בכל נסיבות החיי ,
יפתח רגשי תעוב ושנאה כלפי המדברי עליו .רכילות בלתי מרוסנת
עשויה ,אפוא ,להפו* אנשי לאויבי זה לזה ולהרוס את האחוה בקרב
ע ישראל .זוהי הסיבה העיקרית לאיסור רכילות.

 65ח"ח פ"ג מהל' רכילות ה"ג.
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דוגמא לרכילות יומיומית
הבה נתבונ בדוגמא למקרה שבו אפילו הערות תמימות עלולות להחשב
לרכילות או לאבק רכילות .שרה פוגשת את מרי במרכז הקניות .ידיה
של מרי עמוסות בשקיות לרוב ,ושרה מעירה לה על כ* .מרי מספרת
שאכ הצליחה מאד בקניותיה ,ורכשה מוצרי רבי שהיו במכירה,
במחירי חיסול או בהנחות ניכרות .שרה נפרדת לשלו ממרי  ,ובדרכה
הביתה היא פוגשת בראוב ,בעלה של מרי  .שרה מספרת לו על פגישתה
ע מרי  ,אשתו ,במרכז הקניות .לפתע מתרגז ראוב מאד על אשתו בשל
בולמוס הקניות הפזרני שלה .66שרה הצטערה להיווכח שדבריה גרמו
להתלקחות כעסו של ראוב על אשתו .היא הבינה שדבריה היו רכילות,
א .כי הערותיה לא היו שליליות ,מכיוו שהיה עליה לצפות לתגובה מעי
זו היות שזוגות רבי חלוקי בדעותיה בעניני ממו ,וכ* ג היה עליה
לשער בנוגע למרי ולראוב .היא הבינה ,שג א דבריה נאמרו
בתמימות וללא כוונה רעה ,היה עליה לחשוב תחילה על תוצאותיה
האפשריות.
איסור רכילות פרושו שאי לגלות כל דבר שאד יודע או ראה מכיוו
שלא לכל אד הזכות לדעת דברי אלו ,העלולי לעורר מדני  .ג א
המידע אינו משפיע ישירות לרעה על השומע ולפיכ* אי הוא בגדר
רכילות ,בכל זאת צרי* לנהוג זהירות בטר מגלי אותו א אפשר
לצפות מראש שיהיה בו כדי לעורר קנאה ושנאה.67
לדוגמא ,א ידיד* נוסע לחפשה בת חמישה שבועות בחו"ל ,הא תפי
את הדברי בקרב כל מכיריו? הא צריכי האנשי הללו לדעת את
המידע הזה? א הוא יעורר את קנאת ויגרו לה לדבר לשו הרע ,הרי
ודאי שמוטב שלא יגיע לאוזניה  .נדגיש שוב :עצ העובדה שאד יודע
משהו ,אי פרושה שמותר לו לגלות אותו לאחרי  .יש להיזהר מלעורר
קנאה ושנאה אפילו בלי דברי רכילות.

 66ח"ח הל' רכילות כלל ח' הל' ב' ,וכ הוא במשנ"ב.
 67ח"ח ש הל' ד' ,ובבמ"ח ס"ק ו'.
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כיצד לחדול מלשו הרע ומרכילות
אי* נוכל לשלוט בפעולה הנעשית בדר* כלל ללא מחשבה
מרובה?
בנקודה זו ,הובהר גודל כוח של לשו הרע ורכילות והנזק שה עלולי
לגרו לאד  .כמו כ הובהרו כמה מושגי מפתח הקשורי לאיסורי אלו.
א* כיצד נוכל לשלוט בה ? הדיבור טבעי כמו הנשימה .כיצד נוכל
לשלוט בפעולה כזו הנעשית ללא מאמ ובדר* כלל ג בלי מחשבה
מרובה? האמת היא שהשליטה בלשו הרע וברכילות אינה כה קשה כפי
שנוטי לחשוב .הקשיי העיקריי קיימי רק בהתחלה ,וכעבור זמ ה
נעלמי בהדרגה והאד יכול לשלוט במוצא פיו .כדי להיות אדו על
מוצא פיו ,על האד לעבור כמה שלבי  .נבח אות לפרטיה .

רגישותו של החפ חיי לרכילות – סיפור מעשה
סיפור מעניי זה סיפר המגיד הירושלמי הנודע ,רבי שלו שבדרו זצ"ל,
אודות החפ חיי זצ"ל .החפ חיי )שנקרא על ש ספרו המפורס על
הלכות לשו הרע( ורב נוס .נסעו פע אי ש בדר* ,בפולי ,לש מצוה.
בדרכ עצרו באכסניה שנודעה בהקפדתה על הכשרות .בעל האכסניה,
שהכיר אות מיד ,מיהר לשרת  .בתו הסעודה ,שאל בעל האכסניה את
הרבני א נהנו מארוחת  .החפ חיי השיב בחיוב .הרב השני אמר
שהארוחה היתה אמנ טובה ,אבל לא היה בה מספיק מלח .בעל
האכסניה שמע את הדברי  ,יצא מ החדר ופנה אל המטבח.
לפתע פנה החפ חיי לרב השני וטע לעומתו כי בדבריו אלו עבר על
איסורי רכילות ולשו הרע .הוא הסביר לו שבעקבות דבריו מ הסת לא
נחה דעתו של בעל הבית ,שביקש להשביע את רצונ  .יש להניח ,הוסי,.
שברגע זה ממש נוז .בעל האכסניה בטבחית ,והיות שבדר* כלל ניתנה
משרה זו לאלמנה ענייה ,בודאי היא בוכה כעת וחוששת שמא תפוטר
מעבודתה .הרב השני התנגד לדברי וטע שה מוגזמי היות שהוא
העיר הערה פשוטה על דרגת המליחות של האוכל.
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ק החפ חיי ממקומו ולקח עמו את ב לויתו אל המטבח .כשפתח את
דלת המטבח ,ראו השניי את דבריו של החפ חיי מתממשי בפועל
לנגד עיניה  .בעל האכסניה נז .בטבחית ,אלמנה ענייה ,והיא בכתה
תמרורי והתחננה שלא יפטר אותה מהעבודה .הרב הנדה ניסה מיד
להתערב ולהשתדל למע הטבחית כדי שלא ייגר לה נזק בשל דבריו.

העיקר הראשו של שמירת הלשו – רגישות לנזק של הזולת
שאלה מעניינת מתעוררת בעקבות ניתוח הסיפור .כיצד ידע החפ חיי
מראש מה יקרה כתוצאה מדבריו של הרב? התשובה מעוגנת ביסוד
הזהירות מפני לשו הרע ורכילות .הוא הרגיש מיד שהערה בדבר מליחות
המזו היא בעצ הערה על כישוריה של הטבחית ושאכזבתו של בעל
האכסניה עלולה להגיע בקלות לידי ביטוי בעוינות כלפי הטבחית,
ובעקבות זאת לאיו בפיטוריה .תפיסתו את המצב היתה כתוצאה
מהרגישות הגבוהה שפיתח בקרבו להרגיש מראש במצבי שיש בה כדי
להזיק לאחרי  .הוא פיתח בעצמו מודעות גבוהה לרגשותיה של אחרי
ולאופ שבו ה יכולי להיות מושפעי מארועי הסובבי אות ,
ובמיוחד ארועי הטומני בחוב איו ונזק.

רגישותנו מתקהה כשהמדובר בזולת
כולנו פיתחנו בתוכנו ,כבר מזמ ,חוש זה כלפי עצמנו .לדוגמא ,אנו
יודעי שבהגיענו לכביש מושלג ,עלינו ללכת לאט ולא לרו .אי לנו
צור* בשלט או באד אחר שיזהירו אותנו מפני סכנת ההחלקה בשלג.
אפילו במצבי עדיני  ,נוכל להבחי – כמעט מיד – בארועי המסייעי
לנו ובאלו המהווי סכנה עבורנו .לרוב נוכל ג להבחי בי ידיד לבי
שונא רק על סמ* הערה ,העווית פני או נימת קול .אול  ,כשהמדובר
בזולתנו ,אנו קשובי רק לנסיבות מאיימות ברורות כגו כשאד אחר ר
מהר לכביש מבלי להתחשב במכוניות הנוסעות ,א* במצבי עדיני ,
מתקהות רגישויותינו ואי ביכולתנו לצפות מראש את התוצאות המזיקות
הצפויות לאנשי אחרי  ,ובמיוחד לאנשי זרי .
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לשמירת הלשו נדרשת הכרה ברורה בקיומו של הזולת
החפ חיי ראה אנשי אחרי  ,ידידי וג זרי  ,כפי שראה את עצמו.
הוא קיי באמת ובתמי את המצוה "ואהבת לרע* כמו*" .הודות למידה
זו ,יכול היה להישמר היטב מפני פגיעה באחרי במהל* שיחה של יו
יו  .68מדוע אי אנו יכולי לעשות זאת? מדוע אי בנו מידה זו?
התשובה היא ,שלמרבה הצער רובנו מרוכזי בעצמנו ומתמקדי א* ורק
בהצלחותינו ובכשלונותינו .אנשי אחרי זוכי להתעניינותנו רק כאשר
ה קשורי לצרכינו ולציפיותינו .לשמירת הלשו כראוי נדרשת הכרה
ברורה בקיומו של הזולת מעבר לקיו העצמי שלנו ורגישות לרגשותיו
ולמה שעלול להזיק לו.

היסוד השני של שמירת הלשו – שליטה במחשבות היוצאות
מפינו
הא מספיקה רגישות זו כדי לשמור אותנו מאיסורי לשו הרע? התשובה
על כ* שלילית .מאז שנות ילדותנו ,הורגלנו לומר את כל אשר עלה
במחשבתנו .לא שקלנו את מחשבותינו בטר הבענו אות במילי  .ברגע
שה עלו בדעתנו ,מיד מצאו ה את דרכ לצאת מפינו ,כאילו עברו
בצינור מיוחד המקשר בי המוח לפה .ברגע שהמחשבות נכנסו לקצהו
האחד ,מיד זרמו החוצה מקצהו השני בצורה של דיבור .מרוב הרגל,
איבדנו שליטה על מוצא פינו .ללא שליטה זו ,אי כל דר* לנצור את
לשוננו מאמירת דברי מזיקי  .כדי לשמור על מוצא פינו עלינו להשיב
לעצמנו את השליטה בו .אד אינו יכול לשקול את דיבורו א הוא נפלט
מפיו פחז כמי .

כיצד משיגי שליטה בלשוננו
כיצד נעשה זאת? יש תרגיל פשוט ביותר שבאמצעותו יכול אד להחזיר
לעצמו את השליטה בדיבורו תו* זמ קצר .העצה היא כזו :מדי יו ,
בשיחותיו השוטפות ע אנשי אחרי  ,יבחר במחשבה מסוימת ויבלו
 68עיי רמב" פ"ו מהל' דעות ה"ג" :מצוה על כל אד לאהוב את כל אחד ואחד
מישראל כגופו שנאמר "ואהבת לרע כמו " לפיכ צרי לספר בשבחו ולחוס על ממונו
כאשר הוא חס על ממו עצמו ורוצה בכבוד עצמו".
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אותה בתוכו ,מבלי להביע אותה בפיו .מחשבה זו יכולה להיות עובדה,
דעה או רעיו חדש ,ויתכ אפילו שאי כל איסור להביעה .בכל זאת ,יבחר
במחשבה זו באופ שרירותי ,ויימנע מלהביעה בעודו אומר לעצמו שהוא
האדו לפיו .הוא – ולא הפה – יהיה זה שיחליט מה ייאמר ומה לא ייאמר.
טוב לתרגל זאת כאשר בוחרי שלוש מחשבות מבי מאות המחשבות
הרוחשות במוחנו במש* היו .
כעבור זמ ,נית להרגיש במשהו מעניי .בהגיע המחשבות למוח ,ה
מתחילות להאט את קצב זרימת אל הפה ,ושוב אי ה נפלטות ממנו
אוטומטית תו* כדי דיבור .עד מהרה ה נעצרות ,והאד מרגיש כאילו ה
יושבות בראשו וממתינות לקבלת רשות ממנו הא להתבטא במילי או
שמא לא .לפתע ירגיש האד שאכ הוא השולט במצב .עכשיו ,אולי
לראשונה ,יוכל להתחיל לשקול את מחשבותיו בטר יגלשו החוצה
ויהיה זה מאוחר מדי לעצור אות .עתה יוכל להערי* ולשקול אות
מכיוו שכעת יכול הוא להאזי לה תחילה .עכשיו ה נתונות תחת
שליטתו.

היסוד השלישי של שמירת הלשו – ידיעת הדיני
הא די ברגישות לנזק אפשרי לזולת ,יחד ע היכולת לסנ את
המחשבות ,כדי לאפשר לנו את שמירת הלשו? עדיי לא .חסר עוד יסוד
חשוב הדרוש לנו בטר נצליח במשימה .יהיה עלינו לדעת כיצד להערי*
את כוח הדיבור שלנו; דהיינו ,לדעת מה הגורמי והמצבי ההופכי
את דיבורינו למותרי או לאסורי  .יהיה עלינו ללמוד את הלכות לשו
הרע ורכילות.69

 69עיי בהקדמת הח"ח לספרו שמונה זאת לאחת הסיבות שנכשלי באיסור לשו הרע
ומחמת זה חיבר ספרו .ועי' חובת השמירה פ"ג "ודע עוד דעיקר השמירה לא נעשית
בקבלה בלב בלבד כי א שיהיה לו עת קבוע בכל יו א מעט וא הרבה ללמוד
ההלכות והמוסר השייכי לעני חלק הדיבור".
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מילי מזיקות ה בלתי נראות ואיסור אמירת אינו גלוי לעי
הצור* בלימוד ההלכות חיוני ,במיוחד כאשר מדובר במצות שמירת
הלשו .70א היה מישהו מגיש לנו צלחת ובה נתח בשר ומציע לנו
לאכלו ,הרי ודאי שהיינו מנסי תחילה לברר הא הוא כשר .אילו היינו
רואי שזהו בשר חזיר ,היינו מרחיקי אותו מיד ומסרבי לאכלו .זה היה
קל מאד עבורנו ,היות שהדבר האסור נתפס היטב על ידי החושי שלנו.
הרבה יותר קשה לייש זאת במקרה של איסור לשו הרע .הדברי
האסורי  ,דהיינו המילי המזיקות היוצאות מ הפה ,בלתי נראי ,
והחושי שלנו אינ רואי כל סימ לאיסור אמירת  .נית לזהות את
המילי מרעילות הרוח רק על ידי ידיעה ברורה של ההלכות המגדירות
אות .כא תופסת ידיעת ההלכות את מקומה של ידיעת החושי  .רק
אחרי שירכוש האד את היסוד השלישי הזה יוכל להגיע לדרגה של
שליטה מוחלטת בדיבורו ושל נצירת לשונו מדיבורי לשו הרע ורכילות.

שמירת הלשו קשה רק בתחילת הדר*
בשלב זה ,יתחילו רבי להתלונ בנוסח זה" :ג א אפתח רגישות
לפגיעה באחרי ואשקול את מחשבותי לפי הלכות שמירת הלשו בטר
אוציא מפי ,בכל זאת יהיה זה מאמ אדיר לא לדבר לשו הרע .יידרש
ממני מאמ מודע וממוש* שתוצאתו תהיה איבוד השט .הטבעי והקולח
של שיחתי .כיצד יכול ה' לצפות ממני לעשות זאת? נראה שהדר*
היחידה לעמוד בכ* היא להפסיק לדבר בכלל .ג זה יהיה בלתי טבעי
ובלתי מציאותי".71
חשוב לדעת את התשובה לשאלה זו ,מכיוו שכרו* בה עקרו הנוגע לא
רק לתהלי* שמירת הלשו אלא ג לתהלי* שביסוד כל הצמיחה
 70ש "ואחרי שהאד משתמש בלשונו לדבר יותר ממה שהוא משתמש בכל האיברי
לעניניה צרי לידע האסור והמותר בה כדי שידע אי להתנהג בה".
 71עי' ח"ח בהקדמה לספרו שכתב כעי זה "דא רואה היצה"ר וכו' הוא מרמה אותו
בהיפ שמחמיר עליו כל כ בעני לשו הרע עד שמראה לו שהכל נכנס בכלל לשו הרע,
וא"כ אי אפשר לחיות חיי תבל בעני זה א לא שיפרש לגמרי מעניני העול והוא כעי
דיבת הנחש הערו שאמר א! כי אמר אלקי לא תאכלו מכל ע %הג".
43

הרוחנית .אי כל ספק ,שבתחילתו של כל תהלי* להשגת שליטה עצמית
נדרשת מידה מסוימת של מאמ ביודעי .אול  ,כעבור זמ מה ,נעשה
מאמ מודע זה קל יותר ואט אט תופסת את מקומו תחושה טבעית שאינה
כרוכה במאמ.72
במילי אחרות ,מה שהחל כתהלי* של השתדלות מודעת ומכוונת ,הופ*
בהדרגה לתהלי* אוטומטי המתרחש כמעט מעצמו .ראינו זאת לעיל
בתאור השליטה על הפיכת האוטומטית של מחשבות למילי היוצאות
מ הפה .תחילת התהלי* היתה כרוכה במאמצי ביודעי לרס מחשבות
שנבחרו באופ שרירותי ולמנוע מה להפו* למילי  .אול  ,כעבור זמ,
מתחילות כל המחשבות להאט מעצמ את שט .זרימת וה ממתינות
לרשות להתבטא בדיבור .כ* ,בהדרגה ,הופ* כל התהלי* לאוטומטי,
וכבר אי צור* במאמצי מודעי ובכוונה מיוחדת לרס אות .המחשבות
למדו לרס את עצמ ולא להפו* אוטומטית ובשט .בלתי נשלט למילי
מדוברות .בהשיגו שליטה עצמית חדשה זו ,הופ* האד לאדו על
מחשבותיו ,והוא זה השולט בה.73

תהלי* השיפוט והשיקול הול* ונעל
נשארת רק תחושה פנימית

בהדרגה ,ובמקומו

כ* הדבר באשר להחלטה מה לומר .תחילה ,אכ צרי* האד לחשוב
ולשקול הא המחשבה ,שזה עתה צצה במוחו ומחכה לביטוי מילולי,
היא בגדר לשו הרע או רכילות .אול  ,במרוצת הזמ ,הול* ונעל תהלי*
זה של שיקולי והערכות ,ובמקומו מתפתחת תחושה עצמית .א יש
במחשבות לשו הרע או רכילות ,נלווית אליה תחושה פנימית של אי
נוחות והאד מרגיש שיש סכנה אפשרית בהבעת .הרי זה כמעט כאילו
פיתח חוש מיוחד לריח של לשו הרע ורכילות .74עתה הוא מודר* על ידי
 72עי' רש"י שמות י"ט ב' "א עתה תקבלו עליכ יערב לכ מכא ואיל שכל
ההתחלות קשות".
 73עי' שע"ת לר"י שע"ב ס"ק ל' "ואמרו המוסרי ההרגל על כל דבר שלטו".
 74עי' שמיה"ל שער התבונה פ' ט"ז "ועצה נכונה היא לשמיה"ל אפילו א כבר הורגל בו
ח"ו אכ כאשר יעשה כדברינו הנ"ל ובודאי ישי לב לדברי שידבר מעת ההיא והלאה
יתחיל כח ההגרשה הזה להתחזק אצלו מעט מעט עד שיעמוד על מכונו כראוי".
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תחושה זו של סכנת הדיבור .עכשיו כבר אי לו צור* להתעמק במחשבות
כדי לזהות לשו הרע ,כי כעת הוא מסוגל להרגיש זאת ישירות באמצעות
תחושתו הפנימית .מכא ואיל* תהיה שיחתו חלקה ושוטפת ,כשהוא כבר
מרגיש בעצמו ויודע לבלו מחשבות העלולות להביא לדיבור לשו הרע.
מנגנו דומה קיי אצל בעלי החיי  .אי ה חושבי הא ה בסכנה ,ה
פשוט מרגישי זאת .מאמציו של אד לשלוט בדיבורו עתידי להביאו
לבסו .לרמה כזו שבה אי צור* בכל מאמ .כל שעליו לעשות הוא
להתחיל .משו כ* לא נוכל להצטדק לפני הקב"ה בדבר יכולתנו לשלוט
בדיבורי לשו הרע .א נאמר שהיה זה קשה מאד ,הרי ישיבו לנו שהדבר
נכו רק לגבי ההתחלה ,אול היתה לנו האפשרות לפתח בתוכנו את
התחושה העצמית הפנימית ,ומדוע כלל לא ניסינו לעשות זאת?

המניע הטוב ביותר לשמירת הלשו :הדבר כדאי לנו!
מהו המניע הסופי והמוחלט לשמירת לשוננו? א יאמרו לנו שדיבור
לשו הרע אסור מ התורה ,אנו עלולי לומר שאי הוא שונה מיתר
העברות שאנשי עוברי  ,וכש שלצערנו עוברי על מצוות אחרות ,כ*
לדאבוננו ,אנו עלולי לעבור ג עליה .אבל א יאמרו לנו שדיבור לשו
הרע הופ* אותנו לאויבי הגרועי ביותר של עצמנו ,שבכ* אנו בוראי
לעצמנו קטגורי בשמי  ,הורסי את מזלנו ומביאי על עצמנו סבל רב,
אזי נעצור לפתע ונחשוב שנית על העוו הזה מתו* הדח.
האינסטינקטיבי להגנה עצמית הקיי בכל אד  .מוב ,שהטוב ביותר היה
אילו יכולנו להימנע מ החטא פשוט מפני שה' ציוה זאת ,אבל בסופו של
דבר ,א המניע היחיד שלנו לחדול מדיבור לשו הרע הוא למנוע את
ההרס העצמי שלנו ,אזי יביא ג מניע זה תועלת בשמירת הלשו.

הרי זה כמו החלטה עסקית
ההחלטה להפסיק לדבר לשו הרע דומה ,במובני רבי  ,להחלטה
עסקית .כל איש עסקי רוצה להגדיל ככל האפשר את רווחיו ולצמצ את
הפסדיו .בכל החלטה עסקית ,השאלה הקובעת תהיה "הא זה כדאי?
הא פעולה זו תתרו להגדלת הרווח או תגדיל את ההפסדי ?" כ* צרי*
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להיות ג לגבי לשו הרע .75דיבור לשו הרע יכול אולי לגרו תענוג
כלשהו למדבר ,להגדיל את תחושת החשיבות וההסכמה החברתית ואולי
אפילו ג את הרווח האישי ,א* הא זה כדאי? הא כדאי הדבר לנוכח
הפסדי וסבל שיבואו עליו ,ללא ספק ,מאוחר יותר ,בעקבות המלאכי
המקטרגי שנבראו בגלל דיבוריו ?76כהחלטה עסקית ,ברור שהתשובה
על כ* תהיה לא ולא! כדאי לזכור זאת.

 75עיי חובת השמירה שמונה שש עשרה מעלות היוצאות מחובת השמירה .ועי' באגרת
הגר"א שבכל רגע ורגע שהאד חוס פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאי מלא ובריה
יכולי לשער.
 76ועי' באיגרת הגר"א עוד מה שכתב "כל עמל אד לפיהו )קהלת ו( .אחז"ל שכל
מצותיו ותורותיו של אד אינו מספיק למה שמוציא מפיו  ...וכל כ! הקלע הכל בהבל
פיו של דברי בטלי  ...וכ"ז בדברי יתירי אבל בדיבורי האסורי כגו לשה"ר
וליצנות ושבועות ונדרי ומחלוקת וקללות ובפרט בבית הכנסת ובשבת ויו"ט על אלו
צרי לירד לשאול למטה הרבה מאוד וא"א לשער גודל היסורי והצרות שסובל בשביל
דיבור אחד".
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איסור שמיעה ואיסור קבלה של לשו הרע ורכילות
איסור שמיעה ואיסור קבלה
התורה אוסרת לספר דברי העלולי לגרו נזק )לשו הרע( או לעורר
מדני )רכילות( .שני האיסורי הללו אמורי לגבי המדבר המספר את
הדברי  .התורה ג אוסרת לשמוע לשו הרע ורכילות 77או להאמי
לדברי ולקבל כאמת מוחלטת .78אסור לשומע לשו הרע על זולתו
להאמי לדברי  .א הוא שומע דברי שמישהו אחר דיבר עליו או עשה
נגדו ,העלולי להכעיסו – דהיינו דברי רכילות – אסור לו להאמי לה .79
עליו לחשוש שמא אי הדברי נכוני וספק א יש לה תוק ..איסור זה
נקרא איסור קבלה – האיסור להאמי לדברי  .היות שאסור לו לקבל את
הדברי כאמת ,עליו לעשות כל מאמ להימנע מלכתחילה משמיעת
דיבורי כאלו.

מדוע אסור לקבל את הדברי ?
מדוע אסור להאמי ללשו הרע ולרכילות? נוכל להבי את האיסור לדבר
בגנות אד אחר או לעורר עוינות בי אנשי  ,אבל א הדברי המסופרי
נשמעי כדברי אמת ,מדוע אסור לנו להאמי לה ? מה עלינו לעשות?
כיצד נעקור את הדברי ששמעו אוזנינו? הא נכחיש גילוי דברי
הנראי לנו אמיתיי ונעמיד פני שאי ה אמת?

סיבת איסור הקבלה :חוסר אמינות
התשובה היא שלעול לא נוכל להאמי באמת לסיפורי לשו הרע
ורכילות ,יהא אשר יהא המספר אות  ,או יהיו אשר יהיו התנאי בה
נאמרו ,אלא א כ נבדוק אות לאשור בעצמנו .80במילי אחרות,
התורה קובעת שאי אמינות בכל הדיבורי מעי אלו ,אלא א כ הוכח
אחרת .א נרצה להאמי לדברי שאי בה כדי לגרו נזק ,נוכל
 77ח"ח כלל ו' מלה"ר הל' י"ב.
 78ש הל' א'.
 79ח"ח כלל ה' מרכילות הל' א'.
 80ש הל' לה"ר כלל ז'.
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להאמי ,א* אסור להאמי לאמירות שיש בה כדי לפגוע במישהו אחר או
לעורר שנאה בי אנשי  .81כא אי לנו אפשרות בחירה א להאמי או
לא .אמירות כאלו ה חסרות אמינות .מדוע? התשובה היא שאפשר ליצור
רוש מוטעה אפילו על ידי אמירות שעל פני השטח נראות כדברי אמת.
כיצד יתכ הדבר?

אפשר לשקר אפילו כשמספרי את האמת
עובדה ידועה היא שאד הנקרא להעיד בבית משפט אזרחי במקומות
רבי בעול  ,נאל להישבע שיאמר את האמת .אי זו שבועה פשוטה.
העד נשאל" :הא אתה נשבע לומר את האמת ,את כל האמת וא* ורק את
האמת?" דהיינו ,לשבועה זו שלושה חלקי  .מדוע? מפני שבתי המשפט
הללו מביני שאד יכול לרמות אפילו תו* כדי סיפור האמת .שלושת
חלקי השבועה נועדו למנוע זאת .נסביר את הדברי .

האפשרות לשקר
" (1הא אתה נשבע לומר את האמת?" – היות שלכל אד יכולה להיות
סיבה לשקר ,הוא מתבקש להישבע שאי הוא משקר .יתכ שישקר כדי
להתנק בנאש  .יתכ שישקר כדי להפיק תועלת כלשהי לעצמו
מהרשעתו של הנאש  .חלק זה בא למנוע אפשרות זו של אמירת שקר.

האפשרות להשמיט חלק מ האמת
" (2הא אתה נשבע לומר את כל האמת?" – לפעמי עלול אד לומר רק
חלקי נבחרי מ האמת ,ונוח לו להסתיר חלקי אחרי ממנה .אילו היו
מתגלי חלקי אלו ,היו יוצרי רוש שונה מזה שנוצר על ידי החלקי
שבחר לגלות .לדוגמא ,כשמלכי הקטנה באה לבכות באוזני אמא שיוסי
בעט בה ,שואלת אמא את יוסי א זו אמת .יוסי משיב שהדברי אמת,
א* מוסי .שמלכי בחרה להעלי את העובדה שהיא התחילה את
המריבה ,והכתה אותו בראשו באמצעות כלי .הא מלכי שיקרה? לא,
אבל היא ג לא גילתה את כל האמת ובהשמיטה עובדות מסוימות גרמה

 81ש כלל ו' הל' א'.
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לעיוות האמת על הארוע בכללותו .חלק זה בא למנוע אפשרות זו של
השמטה.

האפשרות להוספות חסרות שחר
" (3הא אתה נשבע לומר א* ורק את האמת?" – לפעמי אד אומר
אמת ,א* כדי להגדיל את אמינות הסיפור או לשפצו ולהעשירו ,הוא
מקשט אותו בתוספת "עובדות" משלו שהוא משער שיש בה אמת.
אול  ,תוספות אלו יכולות בעצ לעוות את האמת .חלק זה בא למנוע
תרחיש של הוספות חסרות בסיס ושחר.
מהאמור לעיל נוכל לראות שאד יכול לעוות את האמת אפילו כשאי
הוא משקר .זאת ,על ידי השמטה מכוונת של מידע ,או תוספות שאינ
שייכות לעני .נותרה עוד דר* לעיוות האמת – פרשנות שלילית.

האפשרות לפרשנות שלילית
 (4פרשנויות – דיבוריה של רוב בני האד אינ מבוססי על עובדות
אלא על פרשנויותיה העצמיות לארועי  .כשאנו מקשיבי לאד
ומקבלי את דבריו ,למעשה אי אנו אלא מקבלי את פרשנותו הוא
ונקודת מבטו ולא את העובדות המוכחות .פרשנויות אלו עלולות להיות
א* ורק חצאי אמיתות .יתכ שיש מקו לפרשנויות אחרות ,שתהיינה
יותר מדויקות ואמיתיות .לפיכ* אי לה אמינות של ממש ומי שמאמי
לה הריהו כמי שמאמי למשהו שאולי אי הוא דבר אמת.

שמיעת צד אחד של הסיפור
מקרה מיוחד של עיוות מסוג זה הוא כששומעי רק צד אחד של הסיפור
ומאמיני לו .82כל המחלוקות והויכוחי בי בני אד נובעי מ הדרכי
השונות שבה רואה כל צד את פני הדברי  .לעתי נדירות תהיה השקפה
אחת צודקת לחלוטי והשניה מוטעית לחלוטי .כמעט תמיד יש קורטוב
 82עי' ח"ח כלל ו' מלה"ר במ"ח ס"' ב' במה שהביא מקור לדו איסור שמיעת לה"ר
מדברי הרמב" מהא דאוסר לדיי לשמוע דברי בעל גי קוד שיבוא חברו כדי שלא
יכנוס צורה הדברי לאזניו ושוב יהיה קשה להוציא הדברי מלבו וה"ה בלה"ר.
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של אמת בדברי שני הצדדי  .כשמישהו מספר ל* שפלוני התנהג כלפיו
שלא כראוי ,הרי זו רק דעתו הוא על אותה התנהגות .תמיד יש צד שני
למטבע ,זה של האד האחר .בכ* שאד מאמי רק לצד אחד מבלי
להכיר את הצד השני ,יש סיכו שהוא מאמי רק לאמת חלקית .יש להכיר
ג את הצד השני כדי לברר את כל האמת על הסכסו*.

סיכו
כעת ברור מדוע אסור לקבל לשו הרע ורכילות כאמת מוחלטת .כל אימת
שאנו שומעי אמירה כזו ,יתכ שאי בה אמינות מהסיבות הבאות:
 יתכ שהמספר משקר. יתכ שהמספר השמיט פרטי חשובי שיכלו לשנות את רושהדברי .
 יתכ שהמספר הוסי .פרטי משוערי המעוותי את האמת. יתכ שהמספר מפרש את הדברי בדר* שלילית. -אולי אי הדברי מציגי אלא רק צד אחד של המטבע.

שני מצבי שבה מותר להאמי לסיפור לשו הרע
רק א מוכני אנו לברר ביסודיות ולאשור את הדברי ששמענו ,נוכל
לדעת את האמת .א לא כ ,חייבי הדברי להישאר בגדר של ספק.
אול  ,יש שני מצבי שבה מותר להאמי ללשו הרע ששמענו בלי
חקירה )בהנחה מלכתחילה שיש לנו הרשות לשמוע את הדברי (.
הראשו – כשהמספר לשו הרע מדבר רק על עצמו ואינו כולל בדבריו כל
אד אחר .83השני – כשאנחנו עצמנו היינו עדי לאותו מצב המסופר
אודות אותו אד ולפיכ* ביכולתנו לאמת את דברי המספר על יסוד
דברי שראינו בעצמנו .בכל המקרי האחרי  ,אסור להאמי בלי לחקור
ולברר היטב את הדברי .
 83עי' שע"ת שע"ג אות רט"ז "והמספר לה"ר שתי הנה קוראותיו הנזק והבשת אשר
יגרו לחברו ובחירתו לחייב ולהרשיע את חבריו ושמחתו לאיד" .ועיי בח"ח כלל א'
מלה"ר בבמ"ח ס"ק ט"ו גבי ישעיה הנביא שאמר "אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא
שפתי אנכי ובתו ע טמא שפתי אנכי יושב" ,והשיב הקב"ה "עלי אתה רשאי לומר
ואי אתה רשאי לומר עליה" .ועיי ש עוד כלל ב' בבמ"ח סוס"ק ג' במה שנסתפק ש
בדעת רש"י בדינא דאפי תלתא.
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אי* להפסיק שמיעת לשו הרע ורכילות וקבלת
דרכי להימנעות משמיעה
כיצד יכול אד להימנע משמיעת לשו הרע ורכילות המגיעות לאוזניו?
יש כמה שיטות יעילות המומלצות לכל אד .

אי* תג על עצמ* מפני שמיעה:
-

התרחק מבעלי לשו הרע ,הידועי בהרגל הקבוע לדבר לשו
הרע.84
אל תצטר .לשיחה שבה מספרי לשו הרע.85
א הנ* בעיצומה של שיחה ולפתע מושמעי בה דברי לשו הרע,
נסה לשנות מיד את הנושא .א אינ* יכול לעשות זאת ,הזכר
בעדינות למספר שאתה משתדל להימנע משמיעת לשו הרע.86
א תזכורת זו לא הועילה ,השתדל לעזוב את השטח.87

א אי ביכולת* לעזוב ,אזי
א.
ב.
ג.
ד.

88

נסה ,במידת האפשר ,שלא להקשיב.
הקפד שלא להאמי לדברי הנשמעי )האיסור העיקרי(.
לעול אל תפגי סימני של אישור או הסכמה.
במידת האפשר ,הראה למספר שאינ* מסכי בצורה מוחלטת ע
דבריו ,על ידי הגנה על האד שעליו מדובר )כגו :מהיכ הוא יודע
את הדברי ? הא יש הסבר אחר או פרשנות אחרת לדברי ?
וכיו"ב(.

 84רמב" פ"ז מהל' דעות הל' ו' "כל אלו בעלי לה"ר אסור לדור בשכונת וכל שכ שלא
לישב עמה ולשמוע דבריה".
 85ש ,וח"ח הל' לשה"ר כלל א' הל' ז'.
 86ח"ח הל' לשה"ר כלל ו' הל' ה' פרט ג'.
 87ש הל' ו'.
 88ש הל' ה'.
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דרכי להימנעות מקבלה:
כיצד יכול אד להימנע מקבלת לשו הרע ורכילות המגיעות לאוזניו? יש
כמה שיטות יעילות המומלצות לכל אד .

הג על עצמ* מפני קבלת הדברי
ברגע שהנ* שומע לשו הרע )על מישהו אחר( או רכילות )הנוגעת אלי*(,
פקפק בתוקפ של הדברי  .בדוק את המידע ,בנסיו להפריכו ,בעזרת
השאלות הבאות:
מהיכ יודע המספר שהדבר נכו באמת? הא ראה זאת בעצמו או שמע
על כ* ממישהו אחר? במקרה כזה ,הא אפשר לסמו* על צד ג' שסיפר
זאת?
 אולי המספר משקר ,משמיט עובדות או מגזי בדבריו? אולי זו רק דעתו האישית של המספר? כמה מתו* דבריו ה עובדות למעשה? אולי זו רק חוות דעת? הא אפשר לדו את האד שעליו מדובר לכ .זכות? אולי היתה לאד שעליו מדובר כוונה לטובה? אולי היו לו סיבות טובות לכ*? אולי לא יכול היה להימנע מכ*? -אולי יש הסבר אחר לדברי או צד שני למטבע?

לדו לכ .זכות :תריס מפני קבלת הדברי

89

יתכ שהדר* הטובה ביותר למניעת שמיעת לשו הרע ורכילות וקבלת
קשורה לגישתנו לבני אד  .למרבה הצער ,סבורי מרביתנו שלרוב בני
האד אי מידות טובות .ה עשויי להיות אנוכיי  ,שחצני ותאבי בצע.
בגלל סברה זו ,אנו נוטי לחשוב על הגרוע ביותר כאשר אנו רואי או
שומעי שאחרי התנהגו בדר* מסוימת שאינה מובנת לנו .אנו מפרשי
 89עי' ח"ח בפתיחה עשי במ"ח ס"ק ג'.
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את התנהגות באופ שלילי .לעתי נדירות ,א בכלל ,אנו דני אות
לכ .זכות .אנו מוכני תמיד לקבל את דברי הלשו הרע ששמענו היות
שה מאשרי את תחושותינו העמוקות כלפי בני אד  ,שמרבית אינ
באמת טובי או הגוני  .בגלל סברה זו אנו ג מרשי לעצמנו לדבר
לשו הרע על אנשי שאינ מובני לנו לאשור .

"בצדק תשפוט עמית*"!
אול התורה מתנגדת לגישה כזו ולסברה כזו .מ הפסוק "בצדק תשפוט
עמית*" )ויקרא י"ט ט"ו( לומדי חז"ל שהתורה מחייבת אותנו לדו את
אחינו היהודי לכ .זכות .90הגישה היא שלבני ע ישראל ,באופ כללי,
טבע טוב ועל כ מעשיה נעשי מתו* כוונות טובות ,אפילו כשה
נראי בלתי ראויי  .הקב"ה מכיר את בניו ויודע שכוונותיה לטובה וה
חפצי להיות טובי ולעשות טוב .על כ ,צרי* תמיד לדו אות לכ.
זכות .א ננהג לפי השקפת התורה ונאמ לנו גישה חיובית כלפי הזולת,
לא תהיה לנו נטיה לדבר בגנות אחרי או להאמי לדברי הגנאי
המסופרי עליה  .ההגנה הטובה ביותר למניעת סיפור לשו הרע וקבלתו
היא לשנות את דעותינו השליליות על אחרי ולאמ לנו דעות חיוביות
עליה .

רוב בני האד מדברי על משפחת באופ חיובי
מעניי לראות כיצד בדברנו על משפחתנו אנו נוטי כמעט תמיד לעשות
זאת באופ חיובי .כמו כ ,אי אנו מרוצי כאשר מספרי לנו את גנות .
בדר* כלל אנו מסרבי להאמי לדברי גנאי עליה  ,היות שיש לנו גישה
חיובית לבני משפחתנו ואנו דני אות תמיד לכ .זכות .מה באשר
ליהודי אחרי ? הא אי ה בני משפחתנו? בעיני ה' ,אי ספק שכולנו
משפחה אחת ,היות שכל ישראל אחי והקב"ה אב לכולנו .א נזכור
זאת ,ננהג כלפי כל היהודי באותה גישה חיובית שיש לנו לבני
משפחתנו ממש ,ונדו אות תמיד לכ .זכות .לא יהיה הבדל ממשי בינ
לבי בני משפחתנו.
 90רמב" עשי קע"ז ,ר"י שע"ת שע"ג אות רי"ח ,סמ"ג ,סמ"ק.
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מדוע אי אנו דני אחרי לכ .זכות
כדי לדו אחרי לכ .זכות ,צריכי אנו להביא בחשבו את כל הגורמי
להתנהגות  ,ה הפנימיי וה החיצוניי  .זאת נוכל לעשות רק כאשר
נבי שכל המעשי נובעי ממניעי מסוימי ומכוונות מסוימות .ג א
אות מעשי נראי בלתי ראויי  ,יתכ שהכוונות שמאחוריה אינ
כאלו .א נשפוט אנשי רק על פי התנהגות הגלויה לעי ונתעל
מהאמת באשר לכוונותיה  ,העשויות להיות טובות ,הרי יתכ שאנו
טועי בשיפוטנו אות  .במקרה כזה ,אנו נוטי לשפוט משהו רק על פי
אריזתו החיצונית ואנו מסתכלי רק בקנק ולא במה שיש בו באמת.
אנשי ה בריות מורכבות .יש לה מוח ונשמה ויש להביא זאת בחשבו
כאשר אנו באי לשפוט אות  .א לא נעשה זאת ,הרי השיפוט שלנו לקוי
ובמקרי רבי ג שגוי .נשנה את דעותינו על אחינו היהודי ונדו אות
לכ .זכות .א זאת נעשה ,נפתח לעצמנו הגנה עוצמתית מפני סיפור לשו
הרע ורכילות ומפני קבלת.91

 91עיי עוד בשמיה"ל שער התבונה פ"ד שכתב גבי הד חבירו לכ! זכות "והנה לפי רב
הרגלו של אד במדה זו כ נגד זה מתמעט ממנו עו לשו הרע".
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מתי מותר לספר גנאי
עד כה עסקנו בשלושה איסורי :
א .איסור סיפור לשו הרע כדי שלא לגרו נזק ליהודי
אחר בכל צורה או אופ )כלל הנזק(.
ב .איסור סיפור רכילות כדי שלא לעורר מדני בי
יהודי )כלל האיבה(.
ג .איסור שמיעת לשו הרע ורכילות ואיסור קבלת
כי אסור לקבל דברי גנאי שיתכ שאי בה אמת
)כלל האמינות(.

דיבור לתועלת – הסיבה היחידה להתרת לשו הרע ורכילות
מכל מקו  ,יש נסיבות מסוימות שבה יהיה מותר לספר לשו הרע או
רכילות .זאת ,כאשר מטרת הדברי היא לתועלת .מותר לאד לספר לשו
הרע או רכילות כדי למנוע פגיעה או נזק אפשרי מעצמו או מיהודי
אחר .92הדיבור לתועלת הוא הסיבה היחידה המתירה דיבורי שלולי כ
היו אסורי  .כל המניעי האחרי כגו סקרנות ,נקמנות ,רווח וכדומה
לא יצדיקו לעול דיבורי לשו הרע ורכילות.93

שיקולי התועלת גוברי על החשש מפני נזק או איבה
התורה רואה צור* להג ה על גופו וה על ממונו של יהודי אחר .חז"ל
לומדי זאת מ הפסוק "לא תעמוד על ד רע*" )ויקרא יט ,טז( .התורה
מצווה להג על יהודי העומד ליפול קורב למעשה עוול )אפילו של יהודי
אחר( ,או להצילו מעוול שנעשה כלפיו ,אפילו א כרוכי בכ* דיבורי
לשו הרע ורכילות על המזיק .94אפשר לכנות כלל זה כ"יתרו ההגנה" כי

 92ח"ח כלל ט' מרכילות הל' א'.
 93ש הל' ב' תנאי שלישי.
 94ש במ"ח ס"ק א'.
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הצור* להג על הזולת גובר על איסור גרימת הנזק )לשו הרע( או האיבה
)רכילות( לעושה העוול.
התורה רואה צור* גדול יותר בהגנה על יהודי על ידי סיפור גנות במידת
הצור* ,מאשר החשש להזיק ליהודי אחר העלול להזיק לקרב ולפגוע בו.
התורה רואה את הצור* להג על יהודי על ידי סיפור רכילות ,במידת
הצור* ,כגדול יותר מ האפשרות של יצירת איבה בי יהודי אחד ליהודי
אחר העומד להזיקו.

המפתח להיתר לספר גנות הוא האיזו בי התועלת לבי התנאי
של צמצו הנזק
האיזו בי דיבור לתועלת לבי התנאי של צמצו נזק הוא שיקבע א
מותר לספר גנאי או שיש בכ* עבירה על איסורי לשו הרע ורכילות.
אול  ,התנאי בה יהיה מותר לספר גנאי לתועלת מורכבי למדי ועל כ
נדרשת הרחבת הדברי  .דיו מורחב זה הוא מעבר למגמתה של חוברת
זו ,ועל כ מובאי כא רק העקרונות הכלליי .

שתי דוגמאות ליתרו שיקולי התועלת
הבה נתבונ בדוגמא הממחישה את יתרו השיקול לתועלת .שמעו חפ
לפתוח עסק ע ראוב ,א* אי הוא בטוח א ראוב יוכל להיות שות.
טוב .הוא שואל את חיי  ,מכרו של ראוב ,מה דעתו על שותפות כזו.
חיי מתלבט כיצד לענות .הוא סבור שאי לבטוח בראוב ושהלה לא
יהיה שות .טוב לעסקי  .אול  ,א יספר זאת לשמעו ,הרי ידבר לשו
הרע על ראוב .מצד שני ,א לא יזהיר את שמעו מפני ראוב ,עלול
שמעו להינזק בעתיד .מה עליו לעשות?
השיקול לתועלת מתיר לחיי לגלות מידע )אפילו שלילי( שידוע לו
אודות ראוב כדי להציל את שמעו מהסתבכויות בעתיד .95הצור* להג
על יהודי )שמעו( גובר על הנזק העלול להיגר לראוב היות שהשותפות
ע ראוב נחשבת ל"מזיק" העלול לגרו נזק לשמעו.
 95ש הל' א'.
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דוגמא אחרת :א בשעת שיחה ע חיי איי ראוב בפועל להזיק
לשמעו ,ודאי שחיי יהיה חייב להזהיר את שמעו מפני איו זה ,ג א
הדבר יעורר אצל שמעו כעס כלפי ראוב .96מותר לו להזהיר את שמעו
למרות שיש בכ* רכילות )הגורמת ישירות לרגשי כעס( היות שבמקרה זה
מתירה התורה לחיי להשתמש ביתרו הדיבור לתועלת.

צמצו דברי הגנאי רק לצור* החיוני ,מבלי להגזי או להגדיל
את הנזק
למרבה הצער ,אפשר עדיי לעבור על עוו לשו הרע ורכילות אפילו
כשמספרי דברי לתועלת .זאת ,כשאד מתעל מהכלל של "מינימו
נזק" ,כלל חיוני החל על דיבור לתועלת .כלל זה קובע שא יהודי מבקש
להישמר מפני יהודי אחר ,או להג על צד ג' מפני יהודי אחר על ידי לשו
הרע ורכילות ,יעשה זאת על ידי הקפדה על מסירת המידע הנחו לתועלת
בלבד ולא יוסי .עליו דבר.
מותר למספר גנאי לתועלת לעשות זאת בתנאי שהנזק שייגר ליהודי
אחר יהיה מזערי ביותר ,דהיינו ,לא להזיק לו יותר מהנדרש לש ההגנה
על עצמו או על צד שלישי .97אול  ,א המספר גנאי לתועלת מספר יותר
מ הנחו למניעת הנזק או מגזי בסיפורו – אזי חורג הוא מגבולות
התועלת ודבריו חוזרי להיות בגדר לשו הרע.
לדוגמא ,במקרה הנזכר ,כששמעו שואל את חיי הא אפשר לסמו* על
ראוב כשות .לעסקי והוא נענה בשלילה ,לא יהיו הדברי אסורי .
אול  ,א חיי יוסי .ויאמר שראוב הוא אד המרבה בדברי )באופ
שאי בכ* שו תועלת( ,יהיה זה בגדר לשו הרע היות שאי זה בתחו
המידע הנחו לתועלת.

 96ש הל' ג'.
 97כלל ט' מרכילות ה"ב בתנאי החמישי ,וכלל ו' מלשה"ר הל' י"א.
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דיבור לתועלת רק בהעדר כל דר* אחרת
כמו כ ,א אד יכול להישמר בעצמו או לשמור יהודי אחר מפני נזק
באמצעי אחרי מלבד לשו הרע ורכילות ,מחייב אותו העקרו של
מזעור הנזק לנקוט באות אמצעי  .98א הוא יספר לשו הרע ורכילות
כשאי בה צור* ,אזי לא נחשבי הדברי כדיבור לתועלת והוא עובר
בכ* על איסורי לשו הרע ורכילות.
משו כ* נענשה מרי  ,אחותו של משה רבנו .היא דיברה לשו הרע על
משה באוזני אהר ,אחיה  ,כדי שאהר ינזו .במשה על טעות אפשרית
ביחסו לאשתו .לא היה בכ* צור* ,היות שמרי היתה יכולה לדבר
ישירות ע משה ובכ* להימנע מלשו הרע ומנזק שלא לצור* .וכ* ,על
א .שכוונותיה היו טובות ,הקב"ה העניש אותה.
מכא אנו רואי בברור ,שמוטב לפנות ישירות אל האד עמו יש לנו
בעיות מאשר לדבר עליו ע צד שלישי .רק א אנו יודעי בבירור
שדיבור ישיר לא יעזור ,נוכל לחשוב על האפשרות להסתייע בצד
שלישי.99

שיקולי התועלת אינ מתירי קבלת סיפור לשו הרע ורכילות
כשמדובר בקבלת לשו הרע או רכילות ,לא חל הכלל של דיבור לתועלת.
האיסור לקבל את הדברי עדיי קיי ועומד .אסור להאמי ללשו הרע
ולרכילות כאמת מוחלטת אפילו כשסיבת סיפור היא לתועלתנו .100עדיי
יתכ שהמידע אינו מבוסס ,מכל הסיבות שהוזכרו לעיל .אפילו כשאד
מספר לשו הרע א* ורק כדי להג על מישהו אחר ,אי בכ* כדי להוסי.
אמינות לדברי הגנאי המסופרי  .עדיי יתכ שאי זו אמת ,ואפילו א זו
אמת ,אולי אי זו כל האמת כולה .יתר על כ ,יתכ שאי זו אלא חוות
דעת אישית ואפילו רק צד אחד של המטבע .אפשר לברר את האמת א*
 98ח"ח כלל ט' מהל' רכילות ה"ב בתנאי הרביעי.
 99כלל ד' מלה"ר הל' ה'.
 100נדה ס"א" .אמר רבא ,האי לישנא בישא אע"פ דלקבולי לא מבעי מיחש ליה מבעי"
ועי' בח"ח כלל ד' מלה"ר הל' י"א ,וכלל ו' ש הלכה ב'.
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ורק על ידי חקירה יסודית ,בלי קשר למניעי של המספר את הדברי
לתועלת .מכל מקו  ,מותר לשמוע את הדברי ולחוש לה כדי להישמר
מפני הנזק הצפוי .ההיתר של דיבור לתועלת מתיר לנו לשמוע את המספר
ולנקוט באמצעי זהירות על סמ* דבריו ,א* אינו מתיר לנו לקבל את
הדברי כאילו היו אמת מבלי לבדוק בעצמנו את נכונות .
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סיכו ההלכות
.1

לשו הרע

הגדרה :סיפור דברי שיש בה כדי לפגוע ביהודי אחר או להזיק לו בכל
צורה שהיא בגופו ,ברגשותיו ,בממונו ,במעמדו החברתי או ברוחניותו.
סיבת האיסור :האפשרות לגרו נזק.
קני המידה :הדברי
.1
.2
.3

המסופרי נחשבי כלשו הרע א סיפור :
יכול לגרו נזק כללי.
יכול לגרו לשומע לזלזל,
אפילו במעט ,באד המדובר.
יכול להבי* או לבייש את הצד
השלישי א יוודע לו על כ*.

מתי מותר לספר :מותר לספר א יש צור* אמיתי להג על המספר עצמו
או על צד שלישי באי כל דר* אפשרית אחרת .מותר לספר רק א הנזק
שייגר יהיה מצומצ ביותר כנדרש לצור* התועלת ,ולא יותר.

.2

רכילות

הגדרה :גילוי דברי שיש בה כדי לעורר ישירות איבה בי שני יהודי .
סיבת האיסור :גרימה לאיבה ולשנאה.
קני מידה :סיפור דברי נחשב לרכילות א יש בגילויי כדי לגרו ליהודי
להתחיל לפתע לתעב יהודי אחר או לכעוס עליו מפני איו הצפוי לו מאת
אותו יהודי.
מתי מותר לספר :מותר לספר א יש צור* אמיתי להגנה עצמית או הגנה על
צד שלישי מפני נזק צפוי בהווה או בעתיד ,כשאי כל דר* אפשרית אחרת
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למניעתו .מותר לספר כשסיפור הדברי יגרו רק נזק מזערי הנחו לצור*
התועלת בלבד ותו לא.

 .3שמיעה וקבלה
הגדרה :שמיעה או קבלה של דברי המסופרי ל* בלי ברור וחקירה
יסודיי  ,שכתוצאה מה תתחיל לזלזל ביהודי אחר )לשו הרע( או תכעס
עליו בגלל איו ישיר הצפוי מצדו )רכילות(.
סיבת האיסור :בעיית האמינות.
קני מידה :איסור זה חל כשאד מרשה לעצמו להאזי ללשו הרע
ולרכילות שהוא יודע כי עומדי לספר לו או כשהוא מאמי לדברי
ומקבל אות אחרי שכבר נאמרו ,מבלי לברר ברור יסודי באשר
לאמיתות  .הוא יידע שקיבל את הדברי א התחיל לזלזל באד שעליו
דובר )לשו הרע( או כשהתחיל לכעוס ולהרגיש נבגד על ידי אותו צד
שלישי )רכילות(.
מתי מותר :מותר לשמוע כל לשו הרע ורכילות א יודעי מראש שה
נאמרי לתועלת השומע או לתועלת צד שלישי ,כדי להישמר מפני נזק
בהווה או בעתיד )על המספר להודיע לשומע שהדברי נאמרי לתועלת
או שהשומע ישאל מראש ,לפני סיפור הדברי  ,א ה נועדו לתועלת(.
תמיד אסור להאמי לדברי ולקבל כאילו ה אמת מבלי לערו* חקירה
מדוקדקת וברור יסודי ,אפילו כשמדובר בתועלת ובמניעת נזק .מותר
לשמוע את הדברי  ,לחוש לה ולנקוט באמצעי זהירות ,א* לא להאמי
לה בלב .הצור* בתועלת אינו מעניק לדברי אמינות אוטומטית .רק
ברור של העובדות יוכל לאמת אות או להפריכ.
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דרכי התשובה על לשו הרע ורכילות
תיקו הנזק שנגר
כיצד יעשה אד תשובה על לשו הרע או רכילות שדיבר? א הוא מסוגל
לזכור את המקרי בה עבר על איסורי אלו ,דהיינו ,א הוא זוכר למי
סיפר את הדברי ועל מי דיבר ,אזי הצעד הראשו שלו יהיה לנסות לתק
את הנזק שגר  .על המספר לחזור אל השומע ולנסות לעקור מלבו את
הלשו הרע והרכילות בכ* שישכנע אותו שהיתה זו טעות מצדו .101עליו
לנקוט בשיטות שהוזכרו לעיל בקטע "כיצד לחדול מלשו הרע
ומרכילות" ולייש אות כלפי הלשו הרע של עצמו .יש לקוות שהשומע
יעקור מלבו את הזלזול )לשו הרע( או את העוינות )רכילות( כלפי הצד
השלישי ,שעליו דובר.
א אכ נגר למסופר נזק פיסי או ממוני על ידי אותו הדיבור ,על המספר
102
להשתדל לתק את המעוות או לרצות את חברו על הנזק שגר לו
)במקרה כזה ,כדאי להתייע ע רב כיצד יש להתנהג(.

ההתחזקות בשמירת הלשו היא דר* התשובה הטובה ביותר
לצערנו ,במרבית המקרי אי בני האד מסוגלי לזכור את כל הדברי
האסורי שדיברו בעבר ,וכ* אי ה יכולי לתק את המעוות .כיצד
יכפרו על עוונותיה הגדולי ? מה יעשו? הפעולה היחידה החשובה
ביותר שיכול אד לעשות כדי להביע את חרטתו הכנה על לשו הרע
שדיבר בעבר וכדי לחזור בתשובה על כ* היא לקבל על עצמו לעשות כל
מאמ להימנע מלדבר לשו הרע ורכילות בעתיד .עליו להתמקד בשיטות
שתוארו לעיל .חשוב במיוחד לקבוע זמ ללימוד הלכות לשו הרע
ורכילות .103א ישתדל באמת ,יזכה לרחמי שמי ולסייעתא דשמיא
לעשיית תשובה שלמה ,אפילו על אות עברות שאי הוא זוכר .אול  ,יש

 101ח"ח כלל ד' מהל' לה"ר בבמ"ח ס"ק מ"ח.
 102ש הל' י"ב.
 103חובת השמירה פ"ג ושמיה"ל שער התבונה פט"ז.
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עוד אמצעי נוספי  ,ויעילי מאד ,בה יכול אד לנקוט כדי לכפר על
חטאי לשו הרע ורכילות שחטא בעבר .ואלו ה :

הגברת מודעות הציבור להלכות שמירת הלשו
נית לייסד או לתמו* בשיעור לציבור בהלכות שמירת הלשו,
(1
או לחלופי להפי בציבור חומר )קלטות ,ספרי וכדומה( בנושא .כ*
הופ* אד להיות ממזכי הרבי ורוכש לעצמו זכות גדולה שבכוחה
לכפר על חטאיו בדיבור לשו הרע בעבר.

השתתפות בקבוצת שומרי לשו

104

 (2לארג קבוצה של "שומרי לשו" או להצטר .לקבוצה כזו  .חברי
קבוצה זו מקבלי על עצמ שלא לדבר לשו הרע כלל במש* שעות
מסוימות ביו  .לכל חבר נקבע זמ אחר ובכ* מצטברת זכות עצומה
לחברי הקבוצה שיש בה כדי לכפר על עוונות לשו הרע בעבר.

לסלוח לאלו שדיברו עלי* לשו הרע
 (3לומר יו יו בתפילתו שהוא מוחל לכל מי שדיבר עליו לשו הרע
ורכילות .פעולה זו של סליחה יומיומית מעוררת את מידת הרחמי
בשמי כדי שתעמוד לימינו ותסנגר עליו.

ההשפעות הרוחניות של עשיית תשובה על לשו הרע ורכילות
כשאד פועל כדי לכפר על חטאיו בעבר בלשו הרע וברכילות ,יש לכ*
תוצאות רוחניות עצומות .תוצאות אלו מתקנות את הנזק הרוחני
שהצטבר בשל חטאי לשו הרע בעבר .נסביר את הדברי  :כשאד חוטא,
הוא בורא מלא* רע ,א* אי לאותו מלא* פתחו פה להאשימו .כאשר
הוא מדבר לשו הרע ,מקבל המלא* הזה פתחו פה וביכולתו להתחיל
בתהלי* המעשי של קטרוג על החוטא בפני בית די של מעלה .105אול ,
כשהוא עושה תשובה על לשו הרע שדיבר בעבר ,מסתת פיו של
 104עי' זכור למרי פ' כ"ה ופ' כ"ו.
 105עי' שמיה"ל שער התבונה פ' י"ז וש ח"ב ס"ד.
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המלא* הרע ושוב אי הוא יכול לקטרג עליו ולהאשימו בפני בית די של
מעלה מכא ולהבא.
זה כוחה של התשובה .היא הופכת את מידת הדי למידת הרחמי  .ג מי
ששקוע בלשו הרע ובורא לו מקטרגי הרבה ,יכול עדיי לבטל את כוח
ולהשיב לעצמו את ההגנה מפניה  .מזלו מתחיל להשתפר .תשובה על
לשו הרע ורכילות ראויה להיות הראשונה בסדר העדיפויות של מי
שדואג לחייו ולאיכות .
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האמת על הסבל של ע ישראל
שמירת הלשו – ערובה לשלו ע ישראל ולהישרדותו אפילו
לנוכח החטאי
הדברי הכלולי בחוברת זו ה מאירי עיניי  .סו .סו .ביכולתנו להבי
כמה מהגורמי העיקריי לסבל ולאסונות של ע ישראל .אפשר להשוות
את ע ישראל לאד בעל שתי רגליי  .שתיה חייבות לתפקד כדי שיוכל
ללכת ולהתקד  .הרגל האחת היא שמירת התורה והמצוות .רגל זו היא
המנוע של הנצחיות המבטיחה לנו את מקומנו בעול הבא .היא ג
המנגנו המעניק לנו שלו ושלווה במהל* קיומנו הגשמי .א רגל זו
נשברת ,נפגע קיומנו ואנו מאבדי את הזכות שניתנה לנו מעצ קיומנו.
בנוס .לכ* ,אנו מסכני את שלומנו ושלוותנו בחיינו הגשמיי .
הרגל השניה היא מציאות האחדות והשלו והעדר לשו הרע ורכילות
בקרב ע ישראל .בכוחה של רגל זו לפעול כמשענת כאשר הרגל
הראשונה – שמירת המצוות – נחלשת ואנו צוברי לעצמנו חטאי רבי .
רגל שניה זו פועלת כמג השומר על בריאותנו ועל שלוותנו אפילו
כשהרגל הראשונה ניזוקה .106היא מצמצמת את הסבל והצרות שנגזרו
עלינו בחיינו הגשמיי בגלל חטאינו .אול  ,א רגל זו נשברת ,אנו
מאבדי את המג שלנו ואז באות עלינו צרות רבות ,על פי חטאינו.

אמת עמוקה זו נשכחה מאתנו
במש* אלפיי השני שחלפו מאז חורב בית שני ,הענקנו עדיפות לרגל
הראשונה והתעלמנו ממצבה של הרגל השניה .כשהרגל הראשונה נחלשה
וחטאינו הלכו וגברו ,לא נמצאה בשו מקו הרגל השניה .שכחנו את
אזהרת חז"ל על זהירות מפני לשו הרע ,שנאת חינ ומחלוקות.
התעלמנו מאזהרת שע ישראל אינו יכול להמשי* להתקיי כששתי
רגליו רופפות .כתוצאה מכ* התרגשו עלינו אסונות.
 106כמאמר חז"ל "דורו של אחאב א! שהיו עובדי עבודה זרה היו יורדי למלחמה
ונוצחי מפני שלא היו בה דילטורי" ,הובא בשמיה"ל שער הזכירה פ"ב.
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אפילו בימינו אלה ,קרוב לסו .דברי הימי  ,נותרנו סומי  .אנו רואי
צרות ואסונות מכל עבר ,א* ממשיכי להתעל מחשיבותה של הרגל
השניה .הגיע הזמ לשי ק לעוורו הזה אחת ולתמיד! עלינו להשיב את
האד )ע ישראל( לקדמותו ולדאוג לאחדותו .עלינו להשיב לו את רגלו
השניה .תהיה זו איוולת שלא לעשות זאת.
השבת הרגל השניה ,שמירת הלשו וקיו האחדות והאחוה ,חייבי
להיות בראש סדר עדיפויותינו .עלינו ללמד את הלכותיה לילדינו כבר
בגיל הר* ביותר .107א אנו שוללי מה את הידיעות הללו ,הרי אנו
דני אות לסבל מיותר ולצרות גדולות שלא לצור* .אי דר* טובה יותר
להבעת אהבתנו לילדינו מאשר לתת לה מג גדול זה ומשענת חשובה זו
של הרגל השניה.

 107ח"ח כלל ט' מלשה"ר הל' ה' ובהגה"ה ש.
66

האתגר המעשי של כל קהילה יהודית
הקב"ה חפ בציבור שאינו מדבר לשו הרע
הקב"ה ברא את העול במידת הדי .פרוש הדבר ,שבני האד  ,ובמיוחד
בני ע ישראל ,חייבי לזכות ביעוד הנצחי על ידי השתדלות ומאמצי
מצד עצמ )כפי שהוסבר באריכות בפרק "תכלית הבריאה :מידת הדי
ומידת הרחמי "( .כדי להערי* את הצלחת בכ* ,ניצב עליה השט
המקטרג והוא בוח את מעשיה  .כשהחטאי נפוצי לרוב בקהילות
ישראל ,ובנוס .לכ* יש הרבה מחלוקות ,לשו הרע ורכילות – מעורר
השט את מידת הדי לפני ה' .הוא מקטרג על ע ישראל ומעורר את הדי
נגד  ,כשהוא טוע לפני ה' שעליו להעניש את בניו החוטאי בשל
דרכיה הרעות .הוא טוע ,שא ה מורדי בו ובמצוותיו הרי זה עני
אחד ,א* מדוע ה כה רעי זה לזה ,לאחיה ולאחיותיה עצמ
ובשר ? א יש בינ לבי עצמ שנאת חינ כה גדולה ,הרי אי ה
ראויי – חלילה – להיות בני לאביה שבשמי !
ניתנת לשט הרשות לקטרג עליה כ* בגלל עצ תפקידו .אבל הקב"ה,
אבינו הרחו  ,מצטער לשמוע דברי אלו ,המעידי נכוחה על התנהגות
בניו .כמו כל אב האוהב את ילדיו ,אי הוא חפ לשמוע את גנות  ,ג א
אמת היא .בתגובה להאשמות אלו ,הוא מחפש ברחבי תבל לפחות קהילה
יהודית קטנה אחת שתתנהג אחרת ,שלא יהיו בה מריבות ולשו הרע אלא
אהבה ואחדות .למרבה הצער ,עדיי לא נמצאה קהילה כזו .108לו נמצאה
קהילה כזו ,יכול היה ה' ,אבינו ,לבטל את קטרוגו של השט ולהראות לו
את בניו ,במקו פלוני ,האוהבי ומכבדי זה את זה .הוא היה מראה לו
את זהירות במוצא פיה ואת הקפדת שלא לפגוע זה בזה .הודות
לקהילה כזו ולזכויותיה ,נית היה להציל את כל יתר בני ע ישראל
 108עיי חובת השמירה פ"ח "הנה לפי מה שבררנו את גדל העני של קבלת השמירה
הוא אפי' באיש פרטי שמקבל על עצמו וכש"כ כמה גדולה קדושת העני כשתמצא חבורה
בעני זה שיתחזקו לכבוד השי"ת לעשות סיג בעצמ לשמור את כח הדיבור שלא ידברו
דיבורי אסורי .כמה נחת רוח יגיע לקב"ה מזה כשרואה שחביבי מצותיו לישראל
וכל מצוה ומצוה תלמד זכות עליה וידוע מאמחז"ל עה"פ "ורדפו מכ חמישה מאה"
וכו' דאינו דומה מרובי העושי מצוה למועטי העושי מצוה".
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ולהכריז כי לא ייטוש ה' לעד את עמו .כה גדול כוחו של ציבור שאי בו
לשו הרע עד כי א .בכוחו של יחיד לעורר זכויות למע הציבור כולו.

הפעולה הנחוצה לעקירת לשו הרע מ הציבור
אי* אפשר להגיע לכ* שציבור של יהיה נקי מעוו לשו הרע? ראשית,
על הציבור לדאוג לכ* שכל בוגר בקהילה יידע היטב את הלכות לשו
הרע ורכילות .בנוס ,.יש להנחיל ידע זה לילדיה החל מ הגיל הר*
ביותר .על מוסדות החינו* להתמקד דר* קבע במודעות זו ולתת לה
עדיפות ראשונה בי כל היתר.
שנית ,על ראשי הציבור לעודד כל הזמ את חברי הקהילה לזכור תמיד
את חשיבות שמירת הלשו ואת נחיצות האחוה והאחדות בקרב  .עליה
לנצל כל הזדמנות להזכיר לאנשי מה הסכנות הכרוכות בהתרשלות
בנושאי אלה.
שלישית ,על ראשי הציבור לקבוע זמני מסוימי ושעות מסוימות ,בה
ישתדלו האנשי להימנע מכל דיבור אסור .בכ* יוכלו להבטיח זמני
מסוימי שבה לא יהיה דיבור לשו הרע ולא יהיה כלל קטרוג בשמי .

ציבור יקר כזה יוביל את ע ישראל לגאולה השלמה
הא אפשר להשיג ציבור שכזה? התשובה היא כ ,בהחלט! דבר אחד
בטוח – ציבור זכאי כזה יוביל את ע ישראל לגאולה השלמה .מדוע ,א
כ ,לא להשתדל לעשות זאת בעצמנו? מדוע לא לעשות כל מאמ
להגשמתו? מדוע לא נשתדל להיות הראשוני ? יהי רצו שה' יהיה
בעזרנו ויסייע לכל אחד להצליח במשימה זו.
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"אבינו מלכנו"
אבינו – במידת הרחמי  ,מלכנו – במידת הדי
בתפילת "אבינו מלכנו חטאנו לפני*" אנו חוזרי ומכתירי את הקב"ה
כאבינו וכמלכנו .מה משמעות של שני תארי אלו? מה ההבדל
ביניה ?
"אבינו" מתיחס למידת הרחמי  .כשה' מרעי .עלינו את אהבתו וחמלתו
אנו קוראי לו "אבינו" .מאיד* ,הכינוי "מלכנו" מתיחס למידת הדי.
כשה' שופט אותנו בצדק על פי הדי אנו אומרי שהוא נוהג כ"מלכנו".

ה' ,אבינו ,אוהב אותנו עד מאד וחפ א* ורק בטובתנו
א נתבונ בהבדל בי "אבינו" לבי "מלכנו" ,נבחי בנקודות נוספות.
הקב"ה ,כאבינו ,אוהב אותנו מאד וחפ א* ורק בטובתנו .יתר על כ,
כאבינו הוא רואה בנו את משפחתו ,בניו ובנותיו .בהיותנו בני משפחה,
הוא מצפה מאתנו לנהוג זה ע זה באחוה ,כמו אחי ואחיות .הוא מבקש
שנהיה מכבדי זה את זה ,שנאהב זה את זה ונדאג זה לזה .109הוא חפ
לראותנו נוהגי בחסד וברחמי זה ע זה ודואגי איש איש לבטחונו
ולרווחתו של רעהו.

ה' ,מלכנו ,מבקש מאתנו – כשומרי מצוותיו – שנהיה מכבדי
זה את זה
מאיד* ,כמלכנו ,דואג ה' לכבודנו וחפ לראות בהצלחתנו .יתר על כ,
כמלכנו הוא רואה בנו את נתיניו .כנתיני בממלכתו ,הוא חפ שננהג
כאזרחי שומרי חוק .הוא חפ שנהיה מכבדי זה את זה ונדאג לזכויות
ולרכוש של כל אחד ואחד מאתנו ג א באופ אישי אנחנו זרי זה לזה.
ברור ,אפוא ,שיש הבדל ביחסו של הקב"ה לע ישראל כאב וכמל* .האב
כולו אהבה ורחמי  .המל* כולו אמת וצדק .האב רואה את ע ישראל
 109תנא דבי אליהו פ' כ"ח "ומה אני מבקש מכ אלא שתהיו אוהבי זה את זה ותהיו
מכבדי זה את זה וכו'".
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כמשפחה ודורש מה לאהוב ולכבד זה את זה .המל* רואה אות כנתיניו
ודורש מה בעיקר לכבד איש את רעהו ג א במישור האישי זרי ה
זה לזה.

משאלתנו התמידית
מלכנו

–

שהקב"ה יהיה תחילה אבינו ואחר כ*

הקב"ה הוא תמיד ג אבינו וג מלכנו היות שהוא ברא אותנו ה במידת
הרחמי וה במידת הדי .רואי זאת בברור בפסוקי "אבינו מלכנו"
שהזכרנו לעיל .לפיכ* ,אנחנו תמיד ג בני משפחתו וג נתיניו .אול  ,לא
תמיד נוהג עמנו ה' במידה שווה של אבהות ושל מלכות באותה שעה .יש
זמני שבה שולטת מידת הרחמי והוא – כביכול – נוהג עמנו יותר כמו
אב ע בניו .בזמני אחרי  ,מידת הדי היא השולטת והוא נוהג עמנו
יותר כמל* וכשופט.
התגברותה זו של מידה אחת לעומת מידה אחרת נראית בברור ב"אבינו
מלכנו"" .אבינו" קוד ל"מלכנו" ובכ* מובעת בקשתנו שהקב"ה ינהג
עמנו במידת הרחמי ויקדי א .הוא את ה"אבינו" ל"מלכנו" .התקבלות
תפילותינו ובקשתנו להקדי את מידת הרחמי למידת הדי תבוא לידי
ביטוי בחמלתו וברחמיו של הבורא .אול  ,א תפילותינו אינ מתקבלות,
פרוש הדבר שמידת הדי גוברת על מידת הרחמי  .במקרה כזה ,יהיה
עלינו לשאת בתוצאות כבדות של חומר הדי .הרי זה כביכול כאילו
הקדי ה' את "מלכנו" ל"אבינו" ובמקו "אבינו מלכנו" אנו מקבלי
יחס של "מלכנו אבינו".

ע ישראל יכול להשפיע על התגברות מידת הרחמי על מידת
הדי ע"י התנהגות בי אד לחברו
הא יכולי אנו ,בני ע ישראל ,להשפיע בפועל ממש על התגברותה של
מידת הרחמי ? במילי אחרות ,הא נוכל – כביכול – להשפיע שסדר
הדברי יהיה "אבינו מלכנו" ולא להפ*? התשובה היא :כ! יכולי אנו
לעשות זאת על פי הכלל של "מידה כנגד מידה".
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הגמרא אומרת שבמידה שאד מודד כ מודדי לו משמי )סנהדרי ק.(.
א ננהג זה ע זה כמו בני משפחה אחת ,באהבה ובאחוה ,ישפיע הדבר
על יחסו של הקב"ה אלינו כאב אל בניו .כ* תגבר מידת הרחמי .110
מאיד* ,א ננהג זה בזה כאילו היינו זרי זה לזה ,יגרו הדבר להתגברות
מידת הדי ,ואז ינהג בנו ה' כמל* ע נתיניו .בידינו הדבר ,מידה כנגד
מידה .ביכולתנו להשפיע על סדר המידות "אבינו מלכנו" או "מלכנו
אבינו" ומעשינו יקבעו א הקב"ה יקדי א .הוא את הרחמי לדי וינהג
בנו כראוי לבני משפחה ,בניו) ,א נחיה באחוות אחי ( או כנתיני
מלכותו )א נחיה כזרי זה לזה(.

כשיהודי מתנכרי לאחיה בשעת צרה וסכנה ,תגבר מידת
הדי וה' יתנהג את בחומר הדי
חפצו של הקב"ה להיות תמיד קוד כל אבינו ולנהוג אתנו בחסד
וברחמי  .על כ הוא רואה בנו ,ראשית כל ,את בניו ,בני משפחתו .אול ,
מעשינו הרעי עלולי לגרו לירידה בדרגת היחס ,ובמקו בני אהובי
למקו אנו עלולי להידרדר למעמד נמו* יותר של נתיני מלכותו .עד
היכ עלולי אנו לרדת בהתנהגותנו בי אד לחברו כדי לאבד את מעמד
הבני האהובי ? במילי אחרות ,עד איזו מדרגה נחותה עשויה
התנהגותנו זה ע זה להביא אותנו כ* שנהיה לפני המקו כחבורת זרי
גרידא ,נתיני הממלכה שיש לנהוג עמ במידת הדי?
התשובה על כ* טומנת בחובה הפתעה :בעיני ה' אנו נותרי בני ג
כשאי השלו שרוי בינינו וכשאנו חוטאי בלשו הרע .ג אז אנו
נחשבי כבני משפחה ,היות שהתנהגות שלילית כזו שכיחה בקרב כל
המשפחות .אול  ,א אנו רואי שאחינו ואחיותינו ממגזר מסוי בע
ישראל נמצאי בצרה גדולה ואנו מתעלמי מה בקשיחות לב
וממשיכי את שיגרת חיינו כאילו לא ארע דבר ,הרי חדלנו להתנהג כבני
 110עי' אהבת חסד ח"ב פ"ה "כמה צרי האד להתדבק במדת החסד שהיא מועלת
לעורר רחמי ה' וחסדיו על ישראל אפילו לאחר שכלה זכות אבות  ...לכ יעצנו הכתוב
שכאשר נראה שנתמוטט זכות אנו בעצמנו נעורר את מדת טובו וחסדו של הקב"ה
עלינו במה שנתדבק במעשינו במדת החסד ואז מדה במדה יתדבק חסדו עמנו" .ועיי"ש
בהגה"ה.
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משפחה .זאת ,משו שג א בני משפחה של ממש יכולי לריב זה ע
זה ,הרי לעול לא יתעלמו איש מרעהו בשעת סכנה.

כשאנו נמנעי מתפילה למע אחינו השרויי בצרה ובסכנה,
אנו מאבדי את מעמדנו כבני משפחה
יתר על כ ,א אוחזת בנו האדישות עד כדי כ* שאי אנו מוכני לפחות
להרי קול זעקה ולהתפלל לה' על אחינו ואחיותינו הנתוני בסכנה,
גורמת אטימותנו זו לכ* שאי לנו זכות להיקרא בני משפחה בעיני ה'.
מנקודה זו ואיל* רואה ה' אותנו ,ע ישראל ,כע של זרי ונוהג אתנו א*
ורק כנתיני מלכותו .כ* גוברת מידת הדי וה' ינהג אתנו בכל חומר הדי.
אול מאיד* ,א נפתח את לבנו לסכנה המרחפת על אחינו בני ישראל
ולפחות נתפלל למענ בעת צרה ,יראה בנו ה' בני משפחה וינהג בנו
באהבה וברחמי למרות היותנו שקועי בלשו הרע ובמחלוקת ולמרות
חוסר האחדות שבי אד לחברו .הסיבה לכ* היא שא לפחות נתפלל
איש על רעהו ,נקיי בזאת את המצוה "לא תעמוד על ד רע*" )ויקרא
יט ,טז( ובזכותה נחשב עדיי כבני משפחה.
א כ ,העני מתברר ומתבהר .א נתעל ממצוה זו ונהיה אדישי איש
לסכנות אחיו ,א לא נטרח להתפלל עבור אחינו כדי להציל מאסו
ומחורב ,בכ* אנו הורסי כליל את האחוה ההדדית ואת מעמדנו כבני
משפחה .במצב כזה ,נהיה חשופי לכל חומר הדי על חטאינו ולאסונות
כבדי העלולי לבוא עלינו .המחלוקות ,לשו הרע וההתנשאות בינינו
לכשעצמ אינ מבטלות את מעמד ע ישראל כבני משפחה .הקשיחות
וחוסר הרגישות מצד כל אחד לסכנות האורבות לאחיו ה ההורסות את
היותנו "משפחה" ובמיוחד כאשר נטשנו אפילו את התפילה לשלו
אחינו.
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התפילה הגדולה מכל
התפילה הגדולה מכל היא זו המעוררת בשמי את מידת
הרחמי
אנו רואי בברור שהקב"ה נוהג עמנו ג כאב )מידת הרחמי ( וג כמל*
)מידת הדי( .ראינו ג כיצד יכולי אנו ,בני ע ישראל ,להשפיע איזו
מידה תגבר על פי התנהגותנו בי אד לחברו ,דהיינו ,א נהיה כבני
משפחה או כזרי זה לזה .בידיעה זו טמו כוח רוחני עצו  ,הכוח
להשפיע על גורלנו ועל המאורעות הבאי עלינו.
העובדה שה' נוהג עמנו בשני האופני השוני הללו ג משפיעה על כוח
תפילותינו לפני המקו  .א נבי את הקשר בי שתי המידות הללו לבי
תפילותינו ,נוכל להפו* את תפילותינו לכלי נשק בעלי עוצמה רוחנית
כבירה .נוכל להגיע לידי התפילה הגדולה מכל.

מהו בדיוק כוחה של תפילה?
כל התפילות נמדדות על פי שתי אמות מידה .הראשונה – יעילות
התפילה ,והשניה – כוח התפילה .יעילות התפילה היא יכולתה להישמע
במרומי ולהתקבל לפני ה' .כוחה של התפילה הוא ביכולתה – על סמ*
מהותה הפנימית – לעורר את מידת הרחמי ולהרחיק את מידת הדי .אי
ספק ,שככל שיגדלו כוח התפילה ויכולתה לעורר בשמי רחמי אב על
בניו כ תגדל יעילותה בהיותה נשמעת ומתקבלת לפני ה' .תפילה
המסוגלת להצליח בכ* ראויה להיקרא תפילת הכוח .א היא נאמרת
במלוא כוונת הלב ,היא יכולה להפו* לנשק עוצמתי ביותר בידי היחיד או
בידי הציבור.111
א נל* בעקבות הרעיו הזה עד תו  ,נבחי בקיומה של התפילה הגדולה
מכל .מהי התפילה החזקה מכל? זוהי התפילה שיש בה כוח לבקוע
רקיעי ולהגיע עד לכסא הכבוד וכל כוח שבעול לא יוכל לעצור אותה.
 111עי' ר"ה כט.
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זוהי תפילה שאי דומה לה בכוחה לעורר את מידת הרחמי ולפתוח
שערי שמי אצל "אבינו" ,האב הרחמ .הבה נעיי בתוכנה של תפילה
כזו.

שלוש דרגות לכוחה של תפילה
ישנ שלוש דרגות יסודיות של תפילה שנית למדוד אות במונחי של
השפעה וכוח.

יהודי המתפלל על עצמו בלבד
דרגה ראשונה :יהודי הנתו בצרה מתפלל על עצמו ומבקש מה' להושיעו
מ הצרה .כוחה של תפילה זו חלש ,ובמיוחד א אי לאותו אד זכויות
מיוחדות .זאת ,משו שהיות שהוא נתו בצרה ,בודאי הורשע על ידי בית
די של מעלה בגלל מעשי מסוימי  .לפיכ* ,מעמדו כנאש שהורשע
המפיל את תחינתו לרחמי בית הדי .תפילתו חלשה היות שהוא עומד
לפני מידת הדי ,שבה פועל הקב"ה כמל* וכדיי.

יהודי המתפלל לא רק על עצמו אלא ג על חברו ,והוא שות.
לצרתו
דרגה שניה :יהודי בצרה המתפלל על עצמו וג על יהודי אחר הנתו
בצרה דומה ומבקש שהקב"ה יושיע מצרותיה  .כוחה של תפילה זו
גדול בהרבה מהתפילה בדרגה ראשונה שהוזכרה לעיל ,ג א לשניה
אי זכויות מיוחדות .כשיהודי מתפלל ג על חברו – בנוס .לתפילתו על
עצמו – הוא מפגי בכ* את דאגתו ליהודי אחר כאח וב לאותה משפחה.
בהכריזו על קשר משפחתי זה ,ראוי הוא לכ* שה' ינהג בו מידה כנגד
מידה ויראה בו ב משפחה ולפיכ* בעיקר ירח עליו כרח אב על בני ,
ומידת הרחמי תגבר .על כ יושיע ה' את היהודי הראשו ,הנתו
במצוקה והמתפלל ג על חברו ,שהצליח לעורר את מידת הרחמי .
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ג היהודי השני ,שעליו התפלל רעהו ,יוכל לזכות לישועה היות שמידת
הרחמי תתעורר ג עליו .אול  ,היות שהראשו הוא זה שעורר את מידת
הרחמי בתפילותיו ,הוא ייענה תחילה ,לפני השני.112
בכל זאת ,יש חולשה כלשהי בתפילה זו .הסיבה העיקרית שבגללה
התפלל יהודי א' ג על יהודי ב' היא העובדה ששניה שרויי בצרה
דומה ,ובעודו מתפלל על עצמו יכול יהודי א' לכלול ג את חברו בתו*
תפילותיו .יש כא מקו לטענה שלולי היה צרי* להתפלל על עצמו ,מ
הסת לא היה יהודי א' עומד להתפלל כלל על יהודי ב' .א כ ,נפגמת
במשהו יעילותה של תפילה זו ,שמניעי האחוה שבה מוטלי בספק
כלשהו .למרות זאת ,עדיי יש בה כוח ,כפי שמצאנו שהיה בכוחה של
תפילה כזו לגאול את בני ישראל ממצרי .
זאת אנו רואי בפרשת וארא )ו ,ה( כשה' אומר על בני ישראל הנתוני
בשעבוד מצרי " :וג אני שמעתי את נאקת בני ישראל ...ואזכור את
בריתי" .שואל החת" סופר מה כוונת הדברי "וג אני"? וכי מי עוד
מלבדו יכול היה לשמוע את נאקת ? ועונה הוא ,שכל היהודי שהיו
בשעבוד מצרי שמעו איש את זעקת רעהו וראו איש בסבלות אחיו.
משו כ* עזרו זה לזה והתפללו זה על זה .על כ* אומר הקב"ה "וג אני"
– ג אני שומע את זעקת בנוס .לשמיעת איש את זעקות רעהו
ולתפילותיה איש על אחיו .א הקב"ה מצטר .כ"ג אני" ,משמעות
הדבר שאת  ,בני ישראל ,הפכת למשפחה אמיתית של אחי ואחיות
הרואי איש את כאבו של אחיו .על כ אנהג בכ מידה כנגד מידה,
ואהיה לכ בעיקר כאב ,אנהג אתכ במידת הרחמי ואגאל אתכ
מעבדותכ .

יהודי המתפלל על חברו מבלי להיות שות .לצרתו
דרגה שלישית :יהודי המתפלל לישועתו של יהודי אחר מבלי שהוא עצמו
יהיה נתו באותה צרה .זוהי התפילה החזקה מכל ,ויכולתה לעורר את
מידת הרחמי אצל הקב"ה ,שירח על הסובל כרח אב על בני אי
 112ב"ק צ"ב" .כל המבקש רחמי על חברו והוא צרי לאותו דבר הוא נענה תחילה".
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דומה לה .היא מפילה את כל המחיצות בשמי ומגיעה עד לפני כסא
הכבוד בלי כל מעצור או מכשול .זוהי "תפילת הכוח".

המניע היחיד לתפילה זו הוא אחוות אמת ואהבת אד לחברו
כשיהודי שאינו נתו בצרה מתפלל על יהודי אחר הנתו בצרה ,הרי
המניע היחיד לתפילתו זו הוא אחוות אמת ואהבה לחברו .כא פועל
במלוא העוז הכלל של "מידה כנגד מידה" והקב"ה נוהג באהבה
וברחמי של אב לבניו כלפי שניה – ג כלפי היהודי המתפלל וג כלפי
היהודי שעליו התפלל הראשו .הוא אב ליהודי הראשו המתפלל בגלל
רגש האחוה שבו .יהודי זה יכול אזי לזכות ברחמי שמי על חטאיו הוא.
הקב"ה אב ליהודי השני ,הנתו בצרה ,בזכות תפילותיו של היהודי
הראשו ,שהתפלל עליו וכביכול טע לפני הקב"ה" :א אני יכול לזעוק
מעמקי לבבי למע יהודי אחר כאח על אחיו ,כיצד תוכל אתה ,הקב"ה,
להתעל ממנו כאב לב!" היהודי הסובל יכול כעת לזכות לרחמי שמי
מיוחדי  .כה גדול הוא כוחה של תפילה זו ,שא היא נאמרת על ידי
ציבור ,בכוחה להושיע מצרה כמעט כל יהודי ,ולו ג במצב הקשה
ביותר.
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החיוב להתפלל לישועת של אחינו בני ישראל
כוחה הגדול של תפילת רבי
לציבורי מסוימי בע ישראל כוח גדול יותר להושיע מצרה אחי
יהודי נבחרי על ידי תפילותיה מאשר קבוצות אחרות .אלו ה
"קבוצות הכוח" שבכוח להתפלל לישועת אחיה  .קבוצת כוח היא
ציבור שבכוחו להתפלל תפילת כוח .ראינו שהדבר חל על ציבור
המתפלל על יהודי אחרי בצרה או במצוקה בעוד ה עצמ אינ
סובלי מאותה צרה )דרגה שלישית( .אילו היה אותו ציבור סובל מאותה
מצוקה או מאותה צרה ,אזי היה כוח תפילותיו חלש יותר )דרגה שניה(
ולא היה יכול להחשב כקבוצת כוח אמיתית.

שני ציבורי יהודי הנתוני כעת בסכנה ה ציבור המתבוללי
ותושבי אר ישראל
שתי קבוצות של יהודי ברחבי העול נתוני כעת בסכנה גדולה .חשוב
מאד לדעת מי ה אות קבוצות הנתונות בסכנה ומי ה קבוצות הכוח
היכולות אולי להושיע בתפילותיה .על הקבוצה הראשונה נמני מיליוני
יהודי ברחבי תבל הנמצאי כעת בתהלי* של אבד זהות היהודית עקב
התבוללות ונישואי תערובת .על פי הערכה ,עתיד ע ישראל לאבד
למעלה מחמישה מיליו יהודי בארצות הברית בלבד .א לא ייבל
תהלי* הרסני זה ,ה יאבדו לע ישראל לנצח .קבוצת הכוח היהודית
המסוגלת להושיע בתפילותיה ציבור זה הנתו בסכנת הכחדה תכלול את
כל היהודי  ,בכל מקו שהוא ,שה שומרי תורה ומצוות ועל כ אינ
נתוני במשבר ההתבוללות הזה .בכוח תפילותיה למע אחיה
ואחיותיה הנמצאי בסכנה זו לעורר את מידת הרחמי והקב"ה ברחמיו
יעזור בעצירת תהלי* ההתבוללות .הקבוצה השניה היא זו של מיליוני
יהודי אר ישראל המאויימי על ידי מיליוני אויביה הערביי
המבקשי להשמיד  .א  ,חלילה ,יצליחו האויבי אפילו באופ חלקי
בלבד ,עלולות להיות לכ* תוצאות איומות .קבוצת הכוח היהודית
שביכולתה להתפלל להצלת תכלול את כל אות יהודי החיי מחו
לגבולות אר ישראל אשר ,משו כ* ,אינ נתוני באותו סיכו פיסי.
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תפילותיה למע אחיה ואחיותיה הנמצאי בסכנה תוכלנה לעורר
רחמי שמי והקב"ה ,כאב רחו וחנו ,יסיר מעליה את הסכנות
האורבות לה .

יהודי מחויבי להתפלל לשלו אחיה
מצוה גדולה היא על כל היהודי  ,ובמיוחד אלו הנמני על קבוצות
הכוח ,לעזור בהצלת אחיה ואחיותיה הנתוני בצרה על ידי תפילה
למענ  .זאת ,בגלל שתי סיבות .ראשית ,מצוה מפורשת היא בתורה
המחייבת כל יהודי לעשות כל מאמ כזה" :לא תעמוד על ד רע*"
)ויקרא יט ,טז(" .ד רע*" כולל את כל הסכנות הגופניות והרוחניות" .לא
תעמוד" כולל ג את ההימנעות מתפילה למענ  .שנית ,יהודי צריכי
לעשות זאת למע הצלת ה ולמע הגנת מפני חטאיה  .כשיהודי
אטומי לסבלות זולת  ,ה מנתקי את הקשר המאחד אות כיחידה
משפחתית .בעיני ה' זוהי הכרזה על ניתוק הקשר המשפחתי והחלפת
מעמד כמשפחה במעמד כזרי זה לזה ,היות שבני משפחה אמיתית
לעול לא ינהגו זה כלפי זה בהתעלמות ובאדישות מוחלטות כאלו .אשר
על כ גוברת בשמי מידת הדי על פני מידת הרחמי  .כתוצאה מכ*,
נידוני היהודי בכל חומר הדי הבא לידי ביטוי באסונות הרבי
והקשי הבאי עליה בעקבות חטאיה  .על כ חייבי כל בני ישראל
לפחות להתפלל על אחיה הנתוני בסכנה ,כיוו שא לא יעשו זאת ה
מעוררי את מידת הדי וכמעט לא יוכלו לזכות למידת הרחמי של
אביה אוהב .

המקור לחובתו של אד להתפלל למע אחיו היהודי
החיוב להתפלל לשלומ של יהודי אחרי מובא בספר היראה של רבנו
יונה" 113שמעת צרת ישראל הרחוקי  ,האנח והתפלל עליה וכל שכ על
114
הקרובי ".

 113עמ' קע"א.
 114ועיי עוד באהבת חסד ח"ג פ"ח.
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"ויתפלל בכל יו כפי צחות לשונו על כל חולי בני ישראל שיתרפאו ,ועל
הבריאי שלא יחלו ושינצלו מכל נזק ,ושיציל הקדוש ברו* הוא את בני
ישראל מכל גוי ומרוחות רעות ומדקדוקי עניות ומכל מיני פרעניות
המתרגשות ובאות לעול  ,ושיתיר את כל אסירי עמו ,ושיתיר את כל
חבלי היולדות ,ושישיב ליראתו כל האנוסי ביד גויי  ,ועל חשוכי בני
שית לה זרע טוב וכשר ,ועל אות שיש לה בני שיחיו ביראת ה',
ועל כל שישמור הקדוש ברו* הוא שארית עמו ,וינקו את נקמת
במהרה בימינו ,ועל ע הקדש שישובו בתשובה שלמה ,ויקבל ויחזיר
בתשובה שלמה לפניו) ".עמוד קפד(:

התעלמות מיהודי אחר הנתו בסכנה מעוררת את מידת הדי
בכל חומרתה
אי לזלזל בחיוב גדול זה .תהיה זו שגיאה גורלית להתעל ממנו .אכ,
א ישאל השואל מהו ,בסיכומו של דבר ,החטא הגדול ביותר שחטאו בני
ישראל בכל דברי ימיה שבגללו – יותר מכל עוו אחר – באו עליה
האסונות המחרידי תהיה זו העברה על "לא תעמוד על ד רע*" ,כשלא
נחלצו להצלת או לכל הפחות להרמת קול זעקה ותפילה לה' למענ .
הרי זה מעורר ביותר את החרו ומידת הדי בשמי כאשר יהודי יושבי
באפס מעשה לנוכח סבלותיה של יהודי אחרי  ,ענ .ממשפחת ,
הנתוני בסכנה גדולה .מי שמפקפק בכ* ,מוטב כי יתבונ בתרחיש הבא:
הנ* אב לשני בני בוגרי  .אחד מה שוחה במי  ,סמו* לחו ,.והשני
מתרווח לו להנאתו על החו ..לא רחוק מה יושב מציל .לפתע מתחיל
השוחה לטבוע .אחיו ,היושב על החו ,.רואה זאת ,א* למרבית הפלא
ממשי* הוא לשבת במקומו בשלווה ובנחת .יתרה מזו ,הוא אדיש כל כ*
לסכנת החיי המרחפת על אחיו עד כי אי הוא טורח אפילו להזעיק את
עזרתו של המציל .אתה ,האב ,מבחי בכל העני .כיצד תרגיש לנוכח
הדברי ? הרי ברור שתכעס מאד על בנ* המתרווח לו על החו ..א יטע
שלא היה ביכולתו לעשות דבר מפני שאי הוא יודע לשחות ,הרי תאשי
אותו שלא טרח אפילו לקרוא למציל .את זאת ,לפחות ,יכול היה לעשות.
א  ,חס ושלו  ,בנ* אכ טבע במי  ,מ הסת היית מנתק כל קשר ע
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הב השני או מעניש אותו קשות בשל אטימותו והתעלמותו הקשוחה
מהצלת חיי אחיו ,עצמו ובשרו.
א יתרחש דבר מעי זה בי יהודי  ,בניו של הקב"ה ,יגיב הוא בצורה
דומה לתגובת* ,האב .א יבחי באדישות לסכנות האורבות לאחיה
היהודי  ,ה בגו .וה ברוח ,יחרה אפו .א יטענו היהודי האדישי
שלא היה ביכולת לעשות דבר ,יגיב ה' כמו אבא ויטע שלפחות יכלו
לקרוא למציל ולהזעיקו להצלת חיי האח .הקדוש ברו* הוא ,היודע ומכיר
את הסכנות המרחפות על חיי בניו ,היות שהוא זה אשר הביא אות
עליה מסיבות שלא נוכל לרדת לעמק ,אינו צרי* שאנו נודיע לו על
סבל  .אול  ,א נזעק אליו לעזרה ,כאחי הדואגי לאחיה  ,יוכל
לשמוע את תפילתנו ,להיות למציל ולמושיע ולנהוג כאב רחו ,
במידת הרחמי .
הקב"ה יכול לטעו כלפינו שאי שחר לטענתנו שלא היה בכוחנו להציל
את אחינו .הוא ,ריבונו של עול  ,יודע הכל ,ודבר לא נעל ממנו .הכל
נתו בידיו .א חלק מע ישראל נמצא בצרה ובסכנה ,הרי זה בגלל רצונו
ועקב גזרתו .הוא זה שהביא אות עד משבר ,והוא זה שבידו להושיע .
בני ישראל יודעי זאת .א כ ,מדוע לא פנו אליו והתפללו אליו להצלת
אחיה היהודי ולהמתקת דינ ? מדוע לא זעקו אליו מעומק לב לנוכח
סבלות אחיה ? מדוע לא פנו אליו כפנות בני אל אביה כדי שירח על
אחיה ? תפילותיה היו יכולות להיות התשובה לשט המקטרג ולעורר
את מידת הרחמי על אחיה כרח אב על בני  ,ולהמתיק את מידת הדי
של מל* בנתיניו .לו היו עושי זאת ,היתה זו התנהגות של בני משפחה.
באי לה דר* אחרת לסייע ,יכלו לפחות להתפלל .היכ היתה זעקת ?

כשיהודי מתפלל על יהודי אחר ,יעשה זאת למע כל היהודי
הנתוני בצרה ,ללא יוצא מ הכלל
חשוב מאד שתפילת יהודי על אחיה הנתוני בצרה לא תער* רק למע
ציבור מסוי  ,תו* התעלמות מציבורי אחרי הנתוני א .ה בצרה.
במקרה כזה ,ייפג כוח התפילה אפילו למע הציבור שעליו התקיימה,
היות שיהודי המסוגלי להתפלל רק על חלק מאחיה אינ בעלי
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אחוות אמת וה מפלי בי אחי  .דבר זה יעורר את מידת הדי של
"מלכנו" ויבלו את מידת הרחמי של "אבינו".
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הציבור היהודי החזק מכל
מיהו הציבור היהודי החזק מכל? זהו אותו ציבור שחבריו שומרי תורה
ומצוות המקפידי על כל המצוות שבי אד למקו ובי אד לחברו
ומדקדקי בה  ,קלה כבחמורה .זהו המצב הרצוי .אול  ,יש עוד מצב
המכשיר ציבור לתואר זה .אפילו ציבור המתרשל בקיו המצוות יכול
לגרו במעשיו להתעוררות מידת הרחמי עליו ,ובכ* נחשב ג הוא
לציבור בעל כוח .כיצד יעשו זאת? בשתי דרכי המועילות ביותר לעורר
את מידת הרחמי :
עקירה מוחלטת וקבועה של לשו הרע ורכילות.
א.
ערנות לסכנות האורבות ליהודי באשר ה  ,ה
ב.
בגו .וה ברוח ,ולעול לא להפסיק להתפלל לה' ולהתחנ אליו
כי ירח ויציל את אות יהודי הנתוני בצרה.

אפשר היה להקטי ואפילו למנוע אסונות רבי שבאו עלינו
אילו היה ע ישראל נוהג אפילו רק בדר* השניה דלעיל ,במש* כל
תולדותיו ,נית היה להקטי את האסונות הנוראי שבאו עליו ,ואפילו
למנוע אות .
מגמתה של חוברת זו היא לסייע בחיזוקו של ע ישראל בשתי דרכי
אלו .התקוה היא להגשי זאת על ידי לימוד הלכות לשו הרע ורכילות
ועל ידי הסבר כוח התפילה והחיוב להתפלל לישועה.
מתי יתעורר ע ישראל? מתי יבוא לידי ביטוי הכוח האמיתי שלה ,
וישפיע על גורל ? מתי יעשו את הנדרש כדי לזכות בשפע רחמי שמי
מאת ה' ,אביה  ,שינהג עמ במידת הרחמי ולא במידת הדי של מל*
כלפי נתיניו? מתי יצאו למערכה ויחלישו את המלאכי המקטרגי כדי
שיוכלו לצמצ ככל האפשר את צרות הפרט וצרות הכלל? השעה
מאוחרת ,והגיע הזמ לפעול .הבה ננצל כולנו את ההזדמנות ונית כבוד
ונחת רוח לקדוש ברו* הוא ,אבינו מלכנו .אמ כ יהי רצו.
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כתב ה"רבינו יונה" שצרי* כל אחד להתפלל בכל
יו כפי צחות לשונו על צרות אחינו בני ישראל.
להל דוגמא של תפילה למע אחינו בני ישראל ,שנכתבה על ידי אחד מחשובי
הרבני בחו"ל לבני קהילתו .וכל אחד יכול להתפלל בלשונו הפרטית על עניני וצרות
הכלל והפרט.

רה
פ ָלהַ .ה ָ
ִבינ ַמ ְל ֵנ ָאנ ְל ִה ְתוַדת ְל ָפנֶי ָ ַעל ֶש ָהִינ ְ ִעוְ ִרי ָ ֵ
טרח ְל ַמ ָשֹא ,וְ לֹא ָר ִאינ ֶ ֶא ֶמת ָמה ַרב
יתנ ָהי ָלנ ְל ַ
וְ ַה ִמ ְצות ֶש ִצוִ ָ
יל ְש ָֹכ ָרְ ,ד ַהיְ ינ ֶ ,שיֵש ָ ֶה  -וְ ַרק ָ ֶה ַ -ה ַֹח ְל ַק ְר ֵבנ ְל ַד ְ ֵקנ
ֵח ָ
ֵצח ְנ ָצ ִחי.
יצ ְת ָ ְלנ ַ
) ְרי( ְמ ִח ָ
ֵא ֶלי ָ ,וְ ְֶ ,ד ֵביק ת ז ִ ֵ ( ָלנ ְל ִה ָנֵס ְל ִ
ילה ,וְ לֹא ָר ִאינ ַה ַמ ָ נת ַה ְגדלת ֶ,ל
פ ָ
ַ-ִ -י ָ ֵ
ָהִ ינ ְ ִעוְ ִרי ַה ְ/ג ְ
טבה ֶ,ל ַה ְ ש ָבה,
אתנ ְ ִ ,פ ַרט ַה ַמ ָ נָה ַה ָ
ָ
ִמ ַדת ַר ֲח ֶמי ָ ֶָ ,חנ ְַנ ָ
אתינ ִ ְ ,איל
יכ ְל ָ ִ 1ל ְמחת ָ ָעב ְ) ַָ ,עינו וְ ֶכ ָענָ( ַח ְט ֵ
חִ 1ב ָ
שר ְ ָ
ֶ
ְק ָרה ז  .לֹא
יצ ְלנ ַמ ָ נָה י ָ
על .אי וְ בי ָלנ ֶ,לֹא ִנ ַ
לֹא ַע ִשֹינ  ֵמ ָ
ידנ ָמ ָטה ָמ ָטהַ ,עד
הר ָ
ִ
ַדי ֶ,לֹא ָחז ְַרנ ִ ְתש ָבהֶ ,א ָלא ָה ִע ָר( ֶָ ,לנ
יתר ֶ2ל ֲע ְצ ֵמנ .
ְָ 2ה ַפ ְכנ ָלאיֵב ַהגָדל ְ ֵ
ָתַֹ  3ח וָעז
ָה ַל ְכנ ָר ִכיל וְ ִד ַ ְרנ ָלָ (,ה ָרע ַעל ְנֵי ַע ֵמינ ָ ,זֶה נ ַ
ַל ָש ָֹט(ַ ,ה ְמ ַק ְט ֵרג ַהגָדלְ ,ל ָה ִביא ְצרר ַח ָט ֵאינ ְפ ֵָ ,עינ ִל ְפנֵי ִ ֵסא ִדי(
דלה ִמז ִהיא ַמה ֶ,ג ְָר ָמה ַה ָלש(
וְ לֹא ִל ְפנֵי ִ ֵסא ַר ֲח ִמי .וְ עד ָר ָעה ְג ָ
ָה ָרע ֶָ ,לנ ְל ַח ֵב ֵרינ ַ ,ֶ ,ש ְֹמנ ָע ָליו ַעיִ ( ָר ָעהָ ,זֶה ִה ְכ ַר ְחנ גַ את
ָד ְענ  ַֹח ַה ָמוֶת ִֶ ְ ,פינ ִב ְלשנֵנ .
ַל ֲעמד ִל ְפנֵי ִ ֵסא ִדי(ַ .ה ְלוַאי י ַ
יח ְרנ
ְ ָכל זֹאתִ ,ה ְננ ִמ ְת ַח ְנ ִני ְל ָפנֶי ְָ ,מ ַקוִ י נ ְ ָכל ֵלב ֶ,לֹא ִא ַ
מעדִ .א ִד ַ ְרנ ָע ָליו ָלָ (,ה ָרע ְר ִכיל תַ ,ה ֵריזֶה ַרק ַמ ֲח ַמת
ַה ֵ
ָר ל ש  ֶהיזֶק
ילה ֶ ִ,יג ֶ
בל ַחס וְ ָח ִל ָ
ַק ְטנ ֵתנ וְ ִק ְנת ִאיש ֵמ ֵר ֵעה ָ ,
מד ָעה וְ נ ְמ ַב ְק ִ-י ְ ָכל ֵלב,ֶ ,לֹא
מס ִרי ָ
ְ
ָדינ ְ ָלל .וְ ִה ְננ
ַעל י ֵ
יעה
ָתנ ש   ַֹח וָעז ְל ַה ְג ִיר ֵאיזֶה ְ ִב ָ
קצר ַה ָשֹג ֵ
יסיפ ַק ְטנ ֵתנ וְ ֶ
ִ
עלל ָלנ ָה ִעוָר( ה א
יתר ֶַ ,
נ ְֶגד ְ ֵבית ִדי( ֶ,ל ָמ ֳע ָלהַ .ה ָד ָבר ַהגָר ַע ְ ֵ
חת ִמ( ָה ֲא ִמי ת ַה ְגדלת ְֶ ,ל ָָ ,ֶ :ל
ֶ,זֶה ָמנַע ִמ ֶמנ ַה ַה ָ ָרה ְ ַ
יְ ה ִדי וִ יה ִדי ,י ְִהיֶה ִמי ֶ,י ְִהיֶה ְ ֵאיזֶה ַמ ָצב ֶ,י ְִהיֶה ,ה א ֶ ֶא ֶמת ִחינ
י
חת ְ ֵעי ֶנ ִָ ,בינ ַה ִנ ְצ ִחיֵ .א ְ
חתנ  ,וְ ִֶ ,ה ְננ  ָלנ ְנֵי ִמ ְָ )ָ ,חה ַ
ַא ֵ
וֲ
ִנ ְס ְ מ ֵעינֵינ ָל ַ ְ ,וְ לֹא ָר ִאינ ַה ְָ 6ב ִרי ֵמ ַה ְש ָק ָפ ְת ָ  ָ ה?
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ָת3
ַח ְסנ ֶאל ִחינ ְ ֶאל ִאיש זָר ,וְ ִל ְפ ָע ִמי ֶ ְ 8אל איֵב .נ ַ
ִה ְתי ַ
מצ ֵאנ ,
ָ
רצת
ְל ִחיל ֵקי ַה ִמ ְנ ָה ִגי ֶָ ,היָה ֵינֵינ וְ ִה ְ ַ ,יְכ ֵתנ ְל ִפי ְ
ַשנ ֶע ְלינ ת ָע ָליו ,וְ ָלכֵ(
ָתנ ִ ,ה ְרג ְ
ַאו ֵ
מי ִ יְ .ג ֲ
יה ְל ִ)יר ד ִ
ִל ְהית ִס ָ
ַחנ ַעל גדֶל
ַא ָוה וָב ז ,וְ לֹא ָר ִאינ ְ ַצ ֲער וְ לֹא ִה ְ,ג ְ
ַח ְסנ ֵא ָליו ְג ֲ
ִה ְתי ַ
ַחס ָזֶה ִע ִחינ יְ ַק ֵרב
י ָע ָלה ִ ְכ ַלל ַעל ַד ֲע ֵ נ ֶ,י ַ
ַה ְ ֵאב ְֶ ,ל ֵָ .א ְ
י ִה ְת ַע ַל ְמנ ֵמ ַה ְ ֵאב ֶ,יֵ ,ל ְל בְ ִ ,ראת גדֶל
אתנ ֵא ֶלי ָ? ֵא ְ
ָ
פיל ְ ֶָ ,ח ַל ְקנ ַעל ִחינ
ַה ִש ְֹנ ה ְ ֵלב ָנָיוָ ,ה ֶא ָחד ַעל ַה ִֵ ,ני? ִ
יִר ֶאה ֶאת אר ָה ֶא ֶמת ,וְ לֹא ְל ַד ֵר
ְ ֶצ ֶדקָ ,היָה ָלנ ְל ִה ְת ַ) ֵלל ַעב ר ְֶ ,
ָע ָליו ָלָ (,ה ָרע ְל ַה ְש ִ)ילֹו ַעד ֶל ָע ָפר .אי ל ְל ח ֵֶ ,עינָיו ְס מת
ִמ ִל ְראת ְ ַצ ַער ִחיו ,וְ אי ל ְל ֶ( ֵֶ ,עינָיו ְס מת ִמ ִל ְראת ְ ַצ ַער
למר ְל ָפנֶי ָ ִֶ ,נ ְת ַ) ְקח ֵעינֵינ  ,וְ ָה ִעוָר( ֶָ ,לנ ָח ַל8
ַ
ִביו ְמנָ ָאנ
ָה ַל ְ ל.
יטי ְ ַה ְָ ,ק ָפה ַח ָד ָ,ה ַעל ִ)י ַה ַה ְָ ,ק ָפה
ער ְרנ ֵ ,מ ַע ָ ה נ ַמ ִ ִ
ִה ְת ַ
ֶפשִ .י זֶה
ֶמת ָלנ ַה ְר ֵה ַצ ַער וְ ַע ְג ַמת נ ֶ
ְֶ ,ל ְָ .מנָ ַה ְָ ,ק ָפה ז גר ֶ
ראי ֶ ֶא ֶמת ֶאת ַצ ֲער ְ ֵאב ֶ,ל ִחינ ,
ִ
ַה ַ) ַע ָה ִראשנָה ֶ ,נ
ישי ְ ַס ָנָה ֶ,ה א ָ,ר י ָב .1וְ ַע ָ ה ִבינ ִ ,ה ְננ ֶ ֶא ֶמת
וְ נ ַמ ְר ִג ִ
צע ִקי ְל ַמ ַע( ִחינ  ְ ,ח ַה ַמ ְר ִגיש ִמ ְצ ַט ֵער
,פ ִכי לֵב ַ ַמיִ ,וְ ֲ
ְ
א
ְ ַצ ַער ִחיו ,וְ נ ְמ ַב ְק ִשי ִמ ְמ ָ ְֶ ִ ,ש ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנ ַ ,ֶ ,ה ֵרי  ָ ה ָה ָ
רתיוִ ,י ה ַ ְ 9ס ָנָה
ֶשל ְשנֵינ ַ .ה ֵצל נָא ֶאת ִחינ ְפ ֵדה את ִמ ָל ָצ ָ
דלה ְמאד.
ְג ָ
אתנ ֶאת ִחינ ְ ַמ ָצב ַס ָנָה,ֶ ְ ,ה א
יְכלי ִל ְסל ִ ְר ֵ
ִ
ֵאי( נ
י נ ַכל ִל ְחית ִע זֶה?
עמד ְגֵיא ַצ ְל ָמוֶת ְב ֲַ ,ע ֵרי ַה ֶה ֶרס וְ ַהח ְר ָ(ֵ .א ְ
ֵ
אתנ ְ ְב ַד( ִמ ְלינֵי
דאבְ ִ ,ר ֵ
יצר וְ ֵ
ֵמיִ ( ִנ ְש ב ַה ַֹח ָלזֶה? ִל ֵינ ֵמ ֵ
יקהְ ,ל ַמ ַת
מ ִר ָ
ֲא ֵחינ  ְנֵייִ ְש ָֹר ֵאלָ ְ ,כל ַק ְצוֵי ֵת ֵבלְ ִ ,פ ַרט ִ ְמ ִדינַת ֶ
רבתַ ,ר ְח" ִל.
לל ת וְ נִ שֹ ֵאי ַ ֲע ֶ
ַה ִה ְת ְ
חית ב ִדיְ ,נ ָ,מת
חי וְ ָ
י נ ַכל ִל ְראת ָל ַ ְ ַה ְר ֵה ִ
ֵא ְ
ַעקֹב ֵה?
ב ָר ָה יִ ְצ ָחק וְ י ֲ
ֶרע ְ
יה ֶַ ,ָ ַ ,מיִ? וְ ִכי לֹא ִמז ַ
אבדת ַל ֲא ִב ֶ
ְ
ית ַעל ַהר ִסינָי? וְ ִכי
נכחת ְ ָָ ,עה ִֶ ,נ ְג ֵל ָ
יה ְ
מת ֶ
ָה ִא לֹא ָהי ִנ ְש ֵ
את ְעד
יה? נָא ַה ֵצל ָ
ב ֶ
ַלאו ְנֵי ִמ ְש ַ) ְח ֵ נ ֵה? ָה ִא ֵא ְינ ָ ִ
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יה ר ַח ִמ ָמר ְ ֵדי ֶ,י ְכל ְל ַה ִיר ְ ִביר ר
חרֲ .ע ֶרה ַע ֵל ֶ
מעד וְ ל ְ ַ
ֵ
יה ֶַ ,ָ ַ ,מיִ.
ב ֶ
ִמי ה א ִ
רבי ֵא ֶלי ָ
תי ַָ ,ה ְק ִ
ר ֶת ָ ִמ ְצ ֶ
מ ֵרי ָ) ָ ִמ ָנֶי ָ ְ
ַחר( ְ
ָה ֵ-ב ַ ֲע ְס ָ ו ֲ
יכי
יְתמי ְצ ִר ִ
ִ
יהָ ַ .מה
יְמ ֶ
יה ִ ְד ֵמי ֵ
יר ֶ
יתר .נָא ,ל יָמ ת ְצ ִע ֵ
ְ ֵ
יכי ֵה ִל ְסל? ָה ִא לֹא ִנ ְת ַמ ֵלא ס
חלי ְצ ִר ִ
ִ
ֵה ִל ְמנת? ַ ָמה
יתרִ ,י ָל ֶה יֵ-
יה ְ ֵ
רב ֶצת ַע ֵל ֶ
ח ַרי ת ֶ
ָצ ָר ָת? ְמנָ ֶא ֶמת ֶָ ,ה ְ
יה.
אר ָ ַע ֵל ֶ
ַה ַֹח ִל ְפדת ֶאת ָנֶי ָ ְל ָה ִאיר ֶאת ְ
ֵיה וְ ֵ ( ָל ֶה
ָד .נָא ְ) ַתח ֵעינ ֶ
יה ִי ֵה ַרק ָ ָ;ר ו ָ
 נָא ַר ֵח ֲע ֵל ֶ
ְ
יתר.
ֶא ָמ ִני ְל ָ ְ ֵ
ידי ָ ַהנ ֱ
יְד ֶ
ִל ְראת ְ ַצ ֲער ֶ-ל ָה בַ ,הלֹא ֵה ָנֶי ָ ִ
קלנ ְ ִבינ .
ַע ַקת ֶה ח ְ ַעד ִחיו .נָא ְַ ,מע ֵ
ְַ ,מע נָא ְלקל ז ֲ
ב ָר ָה יִ ְצ ָחק וְ יִ ְש ָֹר ֵאל ֲע ָב ֶדי ָ,
בתינ ְ ,
יבה ְלקל ֶא ְנ ָק ֵתנ ְל ַמ ַע( ֲא ֵ
ַה ְק ִָ ,
ֵיה.
את ִה ְב ַט ְח ָ ָל ֶה ִֶ ָ ,ביא ְגא ָלה ִל ְבנֵי ְבנ ֶ
ָ
ה ָב ְת ָ ֶַ ,ה ְב ָ
ֵֶ ,מ ֲ
חת ,1וְ וִ י ְ ָרה ַעל ַ ֲע ָל1
י,ה ְ ִר ְג ֵ,י ֲא ָ
ַענֵנ ְל ַמ ַע( ָר ֵחל ִא ֵמנ ִ ,ֶ ,ה ְר ִג ָ
חתָ .1ה ִא יֵֵ ,א ַר ְח ָמ ִניָה
נע  ָ,ה ֵמ ֲא ָ
ַעקֹב ִבינ ֵ ְ ,די ִל ְמ ַ
ַה ַצ ִדיק ,י ֲ
ָמי ַר ִי
ֶיה ,י ִ
יתר ִמ ָר ֵחל ִא ֵמנ ִ -ֶ ,ה ְת ַ) ְל ָלה ָב ְכ ָתה ַעל ָנ ָ
אה ֶבת ֵ
וְ ֶ
ח ֶרי ָ ַ ִמ ְד ָר
ֲ
בתינ ֶָ -ה ְלכ
חר ִֶ -נ ְס ַ ְל ָקה ֵמ ֶה? ַענֵנ ְל ַמ ַע( ֲא ֵ
ַ
יהַ .ענֵנ ְל ַמ ַע( ָנֶי ָ
 וְ ַרק ִ ְִ -ביל ֶ ָ -ה ֲא ִב ֶ
ְ ֶא ֶר= לֹא זְ ר ָעהְ ,
יה ְ ָָ ,עה ֶָ -ע ְמד ִל ְפנֵי ַהר ִסינַי ,וְ ִה ְק ִדימ
הכיח ֶאת ִ ְטחנָ ַ ֲא ִב ֶ
ִֶ -
ֶא ָמ ִני?
יה ְ ָנִ י נ ֱ
ב ֶ
יה ַל ֲעשֹת ְרצ( ִ
ַע ֶ;ה ְל ִנ ְַ -מע ,וְ ִק ְל ֲע ֵל ֶ
נֲ
ַחת
יְתה ַרק ְל ָה ִביא ְל ָפ ֶני ָ נ ַ
יקי ַהדרת ֶָ -ל ִמ ְג ָמ ָת ָה ָ
ַענֵנ ְל ַמ ַע( ַצ ִד ֵ
-ר י ְָדע
ֶ
ר ַח ִמ ָנֶי ַָ .ענֵנ ְל ַמ ַע( ַה ֲהר ִגי ַעל ֵָ ,ק ְד ֶ,ָ ,
יה,
ֶַ 8-על ִ)י ֶֶ -א ְפ ַ-ר ִל ְבנֵי ַה ְמ ִדינָה ִל ְפרק על ַה ֶמ ֶל ְ ֵמ ֲע ֵל ֶ
ִאי ֶא ְפ ָ-ר ְל ֶ( ְל ַנ ֵ ק ַה ֶק ֶ-ר ִע ִביו.
עמת ְב ַט ֲענָה ְל ָפנֶי ָ,
ִא ִחינ ִנ ְמ ָצא ְ ַס ָנָהֵ ,אי( נ ָ ִאי ַח"וְ ְ ַ ְר ֶ
יע גדֶל
בל ְ ָכל זֹאת מ ְכ ָר ִחי נ ְל ַה ִ ַ
ִי ָכל ְָ 6ר ֶכי ָ ֶצ ֶדק ִמ ְ)ָ -טָ .
ילה וְ  ַחר ַ ְ
ְ ֵא ֵבינ ְל ִה ְת ַחנֵ( ְל ָפנֶי ָ ְל ַה ֵ) ְ ַה ִדי( .נָא ֶהיֵה ִבינ ְ ִח ָ
חר ִמ ֵ(.
ילהִ ,מ ְֶ )ָ -טי ָ ַרק ְל ַ
ה ָב ְת ָ וְ ַר ֲח ֶמי ָ ָה ַר ִי ְ ִח ָ
ַלה ֲ
ַמ ְל ֵנ  .ג ֵ
ִהנֵה ִא נ ִמ ְת ַח ְנ ִני ְל ָפנֶי ָ ְ ָב ִני ְ ,ח ְ ַעד ֶה חָ ,ל ָמה לֹא ַ ֲענֵינ
 ָ ה ְ ִמ ָדה ְ ֶנגֶד ִמ ָדה ְ ב ַר ֲח ָמ( וְ לֹא ְ ֶמ ֶל ְ?!
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ֶסת יִ ְש ָֹר ֵאלְ ,נֵי ִמ ְְ )ַ -ח ֵ נ ,
ערר ִמ ְל ַמ ָטהִ ( ֵ .ל ְנ ֶ
נָא ֵ ( ָלנ ְל ִה ְת ֵ
יְדי
טבי ,וְ לֹא ַעל ֵ
יה ַה ִ
יְדי ַמ ֲע ֵ; ֶ
ְל ִה ְת ַק ֵרב ֵא ֶלי ָ ְל ִה ְת ַד ֵק ְ ָ ַעל ֵ
יהָ ( ֵ .לנ ַה ְגב ָרה וְ ָהעז-ֶ ,נ ַכל ִלזְ ת
יק ֶ
יתת ַצ ִד ֵ
יִס ִרי ִמ ַ
יְדי ַמ ֲע ֵ;ינ נ ַ ( ֵ .ה ְגא ָלה
חת ְל ָ ִמידַ ,על ֵ
ָת ָ ְל ַ
ְל ַה ְָ -רת ְִ -כינ ְ
קמה זְ ק ָפה .
ַה ְֵ ,ל ָמהָ ְ ,
אתנ
ָ
ימי ְל ַ ְפ ִקיד זֶה-ֶ ,י ְַד ִריכ
ַנ ְ ַמ ְנ ִה ִיגי ְמי ָח ִדי ַה ַמ ְת ִא ִ
זֵ
ית
אר ָ וְ ט ְב ָ ֶָ -ר ִצ ָ
ָל ֶל ֶכת ִ ְד ָר ִכי ֵאל ָ ( ֵ .לנ ִֶ -נ ְהיֶה ְרא ִ ְל ַק ֵל ְ
יטיב ָלנ  ,וְ י ְִהיֶה ָ-לֹו ֶ ֶא ֶמת ְ ָע ְל ָמא ָה ֵדי( ְב ָע ְל ָמא ְד ֵתיֵ .מ( ֵ(
ְל ֵה ִ
יְ ִהי ָרצ(:
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