
ַיֵחל  "ֹלא  ֶנֱאַמר:  ּוַבְּפִתיָחה  ּוְׁשבּועֹות,  ְנָדִרים  ְּבָפָרַׁשת  ְּבֵראִׁשיָתּה  עֹוֶסֶקת  ַמּטֹות,  ָּפָרַׁשת  ָּפָרָׁשֵתנּו, 
"י: "ֹלא ְיַחֵּלל ְּדָברֹו, ֹלא ַיֲעֶׂשה ְּדָבָריו ֻחִּלין", ִמְּפֵני ֶׁשָּגדֹול  ְּדָברֹו ְּכָכל־ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה", ּוְמָפֵרׁש ַרּׁשִ
ְוִדּבּוִרים  ְּגַנאי  ְלִדְבֵרי  ָחִליָלה  ְוֹלא  ִחּיּוִבִּיים,  ִלְדָבִרים  ַרק  ּבֹו  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְוֵיׁש  ָלָאָדם,  ֶׁשִּנָּתן  ַהִּדּבּור  ּכַֹח 
ְמַחֵּלל ֶאת  ֶׁשֵאינֹו  ָהָאָדם  ַהָּגדֹול ֶׁשל  ֶזה ָרמּוז ּכֹחֹו  ֶׁשְּבָפסּוק  ַה"ֶּבן־ִאיׁש־ַחי",  ִּדְבֵרי  ִוידּוִעים  ֲאסּוִרים. 
ְּדָברֹו ְוֵאינֹו ְמַדֵּבר ִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים, ְוִאם "ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו", ֶׁשֹּלא ְיַחֵּלל ֶאת ִּדּבּוָריו ְוֹלא ִיְׁשַּתֵּמׁש ְּבִפיו 
ִלְדָבִרים ְׁשִליִלִּיים, ֲאַזי "ְּכָכל־ַהּיֵֹצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה", ֵאין ִּבְרכֹוָתיו ָׁשבֹות ֵריָקם ְוַהָּקָּב"ה ְמַקֵּים ֶאת־ְּדָבָריו 
ֶזה: "ֹלא  ִויַטאל ַעל ָּפסּוק  ַחִּיים  ַרִּבי  ָּכַתב  ְוֵכן  ָנַגּה אֹור".  ְוַעל־ְּדָרֶכיָך  ָלְך  ְוָיָקם  "ְוִתְגַזר־אֹוֶמר  ִּבְבִחיַנת 
ְלֵׁשֶבט  ַמִים  ַּבּׁשָ ְלַמְעָלה  ְמַדֵּבר, הּוא ּפֹוֵעל  ֶׁשָהָאָדם  ִּדּבּור  ֶׁשָּכל  ַיֲעֶׂשה",  ִמִּפיו  ְּכָכל־ַהּיֵֹצא  ְּדָברֹו  ַיֵחל 
ְמַדֵּבר  ְוִאם ַחס־ְוָׁשלֹום  ה,  ּוִבְקֻדּׁשָ ְּברּוָחִנּיּות  ְלַמְעָלה  ה, הּוא ְמעֹוֵרר  ְקֻדּׁשָ ִּדְבֵרי  ְיַדֵּבר  ְלֶחֶסד. ִאם  אֹו 
ָלׁשֹון ָהַרע ְוִדּבּוִרים ֲאסּוִרים, ָאז הּוא ּפֹוֵעל ַּבַּצד ַהֶּנְגִּדי ָחִליָלה. ְוָכְך ִמְתָּבֵאר ַהָּכתּוב "ְּכָכל־ַהּיֵֹצא ִמִּפיו 

ַיֲעֶׂשה", ָּכל ִּדּבּור עֹוֶׂשה רֶֹׁשם ְלַמְעָלה, ְוָלֵכן "ֹלא ַיֵחל ְּדָברֹו" ֹלא ַיֲעֶׂשה ֶאת ְּדָבָריו ֻחִּלין. 
ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ּכֹחֹו ֶׁשל ַהֶּפה, ְוַעד ַּכָּמה ַהָּקָּב"ה ְמַדְקֵּדק ִעם ַהַּצִּדיִקים ַעל ָּכל ִמָּלה ְוֵתָבה, נּוַכל ִלְלמֹד 
"ַרב־ ֶנֱאַמר לֹו  ְלִפיָכְך  ֵלִוי",  ְּבֵני  "ַרב־ָלֶכם  ְלקַֹרח  ַרֵּבנּו  ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה  ֶׁשִּבְׁשִביל  ֶׁשָאְמרּו,  ֲחַז"ל  ִמִּדְבֵרי 
ָלְך, ַאל־ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה". ְועֹוד ָאְמרּו, ֶׁשִּבְׁשִביל ֶׁשָאַמר מֶֹׁשה ִלְבֵני ָגד ּוְראּוֵבן ַּכּמּוָבא 
ִמְּפֵני  ֶּבן־ֵּגְרׁשֹם,  יֹוָנָתן  ָזָרה, הּוא  ַלֲעבֹוָדה  ֶנֶכד ּכֶֹמר  ִמֶּמּנּו  ָיָצא  ַחָּטִאים",  ֲאָנִׁשים  "ַּתְרּבּות  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
ֶׁשָּגדֹול ּכֹחֹו ֶׁשל ַהִּדּבּור ְוָכל ִמָּלה עֹוָׂשה רֶֹׁשם ְלָׁשָעה ּוְלדֹורֹות. ּוֵמִאיָדְך, ּכַֹח ַהִּדּבּור ּכֹה ָּגדֹול, ַעד ֶׁשהּוא 
ַפת ֱאֶמת", ָלָּמה ִנְסְמָכה ָּפָרַׁשת ְנָדִרים ְּברֹאׁש ָּפָרַׁשת ַמּטֹות,  ִנְמָׁשל ְלַהְקָרַבת ָקְרָּבנֹות. ְוֵכן ֵּפֵרׁש ַה"ּׂשְ
ִּבְמקֹום  ֵהם  ּוְתִפָּלה  ְּבתֹוָרה  ַהֶּפה  ֶׁשּכַֹח  ִמְּפֵני  ְלָפֶניָה?  ֲאֶׁשר  ִּפיְנָחס  ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ַהָּקְרָּבנֹות  ְלָפָרַׁשת 
ְּתִמיִדין ְוָקְרָּבנֹות, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ְּבהֹוֵׁשַע "ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו", ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל ֶׁשָּכל ָהעֹוֵסק ִּבְתִפָּלה 
ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָקְרָּבנֹות. ְוָלֵכן קֹוְרִאים ָּפָרָׁשה זֹו ָּתִמיד ִּביֵמי "ֵּבין ַהְּמָצִרים", ִמְּפֵני ֶׁשַעל־ְיֵדי ַהֶּפה, ְּבתֹוָרה 

ּוְתִפָּלה, ֶאְפָׁשר ְלִהּוַָׁשע ְוָלֵצאת ִמן־ַהְּמָצִרים ִלְרָוָחה ְוִלְגֻאָּלה. 
יל ִמְּקָרָקא, ֶׁשָהָיה ַרָּבם ֶׁשל ַרִּבים ִמְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְּבפֹוִלין, ֹלא ָזָכה ֶׁשִחּדּוָׁשיו ְוִדְבֵרי ּתֹוָרתֹו  ָהַרִּבי ר' ֶהּׁשִ
ֻסְגַית  ֶאת  ְלַתְלִמיָדיו  ִלֵּמד  ַּפַעם  ֶׁשָהָיה.  ַמֲעֶׂשה  ִמְּפֵני  ִסָּבה  ְּבָכְך  ָהְיָתה  ִּכי  ְוָאְמרּו  ָּבעֹוָלם.  ִיְתַּפְרְסמּו 
ַהֻּסְגָיה  ֶאת  לֹו  ִויָפֵרׁש  ֶׁשְּיַתְרֵּגם  ֶׁשִּמי  יֹוָחָנן,  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  מּוָבִאים  ָּבּה  ְמִציָעא,  ָּבָבא  ְּבַמֶּסֶכת  'ָחִבית' 
ַהְּסבּוָכה ְלִפי ִׁשיָטתֹו ֶׁשל ַאַחד ַהַּתָּנִאים ַהֻּמְזָּכִרים ָׁשם, יֹוִליְך הּוא ֶאת ְּבָגָדיו ַאֲחָריו ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ.ָׁשַקע 
יל ְּבִעּיּון ָעמֹק ַּבֻּסְגָיה, ַעד ֶׁשְּברֹב ָעָמל ִהְצִליַח ִלְמצֹא ֶּדֶרְך ְסלּוָלה ּוְמֻיֶחֶדת, ֲאֶׁשר ֵהִאיָרה ֶאת  ַרִּבי ֶהּׁשִ
ַהֻּסְגָיה ְּבאֹור ְיָקרֹות, ּוְבכֹחֹו ַהָּגדֹול ִהְצִליַח ְלַהֲעִמיד ֶאת ַהְּדָבִרים ְלִׁשיָטתֹו ֶׁשל אֹותֹו ַּתָּנא, ְוָהָיה ֶהָעקֹב 
ְלִמיׁשֹור ְוָהְרָכִסים ְלִבְקָעה. ְּכֶׁשִּסֵּים ְלַהִּציג ֶאת ִׁשיָטתֹו, ִהְתַּבֵּטא ְוָאַמר: "ַאי ַרִּבי יֹוָחָנן"! ּוְלֶפַתע ָּכבּו ָּכל 
"ְך, ְלָהִביא ֵנר ִמַּבִית  ַהֵּנרֹות ֶׁשְּבֵבית־ַהִּמְדָרׁש. ָיָצא ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַהַּתְלִמיִדים, הּוא ַרִּבי ַׁשְּבַתי ּכֵֹהן ַהּׁשַ
ָסמּוְך, ְוָׁשם ָּפַגׁש ִאיׁש ְנׂשּוא ָּפִנים ֶׁשָעַסק ְּבאֹוָתּה ֻסְגָיה. ָאַמר לֹו אֹותֹו ָזֵקן, ִּכי הּוא ָהָאמֹוָרא ַרִּבי יֹוָחָנן 
"ְך ֻקְׁשָיה ֲחָזָקה ְּכַבְרֶזל  יל ַעל ֶׁשִּזְלֵזל ִּבְכבֹודֹו, ּוָמַסר ַלּׁשַ ַמִים ְּכֵדי ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהַרִּבי ר' ֶהּׁשִ ֶׁשָּיַרד ִמן־ַהּׁשָ
ֶׁשִהְפִריָכה ֶאת ָּכל ַהְּמִסָּלה ֶׁשָּמָצא ַרּבֹו ַּבֻּסְגָיה, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְלַהִּציג ֶאת ַהֻּקְׁשָיה ִּבְפֵני ַרּבֹו ְּבַמֲעַמד ָּכל־
"ְך. אּוָלם ִמְּפֵני רֹב ַמֲעָלתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי  ַהַּתְלִמיִדים, ְּכֵדי ֶׁשִּבְסִתיָרה זֹו ָּתבֹוא ַהַּכָּפָרה ְלַרּבֹו, ְוָכְך ָעָׂשה ַהּׁשַ
ַמִים ַעל־ְּדָבָריו, ְוהּוא ְּבַעְצמֹו ָּתָלה ֶאת ֶהְעֵּדר ִּפְרסּום  יל, ֶׁשּקֹוָמתֹו ָׂשְגָבה ִמִּביָנֵתנּו, ִנְתַּבע ִמן־ַהּׁשָ ר' ֶהּׁשִ
ִחּדּוָׁשיו ִּבְגַלל ְמאָֹרע ֶזה. ַּכָּמה ְמַחֵּיב אֹוָתנּו ַמֲעֶׂשה ֶזה ַּבּצֶֹרְך ִלְׁשמֹר ַעל ַהִּדּבּור, ִלְׁשקֹל ַּבֶּפֶלס ָּכל ִמָּלה 

ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבכַֹח ַהִּדּבּור ֶׁשָּנַתן ָלנּו ַהָּקָּב"ה ְלתֹוָרה ּוְתִפָּלה, ּוְלִדּבּוִרים ִחּיּוִבִּיים ּומֹוִעיִלים.

בס"ד

ּמּוׁש  ֲחַז"ל ִהְפִליגּו ַרּבֹות ְּבכַֹח ַהִּדּבּור ּוַבֲחִׁשיבּות ַהּׁשִ
ָהָאָדם  מֹוַתר  ֲאסּוִרים.  ִּדּבּוִרים  ְלֹלא  ְנִקָּיה  ְּבָלׁשֹון 
ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְּכִפי  ַהִּדּבּור,  ּכַֹח  הּוא  ִמן־ַהְּבֵהָמה 
"ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה" ּוְמַתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: "ְלרּוַח 
ְּבֶאְמָצעּות  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ִנְבָּדל  ָהָאָדם  ִּכי  ְמַמְּלָלא", 
ִּדּבּורֹו, ֶׁשּבֹו הּוא ָיכֹול ִלְפעֹל ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות, ְוָעָליו 
ְלַהְׂשִּכיל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבכַֹח ֶזה ְלטֹוָבה. ִסּפּוִרים ַרִּבים 
ֶׁשְּלִעִּתים  ַהִּדּבּור,  ּכַֹח  ַעל  ֲחַז"ל  ְּבִדְבֵרי  מּוָבִאים 
ֹלא  ִמִּדּבּוִרים  ְּכתֹוָצָאה  ְּכֵבִדים  ֲאסֹונֹות  ִנְגְרמּו 
ִהְפִליגּו  ְוֵהם  ָטן',  ַלּׂשָ ֶּפה  'ּפֹוֵתַח  ִּבְבִחיַנת  ְראּוִיים, 
ְוִחּיּוִבי.  ָׁשקּול  ִּדּבּור  ַעל  ִמיָרה  ַהּׁשְ ִּבְׁשַבח  ַרּבֹות 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִעְּקָמה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֲחַז"ל,  ָאְמרּו  ְוֵכן 
ְמֻגֶּנה,  ָּדָבר  ְלהֹוִציא  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהְּפסּוִקים,  ֶאת 
ּוִמָּכאן ִיְלַמד ָהָאָדם ְלִהְתַרֵחק ִמִּדְבֵרי ְּגַנאי ְוַׁשַחץ, 
ּוְלַלֵּמד ְלׁשֹונֹו ְלַדֵּבר ְּבָלׁשֹון ַצָחה ּוְנִקָּיה ִמָּכל ְרָבב. 
ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ְּביֹוֵתר,  ָחמּור  ִּפיו  ַהְמַנֵּבל  ֶׁשל  ָעְנׁשֹו 
ֶׁשל  טֹוָבה  ַמִים  ַּבּׁשָ לֹו  ִהְקִציבּו  ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו  ֲחַז"ל 
ִּבְגַלל  ְלָרָעה,  ַהָּדָבר  ִׁשְבִעים ָׁשָנה, הֹוְפִכים לֹו ֶאת 
ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ִּבְלׁשֹונֹו, ְוַאף ָאְמרּו ֶׁשעֶֹנׁש ֶזה ָּבא ַּגם 
ְוֵאינֹו  ׁשֹוֵתק  ְוהּוא  ֲאסּוִרים  ִּדּבּוִרים  ַהּשֹׁוֵמַע  ַעל 
ָהָאָדם  ַעל  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ּוָמָׁשל קֹוֵלַע  ַּבָּדָבר.  מֹוֶחה 
ַהְמַדֵּבר ִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים, ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה? ְלַאְרמֹון 
ִנְפָלא ּוְמפָֹאר, ֶׁשָּכל ַהִּנְכָנס ּבֹו ִמְתַּפֵעל ְמאֹד ִמָּיְפיֹו 
ַהְמֻיָחד ּוִמֵּכָליו ַהָּנִאים, אּוָלם ִמָּיד ְלַאַחר ַהְּכִניָסה, 
ֶׁשל  ַהַּצֲחָנה  ִמְּפֵני  ְּבִתעּוב,  ַאּפֹו  ֶאת  ַהִּנְכָנס  סֹוֵתם 
ָהֵריַח ָהַרע ָהעֹוֶלה ְּבַאּפֹו, ֶׁשֵּכן ַּתֲעַלת ׁשֹוְפִכין ֶׁשל 
ֻּבְרְסִקי עֹוֶבֶרת ּבֹו ּוְמִפיָצה ֵריַח ַרע. ְוָכְך הּוא ָהָאָדם 
ּתֹוָרה  ֶיׁש־ּבֹו  ִאם  ֶׁשַאף  ֲאסּוִרים,  ִּדּבּוִרים  ַהְמַדֵּבר 
ּוְתִפָּלה, נֹוֵדף ִמֶּמּנּו ֵריַח ַרע ֶׁשּדֹוֶחה ֶאת־ָּכל־ּתֹוָרתֹו, 

ּוִמי ֶׁשּשֹׁוֵמר ֶאת ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו.

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ַמּטֹות

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ַהִּדּבּור  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָּדְרׁשּו ֲחַז"ל: ָאֶל"ף ֵּבי"ת – ַאֵּלף ִּביָנה. 

ַּדי לֹו ָלָאָדם לֹוַמר ֵחֶלק ָאָדם ֵמֶאֶלף, 

ֵּמִבין ְויֹוֵדַע...  ִמַּמה ּׁשֶ

)רבי שלום מקאמינקא(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ַלט ַעל ַהְּמִדיָנה  ִלְפֵני ָׁשִנים ַרּבֹות, ָמַלְך ִּבְמִדיַנת ָּפַרס ֶמֶלְך ָּגדֹול, ֶׁשּׁשָ
ֻּכָּלּה ְּבָיד ֲחָזָקה ְּבֶמֶׁשְך ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות. יֹום ֶאָחד, ֵהֵחל ַהֶּמֶלְך ָלחּוׁש 
ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ַעד  ְּבָכל־ּגּופֹו,  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ ְּגדֹוָלה  ְוֻחְלָׁשה  ְּבטֹוב,  ֶׁשֹּלא 
ְּבכֹחֹו ַאף ָלֶרֶדת ִמִּמְׁשָּכבֹו. ֵמיַטב ָהרֹוְפִאים ֻהְבֲהלּו ֶאל ִמַּטת ָחְליֹו, 
ְּבָיָדם.  ֶחֶרס  ֶהֱעלּו  ַאְך  ׁשֹוִנים,  ְוַסְמָמִנים  ִּבְתרּופֹות  אֹותֹו  ְוִהְלִעיטּו 
ַוֲעָבָדיו,  ָׂשָריו  ֶׁשל  ֵעיֵניֶהם  מּול  ֶאל  ְוָדַעְך  ַהֶּמֶלְך  ָהַלְך  ְליֹום  ִמּיֹום 
ְוָהרֹוְפִאים ִּכְמַעט נֹוֲאׁשּו ֵמַחָּייו. ְּבאֹוָתם ָיִמים, ָיָצא ִׁשְמעֹו ֶׁשל ְׁשֹלמֹה 
ַהֶּמֶלְך, ֶׁשָעָלה ִלְמֹלְך ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ִּבְהיֹותֹו ַאְך ֶּבן ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 
ָׁשָנה, ּוְכָבר ֵמָאז ִהְתַּפְרֵסם ְּבָחְכָמתֹו ַהְּגדֹוָלה ּוְבִפְקחּותֹו ָהֲעצּוָמה, 
ַעד ֶׁשִהְצִליַח ִלְׁשֹלט ַעל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְוִׁשְמעֹו ָיָצא ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד 
ִיְׂשָרֵאל, ְוָׁשַלח  סֹופֹו. ָׁשַמע ֶמֶלְך ָּפַרס ֶאת ֵׁשַמע ָחְכָמתֹו ֶׁשל ֶמֶלְך 
ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֵעָצה ְלַמֲחָלתֹו ַהָּקָׁשה.  ְּבַיד ֲעָבָדיו ִאֶּגֶרת ְמִהיָרה 
ִליַח ֶאל ַאְרמֹונֹו ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשַלִים, ֲאֶׁשר  ִהִּגיַע ַהּׁשָ
ְּבַהר  ְׁשֹלמֹה  ֶׁשָּבָנה  ַהְמפָֹאר  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְלַיד  ְלִתְפָאָרה  ִהְתנֹוֵסס 
ַהּמֹוִרָּיה, ְוַכֲאֶׁשר ָקָרא ְׁשֹלמֹה ֶאת ִאַּגְרּתֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ָּפַרס, ָאַמר: "ֵיׁש 
ָהַאְרֵיה  ֵאֶׁשת  ְלִביָאה,  ֲחֵלב  ִלְׁשּתֹות  ַמְלְּכָך,  ְלַמֲחַלת  ַאַחת  ְרפּוָאה 
ָגה אּוָלם ַּתָּקָנה ַאֶחֶרת  ֶמֶלְך ַהַחּיֹות. ָאְמָנם ְרפּוָאה זֹו ֵאיָנּה ַקָּלה ְלַהּׂשָ
ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ֶאת ְׁשִליחֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ָּפַרס  ָרָאה  ֵאין לֹו".  חּוץ ִמֶּמָּנה 
ְּדָאָגה  "ָהֵסר  ְלָכְך.  ַהִּסָּבה  ֶאת  ִמָּיד  ְוֵהִבין  ֶיַׁשע,  ַוֲחַסר  ָנבֹוְך  עֹוֵמד 
ִמִּלֶּבָך", ָאַמר לֹו ְׁשֹלמֹה, "ֶאְׁשַלח ֶאת ַׂשר ַהָּצָבא ַהּנֹוָדע ֶׁשִּלי, ְּבָנָיהּו 
ֶּבן־ְיהֹוָיָדע, ֶׁשֵאין ִּגּבֹור ַחִיל ָּכמֹוהּו ּוְלָחְכָמתֹו ֵאין ְּגבּול ּוִמָּדה. ָּבטּוַח 
ֲאִני, ִּכי ְּבָחְכָמתֹו ַהְּגדֹוָלה ַיְצִליַח ְּבָנָיהּו ַלְחֹלב ֶאת ַהְּלִביָאה ּוְלָהִחיׁשֹו 

ְלַמְלְּכָך ְּבֶאְמָצעּוְתָך ְּכֵדי ְלַרְּפאֹו ִמַּמֲחָלתֹו". 
ָׂשַמח ְׁשִליחֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ָּפַרס, ּוֵביְנַתִים ִהְתַאְכֵסן ְּבֶאָחד ֵמַחְדֵרי ַאְרמֹון 
יג ֶאת ֲחֵלב ַהְּלִביָאה.  ַהְּמלּוָכה, ְוַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ָׁשַלח ֶאת ְּבָנָיהּו ְלַהּׂשִ
ְוִטֵּכס  ְזַמן־ָמה  ִהְרֵהר  ֶׁשְּלָפָניו,  ַהְּמִׂשיָמה  ְּדַבר  ֶאת  ְּבָנָיהּו  ַמע  ְּכֶׁשּׁשָ
ֵעָצה ְּבַנְפׁשֹו, ֵּכיַצד ַיֲעֶלה ְּבָידֹו ַהָּדָבר ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהְּלִביָאה ְוַלְחֹלב 
ֶאת ֲחָלָבּה, ִמְּבִלי ֶׁשִּתְפַּגע ּבֹו, ֶׁשֵּכן ַחָּיה ְמֻסֶּכֶנת ִהיא ַהְּלִביָאה ְוכָֹחּה 
ַמִים ִסְּיעּו ְּבָידֹו ֶׁשל ְּבָנָיהּו, ְוֵעָצה ְּגאֹוִנית ָעְלָתה  ָעצּום ְוַרב, ַאְך ִמן־ַהּׁשָ
ְּבמֹוחֹו. "ַהב ִלי ֶעֶׂשר ִעִּזים", ָאַמר ְּבָנָיהּו ְלֶאָחד ֵמַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך, ְוַהָּלה 
ָרְבָצה  ָׁשם  ָהֲאָריֹות,  ּגֹב  ֶאל  ְּבָנָיהּו  ָּפָנה  ִמָּיד.  ְמֻבָּקׁשֹו  ֶאת  לֹו  ֵהִביא 
ֶאת  ֶׁשָּפֲערּו  ְצִעיִרים  ֲאָריֹות  ּגּוֵרי  ַּכָּמה  ּוְסִביָבה  ֵמיֶנֶקת,  ְלִביָאה 
ֵעיֵניֶהם ְּבִתָּמהֹון ֶאל ַמְרֶאה ָהָאָדם ֶׁשָעַמד ְּבֶמְרָחק ָּגדֹול ֵמֶהם. ָנַטל 
ְּבָנָיהּו ֵעז ַאַחת, ְוִׁשְּלָחּה ְלָפָניו ֶאל ַהְּלִביָאה, ְוזֹו ִהְתַנְּפָלה ִחיׁש ַמֵהר 
ַעל ָהֵעז ַוֲאָכַלָּתּה ְלָׂשְבָעה. ְלָמֳחָרת, ׁשּוב ִהִּגיַע ְּבָנָיהּו ֶאל ּגֹב ָהֲאָריֹות, 
ְוִׁשֵּגר ֵעז נֹוֶסֶפת ֶאל ַהְּלִביָאה, ְּכֶׁשַהַּפַעם ְּכָבר ֵהֵעז ְלִהְתָקֵרב יֹוֵתר. 
ִמּיֹום ְליֹום ָהְלָכה ַהְּלִביָאה ְוִהִּכיָרה יֹוֵתר ֶאת ְּבָנָיהּו, ֶׁשֶהֱעִניק ָלּה ִמֵּדי 
ֶׁשַּבּיֹום  ַעד  ְּגלּוָיה,  ּוַבֲהָנָאה  ְּבֵתָאבֹון  ָאְכָלה  אֹוָתּה  נֹוֶסֶפת,  ֵעז  ּבֶֹקר 
ְלִהָּכֵנס  ִעָּמּה,  ֵהיִטיב  ֶׁשּכֹה  ָלִאיׁש  ִהְתַנְּגָדה  ֹלא  ְוַהְּתִׁשיִעי,  ִמיִני  ַהּׁשְ
ָהָיה  ְּכִאּלּו  ָהֲאָריֹות,  ְּכִפיֵרי  ִעם  ּוְלִהְׁשַּתֲעֵׁשַע  ַעְצמֹו  ַהּגֹב  ּתֹוְך  ֶאל 
ֶּבן־ְיהֹוָיָדע ִעם  ְּבָנָיהּו  ְּכֶׁשִהִּגיַע  ָהֲעִׂשיִרי,  ַּבּיֹום  ֲחבּוָרָתם.  ִמְּבֵני  ֶאָחד 
ָהֵעז ְּבָידֹו, ִהְתָקֵרב ִּביִדידּות ֶאל ַהְּלִביָאה, ֶׁשִּקְּבָלה ֶאת ָּפָניו ִּבְלָבִבּיּות 
ְּכַמִּכיַרּתּו ִמָּיִמים ָיִמיָמה, ְוֹלא ִהְתַנְּגָדה לֹו ְּכָלל ְּכֶׁשָּנַטל ִמֶּמָּנה ָחָלב 
ָסגּור  ַּכד  ּוְבָידֹו  ָהֲאָריֹות,  ּגֹב  ִמּתֹוְך  ְּבָׁשלֹום  ְּבָנָיהּו  ָיָצא  ַהַּכד.  ְמֹלא 

ְוָחתּום,  ַהָּמֵלא ַעד ְּגדֹוָתיו ַּבֲחֵלב ְלִביָאה ָטִרי. ְּכֶׁשָּמַסר ְּבָנָיהּו ֶאת ַּכד 
ֶהָחָלב ְּבַיד ְׁשִליחֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ָּפַרס, ָּפַער ַהָּלה ֶאת ֵעיָניו ְּבִתָּמהֹון ְוֹלא 
ֵזְרזֹו ָלׁשּוב ַעל ִעְּקבֹוָתיו ּוְלַמֵהר  ְּבָנָיהּו  ֶהֱאִמין ְלַמְרֵאה ֵעיָניו, אּוָלם 
ָיָצא  ִרּפּויֹו.  ֶאת  ּוְלָהִחיׁש  ַהְּלִביָאה  ַּבֲחֵלב  ְלַהְׁשקֹותֹו  ְּכֵדי  ַמְלּכֹו,  ֶאל 
ִליַח ְלַדְרּכֹו ָהֲאֻרָּכה, ּוְלַאַחר ֶׁשָּצַעד ְזַמן ַרב, ֵהֵחּלּו ִּבְרָּכיו ּכֹוְׁשלֹות  ַהּׁשָ
ִצֵּדי  ֶאל  ִליַח  ַהּׁשָ ָּפָנה  ְּבגּופֹו.  ֶטת  ַהִּמְתַּפּׁשֶ ְּגדֹוָלה  ֵלאּות  ָחׁש  ְוהּוא 
ְמַעט.  ָלפּוׁש  ּוִבֵּקׁש  ְּגדֹוִלים,  ֲעָנִפים  ַּבַעל  ְלֵעץ  ִמַּתַחת  ָיַׁשב  ַהֶּדֶרְך, 
ַרב־ִעְנָין.  ִחָּזיֹון  ָרָאה  ּוַבֲחלֹומֹו  ַּתְרֵּדָמה,  ָעָליו  ָנְפָלה  ֲעֵיפּות  ֵמרֹב 
ֵאיְבֵרי ּגּופֹו ֵהֵחּלּו ִמְתַוְּכִחים ֶזה ִעם־ֶזה, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָטַען ֶׁשהּוא 
ֶהָחָלב.  ֶאת  יג  ְלַהּׂשִ ִליַח  ַהּׁשָ ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא  ּוִבְלָעָדיו  ִמֻּכָּלם,  ֶהָחׁשּוב 
ִליַח  ַהּׁשָ ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא  ֶעְזָרָתם,  לּוֵלא  ִּכי  ַּדְעָּתם  ַעל  ָעְמדּו  ַהָּיַדִים 
ֶלֱאחֹז ֶאת ַהַּכד ְּבָידֹו, ְוִאּלּו ָהַרְגַלִים ָטֲענּו ֶׁשּלּוֵלא ָהֶאְפָׁשרּות ִלְצעֹד, 
ָהֵאיָבִרים.  ָּכל  ָטֲענּו  ְוָכְך  ַהֶּמֶלְך,  ֶאל  ְלַהִּגיַע  ִליַח  ַהּׁשָ ָיכֹול  ָהָיה  ֹלא 
ְתָקה ְּתִחָּלה ְוֹלא ָאְמָרה ְמאּוָמה. ְלַבּסֹוף, ָאְמָרה  חּוץ ֵמַהָּלׁשֹון, ֶׁשּׁשָ
ַהָּלׁשֹון ִּכי ִהיא ָהֵאיָבר ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר, ְולּוֵלא ַהָּלׁשֹון ֹלא ָהְיָתה ָּבָאה 
"ֵאיְך  ָלּה:  ְוָאְמרּו  ַלָּלׁשֹון  ָלֲעגּו  ָהֵאיָבִרים  ֶׁשָּכל  ֶאָּלא  ַלֶּמֶלְך,  ְרפּוָאה 
ְיכֹוָלה ַאְּת ְלִהַּדּמֹות ֵאֵלינּו? ַוֲהֵרי ֵאין ַאְּת עֹוָׂשה ְמאּוָמה ְוׁשֹוֶכֶנת ַאְּת 
ִהְתעֹוֵרר  ְלֶפַתע  ַמָּטָרה"?!  ַהֶּפה ְלֹלא ׁשּום  ָאֵפל ְּבתֹוְך ֹלַע  ְּבָמקֹום 

ִליַח ּוְדַבר ֲחלֹומֹו ַהּמּוָזר ִהְדֵהד ְּבמֹוחֹו.  ַהּׁשָ
ַכב  ִליַח ֶאת ְצָעָדיו, ּוְלַבּסֹוף ָעַמד ִלְפֵני ַמְלּכֹו ָהָאהּוב ֶׁשּׁשָ ֵהִחיׁש ַהּׁשָ
ְּכִפי  ַּכְלָּבה  ֲחֵלב  ְלָך  ֵהֵבאִתי  ַהֶּמֶלְך!  "ֲאדֹוִני  אֹוִנים.  ֲחַסר  ְּבִמָּטתֹו 
ִליַח ְוִצּוָה ְלהֹוִציאֹו ִלְתִלָּיה, "ְוִכי ֲחֵלב  ֶׁשִּבַּקְׁשָּת". ָּכַעס ַהֶּמֶלְך ַעל ַהּׁשָ
ַלֶּמֶלְך?  ַאָּתה  לֹוֵעג  ִּבַּקְׁשִּתי!  ְלִביָאה  ֲחֵלב  ַוֲהֹלא  ִּבַּקְׁשִּתי?  ַּכְלָּבה 
ְמעּו ֶׁשֵהם מּוָצִאים  ַאַחת ָּדְתָך ְלָהִמית"! ִנְבֲהלּו ָּכל ָהֵאיָבִרים ְּכֶׁשּׁשָ
ַלֲהִריָגה, ְוָאז ָּפְנָתה ַהָּלׁשֹון ֲאֵליֶהם ְוָׁשֲאָלה: "ִאם ֲאִני ַמִּציָלה ֶאְתֶכם, 
ּוִמָּיד  ְּבִחּיּוב,  ָהֵאיָבִרים  ָּבֶכם"? ֵהִׁשיבּו  ֶׁשֲאִני ׁשֹוֶלֶטת  ִלי  ַהִאם ּתֹודּו 
ָּפְנָתה ְוָאְמָרה ֶאל ַהַּתְלָיִנים: "ַהֲחִזירּו אֹוִתי ֶאל ַהֶּמֶלְך, ִּכי ָּדָבר ָחׁשּוב 
ִליַח ֶאל ַהֶּמֶלְך, ּוְכֶׁשָעַמד  ֶיׁש ִלי לֹוַמר לֹו". ֶהֱחִזירּו ַהַּתְלָיִנים ֶאת ַהּׁשָ
ְלָפָניו, ִהְתַנֵּצל ְוָאַמר: "ְמַבֵּקׁש ֲאִני ְסִליָחתֹו ֶׁשל־ַהֶּמֶלְך, ַעל ְּפִליַטת 
ֲחֵלב  ַעל  ָהְיָתה  ַּכּוָָנִתי  ִּכי  ַּכְלָּבה,  ֶׁשל  ָחָלב  ֵהֵבאִתי  ְּכִאּלּו  ֶׁשִּלי  ַהֶּפה 
ְלִביָאה, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ַהּקֹוְרִאים ִלְלִביָאה ְּבֵׁשם ַּכְלְּבָתא ְוָלֵכן ִהְתַחְּלפּו 
ֶּפֶלא  ִׁשּקּוי  ְּבָיִדי,  ְלִביָאה  ֲחֵלב  ֶּבֱאֶמת  אּוָלם  ְּבָטעּות.  מֹות  ַהּׁשֵ ִלי 
ַהֶּמֶלְך,  ֶׁשל  ָּפָניו  אֹורּו  ְלַמֲחָלתֹו".  ּוְתָעָלה  ְרפּוָאה  ַלֶּמֶלְך  ֶׁשָּיִביא 
ְוָלַגם ֲעֻמּקֹות ֵמֶהָחָלב ֶׁשּבֹו.  ִליַח  ּוִמָּיד ָנַטל ֶאת ַהַּכד ִמָּיָדיו ֶׁשל ַהּׁשָ
ְוָׁשב ִלְהיֹות ְּכַאַחד  ִנְרָּפא ִמַּמֲחָלתֹו  ְוַהֶּמֶלְך  ָיִמים ְמֻרִּבים,  ֹלא ָעְברּו 

ָהָאָדם, ּוִמָּיד הֹודּו ָּכל ָהֵאיָבִרים ִּכי ַהָּלׁשֹון ִהיא ַהֲחׁשּוָבה ִמֻּכָּלם. 

ַהִּנְמָׁשל
ְוִעּמֹו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְמַסְּפִרים  ֶזה  ַהִּנְפָלא  ַהִּסּפּור  ֶאת 
ִהְמִׁשילּו ֶאת ַהָּפסּוק ְּבִמְׁשֵלי: "ָמֶות ְוַחִּיים ְּבַיד־ָלׁשֹון", ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו 
ַּדַעת ּומּוָסר ַּכָּמה ֲחׁשּוָבה ִהיא ְלׁשֹונֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְוכַֹח ַהִּדּבּור ֶׁשּבֹו, 
ְלִדְבֵרי  ָחִליָלה,  ִלְׁשִליָלה  ְוֹלא  ְלִחּיּוב  ָּבּה  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ּוְלַהְׂשִּכיל  ְוָעַלי 
ַהָּפסּוק  ְלֶהְמֵׁשְך  ִיְזֶּכה  ְוָאז  ְוָׁשלֹום,  ֱאֶמת  ְלִדְבֵרי  ּוְתִפָּלה,  ּתֹוָרה 

"ְואֲֹהֶביָה יֹאַכל ִּפְרָיּה". 
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• ָאסּור ְלַנֵּבל ֶאת־ַהֶּפה ְּבִדּבּוִרים ֲאסּוִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר "ְוֹלא־
ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶריָך", ְוַאף ִאם ֵאין ָּבֶזה ָלׁשֹון 
ָהַרע ּוְרִכילּות, ֶאָּלא ֶׁשֵאין ַהְּדָבִרים ָנִאים ּוְנִקִּיים, ֲאסּוִרים 

ֵהם ְּבִדּבּור. )טהרת הלשון(

ִמָּכְך  הּוא  ִמְתַרֵחק  ָּכָראּוי,  ִּפיו  ַעל  ׁשֹוֵמר  ֶׁשֵאינֹו  ִמי   •
ִמִּמּדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵהם ְצנּוִעים ּוַבְיָׁשִנים, ְוֵיׁש ִלְבּדֹק 

ַאֲחָריו ִאם ֵאין ּבֹו ֶׁשֶמץ ְּפסּול. )שם(

ֶאָּלא ׁשֹוֵתק  ְוֵאינֹו מֹוֶחה,  ִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים  ִמי ֶׁשּשֹׁוֵמַע   •
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַעְצמֹו,  ַהְמַנֵּבל  ְּכמֹו  ֶנֱעַנׁש  הּוא  ַלְּדָבִרים,  ּוַמֲאִזין 

"ׁשּוָחה ֲעֻמָּקה ִּפי ָזרֹות ְזעּום ה' ִיָּפל־ָׁשם". )מסכת שבת(

• ִמי ֶׁשְּמַנֵּבל ֶאת־ִּפיו ָחִליָלה, ֲאִפּלּו חֹוְתִמים ָעָליו ְּגַזר־ִּדין 
ְוֵכן  ְלָרָעה,  ָעָליו  ְלטֹוָבה, הֹוְפִכים אֹותֹו  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶׁשל 

ָאְמרּו ָעָליו ֶׁשהּוא ֶנֱעַנׁש ְּבִיּסּוִרים ָקִׁשים. )שם(

ּוְמַדְּבֵרי  ָהַרע  ָלׁשֹון  ּוְמַסְּפֵרי  ָהרּוַח  ַּגֵּסי  ַעל  ֶנֱאַמר  ְוֵכן   •
ֲעֵליֶהם  ְּבֵעיֵניֶהם,  ַלֲחָכִמים  ֶאת־ַעְצָמם  ּוַמֲחִׁשיִבים  ְנָבָלה 

ַהָּכתּוב אֹוֵמר: "ִּכי־ִהֵּנה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכַּתּנּור" )דרך ארץ רבה(

• ְלַבד ֵמָהעֶֹנׁש ַהְּפָרִטי ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ׁשֹוֵמר ֶאת־ִּפיו ָּכָראּוי 
ּוְמַדֵּבר ִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים, ָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשֵּיׁש ַּגם עֶֹנׁש ְּכָלִלי 
ָּכָראּוי,  ִּפיֶהם  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֶׁשֵאיָנם  אֹוָתם  ְוֵעֶקב  ָחִליָלה, 
ְוָאְמרּו,  ִיְׂשָרֵאל.  ַעם  ַעל  ָחִליָלה  ְּגדֹולֹות  ָצרֹות  ָּבִאים 
ֶׁשַּבֲעֹון ַנְבלּות־ֶּפה ָצרֹות ַרּבֹות ּוְגֵזרֹות ָקׁשֹות ִמְתַחְּדׁשֹות, 
ִיְׂשָרֵאל,  ְלַבחּוֵרי  )ְוַהַּכּוָָנה  ֵמִתים  ִיְׂשָרֵאל  ׂשֹוְנֵאי  ּוַבחּוֵרי 
ֶאָּלא ֶׁשֲחַז"ל ִהְׁשַּתְּמׁשּו ִּבְלׁשֹון ֲהפּוָכה(, ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות 
ֹלא־ ַעל־ַּבחּוָריו  "ַעל־ֵּכן  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַנֲעִנים,  ְוֵאיָנם  צֹוֲעִקים 

ִיְׂשַמח ה', ְוֶאת־ְיתָֹמיו ְוֶאת־ַאְלְמנָֹתיו ֹלא ְיַרֵחם, ִּכי ֻכּלֹו ָחֵנף 
ּוֵמַרע ְוָכל־ֶּפה ּדֵֹבר ְנָבָלה, ְּבָכל־זֹאת ֹלא־ָׁשב ַאּפֹו ְועֹוד ָידֹו 

ְנטּוָיה". )מסכת שבת(

• ָאסּור ִלְהיֹות ָרִגיל ִּבְנָדִרים, ְוָכל ַהּנֹוֵדר ְּכִאּלּו ּבֹוֶנה ָּבָמה 
ִּבְׁשַעת ִאּסּור ַהָּבמֹות, ְוַהְמַקְּימֹו ְּכִאּלּו ִהְקִריב ָעָליו ָקְרָּבן 
ֵאל ַעל ִנְדרֹו  ֶׁשַחָּיב ִמּשּׁום ְׁשחּוֵטי חּוץ, ִּכי טֹוב יֹוֵתר ֶׁשִּיּׁשָ
ְוַיִּתירּו לֹו. ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים? ִּבְׁשָאר ְנָדִרים, ֲאָבל ִנְדֵרי 
ְוֹלא  ֲאַׁשֵּלם",  ַלה'  "ְנָדַרי  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְלַקְּיָמם,  ִמְצָוה  ַהּקֶֹדׁש 

ֵאל ֲעֵליֶהם ֶאָּלא ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק. )שולחן ערוך( ִיּׁשָ

הּוא  • ַּגם ִלְצָדָקה ֵאין טֹוב ִלּדֹר, ֶאָּלא ִאם ֶיׁש לֹו ְּבָידֹו ַמה ּׁשֶ
ָּנַדר. ְוִאם ּפֹוֵסק ֶּכֶסף ִלְצָדָקה,  רֹוֶצה ָלֵתת, ְוִיֵּתן ִמָּיד ַמה ּׁשֶ
ְּבֵעת  הּוא  ִאם  ַאְך  ְּבִלי־ֶנֶדר,  ּפֹוֵסק  ֶׁשהּוא  ְּבֵפרּוׁש  יֹאַמר 

ָצָרה ֻמָּתר לֹו ִלּדֹר ִויַקֵּים ִנְדרֹו. )שם(

בּוָעה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִנְׁשַּבע ְלָהַרע ְוֹלא  • ֵיׁש ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהּׁשְ
ָימֹר", ּוְכִתיב ַאֲחָריו "עֵֹׂשה־ֵאֶּלה ֹלא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם". )הרמב"ם(

• ִאם יֹוִציא ֲחֵבְרָך ִמִּפיו ְּדָבִרים ֶׁשל־ָטעּות, ַאל ִּתְלַעג ָעָליו 
ְלַבְּיׁשֹו, ַרק ְּתַיֶּפה ֶאת־ִּדּבּורֹו ְּכִפי ְיָכְלְּתָך, לֹוַמר ֶׁשֹּלא ָטָעה 

ֶאָּלא ָהָיה ְּבַדְעּתֹו לֹוַמר ָּכְך ְוָכְך. )יש נוחלין(

ּוְבִדיחֹות ַעל  ִּדְבֵרי ִחּדּוִדים  ֶׁשְרִגיִלים לֹוַמר  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש   •
ְּפֵניֶהם  ּוַמְכִסיִפים  ַמְלִּביִנים  ּוָבֶזה  ַחְבֵריֶהם,  ְּכבֹוד  ֶחְׁשּבֹון 
ִאיׁש  ֵאין  אּוָלם  ְּבֶפַסח,  ְּכָחֵמץ  ֵּכן  ַלֲעׂשֹות  ָאסּור  ָּבַרִּבים. 
ָׂשם ֶאל־ֵלב, ִּכי אֹוְמִרים ְמַצֵחק ֲאִני, ְוַהָּיֵרא ִלְדַבר ה' ָצִריְך 

ְלַבֵער ֶאת־ָחֵמץ ֶזה ִמּכֹל ָוכֹל. )עבודת ישראל(

• ָאַמר ַּפַעם ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא: "ָרִאיִתי ַּפַעם 
ֲעֵלי  ְלַדֵּבר  ָהָאָדם  ֶׁשַעל  ַהִּמִּלים  ֶׁשִּמְסַּפר  ָיָׁשן,  ְּבֵסֶפר 
ֲאָדמֹות – ְקצּובֹות, ְוָהָאָדם ֵאינֹו ִמְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם ֶטֶרם 
ְיַסֵּים ְמַלאְכּתֹו זֹאת. ּוְלִפיָכְך, ֵיׁש ַלֲחסְֹך ַּבִּמִּלים ּוְלַהֲאִריְך 

ָיִמים". )מדרש שמחה(

ָיְצָאה  "ַנְפִׁשי  ַהָּפסּוק:  ֶאת  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי  ָּדְרׁשּו  ְוֵכן   •
ְבַדְּברֹו" – ֶׁשַהֶּנֶפׁש יֹוֵצאת ְּבִדּבּורֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ְוִאם ָהָאָדם 
ְמַדֵּבר יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשֻהְקַצב לֹו ְּבֵלָדתֹו, הּוא ְמַקֵּצר ְּבָכְך ֶאת 
ָיָמיו ָחִליָלה, אּוָלם ֵאין ִּדְבֵרי ּתֹוָרה ִמן ַהֶחְׁשּבֹון ְוָלֶהם ֵאין 

ְּגבּול ּוִמָּדה. )החיד"א בשם מהרח"ו(

'ִּבְלׁשֹון  "י  ַרּׁשִ ּוֵפֵרׁש  ִיְׂשָרֵאל",  ֶאת־ְּבֵני  ְתָבֲרכּו  "ּכֹה   •
ְוֵאינֹו  ְקדֹוָׁשה  ֶׁשְּלׁשֹונֹו  ִמי  ֶׁשַרק  הּוא,  ֵּבאּורֹו  ַהּקֶֹדׁש'. 
ֶאת־ ְלָבֵרְך  ָיכֹול  הּוא  ֲאסּוִרים,  ְלִדּבּוִרים  ְּבִפיו  ִמְׁשַּתֵּמׁש 
ֶׁשּפֹוֵגם  ִמי  אּוָלם  ִּבְרכֹוָתיו,  ֶאת  ְמַקֵּבל  ְוַהָּקָּב"ה  ִיְׂשָרֵאל 
ׁשֹוָרה  ַהְּבָרָכה  ֵאין  ֲאסּוִרים,  ִּדּבּוִרים  ּוְמַדֵּבר  ִּבְלׁשֹונֹו 

ְּבִבְרָכתֹו. )ממעיינות הנצח(

ִׂשְפתֹוֵתיֶכם,  ְּבֵמיַטב  ֶאל־ָּכל־ָהֲאָנִׁשים  ִהְתַרּצּו  ָּבַני!   •
ְוִלְׁשאֹל ִּבְׁשלֹוָמם, ּוְלַדֵּבר טֹוב ֲעֵליֶהם. )מעלות המידות(

ֶׁשֹּלא  ִמַּקְטנּוָתם  ְלַהְרִּגיָלם  ָּבָניו,  ְּבַהְנָהַגת  ָּגדֹול  ְּכָלל   •
ַעל־ִּפיֶהם.  ַמע  ִיּׁשָ ֹלא  ְּגַנאי  ָלׁשֹון  ְוַגם  ְּבִדּבּוָרם,  ּדִֹפי  ְיֵהא 
ַרע  ִּדּבּור  ַהּמֹוִציִאים  ַהּזַֹהר,  ְּבֵׁשם  ָּכַתב  ָחְכָמה  ּוְבֵראִׁשית 
ָּגדֹול  ְוִתּקּון  ְּבֶזה ָהעֹוָלם ּוָבעֹוָלם ַהָּבא.  ָלֶהם  ִמִּפיֶהם, אֹוי 
ַיְרִּגיל  ֶׁשֹּלא  ֶחֶרב  ְּכִמְּפֵני  ֵמר  ִיּׁשָ ְּבַעְצמֹו  ֶׁשָהָאב  ָלֶזה הּוא, 
ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְׂשָפָתיו  ְיַעֵּקם  ַרק  ַרע,  ָּדָבר  ׁשּום  ַעל־ְלׁשֹונֹו 
יֹוִציא ִמִּפיו ׁשּום ָּדָבר ְמֻגֶּנה, ַּגם ְּכֶׁשִּיְׁשַמע ֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים 
ַהְמַדֵּבר,  ַעל  ְמאֹד  ַיְקִּפיד  ַהֵּבן,  ִּבְפֵני  ָּגרּוַע  ָלׁשֹון  ְמַדְּבִרים 

ּוִמֵּמיָלא ִיְׁשמֹר ַהֵּבן ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ִמִּדְבֵרי ְּגַנאי. )יוסף אומץ(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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