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, (ערכין טז.) . אמרו חז"ל, ב)ויקרא יד(" זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהןכתוב בפרשתנו, "
אמר  מה תקנתו של מספרי לשון הרע?: (שם, טו:)הנגעים באים על האדם מחמת איסור לשון הרע. ואיתא בגמרא 

הוא ישפיל דעתו. רבי אחא ברבי חנינא ואם עם הארץ  ,אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה ,רבי חמא בר' חנינא
יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון " ,(תהלים יב, ד) סיפר אין לו תקנה, שכבר כרתו דוד ברוח הקדש, שנאמר ,אומר

 ארץהם אלא מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם ע ".מדברת גדולות
אחא ברבי חנינא חולק וסובר שאין לימוד התורה מתקנת לשון הרע? ועוד, , ע"ש. מדוע רבי הוא ישפיל דעתו

  איך לימוד התורה מונע את האדם מלדבר לשון הרע?
  

. (מאיר עיני חכמים, ח"ג עמ' יז)נראה לי לפרש את הדברים על פי חידוש נפלא שכתב רבינו מאיר יחיאל מאוסטראווצא 
שכתב: כשבני האדם באים לפני בית דין של מעלה  )ער הכניעה פרק זש(מביא רבינו מאיר את דברי החובות הלבבות 

לתת דין וחשבון על מעשיהם, מראים להם את מה שעשו בעולם הזה, ואז רבים מהם מוצאים שבין המצוות 
שלהם, מצוות שלא עשו, וכשהם שואלים, הרי לא עשינו מצוות אלה, עונים להם, מצוות אלה עשו פלוני ופלוני, 

ו לזכותכם מפני שהם דברו עליכם וספרו בגנותכם. ואילו אלו שדברו לשון הרע מוצאים את ההפך, והן נזקפ
שחסרות מהמצוות שלהם מצוות שכן עשו, וכאשר הם שואלים על פשר הדבר, עונים להם, נכון, אכן עשיתם 

בין העבירות  את המצוות הללו, אבל הן אבדו מכם כשדברתם על פלוני ופלוני. וכן ישנם אנשים שמוצאים
שלהם עברות שלא עשו, וכאשר הם טוענים, הרי לא עשינו עבירות אלה, עונים להם, עבירות אלה עשו פלוני 

  ופלוני, והן נזקפו לחובתכם מפני שדברתם עליהם, ע"ש.
  

בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך , .)שבת פט(לפי זה מפרש רבינו את דברי הגמרא 
חמודה גנוזה שגנוזה לך  ,לקבל תורה בא. אמרו לפניו ,םאמר לה. רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו ,הוא

מה אנוש כי תזכרנו "תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר ודם? 
. ולבסוף חזרו ה)-(תהלים ח, ב" ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים

תנה הודך על "ואילו  - (שם פסוק י)בכל הארץ" ה' אדנינו מה אדיר שמך "הודו לו להקדוש ברוך הוא, שנאמר ו
בתחילה קטרגו המלאכים על ישראל שאינם ראויים לקבלת התורה מחמת פירש רבינו,  לא כתיב. "השמים

דברו לשון הרע על ישראל, קיבלו הם את כל הפגמים העבירות והפגמים שלהם. אבל כיון שהמלאכים 
  , ע"כ דברי קודשו.מישראל, ושוב לא היה להם על מה לקטרג

  

", מה אנוש כי תזכרנוונראה לי להביא רמז נפלא ביותר לדבריו: לשון הרע שהמלאכים ספרו על ישראל היה "
מה אנוש כי ומנפלאות התורה ש" ".ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץומחמת שאמרו זאת, חזרו והודו "

  ), להורות שזה גרם לזה.1115" (ה' אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ" עולה בדיוק לגימטריא של "תזכרנו
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שלימוד התורה אינו מתקן איסור לשון הרע. הרי הגורם  רבי אחא ברבי חנינא אומרעתה אולי ניתן לפרש מדוע 
דברו עלינו לשון הרע, ואם כן, אדם המספר לשון הרע, מאבד  שאנו קבלנו את התורה היה מחמת שהמלאכים

  את הזכות שהתורה תתקן את חטאו. 
  

". ריש עד לשמיםכל המספר לשון הרע מגדיל עונות " (ערכין טו:)ועוד ניתן לפרש את דברי ריש לקיש שאמר 
ו, רמז שמחמתו הפסידו ". דהיינעד לשמיםשמגיע " –לקיש בא להזכירנו את עוצם כוחו המחריב של לשון הרע 

 ", והפסידו את התורה הקדושה.על השמיםמלאכי השרת את טענת "תנה הודך 
  

ועתה מובן איך לימוד התורה תמנע מאדם מלדבר לשון הרע. כשאדם ילמד תורה, יתבונן איך בכלל יש לו את 
המלאכים דברו על התורה ללמוד, מדוע התורה נתנה לישראל ולא נשארה בשמים למלאכים. והרי זה משום ש

ישראל לשון הרע. ובראות את הנזק הגדול שגרם איסור לשון הרע, שהמלאכים לא זכו לתורה, ימנע מלדבר 
  עוד לשון הרע.

  

ומהן חמשה דברים העושה ... ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה, )הלכות תשובה פרק ד(כתב הרמב"ם, 
לפרוש מהן, לפיכך צריך אדם להזהר מהן שמא ידבק בהן והן כולן דעות מאותם ימשך אחריהם תמיד וקשים 

ַעל ֲחֵברֹו  ִאם ָעַבר ְוִסֵּפר ָלׁשֹון ָהָרע: (ד, יב)החפץ חיים כתב ו , ע"ש.רכילות ולשון הרערעות עד מאד, ואלו הן: 
אֹו ִאם ֲחֵברֹו ִנְתַּגָּנה ַעל ְיֵדי ֶזה ְּבֵעיֵני ַהּׁשֹוְמִעים ְוִנְסַּבב לֹו ַעל ְיֵדי ֶזה ֶהֵּזק ְּבגּופֹו אֹו ְּבָממֹונֹו,  ּוָבא ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה,

ִפּלּו יֹום ַהִּכּפּוִרים ְויֹום ַהִּמיָתה, ֵאין ְמַכֵּפר ַעד ֶׁשֵהֵּצר לֹו ַעל ְיֵדי ֶזה, ֲהֵרי הּוא ְּכָכל ֲעֹונֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֶׁשאֲ 
ן ָּצִרי ְלַבֵּקׁש ְמִחיָלה ֵמֲחֵברֹו ַעל ֶזה, ּוְכֶׁשִּיְתַּפֵּיס ְוִיְמחל לֹו. ַוֲאִפּלּו ִאם ֲחֵברֹו ֵאינֹו יֹוֵדַע ֲעַדיִ  ֶׁשְּיַרֶּצה ֶאת ֲחֵברֹו, ַעל ֵּכן

ב לֹו ַמה ֶּׁשָעָׂשה ֶנְגּדֹו ֶׁשּלֹא ַּכִּדין, ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְמִחיָלה ַעל ֶזה, ֵּכיָון ֶׁשהּוא יֹוֵדַע, ֶׁשַעל ָידֹו ִנְסּבַ ָּצִרי ְלַגּלֹות לֹו  ,ְּכָלל
ס ְוָׁשלֹום, ָּבֶזה, ּוִמֶּזה נּוַכל ְלָהִבין ַּכָּמה ֵיׁש לֹו ְלָאָדם ִלָּזֵהר ִמִּמָּדה ְּגרּוָעה ַהּזֹאת ִּכי ִמי ֶׁשֻּמְטָּבע, חַ  .ָּדָבר ֶזה

, ִּכי ְּבַוַּדאי לֹא ִיְזֹּכר ֶאת ָּכל ִמְסַּפר ַהְּנָפׁשֹות ֶׁשִהְדִאיב ַעל ְיֵדי ַהָלׁשֹון ָהָרע ֶׁשּלֹו, ַוֲאִפּלּו ִּכְמַעט ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִּבְתׁשּוָבה
 ., ֵהם לֹא ֵיְדעּו ִמֶּזה, ְוַעל ֵּכן ִיְתַּבֵּיׁש ְלַגּלֹות ֶאת ָאְזָנם ָּבֶזהר ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ֶׁשֵהִדיַח ְעֵליֶהם ָהָרָעהכאֹוָתם ֲאָנִׁשים ֶׁשהּוא זֹו

ְמִחיָלה ֲעבּור ֶזה, ְּכמֹו ַּגם ְּפָעִמים ֶׁשְּיַדֵּבר ִּבְפַגם ִמְׁשָּפָחה ְוַיִּזיק ָּבֶזה ָּכל ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ַאֲחָריו, ְולֹא ַּתִּגיַע ֵאָליו 
ַעל ֵּכן ָּצִרי ְלִהְתַרֵחק ִמִּמָּדה ְּגרּוָעה ַהּזֹאת ְמֹאד ְּכֵדי ַדֵּבר ִּבְפַגם ִמְׁשָּפָחה ֵאין לֹו ַּכָּפָרה עֹוָלִמית. ֶׁשָאְּמרּו רַז''ל: ַהמְ 

  , עכ"ל.ֶׁשּלֹא ְיֵהא, ַחס ְוָׁשלֹום, ַאַחר ָּכ ִּכְמֻעָּות לֹא יּוַכל ִלְתֹקן
  

אם ישוך הנחש " ,מאי דכתיב ריש לקישאמר : (שם)כין לפי זה, נראה לי לפרש דבר נפלא בדברי הגמרא בער
ארי דורס  ,לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש, ואומרות ".בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון

  , ע"כ.וכי מה יתרון לבעל הלשון ,ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם
  

פשר להפיק ממנה "יתרון", אם ישוב בתשובה מאהבה המהפכת זדונות ונראה לפרש: מכל עבירה שאדם עשה, א
לזכויות. אך לבעל לשון הרע כמעט ואין דרך לעשות תשובה (כלשון החפץ חיים הנ"ל), שהרי אינו יכול לתקן 

לבעל הלשון", דהיינו שלבעל לשון הרע כמעט ואין  יתרוןאת כל הנזק הנגרם על ידי דיבורו. זה הכוונה "אין 
  רות לשוב בתשובה מאהבה על חטאו, ולבא לידי "יתרון" שזדונותיו נעשות לו לזכויות. אפש

  

"גדולה תשובה שזדונות  (פו:)במסכת יומא  ריש לקיש הוא גופא זה שחידשומתוקים הדברים מדבש, שהרי 
כי בא להגדיר נעשות לו כזכויות". ולכן דווקא ריש לקיש הוא זה שמסביר את הפסוק "אין יתרון לבעל הלשון", 

את דבריו, כאילו שאומר, "מה שאמרתי גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות, הוי יודע שכמעט ואין הדבר 
נוגע לבעל לשון הרע. לו אין "יתרון" מאחר שכמעט לא יוכל לשוב בתשובה על חטאו, שהרי הוא כמעוות שלא 

  המקדש במהרה בימינו, אמן!  יוכול לתקון". ה' ישמרנו מאיסור זה, ונזכה לבניית בית
  

 מאמר החכם
 

 להתהפך מ"רע" ל"טוב" בלי מוסר, זה כראיה בלי עינים, וכשמיעה בלי אוזנים. 
 רבי ישראל מסלנט 

 

  !בתי כנסת 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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