
ְּבַמֶּסֶכת ֲעָרִכין ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשָּכל ַהְמַסֵּפר ָלׁשֹון ָהַרע ְנָגִעים ֶׁשל ָצַרַעת ָּבִאים ָעָליו. ָהִראׁשֹוִנים ָּכְתבּו, 
ֶׁשַהָּצַרַעת ַהֻּמְזֶּכֶרת ַּבּתֹוָרה ֵאיָנּה ִמִּמיֵני ַהָּצַרַעת ַהְידּוִעים ְּבעֹוַלם ָהְרפּוָאה, ֶאָּלא ִמין ְמֻיָחד ָהיּו ְּכֵדי 
ְלעֹוֵרר ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְתׁשּוָבה ּוְלַכֵּפר ֲעוׂנֹוֵתיֶהם, ְוֹלא ָהְיָתה ָצַרַעת זֹו ְּבֻאּמֹות ָהעֹוָלם. ּוַמּדּוַע ָהָיה 
ֵּכן? ִמְּפֵני ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָחצּוב ֻּכּלֹו ִמָּמקֹום ֶאָחד ַוֲהֵריהּו ַעם ֶאָחד ְּכִאיׁש ֶאָחד, ְוָכל ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ָלׁשֹון 
ֵלמּות  ַהּׁשְ ֶׁשֵאין  ָהעֹוָלם  ְּבֻאּמֹות  ַאְך  ָּבָעם.  ַאְחדּות  ְלחֶֹסר  ְוגֹוֵרם  ַלֲחֵברֹו  ָאָדם  ֵּבין  הּוא  ַמְפִריד  ָהַרע 
ְוָהַאְחדּות ֵחֶלק ָטבּוַע ָּבֶהם, ֵאין ַהְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ְמַׁשֶּנה ֶאת ַמהּוָתם, ְוָלֵכן ֹלא ָהְיָתה ָּבֶהם ַהָּצַרַעת. 
ּוָמְצאּו ָלֶזה ֶרֶמז ָנֶאה, ְּבָכְך ֶׁשַּבָּפסּוק ֶנֱאַמר: "ָאָדם ִּכי־ִיְהֶיה ְבעֹור־ְּבָׂשרֹו ְׂשֵאת אֹו־ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת ְוָהָיה 
ְבעֹור־ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת", ָלָּמה ֶנֱאַמר ְלׁשֹון ָאָדם? ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ִּביָבמֹות "ַאֶּתם ְקרּוִיים ָאָדם 
ְוֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְקרּוִיים ָאָדם", ִּכי ָאָדם ִנְכַּתב ַרק ִּבְלׁשֹון ָיִחיד ְוֵאין לֹו ִרּבּוי, ִמְּפֵני ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל הּוא 

ְּכִאיׁש ֶאָחד, ְוֹלא ֵּכן ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשֵאיָנם ְקרּוִיים ָאָדם ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד עֹוֵמד ִּבְפֵני ַעְצמֹו. 
ְׁשֹלָׁשה ִמיֵני ְנָגִעים ִנְמנּו ְּבָפסּוק ֶזה: "ְׂשֵאת אֹו־ַסַּפַחת אֹו ַבֶהֶרת", ְוָאְמרּו ֲחַז"ל ֶׁשִעָּקָרּה ֶׁשל ַהָּצַרַעת 
ֵאת ְּכִסיד ַהֵהיָכל, ְוַהַּסַּפַחת ִהיא ּתֹוָלָדה  ֵהם ְׁשֵני ַמְראֹות, ְׂשֵאת ּוַבֶהֶרת. ַהַּבֶהֶרת ְלָבָנה ְּכֹלֶבן ֶׁשֶלג, ְוַהּׂשְ
ֶׁשל ְׁשֵני ַמְראֹות ֵאּלּו. ֶרֶמז ָנֶאה ָמְצאּו ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ְלסּוֵגי ַהִּדּבּור ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע: 'ְׂשֵאת' הּוא ִמְּלׁשֹון 
א ֶאת ַעְצמֹו ַעל ַהּזּוַלת, ּו'ַבֶהֶרת' ִהיא ִמְּלׁשֹון ְּבִהירּות, ֶׁשָהָאָדם ַמְרִּגיׁש ֶאת ַעְצמֹו  ַּגֲאָוה ֶׁשָהָאָדם ְמַנּׂשֵ
ָעָליו  ְלַדֵּבר  ְלַעְצמֹו  ּוַמְרֶׁשה  ִני  ַהּׁשֵ ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ֶאת  ְּבִדּיּוק  יֹוֵדַע  ְוהּוא  לֹו,  ּוָברּור  ָנִהיר  ֶׁשַהּכֹל  ְּכֶאָחד 
ּוְלהֹוִציא ִּדָּבתֹו ָרָעה. ְוַעל ְׁשֵני סּוִגים ֵאּלּו ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע, ִנְמֵצאת ַּגם ַה'ַּסַּפַחת', ֶׁשֵהם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם 
ַּבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהַרע ְּבַעְצָמם, ֶאָּלא ִמְסַּתְּפִחים ֶאל ַהְמָרְכִלים ְוַהְמַדְּבִרים ְויֹוְׁשִבים ַיַחד ִעָּמם ְּבמֹוַׁשב ֵלִצים, 
ְוַעל ָּכל ֵאּלּו ֶנֱאַמר "ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא". ּוַמִהי ָהֵעָצה ָלֶזה? "ְוהּוָבא ֶאל־ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן", ִיְתַחֵּבר ִעם לֹוְמֵדי 
ּתֹוָרה ְוִיְרֵאי ָׁשַמִים ֶׁשֵּמֶהם יֹוֵצאת ָטֳהָרה ָלעֹוָלם, ְוִיְלַמד ִמַּדְרֵכיֶהם ְלִהְתַרֵחק ִמָּלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות, ְוַגם 
ְיַקֵּים ְּבַעְצמֹו ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהָּפסּוק "אֹו ֶאל־ַאַחד ִמָּבָניו ַהּכֲֹהִנים", ֵיֵלְך ֶאל ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול, ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", 

ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו ַעל ִהְלכֹות ָלׁשֹון ָהַרע ְוָאז ִיְתַקֵּים ּבֹו "ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע־ַהָּצַרַעת". 
ַעל־ִּפי ַהֲהָלָכה ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב"ם, נֹוֶהֶגת ָטֳהַרת ְמצָֹרע ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ, ִּבְפֵני ַהַּבִית ְוֶׁשֹּלא 
ֶׁשִּמָּיָמיו  ְנָגִעים,  ְלַמֶּסֶכת  ַהְקָּדָמתֹו  ְּבסֹוף  ּכֹוֵתב  ַהִּמְׁשָניֹות,  ַעל  ִיְׂשָרֵאל"  "ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל  ַהַּבִית.  ִּבְפֵני 
ַרִּבי  ִּבְפֵני  ְּתִמיָהתֹו  ֶאת  ִהִּציג  ֶׁשַאף  ְמַסֵּפר  ְוהּוא  ַּכּיֹום,  ְמצָֹרע  ָטֳהַרת  נֹוֶהֶגת  ֵאין  ַמּדּוַע  ַעל־ָּכְך  ָּתַמּה 
ֲעִקיָבא ֵאְיֶּגר, ְוהּוא ָאַמר לֹו ִּכי ַּגם הּוא ָּתֵמַּה ַעל־ָּכְך ְוֹלא ָמָצא ָלֶזה ֵּתרּוץ ַהִּמְתַקֵּבל ַעל ַהַּדַעת. ּוְביֹוֵתר 
עֹוָלה ַהְּתִמיָהה ְוִכי ַּפּסּו ֵמִאָּתנּו ַּבֲעֵלי ָלׁשֹון ָהַרע ֶׁשֵאיֶנּנּו ׁשֹוְמִעים ַהּיֹום ַעל ָאָדם ֶׁשִּנְטָמא ֵמֲחַמת ֶנַגע 
ָצַרַעת? ַוֲהֵרי ְּבָעֹון ֶזה ִנְכָׁשִלים ַרִּבים ְוטֹוִבים, ַעד ֶׁשֲחַז"ל ָאְמרּו "ֻּכָּלם ְּבָלׁשֹון ָהַרע", ְוַאַחר ֶׁשָּתְמהּו ַעל־
ָּכְך ָאְמרּו ְלָפחֹות "ַּבֲאַבק ָלׁשֹון ָהַרע"? ְוֵהִׁשיבּו ַעל־ָּכְך ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר ַעל־ִּפי ְּדָבָריו ֶׁשל ָהַאְלֵׁשיְך ַהָּקדֹוׁש, 
ִּכי ָּכל ִּביָאָתּה ֶׁשל ַהָּצַרַעת ָּבָאה ַרק ַעל־ְמָנת ְלַתֵּקן ֶאת ֶחְטֵאי ָהָאָדם ּוְלעֹוֵרר אֹותֹו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, 
ְוָדָבר ֶזה ֶאְפָׁשִרי ַרק ְּבִמי ֶׁשהּוא ְּבֶגֶדר "ָאָדם", ְּכִפי ֶׁשִּנְזַּכר ַּבָּפסּוק "ָאָדם ִּכי־ִיְהֶיה ְבעֹור־ְּבָׂשרֹו". ְּבִמי 
ֶׁשֶּכֶתם  ְּכֵׁשם  ַהָּצַרַעת  ֶׁשל  ַהְׁשָּפָעָתּה  ִנֶּכֶרת  ָטהֹור,  ִּבְבִחיַנת  ַהְּכָלִלי הּוא  ֶׁשַּמָּצבֹו  ָאָדם,  ְּבֶגֶדר  ֶׁשהּוא 
ָׁשחֹר ִנָּכר ַעל ֶּבֶגד ָלָבן, ֲאָבל ְּבִמי ֶׁשֻּכּלֹו ָּפגּום ְוֻכּלֹו ָלקּוי ַעד ֶׁשֵאין ּבֹו ְמתֹם, ֹלא ִנֶּכֶרת ֶאְצלֹו ַהָּצַרַעת. 
ֵאין  ַּכֲחמֹוִרים,  ֶׁשָאנּו  ְּבדֹוֵרנּו  ֲהֵרי  ַהָּצַרַעת,  ִהְׁשִּפיָעה  ַוֲעֵליֶהם  ְּבֵני־ָאָדם  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ַהּדֹורֹות  ְוִאם 
ֵמיִמית ַהּזֹו ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ִלְתׁשּוָבה. ַאְך ְּכָבר  ַהָּצַרַעת ָּבָאה ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָזִכינּו ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶהָאָרה ַהּׁשְ
ָּכַתב ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֶׁשַּגם ְּבדֹוֵרנּו ָּבִאים ַעל ָהָאָדם ֳעָנִׁשים ׁשֹוִנים ְּכֵדי ְלַיְּסרֹו ַעל ֵחְטא ָלׁשֹון ָהַרע, ְוַאְׁשֵרי 

ַהַּמְׂשִּכיל ֲאֶׁשר ׁשֵֹמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו.

בס"ד

ָהַרע,  ָלׁשֹון  ִמִּדּבּוֵרי  ְלִהְתַרֵחק  ִמן־ַהּתֹוָרה  ִנְצַטּוִינּו 
ַמֵּכה  ְו"ָארּור  ְּבַעֶּמיָך"  ָרִכיל  "ֹלא־ֵתֵלְך  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִהיא  ַלָּצַרַעת  ַהִּסּבֹות  ַבע  ִמּׁשֶ ֶאָחד  ַּבָּסֶתר".  ֵרֵעהּו 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ִהְסִמיָכה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ּוִמָּכְך  ָהַרע,  ָלׁשֹון 
ִמְרָים,  ַמֲעֵׂשה  ִלְזִכיַרת  ַהָּצַרַעת"  ְּבֶנַגע  ֶמר  "ִהּׁשָ
ָלׁשֹון  ַעל  ֶאָּלא  ָּבִאים  ַהְּנָגִעים  ֶׁשֵאין  ֲחַז"ל  ָלְמדּו 
ׁש ַהְּזִכירֹות ֶׁשֵּיׁש ִלְזּכֹר ְּבָכל־ ָהַרע, ְוִהיא ַאַחת ִמּׁשֵ
יֹום. ְּבֶגֶדר ָלׁשֹון ָהַרע הּוא ָּכל ָּדָבר ֶׁשְּמַסְּפִרים ַעל 
ָהַאֵחר, ַּגם ְּדָבִרים ְנכֹוִנים ַוֲאִמִּתִּיים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּגנּות 
ִויכֹוִלים ְלַהִּזיק. ְּבֶגֶדר ְרִכילּות ִנְכָנִסים ָּכל ַהִּדּבּוִרים 
ְלִׁשְמעֹון  ֶׁשְּמַסְּפִרים  ְּכגֹון  ָלֶזה,  ִמֶּזה  ֶׁשַּמֲעִביִרים 
ְּבחֶֹמר  ִהְפִליגּו  ֲחַז"ל  ְוָכְך.  ָּכְך  ָעָליו  ָאַמר  ֶׁשְראּוֵבן 
ְּכֶנֶגד  ָׁשקּול  ֶׁשהּוא  ְוָאְמרּו  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ֶׁשל  ֶהָעֹון 
ָׁשֹלׁש ָהֲעֵברֹות ַהֲחמּורֹות ְוָראּוי ְלַהְׁשִליְך ָאָדם ָּכֶזה 
ִלְכָלִבים. ֲעֹון ָלׁשֹון ָהַרע הּוא ֵמַהַחָּטִאים ָהִעָּקִרִּיים 
ֵּבית  ֻחְרַּבן  ֶׁשֵּכן  ָּגלּוֵתנּו,  ַלֲאִריכּות  ֶׁשּגֹוְרִמים 
ִני ַנֲעֶׂשה ֵעֶקב ִׂשְנַאת ִחָּנם ְוָלׁשֹון ָהַרע  ַהִּמְקָּדׁש ַהּׁשֵ
ֶׁשָּגְבָרה, ּוְבָעֹון ֶזה ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ַוֲעַדִין ֹלא נֹוָׁשְענּו. 
ֵמַרִּדין,  ַהּכֵֹהן  ֵמִאיר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל  ְּגאֹון  ָזָכה 
ִהִּקיף  ַהָּלׁשֹון",  ּו"ְׁשִמיַרת  ַחִּיים"  "ָחֵפץ  ּוִבְסָפָריו 
ָלׁשֹון  ֶׁשל  ֶהָחמּור  ֶהָעֹון  ִהְלכֹות  ָּכל  ֶאת  ָלִראׁשֹוָנה 
זֹו  ָהְיָתה  ְיִדיָעה.  ֵמחֶֹסר  ּבֹו  ִנְכָׁשִלים  ֶׁשַרִּבים  ָהַרע, 
ֶׁשָּכַתב:  ּוְכִפי  הֹוְפִכין,  ָלּה  ֶׁשֵאין  ִמְצָוה  ֶׁשל  ְּבִחיָנה 
"ִנְתמֹוֵטט ָהִעְנָין ִמּכֹל ָוכֹל, ִּכי ִמֵּמיָלא ֻהְרַּגל ָהִאיׁש 
ּבֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוֹלא  ִמִּפיו,  ֶׁשֵּיֵצא  ֶׁשִּיְזַּדֵּמן  ְּכִפי  ְלַדֵּבר 
ִמְּתִחָּלה ֶּפן ָּדָבר ֶזה ִנְכָנס ִּבְכַלל ִאּסּור ְרִכילּות ְוָלׁשֹון 
ְלַמְהֵּפָכה  ָּגְרמּו  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ֶׁשל  ִחּבּוָריו  ָהַרע". 
ָּבעֹוָלם ַהְּיהּוִדי, ּוֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום ִמְתַחְּזִקים ֲאָלִפים 

ּוְרָבבֹות ְוִנְזָהִרים ִּבְלׁשֹוָנם ָּכָראּוי. 

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ְמצָֹרע

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ָלׁשֹון ָהַרע  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ַעל ָּכל ֶרַגע ְוֶרַגע ֶׁשָאָדם חֹוֵסם ִּפיו, 
זֹוֶכה ְלאֹור ַהָּגנּוז 

ֶׁשֵאין ָּכל ַמְלָאְך ּוְבִרָּיה ְיכֹוִלים ְלַׁשֵער. 
)אגרת הגר"א(



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ִּבְכָפר ָקָטן ָיַׁשב ר' מֶֹׁשה ַהחֹוֵכר, ְוֶאת ַּפְרָנָסתֹו ָמָצא ִמֵּבית ַהְּמִזיָגה 
ֶׁשָחַכר ֵמֵאת ַהָּפִריץ ַהְּמקֹוִמי. ִאְּכֵרי ַהְּסִביָבה ָהיּו ּפֹוְקִדים ֶאת ֵּבית 
ֶאת  ַהָּמָרה  ַּבִּטָּפה  ּוַמְטִּביִעים  ְלָׁשְכָרה  ׁשֹוִתים  ִּבְקִביעּות,  ַהַּמְרֵזַח 
ַלָּפִריץ ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ְּבַיד ַהחֹוֵכר  ָּכל ְּתָלאֹוֵתיֶהם. ֹלא ַעל־ְנַקָּלה ָעָלה 
תּוִיים ֶאת  ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה ַהְּגבֹוִהים. ְלִעִּתים, ֹלא ִׁשְּלמּו ָהִאָּכִרים ַהּׁשְ
ְּדֵמי ַהַּמְׁשָקאֹות, ְּפָעִמים, ֶׁשהֹוָצאֹות ֲחִריגֹות ּוְגדֹולֹות ִהְׂשָּתְרגּו ַעל 
ַצּוָארֹו ֶׁשל ַהחֹוֵכר ַהְּיהּוִדי ּוָמְצצּו ֶאת ְלַׁשד ַעְצמֹוָתיו, ְוֹלא ַּפַעם ִּפֵּגר 
ר' מֶֹׁשה ְּבַתְׁשלּוָמיו ַהּשֹׁוְטִפים ְוֵהִׁשיב ֶאת ְּפֵני ְׁשִליָחיו ֶׁשל ַהָּפִריץ 
ֵריָקם. ְלֻעַּמת זֹאת ָהיּו לֹו ַּגם ָׁשִנים ְמבָֹרכֹות, ָּבֶהן ֵהִאיָרה לֹו ַהַהְצָלָחה 
ָּפִנים ְוהּוא ָעָׂשה ַחִיל ַּבֲעָסָקיו, ּוְכַדְרּכֹו ֶׁשל־עֹוָלם ָהָיה ַּגְלַּגל ַמָּזלֹו ֶׁשל 
ר' מֶֹׁשה עֹוֶלה ְויֹוֵרד ֲחִליפֹות, ְּכֶׁשהּוא מֹוֶדה ָּכל ָהֵעת ַלָּקָּב"ה ּוְמָבֵרְך 

ַעל־ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ְמָבֵרְך ַעל־ַהּטֹוָבה. 

ִּבְהיֹותֹו ַהְּיהּוִדי ַהָּיִחיד ַּבְּכָפר ֻּכּלֹו, ָהָיה ר' מֶֹׁשה נֹוֵהג ָלֵצאת ַיַחד ִעם 
ְוָהָיה חֹוֵגג ֶאת ָהְרָגִלים ְוַהּמֹוֲעִדים  ִמְׁשַּפְחּתֹו ִּבְפרֹס ָּכל ַחג ּומֹוֵעד, 
ִמְתַנֵּתק  ְּכֶׁשהּוא  ְוָטֳהָרה,  ה  ְקֻדּׁשָ ַהְּיהּוִדים ִמּתֹוְך  ֶאָחיו  ִעם  ְּבַצְוָּתא 
ָהִאָּכִרים  ֵּבין  ְמַנת־ֶחְלקֹו  ֶׁשָהיּו  ְוֶהָחְמִרּיּות  ַהֻחִּלין  ֵמַחֵּיי  ַלֲחלּוִטין 
ַחָּייו  ְלָאְרחֹות  ַהָּפִריץ  ִהְתַרֵּגל  ִנים,  ַהּׁשָ ְּבֶמֶׁשְך  תּוִיים.  ְוַהּׁשְ ָהֲעֵרִלים 
ֶׁשל ר' מֶֹׁשה, ְוַאף ִהִּכיר ֶאת מֹוֲעֵדי ַהַחִּגים ְוָהְרָגִלים ָּבֶהם הּוא עֹוֵזב 
ַהָּפִריץ,  ָהָיה  ֲהַפְכַּפְך  ֶמֶזג  ַּבַעל  ַהְּגדֹוָלה.  ָהִעיר  ְלטֹוַבת  ַהְּכָפר  ֶאת 
ּוַמַּצב רּוחֹו ָהָיה ִמְׁשַּתֶּנה ְּתכּופֹות. ְלִעִּתים ָהָיה ֵמִאיר ָּפִנים ְלר' מֶֹׁשה 
עֹורֹו  ֶאת  הֹוֵפְך  ָהָיה  ְלִעִּתים  ַאְך  ָידֹו,  יָגה  ֶׁשִהּׂשִ ְּכָכל  ִעּמֹו  ּוֵמיִטיב 
ָּפִנים,  לֹו  ִהְזִעיף  ַּפַעם  ֹלא  ֵמעֹוָלם.  ִהִּכירֹו  ֹלא  ְּכִאּלּו  ֵאָליו  ּוִמְתַנֵּכר 
ָּכַעס ָעָליו ְוַאף ָׁשַלח ֶאת ְמָׁשְרָתיו ְלַהְפִליא ּבֹו ֶאת ַמּכֹוָתיו, ּוְבִעָּקר 
ָהָיה ַהָּדָבר ַּכֲאֶׁשר ר' מֶֹׁשה ָהָיה ְמַפֵּגר ְּבֵסֶדר ַּתְׁשלּוֵמי ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה 
ָעָליו  ּוַמְצִּדיק  ְּבַאֲהָבה  ִיּסּוָריו  ֶאת  ְמַקֵּבל  ָהָיה  ר' מֶֹׁשה  ֶׁשּלֹו, אּוָלם 
ָּבֶזה ַאַחר  ָיִמים ָקִׁשים.  ְלַהִּגיַע ַעל ר' מֶֹׁשה  ְוִהֵּנה ֵהֵחּלּו  ִּדין ָׁשַמִים. 
ֶזה ָנֲחתּו ָעָליו ֲאסֹונֹות ּוְפָגִעים ָרִעים, ְּדֵלקֹות ָּפְרצּו ַּבֲאָסָמיו, ַמֵּגָפה 
ָהְלכּו  ַהַּמְרֵזַח  ֵּבית  ֶׁשל  ְוַהַהְכָנסֹות  ֶׁשּלֹו,  ַהּצֹאן  ְּבֶעְדֵרי  ָטה  ִהְתַּפּׁשְ
אּוָלם  ַהַּמְרֵזַח,  ֵּבית  ֲחִכיַרת  ֶׁשל  ַהַּתְׁשלּום  יֹום  ִהִּגיַע  ְוִהֵּנה  ּוָפֲחתּו. 
ְּבִכיסֹו ֶׁשל ר' מֶֹׁשה ֹלא ָהְיָתה ֲאִפּלּו ְּפרּוָטה ְׁשחּוָקה ַאַחת. ְּכֶׁשִהִּגיעּו 
ְמָׁשְרָתיו ֶׁשל ַהָּפִריץ ִלְדרֹׁש ֶאת ַהַּתְׁשלּום, ֵהֵחל ר' מֶֹׁשה ְלִהְצַטֵּדק 
ְוהּוא ָרץ ֶאל ַהָּפִריץ ִּבְתִחָּנה נֹוֶאֶׁשת ָלֵתת לֹו ַאְרָּכה ֶׁשל ָׁשָנה נֹוֶסֶפת 
ְלַתְׁשלּוֵמי ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה. ֹלא ְּבָנֵקל ִקֵּבל ַהָּפִריץ ֶאת ַּבָּקָׁשה ַהְּדִחָּיה 
ֶׁשל ְּדֵמי ַהֲחִכיָרה, ַאְך ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ִהְסִּכים ְלַהְמִּתין ָׁשָנה נֹוֶסֶפת, 
ֶאת  ַהָּנקּוב  ַּבּמֹוֵעד  ְלָהִכין  מֶֹׁשה  ר'  ֶאת  ַמְזִהיר  ֶׁשהּוא  ְּכֵדי  ּתֹוְך 
ָנה  ַהּׁשָ אּוָלם  ְלטֹוב,  ִקּוָה  מֶֹׁשה  ר'  ִלְׁשָנַתִים.  ַהֲחִכיָרה  ְּדֵמי  ַּתְׁשלּום 
ָנה ָעַמד ִּבְפֵני  ָנה ֶׁשָּקְדָמה ָלּה, ּוְבסֹוף ַהּׁשָ ִנָּיה ָהְיָתה ְּגרּוָעה ֵמַהּׁשָ ַהּׁשְ
ׁשֶֹקת ְׁשבּוָרה, ְוָיַדע ֶׁשָּכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה. ְּבֵאין ְּבֵרָרה ָּפָנה ׁשּוב ֶאל 
ַאּפֹו  ָחָרה  ְוַהַּפַעם  ַהָּגדֹול,  ּוַמְחסֹורֹו  ְּתָלאֹוָתיו  ַעל  לֹו  ְוִסֵּפר  ַהָּפִריץ 
ֶׁשל ַהָּפִריץ ְוִכְמַעט ָעָׂשהּו ַּגל ֶׁשל ֲעָצמֹות. ְּבקִֹׁשי ַרב ִהְצִליַח ַהחֹוֵכר 
יג ַאְרָּכה ְלָׁשָנה ְׁשִליִׁשית, ֲאָבל ַהַּפַעם ִהְזִהירֹו ַהָּפִריץ ִּכי ִאם ֹלא  ְלַהּׂשִ

ְיַׁשֵּלם ֶאת ַהֶּכֶסף ַּבְּזַמן, ִיְמָצא ֶאת ַעְצמֹו ִעם ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּבתֹוְך ּבֹור 
ַּתְחִּתּיֹות ְוָׁשם ְיַבֶּלה ֶאת ְׁשֵאִרית ָיָמיו. 

ִליִׁשית ְּכֵדי ְלָהִבין  ָנה ַהּׁשְ ר' מֶֹׁשה ֹלא ָהָיה ָזקּוק ְלַהְמִּתין ְלסֹוף ַהּׁשָ
ַּבִהְזַּדְּמנּות ָהִראׁשֹוָנה ֵמַהְּכָפר  ִיָּמֵלט  ְוִאם ֹלא  ִּכי ָאְפָסה ָּכל ִּתְקָוה, 
ַיַחד ִעם ָּכל ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו, ֲאַזי ּגֹוָרלֹו ֶנֱחָרץ. ִהְמִּתין ֵאפֹוא ר' מֶֹׁשה 
ָלֵצאת  יּוַכל  ְוָאז  ֵמַהְּכָפר,  ֵיָעֵדר  ַהָּפִריץ  ַּכֲאֶׁשר  טֹוָבה  ְלִהְזַּדְּמנּות 
ֵמַהְּכָפר ּוְלִהְתַרֵחק ִמָּיָדיו ָהֲאֻרּכֹות. ְוִהֵּנה ִהִּגיָעה ַהִהְזַּדְּמנּות, ַהָּפִריץ 
ָיָצא ְלַמַּסע ַצִיד ִעם ֲחֵבָריו, ְור' מֶֹׁשה ִמֵהר ְלַהְטִעין ֶאת ֶעְגָלתֹו ִעם 
ֲחָפָציו ַהְמַעִּטים ֶׁשּנֹוְתרּו לֹו, ְלַאַחר ֶׁשָּמַכר ֶאת ֻרָּבם ִּביֵמי ַמְחסֹורֹו, 
ְוַיַחד ִעם ְיָלָדיו ַהְּקַטִּנים ָעָלה ַעל ַהֶּדֶרְך ַהּמֹוִביָלה ֶאל ִמחּוץ ַלְּכָפר. 
ֵמֲאֶׁשר  ָּפחֹות  ֹלא  ֶעְגָלתֹו?  מּול  ֶאל  נֹוֵסַע  ִמי  ָוֶׁשֶבר!  ׁשֹד  ְוִהֵּנה 
"ֵהי, מֹוְׁשֶק'ה,  ֻמְצָלח.  ַצִיד  ִמַּמַּסע  ֶזה ַעָּתה  ֶׁשָחַזר  ְּבַעְצמֹו,  ַהָּפִריץ 
ַחג  ׁשּום  ָלֶכם  ֵאין  "ֲהֵרי  ַהֻּמְפָּתע,  ִריץ  ַהּפְָ ָׁשַאל  נֹוֵסַע"?  ַאָּתה  ְלָאן 
ְלֶרַגע  ִמְׁשַּפְחְּתָך"?  ָּכל  ִעם  ַאָּתה  יֹוֵצא  ּוַמּדּוַע  זֹו,  ִּבְתקּוָפה  ַעְכָׁשו 
ְּבמֹוחֹו,  נֹוֶעֶזת  ַמֲחָׁשָבה  ִהְבִזיָקה  ְלֶפַתע  אּוָלם  מֶֹׁשה,  ר'  ִהְתַּבְלֵּבל 
ְוהּוא ָאַמר ַלָּפִריץ: "ַוַּדאי ֶׁשֶּיׁש ָלנּו ַעָּתה יֹום ַחג! ֵאיְך ָׁשַכְחָּת? ַוֲהֵרי 
'ַחג ְּפֵליָטֵתנּו' ִמְתָקֵרב ּוָבא!" ִהְנֵהן ַהָּפִריץ ְּברֹאׁשֹו ִּבְמבּוָכה ְּכֶׁשהּוא 
ֹלא חֹוֵׁשד ִּבְמאּוָמה, ְוִנְפַרד ֵמַהחֹוֵכר ַהְּיהּוִדי ְלָׁשלֹום. ְלָמֳחָרת, ִהִּגיַע 
ַהָּפִריץ ֶאל ָהִעיר ַהְּסמּוָכה ְוִהְׁשּתֹוֵמם ִלְראֹות ִּכי ָּכל ֲחֻנּיֹוֵתיֶהם ֶׁשל 
ַהָּפִריץ  ָּפָנה  "ְיהּוִדי",  ָּכָרִגיל.  ְוָהֲעָסִקים  ִלְרָוָחה  ְּפתּוִחים  ַהְּיהּוִדים 
ַהְּיהּוִדי  ֲהֵרי ַהחֹוֵכר  ַעְכָׁשו ַחג?  ָלֶכם  ֵאין  ֶאל ַאַחד ָהרֹוְכִלים, "ַהִאם 
'ֶׁשִּלי' ָאַמר ִלי, ֶׁשַעָּתה הּוא 'ַחג ְּפֵליָטֵתנּו'"?! ִהִּביט ַהְּיהּוִדי ַּבָּפִריץ, 
ת ִמָּיד ְוָאַמר: "ְׁשַמע ָנא,  ּוִמֵּכיָון ֶׁשִּפֵּקַח ָּגדֹול ָהָיה ּוַבר־ַּדַעת, ִהְתַעּׁשֵ
ֲאדֹוִני ַהָּפִריץ. ַחג ְּפֵליָטֵתנּו ֵאינֹו ְּכמֹו ָּכל ַהַחִּגים, ֶאָּלא הּוא ַחג ְמֻיָחד 
ּלֹו, ְוָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו חֹוֵגג ֶאת  ְּבִמינֹו. ְלָכל ְיהּוִדי ֵיׁש יֹום ַחג ָּכֶזה ִמּׁשֶ

ּלֹו"...  ַחג ְּפֵליָטֵתנּו ְּבמֹוֵעד ַאֵחר ּוְבִהְזַדְּמנּות ִמּׁשֶ

ַהִּנְמָׁשל
ְּבָמָׁשל ִנְפָלא ֶזה, ִהְׁשַּתְּמׁשּו ַּבֲעֵלי ַהּמּוָסר ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ֶאת ַהָּפסּוק 
ְּבִאּיֹוב: "ְּבׁשֹוט ָלׁשֹון ֵּתָחֵבא ְוֹלא ִתיָרא ִמּשֹׁד ִּכי ָיבֹוא", ֶׁשָעָליו ָּדְרׁשּו 
ָהַרע  ָלׁשֹון  ַּבַעל  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּתף  רֹוֶצה  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשֵאין  ַּבִּמְדָרׁש  ֲחַז"ל 
ַעְצמֹו  ֶׁשִּיְנצֹר  ַעד  ָלָאָדם  ֵעָצה  ׁשּום  ְוֵאין  ִמָּצרֹוָתיו,  אֹותֹו  ְלַהִּציל 
ַהָּבאֹות  ָצרֹות  "ִמָּכל  ַּב'ִּסְפֵרי':  ָאְמרּו  ְוֵכן  ֲאסּוִרים,  ִּדּבּוִרים  ִמְּלַדֵּבר 
ַעְצְמָך  ַהְטֵמן  ָהַרע  ְּבָלׁשֹון  ֲאָבל  ֶאְתֶכם,  ְלַהִּציל  ָיכֹול  ֲאִני  ֲעֵליֶכם 
ְוֵאין ַאָּתה ִנְפָסד. ָּכְך ָאַמר ַהָּקָּב"ה ְּבֵׁשׁש ָצרֹות ַיִּציֶלָך, ְּבׁשֹוט ָלׁשֹון 
חּוץ  ַהָּקָּב"ה,  מֹוֵחל  ַהּכֹל  "ַעל  ַהָּקדֹוׁש:  ַּבּזַֹהר  מּוָבא  ְוֵכן  ֵּתָחֵבא". 
ָצרֹוָתיו  ִמָּכל  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהִּציל  ָהָאָדם  רֹוֶצה  ִאם  ָהַרע".  ִמָּלׁשֹון 
ְוַלֲהפְֹך ֶאת ִּדינֹו ְלטֹוָבה, ְיַקֵּים ְּבַעְצמֹו "ְּבׁשֹוט ָלׁשֹון ֵּתָחֵבא", ּוְכמֹו ר' 
מֶֹׁשה ַהחֹוֵכר ַיְחּגֹג ֶאת 'ַחג ְּפֵליָטֵתנּו' ְּבָכְך ֶׁשהּוא ִיְפֹלט ְוַיְרִחיק ֶאת 
ַעְצמֹו ִמָּכל ִּדּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות, ְוָאז ִיְתַקֵּים ּבֹו ַהֶהְמֵׁשְך "ְוֹלא 

ִתיָרא ִמּשֹׁד ִּכי ָיבֹוא". 
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ֲעִׂשין,  ְוַאְרָּבָעה־ָעָׂשר  ָלאִוין,  ִׁשְבָעה־ָעָׂשר  ֵיׁש  ַּבּתֹוָרה   •
ּוְׁשֹלָׁשה ֲארּוִרין, ֶׁשָעלּול ָאָדם ַלֲעבֹר ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר 
ְּבָכל  ֲעֵליֶהם  ֶׁשעֹוְבֵריֶהם  ֵמֶהם  ֵיׁש  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ׁשֹוֵמַע  אֹו 
ַּפַעם ֶׁשְּמַדְּבִרים אֹו ׁשֹוְמִעים, ְוֵיׁש ֵמֶהם ֶׁשעֹוְבִרים ֲעֵליֶהם 

ַרק ָּבֳאָפִנים ְמֻסָּיִמים. 

• ְׁשֹלָׁשה ִאּסּוִרים ֵיׁש ְּבָלׁשֹון ָהַרע: ִאּסּור ִּדּבּור ָלׁשֹון ָהַרע, 
ִאּסּור ְׁשִמיָעתֹו, ְוִאּסּור ַקָּבָלתֹו. 

ֱאֶמת,  ֶׁשִהיא  ֲחֵברֹו  ַעל  ְּגנּות  ַהְמַסֵּפר  הּוא  ָהַרע  ָלׁשֹון   •
אֹו ְמַסֵּפר ָּדָבר ֶׁשִאם ִיְתַּפְרֵסם ִיָּגֵרם ֶהֵּזק אֹו ַצַער ַלֲחֵברֹו, 

ְוָאסּור ְלַסְּפרֹו ֲאִפּלּו ְּבֶדֶרְך ֶרֶמז אֹו ַעל־ַּגֵּבי ַהְּכָתב. 

ָמה  ְלַסֵּפר  רֹוֶצה  "ֵאיִני  ֶׁשאֹוֵמר:  הּוא,  ָהַרע  ָלׁשֹון  ֲאַבק   •
ֵאַרע ִלְפלֹוִני", אֹו ֶׁשְּמַסֵּפר ִּבְׁשַבח ֲחֵברֹו ִּבְפֵני ׂשֹוְנָאיו, ְוֵכן 
ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּבְׁשַבח ַהּזּוַלת ִּבְפֵני ֲחֵבָריו ְוגֹוֵרם ָלֶהם ָלבֹוא 
ֶׁשַּמְכִׁשיל  אֹו  ְלֶהְפֵסד  ַהּגֹוֵרם  ֶׁשַבח  ַהְמַסֵּפר  ְוֵכן  ִלְגנּותֹו, 

ֲאֵחִרים ְלַדֵּבר ַעל ַהּזּוַלת ָלׁשֹון ָהַרע. 

• ַהְמַסֵּפר ְּגנּות ַעל ֲחֵברֹו ֶׁשֵאיָנּה ֱאֶמת, ֲהֵריהּו ְּבֶגֶדר מֹוִציא 
ֵׁשם ַרע, ְוֵכן ִמי ֶׁשְּמַסֵּפר ִּבְגנּות ָהַאֵחר ֶׁשְּמעָֹרב ָּבּה ֶׁשֶקר. 

• ִמי ֶׁשָרִגיל ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע, ָאסּור ָלדּור ְּבָסמּוְך לֹו ְוָאסּור 
ֶנֱאַמר "ַיְכֵרת ה' ָּכל־ ְוָעָליו  ְוָעְנׁשֹו ָּגדֹול ְמאֹד,  ְלַדֵּבר ִעּמֹו, 

ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות". 

ָעָליו,  ִּדֵּבר  ֶׁשְּפלֹוִני  ְלָאָדם  ֶׁשְּמַסֵּפר  ִמי  ְרִכילּות?  ַמִהי   •
ַוֲאִפּלּו ִאם ַהָּדָבר ֱאֶמת, ּגֹוֵרם הּוא ְלַתְרעֶֹמת, ְוֵכן ָּכל ָּדָבר 
ֶׁשְּמַסְּפִרים ֵמֶאָחד ְלֵׁשִני ִנְקָרא ְרִכילּות, ְּכמֹו רֹוֵכל ֶׁשַּמֲעִביר 

ְּדָבִרים ֵמִאיׁש ְלִאיׁש. 

אֹו  ְלִׁשּדּוְך  ְּכמֹו  ָחׁשּוב  ָּדָבר  ְלָבֵרר  ָהָאָדם  ָצִריְך  ִאם   •
ְלתֹוֶעֶלת,  ֶזה  ִאם  ַרק  ָהַאֵחר  ַעל  ְלָבֵרר  לֹו  ֻמָּתר  ִלְסחֹוָרה, 
ְוֹלא  ְלצֶֹרְך,  ׁשֹוֵאל  ֶׁשהּוא  ַלִּנְׁשָאל  ֶׁשּיֹאַמר  ִּבְתַנאי  ַרק  ַאְך 
ֶׁשל  ֶׁשֵּמאֹוֲהָביו  ְלִמי  ַרק  ְוִיְׁשַאל  ְלַגְמֵרי,  ַלְּתׁשּוָבה  ַיֲאִמין 
ֶׁשְּיַסֵּפר  ִיָּתֵכן  ִאם הּוא ׂשֹוְנאֹו  ִּכי  ְמָבֵרר,  ָעָליו הּוא  ָהָאָדם 

ָעָליו ְּדָבִרים ֹלא ְנכֹוִנים, ְוֹלא ִיְׁשַאל יֹוֵתר ִמן ַהּצֶֹרְך. 

• ָּכַתב ָהַרְמַּב"ם ַעל ָּדָבר ֶׁשֶּנֱאַמר ִּבְפֵני ְׁשֹלָׁשה, ֶׁשִאם ֶאָחד 
ֵמֶהם ִסֵּפר ֶאת ַהָּדָבר ַלֲאֵחִרים ֵאינֹו עֹוֵבר ְּבִאּסּור ָלׁשֹון ָהַרע, 
ִמְּפֵני ֶׁשָּדָבר ֶׁשָעׂשּוי ְלִהְתַּגּלֹות ֹלא ָאְסָרה ּתֹוָרה, אּוָלם ֵיׁש 
ָּבֶזה ְּתָנִאים ַרִּבים ֶׁשִּכְמַעט ֵאיָנם ַּבְּמִציאּות ֶׁשִּיְצָטְרפּו ָּכל 

ְּתָנֵאי ַהֵהֶּתר, ְוָלֵכן ַהּשֹׁוֵמר ַנְפׁשֹו ִיְרַחק ֵמֵהֶּתר ֶזה. 

• ִמי ֶׁשִּנְכַׁשל ְוִסֵּפר ָלׁשֹון ָהַרע, ָצִריְך ִלְבּדֹק ִאם ַהּשֹׁוְמִעים 
ִקְּבלּו ֶאת ְּדָבָריו אֹו ֹלא. ִאם ֹלא ִקְּבלּו, ַּדי לֹו ִּבְתׁשּוָבה ֵּבינֹו 
ְלֵבין קֹונֹו, ְוִאם ַהּשֹׁוְמִעים ִקְּבלּו ֶאת ְּדָבָריו ָצִריְך ַּגם ְלַפֵּיס 

ֶאת ָהָאָדם ָעָליו ִּדֵּבר ֶׁשִּיְמַחל לֹו. 

• ִמי ֶׁשִּנְכַׁשל ַּבֲעֹון ָלׁשֹון ָהַרע, ָיכֹול ְלַתֵּקן ֶאת ֶחְטאֹו ֶהָחמּור 
ַעל־ְיֵדי ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַזּכֹות ֲאֵחִרים ְּבִעְנָין ֶזה, ְלהֹוִכיָחם ְּבַדְרֵכי 

נַֹעם ּוְלַהְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם ְלִהָּמַנע ִמָּלׁשֹון ָהַרע. 

ַהְמַקֵּבל  עֶֹנׁש  ְוָגדֹול  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ּוְלַקֵּבל  ִלְׁשמַֹע  ָאסּור   •
ְּבַאְקַראי,  ָהַרע  ָלׁשֹון  ׁשֹוֵמַע  ִאם  ָהַרע.  ָלׁשֹון  ֵמַהְמַדֵּבר 
ֵיָרֶאה  ְוַאף ֹלא  ְלִדְבֵריֶהם  ַיֲאִמין  ְוֹלא  ַהְמַדְּבִרים  ֶאת  יֹוִכיַח 

ְּכַמְסִּכים ָלֶהם. 

• ִאם ָאָדם ָׁשַמע ָלׁשֹון ָהַרע ֲאִפּלּו ְּבאֶֹפן ֶׁשֻּמָּתר, ָאסּור לֹו 
ְלַהֲאִמין ַלָּדָבר אּוָלם ֻמָּתר לֹו ַלְחׁשֹׁש ֶׁשָּמא ֵיׁש ְּבָדָבר ְקָצת 
ֱאֶמת, ְוִיְׁשמֹר ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ְלִהָּנֵזק, ַאְך ֹלא ְיַבֵּיׁש ֶאת ָהָאָדם 

ֶׁשָעָליו ִּדְּברּו ְוֹלא ִיְׂשָנא אֹותֹו. 

ַהְמַסֵּפר  ִאם  ַּתְלִמידֹו,  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון  ְלַקֵּבל  ְלַרב  ֻמָּתר   •
הּוא ֶנֱאָמן, ְוַהַּתְלִמיד ָעַבר ְּבֵמִזיד ַעל ָעֹון ְמֻפְרָסם, ְוַהָּדָבר 

ְיֵהא ְלתֹוֶעֶלת. 

• ֻמָּתר ְלַקֵּבל ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ָאָדם ַהֻּמְחָזק ְּכָרָׁשע, ִּבְתַנאי 
ֶׁשִּיְהֶיה ָעֹון ָּגמּור ְוֶׁשִּיְתַּכּוֵן ְלתֹוֶעֶלת ְוֹלא ִמַּצד ִׂשְנָאה. 

• ָהרֹוֶאה ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשְּבֶדֶרְך־ְּכָלל ִנְׁשָמר ִמן ַהֵחְטא, ֶׁשהּוא 
ִנְכָׁשל ְּבָדָבר, ָאסּור ְלַגּלֹות ֶאת ַהָּדָבר ַלֲאֵחִרים ְוַיְמִליץ ָעָליו 
טֹוָבה ֶׁשָעָׂשה ֵּכן ֶׁשֹּלא ְּבַכּוָָנה, אֹו ֶׁשֹּלא ָיַדע ֶׁשַהָּדָבר ָאסּור. 

ַּכָּמה  ֶׁשָעַבר  ְּכגֹון  ָׁשַמִים,  ַמְלכּות  עֹל  ִמֶּמּנּו  ֶׁשָּפַרק  ִמי   •
ְּפָעִמים ַעל ֲעֵברֹות ֶׁשְּמֻפְרָסמֹות ַּכֲאסּורֹות, ֻמָּתר ְלַהְכִלימֹו 

ּוְלַסֵּפר ִּבְגנּותֹו ֵּבין ְּבָפָניו ּוֵבין ֶׁשֹּלא ְּבָפָניו. 

• ְּכַדאי ָלָאָדם ִלְלמֹד מּוָסר ָּכל ְיֵמי ַחָּייו, ַאף ִאם ֹלא יֹוִעיל 
לֹו ֶאָּלא ִלְשׁמֹר ִּפיו ִמַּפַעם ַאַחת ָלׁשֹון ָהַרע. 

ֵהם  ֲעֹונֹות  ֵאיֶזה  ְוַנְחקָֹרה  ְּדָרֵכינּו  ַנְחְּפָׂשה  ְוַכֲאֶׁשר   •
ַאְך  ַהְרֵּבה,  ִנְמְצֵאם  ָּגלּוֵתנּו,  ַלֲאִריַכת  ַהּגֹוְרִמים  ֵמָהִעָּקִרים 
ֵּכיָון  ֶאָחד,  ְטָעִמים.  ַּכָּמה  ִמְּפֵני  ַעל־ֻּכּלֹו  הּוא  ַהָּלׁשֹון  ֵחְטא 
ֶׁשֶּזה ָהָיה ָהִעָּקר ְלִסַּבת ָּגלּוֵתנּו, ִאם־ֵּכן ָּכל ַּכָּמה ֶׁשֹּלא ִנְרֶאה 
ְלַתֵּקן ֶזה ַהֵחְטא, ֵאיְך ּתּוַכל ִלְהיֹות ְּגֻאָּלה? ֵּכיָון ֶׁשֶּזה ַהֵחְטא 
ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ֵמַאְרֵצנּו,  ָּגִלינּו  ֶזה  ֶׁשַעל־ְיֵדי  ָּכל־ָּכְך  ָּפַגם 

ְוַכָּמה ֶׁשֵאינֹו ְמִניֵחנּו ָלבֹוא ְלַאְרֵצנּו. )"חפץ חיים"(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות

מלוקט מספרי "חפץ חיים" ו"שמירת הלשון", וספרי קיצור הלכות לשון הרע
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ְּביֹום  ַהְּמצָֹרע  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  "זֹאת  ָּפָרָׁשֵתנּו:  ֶׁשְּברֹאׁש  ַהָּפסּוק  ַעל 
ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל־ַהּכֵֹהן", ַמְסִמיִכים ֲחַז"ל ַּבִּמְדָרׁש ֶאת ַהָּפסּוק "ִמי 
ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים", ּוְמַסְּפִרים ַעל רֹוֵכל ֶאָחד ֶׁשָהָיה ְמַחֵּזר ָּבֲעָירֹות 
ַהְּסמּוכֹות ָלִעיר ִצּפֹוִרי ּוַמְכִריז ְואֹוֵמר: "ִמי רֹוֶצה ִלְקנֹות ַסם ַחִּיים? 
ִמי רֹוֶצה ִלְרּכֹׁש ְסֻגָּלה ַהַּמֲאִריָכה ָיִמים"? ָיַׁשב ַרִּבי ַיַּנאי ִּבְטַרְקִלינֹו 
ְוָׁשַמע ֶאת ַהַהְכָרָזה, ָּפָנה ֶאל ָהרֹוֵכל ְוָאַמר לֹו: "ּבֹוא ָנא ֵאַלי ּוְמכֹר 
ִלי ַסם ֶזה ַהַּמֲאִריְך ָיִמים". ָאַמר לֹו ָהרֹוֵכל: "ַאָּתה ֹלא ָזקּוק ְלַסם ֶזה, 
ְוֵהֵחל ְלַהְפִציר ָּברֹוֵכל  ַיַּנאי  ְוֹלא ַהֲחָכִמים ֶׁשְּכמֹוְתָך". ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי 
ְלַהְסִּביר לֹו ֶאת ַּכּוָָנתֹו, ַעד ֶׁשָהרֹוֵכל ֶנְעַּתר ְוָעָלה ְלֵביתֹו. ָנַטל ֵסֶפר 
ָיִמים ִלְראֹות  ְּתִהִּלים ּוְפָתחֹו ַּבָּפסּוק "ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים אֵֹהב 
טֹוב"? ְוָאַמר לֹו: "ַמה ָּכתּוב ְלַאַחר ִמֵּכן? 'ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוְׂשָפֶתיָך 
ִמְּדָבָריו  ַיַּנאי  ַרִּבי  ֶנֱהָנה  ַוֲעֵׂשה־טֹוב".  ֵמָרע  סּור  ִמְרָמה,  ִמַּדֵּבר 
ַהְּנכֹוִנים ֶׁשל ָהרֹוֵכל, ְוָאַמר: "ַּגם ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ַמְכִריז ְואֹוֵמר 'ׁשֵֹמר 
ָהִייִתי  ָיַמי  "ָּכל  ְוָאַמר:  ְוִהְמִׁשיְך  ַנְפׁשֹו'".  ִמָּצרֹות  ׁשֵֹמר  ּוְלׁשֹונֹו  ִּפיו 
קֹוֵרא ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה ְוֹלא ָהִייִתי יֹוֵדַע ַּכָּמה ָּפׁשּוט הּוא, ַעד ֶׁשָּבא 
רֹוֵכל ֶזה ְוֵהִאיר ֶאת ֵעיַני", ּוְמַסְּיִמים ֲחַז"ל ְואֹוְמִרים: "ְלִפיָכְך מֶֹׁשה 
ַמְזִהיר ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְואֹוֵמר ָלֶהם, זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע, ּתֹוַרת 

ַהּמֹוִציא ֵׁשם ָרע". )ויקרא רבה(
  

ּוַפַעם  ִלְמִכיַרת ִּפְׁשָּתן,  ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ֻׁשָּתִפים  ָהְיָתה ַּפַעם ֲחבּוַרת 
ַאַחת ִהִּגיַע ֲאֵליֶהם ַצו ֶמְמַׁשְלִּתי ְלִהְתַּגֵּיס ְלטֹוַבת ֲעבֹוַדת ַהְּמלּוָכה, 
ֶאת  ְוַלֲעזֹב  ַהְּגֵזָרה  ִלְדַבר  ַמע  ְלִהּׁשָ ֶאָּלא  ַהְּבֵרָרה  ְּבָיָדם  ָהְיָתה  ְוֹלא 
ִעְסֵקיֶהם ְלטֹוַבת ַהֶּמֶלְך. ֶאָחד ֵמַהֲחבּוָרה ָהָיה ָאָדם ְּבֵׁשם ַּבר־חֹוֵבץ, 
ְוהּוא ִהְצִליַח ְלִהְתַחֵּמק ֵמֲעבֹוַדת ַהֶּמֶלְך ְוַהְמֻמִּנים ֹלא ָׂשמּו ֶׁשהּוא 
ְּכֵדי ֲהִליָכָתם, ָׁשַאל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו: "ָמה  ֶנֱעָדר ִמן ַהֲחבּוָרה. ּתֹוְך 
ָאנּו אֹוְכִלים ַהּיֹום"? ַוֲחֵברֹו ֵהִׁשיב: "ַהּיֹום אֹוְכִלים ָאנּו חֹוֵבץ". ַּכּוָָנתֹו 
ְּגִביָנה ַּבֲארּוָחָתם, אֹו סּוג ְמֻסָּים ֶׁשל ֲעָדִׁשים  יֹאְכלּו  ָהְיָתה ֶׁשַהּיֹום 
'חֹוֵבץ'  ם  ַּבּׁשֵ ַּדְוָקא  ִהְׁשַּתֵּמׁש  הּוא  ַאְך  ֵּכן,  ֶׁשִּנְקָרִאים  ְוִקְטִנּיֹות 
ֶׁשהּוא ִּכּנּוי ַלַּמֲאָכל, ִּכי הּוא ָרָצה ְלַהְזִּכיר ֶאת ֲחֵבָרם ַּבר־חֹוֵבץ ֶׁשֹּלא 
ּוְבִעְקבֹות  ַהְמֻמִּנים,  ֶׁשל  ְלָאְזֵניֶהם  ַהְּדָבִרים  ִהִּגיעּו  ִאָּתם.  ִנְמָצא 
ם 'חֹוֵבץ' ִנְזְּכרּו ֶׁש'ַּבר־חֹוֵבץ' ֹלא ִהִּגיַע ַלֲעבֹוַדת ַהֶּמֶלְך,  ַהְזָּכַרת ַהּׁשֵ
ְלַרִּבי יֹוָחָנן,  ְוִחְּיבּוהּו ָלבֹוא ִעָּמם. נֹוַדע ַהָּדָבר  ְלַהְזִעיקֹו  ּוִמָּיד ָהְלכּו 
ָאלּוהּו ַמהּו ָלׁשֹון ָהַרע, ִאם הּוא ַרק ַּבֲאִמיָרה ַמָּמׁש אֹו ֲאִפּלּו  ּוְכֶׁשּׁשְ
ִּנְגַרם  ַמה  ָנא  "ְראּו  ְוָאַמר:  ֶזה  ִסּפּור  ְלֻדְגָמה  ָלֶהם  ֵהִביא  ִּבְרִמיָזה, 
ּוִמָּכאן  חֹוֵבץ,  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  ֶׁשִהְזִּכירּו  ִּבְלַבד  ֶרֶמז  ִמִּדְבֵרי  ְּכתֹוָצָאה 

ֶׁשָאסּור ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע ֲאִפּלּו ִּבְרִמיָזה ִּבְלַבד". )ירושלמי מסכת פאה(
  

ַּפַעם ַאַחת, ִהִּגיַע ְלָיָדיו ֶׁשל ַרִּבי, הּוא ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ְמַחֵּבר ַהִּמְׁשָנה, 
ר, ֶׁשהּוא ְׁשָטר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ִקּפּוִלים ְוִקְׁשֵרי ְּתִפיָרה ֵּבין ׁשּוָרה  ֵּגט ְמֻקּׁשָ
ְוָאַמר:  ַּבֵּגט  ַרִּבי  ִהִּביט  ִּביֵמיֶהם.  ִלְכּתֹב  נֹוֲהִגים  ֶׁשָהיּו  ְּכִפי  ְלׁשּוָרה, 
"ֵאיִני מֹוֵצא ִּבְׁשָטר ֶזה ֶאת ְזַמן ְּכִתיָבתֹו". ָאַמר לֹו ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבִרִּבי: 
ָטר"? ָּפַתח ַרִּבי  "ֶׁשָּמא ֵּבין ְקָׁשָריו ּוֵבין ִקּפּוָליו ִנְבַלע ְזַמּנֹו ֶׁשל ַהּׁשְ
ָטר ּוָמָצא ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהְּזַמן, ַאְך ִהִּביט ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבַמָּבט  ֶאת ַהּׁשְ

ר  ְמֻקּׁשָ ְׁשָטר  ִמְּכִתיַבת  נֹוָחה  ָהְיָתה  ֹלא  ֶׁשַּדְעּתֹו  ִמְּפֵני  מֹוִכיַח, 
ָּכַתְבִּתי  ֲאִני  ְוָאַמר: "ֹלא  ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ִהְתַנֵּצל  ִלְטעֹות ּבֹו.  ֶׁשֶאְפָׁשר 
ְלָך  "ְּבַרח  ַרִּבי:  לֹו  ָאַמר  ְּכָתבֹו".  ַהַחָּיט  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶאָּלא  ֶזה,  ְׁשָטר 
ִמֶּדֶרְך זֹו ֶׁשל ִּדְבֵרי ָלׁשֹון ָהַרע! ֶׁשֵּכן ֹלא ָהִייָת ָצִריְך לֹוַמר ִמי ָּכַתב 
ֶאת ַהֵּגט, ֶאָּלא ָהָיה ְלָך ַרק לֹוַמר 'ֹלא ֲאִני ָּכַתְבִּתי ֵּגט ֶזה', ֲאָבל ֹלא 
ָיַׁשב  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְּתקּוָפה,  ָעְבָרה  ֲאֵחִרים".  ַעל  ָהַרע  ָלׁשֹון  ְלַסֵּפר 
ׁשּוב ִלְפֵני ַרִּבי ְּבָׁשָעה ֶׁשָּלַמד ִמּתֹוְך ֵסֶפר ְּתִהִּלים ֶׁשָהָיה ָּכתּוב ַעל־

ַּגֵּבי ְקָלף. ָאַמר ַרִּבי: "ַּכָּמה ָנֶאה ְּכָתב ֶזה ֶׁשל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים"! ָאַמר 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון: "ֹלא ֲאִני ָּכַתְבִּתי אֹותֹו, ֶאָּלא ַרִּבי ְיהּוָדה ַהַחָּיט". ׁשּוב 
הֹוִכיחֹו ַרִּבי ְוָאַמר: "ַּכֵּלְך ְלָך ִמָּלׁשֹון ָהַרע"! ְוָתְמהּו ֲחַז"ל: ִּבְׁשָלָמא 
ַּבִּסּפּור ָהִראׁשֹון, ֵיׁש ָׁשם ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ֶׁשָּכַתב ֶאת ַהֵּגט 
ָּדָבר  ַוֲהֵרי  ָּכאן?  ֵיׁש  ַרע  הַָ ָּלׁשֹון  ַמה  ִני  ַהּׁשֵ ַּבִּסּפּור  ֲאָבל  ר,  ַהְמֻקּׁשָ
ָנֶאה ֶנֱאַמר ַעל ַרִּבי ְיהּוָדה ֶׁשָּכַתב ֶאת ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְּבאֶֹפן ִנְפָלא? 
ַסְפָרא:  ַרב  ֶׁשל  ָאִחיו  ִּדיֵמי  ַרִּבי  ֶׁשל  ִּבְדָבָריו  ַּבְּגָמָרא  ָׁשם  ְוֵהִׁשיבּו 
"ְלעֹוָלם ַאל ְיַסֵּפר ָאָדם ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ֶׁשִּמּתֹוְך טֹוָבתֹו ָּבא ִליֵדי 
"י ֶׁשִּמּתֹוְך ֶׁשַּמְרִּבים ְּבִׁשְבחֹו ַמְזִּכיִרים ַּגם ֶאת  ָרָעתֹו", ּוְכֵפרּוׁש ַרּׁשִ

ַהְּגנּות ֶׁשּבֹו. )מסכת בבא בתרא(
  

ֱאִליֶעֶזר  ְוַרִּבי  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ָׁשם  ָהיּו  ְּבַיְבֶנה,  ְלֶכֶרם  ַרּבֹוֵתינּו  ְּכֶׁשָּבאּו 
ֵאָלה: "ַמּדּוַע ַמַּכת  ֶּבן ַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון, ְוִנְׁשֲאָלה ִּבְפֵניֶהם ַהּׁשְ
ַאְסְּכָרה ָּבָאה ָלָאָדם ְּתִחָּלה ְּבֵמָעיו ְוַאַחר־ָּכְך ָּבָאה ְלִפיו"? ַנֲעָנה ַרִּבי 
ְיהּוָדה ְּבַרִּבי ִאְלַעאי ֶׁשָהָיה רֹאׁש ַהְמַדְּבִרים ְּבָכל ָמקֹום, ְוָאַמר: "ַאף־

ַעל־ִּפי ֶׁשַהְּכָליֹות יֹוֲעצֹות ְוֵלב ֵמִבין, ֲהֵרי ַהָּלׁשֹון ִהיא ַהחֹוֶתֶכת ֶאת 
"י, ֶׁשֶּפה ּגֹוֵמר ֶאת ִּדְבֵרי  ַהִּדּבּור ְוַהֶּפה מֹוִציאֹו ְוגֹוְמרֹו". ּוְמָבֵאר ַרּׁשִ
ָלׁשֹון ָהַרע, ּוַמָּכה זֹו ָּבָאה ְּכעֶֹנׁש ְלִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ְּדָבִרים ֵאּלּו, ּוְלִפיָכְך 
ַמְתִחיָלה ַהַּמָּכה ַּבֵּמַעִים ּוִמְסַּתֶּיֶמת ַּבֶּפה, ֶׁשַהֵּלב ֵמִבין ְלַסֵּפר ָלׁשֹון 
ָהַרע ּובֹוֶדה ַהְּדָבִרים ִמִּלּבֹו, ְוַהֶּפה מֹוִציאֹו ַלֲאִויר ָהעֹוָלם. )מסכת שבת(

  
ְׁשֵנים ֶעֶׂשר ֶאֶלף זּוגֹות ַּתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרִּבי ֲעִקיָבא, ִמֶּגֶבת ְוַעד 
ֶזה  ָּכבֹוד  ָנֲהגּו  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ֶאָחד,  ִּבְזַמן  ִנְפְטרּו  ְוֻכָּלם  ַאְנִטיְפָרס, 
ָּבֶזה. ּוְתקּוַפת ְּפִטיָרָתם ָהְיָתה ִמֶּפַסח ְוַעד ֲעֶצֶרת, ְוָאַמר ַרב ָחָמא 
ְוִהיא  ָרָעה,  ְּבִמיָתה  ִנְפְטרּו  ֶׁשֻּכָּלם  ַּבר־ָאִבין,  ִחָּיא  ַרב  אֹו  ַּבר־ַאַּבֵּיי, 
ַאְסְּכָרה. ְוַהַּמַהְרָׁש"א ְמָפֵרׁש, ֶׁשֵּמתּו ְּבִמיַתת ַאְסְּכָרה ִמְּפֵני ֶׁשִּדְּברּו 
ַאְסְּכָרה,  הּוא  ָהַרע  ְלָלׁשֹון  ְוִסָּמן  ֶהָחֵבר,  ִּבְגנּות  ְוִסְּפרּו  ָהַרע  ָלׁשֹון 
ָגה ְּבַדְרָּגָתם ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ַאְך ְלִפי  ְוַכּמּוָבן ֶׁשֵאין ָלנּו ַהּׂשָ

ֲעָרה. )מסכת יבמות( ּגֶֹדל ַמֲעָלָתם ִּדְקֵּדק ִעָּמם ַהָּקָּב"ה ְּכחּוט ַהּׂשַ
  

ְלַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן־ּדֹוָסא ָהָיה ַּתְלִמיד ְּבֵׁשם ַרִּבי ְיַׁשְעָיה, ְוהּוא ִהְתַעָּנה 
ְׁשמֹוִנים ְוָחֵמׁש ַּתֲעִנּיֹות ִמְּפֵני ֶׁשִּבֵּקׁש ְלָהִבין ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַהְּכָלִבים, 
לֹוַמר  זֹוִכים  ָׂשְבָעה",  ָיְדעּו  ֹלא  ַעֵּזי־ֶנֶפׁש  "ְוַהְּכָלִבים  ָּבֶהם  ֶׁשָּכתּוב 
ַמִים ֶאת ֵעיָניו. ִהְתַּגָּלה  ִׁשיָרה ַלָּקָּב"ה, ְוהּוא ִּבֵּקׁש ֶׁשָּיִאירּו לֹו ִמן ַהּׁשָ
ַמִים ְוָאַמר לֹו: "ְיַׁשְעָיה, ַעד ָמַתי ַאָּתה ִמְתַעֶּנה  ֵאָליו ַמְלָאְך ִמן ַהּׁשָ
סֹודֹו  ֶׁשִּגָּלה  ֶׁשִּמּיֹום  ַהָּקָּב"ה  ִמִּלְפֵני  ִהיא  ְׁשבּוָעה  ַהָּדָבר?  ַעל־ֶזה 

ל ְמֻהּלָ
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ל ְמֻתּבָ
ר ָלׁשֹון  ל ַהְמַסּפֵ ן־ִזְמָרא, ּכָ י יֹוֵסי ּבֶ ּום ַרּבִ י יֹוָחָנן ִמּשׁ • ָאַמר ַרּבִ
ֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו  ִני ַבּסֵ ֱאַמר "ְמָלׁשְ ּנֶ ִאים ָעָליו, ׁשֶ ּבָ ָהַרע ְנָגִעים 
ִמיָנן ַלֲחלּוִטין, ּוְתַנן  ַאְצִמית", ּוְכִתיב ָהָתם "ִלְצִמיֻתת", ּוְמַתְרּגְ
ּוְפִריָמה.  ִריָעה  ּפְ א  ֶאּלָ ֻמְחָלט  ִלְמצָֹרע  ר  ֻמְסּגָ ְמצָֹרע  ין  ּבֵ ֵאין 
ַהְינּו  ֲחִליָטה,  ְלׁשֹון  ם  ְמַתְרּגֵ ּדִ ַאְצִמית  ַאְלָמא  "י:  ִ ַרּשׁ ּוְמָפֵרׁש 

ָצַרַעת. )מסכת ערכין(

צָֹרע"?  ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ ְכִתיב: "זֹאת ּתִ • ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש, ַמאי ּדִ
ם ַרע. )שם( ל מֹוִציא ׁשֵ ְהֶיה ּתֹוָרתֹו ׁשֶ זֹאת ּתִ

ָלׁשֹון ָהַרע  ר  ְמַדּבֵ הּוא  ׁשֶ ִמי  צָֹרע",  ַהּמְ ּתֹוַרת  ְהֶיה  ּתִ • "זֹאת 
ְרָים. )מדרש  ה ָלֵמד? ִמּמִ ִין ַאּתָ ָאה ָעָליו. ִמּנַ ַרַעת ּבָ ַעל ֲחֵברֹו ַהּצָ

תנחומא( 

ָאה ַעל ָלׁשֹון ָהַרע.  ָרה ּבָ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ַאְסּכְ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ • ַרּבִ
ֶלְך  ן־ֵלִוי, ַמאי ְקָרָאה? "ְוַהּמֶ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ָרָבא ְוִאיֵתיָמא ַרּבִ
דֹוְבֵרי־ י  ּפִ ֵכר  ִיּסָ י  ּכִ ּבֹו,  ע  ּבָ ׁשְ ל־ַהּנִ ּכָ ל  ִיְתַהּלֵ אלִֹקים  ּבֵ ַמח  ִיׂשְ

ֶקר". )מסכת שבת(  ׁשָ

ִוד ָלׁשֹון ָהַרע לֹא  ל ּדָ • ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, ִאְלָמֵלי לֹא ִקּבֵ
ָרֵאל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְולֹא  ִוד, ְולֹא ָעְבדּו ִיׂשְ ית ּדָ ֶנְחְלָקה ַמְלכּות ּבֵ

ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו. )שם(  ּגָ

ר  ל ַהְמַסּפֵ ּכָ ן־ֲעַזְרָיה,  ּבֶ י ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ּום  ת ִמּשׁ ׁשֶ • ָאַמר ַרב ׁשֵ
ֶקר  ִעיד ֵעדּות ׁשֶ ל ָלׁשֹון ָהַרע, ְוָכל ַהּמֵ ָלׁשֹון ָהַרע, ְוָכל ַהְמַקּבֵ
ִלכּון  ׁשְ ּתַ ֶלב  "ַלּכֶ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָלִבים.  ַלּכְ ִליכֹו  ְלַהׁשְ ָראּוי  ֲחֵברֹו,  ּבַ

ְוא". )שם(  ַמע ׁשָ א ׁשֵ ְתֵרּה "לֹא ִתּשָׂ אֹתֹו", ּוְכִתיב ּבַ

ִביל  ׁשְ א ּבִ ִמים ֶנֱעָצִרים ֶאּלָ ׁשָ ִזי, ֵאין ַהּגְ ן־ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ • ָאַמר ַרּבִ
ּוָפִנים  ם  ׁשֶ ּגָ חֹוֵלל  ּתְ ָצפֹון  "רּוַח  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָהַרע,  ָלׁשֹון  ֵרי  ְמַסּפְ

ִנְזָעִמים ְלׁשֹון ָסֶתר". )מסכת תענית(

ֵני  ּפְ לֹות  ְמַקּבְ ֵאין  ּתֹות  ּכִ ע  ַאְרּבַ א,  ַאּבָ ר  ּבַ ִיְרְמָיה  ַרב  ָאַמר   •
ֵרי ָלׁשֹון  ִרים ְוַכת ְמַסּפְ ּקָ ת ֵלִצים, ְוַכת ֲחָנִפים, ְוַכת ׁשַ ִכיָנה, ּכַ ׁשְ
יק  ה לֹא ְיֻגְרָך ָרע", ַצּדִ ע ָאּתָ י לֹא ֵאל־ָחֵפץ ֶרׁשַ ְכִתיב "ּכִ ָהַרע, ּדִ

ְמגּוְרָך ָרע. )מסכת סוטה( ה ה' לֹא ָיגּור ּבִ ַאּתָ

ֲעָריֹות ְוַהּכֹל  ָגֵזל ּוִמעּוט ּבַ • ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב, רֹב ּבְ
א ֲאַבק  ָך? ֶאּלָ ְעּתְ ּדַ ָלׁשֹון ָהַרע ַסְלָקא  ּבְ ָלׁשֹון ָהַרע.  ּבְ

ָלׁשֹון ָהַרע. )מסכת בבא בתרא(

ר ָלׁשֹון  ל ַהְמַסּפֵ ן־ִזְמָרא, ּכָ י יֹוֵסי ּבֶ ּום ַרּבִ י יֹוָחָנן ִמּשׁ • ָאַמר ַרּבִ
יר  ַנְגּבִ ִלְלׁשֵֹננּו  ָאְמרּו  ר  ֱאַמר "ֲאׁשֶ ּנֶ ׁשֶ ר,  ִעּקָ ּבָ ַפר  ּכָ ִאּלּו  ּכְ ָהַרע 

נּו ִמי ָאדֹון ָלנּו". )מסכת ערכין( ָפֵתינּו ִאּתָ ׂשְ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ רֹות ַנְפׁשֹו", ָאַמר ַרּבִ יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמר ִמּצָ • "ׁשֵֹמר ּפִ
א  ל ָאָדם ֵאיָנּה ְנתּוָנה ֶאּלָ תֹו ׁשֶ ל ָאָדם ּוְתִחּיָ יָתתֹו ׁשֶ ּמִ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
יהּו, ְוִאם ָלאו הּוא ְמִמיֵתהּו,  ׁשֹון, ִאם ָזָכה ְונֹוְצֵרהֹו הּוא ְמַחּיֵ ּלָ ּבַ
ְרָיּה".  ַיד־ָלׁשֹון ְואֲֹהֶביָה יֹאַכל ּפִ ים ּבְ ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ָמֶות ְוַחּיִ

)מדרש משלי( 

ְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום  ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאׁשְ י ֶאׁשְ • "ָאַמְרּתִ
א  ָרֵאל, ֶאּלָ "ה ֶאת ַהּתֹוָרה ְלִיׂשְ ּבָ י", לֹא ָנַתן ַהּקָ ע ְלֶנְגּדִ עֹד ָרׁשָ ּבְ
ְמָרּה  ה ְלׁשָ ִהיא ַמְחסֹום ַלּפֶ ָלׁשֹון ָהַרע, ׁשֶ ּלֹא ַיַעְסקּו ּבְ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ר ָרע. )מדרש תהילים( ַדּבֵ ִמּלְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַמַעת?  ִנׁשְ ָתם  ִפּלָ ּתְ ֵאין  ׁשֶ ָהַרע  ָלׁשֹון  ְלַבֲעֵלי  ִין  ִמּנַ  •
ה". )מדרש  ָאּתָ ע  ֶרׁשַ י לֹא ֵאל־ָחֵפץ  ּכִ ְוִעי,  ׁשַ יָבה ְלקֹול  "ַהְקׁשִ

ל"ב מידות(

לֹו  ְוַהְמַקּבְ ָהאֹוְמרֹו  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ה  לֹשָׁ ׁשְ הֹוֶרֶגת  ָהַרע  ָלׁשֹון   •
ל ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ֲחֵברֹו ֶנֱעַנׁש יֹוֵתר  ֱאַמר ָעָליו. ְוַהְמַקּבֵ ּנֶ ְואֹותֹו ׁשֶ
ל־ כּוָנָתם, ּכָ ׁשְ ֵרי ָלׁשֹון ָהַרע ָאסּור ָלדּור ּבִ אֹוְמרֹו. ְמַסּפְ י ׁשֶ ִמּמִ

ְבֵריֶהם. )אורחות צדיקים( מַֹע ּדִ ב ֶאְצָלם ִלׁשְ ן ֵליׁשֵ ּכֵ ׁשֶ

ֵני  ים ַאַחר מּוֵמי ּבְ ׂשִ ִרים ּוְמַחּפְ ֵני ָאָדם ְמַחּזְ ִני, ִאם ָרִאיָת ּבְ • ּבְ
ִעים ּוַבֲעֵלי  ֶחְזַקת ְרׁשָ ֲחִזיק אֹוָתם ּבְ ִרים ֲעֵליֶהם, ּתַ ָאָדם ּוְמַדּבְ

ָלׁשֹון ָהַרע ּוַבֲעֵלי מּוִמין. )מעלת המידות(

א  ָהָאָדם ּבָ ֶ רּוׁש, ַמה ּשׁ ּבּור", ּפֵ י ַהּדִ ֶרד ִמְצַרְיָמה ָאנּוס ַעל־ּפִ • ַוּיֵ
ְקֵראת ִמְצַרִים, הּוא  ּנִ לֹום ׁשֶ ְטָרא ָאֳחָרא ַחס־ְוׁשָ ּסִ ִליֵדי ְיִריָדה ּבַ
ּבּור ָהָאסּור, ְוָהֵבן. )המגיד ממעזריטש(  ַמר ִמן ַהּדִ ּלֹא ִנׁשְ ּום ׁשֶ ִמּשׁ

ר ָלׁשֹון ֵהַרע  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ י ּכְ ר, ּכִ ִעּקָ ִאּלּו ּכֶֹפר ּבְ • חֶֹמר ָלׁשֹון ֵהַרע ּכְ
ֱאלֹוַק  ָחַלק  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְוָכל  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַעל 
ָלל.  ַהּכְ ַעל  ר  ְמַדּבֵ ִאּלּו  ּכְ ַהֵחֶלק  ַעל  ר  ְדּבָ ּמִ ׁשֶ ּכְ ִנְמָצא  ַעל,  ִמּמַ

)שארית ישראל(

ָקִרים  ּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות ּוׁשְ ר ּדִ ָאָדם ְמַדּבֵ • ַעל־ְיֵדי ׁשֶ
ה  ְרׁשֹו ְוַנֲעׂשֶ ָ ֵטִלים, הּוא ַמְפִסיד ֶאת ַעְצמֹו ִמּשׁ ּוְדָבִרים ּבְ

רּוְך הּוא. )מגן דוד( ל ּוֻמְפָרׁש ֵמה' ּבָ לֹום ֻמְבּדָ ַחס־ְוׁשָ

ֲאָמרֹות ּוִפְתָּגִמים

אּוָלם  ֶׁשָּבעֹוָלם.  ְּבִרָּיה  ְלׁשּום  ֶזה  ָּדָבר  ִּגָּלה  ֹלא  ַהָּנִביא,  ַלֲחַבּקּוק 
ַמִים ְלִהְזַּדֵּקק  ִמְּפֵני ֶׁשַּתְלִמידֹו ֶׁשל ָאָדם ָּגדֹול ַאָּתה, ְׁשָלחּוִני ִמן ַהּׁשָ
ָכר ַהָּגדֹול ַהֶּזה הּוא ִמְּפֵני ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵאֶליָך. ַּדע ְלָך, ֶׁשַהְּכָלִבים ָזכּו ַלּׂשָ
ֶׁשֹּלא  ֶזה  ּוְבָׂשָכר  ְלׁשֹנֹו',  ֶיֱחַרץ־ֶּכֶלב  ֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  'ּוְלכֹל  ָּבֶהם 

ָחְרצּו ְלׁשֹוָנם, ָזכּו לֹוַמר ִׁשיָרה". )ברייתא דפרק שירה(

  

ָאָדם ֶאָחד ִהִּגיַע ַּפַעם ֶאל ַרִּבי יֹוָחָנן ְוִהְתאֹוֵנן ְלָפָניו: "ַרִּבי, חֹוֵטא 
ֲאִני ִּבְלׁשֹוִני ְוִנְכָׁשל ַרּבֹות ַּבֲעֹון ָלׁשֹון ָהַרע, ָמה ִהיא ַּתָּקָנִתי"? ָׁשַלח 
ַרִּבי יֹוָחָנן ֶאת ָהָאָדם ֶׁשָּבא ֵאָליו ֶאל ַרִּבי ֲחִניָנא, ְוָאַמר לֹו ְלַבֵּקׁש 
ִמֶּמּנּו ֵעָצה ֵּכיַצד ְלִהָּנֵצל ִמִּדּבּוֵרי ָלׁשֹון ָהַרע. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלַרִּבי ֲחִניָנא, 
ָיַעץ לֹו ְלַהְתִחיל ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה ְוָקָרא ָעָליו ֶאת ַהָּפסּוק: "ַמְרֵּפא 
ָלׁשֹון ֵעץ ַחִּיים", ִּכי ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת ֵעץ ַחִּיים ִהיא ְרפּוָאה ְלֵחְטא 

ָלׁשֹון ָהַרע. )ירושלמי מסכת תענית(

ֶאָחד  ָאָדם  ּוָפַגׁש  ַּבֶּדֶרְך,  ַּפַעם  ְמַהֵּלְך  ֶׁשָהָיה  ַיַּנאי  ְּבַרִּבי  ַמֲעֶׂשה 
ֶׁשָהָיה ָׁשָפל ְוָעָנו ְּביֹוֵתר ְוָחַׁשב ֶׁשהּוא ִאיׁש ִנְכָּבד. ִהְכִניסֹו ְלֵביתֹו, 
יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ְּכָלל,  ֶּבן־ּתֹוָרה  ֶׁשֵאינֹו  ִּגָּלה  ַעל־ַקְנַקּנֹו  ֶׁשָּתָהה  ְוַאַחר 
ְּכלּום. ָקם ָהאֹוֵרַח ִמְּמקֹומֹו, ָאַחז ְּבָידֹו ֶׁשל ַרִּבי ַיַּנאי ְוָאַמר: "ַּכְסֵּפי 
ִתי ֻמְפָקִדים ְּבָיְדָך, ְוֵאיְנָך נֹוְתָנם ִלי"?! ִהְתַּפֵּלא ַרִּבי ַיַּנאי ַעל־ ְיֻרּׁשָ
ְמַׁשְּנִנים  ִּתינֹוקֹות  ְוָׁשַמְעִּתי  ָעַבְרִּתי  "ַּפַעם  ִהְסִּביר:  ְוַהָּלה  ְּדָבָריו, 
ֶאת ַהָּפסּוק 'ּתֹוָרה ִצּוָה־ָלנּו מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב', ֹלא ֶנֱאַמר 
ְלָכל־ ַיֲעקֹב'. ִאם־ָּכְך ַהּתֹוָרה מֹוָרָׁשה  'ְקִהַּלת  ֶאָּלא  ַיַּנאי',  'ְקִהַּלת 
ַיַּנאי: "ֵאיזֹו ְזכּות ֶיׁש־ ְוַאף ֲאִני רֹוֶצה ִלְלמֹד". ְׁשָאלֹו ַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל, 
ִּדַּבְרִּתי  "ִמָּיַמי ֹלא  ָהִאיׁש:  ֵהִׁשיב  ֻׁשְלָחִני"?  ַעל  ֶלֱאכֹל  ֶׁשָּבאָת  ְלָך 
ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ַאֵחר, ֹלא ִרַכְלִּתי ְוֹלא ָחַזְרִּתי ְלָאְמרֹו ִּבְפֵני ֲאֵחִרים". 
ָאַמר לֹו ַרִּבי ַיַּנאי: "ָּכל־ָּכְך ַהְרֵּבה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ֶיׁש־ְלָך? ָקָרא ָעָליו ֶאת 

ַהָּפסּוק "ְוָׂשם ֶּדֶרְך ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִקים".  )ויקרא רבה(
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ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַהָּנִגיד ָהָיה ְמקָֹרב ַלַּמְלכּות, ְוִׁשֵּמׁש ְּכַׂשר ָהאֹוָצר ְוַהָּצָבא 
ֶׁשל ֶמֶלְך ְּגֵרָנָדה ֶׁשִּבְסָפַרד. ַהֶּמֶלְך ֲאָהבֹו ְמאֹד ְּבֶׁשל ָחְכָמתֹו ָהַרָּבה 
ִמּדֹוָתיו.  ְויֶֹׁשר  ֵמֲאִצילּותֹו  ְמאֹד  ם  ְוִהְתַרּׁשֵ ַהַּמְחִּכימֹות,  ַוֲעצֹוָתיו 
ַּבָּכבֹוד  ְמאֹד  ֶׁשִהְתַקֵּנא  ַעְרִבי  רֹוֵכל  ָעַמד  ַהֶּמֶלְך,  ַלֲחַצר  ְּבָסמּוְך 
ר ַהְּיהּוִדי, ּוַפַעם ַאַחת ְּכֶׁשָרָאה ְלָפָניו ֶאת  ַהָּגדֹול ֶׁשַהֶּמֶלְך רֹוֵחׁש ַלּׂשַ
ְלַקְּללֹו  ְוֵהֵחל  ְּברּוחֹו  ָׁשַלט  ַהֶּמֶלְך, ֹלא  ִעם  ַיַחד  ְמַטֵּיל  ַהְּיהּוִדי  ר  ַהּׂשַ
ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת. ָּבֲעָרה ּבֹו ֲחָמתֹו ֶׁשל ַהֶּמֶלְך, ְוהּוא ִצּוָה ְלַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
ְוִלְכרֹת ֶאת ְלׁשֹונֹו ָּבּה  ַעז־ַהָּפִנים ְּבעֶֹנׁש ָקֶׁשה  ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהרֹוֵכל 
נֹוְבִעים  ָהִאיׁש  ֶׁשל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ִּכי  ְׁשמּוֵאל,  ַרִּבי  ֵהִבין  ְוִנֲאצֹו.  ִקְּללֹו 
ִמָּצרּות־ַעִין ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָׁשרּוי ְּבַמְחסֹור ָּגדֹול ֶׁשְּמִביַאּתּו ִליֵדי ִקְנָאה 
ְוִׂשְנָאה. ֶמה ָעָׂשה? ֶהֱעִניק ְלאֹותֹו רֹוֵכל ְסכּום ָּגדֹול ֶׁשֶהֱעִמיד אֹותֹו 
ַעל־ַרְגָליו ְוָהַפְך אֹותֹו ִלְהיֹות אֹוֲהבֹו ַהֻּמְׁשָּבע. ָעְבָרה ְּתקּוָפה, ְוַהֶּמֶלְך 
רֹוֶאה  ְלַהְפָּתָעתֹו הּוא  ְוִהֵּנה  ָהָאהּוב,  ָׂשרֹו  ִעם  ַיַחד  ְלַטֵּיל  ָיָצא ׁשּוב 
ר  ַהּׂשַ ֶאת  ְלָבֵרְך  ּוַמְתִחיל  ְלֻעָּמָתם  ִמְתָקֵרב  ָהַעְרִבי  ָהרֹוֵכל  ֶאת 
ַהְּיהּוִדי ַעל רֹב טּובֹו ְוַחְסּדֹו. "ֲהֹלא ִצּוִיִתי ָעֶליָך ִלְכרֹת ֶאת ְלׁשֹונֹו"? 
ר ַנֲעָנה ְוָאַמר ְּבָחְכָמה: "ִּכְדָבֶריָך  ָּתַמּה ַהֶּמֶלְך ִּבְפֵני ַרִּבי ְׁשמּוֵאל, ְוַהּׂשַ
ָלׁשֹון  לֹו  ְוָנַתִּתי  ָהָרָעה,  ְלׁשֹונֹו  ֶאת  ָחַתְכִּתי  ַהֶּמֶלְך.  ֲאדֹוִני  ָעִׂשיִתי, 
טֹוָבה ַּתְחֶּתָּנה". ֶנֱהָנה ַהֶּמֶלְך ִמְּדָבָריו ְוהֹוִסיף ְלַכֵּבד ֶאת ִמְׁשֵנהּו ְּבֶיֶתר 

ְׂשֵאת. )רבי שמואל הנגיד(
  

ּבּוִנים  ר'  ָהַרִּבי  ְלַתְלִמידֹו  ַּפַעם  ִצּוָה  ִמְּפִׁשיְסָחא,  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּיהּוִדי 
ַמְּטַרת  ֶאת  לֹו  ֵּפֵרט  ְוֹלא  ֲחִסיִדים,  אֹוְרַחת  ִעם  ַיַחד  ְלַדְרּכֹו  ָלֵצאת 
ַהְּנִסיָעה ְוֶאת ַיֲעָדּה. ָיָצא ַרִּבי ּבּוִנים ְלַדְרּכֹו, ּוַבֲחִנָּיָתם ִנְכְנסּו ְלֻפְנַּדק 
ֶטֶרם  ִלָּבם  ֶאת  ְוִלְסעֹד  ַהֶּדֶרְך  ִמִּטְרַחת  ְמַעט  ָלפּוׁש  ְּכֵדי  ְּדָרִכים 
ַיְמִׁשיכּו ְּבַדְרָּכם. ִּבְקׁשּו ַהֲחִסיִדים ִמַּבַעל ַהֻּפְנָּדק ִלְסעֹד ַמַאְכֵלי ָחָלב, 
ָּבָׂשר, אּוָלם  ְּבַמַאְכֵלי  ֵמֲאֶׁשר  ְמַעִּטים  נֹוָצִרים ִמְכׁשֹוִלים  ָּבֶהם  ֶׁשֵּכן 
ָהַאְכְסַנאי ָאַמר ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ַרק ַמַאְכֵלי ָּבָׂשר ִּבְלַבד. ֵהֵחּלּו ַהֲחִסיִדים 
ִהְׁשַּתְּמׁשּו,  ְׁשִחיָטה  ַסִּכין  ְּבֵאיֶזה  ַהּבֹוֵדק,  ּוִמי  ִמיהּו ַהּשֹׁוֵחט,  ַלֲחקֹר 
ְוֵכיַצד ִהְמִליחּו ֶאת ַהָּבָׂשר, ְוָכְך ָחְקרּו ְוָדְרׁשּו ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ְּכֵדי ָלַדַעת 
ֶׁשָּבַקע  קֹול  ִנְׁשַמע  ְלֶפַתע  ַהַּכְׁשרּות.  ְּבַתְכִלית  ָּכֵׁשר  ַהָּבָׂשר  ִאם 
ֵהִרים ֶאת  ְוהּוא  ְקָרִעים,  ְלבּוׁש  ָעִני  ֵהֶלְך  ָיַׁשב  ָׁשם  ַהַּתּנּור,  ֵמֲאחֹוֵרי 
ַאֶּתם ַמְכִניִסים ַלֶּפה  קֹולֹו ֶאל ַהֲחִסיִדים ְוָאַמר: "ְיהּוִדים, ַעל ַמה ּׁשֶ
ַאֶּתם ּבֹוְדִקים ְוחֹוְקִרים ְּבֶׁשַבע ְּבִדיקֹות, ַהִאם ַאֶּתם נֹוֲהִגים ֵּכן ַּגם ִעם 
ּיֹוֵצא ִמִּפיֶכם? ְוַגם ֶאת ִּדּבּוֵריֶכם ַאֶּתם ּבֹוְדִקים ְּבֶׁשַבע ְּבִדיקֹות  ַמה ּׁשֶ
ּוְרִכילּות"?  ָהַרע  ָלׁשֹון  ְּבִדּבּוֵרי  ִּתָּכְׁשלּו  ֶׁשֹּלא  ְמַדְּבִרים,  ַאֶּתם  ֶטֶרם 
ְלַמָּטָרה זֹו  ִּכי  ְוֵהִבין  ִּדְבֵרי ַהּתֹוָכָחה ַהּנֹוְקִבים,  ַרִּבי ּבּוִנים ֶאת  ָׁשַמע 
ִנְׁשַלח ִּביֵדי ַרּבֹו ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש, ְוָלֵכן הֹוָרה ַלֲחִסיִדים ָלׁשּוב ְלִעיָרם, 

ִּכי ֶאת ַהֶּלַקח ֶׁשָּלֶהם ְּכָבר ִקְּבלּו ְלאֶֹרְך ָיִמים. )נפלאות היהודי(
  

ֶאל ֵּביתֹו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ִהִּגיַע ַּפַעם ַרב ֶאָחד, ְּכֵדי ְלִהְתַיֵעץ ִעּמֹו 
ַרק  ָאְמָנם  ֵיׁש  ַאַחת  "ִּבְקִהָּלה  ֶׁשִּקֵּבל.  ַרָּבנּות  ַהָּצעֹות  ְׁשֵּתי  ְלַגֵּבי 
ּוְתרּוִמּיֹות,  טֹובֹות  ִמּדֹות  ַאְנֵׁשי  ֵהם  ֲאָנֶׁשיָה  אּוָלם  ּתֹוָׁשִבים,  ְמַעט 
ֶׁשִּמּדֹוֵתיֶהם  ַרִּבים  ֵיׁש  ְּבִמְנָין,  ְּגדֹוָלה  ֶׁשִהיא  ִנָּיה  ַהּׁשְ ַּבְּקִהָּלה  ְוִאּלּו 
ֵאיָנן ְיָׁשרֹות ּוַמֲעֵׂשיֶהם ֵאיָנם ְרצּוִיים". ְלֵׁשַמע ַהְּדָבִרים, ָקם ֶה"ָחֵפץ 

ֵמֶאֶפס  ִנְזָהר  ֲאִני  ְׁשנֹוַתי  ָּכל  "ְּבֶמֶׁשְך  ְוָאַמר:  ְלָחן  ֵמַהּׁשֻ ְּבַזַעף  ַחִּיים" 
ָקֵצהּו ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע, ְוַאָּתה ָּבא ְלַהְחִטיֵאִני ְּבַקָּבַלת ָלׁשֹון ָהַרע ַעל 

ְקִהָּלה ְׁשֵלָמה ְּבִיְׂשָרֵאל"?! )טובך יביעו(
  

ְּכֶׁשֵהֵחל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְלַהְתִריַע אֹודֹות ֶהָעֹון ֶהָחמּור ֶׁשל ָלׁשֹון ָהַרע 
ְוִחֵּבר ֶאת ִסְפרֹו ַהְמֻפְרָסם ֶׁשַעל־ְׁשמֹו נֹוַתר ִזְכרֹו ְלדֹורֹות, ָּבא ַּפַעם 
ָחׁש  הּוא  ְלִעִּתים  ִּכי  ְלָפָניו,  ְוִהְתאֹוֵנן  ַסַּלְנֶטר  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַרּבֹו  ֶאל 
ִרְפיֹון ָיַדִים ִמַּלֲעסֹק ִּבְתחּום ֶזה, ֶׁשֵּכן רֹב ָהעֹוָלם ָלקּוי ְמאֹד ְּבִדּבּוֵרי 
ָלׁשֹון ָהַרע, ְוֵיׁש ַאף ַהּטֹוֲעִנים ֶׁשֹּלא ִנָּתן ִלְחיֹות ֵּבין ַהְּבִרּיֹות ִאם ֹלא 
ִאם  "ַּגם  ְוָאַמר:  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִנֲחמֹו  ֲאסּוִרים.  ְּדָבִרים  ְלִעִּתים  ְיַדְּברּו 
ְּבִסְפְרָך  ֶׁשִּיְקָרא  ְלַאַחר  ְיהּוִדי,  ִמִּלּבֹו ֶׁשל  ַאַחת  ֲאָנָחה  ַלֲעקֹר  ִּתְזֶּכה 
ְוִיְרֶאה ֶׁשהּוא ִנְכַׁשל ַּבֲעֹון ָלׁשֹון ָהַרע, ַעל־ֶזה ְלַבד ָׁשֶוה ָּכל ַהַּמֲאָמץ 
ַמִים ֵיׁש ֶהְבֵּדל ָּגדֹול ֵּבין ְיהּוִדי ֶׁשִּנְכַׁשל ְּבִדּבּוֵרי ָלׁשֹון  ֶׁשְּלָך. ֶׁשֵּכן ַּבּׁשָ
ָהַרע, ַאְך ִלּבֹו ִהָּכהּו ַעל־ָּכְך ְוהּוא ִהְתָחֵרט ְּבָכל־ִלּבֹו, ְלֵבין ָאָדם ֶׁשִּדֵּבר 

ְוֹלא ִהְתָחֵרט ַעל־ָּכְך. )המאורות הגדולים(
  

ֶאָחד  ַּפַעם  ָיַׁשב  ִמַּצאְנז־ְקלֹוְיֶזְנּבּוְרג  ַחִּיים"  ַפע  ַה"ּׁשֶ ֶׁשל  ִּבְמִחָּצתֹו 
ה ִלְׁשמַֹע ֵּכיַצד ָהַרִּבי ְמַדֵּבר ְּבִבּטּוִיים  ֵמֲחׁשּוֵבי ָהַרָּבִנים, ְוַהָּלה ִהְתַקּׁשָ
ֲחִריִפים ַעל ַאְפִסּיּות ַעְצמֹו ּוַמֲעָׂשיו ַהַּדִּלים. ִהְרִהיב ַהָּלה עֹז ּוָפַתח 
ְלַסֵּפר ַמֲעֶׂשה ָידּוַע ֶׁשֵאַרע ִעם ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ֶׁשַּפַעם ָנַסע ָּבַרֶּכֶבת 
ְוָׁשַמע ִאיׁש ֶאָחד ֶׁשַּמְפִליג ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ִמְּבִלי ֶׁשִהִּכיר 
ֶה"ָחֵפץ  לֹו  ֵהִעיר  לֹו.  ְּבָסמּוְך  יֹוֵׁשב  ְּבַעְצמֹו  ַחִּיים"  ֶׁשֶה"ָחֵפץ  ְּבָכְך 
ַחִּיים" ֶׁשְּדָבָריו ֵהם ְּבֶגֶדר ֻּגְזָמה ַוֲהַבאי, ְוהּוא ֵאינֹו ָּכל־ָּכְך ַצִּדיק ְּכִפי 
ֶׁשחֹוְׁשִבים, ַאְך ַהָּלה ִהְתַמֵּלא ָעָליו ֵחָמה ּוִבֵּקׁש ְלַהּכֹותֹו ַעל ֶׁשִּדֵּבר 
ָלָאָדם  ֶׁשָאסּור  ַחִּיים",  ֶה"ָחֵפץ  ָלַמד  ֵמָאז  ִיְׂשָרֵאל.  ִּבְקדֹוׁש  ָסָרה 
ֶׁשֹּלא  נֹוֶסֶפת  ֲהָלָכה  זֹו  ְוָהְיָתה  ַעְצמֹו,  ַעל  ֲאִפּלּו  ָהַרע  ָלׁשֹון  ְלַדֵּבר 
ַלֲחלּוִטין, אּוָלם  ָּברּור  ָהָיה  ָהַרב  ֶׁשל  ְּבִסּפּורֹו  ָהֶרֶמז  ְּבִסְפרֹו.  ִנְזְּכָרה 
ָהַרִּבי ִהְפִסיק אֹותֹו ִּבְנֻקָּדה זֹו ְוָאַמר: "ַאל ְּדָאָגה, אֹוִתי ַאף ֶאָחד ֹלא 

ַיֶּכה, ְוַאף ֶאָחד ֹלא ִיְגַער ִּבי"... )לפיד האש( 
  

סֹוֵחר ָּגדֹול ִמּוְַרָׁשה ִהִּגיַע ַּפַעם ֶאל ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ּוִבֵּקׁש ִלְרּכֹׁש ִמֶּמּנּו 
ֶאת ָּכל ְסָפָריו. ִהִּציג ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ְלָפָניו ֶאת ְסָפָריו, אּוָלם ֶהָעִׁשיר 
ְלָחן ֶאת ִסְפרֹו ַעל ְׁשִמיַרת ַהָּלׁשֹון ּוִבֵּקׁש ִלְרּכֹׁש ַרק ֶאת  הֹוִתיר ַעל ַהּׁשֻ
ְוֶהָעִׁשיר ִהְסִּביר: "סֹוֵחר ָּגדֹול  ְׁשָאר ַהְּסָפִרים. ָּתַמּה ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" 
ָּבִאים  ּוְלִעִּתים  ַהְּבִרּיֹות,  ִעם  ְלׂשֹוֵחַח  ֲאִני  ַמְרֶּבה  ֲעָסַקי  ּוְלֶרֶגל  ֲאִני, 
ַהְּדָבִרים ִליֵדי ָלׁשֹון ָהַרע. ִמֵּכיָון ֶׁשֵאיִני רֹוֶאה ֶּדֶרְך ֵּכיַצד אּוַכל ְלַטֵּפל 
ַּבֲעָסִקים ְּבִלי ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע, ַמֲעִדיף ֲאִני ֶׁשֹּלא ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהֵּסֶפר 
ְוֹלא ִלְלמֹד ּבֹו, ְּכֵדי ֶׁשִאּוֵָתר ִלְהיֹות ׁשֹוֵגג ְוֹלא ֵמִזיד". ֵהִׁשיב לֹו ֶה"ָחֵפץ 
ַחִּיים" ְּבָמָׁשל. ַמֲעֶׂשה ְּבָאָדם ֶאָחד ֶׁשָּזקּוק ָהָיה ְלַהִּגיַע ְלִעיר ְרחֹוָקה 
ַאַחת, ְוִלְפֵני ֶׁשָּיָצא ְלַדְרּכֹו ִהְתַיֵעץ ִעם ַּבֲעֵלי ִנָּסיֹון ֶׁשַּמִּכיִרים ֶאת ָּכל 
ְוַהְּדָרִכים ַהּמֹוִביִלים ֶאל ָהִעיר, ּוִבֵּקׁש ֵמֶהם ַהְכָוָנה ֵּכיַצד  ִביִלים  ַהּׁשְ
ְלַהִּגיַע ְלָׁשם ְּבֶדֶרְך ְּבטּוָחה ּוְנכֹוָנה. ָאְמרּו לֹו אֹוָתם ֲאָנִׁשים ְמֻנִּסים, 
ִּכי ִּבְסִמיכּות ָמקֹום ְלאֹוָתּה ִעיר ֶיְׁשָנם ּבֹורֹות ּוַמֲהמֹורֹות ַרִּבים, ְוֵיׁש 
לֹו ָלֶלֶכת ִמָּסִביב ִּבְזִהירּות ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִלּפֹל ְּבתֹוָכם. ָאַמר ָלֶהם ָהִאיׁש: 

ר ְמֻסּפָ
ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים
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ֵעיַני  ֲאִני ִלְקׁשֹר ֶאת  ָיכֹול  ַוֲהֵרי  ָלֶלֶכת ְסחֹור־ְסחֹור?  ָעַלי  "ַמּדּוַע 
ְּבִמְטַּפַחת, ָּכְך ֶׁשֹּלא ֶאְרֶאה ֶאת ַהּבֹורֹות ְואּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ְּבַדְרִּכי". 
ְוֹלא  ֵעיֶניָך  ֶאת  ְּתַכֶּסה  ִאם  "ַמה־ֶּבַצע  ְוָאְמרּו:  ָהֲאָנִׁשים  לֹו  ָלֲעגּו 
ִּתְרֶאה ֶאת ַהּבֹורֹות ֶׁשְּלַמְרְּגלֹוֶתיָך? ֲהֵרי ִּתּפֹל ָּבֶהם ֵּבין ִאם ִּתְרֶאה 
אֹוָתם ּוֵבין ִאם ֹלא". ִסֵּים ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים" ֶאת ַהָּמָׁשל ְוָאַמר: "ַאף 
ִלְראֹות  ֶׁשֹּלא  ֵעיֶניָך  ֶאת  ַּתֲעצֹם  ִאם  ֶּפִתי,  ְּכאֹותֹו  ִמְתַנֵהג  ַאָּתה 
אֹוְתָך  ַהָּדָבר  ַיִּציל  ֹלא  ָהַרע,  ָלׁשֹון  ֶׁשל  ְוָהִאּסּוִרים  ַהֲהָלכֹות  ֶאת 
ִמְּלִהָּכֵׁשל ָּבּה. ֶאָּלא ַאְדַרָּבה, ָעֶליָך ִלְלמֹד ְוָלַדַעת ֶאת ַהֲהָלכֹות, 
ַהָּקָּב"ה  ְוֵאין  אֹותֹו,  ְמַסְּיִעים  ִלָּטֵהר  ֶׁשַהָּבא  ָאנּו  ֻמְבָטִחים  ּוְכָבר 
ּדֹוֵרׁש ֵמָהָאָדם ָּדָבר ֶׁשהּוא ֹלא ָיכֹול ַלֲעׁשֹותֹו, ְוִאם הּוא ִצּוָה אֹוָתנּו 
ֵמר ִמָּלׁשֹון ָהַרע, ַמְׁשַמע ֶׁשָּיכֹול ָהָאָדם ְלַקֵּים ָּדָבר ֶזה ֲאִפּלּו  ְלִהּׁשָ

ִאם הּוא סֹוֵחר ָּגדֹול ָּכמֹוָך". )תנועת המוסר(
  

ַהָּדָבר  ָנכֹון  "ַהִאם  ַּפַעם:  ְׁשָאלּוהּו  ִמְּבִריְסק,  ָהַרב  ֶׁשל  ַּתְלִמיָדיו 
ֶׁשָאָדם ָעִתיד ִלֵּתן ֶאת ַהִּדין ַעל־ָּכְך ֶׁשִאּסּור ָלׁשֹון ָהַרע ֹלא ָהָיה 
ָחמּור ְּבֵעיָניו ְּכמֹו ֲאִכיַלת 'ָּדָבר ַאֵחר'"? ָקם ָהַרב ִמְּמקֹומֹו ְוָאַמר: 

"ֱאֶמת ַלֲאִמָּתּה!". )קדושת הלשון(
  

ִנּדֹונּו  ֶׁשָּבּה  ָּגדֹול,  ִצּבּוִרי  ְלִכּנּוס  ַּפַעם  ֻהְזַמן  ִמְּבִריְסק  ַחִּיים  ַרִּבי 
ִעְנְיֵני ַהְּכָלל ְוִהְׁשַּתְּתפּו ָּבּה ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור. ַאַחד ַהּנֹוֲאִמים ַּבֲאֵסָפה, 
ַאף  ִמְכׁשֹול.  ָיָצא  ֶׁשִּמַּמֲעָׂשיו  ְוָטַען  ַאֵחר  ַעְסָקן  ֶנֶגד  ְוִדֵּבר  ָקם 
ָלֶׁשֶבת  "ָאסּור  ְוָאַמר:  ַחִּיים  ַרִּבי  ָקם  ְלטֹוָבה,  ָהְיָתה  ֶׁשַּכּוָָנתֹו 
ָּכאן, ִּכי ְמַדְּבִרים ָּכאן ָלׁשֹון ָהַרע"! ּוִמָּיד ָעַזב ֶאת ָהֲאֵסָפה, ְוַאף 
אֹוָתּה  ְלֵׁשם  ֶׁשִהְתַקְּימּו  ַהָּבִאים  ַּבִּכּנּוִסים  ְלִהְׁשַּתֵּתף  ֶנְעַּתר  ֹלא 
ֶׁשַהְּדָבִרים  ֶׁשַאף  ְוָאַמר,  ִאי"ׁש  ַהֲחזֹון  זֹאת  ִסֵּפר  ְלָיִמים  ַמָּטָרה. 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו ָהיּו ְלתֹוֶעֶלת ַהֶּנֱאָסִפים ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ֵּכיַצד ִלְפעֹל ְּבֶדֶרְך 
ַחִּיים  ַרִּבי  ָהְיָתה ַּדְעּתֹו ֶׁשל  ְּבִלי ֶׁשֵּיֵצא ִמְכׁשֹול ִמָּכְך, ֹלא  ַאֶחֶרת 
נֹוָחה ֵמַהְּדָבִרים, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶאת ַהּנֹוֵאם ֵּכיַצד הּוא ְמַדֵּבר 
ִאּלּו  ָלֵאיד.  ִׂשְמָחה  ֶׁשל  ִניָמה  ְּבקֹולֹו  ְוָחׁש  ִהְתַנְּצחּות  ֶׁשל  ְּבֶדֶרְך 
ָיָצא  ֶׁשִּמְכׁשֹול  ִלְראֹות  ְמַצֵער  ַּכָּמה  "ַרּבֹוַתי,  ְואֹוֵמר:  ָקם  ָהָיה 
ִמֶּדֶרְך ְּפֻעָּלה ְּפלֹוִנית, ְוֻכָּלנּו ְצִריִכים ְלַתֵּקן ֶאת ָהִעְנָין", ֲאַזי ָהָיה 

ַהָּדָבר ְלתֹוֶעֶלת, ַאְך ֹלא ְּבֶדֶרְך ִנּצּוַח ְוַגֲאָוה. )מעשה איש(
  

ָּגדֹול  ְוָקָהל  נֹוָדע,  ֵמיָׁשִרים  ַמִּגיד  ַּפַעם  ִהִּגיַע  ְסלֹוִנים  ָהִעיר  ֶאל 
ַרִּבי  ָהִעיר,  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַּגם  ּוָבֶהם  ְּדָרָׁשתֹו  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ִהְתַאֵּסף 
ּוְמָׁשִלים  ִסּפּוִרים  ְלַסֵּפר  ָהְיָתה  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ָחִריף.  ַאְיִזיל 
ֶׁשָהָיה  ַאְיִזיל,  ַרִּבי  ֶאת  ְלָפָניו  ְּכֶׁשָרָאה  אּוָלם  ְּדָרׁשֹוָתיו,  ְּבתֹוְך 
ֶׁשֵהם  ַעל  ָהָעם  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ֵהֵחל  ּוַבֲחִריפּותֹו,  ִּבְגאֹונּותֹו  ָידּוַע 
ִנְכָׁשִלים ְּבָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות ּומֹוִציִאים ַלַעז ַעל ַהּזּוַלת, ְוָדַרׁש 
ַרִּבי  ֶׁשל  ְלרּוחֹו  ַהְּדָבִרים  ָהיּו  ֹלא  ַּדְרֵכיֶהם.  ֶאת  ְלֵהיִטיב  ֵמֶהם 
ֲעֵליֶהם,  ְלַקְטֵרג  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  טֹוב  ְלַהְמִליץ  ֶׁשִחֵּפׂש  ַאְיִזיל, 
נֹוֵהג  "ֲהֵרי  ְוָאַמר:  ֵאָליו  ִנַּגׁש  ְּדָרָׁשתֹו,  ֶאת  ַהַּמִּגיד  ֶׁשִּסֵּים  ּוְלַאַחר 
ַאָּתה ְּבֶדֶרְך־ְּכָלל ְלַסֵּפר ַמֲעִׂשּיֹות ְּבתֹוְך ְּדָרׁשֹוֶתיָך, ְוַעְכָׁשו ִׁשִּניָת 
ְּבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה  ֶאָחד.  ִסּפּור  ְלָך  ֲאִני  ֲאַסֵּפר  ְוִאם־ֵּכן  ִמְנָהְגָך.  ֶאת 
ִמַּמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ֶׁשָּיַרד ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ּוִבֵּקׁש ְלַהִּכיר ֶאת ְּבֵני ָהָאָדם 
ְיהּוִדים  ְוַכָּמה  ְלִעיר ַאַחת,  ִהְזַּדֵּמן ַהַּמְלָאְך  ַחֵּייֶהם.  ֲהִליכֹות  ְוֶאת 
ֶׁשָהיּו ָׁשם ִנְקֲהלּו ְסִביבֹו ְוהּוא ִהְתַעְנֵין ֶאְצָלם ַעל ַמֲהַלְך ַחֵּייֶהם. 
ְלֶפַתע ִנַּגׁש ׁשֹוֵטר רּוִסי ֶאל ַהֲחבּוָרה ְוָדַרׁש ֵמַהַּמְלָאְך ֶאת ַהַּדְרּכֹון 
ֶׁשּלֹו. ֹלא ֵהִבין ַהַּמְלָאְך ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו, ְוָׁשַאל ֶאת ַהְּיהּוִדים ְסִביבֹו 
ָמה רֹוֶצה ַהָּלה ִמֶּמּנּו. ִהְסִּבירּו לֹו ַהְּיהּוִדים, ִּכי ָּכְך ַּדְרּכֹו ֶׁשל עֹוָלם, 

ַהְּבִרּיֹות  ֶׁשֵּיְדעּו  ּוְכֵדי  ְוַגְזָלִנים,  ַּגָּנִבים  ָמקֹום  ְּבָכל  ֶׁשֵּיׁש  ִמְּפֵני 
ְלִהָּזֵהר ֵמֶהם, ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ְּתעּוָדה ְמַזָהה ִעם ְּפָרָטיו ָהִאיִׁשִּיים, 
ְוָכְך ֶאְפָׁשר ְלַזהֹות אֹותֹו ְוַלֲעקֹב ַאַחר ַמֲעָׂשיו. ִהְתַּפֵּלא ַהַּמְלָאְך 
ֵהִׁשיבּו  ִנְצָרְך'?  ּכֹה  ָּדָבר  ַעל  ְמֻמֶּנה  ָּכֶזה  ָּפׁשּוט  ּגֹוי  'ְוִכי  ְוָׁשַאל: 
ַׂשר  ְמֻמֶּנה  ּוֵמָעָליו  זּוָטר  ָּפִקיד  ַרק  ִהּנֹו  ֶׁשַהּשֹׁוֵטר  ָהֲאָנִׁשים,  לֹו 
ְוַהְּיהּוִדים  ַהַּמְלָאְך,  ָּתָהה  ַעְצמֹו'?  ר  ַהּׂשַ ַעל  ְמֻמֶּנה  'ּוִמי  ָּגדֹול. 
נֹוָסף  ַׂשר  ּוֵמָעָליו  יֹוֵתר,  ֶיְׁשנֹו ַׂשר ָחׁשּוב  ֶזה  ְלַׂשר  'ֵמַעל  ֵהִׁשיבּו: 
ֶׁשֵּמַעל  ַעד  ֶזה,  ַעל־ַּגֵּבי  ֶזה  ַהַּתְפִקיִדים  עֹוִלים  ְוָכְך  ַרם־ַמְעָלה, 
ֻּכָּלם ְמֻמֶּנה ַהֵּקיָסר ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו'. 'ּוִמי הּוא ַהֵּקיָסר ֶׁשּשֹׁוֵלט 
ַעל ָּכל ַהְּמִדיָנה'? ָּתַמּה ַהַּמְלָאְך ִּבְתִמימּות, ְוֻכָּלם ָׂשְמחּו ְלָהִׁשיב 
ַהִּמְלָחמֹות  ְּבָכל  ֶׁשִהְצִליַח  ָּגדֹול,  ִמְלָחָמה  ִּגּבֹור  'ַהֵּקיָסר הּוא  לֹו: 
ֶׁשּלֹו ַלֲהרֹג ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשָּבאּו ְלִהָּלֵחם ִעּמֹו ְוהּוא ָּכַבׁש ֶאת־
ָּכל־ַהְּמִדיָנה ֻּכָּלּה'. ִּגֵחְך ַהַּמְלָאְך ְוָאַמר: 'ׁשֹוִטים ֶׁשָּבעֹוָלם! רֹוֵצַח 
ָׁשָפל ֶׁשָהַרג ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות, ִמְתַמֶּנה ִלְהיֹות ַהֵּקיָסר ַהָּגדֹול ְוהּוא 
ְמַמֶּנה ַּתְחָּתיו ׁשֹוְטִרים ֶׁשַּתְפִקיָדם ְלַהְׁשִּגיַח ַעל ּתֹוְׁשֵבי ַהְּמִדיָנה 
ֶׁשֹּלא ַיַהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה'?!". ִסֵּים ַרִּבי ַאְיְזל ֶאת ְּדָבָריו ְוָאַמר ַלַּמִּגיד: 
מֹוִציִאים  ֶׁשֵהם  ַעל  ָהִעיר  ְלתֹוְׁשֵבי  מּוָסר  ְלַהִּטיף  ָּבאָת  "ַאָּתה 
ִּבְדָרָׁשְתָך  ִּדַּבְרָּת  ְּבַעְצְמָך  ֲאָבל ַאָּתה  ָהַרע.  ְוָלׁשֹון  ְרִכילּות  ִּדָּבה, 

ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות, ְוהֹוֵצאת ַלַעז ַעל־ָּכל־ַהָּקָהל!"... )מעשה שהיה(
  

ִמַּתְלִמיֵדי  ֶאָחד  ִעם  ַּפַעם  ׂשֹוַחח  ִמיְדֶנר,  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֶהָחִסיד 
ֵניֶהם  ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים", ּוִבְדָבָריו ִהְזִּכיר ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ָאָדם ַאֵחר ֶׁשּׁשְ
ַהָּלה,  ַרִּבי מֶֹׁשה ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל  ֶּבן־ִׂשיחֹו ֶׁשל  ַאְך ָׁשַמע  ִהִּכירּוהּו. 
ֲאִפּלּו  ָעָליו  ָאַמר  ְוַאף ֶׁשֹּלא  רּוַח.  ְּבמַֹרת  ָחְטמֹו  ֶאת  ֶהֱעָוה  ּוִמָּיד 
ִמָּלה ַאַחת ֶׁשל ְּגַנאי, ִהִּביט ּבֹו ַרִּבי מֶֹׁשה ְוָאַמר ְּבתֹוָכָחה: "ְוִכי ַעל־
ְיֵדי ַהחֶֹטם ֻמָּתר ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע"? ְּכלֹוַמר, ַהִאם ַרק ַּבֶּפה ָאסּור 
ְלַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע, ּוַבֲעִקיַמת ָהַאף ְלִסַּמן ְׁשִליָלה, ֻמָּתר? ְוהֹוִסיף 
ִמָּיד: "ּוְרָאָיה ְלָכְך ֵמַהָּפסּוק 'ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש', ֶאְפָׁשר ַלֲהרֹג 

ֶּבן־ָאָדם ַּבֲעִקיַמת ָהַאף ִּבְלַבד"... )מרביצי תורה(
  

ַרִּבי ַיֲעקֹב ֲעֶדס ָׁשַאל ַּפַעם ֶאת ַרִּבי ֵמִאיר ֲאִביֲחֵציָרא: "ֵאיזֹו ֶּדֶרְך 
ְיָׁשָרה ִהיא ָלָאָדם ִלְזּכֹות ְלַקֵּבל ִיְרַאת ָׁשַמִים ְּבתֹוְך ִלּבֹו, ְוֶדֶרְך זֹו 
ַמְתִאיָמה ִלְבֵני ְיִׁשיָבה ֶׁשרֹוִצים ִלְקנֹות ִיְרָאה ְטהֹוָרה"? ֵהִׁשיב לֹו 
ַרִּבי ֵמִאיר: "ִאם ִיְׁשְמרּו ֶאת ִּפיֶהם ִמִּדּבּוִרים ֲאסּוִרים ְוֶאת ֵעיֵניֶהם 

ֵמְרִאּיֹות ֲאסּורֹות, ִיָּכֵנס ְּבִלָּבם ַּפַחד ה' ִיְתָּבַרְך". )הלכות לשון הרע(
  

ַיַחד ִעם  ְּבִמְקָלט  ֵאִלָּיהּו לֹוְּפַין  ַרִּבי  ִהְסַּתֵּתר  ַהִּמְלָחמֹות,  ְּבַאַחת 
ֲאָנִׁשים נֹוָסִפים, ְּכֶׁשֵהם ִמְסַּתְּתִרים ֵמֵאיַמת ַהְּפָגִזים ֶׁשָעפּו ְלָכל 
ַרִּבי  ָיַׁשב  לֹו.  ְיֻבַּלע  ֶּפן  ַהחּוָצה  ָלֵצאת  ֵהֵעז  ֹלא  ֶאָחד  ְוַאף  ֵעֶבר, 
ְוִיְרָאה, ּוְלֶפַתע  ֵאִלָּיהּו ְּבִפָּנתֹו, ְּכֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ְּבַׂשְרַעָּפיו ְּבתֹוָרה 
ִנַּגׁש ֵאָליו ֶאָחד ִמְּמקָֹרָביו ְוָאַמר לֹו ְּבֶבָהָלה: "ַרִּבי, ְמַדְּבִרים ָּכאן 
ּוִבְזִהירּות  ִּבְזִריזּות  ָיָצא  ּוִמָּיד  ֵאִלָּיהּו,  ַרִּבי  ִנְבַעת  ָהַרע".  ָלׁשֹון 
ְזַמן  ָעַבר  ֹלא  ָסמּוְך.  ְּבִמְקָלט  ַמֲחֶסה  מֹוֵצא  ְּכֶׁשהּוא  ֵמַהִּמְקָלט, 
ַרב, ּוְפָצָצה ַקְטָלִנית ָנְפָלה ַעל ַהִּמְקָלט ָהִראׁשֹון, ּוַבָּמקֹום ֵאַרע 
ּוְלׁשֹונֹו  ִּפיו  "ׁשֵֹמר  ַהָּפסּוק  ֵאִלָּיהּו  ְּבַרִּבי  ּבֹו  ִהְתַקֵּים  ָּכֵבד.  ָאסֹון 
ׁשֵֹמר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹו", ַוְּתִהי לֹו ַנְפׁשֹו ְלָׁשָלל ִּבְזכּות ְּבִריָחתֹו ִמָּלׁשֹון 

ָהַרע ּוְרִכילּות. )בשערי הלשון(
  

ִמיָעה  ַהּׁשְ ָעָליו  ָקְׁשָתה  ַחִּיים",  ֶה"ָחֵפץ  ֶׁשל  ַהֻּמְפֶלֶגת  ְּבִזְקנּותֹו 
ְּכֶׁשִּבֵּקר  ְלָהִרים ֶאת קֹולֹו.  ֶנֱאָלץ  ָהָיה  ּוִמי ֶׁשִּבֵּקׁש ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו, 
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ֶאְצלֹו ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ִמֻּלְּבִלין,  ָיַעץ ֶל"ָחֵפץ ַחִּיים" ִלְנסַֹע ָלִעיר ִויָנה, 
ֶׁשָהְיָתה ָאז ֶמְרַּכז ְרפּוִאי ָּגדֹול ּוִמְתַקֵּדם, ְוָׁשם יּוְכלּו ְלַׁשֵּפר ֶאת ְׁשִמיָעתֹו 
ַהְּלקּוָיה. ָאַמר לֹו ֶה"ָחֵפץ ַחִּיים": "ַּדע ְלָך, ֶׁשְּלִהָּמַנע ִמְּלַדֵּבר ִּדְבֵרי ָלׁשֹון 
ָהַרע ּוְרִכילּות, ְּבכֹחֹו ֶׁשל ָהָאָדם ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבָכְך ֶׁשהּוא מֹוֵנַע ֶאת ַעְצמֹו 
ִמיַעת ָלׁשֹון ָהַרע, ָקֶׁשה ְמאֹד, ִמְּפֵני ֶׁשַהָּדָבר  ִמְּלַדֵּבר. אּוָלם ְלִהָּמַנע ִמּׁשְ
ִמיַעת ָלׁשֹון  ָּתלּוי ָּבָאָדם ַהּיֹוֵׁשב ְּבִקְרָבתֹו. ָּכל ָיַמי ָהִייִתי ִנְזָהר ְמאֹד ִמּׁשְ
ְלקּוָיה,  ּוְׁשִמיָעִתי  ְּכֶׁשָּזַקְנִּתי  ְוַעָּתה  ָעַלי ְמאֹד,  ָקֶׁשה  ָהָיה  ְוַהָּדָבר  ָהַרע, 
ִנּצֹל ֲאִני ִמָּדָבר ֶזה, ֶׁשֵּכן ַאף ֶאָחד ֹלא ִיְטַרח ִלְצעֹק ְּבתֹוְך ָאְזִני ִּדְבֵרי ָלׁשֹון 
ָהַרע ַעל ַהּזּוַלת, ְוִנְמֵצאִתי יֹוֵצא ִנְׂשָּכר ִמָּכְך, ּוַמּדּוַע ֵאפֹוא ִלי ְלַתֵּקן ֶאת 

ְׁשִמיָעִתי"? )נצור לשונך(
  

ַּתְלִמיד ָחָכם ֻמְפָלג ָעָלה ַּפַעם ֶאל ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול ְוִהְתאֹוֵנן 
ְלִהָּנֵצל  ֶאְפָׁשר  ְוֵכיַצד  ָהַרע,  ִּדּבּור ָלׁשֹון  ְלָפָניו: "ֶמה עֹוִׂשים ִעם ִאּסּור 
ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָנה  ְלִהָּמַנע  ְּבַרְעיֹונֹו ֵעָצה  ְוָאַמר, ֶׁשָעָלה  ּוִמָּיד הֹוִסיף  ִמֶּמּנּו"? 
ְׁשֵלָמה ִמִּדּבּור ַעל ַהּזּוַלת, ֵּבין ְלִחּיּוב ּוֵבין ִלְׁשִליִלי, ְוַאַחר ֶׁשִּיְתַרֵּגל ֶׁשֹּלא 
ְלַדֵּבר ַעל ָהַאֵחר, יּוַכל ְלִהְתַרֵּגל ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ִּבְגנּותֹו. ָׁשַמע ַהֲחזֹון ִאי"ׁש 
'ֶצֶדק  ִּבְתִהִּלים  ֶנֱאַמר  ֶׁשֲהֵרי  ַהּתֹוָרה,  ֶּדֶרְך  זֹו  "ֹלא  ְוָאַמר:  ַהָּצָעתֹו  ֶאת 
ְּתַדֵּברּון ֵמיָׁשִרים ִּתְׁשְּפטּו ְּבֵני ָאָדם', ּוִמָּכאן ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ְלַדֵּבר ִּדְבֵרי 
ֶצֶדק ַעל ַהּזּוַלת ְוֹלא ְלִהָּמַנע ַלֲחלּוִטין ִמִּדּבּוִרים". ּוְכֵדי ְלַפֵּיס ֶאת ַּדְעּתֹו 
ֶׁשל  ַהַחִּיים  ָּכל  "ְרֵאה,  ָאַמר:  ַהּסֹוֶעֶרת,  רּוחֹו  ֶאת  ּוְלָהִניַח  ַהּשֹׁוֵאל  ֶׁשל 
ֶאת  ְמַנֵּצח  ָהֶרֶגׁש  ְּכָלל  ּוְבֶדֶרְך  ְוָהֶרֶגׁש,  ֶכל  ַהּׂשֵ ֵּבין  ִמְלָחָמה  ֵהם  ָהָאָדם 
ָהָּקָּב"ה ְמַחֵּיב אֹותֹו, ְוַגם ִאם הּוא  ֶכל. ָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַמה ּׁשֶ ַהּׂשֵ
ִנְכָׁשל ִלְפָעִמים ֲהֵרי ַהָּקָּב"ה יֹוֵדַע ֶׁשֵּיֶצר ֵלב־ָהָאָדם ַרע ִמְּנעּוָריו, ְוהּוא 

ָאב ַרחּום ְוַחּנּון". )מעשה איש(
  

ֶׁשּלֹו,  ַהִּמְדָרׁש  ְּבֵבית  ְׂשֵרָפה  ַּפַעם  ָּפְרָצה  ֱאֶמת"  ַפת  ַה"ּׂשְ ֶׁשל  ְּבָיָמיו 
ֵרָפה ִּכְּלָתה ִּכְמַעט ֶאת ָּכל ַהִּבְנָין. ִּבְקׁשּו ַהֲחִסיִדים ְלָהִקים ֶאת ֵּבית  ְוַהּׂשְ
ְּבַטֲעָנה  ְּבִנָּיתֹו,  ֶאת  ר  ְלַאּׁשֵ ֵמֲאנּו  ְלטֹונֹות  ַהּׁשִ אּוָלם  ֵמָחָדׁש,  ַהִּמְדָרׁש 
ַתְּדָלִנים ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁשַּבֲעָיָרה ֵיׁש ֵּבית ְּכֶנֶסת ַאֵחר ְוֵאין צֶֹרְך ִּבְׁשַנִים. ִנּסּו ַהּׁשְ
ְלמֹוִנים ֹלא  ר ֶאת ַהְּבִנָּיה, אּוָלם ְלֹלא הֹוִעיל, ְוַגם ַהּׁשַ ְלטֹונֹות ְלַאּׁשֵ ַעל ַהּׁשִ
ִסְּיעּו ַּבָּנדֹון. ָיָצא ַאַחד ַהֲחִסיִדים ַהִּנְמָרִצים ַאל ִעיר ַהִּביָרה ֶּפֶטְרּבּוְרג, 
ָעָלה  ֶׁשְּלַבּסֹוף  ַעד  ְּגדֹוָלה,  ּוְׁשַתְּדָלנּות  ְמֻרִּבים  ַמֲאַמִּצים  ִהְפִעיל  ְוָׁשם 
ֵהֵחל  ַהּטֹוָבה,  ַהְּבׂשֹוָרה  ְּכֶׁשּנֹוְדָעה  ַהְמיָֹחל.  ָהִרְׁשיֹון  ֶאת  ְלַקֵּבל  ְּבָידֹו 
הּוַקם  ַרָּבה  ִויִגיָעה  ָעָמל  ּוְלַאַחר  ַהִּבְנָין,  ִלְבִנַּית  ַמְׁשַאִּבים  ְלִגּיּוס  ַמָּסע 

ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְּברֹב ְּפֵאר ְוָהָדר, ְּבִבְנָין ָּגדֹול ְוָיֶפה יֹוֵתר ֵמַהּקֹוֵדם. ְּבִסּיּום 
ַפת ֱאֶמת" ֵמֲחָתנֹו ַרִּבי ֲחנֹוְך ְצִבי ַהּכֵֹהן ֶלּוִין ִמֶּבְנִּדין,  ַהְּבִנָּיה, ִּבֵּקׁש ַה"ּׂשְ
ִלְתלֹות מֹוָדָעה ַעל ּכֶֹתל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ִּכי ַהָּמקֹום נֹוַעד ְלתֹוָרה ְוִלְתִפָּלה 
ִּבְלַבד. ְלַמֲעֶׂשה, הֹוִסיף ָהַרב ִמֶּבְנִּדין ְוָכַתב ְלתֹוָרה, ִלְתִפָּלה ְוַלֲחִסידּות, 
ַאְך ְּכֶׁשָרָאה ָהַרִּבי ֶאת ַהּמֹוָדָעה ִצּוָה ִלְמחֹק ֶאת ַהּתֹוֶסֶפת ְוָאַמר: "ִאם 
ְוִיְהיּו ֲאָנִׁשים  ְוִיָּתֵכן  ִיָּכֵתב ָּכאן ְּבֻנָּסח ֶזה ֶׁשַהָּמקֹום נֹוַעד ַּגם ַלֲחִסידּות, 
ֶׁשְּיׂשֹוֲחחּו ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַּבֲאַמְתָלא ֶׁשֵהם ְמׂשֹוֲחִחים 'ְּבִעְנְיֵני ֲחִסידּות', 
ְּבִדּבּוִרים  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַפֶּתה  ֶׁשהּוא  ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ַּדְרּכֹו  ֶׁשָּכְך  ִמְּפֵני 
ְּבַטֲעַנת  ּוְרִכילּות,  ָהַרע  ָלׁשֹון  ֶׁשל  ְּבִדּבּוִרים  אֹו  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְּבֵטִלים 

ָׁשְוא ֶׁשֵּיׁש ָּבֶזה ִמּשּׁום ִמְצָוה ַוֲחִסידּות". )שערי הלשון(
  

ִּבְׁשִתיָקתֹו  נֹוַדע  ֶחְברֹון,  ְיִׁשיַבת  ֶׁשל  ָהרּוָחִני  ְמַנֲהָלּה  ָחָדׁש,  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ַהֻּמְפֶלֶגת, ֶׁשָּנְבָעה ִמּתֹוְך ָחְכָמה ּוִפְּקחּות. ַּפַעם ָנַכח ַּבֲאֵסַפת ִנְכָּבִדים 
ֶׁשָּנְׂשאּו ְּדָרׁשֹות ּוְנאּוִמים ַמְרִׁשיִמים, ְוַרק הּוא ְּכַדְרּכֹו ָיַׁשב ְוָׁשַתק. ְלַאַחר 
ִסּיּום ָהֲאֵסָפה, ִנָּסה ֶאָחד ִמַּתְלִמיָדיו ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו ֶהְסֵּבר ַעל ְׁשִתיָקתֹו, 
ֶׁשְּבַוַּדאי  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים,  ִמֵּבין  ַהָּיִחיד  "ֲאִני  נֹוֵקב:  ְּבֶמֶסר  לֹו  ֵהִׁשיב  ְוהּוא 
ֹלא ָאַמְרִּתי ַאף ִמָּלה ֶׁשֵאיָנּה ְרצּוָיה". ְוָכְך ָׁשגּור ַהִּפְתָּגם, ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ָאַמר, ַאְך ֵמעֹוָלם ֹלא ִמְתָחֵרט ָהָאָדם ַעל ַמה  ִמְתָחֵרט ָהָאָדם ַעל ַמה ּׁשֶ

ֹּלא ָאַמר. )תורת הלשון( ּׁשֶ
  

ְּבַאַחד ַהִּמְבָחִנים ַהֻּפְמִּבִּיים ֶׁשָעַרְך ַרִּבי ְיהּוָדה ַצְדָקה רֹאׁש ְיִׁשיַבת "ּפָֹרת 
ַהָּבחּור  ָקָרא  ְׁשֵלמֹות,  ַמֶּסְכּתֹות  ְּבַעל־ֶּפה  ְּננּו  ֶׁשּׁשִ ְלַתְלִמיִדים  יֹוֵסף", 
ּתֹוָרְתָך  "ֶׁשְּתֵהא  ַלִּמִּלים  ְוִהִּגיַע  ַהַּמֶּסֶכת,  ֶׁשְּבסֹוף  ַהַהְדָרן  ֶאת  ַהְמַסֵּים 
ְיהּוָדה  ַרִּבי  ִהְפִסיקֹו  ַהָּבא".  ָלעֹוָלם  ִעָּמנּו  ּוְתִהי  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ֻאָּמנּוֵתנּו 
ְוִכי ֹלא ָּפׁשּוט  ַהָּבא'?  ִעָּמנּו ָלעֹוָלם  'ּוְתִהי  ַהַּבָּקָׁשה  ּוְׁשָאלֹו: "ַמה ֵּפֶׁשר 
ַהָּדָבר, ֶׁשָהָאָדם ַהּגֹוֵרס ּוְמַׁשֵּנן ַמֶּסֶכת ְׁשֵלָמה, ֶׁשְּתֵהא ִעּמֹו ַּגם ָלעֹוָלם 
ַהְּלָבבֹות',  ְּב'חֹוַבת  ַהּמּוָבא  ְלִפי  ֶאָּלא  זֹאת,  "ֵאין  ִהְסִּביר:  ּוִמָּיד  ַהָּבא?" 
ְזֻכּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה,  ָּכל  ֶלָעִתיד ֶאת  ִיְּטלּו ִמֶּמּנּו  ֶׁשַהְמַדֵּבר ָלׁשֹון ָהַרע, 
ָעָליו.  ֶׁשִּדֵּבר  ָהִאיׁש  אֹותֹו  ִלְזכּות  ִיָּזְקפּו  ְוֻכָּלם  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצֹות 
ִנְמָצא ֵאפֹוא, ֶׁשֶּיְׁשָנה ְמִציאּות, ֶׁשָהָאָדם לֹוֵמד ּתֹוָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֵאיָנּה 
עֹוֶמֶדת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ִּכי ִּתָּלַקח ִמֶּמּנּו ְוִתָּנֵתן ַלֲחֵברֹו. ְוזֹו ֵאפֹוא ַּכּוַָנת 
ַהְּתִפָּלה, ֶׁשְּתֵהא ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוִמְתַּפְּלִלים ָאנּו ְּבָכְך ֶׁשֹּלא ִנָּכֵׁשל 

ָחִליָלה ְּבָלׁשֹון ָהַרע". )וזאת ליהודה(
  

ח ְמֻמּלָ
ְקֶוה  ַעם ֵמַהּמִ ת ָחַזר ּפַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָרֵאל. ּבְ ל ִיׂשְ ְזכּוָתם ׁשֶ ִמיד ַלֲהֹפְך ּבִ ׂש ּתָ ר ַעל־ַהּזּוַלת ְוִחּפֵ ּלֹא ְלַדּבֵ י ַזְלָמן ִמּוֹולֹוִז'ין, ָהָיה ׁשֹוֵמר ַעל־ְלׁשֹונֹו ׁשֶ ַרּבִ
ְתִמימּות:  ּבִ יב  ֵהׁשִ ַזְלָמן  י  ְוַרּבִ ְמָהה,  ּתָ ֹתֶנת"?  ַהּכְ ִעּמֹו. "ֵהיָכן  ּה  ֵאיֶנּנָ ת,  ּבָ ׁשַ ִלְכבֹוד  ָידֹו  ּבְ ְתָנה  ּנָ ׁשֶ ה  ִקּיָ ַהּנְ ֹתֶנת  ַהּכְ י  ּכִ ָרֲאָתה  ּתֹו  ְוִאׁשְ ְלֵביתֹו, 
י ַזְלָמן:  יב ַרּבִ ל אֹותֹו ָעִני"? ֵהׁשִ ְנּתֹו ׁשֶ ּתָ ֲאָלה: "ְוֵהיָכן, ֵאפֹוא, ּכֻ ה ְוׁשָ ָ ְמָהה ָהִאּשׁ ְרָחץ". ּתָ ֵבית ַהּמֶ ְהיֹוִתי ּבְ ֹתֶנת ּבִ ְרֶאה ָנַטל ָעִני ֶאָחד ֶאת ַהּכְ ּנִ "ּכַ

ּלֹו"... ְנּתֹו ׁשֶ ּתָ ִאיר ִלי ֶאת ּכֻ ַכח ְולֹא ִהׁשְ "אֹותֹו ָעִני ׁשָ
  

יֵלי  ּכִ ֵעיֵני ַמׂשְ ָבר ִלְצִניִנים ּבְ ִמיְנְסק, ָהָיה ַהּדָ נּות ּבְ א ָהַרּבָ ּסֵ יְנְסק', ַעל ּכִ דֹול ִמּמִ ִכּנּויֹו 'ַהּגָ דּוַע ּבְ ֶרְלַמן, ַהּיָ י ְירָֹחם ְיהּוָדה־ֵלְיּב ּפֶ ה ַרּבִ ִהְתַמּנָ ׁשֶ ּכְ
ה  ּנָ ּכִ ִריל, ׁשֶ יל יֹוֵסף ּבְ ּכִ ׂשְ ַתב ַהּסֹוֵפר ַהּמַ ָרה, ּכָ ָלה. ִעם ַהַהְכּתָ ּכָ ַהׂשְ ל ָהַרב ֶהָחָדׁש ּוִמְלַחְמּתֹו ּבַ אּותֹו ׁשֶ ּנָ ם נֹוָחה ִמַקּ ְעּתָ ּלֹא ָהְיָתה ּדַ ָהִעיר, ׁשֶ
הּוא מֹוֶנה  ׁשֶ ִליִלית ּכְ ָעה ׁשְ יַע ֶנְגּדֹו ּדֵ ְמָצה ְוָלׁשֹון ָהַרע ַעל ָהַרב ֶהָחָדׁש, ּובֹו ִהּבִ ִריל, ַמֲאָמר ָמֵלא ׁשִ יְנְסק' - ֲאִני יֹוֵסף ּבְ ֶאת ַעְצמֹו 'ִאּיֹו"ב ִמּמִ
ם ּכֹה ְזִעיִרים, ַעד  י ֶחְסרֹונֹוַתי ּוִמְגְרעֹוַתי ִהּנָ ר, ּכִ ּבֵ ֵחְך ְוָאַמר: "ִמְסּתַ י ְירָֹחם, ּגִ ל ַרּבִ ָבר ִליִדיָעתֹו ׁשֶ הּוָבא ַהּדָ ׁשֶ ּלֹו. ּכְ ה 'ֶחְסרֹונֹות' ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ָקַפִים...  ָמעּותֹו ִמׁשְ ִריל' ַמׁשְ ן 'ּבְ ּכֵ ִריל ַהּסֹוֵפר", ׁשֶ ל ּבְ ָקָפיו ׁשֶ ִמׁשְ א ַרק ְבּ ֵאין ֵהם ִנְרִאים ֶאּלָ ׁשֶ

  
ָלׁשֹון  ל ּבְ ׁשֵ ּלֹא ְלִהּכָ ֵדי ׁשֶ ים ְרחֹוקֹות, ּכְ א ְלִעּתִ ָבִרים ֶאּלָ יו ּדְ ִתיָקה ְולֹא ָהָיה מֹוִציא ִמּפִ ׁשְ יָרא ִמּוֹולֹוִז'ין, ָהָיה ֻמְפָלג ּבִ ּפִ י ְרָפֵאל ַהּכֵֹהן ׁשַ ַרּבִ
ֱאֶמת  י ּבֶ י ְרָפֵאל ְוָאַמר: "ָעַלי ְלהֹודֹות, ּכִ יב ַרּבִ ִתיָקה"? ֵהׁשִ ְ י, ַהֵאיְנָך ָעֵיף ִלְפָעִמים ִמן ַהּשׁ ֹקָרָביו: "ַרּבִ ָאלֹו ֶאָחד ִמּמְ ַעם ׁשְ ָהַרע ּוְרִכילּות. ּפַ

ִתיָקה, ֲהֵריִני חֹוֵזר ְוׁשֹוֵתק"... ְ ֶפת אֹוִתי ִלְפָעִמים, ּוְכֵדי ָלנּוַח ִמן ַהּשׁ ִתיָקה ְמַעּיֶ ְ ַהּשׁ


