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 הפניני חינוך מהפרש
בצאתנו את הקודש, מימי החג הכל כך מרומם, חג הפסח, זמן חירותינו, נדלה ממנו תובנות העולות מתקופה זו, כאשר פנינו כבר מועדות אל 

 החגים הבאים עלינו לטובה בעזרת ה', ירח האיתנים וחגי תשרי ומה שביניהם.

 ימין דוחה או שמאל מקרבת?

 ל מעניין שישנו בין חג הסוכות לבין חג הפסח.הבה נעמוד על הבד

המצוה המרכזית המייחדת את חג הסוכות היא נטילת ארבעת המינים, לולב, אתרוג והדס, כאשר הערבה מצטרפת אליהם, ובלעדיה הרי 

 שהמצוה אינה מתקיימת, לא רק בהידור אלא כלל וכלל אינה נחשבת כמצוה. 

 לת את אותם אלו שאין בהם לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא מעשים טובים, כמובא במדרש.הערבה, כפי שמובא בדרשות חז"ל, מסמ

 ובכל זאת, אמר הקב"ה: יעשו כולם אגודה אחת ויכפרו אלו על אלו. ולפיכך הזהיר הכתוב "ולקחתם לכם ביום הראשון".

מיכו ולהצמידו אל הצדיקים, דרך זה יזכה להתבשם מבואר אם כן, שבכדי לחבר ולקרב את הרשע לתורה, למצוות ויראת שמים, עלינו להס

 מתורתם ועל ידי כך לשנות את דרכיו ולחזור למוטב.

והנה, בחג הפסח, התייחסותנו לרשע שונה בתכלית, כפי שמעיד בעל ההגדה לעניין הבן הרשע: "אף אתה הקהה את שיניו" וכו'. והדבר אומר 

ועם שיח, בהסברה ובניסיון לחבר אותו אל הצדיקים, כשם שאוגדים את הלולב עם הערבה דרשני! מדוע שלא נקרב אותו מתוך הידברות, בנ

 בניסיון לקרבו ולחברו לאבינו שבשמים ולעבודת ה'?

 אנו מתירין להתפלל עם העברינים

בריינים", נוסח שמצד בהתקדש יום הכפורים, בתפילת כל נדרי, מושמעת ההכרזה הידועה בכל בתי הכנסת בעולם: "אנו מתירים להתפלל עם הע

אחד אין בו קירבה לרשע כמו בסוכות, ומאידך אין בו שמאל דוחה, כפי שמצינו בחג הפסח, אלא רק כעין הצהרה שאנו מתירים להתפלל עמו, 

 כמין הוראת שעה, וודאי שהדברים מצריכים התבוננות.

עם הרשע. לקרב את הרשע זו מלאכה חשובה מאוד, אך על הצדיק  בדברי רבותינו מובא שישנם שתי הנהגות התלויות במצב הצדיק קודם הנהגתו

לו  -לדאוג שלא יינזק כתוצאה מאותו קירוב, לשים לב ולהיזהר שלא יושפע לרעה ממנו, ואם יודע הצדיק בבירור שכוחו עמו ולא יארע שום נזק 

ו לטובה למען ייטיב דרכיו בעבודת ה' ובכך יזכה בזכות עצומה מקירבת הרשע, אזי אכן מצּוֶוה הוא לקרבו אליו כדי להשפיע עלי -או לבני ביתו 

 ללא ספק.

עם ישראל, קודם היותו לעם, בשעה שיצאו ממצרים, שקועים היו במ"ט שערי טומאה, על מנת להגיע למעמד הר סיני ולזכות לקבל תורה היה 

 פשם מ"ח קנייני התורה, ובזה עלו ונתעלו אט אט. צורך להרימם, לנשאם ולהגביהם, במעלה המדרגות, שלב אחר שלב, למען יקנו בנ

 יש עוד תלונות... -אחרי הכל

והנה, אם אחר שראו את כל האותות והמופתים, לאחר שחזו במו עיניהם בניסים ובנפלאות שנעשו עמהם, כפי שהעידו חז"ל שראתה שפחה על 

נתם היתה רעועה, עקשנים וקשי עורף שסירבו לראות את גילוי ה' בבריאה הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן, עדיין היו אי אלו שעדיין אמו

וניסו בכל כוחם להכחיש זאת בתירוצים והסברים שונים, גם אז באו לשאול שאלות ולהעלות ספיקות בכדי לקרר את הסובב אותם, הוציאו 

לא רוצים ולא מעוניינים לשמוע! אזניהם נאטמו ועיניהם עצמם מן הכלל ונכללו בגדר 'רשעים', אזי אין מקום לנסות לקרבם...כי הם פשוט 

 נסגרו, ואיך תדבר עם עיוור על יופי הבריאה בעוד שמעולם הוא לא ראה אותה??? 

 27 תש"פ   //   מצורעפרשת 
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ומלבד מה שהראו בעצמם שהניסים הגלויים לא השפיעו עליהם, גם עם ישראל עצמו לא היה כשיר ומסוגל כלל לקרב רשעים, מפני שעדיין היו 

של מ"ט שערי טומאה, לא היה כוחם חזק ַדיֹו כדי לעמוד ולהתווכח עם אותם רשעים ולסתור טענותיהם, במצב זה ההנהגה עם  תחת ההשפעה

 הרשע צריכה להיות בבחינה של 'הקהה את שיניו', שהרי זה לא הזמן והמקום לקרבו.

 לקרב ולהשפיע, באחדות נפלאה

וה ישראל, ומכוחה עלו ונתקדשו בקדושה של מעלה, והעיד עליהם הכתוב: "ויחן שם אולם, בחג הסוכות, לאחר שכבר ניתנה התורה וקיבל

כאיש אחד בלב אחד, ללא ספק כבר הוכשרו ביציבותם וחוסנם הרוחני עד כדי שהיה ביכולתם להשפיע לטובה גם על אותם  -ישראל כנגד ההר" 

מכל מקום דרך האגידה והחיבור, בהתקרבם אל לוח ליבנו, יוכלו גם הם  ְמֵתי מעט שעדיין לא זכו להתקדש בקדושת התורה, שנמנו עם הרשעים,

להיות מושפעים לטובה מאור התורה ונועם המעשים הטובים באופן שלא יימשכו הצדיקים אחריהם ולא יינזקו מהם, ולכן כאן כבר לא דוחים 

 את הרשע.

 על שום מה? –חיבוט הערבה 

פנים, אגדנוהו יחד עמנו באגודה אחת, קירבנוהו והצמדנוהו אל חדרי לבבנו, ובכל אופן אף על פי  אולם, אם גם אחר שקירבנו את הרשע במאור

ק כן ולמרות זאת ממשיך הוא בסורו ובדרכו הנלוזה ללא שום שינוי ושיפור, אינו מעלה על דעתו להיטיב דרכיו, הרי שבזה העיד בעצמו על ניתו

ציאות החיים התורנית האמיתית, והוכיח במעשיו ובהתנהגותו שטוב לו במה שהוא עכשיו... מוחלט מכל דבר שבקדושה, היפרדות מוחלטת ממ

 אזי אין ברירה אלא לחבוט בו על גבי עפר ועד עפר! כולי האי ואולי יתעורר... 

להגיע כאשר אין  ואף אם לא יתעורר, תצמח תועלת מאותו החיבוט הנעשה בו, למען יראו וייָראו, הוא ישמש דוגמא לאחרים להיכן אפשר

 משיבים דבר ה' אל הלב. 

 מגלה על רצון ושאיפה -הכנעה

אמנם, אם דחיית הרשע פעלה בנפשו לראות ולהתבונן מדוע כך נעשה לו, ואז מבין את מצבו החמור והקשה, ומתחיל להצטער על כך, עד כדי 

פשו וליבו ולהתוודות על חטאיו, ודאי שהדבר מעיד על רצונו שינוי מעשה, וכאות הכנעה הוא מגיע בבית הכנסת בערב יום הכיפורים לשפוך נ

 הֵכֶנה והאמיתי לחזור בו מהדרך הקלוקלת בה בחר עד עתה. 

לל כאן כבר לא נדחה ונרחיק, לא נהדוף אותו בשני ידיים ונשלחו "אחר כבוד" ממנייננו, אדרבה, נתיר לו להצטרף להתפלל עמנו יחד, להסתפח לכ

 ים על כך כבר בפתיחה ליום הקדוש, יום הכיפורים, ש"אנו מתירים להתפלל עם העבריינים". הציבור, ולכן מכריז

 וממילא, בחג הסוכות, לאחר עשרת ימי תשובה, לאחר שהרשע עשה תשובה, אוגדים אותו עם שאר המינים.

 יורחק! –מי ש"מצפצף" על החכמים 

 גמרא: הצפצפה פסולה למצות ארבעת המינים )סוכה לג, ב(.הגאון בעל חידושי הרי"ם זצ"ל ביאר על דרך הדרש את דין ה

יש  אמרו חז"ל )ויקרא רבה ל, יב(: פרי עץ הדר אלו ישראל... "וערבי נחל" אלו ישראל, מה ערבה זו שאין בה טעם ואין בה ריח, וכך הם ישראל,

 חת והן מכפרין אלו על אלו.בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים, אמר הקב"ה: יקשרו כולם אגודה א

 ודרש:

עם הארץ, אמנם אין בו לא תורה ולא מעשים טובים, אבל מכל מקום הוא בבחינת "ערבה" ולא "צפצפה" בה יש מיני פגימות חדות ודוקרות, 

 ובמה הוא כערבה ולא כצפצפה? בכך שאינו דוקר ופוגע בתלמידי חכמים. 

 פתיים של האדם:במדרש הנ"ל אמרו רבותינו שהערבה רומזת לש
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לשמור על הפה מכל  -בלא דיבורים אסורים, בלא לדקור ולפצוע אחרים בלשונו, וההוראה מובנת  -על הפה להיות חלק, ולא משונן כַמסֹור. חלק 

 לשון הרע ורכילות!

ללא יוצא מן הכלל, זה הזמן ולכן מקרבים את הערבה, כי בסוכות, זמן שבו "סוכת שלום" מאחדת את כולנו, ב"אגודה אחת" מנענעים כולם, 

 לקירוב.

ולא לו! הוציא את עצמו מן  -מרחיקים את הרשע מעלינו. כי שם הרשע לא רוצה לשמוע, אינו חפץ להתקרב. ובאמירתו "לכם"  -אבל בפסח 

 הכלל. 

אותו יש לפסול!!! אין לו מקום הוא "מצפצף" על כולם, מזלזל בתורה ובמצוות, ועושה לעג וקלס בתלמידי חכמים,  –אדם שפיו דומה לצפצפה 

ן בחברתנו, אין לו חלק ונחלה עמנו!! לא די שאין בו תורה ומעשים טובים, אף מוסיף הוא חטא על פשע ופוגע בתלמידי חכמים, ובכך הוכיח שאי

 לו שום חיבור אליהם ואף לא שייך כלל שייקשר ויאגד עמהם, ועל כן הצפצפה פסולה.

 או קביעה? שאלה-החילוק בין החכם לרשע

 והבדל נוסף. בהגדה של פסח, הנאמרת בשולחן ליל הסדר, ישנה פיסקא מעניינת:

 ָברּוְך ַהָמקֹום, ָברּוְך הּוא. ָברּוְך ֶשָנַתן ּתֹוָרה ְלַעמֹו ִיְשָרֵאל, ָברּוְך הּוא.

 ָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול.ְכֶנֶגד ַאְרָבָעה ָבִנים ִדְבָרה ּתֹוָרה: ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָשע, ְואֶ 

ה ֱאמֹור לֹו ְכִהְלכֹות ַהֶפַסח: "ֵאין ַמְפִטיִרין ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר? "ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ִצָּוה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם?" )דברים ו, כ( ַאף ַאּתָ 

 ַאַחר ַהֶפַסח ֲאִפיקֹוָמן".

ְולֹא לֹו. ּוְלִפי ֶשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְכָלל, ָכַפר ְבִעָקר. ַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִשָניו  -ָרָשע ָמה הּוא אֹוֵמר? "ָמה ָהֲעֹבָדה ַהזֹאת ָלֶכם?" )שמות יב כו(, ָלֶכם 

 ְולֹא לֹו. ִאיּלּו ָהָיה ָשם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל. -ח(, ִלי  ֶוֱאֹמר לֹו: "ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים" )שמות יג

 (.ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר? "ַמה זֹאת? ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: ְבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִמְצָרִים, ִמֵבית ֲעָבִדים" )שמות יג יד

 ַגְדָּת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר: ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצָרִים" )שמות יג ח(.ַאְּת ְפַתח לֹו, ֶשֶנֱאַמר: "ְוִה  -ְוֶשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשאֹול 

בנך  ישאלךהמתבונן ימצא כי עיקר החילוק בין החכם לרשע מתבטא בפרט קטן, המצוי בהקדמה לדבריהם. לגבי החכם נאמר )דברים ו, כ( "כי 

 אליכם בניכם".  יאמרוהכתוב בלשון )שמות יב, כו( "והיה כי מחר...".  ולגבי הרשע משתמש 

, הרי זה סימן שרוצה הוא בתשובה וביישוב קושיותיו, ואין הוא בא לקנטר חלילה, אלא כתלמיד הצמא לדעת, מבקש להבין שואלכל זמן שהבן 

 ולקיים.

 ו ואינו רוצה עוד לשמוע תשובה, לכן נקרא רשע. ! הוא כבר קבע את עמדתאומרואילו הרשע אינו שואל ואינו רוצה בתשובה, הוא 

 "תירוצים לתירוצים אין לי"...

 וכבר ידוע המעשה בגאון רבי ישראל סלנטר שבא לפניו בחור ישיבה שפרש מדרך התורה וביקש לשאול שאלות ולקבל הוכחות מוצקות לטענותיו.

 רבי ישראל היישיר אליו מבט ואמר לו:

 שלך, מתי התחילו להופיע? לפני שעזבת את הישיבה או רק לאחר מכן"? "תגיד לי, כל השאלות האלו

 "אחרי שעזבתי"... ענה לו הכופר.

 סירב רבי ישראל לשמוע את קושיותיו ואמר לו: "אם כך, תירוצים לקושיות יש לי, תירוצים לתירוצים... אין לי..."

רואה בכל אלה ציוויים ומכיר בחובה לקיימם, ובמקורם מהתורה הקדושה בנוסף לכך לא שכח החכם לומר "אשר ציוה ה' אלהינו אתכם", הוא 

 שניתנה מה' יתברך, מה שאין כן הרשע, הרואה את "העבודה" והטירחה, אך אינו רואה מאחריה את המַצֶווה על העבודה ואת משמעותה הרבה..
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 לכולם יש תקוה!-"ועוד מעט ואין רשע"

 עוד יש להתבונן בדברי בעל ההגדה:

 מדוע הקדים לכל אחד מארבעת הבנים את המילה "אחד", באומרו "אחד חכם" ו"אחד רשע" וכו'? לכאורה הרי זו חזרה שלא לצורך. א. 

ה ב. מדוע קבעם דווקא בזה הסדר: א. חכם. ב. רשע. ג. תם. ד. ושאינו יודע לשאול. כאשר הבן הרשע מופיע מיד לאחר החכם, על פניו נראה שהי

 הרשימה.  ראוי לדוחקו לסוף

אותה שותים  -ג. בכתבי האריז"ל מובא שארבע כוסות של ליל הסדר הם כנגד ארבעת הבנים המוזכרים בהגדה, ואם כן נמצא שהכוס השניה 

 מכוונת כנגד הבן הרשע, והשאלה מאליה עולה, האם ראוי לומר שההגדה תיאמר כנגד הבן הרשע, או שמא יש דברים מכוונים בגו? -בסוף ההגדה 

עוד תגדל הפליאה ביותר על מה שנאמר כלפי הבן הרשע: "ואילו היה שם לא היה נגאל". האם זהו המשפט המתאים ביותר להטיח בפרצופו  ד.

של הבן הרשע? הרי לכאורה היה מן הראוי לומר לו דברים שיש בהם כדי לקרבו ולהאהיב עליו את דרך התורה, אשר דרכיה דרכי נועם, וטבע 

דברים קשים כגידין המכוונים אליו כחיצים משוננים, ומודיעים לו שאילו היה שם לא היה נגאל, מבטלים ממנו כביכול את  האדם שכאשר שומע

 כח הבחירה, ועל ידי כך מרגיש זר, מנוכר ומרוחק, ומה אם כן התועלת והמסר שיש באמירה זו לרשע?

 אמנם, נראה ששורש אחד לכל התמיהות הנ"ל.

 לשנות את צביון האדם!!-בכוחה של קבלה קטנה

 ונקדים מה שאמר דוד המלך ע"ה בתהילים )לז, י(: "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו". 

לפי דברי רבותינו בעלי המוסר, הפסוק טומן בתוכו מסר חשוב ויסודי לכל אדם באשר הוא, אף אם כעת נקרא ונכלל בגדר רשע ח"ו, שבזמן 

ח טהרה ממרום, ויתעורר ליבו לשוב לכור מחצבתו, לחזור לאביו שבשמים המחכה וממתין לו בכל יום, כי לא יחפוץ במות המת ֶשְיָעֶרה עליו ה' רו

כי אם בשובו מדרכיו וחיה, אזי אפילו אם יקבל על עצמו דבר קטן וקל שבקלים, במעשה או במחשבה, לשוב לבוראו, מאותו רגע תהיה 

 יקבל "ֵשם" חדש... ההסתכלות עליו לבלי היכר!!! הוא

קבלה קטנה לחזק עצמו, ויהיה בה עקבי לבל ימירנה, ויעמוד  -בתור התחלה  –"ועוד מעט", אפילו אם ישתנה במעט, גם אם יקבל על עצמו  -וזהו 

יה כאן קודם, בה בכל מצב, הרי שבפעולה זו פשט צורה ולבש צורה וכבר נכנס הוא למציאות של "ואין רשע"!!! שהרי אין זה אותו רשע שה

"והתבוננת אל מקומו ואיננו" הוא כבר אינו באותו מקום שהיה אלא עלה למקום גבוה יותר, במדרגה הראשונה, בעלייתו בשלבי סולם  -וממילא 

 המעלות...

 'אחד' ו'אחד' ו'אחד' ו'אחד'

ממעל, והוא זה שמחברו לכלל ישראל, וזו כוונת  ישראל הוא, יש בו ניצוץ אלוקי חלק אלוה -אף על פי שחטא  -גם לאדם הרשע ביותר, ישראל 

דברי בעל ההגדה במה שחזר ושנה: אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, הקדים לכולם מילת 'אחד' משום שישנו מכנה 

 ותו שורש.משותף לכולם, והוא היות הבורא אחד אצל כולם, בנפשם רוחם ונשמתם, לכל בן יש חלק אלוה ממעל המחברם לא

 טעם סמיכות הרשע לחכם

ואשר על כן הקדים את החכם, ולאחר מכן הסמיך לו את הרשע, כדי שהחכם יהיה זה שיתקנו. על הרשע נאמר "כי לא ידח ממנו נדח". אבל 

כם שהוא הגבוה לתיקונו דרושים כוחות גדולים, התם ומי שאינו יודע לשאול אין בכוחם להחזיר את הרשע למוטב. משימה זו הוטלה על הח

 הניצוץ האלוקי הנעלם בנפש הרשע, מבלי להינזק ממנו. -את ה"אחד"  –מכולם, והוא זה שיצליח לגלות את נקודת היהדות 

כיון שהחובה העיקרית להדליק וללבות אצלו את הניצוץ, להפיח בו רוח חיים ולקרבו אל הדת, מוטלת על החכם, איננו סומכים על התם ושאינו 

לצפות מהם שיקרבו את הרשע, שהרי ערבך ערבא צריך, כיון שהם בעצמם נצרכים למישהו שידריך אותם, אך החכם בהיותו חכם  יודע לשאול

 ממנו מצפים להשפיע על הרשע ולקרבו לאבינו שבשמים.
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 כנגד הבן הרשע -הכוס השניה

, משום שעיקר הסיפור בהגדת נפלאות יציאת מצרים, וכעת נבין מפני מה מכוונת הכוס השניה, שעליה קוראים את ההגדה, כנגד הבן הרשע

תיאור האותות והמופתים, הרחבה בחיזוק חשיבות המעלה לה זכינו בהיותנו נבדלים מן הגויים, מטרתו להיכנס בליבו של הבן הרשע, בבחינת 

ם לקרבו ולחזקו בעיקרי האמונה בבורא, אולי "ַדֵבר אל הסלע", שכעת ליבו כבד וקשה, אך יכול להיות שבכח הסיפור נוכל לרככו, ואנו משתדלי

 יש תקוה.

 יסוד החילוק בין גאולת מצרים לגאולה העתידה

"אילו היה שם לא היה נגאל", באמירה זו לרשע, אין שום כוונה חס ושלום לדחותו מהסדר, או להודיעו שהגאולה ממנו  -ומה שמודיעים לו 

 בדרך של קירוב, ועל ידי שנראה לו את הנועם שבתורה. והלאה. ואדרבה, ההשפעה על הרשע צריכה להיות 

במצרים )בתקופה שלפני מתן תורה( לא היה נגאל. אבל בגאולה העתידה שהיא אחר מתן תורה, גם  –כאן אנו מסבירים לרשע כי אילו היה שם 

 מאת ה'.  הוא עתיד להיגאל, כי לאחר שאמר הקב"ה "אנכי ה' אלקיך", הרי כוחו וחיותו של כל יהודי הוא

 ולכן, אין זה ח"ו על דרך הדחייה והריחוק, אלא הדגשה גדולה יש כאן ביסוד החילוק שיש בין גאולת מצרים לגאולה העתידית. שבגאולת מצרים

קים אמנם מתו רבים ולא זכו לצאת, וכמו שנאמר )שמות יג, יח(: "וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים", שרק אחד מחמישה יצאו, וארבעה חל

 שלא היו ראויים להיגאל מתו בשלשת ימי אפילה.

ך אך בגאולה העתידה, עליה נאמר "לבלתי ידח ממנו נידח" )שמואל ב יד, יד(, והיינו שכולם יהיו ראויים לגאולה, אומרים לו: אל תיפול ברוח

א אדרבה, באיזה מצב שתהיה אם רק תרצה שמא אינך ראוי להיגאל וסופך יהיה כאותם ארבעה חמישיות אשר מתו קודם יציאתם ממצרים, אל

 תהיה ראוי לכך.

 עידוד וקירוב לרשע... -ואילו היה שם לא היה נגאל

 ואפשר להוסיף שבדווקא בחר בעל ההגדה להוסיף ולומר: "ואילו היה שם לא היה נגאל", מפני במשפט זה אצורים דברי נחמה וקירוב לרשע. 

ת שיניו", הוסיף להודיע לו מה היה עולה בגורלו אילו היה שם, ללמדך כי מצד אחד חובתו של לאחר שהורה בעל ההגדה: "אף אתה הקהה א

י האדם לדאוג שלא יהיה יהודי רשע ח"ו, וכל שכן שלא ישפיע על סביבתו בהתלוצצו על דברים שבקדושה בזלזול המצוות ובכינויי גנאי על תלמיד

מנע מחמת כך לצרף את הרשע אל השולחן, שהרי אחד הבנים הוא, ואי אפשר לנתק בן ואב. חכמים ח"ו, אך עליו לזכור מאידך, כי אין לו להי

מוטל עליו לקרבו ולעודדו, ולא בכדי מלאכה זו מוטלת על החכם, שתפקידו לראות ולשקול בפלס ובתבונה את הדברים שעל ידם יוכל לקרב את 

 בזה.הרשע באופן שלא יגרם לו נזק רוחני כזה או אחר. ודי למבין 

 "אינני יוכל לענות על  כזאת שאלה"...

רב באחת ההזדמנויות בה זכינו לשבות ַשַבֵתנּו במחיצתו של מרן מו"ר הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, נשאל הרב האם כאשר רוצים לק

י הבית יושפעו ממנו לרעה על ידי יהודי או בן משפחה רחוק מתורה ומצוות ולהזמינו לשהות בביתנו בשבת, האם יש לחשוש שמא ח"ו בנ

 היחשפותם ללבושו או לסגנון דיבורו וכיוצא, או שמא אין לחשוש לכך?

 "אינני יכול לענות על כזאת שאלה, כיון שאני עצמי עושה זאת!" פסק הרב את פסקו בנחרצות.

הרשע ויחד עם זאת לשמור שלא להיות מושפע, ובתשובתו זו כרוכה כל תכלית ומהות היסוד בחכמתו של החכם. החכמה לדעת כיצד לקרב את 

 ואכן, נצרך לכך חכמה גדולה.
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 החכמה שבמלאכת הקירוב

לא ובעינינו ראינו בילדותנו כשהתגוררנו במרכז העיר תל אביב, כיצד אאמו"ר, הגאון רבי נתנאל זכריהו שליט"א היה מקרב כל יהודי ויהודי, ל

מים טובים, ואף משכנעם בנועם שיחו להניח תפילין, משמיע להם דברי תורה, בהשקפה תורנית הבדל, ומכניסם לביתנו ומארחם לשבתות ולי

צרופה, והכל באהבה ובחיבה, בבחינת "ולשון חכמים מרפא" )משלי יב, יח(, מרפא לנפש הצמאה המבקשת רוחניות, חיזוק ועידוד, וכך מרעיף 

אלו היו נראים רחוקים מאוד מיהדות, כאשר חזותם הוכיחה עליהם כלפי חוץ, על עליהם טללי נוַחם, וכבר אמרו: המים שחקו אבנים, ואף ש

ניתוק כמעט מוחלט מכל מה שקשור לרוח התורה, הוא לא התייאש, באומרו שיש בתוכם ניצוץ יהודי טהור אשר חובתנו לנסות ולהצית אותו, 

קימו בתים של תורה לתפארת, והם או אבותיהם היו מנותקים לגמרי ואז תהיה השלהבת עולה מאליה, ויעידו על כך רבים וטובים שכיום כבר ה

 ממסורת ישראל סבא. 

 ומיותר לציין שמתוך קירוב הרחוקים שפעל אאמו"ר שליט"א בתוך ביתנו לא יצא ח"ו שום נזק קל, אלא אדרבה... 

 ואשרי הזוכה לכך!

 למצוא את הבן החמישי

 ועוד הערה.

רשע, תם, ושאינו יודע לשאול. ארבעת הבנים הללו מייצגים ארבעה סוגים שונים של יהודים, אך המשותף בהגדה מדובר בארבעה בנים: חכם, 

ישי'. לכולם, שעדיין הם יושבים ביחד אל שולחן ה'סדר' וחוגגים את הפסח. בדורות האחרונים, לצערנו, נולד סוג חדש של בן נוסף, בבחינת 'בן חמ

ולא שנו, שהתרחקו כל כך מהמסורת היהודית, עד שאפילו אינם חשים צורך לבוא ולהשתתף בעריכת אלה אותם יהודים שלא למדו, לא קרא 

 הסדר, ואף גרוע מכך, אינם יודעים מהו ליל הסדר...

 מחובתנו למצוא את הבן החמישי הזה, להזכיר לו את מוצאו ושורשיו העתיקים, לגלות לו את חשיבותו כיהודי, בן לאברהם יצחק ויעקב, מגזע

העם הנבחר, לקרבו אלינו באהבה ולהושיבו אל שולחן הסדר. זו, בעצם, משימת דורנו: להגיע אל היהודים שהתרחקו מן היהדות ולהשיבם אל 

 תוך עם ישראל ומורשתו.

ספר לו סיפורי חסידים ואנשי מעשה היו מוסיפים עוד כיסא בליל הסדר בשולחנם ובו היו דואגים להושיב את הבן החמישי, הבן האובד, בכדי ל

 יציאת מצרים ובכך לקרבו אל ה' יתברך. אשריו ואשרי חלקו של מי שזכה לכך..

 נודעה חיבת ה' לעמו-מכל מכה ומכה

 כעת נעבור אל הבן התם.

 מנקודת מבט עכשווית ואקטואלית ניתן לפרש את שאלת התם באופן זה: 

במכות גדולות וקשות עד שהחריב את כל ארצם? וכי לא היה אפשר להטות  הוא שואל בתמימות: מדוע עשה ה' ככה למצרים? מדוע היכה אותם

 את ליבו של פרעה שיסכים ויאשר לעם ישראל לצאת ממצרים? 

 לדעת רבינו יעקב מליסא )הגדת 'מעשה נסים' על פיסקת "עבדים היינו" ועל שאלת התם( זו גם שאלת התם בהגדה של פסח. 

ותנים תודה לקב"ה, על שהוציא אותנו ממצרים "ביד חזקה ובזרוע נטויה", ועל כל מכה ומכה שהביא והתשובה היא, שאדרבה, על זה אנו נ

 הקב"ה על המצריים אנחנו מודים באופן מיוחד, כי בכל מכה הראה הקב"ה באופן ברור שאינו מותיר ספק שבחר בנו מכל העמים להיות לו לעם. 

ותנו אליו, ועל ידי כך נודע שישראל הוא ַעם ה' ומה שקורה לעם ישראל קשור לֵשם ה'. בכל מכה נודע יותר ויותר עד כמה הקב"ה מקרב א

 אזי שם שמים מתעלה, וחלילה כשהם בצרה כביכול כבוד שמים מתחלל )ראה רש"י יחזקאל לט, ז(.  –כשישראל מתעלים 
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ישראל חטאו בעגל ובמרגלים: ריבונו של עולם, הלא אם זו הסיבה שה' יתברך שומר על עם ישראל בכל הדורות למען שמו, וכך אמר לו משה כש

תכלה ח"ו את ישראל, יאמרו מצרים שכביכול אינך יכול לשמור עליהם חלילה, או שאין לקב"ה יכולת להביאם לארץ ישראל. לכן על כל מכה 

 חסדו", כי מכל מכה ומכה לומד העולם על חשיבותם של ישראל. -במצרים אנו אומרים "כי לעולם 

 לכל נער על פי דרכו -רך החינוךד

 ובסיום, זה שאינו יודע לשאול.

 יש להתבונן, מה עומק כוונת בעל ההגדה בדבריו: "את פתח לו"?

 נראה שבלשון זו נמצא דרך יסודית בחינוך הבנים. 

ל ההגדה שהקו המנחה המוביל ישנם דרכים שונות באמצעותם ניתן ואפשר להעביר מסרים של חינוך לבנים או לתלמידים, אך כאן מלמדנו בע

 "את פתח לו", כשהדגש הוא בתרתי:  -והחשוב הוא שיהיה 

 החובה המוטלת עליך היא קודם כל להיות המורה והמנחה, המכוון והמדריך, זה שמתווה את הקו וקובע את הדרך, להיות "אתה".  -ַאת  א.

, שימשכו אותו ויפתחו את ליבו לגרום לו להתעניין, לחשוב, להתפעל, לרצות בנוסף, עליך למצוא את הדרכים, את הכלים והאמצעים –פתח לו  ב.

להבין, לדעת ולשמוע. ככל שצורת מסירת התורה וענייני החינוך וההשקפה תיעשה באופן שיסקרנו אותו לשמוע, גם אם אלו מסרים נוקבים, בכל 

 זאת יהיו נשמעים ומתקבלים. 

 וזו בחינת "את פתח לו".

אין צורך לפתוח בשאלות כלל, אלא עצם זה שרואה הבן או התלמיד את האכפתיות וההתמסרות ללא לאות של מלמדו או מחנכו  ואכן, לעיתים

אליו, הוא רואה ומבחין ברצונו האמיתי שכל מטרתו לגדלו, להצמיחו ולהצליחו, זה לבד מצד עצמו מראה את ענין ה"את פתח לו", שהרי הוא 

 תח רחב כאולם לרצות לדעת עוד ולהבין כל דבר.פותח בפני הבן או התלמיד פ

 להקנות דרך ולא רק ידע

 חובת המחנך גם כן אינה רק לפתוח בשאלות כדי להקנות ידע בלבד, אלא לפתוח לו כדי שישאל בעצמו ודרך כך יהא מבין בכוחות עצמו.

מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, היא, שהיה יודע וכפי ששמעתי רבות ממורי ורבותי שליט"א וזצ"ל, שאחד המאפיינים הגדולים שהיו ל

כיצד לענות לכל שואל כפי כוחו וכישרונותיו באופן שעל ידי שנושא ונותן עמו ממילא התשובה עולה ובאה מתוך השואל עצמו, ובכך תתבהר 

 הסוגיא לשואל לפי סגנונו שלו, כאמור "את פתח לו".

 ס... כשהגרא"ז מלצר עבר עם הבחור על הקונטר

 ועוד יעיד על כך המעשה הבא שסיפר הגאון רבי ברוך שמואל ורנר זצ"ל: 

עמודים. חשבתי שטוב יהיה להראותו לזקן ראשי  82פעם, בעת לימודי בישיבת חברון, העמקתי בסוגיא בענייני נזיקין וכתבתי קונטרס מקיף בן 

ונת בית וגן. כדרכו, הוא קידמני במאור פנים, נטל לידיו את הקונטרס, דפדף הישיבות, הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, שנפש באותם ימים בשכ

 בו וקלט כהרף עין את כולו!

 כשסיים, נענה ואמר: "עברתי על הקונטרס, וגם אתה יודע אותו, אך עתה מן הראוי שנעבור עליו יחד"...

שמישהו קדם אותך בשאלה זו! מפליא הדבר! בוא ונראה הלאה,  אכן, קושיא חזקה! לא זכור לי -פתח בעמוד הראשון ואמר: "אתה שואל שאלה 

 מה אתה מתרץ? לא... קושיא כה חזקה מן הדין שיהא לה תירוץ מוצק יותר... כיצד חשבת ליישב את הקושיא בתירוצך?"

"אהה, זה תירוץ טוב!  -דעתו  התחלתי להסביר, והצביע על נקודות תורפה, והכריחני אט אט לשנות נתיב, עד שלבסוף הגעתי לתירוץ שהניח את

 אותו תכתוב!" -הוא טוב אף יותר מן הקושיא 
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 ביקשני לאכול עמו בצהריים וסיים לעבור יחד איתי על הקונטרס, בבחינה מדוקדקת, לפנות ערב! -וכך קטע אחר קטע, ישב עמי משעות הבוקר 

 ות, ופרק בחינוך!כך למדתי פרק בלימוד, אבל יותר מכך פרק באהבת תורה, בסבלנות ומסיר

*** 

 אכן למדנו עד כמה ועד היכן כל פעולה, מעשה, ואפילו מחשבה, של יהודי, משפיעה על האחר ומשפיעה בבריאה כולה. 

 ונפתח נא פתח חשוב בדברים. 

 המתכון לאיכות חיים

מטהר שתי ציפורים חיות טהורות ועץ ארז "וידבר ה' אל משה לאמר. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. וצוה הכהן ולקח ל

 ד(-ושני תולעת ואזוב". )ויקרא יד, א

 תחילה וראש, עלינו לידע ולברר, מה הוראתה של המילה "מצורע"? מהו ִשְבָרּה ומה משמעותה?  א.

שון שלא מצינו כמותה בשאר גם לשון הפסוק טעון ביאור, מדוע דווקא כאן מצא הכתוב טעם לנקוט בלשון "זאת תהיה תורת המצורע"? ל ב.

 מצוות, ואף לא במצוות חמורות כשבת ויום הכיפורים.

האור החיים הקדוש תמה: "כל הכתוב מיותר, שלא היה לו לומר אלא "כי יטהר המצורע והובא אל הכהן" וגו'. ולשם מה האריך הכתוב  ג.

 בלשונו?

המקרא, מדוע טהרתו של המצורע נעשית בתהליך של הבאת שתי ציפורים חיות מלבד כל זאת נידרש לשאלה בה עסקו רבותינו בגמרא ומפרשי  ד.

 טהורות? ומה העניין בעץ ארז ושני תולעת ואזוב?

רש"י על אתר הביא את דברי הגמרא )ערכין טז, ב(: "לפי שהנגעים באים על לשון הרע שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לטהרתו 

פצוף קול. ועץ ארז. לפי שהנגעים באים על גסות הרוח. ושני תולעת ואזוב. מה תקנתו ויתרפא? ישפיל עצמו ציפורים, שמפטפטים תמיד בצ

 מגאוותו כתולעת וכאזוב".

ולכאורה תמוה, מדוע ציפור אחת נשחטת והציפור החיה נשלחת על פני השדה? מפני מה אין דין שני הציפורים שווה באשר שתיהן באות כאחד 

 י לשונו בדברו רע על הזולת?לכפרה על צפצופ

 מי רוצה לקנות סם חיים?

 במדרש מובא מעשה על רוכל אחד שהיה מחזר בעיירות בגליל ומכריז:  מי רוצה לקנות סם חיים? 

מן הגיע הרוכל גם לעיר עכברא, וכמובן נאספו אליו אנשים וביקשו את הסם. וכי מי לא רוצה לקנות סם חיים? רבי ינאי שישב ולמד באותו ז

בביתו, שמע גם הוא את הרוכל שמכריז "מי רוצה סם חיים"? פנה אליו ואמר לו: "עלה לכאן ומכור לי". ענה לו הרוכל: "אתה ושכמותך לא 

 צריכים לו". הפציר בו רבי ינאי עד שהרוכל הסכים ועלה אליו. הוציא לו ספר "תהילים" והראה לו את הפסוק: "מי האיש החפץ חיים", ושאלו:

וב אחריו? "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב..." מששמע זאת הכריז רבי ינאי בהתרגשות כשכולו נפעם: "כל ימי מה כת

 הייתי קורא את הפסוק הזה ולא הייתי יודע כמה הוא פשוט, עד שבא רוכל זה והודיע לנו 'מי האיש החפץ חיים'".

 ודברי המדרש צריכים ביאור. 

מגדולי תלמידי רבי יהודה הנשיא, ראש ישיבת עכברא, שעסק בתורה כל  -השאלה נשאלה בפי מפרשים ודרשנים רבים, מהו שלא ידע רבי ינאי 

ימיו עד שבא אותו רוכל ולימדו? הרי קולמוסים רבים נשתברו בעניינו של חטא לשון הרע. כמה אזהרות ודברים חמורים נאמרו בפי חז"ל על 

רו "כל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר". וקבעו נחרצות: "לשון הרע חמור משלושת העבירות עליהן נאמר ייהרג ואל יעבור, חטא זה, שאמ

 ין. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים". וכן הזהירו כי על ידי לשון הרע עלול אדם לעבור על שבעה עשר לאווין, ארבעה עשין וארבעה ארור

מקו בסוגיא זו וחיברו מערכות מקיפות באיסור לשון הרע ופרטי הלכותיו. מרן החפץ חיים הקדיש לכך ספר שלם, מפורט עד אנשי ההלכה התע

דק. בעלי המחשבה התעמקו בהגיוניה, ובפשר חומרתה. הדרשנים דרשו בעניינה, עד שבא רוכל אחד פשוט, לכאורה נבער וקטן דעת וקרא: הנה 
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ירה, דברי סידקית, ובין השאר גם... סם חיים. האם עד אז לא ידע רב ינאי כמה זה פשוט? מה היה כל כך מיוחד קנו לכם ממרכולתי מחטים לתפ

י במסר של אותו רוכל אשר גרם לשינוי הסתכלות אצל השומעים ובפרט אצל רבי ינאי בענין לשון הרע? מה חידוש חידש לו הרוכל? הלא זיל קרי ב

 כי ח"ו רבי ינאי לא ידע זאת? כלום נעלם ממנו הפסוק ופירושו?רב, וכל תינוק יודע פסוק זה, ו

וכבר בביאור עץ יוסף על המדרש הנ"ל תמה, לכאורה הרוכל עצמו לא חידש דבר בפסוק, לא דרש איזו דרשה ולא חידש איזו הבנה בביאור 

 רש כצורתו?!הפסוק, אלא רק הראה לרבי ינאי את הפסוק, ומה אפוא מעלתו של הרוכל בהראותו פסוק מפו

הנה ממבט ראשון נראה שככל שהאדם נמצא במדרגה פחותה יותר ביראת ה', עליו לירא ולפחוד יותר מיום הדין. אבל המציאות והניסיון אינם 

 מורים כן. 

 מדוע? 

 "חיים"! –משמעות נוספת למילה 

 תאוות החיים בודאי אינה שווה בכל אדם. 

יש המשופע בייסורים לבין איש אשר מצוי בכל תענוגי העולם הזה ואינו חסר דבר. אך גם העשיר הגדול הכל מבינים שאין להשוות בין מצבו של א

המשופע בכל תענוגי העולם הזה לא יגיע לתאוות החיים של האיש הירא אשר אוהב את העולם הבא. מכיון שהירא יודע שהעולם הבא דומה 

ועומדים בתיקון עצמו בעולם הזה, עולה על כולם תאוות החיים של העובד את ה' מאהבה לטרקלין, ומצבו ומעמדו של האדם בעולם הבא תלויים 

 אשר כל הון שבעולם לא יקבל עבור רגע של חיים בעולם הזה. לכן, כל מה שירא יותר הוא גם אוהב יותר את החיים ופוחד יותר.

חייהם אינם חיים" )פסחים כג, א(.  -הגדירו אותם חז"ל: "שלושה  והנה ידועים לנו שלושה סוגים של חיים: חיים רעים, חיים טובים ויש אשר

 וכן שנינו "ארבעה חשובים כמתים" )נדרים סד, ב(. הדעה הרווחת בדרך כלל גורסת שמי שמוקף בצרות ובמיני סבל חייו אינם חיים.

 ברם, הרוכל בהכרזתו חידש משמעות נוספת למילה "חיים". 

חיים טובים. וכמו  -בעי למיזבן סמא דחיי" לא התכוון ל"חיים ארוכים" או ל"חיי עולם" אלא "חיים" כפשוטם כאשר עמד בחוצות והכריז "מאן 

"זה נקרא  -שנתכוונו חז"ל באומרם: "זכה, נעשית לו סם חיים" )יומא עב, ב(, וכשם שאנו רגילים להתבטא על מצב חיובי טוב בו נמצא האדם 

 חיים".

שהכוונה היא כאן לאיש שחפץ את ההיפך מן  -וכן כל מי שלמד את הפסוק "מי האיש החפץ חיים וכו'"  -ינאי  עד לבואו של הרוכל הבין רבי

חיים  -המוות. בא הרוכל והעמיק את משמעות הדברים והאיר שאין מדובר כאן בשלילת המוות גרידא, אלא בחיים במשמעותם הנעלה ביותר 

 טובים באמת.

 בפני מי שחפץ בהם? ומה הם החיים הטובים המוצעים 

 "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו". 

 חיים אמיתיים בעלי איכות חיים בלתי מזויפת ניתן לרכוש אך ורק על ידי עשיית הטוב.

 כיצד אפשר לחיות חיים טובים יותר?

רע הרוחני שודאי היה ידוע לרבי ינאי, אלא גילה מרשם של רוקח, בדוק ומעתה נראה לומר שאכן הרוכל הודיע לא רק את נזקה של לשון ה

ומנוסה, מבית מדרשו של דוד המלך, לחיים בצל אוירה טובה, המאפשרת לאדם לחיות באיכות טובה יותר. שהרי חיים רעים מקצרים ימיו של 

דעים, גם לא לבריאות גופו. כולנו רוצים להימצא באווירה אדם. מחלוקות, מדנים ותככים אינם טובים לבריאות נפשו של אדם. זאת כולנו יו

טובה יותר המאפשרת לאדם לחיות ולחוש טוב יותר. לא צריך לדרוש ולחקור הרבה כדי להיווכח שאוירה טובה הינה מתכון לחיים ארוכים 

 וטובים. 

 אבל מה יעשה אדם כשסביבתו רעה? וכיצד ייחלץ מכך?

 פי גילויו של הרוכל:  דבר זה מייעץ לנו דוד המלך על



 

 

 10 

 הסביבה שלך רעה? נצור לשונך מרע! 

קודם מבחינת "סור מרע" ולאחר מכן "עשה טוב", לאחר מכן תוכל להיות "מבקש שלום ורודף  -אחר כך תיווכח שמעשיך גם נעשים טובים יותר 

טובה לנפש וטובה לבריאות. כמו שממשיך  שלום" ואז תראה את התוצאה המובטחת, כל סביבתך תהיה טובה יותר, האווירה צלולה יותר

 עד שאתה בחברת צדיקים.  -כל הסביבה טובה יותר  -הכתוב: עיני ה' אל הצדיקים ואזניו אל שוועתם 

 מיידי וללא דיחוי -שכרו של השומר פיו

מכור את מרכולתו. שהרי פרט מיוחד רבי ינאי דרש את הלקח המוסרי מעצם מהותו ושיטת ניהול עסקיו של הרוכל שחיזר בעיירות ציפורי בכדי ל

המחדד את ההבדל והשוני שבין הרוכל לחנווני הוא, שהרוכל בהיותו מחזר ומסבב בעיירות אינו מאפשר כל קניה בדרך של הקפה, אינו נותן 

את למד רבי ינאי מן הרוכל אשראי, כל תשלום חייב להיות מיידי במקום, בניגוד לחנווני שלקוחותיו משלמים לו לאחר פרקי זמן קצובים. ואת ז

 -בציפורי שהכריז מי רוצה לקנות סם חיים? "דעו לכם", הכריז הרוכל, "עבור ההימנעות מחטא לשון הרע, תשלום השכר אינו בא ב"הקפה" 

 כלומר לעתיד לבוא, אלא השכר על כך הוא מיידי וללא דיחוי, הוא זוכה ב"סם חיים". 

 מהו אותו סם חיים? 

ר אפשר לומר, שכתוצאה מהנהגה זו הינך חי באווירה אחרת, טובה ואיכותית הנותנת לך חיים שלווים, נוחים וטובים. האווירה על פי מה שנתבא

סם  -המורעלת שאנו חיים בה אינה מוסיפה חיים, אדרבה, יש בכוחה לקצר אותם, חלילה. יש לכולנו דרך קלה לצאת ממנה במבצע של יום ביומו 

 ע ושפתיך מדבר מרמה.חיים. נצור לשונך מר

 "לראות טוב"! –אוהב ימים? 

מעתה לאור המבואר, נראה שהיסוד אשר הזכרנו מונח בתוך לשון הפסוק "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע" וכו' 

 יד(. -)תהלים לד, יג 

 "מי האיש החפץ חיים"? 

שכל יום ויום  -ואף לחיות חיים שמחים ומתוקנים, עד שיגיע להרגשה של "אוהב ימים" מיהו אותו אדם הרוצה באמת לרוות אושר בחייו, ש

 שעובר עליו הוא בבחינה זו של אוהב ימים, אוהב הוא לחיות, שמח הוא בחיים, ואוהב את הימים שעוברים עליו, כיצד יזכה האדם לזה?

 "לראות טוב"!! 

בעין טובה, יבין וידע שאין  -לפי הזולת, וגם אודות כל דבר שקורה עמו, תהיה "ראיה טובה" כאשר הראיה שלו כלפי העולם, כלפי הסובב אותו, כ

ע דבר לא טוב בעולם הזה, וגם דבר שנראה לו כלא טוב עבורו, הוא בעצם טוב נסתר. גם אם חברו גמל עמו רעה אין זו סיבה לדבר עליו לשון הר

 ות ועמידה בניסיון, שהרי מן הבורא נשלח אותו אדם למען נסותך.ח"ו, כי אז יחטיא את המטרה, אלא זו סיבה להתגבר

אזי יוכל להגיע אל "נצור לשונך מרע", ויזכה שחייו יהיו טובים ומאושרים  -אם יחיה כך האדם, בתחושה שהכל אצלו בבחינה של לראות טוב 

 כאן בעולם הזה.

 נצור לשונך מרע! -מי שאוהב ימים לראות טוב העצה היעוצה היא  חיים אמיתיים, חיים נצחיים, חיים איכותיים, -מאן בעי סם חיי 

 אם רק תנצור, תזכה!

 העיקר תלוי אחר שתלכו... –"לכו בנים שמעו לי" 

 עניין נוסף למדנו ממהלך הפסוקים העוסקים בשמירת הלשון. 

האיש החפץ חיים" וכו'. ולכאורה הרי זה פלא! אם  "מי –"לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם". ואז מגיע ההכרזה  -דוד המלך פותח באמירת 

דוד המלך רוצה ללמד יראת השם, היה לו לומר: "בואו" בנים ושמעו לי, מפני שאם רוצה השמיעם דבריו עליהם לבוא ועליו לקרבם, ומדוע הוא 

 נוקט לשון הרחקה "לכו בנים"?
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 ורבנו הפלא יועץ מבאר זאת: 

המלך עליו השלום שאמר )תהלים לד, יב( לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם. ולא אמר "בואו בנים" שמעו "וכבר פירשו הקדמונים מאמר דוד 

לי, לומר, ידעתי שבשעה שתבואו לבית המדרש תשמעו לי, אבל העיקר תלוי שאחר שתלכו יהיו הדברים חקוקים בלבבכם ותשמעו לי לשמור 

 ולעשות". )פלא יועץ ערך שמיעה(

 לענייננו. ומכך ניקח מוסר

 כיצד יוכל האדם לבחון את עצמו באמת שהאיסור הגדול של הימנעות מדיבורי לשון הרע ורכילות הוטמע בנפשו כאילו היה קניינו? 

בנים!! כאשר הוא יוצא מבית המדרש, מתנתק לכמה רגעים מהסטנדר, הוא מוכרח כעת לעזוב את הגמרא,  לכודווקא כאשר הוא במצב של 

שהוא מסתובב בשוק, הולך ברחובה של עיר, ומעורה בין הבריות, עדיין מפעמת בקרבו התחושה שעליו ליזהר ולהישמר ביתר  אמנם גם אז בעת

 שאת מדיבורים אסורים הכרוכים בלשון הרע ורכילות, מילות הפסוק "נצור לשונך מרע" עומדות לנגד עיניו ולא משות ממנו, אזי הוא האיש אשר

 יזכה לחיים טובים.

 הדיבור או המעשה ?! -ודםמה ק

 ולימוד נוסף יש כאן. 

אם נתבונן בסדר הדברים נמצא כי תחילה הקדים דוד המלך והזהיר "נצור לשונך מרע", ורק לאחר מכן הורה "סור מרע ועשה טוב". ולא בכדי 

היא  –להגיע ל"סור מרע"  -רית שבהם הוא, לאלפנו דעת בא ולהעביר מסר נצחי לכל ירא ה' והבא בשערי עבודתו, אחת הדרכים, אם לא העיק

דרך נצירת הלשון ושמירתו מכל משמר! ההימנעות ממעשים רעים מחד ועשיית מעשים טובים מאידך, כרוכה ואגודה היא בקשר בל יינתק 

 זה!!ב"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה", אין אלו עניינים נפרדים, אלא הא בהא תליא, בל ייפרדו, ובלא זה לא יתקיים 

 ואכן, המדבר רע בחברו, ידע אל נכון שלא תהיה תרופה למחלתו ולא תעלה ארוכה למכתו לרפא נגעו, עדי ישוב בכל ליבו.

 אות ופלא שהיה באומה –צרעת 

הוא רבנו הרמב"ם, שהיה מגדולי הרופאים בהיסטוריה, ודרכו לבאר את טעמי המצוות בדרך הפשט, אומר, שבמקרה שלפנינו, הנימוק הרפואי 

 חסר משמעות. והסיבה המרכזית להרחקת המצורע ובידודו היא, עיסוקו בלשון הרע. וכה כתב:

 "אבל טומאת צרעת כבר ביארנו עניינה. וגם החכמים ז"ל ביארו את זה והודיעונו אותו, ושהעיקר המוסכם בה שהיא עונש על לשון הרע, ושאותו

ואם התמיד ברשעו עובר אותו השינוי למצעותיו וכלי ביתו, ואם המשיך ברשעו מתפשט השינוי מתחיל בקירות, אם שב הרי זו היא המטרה, 

לבגדיו, ואחר כך לגופו. וזה אות ופלא שהיה באומה כמו מי סוטה. ותועלת הדעה הזו ברורה בהשפעתה, נוסף על כך שהצרעת מתדבקת, וכל בני 

 י, פמ"ז(.אדם נפשם קהה ממנו וכמעט שזה בטבע". )מורה נבוכים חלק שליש

ומתוך דברים אלו של הרמב"ם בוקעת ועולה השאלה, למה דווקא בחטא של לשון הרע וסוטה הקב"ה עושה 'אות ופלא', ולא ביחס לחילול שבת, 

 או שאר עבירות כמו אכילת נבלות וטרפות וכיוצא בזה? 

 הכל בשביל לעשות שלום

 אלא, מכנה משותף יש לשני עניינים אלו. 

על השאלה, כיצד זה לוקח הכהן קלף, כותב עליו את מגילת סוטה ואחר כך מוחק זאת אל תוך המים? והלא מחיקת שם שמים וכבר עמדו חז"ל 

היא חטא חמור עד מאוד, שהוגדר כ'אביזרייהו דעבודה זרה'. אלא אמרו רבותינו, שהשכנת השלום בין איש לאשתו חשובה עד כדי כך, שהתיר 

לצורך מטרה נעלה שכזו. כך גם כדי לעשות שלום בין חלקי החברה, בין אדם לחברו, יש להרחיק את אותו  הקב"ה למחות שמו שנכתב בקדושה

 מחרחר ריב המספר לשון הרע, אשר הוא המפורר את קהל ישראל.
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לא יוכח הדבר,  אולם, כעת נתמה ביתר שאת, הכיצד זה ישתכנע האדם, שאמנם הצרעת באה לו בעוון לשון הרע שדיבר? מפני שסביר להניח שאם

הרי שאותו אדם לא יחדל מלספר לשון הרע, וכך גם גורם ההרתעה לא יפעל ביחס לשאר ישראל. שהרי כל עונש יש לו מטרה להרתיע אנשים 

 אחרים, וכאן כיצד תבוא זו לידי ביטוי?

 בדברי האור החיים הקדוש –הגורמים למחלה והרפואה 

 ש הנותן תשובה הולמת לכך, ואלו דבריו:דבר זה למדנו מתורתו של האור החיים הקדו

"עוד נראה לפרש על זה הדרך, להיות שהצרעת כפי הטבע תכונתו תתהווה מעיפוש וזיהום הגוף ותגבורת המרה אשר תתגבר באדם, ועושה רושם 

נים המרחיבים לבו של אדם בבשרו. ודבר זה יסובבנו העיצבון וצרות הלב ושממון השכל, והרפואה הטבעית לזה היא הרחקת העיצבון, ועניי

 ומשמחים אותו". 

ולאחר הקדמה זו בא האור החיים ומפריך את טענות הטועים, ומנגד מציג את אמיתות הדברים המבוארים לעיל, ואף מוכיח זאת למען הסר כל 

 ספק:

וא זה בשביל לשון הרע, לא יאמין ולא "והנה בבוא נגע צרעת על האדם, יכול אדם לומר כי חולי טבעי הוא אשר יקרה לאדם, ובאמור לו כי ה

יצדיק הדברים. לזה נתחכם אל עליון וציוה שייסגר המצורע, בדד ישב, ובגדיו יהיו קרועים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה )שם פסוק מה(, 

עשה דברים אלו שהם נגדיים, ודברים אלו הם כפי הטבע נגדיים לרפואת סיבת הנגע, ואדרבה יולידו הנגע מחדש. וכאשר יראה האדם שהגם שנ

 אף על פי כן על ידי שהרהר תשובה והתוודה חטאתו כי בעוונו אשר פשט לשונו גילה הנגע את עינו, וישוב מחטאתו ויטהר לשונו ויראה כי הפך

 הנגע את עינו, בזה ידע ויוכיח הוכחה ברורה שלא בא לו הנגע אלא לצד שדיבר לשון הרע. 

ביום טהרתו, שהגם שעשה דברים נגדיים לחוליו כנזכר, אף על פי  -ת )המצורע( מוציא שם רע, והכרת הדבר והוכחתו והוא אומרו זאת תהיה תור

 כן נטהר, בזה ידע כי תורת לשונו הרע הוא זה, ולא מקרה הטבעי כחושבי מחשבות ָאֶון, וישמור פיו ולשונו". )אוה"ח ויקרא יד, ב(.

דהיינו הרפואה לצרעת, הרי שבדרך רוחנית משיגים בקל ובמוחש, וכיון שהצרעת באה בגלל לשון הרע,  -ה מה שבאופן טבעי כמעט ולא ניתן להשג

 הרי שעל ידי התשובה מהחטא הנורא הזה יבוא האדם לרפואתו.

 הכתמים לא עברו בכביסה...

 כאן המקום לציין מעשה שהיה ששמעתיו מכלי ראשון:

הרע ואף מוסר הרצאות לחיזוק העניין, הגיע באחת הפעמים לאחת מהערים במרכז הארץ לשאת תלמיד חכם חשוב אשר מתמסר לענייני לשון 

 דברים בחובת השעה.

 קודם שנכנס לאולם ההרצאות, פנה אחיו יהודי מתושבי המקום וביקש לספר לו מעשה שקרה עמו לא מזמן. הרב היטה אוזנו, והלה סיפר כך:

ל בגד שנכנס למכונת הכביסה, יוצא מלוכלך כלעומת שהיה, ופעמים שאף יוצא מלוכלך ומוכתם יותר... מזה זמן שתופעה נדירה אירעה בביתנו. כ 

 כשרעייתי סיפרה על כך לחברתה, נדהמה לשמוע מפיה שגם אצלה מתרחשת תופעה דומה... ויהי לפלא!

ולא מצא שום בעיה הנראית לעין, אולם בכל זאת כצעד ראשון לתיקון הדבר, החלפנו את אבקת הכביסה, אך ללא הועיל, קראנו לטכנאי שבדק 

ה ניקה את המכונה מהַאְבִנית, מי יודע, אולי המצב ישתפר, אבל שום דבר, הכל יוצא מלוכלך! כמוצא אחרון החלפנו את מכונת הכביסה!! וגם ז

ות מותג בענף זה, אבל המצב נשאר כפי לא עזר!! כך החלפנו ארבע!!! מכונות כביסה, מכל מיני דגמים וחברות בעלות שם ומוניטין הנחשב

 שהיה...

בשיעור דף היומי בו אני משתתף בערב, הסחתי את צערי באזני המשתתפים, אולי מישהו יודע על תרופה למכה, וגם הנהנו בראשם לאות 

מצורע, מה אתה אומר? -עהשתתפות בצער... לפתע פנה אלי המגיד שיעור ואמר: "תראה, אנחנו בדיוק קוראים השבת בתורה את פרשת תזרי

אולי תקבלו על עצמכם כל יום לימוד שתי הלכות לשון הרע מהספר "חפץ חיים"? רבים מספרים שנושעו על ידי כך, אך כמובן שלא די בלימוד 

 יום". סיים. -גרידא אלא גם ביישום ההלכה למעשה בחיי היום

 יתי וישבתי ללמוד עם רעייתי שתי הלכות. וכך למחרת, וכך הלאה. הרהרתי מעט, מה יש לי להפסיד? והסכמתי. באותו ערב חזרתי לב



 

 

 13 

 שבוע ימים עבר, בדיוק שבוע! והתופעה פסקה לחלוטין!!!

 כשרעייתי סיפרה לחברתה המופתעת על כך, החלו גם הם ללמוד את ההלכות, ובתוך זמן קצר פסקה התופעה גם אצלם!!

 מאז על שפופרת הטלפון מודבק הסטיקר:

 ? לא מדבר אלי"!!!!"לשון הרע

 מה פשר הכתמים בתקרה?

הרב, שהיה נרגש לשמוע את סיפור המעשה, החליט לספר זאת בהרצאה אליה הולך הוא להיכנס. ואכן, בתוך הדברים גולל לפניהם את הסיפור, 

 ואז קם אדם מתוך הקהל וביקש לומר כמה מילים, כשקיבל את רשות הדיבור, עמד ופתח:

תרחש בביתנו דבר מוזר. בתקרת הבית החלו להופיע כתמים בצבעי ירוק ואדום שכיערו את התקרה. כל הבדיקות למצוא לפני מספר חודשים ה

 את המקור לכך, העלו חרס, לא פיצוץ בצנרת, ולא שברים למיניהם, ויהי לפלא!

 צבעתי את התקרה כמה פעמים, בכמה שכבות, אך ללא הועיל! הכתמים חזרו על עצמם...

 ה, החלטנו ללמוד בכל יום שתי הלכות מהספר "חפץ חיים", ואף להתחזק בנושא, שהיה קצת חלש אצלנו...לאחר תקופ

 "אני חושב שלאחר הסיפור הראשון שסיפר הרב", אמר, "אין צורך להגיד כיצד הדבר הסתיים. לאחר כמה ימים הכתמים נעלמו לחלוטין"!!!! 

 מוציא רע-מצורע 

 מצורע.  –אור המושג ומעתה נראה להוסיף נופך לבי

 כשם ששם זה מלמד על סיבת טומאתו, והוא בעבור שהוציא את הרֹוַע מתוכו, ונתן דרור ללשונו, כך מורה אותו שם על השורש התיקון של מוציא

בטח יסיק את הרע, הא כיצד? על ידי שיוציא את הרע מתוכו! בעשותו את דרכי התשובה המבוארים בכתוב, או אז ישית אל לראות את מצבו ול

 המסקנות ובכך יצא הרע שבתוכו וישאר רק הטוב.

 ולכן גם אמרה התורה והדגישה "זאת תורת המצורע ביום טהרתו", ובמה ייטהר? באמצעות הוצאת הרע שבתוכו.

 לשם מה? –שתי ציפורים 

 לשחוט אחת מהן בעוד שאת השניה לשלח?  לאור האמור נוכל ליישב את התמיהה שהצבנו בפתח המאמר. מדוע על המצורע להביא שתי ציפורים,

עבודת האדם היא אמנם לשחוט את אותה ציפור הבאה לייצג ולבטא את צפצופי הקולות המיותרים והאסורים שבעצם הם אלו שהביאו עליו את 

להגבירו ביתר שאת והוא צרעתו, אך מאידך גיסא באותה מידה עליו לדעת שישנו קול וצפצוף אחר, שונה לחלוטין, אותו הוא מחויב לחזק, 

 צפצוף קול התורה!!!

 יעסוק בתורה-אם תלמיד חכם הוא

 כי רק על ידו ומכוחו יוכל להגיע אל כפרתו וזיכוך נפשו. 

 וכפי שציין הכלי יקר על אתר את דברי הגמרא המוכיחים ומבססים עובדה זו:

ב( אמר רבי חמא בר חנינא: מאי תקנתיה של מספר לשון הרע? אם "והקרוב אלי לומר בהיתר כל הספיקות הללו. שמצינו במסכת ערכין )טו, 

ן תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, שנאמר )משלי טו, ד( מרפא לשון עץ חיים. ואין לשון אלא לשון הרע שנאמר )ירמיה ט, ז( חץ שחוט לשונם. ואי

פיל עצמו שנאמר )שם טו, ד( וסלף בה שבר ברוח. רבי אבא בר עץ חיים אלא תורה שנאמר )משלי ג, יח( עץ חיים היא וגו'. ואם עם הארץ הוא יש
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מאי חנינא אמר: סיפר, אין לו תקנה, שכבר ְכָרתֹו דוד ברוח הקודש, שנאמר )תהלים יב, ד( יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות. אלא 

 תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה".

 "וחטאתי לנגדי תמיד"-ברלזכור את הע

 ואם תקשה, מה פשרם של עץ ארז, האזוב ושני תולעת בתהליך טהרת המצורע? ומדוע ננקטו דוקא בסדר הזה?

מה  -לפי שהנגעים באים על גסות הרוח )והארז הוא האילן הגבוה ביותר(. ושני תולעת ואזוב  -על טעם שאר המינים כותב רש"י: "ועץ ארז 

 יל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב". תקנתו ויתרפא, ישפ

 והנה, אותם ארבעת המינים שהוצרכו בשביל טהרת המצורע נחלקים לשניים. 

הציפורים ועץ הארז מסמלים את הפגם והקלקול של המצורע, את חטאי הדיבור והפטפוט המיותר שלו הנובעים מתוך גאוותו וגסות רוחו. ואילו 

 דרך התיקון של המצורע בכך שישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב. התולעת והאזוב לעומת זאת מסמלים את

ולכאורה יש להתבונן, לקיחת תולעת ואזוב מובנת היטב, יען כי מטרתם לרמז לחוטא כיצד היא דרך תקנתו, אך מפני מה ציוותה התורה להביא 

חוטא להיזכר ולהתבונן בחטאו? הלא אדרבה עליו לצורך כפרתו את הציפורים והארז שלמעשה מסמלים את החטא עצמו? בשביל מה על ה

 למחוק את העבר ולפנות אל העתיד! 

הציפורים ועץ הארז, לפני שני  -ולא זו בלבד, אלא שתמוה הדבר ביותר, כיון שהקדים הכתוב את שני מיני הטהרה הללו המסמלים את החטא 

 דבר אומר דרשני!האזוב ושני התולעת. וה -המינים האחרים המסמלים את תיקון החטא 

נצרך מאוד, השחוטה נועדה לבער ולפרוש  -מבאר בעל השפת אמת )ויקרא תרס"א(  -עצם הבאתם של הבאת שני המינים המסמלים את החטא 

עצמו מדברים בטלים, ומכל שכן לשון הרע, והמשולחת להכין הפה ולשון להוציא בהם דברי תורה. כל מטרתם לגרום לכך שיתבייש החוטא 

ו, ואיככה יבוש וייכלם? דווקא על ידי שייזכר בחטאיו, וכשיתלה עיניו בציפורים ובעץ הארז, או אז יגיע לידי בושה וחרטה, ובכך יתוקן בחטאי

 חטאו ויזכה לטהרה.

 להשתמש במידות הרעות לתורה ומידות טובות

 ונעמיק בנדבך נוסף להארת הדברים. 

 –המבארת את הפסוק "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך" וכו'. כיצד ניתן ליישם ציווי זה?  וזאת בהקדם דברי המשנה בברכות )פ"ט, משנה ה(

 האדם צריך לעבוד את הבורא על ידי שני יצריו, היצר הטוב והיצר הרע.  -בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע'.  -אומרת המשנה: 'בכל לבבך' 

במידות הרעות הבאות מכח היצר הרע, אך כפי השיעור הנכון. דרך משל, רדיפת הכבוד ביאור העניין הוא, שעל האדם להשתמש לעבודת ה', גם 

היא מידה מגונה עד מאוד, אך בנוגע לכבוד שמים או כבוד התורה, חייב אדם להתעקש ולא לוותר על כבוד זה. ודוגמא נוספת, כן הוא הדין 

בכדי לעבוד  -הבורא צריך האדם להיות בבחינת 'ויגבה ליבו בדרכי השם' במידת הגאווה, שלעצמה היא מידה מאוסה במאוד מאוד, אך בעבודת 

את הקב"ה נצרך האדם לפעמים להשתמש במידת הגאווה, וכמו כן בכל שאר המידות הרעות צריך האדם לדעת מתי להשתמש בהם ובאיזה 

 שיעור.

טוב' אלו הן המידות הטובות, ואילו ה'יצר הרע' אלו המידות ביצר טוב וביצר הרע'. ה'יצר  -זהו ביאור דברי המשנה 'בכל לבבך בשני יצריך 

הרעות, והחידוש הוא שאף בהם ניתן ונדרש לעבוד את הבורא. עבודה זו היא מהעבודות הקשות שבמקדש, להגיע להבחנה הנכונה מתי הכבוד או 

 הגאווה הם עצמיים ומתי הם באמת לשם שמים בלבד.

 ןעל ידה נתק –באותה מידה עצמה שפגם 

לטהרת המצורע, ללמדנו שאותו המצורע  -על פי הקדמה זו יובן מדוע נצרכים 'ציפורים טהורות' ו'עץ ארז' המסמלים כאמור את החטא עצמו 

שחטא בדיבורו, בלשון הרע, רכילות וכדומה, יכול לזכות לטהרה על ידי שישתמש באותו כח פטפוט שאותו מסמלים הציפורים לעבודת ה', לדברי 

 ורה ותפילה, לדבר ולעסוק ב'אמרות טהורות', ובכך יטהר.טהרה, ת
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והוא הדין בעץ הארז המסמל כאמור את הגאווה וגסות הרוח, גם מידה זו צריך המצורע להפוך מרע לטוב ולהשתמש בה אך ורק לעבודת הבורא, 

גסות הרוח, "יבוא דבר שבגובה ויכפר על מעשה  והיא גופא כפרתו, כפי שמצאנו בגמרא )ערכין טז, א( שדווקא המצנפת שהיא גבוהה מכפרת על

ללמדנו שאותה מידה מגונה של גאוה, כשמשתמשים בה לקדושה, ל'ויגבה ליבו בדרכי השם', היא עצמה מכפרת על ההשתמשות בה  -גובה" 

 לתועלת עצמית.

דוד המלך המשיל את הצדיק  -ארז בלבנון ישגה" ואכן, על אף שמצאנו שעץ ארז הוא סמל הגאווה, נאמר בתהילים )צב, יג( "צדיק כתמר יפרח כ

 לעץ ארז, מפני שאף הצדיק משתמש במידה זו של גאווה, אלא שהוא משתמש בה רק לצורך עבודת ה'.

 הגבהת הלב בדרכי ה' –תיקונו של המצורע 

מו, לפני ה'אזוב' ו'שני התולעת' ולא נותר אלא לבאר הטעם בעטיו הקדימה התורה את 'שני הציפורים' ו'עץ הארז' המסמלים את החטא עצ

 המסמלים את דרך התיקון של המצורע. 

גה מפני שתיקון החטא על ידי היצר הרע בעצמו, שנרמז כאמור ב'ציפורים' ו'עץ הארז' הוא דרגה גבוהה ועליונה יותר מתיקון החטא על ידי ההנה

שות באותה מידה עצמה לבחינת 'ויגבה ליבו בדרכי השם', היא ההפכית מן החטא, כלומר תיקון חטא גסות הרוח של המצורע על ידי השתמ

 גבוהה יותר מתיקון אותו חטא על ידי ההתנהגות בענווה בלבד, היפך גסות הרוח.

אך כיון שלאו כל אדם זוכה להגיע לדרגה הזו של 'בשני יצריך' דהיינו להשתמש גם במידות הרעות לעבודת ה' בלבד, משום כך הוסיפה התורה 

הציפורים ועץ הארז שהם בבחינת עבודת ה' ביצר הרע, יביא המצורע לטהרתו גם שני תולעת ואזוב, המסמלים את מידת הענווה, בשביל  שמלבד

האנשים הפשוטים שעיקר עבודתם היא עבודת ה' ביצר הטוב, במידת הענווה ושפלות הברך, כיון שמהאדם שאינו בעל מדרגה, נדרש בעיקר 

 ות הטובות ובכך להתרחק מן היצר הרע, 'מה תקנתו ויתרפא ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב'.להגביר בנפשו את המיד

 'חופש הדיבור' אל מול 'שמירת הלשון'

לסיכום, בפרשה זו אנו מוצאים את אחד ההבדלים הגדולים ביותר שבין היהדות לתרבות העמים. כל עמי תבל, מגדירים כשיא הקידמה 

 דיבור'. הם מקדשים אורח חיים של "זכות הציבור לדעת", ולדעת הכל!האנושית, את 'חופש ה

מדינה שאין בה 'חופש הדיבור' מוגדרת כמדינה דיקטטורית בעלת שלטון רודני ועריץ, שבה מדוכאות ונבלמות זכויות היסוד של האדם. ואילו, 

 מדינה תרבותית נאורה, מתגאה בכך, ש'חופש הדיבור' מקבל את ביטויו המלא.

ולם, כשנרד לעומק העניין, נראה, שגם במדינות הדיקטטוריות ביותר, ישנו 'חופש דיבור'! יכול האדם לדבר ככל אשר יחפוץ. יכול הוא לדבר א

בור', רכילות, לשון הרע, ניבול פה, ללעוג ולהשפיל את הזולת, בלא נתינת דין וחשבון, זולת על אנשי השלטון. כלומר, מדינה שאין בה 'חופש הדי

 משמעות הדבר הוא, שאסור לדבר כנגד המשטר, אין להלין על הממשל. זוהי המגבלה היחידה ב'חופש הדיבור'.

 כי מה שאצלם נערץ, אצלנו מבוזה ומורחק! -ההבדל בין ישראל לעמים, הוא 

נו לא קיים כלל מושג 'חופש הדיבור', "המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים". זכינו, והקב"ה בחר בנו מכל העמים, וביני

'שמירת הדיבור', 'שמירת הלשון'. כפי שהרחבנו את היריעה, דיבור שפוגע בזולת, בכל צורה שהיא, מהווה עבירה חמורה ביותר.  -אלא אדרבה 

לול שבת'. אבל, יש מושג שנקרא וראיה לכך כי בשאר האיסורים, אין מושג של 'אבק'. אין דבר שנקרא 'אבק נבלות', 'אבק טרפות' או 'אבק חי

 'אבק לשון הרע'.

 הרי לנו, שביחס לדיבור החמירה התורה יותר מאשר ביחס לשאר האיסורים, ולא זו בלבד, אלא כפי שנוכחנו לדעת, חומרתו של איסור זה, גדולה

 מכל האיסורים יחדיו.

ה מתוכה גנבים ונוכלים, ודוחה מעליה כל מיני פושעים למיניהם. ואם נתבונן נמצא כי החברה האנושית מרחיקה מקרבה רמאים ושקרנים, מקיא

אולם, ראו זה פלא! אנשים המוגדרים כבעלי לשון חדה ומושחזת, הפוגעים בזולת באופן קשה, ופעמים שאף זו אומנותם, לא רק שאינם 

ן החברה את כל אותם עבריינים. אולם, היא מורחקים מהחברה, אלא שהופכים לדמויות נערצות. לעומת זאת, תורת ישראל איננה מרחיקה מ

רואה את האדם שמשתמש לרעה בפיו, בלשונו, בכח הדיבור האלוקי שניתן בו, והמסמל את עדיפותו וייחודיותו על פני הבהמה, כאדם מושחת 

מחוץ למחנה, לבידוד מוחלט. ומסוכן ביותר, אשר עבורו יעשה הקב"ה נס, כדי להוקיעו ועל מנת שהחברה תקיא אותו מקרבה ותשלח אותו אל 
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עד כדי כך חמורה טומאתו של המצורע, שעליו להזהיר את כל מי שמתקרב אליו, שהוא טמא וַאל לו להתקרב אליו, מה שלא נמצא בשום סוג 

 טומאה אחר ולא בשום סוג של חוטא, אף אם הוא הפושע הגדול ביותר. 

 לבוראנו. ויהי רצון שנשמור פינו ולשוננו, ובזה נעשה נחת רוח
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