חשד בכשרים

חידושו של הרוכל

ביטול תורה בלשה"ר

שמיעת לשה"ר

חילול השם בלשה"ר

תזריע מצורע  -בעניני לשון הרע

חומרת רכילות

בס"ד ערב ש"ק ב' אייר תשע"ג

נגעי הגוף על חשד בכשרים
רבינו אריה לייב ב"ר משה צינץ זצ"ל
נלב"ע ג' אייר

בפר' תזריע )יג,ב( "אדם כי יהיה בעור בשרו "...הנה פרשת נגעים פותחת
בנגעי הגוף ,אע"פ שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה ולכן בתחילה
באים נגעי בתים ואח"כ נגעי גופו כדאי' במד"ר )יז( ,וכבר עמדו בזה
המפרשים .אמנם מצינו שהחושד בכשרים לוקה בגופו מיד ,כמו שמצינו
במשה שאמר והן לא יאמינו לי ומיד לקה בצרעת ,וכן אהרן ומרים שדברו
במשה כמבו' בשבת )צז .(.וא"כ יש מציאות שאדם ילקה בנגעים תחילה ,ועל
כך באה אזהרת התורה שלא לחשוד בכשרים.
ובזה יש לפרש הסמיכות לקרבן יולדת ,שנאמר בסופה )יב,ח( "ואם לא תמצא
ידה די שה ולקחה תורים ,"...ואמר החכם במשלי )יג( "יש מתעשר ואין כל",
ולפעמים ידמה לכהן שהיא עשירה ,ויתמה מדוע מביאה קרבן עני ,לכן
הזהירה התורה שלא נשפוט אדם לפי מראית עינינו.
)עפ"י מלא העומר(

בדברי החזו"א על לשה"ר וביטול תורה
הרב יהושע אייזנשטיין
מרן החפץ חיים בפתיחה לספרו מנה כמה וכמה לאוין ועשין שאפשר לעבור
עליהם בדיבור לשון-הרע .וביניהם )עשה י"ב( מצות עשה דתלמוד תורה,
שהמדבר לשה"ר מבטל עשה ד"ושננתם" בזה הזמן.
והנה מביאים בשם החזו"א דאין עוברים על ביטול תורה כאשר מדברים
לשה"ר ,והוא בספר "שארית יעקב" )מתלמיד החזו"א ,הגרא"י וויינר זצ"ל,
גאון מופלא שנלב"ע בדמ"י( ]ח"א שבת ,סי' ט' סק"י[ ומשם הובא גם בס'
"תשובות וכתבים" מהחזו"א ]סי' ע"ה[ ,דהנה בהא דאיתא בשבת צה .דגודלת
ופוקסת חייב משום בונה ,יש להקשות דכל אורג ותופר ליחייב נמי משום
בונה" ,ותירץ מו"ר דכיון דחלקינהו קראי תו לא מערבינן להו ,וכדמוכרח הכי
גם בעוד הרבה מדיני התורה דלא מערבינן להו ליתן את של זה בזה ,וכגון
באבות ותולדות הנזיקין ,וכן בלשון הרע אינו עובר משום ביטול תורה לדעתו,
וכן כיוצ"ב") .ועי' בהערות הגרח"ק שליט"א על תשובות וכתבים שם(.
והנה מה שהובא מהחזו"א ,צ"ב בתרתי ,חדא דלכאו' לא דמי כלל לשה"ר
ות"ת לאורג ובונה ,דבשלמא לגבי אורג ובונה דעל מעשה אריגה היה אפשר
כבר לחייב משום 'בונה' )ואין היכ"ת של מעשה אריגה שלא יהיה שייך בו
המחייב של בונה( ,ובאה התורה וקבעה לו שם נפרד של 'אורג' ,בהא חזי'
דחילקה התורה שלא לחייבו מדין בונה .וכן באבות נזיקין שכתבה התורה
ד' אופנים של מזיקים שהם "דרכם להזיק ושמירתן עליך" סברא היא שלא
נאמר שכל מי שממונו הזיק יתחייב ארבע פעמים ,ועל כן במשנה ובגמ'
בב"ק בי' חז"ל את הגדרותיהם ,ועל כל מעשה מזיק מחייבינן רק משום אב
אחד .אבל בלשה"ר ות"ת ה"ז ב' אופני איסור שונים בתכלית וכל א' שייך
שיתקיים בלי השני )וכגון שמדבר לשה"ר בבית המרחץ שאין שם מצות
ת"ת( אלא שנפגשו שניהם לפונדק אחד .ואמאי במעשה זה לא יעבור על ב'
האיסורים .ועוד דלשה"ר הוא עבירת לא תעשה ואילו ת"ת הוא ביטול עשה,
ולכאו' בודאי שייך שבאותו הזמן אדם גם יבטל עשה וגם יעבור על לאו.
ואפשר דנתכוון החזו"א ,למה שכתב הח"ח שם בבמ"ח ,דאיתא בגמ' יומא
יט" :ודברת בם  -ולא בדברים אחרים" ופרש"י שם "בשיחת הילדים וקלות
ראש" ,והמג"א בסי' קנ"ו הביא זאת לגבי דברי הבאי ,ונקט הח"ח דזה לאו
הבא מכלל עשה ,שגם עליו עובר המדבר לשה"ר) ,ומה דלא מנה אותו הח"ח
במנין העשין ,כ' בבמ"ח שם דמשום שאולי זה אסמכתא( .ואפשר דעל זה
נקט החזו"א דא"א לחייב את המדבר לשה"ר גם על ֵשם איסור "לשון הרע"
וגם על ֵשם איסור "דברים אחרים" דכיון דחלקינהו קראי ליתן לזו שם
"לשה"ר" ולזה "דברים אחרים" ,תו לא מערבינן להו ליתן את של זה בזה.
אבל על ביטול מ"ע ד"ושננתם" ,בהא גם החזו"א מודה דעובר המדבר
לשה"ר .ועדיין יש לדון בכל זה .וכן לפי"ז יש לדון בעוד לאוין ועשין
שהח"ח מנה שעובר בהם המדבר לשה"ר ,האם שייכי לפי דברי
החזו"א הנ"ל.

גליון
גליון
רל"ה
מא־

שער הציון
לשה"ר דיוסף ואחיו

ל"ת דחילול השם בלשה"ר
הרב יחיאל מיכאל רוטשילד
כתב הח"ח בלאוין ו' שאחרי שאין בעון זה תאוה ולא הנאה גשמית שעל
ידי זה יתגבר יצרו עליו ,ע"כ נחשב עון זה כמרד ופריקת עול מלכות
שמים בעלמא ומחלל עול מלכות שמים בזה .ועי' בשבילי חיים )אות כא(
ששמע מעד נאמן שהחזו"א ז"ל הקשה שקשה לומר על דיבור לשה"ר
שאין בו יצר והנאה.
והנה הח"ח הוכיח ד"ז מהרמב"ם בספר המצות ל"ת ס"ג שביאר בחלק
השני של חילול השם שיעשה אדם עבירה אין תאוה בה ולא הנאה ,אבל
יכוין בפעולתו המרד ופריקת עול מלכות שמים ,הנה זה גם כן מחלל
שם שמים ולוקה .לפיכך אמר 'ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם
ד' אלקיך' ,עכ"ל .ומשמע מדבריהם שאפילו אם מרויח ממון על ידי זה
העון אעפ"כ נקרא מחלל שם שמים אחרי שאין לו מזה הנאה גשמית,
וכן מוכח מדהביא הרמב"ם ראיה מכתוב 'ולא תשבעו' וזה הכתוב מיירי
בכפירת ממון ,ע"כ דברי הח"ח בבמ"ח ס"ק ו' .ובאמת צ"ב למה על עניני
כפירת ממון עובר על חילול השם ,ואיך שייך לומר שלהרוויח ממון אין
בו תאוה והנאה גשמית.
ונראה לבאר דיש הבדל גדול בין הנאה גשמית כגון האוכל מאכל של
איסור להנאה של הרווחת ממון בשבועת שקר ,שאדם העובר על איסור
שיש בו הנאה גשמית הרי נהנה עכשיו שיצרו תקפו ולא הצליח להתאפק,
ואפילו שהיה לו לעשות חשבון פשוט שהדבר אינה כדאי לו שלבסוף
יענש על זה ויצטער על זה מאוד וכו' ,אך התאוה העכשוי הורסת לו
כל החשבונות עד שאינו חושב כלום .מה שאין כן בכפירת ממון שאין
לו הנאה באותה רגעכפירת ממון ,ורק עושה חשבון שהדבר כדאי לו
רח"ל כי ירוויח עי"ז ממון ,ענין זה הוא חילול השם ,שבמקום זה היה
עליו לעשות חשבון על ההפסד הגדול שיצא לו מעון הזה ,שבעוונות
כאלו שעובר עליהם מחמת שעושה חשבון שהדבר כדאי לו רח"ל ,כמו
בשבועת שקר ,ולא מחמת שנהנה באותה רגע ,א"כ היה לו לעשות חשבון
נפש אמיתי מה יהיה הפסדו עי"ז .ועי' בב"ב דף עח ע"ב "א''ר שמואל בר
נחמן א''ר יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו' המושלים אלו
המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה
כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה ותכונן אם אתה עושה כן
תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא".
והנה כל זה מובן לגבי שבועת שקר שיש בו רק הרווחת ממון ,אבל
לגבי העון של לשה"ר לכאורה הרי יש לו תאוה ויצר של סקרנות ,וסבר
החפץ חיים שגם העון של לשה"ר לא חשיב הנאה בעלמא ,שהאדם עובר
על איסור חמור זה מחמת שאינו עושה חשבון מהו עונשו והאדם אינו
מחשבו לעון.
והנה ,כל זה מדברי הרמב"ם בספר המצות ,אבל ביד החזקה בהל' יסוה"ת
פ"ה ה"י כתב "כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצות האמורות
בתורה בשאט בנפש להכעיס הרי זה מחלל את השם .ולפיכך נאמר
בשבועת שקר וחללת ד' אלקיך .ואם עבר בעשרה מישראל הרי זה חילל
את השם ברבים .וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצוה לא מפני דבר
בעולם לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד אלא מפני הבורא ברוך הוא
כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו הרי זה מקדש את השם" .ומשמע
שדוקא בלהכעיס עובר ,ומאידך ממש"כ "בלא אונס" משמע שבכל עון
במזיד עובר ,וצ"ל שקיצר בלשונו וכוונתו כמו שביאר בספר המצות.
עוד הערה יש כאן המקום לציין ,שיש אנשים שמתייאשים לחזור בתשובה
שלימה על העון של לשה"ר כי קשה להם לגשת אל מי שסיפרו עליו
לבקש מחילתו ,אך ראוי לדעת שמבואר בח"ח כלל ו' סע' י"ב שדוקא אם
סיפר לאחרים צריך לפייסו ,אבל עדיין לא סיפר לאחרים אין צריך
להודיע לו עי"ש.

גדרה של רכילות וחומרתה מלשה"ר

חידוש הרוכל לרב ינאי

הרב אברהם וינברג
בסה"מ ,כולל הרמב"ם ב'לא תלך רכיל' גם את האיסור על דיין ,שלא יהיה
רך בדברים לזה וכו' וגם את האיסור לכל אדם ,שלא ירגל ולא יוציא שם רע.
"שהזהירנו מרגל והוא אמרו 'לא תלך רכיל בעמך' )קדושים יט( .אמרו 'לא
תהא רך בדברים לזה וקשה לזה' .דבר אחר לא תהא כרוכל מטעין דברים
והולך .ובכלל לאו זה האזהרה מהוצאת שם רע )לאוין ש"א( .אבל בהלכה
כתב ש'לא תלך רכיל' הוא איסור לכל אדם .והאיסור לדיין ,נלמד מ'הולך
רכיל מגלה סוד' .מקור דברי הרמב"ם ,מהתורת כהנים :לא תלך רכיל בעמך
 שלא תהיה רך דברים לזה וקשה לזה .דבר אחר שלא תהיה כרוכל שהואמטעין דברים והולך ...ומנין שכשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר אני מזכה
וחבירי מחייבים אבל מה אעשה ורבו עלי לכך נאמר 'לא תלך רכיל בעמך'.
וכן הוא אומר 'הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר') .ספרא קדושים(.
כך מבואר בהלכות דעות" :המרגל בחבירו עובר בלא תעשה שנאמר לא
תלך רכיל בעמיך .ואע"פ שאין לוקין על דבר זה ,עון גדול הוא וגורם להרוג
נפשות רבות מישראל ,לכך נסמך לו 'ולא תעמוד על דם רעך' .צא ולמד מה
אירע לדואג האדומי .אי זהו רכיל  -זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר
כך אמר פלוני כך וכך שמעתי על פלוני ,אע"פ שהוא אמת הרי זה מחריב
את העולם .יש עון גדול מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא 'לשה"ר' ,והוא
המספר בגנות חבירו אע"פ שאומר אמת .אבל האומר שקר נקרא מוציא שם
רע על חבירו .אבל בעל לשה"ר זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני וכך וכך
היו אבותיו וכך וכך שמעתי עליו ואמר דברים של גנאי ,על זה אמר הכתוב
'יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות'" )פ"ז מהלכות דעות(.
ובהלכות סנהדרין )פרק כב ,ז( "אסור לאחד מן הדיינים כשיצא מבי"ד לומר
אני הוא המזכה ...וחברי חולקין עלי ...בכלל 'הולך רכיל מגלה סוד' .ומעשה
בתלמיד אחד שהוציא דברים שנאמרו בביהמ"ד לאחר כ"ב שנה והוציאוהו
בי"ד מביהמ"ד והכריזו עליו זה מגלה סוד הוא".
נמצאנו למדים בדעת הרמב"ם שהעובר על הנאמר בתורה 'לא תלך רכיל
בעמך' עבר גם על המבואר בספר משלי ,בגנות מגלה סוד .הנאמר בגדר
המושג רכילות ,שההליכה רכיל יוצרת מצב ראשוני רע ,עוד בטרם שמים
לב לכך ,עוד לפני שהעומדים מהצד שמים לב לעיוות .וכבר בשלב הטענות,
נחשב הדיין כעושה מעשה 'רכיל' .שהרי כך נוהג הרוכל ברכילותו ,הוא
לא יצור רעה ממוקדת ,הוא אינו מדבר רעה מסויימת ,הרוכל מנהל את
המסחר בצורה מתוחכמת .בשם 'רכיל' כלול הדיין שמספר סודות מהחדר
פנימה ומהדיון עצמו .כי הדיין המדליף ,הורס את תשתיות הדיונים הפוריים
והשכליים .מכאן ואילך הם כבר יראים מלדבר וחוסמים כל מחשבה ואמירה
שאינם מקובלים או שאינם זוכים מראש לאישור הרוב .לכן נאמר שגדר
השחתתו הוא כ"הולך רכיל מגלה סוד" .על כך הוסיף בהלכות סנהדרין
שבגלל גילוי הסוד נאמר שם שהוציאו התלמיד שגליא רזי מבהמ"ד.
הרמב"ם בסה"מ מגדיר את צורתה של המצווה ולכן מקשר הדלפה רכלנית
זו לאיסור הרכילות .וכולל בה גם את האיסור בהחלשת הטענות מתוך שהוא
קשה לאחד ורך לאחר .וגם את הרכילות שבין אדם לחבירו ,הבאה באמירה
תמימה בתזמון המדוייק ,כי גורם בכך רעה מסוכנת ביותר .דוגמא לדבר
מביא הרמב"ם בתוך ההגדרה ההלכתית ,לצאת וללמוד ממה שעשה דואג.
אחרי ששאול כעס והביע תרעומת על דוד ועל עבדיו שהם כולם קושרים
עליו ומושפעים מיונתן בנו .בעיתוי של אמירת הדברים ובסגנונם ,יצר דואג
את המעשה הנורא של הריגת נוב עיר הכהנים עם כל השלכותיה החמורות.
הראב"ד בהשגתו אומר ,שרכילות חמורה מלשה"ר כי רכילות פוגעת בשנים
ולשה"ר הורגת שלושה" .קשה הראשון ]הרכיל[ מן השני ]בעל לשה"ר[.
שהראשון ]לשה"ר[ הוא תליתאי והורג נפשות ,והשני תניין ואינו הורג אלא
את עצמו" .מחלוקת הרמבם והראב"ד בהגדרתה של הרכילות הנלמדת
מדואג ,הנחשב כהורג שלושה .מרכילותו המחוכמת והסמוייה שהיתה
הרסנית וממארת למדנו את כוחה של הרכילות .מאידך ,עם כל הרוע שיש
באמירה ישירה של לשה"ר שנועד לקלקל באופן ישיר את תדמיתו של
השני ולהזיק לפרנסתו או לשמו ולהפחידו .היא שונה מהרכילות שנעשית
באופן עקיף ,בתכנון מחושבן היטב והורסת את תשתיות החברה ומחריבה
את העולם .נמצא שבהבדל זה נעוצה המחלוקת .לדעת הרמב"ם ,לשה"ר
הישיר נחשב כמעשה חמור יותר ,כי הרכילות מביאה רעה גדולה אבל רק
בנסיבות מיוחדות מאד .אבל המעשה של לשה"ר שגם הוא כלול בלאו זה
של 'לא תלך רכיל' מתבטא באופן המעשי כחמור יותר .אבל הראב"ד טוען
שאכן הרכילות היא הנקראת "לישנא תליתאי" והיא ההורגת שלושה בדרכה
המיוחדת .לכן נחשבת כחמורה יותר ממעשה של לשה"ר ,שבמקרה החמור
שבה אינה הורגת אלא את הנאמר עליו בלבד .הראב"ד מצא לנכון להשיג על
הגדרת החומרה של העבירה כי בחטאי הלשון יש להתבונן בחומרה זו .ויש
לדעת על מה צריך להתבונן .האם כדעת הרמב"ם ,על חומרת 'מעשה הלשון',
הנמדדת בתוצאה הישירה של המעשה האסור ומכאן החומרה המיוחדת של
לשה"ר .אבל לדעת הראב"ד הנושא הוא 'נזק הלשון' עד כמה הוא הנזק
שמביאה הלשון לעולם .החומרה תלויה במדידה של רמת הפגיעה ,עד
להיכן ועד כמה כוחה של הלשון לפגוע וכמה אנשים ייפגעו מהלשון.

הרב מנחם וינטר

במדרש רבה ויקרא טז' ב' הה"ד מי האיש החפץ חיים מעשה ברוכל
אחד שהיה מחזר בעירות שהיו סמוכות לציפורי והיה מכריז ואמר מאן
בעי למזבן סם חיים אודיקין עליה רב ינאי הווה יתיב ופשט בטרקליניה
שמעיה דמכריז מאן בעי סם חיים א"ל תא סק להכא זבון לי א"ל לאו
אנת צריך ליה ולא דכוותך אטרח עליה סליק לגביה הוציא לו ספר
תהילים הראה לו פסוק מי האיש החפץ חיים מה כתיב בתריה נצור
לשונך מרע וכו' סור מרע ועשה טוב א"ר ינאי אף שלמה המלך מכריז
ואומר שומר פיו ולשונו שומר צרות נפשו א"ר ינאי כל ימי הייתי קורא
פסוק זה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד שבא רוכל זה והודיעו מי
האיש החפץ חיים לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם זאת תהיה
תורת המצורע תורת המוציא שם רע ע"כ.
רבים ממפרשי המדרש והדרשנים עוסקים בשאלה מה חידש הרוכל
לרב ינאי ומה לא ידע קודם לכן .הרד"ל בביאורו כותב כי רב ינאי הבין
את הפסוק כפשוטו שחלק מן הדברים שצריך לעשות החפץ בחיים
הוא נצור לשונך מרע וכן ההמשך סור מרע ועשה טוב וכן ימשיך לכל
התורה כולה ובא הרוכל והסביר כי עיקר "מי האיש" קשור לנצור לשונך.
בפי' מהרז"ו מסביר שהיה קשה לרב ינאי מדוע בא הדבר בצורת שאלה
היה לו לומר החפץ חיים נוצר לשונו ורב ינאי למד מן הרוכל שיש
להכריז ברחובות ולעורר את האנשים לענין הזה כי הוא קרוב לכל אחד
שאפילו הטובים שבאים לשבח את האדם עליהם להיזהר לא להגיע
ללשון הרע כי מתוך שבחו אתה בא לידי גנותו .היפה תואר מבאר כי
הרוכל אשר לו כל מיני דברים ויש לו רפואות לכל חולי הודיע כי על
האדם לרפא את נפשו ע"י שינצור את לשונו כי גם על חטאי הלשון יש
תרופה בתורה וכאשר הוא שמע שרב ינאי רוצה שיתן לו את התרופה
אמר לו כי אתה והדומים לך לא צריכים לכךאך לאחר שהתבונן הבין
שגם הת"ח עלולים לחטוא בחטאי הלשון כי כאשר הם מוכיחים את
האדם בדיבורים קשים זה יכול לגרום להם איסורים של הלבנת פנים
ומה רפואתם ע"י שינצרו את לשונם ויעשו את הכל מבלי לגרום לשני
בושה וכו' ועל כך אמר רב ינאי כי הוא מבין עכשיו את דברי שלמה
המלך ע"ה במשלי שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו שהוקשה לו
למה כתוב שומר ולא כתוב סוגר וכן לא הבין על איזה צרות מתכוון
שלמה המלך בדבריו אך לאחר דברי הרוכל הבין רב ינאי כי אין ענין
לסגור את הלשון ולא לדבר כלל אלא לדבר אך עם שמירה ולא להזיק
תוך כדי שאתה עוסק ב"להועיל" וגם הבין כי הצרות ששלמה המלך
אמר כוונתו לצרעת וכמו שביאר הרוכל שהמוציא שם רע מקבל צרעת
והוא חשוב כמת וכך אמר שלמה המלך שהצרות הם צרות של "חשוב
כמת" .בספר כוכבי אור להגר"י בלאזר ביאר כי רב ינאי ראה כאן ענין
חדש ומבט חדש על ה"חיים" כי חיים טובים אינם חיים של תענוגות
וכן לא חיים במובן של שלילת המיתה אלא הכוונה לחיים טובים ע"י
סור מרע ועשה טוב וכך זוכה האדם לחיים יותר איכותיים כאן בעולם
הזה .הכוכב מיעקב מבאר כפשוטו כי רב ינאי חשב שדברי דוד המלך
נאמרו על חיי העולם הבא א"כ אין זה מדבר לכל אחד אך כאשר שמע
מהרוכל שמוכר סם חיים דהינו חיי העולם הזה הבין כי שמירת הלשון
היא גורמת לחיים מאושרים בעולם הזה ללא מריבות שנאה והתרגזות
שהם דברים המזיקים לגוף א"כ מתן שכרה של שמירת הלשון הם כבר
בעולם הזה ולא רק לחיי העולם הבא .הכתב סופר מבאר שרב ינאי למד
מהרוכל שלא די בשמירת הלשון גרידא אלא מחובתו גם להכריז ולומר
כמו שנהג דוד המלך מי האיש וכו' ובזה מובן מדוע מתחיל הפסוק
בנסתר ונגמר בנוכח אלא משום שיש כאן שאלה ותשובה ואת הצורה
הזו צריכים כדי לעורר את לב בני האדם כמו שדוד המלך עשה כאשר
רצה להמחיש את קריעת ים סוף ואמר מה לך הים וכו' וכן ידוע כי את
סיפור יציאת מצרים אנו מספרים בדרך שאלה ותשובה גם כדי לעורר
ולגרום שימת לב מיוחדת כדי שהדברים יובנו ויתלבנו .בטעם ודעת
להגר"מ שטרנבוך כתב בפשיטות כי רב ינאי חשב שיש צורךלאדם לא
לדבר כלל כמו המצורע שיושב בדד אך הרוכל לימד אותו שיש לעשות
טוב ע"י לימוד התורה הקדושה וראה רב ינאי בזה סם חיים .העין חנוך
אומר כיהרוכלהתעורר מדברי דוד המלך שאמר לכו בנים שימעו לי
מהו "לכו בנים" שיש ללכת ולפרסם ברחובות וכן עשה הרוכל "שימעו"
זה ענין של הכרזה "לי" לכבודי .הקצות מבאר את חידושו של הרוכל
כשהתבונן מהו הענין של "אוהב ימים" והבין שזה אדם שלא מחפש יום
אחר אלא היום הזה בעצמו יקר לו ומדוע כי כבר ביום הזה הוא רואה
תוצאות של עמידה איתנה לא להיכשל בחטאי הלשון.

לחברותא התקשר עכשיו9141217 :

שמיעת לשה"ר על מנת שלא לקבלו
הרב נ .דודזון
כתיב )שמות כג,א( לא תשא שמע שוא .ואיתא במכילתא ,הרי אזהרה
למקבל לשון הרע .וכתב החפץ חיים )הל' לשה"ר כלל ו' סעיף ב'( :אף
על שמיעת לשון הרע לבד ג"כ יש איסור מן התורה ,אף דבעת השמיעה
אין בדעתו לקבל את הדבר .ובבאר מים חיים הביא ראיה שהרי מפסוק
זה דלא תשא שמע שוא ילפינן נמי )בשבועות לא (.שאסור לדיין לשמוע
דברי בעל דין קודם שיבא בעל דין חבירו ,וא"כ כי היכי דלענין דיין אסור
אפילו לשמוע לבד כדי שלא יכניס צורת הדברים לאזניו ושוב יהיה קשה
להוציא הדברים מלבו ,וכמש"כ הרמב"ם בספר המצוות מצוה רפ"א ,כן
הוא הדבר הזה ,עכ"ד.
וצ"ע שהרי מצינו חילוק בין גדרי האיסור דדיין -לגדרי האיסור דקבלת
לשה"ר ,שהרי לדיין אסור לשמוע גם אם הוא לתועלת )כגון להפריש
אנשים שלא ינזקו מהנתבע( ,ובשמיעת לשה"ר מותר אם הוא לתועלת,
ובע"כ שאעפ"י ששניהם נלמדים מאותו פסוק -גדריהם שונים ,וא"כ
ה"ה לענין שמיעה שלא ע"מ לקבל א"א להביא ראיה מזה לזה] .ובפרט
שבדיין אחז"ל שלא ישמע דברי בע"ד ,ובקבלת לשה"ר אחז"ל שלא יקבל
לשה"ר .ועיין להלן בסמוך[.
עוד כתב בבאר מים חיים :ואין להביא ראיה ]שאין איסור בשמיעה
לחודא[ מחז"ל שבכל מקום נקטו לשון מקבל לשה"ר ולא שומע ,דאפשר
מילתא דפסיקא נקטו .דלשומע לפעמים מותר כגון שהדבר נוגע לו כדי
להשמר מאותו אדם ,שמותר לו לשמוע כדי למיחש ,אבל לקבל הלשה"ר
גם בכה"ג אסור ,וכדאיתא בנדה סא .האי לישנא בישא אעפ"י דלקבולי
לא מבעי ,מיחש ליה מבעי ,ע"כ.
וצ"ע דלכאו' גם לקבל הלשה"ר הוא לא איסור מוחלט בכל מקרה ,דהן
אמת שבמקרה שכל התועלת שלו מהלשה"ר הוא רק לישמר מאותו
אדם בזה אין צריך לקבל הלשה"ר ,אלא רק לשמוע ולחוש ,אבל במקרה
שהתועלת שלו היא לדעת אם צריך לפעול נגד האדם ההוא ,לזה נצרך
שיקבל את הלשה"ר ואז הקבלה היא לתועלת ומותר ,וכדאיתא בשבת נו.
רב אמר קיבל דוד לשה"ר ,והיינו שהיה צריך גם לקבל את דברי הלשה"ר
משום שהי' צריך לדעת אם להעניש את זה שדיברו עליו עיי"ש.
וכן משמע מלשון הגמ' בנדה הנ"ל ,דאמרי' ,האי לישנא בישא אע"ג
דלקבולי לא מבעי ,למיחש מיבעי .וצ"ב ,למה לא אמר אע"ג דלקבולי
אסור ,אלא י"ל שבא ללמד שהיכן שיש צורך לקבל ,גם לקבל מותר,
ורק כשלא מבעי לקבולי  -הוא אסור] .וע"ע ב"עלי באר"" :קשה בדחיה
זו לדחות כל לשונות חז"ל שנקטו לשון מקבל לשה"ר ,ובשום מקום לא
פירשו שיש איסור בשמיעה"[.
איסור לפני עיור בשמיעת לשה"ר
והנה באופן שהוא היחיד ששומע הלשה"ר ,אע"פ שהוא שומע שלא ע"מ
לקבל ,הרי הוא עובר בלפני עור ,דבלעדי שמיעתו המספר לא היה מדבר
הלשה"ר.
אמנם גם במקרה שגם בלעדו יש אחד ששומע הלשה"ר ,והוא אינו שומע
ע"מ לקבל ,ג"כ י"ל דמוסיף על האיסור של המספר ועובר בלפני עיור,
וזהו עפימש"כ המסילת ישרים )פי"א( שגדר לשה"ר הוא "כל דבר שיוכל
להולד ממנו נזק או בזיון לחבירו" .והנה כתב הח"ח בכלל ו' סעיף י':
"שגם במקום דלמיחש מיבעי ,מ"מ לא יהיה בלבו אפי' ספק שהלשה"ר
אמת" .וכתב בשו"ת "פאת שדך" )א,כ"ט( שהחזו"א אמר על זה" :מי
יכול לעמוד בזה ,אי"ז אלא לומדות" .ולפי"ז יתכן שגם השומע שלא
ע"מ לקבל ,בע"כ יווצר ספק בלבו ,ומעתה אפילו אם יעבוד על עצמו
להיטיב עמו כמקדם ,אמנם לא יהיה שליט ברוחו שיהיו לו אותם כוחות
נפש ואותה התלהבות ואותה שמחה -להאיר לו פניו ולהיטיב עמו כמו
בשעה שהעריכו ללא פקפוק .ומכיון שנוסף בנזק ,ממילא נוסף בעוון של
המספר ,והשומע עבר בזה על לפני עיור) .ולפי"ז יש איסור לפני עיור
בקריאת לשה"ר בעיתונים ,גם ע"מ שלא להאמין(.
איסורים מדרבנן בשמיעת לשה"ר
עוד הביא הח"ח ג' מקורות שאסור מדרבנן לשמוע לשה"ר ,אמנם אין
האיסורים הללו שמיעת לשה"ר ,אלא הם איסורים אחרים ,וכדלהלן.
א .כתובות ]ה" [.שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח אצבעו באזניו".
ב .שם" :ת"ר אל ישמיע אדם לאזניו דברים בטלים" .ג .פרקי דר"א
שצוה לבנו הורקנוס" ,בני ,אל תשב בחבורת האומרים גנאי מחבריהם
כי כשהדברים עולים למעלה בספר נכתבין ,וכל העומדים שם נכתבים
בשם חבורת רשע ובעלי לשה"ר" .ע"כ .הרי שלא קאמר וכל מי שקיבל
דבריהם ,רק סתם וכל העומדים שם וכו' .משמע דאף בשמיעה לבד נכתב
וכו' ,עכ"ל .אמנם לכאורה אינו איסור דווקא בשמיעה ,שהרי ג"כ לא
קאמר וכל מי ששמע דבריהם ,אלא וכל העומדים שם ,וענין האיסור
להיות שייך לחבורת רשע ובעלי לשה"ר .יה"ר שנזכה לשמירת הלשון
והאוזן וחיים טובים.

שער הציון
גדר לשון הרע
כ' הרמב"ם פ"ז מהל' דעות ה"ד דבכלל אבק לה"ר כשמספר דרך שחוק
וקלות ראש כלומר שאינו מדבר בשנאה .ומבואר לכאו' דמגדרי לה"ר ותנאיו
הוא שמדבר בשנאה .אכן היד הקטנה )פ"ט ה"ו( כ' בדעת הרמב"ם דזהו ל"ח
אבק אלא לה"ר גמורה ואסור מדאורייתא ,ועפי"ז כ' הח"ח )כ"ג ג'( שאפילו
אינו מדבר מתוך שנאה ולא נתכוון לגנותו ,ה"ז אסור מדאורייתא.
בחילוק מוציא שם רע מלה"ר ,עי' רמב"ם שם דמוש"ר הוא שקר ולה"ר הוא
אמת .וכן בפיה"מ אבות פ"א מט"ז .ועי' שד"ח ח"ד מע' ל כלל סג .והאוה"ח
בפר' תזריע ביאר )יג,ב( דלכן יש ב' מראות נגעים שאת ובהרת )עי' נגעים
א,א( ,שאת ע"ש לא תשא ,דהיינו שקר .ובהרת ל' בהירות המורה על נכונות
הדברים ואעפ"כ מאוסים הם.
עי' מש"ח פר' כי תצא עה"פ ונשמרת מכל דבר רע )כג,י( דבכלל הפס' שלא
לגלות סודות צבאיים ,ונסמך על הספרי שם )רנד( כשהוא אומר דבר רע אף
לשה"ר .וביאר דיש ב' סוגי לה"ר ,הא' בתוך ישראל עצמם מזה לזה ,והב'
לשה"ר מחוץ למחנה ישראל .והוא סיבת גלות מצרים ]אכן נודע הדבר  -ע"י
דילטורין[ ,וסיבת חורבן הבית ]קמצא ובר קמצא[ .ומתחלק גם בקטורת
דבהיכל מכפרת על הא' ,ודלפני ולפנים מכפרת על הב'.
עי' פחד יצחק )שבועות מא' ג( דאיכא ב' סוגי לה"ר סיפור בגנות חברו וביטול
העשה דבצדק תשפוט עמיתך] ,וביאר דמעשה דמרים הוא הענין הב'[.

בין אדם לחברו או למקום
בנתיבות הקדש )ערכין טו (:הק' איך אמרו בגמ' שם מאי תקנתו של מספר
לשה"ר ,יעסוק בתורה .והרי צריך לפייס את חבירו ,והביא מהגרי"ז שתי'
דחטא לשה"ר הוא בין אדם למקום ,ולכן מהני.
ויש להביא ראיה לזה דעבירת לה"ר היא בבי"א למקום אף באופן שאינו
תלוי בבי"א לחברו כלל ,ממש"כ הח"ח בכלל ג )ס"ו( שאפי' אם לא בא ע"י
הלשה"ר שלו שום רעה לאיש ההוא ,מ"מ הוי לה"ר וצריך כפרה] .ומ"ש בכלל
ד סי"ב לענין תשובה וכפרה דאיכא גם בי"א למקום וגם לחברו ,התם איירי
דאיכא בי"א למקום מצד שעבר על רצון ה' ,וה"נ בכל איסורים שבי"א לחברו.
אבל הכא הנדון דגדר האיסור יהא מצד בי"א למקום שאינו תלוי בחברו[.
ועי' רמב"ם סוף הל' טומאת צרעת ,בביאור אזהרת זכירת מעשה מרים,
שדיברה באחיה וכו' והוא לא היה מקפיד על כל אלו הדברים שנ' והאיש
משה עניו מאוד ,ואעפ"כ מיד נענשה בצרעת .הרי דאף שלא היה כאן חסרון
בבי"א לחברו ,כיון שלא הקפיד ,מ"מ חשיב איסור לשון הרע.
ולכאו' הכי מוכרח מלה"ר דמרגלים שנחתם גז"ד על לה"ר כדאי' בערכין )טו(.
אע"פ שדיבורם היה על עצים ואבנים ,ולא היה בזה שום חסרון מצד בי"א
לחבירו ,אלא רק למקום] .וע"ע לק'[.
ובס' אפריון )לבעל הקצש"ע( בפר' בהעלתך נקט דאיכא ב' החסרונות,
שמגנה את חבירו ושמטיל מום במעשי הקב"ה .וביאר מה שנא' במרגלים
שנסמכה הפר' לזכירת מרים ,שלא לקחו מוסר ממנה )רש"י ר"פ שלח( אף
שהיא דיברה על אדם גדול כמש"ר ,מ"מ כיון שהיה עניו ולא הקפיד ע"כ דלא
נענשה מצד בי"א לחברו ,עי"ש.
]ועי' בספר הזכרון לפחד יצחק )עמ' שלה( דחקר אם שנאת חברו בלב
)כשלא נגרם לו צער( היא בי"א לחברו או למקום ,ונפ"מ לגבי פיוס בעיוה"כ[.

מזיק או מידה רעה
בח"ח הנ"ל )כ"ג ס"ו( שכ' דאסור לספר אף שיודע שלא יגיע לנדון שום רעה
ע"י דיבורו ,מוכח דעצם הדיבור בגנות אסור ולא מצד הנזק .וכמו שביאר
בבמ"ח דמשמע מהרמב"ם והסמ"ג דהתורה אינה רוצה שישראל אחד יגנה
את חבירו .ועיין בפתיחה להל' לה"ר שהאריך בחומר האיסור כמדה מגונה.
אך עי"ש בכלל ג' )ס"ד( דמבואר שאין איסור בסיפור לה"ר אם אינו מזכיר
שמו ]וגם השומע לא יבין מיהו[ .ולפי"ז ע"כ דגדר האיסור רק מצד הנזק ,דאי
אסור משום עצם המידה רעה של הגנות ,לכאו' יהא אסור אף בכה"ג דסו"ס
מדבר בגנות ישראל .וצ"ע.
ובדברי רבינו יונה משמע דאיכא לב' הענינים שכ' )ש"ג רטז( והמספר לה"ר
שתים הנה קוראותיו ,הנזק והבושת אשר יגרום לחברו ,ובחירתו לחייב
ולהרשיע את חבריו ושמחתו לאידם .אמנם אין הכרח מדבריו דגדר האיסור
תלוי בזה ,אלא שבבמציאות מקלקל בב' הענינים הנ"ל ,וזה ודאי לכו"ע דיש
בזה נזק והשחתת הנפש.
אכן במקום אחר בשע"ת )ש"ג עד( כ' "על ענין לשון הרע ,כי יענש על
הפשיעה בה אע"פ שלא נתכוון לבזות את חברו" .ומבואר דגדר החטא
הוא המזיק ולא המדה הרעה.

לחברותא התקשר עכשיו9141217 :

קושיא

הלשה"ר דיוסף ואחיו

כתב הח"ח בפתיחה )בד"ה ומפני( וז"ל' ,ומפני גודל הרעות שנמצאו במדה
המגונה הזאת הזהירה אותנו התורה בפרטות על זה בלאו ...ולא כמו כעס
ואכזריות וליצנות ושאר מדות הנשחתות אף שגם המה משחיתים את תואר
הנפש וצורתה ...עם כל זה אין עליהם לאו מפורש' ,עכ"ל.
ולכאו' צ"ע דשפיר מצינו לאו מפורש על מדת האכזריות והוא הלאו של 'לא
תאמץ את לבבך' ,וכמ"ש רבנ"י בשערי תשובה שער ג' אות ל"ו וז"ל ,הוזהרנו
בזה להסיר מנפשנו מדת האכזריות ולנטוע בה נטעי נעמנים ,הם הרחמים
והחסדים הנאמנים' ,עכ"ל.
הרב צבי יהודה קראוס

הרב אברהם אבא דולגין
נראה שאדם שדיבר גנאי על כמה אנשים והיה בדיבור אחד של גנות
שנחשב כאילו דבר על כל אחד בנפרד ואף שלא הוסיף עוד דיבורים,
והטעם דלא גרע מאומר לשוה"ר ע"י רמיזה וקריצה דהעיקר בלשוה"ר
הוא הגנות היוצא מהדיבור ]אמנם הגר"א כתב בענין המעשה דיהונתן עם
דוד והסימן שנתנו ע"י חיצים והקשה למה לא אמר יהונתן לדוד מפורש
ששאול רוצה להרגו הרי זה היה לתועלת ותירץ דאף במקום שמותר לדבר
אמנם אם יכול לסבב התועלת שלא בדיבור אלא ע"י רמיזה יעשה ברמיזה
ומשמע שיש חומר בדיבור של גנות – בפנינים משולחן הגר"א על פרשת
קדושים – )כמדומה( .אמנם צ"ב בזה דהרי מדובר אף כשמדבר לתועלת[.

לקביעת חברותא

דרושים חברותות:

פתוח

ששי

ערב

אחה"צ

בוקר

נושא

מקום

9141217
 24שעות ביממה
שעה

טלפון

052-7168086
גמרא
1
מס"י
יעקב/ברסלב
קול
050-4170035
גמרא
נתיבות המשפט
052-7613620
הל' שבת שו"ע ש"ך וט"ז
 10-30דקות,
בטלפון
6517954
פתוח
מוקדם בבוקר
כל היום
9798459
הל' שבת בעיון
 10-30דקות
בטלפון
9768801
פתוח
וחצי
שעה/שעה
054-8403531
אגדתא
פתוח
 4:30-10חלקי 054-8403599
קדשים בעיון
שאגת אריה
052-7120918
דף היומי  /שבת )אפשר באנגלית(
נאות שמחה
050-4116367
מפעל השס  20דף שבת
אהל מנחם  /קמ"ח
052-7620812
שבת  /שו"ע תערובות
היום
כל
9798459
הל' שבת בעיון
אוהל מנחם
057-3105166
הלכות נדה
גבעה צפונית
אחרי סדר ב' כשעה 9797805
קנין הלכה דרשו
4-6
מסילת יוסף 1
052-7643013
קנין הלכה דרשו
052-7151166
הלכות רבית  -חזרה
ישיבת חדרה ,ק"ס
057-3197726
ב"ב החלק האחרון,עמ' ליום
ע"נ מרכזי נאות הפסגה 11:15-12 ,בלילה 050-4166993
נפתח שיעור
שעה וחצי
1
ריטבא
054-8437242 9:15-11
בעיון
זרעים
נפתח כולל ערב
מתוך
קצות החושן
054-8439707
כולל חצות
מחצות עד הבוקר 057-3170574
כולל חצות  -אנגלית  /יידיש
ברכפלד
9799847
ספר מוסר
אבני נזר 25
052-3275160
גרין פארק/נאות
052-7679477
מעונין ללמוד עם בעל תשובה

לתשומת לב :כל בקשה לחברותא מתפרסמת לתקופה מוגבלת,
לאחר מכן ,במידת הצורך יש לעדכן מחדש.

נושאי הגליונות הקרובים בס"ד
אח"מ קדושים  -לא תעמוד על דם רעך
אמור  -תוספת שבת
בהר בחוקותי  -ריבית דברים
ד"ת ]עד  700מילים[ יתקבלו בצירוף שם מלא
בדוא"לgal200@neto.bezeqint.net :
או בדיסק :בתיבות "עומקא דפרשה".
עד יום שלישי בלילה.
קבלת כת"י ]כולל תגובות[ עד יום ראשון בלילה
)בצירוף הוצאות הקלדה(.

לקבלת הגליון
בדוא"ל בקביעות
בכל ערש"ק,
יש לשלוח בקשה
לכתובת:
gal200@neto.bezeqint.net

להנצחות ופרסום
בגליון052-7678393 :

ובזה מובן היטב מש"כ בעל הטורים בפרשת וישב עה"פ מקום אשר אסירי
המלך שם אסורים דיוסף שהה עשר שנים בבית הסוהר משום שדיבר על
עשרת אחיו ועל כל אחד היה שנה ומשום דאף דהיה דיבור אחד אמנם
הגנות הוא עיקר האיסור ולכן העונש הוא על כל אחד ואחד.
נראה עוד דהא דנענש שישב בבית האסורים הוא ע"ד עונש המספר
לשוה"ר דעליו נאמר "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו" וכך גם קרה ליוסף
הצדיק ]לפי גודל דרגתו[ שהיה צריך לישב מחוץ למקומו הרגיל ואף שהיו
עוד אסירים מ"מ גם מצורע מותר לישב יחד עם שאר אסירים.

***
איתא בירושלמי ברכות ד"ח ע"א דר"ש ב"י אמר שאילו היה על הר סיני
היה מבקש שיברא האדם בשני פיות אחד לדבר ד"ת ואחד לשאר דברים
וחזר ואמר אם בפה אחד אין אדם ניצול מדלטוריא עאכו"כ אם היה
לו שנים – ולפי"ז נבין קצת טעמא דקרא שנצטוה המצורע להביא שני
צפרים – וברש"י – כתב שזה כנגד הלשוה"ר שפיטפט ולכן מביאים צפרים
המפטפטין ,ואכתי צ"ע למה שנים ולא אחד ,אמנם לפי רשב"י ]שדריש
טעמא דקרא[ נוכל לומר דמראין לו דבאמת היה צריך להיות שני פיות
אחד לד"ת ואחד לשאר דברים אבל בגלל חוטאים כאלו שמקלקלים
בלשונם נברא רק עם פה אחד ]ואולי לכן שוחטים אחד מהן[ ומזה ידע
כמה צריך לשמור את פיו ולשונו שאפילו לשאר צרכים לא היה ראוי
לדבר אותם באותו פה שמדבר ד"ת וקדושה ורק כדי שאדם לא
יוסיף לדבר אם היה לו שני פיות לכן נברא בפה אחד.

בשורה טובה

שמחים אנו לבשר
לשוחרי התורה ודורשי הלכותיה שבס"ד

ביום שני ה' אייר יתחדש

השיעור השבועי הקבוע בשולחן ערוך בעיון

ממורנו הגאון

רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א
ראב"ד עיה"ת מודיעין עילית ת"ו.
השיעור השבוע יעסוק
בהמשך לימוד שו"ע או"ח דיני הגעלת כלים
סימן תנ"ב סוף סעיף א.
השיעור מתקיים מדי יום ב' בשעה  7:40בערב
בביהמ"ד "מאור חיים" רח' נתיה"מ 2
תפילת מעריב מיד לאחר השיעור
בברכת התורה

הקופה שגדולי הדור סומכים וממליצים עליה
תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

