
 
 

 

 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------
הנה מידות האדם הם    -הכוונת מידות האדם בצורה הנכונה לעבודת השם

רבות, ויש מידות הפוכות זו מזו, ועל האדם לדעת לנתב כל מידה באופן הראוי  
א'  לעבודת ד'. ונזכיר חלק מהמידות והיפוכם כיצד על האדם להשתמש בהם:  

ונצחי    -השמחה והצער ד'(,  לא ישמח אלא בדבר אמיתי  ויצטער רק על )עבודת 
ונצחי   ד'(.)והיידבר שהנזק שבו הוא אמיתי  רצון  על  כשעובר    -ב' הפחד והתקוה  נו 

וירא   טובות,  לקבל  היחידה  הסיבה  שזה  מצוות  עושה  כשהוא  רק  לטוב  יקוה 
ג'  מהעתיד לבוא רק כשהוא עובר על רצון ד' שזה הסיבה היחידה שיהיה לו רע.  

יעמוד בגבורת לב כנגד אויבי ד' ויעמוד בנסיונות, ויהיה רך    -הגבורה ורכות הלב
ע כלפי  אותו.  לב  המוכיחים  כנגד  יתקומם  ולא  ד'  והעזותובדי  הבושה    -ד' 

ישתמש במידת העזות להוכיח את החוטאים, ויתבייש כשהוא ממרה את פי ד' 
יכעס על החוטאים, ויהיה שבע רצון    -ה' הכעס ושביעות הרצוןשמיטיב לו כ"כ.  

לעשות.   שצריך  כפי  והרחמנות כשעושים  האכזריות  במידת    -ו'  ישתמש 
ות כדי להעניש את הרשעים, וירחם על הנזקקים לסיוע גשמי או רוחני  האכזרי 

עוונותיהם.   על  המצטערים  ועל  המסכנים  והגאוהועל  הענוה  כנגד   -ז'  יתגאה 
מי   וכלפי  ד'  עובדי  החכמים  כלפי  עניו  ויהיה  לדעותיהם,  להתנגד  החוטאים 

באה גזירותיו  ולקבל  טובותיו  רוב  על  הבורא  כלפי  וכן  טובה  לו  ח'  בה.  שעשה 
והאהבה ואת   -השנאה  ד'  עובדי  את  ויאהב  והמחטיאים,  החוטאים  את  ישנא 

ד'.   בעבודת  לו  והנדיבותהמסייעים  הקמצנות  הקמצנות    -ט'  במידת  ישתמש 
כנגד האכזרים וכנגד כפויי הטובה, ובמידת הנדיבות לסדר כל דבר כראוי ולתת  

ישתמש במידת    -י' העצלות והזריזותממון וללמד חכמה לבעלי מידות טובות.  
העצלות כשיש לו תאוה להנאות המביאות לחטא. ובעבודת ד' יהיה זריז. )שער  

 עבודת האלוקים פרק י'(.

את    -סיום ומחפש  בטוב,  שבחר  למי  מספיקים  זה  בשער  המוזכרים  הדברים 
וד' יסייע בעדו   האמת ואת החכמה לשם האמת והחכמה ולא לכוונות אחרות. 

 לעבוד את ד' כראוי, אמן.
 

 שער הבטחון 
 

והוא  בשבילו,  שטוב  מה  יעשה  שהקב"ה  מפני  רגוע  יהיה  שהאדם  הוא  בד'  הבטחון  ענין 
ב לו  שמגיע  מה  איזה יקבל  יבואר  זה  ובשער  מיוחדים,  מאמצים  עשיית  ללא  גם  עוה"ז 

תועליות בעולם הזה ובעולם הבא משיג האדם ע"י הבטחון, מדוע צריך לבטוח בקב"ה ולא 
כללים   הרבה  ועוד  בקב"ה,  לבטוח  כדי  לדעת  צריך  דברים  אלו  לו,  שעוזרים  אדם  בבני 

זה ענין ההשתדלות   יבואר בשער  כן  כמו  שצריך לעשות לצורך פרנסתו,  במצוות הבטחון. 
 למה ההשתדלות נצרכת, ובאיזה מלאכה יבחר האדם לעסוק.   

העולם   לחיי  וכן  השם  לעבודת  בד'  מהבטחון  שיש  הגדולות  התועליות 
יותר מכל הדברים, מפני שיש בו תועליות    -הזה ד'  נחוץ לעבודת  הבטחון בד' 

מהם כמה  ונציין  ד'.  לעבודת  מאפשרת   א':  גדולות  מהדאגות  הנפש  מנוחת 
התמסרות לעבודת ד', וא"א להשיג מנוחת הנפש אלא רק ע"י בטחון בד', כי אם 
מי   ביד  אותו  ויניח  מעליו  השגחתו  יסיר  מסוים, הקב"ה  בדבר  או  באדם  יבטח 
שבטח עליו, ואם יבטח בחכמתו או בכוחו או בהשתדלותו לא יעלה בידו להשיג  

יבטח בע ואם  רוצה,  להנות ממנו.  מה שהוא  יוכל  או שלא  אותו  יפסיד    ב' שרו 
ולא  לו,  יצטרך לעשות דברים כדי למצוא חן בעיני בני אדם כדי שיעזרו  שלא 

ראויים.   שאינם  מעשים  יצדיק  ולא  מהם,  הדעת, ג'  יפחד  הרחבת  לו  שתהיה 
העוה"ז.   מענייני  דעת  ולהסיח  ד'  לעבודת  מחשבותיו  לרכז  שישתמש    ד'ויוכל 

, ויהיה בעיניו כפקדון מאת הבורא להשתמש בו כפי שהתורה בממונו כרצון ד'
אלא   עמהם,  מיטיב  שהוא  אלו  טובה  לו  שיכירו  יצפה  לא  כך  ומחמת  מצווה, 

להיטי  לד' שעשה אותו שליח  ויודה  לו ממון  בישמח  ואם אין  בחלקו,  וישמח   ,
 ישמח שהוא חוסך טירדות בשמירתו וטיפולו. 

תועלי יש  הזה  העולם  חיי  לענין  בבטחון וכן  גדולות  ושלוה  א'    -ות  מנוחה 
שלא ילך למקומות רחוקים כדי להשיג פרנסה,    ב'מהרדיפה אחרי תענוגי הגוף.  

שלא יתאמץ בעבודות מייגעות, אלא  ג'  מפני שהקב"ה יכול לפרנס אותו בעירו.  
לעבודת  הנצרך  כפי  למחשבה  ופנאי  טוב  ושם  מנוחה  בה  שיש  בעבודה  יבחר 

אין כח לסיבו  או   ד'ת אלא ברצון הקב"ה.  השם, שהרי  יצטער מהפסדים  שלא 
יודע   שהוא  נגד טבעו, מפני  הוא  גם אם  לו  וישמח מכל מה שקורה  ממחלות, 

 הקב"ה דואג לטובתו יותר ממה שהוא דואג לטובת עצמו. )פתיחה(.  

להפוך מתכת   הכימיה שיודע  בעל  פני  על  הבטחון  לבעל  י' מעלות שיש 
ש  -לזהב לכלים  זקוק  הכימיה  להנזק  בעל  ועלול  להשיגם,  יכול  תמיד  לא 

ילקח   והוא מפחד שממונו  אומנותו,  סוד  יגלו את  נזהר שלא  והוא  מפעולותיו, 
מעשיו   שיגלו את  מפחד  הוא  וכן  זהב,  לעשות  יוכל  שלא  זמן  שיהיה  או  ממנו 
והוא נע ממקום למקום פן יתגלה סוד אומנותו, והוא חושש שאם  לשלטונות, 

מלאכ  תהיה  הזיוף  את  מחלות  יגלו  עליו  לבוא  עלולים  וגם  מותו,  סיבת  תו 
כספו,   ע"י  אוכל  להשיג  יוכל  שלא  ויתכן  מעושרו,  להנות  לו  שיפריעו  וכאבים 
לשום   זקוק  אינו  בד'  הבוטח  אבל  מותו.  אחרי  ממלאכתו  רווח  שום  לו  ואין 
אמצעי מיוחד אלא כל דבר יהיה אמצעי לפרנסתו ברצון ד', והוא מובטח שלא  

ב שמח  והוא  אומנותו,  יוזק  את  שיגלו  חושש  ואינו  לו,  עושה  מה שהקב"ה  כל 
אותו   מכבדים  האדם  ובני  מחסורו,  די  לו  יתן  הקב"ה  מצב  שבכל  בטוח  והוא 
ללא  במקומו  תמיד  נשאר  והוא  רצונו,  לעשותו  מבקשים  והדומם  החי  ואפי' 
דאגה, ואינו חושש שיגלו את בטחונו כי אדרבה זה יגרום שיכבדוהו, והוא בטוח  

י בעוה"ב,  שלא  שכרו  להגדיל  כדי  או  עוונותיו  לכפר  כדי  אלא  יתייסר  או  חלה 
והוא יודע שבכל מקום יהיה לו די מחסורו, ושכר הבטחון מלוה אותו גם אחרי 

 מותו. )שם(.

בו שהוא   מהות הבטחון בוטח  מי שהוא  על  ויסמוך  רגוע,  יהיה  היא שהבוטח 
גם בדברים שלא הבטיח.  עושה כל מה שטוב עבורו, ומקיים הבטחותיו, ומיטיב  

 )פרק א'(.   

שיהיה איכפת לו מהאדם    א'  -ז' דברים שצריך שיהיו במי שהאדם בוטח בו
לו  ב'  ויהיה מוכן להשקיע בשבילו.   שהוא בודק מה האדם צריך ופועל לעשות 

לאדם.    ג'צרכיו.   לסייע  למנוע ממנו  מי שיכול  יודע מה באמת ד'  שאין  שהוא 
שכבר דאג לו מאז ומתמיד לכל צרכיו והוא היחיד  שהוא היחיד  ה'  טוב לאדם.  

שהוא היחיד שבידו תלוי אם יוכלו להזיק או להועיל  ו'  שידאג לו עד סוף ימיו.  
   שהוא מיטיב תמיד גם למי שאינו ראוי לכך. )פרק ב'(.ז' לו. 

יתברך הבורא  אצל  רק  נמצאים  אלו  שדברים  נראה  נתבונן  שהוא  כאשר   ,
וכל   ביותר,  הגדול  הטביע  המרחם  שהוא  ממה  זה  בעולם  שיש  הרחמים 

בעולם   הנעשה  וכל  אותו,  ברא  הוא  שהרי  לאדם  טוב  מה  יודע  והוא  בנבראים, 
תלוי רק בו, והוא רואה מה טוב לאדם אפי' בכל הפרטים הקטנים, ומצב האדם  
ראוי   לו בהרבה טובות שלא היה  וכבר היטיב  ולא באף אחד אחר,  בו  רק  תלוי 

בהם, וכל מה שקורה בבריאה גם ע"י מעשי האדם אינו    להם ולא היה לד' צורך
ודברים   ואין לאדם אפשרות לשנות מזה כלום,  אלא מה שגזר הקב"ה שיהיה, 
שנעשים ע"י האדם זה מפני שנגזר שכך הדבר יצא לפועל. ובאמת אין כח ביד  
הרבה   כ"כ  להצמיח  אחת  בחיטה  כח  שאין  כמו  לפועל,  דברים  להוציא  האדם 

ואין    שיבולים, וא"כ כל מה שאדם עושה צריך להיות רק לצורך קיום המצוות, 
האדם  זה  דבר  בירור  וע"י  הקב"ה.  של  ההנהגה  עומק  את  להבין  אפשרות  לנו 
 יבטח בקב"ה וימסור עצמו בידו ויקבל עליו כל מה שהקב"ה יעשה לו. )פרק ג'(.

שלם יהיה  שהבטחון  כדי  בהם  ולהאמין  להבינם  שצריך  דברים    א'  -ה' 
שידע שהבורא יודע    ב'שיאמין בבירור שז' התנאים הנ"ל נמצאים אצל הבורא.  

שלא   ג'גם את הדברים הנסתרים שהוא עושה ומה הוא חושב ובמי הוא בוטח.  
ד'  יבטח בעוד גורם מלבד בבורא, )ודבר זה גורם שהאדם לא יקבל מה שרצה(.  

שאינו   מי  כי  רצונו,  את  ולעשות  ממנו  רוצה  ד'  מה  זה  להתבונן  ד'  רצון  עושה 
שידע שכל דבר שקורה צריך   ה'ודאי סיבה שד' לא יתן לו את מה שהוא רוצה.  

שכך רצון הבורא שיקרה, וצריך גם סיבות טבעיות )קרובות או רחוקות גלויות  
להשיג   צריך  אוכל  שבשביל  רואים  שאנו  כמו  יקרה,  שהדבר  איך  נסתרות(  או 

ל ולהכניסו  ולהכינו  האוכל  ולקנות את  יהיה שבע, אמנם כסף  לא  זה  ובלא  פיו 
 הבורא הוא הסיבה הראשונה שבלעדיה אין כלום.  

 ה'תשפ"ב ניסן | חובות הלבבות  |( 28)מבחן    2ן גליו
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 התר דבאפי תלתא
להרבה פוסקים מה שמצינו בגמרא שדבר שנאמר בפני שלשה אין בו  
והדבר תלוי   גמור,  משום לשון הרע, אין ההתר אלא בדבר שאינו גנאי 
באיזה צורה מספרים אותו, שבזה התירו חז"ל לאומרו בפני שלשה, כיון  
בלשון   לאומרו  יזהר  ובכך  עליו,  שמדבר  למי  יגיע  שהדבר  יודע  שהוא 

 אי.  שאינה נשמעת לגנ

על  עבר  ודאי  עצמו  שהמספר  אף  ג',  בפני  נתפרסם  שכבר  שדבר  י"א 
כיון   לאחרים,  לספרו  הרע  לשון  איסור  אין  מ"מ  הרע,  לשון  איסור 

 שהדבר עשוי להתפרסם. אמנם להתר זה יש כמה תנאים:

א  א' אבל  באקראי  לספר  אלא  ההיתר  להאין  הקול סור  להעביר  תכוין 
 אפילו אם אינו מספר בשם מי שסיפר לו.   ,ולגלותו יותר

אסור  ב'   אבל  לשלשה,  שנתפרסם  בעצמו  יודע  אם  אלא  ההתר  אין 
 לסמוך על חבירו בזה. 

לא   ג' מפני שהוא  לספר,  אסור  אלוקים  ירא  מהשלשה  אפי' אחד  אם 
מהם  אחד  אם  דה"ה  ואפשר  להתפרסם,  עתיד  אינו  הדבר  וא"כ  יספר 

 קרובו או אוהבו. 

ששיירות   ד' אע"פ  אחרת  בעיר  לא  אבל  מותר,  העיר  באותה  דווקא 
 מצויות.

 אם המספר הזהיר שלא לגלות, אסור לספר.  ה' 

 אסור לספר. אם שנים סיפרו לשנים ו' 

יש להזהר שלא להוסיף שום דבר יותר ממה ששמע, ואפי' להטעים ז'  
את הדבר כגון לומר שהדבר מתאים לו אסור. )ועל כן צריך ליזהר שאם  
דברים   או  כשורה,  נוהג  וכעת  בעבר  שעשה  דברים  אדם  על  מפורסם 
בזה   שייך  ולא  זה,  על  לגנותו  אסור  כשורה,  נוהג  והוא  עשו  שאבותיו 

 אפי תלתא כיון שלפי האמת אין בזה שום גנאי(.  התירא ד

אסור ח'   הגנות  על  יוסיף  ואולי  הסיפור  את  יקבל  שהשומע  יודע  אם 
 לספר לו, ויש בזה משום לפני עוור.    

וא"כ נמצא שכמעט אין לקולא זו מקום במציאות, ולהרבה פוסקים אין  
 מקור לקולא זו, לכן השומר נפשו ירחק מזה. 

   -זהעוד פרטים בהתר 

אסור  לחובתו,  והכריעו  מסוים  אדם  על  לדון  העיר  טובי  ז'  ישבו  אם 
בשום אופן לאחד מהם לומר או לרמוז שדעתו היתה לטובת אותו אדם,  

 ואפי' מחרפים ומגדפים אותו אסור. 

אסור לומר על דרשן שאין בדרשותיו ממש, וזה לשון הרע גמור שיכול  
כ )ואם  וצער,  לבושה  או  ממון  לנזק  לדרשן לגרום  ילך  לטובתו  וונתו 

 וייעץ לו איך לתקן הדבר(. 

המגלה דבר באפי תלתא על ענין עסקו ומסחרו, מותר לגלותו לאחרים, 
 בכפוף לתנאים הנ"ל.

 פרטי איסור סיפור לשון הרע 
איסור לשון הרע הוא אפי' על אמת, ואפילו אם היה    -לשון הרע בפניו

בפני וגם  אסור,  בפניו  הדברים  את  לומר  לספר,  מוכן  אסור  ממש  ו 
ואדרבה יש חומרא בפניו כי הוא עז וחצוף ומביא לידי מריבה והלבנת 
פנים. ואינו מותר בדבר שהיה אומר בפניו אלא בדבר שאינו ודאי גנות,  
היה   שאם  חז"ל  ששיעורו  כיון  מותר  ובזה  האמירה,  בצורת  תלוי  שזה 

כ  אבל  באופן שמגנהו,  מלומר  נמנע  היה  ודאי  בפניו  כך  שמגנהו  אומרו 
 אסור אף אם היה אומרו כך בפניו.

וללא כוונה לגנותו, אסור מן   בדרך שחוק אף סיפור   ולא מתוך שנאה 
 התורה. 

איסור לשון הרע הוא גם כשלא אומר על מי מספר, אך השומעים יבינו 
לזה אסור.   והוא נתכוין  גנות  גינהו אבל נסבב מדבריו  וכן אם לא  זאת. 

 כאילו אינם יודעים שזה גנות וגם זה אסור.ויש שמספרים לתומם  

אפי' לא הגיע שום רעה למי שמספר עליו, ואפי' משער מתחילה שכך  
 יהיה, אסור, וצריך כפרה. 

לזכות   -בצדק תשפוט עמיתך אם אדם עשה מעשה שאפשר לדונו 
או לחובה, בירא אלוקים אף אם הדבר נוטה יותר לחובה יש לדון לזכות.  

מ )הנזהר  יש  ובבינוני  שקול  המעשה  אם  בו(  נכשל  ולפעמים  החטא  ן 
לדונו לזכות, ואם נוטה לחובה נכון לדונו כספק, וודאי שלא ילך לגנותו  

 עבור זה. 
אבותיו,   מעשי  לזכור  כגון  עי"ז,  יתבזה  שחבירו  דבר  כל  לספר  אסור 
בדברים  בין  למקום  אדם  שבין  בדברים  )בין  הראשונים  מעשיו  לזכור 
שבין אדם לחבירו(, וגם מעשים שנעשו כעת אסור לספר, )ובבין אדם  

 לחבירו יש פרטי דינים בזה ויבוארו בכלל י'(.  

 מתי מותר לפרסם חטאים של אחרים
בינוניבאי שיש    -ש  בדבר  גם  כשורה  נהג  שלא  אדם  על  לומר  אסור 

דין  או  המצוות  מפרטי  פרט  על  אפי'  לומר  ואסור  כך,  שנוהגים  רבים 
דרבנן שלא קיימו כראוי, דשמא לא ידע שהדבר אסור מדינא, )ועל כן  
יודעים   שאינם  רבים  יש  כי  רעות,  מידות  על  חבירו  את  לגנות  אסור 

ו ויאמר לו גודל האיסור(, ואסור אפי' עשה  חומרת הדברים, אלא יוכיח
ועשהו   אסור  שהדבר  ידע  שהוא  יודע  אם  אבל  פעמים.  כמה  כך 
חזר   אולי  כי  לגלות  אסור  בסתר  פעם אחת  החטא  במתכוון, אם עשה 
נוסף, אלא  עד  עמו  יש  אף  לגלות  אסור  העיר  לדייני  ואפילו  בתשובה, 

גדול הוא לפרסם  שעוון    תלמיד חכםצריך להוכיחו בלשון רכה. וכ"ש ב
 חטאו, ואסור אפילו להרהר אחריו כי ודאי עשה תשובה. 

וראוהו שנים, טוב שיאמרו לדייני   לץ השונא תוכחותאם החוטא הוא  
דבריהם   אם  החוטא  לקרובי  או  החטא,  מן  ויפרישוהו  שייסרוהו  העיר 
מקובלים על החוטא, ויכוונו המספרים לשם שמים, והשופטים ייסרוהו 

אם הוא עד יחידי לא יעיד על כך, אך יכול לגלות בהצנע  בהצנע. אבל  
כך   על  לשונאו  לרבו  ומותר  כשניים,  לו  שמאמין  סודו  ואיש  לרבו 
)ויתכן שאם דברי   גם לרב אסור לספר לאחרים,  ולהתרחק ממנו, אבל 
יתכן  אם  אפי'  לרב  לספר  מותר  לתועלת  ומתכוון  נשמעים  רבו 

 שיתפרסם ממנו הדבר(.  

עבירה   שעובר  אלוקים מי  פחד  ואין  קבוע  באופן  במזיד  ידועה 
עיניו בפניו,    לנגד  שלא  ובין  בפניו  בין  בגנותו  ולספר  להכלימו  מותר 

 ובדבר שקול יש לדונו לכף חובה, אך יזהר בפרטים המבוארים בבמ"ח. 

מי שאינו מקיים דברי בי"ד ואין לו תשובה למה עושה כך, או שרואים 
מד להוציא  אלא  אמת  אינה  גנותו, שתשובתו  לספר  מותר  עתנו, 

 ולרושמה בספר הזכרונות לדורות. 

לתועלת הרע  או    -לשון  לבנו  לספר  נכון  רעות  מידות  לו  שיש  מי 
כיון  ממעשיו,  ילמדו  כדי שלא  עמו  יתחברו  ולהזהירם שלא  לתלמידיו 
לשומע   יבאר  ואמנם  לגנות,  כשמתכוון  הוא  הרע  לשון  איסור  שעיקר 

זה.   דבר  מספר  שרוצוכן  למה  אחר מי  עם  שידוך  או  עסק  לעשות  ה 
)אך לא ישאל מותר לחקור על מהותו ועניינו כדי להמנע מנזק או מריבה  

או  לשקר  רגילים  שהם  מפני  אומנותו,  בן  את  או  שונאו,  שהוא  משער  שהוא  מי  את  בזה 

, ויאמר להם ששואל לתועלת )דאל"כ עובר על לפני עוור(, ומותר  להגזים(
 לענות לו כדי להועיל לו, אבל יזהר שלא להוסיף.   

אם לא האמינוהו השומעים תשובתו    -תשובה על איסור לשון הרע
היא חרטה וידוי וקבלה לעתיד, אבל אם האמינוהו ונתגנה חבירו ונגרם 

לרצות את חבירו, אף אם חבירו לא    לו נזק או צער, מלבד הנ"ל צריך גם
והוא  עליו,  שדיבר  מי  כל  לזכור  יכול  אינו  פעמים  )והרבה  מזה,  יודע 

 כמעוות שאינו יכול לתקון(.

ומתי   אסור  מתי  רבים  פרטים  יש  לחבירו  אדם  שבין  שבעבירות  אף 
לחבירו  אדם  שבין  בעניינים  חבירו  את  לגנות  אסור  מ"מ  לספר,  מותר 

)כגון שלא הלווהו, או לא  אם לא הזיק לחבירו, א ף שודאי עבר איסור 
 הטיב לו, או שעבר על נקימה ונטירה(. 

מעלות חסרון    -שלילת  לחבירו  שיש  לומר  הרע  לשון  איסור  בכלל 
בשלימות המעלות, כגון שאינו חכם )במילי דעלמא, וכ"ש לומר שאינו  

ל  חכם בתורה( או גבור או עשיר וכיוצא בזה, ואפי' הוא אמת, מפני שיכו
לגרום הזק בגופו או בממונו או להצר לו או להפחידו. וכמו שאדם לא  
היה רוצה שיאמרו עליו דבר כזה כך אסור לומר כך על אחר. ובלשה"ר  
חבירו,   לגנות  רק  בזה  חומרא משום שכוונתו  יש  המעלות  של שלילת 
לבאר   מאריך  )הח"ח  השומעים.  ע"י  יותר  מתקבלים  אלו  דברים  וגם 

יכולי נזקים  אדם  איזה  על איזה  תלוי  זה  ודין  זה(.  דבר  ע"י  להסתבב  ם 
 מספר, שאם לפי מצבו יש בזה שלילת מעלתו אסור. 

 אסור להוציא דיבה על חפצי חבירו.

 . המספר עם עוד אחד עוונו חמור יותר מיחידי

 איסור קבלת לשון הרע 
אסור להאמין בליבו ללשון הרע, ואם הוא מסכים בפירוש לסיפור עובר  

קבלת על  שגדול    גם  חז"ל  ואמרו  הרע,  לשון  סיפור  על  וגם  לשוה"ר 
עונש המקבל מן המספר. ואסור לשמוע לשוה"ר אף בלא להאמין. וגם  
השומע לשון הרע לתועלת אין ההתר אלא לשמוע ולחוש אבל להאמין  
לפני   או  המספר  לפני  זכות  ללמד  כדי  לשמוע  מצוה  ולפעמים  אסור. 

 ן. השומעים, אך גם בזה יזהר שלא להאמי 

לחובה,  דן  והוא  לזכות  לדונו  אפשר  אך  אמת  שהדברים  יודע  אם  וגם 
בצדק תשפוט עמיתך,  מלבד מצות  הרע,  לשון  איסור קבלת  על  עובר 

 וכ"ש אם הסיפור על איש ירא שמים. 

 כולל שלילת המעלות.  ,כל דבר שאסור לאומרוב  אסורה ה"רקבלת לש

והיינו   לחוש,  מותר  הרע,  ללשון  להאמין  שאסור  בעלמא אע"פ  חשש 
ספק,   בגדר  אפי'  הדבר  יהיה  לא  אבל  מנזק,  עצמו  את  לשמור  כדי 
או  מעשה  לעשות  שאסור  וכ"ש  ישראל,  איש  ככל  לו  להיטיב  ומחויב 
להזיקו או לביישו או לשנוא אותו מחמת זה, ואפי' שמע הדברים מעד 

 אחד בבי"ד אסור.

שיוציא   תקנתו  לאחרים,  סיפר  לא  ועדיין  הרע  ללשון  שהאמין  מי 
 הדברים מליבו, ויקבל על עצמו שלא להאמין יותר ללשון הרע, ויתוודה. 

מי   -מה יעשה אדם הנמצא בחברת אנשים המדברים לשון הרע
יכול   ואינו  הרע  לשון  לספר  מתחילים  והם  אנשים  בחברת  שיושב 
להוכיחם, אם יכול ללכת או לסתום אזניו מצוה רבה לעשות זאת, ואם 
אינו יכול, יחליט שלא להאמין, ולא יהיה נח לו לשמוע, ולא יראה שום 
תנועה שנהנה מהסיפור, ועדיף שיראה שלא נח לו ממה שמדברים. ואם 

או שיכול ללכת ולא הולך נקרא פושע כמוהם, וכ"ש אם    עדיין לא ישב
 מתכוון לשמוע דבריהם, וצריך להתרחק מאד מחבורה כזו.   

אסור לקבל לשון הרע )ומותר רק לחשוש לדברים, וכנ"ל כלל ו'( אפילו 
אם הדברים סופרו בפני רבים, או בפני המסופר )אם לא הודה לדברים, 

ק(, או ששמע את הדברים מכמה  אפי' אם שתק ודרכו תמיד לא לשתו
הרע,  לשון  שסיפרו  מפני  רשעים  שנעשו  בדבר  מיבעי  )ולא  אנשים 
גם לשקר או להחליף או להוסיף  שהחשוד על לאו דלשון הרע חשוד 
דברים, אלא גם באופן שאינם נעשים רשעים אם הסיפור אמיתי, אסור  

ר אלא להאמין, דאין שם עדות אלא בבי"ד, ואין נחשבים בזה לעידי שק
למוציאי שם רע(, או שיצא קול בעיר על אדם שעשה איזה איסור חמור  

 או קל. 

עובר   פעמים שהוא  כמה  עליו  והיינו שהתפרסם  לרשע,  המוחזק  אדם 
 על איסורים ידועים בשאט נפש, מותר לקבל עליו לשון הרע.  

למה   רק  להאמין  מותר  חבירו,  ועל  עצמו  על  גנות  מספר  כשאדם 
 שמספר על עצמו. 

אין חילוק אם המספר הוא איש או אשה,    -י אסור לספר לשוה"רמ
כוונתו  וגם אין  ואף אם הוא מספר על קרובו שבדרך כלל אינו מקפיד 
לגנותו, מ"מ אם טעה בהחלטתו והוא אינו אשם כמו שסיפר, אינו יוצא 

 מכלל לשון הרע. 

 על מי אסור לספר לשון הרע 

ובית   וגם על אשתו  בין על אשה,  איש  על  בין  הרע  לשון  לספר  אסור 
 חותנו אסור. 

אסור לספר לשון הרע גם על קטן אם יתכן שיסובב לקטן נזק או צער 
אסור, )אא"כ מתכוין לתועלת לפי כללי התר לתועלת, ויבחון שבאמת 

 תצא תועלת(. 

ת על  המספר  וכ"ש  הארץ,  עם  על  אפילו  הרע  לשון  לספר  "ח אסור 
גדול,   שעונשו  ת"ח  מבזה  בכלל  הוא  ופעמים  יותר,  גדול  עוונו  שבזה 
ות"ח לענין זה הוא לפי הדור, ובזמננו מי שהוא ראוי להורות ויגע בתורה 
וחייב   פלילי  עוון  הוא  בפניו  ושלא  בדברים  אפי'  והמבזהו  ת"ח,  נקרא 

 נדוי, ואם הת"ח הוא מורה הוראה בעיר האיסור חמור הרבה יותר. 

מצוה לגנותו ולבזותו בין בפניו ובין שלא בפניו, בגלל שיצא  ס  אפיקור
מכלל "עמיתך", ונקרא אפיקורס מי שכופר בנבואה, או שכופר בתורה  
שבכתב או שבעל פה, ואפי' בפסוק אחד או דרשה אחת ודקדוק אחד. 
בעיר   מוחזקים  שהם  או  בעצמו  שמע  כשהמספר  דווקא  זה  וכל 

בודאות   שהוחזק  )או  עבירות לאפיקורסים  על  פעמים  כמה  שעברו 
שאיסורם ידוע כמו ניאוף, אבל בלאו הכי אסור(, אבל אם יצא עליהם  
קול בעלמא או ששמע מאנשים שהם אפיקורסים אסור להאמין אלא  

 רק לחוש לעצמו ולהזהיר אחרים בסתר שלא יתחברו עמהם. 

י"א שמותר לספר לשוה"ר על בעלי מחלוקת, אמנם    -בעלי מחלוקת
כ בזה  תנאיםיש  המחלוקת,   -מה  הסיפור תושבת  ידי  כשעל  דווקא  א' 

ואינו יכול לעשות זאת באופן אחר. ב' שיכוין לתועלת ולא מתוך שנאה.  
ג' שידע הדברים בעצמו, אבל לא יסמוך בזה על אחרים אא"כ נתברר לו  

 שזה אמת. ד' שיברר היטב מי נקרא בעל המחלוקת על פי התורה. 
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מתקיים   שבוע  השבועי  בכל  הלימוד  חומר  על  מבחן 
 יחד עם המשנה ברורה. 

ניתן לקבל במייל סיכום ספרי החפץ חיים )חפץ חיים,  
אור,   תורה  עולם,  שם  חסד,  אהבת  הלשון,  שמירת 
הבית,   תורת  אדם,  תפארת  שמים,  כבוד  הדת,  חומת 
זכור   ישראל,  נפוצות  אמרים,  ליקוטי  ישראל,  אהבת 

        .( מים, וחובת השמירהלמרים, שפת ת
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


