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שבוע פרשת משפטים
השבת מברכים את חודש אדר א' שיחול בימים שישי
ושבת בשבוע הבא.

בוּע
יח ֵסינוּ ַל ֲח ֵב ֵרינוַּ .ה ָשּׁ ַ
רוּשׁים ִבּ ָ
וְעל ָה ְרגִ ישׁוּת ַבּ ִדּבּוּר ַה ְדּ ִ
נִל ַמד ַעל ַה ָכּבוֹד ַ
רוֹבה אָנוּ ְ
קוּפה ַה ְקּ ָ
נּוֹשׂאַ :בּ ְתּ ָ
ַה ֵ
ָשׁיםִ ,דּינֵי אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים ו ְָלשׁוֹן ָה ָרע.
סוּרים ַהפּוֹגְ ִעים ַבּ ֲאנ ִ
בּוּרים ֲא ִ
חוֹבה ְל ִה ָמּנַע ִמ ִדּ ִ
ַת ִחיל ִל ְלמֹד ַעל ַה ָ
נְ

הלכה

יום

 אוֹ נָאַ ת ְ ּדבָ ִרים וְ לָ ׁשוֹ ן הָ ָרע

א

ַמה זֹּאת "אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים"?
ַח ָכ ֵמינוּ
יך 1,"...ו ֲ
את ֵמ ֱאל ֶֹק ָ
ָר ָ
ֲמיתוֹ וְ י ֵ
תּוֹרה" :וְ לֹא תוֹנוּ ִאישׁ ֶאת ע ִ
ָכּתוּב ַבּ ָ
בּוּרינוּ.
אָדם ְבּ ִד ֵ
בּוּשׁה ְל ָ
ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ָל ְמדוּ ִמ ָכּאן ֶשׁאָסוּר ִל ְגרֹם ַצ ַער אוֹ ָ
יוֹתר ֵמאוֹנָאַת ָממוֹן ) ַר ָמּאוּת ַכּ ְס ִפּית(,
מוּרה ֵ
אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים ) ִלגְ רֹם ַצ ַער ְבּ ִדבּוּר( ֲח ָ
ִמ ֵכּיוָן ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ַת ֵקּן אוֹנָאַת ָממוֹן ַעל יְ ֵדי ֲה ָשׁ ַבת ַה ֶכּ ֶסף ֶשׁנִּ ְל ַקח ְבּאוֹנָאָה ַכּ ְס ִפּית,
ישׁהוּ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ְח ִזיר.
וּפגְ עוּ ְבּ ִמ ֶ
ֶא ְמרוּ ָ
ֲא ָבל ְדּ ָב ִרים ָק ִשׁים ֶשׁנּ ֶ

ב

ג

ֻג ָמאוֹת ֶשׁל אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים?
ָמ ֵהן דּ ְ


גּוֹרם לוֹ ַצ ַער גָּדוֹל.
קּוֹד ִמיםִ ,כּי זֶה ֵ
ֲשׂיו ַה ְ
אָסוּר ְל ַה ְז ִכּיר ְל ַב ַעל ְתּשׁוּ ָבה ֶאת ַמע ָ



אָסוּר ִל ְשׁאֹל ֶאת ִמי ֶשׁלֹּא ִמ ְת ַמ ֵצּא ְבּ ִענְ יַן ְמ ֻסיָּם ְשׁ ֵא ָלה ְבּאוֹתוֹ ִענְ יָןָ .דּ ָבר ֶזה
ֻבּר ְבּ ִמ ְק ֶרה ֶשׁיֵּשׁ ֲח ָשׁשׁ
שּׁוֹאלְ ) .מד ָ
יוֹד ַע ְל ָה ִשׁיב ַל ֵ
בּוּשׁה ִכּי ֵאינוֹ ֵ
גּוֹרם ַלנִּ ְשׁאָל ָ
ֵ
יך ֶאת ַהנִּ ְשׁאָל(.
ֶשׁ ַה ְשּׁ ֵא ָלה ָתּ ִב ְ



סוֹחר ֶאת ְמ ִחירוֹ ֶשׁל ֵח ֶפץַ ,כּ ֲא ֶשׁר ֵאין ְבּ ַכ ָוּנַת ַהשּׁוֹ ֵאל ִל ְקנוֹתוֹ.
אָסוּר ִל ְשׁאֹל ֵ
סּוֹחר.
ֲלה ִתּ ְקוַת ָשׁוְ א ֵא ֶצל ַה ֵ
ַה ְשּׁ ֵא ָלה ַמע ָ



ֲשׂה לֹא טוֹב ,אָסוּר ְל ַה ְז ִכּיר לוֹ ֶאת ָה ִענְ יָן ְבּ ֶר ֶמזְ ,ל ָמ ָשׁל
אָדם ָע ָשׂה ַמע ֶ
ִאם ָ
ֲשׂהַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ֲא ֵח ִרים לֹא ְמ ִבינִ ים
ֲשׂה ַה ַמּע ֶ
ְל ַה ְז ִכּיר ֶאת ֵשׁם ַה ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ ַנע ָ
ֻבּר2 .
ְבּ ַמה ְמּד ָ
ֻג ָמאוֹת ֶשׁל אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים?
ַה ִאם יֵשׁ עוֹד דּ ְ

יך
בּוּרים ֶשׁיֵשׁ ָבּ ֶהם ִאסּוּר אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים 3,וְ ָל ֵכן ָצ ִר ְ
ִאי ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמנוֹת ֶאת ָכּל ַה ִד ִ
ַל ְחשֹׁב ִל ְפנֵי ָכּל ִדּבּוּר ִאם ַה ִדּבּוּר ַהזֶּה ָעלוּל ִל ְפגּ ַֹע ְבּ ָח ֵברִ .אם ַה ִדּבּוּר יִ גְ רֹם ַצ ַער
ָשׁים
ֲרים ֲאנ ִ
אָמרוְֹ .דּ ָב ִרים ֵאלּוּ ַה ְמּ ַצע ִ
ישׁהוּ ֲא ִפלּוּ ִל ְז ַמן ָק ָצר ְמאֹד 4אָסוּר ְל ְ
ְל ִמ ֶ
תוּבים ָבּהּ ְדּ ָב ִרים
ֶרת ֶשׁ ְכּ ִ
סוּרים ֲא ִפלּוּ ְבּ ֶר ֶמז אוֹ ִבּ ְכ ָתבְ ,כּגוֹן ִל ְכתֹּב ַל ֲח ֵברוֹ ִאגּ ֶ
ֲא ִ
ֲרוּ אוֹתוֹ5.
ֶשׁיְּ ַצע
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עמוד 2

ֻג ָמאוֹת ֶשׁל אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים-
עוֹד דּ ְ
לוֹמר לוֹ ֵל ְך ִל ְפלוֹנִ י
אָדם ֶשׁ ְמּ ַב ֵקּשׁ ִל ְקנוֹת ְתּבוּאָה ,אָסוּר ַ
רוֹאים ָ
ִאם ִ
ָדוּע ֶשׁ ֶבּ ֱא ֶמת ֵאין ְלאוֹתוֹ ְפּלוֹנִ י ְתּבוּאָה
וְ הוּא יִ ְמכֹּר ְל ָךַ ,כּ ֲא ֶשׁר י ַ
ִל ְמכֹּר6.
אָדם מוּם ֶשׁיֵּשׁ בּוֹ אוֹ ְבּ ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֵֹ ,בּין ִאם זֶה מוּם
אָסוּר ְל ַה ְז ִכּיר ְל ָ
אַחר7.
יסי ,אוֹ ָכּל ְפּגָם ֵ
ִפ ִ
גּוֹרם ַל ֲח ֵברוֹ ַצ ַער ַעל יְ ֵדי ֶשׁ ַמּ ְר ֶאה ַל ֲח ֵברוֹ ָפּנִ ים זוֹעֲמוֹת
ֲא ִפלּוּ ִמי ֶשׁ ֵ
ֲסוֹת( יֵשׁ ַבּזֶּה אוֹנָאָה8 .
)כּוֹע

ה

אָדם ַל ֲח ֵברוֹ-
ֵבּין ָ
וּמ ִביאָה ָשׁלוֹם.
ֻתּ ִרים ֵבּין ֲח ֵב ִרים ְ
כּוּחים ְמי ָ
ַעת וִ ִ
ְז ִהירוּת ֵמאוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים מוֹנ ַ
אַפּק וְ ַלעֲנוֹת
ֵדע ְל ִה ְת ֵ
ֲרים אוֹתוֹ ִבּ ְד ָב ִרים ָק ִשׁים ,י ַ
וּמ ַצע ִ
ָח ָכם ֶשׁ ְמּ ַביְּ ִשׁים אוֹתוֹ ְ
ִבּנְ ִעימוּת וְ לֹא ְבּ ַכ ַעס9.
ַלּהֶ ,א ָלּא ִאם ֵכּן ֶה ָח ֵבר ִה ְס ִכּים
רוֹצה ֶשׁנְּ ג ֶ
אָסוּר ְלגַלּוֹת סוֹד אוֹ ָכּל ָדּ ָבר ֶשׁ ָח ֵבר ֵאינוֹ ֶ
אין ַבּ ָדּ ָבר ִאסּוּר ָלשׁוֹן ָה ָרע10.
מּוּבן ִבּ ְתנַאי ֶשׁ ֵ
ַלּה ,וְ ַכ ָ
ֶשׁנְּ ג ֶ

ו

ַה ִאם ֻמ ָתּר ִל ְקרוֹא ְל ָח ֵבר ְבּ ִכנּוּי?
אָסוּר ִל ְקרוֹא ְל ָח ֵבר ְבּ ִכנּוּי ִאם ֶה ָח ֵבר ִמ ְת ַבּיֵּשׁ ַבּ ִכּנּוּי.
קּוֹרא ַבּ ִכּנּוּי ִהיא ְל ַביֵּשׁ ֶאת ֲח ֵברוֹ ,אָסוּר ִל ְקרֹא ַל ֲח ֵברוֹ ְבּ ִכנּוּי זֶה ֲא ִפלּוּ
ִאם ַכּ ָוּנַת ַה ֵ
ִאם ֲח ֵברוֹ ָרגִ יל ְלזֶה וְ ֵאינוֹ ִמ ְת ַבּיֵּשׁ.

יּוֹרה
דוֹמה ְל ִמי ֶשׁ ֶ
יתי ֶאת זֶה ִבּ ְצחוֹק"ֶ ,
אוֹמר" :לֹא ִה ְת ַכּ ַוּנְ ִתּיָ -ע ִשׂ ִ
ַה ְמּ ַצ ֵער ֶאת ֲח ֵברוֹ וְ ֵ
אוֹמר ֶשׁזֶה ִבּ ְצחוֹק.
ִח ִצּים ַבּ ֲח ֵברוְֹ ,ו ֵ
פלא יועץ )אונאה(

מקורות -
 .1ויקרא כ"ה:י"ז.
 .2דרכי משה חושן משפט ת"כ .כתב שם שחייב לבקש מחילה ,אבל לא נקרא ביוש בפרהסיא.
 .3ספר החינוך מצווה של"ח.
 .4קובץ אגרות חזו"א חלק א' רי"א.
 .5ח"ח חובת השמירה ד"ה אונאת דברים.
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 .6בבלי ב"מ נ"ח :
 .7ערוה"ש חו"מ סי' רכ"ח:ב'.
 .8ספר יראים סי' ק"פ לפי תועפות ראם.
 .9ספר החינוך של"ח.
 .10חפץ חיים הל' לשון הרע כלל ט' סע' ו'.
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ְּת ִפ ָּלה ַעל ְׁש ִמ ַירת הַ ָּל ׁשוֹ ן
מנוסח התפילה שסידר החפץ חיים זצ"ל
בסוף "חובת השמירה"

ְּת ִפ ָּלה ַעל ְׁש ִמ ַירת הַ ָּל ׁשוֹ ן
של עוֹ לָ ם,
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶ
י ְִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ָ
ֶיךֵ ,א-ל ַרחוּם וְ חַ ּנוּן,
ש ְּתז ּ ֵַכנִ י הַ יּוֹ ם ו ְּבכָ ל יוֹ ם,
ֶׁ
מר ִּפי ו ְּל ׁשוֹ נִ י ִמ ְּל ׁשוֹ ן הָ ָרע ו ְּר ִכילוּת ו ִּמ ַּק ָּבלָ ָתם.
ִל ְׁש ֹ
יש י ְִח ִידי,
וְ ֶאז ָּהֵ ר ִמ ְ ּל ַד ֵּבר אֲ ִפלּ ּו ַעל ִא ׁ
הרב ישראל מאיר
הכהן,
החפץ חיים זצ"ל

ִש ָראֵ ל
ש ּ ֵכן ִמ ְ ּל ַד ֵּבר ַעל ְ ּכלַ ל י ְ ׂ
וְ כָ ל ׁ ֶ
אוֹ ַעל חֵ לֶ ק מֵ הֶ ם.
של הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא.
ש ּ ֵכן ִמ ְּל ִה ְת ַר ֵעם ַעל ִמדּ וֹ ָתיו ׁ ֶ
וְ כָ ל ׁ ֶ
חל ֶֹקת,
חנ ּ ָֻפה ,לֵ יצָ נוּתַ ,מ ֲ
שקֶ רֲ ,
וְ ֶאז ָּהֵ ר ִמ ְ ּל ַד ֵּבר דִּ ְב ֵרי ׁ ֶ
ַּכ ַעס,
ּגַאֲ וָה ,אוֹ נ ַָאת דְּ בָ ִרים ,הַ ְל ָּבנַת ּ ָפנִ ים ,וְכָ ל דְּ בָ ִרים אֲ סו ִּרים.
צ ִר ְ
יך ְל ִענְ ְינֵי ּגו ִּפי אוֹ נַפְ ִׁשי,
וְ ז ֵַּכנִ י ׁ ֶ
ש ּלֹא ְל ַד ֵּבר ִּכי ִאם דָּ בָ ר הַ ָ ּ
ש ַמיִם.
שם ׁ ָ
שי וְ ִדבּ ו ַּרי ְל ׁ ֵ
שי ּ ְִהי ּו ָּכל ַמעֲ ַׂ
וְ ׁ ֶ
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שבוע פרשת תרומה
ראש חודש אדר א' יחול בימים שישי ושבת השבוע .בשבת ראש חודש
מוציאים שני ספרי תורה ,אחד לפרשת השבוע והשני לראש חודש.
קוראים הפטרה מיוחדת וגם מתפללים תפילת מוסף מיוחדת לשבת
ראש חודש.

יך ִל ְלמֹד ִדּינֵי אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים וְ ָלשׁוֹן ָה ָרע.
ַמ ִשׁ ְ
בוּע נ ְ
נּוֹשׂאַ :ה ָשּׁ ַ
ַה ֵ

יום

א

הלכה
ֵבת ַדּ ַעת"?
ַמה זֹּאת " ְגּנ ַ
ֵבת ַדּ ַעת ִהיא ַר ָמּאוּת ֲא ִפלּוּ ַכּ ֲא ֶשׁר ְמ ֻד ָבּר
ָשׁים .גְּ נ ַ
אָסוּר ִלגְ נֹב ֶאת ַדּ ְע ָתּם ֶשׁל ֲאנ ִ
ֵבת ַדּ ַעת:
ִבּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֵאין ָבּ ֶהם ֶה ְפ ֵסד ַכּ ְס ִפּי .דֻּגְ ָמאוֹת ִלגְ נ ַ
עוֹבר ַעל
יע ַלקּוֹנֶה ַעל ָכּ ְך ֵ
מוֹד ַ
מּוֹכר ָדּ ָבר ֶשׁיֵּשׁ בּוֹ מוּם אוֹ ִח ָסּרוֹן וְ ֵאינוֹ ִ
אָדם ַה ֵ
ַ 
ָפים אוֹ
ֵבת ַדּ ַעתְ .כּמוֹ ֵכן ,אָסוּר ְל ָע ֵרב ְמ ַעט ֵפּרוֹת ָר ִעים ְבּ ַה ְר ֵבּה ֵפּרוֹת י ִ
גְּ נ ַ
ֵבה ַמ ָמּשׁ(.
יע ַלקּוֹנֶהְ ) .בּ ִמ ְק ִרים ֵאלּוּ יֵשׁ גַּם גְּ נ ָ
הוֹד ַ
הוֹסיף ַמיִ ם ְליַיִ ןְ ,בּ ִלי ְל ִ
ְל ִ
עוֹשׂה ֵכּן ַמ ְט ֶעה ֶאת ֲח ֵברוֹ
ַדּאי יְ ָס ֵרב ְל ַק ְבּ ָלהָּ .ה ֶ
יע ַמ ָתּנָה ְל ִמי ֶשׁוּ ַ
 אָסוּר ְל ַה ִצּ ַ
ְבּ ַכ ָוּנָה ַל ְחשֹׁב ֶשׁ ְרצוֹנוֹ ָל ֵתת לוֹ ַמ ָתּנָה.
יוֹד ַע ֶשׁ ֲח ֵברוֹ יְ ָס ֵרב .גַּם
אָדם ְל ַה ְז ִמין ֶאת ֲח ֵברוֹ ֶל ֱאכֹל ֶא ְצלוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר הוּא ֵ
 אָסוּר ְל ָ
ַבּי ַכּ ָוּנָתוֹ.
ַבּ ִמּ ְק ֶרה ַהזֶּה ַה ַמּ ְז ִמין ַמ ְט ֶעה ֶאת ַה ֻמּ ְז ָמן ְלג ֵ

ב

ֵבת ַדּ ַעת" ְבּ ִמ ְב ָחנִ ים -
" ְגּנ ַ
עוֹשׂה
וּבעֲבוֹדוֹת ַעל יְ ֵדי ַה ְע ָתּ ָקה ֵמ ָח ֵבר אוֹ ִמ ֵסּ ֶפרָ .ה ֶ
אָסוּר גַּם ְל ַרמּוֹת ְבּ ִמ ְב ָחנִ ים ַ
ֵכּן ֵ
מּוֹרה
ֵבת ַדּ ַעתֶ ,שׁ ָה ֵרי ַה ֶ
נוֹסף ַל ֶשּׁ ֶקר ,יֵשׁ ַבּזֶה גַּם גְּ נ ַ
עוֹבר ַעל ָה ִאסּוּר ְל ַשׁ ֵקּרְ 1.בּ ָ
מד2.
יוֹד ַע ֶאת ַהח ֶֹמר ַהנִּ ְל ָ
חוֹשׁב ֶשׁ ַה ַתּ ְל ִמיד ֵמ ִבין וְ ֵ
ֵ

ג

שׁוּרים ְבּ ִדבּוּר ָלשׁוֹן ָה ָרע?
סּוּרים ַה ְקּ ִ
ָמ ֵהם ָה ִא ִ
לוֹמר ַעל ָה ִאסוּר
וּר ִכילוּתְ -כּ ַ
רוֹבים נִ ְל ַמד ְבּ ֶע ְז ַרת ה' ִדּינֵי ָלשׁוֹן ָה ָרע ְ
ָמים ַה ְקּ ִ
ַבּיּ ִ
טוֹבים( ַעל ֲא ֵח ִרים.
ְל ַס ֵפּר ְדּ ָב ִרים ָר ִעים )וְ ִל ְפ ָע ִמים ֲא ִפלּוּ ְדּ ָב ִרים ִ
ָדוּע ַבּ ֵשּׁם " ֶה ָח ֵפץ ַחיִּ ים"ִ ) ,משׁוּם ְז ִהירוּתוֹ
ָה ַרב יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמ ִאיר ַהכּ ֵֹהן זצ"ל ַהיּ ַ
נוֹשׂא ַהזֶה ַה ִנ ְק ָרא " ֵס ֶפר ָח ֵפץ ַחיִּ ים"(ָ ,מנַה
ָה ַר ָבּה ְבּ ִאסּוּר ָלשׁוֹן ָה ָרע ,וְ ִס ְפרוֹ ַבּ ֵ
ֲשׂה ֶשׁ ַה ְמ ַס ֵפּר ָלשׁוֹן ָה ָרע
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ִמ ְצווֹת ע ֵ
ֲשׂה וְ ְ
ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ִמ ְצווֹת לֹא ַתּע ֶ
יהןְ .לדֻגְ ָמאַ :ה ְמּ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע ַעל ֲח ֵברוֹ ֶשׁלֹּא ְבּ ָפנָיוֲ ,א ָבל ַכּ ֲא ֶשׁר
ֲל ֶ
ָעלוּל ַל ֲעבֹר ע ֵ
נוֹסף
עוֹבר ַעל ִאסּוּר ָ
הוּא נִ ְמ ָצא ִעם ֲח ֵברוֹ הוּא ַמ ְר ֶאה לוֹ ָפּנִ ים ְכּ ִאלּוּ הוּא יְ ִדידוֵֹ ,
יך ִבּ ְל ָב ֶב ָך3" ...
אָח ָ
ֶשׁל "לֹא ִת ְשׂנָא ֶאת ִ
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בס"ד

ד

הלכה יומית -שבוע פרשת תרומה

עמוד 2

שׁוּרים ְבּ ִדבּוּר ָלשׁוֹן ָה ָרע )?(2
סּוּרים ַה ְקּ ִ
ָמ ֵהם ָה ִא ִ
יהן ,יֵשׁ
ֲל ֶ
עוֹבר ע ֵ
ֲשׂה ֶשׁ ַה ְמּ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע ֵ
וּמ ְצווֹת ָהע ֵ
ֲשׂה ִ
נוֹסף ְל ִמ ְצווֹת ַהלֹּא ַתּע ֶ
ְבּ ָ
ה ָרע4.
תּוֹרה ַעל ַה ְמ ַס ֵפּר ָלשׁוֹן ָ
גַּם ְק ָל ָלה ְמפ ֶֹר ֶשׁת ַבּ ָ
ַבּ ָ
ֻבּר ְבּ ָלשׁוֹן ָה ָרע.
תּוֹרה ָכּתוּב" :אָרוּר ַמ ֵכּה ֵר ֵעהוּ ַבּ ָסּ ֶתר 5"...רש"י ַמ ְס ִבּיר ֶשׁ ְמּד ָ
וְ ָל ָמּה ַה ְמּ ַס ֵפּר ָלשׁוֹן ָה ָרע נִ ְק ָרא " ַמ ֵכּה ֵר ֵעהוּ ַבּ ָסּ ֶתר"? ַה ִסּ ָבּה ְל ָכ ְך ִהיא ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר
קוֹרה ,וְ ִל ְפ ָע ִמים
יוֹד ַע ַמה ֶ
רוֹאה וְ ֵ
ֶא ָחד ַמ ֶכּה ֶאת ֲח ֵברוֹ ְבּ ֶאגְ רוֹף אוֹ ְבּ ַמ ֵקּלַ ,ה ֻמּ ֶכּה ֶ
אַף יָכוֹל ְל ִה ְתגּוֹנֵןֲ .א ָבל ֶנגֶד ַמ ַכּת ָלשׁוֹן ָה ָרע ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְתגּוֹנֵןִ ,כּי ַה ֻמּ ֶכּה ְבּ ֶד ֶר ְך
כוֹלה ִל ְהיוֹת ָק ָשׁה
יוֹד ַע ֶשׁ ִסּ ְפּרוּ ָע ָליו ָלשׁוֹן ָה ָרע .וְ ַה ַמּ ָכּה ִמ ָלּשׁוֹן ָה ָרע יְ ָ
ְכּ ָלל ֵאינוֹ ֵ
יעה ַכּ ְל ָכּ ִלית.
יבה אוֹ ִל ְפגִ ָ
וְ ִלגְ רֹם ִל ְמ ִר ָ

ה

ַמה זֹּאת ְר ִכילוּת?
אוֹמ ֶרת אָסוּר
יך" 6,זֹאת ֶ
תּוֹרה" :לֹא ֵת ֵל ְך ָר ִכיל ְבּ ַע ֶמּ ָ
ָכּתוּב ַבּ ָ
אָדםִ ,ל ְשׁמ ַֹע ְדּ ָב ִרים ַעל
אָדם ְל ָ
ָשׁים ֵמ ָ
ֲביר ְשׁמוּעוֹת ַעל ֲאנ ִ
ְל ַהע ִ
ָח ֵבר וְ ָל ֶל ֶכת ְל ַס ֵפּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַל ֲא ֵח ִרים .אָסוּר ַלעֲשׂוֹת ֶאת
ַא ִפלּוּ ִאם ֵאין ָבּ ֶהם
זֶה ֲא ִפלּוּ ִאם ַה ְדּ ָב ִרים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת ,ו ֲ
גְּ נוּת.
עוֹשׂה ֵכּן נִ ְק ָרא ָר ִכיל ,וְ ַה ְדּ ָב ִרים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ְר ִכילוּת.
ָה ֶ

א' רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר א'

ו

ַמה זֶּה ָלשׁוֹן ָה ָרע?
רוּעה ֵמ ְר ִכילוּת ,וְ ִהיא ִספּוּר ָלשׁוֹן ָה ָרעַ .ה ְמּ ַס ֵפּר ָלשׁוֹן ָה ָרע ֶזה
יוֹתר גְּ ָ
יֵשׁ ִמ ָדּה ֵ
ַא ִפלּוּ ִאם ַה ְדּ ָב ִרים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת.
ַה ְמּ ַס ֵפּר ְדּ ָב ִרים ִבּגְ נוּת ֲח ֵברוֹ ,ו ֲ
ַה ִאם ֻמ ָתּר ְל ַה ְק ִשׁיב ְל ִמי ֶשׁ ְמּ ַס ֵפּר ָלשׁוֹן ָה ָרע?
הוֹציא ֵשׁם ַרע ) ִדּ ְב ֵרי
ְכּמוֹ ֶשׁאָסוּר ְל ַס ֵפּר ָלשׁוֹן ָה ָרע ) ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ֲא ִמ ִתּיִּ ים( ,אוֹ ְל ִ
ֶשׁ ֶקר(ָ ,כּ ְך אָסוּר גַּם ִל ְשׁמ ַֹע ְדּ ָב ִרים ִבּגְ נוּת ֲח ֵברוֲֹ -א ִפלּוּ ִאם ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ִמ ִתּיִּ ים.

מקורות -
 .1מורה לרבים סי' י"ח.
 .2פניני הלכה ח"ג.
 .3ויקרא י"ט:י"ז.
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 .4החפץ חיים מנה ארבעה ארורין שהמספר לשון הרע יכול
לעבור עליהם.
 .5דברים כ"ז:כ"ד.
 .6ויקרא י"ט:ט"ז.
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ַה ְמּ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע
ְמ ַב ֵטּל ֶאת ִמ ְצוַת
מוֹך
ֲך ָכּ ָ
אָה ְב ָתּ ְל ֵרע ָ
ְו ַ
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אָדם ָכּ ַעס ַעל
ִאם ָ
ֲח ֵברוֹ ְו ִד ֵבּר ָלשׁוֹן
ָה ָרע ְכּ ֵדי ִל ְנקֹם
עוֹבר
ַבּ ֲח ֵברוֹ ,הוּא ֵ
גַּם ַעל ִאסּוּר לֹא
ִתּקֹּם ְולֹא ִתּטֹּר

ִה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ֶפּן ִתּ ְשׁ ַכּח ֶאת
ה' ֱאלֹ ֶק ָ
יך ָ -פּסוּק זֶה
ֲלי
אַז ָה ָרה ְל ַבע ֵ
הוּא ְ
ַאוָהַ .ה ְר ֵבּה ְפּ ָע ִמים
גֲּ
תּוֹך
נוֹב ַע ִמ ְ
ָלשׁוֹן ָה ָרע ֵ
ַאוָה
ַשּׂאוּת וְ ג ֲ
ִה ְתנ ְ

ַעל יְ ֵדי ִספּוּר ָלשׁוֹן ָה ָרע,
שּׁוֹמ ַע
גּוֹרם ַל ֵ
ַה ְמּ ַס ֵפּר ֵ
ְל ִה ָכּ ֵשׁל ְבּ ָעווֹן זֶה ,וְ ָל ֵכן
עוֹבר ַעל ִאסּוּר וְ ִל ְפנֵי ִעוֵּר
ֵ
לֹא ִת ֵתּן ִמ ְכשֹׁל

ַכּ ֲא ֶשׁר ְמ ָע ְר ִבים
ִדּ ְב ֵרי ֶשׁ ֶקר ְבּ ָלשׁוֹן
עוֹב ִרים גַּם ַעל
ָה ָרע ְ
ִמ ְדּ ַבר ֶשׁ ֶקר ִתּ ְר ַחק

וְ לֹא ְת ַח ְלּלוּ ֶאת ֵשׁם
ָק ְד ִשׁי

אָדם ָחשׁוּב ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר
ָ
גּוֹרם ְל ִחלּוּל
ָלשׁוֹן ָה ָרע ֵ
עוֹבר ַעל ִאסּוּר-
ה' וְ ֵ

ְו ָה ַל ְכ ָתּ ִבּ ְד ָר ָכיו
ַה ְמּ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע
הוֹל ְך ְבּ ַד ְר ֵכי ה'
ֵאינוֹ ֵ
דּוֹתיו ַהטּוֹבוֹת
וּב ִמ ָ
ְ

ַה ַמּ ְר ֶאה ַל ֲח ֵברוֹ ֶשׁהוּא
אוֹהֲבוֲֹ ,א ָבל ֶשׁלֹּא
ְבּ ָפנָיו ְמ ַד ֵבּר ָע ָליו ָלשׁוֹן
עוֹבר ַעל ִאסּוּר
ָה ָרעֵ ,
יך
אָח ָ
לֹא ִת ְשׂנָא ֶאת ִ
ִבּ ְל ָב ֶב ָך

אָדם ְמ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע הוּא
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָ
סּוּרים
עוֹבר ַעל ִא ִ
ְבּ ֶד ֶר ְך ְכּ ָלל ֵ
נוֹס ִפים.
ָ
ֲשׂה
ֶה ָח ֵפץ ַחיִּ ים ָמנָה ִ 31מ ְצווֹת ע ֵ
אָדם ָעלוּל ַל ֲעבֹר
ֲשׂה ֶשׁ ָ
וְ לֹא ַתּע ֶ
יהן ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע,
ֲל ֶ
עֵ
וְ ֵאלּוּ ֵח ֶלק ֵמ ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁהוּא ָמנָה...

ִאם ְמ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן
ֶסת
ָה ָרע ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ְמ ַב ֵטּל ִמ ְצוַת
יראוּ
וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָ
ִ

גּוֹרם ַל ַמּ ֲחל ֶֹקת אוֹ
ַה ֵ
ְמ ַחזֵּק ַמ ֲחל ֶֹקת ְבּ ִד ְב ֵרי
עוֹבר
ָלשׁוֹן ָה ָרע ֶשׁ ִדּ ֵבּרֵ ,
גַּם ַעל ִאסּוּר ְולֹא יִ ְהיֶה
ֲדתוֹ
ְכע ָ
ְכק ַֹרח ו ַ

ִאם ְמ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע
גוֹרם ַל ֲח ֵברוֹ
נוֹכחוּת ֲח ֵברוֹ וְ ֵ
ְבּ ְ
עוֹבר גַּם ַעל
ַצ ַער ִבּ ְד ָב ָריוֵ ,
ִאסּוּר וְ לֹא תּוֹנוּ ִאישׁ ֶאת
ֲמיתוֹ
עִ

ִאם ְמ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע ַעל
אַל ָמנָה אוֹ ַעל יָתוֹם
ְ
חוּתם
נוֹכ ָ
ְבּ ְ
עוֹבר גַּם ַעל ִאסּוּר ָכּל
ֵ
אַל ָמנָה ְויָתוֹם לֹא ְת ַענּוּן
ְ

תדפיס מתוך
הלכה יומית
תשע"א

ַכּ ֲא ֶשׁר ָהיָה יָכוֹל
ָלדוּן ֶאת ֲח ֵברוֹ ְל ַכף ְזכוּת,
ַה ְמּ ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע ְמ ַב ֵטּל
ִמ ְצוַת ְבּ ֶצ ֶדק ִתּ ְשׁפֹּט
ית ָך
ֲמ ֶ
עִ
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יך ִל ְלמֹד ִדּינֵי ָלשׁוֹן ָה ָרע.
ַמ ִשׁ ְ
בוּע נ ְ
נּוֹשׂאַ :ה ָשּׁ ַ
ַה ֵ

יום

א

הלכה
יך נִ ְק ָרא ִמי ֶשׁ ְמּ ַס ֵפּר
ִאם ָלשׁוֹן ָה ָרע זֶה ַכּ ֲא ֶשׁר ְמ ַס ְפּ ִרים ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת ַעל ָח ֵברֵ ,א ְ
ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ֵאינָם ְנכוֹנִ ים ַעל ֲח ֵברוֹ?
מּוֹציא ֵשׁם ָרע.
יוֹתר ֵמ ְר ִכילוּת וְ ִספּוּר ָלשׁוֹן ָה ָרע ִהיא ִמ ַדּת ַה ִ
מוּרה ֵ
ִמ ָדּה ֲח ָ
ָרוּע ִמ ֵבּין ַה ְמּ ַס ְפּ ִרים ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ַעל ַח ְב ֵרי ֶהם,
מּוֹציא ֵשׁם ָרע הוּא ַהגּ ַ
ַה ִ
ִמ ֵכּיוָן ֶשׁ ִמּ ְלּ ַבד ֶשׁהוּא ְמ ַס ֵפּר ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ַעל ֲח ֵברוַֹ ,ה ְדּ ָב ִרים ֵאינָם
נְ כוֹנִ ים.

ב

ִמיהוּ ַהנִּ ְק ָרא ַבּ ַעל ָלשׁוֹן ָה ָרע?
ה ָרע"1.
ָ

יוֹתר ֵמ ֵאלּוּ ֶשׁ ָלּ ַמ ְדנוּ ַעד כֹּה וְ ִהיא " ַבּ ַעל ָלשׁוֹן
רוּעה אַף ֵ
יֵשׁ ִמ ָדּה גְּ ָ
אָדם
ָכים ַכּ ֲא ֶשׁר ָ
וּמוֹציא ֵשׁם ָרעַ ,שׁיּ ִ
ִ
ַה ֻמּ ָשּׂגִ ים ֶשׁ ָלּ ַמ ְדנוָּ :ר ִכילְ ,מ ַס ֵפּר ָלשׁוֹן ָה ָרע
ִס ֵפּר ִבּגְ נוּת ֲח ֵברוֹ ְבּ ִמ ְק ֶרה.

ילים ְל ַד ֵבּר ִבּגְ נוּת ֲא ֵח ִרים ָכּל ַה ְזּ ַמןִ .מי ֶשׁ ֻה ְרגַּל ְל ַד ֵבּר ָכּ ְך,
ָשׁים ֶשׁ ְרגִ ִ
ֲא ָבל יֵשׁ ֲאנ ִ
יהם אוֹ ַעל
ֲשׂ ֶ
ָשׁים ֲא ֵח ִריםַ ,על ַמע ֵ
וְ ָכל ַה ְזּ ַמן הוּא ְמ ַד ֵבּר ִדּ ְב ֵרי גְּ נַאי ַעל ֲאנ ִ
ֶא ַמר:
יהם ,נִ ְק ָרא " ַבּ ַעל ָלשׁוֹן ָה ָרע" וְ ֶח ְטאוֹ גָּדוֹל וְ ָחמוּר ְמאוֹד וְ ָע ָליו נ ֱ
חוֹת ֶ
ִמ ְשׁ ְפּ ֵ
ח ָלקוֹת ָלשׁוֹן ְמ ַד ֶבּ ֶרת ְגּדֹלוֹת "2.
ַכ ֵרת ה' ָכּל ִשׂ ְפ ֵתי ֲ
"י ְ

ג

ָהר ִמ ָלּשׁוֹן ָה ָרע?
יך ְל ִהזּ ֵ
ַכּ ָמּה ָצ ִר ְ
אָדם.
אָסוּר ֲא ִפלּוּ ִל ְרמֹז ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ַעל ָ
יכן ֶא ְפ ָשׁר ִל ְמצֹא ֵאשׁ?" ִמי ֶשׁ ַיּ ֲענֶה " ְבּ ֵבית ְפּלוֹנִ י
שׁוֹאלֵ " :ה ָ
ישׁהוּ ֵ
ְל ָמ ָשׁלִ ,אם ִמ ֶ
עוֹבר ַעל ִאסּוּר
אוֹפים עוּגוֹת" ,גַּם ֵ
ִתּ ְמ ָצא ֵאשִׁ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ָשּׁם ָתּ ִמיד ְמ ַב ְשּׁ ִלים ָבּ ָשׂר וְ ִ
זוֹל ִלים.
ָשׁים ָה ֵהם ָתּ ִמיד ְ
שּׁוֹמ ַע ֵמ ִבין ֶשׁ ָה ֲאנ ִ
ָלשׁוֹן ָה ָרעִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁ ַה ֵ
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עמוד 2

ַמהוּ ֲא ַבק ָלשׁוֹן ָה ָרע?
גּוֹר ִמים ַל ֲא ֵח ִרים ְל ַד ֵבּר ָלשׁוֹן ָה ָרע
בּוּרים ֶשׁ ֵאינָם ָלשׁוֹן ָה ָרע ְבּ ַע ְצ ָמםֲ ,א ָבל ֵהם ְ
ִדּ ִ
סוּריםִ .הנֵּה ַכּ ָמּה דֻּגְ ָמאוֹת ֶשׁל ֲא ַבק ָלשׁוֹן ָה ָרע:
ַא ִ
נִ ְק ָר ִאים ֲא ַבק ָלשׁוֹן ָה ָרע ו ֲ
דּוֹמהִ .בּ ְד ָב ִרים ֵאלּוּ יֵשׁ
יח ָכּל ָכּ ְך?" וְ ַכ ֶ
ַצ ִל ַ
אוּבן י ְ
אוֹמרִ " :מי ָהיָה ַמ ֲא ִמין ֶשׁ ְר ֵ
אָ .ה ֵ
שּׁוֹמ ִעים ְל ִה ְת ַענְ יֵן.
גּוֹרם ַל ְ
יוֹד ַע ,וְ הוּא ֵ
ֶר ֶמז ְל ִד ְב ֵרי גְּ נַאי ֶשׁ ַה ְמּ ַס ֵפּר ֵ
רוֹצה ְל ַס ֵפּר ָל ֶכם ָמה הוּא ָע ָשׂה
אוּבןִ ,כּי ֵאינִ י ֶ
אוֹמר" :בֹּאוּ לֹא נְ ַד ֵבּר ַעל ְר ֵ
בָ .ה ֵ
דוּעים לוֹ ִדּ ְב ֵרי גְּ נַאי ַעל
יע ֶשׁיְּ ִ
מוֹד ַ
ִ
ִבּ ְד ָב ִרים ֵאלּוּ ַה ְמּ ַס ֵפּר
דּוֹמה.
ִלי" ,וְ ַכ ֶ
שּׁוֹמ ִעים ְל ִה ְת ַענְ יֵן3.
גוֹרם ַל ְ
אוּבן ,וְ ֵ
ְר ֵ

ה

טוֹבים ַעל ָח ֵבר?
ַה ִאם ֻמ ָתּר ְל ַס ֵפּר ְדּ ָב ִרים ִ
ַהדֻּגְ ָמא ַה ָבּאָה ֶשׁל ֲא ַבק ָלשׁוֹן ָה ָרע ְמ ַל ֶמּ ֶדת ֶשׁ ֲח ַז"ל ָכּל ָכּ ְך נִ ְז ֲהרוּ ִמ ָלּשׁוֹן ָה ָרע ַעד
ישׁהוּ.
טוֹבים ַעל ִמ ֶ
אָמרוּ ֶשׁ ִלּ ְפ ָע ִמים אָסוּר ֲא ִפלּוּ ְל ַס ֵפּר ְדּ ָב ִרים ִ
ֶשׁ ְ
ישׁהוּ ִבּ ְפנֵי שׂוֹנְ אָיו  -יָכוֹל ִלגְ רֹם ַלשּׂוֹנְ ִאים
טוֹבים ַעל ִמ ֶ
ִ
גַ .ה ְמּ ַס ֵפּר ְדּ ָב ִרים
יע ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ַעל אוֹתוֹ ֶא ָחד .וְ ָל ֵכן ְבּ ִמ ְק ֶרה ָכּזֶה יִ ְהיֶה
וּל ַה ְשׁ ִמ ַ
ַכּ ַח ְ
ְל ִה ְתו ֵ
ישׁהוּ
טוֹבים .אָסוּר ְל ַה ְרבּוֹת ְבּ ִד ְב ֵרי ֶשׁ ַבח ַעל ִמ ֶ
אָסוּר ֲא ִפלּוּ ְל ַס ֵפּר ְדּ ָב ִרים ִ
וּל ַה ְז ִכּיר
אַחד ַה ַמּ ֲא ִזינִ ים ְל ָהגִ יב ְ
אוֹה ָביוֶ ,שׁ ָמּא ַה ְדּ ָב ִרים יִ גְ ְרמוּ ְל ַ
ֲא ִפלּוּ ִבּ ְפנֵי ֲ
ְדּ ָב ִרים ָר ִעים ָע ָליו4.

ו

סוּרים-
בּוּרים ֲא ִ
ירת ַה ֶפּה ִמ ִדּ ִ
ְשׁ ִמ ַ
סּוּרים ַה ְתּלוּיִים ְבּ ִדבּוּר -אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים וְלָשׁוֹן ָה ָרעִ .מ ְלּבַד
ַבּ ְזּ ַמן ָהאַחֲרוֹן ָל ַמ ְדנוּ ַעל ִא ִ
אוֹתנוּ ְל ִה ָמּנַע ֵמ ַה ִשּׁמּוּשׁ ְבּ ִמ ִלּים ַגּסּוֹת.
תּוֹרה ִל ְמּ ָדה ָ
סוּרים ֵאלּוַּ ,ה ָ
בּוּרים ֲא ִ
ִדּ ִ
אל5.
יִשׂ ָר ֵ
ֲכ ֵמינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה ִל ְמּדוּ ֶשׁ ִדּבּוּר ֶשׁ ֵאינוֹ נָאוֹת ,גּוֹרֵם ְל ָצרוֹת לָבוֹא ַעל עַם ְ
חָ

מקורות -

.1
.2
.3
.4

חפץ חיים כלל א' ,הלכה ג'.
תהילים י"ב:ד'.
ח"ח הלכות לשון הרע פרק ט' הלכה א'.
שם .ובהלכה ב' כתב שבפני רבים אסור לספר בשבח בכלל,
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כי בכל קיבוץ ימצא מישהו שיגנה.
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מתחדשות ובחורי שונאי ישראל מתים .יתומים ואלמנות
צועקים ואינם נענים "...ובהמשך שם" :רב נחמן בר יצחק
אמר אף שומע ושותק"...
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שבוע פרשת כי תישא
השבוע יחול י"ד אדר א'" ,פורים קטן".
אנו חוגגים את פורים באדר ב'.

ְסיֵּם ֶאת ִדּינֵי ָלשׁוֹן ָה ָרע.
בוּע נ ַ
נּוֹשׂאַ :ה ָשּׁ ַ
ַה ֵ

יום

א

הלכה
ֲלת כּ ַֹח ַה ִדּבּוּר-
ַמע ַ
אַחת
ַ
ַחשֹׁב.
אָדם ל ְ
יכ ְלתּוֹ ֶשׁל ָה ָ
וב ָ
אָדם ִל ְב ֵה ָמה הוּא ְבּ ָח ְכ ָמתוֹ ִ
ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ָ
אָדם ְמ ַד ֵבּר הוּא
אָדם ִמ ְתגַּלֵּית ִהיא ְבּכ ַֹח ַה ִדּבּוּרַ .כּ ֲא ֶשׁר ָ
ַה ְדּ ָר ִכים ֶשׁ ָח ְכ ַמת ָה ָ
טוֹבה,
יּוּבית וְ ָ
צוּרה ִח ִ
ָכן ָראוּי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּכ ַֹח ַה ִדּבּוּר ְבּ ָ
בוֹתיו .ל ֵ
ְמ ַב ֵטּא ֶאת ַמ ְח ְשׁ ָ
חוֹשׁ ִבים.
אָדם ְ
יחה ֶשׁאָנוּ ְבּנֵי ָ
מּוֹכ ָ
ַה ִ

ב

אוֹנָאַת ְדּ ָב ִרים ו ְָלשׁוֹן ָה ָרע ִבּ ְשׁנַת ה' תשע"א -
ָשׁים
דוֹלים ְמאוֹד ַבּ ְדּ ָר ִכים ֶשׁ ָבּ ֶהן ֲאנ ִ
נּוּיים ְגּ ִ
אַחרוֹנוֹת ָחלוּ ִשׁ ִ
ַבּ ָשּׁנִ ים ָה ֲ
ירי ַפ ְקס
ירים ְי ִדיעוֹת ִמזֶּה ָלזֶהֵ .מ ִעתּוֹנִ יםַ ,מ ְכ ִשׁ ֵ
ֲב ִ
וּמע ִ
ְמ ַד ְבּ ִרים ַ
ֲב ַרת
יוֹתר ְל ַהע ָ
וּז ִמינִ ים ֵ
יוֹתר ְ
ירים ֵ
וְ ֶט ֶלפוֹנִ ים ָע ַב ְרנוּ ְל ֶא ְמ ָצ ִעים ְמ ִה ִ
לוּל ִריִּ ים ,דֹּאַר
פוֹנים ֶס ָ
הוֹדעוֹת ֶט ְק ְסט ְבּ ֶט ֶל ִ
ָ
הוֹדעוֹת:
ידע וְ ָ
ֵמ ָ
פוֹרוּמים ָבּ ִא ְינ ֶט ְרנֶטִ .אם ֶבּ ָע ָבר
ִ
וּב
הוֹדעוֹת ַבּ ֲא ָת ִרים ְ
ֶא ֶל ְק ְטרוֹנִ י וְ ָ
ָמינוּ ֶא ְפ ָשׁר
ָשׁים ַר ִבּיםְ ,בּי ֵ
ידע ֵבּין ֲאנ ִ
ֲביר ֵמ ָ
לוֹק ַח ְז ַמן ְכּ ֵדי ְל ַהע ִ
ָהיָה ֵ
ָשׁים.
אַל ֵפי ֲאנ ִ
וּמאוֹת ְ
אַל ֵפי ֵ
הוֹד ָעה ִבּ ְשׁ ִניּוֹת ְל ְ
ֲביר ָ
ְל ַהע ִ
ֶתר ִמ ָלּשׁוֹן ָה ָרע
אוֹתנוּ ִבּ ְז ִהירוּת י ֶ
ָ
ָמינוּ ְמ ַח ְיּ ִבים
ָמים ְבּי ֵ
ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ַה ֲח ָד ִשׁים ַה ַקּיּ ִ
אָדם ֶשׁ ִסּ ֵפּר
ַצּלָ .
וּל ִה ְתנ ֵ
אַחר ָכּ ְך ְ
ֶשׁת ֵא ָליו ַ
אָדם ֶשׁ ָפּגַע ַבּ ֲח ֵברוֹ יָכוֹל ָלג ֶ
וּמאוֹנָאַת ְדּ ָב ִריםָ .
ֵ
וּל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנוּ ֶשׁלּא ְי ַס ֵפּר ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ַל ֲא ֵח ִרים.
אַחר ָכּ ְך ְ
ֶשׁת ֵא ָליו ַ
יעה ַל ֲח ֵברוֹ יָכוֹל ָלג ֶ
יְ ִד ָ
הוֹד ָעה נִ ְר ֲא ָתה ְל ָכל ֲח ֵב ָריו ִמיָּד .גַּם ִאם
ייסבּוּק – ַה ָ
הוֹד ָעה ַבּ ֲא ָתר ְכּמוֹ ֵפ ְ
ִמי ֶשׁ ִפּ ְר ֵסם ָ
ֻר ְס ָמהִ .אם ַרק ֶא ָחד
הוֹד ָעהִ ,היא ְכּ ָבר פּ ְ
הוֹד ָעה יִ ְת ָח ֵרט וְ ִי ְמ ַחק ֶאת ַה ָ
מוֹסר ַה ָ
ֵ
שׁוֹל ַח
יטת ֵ
ָצאָה ִמ ְשּׁ ִל ַ
הוֹד ָעה ְכּ ָבר י ְ
נוֹס ִפים ַה ָ
הוֹד ָעה ַל ֲח ֵב ִרים ָ
ֱביר ֶאת ַה ָ
ֵמ ַה ֲח ֵב ִרים ֶהע ִ
יע.
הוֹד ָעה ַתּ ִגּ ַ
ָשׁים ַה ָ
אַל ֵפי ֲאנ ִ
הוֹד ָעה ְו ִאי ֶא ְפ ָשׁר ָל ַד ַעת ְל ַכ ָמּה ֶע ְשׂרוֹת אוֹ ְ
ַה ָ
לוּל ִריָ ,תּ ִמיד ְכּ ַדאי
יצה ַעל ַכּ ְפתּוֹר " ֶא ְנ ֵטר" ְבּ ַמ ְח ֵשׁב אוֹ " ְשׁ ַלח" ְבּ ַמ ְכ ִשׁיר ֶס ָ
ִל ְפנֵי ְל ִח ָ
יךְ .ל ִע ִתּים ִשׁנּוּי ֶשׁל
נּוּיים ִאם ָצ ִר ְ
קּוּנים אוֹ ִשׁ ִ
הוֹד ָעה וְ ַל ֲער ְֹך ִתּ ִ
ִל ְקרֹא שׁוּב ֶאת תּ ֶֹכן ַה ָ
עוּתי ְמאוֹד!
אַחת יָכוֹל ִל ְהיוֹת ַמ ְשׁ ָמ ִ
אַחת אוֹ ֲא ִפלּוּ אוֹת ַ
ִמ ָלּה ַ
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ְגּ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ו ְִעידוּד ֲח ֵב ִרים ִבּ ְשׁנַת ה' תשע"א -
טוֹבה אוֹ ְל ָר ָעהָ .ע ֵלינוּ ִל ְרתֹּם ֶאת ָכּל
נוֹלוֹגי ְל ָ
ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּ ָכל ִשׁ ְכלוּל ֶט ְכ ִ
ילים ְבּ ֶד ֶר ְך ֻמ ֶתּ ֶרת.
וּמוֹע ִ
ִ
טוֹבים
ֲשׂים ִ
ֲבוֹדת ה' ַ -לעֲשׂוֹת ָבּהּ ַמע ִ
נוֹלוֹגיָה ַה ֲח ָד ָשׁה ַלע ַ
ַה ֶטּ ְכ ְ
ָמינוּ ִמ ְפּנֵי ַה ֶקּ ֶצב ַה ָמּ ִהיר ֶשׁל
רוּשׁה ְבּי ֵ
ֶתר ַה ְדּ ָ
קּוֹד ֶמת ָל ַמ ְדנוּ ַעל ְז ִהירוּת ַהיּ ֶ
ַבּ ֲה ָל ָכה ַה ֶ
ָמינוּ.
נוֹלוֹג ִיּים ֶשׁל י ֵ
ידיעוֹת ְבּ ֶא ְמ ָצ ִעים ַה ֶטּ ְכ ִ
ידע ִו ִ
ֲבר ֵמ ָ
ַמע ַ
יּוּבי וְ ַלעֲזוֹר
ידע ִח ִ
ֲביר ֵמ ָ
אַפ ְשׁ ִרים לָנוּ ְל ַהע ִ
נוֹלוֹגיִּ ים ְמ ְ
ָחשׁוּב ִל ְזכֹּר ָתּ ִמיד ֶשׁ ַה ֵכּ ִלים ַה ֶטּ ְכ ִ
אוֹתם,
יך ְל ַב ֵקּר ָ
חוֹלים ֶשּׁ ָצּ ִר ְ
יך ֶע ְז ָרהַ ,על ֲח ֵב ִרים ִ
יע ַעל ָח ֵבר ֶשׁ ָצּ ִר ְ
הוֹד ַ
זֶה ָלזֶהֶ .א ְפ ָשׁר ְל ִ
קוּקים ָלזֶה.
וּל ַשׂ ֵמּ ַח ֲח ֵב ִרים ֶשׁ ְזּ ִ
טוֹבה ְכּ ֵדי ְל ַחזֵּק ְ
וּמ ָלּה ָ
ֶא ְפ ָשׁר גַּם ִל ְשׁל ַֹח ִעידוּד ִ
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