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 , חברים יקרים 

 : בהקדמת הספר חפץ חיים כותב המחבר  

במדרש  הוא מה שהובא  ידוע  זה  לבד  גם 

נשא  פרשת  לשונו ,  רבה  יגעת  :  וזה  אם 

בדבריהם  מסיר  ,  הרבה  הוא  ברוך  הקדוש 

אפשר ,  על כן אמרתי אל לבי .  יצר הרע ממך 

שעל ידי שיעיינו בספר הזה שהוא מלוקט  

,  הראשונים בענין זה ויתבוננו בו מכל דברי  

זה  בעון  הרע  היצר  כך  כל  ישלוט  .  לא 

וממילא כשימשוך מתחלה את עצמו מעון 

במקצת  ידו ,  זה  את  ימשוך  הזמן  בהמשך 

כי בעון זה הרבה ממנו ההרגל  ,  ממנו לגמרי

אותו ,  עושה  ובזכות  .  והבא לטהר מסייעין 

 1זה ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן

שהעסק   כפולה  נמצא  תועלת  בהם  יש  בעיון  אלה  בהלכות 

עיון ובנוסף  בראשית דבר ידיעת הדינים וההלכות  , ומכופלת  

 . ל" הנלכך החלשת היצר הרע בעוון החמור 

 
הנשגב והעיקר  הרב ישראל סלנט :"אגרת המוסר  1

בשימוש רפואות התורה לתחלואי היצר, הוא ללמד 
בעוז ועיון עמוק היטב דיני העבירה עצמה, ההלכה עם  

 "]עיין סוף החוברת הבאנו את סוף דבריו שם[ כל סעיפיה
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ם הוא תענוג עיוני נפלא ממש אך יש בה  ילימוד ספר חפץ חי

ח הביא בבאר מים חיים המון "קושי מסוים מחמת מה שהח

כמו כן הרבה   .התורה הקדושהת הפזורים בכל רחבי  מקורו 

העקרונות   ירידת  את  במקצת  להשלים  צורך  יש  פעמים 

 . "הלכה למעשה"למצבים פרטיים שיש בהם 

 

ספריה ש"ב ריבוי של  ישנם  חפץ    בימינו  ספר  על  אחרונים 

צורך לעוד חיבור שיכול להיות    שאף על פי כן ראיתי שי.חיים  

לעיין  יותר  קצת  שרוצה  למי  עוזר  הוא  באשר  לתועלת 

   .ל היא ניסיון שלי"חוברת הנ . בעומקם של דברים 

ולהביאם  " לפתוח קצת את המקורות " מצד אחד  •

   ."בפני הלומדים 

שהם   • מצבים  להביא  פעם  מדי  הלכה  "בנוסף 

 . מתוך ספרי הליקוטים" למעשה

שאלות סיכום על הדברים על מנת  וכן הוספתי   •

 .לעזור לשינון חידוד וחזרה 

ניסיוני  מהדורה  היא  רעיון המהדורה  או  הערה  כל  ולכן  ת 

שיכול לשפר ולקדם את כתיבת החוברת הבאה או לתקן את  

 . תתקבל יותר מאשר בברכה, הנוכחית 

 בברכה 

 נפתלי  
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ח " בסוף ההקדמה של כל הלאוין עשיין וארורין כותב הח

: 

שזאת הפתיחה יקרא ,  ואבקש לידידי הקורא

כי היא בודאי מועילה לענין זה  ,  ויחזור ויקרא

כי היא מלוקטת מאת ,  על להבא יותר מן הכל

וטהורים   קדושים  דבריהם  אשר  הראשונים 

את   שמרו  ובודאי  הלפידים  כמראה  בוערות 

תכליתה הזו עד  גרועה  ממדה  כן ,  עצמן  על 

וגם ידע .  ןדבריהן פועלין מאוד בלב קוראיה

הקורא שלא לקחתי את הלאוין והעשין כפי  

את  ,  ההזדמן  היטיב  ודרשתי  חקרתי  רק 

עד  "התרי  יגעתי  יגיעות  והרבה  מצוות  ג 

שעזרני הקדוש ברוך הוא שמצאתי את אלו  

 ל "עכ .הנאותים לענינינו

 

נמצא שלימוד פתיחה זו היא אבן יסוד לכל לימוד 

ממש    הובאמת המתבונן היטב יראה שיש פ  .הספר

לחב" אדם  בן  של  ערוך  רציני    ".רושולחן  ולימוד 

תשנה את היחס הכללי של   ומעמיק בפתיחה זו ודאי

רו ומתוך כך ישפיע עד מאוד על צורת האדם לחב

 . דיבורו על זולתו 
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צורת הלימוד בחוברת זו היא שקודם כל לומדים את 

ניתן  ולאחר מכן  חיים  הספר עצמו עם הבאר מים 

 .י הדברים המובאים כאן"ולהרחיב עלהעזר 

ישנם מקורות שהבאתי ישר על הדף וישנם מקורות 

החוברת   בסוף  הנספחים  .  [נספחבתור  ]שצולמו 

 .ממוספרים
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 : שאלות סיכום ומיקוד

 ?    השולחן ערוך לא כתב הלכות לשון הרע   מדוע

 (. 1ספח  נ )דברי הרב אבינר בעיין  •

 (. 2נספח )   35אות  15עמוד " דרשו"בהוצאת עיין  •

 :ח"הקדמת הח

ח ולאחר מכן לענות  "ראשית כל יש ללמוד את דברי ההקדמה של הח

 .על השאלות

חינם   .1 שנאת  על  נחרב  שני  כו,בית  בומה  הגמרא  שנאת "נת 

 "? חינם

 ?ח לכך"מה ההוכחות של הח .2

 "? חטא הלשון הוא על כולם"סכם את הטעמים שבגללם  .3

עיין דרשו כלל א אות ד ?  מה הכוונה    עבירותחמור כנגד ג   .4

   3נספח  . 146עמוד   21ו  20מספר 

 ?כ בעוון זה "למה החמירה התורה כ .5

 [ 7עמוד  ]  20שו  דר  ?ח לא כתב את כל חומרת החטא"למה הח .6

 . 4נספח 

שער    ?מה גודל השפעת שמירת הלשון על לימוד תורה ותפילה .7

א הרב  .  ב  \הזכירה  והנהגות  יותשובות  סימן "שטרנבוך  ד 

 [ לא מצאתי את הספר]רעו

 ? כ בעוון לשון הרע "מה הסיבה שמזלזלים כ .8

  ? ח"טרון שמציעה החמה הפ .9

 

 . ח"למד את דברי הח  -   לאוין א 

 ? מונה החפץ חיים בלאו הראשון כמה עבירות .1



7 
 

 ד "ם ובראב"עיין ברמב ?איזה עבירה חמורה יותר .2

 "?והוא בכלל לאו זה"מה כוונת המילים  .3

 . עיין באר מים חיים ?לשון הרע יותר חמורלמה  .4

 בהתחלה  [  ד]ח  "עיין כלל א במ ?מי עובר על הלאו .5

 הגדר היטב את ההבדל בין לשון הרע לרכילות .6

הרוצים לעיין במחלוקת הראשונים וסברותיהם יעיין שם בכסף משנה 

 ובנספחים נתיב חיים אות ב 

 ם הלכות דעות פרק ז הלכה ב "רמב

שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר כך אמר אי זהו רכיל זה  

פלוני כך וכך שמעתי על פלוני אף על פי שהוא אמת הרי זה 

יש עון גדול מזה עד מאד והוא בכלל לאו זה ,  מחריב את העולם

והוא המספר בגנות חבירו אף על פי א שאומר ,  והוא לשון הרע

מוציא שם רע על חבירו,  אמת אבל ,  אבל האומר שקר נקרא 

לשון הרע זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני וכך וכך   בעל

על זה ,  היו אבותיו וכך וכך שמעתי עליו ואמר דברים של גנאי

 .  כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות' אמר הכתוב יכרת ה

 ד "השגת הראב 

א "א.  אבל בעל לשון הרע שיושב ואומר כך עשה איש פלוני 

שהראשון הוא תליתאי והורג לא אלא קשה הראשון מן השני  

 .בינה זאת, נפשות והשני תנין ואינו הורג אלא את עצמו

כלל  ?  ד מה המקור לאיסור לשון הרע  "לפי הראב .1

 א במח ד 

הח .2 למד  למעשה  מינה  נפקא  משיטת  " איזה  ח 

להשלמת  מ  "נפ  2עיין בהגה שם על אות ד  ?  ד"הראב
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הנ  בהגה  "הדין  יב  סעיף  ב  כלל  עיין  ד] ל  ה "סוף 

 [ ובפרט

   1מקור  -רבינו יונה קט: חומרת מוציא שם רע  .3

 א הלכות יום כיפור  "רמ .4

ג .5 יונה  רבינו  רכיל  ההולך   3מקור  –רכב  \חומרת 

 5נספח :4דירשו , 

 קט -רבינו יונה קח

מוציא שם  ..וחייבי מיתות בידי שמים נסדרו במשנה מקצתם  .קח  

וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה (: " לז,  במדבר יד) שנאמר    , רע

ה לפני  לברכה  '".  במגפה  זכרונם  רבותינו  טו)אמרו  אם (:  א,  ערכין 

המוציא שם רע על איש ישראל ,  המוציא שם רע על הארץ ענשו במיתה

(:  יט,  דברים כב)ונאמר  !  אחת כמה וכמה  שנתחייב בתורה ובמצוות על

הנה  '",  וענשו אותו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע וגו"

לא הזכיר הכתוב חטאו על אשר היה מבקש נפש האשה ומסבב להמיתה  

,  והזכיר עון הוצאת שם רע,  בבית דין בעידי שקר אשר הביא על זנותה 

כי צער הכלימה מר  ,  לספותהכי הוא העון הגדול יותר מן המבקש נפש  

על הוצאת שם  (:  א,  כתובות מו)וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה  .  ממות

ואמרו .  לא על דבר אשר בקש להמיתה,  רע חייבו הכתוב מלקות וממון

כי המוציא  (:  הלכה ז,  ירושלמי בבא קמא פרק ח)רבותינו זכרונם לברכה  

כי לא דיו במחילת ,  עולמיתשם רע בדברי פגם משפחה אין לו כפרה  

כי סבב להחפיר ולהבאיש מולדתם אשר ,  החיים אשר המה חיים עדנה

 . ועוד אנחנו מוסיפים באור בזה בבאור חומר עון ארבע מיתות. הולידו

הולך :  -רכב החלק השלישי  ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג  

לא תלך רכיל  "(:  טז ,  ויקרא יט)שנאמר  ,  והוזהרנו על זה מן התורה.  רכיל

כמו ,  והוא בכלל כת מספרי לשון הרע,  וגם זה נקרא לשון הרע".  בעמיך

שזכרו רבותינו זכרונם לברכה על דואג האדומי שהיה בעל לשון הרע 
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ונזק (.  תהלים נב)בא דוד אל בית אחימלך  :  כי הגיד לשאול ויאמר לו

שיל כי הוא מרבה שנאה בעולם ומכ,  כי אין מספר,  הרכילות חדל לספור

לא תשנא  (: " יז,  ויקרא יט)את בני אדם לעבור על מה שכתוב בתורה  

(.  אבות סוף פרק א)והנה העולם קיים על השלום  ".  את אחיך בלבבך

ופעמים רבות  .  כאשר הקדמנו,  ומפני השנאה נמוגים ארץ וכל יושביה

,  יחזקאל כב)כמו שכתוב  ,  יתן הרכיל חרב ביד חברו להרוג את רעהו

כלם  (: "כח,  ירמיה ו)ונאמר  ",  ל היו בך למען שפך דםאנשי רכי(: "ט

המה משחיתים  כלם  וברזל  נחשת  רכיל  הולכי  סוררים  וקראו ".  סרי 

ירושלמי פרק א)רבותינו   את הרכילות לשון שלישי (:  הלכה א,  פאה 

שלשה הורג  שהוא  עליו,  והמקבלו,  האומרו:  מפני  שנאמר  כמו  ,  ומי 

הרכילות ונהרגו הכהנים ונענש שאול  שידעת מענין דואג שנטרד בסבת  

 .אשר קבל את הרכילות

 . לאו דלא תשא .  לאו ב 

 :  ח אות ב"למד את הבמ .1

 ?מה מקור הדין .2

 ?זה גם על אמת מה זה שייך לשמע שאו אם לשון הרע .3

 . תירוצים פה ואחד בכלל ו במח כא הגה 2

 . שמר מנגע הצרעתיה.  לאו ג  

לשונו הרגילה    מטבעה  שינה פה את  למה"  ועובר נמי  "ח  "עיין בלשון הח

 :   עיין דברים פרק כד פסוק ח?

ם  ֶכֶ֜ ֶאתְּ ֲאֶשר־יֹו֨רּו  ֹכל֩  כְּ ֹות  ַלֲעשׂ֑ וְּ ד  ֹאֹ֖ מְּ ר  ֹמֹ֥ ִלשְּ ַעת  ַרַ֛ ֶַֽגע־ַהצָּ ֶנ  בְּ ֶמר  ָּׁ֧ ִהשָּ

ֹות ּו ַלֲעש  רֹ֥ מְּ ם ִתשְּ ר ִצִּויִתֹ֖ ם ַכֲאֶשֹ֥ ִוִיַ֛ ים ַהלְּ ת  :  ַהֹכֲהִנָּׁ֧ ָּׁ֧ ה  זָּ֕כֹור א  ַ֛ שָּ ֲאֶשר־עָּ

ִים רָּ  ֶכֹ֥ם ִמִמצְּ אתְּ צ  ֶרְך בְּ ׂ֑ם ַבֶדֹ֖ יָּ ִמרְּ יָך לְּ ֹ֥ק ֱאֹלֶהֹ֖ ֹקוָּ  :  יְּ

 י דברים פרק כד פסוק ט"רש
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זהר שלא יאם באת לה  -אלהיך למרים  '  זכור את אשר עשה ה(  ט)

זכור העשוי למרים שדברה .  אל תספר לשון הרע  , תלקה בצרעת

 : באחיה ולקתה בנגעים

 כד פסוק טן דברים פרק "רמב

יזהר שלא תלקה  האם באת ל  -אלהיך למרים  '  זכור את אשר עשה ה(  ט)

ולפי דעתי שהיא מצות עשה .  י"לשון רש,  בצרעת לא תספר לשון הרע

זכור את היום הזה  (,  שמות כ ח)כמו זכור את יום השבת לקדשו  ,  ממש

להלן  )זכור את אשר עשה לך עמלק  (,  שם יג ג)אשר יצאתם ממצרים  

, והיא אזהרה מלדבר לשון הרע .  אם כן גם זה כמותם,  כולם מצוה(,  כה יז

שלא  ,  לצדקת הנביאה'  יצוה במצות עשה שנזכור העונש הגדול שעשה ה

גמול חסדה אשר אהבתו כנפשה ולא דברה בפניו  ,  דברה אלא באחיה 

וכל מעשיה ,  ש בצנעה רק בינה לבין אחיה הקדו,  ולא בפני רבים,  שיבוש

גם אתה אם תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי ,  הטובים לא הועילוה

 : לא תנצל

כשהוא אומר ולא תעשו את כל (,  בחקותי פרשה א ב ג)ולשון ספרא  

אם כן למה ,  הרי מה שכתוב בתורה אמור(  ויקרא כו יד)המצות האלה  

אומר זכור את וכן הוא . להיות עמלים בתורה, נאמר ואם לא תשמעו לי

כשהוא אומר שמור הרי שמירת הלב ,  יכול בלבך,  יום השבת לקדשו

וכן הוא אומר זכור  .  הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך,  אמורה

יכול  ,  אלהיך למרים'  וכן הוא אומר זכור את אשר עשה ה '.  אל תשכח וגו

(  פסוק ח)כשהוא אומר השמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות  , בלבך

וכן  .  הא מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך,  הרי שמירת הלב אמורה

כשהוא אומר לא  ,  יכול בלבך,  הוא אומר זכור את אשר עשה לך עמלק

אמורה  הלב  הרי שכחת  שונה ,  תשכח  זכור שתהא  מקיים  אני  מה  הא 

כי אצלם השמר  .  בפיך לשמר ,  מנגע הצרעת  -בנגע הצרעת  ופירושה 
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וזכור  -בה ככל אשר יורו אתכם הכהנים    -ולעשות  , שלא תבואך -מאד  

 :שתהא מזכיר זה בפה תמיד  -אלהיך למרים ' את אשר עשה ה

לא ספור ועצה בלבד להנצל  ,  ומכאן נראה שרבותינו יעשו אותה מצוה

ם לא תהיה ואיך יתכן שלשון הרע שהוא שקול כשפיכות דמי.  מן הנגעים

גמור או לאו הבא מכלל עשה אבל בכתוב הזה  ,  בו בתורה לא תעשה 

להמנע ממנו בין בגלוי בין בסתר בין במתכוין להזיק ,  אזהרה גדולה בו

כלל להזיק  מתכוין  שאין  בין  תרי .  ולהבזות  מכלל  מצוה  מצות"וזו  ,  ג 

 : ושכחה בעל הלכות גדולות וכל המונים המצות אחריו

וזכור  בנגע הצרעת   שמריאת הלאו של הן מסביר  "איך הרמב .1

 ?אשר עשה השם למרים 

 ..? שמר יעבירות כלולים בלאו של ה 2איזה  .2

במח   .3 המילים  [  ג ]עיין  האיסור  "עד  אותנו  יביא  שלא  כדי 

 ? שינה את מטבע לשונו ח"והסבר לפי זה למה הח "לצרעת

 . ח ג תן שתי הוכחות " במ ?האם יש צרעת ברכילות .4

 ?? עשין כחת ש ן "מקור רמבלרוצים להוסיף  .5

 ? האם יש צרעת גם על השומע 

עיין א ו\ח ו"עיין במ  ?לשון הרע   דיבוראו    מה יותר חמור קבלת .1

 . ע"ח נשאר בצ"בסעיפינו הבמ

מה הסתירה   . "המרגל לבד"ח סוף אות א כתב  "במ  עיין עשין א .2

 [ צריך לצלם] [ נספח ] עיין חלקת בנימין  ? 

סוף .3 ג  כלל  במ  עיין  ו  איך  " אות  מריםח  חטא  את  ? הסביר 

 . "ובזה יוסר קושית" מהמילים

 ? לפי דבריו מה היה אמור להיות העונש של אהרון  .4

   6נספח .  11רשו עיין ד ?האם יש לאו כשאין צרעת .5

 : האם אהרון הכהן הצטרע  .6
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בם וילך מלמד '  ויחר אף ה:  כיוצא בדבר אתה אומר:  שבת דף צז עמוד א

נצטרע אהרן  רבי  ,  שאף  בתירא.  עקיבאדברי  בן  יהודה  לו רבי  :  אמר 

התורה    -אם כדבריך  .  בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין,  עקיבא

ואלא .  אתה מוציא לעז על אותו צדיק  -ואם לאו  !  כסתו ואתה מגלה אותו

, תניא כמאן דאמר אף אהרן נצטרע . ההוא בנזיפה בעלמא -?  הכתיב בם

 .שפנה מצרעתו: תנא דכתיב ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת

 ? עיין במדרש לאיזה דרגת אהבת אחים הגיע אהרון הכהן

ִמיִנית:  פרק נד  פרקי דרבי אליעזר?  מה יוצא לפי המדרש ה שְּ ִרידָּ , יְּ

ד ֹאֶהל מֹוע  בְּ רּוְך הּוא  בָּ דֹוש  ַהקָּ יב]ֶשֶנֱאַמר  ,  ֶשיַָּרד  ' ַוי ֶרד ה[  ה,  במדבר 

נָּן ַעמּוד עָּ ֹאֶהל,  בְּ יָּם,  ַוַיֲעֹמד ֶפַתח ֶפַתח הָּ א ַאֲהֹרן ּוִמרְּ רָּ נ יֶהם,  ַוִיקְּ אּו שְּ . ַוי צְּ

ֶתר   ַבס  הּו  ע  ר  ֶאת  ִשין  ַהַמלְּ ל  כָּ הּוא  רּוְך  בָּ דֹוש  ַהקָּ לֹו  ַמר  המספר  :  א"נ ]אָּ

ה [  לשון הרע פּואָּ ין לֹו רְּ כַ ,  א  ה וְּ ִאמֹו ַעל ַאַחת ַכמָּ ִביו וְּ ִחיו ֶבן אָּ הַעל אָּ . מָּ

ֹאֶהל ַעל הָּ ק מ  ַתל  ִנסְּ רּוְך הּוא וְּ דֹוש בָּ יֶהם ַהקָּ ַעס ֲעל  כָּ ִתיב  ,  וְּ ַוִיַחר  [  שם ט]ִדכְּ

ם ַוי ַלְך' ַאף ה יָּם. בָּ ה ִמרְּ עָּ ַטרְּ ֶיה ַגם  . ִמיָּד ִנצְּ רּוְך הּוא ִאם ִיהְּ דֹוש בָּ ַמר ַהקָּ אָּ

ע ֹצרָּ דֹול ַבַעל מּום יָּכֹו,  ַאֲהֹרן מְּ ן גָּ ין ֹכה  חַ א  ב  י ַהִמזְּ ִריב ַעל ַגב  ַהקְּ א ,  ל לְּ ֶאלָּ

ר ַטע  ִיצְּ ֶאה ַבֲאחֹותֹו וְּ יָּם [ שם י]ֶשֶנֱאַמר  , ִירְּ  ַוִיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל ִמרְּ

 [ 7נספח ]   מ כד"באמרי שיח עלרוצים לעיין יותר עיין 

 ? למה לא רואים היום נגע צרעת בבני אדם

 הזכירה פרק ושמירת הלשון חלק א שער   -חפץ חיים 

זה בעיניך על  יפלא  רואין כמה אנשים מדברים לשון ,  ואל  אנו  שהרי 

שאמרו על ,  ל"מצינו להם תירוץ ממדרש חז.  הרע ואין להם שום נגע

 . שומר מצרעת נפשו, הפסוק שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו

ה "דידוע דכל מה שהקב.  וביאור הענין ראיתי מקצתו בספר נחל קדומים

ולפעמים כדי  ,  כדי שינקה מעונותיו,  את האדם הכל הוא לטובתו  מעניש
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אם  ,  ולכן בזמן שהיה מקדש קיים והיה לנו כהן מטהר.  שיעשה תשובה

עונש   עליו  מביא  הוא  ברוך  הקדוש  היה  הרע  לשון  בעון  אדם  נכשל 

,  ואף גם זאת לא הביא עליו תיכף על גופו רק על קורות ביתו,  הנגעים

.  א אל הכהן ולומר לו אשר נראה לו בבית כנגעוהיה צריך בעצמו לבו

כבושים דברי  הכהן  לו  אומר  על  ,  בני,  והיה  אלא  באים  הנגעים  אין 

וכו"לשה כהנים'  ר  בתורת  דאיתא  עי ,  וכמו  שישתדל  לסור  "כדי  ז 

היה הקדוש ברוך הוא מענישו עוד יותר  , ואם לא שם לבו לזה.  מהחטא

זה זה ברמב,  בענין  בסוף הלכות טומאת צרעת ם  "וכמו שנתבאר ענין 

אלא אות ופלא היה  ,  שצרעת הבתים אינו ממנהגו של עולם,  ל שם"וז

שהמספר לשון הרע משתנות קורות , בישראל כדי להחזירן מלשון הרע

משתנות ,  אם עמד ברשעו עד שהותץ הבית ,  אם חזר בו יטהר הבית,  ביתו

ואם עמד '  אם חזר בו וכו,  כלי העור שבביתו שהוא יושב ושוכן עליהן

ויהיה מובדל ומפורסם  ,  משתנה עורו ונעשה מצורע,  ברשעו עד שישרפו

וכו הרע  ולשון  לצנות  בשיחת הרשעים שהוא  יתעסק  עד שלא  ' לבדו 

 .  ש"ע

כי בראותו את גודל ענשו ובזיונו שהוא ,  והיה תועלת גדול מזה העונש

תמיד למחנה  מחוץ  בדד  לישב  במחנה ,  צריך  אף  לבוא  רשאי  ואינו 

כענין ,  ומודיע תמיד את צערו לרבים כדי שיבקשו עליו רחמים,  ישראל

ומקבל עליו על  ,  ממילא היה נכנע מאוד מעונו ,  שנאמר וטמא טמא יקרא

הזה המר  מעון  עוד  להזהר  עליו,  להבא  שדבר  למי  ה "והקב.  ולפייס 

לצרעתו רפואה  לו  שולח  למחנה ,  בחסדו  מחוץ  אל  הכהן  יוצא  והיה 

נין שנאמר בקרא ויצא הכהן אל מחוץ למחנה כע ,  לראות אם נרפא הנגע 

ולעשות לו ככל הסדר הכתוב שם בפרשה '  וראה הכהן והנה נרפא וגו

 .  כ היה מביא עליו את קרבנותיו"ואח, בענין ההזאה והגלוח

יתברך  '  בראותו את החסד הגדול שעשה לו ה,  כ אל ביתו"והנה בבואו אח

אותו מצרעתו מה  ,  שריפא  מחוץ  בודאי עשה כל  בהיותו  שקיבל עליו 

י כל זה נטהר לגמרי  "והנה ע.  ר"ופייס לכל מי שדיבר עליו לשה,  למחנה
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ועל ,  כי על העבר נתכפר לו בעונשו ובזיונו,  וגם מזה העון,  מזה הנגע

 . להבא היה נזהר מעצמו בכל כוחותיו שלא לבוא עוד לזה החטא

תה בעונותינו מה שאין כן ע,  והנה כל זה היה בזמן שהיה המקדש קיים

אם היה הקדוש ,  ולא כהן מטהר,  הרבים שאין לנו לא מקדש ולא קרבנות

ולא היה , ברוך הוא מביא את הנגעים על גופו היה נשאר בטומאתו לעד

י חטא זה  "כן נשארה טומאת הנגע שבא ע  -על  ,  אפשר לו להנקות מזה

הובא  ]וזהו כונת המדרש  .  ואין בולטת על גופו מבחוץ,  דבוקה רק בנפשו

, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו[  ינאי '  מצורע בשם ר'  בילקוט פ

 . כי הנגע והצרעת דבוקה בנפש, מצרעת נפשו

כי ,  צריך להתאונן תמיד על נפשו,  ו"כן האדם המורגל בחטא זה ח  -על  

,  אף שמחפה עליו הקדוש ברוך הוא בזה העולם ואינו מראה קלונו לכל 

,  הנפש מהגוף תתגלה זוהמת צרעתו לעיני הכלפ אחר פטירתו שתצא  "עכ

וכל עוד שתהא דבוקה חלאת הזוהמא הזו בנפש בודאי לא יבוא מנוגע  

שהוא ,  ויצטרך לישב בדד למעלה חוץ למחנה ישראל,  בגן עדן'  בהיכל ה

 . אם לא עשה תשובה כראוי, מקום הקליפות והחצונים

מלין בישין שדברה ביום  וגם בעודו בחיים בעלות הנפש למעלה כל אלין  

ואין לך בזיון גדול  ,  וכל הקדושים בדילין הימנה עבור זה,  עולין עמה

להנפש תזריע,  מזה  פרשת  הזוהר  לשון  ולשונו  ,  דזה  פיו  שומר  כתיב 

אינון  ,  בגין דאי שפוותיה ולשניה ממללין מלין בישין,  שומר מצרות נפשו

לעילא סלקין  דסלקין,  מלין  מכרזין  ,  ובשעתא  אסתלקו כולא  ואמרין 

בישא דפלניא דחויא תקיפא,  סוחרניה דמלה  כדין ,  פנון אתר לארחיה 

למללא יכלא  ולא  ואסתלקא  מניה  איתעברת  קדישא  וכמה ,  נשמתא 

וההיא נשמתא סלקא בכסופא בעקו ,  דאמור נאלמתי דומיה החשתי מטוב

יהבו לה אתר כמלקדמין ולא  ולשונו ,  דכולא  פיו  ועל דא כתיב שומר 

 . ל בקיצור"ות נפשו עכשומר מצר
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, ל בספר דבר שבקדושה בשם ספר הקנה "ועוד מצאתי תירוץ לקושיא הנ 

אמר  ',  ר מפיו נידון בצרעת וגו"ראה והבן שכל המוציא לשה:  וזה לשונו

ר גלו ישראל "שהרי בעון לשה,  כ כל ישראל יהיו מצורעים"לו רבי א

והרי הוא עני הנמסר בידי אדם  ,  אמר לו שקולה העניות כצרעת',  וכו

ז תוסר ממנו הגאוה שהיא על פי רוב הסבה העיקרית  "פירוש ועי ] 

וגם  ,  ש לקמן"ת וכמו שיבואר איה"יונה בש'  ר כמו שכתב ר"ללשה 

ש  " ועי[  הוא ירא לדבר עליהם מיראתו פן יודע הדבר ולא יטיבו עמו

בזה  נורא  ענין  גורם  .  עוד  זה  דעון  זוהר  בתיקוני  איתא  ו "חוכן 

 . על כן מי שרוצה לחיות בטובה ישמור עצמו.  לעניות 

 לפני עיור :  לאו ד 

 

 . "לפני המקבל"ח עד המילים "ח והבמ"למד את דברי הח .1

לאו   .2 שחשוד  לפי  מישהו  עם  בשיחה  לפתוח  אפשר  איך  זה 

מספיק נזהר  לא  לפחות  או  הרע  צילום  ?  בלשון  נספח  עיין 

 [ 8נספח ]  אורחות חיים

עיין  ? האם רק המדבר והמקבל עוברים על איסור לפני עיור   .3

 .מושג הדומה ללפני עיוורח  "כלל ו סעיף ב וכלל ו אות טו במ

מה  "שומעים אחרים אפשר דאינו עובר  אבל אם יש בלעדיו" .4

 " ?אפשר" משמעות הלשון 

 . " ה ומה שכתבתי בפנים"במח ד ד .5

 . סימן ו סעיף ג בסופו במח  .6

כו  – אגרות משה ח עמוד כה  . שנשבה  לפני עיוור בתינוק   .7

 [ צריך להוסיף ][ 9נספח  ] 

הלשון  .8 את  ביחד  מתחילים לשמוע  אנשים  הדין כשכמה  מה 

שומעים לכמה  אחת  בבת  מתחיל  כגון שהמספר  עיין    ?הרע 

 [ 10נספח ]  אורחות חיים כג
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אנשים לתועלת ובא אחד מה הדין אם אחד מספר בפני כמה   .9

אורחות חיים    ?לשמוע שלגביו זה לא תועלת ומקשיב לדברים

 [ 10נספח  ] כג 

 כלל ו הלכה ב במח ז  ? איך ניתן לתקן לאוו דלפני עיוור  .10

 

 גאוה:  ה לאו 

וה אדם עובר גם במחשבה לא רק בדיבור  אקצת קשה הרי על לאו דג

ותירץ על כך בשבילי חיים עיין ?אם כן  מה זה שייך להלכות לשון הרע  

 : ותמצית דבריו  . שם

יותר " עצמו  את  מחשיב  הוא  הרע  לשון  מדבר  אדם  שכאשר 

מאחרים ולכן הוא קובע בליבו על ידי הדיבור באופן רצוני את 

עצמו   י... חשיבות  על  שמוציא  ידי  מחשבתו ועל  את  דיבור  די 

זה מהווה מעין קביעות שכלית לענין הגאוה  לפועל הרי מעשה 

 ... " 

 ?  למה הלאו ורק בלשון הרע ולא ברכילות  [  ה ]עיין באר מים חיים 

שייך .1 אין  זה  דלאו  ולא   ודע  הרע  בלשון  אם  כי  בעיניננו 

 .. ברכילות

ספח  נ ]  32דרשו  ?  האם יש מצב שעובר על לאו זה גם ברכילות .2

11 ] 

שבו   .3 מצב  יש  עואהאם  ולא  מדבר  דגאוה דם  לאו  על  בר 

 [ 11  ספח נ ]ונתיב חיים יג , אורחות חיים כח?

 ? איך עונש הצרעת מתקן את הלאו של גאווה     .4

 שמירת הלשון חלק א שער הזכירה פרק ו -חפץ חיים  

כי בראותו את גודל ענשו ובזיונו שהוא ,  והיה תועלת גדול מזה העונש

בדד   לישב  תמידצריך  למחנה  במחנה ,  מחוץ  אף  לבוא  רשאי  ואינו 
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כענין ,  ומודיע תמיד את צערו לרבים כדי שיבקשו עליו רחמים,  ישראל

ומקבל עליו על  ,  ממילא היה נכנע מאוד מעונו ,  שנאמר וטמא טמא יקרא

הזה המר  מעון  עוד  להזהר  עליו,  להבא  שדבר  למי  ה "והקב.  ולפייס 

לצרעתו רפואה  לו  שולח  למחנה   והיה,  בחסדו  מחוץ  אל  הכהן  יוצא 

כענין שנאמר בקרא ויצא הכהן אל מחוץ למחנה ,  לראות אם נרפא הנגע 

ולעשות לו ככל הסדר הכתוב שם בפרשה '  וראה הכהן והנה נרפא וגו

 . כ היה מביא עליו את קרבנותיו"ואח, בענין ההזאה והגלוח

 

 חילול השם : לאו ו 

 למד את הסעיף כולל הבאר מים חיים  .1

 . ג "ם לא תעשה ס"רמבעיין  .2

 ? ם"האם המדבר עובר על שלושת המדרגות של הרמב

ה השם  ג"ס   והמצוה  מחלול  שהזהירנו  השם .  היא  קדוש  הפך  והוא 

והוא אמרו יתעלה .  שנצטוינו בו שקדם באורו בתשיעית ממצות עשה

. והעון הזה ייחלק לשלשה חלקים.  ולא תחללו את שם קדשי(  אמור כב)

שכל מי שבקשו ,  ואולם החלק האחד הכולל.  ואחד מיוחדשנים כוללים  

מתכוין   האונס  והיה  השמד  בשעת  המצות  מן  דבר  על  לעבור  ממנו 

או מי שיבוקש ממנו שיעבור  ,  להעביר בין מצות קלות בין מצות חמורות

ואפילו שלא בשעת   דמים  או שפיכות  גילוי עריות  או  זרה  על עבודה 

ו,  השמד נפשו  להתיר  חייב  הוא  שבארנו הנה  כמו  יעבור  ואל  ייהרג 

ואם עבר ולא נהרג כבר חלל את השם ועבר על .  בתשיעית ממצות עשה

ואם היה זה ברבים כלומר בעשרה מישראל כבר חלל את השם . לאו זה

גדול  .  ברבים ועבר על אמרו יתעלה ולא תחללו את שם קדשי וחטאו 

אנוס.  מאד שהוא  מפני  לוקה  אינו  לק.  אבל  דין  לבית  אין  גדר  כי  יים 

ולשון ספרא בנותן .  מלקות או מיתה אלא על מזיד ברצון ועדים והתראה
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ונתתי את פני באיש ההוא   אמרו ההוא לא  (  קדושים כ)מזרעו למולך 

הנה התבאר לך שעובד עבודה זרה באונס .  אנוס ולא שוגג ולא מוטעה

והחלק . אינו חייב כרת וכל שכן מיתת בית דין אבל עבר על חלול השם

שיעשה אדם עבירה אין תאוה בה ולא הנאה אבל  ,  הכולל גם כן  השני

יכוין בפעולתו המרד ופריקת עול מלכות שמים הנה זה גם כן מחלל שם 

ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת (  קדושים יט)ולפיכך אמר  .  שמים ולוקה

. את שם אלהיך כי זה מכוין להכעיס בזה הענין ואין הנאה גשמית בזה

הוא המיוחד  אחת   והחלק  פעולה  והטוב  במעלה  ידוע  האדם  שיעשה 

תיראה בעיני ההמון שהוא עבירה ושאין דמיון הפועל ההוא ראוי לנכבד 

. כמוהו לעשות אף על פי שיהיה הפועל מותר הנה הוא חלל את השם

היכי דמי חלול השם כגון אנא דשקילנא בשרא  (  יומא פו א)והוא אמרם  

פלוני אמר כגון אנא דמסגינא מבי טבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר רבי  

 .ארבע אמות בלא תורה ובלא תפלין

.  י"לא תחלל את שם אלהיך אני י( מ"פ אח"ס)וכבר נכפל לאו זה ואמר 

,  פד א, פב א)וסוף יומא ( כה א)וכבר התבארו משפטי מצוה זו בפסחים 

 (:פו א

באר מים חיים   ? האם דיבור לתועלת ממונית זה חילול השם   .1

 12נ  בשם החזון איש שחולקכט  עיין אורחות חיים , ו 

 עיין גמרא תענית ח ? האם יש הנאה בלשון הרע .2

מאי דכתיב אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל :  אמר ריש לקיש

ואומרים  ,  לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש.  הלשון

: אמר להם?  אתה מה הנאה יש לך,  זאב טורף ואוכל,  ארי דורס ואוכל:  לו

 .ואין יתרון לבעל הלשון

:  שאתה נושך בני אדם והורגן והוא אומר  - מה הנאה יש לך    ולך:  י  "רש

,  אף על פי שאין לו הנאה,  מה יתרון לבעל הלשון שמספר לשון הרע
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בדין אצל   מביאו הקדוש ברוך הוא  מפני  ,  כדי שיתבייש,  נחשולפיכך 

 2. ומתביישין עמו מספרי לשון הרע, שהשיא אדם הראשון

ומשמע מדבריהם שאפילו עם הוא מרויח ממון על ידי העון  :"עיין במח  

 אף על פי כן נקרא מחלל שם שמים אחרי שאין לאו בזה הנאה גשמית  

 [ 13נספח ] :בשם החזון איש  חיים ל עיין אורחות .1

 [ 14נספח ] :א\א השניעיין חוט  .2

 [ 15נספח ] : ה עובר נמי"ד. עמוד לא  עיין אמרי שיח .3

 

 לאו ז  דלא תשנא את אחיך בלבבך 

 [1  ם דעות פרק ו הלכה ה"רמב]עיין מחלוקת ראשונים  .1

 [ 2יז   , ן ויקרא יט"רמב .2

כל שיטות ]הרב אשר וייס פרשת קדושים סימן מב  :להרחבה   .3

 [קצת אריכותזה ] 16נספח   [הראשונים בלאו זה

 ?ח"כמו מי פסק הח .4

 
וסבור אני שאף הנחש שנשך הוי :  א מסכת בבא קמא דף ב עמוד ב"חידושי הרשב  2

ק "ואף על פי שאמרו בפ,  ואף על פי שאינו אוכל לפי שנהנה בנשיכתותולדה דשן  

שמתקבצות כל החיות אצל הנחש ואומרות לו מה הנאה יש לך ואומר  '( א' ח)דתענית 

למימרא שאין לו הנאה כלל אלא שאין לו הנאה להם ומה יתרון לבעל הלשון לאו  

ומ א"לאכול  דשן  מתולדה  נפיק  לא  בהכי  אורחיה  כיון  מ"מ  דרגלנ  ומתוך  .  תולדה 

הגמרא משמע שאין הנאה בכלל לנחש אך עיין ברשבא הדברים יותר מדויקים ולעינינו  

א בנחש ההנאה  \ ובחוט השני א!  הכוונה שישי הנאה לדבר לשון הרע אבל לא גשמית

שפוגע  וחיצונית  צדדית  רק  החא  הנהתו  הרע  בלשון  וכן  לאחרים  שמזיק  במה  הוא 

 . לשני או ממה שמרגיש יותר טוב מאחריםומשפיל חבירו וממה שכואב 
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ח שבגללם עדיף לגלות את השנאה "מה הם שתי הסיבות בבמ .5

? 

  49מספר    47עיין דרשו עמ  ?  מי עובר על הלאו רק המדבר  .6

 [ 17נספח ]

  בנימין עיין חלקת  ?  ח חייב רק את המדבר"למה סוף סוף הח .7

 [ 18נספח ]

 ם הלכות דעות פרק ו הלכה ה"רמב[ 1

מישראל בלבו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את  כל השונא אחד  

ולא הזהירה ,  ואין לוקין על לאו זה לפי שאין בו מעשה,  אחיך בלבבך

אבל  המכה את חבירו והמחרפו אף על פי ,  תורה אלא על שנאה שבלב

 .שאינו רשאי אינו עובר משום לא תשנא

 ן ויקרא פרק יט פסוק יז" רמב[ 2

בעבור שדרך השונאים לכסות את   - לבבך  לא תשנא את אחיך ב(  יח  - יז  )

שאמר   כמו  בלבם  כד)שנאתם  כו  שונא(  משלי  ינכר  הזכיר ,  בשפתיו 

 :הכתוב בהווה

 לאוין ח ו ט לא תיקום ולא תיטור

 . ם לא תעשה שב"עיין רמב .1

 עיין חינוך רלב? מה הלאו  .2

 ט  - במח ח:האם האיסור רק בממון או גם בשאר דברים  .3

 ד "ד ס"א פ"אהבת חסד ח?קה ממון בלמה נקט ד .4

 ח "במ?באיזה אופן גם המקבל עובר על לאו  .5

ח  .6 על  להשיב  מותר  בבמ  ?רופין יהאם  חינוך  ומסל"עיין  ש  "ח 

 פרק יא 

 יח \ן ויקרא יט"רמב ?מה הדין בטביעת ממון .7

 שז\תרומת הדשן א ?מה הדין עם הוציאו עליו שם רע .8
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 ם מצות לא תעשה שד"ספר המצוות לרמב[1 

והוא שעשה  .  ד היא שהזהירנו שלא לנקום קצתנו מקצתנו "והמצוה הש

לו מעשה אחד ולא יסור מלחפש אחריו עד שיגמלהו כמעשהו הרע או  

ובספרא  . לא תקום( שם)הזהיר האל מזה ואמר . יכאיבהו כמו שהכאיבו

שלנקימה אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו למחר אמר  עד היכן כוחה  

לו השאילני קרדומך אמר לו איני משאילך כשם שלא השאלתני מגלך 

 : ועל זה הדמיון הקש בכל הענינים. לכך נאמר לא תקום

 ם מצות לא תעשה שה "ספר המצוות לרמב

ה היא שהזהירנו שלא לנטור ואף על פי שלא נשלם גמול  "והמצוה הש

לא  (  שם)אמר יתעלה  .  כור העון שחטא לנו החוטא ונזכירהו לווהוא שנז

ולשון ספרא עד היכן כוחה שלנטירה אמר לו השאילני מגלך ולא .  תטור

השאילו למחר אמר לו השאילני קרדומך אמר לו הילך איני כמותך שלא  

 :השאלתני מגלך לכך נאמר לא תטור

 ספר החינוך פרשת קדושים מצוה רמא[  2

והענין הוא כגון  .  כלומר שנמנענו מלקחת נקמה מישראל,  לנקוםשלא  

ונוהג רוב בני אדם  , ישראל שהרע או ציער לחבירו באחד מכל הדברים

שיגמלוהו   עד  להן  שהרע  מי  אחרי  מלחפש  יסורו  שלא  הוא  שבעולם 

ומזה הענין מנענו השם ברוך  .  כמעשהו הרע או יכאיבוהו כמו שהכאיבם

עד היכן כוחה ,  ולשון ספרא.  לא תקום[  ח" י,  ט"ויקרא י]הוא באומרו  

למחר אמר לו השאילני ,  אמר לו השאילני מגלך ולא השאילו,  של נקמה

לכך נאמר ,  אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלת לי מגלך,  קרדומך

 .  ועל כגון זה היקש כל הענינים. לא תקום

 שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב,  משרשי המצוה

ומיד האדם  ,  הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא ,  עד רע

הוא  ברוך  השם  רצון  בלתי  דבר  יהיה  לא  אחיו  איש  כן  ,  מיד  על 
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והשם   גרמו  עוונותיו  כי  בנפשו  ידע  אדם  יכאיבהו  או  כשיצערהו 

ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי הוא אינו  ,  יתברך גזר עליו בכך 

וכמו שאמר דוד עליו השלום  (  ב , )ב כי העוון הוא המסב  ,סיבת רעתו 

תלה  ,  הניחו לו ויקלל כי אמר לו השם יתברך[  א "י ,  ז "ט '  שמואל ב ]

גרא  בן  בשמעי  ולא  בחטאו  רב  .  הענין  תועלת  במצוה  נמצא  ועוד 

ובהיות שלום בין  ,  להשבית ריב ולהעביר המשטמות מלב בני אדם 

 .  אנשים יעשה השם שלום להם

 חלק א פרק ד אות דאהבת חסד   - חפץ חיים [    4

ועל מה דכתוב בתורה לא תקום ולא תטור את בני עמך תניא בברייתא  ד  

ל  "ל לאו למחר א"ל השאילני מגלך א"איזו היא נקימה א[  א"ג ע"יומא כ]

ל איני משאילך כדרך שלא השאלתני זו היא נקימה "השאילני קרדומך א

א נטירה  היא  א"ואיזו  מגלך  השאילני  א"ל  למחר  לאו  ה"ל  שאילני ל 

א וכונת "קרדומך  נטירה  היא  זו  השאלתני  שלא  כמותך  איני  הילך  ל 

כ איסור נקימה ונטירה "הגמרא דאפילו על דברים נקלים כאלה שייך ג

ש בדברים גדולים כגון למנוע מלהיטיב עמו באיזה דבר שהוא נוגע "וכ

' ל השאילני מגלך וכו"למחיתו ולשון הספרא עד היכן כחה של נקימה א

כ רבינו "וכ'  ל השאילני מגלך ולא השאילו וכו"היכן כחה של נטירה אעד  

א דלאו דוקא שאלת כלים דהא לאו כלים " אליעזר ממיץ בספרו במצוה מ

כתיב בקרא אלא אפילו שאר ממון דלאו כלים נינהו למדנו שמוזהרין  

ח בממון בשביל שלא עשה הוא  "ישראל שלא למנוע לעשות צדקה וגמ

 : ל"שזו היא נטירה עכ' היא נקימה וגם מוזהרין וכועמו כהוייתו שזו 

 ספר מסילת ישרים פרק יא[ 6

לבני   אשר  הותל  לב  ממנה  לשימלט  מאד  קשה  והנקימה  השנאה  גם 

והנקמה לו ,  כי האדם מרגיש מאד בעלבונותיו ומצטער צער גדול,  האדם

היא מנוחתו לבדה,  מתוקה מדבש מה  .  כי  בכחו לעזוב  כן לשיהיה  על 

,  ולא ישנא מי שהעיר בו השנאה,  שטבעו מכריח אותו ויעבור על מדותיו
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אלא את הכל  ,  ולא יטור לו,  ולא יקום ממנו בהזדמן לו שיוכל להנקם

והוא קל רק למלאכי  .  חזק ואמיץ הוא  -ישכח ויסיר מלבו כאילו לא היה  

לא אל שוכני בתי חומר אשר בעפר  ,  השרת שאין ביניהם המדות הללו  -

אינם צריכים  ,  והמקראות גלויים באר היטב,  אמנם גזרת מלך היא.  יסודם

  - תקום ולא    -לא  ,  אחיך בלבבך  -תשנא את    -לא  (:  ויקרא יט, )פירוש

, נקימה:  דהיינו,  וענין הנקימה והנטירה ידוע(.  שם)תטור את בני עמך  

כבר לו  שהרע  או  לו  להטיב  רצה  שלא  למי  מהיטיב  , ונטירה.  לימנע 

 .  שהוא מטיב למי שהרע לו איזה זכרון מן הרעה שעשה לולהזכיר בעת  

ולפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב ומבקש תמיד להניח לפחות איזה  

ישתדל ,  רושם או איזה זכרון מן הדבר ואם לא יוכל להשאיר זכרון גדול

אם תרצה ליתן לאיש הזה :  יאמר דרך משל לאדם,  להשאיר זכרון מועט

לפחות לא תתנהו בסבר פנים  ,  ך כשנצרכתאת אשר לא רצה הוא לתת ל

לפחות לא תטיב לו טובה גדולה ולא  ,  או אם אינך רוצה להרע לו,  יפות

לפחות לא תעשהו  ,  או אם תרצה גם לסייעו הרבה,  תסייעהו סיוע גדול

אם מחלת לו שלא ,  או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לריע,  בפניו

אך לא תראה לו ,  עמו תרצה  ואם גם להתחבר ,  די בזה,  תראה לו לאויב

כבראשונה  -כל   גדולה  חיבה  החריצות  ,  כך  ממיני  בזה  כיוצא  כל  וכן 

האדם בני  לבות  את  לפתות  שהוא משתדל  מה  באה   -על  .  שביצר  כן 

בו נכלל  כלל שהכל  וכללה  )התורה  יט,  כמוך(:  ויקרא  לרעך  ,  ואהבת 

,  ימותבלי תחבולות ומז,  בלי חילוקים  -כמוך  ,  בלי שום הפרש  -כמוך  

 . ממש -כמוך 

 ן ויקרא פרק יט פסוק יז" רמב[ 7

(  כ קדושים ד י יא"תו)כבר פירשוהו רבותינו  ,  וענין הנקימה והנטירה

כי .  השאילני מגלך השאילני קרדומך,  שהוא בדבר שאין בו חיוב ממון

בהן וכיוצא  בנזיקין  כגון  ממון  חברו  לו  שנתחייב  מחוייב  ,  בדבר  אינו 

ד וישולם ממנו מפסוק כאשר עשה כן יעשה  "יתבענו בבלהניח לו אבל  
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והוא מעצמו חייב לשלם כאשר ישלם מה שלוה או מה  (,  להלן כד יט)לו  

שיהיה נוקם ונוטר לו עד שיגאל דמי אחיו  ,  וכל שכן בענין נפש .  שגזל

 : על פי בית דין המורים במשפטי התורה, מידו

את מה שנוגע  .  הבאנו רק חלק מהתשובה]תרומת הדשן סימן שז  [  8

 [ לעיניינינו 

בא שמעון והוציא עליו שם רע של ניאוף  ,  ץ בקהל אחד"ראובן היה ש:  ה

צ "וסלקוהו הקהל לראובן בשביל הוצאת שם רע של שמעון ושכרו ש

כ נמצא ונתברר שדברי שמעון שקר הם וכזב ומחמת שנאה "אח.  אחר

צ מפני "ראובן לשוהקהל לא רצו להחזיר את , הוציא שם רע על ראובן

י כך הפסיד ראובן מחייתו כי  "וע,  שכבר שכרו אחר ולא יכולים לסלקו

לא מצא להשתכר במקום אחר ותובע לשמעון דמי בושתו ודמי הזיקו 

 ? חייב שמעון לשלם או לאו, שקבל מהוצאת השם רע עליו

על אשר ,  ג דשמעון לא עשה טוב בעמיו וגדול עונו"יראה דאע:  תשובה

רע=  ר"הוציא ש בדבר=  שם  ונקי  כשר  ישראל שהוא  בר  וצריך ,  על 

.  כפרה גדולה ומנדין אותו עד שיפייס את ראובן כראוי כמו שאבאר לקמן

על כך  ,  ואם ירצה ראובן שלא למחול לו כלל ולינטור לו איבה לעולם

חז שהזהירו  מה  על  עובר  אכזרי "אינו  המוחל  יהא  שלא  כדאיתא ,  ל 

החובל הדא דתימא דצריך '  ושלמי פג בהלכות תשובה דאמר ביר" בסמ

הוציא עליו ש הוציא עליו ש,  ר"למחול בשלא  מחילה  "אבל  לו  אין  ר 

מ מן הדין אין לחייב את שמעון לתת ממון לראובן  "אבל מ.  כ"עולמית ע

במערבא אמרי משמיה    /א "א ע"ק צ"ב/החובל  '  והכי איתא פ,  בשביל כך

ה דלאו דווקא ביוש  ונרא.  ח זאת אומרת ביישו בדברים פטור" י ב"דר

מדכתב  ,  ר עליו נמי דינא הכי הוא"דברים בעלמא אלא אפילו הוציא ש

דר אשירי  עד "שם  אותו  מנדין  דברים  בושת  על  דאף  כתב  גאון  ש 

וכתב אשירי עליו דכן מסתבר דיותר יש בושת  ,  שיפייסנו כראוי לכבודו
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ודבה  =  לשון הרע=ר  "דאין לך דבר גדול מהוצאת לה,  בדברים מחבלה

 .ל"על חבירו עכ

 לא יקום עד אחד  לאו י 

 עיין באר מים חיים כולו וענה על השאלות 

 . ג והיראים"ם מול הסמ"ם ורמב"במה נחלקו רשב .1

 ? באיזה מצב יש את הלאו הזה ברכילות .2

 ? מה העונש היום עבור מי שעובר על הלאו  .3

 לא תהיה אחרי רבים לרעות   לאו יא

 ?  "ובעלי לשון הרעמתדבק באנשי רשע "מה הכונה  .1

 [ 19נספח ] ?עיין נתיב חיים יז מה החידוש שחידש בזה  .2

 [ 20נספח ] . ח ונתיב חיים ח "עיין עשין ו במ .3

 [ 21נספח  ] ?כמה נקרא חבורה 65להרחבה עיין דירשו  .4

 לאו דמחלוקת  :לאו יב  

 : עיין רבינו יונה מאמר נח  .1

 ן "ספר המצוות שורש ח ברמב .2

 עיין הגהה שער הזכירה פרק טו הגהה בהתחלה   .3

באיזה מצב השומע לא עובר על   , איך לאו זה קיים גם בשומע .4

 ?לאו זה 

 [ 22נספח ] . הביא הרחבה בגודל גנות הגאוה  69דרשו  .5

 ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג

אמרו רבותינו זכרונם לברכה  (.  ה,  במדבר יז) נח ולא יהיה כקרח וכעדתו  

ולא יהיה  :  שנאמר,  כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו(:  סנהדרין קי א)

א "מ) שנאמר  ,  ומותר לספר לשון הרע על בעל המחלוקת.  כקרח וכעדתו
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ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך  (:  כו,  א

 .לא קרא

 שורש חם "ן לספר המצוות לרמב"השגות הרמב

אבל הכתוב האחר שתפס עליו הרב בו ולא יהיה כקרח וכעדתו ואמר  

' שבארו החכמים שהיא שלילה ופירשו עניינו ואמרו שהוא יתע[  קמד]

הודיענו שכל מי שיקום על הכהונה לא יקרהו מה שקרה לקרח כלומר 

י דבר  כאשר  ענשו  יהיה  אבל  וישרף  כלומר "שיבלע  לו  משה  ביד  י 

אמרו   והוא  חיקך'  יתהצרעת  אל  ידך  נא  פשטיה .  הבא  אינו  ודאי  וזה 

לרבותינו עיקרי  מדרש  ולא  שצוה .  דקרא  ועיקרו  הכתוב  פשט  אבל 

שלא יקרב ,  ברקועי פחים צפוי למזבח זכרון לבני ישראל בשני דברים

איש זר להקטיר ולהקריב קרבן ושלא יחלוק גם כן שום אדם על כהונת  

אלה עם היותם אמורים בדרך    ושני.  י"אהרן לאמר כי לא היתה מאת י

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד  (  וישלח ל)כדרך  ,  הזכרון הם מניעות

ולא ימנה לא .  אשר לא יעבד בו ולא יזרע'(  פ שופטי"ס)וכדרך  ,  הנשה

יקרב איש זר בעבור היות בו לאו אחר מפורש בכל עבודות שבמקדש  

 .כעדתו כמו שבארנושנאמר וזר לא יקרב אליכם וימנה ולא יהיה כקרח ו

 אונאת דברים:  לאו יג  

 עיין חושן משפט רכח סעיף ד  .1

הרב   .2 ערוך  שולחן  דברי  הפלגת  היטב  הונאה ]ועיין  הלכות 

 [ וגניבת דעת ס כט 

 ספר החינוך שלח   .3

 חיי אדם כלל קמג סעיף א  .4
 שט  \שבט הלוי ח .5

י כתב או "ספר חובת השמירה כתב שהונאת דברים זה אף ע .6

 פרק יד :רמז 
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עיין סוף במח יג שעובר רק בפניו ומה שכתב על זה באורחות   .7

 [ 23נספח ]  חיים אות ע

שולחן ערוך חושן משפט הלכות אונאה ומקח טעות סימן רכח  [  1 

 סעיף ד

והוא ,  בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה:  לא יאמר,  כיצד הוא אונאת דברים

:  יאמר להםלא  ,  היו חמרים מבקשים לקנות תבואה.  אינו רוצה לקנותו

, אם היה חבירו בעל תשובה. והוא יודע שאין לו למכור, לכו אצל פלוני

:  לא יאמר לו,  אם היה בן גרים.  זכור מעשיך הראשונים:  לא יאמר לו

כדרך  {  ו}לא יאמר לו  ,  אם היו יסורין באים עליו.  זכור מעשי אבותיך

איוב  )הלא יראתך כסלתך זכר נא מי הוא נקי אבד  :  שאמרו חביריו לאיוב

לא יאמר למי שאינו יודע אותה  ,  אם נשאלה שאלה על דבר חכמה(.  ו,  ד

 . וכן כל כיוצא בדברים אלו, מה תשיב בדבר זה: חכמה

שולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות אונאה וגניבת דעת סעיף [  2

 כט

ואינו  כינוי  באותו  רגיל  הוא  אפילו  לחבירו  רע  שם  המכנה  וכן  כט 

ואם ביישו  .  כוונתו לביישו אסור משום אונאת דבריםמתבייש בו אם זה  

ואפילו שלא בפניו אסור משום לשון  .  ברבים אין לו חלק לעולם הבא

 . הרע אם מתכוין לגנותו ולבזותו

ומאד מאד צריך ליזהר שלא לבייש שום אדם מישראל בין בדבור בין 

ואפילו עושה מעשה טוב ועל ידי זה באה הבושת לחבירו כמו  .  במעשה

שמצינו באחד מן החכמים שהיה רגיל להשליך מעות לעני בן טובים בכל 

יום בבוקר השכם בסתר אחורי הדלת שכשיפתח הדלת ימצאם פעם אחת 

ביקש העני לידע מי הנותנם שם והלך לראות וברח החכם מפניו עד תוך 

כבשן האש כדי שלא יתבייש העני שנוח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן 

ני חבירו ברבים שנאמר היא מוצאת והיא שלחה אל  האש ואל ילבין פ 
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חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ולא אמרה לו בפירוש אלא 

 : ברמז אם יודה יודה ואם לאו לא תפרסמו

שלא להונות אחד מישראל   -   ספר החינוך פרשת בהר מצוה שלח   

 בדברים  

בדברים(  א) מישראל  אחד  להונות  לישראל ,  שלא  נאמר  שלא   כלומר 

להעזר מהם כח  בו  ואין  ויצערוהו  שיכאיבוהו  אמרו  .  דברים  ובפירוש 

אם היה בעל תשובה לא יאמר לו  ,  כיצד[  ב"ח ע"מ נ " ב]זכרונם לברכה  

היו חלאים באין עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו ,  זכור מעשיך הראשונים

וגו'[,  ו',  ד]חבריו לאיוב   יראתך כסלתך  ראה חמרים מבקשים  '.  הלא 

יודע שאין לו,  תבואה והוא  ולא יאמר  ,  לא יאמר להם לכו אצל פלוני 

,  ה"ויקרא כ]ועל זה נאמר  .  לתגר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח

 . ולא תונו איש את עמיתו[  ז"י

וגדול השלום שבו  , כי הוא לתת שלום בין הבריות, שורש מצוה זו ידוע

קלות תלויות כמה קללות וכמה ת,  הברכה מצויה בעולם וקשה המחלוקת

 .  בו

המצוה לברכה ,  מדיני  זכרונם  שהזהירונו  זירוזין  וכמה  אזהרות  כמה 

והפליגו בדבר  ,  בענין זה שלא להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם

 .  שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים[ שם]עד שאמרו 

כי  ,  וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהי נשמע חירוף לבני אדם

לפי שהוא דבר קשה מאד ללב  ,  התורה הקפידה הרבה באונאת הדברים

וכמו שאמרו ,  והרבה מבני אדם יקפידו עליהן יותר מן הממון.  הבריות

לברכה   ממון[  שם]זכרונם  מאונאת  דברים  אונאת  שבאונאת ,  גדולה 

אומר   הוא  וגו[  שם,  שם]דברים  מאלהיך  באפשר '.  ויראת  יהיה  ולא 

הדברי כל  פרט  לבריותלכתוב  צער  בהן  שיש  צריך ,  ם  אחד  כל  אבל 

כי השם ברוך הוא הוא יודע כל פסיעותיו וכל ,  להזהר כפי מה שיראה
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וכמה מעשים כתבו  .  כי האדם יראה לעינים והוא יראה ללבב,  רמיזותיו

זה מוסר זכרונם לברכה במדרשים ללמד על  ועיקר הענין בפרק ,  לנו 

 . רביעי ממציעא

ואפילו בקטנים ,  בזכרים ונקבות,  מקום ובכל זמןונוהגת מצוה זו בכל  

מדי יותר  בדברים  להכאיבן  שלא  להזהר  שצריכין .  ראוי  במה  זולתי 

מוסר שיקחו  כדי  אדם,  הרבה  של  ביתו  ובני  ובנותיו  בבניו  , ואפילו 

ועובר .  ימצא חיים ברכה וכבוד,  והמיקל בהם שלא לצערן בענינים אלה

ותן שפירשו חכמים זכרונם לברכה  בא,  על זה והכאיב את חבירו בדברים

אבל אין לוקין עליו ,  עבר על לאו זה.  בבעל תשובה ובחולה ובכיוצא בהן

מעשה בו  שאין  האדון .  לפי  ביד  עגל  של  רצועה  מבלי  מלקיות  וכמה 

 . יתברך ויתעלה, המצוה על זה

אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע ,  ואולם לפי הדומה

בדברים חבירו  השומע  לצער  יענהו  שלא  להיות ,  הרעים  אפשר  שאי 

הופכים לה  שאין  כאבן  על ,  האדם  כמודה  בשתיקתו  שיהיה  ועוד 

ובאמת לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו  ,  החירופין

ושלא נתחיל  ,  אבל תצוה אותנו שנתרחק מן המדה הזאת,  כמו למברכיו

כי מי שאינו בעל   , ובכן ינצל אדם מכל זה,  להתקוטט ולחרף בני אדם

ואין לתת לב על  ,  זולתי השוטים הגמורים,  קטטה לא יחרפוהו בני אדם

 .  השוטים

ראוי לחכם שישיב  ,  ואם אולי יכריחנו מחרף מבני אדם להשיב על דבריו

יכעס הרבה ולא  ונעימות  ינוח,  לו דרך סלסול  , כי כעס בחיק כסילים 

זהו דרך , ל המחרףוינצל עצמו אל השומעים מחירופיו וישליך המשא ע

 . הטובים שבבני אדם

זה לנו ללמוד דבר  כסיל,  ויש  לנו לענות  מאשר ,  לפי הדומה,  שמותר 

שאין ספק שלא נתחייב  , התירה התורה הבא במחתרת להקדים ולהורגו
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וכמו כן ,  כי יש לו רשות להנצל מידו,  האדם לסבול הנזקין מיד חבירו

 . שהוא יכול להנצל ממנו בכל דבר, מדברי פיהו אשר מלא מרמות ותוך

להכניס  ירצו  שלא  כך  כל  חסידותם  שעולה  אדם  מבני  כת  יש  ואולם 

פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו  ,  עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר

הנעלבין [  ב "ח ע"שבת פ]ועליהם אמרו זכרונם לברכה  ,  בענין יותר מדי

עולבין משיבין,  ואינם  ואינם  חרפתם  אומר  ,  שומעין  הכתוב  עליהם 

 . ואוהביו כצאת השמש בגבורתו[ א"ל', שופטים ה]

 ת שבט הלוי חלק ח סימן שט"שו [  5

ח  "רכ' מ סי"חו: בענין אונאת דברים יש לי כמה הרהורים והערות, ה"ב

 .  ח"החינוך מצוה של' ס -

ענין אונאת  (. ז" ה י"ויקרא כ)הנה הלאו הוא ולא תונו איש את עמיתו . א

הטעה כעין רמאות כמו בממון דמטעה הלוקח   -דברים א  '  כולל בדברים  

וכמו המוכר  בדברים כמש"או  ד"כ  בסעיף  לא  '  כ  דברים  אונאת  כיצד 

לקנותו  רוצה  ואינו  זה  חפץ  ליתן  רוצה  בכמה אתה  חמרין    , יאמר  היו 

לו  יודע שאין  והוא  פלוני  אצל  לכו  יאמרו  לא  תבואה  לקנות  מבקשין 

 . למכור

מ  " ל דכולל גם כעין חירוף וגידוף כמשנתינו דב"חזאבל השני שקבלו  

,  ב בגר"ת לא יאמר זכור מעשיך הראשונים וכיו"בע'  ב אם הי"ח ע"נ 

להקשות דזה לא שייך באונאת דברים אלא '  ט כ" ג בהגה"וראיתי בכנה

שהקשו כן נראה דעתם דענין  '  בחירוף וגידוף ומביא בשם קרבן אהרן וכו

בפנ  איסור  הוא  וגידוף  עצמוחירוף  דב,  י  משנתינו  וכל "ובאמת  מ 

ממש דברים  דאונאת  הלאו  בכלל  דהם  אלא  כן  נראה  לא  ,  הראשונים 

 .ובודאי עובר גם על ואהבת לרעך כמוך

 לא תשא עליו חטא :  לאו יד 
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עיין ? האם עובר על לאו זה רק כשמבייש ברבים או גם ביחיד .1

 ח  "במ

אורחות ?  האם כשהמדובר נפגע רק הרבה זמן אחר הדיבור   .2

 חיים עד  

 2ש הומינר הערה  "עיין גר?  האם האיסור גם על המקבל .3

א סימן  "מנחת שלמה ח?  האם הלבנת פנים זה ביהרג ואל יעבור .4

 ה מדי  "ז אות ד ד

 כלל ב הלכה א בהגהה  ? כמה צאנשים צריך כדי שיחשב רבים .5

 שמירת הלשון חלק ב פרק יז  .6

 ת מנחת שלמה חלק א סימן ז" שו[  4  

א  "ט ע"מ נ " ב'  ש בגמ"נ דוחה שבת הנני להעיר במ"ומדי דברי בענין פקו

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין : "ס"ובעוד מקומות בש

".  ל מתמר דכתיב היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה"פני חבירו ברבים מנ 

ונראה האי דלא חשיב  "ה נוח  "בד'  ב כתבו התוס"ע'  סוטה דף י'  ובמס

משום ,  ד"ע ושפ"ז וג"נ ע"עבירות שאין עומדים בפני פקו'  ליה בהדי ג

עבירות  אלא  נקט  ולא  בתורה  מפורשת  אינה  פנים  הלבנת  דעבירת 

חיים על הרמב.  ל"עכ"  המפורסמות מים  ם כתב  "והפרי חדש בהגהות 

עבירות יהרג  ם שבשלש  "ב אהא דכתב הרמב"ה ה"יסודי התורה פ'  בהל

'  ל שבמס"הנ '  ה נמי הלבנת פנים ומביא שם דברי התוס"ואל יעבור דה

ב אהך מימרא דנוח לו "ג ע" ברכות מ'  סוטה ואף שהמאירי כתב במס 

וכנראה שסובר שהן דברי אגדה ואין למדין "  דרך צחות"לאדם שהוא  

כל הגוזל את  "ר יוחנן  "ק דא"ב'  ז בשלהי מס"ומצינן כעי]הלכה מאגדה  

ה מותר להציל עצמו  "ואפי"  רו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנוחבי

[,  בממונם של אחרים ואין רואין אותו כהורג את הרבים להצלת עצמו

ת לרבנו יונה שכתב "ועיין גם בשע.  ל"הנ '  אולם דבריו הם לא כהתוס

וכמו שאמרו כי    - והנה אבק הרציחה הלבנת פנים  : "ט"בשער ג אות קל

ומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני יהרג ולא ירצח ד
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מ שמסתפק אם הוא רק היתר "י בב"וגם עיין שם בפנ ",  חבירו ברבים

ומעתה אף שאין להעלות כלל על  ,  או חיוב גמור למסור נפשו להריגה

שמותר   כמו  חבירו  פני  להלבין  הרודף  את  להרוג  מותר  שיהא  הדעת 

ט לא יהא מותר  " ע מ"מ צ"אבל מ.  להרוג את הרודף אחר חבירו להרגו

ולכאורה הוא קל וחומר ומה אם  ,  לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים

ש דשרי להציל מהלבנת "מותר לחלל שבת כדי להציל אדם ממיתה כ

ו הוא מיהודה  "וגם ק,  נפשות בכבשן האש'  פנים דחמור יותר משריפת ג

פנויה אשר   שההלבנת פנים היתה רק לומר עליו שנתכוין לבוא על גויה

ש במי שרודף אחר חבירו  "וכ,  ד של חשמונאי גזרו על זה איסור"רק בבי

וכזבים שקרים  של  בעלילות  ברבים  פניו  ולהלבין  אמנם ,  לבזותו  הן 

אפשר לומר דשאני התם שאף אם  '  ורבנו יונה הי'  שלולא דברי התוס

ופתילים   חותמת  בידיה  היו  וגם  נבעלה  שממנו  בפירוש  אומרת  היתה 

אם הוא היה מכחישה אלא  (  ע בדבר"עדיין צ)לא היתה נאמנת  ה  "אפי

שאף על פי כן יכולה היתה לחשוב שתציל עצמה מפני שלא יוכל להעיז  

רק בכגון דא אמרינן דמוטב שתפיל  ,  כנגדה אם היא תאמר כן בפירוש

י ההלבנת פנים "כיון שאין זה ברור שהיתה מצלת עצמה ע'  עצמה וכו

אבל (  מ עיין שם" בב'  ז על הגמ"תמה כעי  ם שיף"שוב ראיתי שהמהר)

בפירוש   אומרת  היתה  שאם  משמע  כן  פירשו  לא  שהראשונים  כיון 

י כן לא  "נפשות ואעפ'  שנבעלה לאותו צדיק היתה נאמנת ומצלת בכך ג

ע "כפשוטה צ'  וכיון דלבד מהמאירי פירשו כולם את הגמ,  רצתה לגלות

ת פנים של אמת  מה טעם לא יהא מותר לחלל שבת להציל אדם מהלבנ 

ל שכתב "ש קלוגר ז "ז ראיתי להגאון מוהר"כעי. ]ש של שקר וכזב"וכ

אם רואה את חבירו טובע בים אין אדם חייב לבזות  '  מ שאפי" בסוף חו

וראיה ברורה לזה מהא דאמרינן בסנהדרין דף "את עצמו להצילו וכתב  

משום  ד פנויה היתה מאי כולי האי ומשני רב פפא  "א אלא למ"ה ע "ע

ד נכון  "כן נלפענ   - וקשה אטו משום פגם משפחה ימות זה  .  פגם משפחה

כמיתה,  ל"עכ"  וברור חשיב  דבזיון  מתמר  שרואים  כמו  אולם ,  והיינו 
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עצמו להלבנת   בזיון של  ואי אפשר כלל להשוות  דבריו תמוהים מאד 

 [. ז"תצא שהרבה להשיב ע' ועיין בכלי חמדה פר, פנים של אחרים

 אלמנה לא תונויתום ו: לאו טו  

האיסור .1 ועיין    ?מה  טו  רש"במח  קנו "שיטת  ברורה  משנה  י 

 וספר החינוך סה  

 במח טו  ?מה הדין כאשר מדובר בללמד תורה את היתום .2

כף החיים , עיין משנה ברורה  ?יתום    , עד איזה שלב נקרא הילד .3

 סעיף קטן יד 

 ק ד"משנה ברורה סימן קנו ס

ביתומים   להזהר  אדם  וכל חייב  גדולים  עשירים  הם  אפילו  ואלמנות 

ממונן עובר   או אבד  בהן  או רדה  או הכאיב לבן  או מכעיסן  המקניטן 

כל אלמנה ויתום לא תענון  '  כ המכה אותן או המקללן שנא "ת וכש"בל

או "בד תורה  ללמוד  הרב  אותן  כשעינה  אבל  לצרכו  אותן  שעינה  א 

ינהג בהן מנהג כל   י כן לא"אומניות או להוליכן דרך ישרה מותר ואעפ

אדם אלא יעשה להן הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים אחד יתום  

ועד אימתי נקראין יתומים לענין זה עד שלא יהיו .  האב ואחד יתום האם

כל   עושה  יהיה  אלא  בהן  ולהטפל  ולאמן  עליו  להסמך  לאדם  צריכים 

 . צרכיו לעצמו כשאר כל הגדולים

 ספר החינוך פרשת משפטים מצוה סה 

, שנמנענו מהכביד במעשה או אפילו בדיבור על היתומים והאלמנות(  א)

אבל כל משאו ,  כל אלמנה ויתום לא תענון[  א"כ,  ב"שמות כ]שנאמר  

 .  ומתנו של אדם עמהם יהיה בנחת ובחסד ובחמלה

לפי שאלו הן תשושי ,  מה שכתבתי בסמוך בענין הגר,  משרשי המצוה

שיטעון   מי  להם  שאין  נפשכח  בכל  איש ,  טענותם  עושה  שהיה  כמו 

קיים היה  אם  יתומים  של  אביהן  תורתנו ,  האלמנה  הזהירתנו  כן  ועל 
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ונהיה ישרים בכל מעשינו  השלמה לקנות מדת חסד ורחמים בנפשינו 

בהפכינו הטענה  בכח  טוען  כנגדינו  יש  עליהם ,  כאילו  ונחמול  ונחוס 

 . האב קיים ונראה זכותם בכל דבר יותר משהיינו עושים אם היה

המצוה מלך  ,  מדיני  של  אלמנתו  שאפילו  לברכה  זכרונם  שאמרו  מה 

,  שלא נדבר אליהם אלא רכות.  והיאך נוהגין עמהם,  ויתומיו באזהרה זו

ולא יכאיב גופן בעבודה ולא ילבינם  ,  ולא ינהג אדם בהם אלא מנהג כבוד

עצמו,  בדברים מממון  יותר  ממונם  על  זכרונם ,  ויחוס  אמרו  כן   ומפני 

)א "ה ע"שבועות דף מ]לברכה   אף על פי ,  שהבא ליפרע מממונם(  ב[ 

ועוד ,  מה שאין כן באחר,  שיש בידו שטר מקויים לא יפרע אלא בשבועה

שאם יש להם ריב עם שום  (  ג[ )ב"ח ע"גיטין דף נ ]אמרו זכרונם לברכה  

אותם,  אדם התובע  כנגד  בשבילם  לטעון  חייבין  דין  וטוענין   , שבית 

ואם יש להם  (  ד, )שיחשבו שהיה יכול אביהם לטעון  לתועלתם כל מה

מעות שמכריחין בית דין כל מי שימצאו שהוא עשיר מנכסים שיש להם 

ומפקידין לו מעות היתומים  ,  אחריות ויהיה איש נאמן ואוהב שלום וכשר

מה  , להתעסק בהן בענין שיהיה קרוב לשכר אל היתומים ורחוק להפסד

ומכריחים גם כן כל . משום איסור ריבית דרבנןשלא התירו באדם אחר 

אם לא הניח להם אביהם  , אדם שהוא טוב להם שיפקח עינו על נכסיהם

 .  שום אפטרופא

משא ומתן שיהיה להם עם (  ה)שכל  [  א"ב ע"שם דף נ ]ועוד אמרו בהם  

,  כיצד,  כל אדם יהיה ידם על העליונה כמו הקדש ויותר מהקדש באחת

ו נתן להם הדמים עדיין יתומים שמכרו פירות  ולא  משכן מהם הלוקח 

בהן חוזרין  בינתיים  בכסף,  והוקרו  אלא  נקנין  נכסיהן  כהקדש  ,  שאין 

הוזלו הפירות אין  [,  ט"י,  ז"פ ויקרא כ"ע] שכתוב בו ונתן הכסף וקם לו  

וכן אם ,  שלא יהא כח הדיוט חמור מכחם,  יכולין הלוקחים לחזור בהם

אין המוכר יכול ,  תנו הדמים והוקרולקחו הם פירות ומשכו אותם ולא נ 

ואם הוזלו היו ,  שלא יהא כח הדיוט שקונה במשיכה גדול מכחם,  לחזור

לחזור כדי  ,  יכולין  לחזור  יכולין  יהו  שלא  אמרו  תקנתם  מפני  אלא 
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נתנו הם דמים למוכר בשביל  ,  שימצאו מי שימכור להם פירות בהקפה

וזו היא האחת ,  בהם  חוזרין,  פירות ולא משכו הפירות והוזלו הפירות

מכיון שיש ,  כי ההקדש אינו חוזר בזו,  שאמרנו שיתרים הם על ההקדש

מדה  פחיתות  להטיל  חכמים  רצו  לא  להדיוט  שפרע  מי  בזה  בכיוצא 

אבל לגבי יתומים די להם להיות כשאר ,  בשביל מעט ריוח לגבי הקדש

יהם אלא שיש על,  וכיון ששאר העם יכולים לחזור בהם מן הדין בזו,  העם

נתנו , יתומים שאין להם דין מי שפרע בדין הוא שיחזרו בהם, מי שפרע

אם רצו המוכרים לחזור בהם  ,  היתומים הדמים ולא משכו פירות והוקרו

שאם יהיה דינם שיקנו  ,  וזו תקנה היא להם,  חוזרים ומקבלים מי שפרע

לגמרי ויהיו שלהם  המעות  בו.  בנתינת  לחזור  יכול  המוכר  יהא  ,  שלא 

ואם שמא תאמר יהיו ברשותם  ,  יאמר להם המוכר נשרפו או אבדו באונס

ואם לא ירצו לא יקחו ,  שאם ירצו יקחו אותם על כל פנים,  לכל תועלתם

זה דבר  המוכר  יטעון  שלא  כדי  אפשר ,  תשובתך,  אותם  אי  זה  כל  כי 

נכסי בני אדם,  לעשות להם די להם כי אנחנו  ,  שאין בדין שניתן להם 

, זימנין אדינא דאורייתא זימנין אדינא דרבנן לתועלתםמעמידים אותם  

וכעין מה שאמור  .  אבל לפנים מכל זה אינו בדין לתת להם ממון העולם

יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו  [,  א"ע'  בבא מציעא דף ע] עליהם בגמרא  

שבקיהו מהם ,  בתר  משכם  ולא  פירותיהם  על  דמים  היתומים  לקחו 

.  ים לחזור בהם מן הדין ומקבלים מי שפרעיכולים הלוקח,  הלוקח והוזלו

ומכיון שנתנו הלוקחים המעות ,  שאם אתה אומר נעמידם על דין תורה

הלוקחים לחזור  יוכלו  ולא  בפירות  ליתומים,  זכו  רעה  זה  שלא ,  יהיה 

ואולי יצטרכו למעות ,  ימצאו לעולם מי שיקדים להם מעות על פירותיהם

ועל כן עיינו בכל .  ול לפעמיםלפי שעה ונמצא להם בתקנה זו הפסד גד

ולעולם אין היתומים מקבלים  ,  צדדי תועלתם שהיה אפשר ותיקנו להם

ולא האפטרופא גם כן לפי שמכחם  ,  מי שפרע בכל שיעשה האפטרופא

וכן הדין בעלמא לענין שליח הנושא ונותן לדעת משלחו  ,  הוא חוזר בו

 . ששניהם אין מקבלין מי שפרע
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שמ בהם  אמרו  מקום  לתועלתםומכל  קצת  לענותם  הרב  ,  ותר  כגון 

אבל אפילו לתועלתם מצוה להקל  ,  לתלמידו של תורה או של אומנות

שברית כרותה להם שנענין  (  ו)ואמרו גם כן  .  בהם יותר משאר כל אדם

ושהם נקראים ,  שמוע אשמע צעקתו[  ב"כ,  ב"שמות כ]שנאמר  ,  מצעקתם

בעסקיהם לאדם גדול אלא יתומים לענין מצוה זו עד שלא יהו צריכין  

הגדולים כל  כשאר  עצמן  צרכי  כל  מבוארים  .  עושין  פרטיה  ויתר 

 . במקומות מפוזרים בתלמוד ובמדרשות

שחייבין בני  .  בזכרים ובנקבות,  ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן(  ז)

ועובר עליה והכעיסן או הקניטן או  .  אדם לנהוג עמהם דרך נחת וכבוד

הרי זה עובר בלא  ,  וכל שכן אם הכה אותן,  מונםרדה בהם או איבד מ

)ואף על פי שאין לוקין על לאו זה.  תעשה לפי שאין העינוי דבר  (  ח, 

כי לעולם יוכל המענה רשע לטעון בשקר כי  ,  מסוים כדי להלקות עליו

,  השם יתברך שהוא בוחן לבבות תובע צערן,  מן הדין עינם או לטובתם

,  והרגתי אתכם בחרב[  ג"כ,  שם,  שם]  שנאמר,  והרי עונשו מפורש בתורה

כלומר מדה כנגד מדה שתהינה נשי המענים אלמנות ובניהם יתומים ולא  

ואם  [,  ב"ע '  סוטה דף ח]שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו  ,  ימצאו מרחם

ודרשו זכרונם .  נקבה היא המענה תמות ואישה ישא אחרת שתענה בניה

אלי   יצעק  כי  והיה  לאביו,  [ו"כ,  שם,  שמות]לברכה  קובל  אשה ,  בן 

בהשגות  ] ל  "ן ז"והרמב.  ושמעתי כי חנון אני ,  ויתום אליאלמנה  , לבעלה

מן הטעם ,  ימנה אזהרת יתום ואלמנה בשני לאוין [  לספר המצוות כאן

 .שכתבנו למעלה

 ז לאו דלא תחניפו את הארץ "לאו ט 

 קצב -עיין רבינו יונה קפז .1

תוספות סוטה  מא  ?  האם חייב אדם לסכן את עצמו ולא להחניף .2

 משנה ברורה קנו סעיף ד , ה כל "עמוד ב ד

 יג -יד הקטנה הלכות דעות פרק י אותיות יב  .3
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ח "האם דעתו כדעת הח!נא  \אגרות משה אורח ב  :גדר חנופה   .4

 ? שלפנינו 

 שערי תשובה קצז? האם יש לאו דחנופה גם למי ששותק .5

 חח כלל ו במח ט  .6

 פלא יועץ חנופה   .7

 ?למי מותר להחניף ,  אורחות צדיקים שער החנופה .8

 

 ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג [  1 

החלק :  ענין הכת הזאת נחלק לתשעה חלקים.  קפז וזה דבר כת החנפים

החנף אשר הכיר או ראה או ידע כי יש עול בכף חברו וכי    -הראשון  

ויחליק ,  החזיק בתרמית או כי יחטא איש בלשון הרע או באונאת דברים

, המעט ממנו עון הנמנע מן התוכחה!  לא פעלת און:  לאמרלו לשון הרע  

",  הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא(: "יז,  ויקרא יט)שנאמר  

וחזקו  (: "יד,  ירמיה כג)כענין שנאמר  !  לא חטאת:  ויוסיף לחטוא על אמרו

, כי לא יקנא לאמת,  והנה זה ביד החנף האויל עון פלילי".  ידי מרעים

אחרי   יעזור  טוב,  השקראבל  לרע  לאור ,  ויאמר  חשך  נתן ,  וישם  גם 

והשני ,  כי איננו נחם על רעתו  -האחד  :  מכשול לפני החוטא משני פנים 

,  כי הלל רשע החנף אותו על תאות נפשו,  כי ישנה באולתו ביום מחר  -

על צדקו  ,  מלבד כי ישא עונש על הנזק אשר הזיק לאשר אשם לו החוטא

(:  ז,  תהלים ה)שנאמר  ,  על דבר שקר  מלבד כי יענש,  מי אשר חטא לו

מצדיק רשע ומרשיע צדיק (: "טו ,  משלי יז) ונאמר  ",  תאבד דוברי כזב"

ה שניהם'  תועבת  גלוי  ",  גם  חברו  רשע  בכף  אשר  העול  אם  שכן  כל 

חלל !  זך אתה בלי פשע:  כי באמור אליו החנף לפני בני אדם,  לרבים

 . ובזה דת ודין

נפשו עון אשמה קפח וחייב האדם למסור עצמו   לסכנה ואל ישיא את 

על ענין אגריפס שהיה קורא בתורה  (  א,  סוטה מא) ואמרו רבותינו  .  כזאת
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זה   יז )וכשהגיע לפסוק  נכרי(: "טו,  דברים  "  לא תוכל לתת עליך איש 

באותה שעה נתחייבו שונאיהם !  אחינו אתה:  ואמרו לו,  זלגו עיניו דמעות

כי היושב על המשפט אין לו    אף.  של ישראל כליה שחנפו לו לאגריפס

ויש  ".  לא תגורו מפני איש(: "יז,  דברים א)שנאמר  ,  לפחד מאנוש ימות

כאשר ,  בחלקי כת חנפים אשר בם החנף נספה ואבד בעון החנופה לבד

 . יתבאר

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף מא עמוד ב [ 2

נתן דרבי  משמיה  כלייה:  תנא  ישראל  שונאי  נתחייבו  שעה  , באותה 

מיום שגבר אגרופה :  שמעון בן חלפתא'  אמר ר.  שהחניפו לו לאגריפס

ואין אדם יכול לומר ,  נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים  -של חנופה  

'  ואיתימא ר,  יהודה בר מערבא'  דרש ר.  לחבירו מעשי גדולים ממעשיך 

בן פזי יקרא :  שנאמר,  מותר להחניף לרשעים בעולם הזה:  שמעון  לא 

שמעון '  ר.  מכלל דבעולם הזה שרי,  ולכילי לא יאמר שועעוד לנבל נדיב  

אמר לקיש  ותרצני :  מהכא,  בן  אלהים  פני  לוי.  כראות  דרבי  ,  ופליגא 

לאדם שזימן את  ?  למה הדבר דומה,  משל של יעקב ועשו:  דאמר רבי לוי

טעם תבשיל זה שאני טועם  :  אמר לו,  חבירו והכיר בו שמבקש להורגו

מיסתפי ולא קטיל , ידע ליה מלכא: אמר, כתבשיל שטעמתי בבית המלך

':  שנא,  מביא אף לעולם  -כל אדם שיש בו חנופה  :  אמר רבי אלעזר.  ליה

לא  :  שנאמר,  אלא שאין תפלתו נשמעת ,  ולא עוד;  וחנפי לב ישימו אף

 .  ישועו כי אסרם

גיהנ "ף עוב"א:  סימן) ביד "ר  ניד"ם  גול"ו  כל :  ואמר רבי אלעזר(  ה"ה 

':  שנא,  אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו  - אדם שיש בו חנופה  

ואין קוב אלא ,  אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים

ולאום מלאום  ':  שנא,  ואין לאום אלא עוברין,  לא קבה אל':  שנא,  קללה

':  שנא,  נופל בגיהנם  - כל אדם שיש בו חנופה  :  ואמר רבי אלעזר.  יאמץ

לכן כאכל קש  ?  מה כתיב אחריו',  ומרים לרע טוב ולטוב רע וגוהוי הא
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 כל המחניף לחבירו:  ואמר רבי אלעזר'.  לשון אש וחשש להבה ירפה וגו

ואם אינו נופל ביד  ,  נופל ביד בניו  -ואם אינו נופל בידו  ,  סוף נופל בידו  -

' יעשה האמן כן  ...  לחנניה...  ויאמר ירמיה':  שנא,  נופל ביד בן בנו  -בניו  

 ':וכתי, את דבריך' יקם ה

 תוספות מסכת סוטה דף מא עמוד ב 

יש לפרש שלא במקום סכנה אבל במקום סכנה   -כל המחניף לחבירו  

עולא אזל לארעא דישראל .(  דף כב)מותר כי ההיא דפרק ארבעה נדרים  

לוו בהדיה תרי בני חוזאי קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות 

ין ופרע לו בית השחיטה כי אתא לקמיה דרבי יוחנן עבדי אמר ליה א

ח דלמא  ליה  עוברי  "אמר  ידי  אחזקית  או  נפשך  "עבירה  יוחנן  רבי  ל 

 .הצלתה

 ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן נא "שו [ 4

נ לאחד שהוא מעוברי עבירה והרבים  "בענין לכבד באיזה כבוד בביהכ

תש טבת  וכדומה  לרפואה  לו  הרהכ  "מע.  כ"צריכים  מוהר" ידידי  ר  "ג 

 . א"שמעון אריה עקשטיין שליט

הנה בדבר רופא יהודי מהמפורסמים שבמדינה שרבים צריכים לו להיות  

וגם   גדול  באופן  וצדקה  מדות רחמים  בעל  והוא איש  בהתקרבות אתו 

אבל הוא נשוי נכרית ומטעם זה אין  ,  עושה הרבה טובות לעניני הקהלה

ד והרופא רואה בזה התרחקות מהקהל נ בשום כבו"מכבדין אותו בביהכ

כתר רוצים  ולכן  מזה  מאד  לפעמים "ומדוכא  לכבדו  העיר  וראשי  ה 

וכדומה הארון  וסגירת  כתר.  בפתיחת  הוסיף  שמצד "וגם  להעיר  ה 

הקפדתו על אנשי העיר ברור שרק כל זמן שאמו הזקנה שהיא שומרת 

ר תורה בחיים עושה מה שעושה לטובת הקהל אף שמקפיד עליהם ואח

חייה יתרחק מן הקהל ויהיה הפסד גדול להקהל בכלל וליחידים בפרט  

 . ה לידע דעתי בזה"ורוצה כתר
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והנה עיקר הנידון בזה הוא משום איסור חניפה שיש במה שיכבדו אותו  

דמצד עצם ענין פתיחת ,  בדברים שאין מן הראוי לכבד לבעל עבירה כזו

ואף לקרא לתורה . ורוסגירת הארון להניח לבעל עבירה ליכא שום איס

כופר איננו  ליכא איסור בעצם אם  בעל עבירה לתיאבון  ,  אם הוא רק 

דכופר ומומר להכעיס יש לאסור בעצם משום דאין כוונתם ללמד תורת  

לא  '  ה בעלמא  דברים  כקריאת  רק  בקריאתם  דבריהם  והוו  בקריאתם 

ת  "ח בס"ת ה "ו מיסוה"ם פ"ועיין ברמב'.  כקריאת דברי התורה תורת ה

מפני  ש הטעם  כתב  שבו  האזכרות  עם  אותו  ששורפין  אפיקורס  כתב 

שאינו מאמין בקדושת השם ולא כתבו לשמו אלא שהוא מעלה בדעתו 

והא אין לפרש ,  שזה כשאר הדברים והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם

דכוונתו דשמות שנכתבו שלא לשמן מותר לשורפן דהא ודאי כשישראל 

שרוף דאף שם שנכתב על כלי כתב ת שלא לשמן אסור ל"כשר כתב ס

ו שגונזין אותו ואם התיך כלי מתכות שהיה כתוב עליו השם  "שם בה

דהא אף בכתבו לקדושת  .  אף דלא כתבו לשמו דקדושת השם,  הוא לוקה 

' י בלשון ב"דשם שלא במקומו לא קדוש ופרש'  השם איתא בערכין דף ו

אינו '  י שפי"דרשק  "ונראה שאף ל.  מ צריך גניזה"שלא קדיש השם ומ

קדוש אלא מקום השם ואותה חתיכה תיגנז נמי אין כוונתו שנקדש ממש  

קדושת ,  השם מצד  שהוא  כיון  שנקדש  קורא  הנאה  שלהאיסור  אלא 

ת בעצם לא מצד קדושת אותיות אלו דהרי אסור אף בשמות שלא "השי

לא פליג בדין אלא בפירוש אינו קדוש שהוא על  '  ב'  ופי,  נכתבו בקדושה

מ  "ומ,  ושה ממש שכותב אף לשם קדושה שלא במקומו לא קדישהקד

השי קדושת  מצד  בעצם"נאסר  דנכתבו .  ת  אדכרתא  שאף  וכדמצינו 

לאבדם  אסור  והיה  קדושה  לשם  הסופרים  כתבו  לא  שודאי  בשטרות 

ם הוא דכיון שאינו מאמין ומעלה בדעתו " אלא כוונת הרמב'.  ה דף ח"בר

ם כלל אלא אותיות בעלמא ולא  שזה כשאר כל הדברים הוא כלא כתב ש

שלכן לא נתקדש אף לחשיבות שם על אותיות ,  כתבו לחשיבות שם כלל

כלל שם  חשיבות  להם  ואין  אחרות  אותיות  מעל  יותר  יש "וא.  אלו  כ 

' למילף שגם בקריאה לא נחשב מה שקורא לחשיבות קריאת תורת ה
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תיחת אבל לפ.  כיון שאינו מאמין בזה ומעלה בדעתו שהם דברים בעלמא

אבל כיון שהוא  .  וסגירת הארון וכדומה אין שייך בזה שום איסור בעצם

נמצא   בזה  עבירות  לבעלי  לכבד  הראוי  מן  ואין  בזה  שמכבדין  דבר 

שאסור   חניפה  הוא  וכדומה  הארון  וסגירת  בפתיחת  אותן  כשמכבדין 

 .  א"כמפורש בסוטה דף מ

תבו יש ה כל כ"שם ד'  דהנה בתוס.  כ יש לדון בזה בדבר חדש"אבל א

לפרש שלא במקום סכנה אבל במקום סכנה מותר והביאו ראיה מהא 

שהרוצח שאל לעולא יאות עבדי השיב לו אין ופרע   /ב"דף כ/דנדרים  

' ל ר"ו אחזקית ידי עוברי עבירה וא"לו בית השחיטה וחשש דלמא ח

ש מכל "יוחנן נפשך הצלת עיין שם שלכאורה תמוה טובא הא פשיטא דמ

וכי האיסור להחניף היה שייך  "האיסורין שמותרין לעבור בשביל פ נ 

'  להסתפק שיהיה יותר חמור משבת ומאכלות אסורות שהוצרכו התוס

ובשלמא על עולא שהיה חושש דלמא היה אסור .  לחדש והוצרכו לראיה

זה באיסור רציחה   אפשר שלא מצד איסור החניפה אלא משום שהיה 

לכן היה סבור אולי גם זה שיתחזק הרוצח שהדין בו יהרג ואל יעבור  

י דבריו שלא לחוש על איסור רציחה שעשה הוא גם כן מאביזרייהו  "ע

עוד לרצוח  מזה  יבא  שאולי  משום  ר,  דרציחה  לו  שלא  '  והשיב  יוחנן 

נפשו הצלת  בשביל  מותר  והיה  דרציחה  מאביזרייהו  זה  אבל  .  נחשב 

 .  משם תמוה טובא שעל איסור חניפה הסתלקו והוצרכו להראיה' לתוס

שעשה   ואיסור  רע  דבר  על  לומר  בחנופה  רק  דהוא  לומר  צריך  ולכן 

ולומר דין שקר סברי  ,  שיאות עבד שנמצא כאומר שאין זה דבר איסור

דף ל"ש ב"ל ביש"כמהרש ולא לשנות  " ק  ליהרג  ח שמחוייבין למסור 

אף שהוא רק דין '  ו הוא ככופר בתורת משה מפי ה"הדין דשינוי הדין ח

ניני ממון דלכן כיון שהשרים שאלו בפרטיות על כל דין ודין שור של בע

ם לשל ישראל הוכרחו לומר האמת  "ם ושל עכו"ישראל שנגח לשל עכו

שם עיין  השם  קדושת  להרשע ,  על  לומר  שאף  לומר  מקום  היה  ולכן 

ז הרי  "שיאות עבד הוא כאומר שהיה מותר שנמצא שהוא משנה הדין שע
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יעבור ולא  שיהרג  התוס,  הדין  במקום  '  והוכיחו  שמותר  דעולא  מהא 

והטעם כיון שאינו אומר שהוא מותר אלא שיאות עבד אין בזה .  סכנה

אמירה שהוא דבר מותר אלא הכוונה אף על פי שהוא דבר אסור שאסרה 

תורה לא מזלזלו בשביל כך משום שיאות עבד לדעת אנשים כמוהו ולא 

טעם בלא  בעלמא  א.  הרג  סכנה  שבלא  אף  שנדמה ולכן  משום  סור 

 . אינו מחוייב למסור נפשו על זה, כמסכים שהוא מותר

על "וא כהסכמה  דהוא  זה  בכגון  רק  הוא  חנופה  איסור  שכל  אפשר  כ 

באגריפס שאמרו    /א"סוטה דף מ/האיסור ועל דין שקר כהא דאיתא התם  

שאם היו אומרין כן  ,  לו אחינו אתה שנמצא שאומרין שכשר למלכות

לכן אף שלא אמרו בפירוש שהוא ,  ין יהרג ואל יעבורבפירוש היה זה בד 

במצות אתה  שאחינו  שכיון  דכוונתם  לפרש  דיש  '  התוס'  כדפי,  כשר 

ולכן  , איננו מקפידין מלעבדך כמלך אף אם אינך כשר למלכות, ביבמות

ע נפשם  למסור  מחוייבין  היו  מ"לא  אבל  חנופה "ז  איסור  עברו  מ 

במלכותו ואף אם גם בלא דבריהם היה שבדבריהם החזיקוהו שישאר  

מ אסור להחניף בדבר שהוא כהסכמה על מה שנעשה  "נשאר במלכותו מ

ואף שלא היו מחוייבין למסור נפשם נענשו משום דלא .  שלא כדין תורה

היה להם לירא שיהרגו גם אם לא היו אומרין כלום אלא היו שותקין אף  

החכמים שמחמת זה היו  אם היה חשש שירחקם ולא יהיה דעתו נוחה עם  

מ כיון שלא היה חשש הריגה היה אסור  "מ '  רשאין לשתוק כדכתבו התוס

וזהו עונש החנופה   /א"סוטה דף מ' /כ התוס"וניחא מש.  להם להחניף

בדבר עבירה שמחניף לחברו מחמת יראתו מפניו ואינו חושש על יראת  

שם  עיין  רואה  אינה  כאילו  שלמעלה  עין  ועושה  הוא  ברוך    הקדוש 

שלכאורה אם אדם ירא מאדם שלא יהרגהו מותר לעבור וגם בחנופה 

הא כתבו בסמוך דמותר במקום סכנה ולא הוי בזה כעושה עין שלמעלה 

שנירא   הוא  ברוך  הקדוש  ציוה  כך  דאדרבה  משום  רואה  אינה  כאילו 

אלא ,  מהאדם ולא ניחוש אז ליראת הקדוש ברוך הוא מלעבור על דבריו

ה מאגריפס שלא יהרגם אלא שירחיקם ולא יהיה כוונתם דלא היתה הירא

 . דעתו נוחה מהם שמצד יראה כזו אסור לעבור על איסורין וחנופה
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היה זה חנופה מטעם  '  וכן הא דאמר ירמיהו הנביא לחנניה אמן כן יעשה ה

ל לומר לחנניה תיכף  "שירמיהו היה יודע בברור שניבא חנניה בשקר והי

ו בנבואתו  "ר אמן שנדמה כמסתפק חשהוא שקר ולא לומר על דברי שק

ואף שגילה ירמיהו בדבריו שאינו מאמין  ,  א"א בח"מהרש'  האמתית כדפי

מ בלשון אמן כן יעשה שאמר היה "לנבואת חנניה נגד נבואתו האמתית מ

 . כלשון המסתפק שזה הוי חנופה

וכן לומר לנבל נדיב ולכילי שוע היא חנופה שבהמקצת צדקה שעושה  

ואיסור  ,  צדקה עד שנקרא גם נדיב שהוא שלא כדין התורהיצא ידי חובת  

חובתו   ידי  יצא  שלא  שאף  שאפשר  משום  ליכא  בדין  שמשקר  ממש 

, פ"בצדקה קוראו נדיב בשביל הצדקה שעשה שזה הוי ענין נדיבות עכ

. אבל נדמה מזה שמשבחו שיותר לא מחוייב שלכן הוא באיסור חנופה

אינו משקר לשנות הדין ממש  ז שיש לחוש לסכנה כיון ש"ומתיר בעוה

ומה שהוצרכו .  נ "אלא רק נדמה מלשונו שהוא רק חנופה שהותר מפני פ

,  שמעון בן פזי לחדש'  יהודה בר מערבא ור'  ר  /א"סוטה דף מ/האמוראי  

הוא להתיר אף שהוא חשש רחוק לסכנה שהקרא החשיבה זאת לסכנה 

בעוה התוס.  ז"והתירה  על  קצת  /וקשה  מ'  דף  הוכיחו   /א"סוטה  שלא 

מותר סכנה  שבמקום  כיון ,  מכאן  אחר  מטעם  שהוא  נימא  שלא  ואולי 

ז  "לוי אוסר גם בעוה'  ואולי סברי שר.  שחשש הסכנה הוא רחוק טובא

דמה שפליג הוא גם על הדין ולא רק על פירוש הקרא דכראות פני אלקים 

לוי אוסר היה '  וכיון שר,  שלכן צריך למילף מקרא דלא יקרא לנבל נדיב

יוחנן שלא  '  לכן הביאו מעולא ור,  קום לומר דאוסר גם במקום סכנהמ

לוי יפלוג גם עלייהו אלא שפליג משום דלא מחשיב זה  '  מסתבר להו שר

בסתמא"דבעוה לסכנה  מודה ,  ז  דעולא  כהא  ממש  סכנה  במקום  ולכן 

 .  שמותר

וכן הא דיעקב דאמר לעשו כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלקים שהוא 

יקר הדין שהרי אסור להסתכל בפני אדם רשע ואיך שייך ליהנות  כ כש"ג

אבל הוא רק בדין חנופה משום שכוונתו על הפיוס והרצון שנעשה  .  מזה
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והיה מותר משום  ,  פ הוי" בראיית פניו כדמסיק ותרצני אבל חנופה עכ

וכן הא דאומר לרשע צדיק אתה הוא חנופה .  ל"ז לרשב"שמותר בעוה

אבל כיון שאינו ,  ר על מעשיו שהוא בצדק ובדיןכ נדמה שאומ"משום שג

בדין  הוא  אלא  בהדין  בזה משקר ממש  אין  מיוחד  דין  איזה  על  אומר 

שלכן היה מקום להסתפק שיהיה אסור אף במקום סכנה והוצרכו ,  חנופה

 . להוכיח שמקום סכנה שרי' התוס

להאיסורים   מסכים  שהוא  לומר  שייכים  שלא  בענינים  להחניף  אבל 

ביפיו  ודברים   לשבחו  כגון  כלל  איסור  שליכא  אפשר  שעושה  הרעים 

ובחכמתו בעניני העולם ובמדותיו אף אם מגזמים מעט משום שצריכים  

וכן הוא לכבדו בפתיחת  '.  לו אפשר ליכא איסור כיון שאין זה כאלו שבגמ

וסגירת הארון וכדומה שהוא רק ענין כבוד בעלמא ולא נראה מזה שום  

י להכל ידוע על מה מכבדים לו שהוא בשביל  כ,  הסכם למעשיו הרעים

שרבים צריכים לו ויש לו גם מעלות הרבה במעשיו שבין אדם לחברו  

שבביהכ שבדברים  אך  בשבילם  לכבדו  לכבד "שראוי  שלא  הנהיגו  נ 

לזה   לנכריות שהוא כפי הראוי וכשיכבדו  כזו שנשואין  לבעלי עבירה 

לו שצריכין  על  לחניפה  זה  שאי"עכ,  יהיה  כיון  שייכות  פ  שום  בזה  ן 

אך שמכבדין   למעשיו  מסכימין  שאין  ידוע  הוא  וגם  למעשיו  להסכמה 

אותו בשביל שהוא רופא מפורסם ושצריכים לו אין זה בכלל החנופה 

 .  שאמרינן בסוטה

שהוא כשמשבחו יותר  ,  ולכן אף שגם מזה צריך להתרחק אף מחנופה כזו

אי ליכא איסור כי לשבחו במה שהוא ראוי באמת וד,  ממה שהוא ראוי

אבל '  ז דף כ"ם נאמר לאו דלא תחנם לא תתן להם חן בע"דרק בעכו

יש   ביותר  לשבחו  אבל  זה  איסור  ליכא  עבירה  בעוברי  אף  בישראל 

ואולי יש גם איסור בדבר לא רק מצד מדבר שקר תרחק אלא  ,  להתרחק

דמצד שקר כיון שהוא לכוונת שלום אין לאסור כהא ,  גם מצד חנופה

כ גם לכבדו בפתיחת וסגירת ארון שאין בזה ענין "וא,  ז" דכתובות דף י

אבל כיון שאין איסורו ברור  .  שקר נמי אולי יש איזה איסור מצד חנופה
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ויותר נוטה שאין בזה איסור אלא מעלה טובה הוא להתרחק אף מחנופה 

ה וראשי העיר אשר יש צורך גדול להקהל  "כזו יש להקל אם רואה כתר

נ כהא דפתיחת וסגירת  "עיר שיכבדו אותו באיזה דבר בביהכולאנשי ה

. אבל לקריאה בתורה אין להתיר מטעם שכתבתי לעיל.  הארון וכדומה

 . משה פיינשטיין, ידידו מוקירו

 

 

 ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג

איש אשר ישמע את דברי בני אדם מדברים לשון   -קצז החלק השמיני  

או יושב בסוד משחקים בוזים תורה  ,  פה דובר נבלהאו כי ישמע כל  ,  הרע

,  ויודע כי הם סרבים וסלונים ואם יוכיחם לא יקשיבו אל דבריו,  ומצות

יד על פה ישים  כן  יענה כסילים באולתם,  על  כי לא  יענש  זה  פן ,  גם 

הם כמו  הוא  כי  דבריהם,  יאמרו  על  הודה  לענות ,  וכי  יתחייב  כי  אף 

ויקנא לכבוד ,  ולמצוות אשר בזו לעגו להםולגעור בהם לתת גודל לתורה  

 . נקי וצדיק אשר ישיחו בו

השער    -   אורחות צדיקים שער החניפות   לרוצים הרחבה במוסר יעיין

 שער החניפות    - העשרים וארבעה 
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 3 על ההקדמה לספר חפץ חיים  שאלות

ט'  הגמ .1 דף  "ביומא  חינם:  שנאת  בו  שהייתה  גרם מה  ",  מפני 

 ?ל"ביומא הנ ' ואיך מתרץ את הגמ? לחורבן לפי דברי רבינו

טעמים  '  ב"?  חטא הלשון הוא על כולו"למה  .  בעניין אריכת הגלות .2

 . לפחות

 . טעמים לפחות' ב? כ בעוון זה"מה הטעם שהחמירה התורה כ .3

 ?כ בעיני ההמון"למה נעשה לאו זה להפקר כ .4

 ? הלומדיםכ בעיני "למה נעשה לאו זה להפקר כ .5

 . הסבר"? חפץ חיים"למה נקרא הספר  .6

 "? מקור החיים"למה נקרא ההלכה בקיצור  .7

 "?באר מים חיים"למה נקרא הבאור מסביב להלכות  .8

נכון או   – "  פ מידת החסידות ולא מצד הדין"ספר זה חיברתי ע" .9

 ? לא נכון 

הלכ'  לכא .10 את  ללמוד  אפשר  מלשה'  היה  למה , א ,  ר"רכילות  כ 

 ?לכתוב אותן בנפרד

", שערי תשובה, "מה מסתמכים על ספר המוסר של רבינו יונהל .11

 ?ספר מוסר' הרי זה לכא, להלכה

 
העיר    3 בעומק  תורה  הלומד  אורלב  אביה  הצדיק  האברך  ידי  על  נכתבו  השאלות 

 " חומות ירושלים"העתיקה 
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אמרינן   .12 לא  מזידין"  למה  יהיו  ואל  שוגגין  שיהיו  ' ב"?  מוטב 

 . טעמים

 ? עשין וארורין, למה חיבר רבינו את הפתיחה עם הלאוין .13

 ?ר בעוון זה"מהי עצת רבינו להסרת שליטת יצה .14

  . מהתבוננות בשמירת הלשון, לפחות, תועליות' הבא ב .15

 תשובות 

ולשה .1 חינם  חינם"שלה.  ר "שנאת  שנאת  משום  יוצאת  )ר  ה , ד. 

 "(.אך"

עוד  .ב. ק השני"הוא היה עיקר סיבת גלותנו לאחר חורבן ביהמ .א  .2

זה בעוון  גלות  עלינו  נגזר  המרגלים  מפורש   . ג .  מימות  פסוק 

ר מביא  "פסוק מפורש שלשה  .ד.  ר מביא שיהיו נרדים בפרך"שלשה

יכולות לחול  .ה .  לפירוד   .ו .  ישנו ארור מפורש ולכן הברכות לא 

 . שכופר בעיקר,  גודל העוון הוא עד אין שיעור

מונע מהדיבורים של קודש לעלות   .ב .  סכסוכא  – המקטרג הגדול    .א  .3

 . ומחשיך וממעט אורן , מגדיל הקלקול בכל העולמות  .ג. למעלה

 "(. ואחשבה"ה , ד. )שאפילו על אמת אסור –למשל , חוסר ידיעה .4

, ר"או שאין זה נכנס בכלל לשה  –פעולות  '  ומתחלק לג,  ר"בגלל יצה .5

התורה ציותה  לא  כזה  איש  שעל  היצה,  או  אותו  שמרמה  ר "או 

 . בהיפך שהכל אסור



49 
 

 .ע"צ .6

 .ע"צ .7

 "(.וידע"ה "ד. )לא נכון  .8

. יש חידוש בשניות הפרשה  .ב .  אין  לסמוך בעניין כזה על המעיין  .א  .9

 (. ה"הגה)

י "ז עפ"ובכ,  יונה דקדק בספרו שלא יצא מגדר הדין  באמת רבינו .10

בקולא רק  לבד  עליו  סמכתי  לא  רובו  ,  רוב  כמעט  בחומרא  אולם 

 (. ה"הגה. )ככולו הבאתי עוד ראיות בנוסף אליו

גזל  '  כ לא נלמד גם הלכ"א  .ב .  בדבר המפרוש בתורה'  אין נא  .א  .11

 (. ה"הגה. )ושבת

 .לנגוף את היצר כשיראה את גודל המכשלה .12

 . עיון והתבוננות בספר .13

 . לעניין תשובה  .ג .  ר "איננו בכלל בעלי לשה  .ב.  להינצל מעוון זה  .א  .14

 לאוין על ה  שאלות חזרה

 " לא תלך רכיל "

 '? רכילות'כיצד מגדיר רבינו  .1

 '?מוציא שם רע'-ו',  לשון הרע'כיצד מגדיר רבינו  .2

 . הסבר? מה המקור לאיסור ללשון הרע .3

 ?האם המקבל עובר על לאו זה .4
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 ?לשון הרע או רכילות, מה יותר חמור .5

 " לא תישא שמע שווא "

 ?לפי רבינו,  האם המספר עובר על לאו זה .6

הרמב .7 נחלקו  מה  והסמ"לעניין  ב"ם  חיים'ג  מים  ומה '?  באר 

 ?אחדאומר כל 

לשון הרע על דבר '  ופשוט הוא דלאו זה כולל אפ"ח  "כתוב בבמ .8

 . תירוצים' ב? כ למה קראתו התורה שמע שווא"א", אמת

 . ר"הסבר את הקל וחומר שלומד רבינו מבעל דין למספר לשה .9

 " הישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות "

 ' ?לשמור מאוד'מהי כוונת התורה  .10

 '.לשמור מאוד'ן לעניין "בהבנת דברי הרמב'  אפש' הסבר ב .11

זכור  ] הרי הישמר דכתיב אצל עשה  ?  למה נמנה בגררא דלאוין   .12

 ! עשה –[ דמעשה מרים

שהשאיר  ? ]מהו ספיקו של רבינו לגבי המקבל בלאו זה  – בונוס   .13

 [ ח"ע בסוף הבמ"דבריו בצ

 " לפי עוור לא תיתן מכשול "

 ?מה החילוק בין המספר והמקבל בלאו זה .14
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מי   .15 לגבי  הדין  בפניומה  לספר  עוד ,  שהתחילו  והצטרפו 

 ?שומעים

היתר .16 להורקנוס ,  בין  הגדול   אליעזר  רבי  בצוואת  איתא  מה 

 ?בנו

וחומר בבמ .17 המלוה לחבירו שלא 'ח הנלמד מ"הסבר את הקל 

 . ר"למספר לשה' בעדים

בבמ .18 וחומר  הקל  את  מ" הסבר  הנלמד  גדול'ח  לבנו  ' המכה 

 . ר"למספר לשה

האם  , המספר לספר בפני אחדשומע שהצטרף לאחר שהתחיל  .19

 ? עובר בלאו זה

 " אלוקיך'  השמר לך פן תשכח את ד"

 ?ר עובר בלאו זה"י סיפור לשה"למה ע .20

אולם איזה עוד מקור מיוחד מביא .(  ה)מקור הלאו הוא בסוטה   .21

 ? ח"הבמ

 ?למה לאו זה שייך בלשון הרע ולא ברכילות  .22

 " לא תחללו את שם קדשי"

 '?לא תחללו'מתי עובר על לאו ד .23

 ? לפי רבינו, ר"האם יש תאווה והנאה גשמית בסיפור לשה .24
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ועושה אותו בכל זאת ,  אם אין לאדם תאוה והנאה גשמית מהחטא .25

 ?הסבר את הקשר. הוא נחשב מחלל שם שמייים

אדם חשוב שעושה דבר שמותר מעיקר הדין אלא שנראה דבר  .26

 ?האם עדיין חשיב כמחלל שם שמיים , זה לאיסור בעיני ההמון

 " תשנא את אחיך בלבבך לא "

שנאה   .27 לעומת  הלב  שנאת  את  בפרטיות  התורה  אסרת  למה 

 ? הנראית לחוץ 

אם בפניו לשום ידבר את רעהו ושלא בפניו מבאיש את ריחו  " .28

אחרים בבמ"  כלפי  רבינו  בנידון  "מסביר  לגריעותא  תרתי  ח 

 ? מהם,  ר אך בפניו מדבר שלום"דידן שמספר לשה

 ? בינוהאם עובר המקבל על לאו זה לפי ר .29

 " לא תקם ולא תטר"

 ?ר"בנוסף ללשה' לא תקם ולא תטר'מה המקרה בו עובר על  .30

מה הדים אם ציער אותו ,  בפשטות לאו זה מדבר בענייני ממון   .31

 ?האם מותר לנקום ממנו, צערא דגופא

 ?מה סובר החינוך לגבי להשיב על חירופין בשעת מעשה .32

רבינו את טענה איך דוחה  ?  היראים'  מה היה אפשר לומר בש .33

 ?זו
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 " לא יקום עד אחד באיש"

הגמ .34 את  רבינו  ביחידי '  מביא  שהעיד  זיגוד  לגבי  בפסחים 

כיוונים בראשונים בשאלה על איזה ' ישנם ב. והלקהו רב פפא

 ? מהם,  לאו עבר זיגוד

 ?האם יש חילוק בלאו זה בין בפניו לבין שלא בפניו .35

 " לא תהיה אחרי רבים לרעות"

 ?לאו זהבאיזה אופן עובר על  .36

האם יש עוד איסורים מעבר ללאו זה במעשה זה שיושב עם   .37

 '. הבא דוג? חבורת רשע

 " לא יהיה כקורח ועדתו"

 ?לעניין מה נחלקו הראשונים בלאו זה .38

 ?האם שייך לאו זה לגבי המקבל  .39

 " לא תונו איש את עמיתו "

 ?מה יותר חמור אונאת דברים או אונאת ממון .40

 ?למה שייך רק לפני המספר -בונוס   .41

 " לא תישא עליו חטא "

 ? ומה הדין בפני רבים? מה הדין בינו לבין עצמו .42
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 '?אויס פירן'הסבר בקצרה את המקרה של ה .43

ואיך דוחה אותה  ?  ם  "י פליז אהרמב"א לומר שרש"מה ההו .44

 ?רבינו

 '? לא תונו'האם המבייש עובר בלאו ד .45

 ? האם המקבל עובר בלאו זה .46

 ?בפניו או שלא בפניוהאם שנא  .47

 " כל אלמנה ויתום לא תענון "

 ?האם יש חילוק לגבי לאו זה בין בפניו לבין שלא בפניו .48

 ? מה העונש על לאו זה .49

י סתם דיבור "אבל מה הדין אם ע,  ודאי שעובר אם מצער אותם .50

 ?שלו ציער אותם

 ? מה דין המקבל בלאו זה .51

 " לא תחניפו את הארץ"

 ?במספרמהו האופן שבו שייך הלאו  .52

ומה המקור שעובר על ?  מהו האופן שבו שייך הלאו במקבל .53

 ?הלאו בקבלה

 ? האם מחויב למסור עצמו' במקום סכנה'מה הדין  .54

 " לא תקלל חרש"
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 '?איך מסביר רבינו את הפס .55

 ? כ למה נמנה"א, ר בעצמו"י לשה"הרי לאו זה לא בא ע .56

ז "מנינו יוהרי  '  אזהרה למוציא שם רע מנין.[ 'מו]בכתובות  '  גמ .57

לגמ,  לאוין למעט  '?  ולמה קשיא  הלאוין  תלך  'ועוד שכל  לא 

 !לא נמנים שם' רכיל

 תשובות 

 (ח"מקוה. )טוען דברים והולך מזה לזה .1

מוציא שם   .  מספר בגנות חבירו אפילו על אמת – לשון הרע  .2

 (ח"מקוה. )גנאי שהוא שקר  – רע 

ח " במ. )לא תלך רכיל משום שלשון הרע חמור יותר מרכילות' .3

 ( ח"ומקוה

 ( ח"במ. )לא .4

 (ח"מקוה. )ר"לשה .5

 (ח"מקוה'. )לא תשיא'קרי ביה נמי , כן .6

גם על   – ם  "רמב.  האם הלאו קאי גם על סיפור או רק על קבלה .7

 ( ח"במ. ) רק על קבלה  -ג  "סמ . סיפור

דבר .  א  .8 שהוא  מכיוון  המקבל  מבחינת  שווא  הם  העד  דברי 

הטעמת דבריו דבר  שלא יערב בתוך  "  א  .ב .  שאסור לו להאמין

 ( ח"במ. )שאיננו אמת כל כך 
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ר בוודאי לא יבוא הבעל דין שכנגדו להכחישו "שבמספר לשה .9

לעומת בעל דין בעניינים ,  ולא יפחד לערב בדבריו מעט שקר

 ( ח"במ. )אחרים שמצוי שיבוא להכחישו 

 ( ח"מקוה. )ר "שלא לשכוח מלהיזהר מלשה .10

הלב  .א  .11 שמירת  לעניין  גמור  לאו  אתי   עיקר  .ב.  זהו  הלאו 

אולם מריבויא ,  לקציצת בהרת שהוא לאו גמור לכל השיטות

עניין שמירת הלאו דריש את  עכ,  דעלמא  דינא "אולם  הוא  פ 

 ( ח"במ. )דאורייתא

לאו .  א  .12 שהוא  בהרת  לקציצת  אתי  קרא  לפי   .ב.  עיקר 

חוזר העניין   –כ  "כל היכי שיש בעניין הזה לאו ג,  א"המהרש

והרי אצלנו יש  ,  שמירה הוא לא תעשהלכללו וכל היכי דכתיב  

 ( ח"במ'. )לא תלך רכיל 'לאו ד

 ע"צ .13

זה .14 לאו  עליו  יתרבה  השומעים  שיתרבו  ככל  המספר  . אצל 

, שרק אם הוא השומע לבדו עובר על לאו זה,  לעומת המקבל

 ( ח"מקוה. )אבל אם יש עוד שומעים אפשר דאינו עובר

 ( ח"מקוה. )עובר בכל גווני .15

 ( ח"מקוה. ) ם גנאי מחבריהםלא לישב בחבורת האומרי .16
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שיכפור .17 המלווה  רצון  הבן ,  אין  שיתריס  האב  רצון  אין  וכן 

ד,  כנגדו לאו  על  עובר  זאת  עוור'ובכל  אצלנו "ק',  לפני  ו 

 ( ח"במ. )שמטעים הדברים לפני השומע ומפתה אותו עד שיקבל

 . 17' ל בתשובה מס"כנ  .18

אילו  , מצד אחד – צדדי הספק הם . ח"ע בבמ"ח השאיר בצ"הח .19

הקיר אל  מדבר  היה  לא  שומעים  היו  לא ,  לא  דידן  ובמקרה 

דומה למאכיל איסור  '  לא תשיא' 'אולי מה שנא,  מצד שני.  שייך

האוכלים שיתרבו  וככל  אנשים  יתרבה [,  השומעים ]לכמה 

 ( ח"במ[. ) המספר]האיסור על המאכיל

כי אילו היה מכיר את '  כי מסתמא מחשיב את עצמו לחכם וכד .20

 ( ח"מקוה. )היה מלעיג מחבירונגעי עצמו לא 

 ( ח"במ. )שרמזו לו על לאו זה מן השמיים, ג"הסמ .21

טוען דברים   .22 גנאי אלא רק  מחויב שזה  משום שברכילות לא 

וסברת היסוד בנידון דידן היא שאם היה מכיר נגעי ,  מזה לזה

 (עצמו. ) עצמו לא היה מלעיג מחבירו

 ( ח"מקוה. )תאוה והנאה גשמית -היכא שאין לו  .23

 (ח"מקוה. )אין, לא .24

מאוד .25 חמור  וענשו  זה  על  בתורה  מפורש  לאו  שיש  , מכיוון 

הש מן  פעמים  כמה  והפוסקים"כמבואר  כמה ,  ס  משנה  ולא 

יסבירו לו שדיבר גנאי על איש ישראל הוא בכל זאת ממשיך 
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צריך לומר שהסיבה לכך היא ההרגל לדבר כך ונעשה ,  לדבר

בכ זה  נכנס  בוודאי  ולכן  זה להפקר  בכבוד לנו לאו  מיקל  לל 

 (ח" במ. ) ז"שמיים ומחלל השם עי

 ע"צ .26

משנאה שלחוץ יוכל להישמר מהשונא אולם בשנאת הלב לא  .27

 (ח "במ. )ידע איך להישמר ממנו

לחוץ  .א  .28 שפלטה  עד  שנאתו  איך  .  ב.  גברה  חבירו  ידע  לא 

 ( ח "במ. )להישמר ממנו

 (   ח" במ. )רק המספר, לא .29

שלא היטיב כשספר כתוצאה משנאה שהייתה בלבו עקב מה   .30

 (ח"מקוה. )עמו חבירו בענייני ממון

ור"סמ :  ראשונים  '  מח .31 ומותר      - י  "ג  בכלל  דגופא לא  צערא 

 ( ח" במ. )כן בכלל ואסור – החינוך . לנקום

 ( ח"במ. )אז' אולם מידה טובה שלא להשיב אפ, מותר מן הדין .32

רק '  לכא .33 מדבר  זה  שלאו  היראים  שסובר  לומר  אפשר  היה 

 ( ח"במ).  ע בדחיית טענותיו"צ.  בצערא דגופא בענייני ממון ולא  

לא תלך  'ד קאי הלאו ומה שעובר העד זה  "על הבי  – ם  "רשב .34

לא 'קאי הלאו גם על העד ועובר על    – ג ויראים  "סמ'.  רכיל

 ( ח"במ'. )יקום
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בי .35 בפני  אלא  עדות  מקבלים  שאין  משום  בפניו  רק  .  ד"עובר 

 ( ח"במ)

לשה .36 ובעלי  רשע  אנשי  לחבורת  עצמו  לספר ר  "שמדבק  כדי 

 (ח "מקוה. )להם או לשמוע מהם

בדרך חטאים לא הלך ובמושב לצים  ]'לאוין מדברי קבלה,  כן .37

 ( ח"במ. )ואיסורים דרבנן כמעט עד אין מספר'[ לא ישב

לאו לחולק על     - ן  "רמב'.  לאו גמור לעצם המח  – י  "ג ור"סמ .38

 (ח"במ. )הכהונה

ה נשקע  והי,  כי אם היה מראה פנים נזעמים לא היה מספר לו,  כן .39

 ( ח" במ. )המחלוקת

הלב .40 צער  שהוא  משום  דברים  רש"ע.]אונאת  בב"פ  [  מ" י 

 ( ח"במ)

 .ע"צ .41

ל מהעולם "ובפני עובר כרתוהו רז,  ל"בפני עצמו עובר בלאו הנ  .42

 ( ח"מקוה. )הבא

הולכי רכיל שמבררים אחד מוול מי שדיבר עליו דברים שאמר  .43

 ( ה"הגה. )י מידה גרועה זו"ומגיעים הרבה לאוין ע,  שלא בפניו

אולם  .  בערכין שמדובר ברבים' י מסביר את הגמ"משום שרש .44

דפסיקא מילתא  שנקט  לומר  ]אפשר  קורה ,  שמצויה.  שכך 



60 
 

[. כ חמור משתנות פניו "אם לא אומר לו דבר כ'  ברבים שאפ

 ( ח"במ)

ד,  כן .45 שלאו  צער'משום  בכל  הוא  תונו  ד '  לא  לאו  לא 'אולם 

 (ח "במ. )עובר רק בביוש' תישא

 ( ח"במ. )רק המספר .46

 ( ח "במ. )רק בפניו .47

 ( ח"במ. )רק בפניו, כן  .48

 ( ח"במ. ) י" לפי הר, מיתה בידי שמיים .49

 ( ח"במ. )עובר בלאו זה .50

 ( ח"במ. )אינו עובר בלאו אבל בודאי יש לו עונש על זה  .51

דבר   .52 לראובן  ומספר  ראובן לשמעון  בין  כשיודע שיש שנאה 

 ( ח"מקוה. )ז ימצא חן בעיניו"גנאי על שמעון ועי

ויודע שלא מן הדין הוא ,  ו מדבר בגנות חבירוכששומע מישה .53

לפגם,  מדבר תיבות  איזה  מוסיף  או  בראשו  מנענע  . והוא 

 ( ח"מקוה.[ ) סוטה מא]ממעשה דאגריפס 

 (ח"מקוה. )כן .54

 (ח"מקוה. ) ש מי ששומע"חרש וכ .55

 ( ח"במ. )ר"מפני שלאו זה מצוי מאוד שיבוא עם לשה .56
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שאר  ,  לעניין זהשהוא לאו מיוחד  '  לא תלך רכיל'חוץ מלאו ד .57

אחרים עניינים  גם  שכוללים  שבכללות  לאוין  הן  . הלאוין 

 ( ח"במ)
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לסיום הבאנו פה את המשך איגרת המוסר של 

 העוסק בענייני לשון הרע :  נטהרב ישראל סל

 

ישראל, כמעט רובן ככולם, לא -חלק גדול מאחינו בני 

 ידים חלילה, אף גם בעת אשר ירעבו- יאכלו בלי נטילת

הרע החמורה, בנקל יעברו  - ויצטערו הרבה. ובלשון

עליה גם בלי תאווה גדולה. עתה הננו רואים, כי עיקר  

השמירה מהעבירה היא רק לעשות את ההרגל טבע  

ץ האדם הלזה ללכת כן, אף אם יתאמ-אצל האדם. על

הרע עם כל -בדרכי המוסר, ליגע עצמו בשמירה מלשון 

כל עוד שלא נתחלף  חושיו ורעיוניו כיאות, בכל זאת, 

טבעו והרגלו בזה שלא יהיה לו שום חפץ טבעי 

הרע -הרע, יותר יעבר בנקל על לשון-לספר לשון

ידים חלילה-מאשר יאכל בלי נטילת  . 
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הכל לפי האדם והזמן  , וכן הוא העניין בכל מיני עבירות

והמחוז, כי גם לא כל המחוזות שוות בזה, כי אם 

מתחלפים בעניינן, כל מחוז יש לו עבירות אחרות אשר 

ישמר אצלם בנקל, ומרוחק מהם בטבע. וזאת הלא 

כי השתנות הטבע תוולד רק מלימוד והרגל רב.  ידוע, 

ולכן היסוד העיקרי והעמוד הנכון להכין את עצמו 

עבירות ועשיית המצוות, הוא רק הלימוד  לשמירה מה

הרב בהלכה זו הנוגעת לעבירה זו או למצווה זו, 

ובפרט בעיון הדק היטב, כי זה הלמוד עושה קניין  

 .חזק בנפש להיות העבירה מרוחקת ממנו בטבע

 

 

 

 



64 
 

 נספחים  

 'שולחן ערוך'הלכות לשון הרע ב

לשפיכות דמים , גילוי  ש: אם לשון הרע כ"כ חמור עד שהשווהו חז"ל 

שולחן ' עריות ועבודה זרה , מדוע הלכות לשון הרע אינן מוזכרות ב

 ?  'ערוך

ת: דברים חמורים ידועים לכל אינם מובאים ב'שולחן ערוך' כגון 

שפיכות דמים , גילוי עריות ועבודה זרה השולחן ערוך אינו מזכיר  

בנים הרבה מאוד דברים, כי הוא לא מזכיר דברים פשוטים שמו

מאליהם. כך ה'שולחן ערוך' לא מזכיר שאסור לרצוח, שאסור לגנוב  

ושאסור להדליק אש בשבת, אלא הוא מזכיר פרטי דינים שאינם 

ידועים כל כך. בכלל בנוסף ללשון הרע ה'שולחן ערוך' דילג על כמאט 

כל המצוות בין אדם לחברו. הוא דילג על ואהבת לרעך כמוך, מצוות  

קמה, נטירה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לדון לכף  תוכחה, מחלוקת, נ 

זכות, אהבת הגר וכן הלאה. מדוע הוא דילג על כמעט כל הצוות בין 

כי כולם יודעים. אמנם נאמר בצער :  –כמו שאמרנו   –אדם לחברו ? 

הלוואי שכולם היו יודעים... בכל אופן את אותם דברים שה'שולחן 

. כך, ה'מגן אברהם' ) או"ח, קנו, ערוך' לא מזכיר, מפרשיו משלימים

ה'שולחן ערוך'.   ב( מזכיר את כל המצוות בין אדם לחברו עליהם דילג

  כן .מביא את הרשימה הארוכה הזאת )שם ס"ק ד( גם ה'משנה ברורה'

ה'שולחן ערוך', הרמב"ם בוודאי מזכיר את איסור לשון הרע  לעומת 

בהלכות דעות )פרק ז'(, כי הרמב"ם מזכיר הכל, גם דברים פשוטים.  

למי שרוצה למצוא הלכות לשון הרע, הם מבוארים באריכות ברמב"ם,  

בספר 'שערי תשובה' של רבנו יונה, ובכלל ה'חפץ חיים' באמת עשה  

כל המקומות את אזכרות פרטי הדינים. עבודה עצומה וקדושה ואסף מ 

כמו   –]וכ"כ בשו"ת שבט הקהתי )ב, שכא ( שדברים פשוטים וידועים 

  רשם מ"צ.[ –אינם מובאים בשולחן ערוך  –איסור אכילת חזיר 

 . 35מצד שלא נתקבץ במקום אחד ענין לשון הרע ורכילות 
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( ובטעם הדבר שלא כתב בשו"ע סימן על הלכות לשון הרע 35 

ורכילות, כתב הגר"ח קניבסקי )בקש שלום, משפטי הלשון עמ' לג( 

מפני שהדברים היו כה פשוטים ]שלא לדבר שם דיבור של גנות על  

השני, וכמו שאר עניני מידות שלא הוזכרו[, ומה שראה הח"ח להאריך 

הדבר כמעט לגמרי, ולכך טרח  בזה כי ראה שנפרץ הדור והותר

להאריך בכל פרטי האיסור, וכך כתב בשו"ת שבט הקהתי )ח"ב הלשון 

ח"ג בהקדמה( לפי מה שמשמע להלן )בפתיחה לאוין ועשין ותחילת  

כלל א(, שיסוד איסור לשון הרע הוא מצד המידה הרעה שבו מלבד  

 הנזק שגורם, והלכות מידות לא מצאנו בשו"ע. 

שכתוב בהן 'שעוון לשון הרע חמור יותר מכל  ויש גרסאות( 21

עבירות' וכן הביא בספרו שמירת הלשון )שער הזכירה פ"ט( בשם 

הגר"א באגרתו עלים לתרופה. ובטעם הדבר ביאר הח"ח שיח זקנים 

ח"ג, אל תדיחני עמ' שלב(, שהרי מכל עבירה נברא מלאך המקטרג,  

מות העבירה[, אך מלאך זה איננו מדבר ]כי המלאך הנברא הוא כד

אולם לשון הרע שהוא עוון של דיבור, נברא ממנו מלאך המקטרג  

ומדבר רח"ל, ולכך עוון זה חמור יותר משאר עבירות, והאריך בזה  

עוד לעיל בהקדמה, שמעורר בזה את המקטרג למעלה וגורם בכך 

 צרות נוראות, ראה שם. 

רי"א ( בשם הג 326ביאור נוסף הביא הגר"ד כהן ביד הלשון )עמ 

חבר )דרוש תוכחת מוסר(, שכל יתרון מעלת האדם מבעלי החיים זה  

בכח הדיבור שהוא כוח רוחני מלמעלה ]כמו שכתוב )בראשית ב ז(  

לנפש ממללא [, ואם  –'ויפח באפו נשמת חיים ויהיה האדם לנפש חיה' 

כן כשפוגם בכח הדיבור, הרי עוונו מגיע לשורש נשמתו בשמים 

, ופוגם בעיקר מעלת האדם, מה שאין כן  שמשם רוח וכח הדיבור

כשאר עוונות שעיקרם במידות הנפש שהם באדם אשר בארץ, ולכן  

 גדול עוונו יותר מכל העוונות. 

ומכיון שחמור עוון זה עד מאד, לכך אף במקום שיש פיקוח נפש 

ומחויב לדבר לשון הרע, הביא הגר"מ שטרנבוך בשם הגר"א )טעם 
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וכן הובא בפנינים משלחן הגר"א )ויקרא יט  ודעת ב קדושים עמ קיא ( 

טז(, שיש לצמצם ולומר אר את ההכרח, ואם אפשר למסור ברמז  

ירמוז והביא ראיה מיהונתן, שמשום פיקוח נפש היה צריך להודיע 

לדוד ששאול אורב לו להורגו, ואף שהיה מחויב לגלות לדוד, אפילו 

וראיה שאף במקום  כא(, -הכי הודיע לו ידי סימן החיצים )שמואל א כ

שמחויב לספר, אם יכול להודיע ברמז ראוי לעשות כן, וכתב הגר"י  

 זילברשטיין )חשוקי חמד סנהדרין עמ' פא(.

 

 .  21, ולשון הרע נגד כלן 20עבודה זרה וגלוי עריות  ושפיכות דמים

( ואף שג' עבירות אלו דינן 'יהרג ואל יעבור', ולא מצינו כן באיסור  20

כן איך אמרו חז"ל שלשון הרע חמור כנגד ג' עבירות  לשון הרע, ואם 

רג (, שאין  –אלו ? ביאר רבינו יונה )שערי תשובה שער ג אות רב 

כוונת חז"ל שדין לשון הרע הוא 'יהרג ואל יעבור' כג' העבירות, אלא 

כוונת חז"ל שחמור עוון לשון הרע בחומרת המעשה ובגודל עונשו 

ון שונה באיולתו עשר פעמים ביום,  כנגד ג' עבירות, מפני שבעל הלש

ויבאיש ויחפיר וידבר לשון הרע ויכה בסתר, ומי יתן קץ לעונשו 

כאשר חוזר עליו מבלי משים פעמים רבות בכל יום. וכן שבעל הלשון  

תשובתו קשה, אחרי שלימד לשונו לדבר רע ושקר, ומרוב הרגל אינו 

תב שם עוד טעם  שם על ליבו גודל עוונו ואין שפתיו כלל ברשותו. וכ

שכיון שחטא זה נקל בעיניו של בעל לשון הרע, כי יאמר שאינו  –

עושה מעשה רע אלא רק דבר שפתיים הוא, ולא חושב על נזקיו 

הרבים, לכן גם לא יתן על ליבו לשוב מדרכו הרעה, ואף אם ישוב אין 

תשובתו שלמה, כי לא יכיר גודל חטאיו. ומכל סיבות אלו אמרו חז"ל,  

 עוונו של לשון הרע כנגד ג' עבירות.  שחמור 

וכן כתב הריב"ש )שו"ת סי' קעא(, שלא התכוונו חז"ל באומרם שעוון 

לשון הרע חמור כנגד ג' עבירות, לומר שדינו 'יהרג ואל יעבור' כדינם, 

שזה לא עלה על דעת אדם, אלא שדרך החכמים להפליג בהגדלת 
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ו הלך אף העונות כדי שישמר האדם מלהיכשל בהן. ובדרך ז

 המהרש"א )חידושי אגדות ערכין טו, ב( ראה שם.  

וכן כתב החסיד יעב"ץ בפירוש לאבות )פ"ד מ"ה( 'שאל תחשוב  

שאמרו זאת על צד הגוזמא, כי אם על צד הדקדוק האמיתי'. ומהמשך 

דבריו שם נראה שכוונתו מצד חומרת הלשון הרע, שהוא מגיע מאותו 

ו מאמין שמלוא כל הארץ כבודו, שורש של ג' עבירות החמורות ]שאינ 

 ראה שם דבריו[.    

 .  בעולם הזה והקרן קימת לעולם הבא שנפרעין מן וכו'

נוסח אחר הביא לקמן )לשון הרע כלל א ס"ד(, 'שנפרעין ממנו ( 20

בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא', וכתב בבאר מים חיים )שם ס"ק  

ו( שכן הנוסח ברמב"ם ובסמ"ג. והביא שבירושלמי כתב ש'הקרן 

קיימת לו לעולם הבא' כמו שהביא כאן, וסיים שאין זה סתירה והכל  

ר לו הקרן קיימת לעולם הבא בודאי גם  הולך אל מקום אחד, שאם ישא

 אין לו חלק לעולם הבא.  

והטעם שלא הדגיש הח"ח בכל ספרו את דברי הרמב"ם החמורים על 

בעלי לשון הרע, שכתב )פ"ג מהל' תשובה ה"ו( 'ואלו שאין להם חלק 

לעולם הבא אלא נכרתים ואובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאם  

נים והאפיקורסים וכו' ובעלי לשון הרע  לעולם ולעולמי עולמים, המי

וכו'. אף שהזכיר הרבה מאמרי חז"ל בגנות וחומרת מספרי לשון הרע?  

הביא בנו הגר"ל )דוגמא משיחות אבי עמ' פ( בשם הג"ר טוביה אב"ד 

לונא, ששמע מאביו הח"ח שהסיבה היא כי 'לא רוצה להטיל פצצה כזו 

ות והנהגות יו"ד סי'  על הציבור'. וכן כתב הגר"מ שטרנבוך )תשוב

רעו, דעת ומחשבה על הרמב"ם פ"ז מהל' דעות ה"ג( ששמע מפי  

הגר"מ שניידר ששאל שאלה זה את פה קדשו של הח"ח וענה לו: 

שחשש שאדם עלול   –'שלא רצה להבהיל יותר מדאי'. ופירש כוונתו 

לחשוב כיון שבלאו הכי קשה להישמר לגמרי מלשון הרע, ואם כן אין  

לם הבא, כמינים ואפיקורסים, עלול לפרוק מעצמו עול לו חלק לעו
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תורה ומצוות לגמרי, ולכן לא פירסם חומר האיסור שאין לו חלק 

 לעולם הבא, אף שליקט הרבה מאמרי חז"ל בחומר האיסור.    

 .  4הרי זה מחריב את העולם

( ובטעם הדבר שההולך רכיל 'הרי הוא מחריב העולם', ביאר רבינו  4

)שערי תשובה שער ג אות רכב(: 'ונזק הרכילות חדל לספור כי יונה 

אין מספר, כי הוא מרבה שנאה בעולם, ומכשיל את בני אדם לעבור 

)ויקרא יט יז( "לא תשנא את אחיך בלבבך",    על מה שכתוב בתורה

והנה העולם קיים על השלום )אבות פ"א מי"ח(, ומפני השנאה נמוגים  

בות יתן הרכיל חרב ביד חברו להרוג את ארץ וכל יושביה. ופעמים ר 

רעהו, כמו שכתוב )יחזקאל כב ט( "אנשי רכיל היו בך למען שפך 

 דם"'.  

 מקור החיים  

 .  11"לשמור מאוד" הכונה שלא לשכוח מלהזהר מלשון הרע 

( וההכרח לפרש ש'לשמור מאד' נסוב על איסור לשון הרע 11

ר השפתי חכמים  שבפסוק של זכירת מעשה מרים שכתוב אחריו, ביא

)דברים כד ט(, שהרי התיבות 'לשמור מאד' לכאורה הן מיותרות, אחר 

שהפסוק התחיל שיש להישמר מנגע הצרעת, ועל כרחך זה הולך על  

אם באת להיזהר שלא תלקה בנגע הצרעת,  –הפסוק שלאחריו, והיינו 

שמור עצמך מאד מחטא לשון הרע שהיה במעשה מרים ]וכן כתב 

כאן, שלמדו כן מריבויא דקרא של התיבות 'לשמור   בבאר מים חיים

מאד'[. ואם מדבר לשון הרע לא משכחת מעשה מרים אלא מחמת  

שרגיל בדבר, כתב לקמן )עשין א באר מים חיים ס"ק א( שהוא חמור  

 יותר מפני שהוא כמזמר לדבר זה. 

ואף בזמן הזה שאין צרעת ואין כהן המטמא, כתב הגר"ח קניבסקי 

"א עמ' שנ(, ששיך לאו זה, כיון שהלאו הוא לא על  )דרך שיחה ח
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חלות הטומאה אלא על עצם מציאות הצרעת, וזה שייך גם בזמן הזה, 

 ואם היינו יודעים על כהן מיוחס, היה יכול לטמא גם בזמן הזה. 

ובטעם הדבר שבזמן הזה אין אנו רואים נגע צרעת בבני אדם, כתב 

לקמן )שמירת הלשון שער הזכירה פ"ו( שכיון שבזמן הזה אין לנו  

מקדש וקרבנות וכהן מטהר, ואין אפשרות להיטהר מנגע הצרעת, אם 

היה נענש בצרעת היה כן בזמן הזה טומאת נגע הצרעת נשארת דבוקה 

פו מבחוץ, או שנענש בעניות ששקולה בנפשו ואינה בולטת על גו

כצרעת. וכן הוא בלשון החינוך )מצוה קסט( ובמנחת חינוך )שם אות 

טו(, וראה גם בתפארת ישראל )פתיחה לנגעים מראה הכהן אות לט(. 

אכן הביא הגר"י זילברשטיין )טובך יביעו ח"א עמ' קלא(, שגם 

עיר הגר"מ  בזמנינו שייך עונש צרעת על דיבור לשון הרע, מכך שה

פיינשטיין לתלמידו על פצע שהיה על ידו, שזה נגע צרעת שבא לו 

 בגלל שדיבר לשון הרע. 

 

 

 ארחות חיים 

יז. יש לדון האיך מותר לשוחח עם בני אדם שאיסור לשון הרע מזולזל  

בעינהם, דיש בזה שני מכשולות, הן משום איסור שמיעת לשון הרע, והן  

שמע מדברי ריבנו שאסור לשוחח עמהם.  משום לאו  ד'לפני עור', ולא מ

ונראה לומר שאין אסור בשיחה עם אנשים אף שיש לחשוש  לשמיעת 

לשון הרע, דכיון שהוא אינו מסכים לשמוע ולקבל, ומיד שמתחיל לשמוע 

לא ניחא ליה לשמוע יותר, אעפ"י שבשעת תחילת השיחה רצה לשמוע מה 

ורים אסורים לא מיקרי  שמספר, מכל מקום כיון שאינו רוצה לשמוע דיב

שמכוין לשמעם. וכן אם צריך לשוחח לשון הרע, אין איסור בכך, כיון  

שבכל דיבור יש להסתפק אם הוא לתועלת, ומשום ספק תועלת נמי מותר  

לשמוע, זולת אם שומע שמדבר דבר שאינו לתועלת שצריך להפסיקו מיד,  

יסור שמיעת לשון ולכן ישים לב לדיבורו כל הזמן. אלא דהא ניחא לענין א
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הרע, אבל לענין לאו ד'לפני עור' באדם החשוד צריך עיון אם אפשר 

לתלות בהתירא שכרגע אינו מדבר לשון הרע, כיון שבכל שעה נותן לפניו 

אפשרות לעבור על האיסור. ונראה לומר שיש היתר זה, שהרי כל אדם 

רצה רוצה שיהיו מרוצין ממנו, וכיון שהמספר יודע שחבירו זה לא י

לשמוע לשון הרע, אמרינן דלא יספר לו לשון הרע, וממילא נמצא שלא 

יכשילו. עוד יש לומר, דמהיכי תיתי שידבר גנות על חבירו, כיון שיש כל  

כך הרבה דברים אחרים לדבר בם )חוט שני, שמירת הלשון פרק ג סעיף 

ק ב(. ויש להוסיף בזה דברי החזון איש )שביעית סי' יב סקט(, דבנותן ספ

מכשול לפני עור ודאי דאסור, ועובר על לאו ד'לפני עור'. עוד יש להוסיף,  

דאף במספר אבק לשון הרע שאסור מדרבנן, יש הסוברים דבמכשיל את 

השני באיסור דרבנן עובר על איסור דאוריתא של 'לפני עור' )שו"ת פני 

 יהושע חושן משפט סי' ט; ועיין מנחת חינוך מצוה רלב אות ד(.   

 י שיח  אמר

ויש להעיר, דמלשון הח"ח חזינן דלא נסתפק אלא על ה"מקבל וכו' שהוא מאמין לו 

בלבו", ולא על ה"שומע" אפילו אם לא קיבל, והרי הוא עצמו האריך בהל' לשה"ר 

כלל ו' סע"ב ובבמ"ח סק"ב להוכיח דגם על השמיעה לבד עוברים באיסור תורה של  

לדון בזה הואיל ובגוף הדבר היו לו  "לא תשא שמע שוא". ואלי הכא לא נחית 

בתחילה סברות וספיקות כדכתב בבמ"ח שם בריש דבריו. או דצ"ל דאפילו דהשומע 

עובר באיסור אך סבר הח"ח דפשיטא שאין עוונו חמור עד כדי עונש צרעת.] ודוגמא 

ם   לדבר מה שהבאנו בסי' י"ב ד"ה ומה שסיים, מדברי השדי חמד שכתב דאע"ג דש 

בין על אמת ובין על שקר מ"מ במקומות שהפליגו חז"ל בעונש המדבר  לשה"ר הוא 

לשה"ר אם אין לנו הכרח שכיוונו גם על המדבר אמת נוכל לפרש את דבריהם  

אמדבר שקר. עכ"ד. וה"ה י"ל הכא לענין עונש צרעת על השומע[. ולהלן בסוף 

,אהנו  דברינו הכא הכרחנו כתירוץ זה, ומשום שרק אם הוא מקבל ומאמין איכא

 מעשיו", ע"ש. וע"ע בדברינו בכלל ו' סע"ב שם.

עוד יש להוסיף, דבהמשך כלל ו' בבמ"ח סקי"ט, כתב רבינו דבשמיעה לבד הוא עובר  

רק על לא תשא, ואם הוא מקבל ומאמין לדברים אז הוא עובר גם בכל שאר הלאוין 

ו עובר  המבוארים בפתיחה ששייכים גם על המקבל. עכ"ד אלמא דבשמיעה לבד אינ 
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בכל שאר הלואין, ולכשתידוק בהני לאוין אמנם מסתבר דלא שייכי בשומע שאינו 

מקבל כ"א במקבל ממש. אמנם מסתבר דבלאו דלפני עור הוא עובר גם בשמיעה.  

ולפי זה מדוייק דבכל הפתיחה דיבר הח"ח על ה"מקבל" ולא על ה"שומע". ועי' 

שונה שבספרו. וע"ע בדברינו  בעיקרי דינים )להגר"ש הומניר זצ"ל( בהערה הרא

 לקמן בלאוין ד' )על דבריו " והמספר בוודאי"(. 

ועל ספיקו של הח"ח הקשו רבים, למה לא הוכיח זאת הח"ח מאהרן הכהן, שלכאורה  

 רק קיבל את הלשה"ר ממרים, והוא לא לקה בצרעת. אמנם באמת נחלקו בזה ַתנִָּאים

דאף אהרן נצטרע שנאמר "ויחר   במס' שבת  ריש פרק הזורק )דף צז.(, דר"ע סבר

אף ה' בם וילך", וכן תניא כוותיה בבריתא על הפסוק "ויפן אהרן אל מרים והנה 

מצורעת" תנא שפנה מצרעתו, )ופירש רש"י שקדם ונתרפא(, אך ר' יהודה בן בתירא  

אמר לו לר"ע בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין אם כדברך התורה כסתו ואתה  

ואם לאו אתה מוציא לעז אל אותו צדיק, והכתוב "ויחר אף ה' בם"  מגלה אותו 

פירושו בנזיפה בעלמא. ע"כ בגמ'. וכן הוא בספרי שם. ועי' במנורת המאור )נר ב' 

כלל ד' ח"ב סוף פ"א( בשם מדרש השכם שגם אהרן נצטרע, וכן נראה באבות דר' 

דך, בספרי זוטא  נתן )פ"ט ה"ב(, ובפרט לפי נוסחת הגר"א שם )אות ז'(. ומאי

בבהעלותך כתב דאף אהרן היה ראוי לכך אלא שהיה לובש את המעיל שמכפר על 

לשה"ר. ובפרקי דר"א )פרק נ"ד( כתב דהקב"ה אמר דאם גם אהרן יצטרע אין כהן  

גדול בעל מום יכול להקריב ע"ג המזבח, אלא יראה באחותו ויצטער. )והיינו, שזהו 

ת ה'( דזה אתיא כריב"ב ודלא כר"ע. וברבינו עונש גם עבורו(. וע"ש ברד"ל )או

. ג חננאל בשבת שם )נדפס בגמ' בדף צז: בסופו( כתב בזה שלא עמדו דברי ר"ע

והשתא קשיא על הח"ח לפי ב' השיטות, דהא הח"ח נשאר בספק אם המקבל נלקה  

 בצרעת או לא, ולכאורה תליא במחלוקת התנאים הנ"ל.

א. דבאמת לשון הפסוק גבי מרים ואהרן הוא אמנם נראה לענ"ד דלתרווייהו לא קשי

"ותדבר מרים ואהרן במשה וגו'", ומפורש בספרי שם )והובא ברש"י שם( שגם  

אהרן דיבר אלא שמרים פתחה בדיבור תחילה. וכן כתב הח"ח בהל' לשה"ר כלל ג' 

בבמ"ח סק"ו עפ"י הספרי הנ"ל , וסיים שם בפירוש דהועיל דיבורה של מרים בפני  

שגם אהרן התחיל לדבר כמותה כמו שכתוב בקרא, את"ד. וכן מפורש אהרן עד 
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באדר"נ ובספרי זוטא ובמדרש השכם הנזכרים לעיל. וא"כ לפ"ז, דגם אהרן דיבר,  

 א"כ למ"ד דנענש גם הוא בצרעת, אתי שפיר, וליכא להקשות מיניה על הח"ח דידן.  

דאם גם הוא דיבר  ומאידך, למ"ד דלא נענש בצרעת הרי השתא תגדל התמיהה טפי, 

למה לא נענש. ואף שמלשון הספרי ורש"י נראה שהכתוב תלה העון במרים טפי  

מאהרן )שהקדימה הכתוב תחילה( משום שהיא פתחה בדיבור תחילה, וא"כ י"ל  

דמשו"ה נענשה רק היא, וכן מצאתי מפורש במהרש"א בשבת שם דלכן היא נצטרעה  

טרע הרי מבואר בגמ' דהוא נתרפא מיד  ולא אהרן, )והוסיף דאף למ"ד דגם אהרן נצ

ולא כן מרים, והיינו מהאי טעמא שהיא פתחה בדיבור(, ובאדר"נ שם כתוב דהטעם  

משום שאהרן לא היה עסקן בדברים אבל מרים היתה עוסקת בדברים, מ"מ תיקשי  

סוף סוף למה לא נענש אהרן והרי גם הוא דיבר. והרי בלשון הח"ח הכא מפורש דכל 

כשהמקבל "שותק ואינו מסייע לו בשום דיבור", הא אם גם הוא מדבר  ספיקו הוא 

אפילו רק "שום דיבור" ליכא ספק דראוי גם הוא ללקות בצרעת, וא"כ למה לא נענש  

 אהרן. ועי' בעיון יעקב )על העין יעקב בשבת שם(.

 

 

 

  


