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כל הזמן הם מתווכחים. הוא רוצה ימינה, היא – שמאלה. הוא למעלה, 
היא דווקא נשארת למטה. יש מקום שבו הם תמיד נפגשים...

אנחנו אוכלים אוכל, אבל גם אוהבים לשמוע מוזיקה טובה. קשה לנו 
הרבה פעמים לקום מן המיטה, אבל לקרוא ספר טוב או לעזור למישהו 

– ממש יכול לעשות לנו את היום. 
אז מה אנחנו? שם או כאן?

אז כמו שאומרים: גם וגם. גם שם וגם כאן, גם למעלה וגם למטה. יש 
בנו, כמו שראינו כבר, נשמה שרוצה למעלה ולא מסתפקת בפחות מזה. 
יש בנו גם גוף שרוצה ליהנות מאוכל טוב ולהמשיך לישון עוד קצת. יש 
מקום אחד בגוף שבו יש פגישה בין שני הצדדים האלה; מקום שיש בו 

גם מהארץ וגם מהשמים.
הפה שלנו הוא נקודת המפגש. מצד אחד הוא איבר פיזי ככל האיברים 
בגוף שלנו, מצד אחר אנחנו משתמשים בו כדי לבטא את החלק הרוחני 
שבתוכנו. העבודה הרוחנית שלנו קשורה לנקודת המפגש הזאת: לימוד 
תורה נעשה בדיבור, התפילה שלנו והעזרה לזולת בעצה ומילה טובה. 
ברכה  שלנו:  הדיבור  של  לעצמה  נוספות  קטנות  דוגמאות  כמה  והנה 
של 10 מילים מעניקה ללחם רגיל קדושה, 130 מילים הנאמרות מתחת 
85 מילים הופכות  יוצרות את הקשר המקודש בין חתן לכלה,  לחופה 

כוס יין לכוס של קידוש. המילים מרוממות את המציאות הרגילה.
הפה הוא המקום שבו נפגשים השמים והארץ. זה מקום עדין, ועם זאת 
– בעל עצמה אדירה. שימוש זהיר ונכון יכול לחבר בין הפכים ממש, בין 
הגוף לנשמה, ואילו שימוש שגוי עלול לסכסך, להפריד וליצור מריבה. 

הגבול בין חיבור לניתוק הוא דק מאוד. 
המשימה שלנו היא לשמור עליו... 

"לא תלך רכיל בעמך" – המשך

שאלנו אתמול, איך מהפסוק "לא תלך רכיל בעמך" לומדים חז"ל את 
איסור לשון הרע, ושאלנו גם מהו האיסור להיות רוכל?

לדבר  מהאיסור  יותר  הרבה  רחב  אכן  רוכל  להיות  האיסור  התשובה: 
דברים רעים. האיסור הוא להימנע מלעסוק בחייו של האחר. אך כיוון 
שרוב בני האדם לא יכולים להגיע למדרגה הגבוהה הזו, שבה הם אינם 
דברים  לדבר  רק  הוא  שהאיסור  חז"ל  הגדירו  כלל,  באחר  מתעסקים 

רעים על החבר או לסכסך בין אנשים.
אך למה בדיוק התכוונה התורה שאסרה על האדם להיות רוכל?

התורה מחנכת אותנו שהעבודה השלימה העומדת מאחורי איסור לשון 
הרע היא לא רק לא לומר דברים רעים אלא לעקור מהנפש את תכונת 
ה'רוכל', את הרצון להיות תמיד במרכז העניינים, לדעת תמיד מה קורה 
אצל כולם, ולהעביר שמועות וידיעות אפילו שאינן רעות. התורה רוצה 
לצורך  רק  אלא  כלל  באחר  עוסקים  שאינם  אנשים  להיות  שנתרגל 
רווחתו וטובתו. חשוב מאוד להיות מעורה במה שקורה בקרב החברים, 
אך חלילה אין להפוך זאת להיות "מוקד טלפוני" שכל מי שרוצה יוכל 

לפנות אליו כדי לקבל מידע על האחר.

אין כל הבדל בין המספר לשון הרע מרצונו החופשי ובין המספר מתוך 
הכרח כלשהו. אם יפתה אותך אדם לאכול מאכל לא כשר, האם יהיה 

מותר לך לאכול ממנו? ודאי שלא! אותו עיקרון חל גם על לשון הרע.
דויד להוט ברוב סקרנותו לגלות את זהותו של מי שעשה איזו שהיא 
הלא  אנחנו  לי,  לספר  יכול  אתה  "תראה,  בחברו:  מפציר  והוא  עוולה, 
ידידים טובים. אני מבטיח לך שלא אספר לאף אחד. תן לי רק רמז. אם 

לא תספר לי אתה עוד תצטער על כך. לא אזוז מכאן עד שתספר".
דויד מנסה את כל סוגי השכנוע – מפיתוי ועד איום. למרות עקשנותו, 

חייב חברו להימנע בכל תוקף מלספר את הידוע לו. 
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אמר רבי מנא: "כל שאומר לשון הרע מסלק השכינה מלמטה 
למעלה".
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