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"עליה לא הייתי מאמינה"; 
"שמעת? מה שמספרים עליו זה נכון...";

"הוא סתם שקרן";
"היא משעממת לאללה, את ישנה אצלה חופשי...";

"ראית מה היא לבשה?";
"ראית איזה מכנסים הוא מצא? מסבא שלו הוא לקח אותם".

מזכיר משהו? מעלה חיוך? קל מאוד להיות בצד המחייך, פחות נחמד 
להיות בצד השני. מספיקה מילה אחת כדי לחרוץ את גורלו של מישהו 
לעומת  זמן.  הרבה  ללוות  יכול  האופי  מה  שקובע  משפט  מישהי.  או 
זאת, מילה טובה יכולה באמת להפוך למישהו את היום. מחמאה שבאה 

במקום יכולה להרים למישהו את מצב הרוח ולהזרים לו חיים ממש.
להגדיר  יכולה  מילה  אמרתי?".  מה  "כולה  מחשבה:  עולה  לפעמים 
בלב  דבר. אפשר לחשוב  לכל  ובעצם  מחדש התייחסות למצב, לאדם 
הרבה מחשבות, בסופו של דבר הדיבור הוא מה שיקבע את ההתייחסות 
שלנו, את זווית המבט. מה שאנחנו אומרים יכול להפוך יום בינוני ליום 

מוצלח, השאלה היא איך מגדירים מה שקורה.
בו  להשתמש  חשוב  אבל  נפלאה,  מתנה  הוא  לנו  שיש  הזה  הכלי 
בזהירות. להיזהר מלומר מילים פוגעות שעלולות לגרום לרצח אופי, 
אנשים.  לשמח  כדי  במילים  להשתמש  אפשר  איך  לראות   – ולהפך 

להחיות אותם. 
אפשר להרים את הארץ לשמים ואפשר גם להוריד את השמים מתחת 

לארץ. הכול תלוי בגישה.

המספר בטובתו של חברו

"לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי גנותו".
אלא  אסור,  חבר  של  בגנותו  הסיפור  רק  שלא  חז"ל  אותנו  מלמדים 
אפילו לספר בטובתו אסור. מדוע? כיוון שהעיסוק בטובתו של החבר 
יכול להביא את האדם ששמע את הדברים לעיסוק גם בגנותו. אף על 
פי שהאדם שמספר לא מתכוון כלל לרעת חברו, האדם ששומע יכול 
להגיע  ויכול  עליו,  שמדברים  מי  את  מחבב'  לגמרי  ש'לא  אדם  להיות 

לסיפור בגנותו.
שאנו  לפני  היטב  שנחשוב  אלה  בדברים  אותנו  ללמד  רוצים  חז"ל 
מוציאים דבר כלשהו מהפה. לדיבור שלנו יש השלכות מרחיקות לכת, 
אפילו אם זה לא נראה בטווח הקצר. גם אם כוונתי טובה לגמרי, יכול 
להיות שמהדיבור שלי יצא רע, וצריך להיזהר זהירות יתרה שלא להגיע 

למצב זה.

יודע  והוא  כלשהו  מקרה  על  אותו  שואלים  מורו  או  רבו  שהוריו,  מי 
לשון הרע, אסור לו להשיב להם על אף  שבתשובתו יוכרח לבוא לידי 
חובתו לכבד אותם. עם זאת, מובן שעליו להיות זהיר בכבודם ולסרב 

באדיבות, נימוס ודרך ארץ.
תועלת  להביא  עשויים  לספר  נדרש  שהוא  הדברים  אם  זאת,  לעומת 
ולמנוע נזק או רעה כלשהי, והוא עצמו אינו מסוגל לנזוף בעושה הרעה 

או למנוע את הנזק – מותר לו לספר את הידוע לו.
)מתוך 'נצור לשונך' עמוד לב(

דברים שבלב |ל  תיכל ייכלביאורים |ללקאמחכלת יתביללךלפתכי

ךמכתלךקיכ בלמילךאיכקל| הלכות

אמר רב חסדא אמר מר עוקבא: "כל המספר לשון הרע אמר הקב"ה: אין 
אני והוא יכולין לדור בעולם, שנאמר: 'ְמָלׁשִני בסתר רעהו ]...[ ֹאתו לא 

אוכל' אל תקרא 'אותו' אלא 'ִאתו'".
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