בס"ד

שבת פרשת ואלה המשפטים תש"פ

הרב מרדכי אלון שליט"א
נערך משמיעה ע"י תלמידים

לע"נ הר"ר מנחם אלעזר ב"ר שמעון

טוביה אלון ז"ל ,שיום פטירתו השביעי חל בכ"ו בשבט

עבד עברי כפתיחה לפרשת משפטים
עבד עברי איננו פשע
פרשת משפטים פותחת בדיני עבד עברי ,אשר רבים הם
ומסועפים ,אך אנו נתמקד הפעם לא בדינים עצמם אלא בעצם
הנושא ,המהווה פתיחה לפרשה.
פתיחה זו היא פתיחה מוזרה מאד לכאורה  -הפרשה תעסוק
בדיני משפטים דוגמת חובלים ,רוצח ,נזקי ממון ,ארבעה אבות
נזיקין ,ארבעה שומרים ,גניבות וכיו"ב .עבד עברי איננו פשע
או חטא אלא דווקא צורת תיקון למי שגנב ואין לו כסף לשלם
את גנבתו ,את חובו ו/או את הכפל או את הארבעה והחמישה
במקרה שהוא גנב שור או שה וטבחם ומכרם .זהו הדין שפסקו
בית הדין לאדם כזה  -הוא נמכר בגנבתו וכך הוא מחזיר את
הכסף .כלומר זהו בעצם השיקום ,התיקון לחטא ולא החטא
עצמו .לכאורה ,ההיגיון מחייב שלפני שעוסקים בסיפור
אפשרויות התיקון של מי שגנב ואין לו במה להחזיר את גנבתו,
נעסוק בגניבה עצמה! 1לכאורה צריך לדבר קודם על הדינים
עצמם ובאופן כללי ונרחב ,ורק לאחר מכן בדינו של המקרה
הספציפי ,של אותו אחד שלא יכול להחזיר את חובו.

הלכה לא רלוונטית
השאלה היא אף קשה יותר; כל הדינים הללו ,של גניבה ,גזלה
וחבלות – הם ריאליים מאד .הם אינם קשורים לזמן ולמקום,
הם חלים מעצם קיומנו כבני אדם – יש נזקים ,ניזקים ומזיקים.
אנחנו נופלים ועולים ,והדינים האזרחיים הללו ,של 'בין אדם
לחברו' ,קיימים תמיד .לעומת זאת ,הדין של עבד עברי חל רק
כאשר היובל חל בארץ ישראל ,ולכן מוזר מאד שהתורה
פותחת בהלכה שאיננה רלוונטית כבר אלפי שנים את רשימת
ההלכות הכי מעשיות ויומיומיות שיש בתורה – שור ,בור ,נזק
וכו' .מה ההיגיון בכך?
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והלא דינים אלו ממש יופיעו בהמשך הפרשה.

אגב ,גם לא כל גנב נמכר לעבד עברי אלא רק זה שגנב ואינו
יכול לגייס כסף כדי להשיב את הגנבה .אם הוא כן הצליח בסוף
להשיג את הכסף – אז גם לגבי גנב הזה הדין של עבד עברי
איננו רלוונטי!

לכל דבר יש תיקון
רעי ואהובי יש כאן משהו נפלא ,יסוד עצום .פרשת משפטים
באה מיד לאחר עשרת הדיברות .רק הרגע יצאנו ממעמד הר
סיני .מעמד כל כך גבוה ומרומם וזה כל כך מדהים שבאה
עכשיו התורה ואומרת – 'אנחנו לא מסתפקים ב'-כל העם
רואים את הקולות' 2,אנחנו לא מסתפקים באורות הגבוהים
ובקולות העליונים .אנחנו יורדים מיד לתכל'ס – מה עושים עם
בור ועם שור וכו' ,אבל יותר מזה – את הכל אנחנו מתחילים
בכך שאנחנו באים ללמד את עצמנו שלכל דבר יש תיקון ,איך
מתקנים .כל מצב צריך ללמוד לתקן .אדם חבל ח"ו בחברו? –
אפשר לתקן .אדם גנב? – אפשר לתקן .עבד עברי שנמכר
בגנבתו הוא בעצם אדם שנמצא לכאורה בתחתית המדרגה
החברתית .זה לא בעל נכס שהנכס שלו הזיק לנכס שלי ,אלא
זה אדם שפשוט גנב ואין לו איך להחזיר את מה שגנב .אפילו
כמה חברים שיעזרו לו לשלם את הגנבה אין לו .בסולם הדרגות
החברתי שלנו הוא כל כך למטה ,כל כך נחות – ואת כל פרשת
משפטים בוחרת התורה לפתוח דווקא בו .דווקא באדם
שנמצא במקום הרוחני אולי הכי נמוך .אולי בעצם הוא מכור
שלא יכול להתגבר ולעמוד בפני ההתמכרות שלו ,אולי הוא
אפילו 'לא גבר' ,בלשון הילדים ,לעשות את זה בגלוי – אלא הוא
גנב בלילה ,בסתר .אולי לא ראוי לתת לו את היחס הבסיסי של
הכבוד .ועכשיו באה התורה ופותחת בדינים שמלמדים אותנו
מה עושים איתו – איך לא זורקים אותו לבית הסוהר אלא דווקא
איך משקמים אותו .איך עוסקים בתיקון שלו ,איך מאמינים גם
באותו החלק שנראה לנו הכי נמוך והכי נחות.
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שמות כ' ,י"ד.

וְ ִאם אָ ֹֹ֤מר יֹאמַ ֙ר הָ ֶ֔ ֶעבֶ ד אָ ַ֨ ַהבְ ִת ֙י אֶ ת ֲאד ִֶֹ֔ני אֶ ת ִא ְשתִ ִּ֖י וְ אֶ ת ָב ָני...
(שמות ,כ"א ,ה')

סוד התיקון
יכולה להתגנב לליבנו תחושה ,עם פתיחתה של פרשת
משפטים ,שהנה עכשיו אנחנו עומדים לעסוק בעולם צדק קר,
שבו הצדק קובע באופן אבסולוטי ,ומי שלא צודק – מושלך אל
מחוץ לשולי החברה .אז זהו שלא – פרשת משפטים פותחת
בחובה שלנו להביא כל אדם אל החירות שלו.

בואו נראה איך ממשיכים ועוזרים לו לצאת מזה ,ויגיע אף הרגע
שגם אם הוא ירצה להישאר – לא ניתן לו .תגיע שנת היובל
והוא יצא לחופשי  -ונילמד ונלמד את עצמנו מהי החשיבות
והמעלה של יהודי שנתפס בעינינו כהכי נחות.
הידיעה הזאת היא הכותרת לדיני כבוד האדם וחירותו ,ורק
אחרי שנלמד את סוד התיקון של כולם ,עד האדם הכי הכי
תחתון ,נוכל להיכנס לתוכן של דיני המשפטים.

כבוד הגנב וחירותו
טבחו או מכרו
נושא 'כבוד הבריות' הוא נושא שאוהבים הרבה לדבר עליו,
אבל מעבר לדיבורי נימוסין יש גם 'לפרוע את השיק' ולרדת
איתו לאמת האמיתית בו ולא רק לדבר בו מן השפה ולחוץ.
איפה בקריאת 'שני' מופיע הנושא הזה?  -בסוף פרק כ"א
ובתחילת פרק כ"ב מופיעים דיני גניבה .הכלל הוא שגנב צריך
לשלם תשלומי כפל בכל דבר שהוא -
משור עד חמור .כל דבר בכלל תשלומי כפל ,בין שיש בו
רוח חיים בין שאין בו רוח חיים (רש"י שמות כ"ב ,ג')
לא משנה אם נגנב דומם או חי  -תמיד ישלם הגנב כפל .יותר
מכך  -לא משנה אם נגנב שור או שה ,יש לשלם כפל תמיד.
יש רק מצב אחד בו משתנה ההלכה  -אם נגנב שור או שה
והגנב אף טבח או מכר אותו ,הרי -
יש ׁ֣ש ֹור אוֹ ֶ֔ ֶשה ו ְטבָ חִּ֖ ֹו אׁ֣ ֹו ְמכָ ר ֹו ח ֲִמ ָׁ֣שה בָ ָ ָ֗קר יְ ַש ֵּל ֙ם
ִ ֹ֤כי יִ גְ ֹֹֽנב ִא ֙
שה (שמות ,כ"א ,ל"ז)
תַׁ֣חַ ת הַ ֶ֔ש ֹור וְ אַ ְר ַבע ִֹּ֖צאן תַ ַּ֥חַ ת הַ ֹֽ ֶ
על זה אומר רש"י -
אמר ר' יוחנן בן זכאי ,חס המקום על כבודן של בריות,
שור שהולך ברגליו ,ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו,
משלם חמשה ,שה שנושאו על כתפו ,משלם ארבעה ,הואיל
ונתבזה בו( .שם רש"י)

חס המקום על כבודן של הבריות
הנה לנו כבוד הבריות .ועוד איזה בריות  -מדובר פה בכבודו של
הגנב! איזה מסכן הוא ,לקח את השה על כתפיו ונתבזה ,ולכן
משלם רק פי ארבעה ולא פי חמישה ...אבל רגע ,בואו נשים
לב – אמרנו שהדין הזה חל רק אם הגנב טבח או מכר את
הגנבה ,ואם כן ,דעת רבן יוחנן בו זכאי כלל לא מובנת – מה
הקשר בין זה שאותו גנב נשא את הגנבה על כתפיו או לא ,לבין
ההחלטה אחר כך לטבוח או למכור אותה? הרי ההתבזות שלו
לכאורה היתה כאשר הוא נשא את השה על כתפיו בעת
הגנבה .ואם הוא לא טבח או מכר – הוא לא התבזה?!
את השאלה הזו שואל הרבי מליובאוויטש זיע"א בשיחה על
הפרשה ומוסיף שאלה נוספת – התורה לכאורה חסה על
כבודן של הבריות ,כבוד הגנב .זה כלל יפה וחשוב שאנחנו
למדים כאן .אבל אנחנו יודעים שההבדל בין גנב וגזלן הוא
שגנבה נעשית בסתר וגזלה בכוח ובגלוי ,ואם כן – הגנב כלל
לא התבזה ,כי אף אחד לא ראה אותו גונב! איזה ביזוי היה כאן
כשהוא גנב בלילה ,בסתר?
מבאר הרבי  -אכן ההתבזות שעליה מדובר כאן איננה בשעת
הגנבה עצמה ,כי באמת בעת הגנבה אף אחד לא ראה אותו.
אבל לאחר מכן ,כשבאים העדים ומעידים על הגנבה בבית
הדין ,ואז דנים בבית הדין ואולי גם מתפרסמת איזו 'כתבה

קטנה' במדור המשפטי בעיתון ,ואז נודע לכולם שמדובר כאן
בגנב ,ובאותה כתבה ,האם מופיע רק שאותו חשוד הינו גנב
או גם שתוך כדי שהוא גנב הוא גם נשא את השה על כתפו?

כבוד הבריות על פי התורה
האם אנחנו מבינים על מה מדובר? על איזו עדינות?  -כשאדם
עומד לדין רק על גנבה ,אז את בית הדין לא מעניין בכלל האם
היה זה שור או שה ,כי השאלה העומדת לדיון היא האם נגנב
החפץ שנטען לגביו אם הוא נגנב ,ואז לא משנה אם זה מכונת
כביסה או שור .בית הדין מתחיל לברר את הפרטים הקטנים
רק כאשר הגנבה נטבחה או נמכרה (כי אז יש חילוק דינים בין
שור לשה)  -והבירור הזה נכתב ,יש פרוטוקול של הדיון ,יש
אנשים ששמעו את זה ,עכשיו נודע לכל אם זה גנב שגנב שה
או גנב שגנב שור ,ואם הוא גנב שה אז מתברר כעת שהוא גם
נתבזה ברגע שזה נודע לציבור ,והציבור יודע שהוא גם נשא
אותו על כתפו' ,הפרייאר'  -וזה כבר ביזיון כפול!
ואוו ,זה 'כבוד הבריות' של התורה! לכבד אנשים מכובדים
בכלל לא קשור למושג כבוד הבריות'' .כבוד הבריות' הוא לכבד
אדם שנברא בצלם אלוקים .כבוד הבריות לא חל רק על האדם
שהולך לתומו ,מסתדר בקהילה ועכשיו ,נעבעך ,הוא מעד
כלכלית או שהוא חלה ל"ע  -ואז זה דווקא די נחמד לכבד אותו.
כבוד הבריות הוא איך לכבד את הכתבה הזו  -האם אתה מוסיף
את הנקודה הקטנטנה והמיותרת הזו? כי עכשיו הילד שלו,
שייחשף לכתבה הזו יחשוב ' -אבא גם גנב וגם לקח על כתפיו
בלילה?!.'...

כבוד החשוד בביצוע עברה חמורה
באחד מפסקי הדין המכוננים של אבי מורי ז"ל ,הוא כתב את
המילים הבאות –
השמירה על כבוד האדם ואיסור ביזויו חלו לא רק על האדם
שהולך בתומו אלא גם על מי שמדובר הוא חשוד בביצוע
עברה .כאשר דנים בתלמוד הירושלמי בחשד שפלוני הרג
את הנפש ,ודי כדי לעצור את החשוד על לבירור משפטו,
תמה על כך ר' יוסי ' -ותפסינן בר נש בשוקא ומבזין ליה?!'
[ותופסים בן אדם ברחוב ומבזים אותו?] ,אלא עונה
הירושלמי – 'רק כאשר יש מציאות של חשד לעברה חמורה
כגון עברת רצח שעדיין מצויה סכנה לציבור אם החשוד
יטייל בשוק ,אז נדחק כבוד הבריות ,אבל אחרת?!
אין כבוד הבריות חל רק על מי שהולך בתומו אלא גם על מי
שחושדין בו בשוק ואפילו באותה עברה חמורה.
כמה גדול הוא כבודן של בריות.

את העני עמך
הלוואה  -רשות שהיא חובה
לקראת סיומה של קריאת 'שלישי' של הפרשה אנו פוגשים
שתי מצוות ,האחת מצות עשה והשניה מצות לא תעשה,
בסיסיות מאד ,באותו הפסוק .הנושא הוא הלוואה -
ֹשה
ִאם ֶ ׁ֣כסֶ ף ַת ְלֶ ׁ֣וה אֶ ת עַ ִָ֗מי אֶ ת ֶ ֹֽהעָ נִ ֙י עִ ֶ֔ ָמ ְך לֹא תִֹֽהְ ֶ ַּ֥יה לִּ֖ ֹו ְכנ ֶ
ֹֽ ֹלא ְת ִשימַּ֥ ון עָ ָלִּ֖יו ֶ ֹֽנ ֶ ְ
שך (שמות ,כ"ב ,כ"ד)
למרות שהפסוק נשמע כרשות' ,אם' ,קובעים כאן מיד כל מוני
המצוות כולם שהפירוש הוא כפי שקובע התנא רבי ישמעאל -
 ...כל אם ואם שבתורה רשות ,חוץ מג' ,וזה אחד מהן.

(שם,

רש"י)

וכך אף פסק הרמב"ם בהלכות לווה ומלווה ובספר המצוות -
שיש מצווה ואף חובה להלוות לעני כסף כשנזקק לו.
המשך הפסוק דן במקרה שאין לעני להחזיר את ההלוואה
שנתת לו ' -לא תהיה לו כנושה'.
"שלא יתבע המלווה מהלווה כשיודע שאין לו במה לפרוע" ()...
זו אמנם מדרגה גבוהה לכאורה ,אבל גם כאן זוהי מצווה ,חיוב
מן התורה .יש אולי תרבויות שאלו שני דברים שנמצאים
במסגרת החסדים ,במסגרת הדברים היפים והרצויים אך
שאינם מחייבים משפטית ,אבל בתורה  -החסד הוא חלק
אינטגרלי מהמשפט ,כך מקובלני מאבי ז"ל ,ובניגוד לתפיסה
הנוצרית שם אלו דברים שהם בתורת 'לפנים משורת הדין'.
ואחרי כל ההקדמה הזאת מגיעה שאלה פרשנית – אם זוהי
חובה להלוות כסף לעני ,מדוע סוף כל סוף ,נכתבו המילים
בלשון רשות?! הרבה תשובות ניתנו בזה ,ונדמה כי אולי יש
כאן מכלול אחד עמוק מאד והוא עומד ביסודן של כל התשובות
כולן.

מדרגה של לא להיות כנושה
בין המילים 'אם כסף תלווה את עמי' לבין 'לא תהיה לו כנשה',
מופיעות המילים 'את העני עמך' .רש"י אכן מיד מסביר את
הלשון הייחודית הזו בדיני קדימות בצדקה -
את עמי .עמי ונכרי ,עמי קודם .עני ועשיר ,עני קודם .עניי
עירך ועניי עיר אחרת ,עניי עירך קודמין (בבא מציעא עא).
וזה משמעו ,אם כסף תלוה ,את עמי תלוהו קודם לעובד
גילולים ,ולאיזה מעמי ,את העני ,ולאיזה עני ,לאותו שעמך.
(שם ,רש"י)

אבל אולי ניתן לומר כאן גם משהו פנימי מאד  -איך באמת
אפשר להגיע למדרגה כזו של 'לא תהיה לו כנושה'? המילה
'נושה' מתארת גם את הנשיה ,התביעה ,אבל גם את השכחה.
'הלוויתי לו כסף  -והוא לא מחזיר לי .אני הרי צריך את הכסף
הזה חזרה" .איך אפשר להגיע למדרגה של לא להיות כנושה?

על זה באה התורה ואומרת  -את עצם החובה להלוות אין בכלל
צורך לציין כאן כי זה מופיע כבר בפסוק אחר -
ֲש ַּ֥ר יֶחְ ַסִּ֖ר ֹֽל ֹו
יטנו ֵּ֚ ֵּדי מַ חְ סֹרֶ֔ ֹו א ֶ
וְ הַ עֲבֵּ ֙ט ַתע ֲִב ֶ֔ ֶ

(דברים ט"ו ,ח')

וזה עצמו משמש כמקור למצות ההלוואה ,כפי שלומדים
הראשונים .מה שמדובר בו עכשיו אצלנו הוא איך להגיע
למדרגה נפשית שלא להרגיש כבעל בית ,כבעל חוב שצריך
לקבל מהחייב והוא מאד כועס ש'ההוא' לא מחזיר לו .איך
משתחררים מהכעסים הללו? איך לא להיות נושה? איך לחוש
שאף אחד לא חייב לי  -אלא אני חייב להקב"ה ,שאני חייב
בהכרת הטוב?

את העני עמך  -העני שבך
על זה באה התורה ואומרת  -כאשר 'כסף תלווה  -את העני
עמך' .תלווה אותו מהמקום של העני שבתוכך .האם בתוכך גם
אתה חש עני ,או שאתה 'הגביר' ,הברון שנותן לעניים?
עליך להלוות באופן של 'אם כסף תלוה את עמי'  -לא את עמך.
הרי אם הייתי רוצה ,הייתי נותן לכולם את הכסף ,אומר
הקב"ה.
"אם אלוהיכם אוהב ענים הוא ,מפני אינו מפרנסן?' ,שאל
טורנסרופוס הרשע את רבי עקיבא (בבא בתרא ,י' ,).והתשובה
היא – כדי לזכות את כולנו ,לזכך את כולנו ולהפוך את כולנו
לחלק מהבורא ית' .הרי במה התחילה הפרשה?  -בעבד עברי,
אדם שהלך לגנוב .אדם שלא הפנים שאת חלקו הוא מקבל
מהקב"ה ואין לו מה לחפש בחלק של מישהו אחר .ברגע
שאדם מצליח לקלוט שבעצם הוא לא גביר מפני ש'הוא' גביר
 הרי שגם בו יש עני ,גם בו יש לווה ,גם בו יש חסר.ובתרגום  -אולי לא חסר לך כסף ,אבל אולי בנושאים אחרים
אתה הוא העני והאחר הוא העשיר? ואולי עוד מעט הגלגל
יתהפך וחס ושלום ויום יבוא ואתה תהיה העני והוא יהיה
העשיר? האם אתה מודע לעני שעמך ,אדוני הנסיך? אדוני
הגביר?
'אם כסף תלווה' .איך תגיע למצב בו לעולם לא תהיה בתחושת
נושה?  -רק אם לא תשכח שההוא שאתה מלווה לו איננו
'עמך' אלא 'עמי' ,ואז תשאל את עצמך ' -ריבונו של עולם ,למה
לא אתה נתת לו?'.

הקב"ה רוצה אותי שותף
אמר אחד מן המפרשים ' -אם כסף? תלווה!' .אם מדובר בכסף
 תלווה את זה אתה ,ריבונו של עולם ,ישירות! למה אתה נותןלנו לעשות את העבודה הזו? זה כל כך מבלבל אותנו .אתה
רוצה שאני ארגיש עני ,שארגיש 'תפילה לעני' ?,שארגיש
באמת אחד שמקבל הכל ממך ושום דבר אינו שלו ,ולא אחוש
כנושה לעולם ,ולא ארגיש שחייבים לי ואני כועס – אז למה
נתת לי את כל הבילבול הזה?

על זה באה התורה ואומרת  -תלווה .את עמי ,ותזכור תמיד -
שבאמת אני הייתי יכול לתת לו את הכסף ישירות ,אבל רציתי
שגם אתה תהיה שותף איתי ותהפוך להיות חלק מהבורא.

מה הוא אינו כנושה  -אף אתה
תגיד לי ,הבורא הוא נושה? הוא בא אליך כל יום וגוער בך -
'הבטחת לי שתתקן את המידה ההיא ,את ההתנהגות הזו?' -
הוא הר נותן עוד ועוד צ'אנס ,ואולי גם אתה תוכל להיות כמו
הבורא ,ויחסך אל העולם ,אל האחר ,לא יהיה כאל אחד שחייב

לך אלא עולם פייסני ,של בורא שקולט שאולי הרבה יותר ממה
שאתה העשיר עושה עם העני  -עושה העני איתך?
איך אומר המהר"ל  -העשיר עושה את העני מקבל אבל בזכות
מקבל הופך העשיר מסתם עשיר  -לנותן ,ומי שנותן נמצא וחי
בתוך האלוקות.
שנזכה לא להיות כנושים ושלעולם לא נזדקק אלא רק מידך -
דושה וְ הָ ְרחָ בָ ה.
הַ ְמלֵּ אָ ה ,הַ ְפתוחָ ה ,הַ ְק ָ

(נוסח ברכת המזון)

לב של כלב
ראוי להשליכו לכלבים
במרכזה של קריאת 'רביעי' של פרשתנו מופיעה אזהרה -

ַֹּ֥לא ִת ִָּ֖שא ֵּשׁ֣מַ ע ָשוְ א...

(שמות כ"ג ,א')

רש"י בפירושו הראשון לפסוק ,על פי חז"ל ,מסביר שהאזהרה
מכוונת כלפי כל אחד ואחת מאיתנו -

לא תשא שמע שוא .כתרגומו לא תקבל שמע דשקר,
אזהרה למקבל לשון הרע( ...רש"י ,שם)
דהיינו שלא תשא דברי לשון הרע אלינו לתוך המחשבה ,שלא
לקבל לשון הרע .באופן דומה מסביר אונקלוס 3,וחז"ל מוסיפים
על זה תוספת נוראית .הם שואלים על סמיכות הפרשיות בין
הפסוק הזה לפסוק שקדם לו ,ובו מתואר אדם שהלך בשדה
ומצא שם בשר ,שהדין הוא שאסור לו לאוכלו -

...ובָ ַ֨ ָשר ַב ָש ֶ ֹ֤דה ְט ֵּרפָ ֙ה ֹׁ֣לא תֹא ֶ֔ ֵּכלו לַ ֶכִּ֖לֶ ב ַת ְש ִלכַּ֥ ון א ֹֹֽת ֹו

(שם,

כ"ב ,ל')

יקפיד שלא לגזם הענין יותר ממה שהוא ,דהיינו שלא
לחסר בסיפור שום פרט קטן שהוא מבין שדבר זה הוא
צד זכות של חברו ,או שבאמת אין הדבר הזה מועיל
להצדיק את חברו ,אבל על כל פנים ,אם ידעו השומעים
צד זכות זה לא יתגנה כל כך בפניהם ,וכשהוא יחסיר
דבר זה יתגנה מאד לפני השומעים  -איסור גדול הוא
לחסר פרט זה .כלל הדבר  -שלא יגדיל העוולה יותר
ממה שהיא( .ספר “חפץ חיים” לר’ ישראל מאיר הכהן ,ח”א ,כלל י ,סימן
יד [ב])

כלומר ,מדובר כאן על לשון הרע  -לא על ידי שקר ,אלא על ידי
אמירת אמת ,נגיעה בנקודה אמיתית ונכונה ,אבל אם היית
אוהב את האדם שאתה מדבר עליו עכשיו  -היית מקפיד לומר
ולספר עליו עוד כמה דברים חיוביים כדי שהדמות ,המכלול,
תתגנה פחות .האם אנחנו שומעים מהו לשון הרע ואיך הוא
חודר אלינו פנימה לתודעה?!

ואוו ,איזה ביטוי נורא! לפני שננסה להבין את הביטוי הזה,
נתייחס לשאלה נוספת בפשט .הזכרנו כי אונקלוס מתרגם את
הפסוק באופן דומה ,אך אם נדקדק בו נבחין כי לא באופן זהה
לגמרי -

איך אומר רש"י  -נכון שאין מה לעשות כששמעת לשון הרע
שמישהו דיבר על ידך ,אבל הבעיה היא שלאט לאט אתה
מתחיל להאמין לזה ,כי מי שסיפר את הדברים אכן אומר אמת,
אמת צרופה  -אבל אילו הוא היה רוצה לפתח חיי חברה של
אמון ואהבה ,אילו היה הדבר מדובר בו עצמו ,הוא היה מוסיף
משהו מעין ' -תראה ,זה נכון ,אבל הוא בחור טוב ,הוא באמת
יהודי יקר ,וכן  -זאת נקודה חלשה אצלו ,אבל כשמסתכלים על
המכלול של הדמות שלו  -זה זניח ,ודווקא לפעמים הנקודה הזו
באה אצלו לידי ביטוי בדברים נפלאים ,בעשייה נפלאה" .אם
זה היה לשון הרע על הילד שלך ,חס ושלום  -כך היית אומר
את זה!

שקָ ר( ...תרגום אונקלוס ,שם)
ִד ְ

נאמנות של כלב

התורה דיברה על 'שווא' ,ואונקלוס מדבר על 'שקר' .שווא אינו
רק שקר .כשהתורה אומרת בעשרת הדיברות -
שם ה' ֱאלֹהֶ ָ
שוְ א( ...שמות כ' ,ו')
ִּ֖יך לַ ָ
ַֹּ֥לא ִת ָָּׂ֛שא אֶ ת ֵּ ֹֽ

האמת היא השקר הכי נורא כשהיא מופיעה בלי המוזיקה
הנכונה ,אומר החפץ חיים .שגם אם לא תוסיף שום דבר
בסיפור יתגנה האדם פחות בפני השומעים .זה כל כך מופלא
עד שזה מחזיר אותנו לשאלה שבה פתחתנו ואף ליותר מכך -
אז בסדר ,הבנתי ,יש פה דבר גדול גם אם הוא קשה  -שלא
לספר ואף שלא לקבל לשון הרע ,שיש להיזהר מהאווירה
השלילית שזה יכול ליצור ,אבל 'ראוי להשליכו לכלבים'?! וכך
אומר לא פחות מאשר רבי אלעזר בן עזריה נשיא ישראל!

ומשום רבי אלעזר בן עזריה ,נשיא ישראל ,אמר רב ששת
בגמרא כי פשר הסמיכות הזו היא -

כל המספר לשון הרע ,וכל המקבל לשון הרע ...ראוי
להשליכו לכלבים ,שנאמר לכלב תשליכון אותו ,וכתיב
בתריה לא תשא שמע שוא ,וקרי ביה לא תשיא( .פסחים
קי"א).

לָ א ְתקַ ֵּבל ְשמַ ע

מביאים שם אונקלוס ורש"י לאחריו כי ישנן שתי הבנות בכך -
האחת היא אכן שמדובר בשקר ,והדוגמא הקלאסית של חז"ל
היא על אדם הנשבע על אבן שהיא עץ ,ואילו ההבנה השניה
היא  -מי שאומר דברי הבל סתם ,כגון שנשבע על האבן שהיא
אבן .אין לזה כל משמעות ' -אבל למה אתה נשבע על זה?' .אז
איזה לשון הרע לא מקבלים? איזה מין לשון הרע הוא זה
שאיננו שקר אך אסור לי לקבל אותו?

כדי שיתגנה פחות
בואו נראה איך מפרש זאת מרן החפץ חיים זיע"א בספרו על
שמירת הלשון -

3

להלן

זה געוואלד  -כשמשליכים דבר מה לכלב מתכוונים שהכלב
יאכל אותו ,כלומר אין הכוונה כאן ש'-הוא גרוע מבהמה' כפי
שיש מי שניסה להסביר .חס וחלילה .ראוי הוא שהוא יהפוך
למאכל הכלב  -אך לא באופן מעשי כמובן ,אלא בדימוי
מטאפורי ,כשאתה אוכל משהו המאכל הופך להיות חלק ממך.
תכונתו המיוחדת של הכלב היא הנאמנות לבעליו .כל בעלי

הכלבים מכירים את הסיטואציה  -הגעת הביתה איזה יום
בדיכאון' ,בבאסה'  -בלשון הילדים  -כי מישהו ירד עליך ,ולא
מאמינים בך והחבר'ה עזבו אותך ,אבל אז הכלב שלך פשוט
ממשיך אוהב אותך כפי שאתה .הוא לא מתחשב במה שאמרו
עליך .מכירים את הילד שכאשר החברים 'ירדו עליו' הוא הולך
לכלב שלו ואיתו הוא מצליח להישאר חבר נאמן?

לב של כלב
הסיבה היא הנאמנות של הכלב .יכול להיות ,אומר ר' אלעזר
בן עזריה ,שאתה אדוני ,מספר או מקבל הלשון הרע ,הינך איש
גדול וחשוב ,אולי גם אתה אומר את זה כדי לגנות איזה דבר רע
 אבל מה שאתה עושה בעצם הוא שאתה מייצר פה בעולםחברה בוגדנית ,שהלוואי והייתה דומה קצת יותר לכלבים ,קצת
יותר נאמנות ועם לב של כלב ,עם נאמנות בלב .עם לב.
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