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ברוך אשר לא מכה את רעהו בסתר
 על מה אין יום הכיפורים מכפר?

 פרשת ראה היא תמיד או שבת מברכין אלול או ר"ח אלול

גם לתחילתו של החודש. דרך קבע , ואנחנו נכנסים בה עצמו

מתחילים להריח אלול באויר. האמת היא שהפרשה עצמה 

  -פותחת באוירת אלול 

ה ָרָכֶ֖ה ּוְקָלָלָֽ ֹום ּבְ ֶ֖ם ַהּיּ֑ ֵ֥ן ִלְפֵניכ  י ֹנתֵ ֹנִכִ֛ ה ָאָֽ  )דברים י"א, כ"ו( ְרֵאֵ֗

היא מתארת את הבחירה החופשית, יסוד התשובה אבל 

י מבקש להתחיל בנקודה אחרת בפרשה, זו הפעם אנ

  –שמתייחסת ליחסים שבין אדם לחברו. חז"ל מלמדים אותנו 

ין ָאָדם  ּבֵ ר, ְוש   ּפּוִרים ְמַכּפֵ קֹום, יֹום ַהּכִ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ֲעֵברֹות ש  
ת ֲחֵברוֹ  ה א  ַרּצ  ּיְ ר ַעד ש   ּפּוִרים ְמַכּפֵ )יומא,  .ַלֲחֵברֹו ֵאין יֹום ַהּכִ

 ח' ט'(

מופיע בפירוש הרי"ף על העין יעקב שהמושג הזה 'אין יום 

הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו' אין הכוונה שיום 

הכיפורים אינו מכפר על עברות שבין אדם לחברו בלבד אלא 

אף על עברות שבין אדם למקום אין יום הכיפורים מכפר אם 

האדם לא ריצה את חברו בדברים שבינם. אם אני מחזיק 

יום הכיפורים לא עובד, לא מכפר  –רות שבין אדם לחברו בעב

 בכלל!

צריך להיכנס לסוגיה הזו ולפרשה, מתוך מיקוד בנקודה 

 מהותית, ונתחיל בראשי התיבות של שם החודש. 

 אלו"ל

ישנם כמה וכמה ראשי תיבות לשם החודש, המפורסם בהם 

 -הוא 

י י ִלִ֔ י ְלדֹוִד֙י ְודֹוִדִ֣  ',ג'(.)שיר השירים ו ...ֲאִנִ֤

האר"י מביא ראשי תיבות נוספים בעלי חשיבות רבה מפרשת 

 -ניצבים 

ל  ת ה'ּוָמָ֨ יָך א  ִ֛ ת ֱאֹלה  ת ְלָבְבָךֶ֖ ְוא  ה א  ָך ְלַאֲהָבָ֞ ּ֑ ב ַזְרע   ה' ְלַבִ֣
כ יָך ּבְ ִ֛ יךָ ל ְׇלָבְבָךֵ֥ ּוְבכל ֱׇאֹלה  ָֽ ָךֶ֖ ְלַמֵַ֥ען ַחּי   )דברים ל', ו'( .ַנְפש ְ

                                                           
ים למשל " 1 ִ֖ ה ְוָהֱאֹלה  א ָצָדָ֔ ֙ר ל ֹ֣ י ו  ָי֑דֹו ל  ָנֹ֣ה א  ַוֲאשֶׁ ִּ֤ ֹוםךל  ַשְמת  ..." )שמות ָ֙ ָמקָ֔

 כ"א, י"ג(

ומופיע כבר בקדמונים . ר"ת אלול –בב' לאת ובבך לת א'

וערוגות הבשם( גם הפסוק הבא כראשי תיבות  )אליהו רבא

 –'אלול' 

ים ... ְבֹיִנָֽ א  ֹות ָלָֽ נֶ֖ הּו ּוַמּתָ יש  ְלֵרֵעִ֔  )אסתר ט', כ"ב( ִאִ֣

אבל ניגע לרגע רק באלו שהזכרנו ונראה  1ישנם עוד פסוקים

שהם מבטאים יסוד גדול; הפס' 'אני לדודי ודודי לי' מוזכר כבר 

בטור והוא בא לבטא את עבודת האדם בחודש אלול מלמטה 

בסיומה של כל  -למעלה. ארבע הפעמים שמופיעה האות י' 

רומזות על ארבעים הימים שבין  -מילה מראשי התיבות האלה 

עד ליום הכיפורים בהם העבודה היא שלנו. זה היום ר"ח אלול ו

בו משה רבנו עולה להר בשלישית להוריד את הלוחות השניים, 

בצנעה, בלי קולות וברקים, בלי שהשמים יורדים על הארץ, בלי 

'וירד ה' על הר סיני', אבל דווקא לכן לוחות שניים מתקיימים 

תנו בצנעה כי הם ני –ולא נשברים כפי שמלמדים אתנו חז"ל 

ולא בפרהסיה. אין הכוונה 'בפרהסיה' לקולות שליליים ולרושם 

נים היא הקב"ה ושהלוחות הראחיצוני, שהרי הפרהסיה של 

בעצמו, אבל גם הפרהסיה הזו איננה מצליחה לחדור אל כל 

הסדקים שבתוכי ורק הצנעה שבאה ממני יכולה לפרוץ את 

 הגדרות. 

'נכון שיש עבודה  -ומר אמנם אז בא החלק השני של אלול וא

  -של האדם, כפי שראינו בפס' 

ם ֵאֶ֖ת ע תׇּוַמְלּת ֶּ֕ ּ֑ם.. ְרַלִ֣  )שם י', ט"ז( ְלַבְבכ 

אתם צריכים לעבוד, כל אחד מאיתנו, אבל בסוף חודש אלול, 

  -בערב ראש השנה, בא הפסוק שציטטנו לעיל 

ל  ת ה'ּוָמָ֨ יָך א  ִ֛ ת ֱאֹלה  ךָ  ְלָבְבָךֶ֖ ְוא  ּ֑ ב ַזְרע   ...ְלַבִ֣

ואומר האר"י שגם זה ראשי תיבות אלול, כי כאן מבואר כיצד 

 הקב"ה בא ונותן לנו את מתנת התשובה שמלמעלה. 

 מי יפתח בתשובה?

הרי כל עולם התשובה נחלק בויכוח שבין כנסת ישראל 

מי צריך לפתוח ולשוב  -לקב"ה, שחז"ל מתארים לנו אותו 

  -ראשון. אנחנו צועקים 

 "פתש ראהשבת  

 :השבתאת יציזמני כניסת ו

  20:01|  18:48 -ירושלים 

 20:04|  19:03 -תל אביב 

 20:04|  18:55 -חיפה 

 20:01|  19:01  - מגדלטבריה ו

 20:03| 19:05 -באר שבע 

 'פרקי אבות פרק ו

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב 
 לא מוגה– נכתב ונערך ע"י תלמידים 
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נוּ  יֵבָ֨ ֙ה'  ֲהש ִ ּוָבה  יךָ֙ ֵאל  ָנש ִ֔  )איכה, ה', כ"א( ...ְוָֽ

  -והקב"ה טוען 

ם ָאַמֶ֖ר  ּוָבה ֲאֵליכ ִ֔ ּובּו ֵאַל֙י ְוָאש ִ֣ ֹות ה'ש ִ֤  )מלאכי ג', ז'( ...ְצָבאּ֑

 -אנחנו אלו שצריכים לעמול בתשובה ולכל אורך חודש אלול 

'אני לדודי', ועד  -מפרשת עקב שם מתחילה העבודה שלנו 

 -בא לידי ביטוי החלק השני של הפסוק לסוף החודש, שם 

את מה שאני לא יכול ש'ומל ה' אלהיך את לבבך',  -'ודודי לי' 

לעשות בעצמי ממשיך הקב"ה, המוהל הגדול, ומל את לבבנו. 

 אנחנו מתחילים והוא משלים.

'איש לרעהו  -הפסוק השלישי של ראשי התיבות שהזכרנו 

אנחנו והקב"ה אלא  הוא הנושא שלנו. לא -ומתנות לאביונים' 

 אנחנו כלפי עצמנו.

 'ברוך' לפני 'ארור'

צריך להבין לעומק למה עבירות שבין אדם לחברו הן הן יסוד 

התשובה, כפי שראינו לעיל ע"פ פירוש הרי"ף. נתחיל 

  –בפרשתנו בנקודה אחת. הפרשה פותחת בברכה ובקללה 

יֲאָך֙  י ְיִבָֽ ִ֤ ה ּכִ ל ה'ָהָיֵ֗ יָך א  ץ  ֱאֹלה ִ֔ ר  רָהָאֶּ֕ ֵ֥ה ָבא ֲאש   ה  ַאּתָ ֶּ֖מָ ש ָ
ת ַתּתִָ֤ה א  ּּ֑ה ְוָנָֽ ּתָ ָרָכ֙ה ַעל ְלִרש ְ ת ַהּבְ ים ְוא  ִרזִִּ֔ ר ּגְ ה ַעל ַהִ֣ ָלָלֶ֖  ַהּקְ

ל ש   ֲהֹלא. ַהֵ֥ר ֵעיָבָֽ מ  ֹוא ַהש ּ ִ֔ ְך ְמבִ֣ ר  ֲחֵר֙י ּד ֶּ֚ ן ַאָֽ ֵ֗ ְרּדֵ ר ַהּיַ ב  ֵעִ֣ ה ּבְ ּמָ ֵהֵ֜
ֲעָרָבּ֑ה מֶּ֚  ָֽ ֶ֖ב ּבָ י ַהּיש ֵ ֲעִנִ֔ ַנָֽ ּכְ ֙ץ ַהָֽ ר  א ָ֨ הּבְ ָֽ י ֹמר  לֹוֵנֵ֥ ל ֵאָֽ ל ֵאֶ֖צ  ְלּגִָ֔  ּול ַהּגִ

 ל'(-)דברים י"א, כ"ט

זה מעניין כי הפרשה פותחת לכאורה בברכה ובקללה אבל 

הברכות והקללות אינן מופיעות כאן. יש כאן רק מעין פתיחה, 

כותרת של הדברים, אבל הדברים יתפרשו רק בפרשת כי 

  -תבוא. רש"י במקום אומר 

 את הברכה. כתרגומו 'ית מברכיא', את המברכים. ונתתה

השבטים נחלקו לשניים, המברכים עמדו עם פניהם כלפי הר 

  –גריזים והמקללים כלפי הר עיבל. וממשיך רש"י 

על הר גרזים. כלפי הר גרזים הופכים פניהם, ופתחו בברכה 
ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו'. כל הארורים 

לה בלשון ברוך, ואח"כ הפכו פניהם שבפרשה אמרו תח

 )סוטה לב.(. כלפי הר עיבל, ופתחו בקללה

התורה תפרט בהמשך את אחד עשר ה'ארורים', אך רש"י 

מביא שהיו השבטים מקדימים 'ברוך' לכל 'ארור'. זה כלל גדול 

  –'פותחים בברכה'. נעמיק ב'ארור' אחד מתוכם  –

ר ת  ּ֑ ּסָ הּו ּבַ ֵ֥ה ֵרֵעֶ֖ ּור ַמּכֵ ןל ׇָאַמֵ֥ר כּ וְ  ָארֶּ֕ ם ָאֵמָֽ  )שם ,כ"ז, כ"ד( .ָהָעֶ֖

'ברוך כל מי שלא מכה  -כלומר לפי הסבר רש"י לפני כן נאמר 

את רעהו בסתר'. רש"י שואל מה הכוונה בארור הזה? האם 

משמע ממנו שבגלוי מותר להכות את רעך ח"ו? הרי מי שמכה 

שבת, בושת, נזק וכו'. האם  -את רעהו חייב בחמישה דברים 

  -מדובר מזה שלא תפסו אותו? אומר שם רש"י 

 .על לשון הרע הוא אומרמכה רעהו בסתר. 

אז לפי מה שהסברנו, המברכים פתחו 'ברוך האיש שהצליח 

שלא אומר לשון הרע וארור האיש שנופל בזה'. למה זה נקרא 

'בסתר'? החפץ חיים זיע"א לומד כאן יסוד שלפיו הכוונה היא 

אנונימיות. הוא אומר לשון הרע  גם למי שמסתתר מאחורי

מתוך אנונימיות כך שלא יודעים מי הדובר, אבל גם החפץ חיים 

עצמו תמה שהרי אם כן יודעים מי הדובר אז וודאי שזהו גם 

לשון הרע. כנראה שעצם המושג לשון הרע נקרא 'מכה רעהו 

 בסתר' וצריך להבין את זה לעומק.

האיש שמצליח  ברוך -נגיע לזה דווקא מהצד של הברכה 

להינצל מזה, שמצליח שלא להכות אף פעם את רעהו בסתר. 

כאשר אנחנו מזכירים את מאמר חז"ל 'הרהורי עברה קשים 

, בדרך כלל אנחנו חושבים שמדובר )יומא כ"ט:(מעבירה' 

מה שההרהורים  -בעברות של זנות, ניאוף וכיו"ב. וזה נכון 

ם קשה יותר הללו עושים בתוך הלב והמוח והמחשבה לפעמי

זה ברור לכולם, וזה וודאי נכון, אבל כמה  –מהעבירה עצמה 

 מאיתנו חושבים שמדובר גם בעברות שבין אדם לחברו?

 הרהורי עבירה שבין אדם לחברו

שהרהור עברה זה  –יש פסקה מדהימה שמביא בעל התניא 

לא פחות אם לא יותר גם המחשבה השלילית של 'בין אדם 

אמרתי אותה עדיין. זו משטמה שתקועה לחברו' אפילו אם לא 

לך בלב וזה תוקע לך את החיים. 'אין יום הכיפורים מכפר' 

  -הכוונה היא שמשהו תקוע פה, לא עובד 

וכן בדברים שבין אדם לחבירו, מיד שעולה לו מהלב למוח 
או קפידא  כעס איזו טינא ושנאה ח"ו או איזו קנאה או

אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, ואדרבה המוח  -ודומיהן 
שליט ומושל ברוח שבלבו לעשות ההפך ממש, להתנהג עם 
חבירו במדת חסד וחיבה יתרה, מודעת לו לסבול ממנו עד 

כעוס ח"ו, וגם שלא לשלם לו כפעלו קצה האחרון ולא ל
ח"ו, אלא אדרבה לגמול לחייבים טובות כמ"ש בזהר ללמוד 

 )תניא סוף פרק י"ב( מיוסף עם אחיו.

המחשבה איננה ההירהור הראשון של הלב אלא היא כבר 

הרהור שפיתחת אתה, והבינוני, ע"פ התניא, אינו מקבלו כלל 

 במוחו. 

כל 'הבלבלות' של 'מה  - בואו נעצור לרגע ונתבונן בעצמנו

ההוא חושב עלי', 'מה הוא אומר', 'מה הוא התכוון' וכיו"ב, 

האם אין זה הדבר שהכי תוקע בעולם? הקושי של הרהור 

  -הנביא עברה יותר מהעברה עצמה וזה מה שאומר זכריה 

יש   ת  ְוִאִ֣ ל א  הּו ַאָֽ ת ֵרֵעֵ֗ ם ָרַעִ֣ ְלַבְבכ ִ֔ בּו֙ ּבִ ְחש ְ  )זכריה ח', י"ז( ...ּתַ

כל שאר עשר הברכות והארורים שנאמרים על הר גריזים ועל 

הר עיבל הם דברם מאד מוגדרים, מאד ברורים, ופתאום 

ביניהם מתבלט שם 'ברוך מי שלא מכה את רעהו בסתר', מי 

 שהוא משוחרר מכל המחשבות האלה. 

 לשון הרע בשו"ע

הרמב"ם בהלכות דעות מדבר על שמירת הלשון ומתאר את 

הלא תעשה של 'לא תלך רכיל בעמך' )רכילות שאיננה דווקא 

בדברים רעים(, את הלשון הרע אע"פ שהוא אמת, את המוציא 

שם רע שאומר דברי שקר, וכן הלאה )בעלי לשון הרע שכבר 

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9B%D7%A2%D7%A1
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הפכו את הדברים הללו לכמעט 'מקצוע'(. ונשאלת שם שאלה 

ענייני לשון הרע ומלבין פני חברו ברבים אינם רק הנהגות  –

יפות אלא אלו דברים קשים וחריפים, אז איך יכול להיות 

שבשו"ע כולו אין הלכות לשון הרע?! אלו וודאי דברי רלוונטיים 

הרב ב"צ  -לכל יום ולכל רגע. התשובות הרגילות קשות מאד 

וההלכות  רוזנפלד כתב מאמר יפה וחשוב לגבי כל הדברים

 )או"ח קנ"ו(שהשו"ע השמיט. מקור הדברים הוא במגן אברהם 

הלכות דעות  -שמאריך מאד בנושא לגבי מה לא הכניס השו"ע 

וכו', אבל דיני לשון הרע לכאורה אינם דומים לאחרים 

שהושמטו. לכאורה את מצוות 'לא תרצח' אין בכלל צורך 

זה כל המהות  -להזכיר בשו"ע כי זה ברור, 'ואהבת לרעך כמוך' 

 של הלכות חושן משפט, אבל לשון הרע איך זה לא מוזכר?!

  -הרמב"ם אומר 

אמרו חכמים שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה 
עבודת כוכבים וגילוי עריות  :ואין לו חלק לעולם הבא

ועוד אמרו חכמים  .ולשון הרע כנגד כולם ,ושפיכות דמים
אשר 'בעיקר שנאמר  כל המספר בלשון הרע כאילו כופר

ועוד אמרו  ',אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו
האומרו והמקבלו וזה : חכמים שלשה לשון הרע הורגת

 )הל' דעות ז', ג'( .שאומר עליו והמקבלו יותר מן האומרו

כי בכל מילה  )ערכין ט"ו:(בלשון חז"ל זה נקרא 'לישנא תליתאי' 

המספר, השומע וזה מדברים  -של לשון הרע מצורפים שלשה 

למה השו"ע לא הכניס את  -עליו. אז את הדבר הבסיסי הזה 

 זה לחיבור שלו? 

אגב, הרמב"ם מסיים שם ואומר שהמקבל לשון הרע חמור 

יותר מהאומרו ויש דיון האם הכוונה למי ששומע את הדברים 

 ומאמין להם או גם מי ששומע בלבד )וכמה הקו ביניהם עדין...(

וחשוב  -מהכיון החיובי דווקא ו שואלים את השאלה אנחנ

להבין עד כמה בסיסי ויסודי זה להגיע למדרגה של 'ואיש את 

רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם'. להבין שאלול זה קודם כל 

להתנקות מהרע, מהלשון הרע, מהמחשבה שמביאה לזה. 

אולי כשננתח ממה הלשון הרע נובע נגיע גם לתשובה לשאלה 

למה השו"ע השמיט את זה( וגם לתשובה כלומר ששאלנו )

זה  -בזה אצלי. 'מכה רעהו בסתר'  איך אני מטפל -לשאלה 

 קורה אצלי בפנים.

 פורק מעליו עול מלכות שמים

בספר 'אורחות צדיקים' שכתב אחד מגדולי הראשונים שאין 

יודעים את זהותו, מסביר המחבר למה מספר לשון הרע נקרא 

  -כופר בעיקר 

"כיון שאין למספר לשון הרע הנאה ממעשיו, נמצא שאינו 
עובר עבירה מחמת שנמשך אחר תאוותיו אלא מפני שפורק 

  )שער לשון הרע( מעליו עול מלכות שמים"

ולכן הוא נחשב לכופר בעיקר. זה גיוואלד מה שכתוב פה. לפי 

אין תאווה כזו לדבר לשון הרע. יש תאוות  -הארחות צדיקים 

תאוות מין, יש תאוות כבוד, כעס, אבל אין תאווה אכילה, יש 

ללשון הרע. האדם הוא אדם עם כל חסרונותיו והקב"ה מכיר 

את כל תאוותיו של האדם, גם את אלו הכי קלות ובסיסיות, 

למשל שאני ישן במיטה ואין לי חשק לקום מוקדם. יש לי תאווה 

אוות אז בסדר, צריך לעבוד על זה. יש המון ת -להמשיך לישון 

שאפשר להסביר. אבל לשון הרע זה לא חלק מתאווה 

שנמצאת באדם. ואם אין לאדם תאווה לזה, זה אומר שזה נובע 

מפריקת עול מלכות שמים . זה מפחיד לומר  -רק מדבר אחד 

 את זה!

גם כשאני בתאווה למשהו, אז אני מקבל על  -אנחנו קולטים? 

שמשתלט עלי,  עצמי עול מלכות שמיים אלא שכרגע יש לי יצר

עם האפשרות לבחירה חופשית.  -כך הקב"ה ברא אותי בעולם 

'ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה', אני לא מלאך. אבל 

זה איננו בגלל  -כשאני נופל באופן נורא בלשון הרע על מישהו 

תאוה אנושית אלא זה במהותו הוא פריקת עול. לשון הרע היא 

את העניינים. צריך להבין ממה  תפיסת עולם שאני מנהל פה

משעמום? מריקנות? לשמוע לשון הרע או לקרא  -זה נובע 

ממה זה נובע? אנחנו משקיעים  -שטויות על אנשים אחרים 

 בזה שעות וימים!

האמת היא שיש לזה המון סיבות. סיבה אחת שיכולה להיות 

היא שאולי זה 'מנחם' אותנו לדעת שיש אחרים יותר מסכנים 

ובעלי צרות מאיתנו, אולי סיבה אחר. אומר הארחות צדיקים 

שזה מופיע רק בגלל שאני לא מקבל על עצמי עול מלכות 

 שמים.

ת שמיים, אז יש עליו עול מלכו - אם אדם נופל בשמירת שבת

רק שעכשיו היצר שלו פועל חזק ואין לו כח לשבת, כל עברה 

 אינה מעידה על פריקת עול כמו לשון הרע.

 מי שהשו"ע אינו רלוונטי לגביו

הרמב"ם מפרט מאד את  -חשבתי לעצמי שההסבר הוא כך 

הל' לשון הרע כי הוא בפתיחת ספרו הוא מגדיר אותו כספר 

הלכה הראשונה ברמב"ם לחיזוק האמונה, למבנה הנפש. ה

מצוי ראשון, להביט בטבע ולהפנים את שם היא להבין שיש 

זה, אח"כ הוא ממשיך שצריך להיות בריא וכו' וכשמגיעים 

לשיא מבינים שכאשר אני חי במציאות של לשון הרע אין לי 

בכלל עול כזה. לעומת זאת הטור והשו"ע פותחים את 

ר קיבל על עצמו חיבוריהם במה עושה ואיך מתנהג אדם שכב

 -עול מלכות שמים 

ֵהא הּוא ְמעֹוֵרר  ּיְ ר ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו ש   ּבֹק  ֲאִרי ַלֲעֹמד ּבַ ר ּכַ ּבֵ ִיְתּגַ
ַחר. ַ  )שו"ע או"ח, א'( ַהש ּ

הוא כבר קיבל על עצמו לעשות רצון אביו שבשמים. כך גם 

 -הטור פותח בציטוט מהמשנה באבות 

ר וקל כנשר ורץ כצבי יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמ
 )טור או"ח, א'( .וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים

כלומר 'עכשיו שאתה כבר רוצה לעשות את רצון אביך 

שבשמים, אז אני אדריך אותך איך מניחים תפילין, איך שומרים 

שבת וכו''. אבל אם אדם ל"ע בכלל פורק עול ולא מקבל על 

 א רלוונטי אליו בינתיים. אז השו"ע ל –עצמו עול מלכות שמים 
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'ארור מכה רעהו בסתר' זה מי שמכה את רעהו בתוך תוכו ולא 

מצליח להשתחרר מזה, ולפעמים זה אפילו עושה לו 'נחת' 

 פנימית כי הוא מגביה את עצמו בכך על אחרים. 

המברכים עומדים ופניהם כלפי הר גריזים ואומרים זה שלא 

מכה את רעהו בסתר הוא ברוך כי הוא מקור לכל הברכות. 

מטה משפט גר יתום  -שאר עשרת 'הארורים' הם ברורים 

זה ברור. אלו  -ואלמנה, שוחד, שוכב עם בהמה, אשת איש 

תאוות פשוטות ומובנות. אבל מה אדם מקבל מלקבל לשון 

 הרע? 

 לשון הרע על עצים ואבנים

אלול. חשבתי לעצמי שאולי 'מכה רעהו בסתר' יש פה עוד 

בעומק המושג. כתוב בחז"ל שגזר דינם של אבותינו נחתם על 

  -על חטא המרגלים. שם כתוב  -ארבעים שנות מדבר 

 וינסו אותי זה עשר פעמים. 

אם היינו שואלים את  -חטא המרגלים הוא המקור. דוגרי 

מה היתה הנקודה של חטא המרגלים?, מן הסתם הינו עצמנו, 

אומרים מאיסה בארץ חמדה, לא שמעו בקולו של משה, לא 

עשו את רצון הקב"ה. אולי גם היינו מזכירים דברים יותר 

  -חמורים, למשל מה שהם אומרים 

ר ים ֲאש   ֲאָנש ִֵ֜ ל ְוָהָ֨ ֹות א  א נּוַכֶ֖ל ַלֲעלִ֣ ּו ֹלֵ֥ ְמרִ֔ ּו ִעּמֹו֙ ָאָֽ יָהָעּ֑  ָעלִ֤ ָֽ  ם ּכִ
ּנוּ  ָֽ ּוא ִמּמ  ק הֶ֖ ֵ֥  )במדבר י"ג, ל"א( .ָחזָ

  -ואומר שם רש"י 

 .כביכול כלפי מעלה אמרוחזק הוא ממנו. 

הם נפלו בכפירה, בעברות הכי  -כפירה. שואל המהר"ל 

חמורות, ואתה בא לומר לי שלא נחתם גזר דינם אלא על הלשון 

הם  הרע שהם אמרו על העצים ועל האבנים? מה בסך הכל

שהארץ היא 'ארץ אוכלת יושביה'?! הם לא דיברו לשון  -אמרו 

אז על זה נחתם גזר דינם? על זה  -הרע אפילו על אדם אחד 

אנחנו בוכים לדורות בתשעה באב? וחז"ל אומרים שהמרגלים 

 -מתו 'מידה כנגד מידה' 

גֵּ  ּמַ ה ּבַ ץ ָרָעּ֑ ת ָהָאֶ֖ר  ים מֹוִצֵאֵ֥י ִדּבַ ֲאָנש ִִ֔ תּו֙ ָהָֽ ֙ מ  י ה'.ַוּיָ ה ִלְפֵנֵ֥ )שם  ָפֶ֖

 י"ד, ל"ז(
  -ומבאר שם רש"י 

באותה מיתה ההגונה להם מדה כנגד מדה הם חטאו בלשון 
ונשתרבב לשונם עד טבורם ותולעים יוצאים מלשונם ובאין 
לתוך טבורם לכך נא' במגפה ולא במגפה וזהו לפני ה' 

של הקב"ה שהוא מודד  באותה הראויה להם על פי מדותיו
 .מדה כנגד מדה

זה היה בי"ז באלול, ארבעים יום מתשעה באב, כי זה היה 

למה זו הנקודה של החטא? הרי  -חטאם. ושואל שוב המהר"ל 

הם כפרו בקב"ה, אז אתה נותן לי דרשות על לשון הרע על 

הכפירה שלהם בקב"ה זה לא כל כך  -אבנים?! והוא עונה 

"כ טוב לומר את זה אבל לפעמים לאדם נורא. זה נשמע לא כ

יש תאווה לכפור בקב"ה, יש לו גאווה, יש כעס, כל מיני 

יבוא יום והוא יבין שזה טיפשי והוא  -מחשבות טיפשיות. בסדר 

האבן  -יצא מזה. אבל כאשר אדם אומר לשון הרע על אבנים 

לא יכולה לתקן אותו. האבן לא יכולה להוכיח אותו ולומר 'למה 

עלי לשון הרע'. על זה נחתם דינם של אבותינו במדבר  דיברת

שנה, על זה הבכיה לדורות! הרי אין תאווה כזו, ומצד שני  40

הלשון הרע הזה, כפי שראינו שאומר שם רש"י.  -זה בסתר 

רש"י לא מתכוון לזה שמספר את הדבר בלי שידעו מיהו, מין 

הזו  כזה )שזה רק חלק מהמשפחה המכוערתאנונימי שיימינג 

של הלשון הרע, שבה 'המקבלו יותר מכולם' כמו שראינו 

ברמב"ם(. המקבלו זה אני כשהאזניות כרויות ואת שומע 

אדם לא יודע שעות  -וטיפה מאמין, ובואו נהנה כנים עם עצמנו 

ומדבר כזה לשון הרע אם הוא לא מאמין לפחות לחלק קטן 

לט של אתה יודע שהרוב המוח –מהדברים. זו תכונה נוראית 

מה שכתוב פה זה שטויות ושקרים, אבל אתה לא יכול לעצור 

 אלא פריקת עול. מבהיל. -את זה. וזה לא מתאווה 

 כמו מזג האויר

'עברות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר'. ב'עברות שבין אדם 

למקום' יוה"כ פועל פעולה כי עברה כזו נובעת במקור מזה 

הלשון היא הבסיס של שאני בשר ודם, לעומת זאת שמירת 

העברות שבין אדם לדברו, כי אדם מסוגל לנצור את לשונו רק 

אם הוא נוצר את מחשבתו, אם הא לא פיתח הרהור עבירה 

ישוהפך אותו למחשבה של ' ֹ֣ ת  ְוא  ל אֶׁ הּו ַאַֽ ת ֵרֵעֵ֗ ַתְחְשבּ֙ו  ָרַעֹ֣

ם ְלַבְבכֶָׁ֔  '.ב 

ב זה מבחן שאני בכוונה בחרתי לפתוח בו את לימודנו לער

שבת מברכין של ר"ח אלול, כי הוא עוסק בעצם במה שאין לנו 

כולם מתעניינים בזה  –אומץ לעסוק בו. זה קצת כמו מזג האויר 

אבל אף אחד לא מנסה לשנות. זה כמו עובדה מוחלטת 

 שנחמד לדבר על זה...

מה שמופיע ברמב"ם שהדרך להתגבר על לשון הרע היא 

רוע ואז אתה מצליח להפנים שעצם ההירהור הוא הדבר הג

כשהנשק נצור  -קצת להפנים ולהגיע קצת לנצירה. כמו בנשק 

אתה לא צריך לפחד שהוא יפלוט כדור בטעות. זאת העבודה 

הקשה. כשאתה מתחיל את העבודה בלנצור, בהבנה שאתה 

רק אז אתה תוכל  -צריך להתרחק מזה כי 'מה לי ולזה בכלל?' 

 ווה מטופשת. להצליח. זו לא תאווה מובנית זו תא

לכל חתול גם יש תאוות. הוא רוצה אוכל והוא רוצה חתולות. 

אז אולי האדם הוא מין חתול מפותח ויש לו בחירהה חופשית 

אבל מאיפה באה לאדם התאווה לחשוב ולדבר על החתול 

 שנמצא באמריקה? מאיפה הבא הדבר האנושי הזה?

א זה ב -והניתוח של הארחות צדיקים זיע"א הוא מבהיל 

מהחשק לפרוק עול מלכות שמיים. בדרך כלל שאומרים 

'פריקת עול מלכות שמיים' הדבר האחרון שנחשוב עליו הוא 

קבלת לשון הרע, אבל זה בא רק משם, והסתר הזה הוא מה 

 שיכול להביא ל'ארור' או ל'ברוך'.

 שלשה הורגת לשון הרע

חז"ל אומרים והרמב"ם מביא זאת להלכה ששלשה לא רק 

בלשון הרע אלא 'שלשה לשון הרע הורגת'.  והדוגמא  מעורבים
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הראשונה שגם חז"ל וגם הרמב"ם מביאים לזה היא מהאיסור 

  –'לא תלך רכיל בעמך' והם מביאים את זה מדואג האדומי 

לא תלך רכיל ' המרגל בחבירו עובר בלא תעשה, שנאמר
עון גדול הוא   ואף על פי שאין לוקין על דבר זה 'בעמך

ולא  רוג נפשות רבות מישראל, לכך נסמך לווגורם לה
 .צא ולמד מה אירע לדואג האדומי. תעמוד על דם רעך

 )רמב"ם דעות ז', א'(
הסיפור היה שאחימלך בנוב נתן אוכל לדוד המלך ודואג הלך 

הוא  וסיפר את זה למלך. האמת, אם היו שואלים את אחימלך

זה רק ללכת ולספר, ואז  -היה אומר את זה בגאווה, זו לא גנות 

מגיע שאול והורגים את כל עיר הכהנים. ונזכור שדואג האדומי 

 היה ראש הסנהדרין, 'אביר הרועים'. 

המושג 'הורג' נובע מפה. חז"ל אומרים ששלשת אלו שהלשון 

מע הרע הורגת הם האומרו, המקבלו וזה שאומרים עליו. זה נש

הגיוני, ועד זה אומר הרמב"ם שהמקבלו יותר מן האומרו, וגם 

את זה אפשר לקבל כי המקבל את הדברים יושב פאסיבי מול 

חברו שלפני רגע יכול והיה כולו קדושה ועכשיו הוא מקשיב 

ואין לו שום מנגנון סינון לדברים שהוא שומע. האומר את 

ה הבאה, תבהלשון הרע אגב, כנראה כבר מזמן כבר עבר לכ

ון הרע. הוא רק היה צריך לזרוק את שלהוא בכלל לא זוכר את ה

זה לחלל האויר כדי שאני ועוד כך וכך מאזינים נשמע את 

 הדברים ונקבל אותם וכך יזדהם האויר יחד.

אבל לשון הגמרא בערכין שממנה מצטט הרמב"ם יש בה שתי 

  -גרסאות. הגרסה המופיעה אצלנו בבבלי היא כך 

מרי לשון תליתאי קטיל תליתאי הורג למספרו במערבא א
  )ערכין ט"ו:( ולמקבלו ולאומרו

 -זה נראה טעות. מה ההבדל בין האומרו לבין המספרו? ועוד 

מה עם זה שאומרים עליו, הרי הוא הכי מסכן, איך שכחו 

'האומרו' זה מי שהמציא  -אותו?! הבעל שם טוב היה אומר 

התחיל מאפס, הוא מפתח, את הסיפור. האמת, הוא לא צריך ל

מנפח. 'המספרו' זה השני שממשיך את זה ו'המקבלו' הוא זה 

ששומע ושותק. ומה עם זה שאומרים עליו? אומר הבעל שם 

מה שחז"ל אמרו על שלשה שהלשון הרע הורגת הכוונה  -טוב 

היא מהעולם הבא, לא מהעולם הזה. זה שאומרים עליו אולי 

סורים הללו מביאים אותו הפסיד את העולם הזה, אבל היי

אותם לשון  –בעולם הבא לעולם הבא, ואילו שלשת האחרים 

 הרע הורגת מהעולם הבא! גיוואלד.

 אבק חונק

איש לרעהו ומתנות לאביונים. זו פתיחה לכל חודש אלול. יש 

עוד לעסוק בראשי התיבות האחרים של החודש אבל הדבר 

הקטן הזה, שאנחנו לפעמים בכלל לא חושבים עליו, 'איש את 

 -חצי מצווה כמו רעת רעהו' שאצלנו זה לפעמים אפילו נשמע 

הלב 'לא עשיתי כלום, רק שמעתי, רק אטמתי את הלב'. וכש

יום הכיפורים אינו יכול לפעול את פעולתו. הדבר הזה  -נאטם 
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'כולם באבק  -שהוא אולי הכי קשה, כי כמו שאומרים חז"ל 

, והאבק הזה חונק. ולכן זה הכי קשה אבל בעומק 2לשון הרע'

זה הכי קל כי אין זו תאווה  -וזה מה שחז"ל רוצים לומר 

 אמיתית. 

זו מהפכה בתפיסה כי ש נביןאם ננתח את הארחות צדיקים 

לא תאווה אמיתית. כולם נופלים באבק לשון הרע  לשון הרע זו

כי אין עצים ואבנים שמחזירים לי ואומרים לי 'אדוני, למה אתה 

מדבר עלי?', כמו שהמהר"ל אמר, אבל מאידך אנחנו לא 

 עצמנו ח"ו עול מלכות שמים.באמת רוצים לפרוק מעל 

 הכי קשה אבל הכי קל

  -וס את מאמר הפסוק צריך לתפ

נוּ  ֹון ָלָֽ ּ֑נוּ ִמֶ֖י ָאדִ֣ ָפתִֵ֣ינוּ ִאּתָ יר ש ְ ְגּבִ נוּ ַנַ֭ ֵֹנִ֣ וּ ִלְלש  ְמרָ֨ ִ֤ר ָאָֽ )תהילים  .ֲאש  

 י"ב, ה'(

שהכל מתחיל במחשבה, עובר אל הפה, החיך והלשון, 

'מי אדון לנו'. צריך  –והשאלה היא האם זה יצא משם או לא 

לעצור לפני שזה יוצא החוצה כי אני כבר לא אדון על מה שיוצא 

זה כבר הגיע מפה. זה יגיע למקומות שאין לך מושג איפה. ואם 

רהורי העברה כבר עבדו פה. זה כל כך ללשון אז זה אומר שהי

כי כולם באבק לשון הרע, אבל קל  -קשה וזה כל כך קל. קשה 

ה אמיתית, זה סתם, זה מטומטם לגמרי, זה לא כי זו לא תאו –

עונה לשום צורך. כולנו יודעים מהי תאווה ומה זה להיות מכור 

אבל זה לא תאווה, זה קשקוש, זה התרגלות והאבק  –לתאווה 

הזה כל כך מחניק, כל כך נכנס לך לנשימה שנדמה לך שזה 

 אויר נקי, ואתה חושב שבאמת כך נושמים וחיים.

ות שאין יום הכיפורים מכפר, והזכרנו את הפסוק ירפתחנו בעב

'ארור מכה רעהו בסתר', אבל התורה באה ללמד אותנו שלפני 

כדי  -הקללות באים המברכים והם מברכים ברכה גדולה 

אזי ברוך מי שיצליח להגיע ליום  -שנצליח. ובעז"ה כשנצליח 

 הכיפורים כשהוא מזוכך מזה. 

 


