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עת לדבר
 ליקוטי הלכות מתוך הספר "חפץ חיים" אימתי חובה ומצוה לדבר
 | "חושבני כי אילו ראה כבודו את הספר 'חפץ חיים' לא דיבר כך"...
 | עדותו של מרן החזו"א זיע"א | וגם: מה היה כתוב בכת"י  "חפץ

  חיים" של רבנו?
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מהתועלת בידיעת הלכות לשון הרע
כדי  גיסא  לאידך  הדינים  מידיעת  תועלת  "וגם 
שלא יבא להחמיר על עצמו ולאסור במקום שמצוה 
לגנותו כדי שלא יבא להטעות את הרבים בדעותיו 

הכוזבות".
(הקדמת שמירת הלשון)

מותר ומצוה לדבר, שלא יתחברו וילמדו ממעשיו
ַעס  ּכַ אֹו  ֲאָוה  ּגַ גֹון,  ּכְ ה,  ְמֻגּנָ ה  ִמּדָ ֶאָחד  ּבְ ָאָדם   רֹוֶאה  ִאם  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
ר  ֶזה, ָנכֹון לֹו ְלַסּפֵ ְטָלן ִמּתֹוָרה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ הּוא ּבַ ָאֵרי ִמּדֹות ָרעֹות אֹו ׁשֶ אֹו ׁשְ
ּלֹא ִיְלְמדּו  ֵדי ׁשֶ רּו ִעּמֹו, ּכְ ּלֹא ִיְתַחּבְ ָבר ֶזה ִלְבנֹו אֹו ְלַתְלִמיָדיו ּוְלַהְזִהיָרם, ׁשֶ ּדָ
ֱאֶמת,  ַעל  ֲאִפּלּו  ָהָרע,  ָלׁשֹון  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  ֶ ּשׁ ַמה  ר  ָהִעּקָ י  ּכִ יו,  ֲעׂשָ ִמּמַ
מֹר  ִלׁשְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ִאם  ֲאָבל  ִלְקלֹונֹו,  מַֹח  ְוִלׂשְ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְלַבּזֹות  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ִאם  הּוא 
אֶֹפן  א. ַאְך ּבְ י ִאיּכָ ר ּוִמְצָוה ַנּמֵ ֻמּתָ ׁשּוט ּדְ יו ּפָ ֲעׂשָ ּלֹא ִיְלמֹד ִמּמַ ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ
ְגנּותֹו  ר ּבִ ה ְמַסּפֵ ַעם, ָלּמָ ר ְלָבֵאר ַהּטַ ִמְצָוה ְלַהְמַסּפֵ ֶזה ִנְרֶאה, ּדְ ֶזה ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ל ֲחֵברֹו, וכו'. ׁשֶ
(חפץ חיים, כלל ד', סעיף י')

אפשר דמותר לגדל יותר העוולה
כדי שיתרחקו ממנו

להם  יספר  אם  שהיא,  ממה  יותר  העולה  יגדל  שלא  הפרט  ולענין 
דמותר  אפשר  ריעותא,  מזה  לבוא  ויכול  מאתו  יתרחקו  לא  הוא  כאשר 
שבכולם  העיקר  רק  כאן,  מצוי  אינו  דלקמן  הפרטים  שאר  כל  וכן  לגדל. 
מצד  ולא  תועלת  מזה  שיהיה  רואה  הוא  אם  דהיינו  השם  לכבוד  שיכוון 

שנאה.
(באר מים חיים שם ס"ק מ"ג)

במה סיים ה'חפץ חיים' את ספרו?
ִהירּות ֵמֲעֹון ָלׁשֹון ָהָרע,  ֵסֶפר ֶזה ֵמִעְנַין ּגֶֹדל ַהּזְ ַתְבנּו ּבְ ּכָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ְוַדע ּדְ
ַהּכֹוְפִרים  ים,  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן  ּבְ ֲאָבל  "ֲעִמיֶתָך".  ְכַלל  ּבִ ֲעַדִין  הּוא  ׁשֶ ְלִמי  ַהְינּו 
ְבֵרי ֲחַז"ל, ִמְצָוה ְלַפְרֵסם  ְלִעיִגים ִמּדִ אֹות ַאַחת, ְוַהּמַ תֹוַרת ה', ֲאִפּלּו ַרק ּבְ ּבְ

יֶהם ָהָרִעים. ֲעׂשֵ ּלֹא ִיְלְמדּו ִמּמַ ֵדי ׁשֶ ם ַהּכֹוֶזֶבת ְלֵעיֵני ַהּכֹל ּוְלַגּנֹוָתם, ּכְ ְעּתָ ּדַ
(בסיום ספר חפץ חיים) 

בתוך ספרו מדגיש כמה וכמה פעמים שלא לכלול באיסור 
לה"ר אלא 'עמיתך' בתורה ומצוות

ג',  ָסִעיף  ּבְ ן  ְלַקּמָ בַֹאר  ּיְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאיׁש  ְסָתם  ּבִ ֶזה  ָכל  ּדְ ְוַדע, 
ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא  ֶהָעֹון  ת  ּבַ ּסִ ׁשֶ ָהִעְנָין,  ְלִפי  לֹו  ֵרר  ִנְתּבָ ִאם  ֲאָבל 

מצוה לפרסמו
שהן   - החנפין  את  מפרסמין 
רשעים ומראין עצמן כצדיקים, אם 
לפרסמו  מצוה  במעשיו  מכיר  יש 
מפני חילול השם, שבני אדם למידין 
שהוא  עליו  שסבורין  ממעשיו, 
פורענות  עליו  כשבא  ועוד,  צדיק, 
לו  הועיל  מה  אומרים  אדם  בני 
זכותו. שנאמר ובשוב צדיק מצדקו 
- סיפיה דקרא ונתתי מכשול לפניו 
לכל  גלוי  חטא  לידו  ממציא  אני 

שיכשל בו, וידעו את מעשיו.
(רש"י יומא פו:)

תבא עליו ברכה
מגונה  הרע  שלשון  ידעת  כבר 
כדי  שמספרו  כל  ומ"מ  ביותר 
רעות  ששמועותיו  מי  להבאיש 
ומספר בגנותו כדי להרחיק אחרים 
ממעשיו  ללמוד  שלא  מעליו 
בעבירה  ואף  ברכה  עליו  תבא 
לקרותו  מותר  סופרים  דברי  של 
שאלמלא  בגנותו  ולספר  עבריין 
אין  תורה  דברי  אף  סופרים  דברי 
מתקיימים והנוגע בהם כנוגע בבבת 

עינה של תורה. 
(מאירי שבת מ.)

לא תעמוד על דם רעך
לא תלך רכיל בעמיך לא תעמוד 
שיש  במקום  ד'.  אני  רעך  דם  על 
מלספר  הנמנע  הרע,  לשון  לספר 

עובר על לא תעמוד על דם רעך.
(חכמה ומוסר לרש"ז מקעלעם מאמר קפ"א 

בשם רבינו הגר"ח מוואלאזין זיע"א)
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ינּו  ִנְצַטּוֵ ֹלא  ֶזה  ּכָ ִאיׁש  ַעל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  יקֹוְרסּות,  ֶאּפִ
"ֲעִמיֶתָך",  ְכַלל  ּבִ ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ָרִכיל",  ֵתֵלְך  "ֹלא  ּדְ ָלאו  ּבְ

ְכָלל ח'. ן ּבִ ה ְמבָֹאר ְלַקּמָ ין ָהִאיׁש ַהּזֶ ּוְפָרֵטי ּדִ

(חפץ חיים, כלל ד', בהגה"ה)

ְוַדְרּכֹו  ִמְנָהגֹו  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש,  ּבְ ְוָקא  ּדַ הּוא  ַתְבנּו  ּכָ ׁשֶ יִנין  ַהּדִ ֵאּלּו  ְוָכל 

ַחד ֱאלִֹקים  י ֵאין ּפַ ְרּכֹו, ּכִ ַחְנּתָ ֶאת ּדַ ְלִהְתָחֵרט ַעל ֲחָטָאיו, ֲאָבל ִאם ּבָ

עֹל  ֵמָעָליו  ַהּפֹוֵרק  מֹו  ּכְ טֹוב,  לֹא  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ב  ִיְתַיּצֵ ְוָתִמיד  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד 

ַעּמֹו  ַער  ׁשַ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ַאַחת,  ֵמֲעֵבָרה  ִנְזָהר  ֵאינֹו  ׁשֶ אֹו  ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות 

הּוא רֹוֶצה ְלַגּלֹות,  אֹוָתּה ָהֲעֵבָרה, ׁשֶ ין ׁשֶ ַהְינּו ּבֵ ִהיא ֲעֵבָרה, ּדְ יֹוְדִעים ׁשֶ

ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ֵמִזיד  ּבְ ָעַבר  ׁשֶ אֹו  ֵמִזיד  ּבְ ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ַהחֹוֵטא  ה  ָעׂשָ

ּלֹא  ׁשֶ ּה  ִמּנֵ מּוָכח  ן  ּכֵ ִאם  ֲעֵבָרה,  ִהיא  ׁשֶ ַלּכֹל  ַהְמֻפְרֶסֶמת  ַאַחת  ֲעֵבָרה 

ִרירּות ִלּבֹו הּוא  ׁשְ י ִאם ּבִ ְבֵרי ה' ּכִ ַבר ִיְצרֹו ָעָליו ָעַבר ַעל ּדִ ּגָ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ר  ר ְלַהְכִלימֹו ּוְלַסּפֵ ַחד ֱאלִֹקים ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ָלֵכן ֻמּתָ הֹוֵלְך, ְוֵאין ּפַ

ה  ה ַמֲעׂשֶ ָפָניו. ְוִאם הּוא ַיֲעׂשֶ ּלֹא ּבְ ָפָניו ּוֵבין ׁשֶ ין ּבְ ְגנּותֹו ּבֵ ּבִ
ְפטֹו  כּות ּוְלַצד ַהחֹוב, ָצִריְך ְלׁשָ ְפטֹו ְלַצד ַהּזְ ָבר, ְוֵיׁש ְלׁשָ ר ּדָ אֹו ְיַדּבֵ

ָאְמרּו  ְוֵכן  ִעְנָיָניו,  ָאר  ׁשְ ּבִ מּור  ּגָ ע  ְלָרׁשָ ק  ְתַחּזֵ ּנִ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ַהחֹוב,  ְלַצד 
ּוְבִמְצֹות,  תֹוָרה  ּבְ ָך  ִאּתְ ׁשֶ ַעם  ֲעִמיתֹו",  ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  "לֹא  ַרּבֹוֵתינּו 

ְלַהְכִלימֹו  ר  ֻמּתָ ה',  ִלְדַבר  ִלּבֹו  ת  ׁשָ לֹא  ר  ַוֲאׁשֶ ְדָבִרים,  ּבִ ּתֹוֵנהּו  ַאל 

ּפְֹך ּבּוז ָעָליו, ְועֹוד ָאְמרּו, ְמַפְרְסִמין  ַמֲעָלָליו ּוְלהֹוִדיַע ּתֹוֲעבֹוָתיו ְוִלׁשְ ּבְ

ֶזה ְולֹא ָחַזר,  ן ִאם הֹוִכיַח אֹותֹו ּבָ ּכֵ ֵני ִחּלּול ה', ְוָכל ׁשֶ ֶאת ַהֲחֵנִפים ִמּפְ

ים  ַרּבִ ת  ּבַ ַער  ׁשַ ּבְ ֲחָטָאיו  ַעל  ּוְלַגּלֹות  ְלַפְרְסמֹו  ר  ֻמּתָ ּדְ
"ם  ַתב ָהַרְמּבַ ּכָ ֲחזֹר ְלמּוָטב, ּוְכמֹו ׁשֶ ּיַ ּפְֹך ּבּוז ָעָליו, ַעד ׁשֶ ְוִלׁשְ
ּכַֹח  ִלׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ֵהר  ִלּזָ ֵיׁש  ַאְך  ח'),  (ֲהָלָכה  עֹות  ּדֵ ֵמִהְלכֹות  ו'  ֶרק  ּפֶ סֹוף  ּבְ

ים. ְבֵאר ַמִים ַחּיִ ים ּבִ ְצָטְרִכים ָלֶזה, ּוְכַתְבּתִ ָרִטים ֲאָחִדים ַהּמִ ּפְ

(חפץ חיים, כלל ד', סעיף ז')

ק  ִנְתַחּזֵ ִאם  ֲאָבל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִאיׁש  ְסָתם  ּבִ הּוא  ְרנּו,  ּבַ ּדִ ׁשֶ ֶזה,  ְוָכל 

ה  ּמָ ּכַ ָעָליו  ְרֵסם  ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ע,  ָרׁשָ ְלָאָדם  ָהִכי  ָלאו  ּבְ ָבר  ִמּכְ
הּוא  ָרֵאל, ׁשֶ ָאט ֶנֶפׁש ַעל ִאּסּוִרין ַהְידּוִעין ְלָכל ִיׂשְ ׁשְ ָעַבר ּבִ ָעִמים, ׁשֶ ּפְ

ָלׁשֹון  ל  ְלַקּבֵ ר  ֻמּתָ ֶזה  ּכָ ִאיׁש  ַעל  ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֵנאּוף  ּכְ ָאסּור 

ָהָרע:
(חפץ חיים, כלל ז' סעיף ה')

ין ּתֹוָרה  י ּדִ ַעל ּפִ ְוָקא ַעל ִאיׁש, ׁשֶ ל ָלׁשֹון ָהָרע הּוא ּדַ ְוָכל ֶזה ָהִאּסּור ׁשֶ

ֲאָבל  ּוְבִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ּבַ ָך  ִאּתְ ׁשֶ ַעם  ַהְינּו  ּדְ "ֲעִמיֶתָך"  ְכַלל  ּבִ ֲעַדִין  הּוא 

יקֹוְרסּות, ִמְצָוה ְלַגּנֹוָתם  ֶהם ֶאּפִ ׁש ּבָ ּיֵ יָרם, ׁשֶ ּכִ ּמַ ים, ׁשֶ אֹוָתן ָהֲאָנׁשִ

רֹוֶאה  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ְפֵניֶהם,  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ּוֵבין  ְפֵניֶהם  ּבִ ין  ּבֵ ּוְלַבּזֹוָתם, 
ְכִתיב, "לֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו", ְו"לֹא  ֹוֵמַע ֲעֵליֶהם, ּדִ ּשׁ ֲעֵליֶהם, אֹו ׁשֶ

ישיבת  תלמיד  ראבינסקי  אשר  הרב 
כתלמיד  הגיע  לימים  צעיר  בהיותו  ראדין, 
חדש לישיבת ראדין. ר' אשר נכנס לישיבה 
נהג  אלו  בימים  אלול.  חודש  של  בעיצומו 
התעוררות  בשנה  שנה  מידי  להגיד  הח"ח 

לבני הישיבה.
ר' אשר נכנס להיכל לשמוע את השיחה, 
ועשה  הח"ח  של  מדמותו  עיניו  מלא  גמע 
ומלה  מלה  כל  לשמוע  כאפרכסת  אזנו 
שיצאה מפי "כהן גדול". ולפתע - תדהמה: 
של  שמו  והזכיר  השיחה  את  החל  הח"ח 
יהודי, ברקה מיכלשקער, ועוד מוסיף ימח 

שמו.
היתכן???

חומות ההערצה כמעט וקרסו. פשוט לא 
ומסקנותיו  הנחותיו  המדובר.  במה  הבין 
הוא  מנוח,  מצאו  ולא  ונדו  נעו  הנה  שעד 
מספר! הוא הביט סביבו, כשנפשו רועשת 
המשיכו  והאברכים  הבחורים  וגועשת. 
להטות אוזן לרבם, כאילו לא קרה, כאילו 
הגביר  רק  הדבר  תמיד.  הח"ח  אמר  כך 
את תמיהתו של התלמיד החדש. הדברים 
הנוקבים ששמע ר' אשר טרדו את מנוחתו.
לאחד  ניגש  השיחה  אחרי  מיד 
האברכים. "הח"ח" - שאל - "היתכן שהוא 
ברקה  זה  מי  מקלל?"  ועוד  שמות  מזכיר 

מיכלישקער?
האברך נעץ בר' אשר מבט רך, כשהבחין 
אף  כמתפלא  והסביר,  הרגשותיו,  לסערת 
הכהן,  אד"ם  זהו  תמה,  יודע?  אינך  הוא: 
הסופר הידוע בשמו אברהם דוב (ברקה). 
אדם  שם  להזכיר  שלא  שהקפיד  הח"ח, 
כגדר לשמירת הלשון, לא נמנע מלהזכירו 
הח"ח  למה?  זאת  וכל  שנה.  מידי  ולקללו 
לוילנא,  אותו  הביאו  צעיר.  בגיל  התייתם 
שם  למד  הוא  שם.  ללמוד  לביהמ"ד, 
והצטיין מאוד בלימודיו. אד"ם הכהן היה 
מפורסם בווילנא. הוא היה מנהל של בית 
הרוסית.  הממשלה  מטעם  לרבנים,  מדרש 

חודש אלול
בצל מרן הח"ח זיע"א
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ָך,  ה ַעּמְ ים ַמֲעׂשֵ ֵאיָנם עֹוׂשִ ְכָלל ֶזה, ׁשֶ יָך", ְוֵהם ֵאיָנם ּבִ ַעּמֶ ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ָנא ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ְנֶאיָך ה' ֶאׂשְ ים קל"ט כ"א), "ֲהלֹוא ְמׂשַ ִהּלִ ְוֶנֱאַמר (ּתְ

ָרֵאל,  ׂשְ בּוָאה ִמּיִ ּתֹוָרה ּוַבּנְ יקֹוֵרס ִנְקָרא ַהּכֹוֵפר ּבַ ֶאְתקֹוָטט" ְוכּו', ְוֶאּפִ

ל  ּכָ אֹוֵמר,  הּוא  ַוֲאִפּלּו  ה,  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ּוֵבין  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ין  ּבֵ

ֵזָרה  ּגְ אֹו  ֶאָחד  ָוחֶֹמר  ַקל  אֹו  ֶאָחד  סּוק  ִמּפָ חּוץ  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ִמן  ַהּתֹוָרה 

ה. ָלל ַהּזֶ ּכְ ם הּוא ּבַ ְקּדּוק ֶאָחד, ּגַ ָוה ֶאָחת אֹו ּדִ ׁשָ
(חפץ חיים, כלל ח' סעיף ה')

ִאם  ֲאָבל  יקֹוְרסּות,  ֶאּפִ ְבֵרי  ּדִ ַעְצמֹו  ּבְ ֵמֶהם  ַמע  ׁשָ ִאם  ְוַדְוָקא 

ּלֹא  ְפֵניֶהם ּוֵבין ׁשֶ ין ּבִ ֲאֵחִרים ָאְמרּו לֹו, ָאסּור ִלְסמְֹך ַעל ֶזה ְלַגּנֹוָתם, ּבֵ

ָלׁשֹון  ַלת  ַקּבָ ִאּסּור  ִדין  ּכְ ב  ּלֵ ּבַ ֶזה  ָבר  ּדָ ְלַהְחִליט  לֹו  ֵאין  ְוַגם  ְפֵניֶהם,  ּבִ

ה ָלחּוׁש ְלַעְצמֹו ְוַגם ְלַהְזִהיר  ְכָלל ו', ַרק ָצִריְך לֹו ְלֵעת ַעּתָ "ל ּבִ ָהָרע, ְוַכּנַ

ֵרר  ְתּבָ ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶהם,  ִעּמָ ה  ַעּתָ ְלֵעת  רּו  ִיְתַחּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֶתר,  ּסֵ ּבַ ַלֲאֵחִרים 

ִעיר  ָעְלָמא, ֲאָבל ִאם ֻמְחָזִקין ּבָ ִמיָעה ּבְ ׁשְ ְוָקא ּבִ ָבר. ְוָכל ֶזה ּדַ ַהּדָ

ַעְצמֹו. יָרם ּבְ ִאילּו ַמּכִ ינֹו ּכְ יקֹוְרִסים, ּדִ ְלֶאּפִ
(חפץ חיים, כלל ח' סעיף ו')

כלל הדברים בקיצור
ה,  ְמֻצּוֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִאיׁש  ל  ּכָ ְך,  ּכָ הּוא  ִקּצּור  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ַלל  ּכְ א  ֶאּלָ

ֵמַעל  חּוץ  ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ָאָדם  ׁשּום  ַעל  ָהָרע  ָלׁשֹון  ל  ְלַקּבֵ ּלֹא  ׁשֶ

ְצאּו  ּיָ ֵאּלּו, אֹוָתם, ׁשֶ יִנים ְוַכּיֹוֵצא ּבְ יקֹוְרִסים ּוַמְלׁשִ ֶאּפִ
ַלל "ֲעִמיֶתָך". ִמּכְ

(חפץ חיים, כלל ח' סעיף י"ג)

גם בספרו שמירת הלשון בעוררו על חובת השתיקה 
אינו מדלג על זה

ל  ה זֹו ׁשֶ ִמּדָ ץ ּבְ ַבע ְוָיֵרא ְלִהְתַאּמֵ ּטֶ ׁש לֹו ַעְצבּות ּבַ ּיֵ ְוִאם הּוא ִאיׁש ׁשֶ

ִריאּות ּגּוָפא. ַעל  ד ּבְ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ִמּצַ ר ּבְ י ֻמְכָרח הּוא ְלַדּבֵ ִתיָקה, ּכִ ׁשְ

ְהֶיה,  ּיִ ים, ִיְהֶיה ִמי ׁשֶ ר אֹודֹות ֲאָנׁשִ ּלֹא ְלַדּבֵ יל ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ִנים ַיְרּגִ ל ּפָ ּכָ

ְלִעיִגים  ה' ְוַהּמַ ָלל ִלְכּפֹר ּבַ ְצאּו ִמן ַהּכְ ּיָ (ְלַבד ֵמאֹוָתן ׁשֶ
ַתְבנּו  ּכָ ׁשֶ אֹוָתם ִמְצָוה ְלַגּנֹות, ּוְכמֹו  ׁשֶ ְבֵרי ֲחַז"ל,  ַעל ּדִ

ְכָלל ח' ָסִעיף ה'). ים ּבִ ֵסֶפר ָחֵפץ ַחּיִ ּבְ
(שמירת הלשון, שער התבונה פ"ג)

גם בספרו 'ספר המצות הקצר' מציין בבירור
מישראל  כשר  אדם  בלב  לשנוא  שלא  תעשה,  לא  מצות 

איש  וכשיחטא  בלבבך,  אחיך  את  תשנא  לא  י״ט)  (ויקרא  שנאמר 

לאיש לא ישטמנו בלב וישתוק אלא מצוה עליו להודיעו, ולומר לו 

למה עשית לי כך וכך וימחה השנאה מלבו.

אבל אם ראהו שעבר עבירה והתרה בו ולא חזר, הרי זה מצוה 

ומחללי  בעיקר  כופרים  מורים  גם  היו  בו 
שבת.

אף  בלימודיו.  ולילה  יום  שקד  הח"ח 
יצר  הכהן  אד"ם  שאותו  ידע,  לא  אחד 
קשרים עם הילד ישראל מאירקה. הוא בא 
גבי  על  שעות  איתו  ושוחח  המדרש  לבית 
שעות. איש לא חשד, שהוא התקשר אליו 
אחד,  מים  שואב  שם  היה  אותו.  ומושך 
במים  הכיורים  את  למלא  היה  שתפקידו 
שברקה  הבחין,  המים  שואב  יום.  בכל 
מיכלשקער מדבר עם היתום ישראל מאיר 
פחד  הוא  קבוע.  ובאופן  רב  זמן  במשך 
אל  ניגש  לרעה.  עליו  ישפיע  הכהן  שאד"ם 
הילד ואמר לו: למה אתה מדבר עם האיש 
הזה? וכי אתה יודע מי הוא המדבר איתך? 
העיר.  בכל  כאפיקורס  מפורסם  הוא  הרי 
כששמע זאת הילד ישראל מאיר, ברח מיד 
מווילנא הוא הגיע לעיירה בלזה ליד ווילנא 
כך  הכנסת.  מבתי  באחד  תורה  שם  ולמד 
באותו  חלילה  יפגש  שלא  כדי  התחבא, 

אד"ם הכהן.
להזכירו  הח"ח  שמצא  הסיבה  וזו 
 - הנוראים  הימים  בערב  שנה  כל  לשמצה 

הסביר האברך לר' אשר...
אגב לאד"ם כהן נולד בן יחיד והוא מת 
קודם שהשאיר אחריו צאצאים, התקיימה 
האיש  של  שמו  חיים,  החפץ  של  קללתו 

נמחה וזכרו אבד.
וברשימות חתן הח"ח (נדפס בספר "הצדיק 
את  מזכיר  היה  כאשר  הוסיף:  שלמה")  ר' 

ער  און  שמו",  אומר "ימח  היה  הנ"ל  השם 
פלעגט שפייען און טאפקען מיט די פיס.

ימח שמו וזכרו!
ז"ל  שורקין  משה  יעקב  הרב  סיפר 

מתלמידי הח"ח:
הפעמים  באחת  הח"ח  מרן  כששהה 
אליו  ניגש  בריאותו,  לצרכי  קייט  במקום 
הייתי  ואני  ברכה,  לבקש  יהודי  איכר 
שלום  נתן  הח"ח  ביניהם.  המתורגמן 
יפות:  פנים  ובסבר  בחיוך  לו  ואמר  לאיכר 
מה בקשתך, ענה לו האיש: איכר עמל אני 
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לשנוא אותו, (כיון שאינו נוהג כאחיך) ונוהג בכל מקום ובכל זמן 
בזכרים ובנקיבות. 

(ספר המצות הקצר, לא תעשה ע״ח)

שנאמר  ברבים  חבירו  את  לבייש  שלא  תעשה  לא  מצות 
(ויקרא י״ט) ולא תשא עליו חטא, וכל שכן ברבים, ועון גדול הוא 

חלק  לו  אין  ברבים  חבירו  את  המלבין  נ״ט)  (ב״מ  חז״ל  ואמרו 
קטן וגדול, ולא יקראהו  לעולם הבא, לפיכך יזהר שלא לבייש 

בשם שהוא בוש ממנו.
אם  דשמיא  במילי  אבל  לחבירו  אדם  שבין  בדבר  ודוקא 
ברבים,  אותו  מכלימין  בסתר  כשהוכיחו  בו  חזר  לא 
בכל  ונוהג  למוטב,  שיחזור  עד  ברבים  חטאו  ומפרסמין 

מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.
(ספר המצות הקצר, לא תעשה ע״ט)

מצות לא תעשה שלא לקלל אדם כשר מישראל שנאמר 
(ויקרא י״ט) לא תקלל חרש.

(שם, ל״ת מ״ה)

מחלוקת מחויבת
שהוא  במצוה  כ"א  איירי  לא  דהב"י  דע  וכו'.  יתבייש  ולא 
עושה לעצמו ובני אדם מלעיגים עליו אז בוודאי אין לו לחוש 

כלל ללעגם ולא יתקוטט עמהם.
אבל אם הוא עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים 
ועי"ז  העיר,  בעניני  תקנות  איזה  לעשות  ורוצים  התורה,  על 
דבריו  נשמעו  ולא  בשלום  ופתח  ה',  מרצון  העם  את  יעבירו 
ולהתקוטט  לשנאתם  ומצוה  מאומה  הב"י  דיבר  לא  זה  בכגון 
הלא  אמר  ודהמע"ה  שיוכל,  מה  בכל  עצתם  ולהפר  עמהם 
שנאה  תכלית  אתקוטט  ובתקוממיך  אשנא  ד׳  משנאיך 
(ביאור הלכה, סי׳ א׳) שנאתים וגו'. 

בעבודת כפיים אצל בעל אחוזה, גוי עריץ, 
והרשע הזה מצערני ורודפני בכל יום ויום, 
יותר.  לסבול  בכחי  ואין  סבלי  כח  כשל 
איני  חיים,  החפץ  שאלו  בקשתך,  מה  ובכן 
שהרב  האיכר –  אמר  זאת –  אלא  מבקש 
יקלל את הגוי שימות, (אולי יורשיו ייטיבו 
פני  את  החיוך  עזב  ברגע  בו  ממנו),  לנהוג 
קיינעם  שעלט  "איך  ואמר:  חיים  החפץ 

נישט" (אינני מקלל אף אחד).
חיים  חפץ  אותו  שורקין:  הרב  וסיים 
היורד  גוי  ואפילו  אדם,  שום  קילל  שלא 
יהודי  אודות  ששמע  בשעה  יהודי,  לחיי 
כפירה  ספרי  של  חנות  לו  שיש  בווארשא 
ומינות, כשהי' מזכירו הי' אומר עליו: "ימח 

שמו וזכרו!"
(מפי בנו רבי מיכל שורקין שליט"א)

סיפר בנו של הגאון רבי אלחנן זצוק"ל, 
כי בכל פעם שהוזכר לפני החפץ חיים שמו 
הי'  בווילנא,  שהסתובב  ידוע  כופר  של 

אומר עליו "ימח שמו".
(מאמרים על התקופה)

ליצנותא דעבודה זרה
כשהיה מדבר על קדושה ״קדושים תהיו 
כי קדוש אני ד״ היה ממש ממתק בשפתיו 
מתוקים  טוב,  מאכל  אחר  הממתק  כאדם 
היה  כאשר  ולהיפוך  צופים.  ונפת  מדבש 
מדבר להבדיל על טומאה, היו רואים איך 
מצואה  המתגעל  אדם  כמו  נפשו  מתגעל 
היה  פעמים  שכמה  עד  ורמשים,  שקצים 
כי  ואף  להקיא.  רוצה  שהיה  כדי  עד  מגיע 
קיים מאמרם ז״ל אסור לאדם למלאות פיו 
שחוק בעוה״ז, ולא היה ניחא לי׳ מהמצאה 
אני  פעם  לי  אמר  ואף  ווערטל),  (גלייך 
וכל  ווערטלאך)  (גלייך  המצאות  שונא 
אמרתי,  לא  אחת  המצאה  אפילו  חיי  ימי 
היה  זרה  דעבודה  בלצנותא  מקום  מכל 
ממלא פיו שחוק עד שכמעט היה קשה לו 
דראדין  הבלן  יוסף  בזה  והרגיש  להפסיק. 
(יאשע דער בעדער), והיה בא אליו מפעם 
איך  דע״ז,  מלצנותא  לו  ומספר  לפעם 
שנסע פעם עם הכומר בימי חורף ולא היה 

נענש מפשעיהם לכל חטאתם 
ומותר לספר לשון הרע על בעל המחלוקת, שנאמר 
בן  ולבניהו  הכהן  ולצדוק  עבדך  אני  ולי  כו):  א,  (מ"א 

מחזיק  שאינו  מי  קרא.   לא  עבדך  ולשלמה  יהוידע 
ומושכי  טוב  לא  דרך  על  המתיצבים  על  במחלוקת 
העון, הרי הוא נענש מפשעיהם לכל חטאתם, ועובר 
(שערי תשובה לרבינו יונה) בלאו. 
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לו עצים לחמם את עצמו ושרף את הע"ז שלו, ומעשיות 
שיוסף  כך  כדי  עד  מחייך,  פומיה  פסק  ולא  לזה  דומות 
הבלן היה מתגאה לי, שיש לו הכח לעשות שהחפץ חיים 
שהדרך  זללה״ה  ממנו  שמעתי  ופעם  שחוק.  פיו  ימלא 
בלשונו  הליצנות.  היא  בעולם  זרות  עבודה  כל  לבטל 
התעללתי  אשר  כדכתיב  זרות״.  עבודה  די  ״אויסלאכן 

במצרים.
(הצדיק ר' שלמה, מרשימות חתן החפץ חיים)

"חושבני כי אילו ראה כבודו את 
הספר 'חפץ חיים' לא דיבר כך"...

ז.  ר'  והגאון  חיים  החפץ  מרן  חדא  בצוותא  כשנסעו 
ולא  חיים  החפץ  את  עדיין  הכיר  לא  ז.  רבי  מירושלים. 
הדרך  באמצע  לצדו.  היושב  הזקן  האיש  הוא  מי  ידע 
מכת  אחד  רב  על  ודבר  הק'  פיו  את  חיים  החפץ  פתח 
ספר  בירושלם  ראיתי  ואמר  ז.  ר'  הפסיקו  ה"מזרחי". 
כבודו  ראה  אילו  כי  חושבני  שמו,  חיים  וחפץ  אחד 
השיבו  האלה.  כדברים  מדבר  היה  לא  הספר  את 
נא  יעיין  זה,  מספר  יודע  אנכי  גם  אמנם  חיים  החפץ 
כבודו בסעיף זה וזה ויווכח כי פעמים שמותר ואף חובה 

לספר...
(ילקוט מאמרים "אום אני חומה", ה' חוקת תשי"ג)

אולי הרב לא יודע מהספר חפץ חיים
את  והוכיח  אחת  בעיר  הח"ח  שדרש  פעם  הי'  וכן 
דעות  בעלי  לאנשים  להתחבר  ולא  להזהר  הציבור 

פסולות וכדומה.
הבעל  הוא  מי  ידע  לא  שכנראה  הקהל  מן  אחד  קם 
לא  אך  יודע,  לא  הרב  הבימה "אולי  לעבר  וקרא  דרשן, 
שלא  מזהיר  ושם  חיים"  "חפץ  ספר  לאור  יצא  מכבר 
(משכנות הרועים) לדבר לשון הרע... 

עדותו של מרן החזו"א זיע"א
החזון  מרן  בשם  זצ"ל  פרענקיל  דוד  ר'  הרה"ג  העיד 
איש זיע"א, "שמה שהעולם חושב שהחפץ חיים לא 
לשון  דיבר  הוא  גדולה,  טעות  הוא  הרע,  לשון  דיבר 
הרע מלאה, והוסיף - על הבונדיסטן והמזרחיסטן".
(זכור לדוד, עמ' רפ"ב)

כתב יד רבנו על ספרו "חפץ חיים"
מרן  (בן  זצ"ל  סאלאווייציק  בער  יושע  רבי  הגאון 
הגרי"ז זיע"א) סיפר, כי בכתב ידו של החפץ חיים בספרו 

בהו  לית  הציונים  כת  "על  כתוב:  נמצא  הרע  לשון  על 
משום לישנא בישא".

משנאיך ד׳ אשנא
הרמב"ם  לשון  משנן  שמעתיו  רבות  פעמים 
מספר  ואינו  חבירו  בשבח  מספר  חכם  בדיעות, 

בגנותו כלל.
והודיע  המינים  את  מאד  מגנה  היה  אמנם 
לחביריו בעלי תורה את כל תעלוליהם, ומרגלא 
לרעך  ואהבת  בענין  המדרש  מאמר  בפומיה, 
שאין בכלל זה המינים באמרו אם תשמע לאחד 
הוא  ובאמת  תשתוק,  האם  אביך,  את  שמגנה 

מקרא מלא הלא משנאיך ד׳ אשנא וכו'.
(כ"כ הח"ח)

מתי צריך ומצוה לספר לשון הרע?
רק הענין הוא, דכיון שהראה לו הפסוק נצור 
לשונך מרע הוה משמע דאסור לספר לשון הרע 
המסיתים  הכופרים  על  גם  אדם,  בן  שום  על 
ומדיחים שצריך להתרחק מהם תכלית הריחוק, 
ודרכיהם  הרעים  מעשיהם  לפרסם  וצריכים 
אמינא  והוה  אחריהם,  יגררו  של  העקלקלות 
שגם עליהם אסור לדבר לשון הרע, והאמת הוא 

בהיפוך, שמצוה לפרסם מעשיהם. 
(חידו"ת לרבי יואל טייטלבוים מסאטמאר, דברים, דף 

ר"ה) 

שמירת הלשון אינו כשאר איסורים
האיסורים  בכל  כי  היא,  דמילתא  כללא 
וסייגים,  גדרים  לעשות  מצוה  שבתורה 
ולהתרחק מצ"ט שערי היתר שלא יבואו להכשל 
בשער אחד של איסור, אך לא כן בשמירת 
וסייגים  גדרים  לעשות  מאוד  קשה  כי  הלשון, 
את  עזה  בשנאה  לשנוא  חייבים  שהרי  בזה, 
בפשעיהם,  הדור  בני  המכשילים  הרשעים 
והמחניף להם קללו הכתוב בקללה נמרצת, וכו', 
דעת  שישיג  דשמיא  לסייעתא  האדם  וצריך 
אמיתית, דבלא זה בקל יוכל להכשל במצודתם.
(דברי יואל מצורע דף שפ"ד ד"ה כללא דמילתא)
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