לקט דברי חיזוק ,עצות והלכות בנושא שמירת הלשון מבוסס על כתבי ה"חפץ חיים" זצ"ל
הערה :הדברים הובאו כאן בקיצור נמרץ.
בנוגע לכל שאלה יש להתייעץ עם רב ירא שמים הבקי בענייני לשון הרע.

האם ידעת?
• בכל מילה של לשון הרע ,גם המדבר וגם השומע עוברים על לפחות  8עברות!
(בדבור ממוצע זה יכול להסתכם בכ 1600-עברות לדקה!)
• כשאדם מדבר לשון הרע על חברו  -בשמים מזכירים את העבירות שלו – מידה כנגד מידה!

ולעומת זאת
•
•
•
•
•

על כל רגע שאדם חוסם את פיו ,הוא זוכה לשכר עצום – מעל להשגת האדם!
אדם השומר על דיבורו מציל עצמו מצרות.
אם אין בעם ישראל לשון הרע – השטן לא יכול לקטרג על עם ישראל – והעם ניצול מגזרות.
אדם המקדש את דיבורו – תורתו ותפילותיו מתקבלים ברצון.
כשאדם מלמד זכות – בשמים מלמדים עליו זכות!

לקט עצות מועילות לשמירת הלשון
•
•
•
•
•

להתמקד בתכונות החיוביות של הזולת.
לדון לכף זכות( .נסה להיזכר אם בעבר גם אתה עשית דבר דומה  -איך הצדקת את עצמך?)
להתחזק בביטחון שהכל מאת ה' יתברך ,והאנשים הם רק שליחים שלו.
לחזק את הידיעה שע"י עשיית עבירה (לשון הרע) לא תשיג תועלת אמיתית.
להתפלל כל יום שלא תכשל בדיבור ,שמיעה או קבלת לשון הרע.

חשוב לזכור
אסור לספר דברים שיכולים לגרום למישהו :בושה ,צער ,עוגמת נפש ,פחד או נזק,
או פגיעה בגופו ,בממונו או בכבודו.
בכל אחד מהמקרים הבאים ,אפילו אם...
• זו האמת (וכל שכן אם זה שקר)
• "כולם יודעים".
• המספר כולל את עצמו בגנות.
• המדובר נמצא במקום ביחד עם המספר לשה"ר.
• זה רק נאמר ברמז או בכתב.
• המדובר דיבר עליך קודם.
• לוחצים עליך לספר ,ואפילו רבו או אביו.
• תרוויח או תפסיד כסף או מעמד בחברה.
• זה לא יגרום נזק למי שמדברים עליו.
• משמיצים קבוצה ,עדה או חוג.
• זה בצחוק.
• מספרים על/או לקרובי משפחה.
בכל המקרים האלו עדיין אסור לספר!!

עוד חשוב לדעת

יש מקרים בהם חובה לספר ואפילו דברי גנאי כאשר הדברים לתועלת כגון:
• כדי לסייע למדובר או לעזור לאדם שניזק או שעלול להינזק.
• בכל מקרה של לשון הרע לתועלת ,הקפד לספר בהתאם לתנאים הבאים:

שבעה תנאים שעליך למלא בבואך לספר לשון הרע לתועלת
 1שתספר רק דברים שראית בעצמך.

 2תברר היטב שהמעשה עליו אתה מספר ,אסור על פי דין תורה.
3

יש להוכיח את החוטא לפני שאתה מספר על מעשיו הרעים.

 4קצץ בסיפור המעשה ,ובכל מקרה אסור לך להוסיף או להגזים.

 5הכוונה בדבריך צריכה להיות לתועלת – ולא מתוך שנאה אישית.
6

יש לנסות דרך אחרת שתביא לאותה תועלת – מבלי לספר לשון הרע.

 7פגיעה ע"י לשה"ר בעושה העוול – אסורה אם כתוצאה מהסיפור יגרם לאדם
עליו מספרים ,נזק גדול יותר מהמגיע לו על פי דין תורה.
וסימנם של הסימנים " -שתיקה יפה".
ראה בספר "נצור לשונך" ,פרק י' ,לגבי המקרים שיוצאים מן הכלל.
בנוסף :עליך להודיע לשומע שכוונתך לתועלת ,ולהזהירו לא לקבל את הדברים כאמת.
(עליו לברר את העניין ולנקוט אמצעי זהירות).

יש מקרים בהם מותר לשמוע לשון הרע לתועלת ,כגון כאשר:
למנוע מעצמך נזק.
להוכיח אדם שחוטא.
לעזור לאדם שניזק.
להרגיע את המספר (כדי למנוע ממנו מלהמשיך ולספר לאחרים)
לטהר את האדם שדברו עליו ,לפני המספר או השומעים.

•
•
•
•
•

תוכל
תוכל
תוכל
תוכל
תוכל

•
•
•

אל תאמין! (זכור כי יש צד שני לכל סיפור)...
אסור שערכו של האדם שספרו עליו ,ירד בעיניך כתוצאה משמיעת ה"לשון הרע".
עם זאת ,על השומע לברר את העניין ולנקוט אמצעי זהירות ,במקרים בהם הוא עלול להינזק
במידה והסיפור הוא אמיתי.
גם בלשון הרע לתועלת – עדיין אסור לך להכשיל את המספר באיסורים הכרוכים בסיפור לשון הרע.
(לפני עיור לא תיתן מכשול)

וגם אז עליך להקפיד על התנאים הבאים:

•

לכן:

• עליך להבהיר למספר שסיבת בירור המידע היא לתועלת – ולציין את התועלת שברצונך להפיק.
• עליך לבקש מהמספר לא לחרוג מהתנאים של סיפור לשון הרע לתועלת.
שוב נדגיש שבכל מקרה עדיף להתייעץ עם רב תלמיד חכם!

המעוניינים לרכוש משחקים או כרטיסים ללימוד ושינון הלכות לשון הרע,
יכולים לפנות לטלפון 02-5806450
כל הזכויות שמורות ל-ע.קרמר.
ניתן להעתיק לזיכוי הרבים ,ובתנאי שלא לשימוש מסחרי ולא נעשה שינוי בפרטי בעל הזכויות.
לזיכוי הרבים ניתן לקבל את העלון חינם ב"קול הצניעות" .טל0527-120-948 :

טעון גניזה
לעילוי נשמת :בנימין יצחק בן דב זאב ,לילך בת זוהרה רייפר ,שרה בת קדן ,אפרת בת זהבה ,פישל בן דוד ,ישעיהו ראובן בן הירש ,אטל הדס בת אהרון יעקב ,לואיזה בת דודו ,זכריה בן מזל-טוב ,אסתר אסתריה
בת יעקב ,יצחק בן מזל ,מאיר בן מזל ,רבקה בת חנינה ,דבורה בת רבקה ,אברהם בן תמו ,משה בן תמו ,עופר בן מרים ,מנחם מנדל בן חוה ,דוד בן מרים ,תומס בן מרים ,נעים בן חנה ,נזימה בת מסעודה.

