
שכבת ג -אמתית  חירות  
 

"זכות האדם לשם טוב" לבין הערך: "לא תלך 

 רכיל "לשון הרע"

עשה היה במלך פרס, שחלה. אמרו לו הרופאים: אין לך רפואה עד שיביאו לך חלב לביאה, ונעשה מ

ביא לך חלב לביאה, אם רצונך, ותנו לי עשר עזים. אמר המלך לך רפואה. אז ענה אחד ואמר לו: אני א

לעבדו, שיתנו לו. נתנו לו. הלך לגב אריות, והייתה שם לביאה אחת מינקת גוריה. יום ראשון עמד 

מרחוק והשליך עז אחת ואכלתה. יום שני נתקרב מעט, והשליך לה אחרת. וכן היה עושה בכל יום ויום 

חלבה והלך לו. כשהיה בחצי הדרך ראה בחלום שהיו כל איבריו עד שהיה משחק עמה, ולקח מ

מריבים זה עם זה. הרגלים אומרות: אין בכל האיברים דומים לנו, לפי שאם לא הלכנו לא היה יכול 

להביא מן הלביאה חלב והידיים אומרות: אין כמונו, לפי שאם לא היינו אנו שחלבנו לא היה יכול 

ו: אנו למעלה מן הכל. שאם לא היינו מראים לו את הדרך לא היה לעשות שום דבר; העיניים אמר

מה הועלתם כולכם! ענה הלשון ואמר  -נעשה דבר. ענה הלב ואמר: אין כמוני, אם לא נתתי עצה 

 מי היה עושה אותו? השיבו לה כל האיברים: איך לא -להם: אין כמוני, לפי שאם לא אמרתי את הדבר 

ת סגורה ונתונה במקום חושך ואפלה, ואין בך עצם כאשר לשאר יראת להדמות אלינו, הלוא א

איברים. אמרה להם הלשון: הלוא תראו שאני מלך ושולט עליכם. שמר האיש את הדברים האלה. 

הלך אצל המלך, אמר לו: אדוני המלך, הא לך חלב כלבה. קצף המלך ואמר לתלותו. כשהיה הולך 

ם הלשון: הלוא אמרתי לכם שאין בכם ממש. ואמרה להתלות, התחילו האיברים לבכות. אמרה לה

הלשון: אם אני מצלת אתכם, תודו לי שאני מלך עליכם. מיד אמר הלשון: השיבני אל המלך, אולי 

אנצל. השיבהו אליו. אמר לו: למה צווית לתלותי? זו תורה וזו שכרה?! אמר לו: שהבאת לי חלב 

כלבה קרין לה. לקחו ממנו וניסו  -? ועוד, לביאה כלבה. אמר לו: ומה אכפת לך אם יהיה לך רפואה

אותו, ונמצא חלב לביאה. אמרו לה האיברים: עכשיו אנו מודים לך שאתה אמרת האמת. וזהו: "מות 

 .ג(-וחיים ביד לשון" )שוחר טוב לט ב
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 הגדרה –לשון הרע 
ישנם שני תנאים לקיומה של  כאשר למעשה

התנאי הראשון הוא כי מדובר  .לשון הרע

בהתבטאות פוגעת והתנאי השני הוא כי 
ההתבטאות נאמרה בפומבי, דהיינו פורסמה 

  .ברבים

 עלחוק איסור לשון הר 1סעיף מתוך: 

 לוי בן יהושע' ר
 ..."מפיו מגונה דבר אדם יוציא אל "לעולם

 .א עמוד ג"י פסחים מסכת, בבלי תלמוד

 אל תדבר עלי

 הרצל צפר :מילים

  הכאב אל הלב חודר

  עלי דיברו בכוונה

בערפל הנשמה אינה יודעת 

  נחמה

  איני יודעת מה קרה

  על מה ולמה לא אדע

  נשמתי לאל זועקת

כבר שנים שנים שנים אני 

  שותקת

  זה עצוב וזה פוגע

  פוגע ולא נגמר

  אלוהים קולי נשבר

  אלוהיי האר פני

  אלוהים רחם עלי

  סוף הבא למכאובי

  תגדלי אמא לי אמרה

  הכאב עוד יחלוף

  כבודך שימרי בעוז ילדה

  איתך ילך הוא לעולם

  שימרי עליו באש ודם

  !לשון הרע יש לאדם

 ,עשה אזניך כאפרכסת

מאחר שכולן לבן 

 לשמים

עשה אזנך שומעת 

 ולמוד ודע דברי כולן

וכשתדע להבחין אי זה 

יכשר קבע הלכה 

 .כמותו

רש"י תלמוד בבלי, 

 במסכת חגיגה, ג' ע"

 

מנין לאומר דבר לחבירו שהוא ב"בל יאמר", עד שיאמר לו "לך 

 )יומא ד,ב( לאמור אמור"? שנאמר "וידבר ה' אליו מאהל מועד

לפי כלל זה, כל דבר שאדם אומר לחברו צריך להישאר בין 

שניהם. אם אדם קיבל רשות במפורש למסור את הדברים 

לאנשים נוספים, רק אז מותר למסור את הדברים ולספר 

 מתוך אנציקלופדיה יהודית ערך לשון הרע  .עליהם

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=875 

 

 

א וגורם להרוג א. המרגל בחבירו...עוון גדול הו

  ...נפשות רבות מישראל

ב. אי זהו "רכיל"? זה שטוען דברים, והולך מזה 

לזה, ואומר: כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על 

פלוני. אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את 

 העולם

  רמב"ם, הלכות דעות פרק ז .

 ...לחבירו עוולה שעשה אדם ראה אחד אם"

 ,לו אשם לאשר לעזור כדי אדם לבני הדברים לספר יכול

 ."הבריות בפני הרעים המעשים ולגנות

 'י כלל ,הרע לשון הלכות ,חיים חפץ

 

 

 

ים ָמֶות" ; ָלׁשֹון-ְבַיד, ְוַחיִּ

ְרָיּה יֹאַכל, ְוֹאֲהֶביהָ   ."פִּ

 פסוק, ח"י פרק, משלי ספר) 

 (.א"כ



 

 משימה

 בסיפור המשל שבראש הדף מסופר כי הלשון הינה האיבר הכי חשוב בגוף .1

 .מתוך הטקסט  הבע דעתך על כך והבא דוגמאות

 רוע מחיי היום יום שבו נפגעת אתה או חבריך מרכילות ולשון הרע.יספר על א .2

 ?מתי צריך להגיד אמת, מתי לא ה:את קטעי המידע וענ קרא .3

 דוגמאות  ? הביאמה: אמירת האמת או פגיעה בשמו הטוב של אדםמה עומד מעל  .4

 ?מה כוחן של מילים, מה המשמעות של הפתגם "כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים" .5

 מה המשמעות של "שם טוב" ומדוע זה חשוב וכד'.  .6

 שגם אם מספרים אמת מאחורי גבו של אדם זה עלול לפגוע בו. הרמב"ם אומר .7

 הבע דעתך על אמירה זו.

ה או משפט שמסביר מהי חירות אמיתית כם עם תשובות חבריכם וכתבו הגדרשוו את תשובותיה .8

 לדעתכם.

 גשו לחזון בית הספר ומצאו את הקשר בין נושא השיעור לחזון. העתיקו את המשפט למחברת. .9

 


