
 

 לב של כלב
 ראוי להשליכו לכלבים

  -במרכזה של קריאת 'רביעי' של פרשתנו מופיעה אזהרה 

ַׁ֣מע ש ָ ְואֹלַּ֥  א ש ֵּ ִָּ֖  )שמות כ"ג, א'( ...א ִתש  

יר שהאזהרה , על פי חז"ל, מסברש"י בפירושו הראשון לפסוק

  -ת מאיתנו חאמכוונת כלפי כל אחד ו

כתרגומו לא תקבל שמע דשקר, . לא תשא שמע שוא
 )רש"י, שם( ...עאזהרה למקבל לשון הר

ון הרע אלינו לתוך המחשבה, שלא לא תשא דברי לשדהיינו ש

וחז"ל מוסיפים  3לקבל לשון הרע. באופן דומה מסביר אונקלוס,

הם שואלים על סמיכות הפרשיות בין נוראית.  תפעל זה תוס

הפסוק הזה לפסוק שקדם לו, ובו מתואר אדם שהלך בשדה 

  -אסור לו לאוכלו הדין הוא שומצא שם בשר, ש

וֹ ... ן ֹאתֹֽ ו  ִלכַּ֥ ש ְ ַ ִֶּ֖לב ת  לו  ַלכ ֶ א ֹתאכֵֶּ֔ ָפ֙ה ֹלׁ֣ ה ְטרֵּ ֶדֹ֤ ָ ש   ר ב ַ ָבש ַָ֨ )שם,  ו 

 "ב, ל'(כ

 מר רב ששתעזר בן עזריה, נשיא ישראל, אומשום רבי אל

  - היאפשר הסמיכות הזו כי בגמרא 

ראוי  ...כל המספר לשון הרע, וכל המקבל לשון הרע
להשליכו לכלבים, שנאמר לכלב תשליכון אותו, וכתיב 

)פסחים  .אבתריה לא תשא שמע שוא, וקרי ביה לא תשי

 קי"א.(

לפני שננסה להבין את הביטוי הזה,  איזה ביטוי נורא! ואוו,

כי אונקלוס מתרגם את  הזכרנובפשט. ס לשאלה נוספת חיינת

 זההבאופן לא אם נדקדק בו נבחין כי הפסוק באופן דומה, אך 

  - לגמרי

קָ  ַמע ִדש ְ ל ש ְ  )תרגום אונקלוס, שם( ...רָלא ְתַקב ֵּ

אינו  ואושר על 'שקר'. התורה דיברה על 'שווא', ואונקלוס מדב

 -רק שקר. כשהתורה אומרת בעשרת הדיברות 

א ֶאת ָָּׂ֛ א ִתש   ֹֽ ֹלַּ֥ וְ  ה' םש ֵּ  ָ  )שמות כ', ו'( ...אֱאֹלֶהִּ֖יָך ַלש  

 -כי ישנן שתי הבנות בכך ונקלוס ורש"י לאחריו א ים שםמביא

שקר, והדוגמא הקלאסית של חז"ל שמדובר בהיא אכן האחת 

, ואילו ההבנה השניה על אבן שהיא עץ הנשבעהיא על אדם 

שאומר דברי הבל סתם, כגון שנשבע על האבן שהיא מי  -היא 

 '. אזנשבע על זה? אתהאבל למה ' -אבן. אין לזה כל משמעות 

איזה מין לשון הרע הוא זה  ים?לבאיזה לשון הרע לא מק

 יננו שקר אך אסור לי לקבל אותו? שא

 כדי שיתגנה פחות

ת מרן החפץ חיים זיע"א בספרו על בואו נראה איך מפרש זא

  - שמירת הלשון
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שלא לגזם הענין יותר ממה שהוא, דהיינו שלא יקפיד 
מבין שדבר זה הוא  לחסר בסיפור שום פרט קטן שהוא

אין הדבר הזה מועיל רו, או שבאמת צד זכות של חב
רו, אבל על כל פנים, אם ידעו השומעים להצדיק את חב

 שהוא יחסירצד זכות זה לא יתגנה כל כך בפניהם, וכ
גדול הוא איסור  -מאד לפני השומעים דבר זה יתגנה 

שלא יגדיל העוולה יותר  -לחסר פרט זה. כלל הדבר 
א, כלל י, סימן ”ישראל מאיר הכהן, ח’ לר” חפץ חיים“)ספר  .ממה שהיא

 (יד ]ב[

לא על ידי שקר, אלא על ידי  -כלומר, מדובר כאן על לשון הרע 

, אבל אם היית ונכונה נקודה אמיתיתנגיעה באמירת אמת, 

היית מקפיד לומר  - שאתה מדבר עליו עכשיו האדםב את אוה

כדי שהדמות, המכלול, חיוביים כמה דברים  עודעליו ולספר 

תגנה פחות. האם אנחנו שומעים מהו לשון הרע ואיך הוא ת

 !חודר אלינו פנימה לתודעה?

לשון הרע ות כששמעת שעשאין מה לנכון  -איך אומר רש"י 

על ידך, אבל הבעיה היא שלאט לאט אתה שמישהו דיבר 

אומר אמת, אכן מתחיל להאמין לזה, כי מי שסיפר את הדברים 

היה רוצה לפתח חיי חברה של הוא אילו  אבל -אמת צרופה 

מוסיף  הוא היה ,מועצ בוהבה, אילו היה הדבר מדובר אמון וא

תראה, זה נכון, אבל הוא בחור טוב, הוא באמת ' -משהו מעין 

זאת נקודה חלשה אצלו, אבל כשמסתכלים על  -כן יהודי יקר, ו

 הזו הנקודהלפעמים דווקא וזה זניח,  -המכלול של הדמות שלו 

". אם , בעשייה נפלאהבדברים נפלאיםאצלו לידי ביטוי  הבא

היית אומר כך  -הרע על הילד שלך, חס ושלום  זה היה לשון

 את זה!

 נאמנות של כלב

האמת היא השקר הכי נורא כשהיא מופיעה בלי המוזיקה 

, אומר החפץ חיים. שגם אם לא תוסיף שום דבר הנכונה

זה כל כך מופלא  ר יתגנה האדם פחות בפני השומעים.בסיפו

 -בה פתחתנו ואף ליותר מכך עד שזה מחזיר אותנו לשאלה ש

שלא  -קשה הוא הבנתי, יש פה דבר גדול גם אם  בסדר, אז

ירה ולהיזהר מהאושיש לקבל לשון הרע, לספר ואף שלא 

כך ו ?!יצור, אבל 'ראוי להשליכו לכלבים'ל השלילית שזה יכול

 רבי אלעזר בן עזריה נשיא ישראל!לא פחות מאשר אומר 

מתכוונים שהכלב דבר מה לכלב  כשמשליכים -לד אזה געוו

' כפי הוא גרוע מבהמה'-ש נה כאןואין הכו, כלומר אותויאכל 

שיש מי שניסה להסביר. חס וחלילה. ראוי הוא שהוא יהפוך 

בדימוי אלא  ,כמובן לא באופן מעשי אך -למאכל הכלב 

 ל משהו המאכל הופך להיות חלק ממך.כשאתה אוכמטאפורי, 

כל בעלי המיוחדת של הכלב היא הנאמנות לבעליו. תכונתו 



 

איזה יום הגעת הביתה  -מכירים את הסיטואציה  הכלבים

כי מישהו ירד עליך, ולא  -הילדים בלשון  - בבאסה''בדיכאון, 

אז הכלב שלך פשוט , אבל מאמינים בך והחבר'ה עזבו אותך

אוהב אותך כפי שאתה. הוא לא מתחשב במה שאמרו ממשיך 

הוא הולך  'ירדו עליו'את הילד שכאשר החברים ים רעליך. מכי

 איתו הוא מצליח להישאר חבר נאמן? לו ולכלב ש

 

 של כלבלב 

הסיבה היא הנאמנות של הכלב. יכול להיות, אומר ר' אלעזר 

, הינך איש לשון הרעהמספר או מקבל  ,בן עזריה, שאתה אדוני

כדי לגנות איזה דבר רע גדול וחשוב, אולי גם אתה אומר את זה 

עולם יצר פה ביעושה בעצם הוא שאתה מ מה שאתהאבל  -

בוגדנית, שהלוואי והייתה דומה קצת יותר לכלבים, קצת חברה 

עם לב.עם לב של כלב, עם נאמנות בלב. נאמנות ויותר 
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