בס"ד

"

תפילה לשמירת הלשון:

רִּבֹונֹו ׁשֶל עֹול ָם ,יְהִי רָ צֹון מִּלְפ ָנ ֶיךָ,
אֵל רַ חּום חַּנּון ׁשֶּתְזַּכ ֵנ ִי הַּיֹום ּובְכ ָל יֹום,

ל ִׁשְמֹר ּפִי ּול ְׁשֹונ ִי מִּל ָׁשֹון הָרָ ע
מ ַ
ּקּב ָלָתָם.
ּורְ כ ִילּות ּו ִ
על אִיׁש יְחִידִי,
וְאֶּזָהֵר מִּל ְ ַדּב ֵר ֲ
אפ ִּלּו ַ
על ּכ ְל ָל יִׂשְרָ אֵל
וְכ ָל ׁשֶּכ ֵן מִּל ְ ַדּב ֵר ַ
מהֶם ,וְכ ָל ׁשֶּכ ֵן
על חֵל ֶק ֵ
אֹו ַ
על מִּדֹותָיו ׁשֶל
עם ַ
מִּלְהִתְרָ ֵ
הַּקָדֹוׁש ּב ָרּוְך הּוא.
וְאֶּזָהֵר מִּל ְ ַדּב ֵר ִּדב ְרֵ י ׁשֶקֶר,
עס,
חֲנֻּפָה ,לֵצ ָנּותַ ,
מחֲלֹוקֶתּ ,כ ַ ַ
גַאֲו ָה ,אֹונ ַָאת ְדב ָרִ ים ,הַלְּב ָנ ַת ּפָנ ִים,
וְכ ָל ְדב ָרִ ים אֲסּורִ ים.
ו ְזַּכ ֵנ ִי ׁשֶּלֹא ל ְ ַדּב ֵר ּכ ִי אִם ָּדב ָר הַּצ ָרִ יְך
ענ ְי ְנ ֵי גּופ ִי אֹו נַפְׁשִי
לְ ִ

ע ׂשַי וְדִּבּורַ י ל ְׁשֵם ׁשָמָי ִם.
ו ְׁשֶּיִהְיּו כ ָל ַ
מ ֲ
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"
אפילו בשרב הכי כבד
ידעתי שהגשם עוד ירד
ראיתי בחלון שלי ציפור
אפילו במשב סופה וקור.
לא פעם זה קשה
אבל לרוב מילה טובה
מיד עושה לי טוב
רק מילה טובה
או שתיים לא יותר מזה.
(מילה טובה  /יעקב גלעד)

בס"ד

"

מׁשְל ָה הַּל ָׁשֹון לְחֵץ.
נִ ְ
ו ְלָּמָה?
ׁשֶאִם יִׁשְלֹף הָָאדָם הַחֶרֶב
ׁשֶּב ְי ָדֹו לַהֲרֹג אֶת חֲב ֵרֹו,
תחַּנ ֵן לֹו
מ ְ
הּוא (הֶחָב ֵר) ִ
מב ַ ֵ
מּמֶּנּו רַ חֲמִים,
ּקׁש ִ
ּו ְ
מתְנַחֵם (מתחרט) הַהֹורֵ ג
ִ
מחְז ִיר הַחֶרֶב ל ְנ ַרְ ּתִיקֹו.
ּו ַ
אב ָל הַחֵץ,
ֲ
ּכ ֵיו ָן ׁשֶּי ָרָ ה אֹותֹו וְהָל ְַך –
מב ַ ֵ
ּקׁש לְהַחְז ִירֹו,
אפ ִּלּו ְ
ֲ
אֵינֹו י ָכֹול לְהַחְז ִיר.
מדרש תהלים ,מזמור ק"כ
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מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות
שהיו סמוכות לציפורי והיה מכריז ואומר:
"מאן בעי למזבן (מי רוצה לקנות) סם חיים?"
אודקין עליה (היו נדחקים אליו).
ר' ינאי הווה יתיב ופשט בתורקליניה
(ישב ולמד בטרקלינו).
שמעיה דמכריז "מאן בעי סם חיים"
(שמע שמכריז "מי רוצה לקנות סם חיים").
אמר לו" :תא סק להכא זבון לי"
(בוא עלה לכאן ומכור לי).
אמר לו" :לאו אנת צריך ליה ולא דכוותך"
(לא אתה צריך ולא שכמותך).
אטרח עליה (הפציר בו).
סליק לגביה (עלה אצלו) ,הוציא לו ספר תהלים,
הראה לו פסוק "מי האיש החפץ חיים".
מה כתיב בתריה (מה כתוב לאחר מכן)?
"נצור לשונך מרע ,סור מרע ועשה טוב".
...אמר ר' ינאי" :כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה
ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט,
עד שבא רוכל זה והודיעו:

מי האיש החפץ

חיים.
ויקרא רבה ,פרשה ט"ז
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רבן שמעון בן גמליאל ,נשיא ישראל,
היה חכם גדול בתורה.
אחד מתלמידיו היה אדם בשם טבי ,ששימש גם כעבדו.
פעם אחת קרא רבי שמעון לטבי ואמר לו:
"לך נא לשוק וקנה לי מאכל טוב".
הלך טבי ,קנה לשון פרה והביא אותה לרבי שמעון.
מילה
טובה
(:
מילה
"יפה" ,אמר רבי שמעון,
מצערת
):
"ועכשיו לך נא עוד פעם וקנה לי מאכל רע".
התפלא טבי מבקשה זו ,אך חזר לשוק כמצוות רבו.
בדרכו הבין כי רבו רוצה ללמד אותו דבר חשוב.
חשב טבי ולבסוף הבין.
מילה
מילה ):מצערת
טובה
כאשר נכנס לשוק הלך שוב אל חנות הבשר
(:
וקנה לשון פרה נוספת.
):
מילה כשחזר שאל אותו רבי שמעון מדוע עשה זאת.
טובה
השיב טבי:
(:
"הלשון  -גם טובה היא וגם רעה.
כאשר מדברים בה דיבורים טובים,
תפילה ולימוד תורה  -אין טובה ממנה,
אך אם משתמשים בה עבור מילים לא טובות ומצערות -
הרי אין רעה ממנה".
מילה
טובה
(:
שמח רבי שמעון בן גמליאל על דבריו של טבי עבדו
וסיפר את המעשה לתלמידיו.
מילה

מילה
מצערת
):

טובה
(:

