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Dangerous Face
“Good morning Mr. Otzuv!”

Mr. Otzuv just stares glumly back at the
man who greeted him. “Hello,” he says,
and walks on. The other man is saddened
by the meeting. “What a way to start the
day,” he thinks. Another man approaches
Mr. Otzuv.
“How are you today, Mr. Otzuv?”
“Okay,” he replies glumly.
The first man’s smile instantly fades.
His good mood changes to bad.
Mr. Otzuv continues walking
home. He reaches the door,
knocks, and walks in.
“How are you today, my dear
husband?”
“Terrible!” he scowls. People do
not stop bothering me. Everyone
greets me and expects a smile in
return. Why don’t they just leave
me alone?”
Mrs. Otzuv gets the message. It is going
to be one of those days. Her husband is in
a foul mood. That means that everyone
around him will suffer. Hashem yerachem
(have mercy).

A

nd so it was. Mr. Otzuv continued on
to the office and made his co-workers
miserable. In just one day, he caused
untold damages to people’s happiness,
enthusiasm, and relationships. He was a
veritable destroyer.
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he verse states, “When a man will
uncover a pit, or dig a pit and not cover
it, and an ox or a donkey will fall into it,

the owner of the pit shall pay the
damages” (Shemos 21:33-34). A pit in a
public place is called a “mazik”
(damager). When a person or animal
comes close to the pit, he is likely to fall
in and hurt himself. Therefore, the one
who dug or uncovered the pit is
responsible to pay for the damages. This
law is “seichel-dick” (common sense). A
person is responsible for the damages he
causes. This is one of the foundations of
derech eretz - to respect and protect
another’s property.

R

av Yisrael Salanter, was the
founder of the mussar movement,
the school of thought that stresses
perfecting one’s middos (character
traits) through Torah. Rav Yisrael
pointed
out
the
similarity
between a sad or angry face, and
a pit in a public place. One who
walks around in public with such an
expression on his face is a mazik. How
much damage can he cause to
others? Plenty! He can bring
down their whole mood. He can
cause sadness, frustration, despair, and
arguments. He can make people miserable.
Rav Yisrael tells us that the mazik is
responsible for that damage. He must not
let his face become a pit into which others
can fall and injure themselves.
Kinderlach . . .
Rav Avigdor Miller describes your face as
follows. Every human face is a reflection
of Hashem. Your face is like a screen and
your soul like a projector which projects
on your face the glory of the human soul
and which has in it the greatness of
Hashem. What image are you projecting
to the world? One that can hurt others?
Chas V’shalom (Heaven forbid)! Don’t let

“At the Shabbos table …
when the father explains the
Zemiros and the family sings
them, heaven and earth join
together.”
Rav Lefkovitz zt”l
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your face hurt even a single soul. Project a
beautiful face! Show others the glory of
your neshama! Show others the greatness
of Hashem! Let your face uplift them. Be a
public benefactor! Smile!

I Don’t Believe It
The Chofetz Chaim, in chapter six of
his monumental book on loshon hora,
points out that the source of the
prohibition against believing loshon hora
is a verse in this week’s parasha. “Do not
accept a false report (Shemos 23:1).” If
someone makes a derogatory statement,
do not believe it! It was spoken by a
person who speaks loshon hora! A person
who transgresses the prohibition against
speaking loshon hora, now becomes
suspect to speak falsely and exaggerate
(Sefer Chofetz Chaim, Hilchos Loshon
hora 7:3). Therefore, we cannot rely
upon him to tell the truth.
Kinderlach . . .
We can all think of reasons why the
speaker may have been mistaken in loshon
hora he spoke about the other person.
Maybe he did not see the whole event or
hear the whole story. Perhaps someone
exaggerated when telling the story to him.
It is possible that he did not understand the
person's motivations. When we stop
ourselves from believing the loshon hora,
and instead judge the accused person
favorably, we get an extra mitzvah of dan
lechaf zechus. As the Chofetz Chaim writes
many times, being careful about loshon
hora is the main way to stamp out sinas
chinam (senseless hatred), increase unity
among the Jewish people, and bring
Moshiach speedily in our days.

“All those who
conscientiously fulfill the
mitzvah of Bircas
HaMazone will have their
income provided honorably
their entire lives.”
Sefer HaChinuch
Mitzvah 430
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"בוקר טוב ,אדון עצוב!"
אדון עצוב רק הביט בפנים חתומות באדם שבירך אותו לשלום.
"שלום ",הוא השיב בסתמיות והמשיך ללכת .המברך הצטער על
התגובה" .ככה מתחילים את היום?" הוא תהה .אדם אחר ניגש אל
אדון עצוב.
"מה שלומך היום ,אדון עצוב?"
"בסדר ",ענה בדכדוך.
חיוכו של הפונה נמוג מיד .מצב רוחו הטוב נעלם כלא היה .מר
עצוב המשיך בדרכו הביתה .הוא הגיע לדלת ביתו ,דפק ונכנס.
"מה שלומך היום ,בעלי יקירי?"
"נורא!" ענה אדון עצוב בפנים חמוצות" .אנשים מטרידים
אותי כל הזמן .כולם מקדמים אותי בחיוך ,ומצפים
שאחייך אליהם בחזרה .מדוע אין הם מניחים אותי
לנפשי?"
הגב' עצוב הבינה ,שבעלה נמצא היום שוב במצב
רוח רע .ובגלל זה כל האנשים מסביבו יצטרכו
לסבול ,ה' ירחם.
וכך אמנם היה .מר עצוב יצא לעבודה ושם העכיר
את מצב רוחם של כל חבריו לעבודה .במשך יום אחד
פגם בשמחה ובהתלהבות של הסובבים אותו ,וגם
העכיר את היחסים שביניהם" .מזיק" ,פשוטו
כמשמעו.
הפסוק אומר "כי יפתח איש בור או כי יכרה איש
בור ולא יכסנו ,ונפל שמה שור או חמור,
בעל הבור ישלם" )שמות כ"א ,ל"ג-ל"ד( .בור
במקום ציבורי )"רשות הרבים"( מכונה "מזיק" .כאשר
אדם או בהמה מתקרבים לבור ,הם עלולים ליפול
ולהיפגע .לפיכך ,מי שכורה את הבור או מסיר את מכסהו ,חייב
לשלם עבור הנזק שגרם .דין זה הוא מהדברים שהשכל מחייב .כל
אדם חייב לשאת באחריות על נזקים שהוא גורם .זהו אחד הדברים
הבסיסיים בעניינים שבין אדם לחבירו – לשמור על רכושו של
השני ולא לפגוע בו.
ר' ישראל סלנטר ייסד את תנועת המוסר ,שהיא תנועה המדגישה
את חשיבות תיקון המידות באמצעות התורה .באחד ממאמריו ,הוא
מציין את הדמיון שבין פנים עצובות או כועסות לבור ברשות

הרבים .מי שמסתובב בחוץ עם הבעה כזו על פניו ,הוא מזיק .איזה
נזק הוא יכול לגרום לאחרים? נזק רב! הוא יכול לקלקל להם את
מצב הרוח .הוא יכול לגרום לעצב ,לתסכול ,לייאוש ולמחלוקות.
הוא יכול לאמלל אנשים .ר' ישראל אומר לנו שהמזיק אחראי לנזק
שהוא גורם .אסור שפניו של אדם יהיו בור שאנשים יכולים ליפול
לתוכו ולהינזק.
ילדים יקרים . . .
הרב אביגדור מילר תיאר את פני האדם כמראה של השכינה.
הפנים הן כמו מסך והנשמה היא כמו מקרן המקרין על הפנים את
הוד האדם ,הוד שיש בו מגדולת ה' .מה אתם מקרינים כלפי חוץ?
דבר שיכול להזיק לאחרים? חס ושלום! אל תתנו לפנים
שלכם להזיק לשום אדם אחר .הקרינו שמחה מפניכם!
הראו לאחרים את ההוד שבנשמתכם! הראו לאחרים
את גדולת ה'! תנו לפנים שלכם לרומם את כל
הרואה אתכם! תרמו בעין יפה לציבור! חייכו!
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החפץ חיים זצ"ל בפרק הששי בספרו על הלכות
לשון הרע אומר ,שהמקור לאיסור קבלת לשון הרע
הוא בפסוק מפרשת השבוע " :לא תשא שמע שוא"
)שמות כ"ג ,א'( .אם מישהו מדבר בגנות חברו ,אל תאמין
לו! הדברים נאמרו על ידי אדם המדבר לשון הרע! אדם
העובר על איסור לשון הרע ,חשוד שעכשיו גם ישקר ויגזים
בתאור הדברים )ספר חפץ חיים ,הלכות לשון הרע ז' ,ג'(.
משום כך אי אפשר לסמוך עליו שהוא דובר אמת.
ילדים יקרים . . .
כולנו יכולים לחשוב על סיבות מדוע יתכן שהמספר טעה בלשון
הרע שספר על חברו .אולי לא ראה את כל המקרה ,או לא שמע
את כל הפרטים .אולי מישהו הגזים כאשר סיפר לו את הדברים.
אולי לא הבין את מניעיו של האדם עליו הוא מספר .כאשר אנחנו
עוצרים את עצמנו מלהאמין ללשון הרע ,ובמקום זה מנסים לדון
את "הנאשם" לכף זכות ,אנחנו זוכים במצוה נוספת .החפץ חיים
כותב פעמים רבות ,שזהירות מלשון הרע היא הדרך העיקרית
לעקור שנאת חינם ,להגביר את האחדות בקרב עם ישראל ולהביא
את המשיח במהרה בימינו.

"כל הזהיר בברכת המזון –
מזונותיו מצויין לו בכבוד
כל ימיו"
ספר החינוך
מצוה ת''ל

"כאשר ראש המשפחה מבאר
את הזמירות בשולחן השבת,
והמשפחה משוררת אותם,
שמיים וארץ מתחברים".
)הרב לפקוביץ זצ"ל(

 100עמודים ,מאוייר.
המחיר 10 :ש"ח.
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