
מכולם  החשוב  לומר  וניתן  ביותר  החשובים  מהדברים  אחד 
שהיה בבית המקדש היה ארון הקודש. הארון המקודש היה 
לשם  נכנס  היה  בשנה  אחת  ופעם  הקודשים  בקודש  נמצא 

על  העולמות.  כל  בורא  לפני  שיחו  את  לשפוך   הגדול  הכהן 
הארון היתה מונחת הכפורת שעליה היו שני כרובים עשויים זהב 

טהור. פני הכרובים היו כפני תינוקות ולא לחינם הוא. הקב"ה ישתבח 
שמו לעד רצה לרמז וללמד אותנו שצריכים אנו לשמור ולהזהר שהילדים 

ימצאו תמיד בקירבת התורה הקדושה במקום קודש קודשים. לימוד התורה 
הלכה  שנקבעה  עד  בשמים  וחביב  חשוב  כה  הוא  רבן  בית  של  תינוקות  של 

בשו"ע (יו"ד סימן רמה סע' יג) שאין מבטלים התינוקות אפילו לבנין בית המקדש! 
שאמרו  עד  חשוב  כה  ובטהרה  בקדושה  תורה  הלומדים  הילדים  של  פיהם  הבל 
חז"ל (שבת קיט) שבזכות הבל זה העולם מתקיים! כמה צריכים אנו לשמור על 
מתנה נפלאה זו, על פיקדון יקר זה אלו הילדים הרכים. וכעת סיפור. בשעתו בימי 
הבראשית של החינוך העצמאי, הוקמו בתי ספר רבים בלא אמצעי מימון. מחנכים 
לא קיבלו שכרם, חודש, חודשיים, שלושה. והרי בעלי משפחות היו וילדיהם שאלו 
נשוא.  ללא  היה  והמצב  אותותיו  נתן  המחסור  להקיף,  הפסיקו  במכולת  אוכל, 
ארבעה חודשים, חמישה ושישה והמצב ללא השתנות, ללא השתפרות. התכנסו 
המחנכים לאסיפת חירום. אך מה בכוחם לעשות, לשבות? הן לא יעלה על הדעת 
להשבית תלמידים מלימודם! דומה הדבר לניתוק העולם ממכשירי ההחייאה שלו. 
ואין  רבן  בית  של  תינוקות  של  פיהם  הבל  בזכות  אלא  מתקיים  העולם  שאין  הרי 
מבטלים אותם מתלמודם אפילו לבנין בית במקדש כאמור. ובכן מה? האם ישתקו 
ויסבלו וימשיכו להלין את שכרם, הרי הדבר בלתי נסבל וחייבים להגיע לפתרון 
הולם. החליטו המחנכים: לא נשבית חלילה את לימוד הקודש, אבל אחר הצהריים 
הרי לומדים לימודי חול חשבון, אנגלית, היסטוריה, גאוגרפיה. לימודים אלו אין 
איסור להשבית. אולי זה יזעזע את ההנהלה וימצא סוף סוף פיתרון למצב הקשה. 
ההצעה התקבלה בהסכמה גורפת. אבל חרדים אנחנו ואמונים שלא לעשות דבר 
מבלי לשאול דעת תורה. הרי הנביא אומר: צופה נתתיך לבית ישראל, הרב רואה 
למרחוק, רואה דברים שאנו לא רואים ומרגישים. בחרו משלחת ועלו לקבל את 
המשלחת,  התקבלה  חביבות  באיזו  לתאר  אין  זצ"ל.  מפוניבז'  הרב  של  הסכמתו 
באיזה כבוד ויקר. משלחת מחנכים, משלחת הממונה ללימודים של תינוקות של 
הרב  והקשיים.  הסבל  השכר,  הלנת  את  בפרוטרוט  המשלחת  סיפרה  רבן.  בית 
מקשיב בקשב רב ודמעות זולגות במורד לחייו. לאחר סיפור הדברים הציעו אנשי 
המשלחת להשבית - לא את לימודי הקודש חלילה, אלא את לימודי החול בלבד 
אחר הצהריים. אולי זה יזעזע את ההנהלה, אולי זה יעזור. שמע הרב והזדקף. קם 
"והילדים  ליבו:  בכל  זעק  המשלחת.  חברי  אל  וגהר  בשולחן  ידיו  תמך  ממקומו, 
יסתובבו ברחובות?!"... וההצעה נפלה, המשיכו ללמד כרגיל - יום שלם... אחים 
ואחיות יקרים, צריכים אנו לשמור מכל משמר את האוצר שניתן לנו מאת בורא 
עולם, ומי שלא זכה עדין בפרי בטן שהקב"ה יזכהו במהרה. אל לנו להתרשל, אל 

לנו לזלזל במחויבות הגדולה. והשם יתברך יזכנו במהרה בבנין בית הבחירה!

כשרה  למסעדה  נכנסו  לעצמנו  נתאר 
נפשנו  והחיינו  שסעדנו  ולאחר  למהדרין, 
במטעמים השונים, ואנו "ברעדה" את הארנק 
ולאוזנינו  ונתבשר  שנשמע  לפני  שולפים, 
האוכל  האם  נדע  ולפיכך  המחיר,  יתגלה 
למלצר  אנו  מודים  מהר...  או  לאט  יתעכל 
שהאוכל  אף  ומוסיפים  האדיב,  שירותו  על 
היה כל כך טעים שעד מהרה לא נדע כי באו 
ומודה  מחייך  המלצר  בא  והנה  קירבנה...  אל 
נרגשות ובו במקום לוחש באוזנינו שאל דאגה 
אין אנו צריכים לשלם מאומה, ולא זאת בלבד 
מהמנהל!  מתנה  לנו  יתן  בשמחה  שאף  אלא 
אוזנינו  על  האדיב  המלצר  מוסיף  תבינו, 
ללחוש, בעל המסעדה עשיר הוא עד למאוד 
ותקנה תיקן שכל המודה על השירות לא זאת 
ולנו  יקבל,  שכר  אף  אלא  ישלם  שלא  בלבד 
להתאושש...  בשמחה  מההלם  אלא  נותר  לא 
להתבונן  נשכיל  אם  אולם  פורה,  דימיון  אכן 
אותנו  הזן  יתברך  שה'  נגלה  גלה  מהר  חיש 
ואת העולם כולו תמיד בחן בחסד וברחמים, 
ממש מתנות חינם לנו נותן, והמעט שבמעט 
שזו  התודה  על  ואף  תודה,  לומר  נותר  לנו 
עתק  הון  לנו  משלם  כאחד  וחובתינו  זכותינו 
בעולם שכולו ארוך מכיון שכל אוצרות תבל 
המלך  דוד  לשלם!!  רב  כה  שכר  בהם  אין 
מאה  והיו  מגיפה  שהיתה  בעת  השלום  עליו 
מתים בכל יום, עמד ותיקן לברך מאה ברכות 
בפרשתינו  המגיפה!  פסקה  ומיד  יום,  בכל 
קוראים אנו שהיו מאה אדנים למשכן דהיינו 
היסודות והיתדות כתב שעליהם נקבעו קרשי 
המשכן, משכן העדות שעדות היא לבאי עולם 
שהשכינה שורה בישראל! רמז למאה ברכות 
שמזכירות את אדנותו ומלכותו בעולם שזהו 
ה'  עובד  טוב  יהודי  להיות  והיסוד  הבסיס 
ומחושבי שמו. גם אם באים אנו לברך באמצע 
לשכוח  לנו  אל  חשובה,  שיחה  או  העבודה, 
חלילה ולשיגרה להתרגל, ולפלוט את הברכה 
לה'  שהרי  להתבונן,  מבלי  דהיינו  במרוצה 
יתברך אדון העולם זוכים אנו להודות ולברך, 

נחשוב נתבונן ונזכה בכל לב לברך!

הכרובים הקדושים וליקחם מאה אדנים!

גליון מס‘ 461ערש“ק פרשת ”ויקהל-פקודי“,  כ"ב אדר תשע“ה
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הפטרה: ויהי דבר וכו' בן אדם



אוהל  משכן  עבודת  כל  "ותכל 
ככל  ישראל  בני  ויעשו  מועד, 
(לט,לב)  משה"  את  ה'  ציוה  אשר 
לאחר  זצ"ל:  כהן"  "שפתי  הרב  שאל 
והושלמה,  נסתיימה  המשכן  שעבודת 
לעשות?  ישראל  לבני  עוד  היה  מה 
מקדש,  לי  "ועשו  נאמר  הלא  והשיב: 
שסיימו  לאחר  בתוכם".  ושכנתי 
בחלק  התחילו  המשכן  את  לעשות 
עצמם  את  לעשות  הציווי,  של  השני 

משכן לקדושה!
(מעיין השבוע)

לבו  נשאו  אשר  איש  כל  "ויבואו 
וכל אשר נדבה רוחו אותו הביאו 

את תרומת ה' " (לה,כא)
כתב מרן החיד"א זצ"ל: התורה מספרת 
ישראל  בני  כל  שבין  פלא,  בתור  זאת 
היה  אשר  אחד,  איש  אף  נמצא  לא 
במחשבתו או ברצונו לתת ולבסוף לא 
הכתוב  לפועל.  מחשבתו  את  הוציא 
אומר איפוא: "כל איש אשר נשאו ליבו 
וכל אשר נדבה רוחו  אותו – הביאו את 

תרומת ה' "- הם הוציאו את מחשבתם 
עצום  פלא  ואכן,  הפועל.  אל  הכח  מן 
מרובים  בו  העולם,  כמנהג  שלא  הוא 
טוב  רצון  לגלות  המועילים  האנשים 

אך אינם מגיעים לכלל מעשה...
(מעינה של תורה)

אשר  הקודש  בגדי  את  "ויעשו 
משה"  את  ה'  צוה  כאשר  לאהרן 

(לט,א)
אהרן  הנה  כי  רמז,  בדרך  לפרש  יש 
שלום,  ורודף  שלום  אוהב  היה  הכהן 
והיה עושה שלום בין אדם לחבירו ובין 
איש לאשתו. ויש לכל אדם ואדם ללכת 
בעולם.  שלום  ולהרבות  אהרן  בדרכי 
של  מעשיו  שכל  לדעת  צריך  אולם 
כפופים  להיות  צריכים  שעושה  האדם 
רבותינו  אמרו  ולכן  התורה,  לציווי 
צריך  גשמיים  שבעניינים  בתלמוד 
בעניינים  אבל  לאשתו,  לשמוע  הבעל 
רוחניים, אין לוותר לאשתו אלא צריך 
הוא לציית לתורה הקדושה, כיון שגם 
לתורה  לשמוע   צריכים  היא  וגם  הוא 
"ויעשו  הכתוב:  שאמר  וזהו  הקדושה. 

את בגדי הקדש אשר לאהרן" – כאשר 
רוצים בני אדם לעשות להם את בגדי 
אהרן, דהיינו ללכת בעקבותיו ולעשות 
שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, 
אזי "כאשר ציוה ה' את משה" – צריכים 
יתברך  הבורא  לציווי  כפופים  להיות 
שניתנה  הקדושה  בתורה  שציוה  כפי 
על ידי משה, ואין לאדם לעשות שלום 

על חשבון התורה הקדושה חלילה...
(תורת הפרשה)

באחד  הראשון  החודש  "ביום 
מועד"  אהל  משכן  תקים  לחודש 

(מ,ב)
מעשה  כל  היה  בספרים  המובא  לפי 
למעשה  פרטיו  בכל  דומה  המשכן 
העולם  בריאת  שעל  וכשם  בראשית, 
אמרו חכמינו: "עלה במחשבה בתשרי 
ונברא בניסן", כך גם במשכן הביאו את 
הנדבות בתשרי – ממחרת יום הכפורים 
– והמשכן היה אז אצלם רק במחשבה, 
ואילו בראש חדש ניסן הוקם למעשה.

(מעינה של תורה)

עשיית  בענין  וממשיכה  השבת  שמירת  בציווי  פותחת  פרשתינו 
המשכן, בית ה'. ובענין זה, על האישה שהכינה צרכי שבת ודאגה 
רבקה,  מרת  פלאי.  סיפור  רווח  לוב  יהודי  בקרב  ה'.  בית  לכבוד 
והגבאי  טריפולי  העיר  מנכבדי  נחום,  כפללה  הגביר  של  רעייתו 
צרכי  כל  את  להכין  היתה  רגילה  המרכזי,  הכנסת  בבית  הראשי 
השבת ביום חמישי ובבוקר יום השישי, ומצהרי היום חופזת היתה 
מבית כנסת אחד לשני, לנקות את בית הכנסת, לשטוף ולהדיח, 
להטיב את המנורות לכבוד השבת, למלא בהן שמן ולהתקין את 
פשטה  יומיים  כעבור  חלוד.  מסמר  לרגלה  חדר  פעם  הפתילות. 
לא  שישי  יום  בהגיע  עזים.  כאבים  לה  ונגרמו  דלקת  רגלה  בכף 
יכלה כמעט להזיז את רגלה, אבל על המצוה לא ויתרה. במאמץ 
רב כיתתה רגליה מרחוב לרחוב ומבית כנסת לבית כנסת, כשכל 
פסיעה עולה לה במאמץ עצום. נשכה שפתיה כדי שלא להאנח, 
עיניה.  את  המציפות  הדמעות  את  לעצור  ביכולתה  היה  לא  אך 
לפתע ראתה מולה אדם לבוש לבנים ופניו קורנות. "מה לך אשה 
יקרה?", שאל האיש. "רגלי נפצעה ממסמר חלוד וההליכה קשה 
הזר.  שאל  מביתך?",  יצאת  מדוע  כך,  "אם  האישה.  ענתה  עלי", 
"מצוה מוטלת עלי, ואיני מוכנה לזונחה", ענתה האישה. "אם כך, 
הבריאה,  שרגלה  חשה  ולפתע  האיש.  ענה  שתתרפאי",  הדין  מן 
האישה.  שאלה  אתה?",  רפאל  "המלאך  כליל!  נטשוה  והכאבים 
והלה ענה! "לא כי, אליהו הנביא אני. ובזכות המצוה יוולד לך בן 
שיאיר עיני לומדי התורה". אמר, ונעלם. ואכן, נולד לה בנה הצדיק 
רבי ניסים נחום, שזכה לשני שולחנות, תורה וגדולה במקום אחד. 

היה גדול בתורה, ותמך בלומדיה ביד רחבה.
 

פרשתינו פותחת בציווי שמירת השבת, ובענין זה מסופר סיפור 
פלאי. כאשר רבינו ה"בן איש חי" זצ"ל עלה לביקור בארץ ישראל, 
היתנה עם ראש השיירה המוסלמי שביום השבת תשבות השיירה 

כולה. הלה הסכים תמורת תשלום בלבד. שיירת הגמלים עשתה 
שבת  ערב  בהגיע  והצחיח.  השומם  במדבר  דרך,  לא  בדרך  דרכה 
החל רבינו לפרוק את המטלטלין מעל הגמל. פנה מנהיג השיירה 
השיירה  את  לעכב  אתם  מתכוננים  כלום  "מה,  בקולו:  עליו  ונתן 
בלב המדבר? הלא המקום שורץ חיות רעות ושודדי דרכים, אתם 
מאוחר  שהתברר  כפי  היו,  אמת  דבריו  כולנו!".  חיי  את  מסכנים 
להמשיך  רשאית  שהשיירה  ענהו  הוא  חת.  לא  רבינו  אבל  יותר, 
בדרכה. הוא ופמלייתו ישבתו כאן – ובצאת השבת יאיצו פעמיהם 
להשיגם. ואכן, ראש השיירה פנה להאיץ בגמליו - אך הללו מאנו 
הכל  הוכרחו  הגמלים,  של  התעקשותם  לנוכח  ממקומם...  למוש 
מהתנפלות  שחששו  הערבים  אבל  הישימון,  בלב  שם,  לחנות 
ובני  רבינו  הסלעים.  נקיקי  בצל  לחסות  סביב,  התפזרו  שודדים 
לקבל  ועמדו  שבת  בגדי  לבשו  לסכנה,  ליבם  שתו  לא  פמלייתו 
עקבו  מסתורם  ממקום  המדבר.  במישורי  המלכה  שבת  פני  את 
נוסעי השיירה הנוכרים בתמהון ביהודים השרים ומזמרים כאילו 
מצויים הם בבית הכנסת, במקום ישוב. התפילה הסתיימה, רבינו 
כאילו  השבת,  לסעודת  פמלייתו  בני  עם  והיסב  היין  על  קידש 
הרקיע,  במרומי  עמדה  הלבנה  בביתו...  שולחנו,  ליד  מסב  היה 
והאירה את שולחן השבת. קולות השירה הדהדו ברחבי המדבר, 
בכנופיית  הבחינו  הם  נחרדו:  לפתע  ושומעים.  רואים  והערבים 
שודדים שהגיחה מעבר להרים ושעטה לעבר היהודים המזמרים. 
"הם אבודים!", חלפה במוחם המחשבה הנוראה. ואז אירע הפלא. 
השודדים התקרבו, ירדו מעל סוסיהם, והתקרבו לעבר היהודים. 
בדהרה...  והתרחקו  סוסיהם  על  עלו  במהירות.  נסוגו  ולפתע 
הערבים הנדהמים הגיחו ממחבואם, סיפרו לרבינו על נס ההצלה 
כי  ידענו  "עתה  ואמרו:  גלימתו  לשולי  בהערצה  נישקו  המופלא, 

אין כאלוקי היהודים!".
(מעיין השבוע)

סכרת- להקלה על סכרת, לשתות מיץ מלפפון בבוקר על קיבה ריקה. או להרתיח ארבעה עלי תות 
עם שלוש כוסות מים, ולשתות שלוש כוסות ליום.

סכרת- אכילת שתי כפות חילבה מידי יום קודם הארוחה בבוקר ובערב, מועילה לחיזוק הגוף ולבעיות 
סכרת. וכן, אכילת ירקות ושתיית מיץ טבעי מתפוזים ואשכוליות מועיל לזה.

(סגולות רבותינו)



הילד אינו אשם!

ישנם הרבה הורים שבוכים כאשר הילדים גדלים 
וכי  ומוסריות,  ארץ  דרך  מכל  רחוקים  אדם  כפראי 
למידות  חינכוהו  לא  ואמו  אביו  אם  הילד  אשם  מה 
טובות ולא העירו והאירו את דרכו בקטנותו? ומספר 
במדרש: אחד מגדולי ציפורי שהכניס את בנו לבריתו 
של אברהם אבינו, הזמין את רבי שמעון בן חלפתא 
להשתתף שמחתו. ביום המיועד, כשבאו רבי שמעון 
נערים  כמה  ראו  ציפורי,  העיר  לשערי  עירו  ובני 
הללו  כשראו  ושוחקים.  החצרות  באחת  עומדים 
את רבי שמעון, בעל הדרת הפנים של תלמיד חכם, 
עצרוהו ואמרו לו בקול מתקלס: "לא תזוז מכאן עד 
"הן  שמעון:  רבי  בהם  גער  לפנינו".  מעט  שתרקוד 
דעת  קלי  נערים  אותם  אך  לי".  נאה  זה  ואין  אני  זקן 
דרכו.  להמשיך  להניחו  וסירבו  לדבריו,  הקשיבו  לא 
נשא רבי שמעון עיניו למעלה וראה כי נגזר בשמים 
פנה  תיפול.  כי   – הנערים  ניצבו  בה  חצר  אותה  על 
תענו  ואתם  אשיר  "אני  להם:  אמר  וכך  הנערים,  אל 
אותו  עוררו  הוא  ישן  ואם   – החצר  לבעל  לכו  אחרי. 
– וכך תאמרו לו: "ראש החטא ותחילתו – מתוק, אך 
בדבריו,  לומר  התכוין  שמעון  רבי  ומר".  רע   – סופו 
כי האב אשר לא חינך את הנערים הללו ולא הרביץ 
בהם חוכמה מוסר ודעת – סופו יהיה רע ומר. לשמע 
חילופי הדברים התעורר בעל החצר. מיד יצא אל רבי 
שמעון ונפל לרגליו ואמר: אל תשים ליבך לדבריהם, 
ומיהרו  גזירה  נגזרה  אך  המה.  שוטים  נערים  שכן 
להוציא את כליהם ונפל הבית. ומוסר גדול מלמדנו 
אלא  בילד  כך  כל  תלוי  הדבר  אין  שבעצם  המדרש 
באביו ואמו שהתרשלו בקטנותו, וככל שנקדים לחנך 
את ילדינו למוסר ודרך ארץ נרויח, כי כל איחור ביום, 
זה  הרי  המקדים  וכל  לדורות,  ואולי  לשנים  הוא  נזק 

משובח.

מחפשים סגולות לשלום בית?
נסו ותראו!

בטרם  אשר  אנשים  ישנם  התמורות  דור  בדורנו 
"ביצר  זאת  ותולים  לבעיותיהם  המקור  את  מוצאים 
שאינם  למקובלים  רצים  מיד  בעקביהם,  הכרוך  הרע" 
להם  שעשו  לעצמם  מדמיינים  ומיד  מטורפים  אלא 
וכאן  הבעל  אחות  אשמה  כאן  הרע.  ועין  כישופים 
לחפש  מתחילים  ומיד  האישה  של  אמא  עין"  "שמה 
את הסגולות והקמיעים והחורבן ממהר להגיע. לפנינו 
מהי  ללמוד  יש  וממנו  בית  שלום  בספר  המובא  סיפור 
הסגולה האמיתית לשלום בית. הגה"צ רבי יוסף משאש 
בקטנותו  שפעם  ח"ב,  אבות  נחלת  בסיפרו  מספר  זצ"ל 
ולאחר  זצ"ל,  משאש  חיים  רבי  הרה"ג  אביו  עם  למד 
גמר הלימוד בא לפני אביו חכם אחד צדיק וישר - רבי 
אלישע נחמני זצ"ל, ואיתו איש אחד נכבד בעמיו, ושפך 
ממררת  שאשתו  ואנחה  בבכי  אביו  לפני  שיחו  האיש 
חייו, ולא הועילו שום דברים, ורבי אלישע ניסה לעשות 
אלישע  לרבי  נראה  ואמש  הועיל.  ולא  שלום  ביניהם 
חסד  שיעשה  לו  ואמר  נורא,  איש  בחלום  פעמים  כמה 
משאש,  חיים  הרב  אצל  האיש  את  ויוליך  רבה  ומצוה 
והנה עשה רבי אלישע כאשר צווה ובא לפני רבי חיים. 
סגולה  כי  בני,  דעו  בצהלה:  חיים  רבי  אביו  להם  ואמר 
השלום,  עליו  מאבא  אני  מקובל  ומנוסה  בדוקה  אחת 
שכל הקובע עתים לתורה ביום ובלילה, ימצא חן בעיני 
אשתו, ויהיה תמיד שלום בביתו, וכמו שאמר דוד המלך 
ואין  תורתך  לאוהבי  רב  "שלום  קס"ה):  קי"ט,  (תהילים 
בכל  עתים  לה  קובע  תורה  שאוהב  ומי  מכשול".  למו 
היקשה  אחת  שפעם  להם,  ואמר  חיים  רבי  והוסיף  יום. 
לאביו זצ"ל, מדוע רב שהיה עוסק בתורה כל היום וכל 
(כמסופר  אותו  מצערת  היתה  אשתו  זאת  בכל  הלילה 
הראשונים  שרבותינו  לו  והשיב  ע"א).  ס"ג  דף  ביבמות 
שאמרו  וכמו  בהם,  ושמחים  היסורים  את  מחבבים  היו 
על רבי אלעזר בן רבי שמעון (בבא מציעא פד:), שהיה 
רעי.  בואו  אחי  בואו  להם:  וקורא  היסורים  את  מחבב 
את הדברים הנ"ל דיבר רבי חיים עם אותו האיש וביקש 
עליו רחמים ופטרו לשלום. ואותו האיש קיים הדברים 
וקבע עתים לתורה יום יום. ואחר חמישה עשר יום בא 
אותו האיש עם חכם אלישע בלב שש ושמח, ואמר לרב 
כי הדברים עשו רושם מיום ראשון, והודות לאל יתברך 
שמו, כי הם עתה בשלום רב. וחכם אלישע היה מספר 
מתגלגלים  שהיו  וזמן  עת  בכל  רבים  בפני  זה  סיפור 
ברכה  ונראה  זו  סגולה  ננסה  השלום.  ענין  על  הדברים 

וישועה לנו ולבנינו אחרינו.

 הרה"ק רבי מנחם מנדל מויטבסק אומר: אדם חולה בלי סיבה, יתלה באהבה. תקנתו, ימסור את כל אהבתו להשם יתברך 
ויבריא.

 הרה"ק רבי אורי מדובינסקי אומר: אהבה הבאה מתוך מידות ותענוג לפעמים מוכרח להיות בה פרוד כי תענוג תמידי אינו 
תענוג, מה שאין כן באהבה עצמית- אין בה פרוד.

 תלמידי הבעל שם טוב הקדוש אומרים: העובד את בוראו מאהבה רודף אחרי כל מצוה לעשות נחת רוח ליוצרו.
 הרה"ק רבי אהרן מקרלין אומר: האהבה מסתרת בפנימיות לבו של כל אדם, ואין לך אדם שאין לו שעה אחת של אהבה 
וכלות הנפש לבוראו.                                                                                                                                   (פתגמים נבחרים)



  אין חילוק באיסור סיפור רכילות, בין 
אם סיפר לו מעצמו ברצונו, ובין אם חברו הבין 
שיספר  והפצירו  עליו  ועמד  בדבר  מעצמו  קצת 
רבו  או  אביו  ואפילו  עליו,  דיבר  שפלוני  מה  לו 
מפצירים בו – אסור גלות. וכן אם יאבד פרנסתו 
ע"י שלא יגלה, מכל מקום אסור לגלות, וכל שכן 
כשלא יגיע לו היזק ממון, אלא רק דברי חירופין 

וגידופין, שבודאי אסור לגלות.
 אסור לספר רכילות אפילו בדרך רמז, דהיינו 
שאינו אומר בפירוש שם האיש, אלא מספר סתם 
המקבל  שיודע  או  האיש,  שם  נתוודע  וממילא 
עשה  מי  ידע  לא  ורק  לו  שעשו  הענין  עצם  את 
אסור  וכן  לו  עשה  מי  שיבין  לו  רומז  והוא  לו, 
לספר רכילות דרך מכתב. וכן אסור לומר לחבירו 
מכניס  זה  שע"י  כיון  סחורתו,  על  דיבר  שפלוני 

שנאה בלבו עליו.
השומע,  לתועלת  חבירו  סוד  לגלות  מותר   
יודע  והנשאל  שידוך,  על  אותו  ששואלים  כגון 
לגלות  הוא  חייב  עצתו,  את  שישנה  סוד  דברי 
את הסוד משום מצות נתינת עצה הוגנת (ויזהר 
בה'  ד'  סעי'  ט"ז  ס'  לעיל  שנאמרו  הפרטים  בכל 
לגלותו  ורוצה  חבירו  סוד  היודע  וכן  לשוה"ר). 
מטעם  לגלות  חייב  מהפסד,  אדם  להציל  כדי 
יציל  הסוד  גילוי  אם  אבל  אבידה.  השבת  מצות 
על  נשאל  לא  והוא  נעימות  מאי  רק  השומע  את 

זה, אין שום היתר לגלות.
לו  אמר  מה  לו  לספר  מחבירו  אדם  ביקש   
להוציא  מבלי  להתחמק,  ישתדל  אודותיו,  פלוני 
להתחמק,  יכול  אינו  ואם  מפיו.  גמור  שקר 
השלום,  מפני  גמור  שקר  לומר  לו  מותר 
חלילה. שקר  בשבועת  יכשל  שלא  ובלבד 
  כשם שאסור לקבל לשון הרע מן התורה, 
שגם  התורה  מן  רכילות  לקבל  אסור  כך 
יאמין  שלא  דהיינו  הרע,  לשון  בכלל  הוא 

בליבו שמה שסיפר לו שכך וכך עשה לו פלוני או 
בלא  עובר  והמקבל  אמת.  הוא  פלוני  עליו  דיבר 
שמע  תשא  "לא  א):  כג,  (שמות  שנאמר  תעשה 

שוא", מלבד כמה לאוין ועשין אחרים.
על  רק  (ולא  בלבד  רכילות  שמיעת  על  גם   
הרע,  בלשון  כמו  גדול  איסור  יש  רכילות)  קבלת 
לבין  שמיעה  איסור  בין  הבדל  יש  מקום  ומכל 
איסור קבלה, שלענין שמיעה אם מבין מתחילת 
וכגון  מהשמיעה,  תועלת  לו  שתהיה  הסיפור 
להזיקו  רוצה  שפלוני  לו  לספר  רוצה  שחבירו 
כדי  לכתחילה  לשמוע  מותר  בממונו,  או  בגופו 
מן  אסור  בהחלטה  לקבל  אבל  ממנו,  להישמר 
שיזהר  כדי  בלבד  חשש  דרך  רק  אלא  התורה, 

ממנו.
וניכרים  מוכיחים  דברים  בחבירו  הרואה   
כדי  חבירו  על  לחקור  לו  מותר  להזיקו,  שרוצה 
לדעת אם צריך ליזהר ממנו, ואין לו לחוש שעל 

ידי זה גורם שאנשים יספרו בגנותו.
 כמה נואלו הרבה מבני אדם, שטבעם תמיד 
לדרוש מחבריהם מה דיבר פלוני אודותם, ואפילו 
וכשאינם  זה,  דבר  מידיעת  תועלת  להם  שאין 
עד  הרבה  בהם  מפצירים  להם,  לגלות  רוצים 
שמגלים להם מה שדיבר פלוני אודותם, ויש באלה 
הדבר  את  ומקבלים  עליהם,  גנאי  ענין  הדברים 
גמורים.  שונאים  נעשו  זה  וע"י  גמורה,  לאמת 
ואם נבוא למנות את מנין הלאוין והעשין שרגיל 
לעבור מי שמוטבע במידה המגונה הזאת, קצרה 
לשון  קבלת  איסור  באמת  כי  מהכילם.  היריעה 
להם  מספר  אחד  אם  אפילו  הוא  ורכילות  הרע 
ולהפציר  עליו  לעמוד  שאסור  שכן  כל  מרצונו, 
בו שיספר לו, והוא חוטא ומחטיא את חבירו, על 
כן צריך האדם מאד מאד להתרחק מלדרוש ענין 
להישמר  שצריך  תועלת  לו  יש  כן  אם  אלא  כזה, 

מהיזק שיגיע לו.

קבלת  איסור  על  בתשובה  לשוב  הבא   
ששמע,  למה  להאמין  שלא  ישתדל  רכילות, 
פרט  השמיט  או  הוסיף  המספר  שאולי  שיחשוב 
חשוב, או אמר בניגון אחר וע"י זה נשתנה הענין 
לקבל  שלא  להבא  עצמו  על  ויקבל  לרע.  מטוב 
עוד לשון הרע ורכילות על אדם מישראל, ויתודה 
האיסור  את  יתקן  ובזה  יתברך,  ה'  לפני  זה  על 

שעבר אם לא סיפר את הדבר עדיין לאחרים.
 עצה מועילה לשמירת הלשון, שכאשר צריך 
העולם,  עניני  אודות  אנשים  עם  לדבר  האדם 
יבקש בחשאי מה' יתברך שישמרהו מלשון הרע 
וכפי שמצינו אצל יעקב אבינו ע"ה, שאמר: "אם 
יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי 
ע,  רבה  (בראשית  ז"ל  רבותינו  ודרשו  הולך", 
לבן  אצל  שהלך  לפי  הרע,  מלשון  "ושמרני"-  ד): 
שמא  ירא  והיה  והרמאות  המרמה  מקור  שהוא 
כלומר  הזה  בדרך  אמר  לפיכך  ממעשיו,  ילמד 
ללבן, אבל כשהיה בדרך מדרשו של שם ועבר לא 

היה צריך לפחד מזה.
 בעיר אחת עשו תקנה טובה כדי שלא ילכדו 
באיסור לשוה"ר. והיא, שהדפיסו פתקאות קטנות 
לך  יוסיף  ומה  לך  יתן  "מה  הפס':  עליהן  שכתוב 
(ששייכים  מהאנשים  אחד  וכל  רמיה",  לשון 
לחברה הקדושה הזאת) נטל פתקה אחת והניחה 
על שלחנו. ויותר טוב להניחה בתוך כיסו, ששם 
טובה.  למזכרת  ויהיה  שעה  בכל  למשמש  עשוי 

וברור שעבור זה יזכר לפני ה' לטובה ולברכה. 
 מי שרוצה להיות זהיר בשלמות מעוון לשון 
לאנשי  להוכיח  תמיד  רגיל  יהיה  ורכילות,  הרע 
שזהיר  למי  השכר  גודל  לפניהם  ולהציע  ביתו 
בדיבור, ולהיפך גודל העונש, כדי שלא יפול ע"י 

סיפוריהם ברשת קבלת לשון הרע ורכילות.
(הבית היהודי)

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" (לח, כא)
המקדש  לבית  רמז  פעמיים,  משכן"  "המשכן  רש"י:  מבאר 
מהיכן  ישראל!  של  עוונותיהן  על  חורבנות  בשני  שנתמשכן 
יהלומים  הקונים  אנשים  אותם  הנה  משכון?  שזהו  כאן  נרמז 
ושאר אבני חן, יש בהם שני סוגים: האחד קונה אותם כמתנה 
שווים  מחמת  אותם  קונה  האחר  ואילו  לבנותיו  או  לאשתו 
כי מי יודע מה ילד יום, ואולי בעתיד יוכל למשכנם ולהשיג 
בעבורם סכום נאה או למוכרם ולהרוויח שווים בכפל כפלים. 
הוא  מה  מפני  נדע  כיצד  טובה,  אבן  קונה  אדם  נראה  כאשר 
קונה? הדבר פשוט וקל לבירור, אם מיד לאחר הקניה ניגש 
מובהק  סימן  לביתו,  או  לאשתו  האבן  את  ונותן  אדם  אותו 
שקנה אותם בעבורם. אולם אם לאחר הקניה הוא ניגש ועורך 
מאזן כללי של האבנים שבידו, כמה שילם עבורן וכמה יוכל 
להשתכר במחירתן, אזי מובן לכל כי דעתו של הקונה למשכן 
אותן או לסחור בהן בעתיד. כן הוא גם הנמשל. הקב"ה ציוה 
קודש,  וכלי  משכן  יקרים,  כלים  ובו  מפואר  בנין  לו  לעשות 
ואם כן כאשר נגמרה המלאכה היה מן הראוי לתת את כל זה 
לבני ישראל והם יתעסקו בו בעבודתו כמשפט. אולם לא כך 
היה. מיד בתום מלאכת המשכן נערך בו מאזן מדויק במשקל 
אחד  כל  של  את משקלו  כדי לשקול, לספור ולמנות  ובפלס 
העמודים,  מספר  הקרשים,  מספר  המשכן:  מכלי  ואחד 
והבריחים וכדו', סימן שהרשימה היא על שום שעתיד המשכן 

להימסר כמשכון...
 

"ויביאו את המשכן אל משה" (לט, לג)
מלך גדול עמד לבקר בעיר קטנה שהיו אנשיה עניים ואביונים, 
טכסו בני העיר ביניהם עצה איזו מתנה יגישו למלך בבואו אל 
היה  המלך.  אל  להגיש  הראוי  מאומה  בידם  אין  שהרי  עירם, 
הרי  עיצה!  לי  יש  ואמר:  הדברים  את  ששמע  אחד  חכם  שם 
כולנו בעלי מלאכה, האחד נגר, השני צורף, השלישי פחח וכן 
הלאה, אם כן נבנה כולנו יחד כלי מורכב כאשר כל אחד יבנה 
חלק ע"פ אומנותו. עמדו ויצרו כלי נאה שהיה מורכב ממעט 
כסף ומעט זהב, ברזל ועץ, ואף ניתן היה לפרק ולהרכיב את 
חלקיו, מעשה ידיהם של כל בני המלאכה שבעיר. כאשר הגיע 
המלך, בא לפניו אותו חכם כשבידיו הכלי והגישו אל המלך. 
אחריו באו ועמדו כל בני העיר, יוצרי הכלי. נהנה המלך מאוד 
מהמתנה היפה, פרק והרכיב את החלקים השונים. מי עשה 
מגולפת.  עץ  חתיכת  בהראותו  המלך  שאל  הזה?  החלק  את 
חלק טוב זה עשה איש טוב זה שהוא חרט אומן. אמר החכם 
בהצביעו אל אחד מאנשי העיר. וחלק זה? הוסיף ושאל המלך 
בהראותו ברזל מחוטב ומעוצב. את זה יצר חרש הברזל של 
עירנו – השיב החכם והצביע על האיש. כך שאל המלך על כל 
חלק וחלק, והחכם הציג בפניו את כל בני העיר. כך הוא גם 
הנמשל. כדי שימצאו בני ישראל חן בעיני הקדוש ברוך הוא, 
הביא כל אחד ואחד את חלקו במשכן אשר עסק בהרכבתו, 
הכל.  את  שיראה  בצלאל  את  להם  שיבחרו  בכך  היה  די  ולא 
משום כך נאמר בפסוק: "ויביאו את המשכן אל משה", והכתוב 

הולך ומונה את כל אשר הביאו איש איש ומעשי ידיו.
(משלי המגיד מדובנא)

על כן יאמרו המושלים - משל ונמשל

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
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