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שאלה שעוסקים בצרכי ציבור  טוב מאוד
של החפץ באמונה פרסמו והפיצו את בקשתו 
 חיים להרבות בלימוד דיני לשון הרע.

לא עלה בדעתו של אף  בחייו של החפץ חיים
אחד שהספר 'חפץ חיים' יתפשט כל כך בכל 
תפוצות ישראל, עד שקם אחד שקראו לו 'חפץ 

שעשה  ממנצ'סטר חיים מספר שתיים', הרב סגל
דף היומי על החפץ חיים, ואלפים ורבבות 

דולות של לומדים את זה. וזו אחת הזכויות הג
מקרב  גם עם ישראל ואף החפץ חיים כותב שזה

 את הגאולה.

היו צדיקים יחידים ובודדים  כשאני הייתי ילד
שנזהרו מלשון הרע ועכשיו בדור הזה, הרבה 
גברים ונשים נזהרים מלדבר דיבור שיש בו 
איסור לשון הרע, ואף אל פי כן הדבר עדיין 

 צריך חיזוק.

מרא במסכת בכלל ב' את הג החפץ חיים הביא
'כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא  אבבא בתרא

 -אין בה משום לישנא בישא' יש הרבה פרושים 
אפשר לפרש שרבה בר רב הונא שאמר לכאו' 

'באפי תלתא' מתכוין לאדם שמדבר דבר שנראה 
כלשון הרע, אם את אותו דיבור שמדבר הוא 
מספר לאיש אחד זה אסור, אבל אם מספר 

זה דבר אבל מותר. לשלושה,  -לקבוצת אנשים 
בדיבור של  מותר, הרי שקשה להבין אותו. למה

אם מדבר דברי גנות על איזה אדם, הוא  -איסור 
שלושה אנשים לשמוע לשון הרע וכל מכשיל 

שכן אם אדם דובר בהרצאה או בדרשה בפני 
ז "מקשה בספר חפץ חיים, והביא עך כ רבים.

 כמה פירושים.

                                                           
 , ע"אט"ל בתרא בבא א

שכאן של בעלי התוספות )שם(  יש על זה פירוש
שהדיבור הזה שהוא בעצמותו עוסקים במקרה 

ר רע ובפני שלשה יכול להתפרש שהוא אינו דב
הוא נזהר להגיד את זה בצורה כזאת שזה לא 
פוגע בכבודו של השני אבל כשהוא אומר זאת 
בפני אדם אחד ששומע אותו, במצב כזה הוא 

 פרוץ יותר ולכן צריך להיזהר היותר.

, מדובר פה לא בשיטת הרמב"ם ישנו הסבר שני,
על המדבר בפני שלשה אלא דבר שידוע 

ר שמישהו סיפר כבר לשלשה לשלשה, דהיינו דב
דבר זה ואם שלשה אנשים יודעים . אנשים

תפרסם בכל העולם, ולכן מתגלגל הלאה ומש
אחד שהוא אחד מהשלשה או רביעי ראה שכבר 
ג' שמעו את זה, לכן מותר לו לספר לאדם רביעי 
וחמישי כי אינו מוסיף אש למדורה לא מוסיף 

 כיון שהוא בין כה וכה יודע.שום נזק, 

)על דברי הרמב"ם( למה  כותב שם החפץ חיים
לספר? עיקר הטעם הוא כי דבר  מותרדבר כזה 

זה שמתפרסם אז האיש המושמץ, אם אנשים 
פול ערכו ייודעים שהוא עשה עבירה כזאת 

אחר כך, ואם ג' אנשים יודעים כבר אז  בעיניהם
 בין כה וכה שרפו אותו כבר. יוצא שלא מוסיף

 לו שום נזק.

 - בדרך אחרתדייק מהרמב"ם  אבי מורי זצ"ל
אם מספרים לה"ר על מישהו, דוגמא, ראיתי 
אותו שעשה עבירה כזאת, או שאומרים שפלוני 
הוא אדם עם מידות רעות, כגון בעל גאווה גדול, 

ואסור  עצם הדיבור הזה הוא דיבור של עוון,
)אם אדם הזה  א מוסיף נזקאפי' כבר מפורסם ול

ה הוא רשע מרושע אדם שהוא בגדר לא עוש
מעשה עמך, אז מותר לגנות אותו אבל אם הוא 
עושה מעשה עמך ואפילו אמת לא צריך לפרסם 
על יהודי מעשים רעים(. לפעמים מותר לתועלת 

  .להגיד לתועלת הדברים

פרק ז' יש כל מיני  ם הלכ' דעות"ברמב
דוגמאות ללה"ר, אבק לה"ר, מספר בגנות חברו 
אפילו שזה אמת, על מידות רעות או מעשים 

 –משך הל' ה' הב כ כתוב"ואחרעים שעשה. 
ּגֹוְרִמים ִאם "... ר ְדָבִרים שֶׁ ִנְשְמעּו ִאיש ִמִפי ַהְמַספֵּ

רֹו ְבגּופֹו אֹו ְבָממֹונוֹ ִאיש ְלַהִזיק ח   ה ... בֵּ י זֶׁ רֵּ ה 
עוד סוג של  הרמב"ם כאן אומר ."ָלשֹון ָהַרע

דברים שאינם עבירה או  מספר' –לשון הרע 
ידעו את זה זה עלול שאם אנשים  גנות, אלא

 שאינו עבירה. אע"פ ,לעשות לו נזק

של בחור שלומד  החפץ חיים מביא דוגמא
תורה, ויש שדכנים המציעים את הבחור 

בחור  לביתם לשידוכים לעשירים שרוצים לקחת

                                                           
 פ"ז, ה"ה דעות ,ם"רמב ב

תלמיד חכם, ולא יודעים בדיוק מה הדרגה שלו. 
הוא מספר עליו, אתם חושבים שהבחור הזה 
כזה תלמיד חכם, אני מכיר אותו מקרוב והוא 
בקושי יודע מסכת אחת. ואם זה יתפרסם לא 

הזה. אומר החפץ חיים, שזה יקחו אותו לשידוך 
נקרא שלילת המעלות של האדם, זה גורם לו 

 נזק. 

אנשים משקיעים בעסק  או אדם שעושה עסקים,
שלו כסף כדי להתפרנס, ולא כולם יודעים שהוא 
כלל לא עשיר, הוא עני. הוא לווה כסף והכל 
משועבד לבנקים. אם יש אדם מסוים שרוצה 

תזהר אבל לא לעשות איתו עסק מותר להגיד לו 
צריך לפרסם את זה )אם לא לתועלת( לאנשים. 
אבל סתם כך שיושבים על ספסל לנוח ואחד 
אומר אתה יודע פלוני ההוא ירד מנכסיו ואם 
ישמעו איש מפי איש אף אחד לא ירצה להיות 

זה דבר שגורם  -תו, אנשים יברחו ממנו שותף א
הפסד בגופו או בממונו וזה לה"ר. זה לה"ר 

חר, זה לא נקרא שאומר דברי גנות, זו לא מסוג א
עבירה להיות עני, לא עבירה אם לא הצליח 
לגמור את כל הש"ס, וגם לא מידה רעה, אבל 

להוריד את הערך  הגורמיםהוא כן מספר דברים 
ם שאם כבר נאמרו "שלו. על זה אומר הרמב

הדברים בפני ג' שיודעים בין כה וכה וכבר 
, אם אח"כ אחד וההיזק כבר ישנו נשמע הדבר

ר, כי דיבור "סיפר עוד פעם אין כאן להמהג' 
, לא מספר דבר רע מצד עצמו ר"כזה אינו לה

עליו מי שהוא לא חכם מספיק אין זה עושה 
אותו לאדם רע. או שמספר עליו שהוא לא חריף 

 כ"כ. 

עליו דברים שבגנותו,  אבל אם הוא מספר
שפלוני הוא מושחת או פלוני הזה עשה עבירות, 

, לפי הפירוש של אסור לספר עבירות על יהודי
 כי יש הבדל גם לאחר שסיפרו לג', זצ"ל ר"אמו
אם האיסור הוא בגלל המילים האלה שהם  בין

מילים אסורות שמוציא מהפה מילות גנאי, ואז 
מילים שהם בגרמא  לביןזה כמו אכילת חזיר. 

המילים עצמן כשרות, פלוני כאשר של הנזק, 
עשיר או עני, אין  ,או פחות יודע ללמוד יותר

בזה שום עוון, כאן האיסור הוא על דבר שיכול 
גרמא בנזקין. על זה אומר  -להתגלגל מזה 

הרמב"ם שכאן זה לא גרמא בנזקין כי מה בעצם 
א"כ זה כבר ידוע  מצבו,הנזק, שיוודע ברבים 

ברבים, ג' זה רבים, אז אין איסור לשון הרע 
 בכך.

זקן אחד שחי מאה ושמונה  היה גר ברמה"ש
שנים, הוא היה מספר זיכרונות. הוא היה אדם 

אח"כ בגיל שגר ארבעים שנה באמריקה, 
שמונים עבר לגור ברמה"ש. הוא היה היחידי 
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ברמה"ש שהיה לו מקרר חשמלי מאמריקה 
שהביא איתו. בכל הבתים לא היה מקרר כזה 
מודרני, היו קונים קרח והיו שמים בארון מיוחד 
שהקרח היה מקרר את כל הארון הזה, זה היה 

קור ועד מוצ"ש  ששומרפח ארון עץ ומעין 
יה מספר על הקרח היה עוד קיים. הוא ה

הגדולים שהכיר על ר' ישראל סלטנר ותלמידיו, 
הוא סיפר שבא לעיר שלהם אברך צעיר שקראו 

ופניו  (שאח"כ עבר לקלם)לו ר' שמחה זיסל 
 .מאירים כמלאך אלקים

שפעם בא החפץ חיים לעיר שלו,  סיפר הוא
אני הייתי אברך אמיץ ותקיף אמרתי  -ואמר 

 לח"ח בעצמו דברי תוכחה ולא פחדתי ממנו,
הגיע תושב חדש  לעיר שלהם ,הסיפורכך ו

שאסף בחורים ואברכים צעירים בעלי כשרונות 
רי"ף עם 'בעל בעיון וקבע להם שיעור ללמוד 

המאור' וה'מלחמות'. כשבא החפץ חיים לעיר 
שלהם אמר שהאיש הזה, התושב החדש, הוא 

ללמוד רשע ואסור ללמוד תורה ממנו, תפסיקו 
לח"ח: אותו זקן  אז את השיעור הזה. אמר

חיים' שלא להגיד על יהודי חיברת ספר 'חפץ 
, אז למה אתה אומר עליו שהוא רשע? לשון הרע

. אני לא גיאהסוהוא מסביר כ"כ יפה את הרי 
 יודע מה ההמשך אם בסוף הח"ח ענה לו או לא.

איך קראו לאדם הזה שאמר את  שאלתי אותו
ברק'ה )בערל( ברק'ה " –השיעור? אמר 

. הרבה רבנים קמיכאלישוֹ , מהעיר "מכלישקער
, אבל את שמו הוסיפו 'ימח שמו וזכרו'שהזכירו 

, הוא היה ת"ח בעיר ההיא לא הכירו את מעלליו
גדול והיה כותב מאמרים. מומחה גדול בדקדוק 

ם "ואפי' כתב ספר וקרא לעצמו 'אדם הכהן', אד
היה  - כלישקערמב דברהם א -ראשי תיבות זה 

גם כהן. ורבני הדור הזהירו שלא יתקרבו אליו. 
בוילנא הייתה לו מדרשה עם תלמידים 

שאלות אפיקורסים, הוא לימד אותם איזה 
 ל,"סמכות חזלשאול על התורה שבע"פ ועל 

ואותם תלמידים יצאו לתרבות רעה. החפץ חיים 
והלך לוילנא לקרובי משפחה ללמוד  היה יתום
בן שלוש עשרה. אד"ם הכהן קירב ככשהיה 

אותו ומסר לו שיעור. החפץ חיים אמר שהיה לו 
יח להתרחק מאיש בלי יראת נס שהיה לו חוש הר

. , כי עדיין לא נתגלתה מהותו האמיתיתשמיים
כלומר כמעט שהייתי תלמיד שלו. ואמר 'ברוך 
שעשה לי נס במקום הזה', החפץ חיים עצמו 
היה בסכנה ליפול במלכודת של אותו רשע 

 אד"ם הכהן. 

שתלמידים שלו, אחרי כמה שנים  היה ידוע
 הכופרים שלמדו אצלו, נתחברו לכת המשכילים

ב נבלות וחזיר. מספרים לֶׁ שפעם אחת בא  אכלו חֵּ
אני רוצה ללמוד אצלך  -אליו תלמיד חדש ואמר 

איך להיות אפיקורס מכת המשכילים, שאוכל 
להשפיע על אחרים. הוא שאל אותו מה כבר 

כלום, למדתי בקושי קצת חומש,  -למדת? אמר 
גמרא כן למדת? אמר לו לא! ענה לו, אם לא 

אמר למדת אז למה אתה רוצה ללמוד אצלי...? 

י טעם של נבלות וטרפות, מיד כי כבר טעמת -לו 
אם כבר אכלת נבלות  -אדם הכהן גרש אותו 

וטרפות, סימן שאתה לא מתאים להיות תלמדי 
שלי, אצלי התלמידים לא אכלו טרפות עדיין, 
אני מלמד אותם קודם כל איך להיות תלמידי 
חכמים, כדי לדעת לקלקל בחורי ישיבות, צריך 
ם להיות כמו תלמיד חכם, אתה לא מתאי

ר שנזכה שיתקיים הפסוק "יה לחבורה שלי.
 ., 'ואני בתומי אלך פדני וחנני'גשאמר דוד המלך

ים' ד ִּ ַ  'ַהב 
 

, שב"ק תרומה ברעוא דרעוין נאמר
 בביה"כ המרכזי ברמה"ש תשע"ו,

 

מתחילתה ועד סופה עוסקת  דתרומהפרשת 
המשכן וכלי המשכן. בתורה ישנן  בבניין

 ארבעהבהוראות כיצד לעשות את כלי המקדש. 
כלי המקדש כתוב שעושים טבעות בצדדים מ

ובטבעות מכניסים בדים, מעין מקלות כדי 
לסחוב ולשאת אותם בהם. זאת עושים לשולחן, 
למזבח הפנימי והחיצון ולארון. כמו שזכור לי 

ים מימי ילדותי ברוסיה שהיה נושא שואב המ
את הדליים שהיה תולה במקל וכך נושא אותם 

 על הכתף.
טבעות, הללו, לא היו  למנורה, מכל כלי המשכן

בתוך שק מעור תחש  אורזיםאת המנורה היו 
ואת השק קושרים ותוחבים מוט וכך היו נושאים 

ל " האותה, ככתוב יָה אֶׁ לֶׁ ת ָכל כֵּ ְוָנְתנּו ֹאָתּה ְואֶׁ
ה עֹור ָתַחש   ".ְוָנְתנּו ַעל ַהּמֹוטִמְכסֵּ

כשמגיעים למקום חניית המשכן,  ובכל הכלים
כלים, רק בארון אין המוציאים את הבדים מן 
, שאין 'ו'לא יסורו ממנומוציאים אותם, ככתוב 

מישהו את  הסירמורידים את הבדים ואם 
 הבדים, חייב מלקות, שזהו לאו 'לא יסורו ממנו'.

ן בהמ"ק השלים את בניי כששלמה המלך ע'ה
שלחן, מזבחות  -ללא בדיםהכניסו את הכלים 

וכו' ואת הבדים גנזו, כמו שגונזים תפילין שלא 
משתמשים בהן יותר, כך גם את הבדים שמו 

ִרכּו ַהַבִדים אבל בדי הארון נשארו. " בגניזה. ַוַיא 
ה ... , וצריך ביאור מה "זַוִיְהיּו ָשם ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ

 נשתנה כלי זה, שהבדים צמודים אליו.

 'יבד'לה מביא רמז לעניין, המ חהכלי יקר
. שהרי בארון היה מונח 16בגימטריה זה המספר 

                                                           
 כו, א' תהלים ג
הדפסנו השיחה בפרשתן משום  בעצת מרן שליט"א ד

 עניינים הנוגעים גם לה.שיש בה 
 ד', י' במדבר ה
 כה, טו שמות ו
 ח', ח' א-מלכים ז
 כה, יג שמות ח

ספר התורה, וא"כ עיקר הקשר לתורה זו 
הקריאה בתורה, קוראים ג' פעמים בשבוע 

, בשבת בבוקר ז' טשתיקן כבר משה רבנו ע'ה
קרואים )שהרי השמיני הוא מפטיר( ועוד ג' 

ג'כ, במנחה של שבת, ביום ב' עוד ג' ויום ה' 
קרואים, זה בגי' בד'י, וכן הציווי  16סה"כ 

בתורה לצפות את הבדים בזהב, וגם זה רמז, 
זה'ב רמז ליום ז' שבת ה' חמישי וב' שני שבהם 

ולכן לא יסורו הבדים מן הארון,  קוראים בתורה.
דהיינו עם ישראל לא תשתכח התורה ממנו, ולא 

 יופסק הלימוד.

שהבדים לא יסורו מהארון  ועוד רמז לדבר
)והארון רמז לתורה ולומדיה( שהוא עמוד 
התורה, והמזבח עליו מקריבים הקרבנות, 

אין מקריבים קרבנות.  -וכשאין בהמ"ק קיים 
אבל הארון שהוא עמוד התורה גם כשעם ישראל 
יוצאים לגלות, גם כשאינם בארץ ישראל יותר, 

וזה רמוז בבדים לימוד התורה נמשך בכל מקום. 
שהם להעברת הארון ממקום למקום, כך התורה 

יים, אינם תלויים בשייכות למקום מס ה,ולומדי
 וניידים.

שבכל מקום  יש תפקיד של תיקון, לגלות עצמה
על פני הגלובוס שעם ישראל לומדים שם תורה 
יש בזה תיקון. ובכל דור היו מרכזי תורה גדולים 
וכשגלו ממקום אחד עברו מרכזי התורה למקום 

 ונחרבו ישיבותיה, מבבל תורה תהאחר. כשגל
ג'רבה, ולספרד  –גלו לג' מקומות, לתוניס 

וגרמניה. רבנו חננאל פתח גם מרכז תורה גדול 
יה. ובגירוש ספרד עבר מרכז התורה באיטל

לסלוניקי ושאר מדינות הבלקן, ומגרמניה 
 לפולין וליטא.

ז'ין פתח את ישיבת וולו לוז'ינרכשר' חיים וו
הוא שמע שיש כבר עשרה יהודים באמריקה 
שהתחילו להגיע לשם, והתבטא שזה עוד יהיה 

 מרכז תורה גדול.

שמע שיהודים שמהגרים  החפץ חיים זצ"ל
יקה מפסיקים לשמור שבת וכשרות מפני לאמר

שם היו גדולים, שם יום המנוחה  שהניסיונות
הוא יום ראשון ובשבת חייבים לעבוד. לכן רבים 
ירדו מהדרך. על זה אמר לי אבי מורי זצ"ל שלא 
לחינם קוראים למדינה הזו אמריקא, עמריקא 

)עם ריקני( שהם ריקים ריקא -שזה כמו עמא
. אבל בדורנו נתקיימה התחזית של הגר"ח מתוכן

"ל שבסופו של דבר . ואמר הח"ח זצמוולוז'ין
מרכז התורה יחזור שוב לארץ ישראל. הרב 
מפונוביז' זצ"ל אמר שדבר כזה קורה בדור שלנו 

 איך שמרכז התורה חוזר לארץ ישראל.

קראתי  ,בעניין בדי הארון אם כבר מדברים
שה'בדים' הם תומכי  -ספר רעיון שלישי באיזה 

התורה, מי שתורם מכספו כמו שאמרנו שהארון 
לו  זה עמוד התורה, והוא עומד על בדים, יש

עליהם. ומי שתורם לתורה  נשעןלהיות בדים 
מחזיק תורה ולכן כשיבוא לשמיים ישב יחד עם 
לומדי התורה שתמך בהם, כמו יששכר וזבולון 

 במחיצתם, ולא יפרידו אותם.

                                                           
 , א'הל' תפילה יב רמב"םפ"ב,  בבא קמא ט


