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 | הרב אליעזר קשתיאל קדושים-אחרי מותפרשת 

 החברה והאנושיותפירוק  -הרכילות 
 .אדםהוזילות בחיי הרכילות במידע אישי  - 'הולך רכיל מגלה סוד'

 .ם בדינים והלכות שרשי מגדיר אותם 'רוב גופי תורה'יבפרשת קדוש פרשת השבוע שלנו עוסקת1
 ל יסודות התורה..תה נאמרת במעמד 'הקהל' פעם בשבע שנים המלך היה חוזר עיזאת הסיבה שפרשת קדושים הי

 אכן יש כאן 'ואהבת לרעך כמוך', 'איש אימו ואביו תיראו'..
 וגם המקור לאיסור לשון הרע 'לא תלך רכיל בעמך' 

  .התורה בחרה להשתמש בלשון של 'רכיל'
 רוכלות, מסחר שאדם עובר ממקום למקום ומוכרת את חפציו...-הסבר המפרשים 'רכיל'

  !לסוגית ההפצה יםכלומר: אנחנו נכנס התורה בוחרת דווקא בלשון הזה.ו
פך את החיים האישיים של עצם העובדה שאדם הואיסור רכילות זה לא רק להגיד דברים רעים על מישהוא אלא על 

 .אדם אחד למשהוא 'סחיר'
 יש אדם שהוא מעביר מידע 'סוחר במידע'... 

 "לא תלך רכיל בעמך" אבל אל מידע אישיס מזה ו אולי אתה מתפרנזה בסדר להעביר מידע ואפיל
 החיים האישים של כל אחד הם חייו האישיים...

הכבוד להכניס לנפש שלנו  ואנחנו נדרשים לא דווקא סודות מדינה אלא החיים האישיים של כל אחד  -לכל אדם יש סודות 
ודע בנקאית ועוד ועוד[ לא כל אחד רוצה שי יש המון 'סודיות בחיים ]רפואית, למסחראינו נושא  של כל אחד  האישיים

 לאחרים נושאי חייו...

 !ובחייו הרכילות יוצרת זילות באדם
 'לא תעמוד על דם רעיך...' לבין ''לא תלך רכיל בעמיך התורה מחברת בין 

 ...ועולמו יש זילות בכבוד האדםשות בחיי אדם מתחיל כזיל
 .אדיש לחיים של מישהוא אחר'לא תעמוד על דם רעיך' זה שאתה לא יכול להיות 

 דברים שמתהלכים... -האדישות הזו לא צומחת ביום בהיר אחד אלא תופעה של 'לא תלך' 
 שהם יודעים שהם חשופים...שהאדם לא חסין והליכה ברחוב כשבני אדם חשופים בלי  ומזה נולד

 
 ללא לקוחות אין מקום לסחורה לעבור! -עולם המסחרבפרסם אלא כעל המ העניין הוא לא רק לא

יש מדורי רכילות שלא  פחות על הלקוחות לאהאחריות במניעת המסחר במידע אישי זה  
 בזה שלא נצרוך אותו... אנחנו יכולים לעצור את זה! -מתביישים להגיד שזה מה שהם 

 עמדת הצרכנים הם חלק מהמסחר!
 יי אדם זה נורא ואיום!!!המסחר בח

 .כשיש סוד יש מישהוא, יש בנאדם, יש נפש, חיים משלו -הסוד 
 .'לא תעמוד על דם רעיךוכשאין סוד נולד הצורך להגיד '

 'לא תשנא את אחיך בלבך..'  -מצד שני התורה מורה לנו 'הפוך' מהסוד  
 שאתה שונא את מי שמולך אך לא מראה לו את זה...זה  ?משלך ' יש לך 'סוד'ולכא

 !לות!! למי? לאדם שאתה שונא אותו...שלך לג חובהשדווקא כאן  -מלמד אותנו התורה
 .למה? כי האדם שמולך לא יודע מה העמדה שלך כלפיו

 מורעל סודות האחר אבל על שלך לא לש מצד אחד לשמור - אם כן שתי הלכות שנראות הפוכות

  המטרה: שהאדם בעולם הזה יוכל ללכת בתמימות!
 ש 'מה יודעים עלי'...שאינו מפחד ללכת בעולם ולחשו

 זה הורס את הטבעיות של האדם בעולם הזה! -הרכילות 
 אווירת חשד...ללא כדי שזרימת החיים תהיה טובה! ללא פחד! והכל 'על מה לדבר ועל מה לא לדבר'  ולברר אנחנו צריכים לדאוג

  ', 'לפני עיוור לא תיתן מכשול'פרשת קדושים גם בהלכה זו וגם באחרות 'לא תיקום ולא תיטור
 שצריכים להיות כמה שיותר תמימים, פשוטים! -באה לעורר אותנו לנקיון של החיים החברתיים 

 ...'שנת הניקיון' העם עומד מולו בחג סוכות אחרי שנת שמיטה להמלך מגיע פעם בשבע שנים וכוכך 
 חברתיים נראים... / ומזכיר כמלך 'איך החיים הציבוריים

 האם זורם או הכל תככים כמו שירמיה אומר 'אעזבה את עמי... חץ על לשונם...'
 דאגת המלך של המלכות על הזרימה הזו!

 זה מה שצריך להטריד את המלכות...
 זורמת בלי מעצורים וסיבוכיםהכי לא מסובך! חברה  -חיי הקדושה הם החיים הכי טבעיים  -זוהי 'קדושה' 

יתן ד' שאנחנו נזכה בקרוב אולי אחרי שנת שמיטה הבאה נתפלל לבית המקדש למלך ישראל דוד המלך יבוא ויעזור לנו 
 להתחזק בבניה

 '.ם 'בשביל החברהבשביל זה הקב"ה בנה את העולהרמח"ל אומר לנו: 
 נו החברתייםשנזכה לראות במו עיננו את פרשת קדושים הולך ומשפיע על חיי

 ם ישועות ונחמות.שבת שלו
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 פנימי לא מוגהה – [' אייר, תשפאיא] שיכתוב 


