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ויקרא פרק יט פסוק טז
(טז) ֹלא־תֵלְֵ֤ ָרכִיל֙ ּבְעַּמֶ֔יָ ֹל֥א תַעֲמֹ֖ד 

עַל־ּדַ֣ם ֵרעֶָ֑ אֲנִ֖י יְֹקוָֽק: 

ויקרא פרק יט פסוק ל
(ל) אֶת־ׁשַּבְתֹתַ֣י ּתִׁשְמֹ֔רּו ּומְִקּדָׁשִ֖י ּתִיָר֑אּו 

 אֲנִ֖י יְֹקוָֽק: 

Coming Back
A) Sin in  a Sanctified Place-

שלום לכבוד הרב הגאון הרב שמואל אליהו שליט"א
יכול להיות שהשאלה הזאת לא כל-כך דומה לשאר השאלות בשו"ת...

בכל-אופן, הדבר מטריד אותי מה שכתב רבינו הקדוש ה"חפץ חיים" בספרו בחלק 
העשיו אות ז' שעוברים בנוסף ללשוה"ר גם ב"ומקדשי תיראו" ותמהתי הרי כלל בידינו 
"קים ליה מדרביה מיניה" אזי רבינו הקדוש רצה לומר ששתי העברות הללו הן באותה 

דרגה?? והרי בלשוה"ר יש יותר לאווין ועשין ויותר רעות קרו בגללה. לא שאני מזלזל 
ח"ו בכבוד בית-הכנסת {שלצערנו דרוש חיזוק בימינו} אלא שלא נראה לי בהבנתי 
הקטנה ששתי המצוות הללו הן באותה דרגה, כנראה שאני טועה ואודה לרב על 

העמדת טעותי..
תוכן התשובה:

הזוהר הקדוש כותב כי המדבר בבית הכנסת מראה כאילו ח"ו אין לו חלק באלוקי 
ישראל. 

לכן הוסיף החפץ חיים את הענין הזה כי הוא חמור מאוד ובמיוחד בלשון הרע. ההרבה 
יותר ממה שרגילים לחשוב. כיון שנעשה כהיתר.

התשובה התקבלה מהרב שמואל אליהו, 
see Seforno Taz/Metzoora and Maybe Lamakom will stop the Slander

 
 Need to Preserve & be Part of the Redemption Solution 

חפץ חיים - זכור למרים פרק יח
 כן הדבר בענינינו, הקדוש ברוך הוא השרה שכינתו אצלנו בבית ראשון ואח"כ בבית

 שני, ומפני עונותינו הסיר שכינתו מאתנו ואין ברצונו לשוב אלינו אם לא שנשוב מדרכנו
 הרעה שהלכנו עד כה ולא נשוב לכסלה עוד, [ונרגיל עצמנו להיות זהירים בקדושת בית

 המדרש ובית הכנסת שהם לעת עתה מקדש שלנו כמו שנאמר ואהי להם למקדש
 מעט ויהיה תיקון בזה על העבר], ואז קרוב ליראיו ישעו לשכון כבוד בארצנו, ר"ל, אז

 .קרובה ישועת ה' לבוא ולשלוח לנו משיח צדקנו ונשוב לארצנו במהרה בימינו

  Destroying the Sanctity through Slanderous Speech
הלכות לשון הרע, פתיחה – עשין, ז

אם מדבר לשון הרע בבית המדרש או בבית הכנסת, עובר על מצות עשה של (ויקרא 
י”ט ל’) “ומקדשי תיראו”. ובית המדרש שלנו נחשב גם כן מקדש. ולכן אסור לחשב 

בבית כנסת חשבונות, מלבד חשבונות של מצווה כגון קופה של צדקה. וכל שכן שאסור 
צחוק ושיחה בטילה. ועל אחת כמה וכמה שאסור לדבר בהם לשון הרע ורכילות.

חפץ חיים פתיחה עשין אות ו - ז

https://www.kipa.co.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91/%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95
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(ז) וכל זה אפילו שלא בבית המדרש. אבל אם מדבר לשון הרע ורכילות בבית המדרש 

או בבית הכנסת, עובר עוד על מצות עשה ומקדשי תיראו ובית המדרש שלנו גם כן 
בכלל מקדש הוא כמו שמבואר בפוסקים, ונצטוינו בזה הפסוק לירא ממי ששוכן בו 
ולכן אין מחשבין בו חשבונות כי אם של מצוה, כגון קופה של צדקה וכדומה וכל שכן 

דאסור בהם שחוק והיתול ושיחה בטלה, ולא מועיל בזה שום תנאי כמבואר בשולחן 
ערוך אורח חיים בסימן קנ"א סעיף י"א. ועל אחת כמה וכמה דאסור לדבר בהם לשון 
הרע או רכילות מפני אימת ה' יתברך השוכן בו, לבד מאיסורו החמור העצמי ובזה 
שמדבר מראה בעצמו שאינו מאמין שהקב"ה ישרה שכינתו בבית הזה ולכך הוא 

מעיז פניו אפילו לדבר בבית המלך שלא כרצון המלך*.


