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ויקרא פרק יט פסוק טז
(טז) לֹא־ֵתֵלְ֤ך ָרכִיל֙ ְּבעֶַּמ֔יָך לֹ֥א ַתעֲֹמ֖ד עַל־ַּד֣ם ֵרעֶָ֑ך 

ָֽק:  ִ֖י יְֹקו ֲאנ
ויקרא פרק יט פסוק ל

 ָֽק:  ִ֖י יְֹקו (ל) אֶת־ַׁשְּבֹתַת֣י ִּתְׁשֹמ֔רּו ּוִמְקָּדִׁש֖י ִּתיָר֑אּו ֲאנ

משנה ברורה סימן קנא ס"ק ב
 וכ"ש שיש ליזהר בביהכ"נ וביהמ"ד מעון

 דבורים אסורים כגון לשה"ר ורכילות ומחלוקת
 וקטטות כי מלבד שהם עונות חמורים מאד עוד

 יגדל העון יותר במקום קדוש כי הוא מזלזל בכבוד
 השכינה ואינו דומה החוטא בינו לבין עצמו לחוטא
 בפלטין של מלך לפני המלך ועוד תגדל הרעה
 בזה שהוא מכשיל גם את הרבים בעונות

 החמורות הנ"ל כי האי תגרא דמיא לבדקא דמיא
 ומתחלה הותחל העון באיזה אנשים ולבסוף
 יתלקטו ויתחברו חבורות חבורות לריב איש

 ברעהו עד שנעשה כל הביהכ"נ כמדורה גדולה

The Most Dangerous Parts of 
Davening

 חפץ חיים פתיחה - הערות עשין הערה *
הגה"ה. ואגב

 אפילו יש בו שמץ אפיקורסות מוחלין לו, ואפילו
 כשעונה, הוא שלא בזמנו והוא אמן יתומה וחס
 ושלום יהיו בניו יתומים על ידי זה, כי אפילו אם
 מחמת עצלות בלבד נשתהא האמן שלו יש עליו
 קללה זאת וכמו שמשמע בפוסקים. וקל וחומר
 בזה שדחה האמן יהא שמה רבא מפני הלשון

 הרע והרכילות שלו. ועל כולם עובר בזה הזמן על
 איסור רביעי דהיינו שיחה בטילה בבית הכנסת

  ובבית המדרש
============================================================

ָ֔ק ֲאֶׁשר־ִּתְקְראּ֥ו ֹאָת֖ם ִמְקָראֵ֣י ֹקֶ֑דׁש  ֵ֤י יְִׂשָראֵל֙ וְאַָמְרָּת֣ ֲאלֵֶה֔ם מֹועֲֵד֣י יְֹקו אמור פרק כג (ב) ַּדֵּב֞ר אֶל־ְּבנ
אֵּ֥לֶה ֵה֖ם מֹועֲָדֽי:(ג) ֵׁשֶׁ֣שת יִָמים֘ ֵּתעֶָׂש֣ה ְמלָאכָה֒ ּוַבּיֹ֣ום ַהְּׁשִביעִ֗י ַׁשַּב֤ת ַׁשָּבתֹון֙ ִמְקָרא־ֹקֶ֔דׁש 

ָ֔ק ְּבֹכ֖ל מֹֽוְׁשֹבֵתיכֶֽם: פ  ּכָל־ְמלָאכָ֖ה לֹ֣א ַתעֲׂשּ֑ו ַׁשָּב֥ת ִהוא֙ לַֽיֹקו
ָ֔ק ִמְקָרֵא֖י ֹקֶ֑דׁש ֲאֶׁשר־ִּתְקְראּ֥ו ֹאָת֖ם ְּבמֹועֲָדֽם:  (ד) ֵאֶּ֚לה מֹועֲֵד֣י יְֹקו

Sin on a Sanctified Day
חפץ חיים - שמירת הלשון חלק א שער הזכירה פרק ט

 ם בעולם הזה, יעשה עצמו כאלם, וידביק שפתותיו כשתי רחיים וכו'. וכל כף הקלע הכל בהבל פיו
 של דברים בטלים, ועל כל דבור הבל צריך להתקלע מסוף העולם עד סופו. וכל זה בדברים

 יתירים, אבל בדברים האסורים, כגון לשון הרע, וליצנות, ושבועות, ונדרים, ומחלוקת, וקללות,
ובפרט בבית הכנסת, ושבת ויו"ט, על אלו צריך לירד לשאול למטה הרבה מאוד

Torah Reading 
חפץ חיים פתיחה - הערות עשין הערה * הגה"ה. ואגב

והוא לפי מה שמצוי בעוונותינו הרבים שמתחיל לספר לחבירו את המעשיות שלו שהם 
מעורבים בלשון הרע ורכילות מראשן ועד סופן קודם קריאת התורה, וקודם גמר הסיפור 

פותחין העם לקרוא בתורה והיצר הרע מסיתו שלא להפסיק באמצע הסיפור ולגמור את הלשון 
הרע שלו בעת הקריאה. 

Shabbat Afternoon Choices
חפץ חיים פתיחה - הערות עשין הערה * וכל שכן



#22 5781 Slander (2) on Shabbat Emor
 וכל שכן לפי מה שמצוי בעוונותינו הרבים בשבת קודש אחר סעודה שלישית, שיש כמה כתות *
 אנשים, הלומדי תורה מסתמא משיחין בדברי אלהים חיים, ושארי אנשים מסתמא משיחין בענין

הבלי העולם ובוודאי מתגנדר על לשונם דברי לשון הרע הוללות ולצנות
The Week in Review

חפץ חיים - שמירת הלשון חלק א שער הזכירה פרק יג
 ומה טוב ונכון להתנהג כמו ששמעתי, שחכם אחד יעץ לאוהבו שלא יעמוד בשום פעם בקיץ

 בשבת קודש אחר סעודה שלישית סמוך לבית הכנסת ולבית המדרש לספר לאחד איזה דבר
 מה, כי משנים נעשים שלשה, ומשלשה ארבעה חמשה ששה, עד שלבסוף נעשית חבורה גדולה,

 וכל אחד מספר עניניו ומסחריו שהיו לו בשבוע שעבר, ואי אפשר שלא יבואו עי"ז ללה"ר
ולצנות, וכל זה נעשה בגרמו של ראשון שהביא לכל זה. על - כן החכם עיניו בראשו

Rabbi’s Drasha
חפץ חיים לשון הרע - הערות כלל ב

*  ודע אחי דכל זה הוא אפילו היו כל דברי המלעיג אמת אף על פי כן אסור להטעים את הדבר
 לפני השומע כדי לגנות לזה, וכאשר תחשוב היטיב תמצא שהמלעיג מערב גם - כן הרבה

 שקרים בהתולו, כי הרבה פעמים מצוי הוא שהמלעיגין כשפותחין פיהם להלעיג מהדרשן
 אומרים שהדרשן בעצמו אינו יודע מה הוא מדבר והוא מתעתע בדבריו וכיוצא בהתולים
 וליצנות אשר מבעיתים את לב שומעיהן (ויותר מזה שמוציאין לעז עליו ואומרים שכל

,הדרשה שהוא דורש אין כונתו רק בשביל הנאת עצמו ובאמת לא כן הדבר

*  כך ממה להלעיג, תראהו גם - כן שתיכף אחר הדרשה בעת אמירת הקדיש ועניית אמן -
 יהא שמיה רבא שעל זה העולם קיים כמו שאמרו חכמינו ז"ל בסוטה על מה העולם קיים אאמן
 יהא שמיה רבא דאגדתא הוא לא יחוש לזה כלל ותיכף רץ אל חביריו אשר הוא מכירם מכבר
 שגם הם יסכימו עמו לבזות להרב ויתחבר עמם בליצנות והתולים להלעיג מהדרשה זה בנוסח
 זה של ליצנות וזה בנוסח זה, וכמה פעמים אירע שמחמת זה אין שומעים גם - כן לברכות של

השליח צבור

Choice of Seat  & Defiance
חפץ חיים לשון הרע - הערות כלל ט הערה ** מה שלא - * ומזה נוכל

 ומזה נוכל ללמוד דכל שכן שיש ליזהר מאוד שלא לקבוע לו מקום בבית הכנסת ובבית ***
 המדרש אצל בעלי הלשון, כי מלבד שירגילוהו במדתם הרעה להיות גם הוא ממביאי הדבה על
 בני אדם, עוד יבטל כמה פעמים על ידם מעניית אמן יהא שמיה רבא וברכו ומלשמוע קריאת

 התורה וחזרת הש"ץ, ועוד כמה עונות עצומים כאשר ביארתי לעיל בפתיחה במצות עשה ז' עיין
שם. ובפרט אם יש לו עת קבוע ללמוד תורה מאוד

  Need to Preserve & be Part of the Redemption Solution & A Model

 


