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עבודת ה' בדרך לקלפי

פרשת תזריע, תשע"ט
בפרשתנו, פרשת תזריע, רואים עד כמה ה' יתברך 
מחמיר על עוון איסור לשון הרע. מי שהיה מדבר 
לשון הרע, היה מקבל מחלת עור קשה מאד, שלא 
ניתן היה להתרפאות ממנה על ידי רופא עור, אלא 
היו לוקחים אותו לכהן, ואם נתגלה שאכן זו באמת 
צרעת והוא טמא, הרי זה סימן שפגם את פיו בלשון 

הרע על אחרים, ועונשו חמור מאד.
וישנם כמה סוגים של צרעת: צרעת הבית - בקירות 
הבית, צרעת הבגד - בבגדים וצרעת הגוף – בעור 
שבגוף, והמקבל את הצרעת, מחוץ למחנה מושבו. 
ומוסיף רבינו האור החיים הקדוש על חולי הצרעת, 
שהיה נעשה בעורו זיהום ועיפוש, ומחמת כן היה 
נכנס לעצבות ומרה שחורה, ולכן היה זקוק לחברים 
ומשפחה שישמחו אותו ואת נפשו העלובה. והפסוק 
מלמד אותנו שאדרבא על ידי ש"בדד ישב", יעשה 
תשובה, יטהר את לשונו ויתרפא מיד, כי רק בגלל 

העוון לשון הרע, קיבל את היסורים הללו.

חומרת איסור לשון הרע
שמירת  לספר  )בהקדמה  זיע"א  חיים  החפץ  מרבינו  וכידוע 
לשבע- הרע  לשון  ידי  על  להגיע  שאפשר  הלשון(, 

ארורין,  ושלושה  עשין  ארבע-עשרה  לאוין,  עשרה 
נורא ואיום! ע"ש. ואין לך דבר שמרחיק את האדם 
מן קונו כמו לשון הרע )אוה"ח הקדוש שם(. וכל מי שמוציא 
מפיו לשון הרע, נעשה טמא בכל איבריו, וראוי הוא 
להיות מצורע )זוה"ק מצורע דף נג.(. והזכויות שלו עוברים 
ממנו, ועבירות שלא עשה מתווספים עליו )חובת הלבבות 
שער הכניעה פרק ז(. ובגמרא )ערכין טז:( מלמדים אותנו חז"ל 

הקדושים שכל המספר לשון הרע, נגעים באים עליו, 
מגדיל עוונות עד השמים, ראוי לסוקלו באבן, ואומר 
הקב"ה 'אין אני והוא יכולין לדור בעולם'. ורב אחא 
מוסיף, שמי שסיפר לשון הרע, אין לו תקנה, שכבר 
כרתו דוד המלך ע"ה ברוח הקודש, ולשון הרע הורג 
שלשה, ע"ש. והדברים חמורים, מצערים, מפחידים 
ומזעזעים את כולנו עד עמקי הנשמה. ורבינו החפץ 
צריכים  בעלי תורה  כותב בהקדמה, שאפילו  חיים 
חיזוק בדבר זה, ע"ש. ורבינו המהרש"א )יבמות סב:( כתב 
שמיתת עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, 

על שנכשלו באיסור לשון הרע, ע"ש. נורא ואיום!
ומצינו בגמרא )סנהדרין מג:( שכאשר עכן מעל בחרם, ה' 
יתברך ציוה את יהושע להטיל גורלות, ולא גילה לו 
יתברך– האל  ולומדים מה'  ורואים  מי מעל בחרם. 
הגדול הגבור והנורא – דוגמא אישית, להטיל גורלות 
ולא לגלות או לפרסם. גם בגמרא )סנהדרין צה.( כתוב על 
דוד המלך ע"ה, שלמרות שהיה עבד ה' ורגל רביעית 
במרכבה, אף על פי כן נענש שנכרת זרעו, ולא נשאר 
ממנו אלא יואש בלבד )עיין סנהדרין צה:(, וזאת בגלל שגרם 
בעקיפין, למיתת שאול המלך ובניו, נוב עיר הכהנים 

ודואג האדומי, ע"ש. 

הזהירות ממחלוקת
וזו בעצם ההנהגה הנכונה של גדולי ישראל וחכמי 
ישראל שליט"א, להיזהר תמיד שלא לגרום מחלוקת 
ידי  על  לא  ואף  ותחרות,  קנאה שנאה  ולשון הרע, 

גרמא שבגרמא, חס ושלום. 
עסקני  את  שהשמיצו  פעמים  כמה  ראינו  וכבר 
בבחינת  הכל,  את  השתיקו  ולבסוף  הי"ו,  הציבור 
עורבא פרח )עיין ביצה כא.(. ובעוונות הרבים רואים כן גם 
כעת בתקופת הבחירות לממשלה, כאשר משמיצים 
או מפרסמים דברי גנאי על פלוני ועל אלמוני, ואחר 
כך מתנצלים בצנעא, והפרסום ודברי הגנאי נשארים 

לעולם.
הנביא  לשמואל  יתברך  ה'  מה שאמר  בבחינת  וזה 
ִיְרֶאה  וה'  ַלֵעיַנִים  ִיְרֶאה  "ָהָאָדם  ז(  טז,  א  )שמואל  ע"ה 
בעיניים,  שרואים  חיצוניים  דברים  כלומר,  ַלֵּלָבב", 
ביום  אחריו  תהרהר  אל  בבחינת  וזה  אמת!  לא  זה 
)ברכות יט.(, כלומר, תלמיד חכם, גבאי, עסקן ציבורי, או 

אפילו חבר כנסת במפלגה מסויימת, אשר הודח או 
עזב ופרש, אסור להרהר אחריו – לא בעד, לא נגד 
ולא כלום – משום שיצר הרע עובד עלינו בעיניים! 
וחכמי  גדולי  או  הדין  בתי  בידי  מסור  הכל  אלא 

התורה שליט"א, וכולנו תלמידים ושותקים.
ויתכן שגם המצורע המדובר בפרשתינו היה פעיל 
וסקרן, ולכן נכשל ודיבר לשון הרע, ונעשה מצורע 
רחמנא ליצלן. ועוון זה חמור עד כדי כך שאסור לו 
אפילו להניח תפילין )אור"ח ס"ס לח(. וידוע מרבינו החפץ 
חיים זיע"א, שהדן לכף חובה אפילו במחשבה, עבר 
עבירה, וכל שכן לאדם שמדבר לשון הרע, שעבירה 

גדולה היא בידו.

המקבל לשון הרע – כאילו כופר
ויתכן להוסיף ולבאר בסייעתא דשמיא על חומרת 
הרע  לשון  שעוון  ידוע  שיתבאר.  וכפי  הרע,  לשון 
זרה,  עבודה   – חמורות  עבירות  שלוש  כנגד  שקול 
שפיכות דמים וגילוי עריות )עיין ערכין טז:(. והרמב"ם )פ"ז 
חלק  לו  שאין  הרע  לשון  בעל  על  פסק  דעות(  מהלכות 

מאיסור  יותר  הוא  שחמור  ונמצא  הבא,  לעולם 
הכיפורים  ביום  אכילה  מאיסור  וטריפות,  נבילות 

ומאיסורי עריות, רחמנא ליצלן. 
וחילול  שנאה  למחלוקת,  גורם  הרע  שלשון  ועוד, 
השם, רחמנא ליצלן. אולם מלבד כל זה, נראה שיש 
אמונה בה'  וגדול מאד! כידוע,  כאן עוד ענין נוסף 
יתברך ובעיקר בהשגחה פרטית, הרי הוא היסוד של 
הכל, בבחינת בא חבקוק והעמידן על אחת, "וצדיק 
באמונתו יחיה" )מכות כד.(. וכאשר אדם מאמין לאנשים 
על ידי שמקבל לשון הרע, או שמאמין למה שעיניו 
רואות, ומספר אחר כך לאחרים, הרי זה נגד האמונה 
שהדבר  משום  שמים.  בכבוד  מאד  ופוגע  ממש, 
יתברך  בה'  האמונה  הוא  והמיוחד,  היחיד  האחד, 
ומקבל  מאמין  ושומע,  רואה  אדם  וכאשר  בלבד, 

ומספר לאחרים, רואים עליו שהאמונה בה' יתברך, 
היא אינה עטרה לראשו, שהרי במקום להאמין בה' 
דיבורים,  סיפורים,  מיני  לכל  מאמין  הוא  יתברך, 
והאוזניים  ולעיניים  קהל  דעת  מסויימים,  מעשים 
שלו, ודבר זה עוקר מהיהודי את כל השלמות של 

האמונה. 
מינגד,  וזיגוד  חטא  טוביה  קיג:(  )פסחים  חז"ל  וכמאמר 
אשר  את  ראה  זיגוד  בעריות,  חטא  טוביה  כלומר, 
הדין  ובית  הדין,  לבית  וסיפר  והלך  טוביה  עשה 
הלקה את זיגוד, מכיון שעד אחד אינו נאמן, משום 
אם  ואפילו  אמיתית.  ואינה  טובה,  אינה  שראייתו 
ראה אותו העד בעיניו ממש איסורי עריות, אם הוא 
עד אחד אסור לו לספר את אשר ראו עיניו )רבינו החפץ 
חיים כלל ד הלכה ד בהגה(. ואפילו להעיד עדות על כשרות 

של פלוני ואלמוני, אינו נאמן, ובפרט אם הוא בעצמו 
אחרים,  פוסל  הוא  ובעדותו  מסויימת  כשרות  בעל 
)רבינו  אמנותו  בן  שונא  אומן  כל  כי  לו,  להאמין  אין 
בפני  נאמר  שכבר  דבר  ואפילו  בהגה(.  יא  בהלכה  שם  הח"ח 

שלשה, פסק רבינו החפץ חיים שאסור לספר. ואף 
פסק  זה  כל  עם  שמותר,  שפסק  הרמב"ם  לדעת 
שאין לסמוך על כל  רבינו הראשון לציון שליט"א, 
מיני עיתונים, תקשורת וכיוצא בזה, משום שאינם 

מדייקים כלל ועיקר )עיין שו"ת ראשון לציון ח"א סימן יט(. 

לא להאמין לכל דבר
ומסופר בגמרא )כתובות פה.( על רבא שלא רצה להאמין 
אחד,  עד  שהוא  משום  פפא,  רב  שהעיד  לעדות 
דין עדות בעד אחד, אלא  וכנראה שאין כאן  ע"ש. 
אין  לעיניים,  להאמין  אין  וממילא  הסתכלות,  רק 
להאמין לאנשים, אין להאמין לסיפורים ואין להאמין 
לכל מיני דיבורים של רגש ושכל, בדיחות וצחוקים, 
רחמנא ליצלן, אלא אך ורק לתורת ה' יתברך בלבד, 
ולמקורות של חז"ל הקדושים מקבלת התורה בהר 

סיני.
והדבר כל כך חמור שגם לשון הרע על אמת אסור 
אלא  הדברים,  את  לקבל  לו  אין  והשומע  לספר, 
גדול,  השם  קידוש  וזהו  ובשכל.  בלב  להכחישם 
להלכה  לתורה,  רק  היא  ובשכל,  שבלב  שהאמונה 
הרע  לשון  והרואה  והשומע  בלבד.  יתברך  ולה' 
וחילול השם  נגד האמונה,  זה  ומספר, הרי  ומאמין 
גדול, ולכן גם העונש הוא גדול מאד. וכעת אנחנו 
יהיה  והצלחה  ברכה  כמה  הבחירות  יום  לקראת 
לתושבי ארץ ישראל וחיילי ישראל, בזכות שמירת 

הלשון.

למה נקראת הפרשה, תזריע?
ובזה מובן מדוע פרשת תזריע שיש בה רק שמונה 
דיני מצורע,  וכל הפרשה על  יולדת,  פסוקים בדין 
ובכל זאת אין היא נקראת על שם המצורע? ועוד, 
 מדוע בפרשת מצורע זה כן נקרא על שם המצורע? 
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נשמה של תורם
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל
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יצאנו לדרך, פתחנו במסע גיוס, ראינו עוד לפני "פתיחת הקלפיות" ניסים 
ונפלאות, אולם עד הרגעים האחרונים לא מסתיימות ההפתעות.

יש את אלו שמיד מכניסים את היד לכיס, מוציאים כל מה שנמצא שם 
בשעה זו, תורמים ונעלמים. הם אפילו לא יודעים אם יכלו להעניק יותר 
או שנדרש מהם בכלל להסתפק בפחות. מין תנועה סתמית כזו של משיכה 

מהכיס והפקדה בקופת הצדקה...
לעמוד  יוכלו  בכמה  בודקים  נפש,  למסע חשבון  אותם שיוצאים  יש את 
לאורך זמן, מחשבים עלות מול תועלת, דנים בכובד ראש במידת האחריות 
והמעורבות האישית שלהם בפרויקט, ואז יושבים לחתום על הוראת קבע 

על הסך המדויק אותו הם יכולים לגייס לטובת המערכה.
יש את אלו שמיד שולפים עט, כותבים את הסכום הגבוה ביותר שעובר 
את כושר השיפוט המהיר שלהם. מחשבנים שלפחות החודש חודשיים 
הקרובים לא תחזור ההוראה בסיבת אין כיסוי, חותמים ושוכחים מאותה 

פעולה. הם כבר בדרך לפרויקט הבא...
ויש את אלו ששואלים שאלות... מה הפרויקט? מי קבע את הסכום? ממה 
הוא מורכב? להיכן הולך הכסף? איך יחולק בין המשתתפים? אתם באמת 
זה?  את  עשיתם  לא  היום  עד  למה  הזוי?  סכום  לכזה  שתגיעו  מאמינים 

וכשמתעייפים מהשאלות הולכים להתרענן בסיגריה, ונעלמים...
גודל  בין  כל קשר  מוכח מדעית, מחקרית וסטטיסטית, שאין  ליום  מיום 
הכיס ותוכנו לבין התנהגות התורם ותרומותיו. הכל תלוי ברוחבו של הלב, 

ויותר מכךבגובה הנפש. 
זה,  קושי  להסתיר  טורחים  לא  תרומה"  "קשיי  אותם  שכל  הוא,  היפה 
ולהיפך, הם ממש גאים בו. חלקם מגדירים את עצמם כ"חסכנים", חלקם 
כ"מחושבים" וחלקם מסביר לך "עד כמה קשה לעבוד עליו, ולהוציא ממנו 

כסף מיותר".
עם מי האמת?

החסכן  באמת  אולי  המועדף?  הוא  מחושבן  הלא  התורם  באמת  האם 
או הזהיר או החשדן הם אלו שנוהגים כדין ואילו הבזבזן הטבעי "סתם 

בעייתי" שמכלה את ממונו ללא מחשבה?
שימו לב!

הגמרא במסכת כתובות )נ' ע"א( מחדשת "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש", 
כלומר שלא יתן צדקה לעניים יותר מעשרים אחוז מנכסיו. אבל שימו לב, 
שגם לנותן הצדקה השפוי קוראת הגמרא הקדושה "מבזבז". וזאת משום 
שמעשה הצדקה הוא מעשה "בזבוז", וכביכול גם הצדיק המבזבז אמור 

לעשות זאת רק לאחר שתקפה אותו כביכול אותה רוח שטות...

מצטברים לנו מיום ליום מקרים רבים נוספים של אנשים שמעניקים יותר 
ישועות. דוקא אותם שמעניים אף למעלה  רואים  ודוקא אז  מכפי כחם, 
מעשרים אחוז מהכנסותיהם זוכים לקבל שפע כנה וכהנה בממוצע של 

מאתיים אחוז לפחות.
אברך אצלנו בכולל שהתחיל להכפיל את מעשרותיו, גילה בחודש שלאחר 
מכן שהכנסותיו והכנסות רעייתו הוכפלו. לאחר חמש קפיצות משכורת 
כאלה, הוא שאל אותי אם כאשר ימשיך בדרך זו ימשיך לראות נסים? והוא 
הסביר את שאלתו כך: "אחרי שאני רואה איך ה' יתברך משלים לי את 
המשכורות ומקפיץ אותן מידי חודש בעקבות תמיכתי בתורתו הקדושה, 
כבר אין לי ניסיון בכך ואני נפרד מסכומי הכסף הללו ללא חשש, האם 

למרות זאת אני זכאי לראות נסים וישועות מידי חודש?"...
שאלה של מאמין שעבר את גבול האמונה מרוב נסים...

ומרוב מחזיקי אברכים שתורמים למעלה מכוחם ורואים ישועות והכפלות 
חודשיות של הכנסותיהם, אנחנו כבר שוקלים להוציא לאור ספר. ספר 
פשוט  כי  התורה,  עולם  וקשיי  לעול  וקץ  סוף  לכאורה  יביא  שבפרסומו 
כולם שוכנעו עד כמה משתלם לתמוך בתורה, ירדפו אחרי ראשי הישיבות 

והכוללים, ויעניקו להם מלא חופניים זהב וכסף...
אבל לא!

זה רק לכאורה. משום שאותם שמרנים, חסכנים, חשדנים, חכמים שלא 
ניתן לסובב אותם... ישארו מאחור גם אם יראו זאת באותות ובמופתים.

ה"ד( המגלים שהברכה חלה  )פ"ז  יראו את דברי הירושלמי בסוטה  וגם אם 
רק על מי שתומך בתורה למעלה מכפי כחו, עדיין "יצליחו" להתגבר על 

"הסיפורים" הללו )עפ"ל(, ולהוביל את כספם אלי קבר.
ולגבי דברי הגמרא שהובאו בראש מאמרנו, האוסרים "לבזבז" יותר מחומש. 
שימו לב להדגשתו של רש"י שמסביר שהמדובר הוא בעניים. ואכן פסקו 
כבר גדולי ישראל שעל לומדי תורה ניתן "לבזבז" גם יותר מחופש, ולהיפך, 

רק שם נמצאת הברכה ומשם מגיעה ההכפלה ברווח והצלחה.
אז מי שכבר זכה לנשמה של תורם, אשרי ואשרי חלקו, ימשיך וירומם את 
ְצָדָקה  "ֹרֵדף  כא(  )כא,  ויזכה לקיום הפסוק: במשלי  נשמתו לגובהי מרומים 
לעולם  יוכל  לא  לכך,  זכה  שטרם  ומי  ְוָכבֹוד".  ְצָדָקה  ַחִּיים  ִיְמָצא  ָוָחֶסד, 
ידי מעשה. פשוט  ורק על  ולימוד, אלא אך  ידי מחשבה  להגיע לכך על 
לקפוץ למים ולהעניק לפחות פי שניים ממה שנראה לך הגיוני, והנה ברכת 

ה' היא תעשיר גם אותך.
ִויִהי  ֵּבית ָהאֹוָצר,  ַהַּמֲעֵׂשר ֶאל  ָּכל  "ָהִביאּו ֶאת  י-יג(  ג,  )מלאכי  וכמאמר הנביא: 
ֵאת  ָלֶכם  ֶאְפַּתח  ֹלא  ִאם  ְצָבאֹות,  ה'  ָאַמר  ָּבֹזאת  ָנא  ּוְבָחנּוִני  ְּבֵביִתי,  ֶטֶרף 
ְוֹלא  ָּבֹאֵכל  ָלֶכם  ְוָגַעְרִּתי  ָדי.  ְּבִלי  ַעד  ְּבָרָכה  ָלֶכם  ַוֲהִריֹקִתי  ַמִים  ַהּׁשָ ֲאֻרּבֹות 
ֶדה ָאַמר ה' ְצָבאֹות.  ַיְׁשִחת ָלֶכם ֶאת ְּפִרי ָהֲאָדָמה ְוֹלא ְתַׁשֵּכל ָלֶכם ַהֶּגֶפן ַּבּׂשָ

המשך מעמוד 1
ולכל הנזכר לעיל יתכן לבאר, שפרשת תזריע אינה 
נקראת על שם המצורע, מפני שעוסקת במעשיו 
הרעים, ולא מגיע למצורע מושחת שכזה פרשה על 

שמו, אלא מגיע לו מכות על מעשיו! 
ואילו בפרשת מצורע שכבר חזר המצורע בתשובה 
ומביא קרבנות ונרפא ממנו נגע הצרעת ללא טיפול 
רפואי, וללא משחות וגלולות, אלא אך ורק על ידי 
תשובה, לכן שם הפרשה נקראת על שמו. ופעם 
אמרתי לאחד מהשדרנים בערוצי הקודש, שיש לו 
פה גדול ויכול לעשות על ידו מהפכה בעם ישראל. 
ואם יעשה כן, ויקבל על עצמו ללמוד את כל ספר 
רבינו החפץ חיים שמירת הלשון, ויעשה סיום וכנס 
גדול עם גדולי וחכמי ישראל שליט"א, רבינו החפץ 
חיים זיע"א יברך אותו משמים. וזכורני ימים מקדם, 
הלכות  שתי  יום  כל  למדנו  שנה  ארבעים  שלפני 

לשון הרע בעיון בירושלים עיה"ק, ולקראת הסיום 
בא רבינו החפץ חיים זיע"א בחלום למגיד השיעור 
זיע"א  חיים  החפץ  נראה  והיה  אותו,  ובירך  היקר 
בחלום שמח מאד. ואשרי מי שראה פניו בחלום! 

אשרהו!

איך לא מקבלים לשון הרע?
ומיד  כוונה  בלי  הרע  לשון  שומע  אדם  לפעמים 
צועק 'לא קיבלתי', ודבר זה הוא מצוין, אבל צריך 
למספר,  מאמין  ואינו  מקבל  שאינו  באמת  לכוון 
ומחליט בליבו שהמספר הזה הוא שקרן גדול, וזה 
נקרא 'לא קיבלתי'. ולפעמים בדרשה בבית-הכנסת 
או בתוך דברי-תורה בעלונים על הפרשה, וכיוצא 
בזה, יש חשש של משמעות כעין לשון הרע, ויש 
לומר מיד לעצמו שאינו מקבל, ולא זו בלבד, אלא 
הוא אף אינו מדבר על זה, ובזה מקדש שם שמים 

במחשבה, דיבור, ומעשה, ואשריו.

בעוונותינו הרבים אנשים מחפשים היום כל מיני 
ואסור  בתורה,  מקור  להם  שאין  וישועות  סגולות 
להאמין להם כלל. וכן לא להאמין לכל מיני גזירות, 
הבטחות ותיקונים למיניהם, שחכמי ישראל אינם 
ישראל  שגדולי  וראינו  כלל.  מהם  מתלהבים 
גוזרים, אלא דורשים  ולא  האמתיים לא מבטיחים 
ותובעים להתחזק. ואילו הסגולות של התורה שהם 
קודש קדשים – הם העיקר, הם האמת, הם עושים 
כבוד שמים והם המראים על אמונה בתורה ובה' 
כמה  וקדושה  בצניעות  להתנהג  לדוגמא,  יתברך. 
ברכות  מאה  שיותר,  כמה  ישראל  אהבת  שיותר, 
כמו  הורים  בכיבוד  זהירות  הלב,  בכוונת  יום  כל 
בכבוד שמים וזהירות בשלום בית תמיד לתפארת – 
בשמחה ובחיוכים גדולים. והספר הקדוש 'שמירת 
לעזור  יכול  זיע"א,  חיים  החפץ  רבינו  של  הלשון' 
ובאהבה,  בשמחה  כאלה  להשגות  להגיע  לכולנו 

והלואי שנזכה לכך.

עולם התורה בחולון זקוק לך! 
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רּו ֶאְתֶכם ָּכל ַהּגֹוִים, ִּכי ִתְהיּו ַאֶּתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ  ְוִאּׁשְ
ָאַמר ה' ְצָבאֹות.
וברוכים תהיו!

חשיבות הנקיונות לפסח

שאלה: אשה שמקפידה מאוד על הנקיון, דבר 
הפסח,  חג  לקראת  נורא  לחץ  בבית  שגורם 

לשיעורי  לבוא  לי  מפריע  גם  ולפעמים 
העצה  מה  שלי.  הקבועים  התורה 

הנכונה במקרה כזה?

דבר  זה  הבית  נקיון  תשובה: 
בש"ס  ומבואר  מאד.  חשוב 
)נדרים פא.( אשר חז"ל הקדושים 

ואת  הנקיון  את  משבחים 
וכן  שם.  עיין  הרחיצה, 

מביאה  זריזות  כ:(  )ע"ז  בגמרא 
לידי נקיות. ופרש"י נקי בלי חטא. 

נקיון  כפשוטו,  פירש  ובמהרש"א 
על  לומר  מכובד  ולא  שם.  עיין  הגוף, 

האשה "חולת נקיון" אלא להיפך, לשבח ולעודד 
ולומר תמיד ִמלה טובה על הנקיון. וגם בהלכה 
כתוב שלא ללעוג על נשים שמנקות את הבית 

לפסח יותר מדאי )משנ"ב סימן תמב ס"ק כח(.

כאשר  תורה,  ביטול  בזה  שייך  ומסתברא שלא 
והקניות  הפסח  הוצאות  על  תורנות  עושים 
הרי  אלא  לזה.  זה  ועוזרים  והנקיון,  והסידורים 
זה מצוה. וידוע מרבינו הברדיצ'וב הקדוש זיע"א 
הבגדים  וניעור  והדפיקות  הנקיון  אומר,  שהיה 
לפסח, הרי זה כמו שופר של ראש השנה. ואם 
עם  להתייעץ  צריך  הזוג,  בני  בין  הבנה  אי  יש 
לֹום ֱאָהבּו" )זכריה  החכם, וזה מצוין. "ְוָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ

ח, יט(.

כיבוס בחול המועד

שאלה: יש לנו בבית עובדת זרה, והיא משרתת 
גויה המטפלת בחולה, וגם עושה נקיון וכביסות 
יכולה  פסח,  המועד  בחול  האם  בזה.  וכיוצא 
לכבס כרגיל את כל הכביסות של בני המשפחה?

תשובה: נראה שמותר. שהכביסה בחול המועד 
גדול  וצורך  דרבנן.  תרי  כאן  ויש  מדרבנן. 
למשפחה. ועוד בחג פסח שהשנה הוא שמונה 

ימים כולל שבת. וזה בגדר שבות דשבות לצורך 
גדול. ומפורש כן במשנה ברורה )עיין סימן תקמג ס"ק א(.

דעת  על  כן  שעושה  קבלנות  כעין  שזה  ועוד 
המוטלות  הבית  עבודות  כל  את  לסיים  עצמה 
שנוהגים  היום  של  בכביסה  ובפרט  עליה. 
להחליף הרבה, ויש בזה צורך גדול, יש להקל. 

)ועיין חזו"ע יום טוב דף קצח(.

ונראה שאם עושה כן על דעת עצמה, 
לצורך  שאינם  בגדים  גם  אז 
המועד, יש להקל כדין קבלנות. 
דף  יו"ט  חזו"ע  )עיין  המנהג  היה  וכך 

קצט(.

מאד  ליזהר  כמובן 
עם  צניעות  בדיני 
הגויה.  המשרתת 
כמה  ולהחמיר 
יהיה  שלא  שיותר 
ראש  קלות  ושלום  חס 
גם  כלום.  ולא  הרע  יצר  ולא 
שאומרים  וההוראות  והדיבורים  השיחות  כל 
למשרתת הגויה, יהיה על ידי אשה ולא על ידי 
אנשים כלל ועיקר, שלא יהיה חס ושלום מחיצת 

הכרם שנפרצה )עיין ב"ק ק.(.

הסדר בליל הסדר

שאלה: השנה חל ליל הסדר בליל שבת קודש, 
לנו  ויש  הסדר,  בליל  להורים  מוזמנים  ואנחנו 
בבית,  טוב  ויום  שבת  נרות  הדלקת  עם  בעיה 
וזה יכול לגרום לנו להגיע מאוחר להורים בליל 
הסדר. האם מותר לנו לוותר על הדלקת נרות 
בישוב  להורים  לבוא  ולהקדים  טוב,  ויום  שבת 
הסדר  ליל  לאחר  לישון  לבית  ולחזור  הדעת 

הקדוש?

כל  את  לקיים  העיקר  הסדר  בליל  תשובה: 
המצוות באהבה ושמחה וביישוב הדעת. וכידוע, 
גם הנשים חייבות בכל המצוות בליל הסדר כמו 
ברכותיה  עם  גמור  הלל  אמירת  כולל  הגברים, 
נרות  עבור  להתעכב  כדאי  ולא  רל(  דף  פסח  )חזו"ע 

להורים  להגיע  להקדים  וראוי  טוב.  ויום  שבת 
ולהכין שלחן ליל הסדר ולהתפלל כפי הצורך, 

וזה מצוין.

הבית  בעלת  ההורים,  בבית  כאשר  לרבות,  גם 
מועיל  זה  הרי  טוב,  ויום  שבת  נרות  מדליקה 
המצווה.  את  מקיימים  כולם  וכאילו  לכולם 
בבית  סועדים  לא  כאשר  החשמל  על  ולברך 
כלל, מסתברא שזה מיותר. וכידוע יש עשרות 
מצוות ממש שזוכים לקיים בליל הסדר הקדוש, 

וכולנו חייבים בהם ויש ליזהר בזה מאד.

חזרת פסוק בקריאת שמע

לפרשה  והגעתי  שמע  קריאת  קראתי  שאלה: 
כיוונתי  שלא  ונזכרתי  שמוע",  אם  "והיה  שניה 
בכוונה  הפסוק  על  וחזרתי  "ואהבת",  בפסוק 
והמשכתי "והיה אם שמוע". האם עשיתי טוב? 
כי רציתי לקיים מצוות עשה של אהבת ה' יתברך 

בשלמות.

תשובה: עשית מצוין. נכון שהכוונה לא מעכבת 
אלא רק בפסוק ראשון בלבד. ומפסוק "ואהבת" 
לחזור  רוצה  אם  אבל  בלבד.  קריאה  מצוות  זה 
ולכוון במצות עשה של "ואהבת" זכותו וחובתו 
הקריאה,  מצד  כי  למפרע,  זה  ואין  כן.  לעשות 

כבר יצא ידי חובה.

וכן למצות זכירת יציאת מצרים כשרוצה לחזור 
על פסוק אחרון בפרשת ציצית "אני ה' אלוקיכם" 
בעיה  כאן  ואין  מצוין  זה  היטב  לכוון  כדי  וכו', 
כלל. ולא כדאי לדחות מלחזור, כי מפסיד מצוות 
עשה מהתורה, שהרי לא כיון. וגם יתכן שישכח 
וגם מסתברא לומר  לעשות כן לאחר התפילה. 
ברכותיה,  עם  מהתורה  עשה  מצוות  זה  שכאן 
מובן  ולא  להפסיד.  וחבל  ממש,  ה'  עבודת  וזה 
לציון  האור  רבינו  כך  כל  בזה  החמיר  למה  לי 
)ח"ב דף נד( שלא לחזור. כי לצורך הכוונה אין בעיה 

ד(. ומסתברא שאם לא  ז ס"ד  יבי"א ח"ו סימן  )עיין  לחזור 
כיון בִמלים, אז מסתמא לא קרא את הִמלים כדין, 
אז בודאי שיכול לחזור גם לקריאה וגם לכוונה. 
את  קרא  באמת  וכאשר  כוונה.  צריכות  ומצוות 
כאן  יש  כוונה,  בלי  גם  נכונה,  בקריאה  המלים 
כבוד שמים. ויש כאן עבודת ה' ויצא ידי חובתו 
)ועיין יבי"א ח"ה ס"ס כח ותהנה(. ועל כל פנים "ֲחַכם ֵלב ִיַּקח 

ִמְצֹות" )משלי י, ח(, ויכול לחזור ולקרוא פסוקים שלא 
כיון בהם, וירויח מצוות )ועיין יבי"א חי"א סימן ה(.

תומכים ומצילים 
את מוסדות

"עטרת חכמים"

האימפריה הגדולה בלב העיר חולון, 
מוסדות עטרת חכמים 

בראשות הגאון הרב חיים רבי שליט''א

נמצאת בסכנת קריסה וכולנו מתגייסים למען המוסדות

אנו מזמינים אותך 
להיות שותף פעיל בגיוס חבריך ולגייס את עצמך 
להצלחת גיוס ההמונים, לטובת מפעל התורה.

כל שמות התורמים יובאו לברכה בפני מורנו הגאון הרב חיים רבי שליט"א ואברכי הכולל. כל התורם סך 1,800 ומעלה, יזכה לברכתם של מרן הראשון לציון הרב 

יצחק יוסף שליט"א והגאון הרב דוד יוסף שליט"א על ציונו של אביהם מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א בבית החיים פוניבז' על 

ציונם של מרן הסטייפלר זיע"א מרן הרב שך זיע"א ומרן הרב שטיינמן זיע"א, הרב הצדיק רבי משה אבוחצירא שליט"א על ציונו של סבו הבבא סאלי זיע"א, הרה"ג 

משה כהן שליט"א על ציונו של זקן המקובלים הרב כדורי זיע"א, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א, הגאון הרב ציון בוארון שליט"א, הצדיק הרב דב קוק שליט"א )אנו 

מתחייבים בע"ה ובל"נ לאור אישורם והתגייסותם של גדולי ישראל לתפילתם וברכתם על שמות התורמים, אולם העלייה לציוני גדולי ישראל תלויה בתזמון משלוח 

השמות ושלא תהינה מניעות אחרות(

יחד נשמור על קול התורה בחולון 
ונזכה להיות שותפים בתורה הקדושה! 

לכבוד חג הפסח חג הגאולה,יציאת מצרים 
למוסדות ויציאת מצרים הפרטית שלך 

לברכה וישועה ע"י גדולי ישראל

איתך נצליח 
703-5011150 מליוןלהגיע אל היעד!

תומכים ומצילים את מוסדות עטרת חכמים

עולם התורה בחולון זקוק לך!

הראשל"צ הרה"ג ר' יצחק יוסף שליט"א

הגאון הרב דוד יוסף שליט"א הגאון הרב שמעון בעדני שליט"א הגאון הצדיק הרב משה אבוחצירא  שליט"א המקובל הרב דב קוק שליט"א הגאון הרב ציון בוארון שליט"א הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א 

"בזכותיה            
דמרן 

    עננו"
"בזכותיה            

דמרן 
    עננו"

ניתן להצטרף בכל עמדות קהילות ונדרים פלוס
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נמצאת בסכנת קריסה וכולנו מתגייסים למען המוסדות

אנו מזמינים אותך 
להיות שותף פעיל בגיוס חבריך ולגייס את עצמך 
להצלחת גיוס ההמונים, לטובת מפעל התורה.

כל שמות התורמים יובאו לברכה בפני מורנו הגאון הרב חיים רבי שליט"א ואברכי הכולל. כל התורם סך 1,800 ומעלה, יזכה לברכתם של מרן הראשון לציון הרב 

יצחק יוסף שליט"א והגאון הרב דוד יוסף שליט"א על ציונו של אביהם מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א בבית החיים פוניבז' על 

ציונם של מרן הסטייפלר זיע"א מרן הרב שך זיע"א ומרן הרב שטיינמן זיע"א, הרב הצדיק רבי משה אבוחצירא שליט"א על ציונו של סבו הבבא סאלי זיע"א, הרה"ג 

משה כהן שליט"א על ציונו של זקן המקובלים הרב כדורי זיע"א, הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א, הגאון הרב ציון בוארון שליט"א, הצדיק הרב דב קוק שליט"א )אנו 

מתחייבים בע"ה ובל"נ לאור אישורם והתגייסותם של גדולי ישראל לתפילתם וברכתם על שמות התורמים, אולם העלייה לציוני גדולי ישראל תלויה בתזמון משלוח 

השמות ושלא תהינה מניעות אחרות(

יחד נשמור על קול התורה בחולון 
ונזכה להיות שותפים בתורה הקדושה! 

לכבוד חג הפסח חג הגאולה,יציאת מצרים 
למוסדות ויציאת מצרים הפרטית שלך 

לברכה וישועה ע"י גדולי ישראל

איתך נצליח 
703-5011150 מליוןלהגיע אל היעד!

תומכים ומצילים את מוסדות עטרת חכמים

עולם התורה בחולון זקוק לך!

הראשל"צ הרה"ג ר' יצחק יוסף שליט"א

הגאון הרב דוד יוסף שליט"א הגאון הרב שמעון בעדני שליט"א הגאון הצדיק הרב משה אבוחצירא  שליט"א המקובל הרב דב קוק שליט"א הגאון הרב ציון בוארון שליט"א הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א 

"בזכותיה            
דמרן 

    עננו"
"בזכותיה            

דמרן 
    עננו"

ניתן להצטרף בכל עמדות קהילות ונדרים פלוס

"בזכותיה            
דמרן 

    עננו"
"בזכותיה            

דמרן 
    עננו"

עולם התורה בחולון זקוק לך! 




