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 נהלך ברגש
 

 מעלת וקדושת בית כנסת

 ב"ה

 

 דע לפני 
 מי אתה

 עומד 



 ב"ה

 הקדמה
 
צריכים לשאול את עצמינו האם נה" ואנו ואנו נמצאים בעיצומה של מגפה עולמית "הקור

מים את דברי ה', או חלילה אנו את הרמז שבורא עולם רומז לנו, האם אנו מפניאנו מבינים 
, אלא אנו צריכים , ולא יתקיים בנו הכתוב "לא לחינם עשיתי"הולכים כעורים בחושך 

 המגפה. תעצרנה, ואז בעז"ה יתברך, וסר שה' נותן לנו בקורלהפנים את המ
 
מבין, על מה  ה הלבדעים תעלומות, אך מה שהעין רואלא שחלילה אנו באים לומר כי אנו יוו

אשר כל גדולי ישראל  רמז ברורזהו יבים לשים מסכה על פנו, מחואנו עשה ה' לנו כך, ש
' רומז לנו שעלינו לשמור על [, שהועוד "קהבינו ]מרן הראש"ל רבנו יצחק יוסף, מרן הגרח

דקים הללו הורגים בני ירעים לעולם, כי החי חיידקים, ולא להוציא הפה, על מה שיוצא ממנו
 אדם.

  
ת חינם, לא אשינל שזהו המוביל לא לדבר לשון הרע, כיצד לשמור על הפהואם נתבונן, 

דברים בטלים, לא לדבר  , לא לדבר בבית הכנסת,ולכבדם כראוי על גדולי ישראל  רע לדבר
לשמור על הפה מדיבורים מכשיר הפל' בזמן התפילה והשיעורים ובזמן התפילה, לכבות את 

 אסורים. ואז ה' יאמר למשחית הרף, ונזכה לגאולה בקרוב.
 

ובקונטרס הס כל בשר מלפני ה', הביא מעשה שר' פנחס מקוריץ ורבי ייב"א מאוסטראה 
ות"ט, שרב ייב"א טען שהם בגלל שדיברו בבתי כנסיות,  התוכחו בשל מה היו גזירות ת"ח

ורבי פנחס מקוריץ טען שבאו בגלל ענייני הקדושה. ופתחו חומש ופתחוהו במקום שנזדמן 
 הקרה ד' לפניהם את הדברים שאמרו שמעון ולוי במעשה דדינה, )בראשית פרק לד לא(

ת־ֲאחוֹּת   ֖הַיֲעש    ֕הַהְכזוֹּנ   ו  ֑"ַוי ֹּאְמר נמצאו דבריו של רבי פנחס כנים ואמת בפי קדשו. ", נו  ֽא 
וענהו הרב הקדוש רבי ייב"א לאמור שפיל נא לתרגומי הירושלמי ויונתן בן עוזיאל וראה מה 
שם נכתב "לא יאי הוא דיהוי מתאמר בכנישתהון דישראל ובבית מדרשיהון", הרי שהכתוב 

אחר קרות המקרה ישיחו בו תולה את כל חומר הענין שבעטיו גזירה נמתחת ח"ו בשל כך ש
בבתי כנסיות ומדרשות. ובאמת רב ייב"א חיבר קונ' על חומר דיבור בבתי כנסיות ובתי 

 מדרשות בשם "מורא מקדש", ושם גם הביא לדברי התרגום הנ"ל. 
 

וכן הביא למה שמקובל שהתוי"ט עשה שאלת חלום למה באו גזירות ת"ח ות"ט וענוהו מן 
ם בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ולכן תיקן את המי שבירך השמים, שבאו בשל שמדברי

שאומרים בני אשכנז, לכל מי שאינו מדבר בבתי כנסיות ובתי מדרשות. וע"ע בתולדות 
 )מהדו' ורשנר, תשנ"ט, עמ' קכז בהע'(. התוי"ט בקונ' מגילת איבה לבעל התוי"ט

 



 קודשך             קדושת בית כנסת                היכל 
 

2 
 

חה על ארצות המזרח וכן מפורסם בשם האמרי אמת מגור שבסיבה זו היתה השואה ולכן פס
)עי' בס' עבודת הגרשוני קליבנסקי, ויקרא  המקפידים על קדושת ביהכ"נ מדיבורים בטלים.

 עמ' קלז(.
 

מהגאון הגדול רב מערב בני ברק רבי שמואל אליעזר שטרן שליטא,  דבר נפלא נוושמע
רֹּב ַחְסד ְ  ך  שאמר ביאור נחמד בענין המצב, דוד המלך אומר בתהילים, "ַוֲאִני ב ְ ית  בוֹּא ב  ך  א 

", כלומר ה' ברוב חסדיו פתח לנו את בתי הכנסת, לאחר  ך  ת  ִיְרא  ך  ב ְ ְ ְדש  יַכל ק  ל ה  ֲחו ה א  ַ ת  ְ ש  א 
כמעט חודשים שהיו סגורים על מנעול ובריח, וזה חסד עצום שאנו זוכים לבוא לבית ה', אך 

אתך" אנו צריכים עלינו להמשיך ולקיים את המשך הפסוק "אשתחוה אל היכל קדשך ביר
להתנהג בבית הכנסת ביראת כבוד ובזהירות גדולה, ולכבד ולפאר את בית אלוקינו, ואז 

תמיד בבית ה', ואז נזכה גם  להישארנזכה כלומר נזכה להיות "שבתי בבית ה' כל ימי חיי", 
 .לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו, בבית אלוקינו בית המקדש בקרוב אמן

 
הבאנו ב"ה חומר רב על כבוד בית הכנסת, זו, ו קדושה להדפיס חוברתעל כן ראינו חובה 

מדברי הזוהר הק', ומדברי הפוסקים, ודברי מוסר וחיזוק בענין שהשעה צריכה לו ביותר, 
 ומי יתן ונזכה לשמור על פנו כהלכה.  

 
כאן המקום להודות לנדיבים בעם, אשר הזילו ממון רב להוצאת הקונטרס הזה, ובכללם 

יאיר בן אסתר, יהי רצון שיתן להם ה' ברכה בכל מעשי ידיהם, ובראיות נחת ושלוה, משה 
 והם ומשפחתם. 

 
 בברכה

 הנהלת מוסדות "אור יצחק"
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 "זוהר הקדוש" 

 עם ביאור "מתוק מדבש"
 

 

 הדבור בבית הכנסתאיסור בענין 
מבואר בו כי המדבר דברי חול בבית הכנסת הקדמה: 

ד העליון, ואין לו חלק באלקי ישראל, כי פוגם את היחו
הוא מזלזל בתקוני התפלה ומראה שאינם חשובים לפני 

וכן מבאר מה עונשו של המדבר. דברי החולין שלו. 
ומבאר שביותר צריך להזהר שלא להפסיק בדבור ואפילו 
שאינו חול, באמירת י"ג השבחים שבברכת ישתבח, 

)מקור  שהשכינה נתקנת אז בי"ג מדות הרחמים.
קלב ע"א  -המאמר בזהר פרשת תרומה דף קלא ע"ב 

 ב(ע-בדילוג, ובביאור מתוק מדבש כרך ז עמ' סו
חֹול  ִמִלין דְּ א בְּ תָּ ִנישְּ ֵבי כְּ ֵעי בְּ תָּ ִמשְּ מי שמדבר ּוַמאן דְּ

א  בבית הכנסת בדברי חול, ֵזי ֵפרּודָּ ַאחְּ אוי לו ַווי ֵליּה דְּ
ַרע  שמראה שיש פירוד בעולמות העליונים, גָּ ַווי ֵליּה דְּ

א  נּותָּ ֵהימְּ ַווי  אוי לו שגורע את האמונה שהיא יחוד השלם,מְּ
ֵאל  רָּ ִישְּ א ֵבאלה"א דְּ קָּ ֵלית ֵליּה חּולָּ אוי לו שאין ֵליּה דְּ

א ֵלית ֵליּה אלה"א  לו חלק באלה"י ישראל, הָּ ֵזי דְּ ַאחְּ דְּ
שהרי הוא מראה שאין לו אלו"ה כיון שאינו בוש ממנו מלהפסיק 

ן שבחיו, ואפילו אם יש לו אמונה אבל ב ַכח ַתמָּ תְּ א ִאשְּ לָּ הוא וְּ
חושב בדעתו שלא נמצא הקב"ה שם בבית הכנסת, ואפילו שחושב 

ִחיל ִמֵניּה  שהוא שם אבל א דָּ לָּ ִהיג  הוא אינו ירא ממנו,וְּ ַאנְּ וְּ
א  ֵעילָּ ה ִדלְּ אָּ א ִעלָּ ִתּקּונָּ א בְּ נָּ לָּ ונוהג בזיון בתקון של מעלה קְּ

בשעה שישראל מתפללים, כי על ידי שמפסיק באמצע התפלה  שנתקן

בשיחה בטלה מראה בזה שאין השבחים והתפלות מתקנים למעלה 
 כלום.

יהּו  ִליַלת ֵביַניְּ כְּ ִאתְּ א דְּ תָּ ַשעְּ ִריְך בְּ טְּ א ִאצְּ ַעל דָּ ועל כן וְּ
צריכים בבברכת ישתבח שאז השכינה נכללת עם הי"ג מדות, 

א ּו ה ִלבָּ ואָּ ַשּוָּ ַהאי לְּ א בְּ עּותָּ א  לשום לב ורצון בזה,רְּ לָּ וְּ
ל  לָּ ֵעי כְּ תָּ יהּו  ולא לדבר כלל,ִלישְּ סֹוק ֵביַניְּ א ִלפְּ לָּ שלא דְּ

יהּו להפסיק בשיחה ביניהם,  ִסיק ֵביַניְּ ִאי פָּ ואם הפסיק וְּ
א  ביניהם, הֹובָּ ִפיק ַחד ַשלְּ רּוַביָּיא נָּ ֵפי כְּ חֹות ַגדְּ אז ִמתְּ

ב' מלאכים מט"ט וסנד"ל יוצאת שלהבת מתחת כנפי הכרובים שהם 
ַמר אחת שהוא מלאך אחד בעל דין,  אָּ א וְּ ֵחילָּ אֵרי בְּ קָּ וקורא וְּ

א  ומכריז בכח ואומר, שָּ ֻקדְּ א דְּ אּותָּ ִסיק גְּ יָּא ִדי פָּ ַלנְּ פְּ
ַסק  פְּ ִיתְּ ֵצי וְּ תְּ ִריְך הּוא ִישְּ פלוני שהפסיק גאותו של הקב"ה בְּ

א ֶיֱחֵמי יכלה ויפסקו חייו, לָּ א  דְּ א ַקִדישָּ כָּ ַמלְּ א דְּ אּותָּ גְּ
ַמר  שלא יראה גאותו של מלך הקדוש לעתיד לבא ַאתְּ אָּ ה דְּ מָּ כְּ

ֶאה ֵגאּות יהו"ה  כמו שנאמר אצל רשע שלא יראה את ּוַבל ִירְּ
ֵליַסר ִאינּון ֵגאּות יהו"ה גאות ה',  ִאֵלין תְּ ִגין דְּ לפי בְּ

הקב"ה שמתגאה שאלו הי"ג שבחים הם גאות ה', שהם כתרו של 
ומתפאר על ידי השבחים שבני ישראל משבחים אותו, והמפסיק 
ביניהם פוגם בכתר הזה, והטעם שהשלהבת יוצאת מתחת כנפי 
הכרובים, כי בהיות המלכות נכללת מי"ג מיני בשמים, בודאי שגם 
אלו המלאכים שהם תחתיה נהנים מהם, ובראותם שיש מי שמפסיק 

 רים בל יראה גאות ה'.עידון זה מקללים אותו ואומ
 
 
 

 איסור הדבור בזמן קריאת התורה בענין
מבואר בו כי בשעה שמעלים את הספר תורה הקדמה: 

על הבימה, צריכים הקהל לעמוד באימה רתת וזיע, 
ולכוין לבם לשמוע היטב את הקריאה, ולא יסיחו לבם 
לדבר אחר, והוא כדוגמת היותם עומדים על הר סיני 

ה. ומבאר עוד כי בשעת הקריאה אסור בשעת קבלת התור
לדבר אפילו בדברי תורה, וכל שכן בדברים אחרים, אלא 

)מקור המאמר בזהר פרשת ויקהל  ישבו באימה כאלמים.
 טז(ש-דף רו ע"א, ובביאור מתוק מדבש כרך ח עמ' שטו

ן  ַתמָּ ה לְּ ִליק ֵסֶפר תֹורָּ כשמעלים את הספר ואמר ַכד סָּ
אן בימה שהיא כנגד המלכות, תורה שהוא כנגד ז"א על ה עָּ ֵדין בָּ כְּ

א  ַתתָּ יהּו לְּ ַמיְּ א ַגרְּ רָּ ַסדְּ א לְּ ל ַעמָּ אז צריכים כל העם כָּ
ֵתת  לסדר ולהכין את עצמם למטה, ִחילּו ִברְּ א ִבדְּ תָּ ֵאימָּ בְּ

ִזיַע  באימה וביראה ברתת ובזיע, כמו שכתוב במתן תורה ויחרד בְּ
ם וינועו, עד שאמרו למשה כל העם אשר במחנה, ועוד כתוב וירא הע

ונָּא  דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלהי"ם פן נמות, ַכוְּ ּולְּ
ִסיַני  א דְּ יִמין ַעל טּורָּ יְּ א קָּ תָּ ַהשְּ ה דְּ מָּ יהּו כְּ ִלַביְּ

א  לָּ ַקבְּ א וצריכים לכוין את לבם אל התורה כמו שעתה לְּ יתָּ אֹוַריְּ
כּון  ִויהֹון הם עומדים על הר סיני לקבל את התורה, ִירְּ יִתין וְּ ַציְּ

יהּו  ַניְּ ויהיו מקשיבים ויטו אזניהם לשמוע היטב את קריאת אּודְּ
התורה, ולא יסיחו את דעתם במחשבות אחרות, ולא יקראו יחד עם 

 בעל הקורא.
ִמיֵלי  ַתח פּוֵמיהֹון ֲאִפילּו בְּ ִמפְּ א לְּ ַעמָּ שּו לְּ ֵלית רְּ וְּ

א  יתָּ אֹוַריְּ ת פיהם אפילו בדברי תורה, ואין רשות להעם לפתוח אדְּ
א וכל שכן בדברים אחרים,  ה ַאֲחרָּ ִמלָּ ל ֶשֵכן בְּ כָּ וְּ
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א  ֵלית ֵליּה פּומָּ ַמאן דְּ א כְּ תָּ ֵאימָּ הּו בְּ א ֻכלְּ אלא כולם ֶאלָּ
מּוּה ישבו באימה כמי שאין לו פה,  א אֹוקְּ הָּ והרי כבר פירשו וְּ

ִתיב  החברים חֹו  על מה שכתובִדכְּ ִפתְּ הסופר פתח וכשעזרא ּוכְּ

ם  את הספר תורה עָּ ל הָּ ֵני כָּ זְּ אָּ ם מלדבר וְּ עָּ ל הָּ דּו כָּ מְּ עָּ
ה  כולם שמעו את קריאת ספר תורה. )רמ"ק ֶאל ֵסֶפר ַהתֹורָּ

 ומק"מ ומפרשים(

 
 
 
 

 רביופי ופאשיהיה בית הכנסת של בנין ה חשיבות
מבואר בו כי בית הכנסת הנקרא מקדש מעט הקדמה: 

שהיא סוד השכינה. הוא כנגד בית הכנסת שלמעלה 
וכשם שהשכינה מתוקנת ביופי ופאר, כן צריך לבנות בית 
הכנסת שלמטה ביופי ופאר. ומבאר כי המשכן והמקדש 
ובית הכנסת כולם הם מדור להשראת השכינה, ובהם 
נעשים יחודים ותקונים. וצריך שיהא לבית הכנסת 

)מקור המאמר בזהר  חלונות הרומזים להשגחת הקב"ה.
ברעיא מהימנא דף נט ע"ב, ובביאור מתוק  פרשת בשלח

 תרסד(-מדבש כרך ה עמ' תרסג
ו ַגוְּ א כְּ ַתתָּ א לְּ שָּ דְּ ֵני ַמקְּ ִמבְּ א לְּ א ִפּקּודָּ שָּ דְּ ֵבי ַמקְּ א דְּ נָּ

א  ֵעילָּ מצוה לבנות בית המקדש למטה כעין בית המקדש של ִדלְּ
עַ  מעלה, ָך פָּ תְּ ִשבְּ כֹון לְּ ַמר מָּ ַאתְּ אָּ ה דְּ מָּ תָּ יהו"כְּ ה לְּ

שדרשו חז"ל שמקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה, 
דְּ  ומכאן למדו החכמים ֵני ֵבי ַמקְּ ִמבְּ ִריְך לְּ טְּ ִאצְּ א דְּ שָּ

א  ַתתָּ ַגּוֵ  שצריך לבנות בית המקודש למטה,לְּ ה בְּ אָּ ַצלָּ יּה ּולְּ
א  ל יֹומָּ כָּ א בְּ לֹותָּ  ולהתפלל בתוכו התפלות שבכל יום,צְּ
שָּ  ֻקדְּ ַלח ֵליּה לְּ ִמפְּ ִריְך הּוא לְּ ב"ה כעין לעבוד להקא בְּ

ה  עבודת הקרבנות, ֵרי ֲעבֹודָּ א ִאקְּ לֹותָּ א צְּ הָּ לה כי תפדְּ
ִריְך נקראת עבודה שבלב. טְּ א ִאצְּ תָּ ִנשְּ ַההּוא ֵבי כְּ ֵני וְּ ִמבְּ  לְּ

א ֵליּה בְּ  נָּ קְּ ַאתְּ יָּא ּולְּ ִפירּו ַסגְּ ל ִתּקּוִנין ֵליּה ִבשְּ וכמו כָּ
ורך התפלה צריך לבנותו ברוב פאר כן אותו בית הכנסת שנבנה לצ

א ִד  ויופי ולתקנו בכל תיקונים יפים, תָּ ִנשְּ א ֵבי כְּ הָּ א דְּ ַתתָּ לְּ
א  ֵעילָּ א ִדלְּ תָּ ִנשְּ ֳקֵבל ֵבי כְּ א לָּ ימָּ יְּ י בית הכנסת שלמטה כקָּ

עומד מכוון כנגד בית הכנסת של מעלה, שהוא המלכות הנקראת בית 
רות ספירות העליונות ואת הכנסת לפי שהיא מכנסת בתוכה את הא

נשמתן של ישראל, לכן כמו שהמלכות מתוקנת ביופי ופאר כמו 
שכתוב כולך יפה רעיתי, כמו כן צריך לבנות את בית הכנסת ביופי 

 ופאר.
ונָּא  ומוסיף לפרש ַגוְּ ֵאים כְּ א ִאיהּו קָּ ַתתָּ ש לְּ דָּ ֵבית ַהִמקְּ

א  ֵעילָּ ש ִדלְּ דָּ ֵבית ַהִמקְּ מטה שהוא כנגד בית המקדש של דְּ
המלכות, הרי הוא עומד כעין בית המקדש של מעלה שהוא כנגד 

א  הבינה, ֳקֵבל דָּ א לָּ ֵאים דָּ קָּ  לפי שעומד ומכוון זה כנגד זה,דְּ

ל  כָּ נֹוי וְּ חָּ ל פּולְּ כָּ ל ִתּקּונֹוי וְּ א כָּ שָּ דְּ ַההּוא ֵבי ַמקְּ וְּ
ִשין  ַשמָּ אִנין וְּ ניו וכל ובית המקדש של מטה כל תיקוִאינּון מָּ

הּו ִאינּון עבודותיו, וכל אותם הכלים והכהנים המשמשים בו , ֻכלְּ
א  ֵעילָּ א ִדלְּ ונָּ ַגוְּ  כולם הם כעין של מעלה.כְּ

ה  ומפרש א ֲהוָּ א, ֹכלָּ רָּ בְּ ַמדְּ ַבד ֹמֶשה בְּ א עָּ קָּ א דְּ נָּ כְּ ַמשְּ
א  ֵעילָּ א ִדלְּ ונָּ ַגוְּ המשכן שעשה משה במדבר כל ענינו היה כעין כְּ

של מעלה, כי המשכן שלמטה היה כנגד המלכות כשמתלבשת המשכן 
א  במט"ט, כָּ ֹלֹמה ַמלְּ ה שְּ נָּ בָּ א דְּ שָּ דְּ הבית המקדש ֵבי ַמקְּ

ל  שבנה שלמה המלך, כָּ ה בְּ אָּ א ִעלָּ ונָּ ַגוְּ א כְּ יחָּ הּוא ֵבי ַניְּ
הוא היה בית מנוחה כעין בית המקדש של מעלה ִאינּון ִתּקּוִנין 

א ֵבי  בכל התיקונים שהיו בו, ֵעילָּ א ִדלְּ ִתּקּונָּ ֶמֱהֵוי בְּ לְּ
א  תָּ ַאֲחַסנְּ א וְּ יחָּ כדי שיהיה על ידו התיקון של מעלה שנעשה ַניְּ

 בו בית מנוחה ונחלה להשראת השכינה.
א תָּ ִנשְּ ִכי ֵבי כְּ ל ִתּקּוֵני  כמו כן בית הכנסת, הָּ כָּ ִריְך בְּ טְּ ִאצְּ

ה  אָּ א ִעלָּ ונָּ ַגוְּ ֶמֱהֵוי כְּ להיות בנוי בכל תיקון של  צריךַשִפירּו לְּ
א  יופי ופאר כדי שיהיה כעין של מעלה, לֹותָּ ֶמֱהֵוי ֵבית צְּ לְּ

א  נָּ אֹוִקימְּ ה דְּ מָּ א כְּ לֹותָּ א ִתּקּוִנין ִבצְּ נָּ קְּ ַאתְּ להיות בית לְּ
תפלה לתקן בו תקונים בתפלה כמו שפירשנו, כי כמה יחודים ותיקוני 

 עולמות נעשים על ידי התפלות בבית הכנסת.
הַ  ֶליֱהֵוי ֵביּה ַחלֹונֹות וְּ א דְּ תָּ ִנישְּ ובית הכנסת הּוא ֵבי כְּ

ִתיב אצל דניאל שהתפלל שלש פעמים  צריך שיהיו בו חלונות ִדכְּ
ן ליה  בעליתו שהיתה לו כמו בית הכנסת, ִתיחָּ ַכִּוין פְּ וְּ

נגד ירושלם, שהיה לו במקום תפלתו חלונות פתוחים בעיליתיה 
א  ונָּ ַגוְּ א כעין בית הכנסת של מעלה שיש לו נגד ירושלים כְּ ֵעילָּ ִדלְּ

א  חלונות, ַעל דָּ ִגיַח ִמן ַהַחלֹונֹות ֵמִציץ ועל זה כתוב וְּ ַמשְּ
שהקב"ה משגיח בבית הכנסת של מעלה לשמוע ִמן ַהֲחַרִכים 

תפלות ישראל דרך החלונות והחרכים, וצריך להיות בבית הכנסת י"ב 
כנסת העליון, שהם כחות חלונות וד' חרכים, כמו שיש בבית ה

קדושים הנקראים חלונות וחרכים ועל ידם הקב"ה משגיח בעולם 
 הזה להטיב לבריותיו.

 
 
 

 "מאמר סגולת התפלה בבית הכנסת"
ומבואר בו כי התפלה צריכה להיות מתוך בית הקדמה: 

ולא בשדה ומקום פרוץ מבלי מחיצות, וזאת כדי להורות 
ועל צמצום ודוחק  על מדור ומשכן להשראת השכינה,

התפלה העולה בצניעות ומבלי אחיזת החיצונים. ומבאר 
כי אין ללמוד מיצחק שהתפלל בשדה, כי היה מושרש 
בגבורה ולא פחד מהחיצונים, ועוד שהתפלל בבית שהיה 
בשדה, ושדה רומז על יחודו עם השכינה הנקראת בכינוי 

)מקור המאמר בזהר פרשת בשלח ברעיא מהימנא  שדה.
ס ע"א, ובביאור מתוק מדבש כרך ה עמ'  -ט ע"ב דף נ

 תרסו(-תרסה
א  לָּ ַחקְּ א ֲאִפילּו בְּ ִאי ֵתימָּ ואם תאמר שראוי להתפלל אפילו וְּ

ִליק בשדה,  א ֶלֱהֵוי סָּ רּוחָּ ִגין דְּ כדי שרוחניות התפלה וכח בְּ
או  הקדוש הנעשה על ידה יוכל לעלות בנקל בלי עכוב, על זה אמר לָּ

ִכי  ִריִכין  ין ראוי להתפלל בשדה,אינו כן כי אהָּ א ֲאַנן צְּ הָּ דְּ
א  ֵליכָּ כי אנו צריכים להתפלל בבית ובשדה אין בית להתפלל ַבִית וְּ

ה בו, כדי  אָּ ַבִית ִעלָּ א דְּ ונָּ ַגוְּ א כְּ ַתתָּ א ַבִית לְּ חָּ ַתכְּ ִאשְּ לְּ
 שימצא בית של מטה שבו מתפללים כעין בית העליון שהוא השכינה,

א ִדיּורָּ  ֲחתָּ נָּ ה לְּ אָּ א ַתתָּ ִדיּורָּ ה לְּ אָּ כדי להוריד את א ִעלָּ
השכינה הדרה בבית המקדש של מעלה לבית הכנסת של מטה לכן 

 צריך מקום התפלה להיות בית.
א  קָּ ַסלְּ ִריְך לְּ טְּ א ִאצְּ ַההּוא רּוחָּ א וְּ לֹותָּ ַההּוא צְּ תּו דְּ וְּ

אקּו  א ִמגֹו עָּ קָּ פְּ נָּ ועוד כי התפלה וכח הרוחני שבה צריך ּולְּ
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ֳקֵבל  ולצאת מתוך מקום צר ודחוק, לעלות ר לָּ ֹאַרח ֵמישָּ בְּ
ֵלים  רּושְּ בדרך הישר כנגד ירושלים של מעלה, לכן כשמתפללים יְּ

בבית הכנסת מתצמצמים בו ההבלים היוצאים מפיות המתפללים 
ומהם מתהוה אור קדוש העולה מתוך מקום דחוק דרך החלונות, 

אִת  רָּ ִתיב ִמן ַהֵמַצר קָּ א כְּ ַעל דָּ י י"ה פירושו וְּ
אקּו  עָּ ִחיק בְּ ִריְך ֲאַתר דָּ טְּ ִאצְּ כי צריך לתפלה מקום דחוק דְּ

ֵטי  וצר ומצומצם, א ִיסְּ לָּ א דְּ ַגֵּויּה ַההּוא רּוחָּ א בְּ רָּ ַשדְּ לְּ
א  אלָּ מָּ ִלשְּ א וְּ לשלוח דרכו את רוחניות התפלה שלא יטה ִליִמינָּ

אלימין ולשמאל,  רָּ ַשדְּ א לְּ לָּ ִכיל קָּ א יָּ א לָּ לָּ ַחקְּ ֵליּה  ּובְּ
ִכי  ובשדה אין הקול יכול להשתלח כך, כי שם יתפזר הקול לכל צד הָּ

ויגיע למקום הקליפות. אי נמי, אם עולה קול התפלה מבית הכנסת 
שהוא מקום קדוש שאין שם משכן החיצונים, מתכסה התפלה מאור 
הקדוש השורה בבית הכנסת, ועולה מכוסה מעיני החיצונים ואין 

ין כן בשדה שהוא מקום מגולה בפרהסיא להם אחיזה בה, מה שא
ר  יכולים החיצונים להאחז בה. שֹופָּ א דְּ לָּ א קָּ א דָּ ונָּ ַגוְּ א כְּ הָּ דְּ

ִחיק  ר ִמגֹו ֲאַתר דָּ ֹאַרח ֵמישָּ ַבר בְּ יָּיא לְּ ַדחְּ כי כעין ִאתְּ
זה הוא קול השופר שנדחה לחוץ בדרך הישר מתוך השופר שהוא 

ַקע רְּ  מקום דחוק וצר, ִזיל ּובָּ אָּ ִליקּו וְּ ִליק ִבסְּ סָּ ִקיִעין וְּ
א  ֵעילָּ א לְּ א רּוחָּ רָּ עָּ ַאתְּ והולך ובוקע רקיעים ועולה בעליה לְּ

 לעורר רוח למעלה שהוא כח השכינה.
ִתיב  א כְּ א הָּ ִאי ֵתימָּ ק  ואם תאמר הרי כתובוְּ חָּ ַוֵיֵצא ִיצְּ

ֶדה  שּוַח ַבשָּ ה  הרי התפלל בשדה, ומתרץלָּ ִמלָּ ק דְּ חָּ אֵני ִיצְּ שָּ
א  א ַאֲחרָּ מָּ לְּ ל עָּ כָּ ה בְּ א ֲהוָּ לָּ ה ֵביּה ַמה דְּ שונה היה ֲהוָּ

יצחק כי דבר אחר היה בו מה שלא היה בכל העולם, לפי שמדתו היתה 
מדת הגבורה בסוד פחד יצחק לכן פחדו החיצונים להתקרב אל 

א  תפלתו, תָּ ִכי אָּ הָּ או לְּ א לָּ רָּ ַהאי קְּ תּו דְּ ועוד כי פסוק זה וְּ
ַצֵלי דְּ  לא בא להורות מקום תפלתו, ה מְּ ֶדה ַאֵחר ֲהוָּ ַוַדאי ַבשָּ

כי בודאי מה שכתוב ויצא יצחק לשוח בשדה, לא התפלל בשדה סתם 
אלא התפלל בשדה אחר הנקרא שדה תפוחין קדישין שהיא השכינה, 
והיינו שהתקשר למעלה בספירת המלכות כדי שיתקבל תפלתו ברצון, 

א שדהולעולם אימא לך שגם יצחק התפלל בבית שהיה שם ב הָּ . וְּ
א  נָּ והרי פירשנו את הענין. )רמ"ק הנדפס באור החמה סוף אֹוִקימְּ

 .פרשת יתרו, ורא"ג ומפרשים(

 
 
 

 

  בית הכנסת לשם שמים ית בניבענין 
ומבואר בו כי הבונה בית הכנסת צריך לבנותו  :דמההק

לשם שמים, ולא לעשות לו שם ופרסום, ולהשתלט על 
דת הקב"ה העם, כי אלו המה ערב רב המונעים עבו

)מקור המאמר  הרצויה, ומגבירים כח הסטרא אחרא.
בזהר פרשת בראשית דף כה ע"ב, ובביאור מתוק מדבש 

 שיז(-כרך א עמ' שטז
ה  אָּ ִליתָּ א תְּ מין הג' מהחמשה מיני ערב רב ִגבֹוִרים ִמינָּ

ַמר שנתערבו בישראל נקראים גבורים,  יהּו ִאתְּ  עליהם נאמרֲעַליְּ
ֵשי ַהֵשם,  ה ַהִגבֹוִרים אשר מעולם ַאנְּ לפי שהם ֵהמָּ

ִאנּון גבורים ומורדים במקום ערב רב שנקראו גבורים הם ואלו ה, וְּ
ִאֵלין   אנשי השם לפי ששורש נשמתם נמשכו א דְּ רָּ מבני ִמִסטְּ

ַנֲעֶשה  דור הפלגה, נּו ִעיר וְּ ה לָּ נָּ ה ִנבְּ בָּ הֹון הָּ ַמר בְּ ִאתְּ דְּ
נּו ֵשם  ורצה לומר כי כמו שתכלית בניית המגדל היתה לעשות לָּ

וד להם שם שהוא עבודה זרה בראש המגדל להיות להם לכב
ֵתי  ולתפארת, כמו כן הערב רב עושים כמעשיהם ִנין בָּ בָּ דְּ

ה  רָּ ה ַוֲעטָּ הֹון ֵסֶפר תֹורָּ ין בְּ יָּ ַשוְּ שֹות וְּ רָּ ֵנִסיֹות ּוִמדְּ כְּ

שבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות, ומניחים בהם ספרי ַעל ֵרישֹוי 
א  תורה ועטרה על ראשם, זהו דוגמת המגדל שבנו בני דור הפלגה, לָּ וְּ

א ִלשְּ  א ַדיהו"ה, ֶאלָּ ַבד לֹון ֵשם כל כונתם מָּ ֶמעְּ לקנות לְּ
 להם שם כדי להיות חרב בידם לעשות חפצם ורצונם להתגבר על העם,

נּו ֵשם דוגמת בוני  ַנֲעֶשה לָּ ִתיב וְּ א הּוא ִדכְּ דָּ המגדל הָּ
א  ולכן הם נקראים אנשי השם, ֳחרָּ א אָּ רָּ אלו וגבורים ּוִמִסטְּ

גַ שהם מסטרא אחרא  א ִמתְּ רָּ ַעפְּ ִאנּון כְּ ֵאל דְּ רָּ ִרין ַעל ִישְּ בְּ
א  עָּ ַארְּ הם מתגברים על ישראל העניים המרודים בגלות שהם דְּ

ִלין לֹון  שפלים כעפר הארץ, זְּ גָּ וגוזלים וחומסים את ממונם, וְּ
א  תָּ ַרת ֲעִבידְּ בָּ ִאתְּ ועל ידי זה מתבטלת עבודתו יתברך אצל וְּ

בזה נקראים הערב רב ישראל מרוב הצרות אשר הם מצערים אותם ו
ַמר  מורדים במקום, יהּו ִאתְּ  ועל אלו הגבורים נאמרַוֲעַליְּ

ֶרץ  אָּ ֹאד ַעל הָּ ֹאד מְּ רּו מְּ בְּ ַהַמִים גָּ היינו המים הזידונים וְּ
והטומאה המתגברים על הארץ לפי שנמנעת עבודת ה' מן העולם, ולכן 
 נקראים גבורים לפי שהם הגורמים התגברות הטומאה. )מק"מ וכ"פ

 ומפרשים(
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 ר"ר ועט"ת מאת מו"שו רותגא

 שליט"איצחק יוסף מרן הראשון לציון הגאון הגדול רבינו 

 
 

 להקפיד על ההנחיות בהנהגת בית הכנסתו חשיבות תפילה במנין כאשר זה אפשרי בענין
 
 ב״ה. כ״א אדר תש״פ

 היקר והנעלה מוקיר ורחים רבנןלכבוד 
 נר״ו דוד גליס ה״ה ד״ר
 שלום רב,

 
 אודות שאלתו בדבר בית הכנסת בפסגת זאב, אם לסוגרו בשבת הקרובה או לא.

יש להקפיד שיהיו בבית הכנסת רק עשרה בלבד. ויהיו בעזרת נשים עוד עשרה. ובאם יש  הנה
וכאשר יהיה מנין בביהכ״נ, יסגרו חדרים סמוכים בכל חדר עשרה, ויעשו מנינים מנינים. 

 אותו היטב, שלא יכנסו יותר.
גם לארגן מנינים בבתים, ואף רשאים לקחת ס״ת ביום שישי לצורך הקריאה בשבת,  ויכולים

 בתנאי שיעמידו הס״ת במקום מכובד, ויעטפוהו בטלית כמובן.
ין אנשים, לשמוע לכל הוראות משרד הבריאות, שלא יתכנסו במקום אחד יותר ממני ויש

לאור סכנת ההתפשטות של המגיפה, תוך שמירה על נקיות ועל כלל ההנחיות. כי חמירא 
סכנתא מאיסורא, וכן ישבו רחוק אחד מהשני במרחק של שתים או שלש מטר, וישמרו על 

 הנקיות וכללי ההיגיינה באופן מלא, ומיד אחר התפלה יתפזרו.
שכתב בשם  )פ"ה אות מח( ו רפואה וחייםלך לשונו של מהר״ח פאלאג׳י זיע״א בספר והא

)סי׳ קצה(: הבל תינוקות של בית רבן ותפלה בצבור בעשרה, הוא ענין גדול  שו״ת הרשב״ש
ויעשו הכל עפ״י  ולכן אל ימנע האדם את עצמו מלהתפלל בציבור,עכ״ל.  ותקנה לזמן מגפה.
א עת השתוללה בשלהי שנת תקצ״ וכפי שהתריע על כך רעק״א זצוק״להנחיות הרופאים, 

בענין תפלה בבית וז״ל:  )הובא בחידושיו לנדרים דף כט מספר אגרות סופרים סי׳ כט( מגיפה
הכנסת, לדעתי זה אמת, שהקיבוץ במקום צר אינו נכון, אבל אפשר להתפלל כתות כתות 
ובכל פעם במתי מעט, ערך ט״ו אנשים וכו', ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ״ל לבא 

להשגיח בזה, שמאחר שיש כבר כפי  )שוטר( כנסת, ואפשר ע״י עמידת שומר מפאליציילבית ה
 . עכ״ל. ישמע חכם ויוסף לקח.המספר, אל יניחו לאחר לבא לשם עד אחר שישלימו הם וכו'

ההשתדלות של כל אחד ואחד גדולים וקטנים, לציית להוראות רשויות הבריאות  ומחובת
ורת וחלילה וחס לא לזלזל בכך. ובפרט כאשר שומעים המתפרסמות ומתעדכנות בכלי התקש

על המתרחש בימים אלו ברחבי העולם רחמנא ליצלן. והנה, חלק מההנחיות הללו כתובות 
שקיבץ  וכפי שכותב מהר״ח פאלאג׳י זיע״א,מזה שנים רבות בספרי גדולי ומאורי הדורות, 

)שם אות נד(:  פרק ה(, וזו לשונו) כעמיר גורנה עניינים רבים על המגיפה בספרו רפואה וחיים
)שם באות ס(:  הוי זהיר להרחיק עצמך ממי שהוא ניגף וממלבושיו ומשכונתו. ועוד כתב

 וקודם צאתך מביתך תרחץ פניך וידיך בחומץ עם מי וורדים וכו׳. ע׳׳ש. ולכן יש להיזהר בכך.
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אחר תפלת כן, חובה קדושה על כל אחד ואחד לשתף עצמו בצרת הציבור, ולומר ל כמו
ולכווין  )מלבד הקטעים הקשורים לעשרת ימי תשובה בלבד(, העמידה את נוסח אבינו מלכנו

 בכך ובפרט באומרו: ״אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך״.
פרסמנו נוסח תפלה לאומרו בפתיחת ההיכל ביום שבת ובימי שני וחמישי. והן אל כביר  וכבר

)ר״ה יא. זוה׳׳ק  עולם. ויקיים בנו דברי חז״ללא ימאס תפלת רבים. ויחיש לגאלנו גאולת 
פרשת משפטים. רעיא מהימנא דף קב ע״א(: ״בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל״. וכימי 

 צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות. ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום.
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 מועצת הרבנות הראשית לישראלנשיא 
 
 

 

 
 

 

 להתחזק בימים אלו בפרטבמה 
 
 

 י"א סיון תש"פבס"ד, 

 לכבוד
 הרה"ג רבי הרב רבי דוד מאלח שליט"א
 והרה"ג הנעלה הרב רבי דן כהן שליט"א

 רבני קהילת "אור לציון" 
 מכסיקו

 
 שלום רב,

 
קבות הנגיף המשתולל בעולם, ואף ידי ר תיקן תקנות בקהילתו, להתחזקות בע"שמעתי שכת

לחזק ולבצר בדקי חומות בית ה'. ובפרט דיבור בזמן התפלה ודברים בטלים בבית תיכון עמו, 
הכנסת, ושימוש בפלאפונים בבית הכנסת שצריך להשמר מהם מאד. וחובה על כל אדם 
 להתקין סינון בפלאפון, שיהיה שמור מכל הדברים האסורים, וכך ימנע מלהכשל

בהסתכלות במראות אסורים. וימנעו גם מלהסתכל באינטרנט באופן שיש שם חשש 
ושומר נפשו ירחק מכל  פריצות, ולשון הרע וביזוי תלמידי חכמים באופן נורא ומבהיל,

הדברים האלה, ויעסיק את ראשו בתורה במצוות ובמעשים טובים. ועל כולנו להתחזק בכבוד 
מים וקוראים להם בשמם הפרטי או בכינוי, דבר חמור חכמים, במשקל נגד אותם המבזים כח

והכל חוששין  ,אוי לדור שכך עלה בימיו, וככבוד החכמים הספרדים נתון למרמסכשלעצמו, 
ועל כן יש להתחזק בכבוד חכמים כבוד  ואינם מוחים על כבוד התורה וחכמי הספרדים.

 התורה ולומדיה ואהבת החכמים.



 ברגש             קדושת בית כנסת                נהלך  
 

8 
 

 
נות, שיזכו לכל הברכות האמורות בתורה, אורך ימים ושנות וברכתי לכל השומרים על התק

חיים, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, לאורך ימים ושנים, ויזכו לנחת מכל יוצאי 
 חלציהם, בבריאות איתנה ונהורא מעליא.   

  
 בברכת התורה

 יצחק יוסף
 הראשון לציון, הרב הראשי לישראל

 אלונשיא הרבנות הראשית לישר

 

 
 

 אכילה ושתיה בבית הכנסת דין בענין
 

 פ'/1194-2, "ח סיון תש"פיבס"ד, 
 לכבוד גבאי ומתפללי בית הכנסת "רמת כרמים" אשקלון

 ה' עליכם יחיו,
למוקירי  אודות המנהג לערוך סעודות ראש חודש בכולל בבהכ"נ, וכן סעודות יארצייט

הכולל, וכן סעודות הילולא לצדיקים, ופעמים שמלווים בכלי נגינה, והאברכים אומרים 
דברי תורה כנהוג, ואין מקום אחר מסודר שאפשר לערוך שם את הסעודות, ושואלים אם 

ואם יש מקום להקל בדיבורים באמצע הסעודה שא"א להזהר כ"כ  מותר לעשות כן בבהכ"נ,
 כן בבית כנסת באופן שאין שם שתייה חריפה. בזה, האם נכון לעשות

כתב, חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות הנה בבן איש חי )פרשת ויקרא אות ה'( 
. וכתב בספר הליכות עולם בבהכנ"ס מדוחק, אבל בבית המדרש מותרים אפילו שלא מדוחק

"א( השוה דין שהוא תימה, שהניח דעת מרן ופסק כהרמ"א, שהרי מרן הש"ע )סי' קנ"א ס
בתי כנסת לבית מדרש, שחכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק, וכן דעת 
הרמב"ם )פרשת י"א מהלכות תפלה ה"ו( וכמ"ש בב"י שם, ורק הרמ"א בהגה כתב וי"א 
שבבית המדרש מותר אפילו שלא מדוחק. ומה ראה הרה"מ לעזוב דעת מרן שקבלנו 

ידוע שקדושת בית המדרש גדולה מקדושת בהכנ"ס, אא"כ הוראותיו ולפסוק כהרמ"א, ו
נאמר שכיון שאמרו )מגילה כ"ח:( בי רבנן כביתא דרבנן לגמרי התירו כיון שלומדים שם 

 בקביעות, וע' בשו"ת הרשב"א ח"ד )סי' רע"ח(.
 

שכל דבר שנעשה לצורך מצוה, כגון ומ"מ נתבאר בספר ילקו"י הלכות בהכנ"ס )עמ' רמ"ד( 
זוק הישיבות או להתקין תקנות לחיזוק עניני הדת בעיר, מותר לעשותה אסיפה לחי

וע"ש )בעמ' ת"ד(  בבהכנ"ס. וכן סעודת מצוה כגון סעודה שלישית מותר לעשותה בבהכנ"ס,
שמותר לעשות סעודה בבהכנ"ס בליל הילולא של צדיק, אם אומרים שם דברי תורה לזכות 

בנו לדחות מ"ש הרב אליהו טופיק, לחלוק על את הרבים, ונמנעים מלשתות יין. וע"ש שכת
מרן אאמו"ר והחמיר בסעודה שלישית בביהכ"נ, והביא כמה ראשונים שאסרו לאכול בבית 
הכנסת. ושכ"פ המגן אברהם. אך העלים במכוון את הטענה של מרן אאמו"ר, דמה שהמג"א 
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ואילו המג"א היה החמיר בזה מפני שלא ראה כמה ראשונים שהקילו בזה, שעדיין לא נדפסו, 
רואה את הראשונים הללו שמקילין בדבר, המג"א לא היה אוסר. ולכן יש להקל לערוך סעודה 

 שלישית בבית הכנסת. 
 

( שבתי כנסיות ובתי מדרשות ומ"מ נתבאר בספר ילקוט יוסף דיני בהכנ"ס )סי' קנ"א
רשות, ויש נקראים מקדש מעט, שנאמר ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מד

בהם קדושה, ולכן צריך להזהר מאד בכבודם ולנקותם היטב, ולשבת שם באימה ויראה, 
ואין נוהגים בהם שחוק וקלות ראש. ואותם הנוהגים שם שחוק וקלות ראש עליהם נאמר, 

וחובה קדושה  מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי. ואסור לדבר שיחה בטילה בבהכנ"ס.
באיסור זה, שבעוונותינו הרבים נעשה כהיתר אצל חלק מבני  לשמור ביתר שאת וביתר עוז

אדם, ובזוהר הקדוש הפליג מאד בעונש המדבר דברים בטלים בבהכנ"ס, עד שאמרו שם 
שח"ו אין לו חלק באלוקי ישראל. ועל כן חובה שישמרו על קדושת המקום, ולא יבואו לידי 

ת, שתייה של משקאות חריפים, ליצנות וקלות ראש חס ושלום, וכל סעודה שיש בה שיכרו
אין לעשותה בשום אופן בבית הכנסת, אף שהיא סעודה של מצוה, אלא יעשו הסעודה בחדר 
צדדי או בעזרת נשים. וע"ש בהערה במה שהארכנו בענין זה של קדושת בית הכנסת, עד כמה 

ישתו יש להזהר שלא יבואו לידי שיכרות בבית הכנסת, שאין זה מכבוד בית כנסת שאנשים 
 שם משקאות חריפים באופן שיבואו לידי שכרות וקלות ראש.

 
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הרב הראשי לישראל הראשון לציון

 מועצת הרבנות הראשית לישראלנשיא 
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  שליט"א יניב עזיזהגאון הרב 

 ראש ישיבת "אור יצחק" ומוסדותיה

 
 

 מתוך השיחה שנמסרה בפני בחורי הישיבה 
 כבוד בית הכנסת בענין

 
תחילה נאמר, כל בר ישראל אשר יראת ה' בליבו צריך לתת לליבו להבין על 

", אשר נסגרו לנו בתי כנסיות ובתי מה חורי אף הגדול הזה", מה עשה ה' לנו
ָני , אולי ה' רוצה לרמוז לנו, את דברי הנביא "מדרשות י ָתֹבאוּ ֵלָראֹות ּפָ ׁש ּכִּ ּקֵ י בִּ מִּ

ם ְרמֹס ֲחֵצָרי ְדכֶּ ּיֶּ מדרש ומדברים הבתי לוע אתם באים לבית הכנסת ומד "זֹאת מִּ
דברים בטלים, וקלות ראש, ועל כן נסגרו לנו בתי הכנסת ובתי המדרש, ואנו 

תי מדרשות, בכנסיות וב יצריכים להתחזק בדבר הזה, של זהירות יתירה בבית
תי הכנסת ובתי המדרש, ע"י שנתחזק באיסור יהי רצון שלא יסגרו לנו שוב את בו

 ובעז"ה נזכה שיבנה בית המקדש. , חמור זה
תנו רבנן, בתי כנסיות אין נוהגין בהן ( אמרו, .כחדף מגילה )מסכת בגמרא הנה 

קלות ראש, אין אוכלין בהן, ואין שותין בהן, ואין ניאותין בהן, ואין מטיילים 
 וכו'. 

הגמ' והוסיף: אף אין מדברים הביא את דברי  שלחן ערוך )סימן קנא סעיף א(הו
הוא השח שיחה בטלה ש "קלות ראש" זה כונת חז"לש בהם דברים בטלים.

 בבית הכנסת.
 

 י היה מחמיר מאוד בענין דיבור בבית הכנסת,"רבינו הארו
ראיתי למורי ו וז"ל: ,על רבינו האר"י ז"ל שער הכוונות )דף ד ע"א( כתבובספר 

בשעת  ז"ל שנזהר בתכלית הזהירות שלא לדבר כלל בבית הכנסת, אפילו שלא
 ,וכמעט שאפילו בדברי מוסר ותוכחות ותשובה לא היה רוצה לדברהתפלה, 

 כדי שלא ימשך מזה איזה דיבור של חול. והביאו המגן אברהם )סק"ג(. 
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 בספר הרוקח כתבבא וראה מה שכתב 
המדבר בבית הכנסת וחבריו משבחים ושוררים, קורא אני עליו הוי על כל שכיני 

והמדבר י ישרים דרכי ה' וכו' והוא משיג גבול הבורא, וכו', הרעים )ירמיה יד(, כ
ואמר, מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה,  עושה כאילו הופך אליו עורפו,

 . ע"כ מי ביקש זאת מידיכם רמוס חצרי.
שהרגיל לדבר דברים של חול בבית הכנסת, אפילו שלא וכתב הרוקח בתיקוני התשובה, 

ומכאן ואילך ישב במורא  בעים יום וילקה בכל יום,יתענה ארבשעת התפלה, 
 והביאו החס"ל )סק"א(. .בכוונה, ולא ידבר בבית הכנסת כללויתפלל גדול, 

 
 פתח עינים ובספרמרן החיד"א מה ייעץ 

טוב לו שלא יבא כל עיקר, כי הוא כתב וז"ל: המדבר שיחת חולין בבית הכנסת, 
קצר לי לדבר עד שממתין שעת  חוטא ומחטיא, והשטן מקטרג ואומר היום

ובכלל זה לומדי התורה המפלפלים בשעת התפלה, ומבלבלים את  התפלה,
הקהל בצעקתם, דלא יאות עבדי, אף על פי שתלמוד תורה כנגד כולם, אמרו 

ועוד, שיקחו עמי הארץ קל וחומר חכמים ז"ל זמן תורה לחוד וזמן תפלה לחוד. 
הובאו דבריו ) ע"כ. מן השליח צבור.מהם, ולא יחרשו גם הם לשמוע התפלה 

 בכף החיים סימן קנא סק"ח(
 

 פרי מגדים  וראה מה כתב בספר
ואף שבלאו הכי כל שיחה דיש לגעור במי ששח שיחת חולין בבית הכנסת, 

בטלה אסורה, וכל השח בשיחה בטלה עובר בעשה מדבריהם, על כל פנים 
 כנסת גם לצורך פרנסה לא ידבר. ע"כ.לצורך פרנסה שרי לדבר, אלא שבבית ה

 
 בספר החרדים בפרט שיש בזה חילול ה' גדול כמו שכתב ו

)דף יח א( כתב, להיות בבית המקדש במורא וכובד ראש מאימת השי"ת השוכן 
בתוכו, ואמרו בתורת כהנים, את מקדשיכם, לרבות בתי כנסיות ובתי מדרשות 

ם השלם רבי משה קורדואירו, והחכם והחכ ועונש העובר על זה גדול מאד.וכו', 
רק  פסקו לאסור הדיבור בבית הכנסת לגמרי,השלם רבי יצחק אשכנזי זצ"ל, 

בדברי תורה ויראת השם. וכבד עונש השח אפילו שלא בשעת תפלה, כי כן לשון 
. וכתב הזוהר, מאן דמשתעי בבי כנישתא וכו', מפני אימת השוכן בו יתברך

 חומר מהגוים העומדים בבית תפלותיהם כאילמים.סמ"ק, דיש לאדם לדון קל ו
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 וכל שכן בעומד לפני מלך מלכי המלכים. וכן כתב הכל בו, 
 

 בשו"ת הלל אומר )סימן קא( בא וראה איזה תקנה תיקן 
שכתב דברים קשים כנגד אלה המדברים דברים בטלים בבית הכנסת, שהרי 

שאם תיקן במקומו, המחבר התורה אפילו בדברי תורה, ו החמירו בזה בקריאת
ידברו דברים בטלים באמצע קריאת הספר תורה, ולא יועילו האזהרות בזה, 

 ע"ש. שיחזירו הספר תורה למקומו באמצע הפרשה.
 

 עונשו של המזלזל בזה
בספר ש,כן יש להזהר בבית הכנסת כאשר אדם קורא לחבירו אפ' לצורך ו

נין כבוד בית כנסת, )שער היראה אות מג והלאה( כתב באורך בעראשית חכמה 
בספר כן כתב להזהר על כך ו וכו'. ע"ש. שלא ירים קולו בבית הכנסת כדרך המלכים

שמי שמגביה קולו בבית הכנסת בדברים שאינם מעניני כתב,  )פרק ט(אור ישר 
התפלה, נוהג ביזיון בקדושתו יתברך, ומגרש השכינה משם, ועליו השכינה 

אוכל קום, ואז נאמר עליה ולא מצאה היונה נתנני ה' בידי לא  צועקת וקובלת,
מנוח לכף רגלה, כי אין לה דירת מנוחה בעת גלותה כי אם בבית הכנסת 

ועונשו שגם הוא יהיה בידי אכזרים אשר לא  שבישראל, אוי לו ואוי לנפשו,
ימצא מנוח ומרגוע לנפשו, לכן בעל נפש יחוש לעצמו ואז תאיר נשמתו באור 

  החיים. ע"כ.
 

 את המדברים ולא יבוש להוכיח
)מערכת בית הכנסת( בספר פלא יועץ בא וראה איזה דברי מוסר חרפים כתב 

על שנעשה כהיתר לרבים מעמי כתב, תסמר שערות אנוש ולבבות יכאבו 
הארץ, ואין נגרע, ששומעים חומר האיסור, ואף על פי כן אין מניחים מנהגם 

, וביותר ם הדין ומיום התוכחההרע, ועולם כמנהגו נוהג, אוי להם לבריות מיו
פשתה המספחת הזאת בימי שמחות וגיל, ובחגים, וכל מי שיש בידו למחות ימחה 

ויש שאינם רוצים לדבר בבית הכנסת, אבל כשמדברים אליהם על כבוד שמו, 
עד  אחרים, נראה להם כיוהרא שלא להשיבו דברים בטלים בבית הכנסת,

זה כלל גדול שלא נפשו ועל כבוד קונו.  שנעשה לו כהיתר, והרי צריך לחוס על
לעבור שום עבירה ושלא להמנע מקיום שום מצוה מפני הבושה, ועל זה אמרו 

ומכלל מורא בית הכנסת שלא יתן שם בקולו עוז, אפילו לקרוא הוי עז כנמר, 
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וחובת גברא לאדם בשמו, או למחות באחרים, וידבר להם כעומד לפני מלך, 
ימה במציאות ה' מלך נורא ואיום בכל מקום, וכל הוא למאמין באמונה של

  עכת"ד. שכן בהיכל קדשו.
 

 "כף החיים"שכתב הגאון ה הזהרה חמורה לגבאי בית הכנסת
כתב, שאף אסיפה של נכבדי העיר, לצורך תיקון עניני ובכף החיים )סימן קנא( 

יפלא מלומר שם דברים בטלים  אין ראוי לעשותה בבית הכנסת, כי לאהעיר, 
ובשער הקדושה )פרק יד( כתב, עוד ועיין  .. ע"שכך ואוי להם ואוי לנפשם על

צריך ליזהר שלא לשיח שיחה בטלה בבית הכנסת, וכן כתב רבינו יעקב )סימן 
קנא( וכו', וכיון שבית הכנסת הוא מקום מושב לשכינה, בודאי שאין לשיח שם 
שיחת חולין, או שיחה בטלה האסורה אפילו חוץ מבית הכנסת, כדכתיב, ודברת 

 א בדברים בטלים. ע"ש.בם ול
 
 

 דיבור חול בשבת בבית הכנסת
כתב: שיחת חולין בבית ר"ח פלאג'י בכף החיים )סימן כח אות נו( גאון הורינו ומ

וכאשר חמיר טפי מימות החול, וכאילו מחלל את השבת, הכנסת ביום השבת, 
האריכו בספר דעת חכמה )שער השבת פרק ה'(, ובספר שלמי צבור. ובספרו גנזי 

כתב: הרגיל לדבר בבית הכנסת הנה ו יים )קונטרס תשובה מחיים דף קנ(ח
כשבא לעשות תשובה ולהתחרט יקבל עליו שלא יפתח פיו בבית הכנסת 

כדי לתקן עונו יתענה ארבעים יום. אפילו בלשון הקודש, ואפילו לצורך גדול, 
 ע"כ. 

 
 הכנסתאיש ששומר פיו ולשונו בבית הרי לנו כמה מתנות טובות זוכה ה

בספרו תוכחת חיים )פרשת תרומה( כתב, שהרד"ק חיים פלאג'י  כתב רבינו
הקדוש  בביאורו ליחזקאל )יא, טז( כתב, שעל ידי שנוהג קדושה בבית הכנסת

מלבד מה שמצינו כמה תועליות  ברוך הוא שומע תפלתו ומצילו מן האויבים,
יאריך  , יראה זרע בחיים חיותו לנזהר שלא לדבר בבית הכנסת שיחה בטלה

כי לאחר , עוד בה ולא יחסר לחמו ולא ימות לשחת,, ה' בידו יצלחוחפץ  םימי
כמו שכתב , וגופו ועצמותיו אינם נרקבים, מותו תנוח נפשו בקבר לשכון בטח

 בראשית חכמה )שער הענוה פרק ג'(.
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 בית הכנסת מוסיפה טהרה על האדם קדושת
כי קדושת בית הכנסת תוסיף תת ח א( כתב עוד: ובספרו עיני כל חי )ברכות 

כח סגולת בית הכנסת כאשר חכמים הגידו  כוחה לטהרו ולא לטמאו ח"ו,
שנאמר כנחלים נטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע ה',  להוסיף טהרה וקדושה

למה נסמכו אהלים לנחלים, לומר לך מה נחלים הללו מעלים לאדם מטומאה 
ואם  ובתי מדרשות מעלים לאדם מטומאה לטהרה,כך בתי כנסיות לטהרה, 

וכאשר הם מוסיפים טהרה לאדם כל שכן שלא יוסיף בתוכה שום טומאה ח"ו, 
וסיים שם:  ינהג עמהם בקדושתם כך ינהגו עמו, וכאשר עשה כן יעשה לו.

וכל זה דיברנו בדיבור  שכך מצא להדיא במדרש שוחר טוב )פרק ד'(. ע"ש. 
 עם זה בשעת התפילה עונו חמור יותר ויותר.אך  ,בבית הכנסתחול 

 
 

 זהירות רבה מדברים בטלים בשעת התפילה
  , ע"כ.כמה בתי כנסיות שנחרבו בשביל עון זהכי ראינו הכל בו, כתב 

יונה באגרת התשובה )ליום ראשון( כותב, ולא ישעה בדברי חולין בבית ורבינו 
יש ליח צבור מתפלל, כנסת, וכל המספר בעסקיו בבית הכנסת כל זמן שהש

  וכו'. ע"ש. לגעור בו מלחטוא להשי"ת,
 

 מפורשת זה חסידות אלא הלכהאין 
לא ישיח שיחת וז"ל:  )עיף ז)אורח חיים ס' קכד ס א וראה מה כתב מרן השו"עב

ואם שח הוא חוטא וגדול עונו מנשוא חולין בשעה ששליח ציבור חוזר התפלה 
 .וגוערים בו

 
 

 כמה ביאורים מדוע גדול עונו מנשוא
מופיע בשום שלשון זה "גדול עונו מנשוא" אינו )דף פד(  נוטרי אמןוכתב בספר 

 מקום, מלבד אצל קין שהרג את הבל, ואז קין אמר להקב"ה גדול עווני מנשוא.
שער ג' אות קמא(, כי הנה המלבין פני חבירו ברבים אמרו וביאר רבינו יונה )

עליו שאין לו חלק לעולם הבא, ואילו ברוצח לא נאמר דבר זה, והיינו משום 
ור, ואינו מכיר בחטאו כמו הרוצח דמלבין פני חבירו אינו סבור שעשה דבר חמ

שמכיר בחטאו, ונפשו מרה עליו. וכיון שהמלבין פני חבירו אין נפשו עגומה עליו 
אינו שב בתשובה, ויכול לחזור על חטאו כפעם בפעם. ולכן החמירו בו יותר. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9B%D7%93_%D7%96
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ולפי זה הוא הדין במי ששח שיחת חולין באמצע החזרה, דכיון שאינו מכיר שזה 
  הוא שב על חטא זה, ולכן אמרו עליו גדול עונו מנשוא.חטא חמור, הרי 

שהרי אמרו חז"ל באבות )פרק א' ובספר שי למורא )דף יט( הביא תירוץ לזה, 
מ"ב( על שלשה דברים העולם עומד, על התורה על העבודה ועל גמילות 
חסדים. ונודע שבזמן הזה שאין לנו בית המקדש והקרבת קרבנות, עבודה שאמרו 

תפלה, בבחינת ולעבדו בכל לבבכם ]כמ"ש בתענית ב א[. ונמצא שזה השח היינו 
שיחת חולין באמצע התפלה, מזלזל באחד מעמודי עולם, שהיא העבודה, וגורם 
לזעזוע במה שהעולם עומד עליו, ולכן אמרו עליו גדול עונו מנשוא. ומטעם זה 

חצי העולם,  תפסו לשון זה שנאמר אצל קין, שכשם שקין הרג את הבל שהיה אז
כך זה השח שיחת חולין באמצע התפלה  ודמו ודם זרעו זועקים מן האדמה,

 הרי הוא הורס אחד מיסודות העולם, בדברים שהעולם עומד עליהם.
 

 מדוע מתים במגיפה בעולם
בבית  ובספר דרך משה הביא בשם כתבי האר"י ז"ל, שעל ידי שמדברים

לה שממיתים בשעת הדבר הכנסת ובבית המדרש נבראים מזה מלאכי חב
ולכן כתב מרן, שמי שמדבר בבית הכנסת ובבית המדרש גדול עוונו מנשוא ב"מ, 

)דברים כו, יט( על הפסוק: בעל הטורים בא וראה מה כתב  כמו שנאמר אצל קין.
ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת, זהו מה שאמרו 

ה בראש כל צדיק וצדיק, שאותה עטרה שעתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטר
אבל מי ששח  שמעטרים את הקדוש ברוך הוא על ידי התפלה מחזירה להם,

 שיחת חולין בבית הכנסת מקיפים את כל גופו בקוצים. 
 

 מניעת תחילת דיבור בבית כנסתהפתרון ל
ראיתי מהחרדים לדבר ה' שמשימין הסידור בפניהם וכתב השל"ה הקדוש, 

או חוצה, ואז מכוונים על כל מלה בשעת החזרה, ועיניהם ולבם שם שלא יר
  ומלה.

 
 כמה מעשיות בחומר איסור דיבור בשעת  התפילה

שראה לחסיד אחד במותו שפניו מוריקות,  ,בספר החסידיםבא וראה מה סיפר 
ובשלחן . אומר ויכולו, וכו'ואמר לו שהוא מפני שהיה מדבר בשעה שהצבור 

צריך להזהר  ו הנביא, וז"ל:כתב מעשה עם אליהערוך התניא )שם סעיף א( 
מאד בעניית הקדיש, והשומע שאינו עונה, הוא בנידוי מ' יום וכו'. ובסעיף ז' 
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שם כתב, פעם אחת מצאו אליהו ז"ל ועמו ד' אלפים גמלים טעונים, אמר ליה 
לעשות נקמה באף וחימה ממי שמספר מה אלו טעונים, אמר ליה, אף וחמה, 

דושה, בין פרק לפרק, בין אמן יהא שמיה רבה בין קדושה לקבין קדיש לברכו, 
  ליתברך, וכל המדבר בהן עליו נאמר ולא אותי קראת וכו'.

 
 

 בספר מטה משה עוד מעשה שהובא 
הביא בשם מדרש, שחכם אחד נראה בחלום לתלמידו, וראה  'סימן תיאב

התלמיד שהיה לו כתם במצחו, ואמר לו מפני מה אירע לך כך, אמר ליה, מפני 
 ייתי נזהר מלדבר כשהחזן אומר קדיש. ע"ש.שלא ה

 
 

 מסר חשוב לגבאי בית הכנסת ולאנשי הועד
)פרק י( כתב, שמן הראוי שבכל קהלה וקהלה מקום אשר ובספר ווי העמודים 

וכו',  יעמדו אנשים על זה אשר ישגיחודבר המלך מלכו של עולם ודתו מגיע, 
במתג ורסן עדיו לבלום את פיהם  וכל העם ישמעו וייראו ולא יזידון עוד, ויתנו

וכן כתב בספר צוואה   בבית הכנסת, שלא לדבר דבר של חול ושיחה בטלה.
שהזקן והחשוב ביותר שיש בבית הכנסת, ימנו אותו לסבב בבית הכנסת מחיים, 

בחזרת העמידה, להשגיח שלא ידברו זה עם זה כלל, ויענו אמן, ויהיה סבלן 
קריאת התורה, ישב בתיבה וישגיח מארבע פינות  ומוחה בכבוד וברמז, וכן בעת

ואשר על כן חובה קדושה על כל  הקהלה הקדושה, שלא ידבר שום אדם. ע"כ.
שמר ביותר באיסור חמור זה, וישים תמיד עיניו ולבו לזה, יהחרד לדבר ה', לה

שלא לדבר שום דברים בטלים בבית הכנסת ובבית המדרש, והמקום הזה יהיה 
רה ולתפלה. וחובה על גבאי בתי הכנסת שומרי משמרת הקודש, מיוחד רק לתו

די בכל אתר ואתר, להוכיח ולהזהיר את הרבים על כך, וזכות הרבים תלויה 
 בהם.

 
 

 האם מותר לבזות את המדבר בבית הכנסת בשעת הפילה
 חבירו את להעליב מותר אםה בילקוט יוסף, מרן הראש"ל שליט"אכתב 

 כתבהשו"ע  מרן הנהדוהשיב:  .החזרה באמצע שמדברכ ברבים ולהוכיחו
. מכך שיחדל בו שגוערין, שמדבר עת באותה היינולכאורה  בפשטות ",בו גוערין"

 שפיר ויראו ישמעו ולמען התפלה לצורך, ברבים אותו מביישים כך ידי שעל ואף
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 לבין ובינ, התפלה אחר בו דגוערין לומר דיש, מוכרח זה אין אך .כן לעשות דמי
 לביישו אין אבל. החזרה באמצע מלדבד יחדל שלהבא כדי, ברבים ולא, עצמו

( תקלב עמוד' )א כרך ואם אב כיבוד הלכות על יוסף בילקוט ועיין. ברבים
 ואל האש בכבשן עצמו שיפיל לאדם לו נוח, ל"חז שאמרו מה בענין שהארכנו

 פנים דהלבנת משום, יעבור ואל שיהרג בדוקא הוא אם, ברבים חבירו פני ילבין
 שנאמר עבירות' מג היא דמים שפיכות והרי, דמים דשפיכות אביזרייהו היא

 לרווחא' וכו לאדם לו דנוח זה לשון דנקט דילמא או. יעבור ואל יהרג עליהם
 ומשמע, צחות דרך שהוא, להדיא מבואר שבמאירי ובאמת. צחות דרך דמילתא

 כל ועל. ד"בס בזה שהארכנו מה י"קוביל ש"וע. ילבין ואל שיהרג למעשה שאינו
 פני ילבין היאך כן אם ,יעבור ואל יהרג בכלל דהוי הראשונים רוב' לד פנים

 שאמרה מה לפי ובפרט. החזרה באמצע שמדבר מה על בו לגעור ברבים חבירו
 דרך שהוא נימא אי אך. חטא עליו תשא ולא עמיתך את תוכיח הוכח, תורה
, ברבים בו לגעור מותר יהיה, החזרה באמצע דברמל למונעו כדי לכאורה צחות

 ם"הרמב ל"וז .וייראו ישמעו ולמען, מצוה לצורך כן שעושה אחר, שמעליבו אף
 שיכלימנו עד קשות לו ידבר לא תחלה חבירו את המוכיח(: ח"ה דעות' מהל ו"פ)

 חבירו את שהמכלים ואף. ברבים ש"וכ ישראל את להכלים שאסור מכאן', וכו
אך . ב"לעוה חלק לו אין ברבים חבירו המלבין שכל הוא גדול עון, קהלו אינו

 חזר לא אם שמים בדברי אבל, לחבירו אדם שבין בדברים א"בדהרמב"ם סיים: 
 ומקללין, בפניו אותו ומחרפים חטאו ומפרסמים, ברבים אותו מכלימין בסתר בו

 דאם שכתבו מהפוסקים שיש, כתב( יח דף) למורא שי ובספר .כ"ע'. וכו אותו
 בשם כתב( קכד סימן) רבה האליה אך. לביישו שלא בסתר להוכיחו יש אפשר

 שישגיחו אנשים יעמידו וקהלה קהלה שכל הראוי דמן, העמודים ווי ספר
, ברבים אותו ויביישו אותו יענישו שידבר מי וכל, ידברו לא שהצבור בקביעות

 ק"ס קכד סימן) ברורה משנהב הביא וכן .עוד יזידון ולא וייראו ישמעו העם וכל
 שמשיחים לאנשים להם שאוי, בו הכל בשם שכתב ל"הנ רבה האליה בשם( כז

 אנשים למנות ויש, זה עון בשביל שנחרבו כנסיות בתי כמה ראינו כי התפלה בעת
 בשעת הכנסת בבית שמדבר דמי ,תירץ למורא בשי . כ"ע. זה על להשגיח ידועים

 כדי ברבים לביישו לנו הותר ולכן, נפשות בסכנת הצבור את מכניס, התפלה
, החזרה באמצע הכנסת בבית שמדבר דמי, נמי אי. זו מסכנה הצבור את להציל

 ועל, תפלתם בבית תפלתם באמצע כך מדברים אינם שהגויים', ה לחילול גורם
' ה חילול עון על לכפר כדי ,ברבים לביישו התירו עוונו ולכפרת לטובתו כן

 .תרמשמע שמו. שגרם
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 "ארם צובה"אב"ד  ל"זצ רבי שלמה לניאדו מעשה מזעזע עם הגאון הקדוש

 שלמה רבי שה שהיה עם הגאוןעמממרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל  שמעתי
וחיבר כמה ספרים "בית דינו של שלמה" ( צובא בארם אב"ד) ל"זצוק לניאדו

. במגפה רבים מתים היו יום דבר וכל היה בעירו של הרב, ועוד וכך היה המעשה: 
והעם פנו אל הגאון הרב וביקשו שיעצור את המגפה, והרב אמר להם שזה בא 

 ידוע שהיה  לשמשו פנה בגלל דברים בטלים שמדברים בבית הכנסת, ואז הרב
 חול של אחת מילה אפילו לדבר לאש והיה נזהר, וצנוע עניו, וישר תם, כצדיק

 ללון עליך מצוה אני: לו ואמר, אחרים ידברו שלא ואגד היה וגם, הכנסת בבית
 ספר בו שמונח לארון שמתחת  בארון ותסתתר, הכנסת בבית בלילה היום

 תראה אתה הלילה ובאמצע, הדין בית מטעם מכתב בידך אמסור ואני, התורה
 הגדול השטן יעמוד ובראשם שדים מזיקים מיני כל הכנסת לבית שמגיעים

 להם ותאמר אתה תצא מיד, התיבה יד על יעמדו שהם בזמן ואז, מ"הס והנורא
 את השמש ובשמוע! ומיד תיכף מהעיר להסתלק ושעליהם בשליחותי בא שאתה
 מישהו שישלח הרב לפני להתחנן והחל, לחייו ולחשוש לפחד החל רבו בקשת

 ולא רע כל לך יאונה לא כי תפחד ואל, אותך מצווה אני: הרב לו אמר, אחר
רב אמר לו שהוא יכתוב לו איגרת שאם לא יקשיבו לדבריו יתן להם הו. תינזק

 בארם כאן הדין בית אנו: לשונה וזה, האיגרת את וכתב הרב ישבאת האיגרת, 
 מהעיר כולם שיצאו, שלו הפמליה וכל דיליה וגונדא  השטן על גוזרים צובא

 טובים ייםלח אותנו ויעזבו, ישראל שונאי הגויים ערי לכל וילכו, משם ויסתלקו
 חבריו  ,שמו את וחתם, ומאמרים פסוקים כמה  לכתוב הוסיף כך ואחר. ולשלום

 והשמש. השמש ביד ונתנהוחתם בית דינו של שלמה.  ,מקום אותו של הדין בית
לאחר תפילת . בלילה לשטן  למסרה  כדי הרב מיד לקחה גדולים בחששות
 הכנסת בית דלתות את השמש סגר, הכנסת בית את הקהל שעזב לאחרערבית, 

 שיצילהו עולם לבורא תפילה  ובליבו האיגרת כשבידו הקודש ארון תחת ונכנס
 הדיבורים לקולות השמש התעורר, הלילה לחצות קרוב והנה. המזיקים מן

 עם משוחח אחד כיצד שומע  וכך, ומשוחחים אנשים מתאספים כאילו ששמע
 אחד שומע כך ואחר." וכך ךכ לו ועשיתי פלוני של בביתו הייתי אתמול: "השני
 וכן" גדול נזק לו ועשיתי פלוני  אצל ביקרתי אני גם: "לחברו שמספר אחר

 עשה מה חברו את מעדכן אחד כל. הדרך זה על וכן'. וכו הרביעי, השלישי
?" היום מת מי: "ושואל לבימה(  מ"הס" )השטנים ראש" מגיע והנה, היום בסיכום

, מ"הס להם אומר כך ואחר, בהם' טיפל'ש השמות את לו מוסר אחד כל ומיד
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 בא נזכר והשמש, למחר לעשות  יש מה עבודה תוכנית לכם אמסור עכשיו
 שמיועדים השמות את שיקראו לפני, גרתיהא את למסור שעליו הרב של זהרתו
 נזכר ואולם, מ"מהס ובעיקר מהשדים  נורא פחד מפחד שהיה אלא, למחר למות

 דמאיר אלקא ענני" מתפלל החל ואז, רע כל לו נהיאו לא כי הרב של בהבטחתו
 את ופרץ", ונצליח נעשה' ה ובשם ענני  לניאדו שלמה רבי בזכות ענני, ענני

 היו ביניהם אנוש יצור השדים ובראות! ידה על ונעמד( לבימה שמתחת) הדלת
 את פתח, עשתונותיו את איבד לא  והשמש"? ! בינינו אישה לילוד מה" המומים

, שליח אותי מינו דינו ובית לניאדו שלמה הרב, הכנסת בית שמש אני: "רואמ פיו
", ישראל שונאי, הגויים לערי ותלכו מכאן שתצאו, לכם לומר הרב לי אמר וכך
 צריך אני אולם דברים הרבה לומר יכול  אתה: "לו ואמר השטן אליו פנה ואז

 חתימת ואת תגריהא את השמש הוציא מיד?" לך יש, כתובים" מסמכים" לראות
 ואמר המזיקים אל ואז פנה השטן , לניאדו  שלמה הרב ובראשם ד"ביה חברי
. כוחם כל את יאבדו ואז, אותם יחרים שהרב לפני מהעיר לצאת כולם שעל להם
ובוקר כאשר נפגש השמש עם הרב שאל הרב .  משם הסתלקו שכולם היה וכך

שאל א"כ למה מתו עוד את השמש האם עשה את דברו, והשיב בחיוב, ואז הרב 
היה  כי בתחילה פחד לצאת אליהם, ובינתיים קצת אנשים היום, והשיב השמש

עבור השטן קורא כמה שמות עד שיצאתי ואז הפסיק לקראו שמות בני אדם, וב
ואז הרב אסף את כל הקהל ודיבר על חומר איסור  זה מתו עוד כמה אנשים היום.

ליה בבית יד הרב, היכן שכנו השטן וגונא או אמרור ,הכנסת בבית חול של דיבור
הכנסת, היכן קיבלו הוראות את מי להרוג בבית הכנסת, בעבור דיבורי החול 

 את מוציא ה"הקב הכנסת בבית מדבר אדם כאשראשר נשמעים בבית הכנסת, ו
ואז קיבלו על . ל"רח" דבר" ונשאר" דיבור" מהמילה שלו השם של האותיות

 כבוד בית הכנסת. עצמם חיזוק גדול בשמירת
 
 

 מעשה מבהיל בענין כבוד בית הכנסת
בעיר , בהקדמת ספר דברי משפט לגאון רבינו חיים אוירבאך זצ"ל מעשה שמובא

אוסטראה פרצה פעם מגפה רח"ל, רב העיר ובית דינו גזרו יום תפילה, ]תענית 
יזו שכל מי שיודע איזה דבר לא גוזרים בזמן המגפה שלא יחלשו הגופות[, והכר

לעשות כדי לעצור את  חשוד בעיר מחוייב לבוא להודיע לבית דין, כדי לידע מה
והנה בעיר הנ"ל היה יהודי שלא היה רגיל לבוא לבית הכנסת  המגפה רח"ל.

להתפלל, ואחרי הכרזת בית הדין הנ"ל לקחו על עצמם שני אנשים מבני העיר, 
, עד שיוודעו מהותו, וכך עשו והתחילו לעקוב לחקור ולעקוב אחר האיש הנ"ל
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אחריו כל היום ולא ראו מאומה, אחר כך עקבו אחריו גם בלילה וראו שבחצות 
הלילה קם ממטתו ויוצא מחוץ לביתו, והולך מחוץ לעיר, שני האנשים הלכו 
אחריו שלא ירגיש בהם, וראו שאחר שיצא מחוץ לעיר נכנס ביער הסמוך ונעלם 

למחר באו לרב העיר וסיפרו לו בפרטות מה שראו  רו העירה.מעיניהם, וחז
בלילה זו, ומי יודע מה הוא עושה ביער, ענה הרב אני אבדוק זאת בעצמי, וכן 
עשה, בלילה הרב בעצמו הלך ביחד עם אנשים אלו, ועקבו אחריו גם ביער, עד 

כי שראו שעמד במקום מסוים, וישב לו לארץ והתחיל לומר תיקון חצות בקול ב
אולם היה דבר שעורר  שנמס לבבם מגודל הבכי והנעימות. ובדמעות שליש עד

את תמהונם ששמעו עוד קול בלתי ידוע, שאומר עמו ביחד את התיקון, ולא ראו 
שום אחד שעמד ביחד עמו. כשגמר לומר תיקון חצות, אמר לו הרב, עתה ראינו 

השני שאמר עמך בעיננו כי איש קדוש אתה, ואני מבקש לדעת של מי הקול 
ביחד את התיקון חצות, האיש ניסה להתחמק מלענות על שאלה זו, אמר לו 
הרב דע שאני המרא דאתרא וגוזרני עליך שתגיד לי את האמת, בשמעו את 
גזירת הרב ענה, מנהגי כבר מאז, להתאבל כראוי על חורבן בית המקדש, ונתנו 

ליער לומר עמי יחד  לי מתנה מן השמים שבכל לילה ירמיהו הנביא בא אלי
שאלו הרב מכיון שיש לך זכיה גדולה כזו לערוך תיקון חצות ביחד תיקון חצות. 

עם ירמיהו הנביא, אם כן למה אינך מתפלל לבטל גזירת המגפה הנוראה רח"ל 
למחרת בא ואמר לרב,  .למחר אני ישאל את ירמיהו הנביא מהעיר, אמר לו

ודם שנחרב בית המקדש, היה כבר שירמיהו הנביא אמר לו שארבעים שנה ק
צריך להחרב, אבל כיון שלא היו מדברים דברים בטלים בבית הכנסת, בית 
המקדש נשאר עוד ארבעים שנה ולא נחרב, ואפילו שהיו רשעים באותו דור, 
אבל כשהתחילו לדבר בבית הכנסת נחרב בית המקדש, וכל הצרות שאירעו 

רב העיר החליט  בבית הכנסת. ליהודים, הם משום שמדברים דברים בטלים
להכריז בכל העיר שכולם יתאספו בבית הכנסת הגדול, והרב עלה ודרש על ענין 
קדושת ומורא וכבוד בית הכנסת, וסיפר להם כל המעשה הנ"ל, ומה שאמר לו 
האיש הנ"ל שזהו סיבת המגפה רח"ל, וגעו כל העם בבכיה והיה התעוררות 

ועשו תקנה שאסור לשום איש לדבר בבית  גדולה ובאותו מעמד קבלו על עצמם
 הכנסת שום דיבור חול ובפרט עם התפילין, ותיכף אחר קבלה זו נעצרה המגיפה

 וליהודים היתה אורה ושמחה.
 

מכל זה נלמד ונשכיל כמה עלינו לכבד את בית הכנסת, ובית המדרש, ועל 
ידי שנכבד את בית ה' בעז"ה יבנה בית המקדש בקרוב אמן.
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