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בהכוונת הגרמ"מ לובין שליט"א רב שכונת רמת אהרן בני-ברק

דבר המערכת
ברצוננו השבוע להביא דברי חיזוק ממרן ראה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א
בעניין שמירת קדושת בית הכנסת משיחה שמסר בישיבה (אד"א תשע"א) וז"ל:
מרן הגרי"ז זצ"ל אמר פעם שהתביעה היותר גדולה היא על בני התורה,
שמן השמים מדקדקים עמהם כחוט השערה ,וכמו שאמרו (יבמות קכא,
ב) שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה.
וידוע שבגזירות ת"ח ות"ט נהרגו אלפים רבים מבני ישראל ,ומסרו נפשם
למיתה על קידוש השם ,ובאותה תקופה נתמעטו כלל ישראל מאוד,
והתוספות יום טוב קבע כי החטא שגרם לזה היה שיחה באמצע התפילה,
שזה חטא חמור וחילול השם ,שבשעה שעוסקים בקידוש השם יש מי
שמזלזל בכבוד שמים.
והרי בתי כנסיות ובתי מדרשות הם מקדש מעט (כדאיתא במגילה כט)
ויש בהם דינים מיוחדים של מורא מקדש ,ובבית המקדש היה אסור אפילו
לשבת ,מפני כבוד המקום וקדושתו ,ואילו במקדש מעט מותר לשבת,
אבל יש בו הלכות של כבוד.
וישנם רבים שנזהרים משיחת חולין בבית הכנסת לא רק בשעת התפילה
אלא כל זמן שהם בבית הכנסת ,אפילו לאחר התפילה אין שיחת חולין ,יש
אנשים פשוטים שנזהרו בזה וקיבלו שכר ,אני יודע מעשים שהיו בכמה
חברים שביחד קיבלו השפעה ממישהו לשמור את הפה שלא לדבר דברי
חול בבית הכנסת ,וכל מה שאינו דבר מצוה לא דיברו בבית הכנסת ,וזכו
בזה לזכויות ,והיו סימנים מובהקים שמן השמים החשיבו את זה.
ועל ציבור התביעה גדולה יותר מאשר על יחידים ,והציבור צריך יותר
להיזהר מכל דבר שיש בו איזה זלזול במקדש מעט ,במקום קדוש ,ובפרט
בבית המדרש שהוא מקום תורה ,שקדושתו גדולה יותר מקדושת בית
הכנסת (יו"ד סימן רמו).
***
ובהרחבת ענין גזירות ת"ח ות"ט (שבעו"ה נתמעט כמחצית עם ישראל!!!),
ישנו קונטרס הנקרא 'יון מצולה' המתאר מעט מהצרות שעברו בית ישראל
בגזירות ת''ח-תי''ב במדינות פולין אוקריאנה רוסיה ליטא ובשאר חלקי
אירופה (שמיד לאחר גזירות ת"ח ות"ט נתחדשו גזירות חדשות וסבלו
מזה היהודים במדינות אשר לא סבלו בראשונה) ,וישנם שם תיאורים
איומים ממש ,ובתוך דבריו כתב ,שנהרגו מאות אלפים במיתות משונות
ואכזריות שלא שמעתם אוזן ולא עלו במחשבה ...ולא היתה מיתה משונה
בעולם שלא עשו להם וכל ד' מיתות ב''ד ,וכך היו עושים לכל קהילה
וקהילה שהיו מגיעים אליה ,ואת הס''ת קרעו לקרעים ועשו מהם שקים
ונעלים לרגליהם ואת הרצועות של התפילין כרכו מסביב לרגליהם,
והשליחו בראש כל חוצות את הבתים של התפילין ,ומשאר ספרי הקודש

עשו גשרים ברחובותיהם ,אשר כל השומע תיצלנה אזניו משמוע ,ובאחד
המקומות מרוב ששחטו שם יהודים נהפכו מי הנהר לצבע אדום ועשרות
אלפי יהודים מתו מרעב ודבר ומגפות ב''מ ...התקיים בהם הקללות
שבתורה 'בבוקר תאמר מי יתן ערב' והפסוק 'גם כל חולי וכל מכה אשר
לא כתוב בספר התורה הזאת' וכהנה צרות רבות ורעות.
ובקונטרס 'שי למורא' (ד' כ''ה וד' ע') הביא דידוע שהגאון בעל תוי''ט
זיע''א התענה וביקש רחמים שיודיעו משמים מה זה ועל מה זה נענשו כלל
ישראל בעונשים קשים ומרים כאלו ונגזרה גזירת חרב ואובדן על רבבות
אלפי ישראל ,והשיבו לו בחלום כי הגזירה באה מחמת שמזלזלין בקדושת
ביהכ''נ וביהמ''ד ומדברים דיבורי חול בביהמ''ד ועל ידי שדיברו בביהכ''נ
ובבהמ''ד פגמו באות וא''ו של 'דבור' ונעשה דבר ב''מ ,וכשנודע לו כל זאת
תיקן התיו''ט לעשות מי שברך למי שאינו מדבר בשעת התפילה והיה מעורר
ומזהיר הרבה את חומר האיסור לאלו המדברים בביהכ''נ ובביהמ''ד עכ''ד.
ושאלנו למו"ר הגרמ"מ לובין שליט"א מדוע ב'-מי שברך' שתיקן בעל
התוי"ט הוזכר על מי ששומר פיו ולשונו בשעת התפילה ולא על מי
ששומר פיו ולשונו בבית הכנסת? ותירץ :דכנראה בזמן התוי"ט היתה
פירצה בענין הדיבור בשעת התפילה וע"כ ראה לנכון לתקן ה-מי שברך
על שומר פיו ולשונו בשעת התפילה ,שבזה ודאי יוכלו לעמוד (ואולי בגדר
'תפסת מועט תפסת').
ובתשובות והנהגות (א,קנז) ובטעם ודעת (פר' קדושים) מביא ששמע מהרב
לנדא זצ''ל ששמע מ'האמרי אמת' לאחר השואה האיומה ביהדות אירופה,
שיהדות ספרד כמו במרוקו וטוניסיה אף שהנאציים ימ''ש שהו שמה בכל
זאת זכו לינצל ,ופירש שמשום שלא מדברים בתפילה אצל הספרדים לכן
קדושת הבתי כנסיות ומדרשות שלהם מרובה מאוד ובזכותם ניצלו כל
היהודים שמה משא''כ אצל האשכנזים בעו''ה ,ורמז ע''ז הפסוק 'ה' ילחם
לכם ואתם תחרישון' אימתי 'ה' ילחם לכם' בזמן ש'אתם תחרישון' ,שאין
אתם משיחין בשעת התפילה ואז אתם בטוחים שה' ילחם לכם.
ושלחו לנו מודעה נדירה בתוכנה שהתפרסמה בבתי הכנסיות בשנת
תשל''ה ,המודעה ניכתבה ע''י אחד מניצולי השואה אשר חזה את הדבר
בעיניו ,וכך כתוב בה :בימי השואה בחורף תש''ד ,כשהייתי ביחד עם חבורת
אנשים ליד תחנת הרכבת בעירה ראחוב ,ניגשה אלינו אשה אחת ואמרה
לנו :יהודים אתם יודעים למה אתם סובלים כל כך הרבה? מפני שאתם
מדברים שיחת חולין באמצע התפילה ,ואתם מסדרים כל עסקיכם בבית
הכנסת ,עד כאן היו דבריה ,ובתוך שניות ספורות נעלמה ,ואף אחד לא ידע
מי היא ומאין היא באה ולהיכן הלכה .חתמתי שמי במוצש''ק פר' וישב
כ''ד כסלו שנת תשל''ה יהודה נויזץ רח' ברסלב  19בני ברק.

בירורי הלכה
מדיני כבוד ספר תורה דלא יחזיר לו אחוריו
כתב בשו"ע יור"ד סי' רפב ס"א ,חייב אדם לנהוג כבוד גדול בס"ת ,ומצוה לייחד
לו מקום ולכבד המקום ההוא ולהדרו ביותר וכו' ולא יחזור אחוריו ,אא"כ גבוה
ממנו עשרה טפחים .ובהא דאסור לו להחזיר אחוריו להספר תורה ,יש לדון בג'
אופנים ,האחד אחוריו שפונים להס"ת ,האחד שאחוריו פונים להיכל שמונח בו
הס"ת ,והאחד אחוריו שפונים להבימה בזמן שקוראים בו בס"ת.
א .איסור החזרת אחוריו אל הספר תורה
בהא דאסור להחזיר אחוריו להספר תורה עצמו ,יל"ע גבי בכמה אופנים,
כשמוציאים שני ס"ת ומהלכים מהארה"ק אל הבימה זה אחר זה ,נמצא
דהראשון אחוריו אל הספר תורה ,ובאופן שמחזיק הס"ת יושב ע"ג הבימה
ונמצא דהבעל קורא והעולים אחוריהם אל הס"ת ,וכן בקריאת הפטרה
וכשהש"ץ אומר אב הרחמים דעלול להיות אחוריו אל הס"ת ,וכן בשמחת
תורה שהרוקדים אחוריהם אל הס"ת ויל"ע בדינם.

א .העמק ברכה הל' כבוד ספר תורה (עמו' מג) כותב ,דנראה דאם עוסק
בכבוד ס"ת אחרת מותר לו לחזור אחריו לס"ת הראשונה ,והוא באופן
שקוראים בס"ת הראשון והאוחז מחזיק את הס"ת ויושב מאחריו ע"ש,
ולפ"ז יש קולא ביום שמוציאים בו שנים או שלושה ספרי תורה ,והולכים
זה אחר זה להבימה ,והראשון מפנה אחוריו להס"ת שמאחריו ,דכיון
שעוסק בכבוד הס"ת לא הוי גנאי ובזיון.
ב .עוד כתב דבשעה שמפטיר בהפטרה ואחריו לס"ת אף שאין כאן כבוד
לס"ת האחרת ,מ"מ כיון שהמצוה לכתחילה שיהיה פני הקורא והמפטיר
לכיוון המזרח ,א"כ הרי הוא עסוק במצות שהיא חובת הציבור ויש בזה
משום כבוד הציבור שדוחה כבוד ס"ת כדאיתא בסוטה מ :אר"י לעולם
תהא אימת ציבור עליך שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי
שכינה ,והיינו דהיה קשה לו היאך מותר להכהנים להפוך פניהם בברכת
כהנים ופניהם אל העם ,והלא מפנה אחוריו אל הס"ת ,ולמד מזה דכבוד

לעילוי נשמת רבן של כל בני הגולה מרן שר התורה רבי שמריהו יוסף חיים בן רבי יעקב ישראל קניבסקי זצוקללה"ה
לרפואת הג"ר אלחנן בן שרה סימון ,הג"ר מנחם מנדל בן שרה בילה ,מזכה הרבים הג"ר אברהם בן שרל ,הג"ר ראובן בן טלאת,
רפאל בן רייזל .ולישועת שרה אסתר בת מיכל מישל ויונה בן שרה אסתר .ולעילוי נשמת ה"ה מרת רוחמה רחל בת הג"ר יוסף ע"ה.

ציבור דוחה כבוד ס"ת והוא קולא בהל' דחייה ,דכבוד הציבור דוחה ,ובזה
כתב גם דהמפטיר יש בזה משום כבוד ציבור ,ודוחה כבוד הס"ת.
ג .עוד כתב שם דמ"מ בשעה שהש"ץ אומר 'אב הרחמים' או 'אשרי' ודאי
שאסור להחזיר אחוריו להס"ת רק צריך לעמוד מהצד ,דבזה לא מתעסק
בכבוד התורה ,ואף אין בזה משום כבוד הציבור וע"כ יש לו לדאוג שלא
יהיה אחוריו אל הס"ת.
והנה במשנ"ב סו"ס קמז ס"ק כ"ט מבואר דלא כדבריו ,דכתב (והוא
מהפמ"ג) דביום שמוציאים לקריאת התורה שני ספרי תורה ,יזהר האוחז
הספר להתרחק קצת מן הצד כדי שלא יחזיר הספר אחורי הקוראים בתורה.
ע"ע בדעת קדושים ביור"ד רפ"ב שכתב בעניין הריקודים בשמח"ת ,דכיון
שהריקודים נעשו לשמחת התורה הרי זהו כבודה ,ע"ש .ואולם יל"ע ביום
שמוצאים בו שנים או שלושה ספרי תורה ,והולכים זה אחר זה ,נמצא
דאחריו של הראשון אל השני שמחזיק ס"ת ,ואפשר נמי דאוחז בס"ת
עצמו ,בזה אין לדון גנאי דאחוריו אל הס"ת ,דכל שאוחז הס"ת בחיקו ודאי
דאין לראות גנאי בהפניית אחוריו אל הס"ת.
שו"ר בהליכות שלמה (תפילה) פי"ב סעי' יד ,וכתב דמותר לעולה ולבעל
הקריאה לעמוד כדרכם כשפניהם אל הבימה אף שיש ס"ת מאחריהם,
ובדבר הלכה שם כתב ,דאף שכתב המשנ"ב ליזהר בזה ,לא ראינו לאחד
מהגדולים שיזהר לצדד עצמו ,אלא עומדים כדרכם ,וטעמא דמילתא מפני
שסו"ס הוא עומד על מקומו הראוי לו עתה ואילו הספר אינו במקומו,
ע"ש ,ואולם יש לעיין בסברא זו ,מהמ"ב סי' ק"נ סקי"ד דכתב לדון כלפי
היושבים לפני הבימה ,נמצא דאחוריהם אל הספר תורה ,וכתב דכיון שהוא
רשות אחרת מותר ,ואלמא דבלא"ה אסור ,ועיין.
ומה שכתב בעמק ברכה להוכיח מברכת כהנים דפניהם אל העם ואלמא
דכבוד הציבור דוחה כבוד שכינה הוא חידוש ,ובערוך השולחן יור"ד רפ"ב
כתב בביאור הגמ' האי דינא באופ"א ,דאין זה מדין דחייה ,אלא דזהו
עצמו כבוד התורה ,שהתורה ציותה בברכת כהנים שיהיה באופן שהכהנים
פניהם כלפי העם פנים כנגד פנים כדאיתא בסוטה לח .כה תברכו פנים
כנגד פנים ,וכיון שזה צורת המצוה ,אין בזה משום גנאי ובזיון.
ב .איסור החזרת אחוריו אל ספר תורה שבהיכל
ובהא דאסור להחזיר פניו אל ההיכל שנמצא בו הס"ת ,עייין בלבוש אור"ח
סו"ס ק"נ והובא בט"ז שם ובמשנ"ב שם יזהרו שלא יעשו מקום לישב
עליו בין הבימה ובין ההיכל באופן שיהיה פני היושב נגד הבימה ואחוריו
להיכל דגנאי הוא( ,והוסיף עוד דיש אף איסור דהעומד על הבימה לברך
ומשתחוה נראה כמשתחוה לו אם לא שיעשו המקום מן הצדדים).
והנה הט"ז ביור"ד שם כתב ונראה דרבנים העומדים לפני ארה"ק אינם
בכלל איסור זה ,שעומדים אחוריהם לארה"ק כיון שהס"ת עומדת בארון
הקודש הוי כמו ברשות אחרת .ובשעה"צ סקי"ג כתב דאין זה סתירה

לדברי הלבוש דלפי שעה שאני ,אבל באופן קבוע לא התיר הט"ז כל
שאחריו לארה"ק אפילו שהוא ברשות אחרת.
והנה יל"ע דהנה בסי' קכ"ח ס"י עומדים הכהנים בדוכן פניהם כלפי ההיכל
ואחוריהם כלפי העם וכו' ומחזירים פניהם כלפי העם ,ויל"ע דהא הכהנים
שמסתובבים להעם אחוריהם אל ההיכל ,ולכאורה הוא מהאי היתרא
דהוא לפי שעה ,וכעין שכתב המשנ"ב גבי דרשנים ,אולם יל"ע דשם בס"ק
ס"א כתב כשיורדים הכהנים מן הדוכן ,לא יחזירו פניהם אל ההיכל אלא
יצדדו ויחזירו פניהם קצת להיכל כתלמיד הנפטר מרבו שמחזיר פניו אליו
בצאתו מלפניו ,ע"ש ,ויל"ע דלפי הנ"ל אמאי אסור הא הוא לפי שעה ,וצ"ב
עוד יל"ע דהנה בסי' תר"ס סק"ג כתב דהש"ץ אינו נכון שבסדר ההקפות
עם הלולב ,שיהפוך פניו מתחילה שיהיה אחריו נגד ההיכל קודם שמתחיל
את ההקפות( ,והוא שאם עומד עם פניו אל ההיכל ,נמצא דתחילת הקפתו
לצד שמאל ,ואם יהפוך פניו אל הבימה קודם ההקפה ,אזי ההקפות יתחיל
לימינו) עיי"ש ,וצ"ב דלו יהיה שפניו אל ההיכל ,הא הס"ת ברשות אחרת,
והוא רק לפי שעה ,וכפי שהתיר הט"ז לעניין רבנים הדורשים.
ובערוך השולחן יור"ד סי' רפב וכן הוא בדעת קדושים כתב דהוא סברא
מיוחדת לדרשנים וז"ל ואין לתמוה שבשעת הדרשה עומד הדורש פניו
אל העם ואחוריו אל ארה"ק דכיון שהס"ת מונחת בארה"ק הוה כרשות
אחרת ועוד דזהו עצמו כבוד התורה שדורש בהתורה ובמצותיה והתורה
עצמה צותה כן בכעין זה כמו בברכת כהנים שהכהנים פניהם כלפי העם
פנים כנגד פנים והתורה גזרה כן כדאיתא בסוטה לח .כה תברכו פנים כנגד
פנים וה"נ הרי התורה גזרה להודיע חוקי האלקים ואת תורותיו ובהכרח
לדרוש פנים כנגד פנים ,ובמדרש איתא בא וראה כמה גדול כבוד הציבור
שהחכם הדורש פניו וכו' .ומבואר בערוה"ש דההיתר בדרשנים הוא משום
שזה כבוד התורה ,וכשם שברכת כהנים מותר ,דהוא גזירת התורה ואין זה
בזיון ,כך כל הדורש ומודיע את דרך התורה וחוקותיה ,אין בזה משום בזיון
התורה דאדרבא הרי הוא מוסר את דברי התורה.
ולפ"ז למדנו דבעינן לג' תנאים להתיר אחוריו להיכל ,האחד שהוא ברשות
אחרת ,האחד שהוא באקראי ,והאחד שהוא צורך וכבוד התורה ,אלא
דצ"ע מדברי השעה"צ הנ"ל דגבי היושבים בביהמ"ד ופניהם אל הבימה
ואחוריהם אל היכל ה' ,אמאי הוצרך לומר משום שהוא קבע ,והיה לו לומר
דאין היתר זה של אחוריו להיכל אלא באקראי והוא צורך התורה אבל
בלא"ה לא ,ויש לדחוק דאף צורת המתפללים הרי זה כבוד התורה ,דזה
שיושבים כולם ופניהם אל הבימה ,הרי זה חלק מצורת כבוד התורה ,וגם
בזה כתב המשנ"ב דאסור הואיל ואין זה עראי אלא קבע ,ועצ"ע.
[הדברים נכתבו ע"י הגאון רבי אביעד אברהם קורצטג שליט"א ,ר"מ ישיבת הרב
מן ההר .בשבוע הבא נשתדל בעז"ה להביא את המשך הדברים בעניין איסור
החזרת אחוריו לבימה שספר תורה עליה]

חיזוקים בבתי הכנסת
בהמשך למה שפרסמנו בעבר על ביהכ"נ 'שומרי שבת' שנחנך בבני-ברק
לקראת חג השבועות ,ובהכוונת המרא דאתרא הגאון הגדול רבי שבח
צבי רוזנבלט שליט"א נבנה ביהכ"נ עם קו יסוד של 'שמירת קדושת בית
הכנסת'.
ברצוננו להביא את דברי החיזוק שאמרו ע"י רשכבה"ג מרן ראה"י הגרי"ג

אדלשטין שליט"א ,וז"ל" :לכונן את בית חיינו" .בית כנסת זה כמו בית
המקדש ,מקום תורה ג"כ ,גם תורה וגם תפילה ,תורה תפילה ,זה ביהמ"ד,
זה מקום קדוש ,זה מקדש את המקום ,משפיע קדושה על המקום ,זה זכות
גדולה מאד ..זה זיכוי הרבים ,בתורה ,בתפילה ,אמונה .זיכוי הרבים .זה דבר
מאד גדול .שיהיה סייעתא דשמיא לכל המשתתפים.

סיפור השבוע
באחד מהשטיבלאך הידועים סבלו המתפללים קשות משני אנשים שנהגו
בזלזול נורא בקדשת מקדש מעט ,כי היו מדברים בשעת התפילה וקריאת
התורה ובין גברא לגברא ,וגם כשהמשגיחים הממנים להזהיר שלא
ידברו בקשו מהם להפסיק את דיבורם זה עזר רק לכמה רגעים ספורים,
כי תכף ומיד כשהמשגיחים הלכו משם הם חזרו לסורם והמשיכו לדבר
רחמנא ליצלן ,וכך נמשך הדבר כמה שבתות ,הגבאים משתיקים אותם,
וכשהגבאים הולכים הם ממשיכים בדיבורם.
והנה לאחר תקופה קצרה ,קבלו הגבאים הממנים בזה אחר זה שיחות טלפון
בהולות מאחד ממשפחתו הקרובה של אחד מאותם דברנים ,וספרו להם
בבהלה גדולה ,שהם כרגע בבית החולים ,היות ואותו ה'מדבר' נקלע ליד
קבוצה של בני ישמעאל ורגמו אותו באבנים ,ואבן גדולה אחת פגעה בפניו
ונשברה לסתו ונפלו רוב שניו והוא מתייסר ביסורים נוראים וקשים והרופאים
אומרים שגם את השיניים שנשארו צריך לעקור כי גם הם נפגעו ממכת האבן,

וגם לשונו נפצעה וכו' ,והרופאים אמרו לו שמעכשיו לתקופה ארכה של כמה
חדשים אסור לו לדבר כלל בכדי שלסתו תתרפא ,והנפגע כתב לו על הדף
שיתקשר לגבאים של השטיבל בו הוא מתפלל ויודיע להם שהוא מקבל ע"ע
שלא לדבר יותר כל התפילה כל קריאת התורה ובין גברא לגברא והוא מבקש
שהגבאים יתפללו לרפואתו השלימה ,היות שהוא בטוח בעצמו שכל מה
שקרה לו זה בגלל שהוא פגם בפיו כשדיבר בתפילה ובקריאת התורה.
וכשחזר לשטיבל לאחר תקופה ארכה של סבל נוראי שיקום החלמה ובו',
ספר לאותם מתפללים בודדים שעדין העזו לדבר בתפלה בקריאת התורה
ובין גברא לגברא ,שהוא בטוח שכל מה שעבר זה מדה כנגד מדה על
שזלזל בכבוד שמים ,וביקש מהם להצטרף לקבלה הטובה שהוא קבל על
עצמו ,וב״ה יש שקט מחלט בשטיבל ,ומתפללים רבים מספרים בהתפעלות
שמאז אין דיבורים בשטיבל הנ"ל כלל וכלל ונשמר כבוד התפילה וביהכ"נ.
(קונטרס כבוד ה' מאמר ה' לפרשת וארא)
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