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

דבר המערכת
ברצוננו השבוע להביא דבי חיזוק מאת מרן ראש הישיבה רבי אהרן יהודה
ליייב שטינמן זצוק"ל ,בעניין הבנת האדם בהיכנסו לביהכ"נ  -כניסה לרשות
גבוהה .הדברים התפרסמו בספר החשוב "ימלא פי תהלתך" עניני תפילה.
הרמ״א בתחילת השו״ע כתב ,שויתי ה׳ לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה
ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים.
והנה לא כל אחד זוכה לחשוב על זה תמיד והלואי שנזכה לזה ,ומ״מ
בתפילה יש יותר אפשרות להרגיש את זה כי האדם מדבר לפני ה' ,ואע׳׳פ
שגם זה לא כ״כ קל אבל בכל זאת יותר שייך.
בברכות (ח,ב) איתא ,א״ר חסדא לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית
הכנסת ,שני פתחים ס״ד ,אלא אימא שיעור ב׳ פתחים ואח״כ יתפלל,
ובשו"ע (סימן צ׳ סעיף כ׳) כתוב ,יכנס שיעור ב׳ פתחים ואח״כ יתפלל ,י״מ
שיעור ב׳ פתחים דהיינו ח׳ טפחים יכנס לפנים שלא ישב אצל הפתח
שנראה כמשאוי ישיבת ב״ה ,ולפ״ז אם יש לו מקום מיוחד אצל הפתח אין
בכך כלום ,וי״מ שהטעם מפני שמביט לחוץ ואינו יכול לכוין ולפי״ז אם
אינו פתוח לרה״ר אין בכך כלום ,וי״מ שלא ימהר להתפלל מיד כשנכנס
אלא ישהה שיעור שני פתחים ונכון לחוש לכל הפירושים עכ״ל.
ולכאורה צ״ב וכי כשחז״ל רוצים לומר שצריך להיכנס בבית הכנסת ח׳
טפחים הם צריכים לומר שצריך להכנס שיעור ב׳ פתחים ,הרי אפשר לומר
מפורש שלא יתפלל עד שיכנס ח׳ טפחים ,דהנה במקומות אחרים שכתוב
שיעור וכגון ד׳ אמות לא מצינו שאומרים את השיעור לפי חשבון פתחים,
ולמה כאן חז״ל השתמשו בלשון הזה של שיעור ב׳ פתחים ולא אמרו
מפורש שיכנס ח׳ טפחים?

משמע שחז״ל רצו לרמז בזה ,דאין המכוון רק שצריך להיכנס ח' טפחים,
אלא באו לומר מה הטעם שצריך להיכנס ח׳ טפחים ,דאע״פ שיש כמה
טעמים בדבר אבל לפי כולם יוצא שזה לתועלת התפילה ,דכשאדם הולך
להתפלל הוא צריך לחשוב שצריך להיכנס שיעור ב׳ פתחים ,דפתח היינו
הדבר שהאדם עובר דרכו מרשות לרשות ,דע״י הפתח יש לו אפשרות
להכנס לרשות אחרת ,וכן כשאדם הולך להתפלל עליו להרגיש שנכנס
לעולם אחר לרשות אחרת ,ולא מספיק רק שיעור פתח אחד שזה עושה
כאילו שעובר ונכנס פעם אחת לרשות אחרת ,אלא צריך לעבור עוד פתח
דהיינו עוד רשות ,וע״י שעובר ב׳ פתחים הוא מרגיש שמתחיל לעבור
לעולם אחר ורשות אחרת שיותר קרוב להקב״ה ,ואע״פ שהאדם נשאר כאן
בעוה״ז אבל בלבו עליו להרגיש שעובר למקום אחר ,שצריך עכשיו לעמוד
לפני השכינה לפני הקב״ה.
וזה מה שחז״ל רוצים לרמז לנו במה שאמרו שיכנס ב׳ פתחים ולא אמרו
ח׳ טפחים ,דבודאי במציאות זה השיעור שצריך להיכנס ,אבל על האדם
להרגיש כשעומד להתפלל שצריך לעמוד ברשות אחרת ברשות של
הקב״ה ,כי אם ישאר באותו רשות הבינו חז״ל דהתפילה לא כ״כ רצויה.
והנה חז״ל אומרים כפי איך שצריך להתנהג ,שצריך להשיג במדה הכי
גדולה ,ואפי׳ אם רוב אנשים לא ירגישו את ההרגש הזה דהמכוון הוא
לחשוב שנכנסים לרשות הקב״ה ,אבל בכל זאת חז״ל אמרו דין זה ,ואע״פ
שאין זה מעכב לפי הדין ואם מתפלל בלי זה ג״כ יצא יד״ח ,אבל הגדלות
של התפילה תהא במילואה כשמקיים גם זה ,ולכן אע׳׳פ שרוב אנשים לא
יבינו דהכונה לזה ,בכל זאת כדאי שיהא רמז למי שמבין ומרגיש את זה.

בירורי הלכה
האם יש לעזרת נשים קדושת בית הכנסת
אדם שמעוניין לדבר שיחת חולין ,או לאכול ולשתות ,האם מותר לו
להיכנס לעזרת נשים ולעשות מעשים אלו שם?
נחלקו בזה האחרונים ,החכמת אדם (כלל פ"ו סט"ו) כתב שאין לעזרת
נשים קדושת בית הכנסת כלל ,1ואילו הפרי מגדים (סי' קנ"א א"א סק"א),2
הערוך השלחן (סי' קנ"ד ס"ז) ועוד אחרונים נקטו שיש לה קדושת בית
הכנסת ואסור לעשות בה את אותם המעשים שאסור לעשות בבית הכנסת
של האנשים .ונראה שכך נוקטים הפוסקים לדינא.
ושאלה זו לא קיימת בעזרת נשים שיש בה מניינים קבועים ,3ויש לה גם
קדושת בית המדרש מכיון שרגילים ללמוד בה במשך שעות היום ,שבודאי
יש לה קדושת בית הכנסת .והשאלה היא בבתי כנסת שהעזרת נשים
משמשת אך ורק לתפילה של נשים.4
ויש להעיר בזה ,שסברת הפרי מגדים ודעימיה שיש לעזרת הנשים קדושה
היא סברא מחוורת ,שאע"פ שלמקום שמיוחד לתפילה של יחיד אין
קדושת בית הכנסת ,כמבואר בשו"ע (סי' קנ"א ס"ב) ,והיינו שדיני בית

הכנסת ניתנו למקום שעומד לתפילתם של הרבים ,סוברים האחרונים
האלה שאין חילוק בין אם המקום מיוחד לתפילה של ציבור של אנשים
לבין אם הוא מיוחד לציבור של נשים ,שלשניהם יש שם בית כנסת ונאמרו
בו דיני קדושת בית הכנסת.
ובסברת החכמת אדם ,היה מקום לפרש שהוא סובר ששם בית הכנסת
לא ניתן לכל מקום שמתפללים בו הרבה אנשים ,אלא רק למקום שמיוחד
ל"תפילה בציבור" ,ולומר בו דברים שבקדושה :קדיש ,קדושה ,וברכו,
ולקרוא בו בתורה .ולכך בית הכנסת של אנשים ,שקבוע ל"תפילה בציבור"
יש לו שם בית כנסת וצריך לנהוג בו קדושה ,אבל עזרת הנשים ,שאינה
קבועה לכך שהרי הרבה נשים אינן חשובות כ"ציבור" לדברים אלה ,אף
שהיא קבועה לתפילת הנשים ,אין בה קדושה כלל.5
אמנם ,הרי דינים אלה הם דינים דרבנן ,שתפילה בציבור וקריאת התורה
עיקר חיובם הוא מדרבנן ,ומה שדרשו חכמים שדברים שבקדושה צריכים
להיות בעשרה ,גם הוא מדרבנן בלבד .6ואם כך יש להעיר שסברא זו יכולה
להיאמר לשיטת הראשונים הסוברים שדיני קדושת בית הכנסת הם דינים

 .1וכך נקט האבני נזר (או"ח סי' ל"ג ס"ק ד') ,שכיון שנשים אינן מצטרפות לדבר שבקדושה ,ואף שיכולות לענות מכל מקום אינם מחוייבים בדבר ,גם לא חשיב בית הכנסת ,ואפילו מאה
כחד דמיין ,עיין ר"פ כיצד מברכין ,ואין בו משום קדושה ועכ"פ לאו כקדושת ביהכ"נ עכ"ל.
 .2לשון הפמ"ג היא :ובעזרת נשים שמתפללים שם אסור ,ע"כ .וצ"ב מה כוונתו במ"ש "שמתפללים שם" ,והיה אפשר לפרש שכוונתו שמתפללים שם האנשים ולפי זה דעתו כדעת החכמת
אדם ,אמנם בראש יוסף (מגילה כ"ט ע"א ד"ה כתב מג"א) כתב ש"יראה עזרת נשים יש להחמיר כמו בבית הכנסת גופא".
 .3וכמבואר בשו"ע (סי' קנ"ד ס"א) שהטעם שאין קדושה ברחבה של עיר הוא משום שמתפללים בה רק באקראי ,והיינו שמקומות שמתפללים בהם שלא באקראי יש להם קדושת בית
הכנסת ,גם אם התפילות אינן מדי יום ביומו.
 .4ולכאורה נראה שנפק"מ בשאלה זו גם לענין אם כשבונים עזרת נשים מקיימים את המצוה לבנות בית הכנסת ,מקדש מעט.
 .5וכך נראה שהיא סברת האבני נזר שהעתקתי את לשונו לעיל הערה  .1ויש לדייק כן מדברי הר"ן (עהרי"ף ר"פ בני העיר) שכיון שעיקרו [של בית הכנסת] עשוי לומר בו דבר שבקדושה
לפיכך הטילו עליו קדושה מדבריהם ,שלפי זה י"ל שבעזרת נשים לא נתקנה קדושה ,כיון שאין אומרים דבר שבקדושה בעשר נשים( .אמנם יש לדון בזה ,שהנשים מצטרפות עם האנשים
לעניית דברים שבקדושה).
 .6כך כתב הר"ן במגילה (כ"ג ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה ואין) ,יעו"ש שכתב שהדרשא מ"ונקדשתי בתוך בני ישראל" היא אסמכתא בעלמא.

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 ,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.

מדרבנן ,שלדעתם יתכן לומר שגדר "בית כנסת" שקבעו בו חכמים שצריך
להיזהר בקדושתו הוא מקום שקבוע לתפילה בציבור ולאמירת דברים
שבקדושה ,שתיקנום חכמים.
אבל לשיטת הראשונים שסוברים שדיני קדושת בית הכנסת הם
מדאורייתא ,משום "מקדשי תיראו" ,וכך נקט החפץ חיים להלכה ,שהביא
בעשין (ז') שמי שמדבר לשון הרע בבית הכנסת עובר על עשה של "מקדשי
תיראו" ,לפי זה לא יתכן לומר שהמקום שעליו ציותה התורה מצוה זו,
שצריך לנהוג בו קדושה ,הוא רק מקום שמיוחד לתפילה בציבור ולאמירת
דברים שבקדושה ,שהרי דינים אלה התחדשו מדרבנן בלבד ,ומן התורה
אין חילוק בין תפילה שיש בה ציבור של אנשים לבין שיש בה ציבור של
נשים .7ולפי זה צ"ע מה טעמו של החכמת אדם שחילק בין עזרת גברים
לבין עזרת נשים וכתב שעזרת נשים אין בה קדושה כלל?8
ומורי ורבי הג"ר מנחם מנדל פוקס שליט"א ,רב קהילת 'שומרי החומות'
רמות ,עבר על הדברים וכתב עליהם :עי' ספר משנת יוסף (ביהכ"נ סי'
י"ט) .ונראה עוד לענ"ד דתלוי הרבה באיכות החיוב של תפילה לנשים
כל יום ,עי' שו"ע (סי' ק"ו ס"ב) ומשנ"ב שם ,והדברים ארוכים בדברי
הפוסקים ,עי' פסקי תשובות שם בארוכה .והרי מבואר במג"א שם ס"ק
ב' שבבקשה אחת סגי מה"ת ושכן נהגו רוב הנשים .ואף לפ"מ שמסיק
המשנ"ב ע"פ רוב הפוסקים שיש לנהוג כשיטת הרמב"ן וסייעתו שחייבו
את הנשים בתפילת שחרית ומנחה ,בכל זאת פשוט שבכך לא נעשה
קדושה על העזר"נ ,כי הרי לא חייבו אותן להתפלל דוקא בביהכ"נ.
ואדרבה נראה שאלו הפוסקים הסוברים שיש קדושה גם על עזר"נ ,עיקר

הסיבה היא משום שהוא נטפל לביהכ"נ של גברים .ומסתבר שאם יבנו
מקום נפרד לתפילות נשים בלי צירוף לביהכ"נ של גברים ,אזי כו"ע מודו
שאין לו קדושת ביהכ"נ ,כן י"ל.
גם תלוי הרבה בחיוב בניית ביהכ"נ ,אשר לכאורה הוא רק חיוב לאנשים
ולא לנשים ,וגם רק לתפילות הקבועות שחרית מנחה מעריב ,עי' שו"ע
(סי' ק"נ ס"א) והמסתעף ,ולא מצינו שיהיה חיוב ממש לבנות גם עזר"נ.
ועי' בשד"ח (מערכת ב' אות מ"ג) שלדעת זוה"ק (בשלח נ"ט :נשא קכ"ו).
בניית ביהכ"נ הוי בכלל מצ"ע של ועשו לי מקדש (ומובא במשנת יוסף סי'
י"ט המצו"ב) ,וחוב זה של בנין מקדש בפשטות הוא על הגברים ,ואף שגם
נשים עשו ותרמו למשכן ,בכל זאת עיקר החיוב הוא על הגברים ,ועיקר
העבודה בביהמ"ק הוא רק ע"י גברים ,דהיינו קרבנות ציבור וכדומה תמידין
כסדרן מתרומת הלשכה ממחצית השקל ,והכל רק גברים ,דאשה אינה
חייבת במחצית השקל .ואה"נ דהיה בביהמ"ק עזרת נשים ,מ"מ קדושתה
קלה הרבה כמבואר ברמב"ם (בית הבחירה פ"ז ה"א) ומובא במשנ"י הנ"ל.
(וקרבנות חובה של נשים כגון יולדת זבה נזירות וכו' אין זה דבר קבוע).
ונפק"מ ,אם יבנו מקום לתפילה לגברים אך ורק לאמירת תהלים כל יום
האם יש למקום הזה קדושת ביהכ"נ .כתבתי מקופיא בעלמא ,בלי עיון
הראוי[ .הדברים נכתבו ע"י הרה"ג רבי מנחם זילברפרב שליט"א ,רמות ד']
ומו"ר הגאון רבי מנחם מנדל לובין שליט"א השיב :שגם אם חיוב של דבר
שבקדושה בעשרה הוא רק דרבנן ,אבל המציאות שהשראת השכינה בעשרה,
הוא בעשרה גברים מישראל הוא ודאי דאורייתא דילפינן 'עדה' 'עדה' ,וכבר
נאמר 'מי כה' אלוקינו בכל קראנו אליו' דהיינו שציבור נענים תמיד.

 .7ואמנם דעת התרומת הדשן (סי' ק"ח) שמצוה מדאורייתא לקרות פרשת זכור בעשרה ,אבל בשעה"צ (סי' תרפ"ה ס"ק ה') הקשה עליו שאין הכרח לזה.
 .8ובדברי החכמת אדם עצמו לא יועיל אם נאמר שהוא סובר שדיני קדושת בית הכנסת הם מדרבנן ,משום שדבריו עוסקים באיסור נתיצה של בית הכנסת ,ועל זה הוא כתב ש"אסור
לסתור כותל בית הכנסת לעשות חלונות לעזרת נשים ,דעזרת נשים אין בו קדושת בית הכנסת כלל וא"כ אף שאינו דרך השחתה מכל מקום אסור מדרבנן" ,ע"כ .ונמצא ,שכלפי איסור
נתיצה שנאמר בבית הכנסת ,שהוא איסור דאורייתא ,כתב החכמת אדם שעזרת הנשים אין בה קדושת בית הכנסת.

קוראים כותבים
לכבוד העלון החשוב 'קדושת בתי מקדש מעט' ,ב"ה בעקבות הקורונה
וסגירת בתי כנסיות למשך כחודשיים ופתיחתם המחודשת בס"ד ,נכנס
בכל הציבור העניין של התחזקות בשמירת קדושת בית הכנסת ,וב"ה בכל
אתר ואתר מתחזקים בזה ,ובאמת זהו דבר הצריך חיזוק רב מחמת שקשה
לעמוד בזה ובמיוחד לבני התורה הנמצאים בביהמ"ד מהבוקר עד הלילה
והויא לגבייהו 'ביתא דרבנן' וכדכתב הר"ן במגילה כח,ב ונפסק ברמ"א
לענין דמותר להם לאכול שלא מדוחק ,והקושי הגדול שבכל זאת צריכים
ליזהר בכל דיני כבוד ביהכ"נ וכלשון המג"א המובא במשנ"ב דאטו ת"ח
אינם מצוים על מורא מקדש!
ולענ"ד אחד הזמנים שקשה לעמוד בהם וצריכים חיזוק ,זהו בזמן אמירת
"קבלת שבת" ,שאז נפגשים בני הקהילה אחרי שבוע ומטבע הדברים יש

רצון לאחל לכל אחד 'גוט-שבת' ולהתענין בכל מיני דברים ואפילו לדבר
בלימוד וכדו' [ולא עסקינן באלה שח"ו נגררים לדבר בזמן קדיש ,דע"ז
נאמר דגדול עונו מנשוא רח"ל] ודבר זה גורם לבזיון ביהכ"נ ובזוי ה"קבלת
שבת" ,ואפילו שזהו ניסיון קשה צריך לחשוב מה רצון הקב"ה ,ולפום צערא
אגרא .סיפר לי אברך שבצעירותו היה מתפלל בביהכ"נ 'משכנות יעקב'
שבו היה מתפלל הרב עוזר דרורי זצ"ל וזה היה ממש בנפשו של הרב
דרורי שלא ידברו בביהכ"נ ובמיוחד ב"קבלת שבת" ,והיה מזהיר גדולים
וקטנים על כך ,ובצורה נבונה ונעימה ,עד כדי כך ששבת לאחר פטירתו ,בין
קבלת שבת למעריב התחיל הדרשן בדרשתו ,אזל גברא דמסתפינא מיניה,
שעד היום היה מי שמזהיר על שמירת הביהכ"נ ועכשיו איננו ...ויה"ר
שנצליח להתחזק בנושא זה.

סיפור השבוע
סיפר מזכה הרבים הרב מיכאל גרינוולד שליט"א ,אדם אחד לקח את
ביתו לבדיקות ,מאחר שזמן מה לא הרגישה טוב .בתחילה חשבו שמדובר
במשהו קל ,אבל לתדהמת הרופאים התגלה אצל הבת המחלה בכבד! הם
אבחנו בשלושה גידולים ,דבר שמאוד נדיר.
ביום חמישי בשבוע הייתי עם אבא של הילדה .הרופא אמר לו" ,אם הבת
שלך תחזיק מעמד עד יום שני ,נעשה ניתוח" כשהאב שמע את זה ,הוא
נראה הרבה יותר חולה מהבת .נראה כאילו נשמתו עומדת עוד רגע לפרוח.
יצאנו החוצה .ראיתי שם חבר ,עומד עם עוד אדם .שאלתי אותו מה הוא
עושה שם ,והוא התפלא "מה ,לא שמעת?"
התברר ,שבשבת אחת ,הוא קיבל דום לב בבית הכנסת ..נתנו לו מכת
חשמל ,אבל הדופק לא חזר .נתנו לו עוד שלוש מכות חשמל ,אבל גם
אחרי ארבע מכות ,הדופק לא חזר .איש 'הצלה' שהיה שם ,צעק בהתרגשות
"תפסיקו לדבר בתפילה! הוא זקוק לזכויות גדולות ,לרחמי שמים!" ,מחמת
הנסיבות  -הלבבות היו מאוד פתוחים לשמוע ולקבל .הדבר אירע ,אגב,
שבועיים לפני חתונת ביתו של אותו אדם.
מתפללים רבים קיבלו על עצמם באותו רגע להיזהר ביותר בקדושת בית
הכנסת .השוק החמישי החזיר לו את הדופק מיד ,ואז העבירו אותו לאמבולנס.
באמבולנס הוא שוב איבד את הדופק ,וכבר חשבו לקבוע את מותו ,אך

אחד הרופאים צעק "תנו עוד שוק ,אין מה להפסיד!" נתנו לו עוד שתי
מכות חשמל ,והדופק חזר .הוא הגיע חי לבית החולים .בבית החולים
השתפר המצב שלו ,אבל הרופאים אמרו ,שמאחר שלא הגיע חמצן למוח
במשך זמן רב מדי ,הוא יישאר צמח לכל החיים ,אין סיכוי שיתעורר.
אחרי שבועיים הוא היה בחתונה של הבת שלו .ער בהחלט ,מתפקד ,שמח.
ומודה לבורא יתברך.
"מאז" ,אמר לי היהודי הזה" ,אני משתדל בכל כוחי לעורר את האנשים
לזהירות מדיבור בבית הכנסת .העניין הזה 'בוער' בעצמות שלי"...
את כל זה סיפר האיש בנוכחות אביה של הילדה החולה .שמע האב,
ומיד קיבל על עצמו להיזהר ביותר מדיבורי חולין בבית הכנסת .ביום שני
הכניסו את הילדה לניתוח .פתאום יצא הרופא הבכיר מחדר הניתוח ,ואמר
לרופאים האחרים ,שעמדו להיכנס ולעזור לו" :אתם יכולים ללכת!" האבא
פרץ בבכי נורא .הוא חשב ,שהניתוח בוטל מכיוון שאין כבר מה לעשות,
הכל אבוד ר״ל ...אבל אז פנה אליו הרופא ,ואמר" :אתה עושה צחוק
מאיתנו? החלפת ילדה?!" האבא חשב ,שמישהו פה יצא מדעתו ,או הרופא
או הוא" .בוא תיכנס ותראה בעצמך" ,אמר לו הרופא" .לפני הניתוח ביצענו
בדיקה אחרונה ,ומה אנחנו מגלים? שני גידולים נעלמו לגמרי ,ומהגידול
השלישי נשאר רק  ,%5שזה לא מצריך אפילו טיפול!" (כבוד בית ה')
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