גליון מס'  105כי תצא תשפ"ב
נא לא לעיין בשעת התפילה

קדושת בתי מקדש מעט

גליון זה מתפרסם ב'קובץ גליונות

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

דבר המערכת
הסמ"ק בסוף מצוה י"א (ומובא במשנ"ב קנ"א סק"א) כותב בתו"ד :ומצינו
במדרש ובתלמוד גם ספרו לנו אבותינו וראינו בעינינו כי כמה בתי כנסיות
אשר נהפכו להיות בתי עובדי אלילים על שהיו נוהגין בהם קלות ראש
וכן הנביא אומר 'המערת פריצים היה לי הבית הזה' ...ולכאורה כוונתו
לגמ' ביבמות צ"ו ע"ב מעשה בבית הכנסת של טבריא בנגר שיש בראשו
גלוסטרא שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי עד שקרעו ס"ת בחמתן ,קרעו
ס"ד ,אלא אימא שנקרע ס"ת בחמתן (ומפר' בגליון :זה היה מושכו אצלו וזה היה
מושכו אצלו עד שנקרע) ,והיה שם רבי יוסי בן קסמא ,אמר תמיה אני אם לא
יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים ,וכך הוה( .וברור שאין אנחנו ברי הבנה

ובדרוש ה' בתו"ד כותב וז"ל... :שאינו דומה קדושת בית הכנסת שהוא
מקדש והקב"ה מצוי בו ,וכשאדם נכנס לבית הכנסת יצר הרע נעקר מליבו
ודומה לקדושת ארץ ישראל והתפילה עולה למעלה במסלה העולה בית
אל כי השר אין לו שליטה על אויר בית הכנסת ,משא"כ כשמתפלל בבית
שחסר כל המעלות ומכל שכן אם מתפלל ביחידי בלי מנין שאז עונשו
.
מרובה וכו'.
ובדרוש י"ז כתב וז"ל... :והנה כבר הוכחתי ואמרתי שבודאי בשעת מיתתו
של אדם הנשמה רוצה לעלות למעלה ,עיין מנחות ק"י ע"א ובתוס' שם,
והנה הנשמה אם היא זוכה לעלות למעלה עולה היא דרך בית הכנסת
ומיכאל הכהן הגדול העליון מקריב אותה למעלה אבל כשכל ימיו או רוב
ימיו לא בא לבית הכנסת איך תעלה נשמתו דרך שם? והמקום הזה הוא
לו מזכרת עון ונשמתו משוטטת בין הקליפות ,וזה שאמר הכתוב 'לא
הבאת לי שה עולתיך וזבחיך לא כבדתני' כי ידוע שהתפילה היא במקום
תמידין' ,שה עולתיך לא הבאת לי' שלא הביא קרבנו למקום השראת
השכינה בבית הכנסת רק התפלל בביתו ובודאי שהתפילה נפסלת בפסול
חוץ למקומו' ,וזבחיך' פירוש זבחיך בשעה שהוא נזבח בשעת מיתה גם
כן 'לא כבדתני' ,כי אין הנשמה עולה למעלה כי אפס מקום לעלות ומכ"ש
אותן שבאים לבית הכנסת ומשיחין שיחה בטלה ,וריב לי עם בעלי הבית
המדרש שפקרו בדבר הרבה עכ"ל.

ומצאנו ג"כ שהזלזול ושיחה בטילה בביהכ"נ גורם ח"ו שהתפילות לא
.
יתקבלו:
הזוהר הקד' בפר' תרומה (מובא בח"ח עשין ז' בהג"ה) כותב וז"ל :מאן
דאישתעי בבי בנישתא מילין דחול ,וי ליה דאחזי פרודא וכו' דאחזי דהא
לית אלהא ולא אשתכח תמן ולית ליה חולקא ביה ולא דחיל מיניה וכו'
[תרגום :מי שמספר בבית הכנסת דברי חול אוי לו שהראה פרוד וכו'
שהראה שאין אלוקים ואינו נמצא שם ואין לו חלק בו ואינו ירא ממנו
וכו'] .ובפר' ויקהל כתב הזוהר וז"ל :מאן דמשתעי בבי כנישתא אנהיג
קלנא בשכינתא ועל דא מתעכבי ישראל בגלותא ולית ליה חולקא באלוקי
ישראל וכו' [תרגום :מי שמדבר בבית הכנסת מנהיג זלזול בשכינה ,ועל
זה מתעכבים ישראל בגלות ,ואין לו חלק באלוקי ישראל.]...

והמגיד מקאזניץ' בספרו עבודת ישראל (אבות פ"ה מ"ה) כותב :לכן צריך
להיזהר שלא לדבר בביהכ"נ שום דיבור קל חוץ מן התפילה ,כי כשמדבר
דברים בטלים דומה כמי שמדבר עם המלך והופך פניו ממנו ואומר אדוני
המלך אי אפשי לדבר עמך רק אדבר חפצי והוי בזה דוחק רגלי השכינה
ח"ו ,ואף שאר העם המתפללין בכוונה תפילתן ג"כ יוכל להיות שלא
תקובל תפילתם ח"ו בעון האחרים וכו' ע"ש.

.

במעשיהם של תנאים ,ועיין בערוך לנר שם בביאור למה נקרע הס"ת).

ובשו"ת מהרש"ם (ח"ב סי' רס"ד) נשאל גבי ביהמ"ד שנמצאו המזוזות
חתוכות האם צריכים הציבור לקרוע ולהתענות ובתוך דבריו מביא
מסוגיא זו שנקרע ס"ת שע"י עון שעשו רק מקצת אנשים ואפילו שהיו
עסוקים במחלוקת לש"ש וגם נקרע מאליו ולא בשאט נפש ח"ו ,למרות
זאת נענשו כל אנשי ביהכ"נ שנהפך המקום לבית ע"ז .ולכן השיב
בתשובתו ע"ד ביהמ"ד שנמצאו חתוכות המזוזות ,שצריכים לבקש רחמים
שלא יענשו בחורבן ביהמ"ד ח"ו ,אבל אין בידנו להטיל תענית בדור חלוש
וע"ש שביאר להם אופן של כפרה .חזינן מכאן כמה חומרה יש למעשה
בזיון (אפילו של יחידים) בביהכ"נ עד כדי חורבנו.

היערות דבש (ח"א דרוש ד') כותב וז"ל' :סכותה בענן לך מעבור תפילה'
(איכה ג ,מד) הענן נוצר מהאידים וההבל היוצא מפיהם של המדברים
בשעת התפילה ומונע את התפילה מלעלות רח"ל.
החתם סופר בדרשות (ח''ב עמ' שט,ב) כותב... :כי הקב''ה ברחמיו וחסדיו
השאיר לנו 'מקדש מעט' בתי כנסיות ובתי מדרשות אם אנו נוהגים בהם
קודש אזי הם עתידים לקבוע בא"י (כמגילה כט ).ויש להם גם עתה קדושת
א"י והתפילות נשלחות לשער השמים ,אך אם ח''ו אנו נוהגים בהם בזיון
ח''ו ומדברים בהם דברים בטלים ,וההבל של דברים בטלים הוא טמא
ומתלבש בו שר של חו''ל והוא גם הוא נעשה בעה''ב בבית הכנסת ר''ל
ומקבל התפילות ומכניסם אל החיצונים והו''ל כעובד ע''ז ככל הדר בחו"ל
שדומה כמי שאין לו אלוק.
הצל"ח בדרוש ד' כתב וז"ל :כי בעיקר התפילה נשמעת על ידי קדושת
המקום ,ובעוונותינו הרבים נתפשט המנהג הרע לעשות מנינים איש איש
בביתו כקטן כגדול אין מוחה ואין מעכב  ...משא"כ בית הכנסת המקודש
מעולם ונבנה בקדושה לשם בית הכנסת וכו'.

והוה עובדא ביהודי שנתגלתה אצלו מחלה קשה ר"ל ובצר לו פנה אל רבו
רבי אביגדור מילר להתחנן על נפשו שיתפלל עליו שיושע .שאלו הרב:
האם אתה מתפלל בביהכ"נ אשר שם משוחחים בעת התפילה? והשיב לו
כן ,אמר לו הרב א"כ אין לי תקנה למחלתך ,מאחר שמבואר בזוהר
ובספרים הקד' שבביהכ"נ אשר מדברים בו בשעת התפילה ,התפילה
נשארת שם ואינה עולה למעלה ,וא"כ כל התפילות שלך אינן עולות
למעלה .התלמיד העתיק את מקום תפילתו לביהכ"נ אחר אשר לא
.
מדברים בו בעת התפילה ונתרפא.
וכמו"כ הוה עובדא באחד מבתי הכנסיות של חניכי הישיבות ,ביהודי
שנחלה במחלה קשה רח"ל ומצבו היה קשה מאוד והרופאים אמרו נואש
לחייו ,נכנסו למרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ושאלוהו מה לעשות בכדי
שהחולה יבריא ,ענה להם שכל המתפללים באותו ביהכ"נ יקבלו על עצמם
שלא לדבר מתחילת התפילה ועד סופה וכן עשו ובס"ד נתרפא החולה.
והגר''ח פלאג'י זיע''א בספרו 'תוכחות חיים' (ח''ב פר' תרומה) כותב :ע''י
שנוהג קדושה בביהכ''נ זוכה שה' שומע תפילתו ומצילו מיד האויב שלא
יעשה כליה .ובסוף דבריו מביא :מי שנזהר שלא לדבר בביהכ''נ שיחה
בטילה בחיים חיותו שיראה זרע ויאריך ימים וחפץ ה' בידו יצליח ולא
ימות לשחת ולא יחסר לחמו ...וכי לאחר מותו תנוח נפשו בקבר לבטח
ואינה לרקבים גופו ועצמותיו ...כי אף בשרו ישכון לבטח שלא ירקב בקבר
ואפילו במיתתו קרוי חי והריהו בחיים.

בירורי הלכה
בעניין עשיית שאר מצוות ועשיית פרוזבול בביהכ"נ

.

מלבד מה שביהכ"נ מיועד לתפילה ולתורה (וכמבואר בברייתא במגילה כח):

מצאנו שהתירו חז"ל לעשות מצוות נוספות בביהכ"נ ,דהגמ' בכתובות

.
.
ה,א אומרת ,וא"ר יעקב א"ר יוחנן הולכין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
לפקח על עסקי רבים בשבת .ובדף סג,ב בעניין מורדת מבואר בברייתא

דרבותינו חזרו ונמנו שי הו מכריזין עליה ד' שבתות ,ובגמ' אמר רמי בר
חמא אין מכריזין עליה אלא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,אמר רבא
דיקא נמי דקתני ארבע שבתות זו אחר זו ש"מ .ומפרש"י ,ימים שאינם
של מלאכה והכל מצוין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות .ובמשנ"ב (ש"ו,
.
סקכ"ח) ביאר דצרכי רבים הוי כצורך מצוה.
וברמב"ם (פי"א מתפילה ה"ז) ובטוש"ע (סי' קנ"א) כתבו דאין מחשבין בהם
אלא חשבונות של מצוה כגון קופה של צדקה ופדיון שבוים וכיוצא בהן.
ובב"י כתב ,דאע"ג דבגמ' לא איתמר בהדיא דשרי לחשב בהם חשבונות
של מצוה ,משמע להו דלדבר מצוה אינם בכלל האיסור .ולכאורה ההבנה
בזה הוא דכיון דעוסקים במצווה זהו גופא כבוד ה' ולכן מותר לעשותם
בביהכ"נ.
והנ"מ דהותר לעשות מצוות בביהכ"נ זהו דווקא בדליכא בזיון וקלות
ראש בעריכת המצוות ,וכדמצינו במג"א (קנ"א ,סק"א) בשם המבי"ט דאין
שוחטין בביהכ"נ .ולכאורה זהו משום דמלכלך את ביהכ"נ והויא בזיון.
וכן המבואר בשו"ע קנ"א,ד דמותר לעשות בביהכ"נ סעודת מצוה כדוגמת
סעודת עיבור השנה ,והוא מהירושלמי פ"ק דפסחים דבתי כנסיות צריכים
בדיקה מחמץ כיון שאוכלים בהם בסעודת עיבור השנה .כתב במג"א (שם)
מהגהת סמ"ק ד הנ"מ סעודה שאין בה קלות ראש כדוגמת עיבור השנה
.
דאין עולין לה אלא בפת וקטניות.
וכן אפילו במקום צורך כדוגמת להאכיל עניים או להשכיבם לא הותר
אלא מטעם תנאי וכמבואר ברמב"ן ובר"ן (ומובא בט"ז ובמשנ"ב סק"ה),
ובלא"ה אין להתיר .ובמשנ"ב סקי"ט במה שכתב שאין למחות בעושים
סעודת סיום הש"ס בביהכ"נ כשאין להם מקום אחר דיש להם על מי
לסמוך ,ביאר בשעה"צ דזהו משום תנאי ע"ש .אבל ללא תנאי אין להתיר,
וזהו משום דגם בעשיית מצווה בביהכ"נ לא הותר קלות ראש .ולגורסים
בירושלמי שהיו אוכלים בשבתות ,צ"ל דס"ל דגם בסעודת שבת שייך
להיזהר מקלות ראש[ .ובעה"ש כותב דמה שמועיל תנאי לסעודת מצווה הנ"מ
.
לסעודת סיום הש"ס דיש לה שייכות לביהמ"ד אבל לא לסעודה אחרת].
ובשו"ת רב פעלים (ח"ד ,ל"ט) כותב ,דהא דמבואר בברייתא במגילה כח,ב
שמותר להספיד בביהכ"נ הספד של רבים ,היינו הספד על ת"ח וזהו משום
שמחוייבים כל העם להספידו בתורת חיוב ולכן הקילו חז"ל להספידו
בביהכ"נ שהוא מקום מרווח המכיל את הציבור ,וכך מדייק מרש"י שם
ומהרמב"ם ,אבל אין להתיר להספיד שאר אנשים אפילו בעלי מעשים
וירא"ש .ובגמ' התחדש שגם הספד על קרובו של חכם הותר דכל שהוא
קרובו של ת"ח חייבין לבוא הכל להספידו בשביל הת"ח [ומבאר דזהו ג"כ
המבואר בטוש"ע ביו"ד סי' שד"מ דמותר להספיד גם לנשי ת"ח בביהכ"נ ומוסיף
דדבר זה תליא במנהג אם להספיד קרובי ת"ח בביהכ"נ] וכותב דזהו שכתב

המג"א ע"ד המחבר ואין מספידין בהן אא"כ היה ההספד לאחד מגדולי
העיר ,וכתב ,שמת קרובו של הגדול כגון רפרם דספדיה לכלתיה.
וב מחצה"ש ,דלא תימא דווקא במת הת"ח עצמו אלא אפי' קרובו ,ע"ש.
ולכאורה זהו כדלעיל דלמרות שההספד הינו דבר מצווה אבל הנאמר שם
אינו תמיד דברי תורה וחשיבא זילותא לביהכ"נ .ונראה להוסיף שהמג"א
מסיים ,שהאר"י היה נזהר מאוד שלא לדבר בביהכ"נ רק תפילתו ואפילו
דברי מוסר ותשובה לא דיבר פן ימשך ממנו דבר חול .וצ"ב למה הביא
את מנהג האר"י בעניין ההספד ולא על תחילת הסימן שכתוב שאין
משיחין בביהכ"נ שיחה בטילה (וכן במשנ"ב העתיק זאת רק בענין של הספד)
ואולי אתי לאורויי דגם בהספד על ת"ח צריך להיזהר להתעסק רק

בדברים המביאים חיזוק והתעוררות לציבור.
וכן לעניין הקרוא לתורה מבואר במשנ"ב ס' קמ"א סקכ"ה דאין לרוץ,
דלמרות שרצונו לרוץ לדבר מצווה ,מ"מ כיון דהוי בזיון לביהכ"נ אין לרוץ.
ו הרמב"ם בפי"א מהל' תפילה ה"ח בעניין קפנדריא כותב שאין נכנסים
בהם אלא לדבר מצוה ,ובפמ"ג ר"ל שיהיה מותר לעשות קפנדריא לצורך
מצוה שמחוץ לביהכ"נ .ובביה"ל כותב דמדברי הרמב"ם אין ראיה להקל,
דהרמב"ם מיירי דהכניסה לביהכ"נ היה בשביל דבר מצוה דאז ממילא
מותר אח"כ לקצר דרכו ,אבל אין להתיר קפנדריא לצורך מצוה הנעשית
מחוץ לביהכ"נ .ולכאורה זהו כדלעיל דלמרות שמטרתו לצורך מצווה מ"מ
כ יון דהוי בזיון לביהכ"נ אין להתיר .ובדעת הפמ"ג י"ל דס"ל דהזלזול
בקפנדריא הינה מחמת מחשבתו שרוצה לקצר דרכו דרך ביהכ"נ שהרי
אם נכנס שלא ע"מ לעשותו קפנדריא מותר לעשותו קפנדריא ,א"כ בכה"ג
שכוונתו למצווה ולא לשם עשיית קפנדריא יש להתיר.

ובעניין עשיית פרוזבול בבית הכנסת

.

לכאורה אין בעשיית הפרוזבול מצווה אלא רק הצלת ממונו [וגריעא
ממכירת חמץ דיש מקום לדון להקל מחמת דמצילו מאיסור ב"י וב"י] .ואולי י"ל

דבעצם עשיית הפרוזבול ומסירתו כלול בו ת"ת דהיינו לימוד הלכותיו
בכדי לעשותו על הצד היותר טוב ,וכעין מה שמצאנו בעולת שבת (סי'
שח) שהתיר לטלטל גט בשבת משום דיכול ללמוד בו את דיני הגט ,ודוחק.
וכן אולי יש לדון מצד צרכי רבים [דחשיב כדבר מצוה וכדלעיל] אם ירצה

להחמיר במסירה בפני ב"ד חשוב דווקא ,ובגוונא שהב"ד יהיה בביהכ"נ
.
מחמת שהמקום מרווח.
והיותר נראה ,דפרוזבול הוא עשיית דין  -שמוסר חובותיו לב"ד ,ומותר
לעשות דין בביהמ"ד וכמבואר בגמ' בשבת י,א רב אמי ורב אסי הוו יתבי
וגרסי ביני עמודי וכל שעתא ושעתא הוו טפחי אעיברא דדשא ואמרי אי
איכא דאית ליה דינא ליעול וליתי .וכדמצינו ג"כ שהיו בהר הבית ג' בתי
דין אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה ואחד יושב
בלשכת הגזית כמבואר בסנהדרין (פו ,):ומכ"ש שמותר לעשות כן בביהכ"נ
דקדושתו פחותה מהר הבית כמבואר בברכות (סב .):ולכאורה ההבנה בזה
דעשיית דין הינו תלמוד תורה כמבואר בברכות (ו,א) ,ובנוסף נעשה שותף
להקב"ה במעשה בראשית ומשרה שכינה בישראל כשדן דין אמת לאמתו
כמבואר בגמ' בשבת (שם) ובסנהדרין (ז ):.ולכן מבואר בגמ' שם שצריך
הדיין לראות עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו
מתחתיו (ע"ש בגמ') .וזהו שמבואר ברמב"ם פ"ג דסנה' ה"ז דצריכין
הדיינים לישב באימה וביראה ועטיפה וכובד ראש ואסור להקל ראש או
.
לשחוק או לספר בשיחה בטילה בב"ד אלא בדברי תורה וחכמה.
וכן מה שמבואר בירושלמי שאפשר לעשות פרוזבול ע"י שאומר לב"ד או
לעדים הנמצאים פה שמוסר את שטרותיו לב"ד שבעיר אחרת[ ,וכהבנת
המרדכי] ונפסק ברמ"א (חו"מ ס"ז ,ס"כ) .ג"כ נחשב לעשיית דין עי"ז שחלק
מהרכב הב"ד [דהיינו המוסר] נמצא בפנינו וחלק מהב"ד [הדיינים] נמצאים
בעיר אחרת ומהאי טעמא מותר לעשותו בביהכ"נ דאף זה כלול בעשיית
.
דין דהותר בביהמ"ד (הגרמ"מ לובין).
ו מהאי טעמא מותר ונהוג לעשות התרת נדרים בביהכ"נ ,דהת"נ הינו
עשיית דין ,ואין נידון זה דומה למכירת חמץ בבית הכנסת דשם אין זה
[הדברים נכתבו ע"י הרב י.ס .כולל חזו"א]
עשית דין.

סיפור השבוע
מעשה באיש אחד ,שהיה לו בית שעמד להשכרה ובמשך שנה תמימה לא
מצא שוכר .ובראותו גודל הפסדו ,קיבל על עצמו להתחזק בכבוד ביהכ"נ
והתפילה ושלא לדבר בשעת התפלה וקריאת התורה .והנה בס"ד כעבור
שלשה ימים מקבלתו ,מצא שוכר אשר הינו סוחר גדול ,וסכמו יחד על
סכום שכירות גבוה טבין ותקילין.
והנה כעבור תקופה קצרה ,מעד המשכיר בקבלתו הטובה והתחיל שוב
לדבר בשעת התפילה .והנה פתאום צץ לו השוכר ,והתחיל להתלונן על
גודל סכום השכירות שאינו כדאי לו ,ושהוא מתחרט ואינו מסכים
להמשיך את השכירות.

בשמוע המשכיר את דבריו ,לא ענה כלום ,ותכף ומיד פנה ורץ לבית
המדרש ,ופתח את ארון הקדש ,והתחיל להתוודות :רבונו של עולם הריני
מתחרט על כך שלא שמרתי את הבטחתי כדבעי ,והתחלתי שוב לדבר
בשעת התפלה ,אבל מעכשי ו אני מבטיחך באמת ,שאני מקבל עלי שוב
ביתר שאת וביתר שמירה ,שלא אדבר עוד יותר בשעת התפלה בשום
פנים ואופן ,יהיה מה שיהיה אשמור את הבטחתי במלואה.
ובס"ד הענינים הסתדרו עם השוכר ויותר לא חזר השוכר למשכיר עם
שום תלונה ,והשכירות המשיכה והתנהלה הלאה בבטחה( .כבוד בית ה')
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