
ַכנּו.  ִמשְׁ ְוֵכָמקֹום  ָהָּקָּב”ה  ל  שֶׁ ִכיָנתֹו  שְׁ ָרַאת  ַהשְׁ ְּכָמקֹום  ַהִּמְקָּדׁש,  ְלֵבית  ְּכַתֲחִליף  ֵּמׁש  ְמשָׁ ְּבָיֵמינֹו  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ְלֵבית  קֹוִרין  שְׁ ֵמִתים  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ְּדָבִרים  ֵני  שֵׁ ָּבַעוֹון  אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  ֵּבן  ָמֵעאל  ִישְׁ ר’  ַּתְנָיא,  ְלָכְך:  ַרִּבים  ְמקֹורֹות 
ְלִמי )ְּבָרכֹות פ”ד ה”ד(: ר’ ַאָּבא, ַרִּבי  ִית ַעם -ָלׁשֹון ִּבּזּוי ְשִמְתַקְבִצין ּבֹו ַהּכֹל. ּוִבירּושַׁ ִית ַעם. ְוַרִּׁש”י ֵּפַרׁש ֵבּ ַהְּכֶנֶסת ֵבּ
ר ַאְזִּכיר  הּוא ְמֻיָחד ִלְּתִפָּלה. ּוָמה ָטַעם? ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאשֶׁ ם ַרִּבי יֹוָחָנן: ָצִריְך ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ְּבָּמקֹום שֶׁ ִחיָיא ְּבשֵׁ
ְּבַבִית  ְּדַהְינּו  ַאְזִּכיר”,  ר  ֲאשֶׁ ַהָּמקֹום  “ְּבָכל  ֶאָּלא  ָּכאן,  ְּכִתיב  ֵאין  ִמי  שְׁ ֶאת  ַּתְזִּכיר  ר  ֲאשֶׁ  - ָּכא(  כ,  מֹות  )שֵׁ ִמי  שְׁ ֶאת 
ֶּנֱאַמר  ָהָּקָּב”ה ָמצּוי ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת? שֶׁ ַהְּמֻיָחד ִלְּתִפָּלה. ְוֵכן ִמִּצינּו ַּבְגָמָרא ְבָרכֹות )ַּדף ו.( ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק: ִמַּנִין שֶׁ
חֶֹמר  ַּכָּמה  ַעד  מּוָבאֹות  ַּכָּמה  ַנִּציג  ְלַהָּלן  ּלֹו.  שֶׁ מֹוֵעד  ְּבֵבִית   - ַאל  ַּבֲעַדת  ֵּבֵאר  ”י  ְוָרשִׁ ֵאל.  ַּבֲעַדת  ִנַּצב  ֱאלִֹקים 
ּלֹא ְלׂשֹוֵחַח ְּכָלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ַּתֵּדל ְלַקֵּבל ַעל ָעְצֵמנּו שֶׁ ל ֶמֶלְך, ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוִנשְׁ ָהִאּסּור ְּבִדּבּור ְּבּכֹוְתֵלי ֵהיָכלֹו שֶׁ

בס”ד

איסור דיבור בבית הכנסת
השמים” שער  וזה  אלקים  בית  אם  כי  זה  אין  הזה  המקום  נורא  “מה 
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ליקוט מתוך הספר “מורא מקדש - אריג פז”
מודעה זו יוצאת לע”נ מרת מרים ארביב בת ר’ אברהם ועזיזה ז”ל

נלב”ע שבת קודש י”ז בשבט התשע”א

הנזהר שלא  לדבר בבית הכנסת שכרו גדול מאד בעולם הזה ובעולם הבא והקדוש ברוך 
הוא מצוי איתו ושומע תפילותו ומצילו מיד האויבים ויראה זרע קודש ומאריך ימים ולא 
שאננים. במשכנות  נפשו  תנוח  פטירתו  ולאחר  גהינום  פני  רואה  ואינו  פרנסתו  תחסר 

ָהֻאּמֹות  ִאם  יֹאַמר  ִמי  לֹו:  יב  ֵמשִׁ ָהָּקָּב”ה  ֵהם,  ַגְזָלִנים 
ְוִאם  ָרֵאל,  ִמִּישְׂ יֹוֵתר  ַּגָּנִבים  ָהיּו  ּלֹא  שֶׁ ַהּתֹוָרה  ִקְּבלּו 
ָרֵאל ֵאין ָלֶהם ִיְרֶאה ּוְמַדְּבִרין ְּבֵבית  ִּישְׂ ְמַקְטֵרג ְואֹוֵמר שֶׁ

ַהְּכֶנֶסת. ְלֶזה ֵאין ְלָהָּקָּב”ה ֵּתרּוץ, ַּכְבָיכֹול. )דרך משה(.

יַחת ֻחִּלין ִעם ְּבֵני  ּוְבעֹודֹו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ִיְזָהר ִמְּלַדֵּבר שִׂ
ַעְצמֹו  ה  ַיֲעשֶׂ ִּמְּדָבִרים  שֶׁ ָאָדם  ְּבֵני  ֵיׁש  ְוִאם  ְוכּו’,  ָאָדם 
אֹוי  אֹוָתם  ִּתיק  ַישְׁ ּוְבֵכן  ָפָתיו,  ִּבשְׂ ִויַנְעֵנַע  ְּכִמְתַּפֵּלל 
ַרָּבה  ַוֲחָטאֶתם  ַּבּקֶֹדׁש  חֹול  ֵּמֲעֵרִבין  שֶׁ ָאָדם  ִלְבֵני  ָלֶהם 

לֹא ָיְדעּו ְוכּו’ )ספר הקנה(.

ְּבָכל ָהֲעֵבירֹות לֹא ָרִאיִתי ָכֵהָּנה )ִּדּבּור ְּבֵבית  ָהֱאלִֹקים, שֶׁ
ָאר ָהֲעֵברֹות ְּכגֹון ֶּגֶזל ַוֲעָריֹות ּוָמָאָכלֹות  ַהְּכֶנֶסת(, ִּכי ִּבשְׁ
ֲאסּורֹות ְוַכיֹוֵצא ָּבֶהן ִיְצרֹו ְמְתַגֵּבר ָעָליו ּוִמַּתֲאָוה ָּבֶהם 
ְלַהָנַאה ּגּוָפִנּיּות, ֲאָבל ְּבֶזה ָהִאּסּור ֵאין ׁשּום ָּדָבר יֹוֵצא 
ְך  ִמֶּמּנּו, ִּכי ִאם ְּבָזדֹון ִלּבֹו ּוִבְרצֹונֹו מֹוֵרד ַבֲאדֹונֹו ּומֹושֵׁ
ְּבֵהיַכל  ָהָּקָּב”ה  ְּבָכבֹוד  ּוְמַזְלֵזל  ָהַרע  ַהֵיֵצר  ּכַֹח  ָעָליו 

ַהּקֶֹדׁש ְּבַפְרֶהְסָיא ְּבתֹוְך ָקָהל ַוֲעָדה. )הגהות יש נוחלין(.

ֲאָבל  ַהְּכֶנֶסת,  ְּבֵבית  ְלָדֵבר  ּלֹא  שֶׁ ְלִהָזֶהר  רֹוֶצה  שֶׁ ְוֵיׁש 
ּוְכיּוֲהָרא  ה  ְּכבּושָׁ לֹו  ִנְרָאה  ֲאֵחִרים  ֵאָליו  ְּמַדְּבִרים  ְּכשֶׁ
ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְמַדֵּבר  ֵאינֹו  שֶׁ ְולֹוַמר  יבֹו  ַלָהשִׁ ּלֹא  שֶׁ
ה  ְּלַבּסֹוף ַנֲעשָׂ ּוִמּתֹוְך ָּכְך ַּגם הּוא ְמַדֵּבר ִּבְכֵאב ֵלב ַעד שֶׁ

לֹו ְּכֶהֵּתר. )פלא יועץ(.

ִמְדָרׁש,  ּוְבֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְּמַדְּבִרים  שֶׁ ֵאּלּו  אֹוָתם 
ָהַרַע  ָלׁשֹון  ֶזה  ִאם  ָוחֶֹמר  ְוַקל  ָּגדֹול,  ִאּסּור  ַעל  עֹוְבִרים 
ֻהַּתר  ּוְרִכילּות, ְואֹוי ַוֲאבֹוי ַלּׁשֹוֵמַע ְוַלְמַסֵּפר, ַוֲאִפּלּו ֵאּלּו שֶׁ
יָחה ְּבֵּטָלה,  ּתֹות, ִאם ִיְצֲחקּו אֹו ְיַדְּברּו שִׂ ָלֶהם ְלֶאכֹול ְוִלשְׁ
י ִּתיָראּו”. )חפץ חיים(. ל “ּוִמְקָּדשִׁ ה שֶׁ ַיַעְברּו ַעל ִמְּצות ָעשָׂ

ְלֵבית  ָיבֹוא  ּלֹא  שֶׁ לֹו  טֹוב  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ַהְּמַדֵּבר  אֹותֹו 
ַהְּכֶנֶסת, ֲאִפּלּו ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים!! ִּכי הּוא חֹוֵטא ּוַמְחִטיא, 
ְוַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג ָעָליו ְואֹוֵמר, ֵאין לֹו ְזַמן ְלָדָבר ַרק ִּבְתִפָּלה. 

)כף החיים סופר(.

הּוא  שֶׁ ְוִיְרָאה  ְּבֵאיָמה  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִּיְנַהג  שֶׁ ָצִריְך 
ַכּתֹוב ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט, ְוֵכן  ִמְקָּדׁש ְמַעט ְּכמֹו שֶׁ
ֵּיׁש ּבֹו ְקֻדָּׁשה  ָחָיּיב ִליַרא ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוִמָּכל ָמקֹום שֶׁ

)אהבת חּיים(.

ִכיְנָתא,  “ָמאן ְדִמְשַתֶעי ְבֵבי ְכִניְשָתא ַאְנִהיג ָקְלָנא ְבשְׁ
חּוְלָקא  ֵלי’  וֵלית  ְבַגלֹוָתא,  ָרֵאל  ִישְׂ ִמְתַעְכֵבי  וע”ד 

ָרֵאל”. )זהר קדוש(  בא’להא ְדִישְׂ
חֹול,  ְּבָדָבר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ִּמְדָּבר  שֶׁ ִמי  ַהּזַֹהר:  ִּתְרּגּום 
ֵּיׁש ֵּפרּוד ַּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים, אֹוי לֹו  ַּמְרֶאה שֶׁ אֹוי לֹו שֶׁ
ֵאין  ִהיא ִיחּוד ַהָּׁשֵלם, אֹוי לֹו שֶׁ ּגֹוֵרַע ֶאת ָהֱאמּוָנה שֶׁ שֶׁ

ָרֵאל. לֹו ֵחֶלק באלוקי ִישְׂ

ָיֵקל  ְולֹא  ָּכבֹוד  ּבֹו  ִלְּנהֹוג  ְּדַהְינּו  ַהִּמְקָּדׁש,  ִמן  ִליָרא 
ִּצָּוה  רֹאׁשֹו, ִּכי לֹא ִמן ַהִּמְקָּדׁש ַאָּתה ַיֵרא ֶאָּלא ִמִּמי שֶׁ
י ִּתיָראּו ֲאִני ה’. )מנין המצוות  ֶּנֱאַמר ּוִמְקָּדשִׁ ַעל מֹוָראֹו שֶׁ

למהר”ם חאגיז(.

ַמּדּוַע  יֹאַמר  ָעְרפּו,  ֵאָליו  הֹוֵפְך  ְּכֵאּלּו  ה  עֹושֶׂ ְוַהְּמַדֵּבר, 
ְוֵאין  ָיִדי  ָנִטיִתי  עֹוֶנה,  ְוֵאין  ָקָראִתי  ִאיׁש  ְוֵאין  ָּבאִתי 
יב, ָלָּמה ִיְקצֹף ָהֱאלִֹקים ַעל קֹוֶלָך ְוִיְקָרא ָעֶליָך ִמי  ַמְקשִׁ

ֵּקׁש זֹאת ִמֶּיְדֶכם ְרמֹס ֲחֵצָרי )ספר הרוקח( ִבּ

ים  ִלְמַדְּבִרים ְּדָבִרים ְּבֵטִלים, אֹו עֹושִׂ ְוִאם ֵּכן, אֹוי ָלֶהם 
ְּתִפָּלה,  ַעת  ִּבשְׁ ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  רֹאׁש  ְוַקּלּות  חֹק  שְׁ
ּומֹוְנִעים ְּבֵניֶהם ֵמַחֵּיי עֹוָלם ַהָּבא. ִּכי ֵיׁש ָלנּו ַלֲעׂשֹות ַקל 
ר ֵאיָנם ַמֲאִמיִנים,  וחֹוֵמר ְּבַעְצֵמינּו ֵמעֹוְבֵדי ֱאִליִלים ֲאשֶׁ
ֵכן ָאנּו ָהעֹוְמִדים  עֹוְמִדים ְּכִאְּלִמים ְּבֵבית ְחְרפּוָתם, ָּכל שָׁ

ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ָהָּקָּב”ה. )סמ”ק( 

ָּנֲהגּו  ֶּנֶחְרבּו ַעל שֶׁ ָרִאינּו ַּבֲעוֹוֵננּו ַּכָּמה ָּבֵּתי ְּכֵנִסיֹות שֶׁ
ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ָּבֵּתי  ִלְהיֹות  ְוֶנְהְּפכּו  רֹאׁש  ַקּלֹות  ָּבֶהם 

ַוֲעֵליֶהם ָאַמר ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהָיה ַהַּבִית ַהֶּזה. )כלבו(

יַחת ֻחִּלין ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָמִקיִפין לֹו ָּכל  ָּׂשח שִׂ ֲאָבל ִמי שֶׁ
ּגּופֹו ַּבּקֹוִצים ְוִכו’. )הטור(

ָּבֵּתי ְּכֵנִסיֹות ּוָבֵּתי ִמְּדָרׁשֹות ֵאין נֹוַהִּגין ָּבֶהן ָקּלּות רֹאׁש 
יָחה ְּבֵטָלה )מרן הש”ע(. חֹוק ְוִהּתּול ְושִׂ ְּכגֹון שְׂ

ּלֹא  ְוִאם ֻהְרַּגל ְלָדָבר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ׁשּום ָּדָבר, ֲאִפּלּו שֶׁ
ְּבַּכָּוָנה  ְוִיְתַּפֵּלל  ָּגדֹול  ְּבמֹוָרא  ב  ֵישֶׁ ִפָלה,  ַהְתּ ַעת  ִּבשְׁ
ְוִיְלֶקה  ֻמְפָלִגים,  ֵּבין  ְרצּוִפים  ֵּבין  יֹום  ַאְרָּבִעים  ְוִיְתַעֶנה 

ְּבֶהְצֵנַע ְּבָכל יֹום. )ראשית חכמה(.

ַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג, ָהָּקָּב”ה ְּבִמַּדת ַרֲחָמיו  ְוַעל ָּכל ִקְטרּוג שֶׁ
ָרֵאל ַּגָּנִבים אֹו  ַהָּׂשָטן אֹוֵמר ִישְׂ ל, ְּכשֶׁ ִּתיק לֹו. ְלָמשָׁ ַמשְׁ


