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 נדפס על נייר שאין עליו חשש חילול שבת או גניזה
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  אקדמות מילין
  

ר ועטרת "מו ,התורה התעטף באבל ויגון עם היוודע הבשורה המרה בהלקח לבית עולמועולם 

, דור דעהלשריד שקיבץ את כל בני התורה בנתניה , לתורהרב פעלים , נפלה עטרת ראשנו, ראשנו

 בוכים ונאנחים מלקיחתו, שנסע למנוחות ואותנו עזב לאנחות, ל"זצ שמעון גבאיצ רבנו "הגה

פנה , היקרה תרשיששושנת , דודי ירד לגנו לערוגת הבשם לרעות בגנים וללקוט שושנים, מאיתנו

דמות הצדיק אשר הקרינה אורה , וי להאי שופרא דבלי בעפרא, מי יתן תמורתו, הודה פנה זיוה

  . דור יתמי בר יתמי, שבורים ורצוצים ונותרנו, פנה זיוה, פנה הדרה, הודה הפנ, בעירנו ומחוצה לה

  

ימי  מלאותב, ה"לכבודו של רבנו הגדול זלה "בכתם פז" זה שיכונהקטן הרהבתי עוז לכתוב קונטרס 

וקדושת  הלכות ודרשות מעניני מורא מקדשהעיקר כתיבתי היא לתמצת  .השלשים יום לפטירתו

   .והן בתפלה, לצערנו רבים וגם טובים נכשלים באיסור דיבור הן בבית הכנסת .בית הכנסת

  

 "אריג פז"הדל  ל שאנכי הקטן עומד להוציא לאורה את ספרי"ר זצ"שנודע לרבנו עטאשר כן שאציי

ומיד כתב את הסכמתו , שמח עד למאד, המדבר מכל עניני מורא המקדש והלכות בית הכנסת

ובאמת הנושאים הנידונים בספר נצרכים מאד לפני דורינו גם לחכמים ": וזה לשון קודשו לספרי

וכבר אמרו רבותינו אם ראית דור , כאשר לצערנו יש הזנחה בעניינים האלה, ולבעלי הבתים

 הבאתי את ספרי, ומיד בצאת ספרי הקטן. ל"עכ ."ת עמוד וקבל שכר כנגד כולם"שמתרפים מד

שבזכות , ל בחביבותו לתלמידיו ליטף את לחיי והוסיף כמה חשוב שיצא הספר לאור"והרב זצ, לרבנו

  .בכלל ית הכנסתזה יפסיקו אנשים לדבר בב

  

נתניה , תושבי עירו, עיקר חיבורי הקצר זה להביא בתמצית של התמצית את פועלו הרב והרם למעננו

, ל"תקציר חיו של רבנו זצההקדמה של אין בו כדי להתחיל מ, ובוודאי בהוצאת קונטרס זה, א"יע

תקצר היריעה  ,במקצת את מידת הכרת הטוב שאנו צריכים להכיר ולהוקיר אותו לכתובאלא רק 

   .אין לנו פה ולא מצח להרים ראש בסיפור חייו, ה"והידיעה מלכתוב על רבנו הגדול זלה

  

מבטא בשפתיו כל מלה , עיניו עצומות, כמלאך ללא תנועההיה נראה , כאשר עמד בתפלהש ידוע

תוך , ברגש רב ובמסירות תנאמר ותלפתהאיש שעמד לידו יכול היה לחוש ש. ומלה כמונה פנינים

  .חשבה וכוונות מרוכזות מאדמ

  

רצה להעיר כדרכו בחביבות אך בתקיפות כנגד אותם ל "אני זוכר מקרה אחד שמורנו הרב זצ

: אמרוכך , לו שצריכים להביןאי, ומזה יבינו מוסר, וכך סיפר לשומעי לקחו, ץ"המדברים בחזרת הש



4 
 

והלה לא הבין למה ראש , "גדול: "איזה ראש ישיבה אחד שכינה את אחד מתלמידו בתואר  היה

לאחר כמה , מקרה הוא, חשב לתומו אולי הרב התבלבל עם תלמיד אחר, הישיבה מכנה אותו בשם זה

כאשר הערתי  :השיבו הרב, עד שהתלמיד ביקש להבין את פשר ופשט הענין, דקות חזר שוב המקרה

ץ הוא רק "נדהמתי לשמוע שהוא סובר שהאיסור לשוחח בחזרת הש, המתפלליםעל כך לאחד 

מרן שחור על גבי לבן את דברי ) ז' סעקכד ' סי, ח"או( והרי נפסק בשלחן ערוך. חומרא בעלמא

ואם שח הוא חוטא וגדול עונו מנשוא וגוערין , מתפלל צ"ששולא ישיח שיחת חולין בשעה " ,המחבר

מה , יש להתפלא על הנוסח המאוד חמור שהוא נוקט שם, ולכאורה. ידאותו תלמ הזדעזע "אותו

  .עד כדי כך -גדול עוונו מנשוא . 'וכו. שלא מצינו כמותו באף מקום אחר בארבעת חלקי שלחן ערוך

  

כל בן תמותה מודע לחומרת איסור הרציחה והוא מביט על אחד ". גדול עוני מנשוא"ב הפסוקר וביא

, ע בביטוי הנאמר על רציחה"לכן השתמש הש. ה כמי שאינו מן היישובשעבר חלילה על איסור ז

כדי להמחיש לנו עד כמה חמור הוא האיסור , ץ"גם לגבי איסור שיחה בחזרת הש', גדול עווני מנשוא'

  .אבל על איסור רציחה ועונשו אין לנו כל מושג. לשוחח בתפלה
  

�   

א תקציר ספרי הקטן והחלק השני ה, על רבנו הגדולדברי הספד , קונטרס זה מחולק לכמה חלקים

וכן הספר , ע בפרשת תרומה"י זי'ח פלאג"דרשת מרן הגר הבאוה ובו, בעניני מורא מקדש, "אריג פז"

ובסופו פרקי  .ע"המכונה רב ייבי זי מאוסטראהק רבנו יעקב יוסף "היקר מורא מקדש למרן הגה

   .ל בהליכה לבית הקברות בארצות החיים"לעילוי נשמת הרב זצנשמה ועליה 

  

, ל שירמוז המחבר שמו בשם הספר"לרמוז כדברי בעל הרוקח ז "בכתם פז"ראו קונטרס זה קראתיו 

, אולם לאחר מחשבה, "אריג פז"מתוך ספרי הקטן " כתם" רקוהבאתי ) 87(עולה למנין שמי אלון     פז

ושמחתי כמוצא ! חכם שמעון גבאי :מנין זהה וכן 550ינו עם הכולל ימנ, "בכתם פז"ואכן , דרכיחשבתי 

  . שלל רב

  

, א"לרבותינו שליטתודות , דיםבהמסייעים והתורמים הנכתודות לכל , י העולמיםהשיר והשבח לח

 נחמת ציוןונזכה ל, גובר על הכל' אך רצון ה, עם כי בצער, נו עד הלוםואיב שהב"ולכל משפחתנו וב

ראש , ובראשם, ל"ונעתיר בעד בניו היקרים של מורנו הרב זצ .ובעבודת הקודש  ננוחם, וירושלים

ולידידינו רב פעלים מנהל , א"חנינה שליט' ג ר"ולאחיו הרה, א"יוסף חיים שליט' ג ר"ועטרה הרה

ת נעימות שתזכה לשובע שמחו, אשת חבר, ולרבנית החשובה, א"אהרן רוני שליט' ג ר"ת הרה"הת

  .ר"אכי, וטובות

  ט"ס אלון ארביבהקטן , החותם בדמע
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 שמעון הצדיק
  

  דברי הספד
  

, אנו מהסתלקותו הפתאומית לגנזי מרום של מורנו ורבנו האי גברא רבא מזועזעים
אשר האיר באור יקרות את עולם התורה ' הרב הדומה למלאך ה, הגאון המקובל

, שריד לדור דעה משיירי כנסת הגדול; א ומחוצה לה"במסירות הנפש בעירנו נתניה יע
עמוס , מושל ביראה; ע"שאול זי צ אבא"תלמידו המובהק של מרן ראש הישיבה הגרב

שמעון גבאי ' ר ר"מו, איש חמודות בנעם ופאר המדות גדול מרבן שמו, המוסר
  . ה"זצוקללה

 

, במדבר כ" (ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל"ה נאמר "על אהרן הכהן ע
גדול כקטון  –עד שכולם , דמותו של אהרן היתה כה נערצת ואהובה בעם ישראל, )כט
החידוש . גישו את הצער והכאב באובדנו ולא פסקו מלבכותו במשך שלשים יוםהר

כל  -" כל בית ישראל"שנתחדש בפטירתו של אהרן היה בכך שהבוכים והדומעים היו 
חרף העובדה שאנו נמצאים בתום שלשים על מורנו הרב . בית ישראל על כל חלקיו

שמן ששון ועמוד , ח הצדיקעדיין מתקשים אנו מאוד לקבל ניחומים על הלק, ל"זצ
לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין : "אהרן הכהן  כמו שנאמר על. האהבה

ל להשכין שלום "כך גם היתה דרכו של רבנו זצ - ) י"רש" (בעלי מריבה ובין איש לאשתו
וכמה משפחות שיודע אני בהם שכמעט ונתפרדה ביניהם החבילה , בין אדם לחברו

  .ב תבונתו החזיר והשכין את השלום בביתםאלמלא הרב שברו
  

, "ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבציאל): "כ, כג, ב"ש(נאמר בספר שמואל 
הכיצד נהיה הצדיק חי ; "בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי: "איתא במסכת ברכות יח

הרוחנית על ידי שכול תלמידיו ושומעי לקחו יחיו וידבקו במורשתו  –? לאחר מותו
בתורתו ובאורח חייו וימשיכו בכך את אורחות , וידבקו בהשקפתו, במשנה תוקף לעיני כל

  ! גם לאחר פטירתו –חייו של הצדיק כפי שהיו בחיים חיותו 
 

כבודו של המנוח ". וכבוד עשו לו במותו:) "טז(שנינו בגמרא במסכת בבא בתרא 
מכבדו בחייו ומכבדו "ל "ואמרו ז ,ל היא בהמשכת דרכו והנחלת מורשתו"מורנו הרב זצ

ודורש כתרי , לומד ומלמד מנער ועד זקן, ומי כמוהו שהיה פה מפיק מרגליות". במותו
. אותיות על קוץ וקוץ תלי תילים של הלכות ודברי אגדה המשמחים ומרנינים כל נפש

, ל"מוטל עלינו להרבות בכבודו ולהספיד את מורנו זצ, ואם כן, עיננו פלגי מים יורדות
אמנם אין די לשבחיו אך לדרוש במעט מזעיר ממידותיו של רבנו אשר היה מלא חסדים 

וכתר ענוה וכתר שם טוב עולה על , ים החכמה נהר דעה, מוכתר בכתר תורה, כרימון
  .גביהן

  

תנו רבנן כשמת חזקיה מלך יהודה .): "יז(ידועה ומפורסמת היא הגמרא בבא קמא 
, ועשו לו הספד גדול, ניו שלשים וששה אלף חלוצי כתףויצאו לפ, עשו לו כבוד גדול

אלא שגם , ולא עוד". קיים זה מה שכתוב בזה: לאמור, ופרשו לו ספר תורה על מיטתו
שבדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו :) סנהדרין צד(ואמרו חכמים , הרביץ תורה ברבים

כן הוא חסרונו של ועל . איש ואשה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בטומאה ובטהרה
  .הדור
  

לא רק הגשמית אלא . ל הוא בעיקר על חסרונו שלנו"הבכיה שלנו על מורנו הרב זצ
כשם שכלל ישראל , א"בעיקר על החסרון והחלל הרוחני הגדול שנפערו בעירנו נתניה יע

אלא על מעשיו הכבירים שהרביץ תורה בישראל , לא בכו על חזקיה המלך שנפטר
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נותרנו יתומים בהלקח מאיתנו מורנו ורבנו הרב , אף אנן, ו יתומיםנותר ובפטירתו הם
  .ל"זצ

  

צדיק שהלך לעולמו ה מסרבים להינחם על פטירת רבנו ההציבור הקדוש בעירנו נתני
כולנו חשנו היטב על בשרנו כשדמעתנו על לחיינו , והשאיר אותנו לאנחות, בשיא כוחו

ע "ר שמעון זי"מיתת הצדיק מוהרבשבט עד כמה דומה ' ביום המר והנמהר שני ו
בבא בתרא (אוי לי יהמו מעי על ארון קודש חכם עדיף מנביא , כשריפת בית מקדשנו

  .).יב
  

אלעזר בן ערך שנקלע למקום תענוגים ונגרר ' מעשה בר  :)קמז(שנינו במסכת שבת 
ז וכעבור זמן כשרצה לחזור ללמוד נעקר ממנו כל "שם קצת אחרי המקום בעינוגי העוה

 - קרא הֵחֵרש היה לבם ) שמות יב" (החדש הזה לכם"מה שלמד וכשבא לקרות הפסוק 
קשו עליו חכמי ישראל רחמים וחזר אליו ב עד שבי-ששכח אפילו את צורת אותיות הא

אלעזר בן ' היאך יתכן שתנא אלוקי קדוש כר: ומעולם התקשיתי בביאור הגמרא. לימודו
שאם יהיו כל חכמי ישראל בכף ) ח"ב מ"אבות פ(בן זכאי   יוחנן' ערך שעליו העיד ר

רה אלעזר בן ערך בכף השניה מכריע את כולם שכח בתקופה כה קצ' המאזנים אחת ור
את כל לימודו עד שאפילו שכח צורת האותיות והלוא מעשים בכל יום שאלפים ורבבות 

כ גירסא "אנשים פשוטים מאוד מפסיקים מלימודם ולפעמים גם לעשרות שנים ואעפ
דינקותא עומדת להם ולכל הפחות בדברים בסיסים שאפילו קל שבקלים זוכרם עד יום 

קופת התנאים כאחד היותר פחותים שבזמנינו ולא יהיה גאון וגדול ישראל בת, הקבורה
  ! ?אתמהה, אנו

  

ל דורשים מידות טובות כגון ענוה "ועוד קשה ממה שמצינו בכמה מקומות שחז
ח מידות שהתורה "והלוא מ, ח"ושפלות ודרך ארץ כדי שהתורה תשכון בתוך גוף הת

והתמדה אלא נקנית בהם רובם כולם אינם מתייחסים לכישרונות כמו חריפות או שינון 
ולכאורה מדוע אי אפשר לזכות לתורה רק , ואם כן, להתנהגות בדרך ארץ אמתית

ל הקדושים מאירים לנו את עינינו שאין "אך חז. באמצעות שכל חריף וזכרון טוב ודיו
התורה כשאר חכמות חיצוניות אלא התורה היא חכמה רוחנית פנימית שבשביל לזכות 

בינא לבא ובא הלב "וכן אליהו הנביא אומר , המקבל בה צריך גם פנימיות גבוהה מצד
כמין ) שם(בשבת ' הגמ ,י"ועפ! שעיקר ההבנה תלויה בהכנת הלב) פתח אליהו" (מבין

אלעזר בן ערך שזכה לקנות התורה בלבו ' חומר דאדרבה בגלל גדלותו הענקית של ר
חר שהוא ומשום כל לא.) ז יט"ע" (תורה דיליה"הפתוח כאולם ונהפכה לחלק ממנו 

כאשר , כגוף זר בתוך שכלו ולכן ז התהפכה אצלו התורה "ענוגי העוהנמשך קצת אחר ת
א קמעא מדרך הישר ושינה התנהגותו ממילא נהפך כאדם אחר וממילא גם "סטה ר

ואלמלא חכמי " אדם האחר"תורתו הישנה לא היתה עמו עוד והיא פרחה לה עם ה
  ! ישראל שהפצירו והרבו עליו בתחנונים לא היתה ארוכה למכתו

  

ל אשר גישתו לחיים היתה שונה לחלוטין "והנה זאת בחוש ראינו במורנו הרב זצ
רגיל היה רבנו לערוך בעצמו חשבון נפש מדוקדק . מהרגלי החיים שאנו מורגלים בהם

כל פניה או , "זה ספר תולדות אדם: "חשבון נפש שהועלה עלי כתב. על כל פרט ופרט
היה רושם , אף אכילה מיותרת מעבר למה שהיה נוהג לאכול, צד אחר של מחשבה

נאמר לי כי לאחרונה נמצאו כתביו אלו שהיו כולם בהחבא והצנע , שה חשבון נפשועו
  . על מנת שנתקן מעשנו ודרכנו, ונזכה לראות אור בדבריו, לכת מכל בני משפחתו
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  כבוד חכמים
  

יד ימינו של הרב (, א"יוסף פינחס שליט' ג ר"שמעתי מעשה מפיו של ידידי הרה
, א"בן בנו של הרב אהרן רוני גבאי שליט- של נכדושסיפר כי בשמחת בר המצוה , )ל"זצ

והרב חשש , ל כי במהלך ריקודי המצווה אחד הרבנים לא נוכח באולם"שם לב הרב זצ
, "מזרח"או שלא הושיבו אותו ב, שאולי מחמת מחוסר תשומת הלב הוא לא כובד כראוי

רק נציין שבאותו  ".לך והבא אותו והושב אותו כראוי", ומיד הודיע לנאמן ביתו הרב יוסף
  .כפי כבודו הראוי לו, והרב זכר כל אחד ואחד, י"אירוע היו למעלה מאלף מוזמנים כ

  

, ח מפורסם לביתו"אציין עוד כי באותו אירוע גם אני נכחתי שם והייתי צריך ללוות ת
אלא אף ליווה את חברו , ולא הסתפק בכך, ל קם בפניו מלוא קומתו"ש גבאי זצ"הגר
  .כבוד חכמים עובדה מפעימה עד כמה שהיה לו, ולםסה לאח עד לכני"הת

  

שבאחת הבריתות לבנו של , א סיפר לאחרונה באחת מדרשותיו"הרב אורי סבן שליט
בתחילת , הרב כהרגלו. ל לשאת דברי ברכה"ש זצ"כובד הגר, יואב סבן' ידידינו הר -אחיו 

בתום דרשתו התיישב . ווהמשיך בדרשת', וכו" ברשות הרב פלוני והרב פלמוני: "הדרשה
וביקש מחילה גדולה מהציבור , אך מיד הוא קם וביקש לדבר שוב, ל במקומו"הרב זצ

, א"ואמר שרצונו לבקש גם את רשות הרב מרדכי יצחקי שליט, שהוא רוצה לדבר שוב
רבה  –א "הרב מרדכי יצחקי שליט, הרב הצדיק המוהל דנן' ברשות כב: וכך פתח בברית

  ...".כבוד חכמים ינחלו"הווי אומר . ואז חזר למקומו"... לציין ברשותושכחתי , של פורת
  

  כבוד הבריות
  

וממנו נבין מהי , מעשה שהייתי לו עד בימי חורפי, מעשה שארע לפני מספר שנים
הרב ' י קרוב משפחתי להזמין את כב"נשלחתי ע. ומה חסרנו בפטירתו של רבנו, חסידות

' הוא ביקש מהרבנית שתחי, לביתו שברחוב שרעבי וכשהגעתי, ל לדרוש בבית האבל"זצ
בכיסי היו מעות מוכנות שניתנו , כדי שיסיע אותנו לבית האבלים, שתזמין בעבורו מונית

, והנה הגיע ידידו של הרב, המונית איחרה במקצת. ממשפחת האבלים בעבור המונית
, אלה מסוימתשביקש לשאול את הרב ש, ל"רבי גבריאל בן משה ז, מתומכי בית מדרשו

הרב ביקש כי . הוא הציע להסיע אותו ואותי, ותוך כדי שהוא רואה שהרב מוכן לנסיעה
הרב , דקות 20המונית הגיעה באיחור של , "הרי הזמנתי מונית" –נמתין כמה רגעים 

אך בכל זאת , כי הוא לא יכול לנסוע עם המונית...) הדבר צריך היה להיות הפוך(התנצל 
נהג ! שהרי המונית הגיעה לחינם, נהג תשלום כאילו הוא הסיע אותנוהוא רוצה לשלם ל

ובפרט , אמר שאין צורך, ל"המונית בראותו את האמת שנסוכה על פניו של רבנו זצ
הרב משכנע ; ל לנהג"וכאן ראיתי את הויכוח שהיה בין הרב זצ. שהוא גרם לאיחור רב

שהרב ראה שהנהג עוד לבסוף כ. וכל אחד מנסה להצדיק את חברו, והנהג מסרב
את הדין  בלית ברירה קיבל עליו , הנהג. דחף לו הרב לתוך המונית את הכסף, מתעקש

  .ל"והתפעל מאוד מצדקתו של הרב זצ
  

  אהבת התלמידים
  

, ואפילו כלפי הקטן שבקטנים, ל היה ידוע בחיבתו לכל אדם ואדם"מורנו הרב זצ
" אור לציון"ידי התלמוד תורה תלמ - וכפי שחזינו את הצער הגדול אצל מתלמידיו 

אבידה גדולה ומרה הייתה להם ; שהצטערו ובכו כשהם שמעו על פטירת אביהם הרוחני 
הלטיפה ; ל אליהם"בגלל שהם הרגישו וחוו את חיבתו ואהבתו הגדולה של רבם זצ

  !מי ייתן לנו תמורתו -המיוחדת והחן המיוחד שהיה נסוך על פניו באהבה מיוחדת להם 
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פעם אחת השתתפנו . עד למעשה שיש בו לימוד גדול על חיבתו לתלמידוהייתי 
וכל קהל המוזמנים עטפו את הרב בחום , ל"וכשהגיע מורנו הרב זצ, בשמחה של חבר

הרב שמח להיענות , ל"לאחר כמה דקות ביקש בני שיחיה להצטלם עם רבנו זצ. ובחיבה
אך משום מה , עם הילד הרב הכין את עצמו להצטלם. לבקשתו ואיפשר לצלם לצלמו

התנצלתי בפני הרב . במשך דקות ארוכות התעכב הצילום עד שהמצלמה הייתה מוכנה
, על העיכוב ואמרתי לו שמאוחר יותר בהמשך הערב אצלם את הרב עם בני שיחיה, ל"ז

וביקשתי את מחילת , ואז צילמתי, "אני אמתין, לא: "השיב הרב. הרי הרבה ממתינים לרב
אז , הילד זקוק לתמונה וחפץ לראותי בתמונה שבחדרו": יב הרב כדרכוהש. ל"הרב זצ

    ..."בשביל הילדים אני מוכן לתת מזמני ולהעניק לבנים את המעט בצילום
  

' אחד התלמידים בנו של ידידי ר. ת"בת' זכור לי עוד מעשה נוסף שארע במכינה א
כנס לגן אלא אם כן הרב הרהיב עוז בנפשו ולא היה מוכן להי 5כשהיה בן , כפיר ברדה

ואז נאלצה , התחיל למרר בבכי, וכשלא נענה, גבאי בכבודו ובעצמו יגיע ויכניס אותו לגן
אך הילד עדיין עומד במריו ובוכה שאינו מוכן להכנס ', הגננת לקרוא לרבנית גבאי שתחי

והתקשרה לברר היכן , הרבנית ניסתה לשכנעו בדברים אך ללא הצלחה, ללא הרב דווקא
כי יש , והוא ביקשה ממנו שיאות להגיע, נאמר לה כי הרב נמצא בישיבה לצעירים, רבה

, חיבק את התלמיד, ואכן הגיע הרב, תלמיד שאינו מוכן להיכנס לגן ללא שהרב יכניסו
  !תלמידים כבנים -... ותשקוט הארץ, והכניסו יד ביד

  

בעיר הקודש צפת , נפלה בחלקנו הזכות בשנים האחרונות לשבות בימי בין הזמנים
ש מרן רבי "בבית הכנסת ע, ותהלות לאל שזכינו להתפלל עמו בבתי הכנסת השונים, ו"ת

ושם הרב מסר גם , "בנימין הצדיק"ובבית הכנסת , "אבוהב"ובבית הכנסת , יוסף קארו
כמו כן נפלה בחלקנו לפוגשו בבית הקברות העתיק . שיעורים מאלפים כדרכו בקודש

ושם האציל כדרכו , ע"ל מרן רבי משה אלשיך הקדוש זיבצפת במקום משכנו ש
  .מברכותיו וחינו עלינו

  

ולנגד עיניו היו , י"שהרב איבד את דרכו לאחר לימודיו בכולל האר, היה מקרה בצפת
מאין יבוא , הרב עמד והשתומם. 5בני שהיה אז בן , וביניהם היה בני שיחיה, המון ילדים

ואמר בלבו ולוואי אחד מהילדים יזהה אותי , השכורה כי לא מצא את דרכו לדירתו, עזרי
רצתי אל , "הרב גבאי פה, אבא, אבא", בני זיהה אותו ומיד קרא לעברי, ואכן. ויחלץ אותי

שאמצא ' התפללתי לה: "אך הוסיף ואמר, והשיב כי טעה בדרך, הרב ושאלתי אותו לבואו
  . לקחתו למקומו ואכן זכיתי, "ואכן מצאתי את בנך שיחיה, אדם שיעזור לי

  

כמה מסירות ואהבה מיוחדת : ועל זה היה דווה לבנו! אוי איזו אבידה גדולה איבדנו
זכות הצדיק תגן על כל בני משפחתו , "בני"הוא אהב את תלמידיו שכינה אותם תמיד 

יהי רצון . א"והרבנית וכל תלמידיו וכל תושבי נתניה שאיבדו אדם גדול וענק בעירנו יע
, ויזכו תלמידי הרב, לוקי שתגדור פרצותינו ופרצות עמך בית ישראלא' מלפניך ה

     .ל"למלא את החלל העצום שנוצר בפטירתו של מורנו ורבנו זצ, ממשיכי דרכו
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  וארית ישדקמו
  

  מה נורא המקום הזה

  
הפסוק פרשת דרש מזאת ולמדים , ןיעני לכל" מעט מקדש"כנסת בימנו מהווה ה תיב

יָראּו ֲאִניֶאת " ,)ל ,יט(קדשים  י ּתִ ׁשִ ֹמרּו ּוִמְקּדָ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ , )כ, כא(וכן בסוף פרשת בהר , "'ה ׁשַ
היא שצונו לירא מן המקדש הזה מאד עד שנשים : נאמר) א"מצוה כ(ג המצוות "ובתרי

". את מקדשי תיראו"והוא אמרו יתעלה , בנפשנו משא הפחד והיראה וזה מיראת מקדש
לא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו , אי זהו מורא: בספרא וגדר זאת היראה כמו שזכרו

וכבר התבאר . ובאפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו ולא יעשה קפנדריא ולמדוהו מקל וחומר
וזהו כולן באמרו , מלכי בית דוד בלבדללשבת בעזרה אלא  שסורבמקומות מהתלמוד 

, ה שהוא חרב בעונותינו שרבווזהו יתחייב לעולם ואפילו בזמננו ז". ומקדשי תיראו"יתעלה 
תלמוד , אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין, ולשון ספרי

מה שמירת שבת לעולם אף מורא מקדש , "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו"לומר 
 .לא מן המקדש אתה ירא אלא ממי ששכן שכינתו במקום הזה: ושם נאמר גם כן. לעולם

" מקדש מעט"ל" מורא המקדש"ו את שריק ל"וחז, מזה אלפים שנהבית מקדשנו שמם  .כ"ע
   .הוא הבית הכנסת

  

כ "ק וע"גדול כח בית הכנסת שהוא דוגמת בהמ: "דכתב) בית הכנסת(ספר כד הקמח ב
ואהי להם למקדש ) יחזקאל יא) (דף כט(ל בפרק בני העיר "נקרא מקדש מעט שכן דרשו ז

והנה התפלה נשמעת שם יותר , שם אלו בתי כנסיות ובתי מדרשותמעט בארצות אשר באו 
הן אל כביר ) איוב לו(שנאמר , ה מואס תפלתן של רבים"לפי שהכל מתקבצין שם ואין הקב

חנינא בא וראה ' ובמדרש משלי אמר ר. ברב עם הדרת מלך) משלי יא(לא ימאס וכתיב 
ורבי רבבות כתות של מלאכי פ שיש לפניו אלף אלפים "ה שאע"שבחו וקדושתו של הקב

השרת שישרתוהו אינו חפץ אלא בשבחן של ישראל שנאמר ברב עם הדרת מלך ואין עם 
עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו בשביל שיספרו בעולם ) ישעיה מג(אלא ישראל שנאמר 

ר "א) תהלים מז(וכן הכתוב אומר נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם , תהלתי יצרתים
ה מתעלה בעולמו בשעה שישראל נאספים בבתי כנסיות ובתי מדרשות "הקב סימון אימתי

ושומעין אגדה מפי חכם אני מתעלה בעולמי ואומר למלאכי השרת בואו וראו עם שיצרתי 
לי כמה הם משבחים אותי באותה שעה הם מלבישין אותי הוד והדר לכך נאמר ברב עם 

ינו להגביה בית הכנסת יותר מבנייני ק בגובה ההר כך נצטו"וכשם שנבנה בהמ. הדרת מלך
וכל היושב שם ראוי שיתלבש אימה כי , לרומם את בית אלהינו) עזרא ט(' שאר הבתים שנא

ל המתפלל צריך שיראה עצמו כאלו "וכמו שאמרו ז. כן נצטוינו ליראה מפני אימת השכינה
ל מקום שהרי וזה על המתפלל בכ, לנגדי' שויתי ה) תהלים יז(' שכינה שרויה כנגדו שנא

  .כ"ע". ו במקומות המיוחדים לתפלה ולעבודה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות"מ ק"שכינה בכ
  

באם יש שם , קיימת מחלוקת יסודית וענפה בענייני קדושת בית הכנסת ראשוניםב
  : והאם קדושתה מדאורייתא או מדרבנן, קדושה מן הדין
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ולמדים מהפסוק  "המקדשקדושת "כמו , מהתורהדקדושתה הינה  : ראשונה דעה
  :).וכן משמע מהזהר רעיא מהימנא בשלח נט. (ולהלן נדון בכך. 'וכו" ומקדשי"

  

כשהתורה אמרה בספר ) שכד 'תט ובדפוס ישן סי 'סי(  א ממיץ בספר היראים"דעת ר
ולפי זה מצוות מורא בית , נכלל בזה גם בית הכנסת ובית מדרש, "ומקדשי תיראו"ויקרא 

וכן משמע , ק"והסמ) עשה קכד(ג "וכן דעת של הסמ. הכנסת ובית מדרש מן התורה הוא
  .קדושים  ומהרקנטי' מדברי התורת כהנים פר

  

סיות יש להם דין מורא מקדש מדאורייתא כנ שבתי) ט"י' סי(י בסאן "ת מהר"עיין בשו
 .מדרשות ולכן יזהר האדם מאוד במורא בתי כנסיות ובתי

 

, קדושת בית הכנסת ובית המדרש גדולה מאדד )א' סעיג  'סי( ע"עוד מצינו בקיצור ש
ובית , "ומקדשי תיראו"כדכתיב , ומוזהרים עליהם לירא ממי שהוא שוכן בהם יתברך שמו

 ,ודרשינן, "ואהי להם למקדש מעט"כדכתיב , נקראים גם כן מקדשהכנסת ובית המדרש 
  . כ"ע .'וכו, ולכן אסור לדבר בם דברים בטלים. אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות

  

ח דכתבו דשלמים וכן רבים נקטי "ובשד )קכב 'ע סי"אה(ם "ת מהרשד"שוועיין ב
ורבנו יוסף , המצוות הקצרדקדושת בית הכנסת היא מדאורייתא וכן דעת החפץ חיים בספר 

שהמצווה לירא מן המקדש נוהגת גם בבית ) ויקרא סא' א פר"ש(ח "ל בספרו בא"חיים זצ
בת שם באימה ויראה ולש, בכבודם רלכן ראוי להיזה, הכנסת ובבית המדרש מדאורייתא

 ח"או(וחלקת יעקב , )י' א סי"ח(ם "ת מהרש"ועיין בשו) ו' סע א כלל יז"ח( כ החיי אדם "וכ
  ). לז' סי

  

וחמורה קדושת בית : דכתב ה "ד )יט 'ח סי"ג או"ח(ת משפטי עוזיאל "שווכן מצינו ב
ונכלל בזה גם בתי הכנסת שלנו שהם בגדר  "ומקדשי תיראו"הכנסת וכבודו שנאמר בו 

   .)א"קנד סק' ס(א הביא דבריו בשערי תשובה "ש מרן החיד"וכמ. מקדש מעט
  

היא , קדושת בית הכנסת, שלדעת רוב הפוסקים) ו"נ סק"ק' סי( םכף החייהוכתב 
ובית הכנסת הוא בחינת , )ה, שמות כח" (ועשו לי מקדש"ולמדו זאת מהפסוק , מדאורייתא
  .ויש להזהר בכבודו מאד מאד, מקדש מעט

  

  .ושאר הפסוקים מהתורה כאסמכתא, קדושתה קבעודהם , דקדושתה מדרבנן: שניה דעה
  

ל קדושת בית הכנסת "שהשווה חז, )נה' עמ, ס כד"סוא "ח(וכן כתב בספר האשכול 
  . ומבואר דקדושת בית הכנסת אינה אלא מדרבנן, לקדושת המקדש

  

כשהתורה אמרה בספר ) שכד' תט ובדפוס ישן סי' סי(א ממיץ בספר היראים "דעת ר
, ד היא מהתורה"זה כולל גם שהמצווה לירא מבית הכנסת וביהמ, "ומקדשי תיראו"ויקרא 
קדושים  ' וכן משמע מדברי התורת כהנים פר, ק"הסמ) עשה קכד(ג "עת הסמוכן ד

  .ומהרקנטי
  

כנסיות יש להם דין מורא מקדש מדאורייתא  שבתי) ט"י' סי(י בסאן "ת מהר"עיין בשו
  .מדרשות ולכן יזהר האדם מאוד במורא בתי כנסיות ובתי
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אכן : "ל"וז, שת בית הכנסתדדן באורך בקדו) יב 'ח סי"או(ת היכל יצחק "עוד מצינו בשו
והשימותי את "שנאמר , קדושתם אף כשהם שוממין.) דף כח(מצינו במשנה מגילה 

וכך מפורש . ומשמע שהקדושה היא מדאורייתא שהרי כללם יחד עם המקדש". מקדשיכם
ל אף "וכך דרשו חז(, לרבות בתי כנסיות ובתי מדרשות, מקדשיכם, מקדש, מקדש, בספרא

שאפשר שאין זו אלא , אך משם אין ראיה, שבבבל ואהי להם למקדש מעטעל בתי כנסיות 
כ עדיין יש להסתפק אם זו של "ואעפ, )ע"ת לכו"ועוד שדברי קבלה אינם כד, אסמכתא

והרבה אסמכתאות יש בספרא ובספרי שנראות , מקדשיכם דרשה גמורה או אסמכתא
ב יכול להתפרש על שני ופשט הכתו.) יב(ה "ר' וכבר העירו על זה בתוס, כדאורייתא

ם "י ומלבי"ועיין רש(, ואם כי לא נאמר מקדשיי אלא מקדשיכם, הראשון והשני, המקדשים
יכולני לאמר שהכוונה הרי היא על שני , )ל שהם מפרשים שזה נאמר על עם ישראל"ז

ודמיון לזה (, המקדשים שהיו עתידים להחרב וכיון שיצאה שכינה עמהם כבר אינם מקדשיי
ואולם ההכרעה היא מלשונו של רבנו , )'מפני מה לא נאמרה פרוכת הקדש וכו. מב בזבחים

הלכות ' פרק יא[שהוא מביא את הדרשה בלי שום הערה שהיא מדרבנן , ל"ם ז"הגדול הרמב
ל ובכללם "ויש מהראשונים ז, ל"ואולם אין בידנו להכריע בין הראשונים ז] 'תפלה הלכה יא

ויש אומרים שאינם בגדר , דושת בית הכנסת היא מדרבנןל האומרים בפירוש שק"ן ז"הר
  ). ן מגילה פרק בני העיר"כ הר"ע מש"וע(תשמישי קדושה אלא בגדר תשמישי מצוה 

  

אלא קדושה של כבוד ודינה כשאר תשמישי , ס"ביהכנאין קדושת ד:  שלישית דעה
.) כה(ן בחידושי למסכת מגילה "הרמבוזה לשון : ן "וזה לשון הרמב. 'כגון ציצית וכו .קדושה

משמע ודאי שבית הכנסת קדושה יש ' לפי מה ששנינו במשנתנו בית הכנסת לוקחין בדמיו כו
ואמרינן נמי , קיימי' אוגורה ומשכונה אסור מאי טעמא בקדושתי) :כו(' בו וכדאמרינן בגמ

גופו במוקדשין כ היאך נמכר והלא דבר הראוי ל"והשתא קשיא לי א, אמאי תיפקע קדושתה
  ... אינו נפדה

 

פ "והן עצמן אע, ויש לישב ולומר דבית הכנסת עשו אותו כתשמישי מצוה לולב וסוכה
לפיכך בית הכנסת כל זמן שבני , שנזרקין לאחר זמן בזמן מצוה יש בהן קדושה של כבוד

מצותו  שהרי עדיין לא עבר זמן, בחרבנו' העיר רוצין בו ומצותן עליו נוהגין בו קדושה ואפי
אבל אם נמלכו למכרו כבר עבר זמן מצותו כסוכה לאחר שבעה , וראוי לשפץ אותו ולבנותו

  .מיניה] דמצוה[ונפקעה קדושה 
  

  ס של ימינו"במה שונה ביהכנ, מצוות מורא בבתי הכנסת
קדושתה היא  האם" המקדש קדושת"איפוא במחלוקת  תלוי" מורא"ששאלו שענין  והיו
חייב אדם , בעונותינועל פי שהמקדש חרב  אף" )ז"ה(, שם ם"ין רמבעי(או לעולמים  לשעתה
 שיש" מיוחד"צורך בלימוד  מה, ואם לעולם קדושתה. )"כמו שהיה נוהג בו בבניינו, במוראו
" המקדש קדושת"שאמנם , והיה מקום לומר מאחר, נראה? בחורבנו אף" מורא"חובת 
! ?"מורא"חרב אולי בטלה המצווה האחרת של ה ק"בהמאלא כאשר , אף בחורבנו קיימת

  .'וכו" המורא במקדש לעולם אף"ש ללמדנו' ולכך הוצרכה הגמ
  

  קלות ראש
בתי כנסיות ובתי מדרשות נוהגין " ):תפלה הלכה ה והלאה' א מהל"פי(ם "הרמב כתב

 ונוהגין כל ישראל בספרד ובמערב בשנער ובארץ, בהן כבוד ומכבדים אותן ומרביצין אותן
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ובערי , הצבי להדליק עששיות בבתי כנסיות ולהציע בקרקען מחצלאות כדי לישב עליהם
בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש כגון . אדום יושבין בה על הכסאות

ואין אוכלין בהן ואין שותין בהן ואין ניאותין בהן ואין מטיילין , שחוק והיתול ושיחה בטלה
וחכמים ותלמידיהם מותרין , הן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמיםבהן ואין נכנסין ב

היה לבית הכנסת או לבית המדרש שני פתחין לא יעשנו . לאכול ולשתות בהן מדוחק
שאסור ליכנס בהן אלא , קפנדריא כדי שיכנס בפתח זה ויצא בפתח שכנגדו לקרב הדרך

יכנס ויקרא מעט או , ק או חבירומי שצריך ליכנס לבית הכנסת לקרות תינו. לדבר מצוה
ואם אינו יודע יאמר , כ יקרא חבירו כדי שלא יכנס בשביל חפציו בלבד"יאמר שמועה ואח

כ "או ישהה מעט בבית הכנסת ואח, לתינוק מן התינוקות קרא לי הפסוק שאתה קורא בו
  .ש"יים ע"ל הרמב"עכ. 'שהישיבה שם מעסקי המצות היא שנאמר אשרי יושבי ביתך וגו, יצא

  

כלומר שנעמידהו בנפשותינו מקום , לירא מן המקדש )מצוה רנד(ספר החינוך וכן מצינו ב
שנאמר , כדי שיתרככו לבבינו בבואנו שם להתפלל או להקריב קרבנות, הפחד והיראה

שאף על פי שהמקדש חרב , ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות' וגו. ומקדשי תיראו) ויקרא יט ל(
, ולא יכנס אלא במקום שהוא מתר להכנס בו בבנינו, יב כל אדם במוראוהיום בעונותנו ח

את שבתותי ) ויקרא יט ל(ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח שנאמר , ולא ישב אפילו בעזרה
אף מורא מקדש , מה שמידת שבת לעולם) שם ח(תשמרו ומקדשי תיראו ואמרו בספרא 

  .שאמרנו בטל עשה זהלעולם והעובר עליה ונהג קלות ראש בענינים אלו 
   

בתי כנסת ובתי מדרשות אין נוהגין בהם ) "א' קנא סע' ח סי"או(ע "וכן פסק מרן הש
  ".כגון שחוק והיתול ושיחה בטילה, קלות ראש

  

עוברים על , ד"אותם אלו שמדברים בבית הכנסת ובבהמ: ל"כתב מרן החפץ חיים זצ
ואפילו אלו , אוי ואבוי לשומע ולמספרו, וקל וחומר אם זה לשון הרע ורכילות, איסור גדול

יעברו על מצות עשה של , אם יצחקו או ידברו שיחה בטלה, שהותר להם לאכול ולשתות
  ).ט"ח ל"ל' עמ". (ומקדשי תיראו"

  

על המדבר דברי חולין בבית הכנסת המדבר בבית ) קנא אות ח' סי(כתב כף החיים 
והשטן , כי הוא חוטא ומחטיא, הכיפורים אפילו ביום, הכנסת טוב לו שלא יבוא לבית הכנסת

  .אין לו זמן לדבר רק בתפלה, מקטרג עליו ואומר
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  ע"י זי'לאגאח פ"דרשת מרן הגר
  

  קדושת בית הכנסת
  )מספר תוכחות חיים פרשת תרומה(

  
והיינו טעמא , המקדש ומורא המשכן אשר קדשנו במצוותיו וציונו על הדבר הזה' יראת ה

י ) פרשת תרומה(ה שכינתו כדכתיב בסדר היום "כי שם משרה הקב ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ
תֹוָכם כי הגם כי פשט הכתוב הוא המורה ומצוה ועומד על בנין המשכן ובית , )ח, כה( ּבְ

 'לה בית לעשות עשה מצות) א"א ה"פ הבחירה בית 'הל(ל "ם ז"כמו שכתב הרמבו, המקדש
, מקדש לי ועשו שנאמר בשנה פעמים שלש אליו וחוגגין, הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן
 עתה עד באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה, רבנו משה שעשה משכן בתורה נתפרש וכבר

' לה בית בהן לבנות כולן המקומות כל נאסרו בירושלים המקדש שנבנה כיון' ובהלכה ג 'וגו
 שבה המוריה ובהר בלבד בירושלים אלא הדורות לדורי בית שם ואין, קרבן בהן ולהקריב

ית ה  נאמר ִויד ֶזה הּוא ּבֵ ָרֵאל ' ַויֹּאֶמר ּדָ ַח ְלעָֹלה ְלִיׂשְ ְזּבֵ  )א, כב' דברי הימים א(ָהֱאלִֹהים ְוֶזה ּמִ
  . ל"עכ .)יד, תהלים קלב(ִתי ֲעֵדי ַעד זֹאת ְמנּוחָ  ואומר
  

 יכול.) ו דף(כדאיתא בפרק קמא דיבמות , ואיכא עוד מצוה עשה להיות ירא מן המקדש
 נאמרה, תיראו מקדשי ואת תשמורו שבתותי את: לומר תלמוד? ממקדש אדם יתיירא
 אתה משבת לא:) דף ו( – בשבת האמורה שמירה מה, במקדש מורא ונאמרה בשבת שמירה

 אתה ממקדש לא - במקדש האמורה מורא אף, השבת על שהזהיר ממי אלא מתיירא
 הבית בהר אדם יכנס לא? מקדש מורא היא זו ואי. המקדש על שהזהיר ממי אלא מתיירא
 ואין; ו"מק ורקיקה, קפנדריא יעשנו ולא, רגליו גבי שעל ובאבק, בפונדתו, במנעלו, במקלו

 תשמורו שבתותי את ל"ת? מנין קיים ק"בהמ שאין בזמן, קיים ק"שבהמ בזמן אלא לי
 במקדש האמורה מורא אף, לעולם בשבת האמורה שמירה מה, )יט ויקרא(תיראו  ומקדשי
  .לעולם

  
דהיינו ממי , דאיכא חיוב מצות עשה מן התורה להיות ירא מן המקדש, מפורש יוצא

יש לו לירא מן , שכינהוהיינו כי בהיות שיש בבית המקדש השראת , שהזהיר על המקדש
ומקרא מלא דיבר . שהוא מוראת שכינה השרויה שם,המקום ההוא משום מוראת מקדש

יַקץ :ה בפרשת ויצא"הכתוב ביעקב אבינו ע ָנתוֹ  ַיֲעקֹב ַויִּ ְ קֹום' ה ֵישׁ  ָאֵכן ַויֹּאֶמר ִמׁשּ ּמָ  ַהזֶּה ּבַ
י לֹא ְוָאֹנִכי יָרא :ָיָדְעּתִ קֹוםהַ  ּנֹוָרא ַמה ַויֹּאַמר ַויִּ י ֶזה ֵאין ַהזֶּה ּמָ ית ִאם ּכִ ַער ְוֶזה ֱאלִֹהים ּבֵ  ׁשַ

ָמִים  ָ יש לנו , דבמקום מקודש שיש בתוכו השראת שכינה, הרי). יז-טז, בראשית כח(ַהׁשּ
  . להיות מורא מהשכינה, לירא
  

. שלא ינהוג בתוכו שום דבר בזיון וקלות ראש, מה ענין מורא, וכבר ביארו בגמרא שם
, לא יכנס אדם בהר הבית במקלו במנעלו ובאפונדתו באבק שעל רגליו, ואיזה מורא מקדש
  . ורקיקה מקל וחומר
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 המקדש מן ליראה עשה מצות) א"ז ה"פ הבחירה בית 'הל( ם"ל רמב"ם ז"וכן פסק הרמב
 זו ואי) ב"ה(. יראתו על שצוה ממי אלא ירא אתה המקדש מן ולא, תיראו ומקדשי שנאמר

 באבק או באפונדתו או שברגליו במנעל או במקלו הבית להר אדם יכנס לא יראתו היא
 אם אלא הבית הר בכל לרוק שאסור ל"צ ואין בסדינו לו הצרורין במעות או רגליו שעל

 שכנגדה מפתח ויצא זו מפתח שיכנס דרך הבית הר יעשה ולא, בכסותו מבליעו רוק לו נזדמן
 להר הנכנסין וכל) ג"ה(. מצוה לדבר אלא לו יכנס ולא, מבחוץ יקיפו אלא הדרך לקצר כדי

 על מקיף שהוא דבר שארעו ממי חוץ שמאל דרך ויוצאין ומקיפין ימין דרך נכנסין הבית
, ינחמך הזה בבית השוכן אבל שאני, השמאל על מקיף לך מה לו שואלין היו לפיכך השמאל

 שהשלים כל) ד"ה(. ויקרבוך חבריך לדברי ותשמע בלבבך יתן הזה בבית השוכן מנודה שאני
 בנחת ומהלך מעט מעט אחורנית מהלך אלא להיכל ואחוריו יוצא אינו לו ונסתלק עבודה

 מן יוצאין הם כך מדוכנן ולוים מעמד ואנשי משמר אנשי וכן, העזרה מן שיצא עד צדו על
ומצינו . ל"עכ. 'המקדש וכו מן ליראה זה כל, לאחוריו תפלה אחר שפוסע כמי המקדש

על הפסוק .) דף כט(כמו שאמרו מגילה , הוי כקדושת בית המקדש, שקדושת בית הכנסת
הרי דקרי לבית . אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, ואהי להם למקדש מעט
ואמר .) יא(וכן מוכח ממה שהובא בפרק קמא דשבת ". מעט מקרש"הכנסת ולבית המדרש 

כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת , רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב
י "ופרש) י, עזרא ט(שנאמר לרומם את בית אלהינו ולהעמיד את חרבותיו , לסוף חרבה

  . ש"יע. ועל ידי כן זכינו לתת לנו גדר ביהודה, לרומם את בית אלהינו
  

 אלא אותה בונין אין הכנסת בית כשבונין) ב"א ה"תפלה פי 'הל(ם "וכן פסק הרמב
 חצרות מכל גבוהה שתהא עד אותה ומגביהין, תקרא הומיות בראש שנאמר עיר של בגבהה

) ב' קנ סע' ח סי"או(וכן פסק הטור ומרן בשלחן ערוך , אלהינו בית את ולרומם שנאמר העיר
    . דמשווה לבית הכנסת כקדושת בית המקדש, הרי. ש"יע

  
, )ג"בהלכות מסכת מגילה פ(ף "וכן נראה עוד ממאי דתניא בתוספתא והביאה הרי

 כנסיות בתי פתחי פותחים אין: וזה לשונו) ב"א ה"תפלה פי' שם בהל(ם "כ הרמב"ופסקה ג
 אהל לפני קדמה המשכן לפני והחונים שנאמר למזרח שפתחו בהיכל מצינו שכן רחלמז אלא
דמשווה לבית הכנסת , הרי. ש"יע) ה' שם סע(וכן כתב הטור ומרן בשלחן ערוך  .מזרחה מועד

    . כקדושת בית המקדש
  

, שבכל מקום דימו רבותינו בית הכנסת לבית המקדש) שורש קסא(י קולון "וכן כתב מהר
פרשת (וגם בתורת כהנים . ש"ל ודברי המרדכי לראיה כמו שיע"ס הנ"והביא סוגיות הש

. דרשו לרבות בתי כנסיות ובתי מדרשות, "והשימותי את מקדשכם"על הפסוק ) בחקתי
לרבות בתי , לשון רבים" מקדשכם"ומדקאמר , "דשמק"פירש הקרבן אהרן דהיה לו לומר 

  . ש"יע. 'כנסיות ובתי מדרשות וכו
  

ויהבית להון בתי , "ואהי להם למקדש מעט"ובתרגום יונתן בן עזיאל על פסוק זה 
ק "והרד. י"וכן כתב רש, כנישתא תניין לבית מקדשי ואינו כזער במדינתא דאתגליאו לתמן

 הייתי אלא עזבתים לא כן פי על ואף  - בגוים הרחקתים כי, לכן: הרחיב הדיבור וזה לשונו
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 שם גדול מקדש שהוא' ה ממקדש רחקו אם כלומר שם באו אשר בארצות מעט למקדש להם
 אני אלי להתפלל שם נועדים שהם כנסיות בבתי כלומר מעט למקדש להם אהיה אני בארצו
 אותם לקבץ עתיד אני ועוד כלה בהם' יעש שלא' אויביה מיד ומצילם קולם ושומע עמהם

  . ל"עכ. אתכם וקבצתי בסמוך שאמר כמו
  

כל הדברים הנאמרים , ומאחר כי קדושת בית הכנסת שווה לקדושת בית המקדש
כמו כן הוא הדין , בקדושת בית המקדש שאסורים לעשות בהם מפני מורא וכבוד המקדש

משום השראת , כבוד צריך להיות בו מורא לירא מבית הכנסת ולנהוג בו, בבית הכנסת
שמה שהזהירה תורה , )שכד – ישן דפוס, תט 'סי יראים ספר(ם "וכמו שכתב הרא. שכינה בו

וזה . דהוא הדין נמי לקדושת בית הכנסת, שהוא על קדושת בית המקדש, ומקדשי תיראו
 שינהג המדרש לבית או הכנסת בבית או למקדש אדם בהיכנס צוה מאלהיך ויראת: לשונו
יָראּו ֲאִני ה ֶאת סיני בהר בפרשת דכתיב וכיבוד מורא בהם י ּתִ ׁשִ ֹמרּו ּוִמְקּדָ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ . 'ׁשַ

 בית ומצינו ה"הב מן' פי המקדש על שהזהיר ממי אלא ירא אתה ממקדשי לא ,)ב, כוויקרא (
 מקדשי מקדש מקדשיכם את והשימותי כ"בת דתניא מקדש שנקראו המדרש ובית הכנסת

 למקדש םלה ואהי אחרון פרק במגלה נןואמרי מדרשות ובתי כנסיות בתי לרבות מקדשיכם
 מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו יצחק רב בר שמואל ואמר שם הדחתים אשר בארצות מעט

 בכלל מדרשות ובתי כנסיות שבתי תיראו מקדשי את תורה כשאמרה למדנו] שבבבל[
  .קדושתו חומר לפי סברתו לפי אחד כל חכמים ופירשו במקרא מפורש אינו הוא מה והמורא

  
כך נצטווינו על , דכשם שנצטווינו מן התורה על מוראת מקדש, הנה מבואר דעת הרב

  . מוראת בית הכנסת ובית המדרש
  

 צריך מישראל עשרה בו שיש מקום כל: וזה לשונו) א"א ה"פי תפלה 'הל( ם"וכתב הרמב
 בני וכופין, הכנסת בית נקרא זה ומקום תפלה עת בכל לתפלה בו שיכנסו בית לו להכין
  .   וכתובים נביאים תורה ספר להם ולקנות בית כנסת להם לבנות זה את זה העיר
    
 ושיחה והיתול שחוק כגון ראש קלות בהן נוהגין אין מדרשות ובתי כנסיות בתי) ו"ה(ושם  

 בהן נכנסין ואין בהן מטיילין ואין בהן ניאותין ואין בהן שותין ואין בהן אוכלין ואין, בטלה
 בהן לאכול ולשתות מותרין ותלמידיהם וחכמים, הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה
 של קופה כגון מצוה של חשבונות היו כן אם אלא חשבונות בהן מחשבין ואין )ז"ה( .מדוחק
 שם שיהיה כגון רבים של הספד אלא בהן מספידין ואין, בהן וכיוצא שבויים ופדיון צדקה
 או הכנסת לבית היה) ח"ה. (בגללן ובאין מתקבצין העם שכל העיר אותה חכמי גדולי הספד
 לקרב שכנגדו בפתח ויצא זה בפתח שיכנס כדי קפנדריא יעשנו לא פתחין שני המדרש לבית
 לקרות הכנסת לבית ליכנס מי שצריך) ט"ה(. מצוה לדבר אלא בהן ליכנס שאסור, הדרך
 בשביל יכנס שלא כדי חבירו יקרא כ"ואח שמועה יאמר או מעט ויקרא יכנס חברו או תינוק
 או, בו קורא שאתה הפסוק לי קרא התינוקות מן לתינוק יאמר יודע אינו ואם, בלבד חפציו
 יושבי אשרי שנאמר היא המצות מעסקי שם שהישיבה, יצא כ"ואח הכנסת בבית מעט ישהה
  ).א' קנא סע' ח סי"או(ע "וכן פסק הטור ומרן בש. ל"עכ. 'וגו ביתך
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וליכנס , דאסור לנהוג בבית הכנסת שום שחוק וקלות ראש ושיחה בטילה, הנך רואה
ש הרב "והיינו טעמא כמ. לבית הכנסת ביאה ריקנית בלתי שום מעשה ושיחה בטילה אסור

כי טעם האיסור שאין להכנס לבית הכנסת , )ג"ג ע"חלבי השלמים די' קונ(ספר שלמי צבור 
משום דיש לבית הכנסת דין קדושת בית , שלא יכנס ביאה ריקנית ',לקרות לאדם וכו

  . כן הוא נמי בבית הכנסת, וכי היכי דבמקדש אסור לכהן לבוא ביאה ריקנית, המקדש
  

דהמדבר , על ההיא שכתב הראשית חכמה בשם הרוקח, )ג"ד ע"די(וכן הביא עוד שם 
דכתבו . יום וילקה' מ יתענה, דברים של חול בבית הכנסת ואפילו שלא בשעת התפלה

דקיימא לן כי ביאה ריקנית למקדש היא אסורה , דהיא טעמו, הראשונים זכרונם לברכה
 או לקדש יכנסו שלא) ב"ב ה"פ המקדש ביאת 'הל( ם"כמו שכתב הרמב, אפילו לכהנים

ובתי כנסיות . כ"ע, הקדש אל עת בכל יבוא ואל שנאמר עבודה בשעת שלא הקדשים לקדש
או , כי כנגד תמיד תקנום, ולכן אסור גם ליכנס שם אלא לתפלה, מעט שלנו הם מקדש

ואל יבוא בכל ", שילקה שעבר על לאו, דעדיף מזבח ומנחה ומזה הטעם כתב הרוקח, ללמוד
  . ש"יע". עת אל הקודש

  
למה שנשאלתי אם מותר לכלה בדרך הילוכה שהולכת , ומזה הורתי הלכה למעשה

כמו , דלא שפיר דמי למיעבד הכי, ה לבית הכנסת ולצאתלהכניס, מבית אביה לבית החתן
  ). ג' ח סי"א חאו"ח(שכתבתי בספר הקטן חקקי לב 

  
ִמעַ ) ט- ז, כו(וזהו רמז הכתובים בתהלים  קֹול ַלׁשְ ר ּתֹוָדה ּבְ ל ּוְלַסּפֵ י' ה :ִנְפְלאֹוֶתיךָ  ּכָ  ָאַהְבּתִ

יֶתךָ  ְמעֹון ן ּוְמקֹום ּבֵ ּכַ בֹוֶדָך  ִמׁשְ ֱאסֹף ַאל: ּכְ ִאים ִעם ּתֶ י ַחּטָ י ְוִעם ַנְפׁשִ שהנה . ַחיָּי ָדִמים ַאְנׁשֵ
אלו בתי כנסיות ? "מעון אתה היית לנו' ה"דרש רבא מאי דכתיב .) דף כט(בגמרא במגילה 

כיון דשמעית , מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנישתא: אמר אביי. ובתי מדרשות
הנה מבואר . כ"ע. הואי גריסנא בבי כנישתא, "ךאהבתי מעון בית' ה"להא דקאמר דוד 

  . נקרא הבית כנסת' דמעון ה
  

:) בשלח נט פרשת) שמות( ב"כ מהימנא רעיא(ונקדים עוד מה שכתוב בזהר הקדוש 
 לשבתך מכון אמר דאת כמא דלעילא מקדשא דבי כגוונא לתתא מקדשא למבני פקודא
 ליה למפלח יומא בכל צלותא גויהב ולצלאה לתתא מקדשא בי למבני דאצטריך', יי פעלת

 בשפירו ליה למבני אצטריך כנשתא בי וההוא, עבודה אקרי צלותא דהא הוא בריך לקודשא
, דלעילא כנשתא בי לקבל קיימא דלתתא כנשתא בי דהא תקונין בכל ליה ולאתקנא סגיא
 וכל פולחנוי וכל תקונוי כל מקדשא בי וההוא, דא לקבל דא דקאים דלעילא המקדש בית
  . 'דלעילא וכו כגוונא אינון כלהו ושמשין מאנין אנון

  
 וחביריו הכנסת בבית המדבר) כו 'סי תשובה 'הל) (כה' סי(והרב הרוקח כתב שם 

וכמו שאכתוב לשונו בסמוך , "הרעים שכיני כל על הוי" עליו אני קורא ומשוררים משבחים
תודה ולספר כל נפלאותיו  כי עיקר עמידתו בבית הכנסת הוא לשמיע בקול, ד והוא"בס

שהוא , אהבתי מעון ביתך' ה, ומפרש ואזיל באיזה מקום הוא זה, לשבח להקדוש ברוך הוא
כי בית הכנסת של מטה , וזהו בעצמו הוא מקום משכן כבודך', הבית הכנסת הנקרא מעון ה
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שהרי השווה קדושת בית הכנסת לקדושת בית , הוא מכוון כנגד בית הכנסת של מעלה
ל כי בית המקדש של מטה הוא מכוון כנגד בית "כי כמו דבית המקדש קי, ש בכל מכלהמקד

וכדברי הזהר הקדוש , הכי נמי דומה בדומה ממש הוי קדושת בית הכנסת, המקדש של מעלה
ֱאסֹף ַאל, והיה שכרו. כנזכר ִאים ִעם ּתֶ י ַחּטָ י ְוִעם ַנְפׁשִ כמו , )ט, כו פרק תהלים(ַחיָּי  ָדִמים ַאְנׁשֵ

שומע תפלתו ומצילו מיד ' זוכה שה, שעל ידי שנוהג קדושה בבית הכנסת, ק"שכתב הרד
  . ל"וק, האוייב שלא יעשה בו כליה

בחומר גודל איסורו של המדבר בבית :) סדר תרומה דף קלא(וכבר החמירו בזהר הקדוש 
 דאחזי ליה ווי דחול במילין כנישתא בבי דמשתעי ומאן: "וזה לשונו, הכנסת שיחה בטלה

 לית דהא דאחזי, דישראל באלהא חולקא ליה דלית ליה ווי, מהימנותא דגרע ליה ווי פרודא
 בתקונא קלנא ואנהיג מניה דחיל ולא ,)ביה חולקא ליה ולית( תמן אשתכח ולא אלהא) ליה(
  ".דלעילא עלאה) בתקיפא א"ס(

  
) ה"אחרי דע(בפירוש דברי הזהר הקדוש .) כ"ה ד"שער היראה פ(והרב ראשית חכמה 

דמהדרי , על דעבדין קלנא בשכינתא בגלותא, מילין מתעכבי ישראל בגלותא' על ג, תנא
שהמדבר בבית הכנסת דנהיג קלנא , ופירש הרב ראשית חכמה שם, אנפייהו מן שכינתא

  . ש"יע. בתקונא עלאה דלעילא
  

, ל"אחר שהביא מה שכתב רבי יעקב בעל הטורים ז - .) ב"ד דר"פי(קדושה ובשער ה
, כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה, אין נוהגים בהם קלות ראש, דבית הכנסת ובית המדרש
כתב וזה  - . 'דקאמר מאן דמשתעי בבי כנישתא וכו) תרומה(והביא דברי הזהר הקדוש 

אלא בשעת , שאין כל חומרות אלו אמוריםואף על פי דלכאורה מתוך הלשון נראה : לשונו
 דשירין סדורא כנישתא בבי מסדרי דישראל בשעתא דהא, התפלה כמו שאמר בסמוך

מכל מקום כיון שבית , עלאי דמלאכי משריין תלת מתכנשי כדין, דצלותא וסדורא ותושבחן
נות ל לחשוב בהם חשבו"שבכל עת אסרו רבותינו ז, מושב לשכינה, הכנסת מקום קדוש הוא
ועובר בעשה כמו , בודאי שאין לשוח שיחת חולין או שיחה בטלה, אם לא חשבונות מצוה

  :). יט(שאמרו ביומא 
  

 ּנֹוָרא ַמה: כדכתיב, צריך לנהוג בו מורא, כי בכל מקום שיש בו קדושה, הכלל העולה
קֹום י ֶזה ֵאין ַהזֶּה ַהּמָ ית ִאם ּכִ ַער ְוֶזה ֱאלִֹהים ּבֵ ָמִים  ׁשַ ָ ובפיקודין של רבי ). יז, כח ראשיתב(ַהׁשּ

, דהא בי כנישתא דלתתא קיימא לקבל בי כנישתא דלעילא, ה אמר"ע ישמעון בר יוחא
, שהרי הבית כנסת העליון, יירא ויפחד ויתפלל בכוונה, וכאשר ידמה האדם בדעתו ענין זה

, בטליםואין נשמות הצדיקים נכנסים לתוכו אלא להתפלל לא לשוח דברים , נקרא אש נוגה
  . וכנגדו הבית כנסת נקרא אש נוגה

  
 ולא בם יכשלו ופושעים בם ילכו וצדיקים' ה דרכי ישרים כי )כו' סי(וכתב בספר הרוקח 

 בתי אלו מעט למקדש להם ואהי הבורא גבול מסיג הוא לקונו לשבח ומואס חביריו עם נמנה
 אל בעדת נצב אלקים) כח דף( דמגילה ד"בפ כדאמר ראש קלות בהן נוהגין אין כנסיות

 ידי נטיתי עונה ואין קראתי איש ואין באתי מדוע יאמר ערפו אליו הופך כאלו עושה והמדבר
 השתחוה אך חצרי רמוס ממך זאת ביקש מי עליך ויקרא קולך על' ה יקצוף למה מקשיב ואין
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 בשמחה לפניו ותשורר לפניו התחנן הלב בשחיות ובענוה ראש בכפיפת במורא לפניו ושב לו
 הלב בכוון והתפלל הלב בכוון שמים שם ותייחד לך ונמצא אליך קרוב אז ברננה לפניו ובא

 על יראתו נתת ולא בו התלוצצת כאלו בטלים בדברים חשבת שאם אתה ברוך כשתאמר
 בך ואהבתו פניך על יראתו ותתן ,תמיד לנגדי' ה שויתי לקראתך נצב הוא כי חשוב אך פניך

  . ל"עכ. ותברכהו לך נמצא והוא ותדרשהו חטאיך התודה לפניו צנוע ותהי לבבך בכל ותכוין
  

 נזהר היה י"האר:  כתב בשם ספר כוונות וזה לשונו) ג"קנא סק 'סי(והרב מגן אברהם 
 ימשך פן דיבר לא ותשובה מוסר דבר ואפילו תפלתו רק בבית הכנסת לדבר שלא מאוד
, טלים אפילו אינו בבית הכנסת אלא בחוץכי דברים ב, והכי משמע. ש"יע. חול דבר ממנו

 עובר - חולין שיחת השח: רבא אמר:) יט(וכמו שאמרו ביומא . אסורים בכל מקום ובכל זמן
ובבית הכנסת דאית ביה קדושת . כ"ע. אחרים בדברים ולא בם - בם ודברת שנאמר, בעשה

, דאפילו שיחת חולין לצורך פרנסתו דהוא מותר במקום אחר, השראת שכינה חמורה בו
  . בבית הכנסת אסור

  
ובחזרת , ולכולי עלמא איסור גמור ועונשו גדול למדבר בבית הכנסת בשעת התפלה

רַואֲ ) סרי תמני תקונא( זהר ובתיקוני. שליח ציבור העמידה ֶהם  ּכֹחַ  ׁשֶ  דא) ד, דניאל א(ּבָ
 אלין דצלותא בעמידה בכלהו לעמוד דבראשית דעובדא אתוון ח"כ דאיהי עלאה שכינתא

 ולא מלבר דילהון שאלתין לון יהיב בינוניים גמורים צדיקים דאינון דמלכא להיכלא יעלון
שׁ  ִמי אתמר עלייהו אלא דילהון שאלתין יהיב ולא מתמן אדחיין רשיעייא לגאו עאלין  ִבּקֵ

 בצלותהון למלכא מבזין דהוו רשיעייא אינון ואלין) יב, א ישעיהו(ֲחֵצָרי  ְרֹמס ִמיְֶּדֶכם זֹאת
הרי לך בהדיא דמי שהוא מניח . ל"עכ. בטלה שיחה על לה ופסקין צלותא למשמע דמנחן

. דמבזה למלכא חס ושלום, נקרא רשע, ופסק על שיחה בטילה, מלשמוע חזרת התפלה
  . ש בזהר הקדוש כיוצא בזה דעביד קלנא בשכינתא חלילה"מוכ

  
 לאליהו ומצאתי, בדרך מהלך הייתי אחת פעם, יוסי ר"א: וזה לשונו, גם במדרש אמרו

 אף לי אמר. טעונים אלו מה לו אמרתי. טעונים גמלים אלפים ארבעת ועמו, לטוב זכור
 בין, לפרק פרק בין, לברכה ברכה בין, לברכו קדיש בין שמספר ממי נקמה לעשות, וחמה
, נשמעת תפלתו שאין אלא ולא עוד, לתפלה גאולה בין, ליתברך רבא שמיה יהא אמן

  .ל"עכ ).כב, מג ישעיהו(ַיֲעקֹב  ָקָראָת  ֹאִתי ְולֹא שנאמר
  

העל אלה , וכל דבריהם כגחלי אש, תסמרנה שערות בשרו, ל אלו"וכל השומע דברי חז
כי אם ידבר אפילו אחר חזרת , לדבר בתוך תפלתו כלל יהיה זהיר וזריז הרבה מאד שלא

וכל שכן כשיאמר השליח ציבור איזה ברכה , היא בידו, כל שעדיין לא גמר תפלתו, העמידה
, כי אז יש עוד איסור מוסיף, והוא בעוד שמדבר עם חברו לא ישגיח ולא יענה אמן, או קדיש

י.) וילך דף רפה פרשת(ועונשו מפורש בזהר הקדוש , מחמת שלא ענה אמן  על הפסוק ּכִ
ַדי ד ְמַכּבְ , כמו שיעויין שם, שיורד לגיהנם בשאול תחתית) ל, א ב- שמואל(ֵיָקּלּו  ּוֹבַזי ֲאַכּבֵ

שהיחיד סיים תפילתו והשליח ציבור עדיין לא , ץ העמידה"ואפילו בשעת חזרת הש. ל"רח
  . ל"י ז"האר כמו שכתבו גורי, אסור ליחיד לשוח שום שיחה באותה שעה, סיים
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ועדיין הוא ממתין להתחיל , שהשליח ציבור סיים תפלתו, וכל שכן שאם יהיה להפך
הם  ,כיון שתפלת לחש עם חזרה, כי איסור גמור הוא לשוח שום שיחה, חזרת העמידה
וכל שכן כי בלאו הכי נקטינן לחומרא שלא לדבר שום שיחה , ומצוה בחזרה, קשורים זה בזה

וכל אלו הם דברים , וכל שכן למחמירים אפילו שלא בשעת התפלה, בתוך סדר התפילה
  . פשוטים וברורים

  
הרחיב הדיבור על המנהג שנהגו כי הבא לבית ) יט' תשובה סי(גם בספר לחמי תודה 

כי לא נכון לעשות כן בבית , היו עושים בהלה גדולה בכפיהם וברגליהם, הכנסת באחרונה
ם בספר "והביא דברי הרא. יראה כמו הבית מקדשכי צריך להיות שם באימה ו, הכנסת

  . יעוין שם באורך, יראים ודברי הזהר הקודש
  

כי בשאר , מכל העבירות לא ראיתי לרוע כהנה: ה כתב וזה לשונו"ובספר יש נוחלין בהג
או , יצרו גובר עליו ומחטיאו, העבירות כגון גזל עריות ומאכלים אסורים וכיוצא בהם

כי אם , אבל בזה אין שום דבר יוצא ממנו, גופניות המגיעות להםשמתאנה להם להנאות 
 ְלַבַעל ִיְתרֹון ְוֵאין) יא, י( כמו שכתוב בקהלת, ומושך עליו כח היצר הרע, ברצונו מורד באדונו

ׁשֹון   .ַהּלָ
  

ואם כן , כי לא תעשה כי אם לפחות על ידי שנים, ועוד כי בעבירה זו הוא חוטא ומחטיא
ובאותן , ה בפרהסיא בתוך קהל ועדה"והיותר הוא דמזלזל בכבוד הקב. בוחטא הרבים תלוי 

לעמוד ולשרת לפני , ובבית הקדוש המיוחד, השעות המיוחדות לקדושה ולהלל ולשבח
ה "ואין משים לפניו מה שאמר דוד המלך ע, צבאות ולקבל עלינו עול מלכותו' המלך ה

רֹב ַוֲאִני) ח, ה תהלים( ךָ  ּבְ ֲחֶוה ֵביֶתךָ  ָאבֹוא ַחְסּדְ ּתַ ךָ  ֵהיַכל ֶאל ֶאׁשְ ִיְרָאֶתָך ולכן כאשר  ָקְדׁשְ ּבְ
, מפני מוראת מלכות ואימת השכינה, ראוי לישב שם בהכנעה גדולה, נבוא לבית אלהינו

קֹום ּנֹוָרא כמו שכתוב ַמה י ֶזה ֵאין ַהזֶּה ַהּמָ ית ִאם ּכִ ַער ְוֶזה ֱאלִֹהים ּבֵ ָמִים  ׁשַ ָ , בראשית כח(ַהׁשּ
  ).יז

  
בין בישיבה , וישים לפניו מה שכתבו המקובלים בסדר הברכות והשירות וזמירות התפלה

ואף מי שאינו יודע . הכל מתוקן לתקן העולמות, זה אחר זה מתחילה ועד סוף, בין בעמידה
צריך לכוין , על כן. על כל פנים תפילתו פועלת ומועלת לתיקונים האלה, אותם הכוונות

מכל שכן שישמור עצמו שלא לקלקל ולא להרוס בכוונות זרות ו, בהם ולקשרם דא בדא
וטב ליה דלא , ווי ליה ולנפשיה שהוא מפגל בקדשים, ומאן דלא אשגח בדא, ובשיחה בטלה

  . אברי
  

, מהראוי והמחוייב לקבוע ולייחד לבו לפחות שעה קטנה זו לכבוד אלהי ישראל, על כן
, בשירות ותשבחות בכל כוונותינו, בחרדהו, לטהר מחשבותיו ולעבוד אותו בשמחה וביראה

ואז יהיו לרצון אמרי פינו מה , ה"שתהא תפילתנו עטרה לראש מלך מלכי המלכים הקב
ָך ֲעֶטֶרת, שאנו אומרים בסוף תפילתנו ִהי ָנא ְלרֹאׁשְ ִתי ּתְ ִהּלָ ּכֹון ְקטֹוֶרת ,ּתְ ִתי ּתִ שיר ( ּוְתִפּלָ

ולא שנעשה תפלותינו ובקשותינו כמו , ניםברחמים ותחנו, ולהתפלל במתון מתון). הכבוד
, ולהזהיר הקטנים עם הגדולים. ומתפלל בחפזון ומהירות, שרוצה לפטור מהחוב המוטל עליו
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רק שיהיו עינינו פתוחות , שלא להוציא מפניו שום דיבור, צבאות' כבודו ויחודו של המלך ה
ר מתפלל ולענות אמן לשמוע אל הרינה ואל התפלה אשר השליח ציבו, ואוזנינו קשובות

הן כל אלה חלק אחד . וכן בקדיש, כראוי על כל ברכה ותהלה שיוצאים מפי השליח הציבור
  .מקצת דרכי הקדושה שמחוייבים אנחנו להתנהג בהם בעומדנו לפניו יתברך שמו, מאלף
  

עומדים בשחוק וקלות ראש ושיחה , קצת אנשים מהפכין הקערה על פיה, והנה בעתה
, גם קצת מאנשי המעלה תחת ידם המכשלה הזאת, והתפילה טפילה, פלהבטלה בבית הת

אלא אף שמדברים ליצנות ולשון , כי לא די שמדברים דברי הרשות, ועבירה גוררת עבירה
, קטופה, ויש שעונה תוך כדי דיבורו אמן יתומה, ואינם משגיחין כלל על עניית אמן, הרע

וכן עושים בברכו , למקום שפסק בדיבורו וממהר לענות אמן כדי שיחזור לסורו, חטופה
עד מתי לא , עד מתי יהיה הפגם והחטא הגדול הזה תחת ידינו, אוי לאותה בושה. וקדושה

די להאריך , אשר חטא זה לבד, יסירו מסווה העיורון ויפקחו עיניהם על העונש והפגם הגדול
אל עונים אמן יהא אבל כשישר. הובא ברוקח, כמו שכתוב במדרש, גלותנו הקשה והארוכה

  . ה מתי אקבץ את שארית ישראל מבין האומות"אומר הקב, שמיה רבא
  

קדוש קדוש  לפני שאומרים בשעה, )כ 'סי תפלה ענין(, בשם המדרש הלקט ובשבולי
 עם עקביהם וירימו תפלתם בית נגד למרום עיניהם שישאו אותן ולמדו' וגו צבאות' ה קדוש

 ועיני בעיני נשואות שעיניהן שעה כאותה בעולמי הנאה לי ןאי כי אותי שמקדישין בעת גופן
 ומזכיר ומנשקה ומחבקה יעקב בדמות כבודי בכסא אוחז אני שעה באותה בעיניהם נשואות
ומכלל הן אתה :) סוטה לח(ל כל המברך מתברך "וכבר אמרו חז. גאולתם וממהר גלותם

  .שומע לאו
  

הפלא , מאחר שהעניינים האלה הם גדולים ועצומים העומדים ברומו של עולם, והנה
איך רשאי להתנצל ולפרוק עול מעל צוארו ולא , אם כן מי שיש בידו מקל ורצועה, ופלא

ולהזהיר הקטנים , ולא ישא פני איש ולא יהדר פני גדול עד יחדל חדולי, לחוש על כבוד יוצרו
, ולבקר בהיכלו', יזכה לראות בנעם בית ה, יר לכבוד יתברך שמווהנזהר והמזה, עם גדולים

  . ל"עכ. וכבוד כולו אומר
  

אינו יוצא בזה ידי חובה אם , מלבד כי יהיה נזהר מלדבר בבית הכנסת', והירא את דבר ה
דקיימא לן דכל ישראל ערבים זה , רואה לאחרים המדברים בבית הכנסת והוא אינו מוחה

וכן כתב בהדיא . הרי הוא נענש חס ושלום כמוהו, דו למחות ואינו מוחהוכל מי שיש בי, לזה
 חולין שיחת שמשיח במי לגעור ויש: וזה לשונו) א"קנא סק 'סי אברהם אשל ח"או( מגדים פרי

 עובר בטילה שיחה השח כל, אסור הכי דבלאו" (בטילה" שיחה שאין ג"אע, הכנסת בבית
  . יעויין שם. אסור הכנסת בבית שרי דבחוץ, פרנסה לצורך) פ"עכ מדרבנן, :)יט( יומא בעשה

  
כי אם יבוא למחות  איזה חכם , ועל ראשי עם קודש הרבנים והרשומים שבעיר למחות

ואדרבה יוסיפו על חטאתם פשע באומרם כי הרב והבית דין , יבעטו בו, וסר מרע' ירא ה
  ? שופט עלינוומי שמך לאיש שר ו, אין דובר אלינו דבר, שבעיר שהוא גדול ממך
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שאחר שהביא דברי רבותינו ) ו' נתיב יד סי(וכאשר דיבר בקדשו בספר דרך חכמה 
להוכיח בשבט פיו על , ודברי ספר יש נוחלין, זכרונם לברכה והמפרשים זכרונם לברכה

ודי בהערות האלה לכל איש : סיים וכתב וזה לשונו, המדבר שיחת חולין בבית הכנסת
וגורם אריכות , ל ככופר בעיקר"והעיקר שהוא רח, רות והעונשיםמשכיל שיתן אל לבו אזה

 בית נבנה שלא דור כל) א"ה א"פ יומא ירושלמי(, ואמרו חכמינו זכרונם לברכה. הגלות
ואי אפשר לפרוש ממה שהורגל אלא אם כן יקדש עצמו , בימיו נחרב כאילו בימיו המקדש

 לו נעשה בה ושנה עבירה אדם עבר שאם .)כ קידושין(, ל"כמו שאמרו רז, גם במותר לו
וגוררים אותו  בעל כורחו , כי המשחיתים שברא על יד אותם עוונות הם רבים כל כך, כהיתר

. וכאילו נוטל הבחירה ממנו. )ב"מ ד"פ אבות(, עבירה גוררת כמו שאמרו עבירה, עוד לחטוא
, שהעולם מתקיים על הבל תינוקות של בית רבן שאין בהם חטא, :)קיט(ל שבת "ואמרו חז

כי יאמר לו גם הם , וכן הגדולים מזהירים את הקטנים, גם הם אוחזים מעשה אבותיהם בידיהם
  . כמוני כקטון כגדול

  
ו ויקבל על עצמ, יתגבר כארי על יצרו, וירצה לשוב מדרכו הרעה' הירא את דבר ה, ולכן

כי המנהג הרע הזה נשתרבב ממה שהתירו לחשוב , שלא לדבר אף בצרכי ציבור בית הכנסת
. וכל זה התירו שלא בשעת התפלה, חשבונות של מצווה בבית הכנסת וכן שאר צרכי ציבור

ולא די להם שעת התפלה אשר הוא קשור , פרצו עוד לדבר גם לשון הרע וליצנות, והפוחזים
אלא גם אחר התפלה שיכול לצאת עם , אינו מספר שבחו של מקוםו, ואסור ממש בכל כורחו

חסידים , ולא לזאת אמרו, ושח שיחת חולין ודברים בטלים, חברו מבית הכנסת ואינו יוצא
כי אם להתבונן בשבחו של , :)ברכות לב(הראשונים היו שוהין שעה אחת אחר התפלה 

  . מקום
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  מורא מקדש
  

  ע"המכונה רב ייבי זי מאוסטראהק רבי יעקב יוסף "להגה

  
לירא ממי שהזהיר על המקדש  'ההדברים האלו יאירו אל מול פני הקורא ויעוררו לב עם 

מעט שלא לשיח בבית הכנסת ובבית המדרש שום שיחה חס ושלום לבל יכשלו בלשונם 
ל בעונש המדברים בבית הכנסת ובבית המדרש כאמור בזֹהר "חס ושלום כאשר הפליגו חז

  .הקדוש
  

מי שרוצה לקיים ולקבל עול מלכותו ברוך הוא לא ) ב, שמות כ" (אלהיך' אני ה" מצות
 במילין כנישתא בבי דמשתעי ומאן:) "תרומה קלא' ב פ"כ( ש בזֹהר"ידבר בבית הכנסת כמ

 באלהא חולקא ליה דלית ליה ווי, מהימנותא דגרע ליה ווי פרודא דאחזי ליה ווי דחול
 דחיל ולא) ביה חולקא ליה ולית( תמן אשתכח ולא להאא) ליה( לית דהא דאחזי, דישראל

   ."דלעילא עלאה) בתקיפא א"ס( בתקונא קלנא ואנהיג מניה
  

 על, בגלותא ישראל מתעכבין מלין' ג על תאנא:) "מות עה אחרי 'פ ג"כ( ל הזֹהר"וז
 קמי גרמייהו דמסאבו ועל, שכינתא מן אנפייהו ומהדרי, בגלותא בשכינתא קלנא דעבדין

ואנהיג קלנא בתיקונא , נמצא על ידי שמספרים דברים בטלים בבי כנישתא". שכינתא
  . מתעכבי ישראל בגלותא, ל"עלאה כמבואר בזהר תרומה הנ

  

י "וכן בספר עמק המלך בשם האר, ]קרוב לסופו[, )ו"שער התשובה פ(ל ראשית חכמה "וז
התפלה ישב במורא גדול ואם הורגל לדבר בבית הכנסת שום דבר אפילו שלא בשעת , ל"ז

  .ויתפלל בכוונה ויתענה ארבעים יום בין רצופים בין מופלגים וילקה בהצנע בכל יום
  

להיות בבית הכנסת במורא וכובד ראש מאימת השם יתברך ) דף יח(ל ספר חרדים "וז
י"השוכן בתוכם שנאמר  ׁשִ יָראוּ  ּוִמְקּדָ ֻחּקַֹת ( כהנים ואמרו בתורת, )ל, שמות יט" (ּתִ ) ד, ו יּבְ

 ָלֶהם ָוֱאִהי: "שבכל מקום דעלייהו כתיב, "מדרשות ובתי כנסיות בתי לרבות מקדשיכם את"
שׁ  , אין נוהגין בהם קלות ראש כגון שחוק והיתול ושיחה בטילה, )טז, יא יחזקאל" (ְמַעט ְלִמְקּדָ

 דכל"אמרו , "כי יפליא"פסוק ) נשא 'ג פ"כ( כדאיתא בזהר, ועונש העובר על זה גדול מאד
ושני חכמים גדולים מקובלים גדולים בדורינו פסקו לאסור ". אקרי מקדש דעלמא כנישתא בי

ר משה "הדיבור בבית הכנסת לגמרי רק בדברי תורה ויראת השם והם החכם השלם כמהור
וכבר הזכיר עונש השח אפילו , ה"ר יצחק אשכנזי זלה"ה והחכם השלם כמהור"קורדואירו זלה

" כנישתא בבי דמשתעי ומאן:) "תרומה קלא' ב פ"כ(י כן לשון הזהר כ, שלא בשעת התפלה
ָמָמה דהא כתיב במקום גילוי שכינתא קֹול, מפני אימת השוכן בו יתברך ה  ּדְ  'א מלכים(ַדּקָ

וכך יש לאדם ללמוד קל וחומר , )יא 'סי(וכן כתב הכלבו ) מצוה יא(ק "וכתב סמ, )יב, יט
  . ה"בהעומדים לפני מלך מלכי המלכים הק

  

 הכנסת בבית ראש קלות ולנהוג שיחה לספר ואסור) יח 'סי מרגליות( חסידים ל ספר"וז
 ראש קלות הנוהגים לרשעים להם ואוי. שמו יתברך הארץ כל אדון מלכנו לפני בעמדינו

 עברו כי משל יקחו ולא יבינו ולא פניהם על ומוראו פחדו ולא עליהם שדי אימת לא אשר
 תפלותם בבית ברכיהם על כורעים המלכים ההם ארצות בכל כי והתבוננו וראו כתים איי

 ולא יראו לא אשר אדם ידי מעשה לאלהיהם פרוׂשות וכפיהם ורעד ובפחד באימה ועומדים
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 שמו יתברך ונשא רם וקים חי ה"הקב המלכים מלכי מלך לפני העומדים אנחנו אמנם. ישמעו
 באימה לפניו לעמוד לנו שיש וכמה כמה אחת על ותהלות דומיות כל אליו זכרו ויתעלה
  .וברתת ורעד בפחד ביראה

  

 אין כנסיות בתי אלו "מעט למקדש להם ואהי) "כו' סי תשובה הלכות( ל ספר הרוקח"וז
ֲעַדת ֵאל אֱ ) כח דף( דמגילה ד"בפ כדאמר ראש קלות בהן נוהגין ב ּבַ ) א, תהלים פב(לִֹהים ִנּצָ

 ידי נטיתי עונה ואין קראתי איש ואין באתי מדוע יאמר ערפו אליו הופך כאלו עושה והמדבר
 השתחוה אך חצרי רמוס ממך זאת ביקש מי עליך ויקרא קולך על' ה יקצוף למה מקשיב ואין

 בשמחה לפניו ותשורר לפניו התחנן הלב בשחיות ובענוה ראש בכפיפת במורא לפניו ושב לו
 הלב בכוון והתפלל הלב בכוון שמים שם ותייחד לך ונמצא אליך קרוב אז ברננה לפניו ובא

 על יראתו נתת ולא בו התלוצצת כאלו בטלים בדברים חשבת שאם אתה ברוך כשתאמר
י ָתִמיד לקראתך נצב הוא כי חשוב אך פניך יִתי יי ְלֶנְגּדִ ּוִ  על יראתו ותתן) ח, תהלים טז( ׁשִ
 לך נמצא והוא ותדרשהו חטאיך התודה לפניו צנוע ותהי לבבך בכל ותכוין בך ואהבתו פניך

  .ותברכהו
  

 ה"הקב של ְלטָֹטֹפת רמז. עליון ולתתך) יט, כו פרק, פרשת כי תבא( הטורים ל בעל"וז
 והיינו ולתפארת ולשם לתהלה ):.ו ברכות( ישראל אשריך) כט לג להלן( בהו דכתיב

 עטרה שאותה, וצדיק צדיק כל בראש עטרה להיות ה"הקב עתיד) :טו מגילה( דאמרינן
, להם מחזירה) ד כא ר"שמו', וגו ליום יום ה"ד יט תהלים ט"שו( בתפלתם ה"להקב שמעטרים

  .'בקוצים וכו גופו כל לו מקיפין הכנסת בבית חולין שיחת ששח מי אבל
  

חדשים מקרוב באו לדבר שיחת חולין בבית הכנסת ) ואתחנן' דרוש פ(ף "ם שי"ל מהר"וז
', ה מאן דמשתעי בבי כנישתא ווי ליה וכו"ל ס"ז, וזה ידע כל איש ישראל איסור הגדול הזה

האחד שמראה פירוד שאין נפשו דבק באלהי ישראל שהרי , דברים' כמו שנזכר לעיל וזכר ג
דגרע מהימנותא ואפשר ' הב. ו מלבד הפירוד והקיצוץ שגורם למעלההפסיק רוחו ונפשו ממנ

ואף , שרצה לומר שעל ידי הדברים בטלים אין עונה אמן שאין משים לבו על סוף הברכות
ץ התפלה אז אין עשרה "ובחזרת הש? אם שומע סוף הברכה סוף סוף על מה עונה אמן

פתחו , עניית אמן גדול בלי שיעורושכר על , השומעים הברכה עונים אמן הוי ברכה לבטלה
דלית ליה חולקא באלהי ' הג, שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים זהו דגרע מהימנותא

כי מי יחשוב שעומד לפני מלך מלכי , ישראל דאחזי דלית ליה  אלהא ולא אשתכח תמן
אם אמרנו נמנו על כך , ה ובמעון קדשו ולא יבוש מלדבר דברים בטלים"המלכים הקב

כל זה בדברי , אם אין יראת שמים גדולים מיראת הקנס, נשים מיוחדים ולקנוס זה דבר זרא
  . ש"עיי. 'ש שיחת איסור ליצנות לשון הרע וכו"הרשות כ

  

בית הכנסת שמחשבין בו חשבונות מלינין בו את : אמר רב אסי:) כח(בגמרא מגילה 
 לסוף י"ופרש. נו בו מת מצוהאלא לסוף שילי? לא סגי דלאו הכי? מלינין סלקא דעתך. המת

  .קוברין להן שאין מתים בעיר שימותו - מצוה מתי בו שילינו
  

בכל שבת ושבת למי שאינו מדבר  לכך נדפס בשם תוספות יום טוב לעשות מי שבירך
, שחיבר תוספות יום טוב, תיכף אחר סליחות של עשרים בסיון, בבית הכנסת דברים בטלים

אמרו למעלה בשביל שדיברו בבית , ח"בשביל מעשה שנהרגו רבבות מישראל בשנת ת
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ו של דבור ונעשה "הכנסת ובבתי מדרשות ונתחייבו שונאיהם של ישראל דבר שפגמו הוי
  . הרחמן הוא יצילנו. ובשביל שעשו גם שאר עבירות היה רציחה, דבר

  

בתי כנסיות אין נוהגין בהם קלות ראש כגון שחוק והיתול ) א' קנא סע' ח סי"או(ע "בש
 רק בבית הכנסת לדבר שלא מאוד נזהר היה י"האר )ג"סק(א "וכתב המג. 'ושיחה בטלה וכו

  ).ספר הכוונות( חול דבר ממנו ךימש פן דיבר לא ותשובה מוסר ואפילו דבר תפלתו
  

 להשתמש מותר, בו להשתמש עליו בית הכנסת התנו בנין בשעת אם) יא 'סע(עוד שם 
 זריעה: כגון, מגונה לתשמיש, בחרבנו ואפילו. תנאי מהני לא ,ביישובו אבל; בחרבנו בו

 בבתי אבל, לארץ שבחוצה כנסיות בבתי, א"בד; תנאה מהני לא, רבים של וחשבונות
  .תנאי שום מהני לא, י"שבא כנסיות

  

 מי אפילו. תורה בדברי אלא המדרש בבית משיחין אין) יז' רמו סע' ד סי"יו(ע "בש
 בית מקדושת חמורה המדרש בית וקדושת. המדרש בבית, רפואה: לו אומרים אין, שנתעטש

 להשגיח אין כ"ע ו"ח רתמים גחלי בעונש בזה מוזהרין אנו וכבר) ו"סק(ז "וכתב הט, הכנסת
 בכבוד והמרבה בטילה שיחה לאיסור ו"ק וילמדו ז"ע מזהיר הרב יהיה ואדרבה להקל בזה

  .ומשובח מכובד ז"ה התורה
  

ת בצירוף שאר "ומסיים עוד הוסיף ר, ג"מביא חרם ר הגולה בבאר) שלד' ד סי"יו(ובסוף 
  . ש"עיי. 'וביראה וכו באימה ישבו אך נ"בביהכ ידברו עוד שם שלא', רבנים וכו

  

בשביל שכבר אמרו , חשבונות ולא אמרו דברים בטלים:) מגילה כח(ומה דנקיט בגמרא 
ולא בדברים בטלים )  ז,דברים ו(ל השח שיחה בטילה עובר בעשה שנאמר ודברת בם "רז

כ "כ(אפילו חשבונות שהוא צריך ואינו דבר בטל מכל מקום אסור בבית הכנסת :) יומא יט(
  ).חכמה בראשית

  

ואוי להם כי גמלו לנפשם רעה : וזה לשונו שם, ל"י ז"ועיין בהקדמה של סידור האר
המדברין כלל ועיקר בבית הכנסת אפילו אחר זמן תפלה ואפילו בדברי מוסר ויראת שמים 

ובזהר פרשת תרומה האריך מאד , עד אחר יציאה מבית הכנסת אולי ימשכו לדברי חול
  . כ"ע. בעונשו

  

ה במידת רחמיו משתיק "הקב, ועל כל קטרוג שהשטן מקטרג: ל"פר דרך משה וזועיין בס
מי יאמר אם האומות : ה משיב לו"הקב, למשל שהשטן אומר ישראל גנבים או גזלנים הם. לו

אם מקטרג ואומר שישראל אין להם יראה . קיבלו התורה שלא היו גנבים יותר מישראל
כי עכשיו ראינו בעוונותינו הרבים , כביכול, ירוץה ת"לזה אין להקב. ומדברין בבית הכנסת

ה רשות למשחית לחבל "ומיד נותן הקב. האומות עומדים בבית תפלותם באימה וביראה
העולם וזה דבר רוצה לומר ולא תקרי דבר לא דיבור שהיה מדבר בבית הכנסת וברא 

וז בפסוק  ל ונראה לי דרך הלצה לרמ"ר, מלאכי משחיתים המה ממיתים אותו בשעת דבר
ֵחם ָלֶכם' ה" ֲחִריׁשּון", נגד השטן) יד, שמות יד" (ִיּלָ ם ּתַ אם אין אתם , רוצה לומר". ְוַאּתֶ

  . ל"מדברים בבית הכנסת וק
  

ֶבר:) "בבא קמא ס(ועל פי זה נראה לי כוונת הגמרא   לבית יחיד אדם יכנס אל בעיר ּדֶ
ים יפלא גמרא זו וכי אין למלאך הנה בעיני כל רוא, "כליו שם מפקיד המות שמלאך, הכנסת
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דקאמר שלא ילך , ועוד? מקום קדוש, כי אם בבית הכנסת, המוות מקום אחר להפקיד כליו
ולפי דרכנו ? מה אכפת למלאך המוות בין יחיד לרבים? יחידי משמע עם רבים מותר לילך

ו של וזה היה כלי, כי הקדמנו מכל דיבור ודיבור בבית הכנסת נברא משחית אחד: יתורץ
יעשה תשובת ? מאי תקנתא, אך אם כבר דיבר. ובחטא הזה הורג את האדם, מלאך המוות

באותו מקום שידבר עם חבירו ילך עכשיו לשם עם חבריו ויחסום , מדה כנגד מדה, המשקל
והנה אם הולך יחידי , ואינו יכול לדבר ואז תהיה תשובתו שלימה, את פיו כאלו הוא אילם

, לשלמא נקט, ויקטרג השטן ויאמר חסרא לגנבא נפשיה, ו שלמהלבית הכנסת אין תשובת
ֶבר"ויובן השתא . דומם, שלא היה לו לדבר עם שום אדם על כן, רוצה לומר  יכנס אל בעיר ּדֶ

  . ק"ודו, כי אין תשובתו מועלת רק במדה כנגד מדה עם רבים, "הכנסת לבית יחיד אדם
  

ֶבר בעל כן אהובי אחי ורעי אם תרצו להציל עצמכם  וגם בניכם הקטנים שלא , מ"מן הּדֶ
ֶבר מנעו , ל"רח, ימותו חס ושלום במיתה משונה שקורין פאקין מאזלין שזו גם כן מין ּדֶ

ה "ובשל. רוצה לומר שלא תדברו חס ושלום בבית הכנסת שום דבר בטל, עצמכם מן ההגיון
שהם גרמו לבניהם  ,מזהיר מאד שצריך לברוח עם בניו הקטנים כשהולכין במקום אחד פאקין

ה כמעט "ועכשיו בעו, ובעוונותינו הרבים בזה גרמו האבות שדברו בבית הכנסת, שימותו
  . ה"רובם ככולם נכשלים בדבור הזה ונעשה להם כהיתר וגדולי הדור נכשלים בזה בעו

  

וכל אדם יזהר מאד בתשובה קלה כזו ואף אם ', הנה באתי לעורר לבבכם הטהורים וכו
והחיוב מוטל עליו לגעור , ה לו תיקון גדול מהיום והלאה על ידי שיגער בחבירוכבר דיבר יהי

מי שדיבר בבית הכנסת הוא חוטא וגדול  ,)ז' קכד סע' סי(כהא דאיתא בשלחן ערוך , בחבירו
  . ע שהוא כמו רוצח שנהרגו על ידו כמה בנים"ונראה לי כוונת הש. עונו מנשוא וגוערין בו

  

ְוא") ל, ב ירמיהו(ובזה יובן הפסוק  ָ יִתי ַלׁשּ ֵניֶכם ֶאת ִהּכֵ ל שלא לקחו "ר, "ָלָקחוּ  לֹא מּוָסר ּבְ
חטאם גדול כמו חטא קין שהרג , ועל כן). לטובה(ל "מוסר והיו מדברים בבית הכנסת כנ

וגדול כח התשובה שיזכה לעצמו ומזכה , עונו נמי גדול, וגדול היה עונו מנשוא, לאחיו
ותגרמו חיים לכם , תיכם נעשה לכם כזכויות ונברא לכם מלאכי רחמיםוזדונו, לאחרים עמו

  "). דרך משה"ל ספר "עכ(בטוב ובנעימים , ולבניכם אחריכם
  

ובעודו בבית הכנסת יזהר מלדבר שיחת חולין עם בני אדם ) דף נג" (הקנה"וזה לשון ספר 
בכן ישתיק אותם אוי ו, ואם יש בני אדם שמדברים יעשה עצמו כמתפלל וינענע בשפתיו', וכו

ואל תתפאר ביניהם כי ', להם לבני אדם שמערבין חול בקודש וחטאתם רבה לא ידעו וכו
וראה והבן , וקרוב שאתה נוטל שכרך, אינך מדבר שנראה שאתה מתפאר במצות השתיקה

  "). הקנה"ל ספר "עכ. (שמערב חולין בקדשים גם הוא יתערב בחולין אף על פי שהוא קדוש
  

ש שלא לדבר בבית הכנסת "ומכ: ל"וז) ט"פ(בעמוד העבודה , "אור הישר"פר ועיין בס
ומאן דמשתעי בבי ) "פרשת תרומה(ל הזהר "וז, דברים אחרים שאינם מענין התפלה

ווי ליה דלית ליה , כנישתא במילין דחול ווי ליה דאחזי פרודא ווי ליה דגרע מהימנותא
ומאן , התפלה עדיין קדושה שורה שם ואפילו הוא לאחר. 'וכו חולקא באלהא דישראל

דמגביה קולו בדברים שאינם שייכים לתפלה ולשבח יתברך הוא נוהג בזיון בקדושתו יתברך 
יֵדי ֲאדָֹני ומגרש השכינה משם ועליו השכינה צועקת וקובלת ְנָתַנִני , א איכה(קּום  אּוַכל לֹא ּבִ

אין לה דירת מנוחה , ַרְגָלהּ  ְלַכף ָמנֹוחַ  יֹּוָנההַ  ָמְצָאה ְולֹא) ט, ח  בראשית(ואז נאמר עליו , )יד
ובעבור זה שנתן קולו בבית הכנסת כבבתי , בעת גלותה כי אם בבית הכנסת שבישראל
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אוי לו ואוי , מוכרחת השכינה בעוונותינו הרבים לנוד ולהתגרש, טרטייאות ובדברים בטלים
ִסיל ּוֵבן) א, י משלי(כי  עליו נאמר , לנפשו ִאּמֹו וענשו שגם הוא יהיה בידי אכזרים  תּתּוגַ  ּכְ

וכן כל בעל נפש יחוש , אשר לא ימצא מנוח ומרגוע לנפש רחמנא לשזבן מעונשא דילהון
  . אמן סלה, לעצמו ואז תאיר נשמתו באור החיים

  

 ֶאל ֲאֹבָתיו ֲעֹון ִיזֵָּכר" על פסוק) יד, תהלים קט(א סוף חיבורו על קפיטל קט "מ 'ועיין בסי
אתְיי  ח ַאל ִאּמוֹ  ְוַחּטַ ּמָ ִליתֹוָמיו  חֹוֵנן ְיִהי ולפי זה אתי שפיר ְוַאל', נראה לפרש וכו: ל"וז" ּתִ

שהיו הולכים , ואדרבה שעל ידי זה מעורר דין של אבותיו שעשו גם כן כך, )יב, קט תהלים(
ואדרבה על ידי הקדיש היה מתקוטט עם שאר אבלים , לומר קדיש וכל מעשים רעים עשו

הלואי , נמצא בזאת שהיה הולך לומר קדיש היה עושה רשע, והיה משתעי בבי כנישתא', ווכ
, דהיינו כל העונות של אבותיו, לכך גבי אבות אמר אבותיו, שלא היה הולך לבית הכנסת

משום שאבותיו , ל"ֲאֹבָתיו כנ ֲעֹון לזה שייך לומר ִיזֵָּכר, נזכר על ידי זה היתום שאומר קדיש
רק זאת , לכך גבי אמו לא אמר יזכר עון אמותיו, אבל גבי אמו לא שייך זה, ךעשו גם כן כ

  . 'וכו. שלא יעשה פעולה למחות חטאת אמו, אמר חטאת אמו אל תמח
  

 ):ט"ה א"פי תפלה 'הל(ם "כתב הרמב) פרק עשירי, ד"דף יז ע(ועיין בספר ווי העמודים 
 שמועה יאמר או מעט ויקרא יכנס חבירו או תינוק לקרות הכנסת לבית ליכנס שצריך מי"

 מן לתינוק יאמר יודע אינו ואם, בלבד חפציו בשביל יכנס שלא כדי חבירו יקרא כ"ואח
, יצא כ"ואח הכנסת בבית מעט ישהה או, בו קורא שאתה הפסוק לי קרא התינוקות
ונראה שהישיבה ). ל"עכ". (ביתך יושבי אשרי שנאמר היא המצות מעסקי שם שהישיבה

ד כל מזה ילמ, והמדבר שיחה בטילה וכאילו עבירה מכבה מצוה, וה יחשבהכנסת למצבבית 
אף שלא בשעת התפלה שאין לדבר שום שיחה בטילה , איש ואשה שיושבים בבית הכנסת

ה עד מתי יהיה "ובעו, ומכל שכן בשעת התפלה או קריאת התורה שלא לדבר דבר של חולין
ין למחות להן לעם ונעשה להם כהיתר בעונותינו זה לנו למוקש שבכל עיר ועיר אין יכול

ואיך יעלה תפלותיהם למעלה והיא מלוכלכת במיני , ווי להם ווי לנשמותיהם, הרבים
  . ואין קטגור נעשה סנגור, חטאים

  

מן הראוי שכל קהלה וקהלה מקום אשר דבר המלך מלכו של עולם ודתו מגיע , על כן
ובזה , באיומים רבים על המדברים ויביישו אותם ברביםיעמדו אנשים על זה אשר ישגיחו 

ְמעוּ  ָהָעם ְוָכל", בארץ' נראה כבוד ה ויתנו במתג ורסן , )יג, דברים יז" (עֹוד ְיִזידּון ְולֹא ְוִיָראוּ  ִיׁשְ
כ לשון ספר "ע. (לדבר דבר של חול ושיחה בטלהשלא עדיים לבלום את פיהם בבית הכנסת 

    ).ווי העמודים



27 
 

  רבנו של  ונויציה לנוסח העל
  ל"צז ק הרב שמעון גבאי בן רחל"הגה

  

כשיבוא , מי שלא היה בבית הקברות תוך שלשים יום ."אשר יצר אתכם"ברכת 
ה יְ  רּוְך ַאּתָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך , י'ויעמוד קרוב ארבע אמות לקברים יאמר ברכה זו ּבָ

ין, ָהעֹוָלם ּדִ ר ָיַצר ֶאְתֶכם ּבַ ין, אׁשֶ ּדִ ין, ְוָזן ֶאְתֶכם ּבַ ּדִ ל ֶאְתֶכם ּבַ ְוֶהֱחָיה ֶאְתֶכם , ְוִכְלּכֶ
ין ּדִ יןְוֵהִמי, ּבַ ּדִ ין, ת ֶאְתֶכם ּבַ ּדִ ְלֶכם, ַוֲעִתיד ַלֲהִקיְמֶכם ּבַ ר ּכֻ ְוהּוא ֲעִתיד , ְויֹוֵדַע ִמְסּפַ

א ין ְלֶחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ּדִ ה יְ . ְלַהֲחיֹוְתֶכם ּוְלַקֵיים ֶאְתֶכם ּבַ רּוְך ַאּתָ ִתים, י'ּבָ   :ְמַחֶיה ַהּמֵ
  

ָך  :כשמגיע לקבר ישים יד שמאל ויאמר ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ְוָנֲחָך ֲאֹדָני ּתָ
בּו ֵמיָמיו ר לֹא ְיַכּזְ ַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ָך . ְוַעְצֹמֶתיָך ַיֲחִליץ ְוָהִייָת ּכְ ּוָבנּו ִמּמְ

ֶרץ ְמׁשֵֹבב ֵדר ּפֶ קֹוֵמם ְוֹקָרא ְלָך ּגֹ ֶבת ָחְרבֹות עֹוָלם מֹוְסֵדי דֹור ָודֹור ּתְ . ְנִתיבֹות ָלׁשָ
לוֹ  ִמיַע ׁשָ לֹום ַעד ּבֹא ְמַנֵחם ַמׁשְ ׁשָ ן ּבְ לֹום ְוִתיׁשַ ׁשָ ב ּבְ ּכַ ׁשְ ן ְשֵתֵהא צוֹ ְיִהי רָ .  םּתִ

 . ַתָעמֹוד ַלנוּ  וֹ ְזכּותְבַכבֹוד וּ  לחר ןב ןועמש יברֵשל  וֹ ַחתמנוּ 
  

ִרים ָנאָוה תְ  :ג"פרק ל ֲאֹדָני ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ הַרּנְ ֵנֶבל ָעׂשֹור : ִהּלָ ִכּנֹור ּבְ הֹודּו ַלֲאֹדָני ּבְ
רּו לוֹ  ְתרּוָעה: ַזּמְ ן ּבִ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנּגֵ ירּו לֹו ׁשִ הּו : ׁשִ ַבר ֲאֹדָני ְוָכל ַמֲעׂשֵ ר ּדְ י ָיׁשָ ּכִ
ֱאמּוָנה ט ֶחֶסד ֲאֹדָני ָמְלָאה ָהָאֶרץ: ּבֶ ּפָ ְדַבר ֲאֹדָני שָׁ : ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ ַמִים ַנֲעׂשּו ּבִ

ל ְצָבָאם יו ּכָ הֹומֹות: ּוְברּוַח ּפִ אֹוָצרֹות ּתְ ם ֹנֵתן ּבְ ד ֵמי ַהּיָ ּנֵ ל : ּכֵֹנס ּכַ ִייְראּו ֵמֲאֹדָני ּכָ
ֵבי ֵתֵבל ל ֹיׁשְ ּנּו ָיגּורּו ּכָ ה ַויֲַּעֹמד: ָהָאֶרץ ִמּמֶ י הּוא ָאַמר ַוּיִֶהי הּוא ִצּוָ ֲאֹדָני ֵהִפיר : ּכִ

יםֲעַצת ּגֹוִים ֵהנִ  בֹות ַעּמִ בֹות ִלּבֹו ְלֹדר ָודֹר: יא ַמְחׁשְ ֲעֹמד ַמְחׁשְ : ֲעַצת ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ּתַ
ַחר ְלַנֲחָלה לוֹ  ר ֲאדָֹני ֱאלָֹהיו ָהָעם ּבָ ֵרי ַהּגֹוי ֲאׁשֶ יט ֲאֹדָני ָרָאה ֶאת : ַאׁשְ ַמִים ִהּבִ ָ ִמׁשּ

ֵני ָהָאָדם ל ּבְ ל: ּכָ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ְבּתֹו ִהׁשְ כֹון ׁשִ ֵבי ָהָאֶרץ ִמּמְ ִבין ֶאל : ֹיׁשְ ם ַהּמֵ ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ
יֶהם ל ַמֲעׂשֵ ָרב ּכֹחַ : ּכָ ֵצל ּבְ ּבֹור לֹא ִיּנָ ָרב ָחִיל ּגִ ע ּבְ ֶלְך נֹוׁשָ ֶקר ַהּסּוס : ֵאין ַהּמֶ ׁשֶ

ט ה ֵעין ֲאֹדָני ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ : ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילֹו לֹא ְיַמּלֵ יל : ִהּנֵ ְלַהּצִ
ָרָעב ם ּוְלַחּיֹוָתם ּבָ ֶות ַנְפׁשָ נּו הּוא: ִמּמָ ָתה ַלֲאדָֹני ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ נּו ִחּכְ ַמח : ַנְפׁשֵ י בֹו ִיׂשְ ּכִ
ם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנוּ  י ְבׁשֵ נּו ּכִ ר ִיַחְלנּו ָלךְ : ִלּבֵ ֲאׁשֶ ָך ֲאֹדָני ָעֵלינּו ּכַ   . ְיִהי ַחְסּדְ

  

ם ְלדָ  :ז"פרק ט י ָחִסיִתי ָבךְ ִמְכּתָ ְמֵרִני ֵאל ּכִ ה טֹוָבִתי : ִוד ׁשָ ָאַמְרּתְ ַלֲאֹדָני ֲאֹדָני ָאּתָ
ל ָעֶליךָ  ל ֶחְפִצי ָבם: ּבַ יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ בֹוָתם ַאֵחר : ִלְקדֹוׁשִ ִיְרּבּו ַעּצְ

מֹותָ  א ֶאת ׁשְ ָ ם ּוַבל ֶאׂשּ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ ָפָתיָמָהרּו ּבַ ֲאֹדָני ְמָנת ֶחְלִקי : ם ַעל ׂשְ
ה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי ְפָרה ָעָלי: ְוכֹוִסי ַאּתָ ִעִמים ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ֲאָבֵרְך ֶאת : ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ

רּוִני ִכְליֹוָתי ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילֹות ִיּסְ י מִ : ֲאֹדָני ֲאׁשֶ י ָתִמיד ּכִ יִתי ֲאֹדָני ְלֶנְגּדִ ּוִ ל ׁשִ יִמיִני ּבַ
ּכֹן ָלֶבַטח: ֶאּמֹוט ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ אֹול : ָלֵכן ׂשָ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכִ

ַחת ן ֲחִסיְדָך ִלְראֹות ׁשָ ֶניָך ְנִעמֹות : לֹא ִתּתֵ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים ׂשַבע ׂשְ ּתֹוִדיֵעִני ֹאַרח ַחּיִ
יִמיְנָך ֶנַצח   . ּבִ
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ְפֵתי  :ז"ק יפר לֹא ׂשִ ִתי ּבְ ִתי ַהֲאִזיָנה ְתִפּלָ יָבה ִרּנָ ְמָעה ֲאֹדָני ֶצֶדק ַהְקׁשִ ה ְלָדִוד ׁשִ ִפּלָ ּתְ
ִרים: ִמְרָמה ֱחֶזיָנה ֵמיׁשָ ִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך ּתֶ ּפָ ָפֶניָך ִמׁשְ ְיָלה : ִמּלְ ַקְדּתָ ּלַ י ּפָ ַחְנּתָ ִלּבִ ּבָ

ְמָצא ַזּמִֹתי בַּ  ִני ַבל ּתִ יְצַרְפּתַ י : ל ַיֲעָבר ּפִ ַמְרּתִ ָפֶתיָך ֲאִני ׁשָ ְדַבר ׂשְ ִלְפֻעּלֹות ָאָדם ּבִ
ִריץ ל ָנמֹוּטּו ְפָעָמי: ָאְרחֹות ּפָ לֹוֶתיָך ּבַ ַמְעּגְ ַרי ּבְ ֹמְך ֲאׁשֻ ֲאִני ְקָראִתיָך ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל : ּתָ

ַמע ִאְמָרִתי יַע חֹוִסים : ַהט ָאְזְנָך ִלי ׁשְ יִמיֶנךָ ַהְפֵלה ֲחָסֶדיָך מֹוׁשִ ְתקֹוְמִמים ּבִ : ִמּמִ
יֵרִני ְסּתִ ָנֶפיָך ּתַ ֵצל ּכְ ת ָעִין ּבְ ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ֶנֶפׁש : ׁשָ ּדּוִני ֹאְיַבי ּבְ ִעים זּו ׁשַ ֵני ְרׁשָ ִמּפְ

יפּו ָעָלי רּו ְבֵגאּות: ַיּקִ ּבְ ימֹו ּדִ ְגרּו ּפִ מֹו ּסָ ה ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם : ֶחְלּבָ ֵרינּו ַעּתָ ֻ יתּו ַאׁשּ ָיׁשִ
ָאֶרץ ִרים: ִלְנטֹות ּבָ ִמְסּתָ ב ּבְ ַאְרֵיה ִיְכסֹוף ִלְטֹרף ְוִכְכִפיר ֹיׁשֵ ְמֹינֹו ּכְ קּוָמה ֲאדָֹני : ּדִ

ךָ  ע ַחְרּבֶ י ֵמָרׁשָ ָטה ַנְפׁשִ ּלְ ָמה ָפָניו ַהְכִריֵעהּו ּפַ ִמְמִתים ָיְדָך ֲאֹדָני ִמְמִתים ֵמֶחֶלד : ַקּדְ
ים ּוְצפּוְנךָ  ַחּיִ יחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם ֶחְלָקם ּבַ עּו ָבִנים ְוִהּנִ ּבְ א ִבְטָנם ִיׂשְ ַמּלֵ ֶצֶדק : ּתְ ֲאִני ּבְ

מּוָנֶתךָ  ָעה ְבָהִקיץ ּתְ ּבְ   . ֶאֱחֶזה ָפֶניָך ֶאׂשְ
  

ן ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלךְ  :ב"פרק ע ֶטיָך ְלֶמֶלְך ּתֵ ּפָ לֹֹמה ֶאלִֹהים ִמׁשְ ָך ְבֶצֶדק : ִלׁשְ ָיִדין ַעּמְ
טַוֲעִניֶּ  ּפָ ְצָדָקה: יָך ְבִמׁשְ לֹום ָלָעם ּוְגָבעֹות ּבִ אּו ָהִרים ׁשָ יַע : ִיׂשְ ּפֹט ַעִנּיֵי ָעם יֹוׁשִ ִיׁשְ

ק א עֹוׁשֵ ֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדּכֵ ז : ִייָראּוָך ִעם ׁשָ ָמָטר ַעל ּגֵ ֵיֵרד ּכְ
ְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ ִלי ָיֵרחַ  ִיְפַרח: ּכִ לֹום ַעד ּבְ יק ְורֹב ׁשָ ָיָמיו ַצּדִ ְוֵיְרּדְ ִמּיָם ַעד ָים : ּבְ

ָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ ים ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכוּ : ּוִמּנָ ים : ְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצּיִ יׁש ְוִאּיִ ַמְלֵכי ַתְרׁשִ
ר ַיְקִריבוּ  ּכָ ָבא ּוְסָבא ֶאׁשְ יבּו ַמְלֵכי ׁשְ ל ּגֹוִים וְ : ִמְנָחה ָיׁשִ ֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים ּכָ ּתַ ִיׁשְ

ַע ְוָעִני ְוֵאין עֵֹזר לוֹ : ַיַעְבדּוהוּ  ּוֵ יל ֶאְביֹון ְמׁשַ י ַיּצִ ל ְוֶאְביֹון ְוַנְפׁשֹות : ּכִ ָיחֹס ַעל ּדַ
יעַ  ֵעיָניו: ֶאְביֹוִנים יֹוׁשִ ָמם ּבְ ם ְוֵייַקר ּדָ ַהב ִויִחי ְוִיתֶּ : ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפׁשָ ן לֹו ִמּזְ

ל ַהּיֹום ְיָבְרֶכְנהוּ  ֲעדֹו ָתִמיד ּכָ ל ּבַ ּלֵ ָבא ְוִיְתּפַ רֹאׁש ָהִרים : ׁשְ ָאֶרץ ּבְ ר ּבָ ת ּבַ ְיִהי ִפּסַ
ב ָהָאֶרץ ֵעׂשֶ ְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר ּכְ ָבנֹון ּפִ ּלְ מֹו : ִיְרַעׁש ּכַ ֶמׁש ִיּנֹון ׁשְ מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ׁשֶ ְיִהי ׁשְ

ְרכ רּוהוּ ְוִיְתּבָ ְ ל ּגֹוִים ְיַאׁשּ ה ִנְפָלאֹות : ּו בֹו ּכָ ָרֵאל ֹעׂשֵ רּוְך ֲאדָֹני ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּבָ
ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: ְלַבּדוֹ  בֹודֹו ְלעֹוָלם ְוִיּמָ ם ּכְ ּלּו ְתִפּלֹות : ּוָברּוְך ׁשֵ ּכָ

י ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ   . ּדָ
  

סֵ  :א"פרק צ ב ּבְ י ִיְתלֹוָנןֹיׁשֵ ּדַ ֵצל ׁשַ ֹאַמר ַלֲאֹדָני ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאלַֹהי : ֶתר ֶעְליֹון ּבְ
ֶבר ַהּוֹות: ֶאְבַטח ּבוֹ  ח ָיקּוׁש ִמּדֶ יְלָך ִמּפַ י הּוא ַיּצִ ָנָפיו : ּכִ ֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ּכְ ּבְ

ה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתוֹ  ְחֶסה ִצּנָ ַחד ָליְ : ּתֶ ֹאֶפל : ָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמםלֹא ִתיָרא ִמּפַ ֶבר ּבָ ִמּדֶ
ֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים שׁ : ַיֲהלְֹך ִמּקֶ ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיּגָ ּדְ ל ִמּצִ ַרק : ִיּפֹ

ְרֶאה ִעים ּתִ ַמת ְרׁשָ ּלֻ יט ְוׁשִ ֵעיֶניָך ַתּבִ ְמּתָ ְמעֹוֶנךָ : ּבְ ה ֲאֹדָני ַמְחִסי ֶעְליֹון ׂשַ י ַאּתָ לֹא : ּכִ
ָאֳהֶלךָ  ה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע לֹא ִיְקַרב ּבְ ָרֶכיךָ : ְתֻאּנֶ ָכל ּדְ ָמְרָך ּבְ ְך ִלׁשְ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ : ּכִ

ֶאֶבן ַרְגֶלךָ  ף ּבָ ּגֹ ן ּתִ אּוְנָך ּפֶ ִים ִיּשָֹ ּפַ ין: ַעל ּכַ ִפיר ְוַתּנִ ְרֹמס ּכְ ְדֹרְך ּתִ ַחל ָוֶפֶתן ּתִ י : ַעל ׁשַ ּכִ
ִמיִבי ָחשַׁ  י ָיַדע ׁשְ ֵבהּו ּכִ ּגְ ֵטהּו ֲאׂשַ ֵצהּו : ק ַוֲאַפּלְ ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה ֲאַחּלְ

ֵדהוּ  יׁשּוָעִתי: ַוֲאַכּבְ יֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ּבִ ּבִ   . ֹאֶרְך ָיִמים ַאׂשְ
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ֹאד :ד"פרק ק ַדְלּתָ ּמְ י ֶאת ֲאדָֹני ֲאֹדָני ֱאלַֹהי ּגָ ְרִכי ַנְפׁשִ תָּ  ּבָ ֹעֶטה אֹור : הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ
ְיִריָעה ַמִים ּכַ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ּשַֹ ְך ַעל : ּכַ ם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהּלֵ ִים ַעִלּיֹוָתיו ַהּשָֹ ַהְמָקֶרה ַבּמַ

ְנֵפי רּוחַ  ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ּכַ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ ּמוֹ : עֹׂשֶ ל ּתִ ט ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ּבַ
יתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: עֹוָלם ָוֶעד ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְ הֹום ּכַ ֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן קֹול : ּתְ ִמן ּגַ

ל : ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדּתָ ָלֶהם: ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון ְמּתָ ּבַ בּול ׂשַ ּגְ
בּון ְלַכּסֹות ָהאָ  ל ְיׁשֻ כּון: ֶרץַיֲעֹברּון ּבַ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ָחִלים ּבֵ ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ קּו : ַהְמׁשַ ַיׁשְ

רּו ְפָרִאים ְצָמָאם ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ נּו : ּכָ ין ֳעָפאִים ִיּתְ ּכֹון ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ ֲעֵליֶהם עֹוף ַהׁשּ
בַּ : קֹול ׂשְ יָך ּתִ ִרי ַמֲעׂשֶ ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמּפְ ֵהָמה : ע ָהָאֶרץַמׁשְ ַמְצִמיַח ָחִציר ַלּבְ

ב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ ִנים : ְוֵעׂשֶ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ ּמַ ְוַיִין ְיׂשַ
ֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד ָ ר ָנָטע: ִמׁשּ עּו ֲעֵצי ֲאֹדָני ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּבְ ם: ִיׂשְ ר ׁשָ  ֲאׁשֶ

יָתהּ  ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו ֲחִסיָדה ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ים: ִצּפֳ ַפּנִ ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ ֹבִהים ַלּיְ : ָהִרים ַהּגְ
ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואוֹ  ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ׁשֶ ל ַחְיתֹו : ָעׂשָ ְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרֹמׂש ּכָ ת חֹׁשֶ ׁשֶ ּתָ

ִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלטָּ : ָיַער ׁש ֵמֵאל ָאְכָלםַהּכְ ֶמׁש ֵיָאֵספּון ְוֶאל : ֶרף ּוְלַבּקֵ ֶ ְזַרח ַהׁשּ ּתִ
צּון ם : ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ְמעֹוֹנָתם ִיְרּבָ ּלָ יָך ֲאֹדָני ּכֻ ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ

יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנךָ  ָחְכָמה ָעׂשִ דֹול ּוְרַחב : ּבְ ם ּגָ ר ֶזה ַהּיָ ם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסּפָ ָיָדִים ׁשָ
ֹדלֹות ֶחק ּבוֹ : ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ ם ֵאֶליָך : ׁשָ ּלָ ּכֻ

ִעּתוֹ  רּון ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ ּבֵ עּון טֹוב: ְיׂשַ ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלֹקטּון ּתִ ּתֵ ְסתִּ : ּתִ ֶניָך ּתַ יר ּפָ
ֵהלּון ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון ֵני : ִיּבָ ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ ח רּוֲחָך ִיּבָ ּלַ ׁשַ ּתְ

יו: ֲאָדָמה ַמֲעׂשָ ַמח ֲאֹדָני ּבְ ע : ְיִהי ְכבֹוד ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ִיׂשְ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ ַהּמַ
נוּ  ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ עֹוִדי: ּבֶ ָרה ֵלאלַֹהי ּבְ י ֲאַזּמְ ַחּיָ יָרה ַלֲאדָֹני ּבְ יִחי ָאֹנִכי : ָאׁשִ ֶיֱעַרב ָעָליו ׂשִ
ֲאֹדָני ַמח ּבַ י ֶאת ֲאֹדָני : ֶאׂשְ ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ

  .ַהְללּו ָיהּ 
   

ֲעַמקִּ  :ל"פרק ק ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ְהֶייָנה : ים ְקָראִתיָך ֲאֹדָניׁשִ ְמָעה ְבקֹוִלי ּתִ ֲאדָֹני ׁשִ
ֲחנּוָני בֹות ְלקֹול ּתַ ֻ ָמר ָיּה ֲאֹדָני ִמי ַיֲעֹמד: ָאְזֶניָך ַקׁשּ ׁשְ ִליָחה : ִאם ֲעֹונֹות ּתִ ָך ַהּסְ י ִעּמְ ּכִ

ֵרא ּוָ י: ְלַמַען ּתִ י ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלּתִ ָתה ַנְפׁשִ יִתי ֲאֹדָני ִקּוְ ְֹמִרים ַלּבֶֹקר : ִקּוִ י ַלאֹדָני ִמׁשּ ַנְפׁשִ
ה ִעּמֹו ְפדּות: ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר י ִעם ֲאֹדָני ַהֶחֶסד ְוַהְרּבֵ ָרֵאל ֶאל ֲאֹדָני ּכִ ְוהּוא : ַיֵחל ִיׂשְ

ָרֵאל ִמּכֹל ֲעֹוֹנָתיו ה ֶאת ִיׂשְ   .ִיְפּדֶ
  

  ל"שמעון זצרבי , אותיות הנפטר
  

ִרים י ׂשָ ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ם ּוִמּדְ ָלל ָרב: ְרָדפּוִני ִחּנָ מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ ֶקר : ׂשָ ׁשֶ
י ֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתָך ָאָהְבּתִ ֵטי ִצְדֶקךָ : ׂשָ ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ לֹום ָרב : ׁשֶ ׁשָ

י ִליׁשּוָעְתָך י: ׁשֹולְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמכְ  ְרּתִ ּבַ יִתי'ׂשִ ְמָרה : י ּוִמְצֹוֶתיָך ָעׂשִ ׁשָ
י ֵעֹדֶתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד ךָ : ַנְפׁשִ ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכל ּדְ י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעֹדֶתיָך ּכִ ַמְרּתִ   . ׁשָ

י תֹוָרֶתךָ  ָמה ל ַהּיֹום:  ָאַהְבּתִ יָחִתי, ּכָ ֵמִני , ֵמֹאְיַבי. ִהיא ׂשִ ַחּכְ י ְלעֹוָלם :  ֶתךָ ִמְצו ֹ ּתְ ּכִ
י. ִהיא ִלי ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ י ֵעְדו ֹ : ִמּכָ יָחה ִלי, ֶתיךָ ּכִ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן. ׂשִ י ִפּקּוֶדיָך : ִמּזְ ּכִ
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י ל ֹאַרח ָרע .ָנָצְרּתִ ִלאִתי ַרְגָלי  ְלַמַען, ִמּכָ ָבֶרךָ , ּכָ ֹמר ּדְ י. ֶאׁשְ ֶטיָך לֹא ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ י :  ִמּמִ ּכִ
ה י .הֹוֵרָתִני, ַאּתָ ְמְלצּו ְלִחּכִ ַבׁש ְלִפי, ַמה ּנִ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן. ִאְמָרֶתָך  ִמּדְ ן;  ִמּפִ , ַעל ּכֵ

ֶקר ל ֹאַרח ׁשָ ֵנאִתי ּכָ   . ׂשָ
יִתי  ָקיָעׂשִ יֵחִני ְלֹעׁשְ ּנִ ל ּתַ ט ָוֶצֶדק ּבַ ּפָ ֻקִני ֵזִדים: ִמׁשְ ָך ְלטֹוב ַאל ַיַעׁשְ יַני עֵ : ֲעֹרב ַעְבּדְ

לּו ִליׁשּוָעֶתָך ּוְלִאְמַרת ִצְדֶקךָ  ֵדִני: ּכָ יָך ַלּמְ ָך ְוֻחּקֶ ָך ְכַחְסּדֶ ה ִעם ַעְבּדְ ָך ָאִני : ֲעׂשֵ ַעְבּדְ
ָהב : י ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתךָ 'ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלי: ֲהִביֵנִני ְוֵאְדָעה ֵעֹדֶתיךָ  י ִמְצֹוֶתיָך ִמּזָ ן ָאַהְבּתִ ַעל ּכֵ

ז ל: ּוִמּפָ ן ּכָ ֵנאִתי ַעל ּכֵ ֶקר ׂשָ ל ֹאַרח ׁשֶ י ּכָ ְרּתִ ָ ּקּוֵדי ֹכל ִיׁשּ   .ּפִ
ִאְמָרֶתךָ 'ֲחָסֶדָך יִויֹבֻאִני  ׁשּוָעְתָך ּכְ ְדָבֶרךָ : י ּתְ י ּבִ י ָבַטְחּתִ ְוַאל : ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי ָדָבר ּכִ

י ֶטָך ִיָחְלּתִ ּפָ י ְלִמׁשְ י ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד ּכִ ל ִמּפִ ּצֵ ְמָרה תֹורָ : ּתַ ְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם ְוֶאׁשְ
י: ָוֶעד ּתִ ֶדיָך ָדָרׁשְ י ִפּקֻ ָכה ָבְרָחָבה ּכִ ָרה ְבֵעדֶֹתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְולֹא : ְוֶאְתַהּלְ ַוֲאַדּבְ

י: ֵאבֹושׁ  ר ָאָהְבּתִ ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ י : ְוֶאׁשְ ר ָאָהְבּתִ י ֶאל ִמְצֹוֶתיָך ֲאׁשֶ א ַכּפַ ְוֶאׂשָ
יָחה ְבֻחקֶּ    .יךָ ְוָאׂשִ

ֵטי ִצְדֶקךָ : ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי ֵנר ּפְ ֹמר ִמׁשְ י ָוֲאַקּיֵָמה ִלׁשְ ְעּתִ ּבַ ַנֲעֵניִתי ַעד : ִנׁשְ
ִני ִכְדָבֶרךָ 'ְמֹאד י י ְרֵצה ָנא י: י ַחּיֵ ֵדִני'ִנְדבֹות ּפִ ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ָתִמיד : י ּוִמׁשְ י ְבַכּפִ ַנְפׁשִ

יְותֹוָרְתָך לֹא שָׁ  ּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: ָכְחּתִ ח ִלי ּוִמּפִ ִעים ּפַ י ֵעְדֹוֶתיָך : ָנְתנּו ְרׁשָ ָנַחְלּתִ
ה י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ׂשְ יָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: ְלעֹוָלם ּכִ י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ   . ָנִטיִתי ִלּבִ

  
  אותיות נשמה

  

י ָואֲ : ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך ְואֹור ִלְנִתיָבִתי ֵנר ְעּתִ ּבַ ֵטי ִצְדֶקךָ ִנׁשְ ּפְ ֹמר ִמׁשְ ַנֲעֵניִתי ַעד : ַקּיֵָמה ִלׁשְ
ִני ִכְדָבֶרךָ 'ְמֹאד י י ְרֵצה ָנא י: י ַחּיֵ ֵדִני'ִנְדבֹות ּפִ ֶטיָך ַלּמְ ּפָ י ָתִמיד : י ּוִמׁשְ י ְבַכּפִ ַנְפׁשִ

י ָכְחּתִ ּקּוֶדיָך לֹא ָתִעיִתי: ְותֹוָרְתָך לֹא ׁשָ ח ִלי ּוִמּפִ ִעים ּפַ י ֵעְדֹוֶתיָך נָ : ָנְתנּו ְרׁשָ ַחְלּתִ
ה י ֵהּמָ ׂשֹון ִלּבִ י ׂשְ יָך ְלעֹוָלם ֵעֶקב: ְלעֹוָלם ּכִ י ַלֲעׂשֹות ֻחּקֶ   . ָנִטיִתי ִלּבִ

ִרים י ׂשָ ַחד ִלּבִ ָבְרָך ּפָ ם ּוִמּדְ ָלל ָרב: ְרָדפּוִני ִחּנָ מֹוֵצא ׁשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ ֶקר : ׂשָ ׁשֶ
ֵנאִתי ָוֲאַתֵעָבה ּתֹוָרְתךָ  י ׂשָ ֵטי ִצְדֶקךָ : ָאָהְבּתִ ּפְ יָך ַעל ִמׁשְ ְלּתִ ּיֹום ִהּלַ ַבע ּבַ לֹום ָרב : ׁשֶ ׁשָ

י ִליׁשּוָעְתָך י: ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין ָלמֹו ִמְכׁשֹול ְרּתִ ּבַ יִתי'ׂשִ ְמָרה : י ּוִמְצֹוֶתיָך ָעׂשִ ׁשָ
י ֵעֹדֶתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד י ִפּקּוֶדיָך ְוֵעדֹ : ַנְפׁשִ ַמְרּתִ ךָ ׁשָ ָרַכי ֶנְגּדֶ י ָכל ּדְ   . ֶתיָך ּכִ

י תֹוָרֶתךָ  ָמה ל ַהּיֹום ,ָאַהְבּתִ יָחִתי, ּכָ ֵמִני ִמְצו ֹ, ֵמֹאְיַבי. ִהיא ׂשִ ַחּכְ י ְלעֹוָלם ִהיא :  ֶתךָ ּתְ ּכִ
י. ִלי ְלּתִ ּכַ ַדי ִהׂשְ ל ְמַלּמְ י ֵעְדו ֹ : ִמּכָ יָחה ִלי, ֶתיךָ ּכִ ֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן. ׂשִ י ִפקּ : ִמּזְ ּוֶדיָך ּכִ

י ל ֹאַרח ָרע .ָנָצְרּתִ ִלאִתי ַרְגָלי  ְלַמַען, ִמּכָ ָבֶרךָ , ּכָ ֹמר ּדְ י. ֶאׁשְ ֶטיָך לֹא ָסְרּתִ ּפָ ׁשְ י :  ִמּמִ ּכִ
ה י .הֹוֵרָתִני, ַאּתָ ְמְלצּו ְלִחּכִ ַבׁש ְלִפי, ַמה ּנִ ּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן. ִאְמָרֶתָך  ִמּדְ ן;  ִמּפִ , ַעל ּכֵ

ל ֹארַ  ֵנאִתי ּכָ ֶקרׂשָ   .ח ׁשָ
ה ֵעֶקב'י הֹוֵרִני ֶרּנָ יָך ְוֶאּצְ ֶרְך ֻחּקֶ ה ְבָכל ֵלב: י ּדֶ ְמֶרּנָ ָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאׁשְ : ֲהִביֵנִני ְוֶאּצְ

י י בֹו ָחָפְצּתִ ְנִתיב ִמְצֹוֶתיָך ּכִ ַצע: ַהְדִריֵכִני ּבִ י ֶאל ֵעְדֹוֶתיָך ְוַאל ֶאל ּבָ ַהֲעֵבר : ַהט ִלּבִ
דְ  ְוא ּבִ ר ְלִיְרָאֶתךָ : ָרֶכָך ַחּיִֵניֵעיַני ֵמְראֹות ׁשָ ָך ִאְמָרֶתָך ֲאׁשֶ ִתי : ָהֵקם ְלַעְבּדְ ַהֲעֵבר ֶחְרּפָ

ֶטיָך טֹוִבים ּפָ י ִמׁשְ י ּכִ ר ָיֹגְרּתִ ִני: ֲאׁשֶ ִצְדָקְתָך ַחּיֵ ֶדיָך ּבְ י ְלִפּקֻ ַאְבּתִ ה ּתָ   .ִהּנֵ
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  השכבה
  

ֵצא ּמָ יָנה. ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחְכָמה: ְוֵאיֶזה ְמקֹום ּבִ בּוָנה. ַאׁשְ : ְוָאָדם ָיִפיק ּתְ
יֵרֶאיךָ  ר ָצַפְנּתָ ּלִ ךְ . ָמה ַרב טּוְבָך ֲאׁשֶ ַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ֵני ָאָדם, ּפָ ָך : ֶנֶגד ּבְ ָקר ַחְסּדְ ַמה ּיָ

ָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון, ּוְבֵני ָאָדם. ֱאלִֹהים ֵצל ּכְ יֶתךָ : ּבְ ן ּבֵ ׁשֶ ֵקם. ִיְרְוֻין ִמּדֶ  :ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתׁשְ
ֶמן טֹוב ֶ ם ִמׁשּ ְלדוֹ . טֹוב ׁשֵ ֶות ִמּיֹום ִהּוָ ָמע: ְויֹום ַהּמָ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ , ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא. סֹוף ּדָ
מֹור ל ָהָאָדם, ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ י ֶזה ּכָ ָכבֹוד: ּכִ בֹוָתם. ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ּבְ ּכְ נּו ַעל ִמׁשְ ָחה ְמנוּ :ְיַרּנְ

יָבה ֶעְליֹוָנה יׁשִ ים ּוְטהֹוִרים, ְנכֹוָנה ּבִ ַמֲעַלת ְקדֹוׁשִ זֹוַהר ָהָרִקיַע ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים, ּבְ . ּכְ
ִמים, ְוִחּלּוץ ֲעָצִמים ַרת ֲאׁשָ ע, ְוַכּפָ ׁשַ ע, ְוַהְרָחַקת ּפֶ ְפֵני , ְוֶחְמָלה ַוֲחִניָנה, ְוַהְקָרַבת ֶיׁשַ ִמּלִ
א, ָלָקא ָטָבאְוחוּ . ׁשֹוֵכן ְמעֹוָנה י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַבת ֶנֶפׁש   ,ְלַחּיֵ ֵהא ְמַנת ּוְמִחיַצת ִויׁשִ ם ּתְ ׁשָ

ם ַהּטֹוב מורנו ורבנו ועט ֵ ִניֶחּנּו ְבַגן ֵעֶדן 'ה רּוחַ , ר הרב שמעון בן רחל"ַהׁשּ ַטר , ּתְ ִאְתּפְ ּדְ
ַמּיָא ְוַאְרָעא, ִמן ָעְלָמא ָהֵדין ְרעּות ֱאָלָהא ָמֵרא ׁשְ ַרֲחָמיו ְיַרֵחם מֶ . ּבִ ָלִכים ּבְ ֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ

ָנָפיו ּוְבֵסֶתר ָאֳהלוֹ . ְוָיחּוס ְוַיְחמֹול ָעָליו, ָעָליו יֵרהּו ְבֵצל ּכְ ָלִכים ַיְסּתִ ַלֲחזֹות , ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
ֹנַעם י ֵהיָכלוֹ 'ּבְ ר ּבְ ִמין ַיֲעִמיֵדהוּ . י ּוְלַבּקֵ ַחל ֲעָדָניו יַ , ּוְלֵקץ ַהּיָ ֵקהוּ ּוִמּנַ ְצרֹור   ְוִיְצרֹור. ׁשְ ּבִ

ָמתוֹ  ים ִנׁשְ בֹוד ְמנּוָחתוֹ , ַהַחּיִ ים ּכָ לֹום. י הּוא ַנֲחָלתוֹ 'י, ְוָיׂשִ ָ ֶוה ֵאָליו ַהׁשּ בֹו , ְוִיּלָ ּכָ ְוַעל ִמׁשְ
לֹום ִדְכִתיב. ִיְהֶיה ׁשָ לֹום: ּכְ בֹוָתם, ָיֹבא ׁשָ ּכְ ֵני הּוא ְוָכל : הֹוֵלְך ְנכֹוחוֹ . ָינּוחּו ַעל ִמׁשְ ּבְ

ֹוְכִבים ִעּמוֹ  ָרֵאל ַהׁשּ ִליחֹות, ִיׂשְ ְכַלל ָהַרֲחִמים ְוַהּסְ  :ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן, ּבִ
  

ָיא אֹוֵמר ן ֲעַקׁשְ י ֲחַנְנָיה ּבֶ ָרֵאל: ִרּבִ רּוְך הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ְך . ָרָצה ַהּקָ ְלִפיּכָ
ה ָלֶהם ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֱאָמר יְ שֶׁ , ִהְרּבָ יר, י ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקוֹ 'ּנֶ יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ   ַיְגּדִ

  
  :קדיש דרבנן

  

ל ּדַ א ִיְתּגַ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ י ְבָרא ִכְרעּוֵתהּ ) אמן(. ְוִיְתַקּדַ ְלָמא ּדִ ָעֽ ְוַיְצַמח , ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתהּ , ּבְ
ְרָקֵנהּ  יֵחהּ , ּפֻ ַחּיֵיכֹון ּוְביֹומֵ ) אמן(. ִויָקֵרב ְמׁשִ ָרֵאלּבְ ית ִיׂשְ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן , יכֹון ּוְבַחיֵּי ְדָכל־ּבֵ ּבַ
ַרךְ ) אמן( .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ָקִריב א ִיְתּבָ ְלַמּיָ ְלֵמי ָעֽ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ְלָעֽ ֵמּה ַרּבָ ח, ְיֵהא ׁשְ ּבַ ּתַ , ְוִיׁשְ

ַאר א, ְוִיְתרֹוָמם, ְוִיְתּפָ ֵ ר, ְוִיְתַנׂשּ ל, הְוִיְתַעלֶּ , ְוִיְתַהּדָ ִריְך הּוא, ְוִיְתַהּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ) אמן( .ׁשְ
ְרָכָתא ל־ּבִ א ִמן־ּכָ יָרָתא, ְלֵעּלָ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ׁשִ ּבְ ׁשְ ְלָמא, ּתִ ָעֽ ֲאִמיָרן ּבְ  )אמן(. ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּדַ
ָנן ָרֵאל ְוַעל ַרּבָ ְלִמיֵדיהֹון וְ  ,ַעל ִיׂשְ ְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹוןְוַעל ּתַ ל ּתַ אֹוַרְיָתא  ,ַעל ּכָ ָעְסִקין ּבְ ּדְ

א ּתָ ׁשְ י ְבַאְתָרא הָ  ,ַקּדִ א  ,ֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתרּדִ א ְוִחְסּדָ ְיֵהא ָלָנא ּוְלהֹון ּוְלכֹון ִחּנָ
ַמּיָא ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן ,ְוַרֲחֵמי אְיֵהא  )אמן( .ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ , ׁשְ

ָבע ִויׁשּוָעה ים ְוׂשָ ָרה ַחּיִ ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ ָלה, ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ַוח ְוַהּצָ נּו , ְוֶרֽ ָלֽ
ָרֵאל  )אמן( .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ּוְלָכל־ַעּמֹו ִיׂשְ

ה  :יפסע שלש פסיעות לאחוריו ויאמר לֹוםעֹוׂשֶ ְמר ׁשָ לֹום , ֹוָמיוּבִ ה ׁשָ הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ
ָרֵאל ל־ַעּמֹו ִיׂשְ ינּו ְוַעל ּכָ  )אמן( .ְוִאְמרּו ָאֵמן, ָעֵלֽ
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  צ"הגה ונברו ונרומ
 ה"הללקוצז יאבג ןועמש י
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