
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. כל רגעעלולה לפרוץ שמלחמה עם ארצות הברית  על מאיימתקוריאה . מתיחות בין קוריאה הצפונית לארה"בזה ידוע שבעולם כרגע יש 

על פי הנביא ישעיהו, מלחמת גוג  .רחש באחרית הימיםמלחמה שתת היא - בתנ"ך מה שמבוארעל פי  -מלחמת גוג ומגוג כפי שידוע 

 שולטה – קים ג'ונג אוןהאם  .לקום קואליציה גדולה של רבות מאומות העולם, בראשות גוג מלך מגוג אמורה .צפוןהומגוג תפתח מ

י . "בשמו יש את המילה גוג "און גנו'גקים הוא גוג?  " –עכשיו בקוריאה  אֶמר ְיֹהָוָ֖ה ֵאָלָ֑ ֹֹּ֥ פֹון  ַוי ֶרץ׃ ִמצָּ י ָהָאָֽ ל־ֹיְשֵבָ֖ ל כׇּ ה ַעֹּ֥ ח ָהָרָעָ֔ ָפַתַ֣ " תִּ

 מצפון תפתח הרעה: "מצפון" = צפון קוריאה!! :זצוק"ל נחמני לוי סעדיה אמר הרב 1..2.22.2 -שנים ב 22כבר לפני   (.ירמיהו א יד)

י  גרוע מהשואה!"... יותר יכול להיות חלילהתדעו! שזה תבינו!  "יהיה לנו קשה מאד אם לא נחזור בתשובה... י כִּ י ַאֲחֵרי מֹותִּ י ָיַדְעתִּ כִּ

י תַ  ים כִּ ית ַהָימִּ י ֶאְתֶכם ְוָקָראת ֶאְתֶכם ָהָרָעה ְבַאֲחרִּ יתִּ ּוִּ ן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר צִּ תּון ְוַסְרֶתם מִּ יסֹו ְבַמֲעוֵׂה ַהְשֵחת ַתְשחִּ ֲעוּׂו ֶאת ָהַרע ְבֵעיֵני ה  ְלַהְכעִּ

 .)דברים, ל"א( ֵדיֶכםיְ 

" שבו אנו מצפים אחרית הימיםשל גוג ומגוג זה מה שמדובר "תקופה ה

 , כ"ו חשון תשע"חמנחםבמסר אחרון עם האוטיסט  .משיחהמלך שיגיע 

היהודים בחוץ לארץ הם לרוב ממש )"זה לא ילך להם"( כותב מנחם: "

זרה,  הזהב, לכל ההנאות שיש לאלה שעובדים עבודה-כבר עבדים לעגל

ה  ישמור, ואפילו אם הם  עהרליך  )יראים(, אבל יש איזה קלקול 

במחשבות שלהם, בצורה איך שהם מקבלים את החיים, כי זה מבולבל, זה 

ובחו"ל, בין החרדים,  הזהב, הגשמיות.-בלבול, בלבלו את הכל עם עגל

אין מלחמות כנגד היצר הזה, נגד היצר הרע והגשמיות, כי כולם מכורים 

בדרגות שונות. אבל פה בארץ יש לנו בכל אופן אנשים שהם ממש  לזה

לא נגועים בזה, אנשים שמוכנים להקריב את החיים שלהם, את הבריאות 

הנפשית שלהם בכדי שלא לתת לרשעים להפוך אותנו לגוים. לכן רק פה, 

בעיקר בירושלים, אבל גם בכל הארץ יש ברגע זה את המלחמה הכי 

למען עם ישראל, והקב"ה, ותורתו, הקשר של עם גדולה שהיה אי פעם 

הזהב, הם לא מוכנים להתכופף לכסף ולכל ההנאות -והיהודים האמיתיים לא מוכנים להתכופף לעגל ישראל עם הקב"ה ותורתו.

ם לא האסורות. והם הגיבורים של ההיסטוריה, של כל ההיסטוריה, כי הם אלה שיעצרו את הרשעים ולא יתנו להם את הניצחון. ה

משיח בן דוד ילחם, אבל עכשיו זה המלחמה  –צריכים להילחם עכשיו ברגע זה, את המלחמה של  גוג ומגוג , כי הקב"ה עם השליח שלו 

עוד מעט תתחיל פה המלחמה, מהארץ, ויהיו של העם. ויחד עם כל זה תהיה מלחמת העולם השלישית, להוסיף לכל הבלאגנים... 
לנו, זה יתגלגל בעיקר בחו"ל, תתחיל מלחמה באיזור שתכלול את ישראל. וזה יהיה מלחמה  פצצות גם פה, אבל ה' יעזור

קודם בין העְרבים בעיקר. רוב המלחמה תהיה ערבים נגד ערבים. היהודים יהיו שמה בפנים, אבל זה יתגלגל לכל העולם 
 יחד עם משהו גדול מאד שיגיע לארצות של הגוים מכיוון קוריאה.
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 רבי אברהם יחיאל פיש זי"ע נסתר!הצדיק ה

 

י"ג אלול ה תשנ"ח ונקבר לצד אשתו  –שנים  21הצדיק הרב אברהם פיש זצ"ל, נפטר לפני 

פרצו לביתו והתחילו  הרשעיםהגרמנים  הוא ניצול שואה בנס. הצדקת פראדל בת שרה בצפת.

 והרב ניצל זאתהחשיך הבית,  לפתעלירות ללא הרף, כאשר כיונו נישקם לעברו של רבי אברהם 

 .כפועל בניין פשוט שעבד עבודה פשוטה צדיק נסתר היה רבי אברהם פיש .דרך החלון ונמלט

במשק בית ואת כל כספם  התפקדאשתו הרבנית פראדל  .אדםמוסתר מבני  היהרוב ימיו הרב 

שנים  ךלאורשהיו מרוויחים היו מחלקים לצרכי צדקה לעניים, הכנסת כלה והכנסת אורחים. 

 םמדי פעבסודות התורה.  (רבי משה יעקב רביקוב)הקדוש  רבות למד הרב פיש עם הסנדלר

 אל רבי באיםהיו ש אבלבפעם היה הסנדלר שולח אנשים לרבי אברהם שיפעל עבורם ישועה, 

 אותם אבל גם באותו זמן מברך אותם וכך האנשים קמרחיו מטורףאברהם הוא היה עושה עצמו כ

 .לצרותםישועות  גואלו השי

)רבי שמשו ( אמר ל"לקזצו)רבי ישראל אבוחצירא  הבבא סאליתגלה? הכיצד רבי אברהם 

לביתו של אחד בשם רבי אברהם פיש ותאמר  אביב-לרחוב קלישר בתל ךאליהו אלפסי ז"ל( שיל

. והעמיד פנים שלא הבין מה רוצים ממנו תמםיההרב לו:  הגיע הזמן שתתחיל לברך )אנשים( . 

 ברך  אקח אותך עימי לעולם העליון !תתחיל ל לו מסר: שאם לא חשל "לקזצו הבבא סאליאבל 

י אברהם כל מוצאי שבת קודש סעודת מלוה מלכה החל מאותו זמן ערך רבוגם . את כל עמך ישראל החל רבי אברהם לקבלומאותו יום 

שמשו של רבי אברהם )רבי יהושע נעימי הי"ו( העיד שלמרות  .התעלות רוחניתוכל אדם שזכה להשתתף בסעודה זו הרגיש  לציבור.

ומנמנם כמה  שהרב היה עשיר, הוא בעצמו חי בפשטות ולא התעניין בהבלי העולם הזה. הוא לא היה ממש ישן בלילות אלה יושב על כסא

נכנס יהודי לביתו של הרב לסעודה רביעית עם בתו אשר היתה חרשת באוזן אחת מסופר שפעם  שעות ואחר מכן קם מוקדם בבוקר.

:  רחם בחסדך על עמך צורינו, בן דוד עבדך יבוא ויגאלנו . הוא שר את זה שוב ושוב השירב פתחאחת. רבי אברהם התיישב מול הילדה ו

וור יועוד סיפר יהודי אחר שפעם הגיע לסעודה רביעית של הרב עם בנו שנהיה ע .יןלחלוטהילדה החלה לשמוע והתרפאה  םפתאוש דע

רבי אברהם מזג לו משקה שחילק לכולם בסעודה וציווה עליו למרוח סביב  ל"ע בשני עיניו לפני כמה שבועות ללא תקווה מהרופאים.

 תמיד. רואה לראות כפי שהיה עיניו של הילד. למחרת בבוקר הילד התחיל

ביום שלישי טרם פטירתו קרא למשמשו   .רבי אברהם הוא ראש הל"ו צדיקים נסתרים הצדיק הנסתר רבי מענדל מבני ברק העיד: 

וביקש מהאחות שתצא מהחדר. ואמר: "דע לך שבערב שבת קודש אני הולך להיפטר מן העולם, תדאג לסדר את כל אשר צריך". ואכן, 

צדיקים ")מאת הספר  גן עלינו אמן.תזכותו  י י"ג באלול עלה לגנזי מרומים ומקום מנוחתו בבית החיים אשר בעיר צפת ת"ו.ביום שיש

 .("נסתרים בדור האחרון

 

 

 

י". 1לומר בכל יום  – לזיכרון ֎ יָבתִּ ְנתִּ י ְדָבֶרָך ְואֹור לִּ  פעמים את הפסוק מתהילים: "ֵנר ְלַרְגלִּ

משערות ראשו ארצה ויפדו העם את יהונתן ולא  פעמים ויתרפא. "הישועה הזאת עשה בישראל חי ה׳ אם יפול 1יאמר לחש זה   – כאב הראשל ֎

 מת. יהי רצון מלפניך ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו מלך הרחמים, שתרחם על פלוני בן פלונית ותסיר ממנו כאב ראש ומיחוש ראש, ותרפאהו רפואה

פעמים(. ה׳ הושיעה המלך  1ך ברכתך סלה, )שלימה, וישוב אל בריאותו כבראשונה, בזכות שמותיך הקדושים היוצאים מפסוק זה לה׳ הישועה על עמ

 יעננו ביום קראנו, אמן נצח סלה ועד:" )ימלט נפשו(

 כל האומר שירת הים בשמחה ובעצמו מדמיין כאלו הוא ניצול מפרעה וחילו מכפרים לו עונותיו. )פלא יועץ(  – כפרת עוונותל ֎

ְשְמרּו אסור לנו להוסיף שום דבר לתורה שבכתב ולא לת מצות לא תעשה◄ י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ֹאתֹו תִּ ורה שבעל פה.שנאמר: "ֵאת ָכל ַהָדָבר ֲאֶשר ָאֹנכִּ

ֶמּנּו:" )דברים יג, א(. אסור להוסיף על מצוות התורה.  ְגַרע מִּ  ַלֲעוֹׂות לֹא ֹתֵסף ָעָליו ְולֹא תִּ

ְגַרע  אסור לגרוע שום דבר מן התורה. מצות לא תעשה ◄ ְשְמרּו ַלֲעוֹׂות לֹא ֹתֵסף ָעָליו ְולֹא תִּ י ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ֹאתֹו תִּ שנאמר: "ֵאת ָכל ַהָדָבר ֲאֶשר ָאֹנכִּ

ֶמּנּו:" )דברים יג, א(. אסור למחוק שום דבר מהתורה.  מִּ

ו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם, אלהי יצחק, ואלהי יעקב, יהי רצון מלפניך יי אלהינ :(ספר חופת חתנים, רפאל בן חזקיהו מלדולה) תפילה לאשה על בעלה ●

זרע של  שתשמור ותנצור ותנטור תמיד את בעלי מכל נזק, ומכל רע, ומכל חולי. ותתן לנו חיים טובים, חיים ארוכים, חיים של עושר וכבוד. ותתן לנו

בע אהבתי בלב בעלי שלא יחשוב בשום אשה בעולם זולתי. ותטע קיימא ובנים הגונים וצדיקים. ותטע בינינו תמיד אהבה ואחוה שלום ורעות. ותק

בלבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם כיהודים כשרים, ולעשות צדקה וחסד עם עמך ישראל, ותברך את בעלי ברכה שלימה ברוב 

ך וישם לך שלום. ונאמר: יי ישמרהו ויחייהו יאושר בארץ. אמן עוז ושלום. כדבר שנאמר יברכך יי וישמרך, יאר יי פניו אליך ויחנך. ישא יי פניו אלי

 וכן יהי רצון:

 

צדיקיםסיפורי   

סגולות מוסר  תפילותסגולות מוסר קבלה מצות  סגולות מוסר קבלה מצות תפילות סגולות מוסר קבלה מצות תפילות מספרי קודשתפילות מוסר קבלה מצות  סגולות

סגולות  סגולות מוסר קבלה מצות תפילות סגולות מוסר קבלה מצות תפילות סגולות מוסר קבלה מצות תפילות סגולות מוסר קבלה מצות תפילות קבלה מצות תפילות

 סגולות מוסר קבלה מצות תפילות מצות תפילותסגולות מוסר קבלה  סגולות מוסר קבלה מצות תפילות סגולות מוסר קבלה מצות תפילות מוסר קבלה מצות תפילות



 

 

 

כתוב את השאלה כאן: אכילה ושתיה לפני הקידוש. ידוע לנו שאסור לאכול ולשתות לפני הקידוש של ליל שבת, שאלתנו היא ממתי 

ידוע לנו שאסור לאכול ולשתות לפני הקידוש של ליל שבת, שאלתנו היא  אכילה ושתיה לפני הקידוש. :כתוב את השאלה כאן

 ?דוש של הבוקר של שבתממתי האיסור מתחיל. ומה הדין לגבי אכילה ושתיה לפני הקי

: ראשית, יש להזכיר שפשוט שכל עוד האדם לא קיבל את השבת, מותר לו לאכול ולשתות עד שקיעת החמה. אבל אם כבר קיבל תשובה

לשתות עד הקידוש. וכמו כן אשה שקיבלה שבת, וכגון שאמר בבית הכנסת  בואי כלה בואי כלה , אז ישים לב מעתה שלא לאכול ולא 

שבת בהדלקה, וכגון שהיא מבנות אשכנז שמקבלות שבת בהדלקה, או שהיא מבנות ספרד והדליקה מוקדם, דהיינו יותר מחצי שעה לפני 

ת עד השקיעה, שאז קיבלה שבת, או שקיבלה עליה שבת בפירוש שאמרה  הריני מקבלת שבת , תשים לב מעתה שלא לאכול ולא לשתו

 הקידוש.

ואולם, אף איש או אשה שקיבלו שבת, אם הרגישו צורך פתאום לשתות או לטעום משהו, רשאים לשתות ולטעום עד השקיעה. ואם 

 צמאים מאוד, יש להקל אפילו עד צאת הכוכבים. אך לאחר צאת הכוכבים, אין היתר כלל ועיקר לא לשתות ולא לטעום כלום.

בפרט בימי הקיץ שהימים ארוכים וחמים, וקשה עליה להמתין עד שבעלה יחזור מבית הכנסת ויעשה קידוש, על כן, אשה שצמאה מאוד ו 

מיץ ענבים, ותקדש עליו עם כל נוסח הקידוש  יום השישי ויכולו השמים וכו , ותברך  הגפן  וברכת  מקדש השבת ,  -תיקח כוס יין 

 ת כרצונה.גרם[, ואז תוכל לטעום ולשתו 12ותשתה רביעית יין ]

לגבי האיש, מאחר והוא חייב בתפילה, דינו  ולענין אכילה ושתיה קודם הקידוש של הבוקר, יש הבדל בדין זה בין האיש לאשה, ונבאר.

כמו בכל יום שאסור לאכול לפני התפילה, לפי שנראה כמתגאה, שאחר שאכל ושתה, בא לקבל מלכות שמים. אולם מותר לשתות תה או 

לפני התפילה. על כן, גם בשבת רשאי לשתות תה וקפה לפני התפילה. ]ואף על פי שאסור לשתות לפני קידוש, מכל מקום  קפה עם סוכר

אבל לאחר התפילה, אסור לאיש לאכול או  אין חובת קידוש חלה אלא לאחר התפילה, אך כל עוד שלא התפלל, לא חייב עדיין בקידוש.[

 לשתות עד שיקדש על היין.

לגבי הנשים שהן חייבות להתפלל רק תפילת עמידה אחת בכל יום ]לבד מברכות השחר וברכות התורה[, לכאורה אם קבעה ואמנם, 

לעצמה להתפלל תפילת שחרית, יהיה אסור לה לאכול לפני התפילה בין בשבת בין בחול כדין האיש. אולם זה אינו מדויק, כי דוקא האיש 

ור לאכול לפני התפילה, לפי שנראה כמתגאה, אבל האשה שאינה חייבת בשחרית דוקא, ויכולה שחייב להתפלל שחרית, שייך אצלו האיס

להתפלל מנחה או ערבית אחר שאכלה כל היום, אף עתה שמתפללת שחרית, לא נאסר עליה לאכול לפני התפילה, כי לא שייך לומר 

, והיא הביאה את עצמה להתפלל, ומה שייך לבוא אליה שאחר שהתגאית זו היא באה להתפלל, שהרי בכלל אינה חייבת להתפלל שחרית

על כן, מן הדין אשה יכולה לאכול לפני תפילת שחרית בחול, רק טוב שתקרא קודם ברכות השחר ואחר  בטענה, כשהיא לא חייבת בכלל.

 כך תאכל.

יבוא בעלה מבית הכנסת, להלכה בין אשה ולגבי אכילה בשבת בבוקר קודם הקידוש, וכגון שרוצה לאכול מעט ]עוגה עם נס קפה[ עד ש

גרם[, או שתשתה רוב  12שהתפללה שחרית ובין שאינה מתפללת שחרית, לכתחילה טוב שתקדש על מיץ ענבים ותשתה רביעית ]

 גרם[ ותאכל כזית עוגה, כדי שיחשב לה "קידוש במקום סעודה", ואז תוכל לאכול כרצונה. 12רביעית ]

בעצמה, או שלא נוח לה מכל סיבה שהיא, וכגון שיש לה פחדים שמרגישה בזה כאילו חס ושלום אין לה בעל אולם, אשה קשה לה לקדש 

 שיקדש לה, אזי רשאית לטעום דבר מאכל או לשתות גם קודם הקידוש.

שב"א ומהר"ם וטעם ההבדל בזה בין האיש לאשה, כי הנה מאחר ועצם חיוב הנשים בקידוש של הבוקר, אינו מוסכם כלל, כי לדעת הר

חלאווה ועוד, הנשים פטורות מקידוש של הבוקר, ואינן חייבות אלא בקידוש של הלילה שהוא מן התורה. ובצירוף שישנה מחלוקת אם 

מותר לטעום לפני קידוש הבוקר, ולדעת הראב"ד, הרז"ה, ארחות חיים, המאירי, מהר"ם חלאווה, הר"ן, רבנו דוד בונפיד ועוד, מותר 

 קידוש של הבוקר.לטעום לפני ה

ואמנם להלכה מרן השלחן ערוך פסק שאסור לאכול לפני הקידוש של הבוקר, וכמו כן פסק שהנשים חייבות בקידוש. אולם לגבי אכילה  

לנשים לפני הקידוש, יש לנו  ספק ספיקא , דהיינו צירוף של שתי ספיקות, שבהצטרף שניהם, יש מקום להתיר את הטעימה קודם הקידוש 

, והיינו כי שמא הן פטורות מקידוש היום כדעת הפוסקים הפוטרים, ואפילו תאמר שהן חייבות בקידוש היום, עדין שמא מותר לנשים

 לטעום לפני קידוש היום, כדעת רבים מהפוסקים.

יום, וגם ומכל מקום לגברים בודאי שאסור לטעום לפני הקידוש, שהרי מבואר בשלחן ערוך )סימן רפט ס"א( שחייבים בקידוש ה 

 אסורים בטעימה קודם לכן.

ובדרך אגב, מי שהוא חולה וזקוק לאכול פת או עוגה לפני תפילת שחרית של שבת, כדי לבלוע כדור וכיוצא בזה, טוב שיקדש קודם על  

על היין אלא היין, ואחר כך יאכל כזית פת או עוגה. ולאחר תפילת מוסף, יקדש שוב על היין, כי יש אומרים שלא חלה חובת קידוש 

 .לאחר תפילת מוסף. ועל כל פנים, אם אינו מוכרח לאכול פת או עוגה, יטעם את מאכלו בלי לקדש

  

 מדור בהלכה

 הרב דוד שלום נקי שליט"אמאת             

 



 

 

 

 

 

 (!!הקדוש עם ישראלרק לעזור לאחינו ) ...חלילה אנו לא באים לקטרג קודש קודשים!אדם צריך להבין שבית הכנסת זה יהודי יקר! 

 ארה או הלל, או בעת שקוראים בתורה. הגמרש"...יש פעמים שאסור לדבר גם דברי תורה, כמו בעת שאומרים קריאת שמע, שמונה ע

אומרת, אם מישהו דבר באמצע התפלה היה זה נחשב לחטא, עד כדי כך שאם קרה שהיו צריכים ללכת למלחמה, היה האיש הזה פסול 

, ומי שדבר באמצע התפלה היה חוטא והיה מללכת למלחמה. כי למלחמה היו צריכים ללכת רק צדיקים גמורים שאין בהם אף שמץ חטא

נכון זה מצוה עצומה לדבר דברי  .(צאינה וראינה, פרשת ויקהל)החוטא הזה לגרום תבוסה, חלילה" פסול מללכת למלחמה, כי יכול היה 

 ת עברה חמורה מאוד!אתורה, אבל כמובן לא באמצע התפלה או שהחזן מדבר. ז

א לשוחח העובדה שבבתי הכנסת של הספרדים נזהרו מאד שלהמזרח נובע מעדות הדבר פורסם שאחת הסיבות שהשואה לא כבשה את 

 (קדושת בית הכנסת ובית המדרש, עמוד ה)בשעת התפילה, ואילו אצל האשכנזים הקפידו על כך פחות, וזכות זו שמרה על בני עדות המזרח. 

י ישראל, שמראה -קמי שמדבר בבית הכנסת במלים של חול אוי לו, שמראה פירוד, אוי לו שמחסיר באמונה, אוי לו שאין לו חלק באל

 !רחמנא ליצלן -העליון של מעלה  התיקוןכלפי  בביזיוןים ואינו נמצא שם )ואין לו חלק בו( ואינו מפחד ממנו ומתנהג -קשאין לו אל
 (בפרשת תרומה דף קל"א ע"ב ,הזוהר הקדוש)

התפילה  ,שמדבר בבית הכנסת דברי חולאיך מתייחסים לתפילה ולבקשות של מי שמדבר בבית הכנסת? כתוב בספרים הקדושים שאדם 

 התפילה שלו לא מתקבלת בשמיים! חבל לו על הזמן...שלו לא מתקבלת!!! 

 ובוודאיובתי מדרשות שבבבל : ״כתיב ואהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות שכתב ז״למקוזניץ  גידמלכמובא בספר ״עבודת  ישראל״ 

״ד מכוון כנגד ביהכ״נ וביהמ״ד של מעלה, לכן צריך להיזהר שלא לדבר בביהכ״נ שום דיבור קל חוץ מן התפילה, כי שכל ביהכ״נ וביהמ

לדבר עמך, רק אדבר חפצי, ובזה  רכשמדבר דברים בטלים, דומה כמי שמדבר עם המלך והופך פניו ממנו, ואומר אדוני המלך אי אפש

האחרים, כ״ש  בעווןיוכל להיות שלא תקובל ח״ו תפילתם  כתפללין בכוונה תפילתן, ג״הוי דוחק רגלי השכינה ח״ו, ואף שאר העם המ

י הוא דוגמת משה שעמד בהר סיני והשמיע הדיבור מפי הגבורה כבשעת חזרת הש״ץ ובשעת קרה״ת שצריך לשמוע דברי הש״ץ, 

 לישראל״.

הללו ראוי ליתן לב לתקן כל הדברים הגורמים לשכינה שתסתלק ״נודע ביהודה״ בספרו דרושי הצל״ח )חנוכה(, שכתב וז״ל: ״בימים  ה

מישראל, שזה היה כוונת היוונים, ואלו המדברים בבית הכנסת, אין לך מורד במלכו של עולם בהיכלו ולפניו גדול מזה, וזה מטמא אויר 

ורוח הטומאה, ובעוה״ר נתפרץ הדבר  הקדוש, דוגמת היוונים שטמאו המזבח, כי זה מעמיד צלם בהיכל, כי בכל עבירה נעשית קליפה

 מאוד״.

 את לא להביאורק להתפלל!  ךלבוא לבית הכנסת א ותנשים צריכ .גרוע ממש זה נשים בעזרת. נשיםגם  כולל כ זה"בביה דיבור איסור

 בית הלכות שתלמדו או תבואו שלא אונשים יקרות,  ?ציבור השליח בחזרת . וכמובן לא לדברהכנסת לבית שלה הילדים ואת התינוק

. קדושה דברי שישמע בסדר זה מפריע ולא שותק והואשלו  האמא ליד יושב ילד עם כמובן. הללו הדברים את לעשותמ ותמנעו הכנסת

 חול בדברי שמדברת אשה איזה יש אם. כ"בביה חול דברי לדבר אסור.  לבכות יתחיל הוא מתי לדעת אפשר אי. אחרת זה תינוק עם אבל

 .ישראל עם לכל וקשור קשה עבירה שזה לה ולהבהיר לצד אותה לקחת אלה. כולם לפני עליה לצעוק , אסורמפריעים ילדים לה יש או

  .ילקוט יוסף הלכות קדושת בית הכנסת על פי )חלק קטן(הנה סיכום ל

 :פסקי רבנו עובדיה יוסף זצ"לע"פ הלכות קדושת בית הכנסת, 

 בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם שחוק וקלות ראש, ואותם הנוהגים שם שחוק וקלות ראש עליהם נאמר, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי .

הי -שאמרו שם שאין לו חלק באלהקדוש הפליג מאד בעונש המדבר דברים בטלים בבית הכנסת, עד  ואסור לדבר שיחה בטלה בבית הכנסת... ובזוהר

 .]ילקוט יוסף, ספר על הלכות קריאת התורה ובית הכנסת, עמוד רלו [ ישראל

  אולם כשמתקיים שיעור בהלכה או באגדה בבית הכנסת, מותר לחלק לקהל כוס מטיילים בהםבתי כנסיות אין אוכלים בהם, ואין שותים בהם, ואין .

תה או קפה, לעוררם לשמיעת השיעור. ומותר לסעוד סעודה שלישית בבית הכנסת, כאשר אומרים שם דברי תורה. ומותר לאכול שם סעודת מצוה 

-הכנסת עמוד רלט, ובהוספות שבמהדורת תשס"ד, עמודים תד ]ילקוט יוסף, הלכות קריאת התורה וביתגם במשתה ויין וסעודה גדולה...  

 .תה. ובשובע שמחות חלק א  )חופה וקידושין, תשס"ה( עמוד קלא. שו"ת יביע אומר חלק י  סימן יד[

 עמ  רמו, ובמהדורת , ]ילקוט יוסף...  אין ראוי לשבת בבית הכנסת רגל על רגל, משום דהוי דרך שחץ וגאוה. שהרי אפילו בביתו אין ראוי לישב כך

 .[תשס"ד גם בעמ  תי. ובשאר"י ח"ג עמו  רפז

  ...ילקוט יוסף, הלכות ]החיוב לעמוד מפני אביו ורבו, או מפני זקנים וחכמים הוא גם בבית הכנסת ובבית המדרש, ואפילו בשעה שלומד או מתפלל

 .[בית הכנסת וקריאת התורה עמוד רמט

  אלא לצורך מצוה, כגון תפלה או תורה וכדומה. ואם צריך לקרוא לאדם שנמצא בבית הכנסת, יכנס ויקרא אין נכנסים לבית הכנסת ולבית המדרש

]ילקוט יוסף חלק ב  שם, עמוד  . איזה פסוק, או שיאמר דבר הלכה, או שישמע דבר הלכה, או שישהה מעט בבית הכנסת, ואחר כך יקרא לחברו..

 רנ[.

  בבית הכנסת! בבית הכנסת לא מדברים...שאסור לדבר שיחה בטלה בבית הכנסת, בשולחן ערוךזו הלכה מפורשת לסיכום  !אחים יקרים

 שנזכה להתפלל כראוי וימלא ה' משאלות לבנו לטובה, אמן כן יהי רצון! ...ה"זה הבית של הקב, זה היכל השכינה !מתפללים

       

                                                                                                               

 איסור דיבור בבית הכנסת

יהי רצון שכל עם ישראל יחזור בתשובה. שנזכה לשנים רבות ולראות את משיח צדקנו במהרה אמן ואמן. יהי 
ל מ   וימלא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה. תפילתנורצון שהקב"ה ישמע את  ֵביד אןכָּ ב עָּ טָּ נָּא לְּ מָּ חְּ ֵביד ר  עָּ  !דְּ

  emet9net@gmail.com)הקדשות וברכות: )להקדשה משלך צור קשר:  
 דוד יוסף חיים הרב  ,לזצו" הקדוש עטר בן חיים רבי  ,לזצו" אבוחצירא יעקב רבי ,לזצו" יגן ניסים הרב ,לזצו" ג ורג יה בן יוסף עובדיה הרב ,זצו"ל ויטאל חיים הרב :"נלע

 עליזה בת דורית גלית ,לזצו" אפייג בן נחמן הרב ,לזצו" פלאג י חיים הרב ,לזצו" יוחאי בר שמעון רבי ,לזצו" יוסף בן עקיבא רבי ,לזצו" אזולאי אברהם הרב ,לזצו" אזולאי

 בת שושנה (נעומי) ,לז״ זיסלה בן משה ,לז״ אסתר בן יואל ,הע" שושנה (נעומי) בת גאולה ,הע" גיטל בת אסתר ,הע" שושנה (נעומי) בת עליזה ,והי" איוון בן רמי ,הי"ו

 ,לז״ חנה בן משה,הע" שושנה (נעומי) בת בתיה ,הע" חנה בת זהבה ,לז״ שושנה (נעומי) בן יחזקאל ,לז״ חנה בן חי יוסף ,לז״ רבקה בן יעקב ,לז״ לאה בן הלל ,הע" אסתרו

 אסתר. בת עליזה שושנה, )נעומי( בן דוד :ימים ואריכות בתשובה לחזרה |.ת.נ.צ.ב.ה תרו בן שלו

 


