
  

 

 
 

 

 
 

  )מגילה כט( "אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות - )יחזקאל יא( "מקדש מעטואהי להם ל

 

 

 

 

 על כך שיש לנושמחה  ,בשמחהמקום הקדוש יש לבוא אל ה ,ת ראשי

וכמו הזכות להיכנס לביתו היכלו ומקדשו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, 

באומרים לי בית  שמחתי" - (קכב 'תהילים פ)עליו השלום  דוד המלךשאמר 

 ,מאשר נסיעה ברכב הליכה רגליתלבא לבית הכנסת ביותר  נכון ."ה' נלך

וכן יש מצווה למהר צעדינו ואף לרוץ יש בזאת מעלה ושכר על הפסיעות, 

עשרה יש מעלה גדולה להיות מ עודוממש לקראת המקום הקדוש, 

לנשק המזוזה נהגו ישראל קדושים כנסנו למקום הקדוש בהי .הראשונים

ובעת הכנסנו ממש אל המקום  ,ולהשתחוות מעט כלפי ארון הקודש

          – (תהילים פ' נה)ע"ה  דוד המלךוכמו שאומר הראויים  לנהוג שם ביראה וכבודיש הקדוש 
  בהתרגשות הראויה לארמונו של בורא העולם. - "רגשבבבית אלקים נהלך "

 אשרזיע"א, זצוק"ל  'בבא סאלי'בנו של ה ,'בבא מאיר'הרבי מאיר אבוחצירא ומסופר על הרה"צ 

 כאשר יראת שמים ואימת המקום הקדוש נסוכה עלכיצד נכנס לבית הכנסת, אותו באחת הפעמים ראו 

 פניו, נישק את המזוזה טרם היכנסו, וכאשר החל לצעוד אל עבר ארון הקודש כל גופו רעד ממש

 מהתרגשות, ובהגיעו אל פרוכת ארון הקודש השתחווה ככל יכולתו עד לקרקע ממש, ניגש ונישק את 

       .פרוכת הארון בחשקה וחזר אל מקומו אט אט כאשר נזהר שלא להפנות גבו אל מקום ארון הקודש

 . 'למעשה אבותי ימתי יגיעו מעש'ולנו רק נותר לומר 

 

 

 
 

  וביהמ"ד בדברים בטלים ושיחות חולין נ"כיש להמנע בכל עוז מלדבר בשטח ביה - ת האסורו חוליןהשיחות  –העיקר הגדול, 

מי שמדבר " - )פרשת תרומה דף קלא( זצוק"ל בספר הזהר הקדוש אמר רשב"יו

קי ואוי לו, שאין לו חלק באל  -שיחות חולין בבית הכנסת 

, אלא שבזמן התפילה התפילה שלא בשעתוהאיסור הוא גם  ."!!!ישראל'

   בדברי תורה אסור לדבר.אפילו וקריאת התורה 

תורה או תפילה הרי  לצורךכל דיבור שאינו  - ?מהו גדר של שיחות חולין

ההוראה לכל "ל, מורה וקזצ 'פץ חיים'חהוכפי ש "שיחת חולין", הוא בכלל

"...הירא וחרד לדבר ה' ישים תמיד  ) אור"ח קנא ס"ק ב( 'משנה הברורה'ישראל, סיכם את דבריו ב

עיניו וליבו לזה שלא לדבר שום דברים בטלים בביהכ"נ 

 ".רק לתורה ולתפילה!ובביהמ"ד והמקום הזה יהיה מיוחד אצלו 

רבים וטובים נכשלים בכך בכל יום, מתוך חוסר יודעין  ,ולצערנו

, ואם בבית כךומחובתו של כל יהודי להאיר את עיני אחיו בני ישראל על , ושימת לב לחשיבותם של הדברים

יש לגשת אליהם בהזדמנות הנכונה ולהסביר להם  - הכנסת בו אתה מתפלל ישנם כאלו שמדברים שיחות חולין

רב בית הכנסת או לגבאים שיפעלו חומרת הדבר, ואם נראה שלא ישמעו יש לגשת ל בלשון רכה ונעימה את

  לתקן את הדבר כיוון שגורל כל הציבור הקדוש תלוי בשמירת קדושת המקום.

 כי השימוש במכשירים אלו  כתבו פוסקי דורנו)שיחות טלפון, הודעות, גלישה וכד'(  - ים מכשירים סלולאר

בבית הכנסת ובבית המדרש אסורים מכמה וכמה סיבות אשר אין כאן המקום לפרטם וניתן לקרוא על כך בהרחבה בספרי הפוסקים. לכן אדם 

 סיבה נחוצה יוכל להשאירשל תמיד לכבות את המכשיר הסלולארי מעט לפני היכנסו אל המקום הקדוש, ורק במקרה  שים לבירא שמים י

ויצא מחוץ לחדר יקום  -שיחת חולין כלשהיא  או הסלולאריולא 'רוטט', וכאשר תהיה אכן סיבה לדבר במכשיר  'שקט'המכשיר על מצב 

" סלולארי מכשיר חכם)חשוב לציין ש" ישוב למקום הקודש אל תורתו ותפילתו. ,וכשיסיים ,ושם יוכל לדבר בניחותא כפי הצורך ,המקום הקדוש

 להכניסו לבית הכנסת(כ"ש שלא ישנו איסור להחזיקו ופסקו כל גדולי ישראל ש –הקולט רשת אינטרנט פרוץ ללא שום סינון המאושר ע"י גדולי ישראל 

 נעליים נקיות וכד'.לשים לב שהמכובד, , צנוע ונקייש לבא לבית הכנסת ולגשת לתפילה בלבוש  – ד לבוש מכוב 

 

     , ושם השכינה שורה"מקדשנקרא  –ברחבי העולם  בית כנסת"כל 

 (פרשת נשא דף קכו ע"א הקדוש)הזוהר 

 ,מול האויב ובוודאי תנצחו ה' ילחם לכם  – )שמות פרק יד( "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"

 ('שי למוראע.')  מלדבר שיחות חולין בבית הכנסת ואתם תחרישון -בתנאי ש  

 

 הלכה למעשה  -ת המדרש קדושת בית הכנסת ובי
 

 
 תזכה למצוות! .כאשר סיימת לקרוא, מצוה רבה להעביר העלון לאחריםשים לב, 

 יתברך 'בעזרת ה 

 .אמןהי"ו  שחר-והודיה נאור, דניאל, עדן ילדיהם מכל רוח נחת ויראו שמים ויראת תורה של לבית יזכוש מרים בת אביטל וזוגתו שושנה בן עזרא להצלחת מוקדש העלון

   רה"צ ישראל אבוחצירא זצוק"לוה זצוק"להח"ח ש הרה"צ ישראל מאיר הכהן ע" 
 

זצוק"ל זיע"א, אשר ראו אותו  'בבא סאלי'בנו של ה 'בבא מאיר',הרבי מאיר אבוחצירא ומסופר על הרה"צ 

כבר בהתקרבו לבית הכנסת  .כיצד נכנס לבית הכנסת, כאשר יראת שמים ואימת המקום הקדוש נסוכה על פניו

 דקה חצי המתין נישק את המזוזה,, בית הכנסת לפתח וכאשר הגיע, וחלחלה פחד הרצינו פניו, לרעוד החלו ידיו

 השתחווה, נישק, ההיכל עד, גדול בפחד לביהכ"נ ונכנס יד על יד הניח, להיכל כוחו בכל השתחווה, ליד הדלת

 יהי רצון שזכותו תגן עלינו אמן. כאשר נזהר שלא להפנות גבו אל מקום ארון הקודש.  למקומו הפרוכת, וחזר



אמו של הרה"ג הצדיק ניסים נחום זצ"ל הייתה רגילה לנקות את 

לכבוד ה' יתברך. פעם ללא שום תמורה בטריפולי בית הכנסת 

אחת חלתה ברגליה ללא תקווה לרפואה, מספרים שהתגלה אליה 

 אליהו הנביא והבריאה, וזכתה שבנה היה לאחד מגדולי ישראל.

 

 שבת רגל על פשוט רגליו קדימה או לללהימנע מ, ויש בדרך מורא וכבודמובא בפוסקים שאדם ישב שם  -במקומות הקדושים ה אופן הישיב

  ראוי להימנע גם במצב זה. אולםאם הדבר מקל על לימודו, אמנם יש פוסקים המתירים לשבת רגל על רגל  .רגל

 ל "זצוק 'בן איש חי'וכפי לשון ה ,ביראת שמים, לאט ובמתינות תהא ,ובכל מקום אחר בבית הכנסת - ה התפיל

 .בהתעוררות ובכוונת הלב ,ברגש ,באמונה, (מלבד תפילת הלחש של שמונה עשרהכמובן, )'מילה במילה', בשמחה, בקול 

  .בקול ובכוונת הלב -שבקדושה וכל דבר  ...'קדוש קדוש', ן'אמ', 'יהא שמיה רבא'וכן לענות 

 אך לאהתפלל במקום קבוע, חשוב ללא להישען, ו .לעצום עיניים או להסתכל בסידוריש  תפילת העמידהבזמן      

יתפלל במקום שלא יעכב המתפללים לפניו לפסוע שלוש  -להתפלל במעבר, ואם יודע שמאריך בתפילת העמידה 

 )אין לקרוא עלונים בזמן התפילה, ובוודאי שאין להכניס עיתונים כלל לבית הכנסת(. .צעדים לאחור בסיום העמידה

 אשר עורך תפילתו  שליח ציבור ראוי וירא שמייםאך ורק לדוכן שתמיד יעלה  פקחעיקר גדול הוא ל - ר שליח ציבו

יש לשים לב שזרועותיו אינן מגולות, , בקול רם וברור, אשר הוגה את המילים כתיקנןביראה ובכוונת הלב,  ,במתינות

 ,לפחות חצי ס"מ( - )אורך הפאה המינימאלי לרבים מהפוסקים בעל עבירה, כגון שמגלח זקנו בתער או מגלח פאותיו "ושאינו ח

 .(גדולי ישראל סינון המאושר ע"ימסונן ממראות פריצות )מכשיר סלולארי שאינו או ביתי אינטרנט מחזיק חלילה או 

   וזכות כל הציבור הקדוש תעמוד לך.כך לפעול בעניין זה בפנייה לגבאים ולאחראים על וחובה  המצווו

  אדון הכל -יש לכוון  אדנותכאשר מזכירים שם  .בברכותשיש לכוון )אור"ח סי' ה( הלכה מפורשת בשו"ע  - כוונות בברכות.  

 בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. ,תקיף -לכווןיש  – אלוקיםשם  .אדון הכל, היה הוה ויהיה -לכווןיש   – הויהשם      

  על מנת לשמור ולעשות וללמד , ביראה, בקדושה, לשם שמיים, בעיון, בעמל ובשמחהכקבלתה מסיני, לימוד התורה יהא  - לימוד התורה

 .ותפילה לשים לב שלא להפריע לאחרים בלימוד אךזוהי גם סגולה לזיכרון הלימוד,  ,בפה ובקולחשוב להוציא ולהגות את דברי התורה  .לאחרים

 סעודת ברית במקום הקדוש כגון המותרות  ה ת מצוווסעוד ישנן אמנםבבית הכנסת ובבית המדרש. האכילה באופן כללי אסורה  - ה אכיל

לכן גם בזאת הנכון , מהו גדר סעודת מצווהיש דעות בפוסקים  .ועודות שבת קודש סעודסעודת סיום מסכת, מילה, פדיון הבן, ויש המתירים גם 

בין גברים הפרדה צניעות הלבוש וכבוד המקום הקדוש וניקיונו,  נזהרים בשמירתוכמובן המדובר כאשר  ,הוא לשאול מורה הוראה בעת הצורך

לערוך בביהכ"נ בגין סיבות אלו.  וכד' איןולכן כתבו הפוסקים שסעודת חתונה ושבע ברכות  ,שכרות, ליצנות ושיחות בטלות-לנשים, הזהרות מ

של צדיקים,  הילולותוכן בימי הנפטר,  ילוי נשמתלע הפטירהיום , 'יארצייט'להגיש לפני הציבור מזונות, פירות וכיוצ"ב לברך ביום ה נוהגים

מסדרון חדר צדדי או במקום חלופי כגון ב את אלואכן, ראוי לקיים  ."שלום זכר"וכן במוצאי תענית, וכן קהילות אשכנז נהגו לערוך שם את ה

 הכניסה, אם אפשרי הדבר.  

 שוב דעתו בתפילה או בלימוד התורה.יאם האדם מרגיש בכך צורך לשם י בבית הכנסת ובבית המדרש השתיהפוסקי דורנו מתירים  - ה שתי 

מועטת ביותר אשר ודאי אין בה להביא לידי שכרות, וזאת במקרים מסוימים חריפה )אמנם יש שרצו להתיר שתיה אסורה במקום הקדוש.  שתייה חריפהאולם 

 (.בספרי ההלכה או לשאול מורה הוראהלצורך ישוב דעת בלימודו ועוד מקרים אשר יש לעיין לפני כן סעודות מצוה או בלבד המותרים עפ"י ההלכה כגון 

 בבית  שינת עראייש המתירים  אמנם. יש להעירו -ת הכנסת ואם רואה אחד הנרדם בביבבית הכנסת ובבית המדרש אסורה, השינה  - ה שינ

 )כמובן שלא באמצע הלימוד ממש או באמצע השיעור(. וימודהדעת בליישוב המדרש אם נעשה הדבר לצורך 

 

 

 

 

 

 
 

 אמנם יש המתירים אם נעשה  .כדי להגיע אל העבר השני בקיצור דרךת הכנסת וביהמ"ד לעבור דרך ביאיסור ישנו  -)=קיצור דרך(  א קפנדרי

 שישהה האדם לפחות זמן קצר במקום הקדוש לפני שיצא מן העבר השני. ראויו, )כגון להתפלל במניין(שעשוי להפסידה  לצורך מצווההדבר 

 גש אליו מיד, אלא עליו ראשית לקיים דבר יאם אדם רוצה לקרוא לחברו הנמצא בתוך ביהכ"נ או ביהמ"ד לא יכנס וי - ר לקרוא לחב

 יגש אל חברו., ואח"כ ימעט שגם זאת בכלל מצווה שנאמר 'אשרי יושבי ביתך'או ישהה שבקדושה כגון שיקרא או יאמר פסוק, ואף רק ישב 

 תחת בגדיו.כגון בתיק או  וסתירובשעת הדחק יש להין להיכנס לבית הכנסת עם כלי נשק כגון אקדח, רובה וכד', א - ק כלי נש 

 וכד' אולם חשבונות של מצווה כגון קופת צדקה וכד' מותר חשבונות של חולין, וכן המרת כספים הקדושבמקום אין לחשב  – ת עריכת חשבונו. 

 שלא על כן יש לנהוג בהם בקדושה וכבוד,  'מלבושי המלך'ל כי הספרים הקדושים הם "מובא בדברי חז - ה כבוד הספרים וסידורי התפיל

 או מקמט אם ילד של לידיו ספר לתת איןלא להניח עליהם חפצי חולין כגון משקפיים, לא להניחם הפוכים, עשות בהם שימוש של חול, ל

בסיום השימוש יש להחזירם למקומם ולשים  ,ויש בזאת סגולה לזיכרון הלימוד הםמצווה לנשקם לפני ואחרי השימוש ב .לקורעו עשוי חלילה

ודאי שאסור להוציאם מן המקום ללא נטילת רשות וכל שכן חלילה אם עלולים ליפול ע"י כך.  ,לב שלא להניחם בערימה באופן שאינו מכובד

 ומכובדת. נאותה ואם ספר או סידור תפילה כלשהוא מתחיל להיפרם או שחלילה נקרע יש לתקנו ללא דיחוי ע"י הדבקה מהגבאים, 

 העיקריים ובעיקר ספרי הלכה הלימוד הכוללת את ספרי, עם קטלוג מסודר, ומכובדת מצוה לקחת חלק בהקמת ספריה עשירה – ם אוצר ספרי. 

 כגון עליהם דברי חול  הניחשלא ליש להיזהר בקדושתם,  –חפץ שכתובים עליהם דברי תורה או רת ספרים וכל ניי - ש קדושת כתבי הקוד

 הגניזה. תיבתיש להניחם בכבוד ב -בלו או שאין בהם יותר שימוש כגון עלונים ישנים תוכלשכן שלא להשליכם בביזיון, וכאשר נמשקפיים, 

 והנכון שלא להכניסם להיכל בית הכנסת, אלא להניחם בפרוזדור או חדר צדדי, או לחלקם רק בזמן התפילה, אין לקרוא עלונים  – ם עלוני

  גדולי ישראל. בהכוונתרוח היהדות עפ"י ההשקפה וחשוב מאוד לסנן ולהוציא מבית הכנסת עלונים שאינם בסיום התפילה. 

 ספרי  –חמשת חומשי התורה, השני  –דרגות קדושה, הראשון  3ודש מחולקים ל ספרי הק – ש דירוג ספרי הקוד

 כל שאר ספרי הקודש )זוהר, משנה, גמרא, מפרשים, הלכות, מוסר וכל ספר –הנ"ך )נביאים וכתובים(, השלישי 

 אחר(. אין להניח ספרים מהדירוג השלישי על חומש או נ"ך, ולא ספרי נ"ך על חומשים.

 לטאטא מצוחצחו, שיהא תמיד נקי במקומות הקדושים יש לשמור במאוד מאוד על הסדר והניקיון - ן סדר וניקיו ,

וכן על הסדר הראוי של דאי שחלילה לא להותיר שיריים ופסולת אחרי שהותנו שם, וובו ולשטוף בכל עת הנצרכת,

סדר שגרמו -בלכלוך ואיואף אם אנו נתקלים . 'דסאות והספסלים, הסטנדרים בבית המדרש וכיהשולחנות, הכ

ודאי שמצווה רבה  - ד'וכ ,רי פסולת על השולחן, משקה שנשפךיר המושלך על הרצפה, שייני והותירו אחרים כגון

 . לקום ולדאוג לניקיון הדבר ולהשיב הסדר על כנו לכבוד המלך הגדול השוכן במקום הקדוש

 לתלות מודעות חול על  אסור – ל מודעות חו

מודעות , אמנם וביהמ"ד קירות בית הכנסת

מותר, ובלבד שיהיה הדבר בלוח מצוה של 

 וברשות גבאי בית הכנסת.מודעות מסודר 

 

אשר עוסקים בבית המדרש בתורה הקדושה בהתמדה ובית  חכמים ותלמידיהם, אברכים ובחורי ישיבה - ת!חשוב לדע

ויש פוסקים המתירים להם  ,)יש המתירים גם שלא מדוחק( מדוחק להם מותרת שם השינה והאכילה -המדרש הוא מעין ביתם ממש 

וכן כל אדם שבא לשיעור תורה או קובע  .ם כדי שלא יתבטלו מלימודם אשר טומן בחובו ברכה וטובה לכולנוהצרכי כל אף

 אשריהם ישראל.לימודו בבית המדרש, בוודאי שמותרת לו שם אכילת עראי לצורך יישוב הדעת בלימודו, 
 

 בבית הכנסתאסור העישון  - ן עישו. 



 )שמות רבה פרשה ב סב( "מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי של בית המקדש"

והמתפלל שם כמתפלל לפני הכותל הוא המקום המקודש בעולם,   – הכותל קדושת

 .שכל דיני בית הכנסת נוהגים בוובוודאי  ,כיסא הכבוד

 .או ילמד תורהשם , אלא ראשית יתפלל בלבד וצילוםשם טיול כותל לאסור לבא ל

לנתץ אפילו חלק קטן  סוראאולם  ,הכותלאבני בין ם יילהכניס ידמעיקר הדין מותר 

הגדלים מותר לחתוך עשבים  , אךואין לקחת עפר מבין נבכי הכותל ,מאבני הכותל

 אין בהם שום קדושה.בהם כיוון שולהשתמש שם 

עד או יצדד ביציאתו  ,פניואת הכותל ראוי שלא יפנה גבו אליו אלא רחבת כשיוצא מ

 .סוף שטח רחבת התפילה

רוח הקודש מדוע זכתה דבורה הנביאה ל –מובא ב'תנא דבי אליהו' 

מכיוון שהייתה מכינה פתילות  –את ישראל להיות שופטת נביאות וו

 )ילקוט שמעוני שופטים ד'(עבות לבית המקדש להרבות שם את האורה 

 

 כקדושת בית ה קדושתאכן אוחזים ש רבים מהפוסקיםקדושת בית הכנסת, אולם פחותה מיש הפוסקים שקדושת עזרת הנשים  – ם עזרת הנשי

הרי  –מניינים של תפילה או שיעור תורה קבוע  'עזרה'ב, ואם מתקיימים שם ב'עזרת הנשים'גם  ותהכנסת, וכל ההלכות ששנינו עד כה תקפ

 קדושתה לכל הדעות כבית הכנסת ובית המדרש לכל דבר.ש

 ולכן אסור להשתמש בהם או לנתוץ מהם, אלא אם כן ישנו איזה צורך בדבר  ,חלה עליהם קדושה - )הפנימיים והחיצוניים( ת קירות בית הכנס

 .לטובת בית הכנסת

 ת בו לעשו ריהוט זה או שבור ולנתץל קדושת בית הכנסת ואסור הםיש ל -וכד'  , סטנדרים, מנורותשולחנות, ספסלים, כסאות – ת ריהוט בית הכנס

 ברשות הגבאי האחראי על כך.  ובלבד שיהא זהיר בשלמות הריהוט, וכמובן ,מותר –שימוש חול של ביזיון, אמנם להשאיל לצורך לא מבוזה 

  ראוי לעורכה מחוץ לכותלי המקום  - לצורך המקוםשהיא , ואף מלאכה בבית הכנסת וביהמ"ד אסור לעשות שום מלאכה – מלאכה ולימודי חול

 יש להיוועץ עם מורה הוראה מוסמך. –ללמד לימודי חול במקום הקדוש, ואם יש בדבר הצלה רוחנית  סורא אם אפשרי הדבר.הקדוש 

 מצוה רבה לקחת חלק בקיום תאורה מאירה  – ת תאורת בית הכנס

בהוצאות התאורה  להשתתףומכובדת במקום הקדוש, וזכות גדולה 

  השוטפות, שבזכותה מתאפשרות התפילות ולימוד התורה הקדושה. 

 זכות גדולה ומצווה רבה לקחת חלק בטרחה לפאר את  - ר פאר והד

, כגון חזות מכובדת ומפוארתהמקומות הקדושים ככל שניתן ב

וילונות נאים, מפות יפות לכבוד שבת קודש  ,ריהוט יפה ומסודרקירות בית הכנסת, 

ומובא בעוד ספרים קדושים כי בית  'ם"רמב'וכיוצ"ב, וכותב ה מהודרתוהחגים, פרוכת 

   .כראוי לארמונו של המלך הגדול, שביישובנאה יותר מכל הבתים הכנסת צריך להיות 

  וכן הוצאת ס"ת, הגבהה וכד', עליות לתורהאת זכות הוה לקנות ומצ - עליה לתורה ,

במיוחד כאשר המצווה מוצעת לקהל ואין קונים. אפשר לממן זאת מכספי מעשר, ואשריו 

 ".כי מכבדיי אכבד"על זאת נאמר וסכום מכובד, לכבודה של תורה, של מי שיציע 

  לצאת לקראתו,  מצוה –ספר תורה הכנסת  \כאשר ישנה הוצאת  - כבוד ספר התורה

 , ויש לשים לב שאין אחורינו חלילה לכיוון הספר.וללוותלנשקו, ו

 יש ליזהר שלא יגררו רצועות התפילין או הציציות  – ים המצריכים שימת לב דבר

או  70אמות )כשני מטר( עובר זקן מעל גיל  4ישנה חובה לקום כאשר במרחק  \ ברצפה

 בתפילה ולימוד התורה לאחרים גרום הפרעהלא לחשוב תמיד לשים לב  \תלמיד חכם 

 . הקדושה

 רב ירא שמים בעל מידות הבקיא בראש בית הכנסת יעמוד  -בית כנסת ללא רב כגוף ללא ראש, ולכן חוק בל יעבור  – ת שלום ואחדו

היפך, , ולבמקום הקדוש ממחלוקתביותר ליזהר יש  .ומידות טובות אהבת ישראלאחד או יותר, עם יראת שמים,  כאשר לצדו גבאי, בהלכה

, וכאשר ישנם כמה האומרים קדיש בו עת הצורךבמצוה לוותר  ולנהוג בענווה עם כולם. ,אהבת ישראלאחדות ו חדור ברגשותתמיד  היותל

 .אחיד זמנית יש לשים לב לאומרו בצוותא מילה במילה באופן

 מצווה וחובה רבה ללמד ולחנך את ילדינו היקרים על הזהירות בכבוד המקומות הקדושים, להחדיר ולהשריש בהם עוד  - ם חינוך הילדי

משחר ילדותם שבית הכנסת ובית המדרש הוא מקום קדוש ביותר כיוון שהוא ביתו היכלו וארמונו של מלך מלכי המלכים הקב"ה הגדול 

השגיח עליהם בגיל הרך שלא ישליכו שם פסולת ועטיפות מאכלים, ולא יקלו ראש לו ,הוקדוש קדיש, אמן לענות וכן לזרזם והנורא,

במשחקים בשטח המקום הקדוש אלא ישבו שם בדרך יראה וכבוד כראוי, וע"י כך יזכו, אי"ה, לתוספת קדושה בנפשם ויוטבעו ערכים טובים 

   שים לב שלבושן יהא צנוע.ל יש, ונשיםה בעזרת שמקומןהכ"נ לבי המגיעות קטנותבנות הה את להרגיל ראויאלו בהם למשך כל ימי חייהם. 

וכתבו הפוסקים שכאשר אין מי , לציבור ומפריעים ומסתובבים קמיםאלא , מתפללים שאינם מדי קטנים ילדים לבית הכנסת ביאאין לה

  . לציבור שיפריעו כשיודע הקטנים בניו את מלהביא, בביתו ביחידות להתפלל עדיף -שישמור על הילד 

 ירגע יאם הילד בוכה וכשינשקוהו להראות שאין גדולה מאהבת הקב"ה, אולם או אדם את חברו, אין לנשק בניו הקטנים בבית הכנסת,  - ק נישו

 ., וכן את ידי האב או קרובים אחרים שחייב בכבודםמכבוד אהבת התורה כיוון שזהו, ות"ח רבהמצווה לנשק שם ידיו של וכן  .מותר הדבר –

  חשוב ללמוד את הלכות התפילה, הלכות תלמוד תורה, הלכות כבוד וקדושת בית הכנסת ועוד, כמובא בשולחן ערוך ונושאי  - בקיאות בהלכה

 מאיר דוד שמואלי שליט"א( ועוד. )לרה"גשולחן ערוך, משנה ברורה, ילקוט יוסף, הלכה ברורה, פסקי תשובות, בית הכנסת כהלכה ההלכות המובאות בעלון זה לוקטו מהספרים כליו. 

 ינשק המזוזהישתחווה מעט ו ,שדפניו כלפי ארון הקו צדדמבית הכנסת י ביציאה -ש ודנהגו ישראל עם ק – ש ביציאה מהמקום הקדו.  
 

 

                                          

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

הכותל 

 המערבי
 

ישיבה או מוסד -ראש \ביתך, קרובים ומכרים, ואם בר סמכא אתה )רב קהילה -מצוה רבה לומר ולהשמיע דברים אלו לבני

 השעה להשמיע ולדרוש דברים אלו לקהל שומעיך.-דרשן לציבור( הרי זה ממש צו \מעביר שיעור  \כלשהוא 

   )ישעיה נט("ובא לציון גואל" ויהי רצון שבזכות זאת יקוים בנו במהרה  

רוח הוא פועל בשמים צאצאיו של מי שיטרח בגופו נפשו ומאודו על כבוד המקומות הקדושים, הוא לא משער איזו נחת חלק ואשריו ואשרי חלקו ו
להיות גדול הדור ולהנהיג את כל ישראל אחרי פטירת  יהושעמדוע זכה  )תנחומא, פר' פנחס( ואיזה שכר צפון לו לעתיד לבא, ועל כך מובא במדרש

כיוון שטרח בגופו ממש על הסדר בבית המדרש והיה מסדר את הספסלים. וכן מובא בספרים הקדושים מדוע זכה זקנו  -, אומר המדרשמשה רבנו
כיוון  -, לנכד כזה גדול בישראל, גדול המפרשים בכל הדורות אשר פירושיו נקראים ללא הרף בכל רגע מסביב לעולםרש"י הקדוש)וי"א רבו( של 

 עקב רגשות היראה והכבוד למקום הקדוש אשר היו בקרבו.    כת ארון הקודש בבית הכנסת בשערות זקנו ממש,שהיה מנקה את פרו



 כבוד המקדש
 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 רוצה גם אתה לזכות לקחת חלק 

 בפעילות החשובה שלנו  

 תנו קשר צור א

 זכית! \ 0504-101-711בטל' 
 

www.Hitorerut-israel.com 
hitorerutisrael@gmail.com 

 

 
 

 צריכים ישועה ?
שהחל מהיום אתם מדברים  קבלה אמיתיתקבלו עליכם 

 תורה ותפילה בלבד!  -בבית הכנסת וביהמ"ד 

 כבו את המכשיר הסלולארי בכניסה למקום הקדוש 

 )או שימו על "שקט"(.

 מחוץ לדלתי המקום הקדוש  –שיחות חולין, עסקי חולין 

 ותראו ישועות בעזרת השם!
 העולם בכבודו ובעצמוכי הבטיח בורא 

 

 !"כי מכבדי אכבד" –כבוד המלך 

 הזוכה הגדול? מי יהיה
 

02-671-61-61 

 התעוררות 

 !ההבטחה החזקה בעולם

 הזמינו אותנו 

  על כבוד בית הכנסתמרתק שיעור תורה  \לדרשה 

 ומעוררים מרהיבים שלטים שלכם הכנסת לביתוכן הזמינו 

  ועוד סלולארי כיבוי, חולין שיחותא לדבר ל, המקום כבוד על
 

 )שמואל א ב'( 

 "ישראל התעוררות" במערכת תורה לשיעורי האזינו
 שליט"א סעדיה יהודה הרב של שיעורים – 1 שלוחה

  דרשנים ישראל גדולי של שיעורים – 4 \ 3 שלוחה

 , בריאות, חגים, מוסר, הלכה בנושא הרבים ומזכי

   ועוד ילדים חינוך, בית שלום, שידוכים, פרנסה     

 מוסיוףביהכ"נ  מ הפסקה ללא חי שידור -91 שלוחה      

 2000 ערוץמ  הפסקה ללא חי שידור -95 שלוחה      

 בטלפון    

 ארגון "התעוררות ישראל"  
 שמירת כבוד בתי הכנסת פעילות ארצית בגדולי ישראל בעשור שנים בברכתם של עשרות מעל עוסק 

 הגאולה על ולהתפלל בישראל תשובה על מעוררים

 עזרתך! את צריך ישראל עם - יקרה אחות \ יקר אח
 -הארגון באופנים אלו  של הקדושה בפעילותעזרו לנו להמשיך 

   ברחבי ישראלולהצטרף לפעילות הארגון, ולקחת חלק בהפצה  אלינו להתקשר ניתן  (1
 ע"ש "התעוררות ישראל" 001סניף  8092166' מס הדואר בנק לחשבון ישירותתרומה  להפקיד ניתן  (2
 מעשר מכספי לתרום ניתן, להמשיך בפעילות ובהפצה בכרטיס אשראי ובזכותכם נוכללתרום  ניתן  (3

0527-103-104 
 התקשרו:

 


