
 ז  -עשין 

ֹּא ְבֵבית ַהִמְדָרש, ֲאָבל ִאם ְמַדֵבר ָלשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות  ְבֵבית  ְוָכל ֶזה ֲאִפּלּו )ז( ֶשּל
ַהִמְדָרש אֹו ְבֵבית ַהְכֶנֶסת, עֹוֵבר עֹוד ַעל ִמְצַות ֲעֵשה )ויקרא י"ט ל'(: "ּוִמְקָדִשי  

ִתיָראּו" ּוֵבית ַהִמְדָרש ֶשָּלנּו ַגם ֵכן ִבְכַלל ִמְקָדש הּוא, ְכמֹו ֶשְמבָֹּאר ַבּפֹוְסִקים, 
ֹּא, ְמִמ  י ֶשּׁשֹוֵכן בֹו, ְוָלֵכן ֵאין ְמַחְּׁשִבין בֹו ֶחְשבֹונֹות, ִכי ִאם  ְוִנְצַטֵּוינּו ְבֶזה ַהָּפסּוק ִליר

ֶשל ִמְצָוה, ְכגֹון ֻקָּפה ֶשל ְצָדָקה ְוַכדֹוֶמה, ְוָכל ֶשֵכן ְדָאסּור ָבֶהם ְשחֹוק ְוִהתּול ְוִשיָחה  
ֹּא מֹוִעיל ָבֶזה שּום ְתַנאי, ַכְמבָֹּאר ְבֻשְלחָ  ן ָערּוְך אַֹּרח ַחִיים )בסימן קנ"א  ְבֵטָלה, ְול

 סעיף י"א(.

יַמת ה' ִיְתָבַרְך   י אֵּ ר ָבֶהם ְלׁשֹון ָהָרע אֹו ְרִכילּות ִמְפנֵּ ְוַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה ְדָאסּור ְלַדבֵּ
ר, ַמְרֶאה ְבַעְצמֹו ׁשֶ  ִאסּורֹו ֶהָחמּור ָהַעְצִמי, ּוָבֶזה ֶׁשְמַדבֵּ ן בֹו, ְלַבד מֵּ ינֹו ַמֲאִמין  ַהּׁשֹוכֵּ אֵּ

ית   ִעיז ָפָניו ֲאִפּלּו ְלַדֶבר ְבבֵּ ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַיְׁשֶרה ְׁשִכיָנתֹו ַבַבִית ַהֶזה, ּוְלָכְך הּוא מֵּ
ֹּא ִכְרצֹון ַהֶמֶלְך *.  ַהֶמֶלְך ֶׁשּל

 

וזה לשון הזהר הקדוש פרשת תרומה: מאן דאשתעי בבי כנישתא מלין דחול, וי ליה  
פרודא, וי ליה דגרע מהימנותא, וי ליה וכו' דאחזי דהא לית אלהא ולא  דאחזי 

אשתכח תמן, ולית ליה חלקא בה ולא דחל מנה, ואנהיג קלנא בתקונא עלאה  
 דלעילא. 

 

תרגום: מי שמדבר בבית הכנסת דברי חול אוי לו שמראה פרוד, אוי לו שגורע  
ה, שאין אלקים ואינו  האמונה, אוי לו שאין לו חלק באלקי ישראל, כי מראה בז 

נמצא שם, ואין לו חלק בו, ואינו מפחד ממנו, ונוהג בזיון בתקון העליון של מעלה,  
 )כי בית הכנסת מתקן כנגד המלכות העליונה( )הגהה( 

 

ית   יּת ַהִמְדָרׁש, ֶׁשֻהַּתר ָלֶהם ֶלֱאכֹּל ְוִלְׁשּתֹות ְבבֵּ י ּתֹוָרה ִבְקִביעּות ְבבֵּ ַוֲאִפּלּו הּלֹוְמדֵּ
ְדָרׁש, ַכְמבָֹּאר ְבאַֹּרח ַחִיים ַבִסיָמן ַהַנ"ל )סעיף א'(, ִמָכל ָמקֹום, ִאם ִיְהיּו ִנְכָׁשִלין  ַהִמ 

ה   ם עֹוְבִרים ַעל ִמְצַות ֲעשֵּ ית ַהִמְדָרׁש, הֵּ ְבִאסּור ְשחֹוק ְוִהּתּול אֹו ָלׁשֹון ָהָרע ּוְרִכילּות ְבבֵּ
ִאּס ן ַאְבָרָהם" )בסימן קנ"א  ְד"ִמְקָדִׁשי ִּתיָראּו", ְלַבד מֵּ ּורֹו ָהַעְצִמי, ּוְכמֹו ֶׁשָכַתב ַה"ָמגֵּ

ֹּא   יָנם ֻמְזָהִרין ַעל מֹוָרא ַהִמְקָדׁש, ְול י ֲחָכִמים אֵּ סעיף קטן ב'(, ְדָאטּו )וכי( ַהַּתְלִמידֵּ
ית ַהִמ  ם לֹוְמִדים ְבבֵּ ְדָרׁש, ִאם  ֻהַּתר ָלֶהם, ֶאָּלא ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָיה ִמדַֹּחק, ִמּתֹוְך ֶׁשהֵּ

ן   ן ָׁשם ַב"ָמגֵּ י ֶזה ִמִּלמּוָדם, ַעיֵּ ית ַהִמְדָרׁש, ִיְתַבְטלּו ַעל ְידֵּ ִיְצָטְרכּו ֶלֱאכל ְוִלְׁשּתֹות חּוץ ְלבֵּ
ית ַהִמְדָרׁש,   י ֲחָכִמים ְבבֵּ יָצנּות, ְלַתְלִמידֵּ יָנם ֶׁשל לֵּ ַאְבָרָהם". ּוְלִעְנַין ְסַתם ִדבּוִרים, ֶׁשאֵּ

ן ְבַמה  ֶלק ג' *. ַעיֵּ  ֶּׁשָכַתְבנּו ְבֶעְזַרת ה' ְבחֵּ

 

הגה"ה: ואגב דאירינן בזה האסור החמור של שיחה בטלה בבית הכנסת, ראיתי  
להזכיר את עצם המכשול שנעשה על ידי זה. והוא לפי מה שמצוי, בעונותינו הרבים,  
שמתחיל לספר לחברו את המעשיות שלו, שהם מערבים בלשון הרע ורכילות מראשן  

עד סופן, קדם קריאת התורה, וקודם גמר הספור פותחין העם לקרוא בתורה,  ו
והיצר הרע מסיתו, שלא להפסיק באמצע הספור ולגמור את הלשון הרע שלו בעת  
הקריאה. ופעמים הרבה שהוא גם כן מן האנשים החשובים שעומדים במזרח בית  

דהינו בפני עשרה   הכנסת, ועוונו נראה לעין כל, ועל ידי זה מחלל את ה' ברבים



מישראל, ועוונו גדול הרבה מסתם חלול ה', כמו שמפרש בספר המצות להרמב"ם  
 לא תעשה סימן ג', עין שם, ועבר בזה על לאו ד"לא תחללו את שם קדשי".

ועתה ראה כמה אסורים עבר: א. אסור לשון הרע ורכילות, שיש בזה לבד כמה וכמה  
ללו את שם קדשי" בפני עשרה מישראל. ג.  לאוין ועשין. ב. עבר על לאו ד"לא תח

שבטל קריאת התורה. אפלו אם יחסר על ידי זה אפלו פסוק אחד או אפלו תבה אחת  
הוא עון פלילי וגדול עונו מנשוא, שאפלו מי שיוצא באמצע הקריאה, נאמר עליו:  

"ועוזבי ה' יכלו", כדאמרינן בברכות )דף ח'.(, על אחת כמה וכמה בזה שעומד בבית  
כנסת וחמוד של השיחה בטלה והלשון הרע שלו מעבירו מלשמע דברי אלהים  ה

 חיים. 

 

וכמה פעמים ארע זה בשבת ועונו חמור הרבה יותר מימות החול, כמו שמפרש בכמה  
ספרים קדושים. וכיוצא בזה ארע כמה פעמים, למי שמרגל לדבר בבית הכנסת או  

יש, ועל ידי זה מונע את  בבית המדרש לגמר המעשיות שלו, אף בעת אמירת הקד 
עצמו מלומר אמן יהא שמיה רבא, אשר אמירתו הוא נעלה מאד על פי הגמרא, כמו  

שאמרו חז"ל: אפלו יש בו שמץ אפיקורסות מוחלין לו, ואפלו כשעונה, הוא שלא  
בזמנו, והוא אמן יתומה, וחס וחלילה, יהיו בניו יתומים על ידי זה, כי אפלו אם  

הא האמן שלו, יש עליו קללה זאת, וכמו שמשמע בפוסקים.  מחמת עצלות בלבד נשת 
 וקל וחמר בזה שדחה האמן יהא שמיה רבא מפני הלשון הרע והרכילות שלו. 

 

ועל כלם עובר בזה הזמן על אסור רביעי, דהינו, שיחה בטלה בבית הכנסת ובבית  
המדרש, שהוא אסור גדול שמפרש בשלחן ערוך, וכמו שכתוב למעלה, שקל וחמר  

וא על לשון הרע ורכילות. ואוי ואבוי להמספר והשומע, וכבר כתב הגר"א באגרתו  ה
הקדושה "עלים לתרופה", שעל כל דבור ודבור צריך לירד לשאול למטה הרבה מאד,  

ואי אפשר לשער גודל היסורין והצרות שסובל בשביל דבור אחד, ולא נאבד אפלו  
 דבור אחד, עין שם. )הגהה(

 

שלא בבית המדרש וכו' בכלל מקדש הוא. עיין בס' יראים סימן  )ז( וכל זה אפילו 
שכ"ד ובסמ"ג ובסמ"ק שמשמע מדבריהם שהוא דאורייתא אף בזמן הזה בבית  
הכנסת שלנו כמו שהביאו ראיה על זה מן התורת כהנים עיין שם. ואפילו לאיזה  

ל  מהפוסקים שסוברים שעיקרו קאי דוקא למקדש עיין בפרי מגדים בסי' קנ"א מכ
מקום כולם מודים דאיסור גדול הוא אפילו בשיחה בטילה וכל שכן בלשון הרע  

 ורכילות חס ושלום. 

 

ומה שכתבנו בפנים דעובר היינו בד' אופנים הראשונים ובפניו ושלא בפניו, ולהמספר  
בודאי. ולהמקבל לכאורה צריך עיון בעשה זו כיון דהוא אינו מדבר אינו עובר,  

נראה דאפשר דגם הוא עובר בזה, דאילו היה עליו אימתו של    ואולם כדדייקינן שפיר
הקב"ה השוכן בבית זה בודאי לא היה מניח לחבירו לספר עליו, הגע עצמך אם היה  

בבית המלך והיה אחד רוצה לספר לו דבר בפני המלך והוא יודע שאין רצון המלך  
עצמו מפני    מסכים לזה הסיפור לספר ולא לקבלו בודאי בכל כוחו היה משמיט את

אימת המלך שלא לשמוע זה הסיפור, וכאן הלא אנו יודעין בבירור את דבריו שצונו  
בתורתו שלא לשמוע ולהאזין ללשון הרע ורכילות, והוא עתה בביתו של הקדוש ברוך  



הוא ובפניו יתברך שהוא שוכן בבית הזה והוא מקבל לשון הרע ורכילות, ולכן נראה  
 שה זו. )באר מים חיים( פשוט דהמקבל גם כן עובר בע


