
ואמרת אליו כה  "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה 
אמר ה' שלח את עמי ויעבדני. ואם מאן אתה לשלח 
הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היאר 
ועל  משכבך  ובחדר  בביתך  ובאו  ועלו  צפרדעים 
מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך. 
(שמות  הצפרדעים"  יעלו  עבדיך  ובכל  ובעמך  ובכה 

פרק ז, כו-כט). 

אומרת הגמרא (פסחים נג:) "עוד זו דרש תודוס איש 
רומי: מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על 
קדושת השם לכבשן האש - נשאו קל וחומר בעצמן 
קדושת  על  מצווין  שאין  צפרדעים  ומה  מצפרדעים, 
ובתנוריך  וגו'  בביתך  ועלו  "ובאו  בהו  כתיב  השם 
תנור?  אצל  מצויות  משארות  אימתי  ובמשארותיך". 
הוי אומר בשעה שהתנור חם, אנו שמצווין על קדושת 
השם - על אחת כמה". מבאר רש"י "מה ראו - שלא 
דרשו "וחי בהן" - ולא שימות בהן". מקשים התוספות 
ואומרת  בפרהסיא,  היה  ועזריה  מישאל  שחנניה 
את  למסור  יש  שבפרהסיא  עד.)  (סנהדרין  הגמרא 
וחומר  הקל  מה  כן  אם  קלה.  מצוה  על  גם  הנפש 
שנשאו מצפרדעים, כשנבוכדנצאר דרש מהם למות 
שהצלם  תם  רבנו  מתרץ  בפרהסיא?  ה'  קידוש  על 
לא  לו  להשתחוות  מהם  וביקש  נבוכדנצאר  שעשה 
היה של עבודה זרה, זה היה אנדרטה לכבוד עצמו, 
פלחין  איתינא  לא  "לאלהך  מלשונם  שמדויק  כפי 
יח),  ג  (דניאל  נסגד"  לא  הקימת  די  דהבא  ולצלם 
דברים  שני  היו  נבוכדנצאר  ואלהי  שהצלם  מכאן 
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המשך בעמוד הבא

את  למסור  ראו  מדוע  לתמיהה,  הסיבה  וזו  שונים. 
הנפש רק על אנדרטה? 

על  יעקב'  'נחלת  בספרו  משפט  הנתיבות  כותב 
אלהים,  עצמו  עשה  שפרעה  שכתוב  שמה  התורה 
שפרעה  שטות  זו  הרי  כי  כפשוטם,  הדברים  אין 
חסר  להיות  צריך  זה  בשביל  אלהים,  שהוא  יחשוב 
דעת. אלא שהכוונה היא שהוא כפר בהשגחה. שם 
הכוחות  ובעל  היכולת  בעל  שהוא  מורה  'אלהים' 
כולם, וכיוון שהיה מלך ומושל בכל העולם הוא כפר 
בהשגחה העליונה ואמר "מי ה'", הוא חשב שרק הוא 
שליט  עצמו  ראה  נבוכדנצאר  גם  כך  היכולת.  בעל 
על כל העולם ומושל בכח וגבורה על כל הנבראים 
חשב עצמו לעליון, ואף הוא לא האמין בהשגחת ה' 
להוריד  בא  בזה  עצמו.  לכבוד  אנדרטה  עשה  ולכן 
ולהטעות  עולם  בבורא  האמונה  את  האנשים  מלב 
אותם שאין השגחה בעולם, ורק המלך – הוא הקובע 
רק  אלא  מהקב"ה  לפחד  מה  אין  ממילא  והמנהיג. 
מהמלך. לכן מי שהשתחווה לצלם והאנדרטה אינו 
התוספות  כוונת  זוהי  זרה.  עבודה  כעובד  נחשב 
ועזריה לא התחייבו למסור נפשם  שחנניה מישאל 
בזה  אין  שכן  בפרהסיא,  זרה  עבודה  איסור  משום 

איסור עבודה זרה.

של  חיוב  אין  אם  כי  ביאור,  מצריכים  הדברים  אבל 
ולא   – בהם  "וחי  של  חיוב  ישנו  אזי  נפש  מסירות 
שימות בהם" דוחה את המקום של מסירות הנפש 
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שכזה  במצב  שייך  מה  ועזריה.  מישאל  חנניה  של 
מפורש  מציווי  נפשן  שמסרנו  מהצפרדעים,  ללמוד 
"וחי בהם"?  כנגד הציווי מהתורה של  מאת הקב"ה, 
(פ"ה  התורה  יסודי  בהלכות  מפרש  הרמב"ם  שכן 
ישראל  את  ויאנוס  כוכבים  עובד  ש"כשיעמוד  ה"א) 
או  בתורה  האמורות  מצות  מכל  אחת  על  לעבור 
יעשה  אשר  במצות  שנאמר  יהרג  ואל  יעבור  יהרגנו 
אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם, ואם 

מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו". 

התשובה לדבר היא על פי דברי הכסף משנה (שם 
ה"ד) לבעל הבית-יוסף, שכתב שגם לדעת הרמב"ם 
מי שנאמר בו "יעבור ואל יהרג" אסור לו להיהרג הוא 
וחסיד  גדול  בכל אדם, אבל אם הוא "אם הוא אדם 
ירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את 
השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו 
לבם".  בכל  ולאהבו  השם  את  ליראה  ולמדו  העם 
חנניה מישאל ועזריה ידעו שאין להם חיוב למסור את 
נפשם, אבל מפאת מעמדם הייתה להם את הרשות 
את  ללמד  מנת  על  ה'  את  לקדש  שרצו  כן,  לעשות 
העם לאהוב את ה' ולירא ממנו בכל ליבם, כי כל העם 

היה פרוץ בעניין זה – והראיה שכולם השתחוו.

אם כן מהו הלימוד מהצפרדעים דווקא? לצפרדעים 
כל  לא  אבל  לבתים,  ולעלות  להיכנס  הוראה  הייתה 
אחת קיבלה הוראה לאן בדיוק להיכנס, לתנורים או 
את  לבחור  יכלה  צפרדע  כל  וכדומה.  למשארות 
שכל  מצופה  היה  ממילא  עבורה.  המתאים  המקום 
חדר  כגון  עבורה,  הנוח  המקום  את  תבחר  צפרדע 

 

לתנורים  להיכנס  שבאו  אלו  כן  אם  המיטות. 
והמשארות עשו זאת לא משום שהיו מחויבות לכך, 
למדו  מזה  בעולם.  ה'  שם  את  לקדש  רצו  כי  אלא 
חיוב  עליהם  אין  אם  שגם  ועזריה  מישאל  חנניה 
ולהאדירו  לקדשו  יכולים  הם  ה'  שם  את  לקדש 
אומרים  שירה  בפרק  למה  נבין  זה  לפי  במותם. 
יחוה  ללילה  ולילה  אומר  יביע  ליום  "יום  הצפרדעים 
דעת", מכיוון שיש יום ויש לילה, אפשר לבחור לשיר 
הצפרדעים  ואנו  בלילה,  לשיר  לבחור  ואפשר  ביום 
ומסירות  חושך  של  במצב  בלילה,  גם  לשיר  בחרנו 
נפש מעצמנו, על מנת להראות גם בלילה את כבוד 

ה' יתברך.

שבת שלום!
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סיפר ר' דוד לוין, נכדו של ר' אריה: "שמעתי מאחד מיקירי 
את  אריה  ר'  שסיים  לאחר  אחד,  שישי  ביום  כי  ירושלים 
תפילת ותיקין בבית הכנסת שבבתי ברוידא, הלך לדרכו עם 
אף  הלכו.  לאן  ידע  לא  ואיש  חשין  ישעיה  ר'  הקרוב  ידידו 
השעה  היום.  באותו  אריה  ר'  הגיע  לא  לתלמוד-תורה 
הוא  היכן  שיודע  אחד  אף  ואין  שב,  לא  אריה  ור'  התאחרה 
עייפים  השניים  הופיעו  השבת  לכניסת  מאד  סמוך  נמצא. 
סיפוק  של  אותות  ניכרות  היו  פניהם  על  אך  ותשושים, 

ושמחה.

התברר  שנים  כמה  לאחר  אך  היו,  היכן  לאיש  גילו  לא  הם 
הסיפור. באותו בוקר אחר התפילה סיפר ר' ישעיה לר' אריה 
זוג מסוים שגר בפאתי העיר ששלום-ביתם  נודע לו על  כי 
כי  ישעיה  ר'  ידע  להתגרש.  החלטה  לידי  והגיעו  התערער, 
לכן  אריה.  ר'  הוא  ביניהם  שלום  להשכין  שמסוגל  היחיד 
היה  הדבר  ביניהם.  ולגשר  לנסות  עימו  לבוא  ממנו  ביקש 
קשה מאד והארך, עד שרק סמוך לכניסת השבת הצליחו 
ומיהרו  בשלום,  לחיות  והבנה  רצון  לידי  הזוג  את  להביא 
פסק  שלא  עצמו,  הבעל  מפי  נודע  הסיפור  לביתם.  לשוב 
מלהתפעל לנוכח זריזותו של ר' אריה להגיע כבר בבוקרו 

של יום והתמסרותו הרבה להשכין שלום בין איש לאשתו.



הלכה ומנהג
הזלזול  על  מאוד  קשה  לשון  מופיעה  ותרומה)  ויקהל  (פרשות  הקדוש  הזוהר  בדברי  מקומות  בשני 
בקדושת מקום בית הכנסת- "שבגלל הזלזול מתעכבים עם ישראל בגלות, ואין למזלזלים חלק באלהי 
ישראל". דברים חמורים אלו יש בהם בכדי לזעזע כל לב יהודי ולעורר אותנו לנהוג בכבוד מיוחד במקום 
בגלל הדיבורים  והתרחשו  ות"ט התרגשו  גזירות ת"ח  יום-טוב שגל  ידועים דברי התוספות  זה.  קדוש 
בבתי הכנסת בשעת התפילה, ומקובל גם לומר כך בשם מרן הבית ישראל- האדמו"ר מגור זי"ע ש"ה' 

ילחם לכם" בתנאי ש"אתם תחרישון" בשעת התפילה. 

ישנה מחלוקת גדולה האם מורא בית הכנסת ובית המדרש הוא מן התורה או מדרבנן. החיי אדם (כלל 
יז), הרב פעלים (ח"ב סי' כ) והמבי"ט (קרית ספר- בית הבחירה) סוברים שהחיוב הוא מן התורה. אולם 
למעשה ההכרעה שחיוב כבוד בית הכנסת ובית המדרש הינו מדרבנן, כמו שהכריע שר התורה מרן הרב 
וואזנר (שבה"ל ח"ג סי' יג וח"ה סי' כה) עפ"י דברי המהר"י בירב (סי' ה') ועוד אחרונים. משמעות הדברים 
שבספקות נכריע לקולא, אבל אין בכך בכדי למעט בחומרת ההקפדה על כבוד בית הכנסת, שחביבים 

דברי סופרים יותר מיינה של תורה.

הגדרת בית כנסת ובית המדרש היא כהגדרת מרן המשנה ברורה (סי' קנא) "כל מקום שיחדו אותו וקבעו 
(ח"ז סי' לא) אפילו החדרים שלומדים שם  אותו לצורך תפילה או לימוד". לכן לדעת המהר"ש אנגיל 
ילדים נחשבים לבית מדרש לכל דבר, אמנם למעשה אנו מכריעים כלבושי מרדכי (מהדו"ת סי' מ) שאין 

דינם כבית המדרש אלא כמקום שיש בו קדושה, שקדושתו מעט פחות חמורה. 

עזרת הנשים של בית הכנסת ובית המדרש נגררת בדיניה אחריהם וצריך להיזהר בקדושתה, אם כי 
קדושתה קצת קלושה מקדושת בית הכנסת (שואל ומשיב ח"ב סי' כב מהדו"ק, בי"ש ח"א סי' כח, אבנ"ז 
סי' לג, מנח"י ח"ז סי' ח, שבה"ל ח"א סי' כח). אמנם אם לומדים בעזרת הנשים או עושים שם מניינים אין 

הבדל בין קדושתה לקדושת בית הכנסת ובית המדרש לכל דבר ועניין (משנת יוסף הל' ביהכנ"ס יט).

הקומה התחתונה של בית הכנסת ובית המדרש נחשבת כמחילות בית המקדש שלא התקדשו, ולכן 
ואף לבנות שם שירותים (אשל אברהם בוטשאש מהדו"ת קנג,  העולם מיקל לעשות שם כל שימוש, 
אמרי יושר ח"ב סי' קסט). אולם ראוי להשתדל שלא לבנות שירותים תחת ארון הקודש, כי יש סוברים 
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המשך בעמוד הבא



הלכה ומנהג
שיש קדושה גם מתחת לבית הכנסת (תורה לשמה סי' כ, בית שלמה סי' כא). לגבי חצר בית הכנסת 
ההכרעה כדעת המהר"ש אנגיל (ח"ז סי' כז) שאם מתפללים שם באופן ארעי אינה נחשבת כלל לבית 
הכנסת ואין בה שום קדושה, אלא אם כן מתקיים שם מניין באופן קבוע, ואז גם היא נהפכת להיות כחלק 

בלתי נפרד מבית הכנסת. בדין הקומות שמעל בית הכנסת נדון אי"ה בשבוע הבא.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

אם תשובה | מיקל  הייתי  אחר.  למקום  ולהעבירם  השירותים  את  לסגור  ויש  בזה,  להקל  מקום  שום  אין 
השירותים לא היו נמצאים מעל ארון הקודש, שגם אז זו בעיה משום שיש דבר מטונף אשר מפסיק 
את התפילה מלעלות כדברי הט"ז, אך כיוון שזה צורך רבים ולצורך בית הכנסת עצמו יש להקל, וכך 
פוסקים האשל אברהם ובעל השבה"ל (ח"א סי' כז). אולם במקרה שבו השירותים ממוקמים מעל 

מקום ארון הקודש אין מקום להקל כלל ויש להזיז את השירותים.

מה נכון לעשות בבית כנסת בו יש שירותים בקומה העליונה בדיוק מעל מקום ארון הקודששאלה |

של המניין שמתקיים בקומה מתחת?

הטעם לאסור הוא כי כל הסיבה שמחמירים בכבוד בית הכנסת הוא משום שהוא דומה לקדושת בית תשובה |
לא  המקדש  בית  מחילות  אולם  ההיכל,  בקדושת  נתקדשה  העליה  המקדש  בבית  אך  המקדש. 
נתקדשו, כך הרחיבו הא"א (מהדו"ת סי' קנג) והאמרי יושר (ח"ב סי' קסט). אולם באמת הבן איש חי 
(תורה לשמה סי' כ) והבית שלמה (או"ח סי' כא) חולקים, ולכן ראוי שלא לעשות את המקוה ישירות 

מתחת לארון הקודש ממש, אך בשאר הקומה שתחת בית הכנסת ניתן לעשותו.

האם ניתן לעשות מקווה מתחת לבית הכנסת?שאלה |
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