
 

 משה היה זה שהביא את דבר האמת
אהרו� היה הדובר , כפי שנמסר לו

שהמלי� את הדברי� והביא� באופ� 
  . מעשי באזני הע�

נראה כי מתחילה היה למילה "
: האמורה בשירות התורה תפקיד כפול

ניסוח מדויק של� ונאמ� של התוכ� .) 1
באופ� , ה לע�קירוב תוכ� ז.) 2

 �חלוקת ...     שיישמע יוב� ויאומ
, תפקידי הדיבור כפי שתוארה בזה

חשיבות גדולה לה למסירה הנאמנה 
, ל ד ב ר ...     ' והטהורה של תורת ה

פירושו לתאר בצורה ברורה ומובנת 
ואילו . כדי שאמת מסוימת תיודע

מטרתו לקחת , הדיבור הנמל� והנלהב
לא , ולהביאו, את לב המאזי� בדברי�

. רק לידי ידיעה אלא ג� לידי הודאה
 על נקלה # הנוא� הנמל� , אול�
בהסתגלו לדרכי מחשבת� של , יסתכ�

עלול הוא לגרור שמ� , קהל שומעיו
מה� אל תחו� האמת אותה ביקש 

או , כדי להתאימה לטעמ�, לבשר
או יעכיר את , יעקו$ את חומרתה

או ישלי� ע� , טהרתה ביסודות זרי�
ולא .  כדי להקל על קבלתהפשרות

פחותה הסכנה שירבה במילי� וימעיט 
   )ר הירש"הרש(". בתוכ�

אמת : שני חלקי� חשובי� וחיוניי�
  !!!ודיבור

הנוא� הגדול יכול ברגע אחד לסטות 
מהאמת מתו� היסחפות אחר הנהו� 

ולכ� הוא , ראש� של המאזיני� לו
שלא " אמת"צרי� לשמור בכל רגע על ה

זקוק למי , ובר האמתוד. תזוע ממנו
כדי , שימלי� את דבריו אל הציבור

  . שיחדרו לליב�
, עמי�, חורב� גדול המיטו על עצמ�

אשר לא השכילו ובחרו לה� מנהיגי� 
לא היה בה� , שמלבד כשרו� הנאו�

כ� אנו מוצאי� . מאומה מ� החכמה
בתרבות יו� העתיקה אשר דגלה בתורת 

 וכ� ג� בתקופות מאוחרות, הפילולוגיה
פ יכולת "יותר בה� נבחרו המנהיגי� ע

  .הדיבור והכריזמה
מנהיגי� רבי� שהיו כריזמטיי� בלבד 
ולא כלו� מעבר לכ� המיטו אסונות 

כוח , כבדי� על עמ� ועל עמי� אחרי�
הסיט אות� מהבנה , השכנוע בשקרי�

בסיסית אמיתית והעביר אות� על 

 באשר לא היה מי שיוכל - דעת� 
בלו� את להטיל בה� ביקורת ול

  . התפרעות�
מעול� לא נמנעה , היהדות, לעומת זאת

מלהעמיד בראשה מנהיגי� וגדולי� 
ובלבד , "כבדי פה וכבדי לשו�"

, שהחכמה והאמת בראש מעלותיה�
" אמת"כי , שהרי ה� המעלות הגדולות

יש לה כוח עצמי ועוצמה , נשמעת תמיד
היא , "אמת"אדירה באשר היא ה

נטומימה איננה זקוקה למעטפת של פ
 . או של משחקי נאו� אחרי�

  
    שלמה יצחק הלוישלמה יצחק הלוישלמה יצחק הלוישלמה יצחק הלוי
     רוזנשטיין רוזנשטיין רוזנשטיין רוזנשטיין

  ) הפרשה המחנכת(

 

  
ËÈÏ˘ ÈÁ¯Ê‡ ÈÎ„¯Ó ÍÂ¯· È·¯ ÔÂ‡‚‰"‡  

Ï‡¯˘È ˙¯ËÚ ˙·È˘È ˘‡¯  
  

  ש"טהרת המקום לתפילה ולק
  

·Ó¯‰"Ù· Ì"Ï‰Ó „ '‰ ‰ÏÈÙ˙"·˙Î Á , ÌÂ˜Ó ˙¯‰Ë
„ˆÈÎ ‰ÏÈÙ˙‰ ,ÂÎÂ ˙ÙÂ�ÈË‰ ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙È ‡Ï ' ÌÂ˜Ó· ‡ÏÂ

Â�˜„·È˘ „Ú ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁ· Â�È‡˘ , ÌÂ˜Ó ÏÎ ¯·„ Ï˘ ÂÏÏÎ
˜ Â· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘" ˘Â· ÔÈÏÏÙ˙Ó ÔÈ‡ , ÔÈ˜ÈÁ¯Ó˘ Ì˘ÎÂ

ÂÎÂ ‰‡ÂˆÓ '˜Ï"‰ÏÈÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÍÎ ˘ . È¯·„Ó ¯‡Â·ÓÂ
·Ó¯‰"˜ Â· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ„ ‡ÏÏÎÏ ËÈ˜�„ Ì" ÔÈ‡ ˘

Â· ÔÈÏÏÙ˙Ó .ˆÂ"˜ È·‚Ï ‡‰„ Ú"·Ó¯‰ ·˙Î ˘"Ù· Ì" ‚
Ï‰Ó '˜"‰ ˘" ¯ÊÂÁ Â· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ‡¯˜Â ¯·Ú Ì‡„ ·

‡¯Â˜Â ,ˆÂ" Ì‚ ÔÎ ‡È·‰ ‡Ï È‡Ó‡ Ú ¯·Ú Ì‡˘ ‰ÏÈÙ˙ ÔÈ�ÚÏ
ÏÏÙ˙ÈÂ ¯ÂÊÁÈ˘ Â· ÔÈÏÏÙ˙Ó ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ‡¯˜Â , ·˙Î ‡‰Â

·Ó¯‰"˜Î ‰�È„ ‰ÏÈÙ˙„ Ì"˘.  
        

·Ó¯‰ È¯·„Ó ˜„˜„Ï ˘È ˙Ó‡·Â" ÔÈ„Ï ‡ÎÈÏ ‰ÏÈÙ˙ È·‚Ï„ Ì
˜· ¯ÂÓ‡‰ ‰¯ÊÁ"˘ ,·Ó¯·„"Ï‰· Ì '‰· Ì˘ ‰ÏÈÙ˙" Ë

·˙Î ,ÂÓÂ˜Ó· ‰‡Âˆ ‡ˆÓÂ ÏÏÙ˙Ó‰ , È�ÙÓ ‡ËÁÂ ÏÈ‡Â‰
 ‡Ï˘ „Ú ˜„· ‡Ï˘ÏÏÙ˙‰ ,¯Â‰Ë ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙ÓÂ ¯ÊÂÁ .

·Ó¯‰ È¯·„Ó ‡È„‰Ï ¯‡Â·ÓÂ"Ú‡„ Ì" ‡Ï˘ È�ÙÓ ‡ËÁ˘ Ù
˜„· ,ÙÚ‡" ‰‡Âˆ ‡ˆÓ˘ ‡ÏÂÏÈ‡ ÏÏÙ˙ÓÂ ¯ÊÂÁ ‰È‰ ‡Ï Î

Â„‚�Î , ÂÏ ‰È‰˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰¯ÊÁ ÔÈ„ ÔÈ‡ ‰ÏÈÙ˙·„
˜ÈÁ¯‰Ï ,ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰‡Âˆ ‡ˆÓ˘Î ˜¯Â .ˆÂ" ·

˜ ÂÂ˘ ‰˜Á¯‰‰ È�È„·„ ÔÂÈÎ„"‰ÏÈÙ˙Â ˘ ,‡Ó‡ ‰¯ÊÁ ÔÈ�ÚÏ È
‡"˜· ÔÁÎ˘‡„Î ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï˘Î ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˆ"˘ .
]·Ó¯‰ È¯·„ ¯˜ÈÚ Ì‚ ‰�‰Â"ˆ Ì"· ,˘Ó·" ‰¯ÊÁ ÔÈ„Ï„ Î

 ‡ËÂÁ ‡‰È˘ Ì‚Â ÛÂÒ·Ï ‰‡Âˆ ‡ˆÓÈ˘ Ì‚ Ô�ÈÚ· ‰ÏÈÙ˙·
˜„· ‡Ï˘ ‰Ó· ,ˆÂ"‰Ê· ÛÂ¯Èˆ‰ Â‰Ó · ,ÔÏ‰Ï ¯‡Â·ÈÂ.[  

        
Ó‚· Ì‚ ˙Ó‡· ‰�‰Â 'ÌÈ�È„ È¯˙Ï Â‰�È‚ÏÙ ,Ó‚·„ ' ˙ÂÎ¯··

Î Û„"Ú „" ‡¯˜È ‡Ï ˙ÂÙ�ÂËÓ‰ ˙Â‡Â·Ó· ÍÏ‰Ó ‰È‰ ‡È�˙ ·
˜"˘ ,˜ÒÂÙ ‡·Â ‡¯Â˜ ‰È‰ Ì‡˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ , ˜ÒÙ ‡Ï

ÂÎÂ È‡Ó ,'‰ ¯·„ ÈÎ ‡Î‰Ó ¯Ó‡ ‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯ '‰Ê· .
Î Û„ ˙ÂÎ¯·· ‡˙È‡ ‰ÏÈÙ˙ ÔÈ�ÚÏ ÂÏÈ‡Â"Ú ·" ‰È‰ Ì‡„ ·

ÂÓÂ˜Ó· ‰‡Âˆ ‡ˆÓÂ ÏÏÙ˙Ó ,Ú‡ ‰·¯ ¯Ó‡" ‡ËÁ˘ Ù
‰ÏÈÙ˙ Â˙ÏÈÙ˙ ,ÛÈ˜˙Ó‰·ÚÂ˙ ÌÈÚ˘¯ Á·Ê ‡‰Â ‡·¯ ‰Ï  ,

Ú‡ ‡ËÁÂ ÏÈ‡Â‰ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡" Â˙ÏÈÙ˙ ÏÏÙ˙‰˘ Ù
‰·ÚÂ˙ .ˆÂ" ÍÈ¯ˆ„ ‰Ê ÔÈ„· ˙Â¯Â˜Ó È�˘Ï Â‰�È‚ÏÙ È‡Ó‡ ·

˜· ˜ÈÁ¯‰Ï" ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï Ì‡˘Â ‰ÏÈÙ˙Â ˘
‡Â¯˜ÏÂ ÏÏÙ˙‰ÏÂ.  

        
‡Â‰ ‰Ê· ‰‡¯�‰Â ,·Ó¯· ‰�‰„"Ù· Ì"Ï‰Ó ‚ '˜"�‰ ˘" Ï

·· ‡Ï ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡„ ‡È·‰ÂÎÂ ‡ÒÎ‰ ˙È·· ‡ÏÂ ıÁ¯Ó‰ ˙È ,'
ÂÎÂ ÂÓˆÚ ˙Ó‰ „ˆ· ‡ÏÂ ˙Â¯·˜‰ ˙È·· ‡ÏÂ ,' ‡¯˜˘ ÈÓ ÏÎÂ

‡¯Â˜Â ¯ÊÂÁ Â· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· .·‡¯·Â" ÏÚ ‚È˘‰ Ì˘ „
·Ó¯‰"Ì ,ÙÏÂ" ÔÈ„Ó ‡Â‰ Ì„ÂÒÈ˘ ÂÏ‡ ÏÎ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ˘È „

˙Ó‰ „ˆÏÂ ˙Â¯·˜‰ ˙È· ÔÈ·Ï ÌÂ˜Ó‰ ˙¯‰Ë , „ÂÒÈ˘ ‰‡¯�ÎÂ
‰È·˘ ÌÂ˘Ó ‡Â‰ Ï„·‰‰"Â„ÎÂ ˜ ' ÌÂ˜Ó‰ ˙¯‰Ë ÌÂ˘Ó Â�È‡

˘¯Ï ‚ÚÂÏ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ,ÒÂ"·‡¯Ï Ï" ¯ÂÒÈ‡„ ÔÂÈÎ„ „
˜‰ Ï˘ ‡ˆÙÁ‰ „ˆÓ Â�È‡ ˘¯Ï ‚ÚÏ„ ‰Ê"˘ , „ˆÓ ‡Ï‡

‰˙ÂÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ó‰ ‡¯·‚‰ , ÔÈ„ ÔÈ�ÚÏ ‰Ê· Â�‡˘ ÈÎ‰Ï
‰¯ÊÁ , ‡ˆÙÁ‰ „ˆÓ ‡Â‰ ÂÏÂÒÙ˘Î ˜¯ ¯Ó‡� ‰¯ÊÁ ÔÈ„„
˜„"˘ ,‡¯·‚‰ È¯ÂÒÈ‡Ó ‡Ï‡ Â�È‡˘Î ‡ÏÂ.  

        
„·Â·Ó¯‰ ˙Ú"Ò„ ‰‡¯� Ì" ˙¯‰Ë ÌÂ˘Ó Ì‰˘ Í�‰· Ì‚„ Ï

ÌÂ˜Ó‰ ,˜ ˙¯ÊÁ ÔÈ‡"¯Â‰Ë ÌÂ˜Ó‰ ÔÈ‡˘ ‰Ó· ‰ÈÂÏ˙ ˘ ,
ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡„ ÔÈ„‰ ÏÚ ¯·Ú˘ ˙ÓÁÓ ‡Â‰ ‰¯ÊÁ‰ ÔÈ„ ‡Ï‡ ,

·Ó¯‰ Â‰�ÈÏÈÈÎ„ ‡ÙÂ‚ ‡‰Ó ¯·„Ï ‰È‡¯Â" ‡„Á· Â‰ÏÂÎÏ Ì

Â‡ÎÏ˘ Û‡ ‡˙ÎÏ‰ 'Â‰�È� ¯ÂÒÈ‡ È¯„‚ È¯˙ , Ì„ÂÒÈ Í�È‡ ÏÎ„
ÌÂ˜Ó‰ ˙¯‰Ë ÔÈ„Ó,‰È·· ‡¯Â˜‰ ÂÏÈ‡Â " Â¯ÂÒÈ‡ „ÂÒÈ ˜

˘¯Ï ‚ÚÏ ÌÂ˘Ó .·Ó¯‰ Â‰�ÈÏÈÈÎ„ ‡‰ÓÂ" ÔÈ„‰„ ÁÎÂÓ Ì
 ÈÂÂÈˆ‰ ÌˆÚÓ ‡Ï‡ ‰˜Á¯‰‰ ˙·ÈÒÓ Ú·Â� Â�È‡ ‰¯ÊÁ

˜ÈÁ¯‰Ï ,ÏÚ Â¯·Ú Ì‡„  ¯·„ ÏÏÎ· Ì‰ È¯‰ ˜ÈÁ¯‰Ï ÈÂÂÈˆ‰
‰ '¯˜ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆÂ ‰Ê·"˘ .  

       
ÈÚÂ  'ÒÎ·"ÈÙ· ·˙Î˘ Ì˘ Ó '·‰ ' ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó„
˘Î‰È·· ‡¯˜" Â‰ÂÒ�˜ ÌÈÓÎÁ ¯·„ ÏÚ ¯·Ú˘ ÔÂÈÎÓ ‡Â‰ ˜

ÈÙ‡Â ¯ÂÊÁÏ '˙¯Á‡ ÌÚÙ ¯‰ÊÈ˘ È„Î ‚‚Â˘ ‰È‰ , „·ÏÓ ‰�‰Â
ˆ˘"‰Ê Ò�˜Ï ¯Â˜Ó‰ Â‰Ó · ,ˆ Ì‚"‰È·· Ì‡„ ·" Ò�˜ ˘È ˜

‰ ¯·„„ ‡¯˜Ï Ô�ÈÚ· È‡Ó‡ 'È˜� Â�È‡˘ ÌÂ˜Ó· ‡¯˜˘Î ‰Ê· .
ÒÎ‰ È¯·„Ó Ô�ÈÊÁ ˙‰ÈÓ ‡‰ Ï·‡"ÊÁ‰ ÔÈ„ „ÂÒÈ„ Ó ‡Â‰ ‰¯
ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÏÚ ¯·Ú˘ ˙ÓÁÓ ,˘ÓÙÏ ‰‡¯�Â" ¯„‚ Â‰Ê„ �

‰ ¯·„· ‡˙ÂÙÏÈ‰ '‰Ê· , ÈÂ‰ ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÏÚ ¯·Ú˘ ÔÂÈÎ„
‰ ¯·„ ÏÏÎ· '‰Ê·.  

       
Â‡ÎÏ„ ‡Ï‡  'ˆ È˙Î‡"Ú , È‡Ó‡ ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÏÚ ¯·Ú„ È‰�„

˜ È„È „·ÚÈ„· ‡ˆÈ ‡Ï"˘ ,ÒÎ‰Ï ‡ÓÏ˘·Â" ‡Ò�˜ ÈÂ‰ Ó
˘ÓÙÏ Ï·‡ Ô�·¯„"ˆ Ò�˜ ÌÂ˘Ó Â�È‡„ �"· .ÚÂ"ˆ Î" ÈÂ‰„ Ï

˜· ÌÈÂÒÓ ÔÈ„"‰ ¯·„ ÏÏÎ· ‡Â‰ Ì‡˘ ˘ ' ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰Ê·
„È ÍÎ· ‡ˆÈ˘"Á ,˜˘ ÔÂÈÎ„ ‡˙ÏÈÓ„ ‡ÓÚËÂ" ˙Ï·˜ ‡È‰ ˘

ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ , ˙Ï·˜Ó ‰Ú˜Ù‰ Â· ˘È ÈÂÊÈ·‰ ‰˘ÚÓÂ
ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ , ‡Â‰Â ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ÈÎ‰Ï

‰ ¯·„ ÏÏÎ· '„È ‡ˆÈ˘ ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰Ê·"˜ Á"˘ .ÈÙÏÂ" Ê
Â·Ó˜· ˜¯ ‡Â‰ ‡�È„ Í‰„ ·ÈËÈ‰ ¯‡"‰ÏÈÙ˙· ‡ÏÂ ˘ , ˜¯„
˜"‰ÏÈÙ˙ ‡ÏÂ ÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ˙Ï·˜ ‰�È�Ú ˘ , ¯‡Â·ÓÂ

 ÌÈÚ˘¯ Á·Ê„ ¯Á‡ ‡¯˜Ï ‰ÏÈÙ˙ È·‚Ï Ô�ÈÚ· ÈÎ‰Ï„ ·ÈËÈ‰
‰·ÚÂ˙.  
        

ÈÙÏÈ„ ‰ÏÈÙ˙· ‰¯ÊÁ ÔÈ„‰ ¯„‚„ ‰‡¯�Â ' ÌÈÚ˘¯ Á·ÊÓ
‰·ÚÂ˙ , ‰‡Âˆ‰ ÌÂ˜Ó· ‰ÏÈÙ˙‰ Ï˘ ‡ˆÙÁ‰Ó ‡Â‰ Ú·Â�

 ÈÂ‰ ‰Ê·„‰·ÚÂ˙ ÏÏÎ· .˘ÓÂ"·Ó¯‰ Î" È�ÙÓ ‡ËÁÂ ÏÈ‡Â‰ Ì
‰¯ÊÁÏ ‰·ÈÒ‰ ÛÂ‚ Â�È‡ ˜„· ‡Ï˘ , „ÂÒÈ˘ ÔÂÈÎ„ ‡Ï‡

Ô�·¯„Ó ˜¯ ‡Â‰ ‰˜Á¯‰‰ , ÌÂ˘Ó ¯ÂÊÁÏ ÂÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï ÈÎ‰Ï
Â˙ÏÈÙ˙ ÌˆÚ· „ÈÊ‰˘Î ‡Ï‡ ÂÊ ‰·ÚÂ˙ , ‚‚Â˘ ‰È‰˘Î Ï·‡

Â¯Ê‚ ‡Ï , ‡È‰˘ ‰ÏÈÙ˙‰ Ï˘ ‡ˆÙÁ· ‡Â‰ ÏÂÒÙ‰ ¯˜ÈÚ Ï·‡
‰·ÚÂ˙Î ,È‡Â"˘ È‡�˙ ‡Ï‡ Ê ‡‰ÈÂ ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÏÚ ¯Â·ÚÈ

„ÈÊÓ .ÈÙÏÂ" ‰ÏÈÌ˙ È·‚ ‡˜ÂÂ„ ÍÈÈ˘ ‰Ê„ ·ÈËÈ‰ ·˘ÈÈ˙È Ê
Á·ÊÎ ‡ÈÂ‰Â ˙Â�·¯˜ „‚�Î ‡È‰˘ ,˜ È·‚Ï ‡ÏÂ" ‰�È‡˘ ˘
Á·Ê ÏÏÎ· ÈÂ‰ ‡ÏÂ ˙Â�·¯˜ „‚�Î ,˜ È·‚Ï Ô�ÈÚ· ÈÎ‰ÏÂ" ˘

‰ ¯·„„ ‡¯˜Ï '‰Ê·.  
       

·Ó¯‰ È¯·„ ·ÈËÈ‰ Â·˘ÈÈ˙ÈÂ "Ì ,˜·„" ‰¯ÊÁ‰ ˙·ÈÒ˘ ˘
Ú˘ ˙ÓÁÓ ‡È‰‰ ¯·„ ‰Ê·Â ÌÈÓÎÁ È¯·„ ÏÚ ¯· ,' ¯ÊÂÁ ÈÎ‰Ï

ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡ ÔÈ„‰ ÏÚ ¯·Ú˘ ÔÙÂ‡ ÏÎ· . ¯ÊÂÁ ‰ÏÈÙ˙· Ï·‡
‰·ÚÂ˙ Â˙ÏÈÙ˙ ‰˙È‰˘Î ˜¯ , ‰‡Âˆ ‡ˆÓ Ì‡ ˜¯ ÍÈÈ˘ ‰ÊÂ

ÛÂÒ·Ï .„ÈÊÓ ‡‰È˘ Ô�ÈÚ· ‰ÏÈÙ˙· Ì‚˘ Û‡Â , È‡�˙Ó ˜¯ Â‰Ê
ÊÁ ÂÏÒÙ ‡Ï„ ‰¯ÊÁ ÔÈ„‰" ÏÚ ¯·Ú˘Î ˜¯ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ Ï

„ÈÊÓ· ÌÈÓÎÁ È¯·„.  
        

„Ï ¯Â˜Ó ‰‡¯�Â '·Ó¯‰"‰Ê· Ì ,Ó‚· ‰�‰„ 'Î Û„ ˙ÂÎ¯··" Â
Ú" ‰‡Âˆ‰ ÔÓÂ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯È ‰ÓÎ ‡˙È‡ ‡]˜ È·‚Ï"˘ [ Ú·¯‡

ÂÎÂ ˙ÂÓ‡ '‰ÏÈÙ˙Ï ÔÎÂ .˜‰Â 'ÈÙ· ‰�ÂÈ Â�È·¯ 'È¯‰ ÏÚ" Û
 ÔÂÈÎ„ ‡Â‰ ËÂ˘Ù ‰Ê˘ �ÏÈÙ˙Ï ÌÔÎÂ ¯ÓÂÏ Í¯ˆÂ‰ È‡Ó‡

˜Ï ˜ÈÁ¯Ó˘"Î ˘" ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ‰· Â¯ÈÓÁ‰˘ ‰ÏÈÙ˙Ï ˘
ÌÈ¯·„ .Â˘ÓÏ"·Ó¯‰ ˙Ú„· �"·ÈËÈ‰ ¯‡Â·Ó ‡Â‰ Ì , ˘È„
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      מקום התפילה                  
     

                        

ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש             
  )ט"כ' ז( 'האת כפי אל 

  



 

ויאמר אליו  כט,פרק ז בפרשתנו .מקור העני�.] א
' המשה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל 

כצאתי את דרשו  'פסחא א' בא פר כילתאובמ ',וגו
, מאי טעמא, אבל בתו� העיר לא התפלל העיר

ומבואר , �מפני שהיתה מלאה עבודת כוכבי
 ולכ� ילהמזה שיש מקומות שאינ� ראויי� לתפ

 משה היה צרי� לצאת מחו� לעיר להתפלל
ת אבני נזר "וראה בשו. ז"שש� היה מקו� נקי מע

ז "ב שא� על בית הכנסת גר גוי ויש בביתו ע"ל' ח סי"או

ה שלא התפלל "והביא ראיה ממרע, אסור להתפלל ש�

כ בבית שיש "וכש, ז"במצרי� שהייתה מלאה גילולי� של ע

ז "מ' א סי"ח ח"אומשה אמנ� ראה באגרות , ז"ש� ע

ס שיש בסמו� לו כנסיה או בית "מתיר להתפלל בביהכנ

תיפלה של נכרי� אפילו שאי� מפריד ביניה� אלא כותל 

וידוע !.א� יקפיד שלא ישמע הקול זמר שלה�, משות 

דהסטייפלער הקפיד שלא להתפלל בתו� מערת המכפלה 

, מהאי טעמא מכיו� שזהו מקו� שהערביי� מתפללי� ש�

אבל היו� בזמננו יש ש� , כ� ג� לא רצה להיכנס ש�ול

  .מקומות שאי� רשות לערביי� להתפלל ש�

  
יש לחקור מה . החיוב להתפלל בית הכנסת.]ב

הוא עני� בית הכנסת לעני� זה הא� הוא תלוי בקדושת 

מ למקו� "ונ, תפילההקביעות של באו , בית הכנסת

ס "כנביהב או למשל ,ס" ואינו ביהכנשקבעו להתפלל בו

צרי� אד� להתפלל בבית . שלא מתפללי� בו
כ� סברי רוב [ הכנסת אפילו כשמתפלל ביחידות

מ "לח; בש� הגאוני�, י ברכות ש�"תרראה הראשוני� ו

פ "מרה' ועי. ע צ ט"שו; � ש�"תפלה לדעת הרמב

 ויש בזה ,]ס ש�"א וגליו� הש"ה ה"לירושלמי ברכות פ
. משו� שש� תפלתו נשמעת .א. כמה טעמי�

אבא תניא ] א,ברכות ו[בגמרא המקור לזה 
מנימי� אומר אי� תפילתו של אד� נשמעת אלא 
בבית הכנסת שנאמר לשמוע אל הרינה ואל 

וביאר . התפילה במקו� רינה ש� תהא תפילה

י ש� בבית הכנסת שש� אומרי� הציבור שירות "רש

 כתב טע� ברכות סימ� קכוב� "ראבוב ,ותשבחות בקול ערב

ומקו� רינה ל "ס נקרא מקו� רינה וז"נאחר למה ביהכ

 .'הכלומר בבית ' הס שנאמר רננו צדיקי� ב"הוא בבהכנ

יצחק מניי� ' ואמר רמצינו טע� נוס  ' בגמ .ב
ס כלומר כבודו ושכינתו "ה מצוי בבהכנ"שהקב

 �שנאמר אלהי� נצב בעדת אל מקו� שמתפללי
ק "ב ס"ומ' ט' סעי' צ' ח סי"ע או"וראה בשו. בעשרה

 אמנ� יש מ� הראשוני� שסברו שכל .ג .ג"ל
ס היינו בגלל שש� מתפלל "מעלת ביהכנ

'  גירסת התוסואה� וכ, צ' ח סי"טור אוראה ב. בציבור

 ,ח ש�"ס ברכות ש� וצל"ה כיו� לפי גליו� הש"ז ד ב ד"ע

העמק שאלה לשאילתות '  אבל עי. 'א' י סי"וראה ש� בקה

 ברכות ז ש"  והרא"גירסת הרי' ועי. שאילתא ח אות ז

כמו שמצינו ביעקב שהתפלל במקו�  .ד .ב"סוע
, המיוחד לתפלה, העתיד להיות בו בית המקדש

 ירושלמיב: וכ� אמרו, ויפגע במקו�: שנאמר

צרי� אד� להתפלל במקו�  .ד"ד ה"ברכות פ
בכל המקו� אשר : שנאמר, המיוחד לתפלה
. תזכיר לא נאמר אלא אזכיר, אזכיר את שמי

ס "ני� להתפלל בביהכנ מלבד חשיבות הע.ה
 יש בזה מעלה שבדר� מצד קדושת המקו�

וראה בספר רחמי האב . משו� ברוב ע� הדרת מל�

שעורר על זה כי ראיתי שערוריה בישראל חדשי� מקרוב 

ק השמר ל� פ� תעלה עולותי� בכל "בתוהה� כתיב , באו

דבא לאסור לנו במת יחיד כשיש ' פי, מקו� אשר תראה

כי ידוע שהתפילה היא , א  בזמ� הזהבמות מיבור ונוהג 

  .במקו� קרב� ומצוה להתפלל בריבוי ע�

  

צרי� שהאד� יקבע .  לתפילהקביעות מקו�.] ג
שיהיה , והיינו אפילו כשמתפלל בביתו[מקו� לתפילתו 

כל הקובע  .ב,ברכות ז' בגמואמרו .] לו מקו� קבוע
המקור ו. אלוקי אברה� בעזרומקו� לתפילתו 

: שנאמר באברה�הוא מקו� לתפילתו לזה שאברה� קבע 

ואי�  וישכ� אברה� בבקר אל המקו� אשר עמד ש�

 וכ�, ויעמוד פנחס ויפלל: שנאמר, עמידה אלא תפלה

ואקדי� אברה� בצפרא לאתרא דשמש ביונת� ב� עוזיאל 

 וירא וישכ� אברה� 'יונת� פרופירש ב ,'התמ� בצלו קד� 

פסק ונ :בבוקר למקו� ששימש ש� בתפילה לפני יי
צרי� אד� שיקבע לו  יט' סעי' צ' סיח "או ע"טושב

שלא יתפלל היו� , בית הכנסת להתפלל בו
וראה . נ זה ולמחר בבית כנסת אחר"בביהכ

נ "וא  בביהכ ).תעב(תתקי ' ג סי"ז ח"ת הרדב"שוב
שהוא קבוע ש� להתפלל בו צרי� שיהיה לו 

ולא ישב היו� כא� ולמחר , מקו� קבוע וידוע
ע והמקור לזה הובא בטור "� בטושוש ,במקו� אחר

ויהי דוד בא עד : שנאמרד "ד ה"ש� מהירושלמי ברכות פ

, השתחוה ש� לא נאמר, הראש אשר ישתחוה ש� לאלהי�

משמע שהכי� לו מקו� מיוחד שישתחווה , אלא ישתחוה

נ "ויש מראשוני� סוברי� שכיו� שביהכ. ש�
כולו מקו� תפלה הוא אי� צרי� לקבוע לו 

ולא אמרו לקבוע לו , ד ש� לתפלתומקו� מיוח
י ברכות "תרראה ב .מקו� אלא כשמתפלל בביתו

  . ש�

  

מקומות הראויי� לקבוע בה� את מקומו .] ד
ס סמו� לביתו או עדי� "ביהכנ. א. לתפילה

, א� יש בעיר שני בתי כנסיות. רחוק מביתו
רב סובר שיותר טוב : נחלקו אמוראי�

יוחנ� ' ור, להתפלל בבית הכנסת הסמו� לו
משו� שכר , אמר שיותר טוב ליל� להרחוק

' א סי"מגוב .יוחנ�' הלכה כרו.מ קז א"בראה . פסיעות

ח כללי� מערכת "שד' ועי. ב"ע הרב ש� סי"ק כב ושו"צ ס

להתפלל ביני עמודי דהוי ראוי . ב.א אות קפט
מצוה מ�  .להתפלל כנגד הקיר. ג  .גרסי

וצ� ע לא יהא דבר ח"המובחר שבתפילת שמו
והמקור , ג"ס ק"ס' צ' ב סי"ראה מ. בינו לבי� הקיר

ומטו בה ,  ברכיה'חלבו בש� ר' יוסי ור' ר' הוא מ� הגמ

אבדימי דמ� חיפה צרי� אד� להסב פניו אל ' משו� ר

מאי טעמא דכתיב ויסב חזקיה פניו אל , הכותל ולהתפלל

' אמר רב יהודא ואיתימא ר). 'ח ב"ל' ישעי (.הקיר ויתפלל

ב� לוי מני� למתפלל שלא יהא דבר חוצ� בינו לבי� יהושע 

וא� עומד  .הכותל שנאמר ויסב חזקיה פניו אל הקיר
ש� דבר קבוע כגו� ארו� ספרי� או ספסלי� 

. וכ� אד� אינו חוצ�, קבועי� לא הוי חציצה
  .די� ממעמקי�. ד. ה"ק ס"ב ש� ס"עיי� במ

ברכות ' מכא� דרשו בגמ' ממעמקי� קראתי� ה

ג "ג כסא ולא ע"לא יעמוד אד� לא ע שב"ע' י
' צ' ע סי"ראה בשו[ שרפר  ולא בשאר מקו� גבוה

טפחי� ופחות מכ� מותר אבל ' ושיעור מקו� גבוה ג. ב"ס

 .]ט"על כסא או ספסל שחושש שיפול אסור א  פחות מג
א שא� "ז סק"במב' צ' ג סי"ועיי� פמ. ע"ויתפלל שמו

, ולהתפללצ לחזור "ג מקו� גבוה שאי"עבר והתפלל ע

ומנהג בית בעלז שמקו� החז� יהא נמו� קצת משאר 

. חלונותשיתפלל במקו� שיש . ה .ס"ביהכנ
במקו� שמתפלל צרי� שיהיו בו חלונות 

י "הפוני� לכיוו� שמתפלל כדי שיתפלל כנגד� וע
ובמשנה , 'ד' סעי' צ' ע סי"ראה שו. כ� יכוו� בתפילתו

ס ובי� "יהכנשדי� זה הוא בי� למתפלל בב' ח כ"ברורה סק

ב "ע ש� כתב שטוב שיהיו י"ובשו, כשמתפלל בביתו

, ב דבתנאי שיהיו מקצת� לצד שמתפלל"המ' וכ, חלונות

ח שא  שהדי� הוא "ב סק"ובעצ� האי דינא עיי� במ

מ כשיתבטל "שהמתפלל צרי� שיהיו עיניו כלפי מטה מ

  .כוונתו ישא עיניו לשמי�

  

� אי. א. מקומות שאי� ראוי להתפלל בה�.] ה

משו� שאי� . להתפלל בחצר בית הכנסת
' צ' סיע "די� זה מבואר בשו.להתפלל במקו� פרו�

 דלא יתפלל במקו� פרו� כגו� בשדה או 'ה' סעי
והטע� דכאשר מתפלל במקו� צנוע יש , ברחוב

ומקו� המוק  מחיצות א  . עליו אימת המל�
ב ש� "ראה מ. שאינו מקורה מותר להתפלל ש�

 בחלק שאינו ננו ברחבת הכותל המערביודנו פוסקי זמ, י"סק

ד באישי ישראל "הו( כתב ח קניבסקי"והגר, מוק  מחיצות

 ולפעמי� יש ליזהר  .שחצר לא נקרא מקו� פרו�) ט"פ
 בית אחורישלא ייכנס בגדר של המתפלל 

אמרו המתפלל : בגמרא ברכות וואמרו הכנסת 
אחורי בית הכנסת נקרא רשע שנאמר סביב 

�אי� לקובע מקומו סמו� . ב. רשעי� יתהלכו
' בש� לעול� יכנס אד� ' אמרו בגמ. לפתח

כלומר שיכנס לבית הכנסת , כ יתפלל"פתחי� ואח
פתחי� ולא יתפלל סמו� לפתח שלא ' כשיעור ב

' צ' סיע "עיי� בשו. יהא נראה כמי שדעתו לברוח

  .אי� להתפלל בעזרה שלפני בית הכנסת. ג. כ"ס
 מטינו� או נקיאי� להתפלל במקו� שאינו . ד

כתיב בתורה והיה מחנ� קדוש ולא יראה  .מערוה
ל בברכות "למדו חז, ב� ערות דבר ושב מאחרי�

הול� ' ה מפסוקי� אלו שבכל מקו� שה"ד  כ
עמנו דהיינו כשעוסקי� בתורה ותפילה צרי� 

ר או "שיהא מקו� נקי מטינו  של צואה או מ
שאר מקו� מטונ  שאי� להתפלל ש� עד שיתרחק 

ונאמרו בזה הלכות רבות עיי� .  או יכסה אות�מה�

 וצרי� מקו� ,ספר מצוות קט� מצוה יא ראה. ט"ע' ע סי"שו

 וכ� דרשו בגמרא ש� שאסור לקרוא .טהור לתפילה
אי� לו  .ה .  כנגד ערוהקריאת שמע או להתפלל

אי�  .לאד� להתפלל כנגד ציורי� או כנגד תמונות
� משו� להתפלל כנגד ציורי� או תמונות והטע

' צ' ע סי"די� זה בשו. שעלול להפריע לו לכוו� בתפילה

, ז"ק ל"ס' צ' במחצית השקל סי, ע"ב סק"ג ובמ"כ' סעי

אבל א� ה� גבוהי� , משמע דבכל התפילה יש ליזהר בזה

וא� אי� לו , א"ק ע"ב ס" כ� מבואר בממקומת אד� שרי

אבל ממול למראה אסור א  . ברירה יעצו� עיניו
ב ש� דנראה כמשתחוה "וביאר במ. כשעוצ� עיניו

ס שאי� בו "אסור להתפלל בביהכנ. ו. לבבואה שלו
וא  א� הנשי� . מחיצה בי� העזרת נשי� לגברי�

ויש להקפיד שגובה המחיצה , לבושות בצניעות
ח "ת מנחפ משיב או"ובשו. אמות' יהיה לכל הפחות ג

, ס זה"שעדי  להתפלל ביחידות מלהתפלל בביהכנ' ט' סי

ביאר שחיוב מחיצה , ט"א ל"ח ח"ת אגרות משה או"ובשו

וא  כשלבושות בצניעות ומשו� , ס הוא מ� התורה"בביהכנ

  . ששיכולי� לבוא לקלות רא

  

תשובות רב נטרונאי גאו� ראה ב. ההול� בדר�.] ו
 היה מהל� בדר� והגיע זמ� ,אורח חיי� סימ� קכט

א� יודע שיש לפניו עיר או בית המדרש , התפילה
ברחוק , מקו� המותק� לתפילה, הכנסתאו בית 

�אל יתפלל עד , שלשת מילי� ועד ארבעת מילי
, וא� מרוחק יתר מארבעת מילי�. שמגיע לש�

וא  על פי שאי� , יתפלל לאלתר במקומו בדר�
   .תפילה בדר�  .דעתו מיושבת עליו

עוד מעניני מעלת בית הכנסת וחומר העונש למי 
נ בעירו "מי שיש לו ביהכ. שאינו מתפלל ש�

נקרא שכ� רע וגור� גלות , ואינו נכנס להתפלל בו
כה אמר : שנאמר .ע צ יא"טוש; ברכות ח אראה , לו ולבניו

על כל שכני הרעי� הנגעי� בנחלה אשר הנחלתי את עמי ' ה

ירושלמי ב: ואמרו. את ישראל הנני נתש� מעל אדמת�

נ כאילו מקריב "המתפלל בביהכ.א"ה ה"ברכות פ
כאשר יביאו בני ישראל : שנאמר, מנחה טהורה

ברכות ו בגמרא . . 'את המנחה בכלי טהור בית ה

: שנאמר, נ"ה מצוי בביהכ"הקבמבואר ש.א
, בהמצאו' דרשו ה: ונאמר, אלהי� נצב בעדת אל

  . בבתי כנסיות ובתי מדרשות, היכ� הוא מצוי

  הרב מאיר שולביץ 
 



 

 

  הרב נחמיה רוטנברג
  

 ıÂ¯Ù ÌÂ˜Ó ‡Â‰Â ‰È¯ÂÓ‰ ¯‰· ÏÏÙ˙‰
 ÌÂ˘Ó È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ· ÏÏÙ˙‰Ï ¯˘Ù‡

Â˙˘Â„˜.  
  

  מקום שנעשה לו נס
 ÏÏÙ˙‰Ï ¯˙ÂÓ Ò� ÂÏ ‰˘Ú�˘ ÌÂ˜Ó·

‰ ˙ÓÈ‡˘ ÔÂÈÎ ıÂ¯Ù ÌÂ˜Ó· Û‡ ' ÂÈÏÚ
‰ÊÎ ÌÂ˜Ó· Ì‚] .‰Î"ˆ ÔÓÈÒ Á 'Ò" ˜

Î"Á.[  
  

  ] א[ום מהו קביעות מק
Â˘· "ÙÚ ˜ÒÙ Ú" ÚÂ·˜Ï ˘È„ ‡¯Ó‚‰ È

Â˙ÏÈÙ˙Ï ÌÂ˜Ó . Ì‰¯·‡ Ï˘‡·Â
 ÂÈÈÁ ÏÎ˘ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ·˙Î ˘Ë‡˘ËÂ·Ó
 Â�È·‡ Ì‰¯·‡ Ì‚„ „Á‡ ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙È

ÌÂ˜ÓÏ ÌÂ˜ÓÓ ÂÈ˙ÂÚÒÓÏ ÍÏ‰.  
  

  ]ב[מהו קביעות מקום 
Ó¯Ù‰ ·˙Î Ì„Â˜‰ ÔÈ„Ï Í˘Ó‰·" ‚

]‡"ˆ ÔÓÈÒ ‡ 'Ò"Ï ˜"„ [ Ì‡ Ì‚„
 ÚÂ·˜ ÌÂ˜Ó ÂÏ ˘È Û¯ÂÁ· ‰ÏÈÙ˙Ï

 ÂÏ ˘È˘ ·˘Á� ¯Á‡ ÚÂ·˜ ÌÂ˜Ó ıÈ˜·Â
Â˙ÏÈÙ˙Ï ÚÂ·˜ ÌÂ˜Ó . ˙ÂÎÈÏ‰ ¯ÙÒ·Â

˘¯‚‰ Ô¯ÓÏ ‰ÓÏ˘"˜ÂˆÊ Í·¯ÚÈÂ‡ Ê" Ï
]‰ ˜¯Ù '· ‰¯Ú‰' [ ÏÎ· Ì‡ Ì‚„ ·˙Î

‚Ó ˙Á‡ ' ˙È·· ÂÓˆÚ Ú·Â˜ ˙ÂÏÈÙ˙‰
 ˙·˘Ï „Á‡ ˙Ò�Î ˙È·· Â‡ ¯Á‡ ˙Ò�Î
 ÌÂ˜Ó Ú·Â˜Î ·˘Á� ÏÂÁ ÌÂÈÏ „Á‡Â

Â˙ÏÈÙ˙Ï.  
  

  חשיבות מקום קבוע
·‰ Ï‡¯˘È È˘‡· ‡È]ÓÚ 'Ù"Ê [ Ì˘·

˘¯‚‰ Ô¯Ó"˜ÂˆÊ Í·¯ÚÈÂ‡ Ê" ÈÓ„ Ï
 ÂÓÂ˜Ó· ÏÏÙ˙‰Ï Â‡ Â˙Â¯˘Ù‡·˘
 ‚Ï„Ï Í¯ËˆÈ ÔÎ ˙ÓÁÓ Í‡ ÚÂ·˜‰
 ‡Ï˘ ÏÏÙ˙‰Ï Â‡ ‰¯ÓÈÊ„ È˜ÂÒÙÓ
 È˜ÂÒÙ ÏÎ ¯Ó‡ÈÂ ÚÂ·˜‰ ÂÓÂ˜Ó·
 ÂÓÂ˜Ó· ÏÏÙ˙È˘ ·ËÂÓ˘ ‰¯ÓÊ„
 ‰ÏÈÙ˙‰ ÌÂ˜Ó· ÈÂ�È˘ ÏÎ„ ÚÂ·˜‰

‰ÏÈÙ˙‰ ÛÂ‚· ‰Ú¯Ù‰ ˙Ó˜ Ì¯Â‚.  
  

  אבל
È¯‚‰ Ô¯ÓÓ ˙Â·Â˘˙ ı·Â˜ ¯ÙÒ·" ˘

ËÈÏ˘ ·È˘ÈÏ‡" ‡]Á"Ë ÔÓÈÒ ·' [ ·˙Î
 ÔÈ‡Â „ÂÓÚ‰ È�ÙÏ ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ Ï·‡„
 ÚÂ·˜‰ ˙Ò�Î‰ ˙È·· ÏÏÙ˙‰Ï Â˙Â¯˘Ù‡·
 ˙Â�˘Ï Ì‡Â ·‡ „Â·ÈÎ „ˆÓ ÏÂÎÈ ÂÏ˘

‰ÊÓ ÏÂ„‚ Í¯Âˆ ÍÏ ÔÈ‡„ ˙Ò�Î ˙È·.  
  

  גר נכרי מעל בית הכנסת
 ˘ÈÂ È¯Î� ¯‚ ˙Ò�Î‰ ˙È· ÏÚÓ Ì‡

ÌÈÓÏˆ Â˙È·· ¯ÂÒ‡ ‰¯Ê ‰„Â·ÚÂ 
 ‡Ï Â�È·¯ ‰˘Ó È¯‰˘ Ì˘ ÏÏÙ˙‰Ï
 ÌÈÏÂÏÈ‚ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰˘ ÌÈ¯ˆÓ· ÏÏÙ˙‰

ÎÂ"‰¯Ê ‰„Â·Ú Ì˘ ˘È˘ ˙È· ˘] . È�·‡
Ï ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ¯Ê�"·.[  

  

  משום הפסיעות
Â˘·" Ú]ˆ ÔÓÈÒ' [ ÏÏÙ˙‰Ï ÔÈ‡„ ˜ÒÙ�

Ú ‡ÏÂ ‡ÒÎ ÏÚ"Â„ÎÂ Û¯Ù¯˘ ‚ ' ÌÚË·Â
Ú ÌÈ˘¯ÙÓ‰ Â·˙Î ‰Ê"Ó‚‰ Ù ' ÔÈ‡„
ÌÂ˜Ó‰ È�ÙÏ ˙Â‰·‚ , ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó·Â

ˆ ÔÓÈÒ '‡ ÛÈÚÒ ' ÌÚË „ÂÚ ˘È„ ·˙Î
 ‡Ï˘ ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï˘ ˙ÂÚÈÒÙ‰ ÌÂ˘Ó

Î Ì˙Â˘ÚÏ ÏÎÂÈÈÂ‡¯.  
  

  עבר והתפלל
 ÌÂ˜Ó· ‰Â·‚ ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙‰Â ¯·Ú Ì‡
 ÔÈ‡ ÏÏÙ˙‰Ï ÔÈ‡˘ ‰ÎÏ‰Ï ˜ÒÙ�˘

ÏÏÙ˙‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ] .Ó¯Ù" ÔÓÈÒ ‚
ˆ 'Ó"Ò Ê"‡ ˜'.[  
  

  דבר שיכול להחליק 
 ‰ÏÈÙ˙‰ ˙Ú· „ÂÓÚÏ ‡Ï˘ ¯‰ÊÈ‰Ï ˘È

Ú"Â�ÓÓ ˜ÈÏÁ‰Ï ÏÂÏÚ˘ ¯·„ ‚ , ÌÂ˘Ó
Â�ÓÓ ÏÂÙÈ ‡Ó˘ „Â¯Ë„] . ÌÈÈÁ‰ ÛÎ

ˆ ÔÓÈÒ 'Ò"‚ ˜'.[  
  

  "ממעמקים קראתיך"
�˘Ó·"ˆ ÔÓÈÒ · 'Ò"‰ ˜ ' ˘È„ ·˙Î

 ˙È· ¯‡˘Ó ÍÂÓ� ÔÊÁ‰ ÌÂ˜Ó˘ ˙ÂÓÂ˜Ó
 ¯Ó‡�˘ ˙Ò�Î‰" ÍÈ˙‡¯˜ ÌÈ˜ÓÚÓÓ

‰' " ¯ÙÂÒ ·˙Î·Â]Â‡"È ÔÓÈÒ Á"Ë [
 ÏÎÏ ‰È‰ ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ‰Ê ÌÚËÓ„ ·˙Î
 ¯˘Ù‡ ‡Ï„ ‡Ï‡ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÏÏÙ˙Ó
ÍÎ· ÌÈ˜„˜„Ó ÔÈ‡ ÔÎÏ ÌÏÂÎÏ ˙Â˘ÚÏ.  

  

  מקום פתוח
Â˘·" ˜ÒÙ Ú]ÓÈÒˆ Ô '‰ ÛÈÚÒ' [ ÔÈ‡„

 Â‡ ‰„˘· ıÂ¯Ù ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙‰Ï
·ÂÁ¯· , Ì‰¯·‡ Ï˘‡‰ ·˙ÎÂ

 ˙ÏÈÙ˙· ‡˜Â„ ‰Ê˘ ‰‡¯�„ ˘Ë‡˘ËÂ·Ó
ÂÓ˘"Ú.  
  

  עדיף במנין
 ÌÂ˜Ó· Ì‡ Ì„Â˜‰ ÔÈ„Ï Í˘Ó‰·

ÔÈ�Ó ˘È ÁÂ˙Ù‰ , Ì˘ ÏÏÙ˙‰Ï ·ËÂÓ
¯Â‚Ò ÌÂ˜Ó· ˙Â„ÈÁÈ· ¯˘‡Ó] . È˘‡

ÓÚ Ï‡¯˘È 'Ù"‰.[  
  

  כותל המערבי
È‡„ ÏÈÚÏ ‡·ÂÓ‰ ÔÈ„‰ ÈÙÏ ÏÏÙ˙‰Ï Ô

 ÍÈ‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â�„ ÁÂ˙Ù ÌÂ˜Ó·
 È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ‰ ˙·Á¯· ÏÏÙ˙‰Ï ¯˘Ù‡

˙ÂˆÈÁÓ· Û˜ÂÓ Â�È‡˘ ÌÂ˜· , ¯ÙÒ·Â
¯‚‰ Ô¯Ó ·˙Î ‰ÏÁÙ˙· „Â·ÎÂ ˙ÂÈ˜�" Á

ËÈÏ˘ È˜Ò·ÈÈ�˜" È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ·„ ‡
‰ÏÈÙ˙Ï ÚÂ·˜ ÌÂ˜Ó ‰Ê˘ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÓ ,

 Ï‡¯˘È È˘‡·Â]ÓÚ 'Ù"‰ [ „ÂÚ ‡È·‰
¯‚‰ Ì˘·" ¯ˆÁ ÔÈ„ ˘È Ï˙ÂÎÏ„ Á

ˆÁÂıÂ¯Ù ÌÂ˜Ó ‡¯˜� ‡Ï ¯ . ÛÎ·Â
 Â�È·‡ ˜ÁˆÈ˘ ÂÓÎ„ ‰˙Î ÌÈÈÁ‰

רכישת חלק במקום התפילה 
  שהביאה לבן גדול בישראל

  

˙È·Ï ‰�ÈÙ Ô·‡ ÁÈ�‰Ï ÌÈ·˘Â˙‰ ÂÒ�Î˙‰ ‰‡¯ÂÒÂ‡ ¯ÈÚ·-
˙Ò�Î. ÈÓÂ˜Ó‰ ·¯‰ „ÓÚ ÌÈ‚‚ÂÁ‰ ˘‡¯· , ˜È„ˆÎ ÚÂ„È ‰È‰˘
˘Â„˜Â ,Ú‚¯· ÊÈ¯Î‰ ÌÈÈÂÒÓ ,Ó˘ ÈÓ ÈÎ ˙‡ ÔÂ˘‡¯ ˙˜ˆÏ ÔÈÈ�ÂÚ

‰�ÈÙ‰ Ô·‡ ˙È·Ï ˙Ò�Î‰ÌÚ‰ ˙ÏÈÙ˙Ï ÈÂ‡¯ ÌÂ˜Ó ‰ÂÂ‰È˘  
Â˜ˆÈÈ˘ Ô·‡‰ Ï˜˘ÓÎ ‰ÈÈ�·‰ ÔÂÓÈÓÏ ·‰Ê ÏÂ˜˘È.  

·‰ÓÓ„ ‰¯¯˙˘‰ Ï‰˜ . ¯ÙÎÓ È„Â‰È ˙Â¯Â˘‰ ÔÓ ‡ˆÈ „ÈÓ Í‡
ÍÂÓÒ, ·¯‰ Â¯˘ÂÚ· ÚÂ„È .ÂÈ„ÈÏ ˙‡‰ ˙‡ ÏË� ‡Â‰ , ‰˘ÚÓÎÂ
¯ÁÂÒ ,‡Ï ¯‰ È„ÈÏ Ï˘ÏÈ˘ „ÈÓÂ ‰˜ÒÈÚ‰ ˙‡ ÁÎ˘ ˙‡ ·

ÌÂÎÒ‰.   
È¯Á‡‰ ÌÈÙÒ‡�‰ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘‰ ˘È‡‰ Ï˘ Â·Ï ˙Â·È„�„ÈÓÂ Ì 

‰ÁÂÏ ÔÈÈ�·‰ Ô¯˜Ï ˙ÂÓÂ¯˙ „ÂÚ ˙ÂÚÈ‚ÓÂ ˙ÂÏÂÚ , ‡ÏÓ˙�˘ „Ú
ÈÂ‡¯ ‰ÏÈÙ˙ ÌÂ˜Ó ˙ÈÈ�·Ï ˘Â¯„‰ ÌÂÎÒ‰.  

ÌÂÁ· ÔÂ˘‡¯‰ Ì¯Â˙Ï ¯Ó‡Â ¯Â‡Ó ˘‚¯˙‰ ·¯‰" :Í·Ï· ˘È Ì‡ 
˙ÓÈÈÂÒÓ ‰Ï‡˘Ó ,ÂÈ˘ÎÚ ‰˙Â‡ ¯ÂÓ‡ .ÔÂˆ¯ ˙Ú˘ ÂÊ".  

Â„‚ ‰ÚÓ„¯È·‚‰ Ï˘ Â�ÈÚ ˙ÈÂÂÊ· ‰ˆ·ˆÈ· ‰Ï ,‰¯‰Ó „Ú ‰ÎÙ‰Â 
˙ÂÚÓ„ ÛË˘Ï .ÔÎ‡ ,ÂÏ ‰˙ÈÈ‰ ˙Á‡ ‰Ï‡˘Ó , ‰È‰˘ È„Â‰ÈÏ

¯·Î ‰„ÈÓÚ‰ ÏÈ‚· ,ÌÈÒÎ�· Í¯Â·ÓÂ ‡Â‰ ÏÂ„‚ ¯È˘Ú Ì�Ó‡ ,
Ô· ÌÏÂ‡ ÂÏ ÔÈ‡...  

"ÈÂ‡"! ,˜Â�Á ÏÂ˜· ‡¯˜ ,ÏÎÂ˙ ÂÏ ,È·¯ ,Ô· ÈÏ „ÏÂÂÈ˘ È�Î¯·Ï. 
ÎÙ‰ ˙ÓÓÂ¯ÓÂ ‰ÁÓ˘ ‰Î ‰˙ÈÈ‰˘ ‰¯ÈÂÂ‡‰‰  ‰ÁÂ˙Ó Ú˙ÙÏ

‰˘˜Â ,·¯‰ ‰ÙÈˆ ‡Ï ÂÊÎ ‰Ï‡˘ÓÏ˘ ‰È‰ ¯ÎÈ�.  
"ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ „ÂÚ· ÈÏ‡ ‡� Ò�ÎÈ‰" ,¯Ó‡ ," ‰Ó ÍÏ ÚÈ„Â‡Â

ÍÈÏÚ Í˙˘˜· ‡ÏÓ˙˙˘ È„Î ˙Â˘ÚÏ".  
Ú·˜�˘ „ÚÂÓ· ·¯‰ ˙È·Ï ¯È·‚‰ Ò�Î� ‰ÂÂ˜˙ ‡ÏÓ ·Ï·. 

"ÌÈ‡�˙ ‰˘ÂÏ˘· ˜¯ ‡ÏÓ˙˙ Í˙˘˜·" ,·¯‰ Ú·˜, Ï˘ Â·ÈÏ 
È„Â‰È‰ Â·¯˜· ¯Ù¯ÈÙ .· ÈÎ Û‡ ¯˘‡ ÏÎÏ ÔÎÂÓ ‡Â‰˘ ·˘Á  Â·Ï

ÂÓÚ  ‰�˙È ·¯‰, ÂÈ�Ù· ·¯‰ ·Èˆ‰˘ ÌÈ‡�˙‰ ÏÎ‰ ˙Â¯ÓÏ Í‡ 
‰Ó‰„˙· Â‰ÂÎÈ‰:  

‡ (ÍÈÒÎ�Ó „¯˙ ,· (ÔÂÈ¯‰· Í˙˘‡ ‰È‰˙˘Î , ÍÏ˙ÍÓÏÂÚÏ ,‚( 
‰˘‡‰ Ì‚ ˙ÂÓ˙ ‰„ÈÏ‰ ¯Á‡Ï ,ÌÂ˙È ¯‡˘È Ô·‰Â.  

¯È˘Ú‰ ,Ô·· ˙ÂÎÊÏ Â�¯ˆ¯ ‰È‰ ÊÚ ‰Î˘ , ÌÓÂ„ ‰˙Ú ¯˙Â�
˘È¯ÁÓÂ.  ‡ˆÈÂ Ì˜ ‡Â‰Ë˜˘· ¯„Á‰ ÔÓ . ÒÂÙ˙ Â˘‡¯

ÌÈ¯Â‰¯‰· .ÍÏÓÈ‰Ï ÂÈÏÚ Â˙˘‡· , ‰¯Â·Ú ËÈÏÁ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ‡Â‰
‰ÓÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ÈÏ·, Ú‚¯Ï ‰Ë·Ï˙‰ ‡Ï ‰˘‡‰ , ‰¯ÓÂ‡·- ÍÏ 

ÂÓ‡ ¯Ï·˜Ï È�‡ ‰�ÎÂÓ ÈÎ ·¯Ï ÌÈ‡�˙‰ ÏÎ ˙‡.  
·¯‰ Ï‡ ¯È·‚‰ ·˘˘Î ,Ô· ÂÏ ‰È‰È ‰‡·‰ ‰�˘·˘ ÂÎ¯È· ,

ÛÈÒÂ‰Â: ‰Ê‰ Ô·‰ ,Í˙¯ÈËÙ ¯Á‡Ï „ÏÂÂÈ˘ ,˙Ú ˙‡ ¯È‡‰Ï „È
ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ Â˙¯Â˙ ¯Â‡·.  

Ì˙Â‡ ‰ÓÁÈ�Â ‚ÂÊ‰ È�· ˙‡ ‰„„ÂÚ ‰Î¯·‰,‰  ÔÂ˘‡¯‰ È‡�˙
„ÈÓ ÌÈÈ˜˙‰ .Ú¯Â‰Â ÍÏ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ·ˆÓ .‰„È¯È‰  ‰ÏÂÏ˙ ‰˙ÈÈ‰

„Â‡Ó .˙‡ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ¯È·‚‰ „·È‡ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈ ÍÂ˙  Â�Â‰ ÏÎ
ÏÎ ¯ÒÁ ¯‡˘�Â. ‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙ ‰ÙÏÁ ,‰˙¯‰ ‰˘‡‰Â . ¯Â·ÚÎ

‰ÏÚ· ¯ËÙ� ¯ˆ˜ ÔÓÊ, ·¯‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯˘‡Î ˜ÂÈ„· . ‰˘‡‰
˘‰„·Ï ‰¯˙Â� ,‰¯ÊÈÙ˘ ‰˜„ˆ‰ ÈÙÒÎ· ‰ÚÂ„È ‰˙ÈÈ‰˘ , ‰˙ÈÈ‰

‰ÈÈ�Ú ÂÈ˘ÎÚ ‰ÓˆÚ· ˙˜˜Ê�Â . ˙‡ ¯È‡È ‰�· ÈÎ ‰ÚÈ„È‰ ˜¯
ÌÏÂÚ‰ ,ËÚÓ ‰ÁÈÙ‰ ‡Â˘�Ó ÏÂ„‚‰ ‰¯Úˆ· ‰ÁÓ˘.  

‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰ ¯ÈÚ‰ Ï‡ ¯ÙÎ‰Ó ¯Â·ÚÏ ‰ÈÏÚ˘ . ‰ÈÏÚ Ï˜ÈÈ Ì˘
¯„˙Ò‰Ï .Ì˘  ¯ÂÊÚÈ˘ ÈÓ ‡ˆÓ˙ È‡„Â ‰˙Â‡ „ÚÒÈÂ ‰Ï
‰˙„ÈÏ·. · ¯ÈÚÏ ‰ÚÈ‚‰ ‡È‰Á‰ÎÈ˘Á‰ ˙ÂÒ . ‰˙ÈÈ‰ ‰˘Â·

‰Ï˘ ‰‡¯Ó· ·ÂÏÚ‰ .‡È‰ , ˙ÂˆÏÁÓ „ÈÓ˙ ‰˘Â·Ï ‰˙ÈÈ‰˘
ÌÈËÈ˘Î˙ ˙ÈÈÂ„ÚÂ,  ÌÈÈ„È·Â ÌÈÈÂÏ· ÌÈ„‚·· ¯ÈÚÏ ˙Ò�Î�

˙Â˜È¯ ,ÌÈ·ÂË ÌÈ„Â‰È ˘ÙÁÏ ÏÁÌ˙¯Â˜ ˙Á˙ ˙ÂÒ.  
 ˜ÂÙ„Ï ‰˙Â‡ ÔÈÓÊ‰ ‰ÙÂ‡‰ Ï˘ Â˙È· ÔÂÏÁ· ˜Ï„˘ ¯Â‡‰

˙Ï„·. ÈÓÂÊ ˙¯ÁÂ‡Ó ‰Ú˘· ‡·  ?˙È·‰ ˙ÏÚ· ‰‰Ó˙ ,
ÁÂ˙ÙÏ ‰˘‚È�˘Î‡ ˙Ï„‰ ˙ . ‰ÏÂÓ ˙„ÓÂÚ‰ ˙‡ ‰˙‰ÈÊ˘Î

‰Ó‰„˙Ï ‰ÎÙ‰ ‰˙‰ÈÓ˙. ÏÁ¯ ˙¯·‚‰ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ , ‰˘‡‰
˙„·ÂÎÓ‰ ,˙ÎÓÂ˙Â ÌÈ·¯ ˙„ÚÂÒ‰ ¯ˆ� ÏÎ·Í .Ï˘ ‰ÈÓÁ¯ 

˙È·‰ ˙ÏÚ· ,‰Ó˘ Ï„È‡ ,Â¯ÓÎ�‰˙Â‡ ‰Á¯È‡Â .  
‰ÙÂ‡‰ Ï˘ Â˙È·· ·ÂË ÏÊÓÏ „ÏÂ� „ÏÈ‰ ,� Ì‚ Ì˘˙„ÂÚÒ ‰Î¯Ú 

‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· , Ï‡¯˘È· ÂÓ˘ ‡¯˜�Â"Ï‡ÂÓ˘"ÂÈ·‡ Ì˘ ÏÚ .   
Â˙ÈÈÚ¯Â ‰ÙÂ‡‰ ,Ï„È‡ ,Ì˙· ‰˙ÈÈ‰ ÂÏÈ‡Î ˙„ÏÂÈ· ÂÏÙÈË, Â Ì‚

¯ÂÒÓ ÏÂÙÈË ÂÎÒÁ ‡Ï „ÏÂ�‰ Í¯‰Ó.  ÏÎ ÔÈÚ ˙‡ ‡ÈÏÙ‰ „ÏÈ‰
ÂÈÙÂÈ· ÂÈ‡Â¯ .ÂÈÏ‡ Â¯˘˜� ˙È·‰ ÈÏÚ· ‰·‰‡ ˙Â˙Â·Ú· .  

‰ÙÂ‡Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰�Ë˜ ˙· ,Ì‰‰ ÌÈÓÈ‰ ‚‰�ÓÎÂ, ÌÈ¯Â‰‰ ÂÎ„È˘ 
ÔÈ· ÌÈÈ�˘‰ . ‰„ÏÈ‰ È¯Â‰˘ È‡�˙· ÍÎÏ ‰ÓÈÎÒ‰ ˜Â�È˙‰ Ì‡

˙‡ ÂÏ„‚È ‰�· ,Â˙Â‡ ÂÎ�ÁÈÂ Â· ÂÏÙËÈ. ÏÚ Ì‰Ï ‰¯ÙÈÒ ‡È‰ 
‰ÏÈÙ˙‰ ˙È·Ï ÌÂ˜Ó ˙ÂÎÊ· ‰˙ÎÊ˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÂÎÊ‰ , Ô·Ï ‰˙ÎÊ

„Ú È„Ú ÌÂ˜Ó ÏÎ· ¯È‡È˘ .  
‰¯ËÙ� ÂÓ‡˘Î ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ Ô· ‰È‰ Ï‡ÂÓ˘ Â�ÓÓ ‰„¯Ù�Â 

‰˙¯ÈËÙ Ì„Â˜.‡Ï Í‡ ‰È‰ ÌÂ˙È  ˙È· ¯ÒÁ , ˙�ÓÂ‡‰ Â˙ÁÙ˘Ó
˘ÓÓ Ì�· ‰È‰ ÂÏÈ‡Î Â˙Â‡ ‰Ï„È‚.  

Â·˙Ú‰ ‡Â· ,‰¯Â˙· ÌÒ¯ÂÙÓ ÔÂ‡‚ ¯ÎÎ ‰È‰˘Î ,Ì˙· ˙‡ ‡˘� 
‰˘‡Ï. ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ‡¯˜� Â˙ÁÙ˘Ó Ì˘ ÏÚ -Â  ¯˙Â� ÂÈÂ�ÈÎ

‰ ÌÈÓÏÂÚÏ"˘¯‰Ó"‡) "˘Ï„È‡ Ï‡ÂÓ˘ ·¯‰ Â�¯ÂÓ(,  Ì˘ ÏÚ
Â˙Â‡ ‰Ï„È‚˘ ‰˘‡‰ .ÚÂ„È‰ ˘Â¯ÈÙ‰ ÏÚ· ‡Â‰Â˘‰ ÏÚ "Ò.  

  
 

 עורך הרב הלל מן



 

  נ"לה בבהכמקום תפי
  

א� נאנס ולא התפלל , )ט"ס' צ' סי(ע "בשו
בשעה שהתפללו הצבור והוא מתפלל ביחיד 

ובפשוטו טע� . כ"ע, נ"כ יתפלל בבהכ"אעפ
 ". ס"קדושת ביהכנ"די� זה הוא משו� 

והנה מצינו כמה עניני קדושה 
  : ס"בביהכנ

דכיו� :) ו"מגילה כ(� "דעת הר) א(
עצמו הוא , "דבר שבקדושה"שאומרי� בו 

 �� "ובמהר. יש בו" תשמישי קדושה"די
הוי , ב כתב דמשו� ששכינתא שריא ש�"בר

מגילה (� " אבל רמב.ליה דבר שבקדושה
ס איננו תשמישי קדושה "ל דביכהנ"ס) ש�

משו� , בלבד" תשמישי  מצווה"אלא 
  .שמקיימי� בו מצוות תפלה

� שמדמה דינו "ש בר"עיי) ב(
וצא אי� י" חילול"ממש דבלא " הקדש"ל

�וביראי� . 'טובי העיר וכו' י ז"א! ע, לחולי
נמי אית ביה " מעילה"כתב ד) ד"ק(

�א " ובמג.כשאר קודש, להוציאו לחולי
כתב לגבי ) ג בש� אגודה"ד סקכ"קנ(

דיד "עוד ש� . ס  דאי� חצר להקדש"ביהכנ
' סי(ק "ובמהרי. ש"עיי, "הקדש על העליונה

ס במחשבה "מבאר דמקדיש ביהכנ) א"קס
ולמד כ� ממה שחשוב . [ כמו להקדשמהני

ויש בזה סתירות א� "]. [מקדש מעט"כ
  ]. ב"ואכמל, "הקדש"חשיב כ

מבואר ) ט"ש� דכ(' בגמ) ג(
ואהי ", "מקדש"ס יש לו קדושת "דביכהנ

ב "� בר"ת מהר"ובשו". לה� למקדש מעט
מבאר שהוא משו� שעל כל ) ט"ג רס"ח(

היינו שהיא בתוצאה . עשרה שכינתא שריא
  . לה במקו� זהמהתפ

בתי , )א"א ס"קנ(ע "והנה בשו
והנה . 'אי� בה� שיחה בטילה וכו, מדרשות

לקרוא , רבי� וטובי� נוהגי� היתר
" שטיבל" ["בית"ס מתחילה בש� "ביהכנ

ולכאורא יש . ולדבר בו שיחת חולי�, ]ז"בלע
לא מהני , י"הא ביישובו או בא, לדו� בזה

שיי$ והיה נראה ד). ב"ש� סי. ( להתירתנאי
בבית אכילה � להתיר "בזה סברת הר

". בית�"המדרש לתלמידי� משו� דהוי 
ה שיחה בטלה "ב דאפ"אמנ� עיי� במשנ

  .כ"ע, אסורה
ל "ק הנ"ובשלמא לדעת מהרי

שהקדושה חיילא בדיבור או מחשבה 
שא� אינו מקדיש� כלל אינ� , ל"י, כהקדש
. וא! שיחה בטילה תהא מותרת, מקדש

י "יילא הקדושה עאבל להדעות דממילא ח
הדרא קושיה , שה� מקו� לתפילה

  . לדוכתא
דא� מתנה על נוי :) ל(והנה בביצה 

.  כל בי� השמשות מהניאיני בודל, סוכה
" איני בודל"שמבאר שב) ש�(� "ועיי� בר

אלא א� ירצה , אי� זו סוכת מצווה כלל
של "אבל הסוכה אינה , יקיי� בה מצוותו

  ".מצווה
א� , ד נמי"ל דלעני� ביהמ"ז י"ולפי

לא הוי בית המדרש " איני בודל"יאמר 
אלא שא� ירצה . אלא ביתו גרידא, כלל

' ר אפי"ג לא חייל בביהמד"ובכה. ילמד ש�
ש דלא חייל ביה "וכ, די� חפצא של מצווה

ח "לגבי ת' ולא דמי לסברה הנז. [די� מקדש
דהת� הוי ליה , ר הוא בית�"דביהמד
  ]. ג� בית�ר ו"ביהמד

נמצא , אבל א� זהו טע� המנהג
לכאורה שאי� מתקיי� די� תפילה 

וכאילו מתפלל בציבור בביתו . ס"בביהכנ
  .ע"וצ. דמי

ס "אכ� נראה דמעלת בביהכנ
ולא , לתפלה היא משו� שהורגלה בו תפלה

  .  שעליוחלות די� קדושהמשו� 
  
 

  ברגג ישראל וינ"הרה             

 È·¯ ¯„�Ï„È¯Ù ÌÈÈÁ-  È�ÁÂ¯ Ï‰�Ó
Ê·È�ÂÙ ˙·È˘È'  

]Ù¯˙"‚ - Ó˘˙"Â  [ÂÈ˙ÂÁÈ˘Ó    
  

  חשיבות קביעות 
  המקום לתפילה

  

È˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÏÚÓ‰ È‰Ó ¯‡·Ï 
 ‰ÏÈÙ˙Ï ÌÂ˜Ó ˙ÂÚÈ·˜·ÔÈ‚·˘  ÍÎ

 ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÈÒÏ ‰ÎÂÊ' È˜ÂÏ‡
Â¯ÊÚ· Ì‰¯·‡'.˘ ‡Ï‡  ˙ÂÚÈ·˜

 Í¯Ú ˙�È˙� Â�È�Ú ‰ÏÈÙ˙Ï ÌÂ˜Ó
‰ÏÈÙ˙Ï ˙ÂÎÈ˘ÁÂ .¯ÓÂÏÎ  ¯·„

 Â‡ ·Â˘ÁÁ ÂÏ ÌÈÚ·Â˜ ¯˜È ıÙ
‰�ÂÓ ‰È‰È ÔÎÈ‰ „ÁÂÈÓ ÌÂ˜Ó ,Ì‰ 

 ˙È·· ÍÎ Ì˙Ò ÌÈ··Â˙ÒÓ Ì�È‡
˙È·‰ ÈˆÙÁ ¯‡˘Î , ÔÁÏÂ˘· ÌÚÙ

ÌÚÙ ÔÂ¯‡· , ÏÎÏÂ ¯·„ ÏÎÏÁ ˘È ıÙ
Ï ‰È‰È ÔÎÈ‰ ÚÂ·˜‰ ÂÓÂ˜Ó ˙‡ Â

Á�ÂÓ,  ıÙ‰‰ ÌÂ˜Ó ˙ÂÚÈ·˜ ÈÙÎÂ
ıÙÁ‰ ˙Â·È˘Á ‰‡Ë·˙Ó ÍÎ.  

˙ ‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰·Â˘Á ‰„Â·Ú ‡È‰ ‰ÏÈÙ
ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ·Â˘Á ÌÂ˜Ó ÒÂÙ˙Ï  ÌÂÈ

Ì„‡‰ Ï˘ , Ì‚ ‡Ë·˙È ‰Ê˘ ÍÈ¯ˆÂ
ÌÂ˜Ó ˙ÂÚÈ·˜· ‰˘ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· 

‰ÏÈÙ˙Ï . Â�Á�‡Á ÌÏÂÚ· ÌÈÈ
 ‰È‰È˘ ÍÈ¯ˆ È�ÁÂ¯ ¯·„ ÏÎÂ ‰˘ÚÓ‰

ÂÏ  ˙Â·È˘Á‰˘ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· Ì‚ ,
 ÍÎ ‰ÏÈÙ˙Ï ÌÂ˜Ó‰ ˙ÂÚÈ·˜ ÈÙÎÂ

Ì„‡‰  Ô˙Â� ‡Â‰ ‰ÓÎ „Ú ‡Ë·Ó
‰ÏÈÙ˙Ï ˙Â·È˘‰ ,‡" ˙ÂÚÈ·˜ Î

‡È‰ ÌÂ˜Ó‰  ‰�Î‰Á‰ÏÈÙ˙Ï ‰·Â˘.   
 Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÌˆÚ Ì‚ ˙‡Ê „·ÏÓÂ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎÓ ‰Ê ÚÂ·˜‰ ÌÂ˜Ó 

‰ÏÈÙ˙Ï , Ï‡ ‡Â·È ¯˘‡ ˙Ú·˘
ÚÂ·˜‰ ÂÓÂ˜Ó , ÒÈ�ÎÓ ÂÓˆÚ ‰Ê

Ï‡ Â˙Â‡ ‰ÏÈÙ˙‰ ÈÂÂ‰ ,ÈÙÎ ¯·„ ÏÎ 
 ‰·È·Ò ÂÏ ˘È˘ - ˙¯ˆÂÈ ‰·È·Ò‰ 

ÈÂÂ‰ ˙‡ ¯·„‰ Ï˘ , ÍÈ¯ˆ Ì„‡ ÍÎ
 È„Î ‰ÏÈÙ˙‰ ÌÂ˜Ó ˙‡ ÂÏˆ‡ ¯ÂˆÈÏ

˙˙Ï ‰ ˙‡ ‰ÏÈÙ˙ÏÁ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â·È˘
ÂÏˆ‡ ‰ÚÂ·˜ ‰È‰˙ ‡È‰˘.  

Â¯‰Ó‰" Ï] ·È˙� ÌÏÂÚ ˙Â·È˙�
‰„Â·Ú‰,„ ˜¯Ù [· È ‰ÏÚÓ ¯‡

˙ÙÒÂ� ‰ÒÈÙ˙‰ ÌÂ˜Ó ˙ÂÚÈ·˜· 
˘· ˙Â˜È·„‰ ‡Â‰‰ ' Ì„‡‰˘ Í¯·˙È
È·„˙Í¯·˙È Â· Â˙ÒÈÙ˙· ˜ , Ì‡Â

˙Â˜È·„‰ · ‰¯˜Ó· ‡È‰ ‰Ê‰Ï „·
Î ˙Â˜È·„ ·˘Á� Â�È‡ÍÎ Ï ,·‡Ï 

È‡˘ ¯·„Â�˙ ‡Â‰ È¯˜Ó ÓÈ„È ,Î· Í
‰È‰È˘ ÈÂ‡¯ ˘ ‰Ê‰ ˙Â˜È·„‰Ï ‡

·Ó‰¯˜ ,ÚÂÏ Ê ‰¯‰Ê‡‰ ‰‡· ‰
 Ú·˜È˘ÓÌÂ˜Â˙ÏÈÙ˙Ï  .  

· Â�ÈˆÓÂÊÁ" Ï]·"¯Ù ¯ 'ÁÒ,Ë[ 
"ÌÂ˜Ó· Ú‚ÙÈÂ ¯ '¯ Ì˘· ‡�Â‰ '

ÎÓ ‰Ó È�ÙÓ ¯Ó‡ ÈÓ‡ Ï˘ ÂÓ˘ ÔÈ�
·˜‰"ÔÈ‡¯Â˜Â ‰ ÌÂ˜Ó Â˙Â‡ , ‡Â‰˘

 ÂÓÏÂÚ ÔÈ‡Â ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó
ÂÓÂ˜Ó" , ¯ÈÎ‰Ï ‡È‰ Â�Ï˘ ‰„Â·Ú‰

ÌÂÈ˜‰ ÏÎ˘  ‰‡È¯·‰ ÌÂÈ˜Â Â�Ï˘
·˜‰Ó ‡Â‰ ‰ÏÏÎ·"‰ ,ÚÂ" ‰ÏÈÙ˙‰ È

‰˘ ¯ÈÎÓ ‡Â‰ ' Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ‡Â‰
 ÌÏÂÚ -ÌÏÂÚÏ ÌÂÈ˜ Ô˙Â�  . ˙‡Ê

„ÂÚÂ ,Ú" È ÌÂ˜Ó‡Â‰ ‰ÏÈÙ˙‰  ¯ÈÎÓ
 ÌÏÂÚ· ÔÈ‡˘"ÌÂ˜Ó" Í¯Ú ÏÎ ¯Â·Ú 

ÔÂˆ¯ ÌÂÈ˜ „·ÏÓ ‡Â‰˘ È˘‰"˙ ,
È˘‰˘ ÂÊ ‰¯Î‰Â" Ï˘ ÂÓÂ˜Ó ‡Â‰ ˙

 ÌÏÂÚ -ÌÏÂÚ‰ ÌÂÈ˜  ,‡Ë·˙Ó 
Ú „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡·"ÌÂ˜Ó ˙ÂÚÈ·˜ È .  

  

 

 

  

  קביעת מקום לתפילה 
  במקום כיבוד אב

  
  ]א"ר יצחק אדלר שליט"להר[

  

יקבע מקום לתפילתו שלא ישנהו "' צ' ח סי"הלכה פסוקה באו
נ אביו הוא "צ לע"והענין להתפלל בתור ש". אם לא לצורך

ואין לך , )ח"ס' א סי"ת רעק"שו' עי(בגדר מצות כיבוד אב 
מי שיודע "ו "שע' ד סי"א ביו"ש הרמ"וכמ. צורך גדול מזה

להתפלל יתפלל ויותר מועיל מקדיש יתום שלא נתקן אלא 
  ".לקטנים

  

  ל"עוד בהנ
  

  שאלה
  

 אביו שלא יתפלל במקום קבוע ע עדיין דהא אם אמר לו"וצ
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי "אינו חייב בכבודו דהרי 

ל דאחרי פטירתו יהיה מחוייב בדבר "כ מנ"וא, "תשמורו
ל "ום קבוע וקייועוד דהרי מפסיד מעלת מק, שהיה פטור בחייו
  .דכבוד אב משל אב

  

  תשובה

  

ך הקודם ובעודני מחזיק העט בידי הריני להשיבך גם על מכתב
ל שלא יתפלל במקום קבוע האם הבן חייב "ש אם אביו א"עמ

ל כל "ש חז"ועוד לפימ. ש מאל תחזיר אבידה"ומ, לשמוע לו
ז שמשנה מקום "ועי, אברהם בעזרו' הקובע מקום לתפילתו אל

מ דכבוד אב משל אב "ד ר"ל ביו"תפילתו הוא מפסיד והרי קיי
  .ד"ולכן אין עליו חיוב לשמוע לו עכ

ה הגדר שלא ישמע לאביו באומר לו לעבור והנ  
שהוא "כלכם חייבין בכבודי ' אני ה' עבירה הוא מטעם דכ

עומד בפני אביו מצות ' ואילו הי, "ואביו חייבים בדבר מצוה
השבת אבידה ויחד עם זה הוא צריך להתעסק בעניני אכילה 

נדחית כל עניני ' באופן שיש לו בזה צורך אביו הרי הי' ושתי
להתעסק בהשבת אבידה לכן גם אצל הבן ' ופו ועליו היהנאת ג

אין מצות השבת אבידה נדחית בגלל כיבוד אב שהרי כלכם 
ודון , חייב במצוה זו' וגם האב באופן שכזה הי, חייבין בכבודי

מינה במצות כזו שנדחית מפני אותו צורך כגון קביעת מקום 
 שלא קובע מקום לתפילתו' צ' ע סי"לתפילה שהלכה היא בשו

ג "ש בכה"הוא הדין בכבוד אב שהרי ל, ישנהו אם לא לצורך
  .כלכם חייבים בכבודי

פ כשהאב מצווה אל תקבע מקום לתפילתך "אמנם ז  
ועיין , בזמן שאין בזה שום תועלת לאב בודאי לא ישמע לו

שכיבד לאביו בסנדקאות ' ה בא"ל' ך כנסת יחזקאל סי"שו
שמע לו דמצוה גדולה י שלא י"ואביו מתנגד לזה והשיב הכנס

ומכיון שהאב מצוהו ללא תועלת , ה כמקריב קטורת"היא וה
לעצמו לאו כל כמיניה לבטלו מהמצוה ורק אם יש תועלת 

בזה חייב , ז יאכילהו וילבישהו"להאב מביטול המצוה שעי
ל "י אחרים ואנן קיי"בכבוד אב שהרי מצוה זו תתקיים ע

מים ויש לפניו מצוה ל אביו השקיני "כאיסי בן יהודה דאמר א
י אחרים "אם אפשר שתעשה ע' עוברת כגון קבורת מת וכו

  .ש"יעסוק בכיבוד אב ע
ש שמכיון שהוא מפסיד שכר המצוה הוא "ועמ  

זה אינו שהרי , ל משל אב"פטור מלשמוע לאביו שהרי קיי
ז שהוא מתעסק בכבוד אב "ד שם דאף אם עי"ל ביו"קיי

, פתחים חייב בכבוד אביתבטל ממלאכתו ויצטרך לחזור על ה
ד "למ' א קידושין בעובדא דדמא בן נתינה דאפי"ריטב' ועי

  .מ מניעת ריווח לא הוי פסידא"משל אב מ
אין , ברצוני לציין כי מפני עומד טרדות המרובות  

ורק במקרה מצאתי לי מעט , באפשרותי כלל לענות לכל שואל
  .ד"זמן להשיב ע

  
  והנני חותם בברכת התורה

åìù óñåé'áéùéìà   
 )'י' ב סי"קובץ תשובות ח(

  

  הרב הלל מןעורך  


