ä"ðù ïåéìéâ
)('ç äðù
à"òùú äîåøú úùøô
ìù åúåëæì íéàöåé ìáú éáçøá úåðåéìâä

àâééô äéç úá äëìî ìãðééù úøîå íéøî ïá êåøá áøä

?˙ÂÁÂÏ ÔÈ‡˘Î ˘„˜Ó‰ ˙È·· ÔÂ¯‡ ˙Â˘ÚÏ ‰ÂˆÓ ÔÈ‡ Ì‡‰
‡.ÔÂ¯‡ ‰È‰ ‡Ï È˘ ˙È··„ ·''Ú ‡''Î ‡ÓÂÈ 'Ó‚· ‡˙È

‰ÓˆÚ ÈÙ· ‰ÂˆÓ ‰È‡ ˘„˜Ó‰ ˙È·· ÔÂ¯‡ ˙ÈÈ˘Ú ÚÂ„Ó
?˙ÂÂˆÓ‰ ÏÎ ÂÓÎ
· Ô˙˘¯Ùכ''ה י' .'Â‚Â ÌÈËÈ˘ ÈˆÚ ÔÂ¯‡ Â˘ÚÂ
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמדוע מוני המצוות לא מנו את המצוה של עשיית
ארון כיון דהויא מצוה ככל המצוות ,כך מקשה במגלת אסתר מצוה ל''ג ,וכן
במעיין חכמה על תרי''ג מצוות ,וכן בשו''ת אבני נזר יור''ד סימן תנ''ד.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .משום שהיא בכלל עשית המקדש ,שכל כלי המקדש בכלל,

כך

כתב הרמב''ם בספר המצוות.

· .משום שאינה מצוה הנוהגת לדורות ,שלא נצטרך לעולם
לעשות ארון שני ,שהארון גנוז הוא ולעתיד ישוב אלינו ,ואף
שלמה שעשה כל הכלים מחדש לא עשה ארון חדש ,כך תירץ
במגילת אסתר מצוה ל''ג.

 ¯Ê È·‡ ˙''Â˘·Âיורה דעה סימן תנ''ד ˙ :ÂÈÏÚ ‰Óוז''ל ואין דבריו
נכונים בעיני שהרי הרמב"ם מנה מצות החרם תחרימם דז'
אומות ולא תעשה דלא תחיה כל נשמה ,וכתב דאף שכבר
אבד זכרם חשיב נוהגת לדורות משום שאלו היה בעולם
היינו מצווין להחרימם ,וכ"ש שמטעם זה ימנה עשיית ארון
וכפורת משום שאלו היה נאבד היינו מצווין לעשות אחר.
‚ .משום שעיקר תכלית ביהמ"ק לצורך ארון וכפורת כדכתיב
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם .וכבר אמרו מעולם לא ירדה
שכינה למטה מעשרה טפחים ,ולסבת זה ארון תשעה וכפורת
טפח וכתיב ונועדתי לך וגו' ,ועוד הביא פסוקים מדברי קבלה
המורים שתכלית בית המקדש לצורך ארון וכפורת ע"כ אין
למנותם לשתי מצוות ,ומנה בית המקדש שהיא מצוה
לעצמה והוא לצורך ארון וכפורת ,כך תירץ בספר מעיין החכמה סי' ע"ד.
 ÌÈÂ˘‡¯‰ ÔÓ ˘ÈÂחולקים וסוברים ,שעשית הארון נמנית
למצוה בפני עצמה ,ואף על פי ששאר הכלים ,כגון שלחן
ומנורה ומזבח אינם מצוות בפני עצמן ,הרי זה משום שהם
באים כהכשר עבודה :מנורה להדליק בה ,שלחן להניח עליו
לחם הפנים ,מזבח להקריב עליו ,ולפיכך הם נכללים בכלל
מצות העבודות האלו ,אבל הארון יצא למצוה בפני עצמה,
שהרי אינו בא לשם עבודת המקדש ,ואין שום מעשה ממעשי
המקדש נעשה בו ,ואף מצוה הנוהגת לדורות היא ,שלעתיד
כשימצאו הלוחות ולא יהיה הארון עמהם ,או אם ישבר
ויפסד ,מצוה עלינו לעשות ארון אחר ,כך כתב הרמב''ן בספר המצוות
מצוה ל''ג ,ועיין בליקוטי שיחות פר' תרומה גליון כ' קכ"ג דברים נפלאים בענין זה.

é"ò ì"é
"øùà éðãòî" ïåëî

 ˘''˘¯‰ ‰‰יומא נ''ג ע''ב הקשה מדוע לא עשו ארון אחר בבית
שני ,ואי משום דכתיב ונתת אל הארון את העדות דמשמע
דעיקרו אינו אלא לצורך העדות ,הלא גם בחושן כתוב ונתת אל
חושן המשפט את האורים ,ואפילו הכי בבית שני עשו חשן אף
שלא היה אורים ותומים ,כמו שמבואר ברש''י תצוה כ''ח ל' ועיין תוס' יומא
שחולק על רש''י וסבירא ליה שהיה אורים ותומים בבית שני ,וכבר נחלקו בזה הראב''ד
והרמב''ם בריש הלכות בית הבחירה ,א''כ מדוע לא עשו ארון בבית שני.

 :˘''˘¯‰ ı¯˙ÓÂואולי משום דכפל השי''ת בצווי נתינת העדות
אל הארון בפרשת תרומה ט''ז וכ''א ומשמע דשינה עליו הכתוב
לעכב.
 Ô˙˘¯Ù· ‰ÓÎÁ Í˘Ó· ·˙Î ÔÎÂכ''ה כ''א ÔÂ¯‡‰ Ï‡Â ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ
˙˙ ÍÈÏ‡ Ô˙‡ ¯˘‡ ˙Â„Ú‰ ˙‡ Ôוז''ל הנה כל הכלים עשו
במקדש שני לבד הארון ,כי הלוחות נגנזו יומא כ''ב ב' והלוחות
מעכבים הארון ,ובקדשים ,כל מקום ששנה הכתוב לעכב ,לכן
תנא ביה קרא ,דאינו ארון עד שיותן בו העדות ,וכיון שבמקדש
שני לא היו בו לוחות ,לא היה ארון ,ויפה כתב הרמב"ן שאם
נשבר הארון צריך לעשותו מחדש ,שכל זמן שיש לוחות היא
מצות עשה לדורות.
 Ê"È¯‚‰ È˘Â„ÈÁ· ·˙Î ÔÎÂסימן קמ''ט דהארון של מקדש הוא רק
בשביל הלוחות ,והראיה שהרי בבית שני לא עשו ארון ,ומוכרח
דהטעם הוא בשביל שלא היו הלוחות.
 ÍÂÈÁ ˙ÁÓ· ·˙Î ÔÎÂמצוה צ''ה וז''ל והנה מכלי המקדש לעשות
ארון וכפורת ,כמפורש בתורה ,אך עיקר עשיית הארון כדי שיהיו
הלוחות מונחים בתוכו ,כמבואר בפרשת תרומה ,ונתת אל
הארון את העדות ,ובפסוק במלכים א' ח' ט' אין בארון רק שני
לוחות האבנים וגו' .ובגמ' בבא בתרא י"ד ע"א יש פלוגתא ,רבי מאיר
סובר דגם ספר תורה היה מונח בארון ,ושברי לוחות היו מונחים
לכולי עלמא בארון ,וגם עמודים עיי"ש ,מ"מ עיקר עבור הלוחות
אשר הדברות היו עליהם ,ובבית ראשון שנגנז הארון עם העדות
בימי יאשיה המלך ע"ה ,לא עשו עוד ארון ,ובבית שני לא היה
ארון ,כי למה צריך ארון כיון שנגנזו הלוחות ג"כ ,אין מצוה
לעשות ארון ,והארון אינו מעכב ,אף שהוא מדיני המצוה להר"מ,
מ"מ יש הרבה דיני המצוות שאין מעכבין בדיעבד.
 ‡Ï¯ÚÙ Û''È¯‚‰Âכתב דלכן לא עשו בבית שני ארון ,משום דהיה
צורך שעה ועל פי נביא.

åúåëæì áãåð äæ ïåéìâ
ãáëðä ãéâðä åðéãéãé ìù
ìéæøáá ïåéìâä úöôä ïòîì åùôð øñåîä
à''èéìù õðàéàæ äùðî íéøôà ìàøùé áøä
åéìò òéôùé íéàøå÷ä úåááø ìù äøåúä úåëæù àåòø àäé
åéöìç éàöåé ìëî úçðå äçìöäå äëøá òôù

‡·ÈÈÁ ‰¯˘ÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡˘Ó ‡ÈˆÂÓ‰˘ ÔÂ¯‡‰Ó ÔÈÙÏÈ ÍÈ
?ÂÓˆÚ ˙‡ ‡˘Â ÈÁ ‰È‰ ÔÂ¯‡‰ È¯‰
‡'Ó‚· ‡˙È

שבת צ''ב עמוד א'

אמר רבי אלעזר המוציא משאוי

?ÁÒÙ· ‰ÁÂÙ ‰ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰
·.„ÈÓ˙ ÈÙÏ ÌÈÙ ÌÁÏ ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ˙˙Â 'Ï ‰''Î Ô˙˘¯Ù
‡ 'Ó‚· ‡˙Èמנחות צ''ד ע''מ א' דללחם הפנים היה שלש תבניות ,אחד

למעלה מעשרה טפחים חייב ,שכן משא בני קהת ,ומקשה בגמ'

שנותנה כשעדיין היא בצק ,ואחד היה בתנור ,וכשהוא רודה

ומשא בני קהת מנלן דכתיב במדבר ג על המשכן ועל המזבח סביב,

נותנה בתבנית כדי שלא תתקלקל ,ומקשה בגמ' שיחזרנו

מקיש מזבח למשכן ,מה משכן עשר אמות אף מזבח עשר אמות,

לתבנית הראשונה ,ומתרץ הגמ' כיון דאפו את הלחם אז זה

עשר אמות ארך הקרש וכתיב

התנפח ואינו נכנס לתבנית הקודם לכן היה צריך תבנית אחר,

ומשכן גופיה מנלן דכתיב

שמות כ''ו

שמות מ' ויפרש את האהל על המשכן ,ואמר רב משה רבינו פרשו,
מכאן אתה למד גובהן של לויים עשר אמות וגמירי ,דכל טונא
דמידלי במוטות תילתא מלעיל ,ותרי תילתי מלתחת אישתכח

חזינן דלחם הפנים היה מתנפח באפייתה.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èהרי לחם הפנים חייב להיות מצה,

עיין מנחות נ''ב ע''ב

א''כ איך כשר לחם הפנים שהתנפח הרי זה חמץ.

דהוה מידלי טובא ,ואיבעית אימא מארון דאמר מר ארון תשעה,
וכפורת טפח הרי כאן עשרה .וגמירי ,דכל טונא דמידלי במוטות

¯‡˘:ıÂÓÈÁ ˘˘Á ‰Ê· ˘È ÁÒÙ· ‰ÁÂÙ ‰ˆÓ Ì‡‰ ¯¯· ¯·„ ˙È

תילתא מלעיל ותרי תילתי מלרע ,אישתכח דלמעלה מעשרה

‡''Ó¯‰ ‰‰

הוה קאי.

אסורה.

 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èאיך ילפינן מארון שמשא יותר מעשרה טפחים
חייב ,הרי איתא בגמ'

סוטה ל''ה

דהארון היה נושא את נושאיו,

א''כ אף אחד לא הוציא משא כלל דהויא כמו חי נושא את עצמו
שפטור וכתבו התוס'

שבת צ''ד ע''א

משום דמשכן לא היה חי נושא

את עצמו ,א''כ איך ילפינן משם.
˙Ó‡ ˙Ù˘· ‰‰Â

Ê"Ë‰Â

אור''ח סימן תס''א ס''ק ה'

אור''ח סימן תס''א ס''ק ו'

פסק מצה נפוחה באמציעתה

כתב וז"ל מעיד אני עלי שמים וארץ כי

לא ראיתי פעם אחד מן חותני שאסר שום מצה מחמת שנפוחה
באמצעיתה ואמר בכל פעם שזה בא מחמת דקירת המצות או
שלא נערכה העיסה כראוי ,רק שבחיבורו פסק שיש פרושים
לאסור ולאו דסמכא נינהו כי כל ימיו לא אסר דבר זה ואדרבה
שחק על האוסרין על כן אין להפסיד ממון ישראל בשביל זה,

שבת צ''ב עמוד א'

כתב הא דלישנא קמא יליף

ממזבח ולא יליף מארון י"ל כמו דהמוציא חי פטור משום דחי

וכדאי הוא הרב מהר"ש שמיקל בכל ענין באפייה כמ"ש
במהרי"ל.

נושא את עצמו ,כן בארון דהי' נושא את נושאו פטור ולאו

Ì‰¯·‡ Ô‚Ó‰Â

עבודה היא.

להקל ראש בדבר שאבותינו ואבות אבותינו נהגו בו איסור וגם

סימן תס''א

˙ :Ê''Ë‰ ÏÚ ‰Óוז''ל והפריז על מדותיו

מהר"ש לא התיר אלא בעלה בתחתיתו קרום כמו שעולה על
 :¯˘‡ È„ÚÓאבל מ''מ קשה ללישנא אחרינא איך יליף משם.
¯ÙÂÒ Ì˙Á‰

שבת צ''ב עמוד א'

כתב דלא על הארון עם הלוחות

קאמר כי הוא נשא את נושאיו ולא שייך בי' גמירי כל טונא וכו'
ולא מיירי אלא מהארון ששברי לוחות בתוכם וגם הוא היה ט'
טפחים

הפת אע"פ שהיתה כמו אגרוף וכמ"ש רמ"א אבל נפוחה
באמצעיתה לא התיר ,מיהו בהגהות מהרי"ל דפוס הנווא' כתב
דמהר"ש התיר נפוחה שעלתה מחמת אפייה ,ומה שכתב שהב"ח
שחק על האוסרין נ"ל ששמע וטעה היינו שיש אוסרין אם נמצא
נקב במצה והוא גדול כאגוז או כאצבע קטנה אע"פ שלא עלה
העליון למעלה על זה שחק ואמר שבא מן הדקירה והעריכה,

 :¯˘‡ È„ÚÓנראה לתרץ על פי מה שכתב בדעת זקינים בבעלי

אבל כשהעליון עלה למעלה דזה ודאי אסור כמ"ש בחבורו ואפי'

שכתב ראוי היה הארון להיות זהב כולו

ס' לא מהני אפי' קודם פסח דכולה נתחמצה וכ"כ מור"ם לובלין

התוס' בפרשתן

כ''ה י''א

אלא לפי שהיה נישא בכתף ויכביד יותר מדאי ,ואע''ג דאמרינן

בתשובה.

נושאיו נושא לפי שעה ,וקשיא לי א''כ למה איתא בגמ' דנענש

·˜ÚÈ ˜Á·Â

עוזא וצ''ע ,עכ''פ חזינן מדבריו דסבירא ליה שזה היה רק הוראת

דחזינן דלחם הפנים שהוא מצה וכשירה אף כשהוא נפוחה,

שעה ,לפי הנ''ל אתי שפיר איך ילפינן ממשא בני קהת דלא בכל

הקשה באליה רבה אור''ח סימן תס''א.

זמן היה הארון נושא נושאיו.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ

ÌÈÈÁ ıÙÁ· ‰‰Â

בפרשת נשא ז' ט'

È·ÏÂ ‰¯Â˙· Ì˘ ·Â˙Î„ ‡‰ ÏÚ

˜¯·„ ·˙Î Â‡˘È Û˙Î· Ì‰ÈÏÚ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú ÈÎ Ô˙ ‡Ï ˙‰
 :ÂÈ‡˘Â ˙‡ ‡˘Â ÔÂ¯‡‰ ÔÈÚ· ‡ÏÙובשם גדול שמעתי ,כי
בשביל כך לא נתן משה רבינו שוורים לשבט קהתי לשאת את
הארון ,כי הלא הארון היה נושא את נושאיו ,ואין זה דרך כבוד
לארון שישא עליו בהמות.

אור''ח סימן תס''א ס''ק ט'

תמה על הרמ''א מגמ' הנ''ל
וכן

‡ .לא מיירי כלל בנפיחה דמהרי"ל אלא במה שראינו בעין פעם
בפעם שהמצות שמורות שלנו מפני שעבות קצת מתעבות
בתנור וכמותן מתגדל ומתרחב ולטעם זה היה צריך דפוס
אחר ללחם הפנים אבל לא שגדל בגובה,

כך תירץ בשו"ת הרמ"ז סימן

נ''ג.

· .לאו ראיה כלל ,דמ"מ אין רואין חלל אלא מעצמו מוגדל ולא
מחמת חימוץ,

כך כתב באליה רבה אור''ח סימן תס''א.

˙ÒÎ‰ ˙È· ÚˆÓ‡· ‡˜ÂÂ„ ‰ÓÈ·‰ ˙‡ ÁÈ‰Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰
?ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘‰ Ï˘ ¯„ËÒ ÚÂ„ÓÂ
‡˜ÂÂ„ ˙ÒÎ‰ ˙È·· ‰ÓÈ·‰ ˙‡ ÁÈ‰Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È
·‡Ì‚ ÂÁÈ‰Ï ¯˙ÂÓ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ÚˆÓ‡· ‰È‰˘ Á·ÊÓ„ ‡ÈÓÂ„ ÚˆÓ
·ˆ„.
 Ì"·Ó¯‰ ‰‰פי"א מהלכות תפלה ה"ג ,כתב וז"ל ומעמידין בימה
באמצע כדי שיעלה עליה הקורא בתורה או מי אשר ישמיע לעם
דברי כיבושין כדי שישמעו כולם.
 ‡''Ó¯‰ ˜ÒÙ ÔÎÂאור''ח סימן ק''נ ס''ק ה' דמעמידין בימה באמצע כדי
שיעלה עליה הקורא בתורה או מי אשר ישמיע לעם דברי
כיבושין כדי שישמעו כולם.
 Ì˘ ‰˘Ó ÛÒÎ·Âעל הרמב''ם וז"ל ואל תשיבני מהבימות
שבונים בימים האלו בקצת מקומות בסוף בית הכנסת ולא
באמצע ,כי העמדה באמצע אינו מהחיוב ,אך הכל לפי המקום
והזמן ,שבאותם הזמנים שהיו בתי כנסיות גדולים היו צריכים
להעמיד הבימה באמצע כדי להשמיע לכל העם ,אך בזמנים הללו
שבעונותינו בתי כנסיות שלנו שלנו הם קטנים וכל העם
שומעים ,יותר נוי הוא להיות לצד אחד מלהיות באמצע.
 ¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙''Â˘·Âאור"ח סימן כ"ח Ï''‰ ‰˘Ó ÛÒÎ‰ È¯·„ ‡È·‰
 :ÂÈÏÚ ‰Ó˙Âמגמ' סוכה נ"א ע''ב דמשמע להדיא שהתיבה צריך
להיות באמצע ,שהרי איתא התם בגמ' אלכסנדריא של מצרים
ובימה של עץ באמצעיתה ,וחזן הכנסת עומד עליה והסודרין
בידו ,וכיון שהגיע לענות אמן הלה מניף בסודר ,וכל העם עונין
אמן ,א''כ ק"ו השתא ומה אלכסנדריא שבכל זאת לא שמעו כל
הקהל שהצריכו להניף בסודרים ואפ"ה העמידו באמצע ולא
בסוף ,אע"ג שככה היה יכולים לראות הנפת סודר מהסוף כמו
מהאמצע ואם לא די בסודר א' יעמידו שנים ,אע"כ לא שפיר
דמי למיעבד הכי.
:ÚˆÓ‡· ‰ÓÈ·‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÈÓ ‡¯·ÒÓ„ ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ·˙ÂÎÂ
כיון שאנו מחזיקין הבימה שבה קורין פרשת הקרבנות כמו
מזבח הפנימי ,שמפני כן מסבבים הבימה בחג הסוכות כמו
שסיבבו המזבח ,ואותו המזבח שעמד בהיכל לפני ארון הקודש,
שהוא מזבח מקטר קטורת היה עומד באמצע הבית מכוון בין
מנורה לשולחן Ô˙˘¯Ù· È"˘¯Î ,תרומה כ"ו ,ל"ה ,ובש"ס יומא ל"ג ע"ב,
ורמב"ם פ"א מבית הבחירה ה"ז ויען הבימה שלנו עומדת בפנים כמזבח
הפנימי ,ולכן ראוי להעמידו באמצע הבית הכנסת לדמותו לבית
המקדש בכל האפשר ,ואין לשנות במקדש מעט שלנו.
 ¯ÙÂÒ ·˙Î ˙''Â˘· ÔÎÂאור''ח סימן י''ט מחה נגד אותם שרוצים לבטל
את המנהג להניח את הבימה באמצע.
 ÂÓˆÚ ˙Ú„Ó Ï''‰ ÌÚË ·˙Î ÔÎÂבשו"ת משיב דבר
וכותב דשוב מצא שכן כתב החתם סופר.

חלק א' סימן ט''ו

 ‰ÏÚÈ ‰„Â‰È ˙"Â˘·Âאורח חיים סימן ג' כתב עוד טעם מדוע צריך
להניח הבימה באמצע ,משום דקריאת התורה דומיא דקבלתה
בסיני בעינן שהיו ישראל מקיפים ההר סביב והתורה באמצע על
גביהם.
 ¯ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ È·¯ ˙"Â˘·Âחלק א' אורח חיים סימן כ' נשאל על
מה שכתב הרמב"ם שהבימה באמצע כדי שיעלה עליה הקורא

בתורה או מי אשר אומר לעם דברי כבושין כדי שישמעו כולם,
דא"כ קשה דגם התיבה אשר לפני יורד השליח צבור היה לה
להיות באמצע כדי שישמעו ,ואין זכרון לזה ואדרבה המנהג
להיפך.
 :¯ÓÂÏ Ï‡Â˘‰ ‰ˆ¯ ÂÊ ‡È˘Â˜ ÁÎÓÂדבימי הגמ' והרמב"ם היה כל
אחד העולה לתורה קורא לעצמו ,ובאשר כי אין לכל איש קול
גדול שישמעו הצבור לכך צריך עכ"פ הבימה באמצע כדי
שישמעו ,אבל היורד לפני התיבה כתב הרמב"ם בפ' ח' מהלכות תפלה
הי"א ומשתדלין להיות ש"צ אדם שקולו ערב ,וא"כ אף אם יעמוד
למעלה בקצה העליון ג"כ ישמעו אותו ,כי יבחרו איש אשר הוד
קולו ישמע בכל הבית ,ואף דגם דבימי הרמ"א היה החזן קורא
בתורה לכל העולים ,מ"מ הרי יש עוד טעם לשבח כדי שישמעו
דברי כבושין ולכן כתב דמעמידין בימה באמצע ,אבל לדידן כל
שני הטעמים נפלו לבירא ,כיון דהחזן קורא בתורה לכל העולים,
וגם הדרשן אומר דברי כבושים אצל ארון הקדש.
 :ÂÏ ‰ÚÂמה שכתב דמקור דין של רמ"א הם דברי הרמב"ם
מתפלה אלא שלא הביא רק טעם א' של הרמב"ם והניח טעם
אחרון וכן הטור לא הביא רק טעם א' ,ואפשר שגם בזמן הטור
כבר נתבטל המנהג של טעם ב' של הרמב"ם.

פי"א

 :ı"˘ Ï˘ ‰·È˙Ó Â˙ÏÚÓ ˜„˜„˘ ‰ÓÂי"ל דהנה יש לדקדק
בהמשך לשונו של הרמ"א שכתב וז"ל :ועושין וכו' וישמעו כולם
וכשמתפלל הש"ץ וכו' ,ומדקדוק לשונו נראה דזהו החילוק בין
הבימה והתיבה דהתיבה צריך להיות פניו נגד ההיכל שהוא
במזרח ופשיטא דבין יחיד בין צבור צריכין להתפלל בזמן הזה
לצד מזרח אבל בבימה אין צריך לזה אלא דהבימה היא נגד העם
דהיינו כדי שישמעו הם ,ובאמת צווח הכ"מ נגד מנהג שלנו דפני
הקורא נגד ההיכל ,ואע"פ דבאמת גם מנהגינו כן אפשר דהיינו
משום שגם באופן זה ישמעו כולם וא"כ אפשר לקיים שניהם
מוטב שגם פני הקורא נגד רוח מזרחית ,ובזה מיושב מה
שהקשה הא אותו טעם הוא ג"כ בתיבה של החזן דאותו תיבה
א"א להעמידו באמצע מפני שצריך להיות אצל הקיר ככל
האפשר כמבואר בש"ס וש"ע הלכות תפלה ועכ"פ אסור להיות
דבר תלוש מפסיק ופשוט הוא.
 ‰ÏÙ˙ Ïˆ‡ ÌÚ‰ ÂÚÓ˘È ‡Ï˘ Â˘˘Á ‡Ï ‰ÓÏ ‰˘˜‰˘ ‰ÓÂי"ל
חדא דלפי הנ"ל א"א בענין אחר דתפלה הוא דבר הרגיל אצל כל
אדם ובשמיעה מעט יבינו משא"כ בקורא בתורה ,וגם דבקורא
בתורה החמירו יותר שישמעו כולם משום שהוא או תקנת משה
רבינו או תקנת עזרא יעויין במ"א סי' קל"ה וחוץ מזו נ"ל כי אע"פ
שנתבטל המנהג לדרוש על הבימה ובאמת שבק"ק כאן יש זכרון
למנהג זה בדרשה של ר"ה קודם תקיעת שופר ,יש לקיים המנהג
בקריאת התורה ,וחילוק גדול יש לחלק דהדרשן אחוריו נגד
ההיכל ופניו נגד העם ובזה יוכלו כולם לשמוע מפני שעיני העדה
רואות את מורם ,אבל בקריאת התורה אחוריו של הקורא נגד
העם ופניו נגד ההיכל יש לחוש שלא ישמעו כולם .וחילוק זה
ברור וא"כ אין ראיה לא מהדרשנים ולא מהחזנים.
 ˜ÏÈÁ˘ ‰ÓÂדבזמן הזה אין מקום לאותו מנהג משום שהקורא
מקריא לכל יחיד ויחיד וכמו כן בתפלת ש"ץ ,מדברי הרמב"ם פ"ה
דתפלה הלכה י"א.

éðéñ øäá òîùù äî ìò øáåò æà éøä ãáòì øëîðùë ãéî ãáòä úà ïéòöåø ïéà òåãî
ïåéë ãáòì ãëîðù ãéî ãáòä úà ïéòöåø ïéà òåãî íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî
øáåòã íåùî òöøðù íòèäã åîöò øëåîá ïëå ,åúáðâá øëîðã íåùî òöøðù íòèäù
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à''èéìù øèñøô óñåé íäøáà áøä
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øåñà ìáà ,äñðøô êøåöì åîöò úà øåëîì éåàø äñðøô åì ïéàù éðòù áúë íéãáò
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,éáîåôá øëîäìå ÷åùá ç÷îä ïáà ìò ãåîòì åîöò ìæìæì ùééáúðù úåìúì ùé áðâ
ïëìå éáîåôá øëîéäì äùåá åì ïéàù úòã äìâî éðùä íòôá åîöò úà øëåîùë ìáà
.øëîð àìå äðåùàøä íòôá áðâù òåãî òöøð
÷øá éðá à''èéìù âèðù éáö ìàåîù áøä
ò''éæ ùèéååàáåéìî ø''åîãàäì íéøåàéá àøåîì éù ùîåçá õøéúù äî ïééöì äàøð
øëåîä ïëå äáòø éë åôð úåàìîì áåðâé éë áðâì æåáú ìà éë ãéî íùéðòäì ïéàã ùøôîù
úôøç íäî øñúå íúìåàâ íåé àáé éë íéôöîå êëá íéöåø íðéàå äñðøô ÷çåãî äéä åîöò
äéä äæù øøáúä æà íéàöåé íðéàå úàöì íéìåëéù ïîæ òéâä íà ìáà úåãáòäå äáðâä
.ùôð èàùá
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íéìùåøé å''éð ïòöèàî ìàåé òùåé ç''äáä
ìù åàìä àìä äøåàëìã äù÷äù éøâà ïéñôøî øôñá éúéàøù äî éôì ,õøúì äàøð
åðæà úà òåöøì åðì äéä ë''àå ,úåùôð áðåâá àåä úåøáãä úøùòá øîàðä áåðâú àì
õøéúå åúáéðâ íìùì åãéá äéä àìù äî ìò øëîðù ïåîî áðåâ ìù àìå úåùôð áðåâ ìù
àåä éøä éùôåç àöà àì éðåãà úà éúáäà øîåà åúãáò úåðù ùù øçàì íãàã íù
áðåâ ùéà àöîé éëå øîàðù äî ììëá àåä éøäå åîöò øëåîùë ìàøùé ììëî ùôð áðåâ
ùé éîð åððéðòìå ,òöøéäì íéëéøö äæ íãà ìù ïæåà ïëìå åøëîå åá øîòúäå åéçàî úåùôð
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.òöøð åðéà ïëì øëùì
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תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג' בערב בלבד
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íéìùåøé ç''áìø ììåë à''èéìù øìä éåìä áåã óñåé áøä
ñøèðå÷á áúëù äî àéáî äìéçúî ç''ðø úåà á''á íéøåòéù õáå÷áã ïééöì ùé
áåù ïåîî éðéãî ÷æçåîì êééù íàáå ,úåðåîî éðéãî äãìåúá àåä ìåæâú àìã ,úå÷ôñä
àëéàå éãô÷ã àëéàã ïéôúåùä øöçá á''ò æ''ð á''á 'îâî äù÷äå ,ìåæâú àì àøåñéà àëéì
äìçúëì åì øúåî íà øåñéà ÷ôñ ÷ø ììë ïåîîä ïåëæá ÷ôñ íåù àëéì äáå éãô÷ àìã
àìå÷ì à''áùøä úòã ë''ôòàå àëéà øåñéà ÷ôñ ÷øå íéìòá úòã àìá ùîúùäì
ò''öã äù÷äå àìå÷ì ìæâ ÷ôñã íéøåòéù õáå÷ä èùô äæîå ,äìéçúëì øãçá ùîúùîå
.àìå÷ì à÷éôñå íéøåñéà øàî äðåùî äìéæâ øåñéàù ïìðîå éúéú àðî
÷øá éðá à''èéìù éùåðà ìàðúð áøä
ïåîîä éèôùî íé÷ñôðù øçàã õøéú ì''öæ óà÷ù ù''øâäì øùåé éøòùáã ïééöì ùé
àì ìù ïéðò ìç ë''çà ÷øå ,àìå÷ì ÷ôñ ïðéøîà ïåîîä éèôùîá êëìå ìåæâú àì ïðéøîà
ììë íå÷î ïéà æà éðåìôì êééù äæù ïðé÷ñô ÷ôñî åìéôà ïåîîä éèôùî ãöî íàå ìåæâú
.ìæâ ÷ôñì

áééç åðéà ì÷ì÷å åúîäá úà èåçùì èçåù çìùù éî òåãî
äëøá øëù ìá÷î øëù øîåù àåä éøä
äîäá ïúð 'ã ÷''ñ å''ù ïîéñ î''åç ì''îé÷ã àäá íéðåøçà ãåòå úåö÷ä íùá íúù÷äù äî
,øåèô äçîåî çáè äéä íà ,íðçá èçù íàå íäéîã íìùì áééç ,øëùá äìáéðå ,çáèì
ì''îé÷ éøä ,øåèô íðçá äçîåî èçùùë òåãî :úåù÷äì ùéã ,áééç äçîåî åðéà íàå
.íúöøúå ,áééç åðéà òåãîå ,øëù øîåù èçåùä àéåä ë''à ,íéáåäæ äøùò àéåù äëøáã
à''èéìù ìôà ïåéö ïá éáø â''äøä
à''èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä
åéðôì ùéù àìà à÷ååã åæ äîäá úèéçù ìò êøáî èçåùä ïéàù éøééîã ,õøúì äàøð
.åæ äîäáá äëøá øëù àëéì ë''àå íìåëì úçà äëøá êøáîå èåçùì äáøä
ãåãùàá òéôùî

להרב אשר אנשיל שוורץ שליט"א

íéáìòù

levib@017.net.il : או למייל057-7961607 :לפקס המערכת

057-3166560 :ÏË· ,˙Î¯ÚÓ‰ ÈÈÈÚ ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï
מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

íöò ïùãú äáåè äòåîù
ùåã÷å ïåàâ éàä éàöàöì øúåéáå äøåúä éøçåùì úçîùî äøåùá

ì''÷åöæ àãéñç íøîò 'ø
ì''÷åöæ øôåñ íúçä ïøî â''äáëùø ìù äøåáçä ìâñî
øãäå øàô áøá íìåò øåàì ñ''ùä úåéâåñ ìò úåøéàîä åéùåãéçå äøåúä ìò '÷ä åéúåøîà úåìâäá
å''ú ÷''äøàáå ì''åçá úåáåøîä åéúåìåòôå '÷ä åðéáø úåãìåúá øèåòî '÷ä øôñä ,úåàéëå éåàøë ñåôãä ùáëî ìò äìò àì äúò ãò øùà
להשיג את הספר
02-5376426  ט''ל22  הרב שמשון ברגר רחוב בר אילן:י''ם
03-6181684  ט''ל4  הרה'ג ר' שמואל ברגר רח' דבורה הנביאה:ב''ב
08-8649958  ט"ל12  הרב יחזקאל יוסף גייגר רחוב רבא:אשדוד
02-9996258  ט''ל5  הרב יהושע ברגר רחוב רבי יהושע:בית שמש
03-9088273  ט''ל7/87  הרב ישראל ברגר רחוב בן זכאי:אלעד

åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
ãáëðä ãéâðä
õéååù êéøéö à''èéìù

÷òá ãåã áøä

åãëðì úá 'éçú åúðéð úãìåä úçîù ìâøì
íéìùåøé à''èéìù æéåà àáé÷ò áøä
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

