חבל נחלתו

סימן ב

כיוון בית הכנסת
ziaa cner did ;dfd mewnd l` elltzde
zia cbpk eal z` oieki Ð miycwd iycw
Ð zxetkd zia ixeg` cner did ;zxetkd
cner :`vnp ;zxetkd iptl eli`k envr d`xi
Ð axrna ,axrnl eipt xifgn Ð gxfna
eipt xifgn Ð mexca ,gxfnl eipt xifgn
e`vnp ;mexcl eipt xifgn Ð oetva ,oetvl
.cg` mewnl mal z` oipeekn l`xyi lk
i`n :`pia` iax `nizi`e oia` iax xn`
jx`ev ciec lcbnk (' )שיר השירים ד± d`xw
."ea mipet zeit lky lz ,zeitlzl iepa
ניתן היה לומר שאין המדובר בכיוון גופו
אלא בכוונת הלב בלבד וגירסת הברייתא
.( וכך גרס הרי "ף )ברכות כ ע"ב,תומכת בכך
אולם נראה ברור שהמדובר אף בכיוון
 עפ"י,התפילה הפיזי ולא רק בכיוון הלב
.החילוק שבין סומא וכד' להמשך הברייתא
cner did" :(וכן כתב במפורש תוספות )שם
eal b"le Ð l`xyi ux` cbpk oieki l"ga
gxfna cner did `tiq ipzwck i`w eipt`c
 ותוס' גורס זאת."axrnl eipt xifgn
.בברייתא בפירוש
וכן הרמב"ם )הל' תפילה פ"ה ה"ג( מדייק
did ,cvik ycwnd gkp"
Ÿ :בלשונו וכותב
ux` gkpŸ eipt xifgn ux`l dvega cner
z` oiekn ux`a cner did ,lltzne l`xyi
milyexia cner did ,milyexi cbpk eipt
ycwna cner did ,ycwnd cbpk eipt oiekn
ine `neq ,miycwd ycw zia cbpk eipt oiekn
dpitqa jldnde zegexd z` oiekl leki `ly
 ונראה."lltzie dpikyd cbpk eal z` oieki
שכיוון הפנים אינו כיוון פרצופו כנקוט
 אלא כיוון הגוף כלשון,בלשוננו עתה
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שאלה

כסיום לנדודי קהילת עצמונה מגוש
קטיף ֻישבנו בישוב שומריה שהיה קיבוץ
 בית הכנסת.של תנועת השומר הצעיר
.נקבע בבניין ששימש לשעבר כמועדון
הכיוון הכללי של בית הכנסת כאשר
מתפללים לכיוון אליו פונה ארון הקודש
נוטה מכיוון ירושלים המדוייק כארבעים
.מעלות מערבה
:עולות שתי שאלות
 האם צריך להניח את ארון הקודש.א
בזוית הבניין ולהפנות את כיוון התפילה
.במדוייק לירושלים
 אם אין משנים את מיקום ארון.ב
הקודש האם צריכים המתפללים לשנות
כיוון תפילתם בתוך ביהכ"נ לכיוון
.המדוייק של ירושלים

תשובה
epz" :( נאמר במסכת ברכות )ל ע"א.א
zegexd z` oiekl leki epi`y ine `neq :opax
xn`py ,minyay eia` cbpk eal oieki Ð
cner did ;'d l` elltzde :(')מלכים א' ח
ux` cbpk eal z` oieki Ð ux`l uega
;mvx` jxc jil` elltzde :xn`py l`xyi
eal z` oieki Ð l`xyi ux`a cner did
jxc 'd l` elltzde :xn`py ,milyexi cbpk
Ð milyexia cner did ;zxga xy` xird
 )דבריxn`py ,ycwnd zia cbpk eal z` oieki
did ;dfd ziad l` elltzde :('הימים ב' ו
cbpk eal z` oieki Ð ycwnd ziaa cner
( )מלכים שם:xn`py ,miycwd iycw zia

חבל נחלתו
.לכיוון אחר לגמרי העירו על כך
lltzdl enewae"" :(פסק טור )או"ח סי' צד
epi`y ine `neq `ipzc gxfnl eipt xifgi
minyay eia`l eal oieki zegexd oiekl leki
oieki l"ga cner did 'd l` elltzde '`py
jxc jil` elltzde '`py i"` cbpk eipt
cbpk eipt oieki i"`a cner did mvx`
."z`fd xird l` elltzde xn`py milyexi
azke" :(ג-ומקשה הב "י )או"ח סי' צד אות א
lr dnize l"f adea` i"xdn lecbd epiax
mexcle oetvl lltzdl mibdep ep`y bdpnd
ixack gxfnl `l` lltzdl epl did `le
cva miptd xifgdl epl yiy d`xpe xagnd
mexcle oetvl oilltzn ep`yk gxfnd
icecv` ccvnc xetgi `l wxta opixn`ck
zehdl el yi mexcle oetvl lltzndy yexit
 )ב"בi"yx edine :l"kr l`xyi ux` cvl eipt
hrn icecv` ccvnc yxit (שם ד"ה דמצדד
`ede gxfn itlk eipty rnyn .mexcd cvl
oetv itlk e` mikgiy ick mexc itlk ccvn
ogky`c oeik df lk mre .xiyriy ick
myn cenll yi ,ipdn icecv` ccvnc
ccviya ibqc mexc e` oetv itlk lltznl
 )עשיןb"nq azk oke .l`xyi ux` itlk eipt
oez` `xza `aac a"ta opiqxb (יט קא ע"ד
ep`e enixc` l`xyi ux`c dpetvl eziazic
gxfnl mipeekne l`xyi ux` axrna miayei
mikgiy dvexd xn xn`c t"r`e dcbpk
ccvl jixv mewn lkn oitvi xiyriye mixci
."l"kr mzd wiqnck gxfnl eipt
למדנו מדברי הב "י שבימי מהר "י אבוהב

 כיוון ― ולא,חכמים )ופנים משמעותו פניה

.(לאיבר מסויים
:( עוד כתב תוספות )ברכות שם.ב
jdke Ð ea mipet zeit lky lz zeitlzl"
 )ב "בxetgi `la opiwqn oke l"iw `zzrny
`petvl oeziniiwc oez` xn`wc (:דף כה
( )שםlirlc i`xen` ipdk `le enixc` i"`c
eiykr axrna e` gxfna dpikyd i` ibiltc
oipet ep` ok lr i"` ly daxrna ep`
 היינו בניגוד לסוגיא בב "ב החולקת."gxfnl
אם שכינה במערב או במזרח וע"כ כיוון
התפילה בכל מקום בעולם יהיה למזרח או
 ההכרעה היא כסוגייתנו שהתפילה,מערב
 וראיה.היא לכיוון ירושלים ובית המקדש
לכך שאף בסוגיא בב"ב העלו שצריך
.להתפלל לא "י ולא למזרח או מערב
,וכן כתבו הראשונים )רי "ף ברכות שם
' רא "ש ברכות פ"ד סי,רמב"ם הל' תפילה פ "ה ה"ג

.(יט ועוד
: הרמב"ם בהל' תפילה )שם ה"א( כתב.ג
oda xdfdl lltznd jixv mixac dpeny"
xary e` qp`p e` wegc did m`e ,ozeyrle
,dcinr :od el`e ,oiakrn oi` oze` dyr `le
 עולה מהגמ' ומהרמב "ם..."ycwnd gkepe
.שכיוון התפילה בדיעבד אינו מעכב
.והשאלה היא מה רמת הסטיה המותרת
והנה לא מצאנו שדנו בכך הראשונים
והאחרונים במפורש ורק מבין השיטין ניתן
 ועובדה זו עצמה.ללמוד דעתם בנושא
מעידה שהראשונים לא ראו בדיוק בכיוון
 ורק אם הכיוון היה בפירוש.1 צד של פגם

 "יכול יתפלל: הראבי "ה )ח "א מס' ברכות סי' צב( אחד היחידים שעוסק בכך וכתב,מהראשונים
 פי' מן הדין הוה ליה,לכל רוח שירצה כבר פי' בדניאל וכוין פתיח)י(ן ליה בעליתיה נגד ירושלים
 אלא שהיה יכול לכוון מבלי טורח כנגד,לצלויי רק כנגד ארץ ישראל כדאמרינן בפ' תפלת השחר
."  ותו שלא היה משנה ]מ[בהיותו בארץ כדכתיב כל קבל ]די הוא[ עביד מן קדמת דנה,ירושלים

.1
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היו מתפללים כלפי צפון או דרום מצד
הרוצה להחכים ידרים או להעשיר יצפין,
ומהר"י אבוהב קובע שראוי לצדד את
הפנים למזרח לכיוון א"י )מספרד( .ומרש "י
משמע להיפך שראוי להתפלל למזרח ולצדד
מעט את פניו לצפון או לדרום.
וכך פסקו השו "ע והרמ "א )או "ח סי' צד
סעי' א-ב(cner did m` ,lltzdl enewa" :
mb oiekie l`xyi ux` cbpk eipt xifgi ,l"ga
did ,miycwd iycw ziale ycwnle milyexil
oiekie milyexi cbpk eipt xifgi ,i"`a cner
gexl lltzn m` ...w"dw ziale ycwnl mb
`ed m` i"` cvl eipt ccvi ,zegex x`yn
,ycwnle ;i"`a `ed m` ,milyexile ;l"ga
`epipt oixifgny ep`e :dbd .milyexia `ed m
,i"` ly daxrna miayei ep`y iptn ,gxfnl
) i"`l epipt `vnpeטור וסמ"ג(oiyer oi` .
ynyd zgixf cbp dltzd cve oex`d mewn
cbp mipeekn wx ,mipind jxc edf ik ,ynn
`) meid rvnהגהות אלפסי החדשים(ine .
oitvi xiyrdl dvexd :mxn` miiwl dvexy
`eipt ccvi mewn lkn ,mixci mikgdl e
."gxfnl
עולה שהשו"ע פסק שלכתחילה צריך
לעשות כברייתא בברכות וכמהר"י אבוהב,
ואם הוא פונה לכיוון אחר יצדד פניו לכיוון
א"י .והרמ "א כתב שלכתחילה יפנה למזרח
ויצדד לדרום או צפון .והוסיף עפ "י הריא "ז
)ברכות כ ע"ב( שאין לעשות לגמרי כלפי
מקום הזריחה כדי לשנות מהמינים .ואף
הרוצים להצפין ולהדרים כדי להעשיר
ולהחכים יצדדו פניהם למזרח.
ד .בדברי חמודות )ברכות פ "ד אות סט לבעל
התוס' יו"ט( לאחר שהביא דברי הסמ "ג
והרמ"א ,הביא את דיוקו הוא שבני בבל
צריכים לנטות לדרום מערב ,ויהודים

כיוון בית הכנסת
היושבים במרכז אירופה כפולין צריכים
להטות לכיוון דרום מזרח ולא מזרחה .וכן
מביא את הלבוש שדייק מאד שבתי
הכנסיות במרכז אירופה צריכים לפנות לא
לגמרי מזרחה כדי שלא יחקו את המינים.
ומסיקok oibdep izi`x `ly iptny `l`" :
`'nbd 'it mixaeqy itl `edy ial l` izxn
k"`e ,cala mexc cvl inexc`c drnynk
`de axrnl `l i`n` iziywdy dn dywi
uxzle .laa ipal i"` ipa exwi` `axrn ipa
e` axrnl e` zg` gexa ibqc l"v df
=) inexc` xn`c `aiag 'xce mexclלבני
בבל( lirlc meyn `l` axrnl iwet`l e`l
xn` ,mixci mikgdl dvexd opixn` dpin
mdipty k"b miiwzn dfac enixciy mdl
la` ,`niiw i"`c dpetva laa `dc i"`l
`k"`e `gip inp axrnl mdipt didyk p"d
miiwl l"p df ,gxfnl epiptyk ibq epl mb
zeyrl libx ip` oke dhep izrc n"ne .bdpnd
cner ip`y `l m` zinexc zigxfnl ccvl
jtedk d`xp didi f`y oex`d mexc cva
jted ip` f`y oex`d itlk mipt `le sxer
ip`y zeigya f` il ice cala gxfnl ipt
."mexcl zvw diihpa dgey
מתבאר מדברי בעל התוס' יו"ט שלא
נהגו להתפלל לכיוון דרום מזרח אלא רק
לכיוון מזרח .וסובר שאין הכרח דוקא
לדייק אלא די בכיוון כללי ,שכן א "י אינה
במערב ואף לא בדרום בבל ,ואעפ "כ סבר
שיוצא י"ח בתפילה לאחד הכיוונים .והוא
החמיר על עצמו .ובכך הוא מתרץ כיצד
במרכז אירופה התפללו למזרח ולא לדרום
מזרח לכיוון א "י.
ה .וכך כתב בערוך השולחן )או "ח סי' צד
סעי' ד-ט ,ועל אף אורכם נביאם(:
")[my] ikcxnde y"`xde zetqezd eazk (c
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חבל נחלתו
aiigy `ziixa jdk l"q `l i`xen`e
denz xacd k"`e y"r milyexi cbp lltzdl
jdk opiwqt ji` dilr ibilt ipd lkc oeik
`pipg 'x xaeq a"aa myc eazke `ziixa
oez` diy`i iaxl l"`c `ziixa jdk
df mbe y"r enixc` i"`c dpetva eziazic
dfn xzeie miax cbp cigik weqtl `niz
i`xen`e i`pz ipd lkc xyt` ji`c denz
ixac] xn` ezltza dnly `ld ok l"q `l
jxc mvx` jxc elltzde [gl ,e 'a minid
dfd ziad l` elltzde da zxga xy` xird
.milyexi cbp lltzd l`ipce
opikxt my a"aac `ed ok oiprdc d`xpe (")ז
xn` edi`e axrna dpiky xn`c l"aix lr
icecv` ccvnc uxzne mixci mlerlc
mexc cvl ccvne axrna cnerc i"yxite
ahid y"r jtidl 'it [h"i] oiyra b"nqde
df cva lltzdl exn`y dfc dfn x`eane
`le `nlra ceciva ic df mewn cbpk e`
f"tle myl oipet eipte eteb lk `diy opira
`l a"ac i`xen`e i`pz edlekc xne` ip`
jixvy l"q edleke zekxac jd lr ibilt
mixaeqde milyexi cbpe i"` cbp oiekl
icecv` ccvnc k"b l"q axrna dpikyc
i"` gxfna micnerd zepicndc xnelk
axrn cvl lltzdl elkei epetvae enexce
axrn cvl elltzi mipetvde minexcde
lltzdl jtidl e` oetvl e` mexcl eccvie
zepicnde axrnl ccvle oetv e` mexc cvl
zeptl `ly gxkdac eply enk axrn cvly
micen i"` cvl didi mdixeg` k"`c axrnl
aex lr mde axrnl lltzdl mdl `"`y
mewn lka dpiky mixaeqde exaic mlerd
micen dvxiy gex dfi`l lltzdl lekie
lltzdl e` i"` cvl eipt ccvl aiegny
.dvxiy gex dfi`l eipt ccvl lekie i"` cvl

ep`y iptn gxfnl oilltzny ep`c xehde
sirqa `"nxd epiax k"ke i"` ly daxrna
iptn gxfnl epipt oixifgny ep`e l"fe 'a
epipt `vnpe i"` ly daxrna miayei ep`y
eidy mipey`xd epizeax dpde .l"kr i"`l
el` zepicny xity iz` fpky`e ztxva
epiax la` ,i"` ly daxrna ynn zecner
`iqex epizpicn oke oileta didy `"nxd
cbp epgp` k"` mlerd oetva zecnery
micner ep`yke i"` ly zipetv ziaxrn
xake ,i"` cbpk ynn epi` gxfn cvl
my h"eirne yeal] dfa milecbd exxerzp
p"kdad oipeayk zn`ac eazke [`"bne f"he
dhep ycwd oex`d eay zigxfn lzek ecnri
cbpk oeekn didi f`c zinexc zigxfn cvl
epipevxk zepal epicia oi` j` ,milyexie i"`
.dlynnd oeiyx t"r miyrp mipipad ik
oxwa `ed dfl ze`p xzeid mewnd f"tle (d)"
oex`d cva micnerd lk oke zinexc zigxfn
gxfnl cenrl mileki ipetv lzek cvl ycwd
w"d` cva micnerd la` mexc cvl ccvle
mdl `"` inexc lzek cvl ()=ארון הקודש
l` mdixeg` didi k"`c mexc cvl ccvl
j` gxfnl deya ecnriy gxkdae w"d`
oke mexc cvl my`x eccvi zerixkd zra
:[my h"eirn] milecbdn cg` dyr
mipeae ok miyer oi` l`xyi llk dpde (e)"
,recik ixnbl gxfn cvl micnere gxfn cvl
a"aa dpdc oick oiyery zekf cnll l"pe
oke axrna dpiky l"q r"xc opixn` [.d"k]
'x oke axrn cvl wx lltzdl jixve l"aix
l`rnyi 'xe `irye` 'xe ,y"r ok xaeq eda`
lekie mewn lka dpiky l"q zyy axe
eazke .y"r dvxiy gex dfi`l lltzdl
[.'l] zekxaae my zetqezd ilra epizeax
i`pz ipd lkc df oniqa xehde my y"`xde
24

כיוון בית הכנסת
cvd cbpk `l` p"kda gzt oigzet
oilltzn m`y ,xird dze`a ea oilltzny
on eegzyiy ick ,gxfnl edegzti axrnl
oilltzny gexa `edy oex`d cbp gztd
 וכן לעיל בדברי הרמ"א הובא ששמים."ecbp
.את ארון הקודש בצד שמתפלללים אליו
(לעומת דבריו הביא המג "א )סי' צד ס "ק ג
oiraew okle Ð oixifgny ep`e" :בשם כנה "ג
xg` cva lkidd eraw elit`e gxfna lkidd
 היינו."( )כ"ה בשם ר"ש הקאןgxfnl lltzi
הארון צריך לעמוד לכיוון התפילה לארץ
 ואם העמידוהו במקום אחר בבית,ישראל
 יתפללו למזרח ולא לכיוון בו נמצא,הכנסת
.ארון הקודש
,ונראה שאע"פ שהמג"א חלק על השו"ע
במקרה שלפנינו שהנטיה מכיוון ירושלים
היא מעטה עדיף להתפלל לכיוון שבו עומד
.ארון הקודש ולא בזוית ממנו
אלא שלגבי המג "א כתב הנצי "ב בשו"ת
i"tr rawp m` dzrn" :(משיב דבר )ח"א סי' י
cva ycewd oex` `ed lkidd daiq dfi`
did o"w 'iqa x`eand oicd itk `ly mexc
b"nqde i"yx zwelgna `ilzc ozep zrcd
xzei m` `"nxde xagnd zwelgn `edy
gxfnl ccvie lkid itlk eipt eidiy aeh
xagnde i"yxtk jtidl e` `"nxd zrcke
`"bnd la` ,lkidl ccvle gxfnl eipt `diy
eraw 'it` zehiyta azk ()סי' צ"ד סק"ג
ipwteqne gxfnl lltzi mexc cvl lkidd
zrcl dhep ezrcy meyn m` `"bnd zpeka
i"yxit `iady d"wqa rnyn ikde xagnd
dfac `"bndl l"qy xyt` e` `"nxdk `le
`diy aeh xzeic dcen `"nxd mb ote`d
zeitlzc dyxce dnlyc i`xwk i"`l eipt
`ipzc `de my i"`y cvd dfl zeptl jixvy
xeaivd ipt `diy opirac dlibnc `ztqeza
25
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i"` cbp dcinrdc f"tl `vnpe (g)"
zvw `l` ynn cbp dpekd oi` milyexie
epipy df mrhnc xne` ip`e myl diihp
cbpk i"` cbpk eal z` oieki `ziixaa
`l` i"` cbpk cenri xn` `l dnle milyexi
icecv`a ice mewn lka `"` dfc meyn
xnelk eipt xifgn miiqnck `nlra
dnly zltza wcwcpyke ic mipt zxfgdac
jxc elltzde mvx` jxc jil` elltzde
l` elltzde aizkc cere zxga xy` xird
,g '` mikln] miklna x`eank dfd mewnd
enk dfd mewnd jxc o`k aizk `l dnle [dl
l"p mrhd j` xird jxce mvx` jxca
ecnra my ixiin dfd mewnd l` elltzdec
ycwnd mewnl ynn oiekl lekie milyexia
zelba elbi xy`k my ixiin mvx` jxc la`
i"` lka milltznda my ixiin xird jxce
lltzdl `"` mlerd lkac oaen xacde y"r
lecb daxd `ed mlerd agexc ynn i"` cbp
okle milyexin daxd lecb i"` lk oke i"`n
myl diihp efi` xnelk mvx` jxc xn`
sirqa y"n lr sqep mrh edfe] eal oiekie
:['a
y"` i"` cbp ynn dcinr v"`y f"tle (h)"
s` gxfn cvl micner ep`y eply bdpnd
yi dlw diihp n"n ziaxrn zipetva epgp`y
oeik mipt zxfgdn rxb `le oaenk axrnl
ep`y oeike i"`l ald zpek `ed xwirdc
mihepe i"`l oal oipeekne gxfnl micner
oetv dvwa oicner ep` oi` ixdy ok mb i"`l
`linne axrnl jenqd oetva `l`
axrnl diihp yi gxfn cvl micnerykc
."zcner i"` myy mlerd
מבואר מתוך דבריו שאין צורך בעמידה
.ממש כנגד א "י אלא די בנטיה בלבד
oi`" :( פסק בשו "ע )או"ח סי' קנ ס"ה.ו

חבל נחלתו
:)שו"ת אורח משפט או"ח סי' ל( כותב
,dtig w"dra p"kdia mewn oeeik xac lr"
mipeekn mlek oi`y zeiqpk iza da yiy ,e"z
miny eidy iptn ,e"zyexi w"dr cbpk ynn
xde ,dtigl jenqd lnxkd xda mdipir z`
,e"zyexi cbp oeekn `edy miayeg lnxkd
mipeeikd ok lr lebira `ed xddy jezne
...miey mpi`
iza x`yl dey epi` `edy dn oiprae"
'idiy ,oick edfy xg`n `ed heyt ,zeiqpk
iza ix`y lr llk hiadl oi` ,milyexi gkep
zegexd oeeik ly mdn xac mlrday zeiqpk
oi`y t"r`e ,dligzklc ,dkldk `ly eyr
jiiy oi` f"ka carica mdixg` xdxdl
,milyexi gkepl `ly dligzkl dyrpy xnel
dvexy ote`a wxy cirn yegdy xg`n
dne ,milyexi gkep 'idi xcql zrk qcpdnd
oiey d"`la zeiqpkd iza lk oi`y mb
zeyrl `id dxenb daeg i`cea mavna
,z"c t"r oekp xzei `edy dn dligzkl
dpaiy w"ndae milyexi cvl oeeknd epiidc
."`"aa
 וישנה סיבה נוספת לכך שמן הראוי שכל.ח
הקהל יתפלל לכיוון הארון ולא לזוית
.אחרת של הבית
הגמ' בברכות )ו ע"ב( דנה במתפלל אחורי
בית הכנסת הנראה ככופר במי שהציבור
'מתפללים אליו וכמה שיטות לראשונים )עי
 ולהלכה אנו.(רש"י ותוס' שם ובעירובין יח ע"ב
.מחמירים ככל השיטות
כך סיכם בשולחן ערוך הרב )או "ח סי' צ
epi`e zqpkd zia ixeg` g"i lltznd" :(ס"ו
.ryx `xwp zqpkd zial eipt jted
cvd `ed zqpkd zia ixeg`y miyxtn yi"
lltznyke axrn epiidc ea gezt gztdy
eixeg` jtede zqpkd zial ueg cv eze`a

'ebe dcrd ldwze xn`py meyn lkidd itlk
oicinrny dryac epcnl o`knc `l` epi`
ipt `diy ote`a ecinrdl jixv lkidd
rawp xak m` la` ,lkidd itlk lltznd
cvl gxfnd cvn miptd zehdl `"` mexca
ccvie gxfnl miptd `di jetidl `l` lkidd
xaky p"kdiaay epcnl f"kn .oex`d itlk
t"kr ediy ie`x did mexca oex`d rawp
,jk ebdp `ly `l` gxfn cvl oilltzn
itl `"bnd k"ynn jtidl ebdpy mrhde
lltzdl milbxen oenddy dnn `ed d`xpd
zegexd z` oiekl mircei mpi`e lkidd cvl
iza ix`yn df p"kdia ip`y ik aeygle
gxfnd cva oick rawp mda lkiddy zeiqpk
oende xg` cva reaw lkiddy o`k k"`yn
itlk mdipt zeidl lbxdd itk miyer dax
cvl `l s` lltzdl mileki caricae ,lkidd
z` oiekl rcei epi`y ine `neq enk gxfn
minyay eia` cbpk eal oiekl jixv zegexd
eli`k ied lkidd cvl oilltzn mdc oeike
mle` ...ibqe minyay mdia`l mal epeek
mcia zegnl oi` ebdp xaky ixg` carica
."epx`iay enk
מתבאר מתוך דברי הנצי"ב שאע"פ שהיה
 כיון,ראוי שכל הקהל יתפלל כנגד א "י
שבפועל הציבור רגיל להתפלל כנגד הארון
,ראוי להניחם על דרכם ולא לשנות להם
.ולא לנהוג כמג "א
במקרה של הנצי "ב המדובר בנטיה
,( מזרח,מהכיוון בתשעים מעלות )דרום
וכש"כ במקרה דנן שהנטיה היא בארבעים
 ויש להוסיף שאורחים שבאים.מעלות
והולכים ודאי 'יטעו' ויתפללו כנגד הארון
וא"כ יראה הדבר כחוכא ואטלולא שחלק
.מהציבור מתפלל לכאן וחלק לכיוון אחר
 וכן בתשובה למרן הראי"ה קוק זצ "ל.ז
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כיוון בית הכנסת
."zeieyx

' וכך נשאל בשו "ת היכל יצחק )או "ח סי.ט

:ח( ע"י רבני העיר חיפה
wifii` wgvi oxn oe`bd axd ceakl :dl`y"
x"zkl recik milyexi `"hily bevxd ield
dnewa ,dtiga ifkxnd p"kdia ci lr miiw
dneway ycwd oex` .yxcn zia ,dpezgzd
i`abe ,zigxfn zinexc cvl iepa dpeilrd
oex` oipa z` ecinrd '` dneway p"kdia
mnrhe ,ziaxrn zinexc cvl dhep ycwd
`l meyn dfa yi m`d .mdnr mwenipe
.zeieyx izyk ifgn meyne ,eccebzz
:ובתוך תשובתו כותב הגרי "א הרצוג
` )ברכותxnba dpd .zeieyx izyk ifgn cvn"
 )כל המתפללryx `xwpy wx xn`p (דף ו' ע "ב
d`xpy ,l"f i"yx 'ite ,(אחורי ביהכ"נ נקרא רשע
,(' )נראה ככופר במי שהציבור מתפללין לפניוeke
oeeikl ept ldwdy ,cg` ghy lr xn`p df
`ly ocic dxwna la` ,xg` oeeikl `ede df
,dlrnl el`e dhnl el` `l` cgia oilltzn
epi` df ,jk lltzdl oibdepy dtiga yi cere
...zeieyx izyk ifgn zpigaa
e`a eli` ,elld minrhd zexnl mpn`e"
eyriy dligzkl mikqn iziid `l le`yl
ipira dinzne xfen xacd seq seqy itl ,jk
,dligzkl ,dfky xac zexedl oi`e ,mrd
la` ,l"f miwqetd ly d`xedd ikxcn recik
zegt ,lbxed xake dyrp xak xacdy oeikn
,dyw oipr `ed zepyle ,dfa ldwd xzei e`
aehd mpevxn epyi m`y ,xne` ip` k"r
lecbd p"kdiaa dlrnl enk w"dx`d cinrdl
xyt` ,mdilr xefbl la` ,dkxa mdilr `eaz
,c"prtl ,icia oi` dfe ,oicd gka wx
xcql jixv n"kne ,yyg o`k oi` caricay
dlrnly mze` d`xi `l uegd on qpkpdy
xiivl il lw `l ip`e .dlitza micner mdyk
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סימן ב

xtekk d`xpy iptn ryx `xwp zqpkd zial
milltzn mdy eiptl oilltzn xeavdy ina
d`xpe axrn itlk lltzn `ede gxfn itlk
uegan cner did m` la` zeieyx izyk
it lr s` gxfnd itlk eipte igxfn lzekl
gxfnl lltzny oeik zqpkd zial eixeg`y
epi`e xtekk d`xp epi` oilltzn xeavdy enk
.ryx `xwp
`ed zqpkd zia ixeg`y miyxtn yie"
my lltzne cner m`e igxfn lzek ixeg`
eixeg`e li`ed ryx `xwp gxfnd itlk eipte
zqpkd zial eipt xifgnyk la` zqpkd zial
itlk xeavde axrn itlk lltzny t"r`
itlk ldwd lk ipty oeik melk jka oi` gxfn
.lzek eze` itlk k"b eipte igxfn lzek
lltzdl `ly mdipy ixacl yegl ie`xe"
zial eipt jtedy oia igxfn lzekl uegan
zial eixeg`e gxfnl eipt jtedy oia zqpkd
iaxrn lzekl uegan lltzdl `lye zqpkd
 )כי זהzqpkd zial eixeg`e axrn itlk eipte
zial eipt m` la` (נקרא רשע לדברי הכל
enk gxfn itlk lltzny oeik zqpkd
oi` uegan cnery t"r` oilltzn xeavdy
devn dlgzkly `l` lkd ixacl melk jka
xeavd mr zqpkd ziaa lltzdl xgaend on
."x`aziy enk
ועפ "י דין זה הסיק בערוך השולחן )או "ח
cvl cner ycewd oex`d m`" :(סי' צד סי"ג
milltzn xeavd lke mexc cvl e` oetv
`l gxfnl lltzdl dvex cg`e ,cv eze`l
cg` cvl mlek eegzyi `l k"`c ok dyri
cvl lltzi `l` zeieyx izyk ifgine
gxfnl zvw envr ccvie oilltzn xeavdy
my ecal lltzn `ed m` j` [i"aa n"ke]
lltzdl leki oilltzn xeaivdy drya `ly
izyk ifgin `l f`c gxfn lzek cbpk

חבל נחלתו
`."epiai mi`tigd la` ipeinca lkd z
וכן הראוני שמובא בספר הליכות שלמה
מתוך דברי הגרש"ז אויערבך שלא נהגו
להקפיד במדידה מדוקדת של כיוון הארון
וכיווני התפילה לירושלים ולביהמ "ק אלא
פחות או יותר בכיוון הראוי.

מסקנות
א .מן הראוי להתפלל לכיוון א "י
וירושלים וכו'.
ב .אין חיוב של דיוק אלא אפילו בכיוון

ארבעים וחמש מעלות מהכיוון הראוי
עדיין נחשב ככיוון הראוי )מעדני יו"ט,
ערוה"ש(.
ג .ראוי להעמיד את ארון הקודש לכיוון
הראוי המדוייק ,ואם לא ניתן ,יש להתפלל
לכיוון הארון ולא לכיוון המדוייק )נצי"ב,
הראי"ה קוק( ושלא ככנה"ג והמג "א.
ד .צריך שכל הציבור יתפלל בכיוון אחד
ולא אלה לכאן ואלה לכאן כדי שלא יראה
כשתי רשויות )ערוה"ש( ,ומותר לצדד במעט
לצפון או לדרום כדי להעשיר או
להחכים .2

סימן ג

שאלה

חזקה על פרוכת לארון קודש

אשה תרמה פרוכת לארון הקודש בבית
כנסת .בית הכנסת הועבר לשימוש קהילה
אחרת עם ארון הקודש הבמה והריהוט
שבו .הגבאים החדשים מעוניינים לתלות
פרוכת אחרת על ארון הקודש ,האם הם
רשאים לעשות זאת ,או לאו?

תשובה
א .הדיונים בענין חזקה במצוות
באחרונים רבים וארוכים ,עי' בשו "ת
מהר"ם שיק )חו"מ סי' יח( ,בשו "ת שרידי
אש )ח "א סי' כא( ובשו "ת יביע אומר )ח "ז
או"ח סי' כז( ורובם )פרט ליבי"א( עוסקים
בעיקר בחזקה לפעולה מסוימת ,ומיעוטם
.2
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עסוקים באדם שהקדיש חפץ למצוה בבית
הכנסת.
כמובא ברמ "א בשו "ע )חו "מ סי' קמט סעי'
לא( והשו "ע כתב זאת באורח חיים )סי' קנג
סכ"ב(dlilba oebk ,devna wifgdy mc`" :
`zeldwd epzpe qpe` erx`e ,dxez xtq e
xfeg oey`x ly eqp` xaryk ,xg`l devnd
`la xg`l devnd ozp m` la` .ezevnl
`) ezwfg dlhazp ,qpeמרדכי פרק חזקת
ותוספות פרק קמא דיומא וע' בא"ח סי' קנ"ג(.
,miax minin eziaa zqpkd zia didy zia
`) ezepyl xeqמהרי"ק שורש קי"ג(".
ב .זהו סיכומו של בעל השרידי אש )אות
לג( להלכה זו:
"diepy zeevna dwfg ly dkldd mvr dpde
ly maex .miwqetd ilecb lv` zwelgna

הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ― ירושלים :גם בכותל קימת בעי' ,יש
המתפללים לנוכח הכותל ,ויש המצדדים לכיוון אבן השתיה.

