
 

 

 

 חופה וקדושין
היות והנושא קצת מבולבל, בפרט אצל 
בני הנעורים, ננסה בשורות הבאות לעשות 

 קצת סדר בעניינים אלו.
צריך  בעלהכדי שתכנס האשה לרשות 

)בלשון שני קניינים: א( ארוסין לעשות בה 

נשואין  . ב()בלשון חכמים(או קדושין  התורה(
 חופה. השזה 

הארוסין אוסר אותה על כל העולם 
ודינה כאשת איש גמורה, והנשואין מתיר 

 תה לחיות עם בעלה.וא
 בזמן הגמרא ובזמננו

בזמן הגמרא היו עושין הארוסין מיד 
הסכם נשואין בין הבעל -לאחר השידוך )

והאשה(, והיו ממתינין י"ב חודש ואז היו 
 עושין הנשואין.

 .(1תחת החופה עושין הקדושיןבזמננו 
 החופה

 ישנם ג' דעות מה זה חופה:
פריסת  ב(כיסוי הכלה בהינומא.  א(

יריעה מעל ראש החתן והכלה )מה שנקרא 
 .(2חדר יחוד ג(בפי העם 'חופה'(. 

 
חלקים.  2-כך שלמעשה מעמד החופה מתחלק ל (1

ברכת 'אשר קדשנו במצותיו וצונו על  ' הקידושין:חלק א
'הרי את  תרימנתינת הטבעת ואהעריות' וכו', ו
חלק ב'  בקריאת הכתובה.ומפסיקים מקודשת' וכו'. 

ראה בארוכה  (2 .'שבע ברכות'הנישואין שהם אמירת ה
טור ושו"ע אבן העזר סימן סא, דרישה, בית יוסף, דרכי 

 . משה

ת  שַׁ רָּ ד  פָּ ּו ק שע •י ְפ 1גליון   ו“ת 7 2 

 מדור זה מוקדש
 לרגל נישואי החתן המופלג

 ני"ו יעקב ישראל טרוםכמר 
קים בית נאמן בישראל זכה להיה"ר שי

 ולראות דורות ישרים ומבורכים



 

ַכן. שְׁ ן מִּ כָּ שְׁ מקדשברש"י:  ַהמִּ מז לשני בתי ה  ר
ו. משכנ ון כתב 'לכן  שנת הראש כי עם ה"א, ‘על 

ו בבית שני. לא הי ו ה' דברים ש ו ב   )מחזה אברהם( הי
 

ה נּופָּ ַהב ַהתְׁ י זְׁ הִּ צער גדול , צער לשוןאלא  אין  .ַויְׁ
וא שאדם מניף את זהבו  פאר כדי ה להת

ו.  איתמר( )משמרת בעשר
 

ב ה חֹשֵׂ ות, צריך  .ַמֲעשֵׂ וב ות ט לא די רק לחשוב מחשב
מעשה  ות ל מעשה יהיה סמוך  -גם לעש ה

מחשבה. חובר ל  חסד לאברהם() ומ
 

ַע  רֵׂ קָּ יו ֹלא יִּ פִּ ֶיה לְׁ הְׁ ה יִּ פָּ , כאשר  .שָּ
ו ורים אס מדיב ו  ור פי מ פגע ריםשיש מכל  ול   -, יהיה ניצ

 (אמרי חיים) .
 

י יִּ  נֵׂ בְׁ רֹון לִּ כָּ י זִּ נֵׂ לַאבְׁ אֵׂ רָּ ויים ל .שְׁ האבנים עש
ו כש, ש לפני ה' יזכר ותם חקוקים  מ מ  שש רו יש

ון. וע   )משך חכמה( מכל עבירה 
 

ד ַכן אֶֹהל מֹועֵׂ שְׁ ל ֲעבַֹדת מִּ ֶכל כָּ ת  .ַותֵׂ  י
וי ות רא ו להי ויזכך עצמ להשראת  האדם, שיטהר 

 )מבשר צדק( ל - השכינה 
 

ם מֶֹשה ֶרְך אֹתָּ בָּ ון שתשרה "י: 'רשב. ַויְׁ אמר להם יהי רצ
מעש משכן  '.ידיכם השכינה ב ברכם שכמו שזכיתם ב

משיך השראת השכינה על דברים גשמיים, כן תזכו  לה
מעשה ידיכם. משיך השכינה בכל   )אמרי חיים( לה

 

 ממשיך ברכה על נכסיו משלוהתורם 
ה ֶ ַתב ַרש    .ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֹמש  ָּ צֹון '"י: כ  י רָּ ֶהם ְיה  ַמר לָּ אָּ

יֶכם י ְידֵׂ ַמֲעש ֵׂ ה ב ְ ינָּ כ  ֶרה ש ְ ש ְ ת   ֶ ם  .'ש  ֹורֵׂ ם ת  דָּ אָּ ר הָּ ֶ ֲאש  ַ כ 
ם ַמי  ָּ ם ש  ֵׂ ֹו ְלש  ל  ֶ ש   ה לֹא ַרק , מ  ינָּ כ  ְ יְך ֶאת ַהש   הו א ַמְמש  

ם ֹורֵׂ הו א ת  ֶ ֶלק ש  ל , ַעל ַהחֵׂ דֹו חָּ יָּ ר ב ְ אָּ ש ְ א ַאף ַהנ   ָּ ֶאל 
ה כָּ רָּ ֶליהָּ ַהב ְ ְמרו  ֲחזַ , עָּ אָּ ֶ מֹו ש  ֹוֶטֶרת "ל "כ ְ ה ַאַחת פ  ָּ ט  ח 

י ר  ל ַהכ ְ ָּ י זֶה", כ  ְך ַעל ְידֵׂ רֵׂ ָּ ְתב  י מ  ר  ל ַהכ ְ ָּ כ  ֶ לֹוַמר ש  ְוֶזה . כ ְ
ת    ֶ צֹון ש  י רָּ ה 'ְיה  ֶ ֶהם ֹמש  ַמר לָּ אָּ ֶ ה ַמה ש  ינָּ כ  ֶרה ש ְ ש ְ

יֶכם' י ְידֵׂ ַמֲעש ֵׂ ן ְלַבד, ב ְ ָּ כ  ש ְ ם , לֹא ַעל ְמֶלאֶכת ַהמ   ַ י ג  כ  
ה  ינָּ כ  ְ ֶרה ַהש   ש ְ יֶכם ת   ֵׂ ת  בָּ ר ב ְ ֶ יֶכם ֲאש  י ְידֵׂ ַעל ַמֲעש ֵׂ

ה כָּ רָּ  (הרה"ק רבי שלמה מראדאמסקל )תפארת שלמה . ְוַהב ְ

 

ַאף ֶטֶרם ה' ַעל ְיֵדי ֲעָנָוה ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלאֹור 
ְך ַעְצמוֹ   ִזּכֵ

ֵעדּות ן הָּ ּכַ ש ְ ן מִּ ּכָּ ש ְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִּ ְרׁשּו ֲחז   .ֵאּלֶּ "ל: ּדָּ

ן ּכָּ ְך ִמׁשְ ר ּכָּ ח  ה ְוא  ִחּלָּ ִלים ּתְ ֲעׂשֹות ּכֵּ ה ל  ה ִצּוָּ ר , ֹמׁשֶׁ מ  אָּ

ל  ְלאֵּ צ  םלֹו ּבְ ְכִניסֵּ ן א  יכָּ ה ְלהֵּ ֱעׂשֶׁ אֶׁ ִלים ׁשֶׁ ְך , ּכֵּ א ּכָּ ּלָּ אֶׁ

ִלים ְך ּכֵּ ר ּכָּ ח  ִית ְוא  ה ּב  ִחּלָּ ֲעׂשֹות ּתְ ם ל  עֹולָּ ג הָּ ר , ִמְנהָּ מ  אָּ

ִייתָּ  ל הָּ ל אֵּ צֵּ ה ּבְ ּבָּ , לֹו ֹמׁשֶׁ ּקָּ ה ִלי ה  ְך ִצּוָּ ה "ה, ּכָּ ׂשָּ ן עָּ ְוכֵּ

ִלים ְך ּכֵּ ר ּכָּ ח  ה ְוא  ִחּלָּ ן ּתְ ּכָּ ׁשְ ּמִ ִהּנֵּה  .ה  ת ּדְ ְכִלית ֲעבֹוד  ּת 

ה  ִכינָּ ְ ׁשּ ת ה  א  רָּ ׁשְ ן ְלה  ְצמֹו ִלְהיֹות מּוכָּ ִכין ע  ּיָּ ם ׁשֶׁ דָּ אָּ הָּ

ל ּגּופוֹ  ה ע  ִכינָּ ְ ׁשּ ִאיר אֹור ה  ּיָּ ְך . ׁשֶׁ לֶׁ ּמֶׁ ִוד ה  נּו ּדָּ ד אֹותָּ ְוִלּמֵּ

ד ִלְזּכֹות ְלֹזאת יצ  ר : "ּכֵּ ּבֵּ יךָּ ִמּד  תֶׁ פָּ ע ּוׂשְ רָּ ְנֹצר ְלׁשֹוְנךָּ מֵּ

ע רָּ ה סּור מֵּ ה טֹוב ִמְרמָּ ֲעׂשֵּ יו " ו  ֹמר ּפִ ּכֹל ִיׁשְ ת ה  ִחּל  ּתְ ׁשֶׁ

ְצמֹו , ּוְלׁשֹונוֹ  ׁש ע  ּדֵּ ע ִויק  ל רָּ ְצמֹו ִמּכָּ ְך ע  ּכֵּ ְך ְיז  ר ּכָּ ח  ְוא 

טֹוב ה לְ , ּבְ ְזּכֶׁ ז ּיִ ינֵּי "ְואָּ יִקיםה' עֵּ ּדִ ל צ  ה  ".אֶׁ ְוזֶׁה מ 

ה ל ְלֹמׁשֶׁ ְלאֵּ צ  ר ּבְ מ  אָּ ם: ׁשֶׁ ְכִניסֵּ ן א  יכָּ ִלים ְלהֵּ לוֹ ' 'ּכֵּ ר ּכְ מ 

ְבִחינ ת  ה ּבִ ִכינָּ ְ ׁשּ ת ה  א  רָּ ׁשְ ר ִלְזּכֹות ְלאֹור ה  ְפׁשָּ יְך אֶׁ אֵּ

ה נֹורָּ ּמְ ן ְוה  ְלחָּ ֻּׁ ׁשּ רֹון ְוה  אָּ ְך הּוא , הָּ ן ּכָּ כֵּ אָּ ה ׁשֶׁ ר לֹו מֹׁשֶׁ מ  אָּ

ר  ח  ּגּוף ְוא  ְינּו ִזּכּוְך ה  ה  ן ּדְ ּכָּ ׁשְ ּמִ ה ה  ִחּלָּ ִכין ּתְ ר ְלהָּ דֶׁ ּסֵּ ה 

כִ  ְ ׁשּ ת ה  א  רָּ ׁשְ ה ְלה  ְזּכֶׁ הּיִ ה . ינָּ עָּ ְכנָּ ּיֵּׁש לֹו ה  ל ִמי ׁשֶׁ ֲאבָּ

ְך  ם ִזּכֵּ רֶׁ טֶׁ ף ּבְ ה א  ִכינָּ ְ ׁשּ ת ה  א  רָּ ׁשְ כֹול ִלְזּכֹות ְלה  ה יָּ וָּ ֲענָּ ו 

י ְמרֵּ ְצמֹו ְלג  , : ְוזֶׁהוּ  .ע 

א  ְטִרּיָּ ִגימ  בֹות ּבְ י ּתֵּ אׁשֵּ ה'רָּ וָּ ה ', ֲענָּ ה זֹוכֶׁ וָּ י ֲענָּ ל ְידֵּ ע  ׁשֶׁ

דּות עֵּ ן הָּ ּכ   .ִלְהיֹות ִמׁשְ

ֵעֻדת ְשַכן הָּ ן מִּ ְשכָּ ה ְפקּוֵדי ַהמִּ דרשו חז"ל על  .ֵאלֶּ
תשכחנה" זה מעשה עגל  אלההפסוק "גם 

לא  אנכיאלהיך ישראל", "ו אלהשאמרו "
ה'  אנכיאשכחך" זה מעשה סיני ששמעו בו "

אלקיך". ומבאר הרה"ק מבארדיטשוב כי הקב"ה 
אינו רוצה לזכור את מעשה העגל לגנותם של 
ישראל, אבל למעלתם של ישראל זוכר הוא, כי 
אם היו ישראל ברום המעלה ואמרו "נעשה 

אין בכך מעליותא, אבל כשרואים שתוך ונשמע" 
תקופה קצרה ממתן תורה היו מסוגלים לעשות 
העגל, הרי זה סימן שעדיין לא טהרו לגמרי 
מטומאת מצרים והרע היה עדיין חקוק בתוכם, 
הרי זה שבח ומעלה גדולה לישראל שאפילו הכי 

 חיים מאיר פרנקל יחזקאל ארנסטר; ; דוד יצחק אייזיק ווייס תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

אמרו "נעשה ונשמע". ובזה יתבאר הפסוק "אלה 
חטא  -ויזכור את ה'אלה' פקודי" אימתי יפקוד ה' 

זכות  -העגל, כשיפקוד ויזכיר "משכן העדות" 
 )אמרי חיים( קבלת הלוחות שהם עדות לישראל. 

ֵעֻדת  ְשַכן הָּ ן מִּ ְשכָּ ה ְפקּוֵדי ַהמִּ י ֵאלֶּ ר ֻפַקד ַעל פִּ ֲאשֶּ
ה רמז למקדש שנתמשכן בשני  'רש"י כתב  .מֹשֶּ

יש לומר דידוע  '.חורבנין על עונותיהן של ישראל
דאילו היה משה נכנס לארץ ישראל לא היו 
ישראל חוטאים בעבודה זרה, וכיון שכך לא היה 
נחרב בית המקדש, רק שכיבתו עם אבותיו גרמה 

, וזה גרם לחורבן בית שזנו אחרי אלהי נכר הארץ
"משכן העדות אשר  בזה יש לפרש. והמקדש
 לשון חסרון כמו "ויפקד מקום'פוקד'  -פוקד" 

מה הסיבה שנחסר מהם בית המקדש, "על  ,דוד"
שמעו נא בגלל החטא שאמר בפיו "פי משה" 

שלכך נענש לא להיכנס לארץ ישראל,  "המורים
ונחרב בית  בעבודה זרהומזה נתגלגל שחטאו 

  )שיר מעון( המקדש.

יץ  ת צִּ ם וגו' ַוַיֲעׂשּו אֶּ תּוֵחי חֹותָּ ְכַתב פִּ יו מִּ לָּ ְכְתבּו עָּ ַויִּ
ש תצוה אצל  שתיש לדקדק דלעיל בפר. לה' קֹדֶּ

כאן ו "ופתחת עליו פיתוחי חותם"הציווי נאמר 
ונראה דהנה ". פתוחי חותם 'מכתבהוסיף וכתב "'

בשתי שורות, לכתוב  לכתחילהש ראאיתא בגמ
אך למעשה , למעלה וי"הלמטה וה 'מ"דלקודש '

בא וזה כשר. והנה מגם בשיטה אחת ו כתבוהו
דעת בית שמאי וכן פסק הרמב"ם  למיבירוש
הכותב ג' שוכיון  ,לתיבה תאחת נחשב שאות

קודש ל 'כותבים כש , א"כתיבות צריך שירטוט
ובזה . שירטוטם שלשה תבות וצריך ' ה"ההוי

יבואר הפסוק שכתב כאן "'מכתב' פתוחי חותם" 
נקרא איגרת, בלא שירטוט ש הנה מצינו בגמראד

אם כן כיון שלמעשה כתבוהו בשיטה אחת 'קדש 
להוי"ה' היו רק ב' תבות ולא היה צריך שרטוט, 
לכן כאן כשכותב לאחר כיצד כתבוהו כתב 
'מכתב', שכתבוהו כאיגרת שאינו צריך 

 )צפנת פענח(  שרטוט.

ן נָּ עָּ יו הֶּ לָּ ַכן עָּ י שָּ ל מֹוֵעד כִּ ל אֹהֶּ בֹוא אֶּ ה לָּ ֹכל ֹמשֶּ  .ְוֹלא יָּ
ובבוא משה אל "וכתוב אחד אומר  :רש"יכתב ו

בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם  ",אהל מועד
הענין מדוע דוקא  . להביןכי שכן עליו הענן""

 נכתב ללמוד ממדה זו של שני כתובים וכו'.כאן 
ידוע מהמגיד ממעזריטש שי"ג מדות שהתורה ש

נמצא  ,נדרשת בהן הן כנגד י"ג מדות של רחמים
שני 'ג שהתורה נדרשת שהוא שהמדה הי"

והוא כנגד "ונקה  ה את זה',כתובים המכחישים ז
 ירשהבי צבי רופרש  לא ינקה" במדות הרחמים.

כתוב  ,גמראהא דאיתא ב ל פימזידיטשוב ע
"ונקה" וכתוב "לא ינקה" אלא מנקה לשבים 

איך למדו זאת חז"ל,  ואינו מנקה לשאינם שבים.
מי"ג של מיכה בפסוקים "מי קל כמוך", שהמידה 

תשובה שנברא שהוא ההי"ג הוא "מימי קדם" 
זה פרש "וכאן" כלומר בו קודם בריאת העולם.

במדה הי"ג "שני כתובים המכחישים זא"ז" שהם 
"מימי "ולא ינקה", בא הכתוב השלישי  -"ונקה" 

המשכן כת . ולכן כאן במלאוהכריע ביניהם קדם"
למדו ממדת שני כתובים המכחישים, להודיע 

כיפר להם ולכן  ששבו בני ישראל בתשובה 
 (צמח דוד) השי"ת על חטא העגל.

קהלה אחת היו צריכים לבנות בית כנסת, לצורך 
ונאסף סכום מכובד למטרה כך התרימו את הקהל 

קדושה זו. היו שם אנשים אשר התחילו לרנן אחר 
העסקנים לומר כי נטלו לכיסם מתרומות הקהל, 
ודרשו לפרסם חשבון מדויק של התרומות 
וההוצאות של הבניה. כששמע הרב שחשובי הקהל 
נחשדים בחוסר ישרות ונאמנות, דרש ואמר: 

זמיהם, שהביאו העם את כל נבמעשה העגל מצינו 
אך עסקני הערב רב ידעו לעשרו במעשר ראשון 
ומעשר שני ומעשר מן המעשר, ובמקום שיצא שור 
גדול ושמן, לא יצא אלא עגל קטן, ואם זאת אף 
אחד לא דרש לדעת היכן נמצא הכסף. אך 

כתוב במדרש שמשה שמע  כשהגיעו לבנין המשכן
את ליצני הדור אומרים שנתעשר מתרומת המשכן, 

בהן, והיה  ת מה שעשואת כל התרומות ואלכן מנה 
  ה את עיניו ונזכרעד שהאיר הקב" 1,775חסר בהם 

אֹות ַוֲחִמָשה ְוִשְבִעים   ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְשַבע ַהמֵּ
כך הם הדברים כאן, כאשר  .ָעָשה ָוִוים ָלַעמּוִדים

באים לקנות דברי תאוה לא מחשבים שמשלמים 
עבור מנת בשר צלי או עיסה מתובלת בכפל 

ומשלמים ברצון ובחפץ לב, ואילו בבנין בית  כפליים,
כל פרוטה ופרוטה מה  דין וחשבוןכנסת דורשים 

 נעשה בה.
 מ



 

ֲאר   הָּ ת  ֶס ֶנ כְּ י  תֵּ לבָּ "  "י ַז
ּקֹוְדִמים ֲאָמִרים הַּ מַּ ל  :בַּ ִנְקָרִאים עַּ י ְכֶנֶסת הַּ י ָבתֵּ ל ְשתֵּ ְבנּו עַּ ָכתַּ

ם ָהֲאִריזַּ  ִזי"ל, שֵּ ְשְכנַּ ִדי ְוָהאַּ ְסָפרַּ ְענּו ִכי . הַּ ֱהיֹות ְוָרִאינּו ְוָשמַּ
ר ִבְלבּול  ְבִהיר , ָגדֹול ָבִעְנָיןשֹורֵּ ֲאָמר ְמֻיָחד ְלהַּ את ְבמַּ ְרנּו ָלצֵּ ָאמַּ
ְדָבִרים  .ֶאת הַּ

ים ַעל  ְקָראִּ י ְכֶנֶסת ַהנִּ ים ְשֹלָשה ָבתֵּ ְמָצאִּ ְצַפת נִּ בִּ
יזַ  ם ָהֲארִּ ית ְכֶנֶסת ָהֲארִּ "ל: שֵּ י"י בֵּ ית ְכֶנֶסת , ַהְסָפַרדִּ בֵּ

י"י ָהֲארִּ  ית מִּ , ָהַאְשְכַנזִּ י)"י ְדָרש ָהֲארִּ בֵּ  .(ַאְשְכַנזִּ
ֶנֶסת ָהֲאר   כְּ ת  י י"י בֵּ ד  ָפַר  ַהסְּ

ְצַפת ים בִּ יקִּ ן ַהּוָתִּ , הּוא מִּ
ש ֶאת ֲעַדת  מֵּ ְוהּוא שִּ

ים יִּ ְקָרא . ַהַמֲעָרבִּ הּוא ָהָיה נִּ
יא' ָיהּו ַהָנבִּ לִּ ', ְכֶנֶסת אֵּ

ֶשַקָבָלה ָהְיָתה ְבָיָדם 
יא  ָיהּו ַהָנבִּ לִּ ל בֹוֶשאֵּ ְתַפלֵּ  .1הִּ

ית ְכֶנֶסת ֶזה הּוא  בֵּ
יזַ  "ל ַהָמקֹום בֹו ָקַבע ָהֲארִּ

ָלתֹו בֹו ָקָרא ְוֶהֱעָלה . ֶאת ְתפִּ
ים ְבַעת ָהרֹועִּ ת שִּ , ַלתֹוָרה אֵּ

י  ְמָצא ַהֶחֶדר ֶשבֹו ַעל פִּ ּובֹו נִּ
ַהָקדֹוש "י ַהָמסֶֹרת ָהָיה ָהֲארִּ 

יא ָיהּו ַהָנבִּ לִּ ם אֵּ ד עִּ  .לֹומֵּ
ַעל  ְמָצא מֵּ ית ְכֶנֶסת ֶזה נִּ בֵּ

ים ית ַהַחיִּ ה ְשכּוַנת , בֵּ ְקצֵּ בִּ
גֹות "י ְבסֹוף ְרחֹוב ָהֲארִּ , ְבֶרְסַלב י ַהַמְדרֵּ ְפנֵּ ְמַעט לִּ

ְקֶוה ָהֲארִּ   "י.ַהיֹוְרדֹות ְלמִּ
ֶנֶסת ָהֲאר   כְּ ת  י י"י בֵּ ז  ַנ כְּ  ָהַאשְּ

םַבַמֲאָמר  ית י כִּ , ַהְשָעָרה ינּוֶהֱעלֵּ  ַהקֹודֵּ הּוא בֵּ
יגּוס׳ְכֶנֶסת  ְנָחה ְבֶעֶרב "י בֹו ָהָיה ָהֲארִּ ׳ ְגרִּ ל מִּ ְתַפלֵּ מִּ

                                                      
ְפֵני ְזַמנֹו , ֹלא ָידּוַע ָמַתי ֶזה ָהָיה 1 ְקָרא ָכְך עֹוד לִּ ֲאָבל ֶזה ָברּור ֶשנִּ

ֵקר , ַהָקדֹוש"י ֶשל ָהֲארִּ  י ֹמֶשה ַבאסּוָלה ֶשבִּ ְזָכר ַעל ְיֵדי ַרבִּ ֶשְכָבר נִּ
ְשַנת   רפ"ג )האר"י נולד רצ"ד(.-רפ"אבִּ

ים׳ר ְבֵספֶ  2 תִּ ֵקר ׳ קֹורֹות ָהעִּ יץ ֶשבִּ ַקאֶמענִּ י ְמַנֵחם ֶמעְנְדל מִּ ְלַרבִּ
ְשַנת  ְצַפת בִּ ּיֹות"כֹוֵתב  תקצ"דבִּ , ֵיש ָבּה ְשֹלָשה ָעָשר ָבֵתי ְכֵנסִּ

ְתַפֵלל ָהֲארִּ  ּיֹות ֶשְבתֹוָכם ָהָיה מִּ ". ״ליזַ ּוְבתֹוָכם ֵיש ְשֵני ָבֵתי ְכֵנסִּ
ְסַתֵבר ֶשַהַכּוָָנה ְלֵבית ַהְכֶנֶסת ָהֲארִּ  י"י מִּ ּוֵבית ַהְכֶנֶסת , ַהְסָפַרדִּ

י  ְנָחה "י ָהֲארִּ ה ָהיָ  ֶשבֹוָהַאְשְכַנזִּ ַלת ַהמִּ יעּות ְתפִּ ְקבִּ ְתַפֵלל בִּ מִּ
י ֶזה . ְבַעְרֵבי ַשָבתֹות ְקָרא  רֶאְפָש ּוְלפִּ י ְלָכְך נִּ ְכֶנֶסת ֵבית ׳לֹוַמר כִּ

ְתַפֵלל בֹו"י' ָהֲארִּ  ם׳ְבֵסֶפר  ַאְך. ַעל ָשם ֶשָהָיה מִּ ְלר' ׳ ַשֲעֵרי ְירּוָשַליִּ
[ ָבֵתי ְכֶנֶסת: "]ָכַתב )נכתב בשנת תרכ"ה(מֶֹשה ֵרייֶשער 

ים יזַ , ֵמָהַאְשְכַנזִּ ָבנּוי ַעל ְמקֹום "ל, ֵבית ַהְכֶנֶסת ֶשל ַרֵבינּו ָהֲארִּ

יָסה , 2ַשָבת י ֶפַתח ַהְכנִּ ְפנֵּ ר ֶשלִּ הּוא ( ְבַמֲעָרב)ְוֶהָחצֵּ
ל ַשָבת  .ַהָּׂשֶדה בֹו ָהָיה ְמַקבֵּ

ְדָרָשם  ית מִּ ית ְכֶנֶסת ֶזה ְלבֵּ ים ָהַפְך בֵּ ְרבֹות ַהָימִּ בִּ
ים ידִּ לֹות ַהֲחסִּ ל ָהַרַה , ֶשל ְקהִּ ְתַפלֵּ ים "ק בֹו הִּ י ַחיִּ ַרבִּ
ויץ ַבַעל  ְטֶשעְרָנאוִּ ים׳מִּ ם ַחיִּ ר ַמיִּ ְרֶאה ׳, ְבאֵּ ּוְכָכל ַהנִּ

סֹוָראָקא ַבַעל  ד ְשֹלמֹה מִּ י ָדוִּ י ַנַחלַעְר ׳ַגם ַרבִּ  ׳.בֵּ
יָקה יר ָהַעתִּ ְמָצא ַכיֹום ְבתֹוְך ָהעִּ ית ְכֶנֶסת ֶזה נִּ , בֵּ

יָון  כֵּ גֹות ַהיֹוְרדֹות מִּ ים ַבַמְדרֵּ ים׳ְכֶשיֹוְרדִּ נִּ ַכר ַהָמגִּ ׳ כִּ
ים ָבּה ֶאל , ַעד ְלַמָטה ְכָנסִּ ש ַשַער ֶשנִּ ין יֵּ ְבַצד ָימִּ

ית ַהְכֶנֶסת י בֵּ ְפנֵּ ר ֶשלִּ יַבת , ֶהָחצֵּ י׳מּול ְישִּ ׳ ַנֲחַלת ַנְפָתלִּ
ייְבְלזֹון)  (.ָהַרב פֵּ

ת  י ָרש בֵּ דְּ  "יָהֲאר  מ 
ית ַהְכֶנֶסת  ָסמּוְך ְלבֵּ
י ְלַצד ָדרֹום , ָהַאְשְכַנזִּ

ְדָרש ית מִּ ד בֵּ ם  3עֹומֵּ ַעל שֵּ
יזַ  ְדָרש ֶזה "ל. ָהֲארִּ ית מִּ בֵּ

ְקָרא  ְדָרש ֲחַקל ׳נִּ ית מִּ בֵּ
ין ְהיֹותֹו ָסמּוְך , 4׳ַתפּוחִּ בִּ

"י ַלָּׂשֶדה בֹו ָהָיה ָהֲארִּ 
ל ַשָבת  .5ַהָקדֹוש ְמַקבֵּ

ית  ְבָנה מִּ ַה בֵּ ְדָרש נִּ
יַרת ָהֲארִּ  "י ְלַאַחר ְפטִּ

ַעל , ַהָקדֹוש ֶפַתח ַה מֵּ
ְקַבע ַטְבָלה ָבּה ָכתּוב : נִּ

ית " ין, בֵּ ישִּ ין ַקדִּ ֲחַקל ַתפּוחִּ
" ינּו ָהֲארִּ ְדָרש ֶשל ַרבֵּ  יַהמִּ

יַע" ַקן ְש ה "של [ַנת]', הּוַקם ְש אַהָקדֹוש זִּ  [ַנת]'תֻּ
 .ז""תרצ

יָון  כֵּ גֹות ַהיֹוְרדֹות מִּ ְדָרש הּוא ַבַמְדרֵּ ית ַהמִּ ְמקֹום בֵּ
ים׳ נִּ ַכר ַהָמגִּ ר . ְלַצד ְשֹמאל׳ כִּ ים ְמַחבֵּ ֶקֶשת ֶשל ֲאָבנִּ

ית ַהְכֶנֶסת ְדָרש ְלבֵּ ית ַהמִּ ין בֵּ גֹות , בֵּ ְכֶשַמֲעַבר ַהַמְדרֵּ
ר ַתַחת ְלֶקֶשת זֹו  6.עֹובֵּ

ים ְלַקֵבל ַשָבתַהָּׂש  ידִּ ם ַהַתְלמִּ י ֵתאּוָריו ָברּור ", ֶדה ָשם ָהַלְך עִּ ְלפִּ
יֵמ ם גַ  ָידּוַע ת זֹאם עִּ  .ֶשְמַדֵבר ַעל ֵבית ְכֶנֶסת ֶזה ה ָהיָ "י ָהֲארִּ י ֶשבִּ

יל ֶש ת ְכֶנֶס ת ֵבי ְתַפלֵ ה ָהיָ "י ֶשָהֲארִּ  םַאְשְכַנזִּ ים ָש ל מִּ ְפָעמִּ  ם.לִּ
יֵני ֵבית ְכֶנֶסת ַהְמ  3 ְבֶנה ְכָכל דִּ ְלָחן ֵבית ַהְכֶנֶסת נִּ ים ְבשֻׁ פָֹרטִּ

ין ֵבית ְכֶנֶסת ְלָכל ָדָבר, )סימן קנא( ָערּוְך ּׁשּום , ְוֵיש לֹו דִּ ְסָתָמא מִּ ּומִּ
י  ָנה ַהֵּׁשנִּ ְדָרש׳ָכְך כֻׁ  ׳.ֵבית מִּ

ְקָרא ָכְך ַבַמֲאָמר ַהקֶֹדם 4 ַאְך ֵאין ֶזה , ָכַתְבנּו ֶשֵבית ַהְכֶנֶסת נִּ
י ֶשהּוָבא לְ , ָנכֹון ְדָרשְכפִּ ַמה ֶשָחקּוק ַעל ַטְבָלה ְבֵבית ַהמִּ  .ַהָלן מִּ

ָקף ', ָּׂשֶדה'ֹלא ָיַדְענּו ֶאת ֹגֶדל ְמקֹום הַ  5 ָתֵכן ֶשַהָמקֹום ֶשָהָיה מֻׁ ְויִּ
י קֹוַמת ָאָדם" יב ַעד ֲחצִּ ָכַלל ַגם , ('אהבת ציון'בכמובא )" כֶֹתל ָסבִּ

ְדָרש  .ֶשַטח ֶזה ֶשל ֵבית ַהמִּ
יְךד עֹוואי"ה  6 ְניַ  ַנֲארִּ ְדָרשת ּוֵבית ֶנֶס ַהכְ ת ֵבין ְבעִּ  .ַהמִּ

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 

ר   ֲא ָה ת  סֶּ נֶּ כְּ ת  י בֵּ ן  י בֵּ ת  רֶּ בֶּ ַח מְּ ַה ת  שֶּ קֶּ י ַה "
ר   ֲא ָה ש  ַר דְּ מ  ת  י בֵּ לְּ י  ז  ַנ כְּ שְּ ַא , ָה י ד " ַצ מ  ל  תֶּ ֹּ כ ַה

ת סֶּ נֶּ כְּ ַה ת  י בֵּ ל  שֶּ י  מ  ֹו ר דְּ ַה ֹו  ל ָת ֹו כ א  ּו ה ן  י מ  . ָי
ר  דֶּ גֶּ א  ּו ה ל  א ֹּ מ שְּ ד  ַצ מ  ר  דֵּ ָג רַה ַצ ש   ֲח ָר דְּ מ  ַה ת  י  בֵּ
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