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שערא:בית הכנסת
הבימה
א .באמצעביה"כ

נוהגים שמעמידים את הבימה שעליה קוראים בספר התורה
באמצעבית הכנסת (רמ"א או"חסי' קנ סע'ה).
כ קריאת התורה (כמב"א הל'
הטעם:ברי שישמעו כלבאי ביה"
תפלהפי"אה"ג).

ועוד ,הבימה שעליה קוראים פרשת הקרבנות דומה למזבח,
ומזבח הקטורת שהיה בהיכל עמד באמצע ,בין המנורה
לשלחןא (שו"ת חת"מ סופר ח"א או"חסי'כח).
ועוד ,קריאת התורה היאמעין קבלת התורה ,ובשעת קבלת
התורה במדבר עמדו בני ישראל מסביב להרסיני וההר
באמצעב (שו"תיהודהיעלה ת"א או"חסי'ג).

ב.גבוהה

נוהגים לבנות את הבימה ,עליה קוראים בספר התורה
ת הכנסת (המב"א הל' תפלה פי"אה"ג)ג.
בביה"כ,גבוהה מריצפתבי
ו כולפ" וימב"םשם).
הטעם":ברישייתע
א ראה רש"י שמות כרו לה ,יגמא לג.:
"וכנסם והעמידםסביב הרסיני
המדרשים עמ' תקפ) וראה בה"לסי' קנ ד"ה באמצעביה"כ ושו"ת משיב דגך ח"אסי'
סו.
"ובימה של עץ באמצעיתה וחזן הכנסת עומד עליה" (סוכה (א.):

שנאמר (שמותי"טיב)"והגבלת את העםסביב" (אוצר
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ועוד ,משום שבימה גבוהההיא רשותבפני עצמהואין הקהל
ה (טעמי המנהגיםסי'קסב)ד.
חייב לעמוד כאשר ספר תורה מונחעלי
ועוד ,ע"ש הנאמר בקבלת התורה (שמותי"טייז)ויתיצבובתחתית
ההר ,מכאןשבניישראלעמדו למטה ושמעוהדברים שנאמרו
למעלה (מטעמים דףזע"א).

ג .שש מדרגות

ישנוהגים לעשותלבימתבית הכנסת לאיותר משש מדרגות
(מג"אסי' קנסק"ו).

ייט) שש מעלות לכסא (זהרפריויקהל).ה
הטעם w~ty :הנאמר (מל"אי

ד .אלמימר
יש שנהגו לקרוא לבימה בבית

הכנסת "אלמימר" או

"אלמימרא" (לקטיישר ח"אאוייתעמילעניןגי שויית מהר"מ פדובהסי'פ"ב).

הטעם :מקור המילההיאבערבית "אל-מנבר" שפירושהדוכן

לקריאה (אייש)י.

ה.עזרה

נוהגים לבנותלפני ביה"כ עזרה (אכסדרה,פולי
ש3סביל'עצז)טי,קכדי
ת הכנסת (מ"
שאדםיכנסתחילהלעזרה וממנהלבי
כא).
הטעם :ע" 1הנאמר (משליחילד)אשרי אדם שומעלי לשקודעל
דלתותייוםיום ,ודרשובירושלמי (ברנות פייה ה"א) :לערלםיכנס
אדםלפניםמשתידלתות,מכאןהמנהגשהנכנסלביה"כיעבור

דרךשתי

דלתות (מג"אסי' צ ס"קלה).

ד ראה רמ"איו"דסי' רמב סע'יח.
ה לפי הזהר (ח"ב רו ליא)הן צריכות להיות שש והטעם על דרך הקבלה ,וכתב החיד"א
(מחז"ב קונטרס אחרוןסי' ק() שהיוםאין מקפידים על כך.
וראה ב"ח או"חסי' תרס ד"ה ומ"ש.
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יג

שער א:בית הכנסת

ועוד ,דוגמת האולם בבית המקדש שהיהלפני ההיכלו ,ודרך
האולם נכנסולהיכל (ב"חסי' צ ד"ה ומ"ש).

ו.חלונות
ם עשר חלונות (או"חסי' צ
בבניתבית כנסתנוהגים לקבועשני
סעיד).

הטעם :כגגךי"ב השבטים

שעמי המנהגיםסיי קסג בשם שפתי צדקפילא)ח.

ז .מנורה

נוהגים שמנורת בית הכנסתאין עושים בעלת שבעה קנים
(שו"עיו"דסי' קמא סע'ח).

הטעם:הואיל ומנורתבית המקדשהיתה בעלת שבעה קנימט
םדומים לאלהשהיו שם "נחותנח.):
ואין לעשותכלי

ח.נרות

נוהגיםלהדליקנרותבבית

הכנסת בשעת התפלה (בלבוסי'י
ז בשם

הרא"ש)*

הטעם wttp :הנאמר(ישעיהניידסו)באורים
 1ע"ב בשם כד הקמח).

כבדו אתה' (מטעמים דף

ועוד ,זכר למנורה שהיתה במקדש "ומצאתי בספר ילמדנו
בפרשת בהעלותך אע"פ שהקרבנות בטלו הנרות לא בטלו"
(בלבו שם).

ז ראה מדות פ"ד מזז.
ח וכתבהב"י(סי'צ):לענין מספר החלונות שצריךלהיות בביה"כ לא נתפרש בתלמוד
ולאבדברי הפוסקים ,אבל בזהר כתב בפרשת אלהפקודישצריךלהיותי"ב חלונות
לסבת סוד נכמס.
ט שמות כ"ה לב.
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ט.נרתמיד
ישבתי ננסת שנוהגים להדליק בהם נרתמיד ,הדולק ללא

הפסקיומםולילה
הטעם :לזכרנר התמידשהיה בבית המקדשיא ,וע"ש שאמרו
(אוצר דו"מעמי.')273

(במ"ר פרשה ד אות מא) עלבנוהשמיני של עובדהגיתייב ,שמכונה
"פעולתי" ,על שפעל פעולה גדולה בתורה" ,מה פעולה גדולה
פעל? שהיה מדליק לפני הארון נר אחד שחרית ונר אחד
ערבית" (אוצר דו"מ שם בשם אוצרישורון).

י
.נר של מצוה
נוהגים שאין מדליקים מנד של בית כנסת או נד של שבת
(לפניכניסת הש
ב.ת) אם לא לצורך מצוה (או"חסי'קני
תרעד סע'ב ומג"אשם)'ג

סע'ידוסי'

הטעם :משוםבזוי מצוה,שכן בהדלקה מנר של מצוה הקודש
משמש את החול (עיוה"שסי' תרעד ס"קב).

י"ל*כ(קוכו הרב

יש נוהגים שמקום הרב בבית הכנסת מצפון לארון הקודש,
כאשר הארון בצד מזרח (פרמ"ג מ"זסי"צד אות ג)*

הטעם :משום שאמרו ונ"ב גה ):הרוצה שיחכים ידרים ,לכן
מושיבים את הרב מצפון לארון הקודש ,שאםיהיה מדרום
לארוןויתפללנטוי לדרום "נראה כהופךעורףלארון הקודש"
(פרמ"גשם).

י ראה שו"ת חוותיאיר סי'.סח ,שו"ת שאילתיעב"ץ ח"בסי' סח.
יא שמות כ"ז נ.
יב דה"א כ"ו ה.
יג ועיין שע"חסי' קנד ס"ק כ.
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טו

יב .מקום הש"ץ

יש מקומות שמקום עמידת השליח צבור נמוך משאר
המקומותבבי
ת הכנסת (מ"בסי' צ ס"ק ה)יד*
הטעם :משום שנאמר (תהלים ק"ל א) ממעמקיםקדאתיךה
' (מלא
סי' צ צ'קג בשםהאגודה).

יג.חזן

נהוגלקרואלשליחציבורהעוברלפניהתיבה:

"חזן" (שבלי הלקט

סי'י)טי.

הטעם :מקור השם :חזה בב ראה ,משוםשלפניהיות הדפוס
היה הש"ץהיחידבביה"כ שהתפלל מתוך הכתב ולא בעל פה,
כשאר המתפללים השבת עמ'פד).
(זיי

יד.גבאי

נהוג לקרוא,בעיקר אצלהאשכנזים ,לאדם הממונה על
דרי
ס
סי' קמא ס"ק

ביה"כ,כגון מקומותישיבהוהעליות":גבאי"
ומיי קמזסק"ח).

סג

(מ"ב

הטעם :מקור השם ופרושוהמקורי :גובה מסים
או גובה צדקה (דמאי פ"ג מ"א ,קדושיןפ"י מ"ה) ,אךמכיון שלצורך
אחזקת ביה"כ דרוש כסף שהיה נגבה מן המתפללים ע"י
(אבות שיג מט"ז)

הגבאים ,התגלגל
השםט'".גבאי" בקהלות אשכנז לכל מי
ביה"כ

שממונה עלסדרי

יד מכאןהביטוי "לרדתלפני התיבה" ראה תענית כה.:
טו בלשון חז"ל פרושו :מלמד תינוקות או שמשבי"ד ,ראה שבתיא :ולה :וסנהדרין
יז :ורש"י שם ,תיו"ט שבת פ"א מ"ג ,כש"טסי' רפד ,והערוך ערךחזן.
טז אצל הספרדים מקובל השם "פרנס" (נש"טסי' רצה).
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טז

טו .הדרשןוהציבור

בשעה שהדרשן דורש בפני הציבור הדרשן עומד והציבור
השומעיושב (נתר ש"טסי'שגז).
הטעם :לדם הנאמר (בראשית כ"גג)ויקבן אברהם וכו'וידבר אל
בני חת,לימדנו הכתובדרךארץכי המדברברביםצריךלעמוד
(רבינו שם).
בחיי

טז .הקדשה
מנהגהיהבירושלים שלא להשתמשבבית הכנסת בשום רבד

של קודש ,הן ס"ת והן עטרות ורמונים ומפות ופרוכות
ומנורות ,אם לאיהיו הקדשגמור ומוחלט ,ולאיהיהלבעלים
המקדישים בכלי ההוא שום אחיזה וחזקה,ויד כל ישראל
תהיה שווהבו (לוחייישלי
ם תשגחעמי קצב,מנהגיא"י  -זק"שסי' כג)*
הטעם :משוםשירושלים לא נתחלקה לשבטים (מגילהכו ).אלא
יד כל ישראל שווין בה ,כך כל דבר שהוקדש לבית כנסת
בירושליםצריךלהיותיד כל ישראלשווין בו ,כלומר הקדש

החלטי

(שו"ת הרדב"ז ח"בסי' תרמד)'ז.

יז.טלירנותפיליןלפניביה"כ

יש נוהגים להתעטף בציצית ולהניח תפילין בעודם בבית,
ובאיםלביה"כ כשהםמעוטרים במצוות (ימ"אסי' גהסעיב ,ילק"מעמי
)7יח.

הטעםwttp :הנאמרבזהר(חייגדףרפדע"ב)"ך13אןדייעולקמיהלבי
כנישתא כד נפיק מתרעיה ולא תפילין ברישיה וציצית

בלבושיה ,ואמר אשתחוה אלהיכל קדשך ביראתך
קב"ה אמר:אן הוא מוראי? האסהיד סהדותא דשקרא",הרי

(תהלים ה' ח)

יז

יח

תקנודזו הופעלה בירושלים בכ"ו באלול שנת רע"ד (שם).
ויש נוהגים להתעטף בטלית ולהניחתפילין בחדר הכניסה (פאליש) לבית הכנסת

(ילק"מ עמ' .)46
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יז

שער א:בית הכנסת

שלפי הזהרפירושו של הפסוק :אבוא אלביתך אשתחוה אל
היכל קדשךביראתך  -אבוא לביה"כ כשאני עטוף ומעוטר

ביראתך בטליתותפילין
בב

עארהגולה שם)'ט.

יח.יושביםויוצאים

לפני שיוצאים מביה"כ אחרי כל תפילה,יש שמתיישבים
ואומתם הפסוק (תהלים ק"מ יד) אךצדיקיםיודו לשמך ,ישבו
ישרים אתפני
ך (ילק"מעמי 410
הטעםwttp :יאמרועינותלב):כל המתפללצריך לשהות שעה

אחת אחר תפילתו ,שנאמר אך צדיקים יודו
ובירושלמי הנות פ"ה ה"א) זה שעומד ומתפללצריךלישבשתי
ישיבות ,אחת עד שלא יתפלל ואחת משיתפלל וכו' שנאמר
ווגו' (מט"מסי'ריז).
אךצדיקיםיוד
לשמך וגו',

יט.וויהעמודים

ספריתורה

סופה סת"ם נהגו לכתוב את ספרי התודה באופן שכל
מתחילים במלה שהאות הראשונההיאו"ו,
העמודים,
פרטלששהיעמודיםשחייביםלהתחיל בששמיליםמסוימות
(אחת מהן אף היא תחילתה בו"ו) המנהגידוע בשם"ווי
העמודים (יהואיו"דסי' רעגסעיו).

הטעם :עלפי
כ.הסיום באמצע שורה

הקבלה (פת"ש שם בשם ס'ציוני פרשת תרומה).

השלה "ישראל" האחרונה בספר דברים המסתיים במלים
 n"ywס" כח אות ב ולקוטי מהרי"ח ח"א דף כ ע"ב.
יט וראהדיימ שם אותבי
כ ששה העמודים מתחילים באותיותב.י.ה .ש.מ.ו .והמילים כדלקמן :בראשית ברא,
יהודה אתהיודוך (בראשית מ"ט ח) ,הבאים אחריהםבים (שמותי"ד כח) ,שמר לך (שם
ל"דיא) ,מה טובו אהליך (במדבר כ"ד ה) ,ואעידה בם (דברים ל"א כח) ,ר"ת:ביה שמו,
ויש נוהגים בעמוד של האות שי"ן :שפטים ושסרים (שם ש"זיח) (ש"ך שם סק"ה).
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יח

וולע,נ,כל,שראליישלכתוב בס"ת באמצע השורהבסוףהדף
(או"חיו"דסי' ערב סע' ד)כא*

הטעם:כיע"יזהידעו הכל שכאןסיומה של תורה ,מהשאין
ם בסוף השורה ש"ז שםמק"ו).
כן אםהיומסיימי
ועוד ,להראות שטרםהגענולסוףולתכלית
סי'קסב).

התורה (מנה"י ומהע"מ

כא.סיוםכתיבה והכנסה
נוהגים בעתסיוםנתיבת ס"ת והכנסתולבית הכנסתלהוביל
ם כהכנסת כלה (אוצרכמ"יסי' מז
הספר תחת חופהבשירהורקודי
,

סע'ז)*

הטעם :על הפסוק (שמות ל"איח)ריטון אל משהככלותולדבר אתו
בהרסינישני לוחות העדות ,דורשים חז"ל במדרש תנחומא
(תשא פט"ז) ככלתךכיניב ,אמך רשב"ל :אסור לתלמיד חכם
להרררת הלכהבצבורעדשיהודבריתירהעריביןעלשומעיהם
ככלה זו שהיא ערבה על בעלה ומתאווה להיות שומע את
דבריהכב ,לכן כשם שרוקדים לפני הכלה רוקדים לפני ספר
התורה בשעה שמכניסים אותו לבית הכנסת לאחר סיום

כתיבתו (אוצרכמ"ישם).

כב.עציחיים

שני גללי העץ שעליהם כרוכותיריעות ספר התורה ובהם
י מ"ב
מחזיקים בעתההגבההנקראים:עציהחיי
ם (שע"א שעריסי'יט
סי' שלוו ס"קו)כג.

הטעם :ל"והנאמר(משליגייח)עץחייםהיאלמחזיקים
כא ראה מנחותל.
כב וראה רש"י שמות שם.
כג שםבסי'יח נקראים גם"עמודי התורה".
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שער א:בית הכנסת

פתח תקוה תשנ"ו

יט

.

כג .כתר תורה

נוהגים לעשות ה"כתר" לס"ת משלשהכתריםקבועיםזהעל
זה (הסדור והתפילה עמ'.)211

הטעםwtty :ששנינו (אבות פ"דמי"ג) שלשנתרים הן :כתר תורה
וכתר כהונה וכתר מלכות (הסוה"תשם).

כד.עומדים

נוהגיםשמעמידים אתספריהתורהבארון הקודשולאמניחים
אותם בשכיבה (הגה"מ סוף הל'ס"ת).

הטעם" :ספר תורה  -לקריאה עומד ומשום הכי בעינן

שיהיה
כה.בידימין

מונחמוכן לקרותבו" (שו"ת רדב"ז ח"גסי' תקל,תתקסה])כד.

ישלהחזיק ספרתורהבידימין

(רמ"א או"חסי' קלד סע'ב).

הטעם w~tp :הנאמר (זבדים ל"ג ב)מימינך
תנ).

אש דת למך (מהדי"ל עמ'

ןע1ד,ע"שהנאמר (שה"שנ'ו)וימינו

תחזוקני(י"מס"קלדבשםהמהרי"ל).

כו.פעמונים

נוהגים לתלות פעמונים על כתונת ספר תורה או על הכתר
והרמונים שמקשטים אותו(ב"י יורדסי'רפב).
ו (שם נשם
הטעם:ברישישמעו בשעהשעוברהספרויקומומפני
רימנוח)כה.

כד

ואע"ג שספר תורה בארון שעשה בצלאל במדבר מושכב היה (יש"י דברים ל"א כו)
ו קוראים בו (שו"ת רדב"ז .(DW
משום שלאהיה אפשר באופן אחר ,ועוד שלאהי

כה וראה ט"זיו"דסי' רפב ס"ק ב ,שו"ת נודע ביהודה מהד"ת יו"דסי' סב ,שו"ת
פעולת צדיק ח"גסי' קצט וצלותא דאברהם דף שנט.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור א :מה טובו אהליך

כ

כז .פרוכת

נוהגים לתלות פרוכתלפניארון הקודשבבית הכנסת
סי' קנד סע'ג ורמ"א שם סע'ו).

(יאה או"ח

הטעם wtty :הנאמר (שמות ב"ו לג) והבדילה הפרוכת לכםבין
ן קודש הקדשים (שו"תישבילעבדי ח"ד או"חסי'ז).
הקודשובי

ועוד ,משום שארון הקודש קדושתו חמורה ביותר ,שהוא
י כלכךשיסתכלובארון (שו"תיחווה דעת
תשמיש קדושה,ואיןראו
ח"וסי'ט)כי.

כח .פרוכת -ציורים

ישנוהגים לרקום על הפרוכת שעלארון הקודשציוריאריות,
עמודיםושני לוחותהבריתמ.
הטעם :האריותרומזות למזבחבבית המקדש הנקרא"אריאל"
(יחזקאל מ"ג סו) ,העמודים רומזים לעמודי מקדש שלמה"יכין
ובועז" (מל"אז' נא),לשנילווזות הברית למעמד הרסיני וקבלת
התורה

זקרליבךשנתוןישורון סועמי .)141
(יייי

כט .צדקהבימישניוהמישי

יש מקומות שבכלשניוחמישי אחרי קריאת התורה ,הגבאי
עוברבי
ן המתפללים עם קופת צדקה ומתרים אותם (לקוטי
מהרי"ח ח"א דףצז)כח.

הטעם :משום שנפסק בשו"ע(יי"דסי' רמססעיב)"לעולכן לאימנע
אדם עצמו פחותמשלישית משקל לשנה ,ואםנתן פחות מזה
לאקיים מצות צדקה",לפיכךהנהיגושהגבאי מקבץ בכלשני
וחמישי צדקה,כדי שאםיתן אדם אפילו פרוטה אחת בכל
ישלישית השקל במשך השנה (ש"רסי' רמט ס"קד).
פעםיגיעליד
כו וראה תוס' מגילה כ"ו ד"ה מריש ,שו"ת תה"דסי' סח ושו"תבניבנימין סי' לט.

כז וכן מנורת שבעת הקנים ,מגן דוד וכתר הרומז לכתר תורה (משה אבות פ"דמי"ג).
כח במנהג אשכנז הגבאי מתרים אף בתענית ציבור במנחה משום (שכית ז" ):אגרא
דתעניתא צדקתא" (ילק"מ עמ' )8
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