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Surprising reaction to Chesed in Shul shiur
Welcome DE
Av Beit Din of  Moshav Kefar Haroeh and Baum idea - WWAD?

"תנחש מי יושב במקומי " פרשת וירא תשע"ח הרב אליעזר שמחה ווייס
פעם בהיותי אורח, נכנסתי לבית כנסת להתפלל, הגעתי בין הראשונים וישבתי 

בכיסא פנוי בשורה ריקה. כעשר דקות אחר כך הגיע המתפלל הבא. הוא ניגש ישר אלי. 
ציפיתי לשמוע ממנו  ברכת "ברוך הבא" או "שבת שלום? אך לא,  במקום זה  הוא אמר, 

"אתה יושב על הכיסא שלי".הבטתי סביבי באולם הריק, מלא בכיסאות ריקים באותה 
המידה. משכתי בכתפי ועברתי לשורה הבאה. תאמינו או לא, אותו דבר קרה עם 

הגעתו של האדם הבא.בפועל. הורו לי לעבור כמה פעמים בזמן התפילה.
הסיבה ל כיסאות המוסיקליים היא: המושג ההלכתי "מקום קבוע", מקום המיועד 
לאדם בבית הכנסת.מאיפה נלמד הרעיון של מקום קבוע? התלמוד ב ברכות (ו;ב) 

מייחס אותו לאברהם אבינו…ואכן "מקום קבוע" הוא דבר חשוב. התלמוד ב ברכות 
ממשיך כי אם אחד זהיר להתפלל במקום קבוע, אז כשהוא מת, יספידו אותו "אדם 

צנוע כזה! כזה אדם אדוק! הוא היה אחד מתלמידיו של אברהם אבינו! " בלשון חז"ל:" 
"אי עניו, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו",אבל כמה רחוק אנחנו צריכים 

להקפיד להתפלל במקום קבוע? מה גדרו של אותו מקום קבוע?
הראשונים חולקים על השאלה אם הצורך למקום קבוע חל בכלל בתוך בית כנסת. או 

רק בבית. והגיון  בזה, כי הרי בית הכנסת כולו הוא מקום המיועד לתפילה! להלכה, 
בשולחן ערוך נפסק: "אדם צריך לקבוע מקום לתפילתו" בלשונו:  יקבע מקום לתפילתו, 

שלא ישנהו אם לא לצורך. ואין די במה שיקבע לו בית הכנסת להתפלל, אלא גם 
בבית הכנסת שקבוע בה צריך שיהיה לו מקום קבוע.

דעת המגן אברהם כי מושג מקום קבוע בוודאי אינו יכול להיות מדויק ו"בתוך ארבע 
אמות (כ – 5 מטרים) .נחשב כמקום קבוע.

דעת הערוך השולחן  שהרעיון של מקום קבוע היא להתפלל בבית הכנסת באזור קבוע 
 ולא לנוע כל הזמן בתוך בית הכנסת, דהיינו להתפלל באותו אזור , ולא היום בצד 

המזרחי ומחר בדרומי וכדומה.
נחזור לשולחן ערוך שצוטט לעיל הקובע , "אדם צריך לקבוע מקום לתפילותיו", 

 ובהמשך הסעיף "ואין לשנות אלא אם כן צורך." הווי אומר  שבמידת הצורך ניתן 
לשנות ממקום הקבוע. 

נכון אנחנו לומדים את הרעיון של מקום קבוע מאברהם אבל זה לא היה עיקר 
עניינו של אברהם. אדרבה המאפיין העיקרי שלו היה חסד. התורה מציינת שוב ושוב 

את  הכנסת  האורחים, כמעלתו המיוחדת של אברהם,
האם אברהם אבינו  היה מקים אורח  מכיסאו?

כאשר אתה מקים אורח שיושב במקום שלך, זה בוודאי לא מגיע ממידותיו של אברהם 
מחסידות או מצניעות.

אז,  לשבת בתפילה במושב הקבוע שלך  זה באמת  נהדר אבל זה וודאי לא יותר 
חשוב מלהיות נחמד לאנשים.

ובפרט שבישיבה ליד המקום הרגיל שלך. אתה עדיין מקיים את ההלכה.
אז  אם אתה באמת רוצה מושב מסוים, תגיע לתפילה בזמן.

http://he.rabbiweisz.com/?page_id=6797
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ולכן אין להקים אורח שיושב במקומך הקבוע אלא עליך להיות  מתלמידו של 
אברהם אבינו ע"ה ולקיים מצות הכנסת אורחים וויתור על המקום הקבוע שלך  

מאפשר לך לקיים מצות הכנסת אורחים  בבית הכנסת  ואז גם כאשר אתה לא יושב 
במקומך אתה נהנה  מקיום ההלכה ש"יקבע מקום לתפילתו"!

 

Giving benefit to to the motivation of  Bouncers
a) Humility of needing an assist from a consistent space

בית הבחירה למאירי מסכת ברכות דף ו עמוד ב
 ראוי לאדם לקבוע מקום לתפלתו שכל שהמקום מיוחד לו לתפלה כונתו מצויה ביותר
ודבר זה פירושו בשאין שם ב"ה ואף בב"ה צריך אדם ליחד לו מקום וכן פירשו בתלמוד

בראשית פרק יג פסוק יח
 וַּיֶאֱהַ֣ל אַבְָר֗ם וַּיָבֹ֛א וַּיֵׁ֛שֶב ּבְאֵֹלנֵ֥י מַמְֵר֖א אֲׁשֶ֣ר ּבְחֶבְרֹ֑ון וַּיִֽבֶן־ׁשָ֥ם מִזְּבֵ֖חַ לַֽיֹקוָֽק: פ

העמק דבר בראשית פרק יח פסוק א
 פרשת וירא

(א)  וירא אליו ה' באלני ממרא. שם היה אהל דירתו, כמבואר לעיל י"ג י"ח, והוצרך
 הכתוב לפרש זה, משום שרגיל היה אברהם בגלוי שכינה באהל שקבע לתפלה
 ולעמוד שם את פני ה' כמש"כ לעיל י"ג מקרא י"ד, אבל היום שהיה חולה ישב

 באהל דירתו, ושם ראה מראות אלקים בלי שום מאמר

b) History of Seats and Ownership Rights - Great Connection to a shul
15 Marcheshvan 1931 Hindenburg

שו"ת שרידי אש חלק א סימן קלד
אם ניתן לגבות מקום שבבית הכנסת בעד חוב ואם יכולים השכנים למחות 

ב"ה אור ליום ב' ט"ו מרחשון תרצ"ב
לכבוד הרב הג' המפורסם מהר"ש כ"ץ שליט"א רב דק"ק הינדנבורג 

בתשובה על מכתבו הנכבד, הנה בשעתו סיפר לי הד"ר הילדסהיימר ע"ד שאלת כת"ר 
אם יכולים לגבות מקום בביהכ"נ בעד חוב והוריתי לו כי זה דין מפורש בחו"מ סי' 

ע"ז סע' כ"ג, שמקומות בביהכ"נ בע"ח גובה מהם. אח"כ סיפר לי הד"ר ה' שגם כת"ר 
עמד על כך, אלא שהוא מפקפק בזה.

Generations
Personal Seat Licenses: Jets to Giants, You First
BY TONI MONKOVIC  NYT JUNE 27, 2008 1:02 AM
“I’m stunned,” said Calvin Lang, 72, of East Hampton, who said he has had season tickets since 
1960. “Gosh, I don’t even know the correct word. It’s insane.” 
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“It’s extremely disturbing,” said Russell Ash, 43, of Fort Lee, N.J., whose family has three seats 
eight rows up at the 45-yard line and has subscribed since 1961. 
Michael Gelbaum, 53, of Oceanside, who said he has eight seats in section 137, called the move 
“legalized extortion for people who could not care less about the fans who built their family 
fortune.” 

 שו"ת הרא"ש כלל ה סימן ו
רחל היה לה ג' בנים אברהם יצחק ויעקב והיה להם מקום קצר (ס"א פנוי) בבהכ"נ 

ונתנתו ליעקב בנה הקטן בשטר והניח הוא לישב בו אברהם אחיו הגדול כל ימי חייו. 
ולאברהם שני בנים ראובן ושמעון ואחרי מות אברהם ישב בו ראובן כל ימיו. ואחרי 

מות ראובן ישב שם יצחק בנה השני כל ימי חייו. ואחרי מות יצחק ישב שם יעקב בעל 
המקום כל ימיו, ובמותו צוה שישב שמעון בן אחיו כל ימיו ושיחזור המקום לבניו אחרי 

מותו רוצה לומר לבני יעקב. וישב שם שמעון יותר משני חזקה וכן אברהם אביו 
בראשונה. ועתה מכרו בני יעקב את המקום, ושמעון מערער עליו ואומר שהוא שלו 

שכבר החזיק בו יותר משלש שנים וגם טוען שאביו החזיק בו יותר משלש שנים. 

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כא עמוד ב
רבי יוסי אומר: לא מקומו של אדם מכבדו, אלא אדם מכבד את מקומו. 

שו"ת הרא"ש כלל ה סימן ג
שאלה ראובן יש לו מקום מושב בבית הכנסת סמוך למקום מושבו של שמעון. וראובן 

הנזכר רוצה לעשות מחיצה בין מקומו למקום שמעון ושמעון מעכב עליו שהוא 
אומר כי עתה הוא ראשון וכשיהיה שם מחיצה לא יהיה ראשון ונמצא שהוא מפסידו. 
וראובן אומר שאינו יכול לעכבו לפי שבידו הוא להשביח מקומו ולעשות בשלו מחיצה 

כי לא נשתעבד לו לכך. 
תשובה יראה לפי דעתי שהדין עם ראובן, שבאלו שני מקומות שהם שותפין יש בהם 
כדאי לזה וכדאי לזה. ותנן (פ"ק דב"ב דף י"א) כל שאלו יחלק ושמו עליו חולקין. ועוד 
דאפילו שותפות אין כאן דראובן אין לו כח להשתמש בחלק שמעון ולא שמעון בחלק 
ראובן אלא שכנים הם וכל חד וחד בדידיה קא בנה. אמנם ראובן יעמיד כל המחיצה 

בחלקו כי אין לו כח למעט חלק שמעון כיון דמן הדין אינו יכול לכופו לחלוק. ומה 
שטוען שהוא ראשון לא בקינא בהאי דינא (ס"א טעמא) כי פעמים אמצעי משובח 

ופעמים אחרון משובח. לא מקומו של אדם מכבדו אלא האדם הוא מכבד את מקומו


