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, ל"נ הגאון מארי נסים רצאבי זצוק"השיעור מוקדש לע
מנחם אב ' ע ו"נלב(שנה לפטירתו ' במלאות כ

  .)ב"תשנ'ה
צייט ־חל היאר ,מנחם אב' ביום רביעי ו השבוע

לכן , ל"של אבא מארי זצ) יום פקודת השנה(
ו שמ. שמתונאני מקדיש את שיעור זה לעילוי 

, מיתיהא שמו אבל, המפורסם הוא מארי נחום
בן , סיםר נ"בן מה. זהו נסים, העיקרי בכל אופן

בן הרב הגדול , ר סעדיה"מהבן , שלום ר"מה
 ר"מהבן  ,מהר של"י כמהר'דהמקובל האל

ר "בן מה, ר יוסף"בן מה, שלמה ר"מהבן , יעקב
זוהי השרשרת של המשפחה כפי . ל"יהודה זצוק

תלמידי , עשרה דורות עד אלינו, שאנו מכירים
 .מים משכמם ומעלה במשך כל הדורותכח

תהא נשמתם כדי ש ראשית, הזכרתי אותם
וד זכותם תעמגם כדי שו ,צרורה בצרור החיים

ולא נזוז , נמשיך את השרשרתה "אנו בעז. לנו
על אדני  תמבוססימין ושמאל ממסורת אבות ה

  .פז
  

, ין ירושלם בתפילהחשיבות הכוונה בהזכרת עני
  .המצרים ובפרט בימי בין

כל . וצריכים לשים לב, בימי בין המצרים אנחנו
משיח בן , יין הגאולהענ אתנו מזכירים השנה א

אבל בימים , ירושלם עיר הקודש וכדומה, דוד
נראה  ,כשמזכירים את ירושלם ,בפרט אלו

צריכים להתעורר ולהגיד פשוט וברור מאליו כי 
כיון שהזמן . רם יותר־בקול, זאת ביתר כוונה

, אשגרות לישנאמרוב  .מן כעתזהו הז, גרמא
תשכון ', 'ובנה את ירושלם'אנשים אומרים 

אבל אם לא . כדרכם בקודש, 'םבתוך ירושל
זהו דבר , בימים הללו לפחות לכךשמים לב 

גם אם אדם אמר זאת בלי . שמופרך מעיקרו
', דלישנא נקט סירכא'מתוך הרגל לשונו , כוונה

 .כ שיחזור על כך עוד פעם"א, והבחין בכך
 .וכדומה' םתשכון בתוך ירושל'יאמר שוב 

כגון אם כבר חתם , ובמקומות שאין אפשרות
כ לפחות שיאמר זאת "א', ברוך אתה ה

  .ויתבונן בדבר, ושיחשוב על כך, בהרהור
  

ונוסח , מדוע נוסח ההשכבה לאיש בלשון הקודש וארוך
וכיצד נכנסו מלים  .השכבה לאשה בלשון ארמית וקצרה

ק בתוך "ומלים בלשה, שכבה לאישבארמית בתוך הה
  .ההשכבה לאשה

 ברצונילכן , צייט כמו שפתחנו־דעסקינן ביאר כיון
שאומרים על , יין ההשכבותענלהסביר את 

מנוחה  יש נוסח, כידוע יש שתי נוסחאות .הנפטרים
נכונה בישיבה עליונה תחת כנפי השכינה 

רחמנא ויש נוסח ', וכו במעלת קדושים וטהורים
 יליה היא ובמימריה אתבריאוד אי רחמנותד

', וכו תרין עלמין עלמא הדין ועלמא דאתי
אפשר . אות אלובנוסחלדייק כמה דברים  וברצוני

' תכלאל תורת אבות עמבסידור זאת לראות 
שיראו , נא לחלק סידורים לציבור. א"שמ- מ"ש

 .ונוסחא לנשים, לאנשיםיש נוסחא נפרדת . בפנים
מנוחה נכונה  ,קודשלאנשים בלשון זכר ובלשון ה

, לכאורה. 'רחמנא וכו, ולנשים בלשון ארמית', וכו
הוא לנשים הנוסח , כמו כן !?מה ההבדל? מאי שנא

 לעלמה  ?מאי שנא. ולגברים הנוסח ארוך, קצר
ועל הנשים לא מבקשים  ,אנשים מרבים ברחמיםה

ה שאלות שצריכים לעוררם כמעוד וכן  !?כל כך
  . םולהבינ
, ב"מ ע"ץ כותב בעץ חיים דף ק"מה שמהרי נקדים

 דשנהגו לומר השכבה לאנשים בלשון הקו
והטעם מפני שהשכבת  .ולנשים בלשון ארמית

, הנשים מסתמא אינה נעשית אלא בין הנשים
א מביא כך הו .ואינן מבינות אלא בלשון תרגום

י "הרת "שובשם  ד"בשם כנסת הגדולה סימן רפ
  .הלוי
 ]ד"ג י"דף י[ ד"כ באותזה בא הענף חיים ומעיר  על
לומר  מלשון זה מוכח דאין העולם נוהגין, כך

 .בין הנשים לבדדוקא השכבה לאשה אלא 
, ץ"בדברי מהרי, מה שכתוב פה דהיינו לפי
 .ולא אצל הגברים, שים רק בין הנשיםהשכבה עו

בין האנשים לבד ו נוהגים לומר גם אולם במקומנ
כתוב כאן  ,לות דוקאיבשבעת ימי האב

וכן . טעות ימי אבילות אבל כנראה שזו" חמשת"ב
, ה"צ דף רפ"ח מהדורת הרש"נדפס לנכון בע

ביום שבת  כגוןאך בזמנים אחרים  .בשבעת
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 .אומרים כלל קריאת התורה אין קודש אחר
שממה שכתוב פה , אברהם נדאף ר"הרמעיר 

זאת בין משמע שאומרים  בשם כנסת הגדולה
שבעת ב, הוא אומר ,אבל אצלנו .הנשים בלבד

את ההשכבה בין  ילות נוהגים לומרימי אב
 ,ות שאחרי כןבשבת, אבל הוא אומר .האנשים

אבל , מכיר מנהג כזה ינניא. בכלל לא אומרים
בו אולי בבית הכנסת ש, לא יודע. כך הוא כותב

הוא אומר אבל , כך היההוא התפלל 
לפי מיטב  .משמע בכל העיר צנעא', במקומינו'

את  אבל בהתחלה נסיים, אין דבר כזה ידיעתי
ואף לאנשים אין . כדי שנלך פרט פרט ,דבריו

' וכמו שכתב הבית יוסף סי, ראוי לומר בשבת
שאין טעם למה , א אביגדור"ד משם הר"רפ

זולת אם . ש"שנהגו לומר השכבות בשבת יעו
כמו שכתב , הוא למי שנקבר באותו שבוע

שאין מזכירין רק , ל"הבאר היטב בשם מהרי
ואפשר . עיין שם, באותו שבוע למי שנקבר

מועילה לו , דמשום שעדיין הוא שרוי בדין
. צייט־וכן הדין ביום יאר. אמירת ההשכבה

דאדרבא , אבל בשאר זמנים אין ראוי לאמרה
. ל"ש המקובלים ז"מעורר עליו הדינים כמ

ז "ב סי"ב ע"כ בסידור בית מנוחה דף קצ"וכ
ל יש מי שכתב שההשכבות עניין רחוק "וז

ומטעם זה ומטעמים , כר וקרוב להפסדלש
אחרים הצנועים מושכים ידיהם שלא לעשות 

שראוי , מה גם. ל"השכבות לקרוביהם עכ
  .  לחוש לטורח ציבור

 ץ כותב בשם כנסת הגדולה"מהרי, יוצא כך כ"א
שההשכבה לאנשים בלשון הקודש ולנשים 

לנשים נאמרת בין השכבה מפני ש, בארמית
שאחד מקרובי המשפחה  ונראה הכוונה. הנשים

אצל אבל , לותבין הנשים האבאותה אומר היה 
גם אם . כבה לנשיםהשכלל הגברים לא אמרו 

או  אחים, ישנם שם אבלים קרובי משפחה
 ז לא אמרו"בכ, 'וכדו בעל, בנים, אחיות

ינני יודע מדוע א. לנשים אצל האנשים השכבה
אז לא היה מקובל ש משמע בכל אופן, עשו כך

ואפילו , שים אצל האנשיםכבה לנלעשות הש

ינני יודע מה הוא יגיד אגם  .בשבעת ימי האבל
על  ,כנראה בדרך כלל פ"עכ .לגבי זמן הקבורה

בא הענף חיים ז "ע .נשיםבין ה זאתהרוב אמרו 
גם בין  זאתנו נוהגים לומר שלמעשה א, ואומר

 כ"משא, אבל רק בשבעת ימי האבל, האנשים
 .ים בכלל השכבהמנים אחרים לא היו אומרבז

בעל ענף  .זהלנו מנהג לא ידוע , וכפי שאמרנו
שם אולי הם , חיים התפלל בבית הכנסת אלשיך

  . נהגו כך
צריכים לדעת דבר . להיות שזה מרוב צניעות יכול

, ינני יודע אם כולם אבל רביםא, מעניין על תימן
אומרים אף פעם מי היו שלא  יש כאלהבכל אופן ו

 .ל שלא הזכירו את שמה"ר .ירך מיוחד לאשהשב
', ה וכדורך לאשה חוליואם אומרים בציבור מי שב

תנדב שהבתוספת רך לבעלה יאומרים מי שב היו
זו . אולם בלי להזכיר את שמה כלל, בעבור אשתו

 כ"א. ל"ואכמ, דוגמא לצניעות העצומה שנהגו אז
לא , דברעשו אותו הם גם בהשכבות כנראה 

ינו מקובל בדרך אדבר זה  .אמרו השכבה לאשה
מו עצץ ב"ממהריו, לא שמעתי דבר כזה, ללכ

ץ "מהרי, כי את מה שהבאנו קודם .מוכח לא כך
, אחרי ההפטרה כותב זאת בסדר של שבת

בה לאנשים ולנשים נהגו לומר השכ'ש ומסביר
זאת גם משמע שהיו אומרים  כ"א', בלשון ארמית

צייט ־גם בשבתות שאחרי האבילות וביאר, לנשים
מובן שיש הבדל בין השכבות למי . הוכדומ

ולכן עניין , מאחר שהיא כבר מתה, שבירך
. הצניעות לא שייך כל כך כמו במי שבירך

ובזמנינו אנחנו ממליצים לשלוחי הציבור [
שלא לעשות זאת , כשאומרים מי שבירך לאשה

דהיינו להנמיך מעט את הקול , בקול רם
 והכל לפי העניין והזמן. כשמזכירים את שמה

   ].והמקום
בפועל הרי , שאומרים בלשון ארמית זהב וההסבר

אלא . כן אומרים השכבה לאשה אצל אנשים
דהיינו , סדו את הנוסחיישכנראה הכוונה שבזמן 

היה מקובל להגיד השכבה , הקדמונים בדורות
וממילא נשאר הנוסח , בין הנשיםרק לנשים 
היו  כידועכיון שבדורות הראשונים  .בארמית
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תיקנו הרבה כמו ש, ארמיתלשון במדברים 
 ירובלמשל נוסח הע, ארמיתלשון ב נוסחאות

או נוסח ', ין עירובא יהא שרי לנא וכוהדב'
כל חמירא 'יקה אומרים דלאחר הבביעור חמץ 

את ספירת נו גם יאצלו', דאיכא ברשותי וכו
האידנא כך וכך , העומר סופרים בלשון ארמית

הנוסח קנו את ית כ מדוע"א. יומי בעומרא
אבל , יש כמה וכמה טעמים לזה ?לשון ארמיתב

מפני שאלו הן , אחד מהטעמים הפשוטים הוא
אדם . אדם צריך להבין מה הוא אומרש מצוות

או עירובי , ינו יכול להניח עירוב תבשיליןא
. ינו מבין מה שהוא אומר וכדומהאו, חצרות

אבל  .דיברו בלשון הקודש, בדורות בימי קדם
ממילא כשבאו אז , בארמית רויבדכבר בגלות 

. קבעו בלשון זו ,לקבוע את הנוסחאות ולייסדם
כל אחד יכול היה לומר , בדורות הראשונים

. קבעו נוסחאותלאחר מכן אבל  .נוסח משלו
, צריך לדעת ולהבין דברים שכל אחד כ אלו"א

ידי חובה אם לא  יוצאים ינםאגם עמי ארצות 
 דם שםאם א. זאת בלשון שהם מביניםיגידו 

סופר ספירת , הוא אומרינו יודע מה אעירוב ו
ולא ' היום יום אחד בעומר'ק "בלשה העומר

 לכן קבעו לו בלשון, מבין מה הוא אומר
כי , האידנא חד יומא בעומרא, בארמית

 הנוסח ממילא נשאר ככה .בארמית הוא מבין
לא כבר  גם לאחר שלשון ארמית, רותלדו

כבר מזה כמה  דהיינו ,שראליגורה בעם היתה ש
 עוד סיבות אחרות נןכנראה שישו .מאות שנים

 יש כגון. והרחיבו בזה הרבה מפרשים, לכך
למה תיקנו את הקדיש הטעם  שזהו גםאומרים 

כיון שעניין עניית אמן יהא , בלשון ארמית
שהעולם  ,חשוב מאדזהו דבר ' שמיה רבא וכו

עמי , והאנשים הפשוטים, מתקיים גם עליו
לכן קבעו  ,בינו בלשון הקודשהארצות לא ה

  . ל"ואכמ .את הנוסח בארמית
  

 ,כ בשם המקובלים"אח כתב הענף חייםש מה
ה נעמוד על "בעז, הדיניםמעורר עליו את זה ש

   .כך לקמן בהמשך השיעור

, ]א"חלק ראשון דף רס[כתר שם טוב גאגין  בספר
 .ומקשה עליו, הוא הביא את דברי כנסת הגדולה

ה וסדשנוסח השכבה לאיש י טעם ,הוא כותב כך
 מצאתי, עברי ולאשה בלשון ארמיתבלשון 

' סי(ש הלוי "בשם מוהרשכתב כנסת הגדולה ל
מפני שהשכבת הנשים מסתמא אינה ) ב"פ

ואינן מבינות אלא , נעשית אלא בין הנשים
 זהוהמעיין לא יאבה טעם  .ל"בלשון תרגום עכ

השכבה לנשים נעשית הכי  ,ראשונה .לקבלו
האנשים  ,נסת בין האנשים והנשיםבבית הכ

אולם  .בעזרהשוהנשים  ,המצויים בבית הכנסת
, נוילא מדברים על זמנאנחנו כבר הסברנו ש

כך יסדו תחילה ישמ על הדורות הראשוניםהכוונה 
 כ"שבמ, שנית .כ זו אינה קושיא"א, בגלל זה

מאלו  מי המה, שאינן מבינות אלא בלשון תרגום
אחת , ות תרגוםנשים שמבינש "האנשים וכ

, המבינים תרגום על בריומאלף ושנים ממשפחה 
 .לפי ראות עיני טעם זה נדמה לי כחידה סתומהו

אבל , נכון ?הוא שואל מי מבין תרגום, שוב פעם
הדורות  מדברים על, היוםלא מדברים על 

שנדפסו אלו השכבות כי שתי  ,ועוד .הראשונים
עוד לא נודע לנו מי יסדם ומתי בסידורנו 

סדו בעבור ומראשית התיסדותם לא נתי. נתיסדו
אלא המה תפילות כיתר , שיבינו הנשים

 .התפילות שאנו מתפללים על נשמת המתים
שה אבל למע ,מרחיב על כך בהמשךהוא מאריך ו

   .קושיותיו אינן קושיות
כ "א? אכן למה קבעו שתי נוסחאות ,ששאלנו מה

נוסח לאנשים שהלא שקבעו מראש זה , נראה כך
 ינני מדברא .ולנשים בארמית, בלשון הקודשוא ה

 לדבריו כנראה אכן כך ,לפי דברי הכנסת הגדולה
כי  .כ פשוט"אבל לכאורה הדבר אינו כ, יהה

רחמנא די מתחילים  ,יראה למעשה מי שיסתכל
וכנש , ארמיתבהכל , 'וכו רחמנותא דיליה היא

הוא . ביה צדקניות וחסדניות דעבדן רעותיה
פיה יימר למיעל קדמוהי דוכרן במימריה ובתוק

דאתפטרת מן עלמא הדין כרעות ', וכו האשה
ם ועמי נשיהעד פה . אלהנא מרי שמיא וארעא

, וזו לשון המדינה, כי הכל בארמית, הארץ הבינו
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ויחוס  ,המלך ברחמיו ירחם עליהאבל ההמשך 
זה הרי כבר לשון הקודש ', וכו ויחמול עליה

וילוה אליה  ,וכ הנשים ועמי הארץ איך יבינ"א
ככתוב יבוא  ,ועל משכבה יבוא שלום, השלום
והסיפא  הרישא בארמיתכ מדוע "א. 'וכו שלום

   !?מה קרה .בלשון הקודש
, 'וכו נהמנוחה נכו'בנוסח של האנשים , חוץ מזה

, שנכנסו מלים בארמית פתאום אירעמה 
אולי בגלל ( לחיי העולם הבא ,וחולקא טבא

ת צַּ הא מנת ומחִ שם ת, ואתה ממשיך). החרוז
רוח ' וכו וישיבת הנפש השם הטוב כבוד אחינו

 ,לארמית ופציםפתאום קו, י תניחנו בגן עדן"י
דאתפטר מן עלמא הדין כרעות אלהנא מרי 

לים בארמית מערבבים פה מ. שמיא וארעא
  . ק"שהוא בלשה הנוסח בתוך
יש , שמראש היו שתי נוסחאות, להיות יכול

ובסופו של דבר . שנהגו כך ויש שנהגו כך
ולנשים את הנוסח , החליטו להנהיג את שניהם

כדי שאנשים פשוטים עמי ארצות , ארמיתב
אבל  הקודש ולגברים אמרו בלשון, ונשים יבינו

תוך נוסח ב .נכנסו פה ושם כמה מלים בארמית
וך נוסח לתו, לים בעבריתהארמית הכניסו מ

והשאירו , לים בארמיתלשון הקודש הכניסו מ
   .כפי מה שהיה מעיקראכל דבר 
 הדבר בנוסחאותו את ואים אנו ר למעשה
 גם בכתובה יש חלק בלשון הקודש, הכתובה

יש  ?למה עשו זאת. וחלק מהמלים בארמית
ע "הלכה פסוקה בשו, בפוסקים לגבי גטנידון 

שאסור לכתוב גט ' סעיף א ו"אבן העזר סימן קכ
ואם כתב גט בשתי לשונות  ,בשתי לשונות

ר לכתוב גט בכל כתב ובכל אפשם אמנ .פסול
כ מקובל לכתוב בכתב אשורי "בד, לשון

, בלשון אחרת אבל אם כתבו, ובלשון ארמית
העיקר שדיני . הגט כשר, בלשון אומות העולם

, אם כתב בשתי לשונותאבל  .הגט נשמרים
כי התורה אומרת , הטעם מובן מאליו. פסול

ור וסיפ, סיפור דברים ספר היינו ,'ספר כריתות'
אנו התימנים . לא שייך לכתוב בשתי לשונות

ם את כי אנחנו מתחילי ,מדייקים בכך למעשה

, בארמיתזה  ',וכך בשבא דהוא כך וכך כך'בגט ה
גם  .בעדות אחרות מתחילים בלשון הקודש םלאו

 הכתובה נוסח. אנו מתחילים בארמית בכתובה
הכניסו מלים  פה ושםאבל  ,הוא בלשון ארמית

והרי את ', הכניסו אפילו בגט .בלשון הקודש
, כל הגט כתוב בלשון ארמית. 'מותרת לכל אדם

וכל שום אחרן וחניכה דאית לי ולאבהתי 'כגון 
כיון  ,א באבן העזר"אומר הרמ ',ולאתרי וכו

כ אפשר להחשיב "א, מסיני שלשון ארמית ניתנה
עוד . כלשון אחת את לשון ארמית ולשון הקודש

 רק המיעוטבארמית ו ואשכיון שהרוב ה ,תירוץ
מקצתו 'של סול לכן אין בזה פ, בלשון הקודש

הפרי חדש  םלאו. 'בלשון אחרבלשון זה ומקצתו 
ת לה אחשאפילו מטוען  והוא, לכךלא מסכים שם 

, אלא מה. כבמע דברה, בלשון אחרת תתבאם כ
ה בטופס או תלוי אם ז ,חילוקהוא אומר שיש 

ם שאינם אלו דברי ,כי אם זה בטופס הגט, בתורף
  .זה לא מעכבוממילא  הכרחיים לכתיבת הגט

 ,כך א"דף כטופס כתובות כתבנו ב בספר
שנתקנו על  ובכתובה יש לעיין אולם הם תוספות

פי הצורך ול ,ידי הראשונים במרוצת הדורות
ומשום היכר בין חדש , שראה כל חכם במקומו

אם , דהיינו .לישן לא רצו לתקנם בלשון ארמי
לפי איזה דבר או שצריך להוסיף חכמי הדורות מצ

ה ך להכניס איזורהיה צהיו תביעות ו ,ין הדוריענ
הכתובה  ייןעננוסח בכתובה כדי שלא יבטלו את 

ולכן הוסיפו , עשו דברים שלא כדיןילא או ש
, בלשון הקודש זאתכתבו כ "א ,יןלים לפי הענימ

שלא . הנוסחלא מעיקר  וכדי שיהיה היכר שזה
להבדיל בין אלא , העיקריהנוסח  וזהיחשבו ש

שגם בנוסח , יכול להיות. העיקר ובין הטפל
נוסחאות  כ אלו שתי"א .הדבר כךהיה ההשכבה 

, ולכן השאירו כל דבר על מתכונתו, שונות
   .והשאר הם תוספות

הערה האת ממני שמע שאחד  חכםתלמיד 
רחמנא די 'מדוע תחילת הנוסח בארמית  ,דלעיל

, ק"בלשה' ברחמיו וכו המלך'וסופו ' רחמנותא וכו
בהחלט ויכול להיות  ,דבר חידוש עלה בדעתו
 משום, לא קושיא שזו הוא תירץ. שהוא צודק
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כנראה נגמר  המקוריהנוסח  ,הנוסח הראשוןש
דאתפטרת מן עלמא הדין כרעות ' במלים

פה נגמרה , זהו .'אלהנא מרי שמיא וארעא
המלך ברחמיו ירחם , 'כל ההמשך .ההשכבה

שאינה  הוספה זו', וכו עליהויחמול  ויחוס ,עליה
של המקורי נוסח ה כי עד פה היה, הנוסח העיקרי

יימר למיעל קדמוהי , הסיום אז הוא. כבהההש
דאתפטרת ' דוכרן האשה הכבודה והצנועה וכו

והיו 'כמו בפסוק , בזה פירושוה. 'מן עלמא וכו
כן ־כמו ,]'י', במדבר י[' יכם'דלכם לזכרון לפני אל

. ה"ים שיעלה זכרונה לפני הקבכאן מתפלל
את כל לפרט ולהוסיף  יםלא חייב דהיינו

  .ההמשך
  

בהשכבה " חווהולך נכ" את המלים לומר אפשרהאם 
  . לאשה

, של ההשכבה קצת שאלה בסוף הנוסח נהיש
 ךְ לֵ תם הֹ ככתוב יבוא שלום ינוחו על משכבו

גם ' הולך נכוחו' יש האומרים מלים אלו, חוֹ כֹנְ 
בסידור [פה  ,אתם רואים .בהשכבה לאשה

גם אני , סוגרייםתוך ב זאת הודפס] תורת אבות
הערה  מחכם אחדלפני עשרות שנים שמעתי 

 ,בלשון זכר, נכון דברה בשלמא באישד. על כך
כ איך אפשר "א. 'ז ב"בישעיה נ הפסוקוכך הוא 

על כן דעתם לדלג  '?הולך נכחו'להגיד באשה 
  .שתי תיבות הללו בהשכבה לאשה

לֹום ָינּוחּו ַעל , אומר כך הפסוק ָיבֹוא ׁשָ
בֹוָתם הֵֹלְך ְנכֹחוֹ  ּכְ יש במפרשים כמה  ,ִמׁשְ

יבוא 'דהיינו , או שזה חוזר על השלום ,פירושים
. 'על משכבותםינוחו 'והם  ,לנפטרים 'שלום

שהוא ילך נוכח , היינו השלום', הולך נכחו'ו
הולך 'כ על אשה אי אפשר להגיד "א. הנפטר

 ,פירושעוד יש  .נכוחהּ ל הולך "כי צ' נכחו
יבוא דהיינו , שהכוונה שזה חוזר על הצדיק

אדם  ?מי יזכה לזה, ינוחו על משכבותם שלום
דהיינו ', הולך נכחו'שהוא , שהוא ישר וצדיק

 כ"א. לנוכח, בישרות ובתמימות' הלך בדרך ה
, נכוחה הולכתצריך לומר  ,אם מדובר על אשה

אבל , נכוחההצדקנית שהלכה אשה ה דהיינו

לכן השמיטו את המלים . הפסוקלשון הוא  לא כך
   .האלו בהשכבה לאשה

וראיתי בנוסחאות , זאתשכן אומרים  אלו
נראה  ,מפורשב זאתשכתבו י "תכאליל כת

י מדרש הנעלם "שר ליישב את הדבר עפשאפ
פ "עה כתוב שם. ב"ב ע"קכ פרשת חיי שרה דף

דתנן היינו , א אברהם לספוד לשרה ולבכותהויבֹ 
ת לגופו כל שבעת הימים נפשו של אדם פוקד

הנפש  בשבעת ימי האבל, דהיינו .ומתאבלת עליו
ומתאבלת  ,באה לקבר לראות את הגוף

ד "הה, ד"באיוב ימביא פסוק הוא ו, ומצטערת שם
כהאיי . אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל

יש  ,א אברהם לספוד לשרה ולבכותהויבגוונא 
לספוד , הנשמה יאהו רהם זאב ויבא, פה רמז

אמר רבי יצחק בשעה שהנשמה  .לשרה זה הגוף
 הגוף שוכן בשלום ,זוכה ועולה למקום מעלתה

יבוא שלום הדא הוא דכתיב , וינוח על משכבו
 ,כחומאי הולך נֹ , כחונֹ ינוחו על משכבותם הולך 

אמר רבי יצחק הנשמה הולך נכחה למקום העדן 
ו זכה והתקבל ברהוא ככאשר , דהיינו .הגנוז לה

כוכים וזכה להגיע אל את כל הזיכבר עבר  ,ומעשי
אז גופו שוכב בשלום על משכבו  ,ו בגן עדןמקומ
   .בקבר

בניקוד [ ?משמע יאֵ מֵ  ,המדרש ואומר ממשיך
 ]והכוונה מהיכן משמע כך. אי בפתחלא מַ , צירי

 כתיב נכחה, יי משמעאמר רבי יהודה מהא
 היינו, חוכשהפירוש הולך נ הוא אומר .א"בה

 ,כלומר. הולכת למקום העדן הגנוז לה שהנשמה
ו גן זה 'חונכ'ו ,על הנשמה תחוזר 'הולך'המלה 

אמנם הקרי הוא נכחו . א"כי כתוב נכחה בה, עדן
לפני כתוב כך היה  ,א"אבל הכתיב בה ,ו"בוא

אצלנו זה , לא כךבספרים שלנו זה  .ק"הזוה בעלי
כן גם ו, כמו שהעיר כבר המנחת שי, ו"עם וא

לפניהם כך היה אבל בעבר . י"בתיגאן דידן כת
ל "שמצאנו הרבה שינויים בספרי חז כפי. כתוב

גם פה היה כתוב לפניהם  ,פסוקים כידוע באיזה
, א"נוכח ה שהכוונה מפרשהוא  על כן .'חהנכ'

הנרמזת באות , נמצאת בגן עדןההשכינה  דהיינו
   .ודי למבין, א"ה



  השיעור השבועי –שערי יצחק                                                                                                      
   

 
 ח

שמה שהולכת לגן ירושו הנפ ,הולך נכחו ז"לפי
מדבר  אינו' חוהולך נכ'. אם כן הכל מיושב, עדן

 ,הולך בישרותולא על הצדיק ש, על השלום
גם כשאתה אומר על איש  .נשמהאלא על ה

', חותם הולך נכעל משכבו וינוחיבוא שלום '
למקומו ויעלה על  ילךפירושו שיגיע למצב ש

משכבו בשלום למקום מנוחתו מקום השכינה 
   .דברהאותו גם באשה , אם כן .בגן עדן

למה קוראים לנשמה , יש לשאול לכאורה אכן
אבל '? הולך'למה עליה אומרים  ?בלשון זכר

 יכול להיות .זאת קושיא גם לולא דברינו דלעיל
אולי בגלל , 'הולך'שאומרים על הנשמה 

ורוח , רוחו נפש, מצטרפים לנשמה עוד חלקיםש
 ח גדולהורוכמו שנאמר , לשון זכרמצינו גם ב

גם  .גם לנשמה בלשון זכרקוראים לכן , וחזק
רוח  כל דבר שאין בו ,ע"ידוע הכלל של הראב

כללי על הרבה תירוץ  וזהו. ונקבהו חיים זכרהו
, כל דבר שאין בו רוח חייםש, זהשאלות מסוג 

שהיא דבר שלא שייך שתהיה נשמה ד "כגון בנ
ם ך להגדירשתצטר חי ותוליד תולדות בכדי

גם  כ אפשר לקרוא לה"א, נקבהכזכר או 
י מביא "כמו שרש .זכר וגם בלשון נקבה לשוןב

, וכן השמש יצא על הארץ, מחנהלגבי תיבת 
, כר ונקבהשלא שייך בו ז יםדבר ,השמש באה

 'הולך'אתה אומר כש ,כ"א. כיון שאינם דבר חי
ע "וע[ .מתקבלדבר הזה בהחלט  ,על הנשמה

. ז"דף פבלק ' ד בנפלאות מתורתך פר"ש בס"מ
  ].ן"יב

  "השכבה"ת בשם מדוע נקרא
 להמהו פירוש המ, זה נקרא בלשון השכבה למה

, הדבר נגזר מלשון הפסוק שהבאנו ?השכבה
כבר . וכן עוד פסוקים דומים. ינוחו על משכבותם

ב נזכר "ג ע"דף קבמסכת כתובות ' הגמ
אומרת ' הגמ, ל"חז זהו לשון, אשכבתיה דרבי

נפקא בת קלא  ההוא יומא דאשכבתיה דרבי
ואמרה כל דהוה באשכבתיה דרבי מזומן הוא 

סעיף מ "ד סימן שד"ע יו"בשו גם .ב"לחיי העוה
ב חודש מבקרין "יתכלית ו, יש לשון כזאת 'כ

  .מזה נבנה לשון השכבה .אותו ומשכיבין

כדאי להביא , וליתר ביאור, העניין להשלמת
ד שלהי סימן "ת רב פעלים ח"ח בשו"ש הגרי"מ
קורין אותה  אשר כתבת מה טעם, ל"ח וז"ל

דע כי מקום המנוחה של הנפש מכנה , השכבה
ה ושכבתי "ש יעקב אע"וכ, הכתוב בשם משכב

, עם אבותי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם
וכן . ל ושכבתי במקום מנוחת הנשמות"ופרז

ז אמר יבא שלום ינוחו על "הכתוב בישעיה נ
ים בעד ולכן בקשת רחמ, משכבותם הולך נכוחו

י בקשה זו "כי ע, הנפש קורין אותה בשם השכבה
נפש צדיק ' ואפי, תשכב הנפש במקום מנוחתה

ומקום עילוי , כ יש לה תמיד עילוי אחר עילוי"ג
נקרא מקום מנוחתה לגבי עילוי האחד ' הב

ן שלא עצרו "ש שיש נר"ש וכ"ה וכ"הקודם וכעז
שאין התפילה , כח לבא אל מקום מנוחתם עדיין

ולכן דרך . להם שישכבו במקום מנוחתם מועלת
כלל קורין לבקשת רחמים של נפש הנפטר בשם 

  .ל"עכ. השכבה
בבהילו 'גם על . נכון: בתשובה להערה מהקהל

בלשון זה  'בבהילו'הרי , יש קושיא' יצאנו ממצרים
. בלשון הקודשזה  'יצאנו ממצרים'ו, ארמית

 .האמת שגם בקדיש יש קצת את השאלה הזאת
זה לא  הרי יתגדל, גדל ויתקדשתי, למשל

וכמדומני אין בשום מקום בארמית את , ארמיתב
הרי זה . ללה גדואת המאו בכלל , יתגדלהמלה 

התרגום , מיוסד על הפסוק והתגדלתי והתקדשתי
, כל מקום שכתוב גדול .שם הוא ואתרבי ואתקדש

, ד בקדישהיינו צריכים להגיכ "א .תרגומו רב
אכן דנים למה הלשון  .יתרבי ויתקדש שמיה רבה

 ]ב"סוף ע' א דף ל"ח[ץ בעץ חיים "מהרי. הוא כך
ישתבח ו, האחרים שיש בקדישהשבחים  מדבר על

ולכאורה היה נראה . ש"יעו' ויתרומם וכו ויתפאר
האריך  .גם שם חלק בארמית וחלק בלשון הקודש

דה ברבי רבי יהו, ועל כללות העניין כבר על זה
 דנום האבודרבטור ובגם . ן"רבו של הרמב, יקר

במקום  ,אומריםהיו על החלק האחרון שבספרד 
 ,כל ברכתא שירתא תושבחתאן לעילא לעילא מ

ם היו אומרים בלשון הקודש למעלה למעלה ה
איך  ,ם שואלרבי דוד אבודרה', מכל הברכות וכו
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הרי כל ? אתה מכניס בתוך הקדיש לשון הקודש
 ו"י בסימן נ"ומסביר הב. הקדיש הוא בארמית

היה רק הרישא  כי בעצם אילו, מה השאלה
לא היתה , ת והסיפא בלשון הקודשבארמי

כל הבעיא היא שמכניסים באמצע לשון , בעיא
 ,יהא שלמאמפני שבקדיש תתקבל ו, הקודש
כ פה יש "א, ארמיתב ואהשההמשך  בודאי

ץ "מהרי .בעיא שמכניסים באמצע לשון הקודש
הרי  ,לגבי יהא שלמא א על כך"מדבר בדף פ

לים מ יהא שלמאאומרים ב בנוסחאות אחרות
 ,יתארמהכל בנוסח אצלנו אבל , בלשון הקודש

לא  כי, והסיבה היא .שזה עדיף ץ אומר"ומהרי
ארמית וחלק חלק  הנוסחבתוך  ראוי להכניס
במהדורא בתרא הוא מציין ו, לשון הקודש

א לגבי מה שכתוב "ע' א בברכות דף ג"למהרש
שמיה 'איך , 'רךמב יהא שמיה הגדול' 'בגמ

 צריך כ"א, בארמיתזה  'שמיה' '?רךהגדול מבו
אי אפשר  .'רךיהא שמו הגדול מב' להיות

ואם  .לשון הקודשלהכניס חלק ארמית וחלק 
לה ואכן במ. צריכים לתת סיבות, יש את זה

התיבות על כל מצוות ־יש רמז בראש' ו"בבהיל'
נ "ובל. כךתקנו  כןלו, וענייני פסח, ההגדה

  .ב על כך באחד השיעורים הקרוביםנרחי
  

נוסח ההשכבה  אין לומר אתל "י ז"האם לדעת האר
  ". 'מנוחה נכוחה וכו"

ין הזה של יבכל הענחשוב נוסף יש  דבר
מובא [ כתוב בספר אמת ליעקב, ההשכבות

שהביא  ]ח"ל' ח סי"או' ת רב פעלים חלק ד"בשו
מע מפי שש, כהןזהו רבי דוד , ך"מהרד דברי
כו שאמר מפי חכם גדול בסתרי י מול"מהר

מפני  ,שהיה מונע ההשכבות, תורה
 ,למטה יורדת היא ,נפש המת ןכשמזכיריד

ושוב , ולכן נהגו לקום בעת הזכרת שם המת
שמן למאור או  ה לעלות עד שיפרעויכול אינה

אומר הרב הצדיק  .הצדקה שנודרים בעבורם
שלא טוב לומר , ורהגדול בסתרי תה, הזה

נפש זמן שאומרים את ההשכבה כי ב, השכבות
וזו הסיבה שנוהגים לקום בעת , המת יורדת

כ מה "בדכי  ,זהו דבר מעניין[ .הזכרת השם
כל המקומות שנוהגים לקום באצלינו שמקובל 
כנראה  אבל .בכל ההשכבהעומדים ש, להשכבה

. לעמוד רק בזמן הזכרת השם, היה מנהג כזה
ים שכשמזכיר ,בספריםשמזכירים  ראיתי אפילו
 וזה. הציבור קם כל ,של איזה חכם בדרשה שמו

הם קמים לכבודו בעת הזכרת , הספרדיםמנהג של 
אבל אנחנו נוהגים שכל הציבור עומד בכל . שמו

ויש שלא . ובכל אופן זה לכבוד הנשמה, ההשכבה
בעת הזכרת שמו ' כלומר אפי, נוהגים לקום כלל

כיון שמזכירים ש ,הוא טוען כ"א]. של הנפטר
יפרעו יכולה לעלות עד ש ינהאנשמתו שוב , אותו

 ,ולכן הוא מסיים. את הצדקות שנודרים בעבורו
תתן  אם .ומאז נמנעתי אני מלהזכיר נפשות

אבל כאשר אתה . זהו דבר טוב, צדקה מראש
כ "א, פעם אחרת שתתןומתנדב  ינךהאומר ש

ה עד מתעכבת בעולם הזלמטה והנשמה ירדה 
או , ש"מוצם מיד בהא ,ומי יודע מתי יתן, שתתן

, כ לא טוב הדבר"א. או לאחר שנה, אחרי חודש
וגורם לו צער , שהרי אתה מעכב אותו בעולם הזה

   .נורא
בעל ספר הקדוש בן (הגאון רבינו יוסף חיים  בא

והוא צועק חמס  ,ת רב פעלים"בשושם ) איש חי
. דברים אלוארבע שאלות יש לו על  .דבר זהנגד 

ע כי דברים אלו לא ד, הוא אומרדבר ראשון 
ואין , ניתנו להיאמר מכח סברא והשערת השכל

ל או "כ יוצאים ממדרשי חז"לסמוך עליהם אא
ל שקיבל מפי אליהו "י ז"ק או מפי רבינו האר"זוה

, ש הדבר הזה שאין הדעת סובלו"וכ. ל"הנביא ז
 למה צריכה הנפש לרדת ,חדא .ותמוה מאד

ילו אפוהלא  ,ז מכח שיחה קלה של החזן"לעוה
י לא היה מושך נשמות אלא על ידי "רבינו האר

רק אמר  ,פשוטחזן איך  .כוונות וסודות עמוקים
  . וכבר הוריד נשמתו לעולםאת השם 

ועוד למה לא תוכל לחזור לעלות , שניה שאלה
כל אותם שעושים  הזדלפי , י צדקה"אלא רק ע

ירדו , ה וכפור"ט ור"להם השכבה ביום שבת ויו
ולים לעלות אלא עד שיתנו ז ואין יכ"לעוה

וצריכים , הצדקה ושמן למאור שנדרו בעדם
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ודבר זה לא נשמע , להישאר כמה ימים למטה
   .מעולם
ועוד דמנהגם של ישראל  ,שלישית שאלה

י "מדורות הראשונים שקודם זמן רבינו האר
עושים , ל ודורות האחרונים עד עתה"ז

 השכבות החזנים לנפטרים בלא נדבת צדקה
כ יוצא "א, ולא נותנים צדקה א מתנדביםל. 'וכו

   .נגד המנהג שדבריך
  

ועוד כי מצינו מפורש , הוא טועןרביעי  דבר
ל דברים סותרים את "י ז"בדברי רבינו האר
ו "כי מצינו לרבינו מהרח. דברי החכם הנזכר

, ל"ל בשער המצות פרשת ויחי שכתב וז"ז
ת שאומרים על נפשות הנפטרים עניין ההשכבו

היה , 'נהמנוחה נכו'צ קהילות ספרד "כמנהג ש
, מלעיג עליהם מאד ,י"היינו האר, ל"מורי ז

] לפעמים[אבל  ,עליןוהיה אומר שלא היו מ
 היו מורידים אם אין נפש המת ראוי לכך

כיון שאתה בהשכבה אומר דברים  .ל"עכ
אבל , וברצונך להעלות על הנפטר כיגדולים 

עליו מעורר אתה כ "א ,ראוי ינואאם אדם זה 
, ם פותחים את הפנקס שלודהיינו בשמי. קטרוג

 .עוררת עליו דינים. ורואים אם הוא ראוי או לא
כי  .עדיף שלא תאמר השכבה, לכן הוא אומר

י אמירת "ע, י"אומר רבינו האר ,לפעמים
. ההשכבה גורמים רק נזק לנשמת הנפטר

הנך רואה  ,רב פעליםת "ממילא טוען שו
בר מפורש בערעור דל "זי "בדברי רבינו האר

הוא לפעמים ש ,אשר מערער על השכבות
מורידין אותו הדברים האלו שאומרים עליו אם 

אין הטעם לזה ו .הנפש ההיא אין ראוי לכך
ואם , ואין ממנה תרופה לזאת, תקנה בצדקה

וגם לא . יה תקנה בצדקה היה אומר תקנה זוה
 ז"הל דהנפש יורדת לעו"אמר אותו הטעם הנז

ולא זכר שמה שום , צדקהאלא בואינה עולה 
כ דבר "א .לא מיניה ולא מקצתיה ,דבר מזה

וגם מה , אומר שאתה מקלקל י"האר ראשון
י שאתה תתן צדקה תתקן "עוכי  ,יעזור צדקה

לא אדם ש יא שלההנשמה הזאת הרי  ?אותו

י לא אמר ולא "האר, וחוץ מזה. וי לכךרא כ"כ
  . את הנימוק דלעילהזכיר 

 ,ת רב פעלים"אומר שודבר  סופו שלב למסקנא
י "אמנם אעפ, העולם נוהג לומר השכבותלמה 

ב "כיו[ ,י היה מלעיג על ההשכבות"שרבינו האר
פיוט יגדל ו "קו, יםילעניין סדר קציצת הציפרנ

מ לא בטל מנהג זה "מ ,]ן"יב. ל"ואכמ. ים חי'אלד
אלא נשארו , של השכבות בכל גלילות ישראל

והחזיקו בו , ושןהכל כמנהג הזה שהוא ישן נ
ל לא גזר אומר "י ז"יען כי גם רבינו האר, למאד

ורק היה מלעיג עליו מפני כי , לבטל המנהג הזה
וישראל , לפעמים יוצא ממנו הפסד לנפש המת

לא זזו ממנהגם שכל אחד מחזיק את נפש קרובו 
שראויה לרחמנותא זו אשר יבקשו עליה בנוסח 

ן ועד ואין משנין הנוסח בזה מקטו, ההשכבה
נ מי שחושש לדבריו של "ואה .גדול כעם ככהן

. לא יעשה השכבות כלל', ל הנז"י ז"רבינו האר
ותקנה של צדקה לא תועיל לזאת החששא של 

ולכן המחזיק במנהגן של . ל"י ז"רבינו האר
אין אומרים לו אל , ישראל ועושה השכבות

אבל ודאי אם . תעשה אלא רק אם תתן צדקה
הנה מה טוב ומה , כ"דקה גיעשה השכבה וידור צ

כ "אבל לומר לו אל תעשה השכבה אא. נעים
שאומר ' בשביל חששת הרב הנז, תתן צדקה

י ההשכבה ותשאר "ז ע"שהנפש תרד לעוה
ז ולא תעלה עד שיפרעו הצדקה או שמן "בעוה

ואין לזה שורש , זה לא ניתן להיאמר, למאור
והוא היפך מנהגן של ישראל מדורות , כלל

להרחיב מי שירצה  .'וכוועד האחרונים הראשונים 
, לראות את הדברים בפניםכדאי לו , ולהעמיק

 לדייקהרבה צריכים . כ פשוט"כיון שהנושא אינו כ
   .לכן אני אדבר באופן כללי, פה

בעל רב פעלים הולך בשיטת , לדעת צריכים
י "שאינו חושש לסודות שהארכותב אשר  א"החיד

, ילה הרבה סודותהרי גי "האר, דהיינו .לא גילה
 ,כתובים בספרים אחריםאבל יש דברים נוספים ה

לפניו  ,שאמרו גדולים אחריםסודות וסתרי תורה 
אם  הוא לא מתייחס אליהם אבל, או לאחריו

דבר זה כנראה  .י לא הוא זה שגילה אותם"האר
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ולדעתי הקלה אינו פשוט  ,כ מוסכם"כ ינוא
ה יי לא ח"שלרבינו הארידוע הרי כי , וברור

ות את כל הוא לא הספיק לגל, הרבה זמן
 מהלא מקובל עליו אין ראיה שכ "או, וחכמת

במפורש אמר  כ הוא"אא, שאחרים אמרו
, י לא הזכירם"ש הרבה סודות שהארי .אחרת

י "אבל אין ראיה שהאר, לא דיבר עליהם בכלל
ק "מוצש[ברנו בזמנו יד, למשל .אינו סובר זאת

, ף האותיותירוצעל חכמת  ]ב"תשע'בחקתי ה
י "גיש שבכתבי הארא עצמו הר"והבאנו שהחיד
וכי בשביל זה הדבר אינו  .לזה אין שום זכר

. לא גילה את כל החכמה בעולםי "האר !?נכון
 וחוץ מזה ,הוא לא אמר רק מה שאמרתי קיים

בכל אופן כך . אין שום סתרים וסודות בעולם
  .ם סובריםה

שתי יברנו קודם מדוע יש ד, יןישל ענ לגופו
ראיתי בספר מעבר יבוק . נוסחאות בהשכבה

 ,]ה"נ' סדר ההשכבה עמ[המיוחד לענייני אבילות 
רבי ושמו , י המקובלים באיטליהגדולזהו אחד מ

שהיה לו מגיד מן , ממודינה אהרון ברכיה
, מביא את נוסח מנוחה נכונה הוא .שמיםה
 באיזהסדר ההשכבה שנהגו  ,כך כותבו

ימים ' ת ובכל זמרה בקבורת המלא מקומות
וכן בכל עת שהולכים , בביתו אחר התפילה

למנצח שמעו זאת כל העמים . לבקר המתים
בישיבה העליונה תחת כנפי נה מנוחה נכו. 'וגו

נפש ושם  שם תהא מנת מחיצת ',וכו השכינה
 ראשית .המלך ברחמיו ירחם עליו, 'וכוהטוב 

 .יכנה בלשון נקבה ,אם היא נקבה, הוא כותב
תגיד , תפטרדאכתוב ש גון במקום מהדהיינו כ

תגיד אותו  ,הנוסחשאר כל ואת . דאתפטרת
שלא היה אצלם , מפה רואים. גם לאשה הדבר

גם היה נוסח האותו אלא את  ,לאשה נוסח אחר
כמו ששיערנו לעיל , לגברים וגם לנשים

כ "אחאבל שתי נוסחאות  שמתחילה היו
   .לנשים נוסח אחרולקבוע החליטו לבחור 

, מביאהוא ש נוסחהאת העיקר תשמעו  אבל
יאר המלך ברחמיו . ירחם עליוהמלך ברחמיו 

באהל בל ד אותו סּ יַ המלך ברחמיו יְ  .פניו עליו

הודו והדרו המלך ברחמיו יפרוש  .יצען לעד
המלך  .נצחו עליוהמלך ברחמיו ינעים  .עליו

המלך ברחמיו  .רום תפארתו עליוברחמיו יפאר 
המלך ברחמיו . יו עליותווגבור כח רעמותיו תקימ

עמו והמלך ברחמיו יגלה אור נ .יעביר חסדו עליו
 .המלך ברחמיו ינהיר טוביה וחייה עליו .עליו

 ,כ"אח .פקיחא עליו המלך ברחמיו יפקח עינא
המלך  .הוא יחוס ויחמול עליוהמלך ברחמיו 

הגדולים היושב על כסא רחמים בכח חסדיו 
לחזות בנועם , בסתר כנפיו ובסתר אהלו יכניסהו

, 'וכויעמידהו  ימיםהלקץ ו, ולבקר בהיכלו' ה
פה באמצע  ונכנס .סח שלנוהנוכפי כבר  המשךה

, מי ששם לב. ם רמזיםהויש ב, כמה וכמה דברים
זה . שהכניסום לפי הסדר יש פה עשר דברים. יבין

הודו יפרוש ', יסוד זה' ייסד'כגון , םלימורגש במ
זה ' יפאר, 'ה נצחז' ינעים נצחו, 'הודזה ' והדרו

 .זה גבורה' ימתק רעמותיו וגבורותיו, 'תפארת
   .דברים נסתרים הידועים ליודעים הטמינו פה

  
 י דיבר ואמר שמורידים"שכאשר האר ,חושבני

אלא , הוא לא דיבר על הנוסח שלנו, את הנשמה
 מה שמביאים המקובלים, דהיינו .על נוסח זה

הוא , טוב ינוא' מנוחה נכונה'י הנוסח "שלפי האר
 .דיבר על נוסח זה שיש בו תוספת דברים גבוהים

פירושו '? בל יצען לעד ייסד אותו באהל'מה זה 
פי ־זה נתייסד על .לא ייעקר ולא יתנתקאהל ש
ֵעיֶניָך ִתְרֶאיָנה ] 'כ, ג"ל[ פסוק בספר ישעיהלשון ה
לַ ִ ֲאָנןְירּוׁשָ ע ְיֵתדֹ ,ם ָנֶוה ׁשַ ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ ָתיו ֹאֶהל ּבַ
 .כאן דברים גבוהיםמבקשים כ ש"יוצא א .ָלֶנַצח

זאת אני אומר  ,את דבריו י בא ואמר"כאשר האר
ונתי מאד קט, במחילה מכבודו ,עתידיות לפי ענ

אבל תורה , רב פעליםמלהעיר על הגאון בעל 
אני חושב שאפשר לדייק , היא וללמוד אנו צריכים

ר ובזה גם מוסב ,יבר על נוסחתינולא ד י"הארש
י הלעיג "ה שהארמ היטב למה העולם לא קיבל

הרי לכאורה תמוה למה השאירו את . על הדבר
שכשאתה אומר י אומר "הארהרי , זההמנהג ה

אם כן למה , ל"השכבה על אדם אתה מזיק לו רח
, נכון, היא התשובה ?ז להגיד נוסח זה"המשיכו בכ
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י "רהא .י לא דיבר על הנוסח שלנו"אבל האר
   .וסח של המעבר יבוקעל הנ התכווין
תדייקו את המלים הכתובות בשער , והראיה
ין ההשכבות יענ, וכמובא לעיל, המצוות

שליחי שאומרים על נפשות הנפטרים כמנהג 
בואו  .'נהמנוחה נכו'ציבור קהילות ספרד 

ֵאל  ?מה האשכנזים אומרים. למה ספרד נראה
רֹוִמים ּמְ ָחה ַהְמֵצא ְמנוּ , ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ּבַ

ִכיָנה )ַעלאו (ת חַ ּתַ ְנכֹוָנה  ְ ְנֵפי ַהׁשּ ַמֲעלֹות  ,ּכַ ּבְ
זֹוַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים ים ּוְטהֹוִרים ּכְ ֶאת  ,ְקדֹוׁשִ

ָהַלְך ְלעֹוָלמוֹ  ַמת פלוני בן פלוני ׁשֶ ֲעבּור , ִנׁשְ ּבַ
נָּ  ָמתוֹ ׁשֶ ַרת ִנׁשְ ַעד ַהְזּכָ ן דֶ ן עֶ גַ בְּ , ְדבּו ְצָדָקה ּבְ
יֵרהּו , תוֹ חָ נוּ א מְ הֶ ּתְ  ַעל ָהַרֲחִמים ַיְסּתִ ָלֵכן ּבַ

ָנָפיו ְלעֹוָלִמים ֵסֶתר ּכְ ים ֶאת , ּבְ ְצרֹור ַהַחיִּ ְוִיְצרֹר ּבִ
ָמתוֹ  לֹום , הּוא ַנֲחָלתוֹ ' ה, ִנׁשְ ׁשָ ַעל ְוָינּוַח ּבְ
בוֹ  ּכָ לדוגמא באוצר ' עי .ְוֹנאַמר ָאֵמן, ִמׁשְ

אותו , גם אצלם . [ועוד, א"התפילות דף תקע
ורק משנים אותו ללשון , ח ממש אף לאשהנוס

]. ומכאן הוכחה נוספת לדברינו שלמעלה. נקבה
י בא ומדבר רק על הנוסח "למה האר ,אם כן

נוסח של האשכנזים הרי גם ב? של הספרדים
בגלל שאתה  הטענה היא אם .כתוב אותו דבר

מעלות קדושים , מעלה אותו למעלות גבוהות
כ "א, זה כך יםהאשכנז י גם בנוסחאז ,וטהורים

נגד נגד נוסח ספרד ולא רק י דיבר "האר מדוע
 דברה, נו אומריםאבל לפי מה שא. נוסח אשכנז

הוא דיבר על נוסח הספרדים של מעבר , יןמצוי
לכן ו ,אבל לא על הנוסח שלנו, ועליו טען, יבוק

   .יך לומר זאתשהמהעולם 
  

ת רב "כל פרטי דבריו של שולכעת כנס ינ לא
' אל שאפימה ששעל  מעשהלאבל , פעלים

א היה מושך נשמות אלא על ידי י ל"האר
אפשר להשיב דשאני , סודות עמוקיםו כוונות

בזמנים או  ,צייט־יאריום המדברים בש הכא
שאז יש קשר לנשמה עם , נוספים מיוחדים

י לא אמר "מה הארגבי השאלה לול .ז"העוה
 י אמר"הארכי , שהתשובה ברורה חושבני, זאת

בעל אמת , דהיינו .יותר חמורדבר שהוא 

עד  ז"הבעושאתה משאיר אותה  ליעקב טען
, יותר גרוע י בא ואמר"אבל האר, שתתן צדקה

ם לה נזק בכך שהיא גורו מקטרג עליהאתה ש
 ,אתזי טען "אם כן כשהאר .יורדת מהמעלות שלה

לא צריך י "האר .חמור הרבה יותרדבר הוא אמר 
י "כי האר, הלומר שהנשמה לא חוזרת למעלותי

את הדברים הגבוהים  תמראמר שעל ידי שא
. שהיא אינה ראויה. אתה גורם לה נזק, ללוה

. והאמת ליעקב דיבר אפילו על מי שכן ראוי
   .ולא פליגי, מר אמר חדא ומר אמר חדא, בקיצור

אבל , חשבתי להאריך ולפלפל בזה מתחילה
 יחיאליהס ירטנכ ראיתי כי כבר בספר הקו"אח

ם מעשרים עמודי ל כתב יותר"זצ י אלפייה"להר
והאריך מאד בדברי בן איש חי , על עניין זה

מתרץ שם את הוא ו, לעיל' ת רב פעלים הנז"בשו
כגון על השאלה . כל השאלות שהוא עמד עליהם

ת שם הנפטר הוא שהוא אומר א י"איך החזן ע
שהנשמה הוא כותב  ,כבר מוריד את הנשמה

ויש  ,ופניםנה אשמוב ז"הלעויורדת בעל כרחה 
אפשר . 'עשר אופנים שהיא יורדת מרצונה וכו

שם הוא  ו"ה כ"ס היחיאלי מדף כיבקונטר לראות
א גם מסביר וה .ל תשובות מפורטותכהמשיב על 

 לגבי מה שהרב פעלים תמה איך אפשר, ד"בדף ל
מוריד את  ינךהאומר השכבה שאתה  י"לומר שע

 אומר ,ז ולא נותן לה לחזור חזרה"המה לעוהנש
אין הפירוש שהנשמה יורדת , קונטריס היחיאלי

אתה משאיר אותה קשורה ובלי הצדקה  ז"הלעו
שיו עכ, כךהיא הכוונה  אלא. עד שתתן ז"פה בעוה

עשית לה עילוי  השכבהה על ידי, אמרת השכבה
אבל , וכעת מגיע לה לעלות יותר ,נשמה גדול

עכשיו  כ"א, את הצדקהבעבורה לא נתת כיון ש
 .עדיין אין לה את הזכות לקבל זאתשיש לה צער 

יכולה  היא, זה לא שהיא נשארת בעולם הזה
היא נשארת שם אבל  ,לשוב לעולם העליון

כי עוד לא נתת , במעלתה ובמחיצתה הקודמת
אתה נותן לה את  ,על ידי הצדקה .את הצדקה
הואיל , הצער שלה הוזו, יותר גדולותהמעלות ה

 ,כן זה נכוןאו .ב"וכבר זכתה למעלה חדשה יעוש
וכמו שכתוב , כידוע, ודאי שהצדקה מועילהכי ב
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כך אמר דניאל . וחטאך בצדקה פרוק
  . לנבוכדנאצר

מי שאומר  ,הכי טובנראה לנו , אמסקנל
יום אם זה לפני  כגון. צדקה מראש שיתן השכבה

 את הצדקה מערב אם אפשר שיתן, פורכי
או לפני , יום הכיפוריםב כיפור עבור מה שיגידו

וכך בודאי , צייט לתת את הסכום מראש־רהיא
אין מה לערער על , וחוץ מזה. התיקון יהיה מיד

   .מנהגם של ישראל
  

  .בהשכבה לאשה' חהּ והולך נכ'האם שייך לומר 
יש , 'חווהולך נכ'ברנו קודם על ילמה שד בקשר

 'הולך נכוחו'ובמקום להגיד , אלה שהתחכמוכ
כך  .'נכוחהּ  הולך'לאשה בהשכבה הם אומרים 
יבוא שלום ינוחו על , כדכתיב, 'הם אומרים

  ? מישהו כאן שמע זאת. 'משכבותם הולך נכוחהּ 
  .לא: תשובה מהקהל

גם אני , דבר כזהעל לא שמעתם שמח ש אני
וראיתי , אבל עכשיו נודע לי, לא שמעתיבעבר 

, כי דבר זה כבר מודפס בתוך ספר שערי שלמה
ש י. ז"ל דף ר"ן זצ"במנוחת המת להרב אבצ
שאלה  לכאורה זו .קצת כאלה האומרים כך

 יםמביא .כי הם משנים את לשון הפסוק ,גדולה
  .ותוא ומשנים פסוק
פסוק האם אפשר לשנות  ,יש נידון בפוסקים אכן

מובא בספרים לגבי . נקבה מלשון זכר ללשון
את ורוצים לומר  ,יושבת על המשבראשה ה

 ,]'תהלים פרק כ[י ביום צרה "יענך ימזמור למנצח 
האם , י ביום צרה"י ךְ יענֵ , ךָ להפוך במקום יענְ 

ץ בספר מור "היעב .הדבר מותר או אסור
הוא  ,דברהזועק חמס על  ]ז"סימן קט[וקציעה 

לשנות מלשון זכר  אומר שאסור בשום אופן
 ]שם[א במחזיק ברכה "גם החיד. ללשון נקבה
י הפשט וגם "גם עפ, אסורבר דשה מסכים איתו

, כי אסור לשנות פסוק י הפשטעל פ .י הסוד"עפ
כמו שלא משנים מלשון יחיד ללשון רבים 

, אלא אומרים את הפסוק כמות שהוא ,ההיפךו
ו שיש "וק .אסור כך גם זה, ע שם"כנזכר בשו

פשר לשנות שאי א ,בזה סודות ועניינים נשגבים

שאסור , כך פסקים וגם בכף החי. את הפסוק
לשון זכר וגם מ, ושהם נכתב מכפילשנות פסוקים 

  .ללשון נקבה
כשאומרים דבר לא  :בתשובה להערה מהקהל

 תחינה אלא בתורת תפילה או, בתורת פסוק
מרים בתפילה נו אוכמו שא. זה מותר, ובקשה

י "ְרָפֵאִני יהרי הפסוק ', ונרפא] ינו'אלד[ י"רפאנו י'
זאת הופכים אבל אנחנו  ,]ד"ז י"ירמיהו י[ ְוֵאָרֵפא

אבל כאשר  .ילה מותרכי בדרך תפ ללשון רבים
אומר מזמור שלם , בתור פסוק זאתאתה אומר 

או ' כמו שנאמר' מראואי נמי  ,משנה אותוו
. הדבר אסור, ומיד אומר זאת בסגנון אחר' ככתוב'

ה , למשל ָך  י"יַאּתָ י ַחְסּדְ ּנִ לֹא ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמּמֶ
רּוִני ִמיד ִיּצְ ָך ּתָ לשון הפסוק ב ].ב"י, תהלים מ[ ַוֲאִמּתְ

וכך אנו אומרים אותו גם במזמורי שחרית  ,יחיד
. אחרי הודו, ינו'י אלד"בפיסקת רוממו י, שבת

אומרים אנו  ,והוא רחום, אבל בתיקון שני וחמישי
כי מכניסים זאת שם בתורת , בלשון רבים זאת

סוק אלא פ אם אינך אומר זאת בתורת. תחינה
 הינך יכול להגיד חלק מהפסוק, בתורת תחנונים

אם  אבל לא, את כל הפסוק באופן אחר' או אפי
מוכח , ין שלםיכשאתה אומר ענ .יין שלםענזה 

ממילא , לומר זאת בתורת פסוק שאתה רוצה
   .אסור לך לשנותו

' סי[ת מאיר נתיבים "בשו .דבר זה אינו מוסכם אבל
מיחיד י כי רק "אומרים בשם האר ,כותב ]'ה

, דהיינו .אבל שינוי נקודה יש להקל .לרבים אסור
אבל . אסור, לשון יחיד ללשון רביםמלשנות ממש 

מסופק אני  ,מסייםהוא  ,אבל. מותר, נקודות
להלכה ו, י דבר כזה"באמת אם יצא מפי האר

דבריו הובאו בלקט  .עיוןתלמוד וצריך למעשה 
בעל חוות פ גם "עכ. 'ב אות ז"הקמח החדש דף קנ

 ו מקור חייםספרב כותב ,בכרךרבי יאיר ליאיר 
. דהוי כפיקוח נפש שהדבר מותר משום ]ג"דף ק[

משום פיקוח , המשבראשה שיושבת על  דהיינו
ביום צרה  י"יאת המזמור יעֵנך  נפש מותר לומר

. וכן הלאה. )בלשון נקבה(י יעקב 'דך שם אלישגבֵ 
שהבאתי בספר , לעין הרעגם בנוסח הלחש 
 אבא מאריעליתי בשם ה, תהלים תורת אבות



  השיעור השבועי –שערי יצחק                                                                                                      
   

 
 יד

ה רגיל בו בשם חמיו מארי היל נוסח ש"זצ
אצלינו  מה שנקראנוסח , ל"זצ סאלם שוכר

וגם שם  ,עין הרעדהיינו לחש ל, בשם ת֗דרועה
 ,ביום צרה י"כתוב שלאיש אומרים יענך י

 .דברהא על "והערתי שם בדף רצ .ךולאשה יענֵ 
 ,דהיינו. ברי מקור חיים זה מיושבאבל לפי ד

 ]ב"ע ז"דף ק[אומרת בבבא מציעא ' כיון שהגמ
מתים מעין הרע ואחד משאר  תשעים ותשעהש

, וא סכנת נפשותהכ גם עין הרע "א, חלאים
כן הרבנית ־כמו[ .מותר ובמקום סכנת נפשות

, ע בחג הסוכות שעבר"ה שנלב"קנייבסקי ע
א "ק שליט"שמעתי שאמר עליה בעלה הגרח

' והנסתרות לה. שהיא מתה בגלל עין הרע
ר נתיבים בשם כן אליבא דהמאי־כמו]. ינו'אלד
אין קפידא כשאין השינוי , י דלעיל"האר

 .להתיריש צדדים כ "א. זולת בניקוד, באותיות
, מובא כך ]ב"דף ס[רזיאל המלאך  גם בספר

להתפלל עליה למנצח סגולה  ,מקשה לילד
תשעה פעמים בלשון ' וגויענך מזמור לדוד 

הובאו דבריו בבית ישראל השלם לימים [ ,נקבה
לים במ. התירו זאתרואים ש]. ו"נוראים דף ק

אבל  ,לשאלה זוכנס ילהלא עדיף  אולי ,אחרות
 אמנם. מופרך ינואדבר ה, אומר כךיקל ומי שמ

ממש , ץ במור וקציעה צועק על זה חמס"בהיע
זה עלבון גדול וש, על הדבר קשות מאד כותב

ד "וכ. רבני הדור ששותקים ולא ממחים בזהל
כ "וכ, כברא במחזיק ברכה כמו שהבאנו "החיד

', אות ב' ע' ת יוסף אומץ סי"עוד גם בספרו שו
שאין לשנות המזמור ' ד' ובספרו סנסן ליאיר סי

אבל מצאנו שיש כמה פוסקים  .ללשון נקבה
לשון אינני מדבר על לשנות מ. לו בזהישהק

מפורשת שאסור הלכה  זו ,יחיד ולשון רבים
כגון , אבל שינוי הנקודות, ז"ע סימן קט"בשו

אלו ', הולך נכוחה'ד "או כמו בנ, או יעֵנךְ יענָך 
זה לא כל  .הדבר קל יותר, א"בה שאמרו נכוחהּ 

 ,יכול להיות זה' נכוחה'אבל פה ב, כך פשוט
שלפי מדרש הנעלם שהבאנו זה אכן כתוב כיון 

במקום , משנה רק את הניקודכ אתה "א, א"בה
אבל  .זה מותר כ"א, חהאתה עושה נכ נכוחו

זה בודאי ', נפשה'ל 'נפשו'ן מכגוסתם כך לשנות 
  . שינוי ואסור

  
אתה שואל על נוסח : ובה לשאלה מהקהלשבת

דנו בכך  .כבר נושא אחרזה '? תחת כנפי השכינה'
ירוצו של תאבל אגיד לך את , הרבה ספריםב

 ,א"רכ' ב סי"ח דיקצת פעולת "א בשו"זיע ץ"מהרי
 מנוחה נכונה, הרי אומרים. שם הוא מיישב נוסח זה

 במעלותהשכינה  בה עליונה תחת כנפיבישי
ו "בשם מהרחה "השלכותב , קדושים וטהורים

מוריד את ' תחת כנפי השכינה' שהאומר נוסח
כיון שהגרים הם תחת כנפי  ,הנפטרמעלת 
ולכן  .אבל ישראל מעל כנפי השכינה, השכינה

הוא  גר צדקשכתוב . טובה שתיקתו, האומר כך
אבל , לשכינה צדק זה כינוי ,מתחת כנפי השכינה

   .שראל הרי הם מעל השכינהיעם 
יש שכינה  .יש שתי שכינות, ץ ואומר"בא מהרי

שכינה למתחת הגרים . שכינה תתאהיש ו ,עילאה
ז וזה רמו .תחת שכינה עילאה שראליועם , תתאה

מסדר ההשכבה נקט בהשכל , בנוסח ההשכבה
זה רומז ', עליונה היבשינה במנוחה נכו, 'ודעת

 כ"א. הנקראת בשם בינה, ונהלשכינה העלי
אלא , שזה לא השכינה תתאה והסברנו הקדמנו

בגלל  ,ששינו את הנוסח נםישאכן  .שכינה עילאה
 או' על כנפי השכינה' יש שתיקנו. הקושיא דלעיל

נו שומרים את אבל רק א .'מול כנפי השכינהמ'
בסוף מצאו יי, כי על כל הקושיות .הנוסח המקורי

והכל , הנוסח נו אתינלא שי .ירוציםתמיד ת
פי ־על ,למסקנאכותב שם ץ "מהריוכך . התיישב

תא היינו שכינ, נוכל לפרש תחת כנפי השכינהזה 
כמו בן דהיינו  .לגבי אימא ברא ,בינה ,לאהע

. הכך אנו תחת כנפי, שאמו מחזיקתו בחיקה
כנפי שכינה  דאית ,כ שיש חילוק"ונמצא א

פי כנבגרים  .נה עלאהכנפי שכיאית ו ,תתאה
כי השכינה  .צדק דייקא, גר צדק, שכינה תתאה

הוא שייך  ממילא ,צדקבשם התחתונה נקראת 
 ,זהלורמז  .לאהבכנפי שכינה ע, וישראל .שםל

זו התשובה  .ב"יעוש יכם'די אל"ביואתם הדבקים 
  .וכך הוא מנהגינו פשוט לומר זאת .לשאלתך



       ג"שכ'ב ב"תשע'ה מסעיק "מוצש

 
 טו

פרשה או ליום צייט יכול להשתייך ל־האם יום היאר
  .או רק לפי היום בחודש, שבו הוא נפטרבשבוע 

. צייט־בנושא של היאר ,תמיהה לי איזו יש
, ודשיום בחההיארצייט תלוי לפי כ "בד

' בו אם נפטר, לדוגמא. נפטרהוא ש בתאריך
ולא משנה , אזי לעולם הוא ביום זה, מנחם אב

 .ואיזו היא פרשת השבוע, בשבועיום ה מה היה
יש אנשים ש, אבל לפני שנים רבות שמעתי

מסתכלים  אינם, שהו בשבתישאם נפטר להם מ
איזה פרשה  .איזו שבת אלא על התאריךעל 

צייט שלו ־כ היאר"א? ויקרא פרשת ?קראו
לפרשת מה זה קשור אבל  .בפרשת ויקרא

  ! ?ויקרא
אם זה היה אבל , אצל תימנים זאת פגשתי

 .יוצא דופן. טוב ,הייתי אומר, ויחידמקרה אחד 
בא מישהו , שוב גם השנה גשתי זאתפאבל 

ו לי שאבי ובתוך דבריו סיפר, לנחם בשבעה
בת של אותה פרשה שובכל ערב  ,ש"נפטר בער

קשור זה מה אבל  .צייט־הוא עושה את היאר
לא מצאתי  .הרי זה קשור לתאריך? ש"ערל

שזה יהיה , כל הפוסקים על מה לסמוךבלהם 
על מה יודע  ינניא, ש"או לער קשור לשבת

, כסלוומרחשון  לגבי וסקים דנוהפ .סמכו
איך , 'וכו מלא או לפעמים יום אחד חסרש

ז "קצ' ד סי"ע המקוצר יו"כמובא בש, לעשות
יום ב ומובן מכל הפוסקים שהכל תלוי. 'סעיף ו
 את יודע ינואכן דנו אם אדם ־כמו. החודש

אבל הוא רק  ,נפטרו התאריך מתי אביו או אמו
, צייט־רמתי יעשה את היא, יודע את החודש

יש כאלה  ?בהתחלת החודש או סוף החודש
הרי  .הוא בחזקת חיכי  ,בסוף החודש אמרוש

או ' גאו ב' בב האם, נפטרהוא יודע מתי  אינך
 כ"א, אבל אתה בטוח שזה בחודש אדר', בד

כיון , ביום האחרון של אדרתעשה זאת 
כך הם . בחזקת חי עד סופו אותו שמחזיקים

ח "תקס' בסי זאתיא כף החיים מבבעל . טוענים
דע וי מי שאינו ,בשם החכמת אדם, ח"ע ק"ס

יברור יום , איזה יום הוא שמת בו אביו או אמו
ואם יודע  .'וכומיוחד ויתענה בו ויאמר קדיש 

אז , באיזה חודש רק שאינו יודע באיזה יום
וביום  ,כל זמן שיוכל מוקמינן אותו בחזקת חי
אינו בעצמו אבל הוא  .האחרון של החודש מת

בשם פי מה שכתבתי לעיל אמנם ל, כך סובר
שהקדיש מועיל להכניסו לגן עדן , ל"י ז"האר

יש לעשות אדרבה  ,ולהעלותו ממדרגה למדרגה
פ שאינו יודע "אע. צייט ביום ראשון לחודש־היאר

כבר הרי צייט ־מ כשיבוא יום היאר"מ, באיזה יום
יעשה אם אבל . ומועיל לו, עשה הכנה לעילוי

אמירת  י"הרי ע. אפשר שכבר עבר, ודשבסוף הח
יותר ו צייט אתה מעלה את נשמת־ביארהקדיש 

 ,אתה מפסידו תחכה לסוף החודשכ אם "א ,גבוה
זאת עדיף שתגיד לכן  .ותו מי יודע כמהעיכבת א

  . מתי שיגיע זמנו זה יתקבלו ,לת החודשיתחב
וזה , דבר אחד שהוא כן קשור לפרשה מצאתי

 פ"א בסימן תק"במגכתוב  .לגבי פרשת חקת
בבאר היטב שם מובא [מביאים אותו הרבה אחרונים ו

, קדמוןו זה ,כתב התניא, ]א"ק ל"ח ס"בכהט ו"סק
 ,קת נהגו יחידים להתענותיום ששי פרשת חב

יום נשרפו עשרים קרונות מלאים השבאותו 
ולא משנה , קתערב פרשת חב .ספרים בצרפת

הם קבעו תענית ביום ששרפו  .מה התאריך
ספרי ו בגזירת המלכות ספרי תלמוד צרפתב

בדורות ובפרט , בעוונותינו הרבים ,קודש
ירה גזהיתה  זו, י"הספרים היו בכתש הראשונים

 כ קבעו על כך"א. ל"עשרים קרונות רח. קשה
למה לא לפי . פרשת חוקת ש"בער תענית

בימי  ותולא קבעו או ,הוא אומר אז? התאריך
נודע להם שמתוך שאלת חלום מפני , החודש

חקת  זאת .שיום הפרשה גורם גזירת התורה
נודע להם  .אורייתאדא גזירת  מתרגמינן, התורה

זאת  ,פרשה דוקאשזה קשור ל בשאלת חלום
לכן עשו , רה על ספרי התורהיגזה חוקת התורה זו

 ,לפי התאריך כי אם היו קובעים. לפי הפרשה זאת
  .לפעמים בפרשה אחרת היה יכול לצאתזה 

שבתימן היו מקומות שלא , לנו אחרי זמן ונתברר
כגון יום . לפי הפרשהועשו זאת , זכרו את התאריך

פלונית ' יום שני לפר, ראשון לפרשה פלונית
 כאלה שאינם אבל אינני מדבר על. וכדומה
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ידעו את רבים  בתימן .יךאת התאר יםיודע
, צייט־יארה רבים רשמו בספרים מתי, התאריך

נולד . ילדים הם רשמואפילו תאריכי לידה של 
אני מדבר . 'הדומה לעץ רטוב וכו, הפרח הטוב

 ,כמיםחשל תלמידי  הפחות על משפחות־לכל
, זה מה שאני טוען .כן יכלו לרשוםהם ש

 כי, שצריכים לשמור ולרשום את התאריך
 לפעמיםאחרת יוצא ש. תלוי בזהצייט ־היאר
ין של יענוהרי ה, מקדים או מאחר אתה

  . אותו יום דוקאהוא בצייט ־יארה
, לפי השבת הבאה זאתעושים שכאלה גם  יש

באמצע יוצא זה אם למשל . בודאי טעות וגם זו
שבת הוא מתפלל וקורא ההפטרה ב, השבוע
שבת ב אבל הדבר צריך להיות, הבאה

, צייט־כי מאז השבת שלפני יום היאר .הקודמת
, מתחילה ההארה בשמים לנשמת הנפטר

על . רגה למדרגהעדן ממד־להעלות אותה בגן
ד בעיני יצחק "כבר הערתי בס, טעות אחרונה זו

ז "קצ' יום פקודת השנה סי' ד הל"ה יו"על שע
  .ה אם"סוף ד' אות ז
, צייט־כי עניין זה של יאר, מכל האמור נראה

מפני , חלש קצת אצל חלק מבני קהילותינו
ולכן לא היה , שאינו הלכה מדינא דתלמודא

הלכך לא הקפידו . םמקובל מדור לדור מימי קד
וקצת התבלבלו ועשו כפי שנזדמן , כך־בזה כל

  .ולפי הבנתם, להם
  

השכבה ונוסח ה, ארוךמדוע נוסח ההשכבה לאיש 
  .לאשה קצר

שעדיין לא ענינו , קודם שאלה נוספת שאלנו
, ההשכבה לאנשים ארוך למה נוסח .עליה

ד כי הסיבה "נלע, צריך לדעת? לנשים קצרו
יותר  האנשים צריכיםעל לכך היא מפני ש

מהיכן למדנו . אשר על הנשיםמרחמים לבקש 
ד דן לגבי "סימן רפבברכי יוסף א "החיד? זאת

לאחד יש  ,אם יש שני אנשים ,שאלה אחרת
הוא  ?מי קודם, יארצייט של אביו ולשני של אמו
על מנהג  ,יתקאמביא פה שחכם אחד שלח לו פ

 דאם בשבוע אחד יש לשני יחידי, שנהגומקומו 

מי שיש , לזה אב ולזה אם, הקהל פטירת אב ואם
הוא קודם , ההוא בשבוע יופטירת אב לו
ומאריך בשקלא , מה הסיבה הוא דן .הפטרהל

אפשר לתת טעם , לבסוף כך כותבו ,וטריא
דנהוג באתריה דמר מיסודן של זה הלמנהג 
אי בעית אימא סברא ואי , האב קודםד ראשונים

 הנה נודע כי ,א סברא"אב. בעית אימא גמרא
ויצר סמוך פרש , הללו עונינו ענו בנובדורות 

כל המון ו, לצוד ציד, רגלי חסידיו ישמור, רשת
, ביטול תורה ושתים זו. בריג הישראל משכו

ובא כרובם ט ה אחד לצדיק ולרשע שכיחי"ומקר
. והמבין יבין, הלשון מליצית כדרכו ,ון חטאכ

בנות , יוהני נש .לגברים יש יותר חטאים, בקיצור
וכיוצא . לבלתי יחטאו בהני בי תרי, בוטחות

זכות תולה לנשים יותר מן האנשים בכמה , בזה
. והן קרובות לשכר ורחוקות מההפסד, מילי
אשר איחסור , כ ברוב האנשים בדורות אלו"משא
ודיניה דההוא גברא קשה , ודאתתא עדיפא, דרי

הוא  .מדאיתתא לפי רוב חיובו כי גדלה אשמתו
וגם  מבחינת קדושה יש הרבה נסיונותאומר ש

 ,שהנשים פטורות מדברים אלווכיון  ,ביטול תורה
מאשר  ן לבקש יותר רחמים על האישילכן יש עני
לפנינו הנה כי כן המה ראו בדור ש .על האשה

ר אשר דרכו "נחת רוח לגב דטפי בעי למעבד
והתקינו , האשהוהנה נשחתה יותר מה "נסתר

ברא נלכד הא גמשום ד, דהאב קודם לאם
בשחיתותיו אכסוהו צערי ומסבין ליה כופרי על 

ודאי ב, מסייםהוא ו .חד תרין יותר מן האשה
אבל בכל , צדיקים מיוחדים שלפעמים יש אנשים

כ האיש צריך תיקון "ובד, בהוהברו חכמים יזאת ד
כיון ש ,דהסבר אח וזהכ "א .יותר גדול מהאשה

 מאשר נשים צריכים יותר בקשת רחמיםשהא
פחות טענות ומענות כי על האשה יש , הנשים

כנס לגן עדן יותר יכ היא ת"בדו, בעולם האמת
  .האישאשר בקלות מ

בעל כף החיים  נוסף יש ללמוד ממה שמביא דבר
ד דף "דרוש כ[קי חיים הנקרא חֻ , בספר דרשותיו

על שם ממש  וברא מדאף כי ל ,י"בשם האר ]א"ל
ל "י ז"כתב האר, כך אבל כתוב, השאלה שלנו
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דע כי מדת , ל"וז' בשער הגלגולים הקדמה ט
 לא בנשים, הזכרים גלגול נוהג באנשיםה

דור הולך  ]'ד', קהלת א[וזה סוד פסוק . הנקבות
ל דור הולך "ר, ודור בא והארץ לעולם עומדת

אבל הארץ , ודור בא והם האנשים המתגלגלים
לעולם , שהם הנשים הנקראים ארץ כנודע

זה הרמז  .ל"עכ, ת בגלגולעומדת ואינן חוזרו
אשה חוזרת ודאי שלפעמים ב .של הפסוק

אבל מה שהיא חוזרת הוא בגלל בעלה , בגלגול
 זאתאבל לא בגלל שהיא צריכה , בשבילוו

 ',יצאה אשתו עמוו'וזה נרמז בפסוק . מצד עצמה
הוא  .לן אינם חוזרות בגלגולככו אבל רובן

אצל כ "יוצא שבדכ "א ,משך כךבה שם מביא
העניין רמוז גם בפסוק [ .הדבר מתוקןים הנש

, כל זכר לגולגלותם, במדבר' שבתחילת פר
ש "כמ, דהיינו שכל הזכרים דוקא מתגלגלים

  ].א בספרו פני דוד שם"החיד
אשה  ,]ה ומזה"ד[ קי חייםשם בחֻ  כותבכן  לפני

שמוליכה את בניה לבית הספר כדי ללמוד 
או שנותנת כסף בידיה להחזיק ביד , תורה

איזה  להדפיסאו  יםספר או לקנות, ח"ת
הוא , ים כדי לזכות את הרבים בתורהספר

 .יותר שכרה ממה שלומדת היא דברי תורה
, ה פחותלכן שכר ,וה ועושהמצו אשה אינההרי 

 ,אבל אם היא נותנת לגברים ללמוד תורה
ם ותומכת דואגת שאנשים ילמדו בספרי

   .שכרה גדול, בתלמוד תורה
למה גדולה  ,עוד דבר ]ה או"דב[הוא מוסיף  אבל

יותר מן  ,ה לנשים"הקב הבטחה שהבטיחן
ינן אמשום שהנשים , צד אחר בכללמ ?האנשים

בדיני  ירותהרבה עבויש , עוסקות במסחר
, משא ומתן ניתן לאנשיםלפי שה .ממונות

אשר צריך האדם רות יכמה עבוידוע שיש 
דעת  ונבג, שקר, גזל, ליזהר במשא ומתן

דה מאזני מרמה במ, ת שואשבוע, הבריות
 וצריך טורח גדול וליתן, במשקל ובמשורה

לא  .באחד מהם כשלודעתו תמיד שלא יליבו 
 ,כל כבודה בת מלך פנימה כי, כן הנשים

ואין לה כי אם עסק צרכי , בביתנמצאת האשה 

ובזה נקל להיות זהירה ותוכל להיות , הבית
 וזה שאמרו. ב"צדקת וחסידה ותזכה לחיים העוה

ן יותר מ ה לנשים"הבטחה שהבטיחן הקב דולהג
שלא נתן עליהם עול משא ומתן כמו , אנשיםה

 אינה, יושבת בביתהיא על ידי ש כ"א .האנשים
ניצולת  וממילא, צריכה להתעסק במשא ומתן

מדוע  לכן מסתבר שזו גם סיבה. מכל דיני ממונות
כ יותר "בהשכבה היא בדרחמים עליה הבקשת 

הרבה להתחנן ולבקש  כ"ככי לא צריך , קצרה
, ר"י שבזמנינו נשתנה הדבר בעוה"אעפ .רחמים

אבל , וממילא גם להן יש עבירות בדיני ממונות
אנחנו מסבירים את הזמן לשעבר שתיקנו אז את 

  .לנשים בקיצור' נוסח רחמנא די רחמנותא וכו
  

ע שחל בו דחיית דברי הטוען שבתימן אכלו בשר בשבו
, הסיבה הנכונה מדוע נהגו כן, "מזג האויר החם"משום 

  .ואיך הדין בזמנינו
 ,אכילת בשר בשבוע שחל בו תשעה באב בעניין

בימים האחרונים . ר זהבגם על דצריך לעורר 
 ,רב מפורסםששמע מפי אמר לי בא אלי ומישהו 

ריכים לדעת צולכן  .אמר דברים תמוהיםש
שהתימנים הרי ידוע . שדברים אלו אינם נכונים

ואותו , בשבוע שחל בו תשעה באבאוכלים בשר 
, מאד בתימן חםהסיבה היא בגלל שש חכם טען

יודע  ינניא. יש שם חמשים מעלות בשבועות הללו
הם בגלל זה הוא שלדבריו העיקר אבל , מה הקשר

אבל . סיבה שאינה קיימת כאן היום, אכלו בשר
 .זאת הסיבהלא ש, למעשה צריכים לדעת

אז חמשים  לא היה שם, זה לא נכון, שיתאר
אדרבה שם יותר קר , מעלות ולא בשום זמן אחר

ובימים אלו של חודש אב ושאר הקיץ אפילו  ,מפה
א לגבי ברכת "ץ ח"עץ חיים למהרי' עי[, ירד גשם

ע המקוצר "ובש, ה מקומות"א ד"ו ע"השנים דף מ
ה "ג ד"ז הערה י"י' שאלת טל ומטר סי' הל

 ,נכוןמה ש. כ בודאי שלא זאת הסיבה"א]. כן־כמו
לכן מצוי היה אצל . בזולו ,ששם הבשר מצוי יותר

רבים היו בקיאים  ,ושעבר ותכל הדור ,התימנים
היה מצוי אצלם  כי, וטריפות הלכות שחיטהב

שהוא גם ו, יותר מהרבה מאכלים, בשריין של הענ
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אבל אין הדבר קשור אחד . היה שם יותר בזול
   .לשני

גם מזה שלא נמנעו בשבוע שחל בו , והראיה
כי בתימן היו בעלי היכולת עושים . משתיית יין

כגון בעיר הבירה , אבּ ַר הנקרא שֲׁ , כל השנה יין
ומדוע הקילו . הרי לזה אין שום הכרח. צנעא

. חוץ מבסעודה המפסקת, ולא נמנעו מלשתות
אלא מובן שהמנהג נשתלשל מדורי הדורות 
כדינא דתלמודא שאין הבשר היין אסורים זולת 

  . סקתבסעודה המפ
ה אנחנו "בלא, ב נדחה ליום ראשון"השנה שת

כמו , ב"פוסקים שאין דיני שבוע שחל בו ת
מ לשנים "אבל נפק, שהסברנו בשיעור הקודם

א סעיף "תקנ' ע סי"ומה שכתוב בשו. אחרות
א כי כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו "י

מדובר , כ"פורץ גדר הוא וינשכנו נחש ע, איסור
ם שמשנים ממנהג עירם ביחיד או יחידי

שאנו , כ אנחנו התימנים"משא. וקהילתם
בתי , קהילה נפרדת לעצמה בכל המנהגים

וידוע . נחשבים כעיר אחרת', רבנים וכו, כנסיות
  . גם לעדות אחרות שהתימנים נוהגים בזה היתר

או , ב"בשבוע שחל בו תאכילת בשר  מניעת
ו מנהג שכבר זה, כבר מראש חודש אב

ב יי גאון כתרבינו האו, יאוהוהב ניםהקדמו
וכן  .מפורש שזה תלוי במנהג המקומות

יש מקומות ש א והמגיד משנה מביאים"הריטב
כך שבעצם , נהגו ויש מקומות שלא נהגוש

יכול להיות  .הדבר לא קשור לתימן דוקא
 יותר קשה לאבותינו מציאות היהשמבחינת ה

ה "שעזאת בהבאתי  .בל את החומרא הזאתלק
בשאר קהילות ישראל , 'ג סעיף ח"ק' סי ג"ח

נוהגין שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין 
בתשעת הימים שמן ראש חדש עד לאחר 

ואפילו תבשיל שנתבשל בו בשר , תשעה באב
אבל . עוף- או שיש בו שומן ואפילו בשר

ואפילו , בקהילות תימן לא נתקבל מנהג זה
בשבוע שחל בו תשעה באב אין נמנעים אפילו 

תיית ייןבהמה ומִ -רמאכילת בש ְ ובעיני . ׁשּ
וכן מבואר במגיד  ,ב הבאתי"יצחק אות כ

ב ובספר "ו ע"א תענית דף כ"משנה ובריטב
. שיש ארצות שלא פשט מנהג זה, המאורות שם

שהובאו , וכן מוכח מתשובות רבינו האיי גאון
ח "סימן צ: הגאונים למסכת תענית דף כט' באו

תלוי , ח אב"שמניעת אכילת בשר מר, ט"צ
ולא כמו שיש חושבים שהקילו . במנהג המקומות

לפי שלא היה מצוי להם , רק מפני הצורך, בזה
כ השתא "משא, בתימן הרבה שאר מיני מאכלים

ש "ועיין מ(ואף כי דבר זה אמת מצד עצמו . הכא
ד הלכות שחיטה סימן "ד להלן בחלק יו"בס
מכל מקום אין זה תלוי ) ה ודע"ד' ד הערה י"קכ

. ש"יעו 'וכו דמוכח מהראשונים שהזכרנווכ, בזה
הכי חם יזור אה וזהש ,שרעבבוקא ד, דרך אגב

קא דו, )ולכן אין חטים גדלים שם כידוע(, בתימן
הם הלכו לפי האחרונים  כי, שם לא אכלו בשר

דלא כמנהג הקדום המשתלשל , ע"וכדעת השו
  .ברוב מחוזות תימן

מה הסברא  ני יודעינא: בתשובה לשאלה מהקהל
אבל כך אמרו בשמו של אותו רב , לו בזהש

העיקר , שמעתי דברים עמומים. ספרדי מירושלם
שראל ישהוא רצה להוציא מסקנא שבארץ 

 אכלו הואבתימן ומה ש ,צריכים לא לאכול בשר
מה זה קשור במזג אבל  .זאת במזג האוירתלה 
כיון . בדיוק מה הוא אמר לא נודע לי! ?האויר

ובתנו להעמיד דברים ח, שדבריו פורסמו ברבים
בכל . ולמנוע בלבולים, על דיוקם ועל אמיתתם

לא , לא היה חם. הדבר הזה אינו נכון, אופן
היה  אדרבה דוקא, שים מעלות ולא ארבעיםחמ

   .קצת קר ונעים
דהיינו  .ברור שיש בזה משהו, ןילגופו של עני אולם

כן היו  ,ה הסיבה הזאתתיכול להיות שאם לא הי
 הלכהשלאבל צריכים לדעת  .להחמיר הולכים
למה , לדוגמא. זה לא קשור אחד לשני ,למעשה

יעור בם שאומר לגבי "נהגו הספרדים לא כהרמב
אומר  ,בשריפה כמו ביעור חמץ ואהששמיטה 

ובל הלכות שמיטה ויבפרק שביעי מהכסף משנה 
תקנה גדולה ליושבי הארץ , וסי קורק"בשם מהר
ירות לקנות פ פ שמותר"כי אע, בזמן הזה

כיון שאין קנין  מ"מ, ד"ם כמו שיתבאר ספ"מעכו
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וצריך  חלה קדושת שביעית על הפירות, לגוי
בסופו של . כך שיטתו ,לבערם בזמן הביעור

מה וב, כי הדלות רב ועצום ,הוא אומר דבר
ביעור בלא  לקיים מצות יםשכתבתי יכול

פ שלדעת "אע .אפשר להפקירדהיינו , ביעור
 ווזה ,ולבערם רפםם צריך לש"הרמב רבינו

הנזכרים הגאונים מ כדאי הם "מאבל  ,עוריהב
כיון , דהיינו .'וכו לסמוך עליהםוהראיות 

לכן סמכו על הפוסקים , ועצוםשהדלות רב 
האחרים המקילים שביעור של שמיטה הכוונה 

הרי  ,לפי זה .כ יכולים לזכות בחזרה"ואח, הפקר
, היו עניים דלים ואביוניםאכן הם בדורות ההם 

מדוע , שכן בזמנינו־וכל אבל בדורות שאחרי כן
, נהגו רואים שכיון שכך ?לא השתנה דברה

 ינהאאפילו שבעצם הסיבה המציאותית כבר 
. ז נשאר המנהג במקומו לקולא"בכ, קיימת

  .ומכאן יש ללמוד גם לעניינינו
לגבי פ כיוצא בזה "הגרמתב כ שהמבאגרות  גם
ע "בשו הרי .כוסהין של ברכת המזון על יענ
א מובאים כמה דעות "ל' סע ב"ח סימן קפ"או
, יש אומרים. שטעונה כוס יין ברכת המזוןענב

ז חייבת כוס "שברכהמ, וכך דעת התוספות
או , שאכל ביחידותאדם דהיינו . אפילו ביחיד

את חייב לברך  אין זימון אבל ,שניים שאכלו
שלא  ,יןיואם אין לו כוס . ז על כוס"ברכהמ

 ,דהיינו .לו ב שבפעם הבאה יהיהחושאם , יאכל
, יין אם עד הבוקר יהיה לו, נניח שהוא בלילה

יש ממש , כמו לגבי הבדלהזהו  .אסור לו לאכול
שרק יש דעה ו .כך היא דעת התוספות. חיוב

 .וזה על פי מדרש הנעלם, בשלושה צריך כוס
שה אינה שאפילו בשלם "ף והרמב"ודעת הרי

בעשרה מנם א .ו נוהגיםכך אנו, טעונה כוס
, בבחינת הידור רק וזה ,כוס מצריכיםאנחנו 

אלא מפני כבוד  מצד הדין ינואדהיינו גם זה 
בהגהתו [א "אומר הרמ .אין, אם אין. הברכה

? ה האשכנזים לא נהגו כךלמ ,]'ע שם סעיף ב"לשו
ם כי הרי ה, מובן שהיה הדבר קשה בעיניו

 ,רבותיהם אלו, י התוספותהולכים אחרי בעל
כ "א, ביחיד' כוס אפי יםמרים שחייבוהם או

מפני , אומרהוא , אלא ?למה הם לא נוהגים כך
כנראה בעלי  .שהיין נמכר ביוקר כלומר. היוקר
שם מצוי הרבה יין , היו בצרפתכי הם , שאני' התוס

היין  היה, אבל אצלם ביתר ארצות אירופה, בזולו
   .ביוקר

השתנתה הרי עכשיו  ,שה ושואלמהאגרות  בא
 יותר בקלות יין אפשר להשיג עתכ, אותהמצי
, אלא הוא אומר. כ למה לא עושים כך"א, ובזול

 שבעצם' אפיכ "א, סיבות כיון שנקבע כך והיו
אבל כבר , קיימת ינהאהסיבה בזמנינו כבר 

ועכשיו חיפשתי . כך זכורני. הג כןהוקבע המנ
ב אות "נ' ד סי"מ כרך ששי יו"ומצאתי זאת באגרו

ודאי איכא  ז"בברכהמ עניין כוסל, וזה לשונו' ג
אבל חיוב ליכא , מעלה לברך על הכוס בשלשה

דכמה מאות בשנים לא , אפילו בעשרה לדידן
אף שאולי היה זה מחמת , נהגו לברך על הכוס
דיין של ענבים ברוב , שלא היה יין מצוי

המקומות שהיה רוב ישוב ישראל לא היה כלל 
שלכן סמכו  ,כ ביוקר גדול"רק יין של צימוקים וג

ז אינה "ם שסברי דברכהמ"ף והרמב"על הרי
ג שהוא מבעלי "ובפרט שגם הסמ. טעונה כוס

הגם ששאר בעלי התוספות אינם סוברים [' התוס
ז "כ דאין ברכהמ"סובר ג, ]ן"יב. וכדלעיל, כן

ו "ז מברכות הט"מ פ"כדאיתא בהג, טעונה כוס
כיון , מ אף אם נימא הכי"מ. ב"קפ' י סי"הובא בב

כ כנפסק "נחשב ג, פ מאות בשנים נהגו כן"כשע
שלכן אף , ז אינה טעונה כוס"אצלינו שברכהמ

כשבאו עתה אחרי שנחרב עיקר ישיבת היהודים 
ובאו הרבה מהן למקומות  )באירופה בשואה(

לא נשתנה מנהגן שנהגו להלכה , שמצוי יין
שלכן ליכא , ג"ם והסמ"ף והרמב"לפסוק כהרי

ורק למעלה , אצלינוז "שום חיוב כוס לברכהמ
, ם איכא מעלה"דגם להרמב, בעלמא ודאי איכא

ז "והדינים שנאמרו בכוס של ברכה כדאיתא בפ
ח "אבל בת, ויש אינשי שנוהגין כן. ו"מברכות הט

 אותוממילא . 'וכו לא שמעתי ]ן"יב. בתורת חובה[
הוקבע המנהג שמתירים לאחר ש, ד"בנדבר ה

כ גם אם "א, לא מצד הדיןדהרי זה , אכילת בשר
  . השתנתה המציאות הדבר אינו מחייב
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, יות ואי הבנותאומר זאת כדי שלא יהיו טע אני
 יננואש משום, ת ההלכהיסודומ להבין את "ע

 רוצים לזעזע את המנהגים מכל מיני סיבות
כל מיני אפילו שאפשר אולי לעשות , שיהיו

 קת ובלקלגבי חיבור פרשיות ח כמו, פשרות
אבל אם מתחילים . ת ומסעיולא מטו, כמנהגינו

ומי יודע  ,לעשות שינויים כבר פרצנו גדרות
  .זה יגמר יכןה

בעניין אכילת  ין להחמירייש ענהאם  :שאלה
  ?בשר בשבוע שחל בו

כדי לא , בשיטה .אנחנו לא מחמירים: תשובה
אבל אינני . לפרוץ גדרי המסורת והמנהגים

אלא  ,אומר לכתחילה בבית שיבשלו בשר
מחפשים  איננו .ואנחנו אוכליםשלו בשר יב

כך אני אומר . אבל תבין מתוך הדברים .זאת
כי אם יעשו , זאת בתורת מנהגלקבוע  כדי לא

זה נראה כאילו פרצנו כ "אבתורת מנהג  כך
רבן  .בהחלט מותר דברהוהרי מצד הדין , גדר

גם כן אכלו , אביי ורבא, גמליאל ורבי עקיבא
  .בשר בשבוע שחל בו

  
כמנהג " תיקון חצות"א לסדר "ן שליטהתייחסות מר

  . ה השבוע"ל בע"שיצ, ק תימן"ק
בזריזות גדולה סדר תיקון  שיצא זכינו ,'ה ברוך
חשוב בפרט עכשיו בימי בין  דברה, חצות

ין הזכרת עניעל אמרנו שפתחנו ו כפי, המצרים
הרבה אנשים לצערינו  .ירושלם וזכרון החרבן

ת לא מרגישים את הצער וא, מזה רחוקים
את זלסדר , ו"הי הרב אליהו אכועזכה  .רבןהח

בזמנו , פה ותמובא וגם כל ההלכות, בסדר נכון
זה ולשמחתי הרבה , זאתגהנו יכבר עברנו וה

כבר לא ידעתי אפילו שזה  .שוב כעת יצא לאור
בפרט , חשוב מאד דברה .בזמנו צא לאורי

 בעבר היו צריכים לקום בחצות .בזמנינו
אבל היום , תיקון חצותאת כדי לומר  ,משנתם

, בלאו הכי ערים בחצותרבים אנשים לצערינו 
למה  .תגיד תיקון חצות, כ אם אתה כבר ער"א
אחת שתים עשרה השעות עד ער ישאר יאדם ש

קח לך עוד כמה דקות י, וילך לישון ,בלילה

 לתיקון חצות אין, צריכים לדעת .לומר זאת
 אם אומרים, לא חייבים לומר את הכל, שיעור

לפחות , אם אדם לא יכול כל יוםו .חלק זה גם טוב
אבל עכשיו זה  .ובלי נדר, שיאמר פעם בשבוע

   .זהובפרט בשבוע , בימי בין המצרים, הזמן
מפורסם והידוע ה על הדברשמובא בספרים  ראיתי
שכל ', ק דמגילה הלכה ה"בפהירושלמי בשם 

חוץ מחמשה , בטלהנביאים והכתובים עתידים לי
בעל מדרש אומר  .ומגילת אסתר חומשי תורה

מה פירוש שכל . שזה נבהל הרעיון, אליהו
ו תבטלי הא כיצד ?הנביאים והכתובים יתבטלו

ויש , הרי דבריהם קדושים? הכתוביםנביאים וה
 ?איך יתכן שיתבטל, שמות קדושים בהם הרבה

 ל יהיו"שלעת שהכוונה היא ש יפה"רלכן פירש מה
עד שלא  ,כל כך תרבה הדעת, כל כך חכמים

 כלהכי נדע את , ך את הנביאים והכתוביםנצטר
כ "א. אבל לא שהם יתבטלו מצד עצמם ,מהתורה
מה יענה על הקללות , קשה לדבריו, לכאורה

שכתוב עם מה ומה  ?התוכחות, בתורה ותכתובה
אלא  .ל"הרי זה לא קשור לעת ?בפרשת האזינו

ל "לעת, כך הפירוש הואש, מתרץ המדרש אליהו
אלא  ,הפשטכפי  הכתובים לא יהיויאים והנבדברי 

כ הפשט "א, ס"הרי יש פרד. ודרש וסודרמז ה לפי
, גם את הפשטיהיה ש הוא מוסיף אבל. לא יהיה

אנחנו אומרים כש, דהיינו .אולם הפשט ישתנה
ַאְלָמָנה  ִתי ָעם ָהְיָתה ּכְ ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ ֵאיָכה ָיׁשְ

מְּ  ָרִתי ּבַ ִתי ַבּגֹוִים ׂשָ , איכה א[ ִדינֹות ָהְיָתה ָלַמסַרּבָ
' איכה ישבה בדד', אחר הפשט יהיהל "לעת ,]א

ַעל ֶהָהִרים כתוב שעליהם ם שלירווי "איך א ,היינו
תוּ  י ִנּצְ ר ִקיָנה ּכִ א ְבִכי ָוֶנִהי ְוַעל ְנאֹות ִמְדּבָ ָ ֶאׂשּ
ְמעּו קֹול ִמְקֶנה ֵמעֹוף  ִלי ִאיׁש עֵֹבר ְולֹא ׁשָ ִמּבְ

ַמִים וְ  ָ ֵהָמה ָנְדדּו ָהָלכוּ ַהׁשּ י ֶאת . ַעד ּבְ ְוָנַתּתִ
ן  ים ְוֶאת ָעֵרי ְיהּוָדה ֶאּתֵ ּנִ ים ְמעֹון ּתַ ם ְלַגּלִ ִלַ ְירּוׁשָ

ב ִלי יֹוׁשֵ ָמָמה ִמּבְ חמשים ושתים  ].י-ט, ירמיהו ט[ ׁשְ
מרוב השממה , י"שנה לא עברו עוף ובהמה בא

דהיינו . ב"ה ע"שבת דף קמ' כמבואר בגמ, שהיתה
 ,ראוי ליישוב כ בלתי"שהמקום היה כ כי מתוך

לא התאימה ארץ ישראל עופות לבהמות ולאפילו 
העיר רבתי , ה בדדאיכה ישבכ "א .אחרי החרבן
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היא , כיצד העיר שישבה בדד בעבר, עם הכוונה
רבתי ' ?תי עםרבבימות המשיח יתה עכשיו נה

 ?איך נהייתה העיר שהיתה כאלמנה', בגויים
עיר שהיתה נותנת מס איך ה', שרתי במדינות'

, דהיינו? הייתה עכשיו שרתי במדינותנ לאחרים
   .הפשט התהפך

איכה , 'אפשר לומר באופן דומה לדבריו או
איך ', וגו הן עם לבדד ישכון' דהיינו', ישבה בדד

באף  ו לא מתחשביםה הגענו למצב כזה שאנ"ב
   .שתנה לטובהכ הפשט י"א. אחד

וכן  ,זה כך גם בנביאים וכתובים ממילא
אחר  פירושם יהיה ,הדברים בתוכחות וביתר

 ינוהתיקון חצות א ,כן צריכים לדעת אם. לגמרי
כשקוראים ' אפי, אדם יהיה עצובהשבכדי בא 

 'ה. שמחהנחמה ויין של עניש בה , המגילת איכ
  . ך הוא יזכנוברו
בדעתי לדבר בשיעור זה כמה עניינים על  היה

ל "ש אלישיב זצ"אודות מופת הדור הגרי
אבל אני . ה"תנצב, שנלקח מאתנו השבוע

על כרחנו נדחה , רואה שהזמן מאוחר מאד
קשה , ל"וכבר אחז. נ"הדבר לשיעור נוסף בל

, סילוקם של צדיקים יותר מחרבן בית המקדש
  .'וכו

המתאבל על ירושלם זוכה ורואה  כלו
לַ ִ שנאמר, בשמחתה ְמחּו ֶאת ְירּוׁשָ ם ְוִגילּו ָבּה ׂשִ
ל ֹאֲהבֶ  ִלים ּכָ ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשּו ִאּתָ יָה ׂשִ

  .ר"אכי ].י, ו"ישעיהו ס[ ָעֶליהָ 
  


