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  לק"י
  

 :נושאי השיעור
כל הקהילות הקדושות והטהורות וליחיד, אומרים מקודם " 'מי שבירך'מדוע בנוסח 

למה לא אומרים וכן , "הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה וכו', ועוד יברך וכו'
   ."הקהל הקדוש והטהור" כמו ברישא

  מהי כוחה של ברכה. 
ספסלים שנוספו בבית המדרש לאחר סופר על הגמרא בברכות בעניין ה בתכביאור ה

   מן הנשיאות. רבן גמליאל העברת
  . םדברי בעל אבן ספיר בעניין זה ודחיית

הזכרת שם בת זוגו מה דין של ס"מ, והמלא השלמה בעניין איסור הזכרת שמו 
לילי"ת, האם מותר לקרוא לילדה בשם זה, ועוד בעניין הזכרת שמות של מלאכים 

 .ושדים

  

�� 
  שמורותכל הזכיות 

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  355 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  229 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש להצלחת ידידינו 
   ,הי"ו וב"ב שמעון יצחקיהרב 

בו ברוך הוא ימלא את כל משאלות לי מקוםה
  .אכי"ר ,לטובה
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 שמעון יצחקימוקדש להצלחת ידידינו הרב השיעור 
ברוך הוא ימלא את כל משאלות  מקוםה ,הי"ו וב"ב

 .אכי"ר ,ליבו לטובה

בן ברק השיעור מוקדש להצלחת ידידנו רבי  ,כמו כן
ומכל צרה  ,הוי' ברוך הוא ישמרהו ויחיה, צברי זכריה

ו הציבורית, יה"ר כנברך אותו בדרו עודדנ .ונזק יצילהו
  ם, אכי"ר.ר ולעשות ולקיישיזכה לשמו

  
  

כל וליחיד, אומרים מקודם " 'מי שבירך'מדוע בנוסח 
הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל 

למה לא וכן , "הקהל הקדוש הזה וכו', ועוד יברך וכו'
מהי  .ם "הקהל הקדוש והטהור" כמו ברישאאומרי

  כוחה של ברכה.
חה מהי כון יבעניבסוף השיעור שעבר,  ברנויד

 הדברכמה ו ,מברכים אותושאדם ל ,ברכהשל־
כמו  .ברכה מלשון בריכה .שפעו מוסיף לו כח

שמזכירים בנוסח תפילה על הפרנסה הארוכה. 
נו אומרים שבת א כלב. 'שפע בריכה העליונה'
לפני  ' לידידנו ר' ברק צברי הי"ו,מי שבירך'

השבועי  אחרי השיעורכן ו ,מוסףתפילת 
י אז, ובהזדמנויות כמו שהזכרת, במוצש"ק
מי נוסח 'ההתבוננות בכדי תוך נוספות. 

 .בדעתי שתי שאלות ועל ',שבירך

  
מברכים ר שאכש ,נו נוהגיםא , מדועיתראש

כל 'לברך את קודם מתחילים  ,אדם יחיד
הרי לכאורה  '?הקהילות הקדושות והטהורות

למה אותו. רק לברך מישהו, תברך אם ברצונך 
יַרךְ שֶׁ  ִמי ,אנחנו מתחילים  ַאְבָרָהם ֲאבֹוֵתינוּ  ּבֵ

ה ְוַיֲעקֹב ִיְצָחק לֹֹמה ְוָדִוד ְוַאֲהרֹן ֹמׁשֶ  ְוָכל ,ּוׁשְ
ִהּלֹות דֹוׁשֹות ַהּקְ הֹורֹות ַהּקְ  ֵאת ְיָבֵרךְ  הּוא ,ְוַהּטְ

ל ָהל ּכָ דֹושׁ  ַהּקָ דֹוִלים ַהזֶּה ַהּקָ ים ּגְ  ֵהם, וְּקַטּנִ
יֶהם ּוְבֵניֶהם  אח"כ אנו ורק .ְוַתְלִמיֵדיֶהם וְּנׁשֵ

את אז  וכו', מוסיפים לברך ְיָבֵרךְ  ְועֹוד ,מוסיפים
 אפשר היה לומרהכי הרבה לכאורה,  .היחיד

הוא  ,רך אבותינו אברהם יצחק ויעקבימי שב'
שנוהגים בעדות  כפי, בן פלוני' יברך את פלוני

אנחנו מדברים מדוע פחות או יותר.  ,אחרות
ואח"כ על  ',כל הקהילות'בהתחלה על 

 הל', ורק אח"כ מברכים את היחיד?קה'

  

אפשר ליישב  ,כ"כ קשה אינה ,זאת שאלהאכן 
מובן לפי היסודות  אותה בקל, כיון שהדבר

שאמרה השונמית  , כפיהכלל הואהרי הידועים. 
ֶבתלאלישע,  י ָאֹנִכי יֹׁשָ תֹוְך ַעּמִ [מלכים ב' ד',  ּבְ

אדם נידון כי אם הלומדים חז"ל,  כאןמ ,י"ג]
יש עליו ש , כיוןפשוט הדבר אינו ,בפני עצמו

אבל כאשר הוא נידון בתוך  .הרבה מקטרגים
לכן היא  .הכלל מועילה גם לפרטזכות הכלל, 

אל  ,אתה מתפלל עליר שאקשה מאלישע, כיב
פותחים את  כיון שאזתתפלל עלי ביחידות, 

, תברך לכן .ורואים את הרשימות שלינקס יהפ
כבר  מילאומ, 'בתוך עמי', 'בתוך הקהל' אותי

  ה. מעשיבאופן פרטי לרק לא מתייחסים 
  

רוצים לברך אדם  שכאשר אנומובן,  ממילא
 רוצים להכלילו בתוך כל הקהל אנחנו ,פרטי
מה  הקהל, מי יודעאותו גם בתוך כל  אבל שלו.
 נהנכון שיש "נ?כיהבב שנמצאהציבור  מצב

ח"ו אם זכות לרבים יותר מאשר ליחיד, אבל 
ש בהם איזה פגם ח"ו, אולי י ,בעצמוהזה בקהל 

 מחלוקת וכדו', אולי גם הם לא ואיזיש ביניהם 
כל קודם, ברכת ' מזכיריםאנחנו לכן  ראויים?

הוא ' ואח"כ ',הקהילות הקדושות והטהורות
לאחר מכן , ו'יברך את כל הקהל הקדוש הזה

הזאת, כך שהדרך את היחיד ביניהם.  מכלילים
שהיחיד  וןכיסלולה, יותר בטוחה והיא בודאי 
 'הקהילות הקדושות והטהורות כל'נכלל בתוך 

 שראל.ים של ע

  
 יותר קשה. שאלה אחרת, בדעתיה תעל אולם
כל הקהילות הקדושות 'אנחנו אומרים הרי 

הוא יברך את כל הקהל ואח"כ ', ' וכו'והטהורות
אנו לא אומרים למה  ?מה קרה ' וכו'.הקדוש הזה

 ינואה הקהל הז? וכי והטהור''הקהל הקדוש 
 ?קדושות וטהורות ' הםכל הקהילות'רק  ?טהור

אם  '?טהור'את התואר פה מחסירים  למה ח"ו
בלי להגיד  ',כל הקהל הזה' ,היינו אומרים

כמו ברישא,  שזהו הייתי אומרא"כ , 'הקדוש'
', הקהילות הקדושות והטהורותשאמרתי '

  הקדוש  הקהל '  גם    מרתיא  כאילו   ממילא
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הקהל 'אבל כאשר אתה אומר  '.והטהור הזה
והשמטת  ,התחלת להגיד איזה תואר ',הקדוש

 ינואח"ו הקהל הזה כי משמע  ,את התואר השני
  טהור. 

  
מדוע מטילים . קצתלי  ההציקהזאת,  השאלה

דופי, אף כי לא במפורש, בשב ואל תעשה. 
מה אתם חושבים על השאלה לדעת, ין ימענ

לב , שלא שמים שאלות נםהזאת. לפעמים יש
דברים נדושים. שאלתי את שהמתוך  אליהם,

 את המתפללים בשבתות כאןהשאלה הזאת 
, ואמרו לי כמה פעולת צדיק בבית המדרש

כעת  עליהםאתכם לדון  וברצוניתשובות, 
לכם מה אני  , אומראבל בהתחלה בשיעור.
אמיתית לשאלה הזאת. תשובה כחושב, 

 , בעזרת ה' יתברך.הפשט האמיתי

  

 נהויש ,טהרה נהיש '?טהרה' ימה, לכאורה
טהרת  וישטהרת המחשבה,  את יש .טהרה

. יש טהרת הדיבורויש טהרת הלב, ו הידיים,
 '.דרגותהם ' אלודברים רוב  וכדומה. אולם

 הכתובה ,את הטהרה היסודית נהיש אבל
הרי ספר טהרה. ברמב"ם רבינו הוב, בתורה

ספר את יש וספר טהרה, את יש  ,הרמב"םל
הלכות איסורי  , יש אתקדושהספר ב .קדושה
ספר ו. , וכו'הלכות מאכלות אסורותוביאה, 

טומאת וטומאת מת,  את הלכות , כוללטהרה
וכדומה.  ,פרה אדומהוטומאת צרעת, וכלים, 

היסודות  , ואלוטומאה וטהרה־היסודות של ולא
קדושה, ענייני עריות חלק נייני עקדושה. ־של
אבל  .הזהגם בזמן  , קיימיםמאכלות אסורות או

 ר"הבעוהרי טהרת מת, כגון טהרה, ה ענייני
אין וכולנו טמאי מתים, אין לנו פרה אדומה, 

  וכו'. לנו טומאת כלים
  

הוא  ,שהקהל הזה ,להגיד פשראי א ,ממילא
עברו, היו בדורות שהקהילות ש אולם '.טהור'

 כל הקהילות הקדושותעל 'מדברים ר שאכ
ת מדברים על הקהילו איננו והטהורות',
ו, בזמן עברדורות שעל ה אלאשבזמנינו, 

שביהמ"ק היה קיים, עליהם אפשר לומר 
רך ימי שב 'והטהורות'. לכן אנו אומרים,

יעקב ואברהם יצחק עליהם השלום,  ,אבותינו
וכל הקהילות  ,דוד ושלמהואהרון ומשה 

דורות הדהיינו  הקדושות והטהורות,
נשמרו ש ,היו קדושים וטהוריםר שא ,הראשונים

הוא יברך את כל הקהל  ,גם בדיני טהרה
לה להגיד את המ שייךלא כאן  הקדוש הזה,

אין לנו את הטהרה  ר"ה, כי בעו'הטהור'
 יתי.הפשט היסודי והאמ ,נראה לי כךהיסודית. 

  

את  באחת השבתותשאלתי  כאשר אבל
אגב קריאת הפרק  כאן,בור בבית המדרש יצה

שאלה הלי  ההתעורר במנורת המאור, כאשר
 נםיש .כמה תירוציםעל כך זאת, אמרו לי ה

שהסיבה היא, משום דאמרינן, אמרו, שכאלה 
מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו וכולו 

חתני יושב כאן  יח ע"ב].דף [עירובין  שלא בפניו
 .התירוץ הזההי"ו, הוא אמר את ם אהרב יאיר ת

שכתוב אצל נח,  כפי, כזה כלל נוישהרי 
י אֹ  ,הקב"ה אמר לנחש יק ְלָפַני ּכִ ְתָך ָרִאיִתי ַצּדִ

ּדֹור ַהזֶּה אבל  .בפניו כך כשזה ,[בראשית ז', א'] ּבַ
ה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש  ,אמר הוא שלא בפניו ֵאּלֶ

דֹרָֹתיו ִמים ָהָיה ּבְ יק ּתָ כאן  [בראשית ו', ט']. ַצּדִ
 דיבר איתו. כאשר מ ,שיבח אותו יותרהוא 

  

ם (אמנם אחד האברכי אמרשנייה ש תשובה
 "כ, א'ונשיהםובניהם הם 'כתוב כי , בהיסוס)
להגיד על הנשים שהן כולן  פשראי אולי א
האנשים,  אמנם הדבר שייך גם כן לגבי .טהורות

אבל  טבילת עזרא. כאלה שלא טבלו נםישכי 
ואכן  הוסיף אותו אברך,לא ין הזה יאת הענ

יודע אם זאת הנקודה, כיון שבטלה  אינני
אבל  זאת. א"א להגיד ילאממטבילת עזרא, 

זאת תשובה לפום אולי אכן  ,נשיםה לגבי
 רהטא, כפי שהוא אמר.

  
מה כי  ,להגיד ה אברך נוסףשלישי רצ תירוץ

 והטהורות', הקהילות הקדושות'שכתוב 
כל אדם לפני כי בעבר, היה מדובר על מה שה
 מים. הרו אותו בתשעה קביןיט ,נקברהוא ש
 וןכי ,טהוריםהיו הם  ,עברהיו באלה ש כ"א
יכול  ,האנשים החיים אולם .הרו אותםיטש

 .להיות שהם טמאים
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   ת.אחל תאחאת התירוצים נבדוק בואו 
־חו שלאומרים מקצת שב'ש ,זההן יעניה לגבי

נכון,  ', אכן הדברוכולו שלא בפניו ,אדם בפניו
מה שהגמ' אומרת  וזהואת על נח, זידוע כפי ש

, על נח קאלאו דוזהו ו [שם].עירובין  כתבמס
 חז"ל על דבריםספרי מובא באלא הדבר 

, והקב"ה שיבחש, בינורשה , אפילו על מנוספים
יִתי ֶנֱאָמן הוּא ָכל ּבֵ ה ּבְ י ֹמׁשֶ ה ֶאל  .לֹא ֵכן ַעְבּדִ ּפֶ

ר ּבֹו ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת ה ֲאַדּבֶ [במדבר  וגו' ּפֶ
 ע"ה,רשכל המדרגות הגדולות של מ י"ב, ז' ח'].

והקב"ה  עזב משהכאשר  ,בפניו שלא ונאמר
שלא זאת דיבר אז הוא  ,מריםלקרא לאהרון ו

כל את אדם ־אין אומרים בפניו שלש וןכי .בפניו
  שבחו. 

  
ה ַעּתָ דבר כתוב לגבי אברהם אבינו, ה אותו

י ְיֵרא ֱאלִֹד' י ּכִ הָיַדְעּתִ ְכּתָ ֶאת  ,ים ַאּתָ ְולֹא ָחׂשַ
י ּנִ ְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמּמֶ וכי אלו  ,ית כ"ב, י"ב][בראש ּבִ

לא, א ע"ה? כל השבחים של אברהם אבינו הם
 ולא אומרים את כל שבחי ,בפניוהיה כיון שזה 

  בפניו. 
  

בה רראשית חז"ל אומרים בב כך,מ הריית
א לש ,אפילו על הקב"ה שזהו [פל"ב אות ג']

מה  .הקב"ה בפניו את כל שבחו שלאומרים 
קב"ה אצל הוכי שייך  'שלא בפניו'? פירושה

הקב"ה תמיד נמצא ? הרי לא בפניואו שבפניו, 
מדברים איתו ר שאכ היא, הכוונה אלא '?בפניו'

ִאְמרוּ ֵלאלִֹד'ים ַמה כתוב, הרי . ישירבאופן 
יךָ  כל השבחים  וזהוכי  ,[תהלים ס"ו, ג'] ּנֹוָרא ַמֲעׂשֶ
 בפניו. מה שאתה אומר וזהאלא,  ?של הקב"ה

י טֹוב הֹודאומרים אנו  ,לא בפניואבל ש וּ ַלי"י ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ   משבחים אותו ,[תהלים קל"ו, א'] ּכִ

 אולם אלו, דנים בדבריםכאן המפרשים  יותר.
רק אלא  ,ני מתכונן להרחיב בפרט הזהינא

על זאת אם כן, אולי כשאתה אומר  .לענייננו
ל בכאל תשבח אותם אזי  הנמצא כאן, קהלה

 ',קדוש'ה רק אתה אומר שלהם, ולכן השבחים
  ר. טהו'הלא אומר ו
  

 שהרי .מתקבל אינולכאורה, החילוק הזה  אבל
מקצת 'אומרים לאדם רק את ש מה הסיבה

 ?למה לא אומרים את כל שבחו ' בפניו?שבחו
 , אלא כדיגאוהמדת הבגלל  התשובה אינה

 רש"י מסבירכמו ש .יראה כמחניף לוישלא 
אם דהיינו,  .במהרש"אשם  שם, וכפי שמבואר

 כביכולו, אתה אומר לאדם את כל שבחי אתה
 .טובה ו, אתה מחפש לקבל ממנו איזלו מחניף

נראה כאילו הדבר ו ,אתה משבח ומשבח אותו
 ., יש לך מטרה להשיג תועלתמחניף לואתה 

   יכולים לחשוד בכך.
  

ובציבור שייך דבר גם בקהל  היא, האם השאלה
 ,קהלהאתה מדבר אל ר שאכאמנם  ?זה

 י מעצורים, כנראה אוליבל ומשבח אותם
  . ךשייטיבו ל כוונתך

  
 ,מוכח מהמפרשיםגם כך  כי ,ראיתי ואכן

 ,בספר אש דת כגון .דבר זהג"כ שבקהל שייך 
 , הוא מדברזצ"ל נדריאחיים אלפ הרבון הגאל

 הקב"ה לגבי מה שאמר [פ' יתרו דף פ"ט ע"א]שם 
ְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגוֹ  לישראל, ם ּתִ י ְוַאּתֶ

 את,אומר ז הרי הקב"ה [שמות י"ט, ו']. ָקדֹושׁ 
אח"כ משה רבינו כי רק , ישראל יבנ בפנילא ש

ר  שנאמר איתם, מדבר ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ֵאּלֶ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַדּבֵ כי  והסיבה היא, [שם]. ּתְ

יותר  אדםאת הכאשר משבחים  ,חשש נויש
 א][דף טז ע" ערכיןמסכת הגמ' במדאי. כפי ש

 ,יספר אדם בטובתו של־חבירואל , אומרת
 כייכול להיות  .שמתוך טובתו בא לידי גנותו

בסוף  ,הרבהאת האדם מרוב שמשבחים  ,ח"ו
כי הוא  מכאן, רואים יו.חסרונותגם את  יאמרו

להגיד את  שגם אצלם יש ,אפילו על רביםדן 
אומר  דברהאותו  .לא את כולםאבל  ,הםשבחי

[שבת דף פ"ט  'הבספר חפץ ר אחיים בן עט נורבי
ם ַלי"י ֱאלֵֹהיֶכם ,כתובה על ע"ב] ִנים ַאּתֶ  ּבָ

הרי יש  '?בנים'למה אתה אומר  [דברים י"ד, א'].
ִני לעם ישראל, שבח יותר גדול ָרֵאל ְבכִֹרי ּבְ  ִיׂשְ

אלא מפני שא"א אלא מקצת  .[שמות ד', כ"ב]
  השבח יעו"ש.
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 םלוא .פעם יחידה ורק אם ז ,כל זה שייך אבל
אומרים כאשר , 'רךימי שבשל ' נוסח קבועב
, א"א להגיד שאני מחניף, באופן קבועאת ז

כתוב בסידורים, הנוסח ה וזהובפרט כיון ש
א"א לבוא ולהגיד ממילא את תמיד, זאומרים ו

, 'רךימי שבה'אומר את המארי אשר שהחזן או 
  להחניף.יש לו כוונה 

 אןצדדים לכאן ולכ נםישיוצא, כי אף ש אם כן
כי בנ"ד לא זאת היא  ,מסתבר מ"מ בעניין זה,
  הנקודה. 

 

בגלל שכתוב  השנייה שרצו לתרץ, הסיבה לגבי
מסתבר, כיון  ינואזה דבר , גם 'ונשיהםגם '

 ותלמידיהם', הם ובניהם ונשיהם' אתה אומרש
פי , ככאןנמצאות  'נשיהםש' אין המדובר כ"א

וכן  ,יהיו פה 'בניהםשכל ' שלא חייב
במקום אחר. גם  הם יכולים להיות '.םתלמידיה'

הקהל הקדוש 'על  ממילא,לא מחייב.  הדבר
הקהל הקדוש והטהור 'אתה יכול להגיד  ',הזה
ה. פלא והן על הנשים, כיון שלא מדברים , 'הזה

 והדרא קושיא לדוכתא.

  
ין יענעל ו, שאמרהשלישית הנקודה  מצד

כל מת דהיינו שמטהרים טהרת המתים, 
 םלונכון, א דברהעיקר מעשה בתשעה קבין, ל

 מטומאת קרי, אבל מה עם כל על טהרהזה רק 
הוא אבי אבות  ,הרי המת ?הטומאותיתר 

הדורות על אי אפשר להגיד  ממילאהטומאה, 
כיון  ',הקהילות הקדושות והטהורות'שעברו 

אם כלומר,  .הם היו טהורים מהטומאה הזאתש
, אדרבה יאז ,המתים תד טומאין הוא מציהענ

אלא, למה  .מת הוא אבי אבות הטומאהה
אדם היה הח"ו גם אם ש וןכי ?מטהרים את המת

פחד האולי מפני כי חוששים טהור, אבל 
כך  .הוא נטמא לפני מותו ,מלאך המותמ

 ],ע"א דף ע"א[ הגמרא במס' נדהמתבאר מן 
מזדעזע מכך שחשש שהוא נטמא,  שישנו

המתים אכן את  ,למעשה "כא .ממלאך המות
טומאת  םלוא ,מה שאפשרבמטהרים עצמם ב

 ין,כרח על. ביותרחמורה הטומאה ה יהוז ,מת
אין  ',הקהילות הקדושות והטהורות'מה שכתוב 

הרו את כל ישט בגלל 'טהורות'ה הכוונה
  .המתים

  
הסיבה היא, שאמרנו, ש נלענ"ד בס"ד כפי אלא

התנהגו  שראלים עבדורות הראשונים כיון ש
 "כא ,ה קייםבזמן שבית המקדש הי ,בטהרה

 ,אנו מושכים את השפע של הברכה מאז
על הקהל  ',הקדושות והטהורות ותליהקה'מ

נזהרים הם ב"ה כי , 'קדושאכן 'שהוא  ,שלפנינו
את וכדו'.  ממאכלות אסורותומאיסורי ביאה, 

, אבל אפשר לומר עליהם'הקדוש', אכן השבח 
 לא 'והטהור'.

  
  

ן סופר על הגמרא בברכות בעניי בתכביאור ה
רבן  העברתהספסלים שנוספו בבית המדרש לאחר 

  מן הנשיאות. גמליאל
שכותב בעל  ,ן מאדיר מעניראיתי דב אבל

י"י  על הפסוק בפרשת דברים, כתב סופרשו"ת 
ָעִמים ֶכם ֶאֶלף ּפְ  ,ֱאלֵֹד'י ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ּכָ

ר ָלֶכם ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ  [דברים א', י"א]. ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ
מברכים ר שאכש ,כדי שנדעבאת זאני אומר 

 החוכ מהייודעים  ינםאלפעמים אנשים  ,אדם
 לפעמים חושב ,ברכה. וגם מי שמברך־של

אני מה פתאום ש ?מי אני ומה אני לעצמו,
כל מי כי  ,אומר [אות ב']פלא יועץ ה ?אברך

 ,ני ראויינפילו שאא כה,ברקבל שפונה אלי ל
כל וה ברכה, הוא רוצכיון ש .אני מברך אותו
 ,שעת רצון נהלפעמים יש .המברך מתברך

זה לא כדאיתא בירושלמי.  .והברכה מתקיימת
היה גדול י , אכןרך אותוישב שמיש ,מחייב

אלא,  .צדיק יסוד עולם ,הדור, או צדיק תמים
 ,רעה הקללה עלולה להתקיים בשעהכמו שח"ו 

כתוב ש , כמושל בלעם הרשעקללתו אפילו 
, א"כ לאידך גיסא והקללושלא י אדם יזהרהש

ברכה ב ויש חשוב מאד הדבר על צד הברכה,
זה אזי  כו,דאי שאם אדם גדול מברבוו .תועלת

 מברכו, אבל גם אם זה אדם פשוט .הרבה יותר
ר שאין כיהענ זהו .הברכה יכולה להוסיף

 מבקשאדם ר השאכו, את האדם מברכים
 ואכן הברכה '.רךימי שב' שיאמרו עבורו
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מה, אין רק  נת.נותו יא מועילההו ,מאד החשוב
לכל אדם באופן פרטי,  'רךימי שב'להגיד  חובה

אפשר אלא הציבור,  עללא צריך להטריח 
   .לפרט כמה וכמה שמות בבת אחת

  
י"י ֱאלֵֹד'י ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף  ,רבינו אמר משה

ר  ֲאׁשֶ ָעִמים ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ ֶכם ֶאֶלף ּפְ ֲעֵליֶכם ּכָ
ר ָלֶכם ּבֶ מה הקשר בין הרישא  לכאורה,. ּדִ

 "כא ',אלף פעמים'אם כבר אמרת  הרי ?לסיפא
רש"י ו ,יאומרים חז"ל בספֵר  בסיפא? מה הוספת

שה למ טען שראלים עכי את במקום, זמביא 
הרי  .ךתאתה נתת קצבה לברכ בינו ע"ה,ר

י ֶאת ַזְרֲעָך  ,הקב"ה אמר לאברהם אבינו ְמּתִ ְוׂשַ
ֲעַפר ָהָאֶרץ ר ,ּכַ ִאם יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות ֶאת  ֲאׁשֶ
ֶנה ,ֲעַפר ָהָאֶרץ ם ַזְרֲעָך ִיּמָ  .[בראשית י"ג, ט"ז] ּגַ

יִתי ֶאת  . וכן נאמר,לעפר נוהמשיל אות ְוִהְרּבֵ
ַמִים ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ דהיינו  [בראשית כ"ו, ד'], ַזְרֲעָך ּכְ

אומר  אתהאילו ו .קצהואין גבול  ,אין סוףעד 
מדוע  '?אלף פעמים'ם ככעליכם  י"ייוסף  ,לנו

ברכה , הע"הרשאמר להם מ ?צבהיאתה נותן ק
יברך אתכם ' ,אבל הקב"ה .משלי את, היאזה

אני בן  ., הוא יתן בלי סוף'כאשר דיבר לכם
ני יכול ינא ,מצומצמתהיא הברכה שלי  ,אדם

ויכול להיות שאם הוא יברך מה  יותר. לברך
  גם זה לא טוב.  ,שלא מתאים לו

  
 והוא י"פירשסופר כך,  כתבבעל  אומר

 קצבה נותן אתה ,ישראל שאמרו ,ממדרש
 יברך' וה .משלי זו ,להם אמר .לברכתינו

 היכן דעת,לריך וצ .לכם דיבר כאשר אתכם
 דאיתא י"עפ ילראה ונ .ידוע י"ירשופ ?דיבר
לעזר אבי ר כשנתמנה א]"ע ח"כ [ברכות ס"בש

 ארבע ,אמר חד .שם פליגי ,לנשיא זריהען ב
 ,אמר וחד .יום באותו נתרבו ליםספס מאות

 ,בזה יפלגו איך דעת,לריך וצ .מאות נהושמ
 נפקותא מאי ,וגם ?לעין נראה השהי בדבר
   ?דהויד פלוגתא ןיבעני

  
[שיעור מוצש"ק  זה בעברעל מאמר  ברנויד

לא על הנקודה הזאת. אולם  ,שופטים התשע"ב]
, על כבוד התורה רבן גמליאל היה קפדןהרי 

הוא כך מחלוקות,  וא רצה שיהישהוא ל וכפי
רק אלא  ,רצה שלא יכנסו לבית המדרש

אבל כאשר העבירו  '.תוכם כברם'תלמידים ש
מינו במקומו את רבי אלעזר ואותו מהנשיאות, 

כל מי ונכנס לקו את שומר הפתח, יבן עזריה, ס
 הרבה תלמידים. וספונובכך  להיכנס,שרצה 
 יש מי ?תוספויכמה נ וקת,מחל נהישבגמ' 

ויש מי  .נוספוספסלים ארבע מאות  ,שאומר
הוא  "כא ספסלים נוספו. שמונה מאות ,שאומר
ארבע  םהאם ה ,הם מתווכחים כיצדשואל, 

 אי אפשר לספור וכי ?מאות או שמונה מאות
 ארבע מאות אותם? הרי ישנו הבדל גדול, בין

 וזההרי מה המחלוקת,  א"כ ?שמונה מאותל
מה זה משנה כמה , ? וחוץ מכךנראה לעיןהדבר 
 ? הלא העיקריםימאת או אלףשיהיו  ,נוספו

 בכךיש  . למהוזהו ,נוספו כמה מאותהוא, ש
 ן בזה?יימה הענ ?קתמחלו

  
וש הפלא ופלא, ממש פירהכתב סופר,  אומר
לפי אכן  ,הוא אומר אד. כךנחמד מ עניין

דהיינו,  .נוספו בפועל ארבע מאות ,שניהם
ספו עוד ארבע נוכעת ו ,מקודם היו ארבע מאות

 הדבר ,ע"י שנוספו ארבע מאות . אבלמאות
, ותהתחדשו לראשונים פלפולגם הוסיף 

כלומר,  '.נוספו'הראשונים וממילא כביכול גם 
הוסיף גם לתלמידים  ,התלמידים ריבוי

פנים ' כביכולנהיה  ,בבית המדרש הראשונים
. 'נוספו'נקרא שגם הם  וממילא זה ',חדשות

 .מנה את הכמות ,שוןראמאן דאמר הה א"כ,
 מנה את האיכות.  ,השניהמאן דאמר ו

  
ם כתוב הרי , כךדוגמא ל נותן הואו ְוָרְדפּו ִמּכֶ

ה ָ ם .ֵמָאה ,ֲחִמׁשּ [ויקרא  ְרָבָבה ִיְרּדֹפוּ  ,ּוֵמָאה ִמּכֶ
 .קותיפרשת בח'ברכות' שבפסוק ב וזה כ"ו, ח'],

אתה  ?וכי כך הוא החשבון ,שואלים חז"ל
 החמש ,דהיינו .מאה ,משהרדפו מכם חואומר, 
ם ער שאכ . כלומר,יבריחו מאה גויים ,יהודים

 ,כדת וכדין כו בדרך הטובה, יעשויל שראלי
 יהם,הצלחה במלחמותברכה ו הםהיה לת
יוצא פי  זה גויים. יבריחו מאהמהם חמשה ו

את זאם תכפיל  ',מאה מכם'ועשרים. אם כן, 
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אתה  מדוע "כא .צריך להיות אלפיים ,בעשרים
 ?עשרת אלפיםדהיינו , 'רבבה ירדופו' מראו

אינו  ,התשובה היא ? אלאהחשבון כיצד הוא
למרובים  ,דומה מועטים המקיימים את המצוה

 ,מאה וכאשר יהידהיינו, העושים את המצוה. 
כאשר הם שהיה  פיכ ,חשבוןהשאר אותו ילא י

יהיה הרבה יותר.  מת, אלאמצומצהיו בכמות 
על ידי ש, בנ"דה מה שקר וזה ,הוא אומר כ"א

 תלמידים הקודמיםגם לנוסף  ,ריבוי התלמידים
   שכבר היו.

  
מה  י"עפ ראה לי,ונו, נלכם את לשו אקרא

 מאה חמשה מכם ורדפו' דכתיב ,ל"חזאמרו ש
 .חשבוןה לפי וואינ ',ירדופו רבבה מכם ומאה
 לרבים ,מצוה עושהה יחיד דומה אינו ,אלא

 ,צוהמ םשעושי הרבים ,והנה .מצוה עושיםה
 לעצמה עשה משאם ,מרובה אחד כל מצות

 מרבה ישיבה ומרבה ,רב וזכותו .ביחידות
 יותר ,התלמידים שמתרבים וכל .חכמה
ישיבה יש הבדל בין  .בלימודו אחד כל מצליח

ישיבה עם מאתים ל ,עם מאה תלמידים
ם להצליח וללמוד יכוליאכן המאה  .תלמידים

ם המאה הראשוני ,מאתים וטוב, אבל אם יהי
 ,סף בישיבה חידודותימש וןילמדו יותר טוב, כי

ם ראשוניהתורתם של המאה ו ,ושקלא וטריא
הוא  ממילאבעצמם נהיית הרבה יותר טובה. 

 ,מאות' ד שם היו כי ומר,לש ויאומר כך, 
 מאות' ד ,דאמר וזה .מאות' ד עוד ונתוספו
 שהיו אלו גם כי ,אמר ואידך .נתוספו ספסלי
 ידי על .מחדש באו וכאלו ,נתחדשו ,מכבר

 התלמידים עלו ,המקשיבים החברים שנתרבו
 לייםכפ ,ביותר מעולה למדרגה הישנים
 .נתוספו מאות שמנה ,שאמר וזהו ה.לתושי

 ם.הגופי יןיבמנ וקאד ,השיב מר פליגי. ולא
 ואמר .באיכותם התלמידים וויש ,חשיב ומר

 הכת"ס, מדגישו , כנ"ל.מאותשמונה  שנתוספו
הפירוש הזה היינו, אל תחשוב שד .נכון והוא

 וזהאלא דרך צחות, במליצה,  הוא בדרך
לאמיתה  ,נכוןוה תייאמהפירוש ה זהפשט, ה

   .עצמומ כך נראה לו .תורה־של

 י"י, יוסף וזה שאמר ממשיך ואומר,והוא 
רבינו  ,ואמרו ישראל .עליכם ככם אלף פעמים

הוא מסביר  .אתה נותן קצבה לברכתינו ,משה
 כך וכך שראלים בע נםכאשר ישדבר, האותו 

אתם תהיו פי ע"ה שרשמוכעת אומר , אנשים
 א.כבר בעי זאת מכך, חוששים "כ הםאלף, א

יצמצם לנו את  הדבר ,נהיה יותראנו אם כיון ש
 הרבה ואם יהיששדות מרעה,  כמו .הפרנסה
 , כל אחד יקבל פחות.חלקבה יקחו שאנשים 

ממנה כולם  מים אשר חבית נהישאם  וכן
 ,אם אתה מוסיף עכשיו עוד אנשים ,אביםשו
לא והדבר , לכל אחד נהיה פחות מים "כא

אנחנו נפסיד אם יהיה לנו  להם, לא שוהו כדאי
יש לכם  ע"ה,רשמלהם  אנשים. לכן אמר יותר

־בסופו שלאזי  ,כאשר אתם תתוספוכי  ,טעות
לא רק שלא יהיה לכם  .דבר גם אתם תרויחו

פירוש ה וזה .ראלא יהיה לכם עוד יות ,פחות
   .אומר שהכתב סופר

  
חז"ל לא כי כל המעיין יראה, ש חושבני, אבל

מעין  ,הוא אומר מהלך אחר כך.תכוונו לה
לא נראה לי שאפשר אבל המהלך של חז"ל, 

ברש"י דהיינו את בדברי חז"ל, זלהכניס 
   .אתזבמדרשים שכותבים ובספרי ו
  

לפרש כך  ,מצד עצמו ,רעיון שלוה וזה אולם
 ,היינו וזה לשונו,. , קרוב לדברי חז"לפסוקאת ה

 יקפחו ,פעמים אלף יתוספו שאם ,חששו כי
 .בצמצום להם היהוי ,פרנסתם ספיםהניתו
 פרנסת יקופח ,במדינה האנשים שנתרבו דכל

 קצבה נותן אתה ,וחווצ ולכןהאחרים. 
 ולכן .בארצנו ברוחה נשב שלא ,לברכותינו

 ברדי כאשר אתכם יברך' וה ,ה"מרע אמר
 .'וכו מאה חמשה מכם ורדפו שאמר, לכם

 ,מצוה םעושי רבים שזכות, בזה' ה והבטיח
 כ. וא"וכהנה כהנה מרובה והשפעתם זכותם

 .הראשונים יקופחו לא, ישראל שיתוספו כל
 היה מאשר ,מרובה תוספת יתוספו ואדרבה,

 דיבר כאשר אתכם ויברך' והיינו .בתחלה להם
   .ל"כנ '.לכם
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אנשים ישנם צדקה, המצות ין יענמעין  וזה
 י הםאז ,יתנו מעשר כספיםהם אם כי  ,חושביםה

כי  ההיפך.בדיוק הדבר  ,למעשהאבל  .יפסידו
, על ידי אדרבה, לצדקה כאשר אדם נותן כסף

מההגיון  זהו ההיפך .יותר כך הוא מרוויח
 אדם שחסר לו באמונה, חושב .הראשון שלו

, יהיה לי פחות ,אם אתן מהכסף שלי לעצמו,
מותר , זאת ויראה ינסהש ,אני אפסיד. אבלו

הוא יראה  אדרבהו לנסות בזה את הקב"ה,
יהיה לו עוד כך  ,יותרהוא יתן כמה שכי , בהיפך
ית ָהאֹוָצריותר.  ר ֶאל ּבֵ ֲעׂשֵ ל ַהּמַ  ,ָהִביאּו ֶאת ּכָ

ֵביִתי זֹאת ,ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ָאַמר ְיהָוה  ,וְּבָחנוִּני ָנא ּבָ
ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ִאם לֹ  ,ְצָבאֹות א ֶאְפּתַ
ַמִים ָ ִלי ָדי  ,ַהׁשּ ָרָכה ַעד ּבְ [מלאכי ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם ּבְ

 .חשוב לדעת את היסוד הזה ג', י'].

  
כמו הפלא ופלא, פירושו הוא נראה  לכאורה

 בדבריו,תי עיינכאשר אבל שאמרנו. 
את הגמ' יחד בואו נראה  מאד. התפלאתי

כתוב כך, שם  ],[דף כ"ח ע"אברכות  כתבמס
 ,אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ,תנא

שהיה  .תנה להם רשות לתלמידים ליכנסיונ
 ,כל תלמיד שאין תוכו כברו ,ר"ג מכריז ואומר

אתוספו  ,ההוא יומא .לא יכנס לבית המדרש
פליגי בה אבא יוסף  ,א"ר יוחנן .כמה ספסלי
אתוספו ארבע  ,חד אמר .ורבנן ,בן דוסתאי

 .שבע מאה ספסלי ,חד אמרו .מאה ספסלי
דלמא ח"ו  ,אמר .הוה קא חלשא דעתיה דר"ג

 ,אחזו ליה בחלמיה .מנעתי תורה מישראל
רבן גמליאל דהיינו,  .חצבי חיורי דמליין קטמא

 ? הואמנעתי תורה מישראל ח"ואולי  ,חשש
נתוספו כל כך  ,לישיבה בבית המדרשכי ראה 

ום כדים הרבה מאות ספסלים, הראו לו בחל
אל תסתכל איזה  ים מלאים אפר, דהיינולבנ

מלא  הואמבפנים כי  ,זה חיצוני הוא, כד יפה
ראיה,  ינהא אתזשהגמ' אומרת  ,ולא היא .אפר

ההיא  ,לא שהסכימו בשמים עם רבן גמליאלזה 
כדי זה רק ב .ליתובי דעתיה הוא דאחזו ליה

 ,אבל לאמיתו של דבר .שלא יהיה לו צער
 נםנכון שישש כיון .צודק רבי אלעזר בן עזריה

אבל מתוך שלא  ,תלמידים שאין תוכם כברם

לקבל רק 'חכמה'  ינהא אתז .לשמה בא לשמה
אלה את גם אלא את התלמידים הצדיקים, 

התורה בסופו של־דבר אבל  ',לא כל כךהם 'ש
   .תחזק אותם

  
 , יש כאןפהמה כתוב אתם שומעים  ,אופן בכל

יא איך הכתב סופר הב .לכאורה תמיהה עצומה
שמונה שלמד"א השני נוספו ' ,בשם הגמרא

 '?שבע מאות'מפורש בכתוב  '? הרימאות
, בגמרא נוסחא אחרת נהאולי יש ,חשבתי
, בדקדוקי סופריםו חיפשתי בעין יעקבאולם 

כולם גורסים  אלא אחרת, ארסיגשום אין ו
 '.שבע מאות'
  

או מתוך הזכרון, זאת כתב הוא ש ,להיות יכול
כי  ני,חושבמ"מ אבל  .זאת כתבו ושתלמידי

דהיינו, גם אם  .נכון מצד עצמו ,הפירוש שלו
 ואינוו נכון, פירוש שבע מאות, עדיין נוספו
 ,שלכל תלמיד ,לא חייב להיותכיון ש .נסתר

 ,שתיים יהיה תלמיד כנגדו, דהיינו שיהיו
 '.פנים חדשות' ועל ידי זה יהירק וחברותות, 

 אותשלש מ מקודם היושנגיד אם אלא אפילו 
שנוספו, החדשים  ארבע מאותהא"כ  ,תלמידים

וכולם  ,הראשונים שלש מאותהוסיפו ל
 מובן דברהש לפי קוצר דעתי נראה '.נתוספו'

 כך.

 

חז"ל  נקטו מדועצריכים לדעת, דבר נוסף  אולם
או  ,ארבע מאות ספסלים ?נוספו'ספסלים' כמה 

את למה סופרים  ?ספסלים שבע מאות
ריך לספור את צלכאורה היה ספסלים, ה

 התלמידים בעצמם?

  
 ?עין הרע מהקהל: אולי מפני הערה

שתים עשרה כשאמרו מרן שליט"א: ו תשובת
של רבי עקיבא, לא חששו  אלף זוגות תלמידים

כמו כן  .מתוכבר שהם  ? אלא מפני,לעין הרע
שמונים תלמידים היו לו להלל 'הלל הזקן,  לגבי
ן ? הוא הדימעין הרעלא חששו למה , 'הזקן

  בענייננו.
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הפירוש פשוט, כיון ש ניחושבבס"ד 
לא  "כא ,אין תוכם כברם ,שהתלמידים האלה

מסתכלים על אלא תכלים עליהם, מס
לא נוספו פה שבע מאות דהיינו,  .הספסלים

. והדבר יכול נוספו ספסליםאלא תלמידים, 
עשה ש הכתב סופר, ו שלפירושל גם להתאים
. ע מאותארב בעצם נוספו רקכי  ,אמרחשבון ו

כל מי שלומד מבין,  כיזה לא הפשטות,  אמנם
קודם, מלא כתוב כמה היו הרי שהיו כמה שהיו, 

נוספו ארבע ו ,היו חמש מאותשנניח א"כ 
 .נוספו שבע מאותש ,שני אמרמד"א הוה .מאות

 ,אבל לפי דבריו אלף ומאתים. ?כמה היו "כא
נוספו רק  ,לפי שתי הדעותכיון ש ,אין מחלוקת

ספר את  ,מאן דאמר אחדשרק  ת.ארבע מאו
 .ספר את האיכות ,השני והמאן דאמר .הכמות

 ,שבע מאות פירושו ,גם לפי דבריוכי הסברנו ו
 ם התגברות הראשונים, לימודשהשלוש מא

ע"י כיון ש מקודם, מה שהיה ינואזה  יותר,
הלימוד  ,הארבע מאות הנוספים בבית המדרש

 זה נחשבהתחבר והתחדש, וממילא  ,התגבר
כאשר אנחנו  . ממילאשבע מאותנתוספו ש

 את התלמידים? לא ספרו מדוע שואלים,
 ,התלמידים האלה סוף סוףכי  התשובה היא,

תלמידים כי  לומר,רוצים  "כא .אין תוכם כברם
, לא יםלא נחשב הם ,כאלה שאין תוכם כברם

אלא אפילו  את,ולא רק ז .מסתכלים עליהם
תוכם יה השבעצם כן  ,השלוש מאות הראשונים

 על ידי כך, מה שהתוסף להםגם כברם, אבל 
 ך.ער בליזה גם נחשב 

לכאורה  ?ת"ח שאין תוכו כברו פירוש, מה
כמו  ינהא ,שההנהגה החיצונית שלו היינו,

שכתוב על זה אינו כפי הפנימית. ההנהגה 
 כלומר, .'מבית ומחוץ'תו זהב לצפוהארון, 

 מהרש"אאבל  .שלא יהיה אחד בפה ואחד בלב
 והיינו דמדמו ליה בחלמאמבאר וז"ל,  שם][

לחצבי דמליין קיטמא, דמבחוץ הכד הוא 
מלובן ושלם, ובתוכו אין בו רק אפר, שהוא 

והוא מביא ראיה דבר שפל ואינו ראוי. 
 ]יומא דף ע"ב ע"ב[ובפרק בא לו  מהגמרא,

מפרש, דתלמיד 'שאינו תוכו כברו' היינו, 
 . ו'וכשעוסק בתורה, ואין בו יראת שמים 

הוא ביקר הרי  ,בספר מעגל טוב כותב החיד"א
הגיע לתוניס, ופעם אחת הוא בהרבה ארצות, 

לפני שנים  זאת כך אני זוכר את הסיפור, ראיתי
ת"ח וראה  ,שהוא נכנס לבית המדרורבות, 

הוא לא אולם  .תורהדברי נושאים ונותנים בה
שרצה או מטעם ענוה, או  .שתקאלא דיבר, 

 .שיטת הלימוד שלהם כיצד היאלראות 
ם, לא אומר כלו ,שהוא שותק וראהם וכדומה. 

, לחבירו אחד מהם הציע .לא עונהולא שואל 
בא ת האיש הזה, האורח הזה שנשאל א בוא

הרי  ,לאסוף כסף בשביל עניי א"י לכאן
 וה להם איזתהיא"כ החיד"א היה שד"ר, 

ו נשאל את חכם אחד אומר לשני, בואושאלה, 
 ו, זהחבירואמר לו  ?הוא אומרמה  ,האורח הזה

עם הארץ כלומר,  .עץ יבש דהיינו, 'אבַּ טְ חַ 'אחד 
אתם ' ר,אמואת החיד"א זשמע  .זההוא 

אני אעשה אף  ,בעולם א אחתבַּ טְ עשיתוני חַ 
כידוע  .הם נדהמוו. 'אחת בעולם אאתכם חטבּ 

החיד"א היה בעל לשון מליצית מאד. הוא עשה 
האמרת וגו', מליצה ממאמר חז"ל ע"פ את י"י 

ה אחת וכו'. ואז לכבוד יבָ טִ אתם עשיתוני חֲ 
ארץ ישראל, הראה את גודל ידיעתו בתורה 

אבל בהתחלה הם בבקיאות ובפלפול ובעיון. 
הם  א"כ אלו .כעל עץ יבש ,הסתכלו עליו

 '.ספסלים'ה
 

מביאים בגליון  ששאלנו, השאלה הזאת את
חידושי ' כללבדפוס וילנא,  עין יעקבהספר 

 , כימבוארבו הדקדוק וכך, שם כתוב  '.םגאוני
בוי התורה יאם בא הסיפור להפליג על ר

עת בהעברת הבאותו  השנתרב ,והתלמידים
נשיאות רבן גמליאל ובמינוי רבי אלעזר בן 
עזריה לנשיא, לא היה לנו לעשות חשבון 
מריבוי הספסלים, אבל ראוי לספר כמה רוב 

, התלמידים פרולעשות חשבון מס ,התלמידים
 מקומות אחרים.מ לכך הוא מביא ראיות, וכו'

הדברים מצד  .ממש נפלא תירוץ והוא מתרץ
יסוד חשוב  וזה ,דברים ממש חשובים , הםעצמם

לעניינים  מכךואפשר ללמוד  ,מאד בהשקפה
   .אחרים
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אשר  ,בעניין ריבוי הספסליםכותב כך,  הוא
מע דבר שְׁ  ,וחשבון הש"ס ממנו סיפורעשה 

משמת רבן  [דף מט ע"א]וטה יקר. אמרינן בס
רשו יפובטל כבוד התורה.  ,גמליאל

ו היו לומדים תורה ימשעד י ,המפרשים
ללמוד  כווהוצר אשואח"כ נפל חול ,בעמידה
למדו תורה  ,עד זמן רבן גמליאלהרי  .בישיבה

כפי בטל כבוד התורה,  ר"ג, מתומשבעמידה. 
 וןכי ],דף כ"א[מגילה  כתמסב ראגמב שמובא

היו צריכים  "כ הםוא ,לעולם אחולשאז ירדה ש
 מה העניין ?מה קרהלכאורה, ישיבה. ללמוד בִּ 

אם הם מה ההבדל  ?זהדבר המשמעות של ו
כי כל דבר  ,ין בזהיהענו ?יושביםאו עומדים, 

לא  ,היותאשר בו עצם הקדושה ורוחניות אל
 תיוּ חֲ כי  ,אות ועייפות ויגיעהיהו שום לשיגוי

ושא ומעמיד על הוא נ ו,רבהקדושה אשר בק
בעת העגל כאשר  ,ראה אדוננו משה ו.קיומ

ואמרינן  .שיבר הלחות ולות,ראה העגל והמח
בפסחים (צ"ל שבת דף פ"ז ע"א), כי נשא ק"ו 

התורה  ,וכו' א מצוה אחתימה פסח שה מפסח,
כאן כל ישראל  כל בן נכר לא יאכל בו, אמרה

וישבר את ' משה? מה עשה וכו'. מומרים
קח יקש מידו ליבר פלא, מי בהדו .'הלוחות

סלקא קא מאי  אומעיקר ?מרוםבהלוחות 
לך רד כי שיחת 'כשאמר לו הקב"ה  יה,דעת

לו לא היה תכף  ',להם עגל מסכה עשועמך 
 הוא כבר יודעהרי  חות מטעם ק"ו זה.קח הלויל

 המה קר א"כ, 'סרו מהר', הקב"ה אמר לו זאת
שבר את  הוא ,אותם עם העגל כשראהשאח"כ 

וכי חלילה לא  ?את מראשזידעת  ? הריחותהלו
 עד שעיניו ראו כל המעשה?', ההאמין במאמר 

ואז הוא  זאת בעיניו,צריך לראות הוא היה 
   ?משבר

  
כי  ,מבואר(תענית פ"ד ה"ה) בירושלמי  אבל

 אתא שזל ליהן ונשתברו.הלוחות נפלו מא
מצד  כי הלוחות והעניין, .ה היזמה שלותהי

, (שמו"ר פמ"ז אות ו') מבואר במדרשכ ן,כבד
הרי  .רין היויושל סנפ ,ששה ורחבן ששה רכןא

 וכן ,שש םרוחבו ,ששהיה אורך הלוחות 
 .אבן כבדה מאד יהופרינון זנסו .לארבע צדדים

 .א"א להחזיק את הכובד הזה ,באופן טבעיא"כ 
 זאת? משה רבינו הצליח להחזיק כיצד "כא

 אותםטבע היו ידי משה כבדים מלסבול מצד ה
 ,אמנם בעת אשר היו במרום .דיולישא על י

והלחות כתובים באצבע  ,ובאויר הקדוש
רוח  ,לזאת .ם חיות הקדושההים, היה בד'אל
, כמאמרם ז"ל (במדב"ר פ"ד שא אותם' נה

כאשר  .הארון נושא את נושאיו אות כ'),
אצבע ' והי הםם, תא קדושהלוחות היו בשי

דבר  וזהש ון, כימאד היה קל הדבר ',ים'אלד
אלא , זאתמחזיק היה לא משה רבינו  .רוחני
משרע"ה בעצם ו ,מרים את עצמוהיה  הדבר

  וכן היו בלוחות.  .רק נוגע בזה היה
  

 ,יותר אדם רוחניהכמה שכי  ,, היסוד הואדהיינו
הארון ש' ,מושגישנו  .הטבע אצלו לא פועל

מסוגל לעשות אדם כזה,  '.נושא את נושאיו
תורה, ולימוד ת הרבה דברים, הרבה מצוו

 וזה ?מאיפה הכח שלו "כביכול הוא חלש, אכו
האותיות היו  ,בלוחות והי ןכומכח גבוה. 

אמנם בעת כי חיות הנה. את הלוחות,  יםשאונ
אז כשירד  ,והאויר נטמא ,סרו העם אחרי העגל

לא נשא אותם קדושת האותיות  ,משה מן ההר
, כמאמרם ז"ל את האויר הטמא סבולל

ע"ב) האותיות פורחות מן  (פסחים דף פז
ממילא כבדו  מהם, אזחיות  הלוחות, ונסתלק

זה מה  .ונפלו מידיו ונשתברו ,עליו הלוחות
  . ע"הרששקרה אצל מ

  
היה אצל רבן גמליאל  ,ן עצמויוזה העני

תורה היה הלימוד  ,הקדוש. קודם שמת
 היו לומדים תורה בעמידה,ובקדושה ובטהרה, 

 אתזכי  וד?מלעמ עייפים הם לא היולמה 
אות ילא היה בהם שום ל ,התורה עילאית

בר  ,זה רבן גמליאל נכדווהנה  .פותיועי
רבי ל הכוונהמסתמא רבי אלעזר, ד יהפלוגת

היה מכריז,  ,ורבי יהושעאליעזר בן הורקנוס, 
לא יכנס לבית  ,כל ת"ח שאין תוכו כברו

רבן גמליאל  לשיטתנמשך  והיה ג"כ .המדרש
יש ו ,יבנהדרבן גמליאל ת אהרי יש  .הזקן זקנו

בימיו  ג"כ .נכד שלוההו ז .רבן גמליאל הזקןאת 
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בית המדרש, כי כל ללא הוצרכו לספסלים 
', ולא הל הנכנסים לבית המדרש היו מקודשים

היתה  ,ואדרבה .אות ללומדיהיהיה שום ל
ה, על כן היו לומדים תורה מחזקת כח ללומדי

 בהתמנות רבי אלעזר ,אמנם אח"כ .בעמידה
 ,כנסיכל הרוצה ללמכריזים  , היובן עזריה

 .וסילקו לשומר בית המדרש .יבוא ויכנס
בא ו .ו תלמידים שאינם מהוגניםרבּ  ,וממילא

יראו נא מהו התלמידים שאינם  ,הסיפור בש"ס
ים לריבוי ספסל כוכי הוצרעד מהוגנים גורם, 

ללימוד  וכלהכניס לבית המדרש, כי הוצר
   .תורה בישיבה

[ר"א ליכטשטיין בספרו  סבירהוא מ א"כ
 '?ספסלים'השל ן יהעני ו, מהארובות השמים]

לא כמה ו ,תגיד כמה תלמידים לכאורה
הם שמאז,  וןכי ,התשובה היא ? אלאספסלים

 , הםעד אזו על ספסלים. היו צריכים לשבת
   .עמדו

  
לא  .פירושו דחוקכי  לענ"ד, נראהבמחכת"ה 

ר שאכש וןכי .כךהוא הפשט כי  ,נראה לי
 היוכבר משמע ש ,ספסלים 'נתוספו'אומרים 
על  רק השאלה כמה ספסלים נתוספו ,ספסלים

 דברהש ,ובכלל, גם כל הרעיון שלו הקיימים.
רבן  של נכדוזמן רבן גמליאל לאחר שתנה נ

כך  לא משמעעמדו,  ושבזמנו הםגמליאל הזקן, 
משמת רבן גמליאל  ,כתובכיון ש .לשון הגמ'מ

והלאה כבר  כאןמכי  ובןמירדה חולשה לעולם, 
הם רבן גמליאל זמן עד רק ישבו בזמן הלימוד, 

גם בזמן רבן גמליאל  ,לפי דבריומשא"כ  .עמדו
 סבוש פיהוא עשה כש וןכי ,עמדוהם  ,הנכד
 .דחוק קצת דבר נראהה. עשה

  
  

 .םודחייתדברי בעל אבן ספיר בעניין זה 
ן ישיבה על ענייעל  ,בשיעורים הקודמים דיברנו
מאימתי מותר , אבבשעה באבילות ת הקרקע
מהרי"ץ דברי הבאנו את  ?סאותיעל הכלשבת 

 גבילמהר"י בשירי ומהר"י ונה, זיע"א,  ,שת"זו
השנה ימות כל שם, בהרי  .בתימןהיה המנהג ש

 מה "כא ,יושבים בבתי כנסת על הקרקעהיו 

ים, מהרי"ץ אומרמהרי"ו ו ?בת"ב צריך לעשות
ברנו על כל ידלשנות את המקום.  כי נהגו

 , והבאנושל ישיבה על ספסל ,העניין הזה
יש שיורדים כי  ,סופרים כתבמסכתוב ש

 .סליהם למטה, ויש שמשנים את מקומםמספ
ין של שינוי ילענ ,מקור שםמהרי"ץ מביא מ

 בת"ב. מקום

  
מאה בתימן לפני  שביקר ,אבן ספיר בספר

פרק כ"ח כך, בשנה בערך, כותב  וחמשים
על הוא שיבתם בבית הכנסת כבבתיהם י

 רגליהם כפופות תחת ירכותיהם,והארץ, 
 המשךולם באת, אזהבאתי  ני שכברחושב

דת מב ,מעט במספר ספסלים קטניםכתוב כך, 
מושב  אמה ימצאון בבהיכ"נ אצלחצי 

ניחו ספר התפילה יאשר עליהם  ,הגדולים
 ,על ספסל קטןמספר קטן המונח  .והלימוד

   .שים יחדילמדו כמה אנ
  

בבית הכנסת כי  ספר שראה בתימן,מ הוא
, 'דת חצי אמהמ'כל אחד  ,ספסלים קטניםישנם 

שמים את  היו יהם, ועלהספסלרוחב להכוונה 
ועד  .הלימוד וא ,דהיינו הסידור ,ספר התפילה

סביב  ,עשרה בני אדם היושבים מרחוק
אחריו ומהצדדים, ומביטים להספסל מלפניו ומ
על מונח היה הספר  .ע אמותבו מרחוק עד ארב

 לא היו . הרי'ע'מרפקראו לו בשם , הספסל
ולא  ,ספרים לכולם, לא להתפללמספיק 

יושב היה בעל הספר לדוגמא, אם  כ"א .ללמוד
ואין  ו.מסביבאנשים נוספים יושבים היו  בראש,

יד אדם נוגע בהספר, רק בעת יהפוך העלה. 
 .בקול ובנעימה אחת ,וכולם קוראים פה אחד

כי  .גם כשהוא מהופך ,מהספר תורגילים לקרו
 ילמדנו לקרוא בספר מהופך. ,הנער מקטנותו

כבר  "כ הםא ,מסתכלים מהצד השניכיון שהיו 
מי שמכיר את הדור  .לקרוא הפוך יםרגילהיו 

עד שאין להם  .עבר, היו הרבה אנשים כךש
 .אם הספר מונח לפניו ישר או הפוך ,הפרש

ח ויותר נ להם היה שאדרבה,כאלה  נםיש
 כך.לקרוא  וכבר התרגל כי הם, הפוךלקרוא 

ם וזאת מצד שהספרים יקרים וחביבים לה
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, ובין מיוקר מאד, ובין מיוקר מחירם והמצאם
הספרים היו  ערך עצמם, שמכבדים את התורה.

הם בפרט ש ,נדירים, קשה היה להשיג ספרים
כל ספר ו .מיוקר ערך עצמם ,וכן .כתב ידבהיו 

  .וכו'ובשמירה יפה ס נאה לבדו בכי לוטה
  

מה  ,נראה ליהוא כותב הערה,  למטהובדף 
תוספו כמה אההוא יומא  ,שאמרו במס' ברכות

כי  ,אין הכוונה לישיבה ,ספסלי בבית המדרש
 ,רק על הארץ ,לא היו יושבים על הכסאות

גם אין אנו  .כידוע בכמה מקומות בש"ס
 .כמה תלמידים ישבו על ספסל אחד ,יודעים

 ,אבל הכוונה על אלו הספסלים הקטנים
ו בבית וספשמניחים עליהם הספרים שנת

המדרש, בעבור שנתרבו התלמידים וספריהם 
להם כמה תלמידים יקראו בספר והיה ידוע 

מה  כיאומר חידוש,  הוא .סביב הספסלאחד 
שכתוב בגמ' שהכניסו כמה ספסלים לבית 

לשבת עליהם,  'ספסלים'הכוונה  איןהמדרש, 
', ע'מרפ דהיינו ,ספסלים האלההכוונה לא אל
 ,מובן כעתלכן  .את הספריםעליהם שמו ש

 ון, כינוספו םילא כתבו כמה תלמיד מדוע
ספר למסביב דהיינו, נניח ש .היה ידועשהדבר 

תעשה  א"כ כעת, ה תלמידיםאחד ישבו עשר
תכפיל ש , ע"יכמה ספסלים התרבו חשבוןאת ה

כי  ?איה שלוהר מהו .כך הוא אומר .בעשראת ז
ידוע  ? הריישבו על ספסליםשהם מה פתאום 

 ?שהם ישבו על הארץ ,בכמה מקומות בש"ס
 , למהושנית ?בשביל מה יש להם ספסלים "כא

 בו?כמה תלמידים יש ,לא אמרת

  
 .ספסליםלהם רא קהוא מהקהל: הרי  אלהש
אצלנו לא קראו נכון.  מרן שליט"א: שובתת

 בהתחלה הוא ע'. לכןמרפ' אלא ,לזה ספסל
, ואח"כ הוא 'ספסל'נתן לזה שם מעצמו והקדים 
. מבחינה 'ספסליםבגמ' 'הכוונה  אתזשאומר 

 .יכול להסתדר הדבר ,זאת

  
 דברהפה תמיהה עצומה,  נהשיש ני,חושב אבל

היו  ,רבן גמליאלבזמן  וכי .נכון בכלל ינוא
את הרי  ?, על הספסלע'מרפ'שמים ספר על ה

 ,ד רבינו הקדושעהרי  ?בעל פהלמדו הכל הם 
אפילו  ?לא פתחו בכלל ספרים, הכל היה בע"פ

את  שסידר ,רבי יהודה הנשיא ,רבינו הקדוש
הוא כתב כי אכן מוסכם  אינו הדבר ,המשנה

ינו רבו ,הרמב"םו ,הגאונים . אמנםאת המשנה
 ,סובריםזיע"א, מהרי"ץ ו ,ראונעובדיה מברט

המשניות שיש כל  בינו הקדוש כתב אתרכי 
כל וכו', את נשים ומועד וזרעים יינו סדר דה ,לנו

לפי דעת רש"י  אולם הוא כתב. המסכתות
ן לא יעדי ,בזמן רבינו הקדוש ,ורבינו תם

 נכתבה ,תענית מגילתרק  .נכתבה המשנה

נכתבה בסוף המשנה  ,לפי דבריהם .בזמנם
המשניות  ,אפילו בזמן אביי .איםרוהאמתקופת 

קורות לכך כבר ציינתי המ .ן לא היו בכתביעדי
במאמר משנת מהרי"ץ פרק ב' בשולי הדף. 

זמן רבן על ברים נו מדאהרי  בנ"ד,אבל 
 .לא היו ספריםואז בכלל גמליאל, 

  
 ?תורה שבכתב מהקהל: אולי למדו הערה

בית לבל בסדר, א מרן שליט"א: שובתת
וכי עכשיו  ?המדרש מביאים תורה שבכתב

לראות  ם כדימביאים חומשיקריאת התורה? 
  ? או שמביאים תורה שבעל פה?קפסו

  
כן אש ,בכמה מקומות מכך, מצאנויתירה 

ישבו על ספסלים. למשל, כתוב בזמנם הם גם 
דכי הוו  ],ע"ב פדדף [בבא מציעא בגמ' מסכת 

יתבי רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן 
יתבי קמייהו רבי אלעזר בר'  ,קרחה אספסלי

 עמשמ מקשו ומפרקו. ,שמעון ורבי אארעא
לים, והיו היו תלמידים שישבו על ספסש מכאן,

הרמב"ם כותב  .תלמידים שישבו על הארץ
לא ישב הרב על  [פרק ד' הל"ב], בהלכות ת"ת

אלא או הכל על  .ותלמידיו על הקרקע ,הכסא
  .או הכל על הכסאות ,הארץ

  
 ומה ,לדעת עלינובכלל כי  ,היא האמת

ן בעניי טעותכנראה יש לנו  ,לכאורה '?ספסל'
 דבר, ' פירושוספסלכי 'אנחנו חושבים  זה.

כסא ארוך, כמו  אנשים. שיושבים עליו כמה
מי  .פשוט שמקובל וידוע כיום. אבל הדבר אינו
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פירוש ב, הוא מביא שיראה במוסף הערוך
כסא אלא לא ספסל שלנו,  .כסא נמוך, 'ספסל'

שיושב בתוך ג'  ,לא נמוך כמו אבלאמנם נמוך. 
 .נמוך מהרגילהסא כ אפחים לקרקע, אלט

דהיינו, הרי . כסא גבוה, ההיפךאומרים  נםויש
לשון מ אלאמלשון הקודש,  אינה ,לה ספסלהמ

 ,אבל בזמנם בדרך כלל .יוני, בלשון רומי
או  ,מקום גבוהשל או  זה, למובן בכךהשתמשו 

כתבתי במה ש יעיין ,מקום נמוך. מי שירצהשל 
בארות יצחק על פסקי ב ,זהעניין על בס"ד 

 ],הערה מ"והלכות ברכת המוציא חלק ה' [מהרי"ץ 
 מאידך, לכך. ראיותוכמה כמה  שםהבאתי 

 בהםש ,כמה מקומות נםישכי א"א להכחיש 
  היום. נהוג ספסל ארוך, כמו ש וזהכי משמע 

  
למשל, אולי  .שהיו כמה וכמה סוגים כנראה

 מאקבא ב ' מסכתגממה היא הראיה הכי טובה
חמשה שישבו על  כך,כתוב שם  ],ע"ב ידף [

ובא אחד וישב עליו  ,ספסל אחד ולא שברוהו
כך? הנה על  אמרנֹ מה  .האחרון חייב ,ושברו
 ועל ספסל אחד, משמע שזה ישבו חמשה כתוב,
לחייב  האם יש וכעת השאלה היא, .ארוך ספסל

ואז  וישב על הספסלבא ש ,ששיאת האדם ה
היה הוא גם אם בלעדיו ה ,הגמ' דנהו ?נשברהוא 

נשבר יותר מהר, או בגללו הוא או ש ,נשבר
  וכו'.שהוא לא נתן להם לקום, שמדובר 

שהרמב"ם מעתיק את הוא, מעניין ה אולם
[פרק ו'  בהלכות חובל ומזיק ,ההלכה הזאת

חמשה שישבו 'בגמ' ומה שכתוב  הלכה ט"ו],
חמשה שישבו 'מב"ם מעתיק , הר'על הספסל
כמו כך, עתיק השו"ע המרן גם ו. 'על הכסא

 .מב"םהר

  
ברכות  במסכתבירושלמי מובא , נוספת שאלה

כמה וכן במסכת תענית, גירסא אחרת,  ],פ"ד[
 ,רבי יעקב בר סיסי אמר ?ספסלים היו שם

 ,תלמידי חכמים־שמונים ספסלים היו שם של
ויוסי ברבי  .חוץ מן העומדים לאחורי הגדר

חוץ  ,שלוש מאות היו שם ,אבהו אמר
 .פה מספר אחר נוישמהעומדים אחרי הגדר. 

מד"א שני ו ספסלים. שמונים ,אומר מד"א אחד
   .שלוש מאות ,אומר

  
לא  דברהבכדי שאת, זאפשר ליישב  אולי

' שמונים'אמרו  כאן כי, בבבלי יסתור את הגמ'
 .היו עומדים אולם השאר ,ספסליםה שישבו על

ארבע מאות 'בגמ' מה שכתוב אולי  "כא
דהיינו,  .העומדים אלו כללו גם את ',תלמידים

בכל  .ישבואו שהם  ,עמדוהאם הם  ,הויכוח היה
שמונים ' ,מפורשבירושלמי בכתוב  ,אופן

חוץ מן העומדים  ,ת"ח־של היו שםספסלים 
היו יושבים הם עצמם ש ,משמע '.לאחורי הגדר

ולא שהספסל שימש להנחת ספסלים, על ה
 הספרים, כהבנת האבן ספיר.

  
  

של ס"מ, לא המהשלמה בעניין איסור הזכרת שמו 
הזכרת שם בת זוגו לילי"ת, האם מותר מה דין ו

לקרוא לילדה בשם זה, ועוד בעניין הזכרת שמות 
  .של מלאכים ושדים

לאדם, הברכה מועילה כי  מקודם, אמרנו
אשר  ,דברים נםישאבל  .שפעלו ומוסיפה 
ברנו ישד כפי .אדם את השפעמן המונעים 

על  ,[שיעור מוצש"ק כי תבוא ה'תשע"ג] בזמנו
 שמות קדושים שיש בו, 'פותח את ידךהפסוק '

מתנהג בקדושה  ינואם ח"ו אדאולם אם ה וכו'.
־הס"א לוקח את השפע של יאז ,ובצניעות

 ל"הכל תלוי במז ,על זה אמרו ברמזו .ברכה
 סימן ר"ד סעיף ב'], אבן העזר חלק א'[עיין שע"ה 

  .אפילו ספר תורה שבהיכל
  

שאלה, אבל ו איזהתעוררנו ל ,האחרון בזמן
 סנהדרין כתמסבהגמ' דברי את  תחילהנקדים 

הנודר  שם כך, במשנה כתוב ].דף ס"ג עמוד ב'[
 .מו והמקיים בשמו הרי זה בלא תעשהבש

או מקיים בשם  ,"זנודר בשם עהדהיינו, אדם 
 .זה בלא תעשה , דהיינו נשבע בה, הריע"ז

 ,הנודר בשמו והמקיים בשמו אומרת הגמרא,
ים 'ושם אלד' [שמות כ"ג, י"ג]דתניא  ?מנלן

 ,שלא יאמר אדם לחבירו ',אחרים לא תזכירו
[שמות כ"ג,  .פלונית עבודה זרהשמור לי בצד 
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ולא  ,שלא ידור בשמו ',לא ישמע על פיך' י"ג]
ולא יגרום לאחרים שידרו בשמו  .יקיים בשמו

שאדם  ,לאו מן התורה כאן נוישויקיימו בשמו. 
ע"ז את בצד  תשמור לי לחבירו, לא יאמר

בא  שהדבר כי הפירוש הוא, פלונית. נראה לי
אפילו  ,להזכיר שם ע"ז אסורדהיינו,  .לריעותא

, 'תמתין לי', 'תשמור לי' בכך. כשיש לו צורך
לעמוד,  היכן לחבירואדם רוצה לסמן כלומר ה

הוא מחפש איזה מקום  ייחכה לו, אזשאיפה 
, כגון .אומר לו תחכה לי שםהוא מוכר, ווידוע 

נית, תחכה לי על יד תחכה לי על יד ישיבה פלו
לא הוא  ,אבל כנראה דיק.צלת בית מדרש פעו

א"כ אם הוא אומר לו, תחכה מצא מקום אחר, 
לא רק כלומר,  .זה אסור לי ליד מקום ע"ז, גם

יש אשר אפי' כאלא נם, חב זאתכשהוא מזכיר 
הוא צריך לציין ולהגדיר לו את ש וןכי ,לו צורך
'ושם , גם זה נקרא וחכה לשי כןהי ,המקום

אין ר שכאק"ו ו אלד'ים אחרים לא תזכירו'.
לא דהיינו,  .יהיה אסור דברהשבכך, צורך 

אפילו אלא ת רק באופן הזה, שהתורה אוסר
   .באופן הזה

  
אסור לאדם שיעשה הגמ' אומרת כך,  אח"כ

, שמא יתחייב לו שבועה הגוי,שותפות עם 
לא 'אמרה  והתורה ,שלו ונשבע בעבודה זרה

שאתה גורם לו  ,יוצא "כא '.ישמע על פיך
בת  ,כי אתא עולא .שם ע"זאת להזכיר 
של  מולמקו ,עולא בא ממקום אחר .בקלנבו

כך רש"י  .נבוללן בעיר שנקראת קרבא, והוא 
באותה עיר והיא נקראת על שם לן  ,אומר

אמר  ממשיכה הגמ' ואומרת, .שבה עבודה זרה
יפה הרב ישן א ?והיכא בת מר ,ליה רבא

נבהל  .בוֹ נְ לְ בקַ  ,אמר ליה ?לנת היכן ?בלילה
ים אחרים 'ושם אלד'והכתיב  ,אמר ליהרבא, 

ך אתה מזכיר את שם העיר אי '?לא תזכירו
, כל עבודה הכי אמר ר' יוחנן ,אמר ליה ?הזאת

 .מותר להזכיר שמה ,הכתובה בתורה זרה
היכן היא  ?היכא כתיבא ,והא תמה רבא,

 ]ישעיהו מ"ו, א'[דכתיב  עולא, ענה לו כתובה?
ל קֵֹרס ְנבֹו. ַרע ּבֵ העיר קלנבו  ,נבולק זוהי א"כ ּכָ

 זאת ה'קל', ו.נב ,הזאת הע"זעל שם היא 
 .להעיקר המ יהוז'נבו',  אבל .תוספת

  
 ביא את ההלכה הזאת בהלכות ע"זמ הרמב"ם

למאי נפקא בל"נ אגיד לכם  תכףו ,]'ילכה פ"ה ה[
הנודר בשם עבודה הרמב"ם כותב כך,  ה.מינ
ים , ושם אלד'שנאמר .לוקה ,והנשבע בה זרה

, אחד הנשבע בה לעצמו .אחרים לא תזכירו
ואסור להשביע  ואחד הנשבע בה לעבודה זרה.

 עבודה זרהאפילו להזכיר שם  .ביראתו הגוי
 '.לא תזכירו'שנאמר  .אסור ,שלא דרך שבועה

לא רק לנדור או לישבע כי  ,הרמב"ם מוסיף
בלי  ה סתם,אפילו להזכיראלא  ,רבע"ז אסו

גם  ואם זהה ,קשר לשבועה. לא ברור ברמב"ם
הוא  .זה רק אסמכתאשאו  ,איסור דאורייתא

זה גם משמע ש ',שנאמר לא תזכירו' ,אומר
, אבל הוא לא אמר על זה איסורנכלל ב

יכול להיות א"כ שאמר ברישא,  כפי ',לוקה'
   ה יותר.פחות אדרג אתשז
  

לא , ]בהלכה י"א[אומר כתב הרמב"ם  אח"כ
 עבודה זרהיאמר אדם לחבירו שמור לי בצד 

 ושזה ,כבר יותר משמע כאן פלונית וכיוצא בה
אבל בהמשך ההלכה  ,איסור שלא לוקים עליו

הכתובה  עבודה זרהוכל  יותר מפורש, הדבר
בכתבי הקדש מותר להזכיר שמה כגון פעור 

בעל ' ,כתוב בתורה ד וכיוצא בהן.ובל ונבו וגַ 
' בל 'כרעע"ז של בבל, ה ו, זה'בל'כתוב  '.פעור

ְלָחן ד',גּ ' כתוב '.נבוקורס ' ד ׁשֻ  ַהעְֹרִכים ַלּגַ
 .וכיוצ"בכתוב 'בעל צפון',  [ישעיהו ס"ה, י"א].

ואסור לגרום לאחרים שידרו ושיקיימו בשם 
ואינו לוקה אלא הנודר בשמה  עבודה זרה

מי  א"כ. והמקיים בשמה והוא הנשבע בשמה
המקיים ' .מי שנודר ונשבע בשמם ?לוקה

 ',שבועה'תרגום  .נשבעהיינו מקיים  '.בשמם
שנשבע  ,פירושו 'ם בשמוימקי' "כא '.קיימא'

 .בשמו

  
, עליה בעהי"ת רוצים לדון שאנו השאלהלגבי 

כי תבא [מוצש"ק  בזמנובס"ד ברנו ידהרי כבר 
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רבינו  מש"כעל  נצבים וילך ה'תשע"ג]ומוצש"ק 
בספר שער וער המצוות, בספר שז"ל האר"י 

. הוא ס"משמו של הכוונות, שאסור להזכיר את 
שער ספר ב ד.דברים חמורים מא כך,כותב על 
איסור כתוב כך,  ]פרשת משפטים[המצוות 

ם  כדכתיב ,ים אחריםהזכרת שם אלד' ְוׁשֵ
ירוּ 'ִד ֱאלֹ  דע,  .י"ג] ,[שמות כ"ג ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ

יזכיר שמו של־כי עיקר איסור זה הוא, שלא 
אחרים כנודע. ובפרט ־סמא"ל הנקרא אלהים

נים. וכל בלילה, לפי שאז ממשלת החיצו
ָכל  ,היפך מפסוק .המזכיר שמו מגביר כוחו ּבְ

ִמי  יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ  ., כ"א][שמות כ'ַהּמָ
אלא  ,ולא עודנזקים. להשם שלו גורם  אדרבה,

ומביא כאן  אפילו להזכיר שם השדים,
היו הם  כך בספרדית כנראהבלע"ז,  מותיהםש

. כי מגביר כחם ,אין להזכירם ,קוראים לזה
דהיינו האר"י ז"ל,  וכשהיה מורי זלה"ה,

 ,דהיינו היה אומר סמ"ך מי"ם ולא עוד. ,מזכירו
נות, לא אמר את שתי האותיות האחרוהוא 

ופעם  .רק את שתי האותיות הראשונותאלא 
והזכרתי  ,אחת הייתי מדבר עם אדם אחד

חיים ויטאל  נורבי מספר מהרח"ו,כך  לסמא"ל,
ובבוקר כשהלכתי לבית  והיה בלילה.זצ"ל, 

מורי זלה"ה, והסתכל במצחי, ואמר לי, הנה 
על 'שם אלד'ים אחרים לא בלילה הזה עברת 

על פי המצח  ,לבדזאת האר"י ידע  תזכירו'.
עוונות האדם נרשמים במצחו, שהרי שלו, 

הסתכל והוא זכה,  ייהראה תיהאר"י הולרבינו 
והזהירני  .העבירה הזאת הכתובבמצחו שראה ו

מאד, שבשום אופן לא ביום ולא בלילה לא 
שאז  ,אזכיר שמו ולא כיוצא בו. ובפרט בלילה

להחטיאו  ,יכול להתגבר על המזכירו
ולהענישו, וגם על בני אדם אחרים בסיבת 

אולם  '.לא ביום ולא בלילה' האיש המזכירו.
 ,שאזכיון  .יותרהדבר חמור ב ,בלילהט בפר

אלא כיון  ,איסורהלא רק שעוברים על 
 "כא ,חיצונים־השליטה שלזהו זמן  שבלילה,

 ,הזכיר אותוהוא ש בכךהכח שלו יכול להתגבר 
אפילו גם על ו ולהענישו.ולהחטיא אותו 

  בגללו. רק  ,אחריםהאנשים ה

עיקר  ושזה ,אפשר לומר כיצד שאלנו, בזמנו
(ובגאונים ובראשונים) הרי בגמרא  ?רהאיסו

שם של הזכיר לא ל הואהאיסור כי  ,מפורש
אולי לפי אמרנו כי  ,ברנו על הרמב"םיד ז?ע"

בשם ע"ז, הוא רק מי שנודר ונשבע  ,הרמב"ם
 יכול לחלוק האריז"ל ,אולי על הרמב"ם .לוקה

על גם ולוקים  ,גם זה נכלל באיסורכי  ולומר,
בגמ' מפורש וין חולק, א ,הרי אבל על הגמ' .זה

נזכיר אמרנו שני תירוצים, רק ו .על ע"ז ושזה
השתים, או שהלשון ן אחד מ ה,צרבקזאת כעת 

כתוב לא שם  ,יק יותר בספר שער הכוונותימדו
 '.סוד הפסוק' ואלא שזה ר',עיקר האיסו' והשז

גם זה נקרא ע"ז, כי אולי  תירוץ נוסף שאמרנו,
 ואה ,בעולםבעצם כל השורש של הע"ז ש וןכי
 רה.זבודה הם הע ,אם כן ו.ובת זוגס"מ המ

גם  ושזה ,דבר שלא ידעו ,האר"י רק חידש
 ,ממילא .השורש של הע"ז וזהשו ,קשור לע"ז

 ינוארק מי ש .נכלל במה שכתוב בגמ' דברה
אבל  .מותר דברחושב שה ,ע"ז ושזה ,יודע

 נהבעצם כל הע"ז שישכי  ,שאתה יודע אחרל
 ,ומגיע מהכח שלומשתלשל  , הכלבעולם

 .עיקר האיסור ווזה ,נכלל באיסור ואהממילא 
 ה.איסור הזמשם המקור ל, אדרבה

  
שליט"א נן אלעד יוח ה"גהרידידנו אגב,  דרך

הוא  .יןישאל אותי דבר מענ, ת"ו צפתהעיר מ
מארי חיים  א. הרימקשים קושיכי  ,אמר לי

דאי בוי, ו'היה מקובל אלד ,י זצ"לנאסינו
יש לו אבל,  ז"ל. גות האר"ישהתנהג בכל הנה

־של מושם הוא מזכיר את שאשר  ,איזה פיוט
שחיבר פיוט של התעוררות, זהו  ס"מ אל.

[דף לעצמו, מובא בתחילת ספרו מקום מקדש 
נפשי נפשי התלהבי  כך, הוא כותב שםו ט'],

א"כ  א"ל.ואל תשמעי לעצת סמ ,לבעבודת אֵ 
 כאן, אל. ס"מרואים, כי לדעתו אפשר לומר 

את  ,אתזואתה חייב להגיד  ,ה אומר פיוטאת
איך  בלא .אין חרוז ,אחרתהתיבה במלואה, כי 

חייבים הרי לפי החרוז בגלל ש זאת? הוא עשה
  ! היתכן? ?אתזלקרוא 
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 .אתזאפשר לסדר ש ניחושב כי ,לו עניתי
 אלא תאמר , אל תקרא את השם שלו,דהיינו

אפשר  '.לאֵ  סמ"ך מי"םאל תשמעי לעצת '
הוא  כיצדכדי להסביר ולומר כך, ב זאתלסדר 

יש אבל  ,בספר כתוב את האותיותאמנם  .קרא
והמשקל  .זה מסתדר עם החרוזא"כ  ,שם ר"ת

 מהרח"ו ,אמנם בשער המצוותגם־כן מתאים. 
שתי את מר א כי האר"י ואומר, מדגיש

 דבראבל ה .ולא יותר ,ונותהאותיות הראש
הוא, העיקר כיון ש א.חומר , בתורתנראה

רק את  אלא ,את השםממש לא אומר  שאתה
  האותיות.

  
מהקהל: שמעתי שמזכירים את שמו  הערה
  ממש?

כך ו בכך, אנחנו נזהריםמרן שליט"א:  תשובת
אם  .ומלא להזכיר את ששבלנו מאבותינו יק

אבל  ,יכול להיות זאת, אומריםהכאלה  נםיש
לפי הפשט אין  .קובליםהממיודעים  ינםהם א

שהיה הוגה  אחד, זקן ישמעתאפילו אני איסור. 
דהיינו יו"ד ה"א וכו'. ואנו  באותיות, 'האת שם 

סור יאהרי נוהגים כהסוברים שגם זה נכלל ב
[עיין בקונטריס זה שמי , אותיותב 'הלהגות את שם 

לעולם (המצורף בסוף ספר נזר הקודש) ובש"ע המקוצר 
התפלאתי על אותו זקן, ודוקא הוא היה  .סימן ו]

פרי המקובלים ונוהג על פיהם. בקי בתוה"ק ובס
שאנחנו  נכון שם מי"ם טי"ת,אפילו הדבר צ"ע. ו

את השם הזה במלואו לא אומרים  נוהגים
מזכירים הכאלה  נםאבל אם יש מטטרו"ן,

, מי שיודע א.לפי הפשט אין בעיהרי  ,אותו
 ושומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. יודע.

  
 ר כתוב מטטרו"ן?שיאבל ב מהקהל: אלהש

נכון. המחבר מהר"ש  מרן שליט"א: שובתת
שבזי, מסתמא כך קרא, כנראה מהמשקל. למי 
שלא יודע, נסביר שהכוונה למה שנכתב בשיר 
אבי יהודה יקול, וגלות אחרון, יבוא מטטרון, 
ומשה ואהרן. כנראה בזמנו עוד לא נתפרסמו 
דברי רבינו האר"י להימנע מכך, כמש"ש 

מה "ב. נו, ובקונטריס זה שמי לעולם דף קי
 ?, כי אחרת לא יהיה חרוזזאת תקרא ,תעשה

נזהר. זה  ,אין מה לעשות. אבל מי שנזהר "כא
להגיד את הבית הזה. או  יםלא יעזור. לא חייב

הפתרון שאמרנו לעיל , 'ןור י"תטי"ם מ'יגיד ש
עכשיו עלה זה  עניין זה.גם ל יתכן להיות

 בדעתי.

  
 ז, זה מותר?שם בלע"אם ה מהקהל: אלהש

הוא הדין, כמפורש  מרן שליט"א: שובתת
  בדברי האר"י לעיל שזה ג"כ אסור.

  
כמעט בשמות כל  ,תשים לב ,אמר לי שהוימ

אותיות היש את  שבזמנינו, המכשירים הטמאים
ואנחנו  .מופיע שמואס,  הראשון אס אם .ס"מ

, אל 'אסטםק' נכריתהפאה ב כי גם ,הוספנו
 ןלא שט וזה .אלא ק' שטנים ,סטםאתקרי ק

 ,מאה שטנים אלא יש לה מעל הראש אחד,
וזולתו  שמו .ועוד כל מיני מכשירים .רח"ל

. מאותתים להם מן השמים, שם תמיד מובלע
 בלי שידע זאת זאת מי שקבע את השם.

  
? מואל בלע"זמותר לאמר ס מהקהל: אלהש

השם של שמואל הנביא, הקבר שלו, נקרא 
אצלם נבי סמואל, וזה הרי דומה לשמו של 

 .ס"מ
כי בכל זאת , אאין בעי מרן שליט"א: שובתת

אין  , ובזהלאֵ מוּ סַ  הם אומריםהרי  .שינוי נויש
ניכר. סמא"ל שאסור שינוי  וזה , כיקפידא

להזכיר, אם היה מותר היה מנוקד ונקרא בשוא 
 ל וכדומה.אֵ פָ וקמץ וצירי, על משקל המלאך ְר 

  
האם מותר להזכיר את  היא, השאלה שלנו אבל

רוצה להזכיר  אינניזוגו של ס"מ,  של בת מהש
[דהיינו , י"וואח"כ ת 'לי'ואח"כ  'לי'ה, מאת ש

מצד אחד כי  זאת. אם מותר להזכירלילי"ת], ה
לא שמקפידים ההרבה  נםשיש ,אני רואה

למשל אני זוכר  . מאידך,המלהזכיר את ש
אמנם את  זאת. היה מזכיר זצ"ל, אבא מאריש

י"ם, אבל ך ִמ "מָ רק סְ לא היה מזכיר, הוא ס"מ 
כמובן לעתים רחוקות.  זכיר.ההוא ה מאת ש

   והוא היה יודע ומבין הרבה גם בנסתרות.
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איך  ,תימניםה ינואצל ,מי שיודע נוסף, דבר
אולי  ,יש לה שם בתימנית ?המאומרים את ש

בשפה הערבית הכללית, קוראים  זה בערבית,
ם חוץ ממה שהיא נקראת אֻ  '.אטיַ צֲ ' לה
יום פקודת השנה, מובא בפוסקים יאן. בֲּ צֻ לְ אַ 

את  רואים בספריםהתימנים ט. כשיְ אר צֵ בשם יָ 
מאיפה אט'. יַ ר־צֲ אַ 'יְ , הם אומרים הזאת המלה

הרי  כך מהשם שלה. יםכי הם מכיר ?זה בא להם
לשון לה במ אתלא ידעו שזהם בזמנו רובם 

איש  גם הבן .השלא ידעו מה פירווהם אידיש, 
כי היו הוא אומר  ,בפרשת ויחי חי כותב כך

פירוש  נתנו לזה . בתימןחושבים שזה ר"ת
 ת.וָ 'טְ ית בִ 'יְ דיקים צגלי 'רסיפת 'אום 'י בר"ת,
סימן  ב'חלק יו"ד [עיין שע"ה  ילין בתענית ,דהיינו

לא שהם  וןכי .]ב'ובעיני יצחק אות  א' סעיף קצ"ז
קראו את  לכאורה, למה הםאבל . ידעו מה זה

רוצים ר שאכש ןוכי ' כך?ציאט־יאר'לה המ
אומרים כמו המלה  ,להגיד את השם שלה

כשרוצים להגיד על  .השם שלה וזה יה.השני
מלוכלך ומגודל צפרנים,  ,שהו שהוא מכוערימ

 אט'יַ אע צֲ 'סַ אומרים שהוא  וכדומה, ראש־פרוע
אט, בפה יַ , צֲ הזכירו את השם שלהו ,היאכמו 
  . מלא

  
 אומרת, ]ע"ב אדף קנ"[שבת  כתהגמ' במס הרי
כתוב וכו', חזתו וא ,מי שישן יחידי בלילהכי 

למ"ד יו"ד למ"ד יו"ד תי"ו. את השם שלה. שם 
אחת כי  ,כתוב ]דף ק' ע"ב[עירובין  כתאו במס

 שהיא מגדלת שיער כמו ,מהקללות של חוה
 ינואמי שכי  ,הגמ' אומרת וכו', מוזכר את שמה.

הוא סובר  בכלל הקללות, את זה מונה
שמונה אבל מי  .שהלשבח לאהוא שהשיער 

את זהוא מחשיב ולכן  ,לגנאי וזהכי סובר זאת, 
 .מקומותכמה בעוד  מצינו זאתכמוה. ו

  
היום  נן נשיםיש נודע לי כי ,אגב לצערינו דרך

רק אצל ה זנקראות בשם הזה. ה ,בזמננו
י"ו, בלי תאת השם הזה יש אכן  .םיחילוניה

מצוי השם הזה  י"ו.יש עם תאבל  דהיינו לילי,
הספר ויקרא תוך רא לכם מאק .לצערינולם אצ

לידידנו הרה"ג אברהם לוי שליט"א, [שמו בישראל 

 ,דההשם הזה מיוחד אך ורק לאותה שֵׁ , ]"בתדף 
ולא קוראים בשם  ,והיא מוחזקת בשם הזה

 .מאד הניזוק ,בשם הזה תמי שנקרא .שלה
 ה,שלוט ב"א לטהשם הזה נותן לה ולסמפני ש

 שנקראת על שמה.לא עוזבים את מי לכן ו
שבע נשים כי  מובא, שם טובכתר בספר ו

וסבלו  ,זוקו מאדוני ,היה להם את השם הזהש
מכיר כותב שהוא הוא  .מחלאים ומכאובים

עשו להם שינוי וכשבזמננו,  נשים כאלהשבע 
 ,מיד נתרפאו. החליפו להם את השםהן  ,השם

איזה  ,והרופאים התפלאו .כל המחלות נעלמוו
  נס גדול. 

  
אף כאלה  נםיש כי אופן השאלה היא,ל בכ

שהם אומרים את  שידוע לי ,מקובליםשהם 
שמה. כמובן בעת הצורך. אמנם מאידך, אני 
שומע רבים כיום שנמנעים. מדלגים, או אומרים 

 , אפילו בעת הלימוד. והרי לכאורה, אםפלונית
יהיה ק"ו ש ,של ס"מ מואסור להזכיר את ש

יותר גרוע, ר הדבאסור להזכיר את בת זוגו, 
להזכיר להימנע מצריך א"כ היא יותר מסוכנת, 

אבל  ,שזה לא ק"ו אם נאמראפילו ה. ומאת ש
לא להזכיר אפי' ש במפורש, הרי האר"י אומר

נכתב לא הדבר אם גם  כ"א .שדים־שם של
לא גרע , וזה מכלל הדבר , אבל זהובפירוש

   אחרים הללו.מכל השמות ה
  

האוסרים  מאידך גיסא עלקשה לנו,  ועוד
לא גרע הדבר הרי ונמנעים מלהזכיר את שמה, 

אומר כפי ש ,הרי כל האיסורש רה?זבודה מע
ים אחרים ד'ושם אל'מהפסוק  ואה ז"ל, האר"י

 או ,ם שכתוב בתורהאם כן, שֵׁ  .לא תזכירו
כמו שהבאנו  לאמרו.מותר  ,בכתבי הקודש

לעיל מהגמ' בסנהדרין, וכ"פ הרמב"ם ושאר 
בספר במפורש כתוב  ,מהשרי והרבוותא. 

פסוק  והרי זה כך?מה נענה על  ].י"ד ,ל"ד[ ישעיה
יםישעיה,  מלא בספר ים ֶאת ִאיִּ  ,וָּפְגׁשּו ִציִּ

ִעיר ַעל ֵרֵעהּו ִיְקָרא יָעה  ,ְוׂשָ ם ִהְרּגִ ַאְך ׁשָ
יִלית"  ,רוצה להגיד הנביא .ּוָמְצָאה ָלּה ָמנֹוחַ  ",ּלִ

 יםאת כל המינ נםשם יש ,שבמקומות השוממים
ר חיים האלה, מדוהבעלי ואת כל  הללו,
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היא רק שם  וכו'.שדים ול ,בנות יענהול ,לתנים
. דםשם בני אשאין  וןכי ,תמצא מקום מרגוע

שם הגיע לילית ומצאה ' א"כ כתוב במפורש,
הרי כתוב  ,מה יענו על זהא"כ  '.לה מנוח

כתוב בפסוק, נמצא השם כי אם מפורש ב
 ?מותר שהדבר

  
לתרץ  בכדי ,שתי אפשרויות נןיש, כי חושבני

   .אתז
ִעיר ַעל  מפרש את הפסוק,התרגום  ,ראשית ְוׂשָ

ַאְך , ושדין חד עם חבריה יחיכון. ֵרֵעהּו ִיְקָרא
יִלית יָעה ּלִ ם ִהְרּגִ הוא . יןברם תמן ישרין לילִ  ,ׁשָ

ומה הפירוש,  .שדים ', היינושעירים' כי ,מסביר
 זאת הוא מתרגם', ליליתיעה גהראך שם '

פשתי יח .ןין לילִ שריָ י ברם תמן ,בלשון רבים
כת"י,  "י של אבותינו בתיגאןתבנוסחאות כ

'. הלמ"ד ןיָ לְ ישרין לִ אלא 'יכך,  אינה והגירסא
בשוא נח, והיו"ד בקמץ. כנדפס בשמם 
 במקראות גדולות הכתר, דף רל"ב. בכל אופן,

 .בלשון רביםזאת מתרגם  יונתן בן עוזיאל
מר ווהוא א ,בלשון יחיד 'ליליתבפסוק 'כתוב 

ללשון זאת למה הוא שינה  .בלשון רביםין' 'לילִ 
ַוְיִהי ִלי ׁשֹור  הפסוקכמו  וכי זהנראה  ?רבים

ליעקב אבינו לא והרי  ,[בראשית ל"ב, ו'] ַוֲחמֹור
דרך שאלא  אחד, חמוראחד והיה רק שור 

, כידוע יחיד בלשון רביםאת ההכתוב לכנות 
ר  כיוצא בזה בפסוק, מרש"י. ְצָו֗ה ֲאׁשֶ֨ ל־ַהּמִ ּכָ

ֹות ְמ֣רּון ַלֲעׂש֑ ׁשְ ָך֛ ַהיֹּ֖ום ּתִ י ְמַצוְּ  ,[דברים ח', א'] ָאֹנִכ֧
 "כ,א .הפשט וזה .כל המצוותהיא להכוונה 

   '.תוֹ יּ ילִ גיעו לִ יוה' כאן,כאילו כתוב 
  

 ,פרטיה מהש ינוא ובעצם זהכי  ,לפי זה יוצא
 ',רוחין'ו ',שדיןשיש 'ם כללי, כמו שֵׁ  ואלא זה

לפי גם  .מותר להגידשאת זאת  ',מזיקים'ו
התרגום שלו זה כך.  ,תרגום יונתן בן עוזיאל

 אינו ושזה ,משמע לפי דבריו ודש.קהח ניתן ברו
 לכאורה ,לפי זהא"כ  .אלא שם כללי ,שם פרטי

  ש.אין חש
  

להעיר, כי מה שיש שם דגש בלמ"ד  יש
הראשונה בספרים המדוייקים, אינו אלא מצד 

תי מרחיק, וכמ"ש בהדיא מהרי"ץ הדקדוק, א
בחה"ד שם. ולולא זה, אין מקום לדגש, ולכן 
בעלמא מבטאים שמה בלא דגש כלל, וזה 

 פשוט.

  
רש"י  שם מסבירים אחרת. , המפרשיםמאידך

 ציוןבמצודת גם  .שם שידה ,לילית ,אומרשם 
אבן האבל  .ם השדיםהיא אֵ  ,לילית כתוב,
 רד"קגם ה .העוף שיעוף בלילה ,אומר עזרא
חיה שצועקת בלילה, או  ,לילית וכן כך, אומר

 כתגמ' במסאת המביא והוא  .עוף שעף בלילה
טמאה  ,המפלת דמות לילית ,[דף כד ע"ב] דהנ

אנחנו  שיש לה כנפיים. אאל לד הוא,ו לידה.
בל א ,מלאך עם כנפיים ושזה יכולים לומר

ורבינו ישעיה  עוף עם כנפיים. ו חיה אוזה לדבריו
לילית, היא ידועה בלשון ירש, מטראני פ

חכמים, שדה, והיא ממונה על הרבה שדים 
  ע"כ.

  
, לא י'שהוא מקובל אלד ,המלבי"ם אפילוו

מי שיודע, המלבי"ם היה חכם  נכנס לכך כאן.
אלא פוסקים, בש"ס וולא רק במקרא  גדול

זאת בין  יראה ,מי שיבחין .בכלל החכמות
מד שהוא ל ,מפורשבגם ראיתי כתוב טין. השִׁ 

לו  היתההוא ידע קבלה, ו ,אצל אחד הצדיקים
פירש כך הוא לא  . ובכל אופן,זהעניין יד בגם 

וכו'  עוף הבוכה ומקונן כל הלילהכאן, אלא 
   יעו"ש.

  
שבזוה"ק מובא בפרשת ויקרא  ,למרות וזאת

אקרא לכם  על כך. דברים נוראים ,]דף י"ט ע"א[
, 'ויביאה אל האדם'ממש קטעים קצרים, 

קונהא ככלה יבת ,ל אדם הראשוןעמדובר 
עם  כאן בספרלחופה. כיון דחמת לילית דא, 

לה מנקד את המ הוא לא פירוש מתוק מדבש,
. כמו הוא לא רוצה שיקראו אותהש וןכי ,הזאת

 ערקת, והיא בכרכי ימא.בכל כיוצא בזה שם. 
וכד  כען איהי זמינא, לאבאשא בני עלמא. ועד

רשיעתא,  הוא לחרבא רומיזמין קודשא בריך 
לילית,  ירבן לעלמין, יסלק להאיולמהוי ח

י חורבא, בגין דהיא חורבנא וישרי לה להאי
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ד) "י ,ד"הדא הוא דכתיב (ישעיה ל דעלמא.
גם  .'אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח'

לא הוא ובמתוק מדבש,  ,את הפסוק הביאו פה
לענ"ד זה מוגזם בודאי.  המלה הזאת. קד אתינ

 ?את הפסוק לא נקראכי  ,וכי סלקא דעתך
אבל הם את הפסוק,  אפשר לקרואשודאי ב

ובספרי קדמאי  . צע"ג.כבר לא עשו גבולות
  . וכו', אמרי, דאיהי ערקת מן אדם מקדמת דנא

, בההיא יא להאיתָ ָאסוּ  בהמשך, כתוב לכן
שעתא דאזדווג בר נש באתתיה, יכוין לביה 
לקדושה דמאריה, ולימא הכי, עטיפא בקטפא 

נת, שארי שארי, לא תעול ולא תנפוק, אזדמ
לא דידך ולא בעדבך, תוב תוב, ימא 
אתרגישא, גלגלוי ליך קראן, בחולקא קדישא 

זה לחש  .אחידנא, בקדושה דמלכא אתעטפנא
אבל  קיום המצוה. לפני לאמרו ,כתוב בספריםה

לא להתגרות שעדיף  ,אומריםהכאלה  נםיש
ע"ה את בשזהבאתי  ,שיראה מי. בחיצונים וכו'

סי' קמ"ח  ונן ומנחש ומכשףעהלכות מיו"ד חלק א' [
האם מותר לומר  ,]ס"ס י"א, ובעיני יצחק הערה נ"ו

החיד"א  ?לאשאו  ,בזמן הזההלחש הזה את 
כי והבאתי שם  לאמרו,לא שקיבלנו כי  ,אומר

זה לכך, וראיות  נןיש ,"כ מוסכםכ הדבר אינו
אפשר  ממש, בפהלאמרו אם לא ו .פשוט ינוא

את במחשבה. הלחש הזה נקרא ז לומרת לפחו
שהיא מאד  ,בכל אופן רואים .'יטפאבק אעטיפ'

  מסוכנת. 
  

כי ישנו צד נוסף להתיר לומר את נלענ"ד,  לכן
הפסוק בכלל  ,לפי כמה מפרשיםש וןכישמה, 

נקראת העל עוף או חיה  אלאמדבר עליה,  אינו
 םלוה, אמש ושזה אמרגם אם נ"כ בשם הזה. א

הזה ם השש כיוןמיוחד אליה,  ואינזה כבר  שם
גם אולי  "כא ,וגם לעופות או לחיות ,גם לההוא 

שמות הזכרת שכתוב לגבי  פיכ .זה צד להתיר
אסור להזכיר את הרי שמלאכים, של־

נקראים  דםאני מלאכים שב אולםהם, ישמות
גבריאל רפאל ומיכאל  כגון ,הםיבשמות

אבל  ,שם של מלאך ולמרות שזה ,ואוריאל
 ממילא דם הנקראים בשם זה,אי בנ גם נםיש

 .מלאךה אותושם את אין חשש אם אתה מזכיר 

ני באת שמו אצל שאין  ,מלאך אחראולם 
הוא חושב שאתה אם תזכיר את שמו,  דם,א

סתם היה ואם אח"כ הוא רואה שזה  .וקורא ל
הוא ח"ו  ,בכלללכך ראוי  שאינךאו  ,נםלח

 ,םלהזכיר שמות של מלאכי אין ,לכן .ומזיק ל
  דם.אי בנאצל גם  אלו אינםשמות  אם

  
שאלתא [גאון  ירב אחאת לתוֹ לָ אֵ שְׁ בספר  אבל

 שהשם הזהההיתר הוא מצד מה כתוב, כי  ]נ"ב
 .מותר להזכיר את שמה ולכן ,כתוב בתורה

 להזכירה. מותרש ,כתובה בתורההע"ז כמו 
 ,אישתרין למקריאה באורייתאהואיל ו

, בפסוק ותהמזכירים אשדהיינו, כיון  .אשתרין
 א"א לחלקכיון ש .אשתרי ,כיון דאשתריא"כ 
ושלא  ,מותר להזכיריהיה בפסוק ש בכך,

  אסור להזכיר.  בפסוק יהיה
  
, כתוב כך, וזה לשונו ]סי' רמ"ה[ יראים ספרב

פרק ד' מיתות (דף סג ע"ב), אמרינן בסנהדרין 
מותר להזכיר  ,בתורה ההכתוב רהזבודה כל ע

ומאותו  .נתבטלה ,כיון שהזכיר ,וטעמאשמה. 
 אנו רשאין ה,טעם שהתורה מזכרת אות

סימן שהיא  ,אם הפסוק מזכיר אותה ה.להזכיר
 פירושהמה  כתב, בתועפות ראםו .התבטלה

 ,טעם אחר, כלומר ואהנראה ש, 'מאותו טעם'
נו יודעים טעם ואין א ,אפילו אם לא נתבטלה

להיתרא, מאותו הטעם שהתורה וכו', אנו 
שני  כאןהוא אומר דהיינו, רשאין להזכירה. 

הטעם הראשון הוא, כי  .להתירבכדי טעמים 
כבר  הדבר יאז זאת, אם התורה הזכירה

[סימן א'  חוות יאיר על כך שואל בעל .התבטל
הלא  ?זה לא התבטלהרי , דף ג' ע"ג השגה י"ב]

הרי  'כרע בל קרס נבו', הוא הנביא אומר,
שהם נשאו את כתוב  הזאת. ע"זהלגלג על מ
הפרסים כי  ,לפרס אותה, לקחו ע"ז הזאתה

הע"ז הזאת  ,אם כן ם.צחונונלחמו עם הבבלים 
לענ"ד  זאת? איך הנביא אז הזכיר .היתה קיימת

 צתמתור ,לכאורה השאלה הזאתבס"ד 
גם ' ,הוא אומר ,ספר היראיםדברי בהמשך 

אנחנו  ,מאותו טעם שהתורה מזכירה אותה
זאת,  ראם הנביא הזכי .'רשאים להזכיר אותה
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 ,יודע למה איננידהיינו אף כי  מותר להזכירה.
[ועי' תועפות  .סיבה להתיר נהכנראה שיש אבל

ראם על ספר יראים שם, בשם השם חדש 
שהביא קושיית החוות יאיר, ולפמש"כ השם 

  חדש מתורץ. יב"ן].
  

אפשר  זאת? סיבה להתירהלהיות  היכול מה
מראית ספר חיד"א בהכתב להבין לפי מה ש

 הוא ,אפשר שהטעם, [על מסכת סנהדרין שם] העין
אלא הוא אומר זאת ספר יראים, לא מזכיר את 

 לברר דיש ,גילה דהכתוב, לדבריו בלי קשר
 אהניא ,שמה ובהזכרת .הקדושה ניצוצי הממנ

 עמון יגב ,הינוקא מדברי חכדמוכ .לברר
הרי  כך, הוא אומר ?שמעתם איזה חידוש. מואב

, הוא מזכיר פה רהבתו שמות יםמוזכרלפעמים 
על דברים גם אני מדבר אבל עמון ומואב, את 

ו היו במדבר, למה אבותינכגון כש, לכךדומים ה
'פונון', 'גודגדה',  'סוכות'ע מוהיו צריכים ליס

מה זה לכאורה,  'חור הגדגד', 'יטבתה', וכו'.
הם ביש  ללו,כל המקומות השב ? אלא,משנה

כשאנו  ,גם אנחנו היוםא"כ  .ניצוצי קדושה
לספר  תועלתישנה , ומזכירים את שמות אל

קדושה שיש הניצוצי בגלל מה שהיה בעבר, את 
אנחנו מעלים  ,ע"י שאנחנו קוראים אותם ם.הב

 . [עיין מ"ש בס"ד בנפל"מ פ' מסעי].אותם
 הדבר ,הע"ז הזאת אם כתוב את שם ממילא,
א"כ  .קדושהה ניצוציאת ממנה  לבררמועיל 

, 'בעל צפון'כתוב ש ן היכןכגו ,גילה לנו הכתוב
[ע"ע יערות דבש ח"ב  .יש בזה ניצוצי קדושה

דרוש ב' דף ט"ו ע"ג, לגבי תרגום עטרות ודיבון 
שתא, שהן שמות ע"ז, ילתא ומלביוגו' מכל

 ובדרכי יוסף סימן רפ"ה. יב"ן].

  
בעניין זה, להיתר  לנו שלשה טעמיםשיש  יוצא

הטעם  להזכיר ע"ז שנזכרת בכתבי הקודש.
 הטעם השני, '.כיון דאשתרי אשתרי' אשון,הר

 טעםהו .התבטל ואה "כא ,מוזכר דברכיון שה
 .לברר ניצוצי הקדושה השלישי,

הטעם לפי מינה בין הטעמים, לנידון דידן.  נפקא
את מזכירים בישעיה פסוק הראשון, כיון שב

י, רתהואיל ואשתרי אשא"כ  ,ת"לילי שמה של

פי הטעם אם ל .מתיריםהצודקים אלה  ממילא
א ין ליהתבטל, לצערינו היא עדהדבר ש

צריך  כ"התבטלה, רק לעת"ל היא תתבטל, א
לפי הטעם של ניצוצי ו .אסורהדבר להיות ש
 אם הדבר יהיה מותר. יודעני ינא כאן ,הקדושה

אפילו אם אזי היא כ"כ טמאה, משום שאולי 
דבר אפשר  כלבאבל לא  ,ניצוצי קדושה נןיש

כאשר לפעמים  .הקדושהלברר את ניצוצי 
 הוא בעצמו נופל יאז זאת, הולך לברראדם ה

, איתהאל תתעסק  . לכן,כדאי ינוא והדבר ,שם
  . ממנה תברחאלא 

  
 בישעיה,הזה על הפסוק  ,ספר כלי פזב ראיתי

'אך מה שכתוב ולענ"ד נראה, ב שכתב כך,
כי להיות לילית הכוונה  ',לילית הגיערהשם 

לא תרגיע ה הנ ,טומאהלושורש  ן,שדיאמהון ד
אך שם  .קדושהולא תמצא מנוח במקום 

ומצאה לה  הרגיעה לילית, ,טומאהבמקום 
 ,מה שטימאו הראשוניםמ .אה, מנוחדרך מצי

כי המבדיל כמה הבדלות  .המקום ההוא
זאת ' , כמ"שתנוח במקום הקדוש ,הקדושה

 היכןכן המבדיל הטומאה,  '.מנוחתי עדי עד
ח במקום מצאה לה מנוהרגיעה ו ,שיש טומאה

וזה שנאמר 'אך שם'.  הטמא החרב. ההוא
אכ"ים, לשון מיעוט. יאמר, 'אך שם הרגיעה 
לילית', בהיותה בישובה. וזה שנאמר 
'הרגיעה' בלשון עבר, כי היו רודפי זימה, ועי"כ 
הרגיעה שם לילית יותר מכל שאר המקומות, 
בהיותה בישובה ועתה בחרבנה. 'מצאה לה 

שית. כי היא בת זוגו מנוח' דרך מציאה, כדפיר
הוא וכו', משטין, יורד ושטן של סמא"ל, הוא 

  כך בהמשך.מאריך על 
  
שומר ביותר הוא, ש'הטוב כי  ני, חושבאמסקנל

מי  את שמה. מאידך, לא להזכירו, 'נפשו ירחק
כך נראה  .יש לו על מה לסמוך זאת, שמזכיר
לא הזכיר  ז"ל, לכן רבינו האר"י .לענ"ד

לא ראיתי  ,ובשום ספר שהדבר אסור. מפורשב
חוץ מספר  .אסור דברהש ,מפורשכי כתוב ב

 'ויקרא שמו בישראל' בשםאחד בזמננו, 
בשם כתר שם טוב  כותבוהוא  שהבאתיו לעיל,
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[מאת הרה"ג אבישי טהרני ח"ב חלק השמות דף 
בפוסקים, כתוב הדבר אסור, ושכך ש, רפ"ד]

ל"ז [יעו"ש בסי' ה', ובסי' ר כף החייםוהוא מציין את 
 לא כתובאולם המעיין יראה כי הדבר  .סק"ח]

לא בפירוש  .באופן כללי אלא במפורש,
כי  אתאמר, אלא מכללא אתאמר. הוא הבין,

נו , אבל לפי מה שאבכך נכלל הדברמן הסתם 
א"כ בנביא,  בהדיאנכתב  שם הזההש ,אומרים
, לכן מובןואדרבה,  לאסור. פשוט ינואהדבר 
 ומובן גם איסור זה. בשום ספר לא הזכירומדוע 

 למרות ,אתזאלה שנהגו להתיר  שיטתם של
שנו כנראה הם הבינו שי ,נזהריםהם שבשם ס"מ 

 חילוק. 

 ,ברוך הוא יסייענו על מעשה רצונו המקום
' ישפיע עלינו הבעזרת ו ,ויצילנו מכל הטומאות

ת עם כל הקהילות הקדושות שפע ברכו
  ת, אכי"ר.והטהורו

  
  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

קת, להאיר ולהעיר בור הגהה מדוקדענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פון: פרטים בטל


