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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

  

        ....בדורנובדורנובדורנובדורנו    גםגםגםגם    מצוימצוימצוימצוי, , , , אלולאלולאלולאלול    בחודשבחודשבחודשבחודש    והיראהוהיראהוהיראהוהיראה    הפחדהפחדהפחדהפחד
  

    טפחטפחטפחטפח    גגגגגגגג    ממנהממנהממנהממנה    נשארנשארנשארנשאר    אםאםאםאם    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    נקטנקטנקטנקט    מדועמדועמדועמדוע, , , , בשבתבשבתבשבתבשבת    עראיעראיעראיעראי    אהלאהלאהלאהל    עשייתעשייתעשייתעשיית    דיןדיןדיןדין
    תימןתימןתימןתימן    חכמיחכמיחכמיחכמי    גירסתגירסתגירסתגירסת    ובירורובירורובירורובירור, , , , הפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםהפוסקים    וכלוכלוכלוכל    הגמראהגמראהגמראהגמרא    כלשוןכלשוןכלשוןכלשון" " " " פרוספרוספרוספרוס""""    טפחטפחטפחטפח    ולאולאולאולא' ' ' ' וכווכווכווכו" " " " מתוחמתוחמתוחמתוח""""

    מתאיםמתאיםמתאיםמתאים    שהדברשהדברשהדברשהדבר", ", ", ", עלעלעלעל""""    תיבתתיבתתיבתתיבת    גרסוגרסוגרסוגרסו    ולאולאולאולא    בשבתבשבתבשבתבשבת    עראיעראיעראיעראי    אהלאהלאהלאהל    שמוסיפיםשמוסיפיםשמוסיפיםשמוסיפים    םםםם""""ברמבברמבברמבברמב    גגגג""""נענענענע
        ....וסיעתווסיעתווסיעתווסיעתו    בבבב""""המשנהמשנהמשנהמשנ    לדעתלדעתלדעתלדעת

  

        ....אחראחראחראחר    מוסדמוסדמוסדמוסד    בעבורבעבורבעבורבעבור    מסוייםמסוייםמסוייםמסויים    מוסדמוסדמוסדמוסד    שלשלשלשל    צדקהצדקהצדקהצדקה    בקופתבקופתבקופתבקופת    הנמצאהנמצאהנמצאהנמצא    בכסףבכסףבכסףבכסף    להשתמשלהשתמשלהשתמשלהשתמש    מותרמותרמותרמותר    האםהאםהאםהאם
  

, , , , מיוחדמיוחדמיוחדמיוחד    לצורךלצורךלצורךלצורך    בתמונותיהםבתמונותיהםבתמונותיהםבתמונותיהם    אואואואו    בנשיםבנשיםבנשיםבנשים    להסתכללהסתכללהסתכללהסתכל    למנהיגלמנהיגלמנהיגלמנהיג    מותרמותרמותרמותר    האםהאםהאםהאם    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
    המתירהמתירהמתירהמתיר    קידושיןקידושיןקידושיןקידושין    במסכתבמסכתבמסכתבמסכת    אאאא""""הריטבהריטבהריטבהריטב    מדברימדברימדברימדברי    הערההערההערההערה. . . . פיהפיהפיהפיה    אתאתאתאת    שומרשומרשומרשומר    ועליועליועליועלי    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    וביאורוביאורוביאורוביאור

        ....בנשיםבנשיםבנשיםבנשים    להביטלהביטלהביטלהביט    הרעהרעהרעהרע    יצריצריצריצר    להםלהםלהםלהם    שאיןשאיןשאיןשאין    לזקניםלזקניםלזקניםלזקנים
  

    עזרעזרעזרעזר    ורוממתיורוממתיורוממתיורוממתי    גידלתיגידלתיגידלתיגידלתי    כגוןכגוןכגוןכגון    הימיםהימיםהימיםהימים    דברידברידברידברי    בספרבספרבספרבספר    המוזכריםהמוזכריםהמוזכריםהמוזכרים    המשוניםהמשוניםהמשוניםהמשונים    השמותהשמותהשמותהשמות    לגבילגבילגבילגבי    השלמההשלמההשלמההשלמה
    ישעיהישעיהישעיהישעיה    נבואתנבואתנבואתנבואת    ביןביןביןבין    הקשרהקשרהקשרהקשר    בביאורבביאורבביאורבביאור    נפלאיםנפלאיםנפלאיםנפלאים    ודבריםודבריםודבריםודברים, , , , כךכךכךכך    נקראונקראונקראונקראו    שהםשהםשהםשהם    והסיבהוהסיבהוהסיבהוהסיבה, , , , וישבקשהוישבקשהוישבקשהוישבקשה

        ....השמותהשמותהשמותהשמות    לאותםלאותםלאותםלאותם
  

    קדישקדישקדישקדיש    אמירתאמירתאמירתאמירת    כנגדכנגדכנגדכנגד    ברברברבר    יוסףיוסףיוסףיוסף    ויצבורויצבורויצבורויצבור    בספרבספרבספרבספר    הכתוביםהכתוביםהכתוביםהכתובים    החמוריםהחמוריםהחמוריםהחמורים    לדבריםלדבריםלדבריםלדברים    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
    בכלבכלבכלבכל    ישראלישראלישראלישראל    גדוליגדוליגדוליגדולי    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    התפילותהתפילותהתפילותהתפילות    בכלבכלבכלבכל    נקבענקבענקבענקבע    דעתידדעתידדעתידדעתיד    שקדיששקדיששקדיששקדיש    לכךלכךלכךלכך    והוכחותוהוכחותוהוכחותוהוכחות, , , , דעתידדעתידדעתידדעתיד

  ....שניםשניםשניםשנים    מאותמאותמאותמאות    מלפנימלפנימלפנימלפני    המזרחהמזרחהמזרחהמזרח    ארצותארצותארצותארצות
  

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות
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            יעקביעקביעקביעקב    הנימולהנימולהנימולהנימול    הרךהרךהרךהרך    להצלחתלהצלחתלהצלחתלהצלחת    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
        , , , , עיליתעיליתעיליתעילית    מביתרמביתרמביתרמביתר    וווו""""היהיהיהי    לוילוילוילוי    אסףאסףאסףאסף    הרבהרבהרבהרב    והיקרוהיקרוהיקרוהיקר    החשובהחשובהחשובהחשוב    ידידנוידידנוידידנוידידנו    בןבןבןבן

        '. '. '. '. שתחישתחישתחישתחי    יהודהיהודהיהודהיהודה    רבירבירבירבי    בתבתבתבת    אושרתאושרתאושרתאושרת    מרתמרתמרתמרת    היולדתהיולדתהיולדתהיולדת    ולאשתוולאשתוולאשתוולאשתו
        , , , , הבריאותהבריאותהבריאותהבריאות    בקובקובקובקו    ויאמצםויאמצםויאמצםויאמצם    ויחזקםויחזקםויחזקםויחזקם    שלימהשלימהשלימהשלימה    רפואהרפואהרפואהרפואה    להםלהםלהםלהם    ישלחישלחישלחישלח    הההה""""בבבב    המקוםהמקוםהמקוםהמקום

        , , , , לטובהלטובהלטובהלטובה    ולבכםולבכםולבכםולבכם    לבםלבםלבםלבם    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    וימלאוימלאוימלאוימלא
  ....רררר""""אכיאכיאכיאכי, , , , חלציהםחלציהםחלציהםחלציהם    יוצאייוצאייוצאייוצאי    מכלמכלמכלמכל    דקדושהדקדושהדקדושהדקדושה    נחתנחתנחתנחת    וירוווירוווירוווירוו
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  בשם רחמן. 
בן ידידנו  יעקביעקביעקביעקבהשיעור מוקדש להצלחת הרך הנימול 

הי"ו מביתר עילית,  אסף לויאסף לויאסף לויאסף לויהחשוב והיקר הרב 
בת רבי יהודה שתחי'.  אושרתאושרתאושרתאושרתולאשתו היולדת מרת 

המקום ב"ה ישלח להם רפואה שלימה ויחזקם ויאמצם 
בקו הבריאות, וימלא כל משאלות לבם ולבכם 
לטובה, וירוו נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, 

  אכי"ר.
  

כמו כן השיעור מוקדש לעילוי נשמת הגאון הצדיק 
זצוק"ל, הוא אביו של הרב  יגאלייגאלייגאלייגאליבן שכר  שלמהשלמהשלמהשלמההרב 
השבוע ביום י"א אלול, יחול יום היארצייט הי"ו.  שילהשילהשילהשילה

 שלו. תנצב"ה. אכי"ר.

        
  הפחד והיראה בחודש אלול, מצוי גם בדורנו.הפחד והיראה בחודש אלול, מצוי גם בדורנו.הפחד והיראה בחודש אלול, מצוי גם בדורנו.הפחד והיראה בחודש אלול, מצוי גם בדורנו.

  

בתחילת האשמורות, ישן אל תרדם  אומריםאומריםאומריםאומרים
ועזוב התלהלהך, מה לך נרדם קום קרא אל 

  אלהיך. 
  

כל כך נוח לי לשמוע מכמה דרשנים  לאלאלאלא
שמביאים את דברי הגה"צ רבי ישראל סלנטר, 
שבימים עברו, מי שהיה שומע שהגיע חודש 

  אלול, היתה אוחזתו פלצות. 
  

יש מוסיפים ואומרים, כי כיום הדבר בקושי  מהםמהםמהםמהם
מעלה ומוריד. בחודש אלול מתחילים את 
'הזמן', וכל הגדרתו הוא סיום החופש הנקראת 

  במוסדות התורה 'בין הזמנים'.
  

היו שלושת השבועות, הנקראים בין  בתחילהבתחילהבתחילהבתחילה
המצרים, אחריהם עוד שלושה שבועות נופש 

ימֹות ט"ו], , 'תהלים צ[וחופש, בבחינת  ֵחנּו ּכִ ּמְ ימֹות ׂשַ ֵחנּו ּכִ ּמְ ימֹות ׂשַ ֵחנּו ּכִ ּמְ ימֹות ׂשַ ֵחנּו ּכִ ּמְ ׂשַ
יָתנוּ  יָתנוּ ִעּנִ יָתנוּ ִעּנִ יָתנוּ ִעּנִ שלושה שבועות כנגד שלושה ... ... ... ... ִעּנִ

שבועות. אחריהם לפי התאריך, מגיע חודש 
  אלול. אנשים לא מתרגשים.

  

לומר לכם כי ההרגשה שלי היא  רצונירצונירצונירצוני
שדרשתם הזו, במקום לחזק היא מייאשת. 
אנשים חושבים כי הנה אנחנו דור כזה חלש, 
ורק פעם היו צדיקים וקדושים, והתעוררו לשמע 
השם חודש אלול, אבל היום אנשים לא זעים 
ולא מתרגשים. דרשה זו נותנת לאנשים הרגשה 

יֲאשֶׁ ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ כַּ כַּ כַּ כַּ ], ז", ט'ד[אסתר כמו שאמרה  יר ָאַבְדּתִ יר ָאַבְדּתִ יר ָאַבְדּתִ     ,,,,ר ָאַבְדּתִ
י יָאָבְדּתִ יָאָבְדּתִ יָאָבְדּתִ         . . . . ָאָבְדּתִ

מכך שאנשים מתייאשים מזה, חושבני גם  לבדלבדלבדלבד
שהדבר אינו נכון מצד עצמו. אף שאיננו 
מתיימרים להשוות את עצמנו לדורות שעברו. 
בודאי שאנחנו לא באותה דרגא, אבל בכל 
אופן לא אלמן ישראל. רצוני לספר לכם כי במו 

ראה עיני ראיתי השבוע מישהו שהגיע לביתי, ו
את השלט התלוי שם, עליו כתוב "אלול 
אשמורות", הוא ממש נרתע ונבהל, עד 
שהתבטא כי הדבר ממש הפחיד אותו. ראיתי 

  זאת.
  

  ה', אנחנו לא גרועים כל כך... ברוךברוךברוךברוך
  

פה בבית הכנסת תלינו שלטים כאלו, האחד  גםגםגםגם
כאן בפנים, מצד ימין בפנים, וגם מצד שמאל 

חזק ולהוסיף שלי, והשלישי בכניסה. צריך ל
  בקודש. זה מעורר. מזכיר.

  

שכך כתב הגרי"ז [באור ישראל י"ד],  נכוןנכוןנכוןנכון
    ,,,,תתתתצוּ צוּ צוּ צוּ לָּ לָּ לָּ לָּ כאשר ידעתי, כל איש אחזו פַּ כאשר ידעתי, כל איש אחזו פַּ כאשר ידעתי, כל איש אחזו פַּ כאשר ידעתי, כל איש אחזו פַּ     ניםניםניםניםמלפָ מלפָ מלפָ מלפָ 

נשאה נשאה נשאה נשאה     זוּ זוּ זוּ זוּ לֵּ לֵּ לֵּ לֵּ '. החרדה הַ '. החרדה הַ '. החרדה הַ '. החרדה הַ אלולאלולאלולאלולקול הקורא קדוש 'קול הקורא קדוש 'קול הקורא קדוש 'קול הקורא קדוש 'ממממ
פריה להתקרב לעבודתו יתברך שמו, איש לפי פריה להתקרב לעבודתו יתברך שמו, איש לפי פריה להתקרב לעבודתו יתברך שמו, איש לפי פריה להתקרב לעבודתו יתברך שמו, איש לפי 

  וכו' ע"כ. ערכוערכוערכוערכו
  

כך -למה צריכים להדגיש זאת, ולחזור כל אבלאבלאבלאבל
  פעמים רבות?

  
אנשים גם כיום בוכים באשמורות. נחנק  ישישישיש

קולם מבכי. בודאי כך צריך להיות, בפרט 
כשזה מוזכר במלים של הסליחות עצמם, כדי 
שלא יהיה "מיחזי כשקרא" כמ"ש מהרי"ץ בעץ 

  חיים.
  

כי כהנה וכהנה, בדורנו ישנם כמה  רואיםרואיםרואיםרואים
, וצריכים להיות בבחינת מוסיף מעלות רבות

והולך. לא להסתפק במה שיש לנו, אלא 
לעלות ולהתעלות, וגם להתעודד, מאותם 
האנשים שמוסרים נפש לתורה ולקדושה. כמו 
שהתפעלתי ממש, לקבל מכתב שאלות 
בהלכה, מאת ידידנו הרב אליהו נהארי הי"ו, 
עמוד שלם של דברי תורה שחלקם התלבנו 

  תי ממש מלא בהתפעלות. בחבורה, עד שהיי
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חשבתי כי הוא עסוק רק באיסוף  מלכתחילהמלכתחילהמלכתחילהמלכתחילה
כספים, מתרוצץ בכל רחבי הארץ, ומנהל 
תלמוד תורה "עטרת חיים" בעיר אלעד ת"ו, 
וכי נותר לו זמן ללון באהלה של תורה ובעמקה 
של הלכה? אבל כנראה שאכן, למרות כל 
הקשיים, איסוף הכספים, הרישום ועוד ועוד, 

א מוסר את עצמו לשם שמים, לא עדיין הו
בשביל כבוד, אלא למען התורה ולומדיה. ירבו 

  כמותו בישראל. 
  

דין עשיית אהל עראי בשבת, מדוע נקט הרמב"ם דין עשיית אהל עראי בשבת, מדוע נקט הרמב"ם דין עשיית אהל עראי בשבת, מדוע נקט הרמב"ם דין עשיית אהל עראי בשבת, מדוע נקט הרמב"ם 
בלשון אם נשאר ממנה גג טפח "מתוח" וכו' ולא טפח בלשון אם נשאר ממנה גג טפח "מתוח" וכו' ולא טפח בלשון אם נשאר ממנה גג טפח "מתוח" וכו' ולא טפח בלשון אם נשאר ממנה גג טפח "מתוח" וכו' ולא טפח 

"פרוס" כלשון הגמרא וכל הפוסקים, ובירור גירסת "פרוס" כלשון הגמרא וכל הפוסקים, ובירור גירסת "פרוס" כלשון הגמרא וכל הפוסקים, ובירור גירסת "פרוס" כלשון הגמרא וכל הפוסקים, ובירור גירסת 
ברמב"ם שמוסיפים אהל עראי ברמב"ם שמוסיפים אהל עראי ברמב"ם שמוסיפים אהל עראי ברמב"ם שמוסיפים אהל עראי     חכמי תימן נע"גחכמי תימן נע"גחכמי תימן נע"גחכמי תימן נע"ג

שהדבר מתאים לדעת שהדבר מתאים לדעת שהדבר מתאים לדעת שהדבר מתאים לדעת     ,,,,בשבת ולא גרסו תיבת "על"בשבת ולא גרסו תיבת "על"בשבת ולא גרסו תיבת "על"בשבת ולא גרסו תיבת "על"
    המשנ"ב וסיעתו.המשנ"ב וסיעתו.המשנ"ב וסיעתו.המשנ"ב וסיעתו.

  

לק״י יום ראשון ד' לק״י יום ראשון ד' לק״י יום ראשון ד' לק״י יום ראשון ד' הוא כתב במכתבו,  כךכךכךכך
לחודש מנחם אב, יהפכהו ה' ב״ה לטובה לחודש מנחם אב, יהפכהו ה' ב״ה לטובה לחודש מנחם אב, יהפכהו ה' ב״ה לטובה לחודש מנחם אב, יהפכהו ה' ב״ה לטובה 

        ....ה'תשע״ט ב'ש״לה'תשע״ט ב'ש״לה'תשע״ט ב'ש״לה'תשע״ט ב'ש״ל
  

לכבוד מרן פוסק עדת תימן, אשר נשען על לכבוד מרן פוסק עדת תימן, אשר נשען על לכבוד מרן פוסק עדת תימן, אשר נשען על לכבוד מרן פוסק עדת תימן, אשר נשען על 
מהרי"ץ זצוק״ל, תפארת יהדות תימן, ומשקה מהרי"ץ זצוק״ל, תפארת יהדות תימן, ומשקה מהרי"ץ זצוק״ל, תפארת יהדות תימן, ומשקה מהרי"ץ זצוק״ל, תפארת יהדות תימן, ומשקה 

תורת אבותינו הראשונים, ומחדש תורת אבותינו הראשונים, ומחדש תורת אבותינו הראשונים, ומחדש תורת אבותינו הראשונים, ומחדש לעדרים מלעדרים מלעדרים מלעדרים מ
בתורה נופת צופים ללא גבול ומיצרים, הגאון בתורה נופת צופים ללא גבול ומיצרים, הגאון בתורה נופת צופים ללא גבול ומיצרים, הגאון בתורה נופת צופים ללא גבול ומיצרים, הגאון 

        א.א.א.א.""""הגדול רבי יצחק רצאבי שליטהגדול רבי יצחק רצאבי שליטהגדול רבי יצחק רצאבי שליטהגדול רבי יצחק רצאבי שליט
  

נתעוררתי בשאלות, האחת בעסקי עם נתעוררתי בשאלות, האחת בעסקי עם נתעוררתי בשאלות, האחת בעסקי עם נתעוררתי בשאלות, האחת בעסקי עם 
    ....החבורה, ואחת בעסקי עם הציבור, וכדלהלןהחבורה, ואחת בעסקי עם הציבור, וכדלהלןהחבורה, ואחת בעסקי עם הציבור, וכדלהלןהחבורה, ואחת בעסקי עם הציבור, וכדלהלן

הראשונה היא בנוגע ללימוד, ובעמקה של 
הלכה, והשנייה היא בעסקי ציבור, בגלל שהוא 

  בקשר עמהם, נתעוררה שאלה לגבי צדקה.
  

נקרא את השאלות כלשונם, ואח"כ  בהתחלהבהתחלהבהתחלהבהתחלה
בדין עשיית אהל בדין עשיית אהל בדין עשיית אהל בדין עשיית אהל     א.א.א.א.    ניכנס לפרטים בס"ד.

[במקור כתוב ארעי, ושינינו לעראי, כיעויין עראי עראי עראי עראי 
בשבת, כתב רבינו בשבת, כתב רבינו בשבת, כתב רבינו בשבת, כתב רבינו     בהמשך השיעור. העורך]

הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ״ב הלכה כ״ז הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ״ב הלכה כ״ז הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ״ב הלכה כ״ז הרמב״ם בהלכות שבת פרק כ״ב הלכה כ״ז 
וז״ל, ומותר להוסיף על אהל עראי בשבת. וז״ל, ומותר להוסיף על אהל עראי בשבת. וז״ל, ומותר להוסיף על אהל עראי בשבת. וז״ל, ומותר להוסיף על אהל עראי בשבת. 

טלית שהיתה פרוסה על העמודים או על טלית שהיתה פרוסה על העמודים או על טלית שהיתה פרוסה על העמודים או על טלית שהיתה פרוסה על העמודים או על     ????כיצדכיצדכיצדכיצד
אם אם אם אם     ,,,,הכותלים, והיתה כרוכה קודם השבתהכותלים, והיתה כרוכה קודם השבתהכותלים, והיתה כרוכה קודם השבתהכותלים, והיתה כרוכה קודם השבת

נשאר ממנה גג טפח מתוח, הרי זה מותח את נשאר ממנה גג טפח מתוח, הרי זה מותח את נשאר ממנה גג טפח מתוח, הרי זה מותח את נשאר ממנה גג טפח מתוח, הרי זה מותח את 
        עכ"ל. עכ"ל. עכ"ל. עכ"ל.     ,,,,כולה בשבת עד שיעשה אהל גדולכולה בשבת עד שיעשה אהל גדולכולה בשבת עד שיעשה אהל גדולכולה בשבת עד שיעשה אהל גדול

תר ע"מ לבנות, שהם הדין בונה, וסו ידועידועידועידוע
מאבות מלאכות, שניהם אסורים מדאורייתא, 
ותולדותיהם הם עשיית וסתירת אהל. הבנין, 
הוא האב. ובניית וסתירת אהל קבע ע"מ 
לבנותו, הן תולדות. וחז"ל גזרו על אהל עראי, 

  משום אהל קבע. 
  

זאת, להמשיך לפרוס את הכיסוי של  למרותלמרותלמרותלמרות
וסה טפח, אהל עראי, אחרי שהוא כבר היה מכ

  הרי הוא מותר בשבת.
  

מדוע נקט הרמב״ם לשון מדוע נקט הרמב״ם לשון מדוע נקט הרמב״ם לשון מדוע נקט הרמב״ם לשון רבי אליהו,  שואלשואלשואלשואל
מתוח, בגמרא ובמפרשים איתא פרוס. ומתוח מתוח, בגמרא ובמפרשים איתא פרוס. ומתוח מתוח, בגמרא ובמפרשים איתא פרוס. ומתוח מתוח, בגמרא ובמפרשים איתא פרוס. ומתוח 

כן הוא לשון כן הוא לשון כן הוא לשון כן הוא לשון     ולאולאולאולא    ,,,,הוא לשון משיכה חזקההוא לשון משיכה חזקההוא לשון משיכה חזקההוא לשון משיכה חזקה
מה גם שמצד הדין ? ? ? ? הגמרא ושאר המפרשיםהגמרא ושאר המפרשיםהגמרא ושאר המפרשיםהגמרא ושאר המפרשים

הדבר גם אינו נכון, וכי חייבים דוקא באופן 
שהוא מתח את האהל? הרי עצם הפריסה היא 

  סורה, ולא רק המתיחה? זו השאלה הראשונה. א
  

ידועה ההלכה ידועה ההלכה ידועה ההלכה ידועה ההלכה נוספת הוא שואל,  שאלהשאלהשאלהשאלה
כ״ח, שאין כ״ח, שאין כ״ח, שאין כ״ח, שאין לכה לכה לכה לכה שהעלה הרב ביו״ד סי' קס"ט השהעלה הרב ביו״ד סי' קס"ט השהעלה הרב ביו״ד סי' קס"ט השהעלה הרב ביו״ד סי' קס"ט ה

לשנות מצדקה לצדקה, אם נתן מעות בקופה לשנות מצדקה לצדקה, אם נתן מעות בקופה לשנות מצדקה לצדקה, אם נתן מעות בקופה לשנות מצדקה לצדקה, אם נתן מעות בקופה 
        של מוסד מסוים.של מוסד מסוים.של מוסד מסוים.של מוסד מסוים.

        
יש בנמצא הרבה אנשים (ובפרט מבוגרים) יש בנמצא הרבה אנשים (ובפרט מבוגרים) יש בנמצא הרבה אנשים (ובפרט מבוגרים) יש בנמצא הרבה אנשים (ובפרט מבוגרים) 
אשר נתנו להם מוסדות שונים קופת צדקה, אשר נתנו להם מוסדות שונים קופת צדקה, אשר נתנו להם מוסדות שונים קופת צדקה, אשר נתנו להם מוסדות שונים קופת צדקה, 

אדם לבקש צדקה (לא אדם לבקש צדקה (לא אדם לבקש צדקה (לא אדם לבקש צדקה (לא וכאשר בא אליהם וכאשר בא אליהם וכאשר בא אליהם וכאשר בא אליהם 
משנה אם הוא בעל הקופה, או אפילו סתם משנה אם הוא בעל הקופה, או אפילו סתם משנה אם הוא בעל הקופה, או אפילו סתם משנה אם הוא בעל הקופה, או אפילו סתם 
אדם), מוריקים את הקופות ונותנים לו, וכך אדם), מוריקים את הקופות ונותנים לו, וכך אדם), מוריקים את הקופות ונותנים לו, וכך אדם), מוריקים את הקופות ונותנים לו, וכך 
עושים לכולם גם אם הגיע אחד מבעלי הקופות. עושים לכולם גם אם הגיע אחד מבעלי הקופות. עושים לכולם גם אם הגיע אחד מבעלי הקופות. עושים לכולם גם אם הגיע אחד מבעלי הקופות. 
כמו״כ בהרבה בתי כנסיות ראיתי שגם עושים כמו״כ בהרבה בתי כנסיות ראיתי שגם עושים כמו״כ בהרבה בתי כנסיות ראיתי שגם עושים כמו״כ בהרבה בתי כנסיות ראיתי שגם עושים 
כן הגבאים, מרוקנים את כל הקופות של כל כן הגבאים, מרוקנים את כל הקופות של כל כן הגבאים, מרוקנים את כל הקופות של כל כן הגבאים, מרוקנים את כל הקופות של כל 

        הגופים, ונותנים למי שבא אליהם.הגופים, ונותנים למי שבא אליהם.הגופים, ונותנים למי שבא אליהם.הגופים, ונותנים למי שבא אליהם.
        

אה שפעולתם זאת אינה עולה אה שפעולתם זאת אינה עולה אה שפעולתם זאת אינה עולה אה שפעולתם זאת אינה עולה לפום רהטא נרלפום רהטא נרלפום רהטא נרלפום רהטא נר
בקנה אחד עם ההלכה, ואולי מחובת כל גובה בקנה אחד עם ההלכה, ואולי מחובת כל גובה בקנה אחד עם ההלכה, ואולי מחובת כל גובה בקנה אחד עם ההלכה, ואולי מחובת כל גובה 
צדקה לשאול ולברר עם נותן הצדקה, שאינו צדקה לשאול ולברר עם נותן הצדקה, שאינו צדקה לשאול ולברר עם נותן הצדקה, שאינו צדקה לשאול ולברר עם נותן הצדקה, שאינו 
נותן לו מתוך קופה של מוסד, דזהו ספק נותן לו מתוך קופה של מוסד, דזהו ספק נותן לו מתוך קופה של מוסד, דזהו ספק נותן לו מתוך קופה של מוסד, דזהו ספק 
דאורייתא של גזל. כי רבים עושים זאת ועיני דאורייתא של גזל. כי רבים עושים זאת ועיני דאורייתא של גזל. כי רבים עושים זאת ועיני דאורייתא של גזל. כי רבים עושים זאת ועיני 

            ראו ולא זר.ראו ולא זר.ראו ולא זר.ראו ולא זר.
        



  ה'תשע"ט ב'ש"ל שופטיםמוצש"ק 

5  

מוסדות שמחלקים לאנשים קופות,  ישנםישנםישנםישנם
את ולפעמים אפילו הם ממש מדפיסים 

שמותיהם על הקופות, והנה בא גבאי צדקה 
ממוסד אחר, ובעל הבית מוציא מהקופה ונותן 
לו. וקשה, הרי אותה הקופה שייכת למוסד 
השני, כיצד אפשר לקחת מהקופה ההיא ולתת 

  לו?
  

אך מצד שני אולי יש לדון להיתר, וזאת מפני אך מצד שני אולי יש לדון להיתר, וזאת מפני אך מצד שני אולי יש לדון להיתר, וזאת מפני אך מצד שני אולי יש לדון להיתר, וזאת מפני 
שאם נשאל את בעלי המוסדות (הקופות), אם שאם נשאל את בעלי המוסדות (הקופות), אם שאם נשאל את בעלי המוסדות (הקופות), אם שאם נשאל את בעלי המוסדות (הקופות), אם 

הקופה מקבל אותה על הקופה מקבל אותה על הקופה מקבל אותה על הקופה מקבל אותה על היו יודעים שמקבל היו יודעים שמקבל היו יודעים שמקבל היו יודעים שמקבל 
דעת שכל מי שבא לביתו גם יקבל מקופה זו, דעת שכל מי שבא לביתו גם יקבל מקופה זו, דעת שכל מי שבא לביתו גם יקבל מקופה זו, דעת שכל מי שבא לביתו גם יקבל מקופה זו, 
לא היו מסרבים לתתה לו, כי הם שוקלים הפסד לא היו מסרבים לתתה לו, כי הם שוקלים הפסד לא היו מסרבים לתתה לו, כי הם שוקלים הפסד לא היו מסרבים לתתה לו, כי הם שוקלים הפסד 

שעכ״פ כשהם יגיעו לגבות הקופה שעכ״פ כשהם יגיעו לגבות הקופה שעכ״פ כשהם יגיעו לגבות הקופה שעכ״פ כשהם יגיעו לגבות הקופה מול הרווח מול הרווח מול הרווח מול הרווח 
שזה שזה שזה שזה     ,,,,ויחו מזה כמה מעות. ובדידי הוה עובדאויחו מזה כמה מעות. ובדידי הוה עובדאויחו מזה כמה מעות. ובדידי הוה עובדאויחו מזה כמה מעות. ובדידי הוה עובדאיריריריר

שמחתי לתת לו. שמחתי לתת לו. שמחתי לתת לו. שמחתי לתת לו.     ההההזזזזל ל ל ל ככככם ם ם ם ועועועוע    ,,,,היה תנאי המקבלהיה תנאי המקבלהיה תנאי המקבלהיה תנאי המקבל
, הלוקח עשה עמי תנאי, ואמרתי כי אדרבה

אשמח מאד בכל זאת. אינני מקפיד אם תתן 
  למוסדות אחרים, ורבי אליהו שמח בכך. 

  
ועוד יש להוסיף צד היתר, שבעל הבית ששם ועוד יש להוסיף צד היתר, שבעל הבית ששם ועוד יש להוסיף צד היתר, שבעל הבית ששם ועוד יש להוסיף צד היתר, שבעל הבית ששם 
שם מעות, הוא עצמו היה בדעתו לשים שם שם מעות, הוא עצמו היה בדעתו לשים שם שם מעות, הוא עצמו היה בדעתו לשים שם שם מעות, הוא עצמו היה בדעתו לשים שם 
למשמרת עד שיבואו העניים, ולאו דוקא למשמרת עד שיבואו העניים, ולאו דוקא למשמרת עד שיבואו העניים, ולאו דוקא למשמרת עד שיבואו העניים, ולאו דוקא 
לבעלי הקופה, וכן הנותנים בבית הכנסת לבעלי הקופה, וכן הנותנים בבית הכנסת לבעלי הקופה, וכן הנותנים בבית הכנסת לבעלי הקופה, וכן הנותנים בבית הכנסת 

ורם הת    נותנים על דעת הגבאים, ויש לפקפק.נותנים על דעת הגבאים, ויש לפקפק.נותנים על דעת הגבאים, ויש לפקפק.נותנים על דעת הגבאים, ויש לפקפק.
לא התכוון לתת דוקא למוסד ההוא, אלא רק 
כהיכי תמצי לכסף צדקה, והוא אינו מתכוון 
דוקא לאותו המוסד. ואם מדובר בקופה בבית 
הכנסת, מסתמא הם סומכים דעתם על 

  הגבאים. 
  

תלמידך השותה תלמידך השותה תלמידך השותה תלמידך השותה     ,,,,החותם לכבודה של תורההחותם לכבודה של תורההחותם לכבודה של תורההחותם לכבודה של תורה
        ....הצב״י אליהו נהרי יצ״והצב״י אליהו נהרי יצ״והצב״י אליהו נהרי יצ״והצב״י אליהו נהרי יצ״ו. . . . ךךךךיייימיממיממיממימאת את את את בצמאה בצמאה בצמאה בצמאה 

        
אליהו שואל שתי שאלות, האחת לגבי  רבירבירבירבי

  עשיית אהל בשבת, והשנייה בדיני צדקה.
  

בשאלה הראשונה, אמרנו כי אסור  נפתחנפתחנפתחנפתח
לבנות או לסתור בשבת אהל קבע, אבל לא 

  גזרו על אהל עראי. 
  

זו נוגעת באופן מציאותי פעמים רבות  שאלהשאלהשאלהשאלה
תינוק, האם מותר לפרוס על גבה סדין  טתבִמ 

או משהו, או בסוכה, כגון באופן שיורד גשם, 
האם מותר לפרוס מעליה איזה דבר לסוכך. 
עשיית אהל נאסרה באופן שפרסוהו טפח על 
טפח ברום טפח לכל הפחות, כך שאפילו אם 
הוא מאהיל במעט, ברוחב קטן, ובגובה טפח, 

ח, וקל דהיינו שהאהל מכסה לכל הפחות טפ
וחומר אם הוא מאהיל כמה וכמה טפחים או 

  אמות, הרי הוא חייב.
  

מגיעים יתושים, יורדים גשמים או שמש,  אםאםאםאם
ורוצים להסתיר מעל התינוק, או מעל הסוכה, 
הרי הדבר תלוי אם מדובר באהל עראי או 
באהל קבע. הרמב"ם פוסק כי אם האהל הוא 
עראי, כגון שכבר היה פרוס טפח מערב שבת 

ו מערב יו"ט, אפשר להוסיף עוד. אבל אם לא א
  היה פרוס טפח מקודם, אסור.  

  
העושה אהל קבוע העושה אהל קבוע העושה אהל קבוע העושה אהל קבוע כתב בזה"ל, ] שם[ הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם

לפיכך אין עושין אהל עראי לפיכך אין עושין אהל עראי לפיכך אין עושין אהל עראי לפיכך אין עושין אהל עראי     ....חייב משום בונהחייב משום בונהחייב משום בונהחייב משום בונה
גזירה שמא גזירה שמא גזירה שמא גזירה שמא     ,,,,ולא סותרין אהל עראיולא סותרין אהל עראיולא סותרין אהל עראיולא סותרין אהל עראי    ,,,,להלהלהלהיייילכתחלכתחלכתחלכתח

ואם עשה או סתר ואם עשה או סתר ואם עשה או סתר ואם עשה או סתר     ....יעשה או יסתור אהל קבועיעשה או יסתור אהל קבועיעשה או יסתור אהל קבועיעשה או יסתור אהל קבוע
ומותר להוסיף על אהל עראי ומותר להוסיף על אהל עראי ומותר להוסיף על אהל עראי ומותר להוסיף על אהל עראי     ....אהל עראי פטוראהל עראי פטוראהל עראי פטוראהל עראי פטור

טלית שהיתה פרוסה על טלית שהיתה פרוסה על טלית שהיתה פרוסה על טלית שהיתה פרוסה על     ,,,,כיצדכיצדכיצדכיצד    ....בשבתבשבתבשבתבשבת
והיתה כרוכה קודם והיתה כרוכה קודם והיתה כרוכה קודם והיתה כרוכה קודם     ,,,,תליםתליםתליםתליםווווהעמודים או על הכהעמודים או על הכהעמודים או על הכהעמודים או על הכ

הרי זה הרי זה הרי זה הרי זה . . . . אם נשאר ממנה גג טפח מתוחאם נשאר ממנה גג טפח מתוחאם נשאר ממנה גג טפח מתוחאם נשאר ממנה גג טפח מתוח    ,,,,השבתהשבתהשבתהשבת
    ,,,,עד שיעשה אהל גדולעד שיעשה אהל גדולעד שיעשה אהל גדולעד שיעשה אהל גדול    מותח את כולה בשבתמותח את כולה בשבתמותח את כולה בשבתמותח את כולה בשבת

אם כשהוא גללה מערב  וכן כל כיוצא בזה.וכן כל כיוצא בזה.וכן כל כיוצא בזה.וכן כל כיוצא בזה.
שבת, לא גלל את הכל, ונשאר טפח מכוסה, 

שיך לפתוח, או אפילו לשים משהו יכול להמ
        אחר במקום.

        
נשאלת השאלה, האם כשכתב הרמב"ם,  אבלאבלאבלאבל
הרי הוא מתכוון לשנות זה מותח את כולה, זה מותח את כולה, זה מותח את כולה, זה מותח את כולה,  הריהריהריהרי

מלשון הגמרא והפוסקים שאמרו לפרוס, ולא 
  למתוח?

  
שם ], א"ב ע"דף ק[הדין הוא במס' עירובין  מקורמקורמקורמקור

דהוו ליה לרב דהוו ליה לרב דהוו ליה לרב דהוו ליה לרב     ----    אילים    ----    כריכריכריכריייייהנהו דהנהו דהנהו דהנהו דכתוב כך, 
בימות השבוע הם     ––––    , דביממא בעו טולא, דביממא בעו טולא, דביממא בעו טולא, דביממא בעו טולאהונאהונאהונאהונא
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לא טוב . . . . ובליליא בעו אויראובליליא בעו אויראובליליא בעו אויראובליליא בעו אוירא    ----    היו צריכים צל
להם הסיכוך בלילה. לכן סיככו עליהם בימות 
החול, ובלילה היו מסירים את הכיסוי, ולא ידע 

אתא אתא אתא אתא בא רב הונא,     כיצד להתנהג בשבת.
    ----    זיל כרוך בודייאזיל כרוך בודייאזיל כרוך בודייאזיל כרוך בודייא, , , , לקמיה דרב. אמר ליהלקמיה דרב. אמר ליהלקמיה דרב. אמר ליהלקמיה דרב. אמר ליה

לול את המחצלת תגושייר בה טפח. ושייר בה טפח. ושייר בה טפח. ושייר בה טפח.     ----    מחצלת
ַטהּ ותשאיר רוחב טפח.  ׁשְ ַטהּ למחר ּפַ ׁשְ ַטהּ למחר ּפַ ׁשְ ַטהּ למחר ּפַ ׁשְ למחרת . . . . למחר ּפַ
, [כך הּ סַ ְר יש גורסים פַּ     תפרוס את המחצלת.

מובאת הגירסא במגיד משנה שם. גם רבי' 
חננאל כתב, מחר בשעת החמה, פרוס גם שאר 
הבודיא]. דהיינו שלמחרת תפרוס אותה, 

מוסיף על אהל עראי הוא, ושפיר מוסיף על אהל עראי הוא, ושפיר מוסיף על אהל עראי הוא, ושפיר מוסיף על אהל עראי הוא, ושפיר והדבר מותר. 
        דמי.דמי.דמי.דמי.

        
השואל את הלשון פרוס, מדוע הרמב"ם  מדייקמדייקמדייקמדייק

  שינה את הלשון וכתב מתוח במקום פרוס?
   

ראיתי מי שדן בזה, חיפשתי בספרים רבים  ולאולאולאולא
ולא מצאתי מאומה, אין לכאורה מישהו מן 
המפרשים שכתב על כך, לכן נחזי אנן 

  בעניותין.
  

צריכים לדון האם בכלל ההבדל ביניהם  תחילהתחילהתחילהתחילה
. תחילה נעיר כי בעברית הוא בשיעור המתיחה

שמשתמשים איתה היום, כשאומרים מתיחה 
מתכוונים אכן למשיכה חזקה כהבנת השואל, 
אבל אינני בטוח שזוהי המשמעות העיקרית של 
המלה מתיחה, כי ככל הנראה כשרוצים לדבר 
על משיכה חזקה, צריך לומר בלשון כבד, 

ַח.    ְיַמּתֵ
  

ֹאֶהל ], ב"כ ',ישעיהו מ[אומר  הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק ֵחם ּכָ ְמּתָ ֹאֶהל ַויִּ ֵחם ּכָ ְמּתָ ֹאֶהל ַויִּ ֵחם ּכָ ְמּתָ ֹאֶהל ַויִּ ֵחם ּכָ ְמּתָ ַויִּ
ֶבת ֶבתָלׁשָ ֶבתָלׁשָ ֶבתָלׁשָ . ֵחםּתְ מַ ַויְ אבל הרי היה אפשר גם לומר, . . . . ָלׁשָ

ר, זֵּ חַ כיוצא בזה משנים בין לחזור, לבין לְ 
ר כבידה יותר, ומשמעותה לבקש שלשון לחזֵ 

  ביותר.
  

מתיחה בלשון התורה ובלשון חז"ל אינה  כוונתכוונתכוונתכוונת
לפרוס בחוזק, והראיה מהתרגום שם. כי הנה 

בך, הכתוב שם אומר כ בַהיֹּׁשֵ בַהיֹּׁשֵ בַהיֹּׁשֵ     ....ַעל חּוג ָהָאֶרץַעל חּוג ָהָאֶרץַעל חּוג ָהָאֶרץַעל חּוג ָהָאֶרץ    ,,,,ַהיֹּׁשֵ
ֶביהָ  ֶביהָ ְויֹׁשְ ֶביהָ ְויֹׁשְ ֶביהָ ְויֹׁשְ ֲחָגִבים    ,,,,ְויֹׁשְ ֲחָגִביםּכַ ֲחָגִביםּכַ ֲחָגִביםּכַ ַמִים    ,,,,ַהּנֹוֶטה ַכּדֹקַהּנֹוֶטה ַכּדֹקַהּנֹוֶטה ַכּדֹקַהּנֹוֶטה ַכּדֹק    ....ּכַ ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ ֵחם    ....ׁשָ ְמּתָ ֵחםַויִּ ְמּתָ ֵחםַויִּ ְמּתָ ֵחםַויִּ ְמּתָ     ,,,,ַויִּ

ֶבת ֹאֶהל ָלׁשָ ֶבתּכָ ֹאֶהל ָלׁשָ ֶבתּכָ ֹאֶהל ָלׁשָ ֶבתּכָ ֹאֶהל ָלׁשָ ִר אומר על כך התרגום, . . . . ּכָ ִר ְדַאׁשְ ִר ְדַאׁשְ ִר ְדַאׁשְ י י י י ְדַאׁשְ
ְתקֹוף רּוָמא ְתקֹוף רּוָמאּבִ ְתקֹוף רּוָמאּבִ ְתקֹוף רּוָמאּבִ ִכיַנת ְיָקֵר     ,,,,ּבִ ִכיַנת ְיָקֵר ׁשְ ִכיַנת ְיָקֵר ׁשְ ִכיַנת ְיָקֵר ׁשְ     ,,,,ְתֵבי ַאְרָעאְתֵבי ַאְרָעאְתֵבי ַאְרָעאְתֵבי ַאְרָעאְוָכל יָ ְוָכל יָ ְוָכל יָ ְוָכל יָ     ....הּ הּ הּ הּ ייייׁשְ

ִק  יִבין ֳקָדמֹוִהי ּכְ ִק ֲחׁשִ יִבין ֳקָדמֹוִהי ּכְ ִק ֲחׁשִ יִבין ֳקָדמֹוִהי ּכְ ִק ֲחׁשִ יִבין ֳקָדמֹוִהי ּכְ ְזֵעיר    ְדָמַתחְדָמַתחְדָמַתחְדָמַתח    ....ְמִציןְמִציןְמִציןְמִציןֲחׁשִ ְזֵעירּכִ ְזֵעירּכִ ְזֵעירּכִ ַמיָּ     ,,,,ּכִ ַמיָּ ׁשְ ַמיָּ ׁשְ ַמיָּ ׁשְ     ....אאאאׁשְ
ַמשְׁ ּוְפַר ּוְפַר ּוְפַר ּוְפַר  ַמשְׁ ִסינּון ּכְ ַמשְׁ ִסינּון ּכְ ַמשְׁ ִסינּון ּכְ ן ְיָקָראִסינּון ּכְ ן ְיָקָראּכַ ן ְיָקָראּכַ ן ְיָקָראּכַ ִכיְנֵת     ,,,,ּכַ ִכיְנֵת ְלֵבית ׁשְ ִכיְנֵת ְלֵבית ׁשְ ִכיְנֵת ְלֵבית ׁשְ רואים . . . . יהּ יהּ יהּ יהּ ְלֵבית ׁשְ

שאת התיבה, וימתחם, הוא תרגם ופרסינון. 
ואת המלה הנוטה, הוא תרגם דמתח. על אף 
שהיה יכול לתרגם את המלה 'וימתחם', 
ומתחינון, הוא לא עשה כך. אמנם כוונתו לפרש 

בלשון שונה. הפך את  את הפסוק, ולכן נקט
  המלים. עכ"פ משמע דהיינו הך.

  
כתב שם במפורש, וימתחם, כמו  הראב"עהראב"עהראב"עהראב"ע

  , ושורש מתח.ם. וע"ע רד"ק שורש פרשׂ ויפרשׂ 
  

ַמִים    ,,,,ַהּנֹוֶטה ַכּדֹקַהּנֹוֶטה ַכּדֹקַהּנֹוֶטה ַכּדֹקַהּנֹוֶטה ַכּדֹקאומר כך,  הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ בתיבת . . . . ׁשָ
'כדוק', המפרשים לא מסכימים לדבר אחר. 
ישנם האומרים כי מתכוונים לדוק העין, שהוא 
פרוס. וישנם האומרים כי מתכוונים ליריעה, 
שהיא דקה. יתכן שזוהי כוונת התרגום שאמר, 
'דמתח כזעיר', כי אף שכוונתו אינה ברורה 
כ"כ, אבל נראה שכוונתו שזה כמו דבר קטן 
ודק, זעיר הוא דבר קטן, שהשמים הם דקים, 

ֹאֶהל והקב"ה מתחם מעל העולם.  ֵחם ּכָ ְמּתָ ֹאֶהל ַויִּ ֵחם ּכָ ְמּתָ ֹאֶהל ַויִּ ֵחם ּכָ ְמּתָ ֹאֶהל ַויִּ ֵחם ּכָ ְמּתָ ַויִּ
ֶבת ֶבתָלׁשָ ֶבתָלׁשָ ֶבתָלׁשָ ַמשְׁ ַר ַר ַר ַר ּופְ ּופְ ּופְ ּופְ , , , , ָלׁשָ ַמשְׁ ִסינּון ּכְ ַמשְׁ ִסינּון ּכְ ַמשְׁ ִסינּון ּכְ ִכיְנֵת ִסינּון ּכְ ן ְיָקָרא ְלֵבית ׁשְ ִכיְנֵת ּכַ ן ְיָקָרא ְלֵבית ׁשְ ִכיְנֵת ּכַ ן ְיָקָרא ְלֵבית ׁשְ ִכיְנֵת ּכַ ן ְיָקָרא ְלֵבית ׁשְ         ....יהּ יהּ יהּ יהּ ּכַ

            
ה ה ה ה ייייוענין וימתחם הנטיוענין וימתחם הנטיוענין וימתחם הנטיוענין וימתחם הנטילמשל כתב כך,  הרד"קהרד"קהרד"קהרד"ק

משמע שהוא לא מסביר כי מדובר . . . . והפרישהוהפרישהוהפרישהוהפרישה
מקום מקום מקום מקום     ,,,,וכן בדברי רז"לוכן בדברי רז"לוכן בדברי רז"לוכן בדברי רז"לעל פריסה חזקה דוקא. 

כמו כמו כמו כמו     ,,,,נקרא השק אמתחתנקרא השק אמתחתנקרא השק אמתחתנקרא השק אמתחת    ,,,,וממנווממנווממנווממנו    ....שנמתח עמושנמתח עמושנמתח עמושנמתח עמו
. . . . בחלק הדקדוק ממנובחלק הדקדוק ממנובחלק הדקדוק ממנובחלק הדקדוק ממנו    ,,,,ללללוווורשנו בספר מכלרשנו בספר מכלרשנו בספר מכלרשנו בספר מכלשפישפישפישפי

ו כוונת המלה אמתחת, שהוא היה לפי דברי
מקופל וסגור, והוא פותחו. מובן כי לא חייבים 
למתח אותו, למרות שהדבר אפשרי אם ירצו 
להעמיס ולמלאות את השק, הדבר אפשרי 
מצד עצמו, אבל הוא בעיקר משמש ככלי 

  קיבול, לכן הוא פתח אותו.
  

 ,]פ"ו משנה ט'[לשון כזו גם במס' כלאים  מצינומצינומצינומצינו
. . . . תחתיה אסורתחתיה אסורתחתיה אסורתחתיה אסור    ,,,,זמורה מאילן לאילןזמורה מאילן לאילןזמורה מאילן לאילןזמורה מאילן לאילןהמותח המותח המותח המותח 

מדובר על כלאי הכרם, ואם מותחים את 
הזמורה מאילן לאילן, הרי היא מקדשת את 
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הזרעים שמתחתיה. וכי המתיחה שנזכרה שם 
היא דוקא אם משכו את הזמורה בחוזק? הרי 

  העיקר הוא שמשכו והעבירו אותה מעץ לעץ.
  

ניכנס יותר לעומק לשון הרמב"ם  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
בס"ד. עתה נביא מה שכתוב בספר יריעות 

שהוא פאפנהיים, חוברת ג', יריעה כ' וכ"א] [שלמה 
רגיל להרחיב ולפרש את המלים הנרדפות. 
אנחנו לא נוכל להיכנס במסגרת זו לכל 
השקלא וטריא שלו, כי הוא מעמיק בפרטי 
 הפרטים, להבדיל בין פרס לשטח, ובין רקע

לפשט. הוא עמל לפרט כל דבר בדיוק, כי 
להבין היטב את לשון הקודש זו ממש חכמה 

  גדולה. 
  

ראוי שנעיר פה על הבדל השמות ראוי שנעיר פה על הבדל השמות ראוי שנעיר פה על הבדל השמות ראוי שנעיר פה על הבדל השמות לשונו,  וזהוזהוזהוזה
המורות על ההתפשטות כדי שלא יטריד המורות על ההתפשטות כדי שלא יטריד המורות על ההתפשטות כדי שלא יטריד המורות על ההתפשטות כדי שלא יטריד 
ענייננו את מחשבת הקורא במה שהוספנו עוד ענייננו את מחשבת הקורא במה שהוספנו עוד ענייננו את מחשבת הקורא במה שהוספנו עוד ענייננו את מחשבת הקורא במה שהוספנו עוד 
שרשים מורים על זה הענין, כמו שרש ״דח תר שרשים מורים על זה הענין, כמו שרש ״דח תר שרשים מורים על זה הענין, כמו שרש ״דח תר שרשים מורים על זה הענין, כמו שרש ״דח תר 

ההתפשטות ומתיחה ההתפשטות ומתיחה ההתפשטות ומתיחה ההתפשטות ומתיחה     והל״ שהינחנום מורים עלוהל״ שהינחנום מורים עלוהל״ שהינחנום מורים עלוהל״ שהינחנום מורים על
אור ״ארח נתר והל״ נוסף על השמות אור ״ארח נתר והל״ נוסף על השמות אור ״ארח נתר והל״ נוסף על השמות אור ״ארח נתר והל״ נוסף על השמות ייייבבבבבבבב

המורות כבר בהסכמה והנחה על ההתפשטות המורות כבר בהסכמה והנחה על ההתפשטות המורות כבר בהסכמה והנחה על ההתפשטות המורות כבר בהסכמה והנחה על ההתפשטות 
בשם ״פרש״ כמו ״ויפרש את האהל״ (שמות מ, בשם ״פרש״ כמו ״ויפרש את האהל״ (שמות מ, בשם ״פרש״ כמו ״ויפרש את האהל״ (שמות מ, בשם ״פרש״ כמו ״ויפרש את האהל״ (שמות מ, 
יט), ושם "שטח" כמו" וישטחו להם שטוח״ יט), ושם "שטח" כמו" וישטחו להם שטוח״ יט), ושם "שטח" כמו" וישטחו להם שטוח״ יט), ושם "שטח" כמו" וישטחו להם שטוח״ 
(במדבר יא, לב), ״שטחתי אליך כפי" (תהלים (במדבר יא, לב), ״שטחתי אליך כפי" (תהלים (במדבר יא, לב), ״שטחתי אליך כפי" (תהלים (במדבר יא, לב), ״שטחתי אליך כפי" (תהלים 

"טח" "כמטחוי קשת״ (בראשית "טח" "כמטחוי קשת״ (בראשית "טח" "כמטחוי קשת״ (בראשית "טח" "כמטחוי קשת״ (בראשית     פח, י), ושםפח, י), ושםפח, י), ושםפח, י), ושם
רקע" כמו ״רוקע הארץ״ (ישעיה רקע" כמו ״רוקע הארץ״ (ישעיה רקע" כמו ״רוקע הארץ״ (ישעיה רקע" כמו ״רוקע הארץ״ (ישעיה כא, טז), ושם ״כא, טז), ושם ״כא, טז), ושם ״כא, טז), ושם ״

מב, ה), ושם ״מתח״ כמו" וימתחם כאהל מב, ה), ושם ״מתח״ כמו" וימתחם כאהל מב, ה), ושם ״מתח״ כמו" וימתחם כאהל מב, ה), ושם ״מתח״ כמו" וימתחם כאהל 
לשבת" (ישעיה מ, כב), ושם ״פשט״ כמו" לשבת" (ישעיה מ, כב), ושם ״פשט״ כמו" לשבת" (ישעיה מ, כב), ושם ״פשט״ כמו" לשבת" (ישעיה מ, כב), ושם ״פשט״ כמו" 
ופשטת על העיר״ (שופטים ט, לג), והיה נראה ופשטת על העיר״ (שופטים ט, לג), והיה נראה ופשטת על העיר״ (שופטים ט, לג), והיה נראה ופשטת על העיר״ (שופטים ט, לג), והיה נראה 
מהנחתנו כאילו ע״י השתדלותה בהסרת מהנחתנו כאילו ע״י השתדלותה בהסרת מהנחתנו כאילו ע״י השתדלותה בהסרת מהנחתנו כאילו ע״י השתדלותה בהסרת 
רדיפת השמות היא מוספת בהרדפתם. לפיכך רדיפת השמות היא מוספת בהרדפתם. לפיכך רדיפת השמות היא מוספת בהרדפתם. לפיכך רדיפת השמות היא מוספת בהרדפתם. לפיכך 
ראינו מן הצורך להעיר בקצה היריעה על הענין. ראינו מן הצורך להעיר בקצה היריעה על הענין. ראינו מן הצורך להעיר בקצה היריעה על הענין. ראינו מן הצורך להעיר בקצה היריעה על הענין. 

יחס יחס יחס יחס יייישאין כאן מקומו גמור, הנה הוא מתשאין כאן מקומו גמור, הנה הוא מתשאין כאן מקומו גמור, הנה הוא מתשאין כאן מקומו גמור, הנה הוא מת    ועםועםועםועם
ג״כ לתנועה כי כל התפשטות יש בו תנועה, ג״כ לתנועה כי כל התפשטות יש בו תנועה, ג״כ לתנועה כי כל התפשטות יש בו תנועה, ג״כ לתנועה כי כל התפשטות יש בו תנועה, 

        אבל נדבר על הדבר בקצור מופלג.אבל נדבר על הדבר בקצור מופלג.אבל נדבר על הדבר בקצור מופלג.אבל נדבר על הדבר בקצור מופלג.
        

ונאמר כי הנה נושאי ההתפשטות ומיניה ונאמר כי הנה נושאי ההתפשטות ומיניה ונאמר כי הנה נושאי ההתפשטות ומיניה ונאמר כי הנה נושאי ההתפשטות ומיניה 
מתחלפים, שיש נושא שאין בהתפשטותו מתחלפים, שיש נושא שאין בהתפשטותו מתחלפים, שיש נושא שאין בהתפשטותו מתחלפים, שיש נושא שאין בהתפשטותו 
מלאכת אומן ממה שהוא נוח להתפשט, כגון מלאכת אומן ממה שהוא נוח להתפשט, כגון מלאכת אומן ממה שהוא נוח להתפשט, כגון מלאכת אומן ממה שהוא נוח להתפשט, כגון 
טלית נקפלת שהיא נוחה להתפתח מקפליה טלית נקפלת שהיא נוחה להתפתח מקפליה טלית נקפלת שהיא נוחה להתפתח מקפליה טלית נקפלת שהיא נוחה להתפתח מקפליה 

פשטת. וגם אין ההתפשטות פשטת. וגם אין ההתפשטות פשטת. וגם אין ההתפשטות פשטת. וגם אין ההתפשטות וליעשות מווליעשות מווליעשות מווליעשות מו
מוסיפה כלום בשטחו היסודיי, כגון הטלית מוסיפה כלום בשטחו היסודיי, כגון הטלית מוסיפה כלום בשטחו היסודיי, כגון הטלית מוסיפה כלום בשטחו היסודיי, כגון הטלית 
שרחבה שלושה כשהיא פתוחה ומופשטת, הנה שרחבה שלושה כשהיא פתוחה ומופשטת, הנה שרחבה שלושה כשהיא פתוחה ומופשטת, הנה שרחבה שלושה כשהיא פתוחה ומופשטת, הנה 

פולה היה שטחה היסודי ג"כ פולה היה שטחה היסודי ג"כ פולה היה שטחה היסודי ג"כ פולה היה שטחה היסודי ג"כ ייייגם כשהיתה קגם כשהיתה קגם כשהיתה קגם כשהיתה ק
מחזיק שלושה. נמצא שאין זה שנעשית מחזיק שלושה. נמצא שאין זה שנעשית מחזיק שלושה. נמצא שאין זה שנעשית מחזיק שלושה. נמצא שאין זה שנעשית 
מופשטת אחר קיפולה מוסיפה על מדת שטחה מופשטת אחר קיפולה מוסיפה על מדת שטחה מופשטת אחר קיפולה מוסיפה על מדת שטחה מופשטת אחר קיפולה מוסיפה על מדת שטחה 
כלום, וגם הוא בעצמו גוף אחד לא מחולק. ועל כלום, וגם הוא בעצמו גוף אחד לא מחולק. ועל כלום, וגם הוא בעצמו גוף אחד לא מחולק. ועל כלום, וגם הוא בעצמו גוף אחד לא מחולק. ועל 

מן ההתפשטות הונח שם ״פרש״ כמו מן ההתפשטות הונח שם ״פרש״ כמו מן ההתפשטות הונח שם ״פרש״ כמו מן ההתפשטות הונח שם ״פרש״ כמו זה האופן זה האופן זה האופן זה האופן 
״ויפרש את האהל״ (שמות מ, יט), ״ופרשו ״ויפרש את האהל״ (שמות מ, יט), ״ופרשו ״ויפרש את האהל״ (שמות מ, יט), ״ופרשו ״ויפרש את האהל״ (שמות מ, יט), ״ופרשו 
השמלה״ (דברים כב, יז) שאין צורך שימתחוה השמלה״ (דברים כב, יז) שאין צורך שימתחוה השמלה״ (דברים כב, יז) שאין צורך שימתחוה השמלה״ (דברים כב, יז) שאין צורך שימתחוה 
ביותר כי אם לעשותה מגולה בשטחה. ״אפרוש ביותר כי אם לעשותה מגולה בשטחה. ״אפרוש ביותר כי אם לעשותה מגולה בשטחה. ״אפרוש ביותר כי אם לעשותה מגולה בשטחה. ״אפרוש 

(שמות ט, כט) דהיינו כל אחת (שמות ט, כט) דהיינו כל אחת (שמות ט, כט) דהיינו כל אחת (שמות ט, כט) דהיינו כל אחת     את כפי״את כפי״את כפי״את כפי״
(רות ג', ט ודומיהן). (רות ג', ט ודומיהן). (רות ג', ט ודומיהן). (רות ג', ט ודומיהן).     מהכפיים. ״ופרשת כנפך״מהכפיים. ״ופרשת כנפך״מהכפיים. ״ופרשת כנפך״מהכפיים. ״ופרשת כנפך״

ויש נושא שאין בהתפשטותו מלאכת אומן ולא ויש נושא שאין בהתפשטותו מלאכת אומן ולא ויש נושא שאין בהתפשטותו מלאכת אומן ולא ויש נושא שאין בהתפשטותו מלאכת אומן ולא 
תוספת מדה בשטחו היסודי, אבל הוא בעל תוספת מדה בשטחו היסודי, אבל הוא בעל תוספת מדה בשטחו היסודי, אבל הוא בעל תוספת מדה בשטחו היסודי, אבל הוא בעל 
גופים מחולקים כמו כרי של חטין ושל תבואה. גופים מחולקים כמו כרי של חטין ושל תבואה. גופים מחולקים כמו כרי של חטין ושל תבואה. גופים מחולקים כמו כרי של חטין ושל תבואה. 
ועל התפשטות זה מין הנושא הונח שם ״שטח״ ועל התפשטות זה מין הנושא הונח שם ״שטח״ ועל התפשטות זה מין הנושא הונח שם ״שטח״ ועל התפשטות זה מין הנושא הונח שם ״שטח״ 
כמו ״וישטחו להם שטוח״ (במדבר יא, לב), כמו ״וישטחו להם שטוח״ (במדבר יא, לב), כמו ״וישטחו להם שטוח״ (במדבר יא, לב), כמו ״וישטחו להם שטוח״ (במדבר יא, לב), 

יז, יט), יז, יט), יז, יט), יז, יט),     ''''בבבבאל אל אל אל ״ותשטח עליו הריפות״ (שמו״ותשטח עליו הריפות״ (שמו״ותשטח עליו הריפות״ (שמו״ותשטח עליו הריפות״ (שמו
טחום לשמש ולירח״ (ירמיה ח, ב), ״משטח טחום לשמש ולירח״ (ירמיה ח, ב), ״משטח טחום לשמש ולירח״ (ירמיה ח, ב), ״משטח טחום לשמש ולירח״ (ירמיה ח, ב), ״משטח ״וש״וש״וש״וש

חרמים תהיה״ (יחזקאל כו, ה), "שטחתי אליך חרמים תהיה״ (יחזקאל כו, ה), "שטחתי אליך חרמים תהיה״ (יחזקאל כו, ה), "שטחתי אליך חרמים תהיה״ (יחזקאל כו, ה), "שטחתי אליך 
        כפי״(תהלים פח, י) דהיינו בבחינת שהם שתים.כפי״(תהלים פח, י) דהיינו בבחינת שהם שתים.כפי״(תהלים פח, י) דהיינו בבחינת שהם שתים.כפי״(תהלים פח, י) דהיינו בבחינת שהם שתים.

        
אבל חז״ל עשו שמוש מן ״שטח״ גם אבל חז״ל עשו שמוש מן ״שטח״ גם אבל חז״ל עשו שמוש מן ״שטח״ גם אבל חז״ל עשו שמוש מן ״שטח״ גם 
להתפשטות גוף בלתי בעל חלקים, כמו אמרם להתפשטות גוף בלתי בעל חלקים, כמו אמרם להתפשטות גוף בלתי בעל חלקים, כמו אמרם להתפשטות גוף בלתי בעל חלקים, כמו אמרם 
״שוטחן בחמה״ (שבת קמו, ב), ״ונשתטח על ״שוטחן בחמה״ (שבת קמו, ב), ״ונשתטח על ״שוטחן בחמה״ (שבת קמו, ב), ״ונשתטח על ״שוטחן בחמה״ (שבת קמו, ב), ״ונשתטח על 

עליון״ עליון״ עליון״ עליון״ קברי אבות״ (סוטה לד, ב), ״שטח קברי אבות״ (סוטה לד, ב), ״שטח קברי אבות״ (סוטה לד, ב), ״שטח קברי אבות״ (סוטה לד, ב), ״שטח 
ודומיהם. ויש נושא שהוא גוף אחד, ואין ודומיהם. ויש נושא שהוא גוף אחד, ואין ודומיהם. ויש נושא שהוא גוף אחד, ואין ודומיהם. ויש נושא שהוא גוף אחד, ואין 
בהתפשטותו תוספת מידה, אבל יש בה בהתפשטותו תוספת מידה, אבל יש בה בהתפשטותו תוספת מידה, אבל יש בה בהתפשטותו תוספת מידה, אבל יש בה 
מלאכת אומן דהיינו שצריך כח ומחשבה מלאכת אומן דהיינו שצריך כח ומחשבה מלאכת אומן דהיינו שצריך כח ומחשבה מלאכת אומן דהיינו שצריך כח ומחשבה 
להביאו בזאת התכונה ועל זה המין, דהיינו להביאו בזאת התכונה ועל זה המין, דהיינו להביאו בזאת התכונה ועל זה המין, דהיינו להביאו בזאת התכונה ועל זה המין, דהיינו 
התפשטות אומנותית הונחו שם ״רקע וטח״. התפשטות אומנותית הונחו שם ״רקע וטח״. התפשטות אומנותית הונחו שם ״רקע וטח״. התפשטות אומנותית הונחו שם ״רקע וטח״. 
והונח שם רקע על הפשט הדבר בבחינה עצמית והונח שם רקע על הפשט הדבר בבחינה עצמית והונח שם רקע על הפשט הדבר בבחינה עצמית והונח שם רקע על הפשט הדבר בבחינה עצמית 

מצומצם מצומצם מצומצם מצומצם דהיינו שנתפשט ונתדקדק אחר שהיה דהיינו שנתפשט ונתדקדק אחר שהיה דהיינו שנתפשט ונתדקדק אחר שהיה דהיינו שנתפשט ונתדקדק אחר שהיה 
ועב כמו ״יהי רקיע״ (בראשית א, ו), ״וירקעו ועב כמו ״יהי רקיע״ (בראשית א, ו), ״וירקעו ועב כמו ״יהי רקיע״ (בראשית א, ו), ״וירקעו ועב כמו ״יהי רקיע״ (בראשית א, ו), ״וירקעו 
את פחי הזהב״ (שמות לט, ג), "רקועי פחים״ את פחי הזהב״ (שמות לט, ג), "רקועי פחים״ את פחי הזהב״ (שמות לט, ג), "רקועי פחים״ את פחי הזהב״ (שמות לט, ג), "רקועי פחים״ 
(במדבר יז, ג), ״אדיקם ארקעם״ (שמו״ב, כב, (במדבר יז, ג), ״אדיקם ארקעם״ (שמו״ב, כב, (במדבר יז, ג), ״אדיקם ארקעם״ (שמו״ב, כב, (במדבר יז, ג), ״אדיקם ארקעם״ (שמו״ב, כב, 
מג), "לרוקע הארץ על המים״ (תהלים קלו, ו), מג), "לרוקע הארץ על המים״ (תהלים קלו, ו), מג), "לרוקע הארץ על המים״ (תהלים קלו, ו), מג), "לרוקע הארץ על המים״ (תהלים קלו, ו), 
"תרקיע עמו לשחקים״ (איוב לז, יח.) והונח שם "תרקיע עמו לשחקים״ (איוב לז, יח.) והונח שם "תרקיע עמו לשחקים״ (איוב לז, יח.) והונח שם "תרקיע עמו לשחקים״ (איוב לז, יח.) והונח שם 
"טח" על הפשט הדבר בבחינת זולתו, שיהיה "טח" על הפשט הדבר בבחינת זולתו, שיהיה "טח" על הפשט הדבר בבחינת זולתו, שיהיה "טח" על הפשט הדבר בבחינת זולתו, שיהיה 

ר מתפשט על מדתו ושטחו של זולתו כמו ר מתפשט על מדתו ושטחו של זולתו כמו ר מתפשט על מדתו ושטחו של זולתו כמו ר מתפשט על מדתו ושטחו של זולתו כמו הדבהדבהדבהדב
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״כמטחוי קשת״(בראשית כא, טז) דהיינו במדת ״כמטחוי קשת״(בראשית כא, טז) דהיינו במדת ״כמטחוי קשת״(בראשית כא, טז) דהיינו במדת ״כמטחוי קשת״(בראשית כא, טז) דהיינו במדת 
השטח המקומיי שיתפשט הליכת החץ עליו. השטח המקומיי שיתפשט הליכת החץ עליו. השטח המקומיי שיתפשט הליכת החץ עליו. השטח המקומיי שיתפשט הליכת החץ עליו. 
ומזאת הגזרה ענין פעל "טוח״ כמו ״וטח את ומזאת הגזרה ענין פעל "טוח״ כמו ״וטח את ומזאת הגזרה ענין פעל "טוח״ כמו ״וטח את ומזאת הגזרה ענין פעל "טוח״ כמו ״וטח את 
הבית״(ויקרא יד, מב) דהיינו התפשט טיט הבית״(ויקרא יד, מב) דהיינו התפשט טיט הבית״(ויקרא יד, מב) דהיינו התפשט טיט הבית״(ויקרא יד, מב) דהיינו התפשט טיט 
הטיחה על שטח הקיר. גם נגזר ממנו שם ״טחן״ הטיחה על שטח הקיר. גם נגזר ממנו שם ״טחן״ הטיחה על שטח הקיר. גם נגזר ממנו שם ״טחן״ הטיחה על שטח הקיר. גם נגזר ממנו שם ״טחן״ 

מופשט מופשט מופשט מופשט     להורות הטחינה שהיא עשות הדברלהורות הטחינה שהיא עשות הדברלהורות הטחינה שהיא עשות הדברלהורות הטחינה שהיא עשות הדבר
בחלקיו כמו ״ויטחן עד אשר דק״ (שמות לב, בחלקיו כמו ״ויטחן עד אשר דק״ (שמות לב, בחלקיו כמו ״ויטחן עד אשר דק״ (שמות לב, בחלקיו כמו ״ויטחן עד אשר דק״ (שמות לב, 
כ), "וטחנו ברחים״(במדבר יא, ח) כי ממה שאי כ), "וטחנו ברחים״(במדבר יא, ח) כי ממה שאי כ), "וטחנו ברחים״(במדבר יא, ח) כי ממה שאי כ), "וטחנו ברחים״(במדבר יא, ח) כי ממה שאי 
אפשר שיוטחן הדבר כי אם בהיותו נסמך על אפשר שיוטחן הדבר כי אם בהיותו נסמך על אפשר שיוטחן הדבר כי אם בהיותו נסמך על אפשר שיוטחן הדבר כי אם בהיותו נסמך על 
דבר לפיכך הושאל לזה הפעל שם טח שהוא דבר לפיכך הושאל לזה הפעל שם טח שהוא דבר לפיכך הושאל לזה הפעל שם טח שהוא דבר לפיכך הושאל לזה הפעל שם טח שהוא 
פועל יוצא, שמה שטוחנין הדבר הרי הוא כאילו פועל יוצא, שמה שטוחנין הדבר הרי הוא כאילו פועל יוצא, שמה שטוחנין הדבר הרי הוא כאילו פועל יוצא, שמה שטוחנין הדבר הרי הוא כאילו 

"מרח״ מגזרת רח "מרח״ מגזרת רח "מרח״ מגזרת רח "מרח״ מגזרת רח     מטיחין אותו על דבר, וכעניןמטיחין אותו על דבר, וכעניןמטיחין אותו על דבר, וכעניןמטיחין אותו על דבר, וכענין
        ״ מגזרת הל.״ מגזרת הל.״ מגזרת הל.״ מגזרת הל."מהל"מהל"מהל"מהל    ועניןועניןועניןוענין

  

אפשר להבין ממנו במעט כי מתיחה היינו  אמנםאמנםאמנםאמנם
בחוזק, אבל כנראה שגם במתיחה ישנן דרגות, 
ישנה מתיחה במשמעות משיכה גרידא, וישנה 
משיכה בחוזק, או עוד יותר בחוזק. ההבדל 
היסודי בין שאר הלשונות למתח, שהם נשארים 

  בקביעות ולא ישתנו במשך הזמן. 
  

שנראה לנו בעומק לשון  נתעכב על מה עתהעתהעתהעתה
הרמב"ם, מדוע הוא שינה וכתב את המלה 
מתוח, במקום פרוס, כלשון הגמ'. על אף 
שהרמב"ם אינו מביא את הסיפור כפי שאירע 
במדוייק עם רב הונא, רק אמר את היוצא 
לדינא באופן כללי על כל הדברים. אבל כבר 
הסברנו מקודם שרב הונא סיכך על בהמותיו, 

ב"ם אומר פרוס באופן כללי, לא ואם היה הרמ
היה הכרח להבין שמדובר דוקא על פריסה 
כמין כיסוי על החפצים, אלא גם באופן שנופל 
מלמעלה למטה, גם לזה אפשר לקרוא פרוס, 
כי עיקר הכוונה במלה פרוס היא כמו פרוסה, 
דהיינו שהיא נפתחת ונמשכת, וכשם שאפשר 
לפרוס גם כלפי למעלה, כמו שכתוב על 

י '], ה, ככ"שמות [רובים הכ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ י ְוָהיּו ַהּכְ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ י ְוָהיּו ַהּכְ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ י ְוָהיּו ַהּכְ ֻרִבים ּפְֹרׂשֵ ְוָהיּו ַהּכְ
כך יכול להיות גם למטה. מכך , , , , ְכָנַפִים ְלַמְעָלהְכָנַפִים ְלַמְעָלהְכָנַפִים ְלַמְעָלהְכָנַפִים ְלַמְעָלה

בא הרמב"ם לאפוקי, וכתב את המלה מתוח, 
ואין כוונתו לומר שימתח את הכיסוי בחוזק, 
אלא רק לומר שהכיסוי משוך, אבל רק באופן 
שהוא מאהיל ומכסה. ישר, לא למעלה ולא 

  .למטה

הרמב"ם היה כותב את המלה פרוס, היה  אםאםאםאם
מקום לחשוב אולי מדובר גם באופן שהאוהל 
יורד מלמעלה למטה, כי גם כך הוא נחשב 
פרוס, והרי פרוס הוא ההיפך מכרוך, וכשגוללים 
את היריעה אל תוכה, הרי היא נחשבת כרוכה 
וגלולה, וכשהיא נפתחת היא נחשבת פרוסה, 

ה. בכדי הגם שהיא נופלת מלמעלה אל מט
שלא נטעה, כתב הרמב"ם את דוקא את המלה 
מתוח, כך נבין שמדובר דוקא באופן שהוא 

  מאהיל מלמעלה. 
  

מקודם לזה הרמב"ם השתמש על המלה  ואכןואכןואכןואכן
כי , , , , טלית שהיתה פרוסה על העמודיםטלית שהיתה פרוסה על העמודיםטלית שהיתה פרוסה על העמודיםטלית שהיתה פרוסה על העמודיםפרוס, 

שם לא היה מקום לטעות ומובן שמדובר באופן 
שהיא מלמעלה. אבל בסוף ההלכה כשהכיסוי 

אם נשאר ממנה גג אם נשאר ממנה גג אם נשאר ממנה גג אם נשאר ממנה גג ך, כתב הרמב"ם, הוא כרו
טפח מתוח, הרי זה מותח את כולה בשבת עד טפח מתוח, הרי זה מותח את כולה בשבת עד טפח מתוח, הרי זה מותח את כולה בשבת עד טפח מתוח, הרי זה מותח את כולה בשבת עד 

הרי רצונו לומר שהוא . . . . הל גדולהל גדולהל גדולהל גדולוווושיעשה אשיעשה אשיעשה אשיעשה א
פותח את הכיסוי אל הצד שממנו הוא אמור 
להמשיך, ושם הוא יישאר בקביעות, הוא מתיר 

  ואומר שמותר לו למתוח את כולה. 
  

עצמה, אינה בחשבון. זה לא בכלל  הכריכההכריכההכריכההכריכה
, כי לא נעשתה לשם אהל, כמ"ש הטפח

  הריטב"א והרבה פוסקים. 
  

אינו מתכוון להגביל את ההיתר דוקא  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
באופן שהוא מותח בחוזק, אלא להעמיד את 
הציור שהוא מושך את הכיסוי אפילו בצורה 
חלשה, אבל על ידי שהיא עומדת מלמעלה 

  ומאהילה על תחתיה.
  

****        

        
א על אגב נעיר שתי הערות. האחת הי בדרךבדרךבדרךבדרך

השפה העברית שמשתמשים בה היום, שהיא 
בלבלה את הסגנון, שבמקום לכתוב אהל 

אי, העא"ן ראשונה והאל"ף אחריה, כמו ַר עֲ 
שכתוב פה במכתב שלו, אהל ארעי. הנני 
  מתאר לעצמו שהמדפיס טעה, ולא רבי אליהו.
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השתרשה מקרוב אצל האשכנזים, שהם  הטעותהטעותהטעותהטעות
, אז הם בכלל לא מבדילים בין אל"ף לעא"ן

לא יודעים היכן לשים עא"ן והיכן לשים אל"ף. 
אבל המבין יודע כי ארעי הכוונה היא ארצי, 

ד, "בראשית כ[כמו שאומר התרגום על הפסוק 
ֵלךְ '], ד י ּתֵ י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ֵלךְ ּכִ י ּתֵ י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ֵלךְ ּכִ י ּתֵ י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ֵלךְ ּכִ י ּתֵ י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ אלהין אלהין אלהין אלהין     ----    ּכִ

. ברור שצריכים לדייק י ולילדותי תיזילי ולילדותי תיזילי ולילדותי תיזילי ולילדותי תיזילִע ִע ִע ִע ְר ְר ְר ְר לאַ לאַ לאַ לאַ 
  ולומר, עראי. 

  

שנייה צריך לומר, שבדברי הרמב"ם כאן  הערההערההערההערה
כתוב חידוש גדול. לא ראיתי שעמדו על הדיוק 

  הזה, ומי שכן עמד, הרי הוא הבין הפוך.
  

מותר מותר מותר מותר הרמב"ם כמו שכתוב אצלינו,  לשוןלשוןלשוןלשון
אמנם לפי     להוסיף על אהל עראי בשבת.להוסיף על אהל עראי בשבת.להוסיף על אהל עראי בשבת.להוסיף על אהל עראי בשבת.

גירסת כתה"י התימניים, לא כתוב על. לפי 
להוסיף להוסיף להוסיף להוסיף מותר מותר מותר מותר נוסחתם, הרמב"ם אומר כך, 

לפי זאת יוצא שמותר  אהל עראי בשבת.אהל עראי בשבת.אהל עראי בשבת.אהל עראי בשבת.
  להוסיף אפילו על אהל קבע. 

  

אח"כ שיש מישהו ששם לב לדיוק הזה,  ראיתיראיתיראיתיראיתי
אבל כתב הפוך ממה שהוא היה צריך להבין. 
ישנם אנשים בלי סייעתא דשמיא, ובמקום 

  להבין נכון, הם מפרשים עקום.
  

כך כך כך כך  ,]בפירושו על הרמב"ם שם, דף ת"צ[לשונו  וזהוזהוזהוזה
יא הנוסחא בכל כ"י. ובנדפס, להוסיף על יא הנוסחא בכל כ"י. ובנדפס, להוסיף על יא הנוסחא בכל כ"י. ובנדפס, להוסיף על יא הנוסחא בכל כ"י. ובנדפס, להוסיף על הההה

אהל. ואף הנוסח המקורי פירושו באמת כך, אהל. ואף הנוסח המקורי פירושו באמת כך, אהל. ואף הנוסח המקורי פירושו באמת כך, אהל. ואף הנוסח המקורי פירושו באמת כך, 
שאם יש אהל עראי מערב שבת, מותר להוסיף שאם יש אהל עראי מערב שבת, מותר להוסיף שאם יש אהל עראי מערב שבת, מותר להוסיף שאם יש אהל עראי מערב שבת, מותר להוסיף 

בציור עליו, וכפי ההדגמה שכתב רבינו. עליו, וכפי ההדגמה שכתב רבינו. עליו, וכפי ההדגמה שכתב רבינו. עליו, וכפי ההדגמה שכתב רבינו. 
שהרמב"ם מביא, הדבר הוא כך. הוא אומר 
שמותח את כולה, זאת אומרת שהיא כבר 

    אבל אם יש אהל קבוע, אסוראבל אם יש אהל קבוע, אסוראבל אם יש אהל קבוע, אסוראבל אם יש אהל קבוע, אסור    פרוסה במעט. 
ברם האמת מדרבנן לצרף לו תוספת עראי. מדרבנן לצרף לו תוספת עראי. מדרבנן לצרף לו תוספת עראי. מדרבנן לצרף לו תוספת עראי. 

היא בדיוק הפוכה. לפי נוסחת כתה"י, הרמב"ם 
חידש לנו חידוש גדול שמותר להוסיף אהל 

  עראי אפילו על אהל קבע. 
  

גדולי עולם כבר דנו ונחלקו בדבר, יש  למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
שהתירו ויש שאסרו, אבל כולם לא ראו את 
לשון הרמב"ם בכתה"י, שהוא מאיר לנו את 

  דרך, ולפי דבריו יוצא שהדבר מותר.ה

עירובין פרק [כתוב בגמ' עוז והדר מתיבתא  כךכךכךכך
הנודע ביהודה הנודע ביהודה הנודע ביהודה הנודע ביהודה , ]עשירי, דף ק"ב ע"א, הערה ל"ו

(שו"ת מהדו"ת או"ח סי' ל') והפרי מגדים (סי' (שו"ת מהדו"ת או"ח סי' ל') והפרי מגדים (סי' (שו"ת מהדו"ת או"ח סי' ל') והפרי מגדים (סי' (שו"ת מהדו"ת או"ח סי' ל') והפרי מגדים (סי' 
שט"ו מ"ז סק"ח) נקטו שרק הוספה על אהל שט"ו מ"ז סק"ח) נקטו שרק הוספה על אהל שט"ו מ"ז סק"ח) נקטו שרק הוספה על אהל שט"ו מ"ז סק"ח) נקטו שרק הוספה על אהל 
עראי מותרת, אבל הוספה על אהל קבוע עראי מותרת, אבל הוספה על אהל קבוע עראי מותרת, אבל הוספה על אהל קבוע עראי מותרת, אבל הוספה על אהל קבוע 

ראי. וכתב ראי. וכתב ראי. וכתב ראי. וכתב אסורה, אף כשהתוספת היא עאסורה, אף כשהתוספת היא עאסורה, אף כשהתוספת היא עאסורה, אף כשהתוספת היא ע
הנודע ביהודה בטעם שהתירה כאן הגמ' לפרוס הנודע ביהודה בטעם שהתירה כאן הגמ' לפרוס הנודע ביהודה בטעם שהתירה כאן הגמ' לפרוס הנודע ביהודה בטעם שהתירה כאן הגמ' לפרוס 
יֵפי דארבא, אף שהמוטות עצמם  יֵפי דארבא, אף שהמוטות עצמם תוספת על הּכֵ יֵפי דארבא, אף שהמוטות עצמם תוספת על הּכֵ יֵפי דארבא, אף שהמוטות עצמם תוספת על הּכֵ תוספת על הּכֵ

הגמ' שם מביאה שהיו עושים מחיצות קבועים. קבועים. קבועים. קבועים. 
שכיון שדפנות הספינה קבועות שכיון שדפנות הספינה קבועות שכיון שדפנות הספינה קבועות שכיון שדפנות הספינה קבועות     בין הספינות.

ועומדות, ובפריסת היריעות אינו עושה שום ועומדות, ובפריסת היריעות אינו עושה שום ועומדות, ובפריסת היריעות אינו עושה שום ועומדות, ובפריסת היריעות אינו עושה שום 
מחיצה, אלא גג בלבד, לכן מותר כשהתופסות מחיצה, אלא גג בלבד, לכן מותר כשהתופסות מחיצה, אלא גג בלבד, לכן מותר כשהתופסות מחיצה, אלא גג בלבד, לכן מותר כשהתופסות 

        עראית. עראית. עראית. עראית. 
        

אבל הגינת ורדים (שו"ת כלל ג' סי' כ"ו) אבל הגינת ורדים (שו"ת כלל ג' סי' כ"ו) אבל הגינת ורדים (שו"ת כלל ג' סי' כ"ו) אבל הגינת ורדים (שו"ת כלל ג' סי' כ"ו) 
והברוך טעם (הגהות על הנוב"י שם) כתבו, והברוך טעם (הגהות על הנוב"י שם) כתבו, והברוך טעם (הגהות על הנוב"י שם) כתבו, והברוך טעם (הגהות על הנוב"י שם) כתבו, 
שכל שהתוספת עראי, מותר להוסיפה גם שכל שהתוספת עראי, מותר להוסיפה גם שכל שהתוספת עראי, מותר להוסיפה גם שכל שהתוספת עראי, מותר להוסיפה גם 

שני הגדולים הללו, רבי כשהאהל עצמו קבוע. כשהאהל עצמו קבוע. כשהאהל עצמו קבוע. כשהאהל עצמו קבוע. 
אברהם הלוי בעל גינת ורדים, ורבי ברוך 
פרנקל בעל הברוך טעם, כיוונו לדבר אחד, 

וכן וכן וכן וכן הקבוע.  וכתבו שמותר להוסיף גם על האהל
מבואר במשנה ברורה (סי' שי"ג סק"א) לגבי מבואר במשנה ברורה (סי' שי"ג סק"א) לגבי מבואר במשנה ברורה (סי' שי"ג סק"א) לגבי מבואר במשנה ברורה (סי' שי"ג סק"א) לגבי 

        פריסת אהל עראי על ארובה שבגג הבית.פריסת אהל עראי על ארובה שבגג הבית.פריסת אהל עראי על ארובה שבגג הבית.פריסת אהל עראי על ארובה שבגג הבית.
            

שלושה גדולים אלו כתבו להתיר להוסיף  הנההנההנההנה
אהל עראי על אהל קבוע, ולדבריהם לשון 
הרמב"ם בכת"י שלנו, שהם הנאמנים, מדוייקת 

  הפלא ופלא. 
  

ש"ס מתיבתא להעיר  מהדירי והוסיפווהוסיפווהוסיפווהוסיפו
ולדבריהם צריך לתת פסיק בין ולדבריהם צריך לתת פסיק בין ולדבריהם צריך לתת פסיק בין ולדבריהם צריך לתת פסיק בין במחלוקת זו, 

אהל, לעראי. ומוסיף על אהל, והתוספת היא אהל, לעראי. ומוסיף על אהל, והתוספת היא אהל, לעראי. ומוסיף על אהל, והתוספת היא אהל, לעראי. ומוסיף על אהל, והתוספת היא 
לא קוראים, 'ומוסיף, על אהל עראי, מותר. עראי, מותר. עראי, מותר. עראי, מותר. 

  עראי. אלא 'ומוסיף על אהל, עראי'. 
  

לפי זה, כי גם את גירסת הספרים המצויה  נמצאנמצאנמצאנמצא
אפשר לפרש כפי שיטתם, אעפ"י שזה נראה 

וחומר את הגירסא המחודשת. גירסת  דחוק. קל
כת"י שלנו, שהם מדוייקים ביותר. הרמב"ם 
כאמור כדי לפתור ספק זה, השמיט תיבת על, 
ללמדנו שמותר להוסיף. מסתבר שהמעתיקים 
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לא הבינו את כוונת הרמב"ם, וחשבו שהוא 
החסיר איזו מלה, והוסיפו שם תיבת על, והיא 

  שיבשה במעט את המובן. 
  

סת הרמב"ם ממש מאירה את גיר כוונתכוונתכוונתכוונת
העיניים. למדנו מכך שמותר להוסיף אהל עראי 

  על אהל קבע.

  
האם מותר להשתמש בכסף הנמצא בקופת צדקה של האם מותר להשתמש בכסף הנמצא בקופת צדקה של האם מותר להשתמש בכסף הנמצא בקופת צדקה של האם מותר להשתמש בכסף הנמצא בקופת צדקה של 

    מוסד מסויים בעבור מוסד אחר.מוסד מסויים בעבור מוסד אחר.מוסד מסויים בעבור מוסד אחר.מוסד מסויים בעבור מוסד אחר.
  

השנייה שהוא שואל היא בהלכות  השאלההשאלההשאלההשאלה
  צדקה.

  

] סי' קס"ט הלכה כ"ח[המקוצר  רוךע בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן
המונחות המונחות המונחות המונחות     קופות־צדקהקופות־צדקהקופות־צדקהקופות־צדקהכתבנו בס"ד כך, 

בבתים, שמכניסים בני־הבית לשם מזמן לזמן בבתים, שמכניסים בני־הבית לשם מזמן לזמן בבתים, שמכניסים בני־הבית לשם מזמן לזמן בבתים, שמכניסים בני־הבית לשם מזמן לזמן 
מטבעות ושטרות־כסף לצרכי צדקה לישיבות מטבעות ושטרות־כסף לצרכי צדקה לישיבות מטבעות ושטרות־כסף לצרכי צדקה לישיבות מטבעות ושטרות־כסף לצרכי צדקה לישיבות 
ומוסדות וכדומה, אין להם לקחת מתוכן ומוסדות וכדומה, אין להם לקחת מתוכן ומוסדות וכדומה, אין להם לקחת מתוכן ומוסדות וכדומה, אין להם לקחת מתוכן 
הלוואה לצורך עצמם. כי מיד בנתינת הכסף הלוואה לצורך עצמם. כי מיד בנתינת הכסף הלוואה לצורך עצמם. כי מיד בנתינת הכסף הלוואה לצורך עצמם. כי מיד בנתינת הכסף 
לקופה, נחשב כאילו בא ליד הגבאי, הואיל לקופה, נחשב כאילו בא ליד הגבאי, הואיל לקופה, נחשב כאילו בא ליד הגבאי, הואיל לקופה, נחשב כאילו בא ליד הגבאי, הואיל 

הכסף אינו שלך, כיצד והקופה היא של־ישיבה. והקופה היא של־ישיבה. והקופה היא של־ישיבה. והקופה היא של־ישיבה. 
אבל מותר אבל מותר אבל מותר אבל מותר וואה? אתה יכול לקחת את הל

להשתמש בהם, כגון לפרוט מכסף גדול לכסף להשתמש בהם, כגון לפרוט מכסף גדול לכסף להשתמש בהם, כגון לפרוט מכסף גדול לכסף להשתמש בהם, כגון לפרוט מכסף גדול לכסף 
        קטן, או בהיפך. קטן, או בהיפך. קטן, או בהיפך. קטן, או בהיפך. 

        
ואם עבר זמן רב ולא באו לרוקן את הקופה, ואם עבר זמן רב ולא באו לרוקן את הקופה, ואם עבר זמן רב ולא באו לרוקן את הקופה, ואם עבר זמן רב ולא באו לרוקן את הקופה, 
נות ולמסרה אפילו לישיבה אחרת [כי  נות ולמסרה אפילו לישיבה אחרת [כי אסור לׁשַ נות ולמסרה אפילו לישיבה אחרת [כי אסור לׁשַ נות ולמסרה אפילו לישיבה אחרת [כי אסור לׁשַ אסור לׁשַ
אין לשנות מצדקה לצדקה אפילו כמותה, וכל אין לשנות מצדקה לצדקה אפילו כמותה, וכל אין לשנות מצדקה לצדקה אפילו כמותה, וכל אין לשנות מצדקה לצדקה אפילו כמותה, וכל 

אלא יחפש אחריהם אלא יחפש אחריהם אלא יחפש אחריהם אלא יחפש אחריהם     ]]]]שכן לשוָנה ממנהשכן לשוָנה ממנהשכן לשוָנה ממנהשכן לשוָנה ממנה
וצאות וצאות וצאות וצאות וימִציאנה להם, ויכול לנכות ממנה הוימִציאנה להם, ויכול לנכות ממנה הוימִציאנה להם, ויכול לנכות ממנה הוימִציאנה להם, ויכול לנכות ממנה ה

        . . . . המשלוחהמשלוחהמשלוחהמשלוח
  

דברים אלו שואל רבי אליהו, במציאות  לאורלאורלאורלאור
רואים הרבה אנשים שמביאים מתוך הקופה 
המיועדת למוסד מסויים, ומשנים זאת למוסד 

  אחר, האם יש להם על מי לסמוך?
  

כל צריכים לדעת כי למרות שפסקתי  ראשיתראשיתראשיתראשית
לחומרא, כי רוב האחרונים אוסרים זאת, הדבר 

, וחלק מהפוסקים מתירים מצד עצמו אינו פשוט
  זאת, כך שאפשר ללמד עליהם זכות. 

] פרק ח' הערה כ"ה, דף קמ"ו[צדקה ומשפט  בספרבספרבספרבספר
בשו״ת מאמר מרדכי (סימן טו) בשו״ת מאמר מרדכי (סימן טו) בשו״ת מאמר מרדכי (סימן טו) בשו״ת מאמר מרדכי (סימן טו) כתב בזה"ל, 

בענין שינוי מעות א״י, לאחר שדן בדין נודר בענין שינוי מעות א״י, לאחר שדן בדין נודר בענין שינוי מעות א״י, לאחר שדן בדין נודר בענין שינוי מעות א״י, לאחר שדן בדין נודר 
לעני, אם מותר לשנות לעני אחר והעלה לעני, אם מותר לשנות לעני אחר והעלה לעני, אם מותר לשנות לעני אחר והעלה לעני, אם מותר לשנות לעני אחר והעלה 
לאיסור, שמלבד כל זה, כיון שמעמידין קופות לאיסור, שמלבד כל זה, כיון שמעמידין קופות לאיסור, שמלבד כל זה, כיון שמעמידין קופות לאיסור, שמלבד כל זה, כיון שמעמידין קופות 

ם הממונה על הצדקה בבתי הנדיבים, מיד ם הממונה על הצדקה בבתי הנדיבים, מיד ם הממונה על הצדקה בבתי הנדיבים, מיד ם הממונה על הצדקה בבתי הנדיבים, מיד מטעמטעמטעמטע
כשנותן לתוך הקופה הרי זה כבא ליד גבאי וזכו כשנותן לתוך הקופה הרי זה כבא ליד גבאי וזכו כשנותן לתוך הקופה הרי זה כבא ליד גבאי וזכו כשנותן לתוך הקופה הרי זה כבא ליד גבאי וזכו 
בהם עניי א״י, ואף שאלה אינו מועיל כמבואר בהם עניי א״י, ואף שאלה אינו מועיל כמבואר בהם עניי א״י, ואף שאלה אינו מועיל כמבואר בהם עניי א״י, ואף שאלה אינו מועיל כמבואר 
בסימן רנ"ח. ואע״פ שקנין כלי הוא מטעם חצר, בסימן רנ"ח. ואע״פ שקנין כלי הוא מטעם חצר, בסימן רנ"ח. ואע״פ שקנין כלי הוא מטעם חצר, בסימן רנ"ח. ואע״פ שקנין כלי הוא מטעם חצר, 
וכתב האגודה (ריש מעילה) שאין חצר ביהכנ״ס וכתב האגודה (ריש מעילה) שאין חצר ביהכנ״ס וכתב האגודה (ריש מעילה) שאין חצר ביהכנ״ס וכתב האגודה (ריש מעילה) שאין חצר ביהכנ״ס 
קונה משום שאין חצר להקדש, דהא דצדקה יש קונה משום שאין חצר להקדש, דהא דצדקה יש קונה משום שאין חצר להקדש, דהא דצדקה יש קונה משום שאין חצר להקדש, דהא דצדקה יש 

ינו למעליותא לענין רבית ינו למעליותא לענין רבית ינו למעליותא לענין רבית ינו למעליותא לענין רבית לה דין הקדש הילה דין הקדש הילה דין הקדש הילה דין הקדש הי
וכיוצא. וכיון שעיקר סברת הרשב״א דלא וכיוצא. וכיון שעיקר סברת הרשב״א דלא וכיוצא. וכיון שעיקר סברת הרשב״א דלא וכיוצא. וכיון שעיקר סברת הרשב״א דלא 
אמרינן בצדקה אמירתו לגבוה וכו', משום אמרינן בצדקה אמירתו לגבוה וכו', משום אמרינן בצדקה אמירתו לגבוה וכו', משום אמרינן בצדקה אמירתו לגבוה וכו', משום 
דדוקא גבי הקדש אמרינן כן ולא בצדקה דדוקא גבי הקדש אמרינן כן ולא בצדקה דדוקא גבי הקדש אמרינן כן ולא בצדקה דדוקא גבי הקדש אמרינן כן ולא בצדקה 
לעניים שאינו אלא מתנה, א״כ ממנ״פ אם לעניים שאינו אלא מתנה, א״כ ממנ״פ אם לעניים שאינו אלא מתנה, א״כ ממנ״פ אם לעניים שאינו אלא מתנה, א״כ ממנ״פ אם 
כמקבלי מתנה, קנה להם כלי מדין חצר, ואם כמקבלי מתנה, קנה להם כלי מדין חצר, ואם כמקבלי מתנה, קנה להם כלי מדין חצר, ואם כמקבלי מתנה, קנה להם כלי מדין חצר, ואם 
הקדש הוא הרי אמירתו לגבוה וכו'. ועי׳ בדברי הקדש הוא הרי אמירתו לגבוה וכו'. ועי׳ בדברי הקדש הוא הרי אמירתו לגבוה וכו'. ועי׳ בדברי הקדש הוא הרי אמירתו לגבוה וכו'. ועי׳ בדברי 

ו״ת מהרי״א הלוי שמפקפק בסברת ו״ת מהרי״א הלוי שמפקפק בסברת ו״ת מהרי״א הלוי שמפקפק בסברת ו״ת מהרי״א הלוי שמפקפק בסברת בנו בשבנו בשבנו בשבנו בש
        ומ״מ להלכה נראה שהסכים עמו.ומ״מ להלכה נראה שהסכים עמו.ומ״מ להלכה נראה שהסכים עמו.ומ״מ להלכה נראה שהסכים עמו.    ,,,,אביואביואביואביו

        
ובשו״ת בית יצחק (או״ח סימן כא) האריך ובשו״ת בית יצחק (או״ח סימן כא) האריך ובשו״ת בית יצחק (או״ח סימן כא) האריך ובשו״ת בית יצחק (או״ח סימן כא) האריך 
בדברי המאמר מרדכי, והוסיף ביאור דכיון בדברי המאמר מרדכי, והוסיף ביאור דכיון בדברי המאמר מרדכי, והוסיף ביאור דכיון בדברי המאמר מרדכי, והוסיף ביאור דכיון 
שהקופות נקנו ממעות א״י הוי כלי של קונה שהקופות נקנו ממעות א״י הוי כלי של קונה שהקופות נקנו ממעות א״י הוי כלי של קונה שהקופות נקנו ממעות א״י הוי כלי של קונה 
ברשות מקנה שאם נתן לו רשות להעמיד הכלי ברשות מקנה שאם נתן לו רשות להעמיד הכלי ברשות מקנה שאם נתן לו רשות להעמיד הכלי ברשות מקנה שאם נתן לו רשות להעמיד הכלי 
קונה לכו״ע. ומ״מ מ׳׳ש לכו״ע, לא זכיתי קונה לכו״ע. ומ״מ מ׳׳ש לכו״ע, לא זכיתי קונה לכו״ע. ומ״מ מ׳׳ש לכו״ע, לא זכיתי קונה לכו״ע. ומ״מ מ׳׳ש לכו״ע, לא זכיתי 
להבין, שהרי לדעת הנתיבות (סק״ח) לא קנה להבין, שהרי לדעת הנתיבות (סק״ח) לא קנה להבין, שהרי לדעת הנתיבות (סק״ח) לא קנה להבין, שהרי לדעת הנתיבות (סק״ח) לא קנה 

        בכה״ג כי אם כשאומר לו קני. בכה״ג כי אם כשאומר לו קני. בכה״ג כי אם כשאומר לו קני. בכה״ג כי אם כשאומר לו קני. 
        

ס תשובה כהלכה (שי״ל ס תשובה כהלכה (שי״ל ס תשובה כהלכה (שי״ל ס תשובה כהלכה (שי״ל יייישוב ראיתי בקונטרשוב ראיתי בקונטרשוב ראיתי בקונטרשוב ראיתי בקונטר
מטעם כולל חבת ירושלים), הכולל מכתבי מטעם כולל חבת ירושלים), הכולל מכתבי מטעם כולל חבת ירושלים), הכולל מכתבי מטעם כולל חבת ירושלים), הכולל מכתבי 
    רבנים בענין שינוי מעות א״י מכולל לכוללרבנים בענין שינוי מעות א״י מכולל לכוללרבנים בענין שינוי מעות א״י מכולל לכוללרבנים בענין שינוי מעות א״י מכולל לכולל

ווין (חתנו של ווין (חתנו של ווין (חתנו של ווין (חתנו של אחר, ושם מכתב מהג״ר נתן לאחר, ושם מכתב מהג״ר נתן לאחר, ושם מכתב מהג״ר נתן לאחר, ושם מכתב מהג״ר נתן ל
    הבית יצחק) שכותב שקופה הקבועה בקביעותהבית יצחק) שכותב שקופה הקבועה בקביעותהבית יצחק) שכותב שקופה הקבועה בקביעותהבית יצחק) שכותב שקופה הקבועה בקביעות
בבית בעה״ב, הו״ל כאומר לך וקני וזכו העניים בבית בעה״ב, הו״ל כאומר לך וקני וזכו העניים בבית בעה״ב, הו״ל כאומר לך וקני וזכו העניים בבית בעה״ב, הו״ל כאומר לך וקני וזכו העניים 
(עיי״ש עוד כמה פרטים בענין זכיה ע״י קופות), (עיי״ש עוד כמה פרטים בענין זכיה ע״י קופות), (עיי״ש עוד כמה פרטים בענין זכיה ע״י קופות), (עיי״ש עוד כמה פרטים בענין זכיה ע״י קופות), 

        ).).).).ב בשו״ת אבני נזר (יו״ד סימן רצגב בשו״ת אבני נזר (יו״ד סימן רצגב בשו״ת אבני נזר (יו״ד סימן רצגב בשו״ת אבני נזר (יו״ד סימן רצגוכעין זה כתוכעין זה כתוכעין זה כתוכעין זה כת
            

וכפי הנראה הבין הבית יצחק שהכלי שייך וכפי הנראה הבין הבית יצחק שהכלי שייך וכפי הנראה הבין הבית יצחק שהכלי שייך וכפי הנראה הבין הבית יצחק שהכלי שייך 
לעניי ארץ ישראל, ומתוך כך האריך בדין חצר לעניי ארץ ישראל, ומתוך כך האריך בדין חצר לעניי ארץ ישראל, ומתוך כך האריך בדין חצר לעניי ארץ ישראל, ומתוך כך האריך בדין חצר 
השותפין וגם בדין חצר של קטן וגדול עיי׳׳ש. השותפין וגם בדין חצר של קטן וגדול עיי׳׳ש. השותפין וגם בדין חצר של קטן וגדול עיי׳׳ש. השותפין וגם בדין חצר של קטן וגדול עיי׳׳ש. 
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בל מתוך דברי המאמר מרדכי נראה שלא בל מתוך דברי המאמר מרדכי נראה שלא בל מתוך דברי המאמר מרדכי נראה שלא בל מתוך דברי המאמר מרדכי נראה שלא אאאא
נתכוין אלא לחצר של מוסד הצדקה או גזבר נתכוין אלא לחצר של מוסד הצדקה או גזבר נתכוין אלא לחצר של מוסד הצדקה או גזבר נתכוין אלא לחצר של מוסד הצדקה או גזבר 
הצדקה, וממילא אין מקום לכל האריכות, הצדקה, וממילא אין מקום לכל האריכות, הצדקה, וממילא אין מקום לכל האריכות, הצדקה, וממילא אין מקום לכל האריכות, 
שהרי בגזבר לא שייך לומר שהוא חצר שהרי בגזבר לא שייך לומר שהוא חצר שהרי בגזבר לא שייך לומר שהוא חצר שהרי בגזבר לא שייך לומר שהוא חצר 
השותפין, וגם לא חצר של קטן. וממילא אין השותפין, וגם לא חצר של קטן. וממילא אין השותפין, וגם לא חצר של קטן. וממילא אין השותפין, וגם לא חצר של קטן. וממילא אין 
אנו צריכים גם לדון אם צריך דוקא שיהיו עניי אנו צריכים גם לדון אם צריך דוקא שיהיו עניי אנו צריכים גם לדון אם צריך דוקא שיהיו עניי אנו צריכים גם לדון אם צריך דוקא שיהיו עניי 

זבר הוא זבר הוא זבר הוא זבר הוא א״י בגדר עניים מבוררים או לא, שהגא״י בגדר עניים מבוררים או לא, שהגא״י בגדר עניים מבוררים או לא, שהגא״י בגדר עניים מבוררים או לא, שהג
שלוחם של עניים אף כשאינם מבוררים, כמו שלוחם של עניים אף כשאינם מבוררים, כמו שלוחם של עניים אף כשאינם מבוררים, כמו שלוחם של עניים אף כשאינם מבוררים, כמו 

׳ צדקה סימן ׳ צדקה סימן ׳ צדקה סימן ׳ צדקה סימן ללללשהאריך בזה המחנה אפרים (השהאריך בזה המחנה אפרים (השהאריך בזה המחנה אפרים (השהאריך בזה המחנה אפרים (ה
ח, י ויא), עיי״ש, ובלא״ה אי אפשר לומר ח, י ויא), עיי״ש, ובלא״ה אי אפשר לומר ח, י ויא), עיי״ש, ובלא״ה אי אפשר לומר ח, י ויא), עיי״ש, ובלא״ה אי אפשר לומר 
שהקופות הן רכוש של העניים ממש, שהרי שהקופות הן רכוש של העניים ממש, שהרי שהקופות הן רכוש של העניים ממש, שהרי שהקופות הן רכוש של העניים ממש, שהרי 
המעות שמהם נקנו הקופות בודאי לא באו ליד המעות שמהם נקנו הקופות בודאי לא באו ליד המעות שמהם נקנו הקופות בודאי לא באו ליד המעות שמהם נקנו הקופות בודאי לא באו ליד 
עניים, אלא אם כן תאמר שבאמת זכו העניים עניים, אלא אם כן תאמר שבאמת זכו העניים עניים, אלא אם כן תאמר שבאמת זכו העניים עניים, אלא אם כן תאמר שבאמת זכו העניים 

ד הגבאים לקנות מהם ד הגבאים לקנות מהם ד הגבאים לקנות מהם ד הגבאים לקנות מהם במעות אלא שהרשות ביבמעות אלא שהרשות ביבמעות אלא שהרשות ביבמעות אלא שהרשות בי
קופות לטובתם של העניים, והרי זה כאילו חזרו קופות לטובתם של העניים, והרי זה כאילו חזרו קופות לטובתם של העניים, והרי זה כאילו חזרו קופות לטובתם של העניים, והרי זה כאילו חזרו 
העניים והקנו המעות לגבאים לקנות בהם העניים והקנו המעות לגבאים לקנות בהם העניים והקנו המעות לגבאים לקנות בהם העניים והקנו המעות לגבאים לקנות בהם 

        קופות לטובתם, כל זה דוחק הוא. קופות לטובתם, כל זה דוחק הוא. קופות לטובתם, כל זה דוחק הוא. קופות לטובתם, כל זה דוחק הוא. 
        

ויותר מסתבר שמסרום ליד הגזברים לעשות ויותר מסתבר שמסרום ליד הגזברים לעשות ויותר מסתבר שמסרום ליד הגזברים לעשות ויותר מסתבר שמסרום ליד הגזברים לעשות 
בהם כפי דעתם. וכ״ש בעניים שאינם מבוררים בהם כפי דעתם. וכ״ש בעניים שאינם מבוררים בהם כפי דעתם. וכ״ש בעניים שאינם מבוררים בהם כפי דעתם. וכ״ש בעניים שאינם מבוררים 
שלא יצאו מיד גזבר, והכל על דעת הגזבר הוא שלא יצאו מיד גזבר, והכל על דעת הגזבר הוא שלא יצאו מיד גזבר, והכל על דעת הגזבר הוא שלא יצאו מיד גזבר, והכל על דעת הגזבר הוא 

גזבר הוא. ולכאורה נראה דגזבר גזבר הוא. ולכאורה נראה דגזבר גזבר הוא. ולכאורה נראה דגזבר גזבר הוא. ולכאורה נראה דגזבר     וכחצר שלוכחצר שלוכחצר שלוכחצר של
היינו הממונה שבא׳׳י, אבל הגזברים העוסקים היינו הממונה שבא׳׳י, אבל הגזברים העוסקים היינו הממונה שבא׳׳י, אבל הגזברים העוסקים היינו הממונה שבא׳׳י, אבל הגזברים העוסקים 
בכך בחו״ל אפשר שאינם אלא שלוחים של בכך בחו״ל אפשר שאינם אלא שלוחים של בכך בחו״ל אפשר שאינם אלא שלוחים של בכך בחו״ל אפשר שאינם אלא שלוחים של 
הגזברים שבא״י, כיון שחלוקת המעות נעשה הגזברים שבא״י, כיון שחלוקת המעות נעשה הגזברים שבא״י, כיון שחלוקת המעות נעשה הגזברים שבא״י, כיון שחלוקת המעות נעשה 

, אלא שאפשר , אלא שאפשר , אלא שאפשר , אלא שאפשר ע״י גזברי ארץ ישראלע״י גזברי ארץ ישראלע״י גזברי ארץ ישראלע״י גזברי ארץ ישראל
״י את הגזברים בחו״ל ״י את הגזברים בחו״ל ״י את הגזברים בחו״ל ״י את הגזברים בחו״ל שכשממנים הגזברים באשכשממנים הגזברים באשכשממנים הגזברים באשכשממנים הגזברים בא

    נעשו גם הם כשלוחי עניי א״י עצמם, וכן משמענעשו גם הם כשלוחי עניי א״י עצמם, וכן משמענעשו גם הם כשלוחי עניי א״י עצמם, וכן משמענעשו גם הם כשלוחי עניי א״י עצמם, וכן משמע
מדברי האחרונים שדנו בענין מעות א״י, שיד מדברי האחרונים שדנו בענין מעות א״י, שיד מדברי האחרונים שדנו בענין מעות א״י, שיד מדברי האחרונים שדנו בענין מעות א״י, שיד 
הגזברים שבחו״ל כיד עניים הם. ומצאתי הגזברים שבחו״ל כיד עניים הם. ומצאתי הגזברים שבחו״ל כיד עניים הם. ומצאתי הגזברים שבחו״ל כיד עניים הם. ומצאתי 
בירחון כנסת ישראל (סימן ג וסימן כג) בשם בירחון כנסת ישראל (סימן ג וסימן כג) בשם בירחון כנסת ישראל (סימן ג וסימן כג) בשם בירחון כנסת ישראל (סימן ג וסימן כג) בשם 
״אחד הרבנים המפורסמים״ שכתב ג״כ ״אחד הרבנים המפורסמים״ שכתב ג״כ ״אחד הרבנים המפורסמים״ שכתב ג״כ ״אחד הרבנים המפורסמים״ שכתב ג״כ 
שהקופות יש להם דין חצר של גבאי, ואפילו שהקופות יש להם דין חצר של גבאי, ואפילו שהקופות יש להם דין חצר של גבאי, ואפילו שהקופות יש להם דין חצר של גבאי, ואפילו 
בעניים שאינם מבוררים הוי כידו וזכה בצדקה בעניים שאינם מבוררים הוי כידו וזכה בצדקה בעניים שאינם מבוררים הוי כידו וזכה בצדקה בעניים שאינם מבוררים הוי כידו וזכה בצדקה 

        הניתנת לקופה.הניתנת לקופה.הניתנת לקופה.הניתנת לקופה.
        

הבית יצחק לדעתו של המאמר הבית יצחק לדעתו של המאמר הבית יצחק לדעתו של המאמר הבית יצחק לדעתו של המאמר ולהלכה הסכים ולהלכה הסכים ולהלכה הסכים ולהלכה הסכים 
מרדכי. וגם המהרש״ם בתשובה (ח״ד סימן קז) מרדכי. וגם המהרש״ם בתשובה (ח״ד סימן קז) מרדכי. וגם המהרש״ם בתשובה (ח״ד סימן קז) מרדכי. וגם המהרש״ם בתשובה (ח״ד סימן קז) 
הסכים לסברת המאמר מרדכי ולא הזכירו הסכים לסברת המאמר מרדכי ולא הזכירו הסכים לסברת המאמר מרדכי ולא הזכירו הסכים לסברת המאמר מרדכי ולא הזכירו 

ז (שם) הזכיר שזו דעת ז (שם) הזכיר שזו דעת ז (שם) הזכיר שזו דעת ז (שם) הזכיר שזו דעת """"בשמו, אלא שבסימן קמבשמו, אלא שבסימן קמבשמו, אלא שבסימן קמבשמו, אלא שבסימן קמ
המאמר מרדכי, וסיים שיש לפקפק כמ״ש המאמר מרדכי, וסיים שיש לפקפק כמ״ש המאמר מרדכי, וסיים שיש לפקפק כמ״ש המאמר מרדכי, וסיים שיש לפקפק כמ״ש 

האחרונים, ולא פירש מה יש לפקפק ומי הם האחרונים, ולא פירש מה יש לפקפק ומי הם האחרונים, ולא פירש מה יש לפקפק ומי הם האחרונים, ולא פירש מה יש לפקפק ומי הם 
האחרונים שדנו בזה. ואולי הפקפוק הוא משום האחרונים שדנו בזה. ואולי הפקפוק הוא משום האחרונים שדנו בזה. ואולי הפקפוק הוא משום האחרונים שדנו בזה. ואולי הפקפוק הוא משום 

רת הנתיה״מ שהזכרתי לעיל, שבכלי של רת הנתיה״מ שהזכרתי לעיל, שבכלי של רת הנתיה״מ שהזכרתי לעיל, שבכלי של רת הנתיה״מ שהזכרתי לעיל, שבכלי של סבסבסבסב
קונה ברשות מקנה אינו מועיל במה שנתן לו קונה ברשות מקנה אינו מועיל במה שנתן לו קונה ברשות מקנה אינו מועיל במה שנתן לו קונה ברשות מקנה אינו מועיל במה שנתן לו 
רשות להעמיד הכלי אא״כ אמר לו קנה. ועי׳ רשות להעמיד הכלי אא״כ אמר לו קנה. ועי׳ רשות להעמיד הכלי אא״כ אמר לו קנה. ועי׳ רשות להעמיד הכלי אא״כ אמר לו קנה. ועי׳ 
עוד בשו״ת מהרש״ם (חלק ח סימן רסו), עוד בשו״ת מהרש״ם (חלק ח סימן רסו), עוד בשו״ת מהרש״ם (חלק ח סימן רסו), עוד בשו״ת מהרש״ם (חלק ח סימן רסו), 

ג) נראה דעתו ג) נראה דעתו ג) נראה דעתו ג) נראה דעתו """"ובשו״ת אבני נזר (יו״ד סימן רצובשו״ת אבני נזר (יו״ד סימן רצובשו״ת אבני נזר (יו״ד סימן רצובשו״ת אבני נזר (יו״ד סימן רצ
שהקופה אינו קונה מדין חצר, דכיון שחצר מדין שהקופה אינו קונה מדין חצר, דכיון שחצר מדין שהקופה אינו קונה מדין חצר, דכיון שחצר מדין שהקופה אינו קונה מדין חצר, דכיון שחצר מדין 

לעניים לקנות לעניים לקנות לעניים לקנות לעניים לקנות     שליחות איתרבאי, לא ניחאשליחות איתרבאי, לא ניחאשליחות איתרבאי, לא ניחאשליחות איתרבאי, לא ניחא
במקום שאינו משתמר לדעתם, והו״ל חוב להם במקום שאינו משתמר לדעתם, והו״ל חוב להם במקום שאינו משתמר לדעתם, והו״ל חוב להם במקום שאינו משתמר לדעתם, והו״ל חוב להם 
שעי״ז יפטר מאחריות (עי׳ להלן), ובמקום חוב שעי״ז יפטר מאחריות (עי׳ להלן), ובמקום חוב שעי״ז יפטר מאחריות (עי׳ להלן), ובמקום חוב שעי״ז יפטר מאחריות (עי׳ להלן), ובמקום חוב 
אין דין שליחות. ועי׳ שו״ת מספר הסופר (או״ח אין דין שליחות. ועי׳ שו״ת מספר הסופר (או״ח אין דין שליחות. ועי׳ שו״ת מספר הסופר (או״ח אין דין שליחות. ועי׳ שו״ת מספר הסופר (או״ח 
סימן מב) שהאריך ג״כ בשאלה זו בסברות סימן מב) שהאריך ג״כ בשאלה זו בסברות סימן מב) שהאריך ג״כ בשאלה זו בסברות סימן מב) שהאריך ג״כ בשאלה זו בסברות 
לכאן ולכאן. ועיין עוד קצות החושן (סימן רעג לכאן ולכאן. ועיין עוד קצות החושן (סימן רעג לכאן ולכאן. ועיין עוד קצות החושן (סימן רעג לכאן ולכאן. ועיין עוד קצות החושן (סימן רעג 

        סק״ה) ובנתיבות המשפט (שם סק״ג).סק״ה) ובנתיבות המשפט (שם סק״ג).סק״ה) ובנתיבות המשפט (שם סק״ג).סק״ה) ובנתיבות המשפט (שם סק״ג).
        

אמור אין נפקא מינה בקופה של עניי א״י אמור אין נפקא מינה בקופה של עניי א״י אמור אין נפקא מינה בקופה של עניי א״י אמור אין נפקא מינה בקופה של עניי א״י ולפי הולפי הולפי הולפי ה
לבין קופה של מוסד אחר, אלא שיש לדון לבין קופה של מוסד אחר, אלא שיש לדון לבין קופה של מוסד אחר, אלא שיש לדון לבין קופה של מוסד אחר, אלא שיש לדון 
בקופות של בתי כנסיות, שלפי דעת האגודה בקופות של בתי כנסיות, שלפי דעת האגודה בקופות של בתי כנסיות, שלפי דעת האגודה בקופות של בתי כנסיות, שלפי דעת האגודה 

        יש להם דין הקדש ואין חצר להקדש.יש להם דין הקדש ואין חצר להקדש.יש להם דין הקדש ואין חצר להקדש.יש להם דין הקדש ואין חצר להקדש.
        

וכיון שרוב האחרונים כתבו כן להלכה, יש לדון וכיון שרוב האחרונים כתבו כן להלכה, יש לדון וכיון שרוב האחרונים כתבו כן להלכה, יש לדון וכיון שרוב האחרונים כתבו כן להלכה, יש לדון 
בכמה שאלות וספיקות המתעוררות מזה, בכמה שאלות וספיקות המתעוררות מזה, בכמה שאלות וספיקות המתעוררות מזה, בכמה שאלות וספיקות המתעוררות מזה, 

ץ שכל ץ שכל ץ שכל ץ שכל נו. ולכתחילה הייתי מייענו. ולכתחילה הייתי מייענו. ולכתחילה הייתי מייענו. ולכתחילה הייתי מייעייייובעיקר בזמנובעיקר בזמנובעיקר בזמנובעיקר בזמנ
המכניס קופה לביתו יתנה שאינו רוצה להקנות המכניס קופה לביתו יתנה שאינו רוצה להקנות המכניס קופה לביתו יתנה שאינו רוצה להקנות המכניס קופה לביתו יתנה שאינו רוצה להקנות 
המעות מדין חצר, ונראה שזה מועיל לכו״ע. המעות מדין חצר, ונראה שזה מועיל לכו״ע. המעות מדין חצר, ונראה שזה מועיל לכו״ע. המעות מדין חצר, ונראה שזה מועיל לכו״ע. 

        תנו כן.תנו כן.תנו כן.תנו כן.ומן הראוי שגם המוסדות יַ ומן הראוי שגם המוסדות יַ ומן הראוי שגם המוסדות יַ ומן הראוי שגם המוסדות יַ 
        

הדברים, ישנם חילוקי דעות. רוב  קיצורקיצורקיצורקיצור
האחרונים סוברים שאסור לשנות, ויש 
המתירים, הם סוברים שהקופה לא נחשבת כמו 
יד הגבאי, היא לא כמו חצר של המוסד כיון 

ה". לכן עכ"פ בדוחק נֵ שלא אמר לו בפירוש "ְק 
  יש על מי לסמוך. 

  
אפשר ללמד זכות יותר עליהם לקולא,  אמנםאמנםאמנםאמנם

צ"ו כתב במכתבו סברות כמו שרבי אליהו י
טובות מאד, שבעלי המוסדות בעצמם אינם 
מתנגדים לשינוי המעות, גם על עצמו הוא מעיד 
שהוא שמח בזה. ופירוש הדבר אם כן שאין בזה 
שאלה של גזל כי הם מוחלים מראש, וכך ידוע. 
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מצוי גם בקופות רבות שהגבאים אפילו לא 
באים לקחת את הקופות, מובן א"כ שהם 

  ים את הקופות רק לרווחא דמילתא.מחלק
  

מהקהל: אבל אני במוסדות שלי, לא  הערההערההערההערה
  מסכים שישתמשו בקופות שלנו.

  

מרן שליט"א: אולי דעתך בטלה ברוב.  תשובתתשובתתשובתתשובת
  צריך עכ"פ לבדוק עם בעלי שאר מוסדות.

  
        

השלמה בעניין האם מותר למנהיג להסתכל בנשים או השלמה בעניין האם מותר למנהיג להסתכל בנשים או השלמה בעניין האם מותר למנהיג להסתכל בנשים או השלמה בעניין האם מותר למנהיג להסתכל בנשים או 
בתמונותיהם לצורך מיוחד, וביאור הפסוק ועלי שומר בתמונותיהם לצורך מיוחד, וביאור הפסוק ועלי שומר בתמונותיהם לצורך מיוחד, וביאור הפסוק ועלי שומר בתמונותיהם לצורך מיוחד, וביאור הפסוק ועלי שומר 

את פיה. הערה מדברי הריטב"א במסכת קידושין את פיה. הערה מדברי הריטב"א במסכת קידושין את פיה. הערה מדברי הריטב"א במסכת קידושין את פיה. הערה מדברי הריטב"א במסכת קידושין 
  המתיר לזקנים שאין להם יצר הרע להביט בנשים.המתיר לזקנים שאין להם יצר הרע להביט בנשים.המתיר לזקנים שאין להם יצר הרע להביט בנשים.המתיר לזקנים שאין להם יצר הרע להביט בנשים.

  

בשיעור הקודם על אותו אדמו"ר צדיק  דיברנודיברנודיברנודיברנו
, 'ג[ שחידש רעיון על הפסוק בפרשת ואתחנן

ה ְוָצֹפָנה ], ז"כ א ֵעיֶניָך ָיּמָ ה ְוׂשָ ְסּגָ ה ְוָצֹפָנה ֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ א ֵעיֶניָך ָיּמָ ה ְוׂשָ ְסּגָ ה ְוָצֹפָנה ֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ א ֵעיֶניָך ָיּמָ ה ְוׂשָ ְסּגָ ה ְוָצֹפָנה ֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ א ֵעיֶניָך ָיּמָ ה ְוׂשָ ְסּגָ ֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ
לפי דבריו, אדם שנמצא . . . . וגו'    ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחהְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחהְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחהְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה

בראש הפסגה מותר לו להסתכל גם על מה 
שאסור לאנשים אחרים. שאלנו מהו המקור 

  ההלכתי לדבר?
  

שני הערות.  נדבר היום בעזרת הי"ת על כךעל כךעל כךעל כך
האחת מאת בני הרב משה שליט"א, מדברי 

ְוֵעִלי ׁשֵֹמר ְוֵעִלי ׁשֵֹמר ְוֵעִלי ׁשֵֹמר ְוֵעִלי ׁשֵֹמר     ],ב", י'א 'שמואל א[הרלב"ג על הפסוק 
יהָ  יהָ ֶאת ּפִ יהָ ֶאת ּפִ יהָ ֶאת ּפִ   . . . . ֶאת ּפִ

  

אותו הפסוק, מפרשים רבים לא  בביאורבביאורבביאורבביאור
אומרים בכלל שהוא הסתכל עליה. רש"י 
למשל מסביר כמו התרגום שהעמיד זאת כעין 

שומר את . '. '. '. 'לה עד דתפסוקלה עד דתפסוקלה עד דתפסוקלה עד דתפסוק    יךְ יךְ יךְ יךְ ֵר ֵר ֵר ֵר וֹ וֹ וֹ וֹ ממממועלי ועלי ועלי ועלי מליצה, 
פיה' אינו כמשמעותו, הוא פשוט חיכה לה, לא 
שהסתכל על פניה. הוא רק רצה להבין מדוע 

  היא מתפללת כל כך הרבה. 
  

זאת ישנם המפרשים את הפסוק  לעומתלעומתלעומתלעומת
כפישוטו, וביניהם הרלב"ג. הרד"ק מביא את 

  שני הפירושים. 
  

של הרלב"ג לכתוב תועלות העולות מדי  דרכודרכודרכודרכו
ת, הלכות ומדות כמה פרקים, כמה דעו

  הנלמדות מן הפסוקים. 

הוא אחד מגדולי הראשונים, בתחילה  הרלב"גהרלב"גהרלב"גהרלב"ג
היה תלמודי ואח"כ פילסוף, לכן חלק מסתייגים 
ממנו. הרא"ש כתב נגדו באחת מתשובותיו. 
נראה שמקובל אצל רוב גדולי ישראל שהוא 
ספר טוב בדרך כלל, אבל צריכים להיזהר. ויש 

  פוסלים את ספרו לגמרי. 
  

העשירי הוא להודיע העשירי הוא להודיע העשירי הוא להודיע העשירי הוא להודיע , ]שם בפרק ז'[לשונו  וזהוזהוזהוזה
ָ שראוי לַ שראוי לַ שראוי לַ שראוי לַ  ָ ׁשּ ָ ׁשּ ָ ׁשּ ני האנשים כדי ני האנשים כדי ני האנשים כדי ני האנשים כדי יייים שיעיין בענים שיעיין בענים שיעיין בענים שיעיין בענילֵ לֵ לֵ לֵ ׁשּ

ישנה גירסא . . . . שיוכיחם אם עשו דבר שלא כהוגןשיוכיחם אם עשו דבר שלא כהוגןשיוכיחם אם עשו דבר שלא כהוגןשיוכיחם אם עשו דבר שלא כהוגן
בענייני בענייני בענייני בענייני בכתה"י הנראית מדוייקת יותר, 

  האנשים 'והנשים'. האנשים 'והנשים'. האנשים 'והנשים'. האנשים 'והנשים'. 
  

פר כי עלי היה פר כי עלי היה פר כי עלי היה פר כי עלי היה ייייולזה סולזה סולזה סולזה ס    הרלב"ג ואומר, ממשיךממשיךממשיךממשיך
ואף על פי ואף על פי ואף על פי ואף על פי     ,,,,ינהינהינהינהיייישומר את פיה לעיין מה היה ענשומר את פיה לעיין מה היה ענשומר את פיה לעיין מה היה ענשומר את פיה לעיין מה היה ענ

    ....שלא היה מדרך השלם ההוא לתת עינו בנשיםשלא היה מדרך השלם ההוא לתת עינו בנשיםשלא היה מדרך השלם ההוא לתת עינו בנשיםשלא היה מדרך השלם ההוא לתת עינו בנשים
חשב עלי חשב עלי חשב עלי חשב עלי     ,,,,וכאשר הרבתה לעשות זה הפועלוכאשר הרבתה לעשות זה הפועלוכאשר הרבתה לעשות זה הפועלוכאשר הרבתה לעשות זה הפועל

כיון שהוא . . . . ולזה הוכיחּה על זהולזה הוכיחּה על זהולזה הוכיחּה על זהולזה הוכיחּה על זה    ,,,,שתהיה שכורהשתהיה שכורהשתהיה שכורהשתהיה שכורה
  ראה דבר חשוד, הוכיח אותה.

  
למדים שיש כדמות ראיה לנושא  נמצאנונמצאנונמצאנונמצאנו

שדיברנו, אבל בכל אופן אין ראיה כל כך 
מדובר על למעשה של אותו האדמו"ר, כי שם 

עניין פריצות. הדבר בבחינת ספק, אולי כן 
  ואולי לא, אבל אין ראיה ברורה. 

  
ועוד כי למרות שזאת היא דעת הרלב"ג,  זאתזאתזאתזאת

אבל הוא איננו פוסק שאפשר לסמוך עליו 
להלכה. אנחנו מחפשים אחר מקור הלכתי. 
התחלנו מקודם להגיד, כי הרלב"ג אינו עומד 

ונים, על אף בשורה אחת עם רבותינו הראש
שהוא היה אדם גדול, ומחותן עם הרמב"ן, 
דעותיו בכל זאת לא התקבלו. בספר אמונת 
חכמים כתוב שאמר לו רבו, כי את פירוש 
הרלב"ג על איוב, פשוט אסור ללמוד. מובן 
שלדעתו כתובים שם דברי כפירה. שלא נדבר 
על חסידות ברסלב למשל, שבהוראת 

ם פוסלים את האדמו"ר שלהם, מוהר"ן זצ"ל, ה
ספריו מכל וכל. עי' ספר חיי מוהר"ן סימן מ"ד 

  או ת"י.
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הדברים היא, שמגוף הפסוקים בכלל  מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת
לא מוכרח שעלי הסתכל עליה, וגם קשה 
לסמוך על אותם המפרשים שהוא הסתכל 

  עליה, לומר כי כי הדבר מותר.
  

, כפי לכך נוסיף ונציין לפירוש האדר"ת כחיזוקכחיזוקכחיזוקכחיזוק
[אסופות, על ספר שהביאו בספר ביד נביאיך 

שהוא תמה כיצד יתכן שעלי שמואל, דף ע"ח], 
  שהיה צדיק, הסתכל על חנה? 

  
מתרץ תירוץ ממש מעניין, בהקדים דברי  הואהואהואהוא

האוסרת להחזיק ] דף י"ג ע"א[הגמ' במס' נדה 
מר ליה רב מר ליה רב מר ליה רב מר ליה רב אאאאבאמה ולהשתין. ומספרת הגמ', 

    מר ליה,מר ליה,מר ליה,מר ליה,אאאא    ....צריך אני להשתיןצריך אני להשתיןצריך אני להשתיןצריך אני להשתין    ,,,,לשמואללשמואללשמואללשמואליהודה יהודה יהודה יהודה 
שואלת א, אחוז באמתך והשתן לחוץ. א, אחוז באמתך והשתן לחוץ. א, אחוז באמתך והשתן לחוץ. א, אחוז באמתך והשתן לחוץ. נָ נָ נָ נָ נַ נַ נַ נַ יְ יְ יְ יְ שַׁ שַׁ שַׁ שַׁ 

הגמרא מביאה כמה היכי עביד הכי? היכי עביד הכי? היכי עביד הכי? היכי עביד הכי? הגמ', 
חילוקים, והאחד מהם שהיה זה בבית הכנסת, 
ושם ישנה אימת שכינה. כיוצא בזה מפרש 
האדר"ת, כי כיון שעלי היה אז בבית המקדש, 

  .והוא מקום קדוש, היתה עליו אימת שכינה
  

להוסיף עוד בדרך אפשר, 'עלי שומר את  ניתןניתןניתןניתן
פיה', שהיה מצמצם את ההסתכלות רק על 

  הפה של חנה. 
  

לומר עוד יותר מזה, עפ"י מה שאומרים  אפשראפשראפשראפשר
רבים מן המפרשים, כי בזמנם הנשים היו מכסות 
את פניהן כשהן היו במקומות עם גברים. על 

שהיא ] בראשית פרק ל"ח[תמר כתוב מפורש 
שם כ"ד [את פניה, וכן הובא על רחל כיסתה 

, וגם רס"ג מפרש שבדרך זו, כי צמה היינו ]ס"ה
מסוה המכסה את הפנים, לא קליעת קבוצת 

בפירושו [שערות, כפי שמקובל לפרש. מהרי"ץ 
מביאו בפירושו ] לסליחות יוהכ"פ דף קל"ו ע"א

לסליחות. הרחבתי על כך בענ"י על ש"ע 
  המקוצר סי' ר"ב דף רנ"א.

  
ראיות רבות בספרי הראשונים, ובודאי  ישנןישנןישנןישנן

שהם ידעו את המסורת שהיתה מדורי דורות 
שהנשים היו מכסות את פניהן כשהן היו בחברת 
גברים. אם כן על חנה הצדקת בפרט מסתבר 

שהיא כיסתה את פניה, ובכל זאת עלי היה 
שומר את פיה, היינו שהוא הסתכל על תנועות 

מעבר למסוה.  שפתותיה, שהן בלטו בתפילתה
 'שמואל א[יש לפרש כי לכן הנו"ן בדגש, ככתוב 

ָפֶתיָה ּנָעֹות], ג", י'א עֹותַרק ׂשְ ָפֶתיָה ּנָ עֹותַרק ׂשְ ָפֶתיָה ּנָ עֹותַרק ׂשְ ָפֶתיָה ּנָ ללמדנו שהיא נענעה , , , , ַרק ׂשְ
את שפתיה בחזקה, והם בלטו אל מעבר 
לכיסוי. חנה התפללה בהתרגשות רבה, ונענעה 
את שפתיה, עד כדי שהיה אפשר להבחין 

  בתנועותיהן אפילו מעבר למסוה. 
  

  משיבים לגבי ההערה הזו.אנחנו  זאתזאתזאתזאת
  

מהקהל: אם עדים רואים דבר ערוה,  שאלהשאלהשאלהשאלה
ומחובתם לכאורה להתרות בהם, ולראות אם 
הם עומדים במרים. וכי מפני שמירת העיניים 

  נאמר להם שלא יסתכלו?
  

א: כבר אמרנו בשיעור "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
  שעבר שלצורך עדות מותר להם להסתכל.

  
פק"מ למעשה מה שהזכרנו מקודם את הנ לגבילגבילגבילגבי

מן הסיפור על אותו האדמו"ר, האם מותר 
לאדם מנהיג ציבור להביט בנשים, מה שאסור 
לאחרים לראות, כי מטרתו היא לצורך מצות 

  תוכחה.
  

הרב אהרון אהרוני יצ"ו העירני, ויתכן  ידידנוידידנוידידנוידידנו
שהיה עוד מישהו לפניו שהעיר לי כן, אבל הוא 
הרחיב יותר, עפ"י דברי הריטב"א הידועים 

. וכבר הבאתי את דברי ]במס' קידושין דף פ"א[
ח"ב [יצחק הריטב"א הללו בעבר בשו"ת עולת 

והוא אומר הנה אולי ] סי' רל"ה דף שצ"ב ד"ה וזה
  יש לדעת האדמו"ר מקור מדברי הריטב"א.

  
חסיד חסיד חסיד חסיד כתבנו בשמו בשו"ת עולת יצחק שם,  כךכךכךכך

גדול המכיר בעצמו שיצרו נכנע וכפוף לו ואין גדול המכיר בעצמו שיצרו נכנע וכפוף לו ואין גדול המכיר בעצמו שיצרו נכנע וכפוף לו ואין גדול המכיר בעצמו שיצרו נכנע וכפוף לו ואין 
, מותר לו להסתכל ולדבר עם , מותר לו להסתכל ולדבר עם , מותר לו להסתכל ולדבר עם , מותר לו להסתכל ולדבר עם מעלה טינא כללמעלה טינא כללמעלה טינא כללמעלה טינא כלל

מפורש . . . . הערוה ולשאול בשלום אשת אישהערוה ולשאול בשלום אשת אישהערוה ולשאול בשלום אשת אישהערוה ולשאול בשלום אשת איש
שלא התירו לו רק לומר שלום, אלא אפילו 

והיינו ההיא דר׳ יוחנן (ברכות דף כ.) והיינו ההיא דר׳ יוחנן (ברכות דף כ.) והיינו ההיא דר׳ יוחנן (ברכות דף כ.) והיינו ההיא דר׳ יוחנן (ברכות דף כ.) להסתכל. 
דיתיב אשערי טבילה ולא חייש איצר הרע וכו׳ דיתיב אשערי טבילה ולא חייש איצר הרע וכו׳ דיתיב אשערי טבילה ולא חייש איצר הרע וכו׳ דיתיב אשערי טבילה ולא חייש איצר הרע וכו׳ 
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ע״ש. וכ״ד הסמ״ק. גם המאירי בקידושין דף ע: ע״ש. וכ״ד הסמ״ק. גם המאירי בקידושין דף ע: ע״ש. וכ״ד הסמ״ק. גם המאירי בקידושין דף ע: ע״ש. וכ״ד הסמ״ק. גם המאירי בקידושין דף ע: 
צמו צמו צמו צמו כתב דשאלת שלום מותר למי שיודע בעכתב דשאלת שלום מותר למי שיודע בעכתב דשאלת שלום מותר למי שיודע בעכתב דשאלת שלום מותר למי שיודע בע

בסרך הרהור. וכ״ד בסרך הרהור. וכ״ד בסרך הרהור. וכ״ד בסרך הרהור. וכ״ד שאין תרבות יצרו חשוד שאין תרבות יצרו חשוד שאין תרבות יצרו חשוד שאין תרבות יצרו חשוד 
לפי . . . . אהע״ז סימן נ״גאהע״ז סימן נ״גאהע״ז סימן נ״גאהע״ז סימן נ״ג    בתבתבתבתמהר״ם שיק בתשומהר״ם שיק בתשומהר״ם שיק בתשומהר״ם שיק בתשו

דבריהם יש לכאורה מקור נכבד לאותו 
האדמו"ר שהרשה לעצמו להביט באותה נערה. 

  הלא כן סוברים הריטב"א ועוד כמה פוסקים.
  

אמנם אמנם אמנם אמנם תשובה המשכנו וכתבנו כך,  באותהבאותהבאותהבאותה
    מי שראוימי שראוימי שראוימי שראוי    בספר החינוך מצוה קפ״ח נוטה שאיןבספר החינוך מצוה קפ״ח נוטה שאיןבספר החינוך מצוה קפ״ח נוטה שאיןבספר החינוך מצוה קפ״ח נוטה שאין

לו לנטות ממה שאסרו חז״ל יעו״ש, ובתורת לו לנטות ממה שאסרו חז״ל יעו״ש, ובתורת לו לנטות ממה שאסרו חז״ל יעו״ש, ובתורת לו לנטות ממה שאסרו חז״ל יעו״ש, ובתורת 
  ב.ב.ב.ב.ההסתכלות סימן ז׳ דף מ״א מ״ההסתכלות סימן ז׳ דף מ״א מ״ההסתכלות סימן ז׳ דף מ״א מ״ההסתכלות סימן ז׳ דף מ״א מ״

  

מהקהל: אבל הם לא התירו מעשי  שאלהשאלהשאלהשאלה
  פריצות?

  

א: אכן יפה. אבל השואל "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
, דף כ' ע"א][ממשיך ומעיר מדברי הגמ' בברכות 

רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל שם אמרו כך, 
טבילו טבילו טבילו טבילו הכי הכי הכי הכי     ,,,,דטבילה, אמר להודטבילה, אמר להודטבילה, אמר להודטבילה, אמר להוויתיב אשערי ויתיב אשערי ויתיב אשערי ויתיב אשערי 

א קא מסתפי מר א קא מסתפי מר א קא מסתפי מר א קא מסתפי מר לללל    ,,,,והכי טבילו. אמרי ליה רבנןוהכי טבילו. אמרי ליה רבנןוהכי טבילו. אמרי ליה רבנןוהכי טבילו. אמרי ליה רבנן
דמיין באפאי כי קאקי דמיין באפאי כי קאקי דמיין באפאי כי קאקי דמיין באפאי כי קאקי     ,,,,מיצר הרע? אמר להומיצר הרע? אמר להומיצר הרע? אמר להומיצר הרע? אמר להו

רב גידל אמר להם כי הנשים הטובלות חיורי. חיורי. חיורי. חיורי. 
נדמות בעיניו כמו ברווזים לבנים המשתכשכים 

  במים. לא מזיז לי, לא מעלה ולא מוריד.
  

רואים אצל הצדיקים גדולי עולם, קדישי  הנההנההנההנה
עליון, שהעידו כי לא הפריע להם וממילא 

  נלמד גם לאותם מעשי הפריצות.
  

להוסיף כי מה שסיפרו על רב גידל, לא  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
מדובר שהוא ישב מחוץ לשערי הטבילה, אלא 
בפנים ממש. הראיה היא ממה ששואלים 

על  ]בבן יהוידע, מראית העין, עיון יעק[המפרשים 
הוה רגיל הוה רגיל הוה רגיל הוה רגיל דדדדהמסופר אחרי כן מיד על רבי יוחנן, 

כי כי כי כי     ,,,,דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה, אמרדהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה, אמרדהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה, אמרדהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה, אמר
סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן סלקן בנות ישראל ואתיין מטבילה מסתכלן 

אמרי ליה אמרי ליה אמרי ליה אמרי ליה     , ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי., ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי., ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי., ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי.ביביביבי
לא קא מסתפי מר מעינא בישא? אמר לא קא מסתפי מר מעינא בישא? אמר לא קא מסתפי מר מעינא בישא? אמר לא קא מסתפי מר מעינא בישא? אמר     ,,,,רבנןרבנןרבנןרבנן
אנא מזרעא דיוסף קא אתינא, דלא אנא מזרעא דיוסף קא אתינא, דלא אנא מזרעא דיוסף קא אתינא, דלא אנא מזרעא דיוסף קא אתינא, דלא     ,,,,להולהולהולהו

את רבי יוחנן שאלו, . . . . ישאישאישאישאעינא בעינא בעינא בעינא בשלטא ביה שלטא ביה שלטא ביה שלטא ביה 
מדוע הוא לא חושש מיצר הרע, כי הוא היה יפה 

תואר, ורצה שהנשים יביטו בו בצאתן מבית 
הטבילה, כדי שיהיו להם בנים נאים, או תלמידי 

  חכמים כמותו.  
  

אותם המפרשים, מדוע על רבי יוחנן  תמהותמהותמהותמהו
שאלו רק על עינא בישא, ולא על יצר הרע, 

קשו על יצר הרע, ולא על ואילו על רב גידל ה
עינא בישא? ותירצו, כי רב גידל היה מביט בהן 
בעודן טובלות, ומדבר עמהן מענייני הטבילה 
להורות להן כיצד יטבלו. אבל רבי יוחנן היה 
עוצם את העיניים או שהיו עיניו כבושות 
בקרקע ועוסק בתורתו, לכן שאלו רק על יצר 

  הרע. 
  

נו ראיה שאדם רבי אהרון יצ"ו, הנה ל שואלשואלשואלשואל
שביטל והכניע את יצרו הרע לגמרי, כמו רב 
גידל, מותר לו להביט בנשים, הגם שזה מאד 
לא צנוע, וא"כ ה"ה בנ"ד אפילו בענייני 

  פריצות?
  

צריכים לדעת, כי אל לנו להשוות את  תחילהתחילהתחילהתחילה
הדורות שלנו לדורות ההם, בהם חיו צדיקים 

ה מצו[וקדושי עליון כמו מלאכים. בספר החינוך 
ואתה בני הזהר על זה מאוד ואתה בני הזהר על זה מאוד ואתה בני הזהר על זה מאוד ואתה בני הזהר על זה מאוד כתוב כך, ] קפ"ח

ואל יבטיחך יצרך, ואם אלף ערבים יתן לך. וזה ואל יבטיחך יצרך, ואם אלף ערבים יתן לך. וזה ואל יבטיחך יצרך, ואם אלף ערבים יתן לך. וזה ואל יבטיחך יצרך, ואם אלף ערבים יתן לך. וזה 
שאתה מוצא קצת מעשים בגמרא מראים שאתה מוצא קצת מעשים בגמרא מראים שאתה מוצא קצת מעשים בגמרא מראים שאתה מוצא קצת מעשים בגמרא מראים 
סותרים דברי אלה, כלומר שאפילו במה סותרים דברי אלה, כלומר שאפילו במה סותרים דברי אלה, כלומר שאפילו במה סותרים דברי אלה, כלומר שאפילו במה 
שאסרו זכרונם לברכה בנשים לא היו קצת מהן שאסרו זכרונם לברכה בנשים לא היו קצת מהן שאסרו זכרונם לברכה בנשים לא היו קצת מהן שאסרו זכרונם לברכה בנשים לא היו קצת מהן 
חוששין, אין זה סתירה כלל לדברי, דבמקום חוששין, אין זה סתירה כלל לדברי, דבמקום חוששין, אין זה סתירה כלל לדברי, דבמקום חוששין, אין זה סתירה כלל לדברי, דבמקום 

קצת. כמו שמצינו קצת. כמו שמצינו קצת. כמו שמצינו קצת. כמו שמצינו מצוה הוא דוקא שהיו מקילין מצוה הוא דוקא שהיו מקילין מצוה הוא דוקא שהיו מקילין מצוה הוא דוקא שהיו מקילין 
ברבי יוחנן דהוה יתיב אשערי טבילה כדי ברבי יוחנן דהוה יתיב אשערי טבילה כדי ברבי יוחנן דהוה יתיב אשערי טבילה כדי ברבי יוחנן דהוה יתיב אשערי טבילה כדי 
שיסתכלו בו הנשים ויולידו בנים נאים כמותו, שיסתכלו בו הנשים ויולידו בנים נאים כמותו, שיסתכלו בו הנשים ויולידו בנים נאים כמותו, שיסתכלו בו הנשים ויולידו בנים נאים כמותו, 

א א א א חָ חָ חָ חָ אַ אַ אַ אַ והוא לא היה מסתכל בהן חלילה, ורבי והוא לא היה מסתכל בהן חלילה, ורבי והוא לא היה מסתכל בהן חלילה, ורבי והוא לא היה מסתכל בהן חלילה, ורבי 
(זה בכתובות דף יז. , , , , אכתפיהאכתפיהאכתפיהאכתפיה    אאאאדהוה נקיט כלתדהוה נקיט כלתדהוה נקיט כלתדהוה נקיט כלת

, אָר וֹ שׁ הוא אמר שדומה עליו הכלה כמו כָּ 
דהיינו כמו קורת עץ. אולי זה על שם שנאמר 

ינּו ֲאָרִזים[שה"ש א' י"ז]  ּתֵ . ועי' מהרש"א קֹרֹות ּבָ
והפלאה ובן יהוידע שם. יש להוסיף כי לפי דעת 
הבן יהוידע שם, רב אחא לא הרכיב אותה 

, , , , ממש על כתיפו, אלא היתה על כסא יעו"ש)
למצוה הוא שהיה עושה כן כדי לשמחה, וקצת למצוה הוא שהיה עושה כן כדי לשמחה, וקצת למצוה הוא שהיה עושה כן כדי לשמחה, וקצת למצוה הוא שהיה עושה כן כדי לשמחה, וקצת 

        נים כיוצא באלו. נים כיוצא באלו. נים כיוצא באלו. נים כיוצא באלו. ייייעניעניעניעני
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ועוד שהם זכרונם לברכה היו כמלאכים, שלא ועוד שהם זכרונם לברכה היו כמלאכים, שלא ועוד שהם זכרונם לברכה היו כמלאכים, שלא ועוד שהם זכרונם לברכה היו כמלאכים, שלא 
היה עסקם אפילו שעה קלה כי אם בתורה היה עסקם אפילו שעה קלה כי אם בתורה היה עסקם אפילו שעה קלה כי אם בתורה היה עסקם אפילו שעה קלה כי אם בתורה 
ובמצוות, והיתה מפורסמת כוונתם לכל העולם ובמצוות, והיתה מפורסמת כוונתם לכל העולם ובמצוות, והיתה מפורסמת כוונתם לכל העולם ובמצוות, והיתה מפורסמת כוונתם לכל העולם 

    ,,,,כשמש, ולא היו מרגישים הרגש רע בשום דברכשמש, ולא היו מרגישים הרגש רע בשום דברכשמש, ולא היו מרגישים הרגש רע בשום דברכשמש, ולא היו מרגישים הרגש רע בשום דבר
מרוב דבקותם בתורה ובמצוות. אבל אנחנו מרוב דבקותם בתורה ובמצוות. אבל אנחנו מרוב דבקותם בתורה ובמצוות. אבל אנחנו מרוב דבקותם בתורה ובמצוות. אבל אנחנו 

נים נים נים נים ייייעכשיו אין לנו לפרוץ אפילו גדר קטן בעניעכשיו אין לנו לפרוץ אפילו גדר קטן בעניעכשיו אין לנו לפרוץ אפילו גדר קטן בעניעכשיו אין לנו לפרוץ אפילו גדר קטן בעני
לל, אלא לשמור כל ההרחקים לל, אלא לשמור כל ההרחקים לל, אלא לשמור כל ההרחקים לל, אלא לשמור כל ההרחקים אלו כאלו כאלו כאלו כ

        ....שהודיעונו זכרונם לברכה בפרטשהודיעונו זכרונם לברכה בפרטשהודיעונו זכרונם לברכה בפרטשהודיעונו זכרונם לברכה בפרט
        

במה שלא במה שלא במה שלא במה שלא     מוסיף הערה חשובה נוספת, הואהואהואהוא
הזכירו הם יש על כל אחד ואחד לעשות כפי מה הזכירו הם יש על כל אחד ואחד לעשות כפי מה הזכירו הם יש על כל אחד ואחד לעשות כפי מה הזכירו הם יש על כל אחד ואחד לעשות כפי מה 
שימצא את גופו מוכן כמו שאמרנו, שאם הוא שימצא את גופו מוכן כמו שאמרנו, שאם הוא שימצא את גופו מוכן כמו שאמרנו, שאם הוא שימצא את גופו מוכן כמו שאמרנו, שאם הוא 
מוצא עצמו שצריך גדר אף על המותר יגדור מוצא עצמו שצריך גדר אף על המותר יגדור מוצא עצמו שצריך גדר אף על המותר יגדור מוצא עצמו שצריך גדר אף על המותר יגדור 
עצמו, כמו שמצינו אחד מן החכמים שאמר עצמו, כמו שמצינו אחד מן החכמים שאמר עצמו, כמו שמצינו אחד מן החכמים שאמר עצמו, כמו שמצינו אחד מן החכמים שאמר 

הזהרו בי מפני בתי, ואף על הזהרו בי מפני בתי, ואף על הזהרו בי מפני בתי, ואף על הזהרו בי מפני בתי, ואף על     פ"א ע"ב] [קידושין דף
פי שמותר לאדם להתייחד עם בתו כמו פי שמותר לאדם להתייחד עם בתו כמו פי שמותר לאדם להתייחד עם בתו כמו פי שמותר לאדם להתייחד עם בתו כמו 
שנכתוב בעזרת השם, לפי שענין זה קשה מאד שנכתוב בעזרת השם, לפי שענין זה קשה מאד שנכתוב בעזרת השם, לפי שענין זה קשה מאד שנכתוב בעזרת השם, לפי שענין זה קשה מאד 
ויצר הרע חזק בו, על כן צריך כל אדם להרבות ויצר הרע חזק בו, על כן צריך כל אדם להרבות ויצר הרע חזק בו, על כן צריך כל אדם להרבות ויצר הרע חזק בו, על כן צריך כל אדם להרבות 

אדם לא יאמר, הנה חז"ל לא אסרו,     בשמירה.בשמירה.בשמירה.בשמירה.
ומדוע אחמיר על עצמי? כי אם הוא מרגיש 

עליו בפעולה מסויימת שהיא מזיקה לו, 
  להימנע ממנה, למרות שחכמינו לא אסרוה.

  
החינוך נראה גם מדברי הפוסקים, כי לא  כדעתכדעתכדעתכדעת

מצינו להרמב"ם והשולחן ערוך הלכה מסויימת 
המתירה לאדם שאין לו יצר הרע להביט בנשים 
ולשוחח עמן, כי אין לנו בדורותינו אנשים עם 
כוחות כאלו. אבל עכ"פ, אולי נטען כי כיון 

תיר, יש על מי לסמוך, ויש לו שהריטב"א מ
  מקור במדה מסויימת.

  
לגופו של עניין חושבני כי אין מדבריו  אולםאולםאולםאולם

שום ראיה לענייננו, כי האדמו"ר לא אמר שאין 
לו יצר הרע, אלא רק אמר חידוש להלכה 
שלאדם מנהיג ציבור מותר להביט בנשים 
לצורך תוכחה, וזהו דבר אחר בכלל, שונה 

  ן קשר בין העניינים.לגמרי מהריטב"א. אי
  

גידל אמר שהן דומות בעיני כקאקי חיוורי,  רברברברב
בשבילי הן כמו ברווזים לבנים, זו בחינה אחת. 
אבל אותו האדמו"ר אמר חידוש אחר, 

שמהפסוק, 'עלה ראש הפסגה', אפשר לדרוש 
שמותר למנהיג להביט בנשים, אפילו אם הוא 
 יודע כי חס ושלום אותה ראייה עלולה לפגום בו

ולגרום לו הרהורים אסורים, ומדברי הריטב"א 
  אין שום ראיה לזה.

  
יוצא שאנחנו נשארנו בשאלתנו, האם  אם כןאם כןאם כןאם כן

ומהו המקור ההלכתי לחידוש זה, או שאין לו 
  מקור.

  
מהקהל: מה גם שחז"ל אומרים כי כל  שאלהשאלהשאלהשאלה

  הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו?
  

א: אתה מחזק את השאלה. "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
ה שלעיני רב גידל הן נדמו בעיניו כקאקי אבל מ

חיוורי, כי זה היה בדורות ההם. על אביי כתוב 
שאמר על עצמו, ] אע"ב "נ [דףבמסכת סוכה 

אורחין רחיקא שאינו יכול, במעשה שאמר '
', אבל הוא היה בדורות לפני כן. וצוותין בסימא

  העירו על כך המפרשים.

  
השלמה לגבי השמות המשונים המוזכרים בספר דברי השלמה לגבי השמות המשונים המוזכרים בספר דברי השלמה לגבי השמות המשונים המוזכרים בספר דברי השלמה לגבי השמות המשונים המוזכרים בספר דברי 

בקשה, והסיבה בקשה, והסיבה בקשה, והסיבה בקשה, והסיבה ששששהימים כגון גידלתי ורוממתי עזר ויהימים כגון גידלתי ורוממתי עזר ויהימים כגון גידלתי ורוממתי עזר ויהימים כגון גידלתי ורוממתי עזר וי
שהם נקראו כך, ודברים נפלאים בביאור הקשר בין שהם נקראו כך, ודברים נפלאים בביאור הקשר בין שהם נקראו כך, ודברים נפלאים בביאור הקשר בין שהם נקראו כך, ודברים נפלאים בביאור הקשר בין 

    נבואת ישעיה לאותם השמות.נבואת ישעיה לאותם השמות.נבואת ישעיה לאותם השמות.נבואת ישעיה לאותם השמות.
  

עוד בשיעור הקודם את השמות  הזכרנוהזכרנוהזכרנוהזכרנו
, ]א', פרק כ"ה[המשונים המוזכרים בדברי הימים 

ת אלו מוזרים במעט, גידלתי ורוממתי. שמו
כמו שהיינו קוראים לילדינו, נסעתי, הלכתי, 
קבעתי, אבל במציאות רואים שהם קראו 
שמות כאלו, ומי יודע מהי הסיבות שלהם. 

  עכ"פ המפרשים עומדים על כך וכדלקמן.
  

וִ     שם כתוב, בפסוקיםבפסוקיםבפסוקיםבפסוקים ל ּדָ וִ ַויְַּבּדֵ ל ּדָ וִ ַויְַּבּדֵ ל ּדָ וִ ַויְַּבּדֵ ל ּדָ ָבא ַויְַּבּדֵ ֵרי ַהּצָ ָבא יד ְוׂשָ ֵרי ַהּצָ ָבא יד ְוׂשָ ֵרי ַהּצָ ָבא יד ְוׂשָ ֵרי ַהּצָ יד ְוׂשָ
ִאים ִלְבֵני ָאָסף ְוֵהיָמן ִלְבֵני ָאָסף ְוֵהיָמן ִלְבֵני ָאָסף ְוֵהיָמן ִלְבֵני ָאָסף ְוֵהיָמן , , , , ַלֲעֹבָדהַלֲעֹבָדהַלֲעֹבָדהַלֲעֹבָדה ּבְ ִאים ִוידּותּון ַהּנִ ּבְ ִאים ִוידּותּון ַהּנִ ּבְ ִאים ִוידּותּון ַהּנִ ּבְ ִוידּותּון ַהּנִ

ִכּנֹרוֹ  ִכּנֹרוֹ ּבְ ִכּנֹרוֹ ּבְ ִכּנֹרוֹ ּבְ ִיםּבְ ְנָבִלים ּוִבְמִצְלּתָ ִיםת ּבִ ְנָבִלים ּוִבְמִצְלּתָ ִיםת ּבִ ְנָבִלים ּוִבְמִצְלּתָ ִיםת ּבִ ְנָבִלים ּוִבְמִצְלּתָ ָר , , , , ת ּבִ ָר ַוְיִהי ִמְסּפָ ָר ַוְיִהי ִמְסּפָ ָר ַוְיִהי ִמְסּפָ י ַוְיִהי ִמְסּפָ י ם ַאְנׁשֵ י ם ַאְנׁשֵ י ם ַאְנׁשֵ ם ַאְנׁשֵ
אסף והימן וידותון היו לויים, . . . . ְמָלאָכה ַלֲעֹבָדָתםְמָלאָכה ַלֲעֹבָדָתםְמָלאָכה ַלֲעֹבָדָתםְמָלאָכה ַלֲעֹבָדָתם

  כמו שמוזכר בתהלים. 
  

המלך לא יכל לבנות את בית המקדש,  דודדודדודדוד
ק לבנות, אבל הקב"ה שַׁ כידוע שהוא אמנם חָ 
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א יבנה, כיון ששפך דמים אמר לו שהוא ל
הרבה, לכן הוא אמר שהוא יעשה את כל מה 

לתו. דוד המלך הכין המון כסף זהב שהוא שביכָ 
ונחושת, כל מה שדרוש לבית המקדש, וגם 
סידר את משמרות הכהונה והלוייה, שבזמן 

  שייבנה בית המקדש כבר ידעו את המלאכה.
   

ִכּנֹרוֹ כתוב שהם היו,  עליהםעליהםעליהםעליהם ִאים ּבְ ּבְ ִכּנֹרוֹ ּנִ ִאים ּבְ ּבְ ִכּנֹרוֹ ּנִ ִאים ּבְ ּבְ ִכּנֹרוֹ ּנִ ִאים ּבְ ּבְ ְנָבִלים ּנִ ְנָבִלים ת ּבִ ְנָבִלים ת ּבִ ְנָבִלים ת ּבִ ת ּבִ
ִים ִיםּוִבְמִצְלּתָ ִיםּוִבְמִצְלּתָ ִיםּוִבְמִצְלּתָ כידוע דוד המלך היה נעים זמירות . . . . ּוִבְמִצְלּתָ

  ישראל, והוא לימדם ומינה אותם. 
  

ִלְבֵני ִלְבֵני ִלְבֵני ִלְבֵני הימים שם מונים את שמותיהם,  בדבריבדבריבדבריבדברי
ֵני ָאָסף    ,,,,ָאָסףָאָסףָאָסףָאָסף ְרֵאָלה ּבְ ֵני ָאָסףַזּכּור ְויֹוֵסף ּוְנַתְנָיה ַוֲאׂשַ ְרֵאָלה ּבְ ֵני ָאָסףַזּכּור ְויֹוֵסף ּוְנַתְנָיה ַוֲאׂשַ ְרֵאָלה ּבְ ֵני ָאָסףַזּכּור ְויֹוֵסף ּוְנַתְנָיה ַוֲאׂשַ ְרֵאָלה ּבְ ַעל ַעל ַעל ַעל     ....ַזּכּור ְויֹוֵסף ּוְנַתְנָיה ַוֲאׂשַ

ֶלְך:     ,,,,ַיד ָאָסףַיד ָאָסףַיד ָאָסףַיד ָאָסף א ַעל ְיֵדי ַהּמֶ ּבָ ֶלְך: ַהּנִ א ַעל ְיֵדי ַהּמֶ ּבָ ֶלְך: ַהּנִ א ַעל ְיֵדי ַהּמֶ ּבָ ֶלְך: ַהּנִ א ַעל ְיֵדי ַהּמֶ ּבָ ֵני     ....ִלידּותּוןִלידּותּוןִלידּותּוןִלידּותּוןַהּנִ ֵני ּבְ ֵני ּבְ ֵני ּבְ ּבְ
ְתָיהּו     ,,,,ְידּותּוןְידּותּוןְידּותּוןְידּותּון ְבָיהּו ּוַמּתִ ְעָיהּו ֲחׁשַ ַדְלָיהּו ּוְצִרי ִויׁשַ ְתָיהּו ּגְ ְבָיהּו ּוַמּתִ ְעָיהּו ֲחׁשַ ַדְלָיהּו ּוְצִרי ִויׁשַ ְתָיהּו ּגְ ְבָיהּו ּוַמּתִ ְעָיהּו ֲחׁשַ ַדְלָיהּו ּוְצִרי ִויׁשַ ְתָיהּו ּגְ ְבָיהּו ּוַמּתִ ְעָיהּו ֲחׁשַ ַדְלָיהּו ּוְצִרי ִויׁשַ ּגְ
ה ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ הׁשִ ָ ׁשּ ּנֹור    ,,,,ׁשִ ּכִ ּנֹורַעל ְיֵדי ֲאִביֶהם ְידּותּון ּבַ ּכִ ּנֹורַעל ְיֵדי ֲאִביֶהם ְידּותּון ּבַ ּכִ ּנֹורַעל ְיֵדי ֲאִביֶהם ְידּותּון ּבַ ּכִ א ַעל     ,,,,ַעל ְיֵדי ֲאִביֶהם ְידּותּון ּבַ ּבָ א ַעל ַהּנִ ּבָ א ַעל ַהּנִ ּבָ א ַעל ַהּנִ ּבָ ַהּנִ

ל ַליָי: ְלֵהיָמן ל ַליָי: ְלֵהיָמןהֹדֹות ְוַהּלֵ ל ַליָי: ְלֵהיָמןהֹדֹות ְוַהּלֵ ל ַליָי: ְלֵהיָמןהֹדֹות ְוַהּלֵ ֵני ֵהיָמן    ....הֹדֹות ְוַהּלֵ ֵני ֵהיָמןּבְ ֵני ֵהיָמןּבְ ֵני ֵהיָמןּבְ ְנָיהּו     ,,,,ּבְ יָּהוּ ַמּתַ ּקִ ְנָיהּו ּבֻ יָּהוּ ַמּתַ ּקִ ְנָיהּו ּבֻ יָּהוּ ַמּתַ ּקִ ְנָיהּו ּבֻ יָּהוּ ַמּתַ ּקִ ּבֻ
בּוֵאל ִוי יֵאל ׁשְ בּוֵאל ִויֻעזִּ יֵאל ׁשְ בּוֵאל ִויֻעזִּ יֵאל ׁשְ בּוֵאל ִויֻעזִּ יֵאל ׁשְ ִרימֹות ֲחַנְנָיה ֲחָנִני ֱאִליָאָתה ִרימֹות ֲחַנְנָיה ֲחָנִני ֱאִליָאָתה ִרימֹות ֲחַנְנָיה ֲחָנִני ֱאִליָאָתה ִרימֹות ֲחַנְנָיה ֲחָנִני ֱאִליָאָתה ֻעזִּ

ה ַמּלֹוִתי הֹוִתיר  ָקׁשָ ּבְ י ֶעֶזר ָיׁשְ י ְורַֹמְמּתִ ְלּתִ ה ַמּלֹוִתי הֹוִתיר ִגּדַ ָקׁשָ ּבְ י ֶעֶזר ָיׁשְ י ְורַֹמְמּתִ ְלּתִ ה ַמּלֹוִתי הֹוִתיר ִגּדַ ָקׁשָ ּבְ י ֶעֶזר ָיׁשְ י ְורַֹמְמּתִ ְלּתִ ה ַמּלֹוִתי הֹוִתיר ִגּדַ ָקׁשָ ּבְ י ֶעֶזר ָיׁשְ י ְורַֹמְמּתִ ְלּתִ ִגּדַ
הם היו שלושה, אסף ידותון והימן,     ַמֲחִזיאֹות:ַמֲחִזיאֹות:ַמֲחִזיאֹות:ַמֲחִזיאֹות:

ולרבים מבניהם היו שמות ממש מיוחדים 
ומוזרים. מסתבר שבכוונה הם נקראו כך, על 

  שם מאורע מסויים שהיו בזמנם.
  

כבר עומדים על עניין קריאת שמות  המפרשיםהמפרשיםהמפרשיםהמפרשים
פרק א' פסוק [משונים אלו, כגון בדברי הימים שם 

ְהיּו ָבִנים ְלׁשֹוָבל ֲאִבי ִקְרַית ְיָעִרים ָהרֶֹאה נ"ב],  ְהיּו ָבִנים ְלׁשֹוָבל ֲאִבי ִקְרַית ְיָעִרים ָהרֶֹאה ַויִּ ְהיּו ָבִנים ְלׁשֹוָבל ֲאִבי ִקְרַית ְיָעִרים ָהרֶֹאה ַויִּ ְהיּו ָבִנים ְלׁשֹוָבל ֲאִבי ִקְרַית ְיָעִרים ָהרֶֹאה ַויִּ ַויִּ
ֻנחֹות ֻנחֹותֲחִצי ַהּמְ ֻנחֹותֲחִצי ַהּמְ ֻנחֹותֲחִצי ַהּמְ ואין לתמוה ואין לתמוה ואין לתמוה ואין לתמוה אומר על כך הרד"ק, . . . . ֲחִצי ַהּמְ

הוקשה . . . . ל צירוף שמות בני אדם שידמה עניןל צירוף שמות בני אדם שידמה עניןל צירוף שמות בני אדם שידמה עניןל צירוף שמות בני אדם שידמה עניןעעעע
עניין מסויים,  בעיניו ששמות כאלו הם מורים

כי הנה צרף כי הנה צרף כי הנה צרף כי הנה צרף ולא מתאים לקרוא כך לאנשים. 
והוא שמות בני והוא שמות בני והוא שמות בני והוא שמות בני     ,,,,דלתי ורוממתי שידמה עניןדלתי ורוממתי שידמה עניןדלתי ורוממתי שידמה עניןדלתי ורוממתי שידמה עניןייייגגגג

  מצינו דברים כאלו.. . . . ואחרים מלבד אלהואחרים מלבד אלהואחרים מלבד אלהואחרים מלבד אלה    ,,,,אדםאדםאדםאדם
  

לפרש פירוש, והוא לכאורה ממש  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
הפלא ופלא. ישעיהו הנביא מוכיח את עם 

ַמִים '], , ב'ישעיהו א[ישראל ואומר  ְמעּו ׁשָ ַמִים ׁשִ ְמעּו ׁשָ ַמִים ׁשִ ְמעּו ׁשָ ַמִים ׁשִ ְמעּו ׁשָ ׁשִ
ר    ,,,,ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ּבֵ י ְיָי ּדִ רּכִ ּבֵ י ְיָי ּדִ רּכִ ּבֵ י ְיָי ּדִ רּכִ ּבֵ י ְיָי ּדִ י    ,,,,ּכִ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ     ,,,,ּבָ

עּו ִבי ׁשְ עּו ִביְוֵהם ּפָ ׁשְ עּו ִביְוֵהם ּפָ ׁשְ עּו ִביְוֵהם ּפָ ׁשְ מפליא שהם בדיוק אותם . . . . ְוֵהם ּפָ
השמות. חשבתי לומר כי הנה ישעיהו הנביא 

יאומר,  י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ אולי הימן קרא . . . . ּבָ

לבניו גידלתי ורוממתי, בכדי לזכור ולקיים את 
ואת ישעיה, לקחת את מוסרו של ישעיהו נב

הנביא אל לבו. קרא לבניו גידלתי ורוממתי, 
בכדי שיהיה מוסרו כל הזמן לנגד עיניהם, ויהיה 
להם מחייב ללכת בדרך ה'. הוא קרא לבניו 
גידלתי ורוממתי למזכרת, שלא יהיו כמו 
שישעיהו אמר, שהם פשעו בי, אלא הפוך, שהם 

  יהיו צדיקים. 
  

אלול אשמורות. אלול אשמורות. אלול אשמורות. אלול אשמורות. ינו יש את השלט, שאצל כמוכמוכמוכמו
שהוא מפחיד. גם גידלתי ורוממתי, לפחד 
ולהירתע מנבואת ישעיה, שבית המקדש נחרב 

  בגלל עוונותיהם.
  

  לדעתם הדבר יכול להיות? האםהאםהאםהאם
  

מהקהל: אבל התקופות אינן מתאימות?  הערההערההערההערה
גידלתי ורוממתי היו בזמן דוד המלך, ואז עוד 

הו מדבר על לא נברא בית המקדש, אבל ישעי
  תקופת החרבן.

  
  מרן שליט"א: יפה מאד.  תשובתתשובתתשובתתשובת

  
אעפ"י כן המשכתי ואמרתי לעצמי, אולי  אבלאבלאבלאבל

אם כן אפשר לומר הפוך. ישעיהו הנביא אומר, 
י י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ יּבָ י ְורֹוַמְמּתִ ְלּתִ ּדַ ִנים ּגִ עּו ִבי    ,,,,ּבָ ׁשְ עּו ִביְוֵהם ּפָ ׁשְ עּו ִביְוֵהם ּפָ ׁשְ עּו ִביְוֵהם ּפָ ׁשְ אולי הוא . . . . ְוֵהם ּפָ

מתכוון לרמוז לאותם צאצאי הימן, שהם חטאו. 
  ורוממתי, הם פשעו בי.צאצאי גידלתי 

  
מה שאנחנו אומרים כעת, גידלתי ורוממתי  לפילפילפילפי

וכל אחיהם היו אמנם בתקופה שעוד לפני בית 
המקדש, אבל ישעיהו הנביא אומר לצאצאיהם 
אחריהם, אחרי כמה מאות שנים, שהם נהפכו 

  לפושעים. 
  

לראות הפלא ופלא, שכיון לזאת רבי  שמחתישמחתישמחתישמחתי
דברי  , בספרוֹ הארץ][בעל תבואות יהוסף שוארץ 

בנים גידלתי בנים גידלתי בנים גידלתי בנים גידלתי . וזה לשונו, ]פרדס דף ר"ה[יוסף 
ורוממתי והם פשעו בי. אולי ירמז הנביא על בני ורוממתי והם פשעו בי. אולי ירמז הנביא על בני ורוממתי והם פשעו בי. אולי ירמז הנביא על בני ורוממתי והם פשעו בי. אולי ירמז הנביא על בני 
הימן, גידלתי ורוממתי עזר הנזכרים בדברי הימן, גידלתי ורוממתי עזר הנזכרים בדברי הימן, גידלתי ורוממתי עזר הנזכרים בדברי הימן, גידלתי ורוממתי עזר הנזכרים בדברי 
    הימים שניבאו בכינורות בנבלים ובמצלתיים.הימים שניבאו בכינורות בנבלים ובמצלתיים.הימים שניבאו בכינורות בנבלים ובמצלתיים.הימים שניבאו בכינורות בנבלים ובמצלתיים.
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והם נקראים ג"כ נביאים, כי שורה עליהם והם נקראים ג"כ נביאים, כי שורה עליהם והם נקראים ג"כ נביאים, כי שורה עליהם והם נקראים ג"כ נביאים, כי שורה עליהם 
ו כ"ד ו כ"ד ו כ"ד ו כ"ד רוה"ק והנבואה בעת הניגון. וכמו שהירוה"ק והנבואה בעת הניגון. וכמו שהירוה"ק והנבואה בעת הניגון. וכמו שהירוה"ק והנבואה בעת הניגון. וכמו שהי

משמרות לכהנים, כן היו כ"ד משמרות לבני משמרות לכהנים, כן היו כ"ד משמרות לבני משמרות לכהנים, כן היו כ"ד משמרות לבני משמרות לכהנים, כן היו כ"ד משמרות לבני 
לוי, אלו המשוררים והמנגנים הנקראים לוי, אלו המשוררים והמנגנים הנקראים לוי, אלו המשוררים והמנגנים הנקראים לוי, אלו המשוררים והמנגנים הנקראים 
נביאים. ובזמן החרבן הרבו לחטוא, ככהן כלוי. נביאים. ובזמן החרבן הרבו לחטוא, ככהן כלוי. נביאים. ובזמן החרבן הרבו לחטוא, ככהן כלוי. נביאים. ובזמן החרבן הרבו לחטוא, ככהן כלוי. 
החוטאים לא היו אותם גידלתי ורוממתי 
הקדמונים, אלא צאצאיהם, ושמות משפחתם 
היו גידלתי ורוממתי. ישעיהו הנביא התכוון 

        לרמוז אליהם.  
        

ֵמַחּטֹאת ֵמַחּטֹאת ֵמַחּטֹאת ֵמַחּטֹאת     "ג],, י'איכה ד[מרמז הנביא מרמז הנביא מרמז הנביא מרמז הנביא ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה 
הם לא היו נביאים, רק . . . . ְנִביֶאיָה ֲעֹונֹות ּכֲֹהֶניהָ ְנִביֶאיָה ֲעֹונֹות ּכֲֹהֶניהָ ְנִביֶאיָה ֲעֹונֹות ּכֲֹהֶניהָ ְנִביֶאיָה ֲעֹונֹות ּכֲֹהֶניהָ 

אבותיהם. איך התדרדרתם? כיצד הגעתם 
פן ואולי כיוון הנביא ישעיה פן ואולי כיוון הנביא ישעיה פן ואולי כיוון הנביא ישעיה פן ואולי כיוון הנביא ישעיה למצב שפל כל כך? 

בנים גידלתי ורוממתי, כי מכונים בשם בנים בני בנים גידלתי ורוממתי, כי מכונים בשם בנים בני בנים גידלתי ורוממתי, כי מכונים בשם בנים בני בנים גידלתי ורוממתי, כי מכונים בשם בנים בני 
        הימן, כל אלו בנים להימן.הימן, כל אלו בנים להימן.הימן, כל אלו בנים להימן.הימן, כל אלו בנים להימן.

        
ממש מתקבל על הדעת, [ובעניין אם  החידושהחידושהחידושהחידוש

הם היו אכן נביאים, נרחיב בל"נ בשיעור הבא], 
אבל כשנצרף לו חידוש נוסף, הדברים יהיו 
ממש מאירים. אפשר להמשיך בדרכו של בעל 
דברי יוסף, ולהעמיד את כל דברי ישעיה הנביא 
כמכוונים ברמזים ובמליצות כנגד אותם צאצאי 

  אסף הימן וידותון. 
  

יהו, שהוא עצמו נושא שם אחד מבני ידותון יהו, שהוא עצמו נושא שם אחד מבני ידותון יהו, שהוא עצמו נושא שם אחד מבני ידותון יהו, שהוא עצמו נושא שם אחד מבני ידותון ישעישעישעישע
ו) רומז, ו) רומז, ו) רומז, ו) רומז, """", ראש המשמר השמיני, פסוק ט, ראש המשמר השמיני, פסוק ט, ראש המשמר השמיני, פסוק ט, ראש המשמר השמיני, פסוק ט''''ה גה גה גה ג""""(כ(כ(כ(כ

לדעתנו, לא רק לשמותיהם של אבות לדעתנו, לא רק לשמותיהם של אבות לדעתנו, לא רק לשמותיהם של אבות לדעתנו, לא רק לשמותיהם של אבות 
    ,,,,המשמרות ׳גדלתי ורממתי עזר׳ מבני הימןהמשמרות ׳גדלתי ורממתי עזר׳ מבני הימןהמשמרות ׳גדלתי ורממתי עזר׳ מבני הימןהמשמרות ׳גדלתי ורממתי עזר׳ מבני הימן

), אלא לרוב ), אלא לרוב ), אלא לרוב ), אלא לרוב ''''ככככ    ''''׳בנים גדלתי ורוממתי׳ וגו׳ (א׳בנים גדלתי ורוממתי׳ וגו׳ (א׳בנים גדלתי ורוממתי׳ וגו׳ (א׳בנים גדלתי ורוממתי׳ וגו׳ (א
ישעיהו שמות המשמרות שנתפרשו בפרשתנו. שמות המשמרות שנתפרשו בפרשתנו. שמות המשמרות שנתפרשו בפרשתנו. שמות המשמרות שנתפרשו בפרשתנו. 

די רמזים לאותם הנביא מכוון בתוכחתו על י
בני אסף הימן וידותון. בשמותם, כגון בשם צרי 
המובא כאן בהמשך, הוא מכוון לומר דברי 

  תוכחה.
  

והרי הרמיזות שבתוכחה זו, לפי סדר והרי הרמיזות שבתוכחה זו, לפי סדר והרי הרמיזות שבתוכחה זו, לפי סדר והרי הרמיזות שבתוכחה זו, לפי סדר 
המשמרות שעלו בגורל (נוסף על ׳גדלתי המשמרות שעלו בגורל (נוסף על ׳גדלתי המשמרות שעלו בגורל (נוסף על ׳גדלתי המשמרות שעלו בגורל (נוסף על ׳גדלתי 

׳עוד תוסיפו ׳עוד תוסיפו ׳עוד תוסיפו ׳עוד תוסיפו     ————ורממתי עזר׳): א) יוסף (בן אסף) ורממתי עזר׳): א) יוסף (בן אסף) ורממתי עזר׳): א) יוסף (בן אסף) ורממתי עזר׳): א) יוסף (בן אסף) 
). ׳לא תוסיפו הביא מנחת שוא ). ׳לא תוסיפו הביא מנחת שוא ). ׳לא תוסיפו הביא מנחת שוא ). ׳לא תוסיפו הביא מנחת שוא ''''(שם ה(שם ה(שם ה(שם ה' ' ' ' סרהסרהסרהסרה

׳גדלתי׳ וגו׳ ׳גדלתי׳ וגו׳ ׳גדלתי׳ וגו׳ ׳גדלתי׳ וגו׳     ————גדליהו (בן ידותון) גדליהו (בן ידותון) גדליהו (בן ידותון) גדליהו (בן ידותון)     ))))בבבב    ....שם יג)שם יג)שם יג)שם יג)((((

׳רחצו הזכו׳ (שם ׳רחצו הזכו׳ (שם ׳רחצו הזכו׳ (שם ׳רחצו הזכו׳ (שם     ————ג) זכור (בן אסף) ג) זכור (בן אסף) ג) זכור (בן אסף) ג) זכור (בן אסף)     ....(שם כ)(שם כ)(שם כ)(שם כ)
הוי אנחם הוי אנחם הוי אנחם הוי אנחם ''''    ————ד) צרי = יצרי (בן ידותון) ד) צרי = יצרי (בן ידותון) ד) צרי = יצרי (בן ידותון) ד) צרי = יצרי (בן ידותון) . . . . ז)ז)ז)ז)""""טטטט

(שם כ"ד, המקביל שם ל'שריך סוררים׳, (שם כ"ד, המקביל שם ל'שריך סוררים׳, (שם כ"ד, המקביל שם ל'שריך סוררים׳, (שם כ"ד, המקביל שם ל'שריך סוררים׳,     ''''מצרימצרימצרימצרי
ה) ה) ה) ה)     ....))))''''לא אוכל און ועצרהלא אוכל און ועצרהלא אוכל און ועצרהלא אוכל און ועצרה''''והשווה עוד שם י"ג, והשווה עוד שם י"ג, והשווה עוד שם י"ג, והשווה עוד שם י"ג, 

ישראל לא ישראל לא ישראל לא ישראל לא ''''    ————אשראלה = ישראלה (בן אסף) אשראלה = ישראלה (בן אסף) אשראלה = ישראלה (בן אסף) אשראלה = ישראלה (בן אסף) 
    ....(שם ד')(שם ד')(שם ד')(שם ד')    ''''נאצו את קדוש ישראלנאצו את קדוש ישראלנאצו את קדוש ישראלנאצו את קדוש ישראל''''(שם ג), (שם ג), (שם ג), (שם ג),     ''''ידעידעידעידע

גם כי תרבו תפילה אינני גם כי תרבו תפילה אינני גם כי תרבו תפילה אינני גם כי תרבו תפילה אינני ''''    ————ו) שמעי (בן ידותון) ו) שמעי (בן ידותון) ו) שמעי (בן ידותון) ו) שמעי (בן ידותון) 
. . . . "ו, וראה עוד שם פסוקים ב', י')"ו, וראה עוד שם פסוקים ב', י')"ו, וראה עוד שם פסוקים ב', י')"ו, וראה עוד שם פסוקים ב', י')(שם ט(שם ט(שם ט(שם ט    ''''שומעשומעשומעשומע

שמעי לא כתוב שם, כי הוא עוד לא נולד, אבל 
צירפו אותו לבסוף. ישעיהו הנביא נותן להם 

  מוסר לפי שמותם.
  

ושביה ושביה ושביה ושביה ''''    ————    ז) שבואל = שובאל (בן הימן)ז) שבואל = שובאל (בן הימן)ז) שבואל = שובאל (בן הימן)ז) שבואל = שובאל (בן הימן)
מי מי מי מי ''''    ————ח) ישבקשה (בן הימן) ח) ישבקשה (בן הימן) ח) ישבקשה (בן הימן) ח) ישבקשה (בן הימן)     ....(שם כ"ז)(שם כ"ז)(שם כ"ז)(שם כ"ז)    ''''בצדקהבצדקהבצדקהבצדקה

ט) ט) ט) ט)     ....(שם י"ב)(שם י"ב)(שם י"ב)(שם י"ב)    ''''ביקש זאת מידכם רמוס חצריביקש זאת מידכם רמוס חצריביקש זאת מידכם רמוס חצריביקש זאת מידכם רמוס חצרי
קריה נאמנה מלאתי קריה נאמנה מלאתי קריה נאמנה מלאתי קריה נאמנה מלאתי ''''    ————מלותי (בן הימן) מלותי (בן הימן) מלותי (בן הימן) מלותי (בן הימן) 

גם כי תרבו תפילה אינני גם כי תרבו תפילה אינני גם כי תרבו תפילה אינני גם כי תרבו תפילה אינני . '. '. '. 'וגו׳ (שם כא)וגו׳ (שם כא)וגו׳ (שם כא)וגו׳ (שם כא)    ''''משפטמשפטמשפטמשפט
י) אליאתה י) אליאתה י) אליאתה י) אליאתה     ....(שם טו)(שם טו)(שם טו)(שם טו)    ''''שומע ידיכם דמים מלאושומע ידיכם דמים מלאושומע ידיכם דמים מלאושומע ידיכם דמים מלאו

שו מאילים אשר שו מאילים אשר שו מאילים אשר שו מאילים אשר ווווכי יבכי יבכי יבכי יב''''    ————= אליתה (בן הימן) = אליתה (בן הימן) = אליתה (בן הימן) = אליתה (בן הימן) 
(שם (שם (שם (שם     ''''כי תהיו כאלה נובלת עליהכי תהיו כאלה נובלת עליהכי תהיו כאלה נובלת עליהכי תהיו כאלה נובלת עליה''''    ',',',',דתםדתםדתםדתםחמחמחמחמ

י י"י י י"י י י"י י י"י לוללוללוללול''''    ————יא) הותיר (בן הימן) יא) הותיר (בן הימן) יא) הותיר (בן הימן) יא) הותיר (בן הימן)     ....ל')ל')ל')ל')    ————כ"ט כ"ט כ"ט כ"ט 
    עייןעייןעייןעייןוגו׳ (שם ט', וגו׳ (שם ט', וגו׳ (שם ט', וגו׳ (שם ט', ' ' ' ' צבאות הותיר לנו שריד כמעטצבאות הותיר לנו שריד כמעטצבאות הותיר לנו שריד כמעטצבאות הותיר לנו שריד כמעט

        . . . . ח'ח'ח'ח'    בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק    שם גםשם גםשם גםשם גם
        

'חזון ישעיהו 'חזון ישעיהו 'חזון ישעיהו 'חזון ישעיהו     ––––    יב) מחזיאות (בן הימן)יב) מחזיאות (בן הימן)יב) מחזיאות (בן הימן)יב) מחזיאות (בן הימן)    ,,,,ואולי גםואולי גםואולי גםואולי גם
כך כתוב בהקדמה לפירוש וגו' אשר חזה' (א'). וגו' אשר חזה' (א'). וגו' אשר חזה' (א'). וגו' אשר חזה' (א'). 

        שם.על דברי הימים דעת מקרא 
        

היא התחלת התוכחה, והיא מכוונת כלפי  חזוןחזוןחזוןחזון
מחזיאות. אפשר לדרוש זאת מלשון חזון, כי 
ירמיהו הנביא למשל לא מתחיל את ספרו 
בלשון חזון ירמיהו, אלא דברי ירמיהו. לעומתו 
ישעיהו התחיל דוקא בסגנון חזון, ללמדנו כי 

  הוא מקביל כלפי אותו מחזיאות.
  

ים. לשון נופל על ממש נפלאים ומאיר הדבריםהדבריםהדבריםהדברים
לשון. יתכן גם שישעיה רומז לשמות אחרים, 
אך לא בגלוי, אלא בחילופי אותיות, כגון 

  בא"ת ב"ש, ואכמ"ל.
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התייחסות לדברים החמורים הכתובים בספר ויצבור התייחסות לדברים החמורים הכתובים בספר ויצבור התייחסות לדברים החמורים הכתובים בספר ויצבור התייחסות לדברים החמורים הכתובים בספר ויצבור 
יוסף בר כנגד אמירת קדיש דעתיד, והוכחות לכך יוסף בר כנגד אמירת קדיש דעתיד, והוכחות לכך יוסף בר כנגד אמירת קדיש דעתיד, והוכחות לכך יוסף בר כנגד אמירת קדיש דעתיד, והוכחות לכך 

על ידי גדולי על ידי גדולי על ידי גדולי על ידי גדולי בכל הדורות בכל הדורות בכל הדורות בכל הדורות שקדיש דעתיד נקבע שקדיש דעתיד נקבע שקדיש דעתיד נקבע שקדיש דעתיד נקבע 
המזרח מלפני מאות שנים.המזרח מלפני מאות שנים.המזרח מלפני מאות שנים.המזרח מלפני מאות שנים.    ישראל בכל ארצותישראל בכל ארצותישראל בכל ארצותישראל בכל ארצות     

  

מדבר על נושא ] ח"ג דף קנ"ז[ויצי"ב  בספרבספרבספרבספר
  אמירת קדיש דעתיד, ממש דברים בוטים.

  
הרחבת מנהג אמירת קדיש דעתיד הרחבת מנהג אמירת קדיש דעתיד הרחבת מנהג אמירת קדיש דעתיד הרחבת מנהג אמירת קדיש דעתיד לשונו,  וזהוזהוזהוזה

        ....בתימן במקומות שונים בתפילה ובמצות מילהבתימן במקומות שונים בתפילה ובמצות מילהבתימן במקומות שונים בתפילה ובמצות מילהבתימן במקומות שונים בתפילה ובמצות מילה
        

ואכן אחרי עבור שנים רבות, סוף סוף בשנת ואכן אחרי עבור שנים רבות, סוף סוף בשנת ואכן אחרי עבור שנים רבות, סוף סוף בשנת ואכן אחרי עבור שנים רבות, סוף סוף בשנת 
הקהלה הקהלה הקהלה הקהלה הת״ט לפ״ג ליצירה, אחרי שוב שארית הת״ט לפ״ג ליצירה, אחרי שוב שארית הת״ט לפ״ג ליצירה, אחרי שוב שארית הת״ט לפ״ג ליצירה, אחרי שוב שארית 

מגלות מוזע הידועה, הקיץ הקץ לנוהג חדש זה מגלות מוזע הידועה, הקיץ הקץ לנוהג חדש זה מגלות מוזע הידועה, הקיץ הקץ לנוהג חדש זה מגלות מוזע הידועה, הקיץ הקץ לנוהג חדש זה 
בקרב רבים ובראשם רבנים ותלמידי חכמים בקרב רבים ובראשם רבנים ותלמידי חכמים בקרב רבים ובראשם רבנים ותלמידי חכמים בקרב רבים ובראשם רבנים ותלמידי חכמים 
דגולים, והוא בראותם שנוסף לכך, התחילו דגולים, והוא בראותם שנוסף לכך, התחילו דגולים, והוא בראותם שנוסף לכך, התחילו דגולים, והוא בראותם שנוסף לכך, התחילו 
המון העם והנהיגו לאט לאט עוד על סמך המון העם והנהיגו לאט לאט עוד על סמך המון העם והנהיגו לאט לאט עוד על סמך המון העם והנהיגו לאט לאט עוד על סמך 
המנהג החדש להוסיף ולומר קדיש בנוסח המנהג החדש להוסיף ולומר קדיש בנוסח המנהג החדש להוסיף ולומר קדיש בנוסח המנהג החדש להוסיף ולומר קדיש בנוסח 
דעתיד בכל יום ובכל לילה אחר תפלת שחרית דעתיד בכל יום ובכל לילה אחר תפלת שחרית דעתיד בכל יום ובכל לילה אחר תפלת שחרית דעתיד בכל יום ובכל לילה אחר תפלת שחרית 

רם במקום רם במקום רם במקום רם במקום ואחר תפלת ערבית, לאחר אמואחר תפלת ערבית, לאחר אמואחר תפלת ערבית, לאחר אמואחר תפלת ערבית, לאחר אמ
סקת אגדת רבי חנניא בן עקשיא סקת אגדת רבי חנניא בן עקשיא סקת אגדת רבי חנניא בן עקשיא סקת אגדת רבי חנניא בן עקשיא ייייהלימוד פהלימוד פהלימוד פהלימוד פ

וכו'. ויש שנהגו מנהג חדש ממש לומר קדיש וכו'. ויש שנהגו מנהג חדש ממש לומר קדיש וכו'. ויש שנהגו מנהג חדש ממש לומר קדיש וכו'. ויש שנהגו מנהג חדש ממש לומר קדיש 
רועי רועי רועי רועי     י"יי"יי"יי"ידעתיד גם אחר אמירת מזמור לדוד דעתיד גם אחר אמירת מזמור לדוד דעתיד גם אחר אמירת מזמור לדוד דעתיד גם אחר אמירת מזמור לדוד 

וכו׳ בליל שבת, ועד כדי כך הגיעו הדברים וכו׳ בליל שבת, ועד כדי כך הגיעו הדברים וכו׳ בליל שבת, ועד כדי כך הגיעו הדברים וכו׳ בליל שבת, ועד כדי כך הגיעו הדברים 
שקנו שביתה ונרשמו מנהגים חדשים כאלה שקנו שביתה ונרשמו מנהגים חדשים כאלה שקנו שביתה ונרשמו מנהגים חדשים כאלה שקנו שביתה ונרשמו מנהגים חדשים כאלה 

שנכתבו לפני שלש מאות שנכתבו לפני שלש מאות שנכתבו לפני שלש מאות שנכתבו לפני שלש מאות     במקצת תכאלילבמקצת תכאלילבמקצת תכאלילבמקצת תכאליל
ונגמר בשנת ונגמר בשנת ונגמר בשנת ונגמר בשנת אל שנכתב אל שנכתב אל שנכתב אל שנכתב שנה, לרבות תכלשנה, לרבות תכלשנה, לרבות תכלשנה, לרבות תכל

        ....ת״י ליצירהת״י ליצירהת״י ליצירהת״י ליצירה''''הההה
        

הקודם התחלנו לבאר את עניין אמר  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
רבי אלעזר, אל תקרי בניך אלא בונייך, מדוע 
מכפילים אותו בסוף התפילה, ונימקנו מדוע 
לפני פיטום הקטורת לא מסיימים ואומרים, אל 
תקרי וכו', וכן הוא גם אחרי ברכות התורה, 

באל  ואילו אחרי פיטום הקטורת מסיימים
תקרי. לא ניכנס כעת לשלושת התירוצים 
להסביר זאת, לא נחזור עליהם כי ברוך ה' הם 

  כבר נדפסו, רק נעמיד נקודה אחת נוספת.
  

הרחבת מנהג הרחבת מנהג הרחבת מנהג הרחבת מנהג בספר ויצי"ב כאן כתוב,  בכותרתבכותרתבכותרתבכותרת
אמירת קדיש דעתיד בתימן במקומות שונים אמירת קדיש דעתיד בתימן במקומות שונים אמירת קדיש דעתיד בתימן במקומות שונים אמירת קדיש דעתיד בתימן במקומות שונים 

. רצוני לומר לכם כי זו בתפילה ובמצות מילהבתפילה ובמצות מילהבתפילה ובמצות מילהבתפילה ובמצות מילה

עתיד לא היתה נהוגה טעות, ואמירת קדיש ד
רק בתימן, אלא בכל ארצות המזרח, ואפילו 
אצל האשכנזים בדורות הראשונים, אבל לפני 
שנוכיח זאת, נחזור לנקודה דלעיל, ונשלים 

  אותה.
  

בשיעור שעבר שהרמב"ם אינו גורס אל  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
תקרי בניך אלא בונייך, לכן אבותינו הביאו 
את שתי הנוסחאות. אחרי ברכות התורה 

אחרי שיר של יום, לא אמרו אל תקרי בניך ו
אלא בונייך, כדעת הרמב"ם והקדמונים. הם 
לא רצו לשנות זאת, כי הסברנו לפי זה 

  שהדרשה נדרשת בלי אל תקרי.
  

אמרי נועם עמ"ס ברכות [לראות שהגר"א  שמחתישמחתישמחתישמחתי
מעיר ושואל זאת, הוא לא ידע שישנה  ]דף ס"ד.

אל תקרא בניך אלא אל תקרא בניך אלא אל תקרא בניך אלא אל תקרא בניך אלא     גירסא אחרת, וזה לשונו,
בוניך כו'. וקשה למה ליה למימר אל תקרא, בוניך כו'. וקשה למה ליה למימר אל תקרא, בוניך כו'. וקשה למה ליה למימר אל תקרא, בוניך כו'. וקשה למה ליה למימר אל תקרא, 

מניה מה שאמר מניה מה שאמר מניה מה שאמר מניה מה שאמר     גם אם קרינן בניך שפיר נפיקגם אם קרינן בניך שפיר נפיקגם אם קרינן בניך שפיר נפיקגם אם קרינן בניך שפיר נפיק
ת״ח מרבים שלום בעולם, וכמו שאמר ברישא ת״ח מרבים שלום בעולם, וכמו שאמר ברישא ת״ח מרבים שלום בעולם, וכמו שאמר ברישא ת״ח מרבים שלום בעולם, וכמו שאמר ברישא 
להאיי קרא וכל ״בניך״ לימודי י"י. ועוד מנ״ל להאיי קרא וכל ״בניך״ לימודי י"י. ועוד מנ״ל להאיי קרא וכל ״בניך״ לימודי י"י. ועוד מנ״ל להאיי קרא וכל ״בניך״ לימודי י"י. ועוד מנ״ל 

הגר"א שם     כיון דכתיב בניך.כיון דכתיב בניך.כיון דכתיב בניך.כיון דכתיב בניך.    ,,,,למימר בוניךלמימר בוניךלמימר בוניךלמימר בוניך
מאריך לבאר את הדבר, יעו"ש, שבנייך משמע 

י הם קטנים, אבל רק נעיר כי מה שאצלו היא כ
קושיא, אצלינו הוא דוקא תירוץ. משאלתו 
נבנה יסוד למה שאמרנו כי בהחלט ישנו צד 
שלא להגיע לאמירת אל תקרי, וגם עצם 
הפסוק 'וכל בניך' מדבר על תלמידי חכמים, גם 

  בלי אל תקרי.
  

נחזור לנושא הקדיש דעתיד, שהוא היה  עתהעתהעתהעתה
פי דעתי רק בטעות ביטלוהו, בכל העולם, ול

  אבל נתחיל את הסוגיא לפי הסדר.
  

מהקהל: קדיש דעתיד כיום הוא רק  שאלהשאלהשאלהשאלה
  בבלדי?

  

א: כיום הוא רק בבלדי, "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
אבל בעבר הוא היה בירושלם עיקו"ת, בארם 
צובה, בבגדד, ועוד מקומות כמו שנראה 

  בהמשך.
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 ]דף פ"ז[למשל בספר מסעות ארץ ישראל  תראותראותראותראו
לרבי משה באסולה מה שסיפר באופן כללי על 
מנהגי בית כנסת בירושלם וגם על נוסחאות 

מנהג התפילות, קרובים מנהג התפילות, קרובים מנהג התפילות, קרובים מנהג התפילות, קרובים התפילה. וזה לשונו, 
    וכו'. נשיאת כפים, בכל יוםנשיאת כפים, בכל יוםנשיאת כפים, בכל יוםנשיאת כפים, בכל יוםוכו'. לסדר ספרדי לסדר ספרדי לסדר ספרדי לסדר ספרדי 

ובכל קדיש אחרון, אומרים לחדתא עלמא וכו' ובכל קדיש אחרון, אומרים לחדתא עלמא וכו' ובכל קדיש אחרון, אומרים לחדתא עלמא וכו' ובכל קדיש אחרון, אומרים לחדתא עלמא וכו' 
        על ישראל וכו'.על ישראל וכו'.על ישראל וכו'.על ישראל וכו'.

        
? לא מדברים על תימנים, אלא על השמעתםהשמעתםהשמעתםהשמעתם

  ירושלם. ביהכ"נ של־מסתערבים.
  

סידור מפורסם וידוע של ארם צובה,  ישנוישנוישנוישנו
שמהרי"ץ מזכירו הרבה פעמים וקורא לו סידור 
חלף'. חלף זוהי העיר חאלב. בדקתי שם 
בשחרית במנחה וערבית, בשבתות וימים 
טובים, תמיד בקביעות הם אומרים קדיש 
דעתיד. אפשר לטעות ולחשוב שהם בלדי... 

  זאת יש להם שינוי מה בסגנון.אבל בכל 
  

יתגדל ויתקדש שמיה רבא. יתגדל ויתקדש שמיה רבא. יתגדל ויתקדש שמיה רבא. יתגדל ויתקדש שמיה רבא. כתוב שם,  כךכךכךכך
דהוא עתיד לחדתא עלמא ולאחאה מיתיא דהוא עתיד לחדתא עלמא ולאחאה מיתיא דהוא עתיד לחדתא עלמא ולאחאה מיתיא דהוא עתיד לחדתא עלמא ולאחאה מיתיא 
ולמפרק חייא ולשכללא היכלא קדישא ולמפרק חייא ולשכללא היכלא קדישא ולמפרק חייא ולשכללא היכלא קדישא ולמפרק חייא ולשכללא היכלא קדישא 
ולמעקר פולחנא נוכראה מן ארעא. בדיל ולמעקר פולחנא נוכראה מן ארעא. בדיל ולמעקר פולחנא נוכראה מן ארעא. בדיל ולמעקר פולחנא נוכראה מן ארעא. בדיל 
שמיה, ובדיל מימריה, ובדיל קיימיה דגזר עם שמיה, ובדיל מימריה, ובדיל קיימיה דגזר עם שמיה, ובדיל מימריה, ובדיל קיימיה דגזר עם שמיה, ובדיל מימריה, ובדיל קיימיה דגזר עם 
אבהתנא, אדכר לנא טוביה עמנא כיומי אבהתנא, אדכר לנא טוביה עמנא כיומי אבהתנא, אדכר לנא טוביה עמנא כיומי אבהתנא, אדכר לנא טוביה עמנא כיומי 

פדותנא, וייתי משיחנא, פדותנא, וייתי משיחנא, פדותנא, וייתי משיחנא, פדותנא, וייתי משיחנא,     קדמנא. ויקריב קץקדמנא. ויקריב קץקדמנא. ויקריב קץקדמנא. ויקריב קץ
יתנא, ויכניש גלוותנא יתנא, ויכניש גלוותנא יתנא, ויכניש גלוותנא יתנא, ויכניש גלוותנא ויפרוק יתנא, ויחיי מֵ ויפרוק יתנא, ויחיי מֵ ויפרוק יתנא, ויחיי מֵ ויפרוק יתנא, ויחיי מֵ 

ברחמתיה, בחייכון וביומיכון ובחיי עמו כל בית ברחמתיה, בחייכון וביומיכון ובחיי עמו כל בית ברחמתיה, בחייכון וביומיכון ובחיי עמו כל בית ברחמתיה, בחייכון וביומיכון ובחיי עמו כל בית 
הם הוסיפו תוספות מיוחדות שאין ישראל. ישראל. ישראל. ישראל. 

  אצלינו.
  

את הנוסח מתפילת ערבית של ראש  קראתיקראתיקראתיקראתי
השנה, אבל גם בימות החול זה כך. לפי נוסחתם 

בא לציון. אחריו אומרים קדיש תתקבל אחרי ו
הם אומרים למנצח יענך, מה שאצלינו אומרים 
אותו לפני ובא לציון. הם אמרו שיר של יום. 
אחרי כן אמרו את פיסקת אמר רבי אלעזר 
אמר רבי חנינא, אך צדיקים יודו לשמך, וקדיש 
דעתיד. אין פיטום הקטורת, ואין עלינו לשבח. 
כך היה בדורות ההם. זו תפילת שחרית. 

לת מנחה הם גרסו כך, אמר רבי אלעזר, בתפי

תתקבל, אודה י"י בכל לבב, שנאמר אצלינו 
במנחת שבת, ואחריו קדיש בתרא דעתיד. 
בתפילת ערבית מסיימים בקדיש תתקבל, שיר 
המעלות אשא עיני אל ההרים, אמר ר' אלעזר, 

  דעתיד על ישראל ועל רבנן וכו'.
  

  מהקהל: מדוע הם לא אמרו רבי חנניא? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

א: כי במקומו סיימו באגדה "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
אחרת, בפיסקת אמר רבי אלעזר אמר רבי 

  חנינא.
  

פלא עצום, בסידור בגדד, אשר זכיתי  תשמעותשמעותשמעותשמעו
לו בזכות ידידנו הרב אהרן גבאי, ויישר כחו. 
הסידור הוא בבלי משנת ה'ש"ד. שם רואים שוב 
פעם את הקדיש דעתיד שהם גרסו, ובל"נ 

עור שיביאו צילום מתוך נבקש בהדפסת השי
ג, "ויקרא כ[ ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכםְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכםְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכםְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכםהסידור בסופו, 

  "ג].מ
  

יתגדל יתגדל יתגדל יתגדל וכו'. אך צדיקים יודו לשמך אך צדיקים יודו לשמך אך צדיקים יודו לשמך אך צדיקים יודו לשמך לשונו,  וזהוזהוזהוזה
ויתקדש שמיה רבא. דהוא עתיד לחדתא ויתקדש שמיה רבא. דהוא עתיד לחדתא ויתקדש שמיה רבא. דהוא עתיד לחדתא ויתקדש שמיה רבא. דהוא עתיד לחדתא 

וכו' וכו'. עלמא ולאחאה מיתיא ולמפרק חייא עלמא ולאחאה מיתיא ולמפרק חייא עלמא ולאחאה מיתיא ולמפרק חייא עלמא ולאחאה מיתיא ולמפרק חייא 
. הוסיף רבנן ברכו את ה' המבורךרבנן ברכו את ה' המבורךרבנן ברכו את ה' המבורךרבנן ברכו את ה' המבורךאח"כ כתוב, 

ת צלוות שחרית. ת צלוות שחרית. ת צלוות שחרית. ת צלוות שחרית. לַ לַ לַ לַ ְמ ְמ ְמ ְמ כֻּ כֻּ כֻּ כֻּ     נוסחאותיהם.'רבנן', לפי 
פירושו בלשון הקודש הוא, נשלמה תפילת 

  שחרית. כיוצא בזה הם כתבו בתפילת החול.
  

מהקהל: הם גורסים, דהוא עתיד, במקום  שאלהשאלהשאלהשאלה
  דעתיד, מדוע?

  

א: זוהי גירסתם. שיהא יותר "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
  ברור שהכוונה להקב"ה.

  

למדים כי מנהג אמירת קדיש דעתיד  נמצאנונמצאנונמצאנונמצאנו
לא היה רק אצלינו, אלא בכל עדות המזרח. 
במלים אחרות יש לומר כך. בעל ספר ויצי"ב 
חושב כי בתימן החליטו בדורות האחרונים 
לומר דעתיד בכל יום, ואף שכבר אמרנו כי 
בעיקר הנקודה ישנה אמת, כי לפי הרמב"ם לא 

מוד, אומרים קדיש דעתיד אלא רק אחרי לי
אבל בכל זאת, עצם העניין שהכניסו בתפילה 
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קדיש דעתיד אחרי אמירת כמה עניינים בתוך 
סדר התפילה, זו הסכמת כל חכמי המזרח, לא 

  חכמי תימן בלבד. 
  

שתי סיבות לכך, או שהם חשבו כי אין  יתכןיתכןיתכןיתכן
חילוק, או שהם התייחסו לכך בתורת מנהג. 
הצד השוה שבהם, שהקדיש היה מקובל על 

  . כולם
  

מה בעל ספר ויצי"ב מתייחס למנהג זה,  משוםמשוםמשוםמשום
כביכול הוא התחיל רק מאת המון העם. וכי 
שמעתם פעם המון עם אומרים קדיש, והרבנים 
וגדולי הדור אינם גוערים בהם? וכי המנהג 
התחיל רק מאת המון העם? הלא רואים אצל 
כל עדות המזרח שנהגו כן, מירושלם, ועד 

המנהג התחיל רק  עיראק. היתכן שאצל כולם
  מאת המון העם? 

  
בבירור כי כל המחזיקים במנהג הקדום,  רואיםרואיםרואיםרואים

אמרו קדיש דעתיד, ומובן ממילא שאין שום 
תפיסה על מנהג הבלדי. לבעל ספר ויצי"ב היה 
נדמה כי המנהג הוא רק בתימן, לכן הוא יצא 

  נגדו בשצף קצף, ולא היא.
  

נראה מקורות נוספים לדבר, אבל עתה  תכףתכףתכףתכף
האזינו דף קנ"ח], [אה מה שכתוב עוד שם נר

למלים שכל אחת עוד יותר מוטעית מחברתה, 
ושוב ראה עוד מזה, הטה אזנך ושמע, איזה נוהג ושוב ראה עוד מזה, הטה אזנך ושמע, איזה נוהג ושוב ראה עוד מזה, הטה אזנך ושמע, איזה נוהג ושוב ראה עוד מזה, הטה אזנך ושמע, איזה נוהג 
חדש מתמיה מאד בענין הקדיש נוסח דעתיד חדש מתמיה מאד בענין הקדיש נוסח דעתיד חדש מתמיה מאד בענין הקדיש נוסח דעתיד חדש מתמיה מאד בענין הקדיש נוסח דעתיד 
וכו' שנוצר בהיסח הדעת לפני מאתיים שנה וכו' שנוצר בהיסח הדעת לפני מאתיים שנה וכו' שנוצר בהיסח הדעת לפני מאתיים שנה וכו' שנוצר בהיסח הדעת לפני מאתיים שנה 
בערך על ידי מעט מהמון העם, עד שקנה בערך על ידי מעט מהמון העם, עד שקנה בערך על ידי מעט מהמון העם, עד שקנה בערך על ידי מעט מהמון העם, עד שקנה 

            ת מילה.ת מילה.ת מילה.ת מילה.שביתה אצל מקצת הקהל בסדר מצושביתה אצל מקצת הקהל בסדר מצושביתה אצל מקצת הקהל בסדר מצושביתה אצל מקצת הקהל בסדר מצו
        

אתה אומר שהמנהג הוא רק אצל מקצת  מדועמדועמדועמדוע
העם? האם מהר"י בשירי הוא מהמון העם? האם 
מה"ר יצחק ונה הוא ממקצת העם? בעזרת ה' 
בהמשך נראה את דבריהם. ומדוע אתה גם 
אומר שהמנהג התחיל רק לפני מאתיים שנה? 
הרי אתה סותר את עצמך. מקודם אמרת 

צירה, ופירושו שישנו תכלאל משנת ה'ת"י לי
הוא לפני שלוש מאות ושבעים שנה. מפני מה 

כעת אתה מצמצם את המנהג, שהקדיש בתרא 
אחרי שחרית, התחיל כביכול רק לפני מאתיים 

  שנה? 
  

להכחיש את המציאות. מובן מאליו למי  איןאיןאיןאין
שפוקח עיניים, שגדולי הדור בתימן ג"כ הנהיגו 

  זאת.
  

 בספר ויצי"ב לטעון מכמה תכאליל שבשבשבשב
ראשונות שלא הזכירו מאמירת קדיש זה, וזה 

בכל התכאליל העתיקים שראיתי בכל התכאליל העתיקים שראיתי בכל התכאליל העתיקים שראיתי בכל התכאליל העתיקים שראיתי לשונו, 
לרבות התכאליל שמשנות הרל״ג הרנ״ח לפ״ג לרבות התכאליל שמשנות הרל״ג הרנ״ח לפ״ג לרבות התכאליל שמשנות הרל״ג הרנ״ח לפ״ג לרבות התכאליל שמשנות הרל״ג הרנ״ח לפ״ג 
ליצירה, וכן בכל התכאליל המאוחרים ליצירה, וכן בכל התכאליל המאוחרים ליצירה, וכן בכל התכאליל המאוחרים ליצירה, וכן בכל התכאליל המאוחרים 
שעיינתי בהם לרבות התכאליל של מהר״י שעיינתי בהם לרבות התכאליל של מהר״י שעיינתי בהם לרבות התכאליל של מהר״י שעיינתי בהם לרבות התכאליל של מהר״י 
בשירי, ומהר״י ונה, ומהר״י פתיחי, כולם פה בשירי, ומהר״י ונה, ומהר״י פתיחי, כולם פה בשירי, ומהר״י ונה, ומהר״י פתיחי, כולם פה בשירי, ומהר״י ונה, ומהר״י פתיחי, כולם פה 

על על על על אחד כתבו, דלאחר המילה, המברך, מברך אחד כתבו, דלאחר המילה, המברך, מברך אחד כתבו, דלאחר המילה, המברך, מברך אחד כתבו, דלאחר המילה, המברך, מברך 
הכוס בורא פרי הגפן, וברכת אשר קדש ידיד הכוס בורא פרי הגפן, וברכת אשר קדש ידיד הכוס בורא פרי הגפן, וברכת אשר קדש ידיד הכוס בורא פרי הגפן, וברכת אשר קדש ידיד 
וכו׳ עד כורת הברית, ואומר אח״כ תפילה וכו׳ עד כורת הברית, ואומר אח״כ תפילה וכו׳ עד כורת הברית, ואומר אח״כ תפילה וכו׳ עד כורת הברית, ואומר אח״כ תפילה 
עתיקת יומין לשלום הנימול וליולדת, היא עתיקת יומין לשלום הנימול וליולדת, היא עתיקת יומין לשלום הנימול וליולדת, היא עתיקת יומין לשלום הנימול וליולדת, היא 
התפלה הידועה בלשון ארמי תשתלח אסותא התפלה הידועה בלשון ארמי תשתלח אסותא התפלה הידועה בלשון ארמי תשתלח אסותא התפלה הידועה בלשון ארמי תשתלח אסותא 
וכו׳ עד סופה, וגומר בשתיית הכוס כפי המנהג וכו׳ עד סופה, וגומר בשתיית הכוס כפי המנהג וכו׳ עד סופה, וגומר בשתיית הכוס כפי המנהג וכו׳ עד סופה, וגומר בשתיית הכוס כפי המנהג 
ולא יותר, כך שאין שום זכר אחרי כן לאמירת ולא יותר, כך שאין שום זכר אחרי כן לאמירת ולא יותר, כך שאין שום זכר אחרי כן לאמירת ולא יותר, כך שאין שום זכר אחרי כן לאמירת 

א בתכאליל הקדמונים א בתכאליל הקדמונים א בתכאליל הקדמונים א בתכאליל הקדמונים איזה קדיש כל שהוא, לאיזה קדיש כל שהוא, לאיזה קדיש כל שהוא, לאיזה קדיש כל שהוא, ל
ולא בתכאליל האחרונים. ואפילו במקצת ולא בתכאליל האחרונים. ואפילו במקצת ולא בתכאליל האחרונים. ואפילו במקצת ולא בתכאליל האחרונים. ואפילו במקצת 

שהוסיפו לכתוב עוד שהוסיפו לכתוב עוד שהוסיפו לכתוב עוד שהוסיפו לכתוב עוד     התכאליל העתיקיםהתכאליל העתיקיםהתכאליל העתיקיםהתכאליל העתיקים
אמירת פסוקים הרבה על הכוס מענין המילה, אמירת פסוקים הרבה על הכוס מענין המילה, אמירת פסוקים הרבה על הכוס מענין המילה, אמירת פסוקים הרבה על הכוס מענין המילה, 
מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים, לא ציינו מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים, לא ציינו מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים, לא ציינו מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים, לא ציינו 
ולא הזכירו לומר אחרי הפסוקים ההם שום ולא הזכירו לומר אחרי הפסוקים ההם שום ולא הזכירו לומר אחרי הפסוקים ההם שום ולא הזכירו לומר אחרי הפסוקים ההם שום 

        קדיש כלל וכלל.קדיש כלל וכלל.קדיש כלל וכלל.קדיש כלל וכלל.
        

שנה, שנה, שנה, שנה, ואכן כאמור, בזמן אחרון לפני מאתים ואכן כאמור, בזמן אחרון לפני מאתים ואכן כאמור, בזמן אחרון לפני מאתים ואכן כאמור, בזמן אחרון לפני מאתים 
כולם פה אחד הסכימו יפה והעתיקו והנהיגו מאז כולם פה אחד הסכימו יפה והעתיקו והנהיגו מאז כולם פה אחד הסכימו יפה והעתיקו והנהיגו מאז כולם פה אחד הסכימו יפה והעתיקו והנהיגו מאז 
ועד היום להוסיף ולומר מתוך סידורי חכמי ועד היום להוסיף ולומר מתוך סידורי חכמי ועד היום להוסיף ולומר מתוך סידורי חכמי ועד היום להוסיף ולומר מתוך סידורי חכמי 
ספרד את התפילה העתיקה גם כן, שכן הזכירה ספרד את התפילה העתיקה גם כן, שכן הזכירה ספרד את התפילה העתיקה גם כן, שכן הזכירה ספרד את התפילה העתיקה גם כן, שכן הזכירה 
ופירשה רבי׳ הרד״א עיי״ש, היא התפילה ופירשה רבי׳ הרד״א עיי״ש, היא התפילה ופירשה רבי׳ הרד״א עיי״ש, היא התפילה ופירשה רבי׳ הרד״א עיי״ש, היא התפילה 
הידועה בלשון הקדש, אלהינו ואלהי אבותינו, הידועה בלשון הקדש, אלהינו ואלהי אבותינו, הידועה בלשון הקדש, אלהינו ואלהי אבותינו, הידועה בלשון הקדש, אלהינו ואלהי אבותינו, 
קיים את הילד הזה לאביו ולאמו וכו׳, ומסיימים קיים את הילד הזה לאביו ולאמו וכו׳, ומסיימים קיים את הילד הזה לאביו ולאמו וכו׳, ומסיימים קיים את הילד הזה לאביו ולאמו וכו׳, ומסיימים 

מירת ששה פסוקים מן הנביא מירת ששה פסוקים מן הנביא מירת ששה פסוקים מן הנביא מירת ששה פסוקים מן הנביא אחריה באאחריה באאחריה באאחריה בא
והכתובים, ואומרים אחרי זה קדיש יהא שלמא, והכתובים, ואומרים אחרי זה קדיש יהא שלמא, והכתובים, ואומרים אחרי זה קדיש יהא שלמא, והכתובים, ואומרים אחרי זה קדיש יהא שלמא, 
שכל זה טוב ויפה ובדיוק כפי שאנחנו רואים שכל זה טוב ויפה ובדיוק כפי שאנחנו רואים שכל זה טוב ויפה ובדיוק כפי שאנחנו רואים שכל זה טוב ויפה ובדיוק כפי שאנחנו רואים 
הסדר הזה רשום בסידורי ספרד שמהם דלו הסדר הזה רשום בסידורי ספרד שמהם דלו הסדר הזה רשום בסידורי ספרד שמהם דלו הסדר הזה רשום בסידורי ספרד שמהם דלו 
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והעתיקו. ואולם יש שהוסיפו עוד להדר ולומר והעתיקו. ואולם יש שהוסיפו עוד להדר ולומר והעתיקו. ואולם יש שהוסיפו עוד להדר ולומר והעתיקו. ואולם יש שהוסיפו עוד להדר ולומר 
אחרי כן רבי חנניה בן עקשיא וכו׳ ואומרים אחרי כן רבי חנניה בן עקשיא וכו׳ ואומרים אחרי כן רבי חנניה בן עקשיא וכו׳ ואומרים אחרי כן רבי חנניה בן עקשיא וכו׳ ואומרים 

קדיש קדיש קדיש קדיש     אח״כ קדיש דרבנן כרגיל, כדי שייחשבאח״כ קדיש דרבנן כרגיל, כדי שייחשבאח״כ קדיש דרבנן כרגיל, כדי שייחשבאח״כ קדיש דרבנן כרגיל, כדי שייחשב
            האמור אחר דברי הגדה שמעלתו מרובה.האמור אחר דברי הגדה שמעלתו מרובה.האמור אחר דברי הגדה שמעלתו מרובה.האמור אחר דברי הגדה שמעלתו מרובה.

  

שלקחו מסידורי הספרדים, אפשר  אותםאותםאותםאותם
להסכים אתם. זה בסדר מבחינתו. או קדיש יהא 
שלמא, ויותר טוב קדיש דרבנן. אדרבה, זוהי 
הנהגה טובה. להיות ספרדי, הרי זה מצויין. אבל 
להיות בלדי, לא טוב. מדוע? הסכיתו ושמעו 

המבצבצת מתוך המלים, לשנאת חנם הארסית 
מה רבה התמיהה על אלה מקצת העם מה רבה התמיהה על אלה מקצת העם מה רבה התמיהה על אלה מקצת העם מה רבה התמיהה על אלה מקצת העם     ,,,,אךאךאךאך

שהפריזו יותר על המידה, באמרם כאן קדיש שהפריזו יותר על המידה, באמרם כאן קדיש שהפריזו יותר על המידה, באמרם כאן קדיש שהפריזו יותר על המידה, באמרם כאן קדיש 
דוקא בנוסח דעתיד וכו׳, שעל ידי שינוי מופרז דוקא בנוסח דעתיד וכו׳, שעל ידי שינוי מופרז דוקא בנוסח דעתיד וכו׳, שעל ידי שינוי מופרז דוקא בנוסח דעתיד וכו׳, שעל ידי שינוי מופרז 
זה, נדמה לשומעים קדיש שאחרי מילת הבן, זה, נדמה לשומעים קדיש שאחרי מילת הבן, זה, נדמה לשומעים קדיש שאחרי מילת הבן, זה, נדמה לשומעים קדיש שאחרי מילת הבן, 
כאלו אומרים חס ושלום קדיש אחרי קבורת כאלו אומרים חס ושלום קדיש אחרי קבורת כאלו אומרים חס ושלום קדיש אחרי קבורת כאלו אומרים חס ושלום קדיש אחרי קבורת 

            ....המתהמתהמתהמת
  

ממש מתפלא ומשתומם, מדוע אומרים  הואהואהואהוא
מילת הבן קדיש דעתיד, כביכול כעת  אחרי

הוא מת. במקום לשמוח, הופכים זאת לבית 
קברות. הוא תמיה, מדוע להיות עצובים? אם 
נולד תינוק, צריכים לשמוח, לא לומר קדיש 

  דעתיד כעת. 
  

זהו מנהג חדש ממש בדוי ומוגזם, שלא נמצא זהו מנהג חדש ממש בדוי ומוגזם, שלא נמצא זהו מנהג חדש ממש בדוי ומוגזם, שלא נמצא זהו מנהג חדש ממש בדוי ומוגזם, שלא נמצא 
לו בכל התכאליל העתיקים והמאוחרים שום לו בכל התכאליל העתיקים והמאוחרים שום לו בכל התכאליל העתיקים והמאוחרים שום לו בכל התכאליל העתיקים והמאוחרים שום 

וגם אין לו שום רמז או וגם אין לו שום רמז או וגם אין לו שום רמז או וגם אין לו שום רמז או     שורש וענף או אחיזה,שורש וענף או אחיזה,שורש וענף או אחיזה,שורש וענף או אחיזה,
רמיזה, לא בסידורי חכמי ספרד, ולא בסידורי רמיזה, לא בסידורי חכמי ספרד, ולא בסידורי רמיזה, לא בסידורי חכמי ספרד, ולא בסידורי רמיזה, לא בסידורי חכמי ספרד, ולא בסידורי 

        רבני אשכנז, ולא אליבא דהרמב״ם.רבני אשכנז, ולא אליבא דהרמב״ם.רבני אשכנז, ולא אליבא דהרמב״ם.רבני אשכנז, ולא אליבא דהרמב״ם.
  

לדעת כי אכן אמירת קדיש דעתיד לפי  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
הבלדי קצת רגישה במקורה אצל השאמי. זה 
מוציא אותם מכליהם. פה בארץ ישראל בדרך 
כלל מצוי יותר שמכירים את שתי הנוסחאות, 

ימן על הרוב כל קהילה היתה במקום אבל בת
שלה. כמשל נביא מה שסיפר לי אאמו"ר, כי 
כשהוא היה צעיר, הוא בכלל לא ידע מהו נוסח 
שאמי. לא הכיר. פעם באו לעירנו אנשים 
אורחים ממקום אחר, והוא ממש התפלא על 
מנהג ואופן תפילתם, עד שאמרו לו שהם 

  מתפללים בנוסח שאמי. 

פה בארץ ישראל  היה בתימן, אבל כךכךכךכך
שהתקבצו כל הקהילות ביחד, אלו שאמי ואלו 

  בלדי, הכירו יותר את שתי הנוסחאות.
  

סיפר לי עוד, כי פעם כשהם אמרו  אאמו"ראאמו"ראאמו"ראאמו"ר
קדיש דעתיד, ושמע אחד ממחוז שרעב. אח"כ 
הוא אמר לו בצער, הזכרת לי את היום שאבי 

  נפטר רח"ל. 
  

כי מי שאינו רגיל לנוסח בלדי,  איפוא מובןמובןמובןמובן
מתפלא מאמירת קדיש דעתיד. כי לפי מנהגם 
לא אומרים קדיש דעתיד אלא רק או בתשעה 
באב, או אחר קבורת המת. אלא שלאמתו של 
דבר ישנו הבדל גדול, כי בזמנים אלו מוסיפים 
אמירת, יתכלי מננא ומנכון ומן אנפנא וכו'. 

רי אבל בקדיש דעתיד הנהוג אצלינו אח
הלימוד, אומרים, על ישראל ועל רבנן וכו'. 
אבל יהיה איך שיהיה, יש בדבר עניין רגשי, 
והוא רק טעון הרגל, לא משהו אמתי. אין לו 

  משמעות.
  

לגופו של עניין, פשוט מאד מדוע נהגו  ואכןואכןואכןואכן
לומר קדיש דעתיד אחרי ברית מילה. שהרי 
היתה הסכמת רבים מגדולי ישראל בכל 

לומר קדיש יהא שלמא אחרי  ארצות המזרח אז
פסוקים וכל שכן מזמור, או להוסיף רבי חנניא, 
או אמר רבי אלעזר ושאר הגדות, ואחריהם 
קדיש דרבנן. גם הם נחשבים כמו לימוד, 
למרות שיתכן שמעיקר הדין הם לא נחשבים 
לימוד גמור, (אם יספיק הזמן נרחיב על כך 
 בהמשך). מה גם שנוהגים להוסיף אחרי הברית

מזמור שלם, שיר המעלות אשרי כל ירא י"י 
ההולך בדרכיו. זו הסיבה שממילא אחרי 
הברית קבעו את אמירת קדיש דעתיד, ואין 

  שום קושיא.
  

שצריכים לסיים, נעצור אפילו שאנחנו  כיוןכיוןכיוןכיון
באמצע העניין, ונרחיב בס"ד בהזדמנות 

  אחרת. 
  

מהקהל: אבל הרמב"ם לא מזכיר אלא  שאלהשאלהשאלהשאלה
  .פילו לא עלינו לשבחתתקבל ותו לא. א
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א: נכון שהרמב"ם מביא "מרן שליט תשובתתשובתתשובתתשובת
שנוהגים לומר קדיש תתקבל, ולא הזכיר עוד. 
כאן אצלו סיום התפילה. טוב שהערת זאת. 
הרמב"ם היה לפני כשמונה מאות או תשע 
מאות שנה, אבל הוא בעצמו אם היה בזמנינו 

  היה מעלה את כל המנהגים שנהוגים גם כיום.
   

שים שהתאבנו. נדמה להם כי מה אנ ישנםישנםישנםישנם
שהרמב"ם כתב, זהו כביכול כמו בספר תורה. 
אבל שיראו את דברי הרמב"ם בעצמו בסדר 
התפילות, שבחלקם כתב כי כך צריך לומר, 
ובחלקם האחר כתב כי כל עצמם אינו אלא 
ממנהג. למשל הדבר הראשון שהוא כתב 

נהגו העם לקרות בכל נהגו העם לקרות בכל נהגו העם לקרות בכל נהגו העם לקרות בכל בסדר התפילות הוא כך, 
בשבת נהגו כל העם בשבת נהגו כל העם בשבת נהגו כל העם בשבת נהגו כל העם וכו'. ועוד שם, ר ר ר ר יום בשחיום בשחיום בשחיום בשח

הוא כתב כי זה אינו להוסיף נשמת כל חי. להוסיף נשמת כל חי. להוסיף נשמת כל חי. להוסיף נשמת כל חי. 
בתורת חיוב, אלא ממנהג. בברוך שאמר 
למשל, וכן בישתבח, הוא לא כתב שהוא 

נהגו לקרות מזמור נהגו לקרות מזמור נהגו לקרות מזמור נהגו לקרות מזמור     עוד שם הוא כתב,ממנהג. 
        שיר ליום השבת כל המזמור.שיר ליום השבת כל המזמור.שיר ליום השבת כל המזמור.שיר ליום השבת כל המזמור.

        
שמע, יוצר  הוא מביא את ברכות קרית אח"כאח"כאח"כאח"כ

אור, מעריב ערבים, שמונה עשרה וכו'. על 
תתקבל כבר אמרנו שהוא אומר כי הוא 

נהגו נהגו נהגו נהגו ממנהג. גם על נפילת אפים הוא כתב כך, 
נהגו העם נהגו העם נהגו העם נהגו העם וכו'. להתחנן בנפילת פנים בדברים להתחנן בנפילת פנים בדברים להתחנן בנפילת פנים בדברים להתחנן בנפילת פנים בדברים 

וכן וכן וכן וכן וכו'. להתחנן אחר נפילת פנים כשמגביה להתחנן אחר נפילת פנים כשמגביה להתחנן אחר נפילת פנים כשמגביה להתחנן אחר נפילת פנים כשמגביה 
נהגו העם להתחנן אחר סדר היום תמיד נהגו העם להתחנן אחר סדר היום תמיד נהגו העם להתחנן אחר סדר היום תמיד נהגו העם להתחנן אחר סדר היום תמיד 

אלהי אברהם יצחק וישראל אלהי אברהם יצחק וישראל אלהי אברהם יצחק וישראל אלהי אברהם יצחק וישראל בתחנונים אלו, י"י בתחנונים אלו, י"י בתחנונים אלו, י"י בתחנונים אלו, י"י 
וכו'. אח"כ אומר הרמב"ם על מנהג אמירת שיר 

  של יום, שהוא רק אצל מקצת העם. 
  

הינך מבין שהרמב"ם מביא את מנהג  מעתהמעתהמעתהמעתה
התפילות הנפוץ, כי מנהג ישראל תורה. אם 

אומר גם כך,  הרמב"ם היה בזמנינו, היה בודאי
ונהגו לומר פיטום הקטורת, ועלינו לשבח וכו'. 
הכל טוב ויפה. מה נעשה שהוא היה עוד לפני 
שהם נתקנו בתוך נוסח התפילה? אולי אתה 
רוצה גם שהרמב"ם יאמר, נהגו לומר בליל 
שבת לכו נרננה? לכה דודי? בר יוחאי? הרי 
בזמנו מה"ר שלמה אלקבץ אפילו עוד לא 

הרמב"ם מחבר את ספרו בזמנינו,  נולד. אם היה
  היה אומר גם שנהגו לומר בר יוחאי. וכדומה.

  
מדובר בתוספות שקבעו גדולי ישראל, ואי  הריהריהריהרי

אפשר להקשות עליהם מדברי הרמב"ם, כי הם 
לא התחילו בזמנו. הוספות אלו לא מכחישים 

  את הרמב"ם חלילה.
  

שעוד לא סיימנו, הזמן קצר והמלאכה  למרותלמרותלמרותלמרות
 מרובה, אבל ברוך ה' הרווחנו גם כעת בנתיים

שהכיוון הוא ברור, ונשלים זאת עוד בלנ"ד 
בכדי שהדברים יתבררו ויתלבנו אחד אחרי 

  השני בעז"ה. כן ירבה וכן יפרוץ, אכי"ר.

  

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
   הּ גָּ נערך והֻ   שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר,

לפי הבנת העורך. השיעור היה לנגד עיני מרן 
שליט"א קודם הוצאתו, הוסיף מקצת עניינים וציין 
מעט מקורות, שיפר ותיקן כמה דברים, כי מפאת 
העומס הרב המונח על כתפיו, נבצר ממנו לעבור 

  הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר בהרחבה 
 כבשיעורים שעברו.

  

ספק או שאלה המתעוררת למעיין לאור האמור, בכל 
בשיעור זה, יש לו לברר היטב את הדבר להלכה 

  ולמעשה אצל מרן שליט"א.
  

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון.
 או, ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן

   השיעור בתחילת נ"בל יוזכר השם .נשמת לעילוי
" שבירך מי" באמירת וכן ,א"שליט הגאון מרן מפי

  .השיעור בסוף
  . 050-4140741: בטלפון פרטים

  .השיעור לפני זאת לתאם נא
 ,הרבים ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים

 .ר"אכי. לטובה ליבם משאלות כל ה"ב המקום ימלא

        אלולאלולאלולאלול

        אשמורותאשמורותאשמורותאשמורות
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 סידור ארם צובה (חאלב, חלף)
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 קדיש דעתיד, בסידור כת"י מבגדאד שנת ה'ש"ד  
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 סידור ארם צובה (חאלב, חלף)


