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המרכזיים שבפרשה הוא הפיכת סדום ועמורה. סדום הפכה למשל ולשנינה בעולם כולו בהיותה חברה אחד הנושאים 
מושחתת ומנוונת. "שמעו קציני סדום האזינו עם עמורה" אומר הנביא, וכן כינו חז"ל בפרקי אבות את האגואיזם של "שלי 

 שלי, ושלך שלך" כמידת סדום )עיין מס' אבות ה, י(.

אלא שהתורה לא הציגה בפנינו את פרטי השחיתויות שבסדום מלבד המקרה האחד של האירוח בביתו של לוט וכל מה 
 שנגרר מזה. 

ועל כן מתעצמת השאלה, שסיפור דומה לזה אירע בספר שופטים, במעשה הידוע של פילגש בגבעה, והמקרא השתמש 
שבין שני האירועים, ואעפ"כ לא מצאנו חרון אף בגבעה כמו  שם במילים ומושגים מפרשת סדום, כדי להבליט את הדמיון

 בסדום. 

והנה אנו קוראים שם על כך שאין איש מאסף אותם הביתה, והזקן כמו לוט בשעתו אמר להם "רק ברחוב אל תלין", "והנה 
הכל כאילו חזרה על אנשי העיר נסבו על הבית", "הוצא את האיש ונדענו". והזקן מציע להוציא את בתו כפי שהציע לוט, ו

 שה סדום. ומדוע לא הפכה הגבעה למשל כמו סדום?עמ

בוש ספר עקידת יצחק )שער כ( הביא ממקור קדום שיש חילוק בין חוטא לרשע. החוטא הוא מי שאינו מסוגל להתגבר ולכ
יסרו ואפשר שמכה ך יש בו גם שכל כמשקל נגד התאוה, ואחרי שסיפק את יצרו, מצפונו מיאת יצרו. יש בו תאוה גדולה א

 "כ הוא בדרך לתשובה. עעל חטא משום שיודע שחוטא, ו

שאני הרשע שהופך את החטא לדרך חיים, לאידיאל, והוא רחוק מתשובה ומתיקון. וזו היתה חטאת סדום וחברותיה. 
ולדבר כזה אין לזכויות הפרט, והאגואיזם לדבר המעוגן בחוק והכל ברשיון הבג"צ, שההפקרות הפכה לחופש דעות, והזימה 

תקוה לתיקון ותשובה. לעומת זאת מעשה הגבעה לא קיבל גושפנקא ציבורית והחטא לא היה ממסדי, ולא חוק מדינה, 
 וע"כ בסופו של דבר תוקן ונסלח. 

)טז(, אף שגם בישראל היו חטאים דומים,  ""זה היה עון סדום אחותך וכו' ויד עני ואביון לא החזיקה וזהו שאמר יחזקאל 
 בסדום שמו זאת לחוק מדינה.  אך

צבור וצבור בפרוץ אחד מהאיסורים שבתורה כגון ביין א הדין בכל מה שחטאו היחידים בכל אלו דברי ספר העקידה: "וכן הו
נסך או גבינה של עכו"ם או שעטנז וכיוצא, שהעלם עין השופטים והמנהגים מתיר אותם כאילו הם מותרים מן הדין שכבר 

היחיד אל חטאות הצבור מכללם. וכמה פעמים נתחבטתי על זה על אודות הנשים הקדשות שהיה הפכו בזה חטאות 
איסורן רופף בידי שופטי ישראל אשר בדורנו, ולא עוד אלא שכבר יאותו בקצת הקהלות ליתן להם חנינה ביניהם, גם יש 

יסור אשת איש החמור או מסכנת שמספיקין להם פרס מהקהל כי אמרו כיון שמצילות את הרווקים או הסכלים מחטא א
הגויות, מוטב שיעברו על לאו זה משיבואו לידי איסור סקילה או סכנת שריפה. ואני דנתי על זה פעמים רבות לפניהם ולפני 
גדוליהם והסברתי להם שהחטא הגדול אשר יעבור עליו איש איש מבית ישראל בסתר ושלא לדעת הרבים וברשות בי"ד, 

שבעונו ימות ע"י בי"ד של מעלה או מטה וכל ישראל נקיים, כמו שהיה עון פילגש בגבעה אם היו  חטאת יחיד הוא והוא
בי"ד שלהם מוסרין האנשים הרשעים ההם לבדם ביד ישראל. אמנם החטא הקטן כשיסכימו עליו דעת הרבים והדת נתנה 

ניתן למחילה אם לא בפורענות הקהל כמו בבתי דיניהם שלא למחות בו, הנה הוא זימה ועון פלילי וחטאת הקהל כולו ולא 
להחזיק יד עני  אשהיה בבני בנימין על השתתפם בעון, והוא היה עון סדום כמו שביארנו שהם ובתי דינין שלהם הסכימו של

ואביון. ולכן הוא טוב ומוטב שיכרתו או ישרפו או יסקלו החטאים ההם בנפשותם משתעקר אות אחת מהתורה בהסכמת 
ומי שלא תה בו פרשה בפני עצמו 'לא תהיה קדשה וכו' ' )דברים כג( כמו שיתבאר שם ב"ה. שאמר בזה שעהרבים, כמו ש

 ".יקבל זה בדעתו אין לו חלק בבינה ונחלה בתורת אלוקית

התורה העמידה את תורת אברהם מול הנורמה של סדום. "כי ידעתיו אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' 
לפנים משורת הדין, וע"כ לעולם  –ומשפט". מקובל בלשון המקרא שמשפט הוא שורת הדין ואילו צדקה  לעשות צדקה

צדקה ומשפט. ופירש הרב הירש, שודאי שמשפט היה אף בסדום, אלא  –המשפט קודם לצדקה, ואילו כאן הסדר הפוך 
שהחוק בישראל מבוסס על צדק  שאצלם היו החוקים מבוססים על אגואיזם ושחיתות מוסרית, וכנגדם ניצב אברהם

פט", כאן צדקה במובן של צדק, ע"כ הציבה התורה מול סדום את תורת אברהם, "כי יצוה וכו' לעשות צדקה ומשומוסר. ו
 ט מבוסס על צדק. פששהמ

זה שמניחים למצעד הגאוה לצעוד בחוצות ירושלים אינו מעשה פילגש בגבעה אלא מעשה סדום, בגושפנקא רשמית של 
 ממשלת ישראל, כשאלפי שוטרים מתגייסים לשמור על חופש הפריצות. ומי שמוחה הוא הבלתי לגיטימי. 

ד ממשלת ישראל ותובע מהם במפגיע איזה חילול השם נורא כשבכל העולם שומעים "שהכס הקדוש מן הותיקן מוחה נג
לשמור על קדושת העיר הקדושה". יהודים שהורידו את מושג הקדושה צריכים לשמוע מוסר מאלה שגנבו את מושגי 

 הקדושה וחיללו אותם, שהיהודים הם שמחללים את קדושת ירושלים. 

אומה"ע. הגמ' אומרת שבני נח קיבלו על זוהי דוגמא בולטת למה שאמרו חז"ל שכשישראל יורדים, הרי הם יורדים למטה מ
עצמם בהתנדבות מספר מצוות נוספות, מעבר לשבע המצוות שנצטוו עליהם. ואחת מהם היא שלא לכתוב כתובה לזכר, 

מסד את משכב הזכר, גם מי שחוטא בזה. אך במדינת היהודים יש לכתובה לזכר חותמת בג"צ, והיא מכשירה לכלומר לא 
 ינשא זה לזה, עם כל הזכויות והחובות של בני זוג. שני בין אותו מין לה

אבל נצחונו של אברהם מובטח, שהרי כבר בגילוי הראשון נאמר "ונברכו בך כל משפחות האדמה", וכן בסוף הפרשה, "וירש 
 זרעך את שער אויביו והתברכו בזרעך כל גויי הארץ". אלא שכנראה היתה לאברהם התלבטות איך יעשה הדבר. 

ליו ה' באלוני ממרא", ופירש"י: "הוא שנתן לו עצה על המילה ולפיכך נגלה עליו בחלקו". ומה היה לאברהם "וירא א
להתייעץ על דבר המילה? שיטתו של אברהם עד עתה היתה לפרסם ולהפיץ את האמונה, וע"כ הוא הולך וקורא בשם ה'. 

 עורך דין עמהם עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבותוכפי שתיאר הרמב"ם שהיה הולך ומקבץ את העם ומשיב להם תשובות ו
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 והם אנשי בית אברהם. ועתה צריך לייחד עצמו ע"י המילה, ויש חשש שזה ישים גבול ליכולת ההשפה שלו. וזה היה חששו. 

הסתגרות זמנית כדי לבנות את הפרטיות המצומצמת לפני  בסופו של דבר קיבל עצתו של ממרא שלצורך השפעה על כלל האנושות חייבת לבא תקופה של
ית מיועד לבני ב, אך הלהיציאה אל מרחב האנושות. וזו היתה התנהלותו של יעקב. אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה ויעקב בית. ההר והשדה שייכים לכל

אמונה כללית ומופשטת, אך כשמגיע זמן תורה ומצוות יש צורך להתייחד  כל עוד מדובר על אברהם ויצחק שייכים לכלל האנושות,המשפחה בלבד, בראשית הדרך 
 ולהסתגר, אך לא מטעמים אגואיסטיים אלא דווקא לצורך הכלל. 

נחלה " –ב אביך" ודווקא יעקב שבונה בית ומסתגר בו תוך כדי צמצום ההשפעה, נאמר עליו "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה", ודרשו חז"ל: "והאכלתיך נחלת יעק
 ללא מצרים". 

עיקר שאיפתו כשיעקב ירד למצרים אמר לו ה' "אל תירא מרדה מצרימה, אנכי ארד עמד וכו' ויוסף ישית ידו על עיניך". ופירש הנצי"ב שעינו של האדם היא 
ו יכול למלא תפקידו אלא בהיותו בדד. "הן ותשוקתו המיוחד "בבת עינו". ומהי שאיפתו המיוחדת של יעקב? "וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב". עם ישראל אינ

 עם לבדד ישכון". ויוסף יסייע לעיקב לשמור על בבת עינו, ואכן הניח את אחיו בארץ גושן. 

והנער  יה. "ואניוכך אברהם בדרכו להר המוריה מניח את שני נעריו ונפרד מהם, אך לא פרידה עולמית "שבו לכם פה עם החמור", כי בינתיים אינכם ראויים לעל
שוב אליכם כדי לרומם גם אתכם. ואכן בסוף העקדה נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם", לאחר שנתרומם ונתעלה, לא נשאר במדרגתנו העליונה לבד. אלא נ

ם ויצחק יחדו, עכשיו הלכו כולם אברה נעריו וילכו יחדיו", לפני כן הלכוירדו אברהם ויצחק ממרומי ההר. לא גבה לבם, אפילו לא שמינית שבשמינית, "וישוב אל 
 יחדו. 

הסדר, אך לא מתוך הרגשת עליונות אלא כהכנה לחיבור שיבא.  ת וישיבות, שכונות מגורים ויחידותגם אנחנו מסתגרים לכאורה, התנחלויות, מוסדות חינוך, אולפנו
כידוע אין מגרשים את חושך במקלות אלא בריבוי אור, זה מה שאנו מנסים להרבות אנו איננו גורסים השפעה בדרך אלימה, איש לא חזר בתשובה בדרך זו. 

ונה אינם במוסדותינו, כפי שאמר הרב קוק זצ"ל: "הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמ
 קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה". 

 

 

 

 

 

 

בעלון שיצא לפני יוה"כ כתב חברי א.ק. על אמירת "מכניסי רחמים", והגם 
שסייג דבריו והדגיש ש"זהו מנהג קדום וכך נהגו אבותינו וקשה לערער 
אחריהם" קי"ל דבגמר דבריו אדם נתפס, ואת מאמרו חתם בזו הלשון: 

מ"מ אחרי שראינו כי הרמב"ם, הרמב"ן, המאירי, התשב"ץ והארחות "
חיים אסרו זאת, ואפילו אם יש כאן ספק הכי קטן של אביזריהו דע"ז, על 

 כאשר בא לומר פיוטים אלו".כל אדם לעיין ולדקדק 
דעת האוסרים, אשתדל בעז"ה להמשיך את כיון שבמאמרו בוארה בהרחבה 

דבריו ולבאר דעת המתירים וכן מש"כ ש"קשה לערער אחריהם", ותקוותי 
 דמיניה ומיני יתקלס עילאה.  

 מדוע קשה לחלוק? .א
 בתלמוד ירושלמי:' :"ואמרי)תקל"ז, הובא במחזור ויטרי רכ"ז(בספר הישר  כתב ר"ת

ובתלמוד דידן נמי . אם ראית הלכה רופפת בבית דין ראה היאך צבור נוהג
וכל המשנה ידו על . ואמנהג סמכינן. מנהג עוקר הלכהאמרינן: 

 . "התחתונה
דבריו אלה משקפים יסוד גדול בפסיקה ובהנהגה לאורו הלכו דור דור 

הדרך לא זו "אכן  :)ריש סי' ע"ח( ם פדובה"שו"ת מהרודורשיו, וכמש"כ ב
, אך צריך לבקש בכל עוז למצא סמך להשען על בינתנו ולבטל מנהג קדום

כאשר מצאו מנהג של תמהון. וזה ימצא  וככה עשו כל קדמונינוליישב אותו. 
 .ובשאר פוסקים"' מעלתך לרוב בתוס

בשל פקפוקים על כשרותו, לא נתקבלו בד"כ  ובמיוחדשינויים ממנהג אבות, 
"נהגו אבותינו ואבות  )ח"א סי' תשנ"ב(: ור זרועהר"י אבעין יפה, וכמש"כ 

אבותינו צדיקים וקדושים חכמים מחוכמים... והלכה אומרת ואתם מכיון 
שנהגו אבותיכם נוחי נפש אל תשנו ממנהג אבותיכם, כי לא דבר ריק הוא, 

מחסרי הבינה ומריקני המוח הוא ריק, שאבותינו נהגו  –ואם הוא ריק 
עתך נמוכה נגד רבותינו נוחי נפש למען תאריך תהיה ד... כדין וכתורה

 ימים ושנים בעסק התורה ובקיום המצוות".
: "אבל כל שהמנהג מפורסם )בהקדמה למגא"ב( מאיריוכעין דבריו נמצא ב

וראוי לכל הבא לערער להתבונן . אין לשום אדם לשנות בו כללוקבוע להם 
צפרנם טובה  כי לא נעלם מן האבות הקדומים והחכמים הראשונים אשר

משיתלהו , וטוב לו שיתלה הענין בחסרון ידיעתו, טעם במנהגם, מכריסנו
אשר יד תבונתם רחבה ונסבה למעלה , והחכמים הקדומים בחסרון האבות

 . ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים"
שבא ו ""ולכן אומר שהחכם נר :)סימן ו(כתב טעם נוסף מהר"ם גלאנטי וה

לשנות ממה שהיו נוהגים בזמן קדמון עד עת ביאתו אין לו רשות לשנות, 
 

שכל המשנה ידו על התחתונה ואינו מרויח כלום לשנות כי אם מפסיד 
וכמה  ו מוציא לעז...ועל כיוצא בזה נאמר אל תטוש תורת אמך,"שח

פעמים אירע לאמוראים ולתנאים שהיו הולכין למקומות אחרים והיו רואים 
ו "ך סברתם והיו שותקים, מנהג ישראל תורה דידן אחר שלגבי הדין אין חהפ

 ".אין כח לשנות משום חששבית מיחוש לפסול לא בדברי זה ולא בדברי זה 
במיוחד מצאנו מקורות רבים כהנ"ל לגבי שינויי נוסחאות הפיוטים 
והתפילות. לא אוכל להביא בזה אפילו 'מדגם מיצג',וכמש"כ הרי"ש אלישר 

: "באופן אם אבוא א'עיר להרבות ראיות והוכחות )א"ח סי' א'( יש"א אישב
לנידון זה שלא יוכלו לבטל ממנהגם בענייני התפילות ובנוסח שלהם אפילו 
כמלוא נימה, אורך היריעה קטון מהכיל", לכן אביא רק כמר מדלי מדברי 

 השו"ע ונו"כ )והמתענין בדלי ימצאנו אצלי(:
כל המשנה ידו על התחתונה "וכן נוהגין העולם, לכן  "א(:)או"ח סי' ס ב"יכתב ה

, ומקיימין מנהג אבותינו... והם שקבעו מנהג וגוערין בו ומבטלין את דבריו
 )וכעי"ז בסי' נ"ו(.זה ודאי דקדקו בדבר ומצאו שזהו אמת ויציב" 

 :)או"ח סי' מ"ו( הט"זואת"ל שאין זה בכל מנהגי התפילות, צא ולמד מש"כ 
נה ידו על התחתונה הן בזה הן בשאר מקומות בתפלות וכל המש"

 ".ושבחים
"ואל ישנה אדם ממנהגי התפלות  :)או"ח תרי"ט( ערוה"שוכ"פ בדור האחרון 

 ".והמשנה ידו על התחתונהופיוטים והניגונים כפי המנהג, 

מתוך הדוגמאות הנ"ל מבואר לכל עד כמה קשה ועד כמה יש להזהר בערעור 
 ם שנהגו קהילות ישראל לאמרם.על נוסחאות הפיוטי

וע"ע לגבי קדושתם הנוראה של הפיוטים והפייטנים והחומרה הגדולה 
, וכן בשבו"י ח"א סי"ח, )אס"ד מע' רה"ש סי' א אות ב(שבשינוי מהם בשד"ח 

בחוו"י סרל"ח ובספר חסידים קי"ד ותר"ז )שעובר משום לא תשיג גבול 
 .ומתו תוך ל' יום(עולם, ומעשה בכמה ששינו בפיוטים מהמנהג 

 
 מיהם המתירים )והאוסרים(? .ב

עתה ניגש לברר זהות המתירים. במאמר הנ"ל הובאו מעט מהמתירים, 
 ולאחריהם נכתב 'ועוד'. מיהם אותם 'ועוד'?

ראשוני המתירים הם כמובן מחברי הפיוטים והסליחות הנידונים. סליחות 
מגדולי הגאונים  היו, ומחבריהם 1ותפילות רבות מאוד כוללות פניה למלאכים
, 3, רבינו שמעון הגדול ממגנצא2והראשונים, ובהם רבינו אמיתי בן שפטיה

                                                      
ועוד מעל פיוטים הנהוגים לאמרם גם כיום  01למעוניינים יש עמדי רשימה מפורטת של מעל  1

פיוטים ותפילות נוספים שחוברו ע"י גאונים ראשונים ואחרונים ונזכרו בספריהם )הרשימה  01
 מתוך מאמרו המקיף של ר"ש שפרכר, ישורון תשנ"ז(.

מחבר "מדת הרחמים עלינו היה מגדולי חכמי איטליה לקראת סוף תקופת הגאונים.  2
בחמישי של עשי"ת ובנעילה של יו"כ. ב, התגלגלי ולפני קונך תחינתנו הפילי", נאמרת בבה"

 כל המשנה ידו על התחתונה!/ חלק א'
 ר' שאול אלעזר שנלר )ו'(

 עיוני הלכה

 פרש וירא / המשך –לגיטימציה של החטא 
 מרן ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א



 

, רבינו יואל 7, ר"ת6, רבי שלמה בר"י הבבלי5, ר"מ ש"ץ4רבינו שמואל ממגנצא
, והאחרות בספרי 9, ועוד. הקדומות שבהם מובאות כבר בכתבי הגאונים8הלוי

יירא ויחרד לומר שכל אותם גאוני  רבים מהראשונים והאחרונים. לב מי לא
 עולם חטאו והחטיאו את הרבים באביזריהו דע"ז?

ראשונים נוספים כתבו את מנהג אמירת מכניסי רחמים בסתמא ללא 
, ספר 11, סדר טרויש10התיחסות לקושיות כלשהם, וביניהם הראב"ד 'השני'

 , ועוד.13, המהרי"ל12 המנהגים )טירנא(
כמה מהראשונים והאחרונים שהתירו פיוטים מלבד המחברים הנ"ל מצאנו 

אלה באופן נחרץ. המקור הראשון המפורש להיתר הוא כבר בתשובת רב 
המתיר להדיא בקשות ממלאכים, וכפי המנהג הרווח והמקובל  14שרירא גאון

 מאבותינו.
בדבר, בתקופת  בתקופת הגאונים לא מצאנו שום חולק או מערערבעוד ש

מעט קולות הקוראים לבטל מנהג אמירת  הראשונים כנראה שכבר היו
פיוטים אלו. כנגד ניסיונות אלו יצאו גדולי הדורות בתקיפות ובחריפות 

 לסכור את פיהם.
ויצמח ארז אחד בקיר/את בוראו לא " 15הרוקח:כך אנו רואים בתשובת 

 לעז להוציא/ גנאי הדבר אך , ידו שלח מן החור/חשך תארו משחור...הכיר
עבדו  הראשונים/ כי ויאמרחוק,  לבלי פיו פער/ למרחוק הביט .נבוניי על

 אמר כי/ חוצה וישליכם, עדן עצי כל ואשרים, ויכרות חמנים/ אחרים אלהים
/ לשמצה עלי דבריו ארוצה/כי אחריו לא ...ואני נרצה לא הוא פיגול זו תפילה

ביתן,  גינת בחצר כסאו וישם/ איתן מושבו להיות דימה ,יצא לא אליו והשומע
 מגדולי איש ואין ,גאותן רע שוטה חוטא חשבתיו/ אסתן בצד עדותו והנה
 הכרס מדעת שמועתו, לעשות את הקדיח כי/ איתו מתחזק הדור

...". )המערער טען דתו אחת התלמוד חכמי נגד/ סברתו שמועתו
שהתפילות למלאכים חשובות כעשייתם אמצעים ובזה נכשלים בחשש ע"ז(. 

לעשרים מקורות וסברות לדחות מכל וכל טענה זו  הרוקח מאריך ומביא קרוב
)חלקם יובאו לקמן(, אך ראשית דחייתו וקפידתו היא משום שכך מנהג 

 אבותינו ואותו אדם מוציא לעז חמור על הראשונים.
עוד כמה מהראשונים מצאנו שהתיחסו מפורשות לקושיות על מנהג זה 

, 16ץ"כ ביגדרא ורבי רבתי תניא בשם ודחאום, וביניהם שבלי הלקט
 ועוד. 18, ר"י בר יקר17הריקאנאטי

מאריך  )הנ"ל( בשד"ח בתקופת האחרונים מצאנו מעט יותר דיונים בנושא.
גם הוא להכריע לחיוב, ובין הפוסקים שמצטט מביא חלקים גדולים 

                                                                                               
מהסליחה הנ"ל למילות י"ג  חיבר פיוטים רבים שנזכרו לשבח ע"י ר"ת ור"י החסיד )שהביא ראיה

 מידות(.
הביא ( כח ׳סי) הלקט בשבלי .ומנהיגיה אשכנז רבני מגדולידודו הגדול של רש"י, היה  3

 ועושר וחכמה בתורה גדול״ :(כט ׳סי) ל״מהרש ת״ובשו, ״בנסים מלומד היה״מתשובת ר"ת ש
מחבר הסליחה "שבת כסא" )ג' של  .׳״וכו פנים ט״במ אות כל לדרוש סודות וסודי ובסודות

 עשי"ת(, בה פונים בבקשות לכסא הכבוד, לאריה, לנשר, לאדם, לשור ולקדישי עליונים.
י רחמים" )יום הוזכר בספרי דבי רש"י, נעק"ה עם אשתו וילדיו בגזירות תתנ"ו. מחבר "מלאכ 4

 .שני שלפני ר"ה(
מחבר "בעד ישראל צדק למדו", נאמרת בער"ה. מגדולי חכמי אשכנז, מוזכר בעל האקדמות,  5

 בהרבה ספרי ראשונים )בין השאר סיפורי נסים עליו(.
 כמה אצל המוזכר עבודה וסדר, פיוטים כמה חיבר .לסליחות' א ,״ועיר לקדיש ופלל ודוי...״ 6

 ר״ב אליעזר ׳ר כגון עליון קדושי״: כתוב קכח ׳עמ )המיוחס לרש"י( הפרדס ובספר, ראשונים
 .״...הבבלי שלמה ׳ור ספר מקרית קליר

 ה״ממ לפני ובתחנונים בבקשה בתפלה שתעמדו ורפאל וגבריאל מיכאל מכם בבקשה״ 7
 ..." ]הובא ביוסף אומץ )יוזפא([.דרכי בכל שאצליח ה״הקב

חתנו של הראב"ן ואביו של הראבי"ה, מחבר "מלאכי רחמים חלו נא" ו"מיכאל וגבריאל תשר  8
 הביאו" הנאמרות בער"ה למנהג ליטא.

 ."מכניסי רחמים" למשל מופיע בסדר רב עמרם גאון, ובתשובת רבינו שרירא גאון ורה"ג9
 על ההשגות.האשכול )בהלכות שני חמישי ותענית(, חותנו ורבו של הראב"ד השלישי ב 10
 .סימן ט )בן זמנו של הרמב"ם(11
 .אלול, ימי הסליחות12
 .הל' עשי"ת13
 מבקשים אנו איך ששאלוהושו"ת הגאונים הרכבי סי' שעג. נכתבה במענה לחכמי קירואן  14

 השרת מלאכי אין ארמית בלשון צרכיו השואל כל יוחנן רבי אמר"...ש בעוד, בארמית בקשות
 ישאל אל השרת מלאכי מן אדם דתאבע מלתא"ש מתרץ תחילה ג"רש:(. יב שבת" )לו נזקקין
 כמה שיש שם ומוסיף". לשון בכל ישאל בוראו מלפני אדם דתאבע מילתא אבל, ארמי בלשון
 כותבים כך ומשום, מלמעלה רשות צריכין ואין להם שנראה כפי עושים שהמלאכים דברים

 הגואל המלאך"  יעקב אמר כך ומשום, בדבר המלאכים שיעזרו כדי שמות ואמרים קמיעות
 בתירוצו דעתו נוחה לא התשובה בסוף אולם". הושיעם פניו ומלאך( "ט סג) אמר וישעיה" אותי
 הראשונים לה חשו דלא היכי וכי, "אבות מנהג מכח מההלכה דרבי יוחנן מימרא דוחה ולכן
 !ראשונים של דרכם ולמד צא". חיישינן לא נמי אנן
בכעשרים שנה. תשובה זו נדפסה לראשונה מכת"י בישורון תשנ"ז עמ' היה צעיר מהרמב"ם  15

 .מו-מא
 אשר, מרוטנבורג ם"המהר של רבו היהשבוה"ל סי' רנב ותניא רבתי סי' ע"ב. ר"א כ"ץ  16

 הכהן אביגדר' ר  הרב מורי והפלתי הכרתי הברית ארון עמכם הלא(:"קכ תשובה) עליו התבטא
 ."ליבו על המשפט חושן אשר הגדול

 פי יחסום( האבות לקברי כלב הליכת-) המאמר זה: "שלח' פ בריש] א"הריטב של דורו בן 17
 .["רחמים מכניסי לומר שאין האומרים

פירוש התפילות עמ' עג. היה רבו של הרמב"ן בנגלה ובנסתר. אמנם אחרי שהוכיח שמותר  18
 פונים לחסידי הדור(.לפנות למלאכים הביא שיש דעה חולקת, ויישב המנהג אף לפיה )שאנו 

"...אם יבא אליהו ויאמר (, וז"ל: 19ראה הערה) "שמש צדקה"מתשובת 
על כיו"ב נאמר ואל תטוש תורת אמך... ואו' שנשנה מנהגנו לא נשמע לו... 

מלבד שאין למנוע אחרים אוי לו בזה ובבא... והגורע או מוסיף תיבה או אות 
מלאמרם אינו רשאי להוציא עצמו מן הכלל בשב ואל תעשה... נראה דאפילו 
החסיד בכל מעשיו אל ישנה מנהג הציבור... ואף שניכרים הדברים שהמערער 

מעשיו אינם רצויים שמים, אף שכונתו רצויה  ג"כ כונתו להרבות כבוד
ויחשוך עצמו ויקבל שכר על הפרישה, והמעמיד מנהג זה יעמוד 
בשמועתו וכל רוחות שבעולם לא יזיזו אותו, כי המעמיד דבר אפילו 

)כי אף שדברי הרבה מן באלף לא בטיל, והחולק עליו יניח דברי יחיד 
וישמע לדברי  (דים דמואפילו הם מאה כיחי המפרשים מסייעים אותו

וכמה מנהגים זרים ותמוהים הוקבעו בכל תפוצות ישראל המרובים... 
מוהרי סג"ל שמתה בתו על שאמר סליחה אחת ויקימום דור דור ושופטיו...

  ".20שלא היו נוהגים בקהל ההוא לאמרה
לשונו תהלך אש ארצה כנגד אחד שרצה  )סי' כ"א(גם בשו"ת מוהר"י אסאד 

 ה,"ע זקונים לילד ח"ת זקני בין מה חזי לבטל אמירת מלאכי רחמים: "פוק
 אבל נשמעים בנחת חכמים דברי משתכר, נער פני עזות לדור כשר דור בין

 בכל נתפשטו הווסדם ומיום. זיקים.. יורה נרגן דברי דברים, ברוב כסיל קול
 למחות פה פוצה אין ת"ובעשי הסליחות בימי לאמרם ישראל תפוצות

 אז... אבל במעשיהם מפשפשים שכולם הוא לכל תשובה דזמן ג"אע בהם
 עובד כאלו ל"הנ ופזמון נוסחות שהאומר בפומבי להכריז אולתו יפרוש כסיל

 לו ונהפכו רחמים במלאכי מיאן אשר ...דיבר בנפשו והנה. הוא ז"ע
 ".ולשטותו מזור לו אין לזר, זר כמו לאכזרים

אחרונים נוספים כתבו תשובות בדבר וישבו את המנהג )ביניהם הרש"ר 
, וכ"כ על גדולים )ח"א או"ח סי' לה(, יבי"א )יו"ד קצא(, הדברי יציב 21הירש

 ועוד(. 23, הגר"א22נוספים כגון רעק"א
אולם כשבאנו למנין מוכרחים אנו לומר )כפי שרמז מוהרי"א הנ"ל( שעם 
הפוסקים הנ"ל שפירשו דבריהם מצויים עוד אלפים רבים: רובם המכריע 
גדולי ישראל מכל האלף שנה האחרונות. שכן כלל זה נקוט בידינו: "מדשתקי 
רבנן ולא מיחו ש"מ דניחא להו". הלא סליחות אלה נאמרות למעלה מאלף 

נה בקרב חלקים גדולים מעמ"י, וכי תעלה על דעתך שפוסקי כל דור ודור ש
שאמרו את אותם הסליחות עם כל הציבור, לו היו סוברים שיש כאן "ספק 

וכי לא היה להם למחות בכל תוקף באומרים  –הכי קטן של אביזריהו דע"ז" 
ולבטל המנהג לכה"פ במקומם? אולם משך כל אלף השנים כמעט ולא 

למי שמחה על כך או ניסה לבטל המנהג, ומלבד מקום אחד )הנ"ל( שמענו 
לא נשאר בידינו זכר לאף פולמוס מעשי בקהילה כלשהי אם לאמר את אותם 

. איך יתכן שבכל הסידורים ובכל ספרי הסליחות נדפסו )עד 24סליחות או לא
זמננו( כל פיוטים אלו בלי כל הערה? על כרחך שמנהג זה קיבל את אישורם 

אלפי גדולי פוסקינו דבכל אתר ואתר במהלך מאות השנים האחרונות. של 
 וא"כ מנהג זה הוא יצוק בסלע וכל רוחות שבעולם לא יזיזוהו ממקומו.

בעז"ה נבאר את סברת המתירים הנ"ל, נחקור מי באמת היו  בפעם הבאה
האוסרים פיוט זה )ומי נחשבו כך בטעות(, וגם נמצא פתרון למי שבכל זאת 

 לו להחמיר בענין של חשש ע"ז.מתחשק 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
שנה  011-לרבי שמשון מורפורגו. תשובה זו נכתבה בעקבות פולמוס שהתעורר לפני כ 19

בקהילת טריאסטי שבאיטליה, שם קם אחד התלמידים  ותקף באריכות את דברי רבי גדליה 
בן שלמה מפולין בחיבורו "עץ שתול" על ספר העיקרים ורבי יצחק ב"ר יעקב יוסף הלוי 

"הדרת קודש" למחזור, שכתבו שהפקפוקים על אמירת פיוטים אלו "הם הפך הסברא בפירושו 
"אין בקושייתם כלום" )חלק מנימוקיהם יובאו בעז"ה לקמן(. כתוצאה מערעור זה -המוחלטת" ו

רבי  –התפתח בקהילה הנ"ל פולמוס בנושא, ולבסוף נמסר הדבר להכרעת שני גדולי איטליה 
מורפורגו, שהכריעו שניהם חד משמעית לחיוב ]יש להעיר שזהו  שבתאי אלחנן ריקאנאטי ור"ש

הידוע לנו שהתקיים בנושא[. כל הקונטרסים והתשובות שיצאו באותה  הפולמוס היחיד
 מחלוקת מובאים בספק פחד יצחק )לאמפרונטי( בערך 'צרכיו'.

 שמ המעשה הנורא.-ראה בספר מהרי"ל עמ' שלט 20
 .מכת"י בישורון תשנ"ז עמ' תשכחבתשובה נדירה שנדפסה לראשונה  21
 אגרות, עמ' עח. 22
חי"א כלל ה' סעיף כז ]ודלא כמש"כ בכמה ספרים, שדבריהם טעות דמוכח ממקורם 23

 )שאלתות קכח, עי"ש([.
עד למאתיים שנה האחרונות, אז אחד הדברים הראשונים אותם השמיטו המשכילים  24

וסים גדולים בין יראי ד' והרפורמים, , וסביב הנושא קמו פולמוהרפורמים הנם סליחות אלה
ואף נוצרו הקהילות הנפרדות בקולון ובלונדון. פרטים בענין ניתן למצוא במאמר של ר"ש 

 שפרכר, ישורון תשנ"ז.



 

 

 

 

 

 

 

 

מיניה מרב נחמן בר יצחק: המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר, על  בעו"
דחמירא דידיה הוא, או דלמא על  -מי לבדוק? על המשכיר לבדוק 

 "דאיסורא ברשותיה קאי? -השוכר לבדוק 

ביאתך, נכנס  -לפי שהיא משמרתו, וכתיב ביתך  -חובת הדר ורש"י שם: 
משום בל יראה ובל דאי בדיקת חמץ דרבנן,  -ויוצא בה, אבל הכא 

אי מסיח דעתיה  הא אמר לקמן דסגי ליה בבטול בעלמא, -ימצא 
מיניה ומשוי ליה כעפרא, ואמר: כל חמירא דבביתא הדין כו', ורבנן הוא 

 "., מיבעיא לן טורח זה על מי מוטלדאצרוך בדיקה, והשתא, כי האי גוונא

על ומשמע מרש"י שאם לא בטל והבדיקה מדאו' אין מקום להסתפק 
מי לבדוק, והפשט שבודאי על המשכיר לבדוק כיון שהחמץ שלו 

מדייק  פני יהושעוהמשכיר לא יכול לבדוק כי אין החמץ שלו! אלא שה
והיינו דמסיק רש"י  ... צריך לבדוק: " שהשוכראחרת ברש"י שהתכוון 

ולקמן  דאמר כל חמירא דבביתא הדין כו' דלכאורה לשון מיותר הוא
שיבטל היה לו לפרש כן ולא הכא דלא מייתי  בעיקר שמעתא דצריך

דנהי דעיקר דין לביטול אלא אגב גררא, ולמאי דפרישית אתי שפיר 
 הביטול היינו באדם המבטל בשלו וצ"ל כל חמץ שיש לי ברשותי

מ"מ הכא שרוצה כמבואר בפוסקים כדי לכלול ג"כ מקומות אחרים 
וא"כ  הביטול רש"י לפרש דהשוכר נמי יכול לעשות כל המצוה אפילו

לא שייך לומר כל חמץ שיש לי ברשותי דהא האי חמירא לאו דידיה 
ורשות נמי לאו דידיה הוא אלא דמשכיר, לכך כתב רש"י דהשוכר יכול 

והיינו דגלי דעתיה דמסיח  לומר בזה הלשון כל חמירא דבביתא הדין
וק דעתו ממנו ואינו רוצה לזכות בו, כן נראה לי נכון וברור בעז"ה בדיקד

 "לשון רש"י ז"ל.

שמבאר  המהרש"לאלא שנראה שעיקר דיוקו של הפנ"י בטל, לפי דברי 
פי' דאי הוה בדיקת חמץ דאורייתא א"כ הוה אמרינן דבודאי את רש"י "

 ."ודו"ק שהרי ביתו הוא הוא מוטל המשכירעל 

ולא מובן המהרש"ל והרי הגמ' אמרה שברשותו של המשכיר נמצא 
 מץ לא ברשות הבעלים אבל בבית הבעליםאלא כוונתו שהחהחמץ! 

שהרי ביתו הוא,  ]ולכן עובר עליו בב"י שאחראי על מה שבביתו[!
כי הוא לא ברשותו  –ומובן למה לא מבטל בלשון כל חמץ שיש ברשותו 

 , שעדיין לא מובן מדועאלא .ולא בגלל שהשוכר הוא המבטל
שרש"י  ,אומר בביתא הדין? שיגיד בביתי! אלא כשהמשכיר מבטל הוא

גם הבית נקרא של  .לדבריו בד"ה ברשותיה קאי "שהרי עתה הבית שלו"
י הבית לא רק שלו אלא גם השוכר, ולכן המשכיר לא יכול לומר בביתי כ

]שהשכירות קונה באופן חלקי לעניין החמץ שיהיה ברשות של השוכר 
ו בביתא הדין ולא יכול לומר בביטולאומר המשכיר . ולכן השוכר[

ברשותי או בביתי, ומכאן דיוק הפוך מהפנ"י שדווקא המשכיר יכול לומר 
 הדין, אבל השוכר היה צריך לבטל בלשון ברשותי!  אבבית

המאירי והר"ן שסוברים שאף  ,ובזה מובן גם מה ישיב רש"י לרבינו דוד 
וב"י זה אחד לא צריך לבטל ולבדוק מדאו' כי לא עוברים על ב"י 

שהחמץ שלו ולא ברשותו וזה שהחמץ ברשותו אבל לא שלו, אבל לפי 
 כי גם החמץ שלו וגם הוא נמצא בביתורש"י על המשכיר לבדוק 

שהחמץ לא שלו ודאי לא  אבל השוכר ]אפילו שלא נמצא ב"רשותו"[!
 שייך שצריך לבדוק מדאו'.

א יעבור על "נ"ל כוונתו דאי הוה מדאו' של הרש"שוונו לדעת יונראה שכ
... והכא כיוון דחמירא דידיה הואב"י וב"י ודאי דהיה חל על המשכיר 

וגם הבית לכו"ע הוא]המשכיר[ עובר כיון דהשוכר לא קבל עליו לשומרו 

 ."של משכיר עקרו

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

שיטת ה"חינוך" שעל "לאו" שניתן לעבור הן על ידי מעשה והן ידועה 
ללא מעשה אין לוקים עליו. לכן, כתב ה"חינוך" )מצוה שפז( שלא לוקים 
על "לאו" של "לא תתורו אחרי לבבכם", שכן על איסור זה ניתן לעבור 

על ידי מחשבה, ומשום כך, גם כשעובר על "לאו" זה במעשה אין  אף
 לוקים עליו. 

הרי ה"חינוך" בעצמו כתב לגבי איסור "בל יראה ובל ויש להקשות 
ימצא", שאדם המשאיר בביתו חמץ בפסח לא לוקה, שהרי לא נעשה כל 
מעשה כדי לעבור על האיסור, ולא לוקים על "לאו" שאין בו מעשה. 

פסק שאדם הקונה חמץ בפסח, או המחמץ עיסה בידים  מאידך, הוא
בפסח, לוקה משום איסור "בל יראה ובל ימצא", שהרי עשה מעשה. 

 דהיינו, כשיטת הרמב"ם )ריש הלכות חמץ ומצה(. 
לפי דברי ה"חינוך" באיסור "לא תתורו", תמוה, מדוע הקונה חמץ 

א" גם ללא בפסח לוקה, הלא ניתן לעבור על איסור "בל יראה ובל ימצ
 מעשה? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

הן אמת שלא דבר נקל הוא להודות על הטעות, ועל כן איתא בויקרא רבה 
בעיניו', שמשה הוציא כרוז לכל  פרשה יג, א, על המקרא 'וישמע משה ויטב

המחנה ואמר אני טעיתי את ההלכה ואהרן אחי בא ולימד לי ולא בחנם עשה כן 
משה רבינו אלא שבא ללמד שלא נבהית להודות על הטעות, שהרי משה רבינו 
גם כן טעה. וכך נהגו כמה אמוראי ולומר דברים שאמרתי לפניכם טעות הן 

 בידי" )שבת סג, ע"ב(. 

גיל לפרש הא דאיתא בגיטין )מג, ע"א( ובכמה המקומות, בפירוש הכתוב ואני ר
 'והמכשלה הזאת תחת ידיך' )ישעיהו ג, ו(, אין אדם עומד על ד"ת אלא אם כן 

 

 

 

 

נכשל בהם, שלפי אותו הפירוש אינו מובן מליצת הכתוב 'כי יתפוש איש באחיו 
בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו', והמכשלה הזאת תחת ידיך, והרי אומר לו 
שבחו בפניו שהוא ראוי להנהיג משרה על הצבור, ואיך אפשר שיגיד שבחו זה 

ם בה, אלא כך שהוא נכשל בדברי תורה וטועה בה כדרכה של תורה שנכשלי
הפירוש, אם אתה נכשל בתורה, הרי המכשלה הזאת תחת ידיך לחזור בך, ואין 
בושת ההודיה רבה עליך שתהיה מוכרח להאחז בה ולעמוד על דעתך. ואם היה 
כך לא היית ראוי להוראה, באשר יעמוד על דעתו גם כשיראה שטעה. ומשמעות 

ולומר טעיתי, ומשום כך אתה ידיך היא כחך, שכח דעתך גדול לחזור מן הטעות 
 ראוי להוראה. 
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 ראש הישיבה, הרב בן ציון אלגאזי שליט"א
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