
 
 

 
   

  
  
  
 

 

 

  ז"תשע יום כיפור
  

  על פיוס, פיצוי, שרירים ושלום בית במשפחה הרחבה
 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

  
אחיו הבכור של דוד,  ,ֲאִביַהִיל ַּבת ֱאִליָאברחבעם בן שלמה = נינו של ישי = נכדו של דוד המלך, התחתן עם נכדתו של ישי = 

  . יח א"י ב' דברי הימיםכמוזכר ב
  השבוע נמלא, בע"ה, את הבטחתנו לקוראינו הנאמנים וננסה להסביר מדוע. 

הסברנו כי נוצר מתח על רקע של קנאה ושנאה, בין אחיו הגדולים של דוד, כלפי אחיהם  ,לפרשיות נצבים וילךבדברינו 
  ין יוסף ובין אחיו, חזר על עצמו בבית ישי בית הלחמי. הקטן. מבחינה מסוימת, ההליך שהתרחש במשפחת יעקב ב

הבעיה הרוחנית של מכירת יוסף, רודפת את עם ישראל לאורך ההיסטוריה שלו. זו הסיבה שביום הכיפורים, שאינו מכפר על 
  חטאים שבין אדם לחברו, אנו מזכירים את עשרת הרוגי מלכות שנהרגו בגלל בעיה זו. 

נכון גם לגבי אליאב,  )יא ז"בראשית ל( "ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָברשכתוב על אחי יוסף: "כפי שהסברנו בעבר, מה 
שמעה. קנאה זו העבירה את אליאב על דעתו, גרמה ליונדב בן שמעה לתת עצה נוראה לאמנון ולאבשלום, -אבינדב ושמה

  וסיכנה את השלום לדורות במשפחת דוד. 
רחבעם, מכל בניו הרבים של שלמה המלך, נראית תמוהה! כיצד, מכל בניו של החכם באדם, נבחר זה שלא  בחירתו של

הצליח לשמור על אחדות הממלכה, זה שגרם לפילוג הנורא של עם ישראל, זה שהחיה מחדש את המחלוקת בין בניה של לאה 
  בראשות יהודה לבניה של רחל ויוסף בראשות אפרים?

  את השתלשלות האירועים. ננסה לבחון שוב 
   .א) ב"מלכים א י( "ַוֵּיֶל ְרַחְבָעם ְׁשֶכם ִּכי ְׁשֶכם ָּבא ָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהְמִלי ֹאתוֹ לאחר מות שלמה המלך, מוזכר המאורע הבא: "

המוריה, על אף שירושלים היתה בירת הממלכה המאוחדת, אף על פי שבית המקדש עמד לתפארה בלב העיר והאומה על הר 
רחבעם הלך לשכם ושם היה אמור להתקיים טקס ההכתרה.  זה היה בוודאי צעד של ויתור ופיוס כלפי בניה של רחל ובעיקר 

יוסף. שכם הייתה בירת השומרון והייתה עיר משותפת לבני יוסף, אפרים ומנשה. ההליכה של רחבעם לשכם היתה נקיטת 
היא אבן יסוד של כל "שלום בית". לצערנו הרב בסופו של  רשהרי אומנות הוויתוצעד שמשמעותו: כולנו בני איש אחד אנחנו, 

דבר שמע רחבעם בעצת הילדים (בני הארבעים+) שינה את טעמו וניסה להפגין שרירים (ולא חיוכים) כלפי אחיו, מה שבסופו 
וג"ע בשתי הממלכות. שורש של דבר גרם למחלוקת הנוראית = מלחמות אחים אכזריות וירידה רוחנית בכיוון של ע"ז 

  הנפילה בשלשת העברות החמורות גם בבית ראשון, היה שנאת חינם.
היה חלק מצעדי  (שם)" ֲאִביַהִיל ַּבת ֱאִליָאב ֶּבן ִיָׁשי ...ַוִּיַּקח לֹו ְרַחְבָעם ִאָּׁשה ֶאת אם כך נוכל עתה להציע כי צעדו של רחבעם: "
זה מעין פיצוי לאליאב המועמד שהיה נראה ראוי ביותר, גם בעיני אביו וגם  הפיוס של רחבעם בתוך משפחת המלוכה. היה

   בעיני שמואל הרואה ונדחה מכס המלוכה. 
  

  בערב יום הכיפורים, נאחל לכל עם ישראל, שלום ואחדות.
  נאחל כי כל אחד יזכה לפייס את כל מי שנפגע ממנו, אפילו בשוגג

  אדם לחברו" וגם על "בן אדם למקום" וכך נזכה כולנו לסליחה ומחילה גם על "בן
  

  

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
  ע''ה  שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  לע"נ
  ז"ל  מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד 

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג  יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
  נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמש
  נלב"ע

  כ' באב תשע"ז

  לע"נ
   זצ"ל ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע י' באייר תשע"א

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
  ו"עתש באייר' ח

  
 

  נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"זבן ציון גרוסמן לע"נ 
    הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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 התלמודית המיקרופדיהמתוך 
 

   1גורל
  

בזכויותיהם, בנוגע לחלוקה,  בירור על ידי הטלת גורל בין כמה דברים או אנשים, שוים

  חלות קדושה, זכייה במצוה וכיוצא. 
  

  סמכות הגורל
 ,בחלוקת שותפים, בשעירי יום הכפורים, בין כהנים שבמקדש, במנות הקדשים ,בירור על פי הגורל מצינו בחלוקת הארץ

  ובעשיית מצוות (ראה על כל אלה להלן). 
   :שסמכו על הגורלמלבד זה מצינו בתורה ובנביאים ובכתובים 

   .בשבעים זקנים שנבחרו על ידי משה מכל שבט ושבט על פי הגורל (סנהדרין יז א)* 
   .חמשה שקלים נבררו על פי הגורל (סנהדרין שם)ברע"ג הבכורים שהיו עודפים על הלוים והוצרכו לפדות עצמם * 
   .2שמואל א יד)סמכו על הגורל במיתת עכן (יהושע ז), ויהונתן, לולא שפדאוהו העם (* 
   .הוקבעו משמרות הכהנים על פי הגורל (דברי הימים א כה ח)* 
  הפילו גורלות על קרבן העצים (נחמיה י לה). * 

(במדבר לד ב), להזהיר בית דין על כך שלא יוציאו לעז על הגורלות (פסיקתא  ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ַצוופרשו ראשונים: 
זוטרתא שם), וכן אמר לו יהושע לעכן: בבקשה ממך אל תוציא לעז על הגורלות, שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל 

  (סנהדרין מג ב). 
 ֵּתָחֵלק ַהּגֹוָרל ִּפי ַעלאלא מפי שמים, שנאמר: ויש מן הגאונים שכתב: אין רשות לאדם מישראל לעבור על הגורל, שאין הגורל 

  נו), והעובר על הגורל כעובר על עשרת הדברות (שו"ת הגאונים קושטא של"ה ס, ווילנא תרמ"ה נז). נה,הארץ (במדבר כו 
ם ומהאחרונים יש מי שכתב: ראינו מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים שסמכו על הגורל באשר נעשה בלי מחשבות אד

(משלי טז לג), מפני שקרוב הדבר שאם הגורל  ִמְׁשָּפטוֹ  ָּכל' ּוֵמה ַהּגֹוָרל ֶאת יּוַטל ַּבֵחיקופעולת אנוש מצד התחכמות, ונאמר: 
(שמואל א יד מא), ומסוגל להשגחה אם נעשה כהוגן (שו"ת חות יאיר  ָתִמים ָהָבהכהוגן תדבק בו השגחה עליונה, כמו שכתוב: 

  סא). 
  

  הכפורים בשעירי יום
בעבודת יום הכפורים מצוה מן התורה לקבוע על פי הגורל איזה משני השעירים (ראה ערך שעירי יום הכפורים) הוא להשם 

 ַהּגֹוָרל ָעָליו ָעָלה ֲאֶׁשרוגו'  ְוִהְקִריב ַלֲעָזאֵזל ֶאָחד ְוגֹוָרל' ַלה ֶאָחד ּגֹוָרל ֹּגָרלֹות ַהְּׂשִעיִרם ְׁשֵני ַעל ַאֲהֹרן ְוָנַתןואיזה לעזאזל, שנאמר: 
לט ב). הלכה שם ו ,בא ואו שאינו אלא למצוה (יומא מ  ,וגו' (ויקרא טז ח וט). ונחלקו תנאים ואמוראים אם הגורל מעכב

  . 3שהגרלה מעכבת (רמב"ם עבודת יום הכפורים ג ג)
לסוברים שהגורל מעכב, הגורל קובע, ואינו יכול לשנות (יומא מ ב), אבל לסוברים שאינו מעכב, ההגרלה היא למצוה שיקבע 

  ). ד אירושלמי יומא  לעגורל (רידב"ז בשעלה  כפיבפה 
  

  על ידי זר
כשרה בזר (ירושלמי יומא שם). ויש מהראשונים שהוסיף  - פסולה בזר, ולסוברים שאינה מעכבת - לסוברים שהגרלה מעכבת

 (תוספות רי"ד יומא שם). הלכה שפסולה בזר (רמב"ם עבודת יום הכפורים ג שאם הגרלה מעכבת אינה כשרה אלא בכהן גדול
  ). ג
  

  הגורלות
 ֶאָחד ּגֹוָרלשנאמר:  ,שם א)ועל אחד מהם לעזאזל (משנה יומא לט א; רמב"ם  ה',לכתוב על אחד מהם  ,היו מביאים שני גורלות

), והיו חקוקים עליהם, ולא א , שיהא ניכר שהוא לעזאזל (ירושלמי יומא דַלֲעָזאֵזל ֶאָחד ְוגֹוָרל', שיהא ניכר שהוא לה', ַלה
  קרבן העדה שם). ירושלמי וכתובים, שלפעמים הכתב נמחק (

  

  שוים
  , ולא אחד גדול ואחד קטן, אחד של כסף ואחד של זהב (יומא לז א; רמב"ם שם). שני הגורלות צריכים להיות שוים

  

  מכל דבר
של זית של אגוז ושל ביומא שם), ומצוה , על פי ובין מן המתכת (רמב"ם שם ,בין מן האבן ,בין מן העץ - והיו כשרים מכל דבר

ובבית  -של אשכרוע  -בראשונה היו עושים אותם של עץ שחזקים ויפים היו (ריטב"א יומא שם בשם רבנן).  ,אשכרוע, הוא ברוש
  שני עשו אותם של זהב (יומא שם; רמב"ם שם). 

  

  קלפי
וגו', שעלה מתוך קלפי  ָעָלה ֲאֶׁשרהיו מניחים את הגורלות בכלי הנקרא קלפי (יומא שם; רמב"ם שם). והקלפי חובה, שנאמר: 

קלפי המיוחדת לכך, אלא אפילו סלים, ולמה  דוקא). ולא שם ת כהניםתורעל פי  ,בשם יש אומרים ד"ה אמר, (ריטב"א לט ב
  ). א, ופני משה דיומא כדי לעשות פומבי לדבר (ירושלמי  ,אמרו קלפי המיוחדת

הקלפי היתה של עץ, ולא של כסף ושל זהב, שהתורה חסה על ממונם של ישראל, ולפיכך לא קידשוה ככלי שרת, שאין עושים 
לט א; רמב"ם שם. וראה ערך כלי שרת), והיתה מחזיקה שתי ידים בלבד, כדי שיכניס הכהן שתי ידיו  יומאכלי שרת של עץ (

  ). ד"ה דלא שםיומא שם; רמב"ם שם), שלא יבין במשמושו איזה של שם ויטלנו בימין, שהוא סימן יפה (רש"י  יומאולא יתכוין (
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  מקום הגורל
והסגן  ,וכהן גדול בא לשם ,מעמידים שני השעירים פניהם למערב ואחוריהם למזרחבמזרח העזרה בצפון המזבח, ו ,היכן מגריל

  לז א; רמב"ם שם ב).  יומאושני השעירים לפניו, אחד לימינו ואחד לשמאלו ( ,בימינו וראש בית אב משמאלו
  

  טרף בקלפי
יש מפרשים שלקח פתאום  :(גמרא שם) לט א; רמב"ם שם ג), כדי שלא יתכוין ויקח יומאטרף הכהן בקלפי והעלה הגורלות (

כמה פעמים כדי  הויש מפרשים שעירבב (ערוך ערך טרף א; רבינו חננאל שם; מאירי שם), שנענע ;)ד"ה טרף בחטיפה (רש"י שם
  שיתנענעו הגורלות בתוכה (מאירי שם). 

  

  הכנסת הידים
ומעלה אחד בימינו ואחד בשמאלו, או שהסגן וכהן הגדול מכניסים  ,נחלקו תנאים אם הכהן הגדול מכניס שתי ידיו לקלפי

  לט א). הלכה שהכהן גדול מכניס ומעלה (רמב"ם שם ג).  יומאהסגן עדיפה משמאל הכהן הגדול ( ןשימי ,ידיהם הימניות בקלפי
  

  העלאת הגורלות
, 'אישי כהן גדול הגבה ימינך'אומר לו מינו שביהסגן  ,העלה את הגורלות ופותח את ידיו (רמב"ם שם). אם של שם עלה בימינו

  שם; רמב"ם שם).  יומא( 'אישי כהן גדול הגבה שמאלך'אומר לו שבשמאלו ראש בית אב  ,ואם של שם עלה בשמאלו
ואם  ',אישי כהן גדול הגבה ימינך'הסגן אומר לו  ,לסוברים שהסגן וכהן גדול מכניסים ידיהם, אם בימינו של כהן גדול עולה

. וראה ד"ה ואם רש"י שםו ,שם יומאלה' חטאת ( אמור ,, היינו'דבר מילך'ראש בית אב אומר לכהן גדול:  ,ו של סגן עולהבימינ
   .ערך שעירי יום הכפורים)

  ורש"י ד"ה והעלה; רמב"ם שם).   ,שם יומאושעלה בשמאל על שעיר של שמאל ( ,שעיר של ימין לעונותן גורל שעלה בימין 
  

  החלפה לימין
 יומאנים לרדות (ילימין, שלא ליתן מקום לממשמאל ורל והשעיר גה יעביר אתקבעה השמאל, ולא  - עלה הגורל להשם בשמאל 

או  ,)ד"ה אל או שיאמרו שלפי רצוננו אנו עושים (רש"י שם ,מ ב), שיאמרו שהעזאזל רשות בפני עצמה היא (רבינו חננאל שם)
  שיאמרו שכל מעשינו דרך נחש (מאירי שם). 

  

  הנחה על השעירים
יומא ד לפיכך כשרה בזר (ירושלמי ומ א; רמב"ם שם),  יומאמצוה להניח הגורלות על השעירים, אבל אין ההנחה מעכבת (ראה 

  ורש"י ד"ה כיון).  ,אין צריך להשאר מונח על השעירים (יומא מ בו; רמב"ם שם). א
  . 4אין הגורל קובע משנה לחברתה (יומא סה ב)

  

  בשאר קרבנות
כריתות כח א), ויכול להחליף (מאירי יומא שם), שלא מצינו בהם גורל (רש"י  ;בשאר הקרבנות אין הגורל קובע (יומא מא א

לזה ולא  - (ויקרא טז ט)  ַחָּטאת ְוָעָׂשהּושהתורה מיעטה ביום הכפורים:  ,מ ב ד"ה במקום), ומיום הכפורים אין ללמוד יומא
  ). (תוספות יומא מ ב ד"ה ועשהו לאחר

 כאשר לעשות זה אין ,בים להטילו צריך מהם אחד על יפול שאם גורלות להפיל רשאים אין - סערה רוח והיה שבספינה אדם בני
 ספר( הגורל יפל ע יסמכו שלא נפשות לענין כןשל כ ממון לענין הנוק לא אסמכתאמשום ש, (יונה א ז) אמיתי בן ליונה עשו

  ).תשא) מרגליות( חסידים
 אלא גורל מפילים אין בממון לוואפי, ֱאֵהינּו' ה ִלְפֵני ֹּפה ּגֹוָרל ָלֶכם ְוָיִריִתי :)ו יח יהושע( שנאמר ,הגורל על לסמוך אין עתה

 כנגד גדולה חתיכה ולא, כאחת שתיהן שוים ןכם אלא א אחת חתיכה כנגד חתיכות שתי משימין אין אבל, בשוה כשחולקים
  (ספר חסידים שם). הדעת באומד בשוה אלא ,קטנה חתיכה

 ולהטיל להם לפתוח וערלים גויים אל בא והוא צבור שליח האיש שאותו מאחר ביחוד, 5הגורל דרך על תורה בספרי שפותח מי
 יוסר לא אבל ,חילול שבזה לפי, לגוים כך מלעשות אותו מונעים, תועלת מזה יצאה ולפעמים. אצלם בזה ונתפרסם) גורל( להם

  ).קעב(בלאו)  ם"הרמב ת"שו( ייענש ולא) ממינויו(
_______________________________________________  

  

  .תלא- טור תיד', ה   1
  וראה ספר חסידים (מרגליות) תשא מה שכתב בגורל זה.   2
 וראה ספר חסידים (מרגליות) תשאב ענין גורל זה.   3
 תו.שעברה שנראה ערך שעירי יום הכפורים איך יתכן שלא יפסל משום    4
  דומה ל"גורל הגר"א" שלעתים רחוקות גדולי ישראל השתמשו בו כדי לברר מציאות.   5
  

  שלהלן, ראשי הפרקיםניתן לקבל את המשך המאמר בנושא גורל לפי 
 info@eretzhemdah.orgע"י פניה לדוא"ל: 

  * בחלוקת הארץ   * בחלוקת השותפים   
  * בין כהנים במקדש   * בשבת ויום טוב   * גורל בטעות

  

  
  

  

  

 

  :השלימה של םמתפללים לרפואת
  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  הרב אביחי ניסן בן חיה

  פורטונהליליאן בת   יהושפט יחזקאל בן מילכה  Rassaדוד חיים בן רסה 

  יפה בת רחל יענטע  בת שרה פריאל דפנה חיה  אורנית מרים בת דליה
    

  בתוך שאר חולי עם ישראל
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  הרב מרדכי הוכמן

  

  גולגולת יהויקים
  

  מובא מעשה פלאי שארע בגולגולת של יהויקים מלך יהודה, וז"ל המעשה בתרגום חופשי: פב, א)(סנהדרין במסכת 
את  . קבר'זאת ועוד אחרת' עליהה כתוב יבשערי ירושלים, והשהיתה מושלכת  גולגלתמצא רבי פרידא של  אביו)-(אבי זקינו

ֵלְך שכתוב עליו: "של יהויקים, זו הגולגולת אמר:  וחזרה ובצבצה., קברה וחזרה ובצבצה, הגולגולת ֵבר ָסחֹוב ְוַהׁשְ ְקבּוַרת ֲחמֹור ִיּקָ
ם ָלִ ֲעֵרי ְירּוׁשָ נטל את הגולגולת עטף אותה בבדים יקרים . מלך הוא, ואין זה מדרך ארץ לבזותו :יהו כב,יט). אמר(ירמ" ֵמָהְלָאה ְלׁשַ

זו הגולגולת של : השכנות להושם אותה בארגז שלו. באה אשתו וראתה את הגולגולת העטופה, יצאה וסיפרה לשכנותיה. אמרו 
הגולגולת בתוכה. כשבא זקינו של רבי פרידא וראה מה  אשתו הראשונה, שאינו שוכח אותה. הבעירה אשתו את התנור ושרפה את

  שארע, אמר דבר זה שארע לגולגולת הוא לקיום מה שהיה כתוב על הגולגולת 'זאת ועוד אחרת'.
במעשה מסופר שזקינו של רבי פרידא מצא גולגולת שמושלכת בשערי ירושלים בביזיון, ונהג בה כראוי וקבר אותה באדמה, אך 

גולת היתה חוזרת ומבצבצת על פני האדמה. אלא שקשה להבין את המעשה כפשוטו. כיצד יתכן שרק הסבא באופן פלאי הגול
של רבי פרידא ראה את אותה גולגולת שמבצבצת באופן פלאי? והרי אם היא אינה ניתנת לקבורה בקרקע רבים עברו שם וכבר 

  ראו אותה לפניו, וכיצד יתכן שהוא ראה אותה לראשונה?!
  

ופר שהסבא של רבי פרידא, עטף את הגולגולת ושם אותה בארגז שלו, וגם דבר זה קשה להבנה. באותה תקופה היו בהמשך מס
מקפידים על דיני טומאה וטהרה. והגולגולת של המת שהיתה בארגז היתה מטמאת את כל מי שנגע בארגז. כיצד יתכן שרבי 

מסתבר שהארגז היה נמצא במקום שמור בבית, ואם כן פרידא לא חשש שאשתו או מישהו אחר יגעו בלא דעת בארגז? ו
. כיצד יתכן שרבי פרידא לא חשש שהוא ואשתו ושאר בני ביתו וכל תכולת ביתו 1הגולגולת היתה מטמאת את כל אשר בבית

  יהיו טמאים?!
  

של המלך  מחמת קשיים אלו נראה שמדובר במעשה סמלי, שנועד לרמז על פתרון הקשיים שמצאנו בתנ"ך בענין קבורתו
  יהויקים, וכדלקמן.

  

  קבורת חמור או כבוד מלכים
הֹוי ֹּבֶנה ֵביתֹו ְּבא ֶצֶדק מסופר שיהויקים המלך בנה לו ארמון פאר אך לא שילם לפועלים שבנו אותו: " יט)-כב,יג(ירמיהו בספר 

ָלֵכן ֹּכה ָאַמר ד' ֶאל ְיהֹוָיִקים ֶּבן ֹיאִׁשָּיהּו ...". וכעונש על כך ניבא ירמיהו: "לוֹ ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבא ִמְׁשָּפט ְּבֵרֵעהּו ַיֲעֹבד ִחָּנם ּוֹפֲעלֹו א ִיֶּתן 
ֵרי ֵבר ָסחֹוב ְוַהְׁשֵל ֵמָהְלָאה ְלַׁשעֲ ֶמֶל ְיהּוָדה א ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאִחי ְוהֹוי ָאחֹות א ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאדֹון ְוהֹוי ֹהֹדה: ְקבּוַרת ֲחמֹור ִיָּק 

ם שיהויקים יקבר 'קבורת חמור', ומהמתואר בהמשך אותה נבואה משמע שהכוונה  '". בנבואה זו ניבא ירמיהו בדבר דְירּוָׁשָלִ
  ל'חוסר קבורה' אלא סחיבה והשלכה אל מחוץ לעיר.

סיכום מסכמים את תקופת יהויקים ובסוף ה ו)-(ב כד, דאולם מאידך במקום אחר משמע שיהויקים נקבר. בספר מלכים 
  מסופר:

ְבֵרי ְיהֹוָיִק "... ם ָנִקי ְולֹא ָאָבה ד' ִלְסלַֹח: ְוֶיֶתר ּדִ ם ּדָ ַלִ א ֶאת ְירּוׁשָ ָפְך ַוְיַמּלֵ ר ׁשָ ִקי ֲאׁשֶ ם ַהּנָ תּוִבים ְוַגם ּדַ ה ֲהלֹא ֵהם ּכְ ר ָעׂשָ ים ְוָכל ֲאׁשֶ
ב ְיהֹוָיִק  ּכַ ׁשְ ְבֵרי ַהיִָּמים ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה: ַויִּ יו:ַעל ֵסֶפר ּדִ ְחּתָ נֹו ּתַ ְמלְֹך ְיהֹוָיִכין ּבְ   "ים ִעם ֲאֹבָתיו ַויִּ

" משמע לכאורה, שיהויקים נקבר יחד עם אבותיו. ודבר זה עומד בסתירה לכאורה ַוִּיְׁשַּכב ְיהֹוָיִקים ִעם ֲאֹבָתיומפשטות הכתוב "
רה שיקבר ב'קבורת חמור', משום לנבואת ירמיה. קשה לומר שיהויקים שב בתשובה על חטאיו, ולכן התבטלה ממנו הגזי

(בבא בתרא שמהכתוב שם משמע שה' לא סלח לו. ואם כן מדוע התבטלה ממנו הגזירה הזו. קושי זה מתחדד לאור דברי חז"ל 
שירמיהו כתב את ספר מלכים. כיצד יתכן שירמיה תיאר בספר מלכים את קבורת יהויקים באופן שנראה מכובד, והרי  טו, א)

  לו שיקבר 'קבורת חמור'?הוא עצמו ניבא 
  

  המקרה הדומה של איזבל
ניתן לומר שירמיה סמך על כך, שנתבונן במקרה דומה שהוא כתב בספר מלכים, ומתוך כך נדע כיצד לבאר את הסתירה, 

  וכדלקמן.
והמלך אחאב יירש את כרמו. ומסופר שה'  בספר מלכים (א, כא) מסופר שהמלכה איזבל פעלה לכך שירצחו את נבות היזרעאלי

ְוַגם ְלִאיֶזֶבל ִּדֶּבר ד' ֵלאֹמר שלח את אליהו הנביא שינבא לאחאב, שהוא ואשתו איזבל יענשו על כך, ובכלל נבואת העונש נאמר: "
מתלמידיו למשוח את יהוא למלך  מסופר שאלישע הנביא שלח את אחד ט) ,ב". ובהמשך (ַהְּכָלִבים ֹיאְכלּו ֶאת ִאיֶזֶבל ְּבֵחל ִיְזְרֶעאל

ְוֶאת משח את יהוא למלך והורה לו להכרית את בית אחאב, ובכלל הנבואה נאמר: " 'על ישראל. ומסופר שהתלמיד בא ובדבר ד
  ולאחר מכן מסופר כיצד ארע הדבר לבסוף (שם): ...".ְוֵאין ֹקֵברִאיֶזֶבל ֹיאְכלּו ַהְּכָלִבים ְּבֵחֶלק ִיְזְרֶעאל 

ְמָעה יר ְוֶאל ַהּסּוִסים ... ַויָּבֹוא ֵיהּוא ִיְזְרֶעאָלה ְוִאיֶזֶבל ׁשָ ָמּה ֶאל ַהּקִ ז ִמּדָ ְמטּוָה ַויִּ ׁשְ ְמטּוָה ַויִּ ה:ַויֹּאֶמר ׁשִ ְרְמֶסּנָ ּתְ  ַויִּ ַויָֹּבא ַויֹּאַכל ַויֵּׁשְ
ְקדּו ָנא ֶאת ָהֲארּוָרה ַהזֹּאת  י  ְוִקְברּוהָ ַויֹּאֶמר ּפִ י ִאם  ְלָקְבָרהּ ִהיא: ַויְֵּלכּו  ַבת ֶמֶלךְ ּכִ ְלּגֶֹלתְולֹא ָמְצאּו ָבּה ּכִ ְוָהַרְגַלִים ְוַכּפֹות ַהיָָּדִים:  ַהּגֻ

ידּו לֹו  בּו ַויַּּגִ ַבר ד' הּואַויָּׁשֻ י ֵלאֹמר  ַויֹּאֶמר ּדְ ּבִ ׁשְ ַיד ַעְבּדֹו ֵאִליָּהּו ַהּתִ ר ּבְ ּבֶ ר ּדִ ֵחֶלק ִיְזְרֶעאל יֹאְכלּו ַהכְּ ֲאׁשֶ ר ִאיָזֶבל:ּבְ ׂשַ  ָלִבים ֶאת ּבְ
ֶדהְוָהְיָתה  ָ ֵני ַהׂשּ דֶֹמן ַעל ּפְ ר לֹא יֹאְמרּו זֹאת ִאיָזֶבל: ִנְבַלת ִאיֶזֶבל ּכְ ֵחֶלק ִיְזְרֶעאל ֲאׁשֶ   "ּבְ

יהוא בא בשליחות נביאי ישראל לארמון של איזבל והורה להרוג אותה, ואף רמס אותה באופן מבזה, אך לאחר מכן הוא עצמו 
לקבור אותה כיוון שהיא בת מלך. צריך להבין מדוע הורה יהוא להפר את דברי אליהו, שהוא עצמו מספר ששמעם בעת  הורה

ְוֶאת ִאיֶזֶבל ֹיאְכלּו ַהְּכָלִבים וכן את דברי התלמיד שמשח אותו וניבא לו: " ".ִנְבַלת ִאיֶזֶבל ְּכֹדֶמן ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדהְוָהְיָתה שניבא: "
  ...".ְוֵאין ֹקֵברְזְרֶעאל ְּבֵחֶלק יִ 

ניתן לומר שיהוא הבין שעונש זה של חוסר קבורה צריך להיות מידתי, ולכן הוא צריך להתחשב מצד אחר עם הצורך לנהוג 
כבוד במלכים ואפילו אם היו מלכים רשעים. והוא הניח שיש לקיים זמן מה את העונש של הביזיון שבחוסר הקבורה, ולאחר 
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הצורך לנהוג כבוד במלכים ולקבור את איזבל. וניתן להוסיף ולומר שהקב"ה הסכים עם סברה זו, ולכן מכן יש לקיים את 
  נשארו מהגווייה שלה הגולגולת והרגלים וכפות הידיים, כדי שאפשר יהיה לקיים בהם את כבוד המלכים של הקבורה. 

  
לת של יהויקים בשערי ירושלים, אין הכוונה שהוא לאור זאת, נראה שכאשר מסופר לנו שהסבא של רבי פרידא מצא את הגולגו

מצא גולגולת ממשית שמשום מה נעלמה מאות שנים מעיני אנשים אחרים. אלא הכוונה היא שהוא מצא את הסתירה שבין 
נבואת ירמיה על חוסר הקבורה של יהויקים, לבין התיאור המכובד של מותו בספר מלכים, והוא מצא גם פתרון לסתירה. 

ירמיה הניח שנבין מעצמנו שהמקרה של יהויקים דומה למקרה של איזבל. ומתחילה התקיימה ביהויקים נבואת  לדעתו,
ירמיה, ויהויקים נהרג בידי הבבלים ונסחב והושלך כמו חמור ולא נקבר, אך נותרה מיהויקים הגולגולת שלו שאותה קברו יחד 

פרידא 'קבר' את הגולגולת, הוא מרמז לנו, שהוא הניח שהמקרה עם קברי אבותיו. וכאשר המעשה מספר לנו שהסבא של רבי 
  של יהויקים דומה למקרה של איזבל, ונותרה ממנו הגולגולת שאותה קברו עם אבותיו.

  

  וחזרה ובצבצה וכו', את הגולגולת קבר
קבר את הגולגולת וחזרה ובצבצה, קבר אותה וחזר ובצבצה. נראה שהמעשה מרמז  בהמשך מסופר שהסבא של רבי פרידא

שהוא לא היה שלם עם הפתרון שמצא. הוא שב והתבונן כמה פעמים בפתרון שמצא, והתלבט לגביו. הוא שב והתבונן וחשב 
כבוד גם במלכים רשעים, אך שאין זה מוכרח שיהוא נהג כראוי כאשר הורה לקבור את איזבל. יהוא צדק אמנם שראוי לנהוג 

לא כאשר הדבר נוגד נבואה מפורשת. ויתכן שכאשר יהוא נוכח לראות כיצד נבואת הנביאים על סופה של איזבל החלה 
  להתקיים, הוא החליט לבטל את הציווי שלו לקבור אותה, ויתכן שלא קברו לבסוף את שיירי גופתה.

" אינו מתאר בהכרח קבורה עם אבותיו, אלא מיתה בלבד, וכפי שהוכיח ים ִעם ֲאֹבָתיוַוִּיְׁשַּכב ְיהֹוָיִק וכמו כן התיאור העמום "
וידוע שאבותיו  ...",ִהְּנ ֹׁשֵכב ִעם ֲאֹבֶתיַוֹּיאֶמר ד' ֶאל ֹמֶׁשה : "(דברים לא,טז)אבן עזרא (דניאל א), שכן מצאנו שנאמר למשה 

הירדן. בשלב זה הסבא של רבי פרידא התלבט בין שני הפתרונות של משה מתו ונקברו במצרים ואילו משה מת ונקבר בעבר 
ופעמים נטה לפתרון אחד ופעמים נטה לפתרון השני, והמעשה מתאר זאת באופן סמלי בכך שהגולגולת היתה נקברת אך 

  מבצבצת ויוצאת.
" הוא כבוד מלכים בלבד, הכתוב מתאר יוַוִּיְׁשַּכב ְיהֹוָיִקים ִעם ֲאֹבתָ ואז החליט הסבא של רבי פרידא שמה שיש בתיאור העמום "

את מותו באופן מכובד אך מסתיר את העובדה שיתכן ויהויקים ואף הגולגולת שלו לא זכו לקבורה. והמעשה מתאר זאת בכך 
שהסבא של רבי פרידא עטף את הגולגולת בבדים יקרים וטמן אותה בארגז שלו. כפי שנאמר לעיל, באותה תקופה הקפידו על 

הרה, ולא מסתבר שהוא שמר את הגולגולת בארגז והכשיל את בני ביתו בטומאת מת. כוונת הכתוב היא שהוא החליט דיני הט
שספר מלכים עוטף את יהויקים בכבוד מלכים, ומספר על מותו בצורה מכובדת מכיוון שכך צריך לנהוג במלכים. אך יתכן 

  שהוא או גולגולתו לא נקברו עם אבותיו.
  לילותיה של הגולגולת במעשה זה, וכדלקמן.אך בכך לא תמו ע

  

  קבורת חמור או כליה בחום השמש
בספר ירמיהו קיימת סתירה נוספת כביכול בענין סופו של המלך יהויקים. בהמשך הספר מסופר שירמיהו שלח את ברוך בן 

, 2קראו לפניו את המגילהנריה לקרוא נבואה מתוך מגילה באזני כל העם הבאים למקדש. ואחר כך ביקש המלך יהויקים שי
ובעת שקראו אותה לפניו הוא היה חותך ממנה חלקים חלקים והיה שורפה באש, עד ששרף את כולה. ולאחר מכן קיבל ירמיהו 

  :ל)-לו, כטירמיהו (נבואה נוספת 
ה " ַרְפּתָ ְוַעל ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּתֹאַמר ּכֹה ָאַמר ד' ַאּתָ ֶבל  ׂשָ ַתְבּתָ ָעֶליָה ֵלאֹמר ּבֹא ָיבֹוא ֶמֶלְך ּבָ ה ַהזֹּאת ֵלאֹמר ַמּדּוַע ּכָ ִגּלָ ֶאת ַהּמְ

ה ָאָדם ּוְבֵהָמה: ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ד' ַעל ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה לֹ  ּנָ ית ִמּמֶ ּבִ ִחית ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ְוִהׁשְ א ָד ְוִהׁשְ ּסֵ ב ַעל ּכִ ִוד א ִיְהֶיה ּלֹו יֹוׁשֵ
ְיָלה: ּלָ ַרח ּבַ יֹּום ְוַלּקֶ ֶלֶכת ַלחֶֹרב ּבַ ְהֶיה ֻמׁשְ   "ְוִנְבָלתֹו ּתִ

בנבואה זו יש לכאורה סתירה ביחס לנבואה הקודמת על סופו של יהויקים. בנבואה הקודמת ניבאו לו שיקבר 'קבורת חמור', 
לא במעי  'קבורת חמור'היכן היא : "),ו(ויקרא רבה יטשמשמעותה הפשוטה הוא אכילה בידי כלבים, וכפי שאמרו חז"ל 

?!". וכך אכן ארע לאיזבל, שכבר סמוך למותה היא נטרפה בידי כלבים. ואילו כאן נאמר שנבלתו תהיה מוטלת בחוץ זמן הכלב
  ".ֻמְׁשֶלֶכת ַלֹחֶרב ַּבּיֹום ְוַלֶּקַרח ַּבָּלְיָלהרב: "

  

היה כתוב 'זאת ועוד אחרת'. כוונת המעשה היא לאמור סתירה זו מיישב המעשה באמצעות הספור שעל גולגולת יהויקים 
  :),הד (קמאליקוטי מוהר"ן ", וכפי שהיא מתבארת בַוְּתִהי ֲעֹוֹנָתם ַעל ַעְצמֹוָתם: "לב,כז)(יחזקאל בנבואת 

ִהי ֲעֹוֹנָתם " :)שם(יחזקאל  מו שכתובועונותיו של אדם הם על עצמותיו. כ" עבירה יש לה צירוף  וכל", ַעל ַעְצמֹוָתם -  חקוקה –ַוּתְ
  "אותיות. וכשעבר איזה עבירה, אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו.

העבירה של של יהויקים שהוא העביד את פועליו בלא לשלם להם את שכרם חקקה על גולגלתו עונש אחד של 'קבורת חמור' 
ף סופו של מצב זה הוא טריפה שמשמעותה היא 'חוסר קבורה'. ואמנם מדרך הטבע כאשר מצויים כלבים רעבים וחיות טר

מהירה בידי הכלבים, וכפי שארע לאיזבל. אך העבירה הנוספת של יהויקים שהוא שרף את מגילת הנבואה שניבא ירמיה חקקה 
על גולגולתו עונש נוסף של מצב הדומה לשריפה. והוא שגופתו לא תיטרף מייד בידי כלבים אלא קודם לכן תהא מושלכת זמן 

  ".ְוִנְבָלתֹו ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶלֶכת ַלֹחֶרב ַּבּיֹום ְוַלֶּקַרח ַּבָּלְיָלהשמש: "רב לפגעי חום ה
דבר זה מרמז לנו המעשה כשהוא מספר של גולגולתו של יהויקים היה כתוב "זאת ועוד אחרת". והמעשה ממשיך ומפתח רעיון 

בי פרידא מסמלת במעשה זה את 'חכמתו', זה ומספר ש'אשתו' של הסבא של רבי פרידא 'שרפה' את הגולגולת. 'אשתו' של ר
", אינה סותרת את הנבואה ִּתְהֶיה ֻמְׁשֶלֶכת ַלֹחֶרב ַּבּיֹום ְוַלֶּקַרח ַּבָּלְיָלהוחכמתו הגיעה למסקנה שהנבואה שנבלתו של יהויקים "

א מקביל לחטאו של הקודמת על הסוף הצפוי ליהויקים, אלא עונש נוסף שנגזר על גופתו, וזהו עונש הנחשב ל'שריפה', והו
  יהויקים ששרף את המגילה.

  

  "זאת ועוד אחרת"
בסיכום המעשה ניתן לומר שהמעשה נועד לרמז, שדברי הנביאים מתקיימים גם עם לא מצאנו לכך עדות כתובה בתנ"ך. ואמנם 

בית אחאב נדחתה לימי בנו בעקבות  פעמים שגם נבואה על עונש ניתן להמתיק או לבטל, וכפי שמצאנו שהגזירה על הכרתת
  :כט)-(מלכים א כא, כזהתענית והעינויים שקיבל על עצמו 

ב " ּכַ ׁשְ רֹו ַויָּצֹום ַויִּ ׂשָ ק ַעל ּבְ ם  ׂשַ ָגָדיו ַויָּׂשֶ ְקַרע ּבְ ה ַויִּ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֹמַע ַאְחָאב ֶאת ַהּדְ ַבר ד' ֶאל ֵאִליָּהּו ַוְיִהי ִכׁשְ ְך ַאט: ַוְיִהי ּדְ ק ַוְיַהּלֵ ָ ׂשּ ּבַ
ָפָני ַיַען כִּ  י ִנְכַנע ַאְחָאב ִמּלְ י ֵלאֹמר:  ֲהָרִאיָת ּכִ ּבִ ׁשְ יתֹו:ַהּתִ יֵמי ְבנֹו ָאִביא ָהָרָעה ַעל ּבֵ ָיָמיו ּבִ ַני לֹא ָאִביא ָהָרָעה ּבְ   ".י ִנְכַנע ִמּפָ
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  :ו)-(מלכים ב כ, הוכן מצאנו שהגזירה שניבא ישעיהו על המלך חזקיהו התבטלה בעקבות תפילת חזקיה 
י ּכֹה ָאַמר ד' ֱאלֵֹהי ּדָ " יֹּום ׁשּוב ְוָאַמְרּתָ ֶאל ִחְזִקיָּהּו ְנִגיד ַעּמִ ְמָעֶתָך ִהְנִני רֶֹפא ָלְך ּבַ ֶתָך ָרִאיִתי ֶאת ּדִ ִפּלָ י ֶאת ּתְ ַמְעּתִ ִוד ָאִביָך ׁשָ

ית  ֲעֶלה ּבֵ י ּתַ ִליׁשִ ְ יְלָך ְוֵאת ָהִעיר ַהזֹּאת ְוַגּנֹוִתי ַעל הָ ה'ַהׁשּ ּור ַאּצִ ף ֶמֶלְך ַאׁשּ ָנה ּוִמּכַ ֵרה ׁשָ י ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ַהזֹּאת  ִעיר: ְוהַֹסְפּתִ
י: ִוד ַעְבּדִ   "ְלַמֲעִני ּוְלַמַען ּדָ

המעשה שמספר שהיה כתוב על גולגולת יהויקים "זאת ועוד אחרת", מרמז שעונש אחר שנגזר עליו הומתק. שהרי ירמיהו ניבא 
בנו יהויכין לא ישב על כסא המלכות אלא כמה  ". ואמנםֹּכה ָאַמר ד' ַעל ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה א ִיְהֶיה ּלֹו יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָדִודלו: "

ִּכֵּסא מילא את תפקיד הנציג של " ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאלחודשים לקיום גזירה זו. אך הגזירה הומתקה, ולאחר זמן רב צאצא שלו 
  " בעת שיבת ציון.ָדִוד

  
י ששב באופן חלקי, וגם תשובה חלקית הועילה ואמנם לא מצאנו שיהויקים שב בתשובה, אך מסתבר שמתייחסים אליו כמו למ

לו. ודבר זה מרומז בדברי הסוגיה הנוספת במסכת סנהדרין (קד,א) שדנה מדוע לא מנו את יהויקים בין המלכים שאין להם 
חלק לעולם הבא, והיא מסבירה שדבר זה הוא משום שהיה כתוב על גולגולתו: "זאת ועוד אחרת". ומשמעות הדבר היא ששני 

נשים בלבד היו חקוקים על גולגולתו והוא אכן נענש בהם. אך העונש השלישי הומתק, ומכאן שמתייחסים אליו כמו למי עו
שעשה תשובה חלקית ויש לו חלק לעולם הבא. ואף שירמיהו ניבא נבואה דומה גם על יהויכין בנו של יהויקים, בסופו של דבר 

 ין בנו שבו בתשובה במידה מסויימת. וכפי שכותב הרמב"ם בהלכות תשובהמצאנו שהיא התבטלה. ומכאן שיהויקים או יהויכ
  :ז, ו)(

ָרֵאל ַעד ' :גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר" (ירמיהו כב,  ונאמר ביכניהו ברשעתו ..., 'לֶֹהיךָ -אֱ  ה'ׁשּוָבה ִיׂשְ
ֶבר לֹא ִיְצַלח בְּ ' : 'ל) ְתבּו ֶאת ָהִאיׁש ַהזֶּה ֲעִריִרי ּגֶ ְנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה חֹוָתם ַעל ַיד ְיִמיִני: '(ירמיהו כב, כד) ';ָיָמיוּכִ  ִאם ִיְהֶיה ּכָ

י ְנֻאם : 'וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו (חגי ב, כג)וגו',  יֵאל ַעְבּדִ ַאְלּתִ ן ׁשְ ֶבל ּבֶ ֲחָך ְזֻרּבָ יֹּום ַההּוא ְנֻאם ְיקָֹוק ְצָבאֹות ֶאּקָ ּבַ
חֹוָתם יָך ּכַ ְמּתִ   '."ְיקָֹוק ְוׂשַ

  
___________________________________________________________________  

  
 ח,טומאת מת בהלכות רמב"ם וראו   1
  ) מדובר היה במגילת איכה.מועד קטן כו, אולפי מסורת חז"ל (   2
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  (מתוך ח"ג)
  

  Cali, Colombia                                   קאלי, קולומביה
  טבת תשנ"ד

  
  ריבוי מניינים לפי נוסח העדות השונות לענין "לא תתגודדו"

  
  שאלה

קיים אצלנו ב"ה מנין קבוע לערבית. בבית הכנסת הספרדי יש שחרית בד"כ בשני וחמישי. ה"יארצייט" עושים גם שחרית בבית 
 - האשכנזי. ולא עלינו, כשיש אבלים עושים אצלם עוד מנינים. מהו גדר האיסור של "לא תתגודדו" לגבי מנינים  -כנסת שלי 

ה באיזה נוסח המנין השני. לא תמיד קל לקיים שני מנינים. (היה כבר מקרה של שתי קבועים, לא קבועים נוספים, והאם זה שונ
  משפחות אבלות באותו זמן).

  



  
3  

  

  כיפור יום

  תשובה
-אין בהנהגת מנהגים שונים של העדות כגון ספרדים ואשכנזים, משום לא תתגודדו, כל עוד כל ציבור ניכר בפני עצמו בבית  .א

  .2לנהוג כמנהג שלו. ואדרבא, כל ציבור חייב 1כנסת נפרד וכדומה
מותרים לעשות  -אפילו בעיר שהיתה בה רק קהילה אחת, ואחר כך רצו אנשים מעדה מסוימת להיפרד ולהתפלל כמנהגם   .ב

  .3כן, ואין בזה משום לא תתגודדו
 אם אין מספיק יהודים בעיר כדי לפרנס שני מניינים, או אז יש להתחבר לציבור אחד, ובקביעת נוסח התפילה הולכים אחר  .ג

 .5הכנסת-, אלא אם כן כבר היה מנהג קבוע בעיר או בבית4הרוב
  

_____________________________________________  
  
דין בעיר אחת, שאין בזה -עיין "חתם סופר" (שו"ע חו"מ סי' קפח בהשמטות) שכתב, ששתי קהילות בעיר אחת יש להן דין שני בתי   1

וכרבא), וכך פסק מהר"ם שי"ק (חו"מ סי' כד) ו"האלף לך שלמה" (או"ח סי' מה). ועיין בכל זה משום לא תתגודדו (יבמות יג ע"ב, 
  ב"יביע אומר" (אה"ע ח"ד סי' יג בסופו ובאו"ח ח"ו סי' י) וב"יחוה דעת" (ח"ד סי' לו), ואכמ"ל.

ההיפך, "מגן אברהם" (סי' סח) בשם  משום לא תטוש תורת אמך, וזה נכון גם בנוסח התפילה, שאין לשנות מספרד לאשכנז וגם לא   2
הירושלמי והכוונות, ועיין שם ב"פרי מגדים". ועיין "חתם סופר" (או"ח סי' טו וטז) שכתב, ששני הנוסחים שווים בקדושתם ובסודם. 

סי' כד),  ועיין מהר"ם שי"ק (או"ח סי' מג) שכתב ותרץ ההשגות של ה"דברי חיים" על החת"ס. וכך נפסק ב"אגרות משה" (או"ח ח"ב
  ודלא כמו שהעלה שם ב"יביע אומר" (או"ח ח"ו סי' י) בסופו.

), שאין לאשכנזים לשנות להתפלל בנוסח ספרד, וממילא הדין שוה למה 2"לבושי מרדכי" (תלתאה, או"ח סי' י), וכמו שכתבנו בהערה (   3
"כבר נתפשט הדבר בהרבה קהילות, כי האנשים  שכתב לספרדים לשנות להתפלל כאשכנזים. ועיין מהר"ם שי"ק (חו"מ סי' כד) שכתב

  שרוצים להתפלל בנוסח ספרד, עושים להם מנין בפני עצמם", וק"ו בנדון דידן.
  שו"ת "חתם סופר" (חו"מ, בהשמטות, סי' קפח), שו"ת "ישא איש" (סי' א, מובא ב"יביע אומר", שם).   4
ז), מובא ב"יביע אומר" הנ"ל וב"אגרות משה" (או"ח ח"ב סי' כא) שכתב, "חתם סופר" הנ"ל, וכן משמע מעיקרי הד"ט (סי' ה אות כ   5

שכל עוד לא נתבטלה הקהילה הקודמת, שייך לומר שמנהג המקום עליו, אבל עיין עוד בדבריו באו"ח (ח"ד סוף סי' סה) שמסתפק לגבי 
חרי כן הרוב יקבע, ועיין "האלף לך שלמה" קהילה יהודית בארגנטינה, שבה התקבצו מכל העולם, שמא כשיסדוה, היה זה על דעת שא

  (או"ח סי' מה) שמשמע, שאפילו כאשר היה מנהג, הרוב קובע, וצ"ע.
  
  
  
  

  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש
  

  ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  אני מאשר: גם
  שאול ישראלי הרב

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


