
תלמידי חכמים וצדיקים בעם - 
כנשמה בגוף

על  פ"א(  רבה  )איכה  חז"ל  "דרשו 
נגש  כי  "יען  י"ג(  כ"ט,  )ישעיה  הפסוק 
העם הזה בפיו, ובשפתיו כבדוני ולבו 
רחק ממני... הנני יוסיף להפליא העם 
הזה הפלא ופלא ואבדה חכמת חכמיו", דקאי על 
מיתת הצדיקים. ודקדק הגאון מהר"י דמאי מדה 
כנגד מדה הוא זה - דבשביל שאין מתפללין בכוונה 

ימותו התלמידי חכמים?
"ונראה: שכתב האלשיך... שיום השביעי הוא כמו 
נפש ונשמה לששת ימי המעשה, וזה )שמות ל"א, י"ז( 
"וינפש...", וידוע )זוהר ח"ג דף כ"ט, א( שגם תלמידי 
חכמים והצדיקים שבדור קרואים שבת, וממילא 
גם המה כנשמה לנו הבינונים. וכמו שהנשמה מחיה 
הגוף, כן התלמידי חכמים והצדיקים שבדור מחיים 
את הדור, וכמאמרם ז"ל )ברכות י"ז, ב( כל העולם 

כולו ניזון בשביל חנינא בני. 
שער  הלבבות,  חובת  )ראה  ז"ל  מאמרם  "וידוע 
חשבוה"נ פ"ג ועוד( כי תפילה בלא כוונה כגוף בלא 
הואיל  מדה.  כנגד  מדה  שפיר  הוי  נמצא  נשמה, 
שבשפתותם כבדוני וליבם רחק ממני הוי גוף בלא 
נשמה, ולכן גם הוא יתברך יוסיף לסלק התלמידי 
חכמים והצדיקים שהמה הנשמות ולא ישאר רק 

גופם. 
על  באפר  ומתפלש  בוכה  אדם  כמה  ורעי,  "אחי 
שנשמתו  מחמת  האב,  על  בנו  וכן  בנו,  פטירתו 
נפרדה מאיתו, ומכל שכן שאם יצויר שהמת עצמו 
יבכה על פרידת נשמתו, שבודאי היה דואג וצועק 
השומעים  כל  מעורר  שהיה  עד  ויללה  מר  בקול 
לבכות ולצעוק עמו. וממילא כמה ראוי לנו לבכות 
ולצעוק ולקרוא למקוננות בקול נהי ובכי על אבידת 
שבמיתת  לנשמה...  נשמה  היה  אשר  נשמתנו... 

הצדיק נאבדה ההשגה בתורה...
)ברכות ל"ג, ב( ")אטו  "וזהו הפירוש שאמרו רז"ל 
יראה מילתא זוטרתי היא?( אין, לגבי משה מילתא 
זוטרתא היא". כי בזמן שהיה משה רבינו קיים היו 

הכל באים להם בנקל... וכן בכל דור ודור...".
)תפארת עוזיאל, דרוש והספד על פטירת הרה"ק מזלאטשוב(

שאלה: נשאלתי בהא דנהגו בכל ישראל לעמוד 
מדינא  הוא  אם  בחופה,  הכתובה  קריאת  בשעת 
או לא, ונפקא מינה בבני זוג שאבדה להם הכתובה 
ובאים אל בית הרב לסדר כתובה חדשה, אם צריך 

גם כן לעמוד.

תשובה: בתיקוני הזוהר )תיקונא עשיראה דף כו ע"א( 
איתא שצריכים הקהל לעמוד בשעה שמברכים 
בזה,  ניתנו  טעמים  וכמה  ברכות.  שבע  לחתן 
רוב האחרונים שכיון  העיקרי שבהם הוא מש"כ 
שצריך עשרה לברכות הנישואין א"כ הוי כדברים 
שבקדושה שצריך להיות בעמידה; כן כתב הדרכי 
אות  קידושין  )הל'  יצחק  והפני  ס"ג(,  סוף  )או"ח  נועם 
צ"ה(, ושו"ת קרית חנה דוד )הל' קדושין סימן י(, והרב 

עבודה שבלב )הובא בסידור תפילת החודש דיני ברכות 
קדושין(, והרב בית עובד )דף קצ"ט, דיני ברכת נישואין 

בעשרה  די  זה  ]ולפי  הראשון  טעם  ע"כ  יא(.  אות 

עומדים אף שהשאר יושבים[. 

סימן  אבה"ע  על  לחם  ערך  )בהגהות  המהריק"ש  אבל 
כל  את  שמברכין  מפני  הוא  שהטעם  כתב  סא( 

ישראל ואומרים "עוד ישמע בערי יהודה", וברכה 
לישראל היא דווקא בעמידה, כדילפינן מכהנים. 
כיון  הסעודה  בסוף  שאומרים  ברכות  שבז'  אלא 
שהמסובים יושבים במאכל, לא הטריחום לעמוד. 
והר"י בן נאים )בספר נוהג בחכמה ערך שבע ברכות אות 
א( כתב טעם אחר, להראות שכולם עדים בדבר, 

כוונתו  אין  הכותב:  ]אמר  בעמידה  היא  ועדות 
עדים ממש, שהרי יש שם קרובים ופסולים, אלא 
כמו עמידה בשעת אמירת ויכולו, היינו שמעידים 
טעמים,  ג'  כאן  עד  לכל[.  הדבר  את  ומפרסמים 
ולפי טעמים אלו אמנם אין סיבה לעמוד בשעת 
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קריאת הכתובה.

והאחרונים נחלקו עוד אם צריכים לעמוד גם בשעת 
ברכות האירוסין או רק בשעת ברכות הנישואין, 
שלפי  הנ"ל.  מטעמים  מינה  נפקא  הוא  זה  ודבר 
טעם מהריק"ש צריך לעמוד רק בברכות הנישואין, 
בזה  )עיין  האירוסין  בברכות  גם  טעמים  ולשאר 
בשולחן העזר ח"ב דף לב, ד(. גם נפ"מ כשהחופה היא 

דברים  עניית  מצד  כן  שאם  עצמה,  בפני  בבימה 
שבקדושה האנשים שמחוץ לבימה אינם צריכים 

לעמוד )עיין בזה בסוף ספר חזון ישעיה(. 

אות  הגה"ט  סב  סי'  )אבה"ע  הגדולה  הכנסת  אמנם 
ב, והובא בבאר היטב ועוד אחרונים שם( הביא שטעם 

ספר הפליאה שצריך לעמוד בשעת החופה, הוא 
לכבוד החתן והכלה, שהם עומדים, והחתן דומה 
למלך )כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר סוף פט"ז( ולכן 
יש לעמוד בחופה. ולפי טעם זה צריך לעמוד גם 
בספר  להדיא  כתב  וכן  הכתובה.  קריאת  בשעת 
יא( משם  סי' רפ"ב אות  )או"ח  כנסת הגדולה  שיירי 
בשעה  לעמוד  הקהל  שצריכים  'פליאה'  ספר 
שקוראים את הכתובה. ותמה על מי שלא עומד 
לחוש  דיש  ונראה  שם.  עיין  הכתובה.  בקריאת 
שהובא  העיקרי  הוא  הכנה"ג  שטעם  מפני  לכך, 

באחרונים.

]והנה, לפי טעם זה, אם החתן עצמו יושב בשעת 
הקהל  לכל  צריך  אין  אז  הקידושין,  או  הכתובה, 
לעמוד. ונפקא מינה נוספת כאשר מחליפין לבעל 
כתובה תחת כתובה דאירכסא או דאישתכח בה 
טעותא, שאז אינו חתן, אם כן יכולים לשבת אף 
כשהוא עומד. ובאמת עיקרא דמילתא, קידושין 
וחופה, לא ידעתי היכא נזכר שצריך לעשות זאת 
בעמידה דווקא. ואולי משום שהחתן עושה מצוה 
ועיין ערוך השולחן הל' קידוש בשבת  זו בצבור; 
)סי' רסט ס"ד( שמטעם זה צריך לקדש בבית הכנסת 

בעמידה לעולם. או אולי יש לעמוד, לפי שבחופה 
משפט  בספרנו  שביארנו  )כמו  שכינה  השראת  יש 
בגמרא  שאמרו  וכעין  פ(,  פרק  ריש  מהדו"ב  הכתובה 

)סנהדרין מב.( "אילמלא לא זכו ישראל אלא להקביל 

פני אביהן שבשמים כל חדש וחדש - דיים. אמר 
אביי הלכך נימרינהו מעומד". ופירש רש"י משום 

כבוד השכינה. 

)פרמ"ג  האחרונים  שכתבו  הכלל  להוסיף  יש  גם 
יח, שדי חמד ח"א עמ'  בפתיחה כוללת להל' ברכות אות 

עמידה בעת קריאת הכתובה
הרב אליהו בר שלום
רב שכונת רמת שלמה, ירושלם ת"ו
ומח"ס 'משפט הכתובה' ב"ח
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בעיות הלכתיות - בסיבת הרב
שכל  ולהאמין  לידע  צריך  הוראה  "מורה 
איסור  או  ממונות  דיני  הן  לפניו,  שבא  מה 
והיתר, ובפרט תערובות איסור והיתר... הכל 
בסיבתו. כי אם לא היה חייב, והיה הוא צדיק 
גמור, לא בא לפניו כאלה ולא אירע שום דבר 

רע בכל העיר.

אב"ד  משה  מוהר"ר  החסיד  "והצדיק 
דקהילת קודש באנדיאן, בן אחיו של הגאון 
מוהר"ר רבי אלעזר אב"ד דאמסטרדם, גיסו 
קודם  אמר  מליזענסק,  אלימלך  רבינו  של 
אירע   ולא  רב  היה  שנה  ששלושים  פטירתו 
שאלה  ולא  באשה  כתם  בדיני[  ]שאלה 
איסור  תערובות  מעניני  שאלה  ולא  בפסח 

והיתר ולא שריפה נפל בעיר. 

)נוצר חסד ]קאמרנא[ לאבות פ"ד מ"ז(

היתה עם הנשים בחדר נפרד, והרב היה בא עם 
החתן ועומד עמו על פתח החדר לתת הקידושין 
ובכהאי  הגברים.  לחדר  חזרו  כך  ואחר  לכלה, 
גוונא שבאים לחדר הנשים אדרבא הצניעות היא 
שלא תעמודנה. עוד כתב היפה ללב )בסי' סא ס"ה( 
שהמנהג שאם החתן אלמן או גרוש, או אם הכלה 
אלמנה או גרושה, ששניהם יושבים; אך בזמנינו לא 
שמענו מחילוקים אלו, אלא החתן וכלה עומדים 

לעולם[.

זוג,  לבני  כתובה  במחליף  לעיין  יש  הנ"ל  ולאור 
בה  דאישתכח  או  דאירכסא  כתובה  במקום  כגון 
האיש  אם  הכתובה,  את  שם  וקוראים  טעותא, 
והאשה והנוכחים צריכים לעמוד. דלרוב הטעמים 
שהבאנו שיש לעמוד בחופה, כאן אין צריך לעמוד; 
דלמהריק"ש אין כאן ברכות נישואין, ולהבית עובד 
אין צריך כאן עשרה ואינו דבר שבקדושה. ולהרב 
גם  למלך.  הדומה  חתן  כאן  אין  הגדולה  כנסת 
להנוהג בחכמה מאי שייכא כאן להראות שכולם 
עדים בדבר. אבל להיפה ללב שהעמידה היא מפני 
עושי מצוה, יש לעמוד גם בכתובה זו, שהרי האיש 
עושה פה מצוה. וכן אני נוהג, אך מעמיד את האיש 
ולא את האשה, משום צניעות כנזכר לעיל, וכמו 
שכתב היפה ללב גופיה חילוק זה, וגם שבכתובה 
גם עוד שבכתובה שניה  יש פחות קפידא.  שניה 
)שלא כמו חופה ונישואין( האיש לבדו עושה את 

המצוה, די בעמידתו ועמידת הקורא והעדים.

זאת העולה, דיש לכל הקהל לעמוד בשעת קריאת 
הכתובה שתחת החופה, שהרי כמה טעמים נאמרו 
הוא  מהם  ואחד  בחופה,  לעמוד  הקהל  בחובת 
המלך  בכבוד  חיבים  והכל  עומד  שהחתן  משום 
מפני  שעומדים  לפי  נוסף  וטעם  עומד.  כשהוא 
עושי מצוה. וטעמים אלו שייכים גם בשעת קריאת 
הכתובה. ולפי טעם האחרון יש לעמוד גם בשעה 
שמחליפים כתובה תחת הראשונה דאירכסא או 

דאישתכח בה טעותא.

ובדרך אגב כאן מקום להתריע על אותם היושבים 
ועסוקים באכילה, או אפילו על העומדים אם הם 
משוחחים בשעת קריאת הכתובה בחופה ואינם 
ושומעים,  מקשיבים  אינם  שאם  לה,  מאזינים 
אין "אימתא דציבורא" וִיראה לשקר, ועל זה הרי 
סומכים העדים לחתום בכתובה אף על פי שאינם 
בספרנו  שכתבנו  וכמו  בפנים,  מילה  כל  קוראים 
בארוכה. באופן שרק עצם הדבר שהצבור מדקדק 
ומתעניין לשמוע בבירור את הכתובה, זהו שמציל 
מחשש זיוף, ופשוט שיש להנאספים להאזין לדברי 
במידות,  הוא  גדול  כיעור  שזה  )ומלבד  הכתובה 
ואין מתעניינים  "לכבוד החתן",  כביכול  להיאסף 
"מלך".  מכבדין  אין  כך  ובוודאי  בחופתו.  באמת 
]אסיפת  חמד  שדי  הרב  שצווח  מה  זה  כעין  ועיין 
הזו,  בעת  המעשנים  על  ג[,  אות  חו"כ  מערכת  דינים 

עיי"ש(.

396, ועוד( שברכות הנהנין מברכין בישיבה, וברכות 

המצוות בעמידה, וברכות השבח הם במחלוקת. 
בעינן  שלא  כא[  ]מגילה  יהושע  הפני  כדעת  )ודלא 
ברכת המצוות מעומד אלא כשדין המצוה מעומד 
כמו שופר(. עכ"פ לשיטתם יתכן שכיון שהוא צריך 
לברך או לצאת ידי חובה מעומד, לכן הכל עומדים. 
כיון שהחתן צריך  יהושע אולי  וגם לשיטת הפני 
לעשות הקידושין מעומד מצד כבוד הציבור, גם 
הברכה תצטרך להיות מעומד ואכמ"ל בזה. על כל 
פנים נפקא מינה שבכתובה לבדה באמת אין צריך 
לחתן ולא לכל הקהל סביבו לעמוד. אלא שמכל 
מקום למעשה כיון שהחתן נשאר בעמידה, ממילא 
גם הקהל סביב צריך להשאר בעמידה מצד שהוא 

דומה למלך[.

גם לפי הטעם שכתב הגר"ח פלאג'י זלה"ה בחיים 
לעמוד  שיש  שהסיבה  כח(  סי'  )אבה"ע  ושלום 
בחופה היא מפני מה שכתוב בפ"ג מביכורים כל 
בעלי אומניות שבירושלים היו קמים מפני מביאי 
וכבוד המצוה, הכי  והטעם מפני חיבוב  ביכורים, 
נמי יש לעמוד בפני החתן משעה ששם חתן עליו. 
עד כאן דבריו. וכן הביא טעם זה גם הכנה"ג גופיה 
ביו"ד סי' רסה )הגב"י אות ב(. ונפקא מינה בטעם זה 
שיש לעמוד בפני החתן כבר מתחילת הקידושין, 
גם  וכן  מהריק"ש.  כדברי  ברכות  בשבע  רק  ולא 
)ביפה  עצמו  והגרח"פ  הכתובה.  קריאת  בשעת 
ללב אבה"ע קו"א לסימן סב אות ב( כתב דיש לעמוד 

דכיון  החתן,  של  כבודו  מפני  הכתובה  בקריאת 
שישבו  יתכן  איך  דומה למלך  והוא  עומד  שהוא 
הקהל. עיי"ש. וכן המנהג היום בכל מקום לעמוד 
הנישואין,  ובברכות  ובכתובה  הקידושין  בברכות 
וכמו שכתבו הנהר מצרים )בחופת חתנים ס"ד(, והנוה 
עיין  תרטו(.  )עמ'  טוב  שם  והכתר  כא(,  )אות  שלום 
עליהם. ותנא רבה דמסייע לכל זה הוא הארחות 
כבר  המנהג  היה  שכן  שכתב  קידושין(  )בדיני  חיים 
נהגו  כן  על  למלך  דומה  "שהוא  ומטעם  בזמנם, 
בכל מקומותינו שעומדים העם על רגליהם בשעה 
שהוא מהלך בדרך, וכשמברכים לו ברכת אירוסין 

ונישואין, וכשעולה לקרות בתורה".

שהכלה  שנהגו  מקומות  שהיו  פה,  להביא  ]והנני 
עצמה )לבדה( היתה יושבת בשעת קידושין. והובא 
מנהג זה ביפה ללב למהר"י פלאג'י )ח"ד אבה"ע סי' 
כב סוף אות ד(, וכן בספר נוהג בחכמה הנ"ל. וכנראה 

עשו זאת כדי שתהיה מיושבת יותר בדעתה, ואולי 
עד  נהגו  התימנים  גם  וצניעות.  ענוה  דרך  מפני 
לאחרונה שכל הקהל כולו יושב, חוץ מהחתן והרב; 
הכלה  בזמנם  כי  צניעות;  בוודאי  היתה  והסיבה 

חיכו ממתקים
לפנינים  נפלא  מאגר  הינו  ממתקים"  "חיכו 
הציבור  מעיני  שנחבאו  מרגליות  מזהירים, 
הגאון  של  בקודש  הנהגותיו  הם  שנים,  זה 
מדובר  זצ"ל.  אויערבך  זלמן  שלמה  רבי 
אנשים,  ממאתיים  למעלה  של  בעדויותיהם 
בני משפחת הגאון ותלמידיו, אשר לא משו 
וטפחיים  טפח  לחשוף  והסכימו  האוהל,  מן 

מהנהגות הגאון זצ"ל. 

הדברים נופו בכמה וכמה כברות, ובאו עתה 
ובהם  חלקים  שני  המושלם:  גימורם  אל 
עובדות ועדויות על הנהגות הגאון, בתחומים 
כמו:  בדפוס(,  באו  טרם  אשר  )מהם  רבים 
ועוד  חינוך  בממון,  זהירות  גירות,  אבילות, 

רבים. 

לא רק מעדויות השומעים והרואים, אלא אף 
מכתבי יד שלא שזפתם עין נשתמש המלקט 
והתמונה  שליט"א,  נאה  אליהו  רבי  הרה"ג 
נעשית רחבה וכוללת. מפתח הענינים שבסוף 
את  עליו  ומקל  המעיין  ביד  מסייע  הספר, 

הלימוד והשימוש בספר החדש.
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עמידה בקריאת עשרת 
הדברות

עמידה בעת קריאת התורה
מסופר בנביא )נחמיה ח, ה( שעזרא הסופר קרא בספר 
מכאן,  משמע  העם".  כל  עמדו  "ובפתחו  התורה, 
אבל  התורה.  קריאת  בעת  לעמוד  שראוי  לכאורה, 
היינו  כאן  שעמידה  א(  ל"ט,  )סוטה  בגמרא  נתבאר 
שתיקה, ולכן לומדים מפסוק זה ש"משעה שנפתח 
הלכה"  בדבר  אפילו  לספר  אסור   - התורה  ספר 

)סוטה שם(.    

ובאמת פסק המחבר )או"ח סי' קמ"ו ס"ד( שאין צריך 
הרמ"א  אבל  התורה.  קריאת  בעת  מעומד  לעמוד 
בהגה"ה מביא את דעת מהר"ם מרוטנבורג שהוא 
מחמיר לעמוד. הט"ז )שם ס"ק א( מבאר דעת מהר"ם 
בפשיטות, דאף שהכתוב איירי בשתיקה וכנ"ל, מ"מ 
אין מקרא יוצא מידי פשוטו ובודאי עמדו. לפי זה, 
כוונת הגמרא לומר שאותה העמידה נעשתה מתוך 

שתיקה. 

הט"ז עצמו, וכך היא דעת הספורנו )שו"ת שלו ס"צ, 
הובאו הדברים בט"ז שם(, להחמיר ולעמוד כדעתו של 
מבאר  קמ"א(  ר"ס  )לטואו"ח  הב"ח  אמנם  המהר"ם. 
דצריך  "כיון  חומרא,  אלא  אינם  המהר"ם  שדברי 
כל אדם להעלות על דעתו כששומע הקריאה מפי 
הקורא כאילו קיבלה באותה שעה מהר סיני... ובהר 
סיני היו כל ישראל עומדין", אבל ודאי שגם לדעתו 
אין צורך לעמוד מעיקר הדין. ובאמת פסקו האחרונים 
)ביאור הגר"א לשו"ע שם, פרי חדש ס"ק ד, הביאם המשנ"ב 
ס"ק י"ט( שאין צריך לעמוד בעת קריאת התורה. יש 
אומרים )כף החיים סי' תצ"ד ס"ק ל( שאף עדיף לישב, כי 
כך ניתן להתרכז יותר בשמיעת הדברים )ויש להאריך 

בזה עוד רבות, ועוד חזון למועד(.

עשרת הדברות בק"ש ונידון דידן
כל  במשך  התורה  קריאת  בנידון  הוא  זה  כל  והנה, 
)וגם  הדברות  עשרת  לקריאת  בנוגע  אבל  השנה, 
בנוגע לקריאת שירת הים( - אתינן לנידון חדש. כי 
איתא בגמרא )ברכות י"ב, א( שבבית המקדש מזכירים 
את עשרת הדברות בעת קריאת שמע. ואמרינן עוד 
בגמרא שם שבקשו לתקן כן אף בגבולין, ולא תקנו 
"מפני תרעומת המינין", ופירש"י )ד"ה מפני תרעומת( 
אינה  התורה  שכל  הארץ  לעמי  יאמרו  שהמינים 
אמת, ורק עשרת הדברות, ולכן קורין דווקא אותם. 
ובכדי שלא יגיעו לטעות כזו, אין קוראים אז עשרת 
ח"ג  שלו  )שו"ת  להלכה  הרשב"א  וכן קבע  הדברות. 
סי' רפ"ט; וכן פסק הרמ"א בהגה"ה לאו"ח ס"א ס"ה( שלא 
משום  הכנסת,  בבית  בשחר  הדברות  עשרת  לומר 

חשש זה )ויש לעיין אם החשש הוא רק אצל ציבור או גם 
בנוגע ליחידים - עיין רמ"א שם; כף החיים לסי' קמ"ו ס"ק 

כ"ג; מחזיק ברכה להחיד"א ס"א ס"ח(. 

ולפי זה נאמר לכאורה גם בעניננו: אם יעמדו בעת 
קריאת עשרת הדברות - יש מקום לחשוש לתרעומת 
כי רואים שנותנים כבוד וחשיבות לעשרת  המינין. 

הדברות יותר מלשאר פרשיות התורה.

ביאורים למנהג העמידה בקריאת עשה"ד
אמנם, פוסקים רבים כתבו שאין לדמות דין זה: כל 
החשש לתרעומת המינים היינו כשרואים שהציבור 
נותן כבוד לחלק מחלקי התורה יותר מלשאר התורה. 
אבל כאשר ידוע לכל שהעמידה היא לזכר מעמד הר 
סיני )שנאמר בו "ויעמדו כל העם וגו'"(, אין חשש 
דבר  )שו"ת  לעיל  הנזכרת  החמורה  לטעות  שיבואו 
שמואל סי' רע"ו; וכ"כ הרבה מפוסקי זמננו. ועיין עוד בשו"ת 
מהרש"ל סי' ס"ד שכל החשש באמירת עשה"ד היינו בעת 

קריאת שמע, אבל בשאר חלקי התפילה לית לן בה(. 

אמנם, הגר"מ פיינשטיין זצ"ל דחה ביאור זה במכתב 
שכתב לבנו )שו"ת אגרות משה או"ח ד סי' כ"ב(. כי גם 
הדברות  עשרת  לאמירת  גדול  טעם  למצוא  ניתן 
בעת קריאת שמע, ובכל זאת חשו חכמים לתרעומת 
המינים. משמע שגם כשישנה סיבה והדברים ידועים 

וכו', עדיין יש מקום לחשש. 

גם החיד"א כתב )טוב עין סי"א( שאין מניעה לעמוד 
בקריאת עשרת הדברות. היות שבכל שבת קוראים 
זה מוכיח אמונתנו בכל חלקי התורה,  בתורה, הרי 
ושוב אין חשש שיאמרו ששאר התורה אינה אמת. 
נראה   - עומדים  שהכל  בשעה  ישב  אם  ואדרבה, 
שהוא כמזלזל חלילה בעשרת הדברות )והאריך בביאור 

הענין בשו"ת יחוה דעת ח"ו ס"ח(.

באגרות  שהקשה  )וכמו  הסבר  צריך  זה  ביאור  גם  אך 
משה שם(: הלא גם בקריאת שמע קורין כמה פרשיות 
חיישינן  ואעפי"כ  הדברות(,  עשרת  את  רק  )ולא 
לתרעומת המינים. ואדרבה, פה יש שינוי )בעמידה( 
מכל קריאה רגילה, ובודאי שיש מקום לחשוש מפני 

תרעומת המינים. 

הסבר שלישי מצינו שהאידנא ליכא מינים כאלו, ולכן 
אין מניעה להדגיש את מעלת עשרת הדברות )הובאו 
הדברים בשו"ת יחוה דעת ח"א שם(. אבל גם זה נדחה 
)ראה  פוסקים  הרבה  מדברי  ס"ט(  להחיד"א  עין  )טוב 
ברמ"א הנזכר ובנו"כ; נימוקי או"ח סו"ס א( שגם כיום יש 

לחשוש לתרעומת המינים.

תשובת הרמב"ם שלא לעמוד
יתר על כן: לא רק שקשה לחלק בסברא בין נידון דידן 
לדברי הגמרא בברכות )שלא לומר עשרת הדברות 
בעת קריאת שמע(, הרמב"ם עצמו משווה ביניהם 
ופוסק לעניננו על פי דברי הגמרא שם. הוא נשאל 
)תשובותיו, מהדורת פריימן סי' מ"ו( אודות מעשה שהיה 
שהורה חכם אחד שלא לעמוד בעת קריאת עשרת 
הדברות מפני תרעומת המינין. חכם אחר חלק עליו 
בעת  לעמוד  בבל  אנשי  של  ממנהגם  ראיה  והביא 
קריאה זו. אלא שהחכם הראשון השיב שאין ראיה 
כיון שהם עמדו לכבודו של ראש  בני בבל,  ממנהג 
המתיבתא שקיבל עליה זו. אבל אין עמידתם קשורה 

עם עצם קריאת עשרת הדברות. 

הרמב"ם השיב שהדין עם החכם הראשון, ובאמת 
הפסד  שמגיע מזה  "בהיות  זו,  בקריאה  לעמוד  אין 
יתרון  שיש  ולהאמין  לחשוב  שיבואו  אמונתינו, 
קשה  דבר  וזה  התורה,  שאר  על  הדברות  לעשרת 
לו  אין  השמים  מן  תורה  אין  שהאומר  מאד,  עד 
ואין הבדל בין מי שמכחיש את  חלק לעולם הבא. 
התורה בכללה, לבין המכחיש פסוק אחד מן התורה, 
השמים,  מן  התורה  כל  שהאומר  בגמרא  וכמבואר 
חוץ מפסוק זה שמשה מפי עצמו אמרו, אין לו חלק 

לעולם הבא. 

"ולכן ראוי לסתום כל הפתחים המביאים לאמונה 
רעה זו. ולכן בטלו קריאת עשרת הדברות בכל יום, 
האחר  החכם  שטען  ומה  המינים.  תרעומת  מפני 
עשרת  קריאת  בעת  לעמוד  נוהגים  בבל  שאנשי 
הדברות, אין טענה זו כלום, לפי שאם נראה אנשים 
בריאים וחולים, לא נחלה אנחנו את הבריאים כדי 
את  להברות  נשתדל  אלא  לחולים,  שוים  שיהיו 

החולים להשוותם לבריאים".

סי'  דעת ח"א  יחוה  )שו"ת  כתב  שליט"א  יוסף  הגר"ע 
הרמב"ם,  תשובת  האחרונים  ראו  ש"אלמלי  כ"ט( 
אשר נגידים ידבר לבטל המנהג הזה, בודאי שלא היו 
מרהיבים עוז לחלוק עליו בזה" )אך בשו"ת ישכיל עבדי 
ח"ז או"ח ס"א ביאר דברי הרמב"ם שגם לדבריו אין לחשוש 

עתה לעמוד, עיי"ש(.

המנהג לעמוד בעשה"ד
 - ולמרות כל הנ"ל, נהוג ברוב מקהלות האשכנזים 
וגם בחלק מקהילות הספרדים )עיין שו"ת ציץ אליעזר 
הדברות.  עשרת  בקריאת  לעמוד   - כ"ו(  סי'  חי"ז 
שם(  ח"ו  יחו"ד  )שו"ת  שליט"א  יוסף  הגר"ע  כי  ואף 
נשמעים,  שדבריו  העדה  על  לאיש  "שראוי  כתב 
גזיזי, שיצא  להורות לעדתו לבטל מנהג זה, דתברי 
והביא  והתמימה",  הישרה  האמונה  הפסד  ממנו 
שם מרבנים אשכנזים שהורו לשבת בעת הקריאה, 
גאונים  ובהם   - העולם"  כ"מנהג  מקובל  כך  מ"מ 
צדיקים וקדושי עליון )שו"ת צי"א שם( - משנות דור: 
לעמוד בעת קריאה זו. כי באמת המינים לא יכולים 
להטעות בפרט זה, מאחר וברור הדבר שעשה"ד הן 
"עיקר הדת וראשיתו" )פיה"מ להרמב"ם תמיד רפ"ה(. 
יש  רק בענין אמירת עשה"ד בעת קריאת שמע – 
טעם  וזהו  עיי"ש(.  באגר"מ,  זה  )נתבאר  לחשש  מקום 
המקום  ממנהג  לשנות  אין   - ואדרבה  העומדים, 

וממנהג אבותיו. 

קריאת  סדר  מהרי"ח,  )ליקוטי  הציעו  מקומן  ובאיזהו 
עשרת  קודם  מעט  לעמוד  ועוד(  יתרו;   – התורה 
לעשרת  חשיבות  נותן  שאין  מראה  אז  הדברות. 

הדברות בלבד.
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מלא הטנא ברכות 
לאיש חי ורב פעלים, אשר רוח זקנים 

נוחה הימנו
ה"ה הרב מנחם מרגולין הי"ו 

מנהל כללי של "מרכז רבני אירופה",
אשר שם לילות כימים להרמת קרן

התורה במדינות אירופה

ועמו זוגתו נו"ב תליט"א
לרגל הולדת הבת תליט"א

יזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים 
מתוך בריאות הגוף ונהורא מעליא, ויתברכו הם 

וכל אשר להם בכל מילי דמיטב 
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העיר מגנצא, הלא היא מיינץ, שוכנת על גדת הריין 
בחלק הדרום מערבי של גרמניה. 

אלא שעל אף שמדובר באותה העיר, רחוקה מגנצא 
מרחק שנות אור ממיינץ: מיינץ היא עיר בת כמאתיים 
מפותחת.  וכלכלה  תעשייה  בעלת  תושבים,  אלף 
שוכנים  בה  הדפוס,  את  גוטנברג  יוהן  המציא  בה 
והיא  גרמניה,  של  היין  וגידולי  הטקסטיל  תעשיית 
אכן,  כולו.  האיזור  של  נחשבת למטרופולין משגשג 
חומרי  פאר  של  עיר  היא  מיינץ  יפת",  של  "יפיפותו 

והדר חיצוני.

מגנצא, לעומת זאת, שונה בתכלית השינוי: עיר מחוז 
)ראה מנהגי מהרי"ל ]מהדורת מכון ירושלים[, הל' גיטין סי' ט"ז 

פאר  לא  הביניים,  ימי  מתקופת  עתיקה  שם(  ובהגה"ה 

ולא הדר לה. רק חשכה של בערות התושבים וגזירות 
ופורענויות לבני עמנו בה. בני מגנצא היהודים חוו גזירת 
גירוש ועלילת דם, גזירות ופוגרומים, ועל הכל - את 

מסעי הצלב. 

גדול.  אור  ראו  בחושך  החיים  העם  שם,  דווקא  אך 
שם צמחו גדולי ומאורי האומה, אשר אורם מבהיק 
בשמי רום עד עצם היום הזה. סופר בן הדור האחרון 
מתאר את ילדותו: "עוד טרם ידענו שיש בעולם מדינה 
ושמה אשכנז, כבר שמענו מקהילות שפיירא, וורמייזא 

ומגנצא" )מבוא ל'מהרי"ל וזמנו', ניו יורק תש"ד(. 

כאן  כולו.  היהודי  לעולם  גרשום  רבינו  האיר  מכאן 
פי  על   - נחטף  ומכאן  הגדול,  רבי שמעון  חי הפייטן 
האגדה - בנו אלחנן שהיה לאפיפיור. כאן חי המהרי"ל, 
שאת מימיו שותים ובעקבותיו צועדים כל מקהלות 
האשכנזים. כאן חיו ופעלו עוד רבים מגדולי ישראל, 

אשר שמם נישא בפיות כולנו בסילודין ובהערצה. 

רווי הוא אוירה של מגנצא בתורה ובתפילה. בפלפול 
התלמידים בישיבות הקדושות, במנהגים אשכנזיים 
רבותינו  בתשובות  גם  כמו  שם,  ונקבעו  שנערכו 
הראשונים. ואילו אדמת מגנצא ספוגה בדמי הקדושים, 
"אדירי קהל מגנצא ההדורה" )מתוך קינת 'מי יתן ראשי 
הרוו  אשר  הצלב(,  מסעי  הרוגי  על  בת"ב  הנאמרת  מים' 

את אדמתה. 

כשברקע  נעשים  כשהם  וביחוד  האלו,  הטוהר  חיי 
קול צהלות הפורעים, הם אשר קדשו את שמה של 

מגנצא בפי כל. 

לערך  למנינם  העשירית  המאה  בראשית  זה  שהיה 
בכמאתיים  זאת  המקדימים  ויש  ואילך(,  )ד'תר"ס 
שנה. כך או כך, אין כל ספק שמשפחה זו, משפחת 
קלונימוס, היא אשר הרימה קרנה של תורה במגנצא, 
ומאז כפורחת עלתה נצה. רבי משה הביא עמו ממנהגי 
]רבינו אלעזר הרוקח,  )ראה פירושי הסידור  איטליה למקום 
מאיטליה  בא  שעמו  ויתכן  דוד(,  ויברך  תשנ"ב[,  ירושלים 

גם רבי אמנון, מי שנודע כבעל מחבר הפיוט "ונתנה 
תוקף" )ראה באריכות אור זרוע, הל' שבת סי' רע"ו(.  

בנו של רבינו משה, הלא הוא "חכם גדול" )תשובות רבינו 
גרשום מאור הגולה ס"א( "אדם גדול זקן ויושב בישיבה מן 

)פרש"י ד"ה לערב לביצה כ"ד, ב;  רומא ובקי בכל הש"ס" 
וראה גם בתוד"ה בתחילה למנחות ק"ט, ב( רבינו קלונימוס, 

מגדולי דורו. ותשובותיו שנשלחו לכל האיזור נדפסו 
שעדיין  אלא  מלוקא".  קלונימוס  רבינו  ב"תשובות 
הידע שלנו על רבינו קלונימוס ובני משפחתו - זעיר 
הוא, בודאי בהשוואה לשיעור קומתם. "על הראשונים 
מחכמי לותיר והריינוס ניתן לומר כי את מימיהם אנו 
שותים, את תורתם אנו לומדים ושמם אינו נקרא על 
שמועתם" )מתוך הקדמת המהדיר לתשובות רבינו גרשום מאור 

הגולה, נ"י תשט"ז(.  

המפורסם, יחסית, בין בני המשפחה הלא הוא רבינו 
משה.  ב"ר  קלונימוס  רבינו  של  בנו  הגדול,  משולם 
רבינו גרשם מעיד אודותיו ש"חכם גדול היה" )תשובתו 
הנ"ל(, ודברי פסקיו ותשובותיו )חלקן נדפסו ב'תשובות גאוני 

מזרח ומערב' וב'תשובות חכמי לותיר וצרפת'( מוזכרים בכתבי 

הרבה מהראשונים )ראה רא"ש לראש השנה פ"ד סי"ד, ושם: 
רבינו משולם שאל את פי ראש ישיבה בירושלים; מרדכי לביצה 

)המשך יבוא( סי' תרצ"ג; ועוד(. 

ראשית ההתיישבות היהודית בעיר
אך בל נקדים את המאוחר: העיר מגנצא נוסדה בידי 
השני.  הבית  חורבן  קודם  שנים  כמאה  רומי  מצביא 
הוי אומר, לפני למעלה מאלפיים שנה. בתחילה היה 
המקום  הפך  הזמן  ובמרוצת  צבאי,  מחנה  המקום 
הגשמיים  המקום  תנאי  לאור  אזרחי.  ישוב  למקום 
מרכזית  לעיר  והיתה  מגנצא  התפתחה  הטובים, 

באיזור כולו. 

ידוע לנו כי כשלוש מאות שנים אחר הקמת המקום, 
בראשית האלף החמישי לבריאה, כבר ישבו יהודים 
במקום. המהרי"ל )שם, ליקוטים אות מ"ט( מספר שבזמנו 
)הוא חי במאה השניה לאלף השישי, ונפטר בשנת ה'קפ"ז, וראה 

אודותיו בהמשך( נמצאה מצבה בבית העלמין המקומי 

המצבה  חרופה".  "שפחה  המילים  חקוקות  ועליה 
אותו  עד  הקמתה  מיום  "והיה  ביותר,  עתיקה  היתה 
היום י"א מאות שנה". כלומר, יותר מאלף שנים לפני 
זה  "מכל  במקום.  יהודים  התגוררו  כבר  המהרי"ל 
נשמע שקהילת קודש מגנצא היתה קהילה חשובה 

מכמה וכמה שנים". 

)מועתק  מהרי"ל  מנהגי  של  יד  בכתבי  כן:  על  יתר 
של  תלמידו   - משוטיגווערא  זלמן  רבי  מספר  שם( 
המהרי"ל ומי שערך את הספר "מנהגי מהרי"ל" - דבר 
מענין ביותר: המהרי"ל סיפר שראה מכתב ששלחו 
יהודי ארץ ישראל למגנצא, כאשר התפרסם בעולם 
שמעו של אותו האיש יש"ו. במכתב פנו יהודי הארץ 
לבני קהילת מגנצא )ועמם גם לבני קהילות אחרות( 
"לבקש רחמים בתפוצות ישראל שיתבטל הרשע". 
הקהילה היהודית במגנצא, לפי זה, היתה קיימת עוד 

בזמן הבית השני.

משפחת קלונימוס - מרביצי התורה העלומים
ממש  של  קהילה  על  לדבר  קשה  זאת  כל  למרות 
במגנצא באותה תקופה. עיקר פיתוחה של הקהילה 
משפחת  כאשר  יותר,  מאוחר  שנים  מאות  לה  באה 
התיישבה  איטליה,  מלוקא,  המיוחסת  קלונימוס 
בעיר. גירסאות מספר יש באשר להגירת המשפחה. 
אבי  כלפי  המלך  שחש  התודה  אסירות  מפאת  אם 
המשפחה )כי הציל את חייו בעת מלחמה, לפי אחד 
במקום,  המסחר  את  שיפתחו  בכדי  אם  המקורות(, 
אם מסיבות אחרות, העביר הקיסר קארל הגדול )או 
הקיסר אוטו השני, וראה להלן( את ראש המשפחה 
- רבי משה ב"ר קלונימוס )כפי הנראה( - ועמו "שאר 
אנשים חשובים" )מתיאור רבי אלעזר מוורמייזא, ראה במבוא 
ליש"ר  לחכמה  )מצרף  למגנצא  הראשונים'(  אשכנז  ל'חכמי 

מקנדיאה פי"ב(. 

נתון  והדבר  במדויק,  הדבר  היה  אימתי  לדעת  קשה 
במחלוקת בין חוקרי תולדות ישראל. יש שמשערים 


