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  י"לק
  

  :נושאי השיעור
ומה הדין אם אין בתערובת כזית , דין איסור השהיית חמץ ותערובת חמץ בפסח

  . חמץ בכדי אכילת פרס
דחיית דברי הרב פינחס קורח בעניין זה כפי , מהו המנהג האמיתי שהיה בזה בתימן

ושמקור דבריו מכת הדרדעים והבנתם המוטעית בדברי , שהובאו בעלון דרך התורה
  .ם"מבהר

  .ח קורח"ת מהר"בעניין הדפסת שו
, עניין חלוקת כזית למסובים בליל הסדר בין ברכת המוציא לברכת על אכילת מצה

  .ודין ברכה על מצה ומחצה בכל ימי הפסח
  . ודחיית ספר עוז והדר לבושה, פרטי דינים וחיזוק בענייני צניעות האשה והבנות

וכן מנהיגי הישיבות המונעים מהם , אחומרת עניין בחורי ישיבות המאחרים להינש
  . להינשא מוקדם

  . 'התחזקות בענייני קדושה וצניעות כנגד הגזירה לגיוס בני הישיבות הקדושות שיחי
מאת הרב אביחי שרעבי " הסדרת התפילה"א  בשבח קונטריס "דברי מרן שליט

  .א ראש כולל יוסף הצדיק בקרית ספר"שליט
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.il: ל"דוא
  

  :להאזנה לשיעור דרך הטלפון
  03-6171031 –קול הלשון 

  326 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  200 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש
  הילד ולרפואתלהצלחת 

  .ו"יצ שמעון יצחקיבן הרב  אלעזר
  .ר"אכי. ה כל משאלות ליבם לטובה"ימלא המקום ב
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מה הדין ו, בת חמץ בפסחדין איסור השהיית חמץ ותערו
   .בתערובת כזית חמץ בכדי אכילת פרסאם אין 

ואפילו אין בו  ,כל דבר שיש בו תערובת חמץ
ון כג, חמץמרק הטעם הוא  ,ןיִ עַ חמץ בָּ 

מכל מקום אסור  ,שהסירו את החמץ
לחן אני קורא לכם מתוך ש .להשהותו בפסח

הלכות השהיית  ,]'אב סעיף "סימן פ[ מקוצרהרוך ע
דע יאחר שילמי שיקרא סעיף זה  .בפסחחמץ 

יבין שיש , מי שילמד אותו ויעמיק ,ומה מסביב
דברים אלו  .'מועט המחזיק את המרובה'פה 

 ,םלארכם ולרחב, הפוסקים םדנו ודשו בהש
צריכים אבל . וכאן הבאנו רק את התמצית

אולי וכי ישנם , וזה להסביר עוד את ההלכה
 וצרהאלא להבין שאו  ,עלולים לטעותה
  . כמוס בהה

. אסור להשהות חמץ בפסח ,מן התורה הרי
איסור  נויש ,חוץ מאיסור אכילת חמץ, דהיינו

 איזה חמץ אסור להשהות. השהיית חמץשל 
איזה חמץ אסור לגבי . פשוט ינואהדבר , בפסח

גם בזה אמנם  .פשוטיותר ברור והדבר  ,לאכול
אבל אנו מחמירים עד , חילוקי דעות נןיש

החמץ תבטל שאפילו אם ה, וןהקצה האחר
. לו בפסחאסור לאכ, משהוואפילו , לפני פסח

בל מצד איסור , חמץ תלגבי דין השהייאבל 
 םסורידברים שהם א ישנם, יראה ובל ימצא

דברים  נםויש, מן התורהבבל יראה ובל ימצא 
 ,בהם שרבנן החמירו דברים. מדרבנןם סוריהא
   .מן התורהאם הם מותרים גם 

  
מה  ,לחילוקים נולא נכנס ,זה בסעיף

הלכה ה יאלא מה, דרבנןומה מדאורייתא מ
כל דבר שיש בו  ,ד"לכן כתבנו בס. למעשה

רק  ,ואפילו אין בו חמץ בעין ,תערובת חמץ
ויש  ',ממשו'יש ש, הרי ידוע. חמץמהטעם הוא 

כגון , חמץ יש ממשות של ,כלומר. 'טעמו'
 .חמץ־מו שלטעאת ויש רק  ,רור של חמץיפ

 ,והוציאוהוהיה חמץ בתערובת אם  ,כגון
אבל התערובת קיבלה , תנמצא ינהאממשותו 

אבל דבר שלא  .גם זה אסור ,חמץטעם של 
, אלא שנתבשל בכלי חמץ, היה בו חמץ כלל

דהיינו שבישלו בו , אפילו היה הכלי בן יומו

ידוע כ, או שנכבש בכלי חמץ ,שעות 24תוך 
 .מותר להשהותו בפסח ,כבוש כמבושלה
אבל  .קא שנתבשל או נכבש קודם פסחדוו

, אם נתבשל או נכבש בפסח בכלי חמץ
ובמקום הפסד מרובה ישאל  .לבערוחייבין 

  .מורה הוראה
גם  .נפרדת שאלה אתז, 'הפסד מרובה' ומה

האם  ,הכריעל ההוראהמורה יצטרך  אתזאת 
לפי , תלוי לפי השואל .הפסד מרובה נויש

 אלמנה, יתום בביצתו .תועשרו ועניו
הוראה צריך המורה כ "א .בתורנגולתה

  .ין שבא לפניוילפי הענ ,לשקול
, למטהעיני יצחק פה המקור בהערות  כתוב
מיהו יש אומרים  .אחרוניםא ו"ב ס"תמ סימן

שאין איסור להשהות אלא , ם"אליבא דהרמב
, שיש בתערובת כזית בכדי אכילת פרסכ

הלכות חמץ ד מ"ם פ"כיעויין במפרשי הרמב
ב אות "סימן תמ[ שער הציוןעוד ועיין  .ח"ומצה ה

שעובר אפילו אין  ,ע"שפירש בדעת השו] 'א
מפני שבחיבורו  ,בו כזית בכדי אכילת פרס

ומסתמא , ם"כסף משנה פירש כן דעת הרמב
. ל"עכ ,כוונתו כך כ"ע ג"בשוכשהעתיקו 

   .]ג"שם סק[ז "וכבר קדמו השת

ינו מובא שא ,הבאנו בהערות דבר ,דהיינו
מפרשים ה נםיש .ה יותר לקולאז .עיףבתוך הס

אין בתערובת כזית  שאם ,ם"דעת הרמבב
אין אבל  כזית חמץ יש אכן, בכדי אכילת פרס

שלש ביצים שהם  'כדי אכילת פרס'בזה שיעור 
אבל . אין איסור להשהותו, א ארבע ביצים"וי

אכילת שלש ביצים או של בתוך שיעור  אם
נניח  .אסור להשהותו, תארבע ביצים יש כזי

בכדי אכילת ו ,חצי ביצה ואכזית הששיעור 
תוך זה חלק אחד מ כ"א, ארבע ביצים פרס זה
יאכל שיעור שלש ביצים לכן מי ש ,שמונה

הוא אוכל כזית שנמצא  ,מתוך תערובת זאת
 אסור גם להשהותו, לכן בשיעור כזה .חמץ

, ם"יש אומרים אליבא דהרמבכך  .בפסח
, זאת בערל שאין חובה ,קליהוא משדהיינו 

ובלבד , בכל התערובתכזית  אפילו שיש
את ז. 'כדי אכילת פרס' שאינה בשיעור של

ש שי בקופסת שימורים יכולה להיות ,ומרתא
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, בכלי מעורביםדברי מאכל ה, בה הרבה
על דברים שהם בעין  מדברים יננואכמובן 
אפילו שיכול להיות כ "א, תערובתאלא ב

הן יות אבל הכמו ,זיתיםככמה וכמה שיש בה 
  .בפסחאת זלהשהות יהיה אפשר  ,גדולות

, מיהו ,ד כך"בהמשך ההערה כתבתי בס
 השהובא ,יחיא יצחק הלוי ר"מהרבתשובת 

נראה דנקט , ]ז"סימן ל[ ת גנזי מלכים"בשו
בפשיטות שאין צריך לבער בפחות מכזית 

ין מין ילענ ,כי כתב שם. בכדי אכילת פרס
אלא חתיכות חתיכות  ,סוכר שאינו דק

צא אם ימָ  .שצריך לבדקו', אלמקצקץ'הנקרא 
וכבר  .חייב לבערו ,כזית בכדי אכילת פרס
ונמצא בהם כזית  ,בדקנו מבלילות הסוכר

, פה תיבכך כת .בכדי אכילת פרס וביערנום
עצמו י "בכת, במקורכ בדקתי שוב "אחאבל 

כנראה . 'ערוםיוב' אלא ',ערנוםיוב'לא כתוב 
' ערוםיוב, 'חנואנ' כבר בדקנו' ,מרכוונתו לו

סוחרים אלא ל, זה לא היה שייך לו, דהיינו .הם
כבר בדקנו כ "א .זהבאנשים שהחזיקו לאו 
ועיין  .ערוםיב בעליהם ולכן, וראינו שיש זאת
  . ]ה גם"ב ד"פ דף ר"ב סימן ק"ח[ ת פעולת צדיק"שו
מי . 'טעם כעיקר'של , מובא נושא נוסף כ"אח

 אחדה אני מקווה שאין פו, עהדשלמד יורה 
 נהישהרי  .זההמושג ה ויודע מה ,שלא למד

מחלוקת קיצונית  ,מחלוקת יסודית בראשונים
, טעם כעיקרבדין של , מן הקצה עד הקצה

 גם כיצדו, מדאורייתא או מדרבנן ואההאם 
, דהיינו. להכריע בנושא זה להלכה למעשה

נתערב  אחד דבר, מינו מין בשאינואם נתערב 
, תערובת חמץשנה ד שי"בנדכמו , בדבר אחר

 ,כותח הבבלי, ושכר המדי ,המורייסכגון 
דברי אלו  ,]א"ב ע"דף מפסחים [ וזומן של־טבחים

, קמח מחמשת מיני דגן הםמעורב בשכר יש
מין בשאינו  וכיון שזהאבל  ,זה נותן טעם הרי
קמח ב מדובראם  .נותן טעם אין זה, מין

 יש ,חמץ ינואשקמח חמץ וקמח כגון , בקמח
 ,א שזה מדאורייתא"י. וקת גדולהבזה מחל

בקיצור נכנסנו , בהערותפה  .דרבנןשזה מא "יו
בעל שתילי . מכריעים כיצד ,רק לשאלה

 .דרבנןמזה שע "שדעת השו ,אומר יתיםז

ע אורח "ה כך הוא דייק מאיזה סעיף בשוכנרא
מכריע  ,עהדבחלק יורה , אבל למעשה .חיים

הוא שטעם כעיקר , רבינו תם דעתמרן כ
, דעת מרןמהי לא ברור  כ"א .ורייתאדאמ

גם בדעת . בדבריו לכאורה יש סתירה
 ינואהדבר . זה דבר ברורין יאין בענ ,ם"הרמב

 ,דאורייתאמזה דעתו שש א"י .ורש בחיבורומפ
 מבוכה גדולה ישנה .דרבנןמזה דעתו שא ש"יו

נבנה פה  ,לומכל הדברים הל .בעניין הזה
   .הסעיף שלנו

נראה את , יותר טובאת זכדי שנבין ב אבל
 ,]'ולכה א ה"פהלכות חמץ ומצה [ם "ההלכה ברמב

מה שנוגע רק את אקרא ממש בראשי פרקים 
אלא על אכילת  ,אין חייבים כרת .ינוניילענ

כגון כותח , אבל עירוב חמץ .־חמץעצמו של
וכל הדומה להן מדברים  ,ושכר המדי ,הבבלי

לוקה  ,אם אכלן בפסח, שהחמץ מעורב בהן
ל ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלּו שנאמר  .ו כרתואין ב ּכָ

אם רק  ואחיוב כרת ה, דהיינו ,]'כ ,ב"שמות י[
תערובת חמץ אין אבל ב, אוכלים חמץ ממש

כל מחמצת לא 'של רק לאו  אלא ,חיוב כרת
במה דברים . לוקה מלקות ארבעיםו ',תאכלו
בשאכל כזית חמץ בתוך התערובת , אמורים

שלוקה מן  הוא, ש ביציםאכילת של בכדי
כדי אבל אם אין בתערובת כזית ב .התורה

אף על פי שאסור לו , ש ביציםאכילת של
אינו לוקה אלא מכין אותו מכת , לאכול
אם אין כזית בכדי אכילת  ,כלומר. מרדות

  . לוקה מדרבנן מכת מרדותהרי ש ,פרס
מכזית פחות  אם יש .ש דרגותשל ישנןיוצא ש

אם יש  .מכת מרדותלוקה  ,כדי אכילת פרסב
ואם  .לוקה מן התורה, כזית בכדי אכילת פרס

  .חייב כרת ,חמץ ממש אכל כזית
ם "הרמב דועמ ,ם"פה משיג על הרמב ד"הראב

כותח הבבלי ושכר המדי יש כזית באומר ש
דף פסחים [לפי הגמרא הרי  ?בכדי אכילת פרס

מבואר שאין בזה כזית , שםף "הריו ]א"ג ע"מ
   ?בתוך כדי אכילת פרס

, לא משנה המציאות, לו הרב המגיד עונה
או אין בזה אכילת יש בזה אכילת פרס  האם
 נהישו, ו הדיןמהרק ם אומר "הרמב .פרס
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אם  גם ,במהירותזאת אדם יאכל האפשרות ש
 ,אתה צודקאכן  .כותח הבבליב מדובר

כזית בזה אין  של־בני אדם שבאכילה בינונית
 כפי שמדובר בגמרא, כדי אכילת פרסב

ואין בה באכילה רגילה את זשאוכלים  ,ף"וברי
אבל אם אדם זה אכל  .כזית בכדי אכילת פרס

 ,ובאכילת פרס שלו הוא יאכל כזית ,במהירות
 ,ואני אומר, לשונוכך . הוא מתחייבהרי ש

יאר הדין במה שרבינו כבר ב .השגהשאין זו 
וקא בשאכל באלו כזית וביאר דד, הוא תלוי

ילתן אין פ שבדרך אכ"אע, בכדי אכילת פרס
. דםאבני  לפי דרכן של, שם השיעור הזה

מכל  .כגון כותח הבבלי ,ולזה כתבו בהלכות
, אתה צודק אכן .ודאי לוקה ,אם אכלו ,מקום

ה רגילה אין כזית בכדי בכותח הבבלי באכיל
 זאתאכל  אכןאבל אם הוא  .אכילת פרס

בטלה דעתו שאומרים  יןא, בכדי אכילת פרס
ת הוא אכל כזית במציאוכי , אצל כל אדם

 זאת. לכן הוא לוקה ,בכדי אכילת פרס
  .איסור אכילה ייןענההלכה לגבי 

הכל מדובר לגבי האוכל זאת פסח , בןכמו
זה חמץ אבל לגבי דין השהייה של , בעצמו
ל ב'עבר על זה תלוי אם אדם  ,הפסח לאחר
אחר להרי חמץ . לאשאו  ,דאורייתאמ 'יראה

כיון , בנןקנס מדר וזהו ,הפסח אסור בהנאה
אבל  .מדאורייתא עבר על בל יראההאדם ש

עבר אכן הוא האם  ,בשביל זה צריכים לדעת
אם עבר על איסור בל . לאשאו  ,על בל יראה

לא עבר אבל אם  .וקנסוה, דאורייתאמ ראהי
פ "אע ,דאורייתאמ ל יראהעל איסור ב

שמדרבנן ' אפי, שמדרבנן הוא עשה עבירה
לא קנסו  כ"אעפ ,אתזאסור היה להשהות 

בפסח היה אם  ,אותו הדבר. זה חמץאותו על 
 ואאחר פסח הלו ,דבר שמותר באכילה

   .גם על כך לא גזרו ,התערב
, כך ]'חלכה ד ה"פ, שם[ם "הרמבאומר רבינו 
עוברים עליה משום בל יראה , תערובת חמץ

המורייס וכותח הבבלי ושכר  ,כגון .ובל ימצא
יוצא וכל כ, שעושין אותו מן הקמח, המדי

אבל דבר שיש בו  .באלו מדברים הנאכלים
הרי זה , ואינו ראוי לאכילה, תערובת חמץ

, כותח הבבליוס יהמורי .מותר לקיימו בפסח
ועוברים  ,תערובת חמץאלו דברים שיש בהם 

אבל כל זה , משום בל יראה ובל ימצא כךעל 
דבר כ "משא ,לאכילה יםראוי םשה מפני

. בפסח הותולהשאפשר  ,ראוי לאכילה ינואש
היא  הלכה זאתשמקור , מביא הרב המגיד

, ואלו עוברין בפסח, פסחים המשנה במסכת
מה  .]א"ב ע"דף מפסחים [ 'וכו כותח הבבלי

 כןו ,י"מסביר רש '?בפסח אלו עוברין' פירושה
אלו , היאהכוונה ש ,רוש המשניותים בפ"הרמב

. ימצאעוברים עליהם בבל יראה ובל ש
א "התחלה את הריבבהתוספות שם מביאים 

 כ"שמש, י"רש של ורושידומה לפבשמפרש 
 .הכוונה שזה עובר מן העולם 'אלו עוברין'

עוברים על דהיינו  ,עבירה אתשז י"לדעת רש
   .דאורייתא 'בל יראה'

פירוש אחר בשם ' כ מביאים התוס"אח אבל
, טוען ואה. עם הדברמסכים  ינואש ,רבינו תם

 .ובת חמץתערלגבי רק  ואה, כאןכל הדין ש
 נאמרממה ש נלמדתערובת חמץ הרי איסור 

ל ַמְחֶמֶצת' מאיפה כ "א .לכך ריבוי נויש ',ּכָ
 ?גם בבל יראה ובל ימצא שעוברים על כך, לנו

בבל  אכן לא עוברים עליו ,ת"ר אומרלכן 
פירושו  ',עוברין'מה שכתוב ו .יראה ובל ימצא

לא דהיינו ש, מעבירים אותו מן השלחןש
, דרבנןהוא רק מהאיסור אבל , אתזאוכלים 

 ,זאתומן התורה אין איסור להשהות תערובת 
  . בל יראה ובל ימצאאיסור  ואין עליה

מן עליו  יםעוברש, ם סובר"הרמב, מאידך
אומר ועל זה  .בל יראה ובל ימצאעל  התורה

יש בתערובת כל זה מדובר כש, הרב המגיד
אבל אם אין , כזית בכדי אכילת פרס

מותר  ,בכדי אכילת פרסבתערובת כזית 
 ,ל"וז .כך משמע מדבריו. את בפסחזלהשהות 

כותח , אלו עוברים בפסח, ריש פרק שלישי
בל אלו עוברים ב, ל"י ז"ופירש רש. הבבלי

 .ל"רשו הגאונים זיוכן פ, יראה ובל ימצא
שאין  ,שרבינו פוסק ]'ולכה א ה"פ[וכבר נתבאר 

אכל  כ"אא ,בתערובת חמץ לאו באכילתו
 ,ובודאי לדבריו .די אכילת פרסמץ בככזית ח

אלא , הוא הדין שאינו עובר עליו בקיומו
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 .בתערובת שיש בו כזית בכדי אכילת פרס
אותן ', וכו וזהו שכתב כגון כותח הבבלי

שיש בהם כזית בכדי , שהזכיר בפרק ראשון
  .וזה הפסק הוא עיקר .אכילת פרס

 .מפורשזאת כאן בם לא הסביר "הרמב ,דהיינו
 יםעובר ,תערובת חמץשעל תב ום כ"הרמב

ן דוגמא של תונוהוא , בל יראה ובל ימצאב
ראשון אמר פרק אבל ב .יס וכותח הבבליימור

דברים  םיס וכותח הבבלי הישמור ,ם"הרמב
כ "א, שיש בהם כזית בכדי אכילת פרס

 ,בל יראה ובל ימצאכשהוא מדבר על איסור 
אם בפרק  .'בפרק א כוונתו למה שהוא אמר

שיעור כדי ו יש דברים אלבש וא אמרה' א
כ אני מבין שבדברים האחרים "א, אכילת פרס

מותר  ,הם כזית בכדי אכילת פרסשאין ב
כך ש, הרב המגידאומר ו. בפסח להשהותם

  . העיקר ואה
 ,בעצמו המגיד משנהכיון ש ,פלא גדול הדבר

שם כי לאמיתו הסביר , קודם שהבאנו כפי
כדי אכילת דבר בכותח הבבלי אין תוך של־
זה באין  ,כ"א. ייתםהשהעל  ומדברים רק ,פרס

כשדנים על איסור הרי . בכדי אכילת פרס
אם אדם ש, על כךאי אפשר לדון  ,השהיה
, לא כדרך האכילהשאת במהירות זיאכל 

מה שנהוג כל דיני התורה דנים לפי שהרי ב
כבר  שנהמואכן הכסף , זהו פלא. דרך כללב

  .אתזשואל 
, ד משנה מביא בהמשך דבריוהמגי, אופן בכל

 ,שאפילו בפחות מכן, יש מן הגאונים סוברים
וגם ראיתי מי שמפרש דברי רבינו  .ליועובר ע

חייב  ,פ שאינו עובר באכילתו"שאע, כך
הוא מביא  ,המפרשים נםיש, דהיינו .בביעורו

הסובר  ,ה הכהןרבינו מש ,ך"ו הרמכ שזה"אח
אם התלוי כי הדבר  ,שיש חילוק לגבי לאו זה

אם  .או שלא כזית בכדי אכילת פרסבזה יש 
אין לאו  ,אין שיעור כזית בכדי אכילת פרס

בל יראה ובל 'אבל לגבי דין , לוקה ינואו
, אפילו שאין כזית בכדי אכילת פרס ',ימצא

כזית ' הדין של, דהיינו .מן התורההוא  האיסור
 ,לגבי אכילהרק נאמר  'אכילת פרסבכדי 

  .יהישהאבל לא לגבי דין 

שפסק  ,שהמגיד משנה כתב בהתחלה למרות
קצת הוא בסוף נראה ש, עיקרה ואזה ה

כוונת רבינו צריכה ו'תב וכהוא  .מסתפק בכך
הוא קצת בשורה האחרונה נראה ש .'לי עיון
  . חזר בו

ך "ל שהרמ"נ, ואומר שנהממרן בכסף  בא
אין בו כזית 'וההיתר של , אכן יש חילוק, צודק

 ,לאו מן התורה בכךן שאי 'בכדי אכילת פרס
בל 'גבי דיני אבל ל .רק לגבי אכילה ואה
 הוא מסביר פה את. שונה דברה ',ראהי

כשמדברים , כךהיא  הסברא. החילוק וההבדל
שלא בכדי אדם שאכל כזית , על אכילה

יותר מכדי  דהיינו רק אם יאכל, אכילת פרס
אין צירוף בין שפירושו  ,כזית יהיהאכילת פרס 

כמו אדם זה  .שון לחצי זית השניחצי זית הראה
או , תמחרועוד חצי זית ל ,שאכל חצי זית היום

אותו הדבר . שאינו מתחייב על כך, לאחר זמן
פטור מן ולכן הוא , זה לא מצטרף, ד"בנד

אבל  .מכת מרדות מדרבנןרק  וחייב ,התורה
קשור  ינוא דברה ',בל יראה'איסור לגבי 

שהה הוא מבמציאות שהרי , לאכילה בפועל
קופסא , כלי, יש פה חבילה .המאכל הזהאת 

ך כזית בסוכה יש בתו, מאכלשיש בה , וכדומה
 .הכלי מצרף את הכל לדבר אחדהרי ש, לכה
 דברשבאכילה רגילה ה ,מה זה משנה, כ"א
של , לענייןכנס יבלי להזאת מ ?מצטרף ינוא

, את באכילה מהירהזיאכל  הואמה יהיה אם 
הוא לא יוכל רה אפילו שבאכילה הכי מהיכי 

עדיין , לאכול כזית בתוך כדי אכילת פרס
 .בל יראה ובל ימצאבמן התורה  חייבים על כך

  .שנהמף שיטת מרן הכס כך
אבל רק  ,חובקים זרועות עולםהדברים אלו 

כדאי לראות מה , יןיכדי להטעים את הענ
ח סימן "אוס "ת חת"שו[שכותב בעל חתם סופר 

י "האיסור ניכר עכיון ד .בסברת העניין, ]ט"ק
ונהי דבאכילה . הרי כאן חמץ לפנינו ,הטעם

חצי שיעור אינו אסור אלא ד ,אינו נאסר
האיי דמעורב ביותר ו, משום דחזי לאיצטרופי

אי אפשר לבוא לידי  ,מכדי אכילת פרס
הטעם אינו כעיקר לעניין  לכן .שיעור לעולם
טעם 'הוא ששהדין ' אפי, דהיינו .איסור אכילה
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בכדי כזית  אין פהכיון ש ,ד"בנדבל א ',כעיקר
ן יאבל לעני .מצטרף ינואלכן  ,אכילת פרס

כיון  .זה קשור לדיני אכילהאין  ',בל יראה'
 .דאורייתא הוא עבר עבירה, שיש כזית לפנינו

בעניין  כך מסבירים פחות או יותר את החילוק
  .זה

יש ו ,יש לנו פה שתי שיטות, למעשה להלכה
לפי שיטת המגיד  .דינאמ גדולה ל"קהם נפיניב

רק אם יש כזית בכדי , ם"משנה בדעת הרמב
פחות אבל ב .ואסור להשהות ,אכילת פרס

מפורש בהוא לא כתב  אמנם. מותר ,כךמ
. היא פשטות דבריו אבל כך, מותרשהדבר 

גם אם אין כזית בכדי  ,שנהמולדעת הכסף 
של  איסור דאורייתאעל עוברים , אכילת פרס

  .בל יראה
את שתי מביא  ]ג"ב סק"סימן תמ[ים חיכף ה בעל

כל האחרונים פסקו כדעת כותב שו, השיטות
מ "מרן בכסו ',וכו כתב מגיד משנה. מ"הכס
ש כזית לאין כזית בכדי בין י לא שנא, כתב

אות [למה שוכתב העולת  .'וכו אכילת פרס

וכן נראה  .וכן עיקר, ן"מ מדברי הר"דכ ,]'א
 .]'אות א[ הואליה רב ,]א"סק[ דעת מגן אברהם

דהסכמת , ]'אות א[ וכן כתב החק יעקב
אפילו דלית ביה , האחרונים כדעת הפוסקים

וכן  .עובר בבל יראה, כזית בכדי אכילת פרס
, א"וכן כתב הגר ,]'א אות[כתב המקור חיים 

] 'א אות א"כלל קכ[ חיי אדם, ]'אות א[רבי זלמן 

  .'וכו
מי שירצה ילמד  ,פרטיםהכנס פה לפרטי ינלא 

האם יש חילוק בין  כ"הם דנים אח, את בפניםז
הרי מין במינו . מין במינול ,מין בשאינו מינו

רייתא מין במינו בטל מדאוש וןכי ,יותר קל
למאן דאמר  ,מין בשאינו מינואבל  .ברוב

 בהשהייה איסוריש  ,מדאורייתאטעם כעיקר 
   .דאורייתאמ

ב תמה על החק "ז אות י"קי' איש בסי החזון
כי על טעם בלא ממשות אין איסור ' שכ, יעקב

ומסיק שאם יש בטעם כזית ', בל ייראה וכו
  .פ יש גם בל ייראה"בכא

כי . ה"כתבנו בשעשמה  פיכ, היא המסקנא
מותר מן התורה דברים ש נםלמעשה יש

יש איסור מדרבנן אבל  ,ם בפסחלהשהות
, מ בין דאורייתא לדרבנן"קוהנפ .םלהשהות

 ,דיני השהייהבי גל. פסחבר עבר כ זה רק אם
תערובת יהיה זה רק אם  .כ משנה"לא כ דברה

אם תבוא שאלה  ,חמץ שעבר עליו הפסח
יצטרך לברר בדיוק את הוא , כזאת בפני הרב

 לכן לא נכנסתי לנושא זה פה .פרטי הדברים
  . ה"בשע

  
דחיית דברי הרב , בתימןבזה מהו המנהג האמיתי שהיה 

, עלון דרך התורהנחס קורח בעניין זה כפי שהובאו ביפ
ושמקור דבריו מכת הדרדעים והבנתם המוטעית בדברי 

  . ם"הרמב
כתב ש ,ג"נע י יצחק הלוי"לתשובת מהר נחזור

צא אם ימָ , לעניין מין סוכר שצריך לבדקו ,ךכ
כבר ו .חייב לבערו ,כזית בכדי אכילת פרס
ונמצא בהם כזית , בדקנו מבלילות הסוכר

, ז"לפי יוצא. וביערום ,בכדי אכילת פרס
ולכאורה זה , כדעת המגיד משנה שהוא פסק

 .תמיהה אתלכאורה ז .נגד דעת כל הפוסקים
לשון השאלה ואת נראה את כדאי שאבל 
י "והיא נדפסה גם בצילום מתוך כת[, ו בפניםתתשוב

ע שם "וע, ב"קע –ט "דף קס' איש ימיני כרך א' קדשו בס
כ "כ יננוא דברכנראה הכי  ].ה וגולת"ד' דף ל
לא כתבתי שכך הוא , קתיאני דיי .וטפש

אולם  .'נראה דנקט בפשיטות'ש אלא, סובר
 יםשלא חייב, בעזרת השם יתברךנראה  תכף
   .ו כךנלהבי

והשואל , עדאעיר רהבאה מהזאת  שאלהה
באתי . ג"נע סיייחיא בן יחיא עומי ר"הוא כהר

על , בשורותיים אלו לפני מעלת כבוד תורתו
אם יש בו חשש  ,יסיימראלין הסוכר יענ

 ,היו בתימן שלשה סוגי סוכר .חימוץ או לא
 ,זה סוכר דק ,רייסימ. ומקצקץ, נבאת, יסיימר

כמו  םה, נבאת. כיום כאן כעין הסוכר שלנו
 .חתיכות חתיכות םה, צקץמקו .אבנים וגושים

 ,תוצרת המקוםהיו א ל, וללכל הדברים ה
 ינםאש כיון .מארצות אחרות ובאהם  אלא

לדעת  שאלו כדי ,בתימן שודברים שהם ע
זה בא כיון ש .או שלא אם יש בזה חשש חמץה

. נעשהבדיוק זה  הם לא ידעו כיצד, מבחוץ
עניין שדנים בבארצות אשכנז אפילו הפוסקים 
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לא היה הדבר , ועודחק יעקב כגון בעל  ,זה
היה קשה לברר זאת ממקומות . להם ברור

רך לצרף כל מיני סברות והיה צ לכן, הייצור
אם יש בזה ה בכדי לפסוק הלכה, קותיספו

הוא שאל את הרב יחיא יצחק לכן  .חשש חמץ
הוא . אם יש בו חשש חימוץ או לאה ,ג"נע הלוי

 ,רבים לוקחים ממנוכי  ,ממשיך וכותב
ועושים  ,ומערבים בתוך שריית מי צימוקים

יו ה .וכן בתוך הקפה ,שרףממנו יין־
 בשביל ,מי שריית צימוקיםמשתמשים בזה ל

האם , ושאלתו היא ,לעשות קפה כןו, קידוש
 ,נבאת .שתמש בסוכר זה בפסחמותר לה

, חשש חימוץבו יש נראה ברור בידיהם אם 
להלכה  רוות צמאונינול .'וכו. או לאו
כ יש פה שתי "א .אריך או לא אריך ,ולמעשה
בו  האם מותר להשתמש ,שיתאר. שאלות

הוא  ומהו להשהות ,דבר שני. בפסח
איך  ,אחר הפסחללמקצקץ עד אאלנבאת וו

  . משפטו
אתה  ,בתשובה כך יצחק הלוי עונה י"מהר

ל "זהפוסקים מ יש ,יודע כי בעניין החמץ
אף שנתבטל קודם  ,אוסרים אותו במשהו

כשנתבטל  ויש מתירים אותו בששים. הפסח
חמץ האם , המחלוקת הידועה אתז .פסח קודם

ובארץ התימן  .לאשאו  ,עוריחוזר ונבפסח 
המנהג כדברי המחמירים לאסור , לבכל

בכל  ,היינו' ארץ התימן בכלל'. במשהו
 כפי מהזה  .המנהג הוא להחמיר ,גלילות תימן

שאין הבדל , שדיברנו מספר פעמים בעבר
בין בלדי וכן  ,מחוזותבעניין זה בין המקומות וה

ה "לכן בשע .נהגו להחמירכולם , בין שאמיל
 ע"ושפ שמרן ה"ואע .לקנוילא חסתמנו ו

ן כתב בהקדמתו לבית ה, להקל מהסוברים
 'וכוואם באיזה מקומות  ,בסוף ההקדמהיוסף 

נכון  ,פ שהוא מיקל"אעש ,מזה יוצא .עיין עליו
זאת כתב  הוא לאאבל  ,שמרן פסק להקל

אלא , מקומות שנוהגים להחמירלגבי 
הוא כבר הקדים . למקומות שאין להם מנהג

אני  אפילו אםש, בפתיחה לבית יוסףזאת 
כ "א. מקומות שנהגו להחמיר לא יקלוב ,קלימ

, ובארצות התימן נוהגים להחמיר ,הוא אומר

כמו , ע"תפשט חיבור מרן השוקודם שי
, ליםיוטועים המק .ץ בתשובותיו"שכתב מהרי

הוא  ,דהיינו .מאחר שהמנהג כדעת האוסרים
, אותו דבר שגם אנו יודעיםזהו , פהרומז 

 ,ע"מדו שול. בכךלו יכאלה שהק נםישש
מן בכלל התעלם שז "שתעם פירוש בפרט ו

ו נאבל ב ,המנהג ולא כתב מההוא  ,המנהג
בכל  .על כך רביד הזהב קצת ערערספר ב

וסמכו על  ,היו כאלה שנמשכו אחרי זה ,אופן
שמי  ,הוא כותב לכן .קליע שמ"שוהדעת 

 הם ,דהיינו. הוא טועההרי ש ,שעושה כך
ש להם טעות י, דהיינו. 'חדשים מקרוב באו'

פוסקים  נםנכון שיש .הפסקו בשיטת ההוראה
 לואין  ,ע"בשומרן שכתב מה אבל  ,ליםימקה

 ,שולל את השיטה להקל הוא .תוקף לגבינו
אפילו  זאתמקבל  אינו .ואומר שאין לה מקום

  .טעות אלא זאת ,מאוחר בתורת מנהג
ודאי יש בו  ,הסוכר .כתב כך ,לענייננוכעת 

וכן  .שו ירחק ממנוושומר נפ, חשש חימוץ
לעניין שהייתו ו .ל"נוהגים המבינים בדברי חז

מה  ,אך אלמקצקץ. מותר ,עד לאחר הפסח
סוכר שעשוי חתיכות  ואהש, שאמרנו מקודם

כזית בו אם ימצא  .דקוצריך לב ,חתיכות
וכבר בדקנו  .חייב לבערו ,בכדי אכילת פרס
ונמצא בהם כזית בכדי  ,מבלילות הסוכר

, והייתי רוצה להאריך .ערוםובי ,אכילת פרס
' יום א ,ואתם שלום .והרב יודע ,אך אין פנאי

 י יצחק הלוי"מהר ,כידוע .ט"תרפ' ח אדר א"כ
היה טרוד בכל ענייני הקהל מכף רגל  ,ג"נע

 ,בקיצור לו שענההוא כתב  לכן ,ועד ראש
. אפשר פה לטעות ,שבגלל הקיצור ניוחושב

  .אבל נלך לפי הסדר
  

דרך הביאו זאת גם בעלון , כמה שניםלפני 
א "שליטברוך עוקשי  ג"הנו הרידיד. התורה

ודן , אלעד הביא את התשובה הזאתהעיר מ
' גליון מס[ ה"תשס'ה חודש סיוןב לאחר מכן .בה

 ההובא ,בגליון הקודם ,רההוא מביא הע] 22
ין יבענל "זצי יצחק הלוי "תשובת מהר
ניסינו עיין שם בהערות שו, תערובת חמץ

את  ,יש לציין בהקשר לזה .דעתו לבאר את
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, א"שליטקורח נחס יהרב פ ר"מו רתו שלאה
מה באל תסתבכו  .שכוונתו פשוטה בתכלית

 .דבר ברור מאדה ,י יצחק הלוי אומר"שמהר
פלפולים ולא , אל תעשו לכם למדנות

יתה לפי שכך ה .זה פשוט מאד ,רוציםיות
, ההוראה מקובלת וידועה בארץ תימן

ות משיעור כזית בכדי שתערובת חמץ בפח
ואף  .אין בה איסור שהייה כלל ,אכילת פרס

מכל מקום  ,שאין זו ההוראה למעשה לדידן
על  ר"לכתתודתנו נתונה . כך היה המנהג

   .הארתו
ממש  ,רה הזאתההאאת בזמנו  ראיתיכש

לא שמענו זאת  .פלא עצוםהדבר  .השתוממתי
הוראה פשוטה היה איך דבר כזה  .ולא ראינו

בארץ הוראה מקובלת וידועה ' ?בתכלית
כך 'ו ?אתזאף אחד לא כתב  ,ןימעני '?תימן

לא שמענו ולא ידענו את איך  '?היה המנהג
   ?המנהג הזה

לא  .מיניה וביה .ה מה נפשך"בלא ,היא האמת
 היה אם כך .את הרישא ואת הסיפאהבנתי 

 אין זו' מדוע כ"א', המנהג בארץ תימן'
בארץ וכי  ?מה קרה '?הוראה למעשה לדידןה

מנהג הוא אם כך  '?תורה חדשה' נהישראל יש
צריך ישראל גם בארץ  ,מה נפשך כ"א ,תימן

 ?לות הזאתפתמה ההת .מנהגהלהיות אותו 
 לאשכדי אולי ב ,התחמקות אתזאלא ש

 אבל. יתפסו אותם שהם מקילים יותר מדאי
הוראה ' ?דבר כזה, ןיעני־של לגופוהעיקר 

   '?מקובלת וידועה
 אמרתי .היה חשוד מאד בעיני דברה, כמובן

מקום 'ב ,צריך לחפש את הכיוון ,לעצמי
בפירוש , צריך לחפש זאת. 'ענותמועד לפורה

 .ם"על הרמב ]קאפח[ הרב יוסף בן דודשל 
כתוב  ]ו"ספר זמנים דף שכ[ושם , צילמתי את הדף

שכל  ,תה הוראה פשוטה בתימןכך הי ,כך
 ,שאין בתערובת כזית בתוך כדי אכילת פרס

ודכירנא כד  .הורו בפשיטות שמותר לקיימה
בירושלם שהוחרם [ ששאלו את סבי, הוינא טליא

על מיני  ,]העורך. י כל גדולי ישראל"עת "עיקו
תערובת  שהיה בהן ,ל"סוכריות שהובאו מחו

לקח מהן כמות  ?אם מותר לקיימן ,קמח

, הסוכר נהפך לנוזל .ושראן במים ,מסויימת
את , ושיער .והקמח שקע בתחתית הכוס
 .אסר לקיימו ,שיש כזית בכדי אכילת פרס

   .והתיר לקיימ ,בו ואת שאין
הוא  .זה המקור .'יצא העגל הזה'מפה  ,בקיצור

הוא  כך'לא ש, 'הוראה פשוטה'כתב זאת 
 מה שהורו, 'הוראה פשוטה'כך . 'מנהגה

 ,לאלעד ורעבפחדתי שהוראה זו ת. המורים
כבר  יש ואכן .ולכל התימנים בכל העולם

  . ..המנהגהוא  שכך חושבים, בלבול
מה שקראנו  .אשר יגורתי בא ,כךמ יתרה

לפני מדרך התורה עלון בזה , לפניכם מקודם
פסח [החדש בעלון אבל , כתשע שנים לערך

שוב מאמר שכתב  נויש ,]74' גליון מס, ג"התשע
אמנם  .א בעניין זה"שליט ברוך עוקשיג "הרה

 דברלו שה אמרתי, לו על כךבזמנו הערתי 
 עתאבל כ .שזה בא ממקור פסול, חשוד בעיני

הוא בלי עין  ,זהיש פה מאמר שלם על נושא 
, אבל פה כבר נקבע יסוד, ללמדן גדו הרע

לא אכנס  .יהודי תימןשכך הוא מנהגם של 
לכל העניינים , פההכתובים לכל הפלפולים 

 כמה נקודות נןיש, בכל הנושא הזהשיש 
אבל העיקר , קיםכ בראשי פר"שאזכירם אח

 ,יהודי תימן מנהגם של', באות דכ "הוא מש
י יצחק "כפי שמשתקף מתוך תשובת מהר

שהוא מתיר בפשיטות , הלוי שהובאה לעיל
שאין בה כזית בכדי חמץ להשהות תערובת 

על מנהגי , כתוב 'בסוף אות דו .אכילת פרס
, ידיי הלוי לא קשה מ"הריהודי תימן ודעת מ

בחצי  יראה בל ן איסוררבו הסוברים שאיכי 
גם אם טעם כעיקר , כזית ואפילו מדרבנן

  . דרבנן
 נההבאנו שישהרי  .פה נקודה מעניינת יש

דאורייתא מ הוא' טעם כעיקר'אם המחלוקת 
שאם  ,אומרהגם לפי המגיד משנה  .דרבנןמאו 

, ואין כזית בכדי אכילת פרס מותר להשהות
 דברשה ,מנחת כהן והפרי חדשאומרים בעל 

דהמגיד אליבא  אפילו, הלכה למעשהל נויא
י יצחק "מהרשתשובת , ז יוצא"לפי. משנה

אם  אלא .בכלל על מה לסמוךאין לה  ,הלוי
אבל  .הוא כפשוטוהמגיד משנה ש, כן נגיד
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דעת המגיד משנה מביא את שהפרי חדש 
הוא אבל  ,מ"נגד הכסכ ,עיקר כמוהוהר שוסוב

ך ח מארי"הפר. פ זה אסור"עכ אומר שמדרבנן
 ,אבל בסוף הוא כותב, וללמאד בנושאים ה

העיקר כמו שכתב המגיד  ,לעניין הלכה
עובר  ,אם יש כזית בכדי אכילת פרס, משנה

מכל , אבל בסופו של־דבר הוא כותב, 'וכו
, ראהיאפילו דתימא דליכא בל , מקום

' אות א ,ב"תמ סימן ח"פר[ ייב לבערומדרבנן מח

 תפשיפה להם מנסיש ,בקיצור יוצא .]ה ולעניין"ד
מנסים , על דבר שכמעט אין לו שום בסיס

אבל  ,חקיםואת בכל מיני פלפולים ודזלתרץ 
   ...'יהודי תימןמנהגם של ' כבר נהיה זה

שהפחיד  הדברזה , כבר אמרתי לכם אולם
 ,נוילצער .הוראות בטעות ושישתרש ,אותי

 העלול ,מסורתמסירת ה .חלשהדור שלנו 
וכבר שמעתי  .לקבל השפעות ממקורות זרים

 כברהם גם ש ,נוספים כמיםחלמידי כמה ת
עוד מעט  .הזהדבר הנתפס להם  .ךכ ושביםח

, נכון ינוא דברשהד "לפניכם בסאני אברר 
   .נתיים אני מסביר מה החשש שלייבלאבל 

עור יב'לזה צריך לעשות  ,אחרות במלים
שורה 'ב ברצוני לומרזה מה ש, 'חמץ

הם , מהסוג הזה כל הספרים ,דהיינו .'התחתונה
לעיין בהם ואף אסור  .צריכים ביעור ,םודומיה

 נםאני מתפלא שיש ,לצערי .להחזיק אותםלא 
למעשה הם כי  ,המעיינים בהם לומדי תורה

גם , מקבלים כל מיני דעות זרות, משתבשים
ועוד מעט  ,ואפילו הלכה למעשה ,הלכותב

אין לזה ו ,שקר וכזבזהו  ,טעות אתנברר שז
  .שום בסיס

ח והמנחת "ראמרנו שהפ שיתאר, אופן בכל
 ,שגם אליבא דהמגיד משנה ,כהן טוענים
אמנם בעלון דרך התורה  .מדרבנןהדבר אסור 

איך בכל זאת כ "א ,אתליישב ז הוא מנסה
הוא מביא את  ?י יצחק הלוי פסק להקל"מהר

רת גבווגם בספרו , א"פ' סישאגת אריה בעל 
 'ראהיבל 'שב ,כותבש ]'ד עמוד א"יומא דף ע[ארי 

לא סותר אחד  הדבר. חצי שיעורשל אין דין 
ממש חצי שיש מדברים כששם  וןכי ,את השני

יש כזית בכדי  אבל כאן מדברים אם ,שיעור

 .כזית בכדי אכילת פרסאין אכילת פרס או 
הרי המשנה . כותב הואאבל כך , בכל אופן

 מאישבית , אומרת ]א"ע' ב דף[במסכת ביצה 
ובית . זית וחמץ בככותבתשאור בכ ,אומרים

 אומרת הגמרא .זה וזה בכזית ,אומרים ללה

לגבי אכילה כולי עלמא לא פליגי  ,]ב"ע' שם ז[
 ,רק לגבי הביעור, היאהשאלה  .שזה בכזית

או בכזית כמו , האם השיעור הוא בככותבת
לכאורה  ,שאגת אריהשואל בעל . באכילה

 הרי ,שיעור גדול על מדובראם , מה נפשך
אינו  כ"א ',לאו הניתק לעשה'זהו הכי בלאו 

הרי , על שיעור קטן מדובראם ו .מלקות חייב
 מ"קנפ למאי כ"א, חצי שיעור אסור מן התורה

שאין  ,מפה ראיה ,מחדשלכן הוא  ?לגבי ביעור
א "שאג[ חצי שיעורשל דין  'בל יראה'באיסור 

כאן  הוא מנסה ,דבריו אלולפי ו. ]א"סימן פ
   .עניינינולתרץ את 

כאן ב ומה שכת זה ,הדבר החשוב יותר אבל
הוא פה בעלון  .הלכה למעשההלגבי  ,בסוף

שאין ראיה מהתשובה  ,במסקנארוצה לומר 
מה כל  כי. מותר הדברהזאת להגיד ש

ימצא כזית בכדי יאם , בתשובהבר ושמד
על  המדובר אין, שלאאכילת פרס או 

ואם מדובר . חקמ בשקיםאלא שיש , תערובת
ודאי ב ,קמח בסוכר תערבקים נשרק בגלל הש

וממילא יוצא שכל הנידון , נותן טעם ינואש
אין פה נידון מצד , דהיינו. עוריחוזר ונ הוא מצד

טעם אמרינן ודאי ב ,אם יש טעםכי  .טעם
אבל מה שבתשובה . שהותאסור להו ,כעיקר

  . זה רק בגלל הקמח של השקים, הוא התיר
', כתוב בעלון דרך התורה בסוף באות ה כך

כזית בלילות הסוכר שנמצא ב ,בתורת סברא
איסור שהייה בו יש  ,בכדי אכילת פרס
שיעור כזה  אף שבודאיו .ואפילו מדאורייתא

גם בכהאיי גוונא ו, יש טעם חמץ במאכלגם 
יש אם אין כזית חמץ בכדי אכילת פרס 

, אם רק משום טעמו כןא .איסור בשהייתו
 ועתה דאיכא, היה איסור שהייתו מדרבנן

 .דאורייתאמ פ איסור שהייתו הוא"כזית בכא
שאין בו כזית חמץ בכדי , מקצקץאלאבל 

רק , אפילו טעם חמץ אין בוו, אכילת פרס



 ד"שכ'ג ב"תשע'ה ת שבת הגדולדרש –צו ק "מוצש

    11  

אין איסור , עוריאסור לאכלו מדין חוזר ונש
, חילוקשה פה והוא ע .בשהייתו אפילו מדרבנן

יש בכשהנידון , דהיינו. מן הקצה אל הקצה
זה בגלל , סוראזה שכזית בכדי אכילת פרס 

כזית בכדי כשאין בן ודאבל הני .שיש טעם
 אלא שזה ,שיש טעםמדובר  אל ,אכילת פרס

שאינו , התערב בסוכרקמח שנמצא בשקים ו
  . נותן טעם

נכון  ינוא דברהו ,זה לא הפשט ,ד"לפענ
הדק הסוכר  ,לגבי הסוכר הרגיל, דהיינו. בכלל

שם ן אכ ,ייסירששמו מ, שכתב בהתחלה
אבל כאשר הוא בא  .ד השקיםהחשש הוא מצ

שזה פירושו , קראת הסוף לדון על המקצקץל
, ובכדי לייצבסוכר שארזו אותו עם קמח 

, פה במקצקץ הוא אומר. עין סוכריותו מלאכל
וזה בעצם  .נבדוק אם יש כזית או אין כזית

הרי הם . פר על סבוהוא סיהמה שכפי בדיוק 
 היו באותה העיר] וסבו, י יצחק הלוי"מהר[

, זאת ביחדיתכן שהם בדקו  ,ובאותו מקום
 .היו בקשריםהם כי הרי  ,מסתבר שזה היה כך

זה לא כמו  .כ הם עשו בדיקה פשוטה"א
 .שהמאכלים מורכבים מהרבה דברים, בזמנינו

סוכר אם אתה שם  ,פשוט מאדהדבר היה 
שמו אבל בגלל ש. הוא נהפך לנוזל, מיםבתוך 
שמו הם כ כדי לבדקו "א ,בכדי להקשותוקמח 
, למטהושקע הקמח נפל  ,המיםבתוך  זאת

אחד השוואה עשו הם אם כן  .והסוכר נמס
שם  כמה קמח היצרןכדי לבדוק ב, כלפי השני

 .שלאהאם יש כזית בכדי אכילת פרס או , פה
יוצא . לבדוק י יצחק הלוי"זה מה שאמר מהר

, הסוכר הזהסוג שצריך לקחת את , ז"לפי
ות ממקורבאים  םהילה אם חבולבדוק חבילה 

. בצורת הייצורהבדלים  נםיש כי אולי, שונים
, בכדי אכילת פרסכזית א היה בזה אבל אם ל

לא שרק  ,בסוכר נותן טעם הקמחאפילו ש
לכאורה הוא היה מתיר  ,ה כמות גדולהתהי

  .אותו
  

הוא  ,הפירוש שהוא מנסה לפרש פה ,אם כן
כיון שבסוף , לגופו של עניין זה טובאולי . דחוק

ולא  בבחינת כוותיה, זאתא הגיע למסקנא כהו

 ,י יצחק הלוי"מהר .הפשטזה לא  כי ,מטעמיה
  . ון לזהולא התכבודאי ש

י יצחק "שמהראמרנו הרי , כך ניחושבאבל 
הוא כתב רק  את הצד של , נודהיי .הלוי קיצר

, שאם יש כזית בכדי אכילת פרס, החומרא
אם אין כזית , אבל מה יהיה. ה לבערובחו

 לא אמר ,הוא שתק פה ?אכילת פרס בכדי
 רטוילא פ, יודע איך היה הסיפור ינניא. דבר

אבל יכול להיות שהיה פה , זאת בשאלה
אם , הוא אמר כך לכן. לסוחרים הפסד מרובה

ודאי בזה את  ,כזית בכדי אכילת פרסיש 
בזה יש  ,אבל בפחות מכך .ים לבערחייב

אני משאיר  לכן, שלא א"א שכן וי"י, מחלוקת
זה שמפורש בהוא לא כתב  .זאת להחלטתכם

  .וזה גרם לטעות. מותר
  

על הרב יוסף , שאמרתי לכם מקודם מהלגבי 
, מפורשזאת בכתב שכן ] קאפח[בן דוד 

ואת  ,את שיש כזית אסר, 'ושהביא בשם סבו
דבר שה, לכםלהגיד  ברצוני ',שאין בו התיר

ודעים אתם י ,ראשית. לא מוסמך משתי סיבות
כשהיה  סבו נפטר? היה באותו זמן בן כמה הוא

הוא מספר . בגיל שתים עשרה או שלש עשרה
מה הוא . כשהיה ילד קטןעל מה שאירע סיפור 

אם  ,או שאמר להם ?הוא התירהאם אכן  ?זכר
כבר בהחלט יתכן פה  ?אתם רוצים תתירו

  .דיוק בדבריםאין ש
  

פשר לסמוך אשאי , יש דבר חמור מזה אבל
, נושא חמור מאד וזה .על הדברים שהוא אומר

, מ היום בבתי דינים"קנפ ני שזאתחושבש
  . הסומכים על איזו הוראה שלו

 טוענתשל אשה ה, עזר ישנה סוגיאה באבן
 ינהאאשה שאומרת ש, דהיינו. 'מאיס עלי'

ינה א, הוא מאוס עליהכי , רוצה את בעלה
 ,זאת שאלה קשה מאד. מסוגלת לסבול אותו

אלא  הבעל מגרששאין  ,ההלכה היאשוכמובן 
אשה  .אי אפשר לכפות אדם לגרש. לרצונו

רבינו . כך מנהגינו, רשת בעל כרחהתגמ
 .ה בעל כרחהלא לגרשש ,גרשום עשה תקנה

כך ו ,היא מגורשתודאי שהלכה מצד האבל 
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 ינואלכולי עלמא , אבל האיש. אבותינו נהגו
אין האיש מגרש אלא . בעל כרחו יכול לגרש

לכה ד ה"פי אישותהלכות [ ם סובר"הרמב .לרצונו

טוענת מאיס אשה הש, ]ד"ס ל"ובתשובותיו ס', ח
בעל , לגרשהכופים את הבעל בשוטים  ,עלי

 ,מסכימים איתו ינםאכל הפוסקים . כרחו
שאת על ינהאשה ו. גט מעושה וואומרים שזה

  .ל"רח .ממזריםהם הבנים  ,פי גט כזה
 כיהביא  ,]א"ט אות כ"סימן י ע"ג אה"ח[ אומרביביע 

בתימן נהגו שלו  הוא אמרו, על כךשאל אותו 
, ועל סמך זה נעשו מעשים .ם"כפי דעת הרמב

  . ומסתמא גם אחרי כן
גיליון [רסמנו בזמנו בחוברת פעמי יעקב יפ כבר

 .דבר שקר וכזבהש ,]ג"צ' ד עמ"תשס'אב ה־מנחם
 שהיה דיין ,ל"רה זצאהרב חיים חוב, דוגמאל

הוא היה , םבירושל י"וגם פה בא כבר בתימן
, במפורש שזה שקראמר  והוא, ח חשוב"ת
בזה כדעת לא נהג הוא , שגם סבו לא עשה כךו

ראיות מהרבה חכמי  נןולמעשה יש .ם"הרמב
רק במקום . לכך אף אחד לא הסכיםש, תימן
בעל , או במקרים קשים מאד. אולי ,עיגון
אבל  .שסמכו על כך, שחין וכדומה־מוכה

בדבר , ההלכה למעש ,כזאת להגיד הוראה
יבלו בזה אפילו חכמי תימן לא ק ?חמור כזה
ץ "משמע ממהריגם כך ו ,ם"ת הרמבאת הורא

  .מקומותבהרבה 
הרב הגאון חיים כשנודע ל, כךשם  כתבתי

, ששימש בדיינות כבר בתימן( ל"זצ רהאחוב
, )ם ובבאר שבעושלי ביר"לאחר מכן באו

שקר בימינך , תאמרו ליוסף כה ,השיב
אפילו , א היה נוהג כךראינו של .ושמאלך

אנחנו לא ו ,וכתבתי אני המשכתיו. אבי אביך
, נדע מה נעשה לרבני הספרדים והאשכנזים

לא ו ,בענייני התימניםלא בקיאים היטב ש
כ ראיתי "אח .מבדילים בין תכלת לקלא אילן

קיבל ששכך הקבלה  ,שהוא בעצמו כותב
ובסוף ', וכוררנו מכאן לשם יוב .מזקני הדור

כ מסבו "בסההיא קבלה הזאת תברר שהה
 ,אחרות במלים. שהו בחבורה שלהםיעוד ממו

פי כ ,הם ניסו לקבוע כל מיני מנהגים ודברים
  . ם"דעת הרמב

י כדרק ב ,תשמעו דבר פלא עצום כעת
שהוא  לפני .שתראו כיצד חוסר ההבנה שלהם

בעניין ' הוראה הפשוטה הזאת'מביא את ה
ירושו תב בפהוא כו, כזית בכדי אכילת פרס

כל . ם דברים ממש ללא שום יסוד"לרמב
יש כשהאם דוקא  ,המפרשים דנו בדעת רבינו

ין ביעור אפילו ולעני ,כזית בכדי אכילת פרס
כולם התעלמו כליל מדברי רבינו  .פחות

שיש כזית בתוך דוקא כד, בפירוש המשניות
הוא  .פלא עצום תשמעו .כדי אכילת פרס

חים מה אתם מתווכ, כל המפרשים ,אומר
דוקא ם אומר "הרמבהאם  ?ם"בדעת הרמב

 ם"ברמבמפורש ב כתוב? פ"בכא שיש כזיתכ
כדי שזה רק אם יש כזית ב ,בפירוש המשניות

  . אכילת פרס
 אסורה נא ואראה את, 'לעצמי אמרתי

כיצד נעלם מגדולי  .'המראה הגדול הזה
 ,ם בפירוש המשנה"ישראל דברי הרמב

ה מ בואו נקרא כ"א? כך במפורשכתוב ש
 ואלו עוברין, המשנה אומרת כך .כתוב שם

זה  .'וכו כותח הבבלי ושכר המדי ,בפסח
זה עובר  הרי ,כל שהוא מין דגן ,הכלל
. ואין בהם כרת ,הרי אלו באזהרה .בפסח

, 'עוברין'ן יעני, ירושו כךם בפ"אומר הרמב
זה ' .'וכו .עוברין עליהם בבל יראה ובל ימצא

כל , כוונתי בזה, 'הכלל כל שהוא מין דגן
עובר , חמשת המיניםשיש בו מין ממינו דבר 

, פירות־במיאו מים  אבל בלי. עליו בפסח
) שהעיקר(לפי  .אינו עובר ומותר לאכלו

 .מחמיצין מי פירות אין, אצלנו ]שהכלל[
הרי אלו ' ומה שאמר ,עכשיו תשמעו. בסדר

וכל אחד מאלו שיש הא, כלומר, 'באזהרה
 ]שהכלל) [העיקרש(לפי  .בתערובתן דגן

ועל , על חמץ דגן גמור ענוש כרת, אצלנו
, בחמץ המעורבשהיה ב, וכל זה .רובו בלאועי

תחייב האוכל שאז מ, בכדי אכילת פרס כזית
אבל אם היה  .מלקות הזאת התערובת את

על חייב  אינו, בשיעור הדגן שבו פחות מכן
 נןיש[ .אבל אסור לאכלו, מלקותאכילתו 

כי ישנם כמה  ,המשנה' כמה גירסאות בפי
והבאתי כאן לפי הנדפס . תרגומים כידוע
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. בהוצאת מכון המאור שהיא הטובה שבכולן
ואין נפקא , אבל הכל הולך אל מקום אחד

בדקתי . פ לגבי נדון דידן"עכ, מינה להלכה
שם כתב , י בלשון ערבי"את המקור בכת' אפי

וראיתי , מתחייב" שאז"ם במקום "הרמב
  .]צא כי אין שום הבנה אחרתנמ. שכתב וחיניד֗ 

איפה  ,להביןומנסה , זאת ושוב קוראקורא  אני
רק בכזית  'בל יראה ובל ימצא'כתוב פה שיש 

, נכון. זאת מוצא ינניא ?בכדי אכילת פרס
 ',בפסח עובריןאלו ' ת עלמדברא שהרי

ם "הרמבכאן , בבל יראה ובל ימצא יןעוברש
הרי אלו ', אבל בסוף. מדבר על התערובת

 תכבר לא מדברהסיפא של המשנה ', זהרהבא
 המשנה אומרת הלא ,בל יראה ובל ימצאעל 

על  העובר', הרי אלו באזהרה ואין בהם כרת'
, בודאי שאינו חייב כרת בל יראה ובל ימצא

מדברת על איסור  משנהכ הסיפא של ה"א
בל בר על ומשנה מדברישא של ה. אכילה

סור יבר על אוסיפא מדוב ,יראה ובל ימצא
ומה ', מפורשב זאתם אומר "והרמב, אכילה
 אלומאחד האוכל , הרי אלו באזהרה שאמר
אמרינן שזה דוקא אז  ',ן דגןתערובתבשיש 

ואם לאו זה , כזית בכדי אכילת פרס אם יש
חמש פעמים . כאן מדברים על אכילה .מותר

 .ם על העניין שמדובר באכילה"חזר הרמב
   ?מיהמאן דכר ש ,בל יראה ובל ימצאאבל על 

שהו לא מבין יאם מ, ברורה שהמסקנא חושבני
י שחזר "אעפ, ם"רמבהאת פירוש המשניות ל

, עליו ארבעים פעם לפי דבריו בהקדמתו
 ...'הוראה פשוטה'לא יבין מה היתה שבודאי 

יה ילד שהוא ה ,ובפרט .ומה לא הורו ,מה הורו
  .אתמהא? כ איך אפשר לסמוך על זה"א. קטן
ד מאן דתנא לה מלא התפעלות כיצ אני

שצריך להיות , ]פ לדידיה"עכ[ארבעין זמנין 
ולא הבין דבר , כמאן דמנחא ליה בכיסתיה

אלא שכגודל לבבו , ולא עוד. פשוט כזה
, מדמה לחלוק כלאחר יד על גדולי ישראל

. הן בשאר עניינים, ד"הן בנ, ולדחות דבריהם
. ד במקומות אחרים"וכמו שכתבתי כבר בס

, שמים לא סייעו אותואין זאת אלא שמן ה
, בדרך שאדם רוצה לילך. אדרבה הכשילוהו

וכל בעל נפש יתן הדבר אל . בה מוליכים אותו
  .לבו
 ,אחד מחכמי תימן שכתב זולתו אף אין

הוראה ' ו שלא"וק, נה כזאת הוראהשיש
כיצד הם כולם , מכך קשה ויותר. 'הפשוט

שהוא ממארי  ,התעלמו מהשתילי זיתים
כסף הורש כפי דעת מפבכתב ש, דאתרין

כדי אכילת זית בבין יש בו כ ,זה לשונו .משנה
וכן פירש הרב כסף משנה . פרס ובין אין בו

ונראה  .בפרק רביעי ם"סתמיות לשון הרמב
שהעתיק לשון , שכך כוונתו כאן ,ד"לענ

וטעמו  ]'ק א"ס[טורי זהב  פסקוכן  .ם"הרמב
 אמנם ,יש לפניך כזית. שהרי הן תמיד לפנינו

וא נמצא האבל , בתוך כדי אכילת פרס זה לא
כך מסביר  כ"א. לכזיתמתחבר והכל , פה

העתיק את  ע"שוהו ,ם"את הרמב כסף משנהה
. ם"הרמבין כמו ווהוא מתכש משמע, ם"הרמב

המשנה  ,ציוןהשער זהו בדיוק כפי שבעל 
  .רןבדעת מ פירש, ברורה

מחכמי תימן כתבו הגהות על השתילי  כמה
אותם בקובץ זכור  כפי שהדפסתי, זיתים

והנה גם הם עברו על , א"שנת התשנ, לאברהם
  .שמע מינה. עניין זה בשתיקה כהודאה

א מחמץ "כסאר בספרו שם טוב פ ח"מהר
ח לא כתב אלא שכך נראה מדברי "ומצה הל

אך לא , ו ממאכלות אסורות"ם פט"הרמב
רק , כי אין בזה מנהג ידוע. כתב מצד מנהג

  . דעתו כך
תשובה מפורשת של גאון  ישנה, מכך יתרה
כבר  ץ"ומהרי ,וגם שם רואים כך, ץ"מהריעוזנו 

המפורסמת  בתשובתו. 'מנהג'מדבר על 
, ]פ"סימן ק, חלק שני[ עוריחוזר ונין הארוכה בעניו

, מפורסם בעם ,לשוןץ בזה ה"כותב מהרי
מטעם דחוששין , לאסור אכילת הסוכר בפסח

פ "ואע, אולי יש בו חשש עירוב חמץ
פ שיש בו הרבה "ואע. קודם הפסח שנתבטל

כדכתב הרב חק יעקב  ,ספיקי ספיקות להתיר
ואפילו הכי אין מניחים , א"ק כ"ז ס"סימן תס

 ץ רוצה להוכיח"מהרי .עד הפסח כלום ממנו

, ל לפני פסחכי אפילו שנתבט, הסוכרלגבי 
יש אמנם . המנהגהוא וכך  .לא סמכו על זה
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אין ' ,אבל במציאות, הרבה ספיקות להתיר
דהיינו לפני  ',מניחים ממנו עד הפסח כלום

הוצרך אחד זולתי אם . פסח מבערים אותו
שלוקחין לו  .אונס ישהו ישמלאם  .לרפואה

שהוא , ת"מאותו סוכר שקוראים לו נבא
מטעם , חתיכות כמו אבנים כמו המלח

ולא אשכחו , שכבר ניסוהו רבים ומריםשא
וכמו שכתב גם כן , ץומיביה שום חשש ח

כ אין אוכלים ממנו "ואעפ .ל"ב בני חיי זרה
 כ"א .מפחד ורתת איסור החמץ ,רק לרפואה

שלא משאירים ממנו עד , מפורשהוא כותב ב
שום  אפילו שבעצם לא מצאו בו ,הפסח כלום

והו מפאת רבכל זאת ביע, חשש חימוץ
ו באים ואומרים עכשיכ כיצד "א .החששות

 שאם יש כזית פחות מכדי אכילת פרס, לנו
יציבא בארעא וגיורא בשמי ? ותר להשהותומ

  !?שמיא
 ,הרי שאין שום צד להקל ,האמור לעילמכל 

וכמו שעשה . סתמנו מקוצרהלחן ערוך לכן בש
ע "ש גאנצפריד בעל קיצש"כבר מהר

פחות  אם יש בתערובת, י בעצםהר. המפורסם
 .מותר צריך להיות שזה, חמץ משיעור כזית

בכדי אכילת צריך כזית  האם, כל הנידון הוא
בעצם , פחות מכזיתבאבל  .לאשאו  ,פרס

קשה  ,אולם בדרך כלל. מותר להשהותו
שיעור הובפרט לדידן ש ,לשער דברים כאלה

שיעור הרי אנו לוקחים את . כזית הוא קטן
לא כחצי . או כשליש ביצה, כרביע ביצה ,כזית
 .ולפעמים חומרא ,קולא לפעמים זאת. ביצה

שיעור שה, יוצא כ"א. נו זאת חומראבנושא של
אם יש חשש  .ולכן צריך לחשוש, אד קטןמ

כי , הרבה יותר קל דבר אוליהבזמנינו , כזה
, אבל בעבר. לגוי זאתאפשר למכור 

 ,לגוי כמעט 'מכירת חמץ' שאבותינו לא עשו
 נםישו .יערו הכל מלפני הפסחובכי גמרו 

אולי כי , דברים שלא משתמשים בהם בפסח
  . תערובת יש בהם

כל , ל"זצוקאבא מארי מימי חרפי את  ניזכור
יין בקבוק  כגון, פסחהדבר שפתחו אותו לפני 

אסור  כבר, חמץב בו לא נגעושאפילו ', וכדו
זאת  הוא הורה לשים .היה להשתמש בו בפסח

אין  .לגוי ותולא מכרו או, במקום סגור ,בצד
 זהירותאז תה עצם זה שלא הי, דהיינו. צורך

נכנס שם קצת  תאולי כשפתחו זא, מחמץ
לא שיש . לא השתמשו כבר, חמץפירור 

הרי , שם חמץ ישאם ם גו ,ודאות שיש שם חמץ
  . פחות משיעור כזית ואה

ל דבר שיש בתוך כ, הלכה למעשהל יוצא
גם אם הכזית מפוזר  ,כזיתהכלי שיעור של 

אפילו הרבה זיתים  ,בתוך כמה וכמה זיתים
הרי הכלי  כיון שהכל נמצא בתוך, יותר ממנו

. בפסח אסור להשהותו ולכן, שהוא מצרפם
 ,במכירת חמץ זאתאפשר כמובן להכליל 

ובפרט שאפשר לצרף פה  .אפילו לכתחילהו
ובכללם דעת האומרים , קותיכמה וכמה ספ

  .ולא פחות, שכזית הוא כחצי ביצה
  

צריכים לעשות ש אמרתי לכם, שכן מהאבל 
פשוט  דברהו, מסוג נוסף', ביעור חמץ'עוד 
 נחס בן יוסףיהרב פש, ז"יוצא לפי לצערי. מאד

 ',הדלת האחורית'מלנו ניסה להכניס  ,]קורח[
 דעות שבאות ממקורות ,תורההבני לציבור 

מחוץ , כל הספרים שיצאו מהם .רצויים בלתי
וקל וחומר , גם באופן פרטי. למחנה מושבם
  .שלא יכשלו בהם רבים, בבתי מדרשות

ון לרב יוסף בספר זכר ,בסיס לכך מצאתיואכן 
הביאו שם  ,א"רמת־גן התשס ,]קאפח[ בן דוד

שמו לא  כמובן, קינה שהוא חיבר ]352בדף [
ותראו איך , אבל תכף תשמעו, כתוב במפורש

מתלמידי 'שהוא בסוף כתוב פה  .שהוא כותב
מהתלמידים , יש פה ספר שלם עליו .'הרב
. הולך בדרכו, כמו שהוא תלמיד שלו, שלו

ניטל נזר  ,הוא כותב עליוותראו איזה דברים 
רבינו יוסף הוא  .קהליךבחיר , חכמיך

רבינו יוסף הוא  .'וכו ,הוא השליט, המשביר
ישהו מ .לעדרים צמאי דעה, הרועה הנאמן

 ?אתם מכירים ביטוי כזה? מבין את המליצה
 ,הפסיקה 'צמאי'לה המ? "עדרים צמאי דעה"

אבל כל . את הקורא כדי לטשטש ולבלבל
הכוונה ש, שיש לו מח בקדקדו מי, אחד מבין

הוא המנהיג ... ם הדעהעדרים ִע  ',דרדעים'ל
מה ינפש של, יחיד בדורו .שלהם כידוע
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דעה , ם"תלמיד הרמב, בהשקפת התורה
לא אאריך  .טהורה מכל חכמי התורה

' י"אב' ,בקיצור. המרצע יצא מן השק. בפרטים
   .חתום בסוף

 אחיעזר בן' ו ראשי תיבותשזה ,הסוד והתגלה
לא , דהיינו .אחי עזרא בן יוסף, פירושו .'יוסף

מכירים , אבל אח שלי הוא עזרא, אגיד מי אני
מתלמידי 'וגם הוא . ואבא שלי זה יוסף. אותו
הוא בעצמו סיפר זאת למקורביו [. 'הרב

, 'י"אב'כי הוא החתום בשם הנסתר , בלחישה
חיעזר אאבל פענוחו הוא . כיסוי על גבי כיסוי

פייס אותם על שהוא מסוה את  בזאת. וסףין ב
, ולא מפרסמם ברבים, דעותיו האמיתיות

אבל הוא משאיר . מתוך חששות שונים
בשיחתו עם האברך ". לאנשי שלומו"עקיבות 

כי הוא הוא , מ אישר זאת בפה מלא"ל
, שחיבר את הקינה דלעיל, אחיעזר בן יוסף

וכך גם . אחרי שנפטר המנהיג שלהם להספידו
ות עורך ספר הזכרון דלעיל ענה מיד ובפשיט

וכיבד , ת אחיעזר בן יוסף"י זה ר"כי אב, ע"ז
כי , שם־את רצון המחבר להישאר עלום

הדברים מוקלטים . מתחבא בבונקר בבני־ברק
ם צריכי ,אמרתי לכםכפי שבקיצור ]. במלואם

צריכים  ועל הדברים הללו, פה זהירות גדולה
" מורינו הישיש"מגזע . 'ביעור חמץ'לעשות 

, ג לבן"כמו שלא התביישו להדפיס שחור ע
דף ' סימן ג] קורח[ת שלו אמרי יוסף "בשו
  .בתוך ספר ענף עץ עבות, ח"תקכ

  
לא , שבני תורה נכשלו בזהעד מאד לי  כואב

הכניסו , הם שותים נרפשׂ ידעו מאיזה מעיין 
הולך  דברהאבל אני רואה ש. להם דעות זרות

מכן לאחר  ,על כך ואם לא נעמוד ,ומשתרש
 כי הדברים הללו. נעמוד בפני שוקת שבורה

הלכה ליכולים להיות אפילו הם ו ,חדרוקצת 
, חששתי אולי לא כדאי לפרסם זאת .למעשה

ס מלהביא "ל לא נמנעו בש"אבל ראיתי שחז
ולדחות , דעות הצדוקים בפירושי המקראות

כן . מצאו צורך להנציח זאת לדורות. אותם
  .הדבר הזה

  

  ?הסמיך אותו לרב מי :שאלה מהציבור
  ...לאשודאי ב אני :א"תשובת מרן שליט

אי  ,"מאיס עלי"בנושא של : שאלה מהציבור
  ?אפשר להקל

אסור  .שלוםוחס : א"תשובת מרן שליט
 ,לצערינו הם הכניסו לדיינים ולרבנים. להקל

על סמך זה מכניסים ו, מקילים בזה שהתימנים
, והוא חייב לתת גט ,את הבעל לבית הסוהר

', ם"כדעת הרמב'הם אומרים  .'גט מעושה' וזהו
טעות גם  .בזמן שכל חכמי תימן התנגדו לכך

טוב  ,'אבל ברוך ה .בציבור השרישו זו הם
' ז סעיף ב"סימן ע[ שבאוצר הפוסקים כרך עשרים

, כתבתיאת מה שהביאו בהערה  ,]46דף 
ר עובדיה יוסף ביביע אומר "ד הג"שהישגתי ע

מי פע"בחוברת  סםהתפר דברהכי , לעיל' הנז
ידעו לפחות  כ"א. ה כבר"כדלעיל ד, "יעקב

שהוא הטעה את הרב עובדיה  .שהכחשנו זאת
נושא . ו מכשול שנכנס לציבוראבל זה. וחבריו

 עוד דבריםאבל ישנם , זה נכנס יותר חזק
ה הלכות כתובות פירטתי עוד "בשע. אחרים

כאן בשיעור דיברנו רק . דינים והלכות כמותם
מובן כי אלו הן רק אבל  ,ריםעל שני דב

   .דוגמאות
אבל ברור , ותדוגמאלכם מספר רק נותן  אני
והתפלאתי  ,הרבה דברים ששמעתיעל לי 

 .עד שהבנתי שהמקור בא מהם, מאיפה זה בא
, ומנהגים הלכותשלנו הם ניסו להכניס לציבור 

כל־שכן [אפילו בני־תורה ששואלים אותם 
וההמוניים  והציבור] צאצאי תושבי העיר צנעא

 ומהיכן, מאיפה זה באיודע בדיוק  ינוא, בפרט
  . הם שואבים

דהיינו נדמה , דברים שאולי הם שוגגים בהם יש
מאחר שכך נהגו , להם שכך הוא המנהג

בביתם וסביבתם חשבו שזהו המנהג הבלדי 
כי דבר זה נוהג אצלם כבר , מחוסר ידיעה', וכו

ד כאן וע, פינחס בן יוסף בן שלום[שלוש דורות 
, שלום בתחילה היה משלנו כרגיל. תחום שבת

וחיבר איגרת נבוכים , ולבסוף נטה אביהם
הוא גם כתב את . 'בשבח אותו ישיש וכו

וחכם אחד טען לי שיש שם , תכלאל קדמונים
הוא הראה לי צילום . בהעתקתו כמה זיופים



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

16  

, שכנראה העתיק ממנו, י בשירי"י מהר"מכת
במוסף  לך כתר יתנווהנה יש שם קדושת 

כ המעתיק בתכלאל קדמונים דף "וא, שבת
כן ־כמו. ב השמיט ושינה מלים מעצמו"ט ע"ס

י בשירי בסדר האשמורות את "יש שם במהר
אך . והוא השמיט', וכו כת יש למעלהפיסקת 

אם אמת , צריך אני לבדוק זאת לעת הפנאי
אבל בודאי יש דברים שהם ]. נכון הדבר

לעקור מן השורש  חייבים, איך שיהיה. מזידים
 ,לבדוק כל דבר. ובהקדם, את הדברים הללו

ָבר .ולא להאמין ִתי ַיֲאִמין ְלָכל ּדָ ד "משלי י[ ּפֶ

  .]ו"ט
  

  .ח קורח"ת מהר"בעניין הדפסת שו
, נוסיף לכתוב כאן במאמר מוסגר, אורחא אגב

לכן , ל"ח קורח זצוק"כיון שהם מצאצאי מהר
גיעו חלקם ה. ספריו עברו בירושה מדור לדור

ל שהיה גר ברמת "לידי מארי אלעזר קורח זצ
שאחד , וממנו עברו ליד בניו) רמת־גן(עמידר 

הם הראו זאת . מהם בבני ברק ואחד ברעננה
, שהדפיסו לעצמם מתוכם, לאנשים מסויימים

בזמן . ובכללם עיינתי גם אני בכתבי ידו
והוא כתב על , ק"הגיעו לידיו של רפ, האחרון

ב "י] רהסֵ ל ומוֹ "צ) [רהסוֹ ומָ (כך בקובץ הלכה 
) ואולי בעוד הזדמנויות(ח "ג דף כ"טבת התשע

את הזכות להוציא ] מקרוב[שהיורשים נתנו לו 
אמנם מספר . לאור את סדר תשובותיו

אך זאת , תשובות פורסמו בספרים שהתחברו
אין רשות . ללא ידיעת המשפחה ולמורת־רוחה

ושארית ישראל לא , לפרסם תשובות אלו
  .ד"עכת. עולהיעשו 

אין . של דבר אין מקום לתרעומת זו ולאמיתו
. ואין טעם להכות רעהו בסתר, כאן שום עולה

, מטרת המדפיסים היתה לזכות את הרבים
. כיון שהיה חשש גדול שהספרים ייגנזו וייעלמו

וכנראה , אדם פשוט[מי שהחזיק את הספר 
, הספר שכב כבר חמשים שנה, צעק] נפש־מר

דהיינו הוא . כ"ע. חמשים שנה הוא ישכב עוד
ויראנו כי יקראנו , לא הסכים להוציא לאור

, ולכן היתרנו להדפיס ללא רשותם, ו"אסון ח
גם שזה באופן שאין להם בכך שום נזק ־מה

כיון שהם מובלעים בתוך ספרים , ממוני
נה ואחת אחת הֵ , ובטלים במיעוטם, אחרים

 בספר, ואסיפת דברי הפוסקים בכגון דא. נההֵ 
ובספר משנת , עמק המשפט זכיות יורשים

  .ד בפשיטות"כנלע. ועוד', זכות היוצר דף ל
, תועלת נוספת שיצאה מכך, ועוד אחרת זאת

. דברים שלא נוח להם, שלא יזייפו כשיידפס
ק טען כי שקר נכתב "נודע לי כי בנו של רפ

' עם פי[ת פעולת צדיק החדש "בהקדמת שו
ע "ת גח קורח פיאר א"שמהר] נוה צדיק

באחת מתשובותיו  נר ישראלץ בתואר "מהרי
ג איתמר כהן "והנה ידידנו הרה. ש"יעו

כי כן , המאמת את דברינו, ד כשרא עֵ "שליט
', ח קורח הנז"ראה בעצמו בכתב ידו של מהר

לכם כי נזעקתם ־ומה. שכתב עליו נר ישראל
  ?ולמה תכבו את נר ישראל, לשוא

  
דר בין ברכת עניין חלוקת כזית למסובים בליל הס

ודין ברכה על מצה , המוציא לברכת על אכילת מצה
  .ומחצה בכל ימי הפסח

ן יעניב, אחר שנוגע למעשה בליל הסדרנושא 
רואה שהזמן  הנני .חלוקת הכזית למסובים של

מי , לדבר על כךפנאי כ "ואין כ קצרכבר 
. ה"יראה את ההלכה למעשה בשעצה ירש

ת ימי בכל שבעכי  ,חשוב לדעתאבל הדבר ש
  . לבצוע על מצה ומחצה נו נוהגיםא, הפסח
 ם"י שיטת הגאונים והרמב"פע הוא הדבר יסוד

חם ל' אין דיןשבפסח  ,]ו"ה' פרק ח, חמץ ומצה[
 ,אתא לחם עוני, ף מסביר זאת"הרי. 'משנה
ב מדפי "ה ע"פסחים דף כ[ ללחם משנה יהוגרע

 ו"וק, שבתובכל סעודות  ,ט"גם ביו לכן. ]ף"הרי
על  ,בוצעים על מצה ומחצהאנו  ,ועדמבחול ה

אבל , ישנם בזה מנהגים שונים. שלימה ופרוסה
 את המנהג העיקרירק  אקצר כעת ואומר

, שתי מצות לוקחים, שהכי ראוי לעשותו
, נשאר אחד וחצי ,בוצעים את העליונה

צריך ש בליל הסדר, דהיינו .ובוצעים מזה ומזה
  . זהחצי כזית מזה וחצי כזית מלוקחים  ,כזית

לעשות , נפוץ אצל הרבה תימנים ,למעשה
אגדתא [ ץ אומר"מהרי. ש מצות בליל הסדרשל

 ,שתי מצותשלוקחים ] ריש סדר מוציא, דפסחא
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לקחת  הם נוהגיםאבל . ולבצוע אחת מהן
  .ולבצוע אחת מהן, שלש מצות

זה בהרבה הסיבה שהתפשט מנהג  כנראה
משום  ',בלדי'אלה שנוהגים מאפילו  ,מקומות

 נכון, דהיינו. כנראה הבינו שזאת קולא הםש
ף אומרים לקחת "ם והגאונים והרי"מבהרש

 םלאו, מספיק שתייםשפירושו אבל , שתיים
למה שלא . מצות שלקחת שליותר טוב 

הרי כל המחמיר תבוא  ?שאחמיר ואקח של
   ?עליו ברכה

א "הגר. ינו פשוטאדבר הש, ד"בס חידשנו
שלא טוב לקחת , אומר] ד"ג ס"בביאורו לסימן תע[

עוד חוץ מהפרוסה אתה לוקח  כי אם, ששל
כיון  ,זה לא דרך עוני, שלימות שתי מצות

הוא כותב זאת . מותישתיים שלעוד יש לך ש
מביאים לפני בעל  ,שכותב ]שם[מרן על דברי 

כותב . ש מצותשל קערה שיש בה, הבית
 פסחים[ סוף פסחים, ש"והוא דעת הרא ,א"הגר

ריש סדר [ ,ומרדכי, הפסח וסדר ]'סימן ל, י"פ

דאין  ,ם"ף והרמב"אבל דעת הרי. ]פסח־של
, פה אפשר להבין .צריך אלא שתי מצות

 ,שתיים מספיקמשמע ש', אין צריך'לים מהמ
וכך בעצם . זה יותר טובש ששלאפשר להבין 

שזה מה , חושבני .של הרבה ראשונים לשונם
כ "אבל אח .שהביא אותם למסקנא זאת

וכן דעת , שתי מצות תלקח ,כותב א"הגר
רבי מנחם ו, המגיד משנה והרבה גאונים

 וכן משמע ממתניתין ,והוא מדייק .מיוני
וכן מה , 'וכוהביאו לפניו מצה  ,]א"ד ע"פסחים קי[

דאם לא כן אין זה  משמע', לחם עוני'שאמרו 
וגם יש , כיון שיש לו שתי מצות, דרך עניות

   .אלא כנזכר לעיל .לו חצי מצה
צ "בדכשרות של המדריך  ',גלאט' בחוברת

הביאו , א"תשע'משנת ה "שארית ישראל"
 אז הוא, ל"זצוקש אלישיב "הערות של הגרי

ין החיים אבל כעת מנוחתו בגן היה ב עדיין
הביאו עוד בחייו את ההערות שלו בנושא  .עדן

 ,שאטממונק ת מנחת אלעזר"כי בעל שו, זה
אנחנו . ]שם[ א הזה"השיג השגות על הגר

א אומר לקחת רק שתי מצות "שהגר ,ריםאומ
מצות אתה לא ש אם תיקח של, וקאבד

לכן אנחנו . מקלקל אתה אדרבה, מחמיר
גם אלה שנהגו ו ,העיקרשכך הוא אומרים 

כפי הוראת , יקחו שתייםש ,מצות שלקחת של
אבל , כיון שהם הבינו שזאת חומרא, ץ"מהרי

. פשוט כפי שהם סברו כ"בעצם הדבר אינו כ
כותב ] הלכות סדר ההגדה[א "גם הריטב ,בדרך אג

. על אלה שלוקחים שלש מצות דברים חמורים
א "משיג על הגרו, מנחת אלעזראבל בא בעל 

רק כיון שהזמן קצר אדבר אבל  ,כמה דבריםב
  . מהם אחד על
וכן מה  ,א"ה שהביא הגריהראיה השני על

דאם לא כן אין זה דרך ', לחם עוני'שאמרו 
וגם יש לו , לו שתי מצותכיון שיש , עניות

הרי לפי  ,לא הבנתי ,טוען הוא, חצי מצה
יש לך מצה שלימה מלבד , א"דברי הגר

אם בשלמא . כ אין זו דרך עניות"א, הפרוסה
דרך  זה נקרא, בלבד אתה לוקח חצי מצה

 .הרי אתה לוקח גם מצה שלימהאבל  ,עניות
 כ"א, אפשר לקחת שלימהשאם אתה אומר 

 ?החילוק מה .שלימותאפשר לקחת גם שתי 
הפרוסה בפני עצמה זכר ללחם , אלא ודאי

ומברכים עליה , ודרכו של־עני בפרוסה, עוני
ולא איכפת , זכר ללחם עוני' על אכילת מצה'

כיון שיש לך . לנו משאר המצות השלימות
  . 'לחם עוני' ארזה עדיין נק ,את החצי פרוסה

בתשובה לזה מביא  ל"זצוק ישיבאל ש"הגרי
עני ־מה דרכו של, ף"זה לשון הרי ,ף"את הרי
הלכך בפסח מברכינן על חדא , בפרוסה
בצעינן על  ,אבל בשאר ימים טובים .ופרוסה

כותב  .כשבת ,תרתין ריפאתא שלמאתא
ברורים  א איפוא"דברי הגר, ש אלישיב"הגרי

   .ופשוטים
 ,ישיבשיראה פה את ההערות של הרב אל מי

ה מנחת אלעזר הביא כמבעל ש ,ישים לב
ש אלישיב דוחה "והגרי, א"נגד הגרכראיות 

הוא  .אבל אינו דוחה אותו עד הסוף, אותו
אבל הוא  ,ישיב עונהוהרב אל, שואל שאלות

חד , באופן ישר. לא עונה בעצם על השאלה
  .וחלק

מנחת השאלה הראשונה של בעל , לדוגמא
 ?א מהמשנה"ו הדיוק של הגרמה, היא אלעזר
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צה וחזרת הביאו לפניו מ ,כתוב במשנה
הדבר ו ,א"מדייק הגר .רוסת ושני תבשיליןוח

] שם[ המרדכיו ש"הרא, כתוב בראשונים כבר

, 'הביאו לפניו מצה'שכתוב , זאתכבר הקשו 
הביאו לפניו 'לא כתוב , משמע מצה אחת

לא  ?מה השאלה, אומר המנחת אלעזר .'מצות
הביאו . אלא על המין, ותמדברים על הכמ
הרי גם  ,א"י דבריך הגרולפ. לפניו מין של־מצה

נו כ א"א, שלוקחים שתי מצותאומר  אתה
אתה מדייק כיצד  .שהן שלש מצותאומרים 

הרי גם לדבריך , אחת 'מצה'שכתוב מכך 
עונה לו הרב אלישיב על ? שתייםלקחת צריך 

 ירץ אתא תול, כבר שאל זאתמרדכי שה, כך
  . שלךרוץ יהת

 .י להבין את הנקודהכדבפה להתעמק  צריך
, והדבר מובא כאן בהערה, הוא העניין כי

, א"יישב את דעת הגררק  שהרב אלישיב
הוא . מצות שאבל למעשה הוא נהג לקחת של

שקושיותיו של המנחת , רק רצה להראות
, אפשר ליישב אותםו ,שיותוק ינןאאלעזר 

  . הוא לא הלך איתו עד הסוףאבל 
זאת ליישב אכן צריכים  אנו, אנחנוכ "משא

אבל , ירוצים על כל טענותיות נםיש .עד הסוף
 'לחם עוני'. יין הוא כךענהנקודה והיסוד של ה

מה דרכו '' ,שלוקחים חצי מצה, ופירוש
מה אתה  .''עני בפרוסה אף כאן בפרוסה־של

 ,מוכרח דברה? מצה שלימה הרי יש לי ?שואל
 אבל אם. זאת מצד כבוד הברכהאני חייב 

', הלחם משנ'פירושו שאני עושה  ,אקח שלוש
אם כבר יש לי כמות , עשירזה כבר דרכו של־

יש פה . מצה ומחצהלכן מספיק לקחת  .גדולה
אבל הזמן , עליהם לדבר עוד הרבה דברים

בעניין זה אסיים  ולכן ,קצר והמלאכה מרובה
  .כאן

  
ודחיית , צניעות האשה והבנות פרטי דינים וחיזוק בענייני

  . ספר עוז והדר לבושה
עוד ספר שצריך לעשות  וניש, נוסף חשוב דבר

כמו  ,ממש' ביעור' לא אולי .'חמץ ביעור'עליו 
' ליבון' אלא, הספרים שדיברנו עליהם לעיל

עוז והדר "ספר על  מדובר. 'הגעלה' או

של , האחרונותספר נפוץ בשנים  זהו. "לבושה
גדול  ח"ניכר שהוא ת, הרב פאלק מלונדון

הראוני את ספריו לבושה של , ברא רבאוג
מחזה ' ת שלו הנק"ולשעבר עיינתי בשו, תורה

 כמיםחה תלמידי אבל בכל זאת הרב, אליהו
יני בענישם הוא מדבר , עברו על הספר שלוש

 כמהכבר שמעתי כי ו, יםמלבושוצניעות 
יעו דעתם שהם הבגדולים תלמידי חכמים 

נתנו הם אפילו ש ,מתנגדים למה שהוא כתב
 אכן נתנו ,הם אומרים .עצמם הסכמות לספר

נו מסכימים ב שאזה לא מחייאבל , הסכמה
הביאו מה שכתב מרן  .כל מה שכתוב בספרל

' ל בחיי עולם חלק ב"בעל קהילות יעקב זצוק
כי אפילו חיבור שיש עליו הסכמות ', פרק ח

אין זאת אומרת כלל על , מחכמי התורה
וכבר כתב , הגינות הוראות החיבור כידוע

, ט"ק' א סי"ם בתשובותיו ח"הגאון מהרש
וגם אני הסכמתי עליו ' וכו נשלח אלי ספר

ראיתי , וכאשר עיינתי' וכו בראותי אפס קצהו
וישנן סיבות . כ"ע כי כל רוח דעת אין בקרבו

 אבל. נוספות שלא חזרו בהם מהסכמותיהם
יש בספר  .למכשוליםגורם הזה הספר פ "עכ

באריכות  םהשיש לדבר עליהרבה דברים הזה 
 ,כזה כיוון יןלו כעאבל יש , ובהרחבה

ההתקשטות  יןעניכביכול הוא מעודד את ש
   .שיש  בספרנקודה חמורה  זאת. יוהייפו

אברכים יקרים הדפיסו נגד ספר , שיראה מי
, "הרימו מכשול מדרך עמי"חוברת בשם , זה

מי שלא . תפסו עליו דברים שקשה להאמין
אכן א האמין של, על הספרהיטב עבר 

ין א זהל ספר ע, הלכך .ברים כתובים שםהד
 נםיש. פחותכל הל ,םבעצימת עיניי לסמוך
, טעון גניזה. כלום, אומרים שגם זה לאהכאלה 

אומר ולכן , לא בטוחאבל אני . ותו לא מידי
הם דברים שאכן  נםכיון שיש, זה חותשלפ

וגם תלוי לאיזה , לימין ולשמאל קצת שקולים
ולא זהר ילדעת שצריכים להיש  לכן. קהילות

אני אומר זאת מתוך . זהיין נעלקבל את 
 שנודע לי כי הספר הזה נכנס וןכי, הכרח

טעון  הדבראבל  ,בהרבה מקומותונתקבל 
  . זהירות
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העני נוטה שנכנסו בו בעקיפין דעות  דעתי
השקפות , הגם שעטו מלבוש תורני, זרות

זאת אני אומר אחרי . אירופאיות ומודרניות
. כי תורה אמת כתיב בה, ה"בקשת מחכת

, נא יחוו גדולי וצדיקי הדור דעתם בגלויוא
  .ללא משוא פנים וחשבונות מדומים

ק ויחי "ק וישב ומוצש"מוצש[קודמים בשיעורים 

כגון על , הערנו על מקצת מדבריו, ]ע"תש'ה
ונפקא ', הטעות בביאור עניין כוחלת שבגמ

, מינה לעניין איפור העיניים בזמנינו שאסור
  .'ד בעזרתו יתבנ עוד חזון למוע"ובל. ל"ואכמ

שני דברים חשובים עוד  ,פה רבנים פירסמו
, כה תאמר לבית יעקב .בעניינים אלה

של  מכשלה נוראה מאד נפרצהר "בעוה
צבע וב ,גרביים שקופות, קיצור השמלות

לכת לצדו צעדינו מ, בגדים צמודים, הרגל
הדבר גובל באיסורי תורה , ברחובותינו

על  .ינווהחטאת הרבים וסילוק השכינה ממחנ
חובת  ,י דין תורה"פלהודיע כי ע כן מחובתנו

, הנשים והבנות ללבוש מלבושים רחבים
שמסתירים לגמרי את צורת המקומות 

יראה צורתן גם תשלא , החייבים בכיסוי
 השמלות והחצאיות מלבד שהן .באקראי
חייבות להיות  ,להיות רחבות כהלכהצריכות 

ולהסתיר את צורת  ,גם ארוכות כראוי
לפחות עד חצי  ,ים מתחת הברךיגלהר

 .בכל מצב הברך לעקב האורך שבין סוף
אלא עד , הברך לא להסתפק בכיסוי, דהיינו

 ,כל הפחותוגם זה ל .לעקב חצי מבין הברך
בודאי שהידור צניעות להוסיף  .מעיקר הדין

כפי שנהגו בנות  ,יותרהשמלות באורך 
   .ישראל הכשרות מאז ומעולם

  
 נהזה ישעניין גם ב ,לדעתאמנם  צריכים

ונראה שהם , אומריםהיש כאלה  .מחלוקת
שמעיקר הדין חייב שיהיה מכוסה עד , צודקים

מדוע  ינני יודעא, לצערינו. הקרסול ממש
כאילו , הכניסו השקפות אחרות 'בית יעקב'ב

כל מיני דעות והסברים ', כדוו' רחובי'שזה 
נראה לנו שסברות . יכן הם באוהשלא ברור מ

מתרבות , פעות בעקיפין ושלא מדעתאלו מוש

. חשך ואפילה. הר פֹּ נוטריקון אין אוֹ ". אירופה"
ואם  ,לפחות עד חצי הרגל מתחת, בכל אופן

י הכשזה ודאי אין ספק וב, אפשר עד למטה
וכך היא  .ויש האומרים שזאת חובה ממש, טוב

 ,מי שמכיר בעבר ,האמהות שלנו. דעתי העני
לא  דברה, גרביים זה לא .אסבַּ לִ  היו לובשות
. עם רקמה. אלא כמו מכנסיים, צמוד לגוף

 זה נקרא. אפילו ילדות קטנות לבשו כך בתימן
דבר היה ה, גם כיוםאת זאם היו עושים . כיסוי
כ מה "א, לרגל ותצמוד גרבייםהאבל אם . טוב

אם זה חייב  ?ההבדל מכל מקום אחר בגוף
 הכי, לכן. כיסוי ינןאשגרביים אלו  הרי, כיסוי

 הכי ארוך, עד למטהממש מכוסה טוב שיהיה 
שתלך לפחות  ,אבל מי שלא תשמע .שאפשר

רק פחות שלא יהיה כל הל, אחרי שלבשלב 
אלא עד חצי האורך שבין הברך , עד הברך

  .לרגליים
  

שהם  ,שצריך לדעתנוספת חשובה נקודה 
ן או בגוו, גרביים שקופות למחצה ,כותבים

 .האסורות בלביש, הדומה לצבע הרגל
אשה כמו שזה  .ינן כיסויאגרביים שקופות 

ינו אשקוף . וכדומה. תשים כיסוי ראש שקוף
חובה שיסתירו לגמרי את צבע  .כיסוי נקרא

, כיום השתנה אופן יצור הגרביים .בשר הרגל
בדקו ומצאו שעובי ארבעים דנייר כבר לא 

עשו את זה יותר , מסתיר את צבע הרגל
י שבעים ויש ללבוש גרביים בעוב ,שקוף
ולא למתחם , בגוון שאינו בצבע הרגלו ,דנייר
הקביעה ששבעים דנייר מכסה  ,דהיינו .מדי

רוב ו לפי המציאות כיום אצל זה ,כראוי
אבל . ללא מתיחהוברגל ממוצעת ו ,היצרנים

זה אצלם שעובי שבעים דנייר  ,חברות נןיש
נייר לא בטוח ם שבעים דגכ "א, עדיין שקוף

  . ודאי שלאביר ארבעים דני .שמספיק
  

ולמטה . על זה רבנים ידועים ומפורסמים חתמו
שהגרב , הוא הקובע למעשהכי , הוסיפו

השערות , תסתיר לגמרי את צבע בשר הרגל
ש ואזנר "מרנן הגר ז חתומים"עו .והורידים

  .א"נ קרליץ שליט"והגרא "שליט
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 זוהי לצערינו ,כואב מאדנושא גם זה , שני דבר
ראשי בכם ממש אקרא ל .ירצה גדולהפ

 ,נו ירד פלאיםימצב הצניעות בדור, פרקים
בנות ונשים מבתי יראים  .וזה לא סוד

על בנות של תלמידי מדברים , ושלמים
י  כתוב ,אתם יודעים .לא סתם, חכמים ַיַען ּכִ

ַלְכָנה נֹות ִציֹּון ַוּתֵ רֹון ְנטוּיֹות ָגְבהּו ּבְ ' ישעיהו ג[ ּגָ

בנות 'כתוב  לאו', בנות ציון'למה כתוב . ]ז"ט
 םהציון וירושלם . אלא שיש הבדל'? םירושל

שב מקום מו וזה ',ציון' .שונים שני דברים
ו שאר זה ',םירושל'ו. המלך והשרים והסנהדרין

נֹות ִציֹּוןַיעַ  ,כ"א. הציבור י ָגְבהּו ּבְ רצה יהפ ,ן ּכִ
מהם כל ו, הגדולים וקא מבתיהתחילה דו

ם באופן ילבוש .ר"הבעו הציבור לוקח דוגמא
זה בור ברשות . שגורם מכשול נורא לרבים

והעניין הזה חמור מאד יותר מהרבה  .הרבים
 .מכתבוכפי שכתב החפץ חיים ב ,עניינים

 ,]ה"דף קס, א"הובא במעשה איש ח[ א כתב"והחזו
כדי הוא  ,ז"עיקר ביאת האדם לעוהעיקר 

   .יין זה של־קדושהלתקן ענ
זול בכל לזל ישירואחד הדברים שגורם באופן 

 פיאותהנושא של ההוא  ,הנהגת הצניעות
אלו בשונה  פיאות .המצויות בדורנוהחדשות 

מושכים את העין , שהיו בעבר פיאותמה
 ,אם לא יותר עצמווהלב לא פחות מהשיער 

ה "זה בהיפך המוחלט מרצון הקב והרי
לא מתקיים כלל . הראש ת כיסויבמצו

ים ידורנו התנאים הבסיסבפיאות של־
גדולי הדור בשנת  י"ע לעיכובא שנקבעו

תפשט לצדדים ישהשיער לא כגון  ,ז"תשמ'ה
זה השתנה  .ב רוח או מנוד ראשי מש"ע

אז היו . לחלוטין מהפיאות של הדור הקודם
אבל היום הכל , י ספריי"מקשים אותם ע

ורבים  ,הדברים פשוטים וברורים .הפוך
   .ראש ולא מוכנים להתבונן במציאות ליםימק

הם מציעים  לכן ,זאתלעשות  קשה אמנם
 נןיש, דהיינו .בהתחלה להמעיט בחבישתן

היא ', לא'תגיד לה אם  ,קלות דעתשהן נשים 
אחרי שלב אפשר ללכת  ,מה שכן .לא תשמע

זה גם  ,כל פעםב להמעיט כמה שפחות, שלב
  . ולאט לאט להתקדם, זכות

דבר רק אבל , בעניין זה פה דברים ארוכים יש
שהתבטא  ,ל"זצוק אלישיבש "הגרינוסף בשם 

, ]מתוך הקלטה[ לפני חבר רבנים בזה הלשון
כולם נכשלים  ,גדולים וצדיקים ,ישיבותראשי 

ממש צדיקים , זה לא סתם מהשוק .בזה
יודע  ינניא .תצדקניהיא אשה הוגם  ,גמורים

  .איך יתקנו את זה
עולם התורה נמצא כיום אנו במצב ש, לצערינו

עדי לומדי שמבקשים להצר את צ ,בסכנה
ממש ולעשות את להתבונן  עלינו, התורה

נשים ש ,איך יכול להיות .חשבון הנפש שלנו
 ?ל"רח ,פיאותילכו עם  ראשי ישיבותשל 

אומרים לו  ,פיאותבחור שהולך עם  ,מצד שניו
או ממליצים  מאלצים אותו. פיאותתגזור את ה

ללכת  לנשים ממליצים ומאידך, לעשות כך לו
. ד אלא פיאות מפוארותולא עו. פיאותעם 

שמעתי שיש פיאות . דברים ממש הפוכיםה
]. חמשת אלפים דולר[$  5000- הנמכרות ב

חושבני שנושא ? להיכן היגענו. הזדעזעתי
 מאחר. נו צריך תיקון גדולבזמני הקדושה

גיוס של  ה הביא עלינו את הצרה הזאת"הקבש
בצורה  םהשמבקשים לפגוע ב, בחורי הישיבות

, נו צריכים לבדוק את עצמינואצריכים , קשה
  .בסדר ינואמה במחננו 

  
 מנהיגיוכן , חומרת עניין בחורי ישיבות המאחרים להינשא

  . ישיבות המונעים מהם להינשא מוקדםה
רוצים הבחורים  ישנם, קשה עוד בעיא נהיש

   .לא מרשים להםו, להתחתן
עם שהיה  מעשה, סיפור קטןלכם  אספר

מר ואא אליו בחור ב, ל"זצוק לפקוביץ י"גרמה
. רוצה להתחתןו, בן עשרים שנהאני  ,הרב ,לו

 !טוב מאד? למה לא, הרבלו  ענה? מה לעשות
שלי אינו  ראש הישיבה ,הבחור אומר ,אבל

, והוא לא יבוא לסדר חופה וקידושין. מסכים
. 'ולא ירשה לבחורים להשתתף בחתונה וכו

המשיך . לישיבה אחרת תעבור, הרב ענה לו
הוא , מתנגדראש הישיבה אבל  ,מראהבחור ו

אני אמרתי , הרבלו  ענה. ומר שזה לא טובא
אומר ראש הישיבה אבל ה, לך מה טוב עבורך

שאר יתש זה טובראש הישיבה ל .שטוב לומה 
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אתה שואל אותי מה טוב אבל אם , בישיבה
  . והמבין יבין .על כךלך  ניתיע, 'לך'

מה אעשה , מבחור ישיבה אחד נשאלתי
אינני יכול , אמרתי לו? שיבה מתנגדשראש הי

מה שאני כן . חלילה, ש"להגיד לך נגד ראהי
ח "בן י, ה רוצה"זה מה שהקב, יכול לומר לך

  .לחופה
 ניחושב, אמרא "שליטשטיינמן  ל"הגראי

הגיל שצריך להתחתן הוא לא , שבדור שלנו
אלא בן  ,]א"כ' אבות ה[' שמונה עשרה לחופה בן'

ו "בפט[ם אומר "הרמב .חמש עשרה לחופה

וכך נהגו . גיל שבע עשרהמ, ]ב"מאישות הל
אפשר [ .ולפעמים אפילו פחות, אבותינו

א "א ע"ב דף כ"ב' מתוס, להביא ראיה לזה
שים ובדור שלנו שכולם חלו, ה בבציר"ד

הרב  .]ר"נבצ .ק"ודו, בעניין זה צריך להקדים
 בדור שלנו צריךש ניחושב, שטיינמן אמר

   .'לחופהבן חמש עשרה ' להיות
הוא זה כי דבר , דבר קטןעוד רק נוסיף  אולי

אולי  ,צריך לדבר על כך הרבה .בנפשינו
נו ני שאחושב אבל, נ"בל בהזדמנות אאריך

 יכןהלראות , חייבים לעשות חשבון נפש
   .ות שלנוהטע
פרק [מובא בתנא דבי אליהו המעשה נורא  ישנו

עולת ת "שוב באתי זאתהמי שיראה  ,]ח"י
מעשה נורא  ,]ז"ג דף תי"ב סימן רמ"ח[יצחק 

 עשרה רובם בני שמונה, במאתיים נערים
ומתו , שבאו לידי מקרא ומשנה, ועשרים שנה

, ל"כולם עם רבם ואשתו ובנו ובן בנו רח
כותב בעל לב  .מפני שעשו דברים מכוערים

הוא , ]שם א"דבעל התנ, תוספות בן יחיאלב[ העברי
שעל שמו  ,ג"נע זינגריוסף של עקיבא ג"הרה

אחד הוא היה  .'ש"יבני ע'הישוב  נקרא
רבן נוראה על חתוכחת מוסר , הצדיקים

שהיו , הישיבות הגדולות הרמוזה במעשה זה
ראוי  היה, בני שמונה עשרה ובני עשרים

י מבין אנאמנם  .להשיאן נשים כפי ההלכה
 ,שיבותיוידוע הדבר שישנם שיקולים לראשי ה

 ,"בשללא "הבחור ש ,רוציםיכל מיני ת
עושים מאחר ואבל , מתאים או לא מתאים

הוא שאכן עושה כן מי ש, זאת בצורה נחרצת

, אסור שיהיה בישיבה, שיבהכבר מחוץ לי
, כמובןאבל  .נראה לי שהדבר צריך תיקון

אולם צריך . יןיענצריך לדון כל דבר לגופו של־
אינו רוצה ה "אפשר שהקבכי , לקחת בחשבון

 ,ה רומז לנו"הקבושבני שח .ה כזאתתורב
תורה , םיוּ ומספיק הִא , באמצעות גזירת הגיוס

  .צריך ינניכזאת א
מה באסיים  ,ות הענייןבלדעת את חשי בכדי

, ]א"ג ע"דף קמ חלק ראשון, עץ חיים[ץ "אומר מהריש
אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח 

שאז , ון וחטאהעוסק בה נקי מעו. ליוצרו
מי שהוא אבל  .המלך משתעשע בו ובתורתו
אין תורתו נחת , מלא מסרחון צואת עוונותיו

 ,אז כשעוסק בתורה, כי כשאדם נקי .ולבורא
 .נעשה כיסא ומושב לשכינהשכינה שורה ו

כי אין בו לא מושב  ,ו"לא כן כשאינו נקי ח
אשרי מי שעמלו ", זה שאמרו .ולא כסא

שני הדברים גם  ".ועושה נחת ליוצרו ,בתורה
  .יחד

אנו ש ,בכל הצרה הזאת רומז לנו ה"הקב
 האם התורה שלנו, צריכים לבדוק את עצמנו

אין  ,ני קדושה נעלמוייענכל אבל אם  .דרבס
היפך פועלים האדרבה ו, דורש ואין מבקש

ומה שמותר  יםריתמה שאסור מ, מדעת תורה
דולה ג אקושיבכך שיש  ניחושב, יםרוסא

צר לי מאד , כואביםדברים  ממש אלו. עלינו
  . אבל חייבים לעשות חשבון הנפש ,להגיד זאת

של ' דרשות וכו, מאמרים ראיתי, לצערי
כתבו אמנם כולם , ב"וכיו הרבה ראשי ישיבות

נחזק  ?מהאבל ב .שצריך לעשות חשבון נפש
נחזק  ,מדהנחזק את ההת, את עמל התורה

לא ראיתי אחד אבל  .לימוד המוסראת 
שיבוא לחזק את ענייני  ,המנהיגים הללומ

או  ,מהשתיים כ אחת"א. ישיבותהקדושה ב
יודעים שאת זה לא  ,ו"ח שכבר התייאשו

או שהדבר  .כ המצב חמור מאד"וא, יקבלו
ר מפריע בכל תוקף "יצה, צריך עיון גדול

. אולי מתביישים .למנוע תיקון המעוות
כולם ראיתי ש .על כך פשתי אחד שיכתוביח

תלמדו , תחזקו את עמל התורה ,ואמרו כתבו
וכי אבל  .עוד יותר בלמדנות, עיוןוד יותר בע
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יש הרבה ' ברוך ה? ה מחפש"זה מה שהקב
בודאי . וכדומה. וכן התמדה. תלמדנות בישיבו

אבל אין לעשות . אפשר ויש לשפר ולהוסיף
ש והמנהלים "אשריהם ראהי. את הטפל עיקר

כבוד תורתם גדול , ]המשגיחים[הרוחניים 
, מסירות נפשם לבני הנעורים, בעינינו

ונרוממה . עמידם בקרן אורה על פי התורהלה
  . שמו יחדיו

  
ענייני  ,חיזוקשזאת הנקודה שצריכה , חושבני

, ה מקנא"על זה הקב. והצניעות הקדושה
. כי הכל יודעים, לא אפרט. ל"כידוע מדברי חז

אך דוגמא קטנה . יתוקן, מה שניתן לתקן
מה , אותירוצה ללכת עם פאם בחור , ונוקבת

זוהי צורת היהודי מאז , אדרבה ?בזה בסדרלא 
הן ש ,ל"נכריות רח פיאות למה על. ומקדם

אתה על זה , להיתרס שום בסי ואין ותאסור
ורים מאלץ את הבחאפילו ו ,ממליץ

בחור שרוצה ללכת ואילו , כך ילכו שנשותיהם
 ?פיאותאתה אומר לו להוריד את ה ,אותיעם פ

קושיא גדולה  זאת? איפה היראת שמים
  . יוןעיך שארת בצרנה
  

  
  
  
  

  

" הסדרת התפילה"א  בשבח קונטריס "דברי מרן שליט
א ראש כולל יוסף הצדיק "מאת הרב אביחי שרעבי שליט

  .בקרית ספר
הסדרת "פה את החוברת  יש, לסיום נזכרתי

ו דבר חשוב שזכינו לו בזמן זה, "התפילה
, "קיוסף הצדי"הכוללים יש את רשת  .האחרון

' הברוך , מנהגי תימן בהם לומדים את שרשי
, באלעד, כמה וכמה מקומותב זה כבר קיים

יושבים  ,'ברוך ה. פרת סיקרבו ,נתיבותוב
מיסודותיהם , אברכים ולומדים את מנהגי תימן

וזכינו שכבר , ס ובפוסקים לפרטי פרטיהם"בש
הרב אביחי הנעלה  ידידנו .יצא מזה פירות

, ורב פעלים ידיד ותיק, א"שרעבי שליט
הסדרת "זה הוציא את החוברת לימוד שמתוך 
כנהוג אצלינו בקהילותינו הלכה , "התפילה

כשלומדים את הבסיס . למעשה במועדים
 מגיעים למסקנות ,תימן רש של יהדותוהשו

בסס ולחזק את כדי לדעת לב ,הלכתיות
וגם על , י לימוד תורה בעמקות"עגם  .המנהגים

ידי זה שבמציאות אנשים מבינים את 
רואים כי הם מיוסדים על אדני , כךהחשיבות ל

ומעריכים את דרכי אבותינו להמשיך , פז
ברוך הוא יהיה ' ה. בנתיבותיהם הסלולות

ושיזכה להגדיל , ירבו כמותו בישראל, בעזרו
  .ר"אכי, תורה ולהאדירה

  .תזכו לשנים רבות ומועדים טובים

 
  

  

  הודעה משמחת
 .ק"ושלם עיהלתושבי יר

 בקרוב תיפתח נקודת י"הבעז
   חי שידור

  ק "במרכז ירושלם עיה
שיעוריו השבועיים של ב לצפייה

   .מדי מוצאי שבת א"מרן שליט
  לפרטים והצטרפות לשיעור

 054-8476760  
  .ברוכים תהיו

 

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
   א"היה לנגד עיני מרן שליטר השיעו

  ,קודם הוצאתו
  ,שיפר ותיקן דברים רבים, והוסיף מקורות

  , אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו 
להאיר , בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל

 .ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו

בכל ספק או שאלה המתעוררת , האמור לאור
  ת הדבר איש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה

  .א"להלכה ולמעשה אצל מרן שליט
  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון


