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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
בעניין ביאור המלה "שלמי" הנאמרת ביום האחרון של־ספירת העומר, מה הפירוש 
"תמימות תהיינה", והאם אדם שלא ספר יום אחד גם ביום, יוכל לומר את המלה 

  "שלמי".
  אדם שהצטרפו לו שני ספיקות בספירה, האם ג"כ יוכל להמשיך לספור בברכה?

  בפרשת בחוקותי, ומהיכן יש להתחיל את קריאת התוכחה.אופן חלוקת העליות 
השלמה בעניין (מומר) [משומד] לדבר אחד לגבי שחיטה וכתיבת סת"ם, וביאור 

  חידושם של־חכמי תימן זי"ע כי זהו דוקא במשומד להכעיס.
  

 

 

�� 
  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  058-70-20-222 –קול יהודי תימן 

  7שלוחה 
  03-6171031 –קול הלשון 

  429 -מספר השיעור במערכת קול הלשון
  305 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
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  השיעור מוקדש 
  הי"ו,  נהריבן ידידנו הרב אוהד  שילהלהצלחת הילד 

  ה' ברוך הוא יזכהו להצלחה בלימודים, 
  ויסיר ממנו את כל המפריעים לו בלימוד התורה, אכי"ר.
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בן ידידנו הרב  שילההשיעור מוקדש להצלחת הילד 
 להצלחהיזכהו ברוך הוא  ה' ,הי"ו נהריאוהד 
כל המפריעים לו בלימוד את ויסיר ממנו  ,בלימודים

  אכי"ר. ,התורה

  
בעניין ביאור המלה "שלמי" הנאמרת ביום האחרון 
של־ספירת העומר, מה הפירוש "תמימות תהיינה", 
והאם אדם שלא ספר יום אחד גם ביום, יוכל לומר 

  את המלה "שלמי".
  

נספור ארבעים  ,בליל שבת הקרובה ,בעזרת ה'
'ארבעין  ותשעה ימים לעומר. אנו נאמר כך,

שבועי  , דאינון שבעאמי בעומראוי ותשעא
זאת, בכדי לומר כי אלו מוסיפים אנחנו  '.שלמי

כפי שנאמר בתורה, שבעה שבועות שלמים. 
ְהיֶיָנה ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ    [ויקרא כ"ג, ט"ו]. ׁשֶ

  
ולא ספר יום אחד, וגם אדם דילג האם  ,כידוע

 למחרת במשך היום הוא לא נזכר, הדין הוא כי
, יוצא . א"כבשאר הימים הוא סופר בלי ברכה

השאלה  .אינם שלמים ',שבעה שבועותכי ה'
   לה 'שלמי'?להגיד הִמ  הוא יכולעכ"פ אם היא, ה

נזכר ביום, ששכח לספור בלילה ואדם  לגבי
, או האם הוא סופר ביום בברכהישנה שאלה 

 פ"ט סעיף ז'][סי' ת מרן בשו"ע פוסק בלי ברכה?
יספור ביום  ,שכח ולא בירך כל הלילהכך, 

  .בלא ברכה
  

 ,בין הגאונים והראשונים ,מחלוקת נהיש הרי
הספירה ירה ביום? והאם האם קצירת העומר כש

רה יאם הקצירה כשדהיינו,  ?תלויה בקצירה
 נהאבל יש ירה ביום.גם ספירת העומר כש ,ביום

 ע"א] דף עא[מנחות מסכת ב המשנהבין  ,סתירה
ירה ביום. קצירה כשההאם  ,מגילהבין מסכת ל

ביום.  הריכש שהקצירה ,מנחות מובןממסכת 
 ,נקצר ביום .מצותו לקצור בלילה כתוב שם,

 כתוב ]ע"ב [דף כ'אבל במס' מגילה  כשר.
כל הלילה כשר לקצירת העומר,  במשנה,

ולהקטר חלבים ואברים. זה הכלל, דבר 
שמצותו ביום, כשר כל היום. דבר שמצותו 

 כי מה ,משמע א"כ בלילה, כשר כל הלילה.

אפי'  זהוביום, רה יכש אינהשקצירת העומר 
  גם א"א לספור.  ,ממילאו .בדיעבד

  

, כי עליו פסק מרן בשו"ע ,זההספק ה מתוך
דעות  נןיש וףס. כיון שסוף ספור ביוםל

 .מכאן והלאה ולכן עולה א שהדבר האומרות,
בשאר  לברךלו שאפשר  ,הפוסקים אומריםוכך 

הרי דהיינו,  הימים, כיון שישנו כאן ספק ספיקא.
מצות ספירת העומר, בכל , כי לגבי יש אומרים

גם על  ,ממילא .מצוה בפני עצמה יום ויום זאת
יכול  אבל ,יצאת ידי חובהלא הצד שאתמול 

ולפי דעות  .אתמולל קשורלהיות שהיום זה לא 
בספירה שביום.  כן יצאת ידי חובהא ,מותימסוי
  נו כאן ספק ספיקא. יש א"כ,

  

אם שכח  [שם סעיף ח'],פסק מרן השו"ע  כןמו־כ
בין יום ראשון בין  ,ך באחד מהימיםלבר

 .סופר בשאר ימים בלא ברכה ,משאר ימים
אבל אם הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא 

רק  וכיון שזה יספור בשאר ימים בברכה. ,ספר
ספר אם או ספק  ,יתכן שספר ויתכן שלא ,ספק

אולי הוא לא אמר את המספר  ,שלאכהוגן או 
במחלוקת ים יתלווכן לגבי דברים ה הנכון,

או הזכיר ימים ולא שבועות ש , כגוןהפוסקים
כל דבר שיש בו ב וכדומה. שבועות ולא ימים,

אפשר לצרף  ,או במציאות או בהלכה ,ספק
כל יום הוא מצוה בפני הנ"ל, שאולי את לספק ז

  עצמה.

  

 שלוש נןיש ,ביסוד ההלכה הזאת ,למעשה
הוא  ,בעל הלכות גדולותא'  דעות בגאונים.

בינו סעדיה גאון דעת רב'  ן קיארה.רבינו שמעו
בזה  נןיש בסידורו. ג' דעת רבינו האיי גאון.

  שלוש סברות. 
  

אדם דילג יום השאם  ,הלכות גדולות סובר בעל
 ,יכול לספור בשאר הימים אינו ,אחד ולא ספר

 'שבעכתוב בתורה ש כיוןבברכה על כל פנים, 
אם אתה מחסיר יום '. תהיינה תמימותשבתות 

את  תדהפסחסר לך בשלמות המצוה,  ,אחד
להמשיך אין לו בעצם מה  ולכן כבר ,המצוה

  לספור.ו
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היא, כי הכל תלוי ביום הראשון. רס"ג  דעת
 אינו יאז ,אם הפסיד את היום הראשון דהיינו,

אם , הימים בשאראבל  .יכול לספור כל הימים
או  ,אפי' יום אחד בודאי ,דילג מיום שני ואילך

כי לדעתו,  להמשיך ולספור. יכוליותר, הוא 
'תמימות', זה חוזר רק על  ין שכתוב בתורהיהענ

ם ָלֶכם  מה שכתוב בתחילת הפסוק, ּוְסַפְרּתֶ
ת ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ִמיֹּום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר  ,ִמּמָ

נּוָפה ְהֶייָנה. ,ַהּתְ ִמיֹמת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ  ׁשֶ
. ההתחלה ', דהיינומחרתהמדובר הוא, על 'מ

ואח"כ  ,רך נכוןיבהוא התחלה ממילא, אם ב
עדיין המצוה  הוא דילג ולא ספר, באחד הימים

נחשב אבל זה  ,הפסדת יום אחד אמנם נמשכת.
 שיש את ההתחלה ואת הסוף. והימים וןכי ,שלם

  רס"ג.  דעת כך. יםמעכב אינם ,באמצעש
  

 אינובכלל סובר, כי הדבר גאון  יהאי ורבינו
הראשון, עדיין יום ה עלדילג אם אפי'  .מעכב

 והדבריכול לספור בשאר הימים בברכה,  הוא
 ' היינו,תמימות'. כי 'תמימות'מפריע ל אינו

 הללו,שבתות הבשבע , כי התורה אומרת לך
כאן ונגמרת המצוה מתחילה  ,יום האלה 49-ב

, הוא מצוה בפני עצמה. לכן אבל כל יום שם.
בין  ,אין קשר מברכים כל יום בפני עצמו.

דילגת אם אפי'  .מחרשל למצוה  ,המצוה היום
הוא סיבה  , דילגת כמה שיהיה, אם מאיזושבוע

הוא או בשוגג,  היה אנוס אם ,לא יכל לספור
לא משנה מה היה יכול להמשיך לספור. 

אם הוא יודע כי אפי' . מה יהיה מחר או ,אתמול
מאיזה  ,לא יוכל לספורהוא בימים הבאים 

כל א יכול לספור, כיון שכעת הוטעם, שהוא 
  מצוה בפני עצמה. הואלילה ולילה 

  
 אלו .באחרוניםובבית יוסף ובטור  מבוארכך 

[הובאו גם בכף החיים סימן תפ"ט . דעותה תשלוש
  ס"ק ח"פ].

  
כי לפי  היא, לספור בלי ברכה. המסקנא ולכן

  .ובהחבכך ידי יוצאים  ,מותידעות מסוי
  

דן  י'] סימן ח"ג דיקצבשו"ת פעולת [זיע"א  מהרי"ץ
לגבי מי ששכח לספור בלילה, האם בשאלה, 

 על כך, הוא מביא את המחלוקת ?ביוםיספור 
שסופרים  ,מהרמב"ם משמע, כי אבל הוא אומר

 פרק שמיניבהרמב"ם כתב ביום עם ברכה. 
צ"ל בפרק טעות, זאת  ,מתמידין ומוספין

י ששכח ולא ספר בלילה, יספור מד, שביעי
אם ה ,מפורשבהרמב"ם לא כותב  ביום יעו"ש.

מונה ' ,אבל הוא כתב ?לא לברךשאו  ,לברך
אכן אפשר ש משמע,הדברים  '. מסתימתביום

 מוכח דס"ל דיברך, מדסתם ולא חילק.לברך. 
. והכי מוכח וזה דעת בעל הלכות גדולות

כן כתב  ,וז"למהרב כסף משנה ז"ל שכתב שם 
 , הרמב"ם סובר כבה"ג,אם כן בה"ג עכ"ל.

 ירההעומר כשקצירת ש ,מפורשכותב ב ה"גוב
, הרי זה מגיד . ממשיך מהרי"ץ ואומר,ביום

סובר כדעת בעל הלכות גדולות מן הקצה ד
אמאי  ,לי אותמיה ברכה. לענייןגם  ,אל הקצה
 בשיטתהרמב"ם ז"ל, ד הפוסקים לא העירו

   בעל הלכות גדולות קאי.
  

 מזהבסוף התשובה היא כך,  מהרי"ץ ומסקנת
, דכיון דלדעת הרמב"ם שסובר דשפיר למדנו
ג"כ  אם כן יכול ,יוםדידי חובה בספירה נפיק 

 לברך. וכל שכן דאתריה דמר הוא, והוי תורה.
 הוא 'מאריההרמב"ם  דהיינו, הרי לדידן,

   '.דאתרין
  

 ,מיהוו, כך לאמהרי"ץ, אומר למעשה  אבל
"ן הקדוש הסכים ומר ,כיון דנפיק מפומייהו ז"ל

אין בנו כח  ,ספור בלא ברכהעל ידיהם, ל
ז"ל. מה גם דקיימא לן,  לעשות נגד דבריהם

כלומר, אי אפשר לעשות  ברכות מעכבות.אין 
אינן ברכות הש ,והכלל הוא נגד הכרעת מרן.

גם אם אדם יספור ספירת העומר בלי  מעכבות.
כנס ילמה לה . א"כ,יצא ידי חובה הוא ,ברכה

היא, ו לכן מסקנת '?ספק ברכותשל־'לשאלה 
  הרמב"ם.דברי לספור בלי ברכה, נגד משמעות 

 ]י"ח[שם בשו"ת פעו"צ הערה צדיק  נוה ובהערת
 חכמי תימןאת מה שכתבו  הבאתי בס"ד,

[דף מ"ה  לשון תכלאל מהר"י בשיריבתכאליל. 
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ואם מנה ביום, יצא. ובלבד שלא יברך  ע"א],
לפי  .מקורו , מאיןןוצריך עיו שם, והערתיע"כ. 

מב"ם, משא"כ מעתיק לשונות הרבד"כ הוא ש
 א"כ, מאיפה הוא לקח את הרמב"ם הזה?הכא. 

ולשון זה מצאתי ג"כ בסידור כת"י זקיני 
מהריק"א. ושוב מצאתי כן גם בתכלאל ישן 

  עם פירוש מהר"י ונה. יב"ן. 
  

, בד"כ הם הולכים לפי הרמב"ם הרי ,לכאורה
שלא הם אומרים  בנ"דפתאום א"כ מדוע 

  לברך?
  

 כאןהיתה ני, כי חושב כך. לכם לומר ברצוני
חידוש בבית המדרש,  נוישיעתא דשמיא. סי

 . ישנההתגלה דבר חדש .הזה לגבי העניין
הוא ם שו ,ידועה אשר איננה ,תשובת רמב"ם

אבל, אולי נלך לפי לא לברך. שמפורש בכותב 
   הסדר.

  
 ,אנחנו אומרים . הרידיוק כאן נויש ,לכאורה

שבעה שבועות  דהיינו,'. שבעה שבועי שלמי'
שבע הוא, 'לשון התורה  , תמימים. אבלשלמים

, 'תמימים'לא כתוב  '.תהיינה תמימותשבתות 
אלא 'תמימות'. א"כ, מדוע אנחנו משנים את 

הרי  '?ןמָ לְ שַׁ ' ,אומרים איננולמה  לשון הפסוק?
, 'שבע שבתות תמימות תהיינה' הואתרגום 

, 'ןין יהווֹ 'שלִמ  ,לא כתוב .ן יהויןשלמָ הוא כך, 
ובעצם השאלה  בה?לשון נק', בןאלא 'שלמָ 

 בה?בלשון נק ,אתזהתורה אומרת  מדוע ,היא
  [וע"ע בס' מצות העומר פרק ג' דף ס"א].

  
כתוב ה , על פי הסוד,טעם הפלא ופלא ישנו

נם יש ].דף קפ"ג ע"א [פרשת תצוה 'קספר הזוהר הב
עמוק עמוק , שהם בבחינת 'דברים נשגבים כאן
אבל כדאי לשמוע לפחות את  ',ימצאנומי 
 'להריחמושג, רק 'לקבל קצת בכדי לים, המ

  שנאמר כאן. מה את 
  

למדנו ורזא אוליפנא הכא, , בזוה"ק כך כתוב
דבכל שבעת יומין מאלין יומין  כאן סוד,

ושא יומא חד (ומתאחד) עלאין, נטלא קד
, 'שבוע'תתאה אקרי  יוהאי דאלין תתאי.

וכן בכל שבעה  לאין.עדאתקדש בשבעה יומין 
   ושבעה מאינון חמשין יומין, עד ולא עד בכלל.

 ,הימים העליונים האלהמן כל יום  דהיינו,
 דהיינו, .הימים התחתוניםן מקבל קדושה מ

שהם בבחינת  ,ימים נםיש נם שני סוגי ימים.יש
יש  יבות.שהם בבחינת נק ,ימים נםויש .זכרים
', מלכות'ה את ויש ',זעיר אנפין' יםנקראהימים 

תקן משפיע על השני, מ והאחדשכינה, ה שזאת
יש ושבעה שבועות,  נןהרי יש אחד את השני.

 "ם. ר"ת,חג"ת נהי , שהןספירותהשבע את 
. לכותמסוד, י ,ודה ,צחנ ,פארתת ,בורהג ,סדח

יתקנות על ידי מ ',מלכותהספירות של '
חסד וחסד,  נויש של 'זעיר אנפין'. א"כספירות ה

עד שבסוף  .חסד וכו'של־גבורה וחסד, של־
שביום עד  ,מלכותשל־חסד  ,למלכות יםמגיע

אני  .מלכותשל־מלכות האחרון מגיעים לסוף, ל
בכדי לים בעלמא, פשוט כאן רק מ אומר לכם 

   להבין את הכיוון.
  

וכד אשתכחו ארבעין  כך, הוא אומר ובסוף
ותשע יומין עלאין, אשתכחו לתתא שבע יומין 

ל חד אקרי שבוע, דעאל דאתקדשו בהו, וכ
שבע  [ויקרא כ"ג, ט"ו] באינון שבע. ועל דא כתיב

שבתות תמימות תהיינה, בגין דאינון נוקבין, 
נקט קרא לישנא דנוקבין. וכד אתקדשו בהו, 
וביתא מתתקנא לאתחברא אתתא בבעלה, 
כדין אקרי חג שבועות, מאינון נוקבי דשארו 

ובגין  ו אינון יומין עלאין דאתקדשו בהו.עלייה
כך כתיב בשבועותיכם, אינון דלכון, ולא כתיב 
בשבועות, בגין דהכי נמי מתקדשין ישראל 

  לתתא עמהון.
ועל דא כד מטון לתשע וארבעין יומין, ההוא 
יומא עלאה דעלייהו דאיהו יומא דחמשין, 
דשליט על תשעה וארבעין יומין, רזא דכללא 
דאורייתא בתשעה וארבעין אנפין, וכדין ההוא 

ומא עלאה יומא דחמשין, באתערותא י
דלתתא, אפיק אורייתא כללא בתשעה 

  וארבעין אנפין.
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מתקדשים  ,מלכות, הספירות של דהיינו
מגיע חג  ואז, של זהטהרים על ידי הספירות יומ

 וןכי 'חג השבועותבשם זה 'נקרא ההשבועות, 
דברים  המלכות. אלוספירות יתקנו שבע אז נש

הדברים? בקושי עומק , מי מבין את נשגבים
החשבון  כיצד ,ליםאפשר להבין את המ

   מסתדר.
  

נם כתוב כי לא לח, מבואר כאן ,אופן בכל
 '.תהיינה תמימותשבע שבתות ' ,בתורה

, 'שבועותלשון 'למרות שמדברים כל הזמן ב
והרי 'שבוע' זהן לשון זכר. נאמר בתורה 'שבעה 

לשון ב 'שבע', לא כתוב 'ר לךשבועות תספ
אם  ' בלשון זכר.שבועות 'שבעהלא א, נקבה

', בלשון נקבה? תמימות תהיינה'למה כתוב  ,כן
ספירות הדבר מתקן את כי  אלא התשובה,

   נקבה.את בלשון זמלכות, לכן כתוב ה
  

בחינה  נהיש .שתי בחינות נןישמכאן, כי  נראה
שני  של 'שבתות'.בחינה  נהויש ',שבועותשל '

  הדברים נכונים. 
  

דהיינו , 'שבת בראשית'לגבי כפי שנאמר  זהו
 כי לפעמים ימות השבוע, שבת הרגילה שלה

ולפעמים בלשון  ,בתורה בלשון זכרכתוב זאת 
אמנם  או 'שבת הוא'. ,, 'שבת היא'נקבה. כגון

כמו  ,נקבהלשון ב היאהשבת  בדרך כלל,
לא  [שמות ל"א, י"ד], ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת שנאמר
ו ישעיהספר פסוק ב נואבל יש '.מחללו'כתוב 

לוֹ  [נ"ו, ב'], ת ֵמַחּלְ ּבָ ְוׁשֵֹמר ָידֹו ֵמֲעׂשֹות  ,ׁשֵֹמר ׁשַ
ל ָרע. [עיין ' מחללו', אלא 'מחללה'לא כתוב  ּכָ

א"כ  ד"ה שמא]. ,תוס' מסכת כתובות דף ה' ע"א
נקבה. ויש בחינת  ,יש בחינת זכר ,שבת לגבי

הדבר תלוי, אם המדובר על הלילה או על 
ן לכן בוצעים מ נקבה,בחינת  וזה בלילה, היום.

ן הככר מ בוצעיםביום התחתון, אולם הככר 
הלכות  ,סימן נ"טח"ב או"ח [עיין שע"ה  העליון

ואצל  , הלכה כ"ב].הקידוש והסעודות בלילה וביום
 מתחלק בנוסח והאשכנזים, הדבר גם הספרדים
 ' בלילה.ינוחו בה' ביום, 'ינוחו בו' התפילה,

בחינת זכר  ,שתי בחינות נןישש הדבר מפני
   נקבה.בחינת ו

הללו, גם לגבי שבעת השבועות הדבר,  אותו
 בס"ד, כי זאת נראה לי של ימי ספירת העומר.

ה שבע'יש בחינת  משמעות הדברים. הבנת
אלו , 'שבתות 'שבעויש  .זכרים ', אלותעוושב

  נקבות.
  

, אנחנו משלימים את הכל, כי יוצא לפי זה
סוף ימי נו אומרים בא באופן הפלא ופלא.

 נה בחינהיש '.שבעה שבועי שלמי' ,ספירהה
של־נקבות, כמו בחינה  נהויש ,זכריםשל־

 איננו '.שבע שבתות תמימות'בתורה  שנאמר
, 'ןשלמָ  שבעה שבועי' ,יכולים להגיד בספירה

נו חייבים לכן א ,לשון זכר וזה 'שבועותכי '
 צריך לדעת, כי אכן זאתאבל  '.שלמי'להגיד 

 ,ספירותשל־ן יאת העני כאןיש ש וןכי ,אמתה
של־בחינה שהוא המשפיע, והזכר הבחינת 

שכתוב בתורה.  ו מה, וזהנקבה , דהיינומקבל
שני  ,אתזאת וגם זאנחנו עושים גם  ממילא,
כל דבר במקומו לפי  ,נכוניםביחד הם הדברים 

[וע"ע היכל הקודש לר"מ אלבאז, בדפוס הישן  עניינו.
ירוץ אחר למה אומרים תמימות לשון דף נ"ה נ"ו. ות

  יש בס' מאור ושמש פ' ראה]., נקבה
  

ספר  ישנו אשר איננו ידוע. ,דבר חדש ראיתי
 300לפני מאחד מחכמי מרוקו ל ,נקיבשם כף 

שם הוא כותב ו ליפה בן מלכה,שמו הרב כ ,שנה
 לדבר באתי ועתה יין. וז"ל,דבר מענ [בדף ק"ז]

 ,המערב בארצות נוהגים שראיתי למה
 בברכת ,וסביבותיהם סוס וערי מראכש
 אומרים כשסופרין ,אחרונה בלילה העומר

 שבועות שבעה שהם לעומר ט"מ היום'
את המנהג היה  עדת מרוקו, גם אצל '.תמימות

אבל  הם כבר שכחו מכך.היום  ני, כיחושב הזה.
 ארצות קצת כן ולא ,אומרממשיך והוא 

 ,ואדרבה .והנמשכים פאס כמו ,מהמערב
 לע צוחקיםדהיינו [ דאמר מאן על הּ לַ עֲ  כוּ חֲ מַ 

 .רוּ בּ  בעיניהםנחשב  והואתמימות,  שאומר] מי
  [חס ושלום].
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 ולא מוספת זו תיבה שאין ,נראה ולכאורה
 תמצא ,שפיר דייקת כד אבל .תעַ ַר גָ מְ 

 ,אנדרוגינוס לשון הברכה תהא זו שבתיבה
 ,זכר לשון הוא 'שבועות שבעה' לשון כי מפני

 ' לנקבה.שבע'ו בזכר נאמר 'שבעה' הוא שידוע
 .אחת ולא ,אחד שבוע אומרים אנו כן שעל
 ,ל"ז י"רש מלשון הראשונים שהוכיחו וכמו

ֻבַע זֹאת א ׁשְ  שבוע שכתב ],[בראשית כ"ט, כ"ז ַמּלֵ
 .נקבהולשון 'תמימות', לשון  .וכו' זאת של

 'שבת' כן כי ',תמימות שבתות שבע' ולכן
ת ָהָאֶרץנקבה הוא, כמו  לשון ּבַ [ויקרא  ְוָהְיָתה ׁשַ

  ].'ו ,ה"כ
  

, הטעם שמעתילפי מה ש ,הוא אומר ואח"כ
יין לא עדש מפני ',תמימות'אומרים  יןאש

נשלמה הספירה בשעת הברכה עד למחר 
כיון  זאת אינה קושיא. אולם לענ"ד, בלילה.
האחרון. מתחיל היום  ,בלילה האחרון שכעת,
איננה מתייחסת דוקא  'תמימות' המלה דהיינו,

מתחיל  אלא שהדבר, היום האחרון סוףעל 
   בסוף.מעכשיו ונגמר 

  
 בעניין זה, הוא כותב כך, הוא מאריךש לאחרו

נקרא יס אחד המצאתי קונטרואחר כל זה 
 תמ"ח, טרדם שנתשבאמנדפס  ,מאה ברכות
קהל חכם , מוהר"י אבוהבשל מבית גנזיו 

ראיתי סדר ספירת העומר  , ושםטרדםאמש
שהם שבעה 'וכתוב בו  ,לכל לילה עד יום מ"ט

נוסחא קדמונית  היאאם כן,  .'שבועות תמימות
 זהו, גם בספר מועד דוד להרד"ם לספרדים.

שנת  נדפס באמסטרדם ולה,רבי דוד מילד
לספירת העומר נחתם  ההואכתב הסדר , ת"ק

לעומר שהם שבעה שבועות  ביום מ"ט
והוא הנכון  ז"ל, ר מהר"י אבוהבכסד ,תמימות
   והעיקר.

  
היו , נוסח הספרדים הקדמוןאם כן, כי ב מתברר
כך הוא לפי  .'שבעה שבועות תמימות'אומרים 

שהוא בלשון , שלהם ספירת העומרנוסח 
לנו, שאנו סופרים הנוסח שהקודש. אבל לפי 

אנו מוסיפים  ,ארמיתאת העומר בלשון 
ידוע, כיון  דבר , אלאדבר חדש אינוזה 'שלמי'. 
מביא את הנוסח  וסעדיה גאון בסידורשרבינו 

ביום האחרון ', והאידנא כך וכך'ארמית, לשון ב
מובא, גם כך ו '.שלמי כתוב 'שבעה שבועי

 .מאסישל־רבינו שלמה ברבי נתן סיגילסידור ב
ארץ עיר ב זאת ,אלמסגיכי סי, מתברראבל 

מרוקו. מה שנקרא אחר כך בשם תאפילאלת, 
ם המקום. א הבבא סאלי זצ"ל. נשתנה שֵׁ משם ב

היו  , גם הםכנראה שבדורות הקדמונים א"כ,
לשון ארמית. ב ,אומרים את ספירת העומר

לספור הם שינו מאוחר יותר, כאשר  אבל
לא  הסתבך להם.כבר הדבר  ,בלשון הקודש

 ',שבעה שבועות תמימים' הסתדר להם לומר,
א '. ממילא, יצתמימות'בתורה כתוב ש וןכי

'. שבעה שבועות תמימות' ,ינוסלהם אנדרוג
לה דילגו בכלל על המדבר של־בסופו ו
   ', ולא אמרו אותה.תמימות'
  

נו חידוש בבית המדרש, כי גם רבינו יש ,אבל
שאינו ידוע. דבר  וזה '.תמימות'הרמב"ם גורס 

את בשום מקום, זלא כתב  ,והרמב"ם בספרי
מה ־ר משוםשא ,אבל נמצאה תשובה לרמב"ם

שופך  והדבר ,ולא הודפסה בקובץ תשובותי
 ,מה דעתו כמו כן, לגבי .אור על כל הנושא הזה

, האם פר ביוםשכח לספור בלילה וסמי ש בעניין
ו היד בחיבורהרמב"ם  ימשיך לספור בברכה.

ת. הוא מפורשעל כך בצורה לא כתב החזקה, 
 [פ"ז הלכה כ"ג] וספיןומ כותב בהלכות תמידין

לא  בלילה, מונה ביום.שכח ולא מנה  כך,
? אולם לא לברךשאו  ,האם לברךכתוב, 

ימשיך לספור בברכה, כן , כי אומדייקים מדברי
כותב בעל הלכות  . כךםַת סָ כיון שהרמב"ם 

  כמו שאמרנו. גדולות.
  

 , בעניין זה.את תשובת הרמב"םתשמעו 
 בכמה ספרים. ,העתיקו את התשובה הזאת

 ,נהממש בתקופה האחרו ,את בכת"יזמצאו 
לערך. ולכן הדבר לא  שלושים שנהכאולי לפני 
מי ששכח לילה או שתי  ,נוינשאל רב נתפרסם.
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מה  .וו לאמן הימים א יברך בזולתה ,לילות
כמה  ספר את העומר יום אואדם לא האם  ,הדין
האם  ברצונו לספור ולברך, , ומכאן ואילךימים

אי  ,השיב, מה שאבדו שלא?הוא יכול או 
כנראה כוונתו שהוא לא יכול  .אפשר להחזירו

להקדים לספירת היום, אתמול היה כך וכו' 
ולצאת בזה ידי חובתו, זה כבר לא מועיל. 

ועי' בספר ספירת [בבחינת עבר זמנו, בטל קרבנו. 
אבל מן הלילה . ]העומר להר"צ כהן שליט"א

 נזכר עד סוף השבעה שבועות, יברך.ש
י גאון, האירבינו  כדעתהוא סובר  ,לכאורה

 להחזיר,אין מה אמנם,  האומר שאפשר לברך.
, אבל שעברמה את לספור  כעתיכול  אינך
  .לברך ולספור אתה יכול ,העתיד לגבי

  
וישמיט בלילה  תשמעו מה הוא אומר, כעת

, אל תגיד את "תמימות"האחרון אמירת 
לפי שאינן  ,ביום האחרון 'תמימות'לה המ

ויאמר היום ארבעים ותשעה יום  תמימות.
נפשטה  אם כן, שבעה שבועות בעומר.שהם 

הרמב"ם  מקודם, לפי דבריו השאלה ששאלנ
מי ששכח ולא בירך ו. פשוט אצלו הללו, והדבר

לה, יכול להשלים על העומר בתחילת הלי
לא בירך אדם האם  הברכה במשך הלילה.

יש לו זמן להשלים ולברך , ילת הלילהתחב
 .ואין לו להשלימה ביום הלילה.במשך כל 

כשר  ,דבר שמצותו ביום ,מאמר המשנה והוא
. דבר שמצותו בלילה, כשר כל כל היום
 דף כ', כפימגילה מסכת משנה בה זאת הלילה.
מדברי רואים בכל אופן, . לעיל נושהבא

 היא ,האפשרות לברך, כי מפורשברמב"ם ה
אין  ,ביום, כי משמע .רק במשך הלילה

  אפשרות לברך. 
  

לא כל  .כמה וכמה חידושים בתשובה זו,לנו  יש
 כדעתמצד אחד הרמב"ם סובר  כיצד ,ברור ךכ

בימים הבאים  לספורשאפשר  ,גאון ירב האי
אל תגיד  ,הוא אומר ומאידך .בברכהו
 ילפי רב האי ', כי זה לא תמימות. הריתמימות'

אין פה חסרון , משמע מדבריו , כךגאון
'תברך ביתר  רק, הוא אומראמנם  '.תמימות'ב

ת חייב יננהא', תמימותהימים'. המלה '
   כעת. מה שאני אומרלהתייחס, ל

  
 שמענו מעולם, כי ישנה הוראה כזאת. לא

, שהם לא ספרו ספירת קורה להרבה אנשים
שיבואו  ,לא שמענו אף פעם פסק כזהו העומר.

'. שלמי'לה תאמרו את המאל לא,  ,ויגידו להם
בעצמי שאני  ,אומר כי אינני, והסיבה היא

 ,שבעה שבועות שלמים שלמתי. אלא, אלוה
   הימים. מספר, לפי לפי המציאות

  
אפשר לומר, כי הרי ישנן סיבות רבות  או

כגון,  '.תמימותשל 'חסרון נוספות, בעניין ה
מנחות מסכת תוס' ב, מובא בכתוב בראשונים

להקדים  הוא, תמימותשל־ין יהענכי  [דף סו ע"א],
יהיה הדבר ש , בכדיהתחלת הלילהולספור ב
בו אתה סופר את ש ,כל יום וכן לגבי .יותר שלם

לה ספירת העומר. דהיינו, אין חסרון במ
. יום אחדדילג ולא ספר מי שלגבי  ',תמימות'

[וע"ע  לא בגלל כך, הדבר אינו נקרא 'תמימות'.
  לקמן ד"ה אבל מאידך].

  
 [גליון ד', ניסן ה'תשע"ה ב'שכ"ו],דברי חפץ  בקובץ

בני הרה"ג ישראל שליט"א,  נו מאמר שכתביש
אם שכח באחד הוא כתב כך, בדף קס"ג ו

ביום האם יאמר  ,למחרת ביום לספורו הלילות
, תשובה '.שבעה שבועי שלמי האחרון 'דאינון

כיון שאינו אומר ספרתי שבעה שבועי יאמר. 
שביום הזה נשלמו  רק מודיע , אלאשלמי

הדבר היה לו פשוט. מה  שבעה שבועי שלמי.
לא  לפסוק. מקובל בד"כהכך ו זה משנה?

ו (בקהילותינו שאומרים 'שלמי') על מי שמענ
 , שאם אתה אומר 'שלמי', זהו כביכוליפסוקש

אומר שאני  ינניכי א .שקרדבר אתה אומר 
אלא שכך המציאות לפי מספר , 'שלמי'ספרתי 
 אני ספרתי, כי הכוונה שוגם אם נגידהימים. 

 תמחייב' אינה תמימותהמלה ' ת, אבלזא
, שאם כל השיטותגם אם נחשוש ל .מבחינתי

', תמימות'נחשב  ינואמדלגים יום אחד זה 
, אלא אולם הרי אינני אומר שכך אני עשיתי

מה כעת. דהיינו,  המצוה מתקיימתהכוונה ש
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. אני היוםהוא זה  ',תמימות'שכתוב בתורה 
 ,ורההתמצות  הנגמראומר, כי כאן בסה"כ 

לא עצמי גם אם אני ו הללו.לספור את הימים 
זה עדיין נקרא מות, יקיימתי את המצוה בשל

  'תמימות'.
  

תשובת הרמב"ם כעת יש לנו כאן  מאידך, אבל
 ,לכאורה'תמימות'. ומפורשת, לא להגיד 

ה וביה. מה סובר עצמו מיניאת סותר  הרמב"ם
כדעת לא סובר  שהרמב"ם הרמב"ם? הרי יוצא,

לפי  י גאון. הרירב האי כדעתלא גם ו בה"ג,
מי שדילג לא מברך מכאן  ,בעל הלכות גדולות

 , הריגאון ירב האיהרמב"ם סובר כאם ו והלאה.
 '.תמימות'חסרון ב אינושזה  מדבריו, משמע

מצד אחד  בנ"ד, מזכי שטרא לבי תרי.הרמב"ם 
ך. ומצד שני הוא אומר, שזה תבר ,הוא אומר

[כלפי דעת  .אשונהרשאלה  לא 'תמימות'. זאת
רה"ג, אולי יש לבאר עניין תמימות, על מצות 
הספירה שהיא מתחילה כבר בלילה, כדעת 
התוספות שהבאנו לעיל ד"ה או, וכ"ה ברש"י 
בפרשת אמור. אי נמי מתקיים תמימות בסוף 

  השבוע, כיעויין בס' ספירת העומר].
  

הרמב"ם דברי ני בטוח שינשניה, א שאלה
תב את מה שהוא כים סותר אינם הללו,

, ואכן זאת אמת הדבראם גם  ,דהיינו ו.בחיבור
את אבל יכול להיות ש ,תשובת הרמב"ם

לפני שכתב את התשובה הזאת הוא כתב 
היא, כי משמעות התשובה הרי , ו. כלומרחיבור

 ,בלילה טעם וריח לספור. רקאין בכלל  ,ביום
אל תספור. א"כ אבל ביום,  .תברך ותספור

 ו,כתב בחיבור ר הרמב"םשאשכ ,יכול להיות
בעל הלכות , הוא פסק כסופרהוא ממשיך וש

 איננוביום כי  משמע, תשובהב אבל .גדולות
, אם כןמצוה. קיום את אין בכלל , כי אז סופר

התשובה הרמב"ם כתב את יכול להיות ש
 נןיש , לפני שכתב את חיבורו. הרי כידוע,הזאת

 זמניםשנכתבו ב ,הרמב"םרבות של תשובות 
 רבות, הוא חזר בו מהן. זהו כפיפעמים ו רבים.

, כי בפעמים רבות הרמב"ם חזר בו ידועהדבר ש

. וכמו בפירוש המשניותבחיבורו, ממה שכתב 
 מלפני כן.תשובות שהוא כתב ישנן  כן,

האחת את סותרות , התשובות נןלפעמים ישו
השניה. כלומר, הוא כתב זאת בזמנים שונים. 

זכר חיבורו 'משנה הרי בתשובה זו, לא הו
תורה', לא על ידו, ולא על ידי השואל. ממילא, 

, הוא כתב התשובה הזאתאת ש ,יכול להיות
 חזר בו ו הואבחיבורו היד החזקה, וחיבורלפני 

יודע אם אפשר לסמוך על  ינניא, כןמכך. ל
   , באופן מלא.התשובה הזאת

  
מהרי"ץ לי, כי בנ"ד היתה ל מקום נראהמכל 

 ,מה שהוא פסק ,דהיינו שמיא.זיע"א סייעתא ד
אכן תשובת  ,שלא לסמוך על הרמב"ם הזה

, פשטות התשובה. כי לפי לו תמסייע הרמב"ם
יפה מאד מה  אין אפשרות לספור ביום. ממילא,

שלו העיקרי , השיקול אם כי. מהרי"ץפסק ש
יין ענשהוא חשש לשיטת מרן, בבגלל  ,היה

  הספירה.
  

כי , [שם]נוה צדיק הערת מה שכתבתי בלפי זה, 
בשירי  מהר"יצריך עיון מאין מקור דבריהם של 

תשובת מה כנראה שמקורם הי ,מהר"י ונהו
ויותר מדוייק לומר שהיתה  ,הרמב"ם הזאת

לה. כי כאן דומה התשובה אחרת לפניהם 
לגבי ש ,מפורשזאת בהרמב"ם כתב רואים, 

, לא מברכים. א"כ, ב"ה ספירת העומר ביום
   צורה יותר מושלמת.יין הובן בענשה

  
 ,גם מי שדילג, כי מעשהולהלכה ל נלע"ד וכך

לא זה  '. הדבר לא נורא.שלמי'יכול להגיד 
   , שהדברים קשורים האחד לשני.מחייב

  
  

אדם שהצטרפו לו שני ספיקות בספירה, האם ג"כ 
  יוכל להמשיך לספור בברכה?

הרי בד"כ  הביאו בפני שאלה מעניינת. ,השבוע
אם ספר או ה האדם מסופק,פוסקים, כי אם 

, שיספור בימים האחרים בברכה. לא ספרש
ימים ב ,אדם ספר ביום בלי ברכההאם  כמו כן,
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 שיספור בברכה. מה הדין, אם קרהאחרים ה
בפעם  יקות הללו.שני הספ לאדם אחד, את

 שלא, והואאם ספר או ה ,סתפקאחת הוא ה
הוא לא ספר יום אחד ובהמשיך לספור בברכה, 

שני של־ ,קרה לו צירוף. ביום לאבלילה א
   הללו. הספיקות

  
אמרתי . אבל בספריםכי דנו על כך  ,ראיתי לא

 '.הוא הדין והוא הטעם'ש ,נראה לילו, כי 
 ,שני הספיקות , למרות שהצטרפו אצלונוידהי

לספור בברכה ויכול להמשיך הוא  בכל זאת
', לדעת ספק ספיקא'דין . כי בימים האחרים
אשר כוא מדין 'רוב'. כלומר, הרבים מרבוותא 

מול חמשים שים אחוז , זהו חמספק אחד נויש
אחוז. ואח"כ כשישנו עוד ספק, אזי זהו רבע, 

 ,מדין רובאבל בכל מקרה נשאר לי הרוב. ו
לפסוק, לגבי ספירת  אם נוהגים .אפשר לברך

א"כ  ,לברך , אפשרספקכי כאשר ישנו  העומר,
שיך להמאפשר תחלק לשמינית,  ה"ה בנ"ד,

אדם הצטרפו האפי' שבאותו בברכה, לספור ו
עדיין יש רוב. אמנם יש לפלפל  יקות.שתי הספ

בזה, ותלוי הדבר בטעמים נוספים מדוע 
  מברכים בספק ספיקא, ואכמ"ל.

  
. שאמרתי הדבר כפי ',שלמיהמלה ' ולגבי

, כי מפורשכתוב בבתשובת הרמב"ם שלמרות 
כי  '.שלמי'אמר ילא , דילג יום אחדמי ש

אם התשובה הזאת היודע  ראשית, אינני
פוסקים ה ,אבל גם אם היא מוסמכת .מוסמכת

 'עלמא, ו'סוגיין דסוברים כך אינםאחרים ה
בעניין זה. ואין שום חשש בכך, שלא מקפידים 

את זה נחשב עדיין שקיימתי  ,גאון ילפי רב האיו
 .סעדיה גאון וכל שכן, לפי דעת רבי' '.תמימות'

י שאני ספרתי תמימות, לא אמרתשוכל שכן 
אין  , א"כשכתוב בתורה 'תמימותו ה'זהש אלא

כלפי  , כי לא אמרתי זאתשקר כאן שום דבר
[יש לעיין עוד בס' ברכת הבית שער נ' סעיף ג'  עצמי.

  לגבי הזכרת תמימות בנוסח 'לשם ייחוד'].
  
  

 , א"כ ה"הרובשל סברא לגבי ה מהקהל: שאלה
, לג יוםידהוא אם  . דהיינו,בין השמשותלגבי גם 

. לפי זה הוא ג"כ יהיה בבין השמשותרק נזכר ו
  לברך ולספור. צריך

. יספור גם טוב זה כן,א מרן שליט"א: תשובת
בברכה משם ואילך. [ושו"ר כי האחרונים נחלקו 
בדבר, ומשו"ה פסק בכף החיים ס"ק פ"ג דספק 
ברכות להקל, וע"ע בספר ספירת העומר פרק 

  ת על מדוכה זו].ג' סעיף כ"ב. וצריך לשב
  
  

אופן חלוקת העליות בפרשת בחוקותי, ומהיכן יש 
  להתחיל את קריאת התוכחה.

קריאת התורה ין יענ, את להסביר ברצוני
יש את  אשר בה בשבת זאת, פרשת בחוקותי,

, לא יועיל לשבת הזאת הדבראם  '.תוכחה'ה
ויה"ר שלא נצטרך לקרוא  ,כבר עברנו אותה כי

כפשוטה, אבל הדבר  זאת שוב בתורת תוכחה
 חלוקתן יענייועיל עכ"פ לברר את ההלכה, ב

בפרשה זו. [מרן שליט"א מבקש לחלק  הקריאה
לציבור ספרי 'תורה קדומה', ע"מ לראות זאת 

  בפנים].
  

 בספרים הרגילים, בספרי התיגאן כלל בדרך
כגון תורה  ,בציבור שלנו ובספרים הנפוצים

 רביעיעליית את קדומה, ותורת אבות, פותחים 
ְמעוּ ִליבפסוק  אנחנו  [ויקרא כ"ו, י"ד]. ְוִאם לֹא ִתׁשְ

זאת כדאי שתרשמו  לא עושים את הסדר כך.
 , לצורך השנים הבאות.ספריםגוף הלפניכם ב

אלא  ,אנחנו לא עושים את רביעי תוכחה
 ,רביעיכאן מה שכתוב  ,עושים את רביעי

העולה שלישי ינו, ידה של־שלישי.כהמשך 
ן מהפסוקמתחיל  ן נֹוׁשָ ם ָיׁשָ  [שם שם, י'], ַוֲאַכְלּתֶ

אח"כ  .קורא את כל התוכחהממשיך ווהוא 
ר רוגו',  ַוְיַדּבֵ ּבֵ י ַיְפִלא ֶנֶדרוגו'  ּדַ [פרק  וגו' ִאיׁש ּכִ

כי  מה שכתוב כאן בתורה קדומה, .כ"ז פסוק א']
ְוִאם אח"כ  זאת רביעי. אנחנו עושים, חמישי זהו

ֵהָמה בספרים הרגילים מה ש ,[שם שם, ט']וגו'  ּבְ
ְוִאיׁש אח"כ  , אנחנו עושים אותו חמישי.שיזהו ש

שׁ  י ַיְקּדִ מה שבספרים  [שם שם, י"ד],וגו'  ּכִ
את ו הרגילים זהו שביעי, אצלינו זהו ששי.
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ְוִאם לֹא מן הפסוק אנחנו עושים  ,שביעיהעולה 
ֶדה ָ כדאי  [שם שם, כ'].וגו',  ִיְגַאל ֶאת ַהׂשּ

ו העולה כם בספרים, שזהפנילזאת תרשמו ש
  מכאן הוא מתחיל. שביעי.

  

חלוקים  וראיתי כי הם ,תיגאןספרי הב בדקתי
שאמרתי  שכתבו, כפי תיגאן נםיש עניין זה.ב

. למעשהוהלכה להעיקר  כי כך ני,חושבכעת. ו
ראיה  נהישכי נראה ש בע"ה, אסביר ותכף

 בספריםהכתובה החלוקה לכך, ש הגמ'דברי מ
איננה נכונה. אלא הנכון הוא, כאותם  הרגילים,

החלוקה שאמרתי אשר כתבו כפי תיגאן ספרי 
את עליית רק  , המברכים זזים.ינוידה כעת.

, לא סימנו שזהו בפסוק 'ואם לא יגאל', שביעי
, אכן סימנו זאת, תיגאן האלהספרי הב אבל

  שזהו שביעי. 
  

היא, כיצד אפשר להתחיל העיקרית  השאלה
   תוכחה כך?האת 

  
לחן ערוך בש כבר על כך בס"ד תבתיכ
 אז בעניין זה, רק לא הכרענו אולם מקוצר,ה

  . הבאנו את שני הצדדים
  

[הלכות קריאת התורה סימן ס'  שם בשע"ה מובא
הּתֹוֵכָחה שבפרשת בחוקותי כך,  ']ח סעיף

מין החזן לגדול ושבפרשת כי תבוא, מז
. ויש נוהגים שהוא וכו'שבציבור שיקרא 

פסוקים, תחילתם מוסר י"י בני מקדים שלושה 
אנחנו לא . תמאס וגו', לפני ברכה ראשונה אל

ין להפסיק וא לכך כעת.כנס ילא ננוהגים זאת. ו
אלא אחד קורא את  ,וכו'באמצע התוכחה 

הכל. וצריך להתחיל פסוק אחד מקודם. אך 
כיון שלפני התוכחה יש ריוח פרשה, ואסור 
להתחיל שם, לפיכך יתחיל לכל הפחות 
שלושה פסוקים מקודם (כדלעיל סימן כ"ב 

מפסוק  ,בפרשת כי תבוא ,דהיינו .סעיף כ"ד)
  . "י לך וגו'יפתח י

  
פרשת כי תוכחה שבתסתכלו באם , דהיינו

ן מ ,תבוא, אי אפשר להתחיל את התוכחה

ַמעהפסוק   [דברים כ"ח, ט"ו].וגו',  ְוָהָיה ִאם לֹא ִתׁשְ
 ,מקדימים שלושה פסוקים מלפני כן לכן,

ח ְי"יָ כלומר מפסוק   ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ִיְפּתַ
   [שם שם, י"ב].וגו' 

  
ובפרשת בחוקותי, מפסוק ונתתי משכני 
בתוככם וגו' (ונוהגים להוסיף עוד פסוק אחד, 
דהיינו שמתחילים מן ואכלתם ישן וגו'). אך 

אז מפסוק ואם לא שמתחיל  ,יש נוהגים
לקרות  צריך ,. ואחרי התוכחהתשמעו לי וגו'

ובפרשת  אחד.לכל הפחות עוד פסוק 
שאם  הפחות ג' פסוקים.קורא לכל  ,בחוקותי

ישארו שני פסוקים עד מקום  ,יקרא רק אחד
  , ואסור להפסיק שם.ריוח הפרשה

  
ה  נו את הפסוקיש ,כי תבואבפרשת  כלומר, ֵאּלֶ

ִרית אֲ ֽ  ה ִדְבֵרי ַהּבְ ר ִצוָּ ה ְי"יָ ׁשֶ [שם וגו'  ֶאת ֹמׁשֶ
שיש  וןכי ,אפשר להפסיק שם א"כ, שם, ס"ט]

 ,פרשת בחוקותיבאבל  שם ריוח פרשה.
ָעֵזב ֵמֶהם פסוק, ב התוכחה נגמרת ְוָהָאֶרץ ּתֵ

ֹתֶתיהָ  ּבְ  ממילא, [ויקרא כ"ו, מ"ג].וגו'  ְוִתֶרץ ֶאת ׁשַ
 ועליו בפסוק זה,סיים מברך התוכחה לא יכול ל

ְהיֹוָתם  ,להוסיף עוד פסוק ם זֹאת ּבִ ֶאֶרץ ְוַאף ּגַ ּבְ
אבל אי אפשר   [שם שם, מ"ד].וגו'  ֹאְיֵביֶהם

שני פסוקים  וישאר כיון שאז, כאןפסיק לה
הכלל הוא שלא מתחילים ו תוך פרשה,מ

ולא משאירים שני  ,שני פסוקיםבבפרשה 
העולה חייב לגמור עד כן ל ,וק"ו אחד ,פסוקים

   סוף הפרשה.
  

דברי לא לסיים בש ,אהנקודה העיקרית הי אבל
  פסוק אחד אחרי כן.באלא לסיים  ,התוכח

  
החלוקה שבספרים  , לגביהיא השאלה
ואם ' בפסוק מתחילהעולה לתוכחה ש ,הרגילים

מתחילים את  כיצד '. לכאורה,לא תשמעו לי
שבפרשת כי  כפי , בפסוק הזה? הריהתוכחה

והיה אם לא בפסוק 'אף אחד לא מתחיל  ,תבוא
 ואםבפסוק 'מתחילים  כאן מדוע ', א"כתשמע

   '?לא תשמעו לי
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שמתחילים  ,אנחנו נוהגים לפי התיגאן ,לכן
ממשיך  ,שלישיהעולה ש ,דהיינו .מקודםזאת 
אח"כ מחלקים את ההמשך, ו התוכחה.את 

   .המברכיםליתר 
  

, מה ל'] שם אות[עיני יצחק הערת ב הבאתי
טעמם שמעתי, לפי  טוענים אלו הנוהגים כך.

דהיינו,  שבפסוק זה עדיין אין שום קללה.
בפסוק הראשון, לא כתובה שום קללה. אלא 

ם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל וא' רק,
 משא"כ בפרשת כי תבוא, המצות האלה'.

שהפסוק הראשון והיה אם לא תשמע וגו', 
'ובאו עליו  [מרן שליט"א אומרו בכינוי],מסיים 

כבר בפסוק  כל הקללות האלה והשיגוהו'.
וכן ספרי התיגאן  .קללה נהיש , בסופו,הראשון

א שהתוכחה היכי יש  .מחולקים בזה כת"י,
 מן מתחיל אחרי כןרביעי ו ,המשך שלישי

ויש שקבעו . איש כי יפליא נדרוגו' וידבר 
רביעי בהתחלת התוכחה, ו'וידבר וגו' איש כי 

 כך־אחרציינתי וכו'.  יפליא וגו' הוא חמישי
שתי בכל אופן, אלו . שדנו בזה לכמה ספרים

   .הדעות
  

[בפרק י"ג מהלכות תפילה הלכה ז'] כותב  הרמב"ם
, אין מפסיקים קללות שבתורת כהנים, כך

מתחיל בפסוק  בהן, אלא אחד קורא אותן.
דהיינו,  ם.שלאחריהומסיים בפסוק  ,שלפניהם

 ,אסור לחלק את הקריאה הזאת לשני אנשים
 לקרואאלא אדם אחד צריך  ,וק"ו ליותר

 ,לפנישפסוק ב והוא מתחיל .סוףועד לה ימתח
וקללות שבמשנה  שאחרי.פסוק בומסיים 

אין  שם, .פוסק , אם רצה לפסוק בהן,תורה
שלא לפסוק  ,וכבר נהגו העם .איסור להפסיק

כך גם נפסק בשו"ע  בהן, אלא אחד קורא אותן.
אלא שכתב להתחיל  [או"ח סי' תכ"ח].

  פי דברי התוספות דלקמן.־"בפסוקים" וכו', על
  

[דף לא מגילה מסכת בגמ'  הדבר, הוא מקור
, בתעניות ברכות וקללותכך, שם כתוב  ע"ב].

מנין  ילי?מנא הני מואין מפסיקין בקללות. 
אמר ר' חייא בר  ?שלא מפסיקים בקללות, לנו

ִני  דאמר קרא מּוַסר ְי"יָ  ,גמדא אמר רבי אסי ּבְ
ְמָאס  .אל תפסיק בקללות [משלי ג', י"א]. ַאל ּתִ

 , הדברבאמצע הקריאהאדם מפסיק הכי אם 
 קשה לו לקרואלהמשיך, רוצה  שאינומראה 

, לכן מואס במוסר ה'.ח"ו  וממילא הוא, זאת
לפי  ,ריש לקיש אמר עליו להמשיך עד הסוף.

אלא היכי  .שאין אומרים ברכה על הפורענות
מתחיל בפסוק  ,כשהוא מתחיל ,תנא ?עביד

מסיים בפסוק  ,וכשהוא מסיים .שלפניהם
אלא בקללות  ,לא שנו ,מר אבייא .שלאחריהן

 ,אבל קללות שבמשנה תורה .שבתורת כהנים
כן א ,כי תבואשל־פרשת בתוכחה  .פוסק

הללו  מה ההבדל? ?מאי טעמא .אפשר להפסיק
ומשה מפי הגבורה  ,בלשון רבים אמורות

ומשה מפי  ,והללו בלשון יחיד אמורות .אמרן
  עצמו אמרן. 

  
בלשון  הנאמר ,בחוקותישל־פרשת  התוכחה

'ונתתי פני 'והפקדתי עליהם בהלה',  ,רבים
, אלא קורא את הפסוק כלשונו אינני .בהם'

הו אויביהם', ו'וזרעו לריק זרעם ואכל בכינוי.
בלשון  נאמרהכל  'ושברתי את גאון עוזם'.

כמו־כן, הכל נאמר מפי הגבורה. דהיינו  רבים.
משה רבינו ש אין הכוונה, 'ושברתי' כגון בפסוק

 .הקב"האלא המדובר על ישבור, יכול ע"ה כב
משה  'אף אני אעשה זאת להם', הפסוק וכן

ו דבר זה ,אם כן .רבינו מדבר בלשון הקב"ה
 ,קללות שבמשנה תורהחמור. אבל לגבי ה

'ידבק י"י בו את הדבר', בלשון יחיד,  אמורות
בלשון נאמר הכל  'ישלח י"י בו', 'יכהו י"י',

משה רבנו  אמרן.. כמו כן, משה מפי עצמו יחיד
ח"ו לא תשמרו  , מזהיר אותנו, כי אםאומר לנו

 אינו הדבר ,אם כן ו מה שיהיה.זה ,את המצוות
  כ"כ חמור.

  

פסוק במתחילים מה שכתב הרמב"ם, כי  בעניין
שלאחריהם. פסוק ומסיימים ב ,לפניהםש

למשל,  לעשות זאת?וכי אפשר  לכאורה קשה,
ה מתחילבפרשת בחוקותי, הרי התוכחה 

 ,אומרים לנובאים ו '.ואם לא תשמעו לי' סוקבפ
תתחיל  , אלאהזההפסוק אל תתחיל עם 
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וכי  .וגו' יכםאני י"י אלד֗ לפני כן, שפסוק ב
נו כאן ריוח הרי יש זה?פסוק באפשר להתחיל 

 בתיקון סופרים וקוראים. א"כ,תראו  פרשה?
 י"יאני בפסוק, 'אפשר להתחיל  כיצד
, כי תבואדבר בפרשת הואותו  '?יכם'אלד

 '.והיה אם לא תשמע' התוכחה מתחילה בפסוק
פסוק מן הלקרוא להתחיל  ,אתה אומר לי כיצד

    שלפני כן? הרי ישנו שם ריוח פרשה?
  

לאו  [שם ד"ה מתחיל], התוס'על כך  אומרים
דוקא פסוק, דהא יש פרשה, ואין מתחילין 

  ומשיירין בפחות משלשה פסוקים.
  

כולם  ,תבואכי פרשת מדברים על  אנו אם
 דברי התוספות, הפלא והפלא.מבינים את 

, 'והיה אם לא תשמעהתוכחה מתחילה בפסוק '
תוסיף לכן זה,  בפסוקאי אפשר להתחיל ו

 ממילא תוסיףלאו דוקא, זהו פסוק אחד ופסוק, 
לגבי פרשת בחוקותי, אם אבל  ם.שלושה פסוקי

מובן  אכן הדבר ,נו מפרשיםנאמר כפי שא
'ואם לא  תחילה בפסוקין. התוכחה ממצוי

אבל  ', ועליך להוסיף פסוק מלפני כן.לי תשמעו
הפסוק הראשון נאמר כדברי הסוברים, שאם 

התוכחה מתחילה רק  , א"כתוכחהעדיין אינו ה
אחרי  [פסוק ט"ז]. פסוק, אף אני אעשה זאתמה

הגמ' באה להגיד קשה, מה אם כן שני פסוקים. 
 ,התוכחהן אל תתחיל מ ,הגמ' אומרת ? הרילנו

סלקא  שלפני כן. כיצדהפסוק תקרא את אלא 
אני 'אף הפסוק ן שהו יתחיל מישמ ,דעתך

שהם  ,שני פסוקים אלוהרי  '.אעשה זאת לכם
למה צריך לבוא ולומר  ?פרשההתחלת האחרי 

כך? הרי שאף אחד לא יעשה  זאת, הרי בודאי
 ת. אלא,יכול להיו אינו הדבר .טעות גמור זה

שכולם  כפיההבנה הרגילה, להגיד כמו  יםחייב
שלתוכחה הוא שהפסוק הראשון  ,מבינים

מההתחלה, דהיינו מהפסוק 'ואם לא תשמעו 
[וכן אלה שלא מתרגמים את התוכחה,  לי'.

מכאן אינם מתרגמים, דהיינו מפסוק 'ואם לא 
שמישהו  ,לא סלקא דעתךתשמעו לי']. כי 

 וןכי ',אף אני אעשה זאת לכםבפסוק 'יתחיל 

על  תחלת פרשה.פסוקים אחרי ה שני שאלו
ן הפסוק 'ואם לא ודאי שהוא יתחיל מב ,כרחך

אל  ,באה הגמ' ואומרת כךעל ו '.לי תשמעו
 מלפני כן.תקרא פסוק  מכאן, אלאתתחיל 

, אני אומר מכאןלהתחיל  דהיינו, אם חשבת
מכאן, אלא תקרא פסוק מלפני אל תקרא  ,לך
 דוקא, לאו באים התוס' ואומרים כךעל ו כן.

לעשות כך, אלא אי אפשר כי  ,פסוק אחד
   ה פסוקים.תוסיף שלוש

  
להתחיל  ישנו צד כזה, בכלל איך ,קשהאם כן 

  '?ואם לא תשמעו לימן הפסוק ' התוכחהאת 
  

הספרים שעשו  זאת טעות.ענ"ד ל כרחין, על
   בכך במחכת"ה. שגו ,רביעי כאן

  
על  ,התכוונה הגמרא שמא, תבוא ותאמר אולי

בודאי  , הואזהגם דבר  תבוא? אבלפרשת כי 
הכל  ,גמראדמדינא  אדרבה,הרי ש טעות.

כל  התוכחה שבפרשת בחוקותי.נאמר על 
לא דנים על  פרשת בחוקותי.על  ,הנידון הוא

בעצם  כי שם זהוכי תבוא, התוכחה שבפרשת 
כמו שהבאנו לעיל בשם הרמב"ם.  רק מנהג.

מתחיל ' ,הגמ' באה ואומרתר שאכ ממילא,
 ',לפניהם ומסיים פסוק שלאחריהםפסוק 

. ועל בחוקותיהתוכחה שבפרשת על  המדובר
לכך, שהתחלת התוכחה התייחסו  הם כרחין,

 כי ,אין ספק 'ואם לא תשמעו לי'. בפסוק היא
 תשמעוואם לא היא מהפסוק 'התחלת התוכחה 

, תוסיף פסוק באים ואומרים לך כךעל '. ולי
תהיה שהתחלת התוכחה  ,לא יתכן מלפני כן.

תוסיף ועל זה אעשה זאת לכם', אף אני בפסוק '
שהו יתחיל ישמ ,מאי סלקא דעתךכי  פסוק.

רויח פרשה ושני  אחרי שיש ',אף אניהפסוק 'מ
   פסוקים.

  
   נכון. כי המנהג האחר איננו ,נראה לי, לכן
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 היפ"האמנם  ,תורה קדומהתאג ב תראו ואם
אבל כם, פניאת במהדורות שלזלא ציין 
, שנת התשס"ח, [עם פירוש רש"יהחדשה  במהדורא

רק  הללו.הביא את המנהגים כבר הוא  ]דף קנ"ג
בכלל  ומנהג שלישי, וזה , כי ישנוהוא הוסיףש

  . דבר מעניין
  

ם בהלכות כתב הרמב" ,כותב כך היפ"ה
ג הלכה ז', קללות שבתורת "תפילה פרק י

כהנים אין מפסיקים בהן, אלא אחד קורא 
בפסוק שלפניהן ומסיים בפסוק מתחיל ו אותן.

מהגמ' במגילה דף מקורו ו כ."שלאחריהן ע
כתבו התוספות שם, טעמא דאין ו ב."א ע"ל

מתחילין לקרות בתוכחות, לפי שאין אומרין 
אחד לאו דוקא, פסוק ו ברכה על הפורענות.

שהרי אין מתחילין ומסיימין בפרשה פחות 
קורא שלשה פסוקים לא א משלשה פסוקים.

אחריהן שבהם נגמרת הפרשה וכן לפניהם 
כתבו רק את התוספות כאן בלבול. יש  כ."ע

הסוף, שפסוק אחד לאו דוקא וכו', אבל 
ההתחלה שאין אומרים ברכה על הפורענות, זה 

  מפורש בגוף הגמ' שם. 
  

התיגאן חלוקים וספרי  ממשיך וכותב, ה"היפ
שכללו את התוכחה בתוך שלישי ש י בזה.

המתחיל בפסוק 'ואכלתם ישן נושן', והתחילו 
 את רביעי לאחר התוכחה, 'ואיש כי יפליא'.

לפיכך ו ם."שחששו בזה לדברי הרמבנראה ו
לא התחילו מיד את רביעי בפסוק 'ואם לא 

   תשמעו לי'.
  

ם, "מובן מדוע כתב שחששו לדברי הרמב לא
הרי זו כבר גמ' ערוכה, זה דינא דתלמודא, 

  ע."וצוהדבר מוסכם לכל רבוותא. 
  

תיגאן שהתחילו את רביעי יש וכך כתוב,  אחר
  בפסוק 'ואם לא תשמעו לי'.

  
יש א "יעבקהילותינו  ממשיך ואומר,והוא 

יש נוהגים שהשלישי  בזה. שלוש מנהגים

' ממשיך וקורא ואכלתם ישן נושן'מתחיל ה
הנוהגים שהרביעי הוא יש ו את התוכחה.

הקורא את התוכחה, ומתחיל מיד בפסוק 'ואם 
ר עמרם "לא תשמעו לי', והסכים בזה מה

כן הוא בתאג ו ח."קורח בסערת תימן דף קס
ש נוהגים שהשלישי מסיים בפסוק וי ירושלם.

ך אתכם קוממיות', והרביעי לא מתחיל ולא'ו
מיד 'ואם לא תשמעו לי', אלא חוזר וקורא 

וממשיך לקרוא  ,מפסוק 'ואכלתם ישן נושן'
הבנתם דבר כזה? אתם  .כ"וכו' ע את התוכחה
   ראיתם זאת?

  
נובע מתוך בלבול. זה  כי בקהילותינו חושבני

מחד גיסא הם זכרו דהיינו,  .התבלבלופשוט  הם
ואם ן הפסוק 'המנהג הוא שלא מתחילים מכי 

אבל מאידך הם ראו כי לפי  ',לי תשמעולא 
הנפוצים כיום שהודפסו,  בספריםש המציאות

החל מתאג כתר תורה, שנדפס בירושלם 
התרנ"ד והופץ כבר בתימן בזמנו, וכן בתאג עם 

עשו שם  חמשים פירושים הוצאת יוסף חסיד,
המארי התחיל לחשוב, (כי המארי  אז ביעי.ר

ינני א קורא את התוכחה כידוע), מה אעשה?
', ואם לא תשמעו לין הפסוק 'תחיל מיכול לה

(בתימן היה להם  דבר אינו כך.הכי הוא זכר ש
, אבל הוא לא זכרספרים אחרים בכתיבת־יד). 

שלישי מתחיל עולה שההוא, בעצם המנהג כי 
וקורא גם וממשיך נושן' מן הפסוק 'ואכלתם ישן 

עשה  כנראה אותו מארי גםו תוכחה.האת 
הוא ישנה זאת, אם כן מה יהיה? אם , שחשבון

כפי שמופיע  שי אחר,הרי הילדים כבר למדו ש
שאר ב ,בלבול בספרים? וממילא כבר יהיה

ממילא  העליות יסתדרו? לכן,איך  .מברכיםה
זאת מעין פשרה, עשו  הוא עשה כך. דהיינו,

כבר קראו. [מובא על מה ש יחזורהוא ש
בפוסקים האשכנזים דבר כזה, אבל שם סיבה 
אחרת היתה, מפני שאצלם הרב קורא שלישי 
בקביעות וכו', כיעויין במשנה ברורה סי' תכ"ח, 

  ובשאר ספרים].
  
  



  ה'תשע"ה ב'שכ"ו בחוקותימוצש"ק 

15  

  

יננו נכון. על כן, מה שצריך אגם דבר זה,  אבל
לקרוא  וא, שהעולה שלישי מתחילהלהיות 

', והוא ממשיך ישן נושןואכלתם הפסוק 'מ
המשיך אחר מכן לול וקורא גם את התוכחה,

כדי שאמרנו לעיל. ובסדר פי האת רביעי כ
 צריך להודיע ,מברכיםין השלא יהיה בלבול ב

משבת הקודמת,  ,לציבור מלפני כן על כך
 , כפישיעליית שכדי שהילדים לא יתבלבלו בב

. שיתכוננו ששי מפסוק 'ואיש כי שאמרנו
צריכים לתקן את הספרים,  ני, כיחושבויקדיש'. 

   יין זה יתוקן.ענשכדי ב ,את בספריםזרשום ל
  

שאמרתי מקודם, נראה לי כי ישנה הוכחה  וכפי
ועוד  לא צדקו ספרי התיגאן האחרים.ש ,מהגמ'

  נרחיב בזה בל"נ ובס"ד בשיעור נוסף.
  

ברצוני להגיד לכם בעזרת הי"ת, חידוש  אבל
התוס' ש הרי אמרנו .קושיאכאן ה לי תהי נוסף.

נו יוגם רב '.פסוק אחד לאו דוקאכי ' כותבים,
 דברי הרמב"ם שכתבעל כך, מנוח כותב 

 מתחיל בפסוק שלפניהם ומסיים בפסוק'
כדי  ,פירוש כך, נו מנוחיאומר רבשלאחריהם', 

ולאו  .שיתחיל בדבר טוב ויסיים בדבר טוב
, שהרי אין משיירין פחות דוקא פסוק אחד

יוצא כך, הגמ' אומרת  א"כ ם.משלושה פסוקי
והתוס' אומרים שזהו  ,פסוק אחד ושזה ,הלכה

אני יכול להבין  ,הגמ' לגביבשלמא  לאו דוקא.
ישנה יכול להיות שש ון, כי'לאו דוקא'את ה

   כך. ברייתא סוברשל־התנא סיבה, מדוע 
  

פחות להתחיל בפרשת לא  ,כל הדין הזה הרי
שני פחות מ להשאירולא  ,משני פסוקים

משום הנכנסים ' ,רהיגזהבגלל  זהופסוקים, 
'. כמבואר לעיל ממ"ש בגמ' מגילה והיוצאים

הנכנסים לבית שם בדף כ"ב ע"א. דהיינו, אם 
 לאחרא וקרמתחיל למישהו  , כיהכנסת יראו
 ,שלישיהפסוק בתחיל , ושהוא משני פסוקים

מכאן הוא מתחיל ש כי הסיבההוא יגיד,  יאז
העולה קרא רק ודם מקמשום שכנראה , היא

ה תלא הי ,הרי בספרים שלהם שני פסוקים.

הם  .שלישי ,ראשון, שני מסומןחלוקה, לא היה 
החליטו ורצו הם פי שאת הפרשה, כ היו מחלקים

שהקורא  ,יחשובכעת  הרגע. א"כ הנכנסבאותו 
פסוקים. לפי ריוח  שנירק הקודם קרא 

 הפרשיות, הפתוחות והסתומות. ואותו הדבר,
ירים פסוק אחד או שנים מסוף אם משא

דהיינו , 'משום היוצאים'רה יגזה זאת הפרשה,
למה  יאמר, , הואבראבין גברא לגשיוצא  מי

עולה הכנראה  העולה השאיר שני פסוקים?
כי  סוף הפרשה.יקרא רק שני פסוקים עד  ,הבא

יכול  ממילא, בסוף.הראשון היה מסיים  ,אחרת
לא  ייןדע ,ברייתאשל־התנא בזמן ש ,להיות

דבר נשנה לפי עיקר הולכן  ,רה הזאתיהיתה הגז
   הדין.

  
 הגזירותאחרי  שהיה ,הרמב"םרבינו  אבל

מביא את ההלכה כבר  והוא בעצמו הללו,
רה משום הנכנסים יגז, כי בגלל ה'הזאת

להשאיר שני  או להתחילאסור ', והיוצאים
בנ"ד,  הרמב"ם כותב מדוע פסוקים. א"כ,

לא הרמב"ם  מדוע '?כןפסוק לפני כן ואחרי '
   שינה את לשון הגמרא, כפי שהיה צריך להיות?

  
אתם יודעים,  חידוש הפלא ופלא. תשמעו

הוא  סוף הפרשה ,פרשה הבאה פרשת במדברב
ר ְי"יָ  כך ה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאֹמר.  ַוְיַדּבֵ אח"כ ֶאל ֹמׁשֶ

ְכִריתּו  פסוק נוסף,  .י"ח]-[במדבר ד', י"ז וגו'ַאל ּתַ
למה  .פסוקים קורא ארבעהשם המפטיר 

ארבעה? מדוע לא שלושה? הרי בד"כ, המפטיר 
כי לא , תשובההקורא שלושה פסוקים? אלא 

בתי  היואבל  משיירים בפרשה פסוק אחד.
וצאצאיהם  ,צנעאעיר כנסת נוסח בלדי ב

את שלא קוראים ממשיכים זאת גם כיום בא"י, 
אל מן הפסוק 'רק  הפסוק הראשון, אלא

הם לא יסכימו לקרוא  ,ם אופןבשו'. תכריתו
[עיין שיעור מוצש"ק  פרתי לכםיבזמנו ס אותו.

כאשר  ,ריימארי סעיד עוזעל  משפטים ה'תש"ע],
זיע"א, הוא רצה  מהרי"ץשל־היה בבית הכנסת 

כנראה  –החזן פסוק הראשון. אבל הלקרוא את 
 , בכדיכיסה לו את הפסוק -הרב שלום צאלח 
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, האם טפחתהתווכחו על המ . הםשלא יקרא
זה מגביה, כדי שיוכל  להוריד או להגביה.

לקרוא, כי אסור לקרוא על־פה, וזה מנמיך 
לשיטה שאחרי כן, 'אל תכריתו'. שמעתי זאת 

רוב ב ,בכל אופןמפי הרב שמעון צאלח זצ"ל. 
, מקומות בתימןהבשאר  ,בתי הכנסת נוהגים

מהתחלת הפרשה. כך קוראים , שבלדינוסח גם 
ם מפי אאמו"ר זצ"ל קיבלתי המנהג ג

חמשה בפשיטות. אותו הדבר, אם ישנם 
משיירים לא  ,פרשת ציציתב כגון ,פסוקים

   פחות משלשה פסוקים.
  

 אחרת מכך.נוהגים ישנה סברא, לאלה ה אבל
, מעיקר הדין. המגן אברהם, דן מסתבר הדבר

בשם אמנם הוא מביא  [בסי' קל"ח]. בעניין זה
כך ומפטיר, גם לגבי ההוא הדין , כי הרוקח

הנוהגים  -אבל הם  אומר גם בעל משנה ברורה.
שהדבר אינו כן. לפי  ,סוברים -כדלעיל 

משום הנכנסים היא 'רה י, כל הגזדבריהם
כי מה יגיד  אם כן, מפטיר שאני. '.והיוצאים

 מדוע התחילו לקרוא הנכנס לבית הכנסת?
הדבר פשוט  מקודם?לא ו ',אל תכריתו' בפסוק
 ,כולם יודעים מפטיר.ו שזה כיון מאד.

, ושהוא רק מפטיר קורא רק שלושה פסוקיםהש
היכא  בקיצור, כבר קרא השביעי.חוזר על מה ש
   דמוכח שאני.

  

לגבי עניינינו.  סובר הרמב"ם ,דברה אותו
היה א"כ לא ת ,תוכחהב שהמדוברנו, כיון דהיי
רק פסוק אחד מלפני למה קראנו  ,שאלה כאן
וגו'? כי  יכם'אלד י"יאני ' דהיינו מן הפסוק כן,

אשר יראה ששיירו פסוק  ,יוצא מבית הכנסתה
כיון  בשביל התוכחה, זאתהשאירו אחד, יבין ש

אם לא תשמעו ' שאי אפשר להתחיל מן הפסוק
אותו ו להוסיף פסוק אחד. ', אלא חייביםלי
, מותר מעיקר הדין התוכחה. סוף, לגבי דברה

 להוסיף רק פסוק אחד. התוכחה עצמה מסיימת
'והארץ תעזב מהם', וכעת הוא מוסיף  בפסוק

את רק קרא  את הפסוק 'ואף גם זאת', אם הוא
פסוקים השני  כילא יגיד  , אזי היוצאהפסוק הזה

הרי הוא  הנותרים הם בשביל העולה הבא.
אשר אנשים  נםיש, כי כנראה עושה חשבון

אם בגלל רוצים לקרוא הרבה בס"ת,  אינם
אחרות, לכן סיבות או מ לא יודעים לקרואשהם 

אבל הוא ידע, כי  רוצים לקרוא רק קצת.הם 
מבחינתו, יכול המברך  כי זאת היא הסיבה.לא 

אבל בגלל שזאת היא  מקודם, להפסיקהיה 
בפסוק אחד לגמור היה חייב הוא לכן  ,תוכחה

הוא ישנה סיבה, למה אם כן  אחרי התוכחה.
האחרונים. כלומר, פסוקים השני את השאיר 
שהוא קרא את  יף את הפסוק הזה, כיוןהוא הוס

 הסיבהוברצונו לסיים בברכה. אבל  ,התוכחות
 .שהמברך הבא יקרא שני פסוקים אינה, בכדי

להוסיף  די ממילא, היכא דמוכח שאני., אם כן
   אפי' פסוק אחד.

  

הרמב"ם העתיק את ההלכה  , מדועמובן לפי זה
 ון שהרמב"םכי , כפי הלשון שבגמרא.הזאת
א אפילו אפשר לקרו , אכןזה, כי במקרה אוחז

, העולם נוהג ל'רווחא אבל למעשה פסוק אחד.
כל ולא נכנסים ל ,את הכל דמילתא', לקרוא

להסביר  הללו. אמרתי זאת, רק בכדישאלות ה
דברי הרמב"ם. וכמובן גם הוא מודה את 

שאפשר לקרוא יותר, אבל הוא כתב רק מה 
הפלא  ירוששחייב מצד הדין. נראה לי כי זהו פ

  תורה.של־לאמיתה  ,ופלא
  

חמשה  קוראים ,גם בסוף חומש מהקהל: שאלה
  ?פסוקים
נוהגים  ,חומשכל בסוף  מרן שליט"א: תשובת

, בלי חמשה פסוקים , לקרואהרבה בתי כנסת
קשר לריוח הפרשה, לפתוחות או סתומות. ר"ל 
אעפ"י שאין שם סיבה זאת, והדבר הוא כנגד 

שעשינו גם אנחנו כפי  חמשה חומשי תורה.
  בשבת זו, וכך תמיד נהגנו. זהו כבוד התורה.

  
, לגבי לעשות למעשהראוי מה  מהקהל: שאלה

  המפטיר של פרשת במדבר?
ברוב בתי  הדבר תלוי. מרן שליט"א: תשובת

אבל  לקרוא את כל הפרשה. ,הכנסת מקובל
מן הפסוק 'אל מקום שנוהגים להתחיל ב

, את מנהגם "יכריתו" כרצונם שלא, 'ותכרית
של־בבית כנסת אפילו  יש להם על מה לסמוך.

   , כך נהגו.מהרי"ץ
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 כי ה"ה לגבי פרשת הסוברים, נםיש אפילו
ָהר  שהמפטיר מתחיל מן הפסוק האזינו, ּוֻמת ּבָ

ה ּמָ ה עֶֹלה ׁשָ ר ַאּתָ הוא  [דברים ל"ב, נ']. וגו' ֲאׁשֶ
'. רבים חוששים, כי נשמע ומות' מתחיל במלה

הם  ,אבל '...ומות'מר לחזן וא אהדבר כאילו הו
לכך, ודי בג' פסוקים. ושמעתי מהרב לא חששו 

שמעון צאלח שכך נהגו ג"כ בביהכ"נ של 
הם צודקים מבחינת ני, כי חושבמהרי"ץ. ו

, הוא לא היה אם החזן היה מקפיד . כיהלכהה
להתחיל ולקרוא מן  מראה לעולה, שעליו

הוא  , שמאלא חוששעצמו  החזן '.ומותהפסוק '
לעניין זה, כי חוששים אבל ישנם הן עליו. ימתכו

 סיבההח"ו יש כאן התחלה בדבר רע. הרי 
היא מפני שלא  ,אסור להתחיל בדבר רעש

יחשבו שמתכוונים עליהם. אבל בנ"ד, הוא לא 
 מתחיל חושש, כיון שהוא יודע כי מכאן

, יש להם על שנוהגים כךהמפטיר. לכן, היכן 
הוא, הפשוט והרגיל אבל המנהג  מה שיסמוכו.

   שקוראים את הכל.
  

על  הם כל כך הקפידו , מדועמבין ינניא ,ובעצם
כך? מה איכפת להם, לקרא עוד פסוק אחד? 
כמה טורח ציבור יש בפסוק 'וידבר י"י אל משה 

לעשות כך  מה העניין ,יודע ינניאלאמר'? 
מובן שמבחינה כ ,אבל בכל אופן בדוקא.

  הלכתית אין מה לערער עליהם.
  

  ?פרשת האזינוכך גם לגבי  מהקהל: שאלה
 ה"ה לגבי אלו כן. מרן שליט"א: תשובת

רא לו להגיד '. החזן קומותבפסוק 'שמתחילים 
, שמא דעתו להקפידב ואין ,חושש ואינו ',ומות'

כולם  בכך.מתחיל  , שהקוראסימן רע וזהח"ו 
ומות בארץ ' ,על משה רבינו שהכוונה ,מבינים

שהקב"ה אמר למשה עולה שמה'. אשר אתה 
  כך, ותו לא מידי.

  
יהיו מסתמא  ,תוכחהלגבי ה מהקהל: שאלה

מן הפסוק לקרוא להתחיל ומשיכו רבים שי
  כך?עם  נה בעיאיש '.לי 'והיה אם לא תשמעו

ן לא ראוי להתחיל מ מרן שליט"א: תשובת
', אלא צריך להתחיל ואם לא תשמעו לי'

 אמנם זאת זאת בספרים.צריך לתקן ו מקודם.
אולם אך ורק  ., אבל עלינו לתקנהישנה עותט

בדרכי נועם. [המשך הנושא, בשיעורים 
  הבאים].

  
  

לדבר אחד לגבי  ]משומד[השלמה בעניין (מומר) 
חכמי של־שחיטה וכתיבת סת"ם, וביאור חידושם 

  זהו דוקא במשומד להכעיס.זי"ע כי תימן 
אוכל המשומד  בענייןברנו יד ,הקודם בשיעור

מעניין זה "מ קנפואמרנו, כי  יאבון.לות לתינב
ן מ אחתאם ח"ו ושוחטים,  גבי כותבי סת"םל

אצלם. הבאנו מה  בטלה כביכולהמצוות 
 כי 'המשומד לאחת יו"ד, בשו"עשכתב מרן 

, אין צריך לבדוק לו סכין ,רותימשאר עב
משומד , האדם המדובר לגבי ולהרמב"ם צריך'.

מצוות  על דהיינו ,לאחת ממצות התורה
. לדעת השו"ע, כיון שהוא מקפיד דאורייתאמ

לות יאוכל ח"ו נב אינו ,שחיטההן יבעני
כיון שהוא מומחה אפשר לסמוך עליו,  ,וטרפות

זה , כי כיון שאדם אבל הרמב"ם סובר .בשחיטה
 לגבילאו דוקא  ,משומד לאחת מן המצוות

 ,אחת ממצוות התורהלגבי כל אלא  ,לותינב
תו ולתאו כךעל והוא עובר  ,הפקר היאאצלו ש

אסור  על כך, מקפיד אינובצורה מוצהרת, 
את טורח לבדוק  שאינו וןכי ,לסמוך עליו

   .סכיןה
  

 סופרלגבי גם  מכך,"מ קנפד ,אמרנו כן־כמו
סופר גדים, כי מדברי הפרי הבאנו את  .סת"ם

. שוחטן היותר מ להיות ירא שמיםסת"ם צריך 
, הדבר ק"ו שוחטכך הדין לגבי אם  ממילא,

  לגבי סופר סת"ם. 
  

אנשים  , לגבי"מ חמורה מאדקנפ נהיש אם כן,
בריש גלי משתמשים במכשירים  אשר

כי הוא משומד ללשון ידוע עליו שאו  ,הטמאים
השאלה בהתחלה, זו  על כך בעצם היתה הרע.
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אדם  השאלה שנשאלתי עליה מעיקרא, לגבי
מגביל את  חפשי, אינובאופן  ערן המדבר לשוה

שהוא מקבל עליו את המצוה  אין הכוונה .עצמו
אלא של. במציאות הוא נכשורק  ,הזאת

הוא  .שהוא מפקיר את המצוה הזאתהכוונה, 
 איננו ,לשוה"ראיסור על , כי אומר מראש

ח"ו  המצוה הזאת, כי לגביו אם כן יוצא .מקפיד
 ואהיים, שחדברי החפץ הבאנו את ו בטלה.
   '.אחדמשומד לדבר 'נקרא 

  
 לגבי משומד להסתכלות בעריות. ,דברה ואותו

לא שהוא , הפקרהוא  הדבראצלו אם רואים, כי 
להיזהר רוצה  שמעיקרא אינואלא של בכך, נכ

דעת על פי מדברינו,  לפי כל מה שיוצאבכך, 
בפרט ו ,אם נחשוש לשיטת הרמב"ם, שו"עה

פסקו ר שרבים אפוסקים לפי דעת או  ,לדידן
כנסת , כגון בעל הרמב"ם כדעתזה עניין ב

כן בעל , ובכך אומר שמרן לא הכריעההגדולה 
דעת כהעיקר האומר כי ערוך השולחן 

ן התוספתא ומן כך נראה מש וןכי ,הרמב"ם
יוצא אם כן  לכך, מביא ראיות , והואהגמ'

   שהדבר חמור מאד.
  

 תחדש לי חידוש גדול מאד, בפירושיה אבל
הם , רמב"םהחכמי תימן על הלכות שחיטה ל

לגבי 'משומד רק הוא מדובר ה כיכותבים 
   להכעיס'.

  
לי נקדים את דברי או ,אתזלהבין  בכדי

שם  ],הלכה ו' [פרק ג'הרמב"ם בהלכות תשובה 
ה את כל אלה שאין להם חלק לעולם מונ הוא

 המינים והאפיקורוסין והכופרים בתורה הבא,

 , עליהם'משומדים'נם גם הנקראים ויש .וכו'
שנים הם כך,  [בהלכה ט']כותב הרמב"ם 

 ,רה אחתיהמשומד לעבמישראל. המשומדים 
משומד לכל התורה כולה. ה והמשומד

, זה שהחזיק עצמו לעשות אותה רה אחתילעב
אפילו  הורגל ונתפרסם בה,ו ,בזדון עבירה

כיון שהוחזק תמיד ללבוש  ,היתה מן הקלות
שעטנז או להקיף פאה, ונמצא כאילו בטלה 

הרי זה משומד  ,מצוה זו מן העולם אצלו

 איןוהוא שיעשה להכעיס.  ,לאותו דבר
 יאבון'. כברלתזאת 'שהוא עושה  ,מדוברה

ההבדל בין מה בשיעור הקודם, הסברנו 
אם  '.להכעיס לבין 'משומד 'אבוןילת 'משומד

כי זאת ההגדרה, של  ,כן הרמב"ם אומר
 והמשומד לכל התורה '.רה אחתימשומד לעב'

בשעה  םיתי הגויים לדכגון החוזר כולה,
־בצע מה, ויאמר שגוזרים גזירה, וידבק בהם.

 שפלים ונרדפים.שהם  ,דבק בישראלילה לי
יפה. הרי זה שידם תק ,דבק באלוטוב לי שא

אפי' שהוא עושה  משומד לכל התורה כולה.
לא שהוא מאמין זה , 'אבוןילת'את בעצם ז

 אדרבה הוא יודע שזה הבל וריק. בדת שלהם,
 ?להיות בצערלי בשביל מה  ,הוא אומראלא 
בעניין  , משומד לכל התורה כולה.נחשב הדבר

לגבי אבל  '.להכעיסשיהיה 'לא צריך  זה,
   הדבר צריך להיות 'להכעיס'. ,רה אחתיעב

  
הלכות , מה שהרמב"ם כותב בלכאורה כן־אם

רה יישראל משומד לעב [פ"ד הלכה י"ד],שחיטה 
שהיה מומחה, הרי זה שוחט  ,רותימן העב

את צריך ישראל כשר לבדוק לכתחילה, ו
 ,זה לשחוט בה למשומדואח"כ יתננה הסכין, 

מפרש  .וכו' מפני שחזקתו שאינו טורח לבדוק
למה  ,ןיהרמב"ם התכו, כי שו"ת דעת כהןעל ב
לגבי דוקא , שזהו כתב בהלכות תשובהש

ב , כי מה שכתואם כן יוצא משומד להכעיס.
מי שהוא פסול לעדות , ט"ולכה בההרמב"ם 

הרי זה שוחט  ,בעבירה מן העבירות של תורה
 כאן ,וכו' בינו לבין עצמו אם היה מומחה

לא צריך  '. דהיינו,אבוןילתלגבי 'מדובר ה
הסביר שם  שנה, אשרמלדברי הכסף  ,להגיע

דע"כ לא קאמר רבא  ,סברת רבינו היא כך,
אלא בישראל  ,ההיא דבודק סכין ונותן לו

שהוא מועד לעבור  משומדשפירוש  משומד,
אבל  .ופרק עולה מעל צוארו ,על המצוה ההיא

מי שהוא פסול לעדות בשביל שפעם אחת 
הרי זה שוחט לעצמו  ,עבר על אחת מהמצות

  ו. ובודק לעצמ
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כל המפרשים למדו וכך  שנה,מהכסף  לפי
זהו  כי ,ראשונים והאחרוניםה , רובהידועים

בהלכה . ו"הלכה טבין ד ל"ההבדל בין הלכה י
כלומר הרמב"ם מדבר על ישראל משומד,  ,י"ד

 ין כסדרן.באופן קבוע, תמיד שהוא עובר על כך
שהו אחר יבדוק לו ימש , כי צריךעל זה כתוב

, כאשר ברומדהו "אבל בהלכה ט את הסכין.
, על כך כתוב .עם אחתפנכשל בכך רק בהוא 

לא חייבים לבדוק לו  אבל כי הוא פסול לעדות,
כך מסבירים המפרשים בדברי  את הסכין.

  הרמב"ם.
  

כותב  [יו"ד דף י"ח]שו"ת דעת כהן בעל  אולם
דברי  בעניי נלע"ד לפרשכשאני לעצמי  כך,

רבים אשר  בפ"ד מהל' שחיטה, הרמב"ם
לבאר עליו עמדו קמאי ובתראי ז"ל וגדולים 

עפר תחת כפות רגליהם, נראה  ואנכי ,דבריו
דבריו, שלא כמו שפירשו הם ז"ל לפרש לי 
כתב  אלא לפי דבריו, זהו כפי שהרמב"ם .וכו'

 ,רושם של־דברי הרמב"םיפ בהלכות תשובה.
וכו'. הוא  נלמד מדבריו בהלכות תשובה

   .גדולה מפלפל על כך, בהרחבה
  

א נָ בְ ּתַ ו, הוא כותב את מסקנת [בדף כ"א] ובסוף
כפירוש  הוי דוקא ,סתם משומדד ,לדינא

או משומד לכל  הרמב"ם בהל' תשובה,
מומר  התורה כולה אפילו לתיאבון, או

 אפילו בדבר אחד. וכר"א דמיקל. להכעיס
עפי"ז, בכל מקום שנאמר משומד לדבר אחד, ו

מסתמא פירושו להכעיס. ולתיאבון נקרא רק 
י לומר כדברצריך  יןאו .פסול לעדותרשע ו

לחלק  לא צריך להגיע לכך,הכסף משנה, 
ולהוליד  ,כמה פעמיםלפעם אחת דוקא בין 

 שכתבו הראשונים ז"ל, דאפילוהדין  מזה
ג"כ בעי בדיקת סכין לתיאבון, לדבר אחד ב

מה  .וכו'שהוא באמת דבר קשה בסברא 
מצוה שהוא  נה איזובגלל שיש ? וכיפתאום

גם בעניין צריך להחמיר עליו  ,מזלזל בה
 כך מאד.הוא מאריך על ושחיטה וכו', ה

[בתשובה שעדיין לא נדפסה, הארכתי בשקלא וטריא 
  בכל האמור לעיל ולקמן. וכאן הבאתי רק מעט מזער].

כמה וכמה . ראיתי כי הפלא ופלאדבר  תשמעו
בו שנים רבות לפניו, את כת ,מחכמי תימן

נביא קצת  הפירוש הזה על דברי הרמב"ם.
  מהם.

  
נו ירבכאן פירוש, אשר עודנו בכת"י, של  לי יש

חכמי תימן שהיה אחד מגדולי  ,נתנאל בן יצחק
יש לו  לפני כשש מאות שנה.הראשונים, 

ספר מספרי הרמב"ם. על עשרה  ,פירוש
 ,קדושה ,המצוות, מדע, אהבה, זמנים, נשים

עיינתי מה הוא  , ושופטים.משפטים ,קנין ,נזיקין
יש לי ו בכך, תיזכי כותב, לגבי ההלכה הזאת.

, את פירושו על הלכות מורשה מאבות אבותי
כמעט  הדפיםועתיק, ספר ישן  שחיטה. זהו

צריכים  תוך ניילון.שמתי אותם ב התפרקו, לכן
בסוף לקמן  ,1-2 מס' זאת. [עיין צילוםלצלם 

  ].21-22, עמוד החוברת
  

, רותירה מן העבימשומד לעב כותב כך, הוא
 כיצד .שוחט לכתחילה שהיה מומחה, הרי זה

י ריך ישראלִ ואח"כ אמר צ ,כך "ם]הרמב[ אמר
מי שהוא פסול אך  כשר לבדוק לו את הסכין.

הוא לא מצריך בו שישראל כשר  ,לעדות
הסכין. זוהי אותה עבירה, והדין יבדוק לו את 

 תרגום הלשון,אני קורא לכם רק את  שונה.
נן כמה ישכיון ש ולא ממש מלה במלה, בפרט

עם , בעניין זהעצתי יהתי .קצת קשותשהן לים מ
בעל תורה  ,הרב יואב פנחס הלוי הי"וידידנו 
את לפרש בדיוק בס"ד גענו ישה עד ,קדומה

  כוונת דבריו. ויישר חיליה לאורייתא.
  

המשומד  משיב על הקושיא כדלקמן, והוא
, פעם להכעיסעבירה מדובר שהוא עושה  ,הזה

אחרי פעם במזיד. ונמצאת המצוה הזאת, כבר 
כשר לבדוק  ילכן צריך ישראל ,אצלובטלה 

שהכלל  לפי .שאינו טורח לבדוק ,לו את הסכין
, משומד לכל משומד למצוה אחת ,אצלנו

ואמנם מי שהוא פסול לעדות  התורה כולה.
 ,אבוןיועושה את זה לת ,רותירה מן העביבעב

 ,אבוןילת שמעשהוהוא נכנס בדין השוגג, לפי 
. והוא מודה ע טבעיו ותאוותיורוֹ לְ כלומר 
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לכן  ירה.לאותה עב ואין הוא חוזר ,רבַ שהוא עָ 
י כשר ולא צריך ישראל ,שוחט לכתחילה

ינו בספר כמו שאמר רבלבדוק לו את הסכין, 
, עדותהלכות מ שופטים, בפרק אחד עשר

שאימת האיסור על עמי הארץ, ואין אימת 
נו נתנאל בר ירבאלו דברי  הממון עליהם.

  יצחק. 
  

וגם  ,על הלכות שחיטהנוסף לי פירוש קדמון  יש
 כפי הדברים האלה.כותב כמעט ממש  הוא

 ו במשומדשזה ,בהתחלה הוא מביא צד אחר
כנראה אבל שנה, מ, כפי שביאר הכסף לתאבון

של חכם אחר. פירוש שישנו כאן בלבול, וזהו 
זה ש ,דעדבריו,  בסוףכך הוא אומר  בכל אופן,
 [עיין צילום .וכו'מעשהו להכעיס  ,המשומד

  ].23, עמוד בסוף החוברתלקמן  ,3 מס'
  

ו של פירושלעיין ב, המשכתי נוסף דבר ישנו
בזכות  הדבר יטה.על הלכות שח מהר"י ֗צאהרי,

ת"ו. צפת העיר מהי"ו, ידידנו הרב אלעד יוחנן 
, הוכחה נהגם מדבריו יש כיראיתי וברוך יהיה. 

ין על משומד הרמב"ם התכושהוא הבין ש
   להכעיס.

  
פירוש ישראל זו כך, הלכה כותב על  הוא

 ייןלקו אלו המשומדים לעניהגאונים ח ,משומד
אחד משומד ה שחיטה לשלושה חלקים.

כגון אוכל דברים האסורים  ,רה אחתילעב
ליהם מלקות להכעיס, חוץ מן המחייבים ע

, שחיטתו להכעיסהנבילה שאין אוכלה 
 ,לותיאם היה משומד לאכול נב ,השניו כשרה.

משחיטתו, אסור לאכול  אעפ"י שהוא מומחה,
 מס' [עיין צילום לפי שהוא חשוד לאותו דבר.

  ].24, עמוד בסוף החוברתלקמן  ,4
  

את שיטת החולקים על  כאן, להביא כוונתו
אם הוא  כי ,את שיטת הרא"שדהיינו  ,הרמב"ם

מישהו אין צורך ש ,רות אחרותימשומד לעב
אם הוא משומד . אבל בדוק לו את הסכיןיאחר 

צריך לבדוק לו שהו אחר ימ יאז ,לותילאכול נב
  את הסכין.

  
, אם הללויוצא מתוך הדברים מה ש ,אופן בכל
הם הבינו, כי ה, למעשוהלכה מיד כעת לנלך 

שהו אחר יבדוק ימחמיר שמלפי הרמב"ם הגם 
ם "שאמרנו לגבי סופר סת כפילו את הסכין, או 

רק מדובר הכל זה  ,שאי אפשר לסמוך עליו
משומד ' לגבילא אבל , 'משומד להכעיסלגבי '

במקרים , כי ם כן יוצא'. למדנו אאבוןילת
רה יעב של באיזואדם נכהאם  הללו, דהיינו

לשחיטה או  הקשור אשר איננה, אחרת
 ע"מ הותעושה א ואינו ,לכתיבת סת"ם

של משומד לדבר אחד, אין לו דין  ילהכעיס, אז
 אבל בודאי, .יחשב שלא מאמינים לועד שי

 ,את הסכיןלו לבדוק  ,צריכים להשגיח עליוש
איך  דבר מכשול. שוםעושה  שאינואו לראות 

דיני , שהוא מקפיד על אפשר לסמוך עליו
 דינים,כל מיני ק תוכות? או ח ? כגוןיבההכת

הוא יכול לעשות  ? הרישינוי צורת האותיותב
, שאי אפשר לדעת כתיבההתוך כדי ב ,דברים

 השגחהעליו היה אחר כך. לכן, צריך שת
 .[ועי' משנת הסופר סי' א' אות ג']בשעת מעשה 

   , אכן אי אפשר לסמוך עליו.לפי זה ממילא
  

כאן צד יש לנו לפי דברינו דלעיל, כי יוצא  אבל
 ומרת,אבנ"ד, ספק ספיקא. זאת יש להקל. 

וק"ו  , אין ראיה לכך.הרמב"םדעת אפילו לפי 
 ,שיטת הרא"ש כגון ,שיטות האחרותהלפי 

בעצם צריך , הדבר מרן סבר כמותםר שא
יש לנו איזה צד זכות  ,אם כן ותר.להיות מ

עבד. , שזהו רק בדיאבל כמובן .ללמד עליהם
רק  זהו כך.לסמוך על  אין ,לכתחילה אבל

 ',מעיקר הדין, או בתורת 'בתורת לימוד זכות
   .אפילו לשיטת המחמירים הדבר אכן בסדר,

  
אור נו ביויאיר עינ ברוך הוא יזכנו, המקום
 וכהוגןונזכה לקבל את התורה כראוי  ,תורתו

, בעז"ה בחג השבועות שיבוא עלינו לטובה
  .אכי"ר
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  )א דף נ'"ן התשנ"פירוש רבינו נתנאל בירב יצחק, מתוך ספר מיצירות ספרותיות של יל( חְר שַׁ 
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  עתה לא נודע לנו שם המחבר.לעת ם לאחד מחכמי תימן הקדמונים. "י פירוש על הרמב"כת
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