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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
ביאור דברי התוס' במסכת מגילה לגבי הקריאות בתורה שאינן כפי הקריאה כיום, 

  צריך להתחיל לקרוא. בפר' בחוקותי והשלמה בעניין מהיכן העולה לתוכחה 
, מתחיל מן הפסוק ואם מדוע העולה שביעי בפרשת בחוקותי נפלאה לקושיאתשובה 

  לא יגאל וגו'. 
יצא ר שא ,שערי טהרה -מהרי"ץ פסקי בשבח הספר החשובשליט"א דברי מרן 

רה כי מהרי"ץ היה וביאור ההגד ורא חדשה,לאחרונה ע"י מכון "פעולת צדיק" במהד
   "מאריה דאתרין".

"ץ זיע"א ובוחרים כביכול התייחסות לאנשי הכת (דרדעים) המתכחשים למהרי
   הרמב"ם.דברי ב

גון שמקילים יותר מדאי באיסורים חמורים ביותר, כ ,דחיית דבריהם בענייני טהרה
ספר "טהרת משה", צפניה ערוסי בר'  , כולל התייחסות למה שכתבעדיםבבדיקת 

  נתינת דוגמאות רבות לכך. ואשר זרוע שגיאות רבות וטעיות אין ספור, 
התייחסות לאחת מהערותיו של ר' דוד צדוק כלפי דברי מרן שליט"א על תכלאל 

בעניין תיבת אורייתא שהוא בלתי מוסמך, "עץ חיים" מהדורת חנות נוסח תימן, 
  "קדישתא" שבקדיש דעתיד, ובל"נ עוד ידובר על הערותיו בהזדמנות נוספת.

 

�� 
  כל הזכיות שמורות

  מהרי"ץ בני ברקיוצ"ל ע"י מוסדות יד 
  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 

  432 -מספר השיעור במערכת קול הלשון
  308 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים

�� 

    

כאן בא"י נקראת [ש זהרהמרת לע"נ אמי מורתי  השיעור מוקדש בעזהי"ת,
שלוש שנים  במלאות ,תנצב"הע"ה,  רכּ סאלם שֻׁ רי בת מאשרה] בשם גם 

  תנצב"ה אכי"ר. היא תתהלל. י"יאשה יראת עליה נאמר,  לפטירתה.
בתוך יצ"ו,  אבנר בן יפת ר' רפואתלבין החיים, ללהבדיל בין המתים ו

 .ם הי"וסירן ננדבת בנו ידידנו רבי מו , אכי"ר.שאר כל חולי עמו ישראל
  ויישר כוחו. ., אכי"רירבו כמותו בישראל
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מרת לע"נ אמי מורתי  השיעור מוקדש בעזהי"ת,
רי שרה] בת מאבשם כאן בא"י גם נקראת [ש זהרה

שלוש שנים  במלאות ,תנצב"הע"ה, ר כּ סאלם שֻׁ 
 היא תתהלל. י"יאשה יראת עליה נאמר,  לפטירתה.

  תנצב"ה אכי"ר.
אבנר בן  ר' רפואתלבין החיים, ללהבדיל בין המתים ו

 , אכי"ר.בתוך שאר כל חולי עמו ישראליצ"ו,  יפת
ירבו כמותו  .ם הי"וסירן ננדבת בנו ידידנו רבי מו

  ויישר כוחו. ., אכי"רבישראל
  
  

ביאור דברי התוס' במסכת מגילה לגבי הקריאות 
בתורה שאינן כפי הקריאה כיום, והשלמה בעניין 

בפר' בחוקותי צריך להתחיל מהיכן העולה לתוכחה 
  לקרוא.

 בעבר ברנו עליהיהלכה שכבר דב נפתח
 ברצוני להשליםש כיון בשיעורים האחרונים][

   ולחדד כמה פרטים.
  

אמר , כך ]ב ע"א"דף כ[מגילה מס' גמ' בב כתוב
כשם שאין מתחילין  ,רבי תנחום אמר ריב"ל

כך אין משיירין  ,בפרשה פחות מג' פסוקים
 ?פשיטא .בפרשה פחות משלשה פסוקים

 ,ל תנא קמאיקומה אתחלתא דקא מ ,השתא
לא  ,שיור דמחמיר ת"ק .רי יש אומריםמְ חְ מַ 

 ,נכנסין ,מהו דתימא ?יש אומרים רידמחמכ"ש 
לא שכיחי דמנחי ספר תורה  ,יוצאין .שכיחי
 , הואנכנסיםחשש של מפני הה .קמ"ל ,ונפקי
ון כי מפני היוצאים.החשש של ן יותר ממצוי 

וגם אם  שאסור לצאת באמצע קריאת התורה.
לצאת בין  אפשר בשעת הדוחק ,הכי הרבה ,כן
יננו מצוי. א, זהדבר אבל גם  לגברא.ברא ג

שנכנסו רק כעת, , מאחריםה משא"כ לגבי
  . יכול להיות הדבר אכן

  
 .משום יוצאין ,שיורי דלא נאש, מאי ות"ק

מאן  ,אמרי ?גזירה משום הנכנסין ,אתחולי נמי
ישאל  "נ,כמי שנכנס לביה .שיולי שייל ,דעייל

 פסוקים הוא קרא?כמה  ,קודםהרא וקלגבי ה
אין זאת. לא ישאל  מביהכ"נ, שיוצאאבל מי 

 יגידאלא הוא ידעו? יאת מי לשאול. ואיך 
שני רק יקרא  העולה הבא,בטח  ,לעצמו

ישאל  ,נכנס לביהכ"נלגבי ה משא"כ .פסוקים
המברך  קרא כיצדאת הנמצאים בביהכ"נ 

כי הוא לא קרא יגידו לו, ולפני שבאתי,  ,הקודם
אלא שהעולה לא פסוק אחד, שני פסוקים, ו

שמענו בעצמנו. פסוקים מלפני כן. קרא הרבה 
אבל  הוא לא יבוא לידי טעות. ,ממילא

למסקנת הגמ' חוששים גם לנכנסים, וכך היא 
  ההלכה כידוע.

  
שואלים שאלה,  ]ד"ה אין מתחילין [שם התוספות

אין מתחילין בפרשה פחות מג' פסוקים. וז"ל, 
שאותו  ,שלא יטעו לומר ,גזירה משום הנכנסין

וקשה  .לא קרא אלא שני פסוקים ,שקרא לפניו
 'ויחל'שאנו קורין בפרשת  ,על מנהג שלנו

 , והוא לסוףוהראשון מתחיל שם ,בתעניות
וכן המפטיר  .שני פסוקים מפרשה שלמעלה

שמתחיל  ,ביו"ט בחול המועד דפסח
שהוא לסוף שני פסוקים מראש  ',והקרבתם'מ

   .הפרשה
  

ל ַוְיחַ  ,קוראים בפרשת כי תשא ,בתעניות הרי
ֵני ְי"יָ  ה ֶאת ּפְ  ].שמות ל"ב, י"א[וגו'  ֱאלָֹהיו ֹמׁשֶ

מסתדר  הדבר אינו ,לכאורה כיאומרים התוס', 
  עם ההלכה הזאת. 

  
 ,לפני כןהרי קושייתם, צריכה ביאור.  אולם

ר ְי"יָ פרשה פתוחה,  נהיש ה ֶלְך ֵרד  ַוְיַדּבֵ ֶאל ֹמׁשֶ
ָך  ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ר וגו'ּכִ ֶרְך ֲאׁשֶ . ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהּדֶ

יִתם  ה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם  ַויֹּאֶמר ְי"יָ  .וגו'ִצּוִ ֶאל ֹמׁשֶ
י  .וגו'ַהזֶּה  יָחה ּלִ ה ַהּנִ [פרק ל"ב, פסוקים  וגו'ְוַעּתָ

ה  ואח"כ כתוב, .']י-ז'  .[שם פסוק י"א] וגו'ַוְיַחל ֹמׁשֶ
ארבעה  נםיש הלוא ?התוס'שואלים מה א"כ, 

 ? מדוע התוס'מלפני הפסוק 'ויחל' ,פסוקים
   '?לסוף שני פסוקים' ושזה ,אומרים

  
לגבי קושייתם השנייה, בעניין המפטיר  כן,־כמו

. , וכן בשביעי של־פסח'והקרבתם' בחוה"מ פסח
ומדלגים את נחס, יבפרשת פאז קוראים  הרי

ליום  שייכתהתחלה התחלת הפרשה, כיון שה
ָהִראׁשֹון  וַּבחֶֹדשׁ , כך נאמר שם טוב ראשון.
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ַסח ַלי"יָ  ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּפֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ה ּבְ ָ . וַּבֲחִמׁשּ
ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהזֶּה ָחג  יֹּום ָהִראׁשֹון וגו'ָעׂשָ . ּבַ

ואח"כ  ].י"ח – [במדבר כ"ח, ט"ז. וגו'ִמְקָרא קֶֹדׁש 
ה עָֹלה ַלי"יָ ְוהִ  נאמר, ֶ ם ִאׁשּ [שם, פסוק  וגו' ְקַרְבּתֶ

שני ב'איך אתה מתחיל  ,התוס' שואלים י"ט].
במציאות הרי , אבלמראש הפרשה'.  פסוקים

נם שלושה פסוקים? הלוא הפרשה מתחילה יש
ס' לתו היוח"ו  וכי '?בחודש הראשון'ו בפסוק

   כאן?שתנה מה נ ?פסוקים אחרים
  

שואלים את שתי השאלות  אופן, התוס' בכל
דשאני אלו  ,ויש לומר, כך מתרציםוהם  הללו.

וליכא  ,שהרי ידועות הן לעולם ,הפרשיות
דהיינו, כיון שהפרשיות הללו הן  .למטעי

ים מתחילבתעניות יודעים ש ידועות, כולם
בחוה"מ יודעים שוכולם , 'ויחל משה' בפסוק

המפטיר מתחיל פסח וכן בשביעי של־פסח 
 אף אחד לא יטעהא"כ , 'והקרבתםבפסוק '

אבל  ,השארנו שני פסוקיםכלומר, אכן  בכך.
ישנו כי לומר, צד  , ממילא איןידוע שהדברן כיו
הקורא ? מדוע מה קרה ,אשר ישאלשהו ימ

כי  ? אין דבר כזה.שני פסוקיםרק הקודם קרא 
ן הפסוק שבפסח מתחילים מ ,כולם יודעים

 מן הפסוק מתחילים ', ובתעניותהקרבתם'ו
על עצמו חוזר , הדבר מפורסם וזה '.ויחל משה'

  כל הזמן. 
  

שאלנו מקודם, כי לכאורה מה קשה מה ש אבל
. הוא מובןדבריהם, יסוד היתה שאלתם? אמנם 

בעבר כעין זה אמרנו כפי שו .נכונה זאת סברא
שאני. מפטיר , ]שיעור מוצש"ק בהעלותך ה'תשע"ה[

למה  ,דומה סבראאומרים זאת הנוהגים 
 כי הידוע,דבר  . דהיינו, זהוהתוס'אומרים ש

על מה שכבר קראו, וממילא  המפטיר רק חוזר
, ולכן הם קורא הקודםה לע לחשושאין מה 

  .נוהגים תמיד לקרוא אך ורק ג"פ למפטיר
  

, כך אומרעומד על קושיא זאת ו [שם] מהרש"א
 ד'ויחל' הוא אחרבספרים שלנו אינו כן, 

 שלושה. 'והקרבתם' אחרארבעה פסוקים, 
היו לפי הספרים ש כך, התוס' כתבודהיינו, 

כפי שהיא לא  ,פרשההה תהי אצלם פניהם.ל
   .אצלינו

  
הרבה  , היובדורות הראשוניםידוע, כי  הדבר

 נויש ,עד היוםואפילו . פרשיותהחילוקים בעניין 
לבין שאר  ,בין המסורת שלנו ,חילוק אחד

או  'המקריב' , לגביבפרשת צוקהילות ישראל, 
חילוקי  , היואבל בדורות הראשונים '.כל חלב'

 ובסופו של־דבר, כולם רבים, בעניין הזה. דעות
כיון  ,ין הפרשיותיבלו את דעת הרמב"ם בעניק

ספר בן פי הספרים הישנים, על פי שהוא עשה ל
בדורות  רשא ,גם האשכנזים ממילאו ,אשר

הם בסוף  ,ה להם מסורת אחרתתהיהראשונים 
כותבים  אולם , כי העיקר כדעת הרמב"ם.אמרו

[שם הרמ"א כגון  ],ער"הסימן  ביו"ד[הפוסקים 
מי שיש לו ס"ת , כי וכו' [סק"ו] הש"ךו בסעיף ב']

מסורות  נןכיון שסו"ס יש ,לא לפסול אותו ,אחר
לעשות כפי דעת בן  הוא,אבל העיקר  .אחרות

ר היה שביותר, אמוגה ו הספר הזהש ,אשר
יותר ממה שהיה ועליו סומכים עולם, מקובל ב

  הדורות.כל ב
  

מבית מדרשו ידוע  זהו ספר ,, במחזור ויטריואכן
אחד מתלמידי היה שרבינו שמחה, לשל רש"י, 

בעלי זמן של אותו הארץ ובאותה ב ,רש"י
 ,בפרשת כי תשא וראיתי כי אכן שם התוספות,

לא כפי דעת שפרשיות את ההוא מביא 
, מתאים כפי הדעות ההםבדיוק  אלאהרמב"ם, 
 'וידבר' כך, ]664דף [בהוא כותב  .לתוספות

 'ויאמר' .אצלינוכמו זהו  רד', פתוחה. ד'לך
פרשה 'יש כידוע,  סדורה. ',ראיתי את העם'ד

גם יש אבל  ',פרשה סתומה'יש ו ',פתוחה
אמנם היום בזמנינו, אין לנו  '.פרשה סדורה'
 ,אצל הסופרים ,במציאות'. פרשה סדורה'

 הרמב"ם כותב איננו מציאותי. הריכבר  הדבר
שתי צורות  נןיש, כי [בפרק שמיני מהל' ספר תורה]

צורות לפרשה שלוש  נןויש ,לפרשה פתוחה
[עיין הרחבה בעניין זה, בשיעור מוצש"ק סתומה. 

הצורות שהרמב"ם ן אחת מל .]פקודי ה'תשע"א
 ה', הם קוראים לסתומהבשם 'ג"כ ה קורא ל

, שפרשה אחת וצורתה היא '.סדורה' בשם
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ה שאחרי כן והפרש ,נגמרת בחצי השורה
פרשה 'י הוז .יההשני בשורהמקבילה אליה 

דהיינו החצי השני של־שורה הראשונה  .'סדורה
מניח הסופר חלק, וכן את החצי הראשון של־
שורה הבאה, ומתחיל לכתוב שם מול המקום 
שנגמרה האות האחרונה שבשורה הקודמת. 

, כך 'סתומהפרשה ' ,הלגם אנחנו קוראים 
פרשה 'לה הם קוראים אבל  לה, הרמב"ם קורא

. הרמב"ם יותר מסודר נראה שזה לפי, 'סדורה
כביכול אמנם  כיסתומה, כאת זאף את מחשיב 

כשורה  מחשיבים את הכל אבל ,י שורותשתהן 
כי אם נצרף את  נו ריוח באמצע.ישש רק אחת,

כאילו  וארוכה, זהאחת שורה שתי השורות כ
 וכביכולימין וסתום מצד שמאל, צד סתום מ

ה פרשה הם קוראים ל פרשה באמצע.הריוח 
משמעות, דהיינו זה אין ל אצלינוסדורה, אבל 

שיכולים לעשות שם גם אחת משתי הצורות 
הנוספות של פרשה סתומה. אין שום קפידא על 
אחת משלושת הצורות דוקא, איך שרוצים 

   עושים. לפי מה שנזדמן לסופר בכתיבתו.
  

אין  יטרי,במחזור וגם  ',והקרבתםלגבי ' אבל
גם לא יכול  .אצלינוכפי שהדבר  וזהו ,שינויכל 

 לזה.מקום  כאןאין ש וןכי שיהיה שינוי, להיות
 במפורשהוא כותב כי כ"כ מובן,  הדבר אינו

 ', פתוחה.ובחודש הראשון' כך, ]669בדף [
זה  .פתוחה ' עד 'ונסכיהם',הביכורים 'וביום

זאת. להסביר  כיצדיודע  אינניא"כ  אחרי כן.
היתה שלפי בעלי התוספות,  ,איך יכול להיות

 כאןהיה , שתגם לא מסתברכאן פרשה. ו
', ובחודש הראשוןכיון שהפסוקים 'פרשה. 

, 'והקרבתם' ',וביום הראשון'ובחמשה עשר', '
 ואם זההם הכל עניין אחד. א"כ מה נפשך, 

 הפרשהכי  ,אין שאלה יאז'והקרבתם', 
 ה בפסוקוכי הפרשה מתחיל .לפני כןמתחילה מ

הדבר בכל זאת אולי ו'? ובחמשה עשר יום'
  כל מיני שיטות. נןיש שמא יתכן.

  
שם  ישנםכי מה שאצלינו באופן אחר, גם  ויתכן

שני פסוקים, היה אצלם פסוק אחד, ארוך יותר. 

הרי ידוע שיש במקומות פיסוק הפסוקים, 
 [דף ל ע"א]חילוקי דעות, כדאיתא בקידושין 

, במערבא פסקי להאיי נןיאיבפסוקי נמי לא בק
  וכו' יעו"ש, ואכמ"ל. לתלתא פסוקי קרא

  

 כי ,שאלשליט"א משה  אופן, בני הרה"ג בכל
 היכן ,מקומותכמה חילוקי דעות ב נןכיון שיש

פרשיות  נןיש והיכןפרשיות פתוחות  נןיש
ברנו ידשהנושא ה"ה לגבי סתומות, אם כן 

. הרי ן התוכחהיעניב [בשיעורים האחרונים]
הבאנו את מה שכתוב  בעניין,בס"ד הרחבנו 

'מתחיל בפסוק  ,[דף ל"א ע"ב]מגילה  בגמ'
 שלאחריהן', ואתפסוק ב שלפניהן, ומסיים

כי  ,אומריםהשם ועוד מפרשים התוספות דברי 
אפשר הרי  אחד' וכו'.פסוק 'לאו דוקא זהו 

פרשה  ,אולי היה לפני בעלי הגמ'כי להגיד, 
בדוקא כן ל ,ממילא .אצלינו שהיא שאינה כפי

לא צריך להגיע לדברי  '.פסוק אחד'אמרו הם 
להם פרשיות  שהיו וןלאו דוקא, כי ושזה התוס', 
  אחרות.

  

 היא, כי אכן הדברשעניתי לו בס"ד  התשובהו
רצינו להסביר את הרי אבל אנחנו  יכול להיות.

פסוק 'מה שהרמב"ם כתב כי הרמב"ם, דברי 
ודאי ב ,הרמב"ם שהרי לפי ו בדוקא.זה', אחד

הפרשיות  סדר הפרשיות אצלו הוא כפי סדרש
הרמב"ם כותב במשנה תורה  . הריאצלינוש

 את סדר הפרשיות, כפי הסדר ]בהלכות ס"ת[
ודאי בעל הרמב"ם  ,אם כן .אצלינונמצא ש

או  ,דוקא'פסוק אחד' ב והאם זה ,שצריכים לדון
 ,ואם אנחנו מסבירים שזה לאו דוקא.

י אז ' בדוקא,אחדפסוק כי זהו 'סובר  שהרמב"ם
 ,ממילא'. ניאש דמוכח 'היכא כי ההסבר הוא,

 הרי. רמב"םהאת נכון אנחנו בהחלט מסבירים 
', אם בחוקותי' , כי פרשתשם הרמב"ם כותב

 ', שתיהן פתוחות.ואם לא תשמעו לי' ופרשת
כתב שצריך להקדים הרמב"ם  א"כ, כיצד

לא ודאי אצלו הרי  ' לפני התוכחה?פסוק אחד'
כאן הן בצורה אחרת? פרשיות שה ,להיותיכול 
איזה  כאןשצריכים להגיד  ,על כרחך אלא

  וההסבר הוא, כי 'היכא דמוכח שאני'. הסבר.
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מוכרח כי על כך, ש [בשיעורים האחרונים] ברנויד
ואם לא יין שהתוכחה מתחיל בפסוק 'ענ

   '.תשמעו לי
  

מצאתי ראיה  ,מכל הראיות שהבאנו חוץ
כתוב  .]ח"פרק י[ אליהו רבאנוספת, בתנא דבי 

דת דם, מִ ודת בשר , שלא כמִ בא וראהכך, שם 
מרובה  דם, קללתוו. מדת בשר הקב"ה

אבל הקב"ה אינו כן, ברכתו מרובה  מברכתו.

ירכן ב ,רך הקב"ה את ישראליכשב מקללתו.
, עד אם בחוקותי'ן 'מ מאל"ף ועד תי"ו,

 עד מי"ם. מן , מן וא"וללןיוכשק .'קוממיות'
כתוב הרי  .'געלה נפשם'עד  ',לא תשמעוואם '

 ,הקללותדהיינו  ,התוכחה, כי מפורשב
 'ואם לא תשמעו',של  אות וא"ומה ותמתחיל

   '.געלה נפשם' מליםאות מי"ם של ההעד 
  

 ,התחלת התוכחה, כי ראיה ברורה מכאן ישנה
 מן הפסוק 'ואם לא תשמעו לי'. תנחשב

חייבים להקדים שלושה פסוקים  ,וממילא
  .בס"ד , כפי שביארנומלפני כן

  
כותב על  ],בסי' תכ"ח[לחן ערוך הש בעלגם 

 עניין, אצל האשכנזיםזה. הרי ה הנושא
התימנים,  אצלינו התוכחה, הוא בעיא חמורה.

 , כיוןתוכחה את הגדול שבציבורמעלים ל
 רבינו האר"י נהג גם כך זה הראוי להוכיח.שהוא 

   ז"ל.
  

 ח"דף קל[את בעץ חיים זכותב זיע"א  מהרי"ץ
 'בחוקותי' ונהגו בפרשת התוכחות ,ע"א]

וזה  .להעמיד היותר גדול בציבור ',תבוא'ו
. ם האר"ישֵׁ מהרח"ו, מ שהעידמה למסכים 

סי' תשמ"ו תב בספר חסידים שכ כמולא ד
, כדי שלא עם הארץ ומהרי"ל, להעמיד

בדיוק  הדבר ,אצל האשכנזים .יתקיימו דבריו
בכדי שלא יתקיימו הם עושים כך,  .ההיפך

נהיה אצלם  ,בסופו של דבר ו. אבלדברי
אף אחד לא , כי מהעניין הזהובלבולים  מהומות

מי . ולקריאת התוכחה רצה לעלות לס"ת
חמורים ממש דברים כי אצלם היראה, יעיין ש

שהדברים חששו , הם נורא פחדהיה  מאד.
 ]על התורה שם[יים חהחפץ אבל  .בקורא יתקיימו

אדם הש כפישזהו משל, על כך  כבר המשיל
את העיניים  אבל סוגרמוקשים,  הולך בשדה

אותו הדבר, לגבי התוכחה. לא יראה. ש ע"מ
את התוכחה, זה לא אומר שיהיה  תקראמה ש

ע"י  כי אדרבה,לא מעלה ולא מוריד. לך כך. 
זה מכפר לנו על  ,הצרות שסובלים בגלות

  החטאים.
  

אולי הם חששו לכך, כפי  מהקהל: שאלה
שיעור מוצש"ק שמות [שהרב שליט"א אמר בעבר 

  '?בודק , לגבי 'ספר תורה]ה'תשע"ה
כי יודעים בנ"ד, אבל  מרן שליט"א: תשובת

לכתחילה לקריאת התוכחה, מעלים אותו 
'ספר תורה בודק' אומרים לגבי  באופן מיוחד.

, אבל אם לו בקריאה כךיצא  'במקרה'אם 
לאדם מסויים, לא אמרינן  מראשאת זים יעדימ

  . הכי
  

 ]סי' תכ"ח, ובביאור הלכה שם[אופן, המשנ"ב  בכל
מסובך  אצלםנהיה הדבר ו כך,מדבר על 

שיש להם מנהג להעלות את הרב ביותר, משום 
יתחיל אם הוא , כי יוצא וכעת .שלישיעליית ל

לקרוא את ימשיך ' וואכלתם ישן נושןבפסוק '
 ווזההרב קורא את התוכחה, ש צאנמהתוכחה, 

או ש"צ הארץ ־עםדוקא , כי אינו כפי מנהגם
להפסיק הוא צריך  ,אם כן. קורא את התוכחה

יעלה  'רביעי'לפני התוכחה, בכדי שאת עליית 
 ',רביעי' העולהכי עשו,  לכן הם עם הארץ.

עניין הדהיינו,  יחזור על הפסוקים הקודמים.
אצלם נוצר  ,לחזור על הפסוקים הקודמים ,זהה

יית עלש רצו הם לאכיון ש ,הסיבה הזאתבגלל 
 הם ממילא ,התוכחה פסוקיבתמשיך  הרב
ים להתחיל את עליית רביעי בפסוק 'ואם חייב

 ,כזה מצאו פתרון הםולכן  '.לי לא תשמעו
מפני זה הם  שלפני כן.פסוקים ן המ להתחיל

  חוזרים מן ואכלתם ישן וגו'.
  

וכפי  .אצלינו , איננה קיימתהזאת הסיבה
בקהילותינו כי אלה  בשיעור הקודם,אמרתי ש
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ו מנהג שנוצר זהעל הפסוקים הללו, חוזרים ה
הספרים  ביןהחילוקים  בגללבלבול, ה מתוך
והנכון הוא  .בקריאת התוכחה להתחיל מהיכן

שיתחיל מן ואכלתם ישן וגו' וימשיך עד סוף 
  התוכחה.

  
, כך ]ו' [סי' תכ"ח סעיף בעל ערוך השלחן אומר

 ,אין מפסיקין בהן ,קללות שבתורת כהנים
 יםומתחילים בפסוק .אלא אחד קורא את כולם

קים שלאחריהם. ומסיימים בפסו ,שלפניהם
אבל לא  וצריך השלישי לקרות התוכחה.

יחזור  והרביעי ,יקרא השלישי עד התוכחה
הדבר אינו  ויתחיל מפרשה שקרא השלישי.

 ונות.דרבדברים כאלו , את דבריותשמעו  טוב.
בתוכחה,  שלישי יעצורעולה לא ראוי שה

, על הפסוקים הקודמים רביעי יחזורושהעולה 
אתה  עשות כן.. וחלילה לו עלבון התורהזהד

 ,מראה כביכולאתה  בכך את התורה.מעליב 
שאינך רוצה לקרוא את הקללות. זהו עלבון 

, כאילו כתוב בה דברים לא טובים תורהל
  . רח"ל

  
, יכולים להפסיק שבמשנה תורהקללות אבל 

וג"כ  .נהגו שלא להפסיק בהם מדינא, ואעפ"כ
בשל   , ומסיימיןפסוקים הקודמים מתחילין
שאין בסעיף ה', ורבינו הרמ"א כתב אחריהן. 

 אלא יעלה מי שירצה. ,םשֵׁ תוכחה בַּ ל יןקור
 העולה. רק שםאת אז  מזכיריםלא  אפילוהם 

אבל אומר  מכך. חששוכל כך  תראו, כמה הם
זהו כפי  נוהגים כן.אין  ,נויואצל ,לחןהערוך הש

רב לקוראים ש, התימנים אצלינו שהדבר
גם אצלם לא ולא חוששים. ולדבריו, בשמו, 
ומי  יין.מענ כדעת הרמ"א. זהו דברנוהגים 

ילך מקודם עלות לתוכחה, שאינו רוצה ל
נסת. לא שאר בבית הכיאל ת מבית הכנסת.

 יקראו לךהכ"נ, ובבי שתהיה יכול להיות
אבל אם הוא בבית ולא תרצה בכך. , לעלות
 הוי בזיון התורה ח"ו. ,אם לא יעלה ,הכנסת

 ,והוא לא יעלה ,אם הרב נמצא בבית הכנסת

, הכי הרבה הרי שהוא מבזה את התורה.
  שיעשה בעקיפין. 

  
 חוזר ר העולה רביעישאככי  לפי דבריו, יוצא

 שהשלישינקרא  הדבר על הפסוקים הקודמים,
  .אותם רוצה לקרוא אינו ,מעליב את התורה

  
הללו, אמרתי לכם, כל השיקולים  כפי אולם

כל הדברים  שייךלא ו ,אצלינו אינם קיימים
  האלה.

  
דברי הצמח צדק, שהבאנו ודחינו בשיעורים  את

הקודמים, ראיתי שחולק על דבריו גם בשו"ת 
הר הכרמל (להר"א מבילגוריי) שם בסי' י"ב 

בפרשת בחוקותי או כי  ,כדלקמן הוא נשאל
תבא, שלפעמים בקושי מאד מוציאין הציבור 
למי שירצה לקרות בתורה ולעלות אל פרשת 
התוכחה, עד שמבקשין ברצי כסף לאיש נקלה 

אותו בממון שיעלה בתוך  ובזוי, ומפייסין
הקרואים, ומה גם בתוך השבעה קרואים 
שדרך לקרוא חשובי ציבור. ושאל השואל, 
מאחר שיש בזה בזיון התורה ובזיון הציבור, 

טרחא דציבורא, כי לפעמים ההכרח וגם 
לחפש אחר האיש ההוא, והציבור שוהין 

  וממתינין. אם יש איזה תקנה אחרת לזה.
  

בשקלא וטריא בגמרא שהוא מאריך שם אחרי 
ואת ובפוסקים ובמפרשים, הוא מסיים בזה"ל, 

זה ראיתי בשו"ת צ"צ סי' נ"ו שכתב, בקללות 
שבת"כ כיון דמתחיל מואם לא תשמעו לי וגו', 
לא מיקרי מתחיל בקללות, אלא מפסוק אף 
אני וגו', קשה מש"ס ב"ב דאמרינן התם לא 
כמדת הקב"ה וכו', בירכן בכ"ב וקיללן 

אם בחוקותי תמאסו וגו', א"כ מוכח בשמנה מו
דנכלל פסוק זה מכלל הקללות, והיא התחלה, 
והוא פסוק קודם פסוק אף אני וגו'. ובגוף הדין 
שכ' לתרץ המקומות שנוהגין להתחיל 
בתוכחה מהקללות עצמן, יש לדקדק עליו בזה 

  עכ"ל. הרבה, ואין כאן מקום להאריך. 
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 ה', המסקנא שלנו מכל האמור, היאברוך 
  ברורה.

  
  

מדוע העולה שביעי בפרשת  נפלאה לקושיאתשובה 
  בחוקותי, מתחיל מן הפסוק ואם לא יגאל וגו'. 

הקושיא של  , זאתשלא נתן לי מנוח הדבר אבל
שיעור סוף [ב הי"ו צריאידידנו הרב אבישי מה

לגבי עליית שביעי בפרשת , ]נשאמוצש"ק 
ספרי החלוקה שלנו ב לפיבחוקותי. הרי 

בפסוק 'ואכלתם שלישי , מתחילים את תיגאןה
לא וממי ,וממשיכים את התוכחהישן נושן' 

 והעולה חלוקת המברכים משתנה גם בהמשך,
זהו אינו  '.ואם לא יגאל'בפסוק  מתחיל שביעי

, כי הוא שאל כפי שרשום בספרי הדפוסים. א"כ
מפסיקים  לכאורה,ש משוםהדבר פלא עצום. 

  הנכון. מקום שלא ב כאן
  

התיגאן, ספרי של  הדבר המיוחד בחלוקה הרי
בין לא מערבבים ו ,לפי נושאיםהיא חלוקה הש

כי ממש הכל מסודר יראה, יעיין מי ש העניינים.
שיעור [ ברנו כבר בזמנוישד לפי נושא, כפי

לו אפיאז, כי  . והבאנו]מוצש"ק משפטים ה'תשע"ד
 את חלוקת המברכים עדות אחרותשיש אצל 

 כפיר"א לא היה קורא הגבכל זאת , בחומשים
 היכןאו  ,ןיאלא לפי הפסק העני ,החלוקה הזאת

מנחת בעל גם פרשה. והבאנו ש נו ריוחשיש
עשה את  'דרדקי 'מקרי , כיאלעזר אמר

   .בצורה הנכונההוא לא חילק  ,החלוקה הזאת
  

המופיעה בספרי התיגאן החלוקה  ,אופן בכל
מאות שנים, לפחות כבר מקובלת היא ששלנו, 

 ונושא.נושא לפי כל היטב ממש מסודרת  היא
מכך, חריגה  , כי ישנה איזורואיםלפעמים ואם 

 סיבה זאת, כי צריך להיות איזוצריכים להבין 
  כגון כדי לא לסיים או לפתוח בדבר רע. .לכך

  
שינו ' הם , כי לכאורה בנ"דפלא עצוםזהו  אם כן

, שביעי עלייתעשו את  מדוע הם את טעמם'.
ְוִאם  כתוב כך,לפני כן  הריבאמצע הנושא? 

יׁש ִאיׁש ַלי"יָ  ֵדה ֲאֻחזָּתֹו ַיְקּדִ ְ ויקרא כ"ז, [וגו'  ִמׂשּ

ֵדה ִמְקָנתוֹ כתוב אח"כ  ],ט"ז שם [וגו'  ְוִאם ֶאת ׂשְ
נו דין של ויש ,דין של שדה אחוזה נויש ].שם, כ"ב

רש האדם יש היינו, 'שדה אחוזה' שדה מקנה.
שדה ו' לו. או אם מישהו הורישמאבותיו, שדה 
 קיבלאו שדה, את האדם קנה שה, ' היינומקנה
 כתוב בתורה את ההלכות במתנה. אותה

 ,במסכת ערכיןהדינים מפורשים כל בעניין זה, ו
החשבון  בעניין זה, כיצד הואהרבה דינים  נםיש

 והאם הוא יכולהוא גואל את השדה,  כאשר
אותה  שהו אחר גואלימ או אם, אותה לגאול

   רבים בעניין זה. פרטיםישנם , וכו'
  

 ,את החלוקה כאן קבעוהם למה לכאורה,  אבל
  שאיננו נכון? במקום

  
כמה שניסיתי להבין ו, לי ההציק הזאת הקושיא

הצלחתי להבין. א"כ לא  ,הפשט עפ"יזאת 
 איננופשט אם עפ"י ה, לעצמי, טובאמרתי 

 עפ"י נבין זאתאולי פחות לכל ה מבינים זאת,
יגעתי ומצאתי, תאמין.  הרמז.ע"ד הדרש ו

  בעזר ה' וישועתו.
  

הרב עולה  ,אצל האשכנזיםמקודם, כי  אמרנו
קטן  מעליםהתימנים,  אצלינולעליית שלישי. 

האדמו"ר עולה  ,אצל החסידיםו לעליית ששי.
 הללו, הם משותפים. שני הדבריםובעצם,  ששי.

זה שי, שהאדמו"ר עולה  אצל החסידים,מה ש
רשב"י היה ', כי קר הזוהספר הכתוב בכיון ש
מדת ל תרומזשעליית ששי  וןשי, כישעולה 
את זאנחנו נותנים  ו צדיק.יסוד זהויסוד, 

הצדיקים  אין אדמו"רים. אצלינוכי לקטנים, 
 הוא, מפליאודבר  ילדים הקטנים.ה הם ,שלנו

ולה עהיה הגר"א , כי מעשה רבספר כתוב בש
 ,כנראה .(אעפ"י שהוא היה במחוז ליטא) שיש
, אצל הליטאים, בכל אופן זה עפ"י הזוה"ק. גם

 והלוי, עולהכהן ה כי אחרישלישי, הרב עולה 
ראשון או שני הוא לא יכול לעלות.  .ישראל

, כי כך צריך להיות ,בעצם על פי דינא דגמראו
המנהגים  כל אחד מן '.החשוב חשוב קודם'

 ,בלאו הכי. אבל רשו ועיקרוהללו, מובן לפי ש
[גטין דף  גמראב הסדר שכתוב כפיעושים  איננו
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, כםחאחרי כהן ולוי, תלמיד  שמעלים ,ס' ע"א]
ראויים ה ואח"כעל הציבור, פרנסים ממונים ה

וכו'. וכך הובא בש"ע או"ח סי'  פרנסיםלהיות 
לא נוהגים כך, אלא אנו  ,בלאו הכיהרי ו .קל"ו

   הישיבה בבית הכנסת.סדר מעלים לפי 
  

, כי להרגיע את עצמנו בכדי ,בדעתי בס"ד עלה
 ,הפשט עפ"יאת זמבוא להבין  גם אם אין לנו

על דרש, ה הסבר עפ"ילנו פחות שיהיה כל הל
   הסוד. דרך

  
רומזים  ,שבעת המברכים בס"ת, כידוע

מתחילים עם  הרי מדוע לשבעת הספירות.
 איננולמה למשל,  הלוי?ואח"כ  ,כהןה

 מעלים את הכהן? כיוןואח"כ  ,מתחילים עם לוי
, זה גבורה. אי לויהו מדת חסד.זה  ,כהןהש
מדה קשה.  ,גבורהמדת הלהתחיל עם  פשרא

 העליותסדר  מדת חסד.מתחילים עם  אנו לכן
"ם. דהיינו, חסד, ת נהי"חג סדרהעפ"י  ,הוא

 ,כהןה גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות.
זה שלישי, ואח"כ  .גבורה זה, לויה .זה חסד
. הוד חמישי, .נצח רביעי, ולאחר מכן, .תפארת

מלכות. הנצח גם ממשיך  יסוד. שביעי, ששי,
בצד  ממדת חסד, בצד הימני. וההוד הוא

 ,עד המלכות .ממשיך את הגבורה ,השמאלי
דוד  וזה מלכות, זה ,שביעיעליית  .דין ושזה

רמזי  וכן השכינה.המלך, מלכות בית דוד, 
ת "חג לפי הסדרבמדוייק , הם מברכיםהשבעת 

כמובן הכל דרך משל, והדברים עמוקים  "ם.נהי
  ני ים.ִמ 
  

מי וזה שייך לנושא שדיברנו לפני כן,  אגב, דרך
בפ' חייב להיות שהתוכחה , כי שיתבונן יראה

עליית לא תהיה עליית שלישי, ובחוקותי 
בין התוכחה של  ,הבדל נוישש וןכי רביעי.

פרשת כי תוכחה של בין הל ,בחוקותיפרשת 
 ]ע"ח ח"א דף קל"ח ע"ב[יע"א תבוא. מהרי"ץ ז

ספרי נם קבעו אבותינו בכי לא לחאומר, 
בפרשת כי תבוא, 'יפתח ש, שהתוכחה תיגאןה

 וןכי .שיעליית שהיה י"י אלד'יך לך וגו', ת

, את התוכחה נקבעאם  .'יסוד'הוא ב ,שהששי
נו מוסיפים א"כ יצא שאשביעי, עליית  שתהיה

דינא 'דין,  וזהש וןבחמת הקללות, כי
עליית  היהחובה שזו ת ,לכן .'א דינא"דמלכות

 בחמת הקללות.אנחנו מקילים  "כיוע ,שיש
, בגלל אבל זהו דוקא שם בפר' כי תבוא

 ע"י משה מפי עצמו.נאמרו  הללושהתוכחות 
  יעו"ש.

  
, היא חמורה בחוקותיפרשת התוכחה של  אבל

תהיה מצד לא שהיא  ,צריך להיות מאד. א"כ
אם  את החשבון.נעשה בואו  . א"כ,היסוד

פחות זה יהיה כל הל יאז ,היה שלישיהתוכחה ת
ממוזג בין חסד  וא רחמים, דהיינוה, שתפארת

י זה חסד. אז ,אבל אם זה יהיה נצח ובין גבורה.
אם עושים בדיוק ההיפך.  הםש ,יוצא א"כ

אתה מביא  ,רביעיאת התוכחה עליית תעשה 
כי  .מהמטרה שזה בדיוק הפוך ,אותו לחסד

 היא ,בחוקותיפרשת תוכחה של ה ,בעצם
ולכן  היא צריכה להיות דין., ה ביותרחמור

וברמב"ם ובכל  [דף ל"א ע"ב]מפורש בגמ' מגילה 
הפוסקים, שאסור להפסיק מצד עיקר ההלכה 

עושים ר שאכ ,אם כןבתוכחה של בחוקותי. 
   ו באמצע.זה עוד בסדר, זה ,תפארתאותה 

  

שביעי זה הרי שביעי, עליית גבי ל אופן,בכל 
 א"כ הדבררומז לשכינה,  ואהמלכות בית דוד, 

'ואם לא  ,הפסוק הזהכי  ,חושבני הפלא ופלא.
וון ממש מכֻ  הוא ,מתחיל השביעייגאל', שבו 

 עניין הגאולה.ל ,רמז כאן נויש למטרה שלו.
על מדבר  כבר אינני .מלכות בית דודלדהיינו, 
לשכינה,  תרומז 'שדהמלה 'ה ,י הסוד"פכך, שע

ֶדה ֶנֱעָבד כמו שנאמר  ,]קהלת ה', ח'[ ֶמֶלְך ְלׂשָ
אז וכמבואר בזוה"ק ובפרדס רמונים להרמ"ק, 

   הדבר ממש מתאים.
  

שלנו.  בהבנהיותר פשוטה, , גם כוונה נהיש אבל
 מתחיל ,לס"תשביעי עולה ה הרידהיינו, 

מס' בהגמ'  '.ואם לא יגאל את השדה' בפסוק
 ,המקדש בית, כי אומרת ]דף ח"פ ע"א[פסחים 
  ?מצינו זאתהיכן  '.שדה'נחשב 



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

10  

ֶדה ֵתָחֵרשׁ  תשובה מהקהל: ירמיהו כ"ו, [ ִציֹּון ׂשָ
   .]י"ח

על כך  מובא פסוק הזההשליט"א: נכון.  מרן
ַויֵֵּצא  שנאמרכפי , בתורה נרמז הדבר במדרש.

ֶדה  ָ ׂשּ ְרֵאה  וכן, .[בראשית כ"ד, ס"ג]ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ
ֲרכֹו ְי"יָ  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ בראשית כ"ז, [ ֵריַח ּבְ

   ].כ"ז
  

אמר ר'  ,אומרת [שם]פסחים מסכת ב הגמרא
ים  [ישעיהו ב', ג'] מאי דכתיב ,אלעזר ְוָהְלכּו ַעּמִ

ים ְוָאְמרוּ  ית  ,ֲעֶלה ֶאל ַהר ְי"יָ ְלכּו ְונַ  ,ַרּבִ ֶאל ּבֵ
ולא אלהי  ,אלהי יעקב .ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב וגו'

שכתוב בו  ,לא כאברהם ,אלא ?אברהם ויצחק
ר ֵיָאֵמר ַהיֹּום  [בראשית כ"ב, י"ד] שנאמר ,הר ֲאׁשֶ

ַהר ְי"יָ   ,שכתוב בו שדה ,ֵיָרֶאה. ולא כיצחק ּבְ
ַויֵֵּצא ִיְצָחק ָלׂשוַּח  [בראשית כ"ד, ס"ג] שנאמר
ֶדה. ָ ׂשּ  שנאמר ,שקראו בית ,אלא כיעקב ּבַ

קֹום ַההוּא וַ  [בראשית כ"ח, י"ט] ם ַהּמָ ְקָרא ֶאת ׁשֵ יִּ
ית ֵאל    '.שדה'נקרא  ,הר הביתא"כ,  .ּבֵ

  
עולה ה ,דהיינו .מאדפלא הדבר נ ,זה־לפי

אנחנו מצפים  ,רבש"ע ,מתפללכמו לס"ת 
, אם 'ואם לא יגאל את השדה' לגאולה. כי

ואם מכר ' .אתה הקב"ה לא תגאל את ביהמ"ק
את זח"ו מכרת  ', אםאת השדה לאיש אחר

 בנו אשרלישמעאלים דהיינו לאנשים אחרים, 
 ,רבש"עא"כ פים שלהם, את המסג בעוה"ר שם

אותנו, מי  אם אתה לא תגאל '.אל עוד'לא יג
   יגאל אותנו?

  
מתפרשת  היא המלה 'יגאל',באופן אחר.  ועוד

שנאמר,  כגון המאוס.מלשון דבר לפעמים 
ִחי ֶלֶחם ְמֹגָאל ים ַעל ִמְזּבְ יׁשִ  .]מלאכי א', ז'[וגו'  ַמּגִ

 ,בדניאל נאמר וכן מתועב.וזהו דבר מרוחק 
ִניֵּאל ַעל ִלּבוֹ  ם ּדָ ג  ,ַויָּׂשֶ ַפְתּבַ ַאל ּבְ ר לֹא ִיְתּגָ ֲאׁשֶ

ֶלךְ  ל , 'לא יגארבש"ע א"כ ].דניאל א', ח'[וגו'  ַהּמֶ
מאסת אותנו, מאסת את עתה עד  '. מספיקעוד

  המקום הזה. 
  

והיה השדה 'בפסוק השני,  אח"כ נאמר, אבל
אין  '.החרם כשדה לי"יקודש  ביובל,בצאתו 

 ].ויקרא רבה י"א ז'[ אלא לשון שמחה ',והיה'
 לשון צרה. היא ',ויהי' המלההכלל הוא כך, כי 

פירוש היא לשון שמחה. , 'והיההמלה 'אבל 
פשי, השדה הזה יצא ביובל לח כאשרכי , הדבר

[המשך,  לי"י כשדה החרם.אם כן זה יהיה קודש 
  מן בסיום השיעור].לק

  

לה המכאן ה שלוש פעמים כתוב ,לב שימות
אם מכר 'ו, 'גאל את השדהיואם לא ' '.השדה'

 '. שלוש פעמים. הריוהיה השדה', 'את השדה
אותו'.  מכרואם ', ולכתוב לקצרהיה אפשר 

   המקדש.בתי  תשלושהדבר רומז ללא, א
  

שהתחילו כאן את עליית זאת הסיבה,  אולי
אומר זאת, רק בכדי שתהיה לנו שביעי. אני 
 ,שביעיעליית זה מתאים למדוע  קצת הבנה,

אלה  וכו'. שהיא רומזת למלכות בית דוד
, ואמרתי זאת תכלהלהם קץ ואין ש ,טעמים

   .. תמציתממש בקצרה
  

 כי אכן ,יןיהענ שורש תלהבנקצת  עוד ונוסיף
', אבל לעתיד שדהבשם 'קראו אבינו יצחק 

זה קשה לכאורה.  '.ביתבשם 'יקרא י בוא זהל
 .פעםהשוב זה לא מה שאנו מבקשים? אלא 

ו דין, וכן יצחק זהש וןכי ,מתאים הדבר אכן
   מדת מלכות היא דין.

  

 ],בס' נצח ישראל פרק נ"ב[ מפראג מסביר מהר"ל
חסד, כיון ש'הר' זה , 'הר'שאברהם אבינו קראו 

לפנים משורת הדין. שדה, זהו דבר  זהו ולא דין.
על דת הדין, לפי מ כמו אדם ההולך ישר,דבר 
 , אין יוצא דופן, אין פרוטקציות. אבלצדקפי ה

מאד בולט למעלה מן  זה 'הר',אברהם אבינו 
בכל אבל  ,לא מגיע אפילו שהדברהשטח. 

אבל יצחק,  זהו חסד.כיון שהוא נותן. זאת, 
'. שדה'נקרא  לכן זה ,דת הדיןהולך לפי מ

, אבל לא יעקב, זה בית. רחמים. קצת בולט
 ,דת הדיןהיא מ ,שביעיוכיון שעליית כמו הר. 

מתאים שנקרא לזה  , א"כדת הדיןהוא מויצחק 
 ,כמה מקומותבמצאנו אכן ו בשם שדה.

הפסוקים שמפרשים כמו מהר"ם אלשיך, 
   .שדה דש בשםקת המקוראים לבי
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אני רואה, כי  .ין מובןיהענ מעכשיוני, כי חושב
ב"ה  כעת. זורחותשל הרב אבישי הי"ו ו פני

ואכן לא ויתרת לי,  מתורץ בזכותך.ן ישהעני
מוצאים בסוף את  ,אם מתאמצים ,ב"ה

  כן יהיה תמיד. התשובה.
  
  

 פסקי שליט"א בשבח הספר החשובדברי מרן 
יצא לאחרונה ע"י מכון ר שא ,שערי טהרה -מהרי"ץ

רה כי וביאור ההגד ורא חדשה,"פעולת צדיק" במהד
   דאתרין".מהרי"ץ היה "מאריה 

התייחסות לאנשי הכת (דרדעים) המתכחשים 
   "ץ זיע"א ובוחרים כביכול בדברי הרמב"ם.למהרי

שמקילים יותר מדאי  ,דחיית דבריהם בענייני טהרה
עדים, כולל גון בבדיקת באיסורים חמורים ביותר, כ

ספר התייחסות למה שכתב ר' צפניה ערוסי ב
יות אין "טהרת משה", אשר זרוע שגיאות רבות וטע

  נתינת דוגמאות רבות לכך.וספור, 
  

להוציא לאור את הספר זה מקרוב בס"ד  זכינו
   ., במהדורא חדשהטהרהשערי  -פסקי מהרי"ץ 

אבל  א.זיע" מהרי"ץ היהמי  ,יודעים כולם
הקדמה,  בתורת ברצוני להזכיר לכם זאת,

  .מדועבעז"ה ותכף תבינו 
  

 [בפרק מ"ג דף ק"א ע"ב] אבן ספיר כותב בעל
היה זצ"ל, מארי יחיא צאלח , כךבזמנו, כתב 

פה רב אב"ד לגאון ולתפארת, וחיבר כמה 
, ראיתים בכת"י, כי אין דפוס בכל ספרים

ונתקבל הוראותיו בכל  וכו',הארץ הזאת 
והיה ת יוסף והרמ"א זצ"ל. המדינה כמרן בי

רבים, גם ל מופתובעל  ,גדול בחכמת הקבלה
 ,מדקדק גדולהיה גם ו, וכו' סופר מהיר ואומן

בעל מקרא ומסורת ותרגום, בקי מאד בכל ו
. ושמו גדול בכל ארץ התימן. וכו'ה וקוץ נקוד

והולכים לאור פסקיו והכרעותיו כהלכה 
[עיין עוד בשיעור מוצש"ק אמור  למשה מסיני.

  ה'תשע"ד].
  
אברהם ערוסי  הר"רל, 'יםיורה חטא' ספרב

חלק בספר שע"ה  דבריוהלוי, הבאתי את 
 זצוק"ל,מהרי"ץ  הוא כותב כך, ]ג"דף י[נישואין 

דק"ק צנעא, שיצאו מתחת ידו  יןדב־בית־א
ים לחבר דינ ,כמה ספרים שהשיג ברוח הקודש

ד כל מנהג ארץ התימן. סַּ עליהם יוּ ומוסרים, 
  יעו"ש.

  

נחשב  ,זיע"אמהרי"ץ  עוזנו ותפארתנוגאון 
   .'דאתרין יהמאר'
  

 זכינו ב"האשר  דיק,צלשו"ת פעולת  בהקדמה
 נהיש ,חדשה במהדורא לאורלהוציאה 

מה שכותבים שם את הבאתי ו ילין',קדמות מ'א
בית הדין דק"ק צנעא, ורבני הישיבה הכללית 

 , ושהוארב חילור שזיע"א, אעל מהרי"ץ שם, 
 לדבר ברצוניאבל  .וכו' רבן של כל בני הגולה

מהרי"ץ כי הזאת, על ההגדרה במיוחד  כעת,
ו נחשבים יפסקוש, 'דאתרין המארי'כנחשב 

  זה. הבגדר 
  

אינו רק  ,'דאתרא המארי' , המושגכידוע
כלפי שזהו הרב הנמצא באותו כמשמעותו, 

גם כלפי מי שמקבל את  המקום, אלא
הפוסקים משתמשים של אותו רב. ו הכרעותי

  כמלה מושאלת. ,זהמושג ב
  

 שלושה מקורות.לגבי מהרי"ץ, , לכך הבאתי
 כת נהנו ישתושבקהילכיון  הבאתי זאת,

כיום גם בשם  הקוראים לעצמם ,[דרדעים
ר שאקבוצה קטנה,  ,רמבמיסטי"ם. העורך]

רוצים  אינם, זיע"א למרוד במהרי"ץ רצונםב
דעת את רק ורוצים מחפשים והם ו, לקבל

הם מרדו כבר בתימן. בשנים  הרמב"ם.
 ,תימני היהכי מהרי"ץ אולי  למה?האחרונות. 

ספרדי הכנראה  ,א"כ ספרדי. היה והרמב"ם
הסיבה  זאת הסיבה. אלאלא  ,עדיף. אבל

בעל מקובל,  היה"ץ ישמהר , כיוןהיאהאמיתית 
 ,הרמב"םאילו וסתרי תורתנו הקדושה.  קבלה.

שתהיה קצת אפשר א"כ  ,פילוסוף הוא
טוב  הדבר דוקטור, א"כ להיות ',השכלה'

לא חכמות חיצוניות.  עבורם ומתאים להם.
אריסטו, היווני  ...יק, כזהצדצריך להיות כזה 

הבליעל, טוב. רשב"י והאר"י וסודותיהם, לא. 
  רח"ל.
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מגיעים לקרסוליים של  אינםהם ש ,כמובן
 תה להרמב"ם.ליראת שמים שהיוהרמב"ם, 

, שגדולי ישראל סלחו להרמב"ם יודעים כולם
, שנמחל שלמה המלך כתובעל אפילו  על כך.

כוונתו  עיקרשסוף סוף  , כיוןעל מה שחטא לו
שלא מה  רק אתהם טעו. היתה לשם שמים. 

אבל  מחוץ למחנה.גדולי ישראל בסדר, הוציאו 
 אולם .דידן דאתרא ההיה מארי ,מהרי"ץעכ"פ 

אלא הם הם לא רוצים לקבל את מהרי"ץ, 
הם כיום את הרמב"ם. והגרוע מכל, שרק רוצים 

ה דאתרין. מכחישים שמהרי"ץ נחשב מארי
אין דברים כאלה. לא לטענתם, מה פתאום? 

רק  זאת .זה המציאו את היה ולא נשמע.
  .חדשה המצאה

  

  שלושה מקורות. שם  לכךהבאתי  ,לכן
  

 הר"ר חיים קורחאת משם , הבאתי ראשית
היה הוא ש וןכילו, , שהם חייבים להודות זצ"ל

קאפח.  סעדיהבן  יחיא[ של הרב שלהם ורב
אינם  , הרב שלהם למד אצלו, א"כהעורך]
של שו"ת ב הדבר כתוב,שרק  .ולהכחישיכולים 

, 'הברוך  מהר"ח קורח, ולכן הם לא ידעו מכך.
התגלגל לידי השו"ת של מהר"ח קורח, זימן וש

תב והוא כ [בחלק ב'] ושםלא נדפס,  הוא עדיין
 המארינר ישראל, והיה מהרי"ץ  , כימפורשב

  .דאתרין
  

נו יכתב בזמנאת מה שעוד הבאנו  שני, דבר
גלות כי  ,הרב שלום יצחק הלוי , זהוהרשי"ה

 ה דאתרא.מארי שנעשה לאורו עדתימן הלכו 
ה מארי , כי מהרי"ץ היהבותהוא כנוסף מקום בו

   דאתרין.
  

החבורה ן אחד ממ"ש את הבאתי גם , בנוסף
מהרי"ץ, שהוא  על ותבשהוא בעצמו כ ,שלהם
הם לא יוכלו ממילא  ה דאתרין.מאריהיה 

 תי שםאלו הדברים שהבא .אתזלהכחיש 
   .שו"ת פעו"צהקדמה לב
  

 עודכן, ־אחרילכל הפחות מצאתי  ,מזה חוץ
  לעניין זה.מקורות,  שני

הספר שערי אחי"ה, על  הקדמתב, האחד
הלכות שחיטה על  ,זיע"אמהרי"ץ קדושה ל

, ה"הקדמה של הרב אחי ישנה שם .וטריפות
זהו ר"ת  ,ותכידוע הוא מוזכר בהרבה מקומ

כך הוא היה חותם.  '.השמרהו יזי אחברהם א
הוא היה  ,מהרי"ץ העתיק את ספריו שלהוא 

ברא בעצמו היה ג גם הואו ,אומןוסופר מומחה 
 היכן ,פירושיםוהוסיף הרבה הוספות  הוא .רבא

פירוש על ג"כ יש לו ו אותם. שמהרי"ץ לא פירש
בשם זבחי צדק,  ,מהרי"ץהספר שערי קדושה ל

מהרי"ץ , כי הוא כותב בהקדמהווכבר נדפס, 
 הבאתילא  את זאת ה דאתרא.מארי הוא

   הנ"ל.בהקדמה 
  
דברי מהר"ש ב ,לכךנוסף מקור בס"ד  מצאתיו

 ,מנצורהב"ר יהודה שלום  זהו הרה"ג, ורהצמנ
נדפס מכת"י בזמן  , אשרשלמי חגיגה וספרב

מי  הי"ו. הרב יובל כהןידידנו ע"י  ,האחרון
עור יש[ יעוריםאת באחד השזהבאתי  ,שזוכר

גם ו ].פרשת כי תצא התשע"ג בשכ"ד מוצש"ק
 על החוברת דברי חפץ 'דברי ברכה'ב
שלום  הר"רמ הבאתי שם את לשונו. ],הראשונה[

הר"ר יחיא יצחק הלוי. סבו של  היה ,מנצורה
  אבי אמו.

  
, תימןארץ בבהיותם אפילו כבר , כי רואים א"כ

בתורת  כל גדולי חכמים הגדירו את מהרי"ץ
  .'דאתרין המארי'
  

מהרי"ץ  מכך, לפסקיו שלנפק"מ , ממילא
   ו שערי טהרה.בספרזיע"א, 

  

מנסים לעשות , כי הם מעוררים ושראיתי כיון
רק  .יודע אינני זיע"א.מול מהרי"ץ דבר חדש, 

 יכולים להמציא ,יתוםכ"כ בדור שלנו, דור 
נו משהו אחר. , ישלפי דבריהם דברים כאלה.

בספרו שערי  של מהרי"ץ לטענתם, פסקיו
 ,ןהנשים פוסקות לבד תקבלו.הרה, לא הט

ת של־מסור' נהיש . כביכול,בהלכות טהרה
הם ו , את הנשים.העמידו מול מהרי"ץ '.נשים

 שהנשים, לכך. ראשית הביאו הוכחותכביכול 
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היפך ה וזה אינן עושות בדיקת חורים וסדקים.
 ,מה שמהרי"ץ אומרוכן לגבי  דעת מהרי"ץ.מ
לעשות  מועיל, חשש של פולטת למנוע כי

 אינה אשהאף  , כביכולשטיפה במים חמים
  מכך.יודעת 

  
מהקהל: בודאי שלא ידעו מכך, כי לא  שאלה

או חמשה  ממתינההיה צריך זאת, כיון שהיא 
  ימים?שבעה 
של ראש  יש בסדר, לך מרן שליט"א: תשובת

של שיש להם ראש  ,כאלה נםישאבל , 'גמרא'
להבין  צריכים הבעיא. עיקר . זאתאוניברסיטה
למדו ו עסקו אשר ,אנשים נםיש את הגישה.

ההסתכלות שלהם  וממילא ,חכמות חיצוניות
תוך לבמקום שיכנסו  ן הקליפה. וזאת,היא מ
בעז"ה את זאסביר  תכףאבל  .העניין עומק

ואז  ,פרטיםהאכנס לפרטי  בהרחבה יתירה,
  .היטב הדברים יהיו מובנים

  
 שבעה, כי מהרי"ץ אומרש לגבי מה כמו־כן,
והספירה היא מיד עות, מנהג ט וזה ,ושבעה

מציאות הם טוענים כי בשפוסקים בטהרה. 
, שבעה ושבעהשל  ענייןהזה, וקיים רק משכחו 

משפחתו של מהרי"ץ. וכן  צאצאי אפילו בתוך
, זאת מהרי"ץ אומר לעשות ,מוך דחוק לגבי

 הדברלדעתם כך. א"כ  לא עשוובמציאות 
לא מכירים פסקים משלהן. נשים , שיש לסימן

לא היה ולא כאילו  את הספר שערי טהרה.
  נברא. 

  
 ר שלםספ כךהטענות שלהם, והדפיסו על  אלו

וקיבלתי אותו בהשאלה רק  .[טהרת משה]
  בשבוע הזה.

  
 .כך ]סעיף א' בסימן הראשון[ כותב"א עזי מהרי"ץ
 ,אתזיודעים כי בודאי כולם  ,מאד בכךאקצר 

, תקח צמר גפן לבן וז"ל, זמן.מחמת קוצר הגם ו
ו קצתו על ותסובבה או חתיכת בגד לבן רך,

, צמר גפןה , ויהיה בתוך עוביקצתו כעין צינור
כמו מכחול שיחזק  דבר או חתיכת הבגד,

בכל  במקום יציאת הדםותכניסהו  ,עמידתו
מכחישים את  ,הם אבל'. וכו צדדי יציאת הדם

  .עניין בדיקת חורים וסדקים
  

כי  ,]ו' בסימן א' סעיף[ מ"ש מהרי"ץ, לגבי כן־וכמ
נחשב לא  שזה ושבעה. שבעההנוהגים יש 

 כך. מהרי"ץ כותבאבל  , אלא זאת טעות.מנהג
במפורש עם מה שמהרי"ץ כותב  ,יעשוהם מה ו

, הדבר מובא כאן ]פעו"צ ח"א סי' ל"ו[בתשובותיו 
ראיתי  ,]כהמשך לסעיף ה'[ בספר פסקי מהרי"ץ

ומנהג פשוט היה  ,כן זקנים בעלי הוראה מורים
יין של פולטת. גם לגבי הענ וכו'. זה בעיניהם
   '.נשאר באויר' דבר זה,

  
בעניין  ]סעיף א' סי' ט'ב[, לגבי מ"ש מהרי"ץ וכן

 ויהא הבגד במקום וז"ל,דיני לבישת הליבון, 
זהו המוך . יציאת הדם במשך זמן השבעה

 כך עשו מציאות לאהם טוענים, כי ב דחוק.
  .בתימן

  
   , לאמיתו של־דבר?ין הזהימבינים את הענ איך

  
שהזכרתי בהתחלת השיעור, כי השיעור  כיון

, כבר בזמנו ע"ה אמי מורתימוקדש לע"נ 
נדפס  [דף פ"א, 'חיי שרה'קובץ מאמרים הבאתי ב

 לכן ].שלח לך ה'תשע"ב מוצש"קבשערי יצחק 
חשבתי שכדאי לדבר על זה כעת, כי העניינים 

סייעתא דשמיא. דבר בעתו קשורים זה לזה, וזו 
  טוב. ־מה

  
נשים ש ,להכחיש את המציאות פשראאי  אכן

 לא עשו בדיקה של חורים וסדקים.רבות 
עשו בדיקה אלא לא בדקו בפנים,  ,דהיינו

 הדבר אינו קשור לתימנים. כך ,אבל .חיצונית
אצל גם ו ,אשכנזיםאצל הגם  .בכל העדות היה

, לכךמסכימים  אינםהפוסקים אכן ו הספרדים.
כפי שכבר ו .כמנהג טעות זאתדוחים את ו

את רק ואומר כעת אמרתי לכם, אקצר 
  הדברים המחודשים. 
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בארות יצחק את מ"ש בשם הבאתי בהתחלה 
מכל זה נתברר לנו,  פסקי מהרי"ץ,על 

שחלילה לעשות כללים, כי פשה הנגע בין 
ההמוניים בכל קהילות ישראל, בין באשכנזים 

זהרו בדבריכם וכל י, וחכמים הבין בספרדים
ולגבי מנהג תימן כבר ביארנו  שכן בספריכם.

למעלה, ועתה הוסיף שבעסקי בבירור העניין 
שאלתי את פי אאמו"ר שליט"א על פתגמא 
דנא כי לא טובה השמועה. אותן שאינן עושות 

והוא ניהו שליט"א  הבדיקות כדת הקבועה.
דרופתקא דאורייתא מנחא בכיסתיה. כמעין 
 המתגבר, וכנהר שאינו פוסק פתגמי אורייתא,

כל רז לא אניס ליה, על פה יביע אומר דברים 
גם הם  ,ככתבן וצביונן. והלכות נדה ומקואות

חלילה. לא שמעתי  ,ויתמה ויאמר בכללן.
נורא  בלתי היום. אין זה כי אם מנהג בורות,

  ואיום.
  

כאן לא כתבתי מה  שם כך, הוספתי ואח"כ
אז בעל פה, 'אתה לא יודע שהוא הוסיף לי 

בארות יצחק  בספרכמה צער נצטערה אמך'. 
את מה שהוא  לא כתבתי ,על פסקי מהרי"ץ
כך הוא אמר לי. סתם  ה.פהוסיף לי אז בעל 

ולא פירש. גם אני לא יודע בדיוק. עכ"פ אני 
מבין שפירושו בדקדוק ההלכה, לקיים את 

עניין כל , כי מובןהדבר אבל הדבר הזה. 
היה לא פשוט. קשה היה לקיים את  ,בדיקותה

ואם ברוך ה' זכינו לראשונה הדבר הזה. 
ביהדות תימן, שיהיה ספר של הלכות 
מפורטות על טהרה, הזכות הראשונה היא של 
מהרי"ץ, ושל אבא מארי זצ"ל, ושל האם 

כולם הצטרפו יחד וזכינו ב"ה להעמיד , זלה"ה
ולהסמיך עשרות רבות של תלמידי חכמים 

   .וכו' ורי הוראותמ
  

 מה שקרהאת  ,אסביר לכם פשוט מאד. הדבר
, בכל הנושא חוסר הבנהישנו פשוט  .בעניין זה

מרן הבדיקות, כבר עומק ן יענילגבי הרי  הזה.
עי"ז היא מקלקלת כי ] יו"ד סי' קצ"ו[הב"י אומר 
גורם לשריטות ופצעים. גם שהדבר ו את עצמה,

, מסורתאת האני אומר לכם  אבלזה מפורסם. 

 ,במציאות יבלתי מתלמידי חכמים.שק כפי
בדיקות כאלה, אי אפשר כולם עשו בעבר 

 שהדבר נשים רבותהיו  אולם, זאת להכחיש
וממילא הבדיקה  ,שריטותו לפציעהגרם להם 
 לא יכלו , הןמציאותב ייה.נקיוצאת לא היתה 

כיון שראו כי  ,זההמצב ה לעשות זאת. ומתוך
וגמרו, להוריד את  נמנו הם, ממילא פשראאי 

ושל בדיקת חורים  .מוך דחוקהעניין של 
מהרי"ץ שכתב הבדיקה כן את כל־ש וסדקים.

יותר ודאי בגם כן  זהש, מכחול לעשות על־גבי
, יכולה צריכים לדעת, לא כל אשה מסובך.

 הנשים ללעשות את הדברים האלה. לא כ
 הדבר. גם לא כולן,אותו  הןלא כולן , שוות

, המבנה אבל גם במציאותן זה. בעניימיומנות 
אינו מתאים הדבר ו ,משתנההוא פרוזדור של־

נן כאלה שלא ויש ,כאלה שיצליחו נןיש לכולן.
שעושים  ,הרבנים ממילא החליטו יצליחו.

 ,גם אם יהיה פחות ימים ,דהיינו שבעה ושבעה.
וכמו שכותב מהר"י  .תחכה שבעה ימיםש יאז

יצא בטוח שעד ש ,[בשו"ת חן טוב סי' מ"א] בדיחי
 , הרירואה יותר משבעה ימיםהיא ואם  .נקי
היא  יאז ,עשרה ימיםאפילו רואות הכאלה  נןיש

ון כי צא נקי.שימחכה עוד יום, עד שבטוח 
   אי אפשר. ,בדיקות שלעשות

  
יסודי , שלא השתנה שום דבר מובן ממילא

אין דהיינו,  .זיע"א מזמן מהרי"ץועיקרי בהלכה 
לא זה ומהרי"ץ,  את הוראתבלו ישלא ק פירושו

על בשערי טהרה מעיד אינו זיע"א שמהרי"ץ 
אלא , ואומרים כפי שהם חושבים ,מנהגיםה

זה ו ,זאתשינו רבים  ,מהרי"ץ לאחרש ותשבדור
 ,הדורות נחלשו ,כנראה הרוב.אפילו נהיה 

אבל מה  .אתזהיה לקיים  פשראממילא אי ו
  .אמת ויציב וזה ,שמהרי"ץ מעיד

  
כיום  אבל היה טוב בזמנם. ,כל זה אולם
לפי המציאות של היום, לפי כל  ,נויבזמנ

אשר  ,עדיניםשהם בדים  נםיש, השכלולים
ודקות ב נןיש ,והכי הרבה לפצעים. אינם גורמים

  הלכתיות, בכל מקום ומקום. טהרה 
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 ח"ו לפרסם כך ,חמור מאד שהדברכמובן  א"כ,
ולא צריך  ,שלא צריך בדיקות ולומר ,ספרב

ילים את וכו'. מקלא נהגו שו ,חורים וסדקים
ה' ישמרנו ויצילנו, , בספק איסור כרת ,הראש

  .יצלןלנו מנהג כזה, רחמנא ישבטענה ש
  

, כיצד באופן כלליבנתיים זאת לכם  אמרתי
   צריכה להיות ההסתכלות, בכל הנושא הזה.

  
  בזמנינו? השטיפה לגבימה  מהקהל: שאלה

, ואף עושים שבעהאם  מרן שליט"א: תשובת
ין של יהענ פעם לא עושים פחות משבעה, א"כ

בדור  אינו משמעותי. בשלמאהשטיפה כבר 
היא מתי שכך, ששנהגו לעשות  ,של מהרי"ץ

 ,שבעת נקיים פוסקת לראות היא סופרת
אבל  ם.ייומיאו יום  לאחרממילא שייך שטיפה 

 וןכיו, זאתלעשות  פשראאי , כי ראוכיון שהם 
עד  ,תמיד יחכו שבעה ימיםשהחליטו כי 

מתוך  ,בלי בדיקות פנימיות ,צא נקיזה ישבטוח 
, א"כ יצא הואמחשבה שאם יש משהו בפנים 

אין ממילא  ,חיכו שבעה ימיםכבר הם ש כיון
אבל בזמנינו חזרנו  נפק"מ. שוםפליטה ל

להלכה ולמעשה כדברי מהרי"ץ, ופשיטא 
  שמועיל שטיפה.

  

, אכן ישנה כלהגבי אולי ל מהקהל: שאלה
  נפק"מ?
, מרן שליט"א: גם כלה, מחכה שבעה תשובת

  .לפי המנהג שלהם
  

, בא שבעה ושבעההמנהג של  מהקהל: שאלה
   אחרי מהרי"ץ?

זה היה כבר בזמן לא. מרן שליט"א:  תשובת
ועוד מלפני כן. זה בא מתוך הבנה  הרמב"ם.

מוטעית בגמרא, כמו הסברתי בס"ד בבארות 
 ,המנהג הזה של שבעה ושבעהיצחק. אלא ש
אותם ם גשויותר מקרוב, מפני התפשט יותר 

יכלו לעשות  כבר לא ,הלכו לפי הדיןר שא אלו
כיון שראו למנות ז' נקיים מיד שתפסוק, , זאת

, בבדיקות קלקוללהן גורם  הדברבמציאות כי 
שבעה של היה מנהג  ושהדבר אינו מסתדר. אכן

בזמנו אבל מהרי"ץ  .כל הדורותב ,ושבעה
מיעוט רק נו יש ,משמע .'יש נוהגים, כי 'כותב

מנהג ה כך. אבל לאחר מכן, זה נהיהנוהגים ה
א"א להמשיך את הם ראו כי של הרוב, בגלל ש

לעשות שיהיה שבעה  יםחייבו ,הדבר הזה
התקבל והתפשט ונפוץ המנהג  כלומר, ושבעה.
מה  ,קודםהבגלל שהמנהג  ,עה ושבעהשל שב

 לא היה שייךכבר  ,פי הדיןהם עשו כש
הפסק טהרה ע"י אם יעשו  כי .במציאות

, לא מצליחות הן ,בחורים וסדקים וכו' בדיקותה
ואז יוצא שהיא לא  ,שאלותלזה גורם ש כיון

היתה חובה לעשות  ,ממילא .נטהרתהיתה 
 ,יותרשהיה להן  ,כאלה נםואם יש שבעה ימים.

כגון מכן,  לאחריחכו עוד יום הן קבעו ש יאז
ימים, ממתינה עוד יום לראות שאכן נקי שמונה 

לגמרי. ואם למשל ביום עשירי, אז יהיו אחד 
   ם.עשר ימי

  

בזמנם היא, שהנקודה יוצא כי  מהקהל: שאלה
  .זה היה שעת הדוחק

בזמנם  מרן שליט"א: יפה מאד. בדיוק. תשובת
, כי לא היה אפשרות מחוסר ברירה ,אתזהתירו 
 .נויבזמנ, כי משא"כ ממילא יוצא אחרת.

כי הדבר הגיע, מתוך החומרא יתכן, ני, חושב
דורות של מהרי"ץ. דהיינו, הרי כנראה ב

 כיון, אבל אח"כ בדקו באצבע. ,הראשונים
 אינו דברה, ש]בסי' קצ"ו[ תבכ כברהב"י ש

עד מקום שהשמש מכך, וצריך יותר  ,מספיק
ע"י מכחול, החליטו לעשות  לכן הםדש, 

שאלות. א"כ יוצא, יותר לגרם  הדברממילא ו
כך  את הקולא.בסוף הביאה  ,הזאת כי החומרא

כנס יולהיותר, אם נרצה לדייק הוא הדבר, 
  לפרטי הפרטים.

  

הרב  שחיברו טהרת משההזה, הספר  לגבי
ערוסי. הערת העורך], עברתי על צפניה רצון [

להגיד  וברצוניתחלה ועד הסוף, הספר הזה מה
חלה ועד כי הוא ממש זרוע שגיאות מהתלכם, 
אפשר  אי ישנם כאן הרבה בלבולים.ו ,הסוף

אבל רק אגיד כל פרט ופרט,  להסביר לציבור
   לכם ממש כמה נקודות.
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נהגו בעבר  כי ,]בדף ק"ד[מה שהוא כותב  לגבי
בנות יהודי תימן שהם בודקות רק בקינוח 

מציאות הרבה כי בנכון,  הדבר אינו, בלבד
  . האחרוניםואפילו בדורות  כמו שצריך, בדקו

  

מה את  [בדף ק"ט ובעוד מקומות],מביא  הוא
נתחבר בתימן  ,שכתבתי בספר שערי קדושה

דף נדפס בשנת ה'תש"ע, [ע"י מהר"ר יחיא עוזיירי 
ממה שכתבתי  חזרתי בי כביכול ],24

בידינו מנהגים קדומים בענייני  שלמעשה אין
ב דה היפך פסק השו"ע יותר ממה שכתנ

 שיש עוד העניין הזה.הנה נגלה ש ,מהרי"ץ
עשו ', יןיענעוד  נויש, כי 'במקום שיבינו אבל

 בפימים שׂ כבר  ן הכל.אני חוזר ממכך כאילו 
 ושאינני ,לא חשבתישו ,שלא אמרתי ,דברים
 אדרבה, זאת טעות גמורה. אותם. חושב

שם שהסברנו  , כפידבר אחד אכן לגבינו, ידהי
רק , כי וסת הגוף סת הפלגות, וכן לגביולגבי 

חזרה  לבוא ולומר, שזאתאבל  לכך הם חששו.
לא מיניה ולא ' ,על כל הדברים ,כללית

  .'מקצתיה
  

בפרט שהביא על  בדף ק"י],[ הוא כותב עוד
, כמהר"ר שלמה קארהעדות הזקנות מבנות 

ומעדויות של משפחות מיוחסות בצנעא, ואכן 
אחר חקירה ודרישה מפי בנות תימן מכל 

מצאתי בתימן אחת לרפואה מחוזות תימן לא 
שנהגה כדברי מהרי"ץ בשערי טהרה, אלא 
החזיקו במסורת אמותיהן הקדושות 

כמה השתתפו  .עשו מחקר הם והטהורות.
זאת.  אבל אני יודע .? הוא לא כתבבמחקר

ואיזה ערך  – נשים 22 סך הכל השתתפו במחקר
 –נשים  מתוך עשרות אלפים יש לכך אם זה

 שעשתה בדיקה כזאת.הם לא מצאו אחת לכן ו
 ,באוניברסיטהלא למדתי ברוך ה'  ,ואני

יכולים  וכי הם אכן מצאתי.ו ,ועשיתי מחקר
[בל"נ  שמות.להגיד גם אני יכול  ?אתזלהכחיש 

  בשיעור מוצש"ק פינחס].
  

הכניסו  הם ,יודו על האמתהם במקום ש אבל
 ,הבאתי את עדות הזקנותש מה, כי כביכול לי

 ,םימסוי חכם היא מתוך תשובה של זאת

 ו הרב יוסף בן דוד.זה ,ורוצה להזכירני ינשא
משפחות מיוחסות 'ומאיפה העדויות של 

הם אומרים כי זה  ?אתזמאיפה לקחתי  '?מצנעא
קלטות של ראיונות של נשים המ כנראה

. וכו' צדקניות שבידי שנעשו בסתר המדרגה
  ע"כ.

  

ולא לא שמעתי  שמעתי עדויות מהקלטות? אני
, אבל ההקלטות האלה מעולם.ראיתי את 

כתבתי  . הריהלבן בודים דברים מו משערים
חקרתי ודרשתי הדק היטב , כך מפורשבשם 

יודעי דת  ,זקנים וחשובים ,מפי רבנים רבים
ובכללם מצאצאי מהרי"ץ ההולכים  ,ודין

שהם  ,נות חכמות ובקיאותיוכן מזק ,בדרכו
לא שמעתי  וכו'. נשות ת"ח ובנות ת"ח

שמעתי ישירות, או  א כלום., ולהקלטות
ין של העני עלמדברים  הםלמרבה בטלפון. 

זאת הבאתי  אכן ,שלמה קארה כמהר"רבנות 
"קופי" את זאבל הם חושבים שהעתקתי  ,שם

תכף תראו, אבל  הרב שלהם.התשובה של ן מ
 אתלכם  קריאלכך, אהיה לי זמן שי אני מקווה

אתם תראו ותשוו ו, במקום נוסף מה שכתבתי
  שני. האחד כלפי האת 

  

אם במחקר שלהם הם לא מצאו  ,אופן בכל
 אינוסימן שהמחקר שלהם  ,כאלה נשים

נן הרבה כי במציאות אנחנו מצאנו שיש ,מבוסס
קשור ה הדבר מ בל"נ, ועוד מעט תראו כאלה.

  . , ולאמי מנוחתה בגן עדןזצ"ללאבא מארי 
  

שאלו כי  ,[בדף ק"י סוף עמוד ב']עוד  מביאים הם
האם ניתן  שלהם, הרב יוסף בן דוד,את הרב 

 לנהוג כמנהג אמותינו בקינוח בלבד.היום 
אבל  יודע שזה לא כולן. ,הרב שלהם ,הואוהנה 

בזה ו .שכך היו כולןהם מבלבלים, הם אומרים 
עכ"פ ו כאלה. נןויש כאלה נןיש ,צודקאכן הוא 

מסכים ני ינאכמובן שועל כך, הוא עונה 
ו שלתשובה מהכוונתי כי אבל  ו,לתשובת

אבל הם  , שהוא יודע יותר טוב מהם.רואים
מי  . הוא עונה כך,כחפצם ,מציגים את הדברים

 ,שיש בידה מסורת שכך נהגה אמה או סבתה
   רי היא מותרת להחזיק במנהגה כדין.ה
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 בשום אופן אין להסכיםלומר לכם,  ברצוני
 ,ברור ניחושבחלילה לסמוך על כך.  .זהדבר ל

שזאת הקלה כיון אסור להגיד דבר כזה, כי 
ה וכי בגלל שאמה או סבת .רח"ל באיסור כרת

, כי גם הסברנואפשר לומר זאת? הרי כך נהגה, 
 כך, אם נהגוכך, האמא נהגו  ואהסבתא  אם

 מפנימתוך הכרח,  היהפשוט כך, זה אלה שנהגו 
הדבר  ,נויאבל היום בזמנ .שלא היתה ברירה

יש  ,הם נפתרה. אולםהבעיא  ,כיום כן. אינו
 מנהג מדורי דורות.ה וזה, כי כביכול להם בראש

 ,מסורת ם חושבים שזאתהכי תשמעו,  ותכף
   עד מרים הנביאה...

  
מסורת , לעשות את כל השיטה הזאת ,ובכלל

שיטתם, פי ה נכונה. לנאינהנשים עיקר, 
, ואף אחת לא שמעה על קובעיםלא הרבנים 

 אינןבלאו הכי הנשים כי  ,שערי טהרההספר 
נם יש אינני מבין. הרי וכו'. יודעות לקרוא
מה,  הספר שערי טהרה.של  ד,יעשרות כתבי 

 ,הספרים כתבו את אנשים ?בסתם אתזעשו וכי 
הרבה נם יש הרי אפילו הם?ולא קראו ב

שמובא בהם הספר שערי  ,כת"י לאליתכ
 הדפיסו את הספר שערי טהרה.גם הרי  טהרה.

עשרות  ם?הולא השתמשו ב, םותגנזו א וכי
 זהומאות ספרים, אם לא יותר, להיכן נעלמו? 

יודעים על מה  כי הם אינםרואים פשוט סתם, 
   הם מדברים.ש
  

כן  ,התהמסורת מדורי דורות הי ,בקיצור
אבל בתקופה  .הכלאת  לעשותו ,לבדוק

כפי ו ,דבריםההשתנו  ,שאחרי מהרי"ץ
 אינן כי אלו ,ועוד מעט תראו שביארנו לעיל.

 וישנן, יםמבוסס אלא שהדברים ,שלי ערותהשְׁ 
  .לכך ראיות

  
 ,בנות תימן, ]א"בדף קכ[דבר הוא כותב ה אותו

"ץ בעצמם, אף אחת לא נוהגת משפחת מהרי
שו שטיפה. לא הכירו את הדרך לא ע בהדחה.

הם בגלל ש אבל זה .נכון, יפה מאד הזאת.
כל ירד כבר ממילא ו ה,שבעה והנהיגו שבע

, כי מהרי"ץ בזמנו מעידהרי  אבל .הזהן יהעני
   ?יכולים להכחיש היה המנהג. וכי הםכך 

  
בתקופה שאחרי  , שהוא כבר היהבדיחי מהר"י

"ץ הבקי יכתב מהר, כך ]א"בסי' מ[כותב  כן,
הספר מביא את  הוא וכו', במנהגי ערי תימן

, בזה"ל הוא כותב בסוף התשובהו שערי טהרה.
, חלוקות הנשים במקומנו זה ,בזמן הזה

כדין וכשורה, יש נשים שנוהגות  במנהגותיהן.
עד מקום וכו',  בחורים ובסדקים בודקת עצמה

? לומר אתזאפשר להכחיש  נו, וכי .וכו'שיכולה 
   ?יאפשרהדבר כיצד  שאין דבר כזה?

  
 ,משהו נוישבעזרת ה'. הנה בדף ק"ח  נמשיך

 .אותי 'לעקוץ'חשב  המחבר כנראהר שא
איך  ,הוא תמה עלי, הוא אומר תשמעו מה

שהוא פשוט ומפורסם  המנהג הזה,ן מ התעלם
לא היא, שאני האמת אך  בין הנשים.

רובן מכך, הרי אני בעצמי הבאתי כי התעלמתי 
ברוב ככל מחוזות הוא מוסיף, אבל  .כך נהגו

 , ואף בעיר רצאבהערים וכפרים כאחד ,תימן
איך כביכול,  אחרי חקירה ודרישה. ,בכלל

עיר שלך, בהרי אתה בעצמך, , אתה מדבר
   כם כך היו נוהגים?אצל

  
, שאני יודע את מי דעוהוא לא יכנראה  אבל

שלמה קרואני  בהר"רמדובר ה הם חקרו ודרשו.
י ואמִ  אמוֹ  שהוא קרוב משפחה שלי. ,זצ"ל

 ,נהיזקכבר היא ש ,אשתוהם שאלו את אחיות. 
את אותה גם הם שאלו ו ,שתאריך ימים
, שהדבר מעיד על והם חושבים השאלות הללו.

   עירנו.מנהג 
  

לא  ,המשפחה הזאתכי  ,םגלה לה, הנני מא"כ
הגיעו הם  תושבי העיר שלנו.ממש מהיתה 

הם  , הם באו ממקומות אחרים,נומקרוב לעיר
ולא קבועים.  העיקריים.לא מתושבי העיר 

ואביה  ,ןאעווסהעיר באו מ ,ניאומשפחת קר
 אותו בזקנותו.נפריין, הכרתי גם צאלח  הוא

 במקום אחר ,אחרכפר היה בכמדומני ש



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

18  

הם לא יכולים להעיד על  א"כ, .בסביבותינו
שאינם היו תושבי בעוד  ,המנהג של העיר שלנו

  ם.יהגיעו בזמן מסוי אלא הם העיר העיקריים,
  

זה נקרא שעשו חקירה ודרישה? התורה  וכי
ַאְלּתָ  ]ט"ו י"ג,[דברים אומרת  ּתָ ְוָחַקְרּתָ ְוׁשָ ְוָדַרׁשְ

  .ֵהיֵטב
  

תשובה ה כאן אתהביאו  [בדף קע"ד],מכן  לאחר
מה שכתוב , כי חליטוהוא ה .של הרב שלהם

עניין רק ל וזה ',בדיקת חורים וסדקים'בגמ' 
 ,ענ"דפדהיינו בזמן שהיו טהרות. לטהרות, 

ראיות  נןיש .נכון בדעת הרמב"ם הדבר אינו
צריכה הבדיקה , שהוא סובר כי מהרמב"ם

י את כבר בתשובותזהבאתי להיות בפנים. 
גם ראיות נן יש .[חלק א' סוף סימן ק"ב] עולת יצחק

הבדיקה , כי רמב"ם בפירוש המשניותמדברי ה
כעת לכל הנושא כנס יאבל לא נ ,בפנים היא
   הזה.

  

 כך,שם כתוב  ,הפרט הזה אופן, לגביבכל 
שתי  ארהּ אלק ןאמיסל למו"ראמרו לי שהיה 

ת לנשים בכל בוקר בשבת ירו, שהיו מסדבנות
מרות או ,כשמגיעות לדין הזהו שערי טהרה.

 כאןנותן  הוא וכבר בטל. ,שזה לפנים היה להן
 דין הזה היה בזמן שהיוכביכול , להביןמקום 
כמו כבר בטל.  הואבזמן הזה , אבל טהרות

נראה לו כאן, י"ד הערה ובשעלה בדעתנו. 
מדברי הרב שלהם את זלקחתי ש למחבר
ספר מאמר שבתחילת בזאת, הוא ראה הנז"ל. 

   .ריייעוז מהר"ישל  ,נושהזכר שערי קדושה
  

 כבר לפני כן,ביתר הרחבה , הבאתי זאת אבל
שנדפס  ,[עמ' י'] צניעות בת ישראל בספר

וזה  וכתבתי בזה"ל,לראשונה בשנת ה'תשס"ג, 
כי מוה"ר שלמה אלקארה  ,מקרוב נודע לי

לא היו לו בנים כי אם ר שא ,צנעא"ד באר
תיו מלמדות לנשים בכל היו שתים מבנו ,בנות

ספר שערי טהרה הלכות שחרית שבת את ה
, שחיבר ג"ע איכותורב הקטן הכמות  ,נדה

כל  על פה.מהרי"ץ זצוק"ל, שהיו בקיאות בו 
ני מעתיק ינאכי יראה  בין הדברים, מי שישווה

קורות שהיו לי מ זאת מדברי רבם, אלא
 ,כמה וכמה הוספות דברים כאן נםיש אחרים.

[ולהלן  בתשובת רבם.כתובים  אשר אינם
בשיעור מוצש"ק מטות, נביא בס"ד עניין נוסף 

  שנודע לי מבני משפחתו].
  

שמעו ולא בגדר ' , הםןילגופו של עני ,אופן בכל
תלמיד  היה אלקארה, סלימאן'. מארי הבינו

דהיינו, מארי יוסף  .תלמידו של מהרי"ץ
אלקארה, שהיה אביו, היה תלמידו של 

ארץ גדולי הפוסקים במשניהם היו  מהרי"ץ.
של מארי  א"כ ראשית, אם בנותיו תימן.

למדו הם פירושו שכך, מדו יל ארהקאל סלימאן
נשים מסורת משום שיש ללא מאביהם, ואת ז

חלק  ,נמנו וגמרו ". דהיינו,מרים הנביאהמ"
 סלימאןומארי  ,אופןמחכמי העיר בכל 

כיון שהדבר הזה גורם  , כיקארה בראשםאל
כי על ידי  ,וא"א לספור שבעת נקיים ,לקלקול

ממילא  ,פוצעות את עצמן הבדיקות הן היו
הם למדו  כך. א"כ,על  החליטו כי עליהן לוותר

 .הדין הזה בטל, ואמרו כי שערי טהרהבספר 
 ,אתזלא לקיים ש ,שהרבנים החליטו ,פירושו

קלקול, לגרם  הדברכי במציאות מכאן ואילך, 
זה אבל  היו יוצאות נקיות.שהבדיקות לא כיון 

מסורת כזאת מדורי  שהיתה לנשיםאינו מפני, 
 .שמעומה שהם את  ,פשוט לא הבינו הם דורות.

הן לא קישרו זה בכלל לזמן חז"ל שעסקו 
הרבנים בטהרות, ושזה לא נוגע לבעלה. 

  .הלאה תפשטנר ממילא הדבו ,אתזהחליטו 
  

חמור ה יםהדבראחד מן נראה לי, כי  אבל
 .]דף רס"הב[בספר הזה  כתובהוא מה שביותר, 

 להם השטות הזאת. הנכנס מהיכן יודע, אינני
ך היא כך, הרב שלו ענה לוכי  כאן,הוא מביא 

נתעלם מדברי החכם מכל אדם ואל תטוש 
ין הזה ילא אביך. בדיוק לענדוקא ו ,אמך תורת

ִני  ,שלמה המלך אמרשמעתם?  התכוון. ַמע ּבְ ׁשְ
ךָ  ,מּוַסר ָאִביךָ  ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ משלי א', [ ְוַאל ּתִ

, '. דהיינותורת אמנו'שיש  ,פירושו א"כ ],ח'
שאותה מלמדות  ,תורה של הלכות טהרה נהיש

   הנשים.
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ו גילוי פנים בתורה שלא כהלכה. זה ,ענ"דלפ
לפי  הרי פירוש כזה.בכלל אין דבר כזה. אין 

 כפי, ' היינותורת אמך'מושגי ההלכה בש"ס, 
 ,בני ביישן אומרת, [דף נ"א ע"א]גמ' בפסחים שה

נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי 
 ,אמרו לו ,אתו בנייהו קמיה דר' יוחנן .שבתא

אמר  ?אנן לא אפשר לן ,אבהתין אפשר להו
שנאמר  ,כבר קיבלו אבותיכם עליהם ,להו

ך. אביך ואל תטוש תורת אמ שמע בני מוסר
סנהדרין מס' גמ' בוב .'תורת אמךו 'זה ,אם כן

אלא כנסת  ,אין אמך כתוב, [דף ק"ב ע"א]
 [סוף פרק ט']ברכות מסכת ירושלמי וב ישראל.

ךָ  ,כתוב על הפסוק י ָזְקָנה ִאּמֶ בּוז ּכִ [משלי  ְוַאל ּתָ
 ,'אומתך'אם נזדקנה  ,אמר ר' זעירא ,כ"ג, כ"ב]

לנו  וממציאים באיםהם  כעת .עמוד וגדרה
פי  לעגם  להלכות טהרה...הכוונה , כי פירוש

, הפירוש הואממש,  'תורת אמךשזאת 'הפשט, 
 ,נט"י בבוקרלאמא מחנכת את הילד שה
על פי , 'תורת אמך' וזה וברכות.תפילה ול

את המלה דורשים  , הםאבל לפי חז"ל הפשט.
על ום, האֵ דהיינו כנסת ישראל,  ', שזאתאמך'

   '.ל תטוש תורת אמך'ואנאמר  כך
  

ע"ה, זכורני שראתה פעם את  המנוחהאמי 
אחד הנכדים כשלמדנו יחד עם אאמו"ר זצ"ל, 
שהוא מתלוצץ קצת, נהג בקלות ראש. היא 

אשריה ואשרי  צריך יראת שמים.גערה בו מיד, 
  חלקה.

  
להמציא דבר  ,חמור מאד הדבר , כיניחושב

לומר  ,וכביכול לעשות מזה יסוד בהלכה ,כזה
, שצריך ללכת 'תורת אמך' זאת הכוונהכי 

, ולא לפי הרבנים. בהלכות טהרה לפי הנשים
יסוד בש"ס  לכךיש  היכן איפה נשמע דבר כזה?

  ?ברמב"םאו 
  

  .באוניברסיטההיסוד הוא  מהקהל: הערה
כיצד רחמנא ליצלן. יפה.  מרן שליט"א: תגובת

 כזה? גם לגבי הרמב"ם,אפשר להמציא דבר 
ביטל את המנהג של הרמב"ם  מדועאם כן 

יש להם מנהג ממרים  לזהגם  ארבעים ושמונים?
עה ושבעה. ושב ,ארבעים ושמונים ?הנביאה

ממש דברים  אלו איך הרמב"ם ביטל את זה?
  .חמורים

  
את מה , הוא מביא ]דף רס"טב[ ךכאחר 

שערי  ספרמאמר שבפתיחת ב ,שכתבתי
ואף  ,לא נהגו בוסת הפלגהש ,הנז"ל קדושה

כולל משפחת  ,נשים עם משפחות מיוחסות
ניתן לראות  ,על כך והוא מעיר .מהרי"ץ

 מדבריו שניכר שהעתיקם מדברי הרב יוסף בן
   לה.דוד מלה במ

  
ואינני  ,ולא ראיתי ,לא העתקתי .שקר וכזב זה

על מה הוא מדבר בכלל. חס ח. מה הוא שׂ יודע 
  . שלוםו
  

כמה לפני  ,פעם הפיצו שמועהיודעים,  אתם
אני אגיד  תו רב.וא שאני תלמיד של ,שנים
הם לא  ,כנראה , מה מסתתר מאחורי זה.לכם

נדמה  ,חושביםכנראה הם  זאת. יכולים לסבול
 נמצאת רק אצלם.ומסורת תימן התורה שלהם, 

להיות חייב אזי  ,שהו אחריואם הם רואים מ
שלכל־הפחות זה "עבר שהוא למד אצלו. 

 אצלו.לא למדתי  .שקר וכזב אבל זהכם". דר
 ,כמה פעמיםפא"פ ברתי איתו י, דאדרבה

אינם  ושדבריו ,יש לוטעיות וראיתי כמה 
גם  האחד לשני.קשור  אינו נכונים. הדבר

העתיק מדבריו בתשובתו , בהמשך הוא כותב
  .המפורסמת

  
הגיע לאבא תשמעו, עכשיו הוא  כעת אבל

ממש אני אומר לכם את הדברים,  זצ"ל. מארי
אגב  ,[בדף רפ"א] הוא כותב כך '.ראשי פרקיםב'

 ,שזה אבא מארי ,מדברי מוה"ר ניסים רצאבי
 בנדוןתימן מנהג ת ועד לעאין להביא ראיה 

דת הזה, כי הכרתיו ושכמותו שנהגו במ
וכידוע רבים וטובים גדולים  ,חסידות וצניעות

וחסידים לא ידעו מהליכות נשותיהם, בעניין 
א שאלו הזה כי הצניעות היתה רבה, ולרוב ל
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הוא  שמעתם? הנשים את בעליהן על כך.
חסיד היה ש , כיוןזצ"לאבא מארי , כי כותב

אבל  יודע מה אשתו עושה.היה הוא לא  ,צנועו
ל כי אבא מארי זצ"קודם, מאמרתי לכם כבר 

אתה לא יודע כמה אמא שלך ' אמר לי,בהדיא 
כי  ,ומפרסםבא הוא כיצד  '.הצטערה בבדיקות

   דע מה אשתו עושה?אבא מארי לא י
  

, לא דברים בטלים ומבוטלים , אלובקיצור
נגעתי ורק שתדעו, כי ממש  שרירין ולא קיימין.

  '.אפס קצהוב' רק
  

   ?צריך גניזההספר הזה  מהקהל: הערה
אסור לבוא  ,הספר הזה שליט"א:מרן  תשובת
  וביערת וגו'. ה' ירחם. בקהל.

  
  

התייחסות לאחת מהערותיו של ר' דוד צדוק כלפי 
דברי מרן שליט"א על תכלאל "עץ חיים" מהדורת 

בעניין תיבת שהוא בלתי מוסמך, חנות נוסח תימן, 
עוד  אורייתא "קדישתא" שבקדיש דעתיד, ובל"נ
  ידובר על הערותיו בהזדמנות נוספת.

  
נוסף  דברעל  להסביררציתי , כי היא האמת

לדבר על כעת אין זמן אולם כבר , לכך דומהה
שוב ממש בקצרה. זאת ר לכם אומַ  לכן, כך

רק  אעמוד ולכן ,ביותר זה חמורדבר  גםהפעם, 
  אחת.נקודה על 

  
רסם יהרב דוד צדוק, פ[לשעבר. העורך]  ידידנו

תשובות לקושיות על בשם 'מאמר השבוע 
. ' [הוצאת חנות נוסח תימןתכלאל עץ חיים

לפני כמה מברנו בשיעור ישדמה  לגבי, ]העורך
הוא  כעתו ,]כי תצא ה'תשע"בשיעור מוצש"ק [שנים 

הכל טעות מהתחלה , אבל כמובן .כךעונה על 
להשיב כעת, אין לי זמן  .יותמלא טע ועד הסוף.

[עיין שיעור מוצש"ק חוקת ובלק  על כל פרט ופרט
 על דבר חמור אחד.רק עמוד אאבל  ,וכו']

אבל זה ייקח  כך בהרחבה,חשבתי לדבר על 
 שעהעוד  כאןלא תשבו הרי אתם ושעה, עוד 

 ,דבר אחדרק  ,להגיד לכם ברצוני נוספת. לכן
כאן  נהיש ,לפי דעתיו ממש חמור מאד. שהוא

   .'כפירה נסתרת'

 ,עד הסוףומהתחלה  טעיותישנן  ,זה במאמר גם
וא שואל ה .חוסר הבנה ,ממש חוסר ידיעה

מדוע הוא חשב יודע  אינני ,שאלות פשוטות
, ממני הוא מביא ראיות שלא חשבנו עליהן.

על  אלא נעמוד, לכךכנס ילא נ בעצמי... אבל
   ה לנושא הקודם.קשור, הנושא אחד

  

קדיש 'בעניין ט, י" -י"ח  בדףכותב הוא 
לה אורייתא הוספת המלגבי  ,'דרבנן

מה את אביא שבמקום אולי , ". אבלקדישתא"
 מה שאני עונה אומר לכם כבר אתשהוא כתב, 

   .נבל" בהזדמנות אחרתנרחיב אולי ו על כך,
  

מדוע אנו אומרים בקדיש , בזמנו שאלנו אנחנו
 קדישא'? למה שכללא היכלאדעתיד, 'ול

הקושיא אבל  '?קדישאאת המלה 'מוסיפים 
שלאחר מכן, במלים  וןכי ,יותרהתעצמה ב

את המלה  גורסים איננו ',אורייתא קדישתא'
זאת, גורסים ה רבים נםיש . אמנם,''קדישתא

 זיע"א, במהדוראשל מהרי"ץ  "קיאבל בכת
  את המלה 'קדישתא'.  גורס אינוהוא  ,בתרא

  

אמרתי אמנם  ,בשיעורזאת אז להסביר  רציתי
הוא, חילוק ה אבל הסברנו כיבקצרה, זאת 

אבל  .דבר רוחני וזה ',אורייתא קדישתא'ש
הפאר בל נחשוב כי היכל בית המקדש, לגבי 

הוא העיקר, כפי  ,של בית המקדש החיצוני
כי לכן אומרים לך,  עולם.השחושבים אומות 

אמרתי הוספתי וו הוא, הקדושה שבו.העיקר 
תורה 'בשום מקום לא נמצא הלשון אז, כי 

צמד המלים נמצא לא  ,בספרי חז"ל '.קדושהה
רק  אלאהסגנון הזה, אין את  '.תורה קדושה'

שום מקום גם אין חז"ל. אחרי שבדורות 
למשל,  '.תורה הקדושהו, 'השכתוב ב ,בתפילה

בתורתך ', לא כתוב 'ותן חלקנו בתורתך'
'ותלמוד תורה כנגד כולן',  '. וכןהקדושה

 '. וכןאלו דברים שאין להם שיעורבפיסקת '
', תלמוד תורתך באהבה'לקיים את כל דברי 

גם לא  ,ממילא '.תורתך הקדושהלא כתוב '
אורייתא 'שבקדיש דרבנן יכתבו  ,מסתבר

לשון זאת, לא נמצא  ,בשום מקום '. כיקדישתא
   בדורות האחרונים. בקטעים שנוספו אלא רק
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, כי אכן נמצא הלשון הזאת, בא ואומר לנו הוא
פרשת נח בזוהר  מופיע שכן במטבע של חז"ל.

קצ"ג ע"ב, דף ס"ג ע"ב, ובפרשת וישב דף 
ובפרשת מקץ דף קצ"ז ע"א, ובפרשת בשלח 
דף מ"ט ע"א, ובפרשת משפטים דף צ"ח ע"ב, 
ובפרשת תרומה דף קכ"ט ע"ב, ובפרשת 

אתם יודעים, היום דרך . וכו'פקודי דף רנ"ז ע"ב 
 ,תוך רגעבלמצוא ו , אפשר ללחוץמחשבה

 כולם. את כאןרשם  הואאלף מקורות. א"כ, 
 ן מופיע מטבע כזה, גם לגבי התורה.כהנה, א

הוא  איך נעלם ממנו,ופלא גדול הוא בעיני, 
, אבל הוא מתכווין בלשון רבים ',מהם'כותב 

דבר פשוט זה, על אף לימודם בזוהר  עלי,
שמא לדעתם אין הזוהר ותמידין כסדרן, 

   מחז"ל.
  

 לנו יחסיהוא מ חמור מאד. שומו שמים. הדבר
את זאת. כך כתוב, שחור על גבי לבן. אבל, 

כאדם 'לו חכמו ישכילו זאת'.  מה אני אעשה?
התולה "קללתו" באחרים. [ידוע שיש לנו ספר 

 זוהר העולם, כבשים ללבושך,מיוחד בשם 
שמוכיח בראיות ברורות אמיתות ספר זוה"ק 

, שהוא מרשב"י. השי"ת יזכנו תוֹ ומקוריוּ 
את אקרא לכם  א"כ, להוציאו לאור בקרוב].

לפני שנים מכבר  בעניין זה, מה שכתוב אצלי
  .רבות

  
מהקהל: זהו אותו דוד צדוק, שהוציא את  הערה

'מסכתא דמהרי"ץ'. הוא בעצמו, הביא שם 
  השקפות פסולות.

[עיין שיעור מוצש"ק  מרן שליט"א. נכון. תשובת
  ].ה'תשע"ד ,ומוצש"ק קדושים ,אחרי מות

  
גם על עניין האפיקומן אחרי  ,לו בזמנו ינוּ נִ עָ 

והוא חזר להעמיד דבריו בטענות ומענות חצות. 
רחוק. מי שיבין יבין כי זו לא האמת בדעת מֵ 

מהרי"ץ בהבנת שיטת הרמב"ם וכו' וכו'. אין 
פנאי לבזבז זמן על דברים פורחים באוויר, 

עים של אותם אלו ובפרט שנודף מהם רוח עוְ 
האמיתית,  שהתרחקו מן הזוה"ק ובעלי הקבלה

קדישין עליונין. לכן הם ושכמותם מנסים 
להכניס למהרי"ץ את ההשקפות המעוותות 

  שלהם.
  

למשמרת הצעירה. ברוך השם, כבר זאת  נניח
נודע לי על אחד האברכים השקדנים מצעירי 
הצאן הרא"ח יצ"ו שכבר ענה לו בקונטריס 
מיוחד, וסתר שם את כל דבריו במסכתא 

אחת לאחת. סוף האמת  המזוייפת דמהרי"ץ
  לנצח.

  
למה הוא  ,יודע כי איננילהגיד לכם,  ברצוני רק
 עכ"פ שלא עמדנו על הדברים הללו,ב ושח

, רק שזה שנים רבות כבר כתבתי עליהם מלפני
   .עדיין לא נתפרסם

  
, לפני בעניין זה מה שכתובאת לכם  אקרא

 .ן הזהינסיים בעניו ,ממש בקצרהאומר זאת 
  עליו. הרבה מה להשיבעוד שיש  ,למרות

  
רפו יאין שום מקום שצ כך, בס"ד תיבכת

אנשי כנסת הגדולה את והצמידו בלשונם 
 אין זאת, כמו שגם 'תורה הקדושה'הסגנון 
, ש"ס וגם לא בספרי חז"ל ות,במקרא

 ןוכג ,במדרשים מאוחרים זולת ומדרשים.
'ושוחד לא תקח'. על פסוק  אגדהמדרש ב

התורה מדרשים דף רט"ז ע"ב, ובאוצר 
   .וכו' עומדת לפני ה' הקדושה

  
 ,בלשון נקבה ',אורייתא קדישתא' ליםהמִ 

 'חדשזוהר ספר 'ב ,פעם אחתב כתוב רק
   .דף מ"ט ע"ב פרשת וישבב
  

לא שרק  ,לפני שנים רבותזאת, מכתבתי  כבר
המאמר  .שיעוראותו הב יכולתי להגיד הכל

זה מה ו ,השבוע רק ביום חמישיהגיע אלי הזה, 
עד עכשיו במוצאי  בינתיים.ל שהספקתי לראות

  שבת. ועכשיו תשמעו היטב.
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הסגנון  ,אבל נמצא פעמים רבות בזוהר
אין צורך  .בלשון זכר ',אורייתא קדישא'

 ,זוהראבל,  יש המון. מקורות. תלעשות רשימ
שנועד כולו להלהיב ולעורר את לב  .ניאש

מעלות ולהוסיף עשר  ראת ה',יל ,המעיין
יטהר באהבת תורתו להזדכך ולה ,בקודש

שכינתא 'כן מצוי שם ו יתברך כנודע.
  וכו'. 'קדישתא

  
על השאלה מאז ומקדם כבר עמדתי  ,כן־אם

זוהר ספר הב הדבר כתובפשיטא ש אכן, הזאת.
אין מזה שום ראיה אבל  רבות. הק', פעמים

 ,הזוהרמטרתו של ספר מ לקלנ"ד, כיון שחֵ 
בכל  ,תמידשם כך  .להלהיב את הלב הינה

לאינון ן לו י'וָ  . כגון,יראת שמיםל דבר הקשור
 ,לכן .עורר את הקדושהל וכו', בכדיעיא רשי

ו זה ספר הזוה"ק,ב 'אוריתא קדישתא'הסגנון 
 הרגילים,אבל ביתר מדרשי חז"ל  .ומקומ
לא מיניה ' ו בגדרזה ממילא, .כתוב אינו הדבר

  .'ולא מקצתיה
  

בדברים , כי הוא מתחיל להביא ראיות ,ובכלל
אנחנו רק ' וכו'. אבל קדוש'אחרים כתוב ה

לגבי רצינו להסביר בקדיש דעתיד, למה 
ולגבי , 'קדישתא' לא אומריםאורייתא, 

כך  '. רק עלקדישא אהיכלההיכל, אומרים '
שהקב"ה  ,הוא מביא לנו ראיותו עמדנו אז.

'. קדוש' ועוד דברים הנקראים ',קדוש'נקרא 
מביא הוא  .עוריםוהוא מביא לנו שׂ  ,טיםטענו ח

ים כלל קשור ר אינםשא ,דברים אחרים
[וע"ע הרחבה בזה, בשיעור מוצש"ק  לשאלתנו.

  מסעי].
  

קורא לכם שוב הפרט הזה, אני  , לגביאופן בכל
 ,עשר שניםאולי כלפני מ ,מה שכתוב אצליאת 

, דשו של מהרי"ץ ראיתיקל כת"י אליבשני תכ
, וכמו שבספרו תיבת קדישתא יסלא גרד

שיצא לאור קדשו כת"י מאחד בו .הנדפס ליתה
נוספה  אך ,לא נכתבה מעיקראג"כ  ,בצילום

היא כת"י  ,ואולי הגהה זו .תיקוןהגהה ודרך 
שהיא כת"י  ,לומר ואפילו אם תמצי .זולתו

דשו העתיקה בכת"י קלא חזר להרי  ,דשוק
   .וכו' בתרא מהדורא

  
הדבר כבר  ,בעצםכך, כי עמדנו על  אם כן,

 שהו תיקןימשרק  ,הראשונה מופיע במהדורא
א וה זהתיקון ש ,הוא כותב בשמי אבל זאת.

אנחנו כך  כי ,הוא כותבכת"י של מהרי"ץ. 
 אני בעצמימניין לו?  סוברים. אבל, מה פתאום?

  הוא הכתב יד שלו.תיקון לא בטוח, שה
  

, דיברתי בקיצור כדרכי, ואין לדייק ממה בכלל
שלא אמרתי, או השמטתי, או נשמט ממני 

   בזמן השיעור.
  

של  ,ן הזהיהוא מסתבך שם עם כל העני ,ובכלל
לפי  כביכול ',בתרא 'מהדוראו 'קמא 'מהדורא

שלי ההוכחה  ,בזמן שבעצם. שנת הכתיבה
 הנמצאים במהדורא ,דברים נםיש, כי היא

יה יהשנ ואילו במהדוראבגליון,  רקראשונה ה
 במהדו"קאם  ממילא, הספר.הם כתובים בגוף 

בפנים,  יםכתוב הם ובמהדו"בבצד,  יםכתוב הם
אני אומר  א"כ מהו ה'קמא' ומהו ה'בתרא'?

את זקשה להוכיח  .ממש בקצרהזאת, לכם 
   הברורה, אבל זהו הרעיון.בצורה כעת, 

  
 ,קמא מהדורא ות.שתי מהדור נןיש ,הרי

, עם האות לכם סימןתעשו  ומהדורא בתרא.
 ני.ואמהדורת קר מהדורא קמא, זה. קו"ף

 . ממילא,רצאבימהדורת זה  ,בתרא ומהדורא
הדבר כתוב, , רצאבי יה שלישנמהדורא הבאם 

או שנתיים שנה כ הנכתבהיא בעצם אפילו ש
כתובים נם דברים הישכיון שאבל  ,אחרי זה

העתקה אז שהיתה לו  ,סימן בגוף הספר, הדבר
 ,דבריםשם הרבה אכן ישנם ו יותר מושלמת.

כלל במהדורא הראשונה. נמצאים  ר אינםשא
גם אם  ,בתרא בודאי שזה נחשב מהדורא א"כ,

 ממילא אחרת.התה היתה בשנה כתיבהתחלת 
  ביותר.  מוסמךהזה נחשב הכת"י  , כימובן
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ראשי בקצרה ממש.  ,הדברים את אמרתי
מה שאמרתי  הדבר, לגבי ואותופרקים. 

אף  ו,, בקשר לספר טהרת משה. דהיינקודםמ
כי לפי כעת. ממה שלא אמרתי  ,אחד לא ידייק

 ,ושיבושים יותהספר הזה מלא טעגם  ,דעתי
גם מה שלא  ,הלכךהסוף. עד ומהתחלה 

 דברים.אותם לני מסכים ינכמובן שא ,אמרתי
  הדבר חמור מאד. ,ולפי דעתי

  
, ונקוה שיתקיים ירחם עלינו ברוך הוא המקום

השדה בצאתו ביובל',  והיה' ,שכתוב בנו מקרא
כפי שהבאנו בתחילת השיעור, כי לשון 'והיה' 

 ולזכות, שנזכה לשמוח ,בעז"ה זהו לשון שמחה.
שנצא מכל השיבושים, ורות הנפש, יבקרוב לח

  .הדעות הזרותומכל 
  

ְהיֶה  ,וגו' קֶֹדׁש ַלי"יָ  מסיים, והפסוק ַלּכֵֹהן ּתִ
שנזכה  היא, לפ"ז הכוונה .[ויקרא כ"ז, כ"א] ֲאֻחזָּתוֹ 

 ,לדוכנםולויים  ,שהכהנים יחזרו לעבודתם
 וישראל למעמדם, אכי"ר. 

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,עניינים וציין הוסיף 
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעירענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 

  ניתן להקדיש כל שיעור 
  לרפואה, ו להצלחה

  .או לעילוי נשמת
  השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור 

  שליט"א, הגאון מפי מרן 
  וכן באמירת "מי שבירך" 

  בסוף השיעור.
  .050-4140741פרטים בטלפון: 

  לפני השיעור.זאת נא לתאם 
והתורמים והמסייעים להפצת 
התורה ולזיכוי הרבים, ימלא 

המקום ב"ה כל משאלות ליבם 
  אכי"ר.לטובה. 

  ."מנויים לחיים"הודעה חשובה ל
זיכנו השי"ת ברוב חסדו, ומרן שליט"א 
נתן את הסכמתו, להקדיש מזמנו היקר 
והעמוס לרוב בענייני הכלל והפרט, על 

מנת לעיין ולהגיה את השיעורים 
בהם תקן השבועיים קודם הדפסתם, ול

עניינים  וסיףאת הצריך תיקון, וכן לה
נאמרו  לאר שא נוספים, ומקורות והערות

  . המוקלט בשיעור
אי לכך, הדפסת השיעורים ושליחתם 

המוטל  בעומסתלויה  ,לחיים" מנויים"ל
, באותה התקופה על כתפי מרן שליט"א

וכן בסיבות טכניות נוספות, כגון עיכובים 
בהקלדה או בעריכה, אשר אינן תלויות 

, בשמחות ובפרט בחדשי החגיםבנו, 
  וכדומה.  משפחתיות

על  מראש את סליחתכם אנו מבקשים
את בעהי"ת , ומקווים להשלים העיכוב

   השיעורים החסרים בהקדם האפשרי.כל 
  ברוכים תהיו.


