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נושאי השיעור

בית המקדש השלישי יהיה משוכלל עם כל הטכנולוגיה שישנה בזמנינו ואפילו יותר, וראיה לכך שעם ישראל 
יבואו לבית המקדש עם מטוסים. 

טעם נוסף לדברים שהביא מהרי"ץ זיע"א בע"ח לגבי אדם הנחלה בשבת שהוא מסוכן יותר ממי שנחלה ביום 
חול. 

המשך בעניין סידור הרמב"ם שהוא נגד מהרי"ץ, דחיית המובא שם לגבי אי אמירת פסוקים בהוצאת והכנסת 
ספר תורה, ראיות לכך שלא כל מה שלא הביא הרמב"ם בחיבוריו מעיד על כך שהוא לא נהג אחרת. 

דחיית המובא שם לגבי נוסח ביעור חמץ ונוסח עירובי תבשילין בלשון הקודש כדעת הרמב"ם, במקום בלשון 
ארמי המקובל בידינו מימי קדם. 

המשך דברי מרן שליט"א בשבח הספר פסקי שע"ה מאת הרה"ג נתנאל עומיסי שליט"א, והתייחסות למה 
שהביא בהקדמה בשם מרן שליט"א בעניין ספירת שבעה ושבעה שזהו מנהג טעות, ומדוע מי שנהגה כן ורוצה 

לבטל זאת אינה צריכה התרה על כך. 

התייחסות נוספת לספר טהרת משה הנקרא טומאת אשם, דחיית התורה החדשה שהמציא שכביכול הנשים 
בתימן הורו לעצמן בהלכות טהרה, ושכביכול היתה בידן קבלה ממרים הנביאה, וכביכול זהו המושג אל תטוש 

תורת אמך.

מקור הסיפור על אותו חכם תימני שאמר להקב"ה בתמימותו למה עזבתני ומיד נענה.
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כל  עם  משוכלל  יהיה  השלישי  המקדש  בית 
הטכנולוגיה שישנה בזמנינו ואפילו יותר, וראיה 
עם  המקדש  לבית  יבואו  ישראל  שעם  לכך 

מטוסים. 

בשבת הזאת, היה א' דר"ח תמוז, וקראנו את 
ְסִאי וגו'. סיום ההפטרה הוא,  ַמִים ִכּ ׁ הפטרת ַהָשּ
ּתֹו  ַבּ ַשׁ ְבּ ת  ָבּ ַשׁ י  ּוִמֵדּ ָחְדׁשֹו  ְבּ חֶֹדׁש  י  ִמֵדּ ְוָהָיה 
ֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְי"ָי ]ישעיהו  ַתּ ר ְלִהְשׁ ָשׂ ָיבֹוא ָכל ָבּ
לעתיד לבוא, מדי ראש חודש ומדי  ס"ו, כ"ג[. 

שבת, 'יבוא כל בשר', משמע גם הגויים מקצוות 
תבל, 'להשתחוות לפני' בבית המקדש. כמובן, 

הגויים שיתגיירו, לא הרשעים שלא יישארו. 

בחודש תמוז, מתחילים ימי בין המצרים, אנחנו 
מקווים שלא יהיה, אבל אם אנחנו מדברים על 
שיבנה  ומייחלים  מצפים  אנחנו  המקדש,  בית 

בית קדשנו ותפארתנו.

שמעתי השבוע, שאלה מעניינת. בית המקדש 
כּו בֹו ]איכה  שיבנה, שבעוה"ר כעת ׁשּוָעִלים ִהְלּ
ישמעאלים  אלא  שועלים  תקרי  אל  י"ח[  ה', 

מהלכים בו, האם הוא יהיה בית משוכלל, עם 
בזמנינו.  שישנה  הטכנולוגיה  כל  ועם  חשמל 
הנקודה?  מה  בדיוק?  רוצים  מה  שאלתי, 
שכאשר  לבד.  נפתחות  דלתות  שיהיה  רוצים 
מה  מאליהן.  נפתחות  הדלתות  מתקרבים, 
עוד? ברזים אוטומטיים. אמרו, כמו מלון חמשה 
כוכבים. אמרתי להם, למה אתם אומרים רק 
חמשה כוכבים, חושבני שיהיה עשרים כוכבים. 
למה חושבים שזה יהיה פחות, אני חושב שיהיה 

אפילו עוד יותר. 

המקדש,  לבית  להגיע  אפשר  איך  שהרי, 
חודש,  ראש  לגבי  שבת?  בכל  תבל,  מקצוות 
אכן יכולים להגיע במטוסים, אבל בכל שבת? 
איך יגיעו מכל קצוות תבל? על כרחך, שרמוז 
אוירונים.  יהיו  לבוא  שלעתיד  בפסוק,  כאן 
ולא רק אוירונים כמו שיש בזמנינו, שזה אסור 
בשבת, יש בזה חשש חילול שבת, הבערה ועוד 
יותר משוכלל,  יהיה משהו  אסורות.  מלאכות 

חילול  חשש  של  סרך  שום  בכך  אין  שאפילו 
עוד  ]עיין  יותר משוכלל.  זה משהו  שבת. א"כ, 

בעניין זה בשערי יצחק, שיעור מוצש"ק ה'תש"ע[. 

]פיסקא ראשונה  הדבר מפורש בפסיקתא רבתי 
מדי  והיה  ]שם[  הפסוק  לגבי  ור"ח[  שבת  של 

שבתפילת  בשבתו,  ומדי שבת  בחדשו  חדש 
כפי  עבים,  ע"ג  נשואים  יבואו  ומנחה,  שחרית 
עּוֶפיָנה ְוַכיֹּוִנים  ָעב ְתּ ה ָכּ שהפסוק אומר, ִמי ֵאֶלּ
בתפילת  יבואו  ח'[,  ס',  ]ישעיהו  ֵתיֶהם  ֲאֻרֹבּ ֶאל 
מנחה  בתפילת  וגם  לבתיהם,  ויחזרו  שחרית 

יבואו ויחזרו. 

אם כן, יש לנו כאן מפורש בדברי חז"ל, רואים 
שברוח קדשם הם ראו את מה שיהיה וישתכלל 
במשך הדורות, ושזה מה שיהיה לעתיד לבוא. 

חדש  מדי  והיה  כך,  רבתי  בפסיקתא  כתוב 
ָצְמָאה  תנחומא,  רבי  פתח  כך  וגו',  בחדשו 
ֵני  י ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ְפּ ַנְפִשׁ
אמרו לו ישראל,  וכו',  ]תהלים מ"ב, ג'[  ֱאלִֹהים 
ריבונו של עולם, אימתי אהה מחזיר לנו את 
רגלים  פעמי  בשלשת  עולין  שהיינו  הכבוד, 
ורואין פני השכינה וכו'. אמר להם, בני, בעולם 
לא  בשנה?  עולים  הייתם  פעמים  כמה  הזה, 
שלשה פעמים בשנה? כשיגיע הקץ, לא תעלו 
רק שלש פעמים, אלא הרבה יותר, אני בונה 
אותו, ואין אתם עולים שלשה פעמים בשנה, 
אלא כל חודש וחודש ובכל שבת ושבת אתם 
כמה שנאמר,  בו שם.  עולים  להיות  עתידים 

והיה מדי חודש בחדשו ומדי שבת בשבתו.

והיאך  בחדשו,  חודש  מדי  והיה  אחר,  דבר 
חודש  בכל  בירושלם  בשר  כל  שיבא  אפשר 
ירושלם  עתידה  לוי,  רבי  אמר  שבת?  ובכל 
ככל  ישראל,  וארץ  ישראל.  כארץ  להיות 
העולם כולו. והיאך הם באין ראש חודש ושבת 
מסוף העולם? אלא העבים באין וטוענים אותם 
ומביאין אותם לירושלם, והם מתפללים שם 
בבוקר. הרי בדר"כ עננים יש בבוקר, אז העבים 
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זה בבוקר. והוא שהנביא מקלסן, מי אלה כעב 
תעופינה וגו'.

והרי  בחדשו,  חודש  מדי  והיה  אחר,  דבר 
שאירע ר"ח להיות בשבת, ואמר הכתוב מדי 
חודש ומדי שבת. היאך? אמר רבי פינחס הכהן 
בן חמא בשם רבי ראובן, באים שני פעמים, 
אחד של שבת ואחד של ר"ח. והעבים טוענין 
אותן בהשכמה, ומביאין אותן לירושלם, והם 
מתפללין שם בבקר, והן טוענין אות לבתיהן. 
אותם  ומביאים  חוזרים  העבים  ובמנחה, 
לירושלם, הרי העבים כבר חזרו למקומותיהם, 
אותם  טוענים  והם  מנחה,  שם  ומתפללים 
עּוֶפיָנה,  ְתּ ָעב  ָכּ ה  ֵאֶלּ ִמי  לבתיהם.  ומחזירים 
ֵתיֶהם, הרי של  הרי של בוקר. ְוַכיֹּוִנים ֶאל ֲאֻרֹבּ
מנחה. היונים לעת ערב מתאספים לחזור לקן, 

לארובותיהם.

יבא כל בשר וגו', אינו אומר יבואו כל ישראל, 
אלא יבא כל בשר. לא רק יהודים, אלא 'כל 
בשר'. אמר רבי פינחס, מהו 'כל בשר'? ישנו 
יצרו  ר  ׂשֵּ שּבִ מי  כל  חוץ מן הפשט,  כאן רמז, 
בעולם הזה, זוכה לראות פני שכינה. כדכתיב, 
]ישעיה ל"ג, ט"ו[, מה  ָרע  ְבּ ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ְועֵֹצם 
]שם  ֵעיֶניָך  ֱחֶזיָנה  ֶתּ ָיְפיֹו  ְבּ ֶמֶלְך  אחריו,  כתב 
הפסוק  תרגום  יצרו'.  ש'בישר את  מי  י"ז[.  שם 
ֲאֵרי  הוא,  ל"א[  ט"ו,  ]במדבר  ָזה  ָבּ ְי"ָי  ְדַבר  י  ִכּ
יצרו,  את  שבישר  מי  ר.  ּסַ ּבַ ַדְי"ָי  תָגָמא  ּפִ ַעל 
ולא התייחס ליצר הרע,  וזלזל  דהיינו מי שבז 
לא החשיבו ולא הלך אחרי עצתו, הוא שיזכה 

לכך. 

ולא  גויים.  אפילו  בשר,  כל  יבוא  אחר,  דבר 
בישראל,  אותן שלא שעבדו  אלא  גויים,  כל 

המשיח מקבלן.

אמנם חז"ל אומרים, כי הם יבואו בעבים, אבל 
בפסוק בעצמו כתוב, מי אלה כעב תעופינה, 
עבים  לא  זה  א"כ,  ארובותיהם.  אל  וכיונים 
בני  ישאו  שהעבים  להיות  יכול  אמנם  ממש. 
שאין  דבר  בעצם  הם  שהעבים  למרות  אדם, 

במדבר,  שהיה  כפי  אבל  ממשי,  משהו  בהם 
שהיו על שבעה ענני כבוד. משמע שישנה איזו 
אפשרות, לבוא על ענן. אבל הפסוק לא אמר, 
דהיינו,  ָעב'.  'ּכְ אלא  תעופנה,  ָעב'  'ּבְ אלה  מי 
מטוסים שהם כמו עבים. וכמו יונים, שהם עפים.

האלה,  השכלולים  כל  את  יהיה  אם  ממילא, 
השכלולים,  כל  את  יש  האדם  בני  בבתי  ואם 
כל  וכדו',  והאלקטרוניקה  החשמל  פלאי  כגון 
ומסתמא  הדברים המפותחים שישנם בזמנינו, 
כן לא  יותר, אם  עוד  יהיה  אולי  כפי שאמרנו 
מסתבר שבית המקדש יהיה פחות מכך. אמנם 
המציירים היום את בית המקדש, אינם יודעים 
כיצד לצייר אותו, לכן הם מציירים אותו כפי 
שהוא היה בעבר. הם לא יודעים לצייר את מה 
עינינו,  ותחזנה  ותרצנו  כאשר  בעז"ה,  שיהיה 
כי  מסברא,  זאת  אומר  אני  אבל  נראה.  אז 
האדם  שלבני  ישתנה,  שהעולם  מסתבר  לא 
השכלולים  כל  את  לבוא  לעתיד  יהיה  לא 
שנתחדשו ונתפתחו במשך כל הזמן. הרמב"ם 
]בהלכות מלכים פרק י"ב הלכה ב'[ מביא את דעת 

שמואל ]שבת דף ס"ג ע"א[, אין בין העולם הזה 
לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד. 
ואם צורת החיים שלנו כיום היא כך, ומסתבר 
שזה עוד יתפתח וישתכלל, אינני יודע אם זה 
לכל  אופן  בכל  היום,  שלנו  המצב  כמו  יהיה 
שבית  מסתבר  לא  היום,  מצבנו  כפי  הפחות 
יהיו מעליות?  פחות. למה שלא  יהיה  המקדש 

שיעלו וירדו? זה פשיטא.

בשום  זאת  כתוב  לא  מדוע  תשאל,  ואם 
מקום? את אותה השאלה, אפשר לשאול על 
מלחמת גוג ומגוג. כאשר הנביא בספר יחזקאל 
הוא  ומגוג,  גוג  מלחמת  את  מתאר  ל"ח[  ]פרק 

ִהְנִני  ְי"ָי,  ֲאדָֹני  ָאַמר  ה  כֹּ ְוָאַמְרָתּ  כך,  מדבר 
יָך  ְך ְוֻתָבל. ְוׁשֹוַבְבִתּ יא רֹאׁש ֶמֶשׁ ֵאֶליָך ּגֹוג, ְנִשׂ
ל  ְלָחֶייָך, ְוהֹוֵצאִתי אֹוְתָך ְוֶאת ָכּ י ַחִחים ִבּ ְוָנַתִתּ
ם, ָקָהל  ָלּ י ִמְכלֹול ֻכּ ים, ְלֻבֵשׁ ֵחיֶלָך סּוִסים ּוָפָרִשׁ
לכאורה  ם.  ָלּ ֻכּ ֲחָרבֹות  י  ְפֵשׂ ֹתּ ּוָמֵגן,  ה  ִצָנּ ָרב 
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חושבים כי אולי היה צריך הנביא לכתוב טילים 
וטנקים ופצצות וכו'. למה זה לא כתוב? א"כ, 
שבהם  מקומות,  כמה  עוד  וישנם  נפשך?  מה 

מדובר על הכלים אשר היו בעבר. 

חושבני, כי שתי תשובות בדבר. ראשית, הנביא 
לא יכל לכתוב את הדברים שיהיו בעתיד, כי 
בזמנם לא היו מבינים על מה הוא מדבר. דבר 
להיות  צריכה  היתה  שהגאולה  אמר  מי  שני, 
לפני  גם  להיות  יכולה  היתה  הגאולה  היום? 
חמש מאות שנה, ולפני אלף שנה. בעוונותינו 
רצה  לא  הנביא  לכן,  לכך.  זכינו  לא  הרבים, 
לכתוב דבר, אשר יכול להשתנות. כי אם היינו 
זוכים והיינו נגאלים, אם היה מתקיים 'אחישנה', 
אזי זה היה עוד לפני כל השכלולים והפיתוחים 
האלה, ואז היו את החרבות וכו' שהיו נלחמים 
שלא  כיון  אבל  שנה.  מאתיים  לפני  עד  בהם 
זכינו, ומצד שני חייב להיות שדברי הנביא הם 
אמת, א"כ חייב להיות, שלעתיד לבוא אנחנו 
זה  כיצד  כאן  שרמוז  האלה,  בדברים  גם  נבין 
יהיה בפועל. ברמזים, לא לפי פשטות הדברים. 
כפי שכתוב לגבי הרבה דברים, שלעתיד לבוא 
יהיה להם פירוש אחר, א"כ גם לכך יהיה פירוש 

אחר.

בכל אופן, חושבני שהשאלה מתורצת, ובעזרת 
ה' שנזכה לכך בקרוב בחיינו ובימינו, אכי"ר.

טעם נוסף לדברים שהביא מהרי"ץ זיע"א בע"ח 
לגבי אדם הנחלה בשבת שהוא מסוכן יותר ממי 

שנחלה ביום חול. 

ומוצש"ק  מטות  ]מוצש"ק  פעמים  מספר  דיברנו 
ויגש  ואתחנן שנת ה'תשע"ו, ומוצש"ק מקץ ומוצש"ק 

שנת ה'תשע"ז[, על העניין של 'ואל תהי צרה ויגון 

ביום מנוחתנו', 'י"י הושיעה'. אמרנו יסוד עפ"י 
דברי מהרי"ץ זיע"א, אשר כתב בעניין פיטום 
הקטורת ]ע"ח דף ע"ז ע"א[, כל הנחלה בשבת, 
מסוכן יותר ממי שאירע לו חולי בשאר הימים. 
הר"ר  זהו  הרי"ץ,  בשם  זאת,  מביא  מהרי"ץ 

400- מלפני  ספרדי  חכם  שהיה  ציאח,  יוסף 
500 שנה, כמדומני שהוא היה בארם צובא או 
בעיר צפת. מהרי"ץ העתיק את דבריו בהרבה 
מקומות, מה שמהרי"ץ מביא בשמו, לא מובא 
בשום ספר. זה היה כת"י יחידי שמהרי"ץ זכה 
בו, וכיון שמהרי"ץ ראה כי הספר הזה לא נדפס, 
הוא פחד שהספר הזה יאבד, לכן מהרי"ץ מביא 
בשמו דברים רבים. וגם לגבי החידוש הזה, זה 
ג"כ היה נראה לכאורה חידוש גדול, כפי שישנם 

הרבה חידושים הכתובים בשמו.

הסברנו בזמנו, כך אני מעצמי הסברתי, מה יכול 
להיות? למה מי שנהיה חולה בשבת הוא יותר 
מסוכן? אמרנו כי הסיבה לכך היא, כיון ששולט 
בו מזל שבתאי. וממילא הגענו למסקנא, כי זה 
לא דוקא מי שנהיה חולה בשבת. כי אם הסיבה 
מזל  מזל שבתאי, שהוא  בו  כיון ששולט  היא 
גרוע, א"כ יכול להיות שהמדובר לגבי כל צרה 
כמה  זה  לפי  הסברנו  וממילא  אחר.  יגון  וכל 

וכמה דברים. 

לכך  יש  כי  ראיתי  דשמיא,  בסייעתא  אבל 
בספרי  מפורש  יסוד  לזה  ויש  אחר,  פירוש 
הספרים  אל  להגיע  קשה  אמנם  הקדמונים. 
כי  נראה  נקשר את הדברים,  הללו, אבל אם 
בפירושו  הרוקח  בספר  במפורש  כתוב  הדבר 
שם  מובא  האחרון,  בזמן  שנדפס  התורה,  על 
מקורו  שזהו  להיות  יכול  ובהחלט  הזה,  העניין 
של הרי"ץ. כיון שהרי"ץ, זהו הר"ר יוסף ציאח, 
מהרי"ץ  שהביא  פירושיו  כל  את  שיראה  מי 
זאת  ומשווים  במקומות רבים, כאשר מעיינים 
לו  היו  ספרדי,  היה  שהוא  למרות  כי  רואים, 
הם,  שלו  המקורות  האשכנזים.  מן  מקורות 
מספרי הקבלה של  ־גדולי אשכנזים הקדמונים, 
כגון רבי' יהודה החסיד, בעל הרוקח מגרמייזא, 
חכמי  ספרי קבלה של  ועוד  הירץ,  ה"ר  סידור 
אשכנז, אשר הוא מביא מהם. א"כ מסתמא כי 

גם בעניינינו, אלו המקורות שלו.
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]בפרשת ואתחנן דף ק"פ[ כותב כך,  בעל הרוקח 
רחמים  צריך  בשבת,  חולי  לו  שאירע  אדם 
כתובים  שהדברים  רואים  א"כ  מבחול.  יותר 

במפורש.

המזל  את  מזכיר  לא  הוא  הטעם?  מה  אבל, 
חידוש  אחר.  טעם  אומר  הוא  אלא  שבתאי, 
מדין  הנינוחים  שהפושעים  לפי  וז"ל,  מעניין. 
פלא  ומזיקים.  ויוצאים  פנויים  בשבת,  גיהנם 
עונש  להם  אין  שבת,  ביום  דהיינו,  עצום. 
בגיהנם, אז הם לא נשארים לנוח בשקט, אלא 
הם הולכים לעשות צרות בעולם. הדבר פלא. 
מי יכול להגיד דברים כאלה? אבל נאמן הוא 

ונאמנים דבריו. 

מה  פעמים,  ורוב  וכותב,  ממשיך  והוא 
כלומר,  לרפואה.  ניתן  לא  מזיקין  שהנשמות 
נזק כזה, אי אפשר לרפאותו בדרך רגילה, כמו 
אדם  כל  יזהר  מאד  לכן  הרגילות.  המחלות 
כך  המזיקין.  מפני  שבת  בליל  יחידי  מלילך 
כותב רבי' אלעזר מגרמיזה, בעל ספר הרוקח, 

בפירושו על התורה.

הדברים הללו, מובאים גם על ידי רבו של רבי' 
אלעזר מגרמיזה, זהו הר"ר יהודה החסיד, בעל 
בזה"ל,  התש"ע[  ]בסימן  שכותב  חסידים  ספר 
שאין  לפי  ערב שבת?  מחבלין  הרוחות  למה 
דהיינו, כיון שעכשיו הם לא  הרוחות בגיהנם. 
להם  יש  בגיהנם,  עסוקים  אינם  הם  טרודים, 
במיתתן,  רשעים  של  רוחות  פירוש,  חופש. 
נעשו  קין שמתו  כל תולדות  כמו  מזיקין  הם 
נשמותיהן מזיקין, הנשמות שלהם, מתהפכות 
דעת  על  זאת  עושים  לא  הם  אבל,  למזיקים. 
להם  וניתן  אלא,  הפקר.  אינו  הדבר  עצמם. 
היו  אם  או  שבתות  למחללי  להזיק  רשות 
כבר  בו.  מתעדן  אינו  אפי  או  בשבת  עצבין 
אמרנו בעבר, כי אם אדם נהיה חולה בשבת, 
כנראה יש לו איזה פגם מסויים. ברוך ה', שאני 
נותנים  כי  הללו,  לדברים  עקבות  כאן  מוצא 
מי  שבת.  המחלל  באדם  לפגוע  רשות,  להם 

אסור.  הדבר  ליצלן,  רחמנא  בשבת,  שעצוב 
צריך לשמוח בשבת. ואם הוא לא מתעדן בו, 
הוא לא מקיים את מצוות עונג שבת. לכך רוח 
החלואי רוחות בשבת. הרוחות עושים מחלות 
פגעים  של  שיר  סמך  ולכך  בשבת.  ופוגעים 
לשיר של יום השבת, לכך אומד בשבת יקום 
ונשמות  טוב.  ביום  ולא  גופא  ובריות  פורקן 
שמזיקין, אין לאדם רפואה ברפואות בני אדם 
זה  ירפא.  מכתו  ּוַמַחץ  בוראו,  אם  כי  יותר, 
פסוק. רק הקב"ה יכול לרפא אותו. לא יעזרו 
והסגולות  והטיפולים  והניתוחים  התרופות  כל 

וכו', אלא רק הקב"ה. ומכתו ירפא.

ברוך ה', שהעניין נתברר מיסודו וממקורו, אבל 
הדברים  מן  הרבה  יותר,  או  פחות  כי  חושבני 
שהיסוד  רק  עצמם.  מצד  נכונים  הם  שאמרנו, 
אלא  שבתאי,  מזל  מצד  אינו  לדבר,  והטעם 
ונמצא  בגלל הרוחות הללו, זהו שורש הדבר, 
צרות  על  ולא  חולה,  על  רק  זה שמדובר  לפי 
'ואל  לגבי  שהסברנו  מה  שכל  נמצא  נוספות. 
הושיעה',  'י"י  מנוחתנו',  ביום  ויגון  צרה  תהי 
אינו  צרותיו',  מכל  ישראל  את  אלד'ים  'פדה 
מתאים לטעם שלהם. אא"כ נצרף את הטעם 
הדברים  כל  ואזי  שבתאי,  כוכב  מצד  שלנו 
זאת,  לומר  נשארו במקומם. אפשר  שאמרנו, 
מה  גם  אולי  דהיינו  לתורה,  פנים  שבעים  כי 
עכ"פ  אבל  נכון,  הוא  בס"ד  אמרנו  שאנחנו 

המקור הוא בודאי מכאן.

המשך בעניין סידור הרמב"ם שהוא נגד מהרי"ץ, 
פסוקים  אמירת  אי  לגבי  שם  המובא  דחיית 
בהוצאת והכנסת ספר תורה, ראיות לכך שלא 
כל מה שלא הביא הרמב"ם בחיבוריו מעיד על 

כך שהוא לא נהג אחרת. 

סידור הרמב"ם.  מספר פעמים, בעניין  דיברנו 
בנו במה לעצמם, כפי שאמרנו,  לצערינו, הם 
לעשות כביכול כמו ספרי התכאליל הראשונים, 
כדעת  או  זאת,  נראה  מעט  עוד  כביכול,  כך 
מהרי"ץ,  שיטת  נגד  בעצם  זה  אבל  הרמב"ם, 
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כך למי שמבין בעומק הדברים. לפי דעתי, זאת 
פריצת גדר. הסברתי כבר בעבר, כמה טעיות 
שיש שם, כגון השגיאה החמורה בעניין קריאת 
התורה בפסח, וכן בעניין ספירת העומר, וכעת 
שאין  לא  זה  דברים,  שני  עוד  לומר  ברצוני 
עוד מה להעיר, אלא שפשוט כבר לא עיינתי 
הערות  עוד  שיהיו  בטח  אעיין,  אני  אם  יותר. 
על כל צעד ושעל. מספיק ארבע הערות, בכדי 
לי  אין  מסודר.  ולא  מבוסס  לא  שזה  להראות 
זמן להתעסק בכך. בכל אופן, רק בכדי לדעת 

את הדרך ואת הכיוון ואת השיטה.

כביכול  שהוא  סידור  לעשות  הדבר,  עצם 
של  סידור  לעשות  אפשר  כמובן  שימושי, 
סעדיה  רבינו  סידור  הדפיסו  הרי  קדמונים, 
אבל  רבים.  וכדומה  גאון,  עמרם  ורבינו  גאון, 
ספר  בתורת  כזאת,  בצורה  זאת  עשו  לא  הם 
הסידור  אבל  כפילויות.  ועם  ומנוקד  שימושי 
הזה, כביכול הוא בא לשמש באופן מעשי. זאת 
שחושב  מי  להגיד,  יכול  אתה  פסולה.  מגמה 
אבל  טוב.  בסדר,  הרמב"ם,  דעת  היא  שזאת 
אם  שימושי,  סידור  זאת  לעשות  רוצה  אתה 
כן אתה בא לקבוע כנגד כל מה שחכמי תימן 
וכנגד מה שמהרי"ץ  נע"ג קבעו בכל הדורות, 
זיע"א קבע. כבר יש לך החלטות אחרות. לכן 
אנחנו צריכים להראות, שזהו סידור משובש. 

שם בדף צ', לגבי הוצאת ספר תורה, אין כאן 
כלום, לא ויהי בנסוע וגו', ולא יהי י"י אלהינו 
שישנו  מה  כלום.  וגו'.  הראית  אתה  ולא  וגו', 
בקיצור,  וכו'.  המבורך  י"י  את  ברכו  הוא, 
כלום,  תגיד  אל  תורה,  ספר  תוציא  נתייבש. 

תניח אותו על התיבה ותברך. 

מובא שם כך, סדר הוצאת ספר תורה ואמירת 
נזכר  ולא  רבינו,  הזכיר  לא  אז,  הפסוקים 

בתכאליל. טוב. 

שאלה מהקהל: גם 'כי שם י"י אקרא וגו', לא 
מוזכר שם?

'כי שם'.  גם לא  תשובת מרן שליט"א: כלום. 
שום דבר. גם לא 'תנו עוז לאלד'ים', ולא שום 
ואת  וכו',  ברכו  רק  יש  שאמרתי,  כפי  דבר. 
הברכות, נותן התורה, ואח"כ והוא רחום. זהו. 

תחזיר את הספר.

ובדף צ"ב, הם כותבים כך, סדר החזרת ספר 
לא  אז,  שאומרים  והפסוקים  למקומו  תורה 

הזכיר רבינו, גם בתכאליל לא נזכר. 

ישנו כאן, דבר חמור מאד. 

כתב  לא  בעצמו,  הרמב"ם  לדעת,  צריכים 
דברים, שגם הוא בעצמו נהג אותם. אולי הדבר 
נראה לנו חידוש, אבל הבן שלו מעיד על כך. 

כך מובא בספר מעשה רוקח. 

אני מביא כעת, את מה שכבר כתבתי בזמנו 
ויש  ע"ר[,  ]דף  חיים  עץ  פרי  דפסחא  באגדתא 
על  רוקח  מעשה  בספר  ממ"ש  עוד  להעיר 
חמץ  הלכות  סוף  שברמב"ם  ההגדה  נוסח 
וז"ל בספר כת"י קדמון  ע"ב  רנ"א  דף  ומצה 
ז"ל  הרמב"ם  רבינו  של  בנו  להר"א  מצאתי 
וז"ל ויש מי שמזכיר אחר תשלום דרש פרשה 
וסי' העשר  זו דהיינו פרשת ארמי אובד אבי 
אותו  זכרו  במכות  לחז"ל  אחר  דרש  מכות 
יוסי  ר'  והוא  סוף  ים  קריעת  על  במכילתא 
הגלילי אומר מניין אתה אומר וכו' ר"א אומר 
וכו' ר"ע אומר וכו' ואח"ז אומר כמה מעלות 
טובות למקום עלינו וכו' על אחת כמה וכמה 
וכו', את כל זה הרמב"ם לא מביא בסוף הלכות 
נוסח ההגדה שנהגו  ומצה, שם כתב את  חמץ 

בה בזמן הגלות.

הרמב"ם,  של  בנו  אברהם  רבי'  כך  על  אומר 
כיו"ב  ועל  ועליו  ההבנה,  גלוי  דרש  זה  וכל 
ביציאת  המאריך  וכל  המרבה  כל  נאמר 
זה, מנהגינו  ואמירת  זה משובח.  מצרים הרי 
ומנהג קדמונינו. אבא מארי ז"ל, והקודמין לו, 
וחכמי המערב. הרמב"ם בעצמו היה אומר זאת. 
בחיבורו?  זאת  כתב  לא  הרמב"ם  למה  א"כ, 



שערי יצחק – השיעור השבועי

8

התשובה היא, ועם היות שאבא מארי ז"ל לא 
חו"מ,  הל'  בסוף  שכתב  ההגדה  בנוסח  זכרו 
לפי שהוא בלתי מפורסם בכל המדינות, ולא 

הכרחי, כמו מה שכתב ע"כ. 

ואת  מה שהכרחי,  את  כתב  הרמב"ם  דהיינו, 
ישנם  אם  העולם.  ארצות  בכל  שמקובל  מה 
נוהגים  מסויימות  בארצות  רק  אשר  דברים, 
ההגדה.  מעיקר  לא  זה  מנהג,  רק  זהו  אותם, 
אבל בפועל, הרמב"ם בעצמו נהג לומר זאת. 

כתבתי שם על כך, וזה יסוד חשוב לגבי כמה 
רבינו הרמב"ם, דלא  דברים שהשמיט  וכמה 
למימרא דלאו סבירא ליה, כמו שיש טועים. 

אדרבה, הוא עצמו נהג בהם, ואכמ"ל. 

נדפס  ה'תש"ך,  ]מהדורת  בתשובותיו  הרמב"ם 
כך,  למשל  אותו  שאלו  קע"ח[,  סימן  בירושלם 

בסתר  האל  יסתירם  ישראל,  מן  קדוש  קהל 
וכשנים קדמוניות  כנפיו, שנהגו מימות עולם 
לומר בליל שבת אחר מזמור שיר ליום השבת, 
"ויכלו". בא אחד מן תלמידי החכמים, ומחה 
בידם על זה. ואמר, מה שאתם אומרים ויכלו, 
אמרו  זה.  על  עוברים  ואתם  לאמרו,  אסור 
לא  אבותינו,  מנהג  זה  ישצ"ו,  הקדוש  הקהל 
ויכוח  ישנו  בקיצור,  וכו'.  נבטלהו  ולא  נשנהו 
האם לומר אז 'ויכולו', או שלא להגיד. נו? מי 
שיסתכל ברמב"ם בחיבורו, ברמב"ם לא מוזכר 
ואילו  השבת,  ליום  שיר  מזמור  להגיד  בכלל 
כאן רואים שזהו 'מנהג משנים קדמוניות'. אינני 
רואים  אבל  נהג,  בעצמו  הרמב"ם  מה  יודע, 

שאלו דברים מפורסמים.

במלים אחרות, לא כל מה שלא כתוב ברמב"ם, 
הביא  ולא  הרמב"ם,  מכך  ידע  ולא  קיים,  לא 
בעצמו  הוא  אשר  רבים,  דברים  ישנם  אותו. 
נהג, או שהיו מנהגים כאלה. לא יכולים לבוא 
אנשים בדורנו, ולבנות על הדברים שהרמב"ם 

לא אמר. 

וגם אם ישנם דברים שהרמב"ם לא כתב אותם, 
ואפילו אם הוא היה כותב אותם, כבר הסברנו 
נהגו בכל  רבות, שאבותינו לא  פעמים  בעבר 
היתה  שכך  בדברים  רק  אלא  אחריו,  דבר 

המסורת שלהם מאבותיהם.

למשל, אנחנו בליל הסדר מברכים בפה"ג על 
רק  לא  הגאונים,  כל  כמעט  כדעת  כוס,  כל 
על כוס ראשון ושלישי, אלא על כל ארבעת 
ועל  הכוסות. מה עם ברכה אחרונה, על הגפן 
פרי הגפן? אף אחד לא שמע על כך. רק בסוף 
אולם  אחרונה.  ברכה  מברכים  הסדר,  ליל 
צריך  שאכן  סובר  בעצמו  שהרמב"ם  נתברר, 
לברך על הגפן ועל פרי הגפן וכו', אחרי שתיית 
כל כוס וכוס. לשיטתו, צריך לברך על כל כוס, 

גם ברכה ראשונה, וגם ברכה אחרונה. 

הבאתי זאת שם בהגדה של פסח ]דף קל"ג[ בשם 
הרמב"ם, בספר מעשה רוקח ]פרק ז' מהלכות 
כת"י  בספר  שמצא  כתב,  הל"י[  ומצה  חמץ 
קדמון בשם רבינו אברהם בן הרמב"ם בזה"ל, 
אלו הד' כוסות, שתייתן חובה מדברי סופרים, 
וכל אחד מהם מצוה בפני עצמה. ולזה יברך 
קודם שתייתו ברכה לעצמו  א' מהם  על כל 
בורא פרי הגפן, ואחר שתייתו אם שתאו כולו 
או רביעית ממנו על הגפן ועל פרי הגפן וכו'. 
ז"ל. והחילוק שחילק  זוהי סברת אבא מארי 
הרב בעל ההלכות )דהיינו הרי"ף( והבדיל בין 
הגפן,  על  ברכת  ובין  הגפן  פרי  בורא  ברכת 
כמו  ההיקש,  אותה  ת  ְיַאּמֵ לא  סברא  היא 
זה  על  אותנו  מעורר  ז"ל  מארי  אבא  שהיה 
על  נאמר  מה  נו,  עכ"ל.  לפניו  הלימוד  בעת 

כך? 

הצנון  דהיינו  הכרפס,  אכילת  לאחר  כמו־כן, 
שאוכלים בטיבול הראשון, הרי אנחנו אוכלים 
בורא  ברכת  מברכים  איננו  כזית,  שיעור 
הבאים  דברים  אלו  כי  היא,  והסיבה  נפשות. 
בכך  יש  התכאליל,  בספרי  הסעודה.  מחמת 
חילוקי דעות. אבל למעשה, אף אחד לא נוהג 
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סובר,  הרמב"ם  אולם  נפשות.  בורא  לברך 
הוא  אמנם,  נפשות.  בורא  לברך  צריך  שאכן 
לא כתב זאת בחיבורו, אבל גם אם הוא היה 

כותב, אינני חושב שהיו נוהגים כמותו.

לגבי נד"ד, בעניין הפסוקים שתיקנו לומר לכבוד 
לכך  יש  ובסוף,  בהתחלה  תורה,  ספר  הוצאת 
יסודות, זה לא דברים חדשים מקרוב באו, לא 
תיקן זאת בעל חמדת ימים או החיד"א, תיקנו 
זאת בזמן הגאונים, הדבר מובא כבר במסכת 
סופרים. אבל, הרמב"ם בעצמו היה נוהג לומר 
זאת. אם כן, איך אפשר, בסידור הרמב"ם, לא 
טוב,  נהג?  בעצמו  שהרמב"ם  מה  את  לכתוב 
אם הם לא ידעו מכך, יש להם בעיא של צמצום 
זיע"א  מהרי"ץ  וגם  מפורסם,  הדבר  הידיעות. 

העתיק זאת בעץ חיים ]דף ס"ה ע"ב[. 

הרי בראש השנה, ישנם מנהגים, מתי מחזירים 
לפני  אותו  מחזירים  בלדי,  בנוסח  הס"ת?  את 
'עת שערי רחמים'. דהיינו, בזמן תקיעת שופר, 

ספר התורה לא נמצא על התיבה. 

כותב מהרי"ץ על כך בזה"ל, ומחזיר ספר תורה 
להיכל. כן המנהג פשוט, להחזיר הספר תורה 
קודם התקיעות. וכן כתב הרמב"ם הלכות ר"ה 
פ"ג ה"י וז"ל, המנהג הפשוט בסדר התקיעה 
של ראש השנה בציבור כך הוא, אחר שקורין 
ויושבים כל  בתורה, מחזירין הספר למקומו, 

הקהל ואחד עומד ומברך וכו' עכ"ל. 

הרב  זה  על  וכתב  ואומר,  מהרי"ץ  ממשיך 
תורה  ספר  ומחזיר  ]ד"ה  ז"ל  רוקח  מעשה 
למקומו[ וזה לשונו, ובספר כתיבת יד קדמון 
רבינו  של  בנו  אברהם  ה"ר  לשון  מצאתי 
לו  שקדמו  ומי  ז"ל  מארי  ואבא  לשונו,  וזה 
מחכמי המערב ז"ל מנהגם להחזיר ספר תורה 
למקומו קודם התקיעה, כדי שלא ידברו העם 
הראוי.  על  ויעברו  תורה,  ספר  חזרת  בעת 
בזמן  ישאר  הס"ת  שאם  פחדו,  הם  לכאורה 
בפני  בטלה  שיחה  יהיה  ח"ו  אולי  התקיעות, 
לא  הוא  אבל  הס"ת.  כבוד  לא  וזה  הס"ת, 

בין  הפסקה  תהא  שלא  כדי  אלא  כן,  חשב 
כי  דמעומד. נמצא  לתקיעה  תקיעה שמיושב 
לא בגלל שיחה בטלה, אלא שלא יהיו דיבור 
לכן  דמעומד,  לתקיעות  דמיושב  תקיעות  בין 
החזירו את הספר לפני כן, שמא בזמן ההחזרה 
ואפילו  כידוע.  דיבורים שנחשבים הספק  יהיה 
במזמור וכיוצא בו, ממה שנהגו לאמרו בעת 

חזרת ספר תורה. ועל זה ראוי לסמוך. 

בפניו  הרמב"ם,  זאת.  לומר  נוהגים  א"כ  נו, 
ממילא,  נוהגים.  כך  שלו,  בציבור  ובנוכחותו, 
איך אפשר לבוא ולומר, שהדבר לא קיים ולא 

היה ולא נברא?

שאלה מהקהל: איזה 'מזמור' הם אמרו?
תשובת מרן שליט"א: אינני יודע, אולי מזמור 
הבו לי"י בני אלים, שאומרים אחרי ימלוך. הוא 
מה  משנה  לא  אמרו.  מזמור  איזה  כותב,  לא 
נהגו, אמרו משהו שמתאים לספר תורה, הוא 
בכל  אמרו.  שהם  מה  זה  מסתמא,  פירט.  לא 
אופן, ישנם מזמורים ופסוקים, והדבר היה פשוט 
אצלם. שלא יבואו לומר, שהרמב"ם לא סובר 

זאת.

שאלה מהקהל: מהרי"ץ לא מתייחס גם לגבי 
הוצאת ס"ת?

במפורש.  כתוב  לא  שליט"א:  מרן  תשובת 
רק  אני  נוהגים.  מה  כעת,  לפרט  בא  לא  הוא 
סופרים,  במסכת  שהיו.  דברים  אלו  כי  אומר, 
כתוב עוד הרבה דברים, כגון על הכל יתגדל 
ויתקדש וכו', כל מה שאנחנו אומרים בהוצאת 
ספר תורה, ומסתמא היו נוהגים לומר זאת. גם 
אלו  נמצא.  הדבר  גאון,  עמרם  רבי'  בסידור 

אינם דברים חדשים, אלא מימי קדם.

דחיית המובא שם לגבי נוסח ביעור חמץ ונוסח 
עירובי תבשילין בלשון הקודש כדעת הרמב"ם, 
במקום בלשון ארמי המקובל בידינו מימי קדם. 

את  לשנות  רוצים  הם  רפ"ד,  בדף  שני,  דבר 
נוסח ביטול חמץ, דהיינו ביעור חמץ. הרי אנחנו 



שערי יצחק – השיעור השבועי

10

אומרים לאחר בדיקת חמץ, כל חמירא דאיכא 
להוי  ביערתיה,  ודלא  חזיתיה  דלא  ברשותי, 
ולאחר שריפת  בטיל וחשיב כעפרא דארעא. 
החמץ ביום, אנחנו אומרים, כל חמירא דאיכא 
דביערתיה  חזיתיה,  ודלא  דחזיתיה  ברשותי, 
כעפרא  וחשיב  בטיל  להוי  ביערתיה,  ודלא 
דארעא. הדבר תלוי, האם זה בלילה או ביום. 

הקודש.  בלשון  הנוסח,  את  כותב  הרמב"ם 
וכבר אמרנו בעבר ]מוצש"ק שמיני ה'תשע"ג[, כי 
אומר  הרמב"ם  העומר,  ספירת  נוסח  את  גם 
אומרים  לא  הרמב"ם,  לפי  הקודש.  בלשון 
'האידנא חד יומא בעומרא'. ואת זה, לא שינו. 
כפי שאמרנו, ישנה ראיה מספר המצוות, שהוא 
נוסח  ואותו הדבר,  זאת בלשון הקודש.  אומר 
כל  בלשה"ק,  זה  הרמב"ם  אצל  חמץ,  ביעור 
חמץ שיש ברשותי, שלא ראיתיו ולא ידעתיו, 

הרי הוא בטל והרי הוא כעפר.

תבשילין,  עירובי  נוסח  לגבי  הדבר,  אותו 
בעירוב זה מותר לי לאפות ולבשל מיום טוב 

לשבת.

להלכה  ספר  בצורת  קובעים  הם  זאת  ואת 
פריצת  זאת  שימושי.  כספר  מנוקד,  ולמעשה, 
יכול  לא  תימן.  חכמי  שקבעו  מה  כנגד  גדר, 
לבוא מישהו בזמנינו, ולהחליט להנהיג דברים 

כאלה. 

ידעו  לא  נע"ג,  תימן  חכמי  וכי  מכך,  יתירה 
הם  פסח,  בזבח  מהרי"ץ  באיגרת  כבר  זאת? 
אומרים, כי עם הארץ, שאינו יודע לומר בלשון 
ארמית, יאמר את הנוסח של הרמב"ם... דהיינו, 
כי  ידע  מהרי"ץ  פחותה.  בדרגא  זאת  החשיבו 
בתכאליל כתוב את הנוסח של הרמב"ם, אבל 
שבכך אתה בא לרדת דרגא. הרי הכלל הוא, 
הנוסח  ראשית,  רע.  תיקרא  אל  טוב  מהיות 
הזה, הוא כבר מזמן הגאונים. הם כותבים זאת 
בלשון ארמית. הרמב"ם כתב, בלשון הקודש. 
אם  גם  אומרים,  שאנחנו  הנוסח  אבל  בסדר. 
נגיד שהקדמונים אמרו אחרת, אינני יודע, תכף 

נדבר על כך, אבל גם אם הם אמרו כך, כאשר 
ראו את הנוסח בלשון ארמית, או כאשר הוא 
נשתלשל בימי קדם, הנוסח בארמית הוא יותר 
מפותח ומושלם. א"כ, אי אפשר לבוא ולעשות 
ודלא  'דחזיתיה  פחותה.  בדרגא  שהוא  משהו 
חזיתיה', 'להוי בטיל וחשיב כעפרא דארעא'. 
עירובא,  'בהדין  תבשילין,  עירובי  בנוסח  וכן 
ולאטמוני  ולבשולי  לאפויי  לן  שרי  יהא 
ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא מיום טוב 
ולבוא  הקדמונים,  נוסח  הוא  זה  כל  לשבת', 
אדרבה,  הרי  פחות?  ולומר  ולהצטמצם  כעת 
חכמי תימן ראו שהנוסח הזה הוא יותר מושלם, 
והוא עדיף על הנוסח ההוא. ואת הנוסח ההוא, 
אמרו רק מי שלא יכול, אשה שלא יודעת, או 
עם הארץ שלא יודע ולא מבין מה שהוא אומר 
בארמית, אמרו לו, טוב, תגיד מה שאתה מבין. 
אין הכי נמי, יוצאים בכך ידי חובה. אבל לבוא 
לכתחילה ולומר זאת, לעקור את מה שתיקנו, 

לשנות ולומר בנוסח הזה? 

תוספת דברים בעניין זה, מסוף השיעור: 

הנהיגו  תימן  וחכמי  מהרי"ץ  שאמרתי,  כפי 
כיון  וכו',  עירובא  הנוסח של בהדין  לומר את 
שהם ראו שזהו נוסח יותר טוב מנוסח הרמב"ם, 
המלים  נזכר שם,  גם  מפורט.  יותר  כיון שהוא 
פסקי  על  יצחק  בבארות  שרגא'.  'ולאדלוקי 
חמישי  ]חלק  תבשילין  עירובי  הלכות  מהרי"ץ 
כי  האומרים  כאלה  שישנם  הבאתי  ק"כ[,  דף 

גם לפי דעת הרמב"ם צריך להניח את הערובי 
עירוב  הרי  הנר.  הדלקת  זמן  עד  תבשילין 
אזי  ההכנות,  לפני  נאבד  הוא  אם  תבשילין, 
בנוסח,  מזכיר  לא  הרמב"ם  להמשיך.  אסור 
את ההדלקה. הארכתי שם בעניין זה, והבאתי 
מחכמי תימן, שאפילו שהביאו את הנוסח כמו 
ובנוסח  שידליקו.  עד  לחכות  צריך  הרמב"ם, 
כי  יוצא,  א"כ  ובישול.  אפייה  רק  הביאו,  לא 
הם  הזה,  בנוסח  כתוב  לא  שהדבר  למרות 
וכעת  ההדלקה.  עניין  את  שחייב  אומרים 
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האם  הרמב"ם.  את  להסביר  איך  נידון,  ישנו 
הרבה  בשבילם  שצריך  ובישול,  אפייה  דוקא 
זמן, אבל להדליק נר, זה לא דבר משמעותי. 
מנה  שיברור  אמרו,  שחז"ל  החששות  דהיינו, 
יפה לשבת, או שלא יבואו לבשל מיו"ט לחול, 
זה שייך אולי רק לגבי אפייה ובישול. בקיצור, 
בעצם,  כי  יוצא,  אבל  זה.  בעניין  נידון  ישנו 
רע. כלומר, הם בחרו  טוב אל תיקרא  מהיות 
נוסח שהוא מורחב ומושלם, והעדיפו אותו יותר 
תימן  חכמי  כי  ברור  הרמב"ם.  של  הנוסח  מן 
יכולים  איך  וא"כ,  ולשפר.  לשנות  כאן  קבעו 
לבוא בדור שלנו, ולרדת שתי דרגות למטה? 

הדבר חמור מאד. ע"כ מסוף השיעור. 

יתירה מכך, למעשה היום בזמנינו, אי אפשר 
לדעת כיצד נהגו הקדמונים? הספרים שבזמנינו, 
העשויים מנייר, אינם מחזיקים הרבה זמן, הכי 
הרבה 700 שנה. אם זה קלף, הוא יכול להחזיק 
יותר, אולי 1000-1500 שנה. גם אם זה דוהה, 
מה  לגלות  מיני מכשירים  כל  עם  היום  אפשר 
ובפרט  רב.  זמן  מחזיקים  לא  הם  אבל  כתוב. 
רוב  כן,  אם  שימושי.  ספר  שהוא  התכלאל, 
התכאליל, ספו תמו. היום בזמנינו, מהתקופה 
אולי  בסה"כ  ישנם  שנה,   600-700 שלפני 
כל  היכן  העולם.  בכל  ספרים  עשר  עד  שבע 
התכאליל, מאות ואלפים, שהיו בדורות ההם? 
וכי אתה יכול לדעת, מה היה כתוב בהם? הרי 
כאשר מעיינים רואים, כי כבר בתקופה ההיא, 
אשר  דברים  ושינויים,  הבדלים  איזה  ישנם 
המקור שלהם הוא מן הגאונים. אי אפשר לבוא 
שיש  חמץ  'כל  כתוב  בתכלאל  שאם  ולומר, 

ברשותי וכו', הדבר סימן שכך הם נהגו.

ניקח דוגמא, מהזמן האחרון. שאלתי פעם את 
אבא מארי זצ"ל, בליל הסדר, באיזה ספר אבא 
לפניו?  היה  סידור  איזה  משתמש?  היה  שלך 
לו  היה  לי, לא,  חיים? ענה  איזה תכלאל? עץ 
אותו,  שאלתי  ונה.  מהר"י  של  התכלאל  את 
אז איך הוא בירך בליל הסדר על כל כוס? הרי 

בתכלאל של מהרי"ו זצ"ל כתוב, לברך רק על 
כוס ראשון ושלישי? מהרי"ו שינה את המנהג. 
על  רק  מברכים  שאם  חשבו,  ההיא  בתקופה 
כוס ראשון ושלישי, בכך הם מחמירים. דהיינו, 
השני.  את  ותפטור  הראשון,  הכוס  על  תברך 
תברך על הכוס השלישי, ותפטור את הרביעי. 
למה להיכנס לספק ולמחלוקת וסב"ל? נעשה 
כך. היתה מגמה כזאת, כי הם חשבו שבכך הם 
מחמירים. עד שנודע להם, שהם לא פתרו את 

הבעיא. לא ניכנס כעת לשאלה הזאת. 

אם  מארי,  אבא  את  שאלתי  כך  אופן,  בכל 
אביך השתמש רק בתכלאל של מהרי"ו, הרי 
ושלישי?  ראשון  כוס  על  רק  לברך  כתוב  שם 
מה  יודע  אתה  כך,  לי  וענה  מארי  אבא  צחק 
ַאְעַמא   ... אּבֹה  ּתַ ִכּ ּבֹה  ַרּ אן  ַכּ ַמאן  אומרים? 
ְצַואּבֹה. אינני זוכר את המלה שלפני 'אעמא', 
שלו  שהספר  מי  בו,  שהכוונה  משל,  כעין  זהו 
שכחתי  הבנתו.  את  עיוות   ... שלו  הרב  הוא 
חיפשתי  גם  המילים שבאמצע,  או  את המלה 
הזה,  בספרים, אולי מישהו מביא את הפתגם 
הרב  לא  ]אפילו  זאת.  שהביא  מי  ראיתי  ולא 
אברהם ערוסי בכת"י תועפות ראם, ששם אסף 
הרבה משלים בלשון ערב[. אבל המובן הוא, 

שבכך הוא עיוות את ההבנה שלו.

אצלינו התימנים ישנו מושג, 'מפי רב ולא מפי 
כתב'. אמר לי אבא מארי, אבי לא היה עושה 
לנו  שיש  יודע  הוא  בספר,  שכתוב  מה  את 
מסורת, שמברכים על כל כוס. למרות שכתוב 
בספר לא כך, אני אעשה כפי שאבא שלי עשה, 
וכפי המסורת. אם כתוב שם בתכלאל לטבל 
המושג,  זהו  זאת.  עושה  היה  לא  הוא  בחומץ, 

מפי רב ולא מפי כתב.

זה,  עניין  הביא  שליט"א  מרן  מהקהל:  הערה 
בספרו נפלאות מתורתך על הפרשה שקראנו 

השבת.
תשובת מרן שליט"א: נכון. 
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] המלה  "צואבה"  זה  מה  מהקהל:  שאלה 
האחרונה במשפט[?

ֲהָבָנתֹו.  שזה  חושבני,  שליט"א:  מרן  תשובת 
או  עיוור  הוא  דהיינו,  עיוור.  זה  הוא  ַאְעַמא, 
או  מלה  כאן  לי  חסר  שלו.  ההבנה  את  עיוות 
בכל  הזה.  הפתגם  את  להשלים  בכדי  שתים, 
בספר.  שכתוב  מה  את  עשה  לא  הוא  אופן, 
וכעת אתם מביאים, שכתוב כך. מי אמר שעשו 
את מה שכתוב? ראשית, אולי היה להם ספרי 
קדמונים, שכתוב בהם אחרת. ודבר שני, יכול 
להיות שהמסורת של הגאונים נשתלשלה, וזה 

נמשך.

הרחבתי על כך בנפלאות מתורתך, דהיינו על 
בפרשה  בדיוק  כתב,  מפי  ולא  רב  מפי  עניין 
שאתם  שמח  אני  מאד,  טוב  שס"ט[.  ]דף  שלנו 
רב  'מפי  הפתגם  משמעות  ויודעים.  בקיאים 
מה  על  תסמוך  אל  כך,  היא  כתב'  מפי  ולא 
הם  שלפעמים  אנשים,  ישנם  בספר.  שקראת 
שינויים.  מיני  כל  ועשו  ספרים,  באיזה  קראו 
לכן אמרו, מפי רב ולא מפי כתב. תשאל את 
המארי, מה הוא אומר. כיון שהרב, כבר למד 
הרבה ספרים, והוא מבין כל דבר. לא כל אחד 
יקח ספר, תפס את מה שכתוב בספר, וברצונו 
עוד  ישנם  בספר.  שכתוב  מה  כל  כפי  לעשות 
בכלל  לראות  צריך  דעות,  עוד  ישנן  ספרים, 
על מה המדובר, והאם זה בכלל שייך אליך. 

הערה מהקהל: הרב כתב שזה גדר של ממזר 
תלמיד חכם.

תשובת מרן שליט"א: נכון. הבאתי מי שכתב 
כך. זה משהוא חריף, להגיד כך על מי שאין לו 
רב, שהוא כבן בלא אב. לא רציתי לומר זאת, 

אבל מי שיעיין שם, יראה גם את זה.

בכדי שלא תהיה אי הבנה, הספרים של מהרי"ץ, 
מהרי"ו,  של  התכלאל  יד.  בכתב  אז  היו  הרי 
התכלאל  שנדפס  ועד  בתימן.  מאד  נפוץ  היה 
עץ חיים של מהרי"ץ, ונתפרסם משנת תרנ"ד, 
בתקופה  לכן,  מהר.  כך  כל  נכנס  לא  עדיין 

של  התכלאל  את  רק  אצלינו  היה  הראשונה, 
מהרי"ו. רק לאחר מכן, כאשר נדפס התכלאל 
של מהרי"ץ, הוא כבר נתפרסם. כי כתבי היד, 
לא היו בהשג־יד. רק בתקופה יותר מאוחרת, 
ספר  גם  מהרי"ץ.  של  בספרים  השתמשו  כבר 
שתילי זיתים, לא היה בתקופה הראשונה, עד 

שנדפס ונתפרסם.

פסקי  הספר  בשבח  מרן שליט"א  דברי  המשך 
שליט"א,  עומיסי  נתנאל  הרה"ג  מאת  שע"ה 
מרן  בשם  בהקדמה  שהביא  למה  והתייחסות 
שזהו  ושבעה  שבעה  ספירת  בעניין  שליט"א 
מנהג טעות, ומדוע מי שנהגה כן ורוצה לבטל 

זאת אינה צריכה התרה על כך. 

לקראת סוף השיעור הקודם, דיברנו על הספר 
הרה"ג  ידידנו  לאור  שהוציא  שע"ה,  פסקי 
נתנאל עומיסי שליט"א – מו"צ בבית ההוראה 
שמעתי  עילית.  מודיעין  בעיר  צדיק  פעולת 
כי ב"ה הספר הועיל הרבה, אברך אחד אמר 
אני  לכריכה'.  'מכריכה  עליו  עבר  שהוא  לי 
שהספר  כמותו,  רבים  שישנם  לעצמי,  מתאר 
הועיל להם ביותר, לרענן את הזיכרון, לחזור 
פגשתי  כבר  מאד.  חשוב  הדבר  ההלכות.  על 
כאלה, שכאשר באו לבדוק את הידיעות של 
בני־ביתם, פתאום הם ראו ששכחו הרבה דינים 

והלכות. בודאי שחשוב לחזור על כך. 

שדיברנו  מה  את  בהקדמה,  שם  מזכיר  הוא 
לדבר  והמשכנו  לך,  שלח  מוצש"ק  בשיעור 
על כך גם במוצש"ק חוקת ובלק וכן במוצש"ק 
מטות, בעניין מה שנפוץ אצל התימנים, ספירת 
לפני  דהיינו,  ימים.  שבעה  ועוד  ימים  שבעה 
לא  כי  הפסק,  היה  לא  במציאות,  ההפסק. 

בדקו. ספרו שבעה, ועוד שבעה. 

מהלכות  י"א  ]בפרק  כותב  שהרמב"ם  מה  ידוע 
במקצת  שתמצא  זה  י"ד[,  הלכה  ביאה  איסורי 
ימים  שבעת  יושבת  שהנדה  המקומות, 
יום  אלא  דם  ראתה  שלא  ע"פ  אף  בנדתה, 
אחד, ואחר השבעה תשב שבעת ימים נקיים, 
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שהורה  ממי  הוא  טעות  אלא  מנהג,  זה  אין 
להם כך, ואין ראוי לפנות לדבר זה כלל. אלא 
אם ראתה יום אחד, סופרת אחריו ז' )נקיים( 
שלאחר  שני  ליל  שהוא  ח',  בליל  וטובלת 

נדתה, ומותרת לבעלה.

הטעות היא כדלקמן. הרי בתורה, יש דין נדה, 
ויש דין זבה. נאמר רק בקיצור, כיון שזאת לא 
הנדה,  כך.  על  לדבר  הזמן  לא  וזה  המטרה, 
המלוכלכים.  הימים  עם  ימים,  שבעה  סופרת 
והזבה, סופרת חוץ מן הימים המלוכלכים. אם 
סופרת  היא  אז  ימים,  זבה במשך שלשה  היא 
ימי  של  שהחשבון  בגלל  אבל,  שבעה.  עוד 
נדה וימי זיבה הוא מסובך, הרי יש שבעה ימי 
מחלוקת  וישנה  זיבה,  ימי  עשרה  ואחד  נדה, 
הרבה  ואפשר  שמבלבל  דבר  זהו  וחילוקים, 
לטעות, וגם בהבחנת מראות הדמים, לכן ]נדה 
הן  ישראל  בנות  זירא,  רבי  אמר  ע"א[  ס"ו  דף 

טיפה  דם  רואות  שאפילו  עצמן,  על  החמירו 
נקיים.  ימי  שבעת  עליה  יושבות  כחרדל, 
ימי  שבעת  מתי  חילוקים,  לעשות  לא  דהיינו, 
היה  אם  או  לא,  ולפעמים  כן  לפעמים  נקיים, 
לפני כן ששה ימים נקיים, במצבים מסויימים, 
יהיה  לא  כך  נקיים'.  ימי  'שבעת  לעולם  אלא 
כרת,  באיסור  להיכשל  עלולים  כי  בלבול. 
לידי  לבוא  או  הדינים,  פרטי  ידיעת  מחוסר 

מכשולים בהבחנה וכו'. 

תמיד  לספור  הזה,  המנהג  את  שעשו  אלא 
היא,  שהחומרא  הבינו  הם  ושבעה,  שבעה 
שחוץ משבעת ימי נדה, צריך להיות עוד שבעה 
טעות.  זאת  ושבעה.  שבעה  זה  א"כ,  נקיים. 
רבי זירא, לא נתכווין לכך. אלא הוא נתכווין, 
שחוץ מן הימים המלוכלכים, צריך עוד שבעה. 
שבעה.  ועוד  יומיים  זה  אז  יומיים,  היו  הם  אם 
ואם  ושבעה.  ימים, אז שלשה  היו שלשה  ואם 
זה תשעה,  ואם  ושבעה.  זה אחד  אז  אחד,  זה 
בכל אופן, המנהג הזה של  אז תשעה ושבעה. 

וגם  עדות,  וכמה  בכמה  נפוץ  ושבעה,  שבעה 
אצל התימנים זהו דבר מפורסם. 

אבל מהרי"ץ זיע"א כותב בספרו שערי טהרה 
דע, שיש נוהגים שהנדה אינה  ו'[,  ]סי' א' סעיף 
שבעה  מאחרי  אלא  נקיים,  ימי  שבעת  מונה 
וזה  אחד.  יום  אלא  ראתה  לא  ואפי'  ימים, 
ז"ל  הרמב"ם  ואמר  טעות.  אלא  מנהג,  אינו 
פרק י"א מאיסורי ביאה, שאין ראוי מי שינהג 
זו, לפי שהוא טעות. אלא, אם ראתה  בדרך 
נקיים,  ימי  שבעת  אחריו  תמנה  אחד,  יום 
זה  על  חזרנו  וכבר  שמיני.  בלילה  ותטבול 

פעמים רבות.

זהו דבר מפורסם, כך מובא בשערי טהרה, ועל 
כך סמכנו ופירסמנו לבטל את העניין הזה, ולא 
רק שלא צריך להתייחס למנהג שבעה ושבעה, 
כפי  ושבעה,  חמשה  של  למנהג  לא  גם  אלא 
לפרטי  כעת  ניכנס  לא  האשכנזים.  שנוהגים 

הפרטים. 

בעיקבות מה שדיברנו בשיעורים, עורר שאלה 
זמן  לי  היה  לא  הי"ו.  חן  אלישע  הרב  ידידנו 

לענות על כך עד עכשיו.

סימן  המקוצר  ערוך  בשלחן  כך,  כותב  הוא 
קנ"א הערה ל"ה הביא, שרבים מחכמי תימן 
לנהוג  ראוי  דאין  מהרי"ץ  להוראת  הסכימו 
טעות,  אלא  מנהג  זה  שאין  לפי  זו,  בדרך 
ולפיכך גם אותם שכבר נהגו חומרא זו יכולים 
נדרים,  התרת  ללא  ואפילו  מנהגם,  לשנות 
כי הדין הוא שמנהג טעות אינו צריך התרה. 
אבל אם ידעו שאין הדין כך, רק בכל זאת רצו 
להחמיר על עצמם להמתין יותר מן הדין, אזי 
כשבאים לשנות צריכה האשה לעשות התרה 
אינו  זוג שמתחתן  דהיינו,  עכת"ד.  הנדר,  על 
מלפני  כך  נהגו  לא  עדיין  כי  כך,  לנהוג  חייב 
הם  ועכשיו  כך,  שנהגו  זוג  ישנו  אם  אבל  כן. 
רוצים לבטל זאת כיון שראו שלא צריך, אינם 
צריכים התרה, כיון שזהו מנהג טעות. אבל אם 
להחמיר  רצו  זאת  ובכל  כך,  הדין  שאין  ידעו 
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שהאשה  ובודאי  חומרא,  זאת  אזי  עצמם,  על 
צריכה לעשות התרה על כך.

סימן  יצחק  ובבארות  שם  מדבריו,  ומתבאר 
א' ס"ק כ"ז, שיכולים לשנות המנהג כי אינו 
עשו  לא  רוב  פי  שעל  ומשמע  טעות,  אלא 
שכך  חשבו  אלא  חומרא,  כוונת  מתוך  זאת 
הוא הדין. גם בשו"ת אגרות משה יו"ד חלק 
א' סוף סימן מ"ז העלה בסתמא כדין השלחן 
אם  להתיר  צריך  דאין  נדרים  בהלכות  ערוך 
לא ידע את הדין בבירור, וכן הוא בשו"ת יד 
משה דף רפ"ג ]אמנם שם לעיל מיניה דף קי"ד 
נקט הגרמ"פ שבכל אופן כדאי לחוש ולהתיר, 
ודו"ק[. וע"ע בש"ע המקוצר סימן קל"א הערה 
ט' דאין להביא ראיה ממנהג שנהגו להחמיר 
בו מחמת סיבה צדדית ולא מצד סרך חשש 
בדוכתין  כתב  בזה  וכיוצא  האיסור,  וחומרת 
כללי  דיצחק  נהורא  בקונטריס  שצוינו  טובא 

המנהגים הערה י"ח.

סלולה,  דרך  בשם  מאוד,  חשוב  קונטריס  זהו 
יתפרסם  שהוא  זכינו  לא  מדוע  יודע  אינני 
מספיק, חיברו האברך הרב נהוראי סיאני הי"ו, 
כללי  כל  את  שלנו  הספרים  מכל  אסף  הוא 
הפסיקה. 'נהורא דיצחק'. הוא צירף את עצמו, 

ביחד איתנו. 

התורה  בכל  והוא  חשוב,  כלל  זהו  אופן,  בכל 
עצמו,  על  החמיר  האדם  אם  דהיינו,  כולה. 
הוא ידע שלפי ההלכה הדבר מותר, אבל הוא 
מחמיר, כעת כאשר הוא רוצה לשנות, לכאורה 
הרי  תשנה?  למה  זאת.  לעשות  סיבה  לו  אין 
החמרת על עצמך? לכן, סתם כך לא מתירים. 
אולם אם הוא רואה, שכעת קשה לו להחמיר, 
התרת  צריך  הוא  א"כ  הכרחיות,  סיבות  ישנן 
שאדם  כפי  זהו  מדאורייתא.  זה  נדר  נדרים. 
בו  קיבל עליו איזו הנהגה, לעשות דבר שאין 
אם  אבל,  עצמו.  על  החמיר  הוא  חובה,  שום 
הוא טעה, הוא חשב שכך היא ההלכה, וכעת 
נתברר לו שזאת טעות, אז הוא לא צריך שום 

התרה. ויש אומרים, כך גם אנחנו פוסקים, שלא 
רק באופן שהאדם חשב שכך הוא הדין ואח"כ 
זאת  כזאת,  הלכה  ואין  טעות  שזאת  נתברר 
חומרא,  שזאת  ידע  לא  הוא  אבל  חומרא  רק 
חומרא  שזאת  חשב  הוא  אם  אפילו  אלא 
חומרא  לא  שזאת  לו  נתברר  ואח"כ  גדולה, 
התרה.  צריך  לא  הזה  באופן  גם  גדולה,  כ"כ 
א"כ, אותו הדבר היקשנו לגבי עניינינו, כי מי 
שנהגו שבעה ושבעה, וכעת הם רוצים להתיר, 
נהגו,  כך  אבותיכם  הדין,  הוא  שכך  חשבתם 
חשבתם שלפי ההלכה חייבים להחמיר, וכעת 
התרה.  צריך  לא  טעות,  שזאת  לכם  נתברר 

אפשר לשנות, בלי שום התרה.

יצחק  שבשערי  אלא  כך,  כותב  הוא  כעת 
דכיון  ביאר  י"ד  דף  ה'תשע"ה  שלח  פרשת 
בבדיקות  קלקול  יהיה  כי  במציאות  שראו 
בלא המתנה, לפיכך התקבל והתפשט המנהג 
זו  שהיתה  והיינו  ימים,  שבעה  המתנת  של 
שעת הדוחק ומחמתה החליטו הרבנים לנהוג 
טעם  שהיה  יוצא  דבריו  ומכלל  יעוש"ב.  כן, 
נמצא  כן  ואם  בדוקא,  זו  המתנה  להנהגת 
שאין זה מחוסר ידיעה אלא בכוונה להחמיר 
כן, וזאת מחמת המציאות. וכך הוכיח מדברי 
מהר"י בדיחי בשו"ת חן טוב סוף סימן מ"א, 
וכן נראה מדברי מהר"ח כסאר בשו"ת החיים 
והשלום יו"ד סימן כ"ג, דנהגו להחמיר יותר כדי 
שלא יבואו לידי מכשול, וע"ע שם בהשמטות 
סימן ה'. ואם אכן אמת הדבר, שהנהיגו זאת 
לעיין  יש  המנהג,  את  וקבלו  מכוון  בכוונת 
היאך מותר לשנות המנהג בלא התרת נדרים, 
שהרי לכאורה אינו נחשב מנהג טעות. והגם 
מקום  מכל  זו,  לתקנה  צריכים  אין  שבזמננו 
היאך תתבטל תקנת הרבנים בלא כל התרה.

חמורה  שאלה  על  כאן,  'עלה'  הוא  לכאורה 
כי  יוצא  בשיעור,  אז  שהסברנו  מה  לפי  מאד. 
הרי  המנהג.  ביטול  של  הזה  העניין  כל  נסתר 
שהיה  זצ"ל  קארה  שלמה  שהר"ר  הסברנו, 
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בגלל  זאת,  הנהיג  שהוא  צנעא,  בעיר  ראב"ד 
וישנם  שראו לפי מצב הזמן שהדורות נחלשו, 
לא  מקורות,  לכך  הבאנו  בבדיקות,  קשיים 
ניכנס כעת לכל העניין הזה, הרי בדורות שעברו 
ולפעמים  גפן,  בצמר  גם  בודקים  לפעמים  היו 
לדלקות  גרם  וזה  בפנים,  גפן  צמר  נשאר  היה 
היה  ולפטריות, כל מיני חששות, צואר הרחם 
נפצע, וזה עלול להביא לכל מיני מחלות, כגון 
גורמים  הרחם,  בצואר  פצעים  רחם,  צניחת 
מחלות רח"ל, ]כיום צורבים זאת[, ישנם אפילו 
פצעים שנעשים ע"י מאמצים, דהיינו שהמאמץ 
גורם דם, אפילו נסיעה ארוכה גורמת לפעמים 
דם, ואפילו שיעול. יש כל מיני צרות ורגישויות, 
והם לא יכלו לטפל בכך, והדבר גרם לכל מיני 
שאלות, ונהיה קושי גדול מאד. ראו שכך הוא 
המצב, החליטו שיש לחכות שבעה ימים, שאז 
בדר"כ בטוח שזה כבר נקי. אם גם ביום השביעי 
יום. לאחר  עוד  חיכו  אז בדר"כ  היה מלוכלך, 
יום. אבל לגבי דבר זה,  שמפסיק, מחכים עוד 
כולם.  על  מקובל  היה  הדבר  האם  יודע  אינני 
ישנם כאלה אשר חשבו, כי יש לחכות עוד 24 

שעות. 

בכל אופן, יוצא כי חכמי תימן, ובראשם הראב"ד, 
תיקנו לעשות זאת. ומה עם הבדיקות? הם לא 
עשו בדיקות, כיון שסמכו על הנודע ביהודה, או 
על איזה שיטות אחרות. כי בדיקות, אי אפשר 
לעשות. אם יעשו בדיקות, לא יצליחו להיטהר. 
אם כן יוצא, שעניין שבעה נקיים, ניתקן בכוונה. 
ממילא לכאורה, אי אפשר לבוא ולהגיד, שזהו 
מנהג טעות. הרי הרבנים תיקנו זאת. לכאורה 

זאת שאלה מצויינת.

שאלה מהקהל: אבל לכאורה זה היה רק שם, 
לאותו  שעה  הוראת  בתורת  הדוחק,  בשעת 

הזמן. וכי הם עשו זאת לדורות?
תשובת מרן שליט"א: אבל הרבנים עשו זאת. 
תיקנו  בשביעית,  לדוגמא  תקנות,  הרבה  עשו 
גם  כי  האומרים  כאלה  וישנם  דברים,  הרבה 

לדורות  גם  ממשיך  זה  לחומרא  וגם  לקולא 
הבאים. בכל אופן, גם אם נגיד שאפשר לשנות 
זאת, אבל אי אפשר לבוא ולומר שזה היה מנהג 

טעות. ישנה כאן שאלה חמורה.

שאלה מהקהל: גם במצב שישנו הפסק, תיקנו 
זאת?

תשובת מרן שליט"א: אכן. אסביר את העניין. 

מה  שיטות.  כאן שתי  ישנן  כי  לדעת,  צריכים 
בספרים,  שכתבתי  ומה  בשיעורים,  שהסברתי 
עד  שדיברנו  מה  בספרים,  דברים.  שני  אלו 
עכשיו, מה שכתבתי בבארות יצחק על פסקי 
ישראל  בקדושת  וכן  טהרה,  שערי   – מהרי"ץ 
שיטת  לפי  זה  הכל  המקוצר,  ערוך  ובשלחן 
להר"ר  הסכימו  שלא  אלו  ותלמידיו,  מהרי"ץ 
הסכים  לא  בדיחי,  מהר"י  הרי  קארה.  שלמה 
לדבריו. אבל בפועל, נתקבל מה שאמר מארי 
הראב"ד.  היה  שהוא  כיון  אלקארה,  סלימאן 
הסכימו  שלא  חכמים,  וכמה  כמה  ישנם  אבל 
זה  בספרים,  והסברנו  שדיברנו  מה  כל  לכך. 
הכל לפי שיטת מהרי"ץ וכל אלה שאמרו שזה 
לא נכון, לא הסכימו למה שהוא פסק. לדעתם, 
אין דבר כזה. על מי אתה סומך? שישנה שיטת 
בדיקות.  בלי  להקיל  שאפשר  ביהודה,  נודע 
הללו  הבדיקות  שכל  דאמר,  מאן  שישנו  או 
דחויות  שיטות  אלו  טהרות.  לגבי  רק  נאמרו 
הסכימו  לא  ישראל,  גדולי  כל  הפוסקים.  מן 
שיטה  איזו  ישנה  שמיקל,  מי  יש  בסדר,  לכך. 
שמקילה, אבל הר"ר שלמה קארה, כך היתה 
שזהו  בודאי  טריפות,  הלכות  לגבי  שיטתו. 
פוסקים  מאה  ישנם  אם  שאפי'  המקובל,  דבר 
סמכו  הם  המקילים,  שנים  וישנם  המחמירים, 
הוא  בנ"ד,  גם  מפני הפסד ממון. א"כ  עליהם, 
ראה שזאת שעת הדוחק, לכן הוא התיר זאת. 
וישנם תלמידי חכמים שלא הסכימו איתו. לא 
גדולי  בין  ויכוח  ישנו  הזה.  לויכוח  כעת  ניכנס 
תורה, אלו אמרו שכן ואלו אמרו שלא, אבל 

למעשה נתקבל מה שהוא אמר. 
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'יש  שכתב,  מהרי"ץ  דברי  את  מבינים  בכך 
'יש  ימים'. מה הפירוש,  נוהגים לעשות שבעה 
פירושו,  אלא  כך?  נהגו  רובם  הרי  נוהגים'? 
שבזמן מהרי"ץ זיע"א, הדבר עוד לא היה כ"כ 
נפוץ בעיר צנעא. רק בתקופה האחרונה, הדבר 
מאד נפוץ, אולי בגלל חומרת מהרי"ץ לעשות 
ליותר  גרם  בטח  הדבר  מכחול,  עם  בדיקה 
שאלות וקשיים, ממילא החומרא הזאת הביאה 
בסופו של דבר לידי חומרא יותר גדולה. וכפי 
לכך.  הסכימו  שלא  כאלה  ישנם  שאמרנו, 
כאלה  היו  עדיין  ורוב.  מיעוט  נשאר  דהיינו, 
כזה,  דבר  אין  טעות,  מנהג  שזה  החזיקו  אשר 
אין אפשרות בלי בדיקות. הדבר לא צודק ולא 
נכון. אבל בפועל, זאת היתה המציאות. א"כ 

יוצא, ישנן כאן שתי גישות. 

מנהג  שזהו  הזמן  כל  שדיברנו  מה  ממילא, 
אשר  ותלמידיו  מהרי"ץ  לפי  זה  הכל  טעות, 
דבקו בו בלי פשרות. אבל לגבי מה שדיברנו 
אשם  טומאת  הספר  בעיקבות  בשיעורים, 
מנהג  על  להתבסס  ניסה  אשר  משה[,  ]טהרת 
הנשים, שכביכול הם עשו את המנהג הזה וכו', 
על כך הסברנו שהדבר אינו נכון. הם רצו להגיד, 
שכביכול אין דבר כזה. מה שמהרי"ץ אמר, זה 
לא קיים. על כך אמרתי, שזה לא נכון, הדבר 
היה קיים, בודאי שהיה קיים, אבל כיון שהדור 
וזה מה שנוצר. הסברנו זאת  נחלש, שינו זאת 
הזה,  המהלך  לכל  כעת  ניכנס  לא  באריכות, 
מי שירצה יעיין שם ויראה שהכל בנוי ומסודר 
פז. מה שמהרי"ץ אומר, זאת אמת.  על אדני 
אבל נשתנה המצב, וממילא נשתנתה ההלכה, 

היה פסק ועשו כך. 

א"כ, לא קשה מידי. 

הר"ר סלימאן ַאְלַקאֵרּה, דרך אגב אני אמרתי 
זאת בנוסח צנעאני, בצירי תחת האות רי"ש, 
אבל הנוסח האמיתי הוא 'קארה', בפתח תחת 
האות רי"ש. שתדעו זאת. זהו השם. אבל כיון 

שהמשפחה הזאת הם צנעאנים, אז נדבק ונשאר 
כיום השם 'קאֵרּה'. 

הוא  אלקארה,  מהר"ש  כך.  יוצא  אופן,  בכל 
בעצם היקל, שלא צריך בדיקות. כי ע"י שיעשו 
שבעה נקיים, לאחר מכן זה בודאי יהיה נקי. אם 
לעשות  להחמיר  לומר,  בזמנינו  נבוא  אם  כן, 
שכן.  בודאי  לזה?  יודה  לא  הוא  וכי  בדיקות, 
לפי המצב שהיה בזמנם, הוא בעצם בא להקל. 
דהיינו, כאשר באים למישהו ואומרים לו, לא 
צריך שבעה ימים, תעשה פחות, הוא לא יכול 
תעשה  מה  על  התרה.  לעשות  שצריך  לומר 
התרה? על הקולא? הרי עד עכשיו הקלת, כי 
כעת אומרים לך להחמיר ולעשות בדיקות. אין 
את החשש שיהיו בעיות, כי ב"ה ישנם רופאים, 
יהיו  לא  מסודר.  הכל  טהרה,  בודקות  ישנן 
המחלות  בכל  לטפל  אפשר  רפואיות,  בעיות 
לא  אנחנו  א"כ,  מסודר.  הכל  בזמנינו  האלה. 
את  נשאל  אם  גם  מחמירים.  אלא  מקילים, 
אומר?  אתה  מה  מארי,  אלקארה,  מהר"ש 
הוא היה עונה, אדרבה, לשבח. אם ישנה כיום 

אפשרות, לא צריך התרה ולא כלום. 

זה  טעות,  מנהג  שזהו  כך  לגבי  שדיברנו,  מה 
ותלמידיו, אשר אמרו  רק לפי שיטת מהרי"ץ 
שאפילו שנשתנתה המציאות, בכל זאת נשאר 
שלו.  השיטה  את  קיבלו  ולא  הבדיקות,  עניין 
צריך  לא  ממילא,  הזמן.  כל  שדיברנו  מה  זה 
לפי  זה  בשיעורים,  שדיברנו  מה  אבל  התרה. 
השיטה השנייה. ולפי דבריו, לא צריכים להגיע 
לזה, אבל לדינא זה יוצא אותו הדבר, שבעצם 
מקילים  לא  שאנחנו  כיון  בהתרה,  צורך  אין 

אלא מחמירים.

שאלה מהקהל ]מסוף השיעור[: מי שנהג חמשה 
ושבעה, ורוצה לבטל את מנהגו, האם גם הוא 

לא צריך התרת נדרים?

תשובת מרן שליט"א: השאלה היא, למה הוא 
פחות,  יודע שאפשר  היה  הוא  זאת? אם  עשה 
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התרת  צריך  אינו  אז  כך?  נוהג  היה  לא  הוא 
נדרים. כי מסתמא, הוא חשב שכך הוא הדין. 

והוא  לו,  נתוודע  אח"כ  ואם  מהקהל:  שאלה 
אמר, אף על פי כן לא איכפת לי להחמיר.

לו  יש  אם  כעת  לא.  שליט"א:  מרן  תשובת 
סיבה לשנות, הוא צריך התרת נדרים. ראשית, 
אולי עדיף שימשיך בכך. אבל אם הוא רואה, 
שלא כדאי החומרא הזאת, והוא רוצה לשנות, 

שיעשה התרה.

הנקרא  משה  טהרת  לספר  נוספת  התייחסות 
טומאת אשם, דחיית התורה החדשה שהמציא 
בהלכות  לעצמן  הורו  בתימן  הנשים  שכביכול 
ממרים  קבלה  בידן  היתה  ושכביכול  טהרה, 
זהו המושג אל תטוש תורת  וכביכול  הנביאה, 

אמך.

כיון שהזכרנו את הספר טומאת אשם, ובשיעור 
גדולה  שטות  לגבי  כתבתי  לך  שלח  מוצש"ק 
כהלכה,  בתורה שלא  פנים  גילוי  כתבו,  שהם 
שהם המציאו לגבי 'אל תטוש תורת אמך', כי 
הכוונה היא שישנן נשים המלמדות את הלכות 
טהרה. המציאו כאן דבר שלא היה ולא נברא, 
אין שום פירוש כזה ושום שיטה כזאת, הארכתי 
על כך שם, שאין דבר כזה לא לפי הפשט ולא 

לפי הדרש. 

שהאם  מה  היינו,  אמך'  'תורת  הפשט,  לפי 
מלמדת מוסר ויראת שמים הלכות הבית וכדו'. 
ולפי חז"ל, מה שהגמרא אומרת במסכת פסחים 
]דף נ"א[ על בני בישן, 'אל תטוש תורת אמך' 
אומת  או  ישראל,  כנסת  של  הנהגה  פירושו, 
ישראל, 'אל תקרי אמך אלא אומתך'. דהיינו, 
או  חומרא  איזו  נהגו  ישראל  בעם  קהילה  אם 
הנהגה, אפילו שמצד הדין לא חייבים בכך, על 

זאת נאמר 'אל תטוש תורת אמך'. 

אבל לבוא ולהמציא כזה פשט, ולהגיד שהכוונה 
היא שישנן הלכות אשר רק הנשים מורות אותן, 
ועוד ייחסו זאת למרים הנביאה, כביכול, אלו 
דברים שלא נמצאו בשום ספר, לא קדמון ולא 

אחרון. זה לא ממרים הנביאה, זה ממי המרים 
אבות,  במסכת  חז"ל  שאמרו  כמו  המאררים. 

שמא תגלו למקום המים הרעים.

דרך אגב, גם הרמב"ם סובר כך. ההלכה הזאת 
הלכות  ]בסוף  משנה  והמגיד  ברמב"ם,  מובאת 
מסביר  ה"ו[  אסורות  מאכלות  מהל'  ובפ"ה  שבת, 
זאת. הרב מצמצם, הוא לא מפרט, הוא מביא 
אומר  משנה  והמגיד  הגמרא,  מן  ההלכה  את 
שזה על בסיס הגמרא, מצד אל תטוש תורת 
אל  המושג  שזהו  מסביר,  משנה  המגיד  אמך. 
תטוש תורת אמך, גם לפי דעת הרמב"ם. לכן, 
שלא ימציאו לנו תורה חדשה, כי לנשים ישנה 
הרמב"ם  תשובת  גם  ישנה  עצמן.  בפני  במה 
 ]443 דף  ה'תש"ך  ירושלם  מהדורת  ]שם  זה  בעניין 
לגבי טבילה, גם שם הוא משתמש במושג הזה. 

זהו דבר פשוט.

ולא רק זאת, ברצוני לחדש עוד יותר, כי אפילו 
עצמם  את  מצמידים  ]שהם  גאון  סעדיה  רבינו 
אליו, והכא שבקוה לשיטתייהו[, מפרש אחרת 
את פירוש הפסוק הזה. לא כפי שהם מפרשים 
אותו. רבינו סעדיה גאון, אומר על הפסוק הזה, 
חידוש גדול. בדרך כלל, ישנן לשונות בפסוקים, 
ׁש  טֹּ ִתּ ְוַאל  ָאִביָך  ִני מּוַסר  ְבּ ַמע  כגון בפסוק, ְשׁ
ָך ]משלי א', ח'[, לגבי 'אביך' זה מוסר,  ּתֹוַרת ִאֶמּ
ולגבי 'אמך' זאת תורה, למה זה? איך מסבירים 
זאת? מי שרגיל בפירוש המלבי"ם, יראה לכל 
להסביר  נפלאים,  ממש  פירושים  הדרך  אורך 
זה  לגבי  כך  כתוב  דוקא  למה  השינויים,  את 

ואחרת לגבי זה. 

פירוש  אומר  שם[,  ]משלי  גאון  סעדיה  רבי' 
אחר. לדבריו, זה כולל את שניהם. וז"ל, דרך 
בני אדם,  לייחס שני דברים לשני  העבריים, 
אחד  כל  אל  מתייחסים  יחד  שהם  והכוונה 
מהם. למשל, לגבי הפסוק שהבאנו, אור זרוע 
לצדיק ולישרי לב שמחה. אם תראו במלבי"ם, 
באופן  כאן  יסבירו  הם  אחרים,  במפרשים  או 
אחר. ויש לכך גם ראיות בגמרא. אבל, זה לא 
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שאפי'  להראות,  רק  רוצה  אני  כעת  משנה. 
רבי' סעדיה גאון, לא מפרש כמותם. 'אור זרוע 
לצדיק', לצדיק זה אור זרוע, 'ולישרי לב', זה 
'אור  ומה עם  'שמחה' לצדיק,  שמחה. מה עם 
זרוע' לישרי לב? אין להם אור זרוע, אלא רק 

שמחה? 

אומר רס"ג, לא שלל מ'ישרי לב' מה שחייב 
ל'ישרי  שחייב  מה  מה'צדיק'  ולא  ל'צדיק', 
לב', אלא הכל לכל אחד מהם. ויהיה הסדר, 
תשמעו מה שהוא מפרש, אור ושמחה זרועים 

לצדיק ולישרי לב. הוא עשה כאן ְקֵוְטׁש.

ממשיך רס"ג ואומר, וכך כאן, לא יחד את האב 
במוסר והאם בתורה, אלא שניהם מתייחסים 
בפירושו, שמע  ויהיה הסדר  והאם.  אל האב 
בני מוסר אביך ואמך, ותורתם אל תטוש. כך 
אמך,  רק  לא  שזה  הפסוק,  את  מסביר  רס"ג 
בנפלאות  בס"ד  מ"ש  ]וע"ע  אביך.  גם  אלא 
שמחו  פס'  על  ור"ח  שבת  הפטרת  מתורתך 

את ירושלים וגו' ד"ה ונוכחתי[.

בכל אופן, אין מקום לקשקש כאלה פירושים 
אדרבה,  העולם.  את  יבלבלו  שלא  אחרים, 
נינהו,  הוראה  בנות  לאו  שנשים  הוא,  הכלל 
יצחק  לבארות  בהקדמה  בס"ד  הבאנו  כאשר 

על פסקי מהרי"ץ כרך שלישי.

דיברנו גם על מה שהם הביאו, שבארץ תימן היו 
נשים אשר כביכול היו מורות הוראה במראות 
מקצתיה,  ולא  מיניה  לא  כי  ואמרתי  הדמים, 
לי  העיר  בכך.  התעסקו  לא  הרבנים  אפילו 
לדעת  צריכים  הי"ו,  כהן  איתמר  הרב  ידידנו 
הר"ר  של  אשתו  על  ששמע  אומר  הוא  זאת, 
חיים ב"ר שלמה כסאר, זהו אינו מהר"ח כסאר 
שאשתו  כן,  מלפני  עוד  אלא  בזמנינו,  שהיה 
הדמים.  מראות  בענייני  לנשים  פוסקת  היתה 
ועל  גריס,  בעלה נתן לה מטבע מיוחד כגודל 

פיו היתה קובעת. 

כך מספרים גם על הבן איש חי, כמדומני שהרב 
צדקה מספר כך, שהיתה איזו מטבע כזאת.

לא  המזרח  בארצות  הרי  לדעת,  צריכים 
הדמים,  מראות  בענייני  שאלות  על  פסקו 
בכל  בזה,  מצויינים  האשכנזים,  הדורות.  בכל 
הדורות הם עסקו בכך. אבל חכמי הספרדים, 
לא התעסקו בעניין זה. בעצם, הרמב"ם כותב 
דנדה[,  ]ספ"ב  המשניות  בפירוש  במפורש  זאת 
דם,  הראיית  דהיינו,  בזמנינו.  דם  ראיית  אין 
זה להבדיל בין חמשה דמים לבין היתר. אולם 
בזמנינו, ההבדל הוא האם הצבע נוטה לאדום 
לפי  אבל  הנשים.  על  סמכו  לכן,  שלא.  או 
המציאות, מחמת ירידת הדורות, אפילו רבנים 
ילמד  שלא  מי  לטעות.  ח"ו  יכולים  בזמנינו 
הדבר  לטעות.  עלול  הוא  היטב,  הדק  זאת 
מראה, כמה אנחנו חלשים, כמה ירדו הדורות. 
לא  דהיינו  דם',  ראיית  'אין  אומר,  הרמב"ם 
שזהו  כיון  בזה,  יפסקו  שהחכמים  בכלל  צריך 
דבר פשוט. אבל לפי המציאות, רואים שצריך 
לכך מומחיות מאד גדולה. אפילו היום בזמנינו, 

כמה שזה נראה לכאורה כדבר הכי פשוט.

כך.  על  שאלו  לא  וכיו"ב,  בגדאד  בעיר  גם 
כבר בזמן החיד"א, כותב מהר"ם מזרחי בספרו 
חסרון  ד'[,  סימן  ריש  יו"ד  ב'  ]חלק  קודש  אדמת 
ידיעה שפה, חיסרון בדורנו זה, שלא הורגלנו 
ובכתמים,  בדמים  מלוכלכות  ידינו  להיות 
על  מחמירות  והן  סומכים,  אנו  נשותינו  ועל 
וירוק  עצמן לטמא עצמן אפילו במראה לבן 
וממעטים את הדמות,  שהוא טהור מן הדין, 
מתנגד  הוא  מלבוא.  ה'  משיח  את  ומעכבים 
לכך. משא"כ חכמי ורבני אשכנז ה"י, שהרגילו 
עליהם  ה'  יוסף  ורבים,  ופרים  בדבר,  עצמם 

כהם אלף פעמים כי"ר וכו'. 

]חלק  כהונה  כותב בעל ברית  גרבה,  בעיר  גם 
א' דף מ"ה אות ח'[ כך, מה שכתב שהם סומכים 
פ"ג  אבות  ברית  בסה"ק  עמ"ש  הנשים,  על 
חושבות  הנשים  פעמים  כמה  ובאמת,  מי"ט. 
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להחמיר, והן מקילות. ופה בשתי המקהלות, 
דהיינו שתי הקהילות, ק"ק אלחארה אלכבירה 
אין סומכים רק על  יע"א,  וק"ק אדיגת  יע"א 

המורים והדיינים הי"ו כנודע. 

תהיה  לא  שח"ו  בכדי  זאת,  אומר  אני  לכן 
שו"ת  דברי  את  אז  הבאתי  זה.  בעניין  פירצה 
נחום, מישהו שם הוסיף הערה, שכביכול  בית 
כאן  יש  האלה.  בדברים  שאלות  יפסקו  נשים 
לגבי  אולי  מאד.  חמור  הדבר  לפירצה.  מקום 
אבל  להיות.  יכול  הדבר  פשוטים,  דברים 
לשאלות  נוגעות  פשוטות,  שאלות  לפעמים, 
יהיה  שלא  גדולה.  מאד  פירצה  זאת  חמורות. 
ח"ו בסיס לזה. ]אשר יגורתי בא. נודע לי לאחר 
מכן, כי כבר הרב אלחנן פרינץ, מח"ס שו"ת 
שפורסם  במאמר  כך  על  הסתמך  דרך  אבני 
צפת,  בעיר  לאור  היוצא  המאיר  יתד  בקובץ 

שכביכול בתימן נהגו כך[.

לגבי מה שהרב איתמר כהן הי"ו אמר, גם אם 
הוא  בע"פ,  כך  על  איתו  דיברתי  נכון,  הדבר 
העזרי  בית  בספר  הזאת  ההערה  את  הדפיס 
סימן  ח"ג  יצחק  עולת  ובשו"ת  רע"א.  דף  ע"ג  ]סימן 
הרחבה[,  ביתר  והכי(  )ד"ה  ד'  אות  תס"ב  דף  רכ"ג 
והוא אמר לי, אכן, אבל מי שאל אותה? רק 

בודדות. 

ב"ר  חיים  הר"ר  אותו  לדעת,  צריכים  אבל 
שלמה כסאר, הוא היה חדשן גדול. זה לא מה 
שהיה מקובל ונפוץ. זה היה דבר נדיר. מהר"ח 
את  בתימן  עשה  אשר  זה  הוא  הזה,  כסאר 
לכך.  כלים  המציא  הוא  המרובעות.  התפילין 

הדבר מובא בספר סערת תימן ]עמ' נ"ח[. 

הרי כבר שאלו את מהרי"ץ זיע"א על כך ]שו"ת 
פעו"צ ח"ג סי' ר"ה[, מדוע התפילין אינן מרובעות 
בעל  כזאת.  שאלה  היתה  בבגדאד  גם  ממש. 
שו"ת רב פעלים כותב ]בחלק ד' סי' ב'[, כי בעבר 
התפילין לא היו מרובעות, עד שבא איזה אומן 
נתעורר  הדבר  תמיד  כי  חושבני,  מדמשק. 
לתימן  גם  כנראה,  מבחוץ.  שבאו  מהאנשים 

הגיעו אנשים, אשר עוררו אותם, למה התפילין 
להם  להראות  יכלו  הם  מרובעות?  לא  שלכם 
את תשובת מהרי"ץ, שם הוא מסביר שהריבוע 
חייב להיות רק בזויות וכו', רק לא עגול. שהרי 
כתוב במסכת מגילה, העושה תפילתו כאגוז, 
בהרחבה  לכך  ניכנס  לא  מצוה.  בו  ואין  סכנה 
בכל  ה'תשע"ז[.  מטות  מוצש"ק  שיעור  לקמן  ]עיין 

אופן, מהרי"ץ יישב את המנהג. 

אבל הר"ח כסאר הזה, עשה דברים שלא היו 
מקובלים. הוא חידש הרבה עניינים. בין היתר, 
נתן אל לבו לדקדק  כותב בעל סערת תימן, 
יען  כרחבו,  ארכו  להיות  התפלין,  במעשה 
על  מקפידים  אין  במלאכה  העסוקים  ראה 
עץ  דפוס  על  אותם  ואעפ"י שעושים  ריבוען, 
של  רק  מעור,  אותם  שעושים  לפי  מרובע, 
שליל, שאין יכול להתקיים, ומתקלקל רבועו 
מי  אכן,  כתמרה.  עגול  שנשאר  עד  לשעתו, 
שראה את התפילין מתימן, כך הם היו, עגול 
כמו תמרה. גם הצבע, היה צבע חום, לא שחור. 
בודאי  וכו'.  אז עשה דפוס נחשת, ולקח עור 

שהוא עשה דבר טוב. 

לאחר מכן מובא, שהוא גם היה מעתיק ספרי 
וכו'.  ערב  בלשון  אשר  הראשונים  המחברים 
לא  הוא  דופן.  יוצא  מישהו  היה  שהוא  רואים 
'בשורה', הוא המציא דברים. בכל אופן,  היה 
זאת אינה המסורת, וזה לא דבר שהיה מקובל, 
וזה אינו דבר שנתפרסם, ואין מה לבנות על זה 

בכלל. הדבר לא שייך.

שאלה מהקהל: אבל הוא נתן לה מטבע, רק 
בכדי לדעת את הגודל?

הרב  כן,  לפני  אבל  שליט"א:  מרן  תשובת 
בענייני  לנשים  פוסקת  כך,  כתב  איתמר 
מראות הדמים, ובעלה נתן לה מטבע. אכן, 
אם זה רק בכדי לדעת את הגודל, הדבר נכון. 
גם הרב צדקה מספר כך, על גודל. אינני זוכר 
אופן,  בכל  נחושת.  כמדומני  שם,  היה  זה  מה 
להיות.  יכול  זה  הגודל,  לגבי  רק  המדובר  אם 
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אבל שוב הפעם, גם כאשר שואלים על גודל, 
יש הרבה פרטי דינים. 

הרבנים  אפילו  אם  כי  אומר  אני  אופן,  בכל 
הגדולים לא התעסקו בכך, ורק אם היו פה ושם 
איזה שאלות. דיברתי עם רבנים זקנים מתימן, 
ועוד  גם מהר"י אלשיך,  זצ"ל,  גם אבא מארי 
את  כעת  להזכיר  רוצה  שאינני  רבנים  כמה 
שמותיהם, בודאי שהדבר לא היה מקובל וידוע. 
המציאות  לפי  כך  היו.  לא  הללו,  השאלות 

שלהם. גם מבחינת הצניעות, והבושה וכו'. 

שמדברים  מה  בין  להשוות,  מה  אין  בקיצור, 
היום על מראות הדמים, לבין מה שדיברו בתימן 
זהו כרחוק מזרח ממערב.  על מראות הדמים. 
שכביכול  דבר,  איזה  כאן  לבסס  ירצו  שלא 
מצאו להם בסיס מהדורות שעברו שגם בתימן 
חוגים פשרניים,  כזה. אלו  אין דבר  זאת.  עשו 
לא  לדברים  נתפסים  לפעמים  לצערינו  אשר 
מוסמכים, דברים שאינם מדוייקים, ובונים על 

כך הרים וגבעות. חלומות של שוא. 

שאלה מהקהל: הנשים בתימן היו מחמירות כל 
הזמן? זאת הכוונה?

הן  כלל, בתימן  מרן שליט"א: בדרך  תשובת 
החמירו. ולפעמים הקילו. לפעמים מי שמחמיר, 

בא בסוף לידי קולא*. 

שאמר  תימני  חכם  אותו  על  הסיפור  מקור 
להקב"ה בתמימותו למה עזבתני ומיד נענה. 

שישנם  ראיתי  קטן,  בדבר  לסיים  ברצוני 
]שיעור  שסיפרנו  הסיפור  לגבי  המתעניינים, 
מוצש"ק נשא ה'תשע"ז[ על המארי הצדיק ההוא, 

רצו  ִני.  ְתּ ּתְ ַפַלּ עולם,  של  ריבונו  אמר,  אשר 
לדעת, מהו מקור הסיפור? 

את  זוכרים  אתם  זאת.  לברר  השתדלתי 
הסיפור? רצינו להראות, את האמונה החזקה של 
אבותינו, איזו יראת שמים, איך האדם מדבר 
וכבר הקב"ה עונה לו, כביכול הוא נמצא ממש 
מולו. מה שמספרים על החפץ חיים, בתימן זה 
היה אצל כל האנשים, אפילו הפשוטים ביותר, 

וכ"ש תלמידי חכמים וצדיקים. 

הסיפור מובא, בספר לבניכם ספרו ]דף צ"ח[. 
כנראה, זהו המקור. האמת היא, כי לא זכרתי 
שכאן הוא המקור, לא ידעתי היכן ראיתי זאת, 
קובץ,  באיזה  גם  נדפס  שהסיפור  להיות  יכול 
מסתבר  כיצד  שלי  הדמיון  מן  הוספתי  ואני 
שהיה הסיפור האמיתי. כי הוא לא כותב זאת 
כאן בצורה מפורשת. תכף תשמעו. אבל, הכל 

הולך אל מקום אחד.

מי  מופ֗צלי.  יחיא  הרב  על  שם,  מספר  הוא 
'פ֗צל', היינו מכובד. לא  שיודע, פירוש המלה 
צריך  זה  אבל  'מופדלי',  אומרים  היום  משנה. 
להיות באות צד"י עם נקודה. הוא מספר שם, 
קהילה  מדיד,  קהילת  של  הרב  היה  שהוא 
חשובה, הוא היה גדול בתורה, והרבה לעסוק 

גם בחכמת הסוד, דרשן מעולה וכו'. 

ובדף צ"ט כתוב כך, בתקופה מסויימת, עבר 
הרב יחיא מפ֗צלי לעיר צעדה המרוחקת, שם 
ישב מספר שנים, ולימד הלכות שחיטה. פעם 
אחת, נסע הרב למחוז ברט, הסמוך לצעדה. 
בעברו באחת הדרכים, עצרוהו שני שודדים, 
התיק  את  תן  הראש.  או  התיק  לו,  באמרם 
לו  שלך, כל מה שיש בו, או שרח"ל חותכים 
שיש  מה  קחו  הרב,  להם  אמר  הראש.  את 
לי. לאחר שלקחו את התיק והחלו להתרחק 
עזבת  אותי.  'עזבת  הרב,  אמר  מהמקום, 
ועמדו  השתתקו  השודדים  שני  והנה  אותי'. 
במקומם. כשראו את מצבם, החלו מתחננים 

* ]הערת העורך: לטובת המעיין הבאנו בסוף החוברת מכתב שנשלח אל מרן שליט"א בנוגע לספר טומאת 
אשם )טהרת משה( ומחברו[.
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להם  אמר  תיקו.  את  ויקח  שישחררם  לרב 
הרב, לכו לשלום. ומיד השתחררו. זכרו של 
בהערצת  היום  עד  נישא  מפ֗צלי  יחיא  הרב 
כבוד ויראה בפי רבים מזקני אותם המחוזות, 
כאיש גדול אשר הנהיג קהילה קדושה במשך 
תקופה ארוכה. זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל. 

הוא לא כתב את הסיפור, בצורה מקורית. אז 
או שראיתי או ששמעתי, אבל בטוח שכך היה 
הסיפור, שלאחר ששדדו אותו, הוא נשא את 

דהיינו,  פלתתני.  רבש"ע,  ואמר,  למרום  עיניו 
עזבת אותי. זהו. הוא אמר רק את המלים הללו. 
הוא הרגיש, איך הקב"ה לא השגיח עליו, כיון 
הזמן  כל  מרגיש  פירושו, שהוא  הצליחו.  שהם 
ִני ]תהלים  שהקב"ה איתו. ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזְבָתּ

כ"ב, ב'[. אהה, אשריהם ישראל. 

המקום ברוך הוא ידריכנו בדרך ישרה, ובעז"ה 
בינה,  רוח  תועי  ללמד  פרצותינו,  כל  יגדור 

אכי"ר.

בלתי מוגה היטב
הודעה חשובה!

שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר,
ּה לפי הבנת העורך. נערך וֻהּגָ

השיעור היה לנגד עיני מרן שליט"א קודם הוצאתו,
הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,

אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,
נבצר ממנו לעבור הגהה מדוקדקת, להאיר 

ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.
לאור האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת 
למעיין בשיעור זה, יש לו לברר היטב את הדבר

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

ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ,
או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה.
פרטים בטלפון: 050-4140741
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 תשרי תשע"ז

 אין גומרין עליו את ההלל מרן הגאון הגדול כבוד לכבוד מעלת
 יצחק רצאבי שליט"א מהר"ר

 פוסק עדת תימן
 

 !ודרישת שלומו הטוב אחר מבוא השלום והברכה
 

שהוא מגדולי רבני תימן היחיד!!! שאינו חת להסיר מסכת הצביעות מעל פני הדרדעים, מעכ"ת  אשרי
רבותיהם ברבים, הקב"ה יאמץ חילו ויישר את כוחו להמשיך ללחום מלחמת ה'  ולגלות קלונם וקלון

 בעוז וברמה.
 

רצון ערוסי, ועל של עתה באנו אודות המנהיג בפועל של תנועת הדרדעים בימינו שהוא צפניה בן 
שהוא הוא יחד עם חבריו הידוע לכל המכירים אותו דברי הכפירה שנוטפים מפיו כארס של עכנאי, 

ומן הסתם ידועים ם תמיר רצון ויוסי פרחי הם המחיים את אמונות ההבל של תנועת הדרדעה, הטובי
של  אודות ספרובשיעורו הנודע ברבים  וכבר בא מעכ"ת שליט"אהדברים למעכ"ת שליט"א, 

  הלכה הטהרה, ואשרי חלקו!יסודות  הכולל בתוכו עקירת'טהרת משה' הצפ"ע 
 

מהגיגי הצפ"ע בספרו ובמאמרים שונים, בה הוא פורש את משנתו צרפנו בזאת מאמר נכבד עוד 
 המעוותת, ומגלה פרצופו ברבים.

 
כת"ר הנזק  ו על איזו רבנות עיר, וידוע למעלתאך דא עקא כי נודע שצפ"ע זה מתמודד בימים אל

הגדול שיגרם אם תהיה לו איזו השפעה על המוני העם, לשבש את אמונתם התמימה, ולהכניס בלבם 
 דעותיו המשובשות.מ
 

נודע לנו עוד כי הראשון לציון מרן הגר"י יוסף שליט"א קיבל לידיו את החומר שצירפנו בזאת, וכעת 
הוא מנסה לחקור ולדרוש אודותיו, מאת המכירים אותו, אם אכן מחזיק הוא בדעות הפסולות של 

 כת הדרדעה.
 

בשערים ויש לו השפעה רבה, אם יוכל לכן בקשתנו שטוחה לפני מעכ"ת, כיון ששם כבודו נודע 
להעמידו על חומרת , ונאמנים באמצעות שליחים להעמיד הדברים לפני הראשון לציון שליט"א

ותהא זו המשך בשרשרת פעולותיו  ם יבחר לאיזו משרה רבנית כל שהיא.שיש בכך א הענין
 הברוכות, בהעמדת האמונה התמימה בקרב ישראל.

 
 

בירות, יכולים לחתום בשם המפורש אלא כמוקירים את פעולתיו הכמטעמים מובנים אין אנו 
 ימים על ממלכתו בקרב ישראל. אכי"ר. ומברכים ברכת הדיוט שיאריך
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כפירה בדברי חז"ל

 הבאת מנהגי הנצרות והאיסלם
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 הטלת דופי בדברי חז"ל

מסויימים מועיל לעובר, ברם מדוע הרפואה שבימינו לא מצא חז"ל סברו שקיום יחסי אישות בחודשי הריון 
 לכך הוכחה מדעית? ואדרבה לעתים הרופאים ממליצים דוקא להמנע וכו'

 ויחוסם לנצרות טבילותמסויים של מנין פעירת פה על הנוהגים לטבול 

 משלשת אחד שהעושין הבין שרבנו כנראה בכוונה שלא הטובל אצל כאן הללו דינים רבנו שהביא ממה נראה
 רבנו הביאם לפיכך ,הטבילה בכוונת שלא הטבילה ונמצאת ,כך נגדוכ כך כנגד כוונות להם יש הללו הדברים

 חלושה שהכלה ופעמים פעמים שבע לטבול הכלות את מחייבות כיום שהבלניות המעשה רע כאן. וכמה
 אותם מחייבים הנצרים בפרט גרים הדין בטבילת בתי מקצת שנוהגים מה גרוע יותר ועוד להתעלף. וקרובה
 לחדול יש לפיכך ,השלוש את להם להחדיר ממשיכים ואנחנו השלוש מן באו הם הלא ,פעמים שלש לטבול
 בא שערה שכל תשגיח ובלבד שהבלנית ,אחת פעם רק לטבול צריכה 'ה יראת אשה כל וכן הללו מדעות

 .כך וכנגד כך כנגד ולא ,'ה צווי לקיים טבילתן ותהיה התוספתא דברי וכפשט י,"כדמו במים

 'לא כאותן בעלי הדמיונות המצריכים שלש פעמים או שבע פעמים כאילו היו גלגולו של נעמן'.

 מציאות הטומאה

 בענין המזיקים
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 חכמי תימן לא הלכו בשיטת הרמב"ם :י' קאפח מודהה' 

 פרשנות עניני אלה ואם הלכה עניני אלה אם רבדיהם לכל ם"הרמב בדברי העצומה בקיאותו כל עם מאידך
 בענין כגון ומיהןוד הכשוף בעניני כמו מסויימות להשקפות בבואו הרי ,ופילוסופיא מחשבה עניני אלה אם ובין
 ,ם"הרמב של חשיבתו משבילי לגמרי הוא רחוק הרי חיים כבעלי ונדמו ואשתו עצמו שכשף עמלק מלך גאג

  .ם"הרמב של במחיצתו הללו הדברים את לפרנס היאך יודע ואיני
 חשיבתו שבילי ואף ם"הרמב של מליו את הטב ושננו למדו הללו תימן חכמי כי לומר לי נראה לפיכך

 קלטו לא ם"הרמב של רוחו את אך ,צעדו ובהם להם נהירים כולם ם"הרמב של והפילוסופיים המחשבתיים
 ומעולם המחשבה מעולם מעורבבים דברים בדבריהם באו לפיכך לרוחו מלהאזין שמיעתם כבדה וכמעט

 .זרה עבודה יסוד או זרה עבודה ספיחי הם ם"הרמב לדעת אשר ההזיות

  וכולם בדאים אמת ותורתו אמת משה – הרמב"םמשיחיות סביב 

 ההמונים בעיני הנבואה כוח את הנבוכים מורה בספרו ודרש שחקר היחיד הוא רבנו רק כי ד"לענ נראה
 הללו בשאלות דעה לחוות יכול הוא שרק לי נראה ולכן ,מי ועל ומתי פועל הוא היאך והיהדות הפילוסופים

 . זה בעניין לעומק ודרשו חקרו שלא שנראה ואחרונים ראשונים להוציא

הוא המשביר של תורת הרמב"ם והראשונים בה"א הידיעה, המשביר של תורה שכמעט ]יוסף קאפח[ מארי 
וכמעט קט היה ועיקרי ההלכה והמחשבה הקדומים של אברהם אבינו ומשה רבנו נעקרו, ונעדרה ונעלמה, 

; ברם מאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה שנשבע לאברהם אבינו שלח אלינו דת האמת ותורת האמת
  .רבנו הרמב"ם, ומארי יוסף קאפח לגאול את תורתם ולהנחיל את אמיתתה לזוכים בה את משה רבנו,
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 דת הרמב"ם – לתחיית כת הדרדעהוהתוחלת התקוה 

דור המדע וההשכלה ירחיקו תהפוכות דור אשר זקוק נואשות לשוב לערכי הצניעות והקדושה וכו' דור דורנו 
הם  מעליהם השקפות דתיות מסולפות שיראו להם בלתי מבוססות או דעות שאין מקורם ומבועם מהר סיני,

אך אין להם עדיין את  שקר,הם רכשו כלים להבחין בין אמת ל םבלימודי המדעייחושו בתרמית יחושו בזיוף. 
הרצון לילך בדרך האמת ולא את המדריכים הנכונים שידריכום בדרך זו. ברם כפי שכתב רבנו 'וכמעט קט 

ובבוא היום הזה תלהט בצמא לרוח נכונה ולב בשר, תהיה השתיל ששתל אברהם נעקר', יבוא יום ונפשם 
 משבירה האמיתי והנאמן הרה"ג יוסף קאפח,הם יפגשו את דת האמת היא תורתו הזכה של הרמב"ם ואת 

 או אז, נפשם תמצא מזור לחלאיה וכו'.

 וסת החודש

נוספות כגון עונה בינונית, וסת החודש, וסת השבוע ועוד. ברם רבנו הרמב"ם מרן השו"ע הזכיר וסתות 
בהם בכתביהם ההלכתיים לאור ידיעותיהם  לא הכירוראשונים שהיו גם רופאים( והרמב"ן )מגדולי רבותינו ה

 .ברפואה ובחכמת הטבע

 תורה של כאמתה בספרים נתאזרחו שכבר כיון בהם לדבר רציתי שלא אף הוסתות על מלים כמה אומר וכאן
 וכדומה יום שלשים או יום ה"כ כל הקבוע והוא ,מורכבים מהם פשוטים מהם עשר או וסתות תשע קבעו ברוכ

 יש ב.' הל לעיל שכתוב כפי שונות גופניות בתחושות אשה כל אצל מלווה שהוא אלא קצובים. לימים
 מיממה יותר אף ממנה מופלגות ויש לה סמוכות יש אחריה או עמה או הראייה לפני באות הללו שתחושות

 אלא וסתות שתי כאן אין דלרבנו המ"מ כתב וכבר בפועל הראייה לזמני אלא לחוש צריכה אינה רבנו ולדעת
 את ן"הרמב דחה וכבה נסים מעשה אלא אינו החדש וסת שנקרא מה גם השווה. ההפלגה וסת והיא אחת

 וברור. דשהחו בוסת בהן לטעות שיש ל"חז דברי פשטי שמתרץ ש"ע' וכו א סד לדף בחדושיו ל"וז מציאותו
 וסת העדרות עםו .מצויים הללו םשדברי שיעידו ים"עד" ימצאוש אף נסים מעשה אלא נואי ירוגסה וסת שגם
 ן"הרמב עתלד החדש וסת וכדין .ומהם ההפלגה מן רכביםהמו כל גם נעדרו סירוגה ווסתהחודש  ווסת הגוף

 םמניונא ,בעלמא גירסא ב צב דף מנחות שאמרו כפי אלא אינם כולם החוזר דלוג וסת גם וכן השבוע וסת כן
 ווסת ההפלגה סתו רק במציאות נשאר וכך רופאים םג היוש ן"והרמב םהרמב" הללו עולם גדולי ישנ עלינו

 .ותרבי נדיר ןואחרו ,הדלוג
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 פרישה בוסת שאינו קבוע

 בחורים וסדקים בדיקת הפסק טהרה

                                                           
חיזוק לכך, שהרי עפ"י מה שמודים הם עצמם לא נהגו בבדיקות קו"ת ואח"ת ואף נשים בעלות וסת שאינו קבוע כמו שהביא שם בעמ' ע"ה,  1

שלא הלכו בשיטת הרמב"ם, וכיצד יתכן לאחוז החבל  לא הביא לזה מקור ברור כלל[, נמצא שאינו קבוע ]והגם שהביא שיש נהגו לבדוק בוסת
 בשני ראשים שלא לפרוש כלל ואף שלא לבדוק.
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 האם מנהג הקינוח נסמך על שיטת הנו"ב?

 הערה כללית ביחס למנהג נשות תימן

 מנהג שבע ושבע
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 פולטת ש"ז

 שקיעת החמה

 הרגשה
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 מסירה מיד ליד

 שינה על מיטה אחת

 נשיקה באו"מ

 אשתו בימי נידותה שמיעת קול זמר

 בפני גברים ריקודי נשים

 סוף דבר 






