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        לק"ילק"ילק"ילק"י

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

    בובובובו    שחזרשחזרשחזרשחזר    למרותלמרותלמרותלמרות    מסויימותמסויימותמסויימותמסויימות    הלכותהלכותהלכותהלכות    לתקןלתקןלתקןלתקן    שכחשכחשכחשכח    םםםם""""שהרמבשהרמבשהרמבשהרמב    האומריםהאומריםהאומריםהאומרים    דעתדעתדעתדעת    ביאורביאורביאורביאור    המשךהמשךהמשךהמשך
        ....זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין    לשואליםלשואליםלשואליםלשואלים    ותשובותותשובותותשובותותשובות, , , , אחרתאחרתאחרתאחרת    בהלכהבהלכהבהלכהבהלכה    מהןמהןמהןמהן

    מדועמדועמדועמדוע    לשואללשואללשואללשואל    ותשובהותשובהותשובהותשובה, , , , פפושדופפושדופפושדופפושדו    עוגיותעוגיותעוגיותעוגיות    כגוןכגוןכגוןכגון, , , , פירותפירותפירותפירות    במיבמיבמיבמי    שנילושהשנילושהשנילושהשנילושה    עיסהעיסהעיסהעיסה    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
        ....הפסחהפסחהפסחהפסח    עליועליועליועליו    שעברשעברשעברשעבר    חמץחמץחמץחמץ    איסוראיסוראיסוראיסור    בכךבכךבכךבכך    ישישישיש    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    לדעתלדעתלדעתלדעת

    השםהשםהשםהשם    מקצתמקצתמקצתמקצת    תלהתלהתלהתלה    דיןדיןדיןדין    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    מנהמנהמנהמנה    לאלאלאלא    מדועמדועמדועמדוע    ץץץץ""""הרשבהרשבהרשבהרשב    קושייתקושייתקושייתקושיית    עלעלעלעל    נוספיםנוספיםנוספיםנוספים    תירוציםתירוציםתירוציםתירוצים
        ....תורהתורהתורהתורה    ספרספרספרספר    הפוסליםהפוסליםהפוסליםהפוסלים    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    עשריםעשריםעשריםעשרים    עםעםעםעם, , , , בשיטהבשיטהבשיטהבשיטה

    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    לגבילגבילגבילגבי    פרנקלפרנקלפרנקלפרנקל    םםםם""""רמברמברמברמב    שלשלשלשל' ' ' ' דברדברדברדבר    אחריתאחריתאחריתאחרית''''בבבב    שכתובשכתובשכתובשכתוב    למהלמהלמהלמה    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
    לכךלכךלכךלכך    וראיותוראיותוראיותוראיות, , , , התלמודהתלמודהתלמודהתלמוד    בלימודבלימודבלימודבלימוד    גדוליםגדוליםגדוליםגדולים    היוהיוהיוהיו    לאלאלאלא    אולםאולםאולםאולם    במדוייקבמדוייקבמדוייקבמדוייק    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    ספריספריספריספרי    שהעתיקושהעתיקושהעתיקושהעתיקו

    פירושיםפירושיםפירושיםפירושים, , , , שוניםשוניםשוניםשונים    חיבוריםחיבוריםחיבוריםחיבורים    עליועליועליועליו    חיברוחיברוחיברוחיברו    ואףואףואףואף    בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד    גיבוריםגיבוריםגיבוריםגיבורים    היוהיוהיוהיו    גגגג""""נענענענע    תימןתימןתימןתימן    כמיכמיכמיכמישחשחשחשח
 ....וחידושיםוחידושיםוחידושיםוחידושים
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        ידידנוידידנוידידנוידידנו    להצלחתלהצלחתלהצלחתלהצלחת    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
        ....שיחיושיחיושיחיושיחיו    משפחתומשפחתומשפחתומשפחתו    בניבניבניבני    כלכלכלכל    ולהצלחתולהצלחתולהצלחתולהצלחת, , , , וווו""""היהיהיהי    רצאבירצאבירצאבירצאבי    מנשהמנשהמנשהמנשה    הרבהרבהרבהרב

    בקרובבקרובבקרובבקרוב    לאורלאורלאורלאור    שיצאושיצאושיצאושיצאו" " " " יצחקיצחקיצחקיצחק    שערישערישערישערי""""    ספריספריספריספרי    הוצאתהוצאתהוצאתהוצאת    לקרןלקרןלקרןלקרן    התנדבהתנדבהתנדבהתנדבש ש ש ש 
        ,,,,הההה""""עעעע    הוריוהוריוהוריוהוריו    נשמתנשמתנשמתנשמת    לעילוילעילוילעילוילעילוי, , , , הההה""""בעזבעזבעזבעז

        ,,,,משהמשהמשהמשה    בתבתבתבת    לולוהלולוהלולוהלולוה    לאהלאהלאהלאה    מרתמרתמרתמרת    ואמוואמוואמוואמו, , , , דודדודדודדוד    יחיאיחיאיחיאיחיא    בןבןבןבן    שלוםשלוםשלוםשלום' ' ' ' רררר    אביואביואביואביו
        ....החייםהחייםהחייםהחיים    בצרורבצרורבצרורבצרור    צרורהצרורהצרורהצרורה    נשמתםנשמתםנשמתםנשמתם    תהיתהיתהיתהי

    ונזקונזקונזקונזק    צרהצרהצרהצרה    מכלמכלמכלמכל, , , , ידיוידיוידיוידיו    מעשימעשימעשימעשי    ויברךויברךויברךויברך    נדבתונדבתונדבתונדבתו    ירצהירצהירצהירצה    הההה""""בבבב    המקוםהמקוםהמקוםהמקום
        ....רררר""""אכיאכיאכיאכי, , , , ולברכהולברכהולברכהולברכה    לטובהלטובהלטובהלטובה    ולבכםולבכםולבכםולבכם    לבולבולבולבו    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    וימלאוימלאוימלאוימלא, , , , יצילהויצילהויצילהויצילהו
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 מנשה רצאבימנשה רצאבימנשה רצאבימנשה רצאביהשיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב 
  הי"ו, ולהצלחת כל בני משפחתו שיחיו. 

התנדב לקרן הוצאת ספרי "שערי  הי"ו הרב מנשה
  .בעז"השיצאו לאור בקרוב יצחק" 

, יחיא דודיחיא דודיחיא דודיחיא דודבן  שלוםשלוםשלוםשלום אביו ר' ילוי נשמת הוריו ע"ה,לע
, תהי נשמתם צרורה משהמשהמשהמשהבת  לאה לולוהלאה לולוהלאה לולוהלאה לולוהואמו מרת 

  בצרור החיים. 
המקום ב"ה ירצה נדבתו ויברך מעשי ידיו, מכל צרה  

ונזק יצילהו, וימלא כל משאלות לבו ולבכם לטובה 
  ולברכה, אכי"ר.

  
המשך ביאור דעת האומרים שהרמב"ם שכח לתקן המשך ביאור דעת האומרים שהרמב"ם שכח לתקן המשך ביאור דעת האומרים שהרמב"ם שכח לתקן המשך ביאור דעת האומרים שהרמב"ם שכח לתקן 

ת מסויימות למרות שחזר בו מהן בהלכה אחרת, ת מסויימות למרות שחזר בו מהן בהלכה אחרת, ת מסויימות למרות שחזר בו מהן בהלכה אחרת, ת מסויימות למרות שחזר בו מהן בהלכה אחרת, הלכוהלכוהלכוהלכו
        ....ותשובות לשואלים בעניין זהותשובות לשואלים בעניין זהותשובות לשואלים בעניין זהותשובות לשואלים בעניין זה

        בשם רחמן.בשם רחמן.בשם רחמן.בשם רחמן.
   

הקודם דיברנו על מה שנראה כסתירה  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
ברמב"ם לגבי עניין תליית השם. הרמב"ם 
בפרק ראשון מהלכות ספר תורה פסק, כי אם 
סופר כתב ספר תורה, מקצת השם בתוך 

יכול להיות  השיטה, ומקצתו תלוי, פסול. הדבר
בכמה אופנים, כגון שתלה את הוא"ו והה"א 
מלמעלה, או שכתב יו"ד, ה"א וה"א, ואת 
הוא"ו תלה למעלה, וכן יתכן שתלה את האות 

  יו"ד הראשונה. 
  

הלכה פסוקה, שבספר תורה אין פיסול  ישנהישנהישנהישנה
שלא כסדרן. יתכן גם שעשה כן הסופר משום 
איזה סיבה בתוך כדי כתיבה, אך בדרך כלל 

ושים זאת רק אחרי הכתיבה, כאשר רואה ע
  הסופר שהוא שכח משהו. 

  

זו הרמב"ם פסק שהספר פסול. אבל  בהלכהבהלכהבהלכהבהלכה
תמוה, שבפרק עשירי, בין עשרים הדברים 
הפוסלים בספר תורה, לא מנה זאת הרמב"ם. 
בשיעור הקודם הבאנו את תירוצי הגרא"ז 
גוסטמן ראש ישיבת נצח ישראל, בעל 

ערנו בס"ד כמה הערות קונטריסי השיעורים. ה
  על תירוציו. 

  

השיעור שאל בני הרב שאול יצ"ו, כיון  בסוףבסוףבסוףבסוף
שדחינו את כל התירוצים הללו, יוצא איפוא 
שהרשב"ץ האומר כי הרמב"ם שכח את הלכה 

  זו, צודק. 

אומר משהו, ממש בבחינת "מפליא  הרשב"ץהרשב"ץהרשב"ץהרשב"ץ
תמה בני הנ"ל, בלי ספק ששָכחֹו. בלי ספק ששָכחֹו. בלי ספק ששָכחֹו. בלי ספק ששָכחֹו.  -לחזות" 

על מנין עשרים, שזה כיצד שייך לומר רמז 
ְתבּו ָלֶכםלים בפסוק, כמספר הִמ  ה ּכִ ְתבּו ָלֶכםְוַעּתָ ה ּכִ ְתבּו ָלֶכםְוַעּתָ ה ּכִ ְתבּו ָלֶכםְוַעּתָ ה ּכִ דברים [    ְוַעּתָ

הרי המנין הוא טעות, ומה פתאום יש ], ט"א, י"ל
  להתחשב בו?

  

לו, הן אמת שהתירוצים ההם קשים  עניתיעניתיעניתיעניתי
לקבלם, אבל אולי יש תירוצים טובים אחרים, 
וגם ראיתי כי האחרונים עמלו להציע תירוצים 

יינתי בהם. לכן עתה עיינתי, נוספים, ולא ע
וברצוני להשלים בעז"ה את החלק הזה, ולענות 

  על שאלה זו. 
  

  השאלה הראשונה שברצוננו לברר.  זאתזאתזאתזאת
  

עוד שאלה נוספת בנושא זה, מאת  קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי
הרב אורי אוחיון הי"ו, ששאל על מה שהבאנו 

, ]א"א ע"דף ק[אז בשיעור מן הגמ' במסכת זבחים 
ְוֵאת ְוֵאת ְוֵאת ְוֵאת ], ז", ט'י[שת שמיני המביאה את הפסוק בפר

ה ְוִהּנֵה ׂשָֹרף ַרׁש ֹמׁשֶ רֹׁש ּדָ את ּדָ ִעיר ַהַחּטָ ה ְוִהּנֵה ׂשָֹרףׂשְ ַרׁש ֹמׁשֶ רֹׁש ּדָ את ּדָ ִעיר ַהַחּטָ ה ְוִהּנֵה ׂשָֹרףׂשְ ַרׁש ֹמׁשֶ רֹׁש ּדָ את ּדָ ִעיר ַהַחּטָ ה ְוִהּנֵה ׂשָֹרףׂשְ ַרׁש ֹמׁשֶ רֹׁש ּדָ את ּדָ ִעיר ַהַחּטָ , , , , ׂשְ
הודה ולא בוש משה לומר לא הודה ולא בוש משה לומר לא הודה ולא בוש משה לומר לא הודה ולא בוש משה לומר לא     שאומרת על כך,

וטען כי     שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי.שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי.שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי.שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי.
מגמרא זו אין להוכיח לגבי הרמב"ם, כי על 
משה כתוב שהוא שכח את ההלכה מתוך 

ְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר , ][שמיני שםהכעס, כמו שכתוב  ְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר ַויִּ ְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר ַויִּ ְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר ַויִּ ַויִּ
ֵני ַאֲהרֹן ֵני ַאֲהרֹןְוַעל ִאיָתָמר ּבְ ֵני ַאֲהרֹןְוַעל ִאיָתָמר ּבְ ֵני ַאֲהרֹןְוַעל ִאיָתָמר ּבְ   ואין ראיה על הרמב"ם., , , , ְוַעל ִאיָתָמר ּבְ

  

נוסף ששאל מישהו מבני התורה, כאשר  דברדברדברדבר
שמע שאנחנו מדברים על כך. התפלא ואמר, 

אם כן איפוא, ירד ערכו  ? האם הרמב"ם שכח
  בעיני...

  

  הנושא הזה ברצוני להסביר בס"ד. אתאתאתאת
  

י מאת ידידנו הרב רביעית שקיבלת שאלהשאלהשאלהשאלה
אורן טביב יצ"ו, ששלח אלי הערות בכתב, זה 

  לפני כן, עוד משיעור פרשת מצורע. 
  

בענין מה שהזכיר כת״ר בענין מה שהזכיר כת״ר בענין מה שהזכיר כת״ר בענין מה שהזכיר כת״ר  במכתבו, שונול וזהוזהוזהוזה
בשיעורו [מוצש״ק ״מצורע״ תשע״ט] שלא בשיעורו [מוצש״ק ״מצורע״ תשע״ט] שלא בשיעורו [מוצש״ק ״מצורע״ תשע״ט] שלא בשיעורו [מוצש״ק ״מצורע״ תשע״ט] שלא 
יתכן לומר שמהרי״ץ ידחה עדות רבנו אברהם יתכן לומר שמהרי״ץ ידחה עדות רבנו אברהם יתכן לומר שמהרי״ץ ידחה עדות רבנו אברהם יתכן לומר שמהרי״ץ ידחה עדות רבנו אברהם 
בן הרמב״ם שאביו תיקן הנוסחא ל״אינו חייב בן הרמב״ם שאביו תיקן הנוסחא ל״אינו חייב בן הרמב״ם שאביו תיקן הנוסחא ל״אינו חייב בן הרמב״ם שאביו תיקן הנוסחא ל״אינו חייב 
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רנו על עניין מי פירות אינן אז דיב. . . . כרת״כרת״כרת״כרת״
מחמיצין, שכפי הנוסחאות המצויות, הרמב"ם 
כתב "מותר באכילה", אבל רבינו אברהם בנו 
העיד שהרמב"ם חזר בו, גירד ותיקן בכתב ידו, 
"אין חייבין עליו כרת", דהיינו שאסור 
לכתחילה לאכול תערובת מי פירות, ויתכן 

  אפילו שישנו איסור לאו על כך. 
  

רציתי להעיר שכבר רציתי להעיר שכבר רציתי להעיר שכבר רציתי להעיר שכבר     אומר השואל הנ"ל, כךעל על על על 
מצינו בפוסקים שהביאו עדותו של רבנו מצינו בפוסקים שהביאו עדותו של רבנו מצינו בפוסקים שהביאו עדותו של רבנו מצינו בפוסקים שהביאו עדותו של רבנו 
אברהם בשם אביו ולא קיבלו דבריו [אם כי אברהם בשם אביו ולא קיבלו דבריו [אם כי אברהם בשם אביו ולא קיבלו דבריו [אם כי אברהם בשם אביו ולא קיבלו דבריו [אם כי 
מצד האמת קשה לדחות עדות מי שהיה הקרוב מצד האמת קשה לדחות עדות מי שהיה הקרוב מצד האמת קשה לדחות עדות מי שהיה הקרוב מצד האמת קשה לדחות עדות מי שהיה הקרוב 

אמנם כיון שמעיד רבינו אברהם . . . . ביותר לאביו]ביותר לאביו]ביותר לאביו]ביותר לאביו]
הקרוב ביותר אליו, קשה לדחות את עדותו, 

ים את אבל בכל זאת מצינו בפוסקים שדוח
  דבריו. 

  

אמרנו באותו השיעור בשם מהרי"ץ,  הריהריהריהרי
שאנחנו סומכים על היתר מי פירות אין 
מחמיצין, וכך נהגו למעשה בעניין הטינון, 
הלכך דחה מהרי"ץ את עדותו של רבינו 
אברהם, וכתב שלפי הרמב"ם מותר ללוש קמח 
במי פירות לכתחילה, ואין שום חשש בדבר. 

"ץ אינו דוחה את הסברנו אז בס"ד כי מהרי
עדותו של רבינו אברהם לגבי חזרתו של 
הרמב"ם, כי רחוק מאד לומר שיטעה בכך, רק 
מהרי"ץ התווכח עם ההבנה שלו, לגבי מה 

  בדיוק חזר הרמב"ם. 
  

השואל הנ"ל, מדוע צריך להגיע לכל  טועןטועןטועןטוען
הפלפולים הללו, הרי הפוסקים דחו בכמה 

ה, מקומות את עדותו של רבינו אברהם כפישוט
  וכך אפשר לומר גם על מהרי"ץ בעצמו.

  

לעת עתה זכורים לי לעת עתה זכורים לי לעת עתה זכורים לי לעת עתה זכורים לי הוא המשיך במכתבו,  וכךוכךוכךוכך
        ....מספר מקריםמספר מקריםמספר מקריםמספר מקרים

  

מרן הכס״מ [אישות א, ב] לא קיבל עדות מרן הכס״מ [אישות א, ב] לא קיבל עדות מרן הכס״מ [אישות א, ב] לא קיבל עדות מרן הכס״מ [אישות א, ב] לא קיבל עדות     א.א.א.א.
רבנו אברהם שאביו ציוה לתקן הגירסא רבנו אברהם שאביו ציוה לתקן הגירסא רבנו אברהם שאביו ציוה לתקן הגירסא רבנו אברהם שאביו ציוה לתקן הגירסא 
שקידושי כסף גם הם מן התורה, והעיר מרן, שקידושי כסף גם הם מן התורה, והעיר מרן, שקידושי כסף גם הם מן התורה, והעיר מרן, שקידושי כסף גם הם מן התורה, והעיר מרן, 
    ״מכל מקום לי נראה שאין עדותו נכון״.״מכל מקום לי נראה שאין עדותו נכון״.״מכל מקום לי נראה שאין עדותו נכון״.״מכל מקום לי נראה שאין עדותו נכון״.

פרי הרמב"ם שם מפורש בנוסחא הרגילה שבס
כי למרות שהאשה מתקדשת בשלושה דרכים, 

בכסף בשטר ובביאה, קידושי כסף אינם אלא 
מדרבנן. אפילו הכי, מעיד רבינו אברהם בנו 
של הרמב"ם כי הרמב"ם חזר בו ותיקן שקידושי 
כסף גם הם מהתורה. על כך אומר הכסף משנה, 

  ., חד וחלקמכל מקום לי נראה שאין עדותו נכוןמכל מקום לי נראה שאין עדותו נכוןמכל מקום לי נראה שאין עדותו נכוןמכל מקום לי נראה שאין עדותו נכון
   

כן, מדוע ישנו קושי לומר כי גם מהרי"ץ  אםאםאםאם
  התכוון לכך.

  

הזיו משנה [הל׳ שבת א, הזיו משנה [הל׳ שבת א, הזיו משנה [הל׳ שבת א, הזיו משנה [הל׳ שבת א, השואל יצ"ו,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
ז'] לא קיבל את דברי רבינו אברהם בשם אביו ז'] לא קיבל את דברי רבינו אברהם בשם אביו ז'] לא קיבל את דברי רבינו אברהם בשם אביו ז'] לא קיבל את דברי רבינו אברהם בשם אביו 
[המובאים בכס״מ שם] בהבדל שבין פסיק [המובאים בכס״מ שם] בהבדל שבין פסיק [המובאים בכס״מ שם] בהבדל שבין פסיק [המובאים בכס״מ שם] בהבדל שבין פסיק 
רישא למלאכה שאינו צריך לגופה והסביר רישא למלאכה שאינו צריך לגופה והסביר רישא למלאכה שאינו צריך לגופה והסביר רישא למלאכה שאינו צריך לגופה והסביר 

  הבאנו זאת בזמנו. להיפך.להיפך.להיפך.להיפך.
  

ז] ז] ז] ז]     זצ״ל [לולב ז,זצ״ל [לולב ז,זצ״ל [לולב ז,זצ״ל [לולב ז,מהר״ח כסאר מהר״ח כסאר מהר״ח כסאר מהר״ח כסאר  יתירה מזאת,יתירה מזאת,יתירה מזאת,יתירה מזאת,
תשובת הרמב״ם וגם את עדות תשובת הרמב״ם וגם את עדות תשובת הרמב״ם וגם את עדות תשובת הרמב״ם וגם את עדות     תתתתלא קיבל אלא קיבל אלא קיבל אלא קיבל א

בנו [אם כי לא הזכיר שמו של רבנו אברהם בנו [אם כי לא הזכיר שמו של רבנו אברהם בנו [אם כי לא הזכיר שמו של רבנו אברהם בנו [אם כי לא הזכיר שמו של רבנו אברהם 
במפורש, אך ברור שראה דבריו המובאים במפורש, אך ברור שראה דבריו המובאים במפורש, אך ברור שראה דבריו המובאים במפורש, אך ברור שראה דבריו המובאים 
בכס״מ שם לאחר לשון תשובת הרמב״ם] שיש בכס״מ שם לאחר לשון תשובת הרמב״ם] שיש בכס״מ שם לאחר לשון תשובת הרמב״ם] שיש בכס״מ שם לאחר לשון תשובת הרמב״ם] שיש 
לתקן הגירסא לענין מי שהוסיף או גרע לתקן הגירסא לענין מי שהוסיף או גרע לתקן הגירסא לענין מי שהוסיף או גרע לתקן הגירסא לענין מי שהוסיף או גרע 
בארבעת המינים ״לא פסל״ והעדיף לגרוס בארבעת המינים ״לא פסל״ והעדיף לגרוס בארבעת המינים ״לא פסל״ והעדיף לגרוס בארבעת המינים ״לא פסל״ והעדיף לגרוס 

      ״פסל״.״פסל״.״פסל״.״פסל״.
  

אם רצה אם רצה אם רצה אם רצה כלפנינו שם היא כך, הרמב"ם  גירסתגירסתגירסתגירסת
    ,,,,להוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה גדולהלהוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה גדולהלהוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה גדולהלהוסיף בהדס כדי שתהיה אגודה גדולה

אבל שאר המינין אין אבל שאר המינין אין אבל שאר המינין אין אבל שאר המינין אין     ....ונויי מצוה הואונויי מצוה הואונויי מצוה הואונויי מצוה הוא    ,,,,מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף
ואם הוסיף ואם הוסיף ואם הוסיף ואם הוסיף     ....נם ואין גורעין מהןנם ואין גורעין מהןנם ואין גורעין מהןנם ואין גורעין מהןיייימוסיפין על מנימוסיפין על מנימוסיפין על מנימוסיפין על מני

אבל בנו של הרמב"ם מעיד כי     פסל.פסל.פסל.פסל.    ,,,,או גרעאו גרעאו גרעאו גרע
דהיינו שאין לא פסל, לא פסל, לא פסל, לא פסל, הרמב"ם חזר בו וגרס, 

  לא פסל.עניין להוסיף, אך עכ"פ המוסיף 
  

ישנה עדות מפורשת מרבינו אברהם,  הריהריהריהרי
שהרמב"ם חזר בו, אך בספר שם טוב דחה את 
העדות. רואים כי הם לא התחשבו כ"כ במה 
שכתב רבינו אברהם, וכתבו את אשר נראה 

  להם לגופו של עניין.
  

ממילא לפי ממילא לפי ממילא לפי ממילא לפי זה מסיים השואל במכתבו,  מכחמכחמכחמכח
דרך זו יש לומר שגם מהרי״ץ הלך בדרך זו, דרך זו יש לומר שגם מהרי״ץ הלך בדרך זו, דרך זו יש לומר שגם מהרי״ץ הלך בדרך זו, דרך זו יש לומר שגם מהרי״ץ הלך בדרך זו, 

רסא המקובלת ברמב״ם [שהיא רסא המקובלת ברמב״ם [שהיא רסא המקובלת ברמב״ם [שהיא רסא המקובלת ברמב״ם [שהיא יייייף את הגיף את הגיף את הגיף את הגוהעדוהעדוהעדוהעד
שעיסה שנילושה במי שעיסה שנילושה במי שעיסה שנילושה במי שעיסה שנילושה במי     ,,,,גם גירסת כת״י תימן]גם גירסת כת״י תימן]גם גירסת כת״י תימן]גם גירסת כת״י תימן]

פירות מותרת לכתחילה, הן מצד שכך פסקו פירות מותרת לכתחילה, הן מצד שכך פסקו פירות מותרת לכתחילה, הן מצד שכך פסקו פירות מותרת לכתחילה, הן מצד שכך פסקו 
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["ואפושי פלוגתא לא ["ואפושי פלוגתא לא ["ואפושי פלוגתא לא ["ואפושי פלוגתא לא     ,,,,ראשונים רביםראשונים רביםראשונים רביםראשונים רבים
מפשינן״], והן מחמת שכך מקובל אצלנו מפשינן״], והן מחמת שכך מקובל אצלנו מפשינן״], והן מחמת שכך מקובל אצלנו מפשינן״], והן מחמת שכך מקובל אצלנו 

  ....להורות לעניו עשב ה״חרמל״להורות לעניו עשב ה״חרמל״להורות לעניו עשב ה״חרמל״להורות לעניו עשב ה״חרמל״
  

        ....רה ויאדיררה ויאדיררה ויאדיררה ויאדירוווובברכת יגדיל תבברכת יגדיל תבברכת יגדיל תבברכת יגדיל ת
  

        ביב.ביב.ביב.ביב.טטטטאורן אורן אורן אורן 
  

לשאלותיו, כיון שהם סובלות בקצרה  נתייחסנתייחסנתייחסנתייחס
אריכות בפני עצמן. קשה להיכנס כעת לכל 
עניין קידושי כסף, רק נאמר בקצרה, כי אף 
שהרב זיו משנה לא קיבל את דברי רבינו 

  אברהם, וגם רבים אחרים תמהו על כך. 
  

העורך: נעתיק כאן את לשונו של ספר זיו  אמראמראמראמר[
    שנהשנהשנהשנהממממסף סף סף סף עיין כעיין כעיין כעיין כמשנה שהאריך על כך בזה"ל, 

מצאתי כתוב ההפרש שיש בין מלאכה מצאתי כתוב ההפרש שיש בין מלאכה מצאתי כתוב ההפרש שיש בין מלאכה מצאתי כתוב ההפרש שיש בין מלאכה     ,,,,כתבכתבכתבכתבשששש
שאינה צריכה לגופה ובין פסיק רישא ולא ימות שאינה צריכה לגופה ובין פסיק רישא ולא ימות שאינה צריכה לגופה ובין פסיק רישא ולא ימות שאינה צריכה לגופה ובין פסיק רישא ולא ימות 

דגבי פסיק רישא אינו מכוין למלאכה כל דגבי פסיק רישא אינו מכוין למלאכה כל דגבי פסיק רישא אינו מכוין למלאכה כל דגבי פסיק רישא אינו מכוין למלאכה כל     ,,,,היאהיאהיאהיא
עיקר אלא שהוא מעשה בהכרח וכו', אבל עיקר אלא שהוא מעשה בהכרח וכו', אבל עיקר אלא שהוא מעשה בהכרח וכו', אבל עיקר אלא שהוא מעשה בהכרח וכו', אבל 
מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוין לגוף מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוין לגוף מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוין לגוף מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוין לגוף 

        עכ"ל.עכ"ל.עכ"ל.עכ"ל.    ,,,,המלאכה אלא שאינו מכוין לתכליתההמלאכה אלא שאינו מכוין לתכליתההמלאכה אלא שאינו מכוין לתכליתההמלאכה אלא שאינו מכוין לתכליתה
  

רי היה ראוי רי היה ראוי רי היה ראוי רי היה ראוי דא"כ הדא"כ הדא"כ הדא"כ ה    ,,,,ולענ"ד הוא תמוהולענ"ד הוא תמוהולענ"ד הוא תמוהולענ"ד הוא תמוה
דמלאכה שאינה צריכה לגופה תהיה יותר דמלאכה שאינה צריכה לגופה תהיה יותר דמלאכה שאינה צריכה לגופה תהיה יותר דמלאכה שאינה צריכה לגופה תהיה יותר 

דבזה הוא מכוין דבזה הוא מכוין דבזה הוא מכוין דבזה הוא מכוין     ,,,,חמורה מפסיק רישא ולא ימותחמורה מפסיק רישא ולא ימותחמורה מפסיק רישא ולא ימותחמורה מפסיק רישא ולא ימות
למלאכה ובזה אינו מכוין למלאכה כלל, למלאכה ובזה אינו מכוין למלאכה כלל, למלאכה ובזה אינו מכוין למלאכה כלל, למלאכה ובזה אינו מכוין למלאכה כלל, 
ובאמת הלא מודה ר"ש בפסיק רישא דחייב, ובאמת הלא מודה ר"ש בפסיק רישא דחייב, ובאמת הלא מודה ר"ש בפסיק רישא דחייב, ובאמת הלא מודה ר"ש בפסיק רישא דחייב, 
ובמלאכה שאינו צריכה לגופה הוא פוטר, ואי ובמלאכה שאינו צריכה לגופה הוא פוטר, ואי ובמלאכה שאינו צריכה לגופה הוא פוטר, ואי ובמלאכה שאינו צריכה לגופה הוא פוטר, ואי 
משום דבמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו משום דבמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו משום דבמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו משום דבמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו 

גם בפסיק רישא אינו גם בפסיק רישא אינו גם בפסיק רישא אינו גם בפסיק רישא אינו מכוין לתכליתה, הרי מכוין לתכליתה, הרי מכוין לתכליתה, הרי מכוין לתכליתה, הרי 
מכוין לתכליתו שהוא נטילת נשמה, והרי מכוין לתכליתו שהוא נטילת נשמה, והרי מכוין לתכליתו שהוא נטילת נשמה, והרי מכוין לתכליתו שהוא נטילת נשמה, והרי 
בפסיק רישא אינו מכוין לא למלאכה ולא בפסיק רישא אינו מכוין לא למלאכה ולא בפסיק רישא אינו מכוין לא למלאכה ולא בפסיק רישא אינו מכוין לא למלאכה ולא 
לתכליתו, ובמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו לתכליתו, ובמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו לתכליתו, ובמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו לתכליתו, ובמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו 
מכוין רק לתכליתה אבל הוא מכוין לעיקר מכוין רק לתכליתה אבל הוא מכוין לעיקר מכוין רק לתכליתה אבל הוא מכוין לעיקר מכוין רק לתכליתה אבל הוא מכוין לעיקר 

        המלאכה.המלאכה.המלאכה.המלאכה.
  

    ,,,,אבל לענ"ד י"ל להיפך ממש על דרך זהאבל לענ"ד י"ל להיפך ממש על דרך זהאבל לענ"ד י"ל להיפך ממש על דרך זהאבל לענ"ד י"ל להיפך ממש על דרך זה
דבמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו מכוין דבמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו מכוין דבמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו מכוין דבמלאכה שאינה צריכה לגופה אינו מכוין 

הוא הוא הוא הוא     ,,,,אלא להיפךאלא להיפךאלא להיפךאלא להיפך    ,,,,אכה שהיה במשכןאכה שהיה במשכןאכה שהיה במשכןאכה שהיה במשכןכלל למלכלל למלכלל למלכלל למל
    ,,,,כגון כיבויכגון כיבויכגון כיבויכגון כיבוי    ,,,,מכוין לדבר שאינה מלאכה כללמכוין לדבר שאינה מלאכה כללמכוין לדבר שאינה מלאכה כללמכוין לדבר שאינה מלאכה כלל

שעיקר המלאכה של כיבוי שהיה במשכן היה שעיקר המלאכה של כיבוי שהיה במשכן היה שעיקר המלאכה של כיבוי שהיה במשכן היה שעיקר המלאכה של כיבוי שהיה במשכן היה 
בשביל לעשות פחם כדי להבהבו שיהיה ראוי בשביל לעשות פחם כדי להבהבו שיהיה ראוי בשביל לעשות פחם כדי להבהבו שיהיה ראוי בשביל לעשות פחם כדי להבהבו שיהיה ראוי 
להדלקה בנקל, אבל אם הוא מכבה פתילה להדלקה בנקל, אבל אם הוא מכבה פתילה להדלקה בנקל, אבל אם הוא מכבה פתילה להדלקה בנקל, אבל אם הוא מכבה פתילה 

ישאר הפתילה או ישאר הפתילה או ישאר הפתילה או ישאר הפתילה או ייייהמהובהבת בשביל שהמהובהבת בשביל שהמהובהבת בשביל שהמהובהבת בשביל ש
הרי מפורש לא כוון למלאכה שהיה הרי מפורש לא כוון למלאכה שהיה הרי מפורש לא כוון למלאכה שהיה הרי מפורש לא כוון למלאכה שהיה     ,,,,השמןהשמןהשמןהשמן

    ....לא בשביל דבר שאינה מלאכהלא בשביל דבר שאינה מלאכהלא בשביל דבר שאינה מלאכהלא בשביל דבר שאינה מלאכהבמשכן אבמשכן אבמשכן אבמשכן א
משא"כ בפסיק רישא שפוסק ראשו בשביל משא"כ בפסיק רישא שפוסק ראשו בשביל משא"כ בפסיק רישא שפוסק ראשו בשביל משא"כ בפסיק רישא שפוסק ראשו בשביל 

הרי הוא הרי הוא הרי הוא הרי הוא     ,,,,הראש ולא בשביל נטילת נשמההראש ולא בשביל נטילת נשמההראש ולא בשביל נטילת נשמההראש ולא בשביל נטילת נשמה
שגם שגם שגם שגם     ,,,,מכוין למלאכה גמורה שהיה במשכןמכוין למלאכה גמורה שהיה במשכןמכוין למלאכה גמורה שהיה במשכןמכוין למלאכה גמורה שהיה במשכן

במשכן היו הורגין התחשים ואילים רק בשביל במשכן היו הורגין התחשים ואילים רק בשביל במשכן היו הורגין התחשים ואילים רק בשביל במשכן היו הורגין התחשים ואילים רק בשביל 
עורן, ומה לי הריגת הבע"ח בשביל הראש או עורן, ומה לי הריגת הבע"ח בשביל הראש או עורן, ומה לי הריגת הבע"ח בשביל הראש או עורן, ומה לי הריגת הבע"ח בשביל הראש או 

        בשביל העור, ולכן מודה ביה ר"ש דחייב.בשביל העור, ולכן מודה ביה ר"ש דחייב.בשביל העור, ולכן מודה ביה ר"ש דחייב.בשביל העור, ולכן מודה ביה ר"ש דחייב.
  

דהלא כבר דהלא כבר דהלא כבר דהלא כבר     ,,,,אין צורך לכל זהאין צורך לכל זהאין צורך לכל זהאין צורך לכל זה    אמנם באמתאמנם באמתאמנם באמתאמנם באמת
שקלו וטרו רש"י ותוס' בזה בשבת דף ע"ה שקלו וטרו רש"י ותוס' בזה בשבת דף ע"ה שקלו וטרו רש"י ותוס' בזה בשבת דף ע"ה שקלו וטרו רש"י ותוס' בזה בשבת דף ע"ה 
ובדף צ"ג ב' ודף צ"ד, רש"י כתב דמלאכה ובדף צ"ג ב' ודף צ"ד, רש"י כתב דמלאכה ובדף צ"ג ב' ודף צ"ד, רש"י כתב דמלאכה ובדף צ"ג ב' ודף צ"ד, רש"י כתב דמלאכה 
שאינה צריכה לגופה הוא שאינו צריך לגוף שאינה צריכה לגופה הוא שאינו צריך לגוף שאינה צריכה לגופה הוא שאינו צריך לגוף שאינה צריכה לגופה הוא שאינו צריך לגוף 

דברצונו לא דברצונו לא דברצונו לא דברצונו לא     ,,,,המלאכה אלא רק לסלקה מעליוהמלאכה אלא רק לסלקה מעליוהמלאכה אלא רק לסלקה מעליוהמלאכה אלא רק לסלקה מעליו
ופסיק רישא הוא ופסיק רישא הוא ופסיק רישא הוא ופסיק רישא הוא     ....באה לו ולא היה צריך להבאה לו ולא היה צריך להבאה לו ולא היה צריך להבאה לו ולא היה צריך לה

    ,,,,אלא דאינו מכוין להאלא דאינו מכוין להאלא דאינו מכוין להאלא דאינו מכוין לה    ,,,,דצריך להמלאכה עצמהדצריך להמלאכה עצמהדצריך להמלאכה עצמהדצריך להמלאכה עצמה
והתוס' והתוס' והתוס' והתוס'     ....ולא איכפת ליה אי מתרמי אי לאולא איכפת ליה אי מתרמי אי לאולא איכפת ליה אי מתרמי אי לאולא איכפת ליה אי מתרמי אי לא

פירשו דפסיק רישא הוא במידי דניחא ליה אי פירשו דפסיק רישא הוא במידי דניחא ליה אי פירשו דפסיק רישא הוא במידי דניחא ליה אי פירשו דפסיק רישא הוא במידי דניחא ליה אי 
אבל במידי דלא אבל במידי דלא אבל במידי דלא אבל במידי דלא     ,,,,מתרמי דהוה צריכא לגופאמתרמי דהוה צריכא לגופאמתרמי דהוה צריכא לגופאמתרמי דהוה צריכא לגופא

לא מודה ר"ש משום דהוה מלאכה לא מודה ר"ש משום דהוה מלאכה לא מודה ר"ש משום דהוה מלאכה לא מודה ר"ש משום דהוה מלאכה     ,,,,איכפת ליהאיכפת ליהאיכפת ליהאיכפת ליה
ובדף צ"ד פירשו ובדף צ"ד פירשו ובדף צ"ד פירשו ובדף צ"ד פירשו . . . . שאינה צריכה לגופהשאינה צריכה לגופהשאינה צריכה לגופהשאינה צריכה לגופה

דמלאכה שאין צריך לאותו צורך כעין שהיו דמלאכה שאין צריך לאותו צורך כעין שהיו דמלאכה שאין צריך לאותו צורך כעין שהיו דמלאכה שאין צריך לאותו צורך כעין שהיו 
צריכה צריכה צריכה צריכה צריכין במשכן נקרא מלאכה שאינה צריכין במשכן נקרא מלאכה שאינה צריכין במשכן נקרא מלאכה שאינה צריכין במשכן נקרא מלאכה שאינה 

והתימה על והתימה על והתימה על והתימה על     ....לגופה, והוא מעין מה שכתבתילגופה, והוא מעין מה שכתבתילגופה, והוא מעין מה שכתבתילגופה, והוא מעין מה שכתבתי
        ....]]]]הכ"מ שלא הביא דבריהן כלל ודו"קהכ"מ שלא הביא דבריהן כלל ודו"קהכ"מ שלא הביא דבריהן כלל ודו"קהכ"מ שלא הביא דבריהן כלל ודו"ק

  

לספר שם טוב, צריך לענות כך. מהר"ח  בקשרבקשרבקשרבקשר
כסאר טען לכאורה טענה חזקה, כיצד אפשר 
לקבל את הגירסא הנ"ל, ולומר "אם הוסיף או 
גרע לא פסל", וכי שייך לומר שהממעיט 

ן הוא הוצרך בארבעת המינים יישאר כשר? לכ
  להעיר שתיקונו של רבינו אברהם מוטעה.

  

כבר עמדנו בס"ד על עיקר הדבר לפני  אבלאבלאבלאבל
שנים רבות, בספר בארות יצחק על פסקי 

, [דף רמ"ב]מהרי"ץ כרך רביעי הל' סוכה ולולב 
והסברנו בס"ד כי הכל אמת ויציב. הרי אפילו 

[סוכה שלושה הדסים שנויים במחלוקת תנאים 
את הלולב  ר' עקיבא מכשיר ,דף ל"ד ע"ב]

אפילו בהדס אחד, וערבה אחת. ממילא אין 
פלא שיכשיר הרמב"ם אם המעיט בשיעור 
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ההדס וערבה. שם התייחסנו גם לשאר הטענות, 
עד שביררנו בס"ד כי בהחלט דברי רבינו 
אברהם ייתכנו, ואפשר להבינם. אי אפשר 
להכחיש את דבריו כלאחר יד. איננו יכולים 

עת לעומק הנושא, רק מלמעלה להתייחס כ
באופן כללי. והמעיין שם בגוף הספר, ירווה 

  צמאונו.

  
השלמה בעניין עיסה שנילושה במי פירות, כגון עוגיות השלמה בעניין עיסה שנילושה במי פירות, כגון עוגיות השלמה בעניין עיסה שנילושה במי פירות, כגון עוגיות השלמה בעניין עיסה שנילושה במי פירות, כגון עוגיות 
פפושדו, ותשובה לשואל מדוע לדעת מרן שליט"א פפושדו, ותשובה לשואל מדוע לדעת מרן שליט"א פפושדו, ותשובה לשואל מדוע לדעת מרן שליט"א פפושדו, ותשובה לשואל מדוע לדעת מרן שליט"א 

        ....יש בכך איסור חמץ שעבר עליו הפסחיש בכך איסור חמץ שעבר עליו הפסחיש בכך איסור חמץ שעבר עליו הפסחיש בכך איסור חמץ שעבר עליו הפסח
        

כאן מנינו ארבע שאלות. ידידנו הרב אסף  עדעדעדעד
ה חמישית, ואמנם הנושא לוי יצ"ו שאל שאל

  הוא אחר לגמרי, אך עדיין מעניינא דיומא. 
  

הרב אסף, לגבי עוגיות מצה עשירה  שואלשואלשואלשואל
הנקראות פפושדו, מדוע אנחנו אומרים שהם 
אסורים בהחלט ונחשבים כחמץ שעבר עליו 
הפסח? אפשר אולי להסכים שמתעוררים בהם 
חששות חמורים, כיון שישנם ראשונים 

יות אלו ישנו חשש איסור כרת, האומרים שבעוג
אבל סוף סוף לפי חלק מהדעות מותר לאכלם, 
לכן הגם שנסכים שלא לאכלם בתוך הפסח 
משום כל החששות הללו, מדוע להחמיר כל כך 

  גם אם עבר עליו הפסח? 
  

חמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור באיסור  הריהריהריהרי
עצמי, כיון דקיימא לן כרבי שמעון האומר כי 

לא מחמת קנס, ולא כר' יהודה אינו אסור א
, [יעויין מסכת פסחים דף כ"ט ע"א]שאיסורו מן הדין 

וממילא תמוה מדוע לא נסמוך על המתירים 
  עכ"פ לאחר הפסח, הרי שיטתם אינה מופקעת.

  

אבל יש על עוגיות אלו רק  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  הכשר רבנות?

  

כנראה שישנם עוד כמה  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
ביצים, וכל מיני מצה עשירה. סוגים. ישנן מצות 

אינני מדבר מצד ההכשר המפוקפק, שאז 
בלא"ה אין מה לדבר, אלא מצד הלכה גרידא. 
נניח שהכשרות שם מצויינת, או שיש הכשר 
מהודר, ואין הנדון אלא מצד חמץ שעבר עליו 

הפסח. לפי הידוע לי, ישנם כמה מפעלים 
המכינים מצה עשירה, רק שאינם נפוצים כ"כ, 

  יך לבדוק כל דבר לגופו.וצר
  

לעיקר השאלה, מדוע אנחנו (ועוד רבים)  נחזורנחזורנחזורנחזור
מחמירים בצורה חזקה כ"כ, לא לאכול את 

  עוגיות המצה עשירה אפילו לא לאחר הפסח?
  

כך התירוץ פשוט מאד. בזמן האחרון  עלעלעלעל
מאמר [גליון כ"ז, דף נ"ז] התפרסם בקובץ האוצר 

מאת תלמיד חכם אחד, אשר ישב לברר את 
נושא הזה משרשו, ומתוכו מתבארים כמה ה

  דברים, כדלהלן. 
  

וראש ישנה כמו שאמרנו שאלה חמורה  תחילהתחילהתחילהתחילה
לפי כמה ראשונים, שעיסה זו נחשבת מחמצת, 
כיון שהחימוץ בה היא על ידי ָחמרי התפחה 

  אחרים, ולא עצמי. 
  

 בשם ריב"א,[דף כ"ט ע"ב] בתוס' בפסחים  מובאמובאמובאמובא
סה, גם הם כי שמרי יין שמחמיצים את העי

נחשבים מחמצת שאסרה תורה, וכך למרות 
שהעיסה לא החמיצה מהמים אלא משמרי היין, 
כיון שבסך הכל נוצרה החמצה, אפילו שהיא 
בצורה שאינה רגילה, נחשבת מחמצת, 

שמות [ואיסורה איסור כרת, כמו שכתוב בפסוק 
ל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה], ט"ב, י"י י ּכָ ל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתהּכִ י ּכָ ל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתהּכִ י ּכָ ל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתהּכִ י ּכָ ממילא . . . . ּכִ

לגבי חמרי התפחה כימיים, או כל דרך נלמד 
אחרת שתגרום החמצה, לפי שיטתם האוכלה 

        חייב כרת. 
  

לפי אותו החכם הכותב דלעיל התברר  אמנםאמנםאמנםאמנם
  משהו נוסף המשנה את התמונה לגמרי. 

  

עשרות שנים התיר הגר"ע יוסף את  במשךבמשךבמשךבמשך
עוגיות הפפושדו באכילה, וזה ידוע, אך הורה 

לח. וכך כתוב בכל זאת להימנע מלשים בהן מ
הרה׳׳ג עובדיה יוסף הרה׳׳ג עובדיה יוסף הרה׳׳ג עובדיה יוסף הרה׳׳ג עובדיה יוסף בגליון האוצר הנ"ל בשמו, 

אסר ליתן אסר ליתן אסר ליתן אסר ליתן     ,,,,בתשובתו (יביע אומר ח״ט סי׳ מג)בתשובתו (יביע אומר ח״ט סי׳ מג)בתשובתו (יביע אומר ח״ט סי׳ מג)בתשובתו (יביע אומר ח״ט סי׳ מג)
מלח בעיסה זו, משום שהוא משקע הנוצר מלח בעיסה זו, משום שהוא משקע הנוצר מלח בעיסה זו, משום שהוא משקע הנוצר מלח בעיסה זו, משום שהוא משקע הנוצר 
במים, וחשש לסוברים שדינו כמים, וכמבואר במים, וחשש לסוברים שדינו כמים, וכמבואר במים, וחשש לסוברים שדינו כמים, וכמבואר במים, וחשש לסוברים שדינו כמים, וכמבואר 
בשו״ע (תסב, ז) שחשש לסברא שמלח הוא בשו״ע (תסב, ז) שחשש לסברא שמלח הוא בשו״ע (תסב, ז) שחשש לסברא שמלח הוא בשו״ע (תסב, ז) שחשש לסברא שמלח הוא 

        כמים. כמים. כמים. כמים. 
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אין כל טעם לאסור אין כל טעם לאסור אין כל טעם לאסור אין כל טעם לאסור כך מעיר החכם הכותב,  עלעלעלעל
ת בה מלח, ויחד עם זאת להתיר לשים בה ת בה מלח, ויחד עם זאת להתיר לשים בה ת בה מלח, ויחד עם זאת להתיר לשים בה ת בה מלח, ויחד עם זאת להתיר לשים בה לתלתלתלת

ההתפחה, כי גם המלח אינו קיים ההתפחה, כי גם המלח אינו קיים ההתפחה, כי גם המלח אינו קיים ההתפחה, כי גם המלח אינו קיים     את חמריאת חמריאת חמריאת חמרי
במים שיורדים מהשמים, וברור שהוא תוספת במים שיורדים מהשמים, וברור שהוא תוספת במים שיורדים מהשמים, וברור שהוא תוספת במים שיורדים מהשמים, וברור שהוא תוספת 
של משקע שנוצר בתוך המים, והוא לפחות כמו של משקע שנוצר בתוך המים, והוא לפחות כמו של משקע שנוצר בתוך המים, והוא לפחות כמו של משקע שנוצר בתוך המים, והוא לפחות כמו 
חומר התפחה הנוצר במים, ואם זה אסור, גם זה חומר התפחה הנוצר במים, ואם זה אסור, גם זה חומר התפחה הנוצר במים, ואם זה אסור, גם זה חומר התפחה הנוצר במים, ואם זה אסור, גם זה 

        אסור.אסור.אסור.אסור.
  

לפי זה נראה שגם הרב עובדיה יוסף היה מסכים לפי זה נראה שגם הרב עובדיה יוסף היה מסכים לפי זה נראה שגם הרב עובדיה יוסף היה מסכים לפי זה נראה שגם הרב עובדיה יוסף היה מסכים 
מצה עשירה הנמכרת כיום, מצה עשירה הנמכרת כיום, מצה עשירה הנמכרת כיום, מצה עשירה הנמכרת כיום, שיש לאסור את השיש לאסור את השיש לאסור את השיש לאסור את ה

      אילו היה יודע שחומר ההתפחה נעשה ממים.אילו היה יודע שחומר ההתפחה נעשה ממים.אילו היה יודע שחומר ההתפחה נעשה ממים.אילו היה יודע שחומר ההתפחה נעשה ממים.
  

מכל השאלות שישבו ודנו עליהם, ישנו  חוץחוץחוץחוץ
נתון נוסף שלא היה נודע, שחמרי ההתפחה 
מיוצרים בתוך המים, וזו בעיא קשה של לישת 
מי פירות ביחד עם מים, ובכך העיסה מתחמצת 
לפי כל הדעות, הן לדעת הרי"ף והרמב"ם 

וקטים כן במפורש, וכל שכן לפי הרבה הנ
ראשונים האומרים כי עיסה כזו ממהרת 

[עיין בכל זה בבית יוסף על או"ח סימן להחמיץ 
  .תס"ג]

  

רואים כי הכשרויות אינם ממהרים  במציאותבמציאותבמציאותבמציאות
כלל בלישת העיסה הזאת, ונוהגים בה כמו 
עיסה רגילה. לא מקפידים על השהיה בשיעור 

הם חושבים שהיא פחות מהילוך מיל, כיון ש
אינה מחמיצה כלל. יתכן שיניחוה אפילו למשך 
כמה שעות, כי הם חושבים בטעות שאין בתוך 
העיסה אלא קמח עם מי פירות, ואפילו אם היא 
תשהה כל היום בלא עסק, לא תחמיץ. לא עלה 
על דעתם שעיסה זו נחשבת כמי פירות יחד עם 

  מים.
  

מר ארוך , ישנו מא[דף ע"ה]האוצר הנ"ל  בגליוןבגליוןבגליוןבגליון
[סי' על כל הנושא. הרי בשלחן ערוך ומפרשיו 

מובא נושא הלכתי לגבי שפיכת תס"ב סעיף ג'] 
מים לתוך יין, עד מתי הוא נחשב כיין לגבי מי 

אף על פי שאי אף על פי שאי אף על פי שאי אף על פי שאי     ,,,,מותר ללוש בייןמותר ללוש בייןמותר ללוש בייןמותר ללוש בייןפירות. וז"ל, 
אפשר לו בלא טיפת מים שנופלת בשעת אפשר לו בלא טיפת מים שנופלת בשעת אפשר לו בלא טיפת מים שנופלת בשעת אפשר לו בלא טיפת מים שנופלת בשעת 

לה רגילים ליתן מים בשעת לה רגילים ליתן מים בשעת לה רגילים ליתן מים בשעת לה רגילים ליתן מים בשעת ייייואף לכתחואף לכתחואף לכתחואף לכתח    ,,,,הבצירהבצירהבצירהבציר
ואף על פי כן אין ואף על פי כן אין ואף על פי כן אין ואף על פי כן אין     ,,,,י להתיר נצוקי להתיר נצוקי להתיר נצוקי להתיר נצוקהבציר כדהבציר כדהבציר כדהבציר כד
הואיל וכבר נתבטלו המים ביין הואיל וכבר נתבטלו המים ביין הואיל וכבר נתבטלו המים ביין הואיל וכבר נתבטלו המים ביין     ,,,,לחוש להםלחוש להםלחוש להםלחוש להם

רבים מהאחרונים דנו  ....קודם שלשו העיסהקודם שלשו העיסהקודם שלשו העיסהקודם שלשו העיסה

בדבר, והעלו כמה פרטים, באיזה אופן אנחנו 
נאמר שהתבטלו המים ולא תיחשב התערובת 
  אלא כיין. כיעויין בביאור הלכה להמשנ"ב שם.

   

הנדון, שהחכם הכותב הביא את עיקרי  אחריאחריאחריאחרי
גם אם ננקוט כפי גם אם ננקוט כפי גם אם ננקוט כפי גם אם ננקוט כפי     ,,,,והנה בנדון דידןוהנה בנדון דידןוהנה בנדון דידןוהנה בנדון דידןכתב בזה"ל, 

שאומר המשנה ברורה שהיא דעת רוב שאומר המשנה ברורה שהיא דעת רוב שאומר המשנה ברורה שהיא דעת רוב שאומר המשנה ברורה שהיא דעת רוב 
תוסף לפני התסיסה אין בו תוסף לפני התסיסה אין בו תוסף לפני התסיסה אין בו תוסף לפני התסיסה אין בו ייייהאחרונים, שמה שמהאחרונים, שמה שמהאחרונים, שמה שמהאחרונים, שמה שמ

איסור, אכתי יש חשש איסור מצד המים איסור, אכתי יש חשש איסור מצד המים איסור, אכתי יש חשש איסור מצד המים איסור, אכתי יש חשש איסור מצד המים 
הנוצרים מהביסולפיט, לפי מה שהתברר לי הנוצרים מהביסולפיט, לפי מה שהתברר לי הנוצרים מהביסולפיט, לפי מה שהתברר לי הנוצרים מהביסולפיט, לפי מה שהתברר לי 
עתה שבמציאות מוסיפים ביסולפיט אחרי עתה שבמציאות מוסיפים ביסולפיט אחרי עתה שבמציאות מוסיפים ביסולפיט אחרי עתה שבמציאות מוסיפים ביסולפיט אחרי 

האחרונים זהו האחרונים זהו האחרונים זהו האחרונים זהו     התסיסה, ואם כן לפי שיטת רובהתסיסה, ואם כן לפי שיטת רובהתסיסה, ואם כן לפי שיטת רובהתסיסה, ואם כן לפי שיטת רוב
        זמן שבו אסורה תוספת של טיפת מים.זמן שבו אסורה תוספת של טיפת מים.זמן שבו אסורה תוספת של טיפת מים.זמן שבו אסורה תוספת של טיפת מים.

  

אך בנדון אך בנדון אך בנדון אך בנדון     ....יהיהיהיהייייוכל זה אם ילושו בלי אבקת אפוכל זה אם ילושו בלי אבקת אפוכל זה אם ילושו בלי אבקת אפוכל זה אם ילושו בלי אבקת אפ
שכן המים שכן המים שכן המים שכן המים     ,,,,מצה עשירה של ימינו גרע טפימצה עשירה של ימינו גרע טפימצה עשירה של ימינו גרע טפימצה עשירה של ימינו גרע טפי

הנוצרים מחומר ההתפחה נכנסים בעיסה כמים הנוצרים מחומר ההתפחה נכנסים בעיסה כמים הנוצרים מחומר ההתפחה נכנסים בעיסה כמים הנוצרים מחומר ההתפחה נכנסים בעיסה כמים 
בפני עצמם בזמן הלישה, וכולם אוסרים את בפני עצמם בזמן הלישה, וכולם אוסרים את בפני עצמם בזמן הלישה, וכולם אוסרים את בפני עצמם בזמן הלישה, וכולם אוסרים את 
העיסה כשמכניסים בה מים כלשהם בזמן העיסה כשמכניסים בה מים כלשהם בזמן העיסה כשמכניסים בה מים כלשהם בזמן העיסה כשמכניסים בה מים כלשהם בזמן 

        הלישה.הלישה.הלישה.הלישה.
  

מקום לדון להיתרא לדידן, הרי  ישנו לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
מנהגינו להוסיף מעט מלח בעיסת מצה, שמא 

  הדין כן גם בביסולפיט? 
  

לכך, כי תחילה צריך לדעת שישנו  התשובההתשובההתשובההתשובה
הבדל ביניהם. המלח הוא מועט, ואילו 

  הביסולפיט הוא מרובה. 
  

עוד יותר מזה כתב אותו החכם שם בדף  אבלאבלאבלאבל
    ואין לדמות זאת למה שכתבו חלקואין לדמות זאת למה שכתבו חלקואין לדמות זאת למה שכתבו חלקואין לדמות זאת למה שכתבו חלקע"ו, 

מהפוסקים על מלח, שיש להקל כשהוא מועט, מהפוסקים על מלח, שיש להקל כשהוא מועט, מהפוסקים על מלח, שיש להקל כשהוא מועט, מהפוסקים על מלח, שיש להקל כשהוא מועט, 
כפי שנביא להלן בפרק ו', כי מלח המוכנס כפי שנביא להלן בפרק ו', כי מלח המוכנס כפי שנביא להלן בפרק ו', כי מלח המוכנס כפי שנביא להלן בפרק ו', כי מלח המוכנס 

ממש פנים חדשות באו     לעיסה אינו נוזלי,לעיסה אינו נוזלי,לעיסה אינו נוזלי,לעיסה אינו נוזלי,
והפוסקים דנו והפוסקים דנו והפוסקים דנו והפוסקים דנו     לכאן, כי הכניסוהו בתורת מלח,

רק מפני שהוא בא ממים, ובזה רק מפני שהוא בא ממים, ובזה רק מפני שהוא בא ממים, ובזה רק מפני שהוא בא ממים, ובזה     ,,,,להחשיבו כמיםלהחשיבו כמיםלהחשיבו כמיםלהחשיבו כמים
הפוסקים הוא שהקלו בדבר מועט שהשתנה. הוא שהקלו בדבר מועט שהשתנה. הוא שהקלו בדבר מועט שהשתנה. הוא שהקלו בדבר מועט שהשתנה. 

לח, האם מן הים, הללו חילקו, מאיפה בא המ
או מן החפירה, דהיינו שעיקרו מן היבשה. והם 

ולא דיברו על מים ולא דיברו על מים ולא דיברו על מים ולא דיברו על מים הקילו דוקא בדבר מועט, 
חדשים הנוצרים מפגישת המלח במוצר אחר, חדשים הנוצרים מפגישת המלח במוצר אחר, חדשים הנוצרים מפגישת המלח במוצר אחר, חדשים הנוצרים מפגישת המלח במוצר אחר, 
וכי לא נוצרים מהמלח מים שנוכל להגדירם וכי לא נוצרים מהמלח מים שנוכל להגדירם וכי לא נוצרים מהמלח מים שנוכל להגדירם וכי לא נוצרים מהמלח מים שנוכל להגדירם 

        ????כמהות נפרדת מהמליחותכמהות נפרדת מהמליחותכמהות נפרדת מהמליחותכמהות נפרדת מהמליחות
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, בהסבר ההבדל בין מלח למים , בהסבר ההבדל בין מלח למים , בהסבר ההבדל בין מלח למים , בהסבר ההבדל בין מלח למים וכו'וכו'וכו'וכו'וכך כתב לי וכך כתב לי וכך כתב לי וכך כתב לי 
״בהמסת מלח במים, אין ״בהמסת מלח במים, אין ״בהמסת מלח במים, אין ״בהמסת מלח במים, אין לפיט, לפיט, לפיט, לפיט, ווווססססייייהנוצרים מבהנוצרים מבהנוצרים מבהנוצרים מב

שום תהליך של יצירת מים חדשים (בשונה שום תהליך של יצירת מים חדשים (בשונה שום תהליך של יצירת מים חדשים (בשונה שום תהליך של יצירת מים חדשים (בשונה 
המכילים חומצה), המכילים חומצה), המכילים חומצה), המכילים חומצה),     םםםםמהמסת ביקרבונט במימהמסת ביקרבונט במימהמסת ביקרבונט במימהמסת ביקרבונט במי

הוא גם אינו הוא גם אינו הוא גם אינו הוא גם אינו     ----ואם לפני הכנסתו למים הוא יבש ואם לפני הכנסתו למים הוא יבש ואם לפני הכנסתו למים הוא יבש ואם לפני הכנסתו למים הוא יבש 
        ".".".".מכיל מים משל עצמומכיל מים משל עצמומכיל מים משל עצמומכיל מים משל עצמו

  

הדבר, לפי הבירורים החדשים הללו, יש  קיצורקיצורקיצורקיצור
לאסור את עוגיות הפפושדו ודומיהם לפי כולי 

שנוי במחלוקת, ולפי כל  עלמא. איסורם אינו
  הדעות אין לאכלם.

  

התשובה לשאלת הרב אסף לוי יצ"ו, מדוע  זוזוזוזו
לקחנו את איסורם של עוגיות אלו בצורה 

  מושלמת, ולא העלינו שום צד היתר.
  

[או"ח , ישנו כלל המובא בשלחן ערוך למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
היינו חמץ שאינו , , , , חמץ נוקשהחמץ נוקשהחמץ נוקשהחמץ נוקשהבזה"ל, סימן תמ"ז] 

אסור בהנאה אחר אסור בהנאה אחר אסור בהנאה אחר אסור בהנאה אחר     , אפילו בעיניה אינו, אפילו בעיניה אינו, אפילו בעיניה אינו, אפילו בעיניה אינוגמור
      הפסח.הפסח.הפסח.הפסח.

  

מפני מפני מפני מפני ], ז"ס"ק ק[על כך המשנה ברורה  אומראומראומראומר
לא קנסוהו לא קנסוהו לא קנסוהו לא קנסוהו     ,,,,שלא עבר על איסור של תורהשלא עבר על איסור של תורהשלא עבר על איסור של תורהשלא עבר על איסור של תורה

דאפילו דאפילו דאפילו דאפילו     דיןדיןדיןדיןההההוא וא וא וא דהדהדהדה    ברהם,ברהם,ברהם,ברהם,אאאאגן גן גן גן וכתב המוכתב המוכתב המוכתב המ    ....חכמיםחכמיםחכמיםחכמים
אך מפני שנוקשה אינו ראוי אך מפני שנוקשה אינו ראוי אך מפני שנוקשה אינו ראוי אך מפני שנוקשה אינו ראוי     ,,,,באכילה שריבאכילה שריבאכילה שריבאכילה שרי

אבל רוב אחרונים אבל רוב אחרונים אבל רוב אחרונים אבל רוב אחרונים     ....לפיכך נקט הנאהלפיכך נקט הנאהלפיכך נקט הנאהלפיכך נקט הנאה    ,,,,לאכילהלאכילהלאכילהלאכילה
שם חמץ שם חמץ שם חמץ שם חמץ     קוםקוםקוםקוםממממכל כל כל כל דמדמדמדמ    ,,,,סברי דבאכילה אסורסברי דבאכילה אסורסברי דבאכילה אסורסברי דבאכילה אסור

        ....החמץהחמץהחמץהחמץ    ההההזזזזל ל ל ל ר עליו פסח ער עליו פסח ער עליו פסח ער עליו פסח עשעבשעבשעבשעב
  

אסף  ]סי' ח' אות י' צהוממץ מערכת ח[חמד  שדישדישדישדיהההה
[שם את הדעות בנושא. ובספר פסקי תשובות 

הכלל העולה מדינים הכלל העולה מדינים הכלל העולה מדינים הכלל העולה מדינים מובא בשמו כך, אות ט"ו] 
כל דבר שאסור להשהותו בפסח מן כל דבר שאסור להשהותו בפסח מן כל דבר שאסור להשהותו בפסח מן כל דבר שאסור להשהותו בפסח מן     ,,,,אלואלואלואלו

ואם איסור שהייתו ואם איסור שהייתו ואם איסור שהייתו ואם איסור שהייתו     ....התורה, אסור לאחר הפסחהתורה, אסור לאחר הפסחהתורה, אסור לאחר הפסחהתורה, אסור לאחר הפסח
ח ח ח ח בפסח הוא מדרבנן, אינו נאסר לאחר הפסבפסח הוא מדרבנן, אינו נאסר לאחר הפסבפסח הוא מדרבנן, אינו נאסר לאחר הפסבפסח הוא מדרבנן, אינו נאסר לאחר הפס

   ....וכו'וכו'וכו'וכו'    בהנאה, ולמג"א מותר גם באכילהבהנאה, ולמג"א מותר גם באכילהבהנאה, ולמג"א מותר גם באכילהבהנאה, ולמג"א מותר גם באכילה
  

שכל זה נכון בפני עצמו, אך לפי מה  אלאאלאאלאאלא
שאמרנו, לפי הרבה ראשונים ישנן בעוגיות 
הללו צדדי איסור דאורייתא. וגם האוסרים 
אותם רק מדרבנן, כבר פסקו רוב האחרונים 
שמותרים דוקא בהנאה, ולא באכילה. כך 

עוגיות שלכל היותר אפשר לדעתם להתיר את 

הפפושדו לאחר הפסח, אלא בהנאה, ולא 
  באכילה. 

  

אין להתירם לאחר הפסח אפילו לא  ממילאממילאממילאממילא
לילדים. אין לאכלם בשום אופן, לא לפני 
הפסח, ולא לאחר הפסח, קל וחומר בפסח 

  עצמו שזו שאלה חמורה.
  

לפי זה יוצא שאין לאכלם גם  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  בערב הפסח עד הלילה?

  

  כן. תמיד הם אסורים. ::::אאאא""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט

  
תירוצים נוספים על קושיית הרשב"ץ כיצד הרמב"ם תירוצים נוספים על קושיית הרשב"ץ כיצד הרמב"ם תירוצים נוספים על קושיית הרשב"ץ כיצד הרמב"ם תירוצים נוספים על קושיית הרשב"ץ כיצד הרמב"ם 

שכח לכתוב דין תלה מקצת השם בשיטה, בין שכח לכתוב דין תלה מקצת השם בשיטה, בין שכח לכתוב דין תלה מקצת השם בשיטה, בין שכח לכתוב דין תלה מקצת השם בשיטה, בין 
        ....הדברים הפוסלים בס"תהדברים הפוסלים בס"תהדברים הפוסלים בס"תהדברים הפוסלים בס"ת

        

לנושא שדיברנו עליו מקודם. הרשב"ץ  נחזורנחזורנחזורנחזור
אומר, כיון שישנה סתירה בדברי הרמב"ם, 
שבפרק א' פסל תליית השם בשיטה, ובפרק י' 

כי בעצם ספר תורה כזו הוא לא מנאו, מוכח 
פסול, אפילו שאינו מנוי במנין הפיסולים, כיון 
שיש לומר ששכח הרמב"ם שם למנותו. 
בשיעור הקודם הבאנו עוד את תירוציו של בעל 

  קונטריסי השיעורים, והקשינו עליהם. 
  

נזכיר בקצרה שניים מתירוציו, הראשון  עתהעתהעתהעתה
  והאחרון. 

  

מר תלה את מקצת השם בשיטה, או אםאםאםאם
הרמב"ם שהספר פסול. ועל השאלה, מדוע 
הרמב"ם אינו מונה פיסול זה בכלל עשרים 
הפיסולים המנויים בפרק עשירי, תירץ הגרי"ז 
גוסטמן שאין הפיסול מצד הספר תורה, אלא 

  מצד השם, כיון שהשם אינו מאוחד ומושלם. 
  

האחרון שלו כתב הגרי"ז גוסטמן יותר  בתירוץבתירוץבתירוץבתירוץ
ו מושלם, כלומר מזה, שבאופן שהספר אינ

שחלק מאותיות השם כתובות למעלה, בספר 
עדיין ישנה קדושה, מפני שאין הפיסול האמור 

  מצד הספר, אלא רק מצד השם. 
        

ממה שהקשינו על התירוץ הראשון,  לבדלבדלבדלבד
תמהנו גם על תירוצו האחרון, הרי הדברים קל 
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וחומר, אם הפיסול אינו בספר תורה, אלא 
ו קדושת ספר בשם, קל וחומר שלא תהיה ב

  תורה. כך יוצא שתירוץ זה עדיין אינו מובן.
  

, מה שהקשינו ותמהנו בשיעור הקודם על אולםאולםאולםאולם
תירוצו הראשון, אפשר אולי לחזור ולהעמיד 

  את דבריו, כדלקמן.
  

שהגר"י אלחנן ספקטור, בספר שו"ת  ראיתיראיתיראיתיראיתי
, תירץ תירוץ דומה, [יו"ד סימן כ"א]באר יצחק 

טוב. הוא בא  ולדבריו הרמב"ם מובן יותר
מכיוון אחר, וכך ממילא מתורצת שאלתנו על 
בעל קונטריסי השיעורים, למאי נפקא מינה אם 
הפיסול מצד השם או מצד הספר? וכי אם ישנו 
חומש שכתוב בו את שם השם באופן זה, דהיינו 
שחלק מהשם כתוב, וחלקו תלוי ומושלם מעל 
השורה, הרי הוא פסול? היתכן כדבר הזה? האם 

ו איסור לכתוב כך את השם, אפילו ישנ
  בחומש?

  

לשאלה זו היא, שאכן כן. אמנם, לא  התשובההתשובההתשובההתשובה
לפי כל הדעות, אך כמה פוסקים סוברים 
שאסור לעשות כן אפילו בחומש. זהו תירוצו 

  של בעל באר יצחק. 
  

הבאר יצחק כי מה שהרמב"ם לא מנאו  מסבירמסבירמסבירמסביר
בכלל עשרים הפיסולים, משום שאיסור תליית 

דוקא בתורה שבכתב, אלא גם  השם אינו
  בנביאים וכתובים. 

  

כי לבד מנידון זה, ישנה שאלה נוספת.  נקדיםנקדיםנקדיםנקדים
אמרנו למעלה שמותר לכתוב את הספר תורה 
בכתיבה שלא כסדרה. בעל גנת ורדים מחדש, 
כי גם בספר תורה בכתיבת השם לבדה, 
מוכרחים לכתוב כסדרן, בתחילה לכתוב את 

ה"א וכו'. אם  האות יו"ד, ואחריה את האות
הסופר כתב את השם שלא כסדרו, הספר 

  פסול, ולעיכובא. 
  

נפניתי כעת לעיין בטעמו של הגנת ורדים,  לאלאלאלא
אבל הדעת נותנת שהסיבה היא בגלל כבוד 
השם. לא מכבודו של שם השם לכתבו שלא 

כסדר. קל וחומר עפ"י הסוד, ישנו עניין, ממש 
מהלך שלם, על מה רומזת האות יו"ד, וכן 
הה"א וכו'. כשכותבים את האותיות שלא 
כסדרן, משתנית מהותו. ועי' לשכת הסופר 

  חקירה י', ושאר אחרונים.
  

, הגנת ורדים פוסק שבאופן שנכתבן עכ"פעכ"פעכ"פעכ"פ
אותיות השם שלא כסדרן, הספר פסול. בעל 
הבאר יצחק ספקטור הקשה עליו שאלות 
רבות, ובאחת מהן עמד על כך, אם באופן כזה 

וע הרמב"ם לא מנאו בכלל הספר פסול, מד
עשרים הפיסולים? אנחנו רואים שהרמב"ם לא 
כתב פיסול כזה, מוכח שהספר כשר. הרמב"ם 
פסל את הספר אם האזכרות נכתבו שלא 
לשמן, אבל הרמב"ם לא העלה פיסול של 

  כתיבת אותיות השם שלא כסדרן.
  

בשיעור הקודם שהאחרונים מדייקים  אמרנואמרנואמרנואמרנו
לים שכתב הרמב"ם, כיו"ב ממנין עשרים הפיסו

  ששאר הדברים שלא נכללו, כשרים. 
  

וכן יש להוכיח מהרמב"ם (פ' יו"ד וכן יש להוכיח מהרמב"ם (פ' יו"ד וכן יש להוכיח מהרמב"ם (פ' יו"ד וכן יש להוכיח מהרמב"ם (פ' יו"ד לשונו שם,  זהזהזהזה
מה' ס"ת) דלא חשיב לפסול אזכרות שלא מה' ס"ת) דלא חשיב לפסול אזכרות שלא מה' ס"ת) דלא חשיב לפסול אזכרות שלא מה' ס"ת) דלא חשיב לפסול אזכרות שלא 

וכמו שמוכיח וכמו שמוכיח וכמו שמוכיח וכמו שמוכיח     ,,,,כסדרן במנין הפסולים שמנה שםכסדרן במנין הפסולים שמנה שםכסדרן במנין הפסולים שמנה שםכסדרן במנין הפסולים שמנה שם
מדלא מנה מדלא מנה מדלא מנה מדלא מנה     ,,,,הט"ז (ה' ס"ת סי' רע"ב ס"ק ד')הט"ז (ה' ס"ת סי' רע"ב ס"ק ד')הט"ז (ה' ס"ת סי' רע"ב ס"ק ד')הט"ז (ה' ס"ת סי' רע"ב ס"ק ד')

        ....הרמב"ם שם לפסול דשני דפים ע"שהרמב"ם שם לפסול דשני דפים ע"שהרמב"ם שם לפסול דשני דפים ע"שהרמב"ם שם לפסול דשני דפים ע"ש
  

דאכתי תקשה דהא הרמב"ם דאכתי תקשה דהא הרמב"ם דאכתי תקשה דהא הרמב"ם דאכתי תקשה דהא הרמב"ם     ,,,,אך יש לדחות זהאך יש לדחות זהאך יש לדחות זהאך יש לדחות זה
וה וה וה וה מקצתה תלוי פסול, א"כ המקצתה תלוי פסול, א"כ המקצתה תלוי פסול, א"כ המקצתה תלוי פסול, א"כ ה    ,,,,פסק דאזכרהפסק דאזכרהפסק דאזכרהפסק דאזכרה

? ? ? ? זה בכלל הפסולים שמנה שםזה בכלל הפסולים שמנה שםזה בכלל הפסולים שמנה שםזה בכלל הפסולים שמנה שם    ההההלמחשבילמחשבילמחשבילמחשבי    יהיהיהיהלללל
הנה רואים שהרמב"ם משמיט מבין הפיסולים 

  את תליית השם? זו שאלת הרשב"ץ הנ"ל.
  

וי"ל דלפי מש"כ ביו"ד (סי' וי"ל דלפי מש"כ ביו"ד (סי' וי"ל דלפי מש"כ ביו"ד (סי' וי"ל דלפי מש"כ ביו"ד (סי'     הבאר יצחק, מתרץמתרץמתרץמתרץ
דאין לחלק בין ס"ת לשארי דאין לחלק בין ס"ת לשארי דאין לחלק בין ס"ת לשארי דאין לחלק בין ס"ת לשארי     ,,,,רע"ו סעי' ו')רע"ו סעי' ו')רע"ו סעי' ו')רע"ו סעי' ו')

וכתב הש"ך שם (ס"ק י') לפרש דקצת וכתב הש"ך שם (ס"ק י') לפרש דקצת וכתב הש"ך שם (ס"ק י') לפרש דקצת וכתב הש"ך שם (ס"ק י') לפרש דקצת     ,,,,םםםםספריספריספריספרי
השם תלוי פסול אף בשארי ספרים בין השם תלוי פסול אף בשארי ספרים בין השם תלוי פסול אף בשארי ספרים בין השם תלוי פסול אף בשארי ספרים בין 
בחומשים ובין בנביאים וכתובים כמש"כ הב"י בחומשים ובין בנביאים וכתובים כמש"כ הב"י בחומשים ובין בנביאים וכתובים כמש"כ הב"י בחומשים ובין בנביאים וכתובים כמש"כ הב"י 

משום דלא משום דלא משום דלא משום דלא     ,,,,(שם), ולכן לא מנה הרמב"ם זה(שם), ולכן לא מנה הרמב"ם זה(שם), ולכן לא מנה הרמב"ם זה(שם), ולכן לא מנה הרמב"ם זה
סול השייך בס"ת לבד, אבל סול השייך בס"ת לבד, אבל סול השייך בס"ת לבד, אבל סול השייך בס"ת לבד, אבל יייימנה שם רק הפמנה שם רק הפמנה שם רק הפמנה שם רק הפ

י"ל י"ל י"ל י"ל     ןןןןככככל ל ל ל ועועועוע    ....סול השייך גם בשארי ספריםסול השייך גם בשארי ספריםסול השייך גם בשארי ספריםסול השייך גם בשארי ספריםיייילא פלא פלא פלא פ
שלא שלא שלא שלא     דלכן לא מנה הרמב"ם לפסול אזכרותדלכן לא מנה הרמב"ם לפסול אזכרותדלכן לא מנה הרמב"ם לפסול אזכרותדלכן לא מנה הרמב"ם לפסול אזכרות

        דאפשר שזה פסול אף בשארי ספרים.דאפשר שזה פסול אף בשארי ספרים.דאפשר שזה פסול אף בשארי ספרים.דאפשר שזה פסול אף בשארי ספרים.    ,,,,כסדרןכסדרןכסדרןכסדרן
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יצחק מתרץ, הרמב"ם אינו מונה אלא  הבארהבארהבארהבאר
פיסולי ספר תורה. אם הפיסול הוא גם בנביאים 
וכתובים, ולפחות אותם הספרים מקלף 
העשויים בגלילה, המצויים אצל האשכנזים 
הליטאים, הנקראים "ספרי נביאים", ומתוכם 

גם היו מצויים בזמן קוראים את ההפטריות, והם 
חז"ל. ויש עליהם מקצת דיני ספר תורה. אם גם 
עליהם יש דין שלא לכתוב את השם מקצתו 
תלוי, טוען הבאר יצחק שהרמב"ם אינו צריך 
למנותו בכלל הפיסולים של פרק י', כי הפיסול 

  אינו מיוחד לספרי תורה.
  

זו היא משם ספר התרומה, ומובאת שם  הלכההלכההלכההלכה
הרמ"א, אלא שבטעות  בבית יוסף ובהגהת

[שם] הדפיסוה שלא במקומה, והעיר הש"ך 
  שצריך להקדימה לסעיף שלנו. 

  

מכך, שנאמרה הלכה לגבי תליית השם,  יוצאיוצאיוצאיוצא
אם תלה את מקצת השם פסול, לאו דוקא 
בספרי תורה, אלא גם בנביאים וכתובים, 
ומסתבר גם בחומשים כיעו"ש. ממילא מובן 

בכלל מדוע הרמב"ם לא מנה פיסול זה 
הפיסולים, כי הרמב"ם לא מונה אלא את 

  הפיסולים המיוחדים לספר תורה.
  

טענת הבאר יצחק, שמא גם לגבי האזכרות  זוזוזוזו
הדין כן, שאין הפיסול דוקא לספר תורה, אלא 

  גם בשאר ספרים.
  

לטעון אולי  [שם ד"ה ואכתי]הבאר יצחק  ממשיךממשיךממשיךממשיך
פיסול זה הוא גם לגבי יציאה מחוץ לדף, וז"ל, 

תקשה לפי מה דמבואר בב"י (טור יו"ד תקשה לפי מה דמבואר בב"י (טור יו"ד תקשה לפי מה דמבואר בב"י (טור יו"ד תקשה לפי מה דמבואר בב"י (טור יו"ד     אכתיאכתיאכתיאכתיוווו
שכתב דלא שכתב דלא שכתב דלא שכתב דלא     ,,,,סי' רע"ו) בשם הרמב"ם בתשובהסי' רע"ו) בשם הרמב"ם בתשובהסי' רע"ו) בשם הרמב"ם בתשובהסי' רע"ו) בשם הרמב"ם בתשובה

וכשיטת התוס' וכשיטת התוס' וכשיטת התוס' וכשיטת התוס'     ,,,,לדףלדףלדףלדף    ץץץץווווחחחחיצאו האזכרות יצאו האזכרות יצאו האזכרות יצאו האזכרות 
במנחות (דף ל'), א"כ קשה דה"ל להרמב"ם במנחות (דף ל'), א"כ קשה דה"ל להרמב"ם במנחות (דף ל'), א"כ קשה דה"ל להרמב"ם במנחות (דף ל'), א"כ קשה דה"ל להרמב"ם 

אך לפמש"כ אך לפמש"כ אך לפמש"כ אך לפמש"כ     ????למנות זה בכלל מנין הפסוליםלמנות זה בכלל מנין הפסוליםלמנות זה בכלל מנין הפסוליםלמנות זה בכלל מנין הפסולים
המג"א (סי' ל"ב סעי' ל"ה) דבדיעבד אינו פסול המג"א (סי' ל"ב סעי' ל"ה) דבדיעבד אינו פסול המג"א (סי' ל"ב סעי' ל"ה) דבדיעבד אינו פסול המג"א (סי' ל"ב סעי' ל"ה) דבדיעבד אינו פסול 

שם שם שם שם ניחא, אבל לפי מה שמבואר בב"י בניחא, אבל לפי מה שמבואר בב"י בניחא, אבל לפי מה שמבואר בב"י בניחא, אבל לפי מה שמבואר בב"י ב
הרמב"ם דמחמיר אף דיעבד ביצאו חוץ לדף הרמב"ם דמחמיר אף דיעבד ביצאו חוץ לדף הרמב"ם דמחמיר אף דיעבד ביצאו חוץ לדף הרמב"ם דמחמיר אף דיעבד ביצאו חוץ לדף 
קשה כנ"ל, ואפשר לומר דגם פסול דיצאו חוץ קשה כנ"ל, ואפשר לומר דגם פסול דיצאו חוץ קשה כנ"ל, ואפשר לומר דגם פסול דיצאו חוץ קשה כנ"ל, ואפשר לומר דגם פסול דיצאו חוץ 
לדף שייך גם בשארי ספרים כמו מקצתו תלוי לדף שייך גם בשארי ספרים כמו מקצתו תלוי לדף שייך גם בשארי ספרים כמו מקצתו תלוי לדף שייך גם בשארי ספרים כמו מקצתו תלוי 

        כנ"ל.כנ"ל.כנ"ל.כנ"ל.

חידושו זה אפשר ליישב גם את תירוצו של  לפילפילפילפי
  בעל קונטריסי השיעורים, ולומר דאין הכי נמי.

  

צריך להעיר, כי הגם שקשה להתווכח עם  אולםאולםאולםאולם
בסגנון כזה, אבל הרמב"ם לא מונה  תירוץ

בשום מקום את הלכות ספרי נביאים וכתובים, 
ממילא לכאורה קצת דחוק לומר שהרמב"ם 
לא הביא הלכה של פיסול מפורש, כיון שהיא 
שייכת גם לשאר כתבי הקודש, בעוד 
שהרמב"ם לא מביא את הלכותיהם כלל וכלל. 
כמעט ולא מביא. עיין שם למשל בפרק ז' 

  ט"ז.הלכה 
  

אופן הרווחנו שתירוצו הראשון של בעל  בכלבכלבכלבכל
קונטריסי השיעורים איננו תמוה כ"כ, אבל 
תירוצו השלישי והאחרון, האומר כי באופן 
שהסופר כתב את מקצת השם תלוי, עדיין 

  ישנה קדושה על הספר, הוא בודאי תמוה. 
  

הדבר הוא כדלקמן. את עיקר חידושו של  טעםטעםטעםטעם
י חק תוכות, הבאר יצחק כבר אמרנו לגב

שהרמב"ם לא מנאו בכלל הפיסולים, משום 
שהפיסול אינו מיוחד בדוקא לספרי תורה, 
וקשור אליהן, אלא בכל מקום שהתורה אומרת 

  , וממילא גם בספרי תורה הדין כן. לכתוב
  

יש לומר לגבי תליית מקצת השם, כיון  וכןוכןוכןוכן
שהפיסול אינו מיוחד לגבי ספרי תורה, אלא גם 

תובים, הרמב"ם אינו מוכרח לספרי נביאים וכ
למנותו כאן. וכמו שאינו מונה חק תוכות, כך 

  אינו מונה תליית מקצת השם. זהו תירוץ טוב.
  

לגבי תירוצו השלישי של הקונטריסי  משא"כמשא"כמשא"כמשא"כ
השיעורים, לומר שמחמת כן יש קדושה על 
הספר תורה, זהו ממש נשמע לי כמוקצה מן 

  הדעת.
  

ל בספרו רבי מאיר שמחה מדוינסק ז" לגאוןלגאוןלגאוןלגאון
, ישנו [על הרמב"ם שם בסוף פרק א']אור שמח 

תירוץ אחר על קושית הרשב"ץ. הוא אומר כי 
פסק ההלכה בזה כדעת רבי שמעון שזורי, אינה 

  מוכרחת.
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מעט בתירוץ זה בשיעור הקודם, אבל אז  נגענונגענונגענונגענו
לא ראיתי את דברי האור שמח, לכן עתה 

  נזכירו בס"ד ביתר ביאור. 
  

לים את הספר באופן שתלה שאנחנו פוס הסיבההסיבההסיבההסיבה
את מקצת השם, היא מפני שיטתו של ר"ש 
שזורי. בעיקר פסק הלכה כדעתו, ישנו נידון, 
האם הלכה כמותו בכל הש"ס, או רק בדברים 

  מסויימים. 
  

אומרת כי אין הלכה [דף ע"ה ע"ב] בחולין  הגמראהגמראהגמראהגמרא
כמותו אלא במסוכן ובתרומת מעשר של 

[דף במנחות דמאי, ולא בכל דבר, וכבר התוס' 
דנים על כך. גם התעורר נדון ל ע"ב ד"ה הא] 

נוסף, האם הלכה כמותו דוקא במשניות, או גם 
  בברייתות.

  

האור שמח עפ"י זה, שהרמב"ם הסתפק  אומראומראומראומר
האם הלכה כר"ש שזורי שאסר, או כרבי יוסי 
שהתיר, כיון ששיטת ר"ש שזורי הובאה 
בברייתא, ולא במשניות. לכן הרמב"ם לא 

מרות בזה, ובפרק א' שפסל, היינו קבע מס
מספק, ולכן לא מנאו בפרק עשירי בכלל 
  הפסולים, כי בפרק א' לא פסלו אלא מן הספק.

  

הנה ברור דר' יוסי סבר הנה ברור דר' יוסי סבר הנה ברור דר' יוסי סבר הנה ברור דר' יוסי סבר האור שמח שם,  וז"לוז"לוז"לוז"ל
וכדאמר וכדאמר וכדאמר וכדאמר     ,,,,דגם מקצת שם תולין (מנחות ל, ב)דגם מקצת שם תולין (מנחות ל, ב)דגם מקצת שם תולין (מנחות ל, ב)דגם מקצת שם תולין (מנחות ל, ב)

הכותב הכותב הכותב הכותב     ,,,,במסכת סופרים (הוספה ב' פ"א הי"ב)במסכת סופרים (הוספה ב' פ"א הי"ב)במסכת סופרים (הוספה ב' פ"א הי"ב)במסכת סופרים (הוספה ב' פ"א הי"ב)
מלמעלה, מלמעלה, מלמעלה, מלמעלה, את השם וטעה בו אות אחת יתלנו את השם וטעה בו אות אחת יתלנו את השם וטעה בו אות אחת יתלנו את השם וטעה בו אות אחת יתלנו 

ר"ש שזורי אומר שם כולו תולין אות אחת אין ר"ש שזורי אומר שם כולו תולין אות אחת אין ר"ש שזורי אומר שם כולו תולין אות אחת אין ר"ש שזורי אומר שם כולו תולין אות אחת אין 
והנה פסק רבינו כר"ש שזורי, אף על והנה פסק רבינו כר"ש שזורי, אף על והנה פסק רבינו כר"ש שזורי, אף על והנה פסק רבינו כר"ש שזורי, אף על     ....תולין כו'תולין כו'תולין כו'תולין כו'

גב דפסק בבן פקועה (הל' מאכ"א פ"ה הי"ד) גב דפסק בבן פקועה (הל' מאכ"א פ"ה הי"ד) גב דפסק בבן פקועה (הל' מאכ"א פ"ה הי"ד) גב דפסק בבן פקועה (הל' מאכ"א פ"ה הי"ד) 
דלא כהך כללא (מנחות שם) דהלכה כר"ש דלא כהך כללא (מנחות שם) דהלכה כר"ש דלא כהך כללא (מנחות שם) דהלכה כר"ש דלא כהך כללא (מנחות שם) דהלכה כר"ש 
שזורי, מכל מקום מספיקא פסק להחמיר שזורי, מכל מקום מספיקא פסק להחמיר שזורי, מכל מקום מספיקא פסק להחמיר שזורי, מכל מקום מספיקא פסק להחמיר 
כמותו, יעוין ש"ך סימן רע"ו ס"ק ח', וכן כתבו כמותו, יעוין ש"ך סימן רע"ו ס"ק ח', וכן כתבו כמותו, יעוין ש"ך סימן רע"ו ס"ק ח', וכן כתבו כמותו, יעוין ש"ך סימן רע"ו ס"ק ח', וכן כתבו 

ושע סימן ה' וכנסת יחזקאל סימן ושע סימן ה' וכנסת יחזקאל סימן ושע סימן ה' וכנסת יחזקאל סימן ושע סימן ה' וכנסת יחזקאל סימן בשו"ת פני יבשו"ת פני יבשו"ת פני יבשו"ת פני י
        ....ל"ו יעו"של"ו יעו"של"ו יעו"של"ו יעו"ש

  

ובאמת דפסק כהך דר' יוחנן בפרק בהמה ובאמת דפסק כהך דר' יוחנן בפרק בהמה ובאמת דפסק כהך דר' יוחנן בפרק בהמה ובאמת דפסק כהך דר' יוחנן בפרק בהמה 
דרק הלכה כר' שמעון דרק הלכה כר' שמעון דרק הלכה כר' שמעון דרק הלכה כר' שמעון     ,,,,המקשה (חולין עה, ב)המקשה (חולין עה, ב)המקשה (חולין עה, ב)המקשה (חולין עה, ב)

שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי, שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי, שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי, שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי, 
ומוכח מר' יוחנן דבמשניות אין הלכה כמותו ומוכח מר' יוחנן דבמשניות אין הלכה כמותו ומוכח מר' יוחנן דבמשניות אין הלכה כמותו ומוכח מר' יוחנן דבמשניות אין הלכה כמותו 

בשום מקום רק במסוכן ותרומת מעשר, לכן בשום מקום רק במסוכן ותרומת מעשר, לכן בשום מקום רק במסוכן ותרומת מעשר, לכן בשום מקום רק במסוכן ותרומת מעשר, לכן 
ל כסתם ל כסתם ל כסתם ל כסתם בשמנים בשבת (שבת כו, א) קי"בשמנים בשבת (שבת כו, א) קי"בשמנים בשבת (שבת כו, א) קי"בשמנים בשבת (שבת כו, א) קי"

משנתינו, דקו"ח היכי דלא הוזכר דעתו במשנה משנתינו, דקו"ח היכי דלא הוזכר דעתו במשנה משנתינו, דקו"ח היכי דלא הוזכר דעתו במשנה משנתינו, דקו"ח היכי דלא הוזכר דעתו במשנה 
הלכה כהמשנה, אבל היכי שכל המחלוקת הוא הלכה כהמשנה, אבל היכי שכל המחלוקת הוא הלכה כהמשנה, אבל היכי שכל המחלוקת הוא הלכה כהמשנה, אבל היכי שכל המחלוקת הוא 

דאין דאין דאין דאין     ,,,,מספקא לרבינו אם ע"ז כווןמספקא לרבינו אם ע"ז כווןמספקא לרבינו אם ע"ז כווןמספקא לרבינו אם ע"ז כוון    ,,,,בברייתאבברייתאבברייתאבברייתא
הלכה כר"ש שזורי בהא, ומספיקא פסל כר"ש הלכה כר"ש שזורי בהא, ומספיקא פסל כר"ש הלכה כר"ש שזורי בהא, ומספיקא פסל כר"ש הלכה כר"ש שזורי בהא, ומספיקא פסל כר"ש 

        ....שזורי בתולה מקצתושזורי בתולה מקצתושזורי בתולה מקצתושזורי בתולה מקצתו
  

שמנה דברים שמנה דברים שמנה דברים שמנה דברים     -עשירי  -לכן בפרק יו"ד לכן בפרק יו"ד לכן בפרק יו"ד לכן בפרק יו"ד 
    הפוסלים בס"ת, והרי הוא כחומש, ואין בוהפוסלים בס"ת, והרי הוא כחומש, ואין בוהפוסלים בס"ת, והרי הוא כחומש, ואין בוהפוסלים בס"ת, והרי הוא כחומש, ואין בו

קדושת ס"ת, לא מנה זה דתולה מקצת, קדושת ס"ת, לא מנה זה דתולה מקצת, קדושת ס"ת, לא מנה זה דתולה מקצת, קדושת ס"ת, לא מנה זה דתולה מקצת, 
דדילמא הלכה כר' יוסי דתולה מקצת, וגם בזה דדילמא הלכה כר' יוסי דתולה מקצת, וגם בזה דדילמא הלכה כר' יוסי דתולה מקצת, וגם בזה דדילמא הלכה כר' יוסי דתולה מקצת, וגם בזה 

            ....יש קדושת ס"ת, וזה ברוריש קדושת ס"ת, וזה ברוריש קדושת ס"ת, וזה ברוריש קדושת ס"ת, וזה ברור
  

ובחנם כתב התשב"ץ ח"ג סימן רע"ד דברים ובחנם כתב התשב"ץ ח"ג סימן רע"ד דברים ובחנם כתב התשב"ץ ח"ג סימן רע"ד דברים ובחנם כתב התשב"ץ ח"ג סימן רע"ד דברים 
האור שמח לא הביא את     שאינן כדאין לכותבן.שאינן כדאין לכותבן.שאינן כדאין לכותבן.שאינן כדאין לכותבן.

מה שהרשב"ץ כתב, כי לא מצא חן בעיניו 
  לומר שהרמב"ם שכח, לכן סתם וכתב כן.

  

  רוצו של האור שמח נראה לכם?תי האםהאםהאםהאם
  

אם כדבריו, הרמב"ם היה צריך  הערה מהקהל:הערה מהקהל:הערה מהקהל:הערה מהקהל:
לומר "אין לתלות" וכיו"ב, מדוע הוא כתב 

  בלשון חמורה, "פסול"?
  

אתה צודק. אבל מה  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
  אעשה שהאור שמח כתב כי תירוצו ברור.

  

שאיננו מגיעים לקרסולי רגליו, מותר לנו  אפילואפילואפילואפילו
לות. אינני יודע מדוע הוא לפחות לשאול שא

תירץ תירוץ הנשמע דחוק כ"כ. הגרמ"ש הוא 
"בעל הבית על הרמב"ם", גאון עצום, בקי 
ורגיל גם בספרי הרמב"ם, והוא אומר כי תירוצו 
ברור. אבל אנחנו לא נדע מה נעשה, ובקוצר 

  דעתנו לא זכינו להבין.
  

כתב "פסול", האם אתה יכול להבין  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
ק מספק. צריך להיות ממש שהפיסול הוא ר

למדן, ולעשות חשבון, מכך שבפרק עשירי לא 
הובאה הלכה זו, רק בפרק א', עלינו להבין 

  שהפיסול הוא רק מספק. 
        

  מצליח להבין... אינניאינניאינניאינני
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מה אעשה, ותמיהתי כפולה ומכופלת,  אבלאבלאבלאבל
גם הוא  סק"ב] ג"ז סימן קמ"מש"ח או[שהפרי מגדים 

מבלי קשר מפרש כך. ממש הפלא ופלא. עוד 
לאור שמח הוא כתב את אותו המהלך, והוציא 
מכך כלל חשוב אשר צריך לדעת אותו בלאו 
הכי, כי הוא בודאי נכון מצד עצמו לפי כל 

  הדעות.
  

מוצאים פיסול בספר תורה, אנחנו פוסקים  אםאםאםאם
כי את מה שכבר קראו, יצאו ידי חובה, לכן אין 
מוציאים ספר שני אלא בכדי לקרוא את המשך 

  רשה. הפ
  

הוא, מכיון שסומכים בדיעבד על  הטעםהטעםהטעםהטעם
תשובת הרמב"ם האומר כי מותר לקרוא בספר 
תורה פסול, וגם לברך עליו, ושכך גדולים רבים 
נהגו. הרמב"ם מנמק זאת ואומר, הספר תורה 
אינו חפצא של מצוה, כמו לולב ואתרוג למשל, 
שאם הם פסולים אי אפשר לברך עליהם. ספר 

כי תימצי לקרוא, כיון תורה אינו אלא הי
שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרן על־
פה, ואפילו שהוא פסול יוצאים בה ידי חובת 
קריאה. אמנם, בכתיבת ספר תורה פסול, אין 
יוצאים ידי חובת מצות כתיבה של ס"ת, אבל 

  מותר לקרוא בו בציבור.
  

[כמובא דברי הרמב"ם הנהיג מהר"י בירב  עפ"יעפ"יעפ"יעפ"י
שאם מוצאים פיסול  קמ"ג]בבית יוסף או"ח סי' 

באמצע הקריאה, בהוצאת הספר השני, אין 
קוראים אלא מכאן ואילך, ולא חוזרים 
מתחילת הפרשה, כי לגבי מה שכבר קראו, 
נוקטים שיוצאים ידי חובה בדיעבד כפי דעת 

  הרמב"ם. וכך התקבל אצלינו הלכה למעשה.
  

כך עומד הפרי מגדים שם, ואומר כי כל  עלעלעלעל
נו אלא בנמצאת טעות ברורה, אך חידושו זה אי

באופן שישנו ספק ספיקא, דהיינו שנפלה 
מחלוקת בין הפוסקים האם לפי האמת הטעות 
שנמצאה היא פיסול, אין צריכים להוציא ספר 

  תורה אחר. 
        

כל ספק כל ספק כל ספק כל ספק חתם הפרי מגדים את דבריו,  כךכךכךכך
לה לה לה לה יייייכולין לכתחיכולין לכתחיכולין לכתחיכולין לכתח    ,,,,פלוגתא אם פסולה או לאופלוגתא אם פסולה או לאופלוגתא אם פסולה או לאופלוגתא אם פסולה או לאו

הוה ספק הוה ספק הוה ספק הוה ספק טעמא גופא, דטעמא גופא, דטעמא גופא, דטעמא גופא, ד    יייילקרות בו מהאילקרות בו מהאילקרות בו מהאילקרות בו מהאי
  ספיקא.ספיקא.ספיקא.ספיקא.

  

הר"מ ז"ל פרק עשירי מספר הר"מ ז"ל פרק עשירי מספר הר"מ ז"ל פרק עשירי מספר הר"מ ז"ל פרק עשירי מספר     במלואו, וז"לוז"לוז"לוז"ל
תורה הלכה א', עשרים דברים פוסלים הספר תורה הלכה א', עשרים דברים פוסלים הספר תורה הלכה א', עשרים דברים פוסלים הספר תורה הלכה א', עשרים דברים פוסלים הספר 
תורה. והנה עשה פתוחה סתומה או להיפוך תורה. והנה עשה פתוחה סתומה או להיפוך תורה. והנה עשה פתוחה סתומה או להיפוך תורה. והנה עשה פתוחה סתומה או להיפוך 

אבל אם לא הניח ט' אבל אם לא הניח ט' אבל אם לא הניח ט' אבל אם לא הניח ט'     ....פסולה ומוציאין אחרתפסולה ומוציאין אחרתפסולה ומוציאין אחרתפסולה ומוציאין אחרת
] ] ] ] ''''עיין ש"ך יו"ד סימן ער"ה [ס"ק דעיין ש"ך יו"ד סימן ער"ה [ס"ק דעיין ש"ך יו"ד סימן ער"ה [ס"ק דעיין ש"ך יו"ד סימן ער"ה [ס"ק ד    ,,,,אותיות חלקאותיות חלקאותיות חלקאותיות חלק

וא"כ כשיש וא"כ כשיש וא"כ כשיש וא"כ כשיש     ....סגי דיעבדסגי דיעבדסגי דיעבדסגי דיעבד    ,,,,דיש אומרים ג' אותיותדיש אומרים ג' אותיותדיש אומרים ג' אותיותדיש אומרים ג' אותיות
אין מוציאין אחרת בספק פלוגתא, אין מוציאין אחרת בספק פלוגתא, אין מוציאין אחרת בספק פלוגתא, אין מוציאין אחרת בספק פלוגתא,     ,,,,' אותיות' אותיות' אותיות' אותיותגגגג

סומכים כמו שכתבתי לעיל דהוי ספק ספיקא. כמו שכתבתי לעיל דהוי ספק ספיקא. כמו שכתבתי לעיל דהוי ספק ספיקא. כמו שכתבתי לעיל דהוי ספק ספיקא. 
על שיטת רבינו תם ששלוש אותיות נחשבות 
גם הן שיעור פרשה, וסומכין עליה שלא להוציא 

או תלה או תלה או תלה או תלה     ,,,,וכן יצא השם חוץ לדףוכן יצא השם חוץ לדףוכן יצא השם חוץ לדףוכן יצא השם חוץ לדף    ספר אחר.
דיש אומרים דכשר הוא, עיין מ"א דיש אומרים דכשר הוא, עיין מ"א דיש אומרים דכשר הוא, עיין מ"א דיש אומרים דכשר הוא, עיין מ"א     ,,,,מקצת השםמקצת השםמקצת השםמקצת השם

ספק אין מוציאין אחרת. ספק אין מוציאין אחרת. ספק אין מוציאין אחרת. ספק אין מוציאין אחרת. כל כל כל כל     ....סימן ל"ב אות מ"זסימן ל"ב אות מ"זסימן ל"ב אות מ"זסימן ל"ב אות מ"ז
ועיין יו"ד [סימן] רע"ו בש"ך אות ז' וט"ז [ס"ק] ועיין יו"ד [סימן] רע"ו בש"ך אות ז' וט"ז [ס"ק] ועיין יו"ד [סימן] רע"ו בש"ך אות ז' וט"ז [ס"ק] ועיין יו"ד [סימן] רע"ו בש"ך אות ז' וט"ז [ס"ק] 

        ....ד'ד'ד'ד'
  

פרק א' מתפילין הלכה י"ו תלה פרק א' מתפילין הלכה י"ו תלה פרק א' מתפילין הלכה י"ו תלה פרק א' מתפילין הלכה י"ו תלה     [ב"ם]ובר"מובר"מובר"מובר"מ
פסול, ובפרק עשירי מספר תורה פסול, ובפרק עשירי מספר תורה פסול, ובפרק עשירי מספר תורה פסול, ובפרק עשירי מספר תורה     ,,,,מקצת השםמקצת השםמקצת השםמקצת השם

    ....הלכה א' לא מנה בכלל העשרים דברים זההלכה א' לא מנה בכלל העשרים דברים זההלכה א' לא מנה בכלל העשרים דברים זההלכה א' לא מנה בכלל העשרים דברים זה
ואפשר לאין קורין ברבים דוקא הנך עשרים, ואפשר לאין קורין ברבים דוקא הנך עשרים, ואפשר לאין קורין ברבים דוקא הנך עשרים, ואפשר לאין קורין ברבים דוקא הנך עשרים, 

ן בו ן בו ן בו ן בו הא מקצת השם אפשר ספק הוא וקוריהא מקצת השם אפשר ספק הוא וקוריהא מקצת השם אפשר ספק הוא וקוריהא מקצת השם אפשר ספק הוא וקורי
לפום רהטא לא ברור עכ"פ, דהוה ספק ספיקא. עכ"פ, דהוה ספק ספיקא. עכ"פ, דהוה ספק ספיקא. עכ"פ, דהוה ספק ספיקא. 

כ"כ מדוע הפרי מגדים מבין שהרמב"ם מתייחס 
להלכה זו כמסופקת, אך מסתבר שזאת משום 
שהגמ' מביאה על כך מחלוקת בין רבי יוסי 
לר"ש שזורי וכו', וכך נמצאו דבריו קרובים 

  לדעת האור שמח דלעיל.
  

אומרים נותר לנו לעשות? שני גדולי עולם  מהמהמהמה
  כך, ואנחנו לא זכינו להבין.

  

כה אמרנו חמשה תירוצים על הסתירה  עדעדעדעד
ברמב"ם. שלושת תירוצי הקונטריסי 
השיעורים, תירוצו החדש להיום של הרב באר 
יצחק, וכן תירוצם של האור שמח והפרי מגדים. 
עתה תשמעו תירוץ נוסף, מאת בעל ספר 

  .[לר"ב זבארה, דף קכ"ה]מלאכת הסופר 
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ונראה שיש לשאול, למה לא מנה ונראה שיש לשאול, למה לא מנה ונראה שיש לשאול, למה לא מנה ונראה שיש לשאול, למה לא מנה , שונול וזהוזהוזהוזה
הרב במנין אלה הדברים, מה שכתב בהלכות הרב במנין אלה הדברים, מה שכתב בהלכות הרב במנין אלה הדברים, מה שכתב בהלכות הרב במנין אלה הדברים, מה שכתב בהלכות 
תפילין, שאם כתב השם מקצתו בשיטה, תפילין, שאם כתב השם מקצתו בשיטה, תפילין, שאם כתב השם מקצתו בשיטה, תפילין, שאם כתב השם מקצתו בשיטה, 

  ומקצתו תלוי פסול? ומקצתו תלוי פסול? ומקצתו תלוי פסול? ומקצתו תלוי פסול? 
  

ואולי כלל אותו ואולי כלל אותו ואולי כלל אותו ואולי כלל אותו כיצד הוא מתרץ,  תשמעותשמעותשמעותשמעו
עליהם כתב כשכתב האזכרות בלא כוונה, כשכתב האזכרות בלא כוונה, כשכתב האזכרות בלא כוונה, כשכתב האזכרות בלא כוונה, 

שיש לומר שאם היה כותב שיש לומר שאם היה כותב שיש לומר שאם היה כותב שיש לומר שאם היה כותב הרמב"ם שפסול, 
ה מחסר מקצתה. ה מחסר מקצתה. ה מחסר מקצתה. ה מחסר מקצתה. את האזכרות בכוונה, לא היאת האזכרות בכוונה, לא היאת האזכרות בכוונה, לא היאת האזכרות בכוונה, לא הי

וכי יתכן שאדם הכותב את השם בכוונה, ישכח 
חלק מהשם? מוכרח איפוא שהוא כתב בלי 

  כוונה.
  

אתם מסכימים לתירוץ הזה? אני רואה  האםהאםהאםהאם
בת־שחוק על שפתותיכם, אז כוונתכם מובנת 

  מאליה. 
  

  איך הסתבכו ליישב את הרמב"ם... תראותראותראותראו
  

הדברים, שאול, אתה צדקת בשאלה...  קיצורקיצורקיצורקיצור
ל התירוצים שאמרו, הם דחוקים מעיקרם. גם כ

בעל מלאכת הסופר בעצמו מרגיש בדוחק 
ואינו מתיישב על נכון, ואינו מתיישב על נכון, ואינו מתיישב על נכון, ואינו מתיישב על נכון, תירוצו, וכתב כך, 

שאפשר הוא לכתוב את השם בכוונה ולחסר שאפשר הוא לכתוב את השם בכוונה ולחסר שאפשר הוא לכתוב את השם בכוונה ולחסר שאפשר הוא לכתוב את השם בכוונה ולחסר 
מקצתו, כמו שלפעמים אדם כותב תיבה אחת, מקצתו, כמו שלפעמים אדם כותב תיבה אחת, מקצתו, כמו שלפעמים אדם כותב תיבה אחת, מקצתו, כמו שלפעמים אדם כותב תיבה אחת, 
ויודע הוא שכותב אותה התיבה, ואעפ"י כן ויודע הוא שכותב אותה התיבה, ואעפ"י כן ויודע הוא שכותב אותה התיבה, ואעפ"י כן ויודע הוא שכותב אותה התיבה, ואעפ"י כן 

כוון אפילו שהוא הת מחסר אות אחת ממנה.מחסר אות אחת ממנה.מחסר אות אחת ממנה.מחסר אות אחת ממנה.
בכל הכוונות, בפועל, בשעת הכתיבה הוא 

  הסיח דעת. 
  

[חלק א', להר"מ ישראל, בשו"ת משאת משה  גםגםגםגם
כתב שהרמב"ם רפ"ט]  –יו"ד ח"ב סימן ט', רפ"ז 

התכוון לפסול, אך לא בדיעבד. פיסול תליית 
מקצת השם לדעתו הוא רק לכתחילה. תירוץ 

  שביעי. 
  

על על על על     לפיכך נראה לע״ד דלא עלהלפיכך נראה לע״ד דלא עלהלפיכך נראה לע״ד דלא עלהלפיכך נראה לע״ד דלא עלהלשונו,  וזהוזהוזהוזה
דעת הרמב״ם ז״ל לפסול בדיעבד, וזהו טעמו דעת הרמב״ם ז״ל לפסול בדיעבד, וזהו טעמו דעת הרמב״ם ז״ל לפסול בדיעבד, וזהו טעמו דעת הרמב״ם ז״ל לפסול בדיעבד, וזהו טעמו 
של הטור שלא הזכיר דעתו ז״ל לפסול בזה של הטור שלא הזכיר דעתו ז״ל לפסול בזה של הטור שלא הזכיר דעתו ז״ל לפסול בזה של הטור שלא הזכיר דעתו ז״ל לפסול בזה 
כדרכו בכל המקומות לכתוב סברת הרמב״ם, כדרכו בכל המקומות לכתוב סברת הרמב״ם, כדרכו בכל המקומות לכתוב סברת הרמב״ם, כדרכו בכל המקומות לכתוב סברת הרמב״ם, 
גם הרשב״א בתשו' סי׳ תשל״ב כתב סתם גם הרשב״א בתשו' סי׳ תשל״ב כתב סתם גם הרשב״א בתשו' סי׳ תשל״ב כתב סתם גם הרשב״א בתשו' סי׳ תשל״ב כתב סתם 

דעת הרי״ף ודעת הרמב״ם פ״א מהל׳ דעת הרי״ף ודעת הרמב״ם פ״א מהל׳ דעת הרי״ף ודעת הרמב״ם פ״א מהל׳ דעת הרי״ף ודעת הרמב״ם פ״א מהל׳     ההההשנראשנראשנראשנרא
, ולא הזכיר , ולא הזכיר , ולא הזכיר , ולא הזכיר זוריזוריזוריזורישששש    שששש""""תפילין [הט״ז] דהלכה כרתפילין [הט״ז] דהלכה כרתפילין [הט״ז] דהלכה כרתפילין [הט״ז] דהלכה כר

. והמופת . והמופת . והמופת . והמופת שהרמב״ם הוסיף לפסול בדיעבדשהרמב״ם הוסיף לפסול בדיעבדשהרמב״ם הוסיף לפסול בדיעבדשהרמב״ם הוסיף לפסול בדיעבד

הברור שהרמב״ם עצמו לא הזכיר פיסול זה הברור שהרמב״ם עצמו לא הזכיר פיסול זה הברור שהרמב״ם עצמו לא הזכיר פיסול זה הברור שהרמב״ם עצמו לא הזכיר פיסול זה 
כשמנה בפר׳ י׳ אחת לאחת כל הדברים כשמנה בפר׳ י׳ אחת לאחת כל הדברים כשמנה בפר׳ י׳ אחת לאחת כל הדברים כשמנה בפר׳ י׳ אחת לאחת כל הדברים 
הפוסלים, דאין לומר שדעתו לכלול אותו הפוסלים, דאין לומר שדעתו לכלול אותו הפוסלים, דאין לומר שדעתו לכלול אותו הפוסלים, דאין לומר שדעתו לכלול אותו 
בכלל חסר, כמ״ש הרשב״ץ, וכדכתיבנא בכלל חסר, כמ״ש הרשב״ץ, וכדכתיבנא בכלל חסר, כמ״ש הרשב״ץ, וכדכתיבנא בכלל חסר, כמ״ש הרשב״ץ, וכדכתיבנא 
לעיל. תדע דא״כ היה לו להשמיט ג״כ הרחיק לעיל. תדע דא״כ היה לו להשמיט ג״כ הרחיק לעיל. תדע דא״כ היה לו להשמיט ג״כ הרחיק לעיל. תדע דא״כ היה לו להשמיט ג״כ הרחיק 
או הקריב בין אות לאות עד שתראה התיבה או הקריב בין אות לאות עד שתראה התיבה או הקריב בין אות לאות עד שתראה התיבה או הקריב בין אות לאות עד שתראה התיבה 

ת, ת, ת, ת, כשתי תיבות או שתי תיבות כתיבה אחכשתי תיבות או שתי תיבות כתיבה אחכשתי תיבות או שתי תיבות כתיבה אחכשתי תיבות או שתי תיבות כתיבה אח
שהרי בהקריב או הרחיק שהפסיד התיבה או שהרי בהקריב או הרחיק שהפסיד התיבה או שהרי בהקריב או הרחיק שהפסיד התיבה או שהרי בהקריב או הרחיק שהפסיד התיבה או 
התיבות הרי אותה תיבה או אותן תיבות התיבות הרי אותה תיבה או אותן תיבות התיבות הרי אותה תיבה או אותן תיבות התיבות הרי אותה תיבה או אותן תיבות 
חסרים, שהרי מה שכתוב אינו כלום הואיל חסרים, שהרי מה שכתוב אינו כלום הואיל חסרים, שהרי מה שכתוב אינו כלום הואיל חסרים, שהרי מה שכתוב אינו כלום הואיל 
ונחלק תיבה לב׳ או נעשו שתים כאחת, ומה ונחלק תיבה לב׳ או נעשו שתים כאחת, ומה ונחלק תיבה לב׳ או נעשו שתים כאחת, ומה ונחלק תיבה לב׳ או נעשו שתים כאחת, ומה 
שראוי ליכתב חסר משם, אלא ודאי רצה הרב שראוי ליכתב חסר משם, אלא ודאי רצה הרב שראוי ליכתב חסר משם, אלא ודאי רצה הרב שראוי ליכתב חסר משם, אלא ודאי רצה הרב 

    ,,,,לעמוד למנין הפיסולים, ומה שלא מנה בפי׳לעמוד למנין הפיסולים, ומה שלא מנה בפי׳לעמוד למנין הפיסולים, ומה שלא מנה בפי׳לעמוד למנין הפיסולים, ומה שלא מנה בפי׳
        ....אינו בכללאינו בכללאינו בכללאינו בכלל

  

ץ נוסף, הבנוי על דיוק בדעת שם כתוב תירו עודעודעודעוד
הרמב"ם, שאינו מדבר אלא אל הסופר, 

אמינא אמינא אמינא אמינא ובאופנים המפורטים בהמשך. וז"ל, 
מלתא דשויא לתרוייהו לדין זה דמקצת מלתא דשויא לתרוייהו לדין זה דמקצת מלתא דשויא לתרוייהו לדין זה דמקצת מלתא דשויא לתרוייהו לדין זה דמקצת 
אותיות השם חוץ לשיטה ולדין דמקצתו אותיות השם חוץ לשיטה ולדין דמקצתו אותיות השם חוץ לשיטה ולדין דמקצתו אותיות השם חוץ לשיטה ולדין דמקצתו 
    בשיטה ומקצתו תלוי, שכתב בו הרב ז״ל בהל׳בשיטה ומקצתו תלוי, שכתב בו הרב ז״ל בהל׳בשיטה ומקצתו תלוי, שכתב בו הרב ז״ל בהל׳בשיטה ומקצתו תלוי, שכתב בו הרב ז״ל בהל׳

תפילין [פ״ז] לשון פסול, שאין הדברים אמורים תפילין [פ״ז] לשון פסול, שאין הדברים אמורים תפילין [פ״ז] לשון פסול, שאין הדברים אמורים תפילין [פ״ז] לשון פסול, שאין הדברים אמורים 
הסופר בשעת כתיבתו שעדיין הספר הסופר בשעת כתיבתו שעדיין הספר הסופר בשעת כתיבתו שעדיין הספר הסופר בשעת כתיבתו שעדיין הספר     אלא לגביאלא לגביאלא לגביאלא לגבי

לא נגמר, או אם נגמר עדיין לא קראו בו לא נגמר, או אם נגמר עדיין לא קראו בו לא נגמר, או אם נגמר עדיין לא קראו בו לא נגמר, או אם נגמר עדיין לא קראו בו 
בציבור, דבכה״ג חשיב ליה הרמב״ם בציבור, דבכה״ג חשיב ליה הרמב״ם בציבור, דבכה״ג חשיב ליה הרמב״ם בציבור, דבכה״ג חשיב ליה הרמב״ם 
לכתחילה. ולפיכך לענין מקצת השם בין לכתחילה. ולפיכך לענין מקצת השם בין לכתחילה. ולפיכך לענין מקצת השם בין לכתחילה. ולפיכך לענין מקצת השם בין 

משום דבשעת משום דבשעת משום דבשעת משום דבשעת     ,,,,השיטין כתב שהוא פסולהשיטין כתב שהוא פסולהשיטין כתב שהוא פסולהשיטין כתב שהוא פסול
        הכתיבה מיירי התם כמבואר שם. הכתיבה מיירי התם כמבואר שם. הכתיבה מיירי התם כמבואר שם. הכתיבה מיירי התם כמבואר שם. 

  

לענין מקצת השם חוץ לשיטה לענין מקצת השם חוץ לשיטה לענין מקצת השם חוץ לשיטה לענין מקצת השם חוץ לשיטה     בות,בות,בות,בות,וכן בתשווכן בתשווכן בתשווכן בתשו
בהכי מיירי, כדמוכח הקדמת לשונו שהפך פניו בהכי מיירי, כדמוכח הקדמת לשונו שהפך פניו בהכי מיירי, כדמוכח הקדמת לשונו שהפך פניו בהכי מיירי, כדמוכח הקדמת לשונו שהפך פניו 

ואמר זה הסופר חידש פועל זר וכו׳, ואמר זה הסופר חידש פועל זר וכו׳, ואמר זה הסופר חידש פועל זר וכו׳, ואמר זה הסופר חידש פועל זר וכו׳,     ,,,,כלפי סופרכלפי סופרכלפי סופרכלפי סופר
דאם איתא דס״ל ז״ל שהוא פסול לגמרי בכל דאם איתא דס״ל ז״ל שהוא פסול לגמרי בכל דאם איתא דס״ל ז״ל שהוא פסול לגמרי בכל דאם איתא דס״ל ז״ל שהוא פסול לגמרי בכל 
ענין מה לו עם הסופר כי יצעק, היל״ל בקיצור ענין מה לו עם הסופר כי יצעק, היל״ל בקיצור ענין מה לו עם הסופר כי יצעק, היל״ל בקיצור ענין מה לו עם הסופר כי יצעק, היל״ל בקיצור 
שהספר פסול, וממילא שצריך להחליף, אלא שהספר פסול, וממילא שצריך להחליף, אלא שהספר פסול, וממילא שצריך להחליף, אלא שהספר פסול, וממילא שצריך להחליף, אלא 

פר הוא פר הוא פר הוא פר הוא ולפיכך על הסוולפיכך על הסוולפיכך על הסוולפיכך על הסו    ודאי כדכתיבנא.ודאי כדכתיבנא.ודאי כדכתיבנא.ודאי כדכתיבנא.
ועליו הטיל המשא שהראוי אצלו ז״ל ועליו הטיל המשא שהראוי אצלו ז״ל ועליו הטיל המשא שהראוי אצלו ז״ל ועליו הטיל המשא שהראוי אצלו ז״ל     ,,,,שהקפידשהקפידשהקפידשהקפיד

יקראו בו בציבור, יקראו בו בציבור, יקראו בו בציבור, יקראו בו בציבור,     ככככואח״ואח״ואח״ואח״    ,,,,להחליף היריעהלהחליף היריעהלהחליף היריעהלהחליף היריעה
    נסת,נסת,נסת,נסת,הכהכהכהכית ית ית ית אבל ס״ת שכבר נמצא והיה בבאבל ס״ת שכבר נמצא והיה בבאבל ס״ת שכבר נמצא והיה בבאבל ס״ת שכבר נמצא והיה בב
ואחר כך ואחר כך ואחר כך ואחר כך     ,,,,וכבר קראו בו בציבור ימים ושניםוכבר קראו בו בציבור ימים ושניםוכבר קראו בו בציבור ימים ושניםוכבר קראו בו בציבור ימים ושנים

    ,,,,מצאו בו מקצת אותיות השם חוץ לשיטהמצאו בו מקצת אותיות השם חוץ לשיטהמצאו בו מקצת אותיות השם חוץ לשיטהמצאו בו מקצת אותיות השם חוץ לשיטה
        ....הדבר ברור שאין לפסלוהדבר ברור שאין לפסלוהדבר ברור שאין לפסלוהדבר ברור שאין לפסלו
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איל איל איל איל הוהוהוהו    ,,,,הנז׳הנז׳הנז׳הנז׳    ועל כרחנו לפרש כן דבריו בתשו׳ועל כרחנו לפרש כן דבריו בתשו׳ועל כרחנו לפרש כן דבריו בתשו׳ועל כרחנו לפרש כן דבריו בתשו׳
ובחיבורו לא כתב פיסול זה כלל, ואף לאסור ובחיבורו לא כתב פיסול זה כלל, ואף לאסור ובחיבורו לא כתב פיסול זה כלל, ואף לאסור ובחיבורו לא כתב פיסול זה כלל, ואף לאסור 
לכתחילה לא הזכירו כלל ואפילו ברמז לכתחילה לא הזכירו כלל ואפילו ברמז לכתחילה לא הזכירו כלל ואפילו ברמז לכתחילה לא הזכירו כלל ואפילו ברמז 

בתשובה זו דן הרמב"ם על תליית  בעלמא.בעלמא.בעלמא.בעלמא.
השם. ומדוע לא כתבו בחיבור? משום שהוא 
מדבר אל הסופר, בשעת הכתיבה, אך אם 
הספר כבר נגמר, וגם קראו בו בציבור, כבר 

ירדנו  הוכשר הספר. כך הוא טוען, אולם לא
  לסוף דעתו עד כדי כך.

  

[בתשובותיו תירוץ שמיני. החתם סופר  ועכשיוועכשיוועכשיוועכשיו
כתב לתרץ במהלך שכבר עלה על סימן ח'] 

דעת הרשב"ץ (בחלקים הראשונים של ספר 
תשובותיו), שבאופן כזה שנמצא חלק מהשם 
בתוך השיטה, וחלק מלמעלה, הרי נחשב השם 

  כחסר אות. 
  

לחלק כמה סופר מאריך על כך, ויצא  החתםהחתםהחתםהחתם
חילוקים, כגון מה יהיה באופן שיצא חלק מהשם 
אל חוץ לשיטה, שבאופן כזה אינו נחשב חסר, 
משום שהחסר נידון לעומת השורות האחרות, 
משא"כ אם המשיך את השיטה החוצה, שלא 

  נחשב שינוי משאר השיטות.
  

על על על על     עלתועלתועלתועלתוממממרום רום רום רום     רררראאאאמה שהקשה פמה שהקשה פמה שהקשה פמה שהקשה פהוא כתב,  וכךוכךוכךוכך
כשמנה כשמנה כשמנה כשמנה     ,,,,ס"תס"תס"תס"תממממ    -פרק עשירי  -הרמב"ם פיו"ד הרמב"ם פיו"ד הרמב"ם פיו"ד הרמב"ם פיו"ד 

מדוע לא מנה מדוע לא מנה מדוע לא מנה מדוע לא מנה     ,,,,עשרים דברים הפוסלים בס"תעשרים דברים הפוסלים בס"תעשרים דברים הפוסלים בס"תעשרים דברים הפוסלים בס"ת
שפוסל הוא עצמו פ"א שפוסל הוא עצמו פ"א שפוסל הוא עצמו פ"א שפוסל הוא עצמו פ"א     ,,,,עמהם תליית השםעמהם תליית השםעמהם תליית השםעמהם תליית השם

            ????מס"ת הלכה י"ומס"ת הלכה י"ומס"ת הלכה י"ומס"ת הלכה י"ו
  

ואין לומר כיון שאינו רשאי ואין לומר כיון שאינו רשאי ואין לומר כיון שאינו רשאי ואין לומר כיון שאינו רשאי     ,,,,וכתב מעלתווכתב מעלתווכתב מעלתווכתב מעלתו
לתלות הוי בכלל חסר שמנה הרמב"ם, א"כ לתלות הוי בכלל חסר שמנה הרמב"ם, א"כ לתלות הוי בכלל חסר שמנה הרמב"ם, א"כ לתלות הוי בכלל חסר שמנה הרמב"ם, א"כ 

    ,,,,מה יענה מהרי"ק שלא ס"ל כן בשורש ק"למה יענה מהרי"ק שלא ס"ל כן בשורש ק"למה יענה מהרי"ק שלא ס"ל כן בשורש ק"למה יענה מהרי"ק שלא ס"ל כן בשורש ק"ל
דמהרי"ק הוכיח שם דתיבה בת דמהרי"ק הוכיח שם דתיבה בת דמהרי"ק הוכיח שם דתיבה בת דמהרי"ק הוכיח שם דתיבה בת     ,,,,ורצונוורצונוורצונוורצונו    ....עכ"לעכ"לעכ"לעכ"ל
ג' חוץ לשיטה אינו ג' חוץ לשיטה אינו ג' חוץ לשיטה אינו ג' חוץ לשיטה אינו     ) [שכתב]) [שכתב]) [שכתב]) [שכתב]ש"גש"גש"גש"ג((((ותיות ותיות ותיות ותיות ה' אה' אה' אה' א
דאין סברא לומר דאין סברא לומר דאין סברא לומר דאין סברא לומר     ,,,,מדלא מנאו הרמב"םמדלא מנאו הרמב"םמדלא מנאו הרמב"םמדלא מנאו הרמב"ם    ,,,,פוסלפוסלפוסלפוסל
שהרי אינו חסר וכתוב שהרי אינו חסר וכתוב שהרי אינו חסר וכתוב שהרי אינו חסר וכתוב     ,,,,זה בכלל חסרזה בכלל חסרזה בכלל חסרזה בכלל חסר    יהיהיהיהשיהשיהשיהשיה

הוא לפנינו אלו דברי מהרי"ק ז"ל, וא"כ הוא לפנינו אלו דברי מהרי"ק ז"ל, וא"כ הוא לפנינו אלו דברי מהרי"ק ז"ל, וא"כ הוא לפנינו אלו דברי מהרי"ק ז"ל, וא"כ 
        לדידיה קשה כנ"ל. לדידיה קשה כנ"ל. לדידיה קשה כנ"ל. לדידיה קשה כנ"ל. 

        
    תבתבתבתבבתשב"ץ ח"א סי' קע"ו הנ"ל כבתשב"ץ ח"א סי' קע"ו הנ"ל כבתשב"ץ ח"א סי' קע"ו הנ"ל כבתשב"ץ ח"א סי' קע"ו הנ"ל כ    ,,,,הנה האמתהנה האמתהנה האמתהנה האמת

דלרמב"ם פסול כשיוצאין רובו של תיבה דלרמב"ם פסול כשיוצאין רובו של תיבה דלרמב"ם פסול כשיוצאין רובו של תיבה דלרמב"ם פסול כשיוצאין רובו של תיבה     ,,,,כןכןכןכן

דהא דהא דהא דהא     ,,,,והא דלא מנאו בין המעכביםוהא דלא מנאו בין המעכביםוהא דלא מנאו בין המעכביםוהא דלא מנאו בין המעכבים    ....חוץ לדףחוץ לדףחוץ לדףחוץ לדף
    ושיאושיאושיאושיאאבל אין מזה קאבל אין מזה קאבל אין מזה קאבל אין מזה ק    ....לא מנה נמי תליית השםלא מנה נמי תליית השםלא מנה נמי תליית השםלא מנה נמי תליית השם

בשלמא בשלמא בשלמא בשלמא     ם.ם.ם.ם.שההפרש רב ביניהשההפרש רב ביניהשההפרש רב ביניהשההפרש רב ביניה    ,,,,על מהרי"קעל מהרי"קעל מהרי"קעל מהרי"ק
אלא אלא אלא אלא     ,,,,הרי חסר לפנינוהרי חסר לפנינוהרי חסר לפנינוהרי חסר לפנינו    ,,,,דילג מקצת השםדילג מקצת השםדילג מקצת השםדילג מקצת השם

שבאנו להשלים החסרון במה שתלוי למעלה שבאנו להשלים החסרון במה שתלוי למעלה שבאנו להשלים החסרון במה שתלוי למעלה שבאנו להשלים החסרון במה שתלוי למעלה 
וכיון שכבר פסק הרמב"ם שאין השלמת וכיון שכבר פסק הרמב"ם שאין השלמת וכיון שכבר פסק הרמב"ם שאין השלמת וכיון שכבר פסק הרמב"ם שאין השלמת     ,,,,ממנוממנוממנוממנו

    ,,,,הרי נשאר חסר במקומוהרי נשאר חסר במקומוהרי נשאר חסר במקומוהרי נשאר חסר במקומו    ,,,,תליית השם משליםתליית השם משליםתליית השם משליםתליית השם משלים
משא"כ בשנכתבה משא"כ בשנכתבה משא"כ בשנכתבה משא"כ בשנכתבה     ....הוא בכלל חסר אות א'הוא בכלל חסר אות א'הוא בכלל חסר אות א'הוא בכלל חסר אות א'וווו

הרי הוא שלם הרי הוא שלם הרי הוא שלם הרי הוא שלם     ,,,,רובו של תיבה חוץ לשיטהרובו של תיבה חוץ לשיטהרובו של תיבה חוץ לשיטהרובו של תיבה חוץ לשיטה
רק שאנו אומרים כיון שאינו שוה רק שאנו אומרים כיון שאינו שוה רק שאנו אומרים כיון שאינו שוה רק שאנו אומרים כיון שאינו שוה     ,,,,לפנינולפנינולפנינולפנינו

לשיטה שלמעלה ושלמטה הימנה הוי כמאן לשיטה שלמעלה ושלמטה הימנה הוי כמאן לשיטה שלמעלה ושלמטה הימנה הוי כמאן לשיטה שלמעלה ושלמטה הימנה הוי כמאן 
כגון דא צריכא כגון דא צריכא כגון דא צריכא כגון דא צריכא     ....דליתא והרי הוא חסרדליתא והרי הוא חסרדליתא והרי הוא חסרדליתא והרי הוא חסר

ולא הוה ליה לרמב"ם ולא הוה ליה לרמב"ם ולא הוה ליה לרמב"ם ולא הוה ליה לרמב"ם     ,,,,וצריכא רבאוצריכא רבאוצריכא רבאוצריכא רבא    ,,,,לאודועילאודועילאודועילאודועי
למשתק מיניה, והכלל התם חסר לפנינו הכא למשתק מיניה, והכלל התם חסר לפנינו הכא למשתק מיניה, והכלל התם חסר לפנינו הכא למשתק מיניה, והכלל התם חסר לפנינו הכא 

        ....שלם לפנינושלם לפנינושלם לפנינושלם לפנינו
  

והדברים ברורים והדברים ברורים והדברים ברורים והדברים ברורים החתם סופר ואומר,  מסייםמסייםמסייםמסיים
  . . . . לפע"דלפע"דלפע"דלפע"ד

  

מה נעשה? הם אומרים שהדברים  ,,,,אבלאבלאבלאבל
ברורים, מה נשאר לנו לעשות? מה שבודאי 
אולי אפשר רק לומר שהרשב"ץ לא יקבל את 

  כל התירוצים הללו.
  

האם יתכן שהרמב"ם חפץ  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
, לומר דוקא את המספר עשרים, לכן הוא נדחק

  ועיקר הפירוש כמו החתם סופר?
  

כוונתך כנראה בכדי  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
שיהיה מספר עגול, ואולי נוסיף גם בכדי שיהיה 
מתאים לגימטריא של הפסוק 'ועתה כתבו 
לכם'. לא נראה לי. אפשר לעשות עם הכולל. 
וישנם המוסיפים עוד, שאפשר לצרף שני 

מובן, זה כוללים. דהיינו אם יהיו שני פיסולים. כ
דרך בדיחותא. אין דרך הרמב"ם בכך, ואם יש 

  כ"א, היה כותב כ"א.
  

****        
        

היטב, מה שאלו את החזון איש  תשמעותשמעותשמעותשמעו
בכללות הנושא שלנו, מדוע הרמב"ם משמיט 

  כמה הלכות. וכיצד הוא השיב להם.
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[על הרמב"ם הלכות נזקי ממון, באר שרים  בספרבספרבספרבספר
״ר ״ר ״ר ״ר מהגמהגמהגמהג שמענושמענושמענושמענוכתוב כך, ] 11מבוא הערה ב', עמוד 

ז״ל ז״ל ז״ל ז״ל החזו"א החזו"א החזו"א החזו"א נשאל מרן נשאל מרן נשאל מרן נשאל מרן     ....יהודה טרגר שליט״איהודה טרגר שליט״איהודה טרגר שליט״איהודה טרגר שליט״א
ע״י רב אמריקאי, על השמטת הרמב״ם הדין ע״י רב אמריקאי, על השמטת הרמב״ם הדין ע״י רב אמריקאי, על השמטת הרמב״ם הדין ע״י רב אמריקאי, על השמטת הרמב״ם הדין 
שתקיעת שופר ביום ולא בלילה, (בעוד ששאר שתקיעת שופר ביום ולא בלילה, (בעוד ששאר שתקיעת שופר ביום ולא בלילה, (בעוד ששאר שתקיעת שופר ביום ולא בלילה, (בעוד ששאר 
דברים הנמנין במשנה מסכת מגילה דף כ׳ דברים הנמנין במשנה מסכת מגילה דף כ׳ דברים הנמנין במשנה מסכת מגילה דף כ׳ דברים הנמנין במשנה מסכת מגילה דף כ׳ 

        הובאו בספר היד החזקה, וכבר העירו בזה).הובאו בספר היד החזקה, וכבר העירו בזה).הובאו בספר היד החזקה, וכבר העירו בזה).הובאו בספר היד החזקה, וכבר העירו בזה).
   

ממש שאלה עצומה. כיום, אין בעיא גדולה  זוזוזוזו
ו, כי כל אחד כ"כ לשאול את השאלה הז

, [דף כ' ע"ב]הפותח את המשנה במסכת מגילה 
יכול להציץ בציוני העין משפט, ולראות 

        ....שהרמב"ם משמיט את ההלכה
  

כל היום כשר לקריאת כל היום כשר לקריאת כל היום כשר לקריאת כל היום כשר לקריאת אומרת המשנה שם,  כךכךכךכך
המגילה ולקריאת ההלל, ולתקיעת שופר, המגילה ולקריאת ההלל, ולתקיעת שופר, המגילה ולקריאת ההלל, ולתקיעת שופר, המגילה ולקריאת ההלל, ולתקיעת שופר, 

לת המוספין, ולמוספין, לת המוספין, ולמוספין, לת המוספין, ולמוספין, לת המוספין, ולמוספין, ייייולנטילת לולב, ולתפולנטילת לולב, ולתפולנטילת לולב, ולתפולנטילת לולב, ולתפ
ולוידוי יום ולוידוי יום ולוידוי יום ולוידוי יום     ולוידוי הפרים, ולוידוי מעשר,ולוידוי הפרים, ולוידוי מעשר,ולוידוי הפרים, ולוידוי מעשר,ולוידוי הפרים, ולוידוי מעשר,

הכפורים, לסמיכה, לשחיטה, לתנופה, הכפורים, לסמיכה, לשחיטה, לתנופה, הכפורים, לסמיכה, לשחיטה, לתנופה, הכפורים, לסמיכה, לשחיטה, לתנופה, 
להגשה, לקמיצה, ולהקטרה, למליקה, להגשה, לקמיצה, ולהקטרה, למליקה, להגשה, לקמיצה, ולהקטרה, למליקה, להגשה, לקמיצה, ולהקטרה, למליקה, 
ולקבלה, ולהזיה, ולהשקיית סוטה, ולעריפת ולקבלה, ולהזיה, ולהשקיית סוטה, ולעריפת ולקבלה, ולהזיה, ולהשקיית סוטה, ולעריפת ולקבלה, ולהזיה, ולהשקיית סוטה, ולעריפת 
העגלה, ולטהרת המצורע. כל הלילה כשר העגלה, ולטהרת המצורע. כל הלילה כשר העגלה, ולטהרת המצורע. כל הלילה כשר העגלה, ולטהרת המצורע. כל הלילה כשר 

        לקצירת העומר, ולהקטר חלבים ואברים. לקצירת העומר, ולהקטר חלבים ואברים. לקצירת העומר, ולהקטר חלבים ואברים. לקצירת העומר, ולהקטר חלבים ואברים. 
  

כשר כל היום. כשר כל היום. כשר כל היום. כשר כל היום.     ,,,,דבר שמצותו ביוםדבר שמצותו ביוםדבר שמצותו ביוםדבר שמצותו ביום    ,,,,זה הכללזה הכללזה הכללזה הכלל
        לה.לה.לה.לה.כשר כל הליכשר כל הליכשר כל הליכשר כל הלי    ,,,,דבר שמצותו בלילהדבר שמצותו בלילהדבר שמצותו בלילהדבר שמצותו בלילה

  

עין משפט מובאים תמיד מקום ההלכות  בציוניבציוניבציוניבציוני
היכן שהם כתובות ברמב"ם, בטור ובשלחן 
ערוך. לגבי תקיעת השופר, דוקא הטור והשלחן 
ערוך מצויינים, אבל אין ציון לספרו של 
הרמב"ם. ברור שהוא מפני שהרמב"ם משמיט 
את ההלכה הזו. רבים תמהים, ממש פליאה, 

קא את ההלכה מה ראה הרמב"ם להשמיט דו
הזו? הרמב"ם מביא את שאר העניינים השנויים 

  במשנה, לבד מדין תקיעת שופר.
  

שאל אותו רב אמריקאי את החזון איש.  זאתזאתזאתזאת
לא ברור לי כ"כ מה אכפת לנו אם הוא 

  אמריקאי, או לא, אבל זה מה שכתוב.
  

החזו״א עיין בענין החזו״א עיין בענין החזו״א עיין בענין החזו״א עיין בענין המספר וכתב,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
        והרהר כמה רגעים, ואמר מה שאמר. והרהר כמה רגעים, ואמר מה שאמר. והרהר כמה רגעים, ואמר מה שאמר. והרהר כמה רגעים, ואמר מה שאמר. 

כשהובן לשואל כאילו אמר מרן ז״ל שצריך כשהובן לשואל כאילו אמר מרן ז״ל שצריך כשהובן לשואל כאילו אמר מרן ז״ל שצריך כשהובן לשואל כאילו אמר מרן ז״ל שצריך 
כעין . . . . אישתמיטתיה להרמב״ם דין זהאישתמיטתיה להרמב״ם דין זהאישתמיטתיה להרמב״ם דין זהאישתמיטתיה להרמב״ם דין זהדדדדלהגיד להגיד להגיד להגיד 

דברי הרשב"ץ הנ"ל. נשמט או חסר. אתה 
            השואל, צודק...

  

נשאר השואל נבוך, ותמה על התשובה שלא נשאר השואל נבוך, ותמה על התשובה שלא נשאר השואל נבוך, ותמה על התשובה שלא נשאר השואל נבוך, ותמה על התשובה שלא 
        ציפה לה. ציפה לה. ציפה לה. ציפה לה. 

  

חשב לשמוע תירוץ מבריק, איזה חידוש  הואהואהואהוא
  למדני וכדומה.

  

לא יכולים להבין לא יכולים להבין לא יכולים להבין לא יכולים להבין     ואז הוסיף החזו״א, הרי אנחנוואז הוסיף החזו״א, הרי אנחנוואז הוסיף החזו״א, הרי אנחנוואז הוסיף החזו״א, הרי אנחנו
בכלל כיצד בכח אנושי של אדם אחד ניתן בכלל כיצד בכח אנושי של אדם אחד ניתן בכלל כיצד בכח אנושי של אדם אחד ניתן בכלל כיצד בכח אנושי של אדם אחד ניתן 
לחבר חיבור כזה המקיף את כל התורה כולה, לחבר חיבור כזה המקיף את כל התורה כולה, לחבר חיבור כזה המקיף את כל התורה כולה, לחבר חיבור כזה המקיף את כל התורה כולה, 

שהיתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת שהיתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת שהיתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת שהיתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת     ,,,,ואלאואלאואלאואלא
    מדרך הטבע, וכאן לא סייעו לו מןמדרך הטבע, וכאן לא סייעו לו מןמדרך הטבע, וכאן לא סייעו לו מןמדרך הטבע, וכאן לא סייעו לו מן    למעלהלמעלהלמעלהלמעלה
        עכ׳׳ל.עכ׳׳ל.עכ׳׳ל.עכ׳׳ל.    השמים,השמים,השמים,השמים,

  

בנושא הזה צריכים לרדת לסוף הדברים.  גםגםגםגם
הכיוון הוא כנראה, כמו שמצינו אצל משה 

ינו, ששכח את ההלכה מתוך הכעס, כנראה רב
גם לגבי הלכה זו, הרמב"ם לא זכה לסייעתא 

  דשמיא.
  

[פרק ג', כללי הגמ' והפוסקים, אות דרך איש  בספרבספרבספרבספר
מוסברת גישת החזון איש לדרכו של י"ג] 

והרבה השמטות והרבה השמטות והרבה השמטות והרבה השמטות רמב"ם ביתר הרחבה בזה"ל, 
את כל את כל את כל את כל     ולהקל לאסוףולהקל לאסוףולהקל לאסוףולהקל לאסוף    הקיצור,הקיצור,הקיצור,הקיצור,    היו להכרחהיו להכרחהיו להכרחהיו להכרח

    הן היותר עיקריות,הן היותר עיקריות,הן היותר עיקריות,הן היותר עיקריות,ופרטיופרטיופרטיופרטי    עיקרי ההלכותעיקרי ההלכותעיקרי ההלכותעיקרי ההלכות
    ,,,,מדאימדאימדאימדאי    דהכרח הקיצור שלא להכביד יותרדהכרח הקיצור שלא להכביד יותרדהכרח הקיצור שלא להכביד יותרדהכרח הקיצור שלא להכביד יותר

בכח בכח בכח בכח     פרטים רחוקים, שאיןפרטים רחוקים, שאיןפרטים רחוקים, שאיןפרטים רחוקים, שאין    הכריח להשמיטהכריח להשמיטהכריח להשמיטהכריח להשמיט
ולכן אין דרכו ולכן אין דרכו ולכן אין דרכו ולכן אין דרכו     ....אנושי להשתלם בתורה כולהאנושי להשתלם בתורה כולהאנושי להשתלם בתורה כולהאנושי להשתלם בתורה כולה

להרבות בציורים שלא הוזכרו להרבות בציורים שלא הוזכרו להרבות בציורים שלא הוזכרו להרבות בציורים שלא הוזכרו     םםםםשל הרמב״של הרמב״של הרמב״של הרמב״
דהרמב״ם דהרמב״ם דהרמב״ם דהרמב״ם     ואע״גואע״גואע״גואע״ג. . . . הקיצורהקיצורהקיצורהקיצור    וווונחוץ לנחוץ לנחוץ לנחוץ ל    ההההבחז״ל, שהיבחז״ל, שהיבחז״ל, שהיבחז״ל, שהי

סמך על סמך על סמך על סמך על     ופירושהופירושהופירושהופירושה, , , , מעתיק לפעמים משנהמעתיק לפעמים משנהמעתיק לפעמים משנהמעתיק לפעמים משנה
    ,,,,לפי מדת החכמהלפי מדת החכמהלפי מדת החכמהלפי מדת החכמה    הכלהכלהכלהכל    מפרשי המשנה, מ״ממפרשי המשנה, מ״ממפרשי המשנה, מ״ממפרשי המשנה, מ״מ

        ....על התלמידיםעל התלמידיםעל התלמידיםעל התלמידים    שלא להכבידשלא להכבידשלא להכבידשלא להכביד
  

    ....למאותלמאותלמאותלמאות    ז״ל השמטותז״ל השמטותז״ל השמטותז״ל השמטות    ברמב״םברמב״םברמב״םברמב״ם    ובאמת נמצאובאמת נמצאובאמת נמצאובאמת נמצא
הרב המחבר נותן כמה כללים, מדוע הרמב"ם 

דסובר דזהו דסובר דזהו דסובר דזהו דסובר דזהו     ואין זו הוכחהואין זו הוכחהואין זו הוכחהואין זו הוכחהמשמיט כמה הלכות. 
רק מפני הקיצור השמיט רק מפני הקיצור השמיט רק מפני הקיצור השמיט רק מפני הקיצור השמיט     א'.. . . . דלא כהלכתאדלא כהלכתאדלא כהלכתאדלא כהלכתא

    ....כמה דינים אשר אפשר ללמדם ממה שכתובכמה דינים אשר אפשר ללמדם ממה שכתובכמה דינים אשר אפשר ללמדם ממה שכתובכמה דינים אשר אפשר ללמדם ממה שכתוב
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, והניח , והניח , והניח , והניח עםעםעםעםפפפפל ל ל ל י' מוסיף כי' מוסיף כי' מוסיף כי' מוסיף ככי הרמב״ם ז״ל הכי הרמב״ם ז״ל הכי הרמב״ם ז״ל הכי הרמב״ם ז״ל ה    םםםםוגוגוגוגב. 
        . . . . בספרובספרובספרובספרו    םםםםכמה הלכות ע״מ שיבררם ויקבעכמה הלכות ע״מ שיבררם ויקבעכמה הלכות ע״מ שיבררם ויקבעכמה הלכות ע״מ שיבררם ויקבע

  

    ,,,,ז״ל עוד כמה שניםז״ל עוד כמה שניםז״ל עוד כמה שניםז״ל עוד כמה שנים    םםםםואילו האריך הרמב״ואילו האריך הרמב״ואילו האריך הרמב״ואילו האריך הרמב״    ג.
לצערנו  ....בא כמה הוספות רבותבא כמה הוספות רבותבא כמה הוספות רבותבא כמה הוספות רבות    ההההודאי היודאי היודאי היודאי הי

הרמב"ם נפטר בגיל צעיר, כמעט בן שבעים 
שנה, ואף שאכן הוא היה צריך להוסיף עוד 

  הלכות, הוא נסתלק לבית עולמו.
  

מצינו כיוצא בזה,  האם שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
שהרמב"ם הוסיף הלכות, אחרי שחתם את 

  החיבור?
  

לא. פחות מגיל חמשים  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
שנים, הרמב"ם סיים את חיבורו משנה תורה. 

  בערך בן ארבעים וחמש שנה.
  

להוסיף דבר נוסף. הרמב"ם לא היה  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
חכם רק בחכמת התורה, אלא גם בהרבה 

שעסק ברפואה, ועם חכמות אחרות. חוץ מזה 
מלך מצרים וכו' כמפורסם. מובן איפוא 
שהרמב"ם היה עסוק מאד, בכל מיני דברים, 
וכיון שהספר לא נתחבר בכח אנושי, אפשר 

  להבין את הגישה.
  

[ניימארק ח"ב אגב, בספר אשל אברהם  דרךדרךדרךדרך
כתב כיו"ב עמ"ס חולין, פירות גינוסר דף כ"ה], 

ב"ם מעצמו, כתשובה לכמה שאלות על הרמ
לענ״ד לבד מה שיותר לענ״ד לבד מה שיותר לענ״ד לבד מה שיותר לענ״ד לבד מה שיותר  , מהסגנון האמור. וז"ל

שהרמב״ם השמיט זה כמו מאות שהרמב״ם השמיט זה כמו מאות שהרמב״ם השמיט זה כמו מאות שהרמב״ם השמיט זה כמו מאות     נוח לי לומרנוח לי לומרנוח לי לומרנוח לי לומר
ָרָנאייייוווווווומלשמלשמלשמלש, , , , השמטות אחרותהשמטות אחרותהשמטות אחרותהשמטות אחרות ָרָנאיה ַהּדְ ָרָנאיה ַהּדְ ָרָנאיה ַהּדְ ולהחזיק ולהחזיק ולהחזיק ולהחזיק     ,,,,יה ַהּדְ

בשום אחד מהראשונים בשום אחד מהראשונים בשום אחד מהראשונים בשום אחד מהראשונים     במחלוקת שלא נזכרהבמחלוקת שלא נזכרהבמחלוקת שלא נזכרהבמחלוקת שלא נזכרה
            ״ל.״ל.״ל.״ל.ננננהההה
  

כדאי להמציא כל מיני תירוצים דחוקים.  לאלאלאלא
עדיף יותר לומר שההלכה נשמטה מהרמב"ם, 

  עניינים מכך. ולא לעשות
  

****        
, גם על עיקר שאלת הרב האמריקאי הנההנההנההנה

דלעיל, מדוע השמיט הרמב"ם את הדין, שאין 
תקיעת שופר נוהגת אלא ביום ולא בלילה. 
חשבתי לבדוק אכן, האם ישנו תירוץ טוב, 

  אחר, להשמטה זו.

ישבתי לבדוק את כל התירוצים, רק עיינתי  לאלאלאלא
  בשני ספרים, ותאמרו אתם, מהי דעתכם.

  

[להר"א הלוי פראג, אחד מגדולי נרות אהרן  בספרבספרבספרבספר
ירושלם עיקו"ת בדורות שלפנינו, על הרמב"ם בהל' 

שנים , , , , זה לי כמהזה לי כמהזה לי כמהזה לי כמה כתוב כך,שופר פ"ג הלכה י'] 
שאני מצטער, על מה זה השמיט רבנו שאני מצטער, על מה זה השמיט רבנו שאני מצטער, על מה זה השמיט רבנו שאני מצטער, על מה זה השמיט רבנו     רבות,

הלכה קבועה דתקיעת שופר ביום ולא בלילה, הלכה קבועה דתקיעת שופר ביום ולא בלילה, הלכה קבועה דתקיעת שופר ביום ולא בלילה, הלכה קבועה דתקיעת שופר ביום ולא בלילה, 
אז ודין שמע מקצת תקיעה קודם עלות השחר, ודין שמע מקצת תקיעה קודם עלות השחר, ודין שמע מקצת תקיעה קודם עלות השחר, ודין שמע מקצת תקיעה קודם עלות השחר, 

דאיתא בר״ה כ״ח ע״א דאיתא בר״ה כ״ח ע״א דאיתא בר״ה כ״ח ע״א דאיתא בר״ה כ״ח ע״א הגיע החיוב,  עוד לא
ואין לי פתחון פה כלל להמנות ואין לי פתחון פה כלל להמנות ואין לי פתחון פה כלל להמנות ואין לי פתחון פה כלל להמנות     וכו'.וכו'.וכו'.וכו'.    דלא יצאדלא יצאדלא יצאדלא יצא
        חסרון זה.חסרון זה.חסרון זה.חסרון זה.

  

תירוצים המהווים דוגמא, עד כמה נדחקו  ישנםישנםישנםישנם
  ליישב את הרמב"ם, כמו הדוגמא שלפנינו. 

  

שופר שופר שופר שופר ], ב"ו ע"דף כ[ כתוב ראש השנהב במשנהבמשנהבמשנהבמשנה
מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום 

[בהל' שופר פרק א' הרמב"ם והביאו גם , , , , בשופרבשופרבשופרבשופר
מכאן ישנם שחשבו לדייק, שתוקעים הלכה ב']. 

  דוקא ביום ולא בלילה...
  

לא מצאו תירוץ, עד שחשבו אולי יש  פשוטפשוטפשוטפשוט
  ליישב כך. נאלצו.

  

כמובן הנני אומר בדרך בדיחותא, רק  זאתזאתזאתזאת
שתראו עד היכן נדחקו המפרשים להבין להיכן 

  נעלמה הלכה זו ברמב"ם.
  

ואם ואם ואם ואם ל העלה כיוון דחוק בזה"ל, בספר הנ" גםגםגםגם
אמרנו שסמך על מה שכתב כאן, המנהג אמרנו שסמך על מה שכתב כאן, המנהג אמרנו שסמך על מה שכתב כאן, המנהג אמרנו שסמך על מה שכתב כאן, המנהג 

משם , , , , הפשוט וכו׳ אחר שקוראין בתורה וכו׳הפשוט וכו׳ אחר שקוראין בתורה וכו׳הפשוט וכו׳ אחר שקוראין בתורה וכו׳הפשוט וכו׳ אחר שקוראין בתורה וכו׳
מובן כי התקיעה היא דוקא ביום ולא בלילה. 

אין אין אין אין     אבל גם הוא מכיר בדוחק הדברים ואומר,
והו״ל להזכיר דינים אלו אחר הל׳ והו״ל להזכיר דינים אלו אחר הל׳ והו״ל להזכיר דינים אלו אחר הל׳ והו״ל להזכיר דינים אלו אחר הל׳     ....זה כדאיזה כדאיזה כדאיזה כדאי

מפליא  עדיין י״ב, אחר שכתב אבל היחיד וכו'.י״ב, אחר שכתב אבל היחיד וכו'.י״ב, אחר שכתב אבל היחיד וכו'.י״ב, אחר שכתב אבל היחיד וכו'.
שראו לנכון לכתוב תירוצים כאלו, כביכול יש 
להם איזו אחיזה בתורת האמת. היכן נרמז דין 

  זה ברמב"ם? הוא היה צריך לאמרו במפורש?
  

המחבר ועשה פלפול, מתוכו הוא מצא  ישבישבישבישב
תירוץ, עד שהסיק שהרמב"ם נוקט לדינא, 
להלכה ולמעשה, שאפשר לתקוע בלילה. 
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משנה מפורשת וכל  ממש פלא עצום, כל זה נגד
  הפוסקים.

  

חידושו הנשגב, הוא מעמיד אותו מכח  למרותלמרותלמרותלמרות
פלפול די נחמד, שאין הפנאי מסכים לבארו 

יֹום יֹום יֹום יֹום כעת, שמפורש בחז"ל כי לומדים מן הפסוק, 
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםּתְ רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםּתְ רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכםּתְ שהתקיעה  '],ט, א"במדבר כ[     ּתְ

היא דוקא ביום ולא בלילה, וכיון שבמסכת 
ר התקיעות, תקיעה ראש השנה לומדים את סד

שברים ותרועה, גם מן הפסוק הנ"ל, מוכח 
כביכול שהדבר שנוי במחלוקת הסוגיות, ולפי 
הסוגיא בראש השנה, תיבת 'יום' אינה 
מיותרת, כך יוצא שאי אפשר לדרוש 'יום ולא 

  לילה', ומותר לתקוע גם בלילה.
  

    ,,,,וב״ה שהחיינו וכו׳וב״ה שהחיינו וכו׳וב״ה שהחיינו וכו׳וב״ה שהחיינו וכו׳העורך: זה לשונו,  אמראמראמראמר[
ינתי עוד בזה, ומצאתי ינתי עוד בזה, ומצאתי ינתי עוד בזה, ומצאתי ינתי עוד בזה, ומצאתי בצאת השנה ס״ז ועיבצאת השנה ס״ז ועיבצאת השנה ס״ז ועיבצאת השנה ס״ז ועי

יתובי פורתא עד אשר יניח ה׳ דעתנו במה יתובי פורתא עד אשר יניח ה׳ דעתנו במה יתובי פורתא עד אשר יניח ה׳ דעתנו במה יתובי פורתא עד אשר יניח ה׳ דעתנו במה 
        שיותר נכון. שיותר נכון. שיותר נכון. שיותר נכון. 

  

והוא דרבנו ס״ל שאין הלכה כן, עפ״י היוצא והוא דרבנו ס״ל שאין הלכה כן, עפ״י היוצא והוא דרבנו ס״ל שאין הלכה כן, עפ״י היוצא והוא דרבנו ס״ל שאין הלכה כן, עפ״י היוצא 
מהסוגיא דר״ה ל״ד ע״א, דאיתא שם, והאיי מהסוגיא דר״ה ל״ד ע״א, דאיתא שם, והאיי מהסוגיא דר״ה ל״ד ע״א, דאיתא שם, והאיי מהסוגיא דר״ה ל״ד ע״א, דאיתא שם, והאיי 
תנא מייתי לה בגזירה שוה ממדבר וכו׳, שתים תנא מייתי לה בגזירה שוה ממדבר וכו׳, שתים תנא מייתי לה בגזירה שוה ממדבר וכו׳, שתים תנא מייתי לה בגזירה שוה ממדבר וכו׳, שתים 
מד״ת ואחת מד״ס וכו׳, יום תרועה יהיה לכם מד״ת ואחת מד״ס וכו׳, יום תרועה יהיה לכם מד״ת ואחת מד״ס וכו׳, יום תרועה יהיה לכם מד״ת ואחת מד״ס וכו׳, יום תרועה יהיה לכם 

מני אמר ר״י, מני אמר ר״י, מני אמר ר״י, מני אמר ר״י, לתלמודו הוא בא, ר״ש בר נחלתלמודו הוא בא, ר״ש בר נחלתלמודו הוא בא, ר״ש בר נחלתלמודו הוא בא, ר״ש בר נח
אחת מל״ת ושתים מד״ס וכו׳, מאי לתלמודו אחת מל״ת ושתים מד״ס וכו׳, מאי לתלמודו אחת מל״ת ושתים מד״ס וכו׳, מאי לתלמודו אחת מל״ת ושתים מד״ס וכו׳, מאי לתלמודו 
הוא בא (עיי׳ פרש״י), מיבעי ביום ולא בלילה. הוא בא (עיי׳ פרש״י), מיבעי ביום ולא בלילה. הוא בא (עיי׳ פרש״י), מיבעי ביום ולא בלילה. הוא בא (עיי׳ פרש״י), מיבעי ביום ולא בלילה. 
ואידך, (פי׳ ת״ק דרשב״ן דס״ל ב׳ מד״ת ויום ואידך, (פי׳ ת״ק דרשב״ן דס״ל ב׳ מד״ת ויום ואידך, (פי׳ ת״ק דרשב״ן דס״ל ב׳ מד״ת ויום ואידך, (פי׳ ת״ק דרשב״ן דס״ל ב׳ מד״ת ויום 
תרועה ממנינא), ביום ולא בלילה מנ״ל, נפקא תרועה ממנינא), ביום ולא בלילה מנ״ל, נפקא תרועה ממנינא), ביום ולא בלילה מנ״ל, נפקא תרועה ממנינא), ביום ולא בלילה מנ״ל, נפקא 

הגמ׳, ועתה הגמ׳, ועתה הגמ׳, ועתה הגמ׳, ועתה     בריבריבריבריליה מביום הכפורים וכו׳, ע״כ דליה מביום הכפורים וכו׳, ע״כ דליה מביום הכפורים וכו׳, ע״כ דליה מביום הכפורים וכו׳, ע״כ ד
א״כ א״כ א״כ א״כ אלא אלא אלא אלא  נראה דאין לדרוש מביום ולא בלילהנראה דאין לדרוש מביום ולא בלילהנראה דאין לדרוש מביום ולא בלילהנראה דאין לדרוש מביום ולא בלילה

אותו ביום הוא מיותר לפי פשוטו. תדע אותו ביום הוא מיותר לפי פשוטו. תדע אותו ביום הוא מיותר לפי פשוטו. תדע אותו ביום הוא מיותר לפי פשוטו. תדע 
מדמקשה ואידך (פי' ת״ק דאיצטריך ליה יוה מדמקשה ואידך (פי' ת״ק דאיצטריך ליה יוה מדמקשה ואידך (פי' ת״ק דאיצטריך ליה יוה מדמקשה ואידך (פי' ת״ק דאיצטריך ליה יוה 
תרועה לגז״ש), ביום ולא בלילה מנ״ל, ומאי תרועה לגז״ש), ביום ולא בלילה מנ״ל, ומאי תרועה לגז״ש), ביום ולא בלילה מנ״ל, ומאי תרועה לגז״ש), ביום ולא בלילה מנ״ל, ומאי 
מקשה הלא סו״ס כתיב יום, ומה בכך אי מצריך מקשה הלא סו״ס כתיב יום, ומה בכך אי מצריך מקשה הלא סו״ס כתיב יום, ומה בכך אי מצריך מקשה הלא סו״ס כתיב יום, ומה בכך אי מצריך 
תרועה לגזירה שוה? אלא ודאי, כיון דאיצטריך תרועה לגזירה שוה? אלא ודאי, כיון דאיצטריך תרועה לגזירה שוה? אלא ודאי, כיון דאיצטריך תרועה לגזירה שוה? אלא ודאי, כיון דאיצטריך 
למכתב תרועה לגז״ש, אורחיה דקרא למכתב למכתב תרועה לגז״ש, אורחיה דקרא למכתב למכתב תרועה לגז״ש, אורחיה דקרא למכתב למכתב תרועה לגז״ש, אורחיה דקרא למכתב 

        . . . . 'יום תרועה''יום תרועה''יום תרועה''יום תרועה'
  

    ....א נחזי אנן, איך ממעטינן לילה מתקיעותא נחזי אנן, איך ממעטינן לילה מתקיעותא נחזי אנן, איך ממעטינן לילה מתקיעותא נחזי אנן, איך ממעטינן לילה מתקיעותהשתהשתהשתהשת
ונראה דיום תרועה מיותר לגמרי, דכבר כתיב ונראה דיום תרועה מיותר לגמרי, דכבר כתיב ונראה דיום תרועה מיותר לגמרי, דכבר כתיב ונראה דיום תרועה מיותר לגמרי, דכבר כתיב 
'זכרון תרועה'. וכן ביום הכפורים הוא מיותר, 'זכרון תרועה'. וכן ביום הכפורים הוא מיותר, 'זכרון תרועה'. וכן ביום הכפורים הוא מיותר, 'זכרון תרועה'. וכן ביום הכפורים הוא מיותר, 
משום דכבר כתוב ברישא דקרא 'בחודש משום דכבר כתוב ברישא דקרא 'בחודש משום דכבר כתוב ברישא דקרא 'בחודש משום דכבר כתוב ברישא דקרא 'בחודש 

השביעי בעשור לחודש', ולפי״ז שוב נאמר השביעי בעשור לחודש', ולפי״ז שוב נאמר השביעי בעשור לחודש', ולפי״ז שוב נאמר השביעי בעשור לחודש', ולפי״ז שוב נאמר 
דמ״ש בגמ', נפק״ל מ'ביום הכפורים', ר״ל דמ״ש בגמ', נפק״ל מ'ביום הכפורים', ר״ל דמ״ש בגמ', נפק״ל מ'ביום הכפורים', ר״ל דמ״ש בגמ', נפק״ל מ'ביום הכפורים', ר״ל 

דאלו בגז״ש או דאלו בגז״ש או דאלו בגז״ש או דאלו בגז״ש או נפק״ל בבנין אב ובמה מצינו, נפק״ל בבנין אב ובמה מצינו, נפק״ל בבנין אב ובמה מצינו, נפק״ל בבנין אב ובמה מצינו, 
בהקישא כתנא דברייתא קמייתא מבחודש בהקישא כתנא דברייתא קמייתא מבחודש בהקישא כתנא דברייתא קמייתא מבחודש בהקישא כתנא דברייתא קמייתא מבחודש 
השביעי, שוב לא יהיה 'ביום הכפורים' מיותר, השביעי, שוב לא יהיה 'ביום הכפורים' מיותר, השביעי, שוב לא יהיה 'ביום הכפורים' מיותר, השביעי, שוב לא יהיה 'ביום הכפורים' מיותר, 
שהרי תנא דברייתא קמייתא אומר, שאין ת״ל שהרי תנא דברייתא קמייתא אומר, שאין ת״ל שהרי תנא דברייתא קמייתא אומר, שאין ת״ל שהרי תנא דברייתא קמייתא אומר, שאין ת״ל 
בחודש השביעי, ופרש״י שם בריש העמוד וז״ל, בחודש השביעי, ופרש״י שם בריש העמוד וז״ל, בחודש השביעי, ופרש״י שם בריש העמוד וז״ל, בחודש השביעי, ופרש״י שם בריש העמוד וז״ל, 
דהא כתב לן בכמה מקומות דיום הכפורים דהא כתב לן בכמה מקומות דיום הכפורים דהא כתב לן בכמה מקומות דיום הכפורים דהא כתב לן בכמה מקומות דיום הכפורים 
בחודש השביעי הוא והכא יוה״כ כתיב ע״כ, בחודש השביעי הוא והכא יוה״כ כתיב ע״כ, בחודש השביעי הוא והכא יוה״כ כתיב ע״כ, בחודש השביעי הוא והכא יוה״כ כתיב ע״כ, 

ת״ק דברייתא קמייתא דאית ליה ת״ק דברייתא קמייתא דאית ליה ת״ק דברייתא קמייתא דאית ליה ת״ק דברייתא קמייתא דאית ליה     והבן. ולפי״זוהבן. ולפי״זוהבן. ולפי״זוהבן. ולפי״ז
הקישא וגז״ש ואין יום הכפורים מיותר, וכן אית הקישא וגז״ש ואין יום הכפורים מיותר, וכן אית הקישא וגז״ש ואין יום הכפורים מיותר, וכן אית הקישא וגז״ש ואין יום הכפורים מיותר, וכן אית 
ליה שלשתן מד״ת ויום תרועה ממנינא, א״כ ליה שלשתן מד״ת ויום תרועה ממנינא, א״כ ליה שלשתן מד״ת ויום תרועה ממנינא, א״כ ליה שלשתן מד״ת ויום תרועה ממנינא, א״כ 
לא אייתר ליה קרא דביום לדרשא למעוטי לא אייתר ליה קרא דביום לדרשא למעוטי לא אייתר ליה קרא דביום לדרשא למעוטי לא אייתר ליה קרא דביום לדרשא למעוטי 
לילה, וכל הסוגיות דביום ולא בלילה אזלי לילה, וכל הסוגיות דביום ולא בלילה אזלי לילה, וכל הסוגיות דביום ולא בלילה אזלי לילה, וכל הסוגיות דביום ולא בלילה אזלי 

        אליבא דתנא דמייתי לה ממדבר.אליבא דתנא דמייתי לה ממדבר.אליבא דתנא דמייתי לה ממדבר.אליבא דתנא דמייתי לה ממדבר.
  

ורבינו שפסק דשלשתן מד״ת, וגם איכא ורבינו שפסק דשלשתן מד״ת, וגם איכא ורבינו שפסק דשלשתן מד״ת, וגם איכא ורבינו שפסק דשלשתן מד״ת, וגם איכא 
ו גז״ש, כמ״ש בריש הפרק ושם ו גז״ש, כמ״ש בריש הפרק ושם ו גז״ש, כמ״ש בריש הפרק ושם ו גז״ש, כמ״ש בריש הפרק ושם היקשא אהיקשא אהיקשא אהיקשא א

נתבאר טעמו בע״ה, השמיט דינא דביום ולא נתבאר טעמו בע״ה, השמיט דינא דביום ולא נתבאר טעמו בע״ה, השמיט דינא דביום ולא נתבאר טעמו בע״ה, השמיט דינא דביום ולא 
        . . . . ]]]]בלילה כאן ובהל׳ שמיטה גבי יובלבלילה כאן ובהל׳ שמיטה גבי יובלבלילה כאן ובהל׳ שמיטה גבי יובלבלילה כאן ובהל׳ שמיטה גבי יובל

  

כל הפלפול הנחמד שהוא אומר, צריך  אבלאבלאבלאבל
לדעת שאין גמרא כזו בשום מקום, רק כך יוצא 
לו מכח חשבון בכמה סוגיות. מי שיודע, מבין 
 כי זו אינה דרכו של רמב"ם. הוא לא ממציא
הלכות, ולא צועד אלא בעיקבות סוגיות 
מפורשות. ומה שלא מפורש בגמ', בפרט 
שהדברים ממש סתומים, לא מתאים שישמיט 

  הרמב"ם.
  

ואיכא נפק״מ ואיכא נפק״מ ואיכא נפק״מ ואיכא נפק״מ פראג מסיים בהלכה,  הרא"ההרא"ההרא"ההרא"ה
צריך צריך צריך צריך     ,,,,לדינא למי שאין לו שופר רק בלילהלדינא למי שאין לו שופר רק בלילהלדינא למי שאין לו שופר רק בלילהלדינא למי שאין לו שופר רק בלילה

        נו ויתקע בלא ברכה.נו ויתקע בלא ברכה.נו ויתקע בלא ברכה.נו ויתקע בלא ברכה.יייילחשוש לדעת רבלחשוש לדעת רבלחשוש לדעת רבלחשוש לדעת רב
  

בעת כבר מרעיש. מדהים. לתקוע בלילה  זהזהזהזה
  הצורך, רק לא לברך.

  

כן, בתחילת הדברים הוא מצביע על כך  אעפ"יאעפ"יאעפ"יאעפ"י
מצאתי יתובי פורתא מצאתי יתובי פורתא מצאתי יתובי פורתא מצאתי יתובי פורתא שפלפולו אינו ישר כ"כ, 

, , , , עד אשר יניח ה׳ דעתנו במה שיותר נכוןעד אשר יניח ה׳ דעתנו במה שיותר נכוןעד אשר יניח ה׳ דעתנו במה שיותר נכוןעד אשר יניח ה׳ דעתנו במה שיותר נכון
כלומר, בינתיים הנני כותב את התירוץ, עד 
שיימצא תירוץ יותר טוב. הפלא הוא, אם כן, 
 מדוע הוא מסיים בנפקא מינה להלכה? הוא
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ממש מבין ברמב"ם, שיוצאים ידי חובה 
  בתקיעת שופר בלילה.

  

האם ישנו אחד מהראשונים  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  "פ שסובר כך להלכה?עכ

  

  נדמה לי שאין אף אחד. א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
  

שאפשר להעמיס הרבה על הרמב"ם,  אומריםאומריםאומריםאומרים
  אך צריכים להדגיש את הדברים שוב פעם.

  

אך צריך  הפלפולים יכולים להיות טובים, כלכלכלכל
לדעת מה שאמר אחד מהצדיקים הגדולים, 

  כיסוד ללימוד ספרי הרמב"ם.
  

כתב את חיבורו משנה תורה, בכדי  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
להקל את טורח העיון בתלמוד. ביאורו הוא, 
שבכדי ללמוד את כל הגמ', עד שמבינים 
ומוציאים את ההלכה למעשה, הרי זה ממש 
קשה מאד. הרמב"ם ידע זאת, ובגאונותו, 

כישרונותיו הברוכים שחננו השם, בא לסלול וב
לנו את הדרך, "להקל" על עם ישראל שלא 
יצטרכו לעיון גדול ועצום בתלמוד בכדי לדעת 

  את ההלכה למעשה, וקיצר את הדרך. 
  

העיקרית שעמדה לפני הרמב"ם בבואו  המטרההמטרההמטרההמטרה
לקצר לנו את הדרך היתה בכדי שנהיה פנויים 

דהרמב"ם,  לעיקר עבודת ה', ופירושו אליבא
להתעסק בחכמות, דהיינו פילסופיא. הוא הבין 
שתכלית עבודת האדם בעולמו היא להגיע 
לאהבת ה' מתוך חקר כל החכמות הללו, ואם 
יהיה האדם טרוד כל ימיו בשקלא וטריא 

  שבש"ס, הוא לא יספיק להגיע אל התכלית.
  

כך אומר אותו צדיק, על אף ששיטתו של  עלעלעלעל
ל שאר חכמי ישראל, רמב"ם הזו לא מקובלת ע

סוף סוף כוונתו היתה לשם שמים, בגלל כן, 
והרבה בזכות הרמב"ם, דוקא התגבר העיון 
בש"ס, היפך ממחשבתו הראשונית של רמב"ם. 
כולם ראו את פסקי הרמב"ם, וישבו וחקרו, 
מהיכן הוא מקורו של רמב"ם? מאיזו סוגיא, 
האם מזו או מאחרת? למה כתב כך, וכדומה. 

ל הש"ס, התעמקו ועיינו, עד שהבינו הפכו את כ
  את הדברים לאשורם.

שכוונת הרמב"ם ברצותו למעט את העיון  כיוןכיוןכיוןכיון
בתלמוד, שהיתה לשם שמים, לא התקיימה 
מחשבתו, ואדרבה, עוד התרבה בזכותו העיון 

  בש"ס. 
  

האם אפשר להציע סברא,  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
שבכוונה גרמו לרמב"ם מן השמים שישמיט 

תן הפוסקים הגדירו כהלכות כמה הלכות, או
"השכוחות", בכדי שכוונתו האמתית של 
רמב"ם, שספרו ישמש במקום התלמוד 

  תשתקע, כך לא יזניחו את העיון בתלמוד?
  

בסדר. אתה מוסיף נופך  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
  עפ"י הדברים.

  

ספרים נתחברו רק על הרמב"ם. הוא זכה  מאותמאותמאותמאות
ם, שמחמתו המציאו כל מיני דרכים ופלפולי

חידושים רבים להסבירו, אשר חלקם אפילו לא 
עלו על דעתו בעצמו, אבל כבר אמרנו כי כיון 
שחיבורו של רמב"ם הוא ברוח הקודש, אין 
השאלה מה הרמב"ם בעצמו נתכוון, אלא מה 
התכוונה אותה רוח הקודש שדיברה מתוך 

  גרונו.
  

המדרש של בריסק אומרים, "הרמב"ם,  בבתיבבתיבבתיבבתי
  ...". אינו בעלים על ספרו

  

זאת אנחנו באים לחדד כעת, כי העומד  אתאתאתאת
  מהצד אינו מבין מה הם אומרים בכלל...

  

הדבר כמו שאמרנו בזמנו בשם הגר"ח  פירושפירושפירושפירוש
מוולאז'ין ועוד כמה גדולים, ולאו דוקא על 

  הרמב"ם, אלא גם על מרן השלחן ערוך. ועוד.
  

לפי הסדר, כמו שכתוב בספר מאיר עוז  נלךנלךנלךנלך
, שם מובא כי הג"ר ]512עמוד [ערבה, סימן ר"ט, 

שלמה הכהן, זקן רבני וילנא, שלח מכתב אל 
  הגר"ח ברלין כדלקמן.

  

 הוא מתייחס לפירושם של התוס' בתחילהבתחילהבתחילהבתחילה
שהם אמרו  ,[ד"ה רבי]במס' סוכה דף ל"ו ע"ב 

איזה חידוש לגבי ארבעת המינים, לדעת ר' 
יהודה שצריך לעשות את הסכך דוקא מהן, 

הסביר את דבריהם עפ"י  יעו"ש. הגר"ש מוילנא
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ויקרא [הסוד, כפי שכתב רבינו בחיי על הפסוק 
תֹוְך ֻטְמֹאָתם], ז"ז, ט"ט ם ּבְ ֵֹכן ִאּתָ תֹוְך ֻטְמֹאָתםַהׁשּ ם ּבְ ֵֹכן ִאּתָ תֹוְך ֻטְמֹאָתםַהׁשּ ם ּבְ ֵֹכן ִאּתָ תֹוְך ֻטְמֹאָתםַהׁשּ ם ּבְ ֵֹכן ִאּתָ שהאתרוג  ....ַהׁשּ

בהיותו מקבל טומאה, כיצד יכול לשמש 
  לסכך.

  

שהסביר את הפירוש עפ"י הסוד, כתב  אחראחראחראחר
    שוןשוןשוןשוןלכן הדבר ברור אצלי כשמש דמללכן הדבר ברור אצלי כשמש דמללכן הדבר ברור אצלי כשמש דמללכן הדבר ברור אצלי כשמש דמלבזה"ל, 

תרוגים מותר לסכך תרוגים מותר לסכך תרוגים מותר לסכך תרוגים מותר לסכך זה שכ' התוס' מוכח דבאזה שכ' התוס' מוכח דבאזה שכ' התוס' מוכח דבאזה שכ' התוס' מוכח דבא
אף שהן מוכשרים וגם יש בהם שיעור אף שהן מוכשרים וגם יש בהם שיעור אף שהן מוכשרים וגם יש בהם שיעור אף שהן מוכשרים וגם יש בהם שיעור     ,,,,לר"ילר"ילר"ילר"י

        . . . . כביצהכביצהכביצהכביצה
  

    ,,,,ואפשר דאף דהתוס' בעצמם לא כוונו לזהואפשר דאף דהתוס' בעצמם לא כוונו לזהואפשר דאף דהתוס' בעצמם לא כוונו לזהואפשר דאף דהתוס' בעצמם לא כוונו לזה
מ"מ רוח הקודש נזרק על לשונם שלא יכתבו מ"מ רוח הקודש נזרק על לשונם שלא יכתבו מ"מ רוח הקודש נזרק על לשונם שלא יכתבו מ"מ רוח הקודש נזרק על לשונם שלא יכתבו 
נגד הרמז והסוד שכ' רבינו בחיי, וכן שמעתי נגד הרמז והסוד שכ' רבינו בחיי, וכן שמעתי נגד הרמז והסוד שכ' רבינו בחיי, וכן שמעתי נגד הרמז והסוד שכ' רבינו בחיי, וכן שמעתי 

זצ"ל שאמר בשם זצ"ל שאמר בשם זצ"ל שאמר בשם זצ"ל שאמר בשם     -הנצי"ב  -מפי אביו הצדיק מפי אביו הצדיק מפי אביו הצדיק מפי אביו הצדיק 
    ,,,,צ"לצ"לצ"לצ"לחמיו זקנו הצדיק מו"ה חיים מוואלזין זחמיו זקנו הצדיק מו"ה חיים מוואלזין זחמיו זקנו הצדיק מו"ה חיים מוואלזין זחמיו זקנו הצדיק מו"ה חיים מוואלזין ז

שיש לומר פירוש בלשון הרמב"ם והשו"ע אם שיש לומר פירוש בלשון הרמב"ם והשו"ע אם שיש לומר פירוש בלשון הרמב"ם והשו"ע אם שיש לומר פירוש בלשון הרמב"ם והשו"ע אם 
וונו וונו וונו וונו ייייאף שבודאי לא כאף שבודאי לא כאף שבודאי לא כאף שבודאי לא כ    ,,,,ההלכהההלכהההלכהההלכה    "י"י"י"יהוא עולה עפהוא עולה עפהוא עולה עפהוא עולה עפ

משום שרוח הקודש נזרקה על לשונם, וכן משום שרוח הקודש נזרקה על לשונם, וכן משום שרוח הקודש נזרקה על לשונם, וכן משום שרוח הקודש נזרקה על לשונם, וכן     ,,,,לזהלזהלזהלזה
ים להגאון ים להגאון ים להגאון ים להגאון ההההמצאתי כעין זה ממש בס' בית אלומצאתי כעין זה ממש בס' בית אלומצאתי כעין זה ממש בס' בית אלומצאתי כעין זה ממש בס' בית אלו

            המבי"ט זצ"ל בסוף פ' ס"ד ע"ש.המבי"ט זצ"ל בסוף פ' ס"ד ע"ש.המבי"ט זצ"ל בסוף פ' ס"ד ע"ש.המבי"ט זצ"ל בסוף פ' ס"ד ע"ש.
  

דיברנו על כך בשיעורים הקודמים, לגבי  כברכברכברכבר
ים כמה חכמים מתוך הרמזים והדרשות שדורש

  דבריהם של אנשים פשוטים.
  

כתוב  [אבן העזר ח"ב סימן ק"ב]חתם סופר  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת
נמצא דברי מהר"י קארו בשתי ספריו נמצא דברי מהר"י קארו בשתי ספריו נמצא דברי מהר"י קארו בשתי ספריו נמצא דברי מהר"י קארו בשתי ספריו בזה"ל, 

    ,,,,ואם אולי הרב"י לא כיוון לזהואם אולי הרב"י לא כיוון לזהואם אולי הרב"י לא כיוון לזהואם אולי הרב"י לא כיוון לזה    ....מכוונין במקומומכוונין במקומומכוונין במקומומכוונין במקומו
אנה לידו להמתיק בלשון אנה לידו להמתיק בלשון אנה לידו להמתיק בלשון אנה לידו להמתיק בלשון     היםהיםהיםהיםמ"מ האלמ"מ האלמ"מ האלמ"מ האל

אותו הצדיק ניצל מאותו אותו הצדיק ניצל מאותו אותו הצדיק ניצל מאותו אותו הצדיק ניצל מאותו     ההההסו שיהיסו שיהיסו שיהיסו שיהיווווקולמקולמקולמקולמ
עם עם עם עם , , , , חות נותן התורה ית"שחות נותן התורה ית"שחות נותן התורה ית"שחות נותן התורה ית"שכי כן ארכי כן ארכי כן ארכי כן אר    ה,ה,ה,ה,השגיאהשגיאהשגיאהשגיא

אלו הגדולים     ,,,,כל עוסקי תורתו לשמהכל עוסקי תורתו לשמהכל עוסקי תורתו לשמהכל עוסקי תורתו לשמה
להכחיד תחת להכחיד תחת להכחיד תחת להכחיד תחת     המקבלים את התורה במתנה,

ואם ואם ואם ואם     ,,,,והצלה משגיאותינווהצלה משגיאותינווהצלה משגיאותינווהצלה משגיאותינו    ,,,,סםסםסםסםוווולשון קולמלשון קולמלשון קולמלשון קולמ
חת חת חת חת יתורצו בדוחק עכ"פ לא תצא תקלה מתיתורצו בדוחק עכ"פ לא תצא תקלה מתיתורצו בדוחק עכ"פ לא תצא תקלה מתיתורצו בדוחק עכ"פ לא תצא תקלה מת

אפילו שהבית יוסף בעצמו לא ידע,     ....ידםידםידםידם
        הקב"ה הצילו משגיאות.

  

ימן קכ"ג [קיצור תקפו כהן, סאורים ותומים  בעלבעלבעלבעל
לדעתי אין ספק כי הכל בכתב לדעתי אין ספק כי הכל בכתב לדעתי אין ספק כי הכל בכתב לדעתי אין ספק כי הכל בכתב כתב כך,  קכ"ד]

כי קושיות רבו שהקשו כי קושיות רבו שהקשו כי קושיות רבו שהקשו כי קושיות רבו שהקשו     ,,,,מיד ה' השכיל על ידםמיד ה' השכיל על ידםמיד ה' השכיל על ידםמיד ה' השכיל על ידם

    ,,,,עליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוקעליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוקעליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוקעליהם אחרונים ותירצו בדרך חריף ועמוק
    ,,,,וכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבהוכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבהוכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבהוכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה

וונו להכל, כי איך היה וונו להכל, כי איך היה וונו להכל, כי איך היה וונו להכל, כי איך היה ייייולאין ספק שלא כולאין ספק שלא כולאין ספק שלא כולאין ספק שלא כ
אפשר לרוב המלאכה מלאכת שמים שהיה אפשר לרוב המלאכה מלאכת שמים שהיה אפשר לרוב המלאכה מלאכת שמים שהיה אפשר לרוב המלאכה מלאכת שמים שהיה 

הגבר שיעשה חיבור על כל הגבר שיעשה חיבור על כל הגבר שיעשה חיבור על כל הגבר שיעשה חיבור על כל ומי הוא ומי הוא ומי הוא ומי הוא     ....עליהםעליהםעליהםעליהם
    ,,,,התורה לקוח מכל דברי הראשונים ואחרוניםהתורה לקוח מכל דברי הראשונים ואחרוניםהתורה לקוח מכל דברי הראשונים ואחרוניםהתורה לקוח מכל דברי הראשונים ואחרונים

רק רק רק רק     ....ולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת שמיםולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת שמיםולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת שמיםולא יכבד עליהם מלאכה מלאכת שמים
רוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון רוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון רוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון רוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון 

וחפץ ה' בידם וחפץ ה' בידם וחפץ ה' בידם וחפץ ה' בידם     ,,,,להלכה בלי כוונת הכותבלהלכה בלי כוונת הכותבלהלכה בלי כוונת הכותבלהלכה בלי כוונת הכותב
  .[יעויין בכל זה בספר מאיר עוז הנ"ל]. . . . הצליחהצליחהצליחהצליח

  

רואה שהזמן קצר, לכן נעצור פה, למרות  הנניהנניהנניהנני
שרציתי להוסיף תירוץ נוסף מאת הרב שמעון 
דיסקין בספרו משאת המלך אשר מציע מהלך 
חדש בהבנת דברי הרמב"ם, ונמשיך בל"נ 

  בשיעור הבא, או פעם אחרת. 

  
התייחסות מרן שליט"א למה שכתוב ב'אחרית דבר' התייחסות מרן שליט"א למה שכתוב ב'אחרית דבר' התייחסות מרן שליט"א למה שכתוב ב'אחרית דבר' התייחסות מרן שליט"א למה שכתוב ב'אחרית דבר' 

של רמב"ם פרנקל לגבי התימנים שהעתיקו ספרי של רמב"ם פרנקל לגבי התימנים שהעתיקו ספרי של רמב"ם פרנקל לגבי התימנים שהעתיקו ספרי של רמב"ם פרנקל לגבי התימנים שהעתיקו ספרי 
בלימוד בלימוד בלימוד בלימוד הרמב"ם במדוייק אולם לא היו גדולים הרמב"ם במדוייק אולם לא היו גדולים הרמב"ם במדוייק אולם לא היו גדולים הרמב"ם במדוייק אולם לא היו גדולים 

התלמוד, וראיות לכך שחכמי תימן נע"ג היו גיבורים התלמוד, וראיות לכך שחכמי תימן נע"ג היו גיבורים התלמוד, וראיות לכך שחכמי תימן נע"ג היו גיבורים התלמוד, וראיות לכך שחכמי תימן נע"ג היו גיבורים 
        ....בתלמוד ואף חיברו עליו חיבורים שוניםבתלמוד ואף חיברו עליו חיבורים שוניםבתלמוד ואף חיברו עליו חיבורים שוניםבתלמוד ואף חיברו עליו חיבורים שונים

        

  תימנים, ישנו משהו החשוב לנו לדעת. בתורתבתורתבתורתבתורת
  

תורה לרמב"ם הוצאת הרב שבתי  במשנהבמשנהבמשנהבמשנה
, בסוף [דף ט']פרנקל, במדור "אחרית דבר" 

ספר שופטים במהדורות החדשות כתבו בזה"ל, 
של ספרי הרמב"ם בתימן, הם של ספרי הרמב"ם בתימן, הם של ספרי הרמב"ם בתימן, הם של ספרי הרמב"ם בתימן, הם מקורם ושרשם מקורם ושרשם מקורם ושרשם מקורם ושרשם 

עוד בחיי הרמב"ם, וכנראה הם מידי הרמב"ם עוד בחיי הרמב"ם, וכנראה הם מידי הרמב"ם עוד בחיי הרמב"ם, וכנראה הם מידי הרמב"ם עוד בחיי הרמב"ם, וכנראה הם מידי הרמב"ם 
בהמשך הם מביאים כי ספרי הרמב"ם עצמו. עצמו. עצמו. עצמו. 

אבל יש להעיר אבל יש להעיר אבל יש להעיר אבל יש להעיר שימשו להם כספרי לימוד, 
שבספרי תימן נמצא הנוסח הראשון של שבספרי תימן נמצא הנוסח הראשון של שבספרי תימן נמצא הנוסח הראשון של שבספרי תימן נמצא הנוסח הראשון של 

קיצור הדברים, הם מביאים שם רמב"ם. רמב"ם. רמב"ם. רמב"ם. 
רשימת שש עשרה מקומות בהם הרמב"ם חזר 

  בו ותיקן.
  

כי ספרי תימן הם המדוייקים ביותר, כפי  מוכחמוכחמוכחמוכח
שניכר מהשוואת הספרים לכת"י הרמב"ם 
בעצמו, והמוגה ממנו, ועל הרבה הוכחות אי 
אפשר אפילו להתווכח. הדבר ידוע, ועמדו על 

  כך בזמנו ברמב"ם הוצאת פרדס ישראל.
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היד של הספר משנה תורה לרמב"ם  כתביכתביכתביכתבי
. המדוייקים ביותר, הם כתבי היד התימניים

אבל הם מדוייקים ביחס לנוסחתו הראשונה של 
רמב"ם, כי לא הגיע אליהם נוסחתו האחרונה 

  של רמב"ם. 
  

חלק מאותם שש עשרה המקומות כבר  עלעלעלעל
דיברנו, כגון העניין הרביעי, עיסה שנילושה ביין 
ודבש, האם מותרת באכילה. וכן לגבי הוסיף או 

  גרע, לא פסל. סה"כ ששה עשר דברים.
  

בהקדמה (הנמצאת בכל הכרכים) הם  כן, לפנילפנילפנילפני
ספרי תימן הם ברי־סמכא יותר ספרי תימן הם ברי־סמכא יותר ספרי תימן הם ברי־סמכא יותר ספרי תימן הם ברי־סמכא יותר כתבו בזה"ל, 

פרי פרי האשכנזים, ומסִ כלומר יותר מסִ מכולם. מכולם. מכולם. מכולם. 
מפורסמת הצטיינותם של בני תימן מפורסמת הצטיינותם של בני תימן מפורסמת הצטיינותם של בני תימן מפורסמת הצטיינותם של בני תימן הספרדים. 

בכל שבטי ישראל בדייקנותם, בהקפדתם לא בכל שבטי ישראל בדייקנותם, בהקפדתם לא בכל שבטי ישראל בדייקנותם, בהקפדתם לא בכל שבטי ישראל בדייקנותם, בהקפדתם לא 
לשנות מהמקובל. ספרי רבינו היו עיקר לימודם לשנות מהמקובל. ספרי רבינו היו עיקר לימודם לשנות מהמקובל. ספרי רבינו היו עיקר לימודם לשנות מהמקובל. ספרי רבינו היו עיקר לימודם 

לשנות כלום ממה לשנות כלום ממה לשנות כלום ממה לשנות כלום ממה במשך כל הדורות, ולא העזו במשך כל הדורות, ולא העזו במשך כל הדורות, ולא העזו במשך כל הדורות, ולא העזו 
שהיה מונח לפניהם. הסופרים היו גם בני תורה, שהיה מונח לפניהם. הסופרים היו גם בני תורה, שהיה מונח לפניהם. הסופרים היו גם בני תורה, שהיה מונח לפניהם. הסופרים היו גם בני תורה, 

 -שם הם יותר מחבריהם בשאר ארצות הגולה. יותר מחבריהם בשאר ארצות הגולה. יותר מחבריהם בשאר ארצות הגולה. יותר מחבריהם בשאר ארצות הגולה. 
היו אנשים פשוטים, שלא עסקו  -הכותבים 

בספרים אלא בכדי להעתיק. משא"כ אצל 
התימנים, שמעתיקי הספרים היו תלמידי 
חכמים, ממילא פחתו השגיאות, ולא היו כלל 

מ"עמארצות". היו עלולים  שגיאות המגיעות
לטעות בדילוג וכיו"ב, אך לא בהבנה, ולא 

  מחוסר ידיעה.
  

נכון. בזמנים האחרונים ידוע למשל  הדברהדברהדברהדבר
  מהר"י בשירי, שהיה סופר מהיר. דייקן עצום.

  

זה טוב ויפה. מי שכתב את הדברים הללו,  כלכלכלכל
יפה כתב, אבל מי שכתב את הסיום "אחרית 

יס גם עקיצה, דבר", נדמה כאילו הוא הכנ
הסכיתו ושמעו. כגון דא בהגדה של פסח אנחנו 
אומרים, 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח'. אינני 
בטוח שהוא התכוון ממש לעקוץ, אך ישנה לי 

  הרגשה כזו.
  

התימנים העתיקו מכתב יד התימנים העתיקו מכתב יד התימנים העתיקו מכתב יד התימנים העתיקו מכתב יד לשונו שם,  וזהוזהוזהוזה
הרמב"ם בעצמו, כמו שכתב הרמב"ם באיגרתו הרמב"ם בעצמו, כמו שכתב הרמב"ם באיגרתו הרמב"ם בעצמו, כמו שכתב הרמב"ם באיגרתו הרמב"ם בעצמו, כמו שכתב הרמב"ם באיגרתו 

ביות ביות ביות ביות לחכמי לוניל, בכל תימן וערי המצר הערלחכמי לוניל, בכל תימן וערי המצר הערלחכמי לוניל, בכל תימן וערי המצר הערלחכמי לוניל, בכל תימן וערי המצר הער
כולם מעט עוסקים בתלמוד, אבל אינם מכירים כולם מעט עוסקים בתלמוד, אבל אינם מכירים כולם מעט עוסקים בתלמוד, אבל אינם מכירים כולם מעט עוסקים בתלמוד, אבל אינם מכירים 

אלא הדרוש וקבל שכר. ולפי שבקצוות הם, אלא הדרוש וקבל שכר. ולפי שבקצוות הם, אלא הדרוש וקבל שכר. ולפי שבקצוות הם, אלא הדרוש וקבל שכר. ולפי שבקצוות הם, 
כבר נתנדבו מהם אנשים בעלי ממון, יברכם כבר נתנדבו מהם אנשים בעלי ממון, יברכם כבר נתנדבו מהם אנשים בעלי ממון, יברכם כבר נתנדבו מהם אנשים בעלי ממון, יברכם 
אלהינו, ושלחו שלוחים, וקנו שלוש נוסחאות אלהינו, ושלחו שלוחים, וקנו שלוש נוסחאות אלהינו, ושלחו שלוחים, וקנו שלוש נוסחאות אלהינו, ושלחו שלוחים, וקנו שלוש נוסחאות 
מן החיבור, ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול, הוא מן החיבור, ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול, הוא מן החיבור, ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול, הוא מן החיבור, ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול, הוא 

        שהאיר עיניהם ותיקן מעשיהם עד הודו.שהאיר עיניהם ותיקן מעשיהם עד הודו.שהאיר עיניהם ותיקן מעשיהם עד הודו.שהאיר עיניהם ותיקן מעשיהם עד הודו.
  

מעט מעט מעט מעט על יהודי תימן, הזו שכתוב  העקיצההעקיצההעקיצההעקיצה
, מובנת עפ"י מה שאמרתי עוסקים בתלמודעוסקים בתלמודעוסקים בתלמודעוסקים בתלמוד

מקודם, שכנראה היה לו קשה מעט לשבח את 
  התימנים כ"כ, לכן הקדים איזו הערה קטנה.

   

נושא זה ברצוני לעמוד. מי היו החכמים  עלעלעלעל
בדורו, ובתימן, האם היו תלמידי חכמים 

  מובהקים, או שלא?
  

ז ששמו היה חכם גדול אחד א שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  אלפיומי?

  

השאלה היא, כיצד  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
  הרמב"ם החשיבם.

  

בהקדמתו לאיגרת תימן משבחם  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
    נאנאנאנאמרמרמרמר    ת,ת,ת,ת,וקדושוקדושוקדושוקדוש    תתתתלכבוד גדוללכבוד גדוללכבוד גדוללכבוד גדול    מאד ואומר,

בן בן בן בן     ,,,,יעקב החכם הנחמד היקר הנכבדיעקב החכם הנחמד היקר הנכבדיעקב החכם הנחמד היקר הנכבדיעקב החכם הנחמד היקר הנכבד    נאנאנאנאורבורבורבורב
נתנאל זכרונו נתנאל זכרונו נתנאל זכרונו נתנאל זכרונו     נאנאנאנאורבורבורבורב    נאנאנאנאמרמרמרמר    גדולת קדושתגדולת קדושתגדולת קדושתגדולת קדושת    כבודכבודכבודכבוד

    ,,,,כלל כל אחינו אלופינוכלל כל אחינו אלופינוכלל כל אחינו אלופינוכלל כל אחינו אלופינוללללוווו    ....לברכה בן אלפיומילברכה בן אלפיומילברכה בן אלפיומילברכה בן אלפיומי
לות אשר בארץ תימן, לות אשר בארץ תימן, לות אשר בארץ תימן, לות אשר בארץ תימן, ייייכל תלמידי הקהכל תלמידי הקהכל תלמידי הקהכל תלמידי הקה

        . . . . סלהסלהסלהסלהנצח נצח נצח נצח ישמרם צורם ויגן בעדם אמן ישמרם צורם ויגן בעדם אמן ישמרם צורם ויגן בעדם אמן ישמרם צורם ויגן בעדם אמן 
  

ועל טוב ועל טוב ועל טוב ועל טוב     ,,,,על שרשי האמת יעידו גזעיהםעל שרשי האמת יעידו גזעיהםעל שרשי האמת יעידו גזעיהםעל שרשי האמת יעידו גזעיהם
כל היום הוגים כל היום הוגים כל היום הוגים כל היום הוגים ם וכו'. ם וכו'. ם וכו'. ם וכו'. הידו נובעיההידו נובעיההידו נובעיההידו נובעיהססססהמעינות יהמעינות יהמעינות יהמעינות י

עוד . . . . בתורת מֶשה, הולכים בדרך הורה רב אֵשיבתורת מֶשה, הולכים בדרך הורה רב אֵשיבתורת מֶשה, הולכים בדרך הורה רב אֵשיבתורת מֶשה, הולכים בדרך הורה רב אֵשי
  הוסיף הרמב"ם ושיבחם מאד.

  

ישנו עניין נוסף בלתי ידוע כ"כ, מה  אבלאבלאבלאבל
מב"ם משבח באחת מאיגרותיו מאד את שהר

[האיגרות נדפסו בהוצאת רבני יהודי תימן שבזמנו 
שי, דהיינו שילת, הבאתיה במילי דאבות על פרקי 
 אבות דף ק"ה, אותם אנחנו לומדים בשבתות אלו]

        חכמים וגיבורים בתורה ובמעשים טובים.חכמים וגיבורים בתורה ובמעשים טובים.חכמים וגיבורים בתורה ובמעשים טובים.חכמים וגיבורים בתורה ובמעשים טובים.וז"ל, 
  

[נדפס על     מהרי"ץ כתוב דבר חשובבמגילת במגילת במגילת במגילת 
שנת מהרי"ץ, פרק ב', דף ד', מובא ידינו, תוך מ

    בהקדמת ששה סדרי משנה המנוקדות ע"י מהרי"ץ]
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לגבי כל הצרות שעברו אבותינו נע"ג. מהרי"ץ 
מפרט את השתלשלות התורה שבע"פ בתימן, 
והסביר את זמן תקופת חיבור המשניות, ומה 

העיר ה' את העיר ה' את העיר ה' את העיר ה' את עשו אז אבותינו שבתימן. וז"ל, 
ח אותם לכל בני ח אותם לכל בני ח אותם לכל בני ח אותם לכל בני רוח רבינו הקדוש וכו', וישלרוח רבינו הקדוש וכו', וישלרוח רבינו הקדוש וכו', וישלרוח רבינו הקדוש וכו', וישל

        הגולה.הגולה.הגולה.הגולה.
  

כשחוברה הגמרא גם היא נתפשטה בכל כשחוברה הגמרא גם היא נתפשטה בכל כשחוברה הגמרא גם היא נתפשטה בכל כשחוברה הגמרא גם היא נתפשטה בכל 
הגליות, וגלות צנעא כמו הם, וקיבלוה בסבר הגליות, וגלות צנעא כמו הם, וקיבלוה בסבר הגליות, וגלות צנעא כמו הם, וקיבלוה בסבר הגליות, וגלות צנעא כמו הם, וקיבלוה בסבר 
פנים יפות, והיו מעתיקים אותה ללמד בני פנים יפות, והיו מעתיקים אותה ללמד בני פנים יפות, והיו מעתיקים אותה ללמד בני פנים יפות, והיו מעתיקים אותה ללמד בני 
ישראל קושיות ותירוצים, והיו מפרשים בה ישראל קושיות ותירוצים, והיו מפרשים בה ישראל קושיות ותירוצים, והיו מפרשים בה ישראל קושיות ותירוצים, והיו מפרשים בה 

השמעתם מה כתוב פה? הם  פירושים עצומים.פירושים עצומים.פירושים עצומים.פירושים עצומים.
 היו תלמידי חכמים עצומים, למדנים גדולים.

מהחכמים המרביצים תורה, היה מהחכמים המרביצים תורה, היה מהחכמים המרביצים תורה, היה מהחכמים המרביצים תורה, היה     וכל אחדוכל אחדוכל אחדוכל אחד
עושה לעצמו קיצור פסקי דינים מהגמרא, ועשו עושה לעצמו קיצור פסקי דינים מהגמרא, ועשו עושה לעצמו קיצור פסקי דינים מהגמרא, ועשו עושה לעצמו קיצור פסקי דינים מהגמרא, ועשו 

באופן כי נתקיים יעודו יתברך באופן כי נתקיים יעודו יתברך באופן כי נתקיים יעודו יתברך באופן כי נתקיים יעודו יתברך , , , , קונטריסיםקונטריסיםקונטריסיםקונטריסים
ם זֹאת''''אשר כתב על ידי משה עבדו, אשר כתב על ידי משה עבדו, אשר כתב על ידי משה עבדו, אשר כתב על ידי משה עבדו,  ם זֹאתְוַאף ּגַ ם זֹאתְוַאף ּגַ ם זֹאתְוַאף ּגַ     ....ְוַאף ּגַ

ְהיֹוָתם ְהיֹוָתםּבִ ְהיֹוָתםּבִ ְהיֹוָתםּבִ ְיֵביֶהם    ....ּבִ ֶאֶרץ ֹאֽ ְיֵביֶהםּבְ ֶאֶרץ ֹאֽ ְיֵביֶהםּבְ ֶאֶרץ ֹאֽ ְיֵביֶהםּבְ ֶאֶרץ ֹאֽ ים ְולֹא     ,,,,ּבְ ים ְולֹא לֹא ְמַאְסּתִ ים ְולֹא לֹא ְמַאְסּתִ ים ְולֹא לֹא ְמַאְסּתִ לֹא ְמַאְסּתִ
ים יםְגַעְלּתִ יםְגַעְלּתִ יםְגַעְלּתִ ִריִתי    ....ְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתם    ,,,,ְגַעְלּתִ ִריִתיְלָהֵפר ּבְ ִריִתיְלָהֵפר ּבְ ִריִתיְלָהֵפר ּבְ י    ....םםםםִאּתָ ִאּתָ ִאּתָ ִאּתָ     ,,,,ְלָהֵפר ּבְ יּכִ יּכִ יּכִ ֲאִני ֲאִני ֲאִני ֲאִני     ....ּכִ

ם    ,,,,"יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ  ֵהיֶהֽ םֱאלֹֽ ֵהיֶהֽ םֱאלֹֽ ֵהיֶהֽ םֱאלֹֽ ֵהיֶהֽ שהעמיד להם רבי שהעמיד להם רבי שהעמיד להם רבי שהעמיד להם רבי     ד],"ו מ"[ויקרא כ    ''''ֱאלֹֽ
  ובית דינו וחכמי הדורות שבכל דוד ודור וכו'.ובית דינו וחכמי הדורות שבכל דוד ודור וכו'.ובית דינו וחכמי הדורות שבכל דוד ודור וכו'.ובית דינו וחכמי הדורות שבכל דוד ודור וכו'.

  

היה אפשר להבין ולחשוב כי מהרי"ץ  אוליאוליאוליאולי
מתכוון שפירשו אמנם פירושים עצומים, אך 
כולם היו בע"פ, ולא העלו אותם בכתובים. לא 

עלי גיליונות.  בתוך הספרים, כתובים וחקוקים
אבל ברור מההמשך במגילת מהרי"ץ שם, 
שלא הבאתיו במשנת מהרי"ץ, יבין כי אותם 

  הפירושים העצומים היו בכתב, וכדלקמן.
  

אנחנו רואים על הש"ס ספרי ראשונים,  היוםהיוםהיוםהיום
כגון חידושי הרשב"א וחידושי הריטב"א, ועוד 
רבים. אבל היכן הם חידושיהם של חכמי תימן 

  מימי קדם? 
  

ישנו ספר אחד ויחיד, ולא מהדורות  בזמנינובזמנינובזמנינובזמנינו
ההם, לפני כתשע מאות שנה, בזמן הרמב"ם, 
אלא מלפני כשלוש מאות וחמשים שנה, ספר 
המזרחי על הש"ס, למה"ר יוחנן מזרחי. בזמננו 
חיבורו ידוע ומצוי בכת"י על שלושים ושתים 
מסכתות, למרות זאת, כיון שהציבור שלנו 

ספרו קצת  קצת אדיש לצערנו, הדפסת

מוזנחת. אם יוציאו אותו לאור, יגלו הרבה 
  הרבה חידושים. 

  

בזמנינו את ספר המזרחי רק על  הדפיסוהדפיסוהדפיסוהדפיסו
מסכתות ברכות ופסחים, וכן על מסכת סופרים. 
וכמה שכתובים שם הרבה חידושים, המוציאים 
לאור לא עמדו על החידושים, ולא הדפיסוהו 
אלא בשביל השוואת הנוסחאות וכיו"ב, כך 
יוצא שבני התורה כמעט ואינם יכולים 
להשתמש בו, ובעצם הם לא מבינים מה בדיוק 
כתוב פה. אם היו מבינים ומתעמקים, היו רואים 
כי פירושו מזכיר את דרכו וסגנונו של רבינו 
חננאל לדוגמא, שצריכים ממש לעבוד ולגלות 
את חידושיו, כי הוא מבליע את חידושיו אגב 

  העתקת הגמרא.
  

כתב במגילת תימן, בבואו לתאר את  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
בצאתם מצנעא ללכת אל מוז"ע, בצאתם מצנעא ללכת אל מוז"ע, בצאתם מצנעא ללכת אל מוז"ע, בצאתם מצנעא ללכת אל מוז"ע, ע, זַ וְ גלות מַ 

, היה אחד גוי, והפקידו , היה אחד גוי, והפקידו , היה אחד גוי, והפקידו , היה אחד גוי, והפקידו מקום מדבר רע ומר
אצלו כמה ספרי תורה, וכמה ספרי תלמוד, אצלו כמה ספרי תורה, וכמה ספרי תלמוד, אצלו כמה ספרי תורה, וכמה ספרי תלמוד, אצלו כמה ספרי תורה, וכמה ספרי תלמוד, 
ומקרא ומפרשים, וכמה קונטריסים אשר חיברו ומקרא ומפרשים, וכמה קונטריסים אשר חיברו ומקרא ומפרשים, וכמה קונטריסים אשר חיברו ומקרא ומפרשים, וכמה קונטריסים אשר חיברו 

רואים במפורש     ----הראשונים כתיבת ידיהם הראשונים כתיבת ידיהם הראשונים כתיבת ידיהם הראשונים כתיבת ידיהם 
כי לא יכלו כי לא יכלו כי לא יכלו כי לא יכלו  -שהראשונים חיברו ספרי חידושים 

לשאתם מפני טורח הדרך, כי גורשו משם הם לשאתם מפני טורח הדרך, כי גורשו משם הם לשאתם מפני טורח הדרך, כי גורשו משם הם לשאתם מפני טורח הדרך, כי גורשו משם הם 
ובניהם וטפם. וספרים אלו כמעט מלאים בחדר ובניהם וטפם. וספרים אלו כמעט מלאים בחדר ובניהם וטפם. וספרים אלו כמעט מלאים בחדר ובניהם וטפם. וספרים אלו כמעט מלאים בחדר 
אחד גדול. סבורים היו שיפייסו למלך ויחזרו אחד גדול. סבורים היו שיפייסו למלך ויחזרו אחד גדול. סבורים היו שיפייסו למלך ויחזרו אחד גדול. סבורים היו שיפייסו למלך ויחזרו 

        לקחת ספריהם. לקחת ספריהם. לקחת ספריהם. לקחת ספריהם. 
  

ויהי ויהי ויהי ויהי מה קרה בעוונותינו הרבים,  תשמעותשמעותשמעותשמעו
בצאתם, ויקם האיש ההוא, ויצת אש בהם, בצאתם, ויקם האיש ההוא, ויצת אש בהם, בצאתם, ויקם האיש ההוא, ויצת אש בהם, בצאתם, ויקם האיש ההוא, ויצת אש בהם, 

יוצא איפוא שספרי הקדמונים וישרפם כולם. וישרפם כולם. וישרפם כולם. וישרפם כולם. 
ומאותו העת, ומאותו העת, ומאותו העת, ומאותו העת, כמעט כולם נאבדו מאתנו. 

נדלדלה יד ישראל בכל ענין, הן ממיעוט נדלדלה יד ישראל בכל ענין, הן ממיעוט נדלדלה יד ישראל בכל ענין, הן ממיעוט נדלדלה יד ישראל בכל ענין, הן ממיעוט 
ספרים, הן שנשרפו ספרי חידושיהם ופירושיהם, ספרים, הן שנשרפו ספרי חידושיהם ופירושיהם, ספרים, הן שנשרפו ספרי חידושיהם ופירושיהם, ספרים, הן שנשרפו ספרי חידושיהם ופירושיהם, 
לא נשאר בהם רק מעט מן המעט ספרי תורה לא נשאר בהם רק מעט מן המעט ספרי תורה לא נשאר בהם רק מעט מן המעט ספרי תורה לא נשאר בהם רק מעט מן המעט ספרי תורה 
וגמרות ושאר ספרים אשר לקחו ראשי עם וגמרות ושאר ספרים אשר לקחו ראשי עם וגמרות ושאר ספרים אשר לקחו ראשי עם וגמרות ושאר ספרים אשר לקחו ראשי עם 

        בידיהם לצורך עיונם וקריאה בספר תורה.בידיהם לצורך עיונם וקריאה בספר תורה.בידיהם לצורך עיונם וקריאה בספר תורה.בידיהם לצורך עיונם וקריאה בספר תורה.
  

ם אין פלא מדוע הרמב"ם כתב עליה מעתהמעתהמעתהמעתה
שהיו גיבורים בתורה, אך לצערנו כמעט כל 

  הספרים נאבדו ואינם.
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שם ממשיך לתאר את הידוע ומפורסם מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ 
לכולנו, ונוגע למה שנקרא בשבתות הבאים, 

ובאותה שבת שהגיעו ובאותה שבת שהגיעו ובאותה שבת שהגיעו ובאותה שבת שהגיעו פרשת בחוקתי, וז"ל, 
לכפר מוז"ע, היא היתה שבת בחקותי, ויקם לכפר מוז"ע, היא היתה שבת בחקותי, ויקם לכפר מוז"ע, היא היתה שבת בחקותי, ויקם לכפר מוז"ע, היא היתה שבת בחקותי, ויקם 
הגדול שבהם לקרות בתוכחה. וכשהגיעו הגדול שבהם לקרות בתוכחה. וכשהגיעו הגדול שבהם לקרות בתוכחה. וכשהגיעו הגדול שבהם לקרות בתוכחה. וכשהגיעו 

ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם ''''    ],א"ו, מ"רא פרק כויק[לפסוק לפסוק לפסוק לפסוק 
נַ  ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ נַ ּבְ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ נַ ּבְ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ נַ ּבְ ֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ '. ואז '. ואז '. ואז '. ואז ְלָבָבם ֶהָעֵרלְלָבָבם ֶהָעֵרלְלָבָבם ֶהָעֵרלְלָבָבם ֶהָעֵרל    עעעעּבְ

כשהשלים התחיל לדרוש, ורוח נוססה בו כשהשלים התחיל לדרוש, ורוח נוססה בו כשהשלים התחיל לדרוש, ורוח נוססה בו כשהשלים התחיל לדרוש, ורוח נוססה בו 
ויאמר, כי הנה זאת הגזירה, מראש מקדם ויאמר, כי הנה זאת הגזירה, מראש מקדם ויאמר, כי הנה זאת הגזירה, מראש מקדם ויאמר, כי הנה זאת הגזירה, מראש מקדם 

רמוזה ערוכה ושמורה בסופי תיבות, נסוכה, נסוכה, נסוכה, נסוכה, 
נַ ' נַ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ נַ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ נַ ֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ    מוז"ע.מוז"ע.מוז"ע.מוז"ע.', עעעעֹאְיֵביֶהם אֹו ָאז ִיּכָ
  

הוא, כיון שבעוונותינו הרבים,  בכל זה הטעםהטעםהטעםהטעם
ימי ספירת העומר הם ימי דין. הרבה גזירות 
קשות באו על עמנו דוקא בימים אלו, כגון 
גירוש ספרד, וכן גזרות השנים ת"ח ות"ט, מסעי 

שיעור ב[הצלב, ועוד. דיברנו על כך בעבר 
  . , ועוד]מצורע ה'תש"ע  ב'שכ"אומוצש"ק תזריע 

  

ל התקבלו במשך הסיבה שבכל עם ישרא זאתזאתזאתזאת
הדורות, וחזרו והוסיפו והחמירו עוד ועוד, 
להימנע מענייני שמחה וכו'. כיון שבעוונותינו 
הרבים הם נוכחו לראות במוחש את מהותם 

  והשפעתם של ימי הדין בימים אלו.
        

אבל בדרך כלל פרשת  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  בחוקתי יוצאת אחרי ל"ג בעומר?

  

לומר אנחנו נוהגים  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
"האידנא", עד היום האחרון. ואל תקרי 
האידנא, אלא האיי דינא. כולם המה ימי דין, 
עד שבועות. הנה אתה רואה שרבים נוהגים 
במנהגי אבילות אפילו עד ערב שבועות, ולא 
מסתפרים עד אז. גם רבים בתימן נמנעו 
מחתונות בכל ימי העומר, וחלקם נהגו שלא 

עת שירים. כיום לקנות בגדים חדשים, וגם שמי
מקילים יותר, אבל בעבר רבים החמירו. לבד 

[יעויין אחרונים על ש"ע מזה, ישנה מחלוקת ידועה 
כיצד מונים את ל"ג הימים, האם  סימן תצ"ג]

מפסח עוד ל"ג, או מראש חודש ניסן ועד 
  שבועות.

  

בלאו הכי, הרי היציאה לגלות מוזע  אבלאבלאבלאבל
שהגיעו התחילה לפני כן, לפני ל"ג בעומר, רק 

קודש בחוקותי, וקיי"ל -לשם לפני שבת
דאתחלתא דפורענותא עדיפא, עי' תענית דף 
כ"ט ע"א. מה שקובע, זה ההתחלה. מתי נגזרה 
הגזירה מן השמים ויצאה לפועל בעוה"ר. 
התוכחה שבפרשת בחוקותי, היא רק סימן 

  ומופת.
  

לעניינינו, לתשובת הרמב"ם אל חכמי  נחזורנחזורנחזורנחזור
מה שכתוב ב"אחרית לוניל. הקראנו קודם 

דבר" המודפס ברמב"ם פרנקל, אבל צריכים 
  לדעת כך. 

  

לימוד הגמרא, רואים כי המצב נשתנה  כלפיכלפיכלפיכלפי
בעבר, ובכל ארצות המזרח למדו פחות גמרא 
בעיון, מאשר עמיתיהם מארצות אשכנז, וכן 
בלוניל, איתם התכתב הרמב"ם. ירידת לימוד 
הגמרא אינה קשורה דוקא לתימן, אלא לכל 

רצות המזרח והמערב, ואדרבה, תכף תראו א
כי יתכן שבתימן דוקא הלימוד היה עוד יותר 

  טוב משאר ארצות המזרח.
  

התורה מקדם היה דוקא בבבל ובפרס,  מרכזמרכזמרכזמרכז
אך אחר כך היתה "נדידת התורה" כביכול, אל 

ם עבר ארצות אחרות, וכן מפורש בספר שֵׁ 
  .[ע' תלמוד בבלי]הגדולים להחיד"א 

  

הזו בלימוד התורה, התאונן  הירידה עלעלעלעל
הרמב"ם באיגרתו לחכמי לוניל, המוזכרת 
ב'אחרית דבר' דלעיל, ונביא בפניכם את כל 

אתם, אלופי ומיודעי, חזקו אתם, אלופי ומיודעי, חזקו אתם, אלופי ומיודעי, חזקו אתם, אלופי ומיודעי, חזקו וווולשונו שם בזה"ל, 
הרי אני מודיע לכם, שלא הרי אני מודיע לכם, שלא הרי אני מודיע לכם, שלא הרי אני מודיע לכם, שלא     ....ויאמץ לבבכםויאמץ לבבכםויאמץ לבבכםויאמץ לבבכם

נשארו בזמן הזה הקשה אנשים להרים דגל נשארו בזמן הזה הקשה אנשים להרים דגל נשארו בזמן הזה הקשה אנשים להרים דגל נשארו בזמן הזה הקשה אנשים להרים דגל 
וכל וכל וכל וכל     ,,,,אלא אתםאלא אתםאלא אתםאלא אתם    ,,,,ולדקדק בדברי רב אשיולדקדק בדברי רב אשיולדקדק בדברי רב אשיולדקדק בדברי רב אשי    ,,,,משהמשהמשהמשה

הרמב"ם כתב לחכמי . . . . רים אשר סביבותיכםרים אשר סביבותיכםרים אשר סביבותיכםרים אשר סביבותיכםהעהעהעהע
לוניל, שאין בעולם עוד מלבדכם המדקדקים 
כראוי בדברי רב אשי, דהיינו, לומדים בעיון 

  ובדיוק היטב.
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היחידים הלומדים בעיון כיאות הם  המקומותהמקומותהמקומותהמקומות
לוניל וסביבותיה, כלומר דרום צרפת, שם חיו 
הראב"ד, רבינו מנוח, המאירי ועוד. בצפון 

רש"י ובעלי התוספות. באשכנז היו  צרפת גרו
  הראב"ן ושאר הגדולים אשר עמו. 

  

הרמב"ם לשבח את חכמי לוניל ואומר,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
, , , , דדדדאני ידעתי שאתם קובעים מדרשות תמיאני ידעתי שאתם קובעים מדרשות תמיאני ידעתי שאתם קובעים מדרשות תמיאני ידעתי שאתם קובעים מדרשות תמי

אבל בבל המקומות אבל בבל המקומות אבל בבל המקומות אבל בבל המקומות     וחכמה.וחכמה.וחכמה.וחכמה.    בעלי בינהבעלי בינהבעלי בינהבעלי בינה    ושאתםושאתםושאתםושאתם
תורה תורה תורה תורה     אבדהאבדהאבדהאבדה    היינו ארצות המזרח,, , , , האלההאלההאלההאלה
הרמב"ם בעצמו היה בארץ מצרים, . . . . מבינםמבינםמבינםמבינם

  וב על מיעוט התורה.ומעיד מקר
  

בזמן הרמב"ם כנראה המצב גרוע מאד,  מצריםמצריםמצריםמצרים
כי רוב היהודים שם היו קראים, רק אח"כ בזמן 
בנו רבי' אברהם הצליח להחזיר לתושבע"פ 

  הרבה מקהילותיהם. 
  

מוסיף לתאר בלשון מליצית זאת  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
ומיעוטן ומיעוטן ומיעוטן ומיעוטן     ,,,,רוב המדינות הגדולות מתותרוב המדינות הגדולות מתותרוב המדינות הגדולות מתותרוב המדינות הגדולות מתות    ,,,,ואומר

            ....חוליםחוליםחוליםחולים    ,,,,מקומותמקומותמקומותמקומות    ארבעהארבעהארבעהארבעה    וכמו שלשהוכמו שלשהוכמו שלשהוכמו שלשה    ....גוססותגוססותגוססותגוססות
  

מדינה אחת, מדינה אחת, מדינה אחת, מדינה אחת,     ,,,,בכל ארץ ישראל ובכל סוריאבכל ארץ ישראל ובכל סוריאבכל ארץ ישראל ובכל סוריאבכל ארץ ישראל ובכל סוריא
    םםםםשבה מקצת חכמים ועסקשבה מקצת חכמים ועסקשבה מקצת חכמים ועסקשבה מקצת חכמים ועסקב, ב, ב, ב, לָ לָ לָ לָ חְ חְ חְ חְ אַ אַ אַ אַ והיא והיא והיא והיא 

. . . . להלהלהלהההההעצמם באעצמם באעצמם באעצמם בא    ממיתיםממיתיםממיתיםממיתים    אבל איןאבל איןאבל איןאבל אין    בתורה,בתורה,בתורה,בתורה,
, אשר מקובל לקרותה גם בּ אלֵ היינו חַ     ַאְחָלב,

ארם צובה. לא ניכנס כעת לעניין, רק נזכיר 
בקצרה כי הרמב"ם בעצמו חולק על כך, כמו 

' הלכה הלכות תרומות פרק א[שכתב שמוכח ממה 
כגון כגון כגון כגון     ,,,,הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנעןהארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנעןהארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנעןהארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנעןד'], 

    וכיוצא בהןוכיוצא בהןוכיוצא בהןוכיוצא בהן    ,,,,ואחלבואחלבואחלבואחלב    ,,,,וארם צובהוארם צובהוארם צובהוארם צובה    ,,,,ארם נהריםארם נהריםארם נהריםארם נהרים
מובן כי לדעתו אחלב היא לא ארם צובה. , , , , וכו'

הרמב"ם סובר כי ארם צובה היא מה שנקרא 
כיום "נציבין", וכנראה שמקומה הוא ליד 

בספרים שדנו  חאלב. הרוצה להבין זאת, יעיין
לך, אשר עודנו -[ובנפלאות מתורתך ר"פ לךבזה 

  . בכתובים]
  

    בבלבבלבבלבבל    ,,,,ובכל הגולהובכל הגולהובכל הגולהובכל הגולההרמב"ם ואומר,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
            ....שנים שלשה גרגריםשנים שלשה גרגריםשנים שלשה גרגריםשנים שלשה גרגרים    ,,,,ושנערושנערושנערושנער

  

ובכל ובכל ובכל ובכל מה הרמב"ם כתב על תימן,  תשמעותשמעותשמעותשמעו
מעט מעט מעט מעט כככככולם כולם כולם כולם     ,,,,וערי המצר הערביותוערי המצר הערביותוערי המצר הערביותוערי המצר הערביות    ,,,,תימןתימןתימןתימן

נדלג כעת קטע, ובהמשך . . . . עוסקים בתלמודעוסקים בתלמודעוסקים בתלמודעוסקים בתלמוד
    ,,,,לפי שבקצוות הםלפי שבקצוות הםלפי שבקצוות הםלפי שבקצוות הםוווו. נעמוד עליו יותר בעז"ה

יברכם יברכם יברכם יברכם     ,,,,כבר נתנדבו מהם אנשים בעלי ממוןכבר נתנדבו מהם אנשים בעלי ממוןכבר נתנדבו מהם אנשים בעלי ממוןכבר נתנדבו מהם אנשים בעלי ממון
לחו שלוחים וקנו שלש נוסחאות מן לחו שלוחים וקנו שלש נוסחאות מן לחו שלוחים וקנו שלש נוסחאות מן לחו שלוחים וקנו שלש נוסחאות מן ושושושוש    ,,,,אלהינואלהינואלהינואלהינו

בור, ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול, הוא בור, ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול, הוא בור, ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול, הוא בור, ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול, הוא ייייהחהחהחהח
        שהאיר עיניהם ותקן מעשיהם עד הודו. שהאיר עיניהם ותקן מעשיהם עד הודו. שהאיר עיניהם ותקן מעשיהם עד הודו. שהאיר עיניהם ותקן מעשיהם עד הודו. 

  

אינם יודעים את התורה אינם יודעים את התורה אינם יודעים את התורה אינם יודעים את התורה     ,,,,אבל היהודים שבהודואבל היהודים שבהודואבל היהודים שבהודואבל היהודים שבהודו
אלא שהם שובתים אלא שהם שובתים אלא שהם שובתים אלא שהם שובתים     ,,,,ואין להם מן הדתואין להם מן הדתואין להם מן הדתואין להם מן הדת    ,,,,שבכתבשבכתבשבכתבשבכתב

זאת מה שנשאר להם מכל . . . . ימולים לשמונהימולים לשמונהימולים לשמונהימולים לשמונהונונונונ
  היהדות. שבת וברית מילה.

  

לא ברור     ,,,,ת ישמעאלת ישמעאלת ישמעאלת ישמעאלדדדדובערי העלגים שהם בובערי העלגים שהם בובערי העלגים שהם בובערי העלגים שהם ב
קוראים בתורה קוראים בתורה קוראים בתורה קוראים בתורה לי לאיזה מקומות הוא מתכוון, 

הם ממש כמו     ועושים כפשוטה.ועושים כפשוטה.ועושים כפשוטה.ועושים כפשוטה.    ,,,,שבכתבשבכתבשבכתבשבכתב
קראים, לא מכירים תורה שבע"פ, אלא רק 

            כפשט התורה שבכתב.
  

ניס, לוב, כלומר, מרוקו, תו, , , , וערי המערבוערי המערבוערי המערבוערי המערב
בעונותינו כבר נודע את אשר נגזר בעונותינו כבר נודע את אשר נגזר בעונותינו כבר נודע את אשר נגזר בעונותינו כבר נודע את אשר נגזר     אלגיר וכו',

בהם אירע  שמד רח"ל, אז בדורו של עליהן, עליהן, עליהן, עליהן, 
ולא ולא ולא ולא רמב"ם, מובן שהיתה להם ירידה גדולה. 

ם אחינו אנשי ם אחינו אנשי ם אחינו אנשי ם אחינו אנשי אתאתאתאתנשארה לנו עזרה אלא נשארה לנו עזרה אלא נשארה לנו עזרה אלא נשארה לנו עזרה אלא 
        גאולתנו.גאולתנו.גאולתנו.גאולתנו.

  

נחזור לפיסקא הנוגעת ליהודי תימן, כפי  עתהעתהעתהעתה
בכל תימן וערי בכל תימן וערי בכל תימן וערי בכל תימן וערי שהעתיקוה ברמב"ם פרנקל, 

    במקום כמעט,    כולם מעטכולם מעטכולם מעטכולם מעט    ,,,,ר הערביותר הערביותר הערביותר הערביותהמצהמצהמצהמצ
אבל אינם מכירים אלא אבל אינם מכירים אלא אבל אינם מכירים אלא אבל אינם מכירים אלא . . . . עוסקים בתלמודעוסקים בתלמודעוסקים בתלמודעוסקים בתלמוד
כך מובא בעוד ספרים. שינו . . . . הדרוש וקבל שכרהדרוש וקבל שכרהדרוש וקבל שכרהדרוש וקבל שכר

  בין מעט, לכמעט. 
  

בדקתי וחקרתי קצת אחר גירסת  אבלאבלאבלאבל
הרמב"ם, וגיליתי שישנם כמה נוסחאות. בספר 

כולם כולם כולם כולם כתוב,  [דף נ"ה]תולדות ישראל יעב"ץ 
צא כי הפוך, יו ....עוסקים בתלמודעוסקים בתלמודעוסקים בתלמודעוסקים בתלמוד    מעטמעטמעטמעטככככ

הרמב"ם משבח את יהודי תימן. ישנם דפוסים 
בכל בכל בכל בכל השמיטו לגמרי תיבת 'כמעט', וכתבו כך, 

כולם עוסקים כולם עוסקים כולם עוסקים כולם עוסקים  ,,,,תימן וערי המצר הערביותתימן וערי המצר הערביותתימן וערי המצר הערביותתימן וערי המצר הערביות
והרי הוא שבח גדול ליהודי תימן וערי . . . . בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד

המצר הערביות. ומי יודע ויכול לברר מהי 
  הגירסא הנכונה? 
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את דברי הרמב"ם אחר כך, המבקר  אולםאולםאולםאולם
יהודי תימן, טעונים הסבר, שכן הוא אומר, 

        ....אבל אינם מכירים אלא הדרוש וקבל שכראבל אינם מכירים אלא הדרוש וקבל שכראבל אינם מכירים אלא הדרוש וקבל שכראבל אינם מכירים אלא הדרוש וקבל שכר
  

מסכת האמת שכוונתו פשוטה מאד. מצינו ב אךאךאךאך
בן סורר בן סורר בן סורר בן סורר     ,,,,תניאתניאתניאתניא'], אמוד ע ,א"דף ע[סנהדרין 

? ? ? ? ולמה נכתבולמה נכתבולמה נכתבולמה נכתב    ....ולא עתיד להיותולא עתיד להיותולא עתיד להיותולא עתיד להיות    ,,,,לא היהלא היהלא היהלא היה    ,,,,ומורהומורהומורהומורה
הגמרא  [דף נ"א ע"א]עוד שם . . . . דרוש וקבל שכרדרוש וקבל שכרדרוש וקבל שכרדרוש וקבל שכר
ן, ושוב פוסקת הלכה כרבין. דנה על איזה די

הרי  הלכתא למשיחא?הלכתא למשיחא?הלכתא למשיחא?הלכתא למשיחא?מקשה הגמ' ושואלת, 
מיתת בית דין היא רק לימות המשיח? מתרצת 

        אלא, דרוש וקבל שכר.אלא, דרוש וקבל שכר.אלא, דרוש וקבל שכר.אלא, דרוש וקבל שכר.הגמ', 
  

בכח עיונו הגדול, ידע להוציא את כל  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
ההלכות והדינים מתוך עיון ופלפול הגמ'. לזאת 
אמר הרמב"ם, כי לעומתו, על אף שיהודי תימן 

קים אכן בתלמוד, מכל מקום, אינם ברי עוס
הכי להוציא מתוכו הלכות פסוקות ומסקנות 
לדינא. הם למדנים גדולים, חכמים וגיבורים 
בתורה, אך לא לומדים אלא לדרוש ולקבל 

  שכר. 
  

זאת, רואים כי באופן כללי, הרמב"ם  בכלבכלבכלבכל
דוקא משבח את יהודי תימן יותר משאר 

ות שכתוב, הארצות, ובפרט לפי חלק מהגירסא
        כולם עוסקים בתלמוד. כולם עוסקים בתלמוד. כולם עוסקים בתלמוד. כולם עוסקים בתלמוד. 

  

שמלכתחילה רציתי לחדד את הנושא  למרותלמרותלמרותלמרות
עוד יותר, כיון שזמן השיעור תם, נעצור פה, 
נעשב "סייג" לתורה, ואם יש משהו שאינו מובן 
די הצורך, תוכלו כעת לשאול, וכך יתבררו 

  הדברים כראוי.
  

מצורת התשובה של רמב"ם,  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
יהודי המזרח והמערב בה הוא מתמרמר על 

שאינם עוסקים בתורה, לא מובן מדוע החליט 
פתאום לגבי יהודי תימן, לשנות מאותו 
המהלך, ולשבחם? הרי בפשטות, היה עליו 

  להמשיך באותה הדרך, ולהתלונן גם עליהם?
  

ברור שגם את יהודי  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
תימן הוא מבקר, ומשבח לעומתם את חכמי 

בינו יהונתן מלוניל וחבריו. זה לוניל, כגון את ר
  ברור. 

אחרות צריך לומר כך. פשוט וידוע  ובמליםובמליםובמליםובמלים
שאחרי שהרמב"ם כתב את חיבורו, והוא הגיע 
ליהודי תימן, הם שמו את עיקר עיונם בו. אבל 
בדורו של רמב"ם, הם עסקו בתלמוד, אבל לא 
ברמה גבוהה. תאמרו בעצמכם, הרי מדברים 

ה שיכול להגיע פה על הרמב"ם, ומי הוא ז
  לדרגותיו הגבוהות?

  

התכוונתי להעיר, שהיה למדפיסי  בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר
רמב"ם פרנקל להביא את הנוסחאות האחרות, 
או, 'כולם עוסקים בתלמוד, או 'כולם כמעט 
עוסקים בתלמוד', לא כמו שהם מביאים 
בפשיטות את הגירסא, 'כולם מעט עוסקים 
בתלמוד', כך שהורידו את הלימוד של תימנים 

רמה נמוכה. [לא הספקנו לענות, על השאלות ל
שמשה רבינו שכח רק מתוך כעס וכו' כדלעיל, 

  ובל"נ נשלים בשיעור מוצש"ק בחוקותי].
  

האם הם היו מפלפלים, אבל  שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:שאלה מהקהל:
  לא הגיעו להלכה למעשה?

  

בודאי שהדבר דורש  א:א:א:א:""""תשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליטתשובת מרן שליט
התאמצות גדולה. תמיד ישנם סוגיות אחרות, 

וסתירות וכו', וברור שלפסוק הלכה קושיות 
מכח התלמוד ומתוכו, צריך העמקה גדולה. כל 
זאת כנראה היא בשביל סיבה מיוחדת מן 
השמים, ואף שרציתי להסביר זאת עוד יותר, 

 נדחה זאת להזדמנות אחרת בעז"ה.

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
לפי  הּ גָּ שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר,  נערך והֻ 

קודם  השיעור היה לנגד עיני מרן שליט"אהבנת העורך. 
הוצאתו, הוסיף מקצת עניינים וציין מעט מקורות, שיפר 

ותיקן כמה דברים, כי מפאת העומס הרב המונח על 
כתפיו, נבצר ממנו לעבור הגהה מדוקדקת, להאיר 

 ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.
  

לאור האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין 
לכה בשיעור זה, יש לו לברר היטב את הדבר לה

  ולמעשה אצל מרן שליט"א.
  

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון.
 לעילוי או, ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן

 מרן מפי השיעור בתחילת נ"בל יוזכר השם .נשמת
  .השיעור בסוף" שבירך מי" באמירת וכן ,א"שליט הגאון

 לפני זאת לתאם נא. 050-4140741: בטלפון פרטים
  .השיעור

 ,הרבים ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים
 .ר"אכי. לטובה ליבם משאלות כל ה"ב המקום ימלא


