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        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

מב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה מב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה מב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה מב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה ביאור דברי הרביאור דברי הרביאור דברי הרביאור דברי הר
        עדיף להרבות, ומה הדין כאשר אין ביד האדם להרבות בשתיהן.עדיף להרבות, ומה הדין כאשר אין ביד האדם להרבות בשתיהן.עדיף להרבות, ומה הדין כאשר אין ביד האדם להרבות בשתיהן.עדיף להרבות, ומה הדין כאשר אין ביד האדם להרבות בשתיהן.

חמש הערות על דברי בעל מעיל צדקה בביאור דברי הרב המגיד משנה על הרמב"ם הנ"ל, כי חמש הערות על דברי בעל מעיל צדקה בביאור דברי הרב המגיד משנה על הרמב"ם הנ"ל, כי חמש הערות על דברי בעל מעיל צדקה בביאור דברי הרב המגיד משנה על הרמב"ם הנ"ל, כי חמש הערות על דברי בעל מעיל צדקה בביאור דברי הרב המגיד משנה על הרמב"ם הנ"ל, כי 
כתבו המפרשים כך על דברי הרמב"ם, כתבו המפרשים כך על דברי הרמב"ם, כתבו המפרשים כך על דברי הרמב"ם, כתבו המפרשים כך על דברי הרמב"ם, "דברי רבינו ראויים אליו", ראיות ממקורות שונים בהם "דברי רבינו ראויים אליו", ראיות ממקורות שונים בהם "דברי רבינו ראויים אליו", ראיות ממקורות שונים בהם "דברי רבינו ראויים אליו", ראיות ממקורות שונים בהם 

        וכוונתם שדברי הרמב"ם מחודשים ואין להם מקור בגמרא.וכוונתם שדברי הרמב"ם מחודשים ואין להם מקור בגמרא.וכוונתם שדברי הרמב"ם מחודשים ואין להם מקור בגמרא.וכוונתם שדברי הרמב"ם מחודשים ואין להם מקור בגמרא.

דברי בעל שבט מוסר שכתב כי את רוב חידושיו חידש כאשר ישב בין העניים, ומאידך המסופר על דברי בעל שבט מוסר שכתב כי את רוב חידושיו חידש כאשר ישב בין העניים, ומאידך המסופר על דברי בעל שבט מוסר שכתב כי את רוב חידושיו חידש כאשר ישב בין העניים, ומאידך המסופר על דברי בעל שבט מוסר שכתב כי את רוב חידושיו חידש כאשר ישב בין העניים, ומאידך המסופר על 
        רבינו תם שהיה לומד כשמולו מטבעות זהב.רבינו תם שהיה לומד כשמולו מטבעות זהב.רבינו תם שהיה לומד כשמולו מטבעות זהב.רבינו תם שהיה לומד כשמולו מטבעות זהב.

ה בעניין נתינת זכר למחצית השקל ה בעניין נתינת זכר למחצית השקל ה בעניין נתינת זכר למחצית השקל ה בעניין נתינת זכר למחצית השקל המשך בעניין מחצית השקל שניתנו בזמן בית המקדש, הרחבהמשך בעניין מחצית השקל שניתנו בזמן בית המקדש, הרחבהמשך בעניין מחצית השקל שניתנו בזמן בית המקדש, הרחבהמשך בעניין מחצית השקל שניתנו בזמן בית המקדש, הרחב
בזמן הזה, תמיהה על בעל שתילי זיתים שהעתיק הלכה זו למרות שלא נהגו כן בכל ארץ תימן, בזמן הזה, תמיהה על בעל שתילי זיתים שהעתיק הלכה זו למרות שלא נהגו כן בכל ארץ תימן, בזמן הזה, תמיהה על בעל שתילי זיתים שהעתיק הלכה זו למרות שלא נהגו כן בכל ארץ תימן, בזמן הזה, תמיהה על בעל שתילי זיתים שהעתיק הלכה זו למרות שלא נהגו כן בכל ארץ תימן, 

        ודחיית דברי בעל זית רענן בדעת מהרי"ץ והשת"ז.ודחיית דברי בעל זית רענן בדעת מהרי"ץ והשת"ז.ודחיית דברי בעל זית רענן בדעת מהרי"ץ והשת"ז.ודחיית דברי בעל זית רענן בדעת מהרי"ץ והשת"ז.

צריך לעשות נפילת פנים ביום ראשון הזה (פורים משולש) בערי הפרזות, ותשובה לשואל מדוע צריך לעשות נפילת פנים ביום ראשון הזה (פורים משולש) בערי הפרזות, ותשובה לשואל מדוע צריך לעשות נפילת פנים ביום ראשון הזה (פורים משולש) בערי הפרזות, ותשובה לשואל מדוע צריך לעשות נפילת פנים ביום ראשון הזה (פורים משולש) בערי הפרזות, ותשובה לשואל מדוע 
        דין זה בשע"ה ב'סוגריים', וכן לגבי כל כי האיי גוונא.דין זה בשע"ה ב'סוגריים', וכן לגבי כל כי האיי גוונא.דין זה בשע"ה ב'סוגריים', וכן לגבי כל כי האיי גוונא.דין זה בשע"ה ב'סוגריים', וכן לגבי כל כי האיי גוונא.כתב מרן שליט"א כתב מרן שליט"א כתב מרן שליט"א כתב מרן שליט"א 

התייחסות למ"ש בעלון 'בית מרן', לגבי ברכת נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה, ועל מה התייחסות למ"ש בעלון 'בית מרן', לגבי ברכת נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה, ועל מה התייחסות למ"ש בעלון 'בית מרן', לגבי ברכת נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה, ועל מה התייחסות למ"ש בעלון 'בית מרן', לגבי ברכת נטילת ידים על דבר שטיבולו במשקה, ועל מה 
שכתב לגבי מנהג התימנים בזה, ובגנות הכותרת 'אחי בני תימן' המופיעה שם, והתייחסות לדבריו שכתב לגבי מנהג התימנים בזה, ובגנות הכותרת 'אחי בני תימן' המופיעה שם, והתייחסות לדבריו שכתב לגבי מנהג התימנים בזה, ובגנות הכותרת 'אחי בני תימן' המופיעה שם, והתייחסות לדבריו שכתב לגבי מנהג התימנים בזה, ובגנות הכותרת 'אחי בני תימן' המופיעה שם, והתייחסות לדבריו 

        בעניין איגרת תימן והתימנים.בעניין איגרת תימן והתימנים.בעניין איגרת תימן והתימנים.בעניין איגרת תימן והתימנים.

 ברים בעניין מבצע חלוקת "אגדתא דפסחא" עץ חיים ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב.ברים בעניין מבצע חלוקת "אגדתא דפסחא" עץ חיים ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב.ברים בעניין מבצע חלוקת "אגדתא דפסחא" עץ חיים ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב.ברים בעניין מבצע חלוקת "אגדתא דפסחא" עץ חיים ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב.תוספת דתוספת דתוספת דתוספת ד

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות
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  584 – ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
  03-6171031 -קול הלשון לשמיעת השיעור במערכת 

    ��
  

שיחי',  שגיא ב"ר דודשגיא ב"ר דודשגיא ב"ר דודשגיא ב"ר דודשוב להצלחת הנדיב הנכבד היקר והח השיעור מוקדש
אשר זכה השבוע שוב לסייע מהונו לחלוקת ארגזי עופות ובשר לאברכים 

  יישר כוחו, וירבו כמותו בישראל. עמלי תורה. 
ברוך הוא ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיו, ומכל צרה ונזק יצילהו, המקום 

  ר."וימלא כל משאלות ליבו לטובה, אכי
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  בשם רחמן.
  

שוב להצלחת הנדיב הנכבד היקר והח השיעור מוקדש
שגיא ב"ר דוד שיחי', אשר זכה השבוע שוב לסייע 
מהונו לחלוקת ארגזי עופות ובשר לאברכים עמלי 
תורה. השבוע זאת היתה כבר הפעם השלישית, 

'בתלתא זמני הוי חזקה'. כן ירבה וכן יפרוץ. יישר ו
  כוחו, וירבו כמותו בישראל. 

הקב"ה ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיו, ומכל צרה ונזק 
 ת ליבו לטובה, אכי"ר.וילהו, וימלא כל משאליצ

  
בראשות  ,החלוקה בוצעה באמצעות ארגון 'ובנה'

ימלא הקב"ה כל משאלות  הרבנית ש' קאפח שתחי',
יוסיפו  אכי"ר.וירבו כמותם בישראל. ליבם לטובה, 

טיב לכל ילעשות חסדים כהנה וכהנה, לפעול לה
  האנשים הנמצאים במצוקה, וכהנה וכהנה.

  
דברי הרמב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח דברי הרמב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח דברי הרמב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח דברי הרמב"ם בעניין סעודת פורים ומשלוח ביאור ביאור ביאור ביאור 

מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה עדיף מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה עדיף מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה עדיף מנות, וכן מתנות לאביונים ביום פורים, במה עדיף 
מה הדין כאשר אין ביד האדם להרבות מה הדין כאשר אין ביד האדם להרבות מה הדין כאשר אין ביד האדם להרבות מה הדין כאשר אין ביד האדם להרבות וווולהרבות, להרבות, להרבות, להרבות, 

        בשתיהן. בשתיהן. בשתיהן. בשתיהן. 
  

 [פרק שנירבינו הרמב"ם בהלכות מגילה     לשוןלשוןלשוןלשון
כיצד כיצד כיצד כיצד לגבי סעודת פורים, כך היא, ] הלכה ט"ו

ויתקן סעודה ויתקן סעודה ויתקן סעודה ויתקן סעודה     ,,,,שיאכל בשרשיאכל בשרשיאכל בשרשיאכל בשר    ....דה זודה זודה זודה זוחובת סעוֹ חובת סעוֹ חובת סעוֹ חובת סעוֹ 
עד עד עד עד     ,,,,כפי אשר תמצא ידו. ושותה ייןכפי אשר תמצא ידו. ושותה ייןכפי אשר תמצא ידו. ושותה ייןכפי אשר תמצא ידו. ושותה יין    ,,,,אהאהאהאהננננ

זהו דבר אחד. שישתכר וירדם בשכרותו. שישתכר וירדם בשכרותו. שישתכר וירדם בשכרותו. שישתכר וירדם בשכרותו. 
        מצוה אחת. זאתסעודת פורים, 

  

וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות  ,לכךבנוסף בנוסף בנוסף בנוסף 
לין לין לין לין כָ כָ כָ כָ או שני מיני אוֹ או שני מיני אוֹ או שני מיני אוֹ או שני מיני אוֹ     ,,,,או שני מיני תבשילאו שני מיני תבשילאו שני מיני תבשילאו שני מיני תבשיל    ,,,,בשרבשרבשרבשר

    ....שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהושנאמר ומשלוח מנות איש לרעהושנאמר ומשלוח מנות איש לרעהושנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו    ,,,,לחבירולחבירולחבירולחבירו
שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח 

        . . . . וכו'    יעים משובחיעים משובחיעים משובחיעים משובחלרלרלרלר
  

וחייב לחלק לעניים וחייב לחלק לעניים וחייב לחלק לעניים וחייב לחלק לעניים     ,[שם הל' ט"ז] שלישידבר דבר דבר דבר 
נותן לכל נותן לכל נותן לכל נותן לכל     ....ביום הפורים. אין פוחתין משני ענייםביום הפורים. אין פוחתין משני ענייםביום הפורים. אין פוחתין משני ענייםביום הפורים. אין פוחתין משני עניים

או או או או     ,,,,או מיני תבשילאו מיני תבשילאו מיני תבשילאו מיני תבשיל    ,,,,או מעותאו מעותאו מעותאו מעות    ,,,,אחד מתנה אחתאחד מתנה אחתאחד מתנה אחתאחד מתנה אחת
שתי שתי שתי שתי     ....לאביוניםלאביוניםלאביוניםלאביונים    שנאמר ומתנותשנאמר ומתנותשנאמר ומתנותשנאמר ומתנות    ,,,,ליןליןליןליןכָ כָ כָ כָ מיני אוֹ מיני אוֹ מיני אוֹ מיני אוֹ 

        ....וכו' מתנות לשני ענייםמתנות לשני ענייםמתנות לשני ענייםמתנות לשני עניים
  

אומר הרמב"ם כך, [בהלכה י"ז] מכן לאחר לאחר לאחר לאחר וווו
דם להרבות במתנות אביונים דם להרבות במתנות אביונים דם להרבות במתנות אביונים דם להרבות במתנות אביונים מוטב לאמוטב לאמוטב לאמוטב לא

אינני . . . . הרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיוהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיוהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיוהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיומלמלמלמל
'שילוח', במקום כאן יודע מה זאת המלה 

לכתוב 'משלוח'. איני יודע למה הרמב"ם שינה 
  ואכן יש גירסא במי"ם.כאן את הסגנון. 

אלא לשמח אלא לשמח אלא לשמח אלא לשמח     ,,,,ם שמחה גדולה ומפוארהם שמחה גדולה ומפוארהם שמחה גדולה ומפוארהם שמחה גדולה ומפוארהשאין שָׁ שאין שָׁ שאין שָׁ שאין שָׁ 
    לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמחלב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמחלב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמחלב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמח

שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ,,,,דומה לשכינהדומה לשכינהדומה לשכינהדומה לשכינה    ,,,,ים האלוים האלוים האלוים האלולִ לִ לִ לִ לָ לָ לָ לָ מֵ מֵ מֵ מֵ אֲ אֲ אֲ אֲ לב הָ לב הָ לב הָ לב הָ 
        להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.

  

אומר, כי עדיף יותר להרבות במתנות  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
דת פורים, לאביונים, מאשר להרבות בסעוֹ 

ה  כמ"ש למרות שזה ג"כ מצוה, ּתֶ ה ְיֵמי ִמׁשְ ּתֶ ה ְיֵמי ִמׁשְ ּתֶ ה ְיֵמי ִמׁשְ ּתֶ ְיֵמי ִמׁשְ
ְמָחה ְמָחהְוׂשִ ְמָחהְוׂשִ ְמָחהְוׂשִ , אבל עדיף יותר מתנות ]ב"כ ',אסתר ט[ ְוׂשִ

ה עדיף גם יותר ממשלוח מנות. זלאביונים. וש
מקודם הרמב"ם אמר, שמצוה להרבות הרי 

מן לשלוח לרעים כמה שיותר, למרות שמספיק 
אבל אם הינך  הדין לשלוח רק לאדם אחד.

אתה מקיים בכך מצוה. והרמב"ם  ,ח יותרולש
השמחה הכי גדולה, לשמח את כי זאת , , , , מנמק

ח כי בריבוי סעודת פורים, ובריבוי משלוליבם. 
, ואת ובני־ביתך אתה משמח את עצמך מנות,

האנשים שלא חסר להם, אולי אתה רק מוסיף 
להם בשמחה. אבל העניים הללו הם מסכנים, 
נדכאים, בצער, וע"י שאתה נותן להם מתנות 

  לאביונים, אתה משמח אותם. 
  

שנעמוד על שורש העניין, צריכים להסביר  לפנילפנילפנילפני
גדולה ם שמחה הרמב"ם, 'שאין שָׁ  סגנוןאת 

  ומפוארה'. איפה זה 'שם'? 
  

זהו דבר ידוע, כי בלשון הרמב"ם, לכל  ברםברםברםברם
ם'. רבים אורך חיבורו, ישנה המלה 'שָׁ 

 סתבכים בכך, אפי' ישנם כאלה שקוראיםמ
ם', לא הבינו מהי המשמעות, מכיון שהסגנון 'שֵׁ 

הזה אינו מצוי בספרי חז"ל ולא בשאר פוסקים 
ת, וכבר אחרים. הרמב"ם משתמש בלשון הזא

בהלכה הראשונה, בהתחלת יסודי התורה, הוא 
ם מצוי ראשון'. וכן יש שָׁ שכותב בזה"ל, '

אומר שם, כבר בהרבה מקומות. והכסף משנה 
'פ"א רפה  –כפי שמגדירים זאת  –כי פירושו 

בלשון ישמעאל'. לא נאריך על זאת, אפשר 
לבאר מהו המושג  לדבר על כך שיעור שלם,

. אבל ]פינחס ה'תשע"הצש"ק [עיין שיעור מוהזה 
ה'שורה התחתונה', תמצית העניין הוא, 
שהרמב"ם השתמש בכך, כיון שהוא היה רגיל 

י', והוא ללשון הערבית, ואצלם ישנה לשון 'פִ 
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ם'. הכוונה היא, אין הפך זאת ללשון הקודש, 'שָׁ 
  בנמצא. אין במציאות. 

  

כוונת הרמב"ם, אין בנמצא שמחה גדולה,  זאתזאתזאתזאת
שמח לב שהמ'ב העניים. כמו לשמח ל
   '.דומה לשכינה ,האמללים האלו

  

 ]ו"ט ,ז"ישעיהו נ[מביא ראיה מן הפסוק  והואוהואוהואוהוא
ִאים ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ִאיםְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ִאיםְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ִאיםְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ . ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ

שזה 'דומה  וצריך ביאור, מהיכן רואים
  לשכינה'? 

  

וח שאנחנו זוכרים את בטהיה הרמב"ם  אלאאלאאלאאלא
אבל  ,אותוהוא לא הביא  התחלת הפסוק.

לפני כן בפסוק פסוק. הרי כוונתו לרישא של־
ּנּו ָדֶרךְ כתוב,  ּנּו ָדֶרךְ ְוָאַמר סֹּלּו סֹּלּו ּפַ ּנּו ָדֶרךְ ְוָאַמר סֹּלּו סֹּלּו ּפַ ּנּו ָדֶרךְ ְוָאַמר סֹּלּו סֹּלּו ּפַ ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ָהִרימּו ִמְכׁשֹול ָהִרימּו ִמְכׁשֹול     ,,,,ְוָאַמר סֹּלּו סֹּלּו ּפַ

י ֶרְך ַעּמִ יִמּדֶ ֶרְך ַעּמִ יִמּדֶ ֶרְך ַעּמִ יִמּדֶ ֶרְך ַעּמִ מה שאנו קוראים בהפטרת יום  זה .ִמּדֶ
וההמשך זהו הפסוק הראשון שם.  הכיפורים,

א ,הוא ָ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ אּכִ ָ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ אּכִ ָ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ אּכִ ָ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ     ,,,,מוֹ מוֹ מוֹ מוֹ ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש שְׁ ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש שְׁ ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש שְׁ ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש שְׁ     ,,,,ּכִ
ּכֹון ּכֹוןָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ ּכֹוןָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ ּכֹוןָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ ַפל רּוחַ     ,,,,ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ א ּוׁשְ ּכָ ַפל רּוחַ ְוֶאת ּדַ א ּוׁשְ ּכָ ַפל רּוחַ ְוֶאת ּדַ א ּוׁשְ ּכָ ַפל רּוחַ ְוֶאת ּדַ א ּוׁשְ ּכָ     ....ְוֶאת ּדַ

ִאים ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ִאיםְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ִאיםְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ִאיםְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ ָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ . ְלַהֲחיֹות רּוַח ׁשְ
ומכיון שכתוב 'אשכון', זאת השכינה. לכן 

או הרמב"ם לא אמר, שהוא דומה להקב"ה, 
לשכינה. זה נקט דוקא אלא  להשם יתברך.

  איתו.  נלקח מהפסוק, כי אני שוכן
  

לשון 'שכינה', מתכוונים להגיד  כשאומריםכשאומריםכשאומריםכשאומרים
אור אי נמי השגחת ה', או השראת שכינה, 

 שבא לעולם שלנונבדל נברא של כבוד הי"ת 
[עיין מו"נ חלק א' פרקים י"ח וכ"ח, ושו"ת רב פעלים 

זאת  ,, והקדושה של זהאו"ח סימן א' ד"ה והגאון]
זאת ה'חלות' והמציאות של השראת שכינה. 

א איתם, ההרגשה בפועל. הקב"ה נמצזה, 
אמנם הקב"ה בשמים עם  'מרום וקדוש אשכון'.

, אבל 'ואת דכא ושפל רוח', הוא וכו' המלאכים
שם עם אלו המסכנים, לא אצל גם נמצא 

האנשים ה'חשובים בעיניהם'. כי אדרבה, 
ַבּה ֵלב    "יָ "יָ "יָ "יָ ּתֹוֲעַבת יְ ּתֹוֲעַבת יְ ּתֹוֲעַבת יְ ּתֹוֲעַבת יְ  ל ּגְ ַבּה ֵלבּכָ ל ּגְ ַבּה ֵלבּכָ ל ּגְ ַבּה ֵלבּכָ ל ּגְ . הוא ]'ה ,ז"משלי ט[ ּכָ

יות רוח שפלים מתרחק מהם. לכן, 'להח
כי אני יה אותם, חַ ּתְ ולהחיות לב נדכאים', 

נמצא איתם. לכן אומר הרמב"ם, שאם האדם 
  עושה זאת, הוא 'דומה לשכינה'.

  

הוא בכת"י ה בשכינה', כך ּמֶ ּדַ גירסאות, 'ִמ  ישנןישנןישנןישנן
ספרי הרמב"ם דידן שהם המדוקדקים. על־פי זה 

תיקנתי במהדורות החדשות של ספרי שלחן 
, כפי [בסימן קכ"ג סעיף א'] ערוך המקוצר

הגירסאות הללו, כי נראה שזה יותר מדוייק. 
קשה להגיד שהוא 'דומה', להשוות אותו 

 ה', שזאת דרגא פחותהּמֶ ּדַ אלא 'ִמ  לשכינה.
. זהו כפי שישנו אדם 'חכם', וישנו ממנה

'מתחכם', שהוא דרגא פחות מ'חכם'. לכן, אי 
, אפשר להגיד שהאדם הזה הוא דומה לשכינה

זה מדאי מוגזם, אלא מדמה, דהיינו ישנה בחינה 
עיין פרק א' [ו ת לשכינה.מסויימת של הידמוּ 

מדעות סוף הלכה ו', ולאידך גיסא במניין 
המצוות לעיל מינה התם אות א'. ויש לעיין 
במקומות אחרים כגון בספר המצוות, כיצד 

  . איתמר].הגדיר זאת
  

ר דברי ר דברי ר דברי ר דברי חמש הערות על דברי בעל מעיל צדקה בביאוחמש הערות על דברי בעל מעיל צדקה בביאוחמש הערות על דברי בעל מעיל צדקה בביאוחמש הערות על דברי בעל מעיל צדקה בביאו
הרמב"ם הנ"ל, כי "דברי רבינו הרמב"ם הנ"ל, כי "דברי רבינו הרמב"ם הנ"ל, כי "דברי רבינו הרמב"ם הנ"ל, כי "דברי רבינו הרב המגיד משנה על הרב המגיד משנה על הרב המגיד משנה על הרב המגיד משנה על 

ראויים אליו", ראיות ממקורות שונים בהם כתבו ראויים אליו", ראיות ממקורות שונים בהם כתבו ראויים אליו", ראיות ממקורות שונים בהם כתבו ראויים אליו", ראיות ממקורות שונים בהם כתבו 
כוונתם שדברי כוונתם שדברי כוונתם שדברי כוונתם שדברי וווו    ,,,,על דברי הרמב"םעל דברי הרמב"םעל דברי הרמב"םעל דברי הרמב"םכך כך כך כך המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים 

        . . . . בגמראבגמראבגמראבגמרא    הרמב"ם מחודשים ואין להם מקורהרמב"ם מחודשים ואין להם מקורהרמב"ם מחודשים ואין להם מקורהרמב"ם מחודשים ואין להם מקור
  

לגבי ההלכה הזאת כך,  כתבמשנה  המגידהמגידהמגידהמגיד
        ....רי רבינו ראויין אליורי רבינו ראויין אליורי רבינו ראויין אליורי רבינו ראויין אליומוטב לאדם וכו'. דבמוטב לאדם וכו'. דבמוטב לאדם וכו'. דבמוטב לאדם וכו'. דב

  

  ב המגיד התכוין?הר מהמהמהמהלְ לְ לְ לְ 
  

ספר שחיבר רבי' אליהו כהן, בעל מדרש  ישנוישנוישנוישנו
עוד ספרים רבים, בשם תלפיות ושבט מוסר ו

'מעיל צדקה'. זהו ספר מיוחד וגדול שבו הוא 
אסף את כל מאמרי חז"ל על ענייני צדקה, ועל 
כל דבר יש לו חידושים והוספות, מוסיף נופך 

  משלו. גברא רבא, כהנא רבא. 
  

[בסימן אלף דברי הרמב"ם הללו מביא את  הואהואהואהוא
פ"ב מה' מגילה, פ"ב מה' מגילה, פ"ב מה' מגילה, פ"ב מה' מגילה, ז"ל ז"ל ז"ל ז"ל הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם בזה"ל, רמ"ז] 

(מות') [מוטב] לאדם להרבות במתנות עניים (מות') [מוטב] לאדם להרבות במתנות עניים (מות') [מוטב] לאדם להרבות במתנות עניים (מות') [מוטב] לאדם להרבות במתנות עניים 
, , , , וכו'מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעהו מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעהו מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעהו מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעהו 

וכתב הרב המגיד על זה, דברי רבינו ראויין וכתב הרב המגיד על זה, דברי רבינו ראויין וכתב הרב המגיד על זה, דברי רבינו ראויין וכתב הרב המגיד על זה, דברי רבינו ראויין 
        אליו ע"כ.אליו ע"כ.אליו ע"כ.אליו ע"כ.

  

נראה נראה נראה נראה  - איפלתשמעו דבר מ - אמר הכותבאמר הכותבאמר הכותבאמר הכותב
הרמב"ם ז"ל היה הרמב"ם ז"ל היה הרמב"ם ז"ל היה הרמב"ם ז"ל היה בכוונת הרב המגיד, דכיון שבכוונת הרב המגיד, דכיון שבכוונת הרב המגיד, דכיון שבכוונת הרב המגיד, דכיון ש
ק בידו להרבות ק בידו להרבות ק בידו להרבות ק בידו להרבות פֶ פֶ פֶ פֶ עשיר מופלג כנודע, היה סֶ עשיר מופלג כנודע, היה סֶ עשיר מופלג כנודע, היה סֶ עשיר מופלג כנודע, היה סֶ 

רבה עם העניים, ובזה לא היה רבה עם העניים, ובזה לא היה רבה עם העניים, ובזה לא היה רבה עם העניים, ובזה לא היה סעודתו אעפ"י שיַ סעודתו אעפ"י שיַ סעודתו אעפ"י שיַ סעודתו אעפ"י שיַ 
נופל מחלוקת בביתו. אבל שאר כל אדם, נופל מחלוקת בביתו. אבל שאר כל אדם, נופל מחלוקת בביתו. אבל שאר כל אדם, נופל מחלוקת בביתו. אבל שאר כל אדם, 
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שאם ימעט מסעודתו להרבות לעניים, נופל שאם ימעט מסעודתו להרבות לעניים, נופל שאם ימעט מסעודתו להרבות לעניים, נופל שאם ימעט מסעודתו להרבות לעניים, נופל 
  מחלוקת בביתו, אין ראוי לעשות כן. מחלוקת בביתו, אין ראוי לעשות כן. מחלוקת בביתו, אין ראוי לעשות כן. מחלוקת בביתו, אין ראוי לעשות כן. 

  

הרמב"ם היה עשיר גדול, הוא מאחר ש, דהיינודהיינודהיינודהיינו
סעודה, וגם להרבות עם העניים, יכל להרבות ב

זה לא היה האחד על חשבון השני. וכך לא 
תהיה מחלוקת בבית, לא יהיו מריבות ח"ו, 

בשלום בית, למה אתה נותן וערעור קטטה 
לאחרים, ומה איתנו? אבל, זה לא מדובר על 
שאר האנשים. כי אם בגלל שהוא יתן לעניים, 

למעט בסעודה, תהיה מכך  הוא יצטרך
על כך הרמב"ם לא מדבר. יותר טוב, ת, מחלוק

לדאוג לשלום בית, מאשר לדאוג לעניים. 
בהתחלה שיהיה שלום בית, אח"כ תדאג 

  לבחוץ. כך הוא אומר.
  

זהו מה וזהו דקאמר, דברי רבינו ראויין אליו. וזהו דקאמר, דברי רבינו ראויין אליו. וזהו דקאמר, דברי רבינו ראויין אליו. וזהו דקאמר, דברי רבינו ראויין אליו. 
שהרב המגיד מתכוין, שדברי רבינו מתאימים 

אבל  דהיינו לרמב"ם, מכיון שהיה עשיר. –אליו 
  תאים להרבה אנשים אחרים.זה לא מ

  

ומה שכתב רבינו, דומה ומה שכתב רבינו, דומה ומה שכתב רבינו, דומה ומה שכתב רבינו, דומה הוא אומר,  ובסוףובסוףובסוףובסוף
לשכינה, לפי שהשכינה עם דכא ושפל רוח, לשכינה, לפי שהשכינה עם דכא ושפל רוח, לשכינה, לפי שהשכינה עם דכא ושפל רוח, לשכינה, לפי שהשכינה עם דכא ושפל רוח, 

אתה עושה מעשה ואומר הקב"ה אני את דכא. ואומר הקב"ה אני את דכא. ואומר הקב"ה אני את דכא. ואומר הקב"ה אני את דכא. 
גם זה שממעט גם זה שממעט גם זה שממעט גם זה שממעט דומה לשכינה. נתת להם. 

מסעודתו להרבות לעניים, דמורה חיבה יתירה מסעודתו להרבות לעניים, דמורה חיבה יתירה מסעודתו להרבות לעניים, דמורה חיבה יתירה מסעודתו להרבות לעניים, דמורה חיבה יתירה 
כיון שאתה סובל  עם העניים, דומה לשכינה.עם העניים, דומה לשכינה.עם העניים, דומה לשכינה.עם העניים, דומה לשכינה.

אתה מראה שהינך אוהב אותם למענם, 
עד  ומחבבם, א"כ ישנו איזה דמיון אל השכינה.

כאן דבריו. הסיפא מצויין. אבל הרישא, צריך 
  עיון גדול.

  

, אנחנו לא מעיל צדקה, היה גברא רבא בעלבעלבעלבעל
אבל התורה היא אמת,  מגיעים לקרסולי רגליו.

ואסור לכפות על האמת פסכתר. אחרי נשיקת 
 אשראמר כאן פירוש,  עפר רגליו, נראה שהוא

  לא יתכן. 
  

לומר על פירושו, חמש קושיות והערות.  ברצוניברצוניברצוניברצוני
לא לפי העניין וחשיבות דהיינו נלך לפי הסדר. 

הלשון שלו, אבל מהלך הדברים, אלא לפי 
  בסך הכל יתברר העניין.

  

אומר בתחילת לגבי מה שהוא , הוא ראשיתראשיתראשיתראשית
 כתבשהרמב"ם היה עשיר מופלג. הוא  ,דבריו

אנחנו הקטנים לא ידוע לנו וכנודע'. בלשון, '
דבר כזה, אנו יודעים קצת אחרת. הרמב"ם לא 

  היה 'מופלג', אלא בינוני. 
  

הידוע, כי שלושה שהיו באותו דור, נולדו  כפיכפיכפיכפי
הרמב"ם, וריה"ל ואלו הם. באותו המזל, 

בן עזרא. רבינו יהודה הפייטן, ורבי אברהם א
 ראשון, בהתחלת המזל, לכן הואהלוי נולד 

הידוע שבס' שלשלת  היה עשיר גדול. בסיפור
לגבי הפיוט 'מי כמוך', גם שם מוזכר  הקבלה 

אברהם אבן עזרא,  'שהוא היה עשיר גדול. ורבי
כלום, הוא לו נולד בסוף המזל, מסכן לא נשאר 

כבר בסוף, כל התקציב כבר חילקו, לא נשאר 
. ךְ מָ  ךְ הוא היה עני ּדָ לכן לו שום דבר, ו

ד באמצע, לכן הוא היה בינוני. והרמב"ם נול
 והזכרנוהו כבר[ הדבר ידוע, כמובא בספרים

   ].שלח־לך התש"פשיעור מוצש"ק ב
  

בעל מעיל צדקה סובר שהרמב"ם היה  אוליאוליאוליאולי
עשיר מופלג, מכיון שהוא היה הרופא של מלך 
 מצרים, אז מן הסתם היתה לו משכורת טובה

[יש  . יכול להיות. אבל אי אפשר לדעת.ושמנה
הלא רק אחיו רבי דוד פירנס אותו, יר כי להע

ואחר שטבע בים הוצרך לעסוק ברפואה, 
ומשמע דבין כך ובין כך לא היה עשיר. ויש 
לברר מתי כתב את חיבורו, לפני מות אחיו או 

  . איתמר].אחר כך
  

דלעיל, שהרמב"ם ר"י הלוי ור"א אבן  הענייןהענייןהענייןהעניין
עזרא, נולדו באותו מזל וכו', נעלם ממני מקורו 

גם ביקשתיהו ולא מצאתיהו. לכן מי  כעת,
שיודע, או שימצא, אנא להודיעני. ברוך יהיה, 

  ושכמ"ה.
  

הוא  וזאת קושיית בני הרב דוד הי"ו.שני,  דברדברדברדבר
הרי הרמב"ם לא מדבר כאשר יש יפה, שאל 

לאדם את האפשרות הזאת, גם להרבות 
רמב"ם מדבר, בסעודה וגם לתת לעניים. ה

מוטב כמ"ש 'עצמו, שהאדם יצטרך להפחית מ
לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות 

, דהיינו בסופו של דבר הוא יצטרך 'בסעודתו
לצמצם את סעודתו בכדי לתת לאחרים. א"כ 
זה לא מתאים, מה שאמר בעל מעיל צדקה, כי 
'היה ספק בידו להרבות בסעודתו אעפ"י 
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', כלומר שהיה לו גם את זה ירבה עם הענייםש
לו, ב"ה יש לו פרנסה  חסרוגם את זה, לא היה 

. הוא יכל להרבות סעודה כיד גדולה בשפע
המלך, לו ולכל המשפחה, וגם לתת לעניים. 
אבל הרמב"ם לא מדבר על המצב הזה, אלא 
 על אדם שיצטרך בגלל זה להמעיט בסעודה

, כי אינו יכול גם לזה וגם לזה, ובמשלוח מנות
הוא חייב לצמצם במשלוח מנות ובסעודת 

אם על זה, ק"ו  ואז יוכל להרבות לעניים.פורים, 
במצב של הרמב"ם. אתה לא יכול להגיד, 
שכאשר הרב המגיד אומר כי דברי הרמב"ם 
ראויים אליו, שהוא מדבר על המצב הזה, כי על 

. זאת השאלה דיבר בהלכה זוכך בודאי לא 
  השנייה.

  

הרמב"ם דייק ש שלישית. הרי נראה שאלהשאלהשאלהשאלה
וא לא אמר וכתב 'מלהרבות בסעודתו', ה

'מלהרבות בסעודה'. א"כ למה אומר רבי' 
ח"ו אליהו, בעל מעיל צדקה, כי תהיה מחלוקת 

בבית. הוא יכול לומר לבני הבית, לכם יהיה 
בשפע, ואני אצמצם מהמנה שלי, כמ"ש 

עודתו', דהיינו בסעודה שלי הרמב"ם 'בס
לא על חשבונכם, ואתן  ,אני אוותר אצמצם.

  ה כל מחלוקת.זאת לעניים. מכך לא תהי
  

 אחד שליט"א העיר כאן כי נראה לו חכםחכםחכםחכם[
סעודתו לומר דוקא , דקדוק זה אינו מוכרחש

דלישנא בעלמא היא,  ,ולא סעודת בני ביתו
וכמצוי במקומות רבים. והכוונה כאן, סעודתו 

. ועוד, הרי סעודה אחת הוא וכל הנלוים אליו
  עכ"ל נר"ו. אבל לדידי העני לא נהירא]. היא

  

על יעית. יכול להיות כי מה שגרם לברב הערההערההערההערה
היתה לו גירסא ש וןמעיל צדקה לכתוב כן, כי

אחרת ברמב"ם, אם זאת לא טעות דפוס. 
בדקתי בדפוסים הישנים, ובמקום מה שכתוב 

', כתוב אצלו 'מותר לפנינו 'מוטב לאדם
בר"ת, מות', דהיינו מי"ם וא"ו  ובלאדם'. כך כת

החדשים שינו בדפוסים רק קיצור. סימן תי"ו עם 
, עפמ"ש וכתבו 'מוטב'מדעתם זאת, תיקנו 

. אבל 'מותר' היינו שזה היתר, ברמב"ם לפנינו
כלומר על הצד הזה של להרבות, כי בעצם הוא 
מפסיד קצת את המצוה, בשביל כך צריך 

במשלוח מנות בסעודת פורים ולהתיר לצמצם 
בכדי לעשות את זה. אולי בגלל כך באה 

קה, כי ישנו כאן נדון, חשבה לבעל מעיל צדמ
מה ההיתר? הרי ישנה כאן מחלוקת, השאלה 
מה עדיף או לא עדיף, אז תעשה באופן שלא 

צמצם זאת לכן הוא בא ומתהיה מחלוקת. 
ואומר לנו, כי זה רק לגבי אנשים עשירים 
היכולים לעמוד בכך, אבל לא לגבי אנשים 
אחרים, כי ח"ו תהיה מכך מחלוקת, ועל זה אין 

  היתר.
  

 אם כן, נוסחא משובשת נזדמנה לו בלבלבלבלאאאא
כת"י . בכל הספרים שבדקתי, במחכת"ה

ראשונים ואחרונים, אין גירסא כזאת. ודפוסים 
. א"כ גירסא כזאתנזדמן לו  מהיכןאינני יודע 

אין מה להתחיל לחשוב בכיוון הזה. זאת 
  ההערה הרביעית.

  

  זאת הקושיא הכי חזקה. והחמישית,  ההערהההערהההערהההערה
  

ב המגיד, 'דברי רבינו של הר הלשוןהלשוןהלשוןהלשוןסגנון־סגנון־סגנון־סגנון־
ראויים אליו', אין הכוונה בכלל שזה משהו 

הרב המגיד הרי אישי הנוגע אל הרמב"ם. 
משנה, בא לציין את מקורות הרמב"ם, או 

. וכו' לבאר אותו, או להביא דעות החולקות
להביא מהו להתחיל לכן בכל הלכה, הוא חייב 

המקור. כשהגיע להלכה הזאת, אין לו מקור, 
הוא יציין מקור, אין גמרא על כך, והדבר מהיכן 

לא נמצא בספרי הגאונים שלפני הרמב"ם, לכן 
שני דברים, א' 'דברי רבינו' לנו אומר בא והוא 

אני מודיעך כי אני לא יכול לציין לך מקור, ו –
זה מהדברים שהרמב"ם אמר משכלו, מעצמו. 

זה מתאים לרמב"ם, לפי  –ב' 'ראויים אליו' 
תו וצידקותו וחכמתו, לומר את גדלותו וגאונו

  הדבר הזה. 
  

הפירוש הפשוט של דברי הרב המגיד,  זהוזהוזהוזהו
. כל הזמן הבננו כך בס"ד וברצוני להוכיח זאת

בפשטות, אבל כיון שבעל מעיל צדקה בא 
ומכניס לנו פירוש חדש, שהכוונה במלים 'ראוי 
אליו' שזהו דבר אישי המתאים למצב הכספי 

אם במקומות של הרמב"ם, בדקנו לראות ה
האחרים הדבר יתכן. א"כ חיפשתי ומצאתי 
הרבה מקומות שהרב המגיד בעצמו משתמש 
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ם, ונדמה בלשון הזאת, וכן יתר מפרשי הרמב"
לי כי בעיקבותיהם כבר השתמשו בכך גם 

אבל נביא לכל הפחות, שבעה חכמים אחרים. 
  מקומות.

  

, הרמב"ם [פרק ג' הלכה ו']חמץ ומצה  בהלכותבהלכותבהלכותבהלכות
ם שלא בדק חמץ, לא בזמנו מדבר לגבי אד

בערב פסח ולא בחול המועד, ונזכר רק אחרי 
אפשרות קודם לכן הפסח. או שלא היתה לו 

לכך. לכאורה, אחרי פסח כבר אוכלים גם 
חמץ, האם ישנו עניין לבדוק חמץ? והחידוש 

  שהרמב"ם מדבר עליו, האם לברך על כך? 
  

כשבודק החמץ בלילי כשבודק החמץ בלילי כשבודק החמץ בלילי כשבודק החמץ בלילי הרמב"ם כך,  כותבכותבכותבכותב
או בתוך או בתוך או בתוך או בתוך     ,,,,או ביום ארבעה עשראו ביום ארבעה עשראו ביום ארבעה עשראו ביום ארבעה עשר    ,,,,ארבעה עשרארבעה עשרארבעה עשרארבעה עשר

מברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך אתה מברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך אתה מברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך אתה מברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך אתה     ,,,,הרגלהרגלהרגלהרגל
ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו 

ונו על ביעור חמץ. ובודק ומחפש בכל ונו על ביעור חמץ. ובודק ומחפש בכל ונו על ביעור חמץ. ובודק ומחפש בכל ונו על ביעור חמץ. ובודק ומחפש בכל ייייוצוצוצוצ
        ארנו. ארנו. ארנו. ארנו. המקומות שמכניסין להם חמץ כמו שבֵּ המקומות שמכניסין להם חמץ כמו שבֵּ המקומות שמכניסין להם חמץ כמו שבֵּ המקומות שמכניסין להם חמץ כמו שבֵּ 

  

אם אתה     אינו מברך.אינו מברך.אינו מברך.אינו מברך.    ,,,,ואם בדק לאחר הרגלואם בדק לאחר הרגלואם בדק לאחר הרגלואם בדק לאחר הרגל
עושה את בדיקת חמץ לאחר שעבר הפסח, אם 

בדקת בזמן, לא בעיקר הזמן ולא בתוך  לא
חוה"מ, והיתה לך האפשרות רק אחרי פסח, זה 

        יהיה בלי ברכה.
  

כשבודק אדם החמץ כשבודק אדם החמץ כשבודק אדם החמץ כשבודק אדם החמץ הרב המגיד ואומר כך,  באבאבאבא
    כתבכתבכתבכתבששששה ה ה ה ומומומומ    ....]]]]ז':ז':ז':ז':[דף [דף [דף [דף הברכה מבוארת בגמ' הברכה מבוארת בגמ' הברכה מבוארת בגמ' הברכה מבוארת בגמ'     ,,,,וכו'וכו'וכו'וכו'

הם דברי הם דברי הם דברי הם דברי     ',',',',כשבודק לאחר הפסח אינו מברךכשבודק לאחר הפסח אינו מברךכשבודק לאחר הפסח אינו מברךכשבודק לאחר הפסח אינו מברך''''
דודאי אין לברך בבדיקה דודאי אין לברך בבדיקה דודאי אין לברך בבדיקה דודאי אין לברך בבדיקה     ,,,,רבינו ראויין אליורבינו ראויין אליורבינו ראויין אליורבינו ראויין אליו

שהרי בכל אותו זמן הוא אוכל שהרי בכל אותו זמן הוא אוכל שהרי בכל אותו זמן הוא אוכל שהרי בכל אותו זמן הוא אוכל     ,,,,הפסחהפסחהפסחהפסח    שלאחרשלאחרשלאחרשלאחר
ואין הבדיקה אלא כדי להבדיל בין חמץ ואין הבדיקה אלא כדי להבדיל בין חמץ ואין הבדיקה אלא כדי להבדיל בין חמץ ואין הבדיקה אלא כדי להבדיל בין חמץ     ,,,,חמץחמץחמץחמץ

וא"כ היאך וא"כ היאך וא"כ היאך וא"כ היאך     ,,,,זה שעבר עליו הפסח לחמץ אחרזה שעבר עליו הפסח לחמץ אחרזה שעבר עליו הפסח לחמץ אחרזה שעבר עליו הפסח לחמץ אחר
שהוא שהוא שהוא שהוא     ,,,,אבל בתוך הרגלאבל בתוך הרגלאבל בתוך הרגלאבל בתוך הרגל    ....יברך על ביעור חמץיברך על ביעור חמץיברך על ביעור חמץיברך על ביעור חמץ

ודאי יש ודאי יש ודאי יש ודאי יש     ,,,,מצווה שלא יראה שום חמץ ברשותומצווה שלא יראה שום חמץ ברשותומצווה שלא יראה שום חמץ ברשותומצווה שלא יראה שום חמץ ברשותו
        ....ודבר ברור הוא זהודבר ברור הוא זהודבר ברור הוא זהודבר ברור הוא זה    ....לו לברךלו לברךלו לברךלו לברך

  

וא לו מקור לציין על דברי הרמב"ם, לכן ה איןאיןאיןאין
ראויים אליו. והם  –דברי רבינו  אלו הםאומר כי 

  סברא טובה. זאת 
  

, האם אפשר להכניס כאן, איזה משהו אישי נונונונו
לרמב"ם? הרמב"ם כתב דבר, אשר אין לו 

והוא כתב מהסברא שלו. על כך מקור בגמרא, 
בא הרב המגיד ומסביר, כי הסיבה לכך היא, 
 שכיון שעכשיו זה כבר אחרי פסח, ובעצם כבר

אוכלים חמץ, א"כ זהו חמץ שעבר עליו הפסח. 
אין מה לברך על ביעור חמץ, כיון שזה רק כדי 
להפריש בין זה לבין זה, אבל זאת אינה בדיקת 
חמץ בכדי שח"ו לא יכשל, או מטעמים אחרים 

  שישנן בדבר הזה.
  

אפשר להגיד שזה סתם פשוט, אולי היה  איאיאיאי
 אפשר להגיד ההיפך מהרמב"ם, כי יכול להיות

ג', דהיינו שחכמים וּ לּ א פַ שהיה אפשר לומר 'לָ 
לא חילקו, ואכן כן היה צריך לברך, כי סוף סוף 
ישנה חובה ומצוה לשרוף את החמץ הזה. בא 

  הרמב"ם ואומר לנו, לא, צריך לא לברך. 
  

השני שהרב המגיד כותב בלשון כזאת,  המקוםהמקוםהמקוםהמקום
לות, ישנם חָ הוא בספר משפטים, סוף הלכות נְ 

ל ירושה, המדובר על אדם שם עניינים ש
שנפטר לא אליכם והשאיר יתומים אחריו, בית 

אני אגיד לכם איך כותבים,  -דין ממנים לו 
 -איך אנחנו התימנים אומרים אח"כ ו

  ס.וּ פּ רוֹ טְ וּ פּ אפוטרפוס. בעברית אומרים, אַ 
  

  ס.פוֹ וֹ רטְ פוּ מהקהל: אֲ  הערההערההערההערה
  

  ס.פוֹ ְר טוּ פְ נוספת מהקהל:  אַ  הערההערההערההערה
  

א: אני אצדיק את כולם. מרן שליט" תגובתתגובתתגובתתגובת
ס. פוֹ ְר טוּ פְ מנים היא, אַ יהגירסא המקורית של־ת

הפאי"ן רפויות, וא"ו ראשונה אחרי הטי"ת, 
מי הרי"ש בשוא נח, וא"ו אחרונה בחולם. 

שיראה במדרש הגדול, המביא את הגירסאות 
. ישנם כאלה האומרים , ימצא תמיד כךהישנות

יון שראו ס, אבל זה שלב ביניים. כפוֹ רוֹ טְ פוּ אֲ 
אז שיש כאן שלוש ואוי"ן, בספרים המודפסים, 

בדו גירסא חדשה להתאים עם נהיה להם כך, 
אחרים ההם לא ידעו שמה שכתוב לפניהם, ו

עשו כך, השתמשו הם אז  ס.וּ פּ רוֹ טְ וּ פּ אומרים אַ 
ס. פוֹ וֹ רטְ פוּ אֲ  כלאים. בגירסא הישנה והחדשה,
  ס. פוֹ ְר טוּ פְ אבל האמת היא, שזה אַ 

  

שורש בס"ד גם ראיה לכך, כי הרי  ומצאתיומצאתיומצאתיומצאתי
זאת אלא היא לא בלשון הקודש, הזאת המלה 

כתי"ק בהגהות  ראיתי או רומית. -מלה יוונית 
המספיק, שהוא  של מהרי"ץ זיע"א על ספר

ס' , והמלה 'פוֹ ר' בלשון יון זה אבטוּ כותב כי 'ַפֽ 
יתום. ל־ש נוֹ דוֹ קטן. א"כ מובן שהכוונה, אֲ היינו 

  ס.פוֹ ְר טוּ פְ אַ  תר לגירסתנומתאים יו א"כ זה
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אופן, מדובר שם שגדלו היתומים, ומינו  בכלבכלבכלבכל
להם אפטורפוס, והוא מנהל את כל ענייני 
הכספים שלהם. הנפטר השאיר אחריו ילדים 
קטנים, שלא יכולים להתעסק בכך, אז בית 
הדין צריכים למנות אפטורפוס, שיהיה אחראי 

ם . כאשר הם גודלים, הוהרכוש על כל הכספים
כבר בעלי בתים לעצמם, יודעים לנהל את 
ענייני הבית ואת הכספים, אז בא האפטורפוס 

 עדואומר להם, תשמעו, זה הכסף מה שנשאר, 
 מהקחו, זה עכשיו אני טיפלתי, מעכשיו אתם ת

הוא לא צריך לפרט, לתת וההלכה ששנשאר. 
דין וחשבון, הוצאתי כך ועשיתי כך. לקחו להם 

נאמן, ולא צריכים אפטורפוס, אדם ישר ו
כך ההלכה המבוארת לעשות איתו חשבון. 

שם בגמרא במסכת גטין, והרמב"ם כותב זאת 
  בהלכה ה'.

  

אומר כך, הרמב"ם בהלכה י"א  שםאחר־כך אחר־כך אחר־כך אחר־כך 
פוס צריך לעשות חשבון פוס צריך לעשות חשבון פוס צריך לעשות חשבון פוס צריך לעשות חשבון ררררווווטטטטאע"פ שאין האפאע"פ שאין האפאע"פ שאין האפאע"פ שאין האפ

    ,,,,כמו שביארנו, צריך לחשב בינו לבין עצמוכמו שביארנו, צריך לחשב בינו לבין עצמוכמו שביארנו, צריך לחשב בינו לבין עצמוכמו שביארנו, צריך לחשב בינו לבין עצמו
זהר הרבה מאביהן של אלו זהר הרבה מאביהן של אלו זהר הרבה מאביהן של אלו זהר הרבה מאביהן של אלו יייילדקדק ולהלדקדק ולהלדקדק ולהלדקדק ולה

שנאמר סלו שנאמר סלו שנאמר סלו שנאמר סלו     ....וא רוכב ערבותוא רוכב ערבותוא רוכב ערבותוא רוכב ערבותשהשהשהשה    ,,,,היתומיםהיתומיםהיתומיםהיתומים
   .לרוכב בערבות וגו' אבי יתומים וגו'לרוכב בערבות וגו' אבי יתומים וגו'לרוכב בערבות וגו' אבי יתומים וגו'לרוכב בערבות וגו' אבי יתומים וגו'

  

תחשוב, כי כיון שאתה לא צריך לתת דין  אלאלאלאל
וחשבון, תזלזל בכך, מעלה ומטה, שיהיה כך 
או כך. לא. אמנם אתה בפועל לא תצטרך 
לתת דין וחשבון, בבית הדין אי אפשר לתבוע 
אותך, לומר שאיננו מאמינים לך, ותפרט לנו 

עשית, על מה יצא הכסף הזה, ומה בדיוק  מה
שילמת לזה, ואיך נכנס מכאן. אבל אומר 
הרמב"ם, כי לעצמו הוא חייב לעשות חשבון, 
הקב"ה הוא 'אבי יתומים ודיין אלמנות', אם 
ח"ו נעשה בכסף עוול, אם הוא לא התנהג 
ביושר, הוא יצטרך לשלם על כך טבין ותקילין. 

  הקב"ה יטפל בו.
  

אע"פ שאין אע"פ שאין אע"פ שאין אע"פ שאין המגיד משנה, על כך  אומראומראומראומר
         ....כו'. אלו דברי רבינו ראויין אליוכו'. אלו דברי רבינו ראויין אליוכו'. אלו דברי רבינו ראויין אליוכו'. אלו דברי רבינו ראויין אליוהאפוטרופוס והאפוטרופוס והאפוטרופוס והאפוטרופוס ו

  

  , בעל מעיל צדקה? על כך יאמר מהמהמהמה
  

, על הרמב"ם רדב"זפירושו של־כתוב ב כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו
. כולם באו אחרי המגיד [פרק ג']בהלכות נדרים 

   משנה.

ומפני מה נדרים ומפני מה נדרים ומפני מה נדרים ומפני מה נדרים כותב שם בהלכה ז',  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
אין חלות על אין חלות על אין חלות על אין חלות על ושבועות ושבועות ושבועות ושבועות     ,,,,חלים על דברי מצוהחלים על דברי מצוהחלים על דברי מצוהחלים על דברי מצוה

שהנשבע אוסר עצמו על דבר שהנשבע אוסר עצמו על דבר שהנשבע אוסר עצמו על דבר שהנשבע אוסר עצמו על דבר     ????דברי מצוהדברי מצוהדברי מצוהדברי מצוה
והנודר אוסר הדבר הנדור על והנודר אוסר הדבר הנדור על והנודר אוסר הדבר הנדור על והנודר אוסר הדבר הנדור על     ,,,,שנשבע עליושנשבע עליושנשבע עליושנשבע עליו

    ,,,,אוסר עצמואוסר עצמואוסר עצמואוסר עצמו    ,,,,נמצא הנשבע לבטל מצוהנמצא הנשבע לבטל מצוהנמצא הנשבע לבטל מצוהנמצא הנשבע לבטל מצוה    ....עצמועצמועצמועצמו
ואין שבועה חלה ואין שבועה חלה ואין שבועה חלה ואין שבועה חלה     ,,,,וכבר עצמו מושבע מהר סיניוכבר עצמו מושבע מהר סיניוכבר עצמו מושבע מהר סיניוכבר עצמו מושבע מהר סיני

זה הדבר זה הדבר זה הדבר זה הדבר     ,,,,והאוסר דבר זה בנדרוהאוסר דבר זה בנדרוהאוסר דבר זה בנדרוהאוסר דבר זה בנדר    ....על שבועהעל שבועהעל שבועהעל שבועה
ואותו הדבר אינו מושבע מהר ואותו הדבר אינו מושבע מהר ואותו הדבר אינו מושבע מהר ואותו הדבר אינו מושבע מהר     ,,,,הוא שנאסרהוא שנאסרהוא שנאסרהוא שנאסר

        סיני.סיני.סיני.סיני.
  

כשאתה מתבונן כשאתה מתבונן כשאתה מתבונן כשאתה מתבונן     הוא כותב,ח'  ובהלכהובהלכהובהלכהובהלכה
כמו כמו כמו כמו     ,,,,תמצא שהדברים מראין כןתמצא שהדברים מראין כןתמצא שהדברים מראין כןתמצא שהדברים מראין כן    ,,,,בכתובבכתובבכתובבכתוב

הרמב"ם אומר, . . . . בלו חכמים מפי השמועהבלו חכמים מפי השמועהבלו חכמים מפי השמועהבלו חכמים מפי השמועהיייישקשקשקשק
כי מה שהוא קבלת חז"ל, יש לכך ראיות מן 

שהרי אומר שהרי אומר שהרי אומר שהרי אומר הפסוקים, ישנה משמעות כזאת. 
בדברי בדברי בדברי בדברי     ',',',',להרע או להיטיבלהרע או להיטיבלהרע או להיטיבלהרע או להיטיב''''בשבועת ביטוי בשבועת ביטוי בשבועת ביטוי בשבועת ביטוי 

כמו שבארנו שיאכל וישתה היום או כמו שבארנו שיאכל וישתה היום או כמו שבארנו שיאכל וישתה היום או כמו שבארנו שיאכל וישתה היום או     ,,,,הרשותהרשותהרשותהרשות
ככל ככל ככל ככל ''''ובנדרים הוא אומר ובנדרים הוא אומר ובנדרים הוא אומר ובנדרים הוא אומר     ,,,,א בהןא בהןא בהןא בהןשיצום וכיוצשיצום וכיוצשיצום וכיוצשיצום וכיוצ

ולא חלק בין דברי מצוה ולא חלק בין דברי מצוה ולא חלק בין דברי מצוה ולא חלק בין דברי מצוה     ',',',',היוצא מפיו יעשההיוצא מפיו יעשההיוצא מפיו יעשההיוצא מפיו יעשה
        ראיה לדברי חז"ל.  זאת לדברי הרשות.לדברי הרשות.לדברי הרשות.לדברי הרשות.

  

כשאתה מתבונן בכתוב כשאתה מתבונן בכתוב כשאתה מתבונן בכתוב כשאתה מתבונן בכתוב על כך הרדב"ז,  אומראומראומראומר
  . . . . וכו'. הם דברי רבינו ראויים אליווכו'. הם דברי רבינו ראויים אליווכו'. הם דברי רבינו ראויים אליווכו'. הם דברי רבינו ראויים אליו

  

לכך מקור, הרמב"ם אמר כאן דבר חידוש,  איןאיןאיןאין
לפי חכמתו ושכלו היה מתאים לו לומר זאת. 

  וא משבח את זה.ה
  

הדבר  - [פרק ז' הלכה י"א]איסורי מזבח  בהלכותבהלכותבהלכותבהלכות
 - ]סי' רמ"ח סעיף ח' [יו"דגם מובא בשלחן ערוך 

הרמב"ם כותב לגבי השמן שעושים למנורה, 
'כתית למאור', שיהיה דוקא מהודר, מן הכתוש 

למה למה למה למה     ,,,,ומאחר שכולן כשרין למנחותומאחר שכולן כשרין למנחותומאחר שכולן כשרין למנחותומאחר שכולן כשרין למנחותבלבד. 
וה וה וה וה כדי לידע יפה שאין למעלה ממנו והשכדי לידע יפה שאין למעלה ממנו והשכדי לידע יפה שאין למעלה ממנו והשכדי לידע יפה שאין למעלה ממנו והש    ????נמנונמנונמנונמנו

יכוף יצרו הרע יכוף יצרו הרע יכוף יצרו הרע יכוף יצרו הרע     ,,,,ת עצמות עצמות עצמות עצמווֹ וֹ וֹ וֹ כּ כּ כּ כּ זַ זַ זַ זַ שהרוצה לְ שהרוצה לְ שהרוצה לְ שהרוצה לְ     ....והפחותוהפחותוהפחותוהפחות
ויביא קרבנו מן היפה המשובח ויביא קרבנו מן היפה המשובח ויביא קרבנו מן היפה המשובח ויביא קרבנו מן היפה המשובח     ,,,,וירחיב ידווירחיב ידווירחיב ידווירחיב ידו

הרי נאמר הרי נאמר הרי נאמר הרי נאמר     ....ביותר שבאותו המין שיביא ממנוביותר שבאותו המין שיביא ממנוביותר שבאותו המין שיביא ממנוביותר שבאותו המין שיביא ממנו
והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו     ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה

והוא והוא והוא והוא     ....וישע י"י אל הבל ואל מנחתווישע י"י אל הבל ואל מנחתווישע י"י אל הבל ואל מנחתווישע י"י אל הבל ואל מנחתו    ,,,,ומחלביהןומחלביהןומחלביהןומחלביהן
שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה     ,,,,הדין בכל דבר שהוא לשם האל הטובהדין בכל דבר שהוא לשם האל הטובהדין בכל דבר שהוא לשם האל הטובהדין בכל דבר שהוא לשם האל הטוב

יהיה נאה יהיה נאה יהיה נאה יהיה נאה     ,,,,להלהלהלהייייאם בנה בית תפאם בנה בית תפאם בנה בית תפאם בנה בית תפ    ....מן הנאה והטובמן הנאה והטובמן הנאה והטובמן הנאה והטוב
יאכיל מן הטוב יאכיל מן הטוב יאכיל מן הטוב יאכיל מן הטוב     ,,,,האכיל רעבהאכיל רעבהאכיל רעבהאכיל רעב    ....מבית ישיבתומבית ישיבתומבית ישיבתומבית ישיבתו

יכסה מן היפה יכסה מן היפה יכסה מן היפה יכסה מן היפה     ,,,,סה ערוםסה ערוםסה ערוםסה ערוםייייככככ    ....והמתוק שבשולחנווהמתוק שבשולחנווהמתוק שבשולחנווהמתוק שבשולחנו
יקדיש מן היפה יקדיש מן היפה יקדיש מן היפה יקדיש מן היפה     ,,,,הקדיש דברהקדיש דברהקדיש דברהקדיש דבר    ....שבכסותושבכסותושבכסותושבכסותו
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כל . . . . ליי' וגו'ליי' וגו'ליי' וגו'ליי' וגו'    ,,,,בבבבלֶ לֶ לֶ לֶ ל חֵ ל חֵ ל חֵ ל חֵ כָּ כָּ כָּ כָּ     ,,,,וכן הוא אומרוכן הוא אומרוכן הוא אומרוכן הוא אומר    ....שבנכסיושבנכסיושבנכסיושבנכסיו
דבר טוב, תתן לשם הקב"ה. לשם כך אתה 

עצמך יותר, צריך לכוף את יצר הרע, אל תתן ל
        ואפילו לא אותו הדבר, לזה תתן יותר. 

  

ומ"ש שהרוצה ומ"ש שהרוצה ומ"ש שהרוצה ומ"ש שהרוצה על כך הכסף משנה,  אומראומראומראומר
לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא לזכות עצמו יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא 
קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין קרבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו המין 

        ....וכו'. הם דברי רבינו ראויים אליווכו'. הם דברי רבינו ראויים אליווכו'. הם דברי רבינו ראויים אליווכו'. הם דברי רבינו ראויים אליושיביא ממנו שיביא ממנו שיביא ממנו שיביא ממנו 
  

מהקהל: אבל בלאו הכי זה מחוייב מצד שאלה שאלה שאלה שאלה 
  הו?זה אלי ואנו

  

מרן שליט"א זה נאה. מי אמר שצריך  תשובתתשובתתשובתתשובת
  נאה יותר מבית ישיבתו?

  

, זהו הלכה י'] ז[פרק ט" טומאת צרעתבהלכות בהלכות בהלכות בהלכות 
רמב"ם מפורסם לגבי עניין נגעים, לא אקרא 

האמור האמור האמור האמור ם ם ם ם הצרעת הוא שֵׁ הצרעת הוא שֵׁ הצרעת הוא שֵׁ הצרעת הוא שֵׁ את הכל רק להזכיר, 
כולל עניינים הרבה שאין דומין זה כולל עניינים הרבה שאין דומין זה כולל עניינים הרבה שאין דומין זה כולל עניינים הרבה שאין דומין זה     ,,,,בשותפותבשותפותבשותפותבשותפות

ונפילת ונפילת ונפילת ונפילת     ,,,,תתתתשהרי לובן עור האדם קרוי צרעשהרי לובן עור האדם קרוי צרעשהרי לובן עור האדם קרוי צרעשהרי לובן עור האדם קרוי צרע    ....לזהלזהלזהלזה
ושינוי ושינוי ושינוי ושינוי     ,,,,קצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעתקצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעתקצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעתקצת שיער הראש או הזקן קרוי צרעת

וזה השינוי וזה השינוי וזה השינוי וזה השינוי     ....עין הבגדים או הבתים קרוי צרעתעין הבגדים או הבתים קרוי צרעתעין הבגדים או הבתים קרוי צרעתעין הבגדים או הבתים קרוי צרעת
שקראתו תורה צרעת שקראתו תורה צרעת שקראתו תורה צרעת שקראתו תורה צרעת     ,,,,האמור בבגדים ובבתיםהאמור בבגדים ובבתיםהאמור בבגדים ובבתיםהאמור בבגדים ובבתים

אלא אלא אלא אלא     ,,,,אינו ממנהגו של עולםאינו ממנהגו של עולםאינו ממנהגו של עולםאינו ממנהגו של עולם    ,,,,בשותפות השםבשותפות השםבשותפות השםבשותפות השם
כדי להזהירן מלשון כדי להזהירן מלשון כדי להזהירן מלשון כדי להזהירן מלשון     ,,,,אות ופלא היה בישראלאות ופלא היה בישראלאות ופלא היה בישראלאות ופלא היה בישראל

משתנות קירות משתנות קירות משתנות קירות משתנות קירות     ,,,,שהמספר בלשון הרעשהמספר בלשון הרעשהמספר בלשון הרעשהמספר בלשון הרע    ....הרעהרעהרעהרע
אם עמד ברשעו אם עמד ברשעו אם עמד ברשעו אם עמד ברשעו     ....יטהר הביתיטהר הביתיטהר הביתיטהר הבית    ,,,,בובובובואם חזר אם חזר אם חזר אם חזר     ....ביתוביתוביתוביתו

משתנין כלי העור שבביתו משתנין כלי העור שבביתו משתנין כלי העור שבביתו משתנין כלי העור שבביתו     ,,,,עד שהותץ הביתעד שהותץ הביתעד שהותץ הביתעד שהותץ הבית
. . . . יטהרויטהרויטהרויטהרו    ,,,,אם חזר בואם חזר בואם חזר בואם חזר בו    ....שהוא יושב ושוכב עליהןשהוא יושב ושוכב עליהןשהוא יושב ושוכב עליהןשהוא יושב ושוכב עליהן

משתנין הבגדים משתנין הבגדים משתנין הבגדים משתנין הבגדים     ,,,,ואם עמד ברשעו עד שישרפוואם עמד ברשעו עד שישרפוואם עמד ברשעו עד שישרפוואם עמד ברשעו עד שישרפו
ואם עמד ברשעו עד ואם עמד ברשעו עד ואם עמד ברשעו עד ואם עמד ברשעו עד     ....יטהרויטהרויטהרויטהרו    ,,,,אם חזר בואם חזר בואם חזר בואם חזר בו    ....שעליושעליושעליושעליו

ויהיה מובדל ויהיה מובדל ויהיה מובדל ויהיה מובדל     ,,,,משתנה עורו ויצטרעמשתנה עורו ויצטרעמשתנה עורו ויצטרעמשתנה עורו ויצטרע    ,,,,שישרפושישרפושישרפושישרפו
יחת יחת יחת יחת עד שלא יתעסק בשעד שלא יתעסק בשעד שלא יתעסק בשעד שלא יתעסק בש    ,,,,ומפורסם לבדוומפורסם לבדוומפורסם לבדוומפורסם לבדו

ועל עניין ועל עניין ועל עניין ועל עניין     ....שהוא הליצנות ולשון הרעשהוא הליצנות ולשון הרעשהוא הליצנות ולשון הרעשהוא הליצנות ולשון הרע    ,,,,הרשעיםהרשעיםהרשעיםהרשעים
    השמר בנגע הצרעתהשמר בנגע הצרעתהשמר בנגע הצרעתהשמר בנגע הצרעת    ,,,,זה מזהיר בתורה ואומרזה מזהיר בתורה ואומרזה מזהיר בתורה ואומרזה מזהיר בתורה ואומר

וכו', הרמב"ם מאריך בדברי מוסר ויראת 
        שמים.

  

הצרעת הוא שם הצרעת הוא שם הצרעת הוא שם הצרעת הוא שם על כך הכסף משנה,  אומראומראומראומר
האמור בשותפות וכו'. שהמספר בלשון הרע האמור בשותפות וכו'. שהמספר בלשון הרע האמור בשותפות וכו'. שהמספר בלשון הרע האמור בשותפות וכו'. שהמספר בלשון הרע 

כו'. דברי רבינו ראויים כו'. דברי רבינו ראויים כו'. דברי רבינו ראויים כו'. דברי רבינו ראויים משתנות קירות ביתו ומשתנות קירות ביתו ומשתנות קירות ביתו ומשתנות קירות ביתו ו
        ....אליו ז"לאליו ז"לאליו ז"לאליו ז"ל

הרמב"ם כותב [פרק ט' הלכה ח'] עבדים     בהלכותבהלכותבהלכותבהלכות
ואע"פ ואע"פ ואע"פ ואע"פ     ....מותר לעבוד בעבד כנעני בפרךמותר לעבוד בעבד כנעני בפרךמותר לעבוד בעבד כנעני בפרךמותר לעבוד בעבד כנעני בפרך    כך,

מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה     ,,,,שהדין כךשהדין כךשהדין כךשהדין כך
ולא יכביד עולו על ולא יכביד עולו על ולא יכביד עולו על ולא יכביד עולו על     ,,,,ן ורודף צדקן ורודף צדקן ורודף צדקן ורודף צדקמָ מָ מָ מָ חְ חְ חְ חְ אדם ַר אדם ַר אדם ַר אדם ַר 

ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ויאכילהו וישקהו מכל מאכל ויאכילהו וישקהו מכל מאכל     ,,,,עבדו ולא יצר לועבדו ולא יצר לועבדו ולא יצר לועבדו ולא יצר לו
חכמים הראשונים היו נותנין חכמים הראשונים היו נותנין חכמים הראשונים היו נותנין חכמים הראשונים היו נותנין     ....ומכל משתהומכל משתהומכל משתהומכל משתה

    ....וכו'יו אוכלין יו אוכלין יו אוכלין יו אוכלין לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהלעבד מכל תבשיל ותבשיל שהלעבד מכל תבשיל ותבשיל שהלעבד מכל תבשיל ותבשיל שה
    גוייםגוייםגוייםגוייםאלא באלא באלא באלא ב    ,,,,ואין האכזריות והעזות מצויהואין האכזריות והעזות מצויהואין האכזריות והעזות מצויהואין האכזריות והעזות מצויה

והם והם והם והם     ,,,,אבל זרעו של אברהם אבינואבל זרעו של אברהם אבינואבל זרעו של אברהם אבינואבל זרעו של אברהם אבינו    ....עובדי ע"זעובדי ע"זעובדי ע"זעובדי ע"ז
ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא טובת 

    ,,,,וה אותם בחקים ומשפטים צדיקיםוה אותם בחקים ומשפטים צדיקיםוה אותם בחקים ומשפטים צדיקיםוה אותם בחקים ומשפטים צדיקיםייייוצוצוצוצ    ,,,,התורההתורההתורההתורה
וכן במדותיו של הקב"ה וכן במדותיו של הקב"ה וכן במדותיו של הקב"ה וכן במדותיו של הקב"ה     ....רחמנים הם על הכלרחמנים הם על הכלרחמנים הם על הכלרחמנים הם על הכל
ורחמיו על כל ורחמיו על כל ורחמיו על כל ורחמיו על כל ''''הוא אומר הוא אומר הוא אומר הוא אומר     ,,,,שצונו להדמות בהםשצונו להדמות בהםשצונו להדמות בהםשצונו להדמות בהם

שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ,,,,וכל המרחם מרחמין עליווכל המרחם מרחמין עליווכל המרחם מרחמין עליווכל המרחם מרחמין עליו    ',',',',וווומעשימעשימעשימעשי
        ....''''ונתן לך רחמים ורחמך והרבךונתן לך רחמים ורחמך והרבךונתן לך רחמים ורחמך והרבךונתן לך רחמים ורחמך והרבך''''
  

ומ"ש ואע"פ שהדין ומ"ש ואע"פ שהדין ומ"ש ואע"פ שהדין ומ"ש ואע"פ שהדין על כך הכסף משנה, אומר אומר אומר אומר 
מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם מדת חסידות ודרכי חכמה שיהיה אדם     ,,,,כךכךכךכך

הפרק. הם דברי רבינו ראויים הפרק. הם דברי רבינו ראויים הפרק. הם דברי רבינו ראויים הפרק. הם דברי רבינו ראויים רחמן וכו'. עד סוף רחמן וכו'. עד סוף רחמן וכו'. עד סוף רחמן וכו'. עד סוף 
        ....אליואליואליואליו

  

[פרק עוד מקור אחד, בהלכות סנהדרין  נביאנביאנביאנביא
[בהלכה לפני כן  ספר שופטים.זה ב .ד הלכה ט']כ"
, ם כותב שהדיין יכול להעניש אנשיםהרמב" ח']

ולאסור בבית ולאסור בבית ולאסור בבית ולאסור בבית     ,,,,לכפות ידים ורגליםלכפות ידים ורגליםלכפות ידים ורגליםלכפות ידים ורגלים    כגון
שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ,,,,ולדחוף ולסחוב על הארץולדחוף ולסחוב על הארץולדחוף ולסחוב על הארץולדחוף ולסחוב על הארץ    ,,,,האסוריםהאסוריםהאסוריםהאסורים

 ....''''הן למות הן לשרושי הן לענש נכסין ולאסוריןהן למות הן לשרושי הן לענש נכסין ולאסוריןהן למות הן לשרושי הן לענש נכסין ולאסוריןהן למות הן לשרושי הן לענש נכסין ולאסורין''''
דהיינו, אם רואים שהם אנשים קשים, מותר 
להעניש ולקלל את הנידונים, ולהשביע אותם 

  '.וכו
  

    ,,,,כל אלו הדבריםכל אלו הדבריםכל אלו הדבריםכל אלו הדברים, ט' אומר הרמב"ם ובהלכהובהלכהובהלכהובהלכה
ושהשעה ושהשעה ושהשעה ושהשעה     ,,,,הדיין שזה ראוי לכךהדיין שזה ראוי לכךהדיין שזה ראוי לכךהדיין שזה ראוי לכך    לפי מה שיראהלפי מה שיראהלפי מה שיראהלפי מה שיראה

ל יהיו ל יהיו ל יהיו ל יהיו ּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ ובַ ובַ ובַ ובַ מוסיף הרמב"ם וכותב,     ה.ה.ה.ה.צריכצריכצריכצריכ
ואל יהיה כבוד הבריות קל ואל יהיה כבוד הבריות קל ואל יהיה כבוד הבריות קל ואל יהיה כבוד הבריות קל     ,,,,מעשיו לשם שמיםמעשיו לשם שמיםמעשיו לשם שמיםמעשיו לשם שמים

שהרי הוא דוחה את לא תעשה של שהרי הוא דוחה את לא תעשה של שהרי הוא דוחה את לא תעשה של שהרי הוא דוחה את לא תעשה של     ,,,,בעיניובעיניובעיניובעיניו
וכל שכן כבוד בני אברהם יצחק וכל שכן כבוד בני אברהם יצחק וכל שכן כבוד בני אברהם יצחק וכל שכן כבוד בני אברהם יצחק     ....דבריהםדבריהםדבריהםדבריהם

שיהיה זהיר שיהיה זהיר שיהיה זהיר שיהיה זהיר     ,,,,מתמתמתמתויעקב המחזיקין בתורת האויעקב המחזיקין בתורת האויעקב המחזיקין בתורת האויעקב המחזיקין בתורת הא
אלא להוסיף בכבוד המקום אלא להוסיף בכבוד המקום אלא להוסיף בכבוד המקום אלא להוסיף בכבוד המקום     ,,,,שלא יהרס כבודםשלא יהרס כבודםשלא יהרס כבודםשלא יהרס כבודם

        ....וכו'    בלבדבלבדבלבדבלבד
  

, נכון שההלכה היא כפי לנו ואומר בא הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
שמובא בגמרא, שמותר להעניש ולקלל 

שים אותם ול ,ולמרוט ולהכות את הנידונים
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בבית הסוהר ולסחוב אותם על הארץ, כפי 
ילִ לִ לִ לִ ֵהן ְלמֹות ֵהן ֵהן ְלמֹות ֵהן ֵהן ְלמֹות ֵהן ֵהן ְלמֹות ֵהן  ]ו"כ ',עזרא ז[שנאמר בפסוק  רֹׁשִ יׁשְ רֹׁשִ יׁשְ רֹׁשִ יׁשְ רֹׁשִ     ׁשְ

אלו בני , אבל תיזהר, ֵהן ַלֲעָנׁש ִנְכִסין ְוֶלֱאסּוִריןֵהן ַלֲעָנׁש ִנְכִסין ְוֶלֱאסּוִריןֵהן ַלֲעָנׁש ִנְכִסין ְוֶלֱאסּוִריןֵהן ַלֲעָנׁש ִנְכִסין ְוֶלֱאסּוִרין
אברהם יצחק ויעקב, אתה צריך לעשות זאת 
רק לשם שמים, על פי חוקי התורה, רק לפי 

  הצורך ולפי העניין.
  

כל אלו הדברים כל אלו הדברים כל אלו הדברים כל אלו הדברים על כך הכסף משנה,  אומראומראומראומר
גדול גדול גדול גדול     ,,,,והרי אמרווהרי אמרווהרי אמרווהרי אמרו    ....וכו'. דברי רבינו ראויים אליווכו'. דברי רבינו ראויים אליווכו'. דברי רבינו ראויים אליווכו'. דברי רבינו ראויים אליו

דהיינו לאו דלא דהיינו לאו דלא דהיינו לאו דלא דהיינו לאו דלא     ,,,,וחה ל"תוחה ל"תוחה ל"תוחה ל"תכבוד הבריות שדכבוד הבריות שדכבוד הבריות שדכבוד הבריות שד
        ....ויים רק לכבוד המקוםויים רק לכבוד המקוםויים רק לכבוד המקוםויים רק לכבוד המקוםזּ זּ זּ זּ כ לא הותר בִּ כ לא הותר בִּ כ לא הותר בִּ כ לא הותר בִּ וא"וא"וא"וא"    ,,,,תסורתסורתסורתסור

  

רים אלו דבהמקומות הללו רואים, כי בכל בכל בכל בכל 
וכיון  שהרמב"ם חידש, ואין להם מקור.

 ואה, שתפקיד המפרשים נושאי כלי הרמב"ם
להביא את המקורות של הרמב"ם, לכן הם 
כתבו כך, שתדע לך כי אין לכך מקור. והוסיפו 

שיבחו אותו, שאכן הדברים מתקבלים על ו
הדעת, ואדם גברא רבא כהרמב"ם יכול לומר 

  זאת. 
  

  מהקהל: אבל זה דברי מוסר? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

אבל לקם כך. מרן שליט"א: נכון. חֶ  תשובתתשובתתשובתתשובת
  הרמב"ם קובע אותם כהלכות פסוקות.

  

מהקהל: אולי אין סתירה משאר  שאלהשאלהשאלהשאלה
מקומות, לענין מתנות לאביונים שפירש 

, כי ר"ל הא כדאיתא והא המעיל צדקה
  כדאיתא. דהיינו שכל מקום יתפרש כפי עניינו.

  

מרן שליט"א: לא מתקבל על הדעת.  תשובתתשובתתשובתתשובת
השכל הישר לא סובל זאת. והרי על כל כגון 

יד ָעָליו ] ג"ל ,ו"איוב ל[דא, אומרים את הפסוק  יד ָעָליו ַיּגִ יד ָעָליו ַיּגִ יד ָעָליו ַיּגִ ַיּגִ
  .ֵרעוֹ ֵרעוֹ ֵרעוֹ ֵרעוֹ 

  

מהקהל: אולי בגלל שהדברים האלה  שאלהשאלהשאלהשאלה
עליהם, לכן כתבו פשוטים, ואין מי שיחלוק 
  שדברי רבינו ראויים אליו?

  

מרן שליט"א: אינם פשוטים. כגון שלא  תשובתתשובתתשובתתשובת
לברך על בדיקת חמץ אחר הפסח, אף שהרב 
המגיד כ' שזה ברור, מצינו שמהר"ח חלאוה 
חולק בהדיא. והפרי חדש כתב שהדבר צריך 
עיון, למה לא לבדוק וכו'. והאחרונים שקלו 

רחיב על כך בשיעור וטרו בטעם דין זה. בל"נ נ
  נוסף.

בכדי להעמיד את הפשט האמיתי כפי  ,זה כלכלכלכל
  שהוא. 

  

מגילה שם  בהלכותלמשל בעל מעשה רוקח  גםגםגםגם
מוטב לאדם וכו'. ראויין הדברים למי מוטב לאדם וכו'. ראויין הדברים למי מוטב לאדם וכו'. ראויין הדברים למי מוטב לאדם וכו'. ראויין הדברים למי כותב כך, 

שאמרן ואשרי הזוכה למצוה זו להיות עיניו שאמרן ואשרי הזוכה למצוה זו להיות עיניו שאמרן ואשרי הזוכה למצוה זו להיות עיניו שאמרן ואשרי הזוכה למצוה זו להיות עיניו 
פקוחות תמיד לצרכי העניים ובפרט ליתומים פקוחות תמיד לצרכי העניים ובפרט ליתומים פקוחות תמיד לצרכי העניים ובפרט ליתומים פקוחות תמיד לצרכי העניים ובפרט ליתומים 

         ואלמנות.ואלמנות.ואלמנות.ואלמנות.
  

ם עליהם יש לי קושיא, האמת היא, כי ג אבלאבלאבלאבל
  לאידך גיסא. 

  

הרי ? מעצמו אמר להם, שזה דברי הרמב"ם מימימימי
מקדים כאשר הרמב"ם כותב חידוש, הוא 

ובכל המקומות הללו כותב בלשון 'יראה לי', ו
הוא לא כתב 'יראה לי'. אולי היה לו מקור, רק 
שאנחנו לא יודעים? ישנם דברים רבים 

סוף ברמב"ם, שחשבו שאין להם מקור, וב
התגלה שיש לזה מקור. הרי ישנם ספרי חז"ל 

מצאו הרבה דברים באיזה גם שאינם בידינו, 
 ]'ח ',שיר השירים ו[מדרשים רחוקים. הרי כתוב 

ים ַוֲעָלמֹות  יַלְגׁשִ ֹמִנים ּפִ ָלכֹות ּוׁשְ ה ּמְ ים ֵהּמָ ִ ׁשּ ים ַוֲעָלמֹות ׁשִ יַלְגׁשִ ֹמִנים ּפִ ָלכֹות ּוׁשְ ה ּמְ ים ֵהּמָ ִ ׁשּ ים ַוֲעָלמֹות ׁשִ יַלְגׁשִ ֹמִנים ּפִ ָלכֹות ּוׁשְ ה ּמְ ים ֵהּמָ ִ ׁשּ ים ַוֲעָלמֹות ׁשִ יַלְגׁשִ ֹמִנים ּפִ ָלכֹות ּוׁשְ ה ּמְ ים ֵהּמָ ִ ׁשּ ׁשִ
ר רֵאין ִמְסּפָ רֵאין ִמְסּפָ רֵאין ִמְסּפָ 'ששים המה מלכות' אלו ששים  ....ֵאין ִמְסּפָ

אלו שמונים  מסכתות, 'ושמונים פילגשים'
ים הללו. הרבה מדרשות. אין לנו את הספר

[עיין ר"א בן הגר"א.  חסר לנו, כפי שכבר כתב
. ]ויחי, ומוצש"ק כי תבוא התשע"חשיעור מוצש"ק 

לגבי הרבה דברים נתגלה כן, חשבו שאין מקור 
לדברי הרמב"ם ונדחקו המפרשים בכך, ובסופו 
של דבר נתגלה המקור, למשל כאשר נתגלה 

העולם, כי קהילות היינו לשאר [הגדול,  מדרש
, ורואים כי ]היה ידועהוא תמיד בתימן לנו 

הדברים עמדו לפני הרמב"ם. וכן עוד הרבה 
 , וספרידרשב"י ספרים אחרים, כגון מכילתא

, התגלו כתבי יד שלא היו בדורות זוטא
הרי הרבה והראשונים. וכן ספרי הגאונים, 

בידינו. אם  איןעדיין דברים בספרי הגאונים 
הרמב"ם לא כתב 'יראה לי', מסתבר שהיה לו 

  מקור. 
  

 ישנם הרבה חידושים, דבריםאכן  ברמב"םברמב"םברמב"םברמב"ם
אבל  רבים, שהוא לא כתב עליהם 'יראה לי'.

לכן זאת ההבנה שלו בגמרא, שאני התם, ש
כי זה לא איזו  הוא לא צריך לכתוב 'יראה לי'.
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, אלא כך הוא מסביר ומבין. הוא נפרדת הלכה
ריך לכתוב 'יראה לי', אפילו אם ישנם לא צ

ראשונים שחולקים עליו, והוא לא ידע שישנם 
החולקים עליו, ואפילו אם הוא ידע, אם נראה 

 ממש לו שכך הפשט הוא כותב זאת, כי זה לא
חידוש. אבל אם הוא כותב כעת הלכה חדשה, 

שעדיף להרבות לתת מתנות כגון בנ"ד 
ורים לאביונים, מאשר להרבות בסעודת פ

, את זאת אי אפשר לכתוב ככה ומשלוח מנות
  כ תכתוב 'יראה לי'.סתם, כי זהו חידוש, א"

  

כותב בהקדמתו למשנה תורה, כי הוא  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
כתב את ספרו עפ"י מקורות מן הראשונים. כמו 
כן לגבי פירוש המשנה, מביאים הרבה דברים 

 יכול כך הרמב"ם כתב בפירוש המשנה.כב
הרבה פעמים זה לא הדבר אכן נכון, אבל 

שם בהקדמה, חידושים שלו. הרמב"ם כתב 
אף כי בודאי  הבא לידי וכו' יעו"ש.כל קיבצתי 

  .מדיליהדברים, גם שם ישנם 
  

כל כל כל כל משנה תורה, ספרו הרמב"ם בהקדמה ל וז"לוז"לוז"לוז"ל
הסכימו עליהם כל הסכימו עליהם כל הסכימו עליהם כל הסכימו עליהם כל , , , , אותן הדברים שבתלמודאותן הדברים שבתלמודאותן הדברים שבתלמודאותן הדברים שבתלמוד

ואותן החכמים שהתקינו או שגזרו או ואותן החכמים שהתקינו או שגזרו או ואותן החכמים שהתקינו או שגזרו או ואותן החכמים שהתקינו או שגזרו או     ,,,,ראלראלראלראלישישישיש
, , , , וִלמדו שהמשפט כך הואוִלמדו שהמשפט כך הואוִלמדו שהמשפט כך הואוִלמדו שהמשפט כך הוא    שהנהיגו או שדנו דיןשהנהיגו או שדנו דיןשהנהיגו או שדנו דיןשהנהיגו או שדנו דין

הם כל חכמי ישראל או רובן, והם ששמעו הם כל חכמי ישראל או רובן, והם ששמעו הם כל חכמי ישראל או רובן, והם ששמעו הם כל חכמי ישראל או רובן, והם ששמעו 
הקבלה בעיקרי התורה כולה איש מפי איש עד הקבלה בעיקרי התורה כולה איש מפי איש עד הקבלה בעיקרי התורה כולה איש מפי איש עד הקבלה בעיקרי התורה כולה איש מפי איש עד 

כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד כל החכמים שעמדו אחר חיבור התלמוד     משה.משה.משה.משה.
בו, בו, בו, בו,     ינה. כמו והבינו. יב"ן)מלשון בִּ מלעיל, (    נוּ נוּ נוּ נוּ בָֽ בָֽ בָֽ בָֽ וּ וּ וּ וּ 

ויצא להם שם בחכמתם, הם הנקראים ויצא להם שם בחכמתם, הם הנקראים ויצא להם שם בחכמתם, הם הנקראים ויצא להם שם בחכמתם, הם הנקראים 
ץ ץ ץ ץ "גאונים". וכל ֵאלו הגאונים שעמדו באר"גאונים". וכל ֵאלו הגאונים שעמדו באר"גאונים". וכל ֵאלו הגאונים שעמדו באר"גאונים". וכל ֵאלו הגאונים שעמדו באר

ישראל, ובארץ שנער, ובספרד ובצרפת, ִלמדו ישראל, ובארץ שנער, ובספרד ובצרפת, ִלמדו ישראל, ובארץ שנער, ובספרד ובצרפת, ִלמדו ישראל, ובארץ שנער, ובספרד ובצרפת, ִלמדו 
ו לאור תעלומותיו, ו לאור תעלומותיו, ו לאור תעלומותיו, ו לאור תעלומותיו, דרך התלמוד, והוציאדרך התלמוד, והוציאדרך התלמוד, והוציאדרך התלמוד, והוציא

לפי שדרך עמוקה דרכו עד לפי שדרך עמוקה דרכו עד לפי שדרך עמוקה דרכו עד לפי שדרך עמוקה דרכו עד     ,,,,וביארו עניניווביארו עניניווביארו עניניווביארו עניניו
לשון ארמי מעורב עם לשון ארמי מעורב עם לשון ארמי מעורב עם לשון ארמי מעורב עם למאוד, ועוד שהוא בלמאוד, ועוד שהוא בלמאוד, ועוד שהוא בלמאוד, ועוד שהוא ב

לפי שאותה הלשון היתה לפי שאותה הלשון היתה לפי שאותה הלשון היתה לפי שאותה הלשון היתה     ....לשונות אחרותלשונות אחרותלשונות אחרותלשונות אחרות
בעת שחובר התלמוד. בעת שחובר התלמוד. בעת שחובר התלמוד. בעת שחובר התלמוד.     ,,,,ל בשנערל בשנערל בשנערל בשנערּכֹ ּכֹ ּכֹ ּכֹ ברורה לַ ברורה לַ ברורה לַ ברורה לַ 

י הגאונים י הגאונים י הגאונים י הגאונים אבל בשאר מקומות, וכן בשנער בימאבל בשאר מקומות, וכן בשנער בימאבל בשאר מקומות, וכן בשנער בימאבל בשאר מקומות, וכן בשנער בימ
אין אדם מכיר אותה הלשון עד שמלמדין אין אדם מכיר אותה הלשון עד שמלמדין אין אדם מכיר אותה הלשון עד שמלמדין אין אדם מכיר אותה הלשון עד שמלמדין     ––––

        אותו.אותו.אותו.אותו.
  

ושאלות רבות שואלין אנשי כל עיר ועיר לכל ושאלות רבות שואלין אנשי כל עיר ועיר לכל ושאלות רבות שואלין אנשי כל עיר ועיר לכל ושאלות רבות שואלין אנשי כל עיר ועיר לכל 
גאון שיהיה בימיהם, לפרש להם דברים קשים גאון שיהיה בימיהם, לפרש להם דברים קשים גאון שיהיה בימיהם, לפרש להם דברים קשים גאון שיהיה בימיהם, לפרש להם דברים קשים 
שבתלמוד. והם משיבים להם כפי חכמתם. שבתלמוד. והם משיבים להם כפי חכמתם. שבתלמוד. והם משיבים להם כפי חכמתם. שבתלמוד. והם משיבים להם כפי חכמתם. 

מקבצין התשובות ועושין מהם מקבצין התשובות ועושין מהם מקבצין התשובות ועושין מהם מקבצין התשובות ועושין מהם     ,,,,ואותן השואליןואותן השואליןואותן השואליןואותן השואלין
כל דור כל דור כל דור כל דור גם ִחברו הגאונים שבגם ִחברו הגאונים שבגם ִחברו הגאונים שבגם ִחברו הגאונים שב    ספרים להבין מהם.ספרים להבין מהם.ספרים להבין מהם.ספרים להבין מהם.

מהם מי שפירש מהם מי שפירש מהם מי שפירש מהם מי שפירש     ....חיבורין לבאר התלמודחיבורין לבאר התלמודחיבורין לבאר התלמודחיבורין לבאר התלמודודור ודור ודור ודור 
הלכות יחידות, ומהם שפירש פרקים יחידים הלכות יחידות, ומהם שפירש פרקים יחידים הלכות יחידות, ומהם שפירש פרקים יחידים הלכות יחידות, ומהם שפירש פרקים יחידים 
שנתקשו בימיו, ומהם מי שפירש מסכתות שנתקשו בימיו, ומהם מי שפירש מסכתות שנתקשו בימיו, ומהם מי שפירש מסכתות שנתקשו בימיו, ומהם מי שפירש מסכתות 

ועוד חיברו הלכות פסוקות בענין ועוד חיברו הלכות פסוקות בענין ועוד חיברו הלכות פסוקות בענין ועוד חיברו הלכות פסוקות בענין     וסדרים.וסדרים.וסדרים.וסדרים.
האסור והמותר, והחייב והפטור, בדברים האסור והמותר, והחייב והפטור, בדברים האסור והמותר, והחייב והפטור, בדברים האסור והמותר, והחייב והפטור, בדברים 

ובין למדע ובין למדע ובין למדע ובין למדע שהשעה צריכה להן, כדי שיהיו קרשהשעה צריכה להן, כדי שיהיו קרשהשעה צריכה להן, כדי שיהיו קרשהשעה צריכה להן, כדי שיהיו קר
זו היא זו היא זו היא זו היא מקו של תלמוד. ומקו של תלמוד. ומקו של תלמוד. ומקו של תלמוד. ומי שאינו יכול לירד לעמי שאינו יכול לירד לעמי שאינו יכול לירד לעמי שאינו יכול לירד לע

י שעשו בה כל גאוני ישראל, מיום י שעשו בה כל גאוני ישראל, מיום י שעשו בה כל גאוני ישראל, מיום י שעשו בה כל גאוני ישראל, מיום """"מלאכת ימלאכת ימלאכת ימלאכת י
שהוא שנה שמינית שהוא שנה שמינית שהוא שנה שמינית שהוא שנה שמינית שחובר התלמוד ועד זמן זה, שחובר התלמוד ועד זמן זה, שחובר התלמוד ועד זמן זה, שחובר התלמוד ועד זמן זה, 

        רבן.רבן.רבן.רבן.אחר מאה ואלף לחָ אחר מאה ואלף לחָ אחר מאה ואלף לחָ אחר מאה ואלף לחָ 
  

ודחקה שעה ודחקה שעה ודחקה שעה ודחקה שעה     ,,,,פו צרות יתירותפו צרות יתירותפו צרות יתירותפו צרות יתירותככככתתתת    ,,,,ובזמן הזהובזמן הזהובזמן הזהובזמן הזה
את הכל, ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו את הכל, ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו את הכל, ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו את הכל, ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו 
נסתתרה. לפיכך אותן הפירושין והתשובות נסתתרה. לפיכך אותן הפירושין והתשובות נסתתרה. לפיכך אותן הפירושין והתשובות נסתתרה. לפיכך אותן הפירושין והתשובות 

דברים דברים דברים דברים     וההלכות שִחברו הגאונים, וראו שהםוההלכות שִחברו הגאונים, וראו שהםוההלכות שִחברו הגאונים, וראו שהםוההלכות שִחברו הגאונים, וראו שהם
נתקשו בימינו, ואין מבין עניניהם נתקשו בימינו, ואין מבין עניניהם נתקשו בימינו, ואין מבין עניניהם נתקשו בימינו, ואין מבין עניניהם     ––––מבוארים מבוארים מבוארים מבוארים 

כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר כראוי אלא מעט במספר. ואין צריך לומר 
התלמוד עצמו הבבלי והירושלמי, וספרא התלמוד עצמו הבבלי והירושלמי, וספרא התלמוד עצמו הבבלי והירושלמי, וספרא התלמוד עצמו הבבלי והירושלמי, וספרא 
וספרי והתוספתות, שהן צריכין דעת רחבה וספרי והתוספתות, שהן צריכין דעת רחבה וספרי והתוספתות, שהן צריכין דעת רחבה וספרי והתוספתות, שהן צריכין דעת רחבה 

    ,,,,ונפש חכמה וזמן ארוך. ואחר כך יודע מהםונפש חכמה וזמן ארוך. ואחר כך יודע מהםונפש חכמה וזמן ארוך. ואחר כך יודע מהםונפש חכמה וזמן ארוך. ואחר כך יודע מהם
הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים, הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים, הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים, הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים, 

        א.א.א.א.ושאר דיני התורה היאך היושאר דיני התורה היאך היושאר דיני התורה היאך היושאר דיני התורה היאך הי
  

(פי' הזדרזתי, ועי' לקמן.     יייינַ נַ נַ נַ צְ צְ צְ צְ י חָ י חָ י חָ י חָ ּתִ ּתִ ּתִ ּתִ ְר ְר ְר ְר עַ עַ עַ עַ ומפני זה נָ ומפני זה נָ ומפני זה נָ ומפני זה נָ 
, אני משה ברבי מיימון הספרדי, ונשענתי , אני משה ברבי מיימון הספרדי, ונשענתי , אני משה ברבי מיימון הספרדי, ונשענתי , אני משה ברבי מיימון הספרדי, ונשענתי יב"ן)

על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל ֵאלו הספרים, על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל ֵאלו הספרים, על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל ֵאלו הספרים, על הצור ברוך הוא, ובינותי בכל ֵאלו הספרים, 
וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל ֵאלו וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל ֵאלו וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל ֵאלו וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל ֵאלו 
החיבורין בענין האסור והמותר, והטמא החיבורין בענין האסור והמותר, והטמא החיבורין בענין האסור והמותר, והטמא החיבורין בענין האסור והמותר, והטמא 
והטהור, עם שאר דיני התורה, כולן בלשון והטהור, עם שאר דיני התורה, כולן בלשון והטהור, עם שאר דיני התורה, כולן בלשון והטהור, עם שאר דיני התורה, כולן בלשון 

ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה ודרך קצרה, עד שתהא תורה שבעל פה     ברורהברורהברורהברורה
כולה סדורה בפי הכל בלא קושיא ולא פירוק. כולה סדורה בפי הכל בלא קושיא ולא פירוק. כולה סדורה בפי הכל בלא קושיא ולא פירוק. כולה סדורה בפי הכל בלא קושיא ולא פירוק. 

אלא דברים אלא דברים אלא דברים אלא דברים     ....מר בכהמר בכהמר בכהמר בכהוזה אווזה אווזה אווזה או    ,,,,לא זה אומר בכהלא זה אומר בכהלא זה אומר בכהלא זה אומר בכה
ברורים, קרובים נכונים, על פי המשפט אשר ברורים, קרובים נכונים, על פי המשפט אשר ברורים, קרובים נכונים, על פי המשפט אשר ברורים, קרובים נכונים, על פי המשפט אשר 

    ,,,,יתבאר מכל אלו החיבורין והפירושיןיתבאר מכל אלו החיבורין והפירושיןיתבאר מכל אלו החיבורין והפירושיןיתבאר מכל אלו החיבורין והפירושין
        הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו.הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו.הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו.הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו.

        
ה, מהיכן , מי אמר להם, מי גילה להם רז זא"כא"כא"כא"כ

יכול להיות '? ו כי אלו 'דברי רבינוהם החליט
זה דברי רבינו, אבל אדרבה, לכאורה שאולי 

  כי יש לכך מקור.  בהיפך, מסתבר
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  ערתי'?מהקהל: 'ניערתי' או נָ  שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: כוונתך לפסוק בספר  תשובתתשובתתשובתתשובת
ם המקור של משָ בקמץ.  שם זהנחמיה. אכן, 

  הרמב"ם.
  

י] ג"י ',ה הנחמי[הפסוק הוא,  לשוןלשוןלשוןלשון ם ָחְצִני ָנַעְרּתִ יּגַ ם ָחְצִני ָנַעְרּתִ יּגַ ם ָחְצִני ָנַעְרּתִ יּגַ ם ָחְצִני ָנַעְרּתִ     ,,,,ּגַ
ר  ל ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ְיַנֵער ָהֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ר ָוֹאְמָרה ּכָ ל ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ְיַנֵער ָהֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ר ָוֹאְמָרה ּכָ ל ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ְיַנֵער ָהֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ר ָוֹאְמָרה ּכָ ל ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ְיַנֵער ָהֱאלִֹהים ֶאת ּכָ ָוֹאְמָרה ּכָ

ָבר ַהזֶּה ָבר ַהזֶּהלֹא ָיִקים ֶאת ַהּדָ ָבר ַהזֶּהלֹא ָיִקים ֶאת ַהּדָ ָבר ַהזֶּהלֹא ָיִקים ֶאת ַהּדָ וגו'. המפרשים  לֹא ָיִקים ֶאת ַהּדָ
מסבירים שנחמיה ניער את כתף בגדו מאבק 

  ועפר.
  

לפ"ז מסתברא היינו צריכים לומר  לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
ְרעֹה וְ וְ וְ וְ ערתי, נו"ן בחירק. וכגון שנאמר, נִ  ְרעֹה ִנֵער ּפַ ְרעֹה ִנֵער ּפַ ְרעֹה ִנֵער ּפַ ִנֵער ּפַ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ּכִ , ]ו"ט ,ו"תהלים קל[    ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ּכִ
ערתי, לא שייך הכוונה לתנועה חזקה. משא"כ נָ 

הכא, לפי שכך נקרא קול החמור. וכמו שאומ', 
ר. ושמא יש לומר שנרמז בזה כי ַעֽ החמור נָ 

נחמיה צעק זאת בקול רם, כי גם שאגת אריות 
ָנֲערּו ָנֲערּו ָנֲערּו ָנֲערּו ] ח"ל ,א"ירמיה נ[אמר נקראת כך, כמו שנ

גֹוֵרי ֲאָריֹות גֹוֵרי ֲאָריֹותּכְ גֹוֵרי ֲאָריֹותּכְ גֹוֵרי ֲאָריֹותּכְ   .ּכְ
  

מקום בפסוק לא מתאים עניין זירוז, כמו  מכלמכלמכלמכל
שנראה שהרמב"ם מתכוין במלים הללו. לכן 

. כמובא שינסתי מתנישינסתי מתנישינסתי מתנישינסתי מתניכנראה יש מי שתיקן, 
בגליון רמב"ם דפוס וילנא שכ"ה בנוסחא 
מדוייקת. וכמובן זה על־פי הפסוק גבי אליהו 

ּנֵס ָמְתָניו] [מל"א י"ח, מ"ו ּנֵס ָמְתָניוַוְיׁשַ ּנֵס ָמְתָניוַוְיׁשַ ּנֵס ָמְתָניוַוְיׁשַ כיון שלא . אבל ַוְיׁשַ
נמצא חבר לגירסא זו, כמו שהעירו במהדורת 

, מסתבר שמישהו תיקן כך [דף תצ"ט]פרנקל 
מדעת עצמו. כמו שניכר בהרבה מקומות, כי יש 
ש"עזרו" לרמב"ם בניסוח. "תיקנו" אותו. 
ועכ"פ מסתמא או בודאי כוונתם היתה לטובה. 

  ועדיין צריך עיון בכל זה.
  

דברי בעל שבט מוסר שכתב כי את רוב חידושיו דברי בעל שבט מוסר שכתב כי את רוב חידושיו דברי בעל שבט מוסר שכתב כי את רוב חידושיו דברי בעל שבט מוסר שכתב כי את רוב חידושיו 
חידש כאשר ישב בין העניים, ומאידך המסופר על חידש כאשר ישב בין העניים, ומאידך המסופר על חידש כאשר ישב בין העניים, ומאידך המסופר על חידש כאשר ישב בין העניים, ומאידך המסופר על 

        יה לומד כשמולו מטבעות זהב.יה לומד כשמולו מטבעות זהב.יה לומד כשמולו מטבעות זהב.יה לומד כשמולו מטבעות זהב.רבינו תם שהרבינו תם שהרבינו תם שהרבינו תם שה
  

שבט מוסר, זהו מעיל צדקה ואופן, בעל  בכלבכלבכלבכל
 היה 'נאה דורש ונאה מקיים'.רבינו אליהו כהן, 

[פרק הוא כותב דבר נפלא בספרו שבט מוסר 
הוא חידש  ,החידושים שלו רוב, כי את כ"ז]

כאשר היה בתוך העניים, כשהוא ישב ביניהם. 
  הדבר מפליא.

והנה התנא הקדוש רמז מזה והנה התנא הקדוש רמז מזה והנה התנא הקדוש רמז מזה והנה התנא הקדוש רמז מזה לשונו שם,  וזהוזהוזהוזה
כך היא דרכה של כך היא דרכה של כך היא דרכה של כך היא דרכה של     [אבות פרק ששי אות ה']    בָאמרובָאמרובָאמרובָאמרו

תורה, פת במלח תאכל וכו' עד ועל הארץ תורה, פת במלח תאכל וכו' עד ועל הארץ תורה, פת במלח תאכל וכו' עד ועל הארץ תורה, פת במלח תאכל וכו' עד ועל הארץ 
לא בתענוג לא בתענוג לא בתענוג לא בתענוג     ,,,,תישן. רומז שאין התורה נקניתתישן. רומז שאין התורה נקניתתישן. רומז שאין התורה נקניתתישן. רומז שאין התורה נקנית

כי אם כי אם כי אם כי אם     ,,,,ענוגי המקוםענוגי המקוםענוגי המקוםענוגי המקוםהמאכל והמשתה, ולא בתהמאכל והמשתה, ולא בתהמאכל והמשתה, ולא בתהמאכל והמשתה, ולא בת
הרי הרי הרי הרי     ....בבית מושבו היאבבית מושבו היאבבית מושבו היאבבית מושבו היא    ,,,,על הארץ תישן, והשינהעל הארץ תישן, והשינהעל הארץ תישן, והשינהעל הארץ תישן, והשינה

החצרים ושפלים יותר החצרים ושפלים יותר החצרים ושפלים יותר החצרים ושפלים יותר     ייייתתתתן בבן בבן בבן בבוווורמז שישכרמז שישכרמז שישכרמז שישכ
        סמוכים לארץ. סמוכים לארץ. סמוכים לארץ. סמוכים לארץ. 

  

ואני הכותב מעיד אני עלי שמים וארץ, שרוב ואני הכותב מעיד אני עלי שמים וארץ, שרוב ואני הכותב מעיד אני עלי שמים וארץ, שרוב ואני הכותב מעיד אני עלי שמים וארץ, שרוב 
ת עול ת עול ת עול ת עול למלאכלמלאכלמלאכלמלאכ    ,,,,מה שחנני השם לחדש בתורהמה שחנני השם לחדש בתורהמה שחנני השם לחדש בתורהמה שחנני השם לחדש בתורה

הוא היה  -    הדרוש שעלי, מדי שבת בשבתוהדרוש שעלי, מדי שבת בשבתוהדרוש שעלי, מדי שבת בשבתוהדרוש שעלי, מדי שבת בשבתו
ים דרשן, בכל שבת היה צריך להגיד חידוש

 –    כמו שלשים שנהכמו שלשים שנהכמו שלשים שנהכמו שלשים שנה    אלאלאלאלללללהלה הלה הלה הלה היום תהיום תהיום תהיום ת    -בדרשה 
היה היה היה היה     –זה הזמן שעבר כאשר הוא כתב זאת 

    ועל הארץ, ובתוך אנשיםועל הארץ, ובתוך אנשיםועל הארץ, ובתוך אנשיםועל הארץ, ובתוך אנשים    ,,,,במקומות שפליםבמקומות שפליםבמקומות שפליםבמקומות שפלים
שפלים ונמוכי שפלים ונמוכי שפלים ונמוכי שפלים ונמוכי     -לא טפשים  -עניים נבונים עניים נבונים עניים נבונים עניים נבונים 

החידושים הללו באו, כאשר היה נמצא  ....הרוחהרוחהרוחהרוח
כי בודאי כי בודאי כי בודאי כי בודאי     במקומות שאינם מכובדים בכלל.

ייעת לאדם ייעת לאדם ייעת לאדם ייעת לאדם ומסומסומסומס    שכינה שורהשכינה שורהשכינה שורהשכינה שורה    ,,,,במקומות אלובמקומות אלובמקומות אלובמקומות אלו
פך המבקש ללמוד פך המבקש ללמוד פך המבקש ללמוד פך המבקש ללמוד ייייהההה    ....להבין ולחדש בתורהלהבין ולחדש בתורהלהבין ולחדש בתורהלהבין ולחדש בתורה

הקב"ה  ה'.ה'.ה'.ה'.    סחסחסחסחם ים ים ים יבעליות הגבוהות, דבית גאיבעליות הגבוהות, דבית גאיבעליות הגבוהות, דבית גאיבעליות הגבוהות, דבית גאי
  לא נמצא שם. 

  

אומר, שהוא ישב בין אנשים כאלה,  הואהואהואהוא
לכל מיני בימות החול כנראה מסר שיעורים 

אנשים שהם מסכנים, ומכך היה מתברר לו, 
היה מרגיש סייעתא דשמיא לחדש חידושים 

'מעיד שמים וארץ', על 'רוב מה בתורה. הוא 
  שחנני'. 

  

מניח שני, אומרים על רבינו תם, שהיה  מצדמצדמצדמצד
מטבעות זהב בזמן שהיה לומד. ר"ת היה  לפניו

עשיר גדול, שדדו אותו במסעי הצלב שהיה 
בזמנם, אבל הוא בעצמו היה עשיר גדול, ובכדי 
להרחיב את דעתו היה שם מטבעות של זהב 

כתוב, הרי  .רבאעל השלחן. ר"ת היה גברא 
הריב"ש אומר זאת, כי מיום שנחתם התלמוד, 
ועד רבינו תם, לא היה חכם חריף ומפולפל 

, שר"ת יותר גדול סוברכמותו. הרא"ש 
מהרמב"ם. כן יסכימו איתו או לא יסכימו איתו, 
בכל אופן אם הרא"ש כך חושב, זה אומר כי 

  עכ"פ ישנו צד כזה. 



  ה'תשפ"א ב'של"ב תצוהמוצש"ק 

13  

דול, וזכה הרש"ש למשל היה עשיר, גביר ג גםגםגםגם
שאין דף בגמרא שאין לו איזו הערה או חידוש. 

  בכל הש"ס. 
  

כנראה שישנן בחינות בכך. יש אנשים,  א"כא"כא"כא"כ
כגון בעל שבט מוסר, הוא ישב בין המסכנים 
והדבר לא הפריע לו, ההיפך הוא עוד שמח 

. אצלם זה בהיפךבכך. וכנראה יש אנשים, ש
צריכים לומר, כי כנראה יש כאן שתי השקפות, 
שני דרכים, וכל אחד לפי מה שהוא מרגיש. 

ו יכול להיות שישנם אנשים, שבמצב כזה ירגיש
ומהא  דיכאון, כי הם צריכים התרוממות.

דאבות, כך היא דרכה וכו' אין הכרח, כי יש 
אם אין לו  שאפילושאפילושאפילושאפילולומר שהכוונה לרבותא, 

לטבל פיתו במלח אעפ"כ יעסוק בתורה, וכמו 
בפירושי מהר"י שהבאנו שם ב'מילי דאבות' 

  .[דף קצ"ה]ונה ומהרי"ץ 
  

המשך בעניין מחצית השקל שניתנו בזמן בית המשך בעניין מחצית השקל שניתנו בזמן בית המשך בעניין מחצית השקל שניתנו בזמן בית המשך בעניין מחצית השקל שניתנו בזמן בית 
זכר למחצית השקל זכר למחצית השקל זכר למחצית השקל זכר למחצית השקל     המקדש, הרחבה בעניין נתינתהמקדש, הרחבה בעניין נתינתהמקדש, הרחבה בעניין נתינתהמקדש, הרחבה בעניין נתינת

על בעל שתילי זיתים שהעתיק על בעל שתילי זיתים שהעתיק על בעל שתילי זיתים שהעתיק על בעל שתילי זיתים שהעתיק     ההההבזמן הזה, תמיהבזמן הזה, תמיהבזמן הזה, תמיהבזמן הזה, תמיה
הלכה זו למרות שלא נהגו כן בכל ארץ תימן, ודחיית הלכה זו למרות שלא נהגו כן בכל ארץ תימן, ודחיית הלכה זו למרות שלא נהגו כן בכל ארץ תימן, ודחיית הלכה זו למרות שלא נהגו כן בכל ארץ תימן, ודחיית 

        דברי בעל זית רענן בדעת מהרי"ץ והשת"ז. דברי בעל זית רענן בדעת מהרי"ץ והשת"ז. דברי בעל זית רענן בדעת מהרי"ץ והשת"ז. דברי בעל זית רענן בדעת מהרי"ץ והשת"ז. 
  

וא במנחה של־שבת את פרשת לקר התחלנוהתחלנוהתחלנוהתחלנו
ָרֵאל השבוע,  ֵני ִיׂשְ א ֶאת רֹאׁש ּבְ ָ י ִתׂשּ ָרֵאל ּכִ ֵני ִיׂשְ א ֶאת רֹאׁש ּבְ ָ י ִתׂשּ ָרֵאל ּכִ ֵני ִיׂשְ א ֶאת רֹאׁש ּבְ ָ י ִתׂשּ ָרֵאל ּכִ ֵני ִיׂשְ א ֶאת רֹאׁש ּבְ ָ י ִתׂשּ ּכִ

 ',שמות ל[וגו'     ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ 
  עניין מחצית השקל.זהו , ]ב"י
  

הפסוק 'ונתנו איש כופר נפשו', בעל  לגבילגבילגבילגבי
מגילה [את מאמר הגמרא מדרש הגדול מביא 

אמר אמר אמר אמר     ,,,,ו איש כפר נפשוו איש כפר נפשוו איש כפר נפשוו איש כפר נפשוד"א ונתנד"א ונתנד"א ונתנד"א ונתנ ,]ב ע"ב"ידף 
לוי וידוע לפני מי שאמר והיה לוי וידוע לפני מי שאמר והיה לוי וידוע לפני מי שאמר והיה לוי וידוע לפני מי שאמר והיה גגגג    ,,,,ריש לקישריש לקישריש לקישריש לקיש

שעתיד המן הרשע לשקול שקלים שעתיד המן הרשע לשקול שקלים שעתיד המן הרשע לשקול שקלים שעתיד המן הרשע לשקול שקלים     ,,,,העולםהעולםהעולםהעולם
ה שקליהן ה שקליהן ה שקליהן ה שקליהן """"לפי כך הקדים הקבלפי כך הקדים הקבלפי כך הקדים הקבלפי כך הקדים הקב    ,,,,בישראלבישראלבישראלבישראל

ין על ין על ין על ין על ִע ִע ִע ִע ּמְ ּמְ ּמְ ּמְ שַׁ שַׁ שַׁ שַׁ ְמ ְמ ְמ ְמ     אדראדראדראדרבבבב    דדדדבאחבאחבאחבאח    ,,,,תנןתנןתנןתנןדדדדנו נו נו נו ייייוהיוהיוהיוהי    ו.ו.ו.ו.לשקלילשקלילשקלילשקלי
, גם הגירסא שלו, בלי יו"דכך היא  השקלים.השקלים.השקלים.השקלים.

  . כפי שדיברנו כבר
  

, לא כפי שישנם ]םהקוד[בשיעור דייקנו  מכאןמכאןמכאןמכאן
כאלה אשר רצו להבין, שכביכול המאמר הזה 
חוזר על זמנו של המן, אלא כבר על מתן תורה. 
דהיינו, כבר בזמן משה רבינו ע"ה, נתינת 
השקלים היתה ע"ש העתיד, ע"ש מה שיכופר 

  בהם.

פרשה זו נאמרה פרשה זו נאמרה פרשה זו נאמרה פרשה זו נאמרה , בזה"ל חזקוני כתב בספרבספרבספרבספר
דהיינו, הפרשה הזאת בעצמה,  באחד באדר.באחד באדר.באחד באדר.באחד באדר.ממממ
, היה זה בזמן משה רבינו אז נאמרה כברש

כדי להשמיע על השקלים כדי להשמיע על השקלים כדי להשמיע על השקלים כדי להשמיע על השקלים . באחד באדר
לקנות הקרבנות להקריב לקנות הקרבנות להקריב לקנות הקרבנות להקריב לקנות הקרבנות להקריב     ,,,,לתרומת הלשכהלתרומת הלשכהלתרומת הלשכהלתרומת הלשכה

    ....שבו הוקם המשכןשבו הוקם המשכןשבו הוקם המשכןשבו הוקם המשכן    ,,,,מבאחד בניסן ואילךמבאחד בניסן ואילךמבאחד בניסן ואילךמבאחד בניסן ואילך
    ',',',',ונתת על עבודת אהל מועדונתת על עבודת אהל מועדונתת על עבודת אהל מועדונתת על עבודת אהל מועד''''    ,,,,והלשון מוכיחוהלשון מוכיחוהלשון מוכיחוהלשון מוכיח

ונתנו איש ונתנו איש ונתנו איש ונתנו איש ''''לו. לו. לו. לו. וווומ שכבר נעשה אהל מועד כמ שכבר נעשה אהל מועד כמ שכבר נעשה אהל מועד כמ שכבר נעשה אהל מועד כש״ש״ש״ש״
    ,,,,לצורך הקרבנות הבאים לכפרהלצורך הקרבנות הבאים לכפרהלצורך הקרבנות הבאים לכפרהלצורך הקרבנות הבאים לכפרה    ',',',',כפר נפשוכפר נפשוכפר נפשוכפר נפשו

        י.י.י.י.כמו שפרש״כמו שפרש״כמו שפרש״כמו שפרש״
  

[בסימן תרצ"ד] תמוה, שבספר שתילי זיתים  קצתקצתקצתקצת
הביא את עניין מחצית השקל, מהגהת הרמ"א. 

חייב כל אדם חייב כל אדם חייב כל אדם חייב כל אדם , [בסעיף א'] מרן הש"ע אומר שם
מוסיף על  ....ליתן לפחות שתי מתנות לשני ענייםליתן לפחות שתי מתנות לשני ענייםליתן לפחות שתי מתנות לשני ענייםליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים

שיש ליתן קודם פורים שיש ליתן קודם פורים שיש ליתן קודם פורים שיש ליתן קודם פורים יש אומרים יש אומרים יש אומרים יש אומרים כך הרמ"א, 
    מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותומחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותומחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותומחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו

    ....זכר למחצית השקל שהיו נותנין באדרזכר למחצית השקל שהיו נותנין באדרזכר למחצית השקל שהיו נותנין באדרזכר למחצית השקל שהיו נותנין באדר    ,,,,זמןזמןזמןזמן
    ,,,,ומאחר ששלשה פעמים כתיב תרומה בפרשהומאחר ששלשה פעמים כתיב תרומה בפרשהומאחר ששלשה פעמים כתיב תרומה בפרשהומאחר ששלשה פעמים כתיב תרומה בפרשה

ויש ליתנו ויש ליתנו ויש ליתנו ויש ליתנו  ....]]]]מרדכי ריש פ"ק דיומאמרדכי ריש פ"ק דיומאמרדכי ריש פ"ק דיומאמרדכי ריש פ"ק דיומא[[[[יש ליתן ג' יש ליתן ג' יש ליתן ג' יש ליתן ג' 
בליל פורים קודם שמתפללים מנחה (מהרי"ל) בליל פורים קודם שמתפללים מנחה (מהרי"ל) בליל פורים קודם שמתפללים מנחה (מהרי"ל) בליל פורים קודם שמתפללים מנחה (מהרי"ל) 

  וכו'.
  

שהשת"ז העתיק את ההלכה הזאת,  מפליאמפליאמפליאמפליא
בזמן שבקהילותינו לק מתוך דברי הרמ"א, חֵ 

כפי הידוע לי ית השקל, לא נהגו בנתינת מחצ
בכל מחוזות תימן. ואם ישנם כאלה שנהגו 
זאת, אינני יודע, יכול להיות שזה היה ממש 
בתקופה האחרונה, כי היו באים שדר"ים מחוץ 
לארץ תימן, כגון מארץ ישראל וכדו', ואולי 
הכניסו להם את הרעיון של מחצית השקל. 
כמדומני שראיתי באיזה שהוא מקום, מישהו 

. אבל קופה לזכר מחצית השקל להם קבע
א"כ למה לא הכירו את המנהג הזה, מעיקרא 

השת"ז העלה זאת בספרו? הדבר נשמע קצת 
  לא היה דבר זה. תמוה. כי 

  

, בראש השנה לגבי מנהג 'תשליך' הדבר אותואותואותואותו
המנהג של תשליך למרות השת"ז מעתיק את 

ישנם ואכן שמעתי כי שלא נהגו. יכול להיות, 
ם שנהגו זאת, ראו כך בספרים כאלה בודדי

ואתחנן [עיין שיעור מוצש"ק  וקיימו את זה.
   .]התשע"ג
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לגבי מחצית השקל, לא שמעתי מי  אבלאבלאבלאבל
  שעושה כן. 

  

בזמנו היה. אבל ישנם דברים נוספים  אוליאוליאוליאולי
כגון בשת"ז, שאינני יודע כיצד אפשר לתרצם, 

, לגבי מה שהוא כותב בסימן מ"ז ס"ק י"ח
פרשת הקרבנות.  שהנשים חייבות בקריאת

הנשים חייבות לקרוא איך אפשר לומר ש
פרשת הקרבנות? בתימן לא היתה כמעט אשה 
שיודעת לקרוא ולכתוב, א"כ איך אפשר 
להגיד זאת? בשלמא ברכות וכדו', אבל פרשת 

. אפילו קרית שמע הנשים לא ידעוהקרבנות? 
  ועוד לבוא ולהגיד שהן 'חייבות'? 

  

דברי חכם , דף ר"נ][ א בספר זית רענןמוב ראיתיראיתיראיתיראיתי
השת"ז כתב זאת בכדי שרצה לתרץ, כי  אחד

 שיזדרזו לתת מעות פורים ומעות לצדקה
  הדבר אינו מתקבל על הדעת. אך . יעו"ש

  

אופן, דיברנו לגבי דברי מהרי"ץ זיע"א  בכלבכלבכלבכל
ארבע הפרשיות, שקלים זכור פרה טעם בעניין 

   , פרשת פרה.בשבוע הבאלפנינו  חודש.ה
  

הוא  ,פרה אדומה, והחודש היינופרה  פרשתפרשתפרשתפרשת
מה ם שֵׁ קרבן פסח. ואמרנו כי כי זה על  עניין

עוה"ר אנחנו רק שהיה בזמן בית המקדש, וב
בגדר 'ונשלמה פרים שפתינו', קוראים זאת. 
והעניין הוא שצריכים להתבונן בכך, כדי שנזכה 
לקיים זאת להלכה ולמעשה, לא רק בתורת 

  קריאה בעלמא.
  

ארחות ארחות ארחות ארחות והוהוהוה ,כך מובא ]ו[דף קכ"בזית רענן  שםשםשםשם
ומהרי"ץ ומהרי"ץ ומהרי"ץ ומהרי"ץ [סימן מ"ו] [סימן מ"ו] [סימן מ"ו] [סימן מ"ו]     הכל בוהכל בוהכל בוהכל בווווו[ארבע פרשיות] [ארבע פרשיות] [ארבע פרשיות] [ארבע פרשיות] חיים חיים חיים חיים 

, אחר , אחר , אחר , אחר [סימן תתקצ"ז][סימן תתקצ"ז][סימן תתקצ"ז][סימן תתקצ"ז]והמטה משה והמטה משה והמטה משה והמטה משה [שם] [שם] [שם] [שם] בעץ חיים בעץ חיים בעץ חיים בעץ חיים 
שכתבו טעם זה לזמן קריאת פרשת שקלים, שכתבו טעם זה לזמן קריאת פרשת שקלים, שכתבו טעם זה לזמן קריאת פרשת שקלים, שכתבו טעם זה לזמן קריאת פרשת שקלים, 

[פכ"א [פכ"א [פכ"א [פכ"א כתבו עוד טעם אחר בשם מסכת סופרים כתבו עוד טעם אחר בשם מסכת סופרים כתבו עוד טעם אחר בשם מסכת סופרים כתבו עוד טעם אחר בשם מסכת סופרים 
וז"ל, ולמה באחד באדר, שהיה צפוי וז"ל, ולמה באחד באדר, שהיה צפוי וז"ל, ולמה באחד באדר, שהיה צפוי וז"ל, ולמה באחד באדר, שהיה צפוי אות ד'] אות ד'] אות ד'] אות ד'] 

ולם, שהיה ולם, שהיה ולם, שהיה ולם, שהיה וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העוגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העוגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העוגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה הע
הוא כותב כך, גם  וכו'.המן הרשע עתיד לשקול המן הרשע עתיד לשקול המן הרשע עתיד לשקול המן הרשע עתיד לשקול 

  בשם מהרי"ץ זיע"א. 
  

מדוייק מה שהוא כותב, שמהרי"ץ כל־כך  לאלאלאלא
הביא זאת בשם מסכת סופרים, כי מהרי"ץ לא 

אלא הזכיר את  ,את מסכת סופריםכאן הביא 
  אכן הכל־בו עצמו הביא את מס"ס.בו. ־הכל

קשה קשה קשה קשה     קצתקצתקצתקצתהוא כותב כך, בהמשך אופן,  בכלבכלבכלבכל
(דהיינו בעל  על רד"א והלבוש ורבינו המחברעל רד"א והלבוש ורבינו המחברעל רד"א והלבוש ורבינו המחברעל רד"א והלבוש ורבינו המחבר

שלא הביאו טעם זה המבואר שלא הביאו טעם זה המבואר שלא הביאו טעם זה המבואר שלא הביאו טעם זה המבואר שתילי זיתים) 
. למה השת"ז והם לא כתבו את סופריםסופריםסופריםסופרים    במסכתבמסכתבמסכתבמסכת

  הטעם השני הזה? 
  

שלא שלא שלא שלא רבינו המחבר רבינו המחבר רבינו המחבר רבינו המחבר דדדדלענ"ד לענ"ד לענ"ד לענ"ד וווו, על כך עונה והואוהואוהואוהוא
הביא טעם זה, הוא מפני שאין מנהגינו ליתן הביא טעם זה, הוא מפני שאין מנהגינו ליתן הביא טעם זה, הוא מפני שאין מנהגינו ליתן הביא טעם זה, הוא מפני שאין מנהגינו ליתן 
מחצית השקל, כדלקמן בזי"ר סימן תרצ"ד מחצית השקל, כדלקמן בזי"ר סימן תרצ"ד מחצית השקל, כדלקמן בזי"ר סימן תרצ"ד מחצית השקל, כדלקמן בזי"ר סימן תרצ"ד 

         "ב. ועיין לקמן בסמוך סמך למנהגינו."ב. ועיין לקמן בסמוך סמך למנהגינו."ב. ועיין לקמן בסמוך סמך למנהגינו."ב. ועיין לקמן בסמוך סמך למנהגינו.סקסקסקסק
  

מובן למה הוא צריך טעם למנהגינו, כאילו לא לא לא לא 
שיש בו איזה דוחק. הרי פשוט וברור שעניין 
מחצית השקל מדינא אינו אלא בזמן שביהמ"ק 

  קיים. הוא מובן מעצמו.
  

כת כת כת כת ומ"ש במסומ"ש במסומ"ש במסומ"ש במס    לקרוא יתר דבריו,נמשיך נמשיך נמשיך נמשיך 
ואמר למשה שיהיו שקלי ואמר למשה שיהיו שקלי ואמר למשה שיהיו שקלי ואמר למשה שיהיו שקלי הקדים הקדים הקדים הקדים לפיכך לפיכך לפיכך לפיכך     ופריםופריםופריםופריםסססס

הכוונה למנהג הכוונה למנהג הכוונה למנהג הכוונה למנהג המן, אין המן, אין המן, אין המן, אין ל קודמין לשקלי ל קודמין לשקלי ל קודמין לשקלי ל קודמין לשקלי ישראישראישראישרא
קאי על קאי על קאי על קאי על     , אלא, אלא, אלא, אלאזה שהוא זכר למחצית השקלזה שהוא זכר למחצית השקלזה שהוא זכר למחצית השקלזה שהוא זכר למחצית השקל

עיקר מצות מחצית השקל שהיתה בזמן עיקר מצות מחצית השקל שהיתה בזמן עיקר מצות מחצית השקל שהיתה בזמן עיקר מצות מחצית השקל שהיתה בזמן 
שהקדים הקב"ה לתת לישראל מצוה שהקדים הקב"ה לתת לישראל מצוה שהקדים הקב"ה לתת לישראל מצוה שהקדים הקב"ה לתת לישראל מצוה ביהמ"ק, ביהמ"ק, ביהמ"ק, ביהמ"ק, 

כדי שבזכותה ינצלו ישראל בזמן מרדכי כדי שבזכותה ינצלו ישראל בזמן מרדכי כדי שבזכותה ינצלו ישראל בזמן מרדכי כדי שבזכותה ינצלו ישראל בזמן מרדכי     ,,,,זוזוזוזו
ולפ"ז אין כאן שני טעמים ולפ"ז אין כאן שני טעמים ולפ"ז אין כאן שני טעמים ולפ"ז אין כאן שני טעמים המן. המן. המן. המן. ואסתר מגזירת ואסתר מגזירת ואסתר מגזירת ואסתר מגזירת 

זור זור זור זור , והבן. שו"ר במח, והבן. שו"ר במח, והבן. שו"ר במח, והבן. שו"ר במחלקריאת פרשת שקליםלקריאת פרשת שקליםלקריאת פרשת שקליםלקריאת פרשת שקלים
שכתב כדברינו וז"ל, ובאחד שכתב כדברינו וז"ל, ובאחד שכתב כדברינו וז"ל, ובאחד שכתב כדברינו וז"ל, ובאחד [סימן תקכ"ז] [סימן תקכ"ז] [סימן תקכ"ז] [סימן תקכ"ז] ויטרי ויטרי ויטרי ויטרי 

באדר משמיעין על השקלים. ולמה באחד באדר משמיעין על השקלים. ולמה באחד באדר משמיעין על השקלים. ולמה באחד באדר משמיעין על השקלים. ולמה באחד 
וצריכין כל ישראל לתת שקליהם וצריכין כל ישראל לתת שקליהם וצריכין כל ישראל לתת שקליהם וצריכין כל ישראל לתת שקליהם     ,וכו'באדר באדר באדר באדר 

לפני פרשת זכור עכ"ל. וכ"כ בשבלי הלקט לפני פרשת זכור עכ"ל. וכ"כ בשבלי הלקט לפני פרשת זכור עכ"ל. וכ"כ בשבלי הלקט לפני פרשת זכור עכ"ל. וכ"כ בשבלי הלקט 
וז"ל, תנן התם באחד וז"ל, תנן התם באחד וז"ל, תנן התם באחד וז"ל, תנן התם באחד [עניין פורים סימן קצ"ג] [עניין פורים סימן קצ"ג] [עניין פורים סימן קצ"ג] [עניין פורים סימן קצ"ג] 

, לפיכך , לפיכך , לפיכך , לפיכך וכו'באדר משמיעין על השקלים באדר משמיעין על השקלים באדר משמיעין על השקלים באדר משמיעין על השקלים 
שקלים. וזה ששנינו, שקלים. וזה ששנינו, שקלים. וזה ששנינו, שקלים. וזה ששנינו,     וקורין בפרשתוקורין בפרשתוקורין בפרשתוקורין בפרשתמקדימין מקדימין מקדימין מקדימין 

ר"ח [אדר] שחל להיות בשבת, קורין בפרשת ר"ח [אדר] שחל להיות בשבת, קורין בפרשת ר"ח [אדר] שחל להיות בשבת, קורין בפרשת ר"ח [אדר] שחל להיות בשבת, קורין בפרשת 
    מיהומיהומיהומיהומפורש כדברינו. מפורש כדברינו. מפורש כדברינו. מפורש כדברינו.  הריהריהריהרי. . . . שקלים עכ"לשקלים עכ"לשקלים עכ"לשקלים עכ"ל

הביא את שני הביא את שני הביא את שני הביא את שני [דף ק"צ ע"א] [דף ק"צ ע"א] [דף ק"צ ע"א] [דף ק"צ ע"א] בע"ח בע"ח בע"ח בע"ח מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ 
הטעמים, ולא נחת לדברינו. שו"ר הטעמים, ולא נחת לדברינו. שו"ר הטעמים, ולא נחת לדברינו. שו"ר הטעמים, ולא נחת לדברינו. שו"ר 

העלה העלה העלה העלה [ח"ב סוס"י צ"ז] [ח"ב סוס"י צ"ז] [ח"ב סוס"י צ"ז] [ח"ב סוס"י צ"ז] שבתשובותיו פעולת צדיק שבתשובותיו פעולת צדיק שבתשובותיו פעולת צדיק שבתשובותיו פעולת צדיק 
        ....וכו'רק את הטעם הראשון רק את הטעם הראשון רק את הטעם הראשון רק את הטעם הראשון 

  

תב על מהרי"ץ לגבי מה שהוא כולומר,  ברצוניברצוניברצוניברצוני
זיע"א, שהוא 'לא נחת לדברינו', חושבני 

לא היה צריך בכלל 'לנחות' אכן שמהרי"ץ 
לזה. נראה לי, כי ישנה כאן בכלל כוונה אחרת. 

מוצש"ק משפטים [והיא כפי שהסברנו בשיעור 
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. אכן מהרי"ץ הביא שני טעמים, ]התשפ"א
למרות שזה נראה לכאורה טעם אחד, אבל 

כי באחד חד לשני הטעמים. בעצם ישנו שורש א
עין על השקלים, בכדי שהכל יהיה באדר משמ

גבוי מראש חודש לפני כן, והטעם השני 
הכל מדובר על  להקדים שקליהם לשקליו,

נפקא מינה, החידוש אותן השקלים. אבל מ"מ 
של הטעם השני הוא, שזה בא להסביר את 
הקריאה. הדבר בא להגיד, כי הקריאה הזאת 

ת פרה והחודש, שאלו דברים אינה כמו פרש
שאינם בזמנינו. אלא, כפי שפרשת זכור קשורה 

'זכור את אשר עשה  -לפורים, 'נזכרים ונעשים' 
לך עמלק', המן היה מזרע עמלק, אותו הדבר 
לפי הטעם השני לגבי שקלים, גם השקלים 
קשורים לכך. פרשת שקלים אינה כמו פרשת 
פרה והחודש, שהיו רק בזמן שהיה בית 

מקדש, אלא גם בשקלים ישנו קשר לזמנינו. ה
זהו החידוש שבטעם השני. לפי הטעם הראשון, 
לא מקשרים זאת בכלל להמן, אלא שבזמן 
בית המקדש היו מביאים בר"ח שקלים, בסדר. 

גזירת הכתוב. אבל לפי אין טעם. זו ומה הטעם? 
  הטעם השני, זה מסביר את הקריאה.

  

חידוש מכך, אני אומר זאת בתורת  יתירהיתירהיתירהיתירה
בדרך אגב, שבעצם רצו להגיד דבר נוסף. הרי 
כל הפרשיות האחרות, הן רחוקות. אבל פרשת 

קראנו זאת. א"כ למה השבת שקלים, הנה כעת 
צריכים לקרוא זאת בהתחלת חודש אדר? הרי 
פרשת כי תשא יוצאת ממילא בחודש אדר, 

גם על השאלה  ובלאו הכי נקרא על השקלים?
ון שאנחנו נקרא זאת, הזאת, הם רצו לתרץ. נכ

אבל זה יהיה אחרי הזמן, אנחנו רוצים שזה יהיה 
בר"ח, כי עניין המצוה הוא בתחילת החודש, 

שנזכיר את עניין השקלים מאוחר  הגםלכן 
יותר, אבל יש לנו עניין להזכיר זאת לפני כן, 

  ובפרט שזה קשור לעניין פורים.
  

בודאי שמהרי"ץ צודק בכך שהביא זאת  א"כא"כא"כא"כ
אותם המפרשים, ני טעמים, וכן כל בתורת ש
עשו מכך שני טעמים, כי שבו ועוד, כגון הכל־

  בטעם השני ישנו חידוש.
  

הרה"ג איתמר חיים כהן שליט"א הוסיף  וידידיוידידיוידידיוידידי[
קוראים כאן, מה שאמר כת"ר בשיעור ש

לקרוא בקרוב כי תשא,  שקלים אף שעתידים
אם כן היה להם לחז"ל לסדר את  ,כדי להקדים

ופן שתהיה כי תשא לפני פורים, הפרשיות בא
וכמו שמצינו בכמה פרשיות, כגון נצבים. ואולי 
שאני הכא שאינה פרשה שלימה. ויש לעיין 
בטעמים שם, אולי יובן כאן. או שמפני 
שקריאת שקלים היא בספר שני, וגם שלא 

  , עכ"ל יצ"ו].כסדר הפרשיות, ניכר העניין יותר
  

ת בגלל הזית רענן, השת"ז לא הביא זא דברידברידברידברילללל
בזמן שאין מנהגינו לתת מחצית השקל, 

דוקא השת"ז הוא שהזכיר את  שבדיוק ההיפך.
אולי אפשר אף את"ל דמחצית השקל. אם כי 

סוף סוף , אבל בדוחק לפרש אותו אחרת
על מנהג האשכנזים, שאינו נהוג הוא המדובר 

לבוא ולהגיד שדוקא תמוה אצלינו. כמו"כ 
למחצית מהרי"ץ יכתוב דבר שקשור לזכר 

לכך שום רמז. גם מי בדבריו אין שהשקל, 
מה  -שיעיין במחזור ויטרי ובשבלי הלקט 

יראה כי הם לא התכוונו לכך.  -שהוא מביא 
כוונו למנהג של 'זכר תהם בעצמם לא ה אף

הם מדברים על אלא למחצית השקל', 
השקלים שהיו בזמן בית המקדש, וכל החידוש 

ל הקריאה. הוא רק להסביר את הקשר של זה א
  לא פחות ולא יותר.זה הכל. 

  

הנושא הזה באריכות עיקר דיברתי על  כברכברכברכבר
ולא סיימתי עניין , מוצש"ק משפטיםבשיעור 

בכדי  ,הוספתי זאתזה. כעת רק השלמתי ו
  שהדברים יהיו יותר ברורים.

  

לעשות נפילת פנים ביום ראשון הזה (פורים לעשות נפילת פנים ביום ראשון הזה (פורים לעשות נפילת פנים ביום ראשון הזה (פורים לעשות נפילת פנים ביום ראשון הזה (פורים     צריךצריךצריךצריך
כתב כתב כתב כתב משולש) בערי הפרזות, ותשובה לשואל מדוע משולש) בערי הפרזות, ותשובה לשואל מדוע משולש) בערי הפרזות, ותשובה לשואל מדוע משולש) בערי הפרזות, ותשובה לשואל מדוע 

מרן שליט"א דין זה בשע"ה ב'סוגריים', וכן לגבי כל מרן שליט"א דין זה בשע"ה ב'סוגריים', וכן לגבי כל מרן שליט"א דין זה בשע"ה ב'סוגריים', וכן לגבי כל מרן שליט"א דין זה בשע"ה ב'סוגריים', וכן לגבי כל 
        כי האיי גוונא. כי האיי גוונא. כי האיי גוונא. כי האיי גוונא. 

  

חוץ מעיקו"ת נפילת אפים. לנו בבוקר, יש  מחרמחרמחרמחר
ירושלם ת"ו, שם לא נופלים על פניהם. כתבתי 

[הלכות פורים סי' על כך בשלחן ערוך המקוצר 
כשחל ט"ו כשחל ט"ו כשחל ט"ו כשחל ט"ו בזה"ל,  במפורש] אסעיף י" קכ"ג

לשלושה ימים לשלושה ימים לשלושה ימים לשלושה ימים בשבת, מתחלקות מצוות פורים בשבת, מתחלקות מצוות פורים בשבת, מתחלקות מצוות פורים בשבת, מתחלקות מצוות פורים 
(ועל כן קוראים אותו בשם פורים משולש). (ועל כן קוראים אותו בשם פורים משולש). (ועל כן קוראים אותו בשם פורים משולש). (ועל כן קוראים אותו בשם פורים משולש). 
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קריאת המגילה ביום ששי, וכן מתנות קריאת המגילה ביום ששי, וכן מתנות קריאת המגילה ביום ששי, וכן מתנות קריאת המגילה ביום ששי, וכן מתנות 
  וכו'.    ואין נופלים בו על פניהםואין נופלים בו על פניהםואין נופלים בו על פניהםואין נופלים בו על פניהם    לאביונים,לאביונים,לאביונים,לאביונים,

  

סעודת פורים, עושים ביום ראשון, וכן משלוח סעודת פורים, עושים ביום ראשון, וכן משלוח סעודת פורים, עושים ביום ראשון, וכן משלוח סעודת פורים, עושים ביום ראשון, וכן משלוח 
מנות, ואין נופלים על פניהם (אבל בערי מנות, ואין נופלים על פניהם (אבל בערי מנות, ואין נופלים על פניהם (אבל בערי מנות, ואין נופלים על פניהם (אבל בערי 
הפרזות, נופלים על פניהם ביום זה). ומותרים הפרזות, נופלים על פניהם ביום זה). ומותרים הפרזות, נופלים על פניהם ביום זה). ומותרים הפרזות, נופלים על פניהם ביום זה). ומותרים 

כה, הן ביום ששי הן ביום כה, הן ביום ששי הן ביום כה, הן ביום ששי הן ביום כה, הן ביום ששי הן ביום הם בעשיית מלאהם בעשיית מלאהם בעשיית מלאהם בעשיית מלא
ה ה ה ה ראשון (אבל בערי הפרזות, אסורים במלאכראשון (אבל בערי הפרזות, אסורים במלאכראשון (אבל בערי הפרזות, אסורים במלאכראשון (אבל בערי הפרזות, אסורים במלאכ

        ....ביום ששי, כדלעיל סעיף ח')ביום ששי, כדלעיל סעיף ח')ביום ששי, כדלעיל סעיף ח')ביום ששי, כדלעיל סעיף ח')
  

ירושלם, נוהגים אצלם להלכה עיר ב הריהריהריהרי
ולמעשה לעשות את סעודת פורים ביום ראשון, 

ת, לכן אינם נופלים על פניהם. וכן משלוח מנו
  נופלים על פניהם ביום זה.  ,אבל בערי הפרזות

  

י ידידנו הרה"ג אבינועם שמואל יהב אותשאל שאל שאל שאל 
כביכול שליט"א, למה שמתי זאת ב'סוגריים'? 

, שהדבר אינו כ"כ פשוט. כביכול זהו נראה
ואיך הוא  חידוש, או שהדבר אינו כ"כ ברור.

  מנהגינו.
  

שואלים אותי את השאלה הזאת, לגבי  רביםרביםרביםרבים
שאני כותב בשע"ה ב'סוגריים', רבים דברים 

עות, כביכול זהו דבר חושבים שישנה לכך משמ
שאינו ברור, שיש בכך ספק, שהדבר אינו 

  וכדומה.עיקרי. 
  

[אגב יש הזה נובע משלחן ערוך הגר"ז,  הרעיוןהרעיוןהרעיוןהרעיון
להעיר לעניין השם שלחן ערוך "הרב", שכינוי 
זה ניתן לו ע"י חסידי הבעש"ט ההולכים 

כי כאשר הוא יך לדידן], יֵ בעיקבותיו, ולא שַׁ 
ים שהיה מסופק עניינ ם דברים בסוגריים, אלושׂ 

בהם. כך עדות אחיו, כמדומני שדיברתי על כך 
, ובכל אופן ]שיעור מוצש"ק וירא התשע"ג[בזמנו 

כתבתי על כך בספרים. אבל הדבר אינו מקובל 
בספרים האחרים, וגם אצלי בשום מקום אין כל 
משמעות לסוגריים. זה לא פחות ממה שכתוב 

  מחוץ לסוגריים. 
  

ים בסוגריים, זה י שם דברכלל כאשר אנ בדרךבדרךבדרךבדרך
בגלל  כגון. צדדיות סיבותיכול להיות מ

שברצוני לציין איזה מקור, הנוגע רק לסוגריים. 
בכדי לציין את מקור הפרט הזה, אני סוגר אותו 
בכדי שיהיה מובן. ובדרך כלל, זה בכדי שלא 

הערה כמו יפריע לרציפות הסעיף. דהיינו, זאת 
ושים בירושלם. מדבר, מה עהסעיף הרי צדדית. 

אני כותב, מה בערי הפרזות.  אז בדרך אגב
ובכדי שלא יבלבל את הקורא בהבנה, אני שם 
זאת בסוגריים, להבין שאתה יכול לקרוא גם 

ש בלי זה. ההמשך שאחרי הסגריים, קשור למ"
לפני הסוגריים. בכדי שלא יפריע לרצף של־

[הערת העורך: וכפי הסוגריים השניים  דברים.
  בסוף הסעיף]. המופיעים

  

של עניין, מה שאנחנו נופלים על פנינו  לגופולגופולגופולגופווווו
וכך המנהג פשוט זהו דבר פשוט,  ביום הזה,

אם כי  אצלינו. לא מצאנו דבר כזאת בש"ע.
  ישנם כאלה החושבים אחרת. 

  

, די השנהעל מוע[בספר הליכות שלמה , למשללמשללמשללמשל
נהוג נהוג נהוג נהוג ב, וכתלהגרשז"א ] פורים המשולש, עמ' שנ"ט

ז באדר בפורים המשולש ז באדר בפורים המשולש ז באדר בפורים המשולש ז באדר בפורים המשולש בט"בט"בט"בט"    שלא לומר תחנוןשלא לומר תחנוןשלא לומר תחנוןשלא לומר תחנון
כך נהוג, שגם ש . הוא כותביםיםיםיםרזרזרזרזאף בערי הפאף בערי הפאף בערי הפאף בערי הפ

, [בהערה ח'] הפרזים לא אומרים. והוא מסביר
ה מט"ו לט"ז הוא ה מט"ו לט"ז הוא ה מט"ו לט"ז הוא ה מט"ו לט"ז הוא תתתתדיחוי זה של המשדיחוי זה של המשדיחוי זה של המשדיחוי זה של המשדדדדכיון כיון כיון כיון דדדד

ברור הדבר ברור הדבר ברור הדבר ברור הדבר     ',',',',םםםםתתתתאואואואו    תתתתלעשולעשולעשולעשו''''ילפותא מקרא דילפותא מקרא דילפותא מקרא דילפותא מקרא ד
בר בר בר בר תתתתולכן מסולכן מסולכן מסולכן מס    ,,,,חילהחילהחילהחילהתתתתקנה מקנה מקנה מקנה מתתתתה הה הה הה התתתתדכך הידכך הידכך הידכך הי

            ....דדינו כפורים ממשדדינו כפורים ממשדדינו כפורים ממשדדינו כפורים ממש
  

ג"כ ג"כ ג"כ ג"כ     ''''ולא יעבורולא יעבורולא יעבורולא יעבור''''ון דבקרא דון דבקרא דון דבקרא דון דבקרא דכיכיכיכידדדד    ,,,,גם אפשרגם אפשרגם אפשרגם אפשר
סר סר סר סר תתתתבר דשיבר דשיבר דשיבר דשיתתתתמסמסמסמס    ',',',',שני הימיםשני הימיםשני הימיםשני הימים    תתתתעושים אעושים אעושים אעושים א''''יב יב יב יב תתתתככככ

לות ממש לות ממש לות ממש לות ממש יייינו לענין אבנו לענין אבנו לענין אבנו לענין אביייידדדד    ,,,,ם המשולשם המשולשם המשולשם המשולשרירירירישל פושל פושל פושל פו
      ....ה ושמחהה ושמחהה ושמחהה ושמחהתתתתוהוא יום משוהוא יום משוהוא יום משוהוא יום מש    ,,,,םםםםריריריריכמו פוכמו פוכמו פוכמו פו

  

לפי שיטתם, שאינם נוהגים אבילות  זה דברדברדברדבר
        בפורים. 

  

[בסימן תרצ"ג סעיף ז'] בספר פסקי תשובות  אףאףאףאף
לא ממש, כי לא כתב שכך "נהוג",  כתב כך,

כשחל ט"ו אדר כשחל ט"ו אדר כשחל ט"ו אדר כשחל ט"ו אדר  לא שכך "נכון לנהוג" וז"ל,א
ם ם ם ם בירושלבירושלבירושלבירושל    ''''למנצחלמנצחלמנצחלמנצח''''אין אומרים תחנון ואין אומרים תחנון ואין אומרים תחנון ואין אומרים תחנון ו    בשב"קבשב"קבשב"קבשב"ק

משום שהוא יום משום שהוא יום משום שהוא יום משום שהוא יום     ,,,,ביום א' ט"ז אדר לכו"עביום א' ט"ז אדר לכו"עביום א' ט"ז אדר לכו"עביום א' ט"ז אדר לכו"ע
שבכל ערי ארץ שבכל ערי ארץ שבכל ערי ארץ שבכל ערי ארץ     ,,,,ונכון לנהוגונכון לנהוגונכון לנהוגונכון לנהוג    ....משתה ושמחהמשתה ושמחהמשתה ושמחהמשתה ושמחה

    ,,,,חדאחדאחדאחדא    ....ישראל לא יאמרו תחנון ולמנצח ביום א'ישראל לא יאמרו תחנון ולמנצח ביום א'ישראל לא יאמרו תחנון ולמנצח ביום א'ישראל לא יאמרו תחנון ולמנצח ביום א'
כיון שבירושלם ישנה     ....םםםםמפני כבודה של ירושלמפני כבודה של ירושלמפני כבודה של ירושלמפני כבודה של ירושל

ים לתת כבוד לעיר שמחה ביום הזה, צריכ
הערים בא"י הערים בא"י הערים בא"י הערים בא"י     תתתתוֹ וֹ וֹ וֹ שַרבּ שַרבּ שַרבּ שַרבּ     ,,,,ועודועודועודועודקדשנו ותפארתנו. 

בכלל ערי הספיקות אם היו מוקפות חומה בכלל ערי הספיקות אם היו מוקפות חומה בכלל ערי הספיקות אם היו מוקפות חומה בכלל ערי הספיקות אם היו מוקפות חומה     ןןןןשהשהשהשה
ובהם ובהם ובהם ובהם     ,,,,]]]]ע' סי' תרפ"ח אות ז'ע' סי' תרפ"ח אות ז'ע' סי' תרפ"ח אות ז'ע' סי' תרפ"ח אות ז'[[[[    וןוןוןוןננננן ן ן ן בבבבהושע הושע הושע הושע מימות ימימות ימימות ימימות י

ישנם הרבה מקומות,     ....מדינא אין לומר תחנוןמדינא אין לומר תחנוןמדינא אין לומר תחנוןמדינא אין לומר תחנון
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שישנו ספק האם הם מוקפות חומה מימות 
  יהושע, או שלא. 

  

    ----פורים המשולש פורים המשולש פורים המשולש פורים המשולש , ]19רה [מובא בהע שלו המקורהמקורהמקורהמקור
שריה  הכוונה להרה"ג ],],],],פ"ז סעי' א'פ"ז סעי' א'פ"ז סעי' א'פ"ז סעי' א'[[[[דבליצקי דבליצקי דבליצקי דבליצקי 
ושכ"ה בס' לקט הקמח החדש סי' ושכ"ה בס' לקט הקמח החדש סי' ושכ"ה בס' לקט הקמח החדש סי' ושכ"ה בס' לקט הקמח החדש סי'  דבליצקי,

אף לאלו אף לאלו אף לאלו אף לאלו גם בחוץ לארץ גם בחוץ לארץ גם בחוץ לארץ גם בחוץ לארץ דדדד    ונראהונראהונראהונראה. . . . קל"אקל"אקל"אקל"א
הנוהגין בכל שנה לומר תחנון בשיתסר הנוהגין בכל שנה לומר תחנון בשיתסר הנוהגין בכל שנה לומר תחנון בשיתסר הנוהגין בכל שנה לומר תחנון בשיתסר 

יש לצדד שבשנה כזו לא יאמרו תחנון יש לצדד שבשנה כזו לא יאמרו תחנון יש לצדד שבשנה כזו לא יאמרו תחנון יש לצדד שבשנה כזו לא יאמרו תחנון     ,,,,ושיבסרושיבסרושיבסרושיבסר
        ....וכו'    בט"זבט"זבט"זבט"ז

  

 יצקילהרב דבל[פרק ז'] משולש פורים  בספרבספרבספרבספר
  , רואים שהוא היה נבוך בעניין זה.הנז"ל

  

יום יום יום יום הוא כותב, ] , דף קכ"ז[סעיף א' בהתחלהבהתחלהבהתחלהבהתחלה
מוקפין מוקפין מוקפין מוקפין דדדדכשחל פורים כשחל פורים כשחל פורים כשחל פורים     ,,,,הראשון ט"ז באדרהראשון ט"ז באדרהראשון ט"ז באדרהראשון ט"ז באדר

    ,,,,הוא כיום חול גמורהוא כיום חול גמורהוא כיום חול גמורהוא כיום חול גמורהרי בערי הפרזות הרי בערי הפרזות הרי בערי הפרזות הרי בערי הפרזות     ,,,,בשבתבשבתבשבתבשבת
דבר מדיני הפורים או מדיני דבר מדיני הפורים או מדיני דבר מדיני הפורים או מדיני דבר מדיני הפורים או מדיני ואין נוהג בו שום ואין נוהג בו שום ואין נוהג בו שום ואין נוהג בו שום 

. וכו', ומותר להספיד בו ולהתענות , ומותר להספיד בו ולהתענות , ומותר להספיד בו ולהתענות , ומותר להספיד בו ולהתענות וריםוריםוריםוריםפפפפשושן שושן שושן שושן 
אומרים אומרים אומרים אומרים כמו כן כמו כן כמו כן כמו כן , ][בדף קכ"ח אומר הוא ובהמשך

מנהגו מנהגו מנהגו מנהגו . והנוהג שלא לומר בו, . והנוהג שלא לומר בו, . והנוהג שלא לומר בו, . והנוהג שלא לומר בו, בו תחנון ולמנצחבו תחנון ולמנצחבו תחנון ולמנצחבו תחנון ולמנצח
   .שגיאה. הדבר בר־תוקףדהיינו, זה לא  מנהג.מנהג.מנהג.מנהג.

  

 אריך על כךה, [אות א']והערות'  ב'מקורותב'מקורותב'מקורותב'מקורות
לפי מה דקיי"ל דאין אבילות לפי מה דקיי"ל דאין אבילות לפי מה דקיי"ל דאין אבילות לפי מה דקיי"ל דאין אבילות , תב בזה"לוכ

לשיטתם הוא כותב     ----בט"ו גם בערי הפרזות בט"ו גם בערי הפרזות בט"ו גם בערי הפרזות בט"ו גם בערי הפרזות 
רהסיא, כי זאת, שלא לנהוג אבילות בפ

כל זה לא השמיעונו כל זה לא השמיעונו כל זה לא השמיעונו כל זה לא השמיעונו ו -בירושלם אין אבילות 
ולא ולא ולא ולא     -ראשונים ואחרונים  -    הפוסקים רו"אהפוסקים רו"אהפוסקים רו"אהפוסקים רו"א

הראונו את כל אלה. ומדשתקו רבנן ש"מ דאיך הראונו את כל אלה. ומדשתקו רבנן ש"מ דאיך הראונו את כל אלה. ומדשתקו רבנן ש"מ דאיך הראונו את כל אלה. ומדשתקו רבנן ש"מ דאיך 
שלא יהיה דינו של יום זה בירושלם, עכ"פ שלא יהיה דינו של יום זה בירושלם, עכ"פ שלא יהיה דינו של יום זה בירושלם, עכ"פ שלא יהיה דינו של יום זה בירושלם, עכ"פ 
לעניין לאסור של זה בזה בפרזות, עד כדי כך לעניין לאסור של זה בזה בפרזות, עד כדי כך לעניין לאסור של זה בזה בפרזות, עד כדי כך לעניין לאסור של זה בזה בפרזות, עד כדי כך 

[סי' [סי' [סי' [סי' לא אמרינן. והדבר מבואר ג"כ במהרלב"ח לא אמרינן. והדבר מבואר ג"כ במהרלב"ח לא אמרינן. והדבר מבואר ג"כ במהרלב"ח לא אמרינן. והדבר מבואר ג"כ במהרלב"ח 
"ל שם בפשיטות גמורה דאם היו "ל שם בפשיטות גמורה דאם היו "ל שם בפשיטות גמורה דאם היו "ל שם בפשיטות גמורה דאם היו , דס, דס, דס, דסל"ב]ל"ב]ל"ב]ל"ב]

מחוייבים בני ירושלם לעשות הסעודה בט"ז, מחוייבים בני ירושלם לעשות הסעודה בט"ז, מחוייבים בני ירושלם לעשות הסעודה בט"ז, מחוייבים בני ירושלם לעשות הסעודה בט"ז, 
אפילו הכי בני הפרזים מותרים בו בהספד אפילו הכי בני הפרזים מותרים בו בהספד אפילו הכי בני הפרזים מותרים בו בהספד אפילו הכי בני הפרזים מותרים בו בהספד 

        ותענית.ותענית.ותענית.ותענית.
  

, לשיטת מהרלב"ח, אין פורים משולש. כידועכידועכידועכידוע
לדעת מהרלב"ח, סעודת פורים ומשלוח מנות 

  הם צריכים להיות בשבת. 
  

וזהו גופא אחד מן הטעמים שבסיבתן ס"ל וזהו גופא אחד מן הטעמים שבסיבתן ס"ל וזהו גופא אחד מן הטעמים שבסיבתן ס"ל וזהו גופא אחד מן הטעמים שבסיבתן ס"ל 
דהסעודה היא בשבת, וכדכתב, דהסעודה היא בשבת, וכדכתב, דהסעודה היא בשבת, וכדכתב, דהסעודה היא בשבת, וכדכתב,     למהרלב"חלמהרלב"חלמהרלב"חלמהרלב"ח

דאיך יעשו בני ט"ו הסעודה, ביום שיכולים דאיך יעשו בני ט"ו הסעודה, ביום שיכולים דאיך יעשו בני ט"ו הסעודה, ביום שיכולים דאיך יעשו בני ט"ו הסעודה, ביום שיכולים 
        וכו'.ד ד ד ד להתענות בו בני י"להתענות בו בני י"להתענות בו בני י"להתענות בו בני י"

  

הוא כותב ] , אות ה'ב'מקורות והערות'[מכן  לאחרלאחרלאחרלאחר
ולענ"ד אין אומרים אז ולענ"ד אין אומרים אז ולענ"ד אין אומרים אז ולענ"ד אין אומרים אז  ,תחנון ולמנצח לגבי

    לאסור את שללאסור את שללאסור את שללאסור את שלקיי"ל קיי"ל קיי"ל קיי"ל כיון דכיון דכיון דכיון דגם בפרזים, גם בפרזים, גם בפרזים, גם בפרזים,     תחנוןתחנוןתחנוןתחנון
ר ר ר ר ומומומומלללליש גם יש גם יש גם יש גם ולכן ולכן ולכן ולכן וכו', הוא מאריך בכך.  זה בזהזה בזהזה בזהזה בזה

שלא שלא שלא שלא הפוסקים לא הזכירו הפוסקים לא הזכירו הפוסקים לא הזכירו הפוסקים לא הזכירו תחנון ולמנצח, כיון דתחנון ולמנצח, כיון דתחנון ולמנצח, כיון דתחנון ולמנצח, כיון ד
   , יש להחליט שלא לומר., יש להחליט שלא לומר., יש להחליט שלא לומר., יש להחליט שלא לומר.למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    אךאךאךאך    לומר.לומר.לומר.לומר.

  

הופך את דבריו משורה לשורה. בהתחלה  הואהואהואהוא
 הוא אומר כי הפוסקים לא הזכירו שלא לומר,

תכף ולאחר מכן  א"כ שמע מינה שצריך לומר.
וכן פסק גם וכן פסק גם וכן פסק גם וכן פסק גם כי למעשה לא לומר.  ,הוא כותב
        ....זצ"לזצ"לזצ"לזצ"ל    הגרשז"אהגרשז"אהגרשז"אהגרשז"א

  

, ב'מקורות והערות', עמ' קנ"ט, [בפרק ט'מכן חר חר חר חר לאלאלאלא
בענין תחנון בערי בענין תחנון בערי בענין תחנון בערי בענין תחנון בערי , כך הוא כותב] אות א'

כ"כ גם כ"כ גם כ"כ גם כ"כ גם     ,,,,הספיקות ביום א' שכתבתי לא לאמרהספיקות ביום א' שכתבתי לא לאמרהספיקות ביום א' שכתבתי לא לאמרהספיקות ביום א' שכתבתי לא לאמר
ין ין ין ין אאאאבגליון פורים משולש זכרון בנימין סע' ה' שבגליון פורים משולש זכרון בנימין סע' ה' שבגליון פורים משולש זכרון בנימין סע' ה' שבגליון פורים משולש זכרון בנימין סע' ה' ש

    ,,,,ובשנת תשל"ד חקרתי איך נהגו בזהובשנת תשל"ד חקרתי איך נהגו בזהובשנת תשל"ד חקרתי איך נהגו בזהובשנת תשל"ד חקרתי איך נהגו בזה    ....לומרלומרלומרלומר
וכתבו לי דבצפת וטבריה ועכו לא אמרו בין וכתבו לי דבצפת וטבריה ועכו לא אמרו בין וכתבו לי דבצפת וטבריה ועכו לא אמרו בין וכתבו לי דבצפת וטבריה ועכו לא אמרו בין 

וכן נהגתי וכן נהגתי וכן נהגתי וכן נהגתי     ,,,,ועיין לקמןועיין לקמןועיין לקמןועיין לקמן    ,,,,ספרדיםספרדיםספרדיםספרדיםאשכנזים ובין אשכנזים ובין אשכנזים ובין אשכנזים ובין 
וכן בתשל"ד ותשל"ז וכן בתשל"ד ותשל"ז וכן בתשל"ד ותשל"ז וכן בתשל"ד ותשל"ז     ,,,,בבני ברק בשנת תשי"דבבני ברק בשנת תשי"דבבני ברק בשנת תשי"דבבני ברק בשנת תשי"ד

וכן בתשמ"א וכן בתשמ"א וכן בתשמ"א וכן בתשמ"א     ,,,,במנין ותיקין שלנו בבני ברקבמנין ותיקין שלנו בבני ברקבמנין ותיקין שלנו בבני ברקבמנין ותיקין שלנו בבני ברק
אמנם בביהכנ"ס לדרמן אמנם בביהכנ"ס לדרמן אמנם בביהכנ"ס לדרמן אמנם בביהכנ"ס לדרמן     ....ובתשנ"ז ותשס"אובתשנ"ז ותשס"אובתשנ"ז ותשס"אובתשנ"ז ותשס"א

נחלקו בתשל"ד המנהגים נחלקו בתשל"ד המנהגים נחלקו בתשל"ד המנהגים נחלקו בתשל"ד המנהגים     ,,,,כון חזון אישכון חזון אישכון חזון אישכון חזון אישיייישששש
וכפי הוראות הגדולים שליט"א וכפי הוראות הגדולים שליט"א וכפי הוראות הגדולים שליט"א וכפי הוראות הגדולים שליט"א     ,,,,ממנין למניןממנין למניןממנין למניןממנין למנין

    ,,,,ומרומרומרומרשדעת כמה היה לשדעת כמה היה לשדעת כמה היה לשדעת כמה היה ל    ....שם כל אחד במנין שלושם כל אחד במנין שלושם כל אחד במנין שלושם כל אחד במנין שלו
ולדעתי פשוט דבערי ולדעתי פשוט דבערי ולדעתי פשוט דבערי ולדעתי פשוט דבערי     ....ודעת כמה שלא לומרודעת כמה שלא לומרודעת כמה שלא לומרודעת כמה שלא לומר

דאין דאין דאין דאין     ,,,,ולמעשה נראה כעתולמעשה נראה כעתולמעשה נראה כעתולמעשה נראה כעת    ....הספיקות אין לומרהספיקות אין לומרהספיקות אין לומרהספיקות אין לומר
מפני כבודה של מפני כבודה של מפני כבודה של מפני כבודה של     ,,,,לומר בכל ארץ ישראללומר בכל ארץ ישראללומר בכל ארץ ישראללומר בכל ארץ ישראל

וכמו שהארכנו לעיל בפרק ז' במו"ה וכמו שהארכנו לעיל בפרק ז' במו"ה וכמו שהארכנו לעיל בפרק ז' במו"ה וכמו שהארכנו לעיל בפרק ז' במו"ה     ,,,,םםםםירושלירושלירושלירושל
לא כמו שכתבנו שם בפנים בסעיף א' לא כמו שכתבנו שם בפנים בסעיף א' לא כמו שכתבנו שם בפנים בסעיף א' לא כמו שכתבנו שם בפנים בסעיף א' דדדדוווו    ,,,,ה' וו'ה' וו'ה' וו'ה' וו'

ומכיון שבערי הספיקות אין אומרים ומכיון שבערי הספיקות אין אומרים ומכיון שבערי הספיקות אין אומרים ומכיון שבערי הספיקות אין אומרים     ,,,,לומר כןלומר כןלומר כןלומר כן
ת החסידים שהם היום רוב ת החסידים שהם היום רוב ת החסידים שהם היום רוב ת החסידים שהם היום רוב כנ"ל וגם כל קהילוכנ"ל וגם כל קהילוכנ"ל וגם כל קהילוכנ"ל וגם כל קהילו

כן ממילא אין כן ממילא אין כן ממילא אין כן ממילא אין     גםגםגםגם    ,,,,בתי כנסת האשכנזיםבתי כנסת האשכנזיםבתי כנסת האשכנזיםבתי כנסת האשכנזים
הרי יש מחסידי  וכו'.    "ז"ז"ז"זטטטטאומרים בשום שנה באומרים בשום שנה באומרים בשום שנה באומרים בשום שנה ב

אומרים תחנון מי"א עד ט"ז,  הבעש"ט שאינם
ראוי לקרוא בהם את בגלל שואפילו בי"ז, 

כדתנן ריש מס' מגילה וכו', וכמובא  ,המגילה
. ט][דף תקמ"ג, אות י"בפסקי תשובות סי' תרפ"ח 

  אז הוא גם מצרף אותם. 
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לכן יש להחליט, שלא לאמר בכל לכן יש להחליט, שלא לאמר בכל לכן יש להחליט, שלא לאמר בכל לכן יש להחליט, שלא לאמר בכל מסיים,  והואוהואוהואוהוא
  . . . . ערי ארץ ישראלערי ארץ ישראלערי ארץ ישראלערי ארץ ישראל

  

זה רק אצלם נדון. האשכנזים. למעשה,  אבלאבלאבלאבל
לא שמענו ולא ראינו את כל הדברים אצלנו 

הדברים בלתי הללו, ואת המנהג הזה. 
, לא נופלים ט"ו וט"זשבישנה הלכה, מבוססים. 
נו קשור יא ,שיםומה שבירושלם עוותו לא. 

היכן אלינו. לגבי ערי הספיקות, אין הכי נמי. 
שישנו ספק, הם עושים ט"ו וט"ז, וקוראים את 

וכשחל בשבת, עושים ביום המגילה בשניהם. 
אבל לגבי המקומות ראשון סעודה. שלא יכלו. 

שלא מתייחסים אליהם כספק, ולא עושים שום 
דבר בט"ז, אז בודאי שצריך לומר נפילת 

  , כפי סתימת הפוסקים.אפים
  

חושבני, כי צריך להיות נימוק יותר מכך.  ברםברםברםברם
חוץ ממה שבני הרב שאול הי"ו אמר לי, שראה 

הרב דינר, כי גם החזו"א הורה כן לומר  כי כתב
נפילת אפים. ראיתי גם בלוח עתים לבינה, של 

המוקפים המוקפים המוקפים המוקפים הרב דוד סופר, שכתב בזה"ל, 
 והמסופקים, אין אומרים תחנון ולמנצח.והמסופקים, אין אומרים תחנון ולמנצח.והמסופקים, אין אומרים תחנון ולמנצח.והמסופקים, אין אומרים תחנון ולמנצח.

. )נפילת פניםמה שנקרא היינו אצלם, 'תחנון' (
עד . והסכימו הרבה אחרונים שהפרזים אומריםוהסכימו הרבה אחרונים שהפרזים אומריםוהסכימו הרבה אחרונים שהפרזים אומריםוהסכימו הרבה אחרונים שהפרזים אומרים

  כאן.
  

במשנ"ב הוצאת דרשו, במהדו' החדשה  כמו־כןכמו־כןכמו־כןכמו־כן
, כתבו כי אף שהגרשז"א כתב שאין ]46[מספר 

נוהגים לו' תחנון בפרזות בט"ז אדר כשחל ט"ו 
בשבת, מ"מ הגר"מ פיינשטיין נהג לומר, 

, וכן [סי' תרצ"ג ס"ג]שמועות משה כמובא בס' 
  משמע מכף החיים ומהרי"י אלגזי יעו"ש.

  

הנכון והעיקר להלכה ולמעשה, אבל  זהוזהוזהוזהו
  ברצוני להוסיף עוד נקודה.

  

הם עושים כל מיני שיקולים, כגון מה שהוא  כיכיכיכי
גם טוען כי נפילת אפים זה רשות, הרי פעמים 

ות, רבות אנחנו דוחים נפילת אפים כיון שזה רש
בשם רב נטרונאי [סימן קל"א] טור דוע מן הכי

גאון. הדבר אכן נכון, נפילת אפים זה לא דבר 
דוחים זאת בקלות מכל  שצריך לעמוד עליו,

מיני סיבות. גם ברמב"ם זה מדוייק, שהדבר 
אינו חובה. אבל בכל זאת אני חושב, כי ישנו 

נפילת אפים, כי יוצא מכך  עניין בדוקא כן לומר
  נא.נפקא מינה לדי

  

 [הלכות אבילות, סימן ק"פערוך המקוצר  בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן
כל הסדר הנזכר, כל הסדר הנזכר, כל הסדר הנזכר, כל הסדר הנזכר, כתבתי בס"ד כך,  ]סעיף י"ט

ובכללו שבעת ההקפות וצידוק הדין, מנהגינו ובכללו שבעת ההקפות וצידוק הדין, מנהגינו ובכללו שבעת ההקפות וצידוק הדין, מנהגינו ובכללו שבעת ההקפות וצידוק הדין, מנהגינו 
לעשות גם בימים שאין בהם נפילת־פנים לעשות גם בימים שאין בהם נפילת־פנים לעשות גם בימים שאין בהם נפילת־פנים לעשות גם בימים שאין בהם נפילת־פנים 
ואפילו בחול־המועד. וגם כשקוברים בערב ואפילו בחול־המועד. וגם כשקוברים בערב ואפילו בחול־המועד. וגם כשקוברים בערב ואפילו בחול־המועד. וגם כשקוברים בערב 

        . . . . ב יו"ט אומרים הכל, וכן בלילהב יו"ט אומרים הכל, וכן בלילהב יו"ט אומרים הכל, וכן בלילהב יו"ט אומרים הכל, וכן בלילהשבת וערשבת וערשבת וערשבת וער
  

ידין בכל יום מהימים ידין בכל יום מהימים ידין בכל יום מהימים ידין בכל יום מהימים שאין מספשאין מספשאין מספשאין מספ    ,,,,זולת ההספדזולת ההספדזולת ההספדזולת ההספד
שאין בהם נפילת־פנים (המפורטים לעיל בחלק שאין בהם נפילת־פנים (המפורטים לעיל בחלק שאין בהם נפילת־פנים (המפורטים לעיל בחלק שאין בהם נפילת־פנים (המפורטים לעיל בחלק 
אורח־חיים סימן כ"א סעיף י"א) ולא רק אורח־חיים סימן כ"א סעיף י"א) ולא רק אורח־חיים סימן כ"א סעיף י"א) ולא רק אורח־חיים סימן כ"א סעיף י"א) ולא רק 
שבמעמד ומושב, אלא גם נוסח המספדות שבמעמד ומושב, אלא גם נוסח המספדות שבמעמד ומושב, אלא גם נוסח המספדות שבמעמד ומושב, אלא גם נוסח המספדות 

ה ה ה ה שאומרים בשבעת ימי האבל אחרי המנחשאומרים בשבעת ימי האבל אחרי המנחשאומרים בשבעת ימי האבל אחרי המנחשאומרים בשבעת ימי האבל אחרי המנח
גם בין השמשות     ....(כדלקמן סימן קפ"ז סעיף ח')(כדלקמן סימן קפ"ז סעיף ח')(כדלקמן סימן קפ"ז סעיף ח')(כדלקמן סימן קפ"ז סעיף ח')

אומרים 'מספדות' מנהגינו ששלהם. הרי 
כגון אהובי וחמודי ה לערבית, בין מנחבחרוזים 

בין מנחה לערבית בליל ואהוב ירחמו וכו'. וכו' 
  . , אין אומריםר"ח, ובמוצאי ר"ח

  

, אם תאמר לגבי מחר, מה הבעיא? נוריד כןכןכןכן־־־־אםאםאםאם
גורם לשינוי את נפילת פנים? יוצא שח"ו אתה 

ח"ו שלא נצטרך, כי , כי נפק"מ להספד, נוסף
עם כבוד מה וגם לא יגידו את ההספד. לפ"ז 

   הנפטר?
  

, כיון שיש לכך השלכה גם לגבי דברים ממילאממילאממילאממילא
להשאיר אדרבה, שצריך אחרים, לכן חושבני 

ות את העניין על מתכונתו, וכפי משמע
לא דנו הפוסקים, כי לא נשמע דבר זה, כי 

        .של נפילת פנים בכלל לגבי העניין הזה
  

מחר , המסקנא היא כי צריכים לומר בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
  שחרית וגם במנחה. נפילת אפים, גם ב

  

  מהקהל: האם ישנו עניין לשמוח מחר? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

ּקּוֵדי מרן שליט"א: לא. תלמד טוב,  תשובתתשובתתשובתתשובת ּקּוֵדי ּפִ ּקּוֵדי ּפִ ּקּוֵדי ּפִ ּפִ
ֵחי ֵלב    "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ  ּמְ ִרים ְמׂשַ ֵחי ֵלבְיׁשָ ּמְ ִרים ְמׂשַ ֵחי ֵלבְיׁשָ ּמְ ִרים ְמׂשַ ֵחי ֵלבְיׁשָ ּמְ ִרים ְמׂשַ . זהו מה ']ט ,ט"תהלים י[ ְיׁשָ

שצריך. אין עניין לעשות איזה דבר מסויים ביום 
זה, שהרי גם הסעודה אצלם זהו דבר המסופק. 

תו, מחר לא צריך לעשות לפי מהרלב"ח וסיעָ 
  כלום אפילו בירושלם.
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נטילת נטילת נטילת נטילת ברכת ברכת ברכת ברכת התייחסות למ"ש בעלון 'בית מרן', לגבי התייחסות למ"ש בעלון 'בית מרן', לגבי התייחסות למ"ש בעלון 'בית מרן', לגבי התייחסות למ"ש בעלון 'בית מרן', לגבי 
ידים על דבר שטיבולו במשקה, ועל מה שכתב לגבי ידים על דבר שטיבולו במשקה, ועל מה שכתב לגבי ידים על דבר שטיבולו במשקה, ועל מה שכתב לגבי ידים על דבר שטיבולו במשקה, ועל מה שכתב לגבי 
מנהג התימנים בזה, ובגנות הכותרת 'אחי בני תימן' מנהג התימנים בזה, ובגנות הכותרת 'אחי בני תימן' מנהג התימנים בזה, ובגנות הכותרת 'אחי בני תימן' מנהג התימנים בזה, ובגנות הכותרת 'אחי בני תימן' 
המופיעה שם, והתייחסות לדבריו בעניין איגרת תימן המופיעה שם, והתייחסות לדבריו בעניין איגרת תימן המופיעה שם, והתייחסות לדבריו בעניין איגרת תימן המופיעה שם, והתייחסות לדבריו בעניין איגרת תימן 

        והתימנים. והתימנים. והתימנים. והתימנים. 
  

ליל הסדר, בעניין דבר במה שנוגע ל נסייםנסייםנסייםנסיים
שטיבולו במשקה. לא הספקתי לומר עוד כמה 
דברים שרציתי להגיד, אבל עדיף שהדברים 

  יהיו מושלמים מאשר חצאי דברים.
  

, וארא 282עלון [לי, כי בעלון בית מרן  הראוהראוהראוהראו
בעניין נטילת  [הרב יצחק יוסף] הביא ]תשפ"א

תפוח עץ תפוח עץ תפוח עץ תפוח עץ , בזה"ל ידים לדבר שטיבולו במשקה
ו במים ויש עליו רסיסי מים שעלו מן ו במים ויש עליו רסיסי מים שעלו מן ו במים ויש עליו רסיסי מים שעלו מן ו במים ויש עליו רסיסי מים שעלו מן אותאותאותאותששטף ששטף ששטף ששטף 

, , , , הרחצה, צריך ליטול ידים כשהוא אוכל אותוהרחצה, צריך ליטול ידים כשהוא אוכל אותוהרחצה, צריך ליטול ידים כשהוא אוכל אותוהרחצה, צריך ליטול ידים כשהוא אוכל אותו
    שהוא רטובשהוא רטובשהוא רטובשהוא רטוב    כי "טיבולו" לאו דוקא, אלא כלכי "טיבולו" לאו דוקא, אלא כלכי "טיבולו" לאו דוקא, אלא כלכי "טיבולו" לאו דוקא, אלא כל

שם את חילוקי הדעות . הוא מביא וכו' במיםבמיםבמיםבמים
[סי' קנ"ח סעיף [סי' קנ"ח סעיף [סי' קנ"ח סעיף [סי' קנ"ח סעיף שלחן ערוך שלחן ערוך שלחן ערוך שלחן ערוך ומרן הומרן הומרן הומרן השבין הפוסקים, 

  וכו'.  ליטול בלי ברכהליטול בלי ברכהליטול בלי ברכהליטול בלי ברכהפסק פסק פסק פסק ד', וסימן תע"ג סעיף ו] ד', וסימן תע"ג סעיף ו] ד', וסימן תע"ג סעיף ו] ד', וסימן תע"ג סעיף ו] 
  

תחת הכותרת 'המנהג לא לברך'] מכן [ לאחרלאחרלאחרלאחר
פסק פסק פסק פסק [סי' קנ"ח ס"ד] [סי' קנ"ח ס"ד] [סי' קנ"ח ס"ד] [סי' קנ"ח ס"ד] הגאון מוילנא הגאון מוילנא הגאון מוילנא הגאון מוילנא     כך, מביאהוא 

לברך על נטילה של טיבולו במשקה, וכן לברך על נטילה של טיבולו במשקה, וכן לברך על נטילה של טיבולו במשקה, וכן לברך על נטילה של טיבולו במשקה, וכן 
ההולכים על פי ההולכים על פי ההולכים על פי ההולכים על פי     מתלמידיומתלמידיומתלמידיומתלמידיו    נוהגים חלקנוהגים חלקנוהגים חלקנוהגים חלק

[ח"ב [ח"ב [ח"ב [ח"ב פסיקותיו. וכן כתב בשו"ת פעולת צדיק פסיקותיו. וכן כתב בשו"ת פעולת צדיק פסיקותיו. וכן כתב בשו"ת פעולת צדיק פסיקותיו. וכן כתב בשו"ת פעולת צדיק 
לאחד מחכמי התימנים רבי יחיא לאחד מחכמי התימנים רבי יחיא לאחד מחכמי התימנים רבי יחיא לאחד מחכמי התימנים רבי יחיא     ----סימן נ"ט] סימן נ"ט] סימן נ"ט] סימן נ"ט] 

ני תימן [הערת העורך: כוונתו ל'גאון רבצאלח צאלח צאלח צאלח 
לברך לברך לברך לברך     ,,,,שהם סומכים על הרמב"םשהם סומכים על הרמב"םשהם סומכים על הרמב"םשהם סומכים על הרמב"ם    ----ותפארתם'] 

        על נטילה לדבר שטיבולו במשקה. על נטילה לדבר שטיבולו במשקה. על נטילה לדבר שטיבולו במשקה. על נטילה לדבר שטיבולו במשקה. 
  

לא נוהגים כן, וכבר לא נוהגים כן, וכבר לא נוהגים כן, וכבר לא נוהגים כן, וכבר     -הספרדים  -אבל אנחנו אבל אנחנו אבל אנחנו אבל אנחנו 
[בשיירי סימן קנ"ח הגב"י אות [בשיירי סימן קנ"ח הגב"י אות [בשיירי סימן קנ"ח הגב"י אות [בשיירי סימן קנ"ח הגב"י אות בספר כנסת הגדולה בספר כנסת הגדולה בספר כנסת הגדולה בספר כנסת הגדולה 

    ----שנה שנה שנה שנה     350350350350----למרן החבי"ב שהיה לפני כלמרן החבי"ב שהיה לפני כלמרן החבי"ב שהיה לפני כלמרן החבי"ב שהיה לפני כ    ----ג'] ג'] ג'] ג'] 
כתב, שמנהג העולם ליטול ידים ולא לברך כתב, שמנהג העולם ליטול ידים ולא לברך כתב, שמנהג העולם ליטול ידים ולא לברך כתב, שמנהג העולם ליטול ידים ולא לברך 

  וכו'.
  

 תחתיה, 'אחי בני תימן''אחי בני תימן''אחי בני תימן''אחי בני תימן'ה כותרת, כך ישנ אחראחראחראחר
צריכים לנהוג כך, צריכים לנהוג כך, צריכים לנהוג כך, צריכים לנהוג כך, גם התימנים גם התימנים גם התימנים גם התימנים ב כך, ותכ

ם על דבר שטיבולו במשקה בלי ם על דבר שטיבולו במשקה בלי ם על דבר שטיבולו במשקה בלי ם על דבר שטיבולו במשקה בלי וליטול ידיוליטול ידיוליטול ידיוליטול ידי
אם כי הפעולת צדיק העיד שמנהגם אם כי הפעולת צדיק העיד שמנהגם אם כי הפעולת צדיק העיד שמנהגם אם כי הפעולת צדיק העיד שמנהגם     ברכה.ברכה.ברכה.ברכה.

ליטול ידים בברכה, והיה גדול בתורה מגדולי ליטול ידים בברכה, והיה גדול בתורה מגדולי ליטול ידים בברכה, והיה גדול בתורה מגדולי ליטול ידים בברכה, והיה גדול בתורה מגדולי 
רבני תימן, אבל הוא מדבר על המנהג בתימן, רבני תימן, אבל הוא מדבר על המנהג בתימן, רבני תימן, אבל הוא מדבר על המנהג בתימן, רבני תימן, אבל הוא מדבר על המנהג בתימן, 

    ––––    ששם עשו הכל כדברי הרמב"ם, כי בזמנוששם עשו הכל כדברי הרמב"ם, כי בזמנוששם עשו הכל כדברי הרמב"ם, כי בזמנוששם עשו הכל כדברי הרמב"ם, כי בזמנו
היה להם אחד שהגיע לידי היה להם אחד שהגיע לידי היה להם אחד שהגיע לידי היה להם אחד שהגיע לידי     ––––שנה שנה שנה שנה     900900900900----לפני כלפני כלפני כלפני כ

גאוה והכריז שהוא המשיח, והרבה התפתו גאוה והכריז שהוא המשיח, והרבה התפתו גאוה והכריז שהוא המשיח, והרבה התפתו גאוה והכריז שהוא המשיח, והרבה התפתו 
ללכת אחריו, ונפגעו באמונה. אבל כשאתה ללכת אחריו, ונפגעו באמונה. אבל כשאתה ללכת אחריו, ונפגעו באמונה. אבל כשאתה ללכת אחריו, ונפגעו באמונה. אבל כשאתה 

ועושה נגד השלחן ועושה נגד השלחן ועושה נגד השלחן ועושה נגד השלחן     ,,,,רואה אדם שעוקר הלכותרואה אדם שעוקר הלכותרואה אדם שעוקר הלכותרואה אדם שעוקר הלכות
והפוסקים, תזרוק אותו. והרמב"ם היה והפוסקים, תזרוק אותו. והרמב"ם היה והפוסקים, תזרוק אותו. והרמב"ם היה והפוסקים, תזרוק אותו. והרמב"ם היה ערוך ערוך ערוך ערוך 

מחזק את בני תימן, וכתב להם לא לשמוע מחזק את בני תימן, וכתב להם לא לשמוע מחזק את בני תימן, וכתב להם לא לשמוע מחזק את בני תימן, וכתב להם לא לשמוע 
פורסם באגרתו פורסם באגרתו פורסם באגרתו פורסם באגרתו בקולו, כי הוא משיח שקר, וכמבקולו, כי הוא משיח שקר, וכמבקולו, כי הוא משיח שקר, וכמבקולו, כי הוא משיח שקר, וכמ

נראה [אגרת תימן. והם נדבקו מאוד ברמב"ם, אגרת תימן. והם נדבקו מאוד ברמב"ם, אגרת תימן. והם נדבקו מאוד ברמב"ם, אגרת תימן. והם נדבקו מאוד ברמב"ם, 
שבזמן קדמון הם לא דבקו בו יותר משאר 

שקיבלו אחר לאפוקי ספרד  ,קהילות המזרח
. אך לא כך משמע כך גם את הרא"ש כידוע

עד כדי כך עד כדי כך עד כדי כך עד כדי כך . איתמר], מדברי הרמב"ן דלקמן
שהיו אומרים בקדיש" "בחייכון וביומיכון ובחיי שהיו אומרים בקדיש" "בחייכון וביומיכון ובחיי שהיו אומרים בקדיש" "בחייכון וביומיכון ובחיי שהיו אומרים בקדיש" "בחייכון וביומיכון ובחיי 

בי משה בן מיימון". אולם כאשר בי משה בן מיימון". אולם כאשר בי משה בן מיימון". אולם כאשר בי משה בן מיימון". אולם כאשר מרנא ורבנא רמרנא ורבנא רמרנא ורבנא רמרנא ורבנא ר
באו לארץ, צריכים לנהוג כדעת מרן השלחן באו לארץ, צריכים לנהוג כדעת מרן השלחן באו לארץ, צריכים לנהוג כדעת מרן השלחן באו לארץ, צריכים לנהוג כדעת מרן השלחן 
ערוך, כיון שאין דעתם לחזור, וכ"כ מרן בשו"ת ערוך, כיון שאין דעתם לחזור, וכ"כ מרן בשו"ת ערוך, כיון שאין דעתם לחזור, וכ"כ מרן בשו"ת ערוך, כיון שאין דעתם לחזור, וכ"כ מרן בשו"ת 
אבקת רוכל [סימן רי"ב] שהבאים לארץ אבקת רוכל [סימן רי"ב] שהבאים לארץ אבקת רוכל [סימן רי"ב] שהבאים לארץ אבקת רוכל [סימן רי"ב] שהבאים לארץ 
ישראל ינהגו כמנהג המקום, מדין קמא קמא ישראל ינהגו כמנהג המקום, מדין קמא קמא ישראל ינהגו כמנהג המקום, מדין קמא קמא ישראל ינהגו כמנהג המקום, מדין קמא קמא 

תמיד תמיד תמיד תמיד     [הרב עובדיה יוסף]בטיל. וכך מרן זצ"ל בטיל. וכך מרן זצ"ל בטיל. וכך מרן זצ"ל בטיל. וכך מרן זצ"ל 
ות ות ות ות היה פוסק לתימנים, שיעשו בכל ההלכהיה פוסק לתימנים, שיעשו בכל ההלכהיה פוסק לתימנים, שיעשו בכל ההלכהיה פוסק לתימנים, שיעשו בכל ההלכ

כדעת מרן השלחן ערוך. ובפרט בהלכה זו שיש כדעת מרן השלחן ערוך. ובפרט בהלכה זו שיש כדעת מרן השלחן ערוך. ובפרט בהלכה זו שיש כדעת מרן השלחן ערוך. ובפרט בהלכה זו שיש 
  חשש ברכה לבטלה.חשש ברכה לבטלה.חשש ברכה לבטלה.חשש ברכה לבטלה.

  

רק את מ"ש מהרי"ץ בשו"ת פעולת  ,הביא הואהואהואהוא
דברי חבל שהוא לא ראה את אבל צדיק, 

אכן מהרי"ץ בשו"ת  מהרי"ץ בהגדה של פסח.
    וווונטל ידינטל ידינטל ידינטל ידי, שם בענייןכתב  ]סימן נ"ט[פעו"צ 

מי מי מי מי וווו    ,,,,לפתלפתלפתלפת    וווולה ללה ללה ללה לוווואם עאם עאם עאם ע    ,,,,קהקהקהקהששששבמבמבמבמ    ווווללללוווובבבביייילדבר שטלדבר שטלדבר שטלדבר שט
        ....דדדדוווועעעעססססבא לבא לבא לבא לווווצרכיו צרכיו צרכיו צרכיו שעשה שעשה שעשה שעשה 

  

אגב, בעלון הנז"ל הזכיר 'תפוח שרחצו  דרךדרךדרךדרך
זה אותו', אבל לגבי דבר זה אנחנו סוברים ש

[עיין שע"ה לא נחשב 'דבר שטיבולו במשקה' 
הלכות נטילת־ידים לסעודה, ולדבר  -סימן כ"ז ח"א 

מעיקר הדין, מה . ], סעיף כ'שטיבולו במשקה
שאנחנו נוהגים לברך על דבר שטיבולו 

משקה, זהו על דבר שממש מטבלים אותו ב
במשקה. דהיינו, אם יש בכוס מיץ או מים, אני 
בכוונה לא אומר תה [או קפה] כיון שזה מבושל, 

אם האדם מטבל בסקויט בתוך למשל אלא 
המשקה, זהו הנקרא דבר שטיבולו במשקה. זהו 
כפי שבליל הסדר, מטבלים בחרוסת, והיא 

סמוך תה נחשבת משקה מכיון שמדללים או
עם יין. על כך מברכים, כאשר ישנו לטיבול 
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משקה, אבל לא משקה שבא על האוכל. 
בא לאוכל, כאוכל דמי. פרי רחוץ, קה המש

מעיקר הדין אנחנו סוברים שבכלל לא צריכים 
ליטול ידים. ואם מישהו נוטל ידים, לחשוש 
לאלו הסוברים שכן, בכל אופן שלא יברך, כי 

  ול ידים על זאת.בעצם בכלל לא צריך ליט
  

, העיר כאן טיבולו במשקה מבושל לענייןלענייןלענייןלעניין[
מהרח"כ נהג  ידידנו הרה"ג אח"כ שליט"א, כי

ליטול בברכה גם כשטיבל בסקויטים בקפה. 
עוד יש להעיר, שהיין או מיץ ענבים שמוסיפים 

חשב טיבולו במשקה, בזמנינו ילחרוסת כדי שי
ם אין להם דין בדרך כלל הם מפוסטרים, הא

  , עכ"ל יצ"ו.ם לעניין זהמבושלי
  

עמדתי כבר בס"ד בעיני עניין מפוסטר,  עלעלעלעל
יצחק על שלחן ערוך המקוצר [סימן צ' אות ה']. 
ולגבי העניין הראשון, ההערה נכונה קצת, 
וכיו"ב העיר ידידנו הרה"ג נתנאל אלשיך הלוי 
שליט"א על אביו מה"ר יחיא זצ"ל שבירך 

ה. ענט"י אף על טיבולו במשקה חם, כגון ת
ורשום אצלי לשוב ולשבת על מדוכה זו, ולכן 

  סתמתי הדברים בשיעור. יב"ן].
  

לגבי הלכה [בשו"ת פעו"צ] מדבר שם  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
כי אם האדם נטל ידים לדבר שטיבולו חשובה, 

במשקה, זה עולה לו גם לפת, כיון שהנטילה 
לדבר שטיבולו במשקה היא נטילה כדת וכדין, 

תם רחצת את עם כוונה של קדושה. זה לא שס
, אלא נטלת ידים כדת בשביל הנקיון הידים

וכדין, בין אם בירכת ובין אם לא בירכת, ק"ו 
אם בירכת, אבל כאשר נטלת ידים כדת וכדין, 
אם לאחר מכן אתה אוכל פת, הנטילה הזאת 

  עולה לו, כיון שהנטילה היתה לשם קדושה.
  

דברי מהרי"ץ  יצחק יוסף לא ראה את הרבהרבהרבהרב
עץ חיים'. אם הוא היה מעיין בהגדה של פסח '

רואה כי ההיפך, במהרי"ץ בהגדש"פ, היה 
ן השלחן ַר מָ פסק על  מהרי"ץ מביא תמיהה

. למה מרן פסק לא לברך, הרי לפי כללי רוךע
הפסק, היה כן צריך לברך? הרי שנים מתוך 
שלושת עמודי ההוראה, הרמב"ם והרא"ש, 

יכול להיות שגם הרי"ף ושכן לברך. סוברים 
  . וכדלקמןכך,  סובר

פעולת צדיק, מהרי"ץ קיצר, אבל בעץ  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת
חיים על הגדה של פסח, מהרי"ץ מאריך לגבי 

לפני הכרפס. הרי נוטלים ידים, הנושא הזה, 
  לפני הכרפס. 

  

שאתם יודעים, בדרך כלל בעדות האחרות  כפיכפיכפיכפי
נפוץ הנוסח 'קדש ורחץ כרפס יחץ', אבל אנחנו 

ל', כי בוֹ פס טְ כר ,לטוֹ נְ שינינו זאת, 'קדש וּ 
אצלינו התימנים ה'יחץ' לא נעשה כאן, אלא 

. זהו ]ויקרא התשע"ח[עיין שיעור מוצש"ק לפני כן 
  'כרפס טבול', דהיינו מטבלים אותו. 

  

ל ידיו ל ידיו ל ידיו ל ידיו טוטוטוטוייייכותב כך, באגדתא דפסחא  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
שצריך לדקדק שצריך לדקדק שצריך לדקדק שצריך לדקדק     ,,,,כן כתבו האחרוניםכן כתבו האחרוניםכן כתבו האחרוניםכן כתבו האחרונים    ....כראויכראויכראויכראוי

    כנטילה לפתכנטילה לפתכנטילה לפתכנטילה לפת    ,,,,בנטילה לדבר שטיבולו במשקהבנטילה לדבר שטיבולו במשקהבנטילה לדבר שטיבולו במשקהבנטילה לדבר שטיבולו במשקה
צריך לברך על כל צריך לברך על כל צריך לברך על כל צריך לברך על כל     ,,,,חייב ליטולחייב ליטולחייב ליטולחייב ליטוליון שיון שיון שיון שוכוכוכוכ    ....וכו'

            ....פניםפניםפניםפנים
  

ואף על פי שקצת פוסקים סבירא להו דאין ואף על פי שקצת פוסקים סבירא להו דאין ואף על פי שקצת פוסקים סבירא להו דאין ואף על פי שקצת פוסקים סבירא להו דאין 
וחשש רבינו הב"י לסברתם בסימן קנ"ח וחשש רבינו הב"י לסברתם בסימן קנ"ח וחשש רבינו הב"י לסברתם בסימן קנ"ח וחשש רבינו הב"י לסברתם בסימן קנ"ח     ,,,,לברךלברךלברךלברך

ברך על ברך על ברך על ברך על ללללן ן ן ן ינַּ ינַּ ינַּ ינַּ מכל מקום אנן ְנֵהיגִ מכל מקום אנן ְנֵהיגִ מכל מקום אנן ְנֵהיגִ מכל מקום אנן ְנֵהיגִ     ,,,,שלא לברךשלא לברךשלא לברךשלא לברך
וכן הוא בכל וכן הוא בכל וכן הוא בכל וכן הוא בכל     ם,ם,ם,ם,ב"ב"ב"ב"ממממברת הרברת הרברת הרברת הרססססנטילה זו כנטילה זו כנטילה זו כנטילה זו כ

[ח"ב דף י' ע"ג] [ח"ב דף י' ע"ג] [ח"ב דף י' ע"ג] [ח"ב דף י' ע"ג]  והרב בעל מטה יוסףוהרב בעל מטה יוסףוהרב בעל מטה יוסףוהרב בעל מטה יוסף. . . . י"לי"לי"לי"לאלִ אלִ אלִ אלִ כַּ כַּ כַּ כַּ ּתְ ּתְ ּתְ ּתְ הַ הַ הַ הַ 
הלא הלא הלא הלא     ,,,,אומרים לברך על הנטילהאומרים לברך על הנטילהאומרים לברך על הנטילהאומרים לברך על הנטילהזכר סברת הזכר סברת הזכר סברת הזכר סברת ה

כאן מהרי"ץ כבר  -המה הרי"ף והרמב"ם המה הרי"ף והרמב"ם המה הרי"ף והרמב"ם המה הרי"ף והרמב"ם 
כותב, כי גם הרי"ף סובר כך, א"כ אלו שלושת 

והרשב"א והרמב"ן והרא"ש והרשב"א והרמב"ן והרא"ש והרשב"א והרמב"ן והרא"ש והרשב"א והרמב"ן והרא"ש  -עמודי ההוראה 
ורב שמעיה ורש"י והגאונים והרא"ה והר"ן ורב שמעיה ורש"י והגאונים והרא"ה והר"ן ורב שמעיה ורש"י והגאונים והרא"ה והר"ן ורב שמעיה ורש"י והגאונים והרא"ה והר"ן 
ורבינו יונה והמרדכי ורבותיו ורי"ו והטור ושבלי ורבינו יונה והמרדכי ורבותיו ורי"ו והטור ושבלי ורבינו יונה והמרדכי ורבותיו ורי"ו והטור ושבלי ורבינו יונה והמרדכי ורבותיו ורי"ו והטור ושבלי 

ל וכל בו ל וכל בו ל וכל בו ל וכל בו הלקט ורוקח והאגודה והרשב"ץ ורש"הלקט ורוקח והאגודה והרשב"ץ ורש"הלקט ורוקח והאגודה והרשב"ץ ורש"הלקט ורוקח והאגודה והרשב"ץ ורש"
וספר וספר וספר וספר     ,,,,וכו' ע"שוכו' ע"שוכו' ע"שוכו' ע"ש    ]]]]ורי"ץורי"ץורי"ץורי"ץ[[[[ואבודרהם ורדב"ז ואבודרהם ורדב"ז ואבודרהם ורדב"ז ואבודרהם ורדב"ז 

רשימה ארוכה,     ....נוך פרשת בא סימן כ"אנוך פרשת בא סימן כ"אנוך פרשת בא סימן כ"אנוך פרשת בא סימן כ"אייייהחהחהחהח
        לא נביא את כולם. 

  

בירא להו בירא להו בירא להו בירא להו סססס    ,,,,הרי לך רוב מנין ורוב בניןהרי לך רוב מנין ורוב בניןהרי לך רוב מנין ורוב בניןהרי לך רוב מנין ורוב בנין
ואף על פי שרבינו ב"י חש מספק ואף על פי שרבינו ב"י חש מספק ואף על פי שרבינו ב"י חש מספק ואף על פי שרבינו ב"י חש מספק . . . . כמנהגינוכמנהגינוכמנהגינוכמנהגינו

    ,,,,גגגג""""כבר השיב הרדב"ז בסימן רצכבר השיב הרדב"ז בסימן רצכבר השיב הרדב"ז בסימן רצכבר השיב הרדב"ז בסימן רצ    ,,,,שלא לברךשלא לברךשלא לברךשלא לברך
דצריך שיהיה המחלוקת מהפוסקים הידועים דצריך שיהיה המחלוקת מהפוסקים הידועים דצריך שיהיה המחלוקת מהפוסקים הידועים דצריך שיהיה המחלוקת מהפוסקים הידועים 

שאנו סומכים עליהם בכל שאר שאנו סומכים עליהם בכל שאר שאנו סומכים עליהם בכל שאר שאנו סומכים עליהם בכל שאר     ,,,,צלינוצלינוצלינוצלינואאאא
פי שיש חולק, יש טעם פי שיש חולק, יש טעם פי שיש חולק, יש טעם פי שיש חולק, יש טעם ובכאן אף על ובכאן אף על ובכאן אף על ובכאן אף על     ....הדבריםהדבריםהדבריםהדברים

כיון שהנטילה היא הכרח וחיוב וכו' כיון שהנטילה היא הכרח וחיוב וכו' כיון שהנטילה היא הכרח וחיוב וכו' כיון שהנטילה היא הכרח וחיוב וכו'  ,,,,לברךלברךלברךלברך
            ....עש"בעש"בעש"בעש"ב

  

שבסוף סימן ט' שבסוף סימן ט' שבסוף סימן ט' שבסוף סימן ט'     ,,,,וגם על מר"ן הב"י יש לתמוהוגם על מר"ן הב"י יש לתמוהוגם על מר"ן הב"י יש לתמוהוגם על מר"ן הב"י יש לתמוה
פסק כדעת הרמב"ם והרי"ף והרא"ש לברך פסק כדעת הרמב"ם והרי"ף והרא"ש לברך פסק כדעת הרמב"ם והרי"ף והרא"ש לברך פסק כדעת הרמב"ם והרי"ף והרא"ש לברך 
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    ,,,,בטלית של פשתן ולא חשש לסברת החולקיםבטלית של פשתן ולא חשש לסברת החולקיםבטלית של פשתן ולא חשש לסברת החולקיםבטלית של פשתן ולא חשש לסברת החולקים
ך אוהב צדקה ך אוהב צדקה ך אוהב צדקה ך אוהב צדקה וכן בסימן תקפ"ב לענין מלוכן בסימן תקפ"ב לענין מלוכן בסימן תקפ"ב לענין מלוכן בסימן תקפ"ב לענין מל

וזה וזה וזה וזה     ,,,,ומשפט לחזור כהסכמת הרי"ף והרמב"םומשפט לחזור כהסכמת הרי"ף והרמב"םומשפט לחזור כהסכמת הרי"ף והרמב"םומשפט לחזור כהסכמת הרי"ף והרמב"ם
ועיין מה שכתבתי לעיל ועיין מה שכתבתי לעיל ועיין מה שכתבתי לעיל ועיין מה שכתבתי לעיל     ....מורה כדעת הרדב"זמורה כדעת הרדב"זמורה כדעת הרדב"זמורה כדעת הרדב"ז

            ....ודו"קודו"קודו"קודו"ק    ,,,,בענין ברכת ד' כוסותבענין ברכת ד' כוסותבענין ברכת ד' כוסותבענין ברכת ד' כוסות
  

, מרן הוא פלא, מדוע הוא פסק שלא בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
  לברך.

  

רוצה? שאנחנו [הרב יצחק יוסף] , אז מה הוא נונונונו
? הרי ההיפך, שיטת מרן נעשה דברים תמוהים

דבר הזהו  –ם נוהגים שלא לברך מה שהספרדי –
בא מכוח מנהג, תמוה. מרן הב"י עצמו לא ה

אחרי שהוא  בזמנו לא היה מנהג. כנראה רק
לא לברך. אבל הזה נהיה אצלם המנהג  ,פסק

אנחנו התימנים, נוהגים כדת וכדין, ואין עלינו 
שום תמיהות, למה הוא רוצה להכניס אותנו 

  ? למערבולת הזאת? שנהיה שיטה תמוהה
  

פסק לברך,  -שהוא אשכנזי  -הגר"א  והריוהריוהריוהרי
אפילו שאבותיו לא נהגו, ק"ו אנחנו שאבותינו 

צריך לבדוק  ואבות אבותינו מעולם בירכו.
אולי גם החזו"א הלך בזה בעיקבות הגר"א, 

  כדרכו.
  

קושיית מהרי"ץ על מרן שפסק שלא  לגבילגבילגבילגבי[
 , הנהברך על נטילה לדבר שטיבולו במשקהל

ף, למה שכתב בהקדמה מדציין מהרי"ץ בסו
לעניין ארבעה כוסות וסיים ודוק, אולי יש 
להבין שנתכוון לומר כי גם כאן יש לתרץ 

איתמר. שפסק מרן כך מכח המנהג כמו שם. 
הוכחה ששם היה אצלם בבית יוסף יש אבל 
  , כאשר יראה המעיין].וכאן לא מנהג

  

לגבי  להסביר, עוד כמה דברים קטנים ברצוניברצוניברצוניברצוני
  .המובא בעלון שם

  

זה דבר ראשון, הכותרת 'אחי בני תימן',  דברדברדברדבר
לא ראוי ולא רצוי, כידוע המקור של זה הוא 
מאנשים פסולים, מי שחיבר את השיר הזה 

אינני יודע, בשנים  –הנפוץ לצערינו בציבור 
אבל מי שהפיץ  –האחרונות לא שמעתי אותו 

את השיר הזה, אלו אנשים עם דעות רפורמיות, 
תורה בכלל. מה צריכים אנשים השונאים בני 

שיעור מוצש"ק ראה [עיין  להביא זאת? דל מהכא.
  ].121התשע"א, הובא בחוברת שירה כשרה עמ' 

שאמרנו מקודם, היה צריך להביא את  וכפיוכפיוכפיוכפי
מהרי"ץ בהגש"פ, כי שם מהרי"ץ תמה על 

  העניין הזה.
  

  , לגופו של עניין. כעתכעתכעתכעת
  

אנשים ורבנים הרבה  ועודספרדים,  ישנםישנםישנםישנם
כביכול התימנים קיבלו את  חושבים כך,

הוראות הרמב"ם, ולכן הם מתחילים לדון, 
בתימן הו, כי אז והאם בארץ ישראל יעשו כמ

כמו מרא דאתרא, קיבלו היה הרמב"ם 
וכעת בא"י צריכים לקבל את הוראותיו, 

  הוראות מרן הש"ע. 
  

להסביר, וכבר הסברתי זאת פעמים  ברצוניברצוניברצוניברצוני
נים, לא אני רק מזכיר זאת. התימוכעת רבות, 

קיבלו את הוראות הרמב"ם. אמנם רבים 
מבינים וחושבים כך, גם בעל אבן ספיר חשב 

  כך, אבל רואים שהם לא מדייקים. 
  

[פרק ט"ו, דף אבן ספיר כותב בחדרי תימן  בעלבעלבעלבעל
    "ד"ד"ד"דפר היפר היפר היפר היססססהוא בהוא בהוא בהוא ב    עיקר לימודםעיקר לימודםעיקר לימודםעיקר לימודםכך, נ"ג] 

גיהם רק גיהם רק גיהם רק גיהם רק ההההופוסקים דיניהם ומנופוסקים דיניהם ומנופוסקים דיניהם ומנופוסקים דיניהם ומנ        "ם ז"ל,"ם ז"ל,"ם ז"ל,"ם ז"ל,להרמבלהרמבלהרמבלהרמב
ו ממנו בין לקולא ו ממנו בין לקולא ו ממנו בין לקולא ו ממנו בין לקולא ורורורורססססולא יולא יולא יולא י    ז"ל,ז"ל,ז"ל,ז"ל,    "ם"ם"ם"םמבמבמבמבררררהההה    "ד"ד"ד"דעפיעפיעפיעפי

   ....בין לחומראבין לחומראבין לחומראבין לחומרא
  

כאן חצי אמת, במה שהוא כותב. אבל  ישנהישנהישנהישנה
נכון. אין דבר כזה. רק  אינועצמו הדבר 

גם הם לא [ודרדעים, עושים הכל כמו הרמב"ם. 
חכם במבוא לפירוש  כגון שנזכר, ממש הכל

אין דבר ]. על הרי"ף מסכת חוליןתימני קדמון 
לא יסורו כזה, במשך מאות שנים ע"ג שנים, ש'

ממנו'. אפילו בדורות הראשונים, שקיבלו את 
הוראות הרמב"ם, ישנם הרבה דברים לגביהם 
היתה החלטה מוסכמת, למשל לגבי מה 
שדיברנו בעניין טוענת מאיס עלי, שלא קיבלו 
בזה את דעת הרמב"ם. וק"ו בדורות האחרונים, 
שישנם עשרות מנהגים שעושים לא כמו 

 עשיריבצי 'דברי חפץ', חלק [עיין פירוטם בקהרמב"ם 
אלא מאי, זאת הסתכלות שטחית.  .]י"אוחלק 

בין חילוקים כאשר הוא ראה דברים שונים, 
מקור האשכנזים לבין התימנים, הוא ראה ש

הם עושים זה ברמב"ם, וחשב שהכל התימנים 
הדבר אינו נכון. מה עיקר כמו הרמב"ם. אבל 

שהם חושבים, שהתימנים קיבלו את הוראות 
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רמב"ם, זה לא נכון. התימנים נהגו כמו ה
הרמב"ם, בגלל שהרמב"ם התאים למסורת 
שלהם. הארכתי על כך בזמנו, בהילולת 
מהרי"ץ בשנת התשע"ד. הכל כבר מודפס 

  ב'שערי יצחק', ולא צריך לחזור על הדברים. 
  

כבר דיברנו בזמנו עניין אותו משיח,  לגבילגבילגבילגבי
כי אין קשר,  א]"ק שמות התשפ"שיעור מוצש[

קו טובה לרמב"ם. ראשית, כי כביכול החזי
ספק האם האיגרת הגיעה לידם. התעורר בכלל 

וגם אם לא הגיעה לידם, היו הרבה צרות בתימן 
עם הרבה משיחים בכל הדורות, בלי קשר 

 מד גם בלעדיו.החזיקו מעגם אחריו, לרמב"ם, 
  זאת לא הסיבה.

  

שמענו ממגידי שמענו ממגידי שמענו ממגידי שמענו ממגידי הרמב"ן כותב באיגרת,  למשללמשללמשללמשל
קהילות קהילות קהילות קהילות     ,,,,תימןתימןתימןתימןמלכות מלכות מלכות מלכות ארצות ארצות ארצות ארצות     שבכלשבכלשבכלשבכלאמת אמת אמת אמת 
עוסקים בתורה ובמצוות לשמן, והיו עוסקים בתורה ובמצוות לשמן, והיו עוסקים בתורה ובמצוות לשמן, והיו עוסקים בתורה ובמצוות לשמן, והיו רבות רבות רבות רבות 

מזכירים שם הרב בכל קדיש וקדיש, בחייכון מזכירים שם הרב בכל קדיש וקדיש, בחייכון מזכירים שם הרב בכל קדיש וקדיש, בחייכון מזכירים שם הרב בכל קדיש וקדיש, בחייכון 
אשר אשר אשר אשר     מיכון ובחיי דרבנא משה בן מיימון.מיכון ובחיי דרבנא משה בן מיימון.מיכון ובחיי דרבנא משה בן מיימון.מיכון ובחיי דרבנא משה בן מיימון.וביווביווביווביו

האיר עיניהם בתורה והעמידן בקרן אורה, האיר עיניהם בתורה והעמידן בקרן אורה, האיר עיניהם בתורה והעמידן בקרן אורה, האיר עיניהם בתורה והעמידן בקרן אורה, 
ובד המס, כי היו ובד המס, כי היו ובד המס, כי היו ובד המס, כי היו לבטל מהן גזרות קשות וכלבטל מהן גזרות קשות וכלבטל מהן גזרות קשות וכלבטל מהן גזרות קשות וכ

ומעליהם עול מלכות ומעליהם עול מלכות ומעליהם עול מלכות ומעליהם עול מלכות     כטיט חוצות מרמס.כטיט חוצות מרמס.כטיט חוצות מרמס.כטיט חוצות מרמס.
    ....וכו'    ממשא מלך ושריםממשא מלך ושריםממשא מלך ושריםממשא מלך ושריםהרים, ויחלו מעט הרים, ויחלו מעט הרים, ויחלו מעט הרים, ויחלו מעט 

לבעלי התוספות,  באיגרת הרמב"ן כותב שם
שלא יחרימו את ספרי הרמב"ם, כי בתימן לא 
ישמעו לכך, ואז ח"ו תצא מכך בסוף רק 
מחלוקת, עם ישראל יהיה כשתי תורות. אין 

צרפת, ובסה"כ רק ייצאו נגד רבני הם ספק ש
הדברים שלכם לא  תבער אש המחלוקת.

הרמב"ן, בין הדברים שרצה  יתקבלו. כך כותב
לשכנע את בעלי התוספות, שלא ייצאו בתוקף 
כזה גדול, לעשות שמתא על ספרי הרמב"ם 
שאסור ללמוד אותם. לכן הוא כותב להם, כי 
קהילות תימן בודאי לא יקבלו את דבריכם, 

  ובסופו של דבר יצא מכך רק נזקים. 
  

אבל צריכים  שכך היו אומרים בקדיש. נכוןנכוןנכוןנכון
זה אינו זה לא רק לגבי הרמב"ם,  כי ,לדעת

דבר שהתימנים עשו במיוחד לרמב"ם, אלא 
בהרבה ספרים, כי גם כמובא בסדר הדורות ו

הם היו מזכירים בקדיש את שמו  בזמן הגאונים
יתגדל ויתקדש יתגדל ויתקדש יתגדל ויתקדש יתגדל ויתקדש דהיינו, אומרים של אותו גאון. 

ל מזכירים את שמו ש - ובחייובחייובחייובחייוכו',  שמיה רבאשמיה רבאשמיה רבאשמיה רבא
לביאת  האותו גאון שבאותו הדור, שנזכ

כך היה מקובל. הדבר המשיח בימי גדול הדור. 
ישנם כאלה שאמרו מובא בהרבה ספרים. 

 כך בכל ימיו, וישנם כאלה רק ביוםעליהם 
  כך שזה לא משהו מיוחד.שהכתירו אותו. 

  

העיקר שברצוני לומר, כי מה שהתימנים  אבלאבלאבלאבל
כמו הרמב"ם, זה לא בגלל שהרמב"ם כתב כך, 

קים שלהם והלכו זה לא שהם שינו את הפס
אלא שהיו להם את המנהגים מדורי כמותו, 

המסורת היתה דורות, וברוב הדברים זאת 
  .עצמם מימי קדם שלהם

  

וגם הר"א  זיע"א, מהרי"ץ , זהומר זאתשא מימימימי
הוא לא ראה . ביניהם בלי קשר אלנדאף זצ"ל.

  מ"ש מהרי"ץ בזה.
  

פורסם [ זאת במאמר 'משנת מהרי"ץ' הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
מהרי"ץ , ]המנוקדות ע"י מהרי"ץבהקדמה למשניות 

ויהי אחרי הדברים ויהי אחרי הדברים ויהי אחרי הדברים ויהי אחרי הדברים כך, כותב  במגילת תימן
מרנא ורבנא מרנא ורבנא מרנא ורבנא מרנא ורבנא הופיע אורו של הופיע אורו של הופיע אורו של הופיע אורו של האלה וכו' האלה וכו' האלה וכו' האלה וכו' 

חיבור הי"ד חיבור הי"ד חיבור הי"ד חיבור הי"ד     ז"ל. וכאשר השלים ע"הז"ל. וכאשר השלים ע"הז"ל. וכאשר השלים ע"הז"ל. וכאשר השלים ע"ה    הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
ומשנה תורה, כתב הוא ספר היד בכתיבת יד, ומשנה תורה, כתב הוא ספר היד בכתיבת יד, ומשנה תורה, כתב הוא ספר היד בכתיבת יד, ומשנה תורה, כתב הוא ספר היד בכתיבת יד, 
וגם פירוש המשנה בלשון ערבי, ושלח אותם וגם פירוש המשנה בלשון ערבי, ושלח אותם וגם פירוש המשנה בלשון ערבי, ושלח אותם וגם פירוש המשנה בלשון ערבי, ושלח אותם 

        ממצרים אל עיר צנע"א. ממצרים אל עיר צנע"א. ממצרים אל עיר צנע"א. ממצרים אל עיר צנע"א. 
  

ויקראו בו ויראו [כי] כמוהו ויקראו בו ויראו [כי] כמוהו ויקראו בו ויראו [כי] כמוהו ויקראו בו ויראו [כי] כמוהו     ,,,,ויהי כאשר הגיעוויהי כאשר הגיעוויהי כאשר הגיעוויהי כאשר הגיעו
לא היה מן העולם, הלכות פסוקות בלשון צח לא היה מן העולם, הלכות פסוקות בלשון צח לא היה מן העולם, הלכות פסוקות בלשון צח לא היה מן העולם, הלכות פסוקות בלשון צח 

ת הנהוגות ת הנהוגות ת הנהוגות ת הנהוגות ווווהמצוהמצוהמצוהמצו    ,,,,כולל כל התורהכולל כל התורהכולל כל התורהכולל כל התורה    ,,,,וקצרוקצרוקצרוקצר
והבלתי נהוגות, ויבדקו בקונטריסיהם והבלתי נהוגות, ויבדקו בקונטריסיהם והבלתי נהוגות, ויבדקו בקונטריסיהם והבלתי נהוגות, ויבדקו בקונטריסיהם 

וראו כי הדבר באו בכיוון וראו כי הדבר באו בכיוון וראו כי הדבר באו בכיוון וראו כי הדבר באו בכיוון     ,,,,מחכמיהםמחכמיהםמחכמיהםמחכמיהם
בקונטריסים אל מה שחיבר וזיקק הרמב"ם בקונטריסים אל מה שחיבר וזיקק הרמב"ם בקונטריסים אל מה שחיבר וזיקק הרמב"ם בקונטריסים אל מה שחיבר וזיקק הרמב"ם 

אנחנו מתאימים, הולכים באותה     ----בספריו בספריו בספריו בספריו 
ויקבלוהו עליהם לרב ויקבלוהו עליהם לרב ויקבלוהו עליהם לרב ויקבלוהו עליהם לרב  -הדרך  השיטה, ובאותה

    ,,,,ולשר ולקצין, לעשות כדבריו בכל עניניוולשר ולקצין, לעשות כדבריו בכל עניניוולשר ולקצין, לעשות כדבריו בכל עניניוולשר ולקצין, לעשות כדבריו בכל עניניו
  כמשה מפי הגבורה. כמשה מפי הגבורה. כמשה מפי הגבורה. כמשה מפי הגבורה. 

  

עפ"י  כי זה לא שעשו הנהגות חדשות ,מובןמובןמובןמובן
הרמב"ם, אלא שראו כי ברוב ככל הדברים 

אחרים אנחנו מתאימים. והרי הרבה דברים 
שהרמב"ם כותב, לא נהגו כמותו. אם זה 

או אם זה לא  בחידושים מיוחדים של הרמב"ם,
מתאים לגאונים, לא קיבלו את שיטת 

  הרמב"ם.
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הבאתי גם ר"א אלנדאף שכתב  ]באות י"א[שם שם שם שם וווו
קבלת אבותינו קבלת אבותינו קבלת אבותינו קבלת אבותינו כך, והוא מרחיב יותר בזה"ל, 

נוחי נפש, שלהיות שראו דברי רבינו הרמב"ם נוחי נפש, שלהיות שראו דברי רבינו הרמב"ם נוחי נפש, שלהיות שראו דברי רבינו הרמב"ם נוחי נפש, שלהיות שראו דברי רבינו הרמב"ם 
שהם שהם שהם שהם     ,,,,ז"ל בס' היד החזקה ושאר ספריוז"ל בס' היד החזקה ושאר ספריוז"ל בס' היד החזקה ושאר ספריוז"ל בס' היד החזקה ושאר ספריו

מתאימים ומסכימים לסדרי סידורי תפילותיהם מתאימים ומסכימים לסדרי סידורי תפילותיהם מתאימים ומסכימים לסדרי סידורי תפילותיהם מתאימים ומסכימים לסדרי סידורי תפילותיהם 
כאן כתוב יסוד נוסף, לגבי נוסח     ים.ים.ים.ים.ופסקי דינופסקי דינופסקי דינופסקי דינ

התפילות. ישנם החושבים, כי לקחנו את הנוסח 
מהרמב"ם, אבל לפי מה שכתוב כאן, הנוסח 

, עכ"פ פחות או יותר היה גם מלפני הרמב"ם
. ]ז"במדבר התשע[עיין שיעור מוצש"ק  אותם סדרים

זאת  - ודרך קצרהודרך קצרהודרך קצרהודרך קצרה    ושכל דבריו בלשון צחהושכל דבריו בלשון צחהושכל דבריו בלשון צחהושכל דבריו בלשון צחה
 -יוחדת בחיבורו שהיתה גם מעלה מ ,אומרת

והיו שולחים והיו שולחים והיו שולחים והיו שולחים     עליהם לרב.עליהם לרב.עליהם לרב.עליהם לרב.    הוהוהוהוקיבלוקיבלוקיבלוקיבלואז אז אז אז 
    ,,,,ספיקותיהם ושאלותיהם אליו למצריםספיקותיהם ושאלותיהם אליו למצריםספיקותיהם ושאלותיהם אליו למצריםספיקותיהם ושאלותיהם אליו למצרים

  והיה משיב להם.והיה משיב להם.והיה משיב להם.והיה משיב להם.הקרובה לתימן דרך הים, הקרובה לתימן דרך הים, הקרובה לתימן דרך הים, הקרובה לתימן דרך הים, 
  

עשינו ואילך זמן הרמב"ם , כי זה לא שמיוצאיוצאיוצאיוצא
כהרמב"ם, ועכשיו אחרי הרמב"ם נעשה כמו 
מרן הש"ע. אנחנו לא קשורים לרמב"ם. 

הב"י היה ספרדי,  ןמרגם הרמב"ם היה ספרדי, ו
היא עוד  ,ובעצם המסורת שלנו ואנחנו תימנים.

מלפני שהרמב"ם נולד, רק שהוא התאים לנו 
לפי והמשכנו ברוב הדברים וממילא הלכנו 

הדרך והשיטה שלו. כך שכל הטענה מיסודה 
  איננה נכונה. 

  

חוץ מהדברים האחרים, כגון עניין 'קמא  זאתזאתזאתזאת
ת מרן שמובא שם בעלון ביקמא בטיל', מה 

ה לא שייך כאשר המדובר בהמשך, שז
יתבטלו אז לא בקהילות בפני עצמן, כי 

לקהילות אחרות. זהו נושא ידוע, שכבר דנו 
ודשו בכך רבים, ודחו את הראיות שהביאו 

  משו"ת אבקת רוכל, כי אין בכך שום ראיה.
  

, קהילות תימן ב"ה עומדים על עמדם, לכןלכןלכןלכן
לה וממשיכים את מסורת אבותיהם, חוץ מא

הנגררים אחרי אחרים  ־ הנחלשים, 'הנחשלים'
מתוך חוסר ידיעה, מחמת שאין להם את 
הבסיס של מסורת אבותינו, המיוסדת על אדני 

אלה שלא גדלו בקרב תלמידי חכמים,  פז.
  ובמשפחותיהם.

  

  שאמרנו, הדברים ברורים כשמש בצהרים.  כפיכפיכפיכפי

תוספת דברים בעניין מבצע חלוקת "אגדתא דפסחא" תוספת דברים בעניין מבצע חלוקת "אגדתא דפסחא" תוספת דברים בעניין מבצע חלוקת "אגדתא דפסחא" תוספת דברים בעניין מבצע חלוקת "אגדתא דפסחא" 
  ם ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב.ם ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב.ם ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב.ם ע"י מכון פעולת צדיק ב"ב.עץ חייעץ חייעץ חייעץ חיי

  

להזכיר כאן שוב את העניין של ההגדה  ברצוניברצוניברצוניברצוני
של פסח עם פירוש עץ חיים למהרי"ץ זיע"א, 
[חשבתי שהרב ניר טיירי הי"ו יהיה כאן, בשביל 

. כנראה עקב ה'סגר', לחלק את החוברות הללו
  ].הוא לא יכל להגיע מאלעד לבני־ברק

  

בספר  של פסח של מהרי"ץ, מה שמצוי ההגדהההגדהההגדהההגדה
בחוברת גם עץ חיים, הודפסה התכלאל 

נסים' לעילוי  בשילוב עם קרן 'מעשהנפרדת, 
שהוא אשר נטע בי נשמת אבא מארי זצ"ל, 

מילדותי אהבת תורת גאון עוזנו מהרי"ץ 
בכדי עשינו זאת ג"כ  זצוק"ל, דרכו ושיטתו.

להוציא לאור את החוברות הללו ולחלקם חנם 
ולי גם אצלי, לכל מי שילמד זאת עד פסח. א

  בל"נ. יכול להיות.
  

שאמרנו בשיעור הקודם [ובעוד פעמים  כפיכפיכפיכפי
יש בכך תועלת כי רבות], הדבר חשוב מאד, 

לכל הצדדים. גם מבחינת עצם הלימוד, וגם 
מבחינת חיזוק המסורת, וגם לנצל את ימי בין 
הזמנים ע"י שלומדים מענינא דיומא, ובפרט 

מהרי"ץ, אם הדברים חדשים. פירוש עץ חיים ל
  ממש מאיר עיניים. 

  

אותי פעם איזה אברך, לאחר שעברו כמה  פגשפגשפגשפגש
 אגדתא דפסחאעל בבחרותו שנים מאז שנבחן 

עץ חיים, בעבר עשינו על כך מבחנים, והוא 
אמר לי, אני זוכר את הדברים עד היום. הלימוד 

ונותן את אותותיו  , חרות בלבי,הזה, נשאר בי
ראו עד היום. חשוב מאד, שהצעירים י

  שהדברים מבוססים ומיוסדים. 
  

. לפניובהגש"פ עשה דבר שלא נעשה  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
להתייחס לכל הטענות והספיקות וכו', 

ו הכי נולהראות כי אדרבה, המנהגים של
לנו מבוססים ומיוסדים, הכי מוסמכים. אמנם יש 

את 'רבינו משה', דהיינו הרמב"ם, אכן ההנהגה 
נו, זה כפי שאמר היא כמו הרמב"ם, אבלשלנו 

הרמב"ם. למשל, ההנהגה לברך על כל רק לא 
כוס וכוס, נכון שהדבר כתוב ברמב"ם, אבל 

  בעצם כבר כל הגאונים אומרים כך. 
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גם סובר, כי צריך לברך עצמו הרמב"ם  למשללמשללמשללמשל
ברכה אחרונה על כל כוס וכוס 'על הגפן ועל 

וזאת אנחנו לא עושים. כלומר, פרי הגפן', 
ם, בתורת שזהו ספר אנחנו 'נסמכים' על הרמב"

מקובץ, ובלשון ברורה המאירה מסודר ו
היא אצלינו, אבל המסורת עצמה  כשמש.

לפני שהרמב"ם נולד, הרבה מדורי דורות. עוד 
היו כך המנהגים והמסורת שלנו. ולכן, אנחנו 
לא עוזבים ולא נוטשים את זאת לעולם ועד, 
עד שיבוא גואל צדק ויאיר עינינו בעז"ה, כפי 

בעבר כי לעת"ל תהיה דרך אחת שאמרנו 
  ויהיה מנהג אחד בעם ישראל. 

  

לא מסופקים, איזו דרך תהיה, ומה משיח  אנחנואנחנואנחנואנחנו
צדקנו יבחר, כי מי שלומד ויודע, מבין היכן 
דרך האמת, מה יותר מבוסס וברור, והיכן יש 

אחרי הכל, בסופו של  את השרשים החזקים.
דבר זאת מסורת הגאונים, הם אשר ישבו על 

י, יש להם את שֵׁ ההוראה של רבינא ורב אַ כסא 
המסורת החזקה ביותר, להלכה ולמעשה, כי 

  הם היו ממש ממשיכי הדרך. 

, זה לא שאבותינו אבותינו בכל הדורות לגבילגבילגבילגביוווו
המשיכו את המסורת 'בעיניים ורבותינו נע"ג 

עצומות', ההיפך, לפעמים היו צריכים להיאבק 
כול מה על כך. זה לא שהדברים נשארו כך, כבי

וא שיהיה, הבן עושה מה שאביו עשה. שהיה ה
היו התנגדויות והתנגחויות, היו כאלה  לא.

ובכל ויש ששינו בפועל, שניסו לשנות זאת, 
מהרי"ץ, החזיקו  םזאת גדולי התורה, ובראש

את המסורת הישנה. בפרט אחרי מהרי"ץ, 
היתה אז בדורותיהם התחזק העניין יותר, כי 

היו רצונות לשנות באותה קצת 'רעידת אדמה', 
אבל אחרי שמהרי"ץ סלל זזו קצת. התקופה, 

את הדרך, כגון בהגדה של פסח, כולם ענו 
אחריו 'מקודש'. ראו את כל ההוכחות, ואורו 

  עיניהם. 
  

אני אומר, כי מי שדבוק בספרי מהרי"ץ,  לכןלכןלכןלכן
ממילא הוא מבין ומקבל את השיטה, ואז כל 

  ומו. אכי"ר.הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו ממק


