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        לק"י לק"י לק"י לק"י 
  

        
        

        : : : : השיעורהשיעורהשיעורהשיעור        נושאינושאינושאינושאי
  

בדין לחם משנה בשבת ויום טוב, דעת המנחת יעקב הסובר שמן התורה אפשר לבצוע על  בדין לחם משנה בשבת ויום טוב, דעת המנחת יעקב הסובר שמן התורה אפשר לבצוע על  בדין לחם משנה בשבת ויום טוב, דעת המנחת יעקב הסובר שמן התורה אפשר לבצוע על  בדין לחם משנה בשבת ויום טוב, דעת המנחת יעקב הסובר שמן התורה אפשר לבצוע על  
אחד וחצי, כמו שמצינו בברכות דף ג: דמשמרה ופלגא משמרות קרי להו, וכיוון לדעת  אחד וחצי, כמו שמצינו בברכות דף ג: דמשמרה ופלגא משמרות קרי להו, וכיוון לדעת  אחד וחצי, כמו שמצינו בברכות דף ג: דמשמרה ופלגא משמרות קרי להו, וכיוון לדעת  אחד וחצי, כמו שמצינו בברכות דף ג: דמשמרה ופלגא משמרות קרי להו, וכיוון לדעת  
        הגאונים, ומדוע בכל זאת בקריאת ס"ת בראש חודש איננו חותכים את הפסוק לשניים. הגאונים, ומדוע בכל זאת בקריאת ס"ת בראש חודש איננו חותכים את הפסוק לשניים. הגאונים, ומדוע בכל זאת בקריאת ס"ת בראש חודש איננו חותכים את הפסוק לשניים. הגאונים, ומדוע בכל זאת בקריאת ס"ת בראש חודש איננו חותכים את הפסוק לשניים. 

        ם ומתי אחד וחצי יכולים להיחשב כשנים. ם ומתי אחד וחצי יכולים להיחשב כשנים. ם ומתי אחד וחצי יכולים להיחשב כשנים. ם ומתי אחד וחצי יכולים להיחשב כשנים. כמה סוגיות בתלמוד שמהם יש לברר אכמה סוגיות בתלמוד שמהם יש לברר אכמה סוגיות בתלמוד שמהם יש לברר אכמה סוגיות בתלמוד שמהם יש לברר א

המשך בעניין דין 'כל פסוקא דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', האם איסור זה הוא מן  המשך בעניין דין 'כל פסוקא דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', האם איסור זה הוא מן  המשך בעניין דין 'כל פסוקא דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', האם איסור זה הוא מן  המשך בעניין דין 'כל פסוקא דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', האם איסור זה הוא מן  
ִמיֵרי, האם זוהי הלכה למשה מסיני.  ִמיֵרי, האם זוהי הלכה למשה מסיני. התורה או מדרבנן, וכשנזכר בתלמוד ּגְ ִמיֵרי, האם זוהי הלכה למשה מסיני. התורה או מדרבנן, וכשנזכר בתלמוד ּגְ ִמיֵרי, האם זוהי הלכה למשה מסיני. התורה או מדרבנן, וכשנזכר בתלמוד ּגְ         התורה או מדרבנן, וכשנזכר בתלמוד ּגְ

מרן  מרן  מרן  מרן  השלמה בעניין דחיית הדעות החיצוניות שבן אשר היה קראי, ומכתב שקיבל בזה  השלמה בעניין דחיית הדעות החיצוניות שבן אשר היה קראי, ומכתב שקיבל בזה  השלמה בעניין דחיית הדעות החיצוניות שבן אשר היה קראי, ומכתב שקיבל בזה  השלמה בעניין דחיית הדעות החיצוניות שבן אשר היה קראי, ומכתב שקיבל בזה  
        שליט"א. שליט"א. שליט"א. שליט"א. 

ביאור חדש במה שנוהגים הסופרים להשאיר בין פרשה לפרשה כמניין ג' תיבות, אשר אשר  ביאור חדש במה שנוהגים הסופרים להשאיר בין פרשה לפרשה כמניין ג' תיבות, אשר אשר  ביאור חדש במה שנוהגים הסופרים להשאיר בין פרשה לפרשה כמניין ג' תיבות, אשר אשר  ביאור חדש במה שנוהגים הסופרים להשאיר בין פרשה לפרשה כמניין ג' תיבות, אשר אשר  
        אשר. אשר. אשר. אשר. 

        בדבר האפשרות להשיג כעת ביצי בת יענה לתלייה בבתי הכנסת. בדבר האפשרות להשיג כעת ביצי בת יענה לתלייה בבתי הכנסת. בדבר האפשרות להשיג כעת ביצי בת יענה לתלייה בבתי הכנסת. בדבר האפשרות להשיג כעת ביצי בת יענה לתלייה בבתי הכנסת. 

בשורה טובה בדבר הוצאת החלק הראשון של שו"ת ויען יצחק, תשובות קצרות בעניינים  בשורה טובה בדבר הוצאת החלק הראשון של שו"ת ויען יצחק, תשובות קצרות בעניינים  בשורה טובה בדבר הוצאת החלק הראשון של שו"ת ויען יצחק, תשובות קצרות בעניינים  בשורה טובה בדבר הוצאת החלק הראשון של שו"ת ויען יצחק, תשובות קצרות בעניינים  
 . . . . שכיחים בזמנינו, מאת מרן שליט"אשכיחים בזמנינו, מאת מרן שליט"אשכיחים בזמנינו, מאת מרן שליט"אשכיחים בזמנינו, מאת מרן שליט"א

�� 
        רותרותרותרותכל הזכיות שמו כל הזכיות שמו כל הזכיות שמו כל הזכיות שמו 
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        אלישע שיחי' וישראל סעדיה שיחי',  אלישע שיחי' וישראל סעדיה שיחי',  אלישע שיחי' וישראל סעדיה שיחי',  אלישע שיחי' וישראל סעדיה שיחי',  השיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת הילדים  השיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת הילדים  השיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת הילדים  השיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת הילדים  
יוכבד בת רבי צדוק שתחי',  יוכבד בת רבי צדוק שתחי',  יוכבד בת רבי צדוק שתחי',  יוכבד בת רבי צדוק שתחי',          נו"ב נו"ב נו"ב נו"ב ולהצלחת  ולהצלחת  ולהצלחת  ולהצלחת  בני ידידנו הרב גבריאל מעודה הי"ו מארה"ב,  בני ידידנו הרב גבריאל מעודה הי"ו מארה"ב,  בני ידידנו הרב גבריאל מעודה הי"ו מארה"ב,  בני ידידנו הרב גבריאל מעודה הי"ו מארה"ב,  

        בעבור שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ. בעבור שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ. בעבור שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ. בעבור שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ. 
        לח להם  לח להם  לח להם  לח להם  המקום ב"ה ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם. מכל צרה ונזק יצילם. ויש המקום ב"ה ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם. מכל צרה ונזק יצילם. ויש המקום ב"ה ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם. מכל צרה ונזק יצילם. ויש המקום ב"ה ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם. מכל צרה ונזק יצילם. ויש 

        בכם לטובה ולברכה, אכי"ר. בכם לטובה ולברכה, אכי"ר. בכם לטובה ולברכה, אכי"ר. בכם לטובה ולברכה, אכי"ר. ייייבם ול בם ול בם ול בם ול י י י י רפואה שלמה במהרה. וימלא כל משאלות ל רפואה שלמה במהרה. וימלא כל משאלות ל רפואה שלמה במהרה. וימלא כל משאלות ל רפואה שלמה במהרה. וימלא כל משאלות ל 
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  בשם רחמן. 
  השיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת הילדים 

בני ידידנו הרב  שיחי', אלישע שיחי' וישראל סעדיה
, ולהצלחת נות ביתו  גבריאל מעודה הי"ו מארה"ב
בעבור שהתנדב  ,יוכבד בת רבי צדוק שתחי'

  למוסדות יד מהרי"ץ. 
המקום ב"ה ירצה נדבתו, ויברך מעשי ידיהם. מכל 
צרה ונזק יצילם. וישלח להם רפואה שלמה במהרה.  

בכם לטובה ולברכה, יבם וליוימלא כל משאלות ל
  אכי"ר.

  
בדין לחם משנה בשבת ויום טוב, דעת המנחת יעקב  בדין לחם משנה בשבת ויום טוב, דעת המנחת יעקב  בדין לחם משנה בשבת ויום טוב, דעת המנחת יעקב  בדין לחם משנה בשבת ויום טוב, דעת המנחת יעקב  

לבצוע על אחד וחצי, כמו  לבצוע על אחד וחצי, כמו  לבצוע על אחד וחצי, כמו  לבצוע על אחד וחצי, כמו  הסובר שמן התורה אפשר הסובר שמן התורה אפשר הסובר שמן התורה אפשר הסובר שמן התורה אפשר 
שמצינו בברכות דף ג: דמשמרה ופלגא משמרות קרי  שמצינו בברכות דף ג: דמשמרה ופלגא משמרות קרי  שמצינו בברכות דף ג: דמשמרה ופלגא משמרות קרי  שמצינו בברכות דף ג: דמשמרה ופלגא משמרות קרי  
להו, וכיוון לדעת הגאונים, ומדוע בכל זאת בקריאת  להו, וכיוון לדעת הגאונים, ומדוע בכל זאת בקריאת  להו, וכיוון לדעת הגאונים, ומדוע בכל זאת בקריאת  להו, וכיוון לדעת הגאונים, ומדוע בכל זאת בקריאת  
        ס"ת בראש חודש איננו חותכים את הפסוק לשניים.  ס"ת בראש חודש איננו חותכים את הפסוק לשניים.  ס"ת בראש חודש איננו חותכים את הפסוק לשניים.  ס"ת בראש חודש איננו חותכים את הפסוק לשניים.  

  

ויו"ט בוצעים על לחם משנה, זכר למן.   בשבת בשבת בשבת בשבת 
כ"ב]  שנאמר   ט"ז  ֶנה[שמות  ִמׁשְ ֶלֶחם  ֶנהָלְקטּו  ִמׁשְ ֶלֶחם  ֶנהָלְקטּו  ִמׁשְ ֶלֶחם  ֶנהָלְקטּו  ִמׁשְ ֶלֶחם  .  ָלְקטּו 

שמיקל  מי  יש  שלמים.  לחמים  שני  לוקחים 
גם   כי  אינו שלם ממש אלא  ואומר  אם הלחם 

נחתך עד כזית, כשר הוא ללחם משנה. כמובא 
במילואים לתו"ש בשלח דף ש"ט. החכם צבי  

סובר, כי אין הדבר תלוי בשיעור  [סי' ס"ב וס"ג]  
אחד   חלק  חסר  יהיה  שלא  צריך  אלא  כזית, 
חלקי  מאחד  פחות  יש  אם  ושמונה.  מארבעים 

שב  ארבעים ושמונה שהוא שיעור חלה, אינו נח
הוא   החסרון  אם  משנה.  ללחם  וכשר  לחסרון 

  יותר משיעור כזה, אינו כשר ללחם משנה.  
אין להקל אפילו בחסרון מועט הניכר    למעשה למעשה למעשה למעשה 

משתדלים   כלל  בדרך  לכן  לעיניים.  ונראה 
יהיה שלם לגמרי, אבל כאשר   שהלחם משנה 
קורה לפעמים שהלחמים נדבקים זה אל זה, או 

ממש, שלמים  לחמים  להשיג  אם   שקשה  אזי 
אפשר להשיג לחם משנה מן השכנים, מה־טוב. 
לקחת   משתדלים  אפשרות,  כשאין  גם  אבל 
לכל הפחות שתי פרוסות, שיהיו שתים ביחד.  
זכרון למן שהיה כפול, כאמור בפסוק דלעיל, 
ֵני ָהעֶֹמר   ֶנה, ׁשְ י, ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ ֵני ָהעֶֹמר  ַוְיִהי ּבַ ֶנה, ׁשְ י, ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ ֵני ָהעֶֹמר  ַוְיִהי ּבַ ֶנה, ׁשְ י, ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ ֵני ָהעֶֹמר  ַוְיִהי ּבַ ֶנה, ׁשְ י, ָלְקטּו ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ׁשּ ִ יֹּום ַהׁשּ ַוְיִהי ּבַ

    ָלֶאָחד. ָלֶאָחד. ָלֶאָחד. ָלֶאָחד. 
אומ  בעל בעל בעל בעל  יעקב  מן  מנחת  כי  גדול,  חידוש  ר 

התורה מספיק לקחת אפילו ככר אחד ומחצה.  
ברכות   במסכת  מהגמרא  ע"ב] מקורו  ג'    [דף 

להו.  האומרת,   קרי  משמרות  ופלגא,  להו.  משמרה  קרי  משמרות  ופלגא,  להו.  משמרה  קרי  משמרות  ופלגא,  להו.  משמרה  קרי  משמרות  ופלגא,  משמרה 

כמה   הזו  הגמרא  את  הבאנו  האחרון  בזמן 
  פעמים.  
הפסוק    הגמראהגמראהגמראהגמרא על  נתן,  רבי  בדעת  דנה  שם 

המלך   דוד  על  קי"ט]  האמור  פרק  מּו  [תהלים  מּו  ִקּדְ מּו  ִקּדְ מּו  ִקּדְ ִקּדְ
ִאְמָרֶתָך.  עֵ עֵ עֵ עֵ  ּבְ יַח  ָלׂשִ ֻמרֹות  ַאׁשְ ִאְמָרֶתָך.  יַני  ּבְ יַח  ָלׂשִ ֻמרֹות  ַאׁשְ ִאְמָרֶתָך.  יַני  ּבְ יַח  ָלׂשִ ֻמרֹות  ַאׁשְ ִאְמָרֶתָך.  יַני  ּבְ יַח  ָלׂשִ ֻמרֹות  ַאׁשְ שואלת  יַני 

הגמרא, לפי רבי נתן שהלילה מתחלק לשלוש  
אומר  הפסוק  מדוע  לארבע,  ולא  משמרות, 
מתחלק   הלילה  הרי  רבים,  בלשון  'אשמורות' 
רק  יש  הלילה  ומחצות  משמרות,  לשלוש  רק 
(בתירוץ   הגמרא  מתרצת  ומחצה?  משמרה 

  רי להו.  רי להו.  רי להו.  רי להו.  משמרה ופלגא, משמרות קמשמרה ופלגא, משמרות קמשמרה ופלגא, משמרות קמשמרה ופלגא, משמרות קהשני), 
תירוץ זה, אחד וחצי, אפילו שאינם שנים    לפילפילפילפי

ממש, גם כן נחשבים לשניים. ממילא אומר על  
פי זה בעל מנחת יעקב, כי מן התורה גם ככר  

  ומחצה נחשבים לשנים לגבי לחם משנה.  
  

סופר    מקשה מקשה מקשה מקשה  סימן  החתם  או"ח  חלק  [בתשובותיו 
, הרי לצורך לחם משנה צריכים לקחת שתי  מ"ו]

וכי  לשתים?  ככרות,  ייחשבו  ומחצה  אחד  צד 
דוקא לגבי המשמרות שלא כתוב בהם מספר,  
אפשר לומר כי גם אחד וחצי יכולים להיחשב 
לחם   לגבי  שייך  אינו  הדבר  אך  למשמרות, 
כתוב   היה  אילו  סופר,  החתם  ואומר  משנה. 
היתה   לא  הגמרא  משמרות,  שתי  בפסוק 
אומרת שאחד וחצי ייחשבו לשניים. כיצד יתכן  

  הדבר?
  

  מהקהל: אבל מיעוט רבים שנים?  אלה אלה אלה אלה ש ש ש ש 
מרן שליט"א: נכון, אך מכיון שהמספר    תשובתתשובתתשובתתשובת

וחצי   שאחד  לומר  שייך  במפורש,  כתוב  אינו 
אם   לשנים.  היינו ייחשבו  רבים,  כתוב  היה 

לשנים,  נחשבים  וחצי  שאחד  לקבוע  יכולים 
לומר   אפשר  אי  מספר,  כתוב  כאשר  אבל 

  שהחצי יתהפך וייחשב לשלם.  
  

בספר   תשמעו תשמעו תשמעו תשמעו  ענגיל  יוסף  רבי  של  לשונו  את 
שם,   ברכות  מסכת  על  הש"ס  אשי  גליוני  אשי  רב  אשי  רב  אשי  רב  רב 

אמר משמרה ופלגא נמי משמרות קרי להו. עיין   אמר משמרה ופלגא נמי משמרות קרי להו. עיין   אמר משמרה ופלגא נמי משמרות קרי להו. עיין   אמר משמרה ופלגא נמי משמרות קרי להו. עיין   
סי חאו"ח  סופר  חתם  סישו"ת  חאו"ח  סופר  חתם  סישו"ת  חאו"ח  סופר  חתם  סישו"ת  חאו"ח  סופר  חתם  מן  שו"ת  שהביא  מ"ו  מן  מן  שהביא  מ"ו  מן  מן  שהביא  מ"ו  מן  מן  שהביא  מ"ו  מן 

בככר   די  התורה  דמן  דכתב  יעקב,  בככר  המנחת  די  התורה  דמן  דכתב  יעקב,  בככר  המנחת  די  התורה  דמן  דכתב  יעקב,  בככר  המנחת  די  התורה  דמן  דכתב  יעקב,  המנחת 
ומחצה לענין לחם משנה דשבת, והביא ראיה  ומחצה לענין לחם משנה דשבת, והביא ראיה  ומחצה לענין לחם משנה דשבת, והביא ראיה  ומחצה לענין לחם משנה דשבת, והביא ראיה  
משמרות   קרויים  נמי  ופלגא  דמשמרה  משמרות  מכאן  קרויים  נמי  ופלגא  דמשמרה  משמרות  מכאן  קרויים  נמי  ופלגא  דמשמרה  משמרות  מכאן  קרויים  נמי  ופלגא  דמשמרה  מכאן 

        ע"ש.  ע"ש.  ע"ש.  ע"ש.  
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וֵאלו דברים מתמיהים, דרק היכא דנאמר לשון  וֵאלו דברים מתמיהים, דרק היכא דנאמר לשון  וֵאלו דברים מתמיהים, דרק היכא דנאמר לשון  וֵאלו דברים מתמיהים, דרק היכא דנאמר לשון  
רבים סתם דקי"ל מיעוט רבים שנים, לעניין זה  רבים סתם דקי"ל מיעוט רבים שנים, לעניין זה  רבים סתם דקי"ל מיעוט רבים שנים, לעניין זה  רבים סתם דקי"ל מיעוט רבים שנים, לעניין זה  
לשון   קרויין  ומחצה  דבר  דגם  דאמרינן  לשון  הוא  קרויין  ומחצה  דבר  דגם  דאמרינן  לשון  הוא  קרויין  ומחצה  דבר  דגם  דאמרינן  לשון  הוא  קרויין  ומחצה  דבר  דגם  דאמרינן  הוא 

ופלגא  רבים רבים רבים רבים  למשמרה  למיקרייה  ושייך  ופלגא  ,  למשמרה  למיקרייה  ושייך  ופלגא  ,  למשמרה  למיקרייה  ושייך  ופלגא  ,  למשמרה  למיקרייה  ושייך   ,
רבים, משמרות.  משמרות.  משמרות.  משמרות.   בלשון  שמשתמשים  כיון 

לאחד   להתייחס  אפשר  שנים,  רבים  ומיעוט 
אבל היכא דכתיב בהדיא שנים,  אבל היכא דכתיב בהדיא שנים,  אבל היכא דכתיב בהדיא שנים,  אבל היכא דכתיב בהדיא שנים,          ומחצה כשנים. 

ודאי   כן  אם  ְשֵני,  מן  דשרשו  'משֶנה',  ודאי  כֵתיבת  כן  אם  ְשֵני,  מן  דשרשו  'משֶנה',  ודאי  כֵתיבת  כן  אם  ְשֵני,  מן  דשרשו  'משֶנה',  ודאי  כֵתיבת  כן  אם  ְשֵני,  מן  דשרשו  'משֶנה',  כֵתיבת 
ע"ז   עמד  וכבר  שנים.  אינם  ומחצה  ע"ז  דאחד  עמד  וכבר  שנים.  אינם  ומחצה  ע"ז  דאחד  עמד  וכבר  שנים.  אינם  ומחצה  ע"ז  דאחד  עמד  וכבר  שנים.  אינם  ומחצה  דאחד 

        החת"ס שם.  החת"ס שם.  החת"ס שם.  החת"ס שם.  
  

גלי  גם גם גם גם  בעל  וגם  סופר  חתם  הש"ס  בעל  וני 
מסכימים לדחות את דברי המנחת יעקב. אבל  
מעירים בכמה ספרים, כגון בשו"ת באר משה, 
כי יש לדברי המנחת יעקב ראיה מן הגאונים,  
והוא זכה לכוון לדבריהם. רב כהן צדק גאון ורב  
ההוא   החילוק  את  סוברים  אינם  גאון  שרירא 

  שהם חידשו. 
  

במסכת    ראייתם ראייתם ראייתם ראייתם  שמבואר  פסח  מליל  היא 
הכל מודים בפסח שלוקח  הכל מודים בפסח שלוקח  הכל מודים בפסח שלוקח  הכל מודים בפסח שלוקח  [דף ט"ל ע"ב],  ות  ברכ

ובוצע.   פרוסה  לתוך  ובוצע.  שלימה  פרוסה  לתוך  ובוצע.  שלימה  פרוסה  לתוך  ובוצע.  שלימה  פרוסה  לתוך  שמניחים שלימה  דהיינו 
את הפרוסה על־גבי השלימה, לקיום דין לחם 
ונשאלת   שלימה.  ועוד  מצה  חצי  במצה.  עוני 
השאלה, הרי כעת זהו ליל יו"ט, ובימים טובים  
משנה.   לחם  לקחת  יש  וסוכות  פסח  כשבועות 

טובים גם כן לא ירד   הרי אנחנו סוברים שבימים
משנה.   לחם  על  אז  לבצוע  צריך  ולכן  מן, 
בשלמא לפי הדעות שהמן ירד ביום טוב, שאין  
טובים.   בימים  משנה  לחם  על  לבצוע  צורך 
וקשה, הרי ליל הסדר הוא כשאר ימים טובים  
איפוא   ומדוע  על לחם משנה,  לבצוע  וצריכים 

  אנחנו בוצעים על ככר ומחצה.
  

, שבשביל  [שם]ון הרא"ש  , ישנן דעות, כגואכןואכןואכןואכן
חצי   על  לבצוע  צריכים  משנה  לחם  דין  קיום 
נוסף. וכן סוברים עוד רבים, וכן המנהג בשאר  
עוזנו  גאון  פי  על  מנהגינו  אבל  ישראל.  עדות 
והרמב"ם  הרי"ף  כדעת  הוא  זיע"א  מהרי"ץ 
וכמו   ומחצה,  ככר  על  רק  לבצוע  והגר"א, 
ואפילו  להגדה.  בפירושו  מהרי"ץ  זאת  שחיזק 

חל בשבת בוצעים על מצה ומחצה. ומנהגינו    אם 
בלילה   רק  לא  הוא  ומחצה  ככר  על  לבצוע 

הראשון, אלא בכל שבעת ימי הפסח, אבל לא  
ניכנס לפרט זה עכשיו. לגבי ליל הסדר, מפורש 
בספרי הקדמונים לבצוע על ככר ומחצה, ורק  
כאמור,  הדעות.  נחלקו  בשבת,  חל  הוא  אם 

מחצה גם כאשר  מנהגינו פשוט לבצוע על ככר ו
  פסח חל בשבת. 

  

זה הוא מטעם שהמצה היא נקראת לחם    מנהג מנהג מנהג מנהג 
אומר   לשנים.  המצה  את  חולקים  לכן  עוני, 

אתא לחם עוני,  אתא לחם עוני,  אתא לחם עוני,  אתא לחם עוני,  הרי"ף, אף שצריך לחם משנה,  
וגרעיה ללחם משנה, ואוקמיה על חדא ופלגא.  וגרעיה ללחם משנה, ואוקמיה על חדא ופלגא.  וגרעיה ללחם משנה, ואוקמיה על חדא ופלגא.  וגרעיה ללחם משנה, ואוקמיה על חדא ופלגא.  
כלומר, אעפ"י שהיינו צריכים לבצוע על שנים,  
עני   של  שדרכו  להראות  שצריכים  מאחר 
בפרוסה, מגיע דין לחם עוני שהוא מיוחד לפסח  

  וממעיט מדין לחם משנה. אלו דברי הרי"ף.
  

רב כהן צדק גאון ורב שרירא גאון אומרים    אבלאבלאבלאבל
טעם אחר, שהככר וחצי נחשבים גם כן ללחם  

בברכות,   שאמרו  דרך  ועל  משמרה  משמרה  משמרה  משמרה  משנה, 
להו.   קרי  משמרות  להו.  ופלגא,  קרי  משמרות  להו.  ופלגא,  קרי  משמרות  להו.  ופלגא,  קרי  משמרות  ראיה ופלגא,  לנו  והנה 

ש הסובר  יעקב,  המנחת  התורה  לדברי  מדין 
  מספיק אפילו ככר ומחצה.  

  

להוסיף, כי אף שבודאי בשבת רגילה    וצריכים וצריכים וצריכים וצריכים 
לכתחילה ודאי אין לבצוע על ככר וחצי, אבל 
לחם   דין  בגלל  מיוחדת  סיבה  שישנה  בפסח 
אולם   ומחצה.  מצה  על  אז  בוצעים  לכן  עוני, 
נחשבת   אינו  ומחצה  מצה  על  הבציעה 

וחצי    להתנגשות עם דין לחם משנה, כי גם מצה
נחשבים ללחם משנה. אין בכך סתירה. ועתה 
וזה   הוא מוסיף לחדש שכן הוא גם כן התורה, 

  יכול להיות.  
  

באגדתא    הבאתי הבאתי הבאתי הבאתי  זו  סוגיא  פרטי  את  בס"ד 
חיים   עץ  פרי  שמ"ג]  דפסחא  אף  אף  אף  אף  בזה"ל,  [דף 

דבעינן   ותשובותיהם  הגאונים  בספרי  דבעינן  דמבואר  ותשובותיהם  הגאונים  בספרי  דבעינן  דמבואר  ותשובותיהם  הגאונים  בספרי  דבעינן  דמבואר  ותשובותיהם  הגאונים  בספרי  דמבואר 
מטעם  מטעם  מטעם  מטעם          , , , , לחם משנה גם בימים טובים כמו בשבת לחם משנה גם בימים טובים כמו בשבת לחם משנה גם בימים טובים כמו בשבת לחם משנה גם בימים טובים כמו בשבת 

, והכי קיימא לן וכדפסק  , והכי קיימא לן וכדפסק  , והכי קיימא לן וכדפסק  , והכי קיימא לן וכדפסק  שגם ביו"ט לא ירד מןשגם ביו"ט לא ירד מןשגם ביו"ט לא ירד מןשגם ביו"ט לא ירד מן
הל"ט ובטוש"ע  הל"ט ובטוש"ע  הל"ט ובטוש"ע  הל"ט ובטוש"ע          הרמב"ם בהלכות שבת פרק ל' הרמב"ם בהלכות שבת פרק ל' הרמב"ם בהלכות שבת פרק ל' הרמב"ם בהלכות שבת פרק ל' 

        ף,ף,ף,ף,סימן תקכ"ט. מ"מ כבר ביארו הגאונים והרי" סימן תקכ"ט. מ"מ כבר ביארו הגאונים והרי" סימן תקכ"ט. מ"מ כבר ביארו הגאונים והרי" סימן תקכ"ט. מ"מ כבר ביארו הגאונים והרי" 
לפלגא   וגרעה  עוני  לחם  דאתא  פסח  לפלגא  דשאני  וגרעה  עוני  לחם  דאתא  פסח  לפלגא  דשאני  וגרעה  עוני  לחם  דאתא  פסח  לפלגא  דשאני  וגרעה  עוני  לחם  דאתא  פסח  דשאני 
דחדא. וכ"כ הרמב"ם בפ"ח הל"ו. ולשון בה"ג  דחדא. וכ"כ הרמב"ם בפ"ח הל"ו. ולשון בה"ג  דחדא. וכ"כ הרמב"ם בפ"ח הל"ו. ולשון בה"ג  דחדא. וכ"כ הרמב"ם בפ"ח הל"ו. ולשון בה"ג  
אתא   מקום  מכל  משנה,  לחם  דבעינן  אתא  דאע"ג  מקום  מכל  משנה,  לחם  דבעינן  אתא  דאע"ג  מקום  מכל  משנה,  לחם  דבעינן  אתא  דאע"ג  מקום  מכל  משנה,  לחם  דבעינן  דאע"ג 
לחם עוני וגרעיה ללחם משנה ואוקמיה אפלגא  לחם עוני וגרעיה ללחם משנה ואוקמיה אפלגא  לחם עוני וגרעיה ללחם משנה ואוקמיה אפלגא  לחם עוני וגרעיה ללחם משנה ואוקמיה אפלגא  
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לימוד   דזהו  שהכוונה  בפשוטו  ומשמע  לימוד  ע"כ.  דזהו  שהכוונה  בפשוטו  ומשמע  לימוד  ע"כ.  דזהו  שהכוונה  בפשוטו  ומשמע  לימוד  ע"כ.  דזהו  שהכוונה  בפשוטו  ומשמע  ע"כ. 
מפסוק   מפסוק  מיוחד  מפסוק  מיוחד  מפסוק  מיוחד  להפחית  מיוחד  יש  שבפסח  עוני,  להפחית  לחם  יש  שבפסח  עוני,  להפחית  לחם  יש  שבפסח  עוני,  להפחית  לחם  יש  שבפסח  עוני,  לחם 
ם משנה הרגיל בשאר שבתות  ם משנה הרגיל בשאר שבתות  ם משנה הרגיל בשאר שבתות  ם משנה הרגיל בשאר שבתות  ח ח ח ח חצי ככר מהל חצי ככר מהל חצי ככר מהל חצי ככר מהל 

        וי"ט.  וי"ט.  וי"ט.  וי"ט.  
וביאור חדש בזה, מצינו בקנקן ישן, הוא רב כהן  וביאור חדש בזה, מצינו בקנקן ישן, הוא רב כהן  וביאור חדש בזה, מצינו בקנקן ישן, הוא רב כהן  וביאור חדש בזה, מצינו בקנקן ישן, הוא רב כהן  
משנה   לחם  חשיב  וחצי  ככר  דאף  גאון,  משנה  צדק  לחם  חשיב  וחצי  ככר  דאף  גאון,  משנה  צדק  לחם  חשיב  וחצי  ככר  דאף  גאון,  משנה  צדק  לחם  חשיב  וחצי  ככר  דאף  גאון,  צדק 
וז"ל, ואוחזין מצה שלימה וחצי שהיא הפרוסה,  וז"ל, ואוחזין מצה שלימה וחצי שהיא הפרוסה,  וז"ל, ואוחזין מצה שלימה וחצי שהיא הפרוסה,  וז"ל, ואוחזין מצה שלימה וחצי שהיא הפרוסה,  
המוציא   ומברך  שלימה  בתוך  פרוסה  המוציא  ומניח  ומברך  שלימה  בתוך  פרוסה  המוציא  ומניח  ומברך  שלימה  בתוך  פרוסה  המוציא  ומניח  ומברך  שלימה  בתוך  פרוסה  ומניח 

ואח"כ לוקח אחת מהן שיר  ואח"כ לוקח אחת מהן שיר עליהן,  ואח"כ לוקח אחת מהן שיר עליהן,  ואח"כ לוקח אחת מהן שיר עליהן,  ומברך  עליהן,  ומברך  צה  ומברך  צה  ומברך  צה  צה 
על אכילת מצה. דהא אנו חייבים לבצוע על ב'  על אכילת מצה. דהא אנו חייבים לבצוע על ב'  על אכילת מצה. דהא אנו חייבים לבצוע על ב'  על אכילת מצה. דהא אנו חייבים לבצוע על ב'  

וכיון די"ט איהו, בוצע על שתיהן.  וכיון די"ט איהו, בוצע על שתיהן.  וכיון די"ט איהו, בוצע על שתיהן.  וכיון די"ט איהו, בוצע על שתיהן.          . . . . ככרות בי"טככרות בי"טככרות בי"טככרות בי"ט
לחם   משום  היינו  מהן,  אחת  שפרוסה  לחם  ואעפ"י  משום  היינו  מהן,  אחת  שפרוסה  לחם  ואעפ"י  משום  היינו  מהן,  אחת  שפרוסה  לחם  ואעפ"י  משום  היינו  מהן,  אחת  שפרוסה  ואעפ"י 
תנן,   אנן  וכן  להו,  קרי  ככרות  ושתי  תנן,  עוני.  אנן  וכן  להו,  קרי  ככרות  ושתי  תנן,  עוני.  אנן  וכן  להו,  קרי  ככרות  ושתי  תנן,  עוני.  אנן  וכן  להו,  קרי  ככרות  ושתי  עוני. 
אוף   הוויין.  משמרות  תרתי  ופלגא,  אוף  משמרה  הוויין.  משמרות  תרתי  ופלגא,  אוף  משמרה  הוויין.  משמרות  תרתי  ופלגא,  אוף  משמרה  הוויין.  משמרות  תרתי  ופלגא,  משמרה 
הוויין,   ככרות  ב'  ופרוסה,  שלימה  נמי  הוויין,  הכא  ככרות  ב'  ופרוסה,  שלימה  נמי  הוויין,  הכא  ככרות  ב'  ופרוסה,  שלימה  נמי  הוויין,  הכא  ככרות  ב'  ופרוסה,  שלימה  נמי  הכא 

הן המוציא, שהרי אמרו חכמים לא  הן המוציא, שהרי אמרו חכמים לא  הן המוציא, שהרי אמרו חכמים לא  הן המוציא, שהרי אמרו חכמים לא  ובוצע עלי ובוצע עלי ובוצע עלי ובוצע עלי 
היה   שלא  וכיון  ביו"ט.  לישראל  מן  יורד  היה  היה  שלא  וכיון  ביו"ט.  לישראל  מן  יורד  היה  היה  שלא  וכיון  ביו"ט.  לישראל  מן  יורד  היה  היה  שלא  וכיון  ביו"ט.  לישראל  מן  יורד  היה 
ב'   על  לבצוע  וחייב  כשבת  יו"ט  נעשה  ב'  יורד,  על  לבצוע  וחייב  כשבת  יו"ט  נעשה  ב'  יורד,  על  לבצוע  וחייב  כשבת  יו"ט  נעשה  ב'  יורד,  על  לבצוע  וחייב  כשבת  יו"ט  נעשה  יורד, 

        ככרות ע"כ.  ככרות ע"כ.  ככרות ע"כ.  ככרות ע"כ.  
וכן מצינו בתשובת רב שרירא גאון וז"ל, ובליל  וכן מצינו בתשובת רב שרירא גאון וז"ל, ובליל  וכן מצינו בתשובת רב שרירא גאון וז"ל, ובליל  וכן מצינו בתשובת רב שרירא גאון וז"ל, ובליל  
פסח על א' וחצי, והן כמו ב' ככרות, משום לחם  פסח על א' וחצי, והן כמו ב' ככרות, משום לחם  פסח על א' וחצי, והן כמו ב' ככרות, משום לחם  פסח על א' וחצי, והן כמו ב' ככרות, משום לחם  

        עוני שהוא מחצית וכו' ע"כ.  עוני שהוא מחצית וכו' ע"כ.  עוני שהוא מחצית וכו' ע"כ.  עוני שהוא מחצית וכו' ע"כ.  
שדן בשו"ת חת"ס  שדן בשו"ת חת"ס  שדן בשו"ת חת"ס  שדן בשו"ת חת"ס          ומזה יש ללמוד לעניין מה ומזה יש ללמוד לעניין מה ומזה יש ללמוד לעניין מה ומזה יש ללמוד לעניין מה 

ספר   שבסוף  תשו'  הביא  שם  מ"ו,  סימן  ספר  או"ח  שבסוף  תשו'  הביא  שם  מ"ו,  סימן  ספר  או"ח  שבסוף  תשו'  הביא  שם  מ"ו,  סימן  ספר  או"ח  שבסוף  תשו'  הביא  שם  מ"ו,  סימן  או"ח 
מדנפשיה   זו  סברא  מעין  שכתב  יעקב  מדנפשיה  מנחת  זו  סברא  מעין  שכתב  יעקב  מדנפשיה  מנחת  זו  סברא  מעין  שכתב  יעקב  מדנפשיה  מנחת  זו  סברא  מעין  שכתב  יעקב  מנחת 
וז"ל, והא דבעינן ב' ככרות שלמים, אינו מדין  וז"ל, והא דבעינן ב' ככרות שלמים, אינו מדין  וז"ל, והא דבעינן ב' ככרות שלמים, אינו מדין  וז"ל, והא דבעינן ב' ככרות שלמים, אינו מדין  
תורה אלא אסמכתא, דהרי לחם משנה דקרא  תורה אלא אסמכתא, דהרי לחם משנה דקרא  תורה אלא אסמכתא, דהרי לחם משנה דקרא  תורה אלא אסמכתא, דהרי לחם משנה דקרא  
בריש   כדאמרינן  ופלגא  חדא  לומר  בריש  אפשר  כדאמרינן  ופלגא  חדא  לומר  בריש  אפשר  כדאמרינן  ופלגא  חדא  לומר  בריש  אפשר  כדאמרינן  ופלגא  חדא  לומר  אפשר 
ברכות אשמורה ופלגא נמי אשמורות קרי ליה  ברכות אשמורה ופלגא נמי אשמורות קרי ליה  ברכות אשמורה ופלגא נמי אשמורות קרי ליה  ברכות אשמורה ופלגא נמי אשמורות קרי ליה  

המבואר, עיקר הסברא מבוארת  המבואר, עיקר הסברא מבוארת  המבואר, עיקר הסברא מבוארת  המבואר, עיקר הסברא מבוארת          ולפי ולפי ולפי ולפי         וכו'.ע"כ  ע"כ  ע"כ  ע"כ  
  הפלא ופלא.בדברי רכ"צ גאון. בדברי רכ"צ גאון. בדברי רכ"צ גאון. בדברי רכ"צ גאון. 

  

כיצד    אולם אולם אולם אולם  קושיא.  לנגדנו  עומדת  לכאורה 
ניישב את המנהג שאנחנו נוהגים בראש חודש  
כך  להם'.  'ואמרת  הפותח  הפסוק  את  לכפול 

שדעת  ],  דף כב.[אומרת הגמרא במסכת מגילה  
לשנים,    שמואל הפסוק  את  אומר    ורב לחלק 

  . לחזור
  

סובר כי לצורך קריאת שלושה פסוקים,   שמואל שמואל שמואל שמואל 
יקרא   הראשון  לשנים.  הפסוק  את  לחלוק  יש 
שני פסוקים וחצי, השני יקרא את החצי הנותר  

ועוד שני פסוקים לאחריו, וכך יוצאים ידי חובת  
הקריאה ונחשבים לכל אחד לשלושה פסוקים.  

ועוד  ניש וחצי,  וש חצי  ים  רב  נאחד  אבל  יים. 
לעשות   אסור  כי  משום  סובר  פסוקא  כן,  פסוקא  דכל  פסוקא  דכל  פסוקא  דכל  דכל 

ליה.   פסקינן  לא  אנן  משה,  פסקיה  ליה.  דלא  פסקינן  לא  אנן  משה,  פסקיה  ליה.  דלא  פסקינן  לא  אנן  משה,  פסקיה  ליה.  דלא  פסקינן  לא  אנן  משה,  פסקיה  דלא 
להבין,   צריכים  פוסקים  שולכאורה  אנחנו  הרי 

  כמו רב שאין לחלק את הפסוק לשניים. 
  

הסוגיא שם יוצא, כי לפי שמואל חצי פסוק   מןמןמןמן
נחשב לשלם, אבל רב סובר שחצי אינו נחשב  
לשלם. ולכאורה שיטת הגאונים דלעיל סותרת 

ו נוקטים כרב שהחצי אינו נחשב  את מה שאנחנ
שני   לקרוא  מספיק  כי  שסובר  שמואל  לשלם. 
וזהו  כשלם,  הוא  שהחצי  סובר  וחצי,  פסוקים 
שמשמרה   ברכות,  במסכת  אשי  רב  כדעת 

ש לכן  להו.  קרי  משמרות  וחצי  נופלגא  ים 
נחשבים לשלוש. אבל רב חולק וסובר כי החצי  
אינו נידון כשלם. וממילא צריך לומר שהתירוץ  

עיקר,  ה ואינו  מחייב  אינו  ברכות  במסכת  שני 
אבל הגאונים דלעיל הסוברים שמשמרה ופלגא  
משמרות קרי להו, לומדים שהתירוץ השני הוא  
העיקר, כיצד מצד שני אנחנו פוסקים כאן כמו  
ואם   לשנים,  הפסוק  את  לחלק  שאסור  רב 
יקראו שני פסוקים ומחצה לא יוצאים ידי חובת  

בדוקא שלושה פסוקים קריאה, וצריכים לקרוא  
שאנחנו   יוצא  מכאן  כי  איפוא  נמצא  שלמים. 
לכאורה   לשלם.  נחשב  אינו  החצי  כי  סוברים 

  אלו דברים שסותרין זה את זה. 
  

מהקהל: אבל הגמרא שם אומרת כי רב    שאלהשאלהשאלהשאלה
להפסיק   שאסור  מפני  רק  לחלק  שאין  סובר 

  באמצע פסוק שלא הפסיקו משה רבינו? 
שליט  תשובתתשובתתשובתתשובת שמואל א" מרן  וגם  רב  גם   :

מסכימים שאסור לפסוק באמצע הפסוק, אבל 
שמואל סובר שאין ברירה אחרת, אך רב לא  
בכלל   משמעות  אין  לדעתו  כי  לזה,  מסכים 
הוא   חודש  שראש  כרחך  על  הרי  פסוק.  לחצי 
וכיון  להקל.  צריכים  לכן  הדוחק,  שעת 
פסוק   סובר שאפשר להסתפק בחצי  ששמואל 

מ אינו  רב  מדוע  לנו בדיעבד,  הרי  לזה?  סכים 
שאנחנו פוסקים שאין משמעות לחצי פסוק. וזו 

  קושיא על שיטת הגאונים.
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כמה סוגיות בתלמוד שמהם יש לברר אם ומתי אחד  כמה סוגיות בתלמוד שמהם יש לברר אם ומתי אחד  כמה סוגיות בתלמוד שמהם יש לברר אם ומתי אחד  כמה סוגיות בתלמוד שמהם יש לברר אם ומתי אחד  
        וחצי יכולים להיחשב כשנים. וחצי יכולים להיחשב כשנים. וחצי יכולים להיחשב כשנים. וחצי יכולים להיחשב כשנים. 

הש"ס שם ציין עוד לשני מקומות בש"ס    בגליוני בגליוני בגליוני בגליוני 
בכריתות   הוא  הראשון  כזו.  מחלוקת  שישנה 

י"ז ב', איכא  כמו שכתב בזה"ל,   י"ז ב', איכא  עיין כריתות  י"ז ב', איכא  עיין כריתות  י"ז ב', איכא  עיין כריתות  עיין כריתות 
כו',   מצות  ליכא  לרבא  ומחצה,  כזית  כו',  בינייהו  מצות  ליכא  לרבא  ומחצה,  כזית  כו',  בינייהו  מצות  ליכא  לרבא  ומחצה,  כזית  כו',  בינייהו  מצות  ליכא  לרבא  ומחצה,  כזית  בינייהו 

ובסוף  אין קרויים לשון רבים.  אין קרויים לשון רבים.  אין קרויים לשון רבים.  אין קרויים לשון רבים.          הרי דדבר ומחצה הרי דדבר ומחצה הרי דדבר ומחצה הרי דדבר ומחצה 
בזה"ל,  ציין  לזה          הדברים  ברורה  ראיה  לי  לזה  יש  ברורה  ראיה  לי  לזה  יש  ברורה  ראיה  לי  לזה  יש  ברורה  ראיה  לי  יש 

שיטה   להו,  איבעיא  ב',  קס"ב  ב"ב  שיטה  מגמרא  להו,  איבעיא  ב',  קס"ב  ב"ב  שיטה  מגמרא  להו,  איבעיא  ב',  קס"ב  ב"ב  שיטה  מגמרא  להו,  איבעיא  ב',  קס"ב  ב"ב  מגמרא 
ומחצה מאי? ת"ש הרחיק את העדים שני שיטין  ומחצה מאי? ת"ש הרחיק את העדים שני שיטין  ומחצה מאי? ת"ש הרחיק את העדים שני שיטין  ומחצה מאי? ת"ש הרחיק את העדים שני שיטין  
פסול, הא שיטה ומחצה כשר. הרי מפורש דדבר  פסול, הא שיטה ומחצה כשר. הרי מפורש דדבר  פסול, הא שיטה ומחצה כשר. הרי מפורש דדבר  פסול, הא שיטה ומחצה כשר. הרי מפורש דדבר  

        ומחצה אינו בכלל שנים. ומחצה אינו בכלל שנים. ומחצה אינו בכלל שנים. ומחצה אינו בכלל שנים. 
מקומות    נראה נראה נראה נראה  ששה  לחמשה  נגיע  שבסה"כ 

כזה,בתלמוד,   ענין  שחצי   שישנו  מוכח  ומהם 
הדוגמא   עם  נתחיל  לשלם.  נחשב  אינו 
הש"ס, ממסכת   גליוני  בעל  הראשונה שמביא 
כריתות, שם דנה הגמרא באדם שהיתה לפניו 

חֵ  היא  אם  מסופקת  שׁ לֶ חתיכה  או  רק  מֶ וֹ ב  ן. 
שומן.  לבין  חלב  בין  להבדיל  יכולים  מומחים 
עפ"י   לדעת  יותר  יכולים  בהמה  בשחיטת 

המסופקת מונחת  המקום, אבל כאשר החתיכה  
  לדעת זאת.   קשהעל השלחן, 

בזה"ל,  ובכןובכןובכןובכן שם  הגמרא  אומרת  רב  ,  רב  אמר  רב  אמר  רב  אמר  אמר 
אחת  אחת  אחת  אחת          ,,,,היו לפניו שתי חתיכות היו לפניו שתי חתיכות היו לפניו שתי חתיכות היו לפניו שתי חתיכות         , , , , יהודה אמר רביהודה אמר רביהודה אמר רביהודה אמר רב

אכל אחת מהן ואינו  אכל אחת מהן ואינו  אכל אחת מהן ואינו  אכל אחת מהן ואינו          , , , , של שומן ואחת של חלבשל שומן ואחת של חלבשל שומן ואחת של חלבשל שומן ואחת של חלב
אכל מהן  איזו  אכליודע  מהן  איזו  אכליודע  מהן  איזו  אכליודע  מהן  איזו  להביא  .  .  .  .  חייב חייב חייב חייב         , , , , יודע  צריך  הוא 

כיון שיש ספק שמא אכל חלב,  קרבן חטאת. 
ו  אחת  חתיכה  לפניו  חלב. ומונחת  של  דאית 

ספק  ספק  ספק  ספק          , , , , חתיכה אחת חתיכה אחת חתיכה אחת חתיכה אחת         -אבל אם היתה לפניו רק  
ואכלה שומן  של  ספק  חלב  ואכלהשל  שומן  של  ספק  חלב  ואכלהשל  שומן  של  ספק  חלב  ואכלהשל  שומן  של  ספק  חלב  אם  .  .  .  .  פטורפטורפטורפטור        , , , , של 

ודאי  היא  האחת  חתיכות,  שתי  לפניו  מונחים 
אסורה והשנייה ודאי מותרת, ואכל אחת מהן,  

בנתיים, לפני שיתברר הספק,  הוא חייב קרבן.  
כדי  חטאת,  ולא  אשם,  קרבן  חייב  יהיה  הוא 

חייב להגין   הוא  אופן  ובכל  העונש.  מן  עליו 
להביא קרבן. משא"כ בזמן שאכל רק חתיכה 
לפניו   שנמצא  יודעים  שאיננו  מסופקת,  אחת 

  איסור ודאי, הרי הוא פטור. 
שם,    מסבירה מסבירה מסבירה מסבירה  רבא הגמרא  רבא אמר  רבא אמר  רבא אמר  טעמא          ,,,,אמר  טעמא  מאי  טעמא  מאי  טעמא  מאי  מאי 

ד[        , , , , דאמר קראדאמר קראדאמר קראדאמר קרא        ? ? ? ? דרבדרבדרבדרב ועשה אחת  ועשה אחת  ועשה אחת  ועשה אחת  ''''        ],ב"כ'  ויקרא 
        וכו'.         עד שישגוג בשתים עד שישגוג בשתים עד שישגוג בשתים עד שישגוג בשתים         ', ', ', ', בשגגה בשגגה בשגגה בשגגה י"י  י"י  י"י  י"י  מכל מצות  מכל מצות  מכל מצות  מכל מצות  

לו הם דברי רבא, כיון שכתוב בתורה מצוות, א
מותר. אבל   ואחד  אסור  באופן שאחד  מדובר 

מר  מר  מר  מר  אאאא  הוא נותן טעם אחר לדבר.  רבי זירא חולק.
שתי  שתי  שתי  שתי          , , , , קסבר קסבר קסבר קסבר         ? ? ? ? דרבדרבדרבדרב        עמא עמא עמא עמא ט ט ט ט אי  אי  אי  אי  מ מ מ מ         , , , , זירא זירא זירא זירא         בי בי בי בי רררר

חתיכה אחת אי  חתיכה אחת אי  חתיכה אחת אי  חתיכה אחת אי          , , , , חתיכות אפשר לברר איסורוחתיכות אפשר לברר איסורוחתיכות אפשר לברר איסורוחתיכות אפשר לברר איסורו
איסורו לברר  איסורואפשר  לברר  איסורואפשר  לברר  איסורואפשר  לברר  נמצאים  .  .  .  .  אפשר  כאשר  דהיינו, 

בודאי   חלב  היא  האחת  חתיכות,  שתי  לפניו 
מישהו   לבוא  יכול  בודאי,  שומן  היא  והשנייה 
בקי ולהבין לפי החתיכה שנשארה איזו חתיכה 
זו   אם  הנה  ויאמר,  יסתכל  הוא  אכל.  הוא 
שהוא   ברור   חלב,  והיא  שנשארה,  החתיכה 
וכן להיפך,   מן הקרבן.  והוא פטור  אכל שומן. 
אם   ולומר  האיסור  את  לברר  יכול  בקי  אדם 
את   אכל  שהוא  ברור  שומן,  שנותר  שמכיון 
החלב. ובקיצור, אפשר לברר את האיסור. לכן 
חתיכה  רק  שהיתה  באופן  אבל  קרבן.  חייב 
אחת מסופקת הוא פטור, מכיון שהאיסור אינו  

  יכול להתברר. זהו הסברו של רבי זירא.
טעמא  ,  שם  הגמרא   שואלתשואלתשואלתשואלת בין  איכא  טעמא  מאי  בין  איכא  טעמא  מאי  בין  איכא  טעמא  מאי  בין  איכא  מאי 

איכא בינייהו כזית  איכא בינייהו כזית  איכא בינייהו כזית  איכא בינייהו כזית          ? ? ? ? דרבא לטעמא דרבי זירא דרבא לטעמא דרבי זירא דרבא לטעמא דרבי זירא דרבא לטעמא דרבי זירא 
לרבי זירא  לרבי זירא  לרבי זירא  לרבי זירא          , , , , ופטורופטורופטורופטור        ' ' ' ' מצוות מצוות מצוות מצוות ' ' ' ' לרבא ליכא  לרבא ליכא  לרבא ליכא  לרבא ליכא          . . . . ומחצהומחצהומחצהומחצה

איסורו לברר  איסורואפשר  לברר  איסורואפשר  לברר  איסורואפשר  לברר  מונחים  .  .  .  .  אפשר  כאשר  דהיינו, 
לפניו רק כזית ומחצה, והוא אכל רק כזית. אזי  
הנה   לברר,  שאפשר  מפני  האיסור  סיבת  אם 

. לראות  שנותר  אפשר לברר גם עפ"י חצי כזית
חלב   הוא  הקטן  השיעור  ולהבין  אם  שומן,  או 

לפי זה מה הוא אכל. אבל לפי רבא שלומד מן  
הכתוב 'אחת מכל מצוות', כיון שהיו לפניו רק  
כזית ומחצה, אין כדי שיעור חיוב מספיק לפניו,  
אבל   מצוות'.  מכל  'אחת  הפסוק  מתקיים  לא 
בזה   גם  איסורו,  לברר  שאפשר  הטעם  לפי 
כזית   החצי  לפי  יבחנו  איסורו.  לברר  אפשר 

ר מה הוא אכל בשיעור הכזית מקודם. ואם  הנות 
מובן  שומן,  הוא  שנותר  זית  שהחצי  יתברר 
חלב,  הוא  כזית  החצי  ואם  חלב,  אכל  שהוא 

  מובן שהוא אכל שומן. 
כזית    רואים רואים רואים רואים  לפנינו  שמונחים  שאעפ"י  איפוא 

ומחצה, לא מחשיבים אותם לשנים שלמים. אם 
נסבור שאחד וחצי נחשבים לשנים, כמו שאמרו 

מ  נחשיב  לגבי  לא  מדוע  קשה  ופלגא,  שמרה 
  כאן את האחד ומחצה לשנים? 
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אומרת חילוק אחר, [שם דף י"ח]  בהמשך    הגמראהגמראהגמראהגמרא
ובחתיכה  איסורא,  איקבע  חתיכות  שבשתי 

[שגגות פרק אחת לא איקבע איסורא. והרמב"ם  
פסק כפי התירוץ האחרון הזה. נמצא ח' הלכה ד']  

יכול  כי  בעצמה,  הסוגיא  מן  אינה  שהקושיא 
כפי  להי סוברת  כריתות  במסכת  שהסוגיא  ות 

התירוץ הראשון במסכת ברכות, שלא סוברים  
שמשמרה ופלגא תרתי משמרות קרי להו. אבל  
אנחנו אומרים זאת רק בתורת הערה, שרואים  
שלא   הגמרא  מהלך  פשטות  כי  מסברא 

  מחשיבים את האחד וחצי לשלם.
  

נוספת   זוזוזוזו סוגיא  וישנה  הראשונה,  הגמרא 
בתרא בבא  קס"ב]  במסכת  מובא[דף  שם    ת, 

, שהעדים צריכים לחתום קרוב לשטר  ההלכה
באופן שלא יהיה מרחק שתי שורות בין השטר  
בעצמו לבין חתימת העדים, כי כך השטר פסול  
מפני שהוא יכול להזדייף. אפשר להוסיף בשתי  
בשטר   כתובים  שאינם  הוספות  הללו  השורות 

העדים חתומים גם על התוספת הנה  ולומר כי  
ים יעשו את ההסכם ביניהם ויחתימו  הזו. הצדד 

את העדים, ומי שמקבל את השטר יכול אחרי 
הנותרות  השורות  בשתי  הוספות  להוסיף  כן 

  ולומר כי העדים חתומים גם על התוספת הזו.
  

שורה    ומדוע ומדוע ומדוע ומדוע  מספיק  לא  למה  שורות?  שתי 
לזייף   יכולים  אחת  בשורה  גם  הרי  אחת? 
למדים   שאין  היא,  התשובה  דברים?  ולהוסיף 

שורה אחרונה. אם כתוב בשורה אחרונה דבר  מ
שאינו כתוב בגוף השטר, לא מתייחסים אליו. 

על דברים  רק  בשורה האחרונה צריכים לחזור  
נ כתוב  כתבשכבר  לא  בעצמו  בשטר  אם  ו, 

דברים שנאמרו בשיטה האחרונה, שורה זו אינה 
השטר   בסוף  שורות  שתי  רק  לכן  מלמדת. 

  פוסלים.  
  

אשר העדים חתמו  הגמרא, כיצד הדין כ  שואלת שואלת שואלת שואלת 
היינו  אנחנו  לכאורה  ומחצה?  שורה  לאחר 
נחשבים   ומחצה  ששורה  כך,  על  אומרים 
מחשיבה  אינה  שהגמרא  רואים  אבל  לשניים. 
עם   נעשה  מה  לשתים.  ומחצה  השורה  את 
ופלגא   שמשמרה  האומרת,  בברכות  הגמרא 

  משמרות קרי להו? 

שם,    כך כך כך כך  הגמרא  את          תניא, תניא, תניא, תניא, אומרת  את  הרחיק  את  הרחיק  את  הרחיק  הרחיק 
        , , , , שיטה אחתשיטה אחתשיטה אחתשיטה אחת        ....פסול פסול פסול פסול         , , , , הכתבהכתבהכתבהכתב        העדים שני שיטין מן העדים שני שיטין מן העדים שני שיטין מן העדים שני שיטין מן 

        , , , , דלמא מזייף וכתבדלמא מזייף וכתבדלמא מזייף וכתבדלמא מזייף וכתב        ,,,,מאי שנא שני שיטין מאי שנא שני שיטין מאי שנא שני שיטין מאי שנא שני שיטין         . . . . כשרכשרכשרכשר
וכתב  מזייף  נמי  אחת  וכתב שיטה  מזייף  נמי  אחת  וכתב שיטה  מזייף  נמי  אחת  וכתב שיטה  מזייף  נמי  אחת  שמע          ? ? ? ? שיטה  לאו  שמע  אלא  לאו  שמע  אלא  לאו  שמע  אלא  לאו  אלא 

        .  .  .  .  שמע מינה שמע מינה שמע מינה שמע מינה         , , , , אין למדין משיטה אחרונהאין למדין משיטה אחרונהאין למדין משיטה אחרונהאין למדין משיטה אחרונה        , , , , מינה מינה מינה מינה 
  

להו להואיבעיא  להואיבעיא  להואיבעיא  מאי         , , , , איבעיא  ומחצה  מאי שיטה  ומחצה  מאי שיטה  ומחצה  מאי שיטה  ומחצה  הגמרא    ????שיטה 
כך.   על  דיוקים  שמעמביאה  שמעתא  שמעתא  שמעתא  את          , , , , תא  את  הרחיק  את  הרחיק  את  הרחיק  הרחיק 

שיטין שני  שיטיןהעדים  שני  שיטיןהעדים  שני  שיטיןהעדים  שני  ומחצה          ,,,,פסול פסול פסול פסול         , , , , העדים  שיטה  ומחצה  הא  שיטה  ומחצה  הא  שיטה  ומחצה  הא  שיטה  הא 
סיפא         . . . . כשרכשרכשרכשר סיפא אימא  סיפא אימא  סיפא אימא  כשר        ,,,,אימא  אחת  כשרשיטה  אחת  כשרשיטה  אחת  כשרשיטה  אחת  שיטה  שיטה  שיטה  שיטה          , , , , שיטה 

אלא  אלא  אלא  אלא          . . . . הא שיטה ומחצה פסולהא שיטה ומחצה פסולהא שיטה ומחצה פסולהא שיטה ומחצה פסול        , , , , אחת הוא דכשראחת הוא דכשראחת הוא דכשראחת הוא דכשר
מינה למשמע  ליכא  מינהמהא  למשמע  ליכא  מינהמהא  למשמע  ליכא  מינהמהא  למשמע  ליכא  כך,  .  .  .  .  מהא  לדייק  אפשר 

אבל   ראיה.  אין  ממילא  הפוך,  לדייק  ואפשר 
המלים  מן  לדייק  מדוע  קשה,  לכאורה 

הרי   נחשבים   כמובברייתא,  ופלגא  שמשמרה 
  שורה ומחצה נחשבים לשניים?לשנים, גם 

  

אפשר    אולם אולם אולם אולם  זו  לסוגיא  שביחס  היא  האמת 
לזה,   זה  דומים  אינם  שהנושאים  ולומר  לחלק 
מכיון שבאופן שנשאר רק שיטה ומחצה, הזיוף  
למדים  שאין  אמרנו  הרי  וכדלקמן.  ניכר, 
שיטה   רק  נשאר  וכאשר  אחרונה,  משיטה 

מאןוומחצה   הוא    דהו־ירצה  השטר,  את  לזייף 
כל   את  ולהקטין  קטנות  שורות  לעשות  צריך 

וזה שהוא   הכתב,  משום  מוצלח,  שאינו  זיוף 
דברים   והוסיף  זייף  שמישהו  חשדות  מעורר 
כבר  זה  ובאופן  עליהם.  חתמו  לא  שהעדים 

עי' בתוספות וברשב"א [אמרו רבותינו הראשונים  
נותנת ששיטה ומחצה לא    בב"ב שם] שהסברא 

ייחשבו לשנים, כי מי שעושה כך בודאי שהזיוף  
  ניכר.  

  

רוב   דבר דבר דבר דבר  משחיטת  לענייננו,  הנוגע  נוסף 
עוף  הסימנים.   ששחיטת  פסוקה  הלכה  הרי 

ניתרת על ידי סימן אחד, אך לכתחילה צריכים 
סימן אחד, או את   רוב  סימנים. אם שחט  שני 
באכילה.  כשר  העוף  הוושט,  את  או  הקנה 
שני   רוב  לשחוט  צריכים  זאת  לעומת  בבהמה 

כך הבהמה נהיית כשרה. ויש לדון רק  סימנים,  
באופן שהשוחט שחט סימן ומחצה, למשל את 

ה בשלמותו וחצי מן הוושט, האם הבהמה  הקנ 
  כשרה?  
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בברכות,   לפילפילפילפי הגמרא  עפ"י  דלעיל  דברינו 
לכאורה  לשנים,  נחשבים  וחצי  שהאחד 

אבל   כשרה.  להיות  צריכה  ההלכה  השחיטה 
אין לסמוך על    ,לקמןכן  ־גםכפי שנראה  ידועה, ו

אינם   וחצי  שהאחד  ומוכח  וחצי,  סימן  שחיטת 
  נחשבים לשניים. 

  

טה  אפשר להוסיף סברא להכשיר שחי לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
כזו. אם שחיטת רוב הקנה ורוב הוושט כשרה,  
וחמישה  חמשים  ששחט  באופן  שגם  ברור 
מן   אחוזים  וחמישה  וחמשים  הקנה  מן  אחוזים 
הוושט השחיטה כשרה, אף שביחד הם בסה"כ 
מאה ועשר אחוזים. ובכל זאת, כאשר שוחטים 
וחמשים  מאה  הם  שבסה"כ  וחצי  אחד  סימן 

ולכא כשרה.  אינה  השחיטה  ורה  אחוזים, 
וחומר? קל  כ"ז [ועי  הדברים  דף  בחולין  תוספות  ין 

  ע"א ד"ה חצי]. 
  

מהקהל: אבל אלו הם שני דברים שונים?    שאלה שאלה שאלה שאלה 
  כאן הוא שחט קנה לבד וושט לבד. 

א: אך צריכים להגדיר זאת  "מרן שליט  תשובת תשובת תשובת תשובת 
צריכים  לכתחילה  הרי  הלכתית.  מבחינה 
רוב   מספיק  ובדיעבד  השניים,  כל  לשחוט את 
סימנים. וכשעושים אחד וחצי לכאורה הוא יותר  

סימ  שני  זאת  מרוב  בכל  מדוע  הרגיל,  נים 
ופלגא   שמשמרה  כשם  פסולה?  השחיטה 
המטבע,  באותו  נאמר  כך  לשניים,  נחשבים 
צריכים   להו".  קרי  סימנים  ומחצה,  "סימן 

  להגדיר את החילוק.
  

תודה  זיע"א    מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ  כ"א  בזבח  דף  [סימן  סק"ד, 
רבינו  דהיינו    -ראיתי להר"ז  ראיתי להר"ז  ראיתי להר"ז  ראיתי להר"ז  כתב בזה"ל,  ]  ק"ז

הרופא   דמשה    -זכריה  להרמב"ם  דמשה  בביאורו  להרמב"ם  דמשה  בביאורו  להרמב"ם  דמשה  בביאורו  להרמב"ם  בביאורו 
ב  ועל  בעוף  א'  שחיטת  על  ב נצטוה  ועל  בעוף  א'  שחיטת  על  ב נצטוה  ועל  בעוף  א'  שחיטת  על  ב נצטוה  ועל  בעוף  א'  שחיטת  על  בבהמה  נצטוה  בבהמה  '  בבהמה  '  בבהמה  '   '

ברוב,   דסגי  אמרו  שהמעתיקים  אלא  ברוב,  כולן,  דסגי  אמרו  שהמעתיקים  אלא  ברוב,  כולן,  דסגי  אמרו  שהמעתיקים  אלא  ברוב,  כולן,  דסגי  אמרו  שהמעתיקים  אלא  כולן, 
        דבכל מקום קיימא לן רובו ככולו והאריך ע"כ.  דבכל מקום קיימא לן רובו ככולו והאריך ע"כ.  דבכל מקום קיימא לן רובו ככולו והאריך ע"כ.  דבכל מקום קיימא לן רובו ככולו והאריך ע"כ.  
שהתורה   דעת  על  היעלה  מכבודו,  שהתורה  ובמחילה  דעת  על  היעלה  מכבודו,  שהתורה  ובמחילה  דעת  על  היעלה  מכבודו,  שהתורה  ובמחילה  דעת  על  היעלה  מכבודו,  ובמחילה 
נגד   יקילו  ורבנן  הכל,  שחיטת  נגד  תצריך  יקילו  ורבנן  הכל,  שחיטת  נגד  תצריך  יקילו  ורבנן  הכל,  שחיטת  נגד  תצריך  יקילו  ורבנן  הכל,  שחיטת  תצריך 

שרבנן  דאוריתאדאוריתאדאוריתאדאוריתא מצינו  מקום  בכל  אדרבה,  שרבנן  ?  מצינו  מקום  בכל  אדרבה,  שרבנן  ?  מצינו  מקום  בכל  אדרבה,  שרבנן  ?  מצינו  מקום  בכל  אדרבה,   ?
ולמשמרת.   לסייג  ד"ת  על  להחמיר  ולמשמרת.  מוסיפים  לסייג  ד"ת  על  להחמיר  ולמשמרת.  מוסיפים  לסייג  ד"ת  על  להחמיר  ולמשמרת.  מוסיפים  לסייג  ד"ת  על  להחמיר  מוסיפים 
אומר  אתה  כיצד  מחמירים,  רבנן  כלל  בדרך 

מקילים.  שהחכמים  שדבריו          כאן  אני  שדבריו  ורואה  אני  שדבריו  ורואה  אני  שדבריו  ורואה  אני  ורואה 
דף   דחולין  בפ"ב  תנינן  והכי  מהנמרא,  דף  בהיפך  דחולין  בפ"ב  תנינן  והכי  מהנמרא,  דף  בהיפך  דחולין  בפ"ב  תנינן  והכי  מהנמרא,  דף  בהיפך  דחולין  בפ"ב  תנינן  והכי  מהנמרא,  בהיפך 

ע"א  ע"א כ"ז  ע"א כ"ז  ע"א כ"ז  בבהמה          כ"ז  ושנים  בעוף  א'  בבהמה  השוחט  ושנים  בעוף  א'  בבהמה  השוחט  ושנים  בעוף  א'  בבהמה  השוחט  ושנים  בעוף  א'  השוחט 
כמה   עד  בגמ'  והקשו  וכו'  כשרה  כמה  שחיטתו  עד  בגמ'  והקשו  וכו'  כשרה  כמה  שחיטתו  עד  בגמ'  והקשו  וכו'  כשרה  כמה  שחיטתו  עד  בגמ'  והקשו  וכו'  כשרה  שחיטתו 

  יעוש"ב. וכו'.    וליזיל וליזיל וליזיל וליזיל     לישחוט לישחוט לישחוט לישחוט 
  

לא   צריכיםצריכיםצריכיםצריכים הקב"ה  כך.  היא  שהנקודה  לומר 
אמר לשחוט שני סימנים, אלא רוב שני סימנים.  
מי ששוחט רק אחד וחצי אינו מקיים את ציווי  
היתה אומרת   ובמלים אחרות, אם התורה  ה'. 
לשחוט שנים, היינו יכולים לדון על אחד ומחצה  

אבל   לא,  או  כשר  הוא  ש  מאחראם  הציווי 
נמצא כי  כל אחד משני הסימנים,    לשחוט רוב

באופן ששחט רק אחד וחצי הוא לא קיים את  
  ההוראה.  

  

מסיני    לפי לפי לפי לפי  למשה  נמסר  מקודם,  שאמרנו  מה 
וסימן,  סימן  כל  של  רוב  הפחות  לכל  לשחוט 
אבל   ומחצה.  אחד  בשחיטת  קיימנו  לא  וזאת 
לפי רב האומר בחולין שם, כי רוב סימנים הרי  
אלא  אינו  שזה  לומר  צריך  כמחצה,    הוא 

יטעו   אנשים  כי  מחצי  מדרבנן,  פחות  וישחטו 
  . ממש, לכן צריכים לשחוט רוב  הסימן

  

בס"ד דוגמא נוספת, מענין זֹוגות. כידוע,    נביאנביאנביאנביא
אכילה  בזמן הגמרא חששו מאד לזוגות, ובכל  

דבר זוגי היה חשש למזיקים. אך  או שתייה של  
ידוע מה שכתבו הראשונים כי בדורותינו חשש 
חוששים   אינם  ככולם  רובם  קיים.  אינו  זה 

שלא  לז מחמיר  היה  איש  החזון  אמנם  וגות. 
לאכול שתי ביצים שלמות, כיון שכתוב בגמרא  

ע"ב]   ק"י  דף  הלכה  [בפסחים  הם  ביצים  ששתי 
מזיקים  שחשש  אף  כלומר,  מסיני.  למשה 
התבטל בזמננו, מכל מקום הוא סבר שביצים  
שזוג ביצים שאיסורן הוא הלכה למשה מסיני יש  

ג להשאיר מעט  להימנע גם בזמננו. לכן הוא נה
  מן הביצה השנייה.

  

אנחנו    ונשאלתונשאלתונשאלתונשאלת הרי  נפשך,  מה  השאלה, 
לשנים?   נחשבים  וחצי  יסוד שגם אחד  אומרים 
מה יעזור להשאיר מעט מן הביצה השנייה, הרי  
להיחשב   צריכים  ביצה  חצי  ועוד  ביצה  אפילו 

  לשני ביצים?
  

בקצרה,    לפני לפני לפני לפני  להסביר  צריכים  שנמשיך 
אינם  העולם  מדוע  המוסגר,  חוששים    במאמר 

לאכול שני ביצים. הרי הגמרא שם אומרת כך,  
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אמר דימי  רב  אתא  אמרכי  דימי  רב  אתא  אמרכי  דימי  רב  אתא  אמרכי  דימי  רב  אתא  ביצים        , , , , כי  ביציםשתי  ביציםשתי  ביציםשתי  ושתי  ושתי  ושתי  ושתי          , , , , שתי 
הלכה למשה  הלכה למשה  הלכה למשה  הלכה למשה          , , , , שתי קישואין ודבר אחרשתי קישואין ודבר אחרשתי קישואין ודבר אחרשתי קישואין ודבר אחר        ,,,,אגוזין אגוזין אגוזין אגוזין 
ההגדה .  .  .  .  מסיני מסיני מסיני מסיני  בהקדמת  בס"ד  זאת  הסברתי 

שהגמרא   שאעפ"י  ישראל',  'גאולת  פסח  של 
חיות  אומרת שזו הלכה למשה מסיני,   מהר"ץ 

אינו רשים,  ועוד כמה מפ זה  דבר  כי  מסבירים 
שלא   בסיני  נצטווה  רבינו  שמשה  כפשוטו, 
היא  הכוונה  אלא  ביחד,  ביצים  שני  לאכול 
שהנזק שיגיע לאוכל שני ביצים ביחד הוא ברור  
כך   מסיני.  למשה  הלכה  "כמו"  כ"כ  והחלטי 

ומובן שזה היה רק  מקובל להסביר בדרך כלל,  
אינו  בזמנינו  וזו הסיבה שהעולם  ם.  לפי מצב זמנָ 

שלמות  ביצים  שני  מלאכול  כעת    .נזהר  אך 
במה שנוגע    ,דיברנו רק לפי שיטת החזון איש

  לענייננו. 
[סימן קל"ט, הלכות זאת בש"ע המקוצר    הבאתי הבאתי הבאתי הבאתי 

דברים האסורים משום סכנה, בעיני יצחק אות מ"א, דף 
סימן  בזה"ל,  ש"ט]   ח"ו  אפרים  רבבות  סימן  בשו"ת  ח"ו  אפרים  רבבות  סימן  בשו"ת  ח"ו  אפרים  רבבות  סימן  בשו"ת  ח"ו  אפרים  רבבות  בשו"ת 

מקפיד   היה  שהחזו"א  הובא  י"ד  אות  מקפיד  תנ"ח  היה  שהחזו"א  הובא  י"ד  אות  מקפיד  תנ"ח  היה  שהחזו"א  הובא  י"ד  אות  מקפיד  תנ"ח  היה  שהחזו"א  הובא  י"ד  אות  תנ"ח 
י  י  י  י  להניח קצת מהביצה השנייה, מפני שעל שת להניח קצת מהביצה השנייה, מפני שעל שת להניח קצת מהביצה השנייה, מפני שעל שת להניח קצת מהביצה השנייה, מפני שעל שת 

הלכה   שזו  קי:  דף  פסחים  בגמרא  נזכר  הלכה  ביצים  שזו  קי:  דף  פסחים  בגמרא  נזכר  הלכה  ביצים  שזו  קי:  דף  פסחים  בגמרא  נזכר  הלכה  ביצים  שזו  קי:  דף  פסחים  בגמרא  נזכר  ביצים 
        למשה מסיני.  למשה מסיני.  למשה מסיני.  למשה מסיני.  

יתכן שעל נושא שני ביצים אפשר לומר   אולם אולם אולם אולם 
אף   כי  ראיה,  משם  שאין  משום  מהכא",  "דל 
שבלאו הכי אומרים בכל התורה שרובו ככולו,  
ומדוע הוא הסתפק בהשארת מקצת מן הביצה?  

שהחזון איש הבין ששני ביצים    נואלא על כרח
הוא כזית,    שאמרו  דין  שיש  וכמו  שיעור.  דין 

ופשיטא שלא שייך להסתפק ברוב שיעור כזית.  
לנו,  שנמסר  שיעור  שיש  וכיון  כזה.  דבר  אין 
סופר   החתם  שמאריך  כמו  קמן,  איתא  והוא 

, לא שייך בו רובו ככולו. לא בכל  בתשובותיו 
התורה אומרים שרובו ככולו, אלא רק בדברים  

ב  ככולו,  כלליים.  רובו  שייך  לא  תורה  שיעורי 
וכיון שהגמרא אומרת ששני ביצים אסורים, זהו 
מכן   פחות  מעט  ואפילו  לנו,  שנמסר  השיעור 

  אינו נחשב לשני ביצים. 
את הדברים. אמרנו כמה וכמה דוגמאות.    נסכם נסכם נסכם נסכם 

שני פסוקים וחצי. משמרה ופלגא. ככר ומחצה.  
ומחצה   שיטה  ושומן.  חלב  לגבי  ומחצה  כזית 
לגבי שטרות. רוב אחד בעוף, וענין זוגות. סה"כ  

שש דוגמאות, שלכאורה רואים שאחד ומחצה  
  אינו נחשב לשניים.

 *  

והיא  חשוב    אולם אולם אולם אולם  נוספת,  נקודה  להגיד 
מדוע  בעז"ה  להסביר  רצוני  כעת.  העיקרית 
ומחצה   ככר  מחשיבים  אנחנו  הסדר  בליל 
לשניים, אך בפסוקים, אנחנו לא מחשיבים שני  
פסוקים וחצי לשלוש. מדוע איננו מחשיבים את  

הרי  החצי לשלם? כיון שחצי ככר נידון כשלם,  
גם חצי פסוק יכול להיחשב לשלם? כיון שאנחנו  

כדעת   לעשות  שאסור  לחלק  פוסקים  שמואל 
את הפסוק לשניים, יוצא שאנחנו סוברים שחצי  
לקרוא  נדרשים  כשאנחנו  כשלם.  נחשב  אינו 
פסוק, הכוונה לפסוק שלם ממש, כי החצי אינו  
נחשב לשלם. כן מוכח ממה שחצי הפסוק אינו  
כשלושה   להתחשב  פסוקים  השני  עם  מצטרף 

  פסוקים.
גם אם    אבל אבל אבל אבל  מסתבר שיש חילוק בין הסוגיות. 

כמו   נסכים כשלם,  להיחשב  יכול  פסוק  שחצי 
שמשמרה ופלגא נחשבים לשניים, כיון שבאותו  
והלוי   וחצי,  פסוקים  שני  קורא  הכהן  מעמד, 
פסוק   של  השני  החצי  את  וקורא  אחריו  מגיע 
ועוד שני פסוקים שאחריו. נמצא איפוא שפסוק  
בקריאה  שלמים.  פסוקים  לשני  מתחלק  אחד 

ם, ודבר כזה  כזו החצי נחשב פעמיים לפסוק של 
כבר לא מצאנו. כל מה שאנחנו יכולים ללמוד  
ממשמרה ופלגא אינו אלא שחצי אחד ייחשב  
לשלם, אבל איננו יכולים להוסיף וללמוד מזה  

  דבר נוסף, שפסוק אחד ייחשב כשני פסוקים.  
. בקריאת ראש  , ונסבירשוב על החילוק  נחזור נחזור נחזור נחזור 

המעמד   באותו  פסוק  בחצי  משתמשים  חודש, 
ם. אילו  מישל   ים פסוק  ם שני פעמיים כאילו שה 

היינו משתמשים בחצי פסוק פעם אחת שייחשב  
  כפסוק שלם, הרי הדבר יכול להיות.  

נתבונן. העולה ראשון קורא שני פסוקים    הבההבההבההבה
כקרא   נחשב  שהוא  אומרים  ואנחנו  וחצי, 
שלושה פסוקים, כיצד יכול לבוא העולה השני 
ולקרוא את המשכו של הפסוק השלישי, ויעלה  

פסוק שלם? פעם אחת אנחנו גם לו כאילו הוא  
אבל   לשלם,  החצי  את  להחשיב  אי  יכולים 

חצי,   אפשר לקחת  פעמיים.  זאת  לעשות 
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ולהחשיבו לשלם, ועוד חצי, ולהחשיבו לשלם, 
המעמד. באותו  זאת  חיוב   וכל  בכך  להשלים 

  אחד של אותה קריאה.
  

אדם אחד לוקח ככר  אם  , בליל הסדר,  מאידךמאידךמאידךמאידך
כל אחד מברך  ש וחצי, וחבירו לוקח ככר וחצי,  

כילעצמו,   גמור,  שני אנשים  זה בסדר  ון שהם 
קיים   וזה  משנה,  לחם  מצות  קיים  זה  שונים. 

  מצות לחם משנה.  
  

לא   יםמשתמש  כללכללכללכלל־ ־ ־ ־ ובדרך ובדרך ובדרך ובדרך  השני  החצי  עם 
בתורת דבר שלם, אלא בשביל האפיקומן. לא  
לדבר  פעם  שוב  החצי  את  שמחשיבים  קורה 

  שלם.
  

מהקהל: אבל יכול להיות בפסח, ששני   שאלה שאלה שאלה שאלה 
י  וזה  בין שניהם מצה אחת,  יחלקו  יקח  אנשים 

חצי אחד וזה ייקח את החצי השני, ויצאו שניהם  
  ידי חובה. 

שליט  תשובת תשובת תשובת תשובת  ששניהם  " מרן  באופן  א: 
. כי  השתמשו בשני החצאים, הדבר אינו מפריע

  חנו אנשתי מצוות. כאן  הם שני אנשים שונים.  
תורה,    ים מדבר בספר  אחת  קריאה  על 

פסוקים.   שלושה  אחד  כל  יקראו  שהעולים 
את  הציבור כולם צריכים לצאת ידי חובה בקרי

פסוקים.  וצריך  העולים,   ג'  יקרא  אחד  שכל 
איננו יכולים לחלק פסוק אחד לשניים, כי כך  
כשני   לציבור  ייחשבו  הפסוק  אותו  חצאי  שני 
פסוקים. אי אפשר לעשות כך, כיון שזו קריאה  

  אחת. 
  

מקיים    אבל אבל אבל אבל  אחד  כל  מדבר,  שאתה  באופן 
ואלו  וחצי,  ככר  על  בירכו  אלו  נפרדת.  מצוה 

ין קשר בין המצוה הזו בירכו על ככר וחצי, וא
למצוה הזו, כי כל מצוה נעשית בנפרד. משא"כ  
בשני   שמשתמשים  חודש,  ראש  בקריאת 

ולא  חצאים בבת אחת, כביכול הם שני שלמים,  
דבר כזה. פעם אחת אתה יכול להשתמש   יתכן

  בחצי כשלם, אבל לא פעמיים באותו הפסוק. 
  

נן  נן  נן  נן  א א א א המשך בעניין דין 'כל פסוקא דלא פסקיה משה,  המשך בעניין דין 'כל פסוקא דלא פסקיה משה,  המשך בעניין דין 'כל פסוקא דלא פסקיה משה,  המשך בעניין דין 'כל פסוקא דלא פסקיה משה,  
לא פסקינן ליה', האם איסור זה הוא מן התורה או  לא פסקינן ליה', האם איסור זה הוא מן התורה או  לא פסקינן ליה', האם איסור זה הוא מן התורה או  לא פסקינן ליה', האם איסור זה הוא מן התורה או  

ִמיֵרי, האם זוהי הלכה          מדרבנן, מדרבנן, מדרבנן, מדרבנן,  ִמיֵרי, האם זוהי הלכה  וכשנזכר בתלמוד ּגְ ִמיֵרי, האם זוהי הלכה  וכשנזכר בתלמוד ּגְ ִמיֵרי, האם זוהי הלכה  וכשנזכר בתלמוד ּגְ וכשנזכר בתלמוד ּגְ
        למשה מסיני. למשה מסיני. למשה מסיני. למשה מסיני. 

ההלכה הזו, שפסוק שלא פסקו משה, אנן    לגבי לגבי לגבי לגבי 
על [לא פסקינן ליה, מסתפק בספר ברכת אהרן  

האם איסורו מן התורה ברכות מאמר צ"ה]  מסכת  
  או מדרבנן. 

  

במסכת ברכות נסובים על מה שהגמרא    ודבריוודבריוודבריוודבריו
        פרשה פרשה פרשה פרשה כל  כל  כל  כל  מביאה את ההלכה דלעיל,    ]דף כ ע"ב[

פסק  פסק דלא  פסק דלא  פסק דלא  ליה, דלא  פסקינן  אנן לא  ליה, ה משה  פסקינן  אנן לא  ליה, ה משה  פסקינן  אנן לא  ליה, ה משה  פסקינן  אנן לא  בלשון    ה משה 
שהרי  גמירי.  גמירי.  גמירי.  גמירי.   התורה,  מן  כהלכה  שדינה  מובן 

לשון גמירי מורה על דין הנלמד מהלכה למשה  
        .  , לפי מה שידוע, לכאורהמסיני 

  

שםל  ה ה ה ה וז וז וז וז  כל  ,  שונו  דאמרו  בהא  כל  נסתפקתי  דאמרו  בהא  כל  נסתפקתי  דאמרו  בהא  כל  נסתפקתי  דאמרו  בהא  נסתפקתי 
פסוקא דלא פסקיה משה לא פסקינן, אי יש בזה  פסוקא דלא פסקיה משה לא פסקינן, אי יש בזה  פסוקא דלא פסקיה משה לא פסקינן, אי יש בזה  פסוקא דלא פסקיה משה לא פסקינן, אי יש בזה  

והנה          איסוראיסוראיסוראיסור אסור.  מדרבנן  רק  או  והנה  תורה,  אסור.  מדרבנן  רק  או  והנה  תורה,  אסור.  מדרבנן  רק  או  והנה  תורה,  אסור.  מדרבנן  רק  או  תורה, 
מפשטות לשון הש"ס דקאמר גמירי, כל פרשה  מפשטות לשון הש"ס דקאמר גמירי, כל פרשה  מפשטות לשון הש"ס דקאמר גמירי, כל פרשה  מפשטות לשון הש"ס דקאמר גמירי, כל פרשה  
מן   דהוה  לכאורה  משמע  וכו'  משה  מן  דפסקה  דהוה  לכאורה  משמע  וכו'  משה  מן  דפסקה  דהוה  לכאורה  משמע  וכו'  משה  מן  דפסקה  דהוה  לכאורה  משמע  וכו'  משה  דפסקה 
שהוא   דבר  על  יאמר  גמירי  דלשון  שהוא  התורה,  דבר  על  יאמר  גמירי  דלשון  שהוא  התורה,  דבר  על  יאמר  גמירי  דלשון  שהוא  התורה,  דבר  על  יאמר  גמירי  דלשון  התורה, 
ע"א   ל"ב  יומא  עיין  מסיני,  למשה  ע"א  מהלכה  ל"ב  יומא  עיין  מסיני,  למשה  ע"א  מהלכה  ל"ב  יומא  עיין  מסיני,  למשה  ע"א  מהלכה  ל"ב  יומא  עיין  מסיני,  למשה  מהלכה 
טובל   קידושין  ועשרה  טבילות  חמש  טובל  גמירי,  קידושין  ועשרה  טבילות  חמש  טובל  גמירי,  קידושין  ועשרה  טבילות  חמש  טובל  גמירי,  קידושין  ועשרה  טבילות  חמש  גמירי, 
גמירי,   רש"י,  ופירש  ביום,  בו  ומקדש  גמירי,  כה"ג  רש"י,  ופירש  ביום,  בו  ומקדש  גמירי,  כה"ג  רש"י,  ופירש  ביום,  בו  ומקדש  גמירי,  כה"ג  רש"י,  ופירש  ביום,  בו  ומקדש  כה"ג 

מסיני.          הלכה הלכה הלכה הלכה  מסיני.  למשה  מסיני.  למשה  מסיני.  למשה  ע"ב,  למשה  ק"א  סנהדרין  ע"ב,  ועיין  ק"א  סנהדרין  ע"ב,  ועיין  ק"א  סנהדרין  ע"ב,  ועיין  ק"א  סנהדרין  ועיין 
גמירי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד.  גמירי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד.  גמירי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד.  גמירי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד.  
        ופירש רש"י גם כן, הלכה למשה מסיני. עי"ש.  ופירש רש"י גם כן, הלכה למשה מסיני. עי"ש.  ופירש רש"י גם כן, הלכה למשה מסיני. עי"ש.  ופירש רש"י גם כן, הלכה למשה מסיני. עי"ש.  

אלגזי יעקב  קהילת  בספר  אלגזיאולם  יעקב  קהילת  בספר  אלגזיאולם  יעקב  קהילת  בספר  אלגזיאולם  יעקב  קהילת  בספר  מדות          , , , , אולם  מדות  חלק  מדות  חלק  מדות  חלק  חלק 
כמה   דמצאנו  כתב,  ס"ד  סימן  ג'  אות  כמה  חכמים  דמצאנו  כתב,  ס"ד  סימן  ג'  אות  כמה  חכמים  דמצאנו  כתב,  ס"ד  סימן  ג'  אות  כמה  חכמים  דמצאנו  כתב,  ס"ד  סימן  ג'  אות  חכמים 
פעמים בש"ס לשון גמירי אפילו על דבר שאינו  פעמים בש"ס לשון גמירי אפילו על דבר שאינו  פעמים בש"ס לשון גמירי אפילו על דבר שאינו  פעמים בש"ס לשון גמירי אפילו על דבר שאינו  

שציין כמה מאמרים  שציין כמה מאמרים  שציין כמה מאמרים  שציין כמה מאמרים  הלכה למשה מסיני, עיי"ש  הלכה למשה מסיני, עיי"ש  הלכה למשה מסיני, עיי"ש  הלכה למשה מסיני, עיי"ש  
גמירי לשון  שמוזכר  גמיריבש"ס  לשון  שמוזכר  גמיריבש"ס  לשון  שמוזכר  גמיריבש"ס  לשון  שמוזכר  שאין          , , , , בש"ס  דבר  שאין  אפילו  דבר  שאין  אפילו  דבר  שאין  אפילו  דבר  אפילו 

איסורו רק מדרבנן. כן מצאתי ג"כ בספר ארעא  איסורו רק מדרבנן. כן מצאתי ג"כ בספר ארעא  איסורו רק מדרבנן. כן מצאתי ג"כ בספר ארעא  איסורו רק מדרבנן. כן מצאתי ג"כ בספר ארעא  
  וכו'.מ' סימן פ"ה מ' סימן פ"ה מ' סימן פ"ה מ' סימן פ"ה         ת ת ת ת דרבנן או דרבנן או דרבנן או דרבנן או 

על כן מלשון הש"ס דקאמר גם כאן, גמירי כל  על כן מלשון הש"ס דקאמר גם כאן, גמירי כל  על כן מלשון הש"ס דקאמר גם כאן, גמירי כל  על כן מלשון הש"ס דקאמר גם כאן, גמירי כל  
פסוקא דלא פסקיה משה וכו', אין להוציא דבר  פסוקא דלא פסקיה משה וכו', אין להוציא דבר  פסוקא דלא פסקיה משה וכו', אין להוציא דבר  פסוקא דלא פסקיה משה וכו', אין להוציא דבר  

        ברור בזה.  ברור בזה.  ברור בזה.  ברור בזה.  
  

מחדש בעל ברכת אהרן, שבדבר זה    כך כך כך כך ־ ־ ־ ־ אחר אחר אחר אחר 
רב סובר שאסור לחלק  הרי  מואל.  נחלקו רב וש

לחלקו  סובר  ושמואל  לשניים,  הפסוק  את 
משום שרב סובר שאיסורו    . הטעם לכך, לשניים

מן התורה, ושמואל נוקט שאיסורו רק מדרבנן. 
שאסור לפסוק באמצע הפסוק    ב וממילא לפי ר 

מן התורה, לכן גם בשעת הצורך ושעת הדוחק  
הפסוק לשניים. אבל   אין אפשרות לחלק את 
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ש שמואל  ישנה  לפי  מדרבנן,  רק  איסורו 
הפסוק   את  לחלק  הצורך  במקום  אפשרות 

  לשנים.  
דבדבר לשונו,    וזהוזהוזהוזה דבדבר ונראה  דבדבר ונראה  דבדבר ונראה  התורה          , , , , זהזהזהזה        ונראה  מן  התורה  אי  מן  התורה  אי  מן  התורה  אי  מן  אי 

או רק  או רק  או רק  או רק          , , , , אסור להפסיק שלא במקום שפסק משהאסור להפסיק שלא במקום שפסק משהאסור להפסיק שלא במקום שפסק משהאסור להפסיק שלא במקום שפסק משה
מדרבנן, נחלקו רב ושמואל בתענית כ"ז ע"ב  מדרבנן, נחלקו רב ושמואל בתענית כ"ז ע"ב  מדרבנן, נחלקו רב ושמואל בתענית כ"ז ע"ב  מדרבנן, נחלקו רב ושמואל בתענית כ"ז ע"ב  

מקודם          - - - -  שהבאנו  מגילה  במסכת  הגמרא 
לענין קריאה  לענין קריאה  לענין קריאה  לענין קריאה          -ובמסכת תענית הן אותו הדבר  

דרב  דרב  דרב  דרב          . . . . במקום דליכא ג' פסוקים לכל חדבמקום דליכא ג' פסוקים לכל חדבמקום דליכא ג' פסוקים לכל חדבמקום דליכא ג' פסוקים לכל חד        , , , , בתורהבתורהבתורהבתורה
דולג דולגס"ל  דולגס"ל  דולגס"ל  הנכנסין          , , , , ס"ל  משום  פוסק  ס"ל  הנכנסין  ושמואל  משום  פוסק  ס"ל  הנכנסין  ושמואל  משום  פוסק  ס"ל  הנכנסין  ושמואל  משום  פוסק  ס"ל  ושמואל 

ואף  ואף והיוצאין.  ואף והיוצאין.  ואף והיוצאין.  משה          והיוצאין.  פסקיה  דלא  פסוקא  משה  דכל  פסקיה  דלא  פסוקא  משה  דכל  פסקיה  דלא  פסוקא  משה  דכל  פסקיה  דלא  פסוקא  דכל 
        דלא אפשר שאני עיי"ש.  דלא אפשר שאני עיי"ש.  דלא אפשר שאני עיי"ש.  דלא אפשר שאני עיי"ש.          א א א א יכָ יכָ יכָ יכָ לא פסקינן, הֵ לא פסקינן, הֵ לא פסקינן, הֵ לא פסקינן, הֵ 

ינו דרב יסבור דמן התורה אסור לפסוק שלא  ינו דרב יסבור דמן התורה אסור לפסוק שלא  ינו דרב יסבור דמן התורה אסור לפסוק שלא  ינו דרב יסבור דמן התורה אסור לפסוק שלא  והיְ והיְ והיְ והיְ 
היכא   דאפילו  ס"ל  ולכן  משה,  שפסק  היכא  במקום  דאפילו  ס"ל  ולכן  משה,  שפסק  היכא  במקום  דאפילו  ס"ל  ולכן  משה,  שפסק  היכא  במקום  דאפילו  ס"ל  ולכן  משה,  שפסק  במקום 

לפסק        , , , , דלא אפשרדלא אפשרדלא אפשרדלא אפשר אסור  לפסקג"כ  אסור  לפסקג"כ  אסור  לפסקג"כ  אסור  עצה          . . . . ג"כ  אין  עצה  וא"כ  אין  עצה  וא"כ  אין  עצה  וא"כ  אין  וא"כ 
לנכנסין          , , , , אחרתאחרתאחרתאחרת לחוש  דיש  ואי  לדלוג.  לנכנסין  רק  לחוש  דיש  ואי  לדלוג.  לנכנסין  רק  לחוש  דיש  ואי  לדלוג.  לנכנסין  רק  לחוש  דיש  ואי  לדלוג.  רק 

איסור  ה ה ה ה ויוצאין,  ויוצאין,  ויוצאין,  ויוצאין,   שרינן  לא  חששא  מהך  איסור  נה  שרינן  לא  חששא  מהך  איסור  נה  שרינן  לא  חששא  מהך  איסור  נה  שרינן  לא  חששא  מהך  נה 
  תורה.  תורה.  תורה.  תורה.  
הנכנסים  דהיינודהיינודהיינודהיינו הפסוק,  על  שחוזרים  באופן   ,

קרא   הראשון  שהעולה  ולומר  לטעות  עלולים 
שהגזירה   כיון  כן,  אעפ"י  אך  פסוקים.  שני  רק 
משום הנכנסים והיוצאין היא רק מדרבנן, איננו 

בג להתיר  להפסיק  לל יכולים  תורה  איסור  ה 
חששת  על  לעבור  עדיף  לכן  הפסוק.  באמצע 

העיק  והיוצאין,  על  הנכנסים  נעבור  שלא  ר 
        איסור תורה.  

יסבור  שמואל  יסבור אמנם  שמואל  יסבור אמנם  שמואל  יסבור אמנם  שמואל  שלא          ,,,,אמנם  לפסוק  שלא  דהאיסור  לפסוק  שלא  דהאיסור  לפסוק  שלא  דהאיסור  לפסוק  דהאיסור 
ולכן  ולכן  ולכן  ולכן          . . . . לא הוי רק מדרבנןלא הוי רק מדרבנןלא הוי רק מדרבנןלא הוי רק מדרבנן        ,,,,במקום דפסק משה במקום דפסק משה במקום דפסק משה במקום דפסק משה 

דהיכ  דהיכ ס"ל  דהיכ ס"ל  דהיכ ס"ל  לנכנסין          אאאאס"ל  לחוש  ויש  אפשר  לנכנסין  דלא  לחוש  ויש  אפשר  לנכנסין  דלא  לחוש  ויש  אפשר  לנכנסין  דלא  לחוש  ויש  אפשר  דלא 
להפסיק   ושרינן  זה,  על  משגיחין  אין  להפסיק  ויוצאין,  ושרינן  זה,  על  משגיחין  אין  להפסיק  ויוצאין,  ושרינן  זה,  על  משגיחין  אין  להפסיק  ויוצאין,  ושרינן  זה,  על  משגיחין  אין  ויוצאין, 

        באמצע הפסוק, ודוק.  באמצע הפסוק, ודוק.  באמצע הפסוק, ודוק.  באמצע הפסוק, ודוק.  
  

חידוש גדול שאומר הרב ברכת אהרן, ולכן   זהוזהוזהוזהו
על הכלל שהוא אמר בתוך דבריו   רחיב מעטנ

בשם רש"י, כי כל 'גמירי' הכוונה להלכה למשה  
צריכים לדעת כי הרמב"ם אינו סובר כך,    .מסיני 

  וכדלקמן. 
  

לפירוש    ידועים ידועים ידועים ידועים  בהקדמתו  הרמב"ם  דברי 
למשה   בהלכה  שמקורו  דין  כל  כי  המשניות, 
מסיני, אין בו מחלוקת. כלומר, באופן שכתוב 

שה דבר  איזה  על  מהלכה בגמרא  נלמד  וא 

מחלוקת   בו  שתיפול  יתכן  לא  מסיני,  למשה 
בחז"ל. ואחת השאלות ששואלים על הרמב"ם  

מחצי [דף י"ז]  היא מהגמרא במסכת בבא קמא  
הוא   למשל  הדבר  וביאור  צרורות.  נזק 
ישירה,  בצורה  לא  נזק  שעשו  בתורנגולים 
למשל על ידי כנפיהם, אלא שדרכו על אבנים,  

די התזת הצרורות נשבר  והתיזו צרורות, ועל י 
ס אומר וֹ כּ ְמ כלי. דעת רבנן שחייב חצי נזק, וסֻ 

  שחייבים נזק שלם.  
שם דנה, מה נפשך, אם כוחו כגופו חייב    הגמראהגמראהגמראהגמרא

בנזק שלם, ואם אין כוחו כגופו שייפטר מכלום. 
  מדוע לשלם חצי נזק?  

לה.  הגמרא,    ומתרצת ומתרצת ומתרצת ומתרצת  גמירי  לה.  הלכתא  גמירי  לה.  הלכתא  גמירי  לה.  הלכתא  גמירי  ומפרש  הלכתא 
מסיני.  רש"י,   למשה  מסיני.  הלכה  למשה  מסיני.  הלכה  למשה  מסיני.  הלכה  למשה  רואהלכה  זאת  ים  ובכל 

אומר  סומכוס  בדבר.  נחלקו  ורבנן  שסומכוס 
שחייב נזק שלם, ורבנן אומרים שאין חייב אלא  
חצי נזק. וצריכים להבין, הרי לפי הרמב"ם לא  
מסיני.  למשה  בהלכה  מחלוקת  שיהיה  יתכן 
שאלה זו היא אחת מן השאלות ששואלים על  

  שיטת הרמב"ם. 
  

, בעיני [חלק ממונות סימן רכ"ג דף ר'המקוצר    בש"עבש"עבש"עבש"ע
זו אינה קושיא. בגמרא לא כי  העלנו בס"ד  ]  יצחק 

'גמירי' הכוונה להלכה למשה מסיני,   כתוב כי 
מקום  בכל  מדעתו.  כן  שאומר  הוא  רש"י  רק 
הלכתא   או  גמירי,  בשם  דין  מביאה  שהגמרא 

לראות ברמב"ם שאינו מביא    שראפגמירי לה,  
ב הלכה    סגנוןזאת  אלא  מסיני,  למשה  הלכה 

  וכדומה.מפי השמועה. מפי השמועה. מפי השמועה. מפי השמועה. 
בס"ד,    כך כך כך כך  שם  בעזרת  כתבנו  לענ"ד  בעזרת  הנראה  לענ"ד  בעזרת  הנראה  לענ"ד  בעזרת  הנראה  לענ"ד  הנראה 

דהנה  דהנה  דהנה  דהנה          . . . . הוא פשוטהוא פשוטהוא פשוטהוא פשוט        , , , , החונן לאדם דעת ליישב בזה החונן לאדם דעת ליישב בזה החונן לאדם דעת ליישב בזה החונן לאדם דעת ליישב בזה 
הוא לקושייתם  הואהיסוד  לקושייתם  הואהיסוד  לקושייתם  הואהיסוד  לקושייתם  הלכתא          , , , , היסוד  הלכתא  מדקאמרינן  הלכתא  מדקאמרינן  הלכתא  מדקאמרינן  מדקאמרינן 

מסיני  למשה  הלכה  רש"י,  ופירש  לה,  מסיני גמירי  למשה  הלכה  רש"י,  ופירש  לה,  מסיני גמירי  למשה  הלכה  רש"י,  ופירש  לה,  מסיני גמירי  למשה  הלכה  רש"י,  ופירש  לה,          . . . . גמירי 
וכמו שהוא מפורש בדוכתי טובא. אך הרמב"ם  וכמו שהוא מפורש בדוכתי טובא. אך הרמב"ם  וכמו שהוא מפורש בדוכתי טובא. אך הרמב"ם  וכמו שהוא מפורש בדוכתי טובא. אך הרמב"ם  
מקובלת   הלכה  היא  דזו  כן, אלא  מפרש  מקובלת  אינו  הלכה  היא  דזו  כן, אלא  מפרש  מקובלת  אינו  הלכה  היא  דזו  כן, אלא  מפרש  מקובלת  אינו  הלכה  היא  דזו  כן, אלא  מפרש  אינו 

ו דצרורות,  ו דצרורות,  ו דצרורות,  ו דצרורות,  מפי השמועה, וכמו שכתב בהלכה ז מפי השמועה, וכמו שכתב בהלכה ז מפי השמועה, וכמו שכתב בהלכה ז מפי השמועה, וכמו שכתב בהלכה ז 
ודבר זה הלכה מפי הקבלה הוא. ורק כשנזכר  ודבר זה הלכה מפי הקבלה הוא. ורק כשנזכר  ודבר זה הלכה מפי הקבלה הוא. ורק כשנזכר  ודבר זה הלכה מפי הקבלה הוא. ורק כשנזכר  
העתיק   מסיני,  למשה  הלכה  הלשון  העתיק  בגמ'  מסיני,  למשה  הלכה  הלשון  העתיק  בגמ'  מסיני,  למשה  הלכה  הלשון  העתיק  בגמ'  מסיני,  למשה  הלכה  הלשון  בגמ' 

        הרמב"ם גם כן הלכה למשה מסיני.  הרמב"ם גם כן הלכה למשה מסיני.  הרמב"ם גם כן הלכה למשה מסיני.  הרמב"ם גם כן הלכה למשה מסיני.  
וכ"כ   הרמב"ם.  בשיטת  זה  דבר  העירו  וכ"כ  וכבר  הרמב"ם.  בשיטת  זה  דבר  העירו  וכ"כ  וכבר  הרמב"ם.  בשיטת  זה  דבר  העירו  וכ"כ  וכבר  הרמב"ם.  בשיטת  זה  דבר  העירו  וכבר 
פירושו   דהכי  להוכיח  דזבחים  בפ"א  פירושו  התוי"ט  דהכי  להוכיח  דזבחים  בפ"א  פירושו  התוי"ט  דהכי  להוכיח  דזבחים  בפ"א  פירושו  התוי"ט  דהכי  להוכיח  דזבחים  בפ"א  התוי"ט 

        ע"ש, ומוכח התם דאיכא פלוגתא בזה. ע"ש, ומוכח התם דאיכא פלוגתא בזה. ע"ש, ומוכח התם דאיכא פלוגתא בזה. ע"ש, ומוכח התם דאיכא פלוגתא בזה. 
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דת מסיני, לא היה בה  הלכה זו היתה נלמ  אילו אילו אילו אילו 
זו היא רק  מחלוקת. אבל לפי הרמב"ם הלכה 
מפי השמועה. וכוונת הדברים מסתבר שחכמי 
לפניהם   באה  כאשר  הדורות,  במשך  ישראל 
מסויימות,   ראיות  עפ"י  הכריעו  זו,  שאלה 

מן  עפ"י    מסתמא שהתורה  אחת  מדות  י"ג 
נדרשת בהם, וקבעו את ההלכה באופן מסויים, 

ות האחרונים. אבל  וכך התקבל במסורת לדור 
לא משה רבינו הוא שמסר לנו את ההלכה הזו  
מפי הקב"ה. אין זו אלא החלטת חכמי ישראל,  

  והיא נקבעה להלכה פסוקה.  
  

'גמירי' אינו בגדר    וממילא וממילא וממילא וממילא  כיון שיוצא לנו, כי 
שלנו   בסוגיא  גם  מסיני.  למשה  הלכה  של 
שאומר הברכת אהרן שאיסורו מן התורה משום  

  הרמב"ם אין זו ראיה.   שכתוב גמירי, עפ"י
  

מדאי,    גם גם גם גם ־־־־ומה ומה ומה ומה  גדול  חידוש  זהו  כי  לי  שנראה 
ולומר שאסור מן התורה לפסוק במקום  לבוא 
שלא הפסיקו משה. כי לפי זה יהיה מאד קשה 
אינם   ערוך  והשלחן  הרמב"ם  מדוע  להסביר 

הזו   ההלכה  את  מזכירים  ואינם  [כמו מביאים 
מוצש"ק   בשיעור  בהעלותך שדיברנו  ומוצש"ק  נשא 

היה רק מדרבנן, עוד היינו  . אם האיסור  ]התשפ"א
יכולים להידחק ולהסביר כי נשמט להם, אבל  
לומר על איסור תורה שנשמט להם? הדבר אינו  

  לא מתקבל על הדעת. יכול להיות. 
  

חיים    חוץחוץחוץחוץ דברי  לשו"ת  לציין  יש  [מצאנז  מזה, 
ס'־יורה סימן  סוף  היא  ]  דעה  זו  הלכה  כי  שכתב 

המנהג.  לפי  בה  הולכים  לכן  בידינו,  רופפת 
כמה   כתובים  הפוסקים  וכיון  בספרי  חילוקים, 

במסמרות,   וקבועים  ברורים  אינם  שהדברים 
יכולים להקל בה בדברים שמקובל להקל בהם.  

זו היתה מן התורה, לא מסתבר  ש אילו הלכה 
להקל   כך,  כל  בקלות  זאת  לוקחים  שהיו 
במקומות מסויימות עפ"י סברות שאינן בדוקות  
שישנם   אעפ"י  כי  רק  ולומר  חתוכות,  ואינן 

נם האומרים אחרת, בכל זאת  האומרים כך ויש 
התורה,  מן  היתה  ההלכה  אם  להקל.  אפשר 
דברי   לכן  לחומרא.  בה  לנקוט  צריכים  היינו 

  הברכת אהרן אינם מסתברים.  

כי אפשר אולי להעמיס במחלוקתם של    ניניניניחושב חושב חושב חושב 
חייבים   כי  אומר  רב  אחר.  דבר  ושמואל  רב 
לחזור על הפסוק 'ואמרת להם', ושמואל אומר  

לחלוק אפשר  לשניים.    כי  הפסוק    יתכן את 
  להסביר את מחלוקתם בס"ד כדלקמן. 

  

בכל    עיקר עיקר עיקר עיקר  פסוקים  ג'  לקרוא  שצריכים  הטעם 
לקריאה,   נחשב  אינו  מכן  ופחות  קריאה, 

 ] דף פ"ב ע"א [קמא  אומרת הגמרא במסכת בבא  
כי הוא כנגד כהנים לויים    דף כ"א ע"ב][מגילה  וב

וכתובים.   נביאים  תורה  כנגד  או  וישראלים, 
כנגד   הם  פסוקים  או ועשרה  הדיברות,  עשרת 

  כנגד עשרה מאמרות. 
  

כי נראה שסברות  ]  או"ח סי' קל"ז [הלבוש    אומר אומר אומר אומר 
והן   הטעם,  עיקר  אינן  בגמרא  הכתובות  אלו 
הטעם   אך  בעלמא,  אסמכתאות  אלא  אינן 
העיקרי הוא שעשרה פסוקים הם דבר חשוב, וכן  
דבר  היא  פסוקים  ג'  קורא אחד למשך  עליית 

שה אומרת  שהגמרא  ולמרות  הוא  חשוב.  מנין 
ז מסויימים,  דברים  אינ כנגד  הסיבה.   הו  עיקר 

והגמרא   החשיבות,  מפני  הוא  העיקרי  הטעם 
  מביאה רק אסמכתאות לדבר.  

  

דבריו   אלואלואלואלו אם  יודע  ואינני  הלבוש,  דברי  הם 
עלמא.   לכולי  שלא.  מוסכמים  אך  מסתבר 

רב   נחלקו  בזה  כי  לומר  אפשר  בענייננו 
או  חשיבות  משום  הוא  הטעם  האם  ושמואל, 

המני דבר  כנגד  כנגד  הוא  המנין  אם  דלעיל.  ן 
מסויים, אפשר להסתפק בשני פסוקים וחצי, וגם 

להיחשב   יכולים  לויים    ' כנגד'הם  כהנים 
חצי   רק  אעפ"י שקראנו  כי  למשל,  וישראלים 
פסוק, גם הוא יכול להיחשב כפסוק שלם. אך  
צריך   לכן  חשובה,  בקריאה  הוא  הצורך  אם 

אינו  לקרוא לכל הפחות ג' פסוקים, חצי פסוק  
חשוב. איך אפשר לחתוך פסוק באמצע ולומר  
חשוב,  אינו  החצי  חשוב?  הוא  המנין  עדיין  כי 

  הוא פגום וחסר. 
  

אפשר אולי להעמיס בדברי הגמרא, שזהו    כךכךכךכך
  יסוד ושורש מחלוקתם של רב ושמואל.
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השלמה בעניין דחיית הדעות החיצוניות שבן אשר  השלמה בעניין דחיית הדעות החיצוניות שבן אשר  השלמה בעניין דחיית הדעות החיצוניות שבן אשר  השלמה בעניין דחיית הדעות החיצוניות שבן אשר  
        היה קראי, ומכתב שקיבל בזה מרן שליט"א.  היה קראי, ומכתב שקיבל בזה מרן שליט"א.  היה קראי, ומכתב שקיבל בזה מרן שליט"א.  היה קראי, ומכתב שקיבל בזה מרן שליט"א.  

על   ]מוצש"ק אמור התשפ"אשיעור  [עבר  ב   דיברנודיברנודיברנודיברנו
המסורת של בן אשר. מישהו הזכיר שהיה צד 

.  שבן אשר הוא קראי, והיה על כך נושא מסויים
אנחנו אמרנו כי חס ושלום לומר כן, ולא שייך  
לומר שמסורת כלל ישראל תסתמך על קראי.  
בכל  הקראים,  כנגד  שנלחם  הרמב"ם  ובפרט 
זאת שיבח מאד את המסורת של בן אשר. לכן  
ולא  חיצוניות  דעות  אלא  אלו  שאין  נראה 

  לסמוך עליהם.  
  

לאותם    מהיכןמהיכןמהיכןמהיכן הבסיס  ומאין  הזו,  הדעה  יצאה 
שר את הפגם ההוא? מצאו שיר  שהטילו בבן א

מסויים שחיבר רב סעדיה גאון, והם הבינו שהוא 
התכוון לכך. חשבו בטעות שהוא מתכוון לומר  

  שבן אשר הוא קראי.
שנביא את הדברים נקדים כי בן אשר היה    לפנילפנילפנילפני

בן אשר   רבי אהרון  גאון.  בתקופת רב סעדיה 
נקרא בקיצור בן אשר, והיה גר בטבריא, והוא  

בעלי המסורת. לעומתו, רב סעדיה  היה ראש  
אותו   בני  היו  הם  וכאמור  בבבל,  גר  היה  גאון 

במסורת  הדור. בן אשר ותלמידיו עסקו הרבה  
המקרא, כפי שנמסרה להם מעזרא הסופר. הם  
והיתרות,   החסרות  ואת  המקראות,  את  דייקו 
וגם   וכל המסורת שבידינו היא מאת בן אשר, 

ם הגדולים במסורת,  מבן נפתלי. שהרי היו שני
בן אשר ובן נפתלי. בין שניהם יש מעט חילוקים  
בגעיות   ושם,  פה  קטנים  הבדלים  דקים, 

וטעמים  מסויימות   נקודות  אך  ומקצת  וכיו"ב, 
אשר,   כבן  נפסקה  כמותו.  ההלכה  העיקר 

ה'. יש  ָר סֵ וֹ 'ּמ יכולים לראות את הַ   רביםבספרים  
מוסרה גדולה ויש מוסרה קטנה, והיא נתחברה 

  .מדרשם־, ובני ביתעל ידם
רב  מצאו מצאו מצאו מצאו  שחיבר  שנקרא    פיוט  גאון,  סעדיה 

בספר   בס"ד  והבאתיו  ִלי',  ְמׁשָ 'אשא  בשם 
בתורה   המשונות  שלימה  האותיות  בתורה  [נדפס 

. הוא חיבר שיר כנגד הקראים,  כרך כ"ט דף פ"א]
ממש   אותם,  ומתקיף  עליהם  לועג  הוא  שם 
עושה מהם חוכא ואטלולא. ובין היתר הוא כתב  

בזה"ל,   במקרא  עסקם  וסתום  על  וסתום  פתוח  וסתום  פתוח  וסתום  פתוח  פתוח 
יתחלפו,  בלשונם,  בלשונם,  בלשונם,  בלשונם,   ואם  בהגיונם.  ויתר  יתחלפו,  וחסר  ואם  בהגיונם.  ויתר  יתחלפו,  וחסר  ואם  בהגיונם.  ויתר  יתחלפו,  וחסר  ואם  בהגיונם.  ויתר  וחסר 

ואנה   יוצא  מאין  ידעו  ולא  מכונם.  על  ואנה  יציבום  יוצא  מאין  ידעו  ולא  מכונם.  על  ואנה  יציבום  יוצא  מאין  ידעו  ולא  מכונם.  על  ואנה  יציבום  יוצא  מאין  ידעו  ולא  מכונם.  על  יציבום 
יודעים  בא.  בא.  בא.  בא.   הקראים  מכללי  רק  דהיינו, 

. מכיון , וכדומההפרשיות הפתוחות והסתומות
שהם לא קיבלו את התורה שבע"פ, לא נותרה  
היה   עסקם  כל  לכן  תורה שבכתב.  להם אלא 
סתום.   וזה  פתוח  זה  יתר,  וזה  חסר  זה  לומר, 

ל החילופים ואמרו אם צריך להיות כך עמדו ע
או כך. אבל על עצם הסיבה והטעמים לשינוי. 
מדוע פרשה זו פתוחה או סתומה? זה כבר לא  
מעניין אותם. העיקר אצלם הוא רק החיצוניות. 

  ולא ידעו מאין יוצא ואנה בא. ולא ידעו מאין יוצא ואנה בא. ולא ידעו מאין יוצא ואנה בא. ולא ידעו מאין יוצא ואנה בא. וזהו שסיים שם, 
  

שבתורה    כתבנוכתבנוכתבנוכתבנו המשונות  האותיות  בספר 
מצינו עוד מלבד  מצינו עוד מלבד  מצינו עוד מלבד  מצינו עוד מלבד  מתקופת הגאונים  מתקופת הגאונים  מתקופת הגאונים  מתקופת הגאונים  בס"ד כך,  

גאון שמזכיר   גאון שמזכיר  בה"ג כנ"ל לרב סעדיה  גאון שמזכיר  בה"ג כנ"ל לרב סעדיה  גאון שמזכיר  בה"ג כנ"ל לרב סעדיה  זה  ע ע ע ע בה"ג כנ"ל לרב סעדיה  זה  ניין  זה  ניין  זה  ניין  ניין 
והוא בקונטרס הנקרא  והוא בקונטרס הנקרא  והוא בקונטרס הנקרא  והוא בקונטרס הנקרא          , , , , של האותיות המשונותשל האותיות המשונותשל האותיות המשונותשל האותיות המשונות

אשא משלי, שהוא כולו התקפות והלעגות על  אשא משלי, שהוא כולו התקפות והלעגות על  אשא משלי, שהוא כולו התקפות והלעגות על  אשא משלי, שהוא כולו התקפות והלעגות על  
        שיטות הקראים.  שיטות הקראים.  שיטות הקראים.  שיטות הקראים.  

  

וסתום   פתוח  שם,  לשונו  וסתום  וזה  פתוח  שם,  לשונו  וסתום  וזה  פתוח  שם,  לשונו  וסתום  וזה  פתוח  שם,  לשונו  וחסר  [ב] [ב] [ב] [ב] וזה  וחסר  לשונם,  וחסר  לשונם,  וחסר  לשונם,  לשונם, 
ויתר בהגיונם, ואם יתחלפו יציבום על מכונם,  ויתר בהגיונם, ואם יתחלפו יציבום על מכונם,  ויתר בהגיונם, ואם יתחלפו יציבום על מכונם,  ויתר בהגיונם, ואם יתחלפו יציבום על מכונם,  

בא ואנה  יוצא  מאין  ידעו  באולא  ואנה  יוצא  מאין  ידעו  באולא  ואנה  יוצא  מאין  ידעו  באולא  ואנה  יוצא  מאין  ידעו  אותיות  ציוציוציוציו        . . . . ולא  אותיות  ן  אותיות  ן  אותיות  ן  ן 
תלויות נקודות ולולות, יבינו כל יודעי  תלויות נקודות ולולות, יבינו כל יודעי  תלויות נקודות ולולות, יבינו כל יודעי  תלויות נקודות ולולות, יבינו כל יודעי          , , , , גדולותגדולותגדולותגדולות

קולס קבלת  קולס קבלת  קולס קבלת  קולס קבלת          . . . . לב עורב ערובהלב עורב ערובהלב עורב ערובהלב עורב ערובה־ ־ ־ ־ סרסרסרסרח ח ח ח תחבולות, ותחבולות, ותחבולות, ותחבולות, ו
ע"כ. וכוונתו נגד אותם קראים  ע"כ. וכוונתו נגד אותם קראים  ע"כ. וכוונתו נגד אותם קראים  ע"כ. וכוונתו נגד אותם קראים          צופה סתר וכו' צופה סתר וכו' צופה סתר וכו' צופה סתר וכו' 

שעסקו בבירור מסורת המקרא, מקומות  שעסקו בבירור מסורת המקרא, מקומות  שעסקו בבירור מסורת המקרא, מקומות  שעסקו בבירור מסורת המקרא, מקומות          ,,,,בזמנו בזמנו בזמנו בזמנו 
האותיות הגדולות והקטנות התלויות והלולות,  האותיות הגדולות והקטנות התלויות והלולות,  האותיות הגדולות והקטנות התלויות והלולות,  האותיות הגדולות והקטנות התלויות והלולות,  
כמו   וסודותיהם  ברמזיהם  מודים  אינם  כמו  אך  וסודותיהם  ברמזיהם  מודים  אינם  כמו  אך  וסודותיהם  ברמזיהם  מודים  אינם  כמו  אך  וסודותיהם  ברמזיהם  מודים  אינם  אך 

איש  שהורושהורושהורושהורו מפי  איש  קבלתם  ע"פ  חז"ל  איש  נו  מפי  איש  קבלתם  ע"פ  חז"ל  איש  נו  מפי  איש  קבלתם  ע"פ  חז"ל  איש  נו  מפי  איש  קבלתם  ע"פ  חז"ל  נו 
בדקדוק   עוסקים  אם  כי  הקב"ה,  מפי  בדקדוק  מרע"ה  עוסקים  אם  כי  הקב"ה,  מפי  בדקדוק  מרע"ה  עוסקים  אם  כי  הקב"ה,  מפי  בדקדוק  מרע"ה  עוסקים  אם  כי  הקב"ה,  מפי  מרע"ה 

        ציוניהם ומקומות כתיבתם גרידא. ציוניהם ומקומות כתיבתם גרידא. ציוניהם ומקומות כתיבתם גרידא. ציוניהם ומקומות כתיבתם גרידא. 
  

הם אותם אותיות תלולות ולולות, כתבנו   ומהומהומהומה
המשונות   האותיות  שאלו  שם  בהמשך 
וכאילו  עיגולים,  כמין  הנראים  והעגולות, 

לולאות.   ברמזיהם  שכתוב  מודים  ברמזיהם  ואינם  מודים  ברמזיהם  ואינם  מודים  ברמזיהם  ואינם  מודים  ואינם 
שהקראים   ותכלית וסודותיהם.  וסודותיהם.  וסודותיהם.  וסודותיהם.   היא,  הכוונה 

את   מבינים  ואינם  בחיצוניות,  רק  מתעסקים 
כי כפי   ובתוך הדברים הבאתי  עומק הדברים. 
שהיו   וחבריו  אשר  לבן  מתכוון  הוא  הנראה 

  קראים.  
  

הספר בזמנו בזמנו בזמנו בזמנו  את  לאור  הוצאתי  כאשר   ,
העתק   שלחתי  בתורה',  המשונות  'האותיות 
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להרה"גממנו   והוא   גם  שליט"א,  מאזוז  מאיר 
לי מכת  בזה"ל,  החזיר  הרה"ג  ב  ידידנו  הרה"ג  לכבוד  ידידנו  הרה"ג  לכבוד  ידידנו  הרה"ג  לכבוד  ידידנו  לכבוד 

בחד"ת   חו"ב  מלא  ה'  וכבוד  בחד"ת  המופלא  חו"ב  מלא  ה'  וכבוד  בחד"ת  המופלא  חו"ב  מלא  ה'  וכבוד  בחד"ת  המופלא  חו"ב  מלא  ה'  וכבוד  (חריף המופלא 
בחדרי רצאבי          תורה)־ ובקי  יצחק  ר'  רצאבי  כמה"ר  יצחק  ר'  רצאבי  כמה"ר  יצחק  ר'  רצאבי  כמה"ר  יצחק  ר'  כמה"ר 

        ב"ב. ב"ב. ב"ב. ב"ב.         15151515רחוב אורליאן רחוב אורליאן רחוב אורליאן רחוב אורליאן         , , , , שליט"אשליט"אשליט"אשליט"א
        ברכה. ברכה. ברכה. ברכה. ום ו ום ו ום ו ום ו שלשלשלשל

מאשר בתודה קבלת הספרים הנכבדים "תורה  מאשר בתודה קבלת הספרים הנכבדים "תורה  מאשר בתודה קבלת הספרים הנכבדים "תורה  מאשר בתודה קבלת הספרים הנכבדים "תורה  
שלימה" חלק כ"ט והגדה של פסח למהרי"ץ עם  שלימה" חלק כ"ט והגדה של פסח למהרי"ץ עם  שלימה" חלק כ"ט והגדה של פסח למהרי"ץ עם  שלימה" חלק כ"ט והגדה של פסח למהרי"ץ עם  
חיליה   איישר  כת"ר,  וביאורי  חיליה  חידושי  איישר  כת"ר,  וביאורי  חיליה  חידושי  איישר  כת"ר,  וביאורי  חיליה  חידושי  איישר  כת"ר,  וביאורי  חידושי 

חוצ  מעיינותיו  שיפוצו  רצון  ויהי  חוצ לאורייתא,  מעיינותיו  שיפוצו  רצון  ויהי  חוצ לאורייתא,  מעיינותיו  שיפוצו  רצון  ויהי  חוצ לאורייתא,  מעיינותיו  שיפוצו  רצון  ויהי  ה,  ה,  ה,  ה,  לאורייתא, 
שלימה  שלימה  שלימה  שלימה  וכשם שזכה להו"ל את חידושיו בתורה  וכשם שזכה להו"ל את חידושיו בתורה  וכשם שזכה להו"ל את חידושיו בתורה  וכשם שזכה להו"ל את חידושיו בתורה  

פסח היא במתכונת  ־כי הגדה של        ----        בדפוס ממש בדפוס ממש בדפוס ממש בדפוס ממש 
כן יזכה לחוק בעט ברזל ועופרת את  כן יזכה לחוק בעט ברזל ועופרת את  כן יזכה לחוק בעט ברזל ועופרת את  כן יזכה לחוק בעט ברזל ועופרת את          - - - -         כתיבה

        ו פני תבל תבונה אמן. ו פני תבל תבונה אמן. ו פני תבל תבונה אמן. ו פני תבל תבונה אמן. אאאא"ת כולם ומל "ת כולם ומל "ת כולם ומל "ת כולם ומל חידוחידוחידוחידו
למרות כל טרדותי דחקתי  למרות כל טרדותי דחקתי  למרות כל טרדותי דחקתי  למרות כל טרדותי דחקתי          – – – – ובאשר להערות  ובאשר להערות  ובאשר להערות  ובאשר להערות  

אגב   לפניך  ארש'י  והנה  רצונו,  למלא  אגב  עצמי  לפניך  ארש'י  והנה  רצונו,  למלא  אגב  עצמי  לפניך  ארש'י  והנה  רצונו,  למלא  אגב  עצמי  לפניך  ארש'י  והנה  רצונו,  למלא  עצמי 
    ריהטאי מילי מילי קטני. ריהטאי מילי מילי קטני. ריהטאי מילי מילי קטני. ריהטאי מילי מילי קטני. 

לפניך, שׁ שׁ שׁ שׁ ְר ְר ְר ְר אַ אַ אַ אַ ב,  ת ו כהוא  ש  מה מה מה מה  לפניך, 'י  לפניך, 'י  לפניך, 'י  מליצה    זאת  'י 
ט"ו]הכתוב    לשוןמ כ'  ַאְרִצי  ,  [בראשית  ַאְרִצי  ִהּנֵה  ַאְרִצי  ִהּנֵה  ַאְרִצי  ִהּנֵה  ִהּנֵה 

'ארצי'.  ְלָפֶניךָ ְלָפֶניךָ ְלָפֶניךָ ְלָפֶניךָ  כמו  הוא  ארשי  שלי,  .  הדיבור 
  ת שפתינו'.שֶׁ ֶר 'אֲ מלשון 

  

כולל שבע נושאים, ופירקתי אותו לכל    מכתבומכתבומכתבומכתבו
את הכל כי  כעת  מיני עניינים שונים, ואין לפני  

זכורני שהוא  . האחד  ביחד  לא שמרתי את הכל
נוגע לגירסת מיסבין בהגדה של פסח, 'מיסבין'  

לנוש ניכנס  לא  'מסובין'.  מה או  אלו.  אים 
שחשוב לנו כעת הוא בנוגע לבן אשר וחבריו, 

  וגם לגבי 'לולות'. לכן נלך לפני הסדר. 
  

נסביר.    בהתחלה בהתחלה בהתחלה בהתחלה  כן  ואחרי  הלשון,  את  נקרא 
פ' הביא כת"ר דברי המ"ש   פ' הביא כת"ר דברי המ"ש  בעמוד  פ' הביא כת"ר דברי המ"ש  בעמוד  פ' הביא כת"ר דברי המ"ש  בעמוד  המנחת    -בעמוד 

המדקדק  - שי   אליהו  רבי  בשם  כ"ד  המדקדק  בתהלים  אליהו  רבי  בשם  כ"ד  המדקדק  בתהלים  אליהו  רבי  בשם  כ"ד  המדקדק  בתהלים  אליהו  רבי  בשם  כ"ד  בתהלים 
והנה   וז"ל,  כראוי.  פיסקם  ולא  בחור)  והנה  (ר"א  וז"ל,  כראוי.  פיסקם  ולא  בחור)  והנה  (ר"א  וז"ל,  כראוי.  פיסקם  ולא  בחור)  והנה  (ר"א  וז"ל,  כראוי.  פיסקם  ולא  בחור)  (ר"א 

הוא  קראו  לא  המדוייקות  הוא במסורות  קראו  לא  המדוייקות  הוא במסורות  קראו  לא  המדוייקות  הוא במסורות  קראו  לא  המדוייקות  הקטנה  במסורות  הקטנה  "ו  הקטנה  "ו  הקטנה  "ו  "ו 
וא"ו קטיעא  זעירא, אך  וא"ו קטיעא וא"ו  זעירא, אך  וא"ו קטיעא וא"ו  זעירא, אך  וא"ו קטיעא וא"ו  זעירא, אך  וא"ו קצוצ         ,,,,וא"ו  וא"ו קצוצ פי'  וא"ו קצוצ פי'  וא"ו קצוצ פי'          ההההפי' 

דוא"ו   מדבריו  ומבואר  ע"כ.  מלמטה.  דוא"ו  מעט  מדבריו  ומבואר  ע"כ.  מלמטה.  דוא"ו  מעט  מדבריו  ומבואר  ע"כ.  מלמטה.  דוא"ו  מעט  מדבריו  ומבואר  ע"כ.  מלמטה.  מעט 
שהמסרות   אלא  זעירא,  ו'  ממש  היינו  שהמסרות  קטיעא  אלא  זעירא,  ו'  ממש  היינו  שהמסרות  קטיעא  אלא  זעירא,  ו'  ממש  היינו  שהמסרות  קטיעא  אלא  זעירא,  ו'  ממש  היינו  קטיעא 
המדוייקות קוראים לזעירא קטיעא ע"ש שהיא  המדוייקות קוראים לזעירא קטיעא ע"ש שהיא  המדוייקות קוראים לזעירא קטיעא ע"ש שהיא  המדוייקות קוראים לזעירא קטיעא ע"ש שהיא  
המאירי   דעת  ודאי  וזו  מלמטה,  מעט  המאירי  קצוצה  דעת  ודאי  וזו  מלמטה,  מעט  המאירי  קצוצה  דעת  ודאי  וזו  מלמטה,  מעט  המאירי  קצוצה  דעת  ודאי  וזו  מלמטה,  מעט  קצוצה 
ע"ט,   עמוד  בסוף  כת"ר  שהביא  בחיי  ע"ט,  ורבינו  עמוד  בסוף  כת"ר  שהביא  בחיי  ע"ט,  ורבינו  עמוד  בסוף  כת"ר  שהביא  בחיי  ע"ט,  ורבינו  עמוד  בסוף  כת"ר  שהביא  בחיי  ורבינו 

הרעק"א  לדעת  הרעק"א וסייעתא  לדעת  הרעק"א וסייעתא  לדעת  הרעק"א וסייעתא  לדעת  ע"ה          וסייעתא  סימן  ע"ה  בתשובה  סימן  ע"ה  בתשובה  סימן  ע"ה  בתשובה  סימן  בתשובה 

(שהביאו כת"ר להלן עמוד ק"ל) שכ"ה שיטת  (שהביאו כת"ר להלן עמוד ק"ל) שכ"ה שיטת  (שהביאו כת"ר להלן עמוד ק"ל) שכ"ה שיטת  (שהביאו כת"ר להלן עמוד ק"ל) שכ"ה שיטת  
ופלא שלא התעורר   ור' אליהו בחור.  ופלא שלא התעורר  המאירי  ור' אליהו בחור.  ופלא שלא התעורר  המאירי  ור' אליהו בחור.  ופלא שלא התעורר  המאירי  ור' אליהו בחור.  המאירי 

        כת"ר מכל זה. כת"ר מכל זה. כת"ר מכל זה. כת"ר מכל זה. 
וחביריו   אשר  בן  על  כת"ר  מ"ש  פ"א.  וחביריו  עמוד  אשר  בן  על  כת"ר  מ"ש  פ"א.  וחביריו  עמוד  אשר  בן  על  כת"ר  מ"ש  פ"א.  וחביריו  עמוד  אשר  בן  על  כת"ר  מ"ש  פ"א.  עמוד 
שהיו קראים, הוא עלבון גדול במחכ"ת שאנו  שהיו קראים, הוא עלבון גדול במחכ"ת שאנו  שהיו קראים, הוא עלבון גדול במחכ"ת שאנו  שהיו קראים, הוא עלבון גדול במחכ"ת שאנו  
נגד   ואפילו  הקראים  על  במסרות  נגד  נסמוך  ואפילו  הקראים  על  במסרות  נגד  נסמוך  ואפילו  הקראים  על  במסרות  נגד  נסמוך  ואפילו  הקראים  על  במסרות  נסמוך 
יודע אם  ומי  ויתרות כידוע,  יודע אם התלמוד בחסרות  ומי  ויתרות כידוע,  יודע אם התלמוד בחסרות  ומי  ויתרות כידוע,  יודע אם התלמוד בחסרות  ומי  ויתרות כידוע,          התלמוד בחסרות 

ובעינַ         ר ר ר ר לא התכוונו ח"ו לעקולא התכוונו ח"ו לעקולא התכוונו ח"ו לעקולא התכוונו ח"ו לעקו ובעינַ דברי רז"ל.  ובעינַ דברי רז"ל.  ובעינַ דברי רז"ל.  יש  י יש  דברי רז"ל.  יש  י  יש  י  י 
חזקתו על  אשר  בן  חזקתולהעמיד  על  אשר  בן  חזקתולהעמיד  על  אשר  בן  חזקתולהעמיד  על  אשר  בן  מוחזק          ,,,,להעמיד  מוחזק  שהיה  מוחזק  שהיה  מוחזק  שהיה  שהיה 

לכשר בפי כל הראשונים ועל פיו הגיהו וכתבו  לכשר בפי כל הראשונים ועל פיו הגיהו וכתבו  לכשר בפי כל הראשונים ועל פיו הגיהו וכתבו  לכשר בפי כל הראשונים ועל פיו הגיהו וכתבו  
        כל ס"ת שלהם. כל ס"ת שלהם. כל ס"ת שלהם. כל ס"ת שלהם. 

נראה   וכו',  לשונם  וסתום  פתוח  רס"ג  נראה  בלשון  וכו',  לשונם  וסתום  פתוח  רס"ג  נראה  בלשון  וכו',  לשונם  וסתום  פתוח  רס"ג  נראה  בלשון  וכו',  לשונם  וסתום  פתוח  רס"ג  בלשון 
        . . . . דר"ל שכל עסקם ולשונם בפתוחות וסתומותדר"ל שכל עסקם ולשונם בפתוחות וסתומותדר"ל שכל עסקם ולשונם בפתוחות וסתומותדר"ל שכל עסקם ולשונם בפתוחות וסתומות

ובמלת "ולולות", נראה יותר להגיה ותלולות,  ובמלת "ולולות", נראה יותר להגיה ותלולות,  ובמלת "ולולות", נראה יותר להגיה ותלולות,  ובמלת "ולולות", נראה יותר להגיה ותלולות,  
        ר גבוה ותלול. ר גבוה ותלול. ר גבוה ותלול. ר גבוה ותלול. מלשון ה מלשון ה מלשון ה מלשון ה 

בן    אלואלואלואלו לגבי  לעניינו.  הנוגעות  הערותיו  הם 
בעצמי  אני  גם  בהחלט.  צודק  הוא  אשר, 

אז (זה לפני  נצטערתי שלא שמתי לב ונמשכתי  
אחרי הדעות האלו, וגם כתבתי  עשרות שנים)  

וכו'   עליו  ע' שם שהרמב"ם סמך  כבר בהערה 
וכן רשמתי בתורת  בגליון  לעצמי שם    יעוש"ב 

בזה"ל,   שכתב  הערה  שכתב  מי  שכתב  מי  שכתב  מי  ה מי  ה את  ה את  ה את  לאשא  את  לאשא  הערות  לאשא  הערות  לאשא  הערות  הערות 
חוקרמשלי,  משלי,  משלי,  משלי,   הוא  חוקרכנראה  הוא  חוקרכנראה  הוא  חוקרכנראה  הוא  להיזהר  ־ ־ ־ ־ כנראה  ויש  להיזהר  פוקר,  ויש  להיזהר  פוקר,  ויש  להיזהר  פוקר,  ויש  פוקר, 

יוצא שבן  ו.  ו.  ו.  ו.  ולבדוק אחרי ולבדוק אחרי ולבדוק אחרי ולבדוק אחרי  לכן מבחינתנו כעת 
  אשר אינו קראי, והוא מוסמך בהחלט.

לדעתי אם אין הכרח    לתיקון ותלולות,  בקשרבקשרבקשרבקשר
   עדיף לא להגיה.

וא"א קטיעה, לא הספקתי הערתו    בענייןבענייןבענייןבעניין[ על 
תשובתנו   תבוא  ובל"נ  הזה,  בשיעור  לדבר 

  ה]. בשיעור מוצש"ק פרשת ראֵ 
  

ביאור חדש במה שנוהגים הסופרים להשאיר בין  ביאור חדש במה שנוהגים הסופרים להשאיר בין  ביאור חדש במה שנוהגים הסופרים להשאיר בין  ביאור חדש במה שנוהגים הסופרים להשאיר בין  
        אשר אשר אשר.  אשר אשר אשר.  אשר אשר אשר.  אשר אשר אשר.          פרשה לפרשה כמניין ג' תיבות, פרשה לפרשה כמניין ג' תיבות, פרשה לפרשה כמניין ג' תיבות, פרשה לפרשה כמניין ג' תיבות, 

ר לזה. ידוע כי  והקשרעיון  בס"ד  להוסיף    רצוני רצוני רצוני רצוני 
ט'  כמנין  הוא  לפרשה  פרשה  שבין  השיעור 
היום   אשר'.  אשר  'אשר  שסימנם  אותיות, 

מסודר, בתיקוני   הכל  המצויים  הסופרים 
והסופרים אינם מתבלבלים. הכל ערוך ומסודר  
לפניהם מבראשית ועד כל ישראל, ואין חשש 
מכשול. אבל בדורות שעברו הסופר היה צריך 
לסדר בעצמו, והיו יכולים להיות מצבים שאין  
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לא   הסופר  לצמצם.  והוצרך  בפרשה  מקום  לו 
וחומר שלא במח וקל  שב  היה מתוכנן מראש, 

שהכל   בזמננו  וכמו  טוב    ומחושב   מסודרערוך 
  ויפה.  

  

כזה שהסופר נתקע, הוא צריך לדעת מה   במצבבמצבבמצבבמצב
פרשה   בין  ליתן  צריך  ריוח  כמה  הדין,  הוא 
צריך   הוא  לפעמים  וסתומה.  פתוחה  לפרשה 

יכול להיות מצב  וכן  להאריך, ולפעמים לקצר.  
בקלף  תעורר ת ש בעיא  איזו  שלא  לו  מקום   ,

  . גביו־ראוי לכתוב על 
  

  , [פ"ז מהלכות ס"ת הלכה י'] על כך הרמב"ם    אומר אומר אומר אומר 
ונהגו   בגמרא  נאמרו  שלא  אחרים  דברים  ונהגו  יש  בגמרא  נאמרו  שלא  אחרים  דברים  ונהגו  יש  בגמרא  נאמרו  שלא  אחרים  דברים  ונהגו  יש  בגמרא  נאמרו  שלא  אחרים  דברים  יש 
בהם הסופרים, וקבלה היא בידם איש מפי איש  בהם הסופרים, וקבלה היא בידם איש מפי איש  בהם הסופרים, וקבלה היא בידם איש מפי איש  בהם הסופרים, וקבלה היא בידם איש מפי איש  

ושיהיה הריוח שבין פרשה לפרשה כמו ט'  ושיהיה הריוח שבין פרשה לפרשה כמו ט'  ושיהיה הריוח שבין פרשה לפרשה כמו ט'  ושיהיה הריוח שבין פרשה לפרשה כמו ט'  וכו',  
ר. אותיות  אותיות  אותיות  אותיות   ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  ר. ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  ר. ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  ר. ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  וקבלת    ֲאׁשֶ מנהג  זהו 

הפוסקים   כתבו  הדין  מצד  אך  הסופרים, 
רצוי להניח    שמספיק ט' יודי"ן. דהיינו, לחומרא

רחלק כדי שיעור כתיבת   ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ואף  ,  ,  ,  ,  ֲאׁשֶ
השי"ן   במקום  כי  גדולות,  אותיות  הם  שאלו 
במקום  וגם  יודי"ן,  ג'  לכתוב  אפשר  לבד 
אך   יותר,  קטנה  רי"ש  האות  רק  האל"ף, 
כדי  מקום  שיעור  להשאיר  מספיק  בדיעבד 
כתיבת תשעה יודי"ן. זהו הריוח הכי פחות מצד  

  ה פתוחה והן לפרשה סתומה.  הדין, הן לפרש 
  

אנחנו צריכים להבין, מה הוא הענין הטמון   אךאךאךאך
ר. -ב ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  ר. ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  ר. ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  ר. ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר  הזה?          ֲאׁשֶ הסימן  זה  אולי  מה 

הפסוק   על  י"ד]  הסמיכוהו  ג'  ר        ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה [שמות  רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ         ֲאׁשֶ
ַויֹּאֶמר,  ַויֹּאֶמר, ֶאְהֶיה.  ַויֹּאֶמר, ֶאְהֶיה.  ַויֹּאֶמר, ֶאְהֶיה.  ָרֵאל,         ִלְבֵני ִלְבֵני ִלְבֵני ִלְבֵני         ֹתאַמר ֹתאַמר ֹתאַמר ֹתאַמר         ּכֹה ּכֹה ּכֹה ּכֹה         ֶאְהֶיה.  ָרֵאל, ִיׂשְ ָרֵאל, ִיׂשְ ָרֵאל, ִיׂשְ         ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה ֶאְהֶיה         ִיׂשְ

ָלַחִני  ָלַחִני ׁשְ ָלַחִני ׁשְ ָלַחִני ׁשְ במצוותיו.    ב'ב'ב'ב'ֲאֵליֶכם.  ֲאֵליֶכם.  ֲאֵליֶכם.  ֲאֵליֶכם.          ׁשְ קדשנו    ג' ג' ג' ג' 'אשר' 
'אשר' קידש ידיד מבטן. עי' תיקוני הזוהר הקד' 

ל'.   ויכולו, תיקון  בפרשת  שכתוב  מה  על  או 
אשר'.   אשר  כבר  'אשר  כי  כאן,  קיצרתי 

שמות  הרח פ'  מתורתך  בנפלאות  בס"ד  בתי 
אהיה   אשר  אהיה  שיעור ע"פ  יצחק  שערי  [ועיין 

ומוצש"ק  מוצש"ק   התשע"ז,  התשע"ח] ויחי  .  תצוה 
אעפ"י   כי  להעיר  צריכים  שתחילה  אלא 

ר  שהמסורת שלנו לקרוא בניקוד כזה,   ר ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ר רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ מעניין שכתב אחד  ופלא  נ מצאתי דבר  ,  ,  ,  ,  ֲאׁשֶ

יוחנן מזרחי, שגורס   ר  מחכמי תימן, מה"ר  ר  ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ָאׁשֵ
ר,   ר ָאׁשֵ ר,  ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר,  ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר,  ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ כך הוא  כנגד אשר בן יעקב אבינו.  ָאׁשֵ

סופרים,  בזה  הכתוב  לשון  ה מ  הבין  במסכת 
  וכדלקמן.

מסכת    למה"רלמה"רלמה"רלמה"ר על  פירוש  יש  מזרחי  יוחנן 
יניח בראש  יניח בראש  יניח בראש  יניח בראש  כמה  כמה  כמה  כמה  כתוב כך,  ]  [בדף ה'סופרים, ושם  

ם          השיטה ותהא נקראת פתוחה, השיטה ותהא נקראת פתוחה, השיטה ותהא נקראת פתוחה, השיטה ותהא נקראת פתוחה,  ם  כדי לכתוב ׁשֵ ם  כדי לכתוב ׁשֵ ם  כדי לכתוב ׁשֵ כדי לכתוב ׁשֵ
אותיות.   שלוש  אותיות.  של  שלוש  אותיות.  של  שלוש  אותיות.  של  שלוש  ש של  מדוע          הוקשהנראה  לו, 

  אשר אשר אשר אשר   שמו שלם'? ותירץ שהוא  אומרים לשון 'שֵ 
. ואף שדבריו אינם מוכרחים, כי  יעו"ש  בן יעקב

'שם' אף על מה שאינו חז"ל יכולים לומר לשון  
ממה   ודוגמא  וכיו"ב.  עיר  שם  או  אדם  שם 

        שתישתישתישתי        הכותב הכותב הכותב הכותב ,  [דף ק"ג ע"א]ששנינו במסכת שבת  
  שמות. שמות. שמות. שמות.         משתי משתי משתי משתי         בין בין בין בין         אחד אחד אחד אחד         משם משם משם משם         בין בין בין בין וכו',    אותיותאותיותאותיותאותיות

שתיבת   ם  מובן  ם  ׁשֵ ם  ׁשֵ ם  ׁשֵ כמלה  ׁשֵ גם  להתפרש  יכולה 
בעלמא, וכן הוא בעוד כמה מקומות. אך משום 
היא   הכוונה  כי  מסביר  מזרחי  יוחנן  מה"ר  מה, 

  אשר בן יעקב.  ל
גירסתנו,    כיון כיון כיון כיון  כפי  גרס  לא  ר  שהוא  ֲאׁשֶ ר  ר  ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ר  ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ר  ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ר  ֲאׁשֶ

ר רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ר,, אלא  ֲאׁשֶ ר ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר,ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר,ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר,ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ דבר  בס"ד  הבנתי    ָאׁשֵ
שבע"פ.   התורה  יסוד  היא  המשנה  הנה  נפלא. 
המשנה   כי  במשניות,  בקי  להיות  צריך  האדם 

חז"ל   אמרו  וכבר  הגמרא,  יסוד  [במסכת היא 
אם ראית תלמיד שתלמודו  אם ראית תלמיד שתלמודו  אם ראית תלמיד שתלמודו  אם ראית תלמיד שתלמודו  ,  תענית דף ח' ע"א]

סדורה   אינה  שמשנתו  לפי  כברזל,  עליו  סדורה  קשה  אינה  שמשנתו  לפי  כברזל,  עליו  סדורה  קשה  אינה  שמשנתו  לפי  כברזל,  עליו  סדורה  קשה  אינה  שמשנתו  לפי  כברזל,  עליו  קשה 
ולומד  עליו.  עליו.  עליו.  עליו.   המשניות  את  יודע  שאינו  רק  מי 

בזמן   ,שט בים הגדולכמו  את הגמרא, הרי הוא  
ביסודות   בקי  היה  אם  היסודות.  לו  שחסרים 
התורה שבע"פ שהם במשניות, הוא היה מבין  

ו קלות  ביֶ היטב  אחרי  תר  שבאה  הגמרא  את 
  המשניות.  

כגון מדרש תלפיות, [מן הספרים הקדושים    בהרבהבהרבהבהרבהבהרבה
קֵד  לומדבר  נ"אמות  אות  אל"ף  מערכת  ] החיד"א 

כי   המרחיבים במעלת לימוד המשניות, מובא 
הממונה על לימוד המשניות הוא אשר בן יעקב, 

כ']שנאמר   ר ,  [בראשית מ"ט  ר ֵמָאׁשֵ ר ֵמָאׁשֵ ר ֵמָאׁשֵ ֵמָנה         ֵמָאׁשֵ ֵמָנה ׁשְ ֵמָנה ׁשְ ֵמָנה ׁשְ .  ַלְחמוֹ ַלְחמוֹ ַלְחמוֹ ַלְחמוֹ         ׁשְ

תקרי   ֵמָנהאל  ֵמָנהׁשְ ֵמָנהׁשְ ֵמָנהׁשְ אלא  ׁשְ ָנה.  ,  ָנה.  ִמׁשְ ָנה.  ִמׁשְ ָנה.  ִמׁשְ הוא ִמׁשְ אשר 
שבקי  מי  וכל  המשניות.  לימוד  על  הממונה 
במשנה, אינו מניחו לראות פני גיהנם. מי שבקי  

לקרוא במשניות הגיהנם,  מתוך  לצעוק  יכול   ,
לאשר בן יעקב, והוא יבוא ויוציאנו משם. אשר  
בוא  משניות,  למדת  כן,  כי  הנה  לו,  אומר 

  ואוציא אותך. 
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פרשה    זהוזהוזהוזהו בין  אשר  שם  הזכרת  לסיבת  הרמז 
ר  לפרשה. הסופר מניח ריוח כשיעור   ר ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ר ָאׁשֵ ָאׁשֵ

ר רָאׁשֵ רָאׁשֵ רָאׁשֵ . וזהו ללמדנו אף שאתה קראת עתה את  ָאׁשֵ
, בכל זאת יש כאן שיעור מקום  התורה שבכתב

שבע"פ,   התורה  המשך.  עדיין  יש  כי  חלק 
יעקב הוא הממונה עליה. לכן רמוז  שאשר בן 

  כאן שמו של אשר. 
  

  

אבל לפי   .לפי מהלכו של מה"ר יוחנן מזרחי  כך כך כך כך 
שהסופרים   להיות  יכול  מקודם,  שאמרנו  מה 
אשר   בן  את  כאן  לרמוז  נתכוונו  הראשונים 

המסורת יסודות  את  מן שקבע  כי  גם  ויתכן   ,
שנתכוונו   בלי  אף  ידם  על  זאת  רמזו  השמים 

  לכך בהדיא. 
  

  

בפרשיות  עיקר  כל    הרי הרי הרי הרי  שלנו  המסורת 
והסתומות אשר.   ,הפתוחות  בן  עפ"י  היא 

[פרק וידועים דברי הרמב"ם בהלכות ספר תורה  
לפי שראיתי  לפי שראיתי  לפי שראיתי  לפי שראיתי  שם הוא כתב בזה"ל,  ח' הלכה ד']  

בדברים   שראיתי  הספרים  בכל  גדול  בדברים  שיבוש  שראיתי  הספרים  בכל  גדול  בדברים  שיבוש  שראיתי  הספרים  בכל  גדול  בדברים  שיבוש  שראיתי  הספרים  בכל  גדול  שיבוש 
בע  וכן  בע אלו,  וכן  בע אלו,  וכן  בע אלו,  וכן  ומחברין  אלו,  שכותבין  המסורת  ומחברין  לי  שכותבין  המסורת  ומחברין  לי  שכותבין  המסורת  ומחברין  לי  שכותבין  המסורת  לי 

נחלקים בדברים  נחלקים בדברים  נחלקים בדברים  נחלקים בדברים          , , , , להודיע הפתוחות והסתומות להודיע הפתוחות והסתומות להודיע הפתוחות והסתומות להודיע הפתוחות והסתומות 
עליהם,   שסומכין  הספרים  במחלוקת  עליהם,  אלו  שסומכין  הספרים  במחלוקת  עליהם,  אלו  שסומכין  הספרים  במחלוקת  עליהם,  אלו  שסומכין  הספרים  במחלוקת  אלו 

הֵ  לכתוב  הֵ ראיתי  לכתוב  הֵ ראיתי  לכתוב  הֵ ראיתי  לכתוב  התורה  נָּ נָּ נָּ נָּ ראיתי  פרשיות  כל  התורה  ה  פרשיות  כל  התורה  ה  פרשיות  כל  התורה  ה  פרשיות  כל  ה 
והפתוחות והפתוחותהסתומות  והפתוחותהסתומות  והפתוחותהסתומות  השירות        , , , , הסתומות  השירותוצורת  השירותוצורת  השירותוצורת  כדי  כדי  כדי  כדי          , , , , וצורת 

                . . . . לתקן עליהם כל הספרים ולהגיה מהםלתקן עליהם כל הספרים ולהגיה מהםלתקן עליהם כל הספרים ולהגיה מהםלתקן עליהם כל הספרים ולהגיה מהם
  

אלו בדברים  עליו  שסמכנו  אלווספר  בדברים  עליו  שסמכנו  אלווספר  בדברים  עליו  שסמכנו  אלווספר  בדברים  עליו  שסמכנו  הספר          , , , , וספר  הספר  הוא  הספר  הוא  הספר  הוא  הוא 
במצרים  במצרים הידוע  במצרים הידוע  במצרים הידוע  כולל         , , , , הידוע  כולל שהוא  כולל שהוא  כולל שהוא  ועשרים          שהוא  ועשרים  ארבעה  ועשרים  ארבעה  ועשרים  ארבעה  ארבעה 

שנים        , , , , ספריםספריםספריםספרים מכמה  בירושלים  שניםשהיה  מכמה  בירושלים  שניםשהיה  מכמה  בירושלים  שניםשהיה  מכמה  בירושלים  להגיה  להגיה  להגיה  להגיה          , , , , שהיה 
הספרים  הספרים ממנו  הספרים ממנו  הספרים ממנו  סומכין        . . . . ממנו  הכל  היו  סומכיןועליו  הכל  היו  סומכיןועליו  הכל  היו  סומכיןועליו  הכל  היו  לפי  לפי  לפי  לפי          , , , , ועליו 

והגיהו  והגיהו  והגיהו  והגיהו          ,,,,ודקדק בו שנים הרבה ודקדק בו שנים הרבה ודקדק בו שנים הרבה ודקדק בו שנים הרבה         , , , , שהגיהו בן אשרשהגיהו בן אשרשהגיהו בן אשרשהגיהו בן אשר
רבות רבותפעמים  רבותפעמים  רבותפעמים  שהעתיקו        , , , , פעמים  שהעתיקוכמו  שהעתיקוכמו  שהעתיקוכמו  סמכתי          . . . . כמו  סמכתי  ועליו  סמכתי  ועליו  סמכתי  ועליו  ועליו 

    בספר התורה שכתבתי כהלכתו.בספר התורה שכתבתי כהלכתו.בספר התורה שכתבתי כהלכתו.בספר התורה שכתבתי כהלכתו.
  

נע"ג בתימן לבדם    ויש ויש ויש ויש  כי לא אבותינו  לדעת 
בכל העולם כולל  סמכו על הרמב"ם, אלא גם  

חכמי  הספרדים, ואפילו רבינו האר"י זיע"א. וגם  
הרמ"א   שכתב  וכמו  דעה[אשכנז,  שכן  ]  ביורה 

  הוא העיקר. 
  

שונה    הריהריהריהרי מסורת  היתה  בעבר  לאשכנזים 
כמו   והסתומות,  הפתוחות  הפרשיות  בכתיבת 

, אך הרמ"א סמך  הקדומים  שרואים מספריהם 

הרמב"ם   הספרים  יען  על  את  מצא  הוא  כי 
  הישנים והנאמנים.  

  

נסמך    כךכךכךכך היום  כולו  ישראל  שעם  נמצא 
הפתוחו הפרשיות  עפ"י  בכתיבת  והסתומות  ת 

הרמב"ם, והוא עצמו הולך לפי בן אשר. אז לכן  
רמזו כאן על בן אשר, או מן השמים או בכוונה 
תחילה. כלומר, דע לך אתה הקורא, את סימון 
בזכותו  לנו  יש  הזו  והסתומה  הפתוחה  הפרשה 

  של בן אשר. 
  

הרי  ששמו האמתי הוא אהרן בן אשר,    ואעפ"י ואעפ"י ואעפ"י ואעפ"י 
הא  ישנם  גם  אשר.  בן  בסתמא  ומרים  קראוהו 

זכינו   כי  לנו  רומזים  לכן  אשר.  משבט  שהוא 
הפתוחות   הפרשיות  במנין  ברורה  לקבלה 
והסתומות כפי שהגיה בן אשר. וזהו שרמזו כאן, 

ר.  ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ר  ר. ָאׁשֵ ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ר  ר. ָאׁשֵ ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ר  ר. ָאׁשֵ ָאׁשֵ ר  ָאׁשֵ ר  לבן         ָאׁשֵ רומז  אשר  אשר  אשר 
ו כמו אשר.  לחיזוק,  פעמים,  הכפל שלוש  רמז 

מגל זה וכדומה. כל דברי חכמים משולשים. זהו  
  יוח.ל את הרהסיבה שלא להגדי

  

שר בן יעקב  מתקשר יפה גם עם עניין אָ   והעניין והעניין והעניין והעניין 
פרשיות  ־אשר בעל המסורת של־בןשהקדמנו,  

ח"ו לא היה קראי אלא תמשיך מכאן ללמוד  
  משנה עם שאר תושבע"פ. 

  

  

שחשכו עיני מלראות מאמר בקובץ חצי    אלא אלא אלא אלא 
דף  גיבורים   ז',  אפשר  ]  שמ"ג[קובץ  היה שאי 

בעצמ הקובץ  כך.  בו  שכתוב  בסדר להאמין  ו 
בעייתי. אינני    הואפחות או יותר, אבל המאמר  

מסוגל   מישהו  שלנו  היתום  בדור  כיצד  יודע 
לכתוב בחוצפה כזו, שאין שום בסיס לפסק של  
הרמב"ם. ממש מדהים שמישהו מסוגל לכתוב 

  כך. ממש חוצפה. 
  
  

שספרו של בן אשר נמצא וקיים  כיון  טוען    הוא הוא הוא הוא 
והעלוהו  צובה  בארם  היה  הוא  כי  היום,  עד 

בכל  ל תיקונים  אלפי  שרואים  ואף  ירושלם, 
הספר, הם אינם אלא בחסרות ויתרות, טעמים  

מוֹ  תיקון ָר סֵ וניקודים,  שום  אין  אך  וכו',  ה 
בחסרות ויתרות. כלום. בן אשר לא נגע בכלל  
בחסרות והיתרות. המגיה לא טיפל בכלל במה  

  שהסופר כתב.  
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הספר    כיכיכיכי את  כתב  לא  אשר  שבן  לדעת  יש 
הגיה רק  אלא  הוא בעצמו  בעצמו  הסופר  ו. 

. אותו הכותב  ובן אשר הגיהוֹ   אעא,שלמה בן בוי
טוען כי בודאי שרואים את תיקוניו של בן אשר, 
בכל זאת הוא לא תיקן את הפרשיות הפתוחות  
לא   בכלל  הוא  תיקון.  שום  אין  והסתומות. 

אם היתה איזו מלה  כגון  התעסק עם הפרשיות.  
או שהיה   .יתירה, בן אשר גירד אותה או תיבה  

  הוא השלים אותה.  ואו אות, חסר מלה  
  

טענתו. שומו שמים. וכך הוא חושב לבטל    זוהי זוהי זוהי זוהי 
שראיתי   ואף  ישראל.  עם  מסורת  כלל  את 
בקובץ השמיני שענו לו על טענותיו, אך הם לא 
נתנו תשובה ניצחת לדבריו. לכן אמרתי כי לא  
בבחינת   גיבורים',  'חצי  נקרא  הקובץ  לחנם 

י"ח]הכתוב   כ"ו  ִמְתַלְהֵלהַּ ,  [משלי  ִמְתַלְהֵלהַּ ּכְ ִמְתַלְהֵלהַּ ּכְ ִמְתַלְהֵלהַּ ּכְ ים         ֶרה ֶרה ֶרה ֶרה ַהיַֹּהיַֹּהיַֹּהיֹּ        ּכְ ים ִזּקִ ים ִזּקִ ים ִזּקִ         ִזּקִ
ים  ים ִחּצִ ים ִחּצִ ים ִחּצִ דברים  ָוָמֶותָוָמֶותָוָמֶותָוָמֶות        ִחּצִ לכתוב  מסוגל  הוא  איך   .

  ? , והם מפרסמים זאתכאלו בצורה כזו
  

וסיף הרה"ג איתמר חיים כהן שליט"א ה  ידידנו ידידנו ידידנו ידידנו [
בזה"ל,   הרמב"ם  כאן  שכוונת  יונח  אם  הרמב"ם  אפילו  שכוונת  יונח  אם  הרמב"ם  אפילו  שכוונת  יונח  אם  הרמב"ם  אפילו  שכוונת  יונח  אם  אפילו 

לספר שבידינו, כיון שבודאי אי אפשר לומר על  לספר שבידינו, כיון שבודאי אי אפשר לומר על  לספר שבידינו, כיון שבודאי אי אפשר לומר על  לספר שבידינו, כיון שבודאי אי אפשר לומר על  
לב   נתן  שלא  כהרמב"ם  בחכמה  גדול  לב  אדם  נתן  שלא  כהרמב"ם  בחכמה  גדול  לב  אדם  נתן  שלא  כהרמב"ם  בחכמה  גדול  לב  אדם  נתן  שלא  כהרמב"ם  בחכמה  גדול  אדם 
שאין שם תיקונים בפרשיות, נצטרך לומר שבן  שאין שם תיקונים בפרשיות, נצטרך לומר שבן  שאין שם תיקונים בפרשיות, נצטרך לומר שבן  שאין שם תיקונים בפרשיות, נצטרך לומר שבן  

בהדי  שם  כתב  בהדי אשר  שם  כתב  בהדי אשר  שם  כתב  בהדי אשר  שם  כתב  מאתנו,  אשר  שאבד  בדף  מאתנו,  א  שאבד  בדף  מאתנו,  א  שאבד  בדף  מאתנו,  א  שאבד  בדף  א 
שהוא הגיה גם את הפרשיות. וכוונת הרמב"ם,  שהוא הגיה גם את הפרשיות. וכוונת הרמב"ם,  שהוא הגיה גם את הפרשיות. וכוונת הרמב"ם,  שהוא הגיה גם את הפרשיות. וכוונת הרמב"ם,  
שהגיהֹו שנים רבות ועם כל זה לא מצא טעיות  שהגיהֹו שנים רבות ועם כל זה לא מצא טעיות  שהגיהֹו שנים רבות ועם כל זה לא מצא טעיות  שהגיהֹו שנים רבות ועם כל זה לא מצא טעיות  
השיעור,   בהמשך  שמעתי  שוב  השיעור,  בפרשיות.  בהמשך  שמעתי  שוב  השיעור,  בפרשיות.  בהמשך  שמעתי  שוב  השיעור,  בפרשיות.  בהמשך  שמעתי  שוב  בפרשיות. 
שבספר שבידינו יש חילופים בפרשיות מאשר  שבספר שבידינו יש חילופים בפרשיות מאשר  שבספר שבידינו יש חילופים בפרשיות מאשר  שבספר שבידינו יש חילופים בפרשיות מאשר  
כתב הרמב"ם בשמו. ואעפ"כ הנחתי הערה זו,  כתב הרמב"ם בשמו. ואעפ"כ הנחתי הערה זו,  כתב הרמב"ם בשמו. ואעפ"כ הנחתי הערה זו,  כתב הרמב"ם בשמו. ואעפ"כ הנחתי הערה זו,  
בו הרמב"ם   צא הספר שהשתמש  שיּמָ בו הרמב"ם  למקרה  צא הספר שהשתמש  שיּמָ בו הרמב"ם  למקרה  צא הספר שהשתמש  שיּמָ בו הרמב"ם  למקרה  צא הספר שהשתמש  שיּמָ למקרה 

י  לא  י ואעפ"כ  לא  י ואעפ"כ  לא  י ואעפ"כ  לא  תיקונים בפרשיות ואעפ"כ  תיקונים בפרשיות היו שם  תיקונים בפרשיות היו שם  תיקונים בפרשיות היו שם  עכ"ל    היו שם 
  נר"ו].

  

לכם את מה שנראה לי כתשובה אמתית.    אגיד אגיד אגיד אגיד 
יצחק   עולת  סימן  בשו"ת  ב'  כתבנו  ]  קמ"ו[חלק 

כי כתר בן אשר שידוע בזמננו אינו הספר בס"ד  
שישנם   מכך  והראייה  הרמב"ם,  לידי  שהגיע 

ל בן אשר  דברים מפורשים שהוא כתב בשמו ש 
חשובים   דברים  כמה  בו.  כתובים  ואינם 

התורה   אחר  רמב"םה בפרשיות  באופן  . כתב 
ויתרות  בחסרות  טעיות  כמה  יש  מזה,  ולבד 
ובספרים   אשר,  בן  שהגיהו  שלפנינו  זה  בספר 

את   אין  אשר  בן  עפ"י  להיות  שאמורים  שלנו 
בן  שבכתר  הדבר  יתכן  כיצד  הללו.  הטעיות 

ש טעיות  ישנן  היום  המצוי  חסרות  אשר  ל 
ובתיגאן   שלוש  דידן  ויתרות  ישנן  אותם?  אין 

כתוב, הדיברות  בעשרת  למשל          ְוכֹלְוכֹלְוכֹלְוכֹל        טעיות, 
ר  ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ כתוב  ְלֵרֶעָך,  ְלֵרֶעָך,  ְלֵרֶעָך,  ְלֵרֶעָך,          ֲאׁשֶ וזו ְלֵרֶעיָך  ְלֵרֶעיָך  ְלֵרֶעיָך  ְלֵרֶעיָך  ושם  יו"ד.  מלא 

טעות, כי עפ"י מה שהוא כתב בעצמו במוסרה  
הדבר אינו יכול להיות. וגם בפרשיות הפתוחות  
והסתומות שהרמב"ם כתב בשם בן אשר באופן 

כרחנו שכתרו מסויים על  כן.  רואים לא  ושם   ,
מה   אינו  הרמב"ם  לידי  שהגיע  אשר  בן  של 

  שהגיע לידינו. 
  

שהגיע    ואעפ"י ואעפ"י ואעפ"י ואעפ"י  הספר  גם  את  הגיה  אשר  שבן 
ויותר   מוסמך  יותר  ספר  היה  לרמב"ם  לידינו, 

את   לא רקמוגה ומותקן, ושם הוא בודאי תיקן  
דלעיל,   והיתרות  את אלא  החסרות  גם 

ספר שלפנינו  הפרשיות הפתוחות והסתומות. ב
  הוא לא תיקן את הפרשיות.  

  

בשו"ת שם  אחרות, לפי מה שהוכחנו    ובמלים ובמלים ובמלים ובמלים 
עולת יצחק כי היה לבן אשר "מהדורא בתרא", 
נפלה כל הראיה של אותו הכותב. וחס ושלום,  
אסור   הללו,  הדיבורים  לכל  מקום  שום  אין 
היותר   לכל  כאלו.  דברים  ולהדפיס  לכתוב 

וצ"ע, מבין,  אינו  שהוא  לומר  אבל    אפשר 
על   יישמע  לא  ליצלן,  רחמנא  כאלו,  ביטויים 

  פיך. וברוך ה' שזכינו ליישב את השאלה. 
  

הפתוחות    שאלהשאלהשאלהשאלה הפרשיות  האם  מהקהל: 
שוות   שבידינו,  אשר  בן  של  בספר  והסתומות 

  אל מה שכתב הרמב"ם בשמו?
  

שליט  תשובתתשובתתשובתתשובת לא.  א" מרן  רובם.  :  וכבר  רק 
אמרתי זאת מקודם, וזוהי אחת ההוכחות לכך  
יתכן  לא  אחר.  בספר  השתמש  שהרמב"ם 

זה  שהרמב"ם יכתוב בשם בן אשר כך, ובספר  
כתוב אחרת. אלא ודאי שהיה לו בשימושו ספר  

  אחר. 
  

רק    השם השם השם השם  האמת.  את  תמיד  לגלות  יזכנו  ב"ה 
צריכים לדעת איך לגשת אל הקודש. מי שיש  

יכול   הוא  שאלה,  מותר  לו  ותמיד  לשאול, 
לשאול, אבל אסור לכתוב בצורה מזלזלת כזו. 
על  לדבר  עלול  חיצוניים,  ממקורות  שינק  מי 
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גדולי ישראל בלשון מדברת גדולות, וממילא 
  הם תועים מדרך השכל.

  

לתלייה  לתלייה  לתלייה  לתלייה      כעת ביצי בת יענה כעת ביצי בת יענה כעת ביצי בת יענה כעת ביצי בת יענה         בדבר האפשרות להשיג בדבר האפשרות להשיג בדבר האפשרות להשיג בדבר האפשרות להשיג 
        . . . . בבתי הכנסתבבתי הכנסתבבתי הכנסתבבתי הכנסת

  בשני דברים.   נסיים נסיים נסיים נסיים 
הרב    מונחיםמונחיםמונחיםמונחים שידידנו  היענה,  בת  ביצי  לפני 

להשיג   השתדל  שליט"א  לוי  ליאור  מאיר 
יכול   אותם  לרכוש  שרוצה  ומי  אותם,  ולהפיץ 

  הרב יאיר תאם יצ"ו.  חתני  אל  כאן לגשת  
ת  וֹ יּ ִמ עָ החוברת שדיברנו עליה, 'ביצי נַ   בנתייםבנתייםבנתייםבנתיים

נמצאת בשלבי הדפסה. עריכת   ,בבתי כנסיות'
  אינה דבר של מה בכך.   ,הספר בשילוב תמונות

ובשביל שיהיה משהו משוכלל בעז"ה צריכים  
לחכות עוד קצת זמן, אבל את הביצים אפשר  

כעת,   להפיץ  הסגולות  ולזכות  כבר  עם  יחד 
  והמעלות שלהם.

  

בשורה טובה בדבר הוצאת החלק הראשון של שו"ת  בשורה טובה בדבר הוצאת החלק הראשון של שו"ת  בשורה טובה בדבר הוצאת החלק הראשון של שו"ת  בשורה טובה בדבר הוצאת החלק הראשון של שו"ת  
ויען יצחק, תשובות קצרות בעניינים שכיחים בזמנינו,  ויען יצחק, תשובות קצרות בעניינים שכיחים בזמנינו,  ויען יצחק, תשובות קצרות בעניינים שכיחים בזמנינו,  ויען יצחק, תשובות קצרות בעניינים שכיחים בזמנינו,  

        מאת מרן שליט"א. מאת מרן שליט"א. מאת מרן שליט"א. מאת מרן שליט"א. 

  חדתא.  אורייתאטובה נוספת.  בשורה בשורה בשורה בשורה 
יצחק  יצאיצאיצאיצא ויען  שו"ת  . ראשון חלק    -  לאור 

ציפינו לספר זה כבר הרבה שנים, וכנראה שכל  
תכנון, המקודש מחבירו, חרב מחבירו. עפ"י ה 

הספר היה צריך לצאת לאור לפני שלוש שנים,  
והוא התעכב והתעכב עד עתה, אך כבר נאמר 

א'] ג'  ַחת        ֵחֶפץ ֵחֶפץ ֵחֶפץ ֵחֶפץ         ְלָכל ְלָכל ְלָכל ְלָכל         ְוֵעת ְוֵעת ְוֵעת ְוֵעת         ְזָמן, ְזָמן, ְזָמן, ְזָמן,         ַלּכֹל ַלּכֹל ַלּכֹל ַלּכֹל         ,[קהלת  ַחתּתַ ַחתּתַ ַחתּתַ         ּתַ
ָמִים.   ָ ָמִים.  ַהׁשּ ָ ָמִים.  ַהׁשּ ָ ָמִים.  ַהׁשּ ָ כעת  ַהׁשּ אבל  עכשיו,  עד  התעכב  הספר 

בכלי   מפוארה  לתורה  ב"ה  שזכינו  רואה  הנני 
  מפואר. 

  

ירי יצ"ו שהוציא  כחו של ידידנו הרב ניר טי  יישריישריישריישר
חכמים  התלמידי  חבר  וכן  הספר,  את  לאור 

מקורות.  שליט"א   והוסיפו  בעריכה  שעסקו 
דברים   ומגוונים,  רבים  נושאים  כולל  הספר 

 440להלכה ולמעשה.  ומצויים,  חשובים רבים  
ועניינים.   גדולה.  תשובות  ברכה  ממש 

התשובות באו בקיצור, ולמטה הוסיפו העורכים  
  ציונים ומקורות.  

המקב"ה  רצון    יהי יהי יהי יהי  מלפני  שהחלקים  ורחמים 
יתקדמו   לאורהבאים  בעגלא  ההרמב  וייצאו   ,

 ובזמן קריב, אכי"ר.

        הודעה חשובה! הודעה חשובה! הודעה חשובה! הודעה חשובה! 
  

  שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר,  
  לפי הבנת העורך. הּ גָּ נערך והֻ 

   

קודם    השיעור היה לנגד עיני מרן שליט"א
  הוצאתו, הוסיף עניינים וציין מקורות,  

שיפר ותיקן דברים רבים, אולם מפאת  
  העומס הרב המונח על כתפיו, 

נבצר ממנו לעבור הגהה מדוקדקת, להאיר  
 ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  

לאור האמור, בכל ספק או שאלה  
  המתעוררת למעיין בשיעור זה, 

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

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 
  

,  ולרפואה להצלחה   שיעור  כל  להקדיש  ניתן
    .נשמת  לעילוי או

  מרן מפי  השיעור  בתחילת  נ"בל  יוזכר  השם
    , א"שליט הגאון

  .השיעור  בסוף  "  שבירך מי" באמירת וכן
  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  

  ולזיכוי התורה  להפצת והמסייעים והתורמים 
  משאלות  כל  ברוך הוא המקום  ימלא ,הרבים

 .ר" אכי  לטובה, ליבם 


