
 

 

 

 יעשו אם שכחו לקרוא פרשת פרה מה
 

 בשבת שאחריה או לא? האם יש תשלומין חו לקרוא פרשת פרה,נידון באחרונים, ציבור ששכ יש
בשבת הבאה. אם היא פרשת החודש, הרי מוציאין שני ספרים, באחד פרשת   יד"א בבית דוד, שאפשר להשליםכותב הח

השבוע ובשני פרשת החודש, עכשיו תוציא שלשה ספרים. תקרא פרשת השבוע בראשון, פרשת פרה בספר תורה שני,  
פרשת פרה שאפשר, וכל הפרשיות האחריות אי אפשר. אלא זה על פי הירושלמי, ורש"י  ופרשת החודש בשלישי. מאי שנא

בדין היה שתקרא פרשת פרה אחרי פרשת החודש, שהרי הפרה נעשתה אחרי הקמת   ועוד הרבה ראשונים מביאים אותו,
הבית דוד ומדייק מזה, אם כן  . בא ולמה הקדימוה? מפני שהיא טהרתן של ישראל,המשכן, וכתיב והזה אל נכח פני אוהל מועד

אבל זה לא עד כדי   ,לאמיתו של דבר היה צריך להיות קודם פרשת החודש ואח"כ פרה, אמנם אנחנו מקדימים את פרשת פרה
 לנו אפשרות להשלים. כך שבדיעבד לא תהיה

נא פרה, בגלל  הוא לא ראה את הבית דוד בפנים, אבל הוא כותב טעם מעצמו מאי ש בשו"ת שבט הלוי להרב וואזנר,
שהמטרה של פרה כדי שיטהרו, א"כ יש עוד זמן. כמה זמן לוקח טהרת פרה אדומה, אם יש אפר פרה אדומה, שבעה ימים.  
והיזה ביום השלישי וביום השביעי. אם כן יש עדין זמן. לכן גם אם תקרא את פרשת פרה אחר כך, עדיין יש לה זמן. אבל  

 "ח אדר צריכים להשמיע. כך הוא מחלק.פרשת שקלים זו תקנה קבועה, שלפני ר
מבין קצת, כי לפי דבריו מה יהיה הדין אחרי פרשת החודש, דהיינו, אם לא השלימו פרשת פרה בפרשת החודש, שכחו  אינני

או שלא ידעו וחשבו שאי אפשר להשלים פרה בהחודש, אם כן הרי יש לנו עוד שבת אחרת, כי יש עוד שתי שבתות עד  
ם יותר מאוחר כי עדיין יש זמן, אם הטעם הוא מבחינת אפשרות הטהרה באפר פרה אדומה. ואין פוסק פסח, אולי נשלי

שאומר דבר כזה. כי כל הנידון הוא רק אם אפשר להשלים פרה בהחודש, אבל לא להשלים בשבת שאחרי החודש. זה מה 
 שקשה לי ע"פ דבריו.

תב דבר מענין. זה מובא בספר הפטריות בתורה קדומה. אני חושב  יש בפירוש על ההפטרה של אחד מחכמי תימן, הוא כו אבל
לפי שהיה   ,פרה אדומה קודם הפסח הטעם שקורין פרשת שלפי דבריו אפשר לתרץ את השאלה, ויש גם נפקא מינה לדינא.

לקושיא של  . שמעתם? אני חושב שלפי דבריו בכלל יש תירוץ נוסף הציווי בעשייתה ושריפתה כמו הזמן הזה ביום כ"ג באדר
הירושלמי. הרי מה הירושלמי שואל, למה אנחנו קורין פרה לפני החודש, הרי בעצם צריך להיות קודם החודש ואח"כ פרה. 
לפי דבריו התירוץ, שהציווי היה בכ"ג באדר. דהיינו, חז"ל תיקנו את הקריאה כמו הציווי שהיה מלכתחילה, מה שנאמר  

הוא לא מתכוין כ"ג באדר דוקא, הוא עושה חשבון כ"ג באדר כדי שיהיה שבעה למשה רבינו בפעם הראשונה בכ"ג באדר. 
ימים. א"כ זה היה בכ"ג באדר, היום קראנו פרה בכ' באדר ולפעמים זה יוצא כ"ב אדר, אבל העיקר הוא שעושין את זה 

דש, אח"כ למד כהן גדול  הענין בזה שלמדו מעשה אפר פרה אדומה קודם החו בערך לפי הזמן שבו היה הציווי. והוא כותב,
העבודה שבעה ימים, הם שבעת ימי המילואים, אח"כ למדו הכהנים מעשה הקרבנות, בקרבנות הנשיאים שנים עשר יום,  

 , בקיצור הוא עושה פה את החשבון ומסדר את הכל.אח"כ קרב קרבן ר"ח וכו' אח"כ קרב הפסח
ם ולקרוא לא כפי התקנה. לכאורה יש פה צד גדול שאין  , יוצא לפי דבריו, שאכן יש פה בעיה האם שייך להשלישנית

תשלומין לפרשת פרה. וגם אם נניח שכן, וזה דבר לא ברור, בכל אופן תהיה לנו בעיה על הברכה. הרי הכלל הוא שברכות  
גים אינן מעכבות. למשל בשמחת תורה, יש הרי ספר תורה שקורא בו חתן תורה ויעל משה, ואח"כ קוראים בראשית. יש נוה

שקוראים שני אנשים, ויש נוהגים שאחד קורא הכל. אלה שנוהגים שאחד קורא, למה לא מחלקים את הקריאה לשניים, א',  
כדי להסמיך את זה ממש. שנית, כי הרי קריאת בראשית ביום הזה הוא לא מדינא אלא ממנהג, זה לא מוזכר בתלמוד, לכן 

 ברכה אחת תהיה לכאן ולכאן.
ר שלא קראו פרשת פרה, ורוצים להשלים פרה בשבת החודש. מצד אחד, אם נאמר שיקראו בס"ת  א"כ מה עושים ציבו

שלישי פרשת פרה בברכות, הרי לא ברור שיש תשלומין לפרה. אולי עבר יומו בטל קרבנו ואין אפשרות עכשיו להשלים את  
 אח"כ כבר לא יוכלו לתקן. פרשת פרה. מאידך אמרנו, שיש הרבה צדדים, שאם הוא לא יתקן עכשיו בשבת החדש,

לכן, העיצה היא, שאפשר לקרוא את שתיהם אבל בברכה אחת. דהיינו, מוציאים ספר תורה שני, הוא מברך ברכה ראשונה  
אשר בחר בנו ומתחיל ויקחו אליך פרה אדומה, גמר לקרוא לא יברך ברכה אחרונה, אלא יקח את הספר תורה השלישי, 

אדם אחד יכול לקרוא בשני ספרים אם  כייים החודש יברך בסוף. בלי ברכה ראשונה, וכשיסויתחיל לקרוא את פרשת החודש 
 .ין איסור בזההם שני עניינים, וא

 תשא( -אדר התש"ע שיעור מוצש"ק כי-)מתוך שערי יצחק טבת
 

 מן המערכת 

 
  לכבוד מרן הגאון

  יצחק רצאבירבי 

שליט"א פוסק עדת  

 תימן

לא זכיתי לבוא  

בקביעות לשיעורים  

הנפלאים של הרב  

בין עקב המרחק הרב 

בית מרן שליט"א  

לבין הישיבה שלי  

שנמצאת בצד השני של  

בני ברק בקרית  

הרצוג, אבל  

מהשיעורים שהייתי  

מאוד נהניתי מהמתק  

שפתיים של הרב,  

ושעם כל גדלותו  

מתייחס לכל אחד  

שמאיר הערה בשיעור,  

ואפילו אם זה הערה  

לא נכונה הרב  

מתייחס אליה בכובד  

 ראש.

גם רציתי להודות על  

רים הנפלאים,  השיעו

וגם על מה שהרב  

מפנה מזמנו אחרי  

השיעור ועונה תשובות  

לכל אחד ואחד, זה  

 דבר גדול מאוד.

 אשר צדוק.מוקיר ומעריך 

 

כל הנכתב בעלון הוא לפי  

 הבנת הכותב.

 33עלון מס'                                                        ארגון תשע"ח בשכ"ט         ה פרה-ויקהל פקודי לק"י פרשת     

 תוצאות חיים
 פוסק עדת תימן -שליט"א  יצחק רצאבישיעורו השבועי של מרן הגאון רבי 

 הנמסר בביתו מידי ליל שישי לבחורי הישיבות הקדושות
 יוצ"ל ע"י התאחדות בני התורה ובסיוע מוסדות יד מהרי"ץ 

 

  

                     משלחן מלכים    

 מתורת מרן שליט"א                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מתוך

   השיעור השבועי 
 התשע"ח בשכ"ט תצוהשנמסר בליל ששי עש"ק פרשת 

 

 ודתיהם שונות מכל עם

 בשם רחמן.

ישנו עם אחד וגו' ודתיהם שונות מכל 'המן אומר למלך אחשורוש, 

בשם החת"ס, שהדת של היהודים זה הפוך מפורסמת . יש מליצה 'עם

משל כל האומות, ומי שרוצה לדעת מה הדת של היהודים, יראה מה 

  וידע שהיהודים עושים הפוך. זה אבן הפינה. ,עושים האומות

תמיד הם יש בעם ישראל דברים מיוחדים שאין אצל אף אומה ולשון, 

 .הפוך מכולם

ד, שהיה כותב מאמרים משה שיינפלר' בזמן הרב מבריסק היה אחד, 

עולם, ותמיד היה כותב -ים שהיו מנסרים בחללו שלבכל מיני נושא

איך הוא פלאים עליו תמוהיו אנשים  ,תורה-דברים על פי דעת

שמע אותם. ואמר שהוא הולך לרחוב  דברים אלו שלא מצליח לכתוב

הוא כותב הפוך, כי יש כלל, דעת בעלי ושומע מה אנשים אומרים ו

פך דעת תורה. ואומרים שכשהרב מבריסק שמע את התשובה יבתים ה

 הוא מאוד נהנה. ,הזאת

מצא שאדם שנ ן כותב מהר"א הכהן בס' שבט מוסר,ודבר מעניי

 דרך ה', יעשה הפוך מהרשעים. במקום שאין לו את מי לשאול כיצד

 מתנות לאביונים, שתי מתנות לשני אביונים

 ,ומשלוח מנות איש לרעהו'על הפסוק )דף ז.( במסכת מגילה  כתוב

, שתי מנות לאיש אחד, ושתי מתנות לשני אביונים. 'ומתנות לאביונים

 דהיינו לכל אביון מתנה אחת.

, והאם 'ולבני אהרון תעשה כתנות'ת תצוה, והשאלה שיש פסוק בפרש

אחד.  ד מבני אהרון, או לכל אחדהכונה לעשות שני כתנות לכל אח

 אחד.ואחד  ואומרים שזה כמו פה, מתנות לאביונים, לכל

בספר עבודת הגרשוני מובא, שהיה מישהו שאמר שיתנו מנכסיו לבנים 

של פלוני אלמוני מאתיים זוז. והסתפק שם אם היתה כונתו לתת להם 

יהם, או לכל אחד מאתים שקלים. ביחד מאתים שקלים, ויתחלקו בינ

בירושלמי ', שולבני אהרון תעשה כתנות'ה, ם ספיקו הוא מפסוק זוטע

 לכה א'( יש מחלו', רבנן אמרי שתיה)יומא פ"ג הלכה ו', וחגיגה פ"א 

כתנות לכל אחד ואחד, ורבי יוסי אומר אפילו כתנת אחת לכל אחד 

, משמע שתי 'ולבני אהרון תעשה כתנות'מאי טעמא דרבנן,  ואחד.

למאה בני אהרון  כתנות לכל אחד ואחד, מאי טעמא דרבי יוסי,

תעשה כתנות. ולפי רבי יוסי מובן מה שאומרים בגמרא ונפסק 

להלכה שני מתנות לשני אביונים, אבל לרבנן צריך להיות לכאורה 

 .לכן הסתפקכרבנן,  הלכהכיון שי שתי מתנות, ולכאורה שלכל ענ

ונתן אהרון על שני ', )פרק ג'( יש משהו דומה לזה בגמרא מסכת יומא

על שני השעירים ', ואומרת הגמרא שאף שכתוב 'השעירים גורלות

כתוב לכן שני גורלות, מ"מ ושעיר דמשמע על כל שעיר  ',גורלות

ושעיר , שעל כל שעיר 'ה' וגורל אחד לעזאזלגורל אחד ל'המשך ה

 . ומשמע שלולי זה היה על כל שעיר שתי גורלות.בלבד גורל אחד

ות ועשית שנים כרובים זהב וגו' משני קצ'ויש עוד פסוק כזה, 

ועשה כרוב אחד מקצה מזה '. ובא הפסוק אחרי זה ואומר, 'הכפורת

, משמע שאם הפסוק לא היה מפרשגם כאן . ו'וכרוב אחד מקצה מזה

 לעשות שתים בכל קצה. היינו מבינים שצריכים

 .כל החילוקים האלה תלויים זה בזה ולכאורה

ים ולאביונ', דאי הוה כתיב שאיםובין הנ בא הפרי חדש ואומר חילוק

"מ לפרושי לשני אביונים ד' מתנות, אבל השתא דכתיב ה ',מתנות

, והדר קאמר פטרי, משמע דבשני מתנות מ'לאביונים ומתנות'

 .אדם. ומביא ראיהלשני בני  ם, דהיינו ב' מתנותשיחלקם לאביוני

גם עונה על השאלה )פרק ל"ה( בעל מדרש תלפיות בספר שבט מוסר 

, ותירץ פני הפר"ח(, שהקשה מהירושלמי)אני חושב שהוא היה ל הזאת

כנגד שנברא עליון הלבוש השבכתנות צריך ב' לכל אחד לרמז על 

לבוש תחתון זה. דהיינו, יש מושג של חלוקא דרבנן, שהנשמה לובשת 

מלבושים, כמו שכשהמלאכים באים לעולם הזה הם לובשים מלבוש, 

 כן. )ואינו תירוץ ע"ד הסוד(. והוא מאריך בזה כל הפרק לפני 

וחוץ  וקשה, שמלבוש זה נעשה מאיליו, ואין אנו צריכים לעשות אותו.

מזה, בכל המצוות זה ככה, ולמה דוקא בבגדי בני אהרון צריכים 

 לעשות כנגד המלבוש העליון.

שזה בבית כיון בבגדי אהרון, כך לפרש  יםמוכרחש ,שםועוד מתרץ 

משא"כ שאין עניות במקום עשירות, , שהוא מקום רחבות ,המקדש

 במתנות לאביונים שזה מקום עניות, שייך לפרש א' לכל א'.

הרי כי הוא  איני מבין מה יענה לרבי יוסי.המחבר,  ואני עפר רגלי

 אומר שמוכרחים לפרש כן. זה פלא.

יש על זה עוד הרבה פלפולים, בעל טורי אבן במסכת מגילה אומר 

ות לכל אביון, כי אם יתן לכל דבר מעניין, שלא יכול להיות שתי מתנ

 אביון שתי מתנות, למה צריכים לתת גם מתנות לאביונים.



זה בפסוק יש משלוח 'מנות', ויש 'מתנות' לאביונים. ולמה יש לעיין 

 נקרא מנות וזה מתנות. 

כסף יותר ש ך כלל לאביונים נותנים כסף, מאחרבדרוהתשובה לזה, כי 

וגם כתוב יכול לקנות מה שהוא רוצה. ש מקרבא הנאתיהו, מפני

שהעניים עיניהם נשואות למקרא מגילה, פירוש, משום שבזמן זה 

  כסף. ה. ובבית כנסת נותניםאנשים מתאספים ונותנים להם צדק

עיקר מצות מתנות לאביונים זה בכסף, וראיה לזה, שזה  ,ולמעשה

הוא, כי הנותן מנה נקרא מתנות, וכנגדו יש מנות, וטעם חילוק זה 

 אנקר כן זהממנו, אבל עני לא יחזיר, ולקבל גם מ מסתמאלחבירו, 

יוצאים יד"ח במתנות  ה. אך דחה את זה בטורי אבן, שהרימתנ

לאביונים גם במנות, והפסוק לא יאמר בלשון המתאימה שלא בכל 

 האפשרויות.

 אמת , צועקתביאור "תורת אמת" בברכה אחרונה של קריה"ת

יש בנוסח של חלק מהספרדים בברכה אחרונה של קריאת התורה, 

כותב )סימן קל"ט( , ומרן בש"ע 'אשר נתן לנו )את( תורתו תורת אמת'

, וכמעט כל הראשונים גורסים ככה, אבל 'אשר נתן לנו תורת אמת'

 אשר נתן לנו תורתו'הפרי חדש אומר שהנוסחא המדוקדקת היא לומר 

 רי"ץ בע"ח ודחה אותו.ו מה, ולא מסביר למה, והביא'תורת אמת

)לרבי מסעוד אלפאסי, בסוף הספר ובספר משחא דרבותא 

אשר נתן ', שכשאומר דברי הפר"ח טעם רוצה לבאר אתבהשמטות( 

שקר, והרי כתוב שרע  משמע שבא לומר שלא נתן לנו ,'לנו תורת אמת

אמת. אבל שכאומר  ופשוט שאם נתן לנו תורה היא לא יורד מהשמים,

, ר"ל אשר נתן לנו את תורתו, 'נו את תורתו תורת אמתאשר נתן ל'

  ד בוחר לו תורה.והיא תורת אמת, ולא כמו שאר האומות שכל אח

הברכות האלו יש ארבעים תיבות, והוא מביא את הטור שבשני 

 לא גרס את זה. עשרים תיבות לפני ועשרים תיבות אחרי, ורואים ש

  שנתן לנו תורת שקר., חלילה חלילה, שאין הו"א וכתב

, 'תורתו תורת אמת'והביאו הרב נאמן, וכתב שכן עיקר, שהנכון לומר 

מטעמו של המשחא דרבותא, וכן כותב בצורה חריפה כמותו, שחייבים 

לגרוס ככה. אבל הוא מביא ששאלו עליו, שהרי בנוסח ובא לציון 

לם , ולמה פה כו'ונתן לנו תורת אמת ,שהבדילנו מן התועים'אומרים 

שאפשר לתרץ שהוא הבדיל אותנו  ,. והוא אומר'תורת אמת'גורסים 

ואינה וי"ו  תורת שקר, ע"י שנתן לנו תורת אמת.מן התועים שיש להם 

 החיבור. וזה תירוץ דחוק, רק שא"א להכחיש את זה.

אינם כל הראשונים בואני חושב, שכיון שבמסכת סופרים וכמעט 

ד"א מביא את הפרי חדש ואומר שכל י, וכמו שהח'תורתו'גורסים 

מסתבר שנראה לתרץ פשוט מאוד, , 'תורתו'הראשונים לא גורסים 

שכיון שאנשים מברכים ברכת התורה הראשונה בעל פה, ושם אומרים 

, כשבאים להגיד את הברכה האחרונה, הם 'ונתן לנו את תורתו'

יש הרבה חזנים ש מואומרים ג"כ מה ששגור להם בפה. וכ

, שזה שגור להם 'שלום על ישראל'אים ס"ת הם מוסיפים שכשמוצי

לפעמים וכמו ש. , וכן הרבה בתפילה'תנא דבי אליהו'בלשונם מ

היו וביאר התפא"י כי הגמרא אומרת, תני תנא ולא ידע מאי קאמר, 

כאלה שהיו אומרים דברים בע"פ, שלא היו מבינים גדולים, אבל 

לכן מפה לשם. ו פעמים היו מערבבים מליםבגלל שהם לא מבינים ל

 הזאת.  אין את הבעיא 'ובא לציון'כשאומרים 

אבל עדיין צריכים לענות על הקושיא שטוען המשחא דרבותא, כי אני 

שחלילה חלילה  צודקלא חושב שהפרי חדש התכוין לזה, כי אם הוא 

לומר שהיה מקום להבין תורת שקר, זה לא שהגרסא של הפרי חדש 

 על כרחך שצריכיםות. ר להגיד אחרהיתה יותר מדויקת, אלא שאסו

לא תורת שלא באים לשבח את הקב"ה שנתן לנו תורת אמת ו להגיד

 שאנחנו מאמינים ומכריזים שזו תורת אמת. שקר, אלא

וכן אפשר להגיד תירוץ פשוט מאוד, שאומר המברך, מה שאמרתי 

 , הכונה שהיא תורת אמת.'ונתן לנו את תורתו'בברכה הראשונה 

אבל אני רוצה להגיד תירוץ יותר חזק. בספר מלמד התלמידים לאחד 

מהראשונים, רבי יעקב מנפאלי, הא כותב, על שאלה שיש עליה כמה 

ויאפו את 'תירוצים בראשונים, בתורה כתוב שלמה יש חג המצות, 

כי בסוכות הושבתי ', וכן חג הסוכות, 'הבצק כי גורשו ממצרים וגו'

א כתוב בתורה על מה, ולא כתוב בתורה מהו השבועות ל ', ובחגוגו'

זמן מתן תורתינו, והוא אומר דבר נפלא, שיוצא מסוגית התלמוד 

שהתורה לא ניתנה ביום החמישים, אלא ז( "ו פ")דף פבמסכת שבת 

ביום חמישים ואחד, ולא נחלקו רבי יוסי ורבנן התם אלא אם בששי 

שאת  כי כתובבסיון או בשביעי בו, אבל גם לרבנן שזה היה בששי בו, 

עושים את זה , ולמה בכל זאת אנחנו עבורי עברוההחודש באותו שנה 

ת יוצא אייר חסר, ושבועושים, כי בדרך כלל ניסן מלא וביום החמ

שבדרך כלל ברוב שים. ויוצא שהתורה מתיחסת למה ביום החמ

חג השבועות זה ביום מתן תורה, וב בתורה שהשנים, ואם היה כת

ח"ו כתוב בתורה דבר לא נכון, כי שים דו אניגייהיה פתחון פה ש

. והוא עושה שים ואחדמהתורה לא ניתנה ביום הזה, אלא ביום הח

 שים.חשבונות למה זה לא היה ביום החמ עוד

, שהיא צועקת שהיא אמת, ולכן לא 'תורת אמת'ולפי זה מובן מה זה 

 כותבים בתורה דבר שאפשר להבין אותו בצורה שיגידו שזה ח"ו שקר. 

השל"ה הקדוש, הקדוש,  , האוה"חאומרים הזוה"ק דדוגמא לזה, תמיו

. אלא זהו הרמב"ן לא קדוש, וכי הגמרא לא קדושה, טוענים ויש

 מות מיוחדות.צושה צועקת, וזה שם בולט וניכר בעהקד םששמשום 

 שהזמן קצר. ואפשר להגיד עוד תירוץ, אלא
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