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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

  

    אםאםאםאם    כזאתכזאתכזאתכזאת    כתובהכתובהכתובהכתובה    תיקוןתיקוןתיקוןתיקון    וכןוכןוכןוכן, , , , אשכנזיםאשכנזיםאשכנזיםאשכנזים    אואואואו    ספרדיםספרדיםספרדיםספרדים    זוגזוגזוגזוג    לבנילבנילבנילבני    תימניתימניתימניתימני    בנוסחבנוסחבנוסחבנוסח    כתובהכתובהכתובהכתובה    בענייןבענייןבענייןבעניין
        ....שנאבדהשנאבדהשנאבדהשנאבדה    ----    דאירכסאדאירכסאדאירכסאדאירכסא    כתובהכתובהכתובהכתובה    אואואואו    טעותטעותטעותטעות    בהבהבהבה    נמצאהנמצאהנמצאהנמצאה

    תטושתטושתטושתטוש    אלאלאלאל    ובענייןובענייןובענייןובעניין, , , , האחרותהאחרותהאחרותהאחרות    העדותהעדותהעדותהעדות    אצלאצלאצלאצל    ותפילהותפילהותפילהותפילה    תתתת""""סססס    קריאתקריאתקריאתקריאת    ומסורתומסורתומסורתומסורת    המבטאהמבטאהמבטאהמבטא    שינוישינוישינוישינוי
        ....אמךאמךאמךאמך    תורתתורתתורתתורת

    פעולתפעולתפעולתפעולת    נוסחנוסחנוסחנוסח    ועדיפותועדיפותועדיפותועדיפות, , , , תימןתימןתימןתימן    יהדותיהדותיהדותיהדות    מסורתמסורתמסורתמסורת    לפילפילפילפי    המקוריהמקוריהמקוריהמקורי    הכתובההכתובההכתובההכתובה    נוסחנוסחנוסחנוסח    בענייןבענייןבענייןבעניין    הרחבההרחבההרחבההרחבה
        ....צדיקצדיקצדיקצדיק

    הרחקותהרחקותהרחקותהרחקות    בענייןבענייןבענייןבעניין    וואזנרוואזנרוואזנרוואזנר    שששש""""הגרהגרהגרהגר    שיטתשיטתשיטתשיטת    לגבילגבילגבילגבי    הקודםהקודםהקודםהקודם    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    לשואללשואללשואללשואל    התשובההתשובההתשובההתשובה    השלמתהשלמתהשלמתהשלמת
    נחלשהנחלשהנחלשהנחלשה    כיכיכיכי    יהוידעיהוידעיהוידעיהוידע    בבןבבןבבןבבן    חחחח""""הגריהגריהגריהגרי    חידושחידושחידושחידוש, , , , שעברושעברושעברושעברו    ובדורותובדורותובדורותובדורות, , , , בזמנינובזמנינובזמנינובזמנינו    הִנדההִנדההִנדההִנדה    מןמןמןמן    נוספותנוספותנוספותנוספות

    נזהריםנזהריםנזהריםנזהרים    היוהיוהיוהיו    ושהצדיקיםושהצדיקיםושהצדיקיםושהצדיקים, , , , האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    בדורותבדורותבדורותבדורות    הטבעיםהטבעיםהטבעיםהטבעים    שינוישינוישינוישינוי    ענייןענייןענייןעניין, , , , אחראאחראאחראאחרא    הסטראהסטראהסטראהסטרא
        ....גבוהותגבוהותגבוהותגבוהות    בחומרותבחומרותבחומרותבחומרות
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        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 
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        להצלחת החתן להצלחת החתן להצלחת החתן להצלחת החתן     מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
        ....שתחי'שתחי'שתחי'שתחי'    והכלהוהכלהוהכלהוהכלה, , , , וווו""""ה אביעד בן ידידנו הרב יואב חלא היה אביעד בן ידידנו הרב יואב חלא היה אביעד בן ידידנו הרב יואב חלא היה אביעד בן ידידנו הרב יואב חלא הי""""הההה

            ביתביתביתבית    לבנותלבנותלבנותלבנות    שיזכושיזכושיזכושיזכו, , , , והכלהוהכלהוהכלהוהכלה    החתןהחתןהחתןהחתן    אתאתאתאת    יברךיברךיברךיברך    הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    המקוםהמקוםהמקוםהמקום
            ליבםליבםליבםליבם    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    וימלאוימלאוימלאוימלא, , , , בישראלבישראלבישראלבישראל    וקדושוקדושוקדושוקדוש    טהורטהורטהורטהור    כשרכשרכשרכשר    נאמןנאמןנאמןנאמן

    ....רררר""""אכיאכיאכיאכי, , , , לטובהלטובהלטובהלטובה    וליבכםוליבכםוליבכםוליבכם    וליבנווליבנווליבנווליבנו
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  בשם רחמן.
להצלחת החתן אביעד הי"ו בן ידידנו השיעור מוקדש 

הגבאי הראשי כאן בבית , רב פעלים לתורה ולתעודה
אב חלא יצ"ו, העומד המדרש פעולת צדיק, הרב יו

להפצת התורה ולימין מוסדותינו יד מהרי"ץ בפרט, 
יברך את המקום ברוך הוא . בכלל ומסורת אבותינו

טהור החתן והכלה, שיזכו לבנות בית נאמן כשר 
 כל משאלות ליבם וליבנו וימלאוקדוש בישראל, 

  וליבכם לטובה, אכי"ר.

  
או או או או     םםםםבעניין כתובה בנוסח תימני לבני זוג ספרדיבעניין כתובה בנוסח תימני לבני זוג ספרדיבעניין כתובה בנוסח תימני לבני זוג ספרדיבעניין כתובה בנוסח תימני לבני זוג ספרדי

, וכן תיקון כתובה כזאת אם נמצאה בה , וכן תיקון כתובה כזאת אם נמצאה בה , וכן תיקון כתובה כזאת אם נמצאה בה , וכן תיקון כתובה כזאת אם נמצאה בה םםםםאשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי
        ....שנאבדהשנאבדהשנאבדהשנאבדה    ----דאירכסא דאירכסא דאירכסא דאירכסא     טעות או כתובהטעות או כתובהטעות או כתובהטעות או כתובה

  

נדרשתי בעניין כשרות הכתובה החדשה בנוסח נדרשתי בעניין כשרות הכתובה החדשה בנוסח נדרשתי בעניין כשרות הכתובה החדשה בנוסח נדרשתי בעניין כשרות הכתובה החדשה בנוסח 
    תימן, היוצאת לאור ע"י מכון פעולת צדיקתימן, היוצאת לאור ע"י מכון פעולת צדיקתימן, היוצאת לאור ע"י מכון פעולת צדיקתימן, היוצאת לאור ע"י מכון פעולת צדיק
, , , , בראשות הרה"ג יצחק רצאבי שליט"אבראשות הרה"ג יצחק רצאבי שליט"אבראשות הרה"ג יצחק רצאבי שליט"אבראשות הרה"ג יצחק רצאבי שליט"א

      שנכתבה לבני זוג מעדות המזרח.שנכתבה לבני זוג מעדות המזרח.שנכתבה לבני זוג מעדות המזרח.שנכתבה לבני זוג מעדות המזרח.
מובא בספר משוש חתן, בירורי חופה  כךכךכךכך

וקידושין, חיברו תלמיד חכם ספרדי, הרב 
זוג לגבי מסעוד משולם הי"ו. שאלו אותו, 

ספרדי, חתן וכלה, אשר כתבו להם כתובה 
ימני. הוא מדבר על 'הכתובה החדשה בנוסח ת

הספר הזה נדפס  היו"ל ע"י מכון פעולת צדיק'.
שלנו היו הכתובות  אז בזמנובשנת תשס"ה, 

  בגדר 'חדשות'.
  

כך או זאת, נשאלת בכמה וכמה צורות.  שאלהשאלהשאלהשאלה
עוד השבוע, דיבר איתי ת"ח אחד, הפוך. 

שבמשפחה שלו, החתן רוצה כתובה בנוסח 
תימני, אבל ראש הישיבה רוצה דוקא את 
 הנוסח שלו, נוסח אשכנזי. או אפילו אם נזדמן

נוסח אחר, הגיעו לאולם ואין להם שאין  כך,
אחרת, רק כתובה בנוסח שאינו מתאים כתובה 

אם החתן  ,לפי מנהג העדה של החתן. כמובן
, אזי הולכים לפי שונות והחלה הם משני עדות

  מנהג הבעל. 
  

, כאשר מזדמנת שאלה זו לפעמים ,כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו
ישנן הרבה כתובות  ,לצערינו הכתובה פסולה.

, עושים שהן פסולות, וצריכים להחליף אותם
 זהו נוסח כתובה טעותא'.'כתובה דאשתכח בה 

טעות, המקורית אם נמצאה בכתובה  ,מיוחד
כגון טעות בכתיבת השמות, או שישנו איזה 

שאחרי הסכום לפעמים כפי שמצוי פסול אחר, 
, ו שטר שעשוי להזדייףזהמשאירים מקום ריק, 

   תו.פשר לזייף אוא כי הוא פסול
  

השטר אבל  ,שלא חושדים בהם שיזייפו אפי'אפי'אפי'אפי'
הוא נעשה אם ו ,שא"א לזייף אותו צריך להיות

מקום  שהשאירוו, כיון בצורה שאפשר לזייפ
אפשר להוסיף עוד  י, אז'טיוט'ריק, לא עשו 

  סכומים. 
  

מחמירים גם בשמות החתן הפוסקים  ישנםישנםישנםישנם
והכלה, שלא יהיה אפשר להוסיף פרטים, כגון 

לבוא ולטעון שזה פלוני בן פלוני 'הלוי', ואז 
 וחומר אם קרה שטעו . קלהאינו הוא. וכולי

שמו אפי' ועשו מחיקה, ישנם כאלה אשר 
חשוד כמזוייף. בכל אופן שטר הטיפקס, זה 

מדיני שטר, אסור שיהיה דבר כזה. אם כן, 
מחליפים את הכתובה. ולפעמים מי שמחליף, 
הוא אשכנזי או ספרדי או תימני, וזה שבא אליו 
רוצה כתובה חדשה, אבל יש לו רק כתובה 

  . בנוסח שלו
  

פי' 'כתובה דאירכסא',  הדבר לגבי אותואותואותואותו
לפעמים הכתובה נעלמה מאיזו שנאבדה, 

והוא הדין אם סיבה, לא מוצאים את הכתובה, 
צריכים לכתוב כתובה א"כ נשרפה וכדומה, 

אחרת. אבל לרב ישנו נוסח, שאינו מתאים 
. האם זה כשר, לכל זאתלבעל שרוצה לעשות 

אחד  הפחות בדיעבד? לכתחילה בודאי שכל
צריך לעשות לפי מנהגו, משום 'אל תטוש 

צורך, או בשעת תורת אמך', אבל בשעת ה
זה כבר נעשה, האם הדוחק, או בדיעבד אם 

   צריך להחליף אותה?
  

, ששאלו אותו על שליט"א החכם הזה כותבכותבכותבכותב
כך, זוג ספרדי שנתנו להם כתובה בנוסח תימני 

  שבהוצאת מכון פעולת צדיק. 
  

ט כי על אף השינויים ט כי על אף השינויים ט כי על אף השינויים ט כי על אף השינויים פשופשופשופשוהנה הנה הנה הנה ענה כך,  והואוהואוהואוהוא
    םםםםמניין שָׁ מניין שָׁ מניין שָׁ מניין שָׁ ההההבנוסח, התאריך נכתב בארמית, וכן בנוסח, התאריך נכתב בארמית, וכן בנוסח, התאריך נכתב בארמית, וכן בנוסח, התאריך נכתב בארמית, וכן 

  כשרה למהדרין.כשרה למהדרין.כשרה למהדרין.כשרה למהדרין.    הכתובההכתובההכתובההכתובהלחרבן הבית ועוד, לחרבן הבית ועוד, לחרבן הבית ועוד, לחרבן הבית ועוד, 
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תפס תחילה את השינוי הראשון, כי הוא הוא הוא הוא 
הכתובה שלנו מתחילה בלשון ארמית, למשל 

ביום אם כותבים את הכתובה כעת במוצש"ק, 
כותבים 'בחד בשבא', ומחר בערב ראשון, 

בשבא'. למעשה, בודאי שהצדק איתנו, 'בתרין 
כיון שכל הכתובה היא בל' ארמית, א"כ כיצד 
נפתח בלשון הקודש? בכל אופן, הם לא נוהגים 

  כך.
  

מה שהוא כותב, כי מונים שם לחרבן  ולגביולגביולגביולגבי
הבית, זאת טעות, זה לא נכון, אף אחד לא 

לחרבן הבית. רק בתשעה באב, בכתובה מונה 
ונתו, למניין השנים מונים לחרבן הבית. אבל כו

  לשטרות. 
  

מחמת מחמת מחמת מחמת סלה סלה סלה סלה אין לפָ אין לפָ אין לפָ אין לפָ ווווממשיך וכותב,  הואהואהואהוא
ה מפי ספרים ה מפי ספרים ה מפי ספרים ה מפי ספרים השינויים שנעשו בה, שהכל נעשָ השינויים שנעשו בה, שהכל נעשָ השינויים שנעשו בה, שהכל נעשָ השינויים שנעשו בה, שהכל נעשָ 

    וסופרים ומקורות מוסמכים, כדהוכיח באורךוסופרים ומקורות מוסמכים, כדהוכיח באורךוסופרים ומקורות מוסמכים, כדהוכיח באורךוסופרים ומקורות מוסמכים, כדהוכיח באורך
אם לא היה את אה, בספר טופס כתובות. בספר טופס כתובות. בספר טופס כתובות. בספר טופס כתובות. 

ויכוחים הספר טופס כתובות, כמה היו לנו 
. אבל ברוך ה', שהספר כבר סלל את וטענות

  לה. רואים שהכל מבוסס, וממילא רגועים.המסי
  

שאין השינויים מהותיים בעיקרן של שאין השינויים מהותיים בעיקרן של שאין השינויים מהותיים בעיקרן של שאין השינויים מהותיים בעיקרן של וכל וכל וכל וכל 
דברים, אע"פ שעדיף לא לקחת כתובה כזו דברים, אע"פ שעדיף לא לקחת כתובה כזו דברים, אע"פ שעדיף לא לקחת כתובה כזו דברים, אע"פ שעדיף לא לקחת כתובה כזו 
לכתחילה לבני עדות המזרח, מ"מ כל לכתחילה לבני עדות המזרח, מ"מ כל לכתחילה לבני עדות המזרח, מ"מ כל לכתחילה לבני עדות המזרח, מ"מ כל 

    הרי היא כשרה ומהודרת,הרי היא כשרה ומהודרת,הרי היא כשרה ומהודרת,הרי היא כשרה ומהודרת,    ––––שנכתבה כהלכתה שנכתבה כהלכתה שנכתבה כהלכתה שנכתבה כהלכתה 
        ואין צריך להחליפה. ואין צריך להחליפה. ואין צריך להחליפה. ואין צריך להחליפה. 

  

משפט הכתובה משפט הכתובה משפט הכתובה משפט הכתובה גדולה מזאת ראיתי בספר גדולה מזאת ראיתי בספר גדולה מזאת ראיתי בספר גדולה מזאת ראיתי בספר וווו
שכתב בשם שכתב בשם שכתב בשם שכתב בשם [שער ה' פ"ב עמ' שכ"ט ד"ה ושאלתי] [שער ה' פ"ב עמ' שכ"ט ד"ה ושאלתי] [שער ה' פ"ב עמ' שכ"ט ד"ה ושאלתי] [שער ה' פ"ב עמ' שכ"ט ד"ה ושאלתי] 

אחד מגדולי ההוראה בב"ב שליט"א, שדעתו אחד מגדולי ההוראה בב"ב שליט"א, שדעתו אחד מגדולי ההוראה בב"ב שליט"א, שדעתו אחד מגדולי ההוראה בב"ב שליט"א, שדעתו 
להכשיר לספרדים בזמנינו אף כתובה שכתוב להכשיר לספרדים בזמנינו אף כתובה שכתוב להכשיר לספרדים בזמנינו אף כתובה שכתוב להכשיר לספרדים בזמנינו אף כתובה שכתוב 

, בלי שום , בלי שום , בלי שום , בלי שום ''''מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא''''    בה חיוב מאתן זוזבה חיוב מאתן זוזבה חיוב מאתן זוזבה חיוב מאתן זוז
וקיום וכדו'. דאין זה השיקרא שכתבו וקיום וכדו'. דאין זה השיקרא שכתבו וקיום וכדו'. דאין זה השיקרא שכתבו וקיום וכדו'. דאין זה השיקרא שכתבו מחיקה מחיקה מחיקה מחיקה 

הראשונים, אלא שהדבר ידוע כיום שלקח הראשונים, אלא שהדבר ידוע כיום שלקח הראשונים, אלא שהדבר ידוע כיום שלקח הראשונים, אלא שהדבר ידוע כיום שלקח 
ם לו ע"כ. ודוק ם לו ע"כ. ודוק ם לו ע"כ. ודוק ם לו ע"כ. ודוק מהדפוס נוסח אחר שאינו מתאימהדפוס נוסח אחר שאינו מתאימהדפוס נוסח אחר שאינו מתאימהדפוס נוסח אחר שאינו מתאי

        מיניה ואוקי באתרין. מיניה ואוקי באתרין. מיניה ואוקי באתרין. מיניה ואוקי באתרין. 
  

וכל שכן הוא הכא, דמר בר רב אשי חתים וכל שכן הוא הכא, דמר בר רב אשי חתים וכל שכן הוא הכא, דמר בר רב אשי חתים וכל שכן הוא הכא, דמר בר רב אשי חתים 
עלה, הגאון הגדול הנ"ל, ואין לפקפק ולהרהר עלה, הגאון הגדול הנ"ל, ואין לפקפק ולהרהר עלה, הגאון הגדול הנ"ל, ואין לפקפק ולהרהר עלה, הגאון הגדול הנ"ל, ואין לפקפק ולהרהר 

        ....אחריואחריואחריואחריו

דנו עליו ר שאאפילו לגבי הנושא זהו לדבריו, לדבריו, לדבריו, לדבריו, 
 הואבספרים רבים, כמדומני שהראשון 

'מאתן כתובה באם כתבו  הסובר, כי אהריטב"
הזאת הכתובה  תא',זוזי דחזו ליכי מדאוריי

, כיון שאנו פוסקים ואסור להשהותה פסולה
  שהכתובה היא מדרבנן. 

  

דעת היא כך אולם בכך מחלוקת גדולה,  ישנהישנהישנהישנה
רבינו תם  אמנםרוב הראשונים. הגאונים, ו

כן מדאורייתא. לכן אסובר, שהכתובה היא 
ישנן כתובות של אשכנזים, שכתוב בהם כך, 

מדאורייתא'. וישנן כתובות, בעדות  'דחזו ליכי
אחרות, שכתוב בהן 'דחזו ליכי מדרבנן'. 

. אבל בדרך , שזה מדרבנןכותבים כך במפורש
כלום, אלא רק  לכתובכלל, המקובל הוא שלא 

מדאורייתא או מדרבנן,  ו'דחזו ליכי'. האם זה
זאת לס יכנזאת תשאיר לבית המדרש, אל ת

  בכתובה.
  

ותר מובן שזה שלנו התימנים, י בכתובהבכתובהבכתובהבכתובה
מדרבנן, כיון שאנו כותבים במפורש, 'דאינון 
מזוזי כספא טבא עשרין זוזין וחמשא זוזי'. 
פירושו, שזה לא כסף צרי אלא כסף מדינה, 
וא"כ זה רק שמינית. לא מאתיים זוז, אלא 
הערך הוא הרבה פחות, שמינית מכך. בגלל 
שזה מדרבנן, לא הולכים לפי המטבע של 

מטבע מדרבנן שערכו הרבה דאורייתא, אלא 
פחות. 'עשרין זוזין וחמשא זוזי'. א"כ מובן, כי 

  יוצא במפורש שזה מדרבנן.
  

 , אם כתבו בנוסח כזהמה יהיה השאלה נשאלתנשאלתנשאלתנשאלת
  שהוא אשכנזי?  לחתן

  
לא מכריע [באהע"ז סימן ס"ב] , הרמ"א למעשהלמעשהלמעשהלמעשה

בעניין זה במפורש, הוא מביא שישנן דעות שזה 
בחינה לכן מן הן. א שזה מדרבנמדאורייתא וי"

כדי כך זאת, אין אצלם הכרעה מפורשת, עד 
אפילו אם ו שנגיד שהכתובה תהיה פסולה,

כיון שהם לא כי מדרבנן.  וכתבו במפורש שזה
ר אי אפשומדאורייתא,  יאהש קבעו בהחלט

 יאהלהכחיש שרוב הראשונים סוברים ש
  .כתובה זו כשרה גם להם, לכן מדרבנן



  ה'תש"פ ב'של"א חוקת ובלקמוצש"ק 
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כאשר החלפתי הרבה פעמים כתובות  לפעמיםלפעמיםלפעמיםלפעמים
הרי . הייתי צריך לעשות השלמותבעבר, 

מוסיפים הרבה דברים שאינם  ,בנוסח שלהם
הדירה, מקום כתובים בנוסח שלנו, כגון איפה 

אשה אחרת עליה כי אם וכו' לא ישא ו'כן ו
בי"ד הצדק', ועוד כמה דברים  ברשות

יפים הספרדים אשר מוסמוסיפים, ושהאשכנזים 
 א"כ כאשרשהחתן נשבע בתקיעת כף וכו'. 

גם אם הבעל תימני, אתה מחליף את הכתובה, 
כתובה  בעת שעושיםהוא כבר התחייב על כך. 

חדשה ומבטלים את הכתובה הקודמת, אי 
אפשר להתעלם מכך שבכתובה הקודמת היו 

אי אפשר שהתנאים ו מסויימים, כתובים תנאים
בצד, את זסיף מו אניהללו כעת יתבטלו. לכן, 

'בכתובה  מאחורי הכתובה.לשעבר או 
הקודמת נוספו תנאים כך וכך, וקנינו מן פלוני 
ביום פלוני קשחג"ם'. קשחג"ם, גם על תנאים 

. זהו ראשי תיבות, בק'נין ש'לם ח'מור אלו
ושוב הפעם והכל שריר וקיים. ג'מור מ'עכשיו. 

גם למטה  ,חותמים. זאת אומרת, ישנן חתימות
  הצד. ן וגם מ

  
ישנם דברים נוספים בכתובה הקודמת,  אםאםאםאם

את החיובים שנתחייב צריך להמשיך אותם, 
בי עיקר אי אפשר לבטלם. אבל לגובזמנו, 

  הכתובה בעצמה, אין הבדל.
  

מהקהל: לגבי מה שצריך להוסיף  שאלהשאלהשאלהשאלה
התנאים שהיו בכתובה הקודמת, האם זה גם 

  כשהאשה מוותרת.
  

דר"כ מרן שליט"א: למה שתוותר. ב תשובתתשובתתשובתתשובת
היא לא מוותרת, ואדרבה. בכל אופן, יש שם 
אצלם תוספת בנוסח, ולא יפתנה ולא יסיתנה 

י כתובתה. לא כדאי להסתבך כֵ שתמחול לו סַ 
  היה.בשינויים. מה שהיה, הוא שיִ 

  
מודפסת לפני שנים רבות כתובה  ראיתיראיתיראיתיראיתי

ממרוקו, שיש בה דוקא הרבה דברים הדומים 
הכתובה הזאת . , אם אינני טועהלנוסח שלנו

אי לאדם רגיל קזבלנקה, אבל עיר נכתבה ב

אפשר לדעת שהיא נכתבה שם, כיון שכתוב 
, זהו 'אדאר אלביד֗ 'שם שהיא נכתבה בעיר 

ערבית. הרי לשון של קזבלנקה, ב ישמה המקור
. כנראה חדש שם צרפתי וקזבלנקה, זההשם 
  כתובה קצת ישנה. זאת 

  
הוא כותב בשם ספר משפט אופן,  בכלבכלבכלבכל
תימני הפוסק לספרדי או ובה, כי גם להכת

שהכתובה היא  ,כדעת הרמב"ם והש"ע
מדרבנן, אם כתוב בכתובה המלה 

לדעת הריטב"א ועוד ש למרות'מדאורייתא', 
הרבה פוסקים זה פסול, טוען אחד מגדולי 
ההוראה בב"ב, שלא פורש שמו, שבזמנינו זה 
לא יהיה פסול, כיון שהיום יודעים שמוכרים 

מהיכן שנזדמן נויות את הכתובות, או וקונים בח
משרד , או מנתן לולו לקחת, כגון שהרב 

ן אי אפשר להגיד שהוא נתכוו ממילאהרבנות, 
, כיון פסולטר הזה הוא שהשולכתוב דבר שקר, 

. מסויימת לא נעשה כאן עם איזו כוונה דברהש
  יצא לו הנוסח הזה.והוא לקח מה שנתנו לו, 

  
עשה גם בספר ולמסברא מאד מחודשת,  זאתזאתזאתזאת

את  כתבזאת, הוא  הביאמשפט הכתובה אשר 
אז רק שני זה רק במהדורא הראשונה, שהיתה 

יישר כוחו יום זה כבר שמונה כרכים, כרכים, כ
של ידידנו המחבר החשוב שזיכה אותי בהם, 

שם והוא הרה"ג אליהו בר־שלום שליט"א, 
הוא בעצמו לא כ"כ מסתמך על [בחלק ג' דף ס'] 

חילוקי דעות. לפי דבריו, בעניין זה מביא כך, ו
להעביר צריך אם ישנו דבר כזה, אזי מסקנתו ש

 וןכי ואפילו בלי קיום,קו על המלה 'דאורייתא', 
 ,אין כאן מטרה לזייףומבינים שזאת שגיאה, ש

לכן על ועניין הלכתי,  איזהבכך שישנו אלא 
אפשר  צריך שיהיה קיום.כך אפילו לא 

  להסתדר.
  

בספר שם כבר , דלעילבנושא אאריך כעת  לאלאלאלא
[חלק א' דף  במהדורא החדשה משפט הכתובה

בכך, ולמסקנא למעשה הוא כותב  הרחיבס"ח] 
יש יש יש יש וווו    ....כתיבת הכתובה מוטלת על החתןכתיבת הכתובה מוטלת על החתןכתיבת הכתובה מוטלת על החתןכתיבת הכתובה מוטלת על החתן, בזה"ל

להקפיד שנוסח הכתובה יתאים למנהגו של להקפיד שנוסח הכתובה יתאים למנהגו של להקפיד שנוסח הכתובה יתאים למנהגו של להקפיד שנוסח הכתובה יתאים למנהגו של 
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לו, כיון שיש כמה שינויים בין לו, כיון שיש כמה שינויים בין לו, כיון שיש כמה שינויים בין לו, כיון שיש כמה שינויים בין לשנות לשנות לשנות לשנות     ולאולאולאולאהחתן החתן החתן החתן 
נוסח הספרדים לנוסח האשכנזים, ויש בהם נוסח הספרדים לנוסח האשכנזים, ויש בהם נוסח הספרדים לנוסח האשכנזים, ויש בהם נוסח הספרדים לנוסח האשכנזים, ויש בהם 

כפי לכתחילה שיהיה דהיינו, למעשה. למעשה. למעשה. למעשה.     נפק"מנפק"מנפק"מנפק"מ
הנוסח שלו, בלי שום פרט שיש בו אפי' מה 

  לדון.
  

הרה"ג איתמר כהן שליט"א שלח לי  ידידנוידידנוידידנוידידנו[
הערה על כך בזה"ל, ראיתי כתובות רבות מאד 

ליכי מכמה מקומות בתימן שכתבו דחזו 
מדאורייתא, ויש שכתבו מדרבנן או מרבנן, 
ורובם לא כתבו כלום עכ"ל. ואמנם זה נכון, 
אבל הם חדשים מקרוב באו, מקומות שנגררו 
בעניינים רבים אחרי הגהות הרמ"א בבלי דעת, 
כמ"ש בס"ד נוכח השלחן שבתחילת שלחן 

  ערוך המקוצר].
  

לגבי השאלה של הזה, משוש חתן,  בספרבספרבספרבספר
שנכתבה לבני זוג מעדות  כתובה תימנית

הערה של רב אחד, שם בהמשך הביא המזרח, 
הרה"ג שמעון הרה"ג שמעון הרה"ג שמעון הרה"ג שמעון ווווהאומר כי אולי זה כן פסול. וז"ל, 

אמר אף דמדין שטר הרי זה אמר אף דמדין שטר הרי זה אמר אף דמדין שטר הרי זה אמר אף דמדין שטר הרי זה אשר שליט"א אשר שליט"א אשר שליט"א אשר שליט"א 
שטר כשר, מ"מ הכתובה פסולה מדין "אל שטר כשר, מ"מ הכתובה פסולה מדין "אל שטר כשר, מ"מ הכתובה פסולה מדין "אל שטר כשר, מ"מ הכתובה פסולה מדין "אל 

ו הוא בעצמולי הדבר צריך עיון. ולי הדבר צריך עיון. ולי הדבר צריך עיון. ולי הדבר צריך עיון.     תטוש".תטוש".תטוש".תטוש".
שכך  מסתפק בכך, אבל החכם ההוא אומר

שטר אתה צודק, אבל  ת שמדינינראה. למרו
  זה פסול.  מדין 'אל תטוש'

  

כך הוא דן לגבי פרטים אחרים, כגון  אחראחראחראחר
ם. על ותשבכתובה שלנו התימנים, החתן אינו ח

כך הוא כותב כי בודאי שאין בזה שום חשש, זה 
אין מקום אין מקום אין מקום אין מקום ששששכתובה נוסח תימן כתובה נוסח תימן כתובה נוסח תימן כתובה נוסח תימן בבבבלא פוסל. 

הכתובה הכתובה הכתובה הכתובה     לחתימת החתן, ולא חתם החתן,לחתימת החתן, ולא חתם החתן,לחתימת החתן, ולא חתם החתן,לחתימת החתן, ולא חתם החתן,
דבר זה ברור, ויישר חיליה     ....כשרה ללא פקפוקכשרה ללא פקפוקכשרה ללא פקפוקכשרה ללא פקפוק

  לאורייתא.
  

  מה עם 'אל תטוש'?אבל, אבל, אבל, אבל, 
  

שינוי המבטא ומסורת קריאת ס"ת ותפילה אצל שינוי המבטא ומסורת קריאת ס"ת ותפילה אצל שינוי המבטא ומסורת קריאת ס"ת ותפילה אצל שינוי המבטא ומסורת קריאת ס"ת ותפילה אצל 
        העדות האחרות, ובעניין אל תטוש תורת אמך.העדות האחרות, ובעניין אל תטוש תורת אמך.העדות האחרות, ובעניין אל תטוש תורת אמך.העדות האחרות, ובעניין אל תטוש תורת אמך.

  

אם ספרדי רוצה להתפלל שמונה הדין,  מהמהמהמה
אינו יודע את הנוסח בעל , אבל וכדומה עשרה

פה, והוא מוצא סידור בנוסח אשכנזי, או מצא 

, האם הוא יכול [סידור בנוסח ק"ק תימן]תכלאל 
התפלל, הוא כבר אם למשל להתפלל בו? או 

  וכן הפוך.יצא ידי חובה?  האם בדיעבד
  

פשיטא שיצא ידי חובה. וכי היא,  התשובההתשובההתשובההתשובה
אם אפילו הרי שינויי הנוסח הם לעיכובא? 

שינה דבר שאינו בגדר דם טעה מעצמו, הא
אמר מלה שאינה קיימת אפי' 'שינוי מטבע', 

אינו בשום נוסח בעולם, אם הדבר הזה 
אזי הוא לא מעכב. ק"ו אם המדובר  ,משמעותי

נה העדה נשל עדות אחרות, שאיקיים בנוסח 
היכן מצינו, ש'אל תטוש', פוסל לעיכובא?  שלו.

 יך שתאמרצראכן לכתחילה, אין דבר כזה. 
את הנוסח שלך. אבל בדיעבד, אם אמר נוסח 
אחר, אפי' נוסח שלא קיים בעולם אשר אין בו 
בעיא מבחינה הלכתית, פשיטא שיוצאים ידי 
חובה. אם כן, וכי הכתובה גריעא יותר מנוסח 

  התפילה?
  

ישנו מקום אחד, שלכאורה היה אפשר  אמנםאמנםאמנםאמנם
[סימן תנ"ה , והוא בהלכות פסח, שם בכךלטעות 
והרבה נוהגין שלא והרבה נוהגין שלא והרבה נוהגין שלא והרבה נוהגין שלא כתב הטור בזה"ל, סעיף ה'] 

. . . . בפת בפסח, וכן נוהגין בכל אשכנזבפת בפסח, וכן נוהגין בכל אשכנזבפת בפסח, וכן נוהגין בכל אשכנזבפת בפסח, וכן נוהגין בכל אשכנזליתן מלח ליתן מלח ליתן מלח ליתן מלח 
החמירו בדורות הראשונים  כבראשכנזים, ה

בכך, ואחר כך גם הספרדים, שלא מוסיפים 
מלח במצה. או מדין 'לחם עוני', או מצד 

        שהחום של המלח עלול להחמיץ. 
        

ואין טעם ברור ואין טעם ברור ואין טעם ברור ואין טעם ברור , אומר על כךו הטור וממשיךוממשיךוממשיךוממשיך
סרו, ומכל מקום אין לשנות משום אל תטוש סרו, ומכל מקום אין לשנות משום אל תטוש סרו, ומכל מקום אין לשנות משום אל תטוש סרו, ומכל מקום אין לשנות משום אל תטוש לאָ לאָ לאָ לאָ 

      תורת אמך.תורת אמך.תורת אמך.תורת אמך.
  

מכאן, כי כאשר ישנה בעיא מצד     יוצא לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
'אל תטוש תורת אמך', הדבר אסור גם 

[על הש"ע רמ"א הגהת הכך גם מובא בובדיעבד. 
        אפילו בדיעבד יש לאסור. אפילו בדיעבד יש לאסור. אפילו בדיעבד יש לאסור. אפילו בדיעבד יש לאסור. וווו, שם]

        
מלח במצה,  הדבר אינו דומה. כיון שלגבי ,אבלאבלאבלאבל

בגלל 'אל  זה לא שהמנהג שלהם היה לאסור
 , שאם שמים מלחכזה היה מנהגש אלאתטוש' 
זה לא שבאים דהיינו, , פסקו שזה אסור. במצה



  ה'תש"פ ב'של"א חוקת ובלקמוצש"ק 

7  

נתן מלח במצה, ודנים, מה הדין אם מישהו 
, אלא שהיה בגלל 'אל תטוש'פסקו שאסור ו

מנהג לאסור זאת. זהו בעצם חלק מן המנהג. 
שינויי הנוסח, שזהו דבר שאינו אבל בנ"ד, לגבי 

 יאז, לגבי דיעבד מצוי, ולא ידוע מהו המנהג
  .בדיעבד שפיר דאמי

  
מהקהל: לדעת הטור, 'נוהגים לאסור  שאלהשאלהשאלהשאלה

דוקא לכתחילה, או שגם אם זה לתת מלח' 
  כבר נתנו, זה נאסר?

  
. אבל כדבריךנכון  מרן שליט"א: אולי תשובתתשובתתשובתתשובת

  המשמעות. היא כך 
  

המלח המלח המלח המלח כתב כך, [דף פ"ו] שו"ת עזרת מצר  בספרבספרבספרבספר
מה שמדובר בספרים רבים, בהתחלה הוא דן     ----

על איזה מלח מדובר, וגם בעץ חיים למהרי"ץ, 
ס"ל ס"ל ס"ל ס"ל  –יש מלח מחפירה או מלח מההרים וכו' כי 

מותר מותר מותר מותר     להטור דאינו מחמיץ לכ"ע, ומדינאלהטור דאינו מחמיץ לכ"ע, ומדינאלהטור דאינו מחמיץ לכ"ע, ומדינאלהטור דאינו מחמיץ לכ"ע, ומדינא
יש יש יש יש וכו' וכו' וכו' וכו' אפילו לכתחילה, אבל משום אל תטוש אפילו לכתחילה, אבל משום אל תטוש אפילו לכתחילה, אבל משום אל תטוש אפילו לכתחילה, אבל משום אל תטוש 

אם לא בשעת הדוחק אם לא בשעת הדוחק אם לא בשעת הדוחק אם לא בשעת הדוחק     ,,,,לאסור אפילו בדיעבדלאסור אפילו בדיעבדלאסור אפילו בדיעבדלאסור אפילו בדיעבד
אם לאדם אין מצה שאין לו עיסה אחרת. שאין לו עיסה אחרת. שאין לו עיסה אחרת. שאין לו עיסה אחרת. 

את  בזהאחרת ברשותו, זה יהיה מותר, ושיקיים 
        . . . . ''''אל תטושאל תטושאל תטושאל תטוש    משוםמשוםמשוםמשום    אלאאלאאלאאלא    ינו אסורינו אסורינו אסורינו אסוראאאא' כי המצוה.

        
שינויי הנוסחאות,  לגבילגבי מה שאמרנו  אבלאבלאבלאבל

שזהו בודאי דבר היותר דומה לנושא שלנו, 
בספר באר משה  הביאנוסח הכתובה,  בעניין

ונימוקו ונימוקו ונימוקו ונימוקו     וטעמווטעמווטעמווטעמוכך, בשם רב פוסק אחד כ"ג]  [דף
כל שינוי ממבטא כל שינוי ממבטא כל שינוי ממבטא כל שינוי ממבטא דדדדמשום משום משום משום     ,,,,של הרב הפוסק היהשל הרב הפוסק היהשל הרב הפוסק היהשל הרב הפוסק היה

ספרדי בין מספרדי ספרדי בין מספרדי ספרדי בין מספרדי ספרדי בין מספרדי ללללבין מאשכנזי בין מאשכנזי בין מאשכנזי בין מאשכנזי     ,,,,למבטאלמבטאלמבטאלמבטא
קדק קדק קדק קדק היא בכלל קרא ולא דהיא בכלל קרא ולא דהיא בכלל קרא ולא דהיא בכלל קרא ולא ד    ,,,,לאשכנזילאשכנזילאשכנזילאשכנזי

ויש ויש ויש ויש     ....שאסור לעשות לכתחלהשאסור לעשות לכתחלהשאסור לעשות לכתחלהשאסור לעשות לכתחלה    ,,,,באותיותיהבאותיותיהבאותיותיהבאותיותיה
וגם בכגון דא וגם בכגון דא וגם בכגון דא וגם בכגון דא     ,,,,פוסקים שאפילו בדיעבד לא יצאפוסקים שאפילו בדיעבד לא יצאפוסקים שאפילו בדיעבד לא יצאפוסקים שאפילו בדיעבד לא יצא

    ,,,,שייכה בהשייכה בהשייכה בהשייכה בה    ''''אל תטוש תורת אמךאל תטוש תורת אמךאל תטוש תורת אמךאל תטוש תורת אמך''''    רררריש לומיש לומיש לומיש לומ
        תורתנו הקדושה. תורתנו הקדושה. תורתנו הקדושה. תורתנו הקדושה. שהיא יסוד שהיא יסוד שהיא יסוד שהיא יסוד 

        
יראה שכן הוא יראה שכן הוא יראה שכן הוא יראה שכן הוא     ]]]]ו"ח סי' ס"או"ח סי' ס"או"ח סי' ס"או"ח סי' ס"א[א[א[א[אוהמעיין בב"י והמעיין בב"י והמעיין בב"י והמעיין בב"י 

ובלי ספק שלפסקו של הרב הנ"ל ובלי ספק שלפסקו של הרב הנ"ל ובלי ספק שלפסקו של הרב הנ"ל ובלי ספק שלפסקו של הרב הנ"ל     ,,,,האמתהאמתהאמתהאמת
    ,,,,וכל ראיותיו אינן ראיותוכל ראיותיו אינן ראיותוכל ראיותיו אינן ראיותוכל ראיותיו אינן ראיות    ,,,,המחבר אין שום יסודהמחבר אין שום יסודהמחבר אין שום יסודהמחבר אין שום יסוד

מחמת טעם פשוט דידוע דמי שרגיל להתפלל מחמת טעם פשוט דידוע דמי שרגיל להתפלל מחמת טעם פשוט דידוע דמי שרגיל להתפלל מחמת טעם פשוט דידוע דמי שרגיל להתפלל 

במבטא אשכנזי ועתה רוצה לשנות למבטא במבטא אשכנזי ועתה רוצה לשנות למבטא במבטא אשכנזי ועתה רוצה לשנות למבטא במבטא אשכנזי ועתה רוצה לשנות למבטא 
ן יום ובִ     ,,,,ספרדיספרדיספרדיספרדי ן יום ובִ ּבִ ן יום ובִ ּבִ ן יום ובִ ּבִ אפשר לו לעשות אפשר לו לעשות אפשר לו לעשות אפשר לו לעשות     ן לילה אין לילה אין לילה אין לילה איּבִ

בר שהורגל כבר זה כו"כ בר שהורגל כבר זה כו"כ בר שהורגל כבר זה כו"כ בר שהורגל כבר זה כו"כ ובפרט בדובפרט בדובפרט בדובפרט בד    ,,,,כדבר הזהכדבר הזהכדבר הזהכדבר הזה
וא"כ מן הסתם כו"כ וא"כ מן הסתם כו"כ וא"כ מן הסתם כו"כ וא"כ מן הסתם כו"כ     ,,,,ובאובאובאובאטטטטמנים מנים מנים מנים זזזזשנים זמן שנים זמן שנים זמן שנים זמן 

חדשים ושנים צריך שירגיל א"ע להתפלל חדשים ושנים צריך שירגיל א"ע להתפלל חדשים ושנים צריך שירגיל א"ע להתפלל חדשים ושנים צריך שירגיל א"ע להתפלל 
במבטא ספרדי עד שיעלה בידו להתפלל בלי במבטא ספרדי עד שיעלה בידו להתפלל בלי במבטא ספרדי עד שיעלה בידו להתפלל בלי במבטא ספרדי עד שיעלה בידו להתפלל בלי 

ועד אותו זמן פסוק א' יאמר במבטא ועד אותו זמן פסוק א' יאמר במבטא ועד אותו זמן פסוק א' יאמר במבטא ועד אותו זמן פסוק א' יאמר במבטא     ,,,,גימגוםגימגוםגימגוםגימגום
    ,,,,עוד נוסףעוד נוסףעוד נוסףעוד נוסף    ,,,,אשכנזי ופסוק אחד במבטא ספרדיאשכנזי ופסוק אחד במבטא ספרדיאשכנזי ופסוק אחד במבטא ספרדיאשכנזי ופסוק אחד במבטא ספרדי

    ,,,,חצי פסוק במבטא זה וחצי האחר במבטא אחרחצי פסוק במבטא זה וחצי האחר במבטא אחרחצי פסוק במבטא זה וחצי האחר במבטא אחרחצי פסוק במבטא זה וחצי האחר במבטא אחר
תיבה אחת במבטא זה תיבה אחת במבטא זה תיבה אחת במבטא זה תיבה אחת במבטא זה     ,,,,ושמא עוד יותר מזהושמא עוד יותר מזהושמא עוד יותר מזהושמא עוד יותר מזה

ם תיבה ם תיבה ם תיבה ם תיבה ופעמים גופעמים גופעמים גופעמים ג    ,,,,והתיבה אחרת במבטא אחרוהתיבה אחרת במבטא אחרוהתיבה אחרת במבטא אחרוהתיבה אחרת במבטא אחר
צי' במבטא צי' במבטא צי' במבטא צי' במבטא חחחחאחת חצי' יאמר במבטא זה ואחת חצי' יאמר במבטא זה ואחת חצי' יאמר במבטא זה ואחת חצי' יאמר במבטא זה ו

יותיו בענין אל תטוש יותיו בענין אל תטוש יותיו בענין אל תטוש יותיו בענין אל תטוש ובזה נדחו גם ראובזה נדחו גם ראובזה נדחו גם ראובזה נדחו גם רא    ,,,,אחראחראחראחר
        ....ש והבןש והבןש והבןש והבןי"י"י"י"תורת אמך עיתורת אמך עיתורת אמך עיתורת אמך עי

        
        

עוד שדנו בכך כאשר ראיתי כהאיי  ישנםישנםישנםישנם
    פרק ששי עמ' שפ"ז]יג -יאורה והמדינה [התלישנא 

עמודי עמודי עמודי עמודי נידון בגדולי הדור ונידון בגדולי הדור ונידון בגדולי הדור ונידון בגדולי הדור ו    ,,,,השוני במבטאהשוני במבטאהשוני במבטאהשוני במבטא
והרב הגאון והרב הגאון והרב הגאון והרב הגאון הגראי"ה הגראי"ה הגראי"ה הגראי"ה ובהם ובהם ובהם ובהם     ,,,,ההוראה הקודמיםההוראה הקודמיםההוראה הקודמיםההוראה הקודמים

"ד בת"א ויפו והרב "ד בת"א ויפו והרב "ד בת"א ויפו והרב "ד בת"א ויפו והרב ראבראבראבראבהעצום ר' יוסף הלוי העצום ר' יוסף הלוי העצום ר' יוסף הלוי העצום ר' יוסף הלוי 
    ספרספרספרספרובובובוב    ....הגאון הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ועוד ועודהגאון הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ועוד ועודהגאון הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ועוד ועודהגאון הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ועוד ועוד

    """"מהמהמהמהככככהסהסהסהסב"ב"ב"ב"משפטי עוזיאל נדפסה בחאו"ח משפטי עוזיאל נדפסה בחאו"ח משפטי עוזיאל נדפסה בחאו"ח משפטי עוזיאל נדפסה בחאו"ח 
טוש טוש טוש טוש תתתתצד ואל צד ואל צד ואל צד ואל ממממא א א א ררררלאיסולאיסולאיסולאיסוהגראי"ה הגראי"ה הגראי"ה הגראי"ה תשובת תשובת תשובת תשובת 

והגרב"צ חלוק עליו בסי' א' והגרב"צ חלוק עליו בסי' א' והגרב"צ חלוק עליו בסי' א' והגרב"צ חלוק עליו בסי' א'     ,,,,תורת אמךתורת אמךתורת אמךתורת אמך
והגאון מהר"י הלוי ידוע לכל באי והגאון מהר"י הלוי ידוע לכל באי והגאון מהר"י הלוי ידוע לכל באי והגאון מהר"י הלוי ידוע לכל באי     ....ההההככככבארובארובארובארו

שמאד מאד קפיד שמאד מאד קפיד שמאד מאד קפיד שמאד מאד קפיד     ,,,,העיר הזאת והנכנסים לביתוהעיר הזאת והנכנסים לביתוהעיר הזאת והנכנסים לביתוהעיר הזאת והנכנסים לביתו
ופסק שלא יוצאים י"ח הקריאה ופסק שלא יוצאים י"ח הקריאה ופסק שלא יוצאים י"ח הקריאה ופסק שלא יוצאים י"ח הקריאה     ,,,,כל ימיו אהכיכל ימיו אהכיכל ימיו אהכיכל ימיו אהכי

יך יך יך יך אאאאדשוני המבטא נאמר בפלוגתא דשוני המבטא נאמר בפלוגתא דשוני המבטא נאמר בפלוגתא דשוני המבטא נאמר בפלוגתא     ,,,,ל עיקרל עיקרל עיקרל עיקרככככ
להרב אין זה אלא לכתחלה מצד להרב אין זה אלא לכתחלה מצד להרב אין זה אלא לכתחלה מצד להרב אין זה אלא לכתחלה מצד     ....מסינימסינימסינימסיני    הההההיהיהיהי

        ....אפי' בדיעבד לא יוצאיםאפי' בדיעבד לא יוצאיםאפי' בדיעבד לא יוצאיםאפי' בדיעבד לא יוצאים    ההההדידידידידידידידיולולולול    ,,,,ואל תטושואל תטושואל תטושואל תטוש
        

נחלקו בעניין זה, לא כולם הסכימו בקיצור, בקיצור, בקיצור, בקיצור, 
שזה לא מעכב. יש אומרים שזה רק לכתחילה, 
מצד אל תטוש, והוא אומר כי גם בדיעבד לא 
יוצאים. טוב. א"כ ישנו צד כזה. אבל, זהו חידוש 

וע"ע גדול. בודאי שזה לא 'סוגיין דעלמא'. 
  פה.-כלבהקדמת תכלאל תפילת 

  
למדין בתורת המנהגות למדין בתורת המנהגות למדין בתורת המנהגות למדין בתורת המנהגות צינו צינו צינו צינו ממממננננ    ,,,,שכ' שםשכ' שםשכ' שםשכ' שם    ר"ןר"ןר"ןר"ןההההוווו

שהוא בעיר אחת כו' כל בני שהוא בעיר אחת כו' כל בני שהוא בעיר אחת כו' כל בני שהוא בעיר אחת כו' כל בני     רררראיסואיסואיסואיסושכל מנהג שכל מנהג שכל מנהג שכל מנהג 
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ואל תטוש ואל תטוש ואל תטוש ואל תטוש     ררררהדין שנאמהדין שנאמהדין שנאמהדין שנאמ    ןןןןממממהעיר חייבין בו העיר חייבין בו העיר חייבין בו העיר חייבין בו 
שמזה דייק הרשד"ם בתשובה שמזה דייק הרשד"ם בתשובה שמזה דייק הרשד"ם בתשובה שמזה דייק הרשד"ם בתשובה     ,,,,תורת אמךתורת אמךתורת אמךתורת אמך

    ייךייךייךייךשדוקא במנהג שיש בו צד איסור שישדוקא במנהג שיש בו צד איסור שישדוקא במנהג שיש בו צד איסור שישדוקא במנהג שיש בו צד איסור שי    או"חאו"חאו"חאו"ח
    הםהםהםהםולא בדברים שאין בולא בדברים שאין בולא בדברים שאין בולא בדברים שאין ב    ,,,,''''ווווואל תטוש כואל תטוש כואל תטוש כואל תטוש כ    איסוראאיסוראאיסוראאיסורא

נאמר כי אם לענין שהיחיד נאמר כי אם לענין שהיחיד נאמר כי אם לענין שהיחיד נאמר כי אם לענין שהיחיד זה לא זה לא זה לא זה לא     ר,ר,ר,ר,צד איסוצד איסוצד איסוצד איסו
שיצא שיצא שיצא שיצא ככככאסור לשנות את מנהג עירו אפילו אסור לשנות את מנהג עירו אפילו אסור לשנות את מנהג עירו אפילו אסור לשנות את מנהג עירו אפילו 

    הההההרי אין בזהרי אין בזהרי אין בזהרי אין בז    שאזשאזשאזשאז    ,,,,הואיל ודעתו לחזורהואיל ודעתו לחזורהואיל ודעתו לחזורהואיל ודעתו לחזור    ,,,,משםמשםמשםמשם
מ אסור בזה איסור מ אסור בזה איסור מ אסור בזה איסור מ אסור בזה איסור מ"מ"מ"מ"    ,,,,השינוי משום מחלוקתהשינוי משום מחלוקתהשינוי משום מחלוקתהשינוי משום מחלוקת

גם בזה האזהרה דואל גם בזה האזהרה דואל גם בזה האזהרה דואל גם בזה האזהרה דואל וממילא ישגה וממילא ישגה וממילא ישגה וממילא ישגה     ,,,,עצמיעצמיעצמיעצמי
   מך.מך.מך.מך.תטוש תורת אתטוש תורת אתטוש תורת אתטוש תורת א

  
  . צד של איסור, רק אם יש בכך דהיינודהיינודהיינודהיינו

  
מובן, מדוע זה רק לגבי מצה, כיון  ממילאממילאממילאממילא

שישנו כאן צד של איסור, לפי דעות מסויימות 
יש בזה ח"ו חשש חמץ בפסח, לכן ישנו 'אל 
תטוש'. אבל בנ"ד, בשינויי המבטא, הדבר אינו 

איסור שינויי המנהגים, זה רק מפני משמעותי. 
המחלוקת. אל תשנה, בכדי שח"ו לא ייגרמו 

יש כאן איזה צד איסור, מחלוקות. אבל לא ש
  מן הצד העצמי.

  
העולה העולה העולה העולה מובא כך,  ]דף צ"ז[מאמר מרדכי  בספרבספרבספרבספר

, צריך להקפיד , צריך להקפיד , צריך להקפיד , צריך להקפיד """"זכורזכורזכורזכור""""פרשת פרשת פרשת פרשת לתורה בקריאת לתורה בקריאת לתורה בקריאת לתורה בקריאת 
לכתחילה לעלות לספר תורה כמנהגו, וכן לכתחילה לעלות לספר תורה כמנהגו, וכן לכתחילה לעלות לספר תורה כמנהגו, וכן לכתחילה לעלות לספר תורה כמנהגו, וכן 
לקרוא את הפרשה בטעמים ובניגון של עדתו. לקרוא את הפרשה בטעמים ובניגון של עדתו. לקרוא את הפרשה בטעמים ובניגון של עדתו. לקרוא את הפרשה בטעמים ובניגון של עדתו. 

מותר מותר מותר מותר     ––––בקריאת פרשת "זכור" בקריאת פרשת "זכור" בקריאת פרשת "זכור" בקריאת פרשת "זכור" בדיעבד, גם בדיעבד, גם בדיעבד, גם בדיעבד, גם וווו
של עדה אחרת. של עדה אחרת. של עדה אחרת. של עדה אחרת.     לעלות לקריאה בספר תורהלעלות לקריאה בספר תורהלעלות לקריאה בספר תורהלעלות לקריאה בספר תורה

משה בן  דברי מה"ראת בהערה הוא מביא 
כתב וו"ת קול גדול [סי' ע"ח], ש וחביב, בספר

. ולא לכתחילהבדיעבד גם לדידהו, זה רק כי 
כי אל תטוש תורת אמך שייך בזה. (ודלא כי אל תטוש תורת אמך שייך בזה. (ודלא כי אל תטוש תורת אמך שייך בזה. (ודלא כי אל תטוש תורת אמך שייך בזה. (ודלא 
כמשמע משדה ארץ, שלכתחילה אפשר, כמשמע משדה ארץ, שלכתחילה אפשר, כמשמע משדה ארץ, שלכתחילה אפשר, כמשמע משדה ארץ, שלכתחילה אפשר, 
ובפרט שלדעת חכמי הקבלה, שיש סמך ובפרט שלדעת חכמי הקבלה, שיש סמך ובפרט שלדעת חכמי הקבלה, שיש סמך ובפרט שלדעת חכמי הקבלה, שיש סמך 

יר ולהיזהר יר ולהיזהר יר ולהיזהר יר ולהיזהר לכולם), ובפרט שצריכים להזהלכולם), ובפרט שצריכים להזהלכולם), ובפרט שצריכים להזהלכולם), ובפרט שצריכים להזה
בקריאת התורה של פרשת זכור, שהיא קריאה בקריאת התורה של פרשת זכור, שהיא קריאה בקריאת התורה של פרשת זכור, שהיא קריאה בקריאת התורה של פרשת זכור, שהיא קריאה 

  מדאורייתא. מדאורייתא. מדאורייתא. מדאורייתא. 
  

שנה דעה המתירה זאת אפי' אומר, כי י הואהואהואהוא
שישנם כאן כבר כמה  ,א"כ מובן לכתחילה.

  קצוות, קיצוניים לכל הצדדים. 

אין לשנות אין לשנות אין לשנות אין לשנות מובא כך, [עמ' ל"ו] מגן אבות  בספרבספרבספרבספר
משום אל תטוש משום אל תטוש משום אל תטוש משום אל תטוש ממנהגי התפילה, ויש בזה ממנהגי התפילה, ויש בזה ממנהגי התפילה, ויש בזה ממנהגי התפילה, ויש בזה 

ם שינה בדיעבד יצא בתפילתו. ם שינה בדיעבד יצא בתפילתו. ם שינה בדיעבד יצא בתפילתו. ם שינה בדיעבד יצא בתפילתו. תורת אמך. ואתורת אמך. ואתורת אמך. ואתורת אמך. וא
[סי' [סי' [סי' [סי' יוסף אומץ יוסף אומץ יוסף אומץ יוסף אומץ כ"כ בשו"ת כ"כ בשו"ת כ"כ בשו"ת כ"כ בשו"ת     מובא, 63ובהערה 

עפ"י האריז"ל, די"ב חלונות יש בשמים כנגד עפ"י האריז"ל, די"ב חלונות יש בשמים כנגד עפ"י האריז"ל, די"ב חלונות יש בשמים כנגד עפ"י האריז"ל, די"ב חלונות יש בשמים כנגד כ'] כ'] כ'] כ'] 
י"ב שבטים, ומי שמשבט אחד שינה לנוסח י"ב שבטים, ומי שמשבט אחד שינה לנוסח י"ב שבטים, ומי שמשבט אחד שינה לנוסח י"ב שבטים, ומי שמשבט אחד שינה לנוסח 

שער שער שער שער אחר בודאי יצא ידי תפילתו. וכ"כ באחר בודאי יצא ידי תפילתו. וכ"כ באחר בודאי יצא ידי תפילתו. וכ"כ באחר בודאי יצא ידי תפילתו. וכ"כ ב
        ....[סי' י"ג][סי' י"ג][סי' י"ג][סי' י"ג]    אפריםאפריםאפריםאפרים

        
מובא  ]עמ' רס"ה [סימן ב'בספר מענה לשון גם גם גם גם 
, , , , נוסח אשכנז לספרדי כללנוסח אשכנז לספרדי כללנוסח אשכנז לספרדי כללנוסח אשכנז לספרדי כללבבבבאין להתפלל אין להתפלל אין להתפלל אין להתפלל , כך

וי"ל דיש בזה משום ואל תטוש תורת אמך, וי"ל דיש בזה משום ואל תטוש תורת אמך, וי"ל דיש בזה משום ואל תטוש תורת אמך, וי"ל דיש בזה משום ואל תטוש תורת אמך, 
שיצא ידי שיצא ידי שיצא ידי שיצא ידי     ואמנם אם התפלל בדיעבד בודאיואמנם אם התפלל בדיעבד בודאיואמנם אם התפלל בדיעבד בודאיואמנם אם התפלל בדיעבד בודאי

        חובת תפילה.חובת תפילה.חובת תפילה.חובת תפילה.
        

מובא  דף מ"ז] ,[קובץ תורני ה'ויברך יהודה בספר בספר בספר בספר 
עוד בענין המנהגים בתשובות עוד בענין המנהגים בתשובות עוד בענין המנהגים בתשובות עוד בענין המנהגים בתשובות ראיתי ראיתי ראיתי ראיתי , כך

משה שטרנבוך שליט"א משה שטרנבוך שליט"א משה שטרנבוך שליט"א משה שטרנבוך שליט"א ר' ר' ר' ר' והנהגות להגאון והנהגות להגאון והנהגות להגאון והנהגות להגאון 
אם אפשר לשנות את נוסח אם אפשר לשנות את נוסח אם אפשר לשנות את נוסח אם אפשר לשנות את נוסח סי' ס"ח שדן סי' ס"ח שדן סי' ס"ח שדן סי' ס"ח שדן ח"א ח"א ח"א ח"א 

התפילה מנוסח ספרד לאשכנז ולהיפך מטעם התפילה מנוסח ספרד לאשכנז ולהיפך מטעם התפילה מנוסח ספרד לאשכנז ולהיפך מטעם התפילה מנוסח ספרד לאשכנז ולהיפך מטעם 
מהרשד"ם מהרשד"ם מהרשד"ם מהרשד"ם ששיטת ששיטת ששיטת ששיטת     ,,,,תיטוש תורת אמךתיטוש תורת אמךתיטוש תורת אמךתיטוש תורת אמךאיסור איסור איסור איסור 

השולחן השולחן השולחן השולחן ולשיטת הנצי"ב והפאת ולשיטת הנצי"ב והפאת ולשיטת הנצי"ב והפאת ולשיטת הנצי"ב והפאת     ,,,,שאין איסורשאין איסורשאין איסורשאין איסור
והשואל ומשיב יש איסור אל תיטוש תורת והשואל ומשיב יש איסור אל תיטוש תורת והשואל ומשיב יש איסור אל תיטוש תורת והשואל ומשיב יש איסור אל תיטוש תורת 

שלא מעכב שלא מעכב שלא מעכב שלא מעכב ומבואר שנחלקו בזה אפילו ומבואר שנחלקו בזה אפילו ומבואר שנחלקו בזה אפילו ומבואר שנחלקו בזה אפילו     ....אמךאמךאמךאמך
מ"מ יש אל תיטוש תורת אמך לפי מ"מ יש אל תיטוש תורת אמך לפי מ"מ יש אל תיטוש תורת אמך לפי מ"מ יש אל תיטוש תורת אמך לפי     ,,,,כל צדכל צדכל צדכל צד

        להם.להם.להם.להם.וא"כ יש לחוש וא"כ יש לחוש וא"כ יש לחוש וא"כ יש לחוש     ....ותותותותשיטות מסויימשיטות מסויימשיטות מסויימשיטות מסויימ
        
כ' במשנה ברורה בסימן כ' במשנה ברורה בסימן כ' במשנה ברורה בסימן כ' במשנה ברורה בסימן בעניין נוסח התפילה בעניין נוסח התפילה בעניין נוסח התפילה בעניין נוסח התפילה וווו

לספרד כיון לספרד כיון לספרד כיון לספרד כיון ס"ח ס"ק ד' דאין לשנות מאשכנז ס"ח ס"ק ד' דאין לשנות מאשכנז ס"ח ס"ק ד' דאין לשנות מאשכנז ס"ח ס"ק ד' דאין לשנות מאשכנז 
שיש שערים בשמים עיי"ש ואין לשנות, אך שיש שערים בשמים עיי"ש ואין לשנות, אך שיש שערים בשמים עיי"ש ואין לשנות, אך שיש שערים בשמים עיי"ש ואין לשנות, אך 
מ"מ האשכנזים המתפללים עם הספרדים מ"מ האשכנזים המתפללים עם הספרדים מ"מ האשכנזים המתפללים עם הספרדים מ"מ האשכנזים המתפללים עם הספרדים 

        יוצאים ידי חובה.יוצאים ידי חובה.יוצאים ידי חובה.יוצאים ידי חובה.
        

 ]או"ח סימן כ"', עמ' ל"ז[ודרשת וחקרת בספר בספר בספר בספר 
שיש בו משום אל שיש בו משום אל שיש בו משום אל שיש בו משום אל השואל ומשיב כתב השואל ומשיב כתב השואל ומשיב כתב השואל ומשיב כתב שששש מובא,
), ועל ), ועל ), ועל ), ועל לא תתגודדולא תתגודדולא תתגודדולא תתגודדו(והפאת שלחן משום (והפאת שלחן משום (והפאת שלחן משום (והפאת שלחן משום     תטוש,תטוש,תטוש,תטוש,

מעכב בדיעבד, אבל מעכב בדיעבד, אבל מעכב בדיעבד, אבל מעכב בדיעבד, אבל     ינוינוינוינואאאאוא וא וא וא ההההכרחנו שכרחנו שכרחנו שכרחנו ש
        מנהגו.מנהגו.מנהגו.מנהגו.    לכתחילה יש להיזהר כל אחד כפילכתחילה יש להיזהר כל אחד כפילכתחילה יש להיזהר כל אחד כפילכתחילה יש להיזהר כל אחד כפי

  

הראח"כ שליט"א כתב לי על כך     ידידנו[גם [גם [גם [גם 
פסול־כתובה מצד אל תיטוש, לא בזה"ל, 
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נהירא לענ"ד, דנהי דעבר על לא תיטוש, דבר 
סוף כתב לה כתובה כפי צדדי הוא, והרי סוף 

כל מה שחייבו חז"ל עכ"ל נר"ו. ויישר חיליה 
  לאורייתא].

  
[מובא בפסקי רבי הגר"ש קלוגר  סוברמכך,     ההההתרתרתרתריייי

'אל תטוש כי  ,דף ע"ג]סימן מ"ד, שלמה קלוגר 
אם ישנו  ,דהיינו הוא גם לקולא.תורת אמך' 

איזה מנהג מקובל שמקילים, אזי סומכים על 
ראתה כמה ראתה כמה ראתה כמה ראתה כמה  וז"ל, .להיתרכך אפילו שזה יוצא 

מהני בדיעבד מהני בדיעבד מהני בדיעבד מהני בדיעבד     ,,,,ימים ובדקה עצמה רק בשחריתימים ובדקה עצמה רק בשחריתימים ובדקה עצמה רק בשחריתימים ובדקה עצמה רק בשחרית
בהערה א' שם מובא כך, ו ....אפילו ראתה בו ביוםאפילו ראתה בו ביוםאפילו ראתה בו ביוםאפילו ראתה בו ביום

כמו כמו כמו כמו     ]]]]סימן רצטסימן רצטסימן רצטסימן רצט[[[[שו"ת טוב טעם ודעת קמא שו"ת טוב טעם ודעת קמא שו"ת טוב טעם ודעת קמא שו"ת טוב טעם ודעת קמא 
דאחר דאחר דאחר דאחר     ]]]]ו סעיף או סעיף או סעיף או סעיף א""""סימן קצסימן קצסימן קצסימן קציו"ד יו"ד יו"ד יו"ד [[[[רמ"א רמ"א רמ"א רמ"א ההההשפסק שפסק שפסק שפסק 

    ,,,,ראיית כמה ימים מהני בדיעבד בדיקת שחריתראיית כמה ימים מהני בדיעבד בדיקת שחריתראיית כמה ימים מהני בדיעבד בדיקת שחריתראיית כמה ימים מהני בדיעבד בדיקת שחרית
    ,,,,וכבר אמר הכתוב אל תטוש תורת אמךוכבר אמר הכתוב אל תטוש תורת אמךוכבר אמר הכתוב אל תטוש תורת אמךוכבר אמר הכתוב אל תטוש תורת אמך

והעיקר כדעת הרמ"א והעיקר כדעת הרמ"א והעיקר כדעת הרמ"א והעיקר כדעת הרמ"א     ,,,,ומזקנים נתבונןומזקנים נתבונןומזקנים נתבונןומזקנים נתבונן
  . ומנהגינוומנהגינוומנהגינוומנהגינו

  
חולק בכך על החות דעת, אשר חושש  הואהואהואהוא

בכך, ולדעתו הבדיקה של הבוקר אינה 
מועילה, רק בין השמשות, כי הרמ"א פוסק 

  שאפשר גם בשחרית.
  

כן, דין 'אל תטוש תורת אמך', מכריע  אםאםאםאם
לא ראוי , משמע מדבריו כי אפי' לקולאאפילו 

ריך להיות להקל, צלהחמיר. הפסק לפסוק בכך 
  כיון שכך נתקבל.

  
ישנם הרבה דברים שראוי אבל מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה

  להחמיר בהם.
  

מרן שליט"א: אין הכי נמי, אבל לא  תשובתתשובתתשובתתשובת
שהרב יפסוק כך בתורת הוראה. מי שרוצה 

  , תבוא עליו הברכה.על עצמו להחמיר

  
הרחבה בעניין נוסח הכתובה המקורי לפי מסורת הרחבה בעניין נוסח הכתובה המקורי לפי מסורת הרחבה בעניין נוסח הכתובה המקורי לפי מסורת הרחבה בעניין נוסח הכתובה המקורי לפי מסורת 

        ....ועדיפות נוסח פעולת צדיקועדיפות נוסח פעולת צדיקועדיפות נוסח פעולת צדיקועדיפות נוסח פעולת צדיק    ,,,,יהדות תימןיהדות תימןיהדות תימןיהדות תימן
  

, למרות כל המהלכים הללו, הראה לי אבלאבלאבלאבל
יוספי הי"ו, כמדומני  שר שלוםידידנו הרב 

תורת חיים, כתובה אברכים שהוא לומד בכולל 

משום־מה שעשה אותו חכם, הוא החליט 
כמה בה לעשות כתובה לתימנים, ועשה 

שינויים. הוא שאל אותי מה דעתי, ואמרתי לו 
ושב שלא כדאי להשתמש בזה, למרות כי אני ח

שמפיצים זאת שם ברבנות בת"א, ולמרות שמי 
שעשה אותה הוא ת"ח המבין ויודע, אבל תכף 
אגיד כמה הערות על מה שהוא כתב, ואז יהיה 

  מובן מדוע חושבני שזה לא רצוי.
  

הובאו לפנינו מספר הובאו לפנינו מספר הובאו לפנינו מספר הובאו לפנינו מספר מקדים וכותב כך,  הואהואהואהוא
כתובות נוסח תימן הנפוצות כאן בארץ כתובות נוסח תימן הנפוצות כאן בארץ כתובות נוסח תימן הנפוצות כאן בארץ כתובות נוסח תימן הנפוצות כאן בארץ 

, הן פרטיות והן של הרבנויות השונות, , הן פרטיות והן של הרבנויות השונות, , הן פרטיות והן של הרבנויות השונות, , הן פרטיות והן של הרבנויות השונות, ישראלישראלישראלישראל
וראינו שכמעט ואין אחד מהן שנצמד לנוסח וראינו שכמעט ואין אחד מהן שנצמד לנוסח וראינו שכמעט ואין אחד מהן שנצמד לנוסח וראינו שכמעט ואין אחד מהן שנצמד לנוסח 
המקורי מתימן, וראה ראיתי צילום של כתובות המקורי מתימן, וראה ראיתי צילום של כתובות המקורי מתימן, וראה ראיתי צילום של כתובות המקורי מתימן, וראה ראיתי צילום של כתובות 
רבות מערים שונים בתימן (מצנעא, ומעדן רבות מערים שונים בתימן (מצנעא, ומעדן רבות מערים שונים בתימן (מצנעא, ומעדן רבות מערים שונים בתימן (מצנעא, ומעדן 
ועוד, וממה שהובא בספר טופס כתובות ועוד, וממה שהובא בספר טופס כתובות ועוד, וממה שהובא בספר טופס כתובות ועוד, וממה שהובא בספר טופס כתובות 

  מרצאבה). מרצאבה). מרצאבה). מרצאבה). 
  

 שגם הוא בדק זאת, והוא צודק בהחלט. יפהיפהיפהיפה
ח הכתובה שבהוצאת את נוסבזמנו לכן עשינו 

מכון פעולת צדיק, בגלל הסיבה הזאת, כי כל 
הרבנים אשר עשו בעבר כתובות תימניות, 
ישנם כאלה שלקחו רק את הפתיחה 'בשעה 

', ואת היתר הם לא וכומעולה ועונה מהוללה 
שינו, וחלקם עשו כמה דברים, לקחו חלק מפה 
וחלק משם, ואולי אפי' לקחו את הדברים 

שונה ולא משמעותיים, ובסה"כ  שאינם חשובים
  רחוק מאד מן המקור. ו
  

שעשה את הנוסח הכי קרוב לנוסח  הראשוןהראשוןהראשוןהראשון
ק"ק תימן, לפי המציאות של היום, בעבר של 

נו את בשביל זה אנחנו נחלצנו לעניין, והפצ
ישנם  ,ולאחר שעשינו זאת הכתובה שלנו.

בעיקבותינו ושינו קצת  כאלה שכבר תיקנו
שבעבר עשו כתובות  כמה וכמה דברים, אלה

  אחרות.
  

עשינו זה מקרוב, בזמן האחרון, אופן,  בכלבכלבכלבכל
מצורף צילום בסוף חוברת זו כתובה חדשה. 

בעבר, הכתובות שבהוצאת פעו"צ היו . 22בדף 
קשות, כי היה צריך למלא הרבה פרטים, ומכיון 
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כותבים רק את הם שהרבנים התרגלו ש
ום, כאן היה צריך כהתאריך ואת השמות והס

ם את השנה לשטרות, וגם את למלאות ג
בתוליכי, מאתן או מאה,  ימוהר הנדוניא וכו'.

עוד דברים רבים היו ו, וחמשא זוזי עשרין זוזין
הרבה רבנים קצת נרתעו מזה, כי הם למלא, 

מצורף לא התרגלו לכך. למרות שבעצם היה 
הזמן קצר והמלאכה דף של הוראות, אבל 

, מחודש נו נוסח. לכן בזמן האחרון, הפצמרובה
, זה כבר מתאים לכולםאת הדברים שבדר"כ 

ממולא בכתב הרהוט של זמנינו. כגון, כלתא 
בתולתא, מאתן, בתוליכי, רוב הדברים, בכדי 
לחסוך מהם ולהקל עליהם. לכן בזמן האחרון, 

  ברוך ה'. זה הרבה יותר קל.
  

מהקהל: אם זה כתובה לגרושה, מה  שאלהשאלהשאלהשאלה
  עושים?

  

. אפשר מן המוכן אין מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
את מה שנותר מן לקחת את הנוסח הישן, 

 או למחוק ולעשות קיום.המהדורא הקודמת, 
בעבר  או לצלם מהספר טופס כתובות דף ט"ז.

השארנו זאת פתוח, אבל היום רוב הכתובות 
הנדרשות, אינן לגרושות, אלא ל'בתולתא'. 

  עשינו כך בכדי שלא יצטרכו למלא זאת.
  

בחלק בחלק בחלק בחלק כך, ] 2[בהערה הזה  החכםעוד  כותבכותבכותבכותב
בארמית, בארמית, בארמית, בארמית, נכתב נכתב נכתב נכתב מהכתובות תאריך הכתובה מהכתובות תאריך הכתובה מהכתובות תאריך הכתובה מהכתובות תאריך הכתובה 

ולא לבריאת ולא לבריאת ולא לבריאת ולא לבריאת הספירה היתה לשטרות הספירה היתה לשטרות הספירה היתה לשטרות הספירה היתה לשטרות כמו"כ כמו"כ כמו"כ כמו"כ 
    ,,,,העולם. וברוב ככל הכתובות מארץ ישראלהעולם. וברוב ככל הכתובות מארץ ישראלהעולם. וברוב ככל הכתובות מארץ ישראלהעולם. וברוב ככל הכתובות מארץ ישראל

כתבו רק לתאריך בריאת העולם, ויש שכתבו כתבו רק לתאריך בריאת העולם, ויש שכתבו כתבו רק לתאריך בריאת העולם, ויש שכתבו כתבו רק לתאריך בריאת העולם, ויש שכתבו 
המציאות היא שאין בינותינו מי המציאות היא שאין בינותינו מי המציאות היא שאין בינותינו מי המציאות היא שאין בינותינו מי     שניהם. אךשניהם. אךשניהם. אךשניהם. אך

מנין שטרות, לא כל שכן שמשתמש מנין שטרות, לא כל שכן שמשתמש מנין שטרות, לא כל שכן שמשתמש מנין שטרות, לא כל שכן שמשתמש שיודע שיודע שיודע שיודע 
והוא הדין לתאריך, והוא הדין לתאריך, והוא הדין לתאריך, והוא הדין לתאריך,     מנין.מנין.מנין.מנין.    לאותולאותולאותולאותו    ומונהומונהומונהומונה

שהרגילות כיום היא לכתוב בלשה"ק ולא שהרגילות כיום היא לכתוב בלשה"ק ולא שהרגילות כיום היא לכתוב בלשה"ק ולא שהרגילות כיום היא לכתוב בלשה"ק ולא 
        . . . . וכו'בארמית בארמית בארמית בארמית 

  

בדוקא להשתמש במנין בדוקא להשתמש במנין בדוקא להשתמש במנין בדוקא להשתמש במנין וכיון שאין כל ענין וכיון שאין כל ענין וכיון שאין כל ענין וכיון שאין כל ענין 
השטרות, אלא זו היתה המציאות בזמנם השטרות, אלא זו היתה המציאות בזמנם השטרות, אלא זו היתה המציאות בזמנם השטרות, אלא זו היתה המציאות בזמנם 
שלמנין זה היו מנין, וכיום נשתנה המנהג, שלמנין זה היו מנין, וכיום נשתנה המנהג, שלמנין זה היו מנין, וכיום נשתנה המנהג, שלמנין זה היו מנין, וכיום נשתנה המנהג, 
לפיכך ראינו לנכון להעדיף למנות רק למנין לפיכך ראינו לנכון להעדיף למנות רק למנין לפיכך ראינו לנכון להעדיף למנות רק למנין לפיכך ראינו לנכון להעדיף למנות רק למנין 

[עיין [עיין [עיין [עיין     קודשקודשקודשקודשבלשון הבלשון הבלשון הבלשון הוווו    בריאת העולם הידוע טפי,בריאת העולם הידוע טפי,בריאת העולם הידוע טפי,בריאת העולם הידוע טפי,
        ....בטופס כתובות עמ' כד ד"ה והנה]בטופס כתובות עמ' כד ד"ה והנה]בטופס כתובות עמ' כד ד"ה והנה]בטופס כתובות עמ' כד ד"ה והנה]

 לנו הקושי הזה, של מניין השנים לשטרותידוע ידוע ידוע ידוע 
כפי שהוא חושבים, רבים . אנשים בזמנינו

 ונה לאותו מנין'. אבלאומר, ש'אף אחד לא מ
המניין לשטרות הוא מושג, זה לא  ,במציאות

פן, משנה האם הוא קיים או לא קיים. בכל או
בכל מיני  גםותמשים בכך. בכתובות בודאי מש

  הזדמנויות. 
  

מה שהוא קובע, כי 'אין כל ענין להשתמש  אבלאבלאבלאבל
נו עניין שבמנין לשטרות', זה לא נכון. בודאי שי

ניין השנים לשטרות, וכבר מלהשתמש ב
הסברנו זאת בהרחבה כמה פעמים, רק אומר 
זאת כעת בקיצור. ראשית, כי שמעון הצדיק 

מניין הזה יהיה מוקדון שההבטיח לאלכסנדרוס 
הוא לא החריב את בית שבזכות זה לעולם, 

המקדש. זהו אחד מן הדברים שהוא גמל לו. 
'לעולם', משמע ממש לעולם. אם כי אפשר 
לדון בכך, מה זה 'לעולם', אולי 'לעולם' זה רק 

עי' שדי חמד בחייו, אולי אפי' אחרי מותו לא. 
   .88כרך ד' דף 

  
העיקרית היא, כפי שהסברתי בעבר,  הנקודההנקודההנקודההנקודה

, לכן ]דף ע"אה' ִמ [וכבר נדפס בקובץ דברי חפץ 
אקצר בכך, כי אלכסנדרוס מוקדון זאת אינה 

הסיבה זאת הסואה. הסיבה האמיתית. 
העיקרית של מניין השנים לשטרות היא, כי 
מאז פסקה הנבואה מעם ישראל. יש את המניין 

ניין של מאז של בריאת העולם, ויש את המ
שפסקה נבואה מעם ישראל בעוה"ר, שזהו 

צריכים לדעת, שאנחנו עולם אחר, עולם חדש. 
לא נמצאים בעולם של הראשונים, אנחנו 
נמצאים בעולם בלי נבואה. אלכסנדרוס 
מוקדון, הוא אחד מאלה שגרמו את הירידה 
הרוחנית בעולם, בגלל שהוא הפיץ בעולם את 

ת הפילוסופיה, ל אריסטו רבו, תורהתורה ש
בכל מקום שהוא הגיע וכבש. הדבר גרם לירידה 

באמונה, וכו'. זהו בעצם מה שטמון  ולחולשא
במניין השנים לשטרות. זה לא שיש לנו עניין 
להזכיר את היוני הזה, אלא שבשנה שהוא 
התחיל, זאת השנה שעזרא מת, שהוא היה 

  זאת היא הנקודה.הנביא האחרון. 
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כי 'אין כל עניין', בודאי , אי אפשר להגיד לכןלכןלכןלכן
שישנו עניין להשתמש במניין השטרות, יש 

  בכך תועלת עצומה.
  

היה לנו נביא כיום, היינו יודעים למשל  אילואילואילואילו
מדוע באה עלינו מגפת הקורונה ומה אנחנו 
צריכים לתקן. אוי לנו מה איבדנו זה כבר 

  שנים. אלפיים שלש מאות שלושים ואחדאלפיים שלש מאות שלושים ואחדאלפיים שלש מאות שלושים ואחדאלפיים שלש מאות שלושים ואחד
  

ככל צילומי ככל צילומי ככל צילומי ככל צילומי ברוב ברוב ברוב ברוב , כך הוא כותב 3 ובהערהובהערהובהערהובהערה
הכתובות המקוריות מתימן לא נכתב 'למנין הכתובות המקוריות מתימן לא נכתב 'למנין הכתובות המקוריות מתימן לא נכתב 'למנין הכתובות המקוריות מתימן לא נכתב 'למנין 
שאנו מנין/למנין די רגילנא לממני', אלא מיד שאנו מנין/למנין די רגילנא לממני', אלא מיד שאנו מנין/למנין די רגילנא לממני', אלא מיד שאנו מנין/למנין די רגילנא לממני', אלא מיד 
'במאתא' (באל"ף בין המ"ם לתי"ו), ולא ראינו 'במאתא' (באל"ף בין המ"ם לתי"ו), ולא ראינו 'במאתא' (באל"ף בין המ"ם לתי"ו), ולא ראינו 'במאתא' (באל"ף בין המ"ם לתי"ו), ולא ראינו 

  להוסיף. להוסיף. להוסיף. להוסיף.     כל צורך לשנות ו/אוכל צורך לשנות ו/אוכל צורך לשנות ו/אוכל צורך לשנות ו/או
  

היא, בשביל מה צריך לכתוב, 'למנינא  טענתוטענתוטענתוטענתו
הנוסח שיותר נפוץ, די רגילנא למימני ביה', או 

  .ן שאנחנו מונים''למניי
  

מכבודו, גם זאת טעות. חשוב מאד  במחילהבמחילהבמחילהבמחילה
לכתוב את המלים הללו, ולא לחנם הפוסקים 
קבעו זאת, לכתוב 'למניין שאנחנו מונים', כבר 
 הסברנו זאת בספר טופס כתובות באריכות

, הבאנו את דברי הרשב"ץ בדף כ"ג וכ"ד
הכותב, כי את חשבון השנים אנחנו מונים לפי 

שזאת שנה לפני  –ד, ויש מולד וי"ד מולד בהר"
כן, א"כ ישנו הבדל של שנה. יכולים לבוא 

השטר ולטעון, שכתבתם שנה שאיננה נכונה. 
זה לגבי בריאת העולם. מוקדם, או מאוחר. 

ואותו הדבר לגבי מניין לשטרות, ישנן חילוקי 
דעות ממתי התחיל מניין השטרות, לכן אנחנו 

ימני ביה'. מי כותבים 'למנינא די רגילנא למ
שיבוא ויגיד, שלא נכון מה שכתבו בכתובה, 
כיון שהחשבון הזה אינו נכון, זאת אינה השנה 
הנכונה, נענה לו, נכון, אתה צודק, ישנן חילוקי 

  דעות, ואנחנו כתבנו כפי המקובל.
  

הוא החליט משום מה להכניס  ,מכן לאחרלאחרלאחרלאחר
ורצה והוסיף לה ורצה והוסיף לה ורצה והוסיף לה ורצה והוסיף לה 'משהו משונה בנוסח הכתובות, 

כתובה עד משלם _____ בר כתובה עד משלם _____ בר כתובה עד משלם _____ בר כתובה עד משלם _____ בר עיקר עיקר עיקר עיקר     עלעלעלעל    תוספתתוספתתוספתתוספת
ליה ליה ליה ליה     מעיקר כתובה, ודא נדוניא דהנעילתמעיקר כתובה, ודא נדוניא דהנעילתמעיקר כתובה, ודא נדוניא דהנעילתמעיקר כתובה, ודא נדוניא דהנעילת

שומתא לסך שהוסכם ביניהם, הכל שומתא לסך שהוסכם ביניהם, הכל שומתא לסך שהוסכם ביניהם, הכל שומתא לסך שהוסכם ביניהם, הכל     עלתהעלתהעלתהעלתה
נתקבל חתן זה ובא לידו ונעשה ברשותו וזקף נתקבל חתן זה ובא לידו ונעשה ברשותו וזקף נתקבל חתן זה ובא לידו ונעשה ברשותו וזקף נתקבל חתן זה ובא לידו ונעשה ברשותו וזקף 

        הכל על עצמו במלוה ורשו.הכל על עצמו במלוה ורשו.הכל על עצמו במלוה ורשו.הכל על עצמו במלוה ורשו.
  

לי שזאת טעות במלה, במקום לכתוב נראה נראה נראה נראה 
שלה, כמה  , דהיינו השומא'הּ ָת מָ וּ 'עלתה שׁ 

הערך שלה, הוא כותב 'עלתה שומתא'. זאת 
  סתם שגיאה.

  

כי [בדף ק"מ] ראיתי בספר שלו במקור ו חיפשתיחיפשתיחיפשתיחיפשתי
שומתה' עם ה"א. עם  שם הוא כתב נכון, 'עלתה

. צריכים לתקן אולי שגיאת דפוסאל"ף, זה 
  זאת.

  

בתימן בתימן בתימן בתימן בעבר המנהג בעבר המנהג בעבר המנהג בעבר המנהג הוא כותב כך,  11 בהערהבהערהבהערהבהערה
א א א א נדונינדונינדונינדוני    היה לכתוב כל הכתובות בשווה:היה לכתוב כל הכתובות בשווה:היה לכתוב כל הכתובות בשווה:היה לכתוב כל הכתובות בשווה:

ה, מתנתא ה, מתנתא ה, מתנתא ה, מתנתא דהנעילת ליה מאיה קפלה פצ֗ דהנעילת ליה מאיה קפלה פצ֗ דהנעילת ליה מאיה קפלה פצ֗ דהנעילת ליה מאיה קפלה פצ֗ 
ה, תוספת בסוף מוהרא ה, תוספת בסוף מוהרא ה, תוספת בסוף מוהרא ה, תוספת בסוף מוהרא קמייתא מאיה קפלה פצ֗ קמייתא מאיה קפלה פצ֗ קמייתא מאיה קפלה פצ֗ קמייתא מאיה קפלה פצ֗ 

      ה.ה.ה.ה.מאיה קפלה פצ֗ מאיה קפלה פצ֗ מאיה קפלה פצ֗ מאיה קפלה פצ֗ 
  

חלקם, לא כולם. אצל נכון, אבל רק  הדברהדברהדברהדבר
צנעא ועוד  ישנם כאלה שאכן היו כותבים כך.

  מקומות.
  

אך דא אך דא אך דא אך דא , זאת וז"למסביר למה הוא עשה  הואהואהואהואוווו
הניסיון הניסיון הניסיון הניסיון עקא שסידור הנוסח בעייתי, הן מחמת עקא שסידור הנוסח בעייתי, הן מחמת עקא שסידור הנוסח בעייתי, הן מחמת עקא שסידור הנוסח בעייתי, הן מחמת 

להיצמד לנוסח הישן שכתוב בו 'הכל נתקבל להיצמד לנוסח הישן שכתוב בו 'הכל נתקבל להיצמד לנוסח הישן שכתוב בו 'הכל נתקבל להיצמד לנוסח הישן שכתוב בו 'הכל נתקבל 
אחר התוספת אחר התוספת אחר התוספת אחר התוספת חתן זה במלוה ורשו' ולכותבו חתן זה במלוה ורשו' ולכותבו חתן זה במלוה ורשו' ולכותבו חתן זה במלוה ורשו' ולכותבו 

    בזהבזהבזהבזה    אינו נכון, עיין מ"שאינו נכון, עיין מ"שאינו נכון, עיין מ"שאינו נכון, עיין מ"ש    ––––שהוסיף לה איהו שהוסיף לה איהו שהוסיף לה איהו שהוסיף לה איהו 
. והן מצד המציאות שלא . והן מצד המציאות שלא . והן מצד המציאות שלא . והן מצד המציאות שלא [סי' טו][סי' טו][סי' טו][סי' טו]במשוש חתן במשוש חתן במשוש חתן במשוש חתן 

מפרטים את סכום הנדוניא ולא את התוספת, מפרטים את סכום הנדוניא ולא את התוספת, מפרטים את סכום הנדוניא ולא את התוספת, מפרטים את סכום הנדוניא ולא את התוספת, 
רק את הסך הכל, ופעמים רבות הסך הכל רק את הסך הכל, ופעמים רבות הסך הכל רק את הסך הכל, ופעמים רבות הסך הכל רק את הסך הכל, ופעמים רבות הסך הכל 

לחליפין את אשר הכניסה לחליפין את אשר הכניסה לחליפין את אשר הכניסה לחליפין את אשר הכניסה פחות מהנדוניא. או פחות מהנדוניא. או פחות מהנדוניא. או פחות מהנדוניא. או 
כותבים על שמה, נמצא שהנכסים הן נכסי מלוג כותבים על שמה, נמצא שהנכסים הן נכסי מלוג כותבים על שמה, נמצא שהנכסים הן נכסי מלוג כותבים על שמה, נמצא שהנכסים הן נכסי מלוג 
ולא נכסי צאן ברזל, עיין שם שהארכתי בבירור ולא נכסי צאן ברזל, עיין שם שהארכתי בבירור ולא נכסי צאן ברזל, עיין שם שהארכתי בבירור ולא נכסי צאן ברזל, עיין שם שהארכתי בבירור 

    ,,,,הענין. לפיכך נקטנו כנוסח הרמב"םהענין. לפיכך נקטנו כנוסח הרמב"םהענין. לפיכך נקטנו כנוסח הרמב"םהענין. לפיכך נקטנו כנוסח הרמב"ם
שהתוספת היא תוספת על עיקר הכתובה משום שהתוספת היא תוספת על עיקר הכתובה משום שהתוספת היא תוספת על עיקר הכתובה משום שהתוספת היא תוספת על עיקר הכתובה משום 

, ולא תוספת על , ולא תוספת על , ולא תוספת על , ולא תוספת על [כתובות נד:][כתובות נד:][כתובות נד:][כתובות נד:]חיבת ביאה חיבת ביאה חיבת ביאה חיבת ביאה 
. ולאחריה . ולאחריה . ולאחריה . ולאחריה [שם סו:][שם סו:][שם סו:][שם סו:]הנדוניא מדינא דמתני' הנדוניא מדינא דמתני' הנדוניא מדינא דמתני' הנדוניא מדינא דמתני' 

ו את הנדוניא, ושהחתן קיבל אותה ו את הנדוניא, ושהחתן קיבל אותה ו את הנדוניא, ושהחתן קיבל אותה ו את הנדוניא, ושהחתן קיבל אותה כתבנכתבנכתבנכתבנ
בסך שהוסכם בסך שהוסכם בסך שהוסכם בסך שהוסכם [מתני' הנ"ל] [מתני' הנ"ל] [מתני' הנ"ל] [מתני' הנ"ל] לאחר שומא כמנהג לאחר שומא כמנהג לאחר שומא כמנהג לאחר שומא כמנהג 

ביניהם, וסכום זה יוכח בעתיד ע"ס שטר תנאים ביניהם, וסכום זה יוכח בעתיד ע"ס שטר תנאים ביניהם, וסכום זה יוכח בעתיד ע"ס שטר תנאים ביניהם, וסכום זה יוכח בעתיד ע"ס שטר תנאים 
        וכיו"ב.וכיו"ב.וכיו"ב.וכיו"ב.
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, ישנם רבנים שעשו כתובות, שאפשר לדבריולדבריולדבריולדבריו
על הנדוניא. בתוספת, הוא להבין כי המדובר 

ועל כך הוא טוען, כי התוספת היא אינה על 
, אלא על עיקר הכתובה. הוא צודק, הנדוניא

אבל בנוסח שלנו, פתרנו את הבעיא, כיון 
'. דהיינו, בסוף מוהרהשאנחנו כותבים 'תוספת 

מוהר הבתולות זה מאתיים זוז, והתוספת היא 
  אחר כך. ההערה שלו אינה שייכת אלינו.

  
הנקודות החשובות היא, שהוא דוקא  אחתאחתאחתאחת

הרבה הכניס את הנוסח המשובש, אשר הכניסו 
רבנים בעבר, כיון שהדבר מצא חן בעיניהם. 

הדור זקני דיברתי על כך עם רבנים מבזמנו 
כיום הקודם, הכניסו בנוסח הכתובת התימני 

'ולא ישמיט עליה חוב זה ואפילו 'ולא ישמיט עליה חוב זה ואפילו 'ולא ישמיט עליה חוב זה ואפילו 'ולא ישמיט עליה חוב זה ואפילו משהו מיוחד, 
זה היה משהו 'מבריק', כי אין נוסח  בשביעית'.בשביעית'.בשביעית'.בשביעית'.

ה התברר לי שזה נעשָ כתובה כזה בכל העולם. 
ה הלכתית ברורה ושיקול דעת של־שלא מידיע

  תורה. 
  
כתבתי, שהנוסח הזה כבר טופס כתובות  ספרספרספרספרבבבב

עיין שיעור מוצש"ק תרומה ומוצש"ק תצוה [ אינו טוב
. שהרי הדין הוא, שאם אדם נותן התשע"א]

הלוואה לחבירו, ואומר 'על מנת שלא תשמיט 
שביעית', הוא מתנה על מה שכתוב בתורה. 

מוֹ הלא כתוב בתורה,  מוֹ ׁשָ מוֹ ׁשָ מוֹ ׁשָ ה ָידוֹ ׁשָ ֵ ַעל ַמׁשּ ל ּבַ ה ָידוֹ ט ּכָ ֵ ַעל ַמׁשּ ל ּבַ ה ָידוֹ ט ּכָ ֵ ַעל ַמׁשּ ל ּבַ ה ָידוֹ ט ּכָ ֵ ַעל ַמׁשּ ל ּבַ     ט ּכָ
כיצד אתה מתנה ועושה ההיפך  ....]'ב ,ו"דברים ט[

ממה שכתוב בתורה? אבל אם הוא אומר, 'על 
מנת שאתה לא תשמיט את החוב בשביעית', 

ית לא תשמיט אלא אתה, כלומר לא שהשביע
[עיין  כי 'כל תנאי שבממון קיים' הדבר מועיל

סי' רי"ד סעיף  שלחן ערוך המקוצר הל' שמיטת כספים
בכתובה, 'ולא  זה פירוש מה שהם הכניסו. ה']

  ישמיט עליה חוב זה אפילו בשביעית'.
  

הם לקחו זאת? בכתובות שבתימן,  מהיכןמהיכןמהיכןמהיכן
הרבה היו רגילים לכתוב את הנוסח הזה 

לא בכתובה עצמה. אבל מאחורי הכתובה, 
נדוניא, עושים שומא של ההרבנים דהיינו, היו 

[והרבה פעמים, זמן נה, לאחר כמה ימים מהחתו
ו שע הם כתבו זאת.שם ורב אחר כך. איתמר], 

חשבון של כל מה שהכלה מכניסה, כגון 
ואת זאת שלא תכשיטים ובגדים וכדומה, 

ישמיט. הם צודקים. זה לא כתובה, זה שטר 
כתובה נפרד מאחורי הכתובה. אבל לגבי ה

, ע"א] דף י"ח[גטין  עצמה, מבואר בגמ' מסכת
ולכן, לא מזכירים . . . . כמעשה ב"ד דמיאכמעשה ב"ד דמיאכמעשה ב"ד דמיאכמעשה ב"ד דמיאכתובה כתובה כתובה כתובה 

בכתובה לשון עדות, אנחנו לא כותבים 'אנן 
סהדי', וגם העדים לא חותמים 'עד', כיון 
שלכתובה יש תוקף יותר מאשר עדות רגילה, 
זה כמו מעשה בית דין. הרי מי שמסר שטרותיו 
לבית דין, זה לא משמיט. כי לא אני תובע את 

זאת גמרא  החוב, אלא זה מעשה בית דין.
ידועה. הראבי"ה כותב זאת, כי לכן לא לכתוב 
לשון 'עד' בכתובה. למעשה, זה כמעשה בי"ד, 
ולא כמעשה בי"ד. כי מצד אחד, לא חותמים 

  . [עי' טופס כתובות מדף כ"ו] שלושה, אלא שנים
  

אחרות, אם אתה כותב בשטר דברים  במליםבמליםבמליםבמלים
של עדות, לשון עדות, 'אנן סהדי', או העדים 

'עד', או אם אתה כותב 'לא ישמיט  חותמים
חוב זה אפילו בשביעית', אתה מוריד את הערך 
של הכתובה, כביכול אין לה כ"כ תוקף כמו 
מעשה בי"ד. אתה עושה תנאים, שזה לא 
ישמיט. נכון שזה תופס, אבל לא צריך את זה, 
כי תוקף הכתובה מבחינה הלכתית היא כמו 

א מעשה בי"ד, גם בלי שתכתוב שהכתוב ל
תשמיט. אם אתה כותב כך, כביכול אתה הוא 
שעושה את זה. מבחינה זו, זאת גריעותא בתוף 

  של הכתובה.
  

  , המלים הללו אינן רצויות.לכןלכןלכןלכן
  

השמטת הכתובה השמטת הכתובה השמטת הכתובה השמטת הכתובה כך,  12כותב בהערה  הואהואהואהוא
[דף נ"ה [דף נ"ה [דף נ"ה [דף נ"ה בשביעית הוא גמ' מפורשת בכתובות בשביעית הוא גמ' מפורשת בכתובות בשביעית הוא גמ' מפורשת בכתובות בשביעית הוא גמ' מפורשת בכתובות 

שאינה שאינה שאינה שאינה [פ"ט מהל' שמיטה הי"ג] [פ"ט מהל' שמיטה הי"ג] [פ"ט מהל' שמיטה הי"ג] [פ"ט מהל' שמיטה הי"ג] וכ"פ הרמב"ם וכ"פ הרמב"ם וכ"פ הרמב"ם וכ"פ הרמב"ם ע"א] ע"א] ע"א] ע"א] 
אורה כתיבת ענין זה אורה כתיבת ענין זה אורה כתיבת ענין זה אורה כתיבת ענין זה נשמטת, ולפיכך לכנשמטת, ולפיכך לכנשמטת, ולפיכך לכנשמטת, ולפיכך לכ

בכתובה הוא דבר ללא צורך. אך בכתובות בכתובה הוא דבר ללא צורך. אך בכתובות בכתובה הוא דבר ללא צורך. אך בכתובות בכתובה הוא דבר ללא צורך. אך בכתובות 
רבות ראיתי שכתבו כן. וצ"ב. וידידי החה"ש רבות ראיתי שכתבו כן. וצ"ב. וידידי החה"ש רבות ראיתי שכתבו כן. וצ"ב. וידידי החה"ש רבות ראיתי שכתבו כן. וצ"ב. וידידי החה"ש 
הרה"ג יצחק אוחנה שליט"א אמר, שאולי הרה"ג יצחק אוחנה שליט"א אמר, שאולי הרה"ג יצחק אוחנה שליט"א אמר, שאולי הרה"ג יצחק אוחנה שליט"א אמר, שאולי 
הכוונה לחזק כוחה, שאף בשעת העמדה בדין הכוונה לחזק כוחה, שאף בשעת העמדה בדין הכוונה לחזק כוחה, שאף בשעת העמדה בדין הכוונה לחזק כוחה, שאף בשעת העמדה בדין 

, , , , [עיין בגמ' גטין דף י"ח ע"א][עיין בגמ' גטין דף י"ח ע"א][עיין בגמ' גטין דף י"ח ע"א][עיין בגמ' גטין דף י"ח ע"א]דחשיב זקפה במלוה דחשיב זקפה במלוה דחשיב זקפה במלוה דחשיב זקפה במלוה 
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מ"מ אינו משמיט. ולפיכך נכתב 'ולא ישמיט', מ"מ אינו משמיט. ולפיכך נכתב 'ולא ישמיט', מ"מ אינו משמיט. ולפיכך נכתב 'ולא ישמיט', מ"מ אינו משמיט. ולפיכך נכתב 'ולא ישמיט', 
ט', ע"כ. וצ"ע, דמי נתן ביד ט', ע"כ. וצ"ע, דמי נתן ביד ט', ע"כ. וצ"ע, דמי נתן ביד ט', ע"כ. וצ"ע, דמי נתן ביד ּמֵ ּמֵ ּמֵ ּמֵ שַׁ שַׁ שַׁ שַׁ לא כתיב 'ולא יְ לא כתיב 'ולא יְ לא כתיב 'ולא יְ לא כתיב 'ולא יְ וווו

הבעל כוח לבטל דין תורה שחוב נשמט, וכי אם הבעל כוח לבטל דין תורה שחוב נשמט, וכי אם הבעל כוח לבטל דין תורה שחוב נשמט, וכי אם הבעל כוח לבטל דין תורה שחוב נשמט, וכי אם 
יאמר הלוה למלוה: 'חוב זה לא ישמט יאמר הלוה למלוה: 'חוב זה לא ישמט יאמר הלוה למלוה: 'חוב זה לא ישמט יאמר הלוה למלוה: 'חוב זה לא ישמט 
בשביעית', אה"נ ששביעית לא תשמוט. בשביעית', אה"נ ששביעית לא תשמוט. בשביעית', אה"נ ששביעית לא תשמוט. בשביעית', אה"נ ששביעית לא תשמוט. 
אתמהה. אלא אם נאמר שכתובה כמעשה אתמהה. אלא אם נאמר שכתובה כמעשה אתמהה. אלא אם נאמר שכתובה כמעשה אתמהה. אלא אם נאמר שכתובה כמעשה 
בי"ד, ובכותבו משפט זה חשיב כמסר שטרותיו בי"ד, ובכותבו משפט זה חשיב כמסר שטרותיו בי"ד, ובכותבו משפט זה חשיב כמסר שטרותיו בי"ד, ובכותבו משפט זה חשיב כמסר שטרותיו 

        לבי"ד.לבי"ד.לבי"ד.לבי"ד.
        

ועוד העיר, שלכאורה שני דברים כתובים כאן: ועוד העיר, שלכאורה שני דברים כתובים כאן: ועוד העיר, שלכאורה שני דברים כתובים כאן: ועוד העיר, שלכאורה שני דברים כתובים כאן: 
דבר ראשון. דבר ראשון. דבר ראשון. דבר ראשון.     ––––'ולא ישמיט עליה חוב זה' 'ולא ישמיט עליה חוב זה' 'ולא ישמיט עליה חוב זה' 'ולא ישמיט עליה חוב זה' 

ענין שני. דאל"ה הוי ליה ענין שני. דאל"ה הוי ליה ענין שני. דאל"ה הוי ליה ענין שני. דאל"ה הוי ליה     ––––'ואפילו בשביעית' 'ואפילו בשביעית' 'ואפילו בשביעית' 'ואפילו בשביעית' 
למיכתב 'ולא ישמיט עליה חוב זה בשביעית', למיכתב 'ולא ישמיט עליה חוב זה בשביעית', למיכתב 'ולא ישמיט עליה חוב זה בשביעית', למיכתב 'ולא ישמיט עליה חוב זה בשביעית', 
מאי 'ואפילו בשביעית', משמע שלא ישמיט מאי 'ואפילו בשביעית', משמע שלא ישמיט מאי 'ואפילו בשביעית', משמע שלא ישמיט מאי 'ואפילו בשביעית', משמע שלא ישמיט 

        וכו'.ענין אחד, וענין שביעית דבר שני הוא ענין אחד, וענין שביעית דבר שני הוא ענין אחד, וענין שביעית דבר שני הוא ענין אחד, וענין שביעית דבר שני הוא 
        

תבו תבו תבו תבו וווושנהגו לכשנהגו לכשנהגו לכשנהגו לכ    כיוןכיוןכיוןכיוןועכ"פ ועכ"פ ועכ"פ ועכ"פ שלו היא,  והמסקנאוהמסקנאוהמסקנאוהמסקנא
        ....הו, ועוד חזון למועדהו, ועוד חזון למועדהו, ועוד חזון למועדהו, ועוד חזון למועדלא השמטנולא השמטנולא השמטנולא השמטנו    ----ואינו גורע ואינו גורע ואינו גורע ואינו גורע     ----
        

מה זה 'נהגו לכתבו'? הדבר הזה ראשית, ראשית, ראשית, ראשית, 
כפי בדורנו, חדשים מקרוב באו. התחיל רק 

לא היה מקובל לכתוב זאת בתימן שאמרתי, 
בכתובה בעצמה, אלא כתבו זאת בשטר נפרד, 
רק בגלל שזה קשור לכתובה אז כתבו את זה 

אבל אלה שעשו  ה הוא נכון.ודבר זמאחורה, 
  לא הבחינו בהבדל. ,זאת

  
עצם הטענה שלו, ישנה כאן פשוט טעות.  ולגביולגביולגביולגבי

 אומר, כי אולי מחשבים זאת ל'זקפה הוא
במלוה', ולכן התימנים כותבים 'לא ישמיט', 

  ולא 'ולא ישמט'. 
  

מהקהל: אבל תמיד אומרים אצלינו 'לא  שאלהשאלהשאלהשאלה
  .הבכתובישמיט', לאו דוקא 

  
, את זאת הוא לא יפה מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת

ידע, שכך היא הגירסא שלנו תמיד. כתבתי 
סימן חלק חושן המשפט, [בשלחן ערוך המקוצר 

גרסינן גרסינן גרסינן גרסינן     יטיטיטיטִמ ִמ ִמ ִמ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ מַ מַ מַ מַ כך, י"ב] בעיני יצחק הערה רי"ד 
    ת,ת,ת,ת,טֶ טֶ טֶ טֶ מֶ מֶ מֶ מֶ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ מַ מַ מַ מַ וכן לעיל וכן לעיל וכן לעיל וכן לעיל     ט.ט.ט.ט.ּמֵ ּמֵ ּמֵ ּמֵ ול"ג ְמשַׁ ול"ג ְמשַׁ ול"ג ְמשַׁ ול"ג ְמשַׁ     ,,,,בלשון קלבלשון קלבלשון קלבלשון קל

כמו כמו כמו כמו     ,,,,כי הדגש מורה על חיזוק הדברכי הדגש מורה על חיזוק הדברכי הדגש מורה על חיזוק הדברכי הדגש מורה על חיזוק הדבר    ....וּ וּ וּ וּ ּת ּת ּת ּת יטַ יטַ יטַ יטַ משִמ משִמ משִמ משִמ 

וכאן אין צורך וכאן אין צורך וכאן אין צורך וכאן אין צורך     ך,ך,ך,ך,ּתֵ ּתֵ ּתֵ ּתֵ חַ חַ חַ חַ לְמ לְמ לְמ לְמ     ךךךךֵת ֵת ֵת ֵת וֹ וֹ וֹ וֹ ההפרש שבין חההפרש שבין חההפרש שבין חההפרש שבין ח
כמו כן 'חוזר', ו'מחזר'. מחזר על הפתחים     ....לכךלכךלכךלכך

היינו, עוד ועוד ועוד, עוד בית ועוד בית. וחוזר 
היינו, פעם אחת. וכן חותך היינו, לחתוך 
לשתים את הפרוסה. ו'מחתך' היינו, להרבה 

  חלקים. 
  

ט כל ט כל ט כל ט כל וֹ וֹ וֹ וֹ ממממשָ שָ שָ שָ     ']']']']בבבב    ,,,,דברים ט"ודברים ט"ודברים ט"ודברים ט"ו[[[[ומעין זה לשון הפסוק ומעין זה לשון הפסוק ומעין זה לשון הפסוק ומעין זה לשון הפסוק 
ולא ולא ולא ולא     ,,,,ידיךידיךידיךידיך    טטטטמֵ מֵ מֵ מֵ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ ּתַ ּתַ ּתַ ּתַ את אחיך את אחיך את אחיך את אחיך     ']']']']גגגג    ,,,,שםשםשםשם[[[[    ,,,,בעל וגו'בעל וגו'בעל וגו'בעל וגו'
שַׁ     ,,,,טטטטּמֵ ּמֵ ּמֵ ּמֵ אמר שַׁ אמר שַׁ אמר שַׁ אמר שַׁ  שַׁ ּתְ שַׁ ּתְ שַׁ ּתְ     ,,,,וכן הגירסא ביו"ד משמיטוכן הגירסא ביו"ד משמיטוכן הגירסא ביו"ד משמיטוכן הגירסא ביו"ד משמיט    ....טטטטּמֵ ּמֵ ּמֵ ּמֵ ּתְ

        יש שם אריכות.    ....וכו'משמיטין משמיטין משמיטין משמיטין 
  

פיל ט'? מדוע שנככן, למה להגיד 'משּמֵ  אםאםאםאם
כמו שכתוב  זאת? אין צורך לחזק. 'משמיט',

כך ט'. וֹ משָׁ ט', אלא 'ּמֵ בתורה, לא כתוב 'שַׁ 
  לשון התורה.

  

לעשות מזה הם לא ידעו זאת, וחשבו  אבלאבלאבלאבל
  .חילוק ולמדנות

  

רבנים של , כי כמה וכמה פעמיםאמרתי  לכןלכןלכןלכן
לא יתערבו בנושאים של עדה עדות אחרות, 

. בפרטי מנהגיהם אחרת, כיון שאינם בקיאים
אפילו בעניין הזה, בונים פלפולים וכו' בלי שום 

ריא ומסקנות אשר אין להם יסוד, שקלא וט
  כלל על מה לסמוך. הבסיס בכלל מוטעה.

  

הטובה ביותר, היא הכתובה שבהוצאת  לכןלכןלכןלכן
מכון פעולת צדיק, שגדול עומד על גבה 
מהרי"ץ זצוק"ל. וכל חתן בן־תורה, ראוי להדר 

  בזאת.
  

י שיטת י שיטת י שיטת י שיטת השלמת התשובה לשואל בשיעור הקודם לגבהשלמת התשובה לשואל בשיעור הקודם לגבהשלמת התשובה לשואל בשיעור הקודם לגבהשלמת התשובה לשואל בשיעור הקודם לגב
הִנדה הִנדה הִנדה הִנדה     מןמןמןמן    ות נוספותות נוספותות נוספותות נוספותקקקקהגר"ש וואזנר בעניין הרחהגר"ש וואזנר בעניין הרחהגר"ש וואזנר בעניין הרחהגר"ש וואזנר בעניין הרח

בדורות שעברו, חידוש הגרי"ח בבן יהוידע בדורות שעברו, חידוש הגרי"ח בבן יהוידע בדורות שעברו, חידוש הגרי"ח בבן יהוידע בדורות שעברו, חידוש הגרי"ח בבן יהוידע וווובזמנינו, בזמנינו, בזמנינו, בזמנינו, 
, עניין שינוי הטבעים בדורות , עניין שינוי הטבעים בדורות , עניין שינוי הטבעים בדורות , עניין שינוי הטבעים בדורות הסטרא אחראהסטרא אחראהסטרא אחראהסטרא אחרא    ההההכי נחלשכי נחלשכי נחלשכי נחלש

  האחרונים, ושהצדיקים היו נזהרים בחומרות גבוהות.האחרונים, ושהצדיקים היו נזהרים בחומרות גבוהות.האחרונים, ושהצדיקים היו נזהרים בחומרות גבוהות.האחרונים, ושהצדיקים היו נזהרים בחומרות גבוהות.
  

הקודם, הביא בני הרב שאול הי"ו  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
בפתיחה לספר שיעורי  של הגר"ש ואזנר חידוש

שבט הלוי, האומר כי לא רצוי מנהג החומרות 
בזמנים של ריחוק, בימי  -היתירות בהרחקות 

כיון שזה עלול להביא לידי  -נדה וז' נקיים 
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מכשול, כי החומרות הללו הן רק בזמן הראייה 
  ולא בזמן ז' נקיים, ולכן ביטלו את המנהג הזה.

  
[או"ח  תחילה את תשובת החתם סופר נקדיםנקדיםנקדיםנקדים

בבארות יצחק על פסקי  תיובא, ה]סימן כ"ג
בזה"ל,  [עמ' שכ"ח]שערי טהרה  -מהרי"ץ 
    גגגג""""ככככ' ' ' ' סיסיסיסי    חחחח""""וווואאאא    בתשובותיובתשובותיובתשובותיובתשובותיו    סססס""""להחתלהחתלהחתלהחתוראיתי וראיתי וראיתי וראיתי 

    החלוהחלוהחלוהחלו    פרקפרקפרקפרק    תמידתמידתמידתמיד' ' ' ' במסבמסבמסבמס    דדדד""""בבבבאאאאהרהרהרהר    דברידברידברידבריא א א א הביהביהביהבי
ות ל' בשם ספר ות ל' בשם ספר ות ל' בשם ספר ות ל' בשם ספר אאאאעולים והפר"ח סי' קכ"ב עולים והפר"ח סי' קכ"ב עולים והפר"ח סי' קכ"ב עולים והפר"ח סי' קכ"ב 

שכהן הנכנס בבית שכהן הנכנס בבית שכהן הנכנס בבית שכהן הנכנס בבית     ,,,,ללללאאאאהמקצועות לרבי' חננהמקצועות לרבי' חננהמקצועות לרבי' חננהמקצועות לרבי' חננ
וברכתו וברכתו וברכתו וברכתו     ,,,,ללללאאאאישרישרישרישרת ת ת ת אאאאיברך יברך יברך יברך     אאאאלללל    ,,,,שםשםשםשםאשה נדה אשה נדה אשה נדה אשה נדה שששש

וכתב החת"ס וכתב החת"ס וכתב החת"ס וכתב החת"ס     ....קללה תיחשב לו ולזרעוקללה תיחשב לו ולזרעוקללה תיחשב לו ולזרעוקללה תיחשב לו ולזרעו
ומות ומות ומות ומות אאאאשהשהשהשה    ,,,,עפ"ד הרמב"ן הנ"לעפ"ד הרמב"ן הנ"לעפ"ד הרמב"ן הנ"לעפ"ד הרמב"ן הנ"ל    אאאאהיהיהיהידחומרא זו דחומרא זו דחומרא זו דחומרא זו 

שונים היו נוהגים הרחקות יתירות עפ"י שונים היו נוהגים הרחקות יתירות עפ"י שונים היו נוהגים הרחקות יתירות עפ"י שונים היו נוהגים הרחקות יתירות עפ"י אאאאהרהרהרהר
"כ ס"ל "כ ס"ל "כ ס"ל "כ ס"ל אאאאוווו    ,,,,רס מזיקרס מזיקרס מזיקרס מזיקאאאא    אאאאבטבע שהובטבע שהובטבע שהובטבע שהוידיעתם ידיעתם ידיעתם ידיעתם 

וי לעמוד לשרת וי לעמוד לשרת וי לעמוד לשרת וי לעמוד לשרת אאאאינו רינו רינו רינו ראאאא    ,,,,ינו נזהר בזהינו נזהר בזהינו נזהר בזהינו נזהר בזהאאאאדכהן שדכהן שדכהן שדכהן ש
    ,,,,הנה כי כןהנה כי כןהנה כי כןהנה כי כן    ....לפחתךלפחתךלפחתךלפחתך    אאאאמשום הקריבהו נמשום הקריבהו נמשום הקריבהו נמשום הקריבהו נלפני ה' לפני ה' לפני ה' לפני ה' 
ו ו ו ו אאאא    ,,,,דם נזהר בזהדם נזהר בזהדם נזהר בזהדם נזהר בזהאאאאין שום ין שום ין שום ין שום אאאאה דה דה דה דללללאאאאבזמנינו בזמנינו בזמנינו בזמנינו 

, או כיון , או כיון , או כיון , או כיון דנשתנו הטבעים והזמנים והמקומותדנשתנו הטבעים והזמנים והמקומותדנשתנו הטבעים והזמנים והמקומותדנשתנו הטבעים והזמנים והמקומות
בין כך ובין בין כך ובין בין כך ובין בין כך ובין     ביה רבים שומר פתאים ה',ביה רבים שומר פתאים ה',ביה רבים שומר פתאים ה',ביה רבים שומר פתאים ה',דדשו דדשו דדשו דדשו 

לעת כזאת אין כאן בית מיחוש בעניין זה, לעת כזאת אין כאן בית מיחוש בעניין זה, לעת כזאת אין כאן בית מיחוש בעניין זה, לעת כזאת אין כאן בית מיחוש בעניין זה, כך כך כך כך 
כך כותב  מן המתמיהים.מן המתמיהים.מן המתמיהים.מן המתמיהים.    והמחמיר אינו אלאוהמחמיר אינו אלאוהמחמיר אינו אלאוהמחמיר אינו אלא

        החתם סופר.
        

[חלק חמישי סימן ואזנר בשו"ת שבט הלוי  הגר"שהגר"שהגר"שהגר"ש
בפתיחה לספר שיעורי  יותר. מרחיב בכךק"ב] 

אבל בשו"ת מובא בקיצור,  דברה, שבט הלוי
ר"ל ר"ל ר"ל ר"ל , בזה"ל הוא מביא לגבי 'נדת טומאתה'שם 

    ''''כבר ככבר ככבר ככבר כוווו    ,,,,תהתהתהתהאאאאזמן שהיא מנודה מחמת טומזמן שהיא מנודה מחמת טומזמן שהיא מנודה מחמת טומזמן שהיא מנודה מחמת טומ    ללללככככ
שהנה היא שהנה היא שהנה היא שהנה היא     ,,,,דל הנזק שבטומאתהדל הנזק שבטומאתהדל הנזק שבטומאתהדל הנזק שבטומאתהוווון שם גן שם גן שם גן שם ג""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ש שתזיק ש שתזיק ש שתזיק ש שתזיק """"ככככוווו    ו,ו,ו,ו,פעה הממית בהבטתפעה הממית בהבטתפעה הממית בהבטתפעה הממית בהבטתאז כאאז כאאז כאאז כא
ב עמה אשר תדבק גופה ומחשבתה בו ב עמה אשר תדבק גופה ומחשבתה בו ב עמה אשר תדבק גופה ומחשבתה בו ב עמה אשר תדבק גופה ומחשבתה בו לשוכלשוכלשוכלשוכ

ולכך אמר ולכך אמר ולכך אמר ולכך אמר     ,,,,כי רעתה רוע מדבקכי רעתה רוע מדבקכי רעתה רוע מדבקכי רעתה רוע מדבק    ,,,,במחשבתובמחשבתובמחשבתובמחשבתווווו
ורע ורע ורע ורע צצצצכאיש מכאיש מכאיש מכאיש מוווו    ץץץץבה בנדת טומאתה שהיא כשרבה בנדת טומאתה שהיא כשרבה בנדת טומאתה שהיא כשרבה בנדת טומאתה שהיא כשר

והנה והנה והנה והנה     ,,,,ןןןן""""שם הרמבשם הרמבשם הרמבשם הרמב    םםםםייייייייססססוווו. . . . כו'ו    שטומאתה בגופהשטומאתה בגופהשטומאתה בגופהשטומאתה בגופה
עד עד עד עד     ,,,,תהתהתהתהאאאאר לזרע הקדש כל ימי טומר לזרע הקדש כל ימי טומר לזרע הקדש כל ימי טומר לזרע הקדש כל ימי טומססססנאנאנאנא

כי אז תטהר גם במחשבתה, כי אז תטהר גם במחשבתה, כי אז תטהר גם במחשבתה, כי אז תטהר גם במחשבתה,     ,,,,שתטבול במיםשתטבול במיםשתטבול במיםשתטבול במים
        וכו'.     לגמרילגמרילגמרילגמרי    ההההיייייייינקנקנקנק    ההההותהיותהיותהיותהי

        
ס ס ס ס חת"חת"חת"חת"כ מרן הכ מרן הכ מרן הכ מרן ה""""הנה משהנה משהנה משהנה משבעל שבט הלוי,  אומראומראומראומר

כיון כיון כיון כיון     ,,,,לא הבנתי היטבלא הבנתי היטבלא הבנתי היטבלא הבנתי היטב    ,,,,הטבעיםהטבעיםהטבעיםהטבעים    וווודנשתנדנשתנדנשתנדנשתנמטעם מטעם מטעם מטעם 

א א א א """"ובמקובמקובמקובמק    ....הוא בטבע הנדההוא בטבע הנדההוא בטבע הנדההוא בטבע הנדה    ןןןןן העיד שכן העיד שכן העיד שכן העיד שכ""""שהרמבשהרמבשהרמבשהרמב
  יי.יי.יי.יי.כתבתי בזה בענכתבתי בזה בענכתבתי בזה בענכתבתי בזה בענ

  
מבין מה טוען החת"ס, שהשתנו הטבעים?  איננואיננואיננואיננו

 הרי    מה שייך להגיד בזה, שהשתנו הטבעים?
  מציאות. כך הוא שואל. זאת

  
 הוא אומר, שיש לו תירוץ אחר לשאלה לכןלכןלכןלכן

לא כפי שכתב  הזאת, למה לא מחמירים?
החתם סופר, אלא כיון שזה יביא מכשול. וז"ל, 

ז רק ז רק ז רק ז רק """"עעעע    וווומירמירמירמירשכיון שגם הם לא החשכיון שגם הם לא החשכיון שגם הם לא החשכיון שגם הם לא הח    ,,,,אהאהאהאהָר ָר ָר ָר כעת יֵ כעת יֵ כעת יֵ כעת יֵ ו
קת דם קת דם קת דם קת דם ססססר הפר הפר הפר הפחחחחלא אלא אלא אלא א    ,,,,בימי זוב טומאתם ממשבימי זוב טומאתם ממשבימי זוב טומאתם ממשבימי זוב טומאתם ממש

פ כבר פ כבר פ כבר פ כבר """"לק זה נדוי הנדה עכלק זה נדוי הנדה עכלק זה נדוי הנדה עכלק זה נדוי הנדה עכחֵ חֵ חֵ חֵ שששש    ,,,,עד הטבילהעד הטבילהעד הטבילהעד הטבילה
   ....עברעברעברעבר

  
, אחרי ימים הללואשר עשו את החומרות  אלהאלהאלהאלה

של הראייה הם היו מתרחצים במים שאובים, 
לא במקוה, ולאחר מכן הם ממשיכים את ימי 
נקיים. והרי בנות ישראל החמירו, והן יושבות 

תורה, שרק דין התמיד ז' נקיים. זהו לא כפי 
הזבה סופרת ז' נקיים, אבל נדה ביום השביעי 

  טובלת. 
  
מן מן מן מן עצעצעצעצ    ללללעעעע    ווווהחמירהחמירהחמירהחמיר    ללללכיון שעכשיו בנות ישראכיון שעכשיו בנות ישראכיון שעכשיו בנות ישראכיון שעכשיו בנות ישראוווו

ן שבשבעה ן שבשבעה ן שבשבעה ן שבשבעה וווווכיוכיוכיוכי    ,,,,מ יושבות שבעה נקייםמ יושבות שבעה נקייםמ יושבות שבעה נקייםמ יושבות שבעה נקיים""""שמכשמכשמכשמכ
    ,,,,אאאאפ לא שייך גדר זה של עפרה מטמפ לא שייך גדר זה של עפרה מטמפ לא שייך גדר זה של עפרה מטמפ לא שייך גדר זה של עפרה מטמ""""נקיים עכנקיים עכנקיים עכנקיים עכ

ואיסור לכהן ואיסור לכהן ואיסור לכהן ואיסור לכהן     ,,,,ידיהידיהידיהידיה    ייייר הנאה במעשר הנאה במעשר הנאה במעשר הנאה במעשוווואיסאיסאיסאיסוווו
ד ד ד ד """"זה לא יעלה עזה לא יעלה עזה לא יעלה עזה לא יעלה ע    ,,,,להחמיר גם בנקייםלהחמיר גם בנקייםלהחמיר גם בנקייםלהחמיר גם בנקייםוווו    ....באהלהבאהלהבאהלהבאהלה

כ היה להם כ היה להם כ היה להם כ היה להם """"אאאאוווו    ,,,,לללל""""אדם כיון שאינו מיסוד חזאדם כיון שאינו מיסוד חזאדם כיון שאינו מיסוד חזאדם כיון שאינו מיסוד חז
קה קה קה קה חחחחוהרוהרוהרוהר    ,,,,להרחיק הרחקה הגדולה בימי הזיבהלהרחיק הרחקה הגדולה בימי הזיבהלהרחיק הרחקה הגדולה בימי הזיבהלהרחיק הרחקה הגדולה בימי הזיבה

א"כ מה יעשו? בימי  ....י הנקייםי הנקייםי הנקייםי הנקייםכהלכה בימכהלכה בימכהלכה בימכהלכה בימ
הזיבה, בימי הראייה, עושים את כל ההרחקות 
האלה, שלא דורכים על עפרה ולא שואלים 
בשלומה ולא כלום, ובימי הנקיים עושים את 

ויצא ויצא ויצא ויצא     ההרחקות שעפ"י ההלכה, על פי הש"ס.
לחלק בין ימי הראיה ממש לחלק בין ימי הראיה ממש לחלק בין ימי הראיה ממש לחלק בין ימי הראיה ממש     ,,,,מזה מכשול עצוםמזה מכשול עצוםמזה מכשול עצוםמזה מכשול עצום

ה ה ה ה """"קצקצקצקצ    ''''סיסיסיסי    הרההרההרההרהטטטטסדרי סדרי סדרי סדרי בבבב    "ב כ'"ב כ'"ב כ'"ב כ'כיוכיוכיוכיווווו    ,,,,לימי הנקייםלימי הנקייםלימי הנקייםלימי הנקיים
כ כ כ כ """"טלו משטלו משטלו משטלו משייייש בתשובה דלהכי בש בתשובה דלהכי בש בתשובה דלהכי בש בתשובה דלהכי ב""""הריבהריבהריבהריב    בשםבשםבשםבשם

ימי ימי ימי ימי     ''''אחרי זאחרי זאחרי זאחרי ז    ''''אאאא    ,,,,טבילותטבילותטבילותטבילות    ''''נוהגים בנוהגים בנוהגים בנוהגים ב    וווות דהית דהית דהית דהי""""רררר
כדי כדי כדי כדי     ,,,,הנקייםהנקייםהנקייםהנקיים    ''''אחרי זאחרי זאחרי זאחרי זללללהשני השני השני השני וווו    ,,,,תאתאתאתאייייייייראיה דאורראיה דאורראיה דאורראיה דאור

כ התרחקו כ התרחקו כ התרחקו כ התרחקו """"עעעע    ....שלא יצא מכשול לחלק ביניהםשלא יצא מכשול לחלק ביניהםשלא יצא מכשול לחלק ביניהםשלא יצא מכשול לחלק ביניהם
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והעמידו הדת והעמידו הדת והעמידו הדת והעמידו הדת     ,,,,נדהנדהנדהנדה    ס'ס'ס'ס'מחומרות הברייתא דממחומרות הברייתא דממחומרות הברייתא דממחומרות הברייתא דמ
פ הלכה פ הלכה פ הלכה פ הלכה """"במה שהגדירו ההרחקות שעבמה שהגדירו ההרחקות שעבמה שהגדירו ההרחקות שעבמה שהגדירו ההרחקות שע    ,,,,על תלהעל תלהעל תלהעל תלה

            "ס."ס."ס."ס.המבוארות בשהמבוארות בשהמבוארות בשהמבוארות בש
        

[דף י"ג ע"ב] בגמ' מסכת שבת מה שכתוב ידוע ידוע ידוע ידוע 
היקל. הסיבה שהוא היקל, ש על אותו תלמיד
, כי בזמנם [הובא בתוספות שם]מבאר רבינו תם 

היו טובלים שתי טבילות, האחת אחרי שבעה 
ימים, והשנייה בגמר הז' נקיים. או בגלל 
שטבילה בזמנה מצוה, אפי' שבעצם מחמירים 

הספק, אבל  את החומרא של רבי זירא, מצד
ישנה מצוה לטבול בזמן, ולא רצו להפסיד את 

שהיו זה, לכן ישנו עניין לטבול. או בגלל 
בטהרות, והחומרא של ז' נקיים זה  עוסקות

לבעלה, לא לטהרות, לכן זה יועיל בכדי שהיא 
  תוכל להתעסק בטהרות. 

  
, למה לא עושים זאת בדורות שלנו? אומר א"כא"כא"כא"כ

שכך היו עושים  הריב"ש בשם הרמב"ן, כי נכון
בדורות הראשונים, אבל בדורות האחרונים 
ביטלו זאת, כיון שזה דבר שיביא מכשול. אין 

נכון שטבילה בזמנה מצוה, אבל ולנו טהרות, 
זה לא שוה לעומת ההפסד, שהבעל יחשוב 

  שהיא כבר מותרת, כי בעצם היא כבר טבלה.
  

אומר השבט הלוי, אם כן כעת מובן מדוע  לפ"זלפ"זלפ"זלפ"ז
כיון שאם  כל ההרחקות האלה. א עשו אתל

תעשה הבדל בהרחקות בין הימים הראשונים 
הוא לבין שבעה נקיים, יחשבו שזה יותר קל. כך 

  בשו"ת שבט הלוי חלק ה'.כותב, 
  

חומר חומר חומר חומר ח ח ח ח וווומכמכמכמכ כתב וז"ל,] סימן קי"ט[בחלק ששי  גםגםגםגם
מרחיקים אותה מרחיקים אותה מרחיקים אותה מרחיקים אותה     וב ההיזק היהוב ההיזק היהוב ההיזק היהוב ההיזק היהטומאתה, ורטומאתה, ורטומאתה, ורטומאתה, ור

כמש"כ הרמב"ן פ' ויצא כמש"כ הרמב"ן פ' ויצא כמש"כ הרמב"ן פ' ויצא כמש"כ הרמב"ן פ' ויצא     ,,,,באותו זמןבאותו זמןבאותו זמןבאותו זמן    לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי 
    ––––ברייתא דמס' נדה שלא נמצא אצלנו ברייתא דמס' נדה שלא נמצא אצלנו ברייתא דמס' נדה שלא נמצא אצלנו ברייתא דמס' נדה שלא נמצא אצלנו ממממ

בתלמוד אסור לדרוש בשלומה, וא"ר נחמיה בתלמוד אסור לדרוש בשלומה, וא"ר נחמיה בתלמוד אסור לדרוש בשלומה, וא"ר נחמיה בתלמוד אסור לדרוש בשלומה, וא"ר נחמיה 
דאפילו דבור היוצא ממנה טמא, ואר"י דאסור דאפילו דבור היוצא ממנה טמא, ואר"י דאסור דאפילו דבור היוצא ממנה טמא, ואר"י דאסור דאפילו דבור היוצא ממנה טמא, ואר"י דאסור 

ואסור ליהנות ואסור ליהנות ואסור ליהנות ואסור ליהנות להלוך אחרי' ולדרוס על עפרה, להלוך אחרי' ולדרוס על עפרה, להלוך אחרי' ולדרוס על עפרה, להלוך אחרי' ולדרוס על עפרה, 
דברי מביא את לאחר מכן הוא     ....ממעשי ידיהממעשי ידיהממעשי ידיהממעשי ידיה

 , ובפרשת אחרי מותן בפרשת תזריע"הרמב
  וכו'. 

אעפ"י שכתב החתם סופר אעפ"י שכתב החתם סופר אעפ"י שכתב החתם סופר אעפ"י שכתב החתם סופר וווו, כותב הוא ובהמשךובהמשךובהמשךובהמשך
על חומרות הנ"ל שהזכירם על חומרות הנ"ל שהזכירם על חומרות הנ"ל שהזכירם על חומרות הנ"ל שהזכירם     באו"ח סי' כ"גבאו"ח סי' כ"גבאו"ח סי' כ"גבאו"ח סי' כ"ג

    ,,,,שבזמנינו אנו אין שום אדם נזהר בזהשבזמנינו אנו אין שום אדם נזהר בזהשבזמנינו אנו אין שום אדם נזהר בזהשבזמנינו אנו אין שום אדם נזהר בזה    ––––הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן הרמב"ן 
או כיון או כיון או כיון או כיון     ,,,,או דנשתנו הטבעים והזמנים והמקומותאו דנשתנו הטבעים והזמנים והמקומותאו דנשתנו הטבעים והזמנים והמקומותאו דנשתנו הטבעים והזמנים והמקומות

לעת כזאת אין לעת כזאת אין לעת כזאת אין לעת כזאת אין     ,,,,דדשו בו רבים שומר פתאים ה'דדשו בו רבים שומר פתאים ה'דדשו בו רבים שומר פתאים ה'דדשו בו רבים שומר פתאים ה'
והמחמיר אינו אלא מן והמחמיר אינו אלא מן והמחמיר אינו אלא מן והמחמיר אינו אלא מן     ,,,,כאן בית מיחושכאן בית מיחושכאן בית מיחושכאן בית מיחוש

כפים כפים כפים כפים המתמיהים עכ"ל הק' יע"ש לענין נשיאת המתמיהים עכ"ל הק' יע"ש לענין נשיאת המתמיהים עכ"ל הק' יע"ש לענין נשיאת המתמיהים עכ"ל הק' יע"ש לענין נשיאת 
    ,,,,תי במקום אחרתי במקום אחרתי במקום אחרתי במקום אחרווווררררייייהעהעהעהע    לכהן בעת כזאת. וכברלכהן בעת כזאת. וכברלכהן בעת כזאת. וכברלכהן בעת כזאת. וכבר

דמש"כ החת"ס דנשתנו הטבעים צריך ביאור, דמש"כ החת"ס דנשתנו הטבעים צריך ביאור, דמש"כ החת"ס דנשתנו הטבעים צריך ביאור, דמש"כ החת"ס דנשתנו הטבעים צריך ביאור, 
כיון דהרמב"ן העיד שכן הוא בטבע כח כיון דהרמב"ן העיד שכן הוא בטבע כח כיון דהרמב"ן העיד שכן הוא בטבע כח כיון דהרמב"ן העיד שכן הוא בטבע כח 

            הטומאה של הנדה וחומר טומאתה.הטומאה של הנדה וחומר טומאתה.הטומאה של הנדה וחומר טומאתה.הטומאה של הנדה וחומר טומאתה.
  

דרצון החת"ס לענין שאין עלולים דרצון החת"ס לענין שאין עלולים דרצון החת"ס לענין שאין עלולים דרצון החת"ס לענין שאין עלולים צריך לומר צריך לומר צריך לומר צריך לומר וווו
להיות ניזוקים מטומאתה בזה"ז כתב כן להיות ניזוקים מטומאתה בזה"ז כתב כן להיות ניזוקים מטומאתה בזה"ז כתב כן להיות ניזוקים מטומאתה בזה"ז כתב כן 

  תזקי מזה. תזקי מזה. תזקי מזה. תזקי מזה. ייייולא מולא מולא מולא מ    דנשתנו הטבעיםדנשתנו הטבעיםדנשתנו הטבעיםדנשתנו הטבעים
  

. בהתחלה החת"ס אתת מתרץ הוא קצ כאןכאןכאןכאן
שתנו הטבעים'? 'נהחת"ס עונה הוא שואל, מה 

הנדה מזיק? אבל הוא  הרי הרמב"ן אומר שטבע
שתנו הטבעים' היינו שזה לא מזיק, עונה, לא, 'נ

אמנם שהדבר לא פועל נזק על אחרים. כלומר 
היא בעצמה נשארת בטבעה, אבל בתוצאה 
לא נגרם נזק. לא שנשתנה משהו בנדה, אלא 

  נשתנה בפעולה. 
  

מה מפריע לו  ,מהקהל: לא הבנתי שאלהשאלהשאלהשאלה
  'השתנו הטבעים'?ש
  

 את זאת ברצוני להסביר מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
ה למעשה, לא מובנת לי השאל. כי בעזרת ה'

שלו. 'השתנו הטבעים' פירושו, שכוח הנדה 
ש. אבל צריך לבסס זאת. החת"ס אומר נחל

ש'נשתנו הטבעים', והשבט הלוי טוען שאינו 
בר את מבין זאת, מה נשתנה? לכן, בכדי לשׂ 

  האוזן, אקדים לבאר משהו. 
  

אומרת ] [דף קי"א ע"אבמסכת פסחים  הגמראהגמראהגמראהגמרא
    ....ת"ר שלשה אין ממצעין ולא מתמצעיןת"ר שלשה אין ממצעין ולא מתמצעיןת"ר שלשה אין ממצעין ולא מתמצעיןת"ר שלשה אין ממצעין ולא מתמצעיןכך, 

, ולא עַ לא למצֵ     ....הכלב והדקל והאשההכלב והדקל והאשההכלב והדקל והאשההכלב והדקל והאשה    ,,,,ואלו הןואלו הןואלו הןואלו הן
להתמצע. דהיינו, לא לעבור בין שני אנשים, 
ולא איש אחד בין שני הדברים האלה. כלב, 

            ....וי"א אף הנחשוי"א אף הנחשוי"א אף הנחשוי"א אף הנחש    ,,,,וי"א אף החזירוי"א אף החזירוי"א אף החזירוי"א אף החזירדקל, ואשה. 
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    ,,,,אמר רב פפאאמר רב פפאאמר רב פפאאמר רב פפא    ????מאי תקנתיהמאי תקנתיהמאי תקנתיהמאי תקנתיה    ,,,,ואי ממצעיןואי ממצעיןואי ממצעיןואי ממצעין
    ''''לאלאלאלא''''א"נ נפתח בא"נ נפתח בא"נ נפתח בא"נ נפתח ב    '.'.'.'.אלאלאלאל''''ונפסיק בונפסיק בונפסיק בונפסיק ב    ''''אלאלאלאל''''נפתח בנפתח בנפתח בנפתח ב

            '.'.'.'.לאלאלאלא''''ונפסיק בונפסיק בונפסיק בונפסיק ב
  

שקראנו בפרשת  ים, תגיד את הפסוקדהיינודהיינודהיינודהיינו
ֵאל מֹוִציָאם ֵאל מֹוִציָאם ֵאל מֹוִציָאם ֵאל מֹוִציָאם     ]כ"ג-במדבר כ"ג, כ"ב[השבוע שלנו 

ַיֲעקֹב  י לֹא ַנַחׁש ּבְ תֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו. ּכִ ְצָרִים ּכְ ַיֲעקֹב ִמּמִ י לֹא ַנַחׁש ּבְ תֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו. ּכִ ְצָרִים ּכְ ַיֲעקֹב ִמּמִ י לֹא ַנַחׁש ּבְ תֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו. ּכִ ְצָרִים ּכְ ַיֲעקֹב ִמּמִ י לֹא ַנַחׁש ּבְ תֹוֲעֹפת ְרֵאם לֹו. ּכִ ְצָרִים ּכְ ִמּמִ
ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹ  ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹ ְולֹא ֶקֶסם ּבְ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹ ְולֹא ֶקֶסם ּבְ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ֵעת ֵיָאֵמר ְלַיֲעקֹ ְולֹא ֶקֶסם ּבְ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ ָרֵאל ְולֹא ֶקֶסם ּבְ ָרֵאל ב ּוְלִיׂשְ ָרֵאל ב ּוְלִיׂשְ ָרֵאל ב ּוְלִיׂשְ ב ּוְלִיׂשְ

ַעל ֵאל ַעל ֵאלַמה ּפָ ַעל ֵאלַמה ּפָ ַעל ֵאלַמה ּפָ והתוס' הרא"ש מביא את 'אל . . . . ַמה ּפָ
מתחיל ב'אל' ונגמר ', זה גם וגו' ארך אפים

ויש עוד פירוש,  ב'אל'. זאת סגולה לבטל זאת.
  ואכמ"ל.

  

הני בי תרי הני בי תרי הני בי תרי הני בי תרי אומרת הגמרא, הגמ' ו ממשיכהממשיכהממשיכהממשיכה
    ,,,,לת נדתה היאלת נדתה היאלת נדתה היאלת נדתה היאייייאם תחאם תחאם תחאם תח    ,,,,א להו אשה נדהא להו אשה נדהא להו אשה נדהא להו אשה נדהעָ עָ עָ עָ צְ צְ צְ צְ דמָ דמָ דמָ דמָ 

מריבה עושה מריבה עושה מריבה עושה מריבה עושה     ,,,,אם סוף נדתה היאאם סוף נדתה היאאם סוף נדתה היאאם סוף נדתה היא    ....הורגת א' מהןהורגת א' מהןהורגת א' מהןהורגת א' מהן
ונפסיק ונפסיק ונפסיק ונפסיק     ''''אלאלאלאל''''נפתח בנפתח בנפתח בנפתח ב    ????מאי תקנתיהמאי תקנתיהמאי תקנתיהמאי תקנתיה    ....ביניהןביניהןביניהןביניהן

            '.'.'.'.אלאלאלאל''''בבבב
  

פירוש, אם פירוש, אם פירוש, אם פירוש, אם בבן יהוידע,  על כך הגרי"ח אומראומראומראומר
    ,,,,אותה שעה שם איזה מזיק מן השדיםאותה שעה שם איזה מזיק מן השדיםאותה שעה שם איזה מזיק מן השדיםאותה שעה שם איזה מזיק מן השדיםנזדמן נזדמן נזדמן נזדמן 

אז אותו מזיק אז אותו מזיק אז אותו מזיק אז אותו מזיק     ,,,,בעת שעברה אשה בין תרי גבריבעת שעברה אשה בין תרי גבריבעת שעברה אשה בין תרי גבריבעת שעברה אשה בין תרי גברי
, , , , ר"ל מזקתר"ל מזקתר"ל מזקתר"ל מזקת    ''''הורגתהורגתהורגתהורגת''''וווו    ....יזיק את אחד מאלויזיק את אחד מאלויזיק את אחד מאלויזיק את אחד מאלו

לא לא לא לא     םםםםאבל אאבל אאבל אאבל א    ....שינזק אחד מהםשינזק אחד מהםשינזק אחד מהםשינזק אחד מהם    שתהיה סיבהשתהיה סיבהשתהיה סיבהשתהיה סיבה
            ....לא יהיה מזה נזקלא יהיה מזה נזקלא יהיה מזה נזקלא יהיה מזה נזק    ,,,,נמצא אותה שעה מזיק עומדנמצא אותה שעה מזיק עומדנמצא אותה שעה מזיק עומדנמצא אותה שעה מזיק עומד

        
לפרש  , מה הכריח את הגרי"חיודע    אינניאמנם אמנם אמנם אמנם 

עצמה שלא הנדה  ,כי לפי דבריו משמע כך.
אם יעבור שמה שד רק אלא השד,  ,המזיק

באותו הזמן. למה הוא הגיע לפירוש הזה, אבל 
  כך הוא אומר.

  
הוא מוסיף ש דבר חשובתשמעו כעת  ברםברםברםברם

דכל דברים אלו דכל דברים אלו דכל דברים אלו דכל דברים אלו     טטטטמיהו דע כי הדבר פשומיהו דע כי הדבר פשומיהו דע כי הדבר פשומיהו דע כי הדבר פשובסוף, 
שהיו השדים שהיו השדים שהיו השדים שהיו השדים     ,,,,לא נאמרו אלא בזמן קדמוןלא נאמרו אלא בזמן קדמוןלא נאמרו אלא בזמן קדמוןלא נאמרו אלא בזמן קדמון

והיו מינים ממינים והיו מינים ממינים והיו מינים ממינים והיו מינים ממינים     ,,,,ים הרבהים הרבהים הרבהים הרבהוהמזיקין מצויוהמזיקין מצויוהמזיקין מצויוהמזיקין מצוי
גם גם גם גם ו אלו ו אלו ו אלו ו אלו טטטטועתה נחלשה הסט"א נתמעועתה נחלשה הסט"א נתמעועתה נחלשה הסט"א נתמעועתה נחלשה הסט"א נתמע    ,,,,שוניםשוניםשוניםשונים

, בזה"ל הוסיף ,ספרובהשמטות שבסוף הכן. כן. כן. כן. 
  . . . . ''''להיזהר בזהלהיזהר בזהלהיזהר בזהלהיזהר בזהרק לכתחילה טוב לחוש רק לכתחילה טוב לחוש רק לכתחילה טוב לחוש רק לכתחילה טוב לחוש וווו'
  

שהוא כותב זאת בעוד כמה מקומות,  כמדומניכמדומניכמדומניכמדומני
כתובים בש"ס בעניין לגבי הרבה דברים ה

עניין שדים  עיקרלדבריו,  שדים ומזיקים.
היה רק בזמנם, אבל עכשיו הסטרא ומזיקים 

אחרא נחלש. כפי שבעוה"ר נחלש כוח 
הקדושה, כך נחלש הכוח של הטומאה. זה 
לעומת זה. לכן, הדברים האלה לא מזיקים כפי 

לכתחילה טוב אעפ"כ שהיה בזמנם, אבל 
לחוש להיזהר בזה. מובן שזה דרגא פחות, 

        בתורת חומרא.
  

רוש? מה קרה לשדים , מה הפילכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
ולמזיקים? התשובה היא, שנחלשה סטרא 
אחרא. אם כן, ה"ה לגבי כוח הטומאה של 
הנדה, הוא גם כן נחלש. כתוב לגבי הרבה 

  דברים, שנחלשו הטבעים. 
  

העורך: האם זה לא נגד דעת השל"ה,  הערתהערתהערתהערת[
צו, ק "שיעור מוצש[שהביא מרן שליט"א בעבר 

אחרי מות ק "ומוצש ע,"התש דרשת שבת הגדול
, שכתב כי הסיבה להוספת ]ה"וקדושים התשע

ר, זה מפני התפשטות זוהמת חומרות בכל דו
. הנחש, שהיא יותר מן הדורות הקודמים

תשובה: ייש"כ. בדעתי להרחיב בזה בשיעור 
  ].נוסף בל"נ

  

לגבי עץ החרוב, כתוב שהחרוב מביא פרי  גםגםגםגם
תוך בשבעים שנה, ובזמנינו הוא מביא לאחר 
 ]אדף ח' ע"[ בכורותהגמרא במסכת שנה. 

משעת נטיעתו עד שעת משעת נטיעתו עד שעת משעת נטיעתו עד שעת משעת נטיעתו עד שעת     ,,,,חרוב זהחרוב זהחרוב זהחרוב זה, כךאומרת 
וימי עיבורו שלש וימי עיבורו שלש וימי עיבורו שלש וימי עיבורו שלש     ....שבעים שנהשבעים שנהשבעים שנהשבעים שנה    ,,,,גמר פירותיוגמר פירותיוגמר פירותיוגמר פירותיו

תענית מס' המעגל, בגמ'  גם לגבי חוני    ....שניםשניםשניםשנים
מאז  כתוב שלקח שבעים שנה] ע"א דף כ"ג[

[פר' נטיעת החרוב ועד שהביא פירות. ובזוה"ק 
כי הוא כתוב, כי גם תמר כך, ויקרא דף ט"ז ע"א] 

  שבעים שנה. מתעכב 
  

אמר רק פתגמא דנא, ולקצר נֹ להאריך על  ישישישיש
חלק [בשו"ת להורות נתן על כך אומר מה ש

    ,,,,שכתבו הטבעייםשכתבו הטבעייםשכתבו הטבעייםשכתבו הטבעייםוכפי וכפי וכפי וכפי , ]חמישי או"ח סימן ט'
ב ועד גמר ב ועד גמר ב ועד גמר ב ועד גמר ווווררררחחחחת פריחת הת פריחת הת פריחת הת פריחת הכהיום עובר משעכהיום עובר משעכהיום עובר משעכהיום עובר משע

וגם וגם וגם וגם     ץ.ץ.ץ.ץ.ף הקיף הקיף הקיף הקיסוסוסוסותו בתו בתו בתו בחחחחוזמן פריוזמן פריוזמן פריוזמן פרי    ....תתתתחחחחכשנה אכשנה אכשנה אכשנה א    ,,,,הפריהפריהפריהפרי
אין צורך אין צורך אין צורך אין צורך     ,,,,פירותפירותפירותפירות    בבבבנינינינישמשמשמשמ    ו ועדו ועדו ועדו ועדמשעת נטיעתמשעת נטיעתמשעת נטיעתמשעת נטיעת
   ....םםםםייייהטבעהטבעהטבעהטבע    וווודאי שנשתנדאי שנשתנדאי שנשתנדאי שנשתנוווובבבבוווו    ....בשבעים שנהבשבעים שנהבשבעים שנהבשבעים שנה
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כזה, של גדול טבע החרוב. הבדל  נשתנהנשתנהנשתנהנשתנה
  שבעים שנה. וכהנה וכהנה. 

  

למשל, לגבי לידת זכר או לידת נקיבה,  כמו־כןכמו־כןכמו־כןכמו־כן
ּוְרִאיֶתן ּוְרִאיֶתן ּוְרִאיֶתן ּוְרִאיֶתן , את המילדות כתוב שפרעה לימד זאת

ן ֹאתֹו  ן הּוא ַוֲהִמּתֶ ן ֹאתֹו ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ּבֵ ן הּוא ַוֲהִמּתֶ ן ֹאתֹו ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ּבֵ ן הּוא ַוֲהִמּתֶ ן ֹאתֹו ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ּבֵ ן הּוא ַוֲהִמּתֶ שמות [וגו' ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ּבֵ
כדי לדעת האם זה בן או בת, תראו ב, ]ז"ט ',א

אם הפנים למטה זה זכר, ואם הפנים  הפנים.לפי 
למעלה זה נקיבה. וכבר כתבו על כך 
המפרשים, שבזמנינו הדבר אינו כך. רובם 
ככולם, הפנים כלפי מטה. אדרבה, אם הפנים 

  למעלה, זה מסוכן. 
  

טעם ודעת טוב הגר"ש קלוגר בשו"ת  כותבכותבכותבכותב
יש רשע אחד מתלוצץ יש רשע אחד מתלוצץ יש רשע אחד מתלוצץ יש רשע אחד מתלוצץ  כך,[שלהי סימן רס"ד] 

מרו כי הזכר יוצא מרו כי הזכר יוצא מרו כי הזכר יוצא מרו כי הזכר יוצא בדברי חז"ל במס' נדה שאבדברי חז"ל במס' נדה שאבדברי חז"ל במס' נדה שאבדברי חז"ל במס' נדה שא
מה אתה רוצה? ימח שמו וזכרו. ימח שמו וזכרו. ימח שמו וזכרו. ימח שמו וזכרו.     טה.טה.טה.טה.כשפניו למַ כשפניו למַ כשפניו למַ כשפניו למַ 

יולדת יולדת יולדת יולדת     ,,,,ההההייייראָ ראָ ראָ ראָ בודאי שהשתנו הטבעים? 
בשלחן בשלחן בשלחן בשלחן     כברכברכברכברב ב ב ב וווולמקוטעין יולדת לשבעה, וכתלמקוטעין יולדת לשבעה, וכתלמקוטעין יולדת לשבעה, וכתלמקוטעין יולדת לשבעה, וכת

שזה השתנה. שזה השתנה. שזה השתנה. שזה השתנה.     קנ"ו סעיף ד'קנ"ו סעיף ד'קנ"ו סעיף ד'קנ"ו סעיף ד'ערוך אהע"ז סימן ערוך אהע"ז סימן ערוך אהע"ז סימן ערוך אהע"ז סימן 
כך. השתנו הרבה דברים  אינו הדבר ,בזמנינו
  בטבע.

  

דף  [סוטההעניין בזה, כותב הבן יהוידע  והסברוהסברוהסברוהסבר
דהיינו, . . . . ''''הראשונים היו קרובים ליצירההראשונים היו קרובים ליצירההראשונים היו קרובים ליצירההראשונים היו קרובים ליצירה''''כי , י"א]

הדורות הראשונים היו קרובים יותר לבריאת 
הזכר העולם, אז כוח הבריאה היה עדיין חזק. 

נולד עם הפנים שלו למקום שנוצר ממנו, 
והנקבה ממה שהיא נוצרה, דהיינו מהצלע. 

במשך הזמן זה נחלש. הכוחות שהיו בזמן אבל 
  ירדו במשך הדורות.  בריאת העולם,

  
בספרו אור  –רו יבדורבינו משה קור –הרמ"ק  גםגםגםגם

מביא את דברי הזוה"ק כרך שמיני דף קכ"ז] [יקר 
, לגבי השרטוטים במצח דף ע"ב][ בפרשת יתרו

הילדים. כתוב שם כל מיני סודות, וישנם רמזים 
שואל  בשרטוטים האלה, מה הדבר בא להגיד.

באור יקר, הרי השרטוטים האלה אינם  הרמ"ק
  ני אלף. בילדים? אולי אחד ִמ נמצאים 

  
ה רוח טהרה שורה אפילו ה רוח טהרה שורה אפילו ה רוח טהרה שורה אפילו ה רוח טהרה שורה אפילו תתתתבזמנם היבזמנם היבזמנם היבזמנם היעונה,  והואוהואוהואוהוא

 אבל בזמנינו, זה כבר לא כך.על ילדים. על ילדים. על ילדים. על ילדים. 

בנפלאות מתורתך פרשת תזריע, הרחבתי 
  בס"ד בכל הנושאים הללו.

  

 אותו הדבר בעניינינו, לגבישאם כן, לומר  ישישישיש
שתנו שאלת בעל שבט הלוי, מה הפירוש 'נ

הטבעים'? כן, נכון, הכוח של טומאת הנדה, מה 
שהיה בדורות הראשונים, הוא נחלש. בזמנינו, 

  .צמהבאותה עָ הכוח הזה הוא כבר לא 
  

, ביאבשו"ת שבט הלוי הנז"ל האגב,  דרךדרךדרךדרך
כתוב בבריתא במסכת נדה, אבל זה  דברהש

, בזה"ל הוא כותבאח"כ לא נמצא אצלינו. 
'בתלמוד אסור לדרוש בשלומה'. המלים הללו 

זה כן נמצא אצלינו, קצת מגומגמות. ראשית, 
נדפס בספר בפרנקפורט בשנת התרמ"ט, בשם 

מובאים שם עוד דברים, ותוספתא עתיקתא. 
תי זאת בבארות הזכיר הרמב"ן. העלשלא 

  יצחק שם, דף שכ"ה. זהו מה שהרמב"ן מביא. 
  

תוב כאן 'בתלמוד ישנו קצת שיבוש, כ אבלאבלאבלאבל
אולי היה אסור לדרוש בשלומה', אפשר 

שזה לא נמצא אצלינו שכוונתו לחשוב 
בתלמוד, שהגמרא לא מביאה זאת. אבל זאת 

תלמיד'. סתם טעות, זה לא 'בתלמוד', אלא '
דהיינו, 'תלמיד, אסור לדרוש בשלומה'. 
הכוונה לתלמיד חכם, שאסור לו לדרוש 

ת המו"ל כמו שכבר נכתב בהערו בשלומה.
  לפירושו של הרמב"ן.

  

גמר הזמן, אבל רואה שכבר עומד להי הנניהנניהנניהנני
 לענות על השאלה של בעל שבט הלוי, ברצוני
   עניין החומרות שישנן בנדה.לגבי 

  

בספר ארזי  מה שכתובלדעת, עוד  צריכיםצריכיםצריכיםצריכיםוווו
ידידנו הרב  למהר"ח סנואני זצ"ל. לבנון,

לגבי מה איתמר כהן שליט"א כתב לי 
עיין ארזי עיין ארזי עיין ארזי עיין ארזי  בזה"ל,יעור הקודם שאמרתי בזה בש

        דף קל"ב. דף קל"ב. דף קל"ב. דף קל"ב. ענף נדה, ענף נדה, ענף נדה, ענף נדה,     ,,,,לבנון לרבי חיים סנואנילבנון לרבי חיים סנואנילבנון לרבי חיים סנואנילבנון לרבי חיים סנואני
  

כדי ליישב את כדי ליישב את כדי ליישב את כדי ליישב את שם, הוא שם, הוא שם, הוא שם, הוא ומה שכתבתי בהערה ומה שכתבתי בהערה ומה שכתבתי בהערה ומה שכתבתי בהערה 
ני ני ני ני לקח את כל דילקח את כל דילקח את כל דילקח את כל דיששששדבריו, כי נראה לכאורה דבריו, כי נראה לכאורה דבריו, כי נראה לכאורה דבריו, כי נראה לכאורה 

מה דעת מעכ"ת מה דעת מעכ"ת מה דעת מעכ"ת מה דעת מעכ"ת     התורה לעניין נדה גם בזמנינו.התורה לעניין נדה גם בזמנינו.התורה לעניין נדה גם בזמנינו.התורה לעניין נדה גם בזמנינו.
  עכ"ל.בזה בזה בזה בזה 
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  פלא עצום. שנראה לכאורה דבר  זהוזהוזהוזהו
  

, יראה [דף קל"ב]שיעיין בספר ארזי לבנון  מימימימי
הנדה הנדה הנדה הנדה שהוא כותב שם דברים מפליאים. וז"ל, 

דהיינו שלא לאכול דהיינו שלא לאכול דהיינו שלא לאכול דהיינו שלא לאכול     ,,,,מאה לבעלה לבדמאה לבעלה לבדמאה לבעלה לבדמאה לבעלה לבדטטטטאינה אינה אינה אינה 
או או או או     ,,,,ולא ליתן מידו לידהולא ליתן מידו לידהולא ליתן מידו לידהולא ליתן מידו לידה    ,,,,עמו ולא לשתות עמועמו ולא לשתות עמועמו ולא לשתות עמועמו ולא לשתות עמו

אלא אלא אלא אלא     ....ורה לעשות לבעלהורה לעשות לבעלהורה לעשות לבעלהורה לעשות לבעלהססססמה שאמה שאמה שאמה שאממממכיוצא בהן כיוצא בהן כיוצא בהן כיוצא בהן 
, בין גדולים , בין גדולים , בין גדולים , בין גדולים בין אנשים בין נשיםבין אנשים בין נשיםבין אנשים בין נשיםבין אנשים בין נשים    ,,,,אף לכל אדםאף לכל אדםאף לכל אדםאף לכל אדם

  . . . . בין קטניםבין קטניםבין קטניםבין קטנים
  

  קורא בפניכם רק 'ראשי פרקים'.  אניאניאניאני
  

    ,,,,וכן אמר גם כן הפסוקוכן אמר גם כן הפסוקוכן אמר גם כן הפסוקוכן אמר גם כן הפסוק, כך קל"ג הוא כותב בדףבדףבדףבדף
ולא אמר ובעלה אם ולא אמר ובעלה אם ולא אמר ובעלה אם ולא אמר ובעלה אם     ,,,,ע במשכבה וגו'ע במשכבה וגו'ע במשכבה וגו'ע במשכבה וגו'גגגגוכל הנווכל הנווכל הנווכל הנו

    ,,,,תםתםתםתםססססאלא וכל הנוגע אלא וכל הנוגע אלא וכל הנוגע אלא וכל הנוגע     ,,,,יגע במשכבה יכבס וגו'יגע במשכבה יכבס וגו'יגע במשכבה יכבס וגו'יגע במשכבה יכבס וגו'
שלא שלא שלא שלא     ,,,,צריך להתרחק ממנהצריך להתרחק ממנהצריך להתרחק ממנהצריך להתרחק ממנה    ,,,,בין בעלה בין אחרבין בעלה בין אחרבין בעלה בין אחרבין בעלה בין אחר

    ,,,,ולא ישב במשכבהולא ישב במשכבהולא ישב במשכבהולא ישב במשכבה    ,,,,יגע בה ולא יאכל עמהיגע בה ולא יאכל עמהיגע בה ולא יאכל עמהיגע בה ולא יאכל עמה
א אב כל א אב כל א אב כל א אב כל כי הנדה היכי הנדה היכי הנדה היכי הנדה הי    ....ולא יגע בו אפילו בנגיעהולא יגע בו אפילו בנגיעהולא יגע בו אפילו בנגיעהולא יגע בו אפילו בנגיעה

            ....ומאותומאותומאותומאותטטטטהההה
        
שאם שאם שאם שאם     ....יל בחוהיל בחוהיל בחוהיל בחוהטטטטשהשהשהשה    נדה היא מזוהמת הנחשנדה היא מזוהמת הנחשנדה היא מזוהמת הנחשנדה היא מזוהמת הנחשההההוווו

ומאת ומאת ומאת ומאת טטטטלא היו באים הנשים לידי לא היו באים הנשים לידי לא היו באים הנשים לידי לא היו באים הנשים לידי     ,,,,לא בא עליהלא בא עליהלא בא עליהלא בא עליה
יני שפסקה יני שפסקה יני שפסקה יני שפסקה ססססשאחר מעמד הר שאחר מעמד הר שאחר מעמד הר שאחר מעמד הר     ,,,,ואמרו עודואמרו עודואמרו עודואמרו עוד    ....ההההדדדדננננ

לא באו לידי נדה ופסקה לא באו לידי נדה ופסקה לא באו לידי נדה ופסקה לא באו לידי נדה ופסקה     ,,,,מהם זוהמת הנחשמהם זוהמת הנחשמהם זוהמת הנחשמהם זוהמת הנחש
אלא שאחר מעשה העגל חזרו אלא שאחר מעשה העגל חזרו אלא שאחר מעשה העגל חזרו אלא שאחר מעשה העגל חזרו     ....מהנשיםמהנשיםמהנשיםמהנשים

      ....לקדמותןלקדמותןלקדמותןלקדמותן
  

מביא מאמרים מהזוה"ק, שהדם נמשך  הואהואהואהוא
        מזוהמת הנחש. 

        
    ,,,,וכתבו הספריםוכתבו הספריםוכתבו הספריםוכתבו הספרים    קל"ד הוא כותב כך,ובעמ' ובעמ' ובעמ' ובעמ' 

שצריך האדם להתרחק בכל הרחקות שבעולם שצריך האדם להתרחק בכל הרחקות שבעולם שצריך האדם להתרחק בכל הרחקות שבעולם שצריך האדם להתרחק בכל הרחקות שבעולם 
ומכל שכן שלא ומכל שכן שלא ומכל שכן שלא ומכל שכן שלא     ,,,,הן בדיבורהן בדיבורהן בדיבורהן בדיבור    ,,,,מאשה נדהמאשה נדהמאשה נדהמאשה נדה

מזער על פי מזער על פי מזער על פי מזער על פי     טטטטמעמעמעמע    ם]ם]ם]ם]כי אכי אכי אכי א[[[[    ))))כ"יכ"יכ"יכ"י((((    ,,,,להסתכל בהלהסתכל בהלהסתכל בהלהסתכל בה
ואפילו שאר בני הבית לא יאכלו עמה ואפילו שאר בני הבית לא יאכלו עמה ואפילו שאר בני הבית לא יאכלו עמה ואפילו שאר בני הבית לא יאכלו עמה     ....הכרחהכרחהכרחהכרח

כי שיורי הרוק הבא מתוך פיה כי שיורי הרוק הבא מתוך פיה כי שיורי הרוק הבא מתוך פיה כי שיורי הרוק הבא מתוך פיה     ,,,,בקערה אחתבקערה אחתבקערה אחתבקערה אחת
הוא גורם הוא גורם הוא גורם הוא גורם     ,,,,לתוך הכף ומהכף לתוך הקערהלתוך הכף ומהכף לתוך הקערהלתוך הכף ומהכף לתוך הקערהלתוך הכף ומהכף לתוך הקערה

דלה מאוד דלה מאוד דלה מאוד דלה מאוד גגגגכי כי כי כי     ,,,,כנהכנהכנהכנהססססשיבוא האדם לידי שיבוא האדם לידי שיבוא האדם לידי שיבוא האדם לידי 
עד שאלף וארבע מאות וחמשה עד שאלף וארבע מאות וחמשה עד שאלף וארבע מאות וחמשה עד שאלף וארבע מאות וחמשה     ,,,,ומאת הנדהומאת הנדהומאת הנדהומאת הנדהטטטט

מיני חיצונים שרויין על הצפרנים הגדילין בימי מיני חיצונים שרויין על הצפרנים הגדילין בימי מיני חיצונים שרויין על הצפרנים הגדילין בימי מיני חיצונים שרויין על הצפרנים הגדילין בימי 
מה שהוא יותר מן הבשר,     ....נדה של האשהנדה של האשהנדה של האשהנדה של האשה

וה הקב"ה וה הקב"ה וה הקב"ה וה הקב"ה ייייכן צכן צכן צכן צועל ועל ועל ועל     שורה על זה חיצונים.
זהר שלא זהר שלא זהר שלא זהר שלא ייייותותותות    ....הרתההרתההרתההרתהטטטטוץ הצפרנים בעת וץ הצפרנים בעת וץ הצפרנים בעת וץ הצפרנים בעת שתקשתקשתקשתק

כי הדורך כי הדורך כי הדורך כי הדורך אדם, אדם, אדם, אדם, להשליכם במקום שעוברים בני להשליכם במקום שעוברים בני להשליכם במקום שעוברים בני להשליכם במקום שעוברים בני 
נזק נזק נזק נזק יייייכול להיכול להיכול להיכול לה    ,,,,עליהם אפילו במנעלים ברגליועליהם אפילו במנעלים ברגליועליהם אפילו במנעלים ברגליועליהם אפילו במנעלים ברגליו

והמכשפים עושים כישוף באינון והמכשפים עושים כישוף באינון והמכשפים עושים כישוף באינון והמכשפים עושים כישוף באינון     ....חם ושלוםחם ושלוםחם ושלוםחם ושלום
        ....צפרניםצפרניםצפרניםצפרנים

        
מדברי הזוהר הנז' מדברי הזוהר הנז' מדברי הזוהר הנז' מדברי הזוהר הנז'     והיוצאוהיוצאוהיוצאוהיוצא    קל"ה כתב כך,ובעמ' ובעמ' ובעמ' ובעמ' 

שאסורה הנדה לאכול בין עם בעלה בין שאסורה הנדה לאכול בין עם בעלה בין שאסורה הנדה לאכול בין עם בעלה בין שאסורה הנדה לאכול בין עם בעלה בין     ,,,,הואהואהואהוא
או עם או עם או עם או עם     ,,,,נים בין גדוליםנים בין גדוליםנים בין גדוליםנים בין גדוליםטטטטבין קבין קבין קבין ק    ,,,,עם בניה ובנותיהעם בניה ובנותיהעם בניה ובנותיהעם בניה ובנותיה

או אפילו עם או אפילו עם או אפילו עם או אפילו עם     ,,,,או עם כל קרוביהאו עם כל קרוביהאו עם כל קרוביהאו עם כל קרוביה    ,,,,אחיה או אביהאחיה או אביהאחיה או אביהאחיה או אביה
לפי לפי לפי לפי     ....בקערה אחתבקערה אחתבקערה אחתבקערה אחת    ,,,,אנשים או נשים דעלמאאנשים או נשים דעלמאאנשים או נשים דעלמאאנשים או נשים דעלמא

ששיורי הרוק הבא מתוך פיה לתוך הקערה ששיורי הרוק הבא מתוך פיה לתוך הקערה ששיורי הרוק הבא מתוך פיה לתוך הקערה ששיורי הרוק הבא מתוך פיה לתוך הקערה 
גורם שיבוא אותו האוכל גורם שיבוא אותו האוכל גורם שיבוא אותו האוכל גורם שיבוא אותו האוכל הוא הוא הוא הוא     ,,,,שאוכלים בהשאוכלים בהשאוכלים בהשאוכלים בה

לפי שהזוהמא שבין לפי שהזוהמא שבין לפי שהזוהמא שבין לפי שהזוהמא שבין  ....כנה חם ושלוםכנה חם ושלוםכנה חם ושלוםכנה חם ושלוםססססעמה לידי עמה לידי עמה לידי עמה לידי 
    ,,,,צמםצמםצמםצמםצפרני אצבעותיה או אפילו צפרניה עצפרני אצבעותיה או אפילו צפרניה עצפרני אצבעותיה או אפילו צפרניה עצפרני אצבעותיה או אפילו צפרניה ע

שורים עליהם אלף וארבעה מאות וחמשה מיני שורים עליהם אלף וארבעה מאות וחמשה מיני שורים עליהם אלף וארבעה מאות וחמשה מיני שורים עליהם אלף וארבעה מאות וחמשה מיני 
וכל וכל וכל וכל     ,,,,מאמאמאמאטטטטשאפילו הבל פיה משאפילו הבל פיה משאפילו הבל פיה משאפילו הבל פיה מ    . ועוד,. ועוד,. ועוד,. ועוד,םםםםייייחצוניחצוניחצוניחצוני

    ,,,,ומאהומאהומאהומאהטטטטתכלית התכלית התכלית התכלית המא במא במא במא בטטטטשהרי גופה שהרי גופה שהרי גופה שהרי גופה     ....שכן רוקהשכן רוקהשכן רוקהשכן רוקה
ומאות ומאות ומאות ומאות טטטטומאת הנדה יותר מכל הומאת הנדה יותר מכל הומאת הנדה יותר מכל הומאת הנדה יותר מכל הטטטטכי גדולה כי גדולה כי גדולה כי גדולה 

כמו שעבודה זרה חמורה מכל כמו שעבודה זרה חמורה מכל כמו שעבודה זרה חמורה מכל כמו שעבודה זרה חמורה מכל     ,,,,שבעולםשבעולםשבעולםשבעולם
זהו כפי שדיברנו בשיעור . . . . וכו'עבירות שבעולם עבירות שבעולם עבירות שבעולם עבירות שבעולם 

'ועל שפם ליו נאמר עהקודם, לגבי מצורע, 
        יעטה'.

        
ור לישב במשכבה ור לישב במשכבה ור לישב במשכבה ור לישב במשכבה ססססלבד אלבד אלבד אלבד א    ))))ורורורורססססאאאא((((גם לא בעלה גם לא בעלה גם לא בעלה גם לא בעלה 

אלא אפילו אלא אפילו אלא אפילו אלא אפילו     ,,,,או על כלי שתשב עליו או ליגע בואו על כלי שתשב עליו או ליגע בואו על כלי שתשב עליו או ליגע בואו על כלי שתשב עליו או ליגע בו
או אחיה או או אחיה או או אחיה או או אחיה או     ,,,,ניםניםניםניםטטטטדולים וקדולים וקדולים וקדולים וקגגגגבניה ובנותיה בניה ובנותיה בניה ובנותיה בניה ובנותיה 

או אפילו או אפילו או אפילו או אפילו     ,,,,או קרוביה או קרובי בעלהאו קרוביה או קרובי בעלהאו קרוביה או קרובי בעלהאו קרוביה או קרובי בעלה    ,,,,אביהאביהאביהאביה
שב על כלי שב על כלי שב על כלי שב על כלי ור ליור ליור ליור ליססססאאאא    ,,,,אנשים ונשים דעלמאאנשים ונשים דעלמאאנשים ונשים דעלמאאנשים ונשים דעלמא

            ....וכו'ע בו ע בו ע בו ע בו גגגגשהיא יושבת עליו או לישהיא יושבת עליו או לישהיא יושבת עליו או לישהיא יושבת עליו או לי
        

רים לבנותיהם רים לבנותיהם רים לבנותיהם רים לבנותיהם מוֹ מוֹ מוֹ מוֹ לא כמו שיש אנשים שֶׁ לא כמו שיש אנשים שֶׁ לא כמו שיש אנשים שֶׁ לא כמו שיש אנשים שֶׁ 
שהם מותרים שהם מותרים שהם מותרים שהם מותרים     ,,,,ותיהם ולנשותיהםותיהם ולנשותיהםותיהם ולנשותיהםותיהם ולנשותיהם[י][י][י][י]ולאחולאחולאחולאח

לאכול או לשתות או לישב הם ובנותיהם לאכול או לשתות או לישב הם ובנותיהם לאכול או לשתות או לישב הם ובנותיהם לאכול או לשתות או לישב הם ובנותיהם 
ואומרים ואומרים ואומרים ואומרים     ....ובניהם ואחיהם ואחיותם וכל אדםובניהם ואחיהם ואחיותם וכל אדםובניהם ואחיהם ואחיותם וכל אדםובניהם ואחיהם ואחיותם וכל אדם

להם שאין האשה אסורה בכל זה אלא עם להם שאין האשה אסורה בכל זה אלא עם להם שאין האשה אסורה בכל זה אלא עם להם שאין האשה אסורה בכל זה אלא עם 
שכה שכה שכה שכה חחחחולא יבינו בולא יבינו בולא יבינו בולא יבינו בולא ידעו ולא ידעו ולא ידעו ולא ידעו     ....בעלה לבדבעלה לבדבעלה לבדבעלה לבד

ומאתה כמה היא ומאתה כמה היא ומאתה כמה היא ומאתה כמה היא טטטטחומרה של הנדה וחומרה של הנדה וחומרה של הנדה וחומרה של הנדה ו    ,,,,יתהלכויתהלכויתהלכויתהלכו
        ....קשהקשהקשהקשה
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בעת שהיא נדה ויש לה בן בעת שהיא נדה ויש לה בן בעת שהיא נדה ויש לה בן בעת שהיא נדה ויש לה בן שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ     ,,,,זהר האשהזהר האשהזהר האשהזהר האשהייייגם תגם תגם תגם ת
דהיינו שלא תהא דהיינו שלא תהא דהיינו שלא תהא דהיינו שלא תהא     ....שלא תאכילהו בידיהשלא תאכילהו בידיהשלא תאכילהו בידיהשלא תאכילהו בידיה    ,,,,ןןןןטטטטקקקק

לוקחת המאכל בידה מתוך הקערה ותתן לתוך לוקחת המאכל בידה מתוך הקערה ותתן לתוך לוקחת המאכל בידה מתוך הקערה ותתן לתוך לוקחת המאכל בידה מתוך הקערה ותתן לתוך 
כי היא כי היא כי היא כי היא     ),),),),ול מעצמוול מעצמוול מעצמוול מעצמוטטטטשאינו יכול לישאינו יכול לישאינו יכול לישאינו יכול לי((((נוק נוק נוק נוק ייייפי התפי התפי התפי הת

מפני מפני מפני מפני     ,,,,ופו ונפשוופו ונפשוופו ונפשוופו ונפשוגגגגמא מא מא מא טטטטלבו וללבו וללבו וללבו ול    לטמטםלטמטםלטמטםלטמטםגורמת גורמת גורמת גורמת 
שהרי שהרי שהרי שהרי     ,,,,הזוהמא שבצפרניה או צפרניה עצמםהזוהמא שבצפרניה או צפרניה עצמםהזוהמא שבצפרניה או צפרניה עצמםהזוהמא שבצפרניה או צפרניה עצמם

צונים שרויין צונים שרויין צונים שרויין צונים שרויין ייייאלף וארבע מאות וחמשה מיני חאלף וארבע מאות וחמשה מיני חאלף וארבע מאות וחמשה מיני חאלף וארבע מאות וחמשה מיני ח
וכמדומה לי וכמדומה לי וכמדומה לי וכמדומה לי     ....דלו בימי נדתהדלו בימי נדתהדלו בימי נדתהדלו בימי נדתהגגגגעל הצפרנים שעל הצפרנים שעל הצפרנים שעל הצפרנים ש

הוא מפני הוא מפני הוא מפני הוא מפני     ,,,,לבםלבםלבםלבם    המטומטמיםהמטומטמיםהמטומטמיםהמטומטמיםשכל בני אדם שכל בני אדם שכל בני אדם שכל בני אדם 
שאין אמם או אחיותיו או נשים דעלמא נזהרים שאין אמם או אחיותיו או נשים דעלמא נזהרים שאין אמם או אחיותיו או נשים דעלמא נזהרים שאין אמם או אחיותיו או נשים דעלמא נזהרים 

    ....והם מאכילים אותם בידיהם בימי נדותםוהם מאכילים אותם בידיהם בימי נדותםוהם מאכילים אותם בידיהם בימי נדותםוהם מאכילים אותם בידיהם בימי נדותם    ,,,,מזהמזהמזהמזה
ולא תאכיל את בנה או ולא תאכיל את בנה או ולא תאכיל את בנה או ולא תאכיל את בנה או     ....על כן תזהרנה מאדעל כן תזהרנה מאדעל כן תזהרנה מאדעל כן תזהרנה מאד

    ]]]]אחראחראחראחר[[[[    ))))א'א'א'א'((((אפילו בן דאדם אפילו בן דאדם אפילו בן דאדם אפילו בן דאדם     נים אונים אונים אונים אוטטטטאחיה הקאחיה הקאחיה הקאחיה הק
אלא תניח לאדם אחר או אלא תניח לאדם אחר או אלא תניח לאדם אחר או אלא תניח לאדם אחר או     ,,,,ה בזמן נדתהה בזמן נדתהה בזמן נדתהה בזמן נדתהדדדדביביביבי

ואם אין ואם אין ואם אין ואם אין     ....לאשה אחרת שאינה נדה שתאכילהולאשה אחרת שאינה נדה שתאכילהולאשה אחרת שאינה נדה שתאכילהולאשה אחרת שאינה נדה שתאכילהו
לת לת לת לת טטטטותהא נוותהא נוותהא נוותהא נו    ,,,,תאכילהו בכףתאכילהו בכףתאכילהו בכףתאכילהו בכף    ,,,,אדם אחר שםאדם אחר שםאדם אחר שםאדם אחר שם

        ....המאכל בכף ותתן לפיו של תינוקהמאכל בכף ותתן לפיו של תינוקהמאכל בכף ותתן לפיו של תינוקהמאכל בכף ותתן לפיו של תינוק
        

. אמנם זה לא מה ינו מופרךאשהוא כותב,  מהמהמהמה
בפוסקים, אבל מי שיראה בתלמוד ושכתוב 

[דף  זאת שם בבארות יצחק בספרים, אספתי
גם השל"ה מביא את דברי למשל , כי שכ"ז]

העם  ,אומר כי נכון שמצד הדיןהללו, ון "הרמב
לא יכול לסבול את החומרות האלה, אבל 

אחרונים  הכמוגם המחמיר שומר מצרות נפשו. 
נדה  אשתו מביאים זאת, אסור ללכת אחורי

 לדרוס עפרה, אסור ליהנות ממעשי ידיה וכו',ו
כן מבואר בספר שמירת הנפש, ועוד רבים שו

  הביאו זאת. א"כ, הוא הולך במהלך הזה.
  

בא הגר"ש ואזנר ואומר, שאסור לעשות  כעתכעתכעתכעת
את החומרות האלה, כיון שזה יביא לידי קולא. 

. כל הראשונים שאמרו את מתמיההדבר 
החומרות הללו, הם כותבים במפורש שהיא 

  רוחצת אחרי זה, ולאחר מכן שבעה נקיים. 
  

פשוט מאד. בזמנם שעשו שתי לענ"ד  ההבדלההבדלההבדלההבדל
טבילות, דהיינו שהיו טובלים ממש במקוה 

ישנו צד שמן התורה היא תהיה אחרי הראייה, ו
גרום לידי מותרת, א"כ בודאי שהדבר עלול ל

. אבל מה שכותבים הגאונים, או כל אלו מכשול

המחמירים את החומרות הללו, זה רק אחרי 
רחצה רגילה, שאין אף אחד בעולם החושב 
שזה מתיר אותה. א"כ בזה אין שום חשש של 

  מכשול, כי לא יבואו מכך לידי מכשול. 
  

, אינני חושב שזה תירוץ. על רחצה רגילה, לכןלכןלכןלכן
יודע, אין מישהו בעולם, אין בעל שאינו 

שטומאת נדה אינה יוצאת, אלא בטבילה 
במקוה כשרה של ארבעים סאה. אם זה לא 
מקוה כשרה, אם זה בריכה או דבר שאינו כשר 
לפי ההלכה, מים שאובים, אפילו כל המימות 
שבעולם לא מטהרים אותה. א"כ אין צד כזה, 
שיבואו לטעות, שברחצה רגילה היא תהיה 

על כן, חובה מותרת, לכן הם לא חששו לכך. 
  להגיע לתירוצים של החתם סופר.

  

מהקהל: אולי נחשוש שבגלל השינוי  שאלהשאלהשאלהשאלה
בהרחקות, שמחמירים יותר בימי הנידות 
מאשר בימי הליבון, יבואו לטבול לפני ימי 

  הליבון?
  

  מרן שליט"א: כולי האיי לא חיישינן. תשובתתשובתתשובתתשובת
  

לסיים ולומר, לגבי מה שהם כותבים,  ברצוניברצוניברצוניברצוני
ומחמיר בזה, כי הדבר  שאין אף אחד החושש

הבאתי שגם אצלם, ישנם כמה הרי . מדוייקאינו 
פוסקים אשכנזים האומרים זאת. אמנם 

בדורות  וב, כיתבפתיחה לשיעורי שבט הלוי כ
שלנו, אפילו אנשים קדושים לא נוהגים זאת. 

שיזהר שיזהר שיזהר שיזהר     אין גם אחדאין גם אחדאין גם אחדאין גם אחדהרי הרי הרי הרי לשונו שם בד"ה ויש, 
אני מבין, יעו"ש. ואפילו קדושים ופרושים ואפילו קדושים ופרושים ואפילו קדושים ופרושים ואפילו קדושים ופרושים 

כי כל החסידים דהיינו שכוונתו לאדמורי"ם. 
תלמידי הבעש"ט, אינם עושים זאת. אבל 

  . לפחות ישנם מעט היוצאים מן הכלל
  

, כותב על ]עמ' ל"ג[דגל מחנה יהודה  בספרבספרבספרבספר
ועל  – זהו רבי יהודה צבי -טין סטֵר מהרי"ץ מ

גלוי וידוע שאביו גלוי וידוע שאביו גלוי וידוע שאביו גלוי וידוע שאביו בזה הלשון, בנו רבי אברהם, 
ובנו הנז' מהרי"ץ דהיינו     ––––    ז"לז"לז"לז"ל    הקדוש וגם הואהקדוש וגם הואהקדוש וגם הואהקדוש וגם הוא
שאשה שאשה שאשה שאשה     ,,,,היו מקפידים מאדהיו מקפידים מאדהיו מקפידים מאדהיו מקפידים מאד –רבי אברהם 

רסה נדה לא תעשה עבורם איזה דבר רסה נדה לא תעשה עבורם איזה דבר רסה נדה לא תעשה עבורם איזה דבר רסה נדה לא תעשה עבורם איזה דבר יייישפשפשפשפ
        וכל החסידים היו יודעים את זאת. וכל החסידים היו יודעים את זאת. וכל החסידים היו יודעים את זאת. וכל החסידים היו יודעים את זאת.     מאכל,מאכל,מאכל,מאכל,
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היה הרה"ק מהרי"צ עם בנו ר' היה הרה"ק מהרי"צ עם בנו ר' היה הרה"ק מהרי"צ עם בנו ר' היה הרה"ק מהרי"צ עם בנו ר' פעם אחת פעם אחת פעם אחת פעם אחת 
אברהם הנ"ל באיזה עיר. והכינו עבורם איזה אברהם הנ"ל באיזה עיר. והכינו עבורם איזה אברהם הנ"ל באיזה עיר. והכינו עבורם איזה אברהם הנ"ל באיזה עיר. והכינו עבורם איזה 
    סעודה. ובאה שכנה אחת לסייע לבשל, והאשהסעודה. ובאה שכנה אחת לסייע לבשל, והאשהסעודה. ובאה שכנה אחת לסייע לבשל, והאשהסעודה. ובאה שכנה אחת לסייע לבשל, והאשה

השכנה לא היתה טהורה. וכאשר הניחו המאכל השכנה לא היתה טהורה. וכאשר הניחו המאכל השכנה לא היתה טהורה. וכאשר הניחו המאכל השכנה לא היתה טהורה. וכאשר הניחו המאכל 
, ולא רצה , ולא רצה , ולא רצה , ולא רצה כףכףכףכףייייהרגיש תהרגיש תהרגיש תהרגיש ת    לפני הק' מהרי"צלפני הק' מהרי"צלפני הק' מהרי"צלפני הק' מהרי"צ

  . . . . לאכוללאכוללאכוללאכול
  

וכל, והוא לא אכל, כיון לפניו את הא הניחוהניחוהניחוהניחו
. שורה רוח טומאה ח"ואוכל הזה שהרגיש שב

זה לא היה אמור להיות, אבל השכנה נכנסה 
והתערבה, וכאשר הגישו לו את האוכל הוא לא 

        רצה לאכול. 
  

את המאכל לבנו ר' אברהם. וכאשר היה את המאכל לבנו ר' אברהם. וכאשר היה את המאכל לבנו ר' אברהם. וכאשר היה את המאכל לבנו ר' אברהם. וכאשר היה     שלחשלחשלחשלחוווו
רוצה לאכול, והיה מריח מהמאכל, ואמר שגם רוצה לאכול, והיה מריח מהמאכל, ואמר שגם רוצה לאכול, והיה מריח מהמאכל, ואמר שגם רוצה לאכול, והיה מריח מהמאכל, ואמר שגם 
הוא אין רצונו במאכל כזה. ולא אכל כלל. הוא אין רצונו במאכל כזה. ולא אכל כלל. הוא אין רצונו במאכל כזה. ולא אכל כלל. הוא אין רצונו במאכל כזה. ולא אכל כלל. 
וחקרו ודרשו על הדבר, עד שנודע להם שבאה וחקרו ודרשו על הדבר, עד שנודע להם שבאה וחקרו ודרשו על הדבר, עד שנודע להם שבאה וחקרו ודרשו על הדבר, עד שנודע להם שבאה 
אשה שכינה לבשל המאכל, ולא היתה טהורה, אשה שכינה לבשל המאכל, ולא היתה טהורה, אשה שכינה לבשל המאכל, ולא היתה טהורה, אשה שכינה לבשל המאכל, ולא היתה טהורה, 

א היה רצונם לאכול, כי היו א היה רצונם לאכול, כי היו א היה רצונם לאכול, כי היו א היה רצונם לאכול, כי היו ומחמת זה לומחמת זה לומחמת זה לומחמת זה ל
        ים על הדבר הזה.ים על הדבר הזה.ים על הדבר הזה.ים על הדבר הזה.מקפידמקפידמקפידמקפיד

  

נהגו שתלמידי הבעש"ט מגם יש כי  רואים, א"כא"כא"כא"כ
 ישנם כבר כאלה, מאחר שמצאתי כיכך. 

  מסתמא ישנם עוד, רק שהדבר לא נתפרסם.
  

תבינו, שמדברים על אנשים במדרגות  אבלאבלאבלאבל
גבוהות. שהרגישו בחוש הריח שישנו איזה ח"ו 

לא שינה כאן הדבר . פחיתות קדושה וטהרה
של קדושה,  משהו הלכתי, אבל זאת דרגא

ורואים במציאות שהם הרגישו בכך. כאשר 
תראו את הדרגות שלהם, תבינו זאת. אפילו 
שוחט, אם הוא לא טבל, הם לא אכלו 

אין הלכות כאלה. אבל המציאות משחיטתו. 
היא, שהם היו בדרגות גבוהות כאלה, והם 

  הבחינו מי שחט להם את הבשר ולא אכלו.
  

הרה"ק הרה"ק הרה"ק הרה"ק בא כך, מו ]שם באות פ"ב[לפני כן  שהרישהרישהרישהרי
    שהשו"ב יטבול עצמושהשו"ב יטבול עצמושהשו"ב יטבול עצמושהשו"ב יטבול עצמוהיה מקפיד מאד היה מקפיד מאד היה מקפיד מאד היה מקפיד מאד הנ"ל הנ"ל הנ"ל הנ"ל 

לא היה פנאי לא היה פנאי לא היה פנאי לא היה פנאי במקוה קודם השחיטה. פעם אחת במקוה קודם השחיטה. פעם אחת במקוה קודם השחיטה. פעם אחת במקוה קודם השחיטה. פעם אחת 
שר שר שר שר אאאאלהשו"ב ושחט בלא טבילה. ודרכו היה כלהשו"ב ושחט בלא טבילה. ודרכו היה כלהשו"ב ושחט בלא טבילה. ודרכו היה כלהשו"ב ושחט בלא טבילה. ודרכו היה כ

מריח מריח מריח מריח     הובא לפניו איזה מאכל לאכול, היההובא לפניו איזה מאכל לאכול, היההובא לפניו איזה מאכל לאכול, היההובא לפניו איזה מאכל לאכול, היה
ריח הזה לא שהוא מריח את . . . . קודם אכילהקודם אכילהקודם אכילהקודם אכילה

    ובזה היהובזה היהובזה היהובזה היה, אלא היה לו חוש ריח רוחני. הגשמי
        בו איזה צד איסור. בו איזה צד איסור. בו איזה צד איסור. בו איזה צד איסור. מרגיש אם יש מרגיש אם יש מרגיש אם יש מרגיש אם יש 

  

וכאשר הובא לפניו זה המאכל, מהבשר ששחט וכאשר הובא לפניו זה המאכל, מהבשר ששחט וכאשר הובא לפניו זה המאכל, מהבשר ששחט וכאשר הובא לפניו זה המאכל, מהבשר ששחט 
קרא קרא קרא קרא כף, וכף, וכף, וכף, והרגיש תהרגיש תהרגיש תהרגיש ת    ,,,,טבילהטבילהטבילהטבילה    השו"ב בלאהשו"ב בלאהשו"ב בלאהשו"ב בלא

    והודה ששחט בלאוהודה ששחט בלאוהודה ששחט בלאוהודה ששחט בלא    להשו"ב ושאל אותו.להשו"ב ושאל אותו.להשו"ב ושאל אותו.להשו"ב ושאל אותו.
להשו"ב והזהיר אותו שלא יעשה להשו"ב והזהיר אותו שלא יעשה להשו"ב והזהיר אותו שלא יעשה להשו"ב והזהיר אותו שלא יעשה קנס קנס קנס קנס ווווטבילה, טבילה, טבילה, טבילה, 

        עוד הפעם כן. עוד הפעם כן. עוד הפעם כן. עוד הפעם כן. 
  

שהיה לו חוש הריח, שהיה שהיה לו חוש הריח, שהיה שהיה לו חוש הריח, שהיה שהיה לו חוש הריח, שהיה     ,,,,גלוי וידועגלוי וידועגלוי וידועגלוי וידועוזה וזה וזה וזה 
אם יש אם יש אם יש אם יש     מרגיש תיכף כאשר היה מריח בהמאכלמרגיש תיכף כאשר היה מריח בהמאכלמרגיש תיכף כאשר היה מריח בהמאכלמרגיש תיכף כאשר היה מריח בהמאכל

        זה נדנוד ספק איסור.זה נדנוד ספק איסור.זה נדנוד ספק איסור.זה נדנוד ספק איסור.איאיאיאי
  

שהם על הנודע ביהודה והבעש"ט, מספרים מספרים מספרים מספרים 
נפגשו פעם באיזה מקום, והיתה איזו שאלה 
לגבי העוף שהגישו לפניהם. טוב. אז הנודע 

כאשר ביהודה פסק, שהעוף הזה הוא כשר. ו
אמר, כן, הוא הביאו את העוף לפני הבעש"ט, 

כי אני רואה שאין שורה כשר, ומותר באכילה. 
  רוח טומאה. עליו 

  

הנודע ביהודה, תראו מה ההבדל ביני אז  אמראמראמראמר
לבין הבעש"ט. הוא, בכדי לפסוק האם העוף 

אותו, אבל אני יכול  לראותכשר או לא, עליו 
לפסוק שהוא כשר גם בלי לראות את העוף... 
[יש המשך לסיפור זה, אלא שאין פנאי כעת 

  לכך].
  

אמר על הנודע ביהודה, אתם  שהבעש"ט ידועידועידועידוע
רואים איך שהוא רזה כזה וכו', אבל שליש 

  עולם עומד עליו. 
  

אופן, ישנו כאן עניין של אנשים קדושי  בכלבכלבכלבכל
עליון. לכן, מצד אחד אי אפשר לזלזל 
בחומרות האלה. רק לצערינו, במציאות שלנו, 
זה מאד קשה. אני רק אומר, שהדבר אינו 

מה גם  שראינולאחר מופרך. וכפי שאמרנו, 
גם כי  מכך, שכתב בספר ארזי לבנון, אני מבין

 שמענו. בתימן היו הרבה אנשים שהחמירו בזה
שהיו להם כלים לבד וכו'. מי שיכול לעשות 
זאת, והדבר לא יזיק לו ב'שלום בית' וכו', 
בצורה מכובדת ומתאימה, בודאי שאדרבה, 
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דחויים קדוש יאמר לו, כי הדברים הללו אינם 
ח"ו לידי מכשול, , ולא מביאים כיםמופרו

  .אדרבה
  

מהקהל: ישנן זקנות שסיפרו לי שכך היה  הערההערההערההערה
  בתימן.נהוג אצלם 

  

בחלק מן נכון. מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
  המקומות. לא כולם. 

  

מהקהל: זה רק בימי זוב דמה, או גם  שאלהשאלהשאלהשאלה
  בימי ליבונה?

  

מרן שליט"א: כמדומני שהם לא היו  תשובתתשובתתשובתתשובת
פי מה קודם, הוא ל ימחלקים. החילוק שאמרת

על ימי קדם, בזמן הגאונים. שכתוב בספרים, 
בתימן ובמרוקו וכו' בדורות אבל אינני יודע 

מה הם עשו במציאות. נראה לי האחרונים, 
  ., עד שתטבול כדת וכדיןשהם החמירו תמיד

  

ברוך הוא יערה עלינו ממעון קדשו, רוח  והמקוםוהמקוםוהמקוםוהמקום
  טהרה וקדושה לעבודתו ית' שמו, אכי"ר.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 הּ גָּ נערך והֻ , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 
  .העורךלפי הבנת 

   

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

רבים, אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו, 
בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל

 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  

האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור
  את הדבר רר היטב למעיין בשיעור זה, יש לו לב

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

  

 או, ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן
 השיעור בתחילת נ"בל יוזכר השם .נשמת לעילוי

 " שבירך מי" באמירת וכן , א"שליט הגאון מרן מפי
  .השיעור בסוף

  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  

 ,הרבים ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים
 ,לטובה ליבם משאלות כל ואהרוך ב המקום ימלא

 .ר"אכי
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