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ורע אשר שמחת התורה שבליבו ועל פניו האירה כל סביבותיו ,זכה להרביץ תורה ולהעמיד בתי מדרשות לשקידתה הרב רפאל אליהו אליעזר זצ"ל ביבלחט"א הרב צבי בלאט שליט"א •
לע"נ ידיד ֵ
ולע"נ דודי הרב אברהם ב"ר דוד בדיחי זצ"ל ,הרב משה ב"ר שלום צאלח זצ"ל ,ומרת אורית ב"ר מנחם שרעבי ע"ה • ולזכות הרב אברהם ב"ר שלמה שליט"א ,הרב אהרן ב"ר יוסף שליט"א ,ר' אלעזר ב"ר אברהם,
ר' זכריה ב"ר יוסף ור' ישראל ב"ר יהודה הי"ו ומרת אסתר ב"ר יחיא ומיכל ב"ר ישי תחי' לרפואה שלמה במהרה בתוך שאר חולי ישראל ,אכי"ר.
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הגאון הרב נתנאל עומיסי שליט"א  -מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק'

ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם,
מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים

לעילוי נשמת אביו רבי יחיא ב"ר יצחק עומיסי זלה"ה – נלב"ע כ"ז אלול התש"פ

לימוד בשבת למבחן שיערך במקצועות חול
א] בתקופה זו בבתי הספר לבנות יש מבחנים רבים .ונשאלה שאלה האם מותר ללמוד בשבת
למבחן במקצועות חול כחשבון ואנגלית .וכן שאלו האם בעצם הלימוד בשבת למבחן שיערך
בחול יש משום איסור הכנה מקודש לחול .ושאלו זו שייכת אף במקצועות קודש.
תשובה :כתב הרמב"ם בענין הקריאה בשטרי הדיוטות (פיהמ"ש שבת פכ"ג מ"ב) ,וזה אסור ,לפי
שכל שאינו מכתבי הנבואה או פירושיהם אסור לקרותו בשבת וביום טוב ,ואף שזולת זאת
יש בו חכמה וידיעות עכ"ל .הרי שאסר ללמוד אפילו בספרי חכמה .אולם הרשב"א בתשובה
(ח"א סי' תשע"ב וח"ד סי' ק"ב) התיר להסתכל בשבת במכשיר הנועד לחזות בכוכבים הנקרא
אצטרול"ב .וטעמו ,כיון שזה כאחד מספרי החכמה ,ואינו דומה לשטרי הדיוטות .וסתם מרן
השו"ע (סימן ש"ז סע' י"ז) לאסור ללמוד בספרי חכמות בשבת ,ובשם י"א הביא את דעת
הרשב"א להתיר .והרמ"א (שם) מתיר כהרשב"א ,וכן כתב המשנ"ב (ס"ק ס"ה) שמנהגם להקל.
אלא שהיה מקום לדון שמא רק לבנים נאסר ,וא"כ בענייננו אף לדעת הרמב"ם שרי ,שהרי
יש מפרשים בדברי הרמב"ם שהבאנו ,שהאיסור הוא משום ביטול תורה והשבתות הלא ניתנו
לעסוק בתורה (דברי יציב ח"ז ליקוטים ס"ל) .ולפ"ז בנות שאינם בכלל איסור זה ,יהיו מותרות
ללמוד בספרי חכמות .אכן מאידך יש מפרשים בדעת הרמב"ם שהאיסור מפני גזירת שטרי
הדיוטות ,וס"ל שגזירת שטרי הדיוטות כוללת כל דברי החולין ,וא"כ אף הבנות בכלל איסור
זה (עיין שלמי יהונתן על הלכות שבת סי' ש"ז עמ' קנ"א) וכך אמר לי מרן הגר"י רצאבי שליט"א.
ולעניין איסור הכנה משבת לחול בלימוד למבחן במקצועות קודש ,הנה זה פשוט כי מכיון
שמוסיף ידיעה בחזרה על הנלמד ,הרי יש בזה תועלת בשבת עצמה ,ואין בכך הכנה (שש"כ
פכ"ח סע' צ"ב) וכן הסכים מרן שליט"א .אמנם לפעמים הלימוד למבחן הוא לימוד חיצוני שאינו
עושה רושם אלא רק כדי לזכור מה להשיב במבחן ובזה יתכן שיש איסור הכנה (ארחות שבת
ח"ב עמ' תי"ט בהערה) .ועכ"פ לומר בשבת ,שהוא לומד בשביל המבחן ,אסור בכל מקרה ,וכמו
שאסרו הפוסקים לומר בשבת ,נישן כדי שנעשה מלאכתנו בערב (מג"א סי' ר"צ).
נפילת פנים כשיש בבית הכנסת חתן בערב חופתו
ב] שאלה :לאחד מבתי הכנסת של בני ק"ק ספרד הגיע חתן ביום חופתו להתפלל תפילת
שחרית .החתונה נועדה לאותו יום לאחר השקיעה ,כך שע"פ הלכה נחשב ליום הבא .רבים מן
המתפללים טענו שמנהגם שאין נופלים על פניהם גם באופן זה ,והאחרים טענו שצריך לומר.
תשובה :הנה פסק מרן השו"ע (סי' קל"א ס"ד) שאין נופלים על פניהם בבית הכנסת כשיש שם
חתן .והטעם ,מפני ששרוי הוא בשמחה ומידת הרחמים מתעוררת ,אין לעורר אז את מידת
הדין ע"י נפילת פנים .ומכיון שיש מצוה לשמוח עמו ,לכן נמשכת שמחה זו לכל המתפללים
(שת"ז ס"ק ט' ,משנ"ב ס"ק כ"ג) .וכתב הרמ"א (שם ,ולא השמיטו השת"ז) דלא נקרא חתן אלא ביום
שנכנס לחופה .ובביאור כוונתו נחלקו הפוסקים .יש שפירשו כי בא למעט את שאר ימי המשתה
שאין שמחתם כיום החופה ,אלא שלמעשה לא נוהגים כן ובכל שבעת ימי המשתה אין נפילת
פנים (ט"ז סק"י ,אליה רבה ,משנ"ב ס"ק כ"ו ועוד) .ויש שפירשו כי בא למעט את הימים שקודם יום
החופה ,שלא נאמר כי על פי המבואר בש"ס (כתובות ח ).שאומרים שהשמחה במעונו עוד קודם
החופה ,אם כן גם אין נפילת פנים אז ,קמ"ל שאינו כן (שיירי כנה"ג אות ט"ז ,פר"ח ס"ד ועוד) .ועכ"פ
לדבריהם ביום החופה עצמו אין נפילת פנים ,ומשמע דאף קודם שנכנס לחופה .ולהלכה כתבו
רוב הפוסקים ,כי רק משנכנס החתן לחופה נקרא חתן לעניין זה (פר"ח שם במסקנתו ,שת"ז ס"ק
י"א ,משנ"ב ס"ק כ"א ועוד) .אך כתב המשנ"ב (שם) כי כאשר נועדה החופה לפני השקיעה ,יש
מקילין שגם בשחרית קודם לכן אין נופלים על פניהם .ועכ"פ כשהחופה לאחר השקיעה ,פשוט
ומוסכם בין הפוסקים שנופלים על פניהם קודם לכן (שבט הלוי ח"ז סי' י"ח ,יבי"א ח"ג ס"ט).
ודעת מרן הגר"י רצאבי שליט"א כי בית הכנסת שיש שם חתן קודם חופתו ,יפלו הציבור על

(כ"ב ,כ"ח).

יש לתמוה ,מדוע הוצרך השי"ת לעשות נס
גדול כזה לפתוח ה' את פי האתון שהוא
שינוי מדרך הטבע .עוד יש לתמוה בפרשה
זו ,כמו שהקשה מהר"י צ'אהרי זלה"ה
בצידה לדרך ,מה באה תורה ללמדנו
במעשה זה ,ומה תועלת לנו בדיבורה של
האתון עם בלעם.
וביאר מהר"י צ'אהרי בצידה לדרך ,כי בא
הקב"ה לרמוז לבלעם ,בראתי חי המדבר
ובראתי בעלי חיים שאינם מדברים ,וכשם
שיכול אני להפוך את הבהמה שתדבר
כאדם ,כך אני יכול להפוך את האדם
המדבר כבהמה (ועי' במדב"ר פ"כ י"ד) .ומזה יש
לך לדעת ,שאין פיך ברשותך ,ואך את
הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה.
ויובנו הדברים יותר ע"פ הא דאיתא
במדה"ג (כ"ב י"ג) מאן ה' לתתי להלך עמכם.
עמד בבוקר והתחיל מתגאה ,אילו הניח לי,
הייתי בא ומכלה אותן מן העולם .א"ל
הקב"ה רשע שבעולם ,כלום סבור אתה
שפיך ברשותך .יעו"ש .לכך הוצרך כאן
להוכיחו על עניין זה דייקא.
ונראה להוסיף ,כי הלא רשע זה היה בעל
נפש רחבה ,וכמ"ש מהר"י ונה בפעמון זהב
(אבות ה' י"ח) שהרי לא שאל דבר מועט של
קצבה אלא מלא ביתו כסף וזהב .וכאן נתן
לו הקב"ה פתח וחיזוק לעמוד בנסיון זה ,ע"י
שישכיל להבין כי הוא פיו שייך להקב"ה.
והנה כי כן ,בזאת יבורך גבר לעמוד
בנסיונות האיי עלמא דשקרא ,כי הלא
בנוהג שבעולם אם ישאל אדם מחבירו כלי
ויצווהו אל תשתמש עימו בחמין ,בוודאי
שלא ימרה את פיו .כך כאשר ישכיל האדם
להבין אל ליבו כי רמ"ח איבריו ושס"ה
גידיו ,רוחו ונשמתו ,אינם שלו וברשותו,
אלא מאתו יתברך ניתנו בו איך יעשה בם
נגד רצונו .ויה""ר שנזכה תמיד לעשות רצונו
כרצונו ולעבדו בלבב שלם ,אכי"ר.

שבת שלום

טעמי חיבור פרשיות חקת בלק במשנת רבותינו
א] מקור מנהג חיבור פרשיות חקת בלק וטעמיו ידועים ,אך אין בית המדרש
בלא חידוש ,ואקווה שהועלתי גם בסידור הדברים להבנת העניין בכללותו.
ויש עוד מה להאריך אך קצר המצע מהשתרע .כתב בשע"ה (או"ח סי' ס' סעיף
ה') בשנה שיש ברירה לחבר פרשיות חוקת ובלק או מטות ומסעי ,מנהג
הבלדי לחבר חוקת ובלק ולהפריד מטות ומסעי ,ומנהג השאמי בהיפך ע"כ.
ומקור הענין נתבאר בדברי מהרי"ץ בסוף תכלאל עץ חיים (סדר קביעות השנים
דף קצא ,א) וכדלקמן .ונתפשט מנהג זה בקהילותינו כידוע.
וכ"כ מוהר"ר יחיא גרידי זלה"ה ראב"ד דמאר בתשובה (הובאה בשו"ת גנזי
מלכים .נדפס בגנוזו"ת ח"א עמ' ר"מ) דע שהמנהג שלנו פי אלבלדי כדעת עץ חיים
שמחברין חקת ובלק וחולקין מטות ומסעי וכו' והוא הנכון ,כפי מה שביאר
בעץ חיים ,דנעוץ סופן בתחילתן ,ע"כ .וכן מבואר שם מדברי השואל מהר"י
עומיסי זלה"ה רבה של רדאע שכך הוא מנהגם .וכ"ה מנהג עדן כמובא
בנחלת יוסף (סוף סי' ב') .וכן הוא אף מנהג ארם צובא כפי שהביא מהרי"ץ
מספר תקון יששכר (כד ,א) בשם הרב סעדיא דיין ארם צובא.
וכבר הוכיחו רבותינו למי שרצה לעורר מחלוקת בציבור ולשנות המנהג.
עי' בתוכחת מגולה שכתב מוהר"ר שלום צ'אהרי זלה"ה (גנוזו"ת ח"א עמ' ע"ה).
וכ"כ מוהר"ח כסאר זלה"ה בשו"ת החיים והשלום (או"ח סי' קמ"ד) .ויעוין עוד
מש"כ מוהר"ר לוי נגאר זלה"ה (הו"ד בתכלאל ע"ח מהדורת הרש"צ עמ' ת"א).
ג' טעמי מנהג חיבור קרח וחצי חקת וטעם ביטולו
ב] והנה מתחילה היה המנהג כפי שכתב מהרי"ץ ,בכל התכאליל
הקדמוניות מחברים קרח וחצי פרשת חקת עד פ' ויסעו מקדש (כ' ,כ"ב),
ובשבת שניה קורין חצי חקת מפ' ויסעו ומחברים אליה בלק וכו' .וכן מצאנו
שסידרם הנגיד רבינו אברהם בנו של הרמב"ם במדרש הגדול שחיבר (נתחלף
לרבינו ברבי דוד ב"ר עמרם עדני הנגיד .עי' עולת יצחק ח"א סי' קפ"א .אבש"ר) קרח וחצי
חוקת ומפ' ויסעו מקדש ופרשת בלק לסדר אחד ע"כ .ביאור דבריו כי בעל
מדה"ג רגיל לקבוע פיוט מעניני הגלות והגאולה בכל תחילת פרשה,
ובאמצע פרשת חקת לפני פרשת ויסעו מקדש קבע גם פיוט כזה .וכתב מרן
שליט"א (מוריה גליון מ"ט עמ' ו' הערה  )6שכ"ה בסדור רס"ג (עמ' שס"ד) וכ"ה
במדרש החפץ לרבינו זכריה הרופא זלה"ה .וכן הביא בשער"י (חק"ב התשע"ג)
מתכלאל משתא (עמ' תרנ"ט) 'ויקח קרח ונצף (-וחצי) זאת חקת' ,ובשבת
שלאחריה כתב 'ויסעו מע (-עד) וירא בלק' .אמנם בחמדת ימים ,סידר
מהר"ש שבזי את חלוקת הפרשיות קרח ,חקת ,בלק ,כל אחת לבדה.
וטעם מנהג זה כתב מהר"י ונה בפעמון זהב (נדפס ע"י מרן שליט"א במוריה שם
עמ' ה') שחציה הראשון של פרשת חקת עניינו טהרת הטמאים ע"י פרה
אדומה שייך לסוף פרשת קרח העוסקת בעבודת הלווים ,אלו קדוֺשים וזו
טהרה עכת"ד .טעם נוסף כתב מהרי"ץ (שם) כדי שלא יכבד על הקהל זכרון
פטירת ב' צדיקים בשבת אחת אהרן (כ' ,כ"ח) ומרים (שם ,א') ,שלא יצטערו
הציבור יותר .לכך מפסיקין בזכרון פטירת צדיק א' בשבת אחת וזכרון שני
בשבת שנית ע"כ .וכ"ה במדרש הביאור (עה"פ ויסעו מקדש) .וכן נמצא בגליון
מדה"ג (כת"י משנת ה'תט"ז לב"ע .נדפס במדה"ג מהדורת פיש ח"ב עמ' קל"א) .טעם
שלישי נזכר בדברי מוהר"ע קרח זלה"ה בסערת תימן (עמ' צ"ז) שלא רצו
להכביד על הציבור בקריאת שתי פרשיות ארוכות (חקת פ"ז פסוקים ובלק ק"ד),
לכן חילקו את חקת לחצי וצירפוה לקרח ולבלק ,ומשא"כ הפרשיות
המחוברות שבספר ויקרא שקטנות הן .ומה שלא עשו כך בויקהל פקודי
ובמטות מסעי (בשנים שגם הן מחוברות) כי פרשיות שלפניהם מרובות (כי תשא
קל"ט פסוקים ופנחס קס"ח) ,ופרשיות לאחריהן הן שייכות כבר לספר הבא.
ג] וכתב מהרי"ץ הטעם שנתבטל מנהג זה ,כי לכל פרשה ממונה מלאך
אחד ולא רצו לחלוק פרשת קרח לשתי סדרים ,כדי שלא להיות מלאך
הפרשה תלוי ומופסק עד שבת הבאה .ומהר"י ונה (שם) הביא מקור ליסוד
זה ממ"ש בתולעת יעקב (ירושלים תשנ"ו .עמ' פ"ו) ,יעו"ש[ .ועי' מש"כ מהר"ש
שבזי זלה"ה בחמדת ימים (בראשית כ"ז י"ב) דהסימן הנזכר בסוף כל פרשה
הוא שם המלאך הממונה עליה .וכעי"ז כתב בפיוט עורי גברת שחרחורת
(נדפס ע"י ר"א גימאני הי"ו) לתורה בכו מלאכים בסוף כל פרשה סמוכים] .והוסיף
מרן הגר"י רצאבי שליט"א לבאר שם (הערה  )6כי אע"פ שבדרך כלל אין
לשנות מהמנהג ולעשות ע"פ קבלה ,מ"מ כאן שאין קפידא בהלכה בחילוק
הפרשיות ,ויש עדיפות ע"פ קבלה לדרך זו ,הכי עבדינן ,ע"ש.

והנה בזכרוני אי"ש (סי' ל"ו) הביא שהיו מחכמי צנעא שתמהו איך מחלקים
לעיתים את פרשיות נצבים וילך לשתי שבתות והלא פרשה אחת הם כנודע
בכל התכאליל הישנים ,ומכח זה רצו לדחות את סברת מהרי"ץ .אכן כבר
עמד בזה מהר"י ונה (שם) כי העיקר שלא ישמשו בשבת אחת מלאך אחד
שמשמרתו שלמה שקראו ישראל כל אותה הפרשה ומלאך אחר
שמשמרתו פגומה ,כי בכך יהיה לו גנאי ,וחס המקום ב"ה על כבוד בריותיו.
ג' טעמי מנהג חיבור חקת ובלק
ד] ומהטעם הנזכר העדיפו רבותינו חכמי תימן לחבר פרשיות חקת ובלק,
והטעם שהעדיפו בכך מחיבור פרשיות מטות מסעי ,כתב מהרי"ץ (שם) הנה
לענ"ד נראה להביא טעם למנהגינו שמחברים חקת ובלק ,להיותם שייכי
אהדדי ונעוץ סוף פרשת חוקת בריש פרשת בלק ,שהרי סיום פרשת חוקת
וישב ישראל בארץ האמורי ובלק מתחלת וירא בלק וכו' את כל אשר עשה
ישראל לאמרי ,הרי דקשר וחיבור יש לשתי פרשיות אלו יותר מקשר
פרשת מסעי לפרשת מטות דלא שיכיי אהדדי כמו חוקת ובלק עכ"ל .וכן
לאידך גיסא מצינו טעם להפריד פרשיות מטות ומסעי כפי שהביא מהר"י
גרידי זלה"ה (שם) בשם תקון יששכר ,לפי שבפרשת מטות נזכר איש כי ידור
נדר ,סומכין לה הפטרת דברי ירמיהו המתנבא על גלות צדקיהו ,וכפי
שאמרו במדרש (איכה רבתי פ"ב י"ד) אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך שעל
ידה נהרגו סנהדרי גדולה של צדקיהו ,ע"ש.
ה] וכתב מהרי"ץ טעם נוסף ,לבני חו"ל שמתאחרת קריאתם פרשה אחת
מבני א"י בשנים שחל שביעי של פסח או שבועות ביום שישי ,ואז בשבת
הסמוכה בני א"י קוראים פרשת השבוע ובחו"ל הוא עדיין יו"ט שני .וכיון
שכל לימוד ותפילות וקריאות בני חוצה לארץ מתעטפים בתפילות ארץ
ישראל ועולות עמהם ,אם כן כל כמה דמקדמינן להשוות עצמינו להם עדיף
טפי ,להעלות קריאתנו בשווה להם .וכעי"ז כתב הרב סעדיא דיין אם צובא,
הביאו בתקון יששכר שם .והביא מהר"א אלנדאף זלה"ה תשובת ב"ד
צנעא (זכרוני אי"ש שם) ,שהורו לנהוג כן גם בא"י כי טעם זה שכתב מהרי"ץ
אינו העיקר ,אלא סניף לטעם הראשון שהזכיר .וסיים שם שכן הנהיג
בביה"כ 'שער שלום' ע"ש מהר"ש שבזי זלה"ה בעיה"ק ירושת"ו.
ו] טעם שלישי כתב מהרי"ץ ועוד יש לי לומר טעם בזה לפי הסוד והוא דבר
נאה ומתקבל .אכן לא גילה כאן טעמו ,כיון שכבר כתב בהקדמת ע"ח כי
לא גילה בדברים שהסתיר קדמונו של עולם אלא במקום שלא יכול היה
לפרש ע"פ הפשט ,או במקום שדרך הסוד יהיה לתוספת וסייג למשמרת
נוסחת הראשונים .והנה מהר"י גזפאן זלה"ה במנחת יהודה כתב ששמע
שמץ מנהו מפי כמוהר"ר אברהם הלוי זלה"ה ,דאפשר וכוונת מהרי"ץ
תנצב"ה ,שידוע שהמלאכים יש בהם בחינות ושרשים הרבה ,ואפשר
שהמלאכים של שתי פרשיות שהם חקת ובלק מבחינה אחת ושרש אחד
להם משא"כ שאר מלאכים של שאר פרשיות אשר לא ראי זה כראי זה,
אז מגיע צער להם דוגמת כלאים זה בזה.
ז] ומהר"י גזפאן זלה"ה כתב שם טעם רביעי ,כי הנה ידוע מרבותינו (עי' דרך
ה' ח"ד פ"ח אות ו') שבכל שנה ושנה מתעוררים העניינים הרעים אשר היו מימי
קדם ,כגון מכירת יוסף בשבוע שפרשת וישב חלה בו וענין עשיית העגל
וכו' .וא"כ שמא מאחר שפרשת בלק כולה מדברת מענין בלק ובלעם
הרשעים שרצו לקלל שונאיהם של ישראל ושניהם בעצה אחת החכימו סוד
על זרע ישראל ,לולי ה' שהיה לנו .וגם נזכר בה ענין וישב ישראל בשטים
ויחל העם לזנות וגו' ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף ,א"כ השטן
מקטרג לעת כזאת ,ואולי ח"ו יצליח בקטרוגו אם אין זכות לישראל .לפיכך
אנו מסמיכים פרשת חקת שיש בז זכרון פטירת שני צדיקים ,אהרן ומרים.
ופדות הקים לעמו שהזכות שאנו מצטערים על פטירתם תעמוד לנו
להצילנו מכל מעוול וחומץ .וכמו שדרשו רבותינו (גבול בנימין דרוש מ"ב ,הביאו
רבינו בשם אור תורה בפרשת בהעלותך) על פסוק ויהי בנסוע הארון שהוא רמז
לפטירת הצדיק מן העולם ,שאז נעשה ייחוד למעלה ואין שטן ופגע רע
שולט בעולם וזהו ש נאמר אחרי זה קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך
מפניך .וע"פ דבריו הוסיף מרן שליט"א (שער"י שם) טעם נוסף כי רצו להחליש
כוחן של רשעים ,שלא תהיה בשבת זו רק השפעת בלק ובלעם ,לכן חיברו
אותה עם פרשה נוספת שישפיעו עניניה לטובה.

מדרכי רבותינו – מוהר"ר יוסף ב"ר יחיא חדד זלה"ה
רבינו כרבים מחכמי תימן ,על אף גדולתו בתורה לא רצה להנות מכתרה של תורה והיה עוסק לפרנסתו במכירת כלי מתכות לעבודת השדה [ואף משעלה לאה"ק ובקשוהו
לכהן כרב מושב צלפון ,סירב .אך בפועל שימש כמורה הוראה במושב ואף הרביץ תורה ברבים בבית מדרשו] .פעם נכנס לחנותו גוי אחד ,ובמהלך המשא ומתן קצף על
רבינו וסטר על לחיו .רבינו שתק ולא השיב .ומשיצא הגוי את חנותו ,לקח רבינו פתקה קטנה ורשם עליה דבר מה ,והניחה בכוס מים .לאחר שנמחה הכתב ביקש מאחד
מבני משפחתו שישפוך את המים בפתח ביתו של אותו רשע ,וכך עשה .ואכן לא ארכו הימים ובאותו חודש מת אותו רשע ,כי מן השמים תבעו את כבודו של רבינו .זיע"א.

