
 

 תורה יכתר
 ק"ה  גליון  •  גב'של"   ב"ה'תשפ  אם בחקתי תפרש•  לק"י  

  בפרשת השבוע במשנת רבותינו גאוני תימן זיע"אהגות והלכה    •
 

 avish964@gmail.comאו במייל    0504139964הערות והארות יתקבלו בברכה בטלפון     • אין לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה                               

ע אשר שמחת התורה שבליבו ועל פניו האירה כל סביבותיו, זכה להרביץ תורה ולהעמיד בתי מדרשות לשקידתה  ידיד ור   •מרן שר התורה הגאון הגדול רבי שמריהו יוסף חיים בן מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זלה"ה לע"נ 

מרת אסתר , הרב ישראל ב"ר יהודה זצ"ל  ,הרב זכריה ב"ר יוסף גהסי זצ"ל ,אברהם יבלחט"א רבי ןבעוזרי זצ"ל הרב אלעזר דודי הרב אברהם ב"ר דוד בדיחי זצ"ל,  •הרב רפאל אליהו אליעזר זצ"ל ביבלחט"א הרב צבי בלאט שליט"א 

במהרה  לרפו"שתחי'  ומיכל ב"ר ישי , הרב ששון בן מרדכי שליט"אהרב רפאל אריה בן יחיא שליט"א ,ולזכות הרב אברהם ב"ר שלמה שליט"א, הרב אהרן ב"ר יוסף שליט"א  • מרת יהודית ב"ר יוסף שרעבי ע"הו   ע"ה גרשי ב"ר יחיא

 . אכי"רלגאולה השלימה בקרוב,  ולהצלת והצלחת אחינו בני ישראל, הנתונים בצרה ובשביה באוקראינה ובשאר גלויותיהם, המב"ה יוציאם מצרה לרווחה ומאפילה לאורה, ויזכנו בתוך שאר חולי ישראל, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאן מלכי רבנן –כתר מלכות 
 זלה"ה הלאעבב"ר יחיא  יחיארבי 

 כ' אייר תשכ"ח –ר"י תורת משה ירושלים 

 זלה"ה גמילב"ר אהרן הלוי  אהרןרבי 

 כ"ב אייר תשס"ז –מרבני פרדס חנה 

 זלה"ה טוביםב"ר שלום  שלמהרבי 

 כ"ד אייר תשע"ז –רבה של יהוד 

 זלה"ה בשאריב"ר יוסף  שלוםרבי 

 כ"ו אייר תקל"א –מחכמי צנעא 

 זלה"ה צאלחב"ר צאלח  אברהםרבי 

 כ"ו אייר תרס"ה -חבר ב"ד צנעא 

 זלה"ה ג'יבליב"ר דוד  צדוקרבי 

 כ"ו אייר תשכ"א -מר"י חיי שלום בירושלים 

 

 כתר ההלכה
 מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק'  - הגאון הרב נתנאל עומיסי שליט"א

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

 מהכוס שתה תה, ברך ברהמ"ז והמשיך לשתות  

מאדם הרגיל בסוף הסעודה לשתות תה, ופעמים כשהתה רותח מברך ברכת המזון ולאחר מכן ממשיך   א[ נשאלתי

הנה כעין זה מצינו במי שהיה שותה יין בערב   תשובה: לשתות את התה. האם צריך לברך על השתיה לאחר ברהמ"ז.  

עד שיקדש כיון שהסיח דעתו מהשתיה, ואם    שבת והפסיק כדי לקדש מבעוד יום, שנאסר עליו להמשיך ולשתות יין

. ונחלקו שם האחרונים האם גם על  )שו"ע סי' רע"א ס"ה( ארע ונצרך לשתות קודם הקידוש, צריך לברך שוב בפה"ג,  

. ומפני  )ט"ז סק"ה ומג"א סק"י(היין של הקידוש צריך לברך, או שמא כיון ומיין זה לא הסיח דעתו אינו צריך לברך עליו  

. ומ"מ מי שארע לו כן, י"א שלא יברך על כוס של  )משנ"ב שם ס"ק כ"א(, יש להיזהר שלא לבא לידי כך  מחלוקת זו

הלא כבר בירך ברכת המזון   אכן בנדון שבשאלה.  )שת"ז ס"ק י"ב וכדעת הט"ז(וי"א שיברך    )שם וכדעת המג"א(הקידוש  

בו היסח הדעת מהאכילה והשתיה ולא תועיל דעתו שרוצה להמשיך.   מעשה שישדהוי  נחשבת סילוק גמור,    והיא

וכן מברכים על כוס שלישי   )משנ"ב סי' ק"צ סק"א( וכמו שמצינו שמברכים על כוס של ברהמ"ז אף ששתה יין בסעודה  

  , אין לעשות כן לכתחילה  אךשצריך לברך על המשך שתייתו.    ולכן נראה.  )סי' תע"ד(של ליל הסדר לכל השיטות שם  

   ., ולכך שרי לכתחילהשל מצוהכוס    כוס של ברהמ"ז שהיא  ושאני  .)אבני ישפה ח"ג סי' ט"ז(  שגורם לברכה שאינה צריכה

 ברכת שהחיינו כשמחליף ציציות חדשות לטליתו  

שכשם שמברכים שהחיינו על בגד חדש שנהנה בו    )ברכות פי"א ה"ט, שו"ת פאר הדור סי' מ"ט(דעת הרמב"ם    ידועה  ב[

)כן ביאר בספר ראשון  גופו ויש לו שמחה, כך מברכים על קניית מצוה חדשה כמזוזה ותפילין וכד' שנהנית בו נשמתו  

שהקונה טלית ועשה בו ציצית מברך שהחיינו כדין    )סי' כ"ב( שאין כן דעת מרן השו"ע, שהרי פסק    ואף .  לציון ברכות נד.(

רבים נהגו כדעת    מכל מקום,  )מהר"ח כסאר על הרמב"ם שם(חדש ולא מפני המצווה וכן יש קצת שנהגו כן אצלנו    בגד

 .  )מהרי"ץ פעו"צ ח"ב סי' קס"ח, תורת חכם, שושנת המלך, ענף חיים ח"א דף י"ח, שולי המעיל פ"ג הע' ל"ב(הרמב"ם וכן עיקר 

  אמנם הישנה יברך שהחיינו, שהרי יש לו כעת מצוה חדשה.  האם גם מי שקושר פתילים חדשים לטליתו    ונשאלתי, 

. והטעם  )וכן דעת הב"ח והגר"א שם(אף שבתשובת מהרי"ץ נראה שיש לברך    )שולי המעיל שם( בזה לא ידוע על מי שבירך  

, דזה אינו מפורש ברמב"ם. אכן יש לשאול כי אף  )שם(למה שנראה שלא ברכו כתב מרן הגר"י רצאבי שליט"א  

  אםשאינו מפורש בחיבור ולא בתשובת הרמב"ם שם, מ"מ מפורש הוא בלשון השואל בתשובה הנ"ל. וז"ל שם, '

  נחתכו  אם  וכן  אחרת  והניח  המזוזה   החליף  אם  וגם  ראשונה  פעם  והטלית  התפילין  לבישת  ובעת  המזוזה  בקביעת  צריך

', עכ"ל. הרי שהשאלה הייתה גם  לאו  או  זמן  לברך  צריך  אם  המצות  שאר  כל  וכן  ציצית  או  אחרים  והניח  התפילין

לפני מרן תי דברי  י וכשהרצ על טלית חדשה וגם על ציצית שהחליפה, ועל כל אלו באה התשובה שצריך לברך.  

שליט"א השיב, שיש לעיין אם אכן כן הדבר בכל הנוסחאות ובמקור בלשון ערבי, ואם נכון הדבר הרי שיש כאן  

 לברך גם על החלפת ציצית בלבד, אך לע"ע ההוראה היא שלא לברך. גילוי מפורש בדעת הרמב"ם ויש 

 מה נחשב תשלום בהקפה לעניין פירות שביעית 

ים, התפרסמה בשבוע שעבר הלכה בעניין דמי שביעית, שהמשלם עבור פירות שביעית  יבאחד העלונים התורנ  ג[

כיצד    והיה תמוה בעיניכסף הניתן.  'דקה' לאחר הקנייה, כבר נחשב שקנה בהקפה ולא נתפסת קדושת שביעית ב

 שהייה של רגע בתשלום ייחשב חוב. 

. ושם  )סב:(הקונה פירות שביעית, מעותיו נתפסות בקדושת שביעית, מלבד אם קונה בהקפה כמובא בגמ' ע"ז    והנה

ועוד הרבה  )רש"י יש ב' שיטות עיקריות בראשונים מה נחשב הקפה, י"א דרק כשהתשלום הוא אחר שנאכלו הפירות  

)תוס' והרא"ש  , וי"א דאף אם הפירות בעולם, כל שנעשה קניין בפירות לפני נתינת המעות ה"ז נחשב הקפה  ראשונים שם(

)חזו"א  . וכיון דשביעית בזמן הזה דרבנן הולכים אחר דעת המקילים  )שביעית פ"ח ה"ו( . וכדעה זו מפורש בירושלמי  שם(

בקדושת שביעית,    מיםד  תפיסתא"כ כיצד תתכן    יןב לה   שלא שי א .  שביעית עמ' ס"ח(שביעית סי' י' סוס"ק י"ג, אור לציון  

וביאור  .  )רמב"ן ע"ז סב:, שו"ת משנת יוסף ח' י"ב סי' כ"ד(  משלם   כ "ואח  כליו  וךתל  ונותן  מושך  או  יהבמג  קונה  כל  שהרי

שכאשר המכירה נעשתה מתחילה על דעת הקפה ע"י רישום או בע"פ, הרי שאם יפרע לו לאחר מכן אף    העניין

באותו מעמד אין מעות אלו נתפסים בקדושת שביעית. אך אם קנה על דעת לשלם ולא לרשום כחוב, גם אם משך  

חזו"א שם ד"ה במש"כ  )את הפירות לפני ששילם, עדיין לא נגמר המקח עד התשלום אף שנעשה לאחר דקה ויותר  

שאותה הלכה שהתפרסמה, איננה נכונה. כי העיקר הוא שכל    ולכן נראה.  דבהקפה, דרך אמונה שמיטה ויובל פ"ו ס"ק נ"ד(

 שלא הייתה הסכמה בין המוכר לקונה שהתשלום יהיה בחוב, הרי הכסף שניתן הוא מקח ולא פרעון חוב. 

הקונה ממנו  כל  , כי מי שמוכר פירות שביעית באיסור,  יליון צ"ג()גקניית פירות שביעית כבר הבאנו בעבר    ולעצם

 מכשילו באיסור סחורה בפירות שביעית.

 

 א"ש־כתר של
 יסורו הקללות מעל ישראל אימתי

אמר רבי  )ראה ד'(,איתא במדרש תנחומא 
שמואל מי שמביט בהן מוצא הברכות יתרות 

בברכות פתח באל"ף אם  ,כיצד .על הקללות
אולך אתכם וים בתי"ו יבחקתי תלכו וס

קוממיות שהברכות באות עליהם מאל"ף ועד 
והקללות פתח בוא"ו ואם לא תשמעו  .תי"ו

 .בין וא"ו וה"א אין כלום ,ד משהיים בה"א ביוס
וכתב על זה מוהר"ר יהודה גזפאן זלה"ה 

הטעם שהברכות שמעתי במנחת יהודה, 
לומר לך שאם  ,מתחיל באל"ף ומסיים בתי"ו

יקיימו ישראל את התורה שהיא עשרים ושתים 
 .כרןאותיות מאל"ף ועד תי"ו אין קץ למתן ש

מה שאין כן בקללות מתחיל בו' ומסים בה' 
או יסורין ושאם יבלומר לך  ,שאין ביניהם כלום

על ישראל הקדוש ברוך הוא מרפאן וכאלו 
וכמו שכתב רש"י זכרונו לברכה על  .אינם
כל המחלה אשר שמתי  )שמות ט"ו, כ"ו( פסוק

במצרים לא אשים עליך ואם אשים הרי הוא 
 ע"כ. פאךכלא הושמה כי אני ה' ר

והבאתי אותם בארץ עה"פ וכן כתב להלן 
סופי  )כ"ז, מ"א( אויביהם' או' אז' יכנע' לבבם

והוא שם המקום שהגלו בו  .מוז"עתיבות 
בשנת )היינו היהודים, תימן  יושביאויבינו את כל 

וכיון שישבו בו  ,שהוא מקום רע (ל"טת'ה
ויצאו בו מים  אבותינו נעשה מקום חשוב

מתוקים בחסרי השם יתברך שעזרם ותדע 
שהכל רמוז בתורה והשגחתו יתברך פרטית 

מעשה זה הובא גם ] .ע"כ וכל דרכיו משפט
בזה"ל,  במגילת תימן המיוחסת למהרי"ץ

היא היתה  לכפר מוזעשהגיעו ובאותה שבת 
ת ולקר שבהםויקם הגדול  ,בחוקותישבת 

איתם ארץ  ייע לפסוק והבאתגוכשה בתוכחה,
 זוא ,יכנע לבכם הערל זיבהם או אוא

 בוורוח נוססה  לדרושהתחיל  ים,כשהשל
 ,נסוכה מראש מקדםהנה זאת הגזרה  יויאמר כ

ושמורה בסופי תיבות אויביהם או רמוזה ערוכה 
וע"ע בנפלאות מתורתך על הפטרת  אז יכנע.
 אמר פרי צדיק ד"ה עמדו[.מטות, מ

יסורים, ודאם כן אין כאן קללות ויש להתבונן, 
'או  אכן תשובתו בצידושהרי הקב"ה מרפאן. 

אז יכנע לבבם הערל', וכדברי הרמב"ם 
במכים אותו  )פ"ב ה"כ(בהלכות גירושין  הידועים

עד שיאמר רוצה אני, כי ישראל קדושים הם, 
ורצונם לעשות רצונו יתברך, ורק ערלת הלב 
וכבדותו מונעת מהם, וע"י היסורים נכנע היצר 

ישראל שבים אל אביהם שבשמים בכל ומיד 
'או אז וזהו שאמר הכתוב  לבבם ובכל נפשם.

 יכנע', דהיינו בודאי שאז כך יהיה.
אליו יתברך קודם המכה, ויה"ר שנזכה לשוב 

  ויקוים בנו, ונתתי משכני בתוככם אכי"ר.
 .שבת שלום

 



 במשנת רבותינו בפרשת בחוקותי )ומנהגי הקריאה( חלוקת המברכים 
 דתורת כהנים   אין מפסיקין בקללות 

העיר  בני  פרק  בסוף  שנינו  א(  א[  לא,  במועדים,    )מגילה  התורה  קריאת  סדר  בכלל 
וקללות    ,בתעניות בחוקותי,  ברכות  דאם  וקללות  ברכות  החטא )פירש"י,  עסקי  שעל  להודיע 

,  ומוסיפה המשנה דין נוסף .  פורענות באה לעולם, ויחזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן מתענין עליה(
 אלא אחד קורא את כולן, ע"כ.    אין מפסיקין בקללות

)שם, וכן אמרו בגמרא  דהיינו קללות שבפרשת בחוקותי דמהן סליק תנא.    ומשמע

מרו בלשון רבים ומשה מפי הגבורה אמרן,  , דדוקא קללות שבתורת כהנים שנאב(
דהיינו שנאמרו ממי שהיכולת בידו, משא"כ הקללות שבמשנה תורה בפרשת כי  

יפקוד  , אם תעברו על מצותיושאמרן מעצמו, תבוא, משה מפי עצמו אמרן, דהיינו 
, דיותר יש לחוש לקללה האחד  י טעמים יש כאן,נ וכתב מהרש"א דש   .כך   עליכם

. ועוד שיותר יש לחוש לקללתו של הקב"ה  עי' לקמן בשם אור האפילה()ו  הנאמרת לרבים
דקללות שנאמרו מפי משה אין בהן משום מוסר    ,כתב   ב"חה ו שנאמרו מפי הגבורה.  

תמאס   אל  זלה"ה]  .)וכדלקמן(ה'  עדני  סעיד  למוהר"ר  לרמב"ם    ועי'  )פי"ג  בביאורו 

שמשה רבינו כתב אות  דחלילה שהיה אחד מן החכמים סובר  ,  שכתב  מתפילה ה"ז(
אחת בתורה מפי עצמו, אלא שבתורת כהנים ציווהו השי"ת שיאמר לישראל בלשון  

 . [ובמשנה תורה נצטוה שיכתוב בלשון שאומר משה לישראל. עכת"ד ,הקב"ה
ראבי"ה   כתב  מקום  תקצ"ה(ומכל  סי'  משנה    )מגילה  בשל  אף  לפסוק  שלא  דנזהרין 

 דכבר נהגו העם שלא לפסוק בהן.   )פי"ג מתפלה הי"ז(   וכ"כ הרמב"םתורה, כיון דאפשר.  
 טעם א' שמראה שקשים עליו הקללות 

מנא הני מילי, אמר ר' חייא בר גמדא   )שם, ב(בגמרא    ובטעמא דמילתא אמרו ב[  
)והמפסיק באמצע הקללות  מוסר ה' בני אל תמאס  )משלי ג' י"א(אמר רב אסי, דאמר קרא 

 . מראה שקשה עליו מוסר ה' וכאילו מואס בו, ע"פ רש"י(
הדרשה היתה מסוף  דהביאו    )פי"ב ה"א(  וכן במסכת סופרים   )פ"ג ה"ז(ובירושלמי כאן  

ואל    )משלי שם(אין מפסיקין בקללות, א"ר חייא בר גמדא מה טעם, דכתיב  הפסוק,  
. רש"י ן קציצהופסקים פסקים, לשקוצים קוצים,  , פי')ל תעשם קוצים קוצים  תקוץ בתוכחתו, א

, כי כשעושה הקללות פסקי  דהטעם שווה  וכתב בקרבן העדה   .(כאן שהביא את המס"ס
ל   פסקי, מראה שקשים הם עליו.  ול ונראה  דווקא מסיפיה    באר הוסיף  מדוע דרשו 

מלשון  'תקוץ' פירשודלא  ט"ז()קהלת פ"ח הערה  ע"פ מש"כ הרב תורה תמימה  ,דקרא
ולכך דרשו  ברישא דקרא אל תמאס,    נכתבקצתי בחיי דהיינו מאיסה, דזה כבר  

הוקשה להם, מנא לן דאם פוסק  ד י"לוא"כ    ., ע"כאל תקוץ מלשון אל תקצוץ כאן
כמואס,   חשיב  קמ"ל  ובאמצע  זה  תקוץעל  דאל  דסיפא  יתירא  משמעו  דרשה   ,

 דהקוצץ חשיב כמואס. מאיסה ומדרשו קציצה, ללמדנו 
 )ב' ביאורים(   טעם ב' שאין אומרים ברכה על הפורענות 

  ויש להבין   , לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות. טעם נוסף אמר ריש לקישג[  
ומצאתי שהקשה  .  (נד, א)ברכות    הלא כשם שמברכין על הטובה כך מברכין על הרעה

דההיא כעין הודאה,    ותירץ,   (, וע"ע שם בפרש"י)שם יא, א מדפי הרי"ף  שעל הרי"ף  הר"ן כן 
דכאשר באה עליו הרעה חייב להצדיק את דינו של   דהיינוהצדקת דין הוא עכ"ל.  

הקב"ה וממילא לברך עליו. משא"כ כאן שלא באו לו הצרות איך יברך על דבר 
 . )שם(על המדרש רבה  וכ"כ בענף יוסף שהוא רע בעצמותו.  

כדאיתא  הוא  אין מברכים על הפורענות,  דכוונת ריש לקיש  כתב    )שם(ה  " ראבי ה ו ד[  
אמר הקב"ה אינו בדין שיהו בני א"ר לוי,    ,)שם ה"ב(ובמסכת סופרים    )שם(בירושלמי  

, (ן. ומקורם מדברים רבה פ"ד, א)ד"ה אי  תוספות   וכמו שהביאו   ., ע"כמתקללין ואני מתברך
דסכנין, אני אמרתי עימו אנכי בצרה, ואם כן אין דין שיברכוני בני על    יהושעא"ר  

]ומטעם זה כתב מהרי"ץ בעץ חיים  .  ך הצרות, ע"כ. דנמצא שאני מבורך והם בהיפ
קנו או דודו לתורה,  זבעת שעולה אביו או    שהבן עומדדאע"פ שמנהגינו    )ח"א סד, ב(

אינו   תורה,  או שבמשנה  קורא בקללות שבתו"כ  בזמן שאחד מאלו  מכל מקום, 
עומד לו כלל, והטעם כדאמרו במדרש, בני מתקללין ואני מתברך. כמו כן בכאן  

 .להרבות בכבודו בעת כזה, ע"כ[ראוי שלא 
 טעם ג' שצריך לפתוח ולסיים בדבר טוב 

א"ר יוסה בי ר' בון, לא מטעם הזה  איתא בירושלמי ובמסכת סופרים, טעם [ עוד ה 
  אלא זה שהוא עומד לקרות בתורה, צריך שיהא פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב. 

בדבר טוב והחותם חותם בדבר  תני הפותח פותח    )פ"ח אות ז'(  וכן הוא בקהלת רבה
 טוב, דתנינן בברכות קורא ומפסיק, בקללות אינו מפסיק אלא אחד קורא את כולן. 

 הטעם משום כבוד ציבור ועוד שלא ישתהו בקריאה 
האפילה  [  ו  אור  חידוש מצאתי במדרש  התוכחה(ודבר  אין    ,)בסוף  קללות שבתו"כ, 

מפסיקין בהם מפני שנאמרו בלשון רבים, ומשום כבוד רבים לא יפסיקו בהן, כדי  
דכיון שיש לחוש בקללות אלו לכבוד    ביאור דבריו,שלא ישתהו הצבור בקריאתם.  

ופרש"י  הציבור לכן יש למהר בקריאתם ובמיעוט שהיה   וקא מגמגם  בוטי דקרי  )וכלוי בר 

יש שנוהגים אצלינו לקרוא התוכחה בקוך נמוך. עי' שע"ה סי' ס' סעיף ח'.    וכןושי.  שקרא אותן במרוצה ובק

ד'( גליון  תורה  כאן  ובכתרי  יש  הפרשיות  לציבור כשאר  יפסיקו לחלקם  וממילא אם   ,
)סי' תכ"ח    הלבוש  וכ"כ   דלדבריו הטעמים שאמרו בגמרא, הם אסמכתא.  וצ"לשיהוי.  

בדברי תוכחה דלא ליתו לאנצויי, וסמכוה   שאין מסיימין, 'אך מטעם אחר  סעיף ו'(
 . 'בגמרא על המקראות הנ"ל

 בשאר קהילות ישראל   צורת הקריאה 
אלא היכי  היאך היא צורת הקריאה בפעול, דאיתא בגמרא,    וכעת יש לנו ללמוד [  ז

תנא מ  ,עביד,  וכשהוא  שלפניהם.  בפסוק  מתחיל  מתחיל,  מסיים  כשהוא  סיים, 
שלאחריהן. התו   בפסוק  מתחיל(  פותס וכתבו  שלפניהם   )ד"ה  בפסוק  מתחיל  דאינו 

פרשה בסוף  מסתיימות  הברכות  שהרי  י"ג(  ממש,  וקי)פסוק  מתחילין י,  אין  לן  מא 
ועי' ר"י  .  ובשו"ע סי' קל"א  א,בעי' מגילה כגזירה משום הנכנסים  )  בפרשה פחות משלשה פסוקים

מנהג זה  . ו אין כאן למה לחושדכתב    ולכןפסוק אחד מהברכות,    חוזרהקורא  דסבירא ליה ש  מלוניל כאן 

ג"פ.   ו'הזכירו המג"א דלקמן אלא שכתב דיחזרו  העולה  ש  נמצא  .(עי' ערוך השלחן סי' תכ"ח אות 
דמה   )סי' תכ"ח סק"ח(  וכ"כ המג"א  .שלושה פסוקים מהברכות   מתחיל  לקרוא בקללות, 

. אבל ע"ש )כ"ה נוסחת המג"א בשו"ע וכ"כ הא"ר    שכתב השו"ע ומתחילין בפסוקים שלפניהם

 , היינו שלושה פסוקים שלפניהם. יש גורסים גם בשו"ע בפסוק שלפניהם(
נוהגים לקרות להרב האב"ד בכל שבת לשלישי,   ודמחמת שהי  אכן כתב המג"א

שנוהגים בדוקא להעמיד היותר גדול שבציבור.   בשונה ממנהג תימן)וכעת לא רצו לקרותו לתוכחה  

וע"ע שע"ה סימן ס' בעיני יצחק   כמ"ש מהרי"ץ בע"ח ח"א דף קלח, א ושכ"ה דעת מהרח"ו בשם האר"י.

תחילת מהוצרכו לחלק את י"א הפסוקים ש  , לכן(הרב כנה"ג  ם. וכ"כ המג"א שם בשאות כ"ה
פסוק 'ואם לא תשמעו לי' הפרשה לשלוש עליות, וממילא נמצא הרביעי מתחיל ב

ב שהרב ימחול על  טשהוא תחילת פרשת הקללות, ואינו נכון. ולכן כתב מו)פסוק י"ד(
 כבודו ויעלה לרביעי באותו שבת'. 

'ואם לא   )י"ד(  דפסוק  ,המנהג   ליישב כתב    )הקדמון, הביאו מג"א(ובשו"ת צמח צדק  [  ח
אינו התחלת  שהוא תחילת פרשה,  תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה'  

ומבואר בדבריו שם שדעתו  ]אף אני אעשה זאת לכם וכו'.    )ט"ז(הקללות אלא פסוק  
כהתוספות, שהקשה  דלא  מה  מש"כ  ו   .[ע"ש  ע"פ  דבריו,  לבאר  בתורה  אפשר 

דכאשר מתחילים לקרוא עם התנאי, דהיינו אם לא   הערה ט"ז()קהלת פרק ח'    תמימה 
   ילכו בדרך ה' יארע כך וכך. אי"ז קללה אלא מוסר. 

רבה   האליה  עליו  בגמרא  ותמה  אמרו  ב(דהלא  פח,  ישראל   )ב"ב  ברך  דהקב"ה 
ושתים   ועד תאות  דהיינו מ]בעשרים  'ואולך אתכם    [א'  עד  מ'אם בחקתי תלכו' 

עד ואת  )פסוק ט"ו(מ'ואם בחקתי תמאסו'   [ו' עד מ'אות מ]קוממיות'. וקללן בשמונה 
פסוק מ"ב וזכרתי הוא לטובה כמ"ש מהרי"ץ במוסף דר"ה דף   ומ"מ.  )פסוק מ"ג  חקתי געלה נפשם'

. ועי' מדרש תנחומא ראה ד' הקללות שבתו"כ שלושים חסר אחד. ויתכן לפרש, דהיינו מפס' י"ד עד עו, ב

מ"ב פס'  אחד  חסר  בחקתי    נמצא .  (מ"ג,  ואם  ט"ו,  מפסוק  כבר  מתחילות  שהקללות 
   ., ודלא כמ"ש הצ"צ, וע"ש עוד מה שהקשה עליותמאסו

וכתב  דפסוק י"ד אינו בכלל הקללות.    יש ישוב למנהג,  הא"ר  גם לדברי  ועכ"פ[  ט
, ומה שכתבו דלאו דוקא פסוק אחד, נתכוונו  דאפשר שגם תוספות מסכימים לזה 

.  בתוספות הוא על 'מתחיל' ולא על 'מסיים'. הג"ר ישראל רצאבי שליט"א(צ"ע דהד"ה  )  לסוף הקללות
שא"א להוסיף רק פסוק אחד אחריהן, כי א"כ נמצא ששיירנו ב' פסוקים עד    דהיינו

)אכן בתנחומא   , ולכן צריך לקרוא את כל הג' פסוקים)המסתיימת בפסוק מ"ו(סוף הפרשה  

   .(, ע"שללות מסתיימות בפסוק מ"ו, ביד משההקדרבי שמואל,  הובאה דעת ,פרשת ראה אות ד'
  ואכן  בשניהם אין קללה., הלא  מה חילוק יש בין פסוק י"ד לט"ו  ממה נפשך  וצ"ע,  

 'ואם לא תשמעו לי'.   )י"ד(דהקללות מתחילות מפסוק  גירסת רבינו גרשם בב"ב שם  
רבה   אליהו  דבי  בתנא  י"ח(וכ"ה  ומשיב    .)פרק  שואל  במדרש  תימן  חכמי  וכ"כ 

ומוהר"ר ישראל   .)לעיל פס' ד'(הר"ר שבזי זלה"ה בחמדת ימים ו ומ  בתחילת הפרשה. 
ישראל,  בסגולת  זלה"ה  הפרשה.  הכהן  הביאור  ג  " במדה  אך ]   בתחילת  ובמדרש 

וצ"ל דעצם התוכחה של הקב"ה הנזכרת בפסוקים אלו   .[כבגמ' שלפנינו  רסאהגי
 וא"כ עלינו להתחיל ג' פסקים מהברכות. נחשבת קללה, 

 מנהג תימן 
תימן    [י  קס"ח(בסערת  שהשלישי סדר  ב  כתב  )עמ'  זו  פרשה  חלוקת המברכים של 

 לעיל. וכמנהג שנזכר  ,מסיים את הברכות והרביעי מתחיל מואם לא תשמעו לי
]ומוסיפין    קהילות תימן להתחילממנהג הרבה  למעשה  אך   פסוק  כבר מהברכות 

נושן'רביעי   ישן  מחוברות'ואכלתם  כשהפרשיות  מתחילין  ממנו  כי  ואולי   , ] . 
 נ "כדכפי הנראה כך היה המנהג גם בביה  ובנפלאות מתורתך כתב מרן שליט"א,

הוא   ושעליו    בתאג' מוהר"ר שלמה הסופר של מהרי"ץ, שכן  שהיה לפני מהרי"ץ 
כת"י,    הר"ש בדיחי בעולת שלמהו מ נכדו מהר"ד את חלק הדקדוק. וכ"כ  ק  העתי

התרגום כת"י  ו בספר  נגאר כ"ה  לוי  היה מזלה"ה  מוהר"ר  והם  מעתיקי השמועה  , 
מו"ז מוהר"ח  ועוד הביא שכ"כ  ת מדרשו.  מתפללי בייכי דרכו של מהרי"ץ ושומממ

  מוהר"נ רצאבי זלה"ה אביו  ן קיבל מ. והביא שכלה"ההר"י גזפאן ז ו קורח זלה"ה ומ 
 ן ישנים. אכן מהר"ע קורח כתב לא כך. געל מנהג עירם רצאבה ובעוד תיא

ין עוד בדברי מרן שליט"א בשערי יוהרוצה להרחיב יע  ואין מפסיקין בפרשתא דא 
ובמה   .יצחק פרשיות בחקתי, נשא, בהעלתך ה'תשע"ה. ובדברי חפץ ח' עמ' צ"ה

 .(עמ' קי"ט)משהאריך הג"ר ישראל רצאבי שליט"א, בבירור השיטות, בדברי חפץ י"ב  

 מוהר"ר אהרן ב"ר אהרן ג'מיל זלה"ה –מדרכי רבותינו 

רה בשנת תרע"ח. משחר נעוריו ניכר בחריפותו ושקדנותו ואהבתו לתורה, בהיותו גולה למקומות תורה שבמחוז חאשד שם יצק מים על ידי גדולי התו )הסמוכה למהאצר(רבי אהרן נולד בואדעה 
בגיל צעיר הוסמך לשחיטה, משעלה לארץ אבדו לו ההרשאות  כבר .ודודו הגאון רבי סאלם גמיל זלה"ה )לפניו היה יושב ללמוד תקופות של חצי שנה ברציפות(שבאזור ובפרט מהגאון רבי חיים גראפי זלה"ה 

בפרדס חנה בתחילה במעברה ולאחמ"כ בשכונת רמב"ם  התגוררשקיבל מרבותיו, ניגש למוהר"ר שלום יצחק הלוי זלה"ה שבחנו, ולרוב בקיאותו וידיעתו בש"ס ופוסקים אף הסמיכו להוראה. 
בפרדס חנה כמה קהילות תימניות ממחוזות שונים, לא נתנו הרשויות להקצות בית כנסת לכל קהילה ורצו שכל התימנים יחד יתאחדו  שהתיישבו לאחרשהוקמה ע"י עולי תימן הראשונים, 

וביקשו ממנו הקצאה ונכנסו אצל ב"ג  לפתוח בית כנסת על אף השוני בנוסחאות התפילה והנעימות שהורגלו בהם, מה עשה רבי אהרן, נסע עם אחד מרעיו מארי סאלם מהאצרי לירושלים,
שניהם להתפלל יחד, מיד נתן להם אישור לקבלת דונם בפרדס חנה עליו  'הסכימו'כל אחד בנפרד הקצאה לבית כנסת, כמובן שלא הסכים להם, לאחר שעה קלה חזרו לחדרו והודיעו לו ש

עירים כמבוגרים שתו בצמאה את דבריו. תפילותיו המרגשות הרעידו לבות המתפללים הרביץ תורה עשרת שנים. וצ בבית מדרשוהקימו את בית הכנסת 'חברת אחים', עם עיקש תתפתל. 
וכיבד את רבינו באמירת הברכות, כשהגיעו להכריז את שם התינוק   באחד מבני השכונה שערך ברית לבנו מעשה. . בנעימותיו היה משורר בעיתות שמחה ובבתי חתניםובפרט בימים הנוראים

  יותר. זיע"א. הזדעזע ומפיו נמלטה זעקה 'שופט כל הארץ', מיד עצר והחל לשכנע את האב שלא יקרא לבנו בשם של רשע, עד שנעתר האב לקרוא לבנו בשם יהודי אמר האב 'נמרוד' רבינו

 


