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  )ז', ו דברי�(

  

  והצלחה לזכות
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        הקדמההקדמההקדמההקדמה

הינה קצרה מאוד , בס� כולל של כארבעה עשר ד�, ינת מספר דפיהמבח, מסכת הוריות

לפי אמת מידה , דווקא משו� כ� הרי היא זוכה, בר�. ס"וכמעט לית דכוותה בכל הש

  .לאיצטלת מועט המחזיק את המרובה, לכתר שונה ואולי א� הפו�, אחרת

�די� את ועוד יותר קט� צבא בני הישיבה השוקדי� ופוק, מספר לומדיה בעיו� קט

�בהרבה בתי מדרש היא נותרת מיותמת בקר� . שעריה במש� סדרי� מרכזיי� ושלמי

. ממתינה לכמה בכורות גואלי� שיגייסוה עבור המירו� השנתי לפני הפסח, זווית

בגי� טעימה , אות� לומדי� שועטי� על פניה בדהרה בדרכ� להשתחרר מעול התענית

  .במסגרת סעודת מצוה,  שחריתקלה המתלווה לסיו� לימוד� ע� תו� תפילת

�כ� פשוט וברור ביחס לזהירי� . עבור אניני הטע� ההלכתי התמונה שונה לחלוטי

�.): סד(הגלומה במאמר רבי אחא במסכת עירובי� , שלא להיכוות בגחלת� של חכמי

 מאבד * נאה אינה וזו נאה זו שמועה האומר כל '?הו� ד)'ְי זונות עהורֹ' דכתיב מאי'

  . תורה–כל של תורה  .'תורה של הונה

מנפנפי� בהערת רבי ישמעאל בסיו� מסכת נזיקי� לאלו ה א� כ� ג� ביחס

 שאי� ל� מקצוע בתורה ,הרוצה שיחכי� יעסוק בדיני ממונות ':)ל"המאוחדת של חז(

 –משימה מפתה כא� בהוריות ישנה :). בבא בתרא קעה ('יותר מה� וה� כמעיי� הנובע

משימה מפתה זאת באה לידי ביטוי . .)קידושי� מו('  והרי סכי�רי בשרהרי שולח� וה'

�  .בשני מובני

עבור לא ,  לימוד הוריות.ברמה של מידע ותוכ� יסודי אנו יוצרי� היכרות * ראשיתראשיתראשיתראשית

 בשני וזאת ,ותראשונית או התבצרהיכרות מוסי� , מעט בני ישיבות ובעלי בתי� כאחד

�  :מישורי

 וא� ,ברובד ההלכה הצרופה, ווחת בראשוני� א� לדעה הר*מערכת השלטו� . א

 וידיעה לגבי מוקדי הכוח ,ברובד ההלכה של משפט המלוכה, �"כשיטת בעל דרשות הר

 . והסמכות

הינה התוכ� והמשמעות של המבנה הפדרלי שמהווה מרכיב לכ� דוגמא בולטת 

 .י� קיימת ידיעה כללית א� מעורפלתאצל רב. יסוד בשלטו� בכנסת ישראל בארצה

כמה בקיאי� במחלוקות יסוד בי� תנאי� לגבי חלוקת אחריות וחיוב כפרה הנעוצות 

מושג ב� הלשונית וההלכתית במעמד ו"עד כמה ברורה הבנת הרמב? בשאלה זו

 .נושאי� אלו ועוד רבי� אחרי� מופיעי� בהרחבה במסכת הוריות? 'לשבטי�'
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, מציאות תקינהב ו מעבר להבהרה לגבי מבנה והפעלת המערכת בשני� כתיקונ�.ב

' ויקרא'ת המובלט בפרשיות התורה בשלהי פרש, הרי שאנו נחשפי� לנושא המרכזי

  . והוא מצב המערכת בקלקולה לגווניה' שלח'פרשת ו

בגיוס האומ� הנדרש .  וא� בכשלו� הקרוב לזדו�,א� במעידה המושרשת בשגגה

במיוחד אצל שועי  ,והמאבק למיגורושל החטא כפרתו . ע� החטאומקי� למאבק כולל 

� .הינו בעל משמעות רבה, ונכבדי ע

ערכית תבונה אנו נדרשי� ל.  דבר נוס� וחשוב גנוז בי� דפי המסכת– שניתשניתשניתשנית

הלכות ותכנ� ,  ע� החכמה הספוגה בתפזורת מאמרי�בכדי להתמודדמחשבתית ו

טיבית הנובעת ימה גודל התרומה הרוחנית והקוגנ.  על פני עלי המסכתהשרועה

  : ת ע� שלל קביעות מאתגרותמהתמודדו

אבל א� היה ממזר תלמיד חכ�  *אימתי בזמ� שכול� שוי�  '–ע� שורה אחת 

 החותמת את *'  ממזר תלמיד חכ� קוד� לכה� גדול ע� האר�,וכה� גדול ע� האר�

קביעה . עה עד הנהוקבהיתה חותרת מתחת להנחת היסוד שה קביעה. משניות המסכת

  .'מא� מלכי רבנ�'ל כי "ה בעוצמה בהשקפת חזלופית הנעוצשהציבה נורמה ח

השקפה שסבר כי מהל� הסוגיות עולה בקנה אחד ע� ה *' קר� אורה'ע� דעת ה

 עליה לגלג אביר החשיבה הפוליטית השמרנית שבמאה ,העקרונית והמהפכנית

בי� . 'כי כל ע� רשאי ומוסמ� לפטר את מושליו כרצונו ', אדמונד ברק,השמונה עשרה

   . יות עולה אותה גישה מהפכנית הנותנת עוצמה בידי הע�דפי הסוג

 התלקחה מחלוקת ,לפו� ריהטא, ביחס לשאלה לגביה, ע� התפיסה הגורסת

פעל בניגוד לדעתו ש , ואפילו מחברי הסנהדרי�,חכ� אחדש. בירושלמי והבבלי ובספרי

ני  ביודעו או בחושבו כי עליו לכבוש את דעתו מפ,האישית והורה בפסק המקובל

 מפני , פטור מהשתתפות בקרב� הבא על שגגת הוראה,'מצוה לשמוע דברי חכמי�'ש

ולא טעות בשאלת הוראה , שאמונתו המופרזת בדבר חובה להיגרר אחרי הרוב

 .היא הכשילתו, המקורית

  

      . זיל גמור–הרי לפני התלמיד יבול מגרה ומבטיח 

  בברכת התורה והמצוה

�  אהר� ליכטנשטיי
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        מבואמבואמבואמבוא

 שזיכה בורא עול�אנו מודי� ל, ת שמוני� שנה למורנו הרב אהר� ליכטנשטיי�במלאו

כר� זה מכיל סיכומי שיעורי� . בסדרת שיעורי הרבאת הכר� השמיני אותנו להוציא 

  .ה" התשסקי�במהל� זמ� ' עציו�*הר'בישיבת שאות� העביר הרב , הוריותמסכת על 

נושאי� אלו הינ� נושאי� אלו הינ� נושאי� אלו הינ� נושאי� אלו הינ� . . . . תיותתיותתיותתיותמסכת הוריות גדושה בשאלות יסוד הגותיות ומחשבמסכת הוריות גדושה בשאלות יסוד הגותיות ומחשבמסכת הוריות גדושה בשאלות יסוד הגותיות ומחשבמסכת הוריות גדושה בשאלות יסוד הגותיות ומחשב

על כ� ראינו חשיבות מרובה בהוצאת . . . . חשובי� מאוד ומרכזיי� ביותר בעולמנו הדתיחשובי� מאוד ומרכזיי� ביותר בעולמנו הדתיחשובי� מאוד ומרכזיי� ביותר בעולמנו הדתיחשובי� מאוד ומרכזיי� ביותר בעולמנו הדתי

לא מצאנו בי� ספרי האחרוני� ספר שד� לעומק . ספר השיעורי� על מסכת הוריות

�  .בשאלות יסוד אלו ומקי� אות

, ציבורמהו , מהו חטא: בי� הנושאי� הנידוני� בספר נית� למצוא דיו� בשאלות

�, מעמדו הייחודי של הכה� הגדול, טיבה של מחלוקת בתחו� המחשבה, מעמד בית הדי

אופי קרב� החטאת מול , תפקידו של הקרב�, מקומו של שבט בודד מול כלל האומה

�  . ועוד ועוד, אופי קרב� האש

  

****___****___****        

שי ייחודו של ספר שיעורי� זה ביחס לספרי� חשובי� אחרי� המקבצי� שיעורי רא

ומבדיל , הרב מלב� את הנושא הנידו� מכל צדדיו. ישיבות הינו בסדר ובשיטתיות שבו

  .בי� היסודות ההלכתיי� השוני� השותפי� בעיצובו

 �השיעורי� מנוסחי� בצורה המאפשרת קריאה רהוטה ומובנת ג� לאלו החסרי

ות ובהער, במסגרת השיעור מובאי� המקורות הבסיסיי� בסוגיה. ידע מוקד� בנושא

 �המהווי� פתח , מצויני� מקורות נוספי�) שברוב� אינ� מדברי הרב עצמו(השוליי

�  .למעוניי� להעמיק יותר בנושא הנידו

בבא , בבא מציעא, זבחי�, קדמו לספר זה קבצי שיעורי� על מסכתות טהרות

וכבר , קבצי� אלו נחלו הצלחה רבה. ופסחי� וכ� על קונטרס דינא דגרמי, גיטי�, בתרא

הסדר והמבנה השיטתי שבשיעורי רבנו גרמו לרבי� . סו מספר מהדורות שלה�הודפ

�  .להפציר בנו להוציא קבצי שיעורי� בתחומי� נוספי

הרב הרב הרב הרב 'חברי הוועדה קבעו ש. השנה זכתה סדרת ספרי שיעורי הרב בפרס הרב קוק

ליכטנשטיי� מביא בספרי� האלה את שיטת הלימוד הבריסקאית לזיקוק ומיצוי ליכטנשטיי� מביא בספרי� האלה את שיטת הלימוד הבריסקאית לזיקוק ומיצוי ליכטנשטיי� מביא בספרי� האלה את שיטת הלימוד הבריסקאית לזיקוק ומיצוי ליכטנשטיי� מביא בספרי� האלה את שיטת הלימוד הבריסקאית לזיקוק ומיצוי 

 �  .''''ומרשימי� ופותח את הלמדנות התלמודית המסורתית לפני בני הדורומרשימי� ופותח את הלמדנות התלמודית המסורתית לפני בני הדורומרשימי� ופותח את הלמדנות התלמודית המסורתית לפני בני הדורומרשימי� ופותח את הלמדנות התלמודית המסורתית לפני בני הדורמעמיקי� מעמיקי� מעמיקי� מעמיקי
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שישב בשיעור , את סיכו� השיעורי� הבסיסי והיסודי ער� הרב אביהוד שוור�

רונ� כ� ער� את השיעורי� והביא� . וסיכ� את הדברי� בצורה מקיפה ומעמיקה

�  . לתצורה הנוכחית שלה

על עבודת� , � ולרב אליקי� קרומביי�חובה וזכות היא לנו להודות לרב דניאל וול

הרבני� וול� וקרומביי� עברו על השיעורי� והוסיפו לה� את . המסורה והשקדנית

�  . חות� עבודת� היסודית מוטבע בהערות השוליי� שבספר. הערותיה

אנו מודי� במיוחד לוועלוועל ויהודית על הקדשת המהדורה החגיגית הנוכחית 

ומאחלי� לה� ולמשפחת� הרבה , לואת לו שמוני� שנההיוצאת לכבודו של רבנו במ

  .ברכה והצלחה

  

  �  העורכי


