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פתיחה
בכר +זה  כבקודמו ,על טהרות  מועלי על שולח מרנ ורבנ שיעורי שנאמרו
בפני חבורה ב"ישיבת הר עציו" במש +זמ קי) ,הפע ,של תשנ"ז( .א כא נעשה
מאמ ,להשיג שתי מטרות ולשלב:
מצד אחד ,שאפנו לפרוש יסודות מרחב הלכות קרבנות ולהציג .אמנ יתכ
שפרישה מעי זו פחות נחוצה לגבי קדשי מאשר לגבי טהרות .בביאור מענה רבה בר
אבוה לתמיהת אליהו הנביא" ,לא מתני מר טהרות" ,שהשיב" ,בארבעה לא מצינא
בשיתא מצינא" )ב"מ קיד (:פירש רש"י שקדשי ,לעומת טהרות ,היה בכלל הסדרי
הנלמדי; ונימוקו עימו ,שהגמרא שקיימת על מסכתות סדר קדשי חסרה ,פרט
למסכת נידה ,על טהרות.
וא באנו לבחו את הדברי באספקלריא בתזמננו ,א כא ,ההתעוררות
הברוכה ללימוד סדרי יחסית מוזנחי שהתגשמה במש +שני הדורות האחרוני,
התמקדה בקדשי יותר מאשר בטהרות .וא על פי כ ,ברור שביחס לציבורי גדולי
של השוקדי באהלה של תורה ,עדיי קיי צור +רציני לפתיחת צוהר ,ולו מזערי,
לעול מקדש וקדשיו.
מצד שני ,התמקדנו ,עד מקו שידנו הגיעה ,בלימוד וליבו פרק מוגדר ,כסידרו.
למע השילוב ,השתדלתי לבחור פרק שא ישרת את המטרה הראשונה; ודומני שפרק
א' בזבחי  שהינו לא רק הראשו בסדר קדשי אלא א מתחבר ע כמה מסוגיותיו
המרכזיות  אמנ היווה בחירה טובה.
מה שנאמר בדברי הפתיחה שצורפו לכר +הקוד  סיפור השתלשלותו ,תיאור
אופיו וסיכו תכניו  תק  ,פחות או יותר ,לנוכחי; ונית להעתיק את הכתוב מהת
להכא .א +דברי הערכה והוקרה לעוסקי במלאכת הבאת הדברי לדפוס אני מרגיש
חובה ועונג להביע מחדש .ברמה אחת ,הכוונה לחבורת הלומדי כולה ,שלא רק
שמעו הדברי אלא שימשו במה לעיבוד .בר ,ברמה שניה ,תודה מעומקא דליבא
לאלה ,ובראש ,יובל וייס ועמיחי גורדי ,שרשמו את השיעורי ,ערכו והכינו.
ושוב ,תודה מיוחדת לתלמיד ותיק ,כיו עמית מגיד שיעור בישיבת הר עציו ,ר'
דניאל וול שליט"א ,שהעביר את האסופה תחת שבט ביקורתו ,כיד ה' הטובה עליו,
ותר רבות לזיכוכה.
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את תודתי והערכתי לישיבת הר עציו המשמשת עבורי לא רק כאכסניה של תורה
אלא כבית ,אני שמח להביע בהזדמנות נוספת .א ,+כמוב ,בראש וראשונה ,כיסוד
היסודות וגבוה מעל גבוה ,שבח והודאה ,המתחדשי בכל יו תמיד ,לבורא עול,
שהנחני בדר +אמת וש חלקי בי עוסקי תורתו והוגיה .ומי ית שכש שעזרונו
רחמיו ולא עזבונו חסדיו עד הלו שנזכה  אשתי ואני ,צאצאינו וצאצאי צאצאינו
ומשפחותיה  שתשרה שכינה במעוננו ,בלבותינו ,ובמעשי ידינו; ויהי רצו שיאיר ה'
פניו אל בית ישיבתנו ואל כל בית ישראל לאי"ט.
בברכת התורה והמצוה,
יו א' לפרשת תולדות
אהר ליכטנשטיי

מבוא
בשנת תשנ"ז הוצאנו את הקוב ,הראשו של שיעורי מורנו הרב אהר ליכטנשטיי
 שיעורי הרא"ל על מסכת טהרות .הצלחתו של הספר ,שמהדורתו הראשונה אזלה
חיש מהר ,עודדה את רוחנו להמשי +במפעל זה.
ג הקוב ,הנוכחי ,כקודמו ,בא לענות על צור +שקיי ,לעניות דעתנו ,בעול
התורה .על א הריבוי הברו +בהוצאת קבצי שיעורי וסיכומי סוגיות ,עדיי נותר
תחו רחב שהעיסוק בו מועט מאוד באופ יחסי .למרות שהעיסוק בסדר קדשי
התרחב בדור האחרו ,עדיי תחו זה אינו שגור בפיה של רבנ ותלמידיהו.
שיעורי מורנו הרב אהר ליכטנשטיי ,שניתנו על סדר הפרק הראשו של מסכת
זבחי ,עוסקי ביסודות ובעקרונות המרכזיי של עול הקדשי .השיעורי נכתבו
מתו +כוונה מפורשת לאפשר לכל אד ,ג א אינו בקי בדיני הקדשי ,דריסת רגל
למדנית בעול עשיר זה.
כמעשנו בקוב ,הקוד ,ג כא הדפסנו בתחילת כל שיעור את רשימת המקורות
הנידוני בו ,כפי שניתנה בזמנו על ידי הרב ,וזאת כדי לאפשר למעונייני בכ +ללמוד
את השיעורי ולא רק לקרוא אות.
כל השיעורי נאמרו על ידי הרב ,והועברו מאוחר יותר לכתב .זאת למעט שני
קטעי בסו שיעור הפתיחה ,שהוכנסו בידי הרב עצמו .כל השיעורי עברו תחת ידיו
האמונות של ר' דני וול  ,שהשקיע זמ רב ומאמ ,מרובה כדי שיצא מתחת ידינו דבר
מתוק ,ועל כ +אנו מרגישי חובה וצור +להודות לו .את הערותיו החשובות של הרב
וול הדפסנו כהערות שוליי ,כדי להותיר את גו הדברי כפי שנאמרו בידי הרב.
ונסיי בהודאה לבורא העול ובתפילה אליו ,שכש שעזרנו לסיי ספר זה ,כ
יסייענו ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות.
אנו מודי במיוחד לוועלוועל ויהודית על הקדשת המהדורה החגיגית הנוכחית
היוצאת לכבודו של רבנו במלואת לו שמוני שנה ,ומאחלי לה ולמשפחת הרבה
ברכה והצלחה.
העורכי
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