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הקדמה
קוב זה מורכב משיעורי שנאמרו ,במסגרת הלימוד הסדיר ,בפני תלמידיי בישיבת הר
עציו  ,בשנת ה'תשס"ג ,על הפרק הראשו במסכת פסחי.
זכיתי ,בסייעתא דשמיא ,שמלאכתי בהבאת הדברי לדפוס תיעשה על ידי אחרי.
תלמידי מסורי טרחו ועמלו להעלות על הכתב ,לסדר ולעורכ ,על מנת להציג
על שולח לומדי תורה ושוחריה .תודה מקרב לב שלוחה לתלמידי אלו :מת גלידאי,
רונ כ וחיי נבו ; תודה המלווה בתפילה ובברכה שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה
לאור ימי טובי .משנה תודה לרב דניאל וול ,שהעביר על השיעורי את קולמוסו
האיכותי ותיק בקפדנות את הטעו תיקו .
לסיו ,הבעה מחודשת של שתי תפילות רבי נחוניא ב הקנה :בקשה – הנדרשת
במיוחד כלפי שיעורי שוטפי – שלא תארע תקלה על ידי ושלא אכשל בדבר הלכה;
ושבח והודאה על שזיכני הקב"ה להיות מיושבי בית המדרש ,בי השואפי ללמוד
וללמד לשמור לעשות ולקיי .אמנ ,למרות קביעת הרמב" כי התפילות מחויבות
מדי כניסה ויציאה ,וחר הנהגת האר"י בהתא ,העידו האחרוני כי "ועכשיו לא נהגו
בזה"; ופוק חזי מאי עמא דבר .בר ,בפרסו ספרי ,כל כר מרגש מחדש ומוסי
נדב לבקשה ולשבח כאחד ,בלב מלא תודעת ותחושת הזכות והחובה המעורות
בעיסוק בתורה.
יהי רצו שאזכה ,יחד ע בני ביתי ותלמידיי ,להמש רחמיו וחסדיו; ויתקיי בנו
מקרא שכתוב "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרי ירצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו".
בברכת התורה והמצוה
אהר ליכטנשטיי

מבוא
אנו מודי לקב"ה שזיכה אותנו להוציא כר נוס בסדרת שיעורי הרב אהר
ליכטנשטיי  .כר זה מכיל סיכומי שיעורי בפרק הראשו במסכת פסחי ,שאות
העביר הרב במהל זמ קי ה'תשס"ג.
שיעוריו של הרב אהר ליכטנשטיי  ,בשונה משיעוריה של ראשי ישיבה רבי
אחרי ,מתייחדי בסדר ובשיטתיות שבה .הרב מלב את הנושא הנידו מכל צדדיו,
ומגדיר בצורה ברורה ומדויקת את היסודות ההלכתיי העומדי בבסיס כל סוגיה.
בספר זה נדפסו שיעוריו של הרב על הפרק הראשו במסכת פסחי .השיעורי
אמנ עוסקי בחלק מצומצ יחסית מתו המסכת ,אול מתו הסוגיות הנלמדות
מגיע הרב לליבו יסודי של הנושאי העיקריי בהלכות חמ  :איסורי בל ייראה ובל
יימצא ,מצוות 'תשביתו' ,תקנת בדיקת חמ וגדריה ,הגדרת החמ וביטול חמ  .כמו כ
כלולי בספר זה מספר שיעורי העוסקי בתחומי נוספי בהלכה ,הנידוני במהל
הפרק :יסודות בהלכות ברכות ,איסורי מלאכה ביו טוב ומקח טעות .הרב מנתח
בצורה שיטתית ויסודית את העקרונות העומדי בבסיס של הסוגיות שבפרק ,ומציג
משנה סדורה ומובנה של הנושאי הללו.
השיעורי מנוסחי בצורה המאפשרת לימוד שוט ובהיר ג למי שאי לו רקע
מוקד בנושא .בתחילת כל שיעור מובאי המקורות הבסיסיי בסוגיה ,המאפשרי
למעיי להכי את הסוגיה לפני לימוד השיעור עצמו .בהערות השוליי מצויני
מקורות נוספי ,המהווי פתח לאלו המעונייני להעמיק יותר בנושא הנידו .
קדמו לספר זה קבצי שיעורי על מסכתות זבחי ,טהרות ,בבא מציעא ובבא
בתרא ,ועל קונטרס דינא דגרמי .קבצי אלו נחלו הצלחה רבה ,וכבר הודפסו מספר
מהדורות שלה .הסדר והמבנה השיטתי שבשיעורי רבנו גרמו לרבי להפציר בנו
להוציא קבצי שיעורי בתחומי נוספי.
חובה וזכות היא לנו להודות לרב דניאל וול ,שעבר על השיעורי והוסי לה
את הגהותיו והערותיו .עבודתו היסודית של הרב וול ניכרת בגו השיעורי ,ובעיקר
בהערות השוליי המתלוות לכל שיעור.
אנו מודי לבניה של הרב מאיר יחיאל ויוכבד חיה הורבי ז"ל ,שהקדישו את
המהדורה הראשונה לעילוי נשמת הוריה.

אנו מודי במיוחד לוועלוועל ויהודית על הקדשת המהדורה החגיגית הנוכחית
היוצאת לכבודו של רבנו במלואת לו שמוני שנה ,ומאחלי לה ולמשפחת הרבה
ברכה והצלחה.
יהי רצו שיזכה אותנו הקב"ה להוציא לאור קבצי נוספי משיעוריו של הרב ,על
מנת להגדיל תורה ולהאדירה.
העורכי

