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עניינים  תוכן

א  | תשפ"א כסלו

עניינים  תוכן

עניינים  תוכן

המאסף  .דבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז .

עם  ראשי בהתאסף

זקנים זצוק"ל אסופת רבותינו של מכבשונם גנוזות -

אשכנזי  הלוי סעדיה רבינו

לאבותינו' ניסים 'שעשה ברכת לברך יכול אם שנתגייר גר .בענין . . . . . . . . . . . . יג .

זצוק"ל  חיים יוסף רבינו

חנוכה  .הלכות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כ .

זצוק"ל  סקלי הכהן דוד רבינו

היוונים  ע"י נטמא והיאך המנורה שמן טהרת .בדיני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לו .

זצוק"ל  עטיה עזרא רבינו

חנוכה  נר על שהחיינו בברכת אבל .דין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ .

עושרו  שלא מצימוקים יי"ש על תרו"מ הפרשת .חיוב . . . . . . . . . . . . . . . . . . מא .

זצוק"ל  אביחצירא אברהם רבינו

חנוכה  - מקץ .פרשת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מה .

זצוק"ל  שאול אבא ציון בן רבינו

משקאות  ושאר תפוזים במיץ ומעשרות תרומות .הפרשת . . . . . . . . . . . . . . . . . נא .

זצוק"ל  בקשי–דורון אליהו רבי הגדול הגאון

בחנוכה  ההלל קריאת חיוב .בדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נו .

תורה שליט"א כתר זעפראני ידידיה שלמה רבי הגאון - הקהילות נשיא מורנו מתורת -

פלג  קודם שבת נר או חנוכה נר צאה"כ הדליק אחר שעה חצי עד  שמן .ושם . . . . סג .

קדשיך  בחצרות נרות .והדליקו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סו .

בחלון  נקוב בעציץ .פלפלים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סט .

ט"ו  בהתאסף בגיליון הנכ' על לשואל .תשובה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ע .
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עניינים  תוכן

בהתאסף  | ב

העם מזקני הקהילות ויאסוף ורבני הישיבות ראשי רבותינו -

שליט"א  סניור בן נתן רבי ברק •הגאון בני החיים אור שכונת ורב אב"ד

בנשים  הלל ודין מדרבנן או התורה מן הלל .חובת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עד .

שליט"א  אברהם דוד רבי אליהו"•הגאון ו"דעת אב" "בנין ישיבות ראש

כהונה  במתנות ומוחזק ראוי .בדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פב .

שליט"א  אמסלם מאיר רבי יוסף'•הגאון 'נר ור"כ יצחק' 'פחד אב"ד יעקב, נווה דומ"ץ

המהדרין  מן כמהדרין הדלקה חיוב .גדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פח .

שליט"א  פרץ אלחנן רבי התורה •הגאון רינת ישיבת ומראשי משפט' 'חוקת גאב"ד

חנוכה  בהלכות .עיונים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צג .

שליט"א  דואר טל רבי זצ"ל •הגאון קרליץ דהגר"נ ההוראה בית רב

בתים  בעלי ושני אביו אצל בן אורח, .בדיני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צח .

שליט"א  שאול אבא ציון בן רבי לציון"•הגאון "אור ישיבת מראשי

המהדרין  מן למהדרין חנוכה נר .הדלקת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קג .

שליט"א  גול ארז רבי פוריה •הגאון – אברכים מנין קהילת רב

השוק  מן רגל שתכלה עד חמה משתשקע מצוותה .בביאור . . . . . . . . . . . . . . . קח .

שליט"א  בראל אורי רבי חריש •הגאון – הישיבות חניכי קהילת רב

ספרד  בני למנהג לקטן חנוכה נר .הדלקת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קי .

שליט"א  סבג אלדד רבי אתא •הגאון קרית – הישיבות חניכי קהילת רב

כספים  ממעשר מצוה הוצאות .בדיני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יד ק .

אסופות  בעלי

קציר  הקהילות כאסוף בני של מתורתם -

ב' רמות - משה אהל קהילת • אשכנזי ליאור הרב

עיסה  וסופה סופגנין ותחילתה סופגנין וסופה עיסה תחילתה .בדין . . . . . . . . . . קכה .

ברורה  אמרה ומח"ס יוסף אהל ר"כ • כהן אלעד הרב

פרוטה  על שני מעשר של גדולה מטבע לחלל בזמננו המנהג .בירור . . . . . . . . . קלד .

ב' רמות – משה אהל קהילת • מועלם א"ש רפאל הרב

בתו"מ  החייבים וירקות פירות מיני בעניין הלכות ופרטי .כללים . . . . . . . . . . . . קלט .

א' רמות – ישרים מסילת קהילת • שלוש אהרן הרב

מעשר  מידי להפקיע לעכו''ם קנין יש דין .בגדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קמח .
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עניינים  תוכן

ג  | תשפ"א כסלו

היובל  וגן-קרית בית - הישיבות חניכי קהילת • דיין אלעזר הרב

בביהש"מ  תרו"מ להפריש מותר והאם בשבת מצוה צורך .בגדר . . . . . . . . . . . . קנה .

ב' רמות - משה אהל קהילת • בהר מנחם הרב

מועטת  מכמות תרו"מ הפרשת .בדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קסב .

יעקב  נווה - אברכים מנין קהילת • הוראה בית מח"ס – מאיר אריאל הרב

הזה  בזמן השוק מן רגל שתכלה עד .דין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קסח .

יעקב  נווה - אברכים מנין קהילת • גרינשטיין אריאל הרב

הרחמן  תוספת גדר ובעיקר בהרחמן לאומרו הנסים על שכח .בענין . . . . . . . . . קעז .

ב' רמות - משה אוהל קהילת • מועלם אליעזר יחזקאל הרב

כיצד? בנר" ."הזהיר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפ .

דפנה  הנביא-מעלות שמואל - הישיבות בני קהילת • גבאי דוד הרב

בדיעבד  אף פסול ובאיזה להדליק ראוי שמן .באיזה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפב .

א' רמות - משה מטה קהילת • ארבה עמיאל הרב

הנחתו  ומקום חנוכה נר הדלקת סדר .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפח .

א' רמות - ישרים מסילת קהילת • כימיגרוף אליהו הרב

בחינוך  הידור ובדין שעה לחצי שמן לתת החיוב .בגדר . . . . . . . . . . . . . . . . . קצב .

תורה  הישיבות חקרי בני תחרות -

שישי  ועד - התלמוד אש ישיבת • נ"י מורדכיוב יששכר הבה"ח

הגוף  חזקת .בדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קצח .

ידך  אסוף

במוסר  שליט"א אחוז מרבותינו וכיבושין מוסר דברי -

שליט"א  צדקה משה רבי הגדול הגאון מרן

חכמים  תלמידי לבנים זוכה בנר .הרגיל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רה .

שליט"א  לסרי יוסף רבי הגאון

חילו' ה' .'ברך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רט .

שמו  תורנית לחושבי ומחשבה הגות -

היכ  קהילת • כהן ינון ברוך הרב מקור - התורה לי

חכמים  תלמידי בנים ליה הויין בנר .הרגיל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ריח .
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עניינים  תוכן

בהתאסף  | ד

קדומים  הגולה אהבת בארצות אבותינו קהילות -
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המאסף  דבר

מלכות  וכשגברה שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים כשנכנסו וגו' בכסליו בכ"ה דת"ר חנוכה, "מאי

היה  ולא גדול, כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום, חשמונאי בית

ימים" שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד. יום להדליק אלא כא:)בו .(שבת

קושיות. מספר מתעוררות החנוכה, בימי וההלל השמחה סיבת בדבר חז"ל בדברי כשמעיינים

מהם  לכל ידוע לא וכי ומועד. חג באף מצאנו לא שכמותה חנוכה" "מאי השאלה של פשרה מה ראשית,

ואמאי  המועדים, בשאר שמצינו כפי ודיניו, החג מהות את לבאר מתחילה אינה הגמ' מדוע החנוכה? ימי

זו. לכותרת המאסף נזקקה דבר

פך  הוא הנס ועיקר מידי, לא ותו "ונצחום" אחת במילה ומתואר טפל הוא שהניצחון משמע לכאו' ועוד,

הוא  ימים לשמונה שדלק השמן שפך אף ולכאו' הגמ'. האריכה שבזה וכו' ימים ח' ודלק שמצאוהו השמן

ששמשו  כוהנים מיעוט שמלבד הטהורה, במנורה קטנה אחת לצנצנת הנס נוגע סו"ס טבעי, על נס בגדר

נרעשו  תבל יושבי וכל כל, לעין נראה המכבים ניצחון נס זאת ולעומת אותה, ראה לא כלל העם רוב בהיכל

הכבירה! יוון אימפריית של האדיר צבאה את מוחץ בניצחון הביסה וחלשה קטנה יהודים קבוצת זה כיצד

היו  לא כלל, שמן פך מוצאים היו לא אם וכי השמן. פך נס היא הימים שמהות מהגמ' משמע וביותר,

קטנה  השלמה רק היה השמן פך הן היונים? מעול והפורקן הניצחון נס על ולהודות להלל אלו ימים קובעים

והתשועות! הגבורות הפורקן, הניסים, כל של

הייתה  רב זמן למשך כן שלפני משמע הן הימים. שמונת כל המנורה בדליקת החשיבות מה להבין, יש ועוד

אם  ולכאו' קדשיך". בחצרות נרות ו"הדליקו אתו והחשמונאים טהור, בשמן דלקה לא מ"מ או כבויה המנורה

ולאחר ימים, שבעה לעוד כבויה המנורה הייתה השמן, פך נמצא היה הפסק לא ללא להדליקה יכולים היו מכן

חשיבות  מיוחסת מדוע למיעבד? להו אית מאי – טהור שמן אין ואם פטריה, רחמנא אונס והלוא דורות. למשך

הפסק? ללא מידי ובאופן טהור בשמן המנורה להדלקת רבה כה

עיונית  חקירה גופא היא אלא החנוכה, ימי על ראשוני כבירור אינה חכמינו ששאלת בזה, לומר והנראה

ומיד  שנותר. הטהור השמן פך או"ד היוונים על הניצחון עצם  האי חנוכה, מאי העיקרית; הנס מהות בדבר

הטהור. השמן שימור למעלת ביחס שולי, הוא שהניצחון חז"ל כך על משיבים

המלחמה! כל נסובה כך שעל – האמת כי

היווני. כעם "נחמד" כה אויב היהודי לעם קם לא ההיסטוריה שמשחר לחשוב, ניתן לכאורה הן

התינוקות  גולגולות את רצצו לא העזרה, רצפת על נערים שחטו לא הם ביהודים, טבחו לא הם

גופותיהם  את לרצוח רצו לא הם הגזים... לתאי שילחום ולא המוקד על שרפום לא הסלעים, על

ויראה... תורה פחות קצת הגוף, תרבות קצת שעשועים, קצת בקשו ... הם כבר מה ישראל, של

נראה  נזק לשום גרמו לא הם קצת... וטמאו פתחו רק שמצאו. השמן את שפכו לא אפילו הם

לעין...

השמן  פך את לטמא אחד: דבר רצו היוונים אחרת! גשמית סכנה מכל יותר הגדולה הסכנה הסכנה. וזו

אך  בגבורה, ישראל כלל עמדו האויבים כל מול רצונך". מחוקי ולהעבירם תורתך "להשכיחם הטהור,

מבחינה  ביותר הרבות לאבידות שגרמו לעמנו, ביותר המרים שהאויבים עדים כאלף מעידה ההיסטוריה

האדיבים. הנחמדים. דווקא היו מספרית,

שלא  הרציפות המשך על ייטמא, שלא הטהור השמן פך על שערה! מלחמה והשיב מתתיהו קם כך ועל

בעת  להם עמדת הרבים ו"ברחמיך ישראל כלל זכו וכאשר חלילה. תיכחד לבל והטהרה הקדושה על תיפסק,

כולו, הקרב נסוב כך שעל משום הטהור. השמן פך מציאת דווקא אלא הניצחון, עצם היה לא הנס צרתם",

השמן  את לשמר וברצונם במעשיהם ה' חפץ כי הוכיחה ימים, שמונה שדלק הגדול הנס עם יחד הפך ומציאת

הגדול. לשמו אנו ומודים מהללים כך ועל חלילה, זדים ידי על יחולל לבל וקדושתו, בטהרתו
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והעיקשת  התמידית במערכה נוסף סבב רק זה היה אך נצחו, חשמונאי בית והסתלקה, נוצחה יוון אימפריית

בנו, נלחם עודנו עשיו של שרו חוצות. כל בראש חוגגת כאן, עודנה יוון תרבות לצערינו, עשיו. של שרו נגד

בפרט. החנוכה בימי  כולה השנה בכל עבודתנו, היא וזאת אבותינו. שיערום  לא אשר כלים בידיו  ניתנו ובדורנו

ולחפש  שימור, על ושימור קדושה, על קדושה להוסיף השמן. פך את לשמר חנוכה? כיצד מאי דרך בכל

המיוחד  במכתבם שליט"א הדור גדולי רבותינו שהורונו וכפי ייטמא, לבל הטהור השמן את לשמור ניתן

ויגיעה. בשקידה התורה לימוד למען חילים להוסיף – חורף זמן מתחילת

של מהותו גם היא בהתאסף זאת התורני העת כעתכתב לראות אנו זוכים אשר הט"ז , שיוצא בגיליון

ורבותינו. אבותינו לנו שהורישו כפי הטהור, השמן פך את לשמר נועד זה עת כתב לאור.

אבותינו  בידי הייתה הראשונים בזמן וכי ההיסטוריה, במהלך כביכול נדדה התורה כי שגויה מחשבה ישנה

היו  המזרח ארצות יושבי שכל ואף אחרים, למקומות עברה האחרונים בתקופת אך המזרח ובארצות בספרד

שהיו  כפי לרוב, חכמים תלמידי ביניהם היו לא כי מחשבה ישנה מ"מ בתכלית, ויראים בשלמות מצוות שומרי

אחרות. בארצות

לאורך  מהם! ישיבה פסקה לא אבותינו של מימיהם וכל! מכל משוללת זו טעות היא! כן לא האמת אך

והמערב המזרח ארצות ברוב שכנו ודור דור בכל האחרונים, תקופת גדולות)כל קהילות שהיו במקומות רבבות (ודאי

נקודתיים  אירועים ובשל ספריהם את להדפיס יכולתם חוסר שמחמת אלא ה', ויראי עצומים חכמים תלמידי

נדחקה. ותורתם צאצאיהם, – מאיתנו נשכח זכרם האחרון בדור ומצערים,

אהבת  מכון ספרד, גאוני מכון יששכר, בני – הספרדית הספרייה בכך, העוסקים והספריות המכונים בהיכלי

מ-2600 למעלה שוכנים לבדה הספרדית" ב"ספרייה מרבותינו. יד וכתבי ספרים אלפי להם שוכנים וכו' שלום

ובהלכה,(!) בש"ס התורה, מקצועות בכל העוסקים ספרים האחרונים. מתקופת רובם מרוקו, חכמי של ספרים

שלהם, מצאצאיהם ונשכח שכמעט התמיד כנר הטהור, השמן כפך - הם גם המה מונחים ובמוסר. באגדה

בהיכלי  ובישיבות, בכוללים הספרים ארון אל לשובם הם מצפים יקרות. באור מחדש להדלקתם ומצפים

הכנסת. ובבתי התורה

זיע"א, ורבותינו אבותינו של מכתביהם להביא למטרה לו שם ממטרותיו, כחלק בהתאסף, העת כתב

ותפארת. יקר באור כתמיד, להאיר התמיד נר ישוב למען התורה עמלי בפני להגישם

ההולך  העצום והביקוש הקודם, בגיליון העת כתב לו שזכה השדרוג על מאוד נרחבים להדים זכינו ב"ה

שידינו  כמה עד אנו שמשתדלים כפי נוספים, רבים למקומות התפוצה בהרחבת הצורך את מדגיש ומתחזק

ביתר  בו לעיין התורה עמלי יוכלו למען העת, כתב של הפיזי גודלו את גם הגדלנו רבים לבקשת משגת.

נוחות.

ובראשם שליט"א ורבנן למרנן מסורה שליט"א תודתנו זעפראני ידידיה שלמה רבי הגדול הגאון ,מרן

ורבנן  מרנן ישראל גדולי שאר ועמו בה, לילך הטוב דרך לנחותינו תורתו, מטל עלינו ומרעיף גבינו על העומד

למרנן  מסורה מיוחדת תודה ברכת מפעלותינו. בכל מצדם  מאוד עד נפלאה לתמיכה אנו זוכים אשר שליט"א 

אשר  הקהילות מבני התורה ועמלי האברכים לשאר זה, גדוש לטנא דבריהם  מטוב שלחו אשר הגאונים ורבנן

כולם  יעמדו ודעת, טעם בטוב הדברים ועריכת הבאת על שעמלו המערכת חברי ולכל תורתם, מדברי שלחו

הברכה. על

הטהור  השמן פך את לשמר נמשיך ובתשועות, בגבורות בפורקן, בנסים, לראות נמשיך כי תפילתנו

הזה. בזמן כן – ההם וכבימים ובטהרה, בקדושה

דאורייתא  ביקרא

העורך 
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אשכנזי  הלוי סעדיה רבינו
אזמיר  צדק, נוה בעהמ"ח

(לשון  עולם' יסוד 'צדיק צדק) נוה הס' שער (לשון ופרישא' קדישא קשישא 'מר רבינו

הגאון להספד) י דרוש צדק נוה ס' עליו, בהספדו ז"ל פלאג'י הלוי הגר"ח סעדיה רבי

'מיראקדו  המכונה דרוש א ז"ל נשא למצוות ובהגיעו תקכ"ח, שנת כסליו בר"ח נולד ,'

הגדול  כוחו ונתגלה וקדמה, ימה מנגח בו א), דרוש צדק, נוה ספרו בסוף (נדפס גדול

הרים. ועוקר כסיני

בשנת  גברת בק"ק הספידו ורבינו ז"ל', שוחמי אלישע הרב 'מורי מפי תורה קיבל

(שם ב תקמ"ט  עליו וקרא בלבד, שנה א"ך בן לימים צעיר כשהוא ע"ג), פד דף צדק (נוה

'הכ"מ  ע"ג) פז ',ג דף

שעות  'שלש תורה. של מכתרה ליהנות רצה לא ימיו וכל כפיו, מיגיע הנהנה גדול

בעומקא  ודן יושב ביתו אל עלה כן ואחרי ולעבודתו, לפעולתו אדם יצא ביום ראשונות

שם). בנו (הקדמת הלכה' של

שלא  לבניו השביע פטירתו וקודם האחרון, הקצה עד הכבוד מן ברח חיה אשר ימיו כל

גבוהה  תדברו תרבו אל אני. מתיירא מחטאת, 'חוששני ואמר ועיקר, כלל בשבחו יספרו

בעודני  הן ונטשתה, תשמטנה הדר, ולא לו תואר לא מקצתיה, ולא מיניה לא גבוהה,

צדק). נוה לס' בנו (הקדמת  מותי' אחרי כי ואף עמכם חי

שיחיה,א. כדי אותו וקונות השכנות באות בן, לו כשנולד בניו, שמת ומי העצם, שם אינו 'מירקאדו' דשם ודע

מירקאדו). אנשים שמות נשים עזרת (-ס' קנוי כלומר 'מירקאדו', לו קראו ולכן

שינוי  שם לו וקוראים מות שערי עד הגיע הרי כך ששמו פלוני על נגזר אם רמה): (ס' חסידים בס' ומקורו

ויאמר  שמעון ויבא למות, ונוטה בן לו שיש ראובן כגון רות, בן והוא יז), ד, (רות לנעמי בן יולד כמו וחי.

כך  ויחיה, בני שיהא בניכם את פודה אני ויין ובשר ככר לכם הא שקל לכם הא ופלונית פלוני ולאמו לאביו

ניחוש. משום בו ואין בנים. לו מתקיימים שאין למי עושים

קמא).ב. אות אזמיר וחכמי רבני (-מצבות תקמ"ט אדר בכ"ד נלב"ע

ושארית ג. שם להם הציב ורבינו (שם), נדפסו לא עדיין אשר תורה חידושי ברכה אחריו השאיר ז"ל הנ"ל הגאון

כינהו  ושם ע"א). קז, דף דף (שם להספד דרוש עוד עליו ערך רבינו ע"ב). קלא דף סוה"ס (השמטות בספרו

'מחו''. גם
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בתורה  'עמיתו היה זצ"ל שלד רבינו פלאג'י ' חיים רבינו הגאון רבנן עליו ה רב ובהספדו .

כי ו קונן  המצווה, גדול משום לחשות, עת אמנם באר. די אין בשבחו, לספר באנו 'ואם :

מכל  תואר לו נותנין יהיו ולא כלל בשבחו יספרו דלא ענוותנותו מרוב  ויעמד ציוה הוא

ע"ג  אחד דרוש בלבד זו אם כי בעלמא, זכרון אפילו שמו, על דרשה שום ולא וכל,

לעשות  נעים כי לשמו חדשה תורה שיהיה היתה הן צוואתו ובכלל הלצה. בלי ארונו

ביסורין, מדוכא שהיה דוקא. דברים בשני הדרשא ושיהיה צדיק, של לנשמתו רוח נחת

להספד). י דרוש (שם עוד ' ולא מיגיעו, נהנה והיה

ק  דף (שם 'אורחים' בק"ק הספידו ז"ל אביו לפטירת השנה בתשלום תקס"א בשנת

ע"ג).

דרוש  (שם והספידה נעורים אשת עליו נפטרה לנצח המות' 'בלע שנת תקנ"ג אייר בי"א

עכשיו  שכן ומכל ארצה, מדברי דבר הפילה לא חיותה 'שבחיים ע"א) קג דף להספד ו

וכן  ולבכותה, לצרה לספוד בהספדה, להתעסק חייב אני שבודאי בעווה"ר, שמתה

דף  (שם הכבוד' לפי דצריך כל ולעשות טוב בקבר אותה לקבור כדי השתדלות לעשות

ע"א). קו

הרב חיים בנו צדק)אברהם נוה לס' המגיה הרב (לשון יוחנן' כר' בטריפות 'בקי ז"ל

לספר וכנסם תורתו חידושי בהדפסת צדק'השתדל לאור 'נוה יצא אשר זה בספר .

זכור, לשבת דרשות הרמב"ם, סדר על ערוכים כשהם רבינו חידושי באו תר"א, באיזמיר

מתורת  בספר נדפסו כמו"כ והספדים. לנישואין דרשות כלה, שבת פסח, הגדול, שבת

לו  מצינו כך דורו. חכמי מחידושי שיקע ובתוכם התנ"ך, על וחידושים הש"ס על רבינו

בעל  ז"ל מאיו יצחק רבי הגאון קדוש' 'מפה ששמע מה שכתב שחיטה) מהל' (פי"ב

מלאכת  על חיים. אברהם רבי רבינו בן חידושי גם שוקעו הספר בתרי בין הים. שרשי

ז"ל  רבינו המכונה גבאי ן' יעקב משה רבי הגאון הופקד הספר והוצאת .ז עריכת

ע"ג ד. מא דף צדק נוה בס' ועיין כז:): דף לראש חיים (ס' ולשונו רבינו. לדברי רבות הרח"פ ציין ובספריו

קדשו'. בדברי 'ודו"ק

אשתו  עם זיווג לעשות שלא להזהר דיש כתוב נמצא צדק נוה ס' בעל ז"ל הלוי סעדיה להרב הקודש ובכתבי

בעש"ט  הרב וגילה פריץ. בן שיוליד גרמא הזמן כי רוח, תדפנו כן לא דקורין שלהם הנביא שנולד בלילה

ט). אות עג סי' חיים ימצא (-ס' הלילה אותה מזיווג שיצאו הם הן בעולם שיש דמשומדים זיע"א

בחצי ה. דוקא בכוון להסתפר שבת בערב שחל באב בעשירי מנהגו כתב צב) אות י (סי' חי לכל מועד ובס'

קודם  להסתפר דאין גרים דקא יומא האי ואילו שבת. בערב אפי' להסתפר אין חצות דאחר דידוע משם היום,

נחמו. שבת כבוד משום דוקא היום בחצי שיהיה השעה את מכוין היה לכן חצות,

כסא ו. בעל קדישא סבא מוה"ר גורל הטיל 'וכבר כא): אות מחיים (צואה ז"ל פלאג'י אברהם הג"ר לשון זה

הרב  צואת בשביל ז"ל] פלאג'י [דהגר"ח לשמו הגורל ויצא ומעיין, שמים בירא לבחור החכמים בין ז"ל שלמה

עליו'. ידרוש מי ז"ל צדק נוה

בהגהותיו ז. נר"ו שפיר משה הותיק תלמידי שכתב 'מה ע"ב): קל דף ח"א החסד (מי ז"ל פלאג'י הגר"ח ולשון

יג). דף ח"ב קלד, דף (ח"א חיים ראה בס' עוד ונזכר בארוכה'. צדק נוה לס'

ע"ג). כז דף להספד א דרוש ח"ב ידו את (אברהם עליו ז"ל פלאג'י אברהם הג"ר הספד וראה
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מרת רבינו מזל-טוב בת ז"ל ח רחל פלאג'י יצחק רבי להגאון הגר"ח ט נשאה מרנא בן ,

ונספדה  תקצ"ז, בשנת ימיה בדמי ונפטרה ושא"ס, הראש אבות ללב, יפה בעהמ"ח ז"ל,

אזמיר. ואב"ד רב ז"ל פלאג'י אברהם הג"ר ידי על

תר"א  שנת קודם נלב"ע זיע"א.י רבינו .

חו"ר  מאת נכבדים וציונים בהגהות עטור כשהוא חנוכה, בדיני רבינו מתורת גרגיר לפנינו

ספרד'–'קדםמכון גאוני יר אוצר ת"ו.עיה"ק ושלים

לאבותינו' ניסים 'שעשה ברכת לברך יכול אם שנתגייר גר בענין

שעשה והנה לומר יכול אם שנתגייר גר לענין

לאבותינו  החבי"ב יא נסים למרן ראיתי ,

הטור  בהגהות תרעו משם יב בסי' שהביא

רבינו  הגר יג אגרות לשונו. לומר יד וזה רצה אם

אחותו.ח. לנשואי דרש אשר רבינו בן ז"ל חיים אברהם מהג"ר דרוש נדפס ע"א) פ (דף צדק נוה ובס'

צדק'.ט. נוה בס' זצ"ל יקירא סבא 'הרב בשם תורה דבר כתב ע"ג) סט דף (ח"א הראש אבות ובס'

תהיה  למען ספרים, עשות בספר זכרון זאת כתוב ליבי לי אומר 'ועוד (ח"א): ללב יפה ספרו בהקדמת וממש"כ

כי  להם היו לא בנים כי נראה זכרים', בנים ותפארת יופי תחת העברים, במחנה שמי זה יהיה עולם לזכר לי

שצ). סי' יור"ד ללב יפה שיירי אברהם את (-פדה פניו על מתה הגדולה ובתו בנות. אם

דיליה.י. דהילולא יומא תאריך ל"י ולע"ע שמו, נפקד אזמיר ורבני חכמי מצבות ברשימת

רבינו.יא. בשם ג) הל' בכורים מהל' (פ"ד שלמה ימי בס' ציין כן

ד.יב. אות כנה"ג

המשכיל יג. עובדיה ורבנא מרנא שאלות אלינו הגיע רצג): סי' (בלאו הרמב"ם ובשו"ת ט. סי' הרמב"ם אגרות

כנפיו. תחת לחסות בא אשר ישראל אלהי ה' מעם שלימה משכרתו ותהי פעלו ה' ישלם הצדק. גר המבין

ואלהי  'אלהינו לומר לך היש בציבור, תתפלל אם או עצמך, לבין בינך והתפילות הברכות עסקי על שאלת

ו'שהוצאתנו  אבותינו' את ו'שהנחלת בנו' בחר ו'אשר הבדילנו' ו'אשר וציונו' במצותיו קדשנו ו'אשר אבותינו'

דבר, תשנה ואל כתקנם, הכל לומר לך יש הענינים. באלה כיוצא וכל לאבותינו' נסים ו'שעשה מצרים' מארץ

שהיית  בין יחידי, שהתפללת בין ולהתפלל, לברך לך ראוי כך מישראל אזרח כל ויברך שיתפלל כמו אלא

הקב"ה  של וייחודו האמת דת והודיעם והשכילם העם כל  שלימד הוא אבינו שאברהם הדבר ועיקר צבור. שליח

לשמור  אחריו ביתו ובני בניו וציוה והורם ולמדם השכינה כנפי תחת רבים והכניס עבודתה והפר בע"ז ובעט

ושמרו  אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי יט) יח, (בראשית בתורה שכתוב כמו ה', דרך

בתורה  כתוב שהוא כמו הקב"ה של שמו המייחד וכל הדורות כל סוף עד שיתגייר מי כל לפיכך וגו'. ה' דרך

דורו  אנשי את שהחזיר כשם למוטב אותם החזיר והוא כולם, הם ביתו ובני ע"ה אבינו אברהם של תלמידו

אברהם  נמצא אחריו. ביתו בני ואת בניו את שציוה בצוואתו להתגייר העתידים כל החזיר כך ובלימודו, בפיו

לאמר  לך יש לפיכך שיתגייר. גר וכל לתלמידיו ואב בדרכיו ההולכים הכשרים לזרעו אב הוא ע"ה אבינו

ניתנה  שלאברהם אבותינו', את 'שהנחלת לומר לך ויש אביך, הוא ע"ה שאברהם אבותינו', ואלהי 'אלהינו

או  ממצרים' 'שהוצאתנו אבל אתננה. לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך קום יז) יג, (שם שנאמר הארץ

ישראל' עם נסים ו'שעשית ממצרים' ישראל את 'שהוצאת ולומר לשנות רצית אם לאבותינו', נסים 'שעשית

הפרש  כאן אין אליו, ונלוית השכינה כנפי תחת שנכנסת מאחר כלום, הפסד בכך אין שינית לא ואם אמור.

הנלוה  הנכר בן יאמר ואל ג) (נו, בישעיה אומר הוא הרי נעשו. ולך לנו כאילו שנעשו הניסים וכל ובינך. בינינו

לברך  לך יש ודאי דבר. לכל ובינך בינינו כלל הפרש שום אין וגו', עמו מעל ה' יבדילני הבדל לאמר ה' אל

האומות  מן והבדילך ית' הבורא בך בחר שכבר הבדילנו'. ו'אשר הנחילנו' ו'אשר לנו' נתן ו'אשר בנו' בחר 'אשר



עם  ראשי זקנים בהתאסף אסופת •

בהתאסף  | יד

לשנות  רצה ואם יאמר. לאבותינו, נסים שעשה

שעשה  כאן.טו ולומר עד יאמר. לישראל נסים

שם  חדש פרי הרב דבריו הביא יעויין טז וכן ,

שם.

שני וקשה מעשר הל' בסוף רבינו יז שהרי

אבל  מתודין, ממזרים לשונו. וזה כתב

להם  שאין מפני משוחררים, ועבדים גרים לא

נשבעת  כאשר אומר הוא והרי בארץ, חלק

לרבינו  דס"ל להדיא הרי ע"כ. וכו'. לאבותינו

שיאמר  וצריך בארץ חלק להם שאין דמפני

אינם  הכי משום לאבותינו', נשבעת 'כאשר

לומר  רצה דאם כתב איך וא"כ מתודים.

משקר  הוא והרי יאמר, לאבותינו' נסים 'שעשה

לכתוב  לו היה ולא 'אבותינו', שאומר בדיבורו,

נסים  'שעשה שיאמר צריך דוקא אלא

ועל  החבי"ב מרן על התימה מן והוא לישראל'.

בזה. נרגשו שלא חדש פרי הרב

נד ועיין בסי' למורא שי שהקשה יח להרב

מהל' דבפ"ד אדידיה מדידיה לרבינו

וקורא  מביא דהגר פסק ג הל' ,יט בכורים

עולם  חוקת הגר ולגר לכם אחת חוקה הקהל טו) טו, (במדבר שנאמר ולגרים, לנו שהתורה התורה, לך ונתן

שיצאו  אבותינו כי ודע אתכם. הגר ולגר לכם יהיה אחד ומשפט אחת תורה ה'. לפני יהיה כגר ככם לדורותיכם

רבן  ע"ה רבינו משה הקב"ה ששלח עד מעשיהם ולמדו בגוים נתערבו במצרים היו ע"ז עובדי רובם ממצרים

אחת. חוקה לכולנו ושם הגרים ולכל לנו השכינה כנפי תחת והכניסנו העמים מן והבדילנו הנביאים כל של

צדק]. גר עובדיה לר' תמח) סי' תלו, (סי' הרמב"ם תשובות עוד [ומצינו

וכו'.יד. 'לאבותינו' לומר רוצה אם 'מכותים' גר ב): אות תרעו (סי' הא"ר ולשון

גר טו. ג): סעיף קפג (סי' החיים ובדרך יאמר. לישראל, ניסים 'שעשית' ולומר לשנות רצה ואם ובפר"ח: בא"ר

[וכ"כ  'יצא'. לאבותינו נסים שעשה אמר ואם הזה. בזמן ההם בימים לישראל נסים שעשה הברכה בנוסח יאמר

לישראל. נסים שעשה יאמר גר ב): סעיף קפט (סי' כתב המגילה קריאת וגבי יב)]. סעיף קלט (סי' הקצוש"ע

דגר  האחרונים בשם כתב סקי"ד) תרעו (סי' והמשנ"ב לאבותינו. בעצמו אמר אם וכן יצא. מהש"ץ שמע ואם

לאבותינו. נסים שעשה לומר יכול ג"כ

אחת  חקה יעשה כן וכמשפטו הפסח כחקת לה' פסח ועשה גר אתכם יגור וכי יד) ט, (במדבר כתיב שני פסח וגבי

כי  האמת הן האומר שיאמר הכתוב חש הפסח, כחקת ואמר (שם): האוה"ח וכתב הארץ. ולאזרח ולגר לכם יהיה

במצרים  לפרעה היינו עבדים להגיד שתאמר כמו שקר דברי ממש שהם דברים אבל פסח, משפטי כל יעשה עשה

האלה, כדברים דבר יוכל יכול כי הפסח. כחקת ת"ל שקר, בדברי ישעו לא כי אנכי דן עדיין וכדומה וגו' ויוציאנו

בשמו. כז) אות (שם והשע"ת יז) אות (שם  הברכ"י וכ"כ השרשים. בבחינת במצרים הוא גם היה היה כי

א.טז. סעיף שם

יז.יז. הל' פי"א

כעת יח. בידי אינו הנז' למורא שי שהס' יודע הוא אלקים דעות ואל מע"ש). (הל' רקח המעשה בשמו וכ"כ

ארים  שער (-שו"ת שתירץ מה זוכר איני אבל בספרו, זו קושיא קריתי טליא הוינא וכד בדבריו, להשתעשע

ז"ל). הגהמ"ח בן ז"ל כ"ץ לייב מהג"ר בהגה"ה יד סי'

העולם יט. כל אב הוא הרי נתתיך. גוים המון אב ה) יז, (בראשית לאברהם שנאמר וקורא, מביא הגר ושם:

(בכורים  [והתויו"ט הארץ. את בניו שיירשו תחילה השבועה היתה ולאברהם שכינה, כנפי תחת שנכנסין כולו

ע"כ. אמונה. לימדם שהוא לפי העולם, לכל אב נקרא דאברהם שם) (פיה"מ הרמב"ם בשם כתב מ"ד) פ"א

קודם  היתה לאברהם שנשבע דשבועה מטעם בחיבורו ביאר וזה לגרים. הארץ נתחלקה דלא מודו כו"ע אבל

אברהם]: שנקרא

תשנה  שלא הברכות בענין לך שאמרנו מה וכל לשונו: וזה בזה, עמד שם) (בתשובה עצמו הרמב"ם ואמנם

נשבע  אשר לומר יכול שאינו קורא, ואינו מביא הגר תנינן תמן מ"ד) (פ"א בכורים ממסכת לזה ראיה דבר,

מתפלל  וכשהוא ישראל'. אבות ואלהי 'אלהינו אומר עצמו לבין בינו מתפלל וכשהוא לנו. לתת לאבותינו ה'
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'אלהי  אומר עצמו לבין בינו מתפלל וכשהוא לפנינו: במתני' [והגי' אבותינו'. ואלהי 'אלהינו אומר הכנסת בבית

הלכה, ואינה מאיר לר' והיא משנה. סתם זהו אבותיכם']. 'אלהי אומר הכנסת בבית וכשהוא ישראל', אבות

כי  טעמיה מאי וקורא. מביא עצמו גר יהודה ר' בשם תני אמרינן תמן שם), (בכורים בירו' שנתפרש  כמו אלא

כר' הלכה אמר לוי בן יהושע ר' הבריות. לכל אב ואילך מכאן לארם, אב היית לשעבר נתתיך. גוים המון אב

ומעשה  כמתני', ודלא יהודה כר' פוסקים [והאמוראים יהודה. כר' והורי אבהו דר' קמיה עובדא אתא יהודה.

לך  שיש לך נתברר הנה שלא)]. סי' (-הרוקח יהודה כר' הגאונים כל פסקו וכן תשפו). סי' מגילה (-מרדכי רב

הדין  והוא בדרכיו. ללכת הצדיקים ולכל ולנו לך אב ושאברהם לנו'. לתת לאבותינו ה' נשבע 'אשר לומר

כלום. תשנה שלא והתפילות הברכות לשאר

בתפילת  בישראל הפשוט המנהג דכן יט.) (מכות הריטב"א וכ"כ הרמב"ם. בשם גם פא.) (ב"ב הרמב"ן וכ"כ

לומר  גר מצי דשפיר שם) (תוס' הר"י וכ"ד אבותינו'. את 'שהנחלת לומר דנהגו המזון ברכת בענין וכן הגרים

אותה  דמכח (שם) כר"ת ודלא עלה. דפליג יהודה כר' אלא דבכורים משנה כההיא לן קיימא ולא 'לאבותינו',

טובה'. ארץ לאבותינו 'שהנחלת לומר יכול שאינו לפי הזימון, ברכת לברך לגרים מניח היה לא משנה

להתפלל  מנעוהו כי צדק גר אבינו אברהם בן אברהם רבי לו הגיד כי כתב תקמט) סי' (מגילה והראבי"ה

במס' דתנן דאע"ג בידם, חרס והעלו אדירים במים דצללו לי ונראה ושם: בווירצבורג. ציבור שליח במקום

דהנך  בסוף ירו' בגמ' מיהו וכו' לאבותינו ה' נשבע אשר לומר יכול שאינו קורא ואינו מביא הגר בכורים

כמתני', ודלא יהודה כר' פוסקים שהאמוראים והואיל וכו'. וקורא מביא עצמו גר יהודה ר' בשם תני מתניתין

מהל' (פ"ח ההגה"מ וכ"כ ע"ש. עשיתי. וכן דעתי, לחוות הכריחוני והוא כוותיה. לן קיימא רב, מעשה ותו

נג  סי' (או"ח ובשו"ע התיר. הלוי יואל ורבינו וכו', ציבור שליח מלהיות גר שמנעו מי דיש כ) אות תפילה

דבריהם. ונדחו ש"צ, מלהיות גר מונעים יש יט): סעיף

שיעורא  בדאכלי דוקא אלא המזון בברכת חובתן ידי אחרים מוציא הגר דאין די"א כתב שם) (ב"ב והר"ן

שכיון  מישראל, אמן שאין אע"פ חובתן, ידי הרבים את ומוציאין קורין הגרים שכל אומרים ואחרים דרבנן.

לטפלים  ודמו מצרים. ליוצאי הארץ שנתחלקה אלא שלהן, לירושה הן ראויין ויעקב יצחק אברהם בני שהם

כאותם  חובתן ידי אחרים ומוציאין וקורין מביאין לירש ראויין שהיו כיון ואעפ"כ בארץ, חלק נטלו שלא

ז"ל. והרשב"א הרמב"ן הסכימו ולזה בהם, כיוצא הגרים ואף הארץ, להם שנתחלקה

כתיב  והא עוד וא"ת העולם. כל אבות הן הן האבות דשלשת י"ל אבי', אובד 'ארמי יאמר איך אכתי וא"ת

הארץ  נתחלקה מצרים שליוצאי אלא בארץ חלק ליטול היו ראויין האבות כבני שהן דכיון י"ל לנו', 'לתת

יהודה  לר' ואפי' וא"ת שם ): (מכות  ובריטב"א שם). (-רשב"א בארץ חלק נטלו שלא כטפלים הם הרי והגרים

בכורים  לענין וכן למימר. איכא מאי ויעקב יצחק לגרים, אב דאברהם נהי אבותינו', 'אלהי לומר יכולין היאך

הם  ואף דוכתי, בכמה וכדאיתקש נינהו, כחד אבות דכולהו לן דקים וי"ל אבי', אובד 'ארמי לקרות יכול היאך

(אבו  ז"ל פלאג'י הגר"י רבינו חתן מש"כ [וראה ע"ה. אבינו כאברהם לגרים אב קנג נעשו דף ח"א הראש ת

גרים]. של אביהן ג"כ חשיבי ויעקב יצחק אם ע"ג)

כלומר  שם) (מכות והריטב"א (שם) הר"ש ביארו יהודה, כר' והורה אבהו רבי קומי עובדא אתא בירו' [ומ"ש

גרים  ישראל אבות אלהי אבותינו אלהי שאומר עצמו לבין בינו מתפלל לענין אלא בימיו, ביכורים שהיו לא

הגר"א)]. הגהת (ועיי"ש אבותינו אלהי גרים ובני

אב  כי לאברהם ה' שאמר למה וסמכוהו וקורא. בכורים עצמו הגר מביא ההלכה פסק שם): (בכורים ובפיה"מ

לומר  גר לכל אפשר ולפיכך כולו. העולם לכל אב עכשיו לארם אב היית לשעבר אמרו נתתיך, גוים המון

והדת. האמונה שלימדם לפי העולם, באי לכל אב שאברהם מפני לאבותינו', ה' נשבע 'אשר

נתן  אשר הטוב בכל ושמחת (שם) בכורים בפרשת כתיב דלכך ביאר יא) כו, (דברים מבעה"ת זקנים ובדעת

וקורא. מביא דגר כמ"ד דהלכה לפי בקרבך', אשר 'והגר והלוי אתה אלוהיך ה' לך

מקרא  ושאני לדרבנן, דאורייתא מידי בין חילוק דאין ביאר שם) בכורים הל' יהודה (לחם עייאש ומהר"י

אינו  קרא לא ואם עצמה, בפני מצוה דאינה לה, טפלה היא והקריאה ההבאה, אלא המצוה עיקר דאין בכורים

היא  עצמה דהקריאה ובהמ"ז תפילה כגון אבל כלל. קורא אינו כתקנו לקרות יכול אינו אם משו"ה מעכב,

דמה  קצט) סי' (או"ח הב"י שכתב וזהו הנוסח. משנה לכך מחיובם, עצמו לפטור וא"א בלא"ה, סגי לא המצוה

לאבותינו  תיבת לגמרי הישראל חיסר דאם ואע"ג אחרים. להוציא דוקא היינו לברך לגר ר"ת מניח היה שלא
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אינם  דהגרים פסק שני מעשר הל' ובסוף

והא  בארץ, חלק להם שאין מפני מתודים

מה  שם יעויין לאבותינו. נאמר בתרתי

.כ שתירץ 

ועוד  מחיסר. שינה דגרע אפשר יצא, דלא הוא ותורה ברית אמר שלא מי אלא שמעינן לא דהא דיצא, נראה

אות. אפי' לחסר ולא כלל לשנות אין דלכתחי'

משא"כ כ. השבועה, מחמת הנתינה משמע לאבותינו, נשבעת כאשר לנו נתת כתיב מעשר דבוידוי תירץ ושם

בהו. וזבני זוזי לי דיהבת לי נתת אשר פא.) (ב"ב דמשני דרך על הנתינה מתפרש בכורים במקרא

הוא  ראוי שהרי מתודה, קרקע לו שאין מי דאפי' קנ.) (ב"ב הרשב"ם לפמש"כ קצת להמתיק ויש דוחק. והוא

אותנו  וירעו דכתיב אע"ג בכורים מקרא הגר אומר ושפיר קאי, ישראל אכל 'לנו' ופי' בארץ, חלק ליטול ואבותיו

מע"ש). הל' (-מרכה"מ אשבועה קאי דהנתינה מעשר בוידוי משא"כ שלנו, דת בעלי ישראל על דקאי ויוציאנו

נשבעת  כאשר הכי בתר אמר דלא דכיון ואפשר הארץ. את לנו ויתן כתיב שהרי קשה דמ"מ כתב [ובתו"ד

האדמה  ואת דכתיב מעשר וידוי גבי משא"כ שקנאה. במעות  לו שנתנה אלא חלק שנטלו משמע לא לאבותינו,

בכורים  (הל' ירנן יצחק בס' הקשה וע"ז במעות. ולא לו שנתנה דמשמע לאבותינו, נשבעת כאשר לנו נתת אשר

כן  בש"ס אמרו לא כאן ועד במעות. שהוא רבים לשון שהוא לנו בויתן לומר אפשר דאיך תירוץ, דאי"ז שם)

רבים]. בלשון משא"כ במעות, לי דיהבת לומר שייך יחיד לשון שהוא לי נתת אשר גבי אלא

יתודה, לא אם חשש כך כל ואין וידוי, אלא שם אין מעשר דגבי תירץ שם) בכורים (הל' קורקוס והמהר"י

הלכך  בדבר עיכוב שיש ואפשר לקרות יש ואם גדול, זלזול יראה קורא אינו אם הבכורים במביא כאן אבל

דמעשר  י"ל עוד לגרים. אב היה דאברהם כיון ליכא, כשקרא ומיחזי נינהו, בעלמא דפסוקי קורא שמביא כיון

אין  קרקע שהרי לנו, נתת אשר האדמה יאמר איך חלק לו שאין הגר שכן וכיון מתוודה, קרקע לו אין אפי'

הוא  שכן וכיון קורא, אינו קרקע לו שאין מי בכורים מקרא אבל קאמר, דעליה שנאמר לו אין חלק גם לו,

מדוקדק  אינו שהלשון אלא עתה, לו שיש השדה זה על לי נתת אשר לומר שייך בארץ חלק לו יהיה לא אם אף

בכורים  ולכך זרעו, נקרא הרי שנתגייר שכיון שזוכה, הוא אבינו אברהם מכח דגר לתרץ יש עוד הצורך. כל

כי  קאמר, קושטא דלאו מתודה, אינו בנתינה שמקדים במעשר אבל וקורא, מביא האבות שבועת שמקדים

ודבש. חלב זבת שהוא היינו וגו'', נשבע 'כאשר שאומר ומה לבד. לישראלים רק לו ניתנה לא

הקדים  מעשר וידוי וגבי לגרים, נתנה ולא לנו נתת אשר הקדים בכורים דגבי כתב שם) בכורים (הל' והרדב"ז

בכלל. הגרים והרי זוכים אנו ומהם לאבותינו נשבעת אשר

דגבי  משום הוא דהחילוק חביב ן' מהר"ם בשם כתב המגיה והרב כן. הקשה שם) בכורים (הל' המשל"מ גם

דאע"ג  כן, לומר הגר יכול שכן וכיון לנו, לתת לאבותינו נשבעת אשר דכתיב דלעתיד, לישנא קרא נקט בכורים

מז). (ס"פ ביחזקאל כמבואר ישראל, בני בתוך נחלה הגרים יטלו לבא לעתיד מ"מ בארץ, חלק נטלו דלא

כשיצאו  שנתגיירו גרים לאותם דמו ולא צדק, גירי הם בגלות ישראל בעוד שנתגיירו דהגרים דמילתא וטעמא

בר  דהיינו ממצרים גבי ישראל אבל בארץ. חלק נטלו לא אותם משו"ה לשמה, כוונתם היתה ולא המעלות, ום

חלק  נטל שלא כיון זה, וידוי לומר יכול הגר אין לאבותינו, נשבעת כאשר ה' לנו נתת אשר דכתיב מעשר וידוי

שם) בכורים (הל' ירנן יצחק ובס' ע"ד. מש"כ שם) בכורים (הל' שלמה ובימי משה של ידיו בס' [ועיין בארץ.

ניתן  דלא איתא עח) (בהעלותך דבספרי דהקשה הכנה"ג לבעל נו"נ ז"ל בנבנישתי אברהם הג"ר בשם כתב

רבינו)]. לדברי המגיה הרב ציינו (אשר למראה נחמד בס' הקשה וכן לעתיד. אף בארץ חלק לגרים

מביא  בכורים דגבי הוא דהטעם תירץ מע"ש) הל' יקרות אור (ס' קושטא ור"מ אב"ד ז"ל יצחקי מאיר והג"ר

אב  נקרא אבינו דאברהם הרמב"ם כתב וכבר אחריו, וזרעו לאברהם קאי דקאמר דלאבותינו משום וקורא

היתה  'ולאברהם הרמב"ם שכתב וזה השכינה. כנפי תחת ונכנסו הואיל בניו נקראים הגרים ואף גויים, המון

לאבותינו  נשבעת כאשר דכתיב מעשר וידוי גבי אבל אבינו. לאברהם בן נקרא שפיר והגר תחילה'. השבועה

דקאי  ודאי אלא ודבש, חלב זבת ארץ שהיא לו נאמר לא אברהם דהא לאברהם, קאי לא ודבש חלב זבת ארץ

ביכורים  הלכות ירנן (יצחק דוקא. לאברהם אלא בן נקרא שלא מתודה אינו דהגר כתב ולפיכך מצרים. איוצאי

ג). הלכה ד פרק
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נשבעת, כאשר כתיב קרא דהא מצרים, ליוצאי דקאי אפשר דאיך ע"ז, תמה שם) בכורים (הל' ירנן יצחק [ובס'

להאבות, נשבע כאשר ישראל ארץ אל ולהוליכם משם להוציאם להם דאמר אלא נשבע, לא מצרים וליוצאי

קאי  ודבש' חלב זבת ו'ארץ לאברהם, קאי ד'לאבותינו' לומר צריך בהכרח וא"כ המקראות, בכל כמבואר

הארץ]. למתנת

קוראת  אינה דאשה ב) הל' שם בכורים (הל' הרמב"ם פסק איך הקשה ועוד שם). (בכורים עשיר ההון הקשה וכן

אינו  טעמא דמהאי בזה, לה דומה הגר והלא בארץ, חלק נטלה שלא לי, נתת אשר לומר יכולה שאינה מפני

דלא  זה מטעם מעשר מוידוי האשה אמעוט לא למה קשה וכן שם). שני מעשר (הל' הרמב"ם ופסקו מתודה,

זו  סותרות לכאורה כי ישוב, צריכים עצמם המשניות ואף בכורים. ממקרא דאמעיטא כמו בארץ, חלק נטלה

ייסא  ור' יונה ר' קורין, ולא מביאין ואלו דגרסינן והוא ליישבם, אפשר דירו' אחת אוקמתא פי על אבל זו. את

וקורין, מביאין משה חותן קני ובני מתניתא, היא משה חותן קני בבני יצחק, בר שמואל ר' בשם תרויהון

אמרו  טעם מה אלא כן, אמר לא אלעזר ר' בשם חזקיה ר' לך. והטבנו אתנו לכה כט ) י, (במדבר דכתיב

ר' אמר בפרשה, אמור הרי שהגר קורין, ולא מביאין ואנדרוגינוס וטומטום והאשה והעבד והשליח אפוטרופוס

והוא  ע"כ. וקורין, מביאין משה חותן קני ובני משה, חותן קני בבני דהכא גר בההן תפתר יצחק רב בר שמואל

וכן  משה, חותן קני בני על ואפי' כלל, הגרים על היתה לא הארץ מתנת על האבות דשבועת ס"ל דידן דתנא

הוידוי  הכי ומשום לך, והטבנו אתנו לכה בפירוש בהו דכתיב קני מבני חוץ בארץ חלק נטלו לא דהגרים ס"ל

אינם  קני בני אפי' לאבותינו. נשבעת כאשר לנו נתת אשר האדמה ואת טו) כו, (דברים ביה דכתיב מעשר

ההטבה  בכח אלא לגרים, נאמרה לא דהשבועה השבועה, מחמת בארץ חלק לקחו לא שהרי לאומרו, יכולים

שהם  אביה ואבי אאביה קאי לנו נתת כי בארץ, חלק  נטלה שלא אע"פ מתודה האשה אבל משה. להם שהטיב

דמקרא  ממצרים ה' לויוציאנו ודומה היא, אף זכתה מחלקם כי על עמהם עצמה וכוללת בארץ חלק נטלו

יצאו  ואילולי הואיל מצרים, מיוצאי היו לא שהם אע"פ אותו אומרים אדם דכל בו, וכיוצא ח) (שם, בכורים

שנטלו  אבותינו אילולי הכא כן וכמו במצרים, לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני ובנינו אנו הרי אבותינו

יכול  מישראל, אמו שהיתה קני, מבני שלא אפי' הגר אף טעמא ומהאי הארץ. אותה לנו היה לא בארץ חלק

להתוודות.

הבטחה  לשון דהוא לנו', לתת 'לאבותינו כתיב בכורים דגבי תירץ שם) בכורים הל' יהודה (לחם עייאש ומהר"י

כאשר  לנו נתת 'אשר דכתיב מעשר בוידוי אבל ישראל, בכלל עצמו דכולל הגר כן למימר מצי שפיר לעתיד,

היא  דראוייה לפרש דא"א אשכחן. לא והא חלק, להם יש הגרים וגם נתן, דכבר דמשמע לאבותינו', נשבעת

בלשון  משא"כ להם. שנתן מצינו ולא נתן, כבר דמשמעו כתיב, נתת דהא ירושה, בני אנו דגם לנו, לינתן

אל  באתי כי מינה, אדלעיל נשבע אשר וקאי לנתינה. לראויין לפרש מצינן לעתיד, הבטחה דמשמע 'לתת',

לנו. לינתן ראוייה היא לאבות השבועה היתה עליה אשר הארץ זאת ור"ל לאבותינו, ה' נשבע אשר הארץ

בנוסחו  מובדל מעשר דוידוי ונמצא וגו''. נשבעת 'כאשר כתיב ואח"כ לנו', נתת 'אשר דהקדים הכא משא"כ

לנו. נתת אשר עבר בלשון נתינה דכתיב ועוד לשבועה, נתינה הכתוב דמקדים חדא אופנים, בשני

ריש אליהו (אגדת ז"ל מוסר שבט בעל הכהן והגאון בפני הקריאה שהיתה בכורים גבי דבשלמא כתב בכורים)

(שם  כדכתיב רם ובקול שם, הנמצא הכנופיא ובפני ההם, בימים יהיה אשר הכהן אל ובאת ג) כו, (שם דכתיב

כדי  בארץ, חלק לו שאין אע"פ יקרא לכן מבינים, כולם הקודש ולשון הקודש, ובלשון וגו', ואמרת וענית ה)

שני  מעשר בוידוי אבל להם, ולא בארץ חלק להם יש דלישראל לישראל, בינם הפרש דיש הגר יתבייש שלא

הבית, מן הקודש ביערתי אומר הוא עצמו בפני אחד שכל משום לא, או מתודה אם הדבר מתפרסם שאינו

אומרו, אינו וגו', השקיפה וגו', ממנו באוני אכלתי לא וגו', בערתי אלהיך ה' לפני ואמרת יג-טו) (שם כדכתיב

לב  חכם [וכל לא. או קרא אם  בדבר הרגש דאין יען לו מגיע אינו וביוש בארץ, חלק לו אין האמת שכפי כיון

שם)]. למראה (-נחמד הא' בתי' קורקוס מהר"י הרב תי' שכן יבין ולבבו יחזו עיניו

מביא  ולכן ובארץ, בשמים מושל שהוא ית' אחדותו על לפרסם הבאים בכורים גבי דבשלמא י"ל דרוש ובדרך

ארצו  מפרי מהמובחר לפניו להקריב וחיוב הארץ, לה' כי להראות לפניו הפרי מובחר שהוא אדמתו בכורי אדם

בארץ  חלק לו אין אם להקפיד אין לכן שלו, שהשדה להראות השדה לבעל הפירות מביכורי שמביא זה כאריס

מתפרסם  הקריאה ידי שעל ית', אחדותו על המורה זה בענין שווין כולם כי להראות ישראל, ככל ויקרא לא, או
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ואיך  בארץ, חלק לו שאין יען כלום שיאמר חייבוהו ולא בו יש אחר שטעם שני במעשר אבל בכורים. שהביא

לנו. נתת אשר האדמה לומר שקר ידבר

ראוי  היה כי אלהיך, לה' היום הגדתי הכתוב על ז"ל בחיי רבינו מש"כ עם לזה, קרוב דרוש דרך נראה וערד

מתבררת  אמונתו היתה לא כן אמר אילו אלא ית', אלהותו אמונת מכלל עצמו יוציא שלא אלהינו', 'לה' שיאמר

הכהן  לפני בבואו עתה אבל אלהותו, עליו שמקבל הוא ומי ה' קורא הוא למי כוונתו יודעים היינו ולא אצלנו

אלהי  כי מאצלנו, הספק נסתלק אלהיך לה' אומר כשהוא אותו, וידע ישראל אלהי לעבודת מיוחד שהוא הגדול

בארץ  חלק לו שאין אע"פ שהגר נכון על יבא זה כפי והנה עכ"ל. הארץ אל בא שבשבילו אלהיו, הוא הכהן

ויעיד  הביכורים יביא לכן בלבו, טינא שעדיין החושד מלב להוציא אלילים, עובד מקודם שהיה דכיון שיקרא,

לה' היום הגדתי באומרו האמת, אלהי שהוא מאמין הגדול הכהן אשר באלוה אם כי מאמין אינו כי עצמו על

שבוידוי  שני במעשר משא"כ ישראל. קהל בפני קול בהרמת אומר וזהו אלהי, הוא אלוהיך כי לומר אלהיך,

בארץ, חלק לו שאין שאע"פ בכורים גבי משא"כ בארץ, חלק לו שאין כיון מתודה אינו ולכן זו, הודאה בו אין

בארץ. חלק לו שאין למה זה ידחה הכהן, באלהי אמונתו על שמכריז כיון

דיעקב, אבי' אובד 'ארמי ולשון  'לאבותינו', מלשון קפידא אין בכורים דבמקרא כתב מע"ש) (הל' והמרכה"מ

ח) מה, (בראשית וכתיב דאברהם, גוים המון דאב דומיא אדנות, בלשון מתפרש 'אב' הקודש בלשון דהנה

בוידוי  משא"כ  קורא, הקודש בלשון שהוא בכורים במקרא דוקא הלכך ביתו, לכל ולאדון לפרעה לאב וישימני

משתמע  'אבות' לשון לשונות בשאר ואין מכיר, שהוא העמים בלשון אומר דהגר נמצא לשון, בכל שהוא מעשר

ומתקבל]. נאה דבר לומר זכיתי התע"ח בשנה שם): ביהוסף (עדות ז"ל אלמושנינו הגר"ח [וכ"כ אדנות.

דדברי  כתב ושם בזה. יד) (סי' אפרים שער שו"ת לדברי ציין שם) מע"ש (הל' צדק נוה לס' המגיה והרב

הווידוי  אחר  שמתפלל התפילה בענין לאבותינו נשבעת כאשר נאמר מעשר בווידוי כי נכונים, הרמב"ם

שישקר  הראוי מן אינו גר הוא ואם וגו', נשבעת כאשר וכו' ישראל עמך את וברך וכו' קדשך ממעון השקיפה

שום  שם נזכר דלא דבכורים וידוי גבי ולאפוקי וגו', לאבותינו נשבעת כאשר וגו' השקיפה לומר בתפילתו

מתודים  לכן העתיד, על מתפלל ואינו וכו', הניסים שעשה מה מקום של בשבחו ומספר שמתודה רק תפילה,

כאשר  עד וכו' קדשך ממעון 'השקיפה שכתב מע"ש) הל' (סוף הרמב"ם בדברי שמדוקדק [וזהו הגרים. גם

דגרים  הדין תיכף הרמב"ם כתב ואח"כ בפירות'. טעם שיתן בקשה זו ודבש, חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת

שהשקיפה  שסיים דמאחר לאבותינו. נשבעת כאשר אומר הוא והרי בארץ חלק להם שאין מפני מתוודים לא

מתודים, אינן שהגרים זה אחר תיכף אמר לכן לאבותינו, נשבעת כאשר קאי זה ועל וכו' בקשה לשון הוא

יותר]. לדקדק צריך ובתפילה ותפילה, בקשה לשון שהוא מאחר

לאבותינו  נשבעת אשר דכתיב דהא משום בבכורים, וקורא מביא דאמר דהא שם) בכורים (הל' הבז ביתר וכ"כ

לומר  יכול שאינו אע"פ זה ועל הודאה, דרך היא וזו התפילה, קודם שהוא אלהיך לה' היום הגדתי בפסוק הוא

שאינו  אע"פ בהודאה אבל לשקר, ירא אינו שבתפילה מפני תפילה, דרך דוקא זהו לאבותינו' נשבעת 'אשר

'ל  לומר דגבי יכול כתב  שם) בכורים  הל' ביהוסף (עדות ז"ל אלמושנינו והגר"י האי. כולי דייקינן לא אבותינו',

נתנה  שלא מפיו, שקר מוציא הוא וא"כ לאבותינו, נשבעת כאשר ישראל עמך את וברך צ"ל מעשר וידוי

שלאותה  למקום והודאה שבח דהויא בכורים גבי אבל נתנה. לישראל אלא השבועה, היתה כך ולא לגרים,

אברהם  דהרי 'לאבותינו', נמי למימר ומצי ה'', לי נתת 'אשר מימר מצי א"כ ופירות, קרקע לו יש הרי שעה

גוים. המון אב

ורגליו  ידיו מצא דהיאך הדעת, על עולה זה חילוק אין רגליו כפות מעפר המחילה ואחר (-מרכה"מ). דוחק [וזה

שהוא  דמה היא, בדותא ודאי הא וידוי, כמו מדוקדק הלשון אין בתורה כתוב שהוא בכורים דמקרא לומר

מדאורייתא  הוא וקורא בכורים דמביא דגר ודאי והא שבח, לדרך תפילה דרך  בין חילוק אין בתורה כתוב

ע"ד]. שהקשה מה שם) בכורים (הל' המלך ביד וע"ע שם). בכורים הל' יהודה (-לחם

ע"ד  (שם) הקשה בערכו) בשה"ג אודותיו (ראה אפרים שער בעל הגאון בן ז"ל כ"ץ לייב הג"ר שבכהונה וחסיד

וטעמו  יעלו אחד בקנה שניהם בכורים ובהל' מע"ש בהל' הרמב"ם שדברי ביאר ושם ע"ש. ז"ל, הגאון אביו

משמע  הוידוי ומלשון בארץ, חלק לו שאין מטעם מתודה אינו שהגר פוסק מעשר וידוי גבי כי עמו, ונימוקו

יכון  לא שקרים ודובר  שקר, וזהו וגו', נשבעת כאשר לנו נתת אשר האדמה ואת כדכתיב בארץ, חלק לו שיש

מצי  לא לנו' 'נתת מ"מ גוים, המון אב נקרא דאברהם מטעם 'לאבותינו' למימר דמצי אף ולפי"ז עיני. לנגד



אשכנזי  הלוי סעדיה רבינו

יט  | תשפ"א כסלו

שלום [א"ה עושה להרב עיין במערכת כא ס"ט

למראה  נחמד ולהרב ע"ג, כו דף הג'

יעויין כב נר"ו  ע"ב, קצ דף דבכורים בפ"ק

].כג שם 

z

כאשר  נתת אשר האדמה 'ואת אמר מעשר דגבי ומטעם במעשר מתודים אינן דהגרים פסק ולכן למימר.

הארץ  אל באתי כי אמר בכורים גבי משא"כ ליתן. נשבע לא ולהגרים הנתינה, על השבועה וקאי נשבעת',

'ולתת  לישראל, הארץ נתינת על אלא קאי אינה דהשבועה לפרש ונוכל לבסוף, הנתינה ואומר ה', נשבע אשר

אחרים. דברים על אלא הארץ נתינת על ולא השבועה על לא קאי אינו דקאמר לנו'

נתינת  על צ"ל דשם לחלק אפשר אם ודוק שם): בכורים הל' דוד (בני ז"ל פאלקון דוד הג"ר כתב ואמנם

נשבעת  כאשר הכתוב הרמב"ם כתב בכורים דגבי העיר ושוב הענין. לחזק הוא דלאבותינו טעם ומש"כ הארץ,

לאברהם, תחילה היה דהשבועה דכיון לומר אפשר והיה לי. נתת אשר הכתוב הזכיר מעשר וגבי לאברהם,

נטל  לא והגר לי', נתת 'אשר דאומר מעשר גבי אבל לאבותינו', 'נשבעת לומר יכול לגרים, אב הוא ואברהם

דאשר  דהכתוב התורה) (בפי' הרמב"ן מש"כ עם שתירץ ז"ל פרימו מהר"ש בשם ששמע וכתב מתודה. אין

זבת  נשבע דלאבות מצינו דלא מצרים, ליוצאי אלא לאברהם קאי לא ודבש חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת

לקרות. הגר יכול הכי כתיב דלא בכורים אבל מעשר, בוידוי כתוב דוקא וזה ודבש, חלב

לנו  לתת לאבותינו נשבעת כאשר שאומר בכורים דגבי כתב שם) בכורים הל' המלך (יד זז"ל פלומבו והגר"א

לתת  שנשבע וזהו בארץ, חלק ליטול הגרים היו ראויין לאברהם, הקב"ה שנשבע שאומר וקורא, מביא שפיר

שיש  האדמה שהרי כשיקרא, מיחזי לאבותינו, נשבעת כאשר לי נתת אשר האדמה שאומר בוידוי אבל לנו,

לאברהם. נשבע כאשר אינו שלקחה מעצמו לו

נחום  אליעזר הג"ר ומש"כ האחרונים בשם שם) בכורים (הל' אברהם ובויקח שלמה ובימי חיים עץ בפרי וע"ע

יעקב  (אהל ז"ל טולידאנו יעקב והג"ר קט) עמ' אליהו אדרת הזכרון (ספר ת"ו לירושלים הרבנים ראש ז"ל

בזה. מע"ש) מהל' פי"א השנים (אחרית ז"ל האדר"ת והגאון קנו) עמ' דברים

להרדב"ז כא. שראיתי מה עם י"ל ולענ"ד ושם: תק"ע. שאלוניקי ז"ל, מארגאנוטו יעקב שלום חיים ניסים להג"ר

ומשנה  וכו'. נשבעת אשר לומר יכול שאינו קורא, ואינו איתא במשנה וקורא. מביא הגר לשונו. וזה שכתב שם

ודו"ק. ונכון וגו'. גוים המון אב כי טעמא מאי וקורא. מביא בירו' דגרסי' הלכה, אינה זאת

בשמו.כב. שם) בכורים (הל' אברהם ויקח בס' וכ"כ

טובא.כג. בזה שהאריך ע"ד) קפא דף תבא כי (פר' עובדיה חזון הס' לדברי גם ציין ושם
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חי' איש ה'בן בעל

ואותיות  ישן בכתב שהיו רבים יסוד וספרי קדמונים, דורות זכו שלא למה דורנו זכה

קודש  עבודת ונעשית מפואר, בכלי מפוארת תורה חדשה, צורה עתה לובשים שבורות,

וישנם  וכד', ומקורות ציונים בהבאת הספרים, בההדרת רבים תורניים מכונים ידי על

שונות. מהדורות למספר זכו שאף ספרים

הקודם, בדור ספרד בני אצל ביותר נפוץ היה אשר חי", איש "בן הקדוש הספר והנה

הגורמת  והיא  כנדרש, לעדנה זכה לא עדיין חבה, וברוב באהבה בו הגו מקום ובכל

אינם  ההמון ורוב הוא, כבד האדם שטבע ובפרט בו הלומדים פחתו האחרונות שבשנים

את  המביאים בספרים ללמוד ומעדיפים במקורה, הלכה כל ולחפש לפתוח טורחים

בקצרה. ומקורותיהם הפוסקים שיטות כל עם ההלכה

וקדושתו  חי" איש "בן הק' הספר של הנשגבות מעלותיו שמלבד לדעת זאת  אולם

והיא  אחרים, בספרים מצויה שאינה מעלה עוד בו יש זיע"א, מחברו של הנוראה

וסידורם  השו"ע חלקי ארבעת מכל הישראלי לאיש הנצרכות ההלכות כל קיבוץ

מועט  בזמן מקבל בו הלומד כל זה ידי ועל שנים, שתי למשך הפרשה ע"ס בקיצור

מהבית  אלו דינים ילמד אם כן שאין מה הנצרכים. הדינים עיקרי בכל נרחבת ידיעה

הללו  הדינים כל את שיקיף עד טובא זמנים זמן יעבור הרי ואחרונים, והשו"ע יוסף

למעשה.

קם כן על שליט"א אשר כהן  אריאל רבי האברכיםהרה"ג "היכלי מחשובי בקהילת

ברוך  מקור הספר התורה" את מחדש לההדיר זו, קודש מלאכת שכמו על והעמיס ,

חדשות  'פנים מלא בפה לומר שניתן עד ומקיפה, יסודית בעבודה חי" איש "בן הקדוש

ומאירה. ברורה בצורה הלומדים לפני ומתוקן ערוך הספר באשר לכאן', באו

מקומות  מראי נוספו (ב) הקדמונים. הדפוסים ע"פ ומוגהים מתוקנים באו רבינו דברי (א)

שציין  ספר כל וכן המקור, ציין לא אך הספר ציין שרבינו במקומות ולרבבות לאלפים

(ג) טעות. בהם שנפלה רבים מקומות מראי תוקנו ועי"ז בפנים, במקורו נפתח רבינו

רבינו  דברי וביאור דין, בכל השיטות ביאור בו ונכלל ודין, דין בכל רבינו מקור נתבאר

) וסברא. טעם בלא הדין את הביא שרבינו במקומות וכן ביאור, הצריכים ד)במקומות

מדבריו  שינוי או תוספת בהם יש אם ובפרט הקדושים, ספריו בשאר רבינו דברי הובאו

ו"יביע  לציון", "אור החיים", "כף ברורה", ה"משנה האחרונים דברי הובאו (ה) בבא"ח.

שעיני  כפי הנצרכים במקומות אחרונים שאר דברי מלבד ופרט, פרט כל על אומר"

רבות. מעלות ועוד מישרים, תחזנה המעיין

מובאים חנוכה לפנינו לראות הלכות ועתיד אחרונים, עריכה בשלבי הנמצא הספר מתוך

והגהות  מקורות ציוני מחכימות, והערות בהארות מעוטרים כשהם הימים, בקרב אור

נפלאות.
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כא  | תשפ"א כסלו

המסייעים  ולכל  לו תעמוד תורתו והפצת זיע"א רבינו שזכות שליט"א להרהמ"ח ברכתנו

על  במהרה המלאכה לסיים דשמיא לסייעתא ויזכה דמיטב, מילי בכל להתברך בעדו

ולהאדירה  תורה להגדיל ביותר הטוב .א הצד

חנוכה  הלכות

עלתה "ובגפן כפורחת והיא שריגים, שלשה

ענבים" אשכלותיה הבשילו נצה,

י) מ, דשמיא,(בראשית בסיעתא לי נראה גפן .

לגפן  שנמשלו ישראל חלש ב אלו עץ שהוא ,

אכילה  בהם שיש מאד, טובים פירותיו אך ורך,

רכים  שהם פי על אף ישראל, כן ושתיה.

ומצוות. בתורה טובים פירות עושים וחלשים

שלא  אחרת, נטיעה מקבלת אינה הגפן גם

בהם  כתוב ישראל כן אילנות, בשאר תתערב

ט) כג, אפשר (במדבר ואי ישכון", לבדד עם "הן :

בה  ויתערב אחרא בסטרא ישראל איש שיטמע

ידי  על ויתוקן ממנה לצאת סופו אלא לגמרי,

מחשבות  חושב יתברך השם כי גלגולים, כמה

נדח  ממנו ידח ואמרג לבלתי שריגים . שלשה

בישראל  שנמצאים ונשמה רוח נפש כנגד

מן דוקא  נפש אלא להם אין העולם  דאומות ,

דעשיה  שלשה ד קליפה הוא ישראל של ותיקון .

היא ותחלה בתשובה כפורחת מדרגות:

הלב  כךה שבהרהור ואחר נצה , תשובה עלתה

כך ואחר מיראה, היא אך הבשילו במעשה

ענבים  שהזדונות אשכלותיה מאהבה תשובה

לזכיות  לרמוז ו יתהפכו בישול, בלשון ואפקה .

שכתוב כמו התשובה, של הצניעות ו,על (מיכה

יעשה ח) שאם אלהיך", עם לכת "והצנע :

שכל  וידוע יותר, בה יצליח בצניעות תשובה

יתבשל  הקדרה יכסו אם בקדרה המתבשל דבר

במהרה. וגם בטוב

אומרואו שריגים יובן מחשבה שלשה כנגד

התורה  שיהיו שצריך ומעשה, ודבור

שלמים  יהיו לא וישראל בשלשתם, והמצות

ביחד. אלו בשלשה רק אלא

רק נמצא, הוא והמצות התורה שלמות

נקראת התורה לכן אלו, אור בשלשה

דכתיבנר והמצוה כג), ו, מצוה (משלי נר "כי :

שלשה  כולל הנר כי והיינו, אור". ותורה

והשמן  והפתילה, עצמו, הוא ביחד: דברים

יעשה  לא מהם אחד יחסר ואם הנר, שבתוך

שלשה  בו יש האור נמי וכן פעולתו. הנר

הנזכרים  שלשה כנגד .ז גוונים

שיואיל א. הקודמים, והדורות דורנו מגאוני דברים ובפרט רבינו, בדברי והערות ביאורים שבידו מי לכל נקרא זו בהזדמנות

הודעה). להשאיר (אפשר 054-8432395 בטלפון: לפנות ניתן הספר ענייני בכל הרבים. לזיכוי הדברים את להמציא נא

א).ב. מד שמו"ר ח, צט (ב"ר רבה במדרש גם דרשו וכך תסיע", ממצרים "גפן ט): פ, (תהלים הפסוק מן צב.) (חולין שדרשו כמו

ועי'ג. ע"ש. ע"ב), ל דף טו (תיקונא הזוהר בתיקוני מקורו הרכבה, מקבלים אינם ששניהם לגפן ישראל עם בין הדימוי

עירה"). לגפן "אוסרי עה"פ תרל"ו (ויחי אמת בשפת בזה נחמד דבר

א).ד. (סא שירה פרק על בביאור רשב"י מאמרי בשער עי'

גמור ה. רשע הוא אפילו גמור , צדיק שהוא  מנת על  אשה שהמקדש מט:) (קידושין  שאמרו וכמו תשובה, נחשבת היא שגם

בלבו, תשובה הרהר שרק רשע בענין שאמרו מה ע"א) קנ (תרומה הקדוש בזוהר ועי' תשובה, בלבו הרהר שמא מקודשת,

להוציאה  נשמה אותה מפני הדלתות כל ושובר הקב"ה לפני עולה תשובה הרהור אותו אך בשאול, למקומו בתחילה שיורד

ע"ש. למעלה, ולהעלותה מהשאול

(פו:).ו. ביומא שאמרו כמו

ועי'ז. אוכמא. אשא ירוקא, אשא סומקא, אשא גוונים: שלש באש שיש ע"ב), מט דף כא, (תיקון הזוהר בתיקוני שאמרו כמו

הנזכרים  גוונים שלשה והם שלהוביות, ארבע באש שיש שאמרו ע"ב) נ (בראשית הזוה"ק דברי רבינו שהביא נח פרשת ריש

שם. בזה שכתבנו מה וע"ע לנשמה. נשמה בסוד שהיא נעלמת היא הרביעית שבחינה רבינו, שם וביאר חיורא, אשא גוון ועוד
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המנורה ולכן באור הנס להם נעשה בחנוכה

וגם  ופתילה, ושמן בכלי משולשת שהיא

שזכו  לרמוז גוונים, בשלש משולש שלה האור

אצלם  הקודש עבודת היתה אשר על זה לנס

גם  ולכן ומעשה. ודיבור במחשבה שלימה

יתברך  השם את שעבד מפני ע"ה, הצדיק יוסף

נס  לו נעשה הנזכרים, בשלשה תמה עבודה

בו  שרמוז האש מחמת פוטיפר אשת בדיבת

בתרגום  שכתוב מה דידוע הנזכרים, שלשה

ביצה  חלבון הביאה שהיא עוזיאל בן יונתן

שכתב  וכמו הדיבה, לחזק המטה על והניחה

בפסוק יד)יונתן לט, לנו (בראשית הביא "ראו :

בנו", לצחק עברי כך "ראו"איש ואחר דייקא,

שלה  שקרים ונתבררו האור ידי על זה נבדק

שכתוב וזהו נהרג. יא)ולא צז, "אור (תהלים :

" לצדיק", יוסף עוזר "זרוע זרוע הוא לצדיק,

נקראת ולכן בסתם. "צדיק" כ"ה שנקרא ,חנו

ועשרים  חמש של תיבה שהיא אור תיבת היא

אור"ח שבתורה  "יהי עד "בראשית" מן כי ,

ולכן  כ"ה, של תיבה היא "אור" תיבת תמצא

אור  "יהי אמר: ולזה לחודש, בכ"ה התחיל הנס

אור" אור.כ"ה עולהיהי ,ט ויהי של נס בו יהי ,

בשלשה ולכן העבודה שלמות בזכות

גזירות  שלשה מן ניצלו הנזכרים,

וחדש שבת לבטל: היונים וגם י ומילה שגזרו .

לבטל  הגין ספרים חמש שהיא התורה זכות

שלהם תיבות דראשי גזירות, חמש שלשה

תיבות ראשי הנס ש 'ילהמ 'דשח שהוא גם 'בת.

שתרגומו בשמן תיבות משח היה ראשי ,

ונמשך  החודש בסוף נעשה הנס ולכן הנזכרים,

שבת  הימים באלו שיזדמן כדי ימים, שמונה

נתקן  הראשונה בלילה ולכן חודש, ראש וגם

ברכות. שלשה

ברכות:א. שלשה מברכים ראשון בליל

ו"שהחיינו". נסים", ו"שעשה "להדליק",

ז"ל  הפוסקים ח)סימןיא ונתנו כא, "עשה (במדבר :

אותושרף לך ושים נס , אותועל וראה ".וחי ...

אותיות  שהוא מספרם באותיות נרמזו גם

סימנים: בם שגם תיבות:שלשה שלשה, ראשי

וכו'.ה 'החיינוש 'הדליקל 'עשהש  הללו 'נרות

הללו" "הנרות יאמר אחד נר שהדליק יב ואחר

תיבות  ל"ו בו שיש יפה, המתוקן בנוסח וכו'

הימים  שמונת כל של הנרות ויעמדו יג כמנין .

מ"בראשית".ח. בתורה וחמש העשרים המילה שהיא היינו

כסליו.ט. בכ"ה שהיה חנוכה נס על לרמוז אור, ויהי אור יהי פעמיים: הפסוק כפל שלזה ר"ל

הללו.י. דברים שלשה הם ישראל מעם לבטל השתדלו שהיונים מה שעיקר יא), (פסקא אנטיוכוס במגילת כמובא

אחרונים.יא. ושאר נט) אות כז (סי' חי לכל במועד והובא סק"א), תרעו (סי' א"ר תתקפ) (סי' משה מטה

הראשון,יב. הנר לאחר אומר  הללו" "הנרות נוסח ורק ההדלקה, קודם מברך ברכות השלש כל שאת רבינו מדברי מבואר

קכו-קכז) (עמ' בחזו"ע הוכיח וכך ה"ב), פמ"ו (ח"ד ובאול"צ כא) (ס"ק בכה"ח וכ"ה ובאחרונים, ס"ב) תרעו (סי' ברמ"א וכ"ה

ראשון], ביום שהחיינו [וה"ה ההדלקה לאחר נסים" "שעשה ברכת לברך כתוב הרש"ש בסידור ומיהו הראשונים, מדברי

וכל  רבינו דעת אך יז), סי' ח"ז והשכל (דעה עבדי ישכיל בשו"ת וכ"כ אל, בית מנהג שכך ק) (אות שלום הדברי וכתב

כן. אינה הנ"ל הפוסקים

"הנרות  יאמר שהדליק שאחר כתב ס"ד) תרעו (סי' השו"ע הנה הראשון, הנר הדלקת אחר הללו" "הנרות אמירת ובענין

המג"א  וכ"כ ראשון, נר אמירת אחר שיאמר כתב פה) סי' (בתשובה המהרש"ל אך ההדלקה, כל אחר לכאורה ומשמע הללו",

הפמ"ג  כתב ומ"מ זה. על חולק אינו  שהשו"ע שהבינו ומשמע קל), (עמ' בחזו"ע וכ"פ אחרונים, ושאר (סק"ה) והט"ז (סק"ג)

והכה"ח  (סק"ח) המ"ב וכ"כ דמי, שפיר נמי הנרות כל הדלקת שסיים לאחר הללו" "הנרות לומר שהנוהג סק"ה), (משב"ז

כח). (ס"ק

הם יג. הללו הנרות אומר: וכאילו הללו", "הנרות מהתיבות חוץ תיבות ל"ו שהם וביאר פה), סי' (בתשובותיו מהרש"ל

בא"ר  ועי' חנוכה. ימי שמונה כנגד אותיות שמונה יש הללו" "הנרת שבמילים לבאר, הוסיף (סק"ח) והמ"ב ושש. שלשים

הם" "קודש יאמר שלא שכתב השקל (סק"ח) והמחצית יג), (ס"ק בשעה"צ והובא המנין, על להוסיף שלא "קודש", אלא
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כל  הדלקת ובשעת הברכה בשעת ובניו אשתו

.יד הנרות 

הוא:ב. הברכה נוסח שבת דבנרות גב על אף

חנוכה  של בנרות שבת", של נר "להדליק

אומרים  ואין חנוכה" נר "להדליק מברכין

תיבות בראשי המברך שיכוין כדי ,נח"ל "של",

תיבות בראשי הרמוז קדוש שם (שמות שהוא

ז) "לד, תיבות ל 'סדח 'וצרנ : ובראשי 'אלפים",

כ)פסוק לג, "(תהלים שגם ל 'כתהח 'פשנונ : 'ה'",

וציפו  יתברך בהשם שבטחו בשביל ניצולו הם

היה טו לישועתו  דלכן דשמיא, בסיעתא ואמרתי .

בחודש וסופוכסליו הנס שם כ"ו דראשו מספר

ראשי הוי"ה  הם באמצע הנשארים ואותיות ,

" שהוא י 'בריתס 'פורקנךל תיבות 'הו"ה",

פסוק של יח)תרגום מט, "לישועתך (בראשית :

ה'". קויתי

יברך ג. ראשון בליל שהחיינו בירך לא אם

שני  שהחיינו טז בליל יברך האבל וגם אבל יז . ,

(ס"ק  ובכה"ח השניה, בפעם גם המנין בכלל נחשבים אינם הללו" "הנרות שהמילים וביאר תיבות, ל"ח ישנם שעדיין העיר

הנאמ"ן  והרב החשבון. מתיישב ג"כ ובזה ישועותיך, נסיך נפלאותיך על ואומרים: "ועל" המילה את מחסרים שיש כתב כח)

מנין  על מוסיפים אם כי תיבות, מל"ו יותר בו שיש אף בסידורים הנדפס הנוסח לומר שמנהגם לבא"ח בהגהותיו כתב

ס"א). רסג סי' (או"ח הרמ"א וכמ"ש גורע, אי"ז דבר איזה כנגד המכוון

וכ"כ יד. יחד, מקובצים ביתו בני כאשר שידליק א), יט חנוכה (הל' צדק מעגלי ספר בשם סק"ה) תרעב (סי' המג"א כ"כ

לבני  הוא הפרסום עיקר שבזה בפנים שמדליקין בזה"ז ובפרט ניסא, פרסומי משום בזה ויש אחרונים, ושאר (סק"י) המ"ב

שאם  אומרים שיש משום והברכות, ההדלקה בשעת נוכחים להיות שצריכים הטעם שכתב  ה"ז) (פמ"ו באול"צ ועי' ביתו.

הראיה. על [ושהחיינו] נסים שעשה לברך צריך בעצמו בירך לא

מבואר טו. וכך העיקרית, הנוסחא שכך א) אות (שם חדש הפרי וכתב חנוכה", "נר הנוסח ס"א) תרעו (סי' בשו"ע הנה

(ח"א  קטנות הלכות בשו"ת וכ"כ רבינו, שהביא "נחל" כוונת סוד הובא ושם ד), (קח הכוונות בשער האר"י רבינו בדברי

לזה, הפשט ע"פ טעם כתב סק"א) תרעו (סי' ובברכ"י התיבות. בראשי הרמוז זה סוד משום חנוכה נר לומר שעדיף ג), סי'

להשתמש  שמותר שבת מנר בשונה לאורו, להשתמש ואסור בלבד לחנוכה אלא מיועד הנר שאין להורות חנוכה" "נר שאומר

שהנר  חנוכה", "נר אומר ולכך הנרות, אלא הנס לזכר מעשה שום אין שבחנוכה עוד, הוסיף סק"א) (שם ובמחב"ר לאורו.

נוסף  טעם ועי' הנרות, מן אחת רק וזו לה, הנוגעות מעשיות מצוות הרבה לה יש שבת משא"כ חנוכה, למצות לבדו הוא

מיהו  יצא. חנוכה" "של אמר שאם והוסיף קכה), (עמ' ובחזו"ע  (סק"א) בכה"ח וכ"כ לוי, הקדושת בשם (סק"ב) ללב ביפה

שצ"ל  כתב אך שם), (בתשובה רש"ל בשם סק"א) (שם המ"ב וכ"כ חנוכה", של "נר הנוסח ובראשונים כג.) (שבת בגמרא

בזה. מקפידים לא שהעולם וסיים אחת, במילה "שלחנוכה"

הלבוש טז. וביאר כשיזכור", או שני בליל מברך ראשון, בליל זמן ברך לא "אם השו"ע: לשון והנה ס"א), תרעו (סי' שו"ע

אלא  עוד זו בלילה יברך לא ההדלקה אחר נזכר אם אבל ההדלקה, בשעת הלילות בשאר יזכור כאשר דהיינו (ס"ב),

אף  היום עצם על שהחיינו לברך שיכול מהמאירי שהביא (סק"ג) בשעה"צ ועי' (סק"ב). במ"ב והובא הבא, בלילה בהדלקה 

בלא  יברך ברך ולא שמיני ליל הדלקת עבר אם שאולי צידד ולפ"ז חנוכה, נרות ג"כ רואה ואינו להדליק נרות לו אין אם

האול"צ  וכ"כ ההדלקה, על רק היום על שהחיינו לברך שאין חדש כהפרי פסק יח-יט) יד, (ס"ק ובכה"ח בצ"ע, ונשאר נר,

סב"ל. משום קלו-קלח) (עמ' והחזו"ע ה"ב) (פמ"ו

הראשון  לילה בין חילוק דאין [ופשוט הנרות את שהדליק לאחר גם שהחיינו לברך שאפשר י) (הלכה להלן רבינו מש"כ ועי'

הבאים  בלילות לברך יכול שהחיינו ראשון בליל ברך לא אם ההדלקה, לאחר גם לברך יכול ראשון בליל ואם לילות, לשאר

הנרות, כשרואה שהחיינו לברך יכול להדלקה שעה חצי בתוך שרק שם, והאול"צ החזו"ע כתבו אך ההדלקה], לאחר אף

עוד. לברך אין אח"כ אבל ממשיכה, המצוה עדיין זה זמן שכל משום

וכ"ה יז. לב) סי' או"ח (ח"ד פעלים ברב רבינו הביאם קמא), סי' מהדו"ת (או"ח ביהודה ונודע סק"י) תרעא (סי' מחב"ר

שאבל  מג) (סי' מינץ המהר"ם כתב הכנסת בבית הדלקה לענין ומיהו נט-ס). (עמ' ובחזו"ע מד) (ס"ק ובמ"ב (סק"י) בשע"ת

יתפלל, שאבל כדאי ואין לציבור, היא שמחה שעת ומנכר שהחיינו שמברכין משום הראשון, ביום הכנסת בבית ידליק לא

שידליק, אחר אדם אין שאם (שם) בחזו"ע כתב ומ"מ (שם), פעלים ברב רבינו והביאם אחרונים, ושאר (סק"ח) בט"ז והובא
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ברכה  בלא ידליק בשליח יח אונן אפשר ואם ,

יותר  ועדיף .יט נכון

אפילו ד. לפתח הסמוך בטפח להניחה מצוה

מזוזה  אין ואם בפנים, שמדליקין הזה בזמן

יניחנה  מזוזה יש ואם בימין, יניחנה בימין

הנכנס  כי כ בשמאל ביחד, מצוות שלשה והרי .

קטן  טלית שהוא ציצית ולובש הנכנס האדם

שלהםכא שעליו  תיבות וראשי 'יצית צ :צמ"ח ,

צדקנו ח 'זוזהמ  משיח יבא זה ובזכות 'נוכה,

גוי צמח  ויבא שערים "פתחו ויתקיים: שמו,

ב)צדיק" כו, תפרוצי"(ישעיה ושמאל ימין "כי ,

ג) נד .כב (שם,

בשמאל,וכשיניח הפתח מזוזת על החנוכה

בקצה  הנר  את הראשונה בלילה יניח

מן  הרחוק שהוא החנוכה מנורת של השני

שיהיה  בצידו השני נר יניח שני ובליל הפתח,

מתחיל  ובו הראשון, מן יותר לפתח קרוב

הנוסף  נר אותו שמיני בליל שנמצא עד להדליק,

כדי  להדליק, מתחיל ובו ממש לפתח סמוך יהיה

אם  אבל לילה. בכל בהדלקה ימינו לצד שיפנה

יעשה  בימין, החנוכה מניח דאז בימין, מזוזה אין

לפתח, קרוב הנר ראשון בליל דמניח להיפך,

כדי  הדרך, זה על וכן בצידו, מניחו שני ובליל

מתחיל  כשהוא ימין לצד פונה לילה בכל שיהיה

הנוסף  נר .כג להדליק

אחר  אין אם אבל ידליק, שאחר עדיף והנכון הראוי צד על שרק שם, פעלים ברב משמע וכך שהחיינו, ויברך האבל ידליק

להדליק. עצמו הוא יכול שידליק

וחודש  ואם אב על חודש י"ב בכל כך שנקרא  כתב (סק"נ) השעה"צ הכנסת, בבית מדליק שאינו אבל נקרא מתי עד ולענין

להחמיר  אין הכנסת, בבית להדליק שיכול אומרים שיש שמכיון כתב בחזו"ע אך עג), (ס"ק בכה"ח וכ"ה קרובים, שאר על

א  אבל שבעה, בתוך אלא הכנסת שהחיינו.בבית ולברך הכנסת בבית להדליק יכול ח"כ

(סק"כ).יח. ובכה"ח יב) ס"ק (שם במ"ב והובא סק"ה), תרעא (סי' זהב במשבצות פמ"ג

הכה"ח),יט. (והביאו אמן יענה שהוא הא"ר ומש"כ שם, באחרונים והובא שתדליק, לאשתו שיאמר יט) ס"ק (שם הא"ר כ"כ

אבל  אמן, ולענות להחמיר לו מותר האם נחלקו ששם וכוונתו ס"א), שמא סי' (יו"ד בפוסקים דעות בזה שיש המ"ב כתב

עדיף. תעשה ואל דשב ס) (עמ' החזו"ע וכ"כ אמן, ולענות להחמיר יכול שאינו סתם שם השו"ע

כתב כ. מ"מ זה, טעם ליכא בפנים שמדליקים שבזה"ז ואף הדליקו, שהוא היכר שיהיה כדי והטעם ס"ז), תרעא (סי' שו"ע

מזוזה  אין שכאשר והטעם רבינו. דברי הם וכך מצוות, שתי בין שיעבור כדי לפתח הסמוך בטפח להדליק שהמנהג הרמ"א

עדיף  בעליה גר הוא שאם לח) (ס"ק והמ"ב (סק"ח) המג"א כתבו ומ"מ מקום. בכל עדיף שימין משום בימין, מניחו בימין

השו"ע  וכמ"ש מצוות, שתי בין לעבור מהענין עדיף הנס שפרסום מפני רה"ר, לבני הנס פרסום שיהיה כדי בחלון שידליק

מקרקע  טפחים מעשרה יותר גבוה החלון אם אפילו והיינו לרה"ר, הפונה בחלון מדליקו בעליה דר הוא שאם ס"ה) (שם

לו). (עמ' ובחזו"ע ה"ה) (פמ"ב ובאול"צ סד) מח, (ס"ק בכה"ח וכ"כ אחרונים, ושאר (סק"ו) המג"א וכמ"ש העליה,

רק  נזכר לא ג) (קח הכוונות בשער האר"י רבינו שבדברי מכיון ואולי כלל, בחלון ההדלקה ענין כתב לא רבינו למה וצ"ב

מבפנים  הבית בפתח להדליק שנהגו שיש רמה) (עמ' באול"צ שו"ר מחלון, ועדיף בדווקא שזהו לרבינו ס"ל בפתח ההדלקה

ורבינו. האריז"ל מנהג כמשמעות

יג).כא. (ס"ק בא"ר הובאו מ), (סי' ומהרי"ל כו) שאילתא (וישלח שאילתות

גופו כב. על שומרת והציצית אדם, של ביתו על שומרת שהמזוזה נפלא, רמז בזה כתב פ) (עמ' ומוסר חכמה לציון באור

החנוכה  כנרות בעולם, ה' תורת להפיץ יכול הוא אז ובביתו, בגופו אלו, דברים בשני שמור שאדם ידי על ורק אדם, של

ולדרים. לארץ המאירות

רבינו כג. דעת וכך ודו"ק. מבפנים, הבית בפתח שמדליק מיירי ורבינו לימין, לפנות כדי והטעם ס"ה), תרעו (סי' שו"ע

המנהג. ושכך ה"ח) (פמ"ו ובאול"צ לב) (עמ' ובחזו"ע לא) (ס"ק בכה"ח וכ"כ ג), (קח הכוונות בשער האר"י

בימין  הוא אם בין לפתח, הסמוך הנר מן תמיד שמדליק והגר"א פה) סי' (בתשובה המהרש"ל דעת נוספות: שיטות בזה ויש

בנר  תמיד להדליק ושעדיף לפתח, הסמוך בטפח הנר שיהיה הדין על להקפיד יותר שצריך משום והטעם בשמאל, או

ודעת  עביד]. כמר ודעביד עביד כמר שדעביד וכתב (סק"ט), במ"ב [והביאם למהדרין רק שהוא הנוסף בנר ולא העיקרי

עוד  יוסיף השני וביום בשמאל, ידליק ראשון שביום דהיינו לשמאל, מימין תמיד שהולכים (סק"ו) והט"ז (ס"ה) הלבוש
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טפחים ה. משלשה למעלה ומצוה כד מניחה ,

טפחים  מעשרה למטה ובדיעבד כה להניחה ,

יצא  מעשרה למעלה הניחה הסוד כו אם פי ועל .

משבעה  למעלה מעט להניחה ואם כז טוב .

ידי  יצא לא אמה מעשרים למעלה  הניחה

.כח חובתו 

אם ו. ואפילו הנחתה, במקום להדליקה צריך

אין  מטתו, על ושוכב חולה הבית בעל

מטתו  אצל להדליקה חנוכה נרות לו מביאין

צריך  כי במקומה, כך אחר אותה ויניחו

הנחתה  במקום יכול כט להדליקה אינו אם ולכן ,

שליח  יעשה הנחתה במקום להדליק לקום

(סי' משה המטה העיר [ומ"מ כמנהגו. יעשה אחד שכל לפנות) כדי (ד"ה הבה"ל וכתב לשמאל, מימין וידליק בימינו אחד

אך  (סק"ט), המ"ב וכ"כ לפתח, הסמוך טפח בתוך יהיו הנרות שכל להקפיד ראוי השיטות שלכל הרש"ל, בשם תתקפ)

הרי  הוא, אחד החנוכיה וגוף לפתח, הסמוך טפח בתוך מתחיל החנוכיה שגוף שמכיון כתוב, וצריך) ד"ה רעט (עמ' באול"צ

לפתח]. הסמוך בטפח שצריך הדין את בזה שמקיים

עוד כד. ויש י), אות (ב"ח שם הניחה הבית שבעל ניכר אין משלשה למטה יניח שאם משום והטעם ס"ו), תרעא (סי' שו"ע

מו). (ס"ק ובכה"ח פ"ד) יט (שער בפע"ח ומובא הסוד ע"פ טעם

אך  (סק"ן), הכה"ח וכ"כ חובה, ידי שיצא ו) (ס"ק חדש הפרי בשם כו) (ס"ק המ"ב כתב משלשה למטה הניחה אם ובדיעבד

בלא  וידליקנה ויחזור שיכבנה כתב ולכך יצא, לא בדיעבד שאפילו שמשמע הראשונים מדברי העיר לג-לד) (עמ' בחזו"ע

משלשה  למעלה להיות שצריכה השלהבת, של למקומה הם הללו השיעורים שכל [ודע, טפחים. משלשה למעלה ברכה

לד)]. (עמ' והחזו"ע בן) (ס"ק והכה"ח לג) (ס"ק והשעה"צ סק"ה) זהב (משבצות הפמ"ג וכמ"ש עשרה, ובתוך

שמדליקה כה. ובזה מעשרה, למטה להניחו דרך אין לאור העשוי דבר שכל משום האחרונים, כתבו  והטעם (שם), שו"ע

מצוה. לשם אלא לאור מדליקה שאינו מוכיח למטה

הניחה כו. שאם האר"י בשם כתב שבתי רבי ובסידור עשרה, בתוך דווקא שצריך הטעם מבואר שם ובפע"ח (שם), שו"ע

ה'דרכי  בעל שאביו שכתב או"ח בנמוקי ועי' יד"ח, יצא בדיעבד שודאי הפוסקים כתבו למעשה אך יצא, לא מעשרה למעלה

טפחים. מעשרה למעלה להניחה אין לכתחילה אבל לומר: שצריך הנ"ל בסידור להגיה כתב תשובה'

שער כז. לשון שמפשט וכתב בזה, האריך ה) סי' השו"ת (חלק אמונים ובשומר ז), אות חיים (מקור ברקת טור בספר כ"כ

הטור  כסברת לעשות הרוצה אך טפחים, משלשה למעלה מעט שמקומה נראה משלשה למעלה שמניחה שכתב הכוונות

(ס"ק  הכה"ח כתב מ"מ אך (סק"ח). תשובה ובשערי ג) (אות ברכה במחזיק והובא האר"י, בכתבי לסמוך מקום לו יש ברקת

למעלה  מעט יניחנו לכתחילה אלא לכתחילה, כן לעשות שיש לא אבל לסמוך, מי על לו יש כן שהעושה הדבר שביאור מו)

טפחים. משלשה

הביא כח. הטור והנה וכנ"ל. אמה מעשרים למעלה שהלהב כל והיינו עינא, ביה שלטא דלא משום והטעם (שם), שו"ע

שישאו  גורמות הדפנות הרי לנר, עד שמגיעות דפנות יש אך אמה עשרים בגובה הנר את מדליק שאם יואל רבינו דעת

מציאות  בעצם יבחין שעי"ז בסוכה אלא הכי אמרינן דלא דבריו דחה שהטור ואף בנר, ויבחינו עיניהם ושבים העוברים

סב"ל  בזה יש שהרי ויברך, יחזור אם שצ"ע סק"ז) (א"א הפמ"ג כתב מ"מ דלוקה, בשלהבת להבחין שצריך כאן ולא הגג,

לחזור  שצריך ו) (אות הפר"ח דברי הביא כט) (ס"ק והמ"ב יברך, שלא לה) (עמ' בחזו"ע וכ"כ הלוי, יואל רבינו דעת משום

הלוי  יואל רבינו שסברת ה"ח), (פמ"ב האול"צ וכ"כ לברך, שצריך נוטה שדעתו ונראה הנ"ל, הפמ"ג לדברי וציין ולברך,

צריך  ולכך דעתו, והסיח ההדלקה גמר שכבר שמדובר שכתב נג) (ס"ק בכה"ח ועי' ולברך, לחזור וצריך היא, דחויה סברה

שם). באול"צ (וצויין הנ"ל הפמ"ג הערת יישב ובזה ולברך, לחזור צריך אינו דעתו הסיח לא עדיין אם אבל ולברך, לחזור

עמ' מתוקנת (מהדו' בחזו"ע כתב הנרות, את הרואים ממולו בניינים וישנם אמה מעשרים הגבוה ביתו בחלון המדליק ומ"מ

שיראו  שצריך והוסיף ה"ז), (פמ"ב באול"צ וכ"כ חשש, בזה ואין ממול לדיירים ניסא פרסומי והוא בחלון שידליק לט)

בעלמא. אור ניצוצי ולא הנרות את בבירור ממול הדיירים

בחוץ כט. להדליק כשצריך נאמר זה דין עיקר והנה לצרכו. שהדליקה יאמר שהרואה משום והטעם ס"א), תרעה (סי' שו"ע

שמדובר  אחרונים ושאר (סק"ג) המג"א כתבו אך הדליקה, שלצרכו יאמר הרואה ודאי שאז לחוץ, ומוציאה בפנים ומדליקה

בזה  גם וא"כ הדליקה, שלצרכו  הרואה יאמר לחוץ מבפנים שמעבירה שכיון משום בבית, להדליק שמקילים בימינו אפילו

שהד"מ  האחרונים, נחלקו בחוץ או בפנים המקומות כששני למקום ממקום העברה לגבי אך (סק"ה). המ"ב וכ"כ יצא, לא

(סי' המג"א אך (סק"ו), המ"ב  והביאו הדלקתה, במקום שעה חצי שתשאר שצריך לב) סי' (דינים וייל ממהר"י הביא (סק"א)
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ה  ויכול הנחתה, במקום לברך להדליקה חולה

ומיד  תכף לפניו ההוא בחדר ידליק ,ל והשליח

בתשובה  דשמיא בסיעתא העליתי וכאשר

פעלים  רב הק' .לא בספרי

הכוכבים ז. בצאת הוא ההדלקה ,לב זמן

עד  ילמוד ולא יאכל לא הזמן וכשהגיע

פוסק  ללמוד או לאכול התחיל ואם שידליק,

הכוכבים,לג ומדליק  בצאת הדליק לא אם .

אבל  נעורים, הבית שבני זמן כל ויברך ידליק

בשנים  די מיהו ברכה, בלא ידליק ישנים אם

.לד נעורים 

חצי ח. לפחות שידלק שמן בה שיתן צריך

הדלקה לה שעה  שיעור שמן בה היה לא ואם ,

הוסיף  אם אפילו שהדליקה, בשעה שעה חצי

הבית  לבני שההיכר שהאידנא הפר"ח וכ"כ למקום, ממקום להעבירה שיכול לח) סי' (ב"ק מהיש"ש הביא כג) ס"ק רסג

בעל  ידליק שלא רבינו של טעמו זהו וא"כ בזה. ליזהר יש ודאי שלכתחילה סק"ב) (א"א הפמ"ג בשם המ"ב ומסיק שרי,

שרבים  שמכיון החזו"ע, כתב אך קטז). (עמ' והחזו"ע (סק"ט) הכה"ח וכ"כ למקומם, ויעבירום במטתו  הנרות את הבית

מיד  וגם לחנוכה, היא שמיוחדת מורה החנוכיה שצורת כתב קמו) סי' (ח"ג חיים לב בשו"ת פלאג'י הגר"ח וגם המקלים,

צידד  עצמו פלאג'י הגר"ח [מיהו אחרונים עוד וכ"כ חשש, בזה אין למקומה, אותה ונוטלים הללו" "הנרות המדליק אומר

למקומה  יקחוה ואח"כ במטתו להדליק רוצה אם לכן ס)], אות כז (סי' שלו חי לכל במועד וכ"כ בזה, לכתחילה להחמיר

בזה. המקלים על לסמוך רשאי הבית בתוך

(סי'ל. השולחן הערך אך ידליק, והשני לברך האחד שיכול סופ"ג) (ר"ה אשרי מהגהות הביא סק"ד) תרעו (סי' המג"א

שהאחרונים  וסיים יג), ס"ק תרעו (סי' בכה"ח והביאו לברך, צריך שהמדליק ס"ז) תרעא (סי' מהרמ"א הוכיח סק"א) תרעו

שכתב הסכי  יד) סי' או"ח (ח"ד פעלים ברב ועי' רבינו). דברי את הביא ששם סק"ט תרעה לסי' (וציין לברך אחר שיכול מו

הבית  בעל ירצה אם בה, חייב שאחר מצוה עושה השליח שאם בזה, חילק תלב) (סי' הפסח בחוקת עצמו השולחן שהערך

בחזו"ע  וכ"כ יברך, הוא המצוה שעושה שכתב סק"י) תלב סי' כא, ס"ק רסג (סי' במ"ב וע"ע יבדוק. והשליח יברך הוא

מברך. שהשליח והמנהג רשאי, לברך רוצה בעה"ב שאם כתב ה"ה) (פמ"ו ובאול"צ קטז), (עמ'

העירוב.לא. בדין יד) סי' או"ח (ח"ד פעלים ברב בקיצור רבינו והביאה נדפסה, לא

(עמ'לב. והחזו"ע (סק"ב) הכה"ח וכ"כ ניסא, פרסומי ואיכא ושבי עוברים העם שאז משום והטעם ס"א), תרעב (סי' שו"ע

לאחר  שלא להזהר וראוי השקיעה, אחר דקות שעה-עשרים כרבע לכתחילה להדליקם שיש ה"א), (פמ"ג האול"צ וכתב סב),

שמא  לספק נכנס כבר שאז השקיעה, אחרי דקות מחמישים יותר לאחר שלא להזהר יש אופן ובכל אח"כ, שעה מחצי יותר

ההדלקה. תחלת זמן בענין הלכה ובביאור (סק"א) במ"ב ועי' רגל, שתכלה עד דווקא להדליק צריך

מזמן לג. כבר הוא שהאיסור (סק"ה) השקל המחצית וכתב ס"ב). תרעב (בסי' באחרונים והובא פה), סי' (בתשובה מהרש"ל

משום  אסור בלא"ה ואז ערבית, התפלל לא שעדיין מדבר שהוא משום כתבו, לא שהרש"ל ומה ההדלקה, קודם שעה חצי

יד) (ס"ק בשעה"צ וכ"כ ההדלקה, שקודם שעה בחצי אסור ערבית התפלל כבר אם גם דבר של לאמיתו אבל ותפלה, ק"ש

וכמו  תורה, בטול משום ההדלקה שקודם שעה בחצי להחמיר אין תורה שבלימוד בחזו"ע כתב מיהו סח). (עמ' ובחזו"ע

(עי' קלים ומשקאות פירות או פת מכביצה פחות לאכול מותר וכמו"כ סק"ז), תלא (סי' חמץ בדיקת בהלכות המ"ב שכתב

סז). סי' או"ח ח"ט וביבי"א סק"ו, שם במ"ב

בימינו לד. כך הנס, פרסום בזמן רק מברך היה הגמרא שבזמן שכשם כתבו סי"ט) קנד (כלל והח"א (סק"ו) המג"א הנה

מיהו  בברכה. שידליק כדי שיקיצם שנכון וכתב יא), (ס"ק המ"ב וכ"פ הנס, פרסום ויש בית בני כשיש אלא מברך אינו

הנכרים  בין שנמצא שאדם וכמו ויברך, ידליק להקיצם יכול אינו שאם (סק"ג) משה החמד דברי הביא יז) (ס"ק בשעה"צ

שלא  כהמג"א רבינו ודעת בידו. למחות אין לברך שרוצה מי מיהו יברך, ולא שסב"ל השעה"צ וסיים בברכה, להדליק יכול

שהחמד  והוסיף הגויים, בין שנמצא באדם שמצינו כמו לברך שיכול כתב סד) (עמ' בחזו"ע אך כו), (ס"ק הכה"ח וכ"כ יברך,

ועדיין  קבוע מנהג נקרא שאינו דס"ל ה"ו) (פמ"ג באול"צ ועי' אמרינן. לא מנהג במקום וסב"ל לברך שהמנהג כתב משה

ולכך  וצ"ע], למעשה, ואולם בד"ה באול"צ וע"ש נתיישבה, לא עדיין הגויים בין מהנמצא משה החמד ראיית [מיהו סב"ל,

יברך, מדליק אותו שרואים ושבים עוברים שני שיש או לחנוך שהגיעו קטנים ואפילו בית בני שני עמו יש שאם כתב

יברך. לא זה ובלי

ס"ב).לה. תרעב (סי' שו"ע
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חובה  ידי יצא לא הדלקה אחר שמן ואם לו בה .

בה  היה שלא הרגיש כך ואחר והדליק בירך

וידליקנה, ויחזור שמן בה ויוסיף יכבנה שמן,

שנית  פעם יברך לא יתן לז אך אדם כל כן על .

שמן  בה יש אם לראות ברכה קודם עיניו

כשיעור  שמן הניחה שהאשה יזדמן כי כשיעור,

יראה  לכך מקרה, איזה  ידי על הנר מן ונשפך

וידליק  יברך כך ואחר .לח תחלה 

הניחה ט. אם הרוח, וכיבה הדליקה אם

יכולה  שאינה הרוח שליטת במקום

שיניחנה  וצריך חובתו, ידי יצא לא בו, לעמוד

ברכה  בלא וידליקנה הראוי אם לט במקום אבל ,

לה  וקרה הרוח שולט שאינו במקום הניחה

להדליקה  הדין מן זקוק אינו וכבתה, ,מ מקרה

יהיה  ברוך להדליקה החמיר .מא ואם

עדיין י. אם ברך, ולא ושכח חנוכה נר הדליק

"להדליק" ברכת יברך הנרות גמר לא

הנשארים  דאלו פי על אף הנשארים, וידליק

הנרות  כל הדלקת גמר אם אבל ההידור, מן הן

דיבור  כדי תוך שנזכר אפילו נזכר, כך ואחר

פלוגתא  דאיכא משום להדליק, ברכת יברך לא

"שעשה  ברכת אבל להקל. ברכות וספק בזה

אפילו  אותם יברך "שהחיינו" ברכת וכן נסים"

כן  כולם, הדלקת שגמר עד אלא נזכר שלא

הק' בספרי בתשובה דשמיא בסיעתא העליתי

פעלים  .מב רב

השאר ואם שהדליק וקודם אחד נר הדליק

נרות  הזמינו ולא טעו אם או נשפכו,

אחד, נר מהם ששכחו לילה, לאותו הצריכים

ישיח  לא שברך, עד אלא בזה הרגיש ,מג ולא

ס"ב).לו. תרעה (סי' שו"ע

שיעור לז. אם הגמרא תירוצי בשני תלוי שזה עליו שתמה סק"ג) (משב"ז בפמ"ג עי' לברך, שצריך שם כתב שהפר"ח אף

מספק  וא"כ שעה, חצי כשיעור שמן בה לתת שצריך או הזה, הזמן במשך להדליק יכול הדליק לא שאם הוא שעה החצי

כז  (סי' חי לכל המועד וכ"פ סק"א), קנד (כלל אדם ונשמת  (סק"ג) משה מהחמד (סק"ח) המ"ב וכ"פ שוב, לברך יוכל איך

קיא). (עמ' והחזו"ע טז) (ס"ק והכה"ח כט) אות

ויחזור לח. שיכבה עד ימתין ההדלקה, זמן סיום קודם להכבות אמור הנר שאם זה, בדין לחלק כתב ה"ב) (פמ"ה האול"צ

אמור  אינו ואם המצוה), יפסיד וכשיכבה שיעור צריך שאין הגמרא של השני לתירוץ (שחשש וידליק כשיעור שמן וימלא

רבינו. כמ"ש וידליק ויחזור יכבה זה בזמן להכבות

רי לט. בשם ה) אות הרי"ף מדפי א ט (שבת הגבורים מהשלטי תרעג) (ס"ס ומג"א נתן ט"ז שלא למקרה זה דין ודימו א"ז,

מדליק  אך הרוח, שנושבת בזמן בחוץ המדליק ובענין יברך. לא אבל ולהדליק לחזור שצריך לעיל, המובא כראוי שמן בה

בזה  שאין קיד) סי' ח"ב (או"ח צבי בהר כתב הנרות, את הרוח תכבה לבל המתקן סוגר ומיד זכוכית, מתקן בתוך הנרות

קט) (עמ' בחזו"ע וכ"כ כהוגן, שדלקה למפרע מילתא אגלאי כבתה שלא שכיון ועוד מיד, הפתח לסגור שבידו משום חשש

אחרונים. ועוד ה"א) (פמ"ה ואול"צ

ס"ב).מ. תרעג (סי' שו"ע

באחרונים מא. והובא שלימה, מצוה ויקיים ולהדליקה להחמיר ראוי ענין שבכל פה) סי' (בתשובה המהרש"ל שכתב כמו

שם.

סק"ד)מב. תרעו (סי' המ"ב וכ"פ יג), סי' (מהדו"ת ורעק"א ג) סי' (ח"א הלק"ט כתבו רבינו כדברי אבל לאורה, זכינו לא

ועי' מרואה, גרע דלא אח"כ לברך יכול נסים ושעשה שהחיינו וברכות אחרונים. ושאר קל) (עמ' והחזו"ע (סק"י) והכה"ח

לכבותה  שיכול כיון מכן לאחר אבל להדלקה, שעה חצי בתוך דווקא שכ"ז מהאחרונים שהבאנו ג) להלכה (בהערה לעיל

לברך. אפשר אי

שהוא מג. משום התם הראשון, הנר לאחר אומרים אנו הללו" "הנרות שאמירת (ואף הנרות כל על חוזרת שהברכה כיון

ההדלקה). מענין
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המשלים  האחד לו שיביאו עד ימתין אלא

יברך  לא שח ואם וידליקנו, .מד המנין

הכנסת יא. בבית אך מו ומברכים מה מדליקין ,

כן  גם בביתו להדליק המדליק צריך

הכנסת מז ולברך  בבית ראשון בליל והמדליק .

אינו  אכסנאי הוא אם כן, גם "שהחיינו" שבירך

בירך  שכבר מפני "שהחיינו" בביתו מברך

להקל. ברכות ספק לן דקיימא הכנסת, בבית

שבת  בליל חנוכה של ראשון ליל חל אם וכן

בביתו  הדליק וכבר "שהחיינו", בו דמברכין

הכנסת, בבית להדליק ובא "שהחיינו", ובירך

להתפלל  כדי הכנסת בבית שהיו הקהל וכל

"שהחיינו" וברכו בביתם הדליקו כבר ערבית

בית  בהדלקת "שהחיינו" יברך לא בביתם,

ברכו  הקהל וכל הוא שכבר מפני הכנסת,

זה בדבר לן דמספקא בביתם, בספרי שהחיינו

ברכות  וספק לן, איפשיט ולא מקבציאל הק'

סימן  חיים (אורח אמת זרע להרב ועיין להקל.

ז"ל ברכה מחזיק הרב והביאו תרעא צ"ו) (סי'

ח) .מח ס"ק

המובחר יב. מן מצוה זית הניח מט שמן ואם .

נר  בו ידליקו לא המטה תחת השמן

שבת  של נר ולא מידי נ חנוכה דכל משום ,

המטה  תחת רעה רוח עליו שורה ,נא דאכילה

משום  למצוה, נמאס לאכילה דנמאס וכיון

לפחתך" נא ח)"הקריבהו א, אם נב (מלאכי אבל ,

נוסף מד. נר ידליק אחד, נר שני בליל הדליק שאם י), סי' (חנוכה חיים הארחות בשם תרעב) (ס"ס הב"י שכתב כמו

שמן  לו נזדמן ושוב אחד, נר כדי אלא בתחילה לו היה לא אם גם ומ"מ האחרונים. וכ"פ יברך, לא אך המנין להשלים

והחזו"ע  יט) (ס"ק והכה"ח (סק"ו) המ"ב וכ"פ סק"ג), (א"א הפמ"ג וכמ"ש עליהם, לברך צריך אינו הנרות, שאר את והדליק

המצוה. עיקר את קיים כבר אם לבד ההידור על מברכים שאין משום והטעם קלג-קלד), ל, (עמ'

עוד,מה. הוסיף קיא) (סי' והריב"ש מד), (סי' מהכלבו והוא ניסא, פרסומי משום השו"ע כתב והטעם ס"ז), תרעא (סי' שו"ע

לרבים, הנס פרסום שיהיה כדי הכנסת בבית מדליקים בפנים, אלא הבתים בפתחי מדליקין אין הסכנה שמפני שמכיון

בו. להדליק בית להם שאין האורחים משום הכלבו, הביא נוסף וטעם

ס"ב),מו. תכב (סי' השו"ע שכתב וכמו מנהג, דהוי משום לברך נוהגים אנו אין חודש ראש של הלל שעל ואף שם, שו"ע

עליו  שמברכים פסח ערב של להלל ודמי מנהגים, משאר ועדיף ניסא פרסומי יש כאן (א) לברך: טעמים כמה יש כאן מ"מ

מבין  (פני מנהג שעיקרו ר"ח של הלל משא"כ לברך, אפשר זה על גם עליו, לברך נתקן חנוכה נר שעיקר כיון (ב) (גר"א).

הכנסת  בבית שידליקו הנהיגו שחכמים בדבר אבל לברך, א"א מעצמם נהגו שהציבור בדבר רק (ג) ועוד). רכו סי' או"ח

והלאה). מא עמ' מחזו"ע (כ"ז מנהג במקום סב"ל אמרינן ולא לברך. יכולים

האחרונים.מז. וכ"פ קיא), (סי' הריב"ש בשם (שם) רמ"א

בהכרח מח. קשורה אינה שהחיינו שברכת משום והטעם עד), (ס"ק והכה"ח מה) (ס"ק והמ"ב יא) (ס"ק תשובה השערי וכ"פ

נסים  שעשה ברכת שגם שכתבו והלאה) נג (עמ' ובחזו"ע הט"ז) (פמ"ב באול"צ ועי' היום, על גם להיות יכולה אלא לנרות

נרות  מדליק לא אם שגם שכתב כג.) (שבת במאירי שמצינו משום בית, בני לו שאין אכסנאי הוא אם לברך יחזור לא

לא  ולכך הדלקה, בלא גם יד"ח יוצא וא"כ היום, על נסים ושעשה שהחיינו לברך יכול מצויים, ישראל שאין במקום והוא

בלבד. חנוכה" נר "להדליק אלא יברך

ואחרונים.מט. ס"א) תרעג (סי' רמ"א

קח).נ. (סי' לשמה ובתורה יז) הלכה נח פרשת שניה (שנה להלן רבינו כמ"ש

ס"ה).שו"ענא. קטז סי' (יו"ד

אוכלים נב. שאיסור ומבואר יא), ס"ק תרעג (סי' בכה"ח גם הובאו רבינו ודברי כח), ס"ק קטז סי' (יו"ד צדק בזבחי גם כ"כ

ובהליכו"ע  להקל, יש מרובה שבהפסד כתב ט) סי' יו"ד (ח"א ביבי"א אך בדיעבד, אפילו הוא המטה תחת ששהו ומשקין

שיש  בהדלקה וכ"ש באכילה, אפילו בדיעבד להקל אפשר שודאי מרוצפת, שהרצפה בימינו להקל סניף עוד כתב טז) (אות

מרוצף  בקרקע להקל מד) ס"ק קטז סי' (יו"ד הכה"ח וכ"כ השמן, בגוף שינוי נעשה שלא משום לגמרי שמתירים פוסקים

הכה"ח  וסיים מ), בס"ק שם כמ"ש מקלין יש בזה (שגם חי באוכל או מרובה בהפסד מרוצף שאינו בקרקע וכן בדיעבד,

מחמירים. היו לא הנ"ל הפוסקים כל את רואים ורבינו צדק הזבחי היו שאם שאפשר
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שורה  אינה אכילה בר דאינו מר הוא השמן

ושרי  רעה רוח .נג עליו

וקצת יג. משמן נרות קצת להדליק אין

אנשים  שני יאמרו שלא כדי משעוה,

מצוה  הידור בזה אין ועוד טוב נד הדליקו, ולכן ,

ומראיהם  בגודלן שוין יהיו הנרות גוף שגם

נר נה ומינם  שזה וטוב מצוה. הידור משום

מנרות  משונה יעשהו "שמש" שקורין הנוסף

נרות  בכלל זה שאין ניכר שיהא כדי חנוכה,

נוהג.נו חנוכה  אני וכן ,

תשמיש יד. בין לאורה להשתמש אסור

חול  תשמיש בין לנר נז קדושה אבל ,

הנוסף  בנר גם מחמירין ויש מותר, .נח הנוסף

גדול  פגם עושה מאורה נהנה אם הסוד וכפי

הגר"מ נג. בשם שהביא כט) עמ' (חנוכה שליט"א אוריין גד הרב לידידי בא"ח פסקי בקונטרס ועי' שם. הכה"ח וכ"כ פשוט,

אין  הוא שגרוע ומכיון הזיתים, מפסולת שמופק משום לכתחילה, להדליק אין בזמנינו המצוי למאור' שב'שמן זצ"ל אליהו

שמן  הוא מר ששמן כאן, רבינו כמ"ש בו שמדליקין מר משמן ושאני לפחתך", נא "הקריבהו משום לכתחילה בו להדליק

מיובאים  רבים ששמנים ידוע כיום מיהו עכ"ד. גריעותא, שום בו ואין שבו, החמיצות להורדת תהליך עבר שלא טבעי

וע"ע  לאכילה, גם הם ראויים דבר של לאמיתו אך למאור, שהם עליהם כותבים מאכל שמן על הגבוה המכס ומחמת מחו"ל

החנוכה  ימי שערי בספר וע"ע ע"ד, וי"ל כט) סי' או"ח (ח"ו  יהודה ברכת בשו"ת וע"ע בזה, מש"כ רסד) סי' (שבת בילקו"י

סברות  עוד בזה ויש יותר, סמיך שהוא למאכל זית משמן הפתילה אחר יותר שנמשך משום להתיר שכתב ט) סי' (טשזנר,

לעורר. אלא באנו ולא ולכאן, לכאן רבות

לגזור נד. שאין כתב (סק"ב) הברכ"י ומיהו (סק"ב), ובמ"ב סק"א) תרעג (סי' היטב בבאר והובא לט), (סי' אפרים שער

השער  לדעת בזה לחוש טוב שלכתחילה פא) (עמ' והחזו"ע כא) (ס"ק הכה"ח כתבו ומ"מ מיחוש, בזה ואין מדעתינו גזירות

רבינו. וכדעת וסיעתו, אפרים

אם נה. ומ"מ שמן, של סוג אותו בכולם ליתן צריך ולפ"ז אחד, ממין הנרות כל את יעשה שלכתחילה רבינו מדברי מבואר

המ"ב  וביאר שמנים, משאר ההידור ונרות זית משמן ראשון נר שידליק לא) סי' (ח"ב יעקב השבות כתב ביוקר זית השמן

פא). (עמ' בחזו"ע וכ"כ ביניהם, ההבדל ניכר אין שבשמנים מכיון הנ"ל, אפרים השער על חולק זה שאין (סק"א) בשעה"צ

גם  למעשה ומ"מ מחלוקת , בזה שעשו נה) אות כז (סי' חי לכל והמועד כז) אות נ"ח הדלקת (דיני עובד הבית על [והעיר

אחר]. בשמן והשאר זית בשמן העיקרי ידליק בכה"ג לדידהו

ועי'נו. מדליקין, נרות כמה היכר שיהיה כדי הנרות, משאר גבוה מעט הנוסף הנר את שיניח כתב ס"א) תרעג (סי' בשו"ע

שישנה  כתב ורבינו לו", ממעל עומדים "שרפים ב): ו, (ישעיה הפסוק מן לזה רמז שכתב ג) סי' (חנוכה מהרי"ל במנהגי

ההבדל. ניכר יהיה ודאי ואז צורתו

ס"א).נז. תרע"ג (סי' שו"ע

שכתב נח. ממה וגם "הנוסף", בשם לו שקורא ולהלן לעיל מדבריו וכמבואר השמש, הוא כאן רבינו שכתב הנוסף הנר הנה

יום, בכל נוסף נר שהצריכו בפוסקים וכמבואר שאסור, פשוט עצמם ההידור [ובנרות הנוספים" "בנרות ולא הנוסף" "בנר

(סק"ה)]. בשע"ת ועי' באחרונים, והובא להדיא מב) (סי' המלך גן וכ"כ

וכמ"ש  הנוסף, לאור יהיה לאורה ישתמש שאם כדי הוא להוסיף שנוהגים הסיבה כל שהרי תמוה, לכאורה זה דין עיקר והנה

אומר  שהרואה אצלן, להשתמש אסור מקום מכל שכתב: במלחמות הרמב"ן בשם הביא (סק"ד) המג"א הנה אך שם. השו"ע

שמותר  שלמרות השקל, והמחצית סק"ד) (א"א הפמ"ג וביארו עכ"ל. נרות. כמה מדליק שאדם דלפעמים כולן, הדליק לצרכו

לצרכו. כולן שהדליק יאמר שהרואה שפעמים לכתחילה, אסור יחד והשמש הנרות לאור מ"מ בפ"ע, השמש לאור להשתמש

לאור  להשתמש שמותר ירוחם רבינו מדברי שהביא טו ) ס"ק ובשעה"צ ישתמש, שאם ד"ה ובבה"ל טו, (ס"ק במ"ב ועי'

ברח  עומד כשהוא הכה"ח השמש אך (סק"י), הא"ר וכ"פ הנרות, ליד השמש את שמניחים הטעם ושזה מהנרות, קצת וק

השמש  שלאור השיטות לכל משמע ומ"מ מקום. בכל לכתחילה להחמיר יש ולכך לשיעורין, דבריך שנתת כתב לו) (ס"ק

מדברי  לוקחה רבינו שלשון יראה המעיין והנה בזה. מחמירים שיש רבינו כתב איך וא"כ קב), (עמ' בחזו"ע וכ"כ שרי, לבדו

המקורות  בכל והמעיין מחמירין, יש להשתמש, שרי אי השמש לאור שכתב: מ), אות כז (סי' חי לכל במועד פלאג'י הגר"ח

עם  יחד השמש לאור משתמש כאשר מדובר אלא לחודיה, השמש לאור בשמוש כלל דברו שלא יראה שם הגרח"פ שציין

"לאור  שכתב ומה הנרות, עם ביחד הוא כאשר השמש לאור להשתמש מחמירים שיש רבינו כוונת גם וא"כ הנרות, שאר
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וכנזכר  העליון, באור החיצונים שיתאחזו

ז"ל האר"י רבינו החנוכה בדברי שער חיים עץ (פרי

ד) המצוה פרק שיעור בזמן רק הוא זה וכל .נט ,

אשה טו. לו אין ואם מדלקת, אשתו סומא

עצמו  בפני בית לו יש ואם בפריטי, ישתתף

אחר  אדם של סיוע ידי על יברך ס ידליק לא .סא אך

פי טז. על אף הבן יע"א, עירנו פה המנהג

אלא  בחור בעודו ידליק לא גדול שהוא

אביו  על ידליק סב יסמוך אשה נשא ואם ,

אלא  יברך, לא אך שם, ישן שהוא שלו בחדר

ויכוין  מברך כשהוא אביו אצל יעמוד

ומדליק  הולך כך ואחר אביו, של לברכות

.סג בחדרו 

הנ"ל  המחלוקת והיינו לאורם, להשתמש שאסור הנרות עם ביחד הוא אך הנוסף, הנר לאור להשתמש שבא היינו הנוסף"

עומדים  "שרפים הרמז ע"פ לחוד השמש באור להשתמש לאסור שכתב צו) (פרק הישר בקב [ועי' וק"ל. והא"ר, המג"א של

רבינו]. נתכוין זו לדעה שלא ופשוט כוותיה, דס"ל מאן וליכא  הוא יחידאה אך לו", ממעל

קב).נט. (עמ' בחזו"ע וכ"פ לאורה, להשתמש או לכבותה מותר שעה חצי שלאחר ס"ב), תרעב (סי' השו"ע שכתב כמו

שעה  חצי תוך  בין לחלק ידע שלא הרואה מפני שעה חצי לאחר לאורה להשתמש החמיר פה) סי' (בתשובה והמהרש"ל

כא). (ס"ק ובכה"ח (סק"ח) ומ"ב (סק"ד) במג"א והובא שעה, חצי לאחר

אחרונים.ס. ושאר סק"ט) תרעה (סי' במ"ב והובא עז), סי' (בתשובה מהרש"ל

כג).סא. (ס"ק וכה"ח (סק"ט) ובמ"ב (סק"ג) ובשע"ת (סק"ה) ברכה במחזיק והובא תרעה), (סי' וקציעה במור היעב"ץ כ"כ

לא  מגילה לו שאין שמי סק"א) תרצב (סי' המג"א ממ"ש ק"ו (ב) מברך. "הרואה" מדכתיב (א) הוא: היעב"ץ של וטעמו

שכאן  היעב"ץ, על שהעיר קיג) (עמ' בחזו"ע ועי' שאני. בראיה התלויה מצוה מצוות, בשאר חיובא בר שסומא אף (ג) יברך.

יכול  שאינו משום היינו מברך שאינו מגילה גבי וגם בראיה. תלוי ולא ההדלקה, מעשה על ומברך בפועל שמדליק מדובר

דינו  למד שהמהרש"ל העיר חייב, הסומא אין בראיה התלויה שבמצוה מש"כ ועל  להדליק. שיכול כאן משא"כ לקרוא

רבינו  גם וכמ"ש  אחרים, אצל בראיה שישנה כיון לברך, אף וצריך לכו"ע הסומא חייב ובכ"ז בראיה תליא ושם מציצית

עם  ושהנתיבי כן, שכתבו אחרונים מכמה והביא בעצמו, לברך יכול שהסומא הסיק ולכך ז). סי' או"ח (ח"ב פעלים ברב

מברך. שהסומא בירושלים המנהג שכך כתב רמט) (עמ'

שם.סב. ואחרונים ס"ב) תרעא (סי' שו"ע

שידליק סג. רבינו שכתב וזהו לשינה, מיוחד  חדר ולמשפחתו לו והיה אביו, אצל דר ג"כ נישואיו לאחר הבן היה בזמנם

שמשתתף  במה ודי בעצמו, להדליק צריך אינו שאכסנאי מבואר תרעז) (ר"ס בשו"ע והנה ברכה. בלא לו המיוחד בחדרו

לעצמו  פתוח פתח לו אין שאם ומבואר החשד, מפני שם להדליק צריך פתוח פתח לו יש אם ורק הבית, בעל עם בפרוטה

בפנים  שמדליקים שהיום קנו) (סי' ומהרי"ל לא) סי' והלכות (דינים ממהרי"ו הביא (סק"ג) והמג"א כלל. להדליק צריך אינו

ומסיק  מדליק, שאינו לחושדו ויבואו עליו, שמדליק מי לו יש אם יודע שמי משום והטעם להדליק, צריכים האורחים אף

של  שלחנו על סמוך ואינו מבחוץ באורח כ"ז אך (סק"ז). במ"ב וכ"ה בפ"ע, חדר לו יש אם אלא בזה להחמיר שאין המג"א

וכמו  בפריטי, להשתתף אף צריך ואינו הבית הבעל בהדלקת נפטר שלחנו על וסמוך בביתו הדר נשוי בבן אבל הבעה"ב,

אינו  להשתתף (ואף כלל להדליק צריך שאינו אחרים שולחן על הסמוך לגבי אחרונים ושאר הסימן) (ריש המג"א שכתבו

להדליק  צריכים שאינם שפשוט השני), לז סי' או"ח (ח"ב צדק בזבחי סומך עבדאללה רבי וכ"כ סק"ד). כה"ח עי' צריך,

להדליק  רוצים שאם בבגדד פשוט ושמנהג כד), סי' (או"ח לאברהם החסד וכמ"ש בפ"ע, חדר להם יש אם אפילו כלל

והיה  חנוכיותיהם, ליד בחדריהם עומדים הנשואים הבנים כל היו בביתו מדליק היה הוא שכאשר והוסיף ברכה, בלי ידליקו

חייב  שאינו שאף היא רבינו כוונת שגם אפשר ולפ"ז בחנוכייתו. אחד כל הנרות מדליקים היו כולם ותיכף רם בקול מברך

ל  צריך אינו שמדינא קנב) (עמ' בחזו"ע וכ"פ ברכה. בלא ידליק רצה אם מ"מ בחדרו, רוצה להדליק ואם כלל, הדליק

יברך. לא בחדרו להדליק
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כל יז. שאוכלין בתים בעלי שלשה או שנים

ישתתפו  יחד, ודרים עצמו בפני אחד

לילה  אחד כל וידליקו אכסנאי, כדין בפריטי

בידיו  .סד אחת

להדליק יח. הקטנים מבניו לאחד ליתן טוב

שגם  במצוות, לחנכם כדי הנוסף נר בידם

נוהג, אני וכן מצוה, קצת יש הנוסף הנר בזה

להדליק  להם יתן לא אבל כך, לעשות וראוי

בזה  דהתיר כמאן ודלא חיוב, של .סה מנרות

בשביל יט. ידליק לא לחינוך שהגיע קטן

מנר סו אחרים  חנוכה נר מדליקים ואין .

אמצעי  ידי על .סז חנוכה

שבת כ. נר קודם מדליק חנוכה על סח נר ואף ,

והאשה  חנוכה נר המדליק הוא שהאיש פי

שהלבוש סד. (ס"ג), והלבוש הפר"ח בזה שנחלקו כתב (סק"ח) ושם בכה"ג, שיתוף מהני אם שצ"ע כתב סק"ג) (א"א הפמ"ג

שמדברי  כתב עמו) ד"ה תרעז (סי' בבה"ל והמ"ב להדליק, צריך אחד כל שמדינא כתב והפר"ח שיתוף מספיק שמדינא כתב

רבינו. דברי הם וכך אחד, בבית שהם כיון להשתתף שיכולים הלבוש כדעת משמע רבותינו בשם קפה) (סי' השבה"ל

להדליק סה. צבור השליח יכול ולהתפלל, למהר רוצים שאם הכנסת, בית של נרות לגבי כתב ס"ז) תרעא (סי' הרמ"א הנה

שגם  כתבו יא) (ס"ק ומג"א פה) סי' (בתשובה המהרש"ל והנה השמש, ידליק הנרות שאר כל ואת הראשון, הנר את רק

שבביתו  כתב (ס"ח) הלבוש אך מט). (ס"ק המ"ב וכ"פ ממהר, הוא אם הנרות שאר את להדליק לאחר לתת אדם יכול בביתו

הכה"ח  וסיים יג). (ס"ק והכה"ח יג) (ס"ק והשע"ת יב) (ס"ק והמחב"ר וקציעה המור וכ"כ הנרות, כל להדליק עצמו הוא צריך

הכנסת  שבבית משום הוא הלבוש של טעמו שהרי להעיר, יש לכאורה אך זה, לסעיף מקום והראה הבא"ח, דעת שכך

יוכל  לא עצמו בשביל שמדליק בביתו אבל ההדלקה, שיגמור לשמש לתת יכול ולכך הציבור, בשביל מדליקים שניהם

שהרי  ההדלקה, שימשיכו בהדלקתו ויוצאים שלחנו על הסמוכים אחרים או לבניו לתת יוכל זה טעם ולפי לאחר, לתת

כמשאוי, עליו מצוות עול נראה הרי לאחר שכשנותן וקציעה המור טעם שלפי הכה"ח, כוונת [ואולי בשבילם, גם מדליק

משום  רבינו של שטעמו אפשר אך וצ"ע]. לאסור, יש הגדולים ביתו בני בשאר גם ולפ"ז לחוש, יש הקטנים בבניו גם א"כ

את  אלא להדליק להם יתן שלא כתב  ולכך הבאה, בהלכה להלן וכמ"ש הגדול, להוציא יכולים אינם קטנים שהם שמכיון

לאחר  כשנותן שדווקא שכתב לו) אות כז (סי' חי לכל במועד הגרח"פ מדעת לאפוקי רבינו ובא השמש. שהוא הנוסף נר

דמוכח  כמשאוי, מחזי של החשש את גם בזה ואין לכו"ע, מותר ולשמחן במצוות לחנכן לבניו נותן אם אבל חשש, יש

ה"ב) (פמ"ב האול"צ וכ"כ ההידור, נרות להדליק הקטנים לבניו יתן שלא וס"ל רבינו פליג וע"ז זה, בשביל עושה שאינו

שהגיע  קטן ע"י ההידור נרות להדליק שיכול כתב כא) (עמ' ובחזו"ע להדליק. הקטנים לבניו ליתן יוכל השמש את שרק

ממש. קטן ע"י גם להדליק יכול השמש ואת לחנוך,

שהגיע סו. שבקטן שאומר מי שיש כתב ואח"כ כלום, עשה לא חש"ו הדליקה שאם בסתם כתב ס"ג) תרעה (סי' בשו"ע הנה

מרן  שדעת כתב ולכך הגמרא, לשון נקט אלא ע"ז, חולק אינו מרן שבדברי שהסתם השולחן הערך וכתב מותר, לחנוך

ביאר  ענין, בכל להוציא  יכול אינו שקטן  ס"ב) תרפט (בסימן מרן סתם שבמגילה [ואף להדליק יכול שקטן בחנוכה להקל

הכנסת  בבית להדליק יכול שקטן מא) סי' (החדשות, צדק בזבחי כתב ולכך ממגילה], טפי קילא חנוכה דנר חדש הפרי

הסתם, בדעת בזה מחמיר שהשו"ע ק) (סי' גדול קול בשו"ת חביב בן המהר"ם דעת ומאידך יד"ח. אחרים ולהוציא בבית או

שסתם  וכמו להדליק לקטן שאין האחרונים, בשם יג) (ס"ק המ"ב וכ"כ הדחק, בשעת עליהם לסמוך הי"א את הביא ורק

שקטן  כתבו ראשונים שכמה להחמיר, טעם עוד נא) (עמ' בחזו"ע והוסיף כו), (ס"ק הכה"ח וכ"כ מגילה, בהלכות השו"ע

כדי  וגם חובתם, ידי האורחים בו יוצאים שהרי הכנסת בבית אפילו ידליק שלא פסק ולכך מדרבנן, אפילו חיוב לו אין

יד"ח. יצאו הכנסת בבית לחנוך שהגיע הקטן שהדליק בדיעבד ורק הראוי, בכבוד ניסא הפרסומי את לעשות

לאסור סז. בסתם וכתב מחלוקת, השו"ע הביא אחר נר ע"י ולהדליק להדליק, מותר לנר שמנר פסק ס"א) תרעד (סי' בשו"ע

מותר  ממש לנר מנר שלהדליק רבינו, דעת וזו ביזוי, בזה יש מצוה של מנר חול  של הנר הדלקת שבעצם מצוה, בזוי משום

משום  ממש, לנר מנר אפילו חנוכה בנרות להחמיר שנהגו כתב (שם) והרמ"א קג). (עמ' בחזו"ע וכ"פ אסור, אמצעי ע"י אך

הרמ"א. כדברי להחמיר שהמנהג ח-ט) (ס"ק הכה"ח וכ"כ הידור, משום הם השאר וכל אחד בנר די הדין שמעיקר

ס"י)סח. רסג (סי' שבת שבהלכות ואף בהדלקה, שבת מקבל שהמדליק הבה"ג דעת משום והטעם ס"א), תרעט (סי' שו"ע

להדליק  רשאי שלכו"ע כאן מ"מ שם, דעתו נראה וכך בהדלקה, שבת מקבלים שלא דעות הרבה השו"ע חנוכה הביא נר

בב"י. וכמבואר הדעות, כל ידי לצאת כן שיעשה פסק קודם,
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נר  תדליק שלא אשתו תמתין שבת, נר מדלקת

בדבר  ויש חנוכה, נר הבעל שידליק עד שבת

רבינו  בדברי כנזכר הסוד, פי על טעם זה

ז"ל א)האר"י קט הכוונות נר (שער ידליקו שאם ,

ח"ו  פגם עושה קודם השבת סט שבת אם מיהו .

הרבה, נרות שיש שמיני או שביעי בליל הוא

נשאר  שלא הזמן מחמת למהר רוצה והאשה

אחר  שבת נר להדליק תוכל אז מרווח, עת

עד  תמתין ולא בלבד, אחד נר הבעל שהדליק

הכל  שבת ע שידליק בערב להזהר וצריכין .

יעשה  ולא מדליקין, כך ואחר מנחה שיתפלל

כך  ואחר חנוכה נר שמדליקין בורים מנהג

דסתרי  תרתי דהוי .עא מתפללים,

נר כא. מדליקין  הכנסת בבית שבת במוצאי

מבדילין  כך ואחר בבית עב חנוכה אבל ,

הדרך  וזו חנוכה, נר מדליק כך ואחר מבדיל

יותר  .עג הנכונה

ביום כב. הקברות לבית הולכים אין בחנוכה

יארצייט  לו שיש ומי כנהוג, יארצייט

חנוכה  קודם ילך חנוכה ימי אבל עד בתוך ,

זיע"א  הצדיקים קברות על להשתטח ,עה הולכין

האמת סט. דרך על טעם גם בזה שיש סק"א) (שם מהברכ"י סק"א) תרעט (בסי' עוד והוסיף סק"ב), תרעח (סי' הכה"ח וכ"כ

נר  ידליק אח"כ ואיך הכתר, עד עולה שבת שנר האר"י, רבינו שכתב הנ"ל לטעם וכוונתו מורידין, ואין בקודש דמעלין

מזה. למטה במעלה שהוא חנוכה

האר"י.ע. רבינו של טעמו יד"ח יוצא כבר שבזה

על עא. סומך ודאי גדול היום בעוד שמדליק שמכיון סק"ז) תרעט סי' (שעה"צ המ"ב וביאר סק"י), תרעא סי' (א"א פמ"ג

מנחה  להתפלל נוסף טעם ויש יום. ולהחשיבו מנחה להתפלל אח"כ יוכל איך וא"כ לילה, נחשב המנחה שמפלג השיטות

בין  של תמיד כנגד היא מנחה שתפלת אבוהב, מהר"ש בשם סק"ב) תרעט (סי' בברכ"י החיד"א שכתב מה והוא קודם,

(עמ' [ובחזו"ע הערבים בין של תמיד לאחר היתה המקדש בבית המנורה והדלקת המנורה, כנגד הוא חנוכה ונר הערבים,

והמעיין  סתירה, משום הטעם שאין דסתרי", "תרתי לשון: ע"ז לומר קשה לכאורה אך כהברכ"י, הפמ"ג בדברי הבין קפ)

כמש"כ  בפמ"ג שביאר ב) אות מד סי' או"ח (ח"ה ביבי"א ועי' וצ"ע. לילה, שנחשב משום הטעם שכתב להדיא יראה בפמ"ג

של"ה, קיצור בשם עט) ס"ק תרעא (סי' הכה"ח וכ"כ לו, אפשר אם דווקא דהיינו משמע שבפמ"ג (שם) במ"ב ועי' המ"ב].

קעט). (עמ' ובחזו"ע ה"ח) (פמ"ג באול"צ וכ"כ לאחריה, יתפלל ההדלקה  קודם בציבור להתפלל יכול אינו שאם

בהם עב. שיש קודמות חנוכה שנרות משום וגם עדיף, שבת יציאת לאחר שנוכל שכמה משום ס"ב), תרפא (סי' שו"ע

הנס. פרסום

וגם עג. האפשר, ככל שבת יציאת לאחר שעדיף משום יבדיל, ואח"כ ידליק הכנסת שבבית כתב ס"ב) תרפא (סי' בשו"ע

(סק"א) הט"ז אך מבדיל. ואח"כ מדליק בבית שגם כתב שם והרמ"א הנס, פרסום בהם שיש קודמות חנוכה שנרות משום

ישארו  הכנסת שבבית הט"ז והסיק שלאחריו, ליום שייך חנוכה שנר חנוכה, לנר קודמת שהבדלה כתבו אחרונים ועוד

מבדיל  שבביתו אומרים שיש שם, הלבוש הביא זו [ודעה ידליק ואח"כ קודם יבדיל ובביתו קודם, שמדליקים במנהגם

בחזו"ע  וכ"כ רבינו, דעת והוא הכנסת], בבית אחרוהו כבר שהרי יומא, אפוקי לאחר אומרים ולא מדליק, ואח"כ תחלה

והמ"ב  ע"ש. שבת, להוציא צריך קודם שהרי דסתרי, כתרתי הוי קודם ידליק אם שבבית טעם, עוד והוסיף קפב), (עמ'

עביד. כמר ודעביד עביד כמר דעביד ובבית קודם ידליק הכנסת שבבית כתב (סק"ג)

באול"צ עד. מיהו יב). (עמ' בחזו"ע וכ"כ א), (קסב כסף משנה ספר בשם יא) אות כז (סי' חי לכל במועד פלאג'י הגר"ח

לעלות  שהרוצים האול"צ כתב ולכך בחנוכה, לקברות לילך המנהג שכיום ס"ו) (פכ"ט החיים גשר מספר הביא רלו) (עמ'

רשאים. בחנוכה

משמעותו עה. וזיהר"א לזיהר"א, עולים שאין בשמו מביא חי לכל ובמועד מת, בסתם רק מיירי שם כסף במשנה הנה

והשיב  בזה, בירושלים המנהג איך מני אליהו לרבי שאל שרבינו סט) (סי' מאליהו במכתב ועי' צדיקים, קברי על השתטחות

ללכת, אין "זיהרא" קברם על ההשתטחות שנקראת המפורסמים לצדיקים שאפילו נראה חי לכל המועד של שמלשונו לו

ולכך  צדיקים, קברי על להשתטח הולכים הרוב טבת בער"ח ואדרבה בזה, שנזהרים ראה ולא שמע שלא כתב מ"מ אך

ההשתטחות  במעלת תצג) (סי' לשמה בתורה רבינו מש"כ ועי' כג). ס"ק תרע (סי' הכה"ח וכ"כ בזה, להתיר כאן רבינו כתב

פטירתם. ביום צדיקים קברי על
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אדונינו  מצבת על הולכין עירנו פה המנהג וכן

ראש  בערב חנוכה ימי בתוך גדול כהן יהושע

חודש.

חגיכג. בספר ילמדו כסליו כ"ד ב)ביום :(סימן

הספר  סוף עד וכו' וארבע" .עו "בעשרים

אחר  לילה כל לומר לשמירה סגולה ויש

נועם" "ויהי פעמים: שבעה חנוכה נר הדלקת

מועד  בספר וכנזכר בסתר" "יושב ומזמור וכו',

חי יג)לכל אות כז שם (סימן יעוין .עז ,

לנס כד. זכר בחנוכה חלב מאכלי אוכלין

את  יהודית שהאכילה בחלב שנעשה

יון  ממלכי שהיה בספר עח האויב הובא והמעשה ,

ימים ב)חמדת פרק קודם (חנוכה נעשה זה ונס ,

הואיל  אך שנים, בכמה חנוכה של העיקרי נס

רוצה  היה הוא וגם יון ממלכי היה אויב ואותו

זכר  כן גם זה לנס עושין לכך דת, על להעבירם

שאמרו  דרך על חנוכה, זרעונים עט בימי לאכול

ע"ה  וחבריו ע"ה דניאל של לנס זכר .פ בפורים

ב  טעם לרמוז דשמיא בסיעתא לי חלב ונראה

שהם: לבטלם, שגזרו מצות 'ודש ח לשלשה

מי ב'ש  עליהם,ל ת עצמן ישראל ומסרו 'ה,

א ח דאות הוא דחלב של' ראשונה ודש,ח ות

ש ב ואות של שנית אות הוא דחלב ואות ב ' ת,

מי ל  של שלישי אות הוא דחלב ה.ל '

דליתני",כה. כי ה' "ארוממך במזמור 

אין  בשחרית, מלך" "ה' קודם שאומרים

הבית  חנוכת שיר "מזמור לומר להתחיל צריך

בסידורים  ככתוב הנסים פא לדוד" על ובנוסח פב .

הפרי  שכתב כמו בחיריק "חשמונאי" יאמר

ז"ל תרפב)חדש סימן "לשכחם פג (ריש יאמר: גם ,

רצונך" מחוקי ולהעבירם יאמר:פד תורתך גם ,

אלו" חנוכה ימי שמונת .פה "וקבעו 

יעקב"כו. "בית יאמרו חנוכה ימי שמונת בכל

חנוכת  שיר "מזמור ואחריו היום ומזמור

עתר).עו. (סי' שמשון נזירות בשם א) אות כז (סי' חי לכל מועד

שמה עז. בכוונתו ביאר רבינו אלא בסתר", "יושב אמירת הזכיר ולא נועם" "ויהי אמירת רק כתב שם חי לכל במועד

זכירה  בספר הוא זו סגולה ומקור בסתר". "יושב סוף עד נועם" מ"ויהי היינו פעמים שבע נועם" "ויהי שאומרים שכתב

ע"א, נט בהערות.(דף ע"ש תקעח), עמ' החדשה ובמהדורה

ס"ב).עח. עתר (סי' רמ"א

ס"ב).עט. (שם ורמ"א תרצה) (סי' ב"י

שם.פ. הראב"ע בפירוש כמבואר אורז, היום הנקראים הם זרעונים ואותם טז), (א, דניאל בספר כמובא

סד)פא. אות כז (סי' חי לכל המועד וכ"כ לב), סו"ס (או"ח לב  החקרי בשם ב) סה יא, אות בזמירות (נוסחאות צבור שלמי

פעלים  ברב לרבינו ועי' בשנית. לכפלו אין התפלה בסוף לאמרו שעתידים משום הטעם לב החקרי וכתב אחרונים, ושאר

וא"כ  הסוד, ע"פ בחנוכה גם זה פסוק אומרים שאין הדבר טעם שביאר טו) הלכה (מקץ חי יוסף ובעוד ה) סי' או"ח (ח"ג

בחזו"ע  וכ"כ זה, פסוק לומר נכון שאין שם רבינו שכתב וכמו כך, לומר שאין ור"ל דווקא, לאו הוא צריך" "אין כאן מש"כ

השנה, בכל שיר" "מזמור פסוק אמירת על מני אליהו מרבי רבינו ששאל כה) (סי' מאליהו מכתב בשו"ת וע"ע רכט). (עמ'

ע"ש. האר"י, מרבינו משמע ושכך לאמרו שלא שנהגו לו והשיב

"ועל פב. לומר שעדיף שכתבו רצ) (עמ' ובאול"צ קצב) (עמ' בחזו"ע ועי' הנסים", "על שאומרים רבינו מדברי משמע

בזה. שציינו מה וע"ש קודם, שאומרים מה על הודאה תוספת שהוא משום הנסים",

חשמונאי פג. ב. חשמונאי. נקרא יוחנן א. "חשמונאי": המילה על פירושים שני כתב כב) סי' (חנוכה חיים הארחות הנה

האלף  לומר שכתב והפר"ח תרפב). (סי' בב"י והובא חשמנים", "יאתיו לב): סח, (תהלים שכתוב כמו גדולה דרך כינוי הוא

ממש, שמו זה היה ולא זה בשם מכונה היה עצמו יוחנן שגם שסובר או זה, בשם מכונה שהיה השני, כלשון נקט בחיריק

שיותר  כתב ר) (עמ' ובחזו"ע ועוד, סח) אות כז (סי' חי  לכל והמועד תרפב) (סי' יוסף בברכי החיד"א וכ"כ רבינו, פסק וכך

חשמונאי. נחה: א' האות את לומר ַַנכון

אחרונים.פד. ושאר תרפב) (ס"ס ובמ"ב (שם) חי לכל במועד והובא שם, פר"ח

שם.פה. ואחרונים חדש פרי
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יום  "היום יאמר: היום מזמור וקודם הבית",

שהיו  "שיר לומר יסיים ולא בשבת", פלוני

ימים  בשאר כדרכו הדוכן" על אומרים .פו הלוים

לומר  שלא מנהגם היה יע"א בגדאד עירנו ופה

אלא  היום, של מזמור ולא יעקב" "בית בחנוכה

שנים  כמה ומזה דוקא, חנוכה מזמור אומרים

יעקב" "בית לומר המנהג עשיתי לאל תהלות

זה  ונתיישב לעיל, כנזכר כן גם היום ומזמור

יתברך. השם בעזרת המנהג

מלאכה כז. יעשו שלא להזהר הנשים צריכין

כן  כי דולקות, חנוכה של שהנרות בעוד

קדמון  מזמן עליהם יוסף פז קבלו בבית ומפורש ,

עתר) א)ובלבוש(סימן סעיף על (שם טעמים

זה  פי פח מנהג על טעם אמרתי עבדא ואנא .

האר"י  רבינו בדברי מפורש מצינו כי הסוד,

הכונות בשער ג)ז"ל קדושה (קח תוספת שיש ,

ראש  ענין כמו בחנוכה העליונה המלכות אל

על  ההוד מן הארותיה מקבלת דבחנוכה חודש,

התפארת, בחינת ידי על שלא עצמה ידי

בימי  כמו התפארת בחינת אל טפילה שאינה

הם  מושרשים שהנשים מאחר ולכן החול,

עשו  כן על בחנוכה, תוספת לה שיש במלכות

מלאכה  עשיית באיסור לעצמן תוספת

דוקא. הנרות הדלקת בשעת בכך להתקדש

יתברך. השם בעזרת נכון טעם והוא

גבוהוכתב ו)בשולחן ס"ק תרע ראוי (סימן :

כבוס  לעשות שלא הנשים שיזהרו

ראשון  ביום מלאכות שאר וכן מחט ומעשה

חודש, בראש שכן וכל חנוכה, של אחרון וביום

שם  אות פט יעוין ז"ך (סימן חי לכל מועד ועיין .

שטוב  בציבור דורש אני וכך שם. יעוין ס"ה).

על  שפרנסתם הנשים לאותם ורק בזה, להזהר

בזה  להחמיר אין מלאכה להרה"ג צ ידי ושאלתי .

מנהג  להודיעני נר"ו מני אליהו מה"ר החסיד

שמנהגם  לי וכתב זה, בדבר תוב"ב הקודש עיר

להם  יש אמנם חנוכה, ימי בכל מלאכה לעשות

צריכים פו. אלא שיסמוכו, מה על להם אין היום אותו  של השיר את אומרים שאינם שמקומות  כתב קלג) (סי' השכנה"ג הנה

צבור  בשלמי והובא ניסא, פרסומי משום הבית" חנוכת שיר "מזמור את קודם לומר צריכים שבחנוכה והוסיף שניהם, לומר

וצריכים  קודם, תדיר שהרי השכנה"ג על הקשה תרפד) (סי' הפר"ח אך כא), אות קלא (סי' לאלפים ובחסד ב) שכה (דף

והמועד  לב) ס"ס (או"ח לב החקרי וכ"כ חנוכה, של המזמור רק לומר ס"ל גופיה הפר"ח [ומ"מ יום, של השיר את להקדים

הבית, חנוכת שיר מזמור ואח"כ יום של שיר שאומרים ה"ז) (פי"א רחמים בכסא החיד"א וכ"כ יב)], אות כז (סי' חי לכל

אין  ורק שינוי, בלי יום של ושיר יעקב בית אומרים אל שבבית נא), סי' מאליהו (מכתב  לרבינו מני אליהו רבי השיב וכך

אחרונים. ושאר רלא) (עמ' בחזו"ע וכ"כ כאן, רבינו דברי הם ועפ"ז הדוכן", על אומרים הלויים שהיו "מזמור אומרים

ביאר  וכך הסוד, ע"פ שהוא נראה היום, באותו המקדש בבית אותו אומרים היו שלא למרות יום של שיר שאומרים [והטעם

והגרע"י]. הנאמ"ן בשם בא"ח פסקי בקונטרס

(סק"ד)פז. המ"ב וכ"כ המצוה, היא שאז הראשונה שעה בחצי דווקא שהוא יב) (ס"ק בא"ר וכתב ס"א), עתר (סי' טוש"ע

יג). (עמ' בחזו"ע וכ"כ הגר"א, בשם

להסיח פח. שלא כדי נוסף טעם הוסיף והלבוש לאורם, להשתמש שאסור היכר להם שיהיה כדי הטעם כתב יוסף הבית

משום  שהוא האחרונים כתבו בזה, נהגו נשים שדווקא והטעם יו"ט. כמו שעה אותה לפחות עושים לכך הנס, מזכר דעתם

אשה. ע"י נעשה שהנס

שיש פט. כתב ושהכלבו בידם, למחות יש היום כל מלאכה לעשות שלא נהגו שאם האומרים דברי הביא שם גבוה בשולחן

(סק"ה) מ"ב עי' שעמום, לידי מביאה שהבטלה משום המנהג לבטל שיש האחרונים [וכ"כ טעות מנהג שהוא מנהגם לבטל

הכלבו  בשם כתב ושוב בשוקא], איכא בטלים דטובא המנהג לבטל שא"א כתב עצמו גבוה השולחן אך אחרונים , ושאר

והסיק  יו"ט), יש ואחרון ראשון (שבימים וסוכות בפסח תורה כדין חנוכה של ושמיני ראשון ביום שבטלות רבות נשים שיש

המועד  לשון הוא משמו רבינו שהביא והלשון ושמיני. מראשון יותר ממלאכה ביטול יעשו לא חדש מנהג לעשות באים שאם

הנ"ל. גבוה והשולחן סק"ד) (הגה"ט והשכנה"ג סק"ז) (הגה"ט הגדולה הכנסת דברי לפי שכתב שם חי לכל

ראשון צ. ביום וטויה ככיבוס טירחא בהם שיש כבדות ממלאכות שימנעו שטוב יד), (עמ' ובחזו"ע (סק"ט) בכה"ח וכ"כ

שעה. חצי בתוך גם כלל חשש שאין (שם) והחזו"ע ה"א) (פמ"א האול"צ כתבו פשוטות במלאכות אבל חנוכה. של ושמיני
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שלא  נדר תדור בסכנה נפלה אשה שאם קבלה

יום  נודרים ויש ותנצל, בחנוכה מלאכה לעשות

אך  שירצו, מה כפי ימים שני נודרים ויש אחד

אינה  אשה כל לארץ מחוצה הבאים הנשים

מנהג  כאן משנה עד לארץ. בחוצה לה שהיה

נר"ו  .צא דבריו

יותר כח. חנוכה של שבת בסעודת ירבה

שבתות  ראש צב משאר בו חל אם שכן וכל ,

שהוא  טבת חודש בראש ירבה וכן כן, גם חודש

הנס  פרסום בשביל חנוכה ימי ומנהגנו צג בתוך .

מאיר  רבי נשמת לכבוד למאור שמן  להדליק

טבת  חודש ראש ביום זיע"א הנס ויזהר צד בעל .

אין  המצות בחג אפילו כי חנוכה, של בהלל

גמור  הלל אומרים וכאן גמור, הלל אומרים

בכונה  אותו יאמר כן על ימים, שמונה

רבה. ובשמחה

z

סח).צא. (סי' מאליהו מכתב בשו"ת גם נדפס לרבינו מכתבו

בשבת צב. שגם רבינו ולמד בחנוכה, הסעודות ברבוי מצוה קצת שיש אומרים שיש ס"ב) תרע (סימן הרמ"א שכתב וכמו

יג). ס"ק (שם הכה"ח וכ"פ השבתות, משאר יותר הסעודה ברבוי מצוה יש חנוכה

שם צג. עוד וכתב טבת, בר"ח חנוכה של הסעודה את לעשות שלהם המקומות שמנהג כתב ה) אות (הגה"ט השכנה"ג

ועוד. יג) (ס"ק ובכה"ח טז) (ס"ק בא"ר והובא משובח, ה"ז חנוכה של יום בכל סעודה שהעושה

הנס.צד. בעל מאיר רבי לכבוד טבת חודש ראש בליל הכנסת בבית נר להדליק רבינו שכוונת וביאר (שם), בכה"ח הובא

והגון  שראוי א) מז  דף (פי"ב אברהם והוכיח בספרו אברהם רבי מבנו שהביא עו) אות כז (סי' חי לכל במועד להגרח"פ ועי'

פי  על ואולי טבריה , לחכמי המעות וישלחו מאיר, רבי התנא לקופת טבת בר"ח ובפרט בחנוכה שיתנדב ישראל בר לכל

רבינו. דברי הם זה
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זצוק"ל  סקלי הכהן דוד רבינו
דוד  חנה קרית ומח"ס אוראן אב"ד

בעיר  סקלי הכהן למשפחת נצר שניהם ולאמו, משה רבי לאביו תרכ"ב בשנת נולד רבינו

קדומים"). "אהבת מדור זה, בגיליון (ראה במרוקו דּבדּו ְֶהכהנים

של לישיבתו נכנס מצוה בר לגיל סוסאן בהגיעו בן אברהם עבר רבי מכן ולאחר ,

של סקלי לישיבתם הכהן אהרן צבאןו רבי הכהן שלמה לקּביר')רבי 'ארּבי .א (המכונה ְְִִַ

יוסף  ב"ר דוד רבי בת ע"ה שמחה מרת דווקא, כהן בת לאשה נשא דבדו, כהני כמנהג

זצוק"ל. סקלי הכהן

הקהילה  בני את תורה לימד שם שבאלג'יריה, תלמסאן בעיר להתגורר עבר תרנ"ז בשנת

עם יחד בלייח היהודית חיים תר"ס רבי שנת סיון בחודש שנים שלוש כעבור זצוק"ל.

של ליהודה" "וזאת בישיבת שיעורים למסור והחל  ווהראן לעיר חסאן עבר יהודה רבי

לראב"ד  שנים מספר כעבור נתמנה – כל לעין שבלטה העצומה גדלותו ובשל זצוק"ל,

העיר.

מרוקו  מחכמי ורבים האחרונים, בדורות מרוקו ופוסקי חכמי מגדולי לאחד נחשב רבינו

בהלכה. עמו להתכתב משאש הרבו יוסף הכהן".רבי דוד "המלך מכנהו זצוק"ל

יצ"ו". "הד"ך תשובותיו את לחתום רבינו נהג הרבה בענוותנותו

(אף  בביתו קהילתו בני את כינס שנים פ"ז בן בהיותו ה'תש"ט, באייר כ"ד פטירתו ביום

שמע  קריאת קרא מכן לאחר ידיו. את ליטול מרעייתו וביקש כלל), חולה היה שלא

בתכריכים, עצמו בכוחות התעטף דבריו בתום הנוכחים. מכל פרידה דברי ונשא ווידוי,

אמן. עלינו תגן זכותו ליוצרה. נשמתו את והשיב

היוונים  ע"י נטמא והיאך המנורה שמן טהרת ב בדיני

פתיל  צמיד ליה דאית השמן פך טהרת בדין

חנוכהא. הלכות ב"ח הרב עת"ר)לשון (סימן

בחותמו  חתום שהיה שמן של פך בענין

כן  לא דאם חתום שיהיה וצריך וז"ל כ"ג של

צמיד  היה כשלא המת באהל נטמא נמי אי וכו'

וכו'. עליו פתיל

אלו ואני דדבריו ז"ל הרב על לי תמיהא הד"ך

בקודש  בחומר ערוכה גמרא היפך הם 

כה.) שונין (חגיגה אלעזר ר' אמר התם דאיתא

ולא  יעו"ש, פתיל בצמיד ניצול הקודש אין

בזה  שהרגיש מהאחרונים אחד לשום ראיתי

בעיני. פלא באמת והוא

ראינו ב. מצאנו דהנה ולומר לישב ואפשר

ושמואל דרב ע"א)פלוגתא ט"ז אי (בפסחים

סבר  דרב דרבנן, או דאורייתא משקין טומאת

טומאת  קסבר ממש, דכן מטבחייא בי משקין

דעלמא, במשקין רבנן גזור וכי דרבנן משקין

בית  של דהיינו מטבחיא בי ובמשקין

תש"ל.א. ירושלים זצוק"ל, זאגורי הכהן שלמה רבי להגאון שלמה" "ויקץ לספר אלמליח אברהם מאת בהקדמה

ק"ו-ק"ז.ב. סי' חנוכה הלכות להרד"ך, ח"א דוד חנה קרית שו"ת
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הן, דכן והמים הדם כגון שבעזרה המטבחיים

משום  בהו גזור דלא טומאה מקבלין שאינן

מלטמא  דכן אמר ושמואל קדשים. הפסד

קסבר  להם, יש עצמן טומאת אבל אחרים

אחרים  לטמא דאורייתא עצמן משקין טומאת

במשקין  דעלמא במשקין רבנן גזור וכי דרבנן,

ע"ש. גזור לא מטבחיא בית 

דחומר וא"כ הגמ' דשיטת לומר אפשר  לפ"ז

הקודש  אין אלעזר ר' דקאמר בקודש

דס"ל  שמואל לשיטת אזיל פתיל, בצמיד  ניצול

בחולין  ולכך דאורייתא משקין טומאת

מעלה  בו דעשו ובקדש מציל, צמיד ובתרומה

שיש  מעלות כמה שמצינו כמו מציל אינו

אלא  אינה משקין טומאת למ"ד אבל בקודש,

אאין  אלא רבנן גזור דלא לומר יש מדרבנן

לא  עליו פתיל צמיד אם אבל עליו פתיל צמיד

זו  טומאה דאין כיון בקודש ואפילו החמירו,

אוקמה  עליו פתיל צמיד אם מדרבנן, אלא

שהיא  עבדינן, לא חומרי דתרי תורה אדין

אינו  פתיל צמיד אפילו ועוד מדרבנן, גופא

אפילו  עליו צמיד שמציל אמרינן לכך מציל,

כרב  הלכתא וקימ"ל רב. לשיטת בקודש

דס"ל  רב בשיטת אזיל ב"ח הרב לכך באיסורי

וק"ל. פתיל בצמיד ניצול נמי דקודש

בקודש אלא בחומר הש"ס קושית דלפ"ז

המוקף  חרס בכלי ולייתוה דפריך

הרי  ועוד לרב, תיקשי עדיין פתיל בצמיד

בהלכות  אלעזר כר' דפסק ז"ל להרמב"ם מצינו

אדומה ד')פרה והיפך (הלכה ככללין דלא

התוס' ומדברי הרב"ח, אין מדעת שונין ד"ה (שם

וכו') ליכא הקודש אלעזר ר' שמימרת משמע נמי

כדאמרן  עלה פליג רב דאי עלה, דפליג מאן

פתיל] בצמיד -] בצפ"ת ניצול דקודש וס"ל

הוא  דרבא קו"ח נימא דנדה, מהא מקשה מאי

ואתי  שמואל נגד כוותיה דקימ"ל דרב אליבא

מ  כגון בקודש היינו דמציל במאי שקין,שפיר

וק"ל. הכי להו משמע לא ודאי אלא

לומר ואי מצינן דהיכי זה לפירוש לך קשיא

לה  סבר בקודש דחומר אלעזר דר'

דאורייתא  משקין דטומאת דס"ל כשמואל

אלעזר  לר' לו מצינו הא עצמן, טומאת דהיינו

שם) ט"ז אלעזר (בפסחים ר' בברייתא דקאמר

ל"ק  ע"ש. עיקר כל למשקין טומאה אין אומר

דשמואל  אליבא הש"ס פירש בפסחים שם דהא

רוצה  עיקר, כל טומאה להם אין קאמר דהכי

פירש"י עיין אחרים לטמא ד"ה לומר (שם

דחו"בהניחא) דר"א ועוד שם). הוא (חגיגה

בבריי' שמוזכר תנא הוא דפסחים ור"א אמורא

ע"ש.

נהגו ג. ולא שאני הדחק דשעת לומר יש ועוד

בצפ"ת  ניצול הקודש אין שאמרו זו במעלה

מדרבנן. שהוא

של ועוד בשמן זו מעלה עשו דלא לומר יש

הקודש  אין אמרו לא ועליה מנורה

מנחות  של ושמן ביין דדוקא בצפ"ת, ניצול

וכתית  זך בעי דלא משום לריבוי ומצוי דשכיח

חסה  שהתורה החיסכון מפני מנורה לשמן כמו

הן  שהמנחות לפי ישראל, של ממונם על

זך  בעי לא ולהכי הרבה, שמן וצריכות מרובות

הראוי  שמן הרבה להו שכיח הכי ומשום וכתית

במנחות כדאיתא ע"ב)למנחות הוא (פ"ו בזה ,

ניצול  הקודש אין ואמרו בקודש מעלה דנהגו

מצוי, הוא הרי יטמא אם דאף פתיל בצמיד

ואינו  מועט שהוא למנורה הראוי בשמן אבל

בתוך  נותנו היה ועשייתו אדם, כל ביד מצוי

מעצמו  הצלול שיזוב כדי בסביבותיו או הסל

לא  ולכך מועט, אלא יצא לא וא"כ דוחק בלי

החולין  מן יותר מעלה חכמים בו עשו

וחסו  פתיל בצמיד ניצולים שהם והתרומה

וק"ל. וזכותו וטורחו מיעוטו לרוב עליו

קודש  של משקין והא השמנים נטמאו איך
טומאה  מקבלים אינם

בפרק א. בברייתא שהובא הפך נס בעיקר

מדליקין ע"ב)במה וב"י (כ"א הטור והביאו
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עת"ר) טמאו (סימן להיכל יונים כשנכנסו וז"ל ,

בית  מלכות וכשגברה שבהיכל השמנים כל

א' פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום חשמונאי

וכו'. כ"ג של בחותמו מונח שהיה שמן של

בטבעתו  וחתום בהצנע "בחותמו. ופירש"י

ע"כ. בו" נגעו שלא והכיר

בפסחיםוקשיא דאיתא מהא ע"ב)לי (טו"ב

טומאת  למ"ד אפילו פפא רב אמר

הלכתא  מטבחייא בי משקין דאורייתא, משקין

לה טומאה)גמירי מקבלים ואינם טהורין שהן ,(ר"ל

בי  משקי דתני למאן ה"ה פפא רב דברי ולפי

להם  שאין לה גמירי הלכתא נמי מדבחייא

ושמן  לנסך ויין ומים לזריקה דם כגון טומאה

השמנים  כל טמאו קתני היכי וא"כ למנחות,

אינם  קודש של אלו משקין הא וכו' שבהיכל

במציאות  אם אפילו וא"כ טומאה, מקבלים

אלעזר  לר' דבשלמא יטמא. לא בשמן נגעו

בצפ"ת  ניצול קודש דאין דס"ל בקודש דחומר

במקומן, שלא טומאה להו דמשכחת ניחא

ריב"ל שם)וכדאמר  מדבחייא (בפסחים בי משקי

נטמאו  אם אבל במקומם אלא דכן אמרו לא

שהיה  הפך אבל ע"ש, טומאה יקבלו בחוץ

במקומם. דכן קימ"ל הא מבפנים בהיכל

דתני ואין כרב דקימ"ל משום ולומר לתרץ

בי  משקי אבל מטבחייא בי משקי

הא  דהא אינו זה טומאה, מקבלין מדבחייא

ברייתא  היא נטמאו שבהיכל השמנים דכל

ב"מ שם)בפרק מדבחייא (שבת בי למ"ד וקשיא

דכן.

הראוי ב. לדבר דווקא היא דהלכתא לומר ויש

לנסך, ויין למנחות ושמן ומים דם למזבח,

דלא  הלכתא, ביה לית למנורה הראוי אבל

וכן  למזבח, הראוי לדבר אלא הלכתא גמירי

רש"י באו"ד)משמעות נוקמא ד"ה ע"ב י"ד (פסחים

ואינו  מנחות של אלא אינו קודש שמן דאילו

ברש"י ע"א י"ז ועי' יע"ש, להדלקה (ד"ה ראוי

מדבחייא) בי ע"ש.משקי

ובאה ג. קודש של מיקרי דלא לומר יש ועוד

לאחר  אלא דכן, לומר הלכתא עליו

רש"י  מדברי משמע וכן שרת, בכלי שנתקדש

הנ"ל) בדבור ע"ב קודם (י"ד נטמא ואם וז"ל

וכו', לו אין בכלי משקדש במנחה שנתנו

לא  אבל בכלי שנתקדש לאחר דוקא משמע

בחומר  התוספות כתבו וכן בפה. בנתקדש

יום)בקודש טבול נגע שאם ד"ה ע"ב ה"ר (כ"ג בשם

בכלי  דנתקדשו הכא דמשמע וז"ל גאון נסים

השמנים  אבל ע"ש. צירוף בהו מדמהני

לא  שעדיין אפשר בהיכל שהיו הגם שנטמאו

באה  לא זה ועל המקדשן, שרת בכלי ניתנו

שרת. בכלי נתקדשו לא שעדיין כיון הלכתא

לא אבל עדיין אפילו קודש של מיקרי מ"מ

לקודש  שעשאום אלא בפה, נתקדשו

דאין  הא לגבי [-היינו קודש בטהרת דהיינו

מש"ס  וכדמוכח פתיל], בצמיד ניצול קודש

בקודש ע"א)דחומר ר'(כ"ה שם קאמר דהא

והתם  פתיל, בצמיד ניצול הקודש אין אלעזר

וניתי  מדפריך מיירי שיתקדשו קודם מוכח

מגליל) ולייתוה (ר"ל וכו', ומגדל תיבה בשידה

אלעזר  ר' אמר בצפ"ת, המוקף חרס בכלי

מדפריך  ועוד בצפ"ת. ניצול הקודש אין שונין

בגלילא  מדכן חברייא עולא והאמר בסמוך שם

מאי  ניצול שיתקדש קודם אמרת ואי וכו',

שהיו  נימא מדכן, דחברייא מהא קפריך

אלא  בצפ"ת, אותו שיקדשו קודם אותו מביאין

קודם  אפילו ניצול שאינו משם מוכח ודאי

על  שנעשה כיון מקרי וקודש אותו שיקדשו

אבן  טורי הרב מכאן הוכיח וכן הקודש, טהרת

ע"ש. בחדושיו

קושיא,ד. כאן אין דמעיקרא לומר יש ועוד

לוי  הוא מדבחייא בי דתני מאן דהא

הש"ס י"ז)ומסקנת כשמואל (שם סבר דלוי

עצמן  טומאת אבל אחרים מלטמא דכן דאמר

קאי  פפא דרב אמרינן אי אפילו וא"כ להן, יש

שהן  לה גמירי דהלכתא מדבחייא בי אמשקי

אלא  עצמו לטומאת דכן לומר רוצה אינו דכן,
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יש  עצמן טומאת אבל אחרים מלטמא דכן

בי  תני דהא קשה לא הכי בלאו ולרב להם.

טומאה  מקבלין מדבחייא בי אבל מטבחייא

וטהרה.

מ"מ אבל לה גמירי דהלכתא דאע"ג לומר אין

מקשה  מאי דא"כ אינו דזה גזרו, מדרבנן

דאמר  ר"ש והא אשי לרב רבינא בפסחים התם

ר"ש  קאמר והכא דאורייתא משקין טומאת

הלכתא  ואי טהורין, בקרקע טמאים בכלים

ואם  ע"כ, בכלים לי מה בקרקע לי מה היא

אבל  בכלים גזרו רבנן נימא גזרו דרבנן איתא

רש"י כמ"ש וטעמא בקרקע בקרקע לא ד"ה (שם

הקושיא טהורים) על מערכה הביא למה ועוד .

כך  ואחר דאורייתא משקין טומאת סבר דר"ש

בקרקע  טמאין בכלים ר"ש קאמר והכא מקשה

בקרקע, מ"ל בכלים מ"ל הלכתא ואי טהורים

עדיין  מדרבנן סבר דר"ש נימא אפילו הא

אי  ודאי אלא בקרקע, מ"ל בכלים מ"ל תיקשי

מ"ל  קשיא דלא שפיר אתי דרבנן, לומר מצינן

בכלים  אלא רבנן גזרו דלא דנימא משום וכו'

רבנן  מצו לא הלכתא אי אבל בקרקע, לא אבל

התירתו  הלכתא או שהתורה דבר על לגזור

ט"ז הרב וכמש"כ קי"ז)בפירוש, סימן ועי'(ביו"ד

ז"ל אירגאס למהר"י יוסף דברי (סימן להרב

.מ"ח)

להפוסקים ה. אלא אינה דקושיתינו יודע והוי

אינה  בקושיא הש"ס מסיק דכי מרנן דסברי

שהוא  נראה ז"ל והרא"ש תיובתא, כמו

ב"י מרן עי' כתיובתא הוי אי בזה (סי'כמסתפק

תירוצו תרע"ד) דלפי הרא"ש לשון שהביא

תירוץ  ולפי כתיובתא, הוי לא קשיא הראשון

גדולות  הלכות בעל ולהרב כתיובתא, הוי השני

ע"ש. תיובתא כמו הוי קשיא 

שמוכח ומצאתי להתוספות בפסחים

כמו  הוי דקשיא מדבריהם

בפסחים ע' שאין תיובתא ונימא ד"ה ע"ב (י"ט

במקדש) וכלים ידים מדבריהם טומאת דמשמע

טומאת  ליה דאית היא עקיבא דר' שתירצו

דכן  ליה לית דאורייתא אחרים לטמא משקין

פפא רב אמר הא וקשיא י"ז)ע"ש, אפילו (לעיל

בי  משקי דאורייתא משקין טומאת למ"ד

בשלמא  דכן, שהן לה גמירי הלכתא מטבחייא

דהא  שפיר, אתי תיובתא כמו קשיא אמרינן אי

כמו  והיא בקושיא עלו כבר פפא רב דברי

כתיובתא, אינה דקשיא אמרת אי אבל תיובתא,

מתרצי  מאי במקומו עומד פפא רב ועדיין

עוד  ועי' וק"ל. לדחות שיש אלא התוספות,

שתים)לתוספות חייב סוד"ה ע"ב ב' קטן ע"ש,(מועד

אמרינן  אי אבל ודוק, עולם הליכות כללי ועי'

מידי  קשה לא הכי בלאו כתיובתא הוי קשיא

וק"ל.

והפך ו. השמנים דכל דתנא לומר יש ועוד

דרבנן  משקין טומאת ליה דאית כתנא אתי

כיוסי  ודלא מטבחייא, בי במשקי אפילו וגזרו

ההיא  על בש"ס כדאמר צרידה איש יועזר בן

ועל  הורצה, בשוגג וזרקו שנטמא דדם ברייתא

ע"ש. מרצה הציץ מה דעל ברייתא ההיא

לנס  והוצרכו שנטמאו השמנים ובעיקר

טומאה  קימ"ל דהא מפורסמת היא הקושיא

ולהרב  ולהפר"ח להרב"ח עיין בציבור, הותרה

יצ"ו. הד"ך ע"ש. לשבת בחדושיו יהושע פני

z
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זצוק"ל  עטיה עזרא רבינו
יוסף  פורת ישיבת ראש

רבי לאביו בחלב נולד עטיה רבינו עוד יצחק הנמשכת מפוארת לשושלת נצר – זצוק"ל

עטיה מ  טוב שם לילד רבי ציפייה של שנים אחר כי מסופר הב"י. מרן של תלמידו –

תקרא  בן ותלד תיפקד שאם נדרה שם הסופר', 'עזרא לביה"כ חלב לצפון עד אמו הלכה

לתורה. חייו כל את ותקדיש עזרא שמו את

אצל בילדותו עטייה התחנך (אצלאן) יהודה עבאדי ו רבי מטלוב שאול צעיר רבי מגיל .

זו, אחר בזו הש"ס מסכתות את לגמוע החל רב כי ובצימאונו לגדולות רבותיו ייעדוהו

ביותר. הקשות הסוגיות של ומעמיקה מהירה בהבנה סובביו את מפליא שהוא תוך

משפחתו  של הכלכלי מצבה ולמרות לארץ, משפחתו עלתה שנים ט"ז לגיל בהגיעו

בשל  הבית בפרנסת לסייע אותו לשלוח הסכימו לא - ממש רעב לחרפת עד שהגיעו

של  לידיעתם הדבר הגיע מה זמן כעבור בלבד. לתורה חייו את להקדיש אמו הבטחת

רפול  הררי עזרא הדאיה ,רבי שלום עדס ו רבי חיים אברהם לתמוך רבי התחייבו והם ,

ובהתמדה. במרץ בתורה לעסוק שימשיך מנת על נדיבים, מספר של בסיועם כלכלית בו

ב  ללמוד החל ה'תרס"ח מועדבשנת אוהל "פורת ישיבת לישיבת לימים הפכה (אשר

רבי הגאונים עמדו בראשותה כאשר לניאדו יוסף"), שלמה הלוי ו רפאל ידיד יוסף רבי

ובעיון  מבהילה ביגיעה היממה שעות רוב בישיבה התורה לימוד על שקד הוא זצוק"ל.

לחברותא  הפך והוא מופלא, כעילוי כולה ובסביבה בישיבה שמעו יצא מהרה עד מעמיק.

של בתו את נשא שנה כעבור הישיבה. סאלם לראש אברהם זצוק"ל.רבי

מרן שלחו הראשונה העולם מלחמת עדס בפרוץ חיים אברהם על רבי למצרים, זצוק"ל

הקהילה  בני בתורה. ולעסוק להמשיך שיוכל כדי העות'מאני, לצבא מגיוס לחמוק מנת

ובישיבת  תורה" "כתר בישיבת ללמד החל והוא מהרה, עד גדלותו על עמדו במצרים

וכעבור  בישיבה, ולמשגיח לר"מ התמנה ה'תרפ"ד בשנת לארץ כשחזר ואחווה". "אהבה

ראש  למשרת רבינו התמנה – זצוק"ל לניאדו שלמה רפאל רבי של פטירתו עם שנתיים

האחרון. יומו עד שנה 45 במשך כיהן בה משרה הישיבה,

הגדולים  הגאונים מהם הרבה, תלמידים העמיד יוסף פורת בישיבת רבינו של בשנותיו

ורבנן שלוש מרנן דוד רבי יוסף, עובדיה רבי שאול, אבא ציון בן רבי צדקה, יהודה רבי

רבים. ועוד

גדולי  שנה. 20 במשך כיהן בו תפקיד הספרדי, הדין בבית לחבר רבינו התמנה במקביל,

גם וביניהם נושאים, בשלל רבינו עם להתכתב הרבו הציבורים מכלל החזו"א התורה מרן

פרנק  פסח צבי אחד ורבי כסברת היא שסברתו עליו התבטא איש החזון כי מפורסם .

גביהם. על העומד כגדול בו ראו הדור מגדולי רבים כי ידוע וכן הראשונים, מן

בעומר  ל "ג במוצאי נתבש"מ ה'תש"ל רבינו באייר י"ט הותיר , המנוחות. בהר ונטמן ,

ויראי  תורה עמלי חכמים, ותלמידי רבנים צמחו ממנה אשר מפוארת משפחה אחריו

בירושלים. התורה" "עמלי קהילות ומקימי חשובי על נמנים ומצאצאיו מנכדיו וכמה ה',
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בנפול  אבדו אך יוסף, פורת ישיבת בספריית נשמרו שלו והשו"ת החידושים ספרי

כתבי  תכריך מתוך הינו זה יד כתב העצמאות. מלחמת פרוץ עם תש"ח בשנת הישיבה

ידי על בקרוב אור לראות העתידים רבינו של צובא'ידו ארם יהדות מורשת 'מכון

ידם  מכתבי ספרים עשרות ידו מתחת הוציא וכבר בארה"ב, ספורות שנים לפני שהוקם

מכל  מופלאה נפש במסירות נאספו זה שבספר יד כתבי והמזרח, צובא ארם גאוני של

נפוצו  ומשם בביתו הגג בעליית מסתיר רבינו שהיה מהכתבים טהור ומקורם  תבל, קצוות

תבל. פני על שם וזעיר פה זעיר

חנוכה  נר על שהחיינו בברכת אבל דין

ורוצה שאלה: חנוכה והגיע אבל שהוא מי

יברך  האם חנוכה נרות להדליק

יברך  ואיך אבל הוא שהרי לא, או שהחיינו

למה  דומה זה והרי הזה, לזמן שהגיע שהחיינו

ש"ה  סי' הבן פדיון הל' ביו"ד מור"ם שפסק

יב) חייב (סעי' יום שלשים לאחר הבן מת שאם

מברך  ואינו הבן פדיון על ומברך לפדותו

יש  דילמא או דכוותה נמי הכא ע"ש, שהחיינו

ושכמ"ה. המורה יורנו לחלק,

דשם תשובה: לראיה, דומה הנדון אין

הבן  הפדיון על הברכה הבן בפדיון

החנוכה  על הברכה בחנוכה כאן אבל מת, והבן

ענין  והוא המת במיתת תלויה החנוכה ואין

זה  והרי בפשיטות, לברך יכול כן ועל אחר

שהחיינו  מברך שהוא מילה לו ויש לאבל דומה

באבלות  תלוי המילה פסק א שאין לזה ודומה ,

תקנ"א סי' באב תשעה בהל' יז)מרן טוב (סעיף

או  פרי על המצרים בין שהחיינו מלומר ליזהר

ולא  אומר הבן פדיון על אבל מלבוש על

נמי  והכא ז"ל, מרן עכ"ל המצוה יחמיץ

שהחי  מברך חדש דכוותה פרי על ומיהו ינו,

וק"ל. שבעה תוך האבל יאמר שלא ליזהר טוב

עושרו  שלא מצימוקים יי"ש על תרו"מ הפרשת חיוב

הצמוקים שאלה: מן מעשר הפריש שלא מי

בלשון  הנקרא שרף יין מהם ועשה

תרומות  ממנו להפריש חייב אם עראק, ערבי

אם  להפריש שחייב ואת"ל לא, או ומעשרות

המורה  יורנו לא, או ההפרשה על לברך יש

ושכמ"ה.

ברכות תשובה: בש"ס מילתא דהאי עיקרא

האי (לח.) אשי רב בר מר אמר

נהיה  שהכל עלויה מברכין דתמרי דובשא

כי  כמאן, הוא, בעלמא זיעה טעמא מאי בדברו

דתנן תנא מ"ב)האי פי"א תמרים (תרומות דבש

קרן  מחייב אליעזר רבי וכו' תפוחים ויין

ופרש"י פוטר, יהושע ורבי ורבי וחומש (ד"ה

פוטר) שם יהושע ואין הוא בעלמא דזיעה

למשקה  הניתן פרי לך ואין עליו חל תרומה

ז"ל  והרמב"ם עכ"ל, בלבד וענבים זיתים אלא

תרומות בהל' ה"ב)פסק משקין (פי"א דהשותה

דזיעה  כר"י וחומש מקרן פטור פירות דשאר

ברכות  בהל' פסק ברכה ולענין הוא, בעלמא

ה"ד) ביי"ש (פ"ח להסתפק ויש שהכל. דמברך

דחייב  כיין ליה דיינינן אי מצמוקים היוצא

בי"ד א. משה דבר מהרב כדמשמע ודלא שהחיינו מברך אבל שהיה הבן אבי יד) אות רס"ה סי' (יו"ד בברכ"י החיד"א כתב

שם. אפרים והיד ס' ס"ק תקנ"א סימן הגר"א בביאור ועיין ע"ש. פ"ד סי'
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זיעה  אלא דאינו כיון נימא או ומעשר, בתרומה

דינו  א"כ היי"ש, יוצא והרתיחה הזיעה שע"י

ומעשר. מתרומה דפטור תפוחים כיין

דפטור ולכאורה הצד כזה להכריע נראה

שהכל  עליו מברכין שאנו ממה

פירות  דשאר כמשקין שדינו מינה שמע

לברך  ראוי היה דאל"כ שנ"ב, עליהם דמברכין

דין  מדמה הש"ס דהא עצמו, כיין בפה"ג

למימר  וליכא ומעשר, תרומה לדין הברכה

ליה  פטר דר"י דכיון שכן מכל יליף דהש"ס

דגמ' מלישנא דהא ברכה, לענין כ"ש מתרומה

לר"י  דדוקא משמע תנא האי כי כמאן דקאמר

קושטא  לר"א אבל שהכל עליו דמברך הוא

מדברי  נראה וכן בפה"ע, עליו דמברך קאי

כמר  והיינו בסה"ד וכו' פוטר ור"י בד"ה רש"י

ע"ש. אשי רב בר

בגמ'והנה לט.)לקמן פפא (שם רב אמר

ומיא  כסלקא דסלקא מיא לי פשיטא

ככולהו  שלקי דכולהו ומיא כלפתא דלפתא

על  דמברכין הש"ס וכוונת הש"ס, עכ"ל שלקי

הירק, על שמברכין כמו בפה"א השלקות מי

שם דסלקא)והתוס' מיא מהא (ד"ה להם הוקשה

וכתבו  בעלמא זיעה פירות דמי לעיל דאמרינן

הוא  מה בדבריהם נתבאר ולא עכ"ל, לחלק יש

בפסקיו והרא"ש יח)החילוק. וז"ל,(סי' כתב

הירקות  וטעם המרק אם כי בו שאין אע"פ

עצמן  הירקות על שמברך כמו עליהם מברך

דזיעה  לעיל דאמרינן פירות למי דמי ולא

הפרי  טעם לו אין שמשקה לפי הוא בעלמא

הפירות  טעם ונכנס הפרי בשל שאם ואפשר

והיינו  עכ"ל, העץ ב"פ עליהם מברך במים

אבל  בעלמא, זיעא אמרינן שסחטן דהפירות

וע"כ  במים, נכנס הטעם המתבשלים פירות

המים  על מברך ורמונים תפוחים המבשל

סחיטה  בין הוא החילוק ועיקר בפה"ע, שלהם

לבישול.

ר"ב)באו"חוהטור בישל (סי' ואם וז"ל, כתב

כתב  במים הפרי טעם ונכנס הפרי

ז"ל  הרא"ש וא"א שהכל, עליו שמברך הרשב"א

במים  טעמו ונכנס בישלו אם אפשר כתב

הב"י  ומרן עכ"ל. העץ פרי בורא עליו מברך

שכתב  שהכל דמברך דטעמו בפרק ב כתב

ולא  וכו', לתמרי להו שלקי ואי מברכין כיצד

כיון  דהנהו דשיבתא ומיא דשלקי למיא דמי

שליקתן  מי שליקה ע"י הוא אכילתן דרוב

למישלקיה  דרכיה דלית מידי כל הא כמותן,

שיהיו ו  אמרינן לא בהנהו וכו' למיסחטיה לא

הרא"ש  דברי מרן הביא ואח"כ כהן, מימיהן

הוא  החילוק עיקר דלהרשב"א נמצא הנז"ל.

ע"י  דרכו שאין וכל שליקה ע"י דרכן דהירקות

ענבים  ואפילו שהנ"ב, עליו מברכין שליקה

שהנ"ב, מימיהם על מברכין ששלקן וזיתים

ובשמן  הגפן היין על מברך סחטן אם ודוקא

סתם  הרשב"א בשם כתב הטור וע"כ בפה"ע,

אם  פירות גווני בכל משמע שהכל שמברך

שהכל, מברך בכך דרכן שאין כיון בישלם

במים  טעמו ונכנס שבישלו כל הרא"ש ולדעת

מי  על מברך תפוחים על אפי' בפה"ע מברך

דלדעת  בב"י מרן עוד וכתב בפה"ע, שליקתן

דמברך  לשרייה בישול בין חילוק אין הרא"ש

דקי"ל מטעם דהיינו ונ"ל עו.)בפה "ע, (פסחים

דלדעת  ומכאן שם עוד וכתב כמבושל, כבוש

מספקא  בישולם או צמוקים שריית מי הרא"ש

נראה  וכו', עצמו הפרי דין להם יש אם לן

משמע  אפשר בלשון הרא"ש שכתב דכיון דס"ל

הוא  ספיקו דעיקר ומשמע ליה, דמספקא

שהכל  מברך ודאי להרשב"א אבל להרא"ש

וכ"כ  לשולקם, או לשרותן דרך דאין משום

ע"ש. זה בסי' הט"ז

ר"בומרן סימן י')בשו"ע וכתב (סעיף סתם

אע"פ  במים בישלן או ששראן פירות

אותם  על מברך אינו במים הפרי טעם שנכנס

תמרים).ב. של דבש ד"ה (לח. הרשב"א חידושי
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וכו'. דאפשר כתב והרא"ש שהכל אלא המים

רק  הביא הרא"ש ודעת כהרשב"א, סתם הנה

כידוע  כהרשב"א, לפסוק שדעתו ונראה אח"כ,

זהב  משבצות והגאון כסתם. הלכה וי"א סתם

ה') כאן (ס"ק המחבר לכאורה והשתא וז"ל, כתב

כהרשב"א  בסתם א' כדעה פסק יו"ד סעיף

עליהם  מברך אין סחטן פסק ס"ג ר"ה ובסי'

ראשין  בתרין החבל אחז לכאורה שהכל אלא

מרן  פסק הירקות בדין דלקמן כוונתו עכ"ל,

דמחלק  הרא"ש שיטת ע"פ וזהו שהכל דמברך

חילוק  אין להרשב"א אבל לבישול, סחיטה בין

תפוחים  כגון פירות אלא לבישול סחיטה בין

שהכל, מברך ע"כ ולשולקן לסוחטן דרך שאין

מברך  ע"כ וסחיטה בבישול דרכן ירקות אבל

לדעת  במשבצות שם מפורש כך בפה"א,

הרשב"א.

בירקות ולכאורה מיירי דמרן לתרץ נ"ל היה

פסק  ע"כ לסוחטן דרך  שאין 

לסוחטן  שדרך ירקות אבל שהכל, דמברך

הטור  דברי אבל בפה"א, דמברך מרן מודה

נראה  הרא"ש לדעת שהם הדין מקור ר"ה בסי'

מברך  אפ"ה לסחטן שדרך אפילו גווני דבכל

שאינו  אביו הרא"ש בשיטת הולך שהוא שהכל,

לסחטן, דרך אין או לסחטן דרך בין מחלק

שהכל, עליהם מברך לסחטן דרך שאפי'

הרא"ש. לדעת המשבצות וכמ"ש

הרשב"א והיותר כדעת כאן סתם שמרן נכון

שהכל  שאמר הכל על דקי"ל משום

ולקמן  מספק כהרשב"א כאן פסק ע"כ יצא

מרן  מדברי נראה וכן מספק, שהכל לברך פסק

יא) בסעיף ר"ב ותאנים (סי' צמוקים שריית מי

אם  להסתפק יש שלאחריהם בברכה אבל וכו'

בנ"ר י')מברך ס"ק הט"ז וכמ"ש או (כהרשב"א

ג' מעין לא (כהרא"ש)מברך שמים ירא ולכן

ליה, מספקא דמרן מפורש הרי וכו', ישתה

ט)והט"ז מרן(ס"ק שהבין מה על (בסעי'תמה

אפשר י') דנקט ממאי ליה מספקא דהרא"ש

אלו  דברים ר"ה בסי' כתב דהטור וקשה וז"ל,

מברך  ירקות בהם שבשלו שבמים ברור בפסק

לבושי  והגאון ע"כ, וכו' עצמן בירקות כמו

דבודאי  ביאור לו אין הט"ז ע"ד כתב שרד

בש"ס, פשוט דין דהוא ספיקא ליכא בירקות

ס"ל  לא הקודם ס"ק בט"ז הרשב"א של וחילוק

עכ"ל. צ"ע הט"ז ודברי כלל להרא"ש

ועל ונלע"ד ר"ה, סי' הטור לשון והילך לתרץ

מברך  הירקות בהם שבישלו המים

אחי  כתב וכו' עצמן הירקות על שמברך כדרך

על  שמברכין סחטן אם כ"ש ז"ל יחיאל הר'

כן  נראה ואינו עליהם, שמברכין כדרך מימיהן

ל  משתני אותם כשסוחטין גריעותא,דודאי

שמברכין  הפרי מן היוצאין משקין לדבר וראיה

המרק  על מברך בישלם ואם שהכל עליו

בשם  למעלה שכתבתי מה לפי הפרי כברכת

הוא  הט"ז וקושיית עכ"ל, ז"ל הרא"ש א"א

על  מברך בישלם שאם הטור לשון מסוף

ואין  הלכה שכך משמע הפרי, כברכת המרק

שכן  משמע אפשר, תיבת והשמיט ספק בו

לשון  תחלת הזכיר הט"ז והגאון בברור, הדין

שהקשה  מה ול"ק הלשון מסוף והקושיא וכו'

הלבו"ש.

בצמוקים וכתב פי' להסתפק יש י' בס"ק הט"ז

אם  במימיהן ספק ויש וכו' ותאנים

אחת  ברכה כהרא"ש או בנ"ר כהרשב"א נפסוק

לשרותם  דרכם צמוקים דהא והקשה ג', מעין

דברי  ע"פ תירץ שרד והלבושי ע"ש, וכו' במים

כב)המ"א דפירות (ס"ק הב"ח בשם שכתב

דדרכן  אגסים או תפוחים כגון יבשים

להרשב"א, גם בפה"ע מברך למשלקינהו

הרשב"א  טעם דמשמע צ "ע כתב והמ"א

וא"כ  דהכי, אדעתא להו נטעי דמעיקרא

דהכי  אדעתא להו נטעי דלא יבשים תפוחים

עליהם  מברך אין לשולקם דרך דעכשיו אע"ג

מטעי  לא יבשים וצמוקים ע"ש. שהכל אלא

בנ"ר, מברך להרשב"א ע"כ ליבש אדעתא

לזה  וקרוב ע"ש. כהב"ח דס"ל לשיטתיה והט"ז
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צמוקים  ה"ה בסק"י הט"ז ע"ד המשבצות כתב

ע"ש. לדרוך אלא לשרות אדעתא נטעי לא

צמוקים העולה שריית דמי האמור מן

עליהם  מברך ז"ל להרשב"א

רבות  נפשות ובורא בדברו נהיה שהכל

אל  נחזור ומעתה הגפן, פרי בורא ולהרא"ש

צמוקים  שריית מי הרשב"א דלדעת השאלה

היו  שאם ומעשר בתרומה חייבים אין

בפה"ג  לברך צריך היה בתרומה חייבים

הרא"ש  ולדעת שוין, והתרומה הברכה שדין

בתרומה  שחייבים וה"ה בפה"ג מברך

זהב במשבצות ועיין ח)ומעשר, שכתב (ס"ק

הרא"ש  הו"ל וא"כ כהרשב"א הרמב"ם דעת

יפריש  ליה מספקא שמרן כיון אלא יחיד,

ברכה. בלא

z
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זצוק"ל  אביחצירא אברהם רבינו
ורמלה  יבנה הערים א רב

אברהם: תולדות לאביו ואלה שבמרוקו, בתאפיללאת תרע"ה בשנת נולד אברהם רבי

חאקי'הגה"ק בבא  'סידנא יצחק הגה"קרבי של בנו מסעוד זיע"א, בנו רבי  זיע"א,

אסתר, הרבנית הצדקנית ולאמו זיע"א, אביחצירא יעקב רבינו הגה"ק מרן של הגדול

של אביחצירא בתו דוד רבי הגה"ק עדיו עט"ר כי עליו ניכר בקטנותו כבר זיע"א.

ומחבבו  אוהבו שהיה דוד רבי עט"ר הגדול סבו אל מתלווה היה נעוריו ומשחר לגדולות,

וינק  גדל אביו, בית של הקדושה ובאוירת הגדול ובצלו הכנסת, לבית עמו ומוליכו

זיו  ממש היה אברהם רבי כי רואיו, כל העידו לימים וטהרה. קדושה של חיים אורחות

את  לאשה נשא מקדש', 'האיש לפרק בהגיעו כדמותו. בצלמו הגדול סבו של איקונין

בבא  'סידנא אביחצירא ישראל רבינו הגה"ק אדמו"ר הגדול דודו של בתו רחמה, הרבנית

ישרים  דור לגדל זכה ועמה מפעליו, בכל לו המסורה ימינו יד היתה אשר זיע"א, סאלי'

שבמשפחה. המיוחסים מבורך,

אבותיו: בשקידה בדרכי בתורה עוסק היה במרוקו, עדיין שהה כאשר ימיו בראשית

הגה"ק גיסו עם בחברותא לומד היה שנים ובמשך אביחצירא עצומה, מאיר זיע"א רבי

בעבודת  הקדושים אבותיו בדרך והמשיך והתעלה גדל ניכר, בארץ שם ובארפוד. בבודניב

התורה  בעמל לשורשים, הדומה ענף תמה' נטיעה 'נצר בו ראו והכל התורה, ולימוד ה'

וטהרה. בקדושה

בארצנו: לשכון אביו עלה עם הקודש לארץ עלה תש"ט, בשנת שנים, ל"ד בן בהיותו

יצח  רבי וכרב הגדול לוד העיר כרב וכיהן ברמלה התיישב אביו ובעוד המשפחה, ובני ק

קצרה  תקופה למשך הוא גם ששימש זצוק"ל אלישיב הגרי"ש מרן לצד - רמלה העיר

יבנה. של כרבה לכהן נתמנה ומיד ביבנה, מושבו את קבע אברהם רבי העיר. ברבנות

ושמירת  התורה כוח חיזוק למען רבות ופעל ותעצומות בעוז קהילתו את הנהיג הגר"א

לעיר  שנעשתה עד וגדלה הלכה יבנה' 'כפר הקטנה העיירה הנהגתו ותחת בעיר, המצוות

בישראל. ואם

וחכמיה: אביחצירא,יבנה ישראל רבינו וחמיו דודו הקודש לארץ עלה תשי"א בשנת

אברהם  רבי וחכמיה', יבנה 'איה ושאלו אליו פנה חתנו, בבית שישב מה זמן ולאחר

ומפריעים, קשיים ישנם אך וישיבה תורה תלמוד לפתוח מתכננים הם רב זמן כי השיב,

ועידודו  בסיועו וכך דרכו, יצליח והקב"ה כלל לדאוג לו אין כי והודיעו בירכו ישראל רבי

'בית  ביבנה הראשון תורה התלמוד את ופתח אברהם רבי הזדרז שבוע באותו כבר

'תורה  ומדרשיות לימוד חדרי הקים וכן זיע"א, הקדושים זקניו ע"ש יעמוד' צדיקים

הסביבה. בכל הרוחנית השממה את והפריח לאברכים, וכוללים אור',

טהרה'א. 'אמרי מח"ס שליט"א, בוסו שלום מאיר הרב מאת
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הקודש  לארץ אביחצירא ישראל רבינו שוב עלה תשכ"ד, בשנת אליך: בא חותנך אני

שנים  כמה במשך וכך אברהם, רבי חתנו בבית מושבו את וקבע בה, להשתקע דעת על

אביחצירא, ישראל רבינו מחסוריו. לכל ודואג מאד מכבדו שהיה חתנו, בבית התגורר

הוא  כי ואמר התבטא אף שפעם עד הגדול, וחתנו אחיינו את  ומעריך מחבב מאד היה

ברית'. שומר נסתר 'צדיק

כהלל: ענוותנותו ענוותן נמצאה שם גדולתו ובמקום דבר, לשם היו המרוממות מידותיו

מנהיג  היה זאת עם אך לאורחים, פתוח היה תמיד וביתו המופלאות, ומידותיו המופלגת

אירע  כך פשרות. ובלי בנחרצות נוהג היה ה' חילול שהיה ובמקום רמה, ביד קהילתו את

שום  שמע ולא השבת, ביום חנותו את לפתוח החל ביבנה החנויות מבעלי אחד כאשר

החנות  כנגד בשבת עמו להתאסף העיר בני לכל וקרא התייאש לא אברהם רבי תוכחה,

דבריו  כל וכן בשבתות. נסגרה והחנות רושם, עשו הדברים ובס"ד תהלים, לקריאת

שהעריכו  שומעיהם, על מתקבלים היו לחכמתו, קודמת שיראתו טהור מלב היוצאים

הנערץ. רבם את מאד ואהבו 

לרמלה: הסתלקות מיבנה שלאחר עד ברמה, קהילתו את הנהיג שנה עשרים במשך כך

אביו  מקום למלאות שיבא הרבות להפצרות נענה תש"ל, בשנת יצחק רבי  הגדול אביו

תשל"ד, כסליו כ"ב ביום האחרון. יומו עד העיר כרב בה וכיהן ברמלה, להתגורר ועבר

זיע"א. רמלה. בעיר אביו של מנוחתו למקום סמוך ונטמן מעלה, של לישיבה נתבקש

אברהם': 'תולדות חידושים ספר צופים, ונופת מדבש מתוקים היו רבינו של דרשותיו

מוסר  דברי עם ומשולבים ומעשים, במשלים מתובלים היו התורה על נפלאים

מעורר  העם את דעת מלמד היה פיו באמרי רבינו ואכן והזמן, המקום כפי והתעוררות

רבינו  אך הדפוס, מזבח על חידושיו את שיעלה מרבינו ביקשו אחת לא ומחזק. מקרב

החידושים  את פעם מידי לעצמו רושם היה ורק ומסרב. מתחמק היה בענוותנותו

דורש  היה אותם הקדושים מהספרים דרושים של פרקים ראשי או לו, שנתחדשו

לא  אולם עבה, במחברת לסדרם והחל הרבות להפצרות נענה ימיו באחרית לרבים.

בסערה  עלה חודשים כמה ולאחר בעוה"ר, האחרון חוליו את חלה ורבינו רב, זמן עבר

כתביו  את  לסדר שישתדלו אם כי דבר שום ציווה לא הסתלקותו לפני השמיימה.

כתביו  את ונטל מותניו את חתנו שינס מיד ואכן הרבים, את לזכות לדפוס להעלותם

עליהם  וטרח וסדרם הספרים, בין והניח שכתב הדפים את ספריו מכל ואסף המסודרים,

בבא  סידנא של בברכתם תש"ם, בשנת לאור להוציאם שזכה עד שנים, כחמש במשך

אברהם'. 'תולדות בשם ונקראו זצוק"ל, יוסף הגר"ע הראשל"צ ומרן זיע"א, סאלי

מחודשת, בעריכה קודשו יד כתבי להוצאת הקודש מלאכת החלה האחרונות בשנים

המכון  ע"י וציונים, מקורות וביאורים הערות ובתוספת כתי"ק, מתוך מדוקדקת בהגהה

יעקב  רבי הגה"צ בנו בראשות רמלה, אברהם' 'אשל מוסדות שע"י קודש ספרי להוצאת

שליט"א. אביחצירא

שוחרי  בפני להגיש שמחים הננו כסליו, כ"ב ביום זיע"א רבינו של  דהילולא יומא לרגל

מ  לפרשת רבינו של מכתביו התורה החדשה ועמלי המהדורה מתוך החנוכה, ולחג קץ

בס"ד. לאור לצאת העומדת
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חנוכה  - מקץ פרשת

עמד  והּנה חלם ּופרעה ימים ׁשנתים מּקץ ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹויהי

א) (מא, היאר: ְַַֹעל

שאמרומצינו ט.)לרז"ל דבר (תענית לך אין

ורוב  והיות בתורה. רמז לו שאין

אפשר  אם זו, בפרשה חנוכה באה השנים

הדינים  ועל חנוכה, על הזה בפסוק לרמוז

ובישועתו: ה' בעזרת בחנוכה, השייכים

עוללות ולפרש בעל הרב שהביא מה בהקדם

ע"ה רצ)אפרים מאמר מג עמ' ,(ח"ב

הלל  ובית שמאי בית שבין הפלוגתא לפרש

מדליקין במה פרק שבת וזה (כא:)במסכת ,

וביתו. איש נר חנוכה מצות רבנן, תנו לשונו:

מן  והמהדרין ואחד. אחד לכל נר והמהדרין,

ראשון  ליל אומרים, שמאי בית המהדרין,

[והולך], פוחת ואילך מכאן שמונה מדליק

אחד  מדליק ראשון ליל אומרים, הלל ובית

דבית  [טעמייהו ומוסיף. הולך ואילך מכאן

הימים  כנגד נמי אי החג, פרי כנגד שמאי,

הימים  כנגד הלל, דבית טעמייהו הנכנסים.

ואין  בקודש מעלין משום נמי אי היוצאים,

כאן]. עד מורידין.

אם ומפרש אפרים]: עוללות [בספר טעמייהו

אחד, בנושא הפכים שני והנפש הגוף

לנו  יוודע בזה [אזי יורד, השני  עולה כשאחד

נרות  אם הלל, ובית שמאי בית מחלוקת טעם

וכו']. והולכין מוסיפין או פוחתין חנוכה של

לכוחות  הגוף כוחות שבין העצמי ההבדל

פוחתים  הם הלידה מיום הגוף שכוחות הנפש,

הממיר  השרשית הליחה התכת [מצד והולכים

נכרית  לליחה כולו יהפך אשר עד יום יום כחו

ולפיהן  בחיים, הגוף להעמיד כח בה אין אשר

עוד  כל כי] הגוף, ותאוות הפעולות גם ירדו

יגיעו  אשר עד תאוותיו יתמעטו בארץ שיזקין

תאוה  [בכל חפץ בהם לי אין יאמר אשר הימים

רז"ל אמרו זה דרך ועל מ"ו,ותשוקה, פ"ג (קינים

קנב.) שמזקינין שבת זמן כל הארץ עם זקני

כוחות  אצל המדה זה ובהפך וכו']. מטפשים

כלל  ניכר מציאותם אין הולדו שביום הנפש,

אשר  עד ארץ], וחיתו בהמה כשאר הוא [והרי

וחכמה, בתורה שכלו עין ויפקח בשנים יבא

ויוסיף  השכלית, הצורה בו תתעצם [אז

רוח  נפש בסוד יום יום שלימותו על שלימות

בזה  לאדם הנקנים כוחות שלשה הם נשמה,

כמבואר  משלפניו, חביב והאחרון זה אחר

בראשית פרשת ו)בעקידה נמצא,(שער .[

שאמרו  כמו יום, יום מתעלים הנפש שכוחות

זמן (שם)רז"ל כל חכמים תלמידי זקני ,

עמי  כן לא בהם. נתוספת חכמה שמזקינים

מטפשים. שמזקינים זמן כל להיפך הארץ

בית ובדבר הלל, ובית שמאי בית נחלקו זה

כנגד  חנוכה של הנס סברי, שמאי

שיזכור  לאדם ההתעוררות [ורומז] הגוף,

הלל  ובית והולך]. פוחת שהוא [גופו בפחיתות

[שצריך  הנשמה כנגד ההתעוררות סברי,

והגוף  נשמתו], בענייני והולך מוסיף להיות

בכל  תמיד רואה הגשמי בעין כי צריך, אינו

צורך  אין לגוף] [ולכן זולתו, בגופות יום

עיין  אותה. רואה שלא לנשמה רק התעוררות,

באריכות. שם

בית [והנה] בין מחלוקת שיש מקום כל ידוע,

הלל. כבית הלכה הלל, ובית שמאי

שנאמרהנשמה כמו 'נר' כז)נקראת כ, (משלי

אדם'. נשמת ה' 'נר

הרי אחד  'חנוכה', שם נקרא למה מהטעמים

לא  ישר באופן ענין לו אין זה שם

הוא, הרגיל הפתרון חנוכה, לנס ולא לנצחון

בכסליו.' כ"ה' חנו

'וכ"ה'.זהו חשבון 'ויהי', הפסוק: לנו שרומז

תיבות  ראשי ימים' שנתיים 'מקץ
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והנה  חולם 'ופרעה ימי. שמונת מתחילין

עם  'חנוכה' גימטריא תיבות ראשי עומד',

שנקראת  הנשמה על רומז היאור', 'על הכולל.

והא  אונקלוס: תרגם כאשר 'אור', שהוא 'נר'

ולדעתי  הביא: ז"ל והרמב"ן נהרא. על קאים

לשון  ונהר יאור כי הוא, כן אונקלוס כדברי

שרומז  זהו [ע"כ]. אורה. לשון ושניהם אחד,

רק  ההתעוררות שחנוכה בעצמו, הפסוק לנו

הלל. בית כדברי לנשמה,

החנוכה]:וזהו בדיני [עוד הפסוק שרומז

'והלכה 'ויהי' תיבות ראשי 'וכ"ה', חשבון

הלל'. כבית

צריך,'מקץ' בקודש מעלין תיבות ראשי

הברייתא מביא כא:)כאשר ,(שבת

אי  היוצאין, הימים כנגד הלל דבית טעמייהו

'מקץ' שרומז זהו בקודש, מעלין משום נמי

צריך. בקודש מעלין

בגמרא'שנתיים'. כב.)מצינו רבה,(שם אמר :

בטפח  להניחה מצוה חנוכה נר

אמר  אדא רב מנחה, היכא לפתח, הסמוך

משמאל, אמר מדפתי ירמיה רבי מימין,

מימין  מזוזה שתהיה כדי משמאל, והלכתא

ערוך  בשולחן איתא וכן משמאל. חנוכה ו[נר]

חיים ס"ז)אורח תרע"א תיבות (סימן הראשי זהו .

מזוזה. ימין תניח נר שמאל 'שנתים', של

בגמרא'ימים'. איתא כא:)הנה ובשלחן (שם

שם למטה (ס"ו)ערוך להניחה ומצוה :

'ימים', של תיבות הראשי זהו טפחים. מעשרה

מי'. מטה יניחנה

בגמרא'ופרעה'. כג:)איתא רבא,(שם אמר :

נר  חנוכה, ונר ביתו נר לי, פשיטא

וקידוש  ביתו נר ביתו. שלום משום עדיף, ביתו

בעי  ביתו. שלום משום עדיף, ביתו נר היום,

עדיף, מהם איזה היום, וקידוש חנוכה נר רבא,

נר  דילמא או דתדיר, משום עדיף היום קידוש

בתר  ניסא. פרסומי משום עדיף חנוכה

משום  עדיף, חנוכה נר פשטה, הדר דאיבעיא

שם ערוך בשלחן הלכה וכן ניסא. (סי'פרסומי

ס"א) ['ופרעה'],תרע"ח תיבות הראשי זהו .

עדיף. הנס ופרסום

שם'חולם'. בגמרא נר (כא:)איתא רבנן, תנו :

ביתו  פתח על להניחה מצוה חנוכה

בחלון  מניחה בעלייה, דר היה ואם מבחוץ,

בשלחן  וכדאיתא הרבים. לרשות הסמוכה

שם חיים אורח ס"ה)ערוך תרעא הראשי (סי' זהו .

מבחוץ. חלון 'חלם', של משום תיבות (והכל ֵֹ

ניסא) .פרסומי

היאור''והנה על  אורח עומד ערוך בשלחן .

שם ס"א)חיים תרעה עושה (סי' הדלקה :

במקומה  מונחת היתה שאם הנחה, ולא מצוה,

ואינו  במקומה, מדליקה מצוה, לשם שלא

שרומז  זהו מצוה. לשם ולהניחה להסירה צריך

היתה  אפילו להודיענו עומד', 'והנה לנו,

העיקר  לעיל, כנזכר מצוה לשם שלא מונחת

רצון  יהי היאור'. 'על זהו ההדלקה, הוא

כן  לאבותינו, שעשה כמו ניסים עמנו שיעשה

אמן. רצון, יהי

הא בתרומת לשונו: וזה ק"ב, שאלה הדשן

לן כא:)דקיימא חנוכה (שבת בנר

שבת  בערב כבתה אם לה, זקוק אין כבתה

להדליק  צריכים שהרי שבת, קבלת קודם

עיין  לאו, או גוונא כהאי לה זקוק יום, מבעוד

שתרץ. מה שם

ולהביא ולפי לתרץ נראה דעתי, עניות קוצר

כ"ב דף קמא דבבא מהא (ע"א)ראיה

חיציו, משום אשו אמר יוחנן רבי איתמר, וז"ל:

ופירש  ממונו. משום אשו אמר לקיש וריש

כאילו (י.)הרי"ף כלומר חיציו, משום אשו :

ממונו, משום אשו אמר לקיש ריש הזיק, בידו

הזיק. שורו כאילו כלומר

משום)יוסףובנימוקי  אשו אשו (ד"ה לשונו: וזה

הבעירו  בידיו כאילו חיציו, משום
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עם  שרינן היכי כן אם לך, קשיא ואי כדאמרן.

את להדליק והדלקתה (התנור)חשיכה [הנרות]

האור  את מאחיזין וכן בשבת, ונגמרת הולכת

בשבת, הדלקתה ונגמרת והולכת במדורה

בעצמו  הוא הבעירה כאילו  הוא הרי זה ולפי

נתכוון  לא הכא דאילו הוא, שכן וכל בשבת,

עיקר  והכא כלל, חבירו של גדיש להבעיר

זה  כל ועם בשבת, ותלך שתדלק היא כוונתו

יט:)תנן עם (שבת בתנור הפסח את משלשלין ,

בית  במדורת האור את ומאחיזין חשיכה,

נעיין  כי וכדאמרינן. יום, בכל ומעשים המוקד.

משום  חיובו שהרי לן, קשיא לא שפיר במילתא

מתחת  החץ שיצא שבשעה החץ, כזורק חיציו,

ליה  חשבינן ולא הכל, נעשה שעה באותה ידו

הוה  ליה, חשבינן דאי ולהבא, דמכאן מעשה

בידו (ליה) שאין הוא דאנוס למפטריה [לן]

קודם (והנה)להחזירה, מת אילו נמי] [והכי

ניזק  משתלם ודאי הגדיש, להדליק שהספיק

תצא  'כי כאן קרי דהא דידיה, נכסים מאחריות

ישלם' שלם [וגו'] ה)אש כב, ואמאי (שמות ,

אלא  הוא, חיובא בר לאו ומת מת הרי מחייב

השתא  דאדליק כמאן דלאו מינה שמע לאו

דאדליק  כמאן אלא ליה, חשבינן בידים

הדין  וכן ליה. חשבינן פשיעה משעת מעיקרא

אתחיל, שבת מערב אתחיל דכי שבת, לענין

דלית  עידנא בההוא בידים דאגמריה וכמאן

שם. עיין חשיב. איסור ביה

כא:)בגמראוהנה פתילות (שבת רב, אמר :

מדליקין  אין חכמים שאמרו ושמנים

בין  בחול בין בחנוכה בהן מדליקין בשבת, בהן

דרב, טעמא מאי ירמיה, רבי אמר בשבת.

להשתמש  ואסור לה, זקוק אין כבתה קסבר

ערוך בשלחן הלכה פסק וכן סי'לאורה. (או"ח

ס"א) וברמב"םתרעג ה"ו), פ"ד .(חנוכה

רב,(ט.)שםובהרי"ף אמר זירא רבי אמר :

אין  חכמים שאמרו ושמנים פתילות

בין  בחנוכה בהן מדליקין בשבת, בהן מדליקין

בהם  מדליקין מדאמר בשבת. בין בחול

להשתמש  אסור מינה שמע בשבת, בחנוכה

לא  לאורה להשתמושי דאסור דכיון לאורה,

בחנוכה  בהן מדמדליקין ותו, לאטויי. אתי

שמע  לה, מזדקיק לא כביא דאי משמע בשבת,

מצוותה  דתניא והא לה. זקוק אין כבתה מינה

השוק, מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע

לא  דאי אלא לה, מדליק הדר כביא דאי לאו

שם. עיין לשיעורא. נמי אי מדליק, אדליק

שמע ורבינו לשונו: וזה הרי"ף, על ניסים

לחזור  לה, זקוק אין כבתה מינה

ז"ל להרשב"א ונשאל תקלט)להדליק. סי' ,(ח"א

אותה  וכבה לתקנה בא שהדליק לאחר אם

מברך  ואם ולהדליק, לחזור חייב אם בשוגג,

חייב  שאינו מסתברא ז"ל, והשיב שנית. פעם

לה, זקוק שאין ככבתה ליה דהוה להדליקה,

בא  ואם הדליקה, וכבר מצוה, עושה  דהדלקה

הדלקה  דמצות עליה, מברך אינו להדליקה

שם. עיין עברה. כבר

שבת ובזה בערב כבתה השאלה, לנו יתורץ

לאו. או לה זקוק שבת, קבלת קודם

לפני כי שבת ערב אותה שמדליק ההדלקה

ומוכרח  אחר אופן לו אין שבת, קבלת

שעה  ומאותה שעה, מאותה אותה להדליק

נחשבת  לא דאם חנוכה, של המצוה לו נחשבת

החמה  משקיעת זמנה עד רק ההדלקה לו

מתירין  איך שבת, נכנס שכבר שבת בקבלת

הנימוקי  כשאילת שבת בערב חנוכה להדליק

ודאי  אלא וכו', לעיל חיציו משום אשו יוסף

פי  על ואף שמדליק, משעה המצוה  לו נחשבת

מן  רגל שכלתה זמן עד והולכת שדולקת

נחשבת, מעיקרא הדלקה של המצוה השוק,

החמה, שקיעת מלפני ארוך זמן וזה היות ורק

בימי  שרגיל ממה יותר שמן בה לשים מצוה

ערב  אותה שהדליק משעה כאן והנה החול.

והדליק  בירך ואם חז"ל, כתיקון בברכה שבת

לשאילת  חזרנו הרי בברכה, יום מבעוד
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ולהדליק, לחזור צריך דלא דפסק ז"ל הרשב"א

שבירך  ומשעה לה, זקוק אין כבתה ליה דהוה

עושה  דהדלקה המצוה, קיים והדליקה עליה

מבעוד  אותה שהדליק פי על אף כאן גם מצוה,

כן  אם ובברכה, להדליק רשות לו יש הרי יום,

פי  על אף שבת, ערב שהדליק משעה כאן גם

להדליק  זמן לו שיש שבת כניסת לפני שכבתה

אין  חז"ל כתיקון ועשה שבירך כיון אותה,

אותה  ידליק המובחר מן למצוה רק לה. זקוק

לא  אבל ירצה, אם ברכה בלי ניסא לפרסומי

רק  זה וכל דעתי. לעניות נראה כן חיוב. בתור

פלפול. דרך

z
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זצוק"ל  שאול אבא ציון בן רבינו
יוסף  פורת ישיבת ראש

שיראז  העיר מן עלה אליהו רבי אביו ירושלים. הקודש בעיר תרפ"ד בשנת נולד רבנו

בירושלים. הבוכרים בשכונת והתיישב עשרה, אחת בן בהיותו (איראן) שבפרס

רבי רבותיו אצל הבוכרים בשכונת ציון בני בת"ת מערבי למד עבו יוסף ורבישלמה

בישיבת גרג'י  ללמוד נכנס עשרה שש בן בהיותו ת"ש, בשנת המעטירה . יוסף פורת

בישיבה  ולילה. יום מופלאה בהתמדה תלמודו על שקד שם העתיקה, בעיר החומות בין

רבי הגאונים האחים אצל רבנו למד עדס ורבייעקב זו עיקר משה את אך זצוק"ל,

רבי הגאון רבנן רב רבנו מפי קיבל עטיה תורתו עד עזרא וחבבו קרבו אשר זצוק"ל

בעיון  מבעית והיה כאולם רחב לבו "שהיה עליו מעיד  רבנו אשר זה רבו למאוד.

רבנו  של דרכו את עיצב אשר הוא מיגאש) הר"י על הרמב"ם רבנו (כמליצת התלמוד"

האחרון. ליומו עד – התלמוד ובעיון ההלכה בהוראת בהנהגה, –

הגאון  של בתו ע"ה, מסעודה הדסה מרת הדגולה הרבנית את רבנו נשא תש"ט בשנת

רבי שרבאני המתמיד זצוק"ל.יוסף

בשילוב  ממש. הכוחות כלות עד בתורה עמל והיה דבר לשם הייתה בתורה התמדתו

" בתואר כל בפי נודע עצמו, על שקיבל והחומרות החסידות הנהגות ציון עם בן חכם

לצד חסיד  הישיבה, ולראש לר"מ מונה והוא עיניהם, את הישיבה חכמי בו נתנו לימים ."

רבי הגאון מרן צדקה ידידו רבנו יהודה השקיע בישיבה בהרבצת זצוק"ל. ומרצו כוחו כל

שימשו  מתלמידיו רבים שמים. ויראת התורה בדרך לאלפים תלמידים ובהעמדת תורה

בעצמם. ישיבות וראשי הלכה פוסקי תורה, כמרביצי משמשים ועודם

מרבו ינק אותה רבנו של לימודו עטיה דרך עזרא ספרד,רבי חכמי של כדרכם הייתה ,

היה  מדבריהם. מילה בכל נמרץ ודקדוק והראשונים הגמרא פשט בתוכן עמוק לימוד

מנוחה  נותן היה ולא התוס' מקושיות ולהצילו בסוגיה רש"י שיטת לבאר רבות טורח

פעם  סיפר ברש"י אחד דיבור על ומבוארים. מאירים יוצאים רש"י דברי שהיו עד לנפשו

ספק  לו שאין התבטא אחרת ובהזדמנות להבינו, שעות עשרה שמונה במשך שעמל

פניו. את לקבל רש"י יצא  פטירתו שבשעת

'אוהל  בביה"כ שיעור רבנו מסר שפעם נפלא, מעשה המחבר הביא ממזרח" "האיר בספר

שלא  לעשות "מה העניין ממין שלא שאלה כדי תוך ושאל התפרץ השואלים ואחד רחל',

אתר  על אלא חלילה, בו גער לא רבנו כי ומתואר יעקב?", בית ספר לבית הילדה את קיבלו

יעקב". בית ספר בית יקימו ספרד בני שגם היא "העצה ואמר: יפות פנים בסבר לו ענה

נלב"ע תשנ"ח רבינו בתמוז בירושלים.בי"ט סנהדריה העלמין בבית ונטמן

אולם  בחיים, בעודו חיבוריו להדפסת נפנה לא התלמידים בלימוד עסוק רבנו בהיות

מקצועות  בכל חיבוריו ממגוון ליהנות דורנו זכה פטירתו ולאחר במיתתם, צדיקים גדולים

מורנו ביניהם ושיעוריו, כתביו פי על ותלמידיו בנו ערכו אותן רבי התורה, הגדול הגאון

שליט"א  זעפרני ידידיה תורה.שלמה עמלי איגוד נשיא
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בני  של בית בכל ברזל צאן לנכס והפכו תבל רחבי בכל נפוצו לציון אור ספריו סדרת

חיים  אורח על חלקים ה' לציון אור שו"ת א) כה: עד לאור שיצאו הספרים בין תורה.

שהחלים  לאחר לה' כהודאה ימיו באחרית רבנו הוציא הראשון החלק (את דעה ויורה

חכמה  – לציון אור ג) ושביעית כתובות יבמות, מסכתות על לציון אור ב) קשה). ממחלה

ועוד. ומוסר,

ישיבת  בתוככי שייסד השישי, יום ישיבת במסגרת רבינו שמסר משיעור גנוזה להלן

תודת  הישיבה. אברכי ידי על מופלג בעיון שישי בימי זרעים סדר ללימוד יוסף פורת

ל  נתונה לציון המערכת אור בידנו.מכון הגנוזה מסירת על ,

משקאות  ושאר תפוזים במיץ ומעשרות תרומות הפרשת

הלכה הרמב"םכתב פ"י אסורות מאכלות (הלכות

וספיחי כ"ב) וההקדש והחדש הטבל

היוצאין  משקין והערלה, והכלאים שביעית

עליהם, לוקין ואין כמותן, אסורים מפירותיהם

טבל  של פירות למי ללמוד יש ומכאן עכ"ל.

עצמם. הפירות כמו באכילה אסורים שהם

דבחוליןוכתב דאע"ג שם, (קכ:)הכס"מ

להרמב"ם  משמע מקראי, לה ילפינן

בתרומות וכדתנן הוא, בעלמא (פרק דאסמכתא

ג') משנה משום ט' הארבעים את סופגין אין ,

הענבים, ומן הזיתים מן היוצא על אלא ערלה

יהושע  רבי וכדעת איסורים, לשאר וה"ה

בפסחים וכדאמרינן שם. דמי (כד:)בחולין ,

ושמן  יין רק ולכן הם. בעלמא זיעה פירות

מי  שאר אבל התורה, מן הוא במעשרות חיובם

במעשר  וחייבים בעלמא כזיעה דינם פירות,

הראב"ד דעת ואמנם פ"א מדרבנן. אוכלין (טומאת

להם ה"ד) יש בידים, הפירות את סוחט דאם

יש  מאליהם יצאו אם ורק גמור, משקה דין

כוותיה. קי"ל לא אך בעלמא, זיעה דין להם

החזו"אוכמו דעת סק"ה)כן ל"ג סימן (או"ח

כל  שמתמסמס הדר, פירות שבסחיטת

הקרומין, רק ממנו נשאר ולא בסחיטתו הפרי

דקי"ל  טרימא והיינו הפרי, כל כריסוק נחשב

בורא (לח.)בברכות ומברך קייימי דבמילתייהו

מיץ  על לברך יש דלפי"ז שם וכתב העץ. פרי

העץ. פרי בורא התפו"ז

שיהיה ולפי תפוזים למיץ הדין הוא דבריו

עצמם, הפירות כדין במעשרות חייב

צריכים  דבריו אולם בעלמא. זיעה אינו דהא

משקה  דגם מבואר שם בפסחים שהרי עיון,

ואין  בעלמא, זיעה נחשב התותים מן היוצא

מהות  שבשניהם לתפוזים, תותים בין חילוק

של  בפנינים תלוי שהמשקה שוה, הסחיטה

התפוז, של בפנינים תלוי שהמיץ כמו התות

מי  ככל דינו תפוזים מיץ שגם נראה ולכן

חיוב  לענין וגם שהכל, ברכת לענין גם פירות,

מה  לפי ובפרט מדרבנן, אלא שאינו מעשר

תשובות לציון אור בספר י"ד שנתבאר פרק (ח"ב

ב') שפירות תשובה שמיעכן תמרים בדין

מהם. עדיף לא ומיץ שהכל, ברכתם מרוסקים

שם  לציון אור בספר בזה שנתבאר במה עוד (וראה

ו') לתשובה .בביאורים

*

היוצא והנה דמיץ מחדש זצ"ל הגרי"ז

אי  אך במעשרות, חייב מהפירות

בעינן  מעשר דין שלגבי מפני לעשרו, אפשר

לו  שמועיל דמשקה פרי, אינו זה ומשקה פרי

ולדבריו  וענבים. מזיתים היוצא רק הוא מעשר

ידי  על רק תקנה לו ואין טבל הוא פירות מיץ

הסחיטה. קודם ומעשרות תרומות הפרשת

צבי בהר ע"ז)וראה סימן להביא (זרעים ויש .

בב"מ מהגמ' כדבריו שלא המפקיד (לח.)ראיה ,

שמן  והחמיץ יין והרקיבו חבירו אצל פירות
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בהם, יגע לא זה הרי והדביש, דבש והבאיש

הטעם  יצחק בר נחמן ולרב מאיר. רבי דברי

תרומה  המפקיד עשאם שמא משום הוא

שדבש  מכאן ומשמע אחר, מקום על ומעשר

החייב  תמרים דבש הוא בברייתא האמור

חוששים  למה קשה, הגרי"ז ולדברי במעשר,

אחר, מקום על תרומה בעה"ב עשאו שמא

ואי  בעלמא, זיעה אלא אינו תמרים דבש הלא

וצ"ל  ומעשר. תרומה ממנו להפריש אפשר

אליעזר  כרבי היא דהכא דברייתא לדבריו

עליהם, חייבים פירות מי שכל שם בתרומות

אין  דהא דוחק, זה אך תרו"מ , דין בהם ושייך

מאיר  שרבי לומר ודוחק אליעזר, כרבי הלכה

כהלכתא. דלא כוותיה יסבור

והוא לכן וביה, מיניה לעשר דאפשר נראה

שאם  דסתרי, תרתי דהוה מפני סברא,

על  המשקין, את לעשר חייבו שחכמים נאמר

שיבוא  ובשעה פרי, דין להם שיש מפני כרחך

פרי. כאן ואין בעינן פרי לומר אפשר אי לעשר

אז  לעשר וחייב פרי הוא המשקה אם דממ"נ

שאינו  ומשום לעשר א"א ואם לעשר, אפשר

ממעשר, פטור גם הוא א"כ זיעה, אלא פרי

דין  לו שיש ואמרו חייבוהו שחכמים ומכיון

וביה. מיניה לעשר יכול פרי,

פרי,וכנראה אינו דהמשקה סובר שהגרי"ז

מן  היוצא מדין אסור הוא ומ"מ

טמא ה.)הטמא יתכן (בכורות איך לתמוה ואין .

עצמו, הטמא מן חמור הטמא מן היוצא שיהיה

אין  ממנו היוצא ולמיץ תקנה יש עצמו שלטבל

על  הלוי הגר"ח בחידושי דהלא תקנה.

הי"א)הרמב"ם אסורות ממאכלות דהך (פ"ג נתבאר

שני  לן מחדש טמא הטמא מן דהיוצא דינא

הטמאה  מן הנולד דטהור אחד דין דינים,

דינא  הך ליה ואהני עצמו, מחמת הוא איסורו

עצמו  מצד הוא שיהא טמא, הטמא מן דיוצא

אמו. בדין קאי הוא והרי דאמו, איסורא בו חל

הטמא, מן יוצא של נוסף איסור בו נכלל ועוד

בו  חל הטמא מן יוצא שהוא לחוד זה דמשום

חייל  ולא אמו בדין קאי דאינו ואף איסורא,

הוא  אסור מ"מ עצמו, מצד איסור עליו

אינו  ואיסורו הטמא, מן דהיוצא מאיסורא

הטמא, מן שיוצא משום אם כי עצמו, מחמת

עכ"ל. איסורו, זהו

עצמווכיו"ב הגרי"ז למסכת כתב (בחידושיו

לא.) דף שם תמורה מדאמרו כן והוכיח ,

היוצא  אמרינן ולא דמותרת טריפה ביצת גבי

שיוצא  לפני שהאפרוח משום טמא, הטמא מן

וא"כ  בעלמא, גובלא והוי לעפר נהפך מהביצה

טמא  עוף של ביצים משאר מ"ש קשה

כדילפינן  הטמא, מן היוצא משום דאסורים

אמרינן (סד:)בחולין ולא היענה, בת מביצת

מן  שביוצא ודאי אלא בעלמא. גובלא דהוי

טמא. בעצמו שהוא עצמי איסור גם יש הטמא

של ונראה רגלים מי מדין לזה ראיה להביא

וי"א  אסורים, שהם טמאה בהמה

יותר  חמור בשל ועכ"פ התורה, מן דאסורים

שייך  איך ולכאורה התורה, מן לאסור פשוט

וקי"ל לגר, ראוים אינם והלא (ע"ז לאוסרם,

קרויה סח.) אינה לגר ראויה שאינה נבלה

ברייתו  שמתחילת דבר שכל ודאי אלא נבלה,

אינו  מיקרי לא מאוס שהוא אפילו כך, הוא

של  שנפשו ורמשים דשקצים דומיא לגר, ראוי

והוא  אסורים, הם זאת ובכל בהם קצה אדם

רגלים. למי הדין

טמאה ונמצא בהמה של רגלים שמי זה לפי

עצמה, הבהמה מדין יותר חמורים

מאכילת  שנפסלה בזמן עצמה הבהמה שהרי

סרוחים  שהם אף רגליה מי ואילו מותרת, הגר

שהיוצא  לומר ובהכרח אסורים. לגר ונפסלו

אפשר  ולכן עצמו, מחמת גם נאסר הטמא מן

מהבהמה  הבהמה של רגלים מי ששונה להיות

תלוי  ואינו עצמי הוא זה שאיסור כיון עצמה,

ממנו. שיצא תשובות בדבר לציון אור בספר (וראה

ז') לתשובה בביאורים ל"ב פרק דעה .יורה
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רק אולם שייך הטמא מן היוצא שדין  נראה

בעלי  כמו לאיסורו היתר שאין בדבר

היתר  שיש טבל אבל האסורים, חיים

מן  היוצא דין בו שאין אפשר לאיסורו

הטמא  מן היוצא שדין נראה ועוד הטמא.

ברייתו  מתחילת היה שלא בדבר דוקא שייך

כך, אחר ממנו נוצר אלא האסור הדבר של

בדבר  אבל וביצים, רגלים ומי חלב כמו

פירות, מי כגון האיסור של מעצמו שהוא

לא  והתורה מהאיסור חלק שהוא כיון

מן  היוצא מדין שיאסר לומר אין אסרתו,

הטמא.

אין ובזה למה האחרונים, קושיית גם מיושבת

וכמ"ש  וערלה, טבל של משקין על לוקין

כ"ב)הרמב"ם הלכה פ"י אסורות והרי (מאכלות ,

חולין  תוס' [עי' טמא, הטמא מן היוצא קי"ל

שאם) ד"ה שיעורים(סד. בקובץ ובמש"כ (ח"ב ,

קכ:) חולין שמועות דכיון קובץ ניחא, האמור ולפי .[

בו  שייך אין האיסור של עצמו הוא שהמשקה

זה. דין

*

לכתחילה ונראה להפריש יש שלמעשה

קודם  עצמם מהפירות מעשר

עשה  כבר אם אף אך מיץ, מהם שיעשה

תרומות  ממנו להפריש יכול מיץ, מהם

לסברת  חוששים שלא המנהג וכן ומעשרות,

הגרי"ז.

המיץ ומכל על מהפירות להפריש אין מקום

הפירות, על מהמיץ ולא מהם היוצא

המשקה  חיוב שכן הפטור, על החיוב מן דהוי

הוא  התורה שמן ומשום מדרבנן אלא אינו

התורה  מן הוא הפירות וחיוב בעלמא, זיעה

הרמב"ם ה"א)[לדעת תרומות מהלכות שכל (פ"ב

לדעת  וגם מה"ת, חייבים האילן פירות

מה"ת  הוא ויצהר תירוש דגן שרק הראשונים

דרבנן  חד הוי מקום מכל דרבנן, פירות ושאר

בב"י עי' דרבנן, תרי ש"ל)על סימן אלא (סוף ,[

לבדו. אחד מכל יפריש

*

קודם אך הטבל מן  היוצא במיץ להסתפק יש

זה. דין ג"כ בו שייך האם מלאכה, גמר

שנתחייבו  לאחר דדוקא לומר יש דלכאורה

למשקה  יש טבל, ונעשו במעשר הפירות

אבל  שנאסר, טבל של משקה דין מהם היוצא

א"כ  במעשר, נתחייבו לא עדיין הפירות אם

טבל, של משקה אינו מהם היוצא המיץ

ולפי"ז  מדרבנן. אפילו פטור שיהיה ואפשר

המיצים  כל את ממעשרות לפטור יש

שכניסת  מסויימים, חרושת בבתי המיוצרים

מסילות  ע"י נעשית למפעל הפירות

כאן  ואין וחלונות, גגות דרך ושרשראות

אינו  מהם היוצא המיץ וא"כ הבית , פני ראיית

טבל. של משקה

תרומה)בחוליןומרש"י אף ד"ה דבש (קכ: גבי ,

דמיירי  דפירש תפוחים, ויין תמרים

שקודם  לכאורה משמע בפירות, בהפרישה

של  משקה דין והיין לדבש אין טבל שנעשה

בירושלמי מצינו וכן י"א טבל. פרק (תרומות

ב') תפוחים הלכה ויין תמרים דדבש במשנה

של  פירות מי כל ושאר סתווניות, וחומץ

ורבי  וחומש קרן מחייב אליעזר רבי תרומה,

דדוקא  לירושלמי ומשמע פוטר. יהושע

גם  לכתחילה אבל פטור, האוכלן זר בדיעבד

תרו"מ, מהם להפריש דיש מודה יהושע רבי

אליעזר  רבי תמרים, דבש מדתניא ומקשה

ומתרץ  פוטר, יהושע ורבי במעשרות מחייב

נטבלו, שלא עד שזבו כאן משנטבלו שזבו כאן

שם) הגר"א בגיר' מיץ (וראה דדוקא ומשמע .

במעשר  חייב שנטבלו אחר מהפירות היוצא

מדרבנן.

א')החזו"אאולם ס"ק ז' סי' כתב (מעשרות

הכ"ב)(פ"י שמהרמב"ם אסורות ממאכלות

ולא  אסור, הטבל מן היוצא דמשקה שסתם
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שנטבל, לאחר שנטבל קודם יצא בין חילק

דאולי  וכתב גווני. בכל שמחייב משמע

הירושלמי  על פליגא דידן דגמ' מצא הרמב"ם

דרבנן. איסור בו יש ענין  דבכל וס"ל

קודם ולכן מהטבל יצא כשהמיץ גם למעשה,

פני  שראה  קודם או מלאכתו שנגמרה

תרומות  ממנו ולהפריש להחמיר ראוי הבית,

ומעשרות.

z
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זצוק"ל  בקשי –דורון אליהו רבי הגדול הגאון
אב  בנין מוסדות ונשיא לציון הראשון

"תלמיד  של תחושה עולה זצ"ל, דורון בקשי אליהו רבי הגדול הגאון על מדברים כאשר

באופן  אלא ההספדים, היקף או המלל כמות מבחינת לא כהלכה". נספד שלא חכם

מה  צדיק הכתב על ולהעלות הטהורה דיוקנו דמות את להקיף אפשרי בלתי - אמיתי

שמים  ביראת המבריקה, ההלכתית בפסיקה רבות, שנים עוד יורגש הגדול חסרונו פעל.

ובפעולותיו  העצומה, בענווה הברורה, בהנהגה התורה, למצוות העז ברגש הרותחת,

שמים. שם לקדש הנשגבות

גדולים  היו בה הנקודה דווקא מבחייהם, יותר במיתתם צדיקים שגדולים הפשט ידוע

בסערה  אליהו ויעל זכינו משלא כעת כן, אם לכתם. אחרי שאת ביתר ניכרת בחייהם,

תמצית  את  ראה בו החולפת, והתהילה הפרסום מן וסלידתו הגדול ההסתר השמימה,

מיני  הקדושה, דמותו את ללוות ממשיכים נצח, בחיי למאמין והריקנות השפלות

לפני  חימום בשעת שליט"א אברהם הגר"ד חתנו שהעיד (שכפי הפלאית הלווייתו

השונים. ההספדים ועד וחפוזה), שולית הלוויה לקיים היה שרצונו ודאי כי מיטתו,

בימי  תהלוכותיו סדר כפי בשקט, שבשקט והתחושה קצהו, באפס נגעו לא כולם-כולם

מעמנו. נסתלק הוא חייו,

הגדולים. מחייו מזעיר מעט בזאת נציג ח"ו חכם של בהספדו נתעצל שלא בכדי

זצ"ל  ציון בן הרב לאביו ירושלים בעיה"ק נולד זצ"ל דורון בקשי אליהו רבי הגדול הגאון

ע"ה. בהיה טובה מרת ולאימו זכאי, בן יוחנן רבן הכנסת בית גבאי

הגאון - חברון ישיבת שראש ולאחר הדרום, בישיבת למד כהן בצעירותו אהרן זצ"ל רבי

לצמו  עתיד הוא כי ראה הנדיר, לכשרונו לאימו נתוודע פנה ישראל ממאורי לאחד ח

פעמיו  שם הוא קצרה תקופה כעבור ואכן חברון, לישיבת יעבור אליהו שבנה וביקשה

לבחיר  והיה הישיבה ראשי ברבותיו ודבק ונתעלה עלה שם חברון ישראל כנסת לישיבת

התלמידים.

כלל  אשר והמעיינים, המתמידים השקדנים, מגדולי כאחד אותו מציינים לישיבה חבריו

במיוחד. קשות וסוגיות קושיות בפיצוח בו נעזרו הלומדים

האלוקי השרף בת אסתר, מרת הצדקנית לרבנית נישא מקדש האיש לפרק רבי בהגיעו

לופס  וולף שלום סמינר של המייסדות מדור שהייתה עכו, העיר של רבה – זצוק"ל

רבה. בהתמדה בלימודיו והמשיך שייסדה בב"ב. אברכים קבוצת על נמנה נישואיו אחר

יעקב. קול כולל את

יוסף, פורת בישיבת הקיבוץ ראש הערב בשעות שימש יעקב", ב"קול ללימודיו במקביל

תלמידיו. בקרב עמוק ועיון למדנית רוח הפיח שם

המקובל  זצ"ל, אבוחצירא אלעזר רבי האדמו"ר נמנים: ההיא, מהתקופה תלמידיו בין

וטובים. רבים ועוד שליט"א יוסף הגר"י הראש"ל ברק, מבני פרץ הגר"נ
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שנתיים  וכעבור ים, בת בעיר יוסף ורמת הנשיא רמת שכונות לרב מונה התש"ל בשנת

ורבים  ונצורות  גדולות ים בבת פעל זו קצרה בתקופה העיר. של הספרדי לרב מונה

משפחת  היא תורני, לחינוך להכניס שזכה המשפחות מעשרות (אחת מעוון השיב

ויו"ר  שליט"א, ניסים ורבי יהודה רבי הגאונים לימים יצאו מהם דרעי, החדשים העולים

את  לעזוב הגדול הניסיון כי אחת, לא התבטא זו תקופה על הי"ו) אריה הרב ש"ס

כשכוכבו  פריחתו בשיא דווקא זרועה לא לארץ ולגלות בירושלים התורנית" ה"שמנת

יתברך, שמו למען והכל ל"התאבדות", אז נחשב שהיה במעשה בירושלים, לדרוך החל

שהגיע... למה להגיע לזכות לו שעמד הוא

תפקיד  חיפה, עם רבתי העיר כרב לכהן נקרא בלבד, ל"ד כבן בהיותו תשל"ד, בשנת

ישיבת  את והקים האברכים לציבור גם דאג רבנותו בתקופת שנים. ח"י במשך שמילא

אב". "בנין לספר לימים נקבצו חלקן לרוב, ושיחות תורה שיעורי מסר שבה "מורשה"

בעמל  שהקים מורשה ישיבת שאת בכך העצומה מנקיותו גרגר לראות ניתן כי יצוין

כשהוא  זצ "ל, שלוש הגר"ש אחריו העיר רב לידי וכספיה מבניה על בשלמות העביר רב,

עמלו. כל על מוותר

לכהן  זצוק"ל יוסף הגר"ע מרן ובראשם ישראל גדולי ידי על התבקש התשנ"ג בשנת

תשס"ג. לשנת עד הרשמי בתפקיד וכיהן לישראל, ראשי ורב לציון כראשון פאר

כשרק  הדיינות ובעולם הראשית הרבנות במוסדות מערכות שידד כהונתו בתקופת

את  לייסד על הוקם הגבר הוא למרחוק הצופיות ובעיניו עיניו, לנגד עומד הקב"ה

ברורים  מסמרות וקבע וכו', שחיטה סת"ם, כמילה, הראשית, ברבנות השונים האגפים

השונים. לתפקידים

לצאת  נרתע ולא איש מפני חת לא תילה על הדת להעמדת שהנהיג מהמהפכים כחלק

יהיה. אשר יהיה נאמנה תפקידו עשה שלא מי כל נגד חוצץ

מדין  על ויושבי ישראל מרבני התורתית, היהדות שדרות בכל עצומה לאהבה זכה רבנו

ה' בעבודת בו שנועצו חכמים תלמידי ועד ענין, בכל העליונה הסמכות את בו שראו

כולם  על אהוב והיה זכו, לא שאחרים למה זכה הכללי הציבור בקרב גם הבית. והנהגת

והמסורה. הרחומה הנהגתו בשל

תורה, תלמודי הכוללים אב, בנין מוסדות את הקים הראשי, כרב כהונתו סיום עם

אברכים. וכוללי וגדולות קטנות ישיבות

שנים. ע"ט בן והוא ה'תש"פ, ניסן י"ט ביום לאנחות ועזבנו הקורונה בנגיף חלה רבנו

חתנו  בראשם רבים, תורה ועמלי חכמים תלמידי רבנים, מפוארת, משפחה אחריו הותיר

הגדול אברהם הגאון דוד רשת רבי ונשיא אליהו" ו"דעת אב" "בנין ר"י – שליט"א

הגאונים: וכן עולם", מוסדי - הישיבות "חניכי סמג'ה הת"תים אברהם ארי שליט"א רבי

בירושלים, שלמה רמת שכונת רב לוי - שמואל המוצי"ם רבי מחשובי - שליט"א

ת"ו, ירושלים שמולבעיה"ק משה אופקים רבי  ישיבת ראש - נבון שליט"א אלון רבי ,

טלזסטון, יצחק באר ישיבת מרבני - אדרי שליט"א משה ישיבת רבי ראש - שליט"א

וב  אליהו", הגאונים"דבי ציון ניו בן וראש רבי אליהו" "תורת ישיבת ראש - שליט"א

הגאון אמך", תורת - הישיבות "חניכי שלוםת"ת בנין רבי ישיבת מראשי – שליט"א
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רבי ספרדית, לדוברי ורבימשהאב המוסדות, בראש העומד - בצלאל שליט"א יצחק

אב. בנין להוראה המדרש בית ראש - שליט"א

(במכתב  יוסף הגר"ע של הפצרתו בעקבות לאור חידושיו את להוציא בחייו החל רבינו

בהם  אב, בנין שו"ת כרכי שישה היא הכותרת כשגולת אב), בנין שו"ת בראש המופיע

ביותר. הסבוכות בסוגיות חדשות הם התשובות כשכל האדיר כישרונו נגלה

האחרונות  ובשנותיו והמועדים, התורה על כרכים ג' אב בנין ספר את לאור הוציא כן כמו

פסח. של הגדה - אב בנין את

אור  לראות ועתיד הדפוס מכבש על כעת המונח ז' חלק אב בנין ספר מתוך גנוזה להלן

מחשובי  חביבו נכדו של המושלמת בעריכתו בהדרו כלול כשהוא השנה, יום לקראת

כתביו. עריכת  על הפקיד אותו - ארבה עמיאל הרב התורה" "עמלי בקהילות האברכים

בחנוכה  ההלל קריאת חיוב בדין

הראב"ד  בדברי והערות הרמב"ם דעת א.
בדעתו  והמ"מ

ה"ו)ברמב"םאיתא חנוכה מהל' הלל (פ"ג "ולא :

אלא  סופרים, מדברי בלבד חנוכה של

בכל  סופרים מדברי לעולם ההלל קריאת

עשר  ושמונה ההלל, את בהן שגומרין הימים

וכו'. ההלל" את בהם לגמור מצוה בשנה יום

קבלה,ובהשגות: מדברי עשה בהם ויש א"א,

חג  התקדש כליל לכם יהיה השיר

כ"ט) ל', הגמ '(ישעיה מדברי דבריו ומקור (ערכין .

.י:)

לרמב"ם והמגיד מקור הביא שם משנה

בברכות ק"ו,(יד.)מהגמ' "אמרינן ,

מבעיא". דרבנן הלל מפסיק, דאורייתא ק"ש

בזה  מפקפקים "ויש המ"מ, כתב שוב אך

דעת  היא וזו מהתורה". ממנו ויש ואומרים

המצוות בספר א')הרמב"ן שההלל (שורש

הכתוב מדברי ומקורו י',מדאורייתא, (במדבר

ובראשי י') ובמועדיכם שמחתכם "וביום ,

עולותיכם  על בחצוצרות ותקעתם חדשיכם

וכלי  בפה, שירה עיקר כי שלמיכם", זבחי ועל

בקרבן, שירה מצות שיש וכשם קלא, לבסומי

שירה. ע"י שמחה מצות יש קרבן בלי  גם כך

ע"י  ודחויים הרמב"ם, נגד ראיותיו שם ועיין

שם. המצוות בספר אסתר המגילת

נכלל ולגבי שההלל הרמב"ן, יסוד עיקר 

מקשה  יו"ט, שמחת חיוב בכלל

אריה ס"ט)השאגת שנשים (סימן למ"ד הרי ,

בקריאת  יתחייבו וא"כ יו"ט, בשמחת חייבות

בסוכה ובמשנה ועבד (לח.)הלל דאשה מבואר,

שהרי  ועוד סוכות. של בהלל מחוייבים לא

היא  שמחה ומצות ביום, רק הלל קריאת חיוב

להלכה  אריה השאגת העלה לכן בלילה. גם

מדרבנן. הלל קריאת דחיוב הרמב"ם, כדברי

ההלל, את קרא אם נסתפק אם מינה, ונפקא

ולקולא. דרבנן ספק דהוי חוזר, אינו

שכתב,ויש בנדון, הראב"ד שיטת מהי להבין

השגתו  ומה קבלה, מדברי עשה בהם ויש

בזה. הרמב"ם דברי על

לשיטתו והנה הרמב"ן שמביא מהראיות אחת

בישעיה  מהפסוק הוא דאורייתא דהלל

וגו'.(שם) חג התקדש כליל לכם יהיה השיר

הרי  קבלה, מדברי שהוא ואע"פ הרמב"ן, וכתב

הלל  יש שמדאורייתא מילתא גילוי רק זה

לאל  ישירו כי הנביא, ויאמר החג, בהתקדש

הם  כאשר סנחריב, מידי אותם המושיע

וגו'. חג התקדש בליל משוררים
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"ובאמת ובמ"מ וכתב: הראב"ד, השגת הביא

פסחים ערבי אמרו,(קיז.)שבפרק

שנגאלים  צרה כל על הלל תקנו שנביאים

מדבריהם  קבועים בימים לאומרו אבל ממנה,

אינו  פסוק אותו בערכין שהביאו ואע"פ הוא.

רבינו". דעת וזה ולדמיון לסמך אלא

המ"מ,ובכסף שיטת על הקשה כאן משנה

השגתו  דמה הראב"ד, דברי על וכן

לדברי  גם הרי קבלה, מדברי עשה בהם שיש

כדמוכח  סופרים, דברי קורא הרמב"ם קבלה

רק  שהראב"ד לומר ואין מקומות. בכמה

לומר  נצרך המ"מ שהרי דבריו, על מוסיף

אסמכתא  רק הוא הפסוק הרמב"ם דלשיטת

לשיטתו  רק היתה הרמב"ן קושית וכן בעלמא.

מדברי  הוא הפסוק אם אבל דאורייתא. דהלל

הרמב"ם. לדברי סתירה מכאן אין בלבד קבלה

שואל  הרמב"ם דברי בישוב המ"מ שיטת ועל

אינה  הנביאים תקנת גם הרי הכס"מ,

כל  כשאר סופרים, מדברי אלא מדאורייתא

וקריאת  התורה קריאת כגון הנביאים, תקנות

אין  דלעולם משמע דמהרמב"ם ועוד, המגילה.

אלא  כאן, שכתב וכמו מדאורייתא, הלל קריאת

וכ"כ  סופרים, מדברי לעולם ההלל קריאת

המצוות. בספר

כלל וכן מזכיר הרמב"ם אין מדוע להבין, יש

צרה  כל על הלל לומר שיש ההלכה את

פסחים  בגמ' כדאיתא ממנה, לכשנגאלין וצרה

לישראל. להם תקנו דנביאים

הודאה  דין הוא אם ההלל אמירת דין יסוד ב.
יום  של מעיצומו דין או

אין והנה מדוע הגמ', הקשתה ערכין  בגמ'

משום  ותירצה, בשבת, הלל אומרים

אין  מדוע א"כ והקשו מועד. מיקרי דלא

והשיבה  מועד, דאקרי בר"ח ההלל את גומרים

מלאכה, בעשיית אסור שאינו משום הגמ',

לילה  חג, התקדש כליל לכם יהיה השיר דכתיב

לחג  מקודש ושאין שירה, טעון לחג המקודש

אסור  שאינו חנוכה והרי שירה. טעון אין

ואמרינן, מועד מיקרי ולא מלאכה בעשיית

אי  ניסא. משום אמרינן דבחנוכה ומתרצינן,

ומתרצינן  בפורים, אומרים אין מדוע הכי

הלילא  זו דקריאתה או בחו"ל נס דהוי .א משום

הלל:נמצינו בקריאת סוגים כמה שיש למדים

כדאיתא  מועד דאיקרי משום ברגל,

הלל  והיינו ניסא, משום בחנוכה בערכין,

כל  על לומר לישראל שתקנו הנביאים, דתקנת

בגמ' כדאיתא ממנה לכשנגאלים צרה

על  פסחים בערבי הנאמר הלל ועוד בפסחים.

במשנה  כדאיתא בזמננו בהגדה או הקרבן,

להודות (קטז:)בפסחים חייבים אנו לפיכך ,

וכו'. ולהלל

ומה ויש ההלל, קריאת מהות מהי להבין

הודאה  מצות היא האם לאומרו, המחייב

ומשו"ה  מצרים, יציאת ועל  הניסים על

ההודאה  זמני שהם אלה בזמנים אותו  אומרים

הימים  שקדושת או מצרים, ליציאת וזכר

חיוב  הוא אמירתו וחיוב אמירתו, את גורמים

ויו"ט  בשבת קדוש שמצות שכשם היום,

בימים  כן הקדוש, את מחייבת היום קדושת

הלל, לומר היום קדושת מצד חיוב יש טובים

אלה. בימים וקדוש שמחה חיוב שיש כשם

להודות  הוא ההלל אמירת חיוב האם כלומר,

בימים  לקב"ה להלל הוא החיוב או הנס, על

טובים.

ברור,והנה נראה פסחים דערבי בהלל

הם  ההודאה וחיוב הנס ששמחת

פסחים  במשנה כדאיתא ההלל, את המחייבים

למה א. וטעם בו, שאירע סוף ים קריעת  נס על  וגם יו"ט, שהוא אע"פ  פסח של בשביעי ההלל את גומרין שאין למה טעם

כ"א). סימן ו' (חלק אב בבנין בארוכה שנתבאר מה ראה בקרבנותיו, חלוק אינו
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עצמו (שם) לראות אדם חייב ודור דור בכל :

לי  עשה אשר שנאמר ממצרים, יצא כאילו

ממצרים, להודות בצאתי חייבים אנחנו לפיכך

פסח  בערב הלל אמירת שחיוב כלומר ולהלל.

עצמו  לראות אדם כל שחייב החיוב מן נובע

מודה  הוא כן וכשמרגיש ממצרים, יצא כאילו

הלל  לגבי הרמב"ם מלשון משמע וכן הנס. על

פסח  ובערב פסח .ב בקרבן

אבןוכן בטורי יד.)איתא קושיית (מגילה על

נס  על שירה אומרים דאין שם, הגמרא

הוא, שבחו"ל נס מצרים יציאת והא שבחו"ל,

שם, אבן הטורי והקשה שירה. אמרינן והיכי

משום  אלא הוא, נס משום לאו דדילמא

שלא  וסוכות, בעצרת וכמו מועד, שנקרא

ותירץ, הלל. אומרים ואפ"ה נס, בהם נעשה

בליל  שאומרים מהלל הוא בגמ' שהקשו דמה

בשאר  שהרי מועד, משום לא שהוא פסח,

ביום  אלא הלל, בלילה אומרים אין הרגלים

יש  וכעי"ז עיי"ש. לבד. הנס משום  אלא לחוד,

מן  למגילה מנין שם, הגמ' מדברי להוכיח

מעבדות  ומה מצרים, מיציאת ק"ו התורה,

כ"ש. לא לחיים ממיתה שירה, אמרינן לחירות

הרי  מצרים, מיציאת הראיה מה ולכאורה

כדאיתא  מועד דאיקרי משום הוא החיוב

ונראה, מועד. איקרי לא ופורים בערכין,

פסח  דערב מהלל ק"ו ללמוד הגמ' שכוונת

מועדים  בשאר שהרי המועד, בגלל לא הבא

היא  זו ראיה אמנם בלילה. הלל נאמר לא

על  הוא זה שק"ו שם, לעיל אבן הטורי לדברי

שם  רש"י אולם פסח, של א' ביום הנאמר הלל

מעבדות) הוא (ד"ה שהק"ו אחר, באופן פירש

ראיה  אין ולפי"ז הים, על שאמרו מהשירה

קושיות  כמה הקשה אבן שהטורי אלא מכאן,

הוא  האמירה שחיוב עכ"פ, ברור הרי לדבריו.

נס  לגבי ק"ו ללמוד אין דאל"כ נס, על הודאה

פורים.

לומר וכן הנביאים שתקנו ההלל שחיוב ברור,

מטעם  גם הוא לכשנגאלין, וצרה צרה בכל

קדושת  מצד חיוב ולא נס, על הודאה חיוב

אלא  טובים, בימים דוקא נאמר לא שהרי היום.

וצרה. צרה כל גמר עם

אם מיהו להסתפק, יש טובים דימים בהלל

או  הניסים, על הודאה הוא ההלל

דין  יש היום קדושת בגלל טובים דבימים

לקב"ה. להלל

משמע ולכאורה בערכין הגמ' מדברי

דאיקרי  משום הוא שהחיוב

בשבת  הלל לומר הגמ' מקושיות וכן מועד,

אמירת  את הגורם הוא שהיום משמע ור"ח

ההלל  דאמירת אבן, הטורי הבין וכן ההלל.

דאיקרי  היום מצד הוא חיובו הפסח ביום

כנ"ל. מועד.

שמביאה אולם הפסוק שהרי קשה, לפי"ז

ושממנו  הלל, לאמירת כמקור הגמ'

יהיה  "השיר הלל אמירת הלכות את לומדים

חיוב  שיש כלומר חג", התקדש כליל לכם

התקדש  ליל והרי חג. התקדש כליל הלל לומר

שירה  אומרים שבו פסח ערב דהיינו החג,

הודאה  משום הוא ההלל אמירת חיוב בלילה,

הנס  על הודאה חיוב שיש נלמד  ומזה הנס. על

הודאה  חיוב שיש כשם טובים, הימים בכל

מקור  שאם א"כ, נמצא חג. התקדש בליל

כליל  מהפסוק הוא טובים בימים הלל אמירת

ההלל  טובים הימים שבכל הרי חג, התקדש

חיוב  דהיינו חג, התקדש כליל הלל, אותו הוא

חג. התקדש כליל הנס על הודאה

על ב. הלוי רי"ז מרן בחי' ראה פסח קרבן עשיית בעת הנאמר הלל ובדין כ"ז). סימן ב' (חלק אב בבנין בהרחבה וראה

פסח). קרבן (הל' הרמב"ם
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לשתי והנה מקום יש שוב דחנוכה בהלל

משמע  בערכין מהגמ' הסברות,

חיוב  שיש כלומר ניסא, משום הוא שהחיוב

סופר והחתם הנס. על רל"ג)להודות סימן (חיו"ד

מדאורייתא, בחנוכה הלל אמירת שחיוב סובר

לעיל, שהבאנו במגילה בגמ' הק"ו פי על וזאת

לחיים  ממיתה שירה אמרינן לגאולה משעבוד

ההלל  דין זו סברא דלפי וברור כ"ש. לא

לא  כן לא דאם הנס, על הודאה הוא בחנוכה

כהרמב"ם, דלא הוי זו שיטה מיהו ק"ו. הוי

[וברש"י  דרבנן. הוי בחנוכה שהלל שסובר

מנהג)תענית ד"ה הלל (כח: אמירת דחיוב איתא

הדין  מן ונובע דאורייתא, כעין רק הוי בחנוכה

הלל  לומר לישראל להם תקנו שנביאים

וצרה]. צרה מכל לכשנגאלין

חנוכהואמנם גבי ג')ברמב"ם הל' על (פ"ג כתב

שבאותו  חכמים "התקינו אלה ימים

בכ"ה  שתחלתן אלו ימים שמונת שיהיו  הדור

מזכיר  הרמב"ם אין והלל". שמחה ימי בכסליו

דחנוכה  נס" על "להודות חכמים שקבעו

אלה  ימים קבעו הנס שבגלל אלא אלה, בימים

לימים  אותם שקבעו דהיינו והלל, שמחה לימי

שחיוב  כלומר והלל, שמחה דין שבהם טובים

מצד חיוב הוא בחנוכה הלל היום אמירת

והלל. שמחה ליום חכמים ע"י שנקבע

ביסוד  והראב"ד הרמב"ם מחלוקת ביאור ג.
ההלל  אמירת חיוב

המחלוקת ונראה את להסביר יש זו שבשאלה

מזכיר  הרמב"ם לראב"ד. הרמב"ם בין

טובים  ובימים בחנוכה הלל אמירת את כאן

כלומר  שוה. שניהם דחיוב מדבריו משמע יחד.

מצד הוא כדכתב היום שהחיוב הלל, לומר

בגמ' וכדמשמע והלל, שמחה ימי בחנוכה

מועד. דאיקרי משום הוא שהחיוב בערכין

הוא מיהו ההלל אמירת שחיוב סובר הראב"ד

מדברי  ומקורו הנס, על הודאה חיוב

חג, התקדש כליל לכם יהיה השיר שם, הגמ'

יש חג התקדש שבליל שכשם חיוב כלומר

להודות הודאה  חיוב יש טובים הימים בכל כך ,

הניסים. על לקב"ה

אינו והרמב"ם זה פסוק כי סובר, לשיטתו

שהרי  בעלמא. אסמכתא אלא

על  להודות הוא החיוב החג התקדש בליל

בימי  הלל לומר הדין עם שייכות לו ואין הנס,

והלל. שמחה

והראב"ד כלומר הרמב"ם בין שהמחלוקת

מדברי  עשה בהלל יש אם רק אינה

על  השגה זו אין הרי דא"כ לא, או קבלה

וכקושיית  סופרים, דברי שכתב הרמב"ם

מהות  מהי היא השאלה אלא לעיל, הכס"מ

דין  אלא אינו הרמב"ם דלפי ההלל , אמירת

מצד לקב"ה להלל טובים היום בימים ,קדושת

לקדש  היום קדושת מצד חיוב שיש כשם

בעלמא. אסמכתא אלא אינו והפסוק ולשמוח,

מדברי  עשה הוא הפסוק הראב"ד לשיטת  מיהו

דין  את נלמד זה שמפסוק כלומר קבלה,

הלל  אמירת ולפי"ז טובים, בימים הלל  אמירת

על  הודאה דהיינו החג, התקדש כליל היא

ההלל  שמלבד יוצא, הרמב"ם ולשיטת הנס.

נס, על כהודאה בא הלל שום אין פסח דערב

וכן  ביו"ט דין רק הוא ההלל אמירת חיוב וכל

בחנוכה. הוא

מזכיר בזה הרמב"ם אין מדוע להבין אפשר

לישראל  להם תקנו דנביאים הדין את

הנס  על הודאה דין אין דלשיטתו משום וכו'.

ההלל  דין שכל הראב"ד לשיטת מיהו בהלל.

וצרה  צרה בכל שגם הרי הנס, על הודאה הוא

הנס  על ולהודות הלל לומר הנביאים תקנת יש

אין  מדוע לדינא, הראב"ד השגת היא וזו

הנביאים. תקנת של ההלל את מזכיר הרמב"ם

קושיית  היא שזו המ"מ מדברי מוכח וכן

מכן  ולאחר הראב"ד, השגת דכתב הראב"ד,

אמרו  פסחים ערבי שבפרק "ובאמת כתב,

שנגאלים  צרה כל על הלל תקנו שנביאים
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הראב"ד, השגת זו שמגמ' משמע וכו'. ממנה"

הוא  ההלל ודין קבלה, מדברי עשה בהם דיש

היתה  הנביאים תקנת וכן הנס, על הודאה

הנס. על להודות

פירש אולם באמת איך לברר, יש מעתה

בפסחים, הגמ' דברי את הרמב"ם

הלל  לקרות לישראל להם תקנו דנביאים

לכשנגאלין  תבא שלא וצרה צרה כל על

ממנה.

לא ונראה, הנביאים דתקנת הרמב"ם דשיטת

וצרה  צרה כל על הלל לקרוא היתה

אלא  כהודאה, הלל חיוב אין שהרי לכשנגאלין,

שיקבעו  וצרה צרה כל שלאחר היא דתקנתם

הלל רבנן וחיובו יום זה, הלל יקראו כחנוכה,

המועדים. שאר לגבי רבנן כחיוב מדרבנן יהיה

ושאר  רש"י כשיטת סובר הרמב"ם ובזה

הו  בחנוכה הלל קריאת שחיוב א ראשונים,

הנביאים  שתקנת לא אבל הנביאים, תקנת מצד

יהיו  חנוכה שימי אלא נס, על להודות היא

והלל" שמחה .(כלשונו)"ימי

ערבי והם שבפרק ובאמת המ"מ: דברי הם

על  הלל תקנו שנביאים אמרו פסחים

לאומרו  אבל תבא, שלא וצרה צרה כל

כלומר  הוא. מדבריהם קבועים בימים

שרבנן  בימים זאת שיאמרו תקנו שנביאים

הלל. לימי יקבעו

אע"פ  חנוכה של מהלל נשים לפטור טעם ד.
הנס  באותו שהיו

הלל ולפי"ז אמירת חיוב אין מדוע להבין יש

בפסחים והרי בחנוכה, נשים (קח.)על

בפסח, כוסות בארבע חייבות דנשים איתא

הואיל  גרמא, שהזמן עשה מצות דהוי אע"פ

שם  בתוס' וכמבואר הנס, באותו היו הן ואף

שאף) ד"ה בפסח (ע"ב כוסות ארבע דין והנה .

מחוייבות  שנשים נמצא ההלל על נתקן

היו  הן שאף מכיון בפסח ההלל בקריאת

חייבות  דנשים חנוכה נר גבי וכן הנס, באותו

שאף  מכיון גרמא שהזמן עשה מצות דהוי אף

בקריאת  חייבות אינן ומדוע הנס באותו היו הן

הלל.

בשיטת ונראה שכתבנו מה פי על לתרץ

בחנוכה  הלל אמירת דחיוב הרמב"ם,

דין  דהוי אלא הנס, על הודאה מחיוב נובע לא

חייבות  דנשים זה דין והנה החנוכה. בימי

היו  הן ואף הואיל גרמא שהזמן עשה במצות

שהנס  במצוות אלא שאינו מסתבר הנס, באותו

הוא  החיוב בהלל אולם ישיר באופן מחייבן

ובזה  הנס, בגלל נקבע היום ורק היום, מדין

היא  והמצוה הואיל הנס, באותו היו שנשים אף

לנר  דומה ואינו פטורות, נשים היום מצות

הנס  ששם פסח, בערב הלל וקריאת חנוכה

לעשות  מחייב הנס וכאן המצוה, את מחייב

ביום  והלל הלל, קריאת מחייב טוב והיום יו"ט

פטורות  נשים .ג טוב

z

הנ"ל.ג. הזכרון בקובץ לדבריו זללה"ה הרב הראה ושם בתחילתו), ל"ב סימן ב' (חלק אב בבנין הובא זה תירוץ
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תורה  כתר
הגדול  הגאון מורנו מתורת

זעפראני רבי ידידיה שליט"א שלמה

9

חצי  עד שמן ושם המנחה פלג קודם שבת נר או חנוכה נר הדליק
צאה"כ  אחר שעה

מצוה. עושה הדלקה א.

באו"ח קיי"ל וכנפסק מצוה עושה דהדלקה

ס"א) שהיתה (תרע"ה עששית לפיכך

למצות  מער"ש שהדליקה היום  כל דולקת

מצוה. לשם ומדליקה מכבה למוצא"ש חנוכה,

המשנ"ב מה (סק"ג)וכתב מועיל ואינו

ויומא  יומא דכל מצוה, לשם אתמול שהדליקה

היא. נפשה באפי מילתא

ס"א)או"חועיי"ע הוא (תרע"ב ההדלקה דזמן

יכול  טרוד הוא ואם השקיעה, מסוף

שיתן  ובלבד ולמעלה, המנחה מפלג להדליק

וכתב  השוק. מן רגל שתכלה עד שמן בה

המנחה (סק"ד)בשעה"צ פלג קודם הדליק דאם

בזה  והטעם ולהדליק. ולחזור לכבותה צריך

היכא  כל מצוה עושה דהדלקה דכיון כדלעיל

וע"כ  בפסול, הדלקה הוי הזמן קודם שהדליק

כמצותה. בזמן ולהדליק ולחזור לכבותה חייב

חציו. משום אשו ב.

במשנהוהנה לד:)מבואר את (ב"ק דהמדליק

שהוא  מפני פטור בשבת הגדיש

ירושלמי ועיין בנפשו. יז:)מתחייב (כתובות

הגד  את הגדיש דבהדליק על פטור בשבת יש

קמן  הא ושבולת. שבולת כל על דחייב משום

שמוסיף  כמי נחשב שמתבערת שבולת דכל

קלב"מ. אמרינן ולכך בשבת, להבעיר

כב:)קיי"לועוד משום (ב"ק דאשו יוחנן כר'

ומתניתא  קרא רבא שם וקאמר חציו,

תצא  כי דכתיב קרא יוחנן, לר' ליה מסייעא

את  המבעיר ישלם שלם מעצמה תצא אש

היכא  [ומ"מ חציו. משום אשו ש"מ הבערה,

כגון  חציו משום אשו הוי דלא גיריה דפסקא

ולאחר  ההדלקה, בשעת מפסקת גדר שהיתה

והתפשטה  האש מחמת שלא הגדר נפלה מכן

משום  לחייב יוחנן ר' מודה והזיקה, האש

באפיו]. טפח ולא הוא דשורו המזיק ממונו

להקשות  יש פלג ומעתה קודם מבעו"י בהדליק

אחר  שעה חצי עד דולקת והיתה המנחה

דמדין  נימא חובה, ידי יצא לא מדוע צאה"כ,

שדולקת  ההדלקה לו תתייחס חציו משום אשו

את  במדליק כן שאמרינן וכשם החיוב, בזמן

שמתבערת  ושבולת שבולת דכל הגדיש

האש. את שהדליק  ההדלקה למעשה מתייחסת

או  החץ בזריקת נגמר המחייב מעשה ג.
האש. בהדלקת

יוסףוהנה הנמוקי הרי"ף)הקשה מדפי בדין (י.

גיסא, לאידך בער"ש שבת נר הדלקת

עם  שרינן היכי א"כ לך קשיא ואי לשונו: וזה
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הולכת  והדלקתה הנרות את להדליק חשיכה

במדורה  האור את מאחיזין וכן בשבת, ונגמרת

הרי  זה ולפי בשבת, הדלקה ונגמרת והולכת

וכל  בשבת. בעצמו הוא הבעירה כאילו הוא

גדיש  להבעיר נתכוין לא הכא דאילו הוא שכן

היא  כוונתו עיקר והכא כלל, חבירו של

את  משלשלין תנן ועכ"ז בשבת ותלך שתדלק

האור  את ומאחיזין חשיכה עם לתנור הפסח

יום  בכל ומעשים המוקד בית במדורת

וכדאמרן.

לא ותירץ שפיר במילתא נעיין כי הנמוק"י,

חציו  משום חיובו שהרי לן, קשיא

ידו  מתחת החץ שיצא שבשעה החץ כזורק

ליה  חשבינן ולא הכל נעשה שעה באותה

לן  הוה ליה חשבינן דאי ולהבא, דמכאן מעשה

להחזירה. בידו שאין הוא דאנוס למפטריה

להדליק  שהספיק קודם מת אילו נמי והכי

נכסים  מאחריות ניזק שמשתלם ודאי הגדיש

ישלם, שלם אש תצא כי כאן קרי דהא דידיה,

חיובא  בר לאו ומת מת, הרי מחייב ואמאי

דאדליק  כמאן דלאו ש"מ לאו אלא הוא.

אזלינן  דלא [דהיינו ליה חשבינן בידים השתא

מעיקרא  דאדליק כמאן אלא לבסוף] לבתר

לענין  הדין וכן ליה. חשבינן פשיעה משעת

וכמאן  אתחיל, מער"ש אתחיל דכי שבת

בית  דלית עידנא בההוא בידים דאגמריה

עכ"ל. חשיב, איסור

וכן מבואר אש דבהדלקת הנ"ל בנמוק"י

מעיקרא  בתר אזלינן חץ בזריקת

הדלקת  בשעת החיוב מעשה שנגמר ואמרינן

בזה  אין וע"כ החץ, זריקת בשעת או האש

אם  לחייבו שפיר אתי בזה וכמו"כ שבת, חילול

וכמו"כ  שפגע. קודם החץ זריקת לאחר מת

קודם  חנוכה נר הדליק שאם שפיר אתי בזה

דולקת  שתהא בכמות שמן ונתן המנחה פלג

חציו  משום אשו אמרינן לא הזמן אחר גם

שהמעשה  כיון החיוב, בזמן כמדליק שיחשב

זמן  קודם היתה והיא בהדלקה נגמר המחייב

דומיא  בפסול, הדלקה שהיא המנחה פלג

המחייב  מעשה שנגמר שבת קודם דהדלקה

השבת. קודם

תבר. תבירא מנא ד.

ג:)גמראועיין נזק (ב"ק דחצי שם דקאמר

רש"י  פירש לה. גמירא הלכתא צרורות

צרורות  והתיזה מהלכת הבהמה שהיתה

דהלכתא  דקיי"ל הכלים, את ושיברו ברגליה

דרגל  ותולדה הוא דממונא בסיני ממשה  גמירא

שלם. נזק ולא נזק חצי משלם מקום ומכל הוא,

כדרכה ולפי ברגלה שהזיקה בהמה זה

ושברתו  כלי על מהלכת שהיתה

הבהמה  התיזה אם אבל שלם, נזק משלמת

הו"ל  הכלים את הצרורות ושיברו צרורות

נזק  חצי אלא משלם ואינו דבהמתו חציו

הכי. לה גמירי דהלכתא

יז:)ועיין ולא (ב"ק כלי על דרסה רבא בעי

בו, ונשבר אחר למקום ונתגלגל שברתו

דילמא  או הוא, וגופיה אזלינן מעיקרא בתר

וקאמר  נינהו. וצרורות אזלינן מנא תבר בתר

רבה  דאמר מדרבה ליה תפשוט בגמרא שם

במקל  ושברו אחר ובא הגג מראש כלי זרק

תבר. תבירא מנא דאמרינן פטור,

בזריקת הא אדם פעולת הגמרא דמשוה קמן

בדרסה  הבהמה לפעולת הגג מראש הכלי

דכשם  לשבירה, אותו ומגלגלת הכלי על

מנא  דחשיב הגג מראש כלי בזורק רבה שאמר

וע"כ  הגג מן הכלי של ההשלכה בעצם תבירא

הדין  הוא כך באוויר, ששברו השני פטור

להתגלגל  מזומן והוא הכלי על בדרסה

הדריסה  בשעת כבר תבירא מנא הו"ל ולהשבר

שלם. בנזק להתחייב גופו נזקי וחשיב

זרק)בתוס'ועיי"ש שאם (ד"ה דנראה כתב אשר

אחר  ובא הכלי על חץ או אבן זרק

ולא  ששברו השני שחייב דפשיטא ושברו וקדם

זאת  והוכיח תבר. תבירא מנא לומר כאן שייך
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בפעולת  תבירא מנא שדימתה הסוגיא מגוף

דריסת  של תבירא למנא הכלי זריקת של אדם

שנשבר. עד שגלגלתו כלי גבי על בהמה

דכשם ולפי גיסא לאידך לומר יש כך זה

לא  דבהמתו חציו שהוא שבצרורות

כך  נזק, חצי משלם אלא תבירא מנא אמרינן

והשני  תבירא מנא לומר אין דאדם בחציו ג"כ

שחייב. הוא החץ פגיעת קודם ששברו

הגג ובטעם מראש כלי זורק בין החילוק

בעוד  אף תבירא מנא ביה דאמרינן

דלא  הכלי לעבר חץ יורה לבין באוויר, הכלי

שיפגע  דפס"ר אע"ג תבירא מנא ביה אמרינן

היא  פשוטה וסברא התוס' כתבו בכלי, החץ

זורק  לבין הכלי, לעבר אבן זורק בין לחלק

ביארו  החילוק סברת ובביאור עצמו. הכלי

עושה  הגג מראש כלי דכשזורק האחרונים

אבל  לאבדון, שמשליכו הכלי בגוף מעשה

מעשה  עשה שלא הכלי לעבר אבן או חץ בזורק

ולא  מעיקרא בתר אזלינן לא בכה"ג הכלי בגוף

מנא. תבר בשעת אלא תבירא מנא הוי

הי"ב)רמב"םועיין ומזיק מחובל (חו"מ ובשו"ע(פ"ז

ס"ד) שפ"ו בדין סימן כרבה פסקו אשר

במקל, ושברו אחר ובא הגג מראש כלי הזורק

ליה  דחשבינן כיון פטור והמשבר חייב דהזורק

ש"ך ועיי"ש שזרקו. משעה אשר (סקכ"ח)כשבור

לא  אבן או חץ דבזורק הנ"ל כהתוס' פסק

שקדם  השני וע"כ שבר תבירא מנא אמרינן

גם  כן וכתב חייב. החץ בו שפגע קודם ושברו

מיימוני  הגהות פסקו ושכן והר"א הנמוק"י בשם

ביש"ש. והרש"ל והב"ח ומזיק מחובל

בתר  הגברא של המחייב מעשה חץ זריקת ה.
הוי  לא בחפצא תבירא מנא ואילו מעיקרא,

מנא. תבר בשעת אלא

קצוה"חמיהו סק"א)עיין ש"ץ הקשה (סימן אשר

מהנמוק"י  נסתרים הנ"ל התוס' דדברי

כבר  נגמר המחייב דהמעשה כתב אשר הנ"ל

הדלקת  בשעת וכמו"כ החץ, זריקת בשעת

בתר  אזלינן חץ בזריקת דגם דס"ל וש"מ הנר,

מנא  אמרינן דלא דס"ל כהתוס' ודלא מעיקרא,

מנא. תבר בתר אזלינן אלא חץ בזריקת תבירא

הגרשש"קמיהו בחידושי י"ח)עיין סימן (ב"ק

ובברכ"ש י"ז)ובנחל"ד סימן ועוד (ב"ק

התוס' דברי את לקיים כתבו אשר אחרונים

ובפרט  הנמוק"י, דברי את סותרים שאינם

כלי  זורק בין לחלק כהתוס' כתב שהנמוק"י

לבין  תבירא, מנא ביה דאמרינן הגג מראש

תביר  מנא ביה אמרינן דלא  חץ א.יורה

מעשה אלא בין חילוק דקיים לומר צריך

החפצא  לבין המזיק, אדם מצד המחייב

גם  אכן המזיק לאדם דביחס הניזוק. הכלי של

שהמעשה  ואמרינן מעיקרא בתר אזלינן בחץ

או  החץ זריקת בשעת כבר נגמר המחייב

לא  מער"ש נרות במדליק וע"כ האש, הדלקת

כמה  שעד הוא הדבר וגדר שבת. חילול הוי

נגמר  המחייב המעשה בכלי, פגע שהחץ

של  החפצא מצד אולם החץ. זריקת בשעת

אלא  תבירא מנא דהוי אמרינן לא הניזוק הכלי

מראש  כלי וכזורק הכלי בגוף מעשה כשנעשה

בגופו  מעשה עשה שלא חץ בזורק אבל הגג,

מנא. תבר בתר אזלינן

הרא"שובזה שהקשה מה כיצד יבואר (פרק

ב') סימן ברה"ר הרגל בהתיזה מדוע

אזלינן  מעיקרא בתר נימא חייב, ברה"י והזיקה

דשאני  ותירץ ויפטר, ברה"ר שהזיק ויחשב

והביעור  אחר בשדה וביער קרא דגלי הכא

היתה  קושייתו ולאמור ניזק. ברשות היה גופא

בתר  אזלינן המחייב המעשה שמצד שכיון

שמעשה  כיון לפטור מקום היה מעיקרא

ד"וביער  תירץ ואולם ברה"ר, היה ההתזה

החפץ  אחר לילך שיש מלמדנו אחר" בשדה

תבירא  מנא דין קיבל ושלא והמתבער הניזוק

בשדה  וביער דכתיב חייב וע"כ ברה"י, אלא

אחר.
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שבת  ונר חנוכה נר בהדלקת לנ"ד התייחסות ו.
המנחה. פלג קודם שהדליקם

שהמעשה השתא דאמרינן להכי, דאתינן

או  החץ זריקת בשעת נגמר המחייב

נ"ח  שהדליק דכל שפיר אתי האש, הדלקת

פסול. של הדלקה הו"ל המנחה פלג קודם

המעשה  בער"ש שבת נרות שהדלקת וכשם

שבת  חילול בזמן שלא בער"ש היה המחייב

ג"כ  כך אזלינן, מעיקרא בתר זה ולענין

נגמר  המחייב המעשה חנוכה נרות בהדלקת

בתר  האדם פעולת ולענין המנחה, פלג קודם

זה  ואין בפסול. הדלקה והו"ל אזלינן מעיקרא

מנא  הוי לא הכלי לעבר חץ שזורק למה סותר

דאינו  שונה, לכלי שההתייחסות כיון תבירא

מנא. תבר בשעת אלא תבירא מנא חשוב

ס"ד)בשו"עועיין אין (רס"ג שבת בנר דגם

גדול  היום בעוד להדליקו למהר

ואם  שבת, לכבוד שמדליקו ניכר אין שאז

יקבל  המנחה מפלג ולהדליק להקדים רוצה

שם  ועיין בהדלקה. מיד שבת עליו

מבעו"י)בביאה"ל בשם (ד"ה כתב אשר

המנחה  פלג קודם הדליק דאם העו"ש

הזמן  מאותו שבת עליו שקיבל אפילו

הדלקתו  אין שבת לצורך היתה והדלקה

צריך  וע"כ בדיעבד, אף כלום מועילה

ולברך. ולהדליק ולחזור לכבות

שהמעשה דבר האמור עפ"י מתבאר זה

צריך  וע"כ ההדלקה, שעת הוא המחייב

פלג  אחר הפחות לכל החיוב בזמן להיות

המנחה.

z

קדשיך  בחצרות נרות והדליקו

ובחוץ  בזר וכשירה עבודה לאו הדלקה

בניך אמרינן באו כך 'ואחר – הנסים" ב"על

וטהרו  היכלך, את ופנו ביתך, לדביר

נרות והדליקו מקדשך, קדשך'.בחצרות את

הדלקת  והלא קדשך, בחצרות נקט מדוע וצ"ע

שכבר  ובפרט בהיכל, להיות צריכה המנורה

לומר  לו והיה היכלך" את "ופנו קודם הוזכר

נרות קדשך.בהיכל והדליקו

הרמב"םונראה ה"ז)דהנה מקדש מביאת (פ"ט

כשרה  הנרות הדלקת וכן וז"ל: כתב

והוציא  הנרות הכהן הטיב אם לפיכך בזרים,

ובראב"ד  עכ"ל. להדליקו. לזר מותר לחוץ

מ"מ  בזר, כשרה דהדלקה דאע"ג השיגו

ביאר  שם בכ"מ ומרן בכהן. מצותה לכתחילה

דאמרינן דכיון כד:)ברמב"ם לאו (יומא דהדלקה

וכמו  שרי, משרא הלכך היא, עבודה

בזר. כשרה שהשחיטה

הביא ועיין אשר הרמב"ם על הלוי להגר"ח

הרמב"ם תמידין לדברי מהלכות (פ"ט

הי"ב) הנרות ומוספין דהדלקת שם כתב אשר

ודין  כהונה דדין ביאר ועפ"ז הטבתם. היא

אבל  הנרות, בהטבת דוקא הוא בהיכל הדלקה

אלא  ההדלקה מעשה אינו עצמה הדלקה דין

היא  עבודה לאו כן ושעל דולקים הנרות שיהיו

משך  עיין [מיהו בחוץ. כשרה ואף בזר וכשרה

בהעלותך)חכמה פ' הוא (ריש המנורה דחינוך

לאו  הדלקה לדורות אך – אהרן ע"י דוקא

בחוץ]. וכמו"כ בזר וכשרה היא עבודה

המנ"חועפ"ז קושית צח)מיושבת (מצוה

כהנים מתורת אמור)דהקשה שלא (פ'

ולדברי  בפנים. ויכניסנה מבחוץ יתקננה

הנרות  בהטבת אמור זה דכל א"ש הנ"ל הגר"ח

בפנים, ועבודתה לכהן וזקוקה עבודה שהיא

לא  אך ההטבה תכלית שהיא הדלקה אבל
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ושעל  דולקים, הנרות שיהיו אלא היא עבודה

בחוץ. וכמו"כ בזר להדליקה אפשר כן

הרמב"םועיין על המפתח מביאת בספר (פ"ט

ה"ז) רבינו מקדש שו"ת בשם כתב אשר

נחמיה ה)יוסף לו, קושית (או"ח מיושבת דעפ"ז

את  הכהנים הדליקו היאך חנוכה בנס הרא"מ

להדליק  אסורים והלא טמאים כשהיו המנורה

א"ש  הנ"ל להרמב"ם אבל טמאים, בעודם

בזרות, כשרה שהדלקה כיון בחוץ שהדליקו

ואכתי  ע"כ. טמאים. בכהנים גם כשרה וממילא

ובעיא  היא עבודה מיהא הטבה דהלא צ"ע

הנרות  את הטיבו היאך וא"כ ובפנים כהונה

שהיא  דהטבה י"ל ואולי בטומאה. בפנים

ואכן  בצבור נדחית דטומאה קיי"ל הא עבודה

שאינה  הדלקה אך בפנים. הנרות את הטיבו

בעיא  לא דאז בחוץ שתהא עדיף עבודה

ומה  מטומאה. לן איכפת לא ואף כהונה,

שנטמא  מפני זהו טהור שמן על שהקפידו

ושאינה  העכו"ם, על שגזרו זבין בטומאת

החת"ס וכדברי בצבור כא:)נדחית (שבת

ס"א)והפר"ח תרע שמן (סימן חיפשו כן ושעל ,

טהור.

דקאמרינן השתא מאי א"ש להכי דאתינן

נרות קדשך",בחצרות "והדליקו

הכהנים  שהיו כיון בחוץ, להדליק דהקפידו

בחוץ  שתהא ועדיף מת, בטומאת טמאים

עבודה. לאו דהדלקה

והדליקו  ברזל של שפודין שמונה מצאו
נרות  בתוכם

בפסיקתא ובדרך דאיתא מה ע"פ י"ל אחרת

כהנא דרב ולמה (פ"ב)רבתי וז"ל:

בניו  שנצחו בשעה אלא בחנוכה, נרות מדליק

שנאמר  יון למלכות הגדול הכהן חשמונאי של

יון' בניך על ציון בניך יג)'ועוררתי ט, (זכריה

שם מצאו המקדש, לבית שפודין שמונה נכנסו

נרות. בתוכם והדליקו אותם, וקבעו ברזל, של

חיות במהר"ץ הובאה כא:)ע"כ. וצ"ע (שבת .

נרות  והלא נרות בשמונה הדליקו היאך

גמרא ועיין בשבעה. רק דינם מג.המנורה (ע"ז

כח:) מנורה ומנחות יעשה שלא התם דאמרינן

של  או ה' של עושה הוא אבל מנורה, תבנית

וש  שאר ו' של אפילו יעשה לא ז' של אבל ח', ל

כדרך  חכמים לדעת לה ויליף מתכות. מיני

ברזל  של שפודין דשל חשמונאי, בית שעשו

בבעץ וחיפום של (בדיל)היו עשאום העשירו ,

ע"כ. זהב. של עשאום והעשירו חזרו כסף,

ז' המנורה היתה ש"מ חשמונאי מבית ומדיליף

וכשרה  במקדש, שהיתה המנורה כדין קנים

דין  כן ושעל ברזל, של ואפילו מתכות בשאר

משאר  מנורה תבנית מנורה עושים שאין הוא

של  דאף דס"ל בר"י יוסי כרבי ודלא מתכות,

יעשה. לא עץ

שם וא"כ דמצאו בפסיקתא שאומר מהו צ"ע

אותם  וקבעו ברזל, של שפודין שמונה

מבואר  בגמ' והלא נרות, בתוכם והדליקו

שפודים. של קנים שבעה דהיתה

בפך ושמא במקדש שהדליקו דמה נאמר

במנורה  ההדלקה היתה הטהור השמן

מה  אבל בגמרא, וכמבואר קנים שבעה של

מדין  אינו קדשיך בחצרות נרות שהדליקו

של  הנס פרסום מדין אלא המנורה, הדלקת

שנה  באותה וכבר הטהור, השמן פך מציאת

אלא  המקדש בחצר נרות שמונה הדליקו

שבעה  זה ולפי לדורות. קבעום אחרת דלשנה

מדין  וזהו המקדש בתוך היתה ברזל של קנים

מאחר  אך בגמרא. כמבואר המנורה הדלקת

ימים  שמונה אחר רק יטהרו שלא שידעו

שמונה  שמצאו וכפי לשמונה נס להם ויעשה

שמונה  בנוסף הדליקו כן על ברזל של שפודים

כדברי  וזה הנס, לפרסום קדשך בחצרות נרות

הפסיקתא.

המערכה  נרות הדליקו

ה"ב)הרמב"םוהנה וחנוכה מגילה מהלכות (פ"ג

נרות  ממנה והדליקו וז"ל: כתב
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אשר המערכה  הרמב"ם על פענח צפנת ועיין .

לנרות  דקרי הנ"ל הרמב"ם לשון על התעכב

נרות כהנים המערכה – התורת ע"פ ופירש .

יז) יג, אמור דאמרינן (פ' דאע"ג שם דמבואר

כד:)בגמרא כשרה (יומא מנורה של דהדלקה

נר  אבל נרות בשאר דוקא זהו מ"מ בזר,

דזר  כנ"ל והטעם כהן. דוקא בעי המערבי

קרב  דאינו כיון מהמערכה להדליק יכול אינו

מאש  שמדליקו דינו מערבי ונר המזבח, לגבי

ברמב"ם כמבואר תמידין המערכה מהלכות (פ"ג

ואח"כ ומוספים) מדליקו. כהן דוקא כן ועל ,

הגמרא  דברי את פענח בצפנת שם מביא

ברזל. של בשפודין הדליקו חשמונאי דבית

דהיו  הפסיקתא דברי את שם הביא ועוד

גולמי  דהיו ומפרש ברזל. של שפודים שמונה

כן  ועל טומאה מקבלים שאינם מתכות

שהוא  אחד נר אחד בשפוד יום כל הדליקו

כל  להחליף שהוצרכו ומה המערבי. נר בחינת

כלי  עושהו ההדלקה ששימוש כיון זהו יום,

לשפוד  הוצרכו כן ועל טומאה, מקבל וממילא

חדש.

לשאלתות וע"ש הביא אשר פענח, בצפנת

ותמה  לוג. היה שמצאו השמן דכמות

ושבעה  לוג, בחצי היא אחד נר הדלקת והלא

אבל  לילה. בהדלקת לוגין וחצי שלש נרות

שדולק  מערבי נר דהדליקו א"ש לאמור

עכת"ד. לוג. שיעורו כן ושעל ויום לילה

דשמונה מתחדש פענח הצפנת בדברי

אחד  כל בנפרד הודלקו שיפודין

דקאמר הפסיקתא בלשון וצ"ע וקבעו לחוד.

שהדליקו אותם  משמע נרות, בתוכם והדליקו

מהגמרא  צ"ע כמו"כ ביחד. מהם בשמונה

משפודים. קנים ז' המנורה שהיתה דמבואר

קבעום  דאכן טפי, א"ש הנ"ל ולדברינו

בחצרות  בהם להדליק חנוכיה ועשאום

מנורה  שהדליקו מה מלבד וזאת קדשיך

בהיכל.

הסוד  ע"ד יששכר הבני ביאור

חנוכהוע"ע יששכר צ בני ד, שהתעכב ב)(מאמר

נרות  והדליקו שאומרים זה דבר על

הזוה"ק דברי את והביא קדשך, לך בחצרות (פ'

חצריך'לך) ישכון ותקרב תבחר 'אשרי עה"פ

ביתך'(נה"י) בטוב 'נשבעה 'קדוש (חג"ת), ,

נר (חב"ד)היכלך' בכוונת האריז"ל דברי והביא .

– אלקים הוי"ה בחב"ד, - אקי"ק הוי"ה המצוה

יחד  ועולים בנה"י. אדנו"ת והוי"ה בחג"ת,

ויו"ט  דבשבת האריז"ל כתב ועוד נ"ר. כמספר

אבל  וחב"ד, חג"ת ע"י לשכינה עילוי יש

אך  וחג"ת מחב"ד הארה נמשכת בחנוכה

שתקנו  כוונתם וזוהי בנה"י, במקומה נשארת

דלשם  קדשך" בחצרות נרות "והדליקו לומר

עכת"ד. ההארה. נמשכת

אחת ולדברינו הדלקות שתי שהיו הנ"ל

בשפודים  ואחת שבעה, במנורה

בחצרות  נרות "והדליקו לשון טפי א"ש שמונה

הארה  למשוך שנתכוונו והיינו קדשך",

אחרת  ולשנה קדשך. לחצרות וההיכל מהדביר

ישראל. כל של החצר בפתח לדורות קבעום

דחנוכה  מהדרין מדין תאיר ציון על חדש אור

שפיראועיין הגר"מ [זצ"ל](שליט"א)מתורת

חנוכה מים ד)באפיקי בענין (ענין

המאורות  שני הרביעי ביום שנבראו המאורות,

נתמעטה. הלבנה קטרוג ולאחר הגדולים

כאור  הלבנה אור שיהיה הוא התיקון ותכלית

בתוקף  להיות יגיעו שהמקבלים כך החמה.

שהכלי  העבודה תכלית כל וזוהי המשפיע. אור

כנגד  מכוון וזה מושלם, למאור ייעשה קיבול

המשפיע, החמה אור בחינת שבכתב תורה

שבע"פ. תורה בחינת המקבל אור הלבנה ואור

כחלק  שבע"פ תורה שתאיר היא והתכלית

הגר"א  דברי שם הביא ועוד שבכתב. תורה

טו) א, דהוד (דה"י לפניו" והדר "הוד שביאר

הוא  והדר חמה. אור בחינת האור עצמות הוא

הלבנה. אור בחינת והחוזר המקבל האור
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מהדרין,וזהו ובדין  חנוכה, נרות של גילוי

שנעשים  עד במקבלים ההוד שישפיע

האור. מקור אל הביטול ע"י אור של מקור הם

בברכת  והטור הרא"ש דברי ג"כ בזה וביאר

אור נט)יוצר במאורות (סימן נגנז הגנוז דאור ,

על  חדש "אור הברכה בסיום אומרים כן ועל

מן  יותר חנוכה נרות וחביבות תאיר" ציון

תצוה)המאורות בחיי ברבנו היאך (מדרש דרואים ,

שבע"פ, תורה בבחינת בהם גנוז ההוד אור

ל"ו  ששימש הגנוז דאור הרוקח מבעל כידוע

נרות  בל"ו הגנוז אור הוא בראשית בימי שעות

דחנוכה.

בחצרות והשתא נרות "והדליקו לשון א"ש

מקום  החצרות במקום שגם קדשך",

מ"מ  החשיכה, מקום בעצמותו שהוא הנה"י

ובכך  החושך את מאיר להיות ההוד את מקבל

מהדרין. להיות נקבע

במהרה אור כולנו ונזכה תאיר ציון על חדש

סלה. אמן לאורו,

z

בחלון  נקוב בעציץ פלפלים

זעפראני אל שלמה רבי הגדול הגאון מע"כ

בירושלים. האברכים קהילות נשיא שליט"א,

מגדלים בדידי הבית שבני עובדא הוה

הבית, חלון אדן על נקוב בעציץ פלפל

כדת  ולעשרם הפלפלין לקטוף רוצים ועתה

הכלולות בברכה וכראוי המצוות כל עם

בה.

אמרו וחשבתי שהרי לברך, א"א דאולי

לה:)בגמרא מכניסין (ברכות האחרונים דורות

דרך  חצרות דרך גגות דרך פירותיהן

רבי  דאמר המעשר מן לפטרן כדי קרפיפות

שיראה  עד במעשר מתחייב הטבל אין ינאי

כניסה  פתח - הבית פני - ופרש"י הבית. פני

ויציאה.

החלון וא"כ דרך הפלפלין שהכניסו השתא

צריך  וא"כ לגמרי. פטורים ואולי לברך א"א

מבחוץ  הפלפלין את שיקטפו להם להורות

הרגיל  הפתח דרך כניסה ויכניסוהו פתח

וכדין.ויציאה כדת ולעשר לברך יוכלו ואז

נאמנה  בברכה

תורג'מן שמואל משה

תשובה 

תשע"ז  אב מנחם י"א בס "ד

משה לידי"נ שמואל הרב הגאון ומכובדי

שליט"א  תורג'מן

במה בדבר שיחתי אפרש הנ"ל, השאלה

הנ"ל. לשאלה שהתיחסנו

שהדרך א) כיון שאולי צד העלינו ראשית

הרי  החלון דרך ולהכניסה מהאדנית לקטוף

שפיר  וחשיב כדרכו הוי זו הכנסה שכלפי

הגאב"ד  זו סברא אמר וכן הבית. פני רואה

שליט"א. גרוס הגר"מ

ט)חזו"אועיין אות ג סימן בדרך (מעשרות הוב"ד

להגרח"ק סק"ז)אמונה שאם (פ"ד שם דכתב

נחשב  אינו האחורית הדלת פתח דרך הכניס

דרך  שאין כיון הבית פני לראיית  הכנסה

דרך  אם הא מינה דוק שם. דרך להכניס

חייב. שם דרך להכניס

החלון  פתח שהוא נ"ד דשאני לדחות יש ואולם

דרך  שאין דכל וי"ל אדם בני כניסת פתח ולא

בשעריך" "ואכלו חשיב לא ברגליו להכנס
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שער  דרך שיכניסנו דבעינן ילפינן דמהתם

ה"א)הבית ממעשר פ"ד לכאורה (רמב"ם כן ועל .

לחיוב  הכנסה חשיב לא דבכה"ג נראה

שער  דרך ולא החלון דרך שנכנס כיון מעשרות

בסמוך]. לקמן [ועיין

סמוך ב) באדנית שגדל דכיון בס"ד אמרנו עוד

גרע  דלא השער, דרך דוקא שיכנסו א"צ לחלון

דקיי"ל הט"ו)ממאי ממעשר פ"ד בתאנה (רמב"ם

אך  אחת, אחת ממנה דאוכל בחצר העומדת

בדרך  ועיי"ש חייב. שתים שתים צירף אם

קז)אמונה שיכניס (ס"ק דצריך דאע"ג דכתב

כיון  מ"מ החצר, של השער דרך לחצר

השער. דרך נכנסה כאילו הוי בחצר שעומדת

הרמב"ם כתב זה ה"י)וכעין ממעשר לחייב (פ"א

פירותיו  אסף אם בבית הגדל באילן מדרבנן

החזו"א וכתב ח)כאחת. אות ז סימן (מעשרות

שם אמונה בדרך עג)הוב"ד שאם (ס"ק דאע"ג

אינו  השער דרך להכניסו הבית פני ראה לא

דומיא  גדל, ששם הכא שאני מ"מ מתחייב,

הכא  דה"ה י"ל ולפ"ז בחצר. שגדלה דתאנה

ששם  הרי לחלון הסמוכה באדנית שגדל דכיון

דרך  להכניסו שיתחייב בזה אמרינן ולא גדל

א' קומה בין לחלק מקום יש ואולי הבית. שער

שיקטוף  ע"י השער דרך להכניסה שאפשר

קומה הפיר  ב' בקומה אדנית לבין מבחוץ, ות

יהיה  אז ורק מבחוץ, הפירות לקטוף שא"א

בבית. או בחצר לגדל דומה

גגות ג) דרך שהכניסו במקום גם דין, מן בר

מצינו  קבע, לאוכלו מותר האם וקרפיפות

הרמב"ם שכתב מה דעל פלוגתא, (פ"ד בדבר

ה"א) וקרפיפות ממעשרות גגות דרך דהמכניס

אמונה בדרך כתב סק"ח)דפטור, די"א (שם

ראיית  לפני כמו מדרבנן אסור קבע דבאכילת

כיון  מותר קבע באכילת דגם וי"א הבית, פני

לו  א"א וקרפיפות גגות דרך שהכניסו שאחר

בזה  דהאריך הגרח"ק וסיים חיוב. לידי לבוא

ה"ו. ממעשרות בפ"ג

מפלוגתא ד) נפשיה לאפוקי הורה טוב כן ועל

ולהכניסם  בחצר הפלפלים לקטוף ומספיקות

ועליו  לכו"ע. בברכה להתחייב הבית פתח דרך

הברכה. תבוא

דאורייתא  ביקרא

זעפראני  ידידיה שלמה

z

ט"ו  בהתאסף בגיליון הנכ' על לשואל תשובה

שלום  שליט"א הגדול הגאון מורנו לכבוד

וברכה.

שליט"א קראתי מו"ר של מאמרו את בעיון

כדרכה  דוכתי, בכמה הדברים לברר וחפצתי

רבו. בפני וכתלמיד תורה של

החיד"א ראשית דברי פי על מו"ר שנקט מה

תלי  שהכל גרונו לצחצח ביצה גומע בדין

דברי  יפרנס איך טובא צ"ע מעיו, בהנאת

רד)השו"ע שאם (סימן וברא"ש בתוס' שמקורם

מברך  אינו מהם נהנה שלא רעים אוכלים אוכל

וכן  מעיו. הנאת לו יש שודאי אע"ג עליהם

יבי"א בשו"ת ח)הקשה סימן שכתב (ח"ד ועי"ש

ולא  שהכל יברך רעים הם אם דאה"נ לתרץ

ולומר  גדול. דוחק זה אך הראויה, הברכה

במשמע  זה אין עשבים היינו הרעים  שדברים

השו"ע (לו.)בתוס' לדברי הדין מקור שהוא

ודו"ק. הללו

עם ומה המשנ"ב דברי ליישב מו"ר שכתב

הנאת  או החיך הנאת או שלעולם המחבר

בזה  הביא לא אמאי ידעתי לא מחייבת, מעיים
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והחתם  מאירות הפנים שדעת מפור' מחלוקת

כז)סופר סימן רי)והפמ"ג(או"ח והמור (סימן

קצז)וקציעה חוקת)והבא"ח(סימן (פרשת

קפד)והכה"ח בעינן (סימן שבברכות ס"ל כולהו

כר"י, שקי"ל איסורים כמו ולא מעיים הנאת

הנאת  לו שהיה אף מברך לא והקיא בלע ולכן

בדין  בברכות הרא"ש מלשון כן ודייקו החיך,

מג"א עיין רי)מטעמת שבין (סימן מה אף ולכן ,

כמ"ש  אחרונה לברכה מצטרף לא החניכיים

הוי  ולא מעיו הנאת שבעינן כיון שם בפמ"ג

כאיסורים.

אליהוומאידך הקול ט)דעת סימן נטה (ח"א וכן

יוסף רח)בברכ"י הפנ"מ (סימן דברי לדחות

וכן  החיך, הנאת הוא העיקר בברכות שאף

המג"א לשון קצת קצז)נראה שהביא (סימן

ובאמת  החיך, הנאת שהעיקר לעיל מו"ר

כן, למג"א מנליה שם המו"ק בזה עליו שהעיר

אם  אף ולכן מעיים בהנאת תלי שהכל והעלה

בלע  אם שלמג"א ומשמע יברך, מאכלו בלע

מ"מ  בגרונו. נהנה שלא כיון עי"ש יברך לא

סגי  אם בפוסקים גדולה מחלוקת שזו נמצא

וזה  לבד, מעיים בהנאת או לבד החיך בהנאת

באריכות  וע"ע כמבואר. לנידונינו נפק"מ

ה' ברכת א')בספר סימן ב' בזה (חלק שכתב מה

יברך  לא קורונה שחולה יוצא שם ולדעתו

לכאורה.

שכתב וע"ע הראבי"ה לשון שהביא שם ביבי"א

שלא  אף מברך ושבע תזונה לצורך אוכל שאם

יברך  רפואה לצורך רק אוכל ואם בחיך, נהנה

יברך  קורונה חולה זה ולפי בחיך. נהנה אם רק

ועוד  במעיו, ונהנה שובע לצורך שאוכל כיון

בגדר  הדבר שלענ"ד באופן בזה בכתובים עימי

שסגי  רוה"פ כדעת שהמברך אלא סב"ל,

אומר  ושוב אותו. מזניחין אין מעיו בהנאת

הדברים  להבין ומבקש כשואל שבאתי

תורה. של כדרכה ולדון לעומקם

אזולאי  דוד הצב"י

תשובה 

אזולאי לכבוד דוד הרב חכם התלמיד האברך

"בהתאסף", העת בכתב שנתפרסם על ששאל

בטעם  חש שאינו למי הנהנין ברכת בדין

הקורונה. חולי מחמת אכילתו

ברכה א) לחייב בתשובה שהעלנו מה בדבר

החיך  הנאת נהנה ולא בקורונה שחולה למי

שאוכל  לו יש מעים הנאת ואולם באכילתו,

ונשעננו  האדם. כל כדרך ושאוכל מזונו לצורך

רבני  בשם חיד"א הרב פסק על בדברינו

לצחצח  ביצה הגומע לחזן הורו אשר ירושלים

לו  שאין אף דעל אכילתו על שיברך גרונו את

הוב"ד  לו. יש מזון הנאת מ"מ החיך, הנאת

סקי"ז)בשע"ת ר"ד החיים (סימן בכף פסקו וכן

בחזו"ע. הגרע"י רבינו וכן שם

ברכה ועוד מלברך שיפטור מי דגם כתבנו

קולו, את לצחצח כדי ביצה בגומע ראשונה

דחשיב  דס"ל התם דשאני שיברך, בנ"ד יודה

את  לצחצח כדי רק שגמע כדרך שלא אכילה

האדם  כאחד כדרכו שאוכל בנ"ד אבל גרונו,

שאינו  אע"ג במעיו מזון בהנאת סגי לכו"ע

בדברינו  הזכרנו וכמו"כ החיך. בהנאת מרגיש

בבאיה"ל שהביא מה ד"ה את ס"ז ר"ד (סימן

לצמאו) מים עמרם השותה רב סידור בשם

דאם  ראשונים, ושאר בברכות הרשב"א וחדושי

אלא  הנאה לשם לא ברהמ"ז אחר מים שותה

בברכה. מחוייב שבמעיו האכילה לשרות כדי

דבר  שותה או שאוכל היכא דכל קמן הא

בברכה, מחוייב אכילה ובדרך לאכילה הראוי

מזון  הנאת מ"מ החיך הנאת לו שאין אף ועל

בברכה. ומחוייב לו יש במעיו

פת ב) כגון הרעים מאכלים האוכל בדין והנה

בשו"ע מבואר גיסא מחד ס"א)שנתעפשה, (ר"ד

הסתפק  שם [ובביאה"ל שהכל עליה לברך דיש

כשאכל  הפחות ולכל ברהמ"ז עליה יברך אם

עיין  נפשות, שיברך נקטו והאחרונים ושבע,

הב"י  מרן כתבו ומ"מ שם], תשובות פסקי
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ומשנ"ב והחיי"א והפמ"ג ומג"א (שם הט"ז

החייםסק"א) סק"ג)וכף מיירי (שם זה דכל

לא  לגמרי נתקלקל אם אבל קצת , בנתקלקל

אדם. לאכילת חזי דלא כיון יברך

אדם ואין מאכל שאינו דמה לענינינו נוגע זה

וכד  אוכל, מקרי שהסריחה לא בנבילה קיי"ל

אינו  שהאוכלה אדם למאכל ראויה שאינה עד

הראויה  נבלה דבעינן כיון התורה מן אסור

וליכא ק"ג)לגר סימן קיי"ל (יו"ד מזו ויתירה .

דברים  בהם עירב שאם אסורות במאכלות

כדרך  שלא אכילה הוי ואכלם המרים

וכנפסק  מדרבנן, אסור אבל פטור והאוכלו

ה"ד)ברמב"ם אסורות ממאכלות אפילו (פי"ד וע"כ

עד  חם כשהוא וגמעו החלב את המחה

או  חי, חלב שאכל או ממנו , גרונו שנכווה

אסור. אבל פטור המרים דברים בו שעירב

חייב  הכרם בכלאי או בחלב בבשר לעומ"ז

דברים  בהם כשעירב אפילו אכילתם על

וע"כ  אכילה בהו כתיבה דלא כיון המרים

אכילתם על שם)לוקה ובאופן (רמב"ם .

ראויים  שאינם עד ונתקלקלו שהסריחו

בב"ח  שאף אחרונים להרבה ס"ל אדם  למאכל

חוו"ד עיין עליהם, פטור הכרם (יו"ד וכלאי

סק"א) ק"ג שנהפך סימן קלקול בין לחלק דכתב

פקע  בזה אשר אדם למאכל ראוי אינו להיות

למאכל  שראוי קלקול לבין אוכל, שם ממנו

היא  אחת ונפק"מ כדרך. שלא הוי אך אדם

כדרך  שלא באכילתו שחייב בב"ח לגבי כנ"ל

שלא  כיון לאדם ראוי שאינו באופן פטור אבל

נפק"מ  שם החוו"ד כתב וכמו"כ אוכל. חשיב

נפסלו  שאם אסורות מאכלות בשאר נוספת

אמרינן  ותקנן מיתקן ואח"כ אדם מאכילת

על  חייב ואינו לכאן באו חדשות פנים

ממאכל  נפסלו שלא באופן משא"כ אכילתם.

או  המרים דברים בהם עירב ורק אדם

אדם  ממאכל נפסלו שלא באופן נתקלקלו

חלב  באוכל וכגון כך, לאוכלם דרך שאין ורק

ממתקו  אם המרים בדברים מעורב או חי

אדם  למאכל ראוי ונעשה מבשלו או ומתקנו

חייב.

הנהנין ג) ברכת לענין להכי דאתינן השתא

למאכל  ראוי שאינו עד הלחם נתעפש אם

הנ"ל  והאחרונים הב"י מרן כתבו בזה אדם

יברך  לא וע"כ וכנ"ל, אוכל חשיב לא דתו

ברכה  לא ואף ראשונה ברכה לא עליו

נפסל  שלא באופן נתעפש אם אבל אחרונה.

מעופש  כך לאוכלו דרך אין אך אדם ממאכל

יש  וכאן שהכל. דיברך השו"ע מרן פסק בזה

שהוא  כיון כדרך שלא שנחשב דאע"ג לומר

מברך  וע"כ ליה אית מזון הנאת מ"מ מעופש

נוסף  מקור וזה ואחרונה. ראשונה ברכה עליו

שיש  ירושלים רבני בשם חיד"א הרב לפסק

שלא  היא אכילתו אם גם הנהנין ברכת לברך

שהתעפש  דמיירי יפרשו והחולקים כדרך.

ע"י  כך לאוכלו הדרך שעדיין באופן קצת

מרן  לשון ואולם שם]. ביאה"ל [עיין הדחק.

לאפוקי  דבאו יותר נראית והאחרונים הב"י

אין  אז לאכילה חזי דלא עד לגמרי נתקלקל

לאכילה  חזי שאם משמע כלל. עליו לברך

לחם  לאכול דרך שאין ואע"ג לברך יש

מעופש.

אדם ד) למאכל ראוי שהמאכל בנ"ד עכ"פ

היה  שלא ורק האדם כל כדרך הוא והאוכלו

ואולם  הקורונה, חולי מחמת החיך הנאת לו

העלנו  בזה לו, היתה שבמעייו מזון הנאת

ראשונה  ברכה עליו יברך שלכו"ע בדברינו

וע"כ  הראויה ברכתו את יברך ואף ואחרונה,

וברהמ"ז. המוציא יברך בלחם

אם ה) והקיא בלע דין שהזכרתם ומה

בדברינו  ציינו כבר אחרונה ברכה מברך

שהכל  שלמה, עטרת בספרי בזה שהארכנו

מעיים  הנאת בעינן אחרונה שבברכה מודים

בדין  שנחלקו אלא ושבעת, דואכלת דומיא

כיון  מזונו לנתעכל דמי האם והקיא אכל
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דין  אמרינן לא שמא או טובתו, שכלתה

זה  ואין ואכמ"ל הפסק מטעם אלא עיכול

לנ"ד. נוגע

מהאמור:ו) העולה

עליה גם לברך אין כדרך שלא שאכילה את"ל

מ"מ  שהכל, רק שיברך עכ"פ או הנהנין ברכת

ורק  כלל נתקלקל שלא מאכל כדרכו האוכל

לו  יש הקורונה, חולי מחמת בטעמו חש שאינו

הנאת  משום ואחרונה ראשונה ברכה לברך

שבמעיו. מזון

דאוריית  א ביקרא

זעפראני  ידידיה שלמה

z
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העם  מזקני ויאסוף
שליט"א  הקהילות ורבני הישיבות ראשי רבותינו

9

שליט"א  סניור בן נתן רבי הגאון
ברק  בני החיים אור שכונת ורב  אב"ד

בנשים  הלל ודין מדרבנן או התורה מן הלל חובת

קיז.)בברייתאשנינו אמרו,(פסחים מי זה הלל ,

וישראל  משה אומר אליעזר רבי

רבי  וכו'. הים על שעמדו בשעה אמרוהו

בשעה  אמרוהו וישראל יהושע אומר, יהודה

אלעזר  רבי וכו'. כנען מלכי עליהן שעמדו

בשעה  אמרוהו וברק דבורה אומר, המודעי

בן  אלעזר רבי וכו'. סיסרא עליהם שעמד

בשעה  אמרוהו, וסייעתו חזקיה אומר, עזריה

אומר, עקיבא רבי וכו', סנחריב עליהם שעמד

שעמד  בשעה אמרוהו ועזריה מישאל חנניה

הגלילי  יוסי רבי וכו'. הרשע נבוכדנצר עליהם

שעמד  בשעה אמרוהו ואסתר מרדכי אומר,

אומרים, וחכמים וכו'. הרשע המן עליהם

שיהו  לישראל להם תיקנו שביניהן נביאים

צרה  כל ועל ופרק, פרק כל על אותו אומרים

ולכשנגאלין  לישראל, עליהם תבא שלא וצרה

גאולתן. על אותו אומרים

מדברי  או קבלה מדברי מה"ת, הלל חובת
סופרים 

אמירת נחלקו  חיוב אם הראשונים רבותינו

וכמה  לא, או התורה מן הוא ההלל

בזה: נאמרו דעות

המצוות)הבה"גדעתא. היא (מנין זו שמצוה ,

וכן  המצוות. במנין ונימנית התורה מן

היראים רסב)דעת סי' גבירול (השלם בן והר"ש

טז) קמו)והסמ"ק(מ"ע הבבלי (סי' דניאל ורבי

א) סי' הרמב"ם בן לר"א נסים במעשה .(הו"ד

א)הרמב"ם  שורש המצוות על (ספר תמה

ההלל  שפסוקי יתכן איך הבה"ג,

בהם  נתחייבנו הקב"ה, את דוד בהם ששיבח

הרמב"ן וכתב לאומרם. התורה (בהשגותיו מן

הקריאה שם) חיוב שעיקר הבה"ג, דברי ליישב

להקב"ה  שירה ישראל שיאמרו התורה, מן הוא

להם  וקרע ממצרים שהוציאם על במועדים,

נוסח  היה ולא לעבודתו. והבדילם הים את

את  ותקן דוד ובא להקב"ה בו להלל מסויים

שכתב  [וכעין בו. שישירו כדי ההלל נוסח

עצמו ה)הרמב"ם מצוה תפילה,(שם במצות

שמתחילה  אלא התורה, מן הוא חיובה שעיקר

לשונו  צחות כפי אחד כל מתפללים היו

נוסח  את ותקנו כנה"ג אנשי ובאו וחכמתו,

בפי  ערוכה התפילה שתהיה כדי התפילה

הוא  ההלל של הנוסח שגם עוד, ואפשר הכל].

כמו  התהילים, לספר דוד והעתיקו התורה , מן

למשה' 'תפילה מזמור צ)שהעתיק .(תהילים
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שהוא ומקור הרמב"ן ביאר ההלל, חיוב

מבואר  [וכן מסיני למשה מהלכה

מצות (שם)ביראים מחלקי חלק שהוא או ,[

והסמ"ק הרגלים. שהוא )(שם שמחת כתב

כא)מהפסוק י דניאל (דברים ורבי תהלתך' 'הוא

מהפסוק(שם)הבבלי שהוא כא)כתב טו (שמות

גאה'. גאה כי לה' 'שירו

פערלאובביאור עשין הגרי"פ לרס"ג (סה"מ

השני נט-ס) הטעם על הקשה

הוא  ההלל אמירת שחיוב הרמב"ן שכתב

דהנה  ברגלים, בה שנתחייבנו השמחה מכלל

י:)הגמ' הלל (ערכין אומרים אין מדוע מקשה

רק  הלל אומרים שאין ותירצה ור"ח, בשבת

בעשיית  ואסורים מועד הקרויים בימים

שנאמר כט)מלאכה ל לכם (ישעיה יהיה 'השיר

ההלל  שחיוב נאמר ואם חג'. התקדש כליל

תירצו  לא מדוע הוא, הרגלים שמחת משום

[לדעת  שמחה חיוב בהם אין ור"ח שבשבת

אין  ולפיכך שם] שהאריך כפי ראשונים הרבה

מתחילה  שאמנם ותירץ, הלל. בהם אומרים

שמחה, בחיוב תלוי שהדבר הגמרא ידעה לא

מקרא  הלל שחיוב הגמרא מסקנת לפי אבל

ילפינן, חג' התקדש כליל לכם יהיה ד'השיר

ע"ש. ההלל, לחיוב גורמת שהשמחה י"ל א"כ

הרמב"םב. פ"ג דעת חנוכה א, שורש המצוות (ספר

אלא ה"ו) אינה ההלל קריאת מצות שעיקר

אסתר המגילת וביאר שאפילו (שם)מדרבנן.

בפסחים דאמר ישראל (קיז.)למאן ובני שמשה

לא  הים, על שעמדו בשעה ההלל את אמרו

אלא  התורה, מן בכך חייבים שהיו משום

משה  תיקן דברים והרבה כן, עשו מדעתם

התורה. מן ואינם

הראב"דג. ה"ו)דעת פ"ג קריאת (חנוכה שחובת ,

שנאמר קבלה, מדברי היא ל ההלל (ישעיה

חג'.כט) התקדש כליל לכם יהיה 'השיר

משנה,וביישוב המגיד כתב הרמב"ם דעת

ואע"פ  גמורה, חובה ללמוד אין זה שמפסוק

י:)שבגמרא חובת (ערכין על זה פסוק הביאו

ודמיון  לסמך רק זה אין במועדים, הלל

הרמב"ם  לדברי ראיה להביא ויש בעלמא.

בברכות שאמרו להפסיק (יד.)ממה שמותר

מק"ש, מק"ו הכבוד ומפני היראה מפני בהלל

דרבנן  הלל פוסק, דאורייתא שהיא ק"ש ומה

אינה  לעולם הלל שחובת כן אם ומוכח מבעיא.

בפסחים שאמרו וממה מדרבנן. (קיז.)רק

שנגאלין  צרה כל על הלל תקנו שנביאים

קבלה, מדברי הלל שחובת להוכיח אין ממנה,

ממנה  שנגאלו צרה על רק הנביאים תקנו שלא

אינה  קבועים בימים ההלל חובת אבל ישראל,

שגם  שאפשר כתב, והכס"מ מדרבנן. רק

מדברי  היא ההלל שקריאת סובר הרמב"ם

מצוה  הרמב"ם לזה קרא ואעפ"כ קבלה,

המגילה  לקריאת אפילו שהרי סופרים, מדברי

הרמב"ם  לה קרא קבלה, מדברי היא שבודאי

מגילה) הל' ריש המצוות מדברי (במנין מצוה

סופרים.

ממה והרמב"ן הרמב"ם דברי על הקשה

בתענית דראש (כח:)שאמרו שהלל

דמועדים  שהלל ומשמע דאורייתא, לאו חדש

בפסחים אמרו ועוד הוא. רבי (קיז.)דאורייתא ,

פסחיהן  את שחטו ישראל 'אפשר אומר יוסי

נאמר  ואם שירה', אמרו ולא לולביהן ונטלו

רבי  היה לא מדרבנן רק אינה ההלל שחובת

ותירצו  שירה. אמרו שלא על תמה יוסי

ושאגת האחרונים שם סופרים וקנאת אסתר (מגילת

סט) סי' חדש אריה דראש שהלל שאמרו שמה ,

תקנה  דמועדים שהלל הכוונה דאורייתא, לאו

וחמורה  הנביאים מימות היא דרבנן גמורה

מנהג] ד"ה שם רש"י [כפירוש דאורייתא כעין

ומה  הוא. בעלמא מנהג חדש דראש הלל אבל

ונטילת  הפסח שחיטת על יוסי רבי שתמה

שירה, ישראל אמרו שלא אפשר שאי לולב

שבאותו  חכמים תיקנו שלא אפשר שאי כוונתו

שירה. לומר הדור
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מחמת  אינו החנוכה בימי הלל אמירת חיוב
הנס  משום אלא המועד

הלל (י:)בערכיןבגמרא  אומרים שאין מבואר

ושאסורים  'מועד' שנקראו בימים רק

שנאמר מלאכה, כט)בעשיית ל 'השיר (ישעיה

המקודש  לילה חג', התקדש כליל לכם יהיה

ושאינו  שירה, טעון מלאכה בעשיית לחג

שבת  ולפיכך שירה. טעון אינו לחג מקודש

אומרים  אין מלאכה בעשיית שאסורה אע"פ

חודש  וראש מועד, קרויה שאינה לפי הלל בה

לפי  הלל בו אומרים אין מועד שנקרא אע"פ

הגמרא, ומקשה מלאכה. בעשיית אסור שאינו

בעשיית  נאסר ולא מועד קרוי אינו חנוכה והרי

משום  ותירצה, הלל. בו ואומרים מלאכה

שחיוב  הגמרא, מדברי לכאורה ונראה ניסא.

אמירת  חיוב מצד אינו בחנוכה הלל אמירת

יהיה' 'השיר הכתוב מן הנלמדת במועדים הלל

בו. שנעשה הנס מצד הוא אחר חיוב אלא וגו',

[הנ"ל]אמנם הרמב"ן שמדברי צ"ב, הדבר

התורה  מן ההלל חיוב שעיקר שכתב

ישרא  שיאמרו במועדים,הוא, להקב"ה שירה ל

הים  את להם וקרע ממצרים שהוציאם על

המועדים  שבכל משמע לעבודתו, והבדילם

על  בפסח בהם, שנעשה הנס על הלל אומרים

לעבודתו  שקרבנו על ובשבועות מצרים יציאת

היום  שיקרא שהצריכו שמה צ"ל [ולדבריו

רק  הוא מלאכה, בעשיית אסור ויהיה מועד

על  להודאה מיוחד היום שאותו בעלמא לסימן

קשה  כן ואם הלל], בו לומר צריך ולפיכך הנס

הנס  על הלל בו שאומרים בחנוכה המיוחד מה

בעשיית  אסור ואינו מועד שאינו אע"פ

התייחד  שחנוכה הגמרא שכוונת וצ"ל מלאכה.

אע"פ  ולפיכך הנס, לזכר ולהודאה להלל כולו

מלאכה  בעשיית אסור ואינו מועד שאינו

ודוחק. ההלל. את בו אומרים

יראה אמנם הרמב"ן בדברי היטב המתבונן

כוונת  שאין כלל, קושיא כאן שאין

מצד  במועדים הלל אמירת שחיוב הרמב"ן

היתה  מדוע כן שאם בהם, שנעשה הפרטי הנס

אומרים  דאין להא טעם לתת צריכה הגמרא

מדוע  ועוד ויוה"כ, ובר"ה ור"ח בשבת הלל

סוף, ים קריעת את בדבריו הרמב"ן הזכיר

ההלל, את גומרים אין פסח של בשביעי והרי

ימים  שבאותם לומר שכוונתו ברור נראה אלא

אליו  מאוד להתקרב זוכים אנו שבהם קדושים

לזכור  מחוייבים אנו בצלו, ולהסתופף יתברך

יתברך, מאיתו המיוחדת החיבה על ולהודות

ממצרים  והוציאנו האומות מכל בנו שבחר

עבודתו, אל לקרבנו כדי הים את לנו וקרע

נדיבים  עם להושיבי אביון הרים ומאשפות

גודל  את ונבין לו נודה ובכך בניו, להיות

מזכירים  אנו ולכך אליו, לנו שיש המחוייבות

ומשום  הים. וקריעת מצרים יציאת את בהלל

ור"ה  ור"ח בשבת שגם הגמרא שאלה כך

אנו  וקרובים הם קדושים שימים ויוה"כ

חיוב  זה ולפי כך. על הלל לומר יש לעבודתו

מחיוב  במהותו שונה בחנוכה ההלל אמירת

הלל  אמירת שענין במועדים, הלל אמירת

קדושת  על לה' והודאה שבח הוא במועדים

הנס  על הוא בחנוכה הלל אמירת וחיוב היום,

בו. שאירע הפרטי

בימי והיוצא הלל אמירת שחיוב האמור, מכל

בימי  הלל אמירת מחיוב שונה חנוכה,

היא  בחנוכה הלל אמירת שחיוב המועדים,

המועדים. בשאר משא"כ הנס על הודאה מדין

מהתורה, היא בחנוכה הלל אמירת חיוב אם
סופרים  מדברי או קבלה, מדברי

וכו'(כא:)בשבתבברייתא דת"ר חנוכה מאי

ימים  ועשאום  קבעום אחרת לשנה

אמירת  שחיוב ומשמע והודאה. בהלל טובים

חכמים  של היא חדשה תקנה חנוכה בימי הלל

כמה  מצאנו הראשונים ובדברי הדור. שבאותו

בזה: דעות
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המצוות א. במנין חנוכה מצות מנה הבה"ג

ס) החת"ס(עשה וביארו רלג). סו"ס יו"ד (שו"ת

פערלא שם)והגרי"פ הבה"ג סובר (על שהוא

אלא  מהתורה, בה חייבים הנס על שהודאה

תהיה  הנס על שההודאה חכמים שתקנת

חיוב  עצם אבל הלל, ובאמירת נרות בהדלקת

מפורש  וכך התורה. מן הוא הנס על ההודאה

הבבלי דניאל רבי לר"א בדברי נסים במעשה (הו"ד

א) סי' הרמב"ם רש"י .בן מנהג)ב. ד"ה כח: (תענית

הוא  קבלה מדברי בחנוכה ההלל שחיוב כתב

מה  בכלל והוא דרבנן. מחיוב יותר חמור והוא

בפסחים לומר (קיז.)שאמרו תקנו שהנביאים

תבוא  שלא צרה כל ועל ופרק פרק כל על הלל

גאולתם. על הלל אומרים ממנה וכשנגאלים

הדור  שבאותו חכמים הוצרכו א"כ מדוע וצ"ב

מימות  הוא קדום חיוב והלא הלל, לומר לתקן

יששכר  בבני עפמש"כ ליישב ונראה הנביאים.

פא) אות ד מאמר כסלו בגמ'(חודש מ"ש (שבת לבאר

טובים,כא:) ימים ועשאום קבעום אחרת לשנה

בשנה  תיכף יו"ט עשאום לא למה וקשה

הקשו  דהנה וצ"ל הנס, בראותם הראשונה

הנסים  כל על יו"ט קבעו לא למה הראשונים

גלית  עם דוד מלחמת כגון לישראל שנעשו

הכושיים  עם יהושפט ובנו אסא ומלחמת

ונראה  וכדו'. סנחריב עם וחזקיה והאדומיים,

התגלות  ע"י בא דהנס האמת, דרך ע"פ ליישב

בגבהי  עליונות מספירות אור איזה הארת

הזה  בעולם הנס נפעל זה ידי על אזי מרומים

לשעה  רק האור בגילוי צורך ואין כטבע, שלא

ח"ו  בצרה הנתונים ישראל שיושעו המצטרכת

לפעמים  אבל כמקדם, האור יתגנז כך ואחר

ההוא  האור גילוי ונקבע לבניו נס השי"ת עושה

אותו  בהגיע ושנה שנה ובכל השנה במועד

מרומים  בגבהי להתגלות ההוא האור חוזר הזמן

שכבר  דחנוכה בנס ע"כ הישועה. זמן כעין

נקבע  הוא הנס אם ידעו לא הנבואה נפסקה

ורק  וחולף, זמני אור שהוא או השנה במועד

ששוב  והרגישו קדשם ברוח הבינו אחרת בשנה

קבעום  אז כן על דאשתקד, האור נתגלה

ולפ"ז  עכת"ד. לדורות, קבוע טוב יום ועשאום

כל  על הלל לומר הנביאים שתקנו שמה י"ל

שכשנגאלים  תבוא שלא צרה כל ועל ופרק פרק

שעה  באותה זהו גאולתם, על הלל יאמרו ממנה

בשנים  ולא דוקא ה' חסדי מתגלים שבה

והשפע  שהאור שראו אחרת לשנה אבל שאח"כ,

וחוזר  השנה במועד קבוע ראשונה בשנה שהיה

כתב  ולכן והודאה, בהלל יו"ט קבעום ומתגלה

הוא, הנביאים תקנת מכלל זה שהלל רש"י

אלא  ואינם, שעברו ה' חסדי על אינו זה שהלל

זו. בשעה המתגלים ה' חסדי על

ה"ה)הרמב"םג. פ"ג שקריאת (חנוכה כתב,

והמ"מ  היא. סופרים מדברי בחנוכה ההלל

בפסחים שאמרו ממה שהנביאים (שם)הקשה

ותירץ, הצרות. מן כשנגאלים הלל תקנו

הגאולה  על לומר היתה הנביאים שתקנת

זהו  קבועים בימים הלל לומר אבל מהצרות

שאלה העמק וביארו מדרבנן. (וישלח רק

דחנוכה) פערלאשאילתא שתקנת (שם)והגרי"פ ,

בזמ  להודות היא אבל הנביאים הנס, שאירע ן

והכס"מ  מדרבנן. אלא אינו שנה שבכל ההלל

שאמירת  סובר הרמב"ם שגם שאפשר כתב

קבלה  לדברי שאף קבלה, מדברי היא ההלל

בפרטי  [שהרי סופרים דברי הרמב"ם קורא

מצוה  כתב מגילה הל' שבתחילת המצוות

שבודאי  אע"פ מגילה, לקרוא סופרים מדברי

קבלה]. מדברי מצוה היא

דחנוכה והנה שהלל הרמב"ם שכתב לאחר

שאומרים  ימים שאר שגם הוסיף מד"ס

והראב"ד  מד"ס. רק זה אין ההלל את בהם

מצוה  בזה שיש הרמב"ם, דברי על השיג

שנאמר קבלה כט)מדברי ל יהיה (ישעיה 'השיר

סובר  הוא שגם ונראה חג'. התקדש כליל לכם

קבלה, מדברי ולא מד"ס הוא דחנוכה שהלל

בערכין רק (י:)שהרי קאי זה שמקרא מבואר

ולא  במלאכה ואסורים מועד שנקראו ימים על

הרמב"ן מדברי נראה וכן חנוכה. (השגות על

א) שורש אמירת לסה"מ שחיוב שהוכיח שאחר
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בברכות  ממ"ש והקשה חזר התורה, מן הלל

ק"ש (יד.) ובמגילה, בהלל להפסיק מהו

דלמא  או מיבעיא דרבנן הלל פוסק דאורייתא

הלל  אמירת שחיוב ומוכח עדיף, ניסא פרסומי

על  הוא הגמרא שספק ותירץ מדרבנן. רק אינו

את  בהם גומרים שאין ימים ועל דחנוכה הלל

מועדים  בשאר שלדבריו שאע"פ ומוכח ההלל.

רק  ההלל חיוב אין בחנוכה מדאורייתא, ההלל

פערלא הגרי"פ אמנם מצוה מדרבנן. הרס"ג (על

דחנוכה נט-ס) שהלל הרמב"ן שכתב שמה כתב

להודות  חובה שאין כוונתו אין מדרבנן, הוא

חובה  שאין אלא מדאורייתא, הנס עלה

בהדלקת  וגם דוקא, הלל באמירת להודות

הם  וחכמים התורה, מן המצוה מקיים נרות

ההודאה. צורת את שתקנו

דמועדים  בהלל חייבות נשים אם

או (לח.)בסוכהתנן אשה או עבד שהיה מי ,

שהן  מה אחריהן עונה אותו, מקרין קטן

רש"י וביארו מאירה. לו ותבא ד"ה אומרין (שם

בתפלה)ותוס'מקרין) ד"ה כ: ברכות מי, ד"ה ,(שם

אומרת, שהיא מה האשה אחר לענות דצריך

מצוה  ככל דמועדים מהלל פטורה שאשה לפי

את  להוציא יכולה אינה ולכן גרמא, שהזמן

רבינו  ביארו וכך חובתו. ידי השומע האיש

והריטב"א מי)יהונתן ד"ה שם והמאירי (סוכה

אמר) ד"ה הרא"ש(שם ברכות ותוס' תבא, ד"ה (שם

חייבין) ד"ה מי)והר"ןשם ד"ה שם ובפסקי (סוכה

מי)הרי"ד ד"ה שם המג"א(סוכה פסק וכן (סי'.

סק"ה) הלל)והביה"לתכב ד"ה החיים (שם והכף

כח) ס"ק .(שם

דחנוכה  בהלל חייבות נשים אם

מי)התוספותכתבו ד"ה לח. שמהמשנה (סוכה

פטורות  שנשים להוכיח יש שם

שבפסחים  ואף הסוכות, בחג הלל מאמירת

כוסות (קח.) בארבע חייבת שאשה מבואר

גם  בודאי וא"כ והלל, הגדה על הנאמרות

פסח  דליל בהלל דוקא היינו חייבת, היא בהלל

באותו  היו הנשים שאף וכיון הנס, על שנאמר

דמועדים  הלל אבל בו, חייבות הן הרי הנס

ולפ"ז  בו. חייבות הנשים אין הנס על שאינו

שהרי  דחנוכה, בהלל חייבות שנשים נראה

מהגמ' לעיל י:)הוכחנו דחנוכה (ערכין שהלל

על  שהוא דמועדים הלל כמו ואינו הנס על בא

הנס  באותו היו הן שאף וכיון היום, קדושת

חייבות  שהן כמו בהלל חייבות הן הרי דחנוכה

פתים במנחת וכ"כ נרות. תרפג)בהדלקת (סי'

תשובה התעוררות נא)ובשו"ת סי' .(ח"א

תוספות אלא עפמש"כ בזה, לפקפק שיש

היו)פסחים ד"ה פטורות (קח: שנשים

משום  הנס, באותו שהיו אף דסוכה מעשה

בעשה  אבל דרבנן במצוה רק אינה זו שסברא

הנס. באותו שהיו אף לחייבן אין דאורייתא

הראשונים  במחלוקת הדבר תלוי כן ואם

שאם  התורה, מן הוא ההלל חיוב אם דלעיל

שהיו  אף פטורות נשים דאורייתא חיוב הוא

או  קבלה מדברי חיוב הוא ואם הנס, באותו

מגילה  כמו חייבות נשים סופרים מדברי

חנוכה. ונר כוסות וארבע

במגילהאמנם  כן,(ד.)תוספות סוברים אינם

בפסחים הוצרכו למה (מג:)שהקשו

מהיקשא  מצה באכילת חייבות שנשים ללמוד

תאכל  בבל שישנו אכול דכל בקום ישנו חמץ

הנס  באותו היו שהן מטעם ליה תיפוק מצה,

מדרבנן  רק לחייבם אין זה שמטעם ותירצו

יוסף  ורבינו מהתורה. לחייבם היקש צריך ולכן

הוה  היקשא לאו דאי תירץ, ירושלים איש

הסוכות. מחג ט"ו דט"ו שוה מגזירה  פטרינן

במצוה  שגם להדיא תוס' מדברי ומוכח

שהיו  מטעם הנשים את לחייב יש דאורייתא

יהיו  לא הראשון שלתירוץ אלא הנס, באותו

איש  יוסף רבינו ולתירוץ מדרבנן, רק חייבות

מאכילת  ורק מה"ת, חייבות הן הרי ירושלים

הסוכות. לחג מגז"ש לפוטרם ס"ד היה מצה

את  לחייב גדול מקום שיש אף לדינא ועכ"פ

יוכלו  לא לכאורה מ"מ דחנוכה, בהלל הנשים
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שאם  נפקא, לא ספיקא מידי דאכתי לברך,

מה"ת  הלל שחיוב הראשונים כדעת נאמר

בפסחים כתוספות היו)ונסבור ד"ה יהיו (קח: ,

ההלל. מאמירת פטורות הנשים

בקריאת ומ"מ הנשים את לחייב שיש נראה

הטורי  דהנה הכל, לדברי דחנוכה הלל

וכ"ת)אבן ד"ה כ: נשים (מגילה מדוע הקשה,

בהם  אמרו והרי ביכורים, בהבאת חייבות

מ"ו) פ"א ואינו (ביכורים מביא ואילך החג שמן

מ"ע  הוי וא"כ כלל, מביא אינו ומחנוכה קורא

מביא  שאינו שמה ותירץ גרמא. שהזמן

לא  שהזמן משום אינו ואילך, מחנוכה ביכורים

להביא  שצריך משום אלא המצוה, את מחייב

לקיטה  בעת אלא שמחה ואין שמחה, בזמן

היה  חנוכה לאחר שמחה היה ואילו וקצירה,

בזמן. תלויה המצוה אין א"כ אז, גם מביא

קושיית  ליישב יש דבריו שלפי עוד וכתב

בפסחים נאכלים)תוספות ד"ה למדו (לח: איך ,

לו.) של (שם במצה חובתו ידי יוצא אדם שאין

מושבות  בכל נאכלים שאינם משום ביכורים

בגמרא והרי בלבד, בירושלים לח:)אלא (שם

נאכל  נחשב וגבעון בנוב הקרב שדבר מבואר

וגבעון  בנוב קרב שכשהיה כיון מושבות, בכל

ביכורים  גם א"כ ישראל, ערי בכל נאכל היה

קרבים  יהיו החג, עד מעצרת קבוע שזמנם

ז  לה הקבוע חובה ככל וגבעון ויחשבו בנוב מן

שזמן  האמור ע"פ אמנם מושבות. בכל נאכלים

דבר  אלא המצוה עצם מצד אינו הביכורים

קבוע  שאין חובה הביכורים נחשבים לכן צדדי,

ולפיכך  וגבעון בנוב קריבה ואינה זמן לה

[אמנם  מושבות. בכל נאכלת שאינה נחשבת

סוברים  שאינם תוס' מקושיית הוכחה אין

שהז"ג, ממצוה נשים פטור לענין אבן כהטורי

הסברא, לעצם מודים תוס' גם שבודאי

שהזמן  למצוה המצוה נחשבת לא שבכה"ג

בגוף  תלויה שאינה כיון נשים, לפטור גרמא

הזמן, באותו שישנם אחרים בדברים אלא הזמן

לה  הקבוע חובה לזה לקרוא שייך עדיין אבל

בנוב  אותה עושים עובר שזמנה שכיון זמן

וגבעון].

פערלאוכעין הגרי"פ ביארו מבוא זה (לרס"ג

כמו) נראה ואמנם ד"ה והדברי פי"ב

ד)יחזקאל אות מה הרמב"ן (סי' שכתב מה

והוי) ד"ה לג: מצוה (קידושין היא העומר שספירת

גרמא  שהזמן עשה שמצות גרמא, הזמן שאין

כסוכה  שיבא, המצוה לחיוב גורם שהזמן היינו

ספירת  גבי אבל סוכה, מצות את מחייב שהזמן

אלא  הספירה, את מחייב הזמן אין העומר

העומר  הבאת ואם מחייבת, העומר קצירת

כן  גם הספירה של החיוב היה  אחר בזמן היתה

ולא  בעומר תלויה שהספירה נמצא אחר, בזמן

שהרמב"ם [ואף קסא)בזמן. עשה סובר (סה"מ

משום  לא העומר, מספירת פטורות שנשים

שלדבריו  משום אלא זו, סברא על חולק שהוא

הכ"ד) פ"ז ומוספין חייבים (תמידין הזה בזמן גם

המצוה  שאין נמצא התורה, מן העומר בספירת

היא  ולכן בזמן, אלא ממש בעומר תלויה

בציץ  שביאר כמו גרמא שהזמן מצוה נקראת

יא)אליעזר סי' ].(ח"ב

אבןועוד הטורי מיהו)הקשה ד"ה כ: ,(מגילה

למצוה  ביכורים מצות נחשבת לא למה

ביכורים  מביאים אין והרי גרמא, שהזמן

הזמן  שאין מצוה נחשב זה שאין ותירץ בלילה.

הביכורים  בהבאת היא שהמצוה שכיון גרמא,

ואף  מחדש, יום בכל חוזר עצמו החיוב ואותו

מכל  המצוה, את לקיים אפשר אי שבלילות

ועדיין  ממנו התבטלה לא עצמה המצוה מקום

שלא  שכיון למחר, לקיים עליו מוטלת היא

ואין  היום, לעשותה צריך אתמול המצוה קיים

שהזמן  מצוה שנחשבת ציצית למצות דומה זה

ציצית  שמצות בלילה, נוהגת שאינה כיון גרמא

תמידי, חיובה אלא אחת בפעם מתקיימת  לא

אותו  פוטרת אינה היום שמקיים והמצוה

הוא  שבלילה א"כ נמצא למחר, אותה מלקיים

שתוס' שם שכתב אלא לגמרי. המצוה מן פטור

אותו) ד"ה כט. קידושין דכתיב, ד"ה כ. אינם (מגילה
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לפטור  דרשה הוצרכו למה שהקשו כן, סוברים

מצות  היא מילה והרי מילה, ממצות נשים

ולפי  בלילה, נוהגת שאינה גרמא שהזמן עשה

אע"פ  [ומ"מ כלל. קשה לא אבן הטורי מש"כ

כהטו"א, בזה סוברים אינם שתוספות

בלילה  ולא ביום שמצותו דבר ולדבריהם

החיוב  חוזר שלמחרת אף שהז"ג מצוה נחשב

בזמן, הדבר תלוי שסו"ס משום הראשון,

הטו"א  במש"כ אבל בלילה, ולא ביום שהמצוה

אלא  הזמן, בגוף תלוי שאינו שדבר מתחילה,

בזמן  רק חייבים שמחמתה צדדית בסיבה

שגם  אפשר שהז"ג, מצוה נחשב זה אין מסויים,

בזמן  כלל תלוי הדבר אין שהרי מודים, הם

אחרת]. בסיבה אלא

בשיעור,ועפ"ז זללה"ה הגרב"צ מו"ר דקדק

שהזמן  מצוה נחשב לא הלל שגם

ולשמוח  להודות היא הלל מצות שגדר גרמא,

תלוי  ואינו קבוע הוא זה וחיוב ה' חסדי על

שמחה  בימי הוא ההודאה שזמן אלא בזמן,

לישראל, ניסים בהם שארעו ובימים במועדים

טעם  אין שמחה ימי שאינם אחרים בימים אבל

ההלל. את לומר

לא המורם בחנוכה הלל שאמירת האמור, מן

ממנה  לפטור שהז"ג מצוה נחשבת

הוא  בחנוכה הלל אמירת שחיוב משום נשים,

הנ  באותו היו הן ואף הנס, על הודאה ס.מצד

אמירת  שחיוב האומרים כדעת נאמר אם ואף

כדעת  גם ונאמר מדאורייתא, הוא בחנוכה הלל

איה  הנס באותו דהיו שסברא האומרים

מכל  דאורייתא, במצוה הנשים את מחייבת

שקריאת  ההלל, בקריאת חייבות יהיו מקום

גרמא  שהזמן למצוה כלל נחשבת אינה ההלל

בשמחה  אלא הזמן בגוף תלויה שאינה כיון

לישראל. שאירע ובנס

זה  בענין הרמב"ם דעת בירור

הרמב"םאמנם הי"ד)מדברי פ"ג נראה (חנוכה

פטורות  שנשים סובר שהוא לכאורה

את  המקרא שאם שכתב בחנוכה, הלל מאמירת

השומע  צריך אשה או עבד או קטן הוא ההלל

ומקורו  אומרים. שהם מה כל אחריהם לענות

לח.)במשנה הסוכות.(סוכה דחג הלל לגבי

רש"י מקרין)וביארו ד"ה מי,ותוס'(שם ד"ה (שם

בתפלה) ד"ה כ: האשה ברכות אחר לענות דצריך ,

מהלל  פטורה שאשה לפי אומרת, שהיא מה

יכולה  אינה ולכן גרמא, שהזמן מצוה ככל

א"כ  חובתו. ידי השומע האיש את להוציא

חנוכה  בהלכות דין שהעתיק הרמב"ם מדברי

מצוה  נחשבת בחנוכה ההלל קריאת שגם יוצא,

ממנה. פטורה שאשה גרמא שהזמן

כוונת ומו"ר שאין דקדק זללה"ה הגרב"צ

כתב שהרי כן, ה"ג)הרמב"ם (שם

תקנו  אלו בימים שארעו הניסים שמחמת

ימי  אלו ימים שיהיו הדור, שבאותו חכמים

להראות  הנרות בהן ומדליקין והלל שמחה

והדלקת  הלל שאמירת ומשמע הנס. ולגלות

ואינו  חנוכה, מצד חדש חיוב שניהם הנרות

כל  [וכמבואר מועדים שאר של החיוב מחמת

כשם  כן ואם דלעיל], י: בערכין בסוגיא זה

חייבו  כך הנרות בהדלקת הנשים את שחייבו

חמדה בכלי [אמנם הלל. באמירת (קונ'אותם

ב) אות סוף מקץ ממה המילאים להיפך, הוכיח

הרמב"ם ה"ד)שכתב בקריאת (שם שחייב כל

הזכיר  ולא חנוכה, נרות בהדלקת חייב המגילה

ההלל]. קריאת לגבי גם זה דין

הרמב"ם עוד שכתב ממה הגרב"צ דקדק

הפרק יב-יד)בסוף קריאת (הלכות סדר

וז"ל  הגמרא, בזמן שהיה המנהג כפי ההלל

הראשונים  חכמים בימי ההלל קריאת 'מנהג

את  שמקרא הגדול שמברך אחר היה, כך

עונין  העם וכל הללויה ואומר מתחיל  ההלל

העם  וכל הבא ברוך אומר הוא וכו' הללויה

ההלל  את המקרא היה ואם ה', בשם אומרים

שהן  מה אחריהם עונה אשה או עבד או קטן

המנהג  הוא זה ההלל. בכל מלה מלה אומרין
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אלו  בזמנים אבל לילך, ראוי ובו הראשון

משונות  מנהגות המקומות בכל ראיתי

דומה  מהם אחד ואין העם ובעניית בקריאתו

קטן  של המשנה דין שהביא הרי עכ"ד. לאחר'.

דבריו  בתוך ההלל, את המקרים ואשה ועבד

שלמד  הרי הגמרא, שבזמן ההלל קריאת בסדר

לא  אחריהם לחזור במשנה שהצריכו שמה

ידי  בזה יוצא ואינו פטורות שהנשים משום

הקריאה  וצורת שסדר משום אלא חובתו,

היא  התלמוד, בזמן בה נוהגים שהיו הנהוגה

נשים  מפי ולא גדולים אנשים מפי שישמעו

וקטנים.

z
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שליט"א  אברהם דוד רבי הגאון
אליהו" ו"דעת אב" "בנין ישיבות ראש

כהונה  במתנות ומוחזק ראוי בדין

קכג:)בגמ'א. שנים (ב"ב פי נוטל הבכור "ת"ר

ובשבח  ובמוקדשין ובקיבה ובלחיים בזרוע

הניח  כיצד אביהן. מיתת לאחר נכסים ששבחו

אחרים  ביד ומושכרת מוחכרת פרה אביהן להן

פי  נוטל בכור, וילדה באפר רועה שהיתה או

בכור  אין כרמים, ונטעו בתים בנו אבל שנים,

והקיבה  והלחיים הזרוע האי שנים. פי נוטל

ואי הי  פשיטא, אבוהון לידי דאתו אי דמי, כי

הבכור  ואין הוא, ראוי אבוהון לידי אתו דלא

כהונה  במכירי הכא כבמוחזק. בראוי נוטל

וקסבר  דאבוהון, בחיי ודאשתחיט עסקינן,

דמו". שהורמו כמי הורמו שלא מתנות

ודאשתחיט)וברשב"ם דאשתחיט (ד"ה "כיון :

כהן  של מכירין והן אבוהון בחיי

הופרשו, לא שעדיין אע"פ ואוהביו, ומרעיו זה

גמרו  אוהביו שאלו לידו, באו כאילו הם הרי

הבהמה, בתוך עדיין כשהן המתנות לו ומקנו

שלא  דמתנות בחייו, בהן שהוחזק כמי ודמי

פי  בכור בהן ויטול דמיין, שהורמו כמי הורמו

דהשתא  פשיטא, למיפרך ליכא והשתא שנים.

כמי  הורמו שלא דאע"פ טובא אשמועינן

דמיין". שהורמו

דינא ונתבאר בהך החידוש דעיקר בדבריו,

כמי  הורמו שלא דאע"פ דמתנות,

להך  שייטיה מאי צ"ב, וא"כ דמיין. שהורמו

דראוי  הדין גדר לאשמועינן דאתא ברייתא

ישועות. חוסן בס' הקשה וכן ומוחזק.

נקטינן ב. דהשתא דאף לומר, היה ומקום

שלא  דמתנות הוא דברייתא דחידושא

הוא  חידושא אכתי מ"מ שהורמו, כמי הורמו

נוטל  בכור דאין הדין דטעם כיון בכור. בדיני

לו  בראוי ולא בידו במוחזק אלא שנים פי

מדכתיב הוא יז)לירש, כא, אשר (דברים 'בכל

בבכורות כדאיתא לו', וא"כ (נב.)ימצא .

דקרא  דאף יתירא, חידושא בזה אשמועינן

שלא  דמתנות דהגם והו"א ימצא', 'אשר קאמר

זה  סגי לא מ"מ דמי, דהורמו כמאן הורמו

הופרשו  אי רק אלא הבכור, ירושת לענין

הבכור  בהם יורש אביהם לידי ובאו המת"כ

בכור  ירושת גבי דאף קמ"ל שנים, פי חלקו

שנים. פי ויורש שהורמו כמי חשיב

ליכא ודקדוק והשתא לפנינו: הרשב"ם לשון

אשמועינן  דהשתא פשיטא, למיפרך

שהורמו  כמי הורמו שלא דאע"פ 'טובא',

חידוש  רק דאי"ז ור"ל לפי"ז. יפה עולה דמיין,

'השתא' הוא חידוש אלא מת"כ, בדיני הדין

וכנ"ל. בכור, לענין ביותר

בראוי ג. נוטל ואינו דהש"ס: לישנא ועל

התויו"ט העיר מ"ט)'כבמוחזק', פ"ח :(בכורות

תנן  מינה נפקא למאי טעמא ידעתי ולא

'כבמוחזק'.

דרשת ולהנ"ל דאיצטריך מהא דאמנם י"ל,

לו' ימצא אשר 'בכל הכתוב

בראוי, נוטל הבכור דאין הדין לאשמועינן

נוטל  דאף הו"א הכתוב חידוש דלולי משמע

נכסים  בין לחלק לב על עולה היה ולא בראוי.

תחת  והם בהם דמוחזק לנכסים לירש הראויים

קמאי  איפליגו ובע"ח אשה כתובת [וגבי ידו.

במשנל"מ  עיין לבא, הראויין מנכסים גובין אי

מלוה) מהל' ורפכ"א ו, הל' אישות מהל' ].(פ"כ
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הריטב"אוכדרך קיט:)שכתב בנות (לעיל גבי

מספקא  הוה ספוקי דמרע"ה צלפחד,

לאו. אם כבמוחזק בראוי נוטל הבכור אם ליה

בעי  דילמא לו, ימצא אשר בכל דכתיב דאע"ג

קרא  דההוא א"נ לו. שימצא הראוי בכל למימר

דין  למד דיוסף ומקראי עדיין, כתיב הוה לא

בכורה.

בשיטמ"קומפורשים ביותר (להלן הדברים

דאי קכה:) לפרש ויש לשונו: וזה ,

דממעטינן  לו, ימצא אשר בכל דכתיב לאו

נוטל  שהבכור אומרים היינו ודאי ראוי, מינה

שמתו  פי על אף אביו, מורישי בנכסי שנים פי

לומר  יכולים היורשין שאין אביו, מיתת לאחר

הירושה  דין לעקור קיריתנא אבונא אבי

הבן  דודאי ולהורישם, לירש ראוי שאביהם

לבכור  להוריש כדי בקבר ויורש לבניו קודם

שנים.פ  י

דאף ולכך הכתוב השתא דאשמועינן כיון

ראוי  בין לחלק אין הדין דמעיקר

דיורשין  בנים שאר גבי וכדקיי"ל למוחזק,

בספרי וכדדרשו בראוי, גם רטז)לאביהם (תצא

טז)הכתוב שהבן (שם מלמד לו, יהיה אשר את

בכור  שאני מ"מ כבמוחזק, בראוי נוטל

שאמרו  זהו א"כ למוחזק, ראוי בין דמחלקינן

שוה  דענינם ואף 'כבמוחזק', בראוי נוטל אינו

אחין. שאר ירושת לענין

רש"יועוד לשון ואין)דו"ק ד"ה סז: ואין (ב"מ :

לאחר  לפניהם לבא בראוי נוטל בכור

בכל  דכתיב אביו, ביד כבמוחזק לחלוק, מיתה

לו. ימצא אשר

להקשות ד. ישועות בחוסן הוסיף ועוד

להש"ס  ליה דלמה המהר"ם, כקושית

דאתו  כגון לוקמא כהונה, במכירי לאוקמיה

לא  והשתא הורמו, שלא עד בטיבלייהו לידיה

לאשמועינן  דאתא די"ל פשיטא, תיקשי

תירץ  וע"ז דמי. כהורמו הורמו שלא דמתנות

דבכור  הדין לאשמועינן אתא הברייתא דאמנם

מוחזק. אלא ראוי מיקרי ולא שנים פי נוטל

שהורמו, כמי הורמו דלא דמתנות והטעם

חידוש  עצמו דזה רק הרשב"ם, וכמש"כ

אתי  דכבר איירי דאי מוחזק. דחשיב הברייתא,

לאשמועינן  ואתא בטבלייהו, דאביהם לידיה

אין  זה בו, לחזור הנותן יוכל ולא אביהם דזכה

לידיה  דאתו כהן בכל אלא בבכור, תלוי

כיון  וע"כ הדין. הוא כן בטבלייהו המתנות

בדיני  הוא דין בכור, גבי בזה הדין דאשמועינן

בזה  ונחה מוחזק. בכה"ג דחשיב הבכור, ירושת

הנ"ל. ישועות החוסן תמיהת

עיקר ה. דאמנם ישועות, החוסן בתירוץ וע"ש

הוא  כהונה, דמתנות הדין זה דנשנה הא

דהחידוש  ואה"נ מוחזק. דחשיב הדין להורות

שהורמו  כמי הורמו שלא דמתנות הוא קמן

הרשב"ם)דמיין, דאף (וכמש"כ דקמ"ל והיינו .

כל  מ"מ בו, לחזור הנותן יכול כהונה במתנות

וכיון  כמוחזק. הוו"ל ביה הדר דלא כמה

להכהן  ליתן דמילתא אורחא כהונה דבמכירי

דחידוש  כיון א"כ ההפרשה, אחר מיד המתנות

שלא  דאיירי ע"כ מוחזק, דחשיב הברייתא

דהך  נמצא א"כ הוא, פשיטא דאל"ה הורמו,

הורמו  שלא ומתנות כהונה, דמכירי אוקימתא

זה  נצרכים הללו הדינים ב' דהורמו, כמאן

בבכור. דמוחזק הדין חידוש לאשמועינן לזה,

הורמו ו. שלא מתנות דקסבר הש"ס ולתירוץ

דמשמע  הרש"ש העיר דמי, שהורמו כמי

כלל, רבותא הוי לא הורמו כבר דאם

הדין  זה ולכאו' הנ"ל. מהרשב"ם וכדמשמע

לחזור  הנותן דיכול דאף כהונה, דמכירי גופא

מוחזק, הכהן מיקרי ביה הדר דלא כל מ"מ בו,

התוס' הכא)וכמש"כ רבותא (ד"ה הוי גופא זה ,

דקסבר  למימר הש"ס הוצרך ואמאי גדולה,

למימר  ליה סגי ולא וכו', הורמו שלא מתנות

הוא  חידוש ושפיר כמוחזק, הוי כהונה  דמכירי

ומוחזק. ראוי בדיני
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אתא ותירץ לא דאם משום דאולי הרש"ש

דמכירי  זה דבר אלא לאשמועינן

דתני  איריא מאי א"כ כמוחזק, חשיב כהונה

ע"כ  אלא ומעשר, תרומה ליתני וכו', הזרוע

וכו', הורמו שלא דמתנות הדין דאשמועינן

בהא  הן, דניכרות ולחיים בזרוע דוקא וזהו

וכדכתבו  דמיין, שהורמו דכמי תנא הך ס"ל

הב')התוס' בתי' וקסבר .(ד"ה

פשט ויש כדמשמע אכן דאי בזה, להמתיק

לפנינו  החידוש דעיקר הרשב"ם, דברי

דהורמו, כמאן הורמו שלא דמתנות הדין הוא

אוקימתא  הך דהלא הספר, מן חסר עיקר א"כ

אבוהון  בחיי ודאשתחיט כהונה במכירי דאיירי

בלשונו  התנא דנקט כיון רק בברייתא. ליתא

דדוקא  כהתוס', החילוק י"ל ע"כ 'הזרוע',

זה  דין דנשנה ודאי וא"כ ניכר. דאין בזרוע

הורמו להורות שלא דמתנות הדין חידוש

וכהרשב"ם. דהורמו, כמאן

כהונה ז. במכירי לפנינו: הרגמ"ה ולשון

מכירים  אוהבים לאביהם שהיה 'ולויה',

והכי  לאחרים. ולא מתנותיהן לו שולחים שהיו

מוסרן. ללוי מעשרות כגון 'לויה', מתנות נמי

אשתחיט  לא דאי וש"מ רמ"ה: היד [ולשון

דלא  מעלמא באיניש נמי אי אבוהון, בחיי

בחיי  דאשתחיט ואע"ג 'ולויה', כהונה ממכירי

שנים]. פי בכור בהו שקיל לא אבוהון,

במתנות (שם)והתוס' דדוקא לחרץ כתבו

דלאו  לרבי ליה אית מעשר דתרומת

דזרוע  דהכא מתנות אבל דמי, שהורמו כמי

שהורמו  כמי ליה אית ניכרות, שהן ולחיים

במתנות  דוקא הרש"ש: הגהת וראה דמיין.

לגרוס: יש ואולי ומעשרות'. 'דתרומות

'ומעשר'. דתרומה

התוס'ח. הכא)ומש"כ רצה (ד"ה שאם דאע"פ

הדר  דלא כמה כל רשאי, בו לחזור הנותן

טעם  דביאר רמ"ה ביד יעויין כמוחזק, הוי ביה

להו  הוו דמי, שהורמו דכמי כיון בזה, הדין

כיון  קיימי, דכהן וברשותא גביה, כפקדון

בהם  משנה הבהמה בעל היה ולא הוא דמכירו

דאורחיה  דמשום ומשמע אחר. לכהן ליתנם

לכן  אחר, לכהן המתנות ליתן משנה דאינו הוא

כל  מ"מ ביה, הדר דמצי ואף מוחזק, חשיב

מוחזק. הכהן חשיב הנותן, בו חזר דלא

מפרשים ט. דיש כתב יונה הרבינו ואמנם

הדר  לא דמסתמא כיון כהונה דבמכירי

בו. לחזור ויכול מוחזק הוי הבית בעל ביה

א"כ  בו, לחזור בעה"ב דיכול כיון ומסתברא

בכור  בו יטול והיאך כלל, זה של ממונו אינו

כהונה  במכירי דאה"נ שם הסיק וע"כ שנים. פי

וע"ש  דאישתחיט. מעידנא בו לחזור יכול אין

דעשו  דס"ל יוסי כר' בזה דהסברא יונה ברבינו

כזוכה. זוכה שאינו

ואת (ל.)ובגיטין הכהן את מעות המלוה תנן

עליהן  מפריש להיות העני ואת הלוי

קיימין. שהן בחזקת עליהן מפריש מחלקן

ותירצו  לידיה. אתו דלא ואע"ג הקשו ובגמ'

כר' דהיינו ולעולא כהונה. במכירי דאיירי לרב

ורש"י כזוכה. זוכה שאינו דעשו דס"ל (שם יוסי

עשו) תקנה ד"ה מפני הרבה דבמקומות ביאר

יוסי לר' כן נט:)עשו שם המנקף (להלן עני גבי

ומציאת  ועופות חיות ומצודות הזית בראש

ובבכורות כהן (יח:)חרש, ביד שחליפיו כל

ובב"מ המתנות, מן את (יב:)פטור השוכר גבי

זכיה  שאין דאע"פ אחריו, בנו ילקט הפועל

תקנה  מפני י"ל ובכולן כזוכה. עשאוהו לקטן

עשו.

מעות ומבואר המלוה גבי דאף לרש"י דס"ל

י"ל  לעולא וכו', הלוי ואת הכהן את

לענין  כזוכה זוכה אינו דעשו יוסי לר' דס"ל

הש"ס  דקאמר ומהא התקנה. מפני ג"כ הוא זה,

לא  דכיחידאה משום אעולא, פליג דרב התם

לא  דכיחידאה תירוצא דהך י"ל מוקמינן,

דאין  לרב דס"ל מלמימר עדיפא טפי מוקמינן

וכו'. מעות מלוה גבי תקנה  להך מקום
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במכירי)ורש"י ד"ה כהונה (שם דמכירי פירש

לתת  רגיל דאינו ואוהביו מכיריו היינו

כיון  הלכך זה, לכהן אלא ומעשרות תרומות

להו, יהיב דלדידהו היא דפשיטא דמילתא

דמטו  כמאן והוה דעתייהו, כהני שאר אסחי

דהני. לידייהו

דס"ל ומבואר דמאן דהתם, בשמעתתא

ליה  לית שנו, כהונה במכירי

ואול  כזוכה. זוכה שאינו דעשו י"ל הסברא י

וכו', מעות דמלוה מתניתין הך לענין דרק

לא  דכיחידאה וס"ל אדעולא, פליג רב בהא

דהתם  דמתניתין בדינא דאף לומר מוקמינן,

כהונה  מכירי גבי ומ"מ כזוכה. זוכה שאינו עשו

אמרינן  שנים, פי בכור נטילת דלענין י"ל שפיר

ליתן  הוא ורגיל דכיון כזוכה, זוכה שאינו דעשו

ונמשך  הולך ממילא א"כ הכהן, לזה מתנותיו

ואי"ז  בזה, כמוחזק להיות היורש זכות מזה

דבר  אלא כזוכה, זוכה שאינו דעשו תקנה מכח

הוא. דממילא

עט)והאו"זי. סי' כהונה (ב "ב מכירי גבי כתב

היה  בדיעבד בו חוזר היה שאם דאע"פ

לסמוך  יכול בו, חזר שלא זמן כל מיהו יכול,

מעשר  תרומת לעשות להפריש שיכול עליו,

לא  ישראל דשארית משום לידו, באו כאילו

לחזור  שאסור במקום חוזר להיות עולה יעשו

ליה  חשבינן בחיים ונשחטו הואיל הכא וכן בו.

חלק  להחזיק מוחזק להיות לידו בא כאילו

לבכור. בכורה

דמת"כ והא להא טעם ליתן האו"ז דהוצרך

לא  ישראל דשארית לפי מוחזק, חשיב

למת"כ  ליה דקרי דהא נתבאר עולה, יעשו

ליתן  הוא דרגילות משום רק זה אין מוחזק,

המתנות  מליתן ישנה לא דמסתמא ואמדינן לו,

דשארית  הא עוד לזה דנצטרף אלא לאביהן,

מצי  הוי בעי הוה דאי אף וא"כ וגו'. ישראל

דשארית  הא עלה דרביע כיון מ"מ ביה, הדר

[וראה  בו. יחזור לא דודאי אמרינן וגו', ישראל

ממזרח האיר כז)בס' סי' בזה].(פסחים הדין גדר

ואי"ז  כמוחזק. דחשיב הטעם עצמו זה וא"כ

ריהטת  וכדקדוק הדר, לא דהשתא משום רק

כמוחזק', הוי הדר דלא כמה 'כל התוס', לשון

מוחזק  חשיב דשפיר זה, הוא החלטיי גדר אלא

דשארית  דכיון עדיין, המת"כ קיבל שלא אף

לו  יתנו ובודאי עולה, יעשו לא ישראל

המתנות.

הראשונים יא. דאיפליגו לפרש היה ואפשר

כמה  כל במת"כ, המוחזקות בגדר ז"ל,

לו  דאפשר כיון דלהר"י הנותן. ביה הדר דלא

הכהן  מוחזקות קליש מקלש א"כ לחזור,

הדר  לא השתא דמ"מ כיון ולהאו"ז במתנות.

לבסוף  דהלא וביותר כהן, מוחזק שפיר חשיב

לו. ליתנו היה בדעתו דאכן מילתא איגלאי

להנותן רק דאסור למינקט הר"י דהוצרך מהא

מוחזק, חשיב זה מטעם דרק בו, לחזור

דשארית  הא מכח מוחזק חשיב ולהאו"ז

כי  עולה חזרה, דחזרתו ואף וגו', ישראל

מוחזק. דין בעיקר ז"ל, רבוותא הנך איפליגו

בכל  לחזור לו אפשר דאי היכא רק דלהר"י

ס"ל  והאו"ז מוחזק. חשיב זה מטעם רק גווני,

בהא  סגי מ"מ חזרה, חזרתו דבדיעבד דאף

ולא  מוחזק. דין בהכהן להחיל ישראל דשארית

הוא  מוחזק אלא הדר, לא אכתי דהשתא מטעם

יחזור  דלא דהנותן דעתיה דאמדינן כיון בעצם,

בו.

מתנות (קל:)ובחוליןיב. המזיק חסדא א"ר :

מאי  מלשלם. פטור שאכלן או כהונה

דמשמע  זה, דכתיב אימא איבעית טעמא

קיימות  אינן אבל ליתנן, חייב קיימות דבעודן

משום  ואבע"א תשלומין, בהן הכתוב חייב לא

וכתב  תובעים. לו שאין ממון ליה דהוי

ז"ל אלגאזי ע)המהרי"ט אות פ"ח בכורות (הל'

חשיב  כהונה דמכירי עולה דילן דמהתוס'

חשיב  שחיטה דאחר כיון וא"כ גמור. כמוחזק

הזיק  דאם ודאי הרי הכהן, בהן זכה כאילו
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דנקטו  ואף לשלם. חייב המתנות בעל אותם

כמוחזק, חשיב כהונה דמכירי דהא התוס'

המתנות, בעל בו חזר שלא זמן כל היינו

בו  חזר אם אבל בו, חזר דלא אמרינן ומסתמא

או  במזיק א"כ כלל, לכהן זכיה  לו אין בפירוש

מזו, גדולה חזרה לך אין כהונה, מתנות אוכל

המזיק. לפטור לן אית כהונה במכירי ואפי'

לדעת ומובן אך התוס', לשיטת אך הוא דזה

א"כ  בו, לחזור רשאי דאין יונה הרבינו

ואף  כמוחזק. חשיב לעולם כהונה דבמכירי י"ל

מליתנו  בו דחזר חשיב מת"כ דהמזיק נימא אי

ממון  כמזיק הוא הרי סו"ס מ"מ הכהן, לזה

לה  דיליף לל"ק ורק וחייב. תובעין לו שיש

פטור. יהא דוזה מקרא

ואב"א)והתוס'יג. ד"ה בין (שם הנפק"מ כתבו

לו  דאין לישנא דלהאי לישני, תרי הני

בדיני  בדיינים, לתובעו יכול דאין נהי תובעין

ליה  דדריש קמא וללישנא מחייב. מיהא שמים

מיחייב. לא נמי שמים בדיני אפי' מוזה,

יו"טובשו"ת כח)מלבושי סי' יור"ד כתב (ח"ב

י"ל  הנ"ל, אלגאזי המהרי"ט דלסברת

לו, שייכים כהונה דמתנות במזיק דוקא דזהו

למכירי  ליתנם רגיל דהיה דהיכא י"ל בהא

חשיב  המתנות דהזיק כל א"כ דידיה. כהונה

דמזיק  היכא משא"כ לשלם. חייב ושוב כחזרה

נופלות  המתנות אלו דהיו אף דאחרים, מת"כ

דאותן  דהבעלים כיון מ"מ כהונה, המכירי קדם

דכבר  חשיב להתוס' א"כ בו, חזר לא מתנות

והלכך  בהם. כמוחזק וחשיב הכהן, בהם זכה

אורה  הקרן בפשיטות נקט וכן חייב. המזיקן

פד:) ע"ש.(נדרים ,

זה,יד. לדחות דיש כתב שם יו"ט ובמלבושי

תרי  הני בין נפק"מ בהך מיאנו התוס' דהא

למ"ד  דרק לומר היה מקום דלכאורה לישני.

י"ל  תובעין לו דאין מטעם פטור מת"כ דהמזיק

תובעין  לו כיש דחשיב יודה כהונה דבמכירי

דוזה, מקרא דפטור למ"ד אך לשלם. וחייב

לסתם  כהונה מכירי בין בזה חילוק אין א"כ

רק  ומדכתבו פטור. גווני ובכל מתנות,

ניחא  דלא משמע שמים, ידי דלצאת הנפק"מ

הנ"ל. אלגאזי דהמהרי"ט סברא בהך להו

דלצאת טו. וס"ל התוס', על דהשיג בר"ן וע"ש

הוא  החיוב דכל כיון פטור, נמי שמים ידי

כאן  אין בעיניה דליתיה דהיכא וכיון מ"ע, רק

וע"ש  שמים. ידי לצאת חייב יהיה למה מ"ע,

מהר"ם  ובחי' שפירא מהר"י ובחי' שבע בבאר

אגרו"מ  ובשו"ת אברהם של זרעו ובס' שיק

קכד) סי' ח"ג בזה.(יור"ד לבאר מש"כ

כהונהטז. משמרות דאם (שם)ובס' נקט

ליתנם  אותו כופין בעין עדיין המתנות

בעין  אינם אם אבל המצוה, לקיים שרוצה למי

ליכא  הממון וכפיית נתינה, המצות לה אזלא

דזהו  עוד וע"ש תובעין. לו שאין בממון

דילפינן  דללישנא לישני. תרי הני בין הנפק"מ

מחוייב  בעין המתנות אם דוזה, מקרא לה

אינו  בתרא וללישנא ראשון, לתובע ליתנם

שירצה  למי ליתנם אותו שכופין אלא מחוייב

לל"ק  דאף וצידד זה, דחה ושוב המצוה. לקיים

ראשון. לתובע ליתנם מחוייב אינו

להש"ךיז. סא)וע"ע סי' יור"ד הארוך דאיכא (בפי'

היכא  לישנא, תרתי בהנך אחריתא נפקותא

לכהן  לעולם ולהבא מכאן מתנותיו כל דנתן

דהרי  פטור, מוזה ליה דמפיק וללישנא ידוע.

דהוי  וללישנא כלל. בתשלומין הכתוב חייב לא

לכהן  לומר יכול דזה תובעין, לו שאין ממון

למימר  ליכא הכא לך, ולא נותנן הייתי אחר

חזינן  ועכ"פ אהרן. מנחת בפי' וע"ש וחייב. הכי

טעמי  תרי הני בין נפק"מ כמה באחרונים

הנפק"מ  התוס' מש"כ לבד פטור, מת "כ דמזיק

בזה.

גופייהויח. אפי')והתוס' ד"ה ה: כתבו (ב"ב

איכא  למימר הש"ס יכול מקומות דבכמה

דבר  אלא לומר חושש ואינו טובא, בינייהו

מלאכי להיד וראה שנים. או התלמוד אחד (כללי
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תמח) בין כלל בזה חילוק דאין להתוס' דס"ל

תרי, או בינייהו איכא חד הש"ס דנקט היכא

מינייהו  חדא הש"ס דנקט לומר לנו יש ולעולם

השיטמ"ק בשם וע"ש טובא. דאיכא (ב"מ ואף

אחר י.) הבדלים שיש דהש"ס דאה"נ רק ים,

גדול. חידוש בהם שמביא לפי הני נקט

לחלק יט. הנ"ל, יו"ט המלבושי דברי ובגוף

כהונה, המתנות מזיק דהבעלים היכא בין

היכא  לבין חייב, ז"ל אלגאזי דלהמהרי"ט

להעיר  יש פטור, דיהא אחרים מת"כ דמזיק

דב"מ פ"ק התוס' והא)מדברי ד"ה דאהא (ו: ,

מוציאין  אין כהן דתקפו התם בגמ' דאמרו

דחולין מהא הקשו מידו, לוי (קלג.)אותו דבן

דאינו  ומשמע הוא. פריצותא מתנתא דחטף

מוציאין  אין כהן דתקפו וחזינן לשלם, חייב

ראיה  הש"ס אייתי לא ואמאי מידו. אותו

כשאכלו, מיירי דשמא ותירצו מהתם.

שאכלן  או כהונה מתנות דהמזיק וכדאמרי'

לחלק  יש הא יו"ט המלבושי ולסברת פטור.

ומה  דהזיק, לאחר הזיקו דהבעלים היכא בין

מת"כ  מזיק גבי התם הלא לזה. זה התוס' דימו

החוטף  לוי ובן המתנות, הזיקו דהבעלים איירי

ובכה"ג  הוא, דידיה דלאו ע"כ ואכלן, המתנות

חייב. יו"ט להמלבושי

וביערן אך דאכלן דהיכא לעיל להמתבאר

מצות  לה אזלא בעין המתנות ואין

אינה  דהבעלים ההנאה טובת גם הלא הנתינה,

וכן  לכו"ע. פטור דאכן י"ל ובכה"ג קיימת,

אש השרידי בחי' ל)ביאר סי' .(ב"מ

שמואלועתה חגורת בס' הלבוש ראיתי (על

שם) דממש"כ יור"ד איפכא, דנקט

דהא  דס"ל מוכח לוי, מבן הראיה  התוס'

שאני  לא פטור, כהונה מתנות דמזיק דקיי"ל

לאחרים. הבעלים בין בזה כן לן נקט דשם (רק

ולויים  וגו', הכהנים משפט יהיה וזה כתיב דקרא מטעמא

איקרו) כהנים .לאו

שמעתי כ. הנ"ל, ז"ל המהריט"א סברת  ועיקר

צריכה  דאחהמ"ר שליט "א, מאאמו"ר

הנותן  בו לחזור דרשאי הדין כל דהלא תלמוד,

לו  שהקנתה זכות הוא כהונה, להמכירי ליתן

זה  כל אך דידיה. הנאה דטובת תורה,

שאכלן  אחר אמנם וברשותו. בעין כשהמתנות

דחשיב  תיתי מהיכי בעין, הם אם ואף הזיקן, או

הוא. בעלמא מזיק הלא כחזרה, אכילתו

יהודה וכיוצא בית בתשובות נמצא בזה

סד)[ סי' לייב (חו"מ יהודה -להג"ר

ע"ד  להעיר ליטא] סמרגון, אב"ד ז"ל גורדון

שם)התוס' אין (ב"מ בכור בספק אמאי דהקשו ,

לכהן  ליתן יאמרו הבעלים והלא מידו, מוציאין

ושם  כהונה. במכירי דאיירי ותירצו אחר.

דמכירי  בשמעתין התוס' דלמש"כ הקשה

התוס' קושית הדרא א"כ בו, לחזור יכול כהונה

אף  הא מוציאין, אין כהן תקפו אמאי לדוכתיה,

שיתנו  ולומר בו לחזור יכול כהונה במכירי

גבי  דאף התוס' דמש"כ שם וכתב אחר. לכהן

דוקא  זהו בו, לחזור יכול כהונה מכירי

ליד  בא כבר אם אבל הבעלים, ביד כשהמתנות

גמור  קנין הוי שוב שיהיה, אופן באיזה כהן

בו. לחזור יכול הבעלים ואין הכהן ביד

z
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יוסף' 'נר ור"כ יצחק' 'פחד אב"ד  יעקב, נווה דומ"ץ

המהדרין  מן כמהדרין הדלקה חיוב גדר

בגמ'א. כ:)איתא איש (שבת נר חנוכה נר מצות

לא. ותו א', נר יום כל ידליק וברש"י וביתו,

כל  הבית מבני ואחד אחד לכל נר והמהדרין

המהדרין, מן והמהדרין נרות. מספר אותו יום

א'. נר עד נרות משמונה והולך, פוחת לב"ש

וביום  א' נר הא' ביום והולך מוסיף ולב"ה

גילה  לא רש"י ובזה נרות. שמונה השמיני

והתוס' והמהדרין)דעתו. וב"ה (ד"ה שב"ש כתבו

ביום  שלב"ה כלומר וביתו. איש אנר קאי

נרות  שתי הב' וביום א', נר ידליק הראשון

מאשר  הכירא יותר בזה שיש ומסביר וכעזה"ד.

והולך, ומוסיף מב"ב, א' לכל נר ידליק אם

אדם  בני יש הנרות שכמספר לחשוב שאפשר

הר"ן בחידושי וכ"כ שם)בבית , .(שבת

הרמב"םלעומת א'-ב')זה הל' חנוכה מהל' (פ"ד

אבל  כנ"ל, ומהדרין הדין עיקר כותב

או"א  לכל נר "מדליק המהדרין מן מהדרין

נר  לילה בכל והולך ומוסיף הראשון  בלילה

הגמ' פשט לומד שהרמב"ם ומבואר אחד".

הראשון. ההידור אחרי חוזר השני שההידור

בני  שכל ספרד ערי שמנהג כותב ג' ובהל'

ומכאן  הראשון ביום א' נר מדליקין הבית

שמונה  שמדליקים עד והולך מוסיף ואילך

ראה  מה גדול פלא ולכאו' השמיני. ביום נרות

דינא  שפסק אחרי מנהגים להביא הרמב"ם

הב"י תרע"א)דגמ'. מח'(סימן בקיצור מביא

שנראה  ומסיק הגמ'. בפשט והתוס' הרמב"ם

ומוסיף  א' נר שמדליקים העולם שמנהג

היו  כהרמב"ם שאם התוס', כדעת הוא והולך,

המהדרין. מן כמהדרין לעשות צריכים

שהביא ולכאורה מנהג שאותו פשוט נראה

א' פסק שכך ברור הרמב"ם,

וכך  הרמב"ם לפני שהיה הקדמונים מהפוסקים

התקבלה  וכך למעשה והורה ולימד למד

היה  לא לרמב"ם וגם ישראל. בעם ההוראה

מנהג  שכן לנו מעיד רק המנהג, מקור ידוע

שהעם  ביותר, הקטנה ולו הו"א שאין העולם.

דבר  חכם הוראת פי על שלא דעתו לפי ינהג

גם  הדורות ובהמשך בגמ'. מקור שום לו שאין

מנו, לדעת בלי מ"ד כאותו למדו התוס' בעלי

פשוט. נראה וכן

ג')ובמאמ"רב. א"ק תרע"א ענין (סימן על עמד

הרמב"ם  דברי שמהלך לבאר וכתב זה

לשיטתו, דגמ' דינא הביא שבתחילה הוא,

לפי  לא שהוא העולם מנהג זה ואחרי

כפירוש  והוא אחר, פירוש לפי אלא פירושו,

שהוא  הב"י מלשון כן נראה שלא אלא התוס'.

"דאי  התוס' כפירוש הוא העולם שמנהג כותב

מן  כמהדרין עושים אינם למה כהרמב"ם

הב"י  על המאמ"ר ומקשה המהדרין".

זה  שמנהג להקשות, הו"ל מיניה דעדיפה

ולא  מהדרדין, ולא הדין עיקר לא אינו

ס"ל  שהב"י ותירץ המהדרין. מן מהדרין

נמי  שפיר אתי ספרד בני "שמנהג כהלח"מ

מדינא  עכ"פ דהא ז"ל הרמב"ם לפירוש אף

הפסד  ואין הלילות בכל וביתו איש בנר סגי

ובלח"מ  לילה", בכל א' נר שמוסיפין במה

הוספה  בעי לא דמדינא "ואע"ג הוסיף גופא

ולעשות  פשרה האי למעבד לנו נראה אנן

בכה"ג". ההוספה
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נשגבו ואחרי דבריו מכת"ר המחילה בקשת

נקרא  מה נפסוק אם ממ"נ מהבנתי.

כל  המהדרין, מן מהדרין נקרא ומה מהדרין

שנפסק, מה לא זה שיהיה איך יהיה אחר אופן

אין  הדברים פירוש מה ועוד פשרה. שייך ומה

היות  סתם נרות עוד מדליק אם כלום בזה

בזה  שאין הגם קיים. וביתו איש נר הדין ועיקר

אם  בכך לן אהני מאי אבל נר, בתוספת איסור

אולי  אומר הייתי ול"מ הילכתי, תוקף בו אין

שדנו  כמו תשחית, בל איסור בזה יש

ובנד"ד  שעה. חצי אחר בהדלקה האחרונים

כלל. מצוה בו אין אם גרוע יותר

שכוונת ובס"ד לומר אפשר אולי העיון אחר

הגמ', שמלשון הגם כך. היא הלח"מ

לשיטתו, א' כל הראשונים שפירשו וכמו

המהדרין, מן ומהדרין מהדרין מהו מפורש

עיקר  על שיוסיפו מה שכל ללמוד אפשר מ"מ

דגמ', דאיתא מה בדיוק לא שזה אפילו הדין

פורתא  הנס פרסום תוספת בהו אית מ"מ

מפורש  דין יש שבחנוכה אותנו לימדו שחז"ל

דין  גם ויש וביתו, איש נר שהוא עצמה במצוה

הידור  סתם ולא במצוה חלק שהוא מהדרין

לולב  במצות לפניו התנאה ואנוהו אלי זה כמו

חז"ל  הנס פרסום מצות בגוף אלא וכו', נאה

שכל  לומדים ומזה הידור. של דברים קבעו

פרסומי  של בהידור נכלל ג"כ שנעשה תוספת

לנו  שאמרו מה בדיוק לא שהוא אפילו ניסא,

זה  ואולי איכא. פורתא הידור אפ"ה חז"ל

שטען הלח"מ כלומר כוונת פשרה. שעושים

נרות, תוספת ע"י הידור של מהלך שעושים

כנלע"ד  דגמ'. דינא בדיוק לא שהוא ואפילו

שם  מסיים והמאמ"ר הלח"מ. דברי להסביר

בפשיטות  כתב הב"י מדוע קשה הכל אחרי

שהרמב"ם  זכר ולא כהתוס', נהגו שהעולם

ספרד. בני מנהג כן כתב עצמו

שעיקר ובפר"ח לו שנראה ברור באופן כתב

או  והולך פוחת אם וב"ה ב"ש המח'

לומר  והוסיף הרישא. על חוזר והולך מוסיף

המנהג  שהביא הרמב"ם כוונת שזה שאפשר

ששאלנו  מה לו שקשה וכנראה ספרד. בערי

ויתירא  מנהג, להביא הרמב"ם ראה מה לעיל

צריך  היה דבריו את סותר שזה אחרי מזו

ולא  סתם אדרבה אלא הוא, כן ולא לומר

אומר  ולכן המנהג. עם כמסכים ונראה פירש,

דהביא  הרמב"ם שכוונת שאפשר הפר"ח

מן  שהמהדרין בגמ' השני פשט לומר המנהג,

וביתו. איש נר הדין עיקר  על חוזר המהדרין

כתוספת וכיהודה לומר אפשר לקרא ועוד

שאותו  לעיל, שאמרנו כמו הסבר

שלמד  הוראה, מורה איזה מפי יצא מנהג

הרמב"ם  ולכן הרישא על שחוזר בגמ' הפשט

דלא  לפסוק שנהגו לומר הזה המנהג את הביא

הפר"ח  אומר המנהג דחה שלא ומזה כוותיה,

הסוגיא. פשט ג"כ שזה מודה שהוא

ד')גבוהובשולחן כהלח"מ (א"ק הק' ג"כ

הרמב"ם  שלשיטת והמאמ"ר

הקצור  "וכי ומוסיף כמר, דלא הוא המנהג

מן  כמהדרין נ"ח מצות לעשות ידינו קצרה

אין  וקיי"ל היות אפשר ותירץ המהדרין".

יכולים  הציבור רוב אא"כ הציבור על גוזרין

בידם  ואין עניים הציבור ורוב בה, לעמוד

וגם  הבית בני מספר לפי גם נרות כ"כ להדליק

וא' כמהדרין ידליק א' "ואם והולך, מוסיף

לכך  תורות כשתי יראה המהדרין מן כמהדרין

בלבד". כמהדרין בספרד הנהיגו

חדא ולאחר בתרתי, עליו לי קשה המחילה

עניני  בכל תורות, שתי יקרא למה

וכי  מהדר, אינו וא' מהדר א' רואים ההלכה

דינא  לפי גם הרי תורות, שתי נחשב זה בגלל

א' וכל המצוה לקיום אפשרויות ג' שיש דגמ'

או  מהדרין או וביתו איש או כרצונו יעשה

א' כל נאמר בזה וכי המהדרין, מן מהדרין

רואים  אם הרמב"ם לשיטת ועוד בידו. תורתו

הזה  האדם אם לדעת א"א נרות ריבוי קצת

כל  ואם המהדרין מן מהדרין או מהדרין קיים
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שהעולם  נמצא ניסא, פרסומי הוא הענין

עושה, הוא הנס פרסום איזה יודע אינו הרואה

קשה  ועוד קיים. הוא תורה איזה יודעים ולא

הרמב"ם  לשיטת הוא הזה שהמנהג שכתב מה

הרי  המהדרין. מן מהדרין ולא לבד, מהדרין

שהמהדרין  כך. לא מפורש בגמ' וכן ברמב"ם

לפי  נרות מספר אותו יום כל שהדליק פירושו

בבית  א' אדם יש אם כגון הבית. בני מספר

בנ"א  ארבעה יש ואם א'. נר יום כל ידליק

זה  על וכן נרות. ארבע יום כל ידליק בבית

המהדרין, לא בכלל זה המנהג, לפי ואם הדרך

ביאור. צריכים ודבריו

שהוא ג. השו"ע פסק הסביר השו"ג ובהמשך

כהרמב"ם, ודלא בב"י כמ"ש תוס' כדעת

בהלכה  דעתם גילו לא והרא"ש שהרי"ף ואף

ללא  גרידא הברייתא לשון העתיקו אלא זו,

כהתוס', שדעתו משמע הרא"ש בפסקי הסבר,

והטור. ירוחם רבינו המרדכי, להדיא פסקו וכן

פסקו  זו בהלכה שדיברו שהפוסקים נמצא

יחידאה  דעת שהרמב"ם לכאו' ונמצא כהתוס'.

הוא  המהדרין מן כמהדרין שמנהגינו ונמצא

הפוסקים. כרוב

הראשונים ואגב ששאר לצרף יש אורחין

והעיטור  הארח"ח התרומה, כהאשכול,

הגמ'. פירוש מה ועיקר כלל דעתם גילו לא

בו מ"ד)ובכל קדמונינו (סימן "ונהגו כתב

בכל  ולהיות אחת הראשונה בלילה להדליק

מביא  הוא גם שמונה". עד אחת מוסיף לילה

והוא  הגמ', הסבר שום ללא הקדמונים מנהג

פלא.

נציין ד. בהלכה מחודש מהלך שנציע לפני

בראשונים  מוזכרים דיונים כמה

הארח"ח י')ובאחרונים. בא'(אות מעשה מביא

שצריך  ממה פחות א' נר והדליק ששכח

צר  יום אותו כגון ארבעה להדליק, להדליק יך

שדעת  לדייק יש [ומזה שלשה רק והדליק

לקמן אבל כהתוס', י"ח)הארח"ח כותב (אות

אחת  ראשונה לילה להדליק שנהגו "ועכשיו

שכתב  מזה וכו', לילה" בכל אחת ולהוסיף

כמו  שפוסק יותר נראה דין ולא מנהג

ומ"מ  מההלכה, שונה שהמנהג אלא הרמב"ם

אחרים  דינים באגב אלא להל' הדין  פסק לא

החסר  שידליק לו ופסקו דינו. מה פלא] והוא

כל  חיוב על בתחילה שבירך שמה ברכה בלי

הב"י הביאו תרע"ב)הנרות. סי'והמ"א(סי' (ריש

הארח"ח תרע"ו) ממש"כ לומד בא"א והפמ"ג .

הנרות  כל חיוב על היה בהתחלה שבירך דמה

לא  שאם מוכח ברכה, בלי החסר ידליק ולכן

וכגון  ולברך, לחזור חייב כך על דעתו נתן

היתה  שלא בודאי דאז פחות א' נר שהכין

ולברך. לחזור צריך מזה יותר להדליק דעתו

בנר  הרי ברכה לחייבו מה"ת הפמ"ג והק'

מצאנו  ולא וביתו, איש נר דין יי"ח הראשון

ראש  שבספרו והגם לחוד. הידור על לברך

כג.)יוסף הסתם (שבת מן ומברך, שחוזר כתב

דבריו  על לסמוך צד יותר יש שלמעשה

לא  שם כי הש"ס, של בפירושו מאשר בשו"ע

דהלכתא. אליבא נחית בהכרח

במ"אעוד תרע"א)כתב סימן שיש (ריש באדם

הדר  וחבירו השבוע, לכל כהוגן שמן לו

בעל  שיוותר עדיף כלום, לו אין אחרת בחצר

בנר  ויסתפק המהדרין, מן מהדרין על השמן

שגם  לחבירו המותר ויתן יום כל וביתו איש א'

ובא"ר המצוה. את יקיים כתב (שם)הוא

לשלוח  לאדם שאין יעקב ברית בספר דממש"כ

יצא  והוא טלית להם שאין למקום טליתו

המ"א. על שחולק מוכח אחרים, של בטלית

למהרש"ם תורה ב')ובדעת סע' על תרע "א (סי'

מהריטב"א  הביא המ"א לשון שהעתיק אחר

כח:) הוא (מגילה עבדו, לשחרר איסור שכותב

בזה  אומרים לא זאת כל ועם חסידות. מידת

מבטל  שהוא כלומר חבירך, שיזכה כדי חטא

ודלא  בנ"ח, וה"ה לאחר, לזכות החסידות

לשמה תורה ג"כ ועיין אברהם. (סי'כהמגן

המ"א.קפ"ב) דברי שדוחה
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עצמו עוד דמשכיר הא לגבי בפוסקים, מצאנו

אם  וגם לא. ותו א' נר דווקא שמן לקנות

משום  קודם שבת נר נ"ח או שבת נר לו יש

וגם  עדיף, נ"ח היום קידוש ולגבי בית, שלום

מותר  יש ואם ידליק, א' נר דווקא הדגישו שם

מועד  בספר מצאנו ועוד לקידוש. יין בזה יקנה

ז"ל למהרח"ף חי מ"ז)לכל אות כ"ז א'(סימן אם

הארץ  השדה דעת השבוע, לכל מספיק לו אין

שאין  כמהדרין, יום בכל שיכול מה שידליק

משמיא  הימים ולשאר המצוות, על מעבירין

הד"ט עיקרי בספר אבל ליה, (סימן ממציאין

ו') אות לילה ל"ה לכל שיחלק וס"ל חולק

קא  נידונים הלין ומכל לא. ותו א' נר וידליק

כעיקר  יום בכל סגי א' שנר פוסקים שהם חזינן

הפוסקים  מכל המח"ר בקשת ואחר הגמ'. דין

אשאל  העזר ומאת נראים. הדברים אין הנ"ל

ונבא  אמת, תורת לומר בעזרי יהיה והוא עזר

ההסבר. על

ג'ה. הביאה הגמ' לעיל שאמרנו מה כפי

איש  נר א' נ"ח. מצות לקיום אופנים

יום  כל מדליק לכו"ע והוא - מהדרין ב' וביתו,

ג' הבית. בני מספר לפי נרות מספר אותו

ליה  כדאית חד כל - המהדרין מן מהדרין

כל  את הביא והרמב"ם כנ"ל, והתוס' הרמב"ם

אחד  אופן אם כי מביא לא ובשו"ע האופנים.

הראשון  בלילה מדליק נרות "כמה וכותב

אחד  והולך מוסיף ואילך מכאן אחד מדליק

וכו'. שמונה" יהיו אחרון שבליל עד לילה בכל

במהדרין  תוס' שיטת הוא בב"י שכתב מה ולפי

המהדרין, נר מן ודין מהדרין, דין אזל ולהיכן

שתי  השמיט המחבר טעם ומאיזה וביתו, איש

חמד לשדי וראיתי סימן חלוקים. חנוכה (מערכת

ד') א"ק מדוע ט' והשו"ע הטור על ששאל

יכול  שלא למי ונפק"מ מהדרין, דין השמיטו

לפחות  יקיים המהדרין מן מהדרין לקיים

מן  מהדרין דין שתיקנו אחר ותירץ המהדרין,

שלא  ומי לגמרי מהדרין דין בטל המהדרין

אינם  ודבריו וביתו. איש נר ידליק יכול

והמחבר  הטור על שאל לא למה חדא מובנים.

אחר  אמר ועוד הדין, עיקר גם הביאו שלא

המהדרין  נעקר המהדרין מן מהדרין שתיקנו

קשה  וזה וביתו. איש נר נשאר הדין עיקר אבל

גם  השמיט שהמחבר מאחר לחלק, תיתי מהיכי

כדבריו  ואם מהדרין, וגם הדין עיקר

לנו  ונשאר נעקר הכל א"כ התקנה, שהשתנתה

הדין  עיקר וגם המהדרין, מן מהדרין רק

התבטל.

נעקר ו. התקנה שאחרי כך, צ"ל באמת ולענ"ד

המהדרין, מן מהדרין אם כי נשאר ולא הכל

שאר  הוסיף שלא למחבר, הודה הרמ"א וגם

הרמב"ם  שיטת שהביא עליו נחלק רק האופנים

אופן  הוסיף לא אבל המהדרין, מן במהדרין

הזה. ליסוד ראיות כמה מצאנו ובס"ד אחר,

שאמר לעיל הב"י שהזכיר השו"ג דברי הבאנו

העולם, מנהג וזה כהתוס' קיי"ל אנן

כעיקרא  אלא מנהג כתב לא השו"ע וכאן

"דכאן  במנהג תלה שלא שמה ומיישב דדינא.

רבינו נוהגין (המחבר)דסובר כבר העולם דכל

כמ"ש  במנהג זה דין לכתוב נחית לא כן

אחיד  מנהג שיש מאחר לומר רוצה הרמב"ם".

להיות  חזר אלא מנהג לא כבר זה בעולם,

הדין. כעיקר

סופרגם תוס')הכתב ועיין בד"ה קל"ב סי' (או"ח

מהדרין  להיות נהגו "שכבר כיון כותב

ומאן  המנהג שנפשט הרמב"ם כמ"ש מה"מ

בה  ונותן המנהג כמשנה נראה הכי עביד דלא

ישראל  מנהג שקיי"ל כמו לומר כוונתו גרעון".

כבר  העולם שכל הרמב"ם ועדות היא, תורה

מאומה, לשנות מקום ואין הדין, הפך כך, נהג

שאם  פוסק זה פי ועל מהמצוה. חיסר וכאילו

כי  לברך חוזר ומדליק כשחוזר א' נר חיסר

מדוע  מובן שפיר ולפ"ז הדין. לעיקר הפך

ולא  הדין לא אחר אופן שום מביא לא המחבר

מהדרין. של התוספת
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בתשובה ואת הגרע"א דברי כולנה על עלית

קכ"ה) סי' ריש במקומות (תניינא שאומר

ספרד  בערי רק לא כלומר מנהג, אותו שנהגו

במקום  רשות "אין כך שנוהגים מקום כל אלא

התפשט  שהמנהג מאחר שניהם", לעשות ההוא

אחר. משהו לעשות היתר שום אין

היחידי מכל שהאופן למדנו רבוותא הלין

המחבר  כמ"ש דווקא הוא י"ח לצאת

והמחבר  הטור שפיר ולכן לא, ותו הרמ"א או

כבר  שעכשיו ומהדרין. דגמ' דינא השמיטו

אלו. מאופנים באחד י"ח לצאת שייך לא

הפוסקים  שהביאו הדיונים כל ולפ"ז

ולא  הדין עיקר שיקיים ואמרו לעיל שהזכרנו

שייך  לא כבר שהאידנא מדויק, אינו ההידור

לענין  בגמ' שמצאנו דרך באותו כנזכר.

ואחר  רשות, היתה שמעיקרא ערבית תפילת

כחובה  הוא הרי עליהם אותה שקיבלו

בנר  וה"ה חייב, תשלומין ואפילו גמורה.

מן  מהדרין לעשות עליהם שקיבלו חנוכה

אמרתי  הנלענ"ד כחובה. הפך המהדרין

וילמ"נ. וציי"מ

z
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שליט"א  פרץ אלחנן רבי הגאון
התורה  רינת ישיבת ומראשי משפט' 'חוקת גאב"ד

חנוכה  בהלכות עיונים

"נרלייט"

לו הנה אין להיזרק העומד דכלי הסוברים יש

ברמב"ם עיי' כלי, של ז)חשיבות ה, (כלים

יג)ובשו"ע שח, ובסימן(סי' מוקצה, (שיד,לענין

כוסות ח) ע"י המדליק וא"כ כלי, סתירת  לענין

הרי  ב"נרלייט", הדלקה כמו הנזרקות, זכוכית

את  שמניח הכלי ואם להדלקה, כלי לו אין

דהזכוכית  אמרינן לא חשוב אינו בו הזכוכית

כלי  פוסל דלא נראה ומהמ"ב אליו. בטילה

ליזרק. העומד

בטל אבל לכאו' חשובה, במנורה מדליק אם

נחשב  המנורה, אל להזרק העומד הכלי

העומד  בכלי ולא המנורה בקני שמדליק

במשנה ועיי' ו)להזרק, יג, המשמש (כלים דעץ

טהור  שהוא אמרינן ולא טמא, המתכת את

טומאה, מקבלים אינן עץ כלי דפשוטי משום

כלפיה. וטפל עיקר דהמתכת אמרינן אלא

רמ"א וראיה עיי' שעוה, בנר שמדליקין ממה

א) תרעג, חרס (סי' נר מדין ראיה וגם ,

ג)שכשר תרעג, יש (סי' וזה ליזרק, שעומד אף ,

שימוש  בגלל רק ליזרק עומד לא דחרס לדחות

נזר באבני ועיי' הדלקה. תק)של סי' (או"ח

ועיי' "כלי", דל"ה כיון פסול שעוה דנר שחידש

סקי"ח)משנ"ב תרעא .(סי'

סק"ס)בכה"חויעוין תרעג חסד (סי' בשם

נח)לאברהם נהר שני דעדיף (מעין

לשים  העם ונהגו וכו', כסף זהב של מנורה

להעיר  יש ברם, תיטנף, שלא זכוכית בזיכי

הידור, היא הזהב שמנורת כיון דלהגרי"ז,

וכיון  מהמצוה, חלק ממש ותהא ובעינן אפשר

חלק  שבה הידור אין בה מונחים שהבזיכין

בזה. לעיין ויש מהני, ולא מהמצוה

מג'לטין  מוצק נר

הקפאה,בזיכי ע"י נעשה שאינו מוצק", "שמן

את  המשנה כימית, תוספת ע"י אלא

לאחר, ונהפך מוחלט, באופן השמן הרכב

נחשב  זה אין ועי"ז אפשר ובטעמו, בצורתו

שמהותו  כיון אחר, שמן סוג אלא "זית" שמן

שהוא  "המוסק" לדין ודמי נהפכת, השמן של

ברמב"ם המוזכר באכילה המותר חיה (הל'דם

ג) א, וברא"שכלהמ"ק לה), סי' דברכות ובשו"ע (פ"ו

ב) רטז, סי' צורתו (או"ח שנשתנה כיון  והיינו ,

הג'לטין  מתירי סברת וזוהי יסודי, באופן

באחיעזר עיי' סק"ה)המפורסם, יא סי' הרי (ח"ב .

מאיסור  הופכתו הדבר במהות דשינוי מוכח

ע"י  נעשה שהשינוי כיון אוסרים ויש להיתר.

אגרו"מ עיי' ז)אדם, ענף קמז סי' ח"א ואור (או"ח ,

לד)לציון סי' או"ח .(ח"א

שבאה זאת שבו, לתוספת להתייחס יש ועוד,

בטל, שלא המעמיד, כדבר להעמידו

חומרים  שתי שיש נחשב שמשו"כ ואפשר

זית. שמן כאן ואין זה, עם זה המשתתפים

בשעה"צ והובא המהר"ל מש"כ (תרעג ובצירוף

להדלי סק"ד) דאין בזה , לדון יש שעוה, בנר ק

ונהגו  יצא, שעוה נר שידי ספק אין אכן טובא,

זית. שמן נר בתור גם  בו להשתמש שלמים

זית ועוד  שמן אחרי מהדרים דלכתחילה דכיון

המאירי כמ"ש דמנורה כא,דומיא (שבת

המקדש,א) נרות מדמיון הוא הידור דדרך

חיים באורחות ה)וכ"מ אות חנוכה אפשר (הל' ,
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יעוין  מבושל, שהוא כיון להדלקה דפסול

יד)ברמב"ם ו, איסו"מ או (הל' כבושים דזיתים

מן  וא"כ שמן, הו"ה ולכאורה פסולים, שלוקין

קרה", מ"כבישה שמן לקחת הוא ההידור

חימום. תהליך עובר שאינו

הוי גם  דשמן משום גם למנורה דפסול אפשר,

לאו  קרוש ושמן נוזלי, שהוא משקה

וראב"ד ברמב"ם עיי' הוא, טו"א "משקה" (הל'

יט) במשנ"בא, ועיי' סקי"ד). קנח דשמן (סי'

שטיבולו  דבר לענין משקה אינו שנקרש

ואפשר  פלוגתא, בזה איכא ובנימוח במשקה,

בגמרא  ועיי' ההדלקה. בעת מיד נימוח שכאן

א) כא, להזאה.(מנחות כשר קפוי דדם

ולא וקצת  לנס, שהוצרכו ממה כן, משמע

מכביצה  לפחות טמא שמן הקרישו

המל"מ כמ"ש טומאתו פקעה כלים דכה"ג (הל'

ט) .ג,

צף  פתיל

שלמה כבר [הליכות הפוסקים בזה דיברו

רפה) עמו' הלוי(מועדים ושבט סי', (ח"ח

בזה.קנז) חלקי בעניותי ואכתוב ,[

את כיון א) להחשיב אין הפתילה, צורת שזו

עבה  בפתילה המדליק וכמו שבה, השעוה

פתילה, של בעצמה הדליק הרי לומר דאין

תוס' שמחת)וראה ד"ה א כא, שכתבו (שבת

ועיקרה  פסולים, חוטים ובה דפתילה להדיא,

היא. אחת פתילה כשרים , חוטים

הדלקה)הבה"ל ב) ד"ה  ב תרעג, דלא (סי' כתב ,

רוב  ידליק אשר עד הפתילה, מן ידו יסלק

עסוק  שעדיין נחשב ולכאורה, הפתילה,

בשעוה, ההדלקה שתחילת אף א"כ, בהדלקה,

נחשבת  נגמר, לא המעשה שעדיין כיון

בשמן. הדלקתו

לנרהרי ג) פסול מדורה, ד)העושה תרעא, ,(סי'

הוא  נר הדלקתו תחילת והרי ומה ומדוע, ,

הנר, את שכיבה לו נחשב מדורה, אח"כ שנהיה

דכל  מזה, ומוכח לה, זקוק אין כבתה והרי

ואינה  נכבית, כמו היא לאחריה שמיד הדלקה

תהיה  שמיד הדלקה כל כן, בנד"ד אף הדלקה,

לפניך. שמן שיש נחשב מעתה כבר בשמן,

שלמה במנחת נח)ועיי' סי' .(ח"ב

עבות  פתילות

הנהוג המדליק כפי ומדליק גדול, בפתיל

מפנה  הרוח ברם, לימין, משמאל

ורוצה  בידיו, נכוה והוא איליו, הלהב את

הקטורת  שחפינת כיון נראה, להיפך. להדליק

יכוה  שלא כדי בקרוב ואח"כ ברחוק, היתה

ב) נב, ויומא ג, ו, אין (תמיד בזה היה ולא

זה  אין לו, מפריעה האש אם זה, גם מעבירין,

ואח"כ  הימין את ידליק אם מעבירין אין

לט"ז  רק הוא לדון שיש מה  וכמובן השמאל,

סק"ו) תרעו בנרות (סי' מעבירין אין דשייך דס"ל

במשנ"ב וכ"מ סקי"א)חנוכה, דס"ל (שם ורואים ,

אין  שייך הידור, רק הם הנרות דשאר דהגם

בשביל  דהכא בזה, להתבונן ויש מעבירין.

המצוה. עיקר על להעביר נתיר לא ההידור

חשמל 

סקי"ט)החייםבכף תרעא הדלקה (סי' פוסל

ויש  שכתב. בטעמים שם עיין בחשמל,

כדלהלן. טעמים בזה להוסיף

שמן,גדר א) השואבת פתילה היינו פתילה

קצת, המקדש בית של דנר דומיא דבעינן

שהאור  אף שמן, שואבת אינה החשמל ופתילת

לה  שאין גאז במנורת וכן הלהט, בחוט נאחז

בשד"ח  ועיי' יד"ח, יוצא אין ג"כ פתילה,

יז) אות חנוכה צבי(מערכת והר קיד), סי' ח"ב .(או"ח

א)דקימ"להא ב) כב, רק (ב"ק חציו משום אשו

ממעשיו  ההדלקה המשך וכל הדליק כאשר

"גלי  שיש ידוע בחשמל אבל הפסק, ללא

בשניה, פעמים מאות ונדלקים שנכבים חשמל"
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אור  את המדליק נמצא, חילופין", "זרם

הראשונה, ההבערה את המדליק הוא החשמל,

מחברת  נוסף "בגל" מגיע השאר כל אבל

לזה  לקרוא אפשר אי שלענ"ד אף החשמל,

לרגע, מפסיק לא הלהט שחוט ומשום כיבוי,

באה  שבו ההדלקה כח כי כאן אין הדלקה מ"מ

כדין  המדליק מכח באה בתחילה מאליה,

החוט  דבעירת מאליו, ואח"כ דמיא, בדקא

והבעירה  הרביעי, או השלישי הגל ע"י נעשית

אלו  וגלים לה, אזדא כבר מכוחו הבאה

ואין  ואפשר מאליהם, וכבאים שני, כח נחשבים

דלא  יד"ח, יצא ולא כלל הדלקה מעשה כאן

של  והמשכה התחלתה שכל אש, להדלקת דמי

או  לחנוכה, לשבת נר זה שאין ונמצא המדליק,

החשמל  העין שלמראית כיון נאמר, שמא

של  מידיו ישירה ההדלקה נחשב "רציף", נראה

המפעיל.

אשועיי' במאורי 192)להגרשז"א ,(עמו'

לא  שנוטפת, דבשפופרת שהעיר,

שבשפופרת, בשמן הדלקה מעשה חשיב

דהא  ההדלקה, של בכלי השמן כל דצריך

מהשמן  דכשמסתפק ס"ל פוסקים הרבה

והו"ה  מכבה, משום חייב אינו שבשפופרת

עיי"ש. בחשמל

צ"ע,אכן  רש"יעדיין ד"ה מדברי ב כג, (שבת

מכוסה,שתי) מחרס היה שלהם דנר

את  בו ומכניסים הכסוי בצד נקב לו ועושין

נקב  יש בכיסוי ולמעלה פה, ונקרא הפתילה

והשמן  שמן בו שממלא למעלה וחלל קטן

שגם  רואים עיי"ש, הנקב דרך מעט מעט יוצא

וצע"ג. הדלקה, נחשב אח"כ כשבא

בחשמל  מצות אפיית

הגרב"צ ומפורסם של פסקו רבים, בת בשער

לציון  באור עיי' זצ "ל, שאול אבא

טז) הע' ופל"ו ויג יב הע' פי"ח מצות (ח"ב לענין

מצות  והם דאפשר חשמלי, תנור ע"י שנאפו

בא  שהחשמל הנ"ל פי על וטעמו לשמה. לא

במקום  המצות את שהניח ונמצא גלים, גלים

מאליה  ונדלקה מיד, האש נכבתה אבל האש,

במקום  המצות שהניח הרי החשמל, חברת ע"י

שהאש  במקום והניח מועט, לזמן רק אש שאין

אפיה  ומעשה אפיה כאן ואין מאליה, באה

לשמה.

בחשמל  עכו"ם בישולי

בבישולי ולכאו' שהקפידו ספרד בני זה, לפי

נעשתה  ראשונה שהדלקה אף עכו"ם,

לבני  בזה היקל יוסף [והגר"ע ישראל, ע"י

יחו"ד יעויין ס"ס ע"פ נג)ספרד סי' ויבי"א (ח"ה

ז) סי' יו"ד יש (ח"ט שמא בחשמל המדובר אם ,[

הרי  האש אבל הניח, שהגוי אף ומשום, להקל,

והאש  כלום, בישל לא שהגוי נמצא מיד, כבתה

עכו"ם. בישולי כאן ואין כנ"ל, מאליה נדלקה

שבת  נרות

שאול דעתם  אבא והגרב"צ הגרשז"א של

ונר  דאפשר ומשום נר, זה דאין זצ"ל

כלי  אין הרי ובחשמל השמן, שבו הכלי היינו

חשוב  כן הוא שמא פנס לענין לדון ויצאו כזה,

כלל, נר כאן דאין נוספת סברה ולהנ"ל נר.

מיד, נכבה הרי מ"מ שהדליק, אף ומשום,

לא  מאיליו, שנדלק דנר ופשוט מאליו, ונדלק

כלל. מצוה מעשה חשיב

הנרות,ויש  את מדלקת שהאשה שנוהגים,

לא  החשמל אם ברם, החשמל, את ואח"כ

המצוה  מעשה בין הפסיקה הרי נר, נחשב

בגמר  כן לעשות יתכן ספרד, ולבני לברכה.

ומ"מ  בהדלקה, שבת מקבלת לא אם ההדלקה

נר, אינו וחשמל שאפשר דכיון להעיר, יש

לבא  אור שסוף במקום נרות שמדליקים נמצא

והיכן  אהני, למאי בטיהרא ושרגא ישנו, או

שידליק  כשיודע שבת, וכבוד שבת העונג ענין

ביום. כמדליק ונחשב מהנר, וטוב חשוב אור
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קודם  חשמל הדליקה

בני למ"ד  מנהג וכך כוונה, ל"צ דרבנן מצוות

שו"ע עיי' למעשה בזה ד)ספרד ס, (סי'

הדליקה (סק"י)ומשנ"ב טרם חשמל, המדלקת ,

נר, נחשב והחשמל דאפשר קלקלה, הנרות,

מעכבת  לא כונה כי המצוה יד"ח יצאה נמצא

יצאה  שכבר אחר לברך תוכל לא ומעתה כנ"ל,

המצוה. יד"ח

בשבת  להט נורת

החזו"א ולענין  מרן דברי מפורסמים שבת,

נ) סי' וסותר,(או"ח בונה הוא דחשמל ,

ההכנה  בעצם הוא הבנין האם בזה, דשו וכבר

הבונה, היא החוט החייאת או וההרכבה,

שהרי  מבעיר גם כאן יש להט, דנורת והוסיפו

שעה"צ וראה גחלת, היא סק"א)נעשית שיח .(סי'

לאחר  רק גחלת נעשית דלא כיון להנ"ל, ברם

מאיליו, זה נעשה הרי שניות, כמה של זמן

מעשה  זה אין עכ"פ אך הגורם, אמנם והוא

שלו. מעשה הוא הבונה בודאי אכן שלו,

במצוה  תחמוד לא

ברמב"םכיון היא ט)שהלכה א, גזילה (הל'

י)ובשו"ע שנט, של (חו"מ חפץ דהחומד

הקנין  במעשה וקנאו, לו ליתנו ומשכנעו חבירו

דאפילו  לכאורה ופשוט תחמוד, לא על עבר

חבירו  על להכביד יכול לא מצוה של חפץ

אחרת. בדרך להשיג הוא יכול אם למוכרו

לשמונת אכן, שמן יש שלחבירו במקום

והמשנ"ב בהידור, שלא (סי'הימים

סק"ו) המג"אתרעא בשם שראוי (סק"א)כתב

האם  יל"ע לנצרך, שמן אותו את לתת

לאו  על עובר השמן, בעל את לוחץ כשהנצרך

ראוי  השמן בעל שבלא"ה כיון שמא או זה,

איסור. אין כן, שיעשה

בחייויש רבינו מלשון ע"ז יד)להעיר כ, (שמות

והיא  מותרת שהיא חמדה מצינו "אמנם

מיירי  איהו אך והמצות", התורה חמדת

סופרים  קנאת מבחינת חבירו במצוות לקנאות

בדבריו. למעיין כמתבאר חכמה תרבה

החכמהועיי' בצל מג)בשו"ת סי' שדן (ח"ג

שמורה  מצה לו שאין באדם כעי"ז

לו  למכור בחבירו להפציר מותר האם לפסח

החינוך כתב והא שמורה, תטז)מצת (סי'

לצורך  גם וא"כ גזל, ענף הוא חימור שאיסור

מדין  לו לתת חייב שאם וצידד אסור, מצוה

עיי"ש. איסור ליכא ערבות,

דאף ובעצם  מתבאר הנה הנ"ל, המג"א דברי

לוותר  צריך יחיד, של מצוה בשביל

שאר  גבי הפוסקים שכתבו אף שלו, הידור על

בא"ר עיי' כן, לא תרנח מצוות וסי' סק"ג (שם

ובשע"תסקי"ב) סקי"ב), תרנח וביאוה "ל(סי' (סי',

מותר) ד"ה או יד פירסום, שהוא חנוכה נר שאני ,

לא  הוא שההידור חנוכה נר דשאני  ס"ל, שמא

המצוה. מגוף

שהחיינו  - חנוכיה

שהחיינוקנה מברך חדשים רכג,כלים סי' (שו"ע

ידליק ג) אם מפוארת, מנורה והקונה ,

ידליק  אם ורק שהחיינו, יד"ח יצא הרי א' ביום

שניה  פעם לברך לכאו' יוכל ב' ביום בה

ההדלקה  בין יברך שלא מסתבר אכן שהחיינו,

מברך  טרם עוד שהחיינו יברך אלא לברכה,

משה  המטה אכן הפסק. הוי דאל"כ להדליק,

תתקפט) שהחיינו (סי' בירך דהמהרש"ל  כתב,

ברכת  אחר שני בליל חדשה כסף מנורת על

ועיין  ההדלקה, קודם ניסים ושעשה להדליק

מגדים בפרי בזה שפקפק א"א מה תרעג (סי'

שלמה סקי"ב) בהליכות הגרשז"א שכתב ומה ,

שח) עמו' ה"י פט"ז מועדים .(ח"ג

וצדקה  מהודרת חנוכיה

שיינברג אמר פנחס חיים רבי הגאון מו"ר לי

שתי  לו ויש כסף לו שיש  דמי זצוק"ל,
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או  מהודרת, חנוכיה מצוה להידור ברירות,

אף  עניים, קיימי אם לצדקה יתן לצדקה, לתת

מעשר  שנתן במה צדקה חובת ידי כבר שיצא

תוס' [ראה מהתורה, הוא שהידור ואף וחומש,

אין) ד"ה ב מא, ב)וריטב"א(מנחות יא, (סוכה

ב)ומהרש"א קד, נ)ושאג"א(שבת וחת"ס (סי'

ב)וכפו"ת כט, מצוה (סוכה שהיא והיינו ,[

עצמה  היא שצדקה כיון מקום מכל קיומית,

הנדון  וכמובן עדיפא, צדקה א"כ המצוה, גוף

למותרות. אחר כסף מוצא שלא מי לענין הוא

z
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שליט"א  דואר טל רבי הגאון
זצ"ל  קרליץ דהגר"נ ההוראה בית רב 

בתים  בעלי ושני אביו אצל בן אורח, בדיני

יוסףכתב תרע"ז)הבית המהר"י (סי' בשם

אצל  שבן חיים הארחות בשם אבוהב

צריך  אביו, שולחן על סמוך ואינו אביו

ומכאן  עכ"ד. אכסנאי, כדין בפרוטה להשתתף

צריך  אינו אביו, שולחן על סמוך הבן שאם

אברהם  המגן למד ומזה להשתתף. אפילו

והוא  המשפחה מבני שאינו לאורח הדין שהוא

שאינו  הבית, בעל לשולחן בקביעות סמוך

להשתתף. צריך

שאפילו וטעמו שכיון הוא אברהם המגן של

על  כאורח, דינו סמוך אינו אם בן

דוקא  הוא בפרוטה, שמשתתף שאורח כרחך

הוא  אם אבל בעה"ב, שולחן על סמוך אינו אם

כאחד  שהוא לומר יש בעה"ב, שולחן על סמוך

הבית. מבני

כשני והפר"ח הוא הרי סמוך שאינו שבן כתב

שחלוקים  ביחד הדרים בעה"ב

דוקא  שצריכים משנה המגיד שכתב בעיסתם

בפרוטה. שישתתפו מועיל ולא להדליק

סמוך  הבן שאם משנה המגיד מדברי ומשמע

כמגן  ושלא להשתתף, צריך אביו, שולחן על

אברהם.

ברורהוהנה סק"א)המשנה כדברי (שם סתם

שולחן  על שסמוך שבחור אברהם המגן

ובבאה"ל להשתתף. צריך אינו הבית (ד"ה בעל

שאף לתת) וסובר שחולק הפר"ח דעת הביא

צריך  הבית בעל שולחן על שסמוך אורח

להשתתף.

המאירי  דעת

כתבו כתב התוספות חכמי וז"ל: המאירי

אחד  בבית הדרים בתים בעל ששני

או  גדול בן אפילו אחד, שולחן על וסמוכים

להשתתף. או להדליק צריך אביו, בבית נשוי

השנייה אביו)וזו אצל בן אינה (דהיינו מיהא

בזרים  אלא הדברים נאמרו שלא כלל, נראית

מכלל  שהוא כל אבל הבית, מבני כלל שאינם

עכ"ל. כלום צריך אינו הבית  בני

לתת)בבאה"לוכתב אביו (ד"ה אצל בן שלענין

המאירי  דעת אביו, לשולחן הסמוך

אפילו  צריך שאין חיים, הארחות כדעת

כדעת  וסוברים חולקים והתוספות להשתתף.

אביו, שולחן על וסמוך אביו אצל שבן הפר"ח

להדליק. או להשתתף זר צריך אדם לענין אבל

המאירי  גם הבית, בעל שולחן על שסמוך

להדליק, או להשתתף שצריך לתוספות, מודה

הבאה"ל. עכ"ד

המאירי מבואר מדברי הוכיח שהבאה"ל

הסמוך  בן מדין ללמוד שאין

שאינו  חיים בארחות שמבואר אביו לשולחן

שאינו  זר אדם לדין בפרוטה, להשתתף צריך

הבית. בעל לשולחן שסמוך המשפחה מבני

אברהם. כמגן ושלא

המאירי ולולא שדברי נראה הבאה"ל דברי

אברהם  המגן לדברי כלל ענין אינם

הנידונים. בין חילוק יש אלא חדש, והפרי

לגבי הם והפר"ח אברהם המגן בעל שדברי

אחד  שולחנו הבית על שסמוך אורח לגבי ודנו ,
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הוא  אם מהבע"ב, שניזון דהיינו הבע"ב, של

שאינו  או בהדלקה, חייב ואינו בעה"ב אל טפל

הם  המאירי דברי ואילו להשתתף. וחייב טפל

בתים שני לגבי מהשני בעלי ניזון אחד שאין

הופכת  שותפות אם והנידון שותפים, הם אלא

שטפל  אחד כאן אין אבל אחד, לבית אותם

לשני.

בשני דהנה הם התוספות בשם המאירי דברי

ומבואר  ביחד, המשתתפים בתים בעלי

בבית  דרות שהן אלא משפחות שתי שאלו

ששני  המאירי וכתב בהוצאות. ושותפים אחד

אביו. אצל בן הם אם אפילו הוא אלו בעה"ב

והם  אביו עם דירה באותה גר שהבן דהיינו

הדרים  בתים בעלי שני כמו בהוצאות, שותפים

שבן  דהיינו אחד. שולחן על וסמוכים ביחד

כמו  ומפרנס הבית באותו אביו עם דר גדול

דעת  ובזה בעיסתם. חלוקים ואינם אביו,

בעיסתם, חלוקים שאינם שאע"פ התוספות

משפחה  שכל משפחות כשתי עדיין נחשבים

התוספות  עם מסכים והמאירי בהדלקה. חייבת

על  חולק אבל זרים, בתים בעלי בשני

שהבן  שאע"פ אביו, אצל בן לגבי התוספות

מבני  שהוא כיון מקום מכל אביו, כמו מפרנס

מחמת  הבית מבני מהיות נפקע לא הבית,

אחת  משפחה הכל ונחשבים מפרנס, שהוא

שני  כן שאין מה מהם. אחד בהדלקת ויוצאים

הפכה  לא בעיסתם, השותפים זרים בעה"ב

אחד  כל ולכן אחת, למשפחה השותפות אותם

עצמו. בפני בהדלקה חייב

חיים וכל הארחות לדברי כלל ענין אינו זה

שני  בדין כלל דנו שלא אברהם והמגן

ובן  אחד הבית בעל בדין אלא בתים בעלי

ובנו  אחד בעה"ב דין שהוא שולחנו, על סמוך

יודו  גם שהתוספות לומר יש ובזה אליו. נטפל

הבית. מבני נחשב שהבן

מדובר וכן בעה"ב, שולחן על שסמוך באורח

אליו, נטפל והאורח אחד בעה"ב רק שיש

ואינו  להשתתף. האורח צריך אין כן גם בזה

ביניהם, שנשתתפו בעה"ב לשני כלל ענין

אותם  הופכת אינה שהשותפות הוא שהנידון

אחת. למשפחה

המגן ולמעשה כדעת פסק ברורה המשנה

שולחן  על שסמוך שאורח אברהם

בפרוטה. להשתתף צריך אין בעה"ב

התרומה  ספר דעת

התרומהוהנה לספר רכ"ט)בסימנים (סימן

בעה"ב ששני חלוקים אפילו כתב

מבואר  "אפילו" ומדכתב ישתתפו, בעיסתם

בעיסתם  שותפים אם רק שלא לומר שכוונתו

בעיסתם. חלוקים אפילו אלא להשתתף רשאים

המאירי, שהביא התוספות חכמי דעת וזוהי

דבריהם. על המאירי חלק לא ובזה

בדברי מבואר שנאמרה התרומה בעל  מדברי

התוספות צריכים קולא בעל שאין

אלא  עצמו, בפני אחד כל להדליק  דוקא

אם  שרק לומר מקום שהיה להשתתף. רשאים

להשתתף  רשאים בעיסתם, חלוקים אינם הם

היתר  אין בעיסתם חלוקים אם כן שאין מה

בעיסתם  חלוקים שאפילו קמ"ל להשתתף,

להשתתף. רשאים

על מבואר הסמוך לאחד כלל ענין שאינו

בעה"ב, שני הם אלא חבירו שולחן

בעיסתם  חלוקים הם שבין התוספות וסוברים

שולחן  על סמוכים אלא חלוקים אינם ובין

והתוספות  ולהשתתף. להקל אפשר אחד,

אביו  אצל בן שגם עוד סוברים המאירי שהביא

בעה"ב  כשני הוא הרי בעיסתו, חלוק ואינו

והמאירי  להשתתף. ויכולים להדליק שיכולים

בעה"ב  שני זה אין אביו אצל שבן וסובר חולק

אחת. משפחה אלא

ואורח אבל אביו שולחן על שסמוך בן

הנידון  אין בעה"ב שולחן על שסמוך

הנידון  אלא בעה"ב, שאינו כיון מדליק, אם
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בהדלקה, שחייב דהיינו משתתף, אם רק הוא

כדי  להשתתף חייב אחד בעה"ב כאן שיש וכיון

צריך  שאינו או בעה"ב, של להדלקה להטפל

מבני  כאחד שנחשב משום להשתתף אפילו

בעה"ב. של בהדלקה ויוצא הבית

אביו  שולחן על סמוך שאינו בן

וכן והנה אביו שולחן על סמוך שאינו בן

בעה"ב  שולחן על סמוך שאינו אורח

או  הבית בעל משל אוכל שאינו הוא פירושו

שמוציאים  מה על ומשלם בעה"ב משל שאוכל

ששני  המאירי לנידון ענין ואינו עבורו.

שותפים  והם מפרנסים שניהם הבעה"ב

אביו  אצל בן הוא אם ואפילו בהוצאותיהם.

שני  אלו הרי מאביו, מעיסתו חלוק ואינו

יש  אורח או בן אבל בשותפות, מפרנסים

סמוכים, שאינם והבן והאורח אחד, בעה"ב

הוצאותיהם. על א משלמים

הבית  בעל שולחן על סמוך

הוא הנה הבית בעל שולחן על הסמוך  אורח

כדכתב  בקביעות אצל אוכל אם דוקא

ברורה אצלו (סק"ד)המשנה אוכל אינו שאם ,

ודבר  שולחנו. על סמוך נקרא אינו בקביעות,

הרשב"א בתשובות מבואר (סימנים זה

לאכול תקמ"א-תקמ"ב) מביתו הולך שאם שכתב

והביא  בפרוטה. להשתתף צריך חמיו, בבית

יוסף בבית אוכל (תרע"ז)דבריו שאם ומבואר .

על  סמוך נחשב אינו בקביעות, שלא אצלו

שלחנו.

על והנה שאוכל שאורח שכתבו פוסקים יש

להשתתף  צריך אין בעה"ב שולחן

דעתו  כן אוכל לו שנותן שכשם כיון בפרוטה,

הרשב"א  בתשובת אמנם בנרות. שמן לו ליתן

שולחן  על שאוכל שאע"פ מפורש הנזכרת

מבואר, והטעם בפרוטה. להשתתף צריך חמיו,

לו  לתת בעה"ב דעת שמסתמא שאע"פ

עשה  לא שהאורח כיון מקום מכל מהשמן,

צריך  ולכן בו, חלק לו אין בשמן, קנין

יכוון  והבע"ה השמן את להגביה או להשתתף,

פרוטה  לקנות יכוון והוא פרוטה לו להקנות

מהשמן.

ישיבה  בחורי

התרומה כתבו לספר ובסימנים ויטרי במחזור

אינו  בביתו נמצא שאינו ישיבה שבחור

הוריו. בהדלקת שיוצא כיון להשתתף צריך

בית  רק היתה הישיבה זמנים באותם והנה

בימינו  אבל בעה"ב. אצל דרו ובחורים מדרש,

בישיבה, דרים והבחורים המציאות השתנתה

ונחלקו  לומדים. ושם אוכלים ושם דירתם שם

שהבחור  אומרים יש בדינם, דורנו פוסקי

יוצא  וממילא הוריו, בבית שדר נחשב

דירת  שעיקר אומרים ויש הוריו, בהדלקת

בהדלקת  יוצא ואינו בישיבה היא הבחור

נרות  להדלקת בין נוגעת זו מחלוקת ההורים.

שבת. נרות להדלקת ובין חנוכה

יוצא והנה ישיבה שבחור לסוברים אף

שההורים  בתנאי זהו הוריו, בהדלקת

בעה"ב א. כשני הוא והרי אביו, עם בהוצאות משתתף שהוא הוא פירושו אביו שולחן על סמוך שאינו שבן לומר  ואין

ונמצא  חולק, והמאירי בפרוטה משתתף אביו אצל בן הוא שאם התוספות בשם המאירי שכתב בעיסתם חלוקים שאינם

התוספות. כמו סובר חיים שהארחות כן אם

ודאי  סמוך שאינו ואורח אביו. שולחן על סמוך שאינו לבן בעה"ב שולחן על סמוך שאינו אורח דימה אברהם שהמגן תדע

שאינם  בעה"ב כשני ואינו הוצאותיו. שמשלם או עצמו בפני שאוכל פירושו אלא בעה"ב, עם שותף שהוא פירושו שאין

שהרי  סוברים התוספות מפרנסים. שני כאן יש בעיסתו, חלוק שאינו אביו אצל בן וכן שותפים. שהם בעיסתם, חלוקים

זו  הרי אביו, אצל בן שהוא שכיון סובר המאירי ואילו בשותפות, שחיים מפרנסים שני עם משפחות שתי כמו ממש זה

מפרנסים. שני עם אחת משפחה
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בביתם, נמצאים אינם שאם בביתם, נמצאים

ההורים. בהדלקת יוצא הבן אין

הפוסקים והנה כדעת שנוהגים בחורים יש

ואינם  ההורים, בהדלקת שיוצאים

בזמנים  גם וחנוכה שבת נרות מדליקים

הזמן  באותו קיימו ולא בבית, אינם שההורים

לכך. לב לשים ויש נרות, הדלקת מצות

ברורהודבר במשנה מבואר סקט"ו)זה .(תרע"ז

שנמצא  שבעל יוסף הבית כתב דהנה

לכוון  לו ואין אשתו, בהדלקת יוצא לביתו חוץ

משום  בעצמו, ולהדליק בהדלקתה לצאת שלא

המשנה  וכתב צריכה. שאינה לברכה שגורם

להדליק  להקדים רשאי מקום שמכל ברורה

האשה  ואם עכ"ד. מדליקה, שהיא קודם

בבית, שאינו הבעל בהדלקת יוצאת שבבית

נמצא  שהרי לפניה, הוא שידליק תועלת מה

שהרי  לבטלה ברכות מברכת מדליקה שכאשר

מדברי  מבואר אלא בהדלקתו. יצאה כבר

חוץ  שנמצאים הבית שבני שאף ברורה המשנה

המשפחה  מבני אחד בהדלקת יוצאים לבית

אחד  בהדלקת יוצאים אין אבל בבית, שמדליק

בבית. שאינו המשפחה מבני

כל וכדי לדעת הדלקה חובת ידי לצאת

מקרה  יקרה שלא וכן הפוסקים,

והנכון  הטוב לכן בביתם, אינם שההורים

להשתתף  הוא הדעות על חובת ידי לצאת

שמדליק, בישיבה החברים אחד עם בפרוטה

החנוכה. ימי לכל זו השתתפות  ותועיל

העולים: דינים

הבית א) בעל שולחן על הסמוך אורח

הבית  מבני כאחד הוא  הרי בקביעות,

בפרוטה. משתתף ואינו

בעה"ב,ב) שולחן על סמוך שאינו אורח

צריך  יום, באותו אצלו אוכל אפילו

בפרוטה. להשתתף

אינו ג) אביו, שולחן על וסמוך אביו אצל בן

נרות. מדליק ואינו בפרוטה להשתתף צריך

שולחן ד) על סמוך ואינו אביו אצל גדול בן

הוא  והרי הבית מבני נחשב אינו אביו,

להשתתף. וצריך כאכסנאי

אחד,ה) שולחן על סמוכים והם אביו אצל בן

בלי  בשותפות מפרנסים ששניהם דהיינו

צריכים  התוספות חכמי לדעת חשבון.

צריך  אינו הבן המאירי ולדעת להשתתף,

ולהשתתף  לחוש שנכון וודאי להשתתף. אפילו

חובה  ידי לצאת אפשר שבקל כיון בפרוטה

עלמא. דכולי אליבא

ושותפים ו) אחד בבית הדרות משפחת שתי

או  להדליק אחד כל חייב בהוצאות,

ביניהם. שישתתפו

אביו ז) אצל ואוכל עצמו בפני בית לו שיש בן

צריך  בקביעות, שלא חמיו אצל או

בפרוטה. להשתתף

של ח) נרות בהדלקת יוצא בביתו, שאינו בעל

מדליקה  האשה אם דוקא וזהו אשתו.

בביתם.

שנמצאת ט) וכגון בביתה, שאינה אשה וכן

בהדלקת  יוצאת ליולדות, החלמה בבית

בביתם. מדליק אם בעלה

הוריו י) בהדלקת יוצא בביתו, נמצא שאינו בן

בביתם. מדליקים אם

יוצא יא) ישיבה בחור אם דורנו פוסקי נחלקו

היא  שדירתו שנחשב או הוריו בהדלקת

הוריו. בהדלקת יוצא ואינו בישיבה

מכל יב) הוריו, בהדלקת שיוצא לסוברים גם

שהם  לפני בישיבה להדליק רשאי מקום

לצאת  שלא לכוון לו אסור אבל מדליקים,

ברכה  שגורם משום ולהדליק, בהדלקתם

צריכה. שאינה
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לצאת יג) ורוצה בזה מנהג לו שאין מי

לכוון  יכול הפוסקים, במחלוקת מספק

את  לחייב כדי הוריו בהדלקת לצאת שלא

הדין  שכיון בברכה. בישיבה ולהדליק עצמו

לספק  לגרום מותר הפוסקים, במחלוקת הוא

בתורת  לצאת כדי צריכה שאינה ברכה

ערוך בשולחן כמבואר ס"ז)ודאי, .(קע"ד

ההורים יד) בהדלקת שיוצא לסוברים גם

בביתם. מדליקים ההורים אם דוקא זהו

שבחור טו) האומרים כדעת לנוהגים גם

מכל  ההורים בהדלקת יוצא ישיבה

הדעות  כל חובת ידי לצאת ונכון טוב מקום

מבחורי  אחד עם בפרוטה ולהשתתף

יכשל  לא גם ובזה שמדליק, הישיבה

הוריו  כאשר נרות הדלקת מצות בביטול

בביתם. אינם

z
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שליט"א  שאול אבא ציון בן רבי הגאון
לציון" "אור ישיבת מראשי

המהדרין  מן למהדרין חנוכה נר הדלקת

א.

כא:)בגמ' נר (שבת חנוכה נר מצוות רבנן תנו

אחד  לכל נר והמהדרין וביתו, איש

שמאי  בית המהדרין מן והמהדרין ואחד,

ואילך  מכאן שמנה מדליק ראשון יום אומרים

הראשון  ביום אומרים הלל ובית והולך, פוחת

אמר  והולך. מוסיף ואילך מכאן אחד מדליק

יוסי  ר' - במערבא אמוראי תרי בה פליגי עולא

טעמא  אמר חד זבידא, בר יוסי ור' אבין בר

דבית  וטעמא הנכנסין ימים כנגד שמאי דבית

טעמא  אמר וחד היוצאין, ימים כנגד הלל

הלל  דבית וטעמא החג פרי כנגד שמאי דבית

מורידין. ואין בקודש דמעלין

המצוה ונחלקו קיום בדרך והתוס' הרמב"ם

שיטת  המהדרין. מן המהדרין של

וה"ב)הרמב"ם ה"א חנוכה מהל' דהמה (פ "ד

ומדליקין  המהדרין, של ההידור את גם כוללים

הימים. מנין כנגד וגם הבית אנשי כנגד גם

ביתו  בני שהיו מי כיצד, וז"ל: הרמב"ם וכתב

עשרה  הראשון ביום מדליק ה"ז עשרה, המה

שביום  עד וכו' עשרים השני וביום נרות

נרות. שמונים מדליק השמיני

והמהדרין)התוס'אבל אפשר (ד"ה דאי כתבו

אם  כי יחד, ההידורים שני את להרכיב

לידע  אפשר יהא לא הבית בני כמנין מדליק

רוצה  אם כן ועל הימים, מנין כמה מהדלקתו

הימים, כנגד של ההידור את ולקיים להדליק

הדלקה  של ההידור על לוותר הוא מוכרח

מן  המהדרין היו וכך הבית, בני כמנין

עושין. המהדרין

מורה,והנה הברייתא ולשון הדברים סדר

הוא  וגדול נכבד היותר דההידור

הרמב"ם  ולדעת המהדרין. מן המהדרין מעשה

המהדרין  מן המהדרין שהרי הוא, שכך פשוט

בני  כמספר גם - במצוה תוספות ב' כוללים

התוס' לדעת אך הימים, מנין כנגד וגם הבית

מן  במהדרין יש הידור תוספת מה לעיין יש

חד  לכל והרי המהדרין, מן יותר המהדרין

לחברו. שאין מעלה איכא מינייהו

בה ונראה יש הימים כמנין ובהדלקה דהואיל

התוס' וכשיטת לנס, פירסום תוספת

לפרסם  הוא הימים כמנין הדלקה של דהענין

הנס זמן משך לקמן)את הדברים הרחבת ,(ויעוי'

טפי. הידור האי וחביב עדיף כן על

ב.

נימא התוס' דאם שיטתם, את הכריחו

הבית, בני כמנין גם דמדליק

הנס. של הימים מנין של ההיכר מתקלקל

הגר"אובישוב כתב הרמב"ם תרע"א דעת (סי'

ב') דהרי"ף סעיף פלא, דבר בהקדים

הלל, ובית שמאי בית שבין הפלוגתא  את הביא

מאי  עם טעמיהם, בביאור הפלוגתא עם יחד

יוחנן  א"ר חנה בר בר רבה אמר - הגמ' דמסיק

ואחד  כב"ש עשה אחד בצידון היו זקנים שני

כנגד  לדבריו טעם נותן זה ב"ה, כדברי עשה

דמעלין  לדבריו טעם נותן וזה החג פרי

את  אלא להביא הרי"ף דרך אין והרי בקודש,

נפק"מ  מאי ביאור וצריך הלכה, לענין הנוגע

טעמייהו  מאי במחלוקת שמאי להלכה דבית

הלל. ובית
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והרמב"ם וביאר תוס' מחלוקת פי על הגר"א

הוא  כן תוס' כדברי ודאי כי הנ"ל,

ימים  משום דב"ש טעמא דמפרש דמאן אליבא

היוצאים, ימים משום דב"ה וטעמא הנכנסים

דטעמייהו  דמפרש כמאן לן קיימא אנן אך

משום  דב"ה וטעמייהו החג פרי כנגד דב"ש

אינו  ב"ה של שטעמם וכיון בקודש, מעלין

דמעלין  משום אלא היוצאים ימים כנגד

כי  הימים, מנין ניכר שאין איכפ"ל לא בקודש

הימים. כנגד אינה ההדלקה

לדינא עפי"ז גדולה נפק"מ שיש נמצא

האם  - וב"ה דב"ש טעמייהו בביאור

כאחד  ההידורים שני את לצרף אפשר

הימים  כנגד וגם הבית בני כנגד גם ולהדליק

בסוף  הגמ' שהביאה וכיון אפשר, שאי או

טעם  דנתנו בצידון זקנים בשני מעשה הסוגיא

בקודש  מעלין או החג פרי משום לדבריהם

אפשר  שפיר ובמילא להלכה, קיי"ל הכי ש"מ

דלא  אחת, בבת ההידורים שני את לצרף

כונת  היתה וזה הימים, מנין בהיכר לן איכפת

נפק"מ  בה שיש זו, סוגיא שהביא ז"ל הרי"ף

להלכה. א גדולה

עלמא והנה דלכולי נראה, היה ריהטא לפום

פוחת  או והולך דמוסיף בהא הענין

שבו  הימים מנין את להראות כדי הוא והולך

על  הוא ההוראה צורת האם ופליגי הנס, אירע

שידליק  או אחד, יום כל ויוסיף שידליק ידי

שבהם  הבאים הימים כל כנגד הראשון ביום

פלוגתייהו  וטעם והולך, ופוחת הנס, נעשה

צורת  האיך – גופא בהא הוא קמא ללישנא

האם  בתרא וללישנא ראויה, היותר ההוראה

הוא  כך וודאי בקודש, מעלין או החג פרי כנגד

זללה"ה  הלוי הבית שביאר וכמו התוס', שיטת

לקמן) דבריו .(הובאו

דהמ"ד ועל ז"ל, הגר"א של חידושו בא זה

כנגד  אם וב"ה דב"ש פלוגתייהו שהסביר

דשורש  סובר בקודש מעלין או החג פרי

במנין  אינו המהדרין מן המהדרין של ההידור

במצוות  שינוי שיהא אלא כלל, הימים

בצורת  וב"ה ב"ש ונחלקו הימים, בין ההדלקה

כדרך  ולילך למעט עדיף ב"ש לדעת השינוי,

שממעטים  סוכות חג בקרבנות שחזינן

ולילך  להוסיף עדיף ב"ה ולדעת והולכים,

להצריך  מקום אין ע"כ בקודש. מעלין משום

הואיל  זו, דעה לפי הימים מספר ניכר שיהא

הימים  מספר כנגד ההידור של הענין ואין

כלל.

ג.

דהאי אלא נימא אם להבין, ביאור שצריך

מה  כן אם הימים, היכר על פליג מ"ד

יום  בין בהדלקה שינוי לעשות ההידור טעם

הלל, ובית שמאי בית דפליגי כדי עד ליום,

ליום  מיום לפחות הוא ההיכר צורת האם

דעת  ואילו החג בפרי לעשות שנצטוינו כדרך

דמעלין  ולילך להוסיף שראוי הלל בית

זה  מה ביאור, צריך הדבר עיקר וכל בקודש,

יום  בין והפרש שינוי לעשות והידור, ענין

ליום.

מצוה ונראה כמו יום כל שיהא כדי שיסודו 

זה  ויסוד עצמו , בפני וחג עצמה בפני

בגמ' עי' החג, מפרי ג"כ י:)נלמד (ערכין

חג  ימי בכל שלם הלל שאומרים דהטעם

טוב סוכות ביום הלל את בו שגומרים הפסח כחג (ולא

בלבד) דעל ראשון בקרבנותיהן, דחלוקים משום ,

וטעון  עצמו בפני חג ויום יום כל חשיב זה ידי

שלם. הלל

שלם והנה הלל לומר חז"ל תיקנו בחנוכה

נס  היה יום שבכל משום ויום, יום בכל

זרעים.א. סדר סוף אליהו בשנות שנדפסו מהגר"א בליקוטים זה, דבר הובא וכן
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ועל  יום, לאותו גם השמן שהספיק עצמו, בפני

של  וההידור לעצמו. הלל לומר יום כל ראוי כן

זה  לענין לעשות הוא המהדרין, מן המהדרין

יום  כל שיהא היום, מצוות בעצם קביעות

לזה  נותן שיהא עצמה, בפני חשובה הדלקה

ופליגי  עצמו, בפני מועד של וחשיבות חביבות

פוחת  לעשותו ראוי אם הלל ובית שמאי בית

של  במוסף לעולה הפרים הקרבת כדרך והולך

והולך  מוסיף של בדרך או הסוכות, חג

בקודש. ב שמעלין

שליט"אוהראני הכהן ירמיה רבי (אב"ד הגאון 

הכהן) והרים בעמוח"ס דברי פריס את ,

יוסף בבית ז"ל תרפ"ג)מרן בשיבולי (סי' כתוב ,

קע"ד)הלקט בכל (סי' הלל שגומרין שהטעם

כל  בנרותיו, דחלוק משום החנוכה, ימי שמונת

שחלוק  כחג הוא הרי משלפניו, חלוק יום

נתחדש  שהנס לפי אחר טעם ועוד בקרבנותיו,

יום פרשת בכל קריאת פי על טעם עוד (והוסיף

וכנ"ל.הנשיאים) הדברים, קישור מפורש הרי .

ד.

שאמרו בזה שמאי דבית טעמייהו להבין יש

סתום  הוא דלפו"ר החג. פרי כנגד

החג. פרי עם חנוכה נרות שייטיה מאי וחתום,

רש"י  שהביא מה פי על דבר, של יסודו ונראה

פנחס לו)פרשת תנחומא (כט, רבי "במדרש

לו  שיש שמי ארץ דרך תורה למדה מצאתי

למחר  פטומות, יאכילנו ראשון יום אכסנאי

בהמה, בשר למחר דגים, למחר ג יאכילנו

עכ"ל. החג", כפרי והולך פוחת קטנית, מאכילו

המיעוט  שענין סובר תנחומא שהמדרש מבואר

הנכונה  הצורה שכן משום הוא החג בפרי

ליום, יום בין הפרש שכשיש כבוד, בדרך

את  מביא הראשון ביום להיות הוא הראוי

שכבר  ואחר ביותר, והחשוב המכובד הקרבן

ליתן  יכול וליתן, להקריב רצונו רוב את הביע

דזה  ונראה והמצוה. הצורך מידת כפי פחות

נרות  הדלקת ענין שמאי בית שלמדו הוא

קצת  צריך אכתי אכן החג. פרי מענין חנוכה

והוא  בקרבן, איירי התם כי הדימוי, ביאור

בקיום  אבל במדרש, חז"ל שהביאו למשל שייך

ראוי  ויותר רחוק, הדימוי חנוכה נרות מצות

וצ"ב. בקודש, מעלין של כדרך לנקוט

הטעם ולפי להסביר יש אלו דברים מהלך

מעשה  את לעשות היסוד דעיקר היטב,

מחודש  באופן ויום יום בכל החג של המצוה

לללמוד  יש שפיר ולכן החג, מפרי נלמד הוא

בדרך  שיהא העשיה, צורת את גם משם

הלל  ובית והולך. פוחת החג, בימי שעושין

מענין  ללמוד שייך אין מקום דמכל להו סבירא

מה ב. הימים, כמנין או הבית בני כמנין להדליק או – ההידורים מב' אחד להדר שיכול מי הרמב"ם, לדעת לדון יש הנה

מוסיפין  המהדרין מן והמהדרין בראשונה, שנזכר ההידור הוא שזה הבית, בני כמנין שיעשה הברייתא ריהטת ולכאו' יעשה.

"מהדרין  דהוא הימים כמנין של השני המנהג את הברייתא ששיבחה השבח מצד מאידך הימים, כמנין של הידור עוד זה על

מדליק  הוא אם רק הימים, כמנין להדליק רשאי אין דלעולם נימא [אא"כ טפי דעדיף הידור דהוא משמע המהדרין", מן

יש  הבית, בני כמנין להדליק המהדרין שמתוך - כפשוטו המהדרין מן מהדרין לשון יתפרש ובזה הבית, בני כמנין גם

של  הידור לעשות מקום דאין לומר בסברא מקום שום מצאתי לא כעת אך החג, ימי כמנין הידור תוספת עוד שמהדרין

הידור  שהוא לפי המהדרין, מן מהדרין שם דקריאת כנ"ל, כרחין שעל באופן הבית, בני כמנין מהדר אינו אם הימים מנין

ניסא  פרסומי שהוא עדיפא דהא י"ל הנס, שנעשה ימים למנין היכר דהוא תוס' לדעת דבשלמא וצ"ב יותר]. וחביב עדיף

אולמיה. מאי גרידא, בקודש מעלין משום דהוא נימא אם אבל המצוה, ענין מגוף והוא

ולכן  המצוה, בגוף וחביבות התחדשות תוספת הוא הימים, מנין של זה הידור כי ומוסברים, מובנים הדברים משנ"ת ולפי

יותר. חביב הידור הוא

וכמפורש ג. חשוב, לדבר ונחשב ביוקר היה עופות ובשר פשוט, לדבר ונחשב בזול הבהמה בשר היה התלמוד חכמי בזמן

סז:). (כתובות בגמ'
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מצוה, קיום של לענין החג, פרי של הקרבה

שעושין  כדרך נבנה ההידור שעיקר למרות

החג. ד בקרבנות

ה.

חנוכה)הלויהבית עניני התורה על כתב (בספרו ,

זו במחלוקת שיש של שנראה (בטעמם

הרי"ף  בדעת הגר"א שביאר מה לפי - וב"ה ב"ש

ביום והרמב"ם) לו שהיו במי לדינא. נפק"מ עוד ,

כנגד  שמדליק הטעם דלפי נרות, שתי השלישי

- אחד נר אלא להדליק לו אין היוצאים ימים

כנגד  נרות שלשה להדליק יכול שאינו כיון

נרות. ב' להדליק מקום ואין היוצאים, ימים

מורידין, ואין בקודש שמעלין הטעם לפי אבל

ירד, לא מ"מ להעלות יכול אין שאם נותן הדין

נרות. ב' ה וידליק

שביאר ולדעת מה כפי והרמב"ם הרי"ף

הוא  הרי שיטתם, את ז"ל הגר"א

טעמם  אם זה, בענין האמוראים בין פלוגתא

כאן  שאין או הימים, מנין כנגד הלל בית של

מורדין, ואין בקודש מעלין של ענין אלא

דמפרש  מאן כדעת הרמב"ם דהכריע ולמאי

ב' להדליק ראוי בקודש, מעלין משום טעם

נרות.

אבל מיהו והרמב"ם, הרי"ף לדעת זה כל

מעלין  משום הסובר דגם תוס' לדעת

הימים, מנין כנגד הוא ההידור יסוד בקודש,

אין  הימים, מנין כפי להדליק לו כשאין הרי

אין  משום דאתמול כמנין שידליק לומר מקום

מורידין.

של ואם הענין דיסוד הנ"ל, הדברים כנים

מאן  האי לדעת ליום יום בין השינוי

מצות  ויום יום כל שיהא כדי הוא דאמר,

לו  כשאין לכאו' עצמה, בפני מחודשת הדלקה

אחד, נר אלא ידליק לא הג', ביום נרות ב' אלא

שנים, ידליק אם ובין אחד ידליק אם בין כי

ולמה  זה, ליום מחודשת הדלקה צורת כאן אין

כלום, בזה מרויח אינו אם נר עוד ידליק

הרי"ף  בדעת הגר"א של לדרכו דגם ונמצא

אחד. נר אלא גונא בכהאי מדליק אין והרמב"ם

ב'איברא הדליק וכבר דהואיל מסתבר, יותר

הדלקה  מצורת לפחות לו אין נרות,

חידש  כאשר נרות, שתי ידליק הפחות ולכל זו,

אתמול. ביום זו הדלקה צורת

ו.

דלכו"ע כמובא שסוברים  תוס' שיטת לעיל

כאחד, ההידורים שני את לצרף אין

שאמרו  דהטעמים זיע"א, הלוי הבית וביאר

החג  פרי כנגד - במערבא אמוראי תרי הנך

אינם  - מורידין ואין בקודש מעלין ומשום

יסוד  דלכו"ע עצמם, בפני העומדים טעמים

כנגד  הוא המהדרין מן המהדרין של ההידור

האם  ענינה וב"ה ב"ש ומחלוקת הימים, מספר

כנגד  או הנכנסים ימים כנגד להדליק עדיף

נחלקו  הראשון שלמ"ד אלא היוצאים, ימים

ראוי  שיותר ס"ל דב"ש עצמית, בסברא

שיותר  ס"ל וב"ה הנכנסים, ימים כנגד להדליק

למ"ד  ואילו היוצאים, ימים כנגד להדליק ראוי

כנגד  להדליק אם עצמית עדיפות אין השני

ובזה  היוצאים, ימים כנגד או הנכנסים ימים

דפרי ד. אגדה ממדרש הביא מינה לעיל פנחס בפרשת שם רש"י שהביא מה לפי הלל, דבית טעמייהו להסביר יש עוד

מי  בהקרבתם לפחות תורה שציותה וטעם נה:)], (סוכה בגמ' הוא [וכן העולם אומות כנגד הם שבעים סימן החג ליום, ום

החג. פרי הקרבת מדרך חנוכה, נר הדלקת דרך את ללמוד מקום אין זה, פירוש ולפי העולם. לאומות הוא כליה

מה ה. כל את שידליק שעדיף אמרינן האם נרות, ג' לו היו החמישי שביום במי חקר, שליט"א זעפראני יצחק הג"ר וגיסי

כי  מסתברא, והכי טפי. עדיף הורדה שפחות כל מקום דמכל ארבע, שהדליק מאתמול הורדה כאן שיש למרות לו שיש

טפי. הידור הוא להרבות שיכול מה כל וא"כ נרות, ריבוי הוא הענין עיקר בקודש מעלין משום דהוא תירוצא להאי
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עדיף  דלב"ש חיצוניות, בסברות נחלקו

שיהא  מנת על הנכנסים ימים כנגד להדליק

להדליק  עדיף ולב"ה החג, כפרי והולך פוחת

מעלין  שיהא מנת על היוצאים ימים כנגד

בקודש.

עיקר נמצא הסברות שני דלפי זו, לדרך

המהדרין  מן המהדרין של ההידור

שהיה  הימים מספר את ולהדגיש להוסיף הוא

אי  דלכו"ע תוס' כתבו שפיר ומשו"ה הנס,

שאנו  דכיון ההידורים, את לצרף אפשר

הימים, מספר כנגד ההדלקה שיהא צריכים

ניכר  אין הבית בני כמנין גם מדליק אם הרי

הימים. מספר

ז.

דתוס'וכתב אליבא דגם שנראה הלוי הבית

מנין  לפי להדליק הוא היסוד עיקר (דלכו"ע

הדרכים הימים) בשני לדינא נפק"מ למצוא יש

ובית  שמאי דבית בטעמייהו בגמ' שנאמרו

או  החג, ופרי בקודש מעלין משום אם - הלל

והיוצאין. הנכנסין משום

חנוכה,והוא של החמישי ביום שעומד באדם

דאם  להדליק, נרות ארבעה אלא לו ואין

לעשות  אם – גופא בהא רק הוא מחלוקתם

ימים  למנין או הנכנסים ימים למנין היכר

כיון  אחד, נר אלא להדליק לו אין היוצאים,

אלא  להדליק ראוי שאין כב"ה הלכה דקיי"ל

נרות, ד' אלא לו אין והוא הנכנסים, ימים כנגד

כנגד  של ההידור את לקיים יכול שאינו נמצא

הימים. מנין

לילך אולם אם פלוגתייהו דטעם נימא אם

הוא  היוצאים, או הנכנסים ימים אחר

ובית  בקודש מעלין סברי הלל דבית משום

לדעת  דגם נמצא החג, פרי כנגד סברי שמאי

הנכנסים, ימים כנגד להדליק מקום יש ב"ה

היוצאים  ימים כנגד להדליק שהעדיפו והטעם

הנ"ל  בגונא אבל בקודש, דמעלין משום הוא

היוצאין  ימים כנגד להדליק כדי לו שאין

את  יפסיד זה מפני לא בקודש , מעלין להיות

כן  ועל הימים, כנגד של ההידור עיקר כל

ימים  כנגד לו שיש הנרות ארבעה את ידליק

הנכנסים.

ממה והנה הרמב"ם דעת לסייע כתב הגר"א

בהאי  נפק"מ שיש הגמ' שמשמעות

לדעת  גם הרי הלוי הבית ולפי"ד  פלוגתא,

כאן  ואין הטעמים, בין להלכה נפק"מ יש תוס'

את  להסביר אפשר וגם הרמב"ם, לדעת סיוע

אופן. האי על הרי"ף כונת

יתכן אמנם כי חידוש, הלוי הבית בדברי יש

הימים  מספר ניכר שיהא מנת שעל

כנגד  להדליק שקבעו וכיון קבוע, דבר צריך

יכול  אין שוב היוצאים כנגד ימים להדליק

מדליק, הוא מה מינכר אין כי - הנכנסים ימים

דאם  שכתב הגר"א, של טעמו הוא זה ואולי

זו. בפלוגתא להלכה נפק"מ אין כהתוס' נימא

z
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שליט"א  גול ארז רבי הגאון
פוריה  – אברכים מנין קהילת רב

השוק  מן רגל שתכלה עד חמה משתשקע מצוותה בביאור

מהגמ'א. הם הדברים כא:)תחילת וז"ל (שבת

מצותה  ורמינהו לה? זקוק אין "וכבתה

השוק  מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע

דאי  לא לה, מדליק הדר כבתה דאי לאו מאי

ע"כ. לשיעורה" וא"נ מדליק אדליק לא

אי והראשונים הגמ' תירוצי בביאור נחלקו

בניהם. והנ"מ פליגי

אדליק)התוס'דעת לא דאי קמא (ד"ה דלתירוץ

עד  החמה משתשקע דזמנה הברייתא

להדלקה  לעיכובא הזמן זה היינו רגל שתכלה

בתרא  ולתירוץ ידליק, לא הזמן עבר ואם

לשים  שיש השמן שיעור על קאי הברייתא

מהשקיעה  הנר שידלק שמן של שיעור  שצריך

ההדלקה. זמן על ולא רגל שתכלה עד

שיעורא וכ"פ ההוא עד "פי' וז"ל הריטב"א

עכ"ל, זמנו" עבר ואילך ומכאן בלחוד

הרא"ש ג')וכ"פ .(סי'

ידליק  הזמן עבר אם זאת שבכל נקטו להלכה (אמנם

אחרי  גם היכר ואיכא בבית מדליקין שאנו מטעם מספק

דקאי  בגמ' ב' תי' איכא וגם הלכתחילה, של הזמן

ההדלקה) לזמן ולא השמן זמן של .לשיעורא

דלאו ב. הגמ' סוגית את ביאר הרשב"א  אולם

זה  שיעור בתוך אדליק לא דאי למימרא

בלילה  שמצוותו "כל תנן דהא מדליק אינו

הלילה" כל כ:)כשר הדין (מגילה חנוכה בנר וגם

הברייתא  וכוונת הלילה, כל כשרה שההדלקה

רגל  שתכלה עד הוא לכתחילה ההדלקה שזמן

לגמרי. כתיקנה שלא המצוה הוי ואח"כ

דמי  לא דלכאו' בדבריו לעיין יש ולענ"ד

המצוות  כל על קאי דשם דמגילה למשנה

חלבים  והקטר העומר כקצירת מדאוריתא

הקטר  ברכות בריש כדאמרינן בלילה, שזמנם

עשו  וחכמים הלילה כל מצוותן ואברים חלבים

עד  המצוה בגוף נאמר ולא חצות, עד סייג

שמצוותו  שכל נאמר בהם בלילה, זמן איזה

שקבעו  הכא אבל הלילה, כל כשר בלילה

זמן  שיעור עצמה בה פירשו המצוה את חכמים

לחדש  לרשב"א ומנ"ל יותר, ולא זמנה וזה

הלילה. כל להדליק שאפשר

משנהוהמעיין ה')במגיד הלכה ד' פרק (חנוכה

מלשון  הרשב"א על שתמה יחזה

משתשקע  "מצותה דאמרינן עצמה הגמ'

שזמן  ומוכח השוק" מן רגל שתכלה  עד החמה

עד  ובדיעבד בשקיעה לכתחילה ההדלקה

לא. ותו רגל שתכלה

שאפשר בשפת סבר דהרשב"א זאת ישב אמת

שזמן  שלמד אלא הלילה כל להדליק

ואם  חמה, משתשקע הוא לכתחילה ההדלקה

רגל  שתכלה עד להדליק יזדרז הדליק לא

השקיעה  של המהודר הזמן הפסיד שאם והיינו

יכול  הזיד או שכח ואם רגל, שתכלה עד ימהר

שכבר  למהר אז שא"צ רק אח"כ להדליק

אח"כ  נ"מ ואין הראשונים, הזמנים את הפסיד

הלילה  כל זמנה שהרי בלילה מדליק מתי

דמגילה. במשנה וכדחזינן

טעמא ולענ"ד בתר זיל דהרי קשה זה  גם

הוא  חנוכה נרות הדלקת וטעם

הנס פרסום שהם משום המצוות לכל דמי (ולא

המקיימן) לאדם רק תלוי שייכות וא"כ באחרים ,

שאם  לומר ומנ"ל הנס להם שיפרסם דווקא

כשר. הלילה שכל למהר א"צ הזמן עבר
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חדש ומצאתי הפרי בדברי זו לטענה סיוע

ס"ב) תרע"ב לשיטת (סי' שהקשה

הדליק  לא שאם דס"ל הנ"ל והרא"ש התוס

שרי  בגמ' השני דלתי' אח"כ ידליק בזמנה

ספק  דהוי נאמר לא מדוע הלילה, כל להדליק

ותירץ  לקולא. דרבנן ספיקא וקימ"ל בדרבנן

גם  לכן הנס פירסום של מצוה שהיא דכיון

הנס לפרסם כדי ידליק שלא בספק ס"ל (ומ"מ

סב"ל) משום מצוה יברך דהוי שכיון מוכח ,

שיש  ודאי א"כ הנס לפרסם באחרים התלויה

הזמן. אחרי גם להזדרז

חנוכה ועוד הלכות ריש מהרמב"ם  להוכיח יש

ג) ב א הלכות ג הנס (פרק היה מה שמפרט

בכל  מצינו ולא זה, בשביל חכמים קבעו ומה

המצוה  מקור את שמפרט הרמב"ם

שזה  ודאי אלא במצוה, שיש וההיסטוריה

זה  על לעמוד וחייבים באחרים התלויה מצוה

הנס, פרסום שעניינה המצוה קיום בהלכות

הוא  זמן וכל בזמנה למהר שיש ודאי וא"כ

לעיכובא.

הרמב"םג. ה"ה)שיטת לכל (פ"ד ידועה

הוא  רגל שתכלה עד של הזמן דשיעור

או  "שכח וז"ל ידליק לא ולאחמ"כ לעיכובא

מדליק  החמה שקיעת עם הדליק ולא הזיד

זמן  הוא וכמה השוק מן רגל שתכלה עד והולך

אינו  זה זמן עבר יותר או שעה חצי כמו זה

מהגמ' דנלמד שם המ"מ וביאר עכ"ל, מדליק"

מדליק. לא אדליק לא דאי קמא בתירוצא

תרע"ב)כתבוהטור סימן מסוף (ריש מצוותה

מן  שעה חצי עד החמה שקיעת

ודלא  הלילה כל מצוותה עדיין ומ"מ הלילה...

והרא"ש  לתוס' דהרי הב"י והעיר כהרמב"ם.

רגל  שכלתה אחרי גם שידליק דס"ל הנ"ל

לכתוב  לטור לו היה לא וא"כ מספק היינו

כהרמב"ם. ודלא

לקולא,בב"ח דאזלינן הראבי"ה דברי מובא

להדליק  שיכול הפוסקים רוב דעת וזה

נהוג. והכי הטור כמש"כ הלילה כל

ס"ב)בשו"ע ורוב (תרע"ב הרא"ש כהתוס' פסק

הזיד  או שכח ואם הנ"ל, הראשונים

והולך  מדליק החמה שקיעת עם הדליק ולא

מילי  הני ומיהו השוק, מן רגל שתכלה עד

הדליק  ולא הזמן זה  עבר אם אבל לכתחילה

הלילה. כל והולך מדליק

סוף וכן בזמנה לכתחילה להדליק דבר עמא

השוק, מן רגל שתכלה עד השקיעה

כנ"ל. הלילה כל ידליק ובדיעבד

z
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חריש  – הישיבות חניכי קהילת רב

ספרד  בני למנהג לקטן חנוכה נר הדלקת

כא:)בגמ'א. נר (שבת חנוכה מצות "ת"ר איתא

מהדרין, [פירש"י והמהדרין וביתו. איש

המצוות מצוות)אחר להרבות רוצים וברש"י (היינו .

המצוות את הרי"ף, המצווה)על את נר (משבחים [

בית  המהדרין, מן והמהדרין ואחד. אחד לכל

מכאן  שמנה, מדליק ראשון יום אומרים, שמאי

יום  אומרים, הלל ובית והולך, פוחת ואילך

והולך. מוסיף ואילך מכאן אחת, מדליק ראשון

במערבא, אמוראי תרי בה פליגי עולא, אמר

חד  זבידא, בר יוסי ורבי אבין בר יוסי רבי

הנכנסין,אמ  ימים כנגד שמאי דבית טעמא ר,

וחד  היוצאין. ימים כנגד הלל דבית וטעמא

החג, פרי כנגד שמאי דבית טעמא אמר,

מורידין. ואין בקדש דמעלין הלל דבית וטעמא

שני  יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה אמר

ואחד  שמאי כבית עשה אחד בצידן, היו זקנים

לדבריו  טעם נותן זה הלל, בית כדברי עשה

דמעלין  לדבריו טעם נותן וזה החג, פרי כנגד

מורידין". ואין בקדש

המהדרין)ובתוס' מן והמהדרין וז"ל,(ד"ה כ'

קיימי  לא וב"ה דב"ש לר"י 'נראה

הידור  יותר יש שכן וביתו, איש אנר אלא

שהוא  מחסר או והולך כשמוסיף היכרא דאיכא

אם  אבל היוצאים, או הנכנסים ימים כנגד

ואילך  מכאן יוסיף אפי' אחד, לכל נר עושה

בבית'. אדם בני יש שכך שיסברו היכרא ליכא

שמוסיף אלמא הסוברים כדעת לתוס', דס"ל

כדעת  ולא להיכרא, הוא והולך

נראה  וכן בקודש, מעלין משום הסוברים

יותר  מהדרין פי' המהדרין מן מהדרין שביאר,

שהוזכרו. הראשונים מהמהדרין

דכתבואילו פליג חנוכה הרמב"ם מהלכות (פ"ד

בחנוכה,ה"א) מדליק הוא נרות "כמה

אחד  נר מדליק ובית בית כל שיהיה מצוותה

בו  היה שלא בין מרובין הבית אנשי שהיו בין

מדליק  המצווה את והמהדר אחד, אדם אלא

בין  ואחד אחד לכל נר הבית אנשי כמניין נרות

ועושה  זה על יתר והמהדר נשים, בין אנשים

ואחד  אחד לכל נר מדליק המובחר מן מצוה

ולילה  לילה בכל והולך ומוסיף הראשון בלילה

עשרה, הבית אנשי שהיו הרי כיצד, אחד. נר

שני  ובליל נרות עשרה מדליק הראשון בלילה

שנמצא  עד שלשים שלישי ובליל עשרים

נרות". שמונים שמיני בליל מדליק

היינו נראה המהדרין מן דמהדרין שביאר

אותם  מתוך מהדרין קבוצת אותם

דלא  שביאר נראה ועוד הראשונים, מהדרין

כמ"ד  דס"ל עברו, ימים כמה ניכר שיהא בעינן

התוס'. לדברי ליה חש לא והלכך והולך מוסיף

שאחר ובגר"א  הרי"ף, דעת כן שנראה כ'

ומחלוקת  ברייתא הך שהביא

דב' מעשה נקט וב"ה, ב"ש בטעמי אמוראים

מעלין  משום הוא הנזכר הטעם ושם זקנים.

דס"ל  אלמא הנכנסים, ימים משום ולא בקודש,

למימר  ואיכא היכרא בעינן דלא כרמב"ם

אמהדרין. קאי המהדרין מן דמהדרין

ורמב"םהרי התוס' אדינא (ורי"ף)דפליגי ,

מן  מהדרין לפי חנוכה נר דהדלקת

וטעמא  וביתו איש אנר קאי אי המהדרין,

כמה  ניכר שיהא מנת ועל הנכנסים ימים משום

וכאשר  אמהדרין דקאי או מדליק, הוא נרות

מוסיף  הוא מדליק הבית מבני ואחד אחד כל
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המהדרין והולך. מן מהדרין בביאור נחלקו (ועוד

.כדלעיל)

הרמב"םומ"מ כ' בכל (ה"ג)אחר פשוט "מנהג

הבית  אנשי כל שיהיו בספרד, ערינו

ומוסיפין  הראשון, בלילה אחד נר מדליקין

שנמצא  עד ולילה, לילה בכל נר והולכין

שהיו  בין נרות, שמונה שמיני בליל מדליק

אחד". אדם שהיה בין מרובים הבית אנשי

דאתי  תמה, הרא"ם בשם שם למלך ובמשנה

כמאן הרמב"ם)דלא דעת דלא (ע"פ כ' ובב"ח .

ותימא  התוס'. כדעת אתי דמנהגם מידי, קשה

הרמב"ם  הבנת פי על היתה הרא"ם דכוונת

קודם  שהיה דלהרמב"ם כמאן, דלא עבדי

הבנה  היתה ולא קיים, היה המנהג התוס',

ע"פ  דנהגו למימר שייך ומה לדעתו אחרת

התוס'.

התוס',מ"מ כדעת נוהגים שהספרדים נמצא

הט"ז  והעיר הרמב"ם, כדעת והאשכנזים

סק"א) בשום (תרע"א כן נמצא שלא תימא דזה

כזה. היפוך מקום

קטנים ב. בדבר לנידו"ד, בס"ד נבוא ועתה

על  שלמדו לאחר ות"ת מהגנים החוזרים

'ותלמודו  הנרות והדלקת החנוכה מצוות

חנוכה  נרות הוא גם להדליק ורוצה בידו',

אם  אביו, של החנוכיה לצד שהכין, בחנוכיה

חינוך. מצוות בו יש אם וכן להדליק, לו אפשר

דביאר והנה הנ"ל, התוס' דברי פי על

איש  אנר קאי המהדרין מן דמהדרין

והולך, המוסיף ניכר יהא לא דאל"כ וביתו,

נראה  בבית. אנשים וכך כך שיש יסברו אלא

אביו, לצד חנוכיה להדליק לקטן להתיר דאין

ואדרבא  תוס', וכדברי ניכר יהא לא דא"כ

בבית. אנשים יש וכך כך שיסברו גרע מיגרע

דהני אלא בדבר, לחלק לכאו' נראה שהיה

ניכר  ולא יחד שמדליקין היכא מילי

חלונות  בב' כגון שניכר היכא אבל הדבר,

רמז  הרמ"א אף ואכן למיחש. ליכא וכיוצ"ב

וכיוצ"ב  נפרדים בחלונות ידליקו שכאשר לזה,

מנהגם  אתי נפרדות חנוכיות שהם ניכר דיהא

לרווחא  שהרמ"א אף ואולם, עלמא. ככולי

וכדי  מנהגם פי על אף ליישבו כתבו דמילתא

דלא  לדחות, יש מ"מ מחלוקות, להרבות לא

בזה, חילק שלא התוס', דברי פי על כן נראה

ליה  הוה כן, לעשות ניתן ובקלות הואיל ולכאו'

היכרא  עבדי שלא היכא מילי דהני למימר

כתבו  ומדלא למיחש, ליכא היכרא ובמקום

זה. בחילוק ס"ל דלא אלמא 

שלא ואולי התוס' דטעם לומר, ניתן בכ"ז

בדברי  שדן משום הוא בדבר חילק

אם  למימר שייך לא דא ובכגון ובכוונתה, הגמ'

והכריח  כוונתה למה אלא לא, או היכרא יעשו

ליכא  הכי לאו דאי זו סברא פי על כן שכוונתה

עם  כל אצל שהמנהג היום ואולם היכרא.

אם  שנחלקו אלא והולך, מוסיף להיות ישראל

הבית, בני לכל אחד או בפנ"ע כ"א מדליקין

ניכר  יהא בפנ"ע, וידליק הקטן שיבוא היכא

אנשים, וכך כך שיש יסברו ולא הם, ימים כמה

מדברי  משמע וכן להדליק. לו מותר ושפיר

משה למוסיף (א)הדרכי היכרא שאיכא דהיכא ,

כ' וכן כך. על יחלקו לא התוס' אף והולך,

בפנ"ע  אחד כל נרותיו ליתן להדר לכתחי'

לתוס'. גם אתי ויהא היכרא שיהא

התוס'אלא פי שעל דכיון נראה שלמעשה

איש  אנר קאי המהדרין מן מהדרין

טעמא)וביתו מאי נפק"מ חיוב (וליכא שום ליכא , ֵֶ

בפנ"ע, קטן הדלקת על חינוך מדין לא ואף

גרועי  מיגרע דאף אפשר לעיל דברינו פי ועל

המצווה  התוס')מקיום לתת (ע"פ אין הלכך ,

ורק  כאן, אין חינוך דחיוב להדליק, לקטן

מיגרע.

ברור,ג. הוא חינוך  בו שאין שאמרנו ומה 

וביתו  איש נר היא חנוכה שהמצוות שכיון

הדליק  והאב הואיל הבית, על הוא והחיוב
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לא  שוב הבית, של מצוותו ונתקיימה חנוכיה

על  חיוב שאין אחר הקטן, חינוך מצוות שייכא

נוסף. נר להדליק בבית הדר גדול

לקמןולא השו"ע מדברי לך (תרע"ז)יוקשה

להדליק', צריך לחינוך שהגיע 'קטן

כדכ' בית, לו שיש בקטן משתעי דהתם

פוסקים. ושאר שם מג"א הביאם וש"ג במאירי

לו  בשאין דאף נימא בית, לו ביש אמאי ולכאו'

יש  א"כ לכשיגדל בית לו ויהיה והואיל בית,

אינה  חינוך דמצוות ליתא, זה כעת, גם לחנכו

הנתון  במצב כעת דאילו כעת, המצב כפי אלא

יש  בדבר, מתחייב והיה היה', גדול הקטן 'זה

חינוך. חיוב אין לא ואי חינוך חיוב

נסיעה ודוגמא אביו עם נסע קטן כאשר לכך,

חיוב  יש הגומל, בברכת המחייבתו

היה  גדול היה ואילו הואיל בכך, לחנכו

שיש  למימר שייך לא ואולם, בכך. מתחייב

לא  אי אף הגומל בברכת בעלמא לחנכו חיוב

יתחייב  גדול לכשיהיה ייסע ואם הואיל נסע,

ו  הוא. ופשוט ואילו בכך, דהואיל שנא, לא ה"נ

אין  ה"נ בדבר, מחויב היה לא כעת גדול היה

דעדיף  קידוש גבי וה"ה חינוך. מצוות בו

כל  הדין דמן חנוכה, נרות הדלקת ממצוות

הקטן  שיצא אחר ואפ"ה  בו, מחויב ואחד אחד

מצינו  לא תו המקדש, מגדול קידוש יד"ח

כבר  גדול היה אילו שאף אחר חינוך מצוות

חיוב, עוד בו ואין הגדול בברכת יד"ח יצא

בה  נתחייב לא דמעולם חנוכה נר מצוות כ"ש

מצוות  ביה שייכא דלא הבית, בזה הקטן

אפשר  דאדרבא ואמרינן והואיל חינוך.

נרות  ליד נרות שמדליק בכך גרע דמיגרע

כן  לעשות אף להתיר שאין נראה אביו,

לכתחי'.

בעינן ואולם, דלא דס"ל הרמב"ם בדעת

צריך  היה הדין ומן כלל היכרא

ההידור  את דחה שהמנהג אלא בנפרד להדליק

בהידור  חינוך שמצוות לומר יש זה, בדין

ואולי  לאב להתיר יש ושפיר קיימא, זו מצווה

להדליק  לבן שנותן בכך איכא מצווה אף

גריעותא  וליכא שלו. החנוכיה בצד חנוכיה

והטעם  כלל היכרא בעינן דלא ס"ל דהא בכך

היכרא. משום ולא בקודש מעלין משום הוא

משהד. באמרות מש"כ ראיתי (ברזם,והנה,

הסטייפלר) למרן קה"י ורשימות שיש באגרות

שמצינו  כשם חינוך מדין קטן לחייב מקום

סק"ט) ומשנ"ב י"ז סי' שאין (בשו"ע שאף ציצית גבי

כנפות  ד' לנו יש אא"כ בציצית מחויבים אנו

בכך עצמנו לחייב הדין)ונוהגים מן זה מ"מ (ואין ,

רצה  ומכך בכך. ולחנכו לקטן ציצית לקנות יש

הקטן  לחייב שיש חנוכה בנרות דה"ה  ללמוד

דאין  נראה, אחהמ"ח ואולם חינוך. מדין בכך

שם  כ' דכבר חדא, למילתא, מילתא לדמות

דין  לכך לקרוא ניתן שאיך השלחן הערוך

בכך  מחוייבים אנו אין אנו אף כאשר חינוך

מדין  אלא חינוך מדין שאינו נראה והלכך כלל.

חינוך  ולא המצוות לחבב ומחנכו מצווה חיבוב

ואף  האי, כולי שייך לא דגרע והכא למצווה.

דמן  דס"ל דהרמ"א אליבא אלא כן כ' לא הוא

לכשיהיה  לעצמו להדליק לו הניחו מקום הדין

להידור חינוך בו שייך והלכך ג')גדול, (תרע"ה

ואדרבא  האי כולי שייכא לא לדידן ואולם

עיי"ש. גרע, מיגרע

שקיבלנו והנה, השו"ע כדעת דקימ "ל אנן

דהנה  ס"ל, היכא ונחזי ניזיל הוראותיו

מדליק, נרות "כמה איתא, ב' תרע"א בסי'

ואילך  מכאן אחד, מדליק הראשון בלילה

שבליל  עד לילה בכל אחד והולך מוסיף

בני  רבים אם ואפילו שמונה, יהיו האחרון

וי"א  הוסיף, ובהגה יותר" ידליקו לא הבית

ידליק הבית מבני אחד וכן (הרמב"ם)דכל ,

עכ"ל. פשוט. המנהג

לשון והנה, את הזכיר שלא השו"ע מלשון

להעדיף  מקום בכל כדרכו הרמב"ם
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כוותיה, ס"ל דלא אלמא הרמב"ם לשון את

המנהג, מצד רק ולא ממש הדין שכן הבין אלא

הבית  בני אם 'ואפי' חדה בהוראה שסיים ועוד

הדין  מן הוא אלמא יותר', ידליקו לא רבים

הרמב"ם) כלשון מנהג מתורת מלשונו (ולא ואף ,

כדעת  ולא התוס' כדעת שפסק אלמא בב"י

התוס' לדברי הגולה הבאר ציין וכן הרמב"ם,

הרמב"ם. לדברי ציין ולא הגר"א שבביאור (ואף

מקור  אלא השו"ע, לדברי ציון אינו הרמב"ם, ג"כ שכ"כ

הרמב"ם  גם הזכיר הדין וכמסק' בתוס', הם הדברים

אלא  זאת לבאר הגר"א נחית דלא נראה המנהג, ומטעם

הדין) להזכרת .רק

דמרן ועל דאתכא דאנן לכאו', נראה זה פי

חנוכיה  עמו הביא קטן כאשר סמכינן,

להדליקה  לו ליתן אין לכתחי' וכיוצ"ב, מהגן

גרע, דמיגרע דאפשר אביו של החנוכיה ליד

הבית  בני אם 'ואפי' מהדהדת השו"ע ודעת

להדליק  יכולים ואולם, יותר'. ידליקו לא רבים

היכא  וכן הבית. בתוך הקטן של החנוכיה את

דאיכא  וכיוצ"ב נפרד בחלון שמדליקים

אפשר  שפיר בו היכרא, שאין אלא להדליקה,

גרידא  מצווה חיבוב אלא כלל, חינוך עניין

כוותיה) השו"ע שפסק תוס' דברי וכפי (ע"פ .

ואכמ"ל. לעיל. שנתבאר

z
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אתא  קרית – הישיבות חניכי קהילת רב

כספים  ממעשר מצוה הוצאות בדיני

לך""וכל אעשרנו עשר לי תתן (בראשית אשר

כ"ב) כ"ח)ובדבריםכ"ח, תעשר (י"ד, "עשר

שנה". שנה השדה היצא זרעך תבואת כל את

י')ובנביאים ג', המעשר (מלאכי כל את "הביאו

נא  ובחנוני בביתי טרף ויהי האוצר בית אל

את  לכם אפתח לא אם צבאות ה' אמר בזאת

בלי  עד ברכה לכם והריקותי השמים ארבות

די".

מדובר,ובפסוקים מעשר באיזה מבואר לא

התוס' לבעלי התורה ובפירושי

מן  מעשר לתת תקן דיעקב המדרש בשם כתבו

בגמ' ואמרו ט.)הממון. -(תענית תעשר" "עשר

בנו  עם המעשה ועי"ש שתתעשר, בשביל עשר

ה', את תנסו לא שכתוב שאע"פ שאמר ר"ל של

אל  המעשר כל את "הביאו שנא' מותר בזה

לא  אם וכו' בזאת נא ובחנוני וכו' האוצר בית

בשם  בתוס' שם וכתבו וכו'. לכם.." אפתח

תבואת  כל את תעשר עשר שכתב דמה הספרי

שחייב  זרעך תבואת אלא לי אין זרעך,

רווחים  שאר וכל ופרקמטיא רבית במעשר,

ופרקמטיא  רבית לרבות כל" "את ת"ל מנין,

על  מעשה הביאו ושם בו. שמרוויח דבר וכל

כמות  עשתה והשדה מעשרות שהפריש אדם

קיבל  פחות הפריש בנו וכאשר בשפע קבועה

מעשרות  מפריש שכשאדם משום עשירית, רק

והקב"ה  הבית בעל כביכול להיות הופך הוא

כהן  להיות הופך האדם אזי - לא וכאשר כהן,

עשירית. רק ומקבל

נתן ועוד ה"ר בשם התוס' בסוף שם

"היוצא  דכתיב דהא האופניא"ל

מפריש  אתה שאין לאו ואם כלומר השדה"

עשו  דהיינו לשדה היוצא לאותו יהיה העישור

ע"כ. כוכבים, העובדי שיקחוהו כלומר הרשע

ילך  זה שכסף הרי מפריש לא אדם דאם משמע

אחרים. ונזקים אחרות הוצאות על

תנחומאועוד במדרש יח)אמרו ראה (פרשת

שתתעשר, בשביל עשר תעשר, – עשר

תבואת  כל "את תתחסר. שלא כדי - עשר

הימים למפרשי רמז - לסוחרים זרעך" (פי'

פרקמטיא) בשביל לים מן המפרשים אחד להפריש

הביא  יוסף בעץ ברם, תורה. לעמלי העשרה

בשביל  "עשר דכתב דהטעם הרי"ף בשם

שרוב  לפי ותתעשר, עשר כתב ולא שתתעשר"

בא  אמנם מתעשרים, ואינם מעשרים אדם בני

לומר  אסור המצות שבכל שאע"פ לומר הכתוב

אבל  עשיר, שאהיה בשביל זו מצוה אעשה

שיתעשר. בשביל לעשר רשאי המעשר בענין

אלא ונמצא שיתעשר בהכרח שלא בדבריו

שיתעשר. ופעמים לנסות מותר רק

הש"ך שכתב כמו דלא ס"ד)וזה רמ"ז סי' על (יו"ד

מעשרת  הצדקה שמצות דכתב הרמ"א דברי

וכתב  זה, בדבר אם כי הקב"ה לנסות ואסור

עשר  חז"ל שאמרו כמו יבוא שודאי הש"ך

שלמד  הרי ע"כ. תתעשר, בשביל עשר תעשר

הרואות  שעיננו ומה מעשרת, ודאי זו שמצוה

לקמן  עי' מתעשרים ולא מעשרים שרבים

של  זו סגולה נאמרה מה על לדעת שצריך

מעשר  של הביצוע אופן הוא וכיצד עשירות,

בשלמות.

דר"אעוד בפרקי כ"ז)מבואר יהושע (פרק רבי

ראשון  התחיל אברהם אומר קרחה בן

בעו  ועמורה לעשר סדום מעשר כל לקח לם,
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וכן  נח. בן לשם ונתן אחיו, בן לוט מעשר וכל

של  עשה מצות שקיים מבואר יצחק אצל

צדקה אהבת ובספר דאף (פ"ד)מעשר. כתב

ונורא, גדול סוד בו שיש כתבו המקובלים

קרניים י"ב)ובספר המקובל (מאמר של בפירושו

שזכות  כתב מאוסטרופולי, שמשון רבי הנודע

להביא  באתי ואם הקליפות. כל דוחה המעשר

קטנה  היריעה יהיה המעשר, סוד כל כאן

דקהילות  ועי"ש ונורא. גדול סודו כי מלהכיל

כספים  מעשר את עצמם על קיבלו רבות

הקהילה. כתקנת

הגר"אוכתב ס"א)בביאור רמ"ט (סי'

עני  שמעשר איתמר דבירושלמי

ה' את "כבד ממ"ש ויליף בכספים אפי' נוהג

מרדכי  ועי' תבואתך", כל ומראשית מהונך

דב"ב) .(פ"ק

אולם ואסור דבר, בשום ה' את לנסות

בזה  וגם כאמור מותר במעשרות

כדי  מעשר אם שדוקא לקמן בפוסקים מבואר

וכדו' בניו שיחיו כדי מעשר אם  אבל להתעשר

לקמן. בזה ועי' לנסות אסור בזה

דבר  מכל לעשר

כמו וצריך לידו שבא מה מכל  מעשרות לתת

יונה  לרבינו היראה בספר שמבואר

כראוי  מלטלה ידיך תרפה אל ובמעשרות וז"ל

הן  ללמד, הן שמשתכר, דבר מכל כיצד?

מצא  אם אף או מלאכה, לעשות הן לכתוב,

שיהיה, ענין כל או במתנה, לו נתנו או מציאה,

כי  מעשר, יפריש הכל מן זהב, שוה הן כסף הן

הבורא  אסר אשר את כי ערך, לו אין זה דבר

וכ"כ  ע"כ. במעשר, התיר לנסותו דבר בכל

המאור השלישי)במנורת אל (הנר לפיכך וז"ל

מן  כראוי, ויתנם המעשרות מן ידו אדם ירפה

בשום  לידו שיבא מה ומכל הבית ומן השדה

ומקיימו  לממונו מולחו ובזה בעולם ענין

עי"ש. פעמים, אלף עליו ומוסיף

עני  מעשר או צדקה מדין מעשר

כספים ונחלקו מעשר דין האם האחרונים

עני, מעשר מדין או צדקה מדין הוא

הטור כתב עני של"א)ובמעשר סי' מעשר (יו"ד

את  משלימין ולא המלוה בו פורעין אין עני

ולא  השבויים את בו פודין ולא התגמולין

גמילות  נותנין ואין שושבינות בו עושין

עני. מעשר שהוא להודיעו וצריך חסידים

ממנו, צדקה נותנים שאין דמה הב"י וכתב

צדקה  העיר בני עליו פסקו שאם לומר היינו

חובו  פורע שנמצא עני מעשר להם ייתן לא

עליו  פסקו לא דאם משמע ע"כ. עני, ממעשר

צדקה. של לכיס ממנו לתת יכול צדקה כבר

לתת  אסור עני שמעשר לחלוק הב"ח וכתב

משום  פסקו לא אם גם צדקה של לכיס אפ'

לעניים  לתת הבית בעל על החיוב שעיקר

גם  ולכן הכי. בלאו לתת חייב שהוא מה מלבד

ממנו  גובים שהיו כיון אסור שבויים פדיון

בלא"ה.

שאדם אולם מה אבל וז"ל וכתב הב"ח סיים

ומתן  במשא שמרוויח ממה  מעשר

ליתן  ויכול זה בכלל אינו רווחים ושאר כספים

חייב  אינו שהרי שבויים ולפדיון לצדקה ממנו

ולמדנו  ע"כ. מדרבנן, ולא התורה מן לא בה

עני, מעשר מדין אינו כספים שמעשר מדבריו

וכנראה  מדרבנן, ולא מדאו' לא שאינו וגם

המנהג. מצד מישרים דהוא דובב בשו"ת לקמן (ועי'

מדרבנן, דהוא דס"ל הב"ח בדעת שכתב מטשיבין לגאון

.וקצ"ב)

הט"זברם, קמ"ו)כתב סעי' של"א סי' דיש (יו"ד

הריווח  מן שמפרישין מעשר לדמות

לכל  ופירות תבואה של עני מעשר לדין ממון

ועוד  בזה. הב"ח על שם וחולק וענין, דבר

מדרבנן  מקור לו שאין כותב כיצד עליו תמה

סי  בריש הוא והרי גמור שחיוב מבואר קמ"ט '

בפת"ש מיהו הפוסקים. כל זה (סקי"ב)והביאו

מרוטנבורג  מהר"ם בתשובת שמבואר כתב
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ע"ד) סי' פראג מהתורה (דפוס שאינו הב"ח כדעת

ושכך  בעלמא מנהגא אלא ואינו מדרבנן ולא

מאהבה תשובה בשו"ת פ"ז)מבואר סי' ,(ח"א

חכמים משנת בספר העלה יסוה"ת ושכן (הלכות

י"ז) מהתורה דף לא עיקר כספים למעשר שאין

מנהג  כמו הוי נהג אם אבל סופרים מדברי ולא

גדול. לצורך לא אם כלל לבטל שאין מצוה של

רכ"ד)בחוו"יועי' היאך (סי' הב"ח על דתמה

הנ"ל  בתענית התוספות דברי ממנו נעלם

הספרי  בשם התם איתא דהרי דק לא והיאך

זרעך, תבואת אלא לי אין וכו' תעשר" "עשר

ת"ל  מנין? רווחים שאר וכל פרקמטיא ריבית,

נימא  אם וגם מדאו'. דהוא נמצא וכו' כל" 'את

בעלמא, אסמכתא וקרא מדרבנן רק שהוא

לא, מדרבנן שאפ' שאמר הב"ח על קשיא מ"מ

ואנחנו  נשבר הב"ח הנ"ל הספרי דברי ומכח

מנקה  כספים שמעשר עוד שם וכתב נמלטנו.

שהוא  דכיון מוציא, שהיה ההוצאות נמי

בשו"ת  אולם גזרו. לא מדרבנן רבנן מדרבנן,

מטשיבין לגאון מישרים פ"ד)דובב סי' כתב (ח"ב

מדרבנן שהוא וכתב הב"ח כמו (וכנראה להכריע

גמור) עני כמעשר שאינו לאפוקי כיון כוונתו וממילא

להפריש  צריך לא שעני הרי צדקה כדין דהוא

היה  זה אם משא"כ לו, אין אם כספים מעשר

מעשר  להפריש צריך עני גם עני, מעשר מדין

עני.

דרבנן  או דאו' כספים מעשר

או ובאמת דאו' כספים מעשר מצות אם

הפוסקים  ליקוט להביא הנני דרבנן,

בתוס' הנה ט.)בזה, משמע (תענית הספרי בשם

במרדכי וכן דאו', קצ"ב)דהוא סי' שביעי פרק (ב"ק

במרדכי  וגם אליה, בר טוביה ר' תשובת בשם

תרנ"ט) סי' א' פרק וכן (ב"ב דאו', דהוא מוכח

קמ"ד)בתשב"ץ סי' תנחומא (ח"א מדרש בשם

י"ח) אות ראה זרוע(פרשת ובאור צדקה . הלכות (ח"א

י"ג) לדרךסי' צידה ע"ד)ובספר ל"ז וכן (דף

השימ"ק  בעל אשכנזי בצלאל לרבינו בדרוש

דברים לחומש בדרשה כן רמ"א)כתב (עמ'

מממוננו. מעשר שנוציא עלינו מצוה שהתורה

הגר"א ב')ובביאור אות קמ"ט סי' כן (יו"ד למד

אפ' שנוהג עני מעשר מדין שהוא מהירושלמי

התוס' מבעלי זקנים בדעת וכן בכספים.

כ"ב) כ"ח, המדרש.(בראשית בשם

וכך ומאידך מדרבנן רק דהוא דעות יש

במהרי"ל נ"ד)מבואר ובט"ז (סי' ,

מאהבה תשובה ובשו"ת הב"י סי'בדעת (ח"א

הרמב"םפ"ז) פ"ז)(פ"בדעת נוב"י ע ובשו"ת ,

ע"ג) סי' חיו"ד יעקב(מהדו"ק סי'ובבאר (יור"ד

.של"א)

הכרעת ויש היא וכך מנהג רק דהוא הסוברים

שמבואר  וכמו למעשה, רבים פוסקים

של"א)בב"ח סי' יהושע(יו"ד פני שו"ת או"ח , (ח"א

ב') יאירסי' רכ"ד)חוות יעקב (סי' שבות שו"ת

פ"ה) סי' יו"ד יעב"ץ(ח"ב שאילת שו"ת סי', (ח"א

סופרו') חתם שו"ת רל"א). סי' רעק"א (יו"ד ,

לפאה המשנה מ"א)בפירוש ערוה"ש(פ"א (סי',

ה') סע דבררמ"ט משיב ע"ז)שו"ת סי' .(חיו"ד

גם  כן שהוכיח הנ"ל מאהבה תשובה שו"ת

מנהג  מכח הוא ואם והדרישה. הפרישה מדברי

בעצמו, חסידות לנהוג רוצה שלא שמי הרי

הרי  מנהג מכח הוא אם מאידך אולם רשאי,

והתכוון  אחת פעם או  פעמים ג' כן נהג שאם

כנדר. הדבר עליו הפך הרי לעולם, כן לנהוג

צדקה  מדין מעשר

ד')וברמ"א סעי' רמ"ז מדין (סי' שהוא מבואר

רמ"ח ובסי' א')צדקה. כתב (סעי'

עני  אפ' צדקה ליתן חייב אדם דכל השו"ע

שיתנו  ממה ליתן חייב הצדקה מן המתפרנס

פרנסתו  לו כשיש דוקא הש"ך וכתב וכו'. לו

צדקה  ליתן חייב אינו כן לא דאם הכי, בלא

ס"ג. רנ"א סי' כדלקמן

יעב"ץועי"ש שאילת בשם דכתב (ח"א בפת"ש

ג') שדימה סי' הרמ"א על שהשיג
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שהברכה  אינו, וזה צדקה, לדין כספים מעשר

ולא  תבואה מעשר על רק נאמרה עשירות על

משנת  בספר עמו הסכים וכן כספים, מעשר על

ע"א)חכמים י"ז דף התורה יסודי שם (הלכות וכתב .

במעות  לנסות דשרי דהא חכמים המשנת עוד

אבל  להתעשר ע"מ עשה אם היינו מעשר

בניו  שיחיו בשביל כמו אחרת טובה בשביל

מהו  דבריו שלפי רק עי"ש. לנסות, אסור וכדו'

ע"מ  ואומר לצדקה סלע הנותן חז"ל שאמרו

כן, לומר דשרי ונראה צדיק? ה"ז בני שיחיה

שרי  ובמעשר בכה"ג, לנסות שאסור רק

סברת  שמחזק ביעב"ץ שם עי' מיהו לנסות.

מנכסיו  שהמבזבז אמרו זה שעל וכותב הב"ח

עשיר  שהוא לא אם מחומש, יותר יבזבז לא

מופלג.

מעשר ומיהו בין זה חילוק דוחה בערוה"ש

וכתב  וכדו', תבואה למעשר כספים

החוש  וגם אלו בכל לחלק סברא שום אין וז"ל

יותר  שנותנים מה שכל עשירים מכמה מעיד

נאבדו  שעשירותם שיש והגם יותר, מתעשרים

טובתם  ובוודאי אלקינו לד' מהנסתרות זהו

שהצדקה  ועוד כן. אינו הרוב פי ועל היא

ממות  תציל וברעב הקשות הגזירות את דוחה

לצרפית אירע י"ז)כאשר א' עוגה (מלכים בשביל

ליתרו  וכן ע"ש, הנביא לאליהו שנתנה קטנה

שאמר כ')בשביל ב', ויאכל (שמות לו "קראן

ומ  עמון ולהיפך בשביל לחם" נתרחקו ואב

בתורה ככתוב הצדקה ה')מניעת כ"ג, (דברים

ובמים" בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר "על

.(טור)

לאביונים, מתנות לביהכנ"ס, נרות עבור מעשר
בניו  או אביו פרנסת

השנה)המהרי"לכתב ראש מעשר (הלכות דדין

הנותנים  אלו ולכן לעניים צדקה מדין

בשעת  להדליקם נרות לעשות שלהן מעשר

שייך  המעשר כי עושין כדין שלא התפילה

מהרי"ל ובתשובות נז)לעניים. אם (סי' נשאל

שנותן  במה לאביונים מתנות במצות אדם יוצא

במעות  יוצא דלא וכתב מעשר. של מעות להם

דבר  הוי היא, דרבנן דתקנתא משום מעשר

בשו"ת  ברם חובו. פורע זה ונמצא שבחובה

מרוטנבורג  ע"ה)מהר"ם לפזר (סי' דשרי כתב

לטפל  חייב שאינו הגדולים לבניו מעשרותיו

עני  הוא אם לתת מותר לאביו דאפ' בהם

משום  דמותר לבניו וכ"ש אביו כבוד משום

משמע  צדקה. של לכיס לתת תקנה בעיר שאין

יש  בבניו ולכאו' להם. לחלק עניים מדין דשרי

מעל  לפרנסם חייב שלא משום להקל מקום

אולם  חובו. פורע נחשב לא וממילא שש, גיל

חייב  הוא הרי לאביו אין שאם אפשר באביו

פורע  הוי ואז לו, לדאוג הורים כיבוד מדין

הרבנות  תקנת שיש האידנא ולפ"ז לכאו'. חובו

חובה. מדין גם זה הרי 15 גיל עד לפרנס שיש

לענין  והנהגות ותשובות האג"מ בדברי ועי'

החינוך  שללא האידנא והבנות הבנים חינוך

שהוא  ונמצא עקלקלות, בדרך ילכו הטהור

חובו. לפרוע ואין חובה, של  בגדר

מעשר  מכספי ספרים קניית

בדרישהועוד סק"א)עי' רמ"ט סי' שכתב (יו"ד

מעשר, מכספי ספרים לקנות שרי אי

כל  אדם לבני להורות רגיל אני כך וז"ל וכתב

או  ברית בעל להיות כגון לידו שתבוא מצוה

וכן  בהן, וכיוצא לחופה וכלה חתן להכניס

לאחרים  ולהשאילן בהן ללמוד ספרים לקנות

היה  ולא בידו יכולת היה לא אם בהן, ללמוד

המעשר, מן לקנות יכול מצוה, אותה עושה

אותה  את עושה היה אם דתלוי משמע ע"כ.

תלוי  דלא גם ומשמע לא. או הכי בלאו מצוה

כדברי  דלא וזה מצוה. בכל אלא דוקא בצדקה

ס"א)הרמ"א רמ"ט לעשות (יו"ד דאין דכתב

לבית  נרות כגון מצוה דבר שלו ממעשר

לעניים, יתננו רק מצוה דבר שאר או הכנסת

בש"ך  עי' אולם הנ"ל. המהרי"ל מדברי והוא

והמהרש"ל  הנ"ל הדרישה דברי שהביא

בבאר  כתב וכן הרמ"א, על בזה שחולקים
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הדרישה  דברי אייתי הט"ז וגם שם, הגולה

סייג  אבל מנחם, מהר"ר תשובת בשם שכתב

צריך  ממילא קונה היה שלא ספרים קונה שאם

למען  המעשר מן שהוא הספר על לכתוב עכ"פ

ועוד  להם. יחזיקוהו ולא זה דבר בניו ידעו

בבית  מצוות לקנות רוצה שאם שם כתב

בשעה  חשב אם תלוי מעשר, מכספי הכנסת

אולם  שרי, מעשר מכספי לקנות שרוצה שקנה

נעשה  שקנה אחר הרי מתחילה חשב לא אם

חובות  לפרוע אסור וממילא כחוב, הדבר עליו

ממעשר.

הלוי  שבט מבעל והנהגות כללים

הלויועי' שבט קל"ג)בשו"ת סי' ח"ה שכתב (יו"ד

א'. כספים: מעשר בדרך להלכה כללים

המסחר  של הריוח לתת שלא לכתחילה עדיף

כספים  מעשר שיפריש עד כיסו לתוך וכדו'

שנתאשרה  הרא"ש תקנת בשם כן הובא תחילה

מציאות  שלפי רק זי"ע. הגדולים בניו ע"י

ע"י  כזה באופן הרווחים באים שהיום דורנו

עליהם  לעמוד שא"א אופנים וע"י בנקים

שנה  חצי כל חשבון עושים לכך מעשה בשעת

בתשרי  ומסתיימת מתחילה זו שנה ב'. שנה. או

בנובי"ת מבואר קצ"ד)וכך ושם(סי' קצ"ח), (סי'

של  והריווח ההפסד לנכות שאפשר מבואר

לא  אולם עסקיו, משאר זה לעומת זה א' שנה

שאי  היום המקרים ברוב ג'. לחבירתה. משנה

לפי  יתן שלו הרווחים חשבון על לעמוד אפשר

המעשר. גבול שעבר לו שברור עד לבו אומד

ליתן  דרך שאין המנהג מסתימת נראה ד'.

ניידי  דלא בנכסי וכן קרקע מירושת מעשר

בית  או דירה לו שניתן שמי מעולם שמענו ולא

צריך  שיהיה בא"י היום כמנהג בו לדור

המציאות  שלפי כספים מעשר ממנו להפריש

יוסף  ס' בשם מובא ושכן אפשרי בלתי גם היום

הדירה  למקבלי אין המקרים ובמרבית אומץ.

באופן  ה'. כזה. גדול סכום להפריש האמצעים

שמנכים  הסוברים יש ומיסים ההוצאות ניכוי

שאר  וכן הבדל באין המיסים כל הריוח מן

הכנה"ג דעת וכן הבית רמ"ט)הוצאות (סי'

מה  רק מעשר להפריש שא"צ וקצשו"ע,

כפי  זה ומחשבים ביתו, הוצאות אחר שנשאר

הסכמת  וכך הסוברים ויש מינימלית. הוצאה

והוצאת  שמיסים הנוטה הדעת וכן הפוסקים

או  לאכול שצריך מה גם זה ובכלל המסחר

מלון  וכן המסחר בשביל עצמו להלביש

כספים  מעשר מחיוב מורידים הכל ונסיעות

הבית  הוצאות אבל הוצאות, בגדר שזה כיון

וכו' מלבושים וכן ושותים אוכלים וב"ב שהוא

מחזיק  אם מלבד במעשר שחייב ריווח זה

לעשר  חייב שאינו שפשוט יתומים או אורחים

זה. על

ממציאה  מעשר

הבאנו והנה יונה ברבינו מבואר מציאה בדין

מעשר. להפריש שצריך לעיל דבריו

אמונה בדרך עניים אולם מתנות מהלכות (פ"ז

מעשרה) ואחד ד"ה הלכה בין בביאור לחלק כתב

שאז  להחזיר צריך ואין לעצמו שזוכה מציאה

להחזיר  שצריך מציאה לבין להפריש, צריך

להחזיר  שרוצה ומציאה להפריש. צריך שאינו

היה  כשמצא מיד אם - הדין משורת לפנים

אינו  להחזיר, אלא לעצמו לזכות שלא דעתו

כתב  וכן בעלים. שאינו לפי לעשר צריך

כספים מעשר 59)בהלכות הערה בשם (פ"ג

משורת  לפנים כשמחזיר זצ"ל אלישיב הגרי"ש

לעשר. חייב אינו הדין

עסקיות  פעולות השקעות, ממשכורות, מעשר

שמחהומבואר שארית לא)בשו"ת דאם (סי'

או  מטלטלים ברכוש השקיע

ויממש  שימכור עד פטור ערכו ועלה מקרקעין

רווחיו. את

ללקט ועי' דהאריך צדקה אהבת בספר

על  כתב שם דבריו ובין השונים הדינים

מהברוטו, או מהנטו משכורת שכר ניקוי

לבין  שפטור, כללי- מס זה אם תלוי והדבר
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רק  אבל להפריש שצריך וכדו' פנסיה קרנות

תפעולית  החזקה ולענין אותם. יוציא כאשר

שכר  לנקות מותר וכדו', עסקי מקום של

ורק  ריווח נקרא זה שאין עובדים תשלומי

וכן  המעשר מחשבים שכרם שניקו אחרי

ציוד  והחזקתו, מקום שכירות עבור תשלום

ניוד  פרסום, בידו. משרדי ציוד ריהוט, לסוגיו,

נסיעה, דמי ומשלוחים הובלות רכב כגון -

ושאר  אלקטרונים למכשירים הוצאות

עבור  שכר מאידך אולם מקובלים. מכשירים

פעולה  עושה הוא אא"כ אסור עצמו טרחת

נסע  ואם שרי. שאז אחר פועל לשכור במקום

והרוויח  עסק לו והזדמן העסק למטרות שלא

שבשעה  מפני הנסיעה הוצאות את מגבה אינו

לשם  כוונתו היתה לא אלה, הוצאות שהוציא

שאין  הוצאות וכן לנכותם. אסור שבזה העסק,

וכלים  ביגוד, כמו לעסק ישיר צורך בהן

תועלת  בו שאין לימוד עבור שכר וכן יקרים.

הידע. הרחבת לשם אלא העסק לקידום ישירה

יאיר חוות בשו"ת זה בכל רכ"ד)ועי' פסקי (סי' ,

כספים מעשר הלכות כ"ב)הגריש"א שו"ת (פרק

שלמה של דינו בית הנ"ל, הלוי א')שבט .(סי'

כספים ועכ"פ מעשר אם מחלוקת שיש נמצא

בעלמא, מנהגא או דרבנן או דאו' הוי

מצד  חיוב דאינו נקטו אחרונים שהרבה וכיון

מק  יש לא הדין, אם ובפרט טפי בזה להקל ום

מצינו  עוד קבוע. כמנהג הדבר עצמו על קיבל

מדין  הוא זה דין האם מחלוקת שיש כאמור

אף  לתת שאפשר או צדקה מדין או עני, מעשר

לתת  שאפשר למ"ד גם והנה מצוה. לצורך

לפרוע  מתכוון שלא בתנאי רק זה מצוה לצורך

חובה, בו להם שיש דברים כלו' חובותיו

או  להפריש שנתכוון דבר גם הדברים ומכלל

מצוה, לצורך שהוא ואפ' מקרה בכל לקנות

עליו  חיוב להיות הפך הרי שנתכוון כיון

מצוה. לדבר גם להפרישו יכול לא וממילא

דעת והנה וכן הסמ"ע שבעל שמצינו כיון

נראה  וכן והש"ך והמהרש"ל הט"ז

שלדבר  ועוד מרוטנבורג מהר"ם מהראשונים

למי  בזה להקל מקום שיש הרי שרי, מצוה

את  עושה היה שלא ובלבד בדבר, קושי שיש

המעשרות. נתינת לולא מצוה אותה

כל ובשבט את שמורידים שיש כתב הלוי

מכן  לאחר ורק הבית של ההוצאות

שרק  ויש מעשרות. מפרישים שנשאר ממה

אבל  מורידים, וכדו' מיסים כמו הוצאות

ויש  הרווח בכלל זה וכדו' הבית כלכלת

וכדו' מיסוי ורק הסכום מכל להפריש

הדעת  גם ושכך נוהגים שכך וכתב מורידים,

הלוי שבט שו"ת ועוע"י קמ"ז)נוטה. סי' (ח"ג

חובת  ידי לצאת כדי תורה ספר לקנות שאין

בזה  יוצאים ולא חיובית מצוה הוי שכן המצוה

מעשר. מכספי

וכו' ארנונה מים, חשמל, הוצאות משכנתא,
לאומי  ביטוח

משכנתא אלא לו שיש אדם שנסתפקתי

וארנונא  ודלק ומים חשמל והוצאות

תשלומים  שאר ועוד לאומי וביטוח וטלפון

שמורידים  להוצאות נחשבים הם האם שוטפים

שנשאר, ממה המעשר את מחשבים אח"כ ורק

לא. או

במשכנתא וקצת מלבד בזה, להקל קשה

היה  כשאדם בדר"כ שכן וארנונא,

מה  ורכש שהרוויח מה עם חי היה מתפרנס

אורח  את לעצמו קבע וגם לבו, על שעלה

שמכל  מסתבר ולכן בו. לחיות שרוצה החיים

חומש, או מעשר להפריש צריך שהרוויח מה

בנותר  ביתו ובני הוא יחיו שנשאר וממה

שהוא  המעשר בזכות ברכה, בזה שיראו

שנחסר  למעשה לו שנראה ההגיון נגד מעשיר,

ממונו.

בשם ובספר שהביא ראיתי צדקה באורח

לא  שמשכנתא זצ"ל אלישיב הגרי"ש

לבסוף  שהבית משום מההוצאות מורידים
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עכ"פ  נראה ומיהו רווח. בזה לו ויש שלו יהיה

הפוסקים  הסכמת שכן בזה, לדון מקום דיש

שקיבלו  או למגורים דירה רכשו זוג שאם

זה  אין בה גרים שהם כיון מההורים דירה

דירתם, את למכור צריכים ולא רווח נחשב

גם  אפשר ולפ"ז רווח. יש שניה בדירה ורק

שום  בזה אין ראשונה דירה זו שאם במשכנתא

דירה, באותה לגור צריך הוא שלעולם רווח

ממה  יותר גדול ברווח אותה מכר אם וגם

וגר  יותר יקרה דירה רוכש אם עדיין שקנה

בדירה  אלא הרווחים את מימש שלא הרי בה,

בדירה  שרק אפשר ולכן גר. ממילא שהוא

מימוש  אחר ורק מעשר להפריש צריך שניה

הרווחים.

קצבה עוד שמקבל חולה לגבי הסתפקתי

להפריש. צריך האם לאומי, מביטוח

הטיפולים  לצורך לו שיש שההוצאות ונראה

רווח  הוא והשאר ההוצאות, מחלק יורדים

להפריש. צריך וממילא

וזבולון  יששכר לת"ח, לבניו, לתת

שבהרבה ובחופשי ראיתי זה, בענין בספרים

הפוסקים  האריכו תשובות

דינים. חידושי כמה ומצאתי למעניתם,

יעקבהנה חלקת קל"ז)בשו"ת סי' נשאל (יו"ד

אפילו  או וקרוביו לבניו לתת רשאי אם

שיהיה  באופן שלו מעשר ממעות ת"ח לסתם

בתורתו, וזבולון יששכר דרך על שותפות לו

רשאי  והאם הנאה טובת בזה לו יש שכן

שפשוט  וכתב לא. או צדקה במעות כן לעשות

וזבולון  יששכר שותפות בדרך שכן שמותר, לו

וזה  לעוה"ב, טוב שכר רק ממנו מקבל אינו

וכמו  וזבולון, דיששכר תנאי בלי אף מקבל

בט"ז של"א)(סוףדמבואר עני סי' מעשר דאף

שלו, הנאה טובת גמור חיוב דהוי מתבואה

דרך  הנאה בטובת עיר לחבר אותו ונותנין

דקילא  כספים במעשר כ"ש וא"כ וכבוד, דורון

טפי.

הלכותעוד משנה בשו"ת קס"ח)ראיתי סי' (ח"ו

פעם  התנה אם כספים דמעשר כתב

אף  מעשר מעות בכלל היה שייתן שהצדקה

יכול  לזה כיוון לא הנתינה שבזמן פי על

ובין  כבר לו שיש בין מעשר ממעות לנכותו

בסתם  דוקא וזה חייו. ימי כל אח"כ שירוויח

ממעות  יתנו שלא בפי' בדעתו היה אם אבל

ואינו  מועיל אינו ע"ז מתחרט ואח"כ מעשר

דצדקה  שלו מעשר ממעות יותר לנכותו יכול

הוא.

רכ"ז)כתבועוד סי' שהנהלת (יו"ד לחדש

המעשר  כספי לקחת יכולה "כולל"

זה  בכסף ואח"כ האברכים, של מהמלגה

וכתב  האברכים. לטובת שוב משתמשים

ליתן  לאברכים קשה שהיה שנים לפני שהמציא

שההנהלה  אמר ולכן כזה קטן מסכום מעשר

על  לאברכים אחוז עשר של הוספה יתנו

ויחזיקו  מהמלגה מעשר וייקחו המלגה

עי"ש. כן, לעשות דמי ושפיר לעצמם, המעשר

צדקה באורח בספר ע"ד)ברם, סע' כתב (פי"א

מחייב  המוסד שאם זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם

כמעשר, נחשב לא קבע, הוראת לתת אותו

לתמוה  כתב בהערה ושם מבקש. רק א"כ אלא

שהגרח"פ  ציין ומיהו הלכות. המשנה על

בזה. הקל זצ"ל שיינברג

יחו"דעוד בשו"ת ע"ו)מצאתי סי' שהקל (ח"ג

וכלכלת  פרנסת דמי מעשר מדמי לנכות

שש  גיל על היתרים הגדולים ובנותיו בניו

רשאי  וכן שלחנו. על סמוכים הם אפ' שנים

בניו  נישואי בהוצאות מעשר ממעות לסייע

וכיוצא  ורהיטים דירה לצורך כגון ובנותיו,

שכן  וכל ביתם. את לבנות שיוכלו כדי בזה,

בכוללים  בתורה לעסוק ממשיכים כשבניו

כשבנותיו  וכן בהם, נתברכנו אשר הרבים

של  באהלה השוקדים חכמים לתלמידי נישאות

בכבוד, לפרנסם היא גדולה שמצוה תורה,

ועדיף  קודם. קרוב והקרוב היא גדולה וצדקה

עי"ש. מתחילה, כזה תנאי שיעשה
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יבולבספר לא קי"א)ועלהו עמ' בשם (ח"ב כתב

הכנסה  מס דהחזרי אויערבאך הגרש"ז

רק  לעשר צריך שתרם, כספים עבור שמקבל

כספי  כל את לתת וא"צ שהחזירו הכסף את

לצדקה. ההחזר

לדינא  העולה

שמעשר א'. הפוסקים שרבו שכיון נראה

וכיון  נקטינן, והכי מנהג מדין הוא כספים

גם  לתת להקל מקום יש מנהג מדין שהוא

מי  ומיהו צדקה. לצורך רק ולא מצוה לצורך

התרת  יעשה חיוב, שהוא שחשב בגלל כן שנהג

שנותן  ולהבא מכאן עצמו על ויקבל נדרים,

מכל  יצא ובזה מצוה, לצורך ואף נדר, בלי

חששות פ"ג,מיני סי' ח"ח יצחק מנחת שו"ת (ועי'

בלי) גם מתירין ויש ועוד, עו סי' ח"ג .ויחו"ד

הסוברים ב'. רבים גם שיש מכיוון ואולם

לתת  ראוי ממילא צדקה, מדין שהוא

גם  שמשמשים למקומות כספים מעשר

לומדי  והחזקת אברכים של וכולל כצדקה.

קטנה  למלגה תלויים שעיניהם זה, בכלל תורה

ביתם. ונפש נפשם להחיות

ועוד ג'. והפרישה והש"ך הט"ז שדעת אף

מעשר  ב"מצוות" גם לקיים שאפשר

שלולא  במצוה דוקא זה על לסמוך יש כספים,

לו  ואין מקיימה היה לא מעשר נותן שהיה

להקל, אפשר בכה"ג לקיימה, חובה שום עליו

גם  שזה הרבים, צורך זו במצוה יש אם ובפרט

צדקה. כדין מסויימת בבחינה

ש ד'. בודאי מנכסיו, חומש מפריש יכול אם

גם  להפריש המעשר שמעל החלק את

לכו"ע. מצוה, לצורך

ובנותיו ה'. בניו של לימודים הוצאות בענין

אדם  שהיום שכיון נראה כלכלתם, ושאר

לא  אם וגם זאת, לעשות מוסרית חובה מרגיש

ילדיו  את ויקחו מהרווחה יבואו זאת יעשה

הופך  זה דבר ממילא וכדו', אומנה למשפחות

יש  לימוד במוסדות וכן חובה. של בגדר להיות

כלל  שם משלמים שלא מוסד זה שאם לחלק

הרוחנית  ורמתו פחות, שמשלמים או

והאב  כלל, תפגע לא הילד של והלימודית

יותר  וקרוב יותר טוב למוסד לשלוח בוחר

שההפרש  אפשר בזה יקרה, והעלות וכדו',

המעשר. מכספי ישולם

דירה,ו'. רכישת לצורך לילדיו עזרה כן כמו

הכי, בלאו כזה סכום נותן היה שאם נראה

לולא  אם אולם חובה, של בגדר שזה הרי

בגלל  ועתה פחות, סכום נותן היה המעשרות

לזוג  שיהיה כדי יותר ליתן רוצה הוא המעשרות

דוחק  בלא הנישואין חיי את להתחיל אפשרות

מעשר. מכספי גם זה כסף להפריש יכול גדול,

נותן ז'. אם השקל מחצית או לאביונים מתנות

מכספי  להפריש יכול ודאי מהחיוב, יותר

הלכות משנה ובשו"ת רמ"ו)מעשר. סי' י"ב (חלק

שמקבל, מנות ממשלוח ליתן צריך אם הסתפק

ראינו  "לא אולם כן, נוהגים ראה שלא וכתב

לא  ודאי שאוכל ומה שיתכן וכתב ראיה", אינה

להפריש. וצריך אפשר שנשאר מה אולם צריך,

וצ"ע.

פדיון ח'. וכ"ש רפואיים טיפולים עבור תרומה

מכספי  לתת לכתחילה אפשר שבויים,

מי  אולם תחשב. רבה מצוה ואף מעשר

צריך  מהמדינה רפואי מצב על קצבה שמקבל

עבור  שנצרך ההוצאות את שינכה אחרי לעשר

טיפוליו. הוצאות

לו ט'. יתנו מנכסיו, שפע ונותן בזה המחמיר

השמי  מן ועושר ברכה יש שפע ועכ"פ ים,

כאמור  תנאי שעשה למי בזה להקל מקום

לצורך  רק ולא מצוה לצורך גם ליתן שיכול

מי  על יש לו, דחוקה השעה אם ועוד צדקה,

ובנותיו  בניו פרנסת להוצאות גם לסמוך

בפוסקים  גדול נידון יש זאת ומלבד כאמור.

ואח"כ  ביתו צרכי של ההוצאות את מנכה אם

או  שנשאר, מריווח המעשר את מחשב
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דעת  נוטה ושכן זה בכלל לא ביתו שכלכלת

דעת  באמת אולם לעיל. דהבאנו הלוי השבט

דשפיר  רבים פוסקים ועוד הגדולה הכנסת

מחשב  אח"כ ורק ביתו הוצאות כל מנכה

כשהשעה  בזה והמקל שנשאר, ממה מעשר

לסמוך. מי על יש דחוקה ,

z



בעלי
אסופות

כאסוף קציר · מתורתם של בני הקהילות
חקרי תורה · תחרות בני הישיבות





אשכנזי  ליאור הרב

קכה  | תשפ"א כסלו

קציר  כאסוף
הקהילות  בני של מתורתם

אל  תישלחנה והן הדברים, על והערות הארות "בהתאסף" למערכת לשלוח ניתן

בדואר  לשלוח ניתן תגובות הבא. בגיליון אי"ה תפורסמנה הנבחרות התגובות הכותבים.

מס' בפקס בהתאסף), מערכת עבור (ולציין ירושלים ד', 108 אשכולי רח'

הדוא"ל: בכתובת וכן ,077-470-4222b023011269@gmail.com

9

אשכנזי  ליאור הרב
N'ב רמות - משה אהל קהילת

עיסה  וסופה סופגנין ותחילתה סופגנין וסופה עיסה תחילתה בדין

בחלהא. מ"ה)איתא שתחילתה (פ"א עיסה :

החלה, מן פטורה סופגנין וסופה סופגנין

תחילתה  סופגנין, וסופה עיסה תחילתה

בחלה. חייבת עיסה וסופה סופגנין

חלהוהרא"ש ב')בהלכות לשיטת (ס' הביא

כך, זו משנה לבאר שכתב ר"ת

היינו  סופגנין, וסופה סופגנין שתחילתה עיסה

שב  או עיסה אותה מבשלין ואח"כ רכה לילתה

פטורה  לחם, מקרי דלא בשמן אותה מטגנין

אלא  המוציא עליה מברכין ואין החלה מן

שלוש. מעין ולאחריה מזונות מיני בורא

שבלילתה  היינו סופגנין, וסופה עיסה תחילתה

מבשלין  או בשמן אותה מטגנין ואח"כ עבה

בתר  אלמא בחלה. חייבת וכו' במים אותה

מיד  עבה שבלילתה דכיון אזלינן גלגול

במים. לבשלה שסופה ואעפ"י בחלה נתחייבה

בחלה  דמחייב היכי דכי ר"ת אומר היה וכן

או  בישול לאחר המוציא עליה מברך ה"נ

טיגון. לאחר

דאיתא והנה דהא דס"ל ר"ת מדברי המבואר

סופגנין  וסופה עיסה תחילתה במשנה

עבה  דבלילתה גמורה עיסה שלש באדם איירי

בשמן  טיגון והיינו סופגנין לעשותה ובדעתו

חלה  לחיוב שהקובע כיון בחלה, העיסה חייבת

הוי  הגלגול שבשעת וכיון הגלגול, שעת הוא

נתחייבה  א"כ עבה שבלילתה גמורה עיסה

המוציא  עליה ומברכים בחלה הזו העיסה

בפסחים  התוספות גם כתבו וכך המזון. וברכת

עלמא) דכולי בד"ה ר"ת.(לז: של בשמו

של ועפ"י מחלוקתם לבאר ר"ת כתב דבריו

בפסחים לקיש ורש יוחנן (לז.)רבי

וכו' והדובשנין הסופגנין רבנן תנו שם דאיתא

הללו  לקיש ריש אמר החלה. מן פטורים

אלפס  מעשה אמר יוחנן ורבי הן, אלפס מעשה

ומבואר  בחמה. שעשאם והללו חייבים

שהדביק  באופן היא דמחלוקתם הגמ' במסקנת

הרתיח בלא ולבסוף במחבת העיסה בהדביק (והיינו

למחבת) הרתיח ואח"כ כלל סבר משקין לקיש דריש ,
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מעשה  הוו דלא מטעם החלה מן שפטורים

דס"ל  בחלה שחייבים סבר יוחנן ורבי תנור,

סגי  אלא תנור מעשה בעינן לא חלה דלחיוב

בחמה  אפאה אם רק ולכן באש שאפאה במה

ורבי  לקיש ריש דמחלוקת ר"ת ומבאר פטור.

לקיש  דריש רכה, שבלילתה בעיסה היא יוחנן

ורבי  הרתיח, ולבסוף בהדביק אפילו פוטר

כשבישלה  או בחמה באפאה רק פוטר יוחנן

כוע"מ  עבה שבלילתה עיסה אבל במשקין.

בחמה  שאפאה או הרתיח ולבסוף הדביק ס"ל

וזאת  בחלה. חייבת משקין ע"י שבישלה או

העיסה  התחייבה עבה שבלילתה דכיון משום

החיוב  פקע לא תו ולכן גלגול בשעת מיד

עיסה. מאותה

[הר"שב. הראשונים הרא"ש(שם)והנה ,(שם),

חלה)הרמב"ן ו והרמב"ם(הלכות (פרק

י"ב) הלכה ר"ת,מביכורים על לחלוק כתבו [

על  עבה שבלילתה עיסה שעשה דמי וסברו

ומה  החלה, מן פטורה סופגנין לעשותה דעת

סופגנין  וסופה עיסה תחילתה במשנה דאיתא

הגלגול  בשעת הייתה שדעתו איירי חייבת

לעשותה  נמלך שאח"כ אלא פת לעשותה

העיסה  שהתחייבה כיון דבכה"ג סופגנין,

חיוב  ממנה פקע לא תו גלגול בשעת בחלה

החלה.

לחםוכתב י"א)החלת ס"ק ח' לבאר (סימן

ר"ת, עם הראשונים מחלוקת

בדעת  תלוי חלה דחיוב סברי דהראשונים

בשעת  דעתו דאם הגלגול, בשעת האדם

תהא  עבה בלילה גם אז העיסה לבשל הגלגול

הגלגול  בשעת דעתו ואם החלה, מן פטורה

רכה  בלילה העיסה תהא באם גם אז לאפותה

חלה  דחיוב סבר ר"ת אבל בחלה. חייבת תהא

בתר  אזלינן ולא העיסה במלאכת תלוי

עבה  בלילה העיסה כשהוי ולכן כלל, מחשבתו

לעשותה  האדם של דעתו שתהא אפ' אז

בחלה. חייבת העיסה תהא סופגנין

יו"דויעויין ס"ג)בשו"ע שכט כדעת (סי' שפסק

עיסה  וז"ל שכתב הראשונים, רוב

או  לבשלה דעת על וגלגלה עבה שבלילתה

בחמה  ליבשה או סופגנין לעשותה או לטגנה

פטורה. כן ועשה

ד')הש"ךאבל פוסקים (ס"ק הרבה מיהו כתב

אפ' עבה דבלילתה דהיכא חולקים,

דמיד  בחלה חייבת לבשלה ע"ד גלגלה

להחמיר  יש לכן גלגול, משעת נתחייבה

מעט  לאפות או ברכה בלא חלה להפריש

בחלה. כולה תתחייב כן שע"י ממנה

דמ"ט ג. ביאור, טעונים הראשונים דברי והנה

האדם  של בדעתו תלוי חלה דחיוב סברו

סו"ס  והרי העיסה, במלאכת תלוי ואינו

בזה  וצ"ל עבה. בלילה הוי העיסה של עצמותה

הרמב"ם  על הלוי ר"ח בחידושי המבואר כפי

הי"ט) ביכורים מהל' דכתיבא (פ"ו דכיון שכתב

מהא  ילפינן הארץ מלחם באכלכם והיה בקרא

החלה  חיוב ולכן לחם, בשם תלוי חלה דחיוב

בשם  אלא העיסה במלאכת כלל תלוי אינו

מי  וממילא העיסה, מן להיות העתיד לחם

ולא  סופגנין לעשותה הגלגול בשעת שדעתו

את  שיחייב מה כאן אין אז ללחם שתיעשה

בחלה. העיסה

סבר אך דהיאך לר"ת, תיקשי אדרבא לפי"ז

ואינו  העיסה במלאכת תלוי חלה דחיוב

סופגנין  לעשותה דעתו באם והרי בדעתו, תלוי

של  הקרא בכלל הוי  לא וא"כ לחם, כאן אין

דהוי  יהני ומה הארץ, מלחם באכלכם והיה

והפנ"י  חלה. חיוב לענין עבה בלילתה העיסה

ומתחילה)בברכות בד"ה ר"ת (לז: על עוד הקשה

בזה  יש סברא דאיזו המוציא, ברכת לענין

לחם  קרוי שאינו במה המוציא בברכת לחייב

שפיר  אתי חלה לענין ובשלמא אכילה, בשעת

אבל  גלגול, בשעת תלוי חלה חיוב דעיקר כיון

שעת  דבתר פשוטה סברא המוציא ברכת לענין

דלענין  כתב שהפנ"י הגם והנה אזלינן. אכילה
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מה  לפי אמנם ר"ת, דברי שפיר אתי חלה חיוב

חלה  חיוב לענין גם הגר"ח בשם שכתבנו

קשים. דבריו

שכתב ועוד כפי ס"ל דאם ר"ת על קשה

תלוי  חלה של דהמחייב לחם החלת

במשנה  איתא מ"ט א"כ העיסה, במלאכת

סופגנין רכה)תחילתה בלילה עיסה (והיינו וסופה

בתנור) שאפאה מלאכת (והיינו והרי בחלה חייבת

החלה. מן הפטורה רכה בלילה הוי העיסה

הראשונים ד. של קושייתם ר"ת על קשה ועוד

בברכות דאיתא לחם (לז:)מהא חייא ר' תני

הגמ' ומסיקה מחלה, פטור לכותח העשוי

וכתב  כלימודין, לעיסה שעשה באופן שזהו

אופין  אין - לכותח העשוי לחם בד"ה רש"י

מהגמ' מוכח וא"כ בחמה. אלא בתנור אותו

החלה  מן פטורה בחמה שאפאה עבה דבלילה

שם שתוס' הגם והנה כר"ת. לחם)ודלא (בד"ה

דלחם  כתב דהיאך רש"י על להקשות כתבו

דדעתו  משום מחלה פטור לכותח העשוי

תחילתה  במשנה איתא והרי בחמה, לאפותה

חייבת סופגנין וסופה קושייתם עיסה (וביאור

במלאכת  תלוי בחלה דהמחייב ר"ת בשיטת דאזלו

דסו"ס  כיון בחמה שאפאה מה לן איכפת לא וא"כ העיסה

בחלה) חייבת עבה כתבו בלילתה לא התוס' אולם .

העשוי  לחם באמת אמאי לשיטתם לבאר

מחלה. פטור לכותח

לבאר ואמנם כתבו במקום והפנ"י המהרש"א

לכותח  העשוי שלחם דהא תוס', דברי

רכה. בבלילתו דאיירי משום הוא מחלה פטור

לתוס' הכריח מה דא"כ קשים, שדברהם אלא

לכותח  העשוי שלחם רש"י בשיטת ללמוד

רש"י  על שהקשו עד עבה בבלילתו איירי

אם  מידי כתב לא רש"י והרי בחלה, מהמשנה

רכה, או עבה בלילתו הוי לכותח העשוי לחם

אלא  בתנור אותו אופין אין כתב רק אלא

דלחם  למד רש"י דגם אפשר וא"כ בחמה,

עליו  קשה ולא רכה, בלילתו הוי לכותח העשוי

דבריהם  על קשה ועוד בחלה. מהמשנה מידי

לכותח  העשוי דלחם תוס' בדעת כתבו דהיאך

מוכח  דגמ' מגופא והרי רכה, בלילתו הוי

דהנה ש  עבה, בלילתו הוי לכותח העשוי לחם

לכותח  העשוי לחם חייא ר' תני בגמ' שם איתא

חייבת  והתניא הגמ' ומקשה מחלה, פטור

וכו' טעמא כדקתני התם ומתרצת בחלה,

חייבים, כעבין עשאן עליה, מוכיחין מעשיה

בגמ' מהמבואר והנה פטורים. כלימודים

שמעשיה  מטעם בחלה חייבת כעבין שעשאן

המוכרח  א"כ ללחם, דדמיא עליה מוכחין

רכה  בלילה הוי אם שהרי עבה, בלילה דהיא

בחלה, שנחייבה עליה מוכיחין מעשיה כאן אין

מוכרח  כעבין לכותח העשוי שלחם כיון וא"כ

דאיתא  דמה בהכרח עבה, בבלילתו דאיירי

גם  איירי מחלה פטור לימודין שעשאו בגמ'

מוכיחין  מעשיה אין שהיא אלא עבה, בבלילתו

מלחם  משונה בצורה שעשאה מחמת עליה

החלה. מן פטורה ומש"ה שם ברש"י כמבואר

שהטעם  והפנ"י המהרש"א כדברי נימא ואי

הוי  החלה מן שפטורה כלימודין בעשאה

לתרץ  לגמ' היה א"כ רכה, שבלילתה משום

דתני  דהא הברייתות, לסתירת בפשיטות

דתני  והא עבה, בבלליתה איירי בחלה חייבת

רכה. בבלליתה איירי החלה מן שפטורה

קושיתה  על כך תירצה לא הגמ' דאם והמוכרח

איירי  כלימודין עשאה דגם דסברה בהכרח

והפנ"י. כהמהרש"א ודלא עבה, בבלליתה

קושיית ולפי ר"ת על תיקשי שוב זה

דמוכרח  כיון זו, מגמ' הראשונים

עבה, בלילתו הוי לכותח העשוי שלחם מהגמ'

כלימודין  עשאו שאם בברייתא איתא הכי ואפ'

בחלה  המחייב דאין בהכרח א"כ מחלה, פטור

בדעתו  הוא תלוי אלא העיסה, במלאכת תלוי

מן  פטור מש"ה בחמה לאפותו שדעתו וכיון

הראשונים  כתבו ועפ"ז כר"ת. ודלא החלה,

העשוי  לחם גם בדעתו, תלוי חלה דחיוב דכיון

מחלה  התורה מן פטור כעבין שעשאו לכותח
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דאיתא  ומה בחמה, לאפותו הייתה שדעתו כיון

בלבד  מדרבנן רק זהו בחלה שחייבת בגמ'

ללחם. דדמיא מטעם

בחלה ה. דאיתא מהא הראשונים הקשו עוד

מ"ח) הרועים (פ"א אין אם הכלבים עיסת

ואיתא  בחלה. חייבת אינה ממנה אוכלים

בחלה וכו'(ח:)בירושלמי הכלבים עיסת איזהו

גלוסקין  עשאה אפ' וכו' שמואל בשם בא רבי

יפה) שעשאה (פי' דאיירי הירושלמי ומסיק ,

ממנה. הרועים יאכלו שלא ראשונה משעה

יפה  עיסה בעשה דאפי' בירושלמי והמבואר

יאכלו  שלא מתחילה שדעתו כיון מ"מ ביותר,

בתר  דאזלינן מחלה פטורה ממנה הרועים

שבלילתה  עיסה בעשה גם לפי"ז א"כ דעתו.

פטורה  תהא סופגנין לעשותה דעתו אם עבה

כר"ת. ודלא דעתו, בתר דאזלינן כיון מחלה

בפסחים עוד דתניא מהא הראשונים הקשו

ובמבושל (מא.) השרוי ברקיק יוצאין

אומר  יוסי רבי מאיר, רבי דברי נימוח שלא

וכתב  במבושל. לא אבל השרוי ברקיק יוצאין

מצה  חובת ידי יוצאין יוסי ר' דברי לבאר רש"י

נאפה, שכבר לאחר בתבשיל השרוי ברקיק

ביה, קרינא לחם דלאו במבושל לא אבל

וחזר  הואיל בתנור, נאפה שכבר ואעפ"י

דסבר  מבואר והנה לחם. מתורת בטלו ובישלו

וקימ"ל  לחם, מתורת מפקיע שבישול יוסי ר'

דסבר  לר"ת תיקשה וא"כ יוסי, כר' להלכה

מברך  במים ובשלה עבה שבלילתה עיסה

המוציא. עליה

דלא ו. ר"ת, שיטת בביאור לומר צריך ולכן

דהקובע  ר"ת בדעת לחם החלת שכתב כפי

אזלינן  ולא העיסה מלאכת הוא חלה לחיוב

לחיוב  דהקובע ס"ל ר"ת גם אלא דעתו, בתר

גלגול  בשעת עליה שחשב מה דעתו הוי חלה

שנבאר: וכפי

בברכותדהנה יונה בד"ה רבינו הרי"ף מדפי (כו:

לכותח) העשוי הגמ'לחם לבאר כתב

חמה  דמעשה אמרינן דכי ר"ת לדעת בברכות

וכו', בחמה ונאפה רכה כשבלילתו זהו פטור

ואע"פ  חייבת מתחילה עבה כשבלילתה אבל

שאם  אמרינן מש"ה והכא בחמה, שנאפית

בלילתה  שהייתה מפני חייבת כעבין עשאה

אפ' וא"ת ר"ת על יונה ר' ששואל אלא עבה.

הייתה  שהרי פטור אמאי כעבין עשאה כשלא

דסבר  קושיתו וביאור כבתחילה, עבה בלילתה

המהרש" דברי על שהקשינו והפנ"י כפי א

איירי  כלימודין בעשאו שגם מהגמ' דמוכרח

שפטורה  בגמ' איתא הכי ואפי' עבה, שבלילתו

פטורה  אמאי ר"ת דלפי שואל וע"ז החלה, מן

וכתב  עבה. שבלילתה עיסה הוי והרי החלה מן

שלא  כיון עבה, שבלילתה שאע"פ לתרץ

באור  אותה לחרך אלא אכילה לדעת נעשית

דהכי  פטורה, לפיכך כותח ממנה ולעשות

הרועים  אין שאם הכלבים בעיסת אמרינן

שבלילתה  אע"פ החלה מן פטורה אותה אוכלין

פטור, אדם בני לאכילת נעשית שלא כיון עבה

פטורה  פת דרך לאכילה נעשית שלא כיון ה"נ

נעשית  שלא אע"פ כעבין כשעשאה אבל וכו',

כדרך  שעשאה שכיון מפני חייבת, לאכילה

העיו  מראית מפני לחוש יש דעלמא פת שאר

להתיר  ויבא נעשית שלאכילה יחשוב שהרואה

כלימודין  וכו'. חלה בלא לאכילה פת שאר גם

ומש"ה  ארוכין, פתין כלימודין ופירוש פטורין,

מפני  למיחש ליכא בה ששינה דכיון פטורה

עכ"ד. העין, מראית

יונה והנה ר' בדברי להדיא שמבואר מה

חלה  שחיוב לר"ת דס"ל ר"ת, בשיטת

ולא  גלגול בשעת האדם של בדעתו תלוי

לכותח  העשוי לחם ולכן העיסה, במלאכת

באור אותו העשוי שמחרך שלחם כרש"י ס"ל (לא

בחמה) כשאפאו הוי אם לכותח עבה שבלילתו אפי'

נעשה  שלא משום מחלה פטור כלימודין עשאו

הכלבים  לעיסת ודמיא פת, דרך לאכילה

כיון  החלה מן פטורה עבה שבלילתה דאע"פ

אומר  ומש"ה אדם. בני לאכילת נעשית שלא
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כעבין  שעשאו לכותח העשוי לחם שגם יונה ר'

דרק  אלא החלה, מן פטור להיות  צריך היה

בחלה. לחייבו רבנן אמרו העין מראית משום

בדעת אלא שסבר יונה ר' דברי לפי שלכאורה

של  דעתו הוא חלה לחיוב דהקובע ר"ת

וכפי  העיסה מלאכת ולא גלגול בשעת האדם

סבר  מ"ט תיקשה א"כ הראשונים, שאר שסברו

לעשותה  שדעתו אעפ"י עיסה תחילתה ר"ת

בחמה  לאפותה או במים לבשלה או סופגנין

שבלילתה  דעיסה דס"ל וצ"ל בחלה. חייבת

או  במים שבשלה או בחמה שאפאה עבה

מפקיעים  לא שהני רק לא זה סופגנין, שעשאה

אדרבא  הני אלא לחם, מתורת העיסה את

לגמרי  פת שם עליה להיות העיסה את גומרים

חייבים  דהני ר"ת סבר ומש"ה וענין, דבר לכל

המוציא. עליהם ומברכים בחלה

השו"עז. כתב דהנה הדברים, ס"ב)וביאור (שם

וכו' בתנור ואפאה רכה שבלילתה עיסה

הש"ך שם וכתב בחלה. ב')חייבת דאילו (ס"ק

א"כ  אלא בחלה חייבת בלא"ה עבה בלילתה

לבשלה. ע"ד גלגלה

מחודש,והנה דין זהו בש"ך שכתוב מה

עיסה  בין וקיצוני מהותי חילוק שיש

והוא  רכה. שבלילתה לעיסה עבה שבלילתה

חייבת  שתהא בשביל רכה, שבלילתה דעיסה

בתנור, לאפותה שדעתו במה סגי לא בחלה

ורק  בתנור אותה שיאפה בדווקא בעינן אלא

השו"ע  שכתב וזהו בחלה, חייבת תהא אז

חייבת  בתנור ואפאה רכה שבלילתה עיסה

בתנור  אותה שיאפה ע"י דרק והיינו בחלה,

עיסה  שא"כ מה בחלה. חייבת תהא

עליה  שיחשוב כלל בעינן לא עבה, שבלילתה

אלא  בתנור, לאפותה שרוצה גלגול בשעת

בשעת  פטור מחשבת עליה יחשוב שלא כל

וזהו  בחלה. חייבת העיסה תהא הגלגול

בלא"ה  עבה בלילתה דאילו הש"ך שכתב

והיינו  לבשלה, ע"ד גלגלה א"כ אלא חייבת

העיסה  אז רק לבשלה ע"ד גלגלה באם רק

החלה. מן פטורה

שםוכך לחם בחלת להדיא ה')מצאתי (ס"ק

והמדקדק  שכתב: הש"ך, בדעת כן שלמד

אם  עבה בעיסה דאילו וכו' דס "ל יראה בדבריו

ע"ד  בפירוש דעתו היה ולא בסתם אותה לש

לדעת  דאפי' עוד שם וכתב חייבת. לבשלה

מחשבתו, בתר דאזלינן פוסקים ושאר הרמב"ם

שדעתו  אעפ"י סופגנין בעושה הא בכי מ"מ

אלא  מחשבתו, בתר אזלינן לא בזה לאפותו

בזה. מהני לא מחשבתו אבל אותו אפה א"כ

טעם אלא דמה ביאור, טעונים שהדברים

חשב  אפי' רכה שבלילתה בעיסה

שיאפנה  עד בחלה חייבת אינה בתנור לאפותה

א  עבה שבלילתה עיסה ואילו פ'בפועל,

לדעת  והרי בחלה, חייבת בסתם שגלגלה

חלה  חיוב הראשונים כדעת שפסק השו"ע

דהנה  וצ"ל גלגול. בשעת בדעתו הוא תלוי

הש"ך א')כתב ס"ק ראשית (שם של דמהקרא

מלחם  באכלכם והיה של ומהקרא עריסותכם

שראויה  בעיסה הוא חלה שחיוב ילפינן הארץ

דבעיסה  י"ל שפיר וא"כ לחם. לידי לבא

מה  חלה לחיוב יהני לא רכה שבלילתה

דהנה  משום וזאת בתנור, לאפותה שיחשוב

בפסחים הר"ן אבל כתב בד"ה הרי"ף מדפי (יא.

מיקרי הרמב"ן) לא רכה דבלילתה הרמב"ן בשם

אין  רכה שבלילתה שעיסה כיון וא"כ עיסה,

עליה  שיחשוב יהני מה כלל, עיסה שם עליה

עיסה  שם עליה אין והרי בתנור, לאפותה

לאפותו  קמח על שחושב כמי והוי כלל,

כשיאפנה  ורק כלום, במחשבתו שאין בתנור

להיות  לחם שם עליה קרי בפועל בתנור

עבה  שבלילתה עיסה משא"כ בחלה, חייבת

לידי  לבא הראויה עיסה של חפצא דחשיבא

שלא  כל בזה לחם, מעשה הוא כך שהרי לחם

תהא  לבשלה ע"ד פטור מחשבת עליה יחשוב

בחלה. חייבת
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דעיסה ח. יותר, לבאר  אפשר אבל

של  חפצא רק הוי לא עבה שבלילתה

הוי  אלא לחם, לידי לבא הראויה עיסה

איתא  דהנה ממש. לחם מעשה של חפצא

עיסה  וסופה סופגנין תחילתה בחלה במשנה

איירי  הראשונים דברי ולפי בחלה, חייבת

הגלגול  בשעת הייתה שדעתו בכה"ג

לעשותה  נמלך שאח"כ אלא סופגנין לעשותה

השו"ע  פסק וכך בחלה. חייבת ומש "ה עיסה,

גלגלה  וכו' עבה שבלילתה עיסה שכתב שם

לעשותה  ונמלך בהן וכיוצא סופגנין ע"ד

חייבת. לחם

חלהוהנה בה' בסופו)הרא"ש ב' כתב (סי'

בחלה  דתנן מהא זה דין על להקשות

מ"ג) וגלגלה (פ"ג גלגלה שלא עד הקדישה

הייתה  חובתה שבשעת פטורה, ופדאה הגזבר

שבשעת  דידן בנידון גם זה דלפי פטורה,

דבר  דהוי סופגנין לעשותה חשב הגלגול

לעשותה  שנמלך הגם א"כ החלה, מן הפוטר

דהוי  הגלגול בשעת שהרי פטורה, תהא עיסה

פטורה  העיסה הייתה בחלה המחייבת השעה

בעלמא  במחשבה הכא לתרץ וכתב החלה. מן

מידי  מוציא שבסוף מעשה מלתא תליא

מחשבה.

לכא',והנה מובנים אינם הרא"ש דברי

שהעיסה  דידן בנידון הטעם דאם

בתחילה  שחשב דמה מטעם בחלה חייבת

בעלמא, מחשבה רק הוי סופגנין לעשותה

כיון  בחלה חייבת שאפאה לבסוף ומש"ה

א"כ  מחשבה, מידי מוציא שבסוף שמעשה

דאיתא  דמה למדו הראשונים דהא תיקשי

חייבת  סופגנין וסופה עיסה תחילתה במשנה

שחשב  עבה שבלילתה בעיסה איירי

סופגנין, ועשאה נמלך ואח"כ פת לעשותה

שבסוף  מעשה נימא לא מ"ט ותיקשי

מה  מחשבה מידי מוציא סופגנין שעשאה

העיסה  ותהא פת לעשותה תחילה שחשב

החלה. מן פטורה

שבלילתה והנה דעיסה לומר, שמוכרח מה

ממש, לחם מעשה של חפצא הוי עבה

לעשותה  עליה חשב דאם שהטעם אלא

חלות  דיש מחמת זה אין פטורה סופגנין

מכיון  אלא העיסה, של בעצמותה פטור

של  באכילה גם הכתוב אותו תלה חלה שחיוב

מלחם  באכלכם והיה בקרא כמבואר לחם

שהגברא  דבעינן הש"ך שכתב וכפי הארץ,

לעשותה  שחשב בכה"ג ולכן לחם, יאכל

הסופגנין  הראשונים שלדעת סופגנין,

דאין  נמצא ממילא לחם, מתורת מפקיעים

תהא  שלא וכל הגברא, מצד לחם אכילת כאן

שלא  גורם דעתו הוי אז לחם אכילת אכילתו

על  הגלגול במעשה חלה חיוב חלות יחול

העיסה.

את וביאור הפוטרים דברים שני דיש הדברים

שבלילתה  בעיסה חלה מחיוב האדם

של  בעצמותה הגלגול שמעשה א' עבה:

גלגלה  וכגון הפוטר, גלגול מעשה הוא העיסה

של  בעצמותה פטור חלות איכא דבזה הגזבר,

האדם  של דעתו שאין בכה"ג ב' העיסה.

לאוכלה  ע"ד עיסה העושה וכגון לחם, לאוכלה

בעצמותה  פטור חלות כאן אין דבזה סופגנין,

מעשה  מצד דאדרבא מחלה, העיסה של

המחייב  לחם מעשה של חפצא הוי העיסה

כיון  החלה מן פטור הגברא מ"מ אבל בחלה,

גורם  דעתו הוי לחם לאוכלה שלא דעתו שע"י

על  חיוב חלות הגלגול בשעת יחול שלא

של  הקרא בכלל הוי דלא כיון והיה העיסה

אז  חיוב חלות וכשאין הארץ, מלחם באכלכם

בחלה. לגברא שיחייב מה אין ממילא

הרא"ש ולפ"ז דברי מאוד מבוארים שפיר

וחשב  עבה שבלילתה דעיסה שכתב

אפי' בזה פת, לעשותה גלגול בשעת עליה

המעשה  מידי יהני לא סופגנין עשאה שלבסוף

משום  וזאת החלה. מן לפוטרה סופגנין של

מעשה  של חפצא הוי עבה שבלילתה דעיסה

עליה  חשב שלא שכל נותן הדין ממש, לחם
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איכא  בסתם אפי' גלגלה אלא סופגנין לאוכלה

מעשה  ע"י העיסה של בעצמותה חיוב חלות

כיון  ממילא הש"ך, בשם שהבאנו וכפי  הגלגול

לא  תו הגלגול בשעת בחלה התחייבה שהעיסה

חיובה. פקע

לעשותה אבל ע"ד עבה בלילה בעשה

העיסה  של בגלגול שאין כיון סופגנין,

העיסה, של בעצמותה פטור מעשה חלות

של  והחפצא העיסה של הגלגול מצד  דאדרבא

עצמותה  את המחייב מעשה כאן יש העיסה

עבה  שבלילתה שעיסה כיון בחלה, העיסה של

שהעיסה  דמה אלא לחם, מעשה של חפצא הוי

התורה  שאמרה מחמת הוי מחלה פטורה

לאוכלה  רוצה שאין ואדם לחם, אכילת דבעינן

העיסה  על לחול שלא גורם דעתו הוי לחם

לבסוף  כשנמלך ממילא חיוב, חלות בעצמותה

שבסוף  דמעשה הרא"ש אומר שפיר ואפאה

לא  דבעיסה דכיון משום מחשבה, מידי מוציא

גורם  היה שהגברא רק אלא פטור חלות היה

יהא  שלא לחם לאוכלה רצה שלא דעתו מצד

ממילא  העיסה, של בעצמותה חיוב חלות

חייב  שפיר לחם ממנה ואוכל שאפאה לבסוף

מידי  מוציא שבסוף מעשה דאמרינן בחלה הוא

לחם. לאוכלה שלא שחשב שלו מחשבה

דכיון ט. להקשות, מקום היה שלכאורה אלא

המחייב  מעשה היה לא הגלגול שמעשה

לבסוף, ואפאה שנמלך מה יהני מה א"כ בחלה

אבל  בחלה. המחייב מעשה כאן היה לא סו"ס

מעשים  שני דיש משום מידי, קשה לא זה

מעשה  ב' הגלגול, מעשה א' בחלה: המחייבים

לה  שאין רכה שבלילתה עיסה וכגון האפיה.

אפאה  אם ובכ"ז בחלה, המחייב גלגול מעשה

שעשה  האפיה מעשה מחמת בחלה חייבת

בעיסה  דידן בנידון ה"ה וא"כ ללחם. אותה

סופגנין  לעשותה עליה וחשב עבה שבלילתה

גלגול  כאן היה לא דבזה הגלגול בשעת

כאן  היה שלא כיון מ"מ אבל בחלה, המחייב

לבסוף  אפאה באם לכן מחלה, הפוטר גלגול

העיסה  את יחייב הלחם מעשה של האפיה אז

שבסוף  מעשה הרא"ש שכתב וזהו בחלה.

מחשבה  מידי יוציא האפיה מעשה והיינו

בחלה. העיסה את ויחייב

דסבר ולפ"ז ר"ת דברי מבוארים יהיו שפיר

סופגנין רכה)תחילתה בלילה (היינו

משום  וזאת בחלה. חייבת עיסה וסופה

א"כ  כלל, עיסה חשיבא לא רכה דבלילה

עדיין  היה לא רכה בלילה שהייתה בשעה

כשלבסוף  שפיר ולכן לעיסה, פטור חלות

עיסה  אבל בחלה. התחייבה עיסה עשאה

לחם, מעשה של חפצא דהוי עבה שבלילתה

בישלה  או בחמה שכשאפאה ר"ת סבר א"כ

הפקיעו  לא הני בשמן, שטיגנה או במים

אדרבא  אלא לחם, מעשה של חפצא מהעיסה

לחם, לאכילת העיסה מלאכת את גומרים הני

ומברכים  הגלגול משעת בחלה חייבת ומש"ה

המוציא. עליה

בדעת י. יונה ר' לשיטת שביארנו כפי והנה

מדברי  מדוייקים אלו שדברים נראה ר"ת,

בפסחים במבושל)תוס' לא אבל בד"ה דהנה (מא. .

מהגמ' ר"ת על הראשונים לקושית הבאנו

חובת  ידי יוצאים דאין יוסי ר' דאמר בפסחים

פי' כתבו שם תוס' והנה במבושל, מצה

לחם, מתורת ליה מבטל דבישול הקונטרס

תוס' והנה רכה. בבלילתו מיירי ולפירושו

יוצאין  שאין דהא ר"ת כשיטת לגמ' מבארים

בבלילה  דווקא זהו במבושל מצה חובת ידי

לחם. מתורת לה מבטל שהבישול רכה

בישול  רכה בלילה שדווקא מתוס' והמדוייק

אין  עבה בלילה אבל לחם, מתורת לה מבטל

להדיא  וזה לחם מתורת לה מבטל בישול

זו. מגמ' ר"ת על מידי קשה לא וא"כ כדברנו,

לרמב"ן ומצאתי חלה בה' אלגזי ברי"ט עוד

והנה) בד"ה ד' להדיא (אות כתב שכך

דאפשר  וז"ל: ר"ת בשיטת יונה ר' דברי לבאר

דאיכא  עבה דבלילתן ר"ת קאמר לא כאן דעד
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לא  אלא גלגול לפטור, אדם של דעתו מהני

דבכה"ג  סופגנין, לעשותה ע"ד כשגלגל דווקא

הפת  כדרך אדם אכילת לשם שעשאה כיון

כיון  פטורה וכו' הכלבים בעיסת אבל חייבת,

ר' כתב הזה וכהצד אדם, לאכילת נעשית שלא

בדבריו  והמבואר מברכין. כיצד בפ' יונה

לעשותה  ע"ד עבה שבלילתה דעיסה להדיא

הפת. כדרך עשיה חשיבא סופגנין

הוקשה ולפי מה מבואר יהא שפיר הנ"ל

לחם  שכתב רש"י על בברכות לתוס'

אלא  בתנור אותו אופין אין לכותח העשוי

רש"י  כשיטת דאם לתוס' דהוקשה בחמה,

והרי  החלה, מן שפטורה בגמ' איתא היאך

סופגנין  וסופה עיסה תחילתה במשנה איתא

דתוס' הנ"ל לפי דבריהם וביאור בחלה. חייבת

בלילתו  הוי לכותח העשוי שלחם למדו ודאי

שואלים  ולכן דגמ', מגופא שהוכחנו וכפי עבה

שאפאה  עבה בבלילתו איירי דאם רש"י על

לא  החמה והרי החלה, מן פטורה  היאך בחמה

אדרבא  אלא לחם, מתורת העיסה את מבטלת

וכפי  לחם שם בה להיות העיסה את גומרת

דלחם  התוס' סברו ולכן ר"ת, בדעת שביארנו

שחורך  יונה ר' שכתב כפי הוא לכותח העשוי

פטורה  ומש"ה אכילה לדעת שלא באור אותה

החלה. מן

דס"ל יא. רש"י מדברי להוכיח יש הנה אבל

לחם  פירש רש"י שהרי ר"ת, כשיטת

אלא  בתנור אותו אופין אין לכותח העשוי

כעבין  עשאו עשאו דאם בגמ' ואיתא בחמה,

ערוכה  כעבין רש"י ופירש בחלה, חייב

דללחם  דעתיה גלי נאות כגלוסקאות ומקוטפת

הראשונים  כדברי פירש לא רש"י והנה עשאה.

רק  זהו בחלה חייבת כעבין שעשאה דהא

אדרבא  אלא הרואים, חשש משום מדרבנן

כיון  הדין מעיקר בחלה דחייבת מרש"י משמע

המבואר  וא"כ עשאה, דללחם אדעתיה דגלי

שבלילתה  דעיסה ר"ת כשיטת דס"ל ברש"י

מדאורייתא. בחלה חייבת בחמה ואפאה עבה

דאם אלא רש"י, על תיקשי א"כ שלכאורה

כלימודין  בעשאה מ"ט א"כ כר"ת סבר

שבלילתה  בעיסה איירי והרי החלה, מן פטורה

רש"י  דהנה בזה וצ"ל בחמה. שאפאה עבה

שלא  בעלמא כנסרים כלימודים לפרש כתב

רש"י  בדעת י"ל וא"כ עריסתם, על הקפיד

המשונה  צורה לעיסה שעשה דבכה"ג דסבר

בחלה  אותה לחייב א"א כזו עיסה הפת, מצורת

כלל. לפת דמי דלא משום 

הוקשה אלא מה תיקשי דברינו לפי שלכאורה

עיסה  תחילתה מהמשנה רש"י על לתוס'

רש"י  גם והרי בחלה, חייבת סופגנין וסופה

מידי, קשה לא זה גם אבל ר"ת. כשיטת ס"ל

דהנה  אחד. בפרט רש"י על חלקו דתוס'

עבה  שבלילתה דעיסה סבר דרש"י ביארנו

מן  פטורה כלימודין עשאה אם בחמה ואפאה

המשונה  בצורה העיסה שעשה מטעם החלה

על  תוס' שחולקים הוא וע"ז הפת, מצורת

בצורה  העיסה שעשה דמה דס"ל רש"י,

בכדי  מספיק בזה אין הפת מצורת המשונה

תחילתה  דסו"ס החלה, מן העיסה את לפטור

וסופה  עבה בלילתה שהיא מצד והיינו עיסה,

אומרת  שע"ז בחמה שאפאה מה והיינו סופגנין

שהמשנה  ומבלי בחלה חייבת שהעיסה המשנה

דמשמע  לעיסה, עשה היאך חילוק שום תביא

זו  עיסה תהא לעיסה שיעשה אופן דבכל

רש"י. כדברי ודלא בחלה חייבת

כפי ומש"ה וסברו רש"י על תוס' חלקו באמת

לכותח  העשוי דלחם יונה ר' שכתב

נעשית  שלא באור אותו שחורך לחם הוא

כלימודין  עשאה אם ובכה"ג פת, דרך  לאכילה

חייבת  כעבין עשאה ואם החלה, מן פטורה

העין. מרעית חשש מחמת מדרבנן רק בחלה

לפטור  דבשביל התוס' דסברו דבריהם וביאור

משני  באחד זהו מחלה עבה שבלילתה עיסה

בני  אכילת ע"ד אותה עושה שלא או אופנים,

צורת  את שמשנה או הרועים, עיסת וכמו אדם
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פת, של האפיה מצורת העיסה של האפיה

בתנור, אפיה ע"י הוא פת של אפיה שדרך

אבל  טיגון, או במים בישול בחמה, אפיה

של  אפיה צורת זה אין באש אותה כשחורך

דרך  לאכילה נעשית שלא חשיבא ומש"ה פת,

מן  פטורה שהעיסה ודאי בכה"ג וא"כ פת,

עבה  בלילה העיסה דהוי בכה"ג אבל החלה,

העיסה  עושה שרק אלא בחמה אותה ואופה

מספיק  בזה אין הפת מצורת המשונה בצורה

כשיטת  ודלא החלה מן העיסה את לפטור

רש"י.

מדברי יב. הדברים את להוכיח יש והנה

התוס' שם כתבו דהנה גופא. תוס'

עיסה  שהיו בחלה דחייבין אע"ג ורימשיי"ש

מברכין  ואין מהמוציא פטורין מתחילה,

להו  דלית מזונות מיני בורא אלא עליהן

דב  ולכאורה דנהמא. אינם תוריתא תוס' רי

לו  אין דורימשיי"ש שכתבו דכיון מובנים,

בחלה, דחייב סברו מ"ט דנהמא תוריתא

כלימודים  שעשאו לכותח העשוי מלחם דמ"ש

ללחם. דומה שאין מטעם החלה מן שפטור

נפלאים  תוס' בדברי שביארנו מה לפי אבל

שעשאו  לכותח העשוי לחם דדוקא דבריהם,

שחרכו  משום וזאת מחלה, פטור כלימודין

דמש"ה  פת של אפיה צורת זה שאין באור

אבל  פת, דרך לאכילה נעשית שלא חשיבא

הוי  תוס' דלשיטת במים שמבשלו ורימשיי"ש

העיסה  צורת שרק אלא הפת עשית כדרך זה

א"כ  הפת, עיסת מדרך שמשונה זו היא שלו

מן  אותו לפטור בשביל מספיק בזה אין

החלה.

מחלוקתם והנה מבואר  יהא שפיר הנ"ל לפי

ר' דהנה ר"ת, בדעת ותוס' יונה ר' של

להתיר  יש ר"ת שיטת דלפי שם כתב יונה

פי  על שאף וירמזליוי"ש, ובלעז אטרי"ה

מברכין  ואין החלה מן פטורין עבה שבלילתן

מתחילה  אותה לשו שלא כיון המוציא עליהן

פת  דרך מהם לעשות ולא אותן לבשל אלא

בר' המבואר והנה בזה. כיוצא כל וכן כלל

סברי  תוס' דאילו תוס', על דפליג יונה

סבר  יונה ר' ואילו בחלה, חייבת שורימשיי"ש

משה בדרכי ויעויין החלה. מן  (שם שפטורה

ב') יונה אות ור' המרדכי בזה שנחלקו שהביא

ר"ת. בדעת

יש ולפי ותוס' רש"י של במח' שביארנו מה

ור' התוס' נחלקו בדיוק דבזה לומר

דכיון  רש"י, כשיטת סבר יונה דר' יונה,

הוי  לא שלה העיסה צורת דוירמזליוי"ש

דרך  חשיבא לא א"כ פת של העיסה כצורת

דהוי  מה לן איכפת לא וא"כ כלל, פת אכילת

פטורה  אפ"ה במים ושמבשלה עבה בלילתה

העיסה  שצורת דמה סברי תוס' אבל החלה. מן

בשביל  מספיק בזה אין הפת מצורת משונה

עבה  בלילתה שסו"ס כיון החלה מן לפוטרה

שינוי  בעינן אלא הפת, כדרך במים ומבשלה

ובזה  החלה. מן לפטור בשביל האפיה בצורת

שפסק  והש"ך ר"ת דברי מבוארים שפיר

כוותיה. להחמיר

z
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כהן  אלעד הרב
N ברורה אמרה ומח"ס יוסף אהל ר"כ

פרוטה  על שני מעשר של גדולה מטבע לחלל בזמננו המנהג בירור

לחלל ידוע שנצרך שאדם בזמננו המנהג

ומחלל  גדולה מטבע מניח שני, מעשר

וכשמתמלאת  לו, שיש שני המעשר כל עליה

הגדולה  המטבע את מחלל הגדולה, המטבע

על  נעמוד ולהלן לים, ומשליכה פרוטה על

והביאורים  זה, במנהג שיש וההערות החששות

זה  מנהג ליישב האחרונים מדברי העולים

בזמננו.

מנה  שוה שני מעשר בדין הראשונים דעת
פרוטה  על שחיללו

ששוה בעיקר שני מעשר לחלל שיכול הדין

שלא  אע"פ פרוטה על אפילו מנה

זה  דין הראשונים למדו בש"ס, להדיא נתבאר

דשמואל נז.)מדינא הקדש (בב"מ לחלל שיכול

למעשר, ילפינן ומינה פרוטה, על מנה שוה

בתוס' נד.)כמבו' התוס'(בב"מ מסקנת וכן ,

הרמב"ם(לא:)בר"ה וכ"כ ה"ב,. שני ממעשר (פ"ב

הי"ח  בפ"ד כ"ש א וכן הוא למעשר שהמקור (

יונה הרבנו וכ"כ הקדש, לה.)מחילול (ברכות

כמבו' בזה שפקפקו מהראשונים יש אמנם

לא:)בתוס' .(ר"ה

על  מנה שוה הקדש חילול דמהני הטעם
פרוטה 

על והנה מנה שוה לשמואל שמהני הטעם

בגמ' מבו' שם)פרוטה, שהוא (בב"מ

לסוברים  ובאמת להקדש, אונאה שאין מטעם

להקדש מקח ביטול יותר שיש שהיא (באונאה

ששוה משתות) וס"ל שמואל, על פליגי ממילא ,

פרוטה. על להתחלל יכול אינו מנה

(גדר  שני מעשר לגבי שייך זה טעם האם
גבוה) ממון שני מעשר

על נמצא מנה חילול שמועיל הטעם שעיקר

אונאה  שאין מחמת הוא פרוטה

שני)להקדש מנה (ולמעשר לחלל יכול ושפיר ,

בהקדש  דבשלמא צ"ע מעתה אך פרוטה, על

לו  ואין הממון, על להקדש בעלות שיש

הרי  עצמו החילול א"כ הקדש, בממון שייכות

שייך  ושפיר ההקדש, עם מקח כעושה הוא

החילול, חל לא אונאה יש שאם אונאה, לדין

לגבוה  בעלות כאן שאין שני במעשר אבל

לבעלים שייך אכילה הזכות (אפילו ואדרבה

גבוה) ממון שני מעשר אין למ"ד אם אף א"כ ,

למעשר  שייך זה אין אכתי להקדש, אונאה

הוא. שלו שהכל מקח, כלל כאן שאין שני,

ממון אמנם שני שמעשר שכיון לדון מקום יש

ושימוש  מבעלות חלק זהו א"כ גבוה,

ומשולחן  בירושלים, שני המעשר שיאכל גבוה

הרי  בירושלים אוכל שאינו וכל זכו, קא גבוה

כל  וכן ההקדש, משימושי חלק גוזל זה

שהיה  מנה של בשווי גבוה ממון שמפקיע

שפיר  פרוטה ונותן בירושלים, להיאכל צריך

המנח"ח שנקט נראה וכן גזל, כאן (מצוה יש

ח) אפילו תמב, שני מעשר שאוכל שגוי

שיכול א. הי"ז ממאכל"א בפ"י וכ"פ פירות. אפילו והיינו פרוטה שוה על מנה שוה לחלל מהני כסף בשוה שאף כתב ושם

נאמר  שלא ס"ל והרמב"ם צורה. בו שיש מטבע על לחלל דווקא דבעינן השיגו שם והראב"ד פירות, על מנה שוה לחלל

הקודש  מחלל שרק היכא אבל וכו', ועלית וצרת נאמר בזה לירושלים להעלות שיכול הבית בזמן רק צורה דכסף כללא האי

לרע"א  הש"ס ובגליון כהרמב"ם, שכתב לה. ברכות בתוס' (וע"ע צורה. שאי"ב אף חילול בכל סגי לירושלים לעלות וא"י

הנ"ל.). הראב"ד כקושיית התוס' ע"ד העיר
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לי  ומה הדיוט גוזל לי דמה נהרג בירושלים

הקדש. גוזל

מטבע  לחלל בזמננו המנהג על גדולה הערה
קטנה  מטבע על שנתמלאה גדולה

בזמננו,ובעיקר הנהוג על להעיר יש

גדולה, מטבע על שמחללים

פרוטה  על אותה מחללים וכשמתמלאת

נתבאר  זה מנהג ומקור לים, ומשליכים

צ"ע זה מנהג שבפשטות ופרח. (וכן בכפתור

העיר  וכעי"ז סו, סי' שלמה במנחת שהעיר ראיתי

ב) ס"ק נח סי' דוד שמהני במקדש הטעם שהרי

בגמ' מבו' פרוטה, על מנה שוה של פדיון

להקדש אונאה שאין משום להסוברים שהוא (ורק

להם) אין מקח ביטול בזה שאף הסברא ועיקר ,

ששוה  דבר להחשיב יכול הרי אונאה אין שאם

שאין  וכיון פרוטה ששוה לדבר כתמורה מנה

עומד  היקר שהדבר להחשיב יכול הרי אונאה

באופן  דווקא זה כל וא"כ הזול, לדבר כתמורה

אונאה  שאין שכיון דמים, על חפץ שמחלל

על  מנה כסף במחלל אבל דמיו, שזהו נמצא

קביעת  כאן שייך לא בודאי א"כ פרוטה,

פרוטות, כמאה לו שוה שהפרוטה הבעלים

קצוב דבר הוא החזו"א שטבעא בזה  שהאריך (וכמו

הזהב) .רי"פ

מחמת וביותר הכסף ערך אין שבזמננו

המנהג  מכח רק אלא שבו, הנסכא

ערך כשוה עמו ולהתנהג החת"ס לשום (וכדברי

שטרות  על אפילו שני מעשר לחלל אפשר טעמא שמהאי

הקטן שבזמננו) שהערך לומר שייך לא וא"כ ,

אלא  ערך שתרוויהו הגדול, לערך שוה

שלכאו' צ"ע וביותר בכמותם. הם ששונים

ובמנין, שבמדה דבר של כטעות הו"ל בכה"ג

יהני  לא וא"כ בזה, מודו וכו"ע מק"ט דהוה

חילול.

על  לחלל אפשר מנה' 'שוה דווקא האם
כן  הדין עצמו במנה שאף או פרוטה,

במוסגר)שבאו"שובאמת ה"ב ממכירה (פ"ט

על  מתחלל מנה 'שוה' שרק משמע

על  מתחלל אינו עצמו מנה אבל פרוטה,

הקה"י  לו והעיר מהת"ח, אחד כתב וכן פרוטה.

דאיגרתא קלה)בקריינא שבמקומותינו (ח"ב

על  גדולה מטבע שמחלל הכו"פ כדברי נוהגים

(קלו)הקטנה. הבא לדברי (ובמכתב לו ציין

ליה). דמסייע תנא שהוא הנ"ל, האו"ש

שבזמננו  מטבעות

הכו"פ ויש שכתב הדבר נכון אמת שהן להעיר

אך  הקטנה, על הגדולה מטבע שמחלל

ערך  כפי היה המטבעות ששווי בזמניהם זה כל

כשאר  ה"ה באמת ושם והנחשת, והכסף הזהב

וכדשנינו מד.)מקח, הכסף (ב"מ את קונה הזהב

שייך  ושפיר במטבעות, שסחרו דהיינו וכו',

לו  שווה הזולה המטבע א"כ אונאה, אין שאם

אותה  דתרוויהו האידנא אבל היקרה. כמטבע

להרבה  התייחסות אלא בגדולה ואין מטבע

אין  אם אף בזה א"כ הקטנה, במטבע מטבעות

לגדולה, שוה תהא שהקטנה יתכן לא אונאה

ונמצא  במנין. טעות הוא וכן קצוב, דבר שהוא

בזמננו. למנהג סמך הכו"פ בדברי שאין

שני  מעשר חילול בגדר והגרי"ז הגר"ח יסוד

הגר"חובהקדם דברי את להביא (נדפס יש

רסט) אות סטנסיל הגר"ח והגרי"ז ב בחי' ,

כז:) לתמורה הגרמ"ד בשיעורי חילול (הובאו ביסוד

ובפשטות ב. קנין, כסף ובעי' מקח, מדין יסודו שני מעשר בחילול שאף באורך ביאר ששם שני, מעשר הל' הגר"ח בחי' וע"ע

מפקיע  ובכך קנין כסף כפעולת נעשה החילול שמעשה אף שעל צ"ל (וכנראה בדבר היטב לעיין ויש זא"ז, סותרים הדברים

דהיינו  החילול, יבטל אונאה מכדי שיתר בכדי ואונאה, מקח דין לגבה ששייך אחרת ממון רשות כאן אין מ"מ הקדושה,
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לקושיות  יישוב נמצא ומדבריהם שני, מעשר

דלעיל.

דס"ל ראשית למאן והגרי"ז, הגר"ח הקשו

וממילא  להקדש, מקח בטול שיש

שו"פ  על שחיללו מנה ושוה לדשמואל, ליתא

מחולל כז:)אינו ובתמורה נז. בב"מ שנסתר (כמבו' ,

ממתני' כג:)לכאו' שהיה (ערכין מי שם שאמרו

יכול  נכסיו, והקדיש ובע"ח, אשה כתובת עליו

לכתובה  הקרקע שיתן מנת על בדינר לפדות

שהקדש  אף שעל במשנה ומפורש לבע"ח. או

על  מחללו אם מ"מ שיעבוד, מידי מפקיע

הקדושה  פקע להדיא ג פרוטה נמצא א"כ ,

בהקדש  אונאה שאין דשמואל לדינא במתני'

למאן  סותר וזה להם, אין מקח ביטול ואפילו

להם. יש מקח ביטול שבהקדש דס"ל

הרמב"ם עוד פסק הקדש דלגבי מהא העירו

ה"ח) מערכין מנה (פ"ז לחלל שמהני שאף

דמים  לו לעשות צריך מ"מ פרוטה על

דמי מדבריהם הפרוטה על להוסיף שצריך (דהיינו

מנה) הרמב"ם שוה הביא לא שני מעשר ולגבי ,

דמים  לה לעשות שצריך זו .ד הלכה

הממון  מדיני פרוטה, על שחילל הקדש דין
הקדושה  ומדיני

שהקדש וייסדו שחידש ששמואל זה מכח

נתחדש  שו"פ, על שחיללו מנה שוה

שבחילול  הקדושה, בדיני האחד תרתי, בזה

פרוטה  על לחללה יכול מנה ששוה  אף קדושה

הלכה  הוא אלא אונאה, לדיני שייך אינו זה (וחידוש

שמהני  דפליג מאן לית זה ובחידוש הקדושה, בחילול

פרוטה) על מנה שבהקדש לחלל חידש ועוד .

של  ממון כאן יש ושפיר לגבוה, בעלות ששייך

וכנגד  מנה של בעלות שמפקיע שאף הקדש,

ואינו  בידו גזל כאן אין שפיר פרוטה נותן זה

להקדש, אונאה שאין והטעם להשלים, חייב

שנטל. המנה כדמי חשיב שפיר וא"כ

לגבוה וממילא בעלות כאן שאין שני במעשר

בזה  גבוה-עי' ממון מעש"ש למ"ד (אף

פט"ז) ש"ו שלא בשער"י אף שעל מודו כו"ע א"כ ,

דין  מחמת מ"מ כאן, אין שמקח אונאה, שייך

על  מנה לחלל שפיר מהני הקדושה חילול

שביטול  למ"ד אף מהני שני ובמעשר  פרוטה,

של  ממון בתביעת סברא שזהו להם, יש מקח

במנה  אף חל לכו"ע החילול כלפי אבל הקדש,

פרוטה. על

מערכיןובזה הקושיא שהקדיש (כג:)יישבו ,

שחל  שאף לבע"ח, המשועבדת שדה

מדיני  אכתי שיעבוד, מידי ומפקיע הקדש

ולכתובת  לבע"ח שייכים הקרקע דמי הממון

עלייהו, רביע ההקדש שקדושת אלא אשה,

ממון  הוצאת כאן אין זה חילול במעשה ולכן

הקדושה  לחילול בעינן אלא הקדש, מרשות

שני)גרידא מעשר מודו (כחילול כו"ע ובזה ,

על  מנה של אף החילול חל ששפיר לשמואל

פרוטה.

צריך ומהאי אינו  שני מעשר בחילול טעמא

לו  שעושה הקדש כדין דמים, להוסיף

כאן  אין שני מעשר שלגבי משום והיינו דמים,

להגר"ח  ס"ל אחר, של ממון רשות הפקעת הוא שענינם מקח וביטול אונאה דיני משא"כ צריך, פרטיו לכל כסף קנין שדין

ודו"ק). שני במעשר שייך לא שזה

החילול ג. כל וא"כ שיעבוד, מידי מפקיעה לא דמים שקדושת פירש אתר על שרש"י הרמב"ם, מדעת היא הוכחתו וכל

הפדיה  א"כ שיעבוד, מידי מפקיע בקדו"ד שאף דס"ל להרמב"ם אבל פדיון, בלא יוצא הקדש יאמרו שלא מדרבנן רק הוא

שיטתם. את והגרי"ז הגר"ח הוכיחו ומזה הדין, מעיקר היא

שהוא ד. שני 'שבמעשר האחד טעמים ב' וכתב בזה, עמד הוא שאף קכא) ס"ק הי"ח, ממעש"ש (פ"ד אמונה בדרך וראה

להשלים  'שא"א יוסיף אם אף יהני לא שבמעש"ש כתב עוד לקמן. הגרי"ז מש"כ כעין וזה להשלים', חייבוהו לא הבעלים של

שרוצה'. כמה להשלים יכול בהקדש אבל מע"ש, קדושת עליו יחול שלא
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בהקדש  ורק גרידא, חילול אלא ממון הפקעת

עליו  יש בזה גבוה לרשות הפקעת שגרם

דמים. לו לעשות תביעה

בזה"ז  מנהגנו על ההערה יתיישב לדבריהם

שהבאנו ולדבריהם הקושיא ליישב יש

יכול  האיך הדברים, בתחילת

שווי  שהוא כיון והרי פרוטה, על מנה לחלל

כאן  ואין הערך בכמות הוא האונאה וכן קצוב,

לא  וא"כ אונאה, לפרשת שייך אי"ז א"כ חפץ

בזמננו, כנהוג פרוטה על מנה של  החילול יהני

חילול  שבאמת א"ש, והגרי"ז הגר"ח ולדברי

מטעם  חל פרוטה על מנה של שני מעשר

שכל  אונאה, פרשת ללא אף הקדושה, חילול

חל  אונאה שאין למ"ד שרק בגמ' המבו'

בעלות  כאן שיש הקדש כלפי רק הוא החילול

חילול  חל לכו"ע במעש"ש אבל לגבוה, ממון

פרוטה על מנה על של מרובים בפירות (ואף

הוא  ומנין, שבמדה טעות שהוא המקד"ד שהק' מועטים

יהיה  שלא מעשר לחילול בעי' שלא הנ"ל, ע"פ מיושב

ודו"ק.) גרידא קדושה חילול אלא כאן שאין .אונאה,

בהקדש נמצא שאף והגרי"ז, הגר"ח שלדברי

מנה  של החילול שחל דפליג מאן לית

התביעת  כלפי רק הוא הנידון וכל פרוטה, על

מקח  שביטל דאמר שלמאן הקדש, של ממון

ההקדש, דמי את מה"ת חייב נשאר הרי לה יש

ממילא  להקדש, אין מקח ביטול שאף ולמ"ד

דמיהם. את להם שנתן נחשב

רי"דומקור בתוס' נמצא לדבריהם (נז.)ברור

ולכו"ע  נח' לא החילול שלגבי שכתב

להם  יש מקח שביטול דס"ל ומאן לחולין, יצא

ודו"ק  להקדש ממון חיוב עליו שנשאר .ה היינו

הגרי"ז, כיסוד שלא מבואר הגר"א מדברי
באונאה  תלוי שני מעשר חילול אף ולשיטתו

עצם אמנם שאף שס"ל נראה הגר"א מדברי

בדין  תלויה שני מעשר קדושת חילול

שני  למעשר אונאה שאין משום ורק אונאה,

פרוטה. על מנה של חילול חל לכן

הגר"אשהרי כ)הקשה ס"ק רצד סי' על (יו"ד

על  שחיללו שני מעשר של דינא עיקר

שתימא  מהקדש, ק"ו זה ונלמד מחולל, פרוטה

אונאה  שאין משום הוא הקדש שבשלמא

שייך  זה אין שני במעשר אבל להקדש,

חילול לאונאה, שמועיל שהטעם ליישב שאין (והוסיף

שני  למעשר אין שהאידנא משום פרוטה על שני מעשר

שאף  בירושלמי מבו' דדהרי בפרוטה, סגי להכי דמים

בשוויו, שני מעשר לפדות האמוראים נהגו החורבן אחר

שווי  לו שיש דחשיב .)ו וע"כ

בו ה. שהיה היתר אבל לחולין, יצא שכנגד מה שכל וס"ל התורי"ד, על שפליג מבו' יצא) (ד"ה התוס' שבדברי לציין יש

בזה). התוס' ע"ד שפליג ברמב"ן (וע"ע לחולין יצא לא הוא אף להקדש מקח ביטול שיעור

(כשוויים)ו. מעש"ש פירות על לשלם שמוכן אחד אין באמת דהלא שווי, ליה דאית דחשיב הטעם בגר"א נתבאר ולא

ולא  שווי, להם יש  א"כ חולין הפירות שיפדה שלאחר שכיון שכתב ב) ס"ק נח (סי' במקד"ד ועי' למידי, חזו לא דהא בזה"ז

דמים, להם שאין נחשב גופא זה א"כ מנה, תמורתם יתן אם רק הוא מנה ששווים הפירות שימוש כל שאם כוונתו הבנתי

אכילתה  דמי אך דהדר, כחש בהמה שהכחיש ג) ס"ק שמ (סי' בנתיה"מ מבו' וד"ז מנה, בשוה להנות כדי מנה להוציא שצריך

גופא  זה שוויה, את עליה להוציא צריך שוויה את לקבל שבכדי דמיה, את שאיבד חשיב ה"ז משוויה, יתרים הם עכשיו

ויכולים  פרה, אפר עדיין להם שהיה כיון בשוויה, פודים היו האמוראים שבימי כתב אמונה ובדרך דמים. לה שאין חשיב

ולדבריו  בשוויה, לפדות חסידות  שמדת שפסק הרמב"ם על צ"ע אכתי אמנם דמים. לה שיש חשיב ממילא מזבח, לבנות

הבית  יבנה ומהרה הם, שווים בעצמותם שהפירות כיון י"ל ואולי שווי. לה אין באמת א"כ וכו', פרה אפר לנו שאין בזה"ז

על  אמונתם מחוסר ישלמו לא שבשוק אנשים אם ואף דמים, לו דיש חשיב בזה"ז), יחפה שמא לגבי יח. גיטין תוס' (עי'

דבתר  למאן רק הוא השני שני פטורו שכל הגג, מראש כלי זרק לגבי כעי"ז וכדמצינו שווי, לו דיש חשיב מ"מ העתידות ,

יש  לא אדם ואף דמים, לו אין הרי שמ"מ הגרשש"ק והקשה חייב, אזלינן מנא תבר בתר אם אבל אזלינן, על מעיקרא לם
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הגר"אומכח חידש שני (שם)זה מעשר שדין

ר"מ  בפלוגתת תלוי פרוטה על שחיללו

דינו  גבוה ממון מע"ש דס"ל שלמאן ור"י,

אין  וממילא להקדש, אונאה שאין כהקדש

על  מנה של החילול חל ושפיר למע"ש, אונאה

הדיוט, ממון מע"ש דס"ל למאן אבל פרוטה,

מהני  לא וממילא להדיוט אונאה יש א"כ

פרוטה  על מנה של .ז החילול

מהני ומבואר החילול שכל הגר"א מדברי

אונאה בו אין אם רק (וזה במעש"ש

לא  נמי ומה"ט גבוה, ממון מעש"ש למ"ד דמהני הטעם

הדיוט) ממון למ"ד החילול כיסוד מהני דלא וזה ,

החילול  עצם שדבריהם והגרי"ז, הגר"ח

באונאה. תלוי אינו במעש"ש

הגר"א  של לדרכו ההערות יישוב

חילול והנה בדין הערות ב' לעיל הבאנו

שאין  שכין היא והראשונה שני, מעשר

שייך  זה אין א"כ ממונו, שהכל מקח, כאן

דסב"ל  הגר"א ע"ד לק"מ זו והערה לאונאה,

וכל  החפץ, דמי נקבע אונאה בפרשת  שרק

החפץ  דמי קביעת שפיר אונאה, בפרשת שאינו

אונאה  אין שאם א"ש א"כ פיו, על נקבעים

מ"מ  מקח, מעשה כאן שאין אפילו למע"ש,

ודו"ק. קביעתו כפי נחשבים המע"ש דמי

הטעם אך הגר"א לשיטת יתיישב לא אכתי

שלא  כיון והרי פרוטה, על מנה שמחלל

הוא, קצוב שהטבעא אונאה, פרשת כאן שייך

ממילא  ומנין, במדה שינוי כאן יש ואדרבה

פרוטה, על מנה לחלל המנהג הוא תמוה

שס"ל  האו"ש של טעמו שזהו נראה ובאמת

מנה  אבל פרוטה, על מחולל מנה שוה שדווקא

לפרשת  שייך ולא מקח, דרך כאן שאין עצמו

על  מנה של חילול יהני לא ממילא אונאה,

פרוטה.

מנהגנו  על שלמה המנחת תירוץ

פרוטה אמנם על מנה  לחלל המנהג בישוב

הגר"א) של במנחת (לדרכו שכתב ראיתי ,

סו)שלמה הוא (סי' להקדש, אונאה אין שדין ,

שמיא  כלפי טעות שליכא חילול ח משום וכל ,

שאדם  וכשם ההקדש, מדעת כנעשה חשיב

ואפילו  אחד בחפץ הרבה חפצים להחליף יכול

זהו  זה, תמורת זה שקצץ שכל המין, מאותו

במדה  טעות כאן שיש אף וא"כ המחייבו, מקח

שעושה  חשיב מ"מ פרוטה, על מנה כשמחלל

ההקדש, מדעת בו כן שאין להדיא ל'מפרש' (ודמי

נא:) .אונאה-בב"מ

אונאה דהיינו שאין תורה שחדשה גופא שזה

מה  המחלל שהאדם פירושו להקדש,

כאיבוד  חשיב זה ואין העתידות, מחמת ערך איבוד אלא כאן שאין הוא הביאור וע"כ לאיבוד, שעומד באויר הנמצא חפץ

הנלענ"ד. זה לחלק, שיש ואף הכלי, דמי

ממון ז. שני מעשר שאם מבואר שבדבריו יא), סי' (ערכין יעקב בקהלות שהעיר וכמו צע"ג הגר"א דברי שבפשטות ואף

שהוא  שני מעשר אותו של הבעלים שהרי ותמוה פרוטה, על מנה של חילול יועיל לא לכן להדיוט, אונאה שיש הדיוט,

חפץ  עצמו הוא שהרי כלל מאנה אינו הרי פרוטה על לחלל רוצה ואם הפירות לחלל שבא אדם אותו הוא הדיוט ממון

הם. חד הממון ובעל המחלל והרי הדיוט) ממון שני (שמעשר אונאה כאן שיש בטענה החילול לבטל שייך ומה זה, בחילול

כפי  החפץ דמי את קובע אחד שכל החפץ מחיר את קובע היה לא השוק מחיר אונאה פרשת שלולא הארכנו ובמקו"א

כגון  אונאה דין שאין במקום וא"כ השוק, למחיר מוגבל החפץ במחיר נקבע הרי אונאה, דין שנתחדש אחר ורק שירצה,

המנה  תמורת את מעמיד ושפיר החפץ, של שוויו את לקבוע האדם ביד שוב הרי גבוה) ממון למ"ד שני מעשר (או הקדש

ושווי  דמים יש הרי מ"מ חבירו, את מאנה שאינו שאף להגר"א, ס"ל הדיוט ממון שני מעשר למ"ד משא"כ הפרוטה, כנגד

ודו"ק. לפרוטה בתמורה לעמוד יכול אינו פרוטה ששוה חפץ שושב השוק, מחיר כפי זה לחפץ

האחד ח. הם, ענינים שני שמיא כלפי טעות וליכא להקדש אונאה אין שדין נז.) (בב"מ מרש"י לדייק הבאנו במקו"א אמנם

החפץ, דמי את קובע האדם אונאה פרשת שלולא הגר"א וע"ד אונאה, לו שאין משום דמיו, זהו ההקדש דמי שקוצב שכל

קונה. היה לא השוק מחיר וזהו בזול להשיג שיכול יודע היה שאם רעהו את שמטעה אחד ענין הוא וטעות
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ההקדש, של כקציצה נחשב זה (והאדם שיקבע

במקח) הצדדים שני את מייצג כביכול ושפיר המחלל ,

שכל  פרוטה, על מנה של אפילו חילול מהני

חשיב  שפיר הצדדים שני מדעת שנעשה

מקח.

מהדברים: העולה

שהערנו נמצאנו למה יישובים ב' למדים

מנה  מחללים בזמננו האיך בתחילה

וכן  שבמדה, טעות הוא והרי פרוטה, על

לפרשת  שייך ולא קצוב, דבר הינו המטבע

אונאה.

שחילול שלדברי משום הוא והגרי"ז הגר"ח

פרוטה  על במנה מהני שני מעשר

בהקדש  ורק מקח, וביטול אונאה יש אם אף

אבל  אונאה, לדין הקדש ממון תביעת את תלו

כנגד  להקדש שנותן דבר בכל חל חילול

הראשונה. הקדושה

שני אמנם מעשר חילול שאף הגר"א לשיטת

חל  אונאה אין אם ורק במקח, תלוי

אונאה  שכל המנהג ביישוב צ"ל ע"כ החילול

ובזה  ההקדש, מדעת כעושה חשיב להקדש

שעושה  שכל פרוטה, כנגד מנה אף לקצוץ יכול

הדבר. ואונאת שומת לבדוק צריך אין מדעת,

z

מועלם  א"ש רפאל הרב
N'ב רמות – משה אהל קהילת

בתרומות  החייבים וירקות פירות מיני בעניין הלכות ופרטי כללים
ומעשרות 

א)שנינופתיחה: משנה א פרק מעשרות (מסכת

שהוא א כלל  כל במעשרות, אמרו

חייב  הארץ מן וגדוליו ונשמר אוכל

הרמב"ם פסק וכן פרק במעשרות. תרומות (הלכות

א) הלכה מן ב שגידוליו הנשמר אדם אוכל כל

להפריש  עשה ומצות בתרומה, חייב הארץ

דגנך  ראשית שנאמר לכהן ראשית ממנו

ויצהר  תירוש דגן מה לו, תתן ויצהרך תירושך

לו  ויש הארץ מן וגידוליו אדם בני מאכל

חייב  בהן כיוצא כל אף דגנך שנאמר בעלים

עימו  הסכים וכן במעשרות. וכן בתרומות

יג)בשו"ע סעיף שלא סימן אדם,(יו"ד אוכל כל

בתרומה, חייב הארץ, מן שגידוליו הנשמר,

עי"ש.

יסודות והנה כמה מתחלקים אלו מדברים

ועתה  ומעשרות , תרומות בדיני וכללים

לפורטם. אבוא

ולא א. במעשרות, אמרו כלל תנן מעשר וגבי בשביעית, אמרו גדול" "כלל תנא שביעית גבי למה פריך סח.) (שבת בגמ' .

גבי  אבל גדול, כלל ליה קרי כך משום בהמה, במאכל בין אדם במאכל בין נוהג דשביעית משום ומשני גדול. כלל תני

גדול. כלל ביה קרי לא אדם במאכל אלא נוהג שאינו מעשר
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א  כלל

הנחשב 'אוכל דבר כל פירושו אדם':

שלא ב לאוכל  אדם לאכילת ועומד

הדחק  .ג ע"י

עד [א] כעת לאכילה ראוין שאינם מינים

עומדים  אולם ויתקנום, היטב שיבשלום

וחרדל  תורמוס וכגון לאכילה, חייבים ד הם ,

בישול ה במעשר  הצריכים ירקות שאר וכ"ש .

אליעזר ב. אמונת בספר זו בחקירה שהאריך מה וראה אוכל". "ממין שהוא בזה סגי ולא אוכל", "גופיה שיהיה בעינן .

א). משנה פ"א מעשרות (שרבינטר,

אינו ג. ב- רע. מאכל א- וגדרים. דרגות ג' בזה הביא (168 (עמ' שמעון תרומת ובספר (שם). והרמב"ם המשנה מפרשי .

שיטות. ג' בזה והביא בתרו"מ, מדאורייתא החייב אדם מאכל בהגדרת שם האריך עוד הדחק. ע"י הנאכל מאכל ג. מאכל.

הנאכל  רק ערוה"ש- מסויים. ובזמן במקום בנ"א ל"הרבה" שנאכל כל פראנק- רצ"פ אדם. בני לקצת שנאכל כל רע"ב-

עי"ש. חייב, בנ"א ל"רוב"

הקטניות ד. את אני מרבה תעשר עשר לומר תלמוד קטניות שאר לרבות מנין קה) פסקא ראה (פרשת דברים בספרי כ"כ .

עשר  לומר תלמוד שהם, כמות להאכל דרכם שאין החרדל ואת התורמוס את ארבה לא ועדיין שהן כמות להאכל שדרכן

כ'). ס"ק ה"ב פ"ב (תרומות אמונה בדרך הגרח"ק מש"כ וראה הי"ז) (פ"ה הרמב"ם כ"פ החרדל ולענין תעשר.

למאכל  ראויים אינם הקקאו גרעיני שכתב, רנג) עמ' (ח"א שליט"א כדורי הגר"ב לידידי בשדה באר בספר ראיתי עתה והן

מ"מ  אדם, לאכילת הם ראויים העיבוד שלאחר ואף תרו"מ, בהפרשת חייבים אינם שכן וכיון רב, עיבוד לאחר אלא אדם

לאחמ"כ. מתחייבים אינם שוב מתרו"מ פטורים היו הקרקע, מן תלישתן שבשעת כיון

בגמ' וכדאיתא למאכל, ראויים אינם קטיפתן בשעת והתורמוס, החרדל, גם דהרי לאמרן, קשה אלו דברים הקלה, ולענ"ד

ובכ"ז  ליונים, אלא ראוי אין חי בעודו דהחרדל קכח.) (שם וע"ע למתקו, צריך החרדל וכן תרומה, תורמסי לד.) (שבת

שמן  גבי ג"כ רנא) עמ' (שם, כתב זו שסברא ראיתי שוב זה. דבר לומר לנו יש בקקאו גם לכאורה וא"כ במעשר. חייבים

כותנה, גרעיני שהיו שבשעה נמצא א"כ עיבוד, ללא עצמם בפני אדם למאכל ראויים אינם הכותנה שגרעיני דכיון כותנה,

הכותנה  שמן את ג"כ ופטר זה, בענין ג"כ עמד ושם תרו"מ עובדיה חזון ספר נדפס (ועתה תרו"מ מהפרשת פטורים היו

עי"ש). זה, בהיתר סברות כמה עוד על סמך אלא זה, פסק על רק נסתמך דלא יראה המעיין אולם מתרו"מ,

דפטורים  המרים שקדים גבי והשקדים) ד"ה בביה"ל פ"ב עניים (מתנות אמונה דרך הרב שהקשה ראיתי קושייתנו וכעין

בתרו"מ. חייבים ובכ"ז עיבוד, שצריכים וחרדל מתורמסין, שנא מאי והקשה, אותן, למתק דראוי מה מהני ולא ממעשר,

ולכן  להכי, קיימא ולא כן, עושין בנ"א רוב אין מ"מ למתקן, דראוי נהי המרים שקדים משא"כ  להכי קיימי הני דכל ותירץ,

נחשבת  אינה לאכילה הכנתן דתורמוסין אחרת, בדרך קושייתו ליישב דיש [ובאמת עי"ש. ממעשר, פטור ימתקם אפי'

דומה  התורמוסין ששריית ז'), אות השוהם אבן לס' (בהערותיו אויערבאך רש"ז וכ"כ ירקות, כשאר בישול אלא עיבוד,

יח  עמ' (תרו"מ הארץ קדושת בס' וע"ע למעשר, מלאכתן גמר נקרא אינו וזה לאכילה, ראויים שאינם פירות למבשל

ובשניהם  החרדל, להכנת הקקאו, הכנת מהלך בין לחלק אין דלכאורה מזור, יגהה לא יישובו לפי דאף נראה ומ"מ בהערה)].

כן. עושים בנ"א ורוב להכי, דקיימי אמרינן

כיון  "אוכל", חשיב זאת בכל כלל, לאכילה ראוי אינו הקטיפה, או הלקיטה, שבשעת דאף זה לענין ראיה להביא יש עוד

המעשרות  עונת גבי מ"ג) פ"א (מעשרות במתני' מצינו דהנה במעשר. וחייב למאכל, הוא ראוי וכדו', עיבוד בישול שאחר

ה"ב) (פ"א ובירושלמי וכדו'). האפרסק פלומת כעין הפרי, שעל השער (שיפול שיקרחו משעה במעשר דחייבים ד"פרישין",

(שם) משה ובפני זה. אלא לקדירה פריש שהוא אילן מין לך שאין פרישין, שמן נקרא ולמה איספרגלין, הפרישין איתא,

הגר"ח  (בפי' הדבר בפירוש גירסא ויש בקדירה. שיתבשלו אלא כלל חי לאוכלו דרך שאין לקדירה- פריש שהוא פירש,

לאכילה, ראוי שאינו דאף זה, נוסח לפי וחזינן בישול". ע"י אלא לאכילה ראוי "שאינו אילן, מין לך שאין שם), קנייבסקי,

ראובן  גינת בס' בזה  מש"כ  עוד  וראה הקדירה . ע"י לאכילה  ראויים לעשותם שאפשר כיון הבישול, קודם במעשר הוא חייב

שלמה מנחת ובשו"ת א), הערה ה' סימן קיד).(מעשרות (סימן תנינא

הי"ז).ה. מעשר מהל' (פ"ה הרמב"ם וכ"פ .
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וכדו' תפו"א תהליך ו כמו הדורשים מינים וכן .

בתרו"מ  חייבים לאכילתן עד .ז הבחלה

אתרוג [ב] כגון כדרכן, שלא שצמחו פירות

או  בדפוס שגדלו או ככדור, שהוא

אדם  אוכל שהוא כיון במעשר , חייב .ח מנומר

לבהמה [ג] אותו שנותנים אף אדם, מאכל

עליו  אוכל שם כי .ט חייב,

אם [ד] אף אדם, למאכל הראויים ירק או פרי 

חייבים  אחרים לצרכים אותם .י נטע

אותו [ה] אוכלים שלא לימון כגון חמוץ, פרי

המאכלים, על לסוחטו עומד אלא בפנ"ע

בתרו"מ  .יא חייב

עליהם [ו] אוכל שם עדיין מרוסקים .יב פירות

עליו [ז] פרי שם סחוט .יג פרי

מסיבות [ח] נאכל שאינו לאכילה הראוי פרי

מצוי  שאינו או יקר, פרי כגון חיצוניות,

.יד כלל 

הפרי ו. בהכשר תלוי מלאכה גמר שאין קארו, יוסף רבי מרן הורה שכן בארץ), התלויות מצוות (דיני חרדים בספר כתב .

ט  (חלק אומר יביע בשו"ת זצ"ל הגרע"י למרן וראה עי"ש. שיבשלום, עד  לאכילה ראויין אין ירקות כמה שהרי לאכילה

ה"ד). פ"ב (תרו"מ הארץ קדושת ובס' ב'), סימן (ח"א שלמה כרם ובשו"ת ב), אות כט סימן יו"ד

עי'ז. הבננות, בפרי המעשרות עונת ובדבר יז). עמ' תרו"מ הל' הארץ קדושת בס' בזה (ועי' וכדו'. אפרסמון בננות, .

סימן  (ח"י יצחק מנחת בשו"ת מש"כ ראה בישולו וגמר אפרסמון  ולענין קסו). עמ' (ח"ה בהלכה תורה קנין בשו"ת מש"כ

קז).

וראה ח. במעשרות. חייב ככדור, העשוי הרי בדפוס, גדל הוא הרי מנומר, הרי  ה"ג) פ"א (מעשרות בירושלמי מבואר כן .

הפרי  על החיוב עיקר בזה"ל: לב, מערכי בעל הגאון לי כתב הדבר, ובביאור סק"ב). ה"א פ"ב (תרומות אמונה בדרך גם

גם  כי נמר ולא בו שטעמו דהעיקר גדל, הוא איך משנה לא ולכן ברכתו, איבד לא ריסקו או לחתיכות חתכו אפילו והרי

צורות  ועוד מרובעים, וכמעט עגולים, עץ תפוחי וראיתי ובטעמו, במראהו למדינות מדינות בין הבדל יש רגילה בצורה

ע"כ. בכך, ברכתן משתנה ולא שונות

שם,ט. ופירש במעשרות, חייב הארץ מן וגדולו ונשמר אוכל שהוא כל במעשרות אמרו כלל סח.) (שבת המאירי כתב כן .

בהם, נוהג מעשר אין ולחיה) ולבהמתך כתיב (שהרי בהם נוהגת ששביעית פי על אף בהמה אוכלי אבל אדם, אוכל דר"ל

ראוי  שאין בהמה מאכל אבל אדם, מאכל שיהו ר"ל לאלו, בדומה אלא וירק פירות תקנו ולא כתיב, ויצהר ותירוש דגן

הטהור. לשונו עי"ש בו, נוהג מעשר לבהמה ונתנו לאדם ראוי אם הא המעשר, מן פטור לאדם,

עמ'י. (ח"א בשדה באר בס' הסיק וכן ברכה, ללא ומעשרות תרומות ממנו להפריש מחמירים בהמה, למאכל זרעם ואם .

רכה).

אותו,יא. שסוחטין דאחר מחמת הלימון לחייב סברתו ויסוד בדבר, הרבה והאריך קכז) קכד, עמ' (תרו"מ עובדיה בחזון כ"כ .

עליו" פרי "שם דהלימון להוכיח הוסיף ועוד כבוש, כשהוא ממש גופו שנאכל ועוד ממש, הפרי גוף הוא היוצא המיץ

בפירות. טוב ריח הנותן עליו ומברכים

הפרי.יב. גוף ממש דזה פרי, דחשיבי מסברא פשוט .

ביכורים יג. מה קכ:) (חולין בגמ' מתבאר מדרבנן) פירות ובשאר מדאורייתא, ושמן (ביין במשקין תרו"מ ששייך הדין מקור .

עמ' ח"א בשדה באר בס' בדבריו שפלפל ומה תרומה, אף ד"ה ברש"י (וראה נמי, תרומה אף כמותן, מהם היוצאין משקין

כתבו  מרבותינו ורבים ונתבאר, נכתב רבות הזה ובדבר הכ"ב) אסורות מאכלות מהל' (פ"י הרמב"ם וכ"פ כח). הערה רפה

לכל טבל איסור תרו"מ לדמות בחיוב שהכלל להדיא חזינן הרי תמה, הקטן ואני הפרי. מכח במשקין גם שנוהגים איסורים

מה  שעצם וצ"ל משקה, אלא אינו הא מאכל, שם עליו יש זה שמשקה נאמר ואיך עליו, "אוכל" ששם בדבר דוקא היינו

חיים, ובתורת וברשב"א, ברמב"ן, (ועי' אוכל שם עליהם יהיה דתרומה שמשקין גופא היינו מביכורים, שם בגמ' דילפי'

זצ"ל. הגרי"ז משם עז) (סימן צבי הר ובשו"ת ח), סימן (ח"א אליעזר ציץ בשו"ת וע"ע בזה), מש"כ שם, חולין

קכ:). (חולין במאירי וע"ע ה"ד), פ"א (תרו"מ ארץ במשפטי הסיק וכן

178).יד. (עמ' שמעון תרומת ועי' מסברא, פשוט נראה .
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לאכילה [ט] הראויים הפירות הרי טו קליפות ,

הפירות  את עישר לא אם חייבים הם

.טז עצמם 

סחיטה יז פולפא [י] אחר והדרים פירות מן (הנותר

ולכך שניה) בשופי, אדם למאכל ראוי

חייבים.

וכן [יא] באכילתן הרגילים לאלו הנענע עלי

והפטרוזיליה  הכרפס .יח דין

חי [יב] בפנ"ע הנאכל .יט תבלין

וניכר [יג] בו, לתבל העומד תבלין

שאוכלים  ונמצא בפנ"ע, במאכל

ס"ק טו. א סי' מעשרות כהחזו"א ודלא קמ"ה, סימן ח"ג (מנח"ש תפוחים קליפות וכן וכדו', מלפפון אתרוג קליפות כגון .

וקליפת  רימונים, שקדים, אגוזים, קליפות משא"כ החיצונה.ל), המילון

שאינם  הפירות קליפות בכלל הם והרי בנ"א, רוב אצל נאכלים שאינם מחמת אותם שפטרו יש התפוזים קליפות ולעניין

שוקולד  המצופים הדרים קליפות לעניין שצ"ע ובאמת קצב). (עמ' משה ישועת בס' באריכות וראה למאכל, ראויים

א"כ  לפח, הולכים הקליפות רוב שבפועל דכיון וצ"ל בתרו"מ. חייבים יהיו אם הכל, אותם ואוכלים מקום בכל הנמכרים

שם. ע"ד הזהב כף ובספרי ט"ו) ס"ק רד סימן (או"ח בט"ז וע"ע לאוכל. אותם מחשיבים בנ"א אין דנזרקים שכיון מסתבר

שרק  ועוד, תיקון, לאחר אלא לאכילה ראויים שאינם כיון האחת, המעשר: מן לפוטרן סברות ב' הזכיר איש החזון והגאון

זה. לתיקון עומדים מיעוט

עליה.טז. פרי ושם הפרי עם אחד גוף היא הנאכלת שקליפה כיון .

הפירות יז. כל על ממנו לעשר אפשר וכן במעשרות חייב החרושת, בבתי השניה הסחיטה אחר והדרים פירות מן הנשאר .

יו"ד  האיש (אשרי כתבו זצ"ל אלישיב הגרי"ש בשם אולם ג). סימן תרו"מ (ח"ב שלמה כרם בשו"ת הסיק כן השלמים, אף

הסחיטות  כל אחר או שניה, ראשונה מסחיטה פולפא בין חילקו ולא עי"ש. ממנה, לתרום אין שהפולפא קעו) עמ' ח"ב

למעשר. ראוי היא שאין בזה, יודה שלמה הכרם גם דאזי בעלמא, פסולת אלא היא אין שודאי

תרו"מ יח. צבי (הר זצ"ל פראנק והגרצ"פ בשביעית, חייב נענע) (פי' הדנדנה דעלה מפורש מ"א) (פ"ז בשביעית במשנה .

ובחזון  יתחייב. בתרו"מ וגם אוכל, הוא לכאורה א"כ חייב, שהוא במשנה נזכר שביעית דלעניין דכיון מזה למד ד) אות עט

אדם. מאכל בכלל דנדנה עלה ששנו שם, דמתני' מסיפא כן להוכיח כונתו דשמא פי' קו) עמ' (תרו"מ עובדיה

גדרי  ב' ישנם מ "מ אדם, מאכל בכלל דהנענע מפורש שביעית דגבי דאף כיון זה, פירוש לדחות שכתבו שמעתי ועתה

בשביעית  מהמשנה להוכיח אין וא"כ שווים, הגדרים ואין ומעשרות. תרומות לענין והשני שביעית לענין האחד אדם, מאכל

כן. חשוב אינו מעשרות לענין שביעית, לענין אדם מאכל דקרוי דאף כיון לכאן,

בתבלין  נוהג מה מטעם תלמוד, צריך והדבר בו, שייך לא תרו"מ אולם שביעית, בו שנוהג התבלין גבי מוצאים אנו וכן

שהוכחנו  (וכפי אדם מאכל אינו הרי התבלין זה והנה בהמה, במאכל בין אדם במאכל בין נוהגת השביעית שהרי שביעית,

ומעשרות  תרומות דלענין דאף צ"ל בודאי אלא בהמה, מאכל בגדר שנכלל מסתבר ולא מאכל) שם עליו שאין תרו"מ, גבי

שביעית  בין הם שונים אדם" "מאכל דגדרי יוצא ומבואר אדם. מאכל חשוב כן שביעית לענין מ"מ אדם, מאכל אינו

ומעשרות. לתרומות

שנקרא  שמבואר  וכפי אוכל, בכלל הם הנענע עלי דבאמת שם) (בחזו"ע זצוק"ל מרן דברי קצת ליישב נראה הקלה ולדעתי

לאכלם  הדרך אם ולפיכך "מאכל", בכלל סוכ"ס הם הרי מ"מ לחלוטין שווים הגדרים שאין ואף שביעית, גבי זה בשם

במעשר. חייבים הסלט עם יחד כגון בפנ"ע

שביעית  למשניות בפירושו לציון האור רבינו מש"כ בשדה), באר (מח"ס שליט"א כדורי בועז רבי הגאון ידי"ן הראני שוב

ונותנים  ולמאכל, לריח אותם ומביאים בהיר, שצבעם כיום המצויים הנענע עלי הנענע, צמח של סוגים ב' דיש וביאר (שם),

נענע", "רוח הנקרא אחר זן ג"כ קיים אולם במעשרות. חייב אדם לאכילת בודאי שעומד כיון זה וזן ובסלט, בתה אותם

פטור  זה שזן ומסתבר רכה), שקיבתו (למי לרפואה אלא אדם לסתם נאכל ואינו מהראשון, חריף יותר וריחו כהה וצבעו

שביעית, קדושת לו יש אדם, לאכילת מעט שראוי כיון מ"מ המעשר מן דפטור דאף זה, בזן דיברה והמשנה המעשר, מן

נפק"מ  מזה אין אולם בשביעית, חייב ממעשר הוא שפטור אף השני הזן ובאמת שונים, סוגים ב' דהם נמצא ולדבריו עי"ש.

במעשר. בין בשביעית בין חייב בימינו המצוי הנענע של דהזן מסכים הוא דגם להלכה

דנאכלים יט. כיון אוכל חשובים מ"מ הקדירה, בהם ולתבל במאכל, טעם ליתן פעמים דבאים דאף  ובצלים, שומים כגון .

נראה  ובפשטות בתרו"מ, יתחייבו האם מרובה, בכמות הפת, עם יחד סחוג לאכול הרגילים לענין מכאן לדון ויש בפנ"ע.



מועלם  א"ש רפאל הרב

קמג  | תשפ"א כסלו

הלחם  על שנותנים הקימ"ל כגון ממשו

בתרו"מ  .כ חייב

חייב [יד] בלבד, בטעמו שנשתמשו פרי

במעשרות  ידו על .כא המוטעם

ב  כלל

או אלו אוכל, בגדר אינם כי שנתמעטו,

אדם: מאכל שאינם

צבע [א] מיני שהן וקוצה ופואה אסטיס כגון

שאין כב פטורין  צבעים מיני שאר וכן ,

אדם  למאכל .כג עיקרן

אדם [ב] מאכל שם אין כי פטור בהמה מאכל

.כד עליו 

ד"ה  (כח: עירובין למסכת בתוספותיו הרא"ש ממש"כ לדבר סייעתא ראיתי ועתה גופן, להנאת שאוכלן נחשב דזה

ראוי  שחיקה וע"י כך כל חזקין ואינן לחין שהן פלפלין אותן דודאי הכא, לפלוגי איכא נמי וז"ל: להם) היה שלא הראשונים

ומטמאי  במעשר וחייבין עליהן, מאכל תורת הנך בהן לטבל לטבל ראוין ואין חזק שטעמם יבשים אבל אוכלין, טומאת ן

ה"ה  וא"כ  עי"ש . אוכלין, טומאת מטמאין ואינם המעשר  מן ופטורין עליהן  מאכל תורת אין הקדירה  בהן לתבל אלא בגופן

בספרו  שליט"א כדורי בועז רבי לידי"ן שו"ר בתרו"מ. שיתחייב מעודנת, בחריפות וכגון במיוחד, חריף שאינו כזה לסחוג

את  בו לטבל וכיוצ"ב סחוג מהם שעושים אלא בפנ"ע נאכלים שאינם פלפלין שכתב רסה) עמ' (ח"א בשדה באר הבהיר

חייב  כ"כ חריף אינו אם אולם קט, לתיבול אלא שאינו חריף בסחוג דוקא דבריו יכונו אולם עי"ש. מתרו"מ, פטור הפת,

לדברינו. והסכים בזה עימו דברתי שוב בתרו"מ,

התבלין כ. שממשות דכיון וצ"ל תבלינין, משאר שונה מה שצ"ע ובאמת רבות, בזה האחרונים האריכו הקימ"ל בענין הנה .

בשו"ת  מצאתי וכעי"ז יב). סימן (ח"ב יחזקאל שדה בשו"ת ועי' בפנ"ע, מסויימת חשיבות הוי הממשות ונאכלת לה, צריכים

כעין  והוא חייב, בודאי טעם בו ויש בעין, שנאכל כיון בקימ"ל, החיוב בטעם שכתב רנ) סימן (ח"ד והנהגות תשובות

יג). סימן שם, יחזקאל בשדה (עי' במעשר לחייבו שכתבו הזעתר לגבי דה"ה ומסתבר הנז', הסברא

מפני כא. ומעשרות בתרומות חייב זה מרק המרק, מן הוציאם הבישול ולאחר בלבד, לטעם במרק שנתנם וכדו' בצל כגון .

אוסר  הטבל שהרי ה"ו) אסורות ממאכלות (פט"ו הרמב"ם ממש"כ ה"ז) (פ"א ארץ  במשפטי הסיק כן הללו. הירקות טעם

טעם. בנותן במינו שלא

מכיון  ממעשר, הוא פטור דתבלין חזינן דהנה עליו, לעשר ציותה שהתורה חשוב דבר הוא "טעם" האם צ"ב, זה דבר והנה

טבל  שטעם הרמב"ם לדברי אולם עליו. לעשר שצריך חשוב דבר הוא אין דטעם מתברר וא"כ בעלמא, לטעם אלא דאינו

שליט"א), פורת בן מר"א (שמעתי בפשיטות ליישב ויש עליו. לעשר הראוי דבר הינו שטעם מתבאר שהוא, בכל אוסר

אלא  בעלמא, לטעם הטעם, מחשיבים אנו ואין ממנו, חלק ודאי הוא הטעם ממילא מעיקרו, במעשר נתחייב שהפרי דאחר

המעשר. מן ופטור אוכל דאינו חשוב הוא אין בעלמא טעם מהותו שכל תבלין אולם מהטבל, לחלק

שנתבשל  טבל גבי כא) סימן (ח"ה החכמה בצל בשו"ת מצאתי והלום שיעורה, נתבאר לא הטבל טעם על ההפרשה ובעצם

החולין  נגד גם להפריש צריך אינו אחר ממקום תרו"מ עליו להפריש דכשבא ונאסר, טבל טעם בחולין ויש חולין, עם

נד  סימן (ח"א שלמה מנחת בשו"ת להגרש"ז ראה עוד עי"ש, האיסור, את מסיר הוא שבזה הטבל נגד רק אלא שנאסר,

ז). יג (דמאי ובחזו"א ג) אות

עומדים,כב. הם לצביעה דעיקרם פטורין הכי ואפילו נאכלים, ולפעמים רכים הם אלו וספיחים כו) (פרק ופרח בכפתור כתב .

בהם. כיוצא וכן בעצמם, וקוצה הסטיס שכן כל

נאכלים כג. שהן פי על אף אוכל, אינן "שאלו וקוצה בסטיס הפטור ביאר מ"א) פ"א (מעשרות מברטנורא עובדיה ברבינו .

מאכילין  תרומה כרשיני מ"ט) פי"א (תרומות שנינו דהא ביאור, צריך והדבר עי"ש. במעשרות". חייבים ואינם הדחק, ע"י

כלל  חזו  לא דאי אדם, למאכל קצת חזו ומ"מ בהמה למאכל דעיקרם (שם) הרע"ב וכתב ולתרנגולים, ולחיה לבהמה אותם

ע"כ. תרו"מ, ממנו מפרישין אין לאדם חזו דלא דמידי ומעשרות תרומות עליהם מפרישים היו לא לאדם

ומה  ומעשרות, בתרומות חייבים הם זאת ובכל הדחק, בשעת ונאכלים אדם למאכל קצת חזו תרומה שכרשיני ומבואר

דכרשינים  ויישב, שס) עמ' זרעים משניות, (אוצר שם אהלי בספר זו בקושיא שעמד וראיתי מכרשינים. וקוצה סטיס נשתנה

ונאכלים  לאדם קצת שחזו משום תרומה שיהיו תיקנו ורבנן מדרבנן, תרומה וחשיבי בהמה, למאכל ועיקרם לבהמה נאכלים

סטיס  משא"כ בזה. הפסד ואין לבהמה להאכילם יכולים כי חסרון בזה ואין תרומה, ללא אוכלים יתירו שלא רעבון בשני



אסופות  קציר בעלי כאסוף •

בהתאסף  | קמד

המרים [ג] ושקדים נאכלים שאינם .כה זרעים

כותנה  מגרעיני הנעשה שמן .כו וכן

מתולעים [ד] או רקובים שנפסלו כז פירות

אדם  .כח מאכילת

נאכל [ה] ואינו טעם להוסיף שבא תבלין

שהוא כט בפנ"ע  בתבלין הדין וכן ,

הקדרה  טעם ממשו ל עיקר נאכל שלא כל ,

.לא פטור 

ולכן  הדחק, בשעת אלא אדם מאכל אינו וגם בהמה מאכל אינו הרי בו יעשה מה תרומה לתת ונאמר נאסור אם וקוצה

תיקנו. ולא גזרו לא רבנן

ופירש, רפח) עמ' (זרעים, אש גפי בחיבורו זצ"ל שטערן אברהם מהר"ר החדשן הגאון הזה בדבר קדמו שכבר הרואה, ואנוכי

מזיקים  שאינם דברים אבל ממעשרות דפטור וזהו לבריאות, קצת שמזיק מחמת לאכול לאדם שקשה דבר הוא דסטיס

יא). עמ' (מעשרות אברהם משנת בס' בזה מש"כ עוד וראה עי"ש. במעשרות, חייבים הם הדחק בשעת שנאכלים רק לגוף

רכה).כד. עמ' (ח"א בשדה באר בס' וע"ע הנז"ל. סח.) (שבת מאירי .

מדין כה. מ"ש וא"כ טובים, שקדים להיות עתידים שהם הכונה המרים שקדים האם צ"ע ה"ג), מתרומות (פ"ב רמב"ם .

התורמוס.

בכלל כו. מייצרים והאם הללו, הזרעונים מהם יודע איני גפן צמר ולענין בשדה, ובאר עובדיה חזון משם לעיל ביארתי כבר .

צריך  והדבר שחייב, שנראה המבי"ט מתשובת ראיה מביא קכא), סימן (ח"ו יצחק מנחת בשו"ת ומ"מ גפן, מצמר כזה שמן

נחייבו. למה תלמוד

דוד).כז. דברי בשו"ת באריכות למש"כ שם וציין יט, עמ' תרו"מ (הל' הארץ קדושת בס' ראה מתולעים לעניין .

וחלף כח. פג עתה, לאכילה ראויים ואינם שנסרחו כיון מ"מ תרו"מ, חיוב עליהם חל אדם, מאכילת שנפסלו דקודם ואף .

שאינם  דכיון טעם, נתן טו) סימן ריש (דמאי איש ובחזון רכה). - רח עמ' (ח"א בשדה באר בס' באריכות וראה החיוב מהם

טבל. איסור גם מהם פקע תרו"מ מהם להפריש למצוותם ראויים

כמון כט. כורכום, וצ"ע), הקנמון, את מחייב יא סימן ח"ב יחזקאל  שדה (בשו"ת קנמון כמון, שחור, פלפל פפריקה, כגון: .

ואינם  מועט, טעם בהם ליתן מאכלים ולתבול הקדירה, לתיבול הבאים תבלינים ושאר יבש), כשהוא נאכל (שבזמנינו

בפנ"ע. כלל מאכל חשובים

מתרומות  פטורים עבידי, ולטעמא להטעים, שעיקרן ואלו הרבה, תבלין מיני שיש שהפלפלין) ד"ה פא: (יומא התוס' וכ"כ

לן  דנצרך מה מ"מ בספרתם. הלא ראה נא לך והאחרונים הראשונים מן רבים בה האריכו זאת שבסוגיא ובאמת ומעשרות.

נפיק  ממילא בפנ"ע, למאכל ראויים שאינם דכיון מילתא ומסתברא תבלין, של הפטור יסוד מהו הדבר, בעיקר להבין

"אוכל". שם מינייהו

הדבר  להגדיר והיטיב במאכל" שנותנים לטעם אלא גופם לאכילת ואינם "הואיל ה"ט) מעשר מהל' (פ"ז הרמב"ם וכ"כ

הסתפק, דבריו בהמשך אולם אכילה". חשוב לא "דטעם יח) עמ' כעיקר טעם בענין ג' (כלל אנג'ל למהר"י טוב לקח בס'

שני  חוט ס' נדפס ועתה וצ"ע. אכילה, חשוב שלו הטעם גם דאז בעינו נאכל שיהיה שאפשר דבר בין לחלק יש דאולי

ובהערה  ה), הלכה פ"ב בשדה באר בס' בהרחבה עוד (וראה הזה כדבר כתב ה"ב) (פ"ב תרומות בהל' ושם קרליץ, להגר"נ

הבאה.

עוד  אוכל". שם עליו אין וטעם בלבד, לטעם עשוי אלא בפנ"ע נאכל "שאינו מחמת הוא תבלין של הפטור שיסוד נמצא

חשוב". "מאכל שאינו מפאת הינו עליו, אוכל שם דאין דמה בזה, להוסיף יש

לבד ל. דפנה בעלי סוכתו שסיכך מאחד טוב ליום סמוך נשאלתי דבריו: ואלו ר) סימן (ח"ב והנהגות תשובות בשו"ת עי' .

ברור  לא ומעשרות תרומות שלענין לו והשבתי לא, או אוכלין טומאת מקבל נחשב אם לתה, בהם שמשתמשים עלים שהם

ואין  מתרו"מ פטור טעם ליתן  עשוי אלא שאינו תבלין) (מין דׁשבת מבואר (סא.) שבנדה דאף לא, או חייב כזה תבלין ֶֶאם

מספיק  ואינו השבת טעם המאכל עיקר אין אבל במאכל, טעם מוסיף רק שהשבת משום התם אולי אוכלין, טומאת בו

עי"ש. שחייב, לומר יש התה טעם הוא המשקה חשיבות כשכל אבל חשוב,

כלל  הבדל אין ממילא הקודמת), בהערה שכתבנו (וכפי אוכל בגדר שאינו מחמת הוא התבלין בפטור שהכלל כיון ולענ"ד

דבריו  האחרונים דחו וכבר "אוכל". בגדר אינו שוב נאכל, אינו שממשו דכיון בתבשיל, זה תבלין של המרכזיות גדר בין

מתרו"מ. הם פטורים דפנה שעלי ס"ה) עמ' (ח"ב יחזקאל שדה בשו"ת העלה שכן שו"ר אלו.

ד').לא. הל' ג (פרק מכת"י להחזו"א ומעשרות תרומות קונטרס .
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הדרים [ו] מקליפות שעשויה תבלינים לב אבקת

מתרו"מ  .לג פטורה

אלא [ז] באכילתו רגיל שאינו למי הנענע עלי

פטור ולטעם  לריח בו הדין משתמש (וכן

וכדו') .לד בלואיזה

אידוי [ח] ע"י הפירות מזיעת הנעשה לה משקה

הראק"י  משקה או הערק, משקה ,לו וכגון

המעשר  מן .לז פטור

התפוזים,[ט] קליפות מתמצית הנעשה שמן

מתרו"מ  .לח פטור

אלא [י] לאכילה משמשים שאינם גינה זרעוני

מתרו"מ  פטורים .לט לזריעה,

ג  כלל

הארץ':עוד מן 'גדוליו דבעינן שנינו

מן [א] יונקים שאינן ופטריות כמהין לפיכך,

נזרעות  ואינם האויר, מן אלא הארץ,

ולימון.לב. תפוזים כגון .

ז).לג. הלכה ב' סימן (ח"ח היהודי הבית בספר וראה ל), סימן חיו"ד (ח"ג המים מקוה בשו"ת העלה כן .

בהרחבה לד. עוד וראה תבלינים. שאר כדין מתרו"מ פטור אזי התה, להטעים או בו, להריח אלא אצלו עומד שאינו כגון, .

פ"ז  שביעית לציון באור שהובא (כפי זצ"ל שאול אבא הגרב"צ דעת אולם ממנו. לאכול שרגילים באופן ח) (אות ב' בכלל

לאכילה  עומד אם בין כלל חילק דלא ונראה עי"ש. בתרו"מ, חייב ולסלט לתה לאכילה עומד שעיקרו כיון דהנענע מ"א)

כוונתו  ואולי ומעשרות, מתרומות הפטור תבלין ככל דינו דאז בלבד, לטעם בתה נותנו אם לבין סלט, בתוך כגון בפנ"ע

בנענע  שהשימוש הזה בזמן לעניננו ומ"מ היום. שעושים כמו בעלמא לטעם נותנו ולא ממשו, ואוכל בתה שנותנו שם

ומעשרות. מתרומות פטור ודאי כזה שימוש כלל, הנענע גוף אוכלים  ולא טוב, טעם אצלו וליתן התה להמתיק

ואני  ברכה, בלא לעשר שצריך הלואיזה, בצמח תרו"מ בחיוב לשואל שהשיבו (99 (גליון עתיך אמונת בקובץ ראיתי ועתה

בעיקר  והלואיזה התה, בתוך אותו שמים שרבים מהנענע וגרע בעלמא, לריח אלא דאינו לחייבו מהיכ"ת ע"ז, תמה הקטן

העלה  שכן ראיתי שוב המעשר. מן לפוטרה ופשוט אדם, מאכל חשיבה לא התה, בתוך נותנה אם ואף בעלמא, לריח עומדת

ודפח"ח. לט), סימן (ח"ג יאיר דבריך בשו"ת

אחרים לה. פירות או ענבים של וזיקוק התססה ע"י הינו טבעיים, מפירות המזוקק מאלכוהול אלו משקים עשיית דרך .

האלכוהול, של המירב את להוציא וכדי לאלכוהול , הופך שבמיץ הסוכר ההתססה בתהליך זה, בתהליך הנוצר הנוזל וטפטוף

למעלה  עולים האלכוהול ואדי לאדים, הופך שבמיץ והאלכוהול ההתססה, אחר המיץ את מחממים זיקוק, של תהליך מתבצע

הצינור. דרך נוטפים והם קירור ע"י לנוזל אותם ומעבים אותם מקררים ואז

עתיקה.לו. עותומנית ובטורקית בערבית זיעה מלשון הוא "ראקי" ושמו בטורקיה. לשתותו נהוג ארדיינטי" "אגואה גם ושמו .

ע"ד). כסלו הלל בית בגליון בהרחבה (וראה העראק. הכנת כמעשה ומעשהו

ולעשר לז. להחמיר דיש והשיב מעשר, צריך האם טבל מפירות שנעשה הערק, משקה בדבר קנייבסקי, הגר"ח בדבר נשאל .

בעלמא, זיעה אלא זה דאין הזה בדבר להקל יש ולענ"ד פ). עמ' כו גליון אגו"י, גלאט בקובץ (ראה הזאת הפרי מזיעת גם

ברכות. הלכות הזהב כף בספרי זה בדבר מש"כ ועי'

העשוי  ערק משקה שקיבל באדם תשע"ד) כסלו ג' (ביום שליט"א תופיק יעקב רבי דהגאון קמיה הדבר שאלתי עתה אולם

יש  ואף הערק, את לעשר הדין מן דחייב והשיבני הערק, את עשה שמהם התמרים מקור מה יודע ואינו משכנו, מתמרים

להלכה. דבריהם ואין הטמא) מן יוצא (מדין לעשר מועיל שלא המחמירים

סימ לח. (ח"ג תורה קנין שו"ת עג).. ן

מאכל לט. שאינם גינה, זרעוני בכלל והללו מ"ח), (פ"ה מעשרות בסוף במשנה מבואר וכן ה"ג), מתרומות (פ"ב הרמב"ם כ"כ .

פ"א  (רמב"ם במעשר חייבים "קטניות" שנקראים לאדם, הנאכלים זרעונים אולם למאכל. עומד שלהם הפרי ורק אדם,

ה"ח). כלאים מהלכות
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אוכל  בכלל שהם אף הם מ ומצמיחות, פטורין ,

ומעשרות  בזמנינו מא מתרומות כיום וגם .

פטורים  המשק, בעלי ע"י ונקצרות שנזרעות

.מב הם 

שכתב מ. מצאתי וכן הארץ", מן "גדולו בכלל שאינם משום אלא אוכל, בגדר שאינם מטעם מיעטנום דלא חזינן דהא .

שהוא  כל (סח.) בשבת וכדמוכח אוכל הוי דודאי שם: וז"ל שפו) סימן או"ח הגר"א (ביאור אוכל בכלל דהם להדיא הגר"א

הוי  דודאי מוכח אוכל, שהוא מכל ממעטינהו ומדלא ופטריות, כמהין למעוטי הארץ מן וגידולו סטים, ספיחי למעוטי אוכל

פ"ד  דעות בהל' נובהרדוק, ראב"ד קראקאווסקי (להר"מ המלך עבודת בס' וכ"כ עי"ש, הארץ, מן גידולו שאין רק אוכל

עוד  וראה ע"ז, חולק כג) ס"ק שפו (סימן המשנ"ב אולם מבושלין, ופטריות בכמהין דמערבין הגר"א דעת זה ומטעם ה"ט)

מז.). (ברכות רנשבורג מהר"ב בהג'

מידי  לאו דפטריות שהוכיח ה"ט) פ"ד דעות הל' הרמב"ם (ע"ד המלך אוצר בס' מלובלין הכהן צדוק לרבי ראיתי והלום

בגדר  בודאי שהם לכל, הנאכלין פטריות אותם אינם (שם) הרמב"ם מהם שדיבר דפטריות דבריו, לדחות יש ומ"מ הן, דמיזן

שם). הרמב"ם על דעה בשערי (הביאו מינים כמה דיש המלבי"ם כתב כבר זה וחילוק אוכל.

ג').מא. (סימן שבע באר בשו"ת בהרחבה ראה .

ומצמיח,מב. נזרע שהוא דבר זרעך, תבואת כל את תעשר עשר כתיב יוחנן רבי אמר ה"א) פ"א (מעשרות בירושלמי איתא כן .

הגר"ע  מרן להלכה הביאו זה וטעם ה"א). מתרומות פ"ב הרדב"ז פירש (וכן ומצמיחות נזרעות שאינן ופטריות כמהין יצאו

עי"ש. המעשר, מן והפטריות הכמהין לפטור ז') הערה קיד, עמ' ומעשרות (תרומות עובדיה בחזון זצוק"ל יוסף

שאין  פטריות נתמעטו וממילא הארץ" מן "וגדוליו מ"א) פ"א (מעשרות במשנתינו מפורש דהא בדבריו, נתקשיתי ובתחילה

לפטור  אחר טעם שהביאו מהאחרונים שיש ראיתי זמן אחר ובאמת  הירושלמי, לדרשת צריך לא שוב וא"כ הארץ, מן גידולן

כמבואר  המעשר, מן פטורים ופטריות דכמהין רמח) סימן (ח"ח הלוי שבט בשו"ת וכ"כ וכדזכרנו, המעשר, מן ופטריות כמהין

עי"ש. ע"א, נ' ובנדה פאה, לענין דפאה פ"א בסוף וכ"ה הארץ" מן גדוליו "דאין דמעשרות פ"א במשנתינו

זרעך  תבואת מדכתיב ופטריות דכמהין דפטור מעשרות) (ריש ברע"ב שכ' והגם וז"ל: זו, בהערה הרגיש דבריו ובהמשך

במשנה  דהא עיקר, זה טעם דאין המפרשים שם העירו כבר אמנם נזרעות, שאינן לכמהין פרט ומצמיח שזורעים דבר

עכ"ד. נזרעים, שאין הגם חייבים נשמרים היו אם והקורנית ואזוב דהסיאה איתא מ"ט) (פ"ג דמעשרות

נראה  וכו', ואזוב מהסיאה להם והוקשה עיקר, זה טעם דאין שכתבו המפרשים מדברי הלוי השבט קושיית דלעצם איברא

דכוונתו  הרע"ב, בכוונת וגידוליו) ד"ה רפח, עמ' (זרעים אש גפי בס' זצ"ל שטערן אברהם מהר"ר וכמש"כ זו, קושיא ליישב

הם  מעצמם ולעולם וכלל כלל זורעים שאין ופטריות כמהין וזהו צומחין, מאליהן אלא זורעין אין דלעולם הני לאפוקי

זריעה  ע"י מ"מ זריעה בלי פעמים נמי דצומחים נהי והקורנית) האזוב (הסיאה מ"ט דפ"ג הני אבל פטורים. ולפיכך צומחין

באין  רק לאפוקי בא ולא חייבין, ומצמיח אותם זורעין שפעמים וכיון שיצמחו, מינים הני זורעין פעמים והרבה גדלים נמי

משנת  בס' בזה שפלפל מה עוד עומד.(וראה במקומו הרע"ב של שביאורו יוצא ולדבריו עי"ש. ומצמיחין, לעולם זורע

כב). עמ' מעשרות אברהם

הזה  בדבר יש ולכאורה המעשר, מן פטריות לפטור העיקרי הטעם מהו דורינו, גדולי בין זה בדבר מחלוקת נמצא ומ"מ

ירקות, כשאר מגודלות שכהיום הפטריות צמח גידול אופן לגמרי נשתנה שהיום שבימינו, בפטריות ולמעשה, להלכה נפק"מ

בתרומות  חייבין יהיו א"כ ירקות, כשאר הארץ מן גידולם דבזמנינו כיון וממילא המשק, בעלי ע"י ונקצרות שנזרעות והיינו

מכיון  הוא ממעשרות הפטריות לפטור הלימוד דעיקר דכיון והשיב, (שם), הלוי שבט בשו"ת בזה עמד וכבר ומעשרות,

ובדבר  כמותם, קרקע גדולי שיהיו ויצהרך תירושך דדגנך דומיא ובעינן מעשרות, בריש וכמבואר הארץ, מן גדוליו דאין

שנזרעים  הגם בזה"ז גם נשתנה לא ובזה האויר, מן אלא יניקתם עיקר אין השתא דגם כיון הזה, בזמן גם נשתנה לא זה

ירקות. כשאר

בחזון  שהביא לטעם אולם הארץ, מן גידולם דאין ממה דפטריות הפטור שלומד דוקא, לדבריו יכון זה דבר ובקושטא

ומצמיחות, שנזרעות הזה בזמן אזי ומצמיחות, נזרעות שאין שם) במשנה רע"ב וכ"כ הרידב"ז, וכ"כ (מהירושלמי, עובדיה

ומעשרות. בתרומות הפטריות יתחייבו

בירושלמי) הוא דכן הזכיר שלא תימה וקצת (א"ה, רע"ב שהביא זו לסברא דאף  דבריו) (בסוף הוסיף הלוי שבשבט ובאמת

בגזירתם  וחז"ל דרבנן, רק ירקות תרומות להרמב"ם גם דהא דרבנן, בחיוב רק הדעות לכל דהנדון כיון זורעים, אם שתולה

לחייבם. כח לנו אין זה בחיוב ופטריות כמהין הכניסו לא
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פטור [ב] במים שהושרש ירק או פרי

מחמירין מג מתרו"מ  .מד ויש

דבורים [ג] ביצים מה דבש חלב, פטורים מו , ,

גידולים  גידולי אלא .מז שאינם

בלחות[ד] שהונבטו מים מים)נבטי זילוף (עם

מתרו"מ  .מח פטורים

הבית [ה] בתוך גידולי מט הגדל שהוא אף

תורה  מדין מתרו"מ פטור כיון נ קרקע, ,

שדה  בכלל אינו חייב נא דבית מדרבנן ומ"מ ,נב ,

ברכה  בלא יעשר .נג ולכן

תשובת  הביא קנה) (עמ' ברכות הלכות עובדיה חזון ובספרו עובדיה, חזון הגאון מעיני הדבר נעלם דלא הראוני זמן ואחר

זיל  מ"מ שהכל), (ברכתן ירקות כשאר פטריות שמגדלים בזמנינו שאף להלכה עימו והסכים שם), ח, (בחלק הלוי השבט

יניקתם  שעיקר הזה, בזמן אף נשתנה לא זה ודבר ינקי. לא מינק בארעא, רבו מירבא מ:) (ברכות דאמרינן טעמא, בתר

וכ"פ  ליה. אניס לא רז דכל ודפח"ח, ומעשרות, מתרומות פטורים וכן שם, וסיים גדלים, הם מועט בעפר שהרי האויר, מן

ג), לסעיף ביה"ל שמיטה מהל' (פ"ד אמונה בדרך וע"ע מתרו"מ, הם פטורים בזמנינו שאף ה"כ) (פ"ב הארץ קדושת בס'

סז). סעיף ג' (סימן עולם ובברית

מהפרשת  ופטורים שהכל, עליהם מברכים בזמנינו המגודלות הפטריות שגם זצ"ל יוסף יעקב רבי מהגאון שמעתי וכן

שהיום  פטורים, בית שגידולי הסוברים דעות בזה לצרף דיש עוד, והוסיף קרקע, גידולי חשיבו דלא ומעשרות, תרומות

בימינו  הפטריות וגידולי לפטור, יש במערות אולי חייבים, שבחממה הסוברים [ואף מקורות במערות הפטריות את מגדלים

בחממות, ולא וקרוואנים סגורים, בבתים ממש אותם רנח)].מגדלים סימן (ח"ד והנהגות תשובות בשו"ת ועי'

"נבגים" של זריעה ע"י נעשה הכל אלא בשדות, נקטפים אינם בזמנינו, בעולם ומיוצרות המשווקות הפטריות שרוב ובאמת

מפסולת  העשוי הפטריות לגידול מצע (הוא "קומפוסט" גידול מצע יש שבתוכם עציצים בתוך או גדולים, מגשים בתוך

"זרעים", קרויים אינם אלו שנבגים ובאמת וישן), מלוכלך קש במצעי שמגדלים ויש ולחה, חמה בסביבה מעורבת אורגנית

קכה  עמ' ח"ג שני (תולעת רווח לרש"ז נרחבת סקירה וראה המיוצרים, חיידקים כעין זה אלא וכלל, כלל מפרי פרי שאינם

קלח). -

עמ'מג. תרו"מ בחזו"ע זצ"ל הגר"ע מרן הסיק (כן ומעשרות מתרומות ופטורים שהכל, ברכתם המים, ע"פ הגדלים פירות .

במים  הגדל בצל זצ"ל אלישיב הגרי"ש לדעת אולם קטז). עמ' ברכות הל' ובחזו"ע יב, סימן ח"ו ביחו"ד וכ"כ בהערה, רטז

קעט). עמ' ח"ב יו"ד האיש (אשרי ברכה בלא לעשרו ראוי

לא).מד. סימן ח"ב (זרעים צבי הר בשו"ת ועי' ברכה, בלא להפריש .

ס).מה. סימן (ח"ד דוד דברי בשו"ת ראה .

שם).מו. ובתוי"ט נ. (נדה קרקע גידולי שאינה כיון חשוב, אוכל שהיא פי על אף במעשרות, חייבת הביצה אין .

כ').מז. (עמ' הארץ קדושת בספר בהרחבה עי' .

הי"ד).מח. (פ"א ארץ במשפטי כ"כ בלבד, מים התזת ע"י .

נוטה מט. והדעת במזוזה, שחייב בית צריך אין בית וגדר הזהב: לשונו וזה בית בגדר א) כב, (שביעית איש חזון הגאון כתב .

כ). סימן (שם, איש בחזון וע"ע ע"כ. ג"כ, טפחים י' מחיצות צריך ואולי בכיסוי, תלוי דהעיקר

בפנ"ע נ. "כרם" דלמא או בית, ולא "שדה" של המיעוט בכלל ג"כ הוא "כרם" האם צ"ע בכרם, הגדלים ענבים ולענין .

מט). (סימן כהן משפט בשו"ת בזה מש"כ ועי' בבית, ואפי'

ראה נא. אולם בכך. זריעה דרך דאין משום הדבר בטעם כתב ובחזו"א הבית. מן היוצא ולא השדה, היוצא הכתוב- מגזירת .

נזכר  ולא הכתוב, גזירת אלא זה דאין לא) סימן יו"ד ח"ט אומר יביע ובשו"ת מג, עמ' ומעשרות (תרומות עובדיה בחזון

הזה. הטעם כלל

ראה נב. (עוד  המעשרות  מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטעו אילן ינאי ר' בשם יוחנן ר' ה"ב) פ"א (ערלה ירושלמי .

בתוך  שנטעו אילן ה"י) ממעשר (פ"א הרמב"ם כתב וכן שם). משה ובפני בחורבה, זרע בדין ה"ד, פ"ה מעשרות בירושלמי

מדבריהם, במעשרות חייב שהוא לי ויראה "השדה", היוצא זרעך תבואת כל את תעשר עשר שנאמר ממעשרות, פטור הבית

מן  המפורש דבר שכל ב) סימן וחו"מ סק"א, קי"ז יו"ד סק"ה, תקפח סימן (או"ח הידוע הט"ז מדברי ע"ז וילה"ע עי"ש.

ולא  שדה ודרשינן השדה" "היוצא הפסוק מדרשת מתבאר והנה לחייבו), (או לאוסרו חכמים ביד כח אין להיתר, התורה

מעשר  (הלכות הרמב"ם על מיראה תשובה בספר האדר"ת הגאון שהקשה ראיתי וכן ע"ז. מעשר מדרבנן נחייב והיאך בית,



אסופות  קציר בעלי כאסוף •

בהתאסף  | קמח

פרגולה [ו] שתחת עראי,נד גידולים אהל או ,

חייבים  מקורה, שאינה ומרפסת

בית. בגדר ואינם ומעשרות, בתרומות

חייבים [ז] הבתים בגגות הנטועים גידולים

שדה  כדין .נה במעשר

מתרו"מ,[ח] פטורים נס, ע"י שנוצרו גידולים

פטורים  פירותיו נס ע"י שנוצר עץ וכגון

.נו מתרו"מ 

תרו"מ [ט] מהפרשת פטורים ים .נז אצות

z

שלוש  אהרן הרב
N'א רמות – ישרים מסילת קהילת

מעשר  מידי להפקיע לעכו''ם קנין יש דין בגדר

בגמ'א. מז.)איתא שאין (גיטין אע"פ רבה 'אמר

להפקיע  ישראל בארץ כוכבים לעובד קנין

קדושת  לי הארץ לי כי שנאמר מעשר מידי

בה  לחפור בא"י לעכו"ם קנין יש אבל הארץ,

שמים  השמים שנאמר ומערות שיחין בורות

אע"פ  אמר ור"א אדם, לבני נתן והארץ לה'

מעשר  מיד להפקיע בא"י לעכו"ם קנין שיש

קנין  אין אבל עכו"ם, דגן ולא דגנך שנא'

ומערות  שיחין בורות בה לחפור לעכו"ם

סבר  מר קמיפלגי, במאי הארץ, לה' שנאמר

דיגונך  סבר ומר כוכבים, עובד דגן ולא דגנך

כוכבים'. עובד דיגון ולא

עי"ש. בדוחק, ליישב ויש לפטור, השדה היוצא להדיא כתב דהרי הידוע, הט"ז מדברי בזה לעיין ויש דבריו: ואלו ה"י) פ"א

וראה  לא, ומתי זה כלל אמרינן מתי אלו, כעין רבות קושיות ליישב שהאריך תשע"א) (ברוקלין הידוע הט"ז בס' עוד וראה

בהערה). קפה (עמ' עולם חוקת בספר שליט"א גיאת הגר"מ ידי"ן בזה מש"כ עוד

ברכה.נג. בלא ויעשר יברך, לא אזי בזה, כהרמב"ם דאזלינן ברור דלא כיון .

פחות נד. יש לקרש קרש שבין (אע"ג דירה בכלל דאי"ז עראי, אוהל בכלל הינה שפרגולה שליט"א קרליץ הגר"נ דעת כן .

מהגידולים. נמנעת אינה והשמש כלל, קירוי דאי"ז הדבר בטעם וצ"ל קנג). עמ' חיים מים ספר טפחים, מג'

שאין  בפשיטות צ"ל בית), של הפטור בטעם איש החזון שהזכיר הטעם (בלא "בית" הכתוב מגזירת דילפינן ולהסוברים

ופשוט. בית, בגדר נכלל פרגולה

משום נה. הוא הפטור דעיקר משום הוא הבית, בתוך הפטור טעם דהרי סק"ה). ז' סימן (מעשרות איש בחזון מפורש כן .

איש. חזון הגאון ז"ל הטבעי, גידול דרך זה ואין השמש, ואת הרוח ואת הטל ואת הגשם את מונע אשר סכך

במערה,נו. שהיה דרשב"י במעשה לג:) (שבת בגמ' שאמרו במה שדן יב) אות בהקדמה (ח"א יהודה הרי בשו"ת ראיתי .

שדבר  וע"כ ממנו, אכל היום באותו שהרי מערלה, היה פטור דודאי שם והסיק חרובא. להו ואברי ניסא ליה דאתרחיש

דשמא  בזה, להעיר שיש ובאמת (שם), עהש"ס בחידושיו זצ"ל מרן בזה מש"כ [וראה שנים. מנין בו שייך לא נס ע"י שנברא

ע"י  שנברא עץ אולם הותר. לפיכך שנים, ג' אחר הינה והתפתחותו שגידולו להדיא בו שנראה באופן שנברא זה עץ דוקא

בזה  שהרגיש וראה ערלה, דיני בו ויש לו להמתין יצטרך שמא שנים, ג' עליו שעברו שמוכח כזה בגודל שאינו וניכר נס

דבריו  ובהמשך קעד)]. ובעמ' סד, (עמ' קדישא בוצינא  בס' עוד וראה ה"ו), פ"י (מע"ש אמונה בדרך עוד וראה שם, קצת

שפסק, א) אות פד סימן (יו"ד יצחק בית בשו"ת וראה ומעשרות. תרומות כגון דינים שאר בו אין דשמא ונסתפ'ק עלה

בס' בזה מש"כ וע"ע ג), סימן (ח"א פענח צפנת ובשו"ת הארץ", "מן מיקרי לא דזה כיון המעשר, מן פטור נס ע"י דהנוצר

שא-שב). עמ' (ח"א בשדה באר

כשרות.נז. של ענין מכל לבודקם שצריך בודאי אולם קרקע, גידולי אינם כי .
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בתשו'וכתב א')הרא"ש אות ב' הדין (כלל שכל

מעשר  מידי להפקיע לנכרי קנין שיש

כגון  בארץ התלויות מצוות לגבי רק הוא

בחו"ל  גם שנוהגים וכלאים חדש אבל תרו"מ,

נכרי. פטור בהם אין

לנכרי ונראה קנין יש של הדין שגדר סברתו

נכרי  בבעלות שקרקע הוא להפקיע

היא  ולכך ישראל ארץ בקדושת חסרון בה יש

בעלמא  פטור אינו אבל מתרו"מ, פטורה

ולכך  הקדש, פטור כמו פטורים נכרי שפירות

בארץ, התלויות מצוות לגבי הוא זה דין כל

לא  בחו"ל אף שנוהגים וכלאים חדש אבל

נכרי. של שהקרקע לן איכפת

מדכתיב וכך קנין דאין דדרשינן בגמ' משמע

ומשמע  הארץ, קדושת לי הארץ' לי 'כי

הארץ בקדושת הלכה בהל'דהוי הגר"ח דייק (כך

והנה) ד"ה הכ"ב פ"א מהלשון תרומות משמע וכן .

מעשר' מיד להפקיע בא"י לעכו"ם קנין 'יש

הקדושה. נפקעת קנינו שע"י ומשמע

הוא וכן הפטור שגדר ברמב"ם מבואר

חו"ל, קרקע כמו היא נכרי שקרקע

תרומות בהל' ה"י)שכתב שקנה (פ"א 'גוי וז"ל

המצוות  מן הפקיעה לא ישראל בארץ קרקע

חזר  אם לפיכך בקדושתה, היא הרי אלא

אלא  יחיד ככיבוש אינה ממנו ולקחה ישראל

הרמב"ם  והנה ומעשרות', תרומות מפריש

מעשר, מידי להפקיע לנכרי קנין שאין פסק

כמו  נחשבת קנין יש שלמ"ד מדבריו ומשמע

יחיד  ככיבוש הוא מהנכרי והקונה חו"ל קרקע

הרמב"ם) בדברי נאריך .(ולהלן

רק וכדברי הוא קנין יש שדין הרא"ש

גם  מוכח בארץ התלויות במצוות

והריבמ"ץבדבר  הר"ש בחי'י כתב זו (הוכחה

ז') אות ב' סי' קידושין בספ"ג הגרש"ר איתא דהנה ,

רבעי  כרם לנכרי אין אומר יהודה 'ר' דתרומות

הר"ש  ופירשו לו', יש אומרים וחכמים

קנין  יש דס"ל משום דר"י דטעמא והריבמ"ץ

קנין  לו יש וה"נ תרו"מ מידי להפקיע לעכו"ם

מדברי  משמע והרי עכ"ד, רבעי מידי להפקיע

בערלה, ולא ברבעי רק פוטר שנכרי יהודה ר'

שתלויים  בדינים רק פוטר הנכרי שקנין ומוכח

ברבעי פוטר הוא ולכן שאינו בארץ לר"י (דס"ל

בחו"ל) בחו"ל,נוהג אף שנוהגת בערלה ולא

היינו  נכרי של ערלה מחייב דר"י הא ולפי"ז

ועי' עי"ש. מותרת וספיקא חו"ל ערלת כדין

ה')באחיעזר אות ל"ט סי' ראיות (ח"ב עוד שהביא

הפטור. גדר שזהו

הרשב"אב. סט.)אולם ר'(ב"ק בדעת כתב

וז"ל  נכרי, של רבעי כרם שפוטר יהודה

קאמר  בארץ אפילו אי יהודה דר' 'וטעמא

יש  דקסבר משום אפשר דמתניתין, וכסתמא

וכן  כו', מעשר מידי להפקיע בא"י לגוי קנין

דנכסיו  רבעי קדושת מידי להפקיע קנין לו יש

נוהג  ערלה שאיסור ואע"פ הן, גמורין

עכ"ל. היא' דמדרבנן י"ל בפירותיו

הר"ש מבואר על שחולק הרשב"א בדברי

וערלה  רבעי לגבי שאף והרא"ש

בחו"ל בסמוך שנוהגים עצמו הרשב"א שכתב (כמו

מבואר  וכן בהם' נוהגת שערלה כיון בחו"ל 'ואפילו וז"ל

ע"ש) בחו"ל נוהג שרבעי לעיל פטור בדבריו בהם יש

ומצוות  תרו"מ לגבי רק ואינו הנכרי, קנין של

בארץ. התלויות

והראשונים וצ"ע הגמ' בדברי שדייקנו ממה

חסרון  הוא קנין יש בדין שהגדר

שאף  הרשב"א כתב איך וא"כ הארץ, בקדושת

ודוחק  הנכרי, קנין של פטור יש ורבעי בערלה

הראשונים. כל על חולק שהרשב"א לומר

חידוש ובאמת מבואר שם הרשב"א בדברי

שיש  מודו כו"ע שבחו"ל יותר, גדול

ר' 'ולדברי וז"ל ממעשר, לפטור לנכרי קנין

אלא  אמר לא דר"י דאמר דירושלמי זירא

דלמא  בנכרי, בסוריא נוהג שאינו רבעי בנטע

ממש  בא"י לגוי קנין שאין סבר ר"י דאף קסבר

התם  וכדסברוה מעשר קדושת מידי להפקיע
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שהיא  בסוריא אבל רבעי, לקדושת וה"ה לר"י,

מידי  להפקיע קנין בה לו יש יחיד כיבוש

לו  יש ישראל הא נט"ר, קדושת ומידי מעשר

כיון  בחו"ל ואפילו בסוריא אפילו רבעי כרם

עכ"ל. בהן' נוהג נט"ר בהם נוהגת  שערלה

לעכו"ם  קנין אין למ"ד דאף בדבריו מבואר

קנין  יש שבחו"ל מודה מעשר מידי להפקיע

למ"ד  אף ולכך מעשר, מיד להפקיע לנכרי

שהיא  בסוריא מ"מ באר"י פוטר אינו שנכרי

פוטר. נכרי שלכו"ע סברא יש יחיד א כיבוש

לכו"ע וצריך שבחו"ל בזה הטעם מהו ביאור

הוא  הנכרי קנין אם וממ"נ קנין, יש

דינים  לגבי שייך אינו הארץ בקדושת חסרון

למה  בעלמא פטור הוא ואם בחו"ל שנוהגים

הנכרי  אם נפ"מ ומאי זה פטור חל יותר בחו"ל

וצ"ע. בחו"ל או ישראל בארץ  קרקע קנה

יש עוד דין שגדר שהוכחנו במה לעיין יש

דהא  הארץ, קדושת שנפקע הוא קנין

והיכי  עכו"ם, דגן ולא 'דגנך' דרשינן בגמ'

הוי  דלמא הקדושה שנפקע קרא בהאי חזינן

מ'דגנך' נמי דדרשינן הקדש כמו נכרי פטור

הקדושה. דנפקעת אמרינן ולא הקדש למעוטי

מדברי  דמשמע בהא הגר"ח הקשה וכעי"ז

וז"ל  חו"ל, כקרקע הוי קנין יש דלמ"ד הרמב"ם

להבין, קשה הרמב"ם של טעמו עיקר 'וגם

להקרקע  לאשוויי נכרי קנין הוא שייכות דמאי

אבל  פטור, נכרי דשל רק מצינו לא והרי חו"ל,

יש  וכי חו"ל הוי נכרי דשל לן תיתי מהיכי הא

חו"ל'. הוי נכרי דשל קרא

השו"עג. סי"ב)והנה של"א שפירות (סי' פסק

לארץ  והביאם בחו"ל שליש שהביאו

בתרו"מ, חייבים בארץ מלאכתם ונגמרה

וכך  התורה, מן שחיובם משמע ובפשטות

בכס"מ הכ"ב)מפורש פ"א תרומות בתירוצו (הל'

מה"ת  שחייבים הרמב"ם בדעת שנקט השני

ע"ש. הגר"א וכ"פ הש"ך, והביאו

שפירות ויש שם בגיטין מבואר דהא לתמוה

לקחם  ואח"כ עכו"ם ביד שליש שהביאו

לגבי  ומדוע מתרו"מ, פטורים ומירחם ישראל

ח  לארץ פירות שליש לאחר שהביאם ו"ל

לפי"מ  קשה וביותר בתרו"מ, חייבים ישראל

שחסר  הוא קנין יש של שהחסרון שהוכחנו

עכו"ם  שפירות יתכן איך א"כ הארץ, בקדושת

העכו"ם  קנין אם אף הרי חו"ל, מפירות גריעי

חו"ל  מפירות גרע לא הא חו"ל כקרקע נחשב

וצ"ע. בא"י במירוח ומתחייבים שחוזרים ממש

הרשב"א ואין כשיטת סובר שהכס"מ לומר

שייך  ואינו פטור דין הוא קנין שיש

כתב עצמו דהכס"מ א"י, בסמוך)לקדושת (ויובא

בדעת  וגם חו"ל. כמו הוא עכו"ם דקנין

אי"ה. וכמשי"ת לזה שכונתו נראה אין הרשב"א

תרומות, בהל' הגר"ח בחי' זו בקושיא ועמד

הכס"מ  על דפליג כשיטתו מזה והוכיח

לארץ  והכניסם בחו"ל שליש שהביאו שפירות

ע"ש, מתרו"מ פטורים מלאכה גמר קודם

צע"ג. הכס"מ ודברי

סק"א)ובחזו"א ב' סי' 'וע"כ (שביעית וז"ל תירץ

פוטר  אינו חו"ל דדווקא צ"ל

יובא  שאם תלי ומתלי פטור הוא שמתחילה

כיון  נכרי ביד א"י של שדה אבל יתחייב, לפנים

ביד  שהוא משום ומיפטר בקדושה דגדולו

שאין  לכאורה ונראה ע"כ. לעולם' פטור נכרי

הפקעת  הוי דודאי פטור דין הוא שנכרי כונתו

מצ"ע  בקדושה חיסרון שאי"ז אלא הקדושה,

דהוי  מחמת בקדושה חיצונית הפקעה אלא

צ"ב. ועדיין ומתחייב. חוזר אינו ובזה נכרי

אפי'א. מיירי יהודה ר' אם זעירא ור' ביבי רב שנחלקו מפאה) ופ"ז ממע"ש (פ"ה מהירושלמי הוא הרשב"א דברי ויסוד

ר"י  הא בנכרי פוטר ר"י איך הקשה מ"ט) מתרומות (פ"ג הר"ש וכן לר"י, פוטר נכרי בסוריא דדווקא או פוטר שנכרי בא"י

בה. פוטר שנכרי בסוריא מיירי דר"י ותירץ קנין דאין ס"ל
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מתיישבת  לא החזו"א שסברת שכתבנו בסמוך עי' (אולם

בכורים) בהל' הכס"מ דברי .עם

הכס"מ ד. של חידושו בהקדם ליישב ונראה

בהל' הרמב"ם דהנה הנכרי, קנין בדין

ה"י)תרומות קרקע (פ"א שקנה 'גוי וז"ל כתב

אלא  המצוות מן הפקיעה לא ישראל בארץ

ישראל  חזר אם לפיכך בקדושתה, היא הרי

מפריש  אלא יחיד ככיבוש אינה ממנו ולקחה

מן  והכל ביכורים ומביא ומעשרות תרומות

משמע  מעולם'. לגוי נמכרה לא כאילו התורה

לעכו"ם  קנין שאין שמאחר הרמב"ם מדברי

יחיד  ככיבוש חשיב לא מעשר מידי להפקיע

מקדושתה  נפקעה הקרקע קנין יש למ"ד אבל

ככיבוש  הוי ממנו ולקחה הישראל חזר ואם

יחיד.

הגר"חוהקשו פ"ב בחי' וביכורים שם (תרומות

שביעית)ובחזו"אהט"ו) מהא (ריש

קרקע  שקנה שישראל שם בגיטין דאיתא

חייב  ישראל ביד שליש הביאו והפירות מנכרי

קדושת  נפקע קנין יש דלמ"ד נימא ואי לכו"ע,

איך  יחיד, ככיבוש הוי אח"כ וכשקנה הארץ

ישראל  ביד שליש כשהביא ומתחייב .ב חוזר

הארץ  קדושת פקעה דאי הגר"ח הק' ועוד

למעט. ואדמתך דדגנך קראי בעינן אמאי

הגדר וביאר אין קנין יש שלמ"ד הגר"ח

דהוי  אלא הארץ קדושת שפקעה

ומש"כ  תרו"מ, לגבי בקרקע והפקעה פטור

בא  לא וכו' יחיד ככיבוש אינה  הרמב"ם

לאפוקי  אלא קנין, דיש מהמ"ד לאפוקי

בה  לחפור קנין לנכרי יהיה ר"א שלפי מההו"א

קדושת  לגמרי דנפקעת ומערות שיחין בורות

היא  שהרי הרמב"ם כתב ולזה הארץ,

היטב. עי"ש קנין יש למ"ד אף וזה בקדושתה

מבואר אמנם קורקוס והמהר"י הכס"מ בדברי

כפשוטו  הרמב"ם דברי את שלמדו

דהנה  חו"ל, כקרקע הוי קנין יש שלמ"ד

ביכורים בהל' הט"ו)הרמב"ם 'המוכר (פ"ב כתב

מביא  זה הרי ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו

מן  נפקעת שאינה התורה מן ביכורים ממנה

והראב"ד  שביארנו', כמו הגוי בקנין המצוות

הגוי', ברשות שבכרו אע"פ 'א"א וז"ל השיג

'ונראה  וז"ל קורקוס מהמהר"י הביא ובכס"מ

שאמרו  מה מפרש שהוא אזיל לטעמיה דרבינו

חזר  אם היינו להפקיע בא"י לגוי קנין אין

תרומות, מהל' בפ"א כמ"ש השדה וקנה  ישראל

רבינו  שסובר ממנו ולקחה וחזר כאן כתב ולכך

הגוי  ברשות וכשבכרו מיירי, בהכי דברייתא

הגוי  ברשות שנתמרחו לפירות דדמי אפשר

עכ"ל. חייב' הקונה ישראל שאין

זמן מבואר כל קנין אין למ"ד שאף בדבריהם

פטורא, איכא הגוי ברשות שהקרקע

פטורים. לכו"ע הגוי ברשות ביכרו אם ולכן

שם, תרומות בהל' גם הכס"מ כתב זה ויסוד

הרי  קנין שאין הרמב"ם פסק אמאי שהקשה

וז"ל  ותירץ קנין, שיש משניות בכמה מבואר

ורבינו  ישראל, ממנו ולקחה חזר בשלא 'דהתם

כמבואר  ישראל ממנו ולקחה בשחזר מיירי

ויובל  שמיטה בהל' בכס"מ וע"ע ע"כ. בדבריו'

הכ"ט) הב"י (פ"ד מרן שכ' רוכל אבקת ובשו"ת

דאף  שביעית, קדושת בהם אין עכו"ם שפירות

שהקרקע  זמן כל מ"מ קנין אין דקי"ל לדידן

חידש  הכא אמנם פטור. איכא הגוי ברשות

דמ  קנין.הכס"מ אין למ"ד מביכורים פטור ה"ט

ביכורים  לגבי אך הכס"מ, יסוד עם הסכים הגר"ח (ובחי'

אלא  המחייב למעשה נחשב הביכור דאין עליה פליג

לקושייתו  והנפק"מ הפרי, בגמר דתליא דממילא מידי

בסמוך) .שתובא

ולקחה ב. עכו"ם ביד שליש כשהביא גם דהא מדרבנן, חייב הלוקח שהישראל הגמרא שכונת לומר  שאין החזו"א והוסיף

שם. וצל"ע מדרבנן שהחיוב בתשו' הרמב"ם שמשמעות זכורני אמנם א'. ל"א במנחות כדאיתא מדרבנן חייב ישראל
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מביכורים יו ולפי"ז פטור קנין יש שלמ"ד צא

כתב  ולכך ישראל, ברשות בביכרו אף

בבכורים  חייב קנין אין למ"ד שרק הרמב"ם

למ"ד  שאף לומר דאין מהנכרי. וקנה כשחזר

ובכרו  מהנכרי וקנה הישראל חזר אם קנין יש

בגיטין  בסוגיא מפורש דהא חייב, ברשותו

או (בע"ב) קנין יש אם בכורים לגבי חילוק שיש

קנין  בביכרו ג אין דמיירי לומר ובהכרח ,

בזה  אף פטור קנין יש שלמ"ד ישראל ברשות

בקנין  מקדושתה הופקעה שהקרקע ומשום

יחיד. ככיבוש והוי ד הגוי

הנ"ל,ולפי"ז תרומות בהלכות הרמב"ם דברי

קנין  יש שלמ"ד כפשוטם מתפרשים

ככבוש  הוי וקנה חזר אם ואף כחו"ל חשיב

והחזו"א. הגר"ח כדברי ודלא יחיד,

הגר"אוכך בהג' סק"ח)משמע של"א (סי'

יחיד. ככיבוש הוי קנין יש שלמ"ד

בגיטין בתורי"ד שם)ושו"ר האחיעזר דז"ל (הביאו

כאילו  עכו"ם ברשות הפירות שחנטו 'שכיון

להפקיע  לעכו"ם קנין דיש דמי בחו"ל חנטו

עכ"ל. מעשר' מיד

והמהרי"ק ה. הכס"מ ששיטת למדים נמצינו

ואף  חו"ל כקרקע נחשב קנין יש שלמ"ד

פטור  מהנכרי ולקחה הישראל חזר אם

ככיבוש  החשיבו הרמב"ם ומה"ט מבכורים,

ברשות  שהקרקע זמן כל קנין אין ולמ"ד יחיד.

חזר  ואם ובכורים, משביעית פטור הנכרי

הקדושה. חוזרת ממנו ולקחה

שה ולכאו' להקשות תרו"מ יש לגבי רי

את  ולקח חזר שאם בגיטין מפורש

חייב  שליש שהביאו קודם מהעכו"ם הפירות

נפקעה  לא שהארץ ומוכח קנין, יש למ"ד אפי'

והחזו"א, הגר"ח שהוכיחו וכמו מקדושתה

ומתחייב, שחוזר תרו"מ שנא מאי קשה וא"כ

לעולם  פטור הנכרי ברשות היו שאם מביכורים

הישראל. ברשות בביכרו אפי'

שהכס"מ אכן זו, קושיא בפשיטות ליישב יש

הנ"ל  תרומות בהל' לשיטתו אזיל

מלאכתן  ונגמרה לארץ שנכנסו חו"ל שפירות

ה"נ  וא"כ התורה, מן בתרו"מ חייבים בארץ

אח"כ  נתמרחו אם חו"ל כמו דהוי נכרי פירות

עצמו, מחו"ל גרע דלא חייבים ישראל ברשות

דבתרו"מ  מביכורים, תרו"מ דין חלוק ובזה

אין  בביכורים אבל לחייב, ישראל מירוח איכא

שביכרו  אפי' וא"כ הפירות בגוף נוסף מחייב

הופקעה  זו דקרקע פטור ישראל ברשות

בחו"ל. כביכרו והוי כסברת מקדושתה (ודלא

ולא  לחייב יכול שעה וכל מצב הוא שביכור הנ"ל הגר"ח

מירוח) .דמי

כשהביאו אלא מדוע שא"כ לפי"ז, טובא דצ"ע

חו"ל  פירות הרי פטור, נכרי ביד שליש

שליש  כשהביאו גם חייבים לארץ שנכנסו

חו"ל  כמו הוא הנכרי שקנין כמה ועד בחו"ל,

נימא  ואי מחו"ל. גרע שליש בהביאו מ"ט

מחו"ל  גרע הנכרי דקנין הנ"ל החזו"א כסברת

להיפך  קשיא א"כ הקדושה הפקעת דהוי משום

לא  אמאי עכו"ם ביד שליש הביאו כשלא דגם

וצע"ג. לחו"ל דמי לא והא מיפטר

דהנה ו. הכס"מ, שיטת את היטב לבאר ואפשר

ענינו  האם קנין יש דין בגדר לעיל חקרנו

שהוא  או הארץ קדושת את מפקיע שהנכרי

פטור  כמו מתרו"מ פטורים נכרי שפירות פטור

הוי  שבאמת בעינן דתרתי לומר ונראה הקדש.

אלא  הקדש, פטור כמו מתרו"מ פטור דין

שיחול  בשביל הקדושה להפקעת נמי דבעינן

כשיטתו.ג. והוכיח הכס"מ על זו בקושיא שעמד דבריו בסוף הגר"ח בחי' ועי'

ופטור ד. קדושה בו שאין מודה הנכרי ברשות שהוא שבשעה קנין אין למ"ד א) נכרי, קנין בדין תרתי חידש שהכס"מ נמצא

מבכורים. פטור ולקחה חזר ואם חו"ל כקרקע שנחשב קנין יש למ"ד ב) ובכורים, משביעית
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הארץ  קדושת נפקעת לא דאם נכרי, הפטור

פוטר. אינו ולכך לנכרי שייכת  הקרקע אין

קנין והביאור יש אם המחלוקת שיסוד בזה,

מעשר  מיד להפקיע בא"י לנכרי

א"י  בקרקע נכרי בעלות שייכת האם היא

שאין  או מהקרקע, הקדושה נפקעת וממילא

סובר  קנין אין דמ"ד א"י, בקרקע בעלות לנכרי

חל  לא ולכן בא"י גמורה בעלות לנכרי שאין

הנכרי  בבעלות חשיב דלא נכרי, הפטור

קנין  יש ומ"ד הפטורים, נכרי פירות שיחשב

ונפקעת  הנכרי של נחשבת שהקרקע סובר

נכרי, הפטור חייל וממילא הארץ קדושת

הנכרי  קנין בדין היא מחלוקתם שעיקר ונמצא

נכרי. פירות של הפטור תלוי ובזה

שהקרקע והראיה נחשב קנין אין שלמ"ד לזה

רש"י  מדברי הנכרי, ברשות אינה

מדאורייתא)בסוגיין קנין (ד"ה אין שלמ"ד שכתב

מכר  הישראל ואם נכרי, ביד כמשכון הוי

ליקח  הישראל הבעלים חייב לנכרי קרקע

שעדיין  דחשיב ולהביאם הביכורים את ממנו

קנין  אין 'ואי רש"י וז"ל הבעלים, הוא הישראל

לענין  לה הויא מקדושתה להפקיעה לעכו"ם

וכיון  משכנה, כאילו ישראל ברשות קדושתה

טבלי  ולא היא עליה דרמיא מצוה דביכורים

ולהביא' ליקח מיחייב באכילה פירות לאסור

עכ"ל.

לחוד אמנם הקדושה בהפקעת סגי לא מאידך

מפירות  גרעו דלא נכרי, פירות לפטור

חוזרים  לארץ שכשנכנסו בחו"ל שליש שהביאו

שפקעה  אף וא"כ הכס"מ, כמש"כ ומתחייבים

הפירות  חוזרים היו הנכרי אצל הארץ קדושת

בעינן  ולכך ישראל, כשלקחם ומתחייבם

החיוב  את להפקיע נכרי פטור דין שיחול

שנפקעת  וע"י ומתחייב, חוזר ואינו תרו"מ

נכרי. הפטור לחול יכול הקדושה

הכס"מ,ובזה דברי כל היטב מתיישבים

לאחר  לארץ שנכנסו חו"ל דפירות

בתרו"מ  ומתחייבים חוזרים שליש שהביאו

שהביאו  פירות אמנם מה"ת, ישראל בארץ

ישראל  ברשות נתמרחו ואח"כ נכרי ביד שליש

מפירות  דגרע משום קנין, יש למ"ד פטורים

פטור  כמו והוי נכרי, פטור דין דאיכא חו"ל

חוזר  ואינו שליש הבאת בשעת שפוטר הקדש

נכרי  שפטור הרמב"ם שכתב ומה ומתחייב,

הפטור  שיחול שבשביל היינו חו"ל כמו הוא

חו"ל. קרקע שיחשב צריך נכרי

שליש,וכל שהביאו לאחר לארץ כשנכנסו זה

שהביאו  קודם לארץ נכנסו אם אבל

וא  התורה, מן חייבים שהקרקע שליש ע"פ

כחו"ל וחשיבא מקדושתה שהקשו הופקעה (כמו

והחזו"א) גרע הגר"ח דלא ומתחייב חוזר מ"מ ,

שהביאו  לאחר לארץ שנכנסו חו"ל מפירות

נכרי  פטור אין ובזה מה"ת, שחייב שליש

כמו  ו'דיגונך' ה'דגנך' בשעת רק מיירי דהפטור

בביכורים  אבל בתרו"מ כ"ז אמנם הקדש. לגבי

לא  לחייבם הפירות בגוף נוסף מעשה שאין

דסו"ס  ישראל ברשות שביכרו מה מהני

מתקדשת  ואינה מקדושתה מופקעת הקרקע

כמירוח  הוי וממילא קנה שהישראל לאחר גם

בחו"ל.

הגר"ח ובזה של הב' הקושיא נמי מיושב

ואדמתך  דדגנך לקראי בעינן דלהכי

קראי  ובעינן הקדושה בהפקעת סגי דלא

נמי  ומיושב נכרי. פטור ללמוד ואדמתך דדגנך

מקרא  ילפינן היכי שהקשה הג', הקושיא

בעלמא  פטורא הוי דלמא כחו"ל דהוי דדגנך

מדגנך, ג"כ שנלמד הקדש של המיעוט כמו

שיחול  א"א חו"ל כקרקע דהוי לולא דלהאמור

של  שהקרקע חשיב דלא משום נכרי, פטור

הארץ  קדושת שנפקעת ילפינן גופא ומזה נכרי

ונפלא.

הוא ז. נכרי שפטור לכאורה  נראה היה ולפי"ז 

שיוכל  דבשביל אלא הקדש, פטור כגדר

קנין  דיש לדינא בעינן נכרי הפטור לחול
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ליכא  וממילא הגוי בבעלות חשיב לא דבלא"ה

האחרונים  שהק' מה מיושב ובזה נכרי, פטור

ט) סי' ובזכרו"ש  ס"ז, מנחות הגרי"ז כתבי מאי (עי'

מנכרי  שליש הבאת בזמן דפוטר הקדש שנא

קנין, דיש דינא הך לאו אי פוטר דאינו

לא  קנין דיש הדין לאו דאי לק"מ ולדברינו

נכרי, פטור לחול וא"י הגוי בבעלות כ"כ חשיב

כמו  נכרי פטור הוי קנין דיש הדין לאחר אבל

בהקדש.

דהא אולם כך, לומר יתכן שלא העירוני

שהפירות  בזה סגי הקדש בפטור

תהיה  שהקרקע בעינן ולא הקדש ברשות

פטור  דין איכא שבנכרי נימא אי וא"כ הקדש,

לכו"ע  בנכרי מיפטר לא אמאי כהקדש

קנין  אין למ"ד דאף נכרי, ברשות כשהפירות

אבל  בקרקע לזכות יכול אינו דהנכרי נהי

סגי  והא בעלות, ליה דאית פשיטא בפירות

פטור. דין למיחל בזה

הפטור ולכך את אין בנכרי דבאמת נראה

הקדש, בדין עי'שנאמר לזה (והטעם

ואכמ"ל) שם לא בזכרו"ש קנין אין למ"ד ולכך ,

יש  דבדין אלא שליש, הבאת בשעת  פטור חייל

לנכרי  שייכת כשהקרקע פטור התחדש קנין

שיחול  כדי הקדושה להפקעת בעינן ובזה

איכא  הקדושה דנפקעה בתר אבל זה, פטור

משום  הקדושה בהפקעת סגי ולא פטור דין

דין  וכל לארץ, שנכנסו חו"ל כפירות דהוו

לנכרי  שייכת כשהקרקע רק התחדש זה פטור

ודו"ק.

הרשב"א ח. דברי את לבאר נשוב ועתה

שקנין  שכתב דברינו, בתחילת שהבאנו

בחו"ל  שנוהגות במצוות אף פוטר הנכרי

מודים  כו"ע בחו"ל נכרי בקנין ואדרבה

בגיטין  בסוגיא משמע דהא ושאלנו שפטור,

הקדושה  הפקעת מחמת פטור הוא קנין דיש

שאינן  ובמצוות בחו"ל נכרי פטור שייך ומאי

להרשב"א  ס"ל דאי קשיא ועוד בארץ, תלויות

הוי  אי נפק"מ מאי בעלמא פטור הוא קנין שיש

בחו"ל. או בא"י

תרתי ולדברינו קנין יש דבדין היטב, ניחא

דהתחדש  חדא ביה, איתנייהו

בעינן  אלא סגי לא לחוד בהא אבל נכרי, פטור

חשיב  לא דבלא"ה משום הקדושה הפקעת נמי

ונפקע  קנין יש אי פליגי ובזה הנכרי, קנין

דאין  או נכרי, פטור חייל וממילא הקדושה

נכרי, פטור חל ולא הקדושה נפקעת ולא קנין

הפטור  חייל לכו"ע שבחו"ל הטעם זהו ומעתה

ששייך  ופשיטא קדושה ליכא דהתם נכרי,

בארץ  היא מחלוקתם עיקר וכל נכרי, בעלות

נכרי  פטור וחיילא הקדושה נפקעת אם ישראל

דשייך  הא נמי היטב מיושב ולפי"ז לא. או

דין  הוי דסו"ס בחו"ל שנוהג בערלה נכרי פטור

בקרקע. התלויים הדינים בכל ושייך פטור

ששייך היוצא הרשב"א שכתב שמה מדברינו,

בחו"ל, שנוהגת בערלה נכרי פטור

דין  שגדר שכתב הרמב"ם לדברי סתירה אינו

כחו"ל דהוי קנין הגר"ח יש לדיוק סתירה אי"ז (וכן

הקדושה) הפקעת הוא קנין דיש משום בגמרא ,

היה  לא א"י מקרקע הקדושה הפקעת דלולא

אחר  אבל פטור, שיחול וא"א לנכרי בעלות

שפיר  חו"ל כקרקע והוי קנין דיש ההילכתא

דדין  להרשב"א וס"ל נכרי, דפטור הדין חייל

ואדרבה  בחו"ל, דחייב במידי אף שייך זה

הכס"מ מדברי הרמב"ם הוכחנו בדעת דס"ל

הרשב"א. כדברי פטור דין הכרח דהוי אין (אמנם

במצוות  אף נאמר שהפטור כהרשב"א שסובר מזה

בחו"ל) .הנוהגות

הרשב"א,אמנם על פליג בודאי הרא"ש

רק  שייך קנין דיש דינא דהך שכתב

בערלה  נוהג ואינו ישראל בארץ דתלוי במידי

בעיקר  מחלוקתם אין דברינו לפי אבל ובחדש,

הקדושה  הפקעת באמת שהוא קנין דיש הדין

פטור  של נוספת הלכה נאמרה אם פליגי אלא

נכרי.
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באחיעזרט. ו')וראיתי ה' אות לט סי' שכתב (ח"ב

לכו"ע  שבחו"ל דיליה מסברא זה יסוד

קנין  אין דמ"ד דטעמא משום נכרי פטור איכא

וכמש"כ  א"י בקרקע לנכרי בעלות דאין הוא

בעלות  ליה דאית בחו"ל אבל הנ"ל, רש"י

הכס"מ  קו' על תירץ ובזה קנין, יש לכו"ע

כדברי  ממש וזהו וכמשנ"ת, מחו"ל, גרע דנכרי

גם  נכרי פטור איכא שבחו"ל בב"ק הרשב"א

קנין. אין למ"ד

התוס'והביא מדברי לזה, ראיה (ב"ב עוד

'אדמתך'פא.) בעינן אמאי שהקשו

לנכרי  קנין יש הא נכרי ביכורי למעוטי

שיש  ילפינן דאדמתך דמקרא ותירצו להפקיע,

מקרא  בגמרא דרשינן דהא ותמוה קנין,

איך  וא"כ בא"י לעכו"ם קנין שיש ד'דגנך'

באחיעזר  וביאר מאדמתך, דילפי' התוס' כתבו

אבל  הקדושה שנפקעת ילפינן שמ'אדמתך'

גרע  שלא כיון בזה סגי לא תרו"מ לגבי

ולזה  שחייבים, לארץ שנכנסו חו"ל מפירות

נכרי  פטור דאיכא ד'דגנך' לקרא בעינן

מתרו"מ.

התוס'ובזה קושית את ג"כ לא.)תירץ ,(מנחות

קרא  בעינן למאי קנין אין למ"ד שהקשו

האחיעזר  וביאר נכרי, פטור אין הא דדגנך

שבזה  חו"ל בקרקע נכרי לפטור דאיצטריך

ילפותא  לזה ובעינן נכרי פטור איכא לכו"ע

דדגנך.

איכא י. לכו"ע שבחו"ל הרשב"א דברי ובעיקר

בזה  שמבואר מה מלבד הנה נכרי, פטור

יש  קדושה, חסרון רק ולא פטור הוא שנכרי

תרו"מ  חיוב שאין שבחו"ל נוסף חידוש בזה

שכל  לומר מקום דהיה מתרו"מ, פטור שייך

בתרו"מ, דחייב במידי רק שייך פטור הדין

לא  כלל קדושה בו שאין בחו"ל הגדל אבל

מבואר  ברשב"א אמנם פטור, דין ביה חייל

פטור. דין איכא בחו"ל דגם 

בר"שויסוד גם מבואר דחלה)זה פ"ב וז"ל (ריש ,

מחייב  עקיבא ר' היאך תאמר 'ואם

אפילו  פוטר גוי גלגול והלא שמצאו בבציקות

לטעמיה  דר"ע וי"ל לארץ, שנכנסו לאחר

הקרימה  אחר הולך הכל בפ"ג לקמן דאמר

הגוי  קרימת אלא פוטר גוי גלגול דאין בתנור

פטור  דין דשייך בדבריו מבואר ע"כ. פוטרת'

לא  והתם לארץ, ישראל שנכנסו קודם נכרי

גוי  בגלגול אלא גוי ביד שליש בהבאת מיירי

נמי  חזינן ועכ"פ דפוטר, עכו"ם כמירוח  דהוי

טפי  צ"ב הר"ש בדברי אמנם זה. יסוד מיהא

לא  שעדיין לארץ שנכנסו קודם מיירי דהא

קודם  פטור שייך ומה בחלה התחייבו

שביעית חזו"א וע"ע ואכמ"ל. ב'שנתחייבו (סי'

.ססק"ב)

z

דיין  אלעזר הרב
N היובל וגן-קרית בית  - הישיבות חניכי קהילת

בביהש"מ  תרו"מ להפריש מותר והאם בשבת מצוה צורך בגדר

פרק הנה ולשנות לקום ספר במגילת באתי

מקומות  בכמה מצינו דהנה זה,

ויש  מצוה צורך במקום להיתר התייחסות

ע"כ  למשנהו, אחד מקרה בין דינים חילוקי

עלו  אשר הדברים לבאר נבוא אבוא אמרתי

בע"ה. החלי וזה הלימוד בעת
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בשו"עא. להלכה נפסק ס"ה)הנה ש"ז (סימן

'דבר  מצוה, במקום הותר דשבות ששבות

משום  אלא לעשותו אסור ואינו מלאכה שאינו

יהודי  לאינו לומר לישראל מותר שבות,

חולי  מקצת שם שיהיה והוא בשבת, לעשותו

מצוה  מפני או הרבה צורך לדבר צריך יהיה או

פסק  תקס"ו ולקמן הגהה אוסרין. ויש וכו'

מילה גבי מבואר וכן ס"ו)להתיר'. של"א (סימן

מבואר  וכן דרבנן. באיסור לא"י לומר שמותר

בחופה שיר בכלי ניגון ס"ב)גבי של"ח (סימן

וע"י  שיר, כלי יתקן שמא גזירה משום שאסור

מצוה  שהיא חופה לצורך דשבות שבות הוי גוי

השתא  לאסור שכתבו אחרונים יש זה באופן (ולמעשה

מילתא) אוושא ויש מדין רבים, מקומות ועוד .

שבותים, לשאר דאמירה שבות בין חילוקים

הותר  מצוה שלצורך הדברים פשטות ומ"מ

דשבות לגוי)שבות באמירה לבאר (וודאי ויש ,

התירו. שבו מצוה צורך מהו

הרמ"אהנה ס"י)כתב שכ"ה נהגו (סימן וכן

יהודי  לאינו לכתחילה אף לומר היתר

או  כרמלית דרך דברים שאר או שכר להביא

אין  בדבר להחמיר שיש ואע"פ עירוב, בלא

ובשעת  שבת, לצורך המקילים ביד למחות

לצורך. לא"י באמירה להקל יש דהא הדחק

המשנ"ב ס')וכתב אע"פ (ס"ק להחמיר שצריך

אין  דשבות שבות דמטעם דשבות, שבות שהוא

לדבר  או גדול בצורך רק לכתחילה מתירים

לקידוש  המשקה צריך שהוא כגון גמורה מצוה

שבת. לסעודת שהוכן החם התבשיל להביא או

למחות  שאין הרמ"א אמש"כ אח"כ והוסיף

שבת לצורך ס"ב)במקילים כתבו (ס"ק

וכיו"ב  בשכר אלא להקל אין דמ"מ האחרונים

להיות  אפשר שאי בשבת הצריכים מהדברים

שאין  דברים אבל קצת, בדוחק אלא בלעדם

ואפ' להקל אין וכיו"ב פירות כגון כ"כ צריכים

עכ"ד. שבת, לכבוד בהם להתענג רוצה אם

מצוה מבואר הוא מצוה צורך שגדר מדבריו

שהביא  הנ"ל וכהאופנים גמורה

שבת, לסעודת חמין וכן לקידוש יין המשנ"ב

המשנ"ב דברי מ"ט)שידוע סוס"ק רנ"ז וכל (סימן

להטמין  ישראל ממנהג יסור לא נפש בעל

כאשר  שבת עונג מצוות ולקיים שבת על חמין

וז"ל  וכו' מצוה ושומר מעולם אבותינו נהגו

אוכל  שאינו מי כל כירה ופרק המאור בעל

ולענג  להטמין לבשל להזמין וצריך וכו' חמין

לקץ  וזוכה המאמין הוא ולהשמין השבת את

סעודת  לקיים שיכול אף ומשו"ה ע"כ. הימין,

כמצוה. להחשיבו דמי שפיר הני בלאו שבת

מצוה.ולפי"ז כצורך ל"ח שבת צרכי שאר

לעיל דהנה קשה לכאו' (סימן אולם

ס"ב) לומר רע"ו שמותר שי"א הרמ"א כתב

שבת  לסעודת נר לו להדליק יהודי לאינו

במלאכה  אפ' לא"י אמירה דמותר דס"ל משום

העיטור  בעל שי' והיא מצוה. במקום גמורה

מצוה  לצורך דאמירה שבות ששרי הידועה

דשבות) לשבות בעינן המשנ"ב(ולא שם (ס"ק וכתב

נר נ') שום לו ואין בחושך כשיושב שהיינו

וכתב  אסור, סעודתו בגמר אבל לאכול,

כ"ז)בשע"צ סעודת (ס"ק חשיבה הסעודה שכל

אכילת  ואף מצוה חשיב הקידוש ולכאו' מצוה,

הסעודה  שכל מנלן אבל מצוה, חשיב החמין

נר  להדליק לגוי לומר ושרי מצוה צורך חשיב

לצורך  אף דהיינו מהסעודה חלק כל לצורך

לגוי  לומר שרי ואם וכדו', פירות אכילת

נימא  וכדו' פירות אכילת בשביל נר להדליק

העיטור  בעל ומשי' דברים. לשאר אף שמותר

ונתיר  דשבות, שבות של באופן לדידן אנן נילף

רק  ולא הסעודה כל לצורך דשבות שבות

החמין. לצורך

המצוה וצ"ל מעשה היא הסעודה כל שודאי

וגם  שבת סעודת לאכול חיוב יש שהרי

ודברי  מהמצוה, חלק זה הפירות כשאוכל

התם שכ"ה)המשנ"ב מעשה (סימן  שעושה

להביא  לו מותר ובזה האוכל להבאת נקודתי

מה  ורק בעצמו מצוה בו שיש דבר רק

שעושה  חשיב להביא אותו מצריכה שהמצוה
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אין  פירות להביא רוצה ואי המצוה, לצורך

כשהוא  אבל להביאם, אותו מצריכה המצוה

מצו,ה  מעשה באמצע הוא סעודתו באמצע

לזה  ויש מהמצוה חלק  הוא שאוכל מה וכל

מצוה. צורך של חשיבות

מה ב. לי וירווח אשיחה אמרתי ובאמת

המשנ"ב בדברי נתקשו שכ"ה שרבים (סימן

ס') שכתב ס"ק הרמ"א דברי לבאר שכתב

משום  מצוה לצורך דשבות בשבות להחמיר

שהרואה  תימא וזה גמורה, למצוה שבעינן

משה בדרכי ח')יראה ביסוד (ס"ק הוא שהנידון

כל  לצורך הותרה אי דשבות שבות בדין המח'

והש"ע מילה. מצות לצורך רק או (ש"ז המצוות

והד"מ ה') אוסרים. שיש והביא לקולא נקט

שנראה  וכתב זו לשי' שחשש נראה הכא

לבאר  המשנ"ב הוציא מהיכן וא"כ להחמיר,

בסוגי  ולחלק להחמיר כוונתו שהרמ"א

המצוות.

להתבונן אלא שצריך דרכו יורה שהאמת

הביא  שבתחילה גופא, הרמ"א בדברי

ישראל  ע"י לעשות שיכול שהיכא דר"ת היתרא

והוסיף  הגוי, ממעשה להנות שרי אחר באופן

להביא  לכתחילה לגוי לומר היתר נהגו שכן

וכו' כרמלית דרך דברים שאר או (איסור שכר

אין דרבנן) מ"מ בדבר להחמיר שיש ואע"פ ,

ובשעת  שבת לצורך המקילים ביד למחות

לצורך  לגוי באמירה להקל יש דהא הדחק,

ולכא' עכ"ד. גוונא, בכהאי וכ"ש ש"ז כמבואר

להחמיר  יש דשבות שבשבות כתב בתחילה

שבת  לצורך כשזה במקילים למחות לא ורק

להקל  יש דהא הוסיף ומיד הדחק, ושעת

והרי  לכתחילה, והיינו לצורך לגוי באמירה

בזה. להחמיר כתב עתה

שיטה אלא יש שבסתמא שכונתו נראה

למצוות  רק דשבות שבות שהותר

קל, צורך לכל להקל לנו אין ומשו"ה מילה

להחמיר, יש דברים ושאר שבשכר כתב וע"ז

להלכה  העיקר כי א"א למחות מ"מ אבל

בזה, חילקו ולא המצוות כל לצורך שהותר

לגוי  באמירה להקל יש דהא שכתב מה וזהו

להלכה  שמותר גמור בצורך דהיינו לצורך

גוונא, בכהאי וכ"ש להוסיף וכתב לכתחילה,

ישראל  ע"י שכשיכול ר "ת שי' לצרף שיש היינו

גמור. צורך כשאינו אף למחות אין וע"כ שרי

גמור ולפי"ז צורך בין לחלק ברמ"א מוכרח

את  המשנ"ב למד ומזה צרכים, לשאר

שיש  מדבריו שעולה כמו וכתב הרמ"א שי'

לבאר  כתב ולא גמורה, מצוה כשאי"ז להחמיר

בדין  שיטתו מה אלא הרמ"א מחמיר למה

ודו"ק. דשבות, שבות

הרמ"אג. במש"כ הוית ס"ה)וחזי רנ"ג (סימן

וכתב  הקדירה, להחם לגוי לומר לאסור

הלכה להחם)הביאור שאין (ד"ה באופן שאף

ע"י  אסור אפ"ה בישול איסור הקדירה בחימום

שבות  שקיי"ל שכיון מהפרמ"ג והביא גוי,

ובדבר  לכתחילה שרי מצוה לצורך דשבות

שהמיקל  אפשר בחזרה שבות רק בו אין יבש

והביא  בו, גוערים אין יהודי אינו ע"י בזה

והכא  לכתחילה אף בזה להקל מהמהרי"ט

ומ"מ  בזה אוסרים שיש משמע מהפוסקים

עכת"ד. שבת, לצורך להקל לסמוך דיש נראה

וכן  להתיר ליה פשיטא לא אמאי ולכאו'

הותרה  דשבות שבות הרי שאסרו הפוסקים

בו  גוערין שאין כתב הפרמ"ג וגם למצוה,

שבאיסור  ונראה לכתחילה. התיר לא ואמאי

שהוא  ואף דינים, בכמה חכמים החמירו חזרה

נמי  והכי וכדו', בדיעבד אף אסור מ"מ דרבנן

איסורי  משאר יותר שחמור להפוסקים ס"ל

ב"י  הרב הביאו הר"ן שכתב וכמו ב'שבת, (רנ"ג

ס"ב) ורנ"ז ומ"ש, לידי ד"ה קרוב שהוא שכיון

בספיקו. החמירו תורה איסור

כא) ס"ק ל"ז (סימן איש החזון שי' שלפי פשוט (וזה

המעשה  אינו ובחזרה בשהיה שהאיסור שס"ל

ההימצאות  עצם אלא וההחזרה, ההשהיה של
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שייך  לא כלל וא"כ הכירה, על הקדירה של

הוא  האיסור כי דשבות שבות מדין הכא לדון

והחיוב  הקיים המצב הישראל על על המוטל

לא  המשנ"ב מדברי אולם המצב, את לשנות

לדון  מקום אין הכי לאו דאי הכי שסבר משמע

כלל).

שהתירו ד. להפוסקים שאף נראה היה ולכאו'

לעיל כמבואר דשבות לצורך (שכ"ה)שבות

חמין  כבר לו יש אם אבל וכדו', לשבת החמין

להקל  מקום אין לכאו' עונג לתוספת רק וזה

שמדברי  אלא שבת, סעודת לצורך אפ' כלל

שכתב  קשה לכאו' הבאה"ל שהביא הפרמ"ג

שבת  לצורך דשבות שבות מדין להתיר

ואפשר  מקילין שיש ס"י שכ"ה בסימן כמבואר

אין  המיקל דרבנן איסור אלא שאין שביבש

הביא  למה תימא ולכאו' עכ"ד, בו גוערין

שכ"ה, בסימן הרמ"א מדברי לחמו ממרחק

שבת  לצורך דשבות שבות דיני עיקר הרי

והיה  פרטיו כל עם ש"ז סימן בשו"ע התבאר

איירי  שהכא מבואר אלא ש"ז, סימן לציין לו

לשבת  חמין לו שיש התם הרמ"א של באופן

וע"ז  גמורה, מצוה ול"ח סעודתו עיקר ואי"ז

להחמיר  ויש מקילין שיש שם הרמ"א כתב

שמיקל. במי למחות אין ומ"מ

ליה ולפי ניחא לא אמאי שפיר אתי זה

ומשו"ה  בזה, להקל הלכה להביאור

בשופי  היקל ולא בו גוערין שאין כתב הפרמ"ג

הלכה  הביאור הסיק ומ"מ שם, הרמ"א וכדברי

להעמיד  צריך ועדיין שבת. לצורך לסמוך שיש

אלא  התבשיל בלעדי לו שא"א הכא שאיירי

לקמן  שפסק למה יסתור שלא כדי קצת בדוחק

עוד. בזה ויל"ע שכ"ה, בסימן 

מצוה ה. צורך בגדרי הוא הנ"ל שכל איברא

נראה  השמשות בבין אולם עצמה, בשבת

לקמן  מבואר הנה לכאן. באו חדשות שפנים

ס"א) תט"ו לדבר (סימן רק עירוב לעשות ששרי

או  ביו"ט לטייל שאפ' הרמ"א וכתב מצוה,

לצורך  מיקרי שמחה בו שיש בפרדס בשבת

הלכה הביאור וכתב שמ"ב)מצוה, גבי (סימן

השמשות  בין עליהם גזרו שלא דרבנן איסורי

מצוה  צורך שגדר מצוה, לצורך שהוא היכא

אף  שבת לצורך שהוא ודבר עירוב מדיני נלמד

חשיב  עונג לו שיתוסף ורק בלעדם לו שאפשר

מצוה  בדבר כאן מותר וממילא מצוה, צורך

עירוב עם לו אחד דדין השמשות (עיי"ש בבין

השמשות) בין מותר השמשות ד"ה שבבין מבואר ,

עונג  תוספת אף אלא גמורה למצוה בעינן לא

שרי. מעדנים ותוספת בפרדס כטיול

שכתב וכן רעק"א להגאון חזיתיה בקודש

א')בהגהותיו ס"ק רס"א דברי (סימן על

בבין  נר להדיק לגוי לומר שמותר השו"ע

שלכאו' הרב והביא שבת, לצורך השמשות

במג"א  כמבואר אחד לנר רק הוא זה היתר

י"א) ס"ק רס"ג להדליק (סימן לגוי אמירה לגבי

האישה  הספיקה ולא חופה כשהיה הנר

הוא  שההיתר המג"א שם וכתב הנר, להדליק

אחד. לנר רק

שכל אלא נראה העיון שאחר הגרעק"א שכתב

בחשיכה  שאיירי התם הוא המג"א דברי

גמורה  מלאכה ששרי העיטור דבעל אליבא

מצוה לצורך גוי ע"י בהגהת בשבת  ס"ב רע"ו (עי'

אבל הרמ"א) אחד, בנר דסגי להמ"א ס"ל ובהא ,

בנרות  להרבות אפ' שהותר י"ל השמשות בבין

מפורש  עיי"ש. וכו' שבת צורך מיקרי דהא

הוא  מצוה צורך גדר עצמה שבשבת החילוק

הותר  בביהש"מ אולם גמור, וצורך במצוה רק

צורך  וחשיב רבים כנרות עונג תוספת גם

מצוה.

שפסק ו. מישרים תחזינה המעיין עיני אולם

ס"א)השו"ע רס"א את (סימן מעשרין שאין

ליה  דהוי המשנ"ב וכתב השמשות, בבין הודאי

חלת  וחמור חו"ל, חלת להפריש וה"ה  כמתקן

לו  אין אם מעשר דלענין ממעשר יותר חו"ל

וקיי"ל  מצוה, לצורך הוי תו בשבת יאכל מה
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על גזרו שפסק דלא וכמו השמשות בבין שבות

כתב  דבריו בהמשך וכן עיי"ש, וכו' לקמיה

ה)המשנ"ב בבין (ס"ק לאסור כלים טבילת גבי

שרי. אחר כלי לו שאין באופן ורק השמשות,

לקמן המבוארות להשיטות שכ"ג [וכ"ז (סימן

יש ס"ז) והביא לקולא סתם השו"ע ומרן

ועיי"ש  לגוי, לתת יזהר שיר"ש והוסיף אוסרים

או  דאו' טבילה האם תלוי שלכאו' בביאה"ל

ובשו"ע ק"כ)דרבנן, סימן וא"כ (יו"ד לאסור פסק

בזה  ויש הכא, שסתם ממה בו שחזר נראה

חן לוית ע"ע עב)אריכות, יבי"א (סי' עי' וכן ,

ט') אות ט' סימן יו"ד תימה (ח"ב ולכאו' ועיי"ש].

כלי  לו ולאין יאכל מה לו לאין בעינן אמאי

הן  תענוג לתוספת רוצה  אם אף הרי אחר,

יש  ומכובד נאה כלי לו שיש ע"י והן בפירות

הוא. השמשות בבין דהא להתיר

בזה והן שהרגישו ראיתי שעתה אמת

ש"כ שמירת ע"י הער'האחרונים י"א (פרק

לקמןנה) וכן זאת, פ"ו)שהק' הערה ל' שהק'(פרק

ראיתי  וכן ביאר. ולא לחלק, שיש וכתב

זצ"ל אויערבך הגר"ש בשם (אורחות שהביאו

דרשו) במשנ"ב והובא פה הע' כ"ד פרק שהעיר שבת

מעשרין  דאין סתמא שהמשנה שכיון וכתב בזה

מסתבר  לא והרמב"ם, הריף סתמו וכן בשבת

נקט  ולכן שבת, עונג בזה שאין באופן רק שזה

יאכל. מה לו שאין באופן  רק המשנ"ב

חכמים ובעניותי הועילו מה הבנתי לא

מאי  קשיא גופא שהיא בתקנתן

אם  ואף מצוה, לצורך היתר בזה שאין שנא

לכל  מהכא נילף א"כ במשנה משמע שכך נימא

נילף  ולא לחומרא בביהש"מ מצוה צורך דין

לא  במשנה גם שהרי ועוד לקולא. עירוב מדין

אנו  ומ"מ שרי, יאכל מה לו שבאין מבואר

איירי, לא המשנה זה שבאופן נוקטים

'תו  יאכל מה לו שבאין היא ההגדרה ובמשנ"ב

איירי  לא שהמשנה ומוכח מצוה' לצורך הוי

המשנה  לפרש כבר נוכל וא"כ מצוה, בצורך

שיש  היכא אבל כלל, מצוה צורך שאין באופן

רק  ולא עונג תוספת של מצוה ואף שרי מצוה

יאכל. מה לו אין

בעצם ז. חילוק שיש לומר נראה ולענ"ד

שהותר  אמת הוא הכלל שודאי השבות

שבות  גזרו לא ורבנן השמשות בבין שבות

כל  מ"מ אולם השמשות, בבין מצוה במקום

גזירות  הם שמ"ב בסימן שנאמרו הגזירות

וכגון  דאו' באיסור יכשל ושמא אטו שנגזרו

יתלוש, שמא שהוא שופר להביא לאילן לעלות

רשות  מחמת בו שחששו מכרמלית מוציא או

במעשה  והחיסרון האיסור ואין וכדו', הרבים

מכשול  חשש רק אלא מותר מצ"ע  שהוא עצמו

שרוצה  במעשר אולם אחר. ובמעשה בעתיד

נראה  שלו המעשה עצם כמתקן ומיחזי לתקנו

ואפ"ל  חכמים, אסרוהו ולכן אסור כמעשה

של  עצמותו מצד הוא האיסור כי טפי שחמיר

באופן  שרק יותר בו החמירו ולכן  המעשה

המשנ"ב  בהמשך וכן מותר. יאכל מה לו שאין

ה') משום (ס"ק כלים להטביל האיסור שביאר

וכהנ"ל  שרי אחר לו אין אם אך כמתקן שנראה

הראוים  בכלים לאכול ושמחה עונג יש שודאי

בפרדס, מטיול גרע ולא שבת כבוד בזה ויש

שעושה  ונראה כמתקן שמיחזי שכיון אלא

לו  כשאין אלא התירו לא תיקון של מעשה

מכשול  מחמת שנאסרו כאיסורים ודלא אחר,

הדאו'.

שם וביותר המשנ"ב כתב כבר דהנה נראה

שמ"ב) סימן כל (ריש התירו שלא

שקרובים  ובדברים השמשות, בבין השבותין

שאי"צ  במלאכה וכן טפי החמירו דאו' לאיסור

מעשר  שחמור אפ"ל שפיר וא"כ וכדו', לגופא

שבותין. מהנך יותר

בית ח. בספר אלוקים מראות חזו עיני והנה

המאירי להרב ג:)הבחירה שכתב (ביצה

וז"ל  תורה, לאיסור קרוב חשיב מעשר שאף

בספק  איסור בהן נוהגים שאנו דברים ויש
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מדברי  אלא בודאן איסור שאין אע"פ שלהן

כגון  תורה, לספק יבואו שמא מחשש סופרין

ואע"פ  חשיכה, אינו ספק חשיכה בספק  מעשר

ואעפ"כ  מד"ס אלא איסור אין ודאי שבחשיכה

לברור  יבוא שמא מפני חשיכה בספק נאסר

לדעת  וצריך עכ"ל. תורה, איסור היא והברירה

ההפרשה  במעשה היא הברירה אם בכוונתו

שחשיב  שס"ל חזינן מ"מ אולם אח"כ, או עצמו

המשנ"ב, של כהכלל תורה לאיסור קרוב

בבין  לעשר האיסור הוא פשוט ולפי"ז

השמשות.

לאסור ומ"מ המשנ"ב שדין נראה לענ"ד

משום  הן המאירי, מסברת אינו לעשר

לא  האחרונים שאר וגם הכא כלל לו זכר שלא

להביא  צריך היה למה וכן כלל, לו זכרו

של  אופנים שהביא שמב בסימן לחמו ממרחק

עירובין  מדיני תורה לאיסור הקרובים דברים

מצאנו  שלא ועוד לשבת, משבת הביא ולא

יש  שבמעשר זה בחידוש המאירי להרב חבר

אין  הנ"ל הכלל שלפי ועוד זאת בורר. חשש

כלי  לו ואין יאכל מה לו באין אף כלל היתר

אלו. באופנים להתיר כתב המשנ"ב וכאן אחר

להחמיר  סברו שהאחרונים כהנ"ל נראה ע"כ

רוח  והמאירי עצמו, מחמת הוא שהאיסור כיון

וחמור  לדאורייתא מחשש שאסר עימו אחרת

המשנ"ב. מדין דינו

נפלאתי ט. במקורם דברים עיני וכשחזו

פשוטים  אינם המשנ"ב שדברי לראות

בפרק  במשנה דהנה ועיקר, כלל וברורים

מדליקין אינה (לד.)במה ספק חשיכה ספק

רש"י  ופירש הודאי. את מעשרין אין חשיכה

בעלמא  דשבות ואע"ג הוא מעליא דתיקון

בבין  אף שבות על גזרו קסבר הוא

הב"י וכתב א')השמשות. דקיי"ל (רס"א וכיון

גזרו  לא שבות משום שהוא דבר כל כמ"ד

בסימן  רבינו שכתב וכמו השמשות בין עליו

בבין  הודאי את מעשרין א"כ שמ"ב,

השמשות.

שלקמןוהוסיף וכתב שמ"ב)הב"י הטור (סימן

השמשות  בבין לעשר להתיר כתב

כשי' וטרוד, כשנחפז או מצוה לצורך רק

על  גזרו שלא דקיי"ל שהא שס"ל הרמב"ם

מצוה  לצורך דוקא היינו השמשות בבין שבות

וכשטרוד.

כרש"י ולפי"ז ס"ל לא שהטור הב"י כותב

העמיד  רש"י שהרי המשנה, בביאור

על  גזרו למ"ד היינו מעשרין אין דקתני שהא

גזרו  לא למ"ד אף לפרש אפשר ולהנ"ל שבות,

לצורך  כשאינו איירי המשנה מ"מ שבות על

אין  המשנה שלשון ס"ל שרש"י ואפשר מצוה.

ואין  לעשר אין אופן שבכל מורה מעשרין

ליה  ניחא ומשו"ה מצוה, בלצורך חילוק

שבות  על גזרו כמ"ד להעמיד לרש"י

כהרמב"ם  להלכה נראה ומ"מ בביהש"מ.

הב"י  עכת"ד מצוה. לצורך לגוי לומר ומותר

רס"א. בסימן

בטורי. עוד שמ"ב)ועיין שכל (סימן שכתב

השמשות, בבין הותר מצוה לצורך שבות

פירות  לעשר והוצרך טרוד שהיה או והוסיף

דאי  כוונתו מה הב"י ודן השמשות. בבין

מעשרין  אין קתני הא איירי, ודאי טבל בפירות

בעינן  אמאי איירי בדמאי ואי הודאי, את

מעשרין  דקתני שרי, טרוד באינו אפ' לטירדה

אין  דקתני שהא ואפשר סתמא. הדמאי את

איירי  הדמאי את ומעשרין הודאי את מעשרין

שרי  שבת לצורך אי שהרי שבת, צורך בלא

מצוה  דבר שבת לצורך כל דודאי לעשורי,

כלל  היתר אין שבת לצורך שאי"ז וכיון הוא,

ורק  התירו דטרוד משום ורק דמאי בפירות אף

טבל  בפירות שאפ' לומר נראה ויותר בדמאי.

אם  שבת לצורך כשאינו אפ' לעשר שרי ודאי

שבות  על גזרו דלא דקיי"ל לדידן ונחפז טרוד

אין  דתנן והא הדחק, בשעת השמשות בין

על  גזרו דמ"ד אליבא כרש"י היינו מעשרין

הב"י. עכת"ד שבות,
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שמעשר העולה והב"י הטור כיון מדברי

לעשר  שרי בודאי אף דרבנן, שהוא

לצורך  שזה היכא שבותין ככל השמשות בבין

ועיקר  כלל נראה ולא כשטרוד, או שבת

דברים. לשאר מעשר בין חילוק שיש שסברו

השו"עוכן מרן מפסק כ"ב)נראה סעיף ש"ז (סימן

השמשות  בין מותר דרבנן שבות כל שכתב

לעשר  והוצרך טרוד היה אם כגון מצוה לצורך

שאיירי  משמעות כלל ואין ע"כ. השמשות, בין

שאינו  במעשר שאיירי או לאכול, מה לו כשאין

ודאי.

הב"יוהן כתב שכבר רס"א)אמת הסברא (סימן

אויערבך)הנ"ל הגר"ש בשם לעיל (שהובאה

וקתני  לצורך בין חילקו לא שבמשנה שכיון

אסור, שתמיד משמע מעשרין, שאין סתמא

על  שחלק רש"י שי' את לבאר זאת כתב אולם

גזרו  למ"ד המשנה וביאר והראשונים הרי"ף

דהראשונים  אליבא לדידן אבל שבות, על

קיי"ל, והכי אמת זו סברה אין רש"י על דפליגי

למסקנת  הכי סבר אי לן ברירה לא ברש"י וגם

איירי  שהמשנה ביארו והב"י והטור ההלכה,

הגר"ש  ע"ד הוא גדול ופלא מצוה, צורך באין

זה  סברא שנקטו שבת והאורחות אויערבך

זו  סברא שאין הנ"ל בכל כשמבואר בסתמא

להלכה.

לפרש ובאמת - המשנ"ב דברי שמקור

אף  היינו מעשרין אין השו"ע שדברי

יאכל  מה לו כשאין רק ושרי למצוה כשצריך

מהט"ז לכאו' הם א')- רס"א דברי (סימן שהביא

לעשר  מותר שלפי"ז בסתמא ופי' הנ"ל הב"י

לו  כשאין לשבת צורך לו יש אם כלים ולטבול

רק  זה מצוה שצורך מנלן ולכאו' אחר, כלי

שהב"ח ובאמת אחר. כלי לו הט"ז כשאין (הביאו

שמ"ב) לעשר סימן ששרי שכתב שהטור ביאר

מצוה  צורך גם תרתי שבעינן היינו כשנחפז,

טעמא  והיינו כהב"י, ודלא ונחפז טרוד וגם

תרתי  בעינן בלעדם לו שאפשר שכיון

הט"ז ומביא שמ"ב)לטיבותא. סימן (שם

מבאר  וכן בחד, אף שמהני משמע שמהסמ"ג

בדמאי  שאיירי ומעמיד הטור דברי הט"ז

צריך  גופא זה אולם היתר. אין שבודאי ומשמע

ומהו  לחלק האחרונים הבינו מנלן לבאר

מקורם.

אלא וכן כלל, היתר שאין ס"ל לא הב"ח

לו  שיש אפ' ונחפז וטרוד מצוה שבצורך

בסעודות  אף ששייך היתר וזה שרי, יאכל מה

נקטו  האחרונים ומדוע וכדו' ואורחים גדולות

למש"כ  צ"ע וכן יאכל. מה לו אין רק

חילוק  שאין מורה המשנה שלשון האחרונים

מה  לו אין לכו"ע שהרי לסתמא מצוה דבר בין

מבואר  זה אין המשנה שבלשון אף שרי יאכל

כלל, חילקו ולא אופן בכל מעשרין אין שכתוב

לא  זה שבאופן לפרש שיש מודו שכו"ע אלא

איירי, לא נמי מצוה שבלדבר נימא וא"כ איירי

כפשטה  המשנה שאין מעמידים אנו מ"מ שהרי

וכדלעיל.

הוא יא. האחרונים דברי שמקור לומר ונראה

שפסק הרמב"ם ה"י)מדברי כל (פכ"ד

גזרו  לא שבות משום אסורין שהן הדברים

הוא  יום של בעצמו אלא השמשות בין עליהן

כיצד  מותרין, השמשות בין אבל אסורין שהן

המים  ע"פ לשוט או באילן לעלות לו מותר

טרוד  היה אם וכן וכו' שופר או לולב להביא

בין  שבות משום שהוא לדבר ונצרך ונחפז

שם  היה לא אם אבל מותר, זה הרי השמשות

מעשרין  אין לפיכך אסור מצוה דבר ולא דוחק

הפרשת  שאיסור אע"פ השמשות בין הודאי את

את  מעשרין אבל שבות משום בשבת המעשר

אמאי  ביאור צריך לשונו והנה עכ"ל. הדמאי.

מצוה  צורך אין של באופן מעשר את כתב

כשיש  מעשר גם הרי מעשרין, אין ולפיכך

שופר  עם יחד אותו מנה לא ואמאי שרי מצוה

דבר  שבת לצורך שכל הב"י וכדברי וכדו'

דבריו  ממשמעות נראה אלא הוא. מצוה

צורך  ל"ח ותמיד שונה הדין מעשר שכלפי
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בסתמא  ולכן יאכל מה לו יש שהרי מצוה

כדברי  שרי יאכל מה לו כשאין ורק אסור

מצוה  הוי שבזה החילוק האחרונים והטעם .

לתוספת  התירו ולא במעשר יותר שהחמירו

הנ"ל הלכה בביאור כמבואר הוא (שמ"ב)עונג ,

וכדלעיל. טפי חמור שתיקון משום

בכוונת ולדידן הכרח זה שאין נראה

הב"י  כהבנת אפ"ל אלא הרמב"ם

ואינו  מצוה צורך בלא איירי שהמשנה

אזיל  והרמב"ם אסור, ומשו"ה שבת לצורך

לצורך  זה אם אבל המשנה של האופן ונקט

לא  השו"ע ואמנם ושרי. מצוה היינו שבת

שבת, לצורך לעשר שמותר מפורש כתב

ששבות  וכתב הדינים עקרי נקט מ"מ

של  הכללים כפי וזה השמשות. בבין הותרה

וכדו' עונג תוספת לו שיש שכל מצוה צורך

שרי.

יוסף ובאמת הגר"ע למרן הראוני שעתה

עובדיה חזון בספרו (שבת זצוק"ל

בביהש"מ  מעשר בהל' תרו"מ חזו"ע וכן רעז, עמ' ח"א

עיי"ש) ב הערה בבין סוף לעשר להתיר שכתב

לתוספת  רק וזה אחר לו כשיש אף השמשות

וכהנ"ל. עונג

האמור:העולה בשבת מן מצוה צורך בגדר

ומ"מ  גמורה, למצוה בעינן עצמה

חשיבי  הנטפלים דברים אף במצוה כשעוסק

השמשות  בבין הסעודה. כבתוך מהמצוה חלק

מעשר  וגבי עונג, לתוספת אף הוא מצוה צורך

והמשנ"ב  הט"ז דעת עונג לתוספת שהוא

ואולם  יאכל, מה לו כשאין רק ושרי לאסור

במעשר  אף ששרי משמע והב"י הטור מדברי

זה  השמשות. בין שבות אין דקיי"ל שבותין ככל

לאמיתת  להגיע יזכנו וה' דעתי, לעניות  הנראה

ולעשות. לשמור וללמד ללמוד התורה

z

בהר  מנחם הרב
N'ב רמות - משה אהל קהילת

מועטת  מכמות תרו"מ הפרשת בדין

התש"ףמעשה שנת בקיץ לי שנה אירע (שהיא

אבד"ה  שנות הוא והכלל לשמיטה, חמישית

השנה  היתה וא"כ עני, מעשר ג"ו ושנות שני, מעשר הן

שני) מעשר מן שנת באחת בנופש בהיותנו

בעלת  אותנו כיבדה הקודש, בארץ המושבות

השייכים  המטעים מן שהובאו בפירות הבית

ומעשרות  תרומות להפריש וכשבאתי להם.

תרומת כדין וממנו ראשון מעשר גדולה, (תרומה 

שני) ומעשר שכיון מעשר, ליבי אל שמתי

המגיע  לחלק יהיה לא מועטים הן שהפירות

שנתמעט  וזכרתי פרוטה, שווה שני למעשר

כן  על שו"פ, בו שאין שני מעשר בגמרא

השי"ת. בעזרת זה פרק אשנה אמרתי

במציעאא. גאל (נג:)גרסינן 'אם רבנן, תנו

פרט  מעשרו. כל ולא ממעשרו' איש יגאל

רב  איתמר, פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר

בחומשו. אין אמר אסי רב בו. אין אמר אמי

לקיש  בן שמעון רבי בו. אין אמר יוחנן רבי

בחומשו. אין אמר

נראה והנה והיה חומש, בענין אמור זה מקרא

שו"פ  בו שאין שמע"ש הוא שהמיעוט

בירושלמי  נאמר וכך חומש. מהוספת נתמעט

ה"ב) פ"ד שני ר'(מעשר בשם אידי בר יעקב "ר' :

שווה  בקרנו שאין שני מעשר כל סימיי,

סימון  בר' יוסי ר' חומש. מוסיף אינו פרוטה,
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בחומשו  שאין שני מעשר כל יוחנן, רבי בשם

ועוד  חומש". מוסיף אינו פרוטה שווה

ה"ה)בירושלמי פ"ד מציעא בר (בבא יעקב "רבי :

שני  מעשר כל סימון, ר' בשם יוחנן רבי זבדי,

יוחנן  רבי חומש. מוסיף אין שו"פ, בקרנו שאין

שו"פ, בחומשו שאין מע"ש כל ינאי, רבי בשם

לדין  מסייעא מתניתא אית חומש. מוסיף אין

'ממעשרו' דתני לדין, מסייעא מתניתא ואית

עד  אמרה הדא משו"פ, לפחות שיהא פרט

'ממעשרו  תני חורון, תניי שו"פ. בקרנו

עד  אמרה הדא משו"פ, לפחות פרט חמישיתו'

הרמב"ם  שיטת היא וכך שו"פ". בחומשו שיהא

בהמשך. שנביא כפי

שו"פ.אולם בו לשאין "פרט פירש, רש"י

שאינו  ולימדך גאולה, בכלל שאינו

לעיל  וכן פרוטה". בו)תופס שאין ד"ה פירש (נב:

פדיונו, לתפוס כח בו ואין שו"פ. בו "שאין

ממעשרו  לקמן כדאמר ויחללנה, פרוטה שיתן

מפרש  שרש"י ומבואר וכו'". מעשר כל ולא

פדיון  מדין נתמעט שו"פ בו שאין שמע"ש

כלל. פדייה בר ואינו לגמרי,

שו"פ)התוס'וכ"כ בו אין שו"פ.(בד"ה בו "אין

הראב"ד  וכ"כ פדיון", תופס אין

עמוד  בסוף ושם ודרבנן. דאורייתא ד"ה נג. (בשיטמ"ק

הראב"ד) וכתב ד"ה מן ב, פדיון צריך שאינו

הריטב"א וכן גופא)התורה. ד"ה ע"ב, ב"ן (דף

בו  שאין שני למעשר פרט לקמן, נמי "וההיא

בהדיא". לקמן כדתניא פדיון לו אין שו"פ,

לא והנה מדוע פירושם, על הקשו תוס'

אבל  חומש , הוספת לענין רק נדרוש

לאוקמא  "דסברא וכתבו תופס, לעולם פדיון

לא  משו"פ דפחות בחומש, ולא בגופא מיעוטא

פדיון". לתפוס ממון שנתקשו חשיב מה עוד (וע"ש

בחומשו) אין לתוס'למ"ד מסתבר שלא הרי .

שאינו  שכיון פדיון, בר יהיה משו"פ שפחות

פדיונו. את לתפוס הוא יכול לא ממון, חשוב

ע"ד ונראה סמכו והראשונים ותוס' שרש"י

כהירושלמי, דלא לפרש הגמ'

הרש"ש בהגהות מאיר (נד:)וכמש"כ והג"ר ,

יקרות אור בספר ז"ל בספר יצחקי דבריו (הובאו

פרנקל) הוצ' הרמב"ם שבסוף ר'הליקוטים והגאון ,

"חלב  הש"ס על הנפלא בספרו טייב יצחק

הרמב"ם  על להקשות שם, המגיה וברב חטים"

כהירושלמי, משמע לא דידן שמתלמודא

ובאיזה (נג.)דתניא ברובא, בטיל שני "מעשר

שו"פ". בו שאין במעשר אמרו, שני מעשר

בגמ' כמבואר פדיון בר שאינו משום והוא

"וחצי  הסוגיא בהמשך עוד וכן זו, בסוגיא

הבבלי  סוגית ומשמע תפסה", לא פרוטה

סמכו  וע"ז פדיון, תופס אינו משו"פ שפחות

שאין  למע"ש פרט דממעשרו המיעוט לפרש

[וע"ע  כלל פדיון תופס שאינו שו"פ, בו

למהר"ש  הרמב"ם על שלמה חשק בהגהות

מוילנא]. הכהן

הזאת ב. הברייתא דין פירש הרמב"ם אולם

שכתב חומש, שני לעניין מעשר מהל' (בפ"ה

פרוטה,ה"ד) שווה בחומשו שאין שני "מעשר

המהר"י  וביאר חומש". עליו מוסיף אינו

ולהלן  הירושלמי, מן טהור שמקורו קורקוס

ה"ה) ברייתא (שם את הרמב"ם שמפרש הוסיף

בחומשו  שכשאין חומש, הוספת לעניין דידן

בירושלמי. הוא וכן חומש, מוסיף אינו שו"פ

רבינו  "ומפרש משנה בכסף מרן כתב וכן

חומש, מוסיף שאינו לעניין היינו דמיעוטא

פדיון". בר שאינו לעניין דהיינו פירש ורש"י

הנ"ל,ובהגהות הרמב"ם על שלמה חשק

לעניין  פירש שהרמב"ם כתב

מדוע  התוס' בקושיית שנתקשה משום חומש,

בו  אין למ"ד ובשלמא חומש, לעניין נפרש לא

שתופס  מסתבר ולא ממון חשוב שלא י"ל

אין  למ"ד אבל כך, דרשינן כן ועל פדיונו,

לעניין  נדרוש לא מדוע קשה שו"פ בחומשו

בקושי. הדבר הניחו והתוס' חומש, הוספת

חומש. לעניין לפרש להרמב"ם שהכריח והוא
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פשוט,ולעניות טעם עוד להוסיף יש דעתי

דין  לומדים שאנו המקרא שהרי

ענייני  עם יחד נאמר שו"פ בו שאין מע"ש

הפסוק  לשון וגם ויקרא, ספר בסוף חומש

יסף  חמישיתו ממעשרו, איש יגאל גאל "ואם

ל"א)עליו" כ "ז, לא (ויקרא דידן שבגמ' וכיוון .

בו  שאין מע"ש נתמעט מה לעניין נתפרש

טוב  להדיא, מפורש ובירושלמי פרוטה, שווה

מאשר  חז"ל בדברי שנתפרש ממה ללמוד לנו

שאינן  הסוגיא והוכחות מדקדוקי ללמוד

לגמרי, דרך מבוררות על גם לעיל שהקשנו (וכמו

כנ"ל) ותוס' הרמב"ם רש"י של דרכו היא שכך ,

ליאון  די למהר"י אסתר במגילת שכתב כמו

בהוצ' בראשו קל"ו עמ' ד', אות ו' שורש המצוות (ספר

בעדו פרנקל) שהליץ 'ומה וז"ל המהרי"ק, בשם 

ויטל דוד שאלוניקי)מוהר"ר בתחילת (מחכמי

שחבר שלו תורה" ג.)"כתר דרך (דף כי שאמר

וספרי, כספרא או כירושלמי לפסוק הרב

שיש  או פורש, לא סתום דבר  בתלמוד כשיש

גם  כמ"ש כמאן, איפשיטא ולא בדבר חולקים

לפסוק  הרב דרך כי ק' בשורש מהרי"ק בן

או  משנה מעמיד כשהתלמוד כירושלמי

ולחשיבות  עכ"ל. דחיקא' בשינויא ברייתא

המהרי"ק לשון הנה נעתיק ק')העניין ,(שורש

לפסוק  רגיל משה שרבינו ידוע דבר 'והוא וז"ל

הידועים  הפוסקים מכל יותר הירושלמי פי על

מוכיח  תלמודינו שאין במקום ואפילו אצלנו,

היכא  כמותן, יפסוק לפעמים הירושלמי כדברי

בשינויי  ברייתא או משנה מעמיד שתלמודינו

לו  תופס בפשטא, מפרש והירושלמי דחיקא,

עכ"ל. הירושלמי' שיטת

פליגי ולפי דלא ס"ל שהרמב"ם לומר יש זה

הירושלמי  דברי את לנו יש וממילא

שהבבלי  נימא אי ואף להלכה, המפורשים

המפרשים  שהקשו וכמו פליגי, והירושלמי

הגמ' ס"ל (נג.)מסוגיית דלא שנראה דידן

כהירושלמי, פסק הרמב"ם מ"מ כהירושלמי,

ובפי' הבבלי. בסוגיית דוחק איזה שראה משום

סימאי  שר' כתב הירושלמי על סיריליאו הר"ש

אין (שבירושלמי) שו"פ בו שאין לברייתא מפרש

אלא  הכי אמרינן לא דילן "ובגמ' חומש, מוסיף

הגר"א וכ"כ לפדותו", תקנה לו (שנות דאין

הירושלמי  בגיליון והובאה מ"ג, פ"ד מע"ש אליהו

והדר) עוז לעניין שבהוצאת מפרש שהירושלמי

בר  גם משו"פ שפחות שסובר חומש הוספת

פרוטה  משווה שפחות סובר והבבלי פדייה,

חכמים  שני ואלו כלל, פדייה בר אינו

אחד. בסגנון מתנבאים

הרמב"ם ועוד שיטת ביישוב נאמרה  דרך

שהרמב"ם  טייב, להגר"י חיטים בחלב

אין  נתמעט אם החולקים שהאמוראים ס"ל

המקרא, בדרש גם נחלקו בו אין או בחומשו

ולמ"ד  מפדיון, לגמרי נתמעט בו אין שלמ"ד

וכל  חומש, מתוספת נתמעט בחומשו אין

שאינו  בו אין למ"ד היא לעיל, דחזקיה הסוגיה

וכוונתו  כמרן, דלא שזה וכתב פדיון. תופס

משנה. בכסף שכתב למה

היא,ואפשר והירושלמי הבבלי מח' שיסוד

כדין  דינו שני מעשר פדיון האם

פועל  אינו מפרוטה פחות שבכה"ג ממון, קניני

טעמם, לבאר התוס' שכתבו וכמו ממון קניין

[עיין  ממון קנייני לדין כלל שייך זה  שאין או

הרמב"ם על מבריסק הגר"ח (מעשר בחידושי

ה"ז) פ"ח וסרמן].שני להגר"א שיעורים ובקובץ

והריטב"א ג. והראב"ד ותוס' רש"י דעת והנה

נתמעט  כאן האמור פרוטה משווה שפחות

הרש"ס  נקטו וכן פדייה, בר ואינו פדיון, מדין

האחרונים  הוכיחו וכן הבבלי, בדעת והגר"א

הירושלמי  שיטת אבל שבבבלי, הגמ' מסוגיית

שממה  אלא פדיון, תפיסת לעניין נתפרשה לא

משמע  חומש לעניין נאמר שבירושלמי

פרוטה  משווה בפחות פדיון תפיסת שלעניין

נראה  וכן להגר"א, אליהו בשנות וכ"כ תופס,

יש  וכזאת הירושלמי, בדעת הרש"ס בפי'

לעניין  רק שכתב הרמב"ם מדברי לדקדק
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תופס, פדיון שלעניין ומשמע חומש, תוספת

הנ"ל, משנה בכסף מרן מדברי קצת נראה וכן

בכ"מ, מרן בדעת אמונה דרך הרב כתב וכן

צבי הר בחיבורו קי"ד)והגרצ"פ סי' ח"א (זרעים

כתב  וכבר מרן, בשיטת בפשיטות כן תפס ג"כ

לריטב"א המיוחסים בחידושים פרט כן ד"ה (נג:

ז"ל למעשר) מימון ב"ר משה רבינו 'והרב וז"ל

חומש  אלא היא מדאורייתא גופא דהיא תירץ

מצא  שכן וסיים עכ"ל, וכו' דאורייתא' בה לית

שם. אמונה דרך הרב הביאו הראב"ד. שתירץ

יקרות  אור בחיבורו יצחקי מאיר הג"ר וכ"כ

פרנקל) הוצאת הרמב"ם שבסוף הליקוטים בספר (הובא

ליכא  שהרי פדיון, בעי שלהרמב"ם משמע  שכן

חשק  בהגהות בפשיטות כתב וכן ע"ז, מיעוטא

שם)שלמה ג"כ (הובא מפרשים שכן ונראה ,

המנחת  כתב וכן מקומות. בכמה מרן דעת

ז')חינוך אות תע"ג ממה (מצוה הרמב"ם, בדעת

פדיון. שא"צ דין הביא שלא

ראשונהאבל מ"ח)המשנה פ"ד שני כתב (מעשר 

שמח  אור [הגאון והאחרונים בהיפך,

לש"ס רע"ב)בחידושיו יג החזון (ב"מ והגאון

ט"ו)איש ס"ק וריש י"ג ג', סימן ובמנחת (דמאי

להגרש"ז י"א)שלמה ס"ז מתניתא (סימן אייתו [

הרמב"ם דברי ה"ט)בידייהו מעשר (פ"ב לעניין

מחיצות  'וקליטת וז"ל לירושלים, שנכנס שני

שווה  בחומשו שאין מעשר אפילו מדבריהם

אותו  קולטות מחיצות מדבריהם שהוא פרוטה

הרמב"ם  דעת לנו הרי עכ"ל. להוציאו' ואסור

פרוטה  שווה בחומשו שאין שמע"ש להדיא,

בר  שאינו בוודאי וא"כ התורה, מן קדוש אינו

הן  הללו הרמב"ם דברי ומקור מהתורה. פדייה

בסוגיא ערוכה שכתבו (שם)גמ' וכמו ,

זרעים צבי בהר [הגרצ"פ סימן האחרונים (ח"א

ב') אות להגאון קי"ד הרמב"ם על אמונה ובדרך

נאמרו  הדברים ואלו נר"ו]. קנייבסקי חיים רבי

יש  מבעיא לא קאמר, מבעיא 'לא לפנינו, שם

לא  אימא בו אין אבל מחיצות ליה דקלטן בו

של  גירסתן אבל קמ"ל', מחיצות, ליה קלטו

בשיטמ"ק [ראב"ד דאורייתא ראשונים ד"ה (נג.

לריטב"א ודרבנן) המיוחסים בחידושים וכן

הריטב"א ובחידושי הרא"ש (בריש ובתוס'

גופא) ד"ה ע"ב ב"ן דף בבית הסוגיא והמאירי

שביארנו)הבחירה אחר בו (ד"ה יש מבעיא "לא [

בו דאורייתא " אין אבל מחיצות ליה דקלטן "

קמ"ל'.דרבנן " מחיצות, לה קלטן לא אימא "

דברי  הן הן הרמב"ם שדברי יראה והרואה

ומעתה  ראשונים. של וכגירסתן הלזו, הגמ'

וכל  הכ"מ ומרן לריטב"א המיוחסים ע"ד יקשה

שלא  הרמב"ם בדעת שביארו האחרונים,

אלא  מפדיון שו"פ בו שאין שני מעשר נתמעט

פדיונו. ותופס הוא פדיון בר אבל החומש, מן

אלא אולם תלונתנו עליהם שלא היא האמת

דין  שמפרש שכיון הרמב"ם, דעת על

פרט  מעשרו כל ולא "ממעשרו הברייתא

תוספת  לעניין שו"פ" בו שאין שני למעשר

כן  שגם ליה מנא הירושלמי, וכשיטת חומש

ועוד  זו. דרשה נדרוש ומהיכן פדיון, בר אינו

קבע  לא מדוע הדין כן אם האחרונים הקשו

אינו  שו"פ בו שאין שמע"ש בהלכותיו הרמב"ם

האור  הגאון הקשו [כן מהתורה, פדיון בר

איש(שם)שמח חזון והגאון ט"ו). אות ריש (שם

תלמידו  דבריו ביאר וכך בזה, שהתקשה נראה

רש"ז והגאון נר"ו. הגר"ח תמה (שם)שה"ת

נמצא  הללו], הרמב"ם בדברי הרבה תמיהות

להתפרש  צריכים גופייהו הרמב"ם שדברי

הכ"מ  מרן ומשמעות להריטב"א כהמיוחסים

נינהו. סתראי הרמב"ם דברי וא"כ והאחרונים,

וכן והנה בצ"ע, הדבר הניח שמח אור הגאון

יישב, ולא הרבה תמה זצ"ל הגרש"ז

תופס  שלהרמב"ם פשוט כדבר שנקטו אלא

] התורה מן ז')פדיונו אות שם (לעיל הגרש"ז (וכ"כ

אפשטיין  הגרי"מ וכן בפשיטות], להדיא

זרעים השולחן י"א)בערוך – י' סעיפים קכ"ז (סימן

שנתמעט  ותוס' רש"י שיטת השיטות, ב' הביא

מחומש  שנתמעט הרמב"ם ושיטת מפדיון,

ולעיל תופס, פדיון י')אבל סעיף ק"כ לגבי (סימן
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שאין  שמע"ש הרמב"ם הביא מחיצות קליטת

וכתב  מדבריהם, שהוא פרוטה שווה בחומשו

פדיונו, תופס שהמעשר לשיטתו שהרמב"ם

מעשר  בכלל ואינו חומש מוסיף שאינו אלא

איש חזון הגאון אולם תורה. של אות שני (ריש

שכתב ט"ו) כמו לחלק שיש ליישב שבא נראה

מע"ש  בין מקובצת, בשיטה הראב"ד

ונתמעט  פרוטה שווה בו היה שמתחילתו

ותופס  מדאורייתא שזה פרוטה משווה לפחות

שכתב  ומה מחומש, רק ונתמעט פדיונו

היה  כשלא הוא מדבריהם שהוא הרמב"ם

דבריו  ביאר וכך פרוטה, שווה מתחילתו

נר"ו. הגר"ח שה"ת תלמידו

שזו ויש שברמב"ם, הדברים מסתימת להעיר

חומש  לעניין דבריו להעמיד אוקימתא

ודבריו  פרוטה, שווה בו שהיה שני במעשר

שווה  בו היה כשלא מחיצות קליטת לעניין

הרמב"ם  מפרשי כל סתימת ועוד פרוטה.

משנה  הכסף ומרן והרדב"ז קורקוס מהר"י

לנו  מראה לכאורה זו אוקימתא בארו שלא

עוד  [ועיין זה, לחילוק להו סבירא דלא

שלמה י"א)במנחת אות שמתווכח (שם שנראה

וכן  הרמב"ם], בשיטת לקובעו זה חילוק עם

מבואר  נראה הנ"ל השולחן הערוך מדברי

זה. חילוק ליה סבירא שלא

מדברי ד. להבין דעתי לעניות יראה ואשר

הרב  לשון והילך הוא. כך השולחן הערוך

ס"י) ק"כ שאפילו (סימן בזה החמירו כך 'וכל

בחומשו  שאין שני מעשר כגון דרבנן מע"ש

קולטות  מחיצות מקום מכל וכו' פרוטה שווה

מדברי  מתבאר כן להוציאו. ואסור אותו

וכו', שם הולך הרמב"ם הרמב"ם אומנם

תפיסת לשיטתו  על הכוונה דאין ה' בפרק

הכוונה  אלא בב"מ.. רש"י כפירוש פדיונו

חומש מוסיף של שאינו שני מעשר בכלל ואינו

אותו'תורה  קלטות מחיצות מקום ומכל ,

שאין  שני שהמעשר דבריו, ביאור ונראה עכ"ל.

ס"ל  ולכן התורה מן הוא קדוש שו"פ בו

שכיוון  אלא פדיונו, את שתופס להרמב"ם

שני  "מעשר בכלל אינו פרוטה שווה בו שאין

מן  אותו קלטות מחיצות אין ולכן תורה", של

מדין  נתמעט ולכן מדרבנן, אלא התורה

שני  מעשר שקדושת שאע"פ חומש, תוספת

ממנו  מונע השווי חיסרון עדיין עליו דאורייתא

ויסוד להגיע תורה". של שני "מעשר לכלל

בסוגיין הריטב"א מדברי לדבר, ב"ן,ושורש (דף

גופא) ד"ה שמדאורייתא ע"ב שפירש מי שהביא

שכן  וכתב כלל פדיון תופס משו"פ פחות אין

שודאי  ע"ז הריטב"א וחולק רש"י, פירש

אמר  כי ומיהו התורה, מן קדוש שני המעשר

מעות  על אבל עצמו בפני פדיון לו אין רחמנא

אינו  בהא אפילו ומיהו פדיון, לו יש הראשונות

עד  מניחו אלא התורה, מן כן לו לעשות חייב

לעלות  שיוכל לו שיזדמן עד או שירקב

איש  החזון והביאו עכת"ד. ברווח, לירושלים

סקי"ג) ג' סימן מן (דמאי קדוש שמעשר הרי .

יש  וכן בפדיונו, מה"ת חייב שאינו אלא התורה

לו  אין התורה שמן הריטב"א לדעת חילוק עוד

מעות  בצירוף אבל עצמו, בפני פדיון

במאירי  עוד [ועיין פדיונו. תופס הראשונות

כבר) אך (ד"ה מהתורה, נפדה שאינו שסובר

שסובר  ונראה חומש. בלא פודיהו מדרבנן

זה  אין אך כהרמב"ם, מחומש שהמיעוט

דין  וזהו כלל, פדיון אין שמהתורה מהתורה,

שצריך  שאף לקרא אסמכתא ודרשי דרבנן,

חומש]. צריך אין פדיון,

הרמב"םוהנה הי"ד)כתב מע"ש מהל' (פ"ח

אוכל  להיות מעשר של דינר "המניח

נשאר  שלא עד עליו שאוכל כיוון והולך כנגדו

ובשו"ת  לחולין". יצא משו"פ פחות אלא ממנו

רענן כ"ה)זית סימן הרמב"ם (ח"ב מדברי למד

אינו  פרוטה שווה בו שאין שני שמעשר הללו,

פדיונו. תופס

הללו אלא הדברים  שהרי כנ"ל, להעיר שיש

וכן  הרמב"ם, במפרשי סתומים

מכך, ויתרה זה, דין לחידוש משתיקתם
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הכסף  מרן לריטב"א, המיוחסים שמדברי

אבל  מחומש רק שנתמעט מתבאר והאחרונים

שלמה ובמנחת תופס. י"א)פדיון – ח' אותיות (שם

דין  ללמוד שאין דבריו, ודחה ע"ז, עמ"ד

הזה. הרמב"ם מדין פדיון תפיסת

הלכה.ה. רש"י ולענין שיטת את לנו יש הנה

בו  שאין שני למעשר פדיון שאין ותוס'

מעות  על מחללו אא"כ פרוטה, שווה

חמורה")הראשונות "פרוטה היום אותם .(שמכנים

שפוסק  הרמב"ם שיטת לנו יש ומאידך

למעות  צריך ואין פדיון, שתופס כהירושלמי

כמו  טובה עצה דרך על אא"כ הראשונות

הערוה"ש סי"א)שכתב סוף קכ"ז בביאור (סימן

המהר"י  מדברי נראה וכך הרמב"ם, שיטת

ז"ל ה"ה)קורקוס סוף הקושי .(פ"ה מיושב (ובזה

זה) מדין הנ"ל הרמב"ם שיטת על .שמקשים

קל"ג)והטור סעיף של"א סימן פדיון (יו"ד בדין

במע"ש  שיהא "ובלבד כתב שני מעשר

פרוטה, שווה ממנו לו אין ואם פרוטה, שווה

ובב"י  פרוטה". שווה ממנו לו שיהא עד ישהנו

עליהם  העיר לא אך הטור דברי את העתיק

ששיטת  להעיר רצה אולי יודע ומי כלום,

הדברים  שמקור כתב והב"ח כן. לא הרמב"ם

לשון  והילך הסמ"ג. ושכ"כ התרומה, בספר

התרומה מכון ספר בהוצאת ישראל, ארץ (הלכות

תקס"ח) עמ' ח"ג, יעשה ירושלים מה לי קשה 'אבל

תופס  אין שהרי במעשר, פרוטה שווה אין אם

במקום  מצניעו שיהא יצטרך וא"כ וכו' פדיון

על  יפדנו ואז הרבה, שיהיה עד המשתמר

עוד וכ"כ לעיל', כדפירישית פרוטה (שם שווה

תקצ" פרוטה,ו)עמ' שווה שני מעשר לו אין 'ואם

לו  שיהיה מה יצניע פדיון, תופס אין דהשתא

ויפדנו  בוודאי פרוטה שווה לו שיהיה עד

שרבנו  מכוונים והדברים עכ"ל. הזה'. כמשפט

בשיטת  הולך התוס' בעל ר"י תלמיד ברוך

] הסמ"ג דבריו העתיקו וכן ד"ה רבו. קל"ו (עשין

אלעזר) שהעתיקא"ר הפודה)אלא דברי (בד"ה

שווה  בחומשו שאין מע"ש כדרכו, הרמב"ם

והכפתור  חומש], עליו מוסיף אינו פרוטה

מ')ופרח .(פרק

זו ומרן בהשמטה ואין זה, דין השמיט בשו"ע

נשמטו  אלו מדינים שהרבה ללמד, בכדי

עדיין  הטור, על שהוסיף השו"ע ואף מהטור,

עניינים. הרבה השמיט

שיטת ו. דלכאורה להלכה, לעיין דיש אלא

לנו  ויש רבוותא הנך כנגד יחידאה הרמב"ם

הגרש"ז זה מטעם וכ"פ כוותיהו, אות לנהוג (שם

הוראת י"א) אחרי הולכים אנחנו שמאידך אלא ,

מרן  האריך לא זה מטעם [ואולי הרמב"ם,

על  שסמך משום הרבה והשמיט אלו, בדיונים

שכנגד  אלא הרמב"ם], בספר שיעיין המעיין

הרמב"ם, אחר הולכים אם רבותינו דעות רוב

זצ"ל להגרב"צ ז"ך,עיין סימן ח"א לציון אור (שו"ת

ד') אחר אות הולכים כן פי על שאף שנקט

עליו, פליגי דעות ורוב שהרא"ש אף הרמב"ם,

השיג  זצ"ל יוסף עובדיה רבי הגאון מרן אבל

וכמו  הדעות ורוב הרא"ש אחר שאזלינן עליו

חיים ובארץ שם. קל"ח)שרמז סעיף של"א (סימן

שאין  שכל הנ"ל, רענן זית תשובת את הביא

אלא  פדיון, תופס אין פרוטה שווה במע"ש

ולמכשול, לפוקה יהיה שלא כדי לאבדו הנכון

דס"ל  הרי חמורה. פרוטה על לפדותו או

אלא  כן. לפסוק יש לדידן שאף סתבון, להגר"ח

בדעת  כן שסובר משום הוא רענן הזית שטעם

בזה  לפקפק שיש נתבאר אבל כנ"ל, הרמב"ם

הגרש"ז. עליו שהשיג וכמו

בהל'וגם חיבורים שחוברי ראיתי עוד

כתבו  הזה בזמן ומעשרות תרומות

מע"ש שו"פ שנוטל בו הארץ שיש בחובת עיין ,

ה') וסימן ג' כדורי(סימן ניסים ר' (ראש להגאון

הקודם) בדור ישראל בארץ בבל בזמרת רבני וכן ,

נר"ו  רווח הגרש"ז של חיבוריו ושאר הארץ

רבי  הגאון מרן פסקי פי על פסקיו אשר

עובדיה  להג"ר [ועיין זצ "ל, יוסף עובדיה

ה')הדאיה אות ז"ך סימן ה' חלק עבדי ישכיל (שו "ת
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ומעשרות  תרומות להפריש צריך האם שנשאל

וחייב  טבל הוי ודאי והשיב קטנה, מכמות

סדר  וסידר ומעשרות, תרומות בהפרש

אם  זכר ולא כדין, ומעשרות תרומות הפרשת

פרוטה]. שווה שני במעשר יש

הראשונים וא"כ כשיטת שפוסקים לבאר יש

רוב  כאן שיש משום כהרמב"ם, ולא

שפוסקים  הגרב"ץ לשיטת ואף ראשונים,

כהירושלמי  פסק הרמב"ם שכאן י"ל כהרמב"ם,

איך  לעיין ויש פדיון, תופס אין להבבלי ואילו

הדברים  שאין לצרף יש ועוד בכה"ג, ההלכה

ר"ל  רענן והזית בהרמב"ם, לגמרי מפורשים

פדיון. תופס שאין סובר  הרמב"ם שאף

מחללים ז. שעליו שהמטבע לב לשים יש עוד

פרוטה, שווה יהיה שני המעשר פירות את

הרמב"ם שכתב ה"ט)וכמו פודין (פ"ט 'ואין

כפודה  שהוא מפני פרוטה, משווה בפחות

בכ"מ  ומרן קורקוס המהר"י וכתבו באסימון'.

מהירושלמי שמקורו ה"א)והרדב"ז וכתבו (פ"ד ,

והרמב"ם  הירושלמי שכוונת ומרן המהרי"ק

אפשר  אי פרוטות, כמה שווה המעשר אם שאף

דכל  פרוטה, חצאי של מטבעות על לחללו

ואינו  כאסימון הוא הרי מפרוטה פחות מטבע

השו"ע מרן פסק וכך כסף, קל"ח)נקרא (סעיף

החיים  ובארץ גבוה ובשולחן הרמב"ם, כלשון

הכ"מ. מרן דברי הביאו

הרמב"םוהנה וה"ב)לדעת ה"א פסק (שם וכן

בשו"ע קל"ג)מרן לפדות (סעיף אפשר

אולם  אחרים, פירות על אף שני מעשר פירות

לחלל  אפשר אי האר"י רבנו וכן  הראב"ד לדעת

עובדיה בחזון ועיין פירות, על (חלק פירות

ב') סעיף שני מעשר דיני ומעשרות, שהרחיב תרומות

מרן כתב בזה וגם קל"ד)בדבר, "וצריך (סעיף

שני  מעשר עליהם שמחלל שהפירות לדקדק

רש"י  במחלוקת תלוי לא וזה לפחות". כך ישוו

בראשונה, בה שעסקנו הרמב"ם עם ותוס'

אבל  עצמו, המעשר בשווי נחלקו ששם

לכו"ע  עליהם שמחללים הפירות או המטבע

שפחות  הירושלמי ומטעם פרוטה, שישוו צריך

כאסימון. הוא והרי כסף נקרא אינו מפרוטה

z

הוראה  בית מח"ס – מאיר אריאל הרב
N יעקב נווה - אברכים מנין קהילת

הזה  בזמן השוק מן רגל שתכלה עד דין

כא:)בגמ' ורמינהו (שבת לה, זקוק אין וכבתה

שתכלה  עד החמה משתשקע מצותה

מדליק  הדר כבתה דאי לאו מאי השוק, מן רגל

נמי  ואי מדליק. אדליק לא דאי לא לה.

ועד  השוק, מן רגל שתכלה עד לשיעורה.

עד  יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה אמר כמה.

לשיעורה  ופרש"י דתרמודאי. ריגלא דכליא

כבתה  אם ומיהו, הזה, כשיעור שמן בה שיהא

אומה, שם דתרמודאי. רגלא לה. זקוק אין

עד  בשוק ומתעכבין דקים, עצים מלקטי

משחשכה  לבתיהם השוק בני שהולכים

לעצים, וכשצריכין אור, בבתיהם ומבעירים

היא  שבגמ' וברייתא מהן. וקונין יוצאים

משתשקע  הדלקתה "מצות תענית ממגילת

השוק". מן רגל שתכלה עד החמה

מן וכבר רגל שתכלה שזמן בזמנינו לדון יצאו

בעקבות  יותר מאוחר הוא השוק
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מה  אחר לילך יש אם ברחובות, התאורה

חצי  כמו הוא זה שזמן הראשונים ששיערו

לפי  לסימן אלא כן אמרו שלא או שעה,

הוא  השיעור עיקר אבל זמנם, מציאות

בזמנינו  השוק מן רגל תכלה של המציאות

שעות. כמה לאחר שהוא

שתלוים ונ"מ דינים לג' הוא זה ענין בבירור

שיעור  א. השוק. מן רגל שתכלה בזמן

זמן  מתי עד ב. חנוכה. בנר ליתן שיש השמן

לכתחילה ס"א הדלקה תרע"ב סי' השו"ע (לפסק

הרשב"א) הנר כדעת לכבות שרשאי זמן ג. .

ממנו. ולהנות

נראה והנה אדליק, לא אי דין לענין

שינוי  שבעקבות שהסכימו באחרונים

שלא  זמן כל בברכה להדליק רשאי המציאות

שיעור  לענין אבל בזמנינו, השוק מן רגל כלתה

לכבותו  רשאי ואימתי בנר ליתן שצריך השמן

תלמוד. צריך והדבר הדעות, נחלקו

שתכלה גם עד של השיעור מהו לברר צריך

עד  האם כלתה, חשוב בכמה השוק, מן רגל

כשיש  שאף או כלל אדם רגל ברה"ר תהיה שלא

כלתה חשוב אנשים הנ"ל)מעט העניינים לכל .(ונ"מ

חצי  להדליק חז"ל שתקנו הסוברים טענות
שעה 

משוער והנה זמן הוזכר ראשונים בכמה

בזמנם  שהיה כפי השוק מן רגל לתכלה

מזה  ללמוד שרצו מהאחרונים ויש שעה, כחצי

שעה, חצי הוא חז"ל שקבעו ההדלקה ששיעור

באו  לא הללו הראשונים שהרי אינו זה אבל

בזמן  הכל שתלתה בגמ' נאמר שלא דין לחדש

דין  לחדש להם שמנין השוק, מן רגל שתכלה

מבואר  ראשונים כמה בדברי ובאמת זה.

מן  רגל שתכלה בזמן תלוי מקום שכל להדיא

ע"כ  אלא מקום, שבאותו המציאות כפי השוק

אדם  בני לדעת הקרוב בשיעור סימן שנתנו

כמה  רמזום בנפח, שתלוים שאף שיעורים דין (כעין

בעלמא) לסימן במשקל להלן.אחרונים ויתבאר ,

בדברי והדברים יתר בביאור מבוארים

הלשון,(שם)הריטב"א בזו שכתב

עצים  מוכרי פי' דתרמודאי. רגלא דכליא עד

ברחוב  שם מתאחרים והיו תרמודאי הנקראים

שהוא", מה כפי הזה הדבר מקום "ובכל העיר,

שחנויות  זמן כל ששיעורו הפשוט והמנהג

עכ"ל. פתוחות. בהם וכיוצא שמן המוכרים

מה  לפי מקום בכל שתלוי הדבר מפורש הרי

המוכרים שהוא בחנויות רגל כלתה שיעור שתלה (ומה

להלן) יתבאר .שמן,

הזכירו וכן לא רבים שראשונים ממה  נראה 

כלל שעה חצי לא זמן אשכנז (ובראשוני

כלל) שעיקר הוזכר ס"ל דלא מזה ונראה ,

בזמן. תלוי השיעור

ואמרו ויש בתקנתם, חז"ל כוונת מצד שבאו

שעד  הייתה חז"ל של המציאות שאם

היו  לא מאוחרת שעה היא רגל שתכלה

והנה  שעות, כמה הדלקה לחייב מתקנים

זמן  קבעו שחז"ל שאחר שנראה מלבד

הגם  שתכלה עד שיעור לו ונתנו ההדלקה

תקנה  זה, זמן נתרבה החשמל מציאת שמזמן

רצונם  פי על לדון לנו ואין ממקומה, זזה לא

היה  שאם ברירא לא גם תקנתם. פי על אלא

היו  לא מאוחרת שעה עד בזמנם תכלה

בזמנם  גם שהרי שעות, כמה להדליק מתקנים

הזמן  מיעטו ולא עניות של תקופות היה

הנר) להדליק כסותו מוכר שעני מי אמרו ,(ואדרבא

להדליק  יכול שאינו ומי בזול, השמן והיום

דולק  הוא שאף קנולה בשמן ידליק זית בשמן

כפי  אחד נר ידליק יכול אינו זה גם ואם יפה,

הדין  .א עיקר

מדליקין א. כולם הזה שבזמן שכתב ס"ז) תרע"א (סי' הרמ"א מדברי כתבו בהערות) ה"ה פמ"ג (ח"ד לציון אור בשו"ת
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וביאור  שעה בחצי ששיערו הראשונים לשונות
דבריהם 

בתשובהרב גאון תד)נטרונאי סי' כתב (אופק

ומביאין  תרמדי, ושמן כן עצים יש וז"ל,

ואין  מאיליהן ועולין בהן, ומסיקין מיהן עניים

פונים  ועריסין וכשאיכרין דמים. להן

ששוהין  כיון שבהן עניים לערבית, ממלאכתן

שעה", חצי או שעה "שיעור במלאכתן בשדה

מאותן  כתיפו על אחת חבילה מביא אחד כל

וקאמרינן בה, להיתחמם מכי (שם)תרמדי

עכ"ל. דתרמדאיי. רגלא באוצר פסקא (וע"ע

כא:) שבת בפירושים שבתהגאונים והרי"ף (ט..

עד מד"ה) השוק מן רגל שתכלה עד ז"ל, כתב

פי' דתרמודאי רגלא דכליא עד יוחנן א"ר כמה

ובני  תרמודא ונקראים אצלם ידועים עצים

תרמודאי  נקראין אותם המביאין אדם

חצי  "כמו החמה שקיעת אחר עד ומתעכבין

והרמב"ם לבתיהם. שמגיעין עד (פ"ד שעה"

ה"ה) רגל מחנוכה שתכלה עד והולך מדליק כתב

או  שעה חצי "כמו זה זמן הוא וכמה השוק, מן

והשו" ס"ב)עיתר". תרע"ב מדליק (סי' כתב,

"כמו  שהוא השוק, מן רגל שתכלה עד והולך

ואיכא  ושבים עוברים העם שאז שעה" חצי

ירוחם ורבינו וכו'. ניסא ח"א פרסומי נ"ט (תא"ו

ט"ג) שתהא סא כדי בנר שמן ליתן צריך כתב,

החמה  שקיעת אחר שעה" חצי "כמו דולקת

שהיו  דתרמודאי רגלא דכליא עד דהיינו

ומתעכבין  תרמודא הנקרא עצים מוכרין

והכלבו לבתיהם. שמגיעין עד הזה (סי'כשיעור

החמה מד) משתשקע חנוכה נר ומצות כתב,

חצי  "כמו זה ושעור השוק מן רגל שתכלה עד

מעט". יותר או שעה

חצי והנה או "שעה שכתב נטרונאי רב לשון

זמן" "שיעור נאמר שלא מוכיח שעה"

שתכלה  ב"מציאות" תלוי אלא שעה, חצי של

כלה  אם עניינו לפי מקום כל השוק מן רגל

זמן  הוא שעה שהרי שעה, חצי או שעה אחר

חצי  עם לפרשו ניתן ולא שעה, מחצי כפול

לומר שעה רצה שאם למעלה שהערנו מה (מלבד

ובגמ' שבברייתא אחר זמן שיעור שיש מנ"ל זמן שיעור

אחרים) שיעורים שכתב נאמרו הרמב"ם לשון גם .

שיעור  שאינו נראה יתר " "או שעה חצי כמו

מהו  שעה חצי שיעור קבעו שאם בזמן,

יותר  או שמקור ב שהוסיף שנתברר ואחר .

שאני  שבחוץ וא"ת לישון, הבית בני שילכו עד להדליק צריך לדבריו וכי שם ותמהו רה"ר. לבני היכר ואין ממש בפנים

ודאי  אלא יותר, ולא הבית בני כל שיראו כדי אחד רגע להדליק די יהא בבית א"כ אחרים ושבים עוברים תמיד שיש

שלא  ונראה זצ"ל, הגרב"צ של קדשו מפי זה באופן הדברים יצאו שלא וברור עכת"ד. אופן. בכל שעה חצי להדליק שתקנו

הסכנה, בשעת בפנים המדליק בדין בזה, מחלוקת שהביא א') אות תרע"ב (סי' משה בדרכי המפורשים דברים הכותב ראה

פתילות  מצריך היה שמשון שרבינו הביא לסמ"ק ר"פ ומהגהות קטן. בנר להדליק ויכול שיעור שאין הרא"ש דעת שהביא

ארוכים  נרות שמדליקין העולם מנהג ודחה כשיעורן, אלא צריך אין לדעתו שאף הרמ"א וביאר בפנים כשמדליק אף ארוכות

להיפך, ראיה שהביאו ממקום ואדרבא תימה. כל בזה  ואין מועט זמן שמדליק הרא"ש שדעת מבואר הנה הלילה. חצי עד

אלא  מבחוץ בפנים דין לחלק למדו שמנין קבוע השיעור שאין מוכח מועט בזמן סגי שבבית שאמרו הראשונים שמדברי

הבית, לבני ניסא פרסומי יש שבזה מועט בזמן די שבפנים למדו ומזה ניסא בפרסומי ותלוי קבוע שיעור שאין שלמדו

לבחוץ  בפנים בין בדוחק לחלק שיש ואף ניסא, פרסומי יש אז שעד רגל בתכלה ותלוי קבוע שיעור שאין דידן לנדון ומינה

מיוחד  דין שיש למדו מנין יקשה וא"כ בתכלה, תלוי אינו שבחוץ אף  מועט זמן להדליק מיוחד דין הוא שבפנים ולומר

וע"כ  כבחוץ בפנים שקבעו שמשון רבינו ולדעת שאין. ודאי לשיטתם הוכחה מ"מ אופן, בכל שעה חצי קבעו שמא בפנים

בפנים  אף שתכלה עד הוא שבחוץ שנתבאר ואחר דידן, הנדון עיקר הוא בחוץ והשיעור שבחוץ, כשיעור שמן ליתן צריך

הבאה. בהערה ועיין מד), (סי' בח"א בתשובתו מבוארת זצ"ל שאול אבא הגרב"צ דעת ועיקר שתכלה. עד לשיטתו יהיה

תחילת ב. אחר האנשים שדרך גדולות בעיירות נסתפקתי וז"ל, שכתב תקו) סי' (ח"ג תשובה התעוררות בשו"ת וכ"כ

לטייל  מקדים יש לכאן באו חדשות פנים פעם ובכל וברחובות בשווקים לטייל הולכים חנויותיהם שסגרו לאחר הלילה

כדאיתא  הנס לפרסם כדי לרה"ר סמוך חנוכה נר המדליקים אותם אם לביתם הולכים ואח"כ שעות איזה עד מאחר ויש
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בדברי  הוא שעה חצי בענין הראשונים דברי

נטרונאי גאונים)רב עוד שהרי"ף (ואפשר נראה ,

שכתבו  והאחרונים הראשונים וכל והרמב"ם

הגאונים, דברי פי על הוא שעה חצי כמו

ספק. צל ללא המפורשים הריטב"א וכדברי

באומרו ויש הרמב"ם שכוונת לומר שרצה מי

מדויק  השיעור שאין לומר הוא יותר או

באומד שעה אלא חצי שעבר העריך אם (ולדבריו

זקוק  אינו דקות 25 שהדליק נתברר ולבסוף הנר וכיבה

צריך לה) היה לזה הרמב"ם כוונת הייתה ואם ,

כתב  הרמב"ם שהרי ועוד יותר, או פחות לומר

מדליק  אדליק לא אי דין על הדבר עיקר את

שעבר  אחר יותר' 'או בזה לומר שייך ומה

בחג חג הלכות בספר העיר וכן (חנוכה הזמן,

ד') סי' ישראל נר זו,בקונטרס לטענה דבריו בתוך

נטרונאי  רב דעת שכן שמבואר אחר ובלא"ה

כדבריהם. הרמב"ם דברי לפרש יש והריטב"א

(עי"ש  בחלון המנורה מניח לרה"ר הפונה חלון לו שיש ומי בפנים מדליקין שאנו הזה ובזמן ס"ה) תרע"א (סי' או"ח בשו"ע

לביתם. המטיילים האנשים שישובו עד כ"כ שידלקו שמן ליתן צריכין הנ"ל במקומות שמדליקין האנשים אם סק"ו) במג"א

הראשונים  ופי' דתרמודאי רגלא דכליא עד דולקין יהיו שהנרות דצריכים כא:) (שבת בגמ' דאיתא מה לפי ולכאורה

והלכו  התרמודאים רגלי כלה כבר שעה חצי ערך ועד לביתם שצריכים מה עצים לקנות בנ"א הולכים הלילה שבתחילת

אם  זה לפי א"כ ס"א) (תרע"ב בשו"ע הכי ונפסק בחוצות, אנשים הולכים אין ואח"כ כמה לביתם עוד הטיילים הולכים

עכ"ל. דניסא. פרסומא עדיין שיש הזה זמן כל דלוקין הנרות שיהיו שיהיו צריכין בלילה שעות

ומגילה  חנוכה בקונטרס הובא וכן שהוא. מה לפי להדליק צריך מקום שכל הרמב"ם בכוונת כן שלמד הגרי"ז בשם ידוע וכן

והנהגות  עובדות [ובספר למעשה. נהג הוא שכן בנו העיד שסה) (עמ' בריסק לבית המועדים מאורי ובספר בשמו, ה') (סי'

מוסמכת]. אינה זו ששמועה ונראה משתנה, ולא קבוע הוא שהשיעור אמר שהגרי"ז להיפך כתבו צט) עמ' (ח"ב בריסק לבית

בתשובות  וכ"כ שבזמנינו. רגל שתכלה עד ליתן שנכון דהגרשז"א משמיה ובהערות) רצ"ב עמ' (חנוכה שלמה בהליכות וכ"כ

קסז). סי' ח"ד שצ, סי' (ח"א והנהגות

שצירף  בשמו כתב בתשנ"ו שנדפס ד') אות (פ"ד יצחק שבות בספר זה, סדר ע"פ שונות, שמועות הובאו הגריש"א ובשם

(עמ' שמועות פסקי ובספר שבזמנינו. תכלה עד להדליק להצריך אז סבר דלא נראה שעה, חצי אחר ברכה לענין זו שיטה

יותר  או לשון ושדייק שבזמנינו, תכלה עד להוסיף מצוה שיש בשמו כתב בתשס"ו שנדפס חכמה) לקנות קונטרס בשם צ'

אפשר  בכך, לחייב ס"ל לא שעדיין מדויק) שהוא (בהנחה הציטוט [ומשמעות שהוא מה לפי מקום בכל תלוי תכלה ששיעור

תשס"ז  בשנת מהגריש"א ששמע כתב פא) (עמ' השוק מן רגל תכלה בקונטרס וע"ע הרמב"ם]. על חולקים שיש שסבר

בשיעורו  אמנם קבוע, שנשאר השמן לשיעור גם ומינה בפנים, שמדליקין אף הלילה בתחילת שמדליק התוס' מדברי שנראה

משמעות  גם הוא כך אזי הריטב"א את שיש שאחר אמר (61 מס' שבת הגריש"א שיעורי הלשון (קול תשס"ח א' אדר לא' אור

הגאונים  שאף אמר (62 (מס' למחרת ובשיעור שעה, חצי לאחר לכבות ואין גדול, חידוש היא זו ששיטה ואמר הרמב"ם,

הכרח  ושאין זו, כשיטה דס"ל משום הוא השו"ע שכתב ה"כמו" שגם ואפשר זו, כשיטה דעתם שעה או שעה חצי שכתבו

בספר  וע"ע אחרונה, משנה שזו נראה ולכאורה ל"ו), עמ' בזמנינו השוק מן רגל תכלה בקונטרס (הובא זה על חולק שהרי"ף

ימיו. בסוף הגריש"א נוהג היה שכן קסד) (עמ' חנוכה פניני

והשיא  זה, דין לחדש ראיה יותר" "או מלשון שאין שנראה כתב מד) סי' (ח"א לציון אור בשו"ת זצ"ל שאול אבא הגרב"צ

של  מהשקיעה שעה חצי הוא רגל שתכלה שזמן לבאר וכתב השקיעה, בזמן יוסי ורבי יהודה רבי למחלוקת הרמב"ם דברי

צריך  הרמב"ם וכי וצ"ע מיל. רבעי  שלשת  להקדים צריך יהודה כרבי להדליק רוצה שאם יותר או כתב והרמב"ם יוסי רבי

הוא  זה שזמן אדליק לא אי לענין זה דין כתב הרמב"ם שהרי קשה ויותר בנר. שמן יותר ליתן יכול שרוצה שמי להשמיענו

שתכלה  זמן הוא כמה בביאור הרמב"ם שיפתח מאד דחוק הביאור שלע"ד מלבד השמן, שיעור לענין ולא יותר או שעה חצי

כן, משמע ולא ההדלקה תחילת להקדים היינו יותר או שלשון יוצא לדבריו וגם כזה. ברמז הדעות ב' לפי החשבון ויאמר

ד"ה  תרע"ב (סי' ביה"ל [וע"ע ההדלקה, סוף לפרש שבא בשיעור ולא החמה משתשקע לגבי כן לומר לו היה שא"כ וגם

אלא  זצ"ל הרב אמר שלא ונראה שעה], חצי אחר זמן להוסיף היינו יותר שאו הרמב"ם לשון בביאור שכתב מאחרין) לא

והריטב"א  נטרונאי רב מדברי כן שנתבאר אחר אבל שעה, חצי השיעור שאין יותר' 'או מתיבות לחדש שאין דחיה בדרך

הרמב"ם. בדברי גם הביאור שכן ברור נראה חידוש, זה ואין להדיא
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נתנו ויש השמן שיעור שלענין לומר שרצו

שהיה  כמו רגל שתכלה עד זמן חכמים

זמן  לענין ואילו שעה, כחצי דהיינו בזמנם

החמה  משתשקע הדליק לא אם ההדלקה

עד  הוא רגל שתכלה עד שמדליק שאמרו

שהרי  לדבריהם וקשה שבזמנינו, רגל שתכלה

נמי  ואי מדליק אדליק לא דאי הגמ' תירוצי ב'

פליגי, לא והשו"ע הרמב"ם לדעת לשיעורא

שמצוותה  הברייתא דברי לבאר באו ושניהם

תירוצי  שב' וא"א השוק, מן רגל שתכלה עד

לשיעורא  שתכלה שעד קתני, לצדדים הגמ'

שתכלה  ועד בזמנם, המציאות פי על הוא

שבכל  מציאות פי על הוא ההדלקה זמן לענין

הוא  שתכלה שזמן אמר שהרמב"ם ועוד זמן.

ורק  מדליק, אדליק לא אי דין על שעה כחצי

היה  ולדבריהם השמן, שיעור דין כתב אח"כ

השמן. כמות לענין דווקא השיעור לומר לו

בתפילין  השוק מן רגל שתכלה עד

שתשקע (לו.)מנחותבגמ' עד מניחן, מתי ועד

רגל  שתכלה עד אומר יעקב רבי החמה,

שינה, זמן עד אומרים וחכמים השוק, מן

לצאת  חלצן שאם יעקב לר' חכמים ומודים

ושקעה  המרחץ לבית ליכנס או הכסא לבית

ומניחן. חוזר אינו שוב חמה 

הוכחה וראיתי להביא צידד שהגרי"ז מביאים

קבוע  שיעור הוא רגל שתכלה מכאן

יש  חנוכה לענין שבשלמא שעה, חצי של

ניסא, פרסומי לענין רגל לתכלה משמעות

תפילין  לענין בהם אבל ישן שמא גזירה שהוא

תכלה  של משתנה במציאות לתלות ענין מה

לעיל)רגל בהערה עיין דעתו .(ולעיקר

יעקב אמנם רבי וז"ל , כתבו התוספות

זמן  דלילה  להו סבירא וחכמים

רבי  ועביד בהן ישן לשמא חיישינן אלא תפילין

פירש  וכן מ"ר. מדרבנן, טפי הרחקה יעקב

שם)הרי"ד רי"ד מדברי (פסקי שנתבאר ולמה .

תלוי  השוק מן רגל שתכלה הראשונים

לו  נראה יעקב שרבי ליישב יש במציאות,

שבזמן  משום השוק מן רגל תכלה בזמן לתלות

אין  שאז מפני ישן, שמא חשש יותר יש זה

לישן. יותר ועלול אחרים עם עסק לאדם

מהנ"ל  הדברים מסקנת

חנוכה השיעור לנר בברייתא חז"ל שנתנו

השוק, מן רגל שתכלה עד הוא

רגלא  דכליא עד שהוא ביארו ובגמ'

זה  שזמן הראשונים שאמרו ומה דתרמודאי,

לסימן  אלא אמרו לא שעה חצי כמו הוא

בזמנם. המציאות לפי בעלמא

ובין ונראה לקולא בין כן לנקוט שיש

ליתן  שצריך לחומרא, לחומרא.

עד  שידלק כדי הדלקה קודם השמן שיעור

לענין  גם ונ"מ מקום, באותו רגל שתכלה

לעיכובא  דין הוא השמן שעור וענין ברכה.

מעניינים  יותר וחשוב חנוכה, נר בהדלקת

ואף  זית, בשמן כהדלקה הידור בגדר שהם

המהדרין  מן ומהדרין המהדרין מדין יותר

נ"מ  ועוד וביתו. איש מנר יותר להדליק

להשתמש  ולא הנר לכבות רשאי שאין לחומרא

מקום, מאותו רגל שתכלה לאחר עד לאורו

ליה  הויין בנר שהרגיל חז"ל הבטיחו וכבר

הדליק  לא שאם ולקולא חכמים. תלמידי בנים

בברכה. להדליק יכול שעות כמה לאחר עד

השוק  מן רגל שתכלה גדר

שיעור בירור לענין רק לא נצרך זה ענין

ההדלקה, זמן לענין גם אלא השמן,

וכדלעיל. הנר, לאור ושימוש כיבוי להיתר וכן

חז"ל ואף של והמציאות עמומה, זו שסוגיא

דברים  ויש הצורך, כל לנו ידועה לא

עד  לברר עלינו חובה מ"מ בסברא, התלוים

הספיקות, את ולצמצם מגעת, שידינו היכן

והיע"א.
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חנה (כא:)בגמ' בר בר רבה אמר כמה. ועד

ריגלא  דכליא עד יוחנן רבי אמר

ועד  הגמ' משאלת נראה ולכאורה דתרמודאי.

מעט  יש שאם בפשיטות הגמ' שהבינה כמה,

שאם  רגל, כלתה שלא חשוב לא ברה"ר אנשים

ברה"ר  הולכים אנשים מיעוט שאפילו נאמר

ועד  הגמ' שואלת מה רגל, כלתה חשוב לא

הגמ' שהבינה אלא בשאלה)כמה, שיש (עכ"פ

חשוב  ברה"ר אנשים מעט שישנם אף שבו זמן

המידה  לידע כמה' 'ועד שאלה וע"כ כלתה,

רגלא  דכליא עד יוחנן רבי שדברי אלא בזה,

וכדלהלן. ביאור, צריכים דתרמודאי

חז"ל  בזמן המציאות

הרשב"אוכן מדברי נמי)נראה והא ד"ה (כא:

נאמר  תכלה ששיעור שללישנא שכתב

אחר  אף מדליק הדליק לא אם השמן, לשיעור

דליכא  כתקנה מצוה קיים שלא אלא שתכלה

ניסא האי פרסומי הגמ'כולי שלמסקנת מבואר

קצת  דתרמודאי רגלא דכליא עד שאמרה

שתכלה זמן אחר אף יש ניסא (שבות פרסומי

פג) עמ' בתשובה יצחק מדבריו מבואר וכן .

אחר רנד)בענין סי' וז"ל,(ח"ג דאפילו שכתב

הרבים  מרשות כלה העולם כל רגל אין בלילות

בכנה"ג מבואר וכן עכ"ל. סי'וכו'. הגה"ט (אה"ע

וז"ל,כב) לרה"ר פתוח בפתח יחוד דין גבי

שעות  ג' או שעות בשתי דוקא נמי ובלילה

עובר  ואין בבתיהם מצוים אדם שבני ויותר

אדם  שבני לילה של שעה בחצי אבל ושב,

השוק  מן רגל כלתה לא ועדיין ושבים עוברים

ליחוד. חוששין ואין ליה חשבינן דכיום  פשיטא

בברכ"י הו"ד (סק"ט)ובבה"ט(סק"י)עכ"ל.

וג'(סק"ט)ובפת"ש ב' שעד שהמציאות הרי

ברה"ר. אנשים מעט יש שעות

היחידים  רגל או הרבים רגל

רלג)הגאוניםבתשובות סי' תשובה כתב (שערי

ולמאן ולמאי)וז"ל, עד (צ"ל דאמר

המדליק, על להחמיר דתרמודאי רגלא דפסקה

מלאכה  העושים עניים אדם בני תרמדאי ומהו

"ומתאחרין  פירות שומרי או בפעולה או בשדה

עצים  ויש שחשכה, עד אדם" בני כל לאחר

תרמדי  ושמם בהם ולהתחמם להסקה במקומנו

ליקח  דמים להם שאין וכיון ואטדין תהגין כמו

מאותן  מלאכתן אחר מלקטין השוק מן עצים

עכ"ל. אדם". בני כל אחר "ומתאחרין תרמדי

המנהיג כתב זה תקכט)וכעין מלקטי (עמ' וז"ל,

דקין מכל (השוק)עצים המתאחרים "שהן

והמאירי עכ"ל. ואחר (שם)אדם". וז"ל, כתב

הרבים  מרשות אדם" כל "רגל כלה כבר זה זמן

בכלבו כתב וכן עכ"ל. מד)וכו'. ואחר (סי' וז"ל,

ניסא  פרסומי דליכא ידליק לא כן גם זה זמן

עכ"ל. בבתיהן. העם" "כל נכנסו (וכ"ה שהרי

חנוכה) חיים ובערוךבאורחות תרמד). כתב (ערך

אדם  יבוא אם בשוק "מאד" שוהין והן וז"ל,

באה  שהגמ' מבואר ומדבריהם עכ"ל. לקנותן,

כלתה, הוי בפחות אף שמא שסברה להחמיר

שהם  דתרמודאי רגלא דכליא עד ופשטה

מכולם. המאחרים

הריא"זוידועים מד"ה)דברי ע"א ט' שבת (ש"ג

מצותה  שיעור וכמה וז"ל, שכתב

השוק, מן רגל שתכלה ועד החמה משתשקע

"רגל  אלא היחידים" "רגל שתכלה עד ולא

וכיוצא  והחנוונים עצים מוכרי כגון הרבים"

וכו'. חשיכה אחר בשוק לאחר שדרכן בהן

לשון  הביא דבריו בתחילת והנה עכ"ל.

זה  ועל השוק מן רגל שתכלה עד הברייתא

נראה  היחידים, רגל שתכלה עד ולא כתב

רגלא  דכליא עד הגמ' דברי מבאר שהוא

שתכלה  שאחר להקל שיעור שנתנה דתרמודאי

רגל  כלתה שלא אף כלתה חשוב הרבים רגל

תרגום  הוא עצים מוכרי כגון ומש"כ היחידים,

התרמודאי.

אדם ומ"מ משאר התרמודאי שונים במה צ"ב

אדם  ושאר הרבים רגל נקראים שהם

היחידים. רגל הם
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לרגל ואם היחידים רגל בין החילוק כוונת

הם  שאם הרגל" ב"כמות הוא הרבים

כלתה, הוי יחידים הם ואם כלתה הוי לא רבים

יחידים  הם וכמה רבים הם כמה נתבאר לא

שיש  ועוד לפרש, אלא לסתום בא לא והריא"ז

ויש  עצים מוכרי מעט בו ויש קטן שהוא מקום

ואיך  עצים מוכרי הרבה בו שיש גדול מקום

בזה. מנין לקבוע אפשר

הרגל"וע"כ ב"מהות לחלק שכוונתו נראה

או  ציבור" "דרך נמצאים אם שבשוק,

יחידים", "דרך מהם שנמצאים וקונים ומוכרים

הנמצא  ציבור שהם משום הרבים רגל נחשבים

של  שהביא הדוגמא מבואר ובזה ברה"ר,

שמוכרים  נראה ומ"מ וחנוונים. שמן מוכרי

ברה"ר  שנמצאת קבוצה כל אלא דווקא לאו

הרבים. כרגל חשובה

מסוף וכן  מצותה שכתב הטור מלשון נראה

הלילה  מן שעה חצי עד החמה שקיעת

ואיכא  בביתם ורואין ושבין" עוברין העם "שאז

שכתב  השו"ע מלשון וכן ניסא. פירסומי

שהוא  השוק מן רגל שתכלה עד  והולך מדליק

ושבים" עוברים העם "שאז שעה חצי כמו

"העם" ולשון עכ"ל. ניסא, פרסומי ואיכא

לילך  שדרך קצת משמע ושבים עוברים

שעה. באותה

הם ולשונות שתרמודאי שכתבו הראשונים

נראה  אדם כל אחר המאחרים

הוא  אדם כל 'אחר' שאם זו, בדרך גם שכוונתם

לעיל  נתבאר כבר הרי כלום, אחריו שאין אחר

אחר  גם בשוק רגל שיש וכנה"ג מהרשב"א

חנוכה  לענין רגל .ג שכלתה

המסחר  מקום או רה"ר הוא השוק אם

והמנהיגועוד הגאונים מדברי (הו"ד מבואר

המיוחד לעיל) מקום אינו שהשוק

ימינו)למסחר פירשו (כלשון שהרי רה"ר, אלא

בשוק. למכור ולא לעצמם מלקטים שהעניים

הישר בספר לר"ת ריד)וע"ע סי' (חידושים

מסתובבים  הם אבל עצים מוכרי שהם שפירש

לראב"ע [וע"ע כרוכלים. הבתים ג,ליד (שה"ש

וע"ע ב) חוצות. תרגום בשוקים שפירש

לישעיהו יונתן יא)בתרגום ובירמיהו(כד, (ה,,

טז)ובעמוסא) ].(ה,

הוא אבל שהשוק נראה ראשונים כמה מדברי

שכתב, מפרש"י נראה כן המסחר, מקום

עצים  מלקטי אומה שם דתרמודאי. רגלא

השוק  בני שהולכים עד בשוק ומתעכבין דקים

אור  בבתיהם ומבעירים משחשכה לבתיהם

וכעי"ז  מהן, וקונין יוצאים לעצים וכשצריכין

שכ"ב)באו"ז סי' אלא (חנוכה בנימוק"י כתב וכן ,

לבתיהם  השוק בני "כל" שהולכים שהוסיף

הרי  הרי"ד. ופסקי בערוך כתבו זה וכעין וכו'.

עצים. מוכרי הם שתרמודאי שביארו

שהם ומ"מ ולומר מחלוקת לעשות הכרח אין

השוק  מן רגל שתכלה שאחר ביארו

שלא  אף רגל כלתה חשוב לסוחרים המיוחד

מרה"ר. כלתה

פ"ב,ג. שלום (איש בפסיקתא והנה השוק, מן רגל כלתה חשוב לא בבתיהם האנשים שרוב אחר שאף ברור האמור ומכל

קצט, (סי' הפרדס בספר רש"י וכ"כ השוק. מן הרגל 'רוב' שתסלק עד החמה משתשקע רבותינו שנו הגאונים) ע"י נערכה

רי"ד  ובפסקי (פ"ז). הרשב"ן וכ"כ רוב, כתוב לא קפה) (סי' הלקט ובשבלי רוב), לתיבת ליתא שטז אות רש"י ובסידור

לגירסת  ה"א) פ"י (עירובין לירושלמי מציינים ראיתי וכן תפילין, לגבי השוק מן רגל רוב שתכלה כתב ע"א) טו (ברכות

שרגלא  משמע והפוסקים הראשונים מדברי אבל האנשים, ברוב שתלוי מדבריהם משמע ולכאורה שיריליאו. הר"ש

ריא"ז. וכדברי הרבים רגל שכוונתם צ"ל כאחד ליישבם נרצה ואם האנשים. ברוב תלוי ולא ביותר המאחרים הם דתרמודאי 
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ולא עלה ברה"ר תלוי רגל תכלה שדין בידינו

המסחר  .ד במקום

אדם  בני בהימצאות אלא בחנויות תלוי שאין
ברחוב 

שמב,והנהגותבתשובות סי' ח"ב שצ, סי' (ח"א

קסז) סי' ח"ד דברי וע"ע פי על כתב

למוכרים  נועד תכלה ששיעור לחדש ריא"ז

שלדעת  נראה אבל חנוכה. נר ראו שלא בלבד

מוכרים  אינם אפילו רבים רגל שיש כל ריא"ז

עצים  מוכרי כתב ולא כלתה חשוב לא

מצוים  שאז כלומר כגון, דרך אלא וחנוונים

הריטב"א לשון גם לעיל)רבים. שכתב (הו"ד

זמן  כל ששיעורו הפשוט והמנהג וז"ל,

פתוחות. בהם וכיוצא שמן המוכרים שחנויות

וחנויות, במוכרים שתולה ראיה אינו עכ"ל.

עוברים  יש שאם דס"ל אחר שנראה ושבים

שכתב  ומה כלתה, לא הוי החנויות סגירת

משום  הוא בשוק שהמוכרים שעה עד שהמנהג

יחידים  ולא ברחוב מצוים אנשים אז שעד

בביתם  הוקבעו שכולם אחר היוצאים חריגים

שנתבאר  ב' כפירוש הריטב"א שסבר הוכחה אין (וגם

היחידים) לרגל הרבים רגל בין לחלק ריא"ז בדעת .לעיל

מן  שאמרה הברייתא מלשון לדייק ומש"כ

עד  אמרו שלא מרה"ר אמרה ולא השוק

שהובא  מה לפי המוכרים משום אלא שתכלה

דאיירי  שפירשו הראשונים מדברי לעיל

מבואר  במוכרים, ולא המלקטים בעניים

רה"ר על שפיר אתי שוק בדברי שלשון (וע"ע

חוצות) היינו ששוקים שם .הראב"ע

דתרמודאי והנה רגלא פירשו הראשונים

יש  דידן נדון ולענין אופנים, בכמה

הם  שתרמודאי א'. דרך דרכים. לב' לחלקם

עניים  הם שתרמודאי ב'. דרך עצים. מוכרי

עניים  שהם ב' ולדרך לעצמם. עצים המלקטים

לומר  מקור אין שוודאי נראה עצים, המלקטים

ובחנויות. במוכרים דווקא הדבר תלו שחז"ל

מוכרי  הם שתרמודאי המפרשים לדעת וגם

רגל  כלתה תלו שחז"ל שיסברו הכרח אין עצים

רגל  בתכלה שתלוי שסוברים ואפשר במוכרים,

רגל  שאמרו אלא הציבור, של השוק מן

ביותר  המאחרים היו שהם לחומרא המוכרים

לבתיהם. לחזור

בשוק  הרבים רגל אין אבל פתוחה חנות כשיש

או והנה חנות שיש מקומות בכמה מצוי

הלילה כל שפתוחים (בתחנות קיוסק

הערים) ובמרכזי הרבים דלק, רגל שאין אלא ,

כבר גבוה)מצויה יותר מחיר גובים זה ,(ומטעם

כאן  שיש אף הרבים כרגל נדון שלא ומסתבר

ועיקר  יחידים, רגל כבר שהם כיון מוכרים,

וכמשנ"ת. במוכרים, ולא הרבים ברגל תלוי

ממקום  נראה שהוא מה לפי בית כל דנים אם
או  הרחוב או העיר פי על או ושבים העוברים

השכונה 

כל ועדיין או כאחת, העיר כל דנים אם צ"ב

לפי  רחוב כל או לעצמה, שכונה

מרה"ר. שנראה מה לפי בית כל או שלו, תכלה

מן ונראה רגל שתכלה עד שאמרו שמה

שכן  הגדולים, רחובות היינו השוק

שיכלו  עד אמרו ולא שוק, נקרא רחוב כל לא

משום  בשוק תלו אלא ביתו, ליד העוברים

יש  הרי המרכזיים במקומות אנשים שיש שכל

שבעיר  ובתים רחובות לשאר ושבים .ה עוברים

באותו ומ"מ השוק מן רגל שכלתה שכל נראה

כלתה  שלא אחרת עיר שיש אף מקום

זצ"ל.ד. הגריש"א בשם חכמה) לקנות קונטרס בשם צ' (עמ' שמועות פסקי בספר הביאו וכן

וצ"ע ה. מקומו, לפי נמדד רחוב שכל הגריש"א בשם כתבו חכמה) לקנות קונטרס בשם צ' (עמ' שמועות פסקי בספר

כללי גדר שקבעו מסתבר אם נפשך מסתבר דממה ואם מבודדת), שכונה או (עיר המקום כל אחר לילך שיש נראה יותר
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משם  ושבים הולכים ומצוים השוק מן רגל בה

במקום  רגל כלתה שלא חשוב לא זה, למקום

השוק, מן רגל שתכלה עד שמשמעות זה,

השוק המרכזיים)היינו מקום.(הרחובות שבאותו

העיר ועוד שחלקי באופן שאף  נראה

ללכת  דרך ואין מזה, זה מרוחקים

כאחד, כולם נדונים אין להתם, מהכא ברגל

לענין  להם המשותף עיר לשם משמעות שאין

מרוחקים  שאינם עיר חלקי אבל תכלה.

לדונם  יש לזה מזה לילך ודרך גדול שיעור

כאחת.

כלתה  לא חשוב אם ברכבים שנוסעים אנשים

ושבים,נראה עוברים בכלל הם שאף פשוט

שהם  וכל לרוכב הולך בין חילקו שלא

הם  אף רבים חשובים שהולכים באופן תכופים

הולכי כמותם של תכלה בין קשר יש כלל שבדרך (אלא

הנוסעים) של לתכלה .הרגל

אנשים  יוצאים זמן אחר אבל רגל כשכלתה
שוב 

פועלים נראה היו חז"ל בזמן שגם שאחר

שעדיין  בשעה קמים קום ומשכימי

הקמים  את שיחייבו מצינו ולא חשכה,

נראה  וע"כ בוקר, לפנות להדליק

אלא  הרבים רגל מהם שכלתה שבשכונות

אוטובוס יש בשעה לילה)שפעם כיון (קווי

שכלתה  חשוב בינתיים גדול זמן פרק שיש

רגל.

לענין  הימים בין החנוכה בימי שינוי יש אם
השוק  מן רגל תכלה

מן אחר רגל תכלה של במציאות שתלו

אחר  יום בכל הולכים השוק,

תכלה  שבת בלילות ולכן שלו, רגל שתכלה

משאר  מוקדם יותר הוא השוק מן רגל

שבגללה  מיוחדת סיבה יש ואם ימים.

יתאחר  בשוק הרבים רגל מתאחר

.ו השיעור 

מסקנא 

הוא א. השוק מן רגל שתכלה עד שיעור

כלתה  שלא ואף הרבים רגל שכלתה

תלוי  אינו הרבים שרגל ונראה היחידים. רגל

או  רבים דרך נמצאים אם אלא במנין,

הוא  השוק ב. באקראי. שהולכים כיחידים

תלוי  אינו ותכלה בעיר המרכזיים מקומות

נסגרו  שאם החנויות, בסגירת בהכרח

כלתה, חשוב לא בשוק רבים ויש החנויות

קיוסק  שיש אף הרבים רגל כלתה ואם

יש  רגל ותכלה ג. כלתה. חשוב פתוח

דומה  שאין ושעתו, מקומו לפי למודדו

למרכז  מרוחקת ושכונה גדול, לכרך מושב

לזה  זה דומים הימים כל לא וגם העיר,

ימות  משאר שונה שלו שתכלה ש"ק ליל (כגון

פרטי  שיעור אינו רחוב ושיעור זה, לבית הצופה ברה"ר המקום אחר לדון יש שהוא מה לפי בית כל לדון פרטי גדר שקבעו

זה. לבית הצופה ברחוב מקום אותו אלא הרחוב כל דנים שאין שכוונתו ונראה כללי, שיעור ולא

דברי ו. ע"פ בערך עשרה אחת השעה עד שידלק שמן ליתן נהג שהגרשז"א כתבו רצב) עמ' (חנוכה שלמה בהליכות

שכל  אמר תשס"ח) א' אדר לא' אור ביום (בשיעורו זצ"ל הגריש"א הגרשז"א. בחיי חסד בשערי המציאות וצ"ב הריטב"א,

תלוי  ריא"ז שכתב שרבים שלמד נראה מגילה, מקרא של הנס דפרסום דומיא רבים, חשוב ברחוב אדם בני עשרה שיש

שכוונתו  שנראה למעלה והערנו אחר), מגיע מסתלק שאחד שאחר ולא כאחד עשרה היינו לדבריו גם (ולכאורה בכמות.

לענין  כתבו יב) עמ' תשס"ו כסליו לוי מבית (קובץ זצ"ל וואזנר הגרש"ה ובשם מרה"ר. שנראה המקום לפי בית כל לילך

נראה  ודאי ומלשון השוק, מן רגל כלתה לא ודאי וחצי עשר או עשר השעה עד במוצ"ש הגדולות שבערים ההדלקה, זמן

בודאי  לנקוט יש מתי בדבריו מבואר לא אבל  ההדלקה , זמן לעכב כלתה לא נחשב ודאי מה וכתב  תכלה  בשיעור שהסתפק

רגל. דכלתה
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לבדו,השבוע) רחוב כל דנים שאין נראה ה. .

מקום. שבאותו המרכזיים הרחובות לפי אלא

ושוב  השוק, מן רגל בו שכלתה מקום ו.

דלא  נראה לשוק, אדם בני יוצאים אח"כ

נכשל  שלא ויה"ר הדלקה. חיוב זמן הוי

הלכה. בדבר

z

גרינשטיין  אריאל הרב
N יעקב נווה - אברכים מנין קהילת

הרחמן  תוספת גדר ובעיקר בהרחמן לאומרו הנסים על שכח בענין

יוסףא. בבית הדברים מקור תרפ"ב)הנה (סי'

הכלבו כה)בשם 'ובחנוכה (סי' לשונו זה

עת  בכל כשיגיע הנסים על בה מוסיפין ופורים

מחזירין  אין כאן אמרו ולא שכח שעה, ובכל

סיים  לא אם אבל כשסיים, אומרים ויש אותו,

נסים  לנו עשה הרחמן יאמר להרחמן כשיגיע

ההם  בימים לאבותינו שעשית כמו ונפלאות

כך  ואחר וכו', מתתיהו בימי הזה בזמן

משלים'.

יש מבואר הניסים על שבשכח בדבריו

ועל  המזון, ברכת אחר אותו אומרים

כבר  סיים אם מילי שהני הכלבו הוסיף זה

זאת  שיאמר סיים לא אם אבל הברכה,

לאומרו  עדיפות מה ביאור וצריך בהרחמן.

שסיים. אחר מלאומרו בהרחמן

בזמן ב. כנראה הוא הרחמן אמירת מקור והנה

גאון  עמרם רב בסדר ומובא הגאונים

סעודה, ה"ח הלכות פ"ב ברכות ברמב"ם (ומוזכר

וכו') הרחמן ואומר מלים גדרו בשתי ביאור וצריך .

וענינו.

קפ"ט)בטורועיין ה"ר (סי' אחי 'כתב ז"ל

הטוב  בברכת להאריך נהגו ז"ל יחיאל

מאין  ידעתי ולא גוונים, בכמה הרחמן והמטיב

לברכת  ברהמ"ז בין בבקשה להרבות זה בא

דאמרו  מהא כן לעשות שנהגו ואפשר בפה"ג,

מו.) ונ"ל (ברכות ע"כ, וכו' יר"מ מברך אורח

מצאנו  מזו וגדולה הפסק משום בזה שאין

באמצע  הילד על שמתפללין המילה בברכת

ומפסיק  בפה"ג שבירך אחר ברכה הברכה בין

לשתייה'.

סק"א)בפרמ"גועיין משב"ז 'ודע (שם ז"ל

שיאמר  מיד מסיימת הטוב דברכת

הוספה, כו' הוא והרחמן יחסרנו, אל טוב ומכל

טור עיין רביעית, מברכה הסימן)ואין (סוף

ב)ולבוש סימן(סעיף הדשן בתרומת כתב (ל"ד).

לדבר (לט) שלא בקנס תקנה שעשו בחורים

הרחמן  שיתחיל עד לתקן ראוי המזון, בברכת

דדינה  ח' סעיף קפ"ג סימן ועיין יע"ש. הוא,

דלא  רביעית ברכה הדין הוא אפשר כתפלה,

שלא  יפסיק לא הוא בהרחמן ואף בה. ליזלזלו

בטור דהא הרחמן (כאן)לצורך, שאין אמר

דברי  הא הגפן, לפרי המזון ברכת בין הפסק

דהני  מהפרמ"ג ומשמע עכ"ל. הפסק'. הוה חול

דהפסק  חסרון בזה יש הכוס על כשמברך מילי

בעיה  אין הכוס על מברך שאין באופן אבל

חול. בדברי להפסיק

זו והנה תוספת ענין ביאור צריך זה לפי

בשעת  וכו' הרחמן להוסיף שנהגו

עת  דהוה משום לומר צריך וכנראה ברכהמ"ז,

אלו. בקשות הוסיפו רצון

לומר אכן הענין טובא ביאור צריך זה כל לפי

שייכות  דאין כיון בהרחמן הניסים על
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בהוספתו  תועלת ומה המזון לברכת הרחמן

שסיים. אחר כמו בעלמא להודאה לא אם

בקשה  דרך זאת לומר לכלבו עדיף ומדוע

כעיקר  הודאה בדרך שסיים אחר ולא בהרחמן

הנוסח.

הרמב"םג. לשון כידוע ה"ז)והנה מברכות (פ"ב

שלש  בה להזכיר צריך רביעית 'ברכה

הבית  בעל אצל האורח וכשמברך מלכיות,

יהי  אומר כיצד הבית, לבעל ברכה בה מוסיף

ולא  הזה בעולם הבית בעל יבוש שלא רצון

וכו', הבא לעולם להוסיף יכלם רשות לו ויש

בה' ולהאריך הבית בעל עכ"ל.בברכת .

הרמב"ם וכתב 'מד' ז"ל האזל באבן זה על

בעה"ב אצל האורח דברכת הוא מוכח

והמטיב  הטוב לברכת בפ"ע,המשך ברכה ולא

בעה"ב  בברכת להוסיף רשות לו ויש וכתב

עכ"ל. בה', ולהאריך

לדברי לפי יחיאל רבינו דברי ובצירוף זה

לברכת  מצטרף דהרחמן נראה הרמב"ם

רבינו  בשם הטור כתב שהרי והמטיב, הטוב

מאין  ידעתי 'ולא הרחמן אמירת בענין יחיאל

לברכת  ברהמ"ז בין בבקשה להרבות זה בא

דאמרו  מהא כן לעשות שנהגו ואפשר בפה"ג

מו.) מברך (ברכות היינו אורח ע"כ', וכו' יר"מ

להוסיף  אפשר כך יר"מ מברך שאורח שכמו

ויה"ר. בקשות עוד

סבירא ואמנם דלא נראה עצמו יחיאל רבינו

הטוב  לברכת ממש שמצטרף ליה

דבריו בהמשך שהרי לעיל)והמטיב כתב (הובאו

הא  אך המילה, בברכת כמו הפסק שאינו

המשך  אינה האורח ברכת שגם נראה מדבריו

מדברי  הדקדוק לפי אבל והמטיב. להטוב

להוסיף  תקנו האורח שברכת הרמב"ם

הכי  והמטיב, הטוב לברכת אותה ולהמשיך

בקשות  להוסיף שיכול הגאונים מזה למדו נמי

הטוב  לברכת מצטרף והכל כרצונו ותחנות

ראה  מדוע היטב מבואר זה לפי והמטיב.

להרחמן  דוקא הניסים על את לצרף הכלבו

הברכה. שסיים לאחר ולא

שם ד. דבריו בהמשך האזל האבן כתב והנה

הרחמן  ברכות שכל 'נמצא דבריו דלפי

ברכת  אחר אותם יאמרו אם אומרים שאנו

והמטיב, הטוב לברכת מצורפים הם בעה"ב

יחסרנו, אל שאמר אחר אמן לענות א"א ולפי"ז

ובין  רצון היהי בין הפסק דיהי' לומר אין וזה

אינה  דא"כ הרחמן בתפלות יחסרנו אל

לומר  דצריך וע"כ רביעית, לברכה מצטרפת

לענות  ושלא יחסרנו אל אחר תיכף רצון היהי

תפילות  אין אורח דכשאין דאפשר אלא אמן,

נהג  גם שכך וכידוע עכ"ל. מצטרפין'. הרחמן

אל  אחר מיד האורח ברכת לומר הגרי"ז

אבל  הרמב"ם. מדברי זה דקדוק פי על יחסרנו

אלישיב  הגרי"ש הורה וכן כך, לא העולם מנהג

מיושבים  הדברים דברינו ולפי כמנהג. לעשות

האורח  שברכת הרמב"ם שכתב דאף היטב,

כל  נמי הכי אך רביעית, לברכה מצטרפת

כל  שהרי רביעית, לברכה מצטרפים ה'הרחמן'

מברכת  הוא הרחמן את להוסיף הגאונים מקור

הרחמן, אחר לאומרו העולם נהגו לכן האורח,

את  מסיים שלא להורות דזה לומר  יש ואדרבה

האורח. ברכת שאמר כיון הרחמן לפני  הברכה

שמואל ברכת בספר ראיתי שמואל [אח"כ (מהרב

ק') עמ' דרזי יצחק הרב אלו בן כדברים שכתב

הוה  הרחמן שכל לומר דיש הגרי"ש, בשם

קפידא  אין ולכן רביעית לברכה תוספת

ביססנו  שאנחנו אלא האורח. ברכת להסמיך

גם  ובכלבו. בטור המבואר פי על הדברים

מבואר  וביעב"ץ ויטרי שבמחזור שם הביא

כמנהג]. האורח ברכת לומר

'ודע ה. שכתב הנ"ל כפרמ"ג דלא זהו ואמנם

ומכל  שיאמר מיד מסיימת הטוב דברכת

ואין  הוספה, כו' הוא והרחמן יחסרנו, אל טוב

טור עיין רביעית, הסימן)מברכה ולבוש (סוף

ב) הדשן(סעיף בתרומת כתב לט). בחורים (סימן
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המזון, בברכת לדבר שלא בקנס תקנה שעשו

יע"ש. הוא, הרחמן שיתחיל עד לתקן ראוי

טור הנה הוכחות, מג' הפמ"ג זאת הוכיח

שהוכיח  ומה הדשן. ותרומת לבוש

יש  הנ"ל, יחיאל רבינו מדברי היינו מהטור,

מוכח  זה אבל מהטור מוכח כך דאמנם לומר

הוא  וביאורנו האורח, ברכת כלפי גם מדבריו

היא  האורח דברכת ברמב"ם המבואר פי על

שהוכיח  מה וכן רביעית. לברכה המשך

התרומת  לשון דזה ליישב, יש הדשן מהתרומת

רגילים  היו רב, בי בני בחורים 'שאלה: הדשן

שלא  בקנס תקנה ועשו בהמ"ז, בשעת לדבר

שרצו  ויש הברכה, לשמוע שיכוונו כדי ידברו,

שהיא  ירושלים, בונה לאחר עד לתקן שלא

לאו? או הכי דמי שפיר דאורייתא, ברכה סוף

דראוי  הכי, דמי שפיר דלאו יראה, תשובה:

רביעית, ברכה לאחר עד עד לתקן דהיינו

הרחמן  ליישב שיתחיל ויש לנו. הצריך עכ"ל .'

שיכול  בעצמו שמברך באדם איירי לא דהתם

איירי  אלא הרחמן, שהתחיל אחר לדבר

מאחרים  חובה ידי יוצאים שהיו בבחורים

לשמוע  להם ומפריעים מדברים היו ואחרים

כדי  ידברו שלא קנס עשו זה ועל הברכה,

הרחמן  עד שישמעו בזה די ולכן שיכוונו,

ואף  המחוייבת, הברכה נוסח עיקר את שאמר

אין  לברכה שמצטרף נוסח עליה שמוסיף

שלא  אף חובה ידי ויוצאים בזה, לצאת צריכים

זאת. שומעים

ברכה ונראה המשך שהכל דברינו לפי  דאף

כל  אחר אמן לענות אפשר רביעית

הכלבו  ואף הפוסקים, שכתבו כמו הרחמן

צט)עצמו ויבוא (סי' ביעלה נוהגים שאנו וכמו ,

אף  בקשה כל אחר אמן לענות הש"ץ בחזרת

האזל  האבן שכתב ומה הברכה. באמצע דהוה

האורח  לברכת יחסרנו אל בין אמן לענות שאין

לפום  בעניי לי נראה בברכה, הפסק דהוה

וצ"ע. מוכרח דאינו ריהטא

עטרה ו. להחזיר לחזק אלו בדברינו יש עכ"פ

לומר  הגאונים מימות שנהגו מה ליושנה

ולא  ומוחלט, פשוט כדבר זאת וכתבו הרחמן

וסתם  בעלמא רשות שהוה טועים שיש כמו

או  מפסיקים פעוט דבר כל שעל תוספת נוסח

ח  אינו דאמנם זה. נוסח אומרים ובה שאינם

הרי  מפסיק אם אך תוספת, שזהו שנתבאר כמו

לברכה  כהמשך זאת לעשות יכול אין כבר

ברכותיו. בתוך זה יהיה שלא ומפסיד רביעית,

בזה  להחמיר מקום היה דמסתפינא לולא ועוד

הראבי"ה דברי פי על תקסג)יותר סי' מגילה (מס'

גב  על 'ואף המזון בברכת הניסים על גבי

להזכיר  מהו לן איבעיא מדליקין במה דבפרק

להזכיר  דאין ופשטיה המזון בברכת חנוכה של

הוא, דרשות ומשמע מזכירין, להזכיר בא ואם

על  בירך וגם להזכיר עלמא דנהיגי כיון ומיהו

כחובה  עליה שויה להזכיר וראיה דעת וחוזר.

דאמר  למאן דאפילו גדולות בהלכות שפסק לי

להתפלל  שהתחיל כיון רשות ערבית תפילת

דשוויה  דחוזר חודש ראש של להזכיר ושכח

לי'. נראה כן שנא. לא נמי הכי כחובה, עליה

ישראל  כל זאת שנהגו כיון בזה נמי הכי עכ"ל.

זאת  ולעשות זאת לצרף חובה עליהם שויוהו

לבטלו. ואסור רביעית מברכה חלק

הדברים: סיכום

שיש א  מבואר הניסים על גבי הכלבו מדברי -

ברכת  שבסוף בהרחמן דוקא זאת לומר ענין

אינו  דהרחמן הברכה, שסיים אחר ולא המזון

ברכת  אחר ותחנות בקשות של בעלמא תוספת

המזון. לברכת ומקושר מחובר אלא המזון,

ברמב"ם  המבואר פי על זאת לבאר ונראה

ואמנם  יחיאל. רבינו בשם הטור דברי בצירוף

שזה  שלמדו נראה פוסקים ועוד הפמ"ג בדברי

בעלמא חנוך תוספת אהל תשס"א בצהר עוד (ועיין

תפב) הכלבו.עמ' מדברי לכאורה וקשה ,

ולא ב המזון ברכת בכל הניסים על בשכח -

המזון  ברכת בסוף יאמרנו בהרחמן אף אמר
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מקור  שממנו בכלבו מבואר כך הודאה. בנוסח

בהרחמן, שיאמרנו הרמ"א שלא דברי (ופלא

הפוסקים) זה דבר .הביאו

הרחמן ג באמירת להחמיר שנראה נתבאר -

שלא  להפסיק ולא המזון ברכת שבסוף

לצורך.

z
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כיצד? בנר" "הזהיר

בגמ'א. חז"ל דברי כג:)ידועים רב (שבת אמר

תלמידי  בנים ליה הווין בנר הרגיל הונא

כפירש"י  חנוכה ונר שבת נר והיינו חכמים.

נתפרסם זמן מזה והנה לרבי שם. הזכרון (קובץ

מוריה) הוצאת תלה, עמ' הוטנר "סוד יצחק קונטרס

לרבי  המיוחס יד מכתב חנוכה" נרות הדלקת

קבל  מאשר הראב"ד של בנו נהור סגי יצחק

שאמרו  "ומה דבריו: ואלו ז"ל הנביא מאליהו

זכרים  בנים ליה הויין חנוכה בנר הזהיר רז"ל

נרות  מדליקין עלמא כולי והרי ת"ח, שיהיו

זכרים  לבנים זוכין רובם ולא כולם ואין חנוכה

הוא  שהאמת מזה, לתמוה אין ת"ח, ושיהיו

שכל  מה וכפי אמת ודבריהם אמת הם חכמים

דרובא  שרובא חנוכה נרות מדליקין העולם

דמיעוטא  מיעוטא אבל חובתן, ידי יוצאים

המצות  פרטי כל כפי להדליק זהירין

פרטיה והדקדוקים בכל בהדלקתן שהזהיר

ובסגולתה  המצוה בכח וישיג יקנה ודקדוקיה

זכרים  מנהבנים ושם ע"כ. תנאים . עשרה

בנר. הזהירות ענין לקיום

נזכרים ובאמת, כיום שם, התנאים ככל דרוב

חלל  שיעור כמו הכי בלאו ונעשים

חוץ  ההדלקה, ומקום השמן ושיעור הכלי

בס"ד: לדון אבוא בהם אשר פרטים  משני

ראוי  כלי באיזה - שם הנכתב הראשון התנאי

הראויים  כלים ט"ו מנה דשם להדליק,

מ  מהם קודם הקודם וכל זהב,להדלקה שובח:

אבנים  זכוכית וכו' הנחושת ממין מתכת כסף,

ועוד.

מכירוע"ע בן לר"מ היום סדר חנוכה בס' (סדר

רלה) שידליקו דף הנרות ובענין שכתב:

מהדר  וכל כוחו כפי אותן יעשה א' כל בהם

משגת  שידו ומי משובח, ה"ז ביותר אותם

אין  כי אותם יעשה מכסף אותם לעשות

כ"כ בהם לזהב ההוצאה  ביחס ואולי צ"ע, (א"ה,

להלן) ועי' זה מיירי ענין על דאגתי כמה יודע וה'

בטחתי  אבל ההשגה לקוצר בידי עלה ולא

כוונתי, לעשות בידי שיגמור אלקים בחסד

נרות  השמנה כל לעשות בידו שאין מי ולפחות

שמחדש  אותה ויהיה כסף מהם א' יעשה כסף

הזכיר  לא למה ויל"ע ע"כ. לנס. זכר לילה בכל

באפשר  היה לא זה כי ואולי טפי. דעדיף זהב

מלישניה  כדמוכח בכסף משא"כ כלל, אצלם

שו"מ  צ"ע. ואכתי כ"כ, בו ההוצאה שאין

תורתך עוסקי ביד זדים מג)בקונטרס (עמ'

אחרונים  כמה מדברי עוד והביא בזה שעמד

כסף של דוקא תרעג שכתבו ברכ"י טז, תרעג, (א"ר

ועוד) ז מינייהו אות וחדא דרכים בכמה בזה ופי'

קולמוס בגליון וע"ע עוד. ע"ש (מס'כדכתיבנא

(22 עמ' בזה.94 מ"ש

שגם ב. הרבה מצוי הזה כהיום והנה

מניחים  זהב או כסף בחנוכיית המדליקים

דלכאורה  בפוסקים והעירו זכוכית, בזיכי בה
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ראשונה  מדרגה ההידור דרגת בזה מפסידים

שמינית תשיעית)לדרגה שנהגו (או יש ומה"ט .

מיוחדים  כסף בזיכי הכסף בחנוכיית להניח

שמעתי  וכעת כסף. בשל ממש מדליקים דאז

מזו שליט"א)גדולה תופיק ר"י שהורה (מידידי

הצינוריות  שאף שליט"א הדור מגדולי אחד

לקיים  לרוצים מכסף יהיו הפתילות תומכי

גם  י"ל אז הוא, נכון שאם ובאמת הזה. ההידור

או  פח חנוכית לקנות דיוכל ולקולא, בהיפך

ובאפס  כסף בזיכי בתוכה ויניח וכיו"ב זכוכית

ההידור. הרויח דמים

הלויוראה שבט קנז)בשו"ת סימן (ח"ח

הג"ר  דאתרין למארי בתשובה

ותלה  בדבר, שנסתפק שליט"א דייטש מתתיהו

העלה  וסו"ד לאו, או כלי בעי נ"ח באם זה נדון

לעיקר  בטל הזה דהזכוכית לומר דקרוב

זהב. או כסף שהיא המנורה

יצחק ולכאורה רבי בסו"ד דהא עוד, י"ל

בהדיא  נכתב הראשון בתנאי הנ"ל

ראוי  אינו שוליו על לעמוד יכול שאינו דהכלי

דמאחר  קולו, חומרו נמצא א"כ להדלקה,

האלו זכוכית בזיכי הנודע הדקים)שכפי (בפרט

לא  אם סמיכה בלא לעמוד יכולים אינם

אליה  בטלים הם הרי א"כ בחנוכיה שיניחם

בס' ומצאתי הכסף. בחנוכיית מדליק הוא והרי

תשובות 43)פסקי הערה ט אות דיש (תרעג שכ'

אינן  רוב שע"פ הללו בכוסיות חסרון עוד

עומד. בעינן פוס' ולכמה בפנ"ע לעמוד יכולים

חסרון  עוד אי"ז אדרבא, י"ל ולדברינו ע"כ.

בחנוכיה  הוא שמדליק נמצא דאז מעלה אלא

ודוק. וזהב כסף דשל הידור גם ומרויח עצמה

לוישו"ר מבית בהערה)בקובץ יג עמ' שכתב (י,

דתנן  מאי ע"פ הוסיף ועוד כזו. סברא

מ"ו)בכלים המתכת (פי"ג את המשמש בעץ

הכלי. לעיקר כבטל הוא דהרי שם דמבואר

הקהתי שבט בשו"ת מדנפשיה רא וכ"ה סי' )(ח"ג

בס' גם צידד וכן העולם. מנהג בכך שיישב

חנוכה תודה ג)שלמי אות י .(סי'

מוריהאמנם בקובץ קעב)ראיתי עמ' (שסט

שליט"א חיים)להה"כ בירורי (מח"ס

דמאחר  זו, בסברא שם ופקפק בזה שהאריך

חשיבי  אחר בכלי להכניסם מתחילה דנעשו

הסיק  וע"כ בשד"ח, גם דכ"כ יעו"ש כלי, שפיר

ואזי  לחנוכיה בדבק הבזיכים לחבר דיש

ועי'. כסף. בשל כמדליק וחשיב אליה בטלים

החלקת  בעל האדמו"ר על מעידים עוד שו"ר

מביאלא עמ'יהושע תשנ"ט, יהושע חלקת (סידור

מאידך,תרמב) כן. לעשות בכוסות אף שהידר 

הניחו  ובדוקא כן נהגו לא בלעלוב כי העידו

זכוכית כד)בשל עמ' החנוכה לימי אורה .(נטעי

הקהתי שבט בשו"ת קיד)וכ"כ סי' שכתב (ח"ה

זכוכית. בכוסיות דעדיף

חציה עוד אשר בחנוכיה ולפלפל לדון יש

ותחתיתה  מזהב היא הנרות שבו העליון

אם  לה, חשבינן היאך להיפך, וכן מכסף

לדון  יש כן וכמו מזהב, או מכסף כעשויה

מהו  איפכא או זהב מצופה כסף בחנוכית

תורתך  עוסקי ביד זדים ובקו' זה, בגדר הקובע

מד) ויל"ע.(עמ' בזה, עמד

עליו,ג. לעמוד שיש נוסף שם פרט הנזכר הוא

הפתילה, כמות שיעור על הששי בתנאי

לא  הכלי חלל משיעור עשירית שתחזיק דצריך

ברוב  מצוי אינו ודאי זה והנה יותר. ולא פחות

בגוף  באמת להתבונן ויש שבימינו, בזיכים ככל

ואם  כן. לעשות יש ולמה מה על זה תנאי

שאין  שם מדבריו נראה אך נקבל, היא קבלה

בזה, להוסיף ויש ליראיו. ה' סוד בגדר זה

הפתילות  עובי היה עצמו המקדש בזמן דהלא

או  החורף בלילות אם השמן כמות לפי משתנה

תוס' עי' ושיערו)הקיץ, ד"ה פט. וא"כ (מנחות ,

החלל בעשירית דוקא הכרח שאין (וע"ע מוכח

ב) אות חנוכה מערכת .בשד"ח
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נ"ל ולפענ"ד הנזכר מהר"י בד' העיון אחר

בו, שפתח לציור אלא נתכוין שלא

הדרהם  רבעי עשרה מחזיק שהכלי והיינו

שהוא שמן רבעים תשעה נותן השיעור ובתוכו

להדלקה  והמוכרח ומעתה המחוייב שם כמש"כ

דאז  החלל עשירית בגודל פתילה שיהא צריך

אבל  מקודם, יכבה ולא הנצרך בזמן ידלק

עבה  בפתילה שגם רבה כמות נותן אם אה"נ

עישור  דוקא שיהא צורך אין הרצוי כזמן ידלק

קצת, הוא דדחוק הגם בכוונתו כנלע"ד הנר.

זה  דבר לפרש ליבם יתנו המעיינים אם ואשמח

הבטחת  בזה להרויח רבה לתועלת הוא אשר

ת"ח. לבנים לזכות חז"ל

z
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בדיעבד  אף פסול ובאיזה להדליק ראוי שמן באיזה

הקריבהו  דין א.

ח)כתיב א, אין (מלאכי לזבוח עור תגישון "וכי

רע  אין וחולה פסח תגישו וכי רע

נא פניך הקריבהו הישא או הירצך לפחתך

מהא. ילפינן דינים וכמה צבאות". ה' א'אמר

ב"ב אלא (צז.)בגמ' היום קידוש אומרים אין

מאי  למעוטי המזבח, ע"ג לנסך הראוי יין על

משום  ופרשב"ם רע, שריחו למעוטי וכו'

למעוטי  לעולם ואבע"א לפחתך, נא הקריבהו

נחמיה, כר' במסננת דעברי ואע"ג מגולה

הישא  או הירצך לפחתך נא הקריבהו אפ"ה

בשו"ע וכ"פ רע"ב)פניך, על (ר"ס לקדש דאין

הקריבהו  משום מגולה יין ועל רע שריחו יין

לפחתך. סוכהב'נא מנסכין (נ.)בגמ' דאין

דהנ"מ  נחמיה, לרבי ואפילו מגולים ומים ביין

לרבי  ליה ולית אמר מי לגבוה אבל להדיוט

וגו'. לפחתך נא הקריבהו (צ:)בחוליןג'נחמיה

אותו  שיעלו קודם מהירך הגיד לחלץ דאין

מפורעת  ירך להביא הוא שגנאי למזבח

לפחתך. נא הקריבהו משום ד'למזבח

ושעורין (סט.)ובמנחות בקר שברעי חיטין

משום  למנחות להקריבם אין בהמה שבגללי

וגו'. הקריבהו

ל"ה)וברא"ש סי דחולין על (פ"ז גאון ונשאל כ'

וכו' בהכנ"ס של לשמן  שנפל עכבר

אסור  מאוס הוא אם בהכנ"ס של נרות ולגבי

לפחתך, נא הקריבהו שנאמר משום בהדלקה

שם הר"ן ירוחם(לו:)וכ"כ ובב"י (קלט:)ורבינו ,

קנ"ד) סי' וכ"פ (או"ח והר"ן, רי"ו לדברי הביא

בהכנ"ס (סי"ב)בשו"ע של בשמן שנמצא 'עכבר

וכ"כ  בבהכנ"ס'. להדליקו אסור מאוס הוא אם

ק"ד)הרמ"א סו"ס א .(יור"ד

הקריבהו א. משום ביה דאית כיון מ"מ הראשון, ביום כתיב דהדר דקרא אע"ג יבש, דאתרוג כט:) (סוכה המאור בעל ועי'

הקריבהו, משום ביה ולית מאוס אינו אכתי הדר שאינו דכל כ' שם במלחמות אמנם השני. ביום אף פסול לפחתך נא

תורה. שאמרה במינו הדר שאינו אלא מלכים שולחן על ועולה ומשובח נאה היבש דאתרוג
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בכל  או בקרבן דווקא דהקריבהו דינא האי ב.
המצוות 

רק ויש הוי דהקריבהו דינא האי אם לדון

כמו  ליה דדמי כל וכן קורבן, לענין

דנסכים  דומיא שהוא קידוש וכן ניסוך,

היום  קידוש אומרים דאין שם בב"ב וכמש"כ

וכמו"כ  המזבח, ע"ג לנסך הראוי יין על אלא

וכמש"כ  קורבן כמו שהוא בהכנ"ס של בנר

סקי"ח)במג"א קנ"ד ולכך (סי' לקורבן דמי דהוא

מצוות  שאר אבל המומר, מן מקבלין אין

אותו  מקריבין שאין כיון דינא להאי ליתיה

פניך',ב לגבוה  הישא או 'הירצך משום וליתא

המצוות. בכל ה"ה דלמא או

רל"ד)הרשב"אובתשו' סי' גבי (ח"ג נשאל

פלפלין  מלא שק שמשימין עכו"ם

אם  ביין טעם לתת היין קנקני בתוך וזנגביל

דמסתברא  והשיב להבדלה, בהם להריח שרי

נא  הקריבהו משום אסור דהבדלה דלבשמים

מעורב  איסור בו שיש דכל ועוד לפחתך,

במסכת  ר"ל וכדבעא למצוה דמימאיס אפשר

למצוה (מז.)ע"ז מהו לולבו לדקל המשתחוה

או  לגבוה מאיס איפשיט מי דלא ואע"ג לא,

כתבה  לא אלפסי שהרב דשרי נמי ואפשר

הקריבהו  משום בזה ליזהר טוב מ"מ בהלכות,

מיהא, לפחתך ע"כ.ג נא

ק"ח בשו"עוהוב"ד סי' וביור"ד ס"ג, רצ"ז סי' (או"ח

בפמ"גס"ו) ועי' ובא"א . סק"ו (משב"ז

טעמים סק"א) ב' הרשב"א בדברי דמבו'

דהבשמים  הקריבהו משום הא' נפרדים,

של  ביין אף אסור הטעם ומזה ביין, מלוכלכים

טעם  והוא לגבוה, דמאיס משום והב' ישראל,

איסור. של ביין דווקא

המצוות ומבו' בכל דין דהוא הראשון בטעם

באליה  וכ"כ לקורבן, ל"ש בשמים דהא

סק"ד)זוטא קנ"ד דינא (ס' אהא מהרש"ל בשם

בו  שנפל בשמן בהכנ"ס של לנר להדליק דאין

וכ"כ  מצוה, של הדלקה לשאר דה"ה עכבר,

שם סק"ו)בפמ"ג שבת (משב"ז נר גבי דה"ה

רח"צ בסי' עוד וכ"כ ויארצייט, (א"א חנוכה

סק"ב) ובמשב"ז וכ"כ סק"ג מצוה, דבר בכל דה"ה

סי"ז)בבא"ח נח פ' ובש"ש הי"ב, ש"ר דאם (וישב

זית  שמן הניח או השמן בתוך מת עכבר נמצא

לאכילה, ונפסל המיטה תחת לאכילה הראוי

דכיון  ונ"ח, שבת נר מלהדליק נפסל ה"ז

הקריבהו  משום למצוה נמאס לאכילה דנמאס

לפחתך. נא

בציצית  גם נא' הקריבהו דדין הוכחה ג.

ומן (ט.)ובסוכה הקוצין מן עשאה ציצית גבי

ופרש"י  פסולה, הגרדין ומן הנימין

ולא  בבגד אלה כל ועומדים ותלויין הואיל

היא, לשמה עשייה לאו ציצית לשם בה נתלו

מהני. לשמה מתכוון אם ולפ"ז

הי"א)הרמב"םאולם ציצית מהל' בסתמא (פ"א כ'

הנאחז  הצמר מן לא אותן עושין 'ואין

הנימין  מן ולא בינהם רובצים כשהצאן בקוצים

שתי  משיורי ולא הבהמה מן הנתלשים

לעניין ב. לדון מקום רק במצוות, לפניו התנאה ואנוהו אלי זה משום המצוות בכל ליזהר יש לכתחילה ודאי הא ואמנם

אפילו  ומשמע ומגולה רע ריחו על מקדשין שאין רע"ב) (בר"ס כמבו' לעיכובא הוי דהקריבהו דינא האי דהא דיעבד,

דסוכה) (רפ"ג למאור שמן בפירוש ועי' בב"י, שהובא ברמב"ן כדמשמע יצא לא בדיעבד דאפי' (סק"א) במ"ב וכ"כ דיעבד,

טריפה. קורבן גבי ה"י) מזבח מאיסורי (פ"ב הרמב"ם כמ"ש פסול  בדיעבד אף דהקריבהו

דהקריבהו ג. דמטעם דבריו בתחילת כתב וכן וכמבו', לעיכובא ג"כ הוי דהא צ"ב, הוא מזה ליזהר 'טוב' שסיים הלשון

הרשב"א, לשון שהביא רצ"ז) (סי' ב"י ועי' ביין. מלוכלכים שהבשמים מה כ"כ מאוס דאין נסתפק לבסוף ואולי 'אסור', הוא

וכלשונו  'אסור' דהבדלה דלבשמים כ' ק"ח) (סי' ביור"ד וכן הרשב"א, דברי כתחילת עליהם' מבדילין 'אין הלשון כ' ובשו"ע

טוב]. שהוא לסיפא סיים ולא אסור שהוא דבריו תחילת רק העתיק שם [ובב"י דבריו בתחילת
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של  הגיזה מן אלא הבגד בסוף משייר שהאורג

הפשתן'. מן או צמר

י"א)בב"יופ' משום (סי' להרמב"ם דהטעם

בשו"ע וכ"כ מצוה, לאסור (ס"ח)ביזוי

מצוה  ביזוי בט"זד משום ועיי"ש (סק"ד),

ובמ"ב כ"ה)ובפמ"ג בדיעבד (ס"ק דאפילו

של  הטעם כעין בציצית לאסור וחזינן פסול.

דדין  ג"כ ומבו' לפחתך, נא הקריבהו

המצוות. בכל הוא דהקריבהו

ממש"כואין לו:)להקשות דאתרוג (סוכה

הדר, משום פסול עכברים שנקבוהו

כמבו' הלכתא והכי הדר משום אף כשר ולל"ב

תרמ"ט)בב"י בכל (סי' הוי הקריבהו ואי ,

וכמו  זה מטעם פסלוהו לא למה א"כ המצוות

שם  שאין התם דשאני לשמן, שנפל עכבר

לקלפו  ואפשר יבש שהאתרוג כ"כ מאיסות

בהוריות שמצינו וכמו ראוי האוכל (יג:)ויהיה

עכב  שאכל שנפל ממה לעכבר ול"ד וכו', ר

ועוד  תקנה, לו ואין נמאס שהכל שמן לתוך

שאין  הראשונים בלשון חזינן שמן גבי שאפילו

מאוס', הוא 'אם דהלשון מאוס, שהוא מוכרח

שהוא  בהא וכ"ש מאוס, שאינו שיתכן וש"מ

במלחמות הרמב"ן וכ"כ נמאס. ואינו (ר"פ יבש

הגזול) חשו לולב לא עכברים שנקבוהו 'והחסר

לפחתך'. נא הקריבהו משום בו

בכ"מ  הקריבהו דין דל"א שבת מהל' קו' ד.

הגמ'איברא מדברי להקשות כה:)דיש (שבת

מדליקין  אין אומר ישמעאל רבי

מתוך  רבא אמר מ"ט השבת, כבוד מפני בעטרן

אביי  א"ל ויצא, יניחנה שמא גזירה רע שריחו

חובה. בשבת נר הדלקת אומר שאני א"ל ויצא,

ראוי  דאינו ת"ל זה, לטעם הוצרך אמאי וצ"ע

הו"ל  רע דריחו דכיון מעיקרו, להדלקה כלל

ע"ד  יקשה וביותר לפחתך, נא הקריבהו בכלל

ובודאי  בעטרן, להדליק להתיר דס"ל חכמים

לכו"ע  דין דהוא דהקריבהו אהא פליגו לא

נ.)וכמש"כ נחמיה (סוכה לרבי ליה ולית

לפחתך. נא הקריבהו

לא (יב:)בסוכהגם בשווצרי אמר אביי

שביק  ריחייהו דסרי כיון מ"ט מסככין,

הקריבהו  משום דת"ל כנז' וצ"ע ונפיק, להו

לטעם  הוצרך ואמאי דמעיקרא טעמא דהוי

נתקשה  זו שקושיא ובאמת ריחייהו. דסרי

במג"א כי סק"ג)המ"ב, רח"צ מש"כ (סי' הביא

תתנ"ד)בס"ח עצי (סי' הבדלה לנר יקח דלא

משום  אשכנז בלשון קיין שקורין דמשחן

דהנר  כיון דהטעם בפמ"ג שם וכ' רע, שריחו

במ"ב  והקשה הקריבהו, משום בו יש מצוה

סק"ד) ובשה"צ דמ"ש (סק"ה כלל, נהירא דלא

בו  מדליקין בעיטרן דגם שבת נר מהדלקת

ויצא יניח דשמא הטעם דהו"ל אילולא (צ"ב

ג"ז  ואולי בעטרן שמדליקין רבנן מדברי טפי להקשות

בדבריו) .כלול

דהקריבהו ולכאו' לדינא דליתיה מכ"ז המבו'

אמרינן  קורבן לענין ורק המצוות בכל

מג"אה כן, סק"א)ועי' רצ"ז לטעם (סי' שהשמיט

הטעם  רק וכ' דהקריבהו דהרשב"א הראשון

הללו ד. מינים ואין כנף מין הכנף דבעינן הטעם שכ' למאור ראה ולא מדעתו הרב"י כ' זה דטעם (סק"ט) מג"א ועי'

בט"ז  אולם ה"ה). נח (פר' ובעיו"ח הגר"א שם וכ"כ  מכמותן, נעשה בגד ואין הצמר פסולת שהם בגד מהם לעשות ראויים

דביזוי  מהא נדו אמאי ודעימיה המג"א ע"ד וצ"ב למאור. ואח"כ הט"ז לדברי שהביא במ"ב ועי' כהב"י, מפרש שהוא מבו'

פסולין  מהם נעשה בגד שאין גרועין שהן צמר מיני כל 'וא"כ שסיים במג"א ועיי"ש לפחתך. נא הקריבהו כדין שהוא מצוה

לפוסלם  יש מ"מ לפוסלם, אין וביזוי הקריבהו דמצד רעים הם ברייתן שמתחילת דברים דאף לחומרא, ור"ל לציצית'.

גופיה. דציצית טעם למינקט ליה דעדיפא עוי"ל גם טפי, רבותא ר"ל רק מצוה דביזוי הא ס"ל ודאי ולפ"ז בהמ"א, ממש"כ

ההבדלה,ה. גוף הוא בפה"ג דברכת לזה, ל"ד והבדלה, יין גבי גם לפחתך נא הקריבהו דאיכא המ"ב כ' רע"ב שבר"ס ומה

הכוס. על מסדרן רבי רק ההבדלה מגוף שאינו בשמים ומשא"כ זכור, מדין דהוא הרמב"ם וכמש"כ כקידוש הוי והבדלה
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במ"ב העתיק וכן לגבוה, ,ו (סק"ז)דמאיס

בכל  דינא להא דליתא לומר כיוונו ולכאו'

המצוות.

למאכל  מלכתחילה שברייתו דבר בין חילוק ה.
לשאינו 

מתחילת ונראה הוא שכך דבר בין לחלק

לבין  ופחות, רע שהוא אע"פ ברייתו

נמאס  לאחמ"כ ורק טוב הוא שמתחילתו דבר

מתחילתו  טוב שהוא מה דדוקא סיבה, מאיזה

דהקריבהו  הא בו לומר שייך נמאס ואח"כ

שנמאס  דבר להביא מזלזל שהוא ז משום

ופסח, עוור מביא שהוא דקרא ודומיא

ביזוי  בו אין הוא כך שמתחילתו דבר ומשא"כ

בנ"א ח ומאיסות, שאין נכונה סברא והוא

טוב  שהיה ממין אלא רע ממין מתרחקים

ונפסל. נמאס ואח"כ

פתה"דושו"ר ח')בספר אות רס"ד שהביא (סי'

הפמ"ג  ע"ד שנתקשה עולם, חיי מספר

מהא  עכבר בו שנפל בשמן להדליק דאין

דהוא  ויצא,דעיטרן שולחנו יניח שמא משום

לפחתך, נא דהקריבהו הטעם קאמר לא ואמאי

אלא  הכי אמרינן דלא ליישב בפתה"ד וכ'

ומחמת  ונתקלקל מעיקרו ראוי שהיה בדבר

עוור  בקרא דכתיב למאי דומיא נפסד קילקולו

ונתקלקל, ראוי היה דבמינו ומשא"כ ט ופסח

שהטביע  טיבעו מצד מעיקרו רע שריחו דבר

לומר  יצדק לא בזה וכיוצ"ב, כעיטרן  היוצר בו

מטעם  עלה אתי ולהכי הקריבהו משום דפסול

הח"א כ' וכיוצ"ב ויצא. יניחנו סי"ב)דשמא (כ"ג

מן  מרחיקין כך הצואה מן שמרחיקין דכשם

שטבעו  דבר אמנם צואה, אינה אפילו רע הריח

שנסרח  מה אלא צואה נקרא ולא מותר רע

שלא  דעיטרן מהא לזה וראייה עיפוש, מחמת

וכ"מ  אמות ד' ממנו להרחיק דבעינן אמרו

עכת"ד (יב:)בסוכה שווצרי, חילוק .י גבי (וכעין

שנפל  דשמן שכתב דאחר הנז', הבא"ח בדברי מבו' זה

הואיל  הקריבהו משום פסול המיטה ושתחת עכבר בו

והיה  אכילה בר שאינו מר דשמן סיים לאכילה, ונפסל

להדליק  ומותר רעה רוח עליו שורה אין המיטה תחת

).יא בו 

בבה"לוכן זה לחילוק אמצע מבו' ס"ג ער"ב (סי'

מתוק) יין ועל דלא ד"ה י"ל 'וקצת בזה"ל

אח"כ  שנעשה דבר אלא קידוש לענין מפסלינן

הכלי  ע"י רע שריחו יין כמו לגריעותא שינוי

כך  הוא שבריאתו בזה משא"כ שנתגלה, יין או

אע"ג  קידוש לעניין מפסלינן לא מעיקרו

לטעם ו. לחוש וסיים איפשיט דלא משום השני מהטעם בו חזר כמו לבסוף גופיה דהרשב"א צב"ג, שדבריהם ובאמת

דהקריבהו. הראשון לטעם רק שהעתיק סקכ"ו) ק"ח סי' (יו"ד ש"ך ועי' השני, לטעם רק העתיקו היאך וא"כ הראשון,

מן ז. - לה'' מנחה האדמה מפרי  קין 'ויבא ה') אות (פכ"ב במד"ר ואיתא השי"ת, מלפני קורבנו דנדחה קין גבי וכמו

מן  שהביא משום שהביזוי וחזינן הסייפות, את השדה לבעל ומכבד הבכורות את אוכל שהיה רע לאריס משל הפסולת,

הפסולת.

ואע"ג ח. בעצם, ולא הטייה משום הפסול בשבת ואף לנ"ח, כשרים שבת לנר הפסולין ופתילות דשמנים שמצינו וכמו

ביזוי. ול"ח מבחוץ תקלה רק השמן בגוף גריעות כאן אין מ"מ יפה, דולקים שאינם ושמנים פתילות מביאים אין דודאי

הוא ט. עיור ושור ושלם תם הוא דשור עוורים שורים של 'מין' אין מ"מ מתחילתן, עוורים שנולדים שוורים דיש ואע"פ

מינו. הוא כך אלא פגום זה ואין כזה מין דיש וכיוצ"ב בעיטרן משא"כ פגום,

ימצא י. ולא ביותר רע ריח הוא לכו"ע אלא הקריבהו משום רק דאינו ויצא יניחנו שמא נקט דעדיפא ליישב עוד ועיי"ש

דהקריבהו. טעמא איכא מ"מ הא בעיטרן מתירים חכמים מדוע דא"כ וז"א ע"ז. יקפיד שלא מי

לא יא. ג"כ שם דפליג ומאן מר, יין שם ומתני לעילויא מתני חמא רב (ל.) בע"ז וכמו לטיבותא שהוא מר מצינו ואדרבא

גילוי. בו שאין רק רע שהוא ס"ל



אסופות  קציר בעלי כאסוף •

בהתאסף  | קפו

בדברי יב דמאיס' זה חילוק עולה מתבאר וכן .

סק"ט)המג"א י"א דודאי (סי' א"ש, הכל ולפ"ז .

והרמב"ם, מהרשב"א וכמבו' המצוות בכל הוי

מה  גם מתחילתו, הוא שכך עיטרן שאני רק

דהעצי  משום הוא הפמ"ג ע"ד המ"ב שתמה

מתחילתם  הם כך דס"ל יג משחן וממה ,

הקריבהו  שאין מוכרח בעיטרן להתיר לחכמים

המ"ב. וכתמיהת מתחילתו הוא שכך יד בדבר

בין  והחילוק בימינו זית שמן הכנת תהליך ו.
השמנים 

למאור והנה השמנים תעשיית כיום

ומיה  טעמן חברות ע"י המשווקות

ובאיטליה בספרד מחו"ל מקורה יש ועוד, (ששם

לזה) המתאים הטכנולוגי הציוד העשייה את ואופן ,

לאכילה  זית השמן את מפיקים שקודם הוא

הזיתים  את שלוקחים דהיינו קרה, בכבישה

אותם האבק)ושוטפים טוחנים (בגלל ואח"כ

עיסה  ומקבלים הגרעין עם שהם כמות אותם

פלאפל) עיסת שעה (כמו חצי במשך לשין אח"כ ,

בסחיטה  הגוש כל על ולוחצים קצת מים עם

את  מפרידים לנוזלים, מוצקים בין ומפרידים

בכבישה  זית שמן ומקבלים מהנוזלים המוהל

מהתערובות. ל20% 12% בין שהוא קרה

בעיסה לאחמ"כ שמן 15% לפחות נשאר

הגפת  כל תכף ואז הגפת, שהיא

שמן  של ההפקה את ועושים שני לצד נוסע

עליו  ששופכים ההפקה ואופן למאור, זית

דלק פטרולאטר)חומר תשעים (שנקרא של בחום

כל  את מסלק שהוא זיקוק עובר והשמן מעלות

לאחמ"כ  ממנו. השמן מופק ואז החומציות

נקי  זית שמן ומקבלים הדלק את מנדפים

לחלוטין.

כמו והנה בדיוק הוא זה שמן הפקת אופן

הם  דגם וקנולה, סויה שמן הפקת

ואח"כ  דלק שפיכת של כזה בתהליך נעשים

כמותם  לאכילה ראוי זה ושמן זיקוק, עוברים

חילוק  שום כלום טו כלל בלי לחוש אין ומעתה ,

אינם  שהרי הקריבהו, משום אלו בשמנים

כלל. לאכילה טז נפסלים

אולם יב. לזה, ה"ה עצמו מחמת המתוק פסול דלנסכים וכיון דנסכים, דומיא דבעינן כיון דעתו נחה לא דלבסוף ועייש

וה"נ  הטור וכדעת שימשא מחמת מתוק ליין רק השו"ע כוונת דודאי שם תמיהתו ליישב [ויש ביה. הדר לא החילוק בעצם

עצמו]. מחמת למתוק ולא לזה רק וכוונתו 'מתוק' שכ' הליסטון בפירוש לשונו שהעתיק כאן

עליו יג. ולברך להדליק אשכנז בלשון קין ששמו עץ יקח לא במוצ"ש בזה"ל: שכ' עיי"ש תתנ"ד) (סי' הס"ח דברי ובעיקר

טוב  ריח שצריך הטעם ומפורש בעט"ז. לשונו והובא החשבונות. בספר כמ"ש להריח טוב ריח צריך אז רע שריחו מפני

(סי' במ"ב וראה לעיכובא. שהוא כהפמ"ג ודלא בשה"צ וכמש"כ המובחר מן למצוה רק בודאי והוא יתירה הנשמה בשביל

כעין  גדול ג"כ שאורו קין שקורין דמשחא בעצים בודקין דאין משה וחמד אחרונים בשם חמץ בדיקת גבי סק"ח) תל"ג

רק  האור בעצם מצוה  דאין  דכיון  ונראה המובחר, מן מצוה משום לא ואפילו הרע ריחו מצד כלל לחוש דאין ומבו' אבוקה,

המובחר. מן ממצוה אפילו כלל לחוש אין לכך לבדיקה תימצי היכי

הכרח יד. שום מצינו ולא לחלק סברא אין דודאי נראין, פתה"ד דברי שאין שכ' ק"י) אות הה"א (מערכת בשד"ח ועי'

הח"א  למש"כ ול"ד דלהדיוט, מק"ו גבוה לצורך לפוסלו יש לסגנים להקריבו ראוי הדבר שאין כיון דסו"ס כן, לחלק בש"ס

מש"ס  ברורה ראייה איכא ולפמשנ"ת וכו'. כנגדו המצוה שעושין רק הסרוח הדבר עם מצוה שום עושין אנחנו אין דהתם

וכמבו'. לחלק היטב מובן הוא בסברא ואף דסוכה, מההיא וכן חכמים מדברי ובפרט דעיטרן מההיא

מחמת טו. בזה שהחמירו עד לאכילה גם למאור זית שמן משווקים היו ובעבר יותר, מחמירים זית בשמן התקנים שהיום רק

שום  ואין החומציות כל את לסלק זיקוק עובר שהשמן מחמת לן אכפת לא ולדינא מיסוי, יש ולמאכל מיסוי אין שלמאור

נזק]. חשש בזה שיש החומציות לרמת לב לשים יש קרה בכבישה [ורק והקנולה הסויה כמו לאכילה ראוי והוא סכנה חשש

שא"א טז. בזה ומכ"ש וכד', השאור כמו המזון תעשיית כל הוא דכך לחוש אין הדלק, ע"י תהליך כדי תוך נהרס שהוא ומה

ראוי. עתה נעשה הדלק ע"י דאדרבא מתחילה, ראוי שהיה ל"ח וא"כ כזה באופן רק אותו להפיק
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איכותיים מיהו למאור בשמנים כ"ז

המוכרות  חברות ע"י המשווקים

בד"כ) שקלים לעשרים קרוב יש (ומחירם אולם ,

העשויים  בשוק המשווקים זולים שמנים

ושאריות, ומפסולת שמנים לשים מתערובת (ויש

שמן  ויש למאור זית שמן יש הבקבוקים, ע"ג לכיתוב לב

בלי  שמן 100% ויש זית שמן 100% יש זית, בלי למאור

בהירים  ויש כהים יש עכורים, ויש צלולים יש וכן זית,

בהירים מאוד) או עכורים שהם אלו ושמנים

מתערובת  אלא לבד זית משמן אינם מאוד

אחרים  להדלקה,יז שמנים פסולים אלו ובודאי ,

ועכשיו  לאכילה ראויים היו דמתחילה דכיון

תערובתם  מחמת לאכילה ונמאסו נפסלו

לפחתך  נא הקריבהו בכלל ה"ז ועכירותם,

הדבר  וכלל להבדלה. ובשמים דציצית דומיא

שנפל  שמן גבי ואחרונים מהראשונים כמבו' -

לאכילה  ראוי היה מתחילה דאם - עכבר בו

משום  ביה אית לאכילה ונמאס נפסד ועתה

בדיעבד. אפילו ופסול הקריבהו

קרה  בכבישה העשוי בשמן הדלקה הידור ז.

בשמן מיהו דווקא להדליק להדר יש ודאי הא

קרה, בכבישה העשוי לאכילה הראוי

של  התזונתיים הערכים את בו שיש מחמת

הזית, של החשיבות את בו יש ולכך הזית,

ערך  כל נטול שהוא למאור בשמן ומשא"כ

בו  ואין לו שעושים הזיקוק ע"י תזונתי

ומה  שמנים, כשאר הוי רק זית של חשיבות

לבד, בשמו בו יש חשיבות מה זית תואר שהוא

לשמן  ודאי כוונתם זית, בשמן להדר אמרו ואם

ערך, נטול ולא זית של המעלה את בו שיש

התנאה  ואנווהו א-לי זה אמרינן בהא ובודאי

במצוות. לפניו

חשיבות וכ"ז שעכ"פ כיון שבת של בנר אפילו

למאור  והשמן זית בשמן היא ההדלקה

דע"פ  עוד גם וכמבו'. זית של חשיבות לו אין

דמנורה  דומיא היא בשבת הנר הדלקת הסוד

בשבחין  אזמר בפיוט שאומרים כמו בבהמ"ק

בנ"ח  ומכ"ש המקדש, של זית השמן זה ואין

בעינן  דודאי המנורה הדלקת כנגד שתיקנוהו

בחשיבות  שהדליקו דמנורה דומיא שיהא טפי

זית  להדליק יח של זו דזהירות פשוט והדבר ,

ר"ה  שאמר במה נכלל לאכילה הראוי בשמן

ת"ח  בנין לן הויין בנר .יט הרגיל

דולק ומ"מ אינו למאכל שהשמן יש פעמים

באמצע  כבה או ודאי כ יפה זה ובאופן

יפה  שדולק איכותי למאור שמן להעדיף יש

באמצע. כבה ואינו

חנוכה יז. קודם ליזהר ויש מהר. וכבים הכוסיות את ומשחירים הרבה פיח עושים שהם אלו בשמנים להבחין ואפשר

לאכילה  שנפסלו כיון בהחלט פסולים והם ובהירים, עכורים שמנים וכן שלהם תוקף שפג שמנים הרבה זול במחיר שמוכרים

ליתן ע"ז.ויש הדעת את

במה יח. ולא דבהמ"ק דומיא עצמם מהזיתים שיוצא בשמן דווקא להדליק בעצמו עוד נוהג [והיה זצ"ל הגריש"א וכ"ד

עבדינן. דאפשר מה מ"מ ראשונה, מטיפה אלא מדליקין שאין דמנורה דומיא הוי לא דאכתי ואע"פ מהגרעין.] שיוצא

משום יט. נשים שאר זכו שלא דהטעם יהוידע בבן וכ' הועילו, ולא כן עשו הרבה לה אמרו דקימחית במעשה (מז.) וביומא

משום  הייתה שכוונתה קימחית משא"כ צניעות משום ולא ת"ח בנים להם שיהא בשביל הראש בכיסוי הייתה שכוונתם

דשאני  י"ל אכן נר, מצוות לשם דווקא ובעינן חיסרון  הוי ת "ח בנים לו שיהא בשביל בנר שרגיל  מי לפ "ז ולכאו' צניעות,

גבי  מצינו וכן כדבריהם, בע"מ כן לעשות שרי ולכך ע"ז לזרז הייתה וכוונתם ההבטחה את בפירוש חכמים שאמרו הכא

ציווי  שיש קימחית גבי ומשא"כ ע"ז, לזרזן כדי שתתעשר ע"מ לעשר שאמרו הרי שתתעשר, בשביל עשר שאמרו מעשר

ע"ז. להבטיח זירזו ולא צניעות על

יש כ. ג"כ לבד מהזית שמן העושים [ואף ואטום עבה הוא ולכך מהגרעין אף עשוי לאכילה שהשמן משום הדבר סיבת

במידת  תלוי זה ובד"כ תכף] ראוי היה ראשונה מטיפה שהיה בבהמ"ק ורק שישקע עד ימים כמה להמתין ויש עובי בו

שהשעווה  שנתיים או שנה לאחר ורק בו, להדליק א"א וכמעט אטום והוא שעווה מלא הוא קרה בכבישה טרי דשמן הטריות,
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דדינא: מסקנא ח.

בכל א. פסול הינו לפחתך נא דהקריבהו דין

בדיעבד. אף פסול והוא המצוות 

ראוי ב. שהיה בדבר אלא פוסל אינו זה דין

ונמאס  נפסד ולאחמ"כ לאכילה מתחילה

הוא  ברייתו שמתחילת דבר אבל לאכילה,

לאכילה  ראוי שאינו או רע בריח מופסד

פוסל. אינו מתחילתו,

בשוק ג. המצויים האיכותיים למאור השמנים

וכדו') מיה לנר (טעמן להדלקה כשרים הינם

ואינם  לאכילה ראויים שהם כיון ונ"ח שבת

יש  ודאי לכתחילה אולם ומאוסים, פסולים

לאכילה  בשמנים דווקא להדליק להדר

ואנוהו, א-לי זה משום קרה בכבישה העשויים

הוי  זו וזהירות בנ"ח, בזה ליזהר שיש ומכ"ש

ת"ח. בנים לן דהויין בנר הרגיל כל בכלל

בשוק ד. המצויים זולים שמנים ישנם

פסולים  והם שמנים מתערובת העשויים

אפילו  להדלקה לפוסלם יש ומש"ה לאכילה,

ויש  לפחתך, נא הקריבהו משום בדיעבד

ולפי  הבקבוקים ע"ג הכיתוב לפי זאת לראות

השמן. ועכירות חנוכה בהירות קודם ליזהר (ויש

וכן  תוקפם, שפג שמנים הרבה זול במחיר שמוכרים

ליתן  ויש בהחלט, פסולים והם ובהירים עכורים שמנים

ע"ז) הדעת .את

או ה. יפה דולק אינו למאכל שהשמן במקום

למאור  שמן להעדיף יש באמצע, נכבה

יפה. שדולק איכותי

z

ארבה  עמיאל הרב
N'א רמות - משה מטה קהילת

הנחתו  ומקום חנוכה נר הדלקת סדר בענין

המהדרין  מן מהדרין דין אם הפוסקים מחלוקת
המהדרין  דין על קאי

ערוךכתב ס"ב)השולחן תרעא סימן כמה (או"ח :

מדליק  הראשון בלילה מדליק, נרות

בכל  אחד והולך מוסיף ואילך מכאן אחד,

ואפילו  שמונה. יהיו אחרון שבליל עד לילה,

אולם  יותר. ידליקו לא הבית, בני רבים אם

הבית  מבני אחד דכל וי"א, כתב: הרמ"א

ע"כ. פשוט. המנהג וכן ידליק.

בפירוש הנה כאן והרמ"א המחבר מחלוקת 

דמוסיף  המהדרין, מן המהדרין דין

ב"ה לדברי כא:)והולך מחלוקת (שבת היא ,

דהתוס' הראשונים, והמהדרין)רבותינו ד"ה (שם

קאי  לא המהדרין מן דמהדרין דהידור כתבו

קאי  אלא אחד, לכל נר המדליקים אמהדרין

דאיכא  הידור, יותר יש שכן וביתו, איש אנר

כנגד  שהוא מחסר או והולך כשמוסיף היכרא

נר  עושה אם אבל היוצאים, או הנכנסים ימים

שיסברו  היכרא ליכא יוסיף אפי' אחד, לכל

להמחבר. ס"ל והכי בבית. בנ"א יש שכך

הרמב"םומשא"כ כדברי נקט (פ"ד הרמ"א

ה"א) חנוכה דהידור מהל' דסבר

בפתיל  דווקא להשתמש יש עבה שהוא בעוד גם שנה, מאותה טרי שמן לרכוש לא לב לשים ויש יפה, נדלק הוא שוקעת

מהר. נכבה ואינו העבה את מחזיק שהוא צף
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אחד. לכל אנר נמי קאי והולך דמוסיף

לימים  היכרא דליכא זו, דעה וביישוב

שכן  כאן, לש"ע בביאורו הגר"א יישב הנכנסים,

הרי"ף דעת גם הרי"ף)הוא מדפי מדהביא (ט: ,

בצידן, היו זקנים שני אר"י, דרבב"ח מימרא

זה  ב"ה, כדברי עשה ואחד כב"ש, עשה אחד

טעם  נותן וזה החג, פרי כנגד לדבריו טעם נתן

דלהאי  מורידין, ואין בקודש דמעלין לדבריו,

או  הנכנסין דימים להיכרא חיישינן לא טעמא

בגמרא  וכ"מ שם, התוספות שכתב היוצאים

טעמא  אמר וחד כו' דב"ש טעמא אמר חד שם

דב' ומסקנא כנ"ל, בכה"ג דנ"מ וכו', דב"ש

וכוון  עכ"ד. כו'. בקודש דמעלין כמ"ד זקנים

עה"ת משה בתורת סופר החתם גם (בחי'לזה

טעם) עוד ויש ד"ה מקץ פ' אחר .לחנוכה

כדברי ובאמת אינה הרמ"א שיטת שאף

הרמב"ם  שלדברי לגמרי, הרמב"ם

בלילה  אחד לכל נר מדליק בעה"ב שם

אחד. נר לילה בכל והולך ומוסיף הראשון,

וכבר  לעצמו, מדליק אחד כל לרמ"א, ומשא"כ

בחי' זללה"ה הלוי הרי"ז מרן ע"ז עמד

המחלוקת  ששורש ביאר ושם שם, לרמב"ם

זמן  לאחר מצוה הידור בדין תלויה בזה

בס"ד. במקומו ונתבאר המצוה,

וביתו,ועל איש נר לדין והש"ע הטור השמטת

כמה  איכא ולכאורה הדין, עיקר שהוא

שהביאו  המהדרין מן המהדרין דין אם נפק"מ

האבי  בזה עמד כבר לא, או הדין עיקר הוא

שם)עזרי חנוכה לדינא (הל' נפק"מ כמה ודחה ,

בקו' שהניח ע"ש אך בזה, לומר אפשר שהיה

לבסוף.

הבית  בפתח מדיליקין אם ותוס' רש"י מחלוקת
רש"י  דעת ויישוב החצר או

הראשונים ונראה מחלוקת עפ"י לבאר

כאן  השו"ע מפסקי כמה האמורה,

בגמ' דאיתא מאי ובהקדים זה, ביסוד התלויים

פתח (שם) על להניחה מצוה חנוכה נר ת"ר, :

בחלון  מניחה בעלייה דר היה אם מבחוץ, ביתו

רש"י ופירש עיי"ש. וכו', לרה"ר (ד"ה הסמוכה

אלא מבחוץ) ברה"ר ולא ניסא פרסומי משום :

דס"ל  היינו לחצר. פתוחים היו שבתיהן בחצרו

לרה"ר, החצר פתח על מניחים דאין לרש"י,

התוס' ומיהו לחצר. הבית פתח על (שם אלא

מצוה) באופ"א,ד"ה הגמ' דברי ופי' פליגי,

סמוך  הבית אלא חצר, דליכא הכא דמיירי

מצוה  הבית לפני חצר יש אם אבל לרה"ר,

חצר. פתח על להניח

דאמר והביאו מהא לדבריהם, ראיה התוס'

פתחים (כג.)לקמן ב' לה שיש חצר ,

לפי  להדליק דצריכים משמע נרות. ב' צריכה

נמי ואמרינן החצר. ב'(כג:)פתחי לה שיש נר ,

ואם  בתים, לשני משמע בנ"א, לשני עולה פיות

מימין  לזה היה בתיהם פתחי על מניחים היו

משמאל, משמאל ולזה בכה"ג חנוכה נר יהיה (ולא

אתי כדינו) החצר, פתח על מניחים אי אבל

שפיר.

התוס',איברא מקושיות רש"י נשמר דכבר

פתחים  ב' לה שיש חצר דבדין

חצר)פירש"י ד"ה פתחים,(כג. ב' לה שיש חצר ,

צריכה  לחצר, פתוחים פתחים ב' לבית שיש

הדלקתו  דתלי הרי פתח. לכל נר נרות שתי

הנ"ל. וכפירושו בחצר, ולא הבית בפתחי

בתוספותיו הרא"ש מזה מצוה)והעיר ד"ה .(כא:

מדנפשיה. הרועים מלא בהגהות לזה וכוון

שיש וכמו מנר ראיה התוס' דהביאו בהא כן

רש"י יישב זה גם פיות, ב' ד"ה לו (כג:

למהדרין שתי) אדם, בני לשני עולה דכתב:

רש"י, דפי' הרי ואחד. אחד לכל נר העושין

מונח  זה ומפני אחד, מבית אנשים לב' דעולה

דהקשו  הא ול"ק לשניהם, הפתח שמאל בצד

את  ולית בימין. מהם לאחד דנמצא התוס'

כ"כ  החצר. בפתח דמדליקין מיניה שמיע

.(כא:)המהרש"א
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דאיירי אמנם זה, בפי' דמיאנו התוס' בטעם

נר  המדליקין למהדרין נרות ב' לענין

משום  דהוא שם, המהרש"א כתב אחד, לכל

מן  דהמהדרין דסברי לטעמייהו, התוס' דאזלי

ואחד  אחד לכל נר עושים אין .א המהדרין

בב"י כתב ס"ג)וכיוצ"ב דכתב (תרע"א אהא

שנים, בשביל עולה פיות שני לו שיש נר הטור:

הב"י, וכתב ע"כ. ואילך. ראשון מלילה כגון

אדם, בני לב' דעולה כפירש"י, כתב לא דהטור

ואחד  אחד לכל נר עושין אנו שאין מפני

כתב  אלא אדם, בני לשני לעלות נר שיצטרך

כגון  שכתב וזהו נרות, שתי בשביל שעולה

ראשון  בליל דאילו כלומר ואילך, שני מליל

במקום  לעלות שיצטרך לדידן משכחת לא

לעיל  הטור דעת שהרי והיינו, עכ"ל. שנים.

ולא  לילה, בכל אחד נר והולך  שמוסיף שם,

אחד, לכל נר על המהדרין מן מהדרין קאי

בפי' מיאן ולכך הנזכרת, התוס' כסברת והוא

רש"י.

לא תוספתוב  ודאי זה דהנה י"ל, ביאור

הגמ' דברי להעמיד מסתבר

עיקר  שאינו מהדרין, דין על בסתמא  שנאמרו

כי  אינו, ההידור סוף גם ומאידך מחד, הדין

תו  התוס' ולסברת המהדרין, מן המהדרין  אם

דין  על דקאי ולפרש המהדרין, דין מתקיים לא

דוחק  זה שני, ובליל המהדרין מן המהדרין

שייך  הראשון בלילה דאף משמע סתמא דהא

בתים, לב' שעולה פירשוהו כן ועל זה, דין

לעיקר  בין נמי הראשון בלילה מיירי ושפיר

לפי' המהדרין, מן המהדרין לדין ובין הדין

א'. נר אלא דאינו התוס',

בשו"ת [אכן ראה הטור, דברי בעיקר

קכה)הגרעק"א סי' תנינא שהקשה (מהדו'

הטור  העתיק לא מ"ט הירש ר' הרב חתנו לו

בנ"א, לב' דעולה בגמ', כצורתו הזה הדין את

למשנ"ת, וביותר נרות. לב' דעולה כ', זה ותחת

בהו  דאיכא הגמ' דברי את לפרש שעדיף

הראשון. מלילה נפקותא

חדש וע"ש דבר בזה הגרעק"א שהשיב

הטור  כוונת אין דודאי וז"ל: להלכה,

איתא  להדיא דהא הסוגיא, בכוונת כן לפרש

הסוגיא  בפשט ס"ל דהטור אלא אדם, בני לשני

דהכל  דהשתא המנהג לפי די"ל אלא כתוס',

והולך, דמוסיף המהדרין, מן כמהדרין עושים

כדכתב  וביתו מאיש יותר ידליק לא וממילא

להטור  וס"ל התוס', וכשיטת מקודם הטור

נהי  לחצר, פתוחים בתים בב' גם מה"ט

עכ"פ  מ"מ אחד, כל להדליק מחוייבים דמדינא

ויהיה  ממש, לזה זה סמוכים יהיה שלא ראוי

מפראג  מהר"א וכמ"ש אחד, לכל מיוחד מקום

א) אות משה בדרכי הרמב"ם (הו"ד לשיטת

דג"ז  ס"ל דהטור אלא הידורים, ב' דעושים

איש  נר רק להדליק יותר וטוב מספיק, אינו

בב' כמו אפשר, דלא היכא מ"מ אבל וביתו,

מהר"א  סברת קיימא לחצר, הפתוחים בתים

פיות  ב' לו שיש נר א"כ א', מקום יהיה דלא

לב' דעולה הטור נקט לזה סמוכים, הוו ודאי

עוד]. מזה לפלפל ויש ע"כ. ב'. בליל נרות

ב'מיהו לענין איירי דהגמ' ליה, דאית רש"י

ואחד, אחד לכל נר העושין אדם בני

מן  למהדרין דאף הנ"ל, כהרמב"ם דס"ל נראה

כדין  ואחד אחד כל מדליקים המהדרין

כפירוש א. לקמן לפרש להו משמע לא והתוספות וז"ל: רש"י, בפי' התוס' דמיאנו הא בטעם שם המהרש"א עוד שכתב  ומה

דהא  תמוה, הוא ע"כ. בתים. לב' היינו בנ"א" ל"ב' אלא הכא. דקאמר כלישנא וביתו" "לאיש עולה למימר ליה דהוה רש"י,

לאפוקי  פירש"י של עצמו וכל לילה, ולכל הבית, בני לכל א' נר דהיינו הדין, עיקר על (כא:) בגמ' נזכר ביתו איש לשון

עולה  בדבריו, וצ"ל ט"ס, בדבריו נפלה וכנראה וצ"ע. למהדרין. העושין על ולפרשה שם, להלן הגמ' בדברי זו מהבנה

למהדרין.
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אף  הגמ' דברי לפרש אפשר ושפיר המהדרין,

דכ"כ  שו"ר מהדרין. ומדין הראשון בלילה

הורוויץ הרא"מ בהגהות רש"י שם)בדעת (שבת

רש"י. בדברי פירושא ביישוב לחד עוד מש"כ (ע"ש

רש"י) .שיטת

דס"ל ולפי"ז הרמב"ם, לדברי מקור נמצא

בני  כמנין המדליק הוא שהבעה"ב

איתא, דבגמ' אדם הבית, בני לב' היינו עולה ,

אמרו, ולא בנ"א, מנין ב'כנגד בו מדליקין

לרש"י בנ"א  ס"ל דלא נראה זה בדבר אכן .

נר  "העושין" למהדרין כתב: שהרי כהרמב"ם,

ואחד. אחד לכל

בפתח  הדליק שאם להתוס' מודה רש"י אם
מצותו  קיים החצר

לשבתוהנה מנוח החכמת ברש"י בהגהות (כא:

דאינו שם) דה"ק, רש"י בדעת ר"ל ,

יכול  אם כי החצר, בפתח להדליק מחוייב

מיהא  דאיכא ומשום הבית, בפתח להדליק

אמת  בשפת וראה החצר. לבני ניסא פרסומי

רש"י.(שם) בדעת בזה שהסתפק

לפירוש אלא התוס' קו' לק"מ הוא, דא"כ

לחצר, הפתוחים פתחים ב' מדין רש"י

י"ל  דהא פיות, שתי לו שיש נר ומדין

בפתח  במדליק באמת התם דמיירי בפשיטות,

להדליק  דיכול מודה רש"י דאף לרה"ר, החצר

בפירש"י  שהבינו ע"כ כן התוס' ומדהקשו כך,

לד  יש וביותר הוא. דוקא ביתו חות,דפתח

הללו, מקושיות נשמר עצמו דרש"י לפמשנ"ת

דמיירי  כתב ולא באופ"א, הסוגיות ויישב

דדעת  מבואר בחצר, שהדליק באופן באמת

הבית. בפתח דוקא להדליק דבעי רש"י

להלןאמנם רש"י מצוה)מש"כ ד"ה בחצר (כב. :

החכמת  ראיית היתה שזו ברה"ר". "או

להדליק  דיכול רש"י בדברי להבנתו מנוח

יש  מחוייב. שאינו אלא ירצה, אם החצר בפתח

ב' לו יש דאם השפ"א, מש"כ עפ"י ליישב

והאחר  לחצר פתוח האחד לביתו, פתחים

הבית  בפתח ידליק לרש"י אף לרה"ר, פתוח

ביתו, פתח למעליותא, תרתי דאיכא לרה"ר,

ע"ש. רה"ר. לבני ניסא בס'ופרסומי עוד (וראה

י"ג) הערה פ"א נ"ח הדלקת בדין הדר .חובת

הטוראולם ס"ה)ממש"כ הדר (תרע"א בדין

בעלייה, דר הוא ואם ז"ל: בעלייה,

בחלון  מניחה לר"ה, פתוח פתח לו שאין

ורבינו  הב"י: כ' אלו דבריו ועל לר"ה. הסמוך

על  להניחה דמצוה התוספות, כדברי כתב

דאם  לפרש, הוצרך ולפיכך מבחוץ, ביתו פתח

לרשות  הסמוכה בחלון מניחה בעלייה דר היה

הרבים  לרשות פתוח פתח לו בשאין הרבים,

פתוח  העלייה פתח היה שאם כלומר מיירי,

היה  ואם הפתח, על מניחה הרבים לרשות

שהוא  החצר פתח על מניחה לחצר, פתוח

מיירי  הכא אבל הרבים, לרשות פתוח

לה  מנח כי דהשתא לבית, פתוחה כשהעלייה

מינכרא  לא החצר, פתח על או הבית פתח על

מניחה  ולפיכך היא, עלייה דמשום מילתא

עכ"ד. הרבים. לרשות הסמוך בחלון

אמת ומדברי השפת כדברי שלא נראה, הב"י

שצידד  כמו לא ואף מנוח, והחכמת

הטור  דדברי מהב"י דמשמע כאן, אמת השפת

דלדידיה  כפירש"י, לא אך כהתוס', אתיין כאן

לאו  דהא מהני לא לרה"ר, פתח היה אם אף

בחלון  להדליק וצריך הוא, הדלקה מקום

לרה"ר. ג"כ הסמוך לחצר, פתוח פתח לו היה אם (וכן

להדליק  בעינן דהא לרה"ר, החצר בפתח לרש"י מהני לא

העליה) בפתח ידליק בכה"ג אלא הבית, .בפתח

דלא  רש"י בדעת להב"י דס"ל הוא, ומבואר

לרה"ר. העליה בפתח להדליק סגי

דברי  וככל לשיטתו שהלך הש"ע פסקי ביאור
התוס'

הש"ע ומעתה פסקי לברר ונשובה נלכה

ופסק  דהואיל הנזכרים, בדינים

מן  דמהדרין התוס' כסברת להלכה המחבר
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דנר  הא ממילא וביתו, איש אנר קאי המהדרין

לב' איירי לא לב', עולה פיות שתי לו שיש

לב' אחד לאדם אלא כמהדרין, העושים אנשים

דכתב לשונו מפשט וכדמשמע ג)נרות, :(סעיף

שנים. בשביל לו עולה  פיות שתי לו שיש נר

בתים, מב' בנ"א ב' לענין נמי דאיירי או

והכי  מילתא, דהא בפירושא התוס' כמש"כ

סיים  לא ולזה "לו", דעולה לישנא, דייק

ראשון  מלילה כגון הטור: כדמסיים השו"ע

הש"ע)ואילך. שכ' "לו" תיבת שם כ' דאף (ולא ,

וכן  בתים. מב' בנ"א לב' עולה הראשון בלילה

הפמ"ג המחבר בדברי סק"ב)דקדק [וראה (א"א .

ברורה הפמ"ג (סקי"ב)במשנה דברי דהביא

הפמ"ג  דקדק היאך פירש ולא וסתם הנ"ל,

נראה  המחבר לשון מפשט ואדרבה הכי,

"לו", עולה דנקט וכמשנ"ת אחד, באדם דאיירי

לב' אף דעולה להשו"ע, ס"ל ולפי"ז והבן].

בדעת  הנ"ל הגרעק"א לסברת חשש ולא בנ"א,

הטור.

ב'וכמו לה שיש חצר בגמ' דאיתא הא כן

החצר, בפתחי כפשוטו איירי פתחים,

בגמ' דאיתא פיות ב' לו שיש נר מדין וכדמוכח

ומינה  בתים מב' דאיירי בנ"א, לב' שעולה

מימין  לזה היה דאל"כ החצר, בפתח דמדליקין

להוכיח  התוס' וכמש"כ משמאל, ולזה

החצר בפתח מבית שמדליקים בנ"א בב' איירי (ולא

כן) עושים אנו אין שהרי דקאי אחד לדחות, אין וזה .

דהא  ואילך, שני ומלילה אחד אאדם דוקא

וש"מ  אדם, בני לב' עולה בגמ', בהדיא איתא

מדליקין. החצר דבפתח

המחברומשו"ה מניחו (ס"ה)נקט חנוכה נר :

אם  מבחוץ. לרה"ר הסמוך פתח על

יש  ואם פתחו, על מניחו לרה"ר, פתוח הבית

ודלא  החצר. פתח על מניחו הבית, לפני חצר

הלכה. בביאור ועיי"ש הנ"ל, רש"י כסברת

לקמןולזה המחבר  לו (ס"ח)סתם שיש חצר :

להדליק  צריך רוחות, משני פתחים שני

בפתחי  דאיירי דמשמע החשד. מפני בשתיהן

מזה  דהעיר ושו"ר הנזכר. התוס' כפי' החצר

הציון ודו"ק.(סקנ"ז)בשער .

נקט אלא אמאי כאן, הש"ע בלשון צ"ב הא

קאי  אי והלא "לו", שיש זכר, בלשון

באמת  שהוא וכמו הול"ל, "לה" החצר, אפתחי

בגמ'.

z

כימיגרוף  אליהו הרב
N'א רמות - ישרים מסילת קהילת

בחינוך  הידור ובדין שעה לחצי שמן לתת החיוב בגדר

חנוכה יש נרות המדליקים ילדים לגבי לדון

שעה  חצי דולקים אינם שפעמים בנרות

על  חינוך יש האם ויתבאר עבדי, שפיר האם

לחצי  שמן לתת החיוב גדר ומהו מצוה, הידור

שעה. לחצי שמן לתת חיוב אין ומתי שעה,

כא:)הגמ'א. כבתה (שבת האם מחלוקת מביאה

ומקשה  לה, זקוק אין כבתה או לה זקוק

לה  זקוק אין שכבתה השיטה על הגמ'

שתכלה  עד חמה משתשקע מצוותה "ורמינהו

הדר  כבתה דאי לאו מאי השוק, מן רגל
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נמי  אי מדליק אדליק לא דאי לא מדליק,

לשיעורה".

מהו מתבאר בברייתא הבנות שתי בגמ'

מן  רגל שתכלה עד של השיעור

עד  ידליק בזמן הדליק לא שאם א' השוק,

השמן  בכמות שיעור ב' השוק, מן רגל שתכלה

לתת. שצריך

ליתן  שצריך השמן וכמות ההדלקה זמן

"שזמן מתבאר ברמב"ם וכן בראשונים

או  שעה חצי כמו הוא ההדלקה

והטור  שעה", חצי "כמו כתב והרי"ף יותר",

חצי  עד החמה שקיעת מסוף "מצותה כתב

ורואים  ושבין העם עוברין שאז הלילה מן שעה

ליתן  צריך הלכך ניסא פרסומי ואיכא אותה

"שכח  בשו"ע ועי' השיעור...", כזה שמן בה

והולך  מדליק החמה שקיעת עם הדליק ולא

חצי  כמו שהוא השוק מן רגל שתכלה עד

כזה  שמן בה ליתן צריך הילכך שעה...

השיעור".

שעה והנה כחצי הוא ההדלקה שזמן עולה

לתת  שיש עולה ועוד השקיעה, אחר

שעה. חצי שידלק שמן שיעור

אדליק  לא "אי בדין חולקים הגמ' תרוצי האם
מדליק"

חולקים נחלקו הגמ' תרוצי האם הראשונים

וריטב"א  ורא"ש תו"ס עי' לא, או זע"ז

עבר  אם א' ולתי' חולקים, הגמ' שתרוצי שס"ל

ומ"מ  מדליק, ב' ולתי' להדליק, יכול לא הזמן

ב', כתי' הלכה שמא מספק שידליק כתבו

ועי' ברכה. ללא שידליקו כונתם ולכאורה

סק"ב)בפר"ח ספק (תרע"ב שזה  שאף שכתב

הנס  פרסום משום מ"מ להקל, לנו והיה דרבנן

שזה  שמשום שכתב ועי"ש להדליק, הצרכהו

את  ומצרף שיברך נוקט ובסו"ד יברך, לא ספק

הר  אין מש"כ הבית בתוך שכשמדליקים מ"א

בברכה. להדליק יכול ולכן הזמן, על קפידא

וכ"כ  בברכה שמדליק משמע בשו"ע וכן

ספק  שיש נוסף, טעם ביאר ובפרמ"ג המג"א.

"אי  הא' לתי' האם ועוד עיקר, בגמ' תי' איזה

ולכן  לעיכובא ולא למצוה רק זה אדליק" לא

היטב בבאר ועי' בברכה, סק"ד)ידליק .(תרע"ב

ה"ה)ברמב"םומאידך מחנוכה "אם (פ"ד כתב

בשקיעת  הדליק ולא הזיד או שכח

מן  רגל שתכלה עד והולך מדליק החמה

או  שעה חצי כמו הוא ההדלקה וזמן השוק,

וכתב  מדליק". אינו זה זמן עבר ואם יותר

לאחר  המצוה מקיים אינו הב' לתי' שאף המ"מ

זע"ז. חולקים התי' שאין לפי"ז ונמצא הזמן,

חולק והעולה ב' תי' האם הראשונים שנחלקו

להדליק  אפשר האם לענין א' תי' על

הזמן. אחר

לשיעורא" "א"נ בדין חולקים הגמ' תי' האם

וס"ל יש ב' תי' על חולק א' תי' האם לעיין

עי' שעה, חצי בשיעור שמן לתת דין שאין

א"צ  א' שלתי' ס"ל וסמ"ג שהגה"מ שהביא ב"ח

בראבי"ה  וע"ע בשמן, שעה חצי שיעור לתת

דעבדינן (תתקע"ב) דאנן בעיני "ונראה שכתב

על  סמכינן שיעורא, בהו דליכא קטנים נרות

המיקל", אחר הלך סופרים דבשל קמא שנוייא

משה החמד בדברי נראה סק"ט)וכן (תרע"ג

עי"ש.

ובאחרונים וא"כ בראשונים שיש לנו עולה

לתת  חייב האם הגמ' תי' שנחלקו שס"ל

דין  אין בגמ' א' ולתי' שעה, חצי בשיעור שמן

שעה. חצי בשיעור שמן לתת

הבית  בתוך כשמדליק שעה חצי שיעור

שיעור האם יש ג"כ הבית בתוך כשמדליקים

שהביא  בדרכ"מ עי' שעה, חצי של זה

במהרש"ל ועי' בזה, ראשונים פ"ה)מחלוקת (סי'

מג"א סק"ג)ועי' שאף (תרע"ב מאמ"ר וע"ע
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בלבוש  עי' ומאידך זה, שיעור לתת יש בביתו

שתכלה  עד שמן לתת דין יש בחוץ שרק שכתב

וסגי  זה שיעור לתת א"צ בביתו אבל רגל,

המ"ב ופסק שעה, מחצי סק"ו)בפחות (תרע"ב

לחצי  שמן שיעור יתן בביתו במדליק שאף

שעה.

כשיעור  שמן לתת צריך אם באיחור כשמדליק
שעה  חצי

צריך האם השקיעה אחר מה זמן כשמדליק

בפר"ח  עי' שעה, חצי כשיעור שמן לתת

סק"ב) בשיעור (תרע"ב שמן  לתת  שא "צ שכתב

רגל, שתכלה עד שנשאר בזמן וסגי שעה חצי

ברמב"ם מדויק ה"א)וכן חנוכה "אין (פ"ד

החמה  שתשקע קודם חנוכה נרות מדליקין

מקדימין, ולא מאחרין לא שקיעתה עם אלא

החמה  שקיעת עם הדליק ולא הזיד או שכח

וכמה  השוק, מן רגל שתכלה עד והולך מדליק

זה  זמן עבר יתר, או שעה חצי כמו זה זמן הוא

שתהיה  כדי בנר שמן ליתן וצריך מדליק, אינו

השוק". מן רגל שתכלה עד והולכת דולקת

ולענין  שעה, חצי כתב בזמן שיעור שלענין הרי

השוק. מן רגל שתכלה עד כתב השמן כמות

סק"ב)במג"אוע"ע ועי'(תרע"ב בזה, מש"כ

וכתב  הפר"ח דברי את שהביא בפרמ"ג

בפנים, למדליק בחוץ מדליק בין לחלק

ומדליק  שעה, חצי שיעור תמיד צריך שבפנים

לתת  א"צ שעה,בחוץ חצי בשיעור שמן בכה"ג

במ"ב להלכה.(סק"ה)ועי' כן שהביא

מצוה  להידור חינוך דין

ב.)בריטב"אעי' אותו (סוכה שמחנכין דקטן

כגדול. גמור בהכשר לעשות צריך במצות

לחנכו  שצריך הריטב"א כוונת האם ויל"ע

הקטן  אם ולפי"ז למיסרך, אתי דאל"ה כגדול

כגון  חיסרון כאן שיש יודע לא או לב שם לא

או  בעיה, אין לכאורה וכדומה שאול שזה

גמור  בהכשר קטן לחנך שיש הריטב"א שכוונת

גדול. כמו

שו"עומאידך ס"ו)עי' יתן (תרנ"ח שלא כתב

את  לקטן סוכות של הראשון ביום

שהקטן  מפני בו שיצא קודם שלו מנים הד'

שאם  עוד וכתב מהתורה, מקנה ואינו קונה

ונחלקו  דמי. שפיר התינוק עם תופס

האב  רק התינוק עם כשתופס האם האחרונים

או  שאול, מנים דהד' יצא לא והקטן יד"ח יצא

לא  שהקטן ס"ל וא"ר המג"א יצא, הקטן אף

יצא  הקטן שאף ס"ל והברכ"י ישע והבגדי יצא,

נראה  וכן למצוה, הקטן מתחנך בשאול דגם

המ"ב בשעה"צ(סקכ"ח)הכרעת וע"ע (סקל"ו),

יד"ח  בזה יוצא שהאב השו"ע לשון שפשטות

עצם  על רק חינוך דמצות כתב ועד חינוך,

השעה"צ  וז"ל המצוה, פרטי על ולא המצוה

ולא  המצוה עצם על רק הוא חינוך "...דמצות

הלשון  פשטיות וגם המצוה... פרטי על

כן  גם משמע דמי, שפיר דכתב ערוך דשולחן

עמו  ולברך לכתחלה כן לעשות אביו דיוכל

עליו". שמוטל מה בזה ויוצא

על עולה אלא אינה חינוך דמצוות דהגדר

המצוה, פרטי על ולא המצוה עיקר

באגר"מ רכד)וע"ע סי' א' בזה (יור"ד שהאריך

לעשות  הקטן שיתרגל רק הוא חינוך גדר האם

מצוות.

אלא  אי"ז הרי חינוך מדין מדליק קטן האם
הידור 

ס"ג)ברמ"אעי' הבית (תרע"ה בני שכל דלמנהג

צריך  לחינוך שהגיע קטן אף מדליקין,

ועי' הידור, אלא אינה זו שהדלקה אף להדליק

אף (סקי"ד)מ"ב מדליק שקטן לרמ"א שאף

יום. כל אחד בנר סגי מ"מ מצוה בהידור

במג"א סק"ח)ומאידך דברי (תרע"ז על חולק

ובמ"ב פטור, שקטן וס"ל סקי"ג)הרמ"א (תרע"ז

ומביא  מדליק, שקטן הרמ"א דברי הביא

להדליק  קטן לחנך דא"צ והמאירי הש"ג  שדעת
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הבה"ל וז"ל ולדידן)בפנ"ע. ד"ה "עיין (תרע"ה

סק"ח  במ"א תרע"ז בסימן לקמן ועיין במ"ב

שמדליקין  לדידן דאפילו דס"ל מש"ג דהביא

דמחוייב  דנהי פטורין, קטנים לכאו"א נר

הגדול  על חיוב בו שיש בדבר היינו לחנכו

כ"א  ליכא בגדול דגם בזה אבל הדין, מצד

בו  לחנך מחוייב אינו מצוה הידור  משום

כלל  ידליק לא שקטן דעות יש וא"כ הקטן".

הידור. אלא דאי"ז בחנוכה

המצוה  מעיקר זה האם שעה, חצי שיעור בדין
במצוה  פרט או

שלתי'עי' ראשונים שיטות כמה לעיל מש"כ

שעה  חצי שיעור לתת דין אין בגמ' א'

נרות  שנותנים שאנן הראבי"ה ועמש"כ בנר,

א' תי' על סומכים שיעור בהם שאין קטנים

חצי  שיעור אין שלהלכה ודאי ולדבריהם בגמ',

דין  שיש דס"ל לחולקים אף ומ"מ מעכב, שעה

לתת  שדין נראה שעה חצי בשיעור שמן לתת

פרט  אלא אי"ז שעה חצי בשיעור בנר שמן

ד  וטעמא במצוה, דהא ושיעור הוא מסתבר

אף  ז"א לה, זקוק אין כבתה קימ"ל להלכה

מתבאר  ועוד יד"ח, יצא שעה חצי דלק שלא

להדליק  מותר לה זקוק אין כבתה שלמ"ד בגמ'

דין  וע"כ שיכבו, שאפשר אף פסולים בשמנים

אלא  אינו בהדלקה לתת שצריך השמן שיעור

במצוה. פרט

שכתבנו ועוד והפרמ"ג הפר"ח מדברי ראיה

שמן  לתת א"צ הזמן אחר שאם לעיל,

אינו  שעה שחצי הרי שעה, חצי של בשיעור

שנוקטים  שיש וביותר במצוה, פרט אלא

כשיבוא  והרי ההדלקה קודם ערבית שיתפלל

האחרונים  שכתבו מה לפי הזמן אחר להדליק

אלא  שעה חצי בשיעור שמן לתת מדינא א"צ

מעיקר  הוא השמן שיעור דין ואם בפחות, סגי

חלק  שמפסיד להעיר לאחרונים היה המצוה

במצוה. פרט אלא שאי"ז וע"כ מהמצוה,

שלא ויש שמי השו"ע כתב שהרי עוד להוסיף

עלות  עד הלילה כל להדליק יכול הדליק

השחר  לעלות מאד סמוך נזכר אם אף השחר,

נראה  מ"מ כדינו, השמן שידלק שעה חצי ואין

שידלק  שאף חזינן בברכה, שמדליק בשו"ע

יש  ואולי ומברך, מהני שעה מחצי פחות כדין

ואכ"מ. לחלק

שעה  חצי תמיד דולקים שלא ילדים של נרות

רואים באמת הילדים של המצויים בנרות

לכה"פ  דולקים הם הפעמים שרוב

יחד  כבים הנרות כל אין ובאמת שעה חצי

דקות, כמה בניהם הפרש יש אף ופעמים

זל"ז  קרובים הנרות אם שתלוי ואפשר

שעה, חצי דולקים אינם אז זמ"ז ומתחממים

שעה, חצי שידלקו אפשר זמ"ז ברחוקים אבל

השעוה, ועובי הפתילה עובי מהו תלוי ואולי

שעה, חצי בשיעור שמן לתת שיש שאף ונראה

הפסולים  בשמנים אף דמדליקים להלכה מ"מ

ה"נ  חוששין, אין שיכבו שאפשר ואף בשבת

תוך  ויכבה יותר יתחמם הנר שמא חוששין אין

אחד  נר נשאר דבד"כ וביותר שעה, חצי

מ"ב ועי' שעה, מחצי יותר (תרע"ה שדולק

בהידור סקי"ד) אף מדליק שקטן לרמ"א שאף

יום. כל אחד בנר סגי מ"מ מצוה,

פרטי ועוד על חינוך חיוב שאין ננקוט אם

זה  שעה שחצי שנתבאר וכמו המצוה,

אתי  של חיסרון כאן אין וגם במצוה, פרט רק

אלו. בנרות להשתמש אפשר שפיר למיסרך,

חייב ויש לא הבית שבתוך השיטות את לצרף

מדליקים  הילדים ובד "כ שעה, חצי לתת

יש  בחלון, מדליקים אם ואף הבית, בתוך

אחר  קצת שמדליק שבאופן השיטות לצרף

ז"א  רגל, שתכלה עד וסגי שעה חצי א"צ הזמן

מהשקיעה, שעה חצי שיעור הילדים עד (ובד"כ

מה) זמן האב אחר .מדליקים
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מהראבי"הוכן לעיל מש"כ לצרף (סי'יש

דאנן תתקעב) בעיני "ונראה שכתב

שיעורא, בהו דליכא קטנים נרות דעבדינן

הלך  סופרים דבשל קמא שנוייא על סמכינן

המיקל". אחר

מבוטשאטשוע"ע תרע"ה)בא"א שכתב (סי'

של  הנרות אם קפידא יש האם לדון

פחות  דולקים יהיו לחינוך שהגיעו קטנים

אף  חינוך לענין בזה סגי האם שעה, מחצי

וכתב  שמהני ומסיק שעה, חצי דולק שאינו

הקטנים  של הנרות אם בזה קפידא "אין

דכיון  שעה, חצי דולקים לא לחינוך שהגיעו

על  לסבור ויכול בזה הבחנה בו אין שהתינוק

ובפתילה  שעה, חצי שהוא שעה מחצי פחות

שעה". חצי שידלק אפשר דקה

להדליק ועולה לילדים להקל צירופים ו' לנו

תוך  כבים שפעמים בנרות חנוכה נרות

שעה: חצי

אלא א. אינו שעה חצי שיעור שדין אפשר

קטן  לחנך חיוב דאין ואפשר במצוה, פרט

המצוה. בפרטי

הב ב. שבתוך חצי אפשר להדליק חיוב אין ית

בפנים. מדליקים הילדים כלל ובדרך שעה,

שעה.ג. חצי א"צ באיחור, שכמדליקין אפשר

הגמ'ד. שתי' הראשונים שיטות לצרף אפשר

הראביה)חולקים לתת (וכמ"ש חובה ואין ,

שעה. חצי שיעור

בנר ה. סגי שלקטן המ"ב מש"כ לצרף אפשר

חצי  דולק אחד נר ובד"כ לילה, כל אחד

שעה.

שעה ו. חצי תוך כבים הנרות אין ובד"כ היות

הפתילה  בעובי תלוי או קרובים הם כמה (תלוי

שאף והשעוה) שנפסק למה לדמות אפשר ,

שיכבו, ואפשר יפה דולקים שאינם שמנים

לה. זקוק אין דכבתה בהם להדליק מותר

שבת  בערב אלו נרות לענין

שבת ולענין בערב כשמדליק אלו נרות

שעה  חצי שידלק שיעור לתת שצריך

הרבה  נגמרים הם אלו ובנרות השקיעה, אחר

של  בנרות בעיה יותר יש בער"ש וא"כ קודם,

לדון  יש באמת הלילה. קודם שכבים הילדים

המצוה, עיקר הוא בלילה שידלק הדין האם

להדליק  שייך יום כל האם הראשונים דנחלקו

כתבו  והר"ן הרשב"א השקיעה, קודם גם

והביא  השקיעה, קודם להדליק שאפשר

ס"ל  ורמב"ם ובה"ג מער"ש, ראיה הרשב"א

נפסק  עוד השקיעה. קודם מדליקין שאין

להדליק  יכול ולא שטרוד שבאופן להלכה

יש  אולם המנחה. מפלג להדליק יכול אח"כ

מוקדם  שמדליק אף אלו דבאופנים לדחות

אחר  שעה חצי שידלק בשיעור שמן נותן מ"מ

ילדים  של בנרות דידן בנידון משא"כ השקיעה,

אחר  שעה חצי דולקים אינם הם בער"ש

השקיעה.

ס"ב)ו"עבש ועי' בער"ש (תרע"ג כבתה דאם

אין  יום מבעוד שבת קבלת קודם אפילו

הפרמ"ג וכתב לה, סק"א)זקוק לחדש (א"א

שעה  חצי בשיעור שמן בער"ש נתן דאם

יצא  שעה, חצי בלילה ידלק ולא מצומצם

יצא. בער"ש אפילו כבתה אם דהא יד"ח

סק"ב)ובפרמ"ג א"א לתת (תרע"ט שיש כתב

העולם  ואין בלילה שעה חצי שידלק שיעור

אם  חול יום לגבי דן ואח"כ בזה, נזהרין

ולא  שעה חצי בשיעור שמן ונתן בפלג הדליק

ונשאר  שיצא ונוטה שעה, חצי בלילה ידלק

שבער"ש  שודאי לכאורה עולה מ"מ בצ"ע.

ואולי  המצוה, עיקר אינו בלילה שעה החצי

המצוה, עיקר אינו בלילה שעה חצי בחול אף

בזה  אין קטן של חינוך שלענין אפשר וא"כ

המצוה. עיקר דאי"ז חיסרון

ומדליקים ועוד היות שבד"כ להוסיף יש

הנרות  השקיעה, לפני דקות כעשרים
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ננקוט  ואם השקיעה, אחר מה זמן דולקות

על  רק אלא המצוה פרטי על לחנך חיוב שאין

לאחר  שעה חצי ששיעור אפ"ל המצוה, גוף

ואפשר  המצוה, פרט אלא אי"ז השקיעה

על  זכות ללמד יש קטן של חינוך שלענין

אלו. בנרות להדליק לילדים הנותן

z
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תורה  חקרי
הישיבות  בני תחרות

9

דבר" חקור מלכים "וכבוד

מבני  רבות חבורות במערכת להתקבל החלו תורה, חקרי פרויקט והשקת פרסום עם

ישיבות. ועוד לעוד הפעילות את עוד להרחיב מגמתנו וב"ה הק', הישיבות

בראשות ות"ח ר"מים ועדת עברו החבורות שליט"א על כהן משה רבי ר"מ הגאון -

הזוכים, הישיבות לבני ברכתנו השולחים. כלל מתוך זוכים ונבחרו חיים, משכן דישיבת

וביראה  בתורה לגדול ה' ויזכם דבריהם, שורות מבין ניכרים ויגיעתם עמלם אשר

הטהור. לבם כשאיפת

z

מורדכ  יששכר נ"י הבה"ח יוב
N שישי ועד - התלמוד אש ישיבת

הגוף  חזקת בדין

ט.)בגמ'א. מצאתי (כתובות פתוח פתח "האומר

ספיקא  ספק ואמאי עליו, לאוסרה נאמן

ע"כ. וכו' כהן" באשת צריכא לא הוא...

ספיקא  חד הילכך בה אסור שהאונס - ופירש"י

תחתיו. אינו או תחתיו ספק  הוא,

צריכא)התוס'והק' לא אסרינן (ד"ה מדוע

ספיקא, דחד מטעמא כהן באשת

ונימא  לכהונה כשרה שהיא אחזקתה נוקמא

אית  דאדרבה התוס' ותי' זינתה. תחתיו דלאו

אחזקת  דאוקמה נבעלה, דהשתא למימר לן

בתולה. שהיתה הגוף

דקושייתם ומפשטות משמע התוס' דברי

על  האשה את שנעמיד היתה

כשרות  התוס'חזקת ותי' לכהונה. כשרה שהיא

בתר דאזלינן י"ל יותר הגוף דאדרבה חזקת

נבעלה. דהשתא לומר

שחזקת ויש כוונתם האם התוס', בתי' לעיין

כשרות חזקת על גוברת (מחמת הגוף

וכדלהלן) מסוימות הגוף סיבות חזקת אין או"ד ,

שתי  שישנם כיון אלא כשרות, חזקת על גוברת

וסותרות  אחרת כדרך מורה מהם שכ"א חזקות

אלא  החזקות כאחת מכריעים איננו לזו, זו

לחומרא. דאו' דספק מספק, שאסורה אמרינן

הגוף ומלשון שחזקת משמע דידן התוס'

שהרי  כשרות, חזקת על גוברת

' בלשון בתי' התוס' לן אדרבה כתבו אית
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הגוף  אחזקת דאוקמה נבעלה דהשתא למימר

משמע  אדרבה, ומלשון בתולה'. שהיתה

הגוף  דחזקת משום אסורה שהיא דמכריעים

עדיפא.

חזקת ויש העדיפו התוס' באמת מדוע להבין

לנהוג  יש ומדוע כשרות, חזקת ע"פ הגוף

אליה. שסותרת כשרות החזקת לפי ולא לפיה

התוס'אמנם קושיית הביא הרא"ש בתוס'

חזקת הלשון נקט ולא היתר [ובקו' ,

חזקת וז"ל כשרות כהתוס' ותירץ להלן], ועי' ,

ואית  בתולה דהואי איכא אחריתי דחזקה "וי"ל

אית  והשתא האידנא עד בבתולה לאחזוקה לן

שכתב  ומלשונו ע"כ. דנבעלה", למימר לן

את  העדיף שלא משמע איכא' אחריתי 'דחזקה

שהאשה  ומה כשרות, חזקת פני על הגוף חזקת

שהיום  שאומרת הגוף חזקת משום אינו אסורה

חזקות  שתי שישנם מפני אלא נבעלה,

ולא  לחומרא דאו' ספק אמרינן זל"ז, הסותרות

מסוימת. חזקה אחר אזלינן

להלןב. שיש (עה:)והנה שבאשה מומין גבי

שנתארסה  לפני אי המום, נולד מתי ספק

שנתארסה  לאחר או טעות, מקח והוי

יהושע  ר' תימא לא רבא 'אמר שדהו, ונסתחפה

לא  כי אלא כלל, דגופא חזקה בתר אזיל לא

חזקה  דאיכא היכא דגופא חזקה בתר ר"י אזיל

אזיל  דממונא חזקה דליכא היכא אבל דממונא,

דרק  נימא שלא והיינו דגופא'. חזקה בתר ר"י

והאשה  הגוף חזקת בתר אזלינן ר"ג לשיטת

שלא  מה כל יהושע לר' אף אלא נאמנת,

דאיכא  היכא רק הוא הגוף חזקת אחר הולכים

דלית  היכא אולם כנגדה, העומדת ממון חזקת

הגוף. חזקת בתר אזלינן כנגדה ממון חזקת

הרא"ש התוס אזיל (שם)וכתב ה"פ "אלא וז"ל

כנגדה  חזקה איכא אפי' דגופא חזקה בתר

להדיא  הרי עכ"ל. וכו' הגוף" חזקת שמגרעת

מלבד  החזקות שאר ע"פ עדיפא הגוף דחזקת

בסוגיין  דבריו להבין יש ולפי"ז ממון, חזקת

חזקת  ע"פ הגוף לחזקת עדיפות שאין דמשמע

כשרות.

נ"י ושמעתי חדד נתנאל הבה"ח מידידי

הרא"ש  התוס' דלעולם לתרץ,

משאר  טפי עדיפא אינה הגוף דחזקת סב"ל

' בסוגיין שכתב וזהו אחריתי החזקות, חזקה

'דאדרבה  כתוס' כתב ולא בסתמא, איכא'

הגוף אוקמה דחזקת אחזקת משום בדווקא, '

ומה  החזקות, שאר על יתרון בה אין הגוף

ספק  דהוי משום רק הוא אסורה שהאשה

ומה  לחומרא. דאו' ספק מדין ואסורה השקול

לקמן דר'(עה:)שכתב אליבא דווקא הוא

דחזקת  אמרינן ממון חזקת שבהעדר יהושע,

בסוגיין  אבל חזקות. שאר על טפי עדיפא הגוף

הגוף  חזקת אמרינן דלא כר"ג שנפסק כפי נקט

עדיפא.

בסוגייןוהנה בעית)בתורא"ש ואי הקשה (סוד"ה

ב:)מהגמ' חסר (נדה שנמצא מקווה גבי

דאע"פ  טמאות, גביו על שנעשו טהרות כל

שלם, שנשאר המקווה על הגוף חזקת שיש

אמרינן  א"כ לפניך, דחסר ריעותא שיש כיון

אף  וא"כ טמאות. למפרע שנעשו הטהרות דכל

לפניך, דבעולה ריעותא שיש כיון נימא הכא

מכח  כשרה ותהא הגוף, חזקת בתר אזלי' לא

שבה. כשרות החזקת

'חסר ותירץ של טענה יש במקווה דהתם

שכיון  והיינו ואתאי', חסר ואתאי

מעט, מעט וחסר שהולך הוא במקווה שהמצב

כשרות  בחזקת ריעותא יש מתחילה כבר א"כ

לומר  היא החזקה מהות שכל כיון המקוה, של

ובמקוה  השינוי, את שנראה עד השתנה שלא

ריעותא  והוי להתחסר, עומד הוא מתחילתו

חזקה  הוי שפיר הגוף בחזקת משא"כ בחזקה.

חזקה  ככל דהוי משום לפניך, שבעולה אף

ואתאי. דחסר הריעותא את שאין רגילה

בסוגיאויעוי' שם)עוד הגמ'(נדה שמקשה

טבילתו  מעצם  כשר  הטמא אין מדוע
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חזקתו. על מקווה דהעמד מכוח במקווה,

הרא"ש  ובתוס' לפניך. חסר הרי הגמ' ותירצה

הגמ'(שם) קושית מקוה 'אדרבה ביאר העמד

יש  שכנגדה אע"פ חסר', לא ואימר חזקתו על

"מ"מ  בזה"ל וכתב הטובל, על טמא חזקת

לפנינו, טבל הטמא שהרי עדיף מקווה חזקת

טבילה  טבל לא שמא אומרים שאנו אלא

וכיון  המקווה, חסר היה שמא כי הוגנת

נסתלקה  חזקתו על מקווה העמד דאמרת

בדבריו  מבואר לכאו' הרי עכ"ל. הטמא" חזקת

חזקת  פני על עדיפא המקוה של הגוף שחזקת

האדם. על שיש טמא

שאין ויל"ע בסוגיין שכתב במה בדבריו

חזקת  ע"פ הגוף חזקת של עדיפות

ספק  ואמרינן הוא השקול ספק אלא כשרות,

וצ"ב. לחומרא, דאו'

בגמ'ג. נלמד חזקה דין עיקר י:)והנה (חולין

רבנן  דאמור מלתא הא "מנא נגעים, מדיני

בר  שמואל רבי אמר אחזקיה, מילתא אוקי

קרא אמר יונתן ר' אמר לח)נחמני יד, (ויקרא

את  והסגיר הבית פתח אל הבית מן הכהן 'ויצא

בצר  ואתא אדנפיק דלמא ימים', שבעת הבית

אוקי  דאמרינן משום לאו אלא שיעורא, ליה

בוודאות  יודעים שאיננו למרות ז"א אחזקיה".

על  אותו מעמידים אנו התמעט, לא שהנגע

כשהכהן  לכן קודם שהיה כמו שנשאר חזקתו

דמעמידים התורה דין וזהו בבית, את היה

שהותו  בזמן הכהן שראה הנגע בחזקת הבית

דהיינו  החזקות לכל נלמד [ומכאן בבית

אחר  הולכים בהווה, במציאות ספק דכשיש

זו]. מציאות לפי לנהוג העבר מציאות

אלא)בתוס'והנה ד"ה דין (שם דמלבד הביאו

גם  יש בגמ', שנלמדה דמעיקרא חזקה

דהיינו  דהשתא. חזקה שהיא נוספת חזקה

הזמן  גבי לפסוק כעת, הזמן אחר שהולכים

שהרי  בתים, מנגעי ג"כ זאת והוכיחו שעבר.

את  מסגיר שהכהן כשיעור גדול נגע היה אם

את  מטהרין הנגע, פחת השבוע ובסוף הבית,

שיצא  עד דילמא מטהרין, מדוע ולכאו' הבית.

עומד  בעינו ועדיין הנגע נפחת שהסגיר ולפני

הבית  צריך וא"כ הראשון, בהסגר שהיה כמו

הסגר  בשעת ליה דמוקמינן ותירצו שני. הסגר

פוסק  אני כך ראה שהכהן כמו דהיינו אחזקיה,

לכאו' הוא אף נלמד זה ודין לקולא. ואפילו

בתים. מנגעי

הגוף והנה חזקת בתר דאזלינן פשוט זה

חזקה  אחר ולא דמעיקרא חזקה שהיא

חזקה  בתר שאזלי' במקוה וכמו דהשתא,

לפניך שחסר אע"פ חזקת דמעיקרא (אילולי

הגברא) של עדיפות טומאה ישנה מדוע וצל"ע ,

דהשתא. חזקה פני על דמעיקרא לחזקה

לקמןוהנה  שאף (עה:)יעוי' התוס' שחידשו

חזקת  כנגד לריעותא תרתי שיש במקום

שהרי  בתרה, ואזלינן עדיפה הגוף חזקת הגוף,

בה  שנמצאו אשה לגבי הוא בגמ' התם הנידון

ראיה, להביא מי על האירוסין אחר מומין

תימא  "לא התם ואמרי' כתובתה. לגבי ונפק"מ

אלא  כלל, דגופא חזקה בתר אזיל לא יהושע ר'

דאיכא  היכא דגופא חזקה בתר ר"י אזיל לא כי

חזקה  דליכא היכא אבל דממונא, חזקה

וביארו  דגופא", חזקה בתר ר"י אזיל דממונא

אבל)התוס' בתר (ד"ה אזיל שר"י החידוש שכל

כשיש  רק הוא חזק"מ, כנגדה כשאין חזה"ג

אין  אם כי פנויה, חזקת כגון אחרת חזקה נגדה

בתר  שאזלי' פשוט דין הוא כנגדה חזקה שום

שהרי  לריעותא תרתי הוי התם והרי חזקה.

הוי  חזק"מ נגד שהוי אילולי ובכ"ז לפניך, מום

חזה"ג. בתר אזלי'

פ"ב)בשמעתתאויעוי' שאע"פ (ש"ד שכתב

שישנה  לומר א"א שהרי לדחות שיש

שהרי  דמעיקרא, חזקה בהדי דהשתא לחזקה

מה, זמן על להעיד הוא דהשתא חזקה ענין כל

העניין, תחילת על מוכיחה דמעיקרא וחזקה

ולא  דמעיקרא חזקה אחר שהולכים ודאי ולכן
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הביא  בשמעתתא אולם לריעותא, תרתי הוו

תרתי  שפיר יחשב מצטרפין ששניהם שאפשר

לריעותא.

על ומעתה עדיפא הגוף שחזקת בשלמא

שהיא, סיבה מכל כשרות, חזקת

תרתי  שיש במקום שגם לומר אבל שפיר,

חזקת  בתר אזלינן הגוף חזקת כלפי לריעותא

יותר. עדיפה מדוע להבין צריך – הגוף

רס"ה)ובקוב"שד. אות מדוע (כתובת לבאר כתב

דהנה  "ונראה וז"ל טפי, עדיפא הגוף חזקת

נשתנה  לא שהדבר לומר הוא חזקה דין עיקר

נלמד  ומזה הספק, שנולד קודם שהיה מכפי

לן  דמספקא אלא נשתנה, ודאי אפילו דה"ה

השתנות  או מרובה השתנות נשתנה אם

רק  השתנה שלא בחזקת להעמיד ראוי  מועטת,

הגוף  דחזקת הטעם וזה הרבה, ולא מעט,

שינוי  הוא הדבר בגוף הנעשה דשינוי אלימא

בדינו" רק הדבר נשתנה שלא מהיכא גדול

דבבתולה  דכיון לדבריו ונמצא עכ"ל.

גדול  ושנוי המסופק הדבר בגוף היא ההשתנות

חזה"ג. אחר אזלינן הוא

יש ולפ"ד יותר, הגדול שינוי בתר שאזלינן

לקמן התוס' דברי גבי (עה:)להבין

הכא  דהא שם התוס' דמקשה לריעותא, תרתי

וכו  תרתי כנגד חדא ומתרצים הוי עיי"ש. '

לגבי  חזקה כלל חשיבא לא פנויה דחזקת

לנשואה  פנויה בין שינוי ולכאו' הגוף. חזקת

שיש הדינים)ודאי כלפי רק זה אם ומדוע (אפי'

חזקה. כלל נחשבת אינה

פנויה אולם שחזקת התוס' מדברי מדוקדק

חזקה חשיבה הגוף,לגבי לא חזקת

הינה  שנתבאר כמו הגוף שחזקת דהיינו

שינוי  וכלפי הדבר, במציאות השתנות

שכתבו  וזהו חשוב. אינו דיני שינוי במציאות,

חזקה  חשיבא לא הגוף חזקת שלגבי התוס'

כלל.

יושרואולם ה')השערי פ"א, החזקות שער (ש"ב

משאר  הגוף חזקת דעדיפא הא כתב

בעיקר  מכרעת דחזה"ג משום הוא חזקות

הוא  יותר המכריעות חזקות "דדין וז"ל הספק,

כל  ואז הספק, מקור את מכריעים כשהם

נגררים  המקורי מספק המתיילדים הדינים

דבעיקר  זו... חזקה של דין הכרעת אחר

דמעיקרא  דחזקה תורה שאמרה החידוש

לאחר  אבל הספק... את ומבטלת מכרעת

איכא  מכרעת דחזקה התורה לנו שגילתה

עיקר  את מכרעת שהיא הגוף בחזקת מעלה

תולדות  רק מכריעים הדינים וחזקת הספק,

עכ"ל. הספק"

חזקה נמצא זוהי הגוף שחזקת לדבריו

עוד  ויעוי' הספק, בשורש שנוגעת

החזקה  חזקות שבשאר שהוסיף בחידושיו

אומרת  הגוף חזקת משא"כ הדין, על מדברת

לדעת  צריך אמנם במציאות. שינוי היה שלא

אין  הספק בשורש מכריעה שחזה"ג לפ"ד שאף

שהרי  ברור, והדבר הספק שהוכרע הפשט

לא  במציאות הנהגה אלא בירור אינה חזקה

ברורה.

לקמן ולפי"ז התוס' שכתבו מה שפיר אתי

כלל (עה:) חשיבה לא פנויה דחזקת

על  המוכיחה חזקה שישנה כיון חזה"ג, גבי

ולא  זו חזקה בתר שאזלינן ודאי העניין, שורש

דינים. על המדברת חזקה על

שיש ה. הרבותא לן שנתבאר אחר והנה

לדון  יש החזקות, שאר ע"פ הגוף בחזקת

בנדה מצינו דהנה מקווה מקווה (ב:)לגבי

ע"ג  שנעשו טהרות כל חסר ונמצא שנמדד

טמאות  מדוע הגמ' ומקשה טמאות. למפרע

חזקתו  על מקווה העמד אדרבה למפרע,

יש  למקוה האם לדון ויש וכו'. חסר לא ואימא

ולמרות  סאה, ארבעים בו שיש הגוף חזקת

אמרינן  לפניך דחסר ריעותא יש שעכשיו

חזקת  בה אין במקווה או"ד עדיפא, הגוף חזקת
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של  דין חזקת בה  שיש דין, חזקת אלא הגוף

כשר. מקוה

פ"ב)ובשמעתתא הוי (ש"ב לא דמקוה כתב

לא  דהמקוה "כיון הגוף חזקת

ממנה". מים מעט שנחסר אלא גופה נשתנה

לא  המים עצמות - דבמקוה הדברים וביאור

לבור  הוא נחשב עתה שאף דהיינו השתנה,

רגילה  בחזה"ג משא"כ מעט. שנחסר רק מים,

הדבר. בעצמות שינוי הוי

ביה ובאמת הוי שמקווה וס"ל פליג החזו"א

היה  במקוה אף שהרי הגוף, חזקת

של  מים עם בור שהרי הדבר, גוף שינוי

אם  בשונה מקוה, הוא נחשב סאה ארבעים

למקוה  הוא נחשב אין סאה מארבעים בו חסר

חזקת  הוי שפיר ולכן גרידא, מים לבור אלא

במקווה. הגוף

מדוע ובאמת השמעתתא, דברי להבין  יש

המקווה  מן מים שנחסרו זה עצם

דהנה  ואפשר הדבר. גוף כשנוי נחשב לא מדוע

בנדה הטהרות (ב:)הגמ' כל מדוע מקשה

חזקתו, על מקוה העמד והרי למפרע פסולים

הגמ' ומבארת לפניך. חסר הרי הגמ' ותרצה

"חסר  של נוספת טענה ישנה מקווה שגבי שם

מתחסר  שהמקוה דהיינו ואתאי", חסר ואתאי

הגוף  חזקת הורע מתחילה כבר ולכן והולך

שחזק  כיון שלא דמקווה. לומר היא הגוף ת

השתנה  באם אולם במציאות. דבר השתנה

ירצה  שבו הראשון האדם על להצביע יודעת

על  להצביע יודע אינני שני ומצד הגוף, חזקת

סאה, מארבעים המקווה נחסר שבו השבר זמן

אין  מקווה שגבי השמעתתא אמר לכאו' לכך

דין חזקת אלא הגוף, חזקת לגבי בה (ונפק"מ

לריעותא) .תרתי

בנדהוכמו התוס' בדברי יעוי' התם)כן ד"ה (ב:

רגילות  מקווה דגבי "וי"ל בזה"ל שכתב

למימר  איכא ולכך מעט מעט להתחסר

זו  שריעותא משמע עכ"ל. וכו' חסר" דמעיקרא

נחשבת. תהא לא מעיקרא שהחזקה גורמת

z

התגובות  הכותב. אל תישלחנה והן למערכת לשלוח ניתן הדברים, על והערות הארות

רח' בדואר: לשלוח ניתן תגובות העת. כתב של הבא בגיליון אי"ה תפורסמנה הנבחרות

,077-470-4222 מס' בפקס בהתאסף), מערכת עבור (ולציין ירושלים ד', 108 אשכולי

הדוא"ל: בכתובת b023011269@gmail.comוכן
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שליט"א  מרבותינו וכיבושין מוסר דברי
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שליט"א  צדקה משה רבי הגדול הגאון מרן
יוסף  פורת ישיבת ראש

חכמים  תלמידי לבנים זוכה בנר א הרגיל

בגמרא כג:)איתא הזהיר (שבת חכמים, תלמידי בנים ליה הויין בנר הרגיל הונא רב אמר

זוכה  היום בקידוש הזהיר נאה, לטלית זוכה בציצית הזהיר נאה, לדירה זוכה במזוזה

רש"י וכתב יין. גרבי בנים)וממלא חכמים,(ד"ה תלמידי בנים ליה הויין בנר שהזהיר הטעם

כג)דכתיב ו, דתורה.(משלי אור בא וחנוכה דשבת מצוה נר ע"י אור", ותורה מצוה נר "כי

חדש הבית ס"ב)והקשה תרעא כמו (סימן חכם, תלמיד יהיה עצמו שהוא אמר לא למה ,

אומרת שמפחד (שם)שהגמרא מי כלומר מרבנן, צורבא הוי גופיה הוא מרבנן דדחיל

הוא  שאם כלומר הוא, הכי בר לאו אפילו ותירץ, ת"ח. להיות זוכה עצמו הוא מחכמים

ת"ח. יהיו שבניו זוכה אזי ת"ח, להיות יכול הוא ואין ללמוד יודע ולא בצעירותו למד לא

חכם. תלמיד יהיה עצמו שהוא זוכה אזי למד הוא שאם מהב"ח, משמע

יש  לתורה לזכות דהנה ליתא. מעיקרא דהקושיא אחרת, לפרש בס"ד אפשר אמנם

דמוקיר  רבנן. בנין ליה הוו רבנן דרחים רבא אמר שם: הגמ' שאמרה וכמו דרגות, כמה

שאוהב  אדם כלומר מרבנן. צורבא הוי גופיה הוא מרבנן דדחיל רבנן. חתנותא ליה הוו רבנן

תלמידי  לחתנים יזכה החכמים את מכבד ואם חכמים, תלמידי בנים לו יהיו החכמים את

ת"ח יהיה עצמו הוא מהחכמים מפחד ואם הב"ח חכמים, אבל אחרת, שגרס הגר"א בהגהות (ועיין

שם) הש"ס גליון ועיין כנ"ל. גרס שם .בטור

לבנים  זוכה כבוד, ע"י או אהבה ע"י או התורה את שמכבד מי כי נראה, והטעם

מפחד  עצמו שהוא בגופו פעולה שעושה מי אבל מידה. כנגד מידה ת"ח ולחתנים

ת"ח. להיות הופך עצמו הוא בגופו, נקנית שהתורה זוכה מהחכמים

מדליק  או השבת כבוד משום רבים נרות להדליק נזהר כשאדם לומר יש זה לפי

של  לבחינה דומה וזה המצוה של אהבה על מראה הדבר ניסא, פרסומי שעושה החנוכה

שליט"א א. רביע שמעון חיים הרה"ג תלמידו ע"י ונערך נכתב
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פעולה  עושה הוא אם רק ת"ח, יהיה עצמו שהוא מספיק לא עדיין וזה ת"ח ומכבד אוהב

חכם. תלמיד עצמו הוא יהיה מרבנן, דחיל שהוא 'בגופו'

בענ  נפלא רעיון כאן שיש לומר יש בבית עוד מדליקים שבת נר כי הבנים, חינוך ין

שבת  בשולחן שייך הבנים חינוך הבתים. בפתחי מדליקים חנוכה ונר שבת, שולחן ליד

שבת  שירי ושרים שבת בשולחן מתקבצים הבית בני וכל בשולחן גדול אור שיש

באהבת  להתחזק ותעצומות עוז מקבלים הילדים אלו, בפעולות תורה, דברי ומדברים

שבת  בנר הרגיל ולכן רבה. בשמחה המצוות את יקיימו וכשיגדלו המצוות, ובאהבת ה'

עצמו  הוא כן שאין מה מידה. כנגד מידה ת"ח לבנים זוכה הבנים, לחינוך גורם שזה

לבנים  דוקא זוכה ולכן המדרש, בבית גדול כשהוא מתחנך הוא בבית, מתחנך הוא אין

"הזהיר  בהמשך אומרת שהגמ' וכמו מידה. כנגד מידה ולבנים לבית שייך שזה ת"ח

גם  מידה, כנגד מידה שזה נאה", לטלית זוכה בציצית הזהיר נאה, לדירה זוכה במזוזה

מידה. כנגד מידה ת"ח לבנים זוכה כאמור אכן הבנים, לחינוך גורמת זו שמצוה כאן

אומרת שהגמ' כמו בבית דין שזה חנוכה נר כן כא:)וכמו כיון (שבת 'וביתו', איש נר

נר  מצות בקיום וכן בבית. שנולדו הילדים והם בבית שכר מקבל בבית המצוה שמקיים

כמו  הבנים לחינוך להועיל גורמת ולהלל , להודות שהיא ניסא פרסומי שהיא חנוכה

שאמרנו.

שהתוס' נראה, ה"ג)עוד ד"ה כג: לבד (שם האשה שאם שם, המובאות המעשיות על  כתבו

הנרות, וסידרו תיקנו והאשה האיש ואם חכם, תלמיד לבן זוכה הנרות את מתקנת היתה

והאשה  האיש שההורים, מה שכפי מרמז, וזה חכמים. תלמידי בנים לשני הם זוכים

שכרם. כן טרחתם וכמידת ת"ח, לבנים זוכים כן הבנים, בחינוך טורחים

על  הוא חנוכה ונר הבית, בתוך מצותו שבת נר חנוכה, לנר שבת נר בין הבדל יש והנה

על  הבית בתוך  החינוך קטנים שהילדים בתחילה כי לרמוז, ניסא, לפרסומי הבית פתח

מניחים  חנוכה  ובנר השבת. שירי ושרים השולחן על הילדים עם שיושבים השבת שולחן

לפרסם  אפשר הבית בתוך שהתחנכו לאחר והיינו, ניסא, לפרסומי הבית פתח על אותן

אחרים  הורים ילמדו ומהם ה', ברך זרע ילדים שהם בחוץ, גם ניסא פרסומי בתור אותם

בניהם. את לחנך איך

ילד  יש השבת, בשולחן הילדים את לחנך איך  רבה חכמה שצריך לעורר, המקום [כאן

דברי  לשמוע שאוהב ילד יש לו. שקשה ילד ויש השבת, שולחן על ולהאריך לשבת שיכול

שכתוב כמו דרכו, לפי ילד כל לחנך לדעת האב ועל פחות. ילד ויש ו)תורה, כב, (משלי

שצריך  במקום יקצר ולא לקצר, שצריך במקום יאריך ולא דרכו". פי על לנער "חנוך

בשולחן  ישבו שהילדים טובה ועצה וד"ל. להקל, שצריך במקום יכביד ולא להאריך,

גרידא, הלכות יאמר אם כי אותם, ויעניין הלכתיות קצרות שאלות ישאל שהאבא השבת,

ותשובה, שאלה בצורת הדברים את כשמגיש משא"כ  לדבריו, וימשכו ירצו הילדים כל לא

השאלה  על ולהשיב לענות מנסה וחריפותו גילו לפי אחד וכל יותר, ענין מעורר הוא

ויחייב  שירצה מה  ידרוש שלא  להזהיר , יש שכן  מה  השבת. שולחן אצל  יפה  נושא  ומתפתח

עליהם  להשניא גורמת זו פעולה הטוב, מרצונם לא הדבר אם ולהקשיב לשבת ילדיו את

שבת]. בשולחן לשבת
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חז"ל שתיקנו במה ירמוז כא:)עוד כשיגדלו (שבת גם כי לרמוז, הבית, בפתח חנוכה שנר

נישואיו  ולאחר ולילה יומם בישיבה ללמוד זכה שלא מי וכן לישיבות, הן מהבית, ויצאו

שמים  היראת ואת אבותם מסורת להמשיך לבית עוד צמודים שיהיו דמ"מ לעבוד, הלך

בתורה. להדריכם ללמדם לאחרים ניסא פרסומי ולהיות מהבית, שקיבלו

אור" ותורה מצוה נר "כי כג)וזהו ו, להאיר (שם אור, לתורה זוכים המצוה, נר ע"י -

לאחרים. ולהאיר לעצמם

בחנוכה  הבית" חנוכת שיר "מזמור אמירת קשר

בדורו  עצום ומקובל גאון שהיה מי ששון, קול בעל זצ"ל משה מרדכי ששון רבי הגאון

בעיתו דבר בספרו מבאר בבגדאד, חיים יוסף רבינו של סבו חיים משה רבי מג של דף (ח"ב

דפו"י) לדוד"ע"ב הבית חנוכת שיר "מזמור את לומר חז"ל לנו שתיקנו ל)בטעם פרק (תהלים

הנרות. הדלקת ולאחר בחנוכה בתפילה

בחנוכת  שיאמרוהו כדי זה מזמור את חיבר המלך שדוד אומרים, במקום המפרשים

בנו. שלמה ע"י כשיבנה המקדש בית

שהיה  ביותר הנפלא הזמן זה המקדש בנין תפארת תקופת הרי ע"ז, נשאלת והשאלה

העלית  "ה' ובעיות צרות של לשונות זה במזמור מזכיר המלך דוד למה וא"כ ישראל, לעם

על  אמרו שדוד וא"ת מספדי". הפכת בכי, ילין בערב בור, מירדי חייתני נפשי, שאול מן

בחנוכת  המדבר הזה במזמור קרהו אשר כל את לספר ככה על ראה מה מ"מ עצמו, צרת

המקדש? בית

החשמונאים, בזמן המקדש בית חנוכת על בתפילתו התכוין המלך שדוד הרב, ומתרץ

להעתיר  דוד ראה לישראל, ויצרו הרשעים היונים אותם שיקומו קודשו ברוח וראה מאחר

גם  יובן ומעתה ותרפאני". אליך "שוועתי שם וכמ"ש השי"ת שיושיעם עליהם ולהתפלל

החנוכה. בימי זה מזמור את אומרים למה לעניינינו

לבטל  היוונים שרצו מצוות שלש על המזמור לרמוז שם המשיך בעיתו דבר הרב אמנם

השי"ת  שעשה ההצלה נס כל על המזמור פסוקי את לקשר בס"ד אמרנו מ"מ מישראל,

לחשמונאים. ברחמיו

ביד  גיבורים "מסרת הנסים: על בנוסח חז"ל לנו שתיקנו הלשונות את בראשונה נראה

עוסקי  ביד וזדים טהורים, ביד וטמאים צדיקים, ביד ורשעים מעטים, ביד ורבים חלשים,

היונים. מידי לחשמונאים הצלות של לשונות חמש לנו הנה תורתך".

הצלות: חמש על ומודה המתפלל המלך דוד של תפילותיו את עצמו במזמור נראה כן

שאול  מן העלית ותרפאני, אליך שוועתי לי, אויבי שמחת ולא דליתני, כי ה' "ארוממך

הנסים". "על בהודאת הנזכרים חמש נגד חמש הרי בור". מירדי חייתני נפשי,

היונים  מידי החשמונאים של הצלה נגד היא תפילה כל של משמעות איך נראה ועתה

הנסים". ב"על חז"ל לנו שתיקנו הסדר וכפי
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בגבורתו  כשמתנצח הגיבור חלשים", ביד גיבורים "מסרת באומרנו להשי"ת אנו מודים

החלש  עם המתנצח גיבור אבל עמיתו, את מכה השני ושוב זה את מכה זה אחר, גיבור עם

צריכים  היינו המציאות ומצד החלשים היינו אנחנו והרי ארצה, מפילו אחת שבמכה הרי

"ארוממך  המלך דוד אמר זה וכנגד מהשפלות, אותנו רומם הקב"ה אך המושפלים להיות

דליתני". כי ה'

מראים  הרבים שהאויבים במלחמות, העולם דרך מעטים", ביד "ורבים ובאומרנו

וכאן  המנצחים, הם הטבע מצד בודאי כי המלחמה בתוך כבר שמחה וסימני תרועות

ואנחנו  טבעי על היה הנצחון הרבים, היו שהם אף על החשמונאים עם היונים במלחמת

הנצחון  ושמחת תרועת את לי", אויבי שמחת "ולא המלך דוד שאומר זה נצחנו, המעטים

היונים. אויבינו ביד ולא בידינו נתת

צריך  שיתרפא כדי בגופו, חולה שכשהאדם ידוע, צדיקים", ביד "ורשעים ובאומרנו

כשהרשעים  העוונות, כחולי חולי לך ואין שבגופו. הרעים הדברים את ממנו להוציא

היונים  מאותם ברחמיו ה' שמר אותנו אך וגשמי, רוחני המחלות כל את שם יש מנהיגים

המלך  דוד אמר זה וכנגד החשמונאים. ביד מסרם שהקב"ה ע"י וממחלותיהם הרשעים

ותרפאני". אליך "שוועתי

ואותנו  תחתית, מהשאול הוא הטומאה שורש כל טהורים", ביד "וטמאים ובאומרנו

אמר  ולזה העקומות, והשקפותיהם היונים של מטומאתם שאול, מאותו השי"ת הצילנו

שבשאול. מהטומאה נפשנו את שהצלת נפשי", שאול מן העלית "ה' המלך דוד

וכן  ימינו ואורך חיינו היא שהתורה ידוע תורתך", עוסקי ביד "וזדים אומרים לבסוף

כב)כתיב ד, וכתיב(משלי למוצאיהם", הם יח)"חיים ג, רבות.(שם וכהנה היא", חיים "עץ

ולזה  מהם, הקב"ה שמרנו אבל וקיומה הקדושה התורה נגד החיים, נגד נלחמו הזדים

חיים, תורת אותה את חיות, תורתך לעוסקי לנו  נתת בור", מירדי "חייתני המלך דוד אמר

תקומה. ללא תחתיות לבור אותם והורדת אותם הכנעת התורה שנגד אלו זדים ואת

לה' "זמרו שבמזמור, הבא הפסוק את נראה בס"ד, חומר כמין הדברים להשלמת

על  בנוסח כאומרנו הנס לאחר חז"ל שקבעו מה בדיוק והוא קודשו". לזכר והודו חסידיו

והודו  בהלל, לה' זמרו שאמר וזה ובהודאה", בהלל אלו חנוכה ימי שמונת "וקבעו הנסים:

הנסים. על באמירת בהודאה

שכתוב  מכיון הוא בחנוכה זה מזמור שאומרים מה לומר, אפשר הפשט ע"ד גם ומ"מ

חז"ל  אלו ימים את וכן אודך" לעולם אלקי ה' ידום ולא  כבוד יזמרך "למען המזמור בסיום

ה  לימי זה קבעום כאן אבל הודאה בהם שמוזכר מזמורים עוד שיש ואע"פ והודאה. לל

המזמור. בסיום

z
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שליט"א  לסרי יוסף רבי הגאון
התלמוד  אש ישיבת ראש

חילו' ה' 'ברך

חביבות. מקסימום של דיוק, וליתר חביבות.. של חג הוא חנוכה

ברמב"ם: נמצא כך על חריף ביטוי

להודיע  כדי בה להזהר אדם וצריך מאד עד היא חביבה מצוה חנוכה נר "מצות

לנו" שעשה הנסים על לו והודיה האל בשבח ולהוסיף הי"ב)הנס חנוכה מהלכות .(פ"ד

'עד'... מילת הלא מאוד'... עד 'חביבה אלא, כאן, יש 'חביבות' של חג רק לא כי מבואר,

מאוד' ש'עד כן, אם נמצא הלאה, יושבת היא עליו הערך את למשוך המבקשת מילה היא

למקסימום... האפשרי, לקצה עד החביבות את להביא הכוונה

שיש  שנתבאר מאוד' ל'עד אולם שייכים, מרגישים אנו הרמב"ם... של ל'חביבה' ואכן

החביבות? לקצה עד מגיע זה מדוע - לביאור, אנו צריכים אנו לזה בחנוכה, בו

ּביד  ּוטמאים צּדיקים. ּביד ּורׁשעים מעּטים. ּביד ורּבים חּלׁשים. ּביד גּבֹורים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָמסרּת

תֹורתָך. עֹוסקי ּביד וזדים שהמשמעות טהֹורים. הרי חז"ל בדברי שמבואר למה הנה ְְְְִִֵֵֶַָ

של הזה הנס מאחרי העומדת מעּטים.המספרית ּביד היו רּבים ובניו מתתיהו כי הוא .. ְְִִַַַ

איש... עשרה איש)שלוש שבעה רק היו האחרת ולגרסה לכת, המרחיקה הגרסה טגריס (זאת עמד מולם

עם הצבא, חיילים!שר מיליון עשר אחד כמעט שהם חיילים... ריבוא ושמונים אלף

שיצאו  בשעה ובניו מתתיהו של מחשבתם אחרי עמד מה הוא, פלא שדבר ומכאן

לדעת', עצמו 'מאבד בכלל זה אין האם איש מיליון עשר אחד לנצח חשבו כיצד לקרב?

הנס. על נשענו לא בוודאי עליון קדושי היו הלא ייתכן, לא הנס על להיסמך והרי

כתיב: לבניו יעקב בברכת

מריבה:" מי על ּתריבהּו ּבמּסה נּסיתֹו אׁשר חסידָך לאיׁש ואּוריָך ּתּמיָך אמר ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּוללוי

ׁשמרּו ּכי ידע לא  ּבנו ואת הּכיר לא אחיו ואת ראיתיו לא ּולאּמֹו לאביו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹהאמר

ּבאּפָך קטֹורה יׂשימּו ליׂשראל ותֹורתָך ליעקב מׁשּפטיָך יֹורּו ינצרּו: ּובריתָך ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאמרתָך

ּומׂשנאיו  קמיו מתנים מחץ ּתרצה ידיו ּופעל חילֹו ידוד ּברְך מזּבחָך: על ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹוכליל

יקּומּון" יא)מן לג, .(דברים ְִ

" רש"י עובדי ופירש עם להילחם ובניו חשמונאי שעתידין ראה - קמיו מתנים מחץ

לכך  רבבות כמה כנגד ואלעזר חשמונאי בני י"ב מועטים שהיו לפי עליהם והתפלל כוכבים

תרצה". ידיו ופועל חילו ה' ברך נאמר

מלחמה, אותה על רבינו משה נשא מיוחדת תפילה רש"י, בדברי ידוד מבואר ְֵָָֹ'ּברְך

מכתוב חילֹו'... מתבאר עוד מעטים. ביד רבים של נס חנוכה, נס את לנו שהביאה והיא ֵ

את  שם היה כי היינו – חילו' ידוד 'ברך בקשת קיום מחמת הוא הניצחון סיבת כי זה,
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את יברך הקב"ה כי רבינו משה ביקש בה משה, ש 'חילו'ברכת הקב"ה, של בני שלו, הם

חשמונאי.

שייך מה פלא חילֹו'...והדברים ידוד מה 'ּברְך חיל? יקראו איש עשרה שלוש כי הייתכן ְֵֵָָֹ

זו. ברכה משמעות א"כ

בכתוב, מתבאר גדול יסוד כי לא נדמה שם שהיה הנועז הגבורה מלא ההרואי הניצחון

אלא  התפילה מלשון להבין שניתן כפי רבים מול פרטים של בודדים, של ניצחון זה היה

את  נצחו זו מתפיסה ורק ה', חיל מול יוון חייל של צבא. מול צבא של ניצחון זה היה

המלחמה.

מול  'רבים למיוחד הניצחון נס את שעושה המקום אותו דווקא כי כאן שנתבאר מה

היטב, ומאורגן עצום צבא מול בודדים של ניצחון זה היה לא כי משה שם מלמד מעטים',

צבא,אלא מול צבא של ניצחון זה כי היה מלמד משה טיגריס, של חילו מול ה' חיל של

בתוך  זה היה זאת בכל כי לדעת יש הנס, של הנשגבות את ההרואיות את לצמצם יש

צבא. מול צבא של מלחמה מלחמה, של המקובלת המסגרת

ניצחון  זה שהיה האמת והרי חנוכה, נס של מעצמתו משה ממעט מדוע פלא, והדברים

מבט  נקודת לזה לתת למה עצום, צבא מול בודדים... יחידים של בלבד זו לא יחידים, של

הדברים. ביאור מה - הנס את שממעטת

צבאית  אסטרטגיה במונחים אכן... אפשרי, לא זה הרי שם, היה לא לכאורה קרב של

תפיסה  לכל מוחלט בניגוד עומד זה מעטים', מול 'רבים של מציאות אין מלחמה של

בתיעדוף  הוא אסטרטגיה של יסודה קרב, כל מאחרי שעומדת זו והרי צבאית אסטרטגית

יותר  גדול חיל ולהעמיד לקו מעבר האויב מחזיק מה לדעת יש האויב, כנגד כוחותיך של

רבים. מול מעטים של מלחמה זה היה כי ייתכן כיצד כנגדו

היותם כי הכתוב ה'מברר להבין חיל חשמונאי בני השכילו הניצחון, את שהבטיח הוא

כחייל  אלא לב, אמיצי כבודדים לא כצבא, טיגריס של העצום צבאו מול הם עומדים כי

לתוך  בודדים של אמיצה פריצה באותה הייתה לא לה שנדרשו והגבורה האומץ חייל, מול

של  מלאה בתחושה שם להתייצב היה האומץ טיגריס, של חייליו מיליוני של חנינותיהם

היו  אוגדות אוגדות מאורגן, כצבא שם הסתדרו אולם אנשים עשרה שלוש אמנם צבא,

החייל. וגם האוגדה גם המצביא, גם היה מהם אחד כל אם גם שם

חילֹו'... ידוד עשרה 'ּברְך שלוש האם 'חילו', מהו התפילה, ולעצם הברכה? היא מה אך ְֵֵָָֹ

הם? חייל איש

לכבוש  היה מגוייס אלא הקרב בשדה לא אחר, במקום היה לו שנדרשו האומץ כי נראה

צבא, להיות יכולים לא אנשים עשרה ששלוש הפשוט ההיגיון את לנצח שלהם, הדעת את

שהקרב  הרי נצחו, וכששם התודעה, על הקרב את לנצח, נדרשו הם הזה הקרב את רק

הרי  האויב, צבא מול הם צבא אם שכן מוכרע, היה כבר האויב חיילי מיליוני מול המעשי

סלולה. כבר הדרך הניצחון ועד ומכאן יותר, הם טובים כי מאמינים הם

חילֹו'... ידוד היכולת 'ּברְך גופא, הברכה זו 'חילו'... והתשובה שאלנו? הברכה היא והיכן ְֵֵָָֹ

איש. עשרה שלוש אתם אם גם שלם, חיל אתם כי לתפוס
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שהרי  משלו, בנס לא משלו, באסטרטגיה מתנהל ה' חיל כי לדעת יש כי הוא, הביאור

מוחלפים  ה'רבים' משתנים, הערכים רק ה' חיל אצל כי להבין רק יש הנס, על סומכין אין

ב'טהורים', מוחלפים וה'גיבורים' ניסית,ב'צדיקים', מערכת לא אסטרטגית מערכת זו אך

מנצחים! מעולה אסטרטגיה ועם

אצלך  האחרים, אצל בתוצאה הוא הנס אולם כנס, הניסים בעל כך על מודים אנו אכן

הכל  והילך... ומכאן אתה, ה' חיל אכן כי ובהירה ברורה להכרה להגיע צבאי נצחון הוא

צבא. מול צבא של בטבעיות יתנהל

להבין  ישכילו כי התפלל אלא ניצחונם על התפלל  לא רבינו משה הוא, הביאור נמצא

להם  מובטח ומשכך, ה'. חיל הם המלחמה.כי כללי עם יתנהל כבר השאר כל הניצחון.

גבורה... צריך לזה הדעת, את ולכבוש 

ההבנה  פסגות לכבוש נחושים מגויסים חיילים משלו, חיילים יש להיגיון, לדעת, שכן

רבים  של מציאות זה הרי ההיגיון, כנגד מחשבה להעמיד עתה הם וכשנדרשים והדעת,

מתתיהו  על התפלל רש"י ביאר חילו', ה' 'ברך משה התפלל זו מצוקה על מעטים, מול

לוי. בני כהנים ובניו

הם? חייל איש עשרה שלוש האם 'חילו', מהו התפילה, ולעצם הברכה? היא היכן אך

חייל  שהם להבין ובניו מתתיהו ישכילו כי משה התפלל התפילה, תורף זה כי נדמה

פחות! לא שבצבא... התפקידים נושא היררכיית עם אוגדותיו יחידותיו על שלם

לו  רבינו משה אמר צבא, מול כצבא העצום יוון חייל מול העומד חייל שהם להשכיל

הניצחון. להם שמובטח הרי זאת, יבינו רק

שהיו  בשעה בראשם עבר א"כ מה לדעת, עצמם מאבדים היו לא הרי ובניו מתתיהו

כמעט שהיו וכמבואר העצום? יוון מחנה את להבקיע המנסים אנשים מעשרה שתים פחות

חיילים. מיליון עשרה

למלחמה? שיצאו שעה הנס על סמכו אלו צדיקים זה כיצד

חילֹו'... ידוד ְֵֵָָֹ'ּברְך

המצוקה  הניצחון, לנו מובטח אז או התפיסה, את נחליף רק אם מאוד, פשוט הכל

מיליון, עשרה שתים כנגד אנשים עשר שלוש שהחזיק הקרב משדה עולה אינו שבשאלה

בהכרה, המגבלה, באמת ושם המערכה, נמצאת שם שלנו, המחשבה משדה עולה המצוקה 

בהגדרה.

הניסים, בעל אנו אומרים ראיה... להביא ּביד יש ורּבים חּלׁשים. ּביד גּבֹורים ְְְְִִִִַַַַַָָָ'מסרּת

ת ֹורתָך'. ע ֹוסקי ּביד וזדים טהֹורים. ּביד ּוטמאים צּדיקים. ּביד ּורׁשעים מסרת מעּטים . הנה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

וזדים  צדיקים, ביד רשעים אך מעטים. ביד רבים גם כך הוא, נס אכן חלשים... ביד גיבורים

מאשר  יותר חלשים יהיו צדיקים כי בהכרח האם שם, יש נס מה תורתך, עוסקי ביד

ומדוע  מתשת', 'תורה כי למדנו אכן להבין, אפשר תורתך עוסקי ביד זדים אכן, רשעים?

הניצחון  הוא אחד העיקרון הרי שונות ובצורות ושוב, שוב בהודאה עצמו על חוזר זה כל

אפשרי. הלא של
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את  חז"ל לנו מעמידים אלא הניצחון, את אינו זו בהודאה מפרטים שאנו מה כי נדמה,

בהודאה  לנו פרטו ה', חיל אצל האסטרטגיה היא מה לדעת לניצחון, שהביאה האסטרטגיה

הניצחון. יובטח וכך המערכה, צורת היא כך המנצחת, האסטרטגיה מהי זו

ּבּימים  לאבֹותינּו ׁשעׂשית הנפלאֹות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּגבּורֹות ועל הּפרקן ועל הּנּסים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֻעל

הזה... ּבּזמן בזמן ההם ההם 'בימים - אומרים שאנו למה חדשה משמעות מעתה הנה ְִֵַַָ

אלא  ההם', 'בימים שהיו ניסים על הזה' 'בזמן להודות רק מבקש לא הניסים' 'על הזה',

רק  לו הזה', 'בזמן גם להיות יכול בהחלט ההם' 'בימים שהיה מה כי ללמד הוא מבקש

עומד  טהור ולב  גיבור, מול עומד בהחלט שצדיק האלוקית, האסטרטגיה את להבין נשכיל

גם הניצחון לפתחינו שמונח הרי זאת, נבין אם רבים, מיליונים רבים, מול הזה...גם בזמן

רק ההם'לא האלוקית.'בימים האסטרטגיה מערך כל את חז"ל פירטו לזה

כותב  – גדולה. טעות תקלה, להם קרתה זו בנקודה שדווקא בחז"ל מבואר ואכן

הרמב"ן.

ואלמלא  עליון, חסידי היו כי שני, בבית שמלכו החשמונאים עונש היה "וזה

כי  גדול, עונש נענשו כן פי על ואף מישראל, והמצות התורה נשתכחו הם

גבורתם  כל עם זה אחר זה המולכים החסידים הזקן חשמונאי בני ארבעת

רז"ל שאמרו למה בסוף העונש והגיע בחרב אויביהם ביד נפלו (ב"ב והצלחתם

דאמר ג:) מאן הזה כל בעון כלם שנכרתו הוא, עבדא קאתינא חשמונאי מבית

חשמונאי  מתתיה זרע כל אבל הצדוקים, מן עונש שמעון בזרע שהיה פי על ואף

והסירו  דוד, ומבית יהודה מזרע היו ולא שמלכו זה בעבור אלא עברו לא הצדיק

הוא  ברוך הקדוש  שהמשיל מדה, כנגד מדה עונשם והיה לגמרי, והמחוקק השבט

הכריתום" והם עבדיהם את י)עליהם מט, בראשית .(רמב"ן

הקרב  את נצחו נורא בהפסד נגמרה זו, מנצחת מלחמה של סופה כי ברמב"ן מבואר

האחרון  עד הוכחדו חשמונאי שבני אנו לומדים יוון, מול המערכה את הפסידו אבל

שבהם. האחרון עד חשמונאי בני כל את הרג הורדוס שבהם...

יסור  'לא יעקב צוואת על שעברו על האחד, הנורא. לעונש הרמב"ן מונה סיבות שני

בני  כל של הכחדה כדי עד כך כל הוא חמור מדוע להבין יש זה ולטעם מיהודה', שבט

רח"ל? כליה הכישלון, מחיר מדוע חשמונאי

הרמב"ן, מבאר השני ה'הטעם עבודת את לעבוד רק למלוך להם היה זה ולא ולטעם ,

מחיר  כי הייתכן סטייה, הוא ה' את לעבוד במקום מלכות לבקש אכן יותר, קשה אף הדבר

טעם  עומד כיצד ובכלל ה', עבודת את סותרת בהכרח לא מלוכה הלא כליה? הוא הסטייה

הקודם. הטעם בפני זה

הם  כי על חילו' ה' 'ברך מחמת היה ניצחונם וכל מאחר זה, בטעם הביאור כי מסתבר

מה  הרי הוא, כך אם הרמב"ן מבאר ינצח... כי מובטח הקב"ה לחיל אכן הקב"ה, של חילו 

ומדוע? - ה', חיל את סותר המלכות את שלקחו

ויובל: שמיטה בסוף הרמב"ם כותב
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אותו " רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט ולא

כמו  ישר והלך יי את לדעה ולעובדו לשרתו יי לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו

האדם  בני בקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק האלהים שעשהו

עולמים  ולעולמי לעולם ונחלתו חלקו י"י ויהיה קדשים קדש נתקדש זה הרי

אומר  ע"ה דוד הרי ללוים לכהנים שזכה כמו לו המספיק דבר בעה"ז לו ויזכה

גורלי", תומיך אתה וכוסי חלקי מנת הי"ג)י"י ויובל משמיטה .(פי"ג

לוי... שבט להיות יכולים כולנו הרמב"ם. בדברי מבואר עצום חידוש

יעקב  בן לוי עד בן אחר בן היותך ביולוגיה, רק הוא לוי שבט כי חשבנו לתומנו ואנו

לכולנו. ניתן לוי שבט הרמב"ם מחדש הנה אבינו,

והבינו ' אותו רוחו נדבה אשר העולם באי מכל ואיש איש כל אלא בלבד לוי שבט ולא

ונחלתו  חלקו י"י ויהיה קדשים קדש נתקדש זה הרי לשרתו... יי לפני לעמוד להבדל מדעו 

עולמים' ולעולמי השתייכות לעולם אינו לוי שבט הרמב"ם, בדברי יש גדול חידוש .

עצמו  יעמיד אשר ואחד אחד כל לרשות עומד לו שהובטח מה כל על לוי שבט ביולוגית,

- לוי, שבט כמו ונחלתו חלקו יהיה ה' כי לו מובטח הקב"ה. את לוי לשרת שבט ולא

בלבד...

- שם הקודמת בהלכה נתבארה הדבר הגדרת

לעבוד " שהובדל מפני אחיו עם ובביזתה ישראל ארץ בנחלת לוי זכה לא ולמה

יורו  שנאמר לרבים הצדיקים ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות לשרתו י"י את

עורכין  לא העולם מדרכי הובדלו לפיכך לישראל ותורתך ליעקב משפטיך

השם  חיל הם אלא גופן בכח לעצמן זוכין ולא נוחלין ולא ישראל כשאר מלחמה

ונחלתך", חלקך אני שנאמר להם זוכה הוא ברוך והוא חילו י"י ברך (שם,שנאמר

.הי"ב)

ההב  ביסוד כי ה',מבואר, בחיל חייל היותו על הוא לוי, לשבט שיש הטוב לכל טחה

חילו  י"י ברך שנאמר השם חיל הם אסור אלא חייל כי בעולם הצבאות כל אצל הוא כלל  ...

עד  לקבל לו יש נעל, ולא בגד לא ביותר, האישי את לא גם מאומה, משלו להביא לו

כדי  אלא חייליו, על הצבא של האחריות מתוקף רק ולא הצבא, מן הכל צרכיו אחרון

ה' לחיל לוי לבני להם מובטח לכך עליו, שהוטלה הצבאית למשימה כולו פנוי להעמידו

' ונחלתך'כי חלקך אני שנאמר להם זוכה הוא ברוך .הוא

משה תפילת במשמעות זה כל חילו'לכאורה ה' שבט 'ברך כי הרמב"ם שכתב למה ,

רק  ההיא, במלחמה שינצחו שהתפלל כתוב לא והרי התפלל... כך ועל ה', חיל הוא לוי

אינם  הם כי זאת, להבין רק ישכילו ה' חייל שהם לוי משבט ובניו מתתיהו כי התפלל

חייל  הם אלא הזאת, אפשרית הלא המלחמה את להכריע המנסים בודדים עשרה שלוש

ביקש, לא הניצחון על לכן להם, מובטח שהניצחון הרי ירגישו... כך ואם ה'. חיל ממש,

צבא. הם כי בתודעה, התפיסה על ההכרה, על אלא

משימת  המערכה, נמצאת שם בתודעה, המתחולל זה הוא האמיתי הקרב ללמדך...

כך  לניצחון, עד הנכונה בצורה יתגלגל הכל נכבשה... ומשהיא ההכרה, את לכבוש הקרב

חיילים. מיליון עשרה שתים מול איש עשרה שלוש של מלחמה מנהלים
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עליהם, הגדולה התביעה הייתה גופא שזה מבואר הרמב"ן, דברי היטב נתבארו ומעתה

העולם, מדרכי להבדל הוא ה' כחיל מהותם כל שכן המלוכה, את לקחת להם היה אסור

היא  שלהם המלכות כי להבין להם היה זאת, להבין השכילו לא והם הרמב"ם, שכתב כפי

הובסו. כך ועל המלכות, את הם לוקחים שלא גופא, בכך

ההוא  בדור איבדו המלכות, בלא משמעות הרגישו לא הם משמע מלכות, להם רצו הם

נכונים. לא במקומות אותו חיפשו המעמד, תחושת את חשמונאי של

זו בהלכה הרמב"ם כותב הלא גדולה, שאלה מכאן העולם אך מדרכי הובדלו 'לפיכך

ישראל'. כשאר מלחמה עורכין המלחמה,לא ניצחון על משה ע"י נתברכו זה כיצד א"כ

מלחמה'. עורכים 'אינם הוא ה', בחיל להיות שהתנאי בשעה ה', חיל בהיותם זה וכל

היא, ישראל',התשובה כשאר מלחמה... עורכין לא העולם מדרכי הובדלו והנה 'לפיכך

עורכים  אינם אם שהרי היא, יתר שפת ישראל' 'כשאר הרמב"ם שהוסיף מה לכאורה

הוא הרמב"ם כוונת כי ונראה ישראל. כשאר אינם ממלא הרי המלחמה,מלחמה, אופי על

הלוחמים. אופי על ..ולא

שאינה  מלחמה היא, אחרת מלחמה ה' חיל של מלחמה כי הרמב"ם מדגיש הכוונה,

אלא  מותרת, רק לא זו ה ' חיל של מלחמה שונה, אסטרטגיה  עם מלחמה ישראל, כל כשל

הבדלה. מעשה ע"י המגיע ה' חיל היותו על באה שמציאותה זו הניצחון, מובטח לה

הדברים. ביאור

הניצחון , קווי את חז"ל שרטטו כך מעּטים.הנה ּביד ורּבים חּלׁשים. ּביד גּבֹורים ְְְְְִִִִִַַַַַַָָָמסרּת

תֹורתָך. עֹוסקי ּביד וזדים טהֹורים. ּביד ּוטמאים צּדיקים. ּביד את ּורׁשעים מהווים אלו כל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

חנוכה. נס

בשלמא חּלׁשים,שאלנו, ּביד מעּטים גּבֹורים ּביד היפך רּבים הוא הלא הוא. גדול נס אכן ְְְִִִִִַַַַַָ

אולם ניצחון, כל שביסוד צבאית צּדיקים.אסטרטגיה ּביד ּורׁשעים טהֹורים. ּביד ְְְְְִִִִִֵַַַָּוטמאים

תֹורתָך עֹוסקי ּביד וכך וזדים זדים כך טמא, לנצח אמור אינו טהור מדוע הנס? הוא היכן . ְְְִֵֵֶַָ

רשעים.

היה, הנס אכן זו, בתפילה כאן יש חלקים שני כי חּלׁשים.נדמה, ּביד גּבֹורים ְְִִִַַַָָָמסרּת

מעּטים.ו  ּביד שם רּבים התקיים היה לא המאבק כאמור אך המאבק. התנהל זה ערך סביב ְְְִִַַַ

ההכרעה  נקודת חשמונאי, בני של בהכרתם המחשבה בשדה התחולל אלא הקרב, בשדה

הגדול  הקרב איש... מיליון עשר אחד מול הקרב בשדה הפיזית ההכרעה היה לא הקרב של

הם  שעומדים להרגיש מעטים של היכולת על קרב ובניו. מתתיהו של בליבם התחולל

מאוד. רבים רבים, מול ערך שווה כחיל

- מיעוט הם אם גם הקב"ה, של חילו הם... חיל כי איש!להרגיש עשר שלוש של גם

שהעצימו  ברגע בו בליבם, הקב"ה של חילו את להקים שהצליחו ברגע היה הניצחון

הקב"ה. של צבא להקים הצליחו כי אצלם, הפנימית ההרגשה את

מתתיהו של מפורסמת קריאה ה',אותה באלים כמוך מיליוני 'מי לתוך פרצו איתה

יוון. חיל מול כחיל יוון הקרב!חיילי הוכרע בו הרגע זה
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ברגע  שכן הקרב, של ההכרעה רגע הוא הוא יוון, למחנה פרצו הם  איתה הקרב קריאת

צבא, של סמלים עם כצבא, עצמם את הם העמידו של זה לקרב יציאה של השאגה ועם

זה צבא... סמליות שמאחרי מסתבר צבא, של סמלים של עסק רק זה פניו על אם גם

כולה. התודעה עמד

חשמונאי, בני שהעמידו ה' באלים כמוך 'מי של הקרב אליהם שאגת מופנית הייתה זו

ממנו פנימה... איבר כל המה, ה' חיל כי איבריהם רמ"ח לכל להשמיע עצמם, את לשכנע

באסטרטגיה  הקרב התנהל והילך מכאן המלחמה. הוכרע אז או במערכה, תפקיד נושא

משלה, באסטרטגי' אמנם מושלמת, מעּטים.צבאית ּביד ורּבים חּלׁשים. ּביד ְְְְִִִִִַַַַַָגּבֹורים

' ה', חיל של אסטרטגיה היא וזדים כך טהֹורים. ּביד וטמאים צּדיקים. ּביד ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָרׁשעים

תֹורתָך עֹוסקי בשדה ּביד הכוחות מאזן נראה כך הרוחנית, האסטרטגיה של צורתה זו . ְְֵֶַָ

ב' נמצא הנס מעשה שבאמת אף לכך, ּביד הקרב. ורּבים חּלׁשים. ּביד גּבֹורים ְְְְִִִִַַַַַָָָמסרּת

'מעּטים', גם בתפילה עוד לומר אנו ּביד ממשיכים וטמאים צּדיקים. ּביד רׁשעים ְְְְְִִִִִֵַַַַָ

תֹורתָך' עֹוסקי ּביד ּווזדים ה'רבים טהֹורים. ניצחון את להסביר יש אלו בכל רק שכן , ְְְְִִֵֵֶַָ

מעטים'. ביד

נוספת. נקודה ובניו מתתיהו ה' חיל אצל שם היה כי נדמה אך

חשמונאי  בית מלכות וכשגברה שבהיכל השמנים כל טמאו להיכל יוונים "כשנכנסו

היה  ולא גדול כהן של בחותמו מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ונצחום

קבעום  אחרת לשנה ימים שמונה ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד יום להדליק אלא בו

והודאה", בהלל טובים ימים כא:)ועשאום .(שבת

ונצחום  חשמונאי בית מלכות עדיין וכשגברה היו לא ש'גברו' בשעה והרי הכוונה? מה ...

גם  כך ועל המלכות את גם הם לקחו במלחמה שנצחו לאחר רק חשמונאי, בית מלכות

נענשו.

המאורעות. סדר ברמב"ם מבואר כך הנה

בתורה  לעסוק אותם הניחו ולא דתם ובטלו ישראל על גזרות גזרו יון כשמלכו שני "בבית

וצר  הטהרות וטמאו פרצות בו ופרצו להיכל  ונכנסו ובבנותיהם בממונם ידם ופשטו ובמצות

והושיעם  אבותינו אלהי עליהם שריחם עד גדול לחץ ולחצום מפניהם מאד לישראל להם

והעמידו  מידם ישראל והושיעו והרגום הגדולים הכהנים חשמונאי בני וגברו והצילם מידם

מל  וחזרה הכהנים מן השני",מלך החורבן עד שנה מאתים על יתר לישראל מהלכות כות (פ"ג

ה"א) .חנוכה

אז, רק ישראל את והושיעו שניצחו אחר רק כי לן וחזרה הרי הכהנים מן מלך והעמידו

השני  החורבן עד שנה מאתים על יתר לישראל מהומלכות א"כ בית . מלכות 'וכשגברה

וניצחום  עדיין.חשמונאי מלכות שם היה לא הרי ...'

נלחמו  אלא יוון, צבא מול כצבא עצמם להעמיד במשימתם שהצליחו רק לא ללמדך...

אלא  הניצחון את רק לא שם הרגישו חשמונאי, בית מלכות 'מלכות'... של תחושה עם שם

מכן. לאחר שתבוא חשמונאי בית מלכות את אף
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המלכות, גם אלא הניצחון רק לא הזאת, אפשרית הלא המלחמה בשעת שם היה זה כל

בני  של האמיתי הניצחון זה יוון, מלכות עם להילחם חשמונאי בני מלכות עם ניגשו הם

מלכות... של רזולוציה עד שלהם התודעה על הניצחון חשמונאי,

אותו  גם שבמח, האחרון התא עד התודעה, על טוטאלי ניצחון שם היה מנצחים... כך

ויבוא  שמתבקש מה כל את שם היה אלא ה', חיל שהם המחשבה עם רק לא כבשו,

ואם  הרמב"ם, שכותב כמו הניצחון מובטח ה' לחיל הלא הם ה' חיל אם הלא זה, בעקבות

מרגישים... הם כך  אז מלכות, שם יהיה הרי ניצחון שם חשמונאי יש בית מלכות 'וכשגברה

זה וניצחום  כל - יוון. 'מלכות את חשמונאי' 'מלכות של ניצחון זה היה כי הם מרגישים .'

בתחושה  רבים מיליונים על שהסתערו א"כ פלא מה לקרב, יצאו אתו הביטחון בכלל היה

ניצחון. של

'סלבודקה' של התורה מלכות של הקרב שאגת את מכירים האדם'...רבים 'גדלות -

שמעתי  נפלא דבר כולו. התורה עולם את כולו, העולם את בשעתו שכבשה שאגה זו

ותבדוק  בעולם... שהוא מקום בכל ישיבה בן תיקח אם זצוק"ל, שך הגרא"מ מרן בשם

אל  תגיע כולם אצל רבותיו של רבותיו היו מי מהם ולמעלה רבותיו, היו מי ממנו למעלה 

מסלבודקה. הסבא אחד... אדם

אחרים, רבים עמדו בראשותם הדור באותו היו רבות ישיבות והרי פלא, והדברים

מסלבודקה? הסבא אל אליו, רק יגיע הכל כי ייתכן כיצד למאוד, מיוחדים

הוא! דבר הלא זאת, נא בינו

את  שממלא זה מנצחים... האדם', 'גדלות של זו קרב שאגת עם בא... ללמד כי נדמה,

'ממלכת  חלק והוא תורה, של בעולמה כאן יש מלכות שאכן הנדרשת בגדלות הלב חדרי

ואם  מיוחד, אך אחד... אדם הוא אם גם מאחוריו עומד יכולות של שלם צבא ואף התורה'

נסיכים, הם המלכות שבני הרי תורה של לעולמה שם יש אדם...נסיכ מלכות ד)י ה, (מיכה ְִֵָָֽ

מתיימרים  של רברבנות אינו בו להשתמש מרבים כה שאנו התורה' 'עולם התואר ואף

אלא  דימוי השאלה, מטפורה, זו שאין מרגישים להם, שיש הקטנה בחלקה 'עולם' להרגיש

עולם  שם יש כפשוטו התורה' 'עולם אותו, לכבוש שצריך 'עולם' ממש עמוקה מציאות

תמיד. ינצחו הזו המחשבה את שכבשו אלו - ומלואו,

מממש  התורה' 'עולם כל את העולם, כל את וכבשו נצחו סלבודקה אסכולת בני ואכן...

שך. הגרא"מ מרן עדות כפי

כפי  האדם, גדלות של לזה אחר ערך קדם סלבודקה אצל הוא, מכירים שפחות מה

וז"ל  אברהם, תורת בספרו גרודזינסקי אברהם רבי הגה"צ סלבודקה ממלכת נסיך שכותב

רט"ז)שם רוממות,(עמוד מחשבה, דרכים בשלושה הייתה רבינו של עליה דרך כי ונראה

הלכה. עסק ולימוד בסלבודקה שם היה האדם גדלות לפני רוממות לפני כי מבואר, עכ"ל.

שלך, החשיבה את לכבוש האמיתית הגבורה זו המחשבה. מפיתוח ממחשבה, שעשו

מחשבה. של מערכות לפתח

הם  וקטן גדול של ערכים ובכלל... בפרט, האדם' ו'גדלות בכלל, גדלות כי ללמדך...

לעצב  יש במחשבה שם מציאות, של ערכים מכן לאחר ורק מחשבה, של ערכים כל קודם
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זהו גדול, שיהיה זה הוא גדול, שחושב מי המושגים, חילו'את ה' ברך אמר התפלל 'וללוי

במחשבה  שם והלא טגריס של העצום חילו מול חיל שלהם במחשבה שם לבנות שישכילו 

שם  סוף, אין עד היחיד את להביא אפשרי הכל בדמיון שם אסטרטגיה, של מגבלות אין

אדם! בן תכבוש המחשבה, על תסתער ממש, מוחשי להיות יכול זה הלא במחשבה

הזה', 'בזמן גם לנו ניתן כך ההם' 'בימים וכמו לנו... חשמונאי בני של מורשתם זו

לוי  לבני שהובטח מה בכל ולזכות לוי לשבט מאתנו אחד כל להיות הזכות כל קודם

נעמוד  אם גם המלחמה, את לנצח לוי, לבני שזיכה כפי להם הנצרך כל את להם שיספיק
– מלכות גם שם להקים מכן ולאחר רבים, מול מעטים ּכהנים שם ממלכת ּתהיּו־לי ְְְֲִִִֶֶֶַַֹואּתם

קדֹוׁש ו)וגֹוי יט, .(שמות ְָ

z
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שמו  לחושבי
תורנית  ומחשבה הגות
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כהן  ינון הרב
N ברוך מקור - התורה היכלי קהילת

חכמים  תלמידי בנים ליה הויין בנר הרגיל

ת"ח  לבנים זוכה אמאי הראשונים ביאורי א.

כג:)בגמ'איתא הרגיל (שבת הונא רב "אמר

חכמים, תלמידי בנים ליה הויין בנר

בציצית  הזהיר נאה, לדירה זוכה במזוזה הזהיר

זוכה  היום בקידוש הזהיר נאה, לטלית זוכה

כמה  נשנו ובראשונים יין". גרבי וממלא

ת"ח. בנים לו הויין בנר  דהרגיל להא טעמים

בנים)רש"י -א מצוה (ד"ה נר כי 'דכתיב פי'

וחנוכה  דשבת מצוה נר ידי על אור ותורה

דתורה'. אור בא

ו ב כג:)המאירי - שבת הבחירה, וז"ל,(בבית כתב

המצוות  את לקיים זריז אדם יהא 'לעולם

של  שכרן מתן יודע שאינו כבחמורה קלה

מקפח  ה' שאין סמוך לבו יהא ומ"מ מצות,

ברייה כל מדה,שכר כנגד מדה לשלם ושמדתו

חבוב  דרך חנוכה בנר הרגיל אמרו, הערה דרך

לקיים  חכמים, תלמידי בנים ליה הויין ומצוה

עוד  וכל וכו', אור' ותורה מצוה נר 'כי עליו

הערה  דרך מתרבה, שכרו במצוות שמרבה

רגיל  שהיה באחד שראה גדוליהם באחד ספרו

בהידור  שבת ושל חנוכה של ר"ל נרות בשתי

נפקי  רברבי גברי תרי ואמר חיבוב, ודרך

בהידור  באחת רגיל שהיה אחד וראה מהכא,

וכאשר  מהכא, נפיק רבה גברא ואמר ובחיבוב

כנגד  מדה שהוא והיינו עכ"ל. היה'. כן פתר

בתורה. יאירו בניו כך האיר שהוא שכמו מדה,

שם)והרי"ף -ג יעקב, העין 'אפשר (על וז"ל, כתב

עובדי  שמלכות לפי זה, על טעם לתת

מישראל, תורה לשכח בקשה הרשעה כוכבים

הדלקנו  ליושנה, העטרה וחזרה ה' והצילנו

בנרות  וזריז והרגיל הניסים, על הללו הנרות

הוא ולכך חנוכה התורה עליו שחביבה יורה

מפרי  תלמידי דרכו,יאכל בנים לו והווין

מזרעו'. זורח יהיה תורה אור דהיינו חכמים

עליו  שחביבה מורה נרות שמדליק דע"י והיינו

ת"ח, לבנים זה בשכר זוכה וע"כ התורה

עליהם. חביבה שהתורה

הודאה ד בזה שמראה דכיון כתב, עוד -

לבנים  זוכה ונפלאותיו, נסיו על להשי"ת

גדולי  שיהיו ע"י יתברך, שמו את שיפארו

ויראה. תורה

חנוכה  ונר שבת נר על דקאי רש"י שיטת ב.

דכתיב רש"י - חכמים תלמידי 'בנים וז"ל, פי'

מצוה  נר ידי על אור ותורה מצוה נר כי

ומדברי  ע"כ. דתורה'. אור בא וחנוכה דשבת

הזהיר  הכא דאמרינן דהא מבואר, הללו רש"י

דחנוכה. ונר דשבת נר היינו  בנר
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שםועי' אגדות)במהרש"א שכתב (בחידושי ,

לשון בכולהו דנקט דהא ,הזהיר לבאר

בנר  ואילו וכו' בציצית הזהיר במזוזה הזהיר

וקידוש הרגיל נקט טלית מזוזה דבהנך כיון ,

נקט  להכי האשה מן יותר עליהם מוזהר האיש

הוא  המצוה עיקר בנר משא"כ הזהיר, בהו

דהיינו  הרגיל, האיש גבי קאמר להכי באשה

ולגבי  בנר, זהירה להיות אשתו את מרגיל

דברים  ג' על זהירות לשון לקמן תנן הא אשה

ובהדלקת  וכו' זהירות שאינן על וכו' נשים

ע"ש. עכת"ד. הנר.

נמי וצ"ל הוי בנר רגיל האי דלרש"י דאע"ג

האיש  חנוכה בנר והרי חנוכה, נר על

במחצית  היטב [עי' האשה, מן יותר בו מוזהר

סק"ד)השקל תרע''ה אפרים (סי' שער ובשו"ת ,

מב) רבה(סי' ובאליה תרע"א), ובחידושי (רס"י ,

כא:)החת"ס להגרצ"פ (שבת קודש ובמקראי ,

יד)פראנק סי' האיש (חנוכה חובת מדוע מש"כ

דקאי  כיון י"ל מ"מ ע"ש], חנוכה. בנר דוקא

על  נקט להכי טפי, תדיר והוא שבת אנר נמי

"הרגיל". שמו

כדאיתא ואף חנוכה בנר חייבת נמי דהאשה

נ"ח,(כג.)בשבת מדליקה  ודאי דאשה

חנוכה, בנר חייבות נשים לוי בן יהושע דא"ר

היטב  ועי' ע"ש. הנס, באותו היו הן שאף

סק"ד)במג"א תרע''ה היטב(סי' סק"ג)ובבאר (שם

הבית, בני כל בעד להדליק יכולה דמשו"ה

גם  וראה ע"ש. האיש. את לפטור ואפילו

איגר להגר"ש מהרש"א כג:)בגליון ,(שבת

דמפרשי  דאיכא היא האמת אולם יעו"ש.

ודאי  אשה דאמרינן דמאי הללו הגמ' בדברי

להשוותה  חכמים דבאו הכוונה דאין מדליקה

קודש במקראי עי' לגמרי, ובדברי (שם)לאיש

המגיה 1)הרב הערה שפיר (שם עכ"פ ע"ש. .

בתר  דאזיל די"ל המהרש"א, דברי מיושבים

עיקר  בו אשר שבת, נר והיינו דתדיר הנר

יותר  בו מוזהרות דהם באשה, היא המצוה

בשו"ע ס"ג)כדאיתא רס"ג סי' ובאחרונים (או"ח

שבת  בנר האשה חיוב טעם את שהזכירו שם

וק"ל. יעו"ש. האיש. מן יותר

יהוידעואמנם בבן שם)עי' דלפי (שבת שכתב

דגרסי  דידן הגמ' של הגירסאות

שם  ועמד שבת, נר על קאי סתם, בנר" "הרגיל

ולא  ת"ח לבנים שזוכה אמרינן מדוע לבאר

ומסתימת  ע"ש. ת"ח. להיות זוכה נופיה איהו

דאמרינן  דהא דס"ל נראה הגר"ח של דבריו

ולפ"ז  בלבד, שבת נר היינו סתם בנר" "הרגיל

וק"ל. הנ"ל. המהרש"א דברי שפיר אתי

נר  על דקאי חננאל ורבנו הבה"ג שיטת ג.
דווקא  חנוכה

גדולותוהנה הלכות חנוכה)בעל בהלכות ט' (סי'

רב  'אמר הנ"ל, דשבת הגמ' בדברי גורס

הרגיל חנוכה הונא תלמידי בנר בנים ליה הויין

הגמ' בדברי דגורס ומבואר וכו'. חכמים'

ודלא  בלבד, דחנוכה בנר הכא דמיירי להדיא

סתם, בנר הרגיל דגרסינן שלפנינו כהגירסא

הרגיל  דגריס רש"י גירסת נמי דהיא נראה וכן

חנוכה. ונר שבת נר דהיינו ופירש סתם, בנר

חננאלגם שם)ברבינו אמר (שבת דגורס מבואר

הרגיל הונא חנוכה רב בנים בנר ליה הויין

חנוכה  בנר דמיירי בה"ג כגירסת וכו', ת"ח

לפני  הגירסא היתה שכך וכנראה בלבד,

כהגירסא  ודלא שם, הגמ' בדברי הגאונים

שלפנינו.

הפסוק ובאמת לשון בפשיטות דהא צ"ב

ומנ"ל  מצוה, נר כל על דקאי מורה

דוקא. חנוכה אנר דקאי חננאל לרבינו

בנר ובפשטות דמיירי לה דנקטי דהא נראה

יש  חנוכה דנר משום דוקא, חנוכה

הוא  עיקרו כל שהרי טפי, לתורה שייכות בו

בו  דהרמז שנמצא, הטהור השמן לפך לנס זכר

ולא  התורה את לעקור היוונים שרצו הוא

זוכה  זה בנר וזהיר הרגיל ולהכי בידם, עלתה
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בזוהר  יזהירו אשר חכמים, תלמידי לבנים

הקדושה. התורה

יעקב [ושו"ר העין על הרי"ף בפי' כיו"ב

וכו', חנוכה בנר 'הרגיל שכתב,

עובדי  שמלכות לפי לזה טעם לתת אפשר

מישראל  תורה לשכח בקשה הרשעה כוכבים

ומדליקין  ליושנה, עטרה וחזרה ה' והצילנו

בנרות  וזריז והרגיל הניסים, על הללו הנרות

ולכך  התורה עליו שחביבה יורה הוא חנוכה

דהיינו  ת"ח בנים ליה והויין דרכו, מפרי יאכל

גם  וראה ע"ש. מזרעו'. זורח יהיה תורה אור

יוסף מדוע (שם)בענף זה, כעין ג"כ שהביא

כיון  ת"ח, לבנים זוכה דוקא חנוכה בנר הרגיל

גם  רומזים ימים דהח' תרתי ביה דאיכא

הנר  הדלקת וע"י מהם, שבטלו מילה למצות

ת"ח. יהיו וגם למולם בנים לו שיהיו זוכה

ודעימיה  חננאל רבינו גי' לפי כאמור וזה ע"ש.

חנוכה"]. בנר "הזהיר

-ורש"י מצוה נר 'כי מקרא לה דדרשינן ס"ל

נר  שמירת שבזכות אור', ותורה

דמצוה  נר כל והיינו דתורה, לאור יזכה המצוה

דמצוה  נר דתרוויהו דחנוכה, וגם דשבת גם

וק"ל. הם.

הרמב"ןאולם דהנה לבאר, נלע"ד (ריש עוד

נסמכה בהעלותך) 'למה בזה"ל, כתב

שראה  לפי הנשיאים, לחנוכת המנורה פרשת

אמר  וכו', דעתו חלשה הנשיאים חנוכת אהרון

לגדולה  תתיירא, אל לאהרון אמור הקב"ה לו

שביהמ"ק  זמן כל לקרבנות, מוכן אתה מזאת

מול  אל לעולם, הנרות, אבל נוהגים, היו קיים

של  לנרות אלא רמז לא אבל המנורה, פני

לאחר  אף נוהגת שהיא חשמונאי חנוכת

מדבריו  מבואר והנה עכ"ד. בגלותנו'. החורבן

נרות  להדלקת המשך הם חנוכה נרות דהדלקת

אותו  וא"כ משלהם, גדולה שלך ולכן המקדש,

ב  גם וצפון גנוז במנורה הצפון הגנוז נרות אור

חנוכה.

חננאלועוד רבינו דברי ברבינו ידועים (הובא

ל"ט) פסוק כ"ה, פרק תרומה פרשת בחיי

על  בביהמ"ק שהיה וכלי כלי כל על שביאר

חכמי  על שרומז כתב המנורה ובענין רומז, מה

ישראל". חכמי כנגד "מנורה וז"ל, ישראל,

עפי"ד  אלו, דבריו לבאר אפשר אגב [ובדרך

כה:)הגמ' וסימנך (ב"ב ידרים, להחכים הרוצה

ודו"ק]. בדרום. מנורה

לשיטתו ולפי"ז חננאל דרבינו שפיר אתי

הרגיל  כל הגמ' דברי וביאר אזיל,

נרות  המשך שהיא דוקא, חנוכה נר בנר, וזהיר

חכמי  כנגד שהוא בביהמ''ק שהיתה המנורה

לבנים  עי"ז זוכה מדוע מובן וע"כ ישראל.

מדה, כנגד מדה שהוא כיון חכמים, תלמידי

ונפלא. חכמים. תלמידי בבנים ושכרו

והטור  הרא"ש שיטת ד.

יג)ברא"שועי' סי' פ"ב 'אמר (שבת ג"כ דגריס

ליה  הויין חנוכה  בנר הרגיל הונא רב

גורס  דהוא נראה ולכאורה וכו'. ת"ח' בנים

על  בהגהותיו הגר"א הנה אמנם בה"ג, כגירסת

ד)הרא"ש אות נ"ב (שם חנוכה, 'בנר וז"ל כתב

דיש  דס"ל הגר"א בדברי ומבואר ע"כ. ושבת'.

נר  את ג"כ הרא"ש בגירסת ולהוסיף להגיה

דהאי  רש"י בשיטת עומד דהרא"ש והיינו שבת,

חנוכה. ונר שבת בנר מיירי בנר הרגיל

גירסת ולכאורה את העמיד הגר"א מדוע

ולא  רש"י, כגירסת הרא"ש

אלא  בלבד. חנוכה בנר דמיירי בה"ג כגירסת

באו"ח דהטור דכיון רס"ג)נראה כתב,(רס"י

הונא  רב דאמר יפה נר לעשות זהיר 'ויהא

יפה  לעשותו בו להשתדל שבת בנר הרניל

ע"ש. עכ"ל. חכמים'. תלמידי בנים ליה הויין

נמי  היינו נר דהאי להדיא מפרש דהטור הרי

דהוא  ס"ל הרא"ש דאביו איתא ואם דשבת, נר

עילויה  פליג הוה לא ובדוקא, בלבד חנוכה נר

הרא"ש  דאביו להזכיר לו היה עכ"פ או דאביו,
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הגמ' דברי את כך מפרש אינו ומאחר א ז"ל .

שבת  נר על זה ענין מביא דהטור דחזינן

הרא"ש, אביו דעת נמי דהוא י"ל בפשיטות,

לאשמועינן. ליה הוה עליה דפליג דאל"כ

הרא"ש ומאחר דאביו ליה פשיטא הוה והטור

נר  דהאי רש"י כדעת ס"ל ז"ל

הוא  דחנוכה, ונר דשבת נר הוא הכא דנקטינן

שבת  בהל' הונא דרב מימרא להאי כתב אשר

רס"ג)הנ"ל חנוכה(סי' ובהל' תרע"א), הביא (רס"י

בהן  'והזהיר שם שכתב דר"ה, זו מימרא ג"כ

חכמים'. תלמידי בנים לו יהיו חנוכה] [בנר

בענין  גם מימרא להאי מביא דהטור הרי ע"ש.

דמדעת  וכאמור דחנוכה, בנר וגם דשבת נר

לפ"ז  ז"ל, הרא"ש אביו דעת את ג"כ נדע הטור

והוסיף  הרא"ש בדברי ז"ל הגר"א הגיה שפיר

וק"ל. דשבת. נר גם בדבריו

חיותובהגהות שם)מהרי"ץ הרגיל (שבת כתב,

על  דקאי רש"י עי' נ"ב וכו', בנר

בנר  הזהיר הגירסא ברא"ש אולם שבת, ונר נ"ח

הל' בבה"ג הגירסא דכן מצאתי ושוב חנוכה,

ע"ש. עכ"ל. חנוכה.

תרתי,ובדבריו מבואר חיות מהר"ץ של אלו

הגירסא  את משאיר דהוא חדא,

חנוכה  נר על הכא דקאי בה"ג כגירסת ברא"ש

נר  גם ברא"ש שהוסיף כהגר"א ודלא בלבד,

ובבה"ג  ברא"ש גורס חיות דמהר"ץ וגם שבת,

כג הזהיר  ולא וכו', שלפנינו בנר ירסא

שבגמרות הרגיל בדבריהם וכגירסא וכו', בנר

דידן.

גרסיואם ובה"ג דהרא"ש הדברים הזהיר כנים

הנ"ל  המהרש"א דברי פי על חנוכה, בנר

לבאר  המהרש"א עמד דהרי היטב, שפיר אתי

המצוות  ובשאר הרגיל, נר בענין גרסינן מדוע

דשבת  אנר נמי קאי זה דנר כיון וביאר הזהיר,

האיש  ואין בעיקר עליו מוזהרת האשה אשר

במצוה  היא שתזהר להרגילה אלא בה מוזהר

דמיירי  והרא"ש בה"ג לגירסת עתה אולם וכו',

עיקר  זה בנר הרי בלבד, חנוכה בענין הכא

שפיר  וממילא כדלעיל, באיש הוא המצוה

שאר  בענין כמו "הזהיר" לשון עליו נופל

מן  יותר זה בנר מוזהר האיש כי המצוות,

האשה.

לשון ובאמת מופלא באופן ג"כ מובן לפ"ז

שבת דבהלכות הנ"ל, (רס"י הטור

חנוכה הרגיל כתב,רס"ג) ובהל' וכו', שבת בנר

תרע"א) וק"ל.והזהיר כתב,(רס"י וכו'. בהן

בדברי אולם להתבונן צריך קושטא לפום

מילי, תרי בהני הללו חיות מהר"ץ

הרא"ש  בדברי לפנינו הגירסא דהרי חדא,

שרוצה  דמה ועוד וכו', הרגיל היא ובה"ג

בה"ג, כגירסת הרא"ש גירסת את להשאיר

חזינן  דהא צ"ב בלבד, חנוכה בנר מיירי דהכא

גם  וכו' בנר דהרגיל זו מימרא מסב דהטור

הטור  שדברי וכאמור דחנוכה, וגם דשבת אנר

הרא"ש, דעת להבנת ותומים אורים הם

וק"ל. הרא"ש. דעת ג"כ היא שכן צ"ל וממילא

מימרא וראה להאי שהזכיר הרוקח בדברי גם

שבת בהל' הונא מד)דרב וכתב (סימן

שכולם א. ומכיון שם, שכתב קלו) סס"י (ח"ב חיו"ד יצחק בית בשו"ת נמי וראה ע"ש. כג). אות ריב"ה (כללי מלאכי יד עי'

הרא"ש, אביו דעת ג"כ הוא שכן גמורה ראיה מכאן התורה, מן לחומרא דאוריתא דספיקא סובר הטור שרבינו אחד פה כתבו

הזכרון  ספר שעל יצחק תפארת בס' גם וראה ע"ש. אביו. מדעת שהוא כל נע ולא זז לא הטור דרבינו לן קיימא שהרי

פשוט  כלל הוא זה דדבר ע"ז וכתב יצחק, הבית של אלו לדברים הביא שג"כ פד) עמוד ד, אות ס (מער' טייב למהר"י

הביא  ולדוגמא צורך. ללא הוא בזה והאורך הפוסקים בדברי מאוד וכמפורסם הרא"ש, לדעת למדין ז"ל הטור רבינו דמדעת

רבינו  אשר ז"ל, הרא"ש דעת גם דזהו אמינא זה ולפי שכתב, נא) (סי' רצ"ה ברכת בשו"ת מבריסק הגאון של דבריו את

כנודע  בטבעתו חתומים ומשפטיו דבריו וכל ז"ל, אביו של דעתו על מעשהו כל אשר האומן בחיק נשא כבן ז"ל הטור

ע"כ. וכמפורסם.
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בנים  ליה הויין בנר הרגיל הונא א"ר שם,

זו  למימרא הביא וכן חכמים, תלמידי זכרים

חנוכה ה)בהל' אות רכה ומדבריו (סי' יעו"ש. .

קאי  נר דהאי רש"י כפירוש דס"ל מפורש אלו

דחנוכה. ונר דשבת אנר

הרי"ף  שיטת ה.

חנוכה (שם)בשבתהרי"ף בנר הרגיל גריס

הוסיף ומהר"ם וכו', ליה (בדפוס הויין

וכנראה ווילנא) ע"ש. ושבת. הרי"ף, בגירסת

משום  היינו הרי"ף בדברי כן דהוסיף דהאי

דר"ה  מימרא האי דאחר שם, הגמ' דברי המשך

רגיל  הוה הונא 'רב אמרינן וכו', בנר הרגיל

חזא  נגרא אבין דרבי אפתחא ותני חליף דהוה

רברבי  גברי תרי אמר טובא בשרגי רגיל דהוה

מיירי  דשבת נר ובענין וכו', מהכא' נפקי

ברש"י דשבת.(שם)וכמבואר - בשרגא שכתב:

בנר  הרגיל הונא דרב דמימרא צ"ל ולהכי ע"ש.

כי  מוכרח זה אין אולם דשבת. בנר נמי מיירי

דהוה  דר"ה עובדא דהאי לפרש יש לעולם

היטב  עי' דחנוכה, בנר מיירי וכו' ותני חליף

אגדות בחידושי המהרש"א על בדברי ובר"ן (שם,

שם) .הרי"ף

בר ועתה פרחיה רבינו בפירוש ג"כ ראיתי

ראשונים  מקדמאי לחד ניסים

הרמב"ם לזמן סמוך שם)כמלאכים שכתב (שבת

בשעתו  שמדליקין כלומר חנוכה , בנר הרגיל

בנר  וכן לו, הראוי כדי הרבה שמן בו ויניחו

אמרו  סופרים מדברי אלו שמצות ולפי שבת,

שהן אותן לפי וציצית ומזוזה "הרגיל", בלשון

ע"כ. "הזהיר". בלשון הוציאן התורה מן

על  מוסב הוא פרחיה רבינו של זה ופירוש

שם  במבוא כמבואר וגירסאותיו הרי"ף דברי

י') עמוד תשמ"ח, ירושלים אופק וחזינן (הוצאת

וכגי' בלבד חנוכה" "נר הרי"ף בדברי דנוקט

ע"ש. ובה"ג. ר"ח

ח"ב אמנם חיים מנחת בשו"ת ראיתי עתה

עמוד  כב., שבת הספר  שבסוף הש"ס (בחי'

בספר) דמיירי קסג כפרש"י להכריח דיש שכתב ,

"הוה  הגמ' מלשון דשבת, בנר דר"ה בעובדא

הרבה  מצוי זה שהיה משמע ותני" חליף

ומשו"ה  שבת. בנר אם כי שייך לא וזה ותדיר,

בה"ג  מדברי ראיה שום דאין דנראה שם, כתב

בענין  וכו' בנר הרגיל דר"ה מימרא האי שכתב

וס"ל  דוקא דלאו י"ל דלעולם חנוכה, נר

אלא  דשבת, בנר נמי קאי זה דענין לבה"ג

הזכיר  חנוכה בהל' התם עסיק דבה"ג משום

שכן  ובפרט שבת, בנר ה"ה ולעולם חנוכה

ותני  רגיל דהוה הונא דרב עובדא מהאי מוכח

וחזינן  שבת, בנר מדובר והוא ליה דסמיך וכו'

ת"ח. לבנים דזכה

בראשיתעוד הזוהר מדברי שם מח הביא (דף

בחדוא ע"ב) בעיא איתתא התם: דאיתא

דהא  בשבת בוצינא לדלקה ורעותא דליבא

לבנין  לגרמיה רב וזכו לה היא עילאה יקרא

זוכין. נמי שבת דבנר להדיא הרי ע"כ. קדישין.

עכת"ד.

הרי"ף  בדעת מפאנו הרמ"ע גירסת ה.

לרמ"ע והנה זוטא באלפסי חדש דבר ראיתי

מכון מפאנו הוצאת שם, דשבת ב' (פרק

נב) עמוד תשל"ט, ירושלים בזה"ל:ירושלים, שכתב

בנים  ליה הויין חנוכה בנר הרגיל הונא א"ר

זכות  אלמא ת"ח, בניו שבת בנר הרגיל ת"ח,

לכל  ודשבת בניו למקצת לו עומדת חנוכה

ע"כ. בניו.

וילנא והנה דפוס שלפנינו הרי"ף בגירסאות

אלו  מילים הכניס שמהר"ם מתבאר

עגולים, בסוגריים ת"ח' בניו שבת בנר 'הרגיל

מהר"ם  הוסיף אשר והוא הם, דמחוקים והיינו

חנוכה  בנר הרגיל בתחילה, הרי"ף בדברי

וכנראה  וכו', ת"ח בנים ליה הויין 'ושבת'

צורך  דאין המימרא לשון את לקצר כן דעשה

הרגיל  וכו' שבת בנר הרגיל הדברים את לכפול

וכו'. חנוכה בנר
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דאכן אולם מבואר מפאנו הרמ"ע מדברי

שהיא  כמות הרי"ף גירסת את מקיים

נר  דבזכות דחנוכה, לנר שבת נר בין ומחלק

דאמרינן  והיינו ת"ח, בניו שמקצת זוכה חנוכה

בניו  בכלל שיהיה כלומר ת"ח, בנים ליה הויין

שכל  זוכה דשבת נר בזכות אבל ת"ח, בנים

הגירסא  להשאיר דיש ס"ל ולכן ת"ח, בניו

ולצורך  יתר אריכות בזה ואין שהיא כמות

הוא.

ברכה וראה בשיורי החיד"א רבינו בדברי גם

סק"ב) תרע"א אלו (סי' דבריו את שהביא

על  בהגהות גם וראה מכ"י, מפאנו הרמ"ע של

שם זוטא 23)האלפסי הערה הנ"ל .(בהוצאה

יעו"ש.

היטב,ולפי זו גירסא לבאר יש הנ"ל דברינו

הגמ' בגירסת גורס הרי"ף דלעולם

ת"ח', בנים ליה הויין חנוכה בנר 'הרגיל

וכתב  הוסיף אולם רביה. חננאל רבינו וכגירסת

שכל  זוכה שבת בנר דהרגיל מדנפשיה עוד

לרי"ף  לו יצאה זו דתוספת ת"ח. יהיו בניו

הוה  הונא 'רב דאמרינן הגמ' דברי  מהמשך

נגרא  אבין דרבי אפתחא ותני חליף דהוה רגיל

גברי  תרי אמר טובא בשרגי רגיל דהוה חזא

בר  אידי רב מינייהו נפקי מהכא נפקי רברבי

רגיל  הוה חמדא רב אבין, בר חייא ורב אבין

שיזבי  דרב נשא דבי אפיתחא ותני חליף דהוה

רבא  גברא אמר טובא בשרגי רגיל דהוה חזא

מינייהו  נפק מהכא שזבי'.נפק רב

כתבווהנה רגילי התוס' דהוו ה"ג ד"ה (שם

אמר בשרגא) לכך והאשה הבעל פי' ,

חזא  אמר ולקמן מהכא, נפקי רברבי גברי תרי

דנפיק  קאמר לכך לבדה האשה רגילה דהוה

דברי  לפי ומבואר ע"כ. בזכותא. רבא גברא חד

נר  בענין היו המעשיות דב' הללו התוס'

וגם  הבעל גם בו דנתעסקו והיכא דשבת,

האשה  דרק והיכא רבנן, בנין לתרי זכו האשה

מרבנן. צורבא יהיה אחד בן שרק זכו

במהרש"אאולם אמר עי' ד"ה שם אגדות (חידושי

גברי) דהוא תרי התוס' פירוש על שכתב

ראו  שבת בליל שבעברם משמע דהרי דחוק,

הדליקם, מי ראו לא אבל דולקים נרות הרבה

אבין  רבי שבבית ראה הונא דרב פי' ולכן

בליל  ובין שבת בליל בין טובא בשרגי רגילים

אבל  וכו', גברי תרי אמר בחול אפילו חנוכה

או  מהם באחד אלא רגילין דהוו ראה לא ר"ח

רבה, גברא אלא אמר לא בחנוכה או בשבת

הר"ן בפירוש עי' ובאמת שם)ע"ש. (ברי"ף

דבמעשה  דמהרש"א, זה כפירוש ג"כ שהביא

וחנוכה, דשבת נרות בתרי מיירי דר"ה

ע"ש. מנייהו. בחדא מיירי דר"ח ובעובדא

הרי"ף  בדעת נפלא ביאור ו.

דברי ומעתה חומר כמין לפרש אפשר לפי"ז

מפאנו, הרמ"ע לגירסת הנ"ל הרי"ף

הר"ן  ביאור לפי בין התוס' ביאור לפי בין

ומהרש"א.

הרגיל לפי קאמר דברישא שפיר אתי התוס'

ת"ח, בניו שמקצת זוכה חנוכה בנר

בו  להתעסק יכול אחד רק חנוכה דנר משום

והוי  ביה, סגי וביתו איש דנר להדליקו,

נר  הדליקה האשה שרק חמדא דרב כעובדא

אבל  מרבנן, צורבא אחד לבן רק וזכו שבת

האיש  גם שבת דנר והיינו שבת בנר הרגיל

בפוסקים  כדאיתא האשה, מלבד להדליק יכול

וידליק  ביה אית חיובא האיש גם דינא דמעיקר

על  יעקב משנת בס' עי' החדרים, בשאר

ה"א)הרמב"ם דשבת יעו"ש.(פ"ה בזה, שהאריך

עיניםועי' בפתח החיד"א שם)לרבינו (שבת

בנר, הרגיל דאמרינן דהא לבאר שכתב

החיוב, מן יותר שמדליק דהכוונה אפשר

דהוו  דבסמוך עובדי בהני דאמרינן והיינו

"הרגיל" הכא נקט ולהכי טובא, בשרגי רגילי

היינו  דזהיר משום המצוות, כבשאר הזהיר ולא

חיובו  על דמוסיף מיירי והכא גופיהו, במצוות
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מצוה  נר "כי הפסוק פירש ובזה בזה, ורגיל

ושל  שבת של יחיד נר דהמדליק אור", ותורה

"נר" והיינו וחיובו, מצוותו מקיים זה הרי חנוכה

אבל  המצוה, דמקיים - "מצוה" - לחיובו -

צריך  רבנן בנין ליה דליהוו לתורה לזכות

- לתורה לזכות - "ותורה" וז"ש נרות, להוסיף

חיוב. של נר על נוסף אור שיהיה צריך "אור"

ע"ש.

וזכותו נמצא בו עסוקים דשניהם שבת דבנר

הונא  דרב כעובדא והיינו גדול, יותר

שגם  שראה כיון מהכא נפקי גברי תרי דקאמר

והוא  זו, במצוה עסוקים האשה וגם האיש

ת"ח  בניו כל שבת בנר הרגיל הרי"ף דקאמר

והוא  גופיה הונא דרב מימרא נמי דהיינו

וק"ל. הגמ'. דברי בהמשך

הר"ן וכמו"כ ביאור לפי גם שפיר אתי

הרי"ף  קאמר דברישא ומהרש"א,

מקצתן, ת"ח, בנים ליה הויין חנוכה בנר הרגיל

כעובדא  והוי בלבד, חנוכה בנר רק שרגיל כיון

דרב  נשא דבי אפיתחא חליף דהוה חסדא דרב

או  שבת של אחד בנר רק רגילים שהיו שיזבי

מרבנן. צורבא אחד לבן רק וזכו חנוכה, של

ת"ח, בניו כל שבת בנר הרגיל הרי"ף והמשיך

חנוכה, של נר מלבד שבת בנר גם הרגיל והיינו

ת"ח, בניו שכל זוכה נרות בב' שרגיל וכיון

הר"ן  ביאור לפי הונא דרב כעובדא והיינו

רברבי, גברי תרי מהכא נפקי דאמר ומהרש"א

דהו  חנוכה.משום בנר וגם שבת בנר גם זהירי ו

דבעובדא ולפי צ"ל הרי"ף בדברי זה ביאור

שני  להם שיש מעיקרא ידע הונא דרב

לפי  שהרי רברבי גברי תרי קאמר ולהכי בנים

קאמר  ולא ת"ח, יהיו בניו שכל זוכה זה ביאור

ת"ח, בנים לב' יזכו אלו נרות ב' שבזכות סתם

בנר  רק שזהירים שראה דר"ח בעובדא וכן

בו  זהירה האשה שרק תוס' ביאור לפי או אחד

של  פחות דהוא משום היינו גברא חדא ואמר

היטב. ודו"ק וק"ל, הבנים. מקצת

הזוה"ק  דברי ביאור ז.

הקדושובדברי ד')הזוהר אות אשר (הנ"ל

בבנים  זכיה של זה דענין בו מבואר

להטעים  יש שבת, בנר אף הוא חכמים תלמידי

שכתבנו מה ע"פ בס"ד הדברים אות את (לעיל

דסברי ג') בהא הגאונים סברת דכנראה לבאר,

דוקא, דחנוכה בנר הוא ת"ח בבנים זכיה דענין

לתורה  שייכות בו יש חנוכה דנר משום

זה  ונר וכו' התורה את לעקור  רצו שהיוונים

עלתה  לא השי"ת שברחמי לנס זכר הוא

שייכות  לו אין שבת נר אבל כמחשבתם,

בדוקא. לתורה

דלשיטתיה אולם לומר יש הקדוש הזוהר

בזוה"ק מבואר דהא כט אזיל דף (ח"ג

מבואר ע"א) וכן שבת, כיום הוי חכם דתלמיד

שם עוד סע"ב)כיו"ב קכד אינון (דף התם: דאיתא

הוא  וכן טובים. וימים לשבתות דדמיין חכמים

הזוהר בתיקוני רע"א)נמי מו דף כא, (תיקון

יתרות, נשמות דאיתקריאו חכמים תלמידי

בערב (נשמות)ואילין קדישא לעמא דמתוספין

דחול  ביומין חכמים תלמידי לון ירתין שבת

בס' נמי וראה ע"ש. קודש. חול אתעביד ובהון

יעקב ו)כרם אות יב זה (סי' בענין מש"כ

ע"ש. איקרי. שבת חכם דתלמיד

דתלמיד ועכ"פ הללו הזוה"ק דברי לפי חזינן

קודש, שבת לענין שייכות לו יש חכם

הנ"ל  הזוה"ק קאמר דמשו"ה לומר יש וממילא

שיש  משום ת"ח, לבנים זוכה שבת נר דע"י

השבת  עם דת"ח התורה אור בין ושייכות קשר

וק"ל. המאירים. ונרותיה

ת"ח  לבנים דזוכה בהא רבותינו דברי ח.

יעקב ובפירוש שם)עיון שבת יעקב, העין (על

הגמ', בדברי מחודש פירוש מצאנו

הנז"ל  המהרש"א קושית על ג"כ שם שעמד

נר בענין הכא נקט ועוד "הרגיל"מדוע וכו',

רגילים  דכו"ע הזה בזמן דעכשיו שם הקשה
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ת"ח. לכולם יהיו שבת ונר חנוכה נר במצות

הייתי  דמיסתפינא לא 'ואי וז"ל, שם כתב ולכן

דקאי יכולין אומר ביתו שבני כדי בנר הרגיל

הנר  אצל בלילה וכיון ללמוד ת"ח, בנים הו"ל

כללות  על אלא מחוייבת פרטית מצוה זה דאין

לשון נקט מצוות "הרגיל",הבית באינך משא"כ

הוא  אדם כל על וציצית מזוזה כמו מחויבות

כתיקונם  לעשותם בהו הזהיר רק החיוב,

וטלית  נאה דירה לו שיש שכרו אותם ולבדוק

ע"ש. עכ"ד. נאה.

בספרוועי' אלהים במבי"ט היסודות בית (שער

כג) שאמרפרק 'מה בזה"ל, (שבת שכתב

ת"ח,כג:) בנים ליה הווין חנוכה בנר הרגיל

נר  ע"י אור, ותורה מצוה נר כי דכתיב משום

הונא  רב תורה, אור בא וחנוכה שבת של מצוה

חזא  נגרא דאבין אפתחא חליף דהוה רגיל הוה

רברבי  גברי תרי אמר טובא, בשרגי רגיל דהוה

אבין  בר אידי רב מינייהו נפקי מהכא, נפקי

דהוה  רגיל הוה חסדא ורב אבין. בר חייא ורב

חזא  שזיבי דרב נשא דבי אפתחא ותני חליף

נפיק  רבה גברא אמר בשרגי, רגיל דהוה

שהיה  הרי שיזבי, רב מינייהו נפק מהכא

שהיה  מי כי דור בכל רואים והיו בידם מסורת

ולכך  חכמים, תלמידי בנים לו היה בנר רגיל

בטוחים  והיו וכו', בנר הזהיר בפירוש אמרו

ז"ל  חכמינו שאמרו במה חסדא ורב הונא רב

דבר  להגיד כבודם על וויתרו אמת, שהיה

זו  במצוה זהיר שהיה שראו זה על עתיד

עכ"ל. הנזכר'. חכמים תלמידי ממנו שיצאו

יששכר  וישב)ובבני וז"ל,(פרשת כתב

- יפית מה 'במדרש,

ונראה, חנוכה, בנר - נעמת ומה במזוזה,

מדליקין  במה פרק שבת במסכת איתא ד[הנה]

על  וכתבתם דכתיב מתים בנים מזוזה בעוון

וימי  ימיכם ירבו למען וכו', ביתך מזוזות

הווין  חנוכה בנר הרגיל בגמ' שם עוד בניכם.

לא  ח"ו אם נמצא ברש"י. ע"ש ת"ח בנים ליה

אף  בנים ח"ו לו יהיה ולא מזוזה מצות קיים

שכרו  לו יהיה איך חנוכה נר מצות יקיים אם

קיים  אם אך חכמים, תלמידי בניו שיהיו

אזי  חנוכה נר ואח"כ מזוזה מצות בראשונה

המדרש  שאמר וזהו חכמים, תלמידי בניו יהיו

מה  ואזי בנים, לך יהיה ואזי במזוזה יפית מה

בנים  לך שיהיו לך, ויהיה חנוכה בנר נעמת

עכ"ל. כנ"ל'. חכמים תלמידי ההם

ב ועוד יועץ כתב נר)פלא נוהג (ערך 'ואני וז"ל,

ליקבה"ו  חנוכה, נר הדלקת קודם לומר

חנוכה  נר הדלקת מצות סגולת ובכוח וכו'

אור  ותורה מצוה לנר ולזרענו לנו וכו'.תזכנו

והרב יששכר עכ"ל. שתיקן בני בתפילה

וז"ל, כתב הנרות הדלקת קודם לאומרה

תזכנו  הזאת המצוה ובזכות וכו', 'ליקוב"ה

ה', בית מלאכת על ולנצח אויבינו את לנצח

ימוש  ולא מהרה, עלינו מלכותך כבוד וגלה

זרעינו  זרע ומפי זרעינו ומפי מפינו התורה

עולם, ועד תלמידי מעתה לבנים "ונזכה

עכ"ל.חכמים" רצון'. יהי כן אמן

חי כתבעוד לכל כה)במועד אות כז, וז"ל,(סימן

הווין  חנוכה בנר דהרגיל חז"ל מ"ש 'ולפי

בשבת, שאמרו כמו חכמים, תלמידי בנים ליה

סגולה  טפי שייכה וא"כ שבת, נר סגולת דהוא

השמן, ליתן הפתילות לתקן זריזה ותהא זו,

בעלה, מרצון מדלקת אם דתועיל ומכ"ש

חכמים' תלמידי שיהיו לבניה עכ"ל.במקצת .

יוסף  ב)ובברכי אות תרע"א, 'ואע"ג (סימן כתב,

נר  מדלקת שהאשה מצינו דלא

היא  גם יכולה מ"מ בעלה, במקום חנוכה

ברכה, בלי שבבית החלונות באחת להדליק

של  הזאת לסגולה לזכות לה יועיל שזה ואפשר

מה  ועי"ע עכ"ל. חכמים'. תלמידי בנים

בספרי זה בכל ה'שהארכתי לימודי -בניך

ת"ח. לבנים לזכות עצות

z
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קדומים  אהבת
הגולה  בארצות אבותינו קהילות

9

ְֶדּבדּו

והקדושה  התורה הכהונה, עיר אל מסע

כהנים"? עיר תקום "כאן הכריז בנוסף �מי שונים כינויים לכנות נהגו מדוע

המשפחה? סקלי?�לשם כהן הכינוי פשר לצדו �מה ואשתו שנפטר מיהו

ספרו? את שמאיר בנר טבק?�אוחזת מקמצוץ פשוט יהודי למד על �מה

בעליות  להתחבא העיר בנות נהגו ומדוע שערה? מלחמה העיר רבני נהלו מה

הענן �הגג? בתוך הקשת כמראה

כהן  ישראל הרב

התחלואה"... "מחוללי - היהודים

ה'ק"ח סיון בחודש כרעם ניחתה הרחוק, במזרח שנפוצה השחורה למניינם)המגיפה 1347)

עד  25% של להשמדה גלים במספר הובילה שונים אומדנים פי ועל אירופה, ארצות על

היהודים  על להעליל כדי הטרגדיה את נצלו היהודים שונאי אירופה. מאוכלוסיית 60%

נוראים. מחלות וכמחוללי הבארות כמרעילי הוצגו והם בתחלואה, לעלייה הגורמים שהם

לתופעה  הפכו ליהודים והתנכלויות שאת, ביתר והתעצמה הלכה כלפיהם השנאה

הפירנאים  הרי את שעברו ביהודים, ופרעות פוגרומים של גלים החלו מסוים בשלב מצויה.

חייבים  "היהודים הייתה הפרעות את לוותה אשר הסיסמה ה'קנ"א. בשנת לספרד ופרצו

למות". או להתנצר

קנ"א. גזירות - בשם הללו הפרעות נודעות לימים

וכהניה  סיביליה

ימים  לאותם עד בה ששגשגו המפוארות היהודיות בקהילות נודעה אשר סיביליה בעיר

משפח  גם שכנו נכתב חשוכים, וכן שני. בית חורבן בעקבות אליה שגלו רבות כהונה ות

יהודים ממלכת עיר נכבשה כאשר "והיה בספרד: היהודים והמנצחים (ירושלים)בקורות

שבו  ירושלים העיר חלק יושבי  אספיאן  של בגורלו עלו והנה אדם. שלל ביניהם חילקו
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למדינת  באוניות הובאו ויחדיו ה'. בית משרתי והכהנים דוד בית מלכי צאצאי גרו

מורסיה..." שיביליה, גראנדה, קורדובה, בערים א אנדלוסיה

מאוד  מקודש כנסת בית גם עמד ובו בלבד, כהנים גרו בו בסיביליה היה מיוחד ,ב רחוב

כהנים  שמות נושאים ששרדו הקברים רוב בסיביליה, העתיק העלמין .ג ובבית

רבים  יהודים סיביליה, בעיר נוראיות פרעות פרצו ה'קנ"א שנת תמוז חודש בראש

בזו  ספרד ערי לשאר הפרעות המשיכו משם השתמדו. או לעבדים נמכרו ואחרים נרצחו

למעשי  בהתנגדות הגיב השלטון הערלים. בידי באכזריות נרצחו יהודים כשמאות זו, אחר

מבצעיהן. את מלהעניש נמנע אך הפרעות,

מספרד  ההגירה גלי

ספרד  גירוש גזירת עם כמובן לשיאו הגיע אשר גדול הגירה גל נוצר הפרעות, בעקבות

צפון  לארצות ובהמשך לממלכה, מחוץ אחרות ולערים לפורטוגל תחילתו ה'רנ"ב, בשנת

באלג'יר  למנהיגים הפכו אשר ועוד, הרשב"ץ הריב"ש, רבותינו גם היו הגולים בין אפריקה .

אפריקה. צפון ובארצות

לא  ספינות גבי על והפליג סיביליה, העיר את יהודים של נוסף גל נטש ה'רל"א בשנת

היפות  אחת שוכנת השמועה, אמרה שם, התיכון. הים של השני עברו אל – הרחק

מעיינות  וצוקים, גיאיות ומדבריים, הרריים נופים המשלבת ארץ מרוקו. – תבל שבארצות

מפותחות  יהודים קהילות היו פזורות אז כבר מרוקו ברחבי מושלגים. והרים מופלאים

שני. בית מזמן אף שאומרים יש בשנים, מאות מזה שם שוכנות אשר

הכהן  דוד רבי ובראשם כהן-סקלי, משפחות של גדולה קבוצה גם נמנו המפליגים, בין

דבידֹו" "רבי או דֹודֹו" "רבי בקיצור כל בפי נקרא אשר אחת,ד סקלי, משפחה  בני כולם . ְִ

שבספרד. סיביליה העיר יוצאי

ער  בין תלאות וגדוש מפרך מסע של הנכון בסיומו הדבר כי דוד רבי הסיק מרוקו, י

ואחרים. כאלו שלטון בגורמי תלות ללא לגמרי, חדשה עיר להקים הוא ביותר

67א. עמ' תרנ"ג, ורשה בספרד, אשר היהודים קורות

סלושץ,ב. בישראל נחום ואם עיר ת"ש.דבדו אביב תל א"י, סופרי מאסף ,

ב').ג. (עמ' דבדו יחס זיע"א, צבאן הכהן שלמה רבינו

לרש"ך ד. שלמה ויחל בקונ' ועי' שבספרד, סיביליה בעיר מקורה סקלי כהן משפחת ולכו"ע במשפחה. העוברת מסורת ע"פ

(האחרון)] זצ"ל סקלי הכהן דוד לרבינו - דוד לך לספר [המצורף הד"ך תולדות ובקונ' דבדו. כהני יחס בפירוט שהאריך

ייחו  לגבי שמהם כ' והמעלה השם אנשי  דוד... בן הנקראת ונכבדת מיוחסת "משפחה דאווד בן סקלי כהן משפחת של סה

זיע"א". דוד הגדול רבינו כקש"ת היחס... גזע משורש תורה תצא
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כהנים" של עיר תקום "כאן

עמק  גילה תאפיללאת ממחוז רחוק ולא מרוקו, במזרח מלוויו עם יחד למסע יצא דוד רבי

בעוז  המפכה וקרירים זכים מים מעיין ובליבו רום, לשמי הנישאים הרים בין .ה נפלא

באדמה  מקלו את נעץ שסביבו ההרים אל הביט המעיין, אל  דוד רבי ניגש מסורת פי על

תפילה  נשא מכן לאחר מיד כהנים". עיר תקום "כאן ובהחלטיות בשקט ואמר הלחה

כהנים? עיר הוד. נורא רגע זה היה קודש. בחרדת בו מביטים כשמלוויו וחרישית, ארוכה

עיר  נוב הוחרבה מאז ישראל לעם קמה לא  שכמותה בתוניס, ג'רבא לעיר אחות זו התהא

כהנים  עיר לחנוכת הם עדים אלו ברגעים האם א', שמואל בנביא כמתואר הכהנים

נוספת?...

נשמר  הכהונה משפחת של ייחוסה ונפרדת. חדשה עיר להקים דוד רבי יגע בכדי לא

מסכת  ולנוכח האופק, מן הבאים השחורים העבים ומול לדורו. עד מרובה בקנאות

הכהונה  ייחוס כי עלה כבד  חשש למרוקו, ובהגיעם בספרד  ומשפחתו הוא שעברו התלאות

יסייע  זו, ממשפחה כולם יהיו שתושביה נפרדת עיר הקמת כבראשונה. יישמר לא שוב

ייחוסה. בשימור מאוד

יושבי  הלכו וכך סקלי, הכהן מנצר נוספים משפחה בני עם מושבו את קבע רבינו

הוגשמה  למעשה כך וגדלה. שהלכה העיר, בפאתי בתים ועוד עוד ובנו והתרבו, המקום

כהנים  שכולה עיר מחדש והוקמה רבינו, של .ו שאיפתו

דּבדּו – מייסדה שם פי על העיר נקראה .ז לימים, ְֶ

שקטתי  לא שם וגם

גישה  אפשרו אשר נישאים הרים בין בגיא ממוקמת והייתה לה, סביב הרים שדבדו אף

במהלך  קשים ואסונות פרעות העיר חוותה זאת למרות לעיר, במיוחד שהגיע למי רק

השנים.

חמארה בו חמארה"מרד "בו כונה אשר ימ"ש דריס אל ג'אליל מרד ימי במהלך -

תרס"ב למניינם)בשנת דבדו.(1902 ובכללן מרוקו מזרח בערי מאוד רבים יהודים נשדדו ,

למושל. אמונים שמרו וחלק ברירה, בלית במורד תמכו חלק התפצלה, דבדו יהודי קהילת

נפחו  שחלקם עד בעינויים מהם עשרה כלאו ואף העיר, יהודי את שדדו חמארה בו אנשי 

הי"ד. נשמתם, את

וג'ראדה  אוגדא יהודית פרעות מדינה הקמת על השמועות הגיע עם תש"ח בשנת -

פרעות  פרצו ואכן לבא. עומד נורא טבח כי והורגש לתסוס הערבי העם החל ישראל, בארץ

העיר  יוצאי סקלי כהן ממשפחת רובם ה', קידוש על נרצחו ג'ראדה מיהודי ושש ושלושים

נראה ה. לנהר, קרובה אינה הידוע שבמיקומה ואף בורוואד, לנהר סמוכה דבדו כי צוין הרש"ך בידי שנמצאו בשטרות

אליו. בסמיכות לגור ועברו המבודד העמק בלב המעיין נמצא מכן לאחר אך בורוואד, נהר ליד היה דבדו של היישוב שתחילת

(1510ו. ש' - ע"ר משנת החל היו המתיישבים ראשוני בדבדו, העלמין בית את תר"ע בשנת שתיעד סלושץ י. החוקר ע"פ

בדבדו. יהודי ליישוב יהודיים ושאינם יהודיים במקורות אזכור אין לכן קודם למניינם). 1540 -

ודובדו.ז. דובדוב בשמות נוספים, אזכורים גם לה יש בספרים
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הנורא  הטבח לזכר קינות העיר. רב הי"ד, סקלי הכהן משה רבי גם ביניהם הסמוכה. דבדו

ואילך. כ"א עמ' שלמה ויקץ בספרו ומופיעות זצוק"ל , זאגורי הכהן שלמה רבי חיבר

בספרי  בהרחבה המופיעים ההם, הימים קורות כל את להביא יכולנו לא היריעה מקוצר

דבדו. העיר על הי"ו מרציאנו אליהו ר' החוקר

זהב  של כחוט

התקמ"א  בשנת העיר, רישומי פי על הכהונה. ייחוס לשימור מאוד סייעה העיר הקמת

למניינם) זמנית (1780 בו סקלי" "כהן לנצר אב בתי מאות שבע בדבדו הזמן ח שכנו (בחלוף .

עשרות  כמה עלו אף תר"ן ובשנת במרוקו אחרות לערים עברו מהם גדולים חלקים

מוצאם) עיר עם חם קשר על שמרו רבות שנים במשך אך ישראל, לארץ רובן משפחות .

של  אפשרות לחלוטין מנעה זו ומציאות בסיסית, היכרות לפחות זו, את זו הכירו ככולן

כהנים. שאינם משפחות היטמעות

מי  יותר בעיר לשהות ללוויים שאסור אמונה שררה בעיר מכך, ולויים יתירה חודש, "ב

מנעה  זו ידיעה שנתם. את סיימו לא וחלקם מסתורי באורח ניזוקו כי סופר כן שעשו

הכהונה  במשפחות ייטמעו כהנים שאינם לוויים לפיה .ט אפשרות

בין  נערכו שידוכים שגם כך כדי עד הכהונה ייחוס על לשמור נהגו סקלי משפחת בני

הענפה. המשפחה מתוככי כהנים לבנות נישאו הכהנים ורוב השונות, הכהנים משפחות

מבני  (וישנם ישראל לארץ והעלייה ממרוקו ליציאה עד המשפחה בני רוב נהגו כך

הזה) היום עצם עד בכך המשתדלים .המשפחה

יש  רבות עדויות האזור. וארצות מרוקו תושבי לכל נודע הכהונה משפחת של ייחוסה

ישראל  רבי הקדוש של לביתו סקלי משפחת מבני כהן נכנס היה שכאשר כך על

ואף  "וקדשתו", מצוות כהידור קומתו מלוא מזדקף היה זיע"א, סאלי' 'בבא – אבוחצירא

המעלה. רם לאורח כיבוד להביא ביקש

ביותר  מבוסס שייחוסן הכהונה ממשפחות לאחת כיום נחשבת כהן-סקלי משפחת

ייחוסה  הנראה ככל - לזה זה להינשא ומנהגם נפרדת בעיר מתגוררים היותם ובשל בעמנו,

בכמה  וכמש"כ זו, משפחה מבני  דווקא בנם לפדיון לקחת מקפידים רבים מכולן. מבוסס

ודאי. מיוחס כהן בזה"ז לן שלית אע"ג מיוחס, כהן אחר להדר שיש פוסקים

סקלי  הכינוי פשר

טעמים: מספר ישנם "סקלי" הכינוי לפשר

סיביליאני". "סקלי נקראו אשר מאוד, ייחודיים זהב חוטי של ייצור קו היה בסיביליה א.

לכהן  עד לדור, מדור הזהב כחוט העובר ייחוסה על לרמז בכך כוונה הכהנים משפחת

זהב  חוט נשזר בבגדיו אשר .י הגדול

מרציאנו,ח. אליהו הכהנים רבי עיר 42.דבדו עמ' תשע"ב, ירושלים, יששכר, בני מכון הוצאת ,

כהונה ט. כ"ג ברית דף ח"א העזר אבן תש"ח, ג'רבא ,

ברדוגו.י. פתחיה לרבי צופים נפת
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מקור  על כמובן מרמז והשם סקילי, הוא סיביליה של הערבי ששמה אומרים יש ב.

לדבדו. הגיעם בטרם המשפחה

המשפחה  בני באשר "צדוק", למניין עולה ש"סקלי" הוא והידוע, המקובל הטעם ג.

הגדול הכהן לצדוק להלן)מיוחסים .יא (ראה

עצמה, בפני העומדת מעלה בייחוס ראו לא חז"ל כי ולהדגיש לציין מאוד חשוב ברם,

בגמ' עצמו. האדם לגדלות היא מתווספת כאשר רק נג.)אלא פיארו (מנחות שחז"ל מובא

הכהן  לצדוק יוחס אשר הסופר לעזרא ייחוסו על אבטולס, דרבי בריה בר עזרא רבי את

מסגרת) בר (ראה אי יאי, – הוא אוריין בר אי האי? כולי "מאי פרידא רבי להם אמר וע"כ ,

זה  כיצד שהרי תיכליה!" אישא - אוריין בר ולא אבהן בר ויאי, יאי - אבהן ובר אוריין

ליעול  להו אמר הוא, אוריין בר ליה "אמרו תורה, בן אינו עצמו והוא ונישא רם כה ייחוסו

וליתי".

ה' את לעבוד שהובדל מפני

העיר  תושבי רוב מעולם. בעיר התורה קול פסק לא ה', משרתי – לוי שבט לבני כראוי

יחד  ישבו אשר רבים תורה גדולי כפנינים זהרו וביניהם ימיהם, כל וביראה בתורה עסקו

גדלותם. חרף הלומדים שאר עם

פומיהו  פסיק "לא נאמר ועליהם למרחוק, נודעה בעיר התורה לומדי של התמדתם

עסקים  בעלי עם וזבולון" "יששכר של חתום הסכם נשאו העיר בני רוב כפשוטו. מגירסא"

בתורה  עוסקים היו – גשמית טרדה מכל פנויים – וכך ומתוכה, לעיר מחוץ ה' יראי

ובטהרה. בקדושה הפסקה, ללא ובלילות בימים נוראה בשקידה

אשר  רבים תורה גדולי והצמיחה הייתה, וסופרים חכמים כהנים, של עיר דבדו, העיר

כולו. ובעולם מרוקו ברחבי התפרסמו

לקּביר'� 'ארּבי צבאן הכהן שלמה הגדול)רבינו דבדו(הרב ואב"ד רב התרמ"א)– – .(התק"ס ְְִִַַ

צבאן� הכהן שלמה ויאסוף רבינו שו"ת שלמה, לך שו"ת מח"ס אוג'דא, ואב"ד רב –

דבדו" יחס – שלמה "ויחל וקונטרס ישנים שפתי דובב שו"ת התש"ט)שלמה, – .(התרמ"א

סקלי� הכהן דוד דוד,רבינו חנה קריית שו"ת מח"ס שבאלג'יריה, אוראן דין בית אב –

ועוד. ברוך לדוד דוד, לך התורה על דרשות

צבאן � הכהן אברהם מלייה.רבינו ואב"ד רב דבדו, ישיבת ראש –

זאגורי � הכהן שלמה שלמה.רבינו ויקץ ומח"ס אוג'דא העיר רב –

גם  היו  בעיר, הכהונה למשפחות השתייכו אשר עמם, וענקים ורבים אלו גדולים מלבד

ביניהם: הנוספות, מהמשפחות רבים תורה  רבי גדולי דלהרהאר, מרציאנו אברהם רבי
– גיגי בן אליהו רבי דלחימר, מרציאנו הרבניםשמואל סעידא, העיר  משה רב רבי יוסף, רבי

עקו  בן מרציאנו לבית שמואל רביורבי שושן, בן שושן ובנו(סוסאן)אברהם בן חיים רבי

עברו, מדורות נוספים רבים תורה גדולי על מספרים העיר יוצאי המה. רבים רבים ועוד

המשפחה.יא. בני בין מקובל וכן ב' עמ' דבדו יחס – שלמה ויחל הרש"ך, כ"כ
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צאצאיהם  מאת זכרם נשכח ידם, כתבי נשתמרו ולא חיבוריהם להדפיס זכו ולא היות אך

בעוה"ר.

רבים  שבמקומות אף על זאת תפקידם, על שכר לקבל שלא הדיינים נהגו בדבדו

זאגורי  הכהן שלמה רבי הדיין שכותב וכפי מאוד. גבוהה הייתה הדיינים של משכורתם

חנם  רק כלל בשכר באו "...לא ויבנה רמלה הערים רב ולימים אוג'דא ראב"ד – זצוק"ל

ולהורות" לדון דין בבית יושבים היו כסף ועוד.יב אין מוהלים הח"ק, אנשי נהגו גם כך .

לפניו  פתוחה והגמרא נפטר

תורה  גדולי היו לאור, לצאת שזכו כתביהם ובשל תפקידיהם בשל נודעו אשר אלו מלבד

הייתה  ופרישותם גדלותם בתורה, ויגיעתם התמדתם אך שמם, נתפרסם שלא מאוד רבים

כולה. העיר לתושבי היטב ידועה

זצוק"ל סקלי כהן אברהם רבי מהם, תמיס)אחד שנה,(לבית כמאה  לפני חי אשר

בני  כולה. במרוקו השקדנים מגדולי וכאחד ובהלכה בתורה עצום כת"ח התפרסם

בכל  לפניו. פתוח ספר כשאין פעם אי ראוהו אם ספק חייהם בכל כי מעידים משפחתו

שוכב  היה מעט, לנוע  היה יכול רב ובקושי דווי ערש על כששכב גם כמעט, ביממה שעה

להאיר  בנר לאחוז היה יכול לא כבר בחולשתו ובלילה. ביום לפניו פתוח וספר מיטתו על

הלילה  כל במשך לידו עומדת הייתה הצדקנית רעייתו ולכך הליל, בחשכת הספר את

לצדו. הנר את ומחזיקה

ביקש  וקרי"ש וידוי שאמר אחר ממש האחרונים ברגעיו שגם כך  על לחשוב מבהיל

והשיבה  נשמתו את שנפח עד בנר אוחזת לצדו כשרעייתו הגמרא, את עליו להשאיר

לפניו... פתוחה כשהגמרא ליוצרה,

צדקותה  את אף זוכרים וניניה ישראל לארץ עלתה ימים, להאריך זכתה הצדקת רעייתו

עומדת  הייתה וכתוב, קרוא ידעה לא הרבנית – ההם הימים נשות שכרוב למרות רבה. כי

ותלמידי  צדיקים שיהיו בניה על בדמעות ומתפללת למזוזה סמוך דקות עשר בוקר כל

על  ובדמע בבכי תפילותיה את עוד וממשיכה הבית חלון אל הולכת מכן ולאחר חכמים,

אשר  וצאצאיו נכדיו שכל ורעייתו אברהם רבי זכה ואכן וצוקה. צרה וכל ישראל חולי כל

אחד לא אף ארצה, לבני (!)עלו צמחו וכולם זה, הוא בכי מהציונות לרעה הושפע מהם

ברך זרע תורה ומרביצי חכמים תלמידי ה', לדבר החרדים השם.תורה

רבים  רבים אלא בעיירה, בודדים צדיקים של חלקם נחלת היו לא אלו כגון סיפורים

כגון  נשגבות הוד דמויות על לגדול זכו והמערב, מרוקו ערי ברוב ולמעשה דבדו, בעיר

ביגיעתם  ובאמונתם, בדבקותם השגה לנו אין אשר עברו דורות של בצלם ולהתחנך אלו,

והתמדתם.

קע"ו יב. עמ' שלמה ויקץ שו"ת
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הטבק.. את שנתן מי

יששכר  בהסכם חכם תלמיד החזקת על שחתמו אלו אותם העם, פשוטי בקרב אפילו

תורה. בלימוד ויסתיים יתחיל לא שהיום כזה, מושג היה לא אצלם גם – וזבולון

ממלאכתם  שובם עם ובערב התפילה, ואחרי לפני תורה  לימוד על כולם הקפידו בבוקר

הנגלה  בתורת לישראל, ובחוק בתהילים ובהלכה, גמרא בשיעורי לתורה עת קובעים היו

רמתו. לפי אחד כל – והנסתר

במסחר  עסקו אשר אלו כולל העיר, יהודי של והאיתנה התמימה לאמונתם דוגמה

שליט"א, כהן דוד רבי באוזננו  שסיפר נפלא מסיפור ללמוד ניתן בתים, לבעלי ונחשבו

הסיקור. בהכנת שוחחנו שעמם העיר יוצאי מזקני אחד

בלימודו  התעכב אשר בעיר העסקים מבעלי אחד בו מקרה לו זכור כי דוד ר' מספר

לך  "מה הקבועים מהלומדים אחד לו אמר כאשר הצהריים. לשעת עד התפילה לאחר

באצבעותיו  טבק קמצוץ הרים העסק, בעל בו הביט נסגר", תכף היריד הלוא כאן, משתהה 

לי  ידאג הוא – הטבק את בו להריח חוטם לי ונתן טבק, לי שנתן "מי בשלווה; לו והשיב

ליריד..." קצר לזמן רק ואלך בלימוד כאן אתעכב אם גם לפרנסה

הכהנים  קדושת

כהנים. לקדושת כיאה סמטאותיה, כל על בעיר שררו יתירה וצניעות קדושה

גדולות  במשפחות השבת שבסעודות המזרח, בארצות רבים כמנהג העיר, בני מנהג

לגמרי. נפרד בחדר אף – המשתתפים רבו ואם נפרד, בשולחן אכלו והנשים הגברים - מעט

רצון  מתוך והיראה, הצניעות בתכלית יהא למען לבושם על ביותר הקפידו העיר בנות

תלמידי  או העיר רבני חולפים היו כאשר שאת. ביתר הקדושה גדרי על לשמור לב טהור

לא  ואף  הבתים, חצרות אל עצמן מסיטות הכשרות העיר ונשות בנות היו חשובים, חכמים

או  פחד מתוך זה היה לא כי עולה העיר זקנות של מעדויותיהן בחוץ. לעמוד נותרה אחת

לגדלותם. פנימית והערצה אלו, של לתורתם אמיתית כבוד יראת מתוך אלא חלילה, חשש

החכמים  תלמידי של מפניהם יראו בעיר, ששכנו הערביים התושבים מעט גם להבדיל,

גלימותיהם. קצוות את בפחד לנשק ונהגו

ורבים  ובטהרה, בקדושה ה' עבודת על הקפידו החכמים תלמידי ובייחוד העיר תושבי

בימות  שגם עד קדושתם להם הייתה חשובה כה לעיר. הסמוך בנהר  בוקר  מדי לטבול נהגו

במימיו  וטובלים הקרח את שוברים נפש, במסירות הנהר אל הולכים היו הקרים החורף

בקודש. ועבודתם בלימודם וטהרה קדושה לתוספת הנהר, של המקפיאים

ולבושם  שמם שינו שלא

היהודים  מכלל שונה העיר, לתושבי וייחודי שונה כלבוש ידוע היה דבדו יהודי של לבושם

צבאן  הכהן שלמה רבי – הרש"ך מעיד כך המוסלמים. זה יג וכ"ש נעדר שבעלה עגונה על (בתשובה

ה.יג. סי' שלמה ויאסוף שו"ת
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כליו) ורוב בגדיו ונמצאו אנשי זמן של היהודים משאר גם מיוחדים יע"א דובדו עי"ת "ק"ק וז"ל

מכל  ואבד נעדר ישראל בר ששום נשמע לא וגם הגויים, ממלבושי ומכ"ש הסביבה

ההוא..." הזמן במשך הסביבה

רשימה  ישנה כי העיר של היחס ספרי ע"פ לראות ניתן העיר, בני של שמותיהם לגבי

ניתן  זו ברשימה כהן-סקלי. במשפחת ובייחוד בדבדו נפוצים שהיו שמות של ארוכה לא

דוד, אהרן, משה, אפרים, יוסף, יהודה, שמעון, יעקב, יצחק, אברהם, השמות; את למצוא

במהלך  פעמים אלפי עצמם על חזרו אלו שמות ומאיר. מרדכי אליהו, שמואל, שלמה,

וכלל. כלל היו לא נכריים שמות תנ"כיים. שמות כולל – נדירים היו אחרים ושמות הדורות,

וכו', נונא סעודה, עיישה, כגון תנ"כיים, שאינם שמות היו כן העיירה נשות בקרב ברם,

הקדושות. אמותינו שמות לצד

ושם  פרטי שם עם אנשים עשרות שכנו בדבדו אחד שברחוב לכך גרמה זו עובדה

עשרות  אליו להסתובב עשויים היו כהן", "דוד בשוק קורא מי אי היה ואם זהה, משפחה

מסיבה כאחת. וכדו'.ראשים מקצוע ייחוס, מקור, שם על ייחודי כינוי היה אב בית לכל זו

במשפחות  היה גם כך ועוד. משיש בן תאמר, לקנוש, זאגורי, הכהן צבאן, הכהן למשל;

ועוד. עקו בן דלהרהאר, דלחימר, הכינויים את כללה אשר מרציאנו משפחת כגון נוספות

לכהנים  כהנים ברכת

היו  מהם בשניים במניין. כהנים רוב נכחו כשבכולם בדבדו, שכנו מדרש בתי עשר חמישה

כהנים. רק קבוע באופן

יעלה  מי העיר. לבני ייחודיות והנהגות מעניינות, הלכתיות שאלות יצרה זו מציאות

כהנים? המניין כל כאשר כהנים ברכת לברך ניתן וכיצד סדר? איזה ולפי לתורה

הב"י  מרן כדברי ראשון, הוא עלה במנין, אחד ישראל היה כאשר - לתורה עלייה ,יד לגבי

הכהנים  עולים היו כלל ישראלים בו היו שלא  במנין זה. אחר בזה הכהנים עולים ולאחריו

כהנים  שכולם שידוע כיון פגם שייראה חיישינן ולא זה. אחר .טו בזה

נוסח  את מקריא ישראל אותו היה במנין, אחד ישראל נכח כאשר - כהנים ברכת ולגבי

לברך עולים היו המניין משתתפי וכל הכהנים, כדלהלן)ברכת מהרווקים היה (לבד ולא במידה .

הב"י  מרן שפסק כפי הקראה, בלי מברכים היו .טז ישראל,

יש  כלל. לברך עולים היו לא הרווקים העיר בחורי לפיו דבדו, בעיר היה  ייחודי מנהג

יש  והמברך שמחה" בלא שרוי אשה בלא ששרוי ד"מי מטעם כן שנהגו נוספות קהילות

בשמחה  להיות הכנסת יז לו "בית שכ' הב"י מרן דברי ע"פ בדבדו היה לכך נוסף טעם אך .

ומי  שבשדות. לאחיהם מברכין, למי לדוכן. עולם כולם י' אלא שם אין אם כהנים, שכולה

סי"ב.יד. קל"ה סימן או"ח שו"ע

שם.טו.

ו').טז. אות נ' מערכת חיים (אורח כהונה בברית ועי' סכ"ב. קכ"ח סימן או"ח שו"ע

עולים יז. לא מהכהנים שחלק בכה"ג מ"מ כפיהם, לישא כן שנהגו שמביא ואע"פ סמ"ד, קכ"ח סימן או"ח הרמ"א כ"כ

עומד. הקורא פ' מרדכי וראה כפיהם, ישאו לא שהרווקים תקנו ממילא,
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ויברכו, יעלו מעשרה היתרים מעשרה, יותר שם יש ואם והטף. הנשים אמן, אחריהם עונה

אמן" אחריהם עונים ומי יח והעשרה לברך יעלה מי יחליטו כיצד תסבוכת, יצר זה פסק .

נקב  כן על עשה. מצוות ג' פעם בכל יפסיד אך עולים יתברך אינם הרווקים לפיה תקנה עה

בעיה. התעוררה לא המקרים ברוב וכך לדוכן

כדי  העיר, אל ישראלים משפחות מספר להביא העיר ואנשי רבני דאגו מסוים בשלב

אנקונינה, גיגי, בן מרציאנו, הנחשבות: המשפחות היו ביניהן אלו. בעיות בפתרון לסייע

לעיל. כנזכר עצומים חכמים תלמידי נפקי מתוכן גם אשר ועוד, צולטאן חמו, בן שושן, בן

לכהונה  אחיות – וג'רבא דבדו

ביניהם, דמיון הנושאים רבים מאפיינים ישנם ודבדו, ג'רבא הכהנים ערי שתי בין כי מעניין

צפוי: לא באופן

בשטרות � ונושאים הכהן לצדוק ייחוסם את מדגישים דבדו כהני גם כמו ג'רבא כהני

כך  על המצביעים יוחסין .יט וספרי

ובדבדו � 'לגריבה', ביהמ"ד בגר'בא הקדושה, מעלות בכל ביותר נתקדשו מדרש בתי שני

'לדוגם' רבים)ביהמ"ד סיפורים בהם שנקשרו מאוד עתיקים תורה ספרי היו .(ובשניהם

שלוי � אמונה רווחה ובשתיהן מיממה, יותר בעיר ישהה לא שלוי הקפידו הערים בשתי

שנתו  ישלים לא מיממה יתר בעיר .כ המתעכב

הניכר.� בארצות למדי נדירה תופעה נוכרי, ומיעוט יהודי  רוב היה הערים בשתי

יי"ש.� שותות אינן שנשים נהגו הערים בשתי

הכהונה � ייחוס על ביותר לשמור כדי כהן, לבת רק ינשא שכהן נהגו הערים .כא בשתי

היריעה, מקוצר כולם את להביא וא"א בספרים, המובאים נוספים מאפיינים עוד ישנם

אלו  בקהילות שהשתרשו קדומים מנהגים על להצביע עשויים אלו משותפים מכנים אך

ויש  מדבדו, יותר הרבה קדומה נחשבת ג'רבא כי לציין ראוי זאת, עם אחד. הוא שמקורם

המלך. שלמה לימי אף בה היהודי היישוב ראשית את שמייחסים

מלחמה  משוח ככהן

צרפתית. לקולוניה הפכה והיא מרוקו על השתלטותם את הצרפתים השלימו תרע"ג בשנת

את  להחריב בניסיון צפורניו את לנעוץ הנוראי ה'אליאנס' ארגון החל רב לא זמן כעבור

הארגון  פתח זו במסגרת הצאן. צעירי של קדושתם את ולחלל  והיראה, הקדושה חומות

מרוקו. ברחבי ספר בתי סניפי מ-14 פחות לא

סכ"ה.יח. קכח, סימן או"ח שו"ע

סלושץ.יט. של במאמרו וכן 18 עמ' יהודית גריבה חדד, בועז ר'

בראשיתה.כ. דבדו בעיר רב שהיה הלוי דוד רבי לגבי נהירא ולא תר"ץ, לבידה, דאר המלכות, לספר מבוא

תש"ח כא. ג'רבא כ"ג, דף ח"א העזר אבן כהונה, ברית
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רוחני  כמגדלור המשמש וטהרה קדושה של מבצר היא דבדו כי שידעו האליאנס נציגי

השתדלויות  עשו עיניהם, את דבדו אל נושאים כולו האזור יהודי וכי מרוקו, מזרח לכל

בעיר. ספר בית לפתוח כדי עצומות

זממם. יבוצע לבל המישורים בכל ופעלו בארגון, חורמה מלחמת ניהלו העיר רבני

ילדי  את להכריח דבר של בסופו הצליחו העיר, בחומות לפרוץ כדי שחברו נוספים גורמים

לצמצם  הצליחו מרובים במאמצים העיר רבני אולם הגויים. של הספר בבית ללמוד העיר

ומיד  בצהריים, עשרה שתים לשעה עד רק הספר בבית ילמדו שהילדים לכך הגזירה את

בעדינות  המלמדים מבררים היו שם התורה, לתלמוד הזכים הילדים הולכים היו מכן לאחר

העיוות  את וליישר הילדים על לטוב חזרה להשפיע ודואגים הספר, בבית לימדום מה

בליבם. קבע משכן ימצא בטרם עוד להם, להנחיל שניסו

נהגו  אשר החסודות העיר לבנות הנוגע בכל אך בכהנים', זכר ל'כל הנוגע ההסכם זהו

שום  בלא הרבנים נלחמו אחר, במקום למדו ולא אמותיהן בבתי לשהות קדם כבימי

של  הספר בבתי ללמוד תלכנה לא העיירה בנות כי והבהירו כלשהי, פשרה לשום הסכמה

מה. ויהי הגויים

ולכך  הספר, לבית בנותיהן את שישלחו לאלו כלכליות הטבות שפע הבטיחו האליאנס

בפתח  בוקר מידי בעצמו לעמוד העיר, רבני מחשובי – הכהן אהרן רבי תקופה באותה נהג

קלה. לשעה ולו אליו להיכנס חלילה תתפתה אחת תלמידה לא שאף ולוודא הספר, בית

על  ולהשפיע לבתים לחדור ניסו להצעותיהם, היענות אין כי שראו האליאנס שליחי

למשך  יום מדי להתחבא נהגו העיר בנות אך שפתיים, במתק עצמן הבנות ועל ההורים

שליחי  את כלל לפגוש שלא כדי הבתים, ובעליות בגגות שוהות והיו ארוכה, תקופה

לאורך  ובצדקותן בצניעותן להישאר בנות אותן זכו כך עמם. במפגש ולהסתכן האליאנס

צאצאיהן  ככל ורוב דבדו, העיר בנות של המיוחדת צדקותן נודעה לימים ואכן ימים,

השמיים  ויראת התמימה אמונתן בקב"ה, דבקותן על מופת סיפורי בערגה מספרים

הצרופה.

כהן  מראה – וארגמן תכלת מכוסה כקהילה

יום  למחרת רבתי סעודה לערוך בדבדו, הכהונה במשפחות נהוג היה ייחודי מנהג

שערך  הגדולה לסעודה זכר וזאת לגופראן", "יום מיוחד לכינוי זכה אשר יום – הכיפורים

הקודש. מן בצאתו הכיפורים, יום במוצאי הגדול הכהן

על  העיר, מיוצאי רבים של הנורא בתיאור נסיים עסקינן, הקודש" מן "בצאתו ואם

העיר. בסמטאות עברו כאשר המדרש, מבית החכמים ותלמידי העיר רבני של צאתם

כדלהלן; היה יומם כשסדר בדבדו, המדרש בבתי לשבת נהגו רבים חכמים תלמידי

חצות, לתיקון ספורות שעות כעבור קמו בערך, שבע בשעה לישון ללכת נהגו בערב

קלה  ארוחה אכלו ותיקין, לתפילת עד הלילה כל משך התורה לימוד על שקדו לאחריו

ברציפות  זה וכל ערבית תפילת עד תלמודם השלימו ולאחריה מנחה, זמן עד בתורה ועסקו

שמונה  לכדי להגיע המתמידים יכלו זו בצורה ומבהילה. עצומה ביגיעה הפסק, וללא

ויותר! ביממה לימוד שעות עשרה
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אחר  הערב, בשעות המדרש מבית העיר רב יוצא היה כאשר כי מספרים העיר יוצאי

דיבור בתענית בתורה נוראה יגיעה של רבות ושתיה)שעות אכילה תענית גם רבים הס (ובימים –

וברתת  ביראה והביטו מקומם על עצרו ושבים העוברים וכל עבר, בו מקום בכל הושלך

כשרי  דאוריתא, בריתחא עמו מתדיינים הכהונה פרחי ובתלמידיו הדרו, במלוא הגדול בכהן

קודש. עם בראש צבאות

רגע  את מנצלות היו הבתים, לחצרות להסתלק מיהרו כאמור אשר העיירה נשות

ילדיהם  את לגדל הן גם שיזכו לבן מעומק ומתפללות הגדול הכהן בקרבת שהייתן

כמותם. וביראה בתורה ולגדול הללו, החכמים לתלמידי להידמות

ושמחו. ראו דורו הקדשים, קדשי מבית בצאתו גדול, כהן היה נהדר מה אמת

הוד  האפופה והקדושה, הכהונה עיר על והמופת ההוד סיפורי יכלו ולא היריעה, תכלה

ובטהרה  בקדושה יהודים רבבות גידלה אשר עיר פינותיה. בכל ה' ויראת תורה של

תב  שהאירו תורה , וענקי חכמים תלמידי של  דורות והעמידה ולאהבתו, ה' ל לעבודת

ויקרם. באורם

ינהרו. אליו לעם לוהג והכהן נזהרו, ועם לויים ראתה עין אשרי

אלה. ראתה עין אשרי

משמרתי" שמרו אשר צדוק בני הלוים  "והכהנים

הברית ארון נשיאת על כאחראי רבות פעמים בנ"ך הוזכר גדול כהן כד צדוק טו, ב (שמואל

ישראלואילך) על למלך שלמה את שמשח וכמי דוד, בחיי שנתמנה הגדול ככהן א,, (מלכים

ועוד.א)

לוי  בשבט ואף בעם ורבים הישר מדרך רבים הסיט דע"ז יצרא כאשר ראשון בית בימי

כך, בשל הישר. מדרך סרו ולא אומן, באמונת דבקים נותרו צדוק בני הכהנים ע"ז, עבדו

בפסוקים כמובא במזבח, העיקריים הכהונה בתפקידי ישמשו הם לבא שלעתיד (יחזקאל זכו

יט) אלֹוקים מג, ה' נאם אלי הּקרבים צדֹוק מּזרע הם אׁשר הלוּים הּכהנים אל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ"ונתּתה

ושם לחּטאת" ּבקר ּבן ּפר טו)לׁשרתני את (מד, ׁשמרּו אׁשר צדֹוק ּבני הלוּים "והּכהנים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

להקריב  לפני ועמדּו לׁשרתני אלי יקרבּו הּמה מעלי יׂשראל ּבני ּבתעֹות מקּדׁשי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁשמרת

ושם אלֹוקים" ה' נאם ודם חלב יא)לי ׁשמרּו(מח, אׁשר צדֹוק מּבני המקּדׁש "לּכהנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻֻ

הלוּים". ּתעּו ּכאׁשר יׂשראל ּבני ּבתעֹות תעּו לא אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשמרּתי

לשכות  משאר השונה השלישי, בבית מיוחדת לשכה אף להם הוקדשה כך לשם

ככ' לדרום, ולא לצפון שפניה בכך מה)הכהנים מ, ּפניה (יחזקאל אׁשר הּלׁשּכה זה אלי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"וידּבר

ׁשמרי  לּכהנים הּצפֹון ּדרְך ּפניה אׁשר והּלׁשּכה הּבית: מׁשמרת ׁשמרי לּכהנים הּדרֹום ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹּדרְך

על  עמד ובמלבי"ם לׁשרתֹו". יהוה אל לוי מּבני הּקרבים צדֹוק בני הּמה הּמזּבח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמׁשמרת

יעסקו  שהם צדוק מבני לכהנים היתה הצפון. דרך פניה אשר "והלשכה וכ' הדבר סיבת

לעבוד  למזבח בו שעולים הכבש היה ששם דרום, בצד שלהם לשכה עמדה לכן בעבודה,

עבודה".
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הכהן  צדוק מבני הוד דמויות

ג'רבא כהני אל גאון האי רב נד)באגרת דף ד', כרך קדם, גנזי גאון, האי רב סימנים (אגרת כתובים

ומיושר  באורחותיו מצוין בדרכיו, תמים כהן "כל גדול; כהן צדוק מבני כהנים לזיהוי

ומכל  רע דבר  מכל  עצמו  ושומר  מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי ומערבים משכים במעשיו,

הקדש". רוח עליו שתשרה וראוי הכהן, יהוידע ומבני הכהן צדוק מבני זה הרי – טומאה

המוזכרים  גדול כהן יהוצדק בן יהושע וקרובו הסופר עזרא צדוק, בן אחימעץ מלבד

במנחות צדוק, דרבי (נג.)כצאצאי בריה בר עזרא רבי פרידא; לרבי רבנן ליה "אמרי אמרינן

אבבא". קאי לעזרא עשירי דהוא עזריה, בן אלעזר לר' עשירי דהוא אבטולס

ומסתבר  הגדול. הכהן לצדוק ייחוסם את הם אף מדגישים ג'רבא, הכהנים עיר כהני

זיסקינד  יקותיאל ב"ר רפאל רבי צדוק. בני הכהנים משפחות של ענפים היו באירופה שגם

הוא  גם נודע ושא"ס, הכהן ושב יקותיאל, תורת ומח"ס המבורג של רבה כ"ץ, הכהן

שנה  כארבעים שנולד משפחתו קרוב גם וככה"נ  צאצאיו, כל וממילא צדוק, לבני בייחוסו

זיע"א. חיים החפץ בעל מראדין, הכהן מאיר ישראל רבי הרב מרנא – פטירתו אחר

z
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טהור  איש ואסף
האומה  וגדולי הרוח ענקי  של לדמותם קווים

9

סוסאן  אבן יששכר רבינו
בפאס ונמרים אריות של �כנהום באהלה לשבת והכמיהה הגדולה הבצורת

ישראל�תורה לארץ בדרך תחת �הסערה הקודש עיר בירושלים השהות

הרלב"ח הגדולים�רבו הרעב קשיי בשל הארץ הרבנות �עזיבת כהונת

בצפת השונות הקהילות בין המרתק והיחס יוסף הבית מרן קורות �לצד

ה"תיקון  בעל רבינו – מרוקו וחכמי מגאוני חד מתורת אור ושביבי ימיו

יששכר"

שלוש  יחיאל הרב | בהר אברהם הרב

רגליהם" בעפר מתאבק "שהייתי

בקירוב. ה'ר"ע בשנת שבמרוקו, פאס בעיר נולד סוסאן, בן דידיע מרדכי בן יששכר רבי

בנימין  לשבט משפחתו את מייחס הוא יששכר' 'תיקון ספרו "איש א בהקדמת אביו את .

המעולה" החכם בספרומרדכי רבי ב ימיני, רבינו ע"ב)מזכיר ק"ל בשמו,(דף חידוש ומביא

תבון. אבן יעקב רבי בשם משפחתו קרוב מזכיר וכן

וככל  תורה, קיבל שמהם פאס מולדתו בעיר רבותיו היו מי בספרו מזכיר לא רבנו

את  המשבח רבינו בדברי למצוא ניתן לכך עדות העיר. מחכמי כמה אצל למד כנראה

" עירו: חכמי של בתורה היושבת גדלותם רגליהם, בעפר מתאבק שהייתי ורבותי, מורי

אריות  וכנהום זה, על זה התלמוד בים ים בנהמם ונוהמים לזה, זה מקשיבים חברים בגנים 

ותירוצים  בקושיות ".ונמרים

של  קשה תקופה אודות רבינו מספר בפאס, רבינו של צעירותו מתקופת אנקדוטה

" לשונו: וזה ונענו, גשמים עצירת על תפלות הדור חכמי עשו אז כשהייתי בצורת, וזכורני

וגזרו  גדולה גשמים עצרת שהיתה במערב לאלהים הגדולה העיר פא"ס במדינת קטן

העיר  לרחוב התיבה והוציאו למעלה ככתוב תעניות הי"ג כל יצ"ו קהילותיה על ".החכמים

יעקב א. בן בנימין שבט שבטנו משפחות מכל הצעירה משפחתי כנוי עם נר"ו, אבי אדוני שם הגדול השם בן הקטן "שמי

ישראל". בני משפחות בין ונודעת מתיחסת ובו הראש,

ע"א).ב. ג (דף יששכר' 'תיקון ספרו בפתיחת רבינו לשון
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העבודה. ועל התורה על ה' בהיכל לשבת רבינו של נפשו משאת היתה צעירותו מימי

לנו  המספק רבינו, בדברי משתקפים ברבותיו, הרבה דבקותו לצד בתורה, ושקידתו עמלו

ה': ויראת תורה של עולם עולמו, לתוך הצצה

לעבוד  פתחיו, מזוזות לשמור יום דלתותיו על לשקוד בהיכלי... ורענן בביתי הוית "שליו

כפי  בגמרא, שליש במשנה, שליש במקרא, שליש ולילה, יומם בתורתו ולהגות עבודתו,

חכמים, של אורן כנגד להתחמם עלי, הטובה אלהי כיד הרבה, ואם מעט אם השגתי

אדמתי". על היותי ימי כל אחר, דבר לא אומנותי, היתה וזאת דבריהם, את בצמא לשתות

העיקריות  העדות ובמנהגי העברי הלוח בענייני לעסוק הרבה סוסאן בן יששכר רבי

בהקשר  ובמיוחד שביניהם, ההבדלים בציון והמערבים, הספרדים המוסתערבים, שבה:

בכללותם  אלו עניינים הכנסת. שבבית והתפילות ההפטרות בתורה, הקריאה למסורות

שנים" "עיבור כן גם המכונה יששכר" "תיקון בחיבורו בהרחבה)נידונו להלן כך על רבי (ראה .

של תרגומו כי למסקנה שהגיע לאחר לערבית המקרא את תרגם גם סעדיה יששכר רב

סוסאני".גאון  אל "שרח בשמו: נקבע התרגום שם דורו. לבני עוד מתאים אינו

ארצה  ויבוא

הייתה  עת אותה ישראל. לארץ לעלות רבנו, של ושאיפתו מגמתו היתה צעיר, בגיל כבר

התורה, מעוזי שכנו שם וירושלים, צפת בערים בעיקר מלכים של מטרופולין ישראל ארץ

הם הלא לה, הסמוכה ובתקופה רבנו בתקופת חיו רבותינו רבנו וגדולי יוסף, הבית מרן

מהרלב"ח הרדב"ז, החרדים, הרמ"ק, האלשיך, רבנו האר"י, של נפשו חשקה זו מסיבה ועוד.

בה. החכמים תלמידי של לאורם ולהתחמם ישראל בארץ לדור

הנדודים ואכן  מקל את נטל בליבו ההחלטה שגמלה ולאחר שאיפתו, את יישם רבינו

ישראל. לארץ דרכו ג ושם

להישבר, חישבה והאוניה סערה רוח קמה כאשר בים הן רבות, תלאות רבנו עבר בדרכו

רבנו. כלשון הכיס" "דוחק הכל ועל והרפתקאות, ונדודים הדרכים טלטול והן

חביב, בן לוי רבי רבו - ירושלים רבני גדול אצל רבינו למד  הקודש לארץ בהגיעו

.הרלב"ח 

ביסורים  נקנית ישראל ארץ

קשיי  רבינו. של כלשונו ביסורים" נקנת ישראל "ארץ חז"ל מאמר ברבינו בו נתקיים

הצער  בכל אך עליו. אף פסחו לא שנים אותם בארץ ששררו הנורא והעוני הרעב הפרנסה ,

נחמתי  "זאת – לאות ללא ועמל הגה בה בתורה, ומרגועו נחמתו את מצא שעבר, והיסורים

פיג. טולידאנו על משה יעקב לירושלים רבי אביו עם נער בעודו לירושלים רבינו עלה (151-150 עמ' המערב' 'נר (בספרו

רפ"ז. שנת לסביבות עלייתו המקדימים יש .(1530) ר"ץ בשנת
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ארץ  את לעזוב רבינו נאלץ מהכיס, הפרוטה כלתה כאשר לבסוף חייתני". אמרתך כי בעניי

לכן  קודם שנים אך עלה אליה .ד ישראל

לגולה. ומגולה לארץ מארץ שנים, מספר שנמשך נדודים במסע החל רח"ץ מסעו ה בשנת

שמתאר: וכפי וצער, תלאות רווי היה

למדינה, וממדינה לעיר מעיר למקום, ממקום ומטולטל גולה תמימה, שנה לי "זה

בחזקת  הדרכים מצודת ומצודה, סלע שן על יערות במדברו בלילה, וקרח ביום חורב אכלני

שוא  ירחי לי הונחלתי נחלתי. את נטשתי ביתי את עזבתי מעיני, שנתי ותידר סכנתם,

כיסיתי". לא אשר נכרי לבוש לבשתי עמל, ולילות

ביסורין. נקנית ישראל ארץ להיות ה' רצון זהו כי ובהבנה באהבה רבינו קיבל יסוריו את

עון " מכפרת גלות מבורך. ה' שם יהי אומר: אני הכל היה על יכול לא אחד דבר עם אך ."

הלב. וטרדות הדרך מטלטולי כתוצאה לו שנגרם התורה ושכחת ביטול להשלים: רבינו

המשא  את וחבריו, רבותיו עם לימודו את בראשו לשחזר ניסיונותיו על לנו מספר רבינו

עמו: בל לבו כי נוכח לבו לדאבון אך – שבחבורה האריות עם ורבא אביי בהוויות ומתן

ורבותי, מורי - תחכמונים בשבת משבת מעלי, התורה רדיד את נשאו וחרדות "דאגות

בנהמם  ונוהמים לזה, זה מקשיבים חברים בגנים היושבת רגליהם, בעפר מתאבק שהייתי

גולה  ונד נע ואני ותירוצים. בקושיות ונמרים אריות וכנהום זה, על זה התלמוד בים ים

משמים". ה' וירא ישקיף עד ומטולטל,

צפת  הקודש בעיר

ש"ו שם (1546)בשנת בצפת. והשתקע ישראל לארץ רבינו שב נדודים שנות מספר לאחר

ובראשם הדור מאורי של בצילם יוסף שהה הבית פימרן על טולידאנו . משה יעקב רבי

בצפת  רבינו שימש למעשה מנכבדיה". אחד והיה המערבית הקהלה אל "נספח רבינו

זה. קהל לבני ישיבה כראש גם הנראה וככל המערבי, הקהל כראש

זו: לצד זו בצפת קהילות שלש שכנו ימים אותם

ערבית המוסתערבים קהילת 1. דוברי דורות, מכמה המקום בני הותיקים היהודים הם -

מקורות. מכמה שעולה כפי הרמב"ם, פסקי פי על התנהגה זו קהילה ו מקומית.

רנ"ב,הספרדים קהילת 2. בשנת הגירוש מאז ישראל לארץ שהיגרו ספרד מגורשי -

נתנה  זו קהילה בעיר. ביותר הגדולה  הקהילה זו היתה צעירותה, למרות לדינו. דוברי

אליו  מקום אל הידוע: הספרדי וכמאמר ופסקיו, הרא"ש רבינו לדברי יותר רבה חשיבות

הקודשד. בארץ התחולל בה השנה הייתה רח"ץ המפורסם שנת הסמיכה רבי פולמוס צפת של בראשם צפת, רבני בעוד .

מחלוקת  כי הסבורים יש וכל. מכל זה רעיון ושלל התנגד מהרלב"ח ירושלים של רבה הסמיכה, את לחדש ניסו בירב יעקב

הארץ. מן ליציאתו נוסף גורם הייתה זו, בסוגיה הרלב"ח ברבו  רבינו של ותמיכתו זו

של ה. רבה אודות ששמע מה ע"ב) (דף מספר הוא לכך ובהקשר מצרים, היה מסעו במהלך רבינו שהה בהן המקומות בין

ומדברי הרדב"ז מצרים עשיר, היה הרדב"ז לנו הידוע לפי אכן, תלמידיו. ישיבתו בני כל עם בביתו תמיד מתפלל שהיה

הכנסת. לבית הראוי אולם עם גדול בית לו שהיה להסיק יכולים אנחנו כאן, יששכר רבי

זה.ו. בענין להלן וראה לב. סי' יוסף, בית למרן רוכל אבקת שו"ת למשל ראה
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רבי  מרן עמד זו קהילה בראש מקורות. מכמה שעולה כפי פונים. אנו שם – הולך הרא'ש

דינו. בית עם קארו יוסף

שנים.המערבים קהילת 3. מאות במהלך ישראל לארץ שעלו מרוקו עולי הם אלו –

רבי  רבינו עמד זו קהילה בראש הרמב"ם. פסקי בעקבות ללכת רוב פי על היה מנהגם

סוסאן. בן יששכר

יוסף  הבית מרן במחיצת

יחסי  מנע לא שני, מצד והמוסתערבים המערבים לבין אחד מצד ספרד מגורשי בין השוני

רבינו  מביא אותו הבא, הסיפור קארו. יוסף רבי ומרן רבינו הקהילה, רבני בין הדדיים כבוד

ע"א)בספרו נז שבראשו (דף המרוקאי הכנסת בבית לפעם מפעם התפלל אף מרן כי מוכיח ,

סוסאן. בן יששכר רבי עמד

שביום  הם, גם גרשום בני ראש את נשא סדר בשבוע יצ"ו בקהלנו מעשה אירע "וכך

ספר  שהעלה ובעת בציבור, והתפלל מהקהל יחיד ועמד הקבוע, הקהל חזן בא לא שני

השבוע  של סדר סיני, במדבר ממנו, שלמעלה בסדר קהת', בני ראש את 'נׂשא פתח ָֹתורה,

והראה  בדומה, ודומה סמוכים בני, ראש את בנשא בני, ראש את נׂשא לו שנתחלף ָֹשעבר,

פרשת  שאינה הקהל כל עליו צעקו קהת, בני לקרות והתחיל וכשבירך משם, שיקרא לכהן

אומרים  קצת היו הברכה, ועל למטה, גרשום בני ראש את נשא פרשת ושיקרא השבוע,

תחזור  זה: בלשון ממקומי אני לו ואמרתי צריך, שאין לו אומרים וקצת ויברך, שיחזור לו

ולקרות  היא, דיומא ענינא דלאו קריאה, מאותה לגמרי לבטל אתה וצריך הואיל ותברך,

שנית, וברך  וחזר שכתבתי, כמו דתורמוסא מדינא  זאת שדנתי דיומא, ענינא אחרת קריאה

נר"ו, קארו יוסף מהר"ר הרב דורנו גדול השלם החכם שם והיה השבוע, בסדר וקרא

ושתק  המוהל, הוא והיה יצ"ו, בקהל שהיה ברית מצות בעבור אצלנו, יום אותו שהתפלל 

כלל". שגמגם ראיתיו לא וגם כלום, דבר ולא ח ז לי

ג):ז. סעיף קמ, (סי' חיים אורח ערוך בשולחן שפסק וכפי זה, לפסק מרן מסכים ובאמת רבינו, בפי אמת ה' דבר אכן,

שפרשה  והזכירוהו התחיל, לא או לקרות; והתחיל התורה על וברך לקרות, שצריך מקום לו והראו בתורה לקרות "והעולה

היא  ההנחה שצריך". וי"א ולברך, לחזור צריך שאינו י"א בו, לקרות שצריך למקום תורה הספר וגלל לקרות צריך אחרת

ערוך. השולחן לגבי רבים אחרונים ע"י בידינו המקובל הכלל פי על בתרא, אומרים יש כדעת פסק שמרן

כי סתהון נציין חיים סוסאן רבי בן יששכר רבי של זה מעשה העתיק הי"ט במאה לצפת שבסוריה חלב מהעיר ֵשעלה 

פסק למעשה אמנם נוספים. אחרונים של דעתם הייתה וכך ס"ג). קמ סי' או"ח, חלק חיים, (ארץ הלכה פסק רבינו לענין

נקוט החיד"א  וכלל מרן, על החולקים הפוסקים דעות בשל זאת ולברך, לחזור לקורא לו שאין סג) אות ו סי' אמת, (לדוד

פסק וכן לרבותיו". ראה "שכן הוסיף החיד"א מרן. נגד אף להקל ברכות ספק עושים כי סופר בידינו כף בספרוהגרי"ח

פסקהחיים  וכן יוסף , צח).הגר"ע עמ' ח"ב, יוסף, (ילקוט

יששכר ח. רבי כי זה, ממעשה ללמוד יש עוד מוהל. היה מרן מרן: על מעניינת היסטורית ידיעה בתוכו מכיל זה סיפור

נמצאת  מרן על נוספת היסטורית ידיעה דעתו. הביע לא בענוותנותו ע"ה ומרן מרן, בנוכחות לפסוק חופשי שהוא חש

ועד  (1559) השי"ט משנת השנים באלו עתה שעד המשמרות באלו נהגו "וכן ע"ב): סד, דף יששכר, (תיקון הבא בקטע

מכל  פחות, לא מתענים עשרה הכנסת בבית מתקבצים יום שבכל  נוהגין תוב"ב, צפת פה ליצירה, (1563) השכ"ג שנת עתה

כיום  ווידוים ותחנונים בסליחות השחר, מתפלת הקהל שנפטרין מאחר היום כל ויושבים תוב"ב, שבצפת יצ"ו הקהלות

לרופא, גואל בין ענינו ברכת בתפלה החזן ומוסיף ויחל, וקורין ס"ת, בה ומוציאים המנחה, עד התהילים כל וקורין כפור,
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הגדול, הנוסע של בדבריו כבר משתקפים העדות בין והכבוד השלום בנימין יחסי רבי

בנימין'מטודילה  רבי של מסעות 'ספר בספרו הרמב"ם, בימי למזרח מספרד שנסע (הוצאת ,

סג) עמ' אדלר, :מרדכי

מצרים)"ושם של הבירה ארץ (בעיר לאנשי ואחת ישראל ארץ לאנשי אחת כנסיות, בתי שני

שאמיין' אל 'כנסית ישראל ארץ אנשי לכנסת וקוראין של בבל. כלומר הצפונים, של כנסת (בית

למצרים) צפונית ישראל ארץ כי ישראל, ארץ עראקיין'בני אל "כנסית בבל אנשי ולכנסת .(הבבלים),

לקרות  נוהגין בבל אנשי כי תורה, של ובסדרים בפרשיות אחד מנהג כולם נוהגין ואינם

מסיימין  ושנה שנה ובכל נוהגין. שאנו וכמנהגנו בספרד, שעושים כמו פרשה שבוע בכל

ומסיימין  סדרים, ג' פרשה מכל  עושין אבל  כך, נוהגין אינן ישראל  ארץ ואנשי התורה. את

ביום  ביחד ולהתפלל כולן להתחבר ותקנה מנהג ביניהם ויש שנים. ג' לסוף התורה את

תורה". מתן וביום תורה שמחת

יששכר' 'תיקון ספרו

הוא רבינו של העיקרי יששכר'חיבורו בענייני 'תקון שמו, שמעיד וכפי כאמור, שעוסק

ליצירה  הרצ"ט בשנת לכתוב רבינו החל הספר את המולד. וחישובי תקופות עיבור תיקון

החליט  כראוי בתורה לעסור כאמור ממנו נבצר כי וראה ומאחר בחו"ל, בגלותו ששהה בעת

כדבריו. מצווה" של "חשבונות שהם אלו בעניינים לעסוק

תדיר  היה ישראל לארץ שובו אחר ואף רבות, שנים הנראה ככל ארכה הספר כתיבת

של"ט. בשנת בונציה לראשונה נדפס הספר כתביו. את ומגיה מתקן

'בני  מכון ידי על עיניים מאיר חדש בדפוס בשנית הספר לאור יצא תשע"ט בשנת

ירושלים. בעיה"ק הספרדית' הספריה - יששכר

האוצר  מן

הנכונים. לחישובים להגיע בכדי מורכבות חקירות יששכר רבי ביצע הספר כתיבת לשם

4937 שנת היא לחורבן 1108 ששנת שכתב הרמב"ם של קביעתו על רבינו הסתמך בדבריו

לחורבן, א'ת"ע שנת היתה חיבורו, את יששכר רבי כתב בה רצ"ט שנת זה לפי לבריאה.

השמיטה. שנת היא רצ"ט ששנת הסיק זה פי על לשטרות, א'תת"נ ט ושנת

השמיטות  חישוב השטרות, מנין פירוש הם: רבינו של ספרו עוסק בהם הנושאים בין

הכל  ועל ומעוברות, פשוטות שנים חישוב מולדות, חישובי שני, בית לחורבן המנין וחישוב

הנם  רבינו שתקן השנה לוחות שי"ו. עד רפ"א, השנים מחזורי עבּור מפורטות שנה ֲלוחות

זמני  את פרסם וכן שנה, ל-702 לוחות כלומר אלפים, ששת שנת עד הרצ"ט משנת

הגדול  הרב השלם החכם דורנו גדול ביניהם פעמים וכמה ותלמידיהם, רבנים יצ"ו, והישיבות יצ"ו העיר חכמי כמה ובהם

החזן". מוסיף ועננו וקורין, ס"ת ומוציאין משמרתו, ביום עמו ישיבתו ומבני נר"ו, קארו יוסף מהר"ר

לכתוב ט. נתעוררו מלוים והרבה השמטה, שנת שהיא עליה הגליל בני כל בין קול יצא ישראל מארץ שיצאתי "וקודם

ה  דף (סוף הלווים" על להם שיש הלואותיהם תשמיט שלא כדי יצ"ו הארץ דייני החכמים לפני השמטה פרוזבול עליה

ע"א).
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לפי  וגם ישראל ארץ מנהג לפי גם לוחות תיקן יששכר רבי האלה. השנים לכל התקופות

חלילה  בעיבור החוזרות השנים כל קביעות 'י"ד לנו יש כי מודיע הוא לארץ. חוץ מנהג

של  סוגים ו-7 פשוטות שנים של סוגים 7 שנים, של סוגים 14 קיימים כלומר לעולם',

שלו. בלוחות להשתמש איך הנחיות נותן והוא מעוברות. י שנים

ישראל  בארץ קהילות ומנהגי השנה בכל ההפטרות בסדר הספר עוסק במספר יא בנוסף .
– א"י של המקוריים התושבים של מנהגם להגנת רבינו, יצא בספרו מקומות

מגורשי  קהילת בין ששרר זה מתח על מנהגיהם. על הספרדים ערעור כנגד המוסתערבים,

בשו"ת ל"ב מתשובה לומדים אנו המוסתערבים, לקהילת רוכל'ספרד הבית 'אבקת למרן

מנהגיהם  על לוותר המוסתערבים על לחצו ספרד מגורשי כי למדנו תשובה באותה יוסף.

המוסתערבים. להגנת מקומות ובעוד כאן יוצא רבינו המגורשים. מנהגי את עליהם ולקבל

פוגע  אינו המנהגים וגיוון אבותיה, במנהג להמשיך רשאית קהילה כל רבינו, לדעת

של  בדבריו מסתייע רבינו זו. את זו מכבדות השונות הקהילות כאשר זאת העם, באחדות

מדבריו: ומסיק הנ"ל, מטודילה בנימין רבי

גדולה  וישיבה חזנים ברבוי וחשובות גדולות קהלות משתי אחת בעיר אפילו  "הנה

מאלו  אלו מנהגות ופירודן הסדרים בחבור כנסיותיהם בשתי נוהגים היו רבנים, ברבוי

שמחים  והיו באלו, אלו ולא באלו, אלו מחו ולא אחזו, אבותיהם כמנהג אחת כל שונות,

אבות  העיר יישוב זמן אורך כל  אלו, של סיומם בשמחת ואלו  אלו, של סיומם בשמחת אלו

ארץ  בני לכבוד זה בכל והארכתי כתבתי קדמוניה. כמנהג לאחוז קהלה כל שתוכל ובנים,

הארץ  גאוני שמימות אבותיהם כמנהג אחזו שכן יצ"ו, הקדמונים התושבים ישראל

כבוד". כבודם שחקר ז"ל הראשונים

הדורות  בראי

קהילות  בכל רב לפרסום שזכו מרוקו חכמי מאותם אחד הוא סוסאן בן יששכר רבי

חכמי  כלל בין נתפרסמו אשר ופסקיו, מנהיגותו ספרו, החשובה, פעילותו בזכות ישראל,

כולו. ובעולם ישראל ארץ

ותשובות  השאלות וספרי ערוך השולחן מפרשי  ע"י מאוד רבות פעמים מצוטט רבינו

לצטטו מרבה ביחוד הגלויות. סופר מכל חיים יעקב רבי החיים'.הגאון 'כף בספרו

z

יום י. באיזה לדעת המפורסם הסימן את שכתב ולאחר הסעודית, ערב שבדרום עדן מארץ תלמידים היו יששכר לרבי

היום  פי על החגים לקביעת סימנים מעדן, תלמידיו בשם מוסר הוא פסח, חל בו היום את יודעים אם החגים, יחולו בשבוע

פורים  שבו יום אחריו: הבאים אחרים וזמנים מועדים לכמה מפורים לידע אחר "סימן ע"א): נ, (דף דפרזים פורים חל שבו

שמחת  לו ששי שופרים, תקיעת לו חמשי הבכורים, יום לו רביעי ומרורים, מצה אכילת לו שלישי לבעורים, חמץ לו שני –

יצ"ו  עדן  בני מתלמידי תחלה שמעתיו הסימן "זה ומוסיף: כפורים". ויום גדליה צום לו שביעי מטרים, ושאלת ַתורה

מצאתיו  מקלף ישן בספר כן זמן ואחר הוספתיו, ואני ו'. יום בו היה ולא בספריהם, כתוב לי הביאוהו גם אצלי, הלומדים

שכתבתיו". כמו

זה.יא. מנהג המזכירים בכתב הראשונים המקורות אחד זהו בשבט. ט"ו ביום פירות אכילת מנהג את רבינו מביא בספרו
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זצוק"ל  זיאת יהודה רבי הגאון של לדמותו
זיתים  שתילי מוסדות וראש תורה של עולה מקים

הטלפון? על התזכורת בפתק רשום היה מבלי �מה מלאים חיים נטש מדוע

בהם?�להסס להשתמש חשב שלא אף אתרוגים רכש כיצד �מדוע

ספרים? מחברי תמונות �מדרבנים את לפתח שלא לצלם גרם מה

ולפתוח �החלאק'ה? לקום העוז ומנין חובתו על ישראל גדולי לו הורו מה

הסיכויים? כל נגד ספרדי עולם �ת"ת מייסדי מגדולי אחד של לדמותו

האחרונה  בשנה מאיתנו נסתלק אשר הספרדי, התורה

שלך?" ההצלחה סוד "מהו

מוחלט. שקט שורר  ובבית בחוץ, ניתך  עז גשם מאוחרת. בשעה שבת עלו ליל  כבר הבית בני

את  ומשלים שם, יושב פנים והדור זקן יהודי שפופה. דמות רוכנת בסלון ורק יצועם, על

זוהרת. כהילה אותו אופפת השבת וקדושת פניו על נסוכה כשנהרה שבת, כמדי לימודיו חוק

בשקט, הנערץ הסב ליד ומתיישב שקטה, לשיחה כושר שעת בכך רואה מהנכדים אחד

שמעבר... מה על קצת לשאול

ההצלחה  סוד מה לנו  "גלה  מהלימוד. הפוגה של רגע מנצל בשקט, פונה הנכד "סבא"

שואבת  לאבן הפכו שהקמת המוסדות שכל זכית "איך מפרט ומיד מבקש. הוא שלך"

השם  שתל אשר סגולה יחידי מלך של לגיונו על נמנה להיות זכית איך עליה? בני לאלפי

השממה? את להפריח כדי דור שהפכו בכל ובחורים ילדים אלפי של דור לחנך זכית איך

הספרדי?..." התורה עולם של וסלתה לשמנה

את  מניף שהוא תוך כלום", ממני "לא מפטיר ומיד לרגע, נכדו אל עניו את מרים הסב

לזרא. לו היו הללו השאלות כי ניכר בי". טועים אתם דשמיא! סייעתא "הכל בביטול. ידו

לדעת  רוצים הצעירים אנו בידם... עלתה ולא כן עשו רבים זאת, "בכל מתעקש הנכד אך

אחרון..." לדור יעמדו למען סודך,

סוד  את לב בגילוי אומר והוא קמעא מאדימות פניו מרצין. ולפתע מעט, חושב הסבא

וקופצים  הנפש את מוסרים אם שמיים. לשם נפש מסירות צריך - להצליח "כדי חייו:

גדולה.. דשמיא סייעתא רואים אינטרסים, או חשבונות בלי ."למים
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בקלות... בא שזה חושבים בנינים... מוסדות... היום רואים "אנשים רגש, ברוב מוסיף והוא

כך!". על הקזתי דם כמה יודע הקב"ה רק

שתדע  כדי הדברים את לך אומר רק אני עצמי, על מדבר לא "אני כמתנצל הוסיף ומיד

בעולמינו". ד' רצון לעשות להצליח. ניתן איך

של חייו ותמצית משנתו הייתה זצוק"ל זו זיאת יהודה רבי עולם הגאון מייסדי מראשוני ,

בני  משפחות ואלפי תלמידים, רבבות להעמיד זכה אשר הקודש, בארץ הספרדי התורה

הרוחניים. חייהן את לו חבות תורה

נפש. מסירות

לבדו. להשם בלתי
* * *

ברק  בני בעיר תורה של עולה מקימי מגדולי כאחד נודע זצ"ל זיאת יהודה רבי הגאון

פריחתו  כפשוטו. הספרדי התורה עולם ממייסדי לאחד נחשב ואשר כולה, ישראל ובארץ 

רבה  במידה קשורה האחרונים, בעשורים הספרדי התורה עולם של נתפסת הבלתי

הרוחניים. חייהם את לו חבים תורה ועמלי אברכים ורבבות זצ"ל, הגר"י של לפעילות

ילדות... חלומות

הרבנית  ולאימו זצ"ל שמעון רבי להוריו סיטי, במקסיקו ה'תרצ"ו בשנת נולד יהודה רבי

החלאבית  הקהילה ומנכבדי המיוחסות מהמשפחות שהיו קצין, משפחת לבית ע"ה חנה

שם.

לחנך  היה וקשה מפותחים, היו לא במקסיקו התורניים החינוך מוסדות תקופה באותה

מרדכי  רבי הגאון משמיים, כשליח למקסיקו הגיע אז אך התורה. רוח לפי הילדים את

המצוות  שמירת את ולחזק התורה רוח את להפיח כדי מירושלים בא אשר זצוק"ל, עטיה

מקסיקו. יהודי בקרב

והוא  המובהק, כרבם בו ראו אשר המשפחות מחשובי כמה התלכדו מרדכי רבי סביב

ימים. באותם במקסיקו החרדית הקהילה של הראשון הגרעין את ששתל זה

שמיים  ליראת וסמל דוגמא שהיה זצ"ל זיאת שמעון רבי היה שבתלמידיו המיוחדים אחד

לימים  ילדותו. בימי זצ"ל יהודה רבי צמח זו בערוגה חכמים. לתלמידי ולהתבטלות טהורה

ישראל. ילדי לחינוך תורה מוסדות להקים חלום בליבו שכן ימים באותם כבר כי יספר

תורה  למקום גולה הוי

זכה  שם ודעת" "תורה  בישיבת ללמוד  לארה"ב הוריו שלחוהו יהודה, רבי מעט כשבגר

שרגא  רבי הגה"צ והמשגיח זצוק"ל קמינצקי יעקב רבי הגדול הגאון של מתורתם לקבל

סללה  אשר הטהורה הישיבתית ההשקפה רוח את הגר"י ינק שם זצוק"ל. מנדלוביץ פייביל

חייו. ימי לכל דרכו את

קצין  אברהם רבי הגאון בת ע"ה חנה מרת רעייתו עם השתדך שנים מספר כעבור

הדאיה  שלום חכם הקדוש הגאון של ונכדתו זצ"ל, קצין שאול חכם של בנו – זצוק"ל
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בקהילת  התורה חיי את לבסס שב נישואיו עם אל'. 'בית המקובלים ישיבת ראש – זצוק"ל

כשהוא  הקהילה, בני בקרב והמצוות התורה לשמירת נפשות ועשה במקסיקו, תורה' 'כתר

לצורך  במסחר מעט לעסוק החל במקביל ובהאדרתם. התורה מקומות בפריחת החיה הרוח

בפועליו. עצומה דשמיא סייעתא וראה הענפה, פעילותו מימון

לחנכם  יתקשה במקסיקו  כי והבין הטהור לחינוכם דאג  הוא  לגדול , ילדיו כשהחלו

לארץ  לעלות וכמיהתו שאיפתו שאת ביתר בו התעוררה ימים באותם לבו. כשאיפת

לארץ  ולעלות הכל את לעזוב ההחלטה ויראה. לתורה בניו את ולחנך הקודש,

כלכלית  ולרווחה במסחרו גדולה להצלחה זכה הגר"י קלה. הייתה לא הקודש

הגיעה  גם ימים באותם מאוד. עד נוחים היו שם היהודים חיי כללי ובאופן מרובה,

במקסיקו  החלאבית הקהילה כנשיא לשמש עליה, הקופצים שרבו הצעה שולחנו אל

מאחור! הכל לעזוב היה פירושה לארץ עלייה לימים. צעיר היותו חרף זאת –

העיקר  מה היה לו ברור כה ספק. לו היה לא כלל הילדים, בחינוך היה שמדובר ככל אך

בפעולות  לנקוט החל והוא ממקומו, להזיזו הייתה יכולה לא בעולם רוח ושום הטפל, ומה

ארצה. העלייה לצורך הנדרשות

בדור" כמוהו עשרה יש אם יודע "איני

ברק. בני בעיר והתיישבו הקודש, ארץ אדמת על ומשפחתו הגר"י רגלי נחו התשכ"ז בשנת

דבר  לכל נאמן וכציר מעם, המורמים הספרדים התורה מבני כאחד הגר"י בלט מהרה עד

ניתן  כי ידעו זצוק"ל שך הגרא"מ מרן ובראשם ימים, באותם ישראל גדולי שבקדושה.

התורה  שומרי ציבור למען הכל יעשה הוא וכי הפרק, על העומד עניין בכל בו להיעזר

בפרט. הספרדי והציבור בכלל

זצוק"ל, גריינמן חיים רבי הגדול הגאון - ורבו למורו שהפך מי אל הגר"י התקרב בייחוד

השנים, לאורך פעילותו כל את ליווה הגר"ח בשנים. עשרות במשך מידו זזה לא וידו

חינוך  בנושאי בדור". כמוהו אנשים עשרה יש אם יודע "איני כי ואמר עליו התבטא ולימים

זצוק"ל. פרידלנדר חיים רבי הגה"צ המשגיח עם להתייעץ הרבה

הספרדי  הציבור מבני רבים היו שרויים בה הגדולה למצוקה רבינו נחשף מהרה עד

אך  הליטאי, הציבור במוסדות לומד היה הספרדי הציבור ככל רוב שנים באותן דאז.

ספרדי  בת"ת שחפצו רבים וכן התקבלו, שלא רבים היו בו מצב יצרה זו מציאות

דייקא.

את  להגשים החלטתו וניבטה הלכה עליה פוריה, קרקע הייתה זו כואבת מציאות

החשק  הימים  שחלפו ככל  הקודש. בארץ חינוכי מוסד ולפתוח הוותיקות ליבו משאלות

תלמוד  לפתוח האם בשאלה ישראל, גדולי עם להתייעץ החליט והוא וגבר, הלך בלבו

תורה.

תורה". תלמוד "לפתוח

לבצע... קשה כמה לומר... קל כמה
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זיתים  כשתילי בניך

תורה  תלמוד לפתוח האם בשאלה  עמם להיוועץ ישראל גדולי של למעונם נכנס הגר"י

אחרת. סברו ורעיו מידידיו רבים אך מאוד, עד עודדוהו ישראל גדולי ספרדי.

אך  בתוקף. אחרים טענו סיכוי!" כל חסר "זה בלהט. שאמרו היו יצליח" שזה צד "אין

נפרד  בלתי חלק שהיה הגדול חזונו ובכוח התמימה באמונתו עניין. לא זה יהודה רבי את

והוא  הורו, ישראל גדולי בדרכו. שעמדו והמכשולים הספיקות לכל ליבו שם לא מאישיותו,

מה. ויהי יבצע.

משפחות  כחמישים סביבו נקבצו מהרה ועד החדש, התורה לתלמוד ברישום פתח הוא

הדרך  פי על משלהם, תורה במקום ללמוד נפשם איוותה אשר תורה, בני אברכים של

דור. מדור מרבותינו לנו המסורה

ראוי  מקום הראשון. לשיעור התקבצו התלמידים וראשוני הת"ת, נפתח התשל"ו בשנת

אך  נמצא, בביתו טרם השאלה! מה התורה? תלמוד ילדי ישוכנו היכן בעדו. עצר לא זה

מפזזים  כשהילדים הבית, ובחדרי ביתו בסלון כיתות להן נפתחו  וכך היכן?... אלא הפרטי!

בכבודה  ועולזים רואים והרבנית והרב ילדים, של כדרכם ומלכלכים משחקים לחדר, מחדר

תשב"ר. ילדי את לחנך ובזכותם תורה של

הסכום  את להשיג בידו עלה ביותר, מרובים ובמאמצים ארוכה תקופה כעבור רק

בכל  הגר"י עובר היה זה במקום תורה. תלמוד להקמת ראוי מקום ולרכוש והאפשרות,

בקול  לומדים ובנו אב של תורה קול מהבית שומע והיה לביה"כ מהבית בדרכו שבת

בו  שישמע ישראל לילדי תורה תלמוד ליבנות המקום זהו הגר"י אמר ובנעימות. רם

ועשה  הזדרז מיד לידו וכשבאה להזדמנות ציפה שנה אחר שנה וכן ברמה. התורה קול

מעשה.

התורה, תלמוד בנין של הפינה אבן הנחת שבמעמד כך על בערגה מספר היה הגר"י

כשספרי  ע"ה, והרבנית זצ"ל שמעון רבי הוריו השני הצד ומן ישראל, גדולי אחד מצד עמדו

הבית  על שכינתו שישרה עולם בורא לפני ממש בדמעות מתחננים והם בידיהם תהילים

הזה.

לראות  היה ניתן הבניין, בשטח ומשאיות טרקטורים וירדו עלו כאשר העבודות בזמן גם

אמונה  שללא תמיד בפומיה מרגלא מרובה. בכוונה שם ומתפללים עומדים ע"ה הוריו את

בחיים. דבר שום להשיג אפשר אי דרכו, שיצליח לקב"ה ותפילה

לראות  זכו כאשר יקצורו", ברינה בדמעה "הזורעים כפשוטו בהם ונתקיים זכו ב"ה

ועוד  כיתה ובנה המשיך זצ"ל הרב של ובלהט בנחישות לשנה. משנה המקום פורח כיצד

הת"ת. עבור בנין נוסף השנים בחלוף מהכיל. צר המקום שנעשה עד כיתה,

תלמידים, אלפי-אלפי השנים בחלוף בו ועברו תלמידים, ומאה כאלף הת"ת מונה כיום

גדול  חלק כולו. המזרח כותל את המפארים תורה ועמלי חמד אברכי כיום ככולם רובם

ויראה  תורה במקום מתחנכים היו אילולי כיום, נראה היה כיצד לדעת ניתן לא מהם

שכזה.
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הרועים  משכנות על

האומה  ענקי של זכויותיהם ולהתפתח. לגדול הספרדי התורה עולם החל השנים בחלוף

תמות  נטיעות לבצבץ החלו – שנוצרה השממה אדמת ומתוך שקטו, לא מלפנים חיו אשר

דחוף  צורך ונוצר אקספוננציאלי, בקצב עלה אפוא, איכותיות, לישיבות הביקוש לרבבות.

ישראל  בדרך ותחנכם התלמידים בחירי את חיקה אל תקבל אשר מעולה, קטנה בישיבה

סבא.

ואמצעים, יכולת מחוסר מכך נמנע אך ישיבה לפתוח הגר"י חשק שנים כמה במשך

מה, ויהי הישיבה את לפתוח בליבו אומר גמר מסוים בשלב וכיו"ב. הרישום מאתגר חשש

על  הוכרז תשנ"ח ובשנת קטנה, ישיבה פתיחת למען לפעול החל שליט"א בניו ובסיוע

בלבד. מצוינים לבחורים ברק, בני בעיר שנפתחת ספרדית קטנה ישיבה

מאמץ  נדרשים לכישלון, שנועד צעד זהו כי וטענו ההתלהבות את לצנן ניסו רבים ושוב,

טענות  שלל ועוד מלהגיע יימנעו טובים בחורים כזה, מקום לניהול רבים ומשאבים

ומסתברות. הגיוניות

לסגור  יהיה ניתן – ההקמה ותיכשל שבמקרה כך ניסיונית, מתכונת לפתוח שהציעו היו

להצליח  יכול – ולכבודי עצמי בשביל פותח שאני מה בשלווה, ענה הגר"י אך הישיבה. את

השם. חילול זה אחרת להצליח. מוכרחת שמיים, לשם שנפתחת ישיבה אך להיכשל. ויכול

חזרה... דרך ואין ניסיוני" "מודל אין

לכבוד  הדאגה הציבוריים. ובחיים הפרטיים בחיים גישתו, לכל הבסיס הייתה זו הבנה

הדרך. בצדקת תמימה אמונה מתוך במטרה, והדבקות שמיים

אם  כי סבר זצ"ל הגר"י תנאים. כל ללא מאולתר, בקרוואן בתחילה נפתחה קטנה הישיבה

להצלחה  הדרך מכך. יצמח לא דבר – וכו' נוחים ותנאים נוח, מקום בידו שיהיה עד ימתין

לסיעתא  זוכים וכך ובביטחון, חשבונות בלי ה' כבוד למען לפעול למים', 'לקפוץ היא

מקום  להעמיד בידו שהסתייע עד שנים, כמה הישיבה שכנה זה מאולתר במבנה דשמייא .

והדר. פאר ברוב היום עד שוכנת היא בו מקום הישיבה, עבור נכבד

יסודות 

התפתחותו  ומול הגובר הצורך ולאור קטנה, ובישיבה בת"ת עצרו לא רבינו של שאיפותיו

וגבר  הלך ועוד, בהתאסף העת בכתב העת כל כמסוקר הספרדי, התורה עולם של העצומה

במקום  מחד חפצים אשר רבים חמד לבחורי מענה שתתן ביותר איכותית בישיבה הצורך

במקום דווקא חפצים – ומאידך הקיימת, ביותר הגבוהה ברמה כמנהגי תורה המתנהל

חכמים  תלמידי ותרומם תגדל אשר גדולה, ישיבה להקים הרעיון עלה זאת לאור אבותינו.

ויראה. לתורה

חיפושים  ואחר וגידים, עור לקרום הרעיון החל שליט"א, בניו של הנמרצת בהשתדלותם

יסודות. החרדי במושב תורה, של אימפריה להקמת המתאים מקום נמצא רבים

כאחת  שמה את הישיבה לה קנתה מהרה ועד התשס"ח, באלול נפתחה הישיבה

בעומק  ללמדנות המעודד כמקום והתפרסמה כולו, התורה בעולם ביותר הטובות הישיבות

נפלאה. והתמדה יגיעה לצד רב, ובעיון
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ויראה, תורה של מקום להקים הגר"י של חזון ומאותו הישיבה, התפצלה מסוים בשלב

"משכן  בישיבת המזרח. כותל בראש פאר המכהנות מכובדות ישיבות שתי מיניה נפקי

יקר  לכבוד שבעידית, מהעידית כי"ר בחורים מאות כשלוש כיום לומדים יסודות – ידידיה "

ותפארת.

תורה? ספר מהכנסת לברוח ראוי מתי

וכו'. למוסדות התרומות השגת בתחום גם כידוע, גדולה דשמיא לסייעתא זכה זצ"ל הגר"י

הנוגע  בכל וזהירותו פרישותו על לספר יודעים מכיריו וכל שליט"א בניו  בכדי. ולא זכה,

הנדירה. ליבו ישרות ועל ציבור, לכספי

צל  שום בלי שמיים, וכבוד התורה כבוד למען לפעול הייתה הדרך כל לאורך גישתו

בהשגת  אחרים ולמוסדות לישיבות מלסייע נמנע לא מעולם זו מסיבה אישיות. נגיעות של

לתרום, חפצים שיהיו שידע התורמים של ברשימות אחרים לשתף נהג – ואדרבה תרומות,

לתרום  אותם לעודד כדי החלאבית הקהילה עשירי בין הרם מעמדו ואת קשריו את ולנצל

התורמים  שמות את להעביר חושש אינו זה  מדוע פעם נשאל כאשר נוספים. למוסדות

השאלה... את הבין לא כלל – ליבו בישרות לאחרים,

ידי  על שנתרם ס"ת, הכנסת שמחת נערכה מהישיבות ובאחת פעם אירע מכך, יתירה

האירוע  ובמהלך להשתתף, הוא גם הוזמן ישיבה לאותה רבות סייע אשר הגר"י ידוע. נדיב

בעל  חשבון על שבאה בצורה אליו, הלב מתשומת הרבה הפנו הנדיבים שציבור לב שם

לבן  שח שיצא אחר האירוע. את ועזב רגליו את תפס לרגע, השתהה לא הגר"י הבית.

פה  להיות צריך לא אני בי, שיתרכזו הגון לא זה פה, אורח רק "אני לב בגילוי לווייתו

עכשיו..."

רק  משמש הוא וכי שמיא, מן מגיעות התרומות כי צעדיו בכל לו היה וברור ברי

הנוגע  שבכל העובדה עם מתכתבת זו הבנה התורה. למוסדות הסכומים להעברת כצינור

ביותר, והמפוארת המהודרת בצורה יהא שהכל רבה ביגיעה הגר"י טרח – למוסדותיו

ובגדלות  באצילות מרובה, ובפשטות בצניעות התנהל הכל הפרטי שלו בביתו אך

מיוחדת.

וזורקם  אתרוגים הרוכש

שישאל  למעשה קודם בתנאי למוכר ושילם אתרוגים, לרכוש הלך סוכות ובערב פעם אירע

מחירם  את ויקבל אותם יחזיר מתאימים לא ויימצאו ובמידה חזקתם על מסוים ת"ח

שעות  כמה כעבור ורק בדרכים, מעט התעכב הגר"י אך לב, בחפץ הסכים המוכר חזרה.

מורכבים. ספק האתרוגים אכן כי התברר

עוגמת  לו ותהיה לקנותם, נתרצו שהם סבר כבר שהמוכר הגר"י חשש העיכוב, מפאת

שלא  העדיף שכך מכיון האתרוגים. את לו יחזירו פתאום אם החג בערב מרובה נפש

השתמש  לא שבסוף אף האתרוגים כל על שילם וכך עליהם, ולהזדכות אותם להחזיר

כלל. בהם
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איתו..." שילמד אברך גם צריך יתום "ילד

מהם  דמיעוט שמיעוט שלו, העצומים החסד במעשי גם ידוע היה זצ"ל יהודה רבי הגאון

נודע... לא להם אף ולעתים בדבר, לנוגעים אם כי נודע לא המוחלט ורובם נתפרסם

שבתוך  ובהסתרה ממש, פלאית בצורה ואלמנות ליתומים דואג היה שנותיו כל לאורך

החל  סיפורים, לזרום לפתע כשהחלו השבעה בימי רק מכך. ידע אחד שאף בלי ההסתרה ,

מני  אחת אלמנה שחה ילדיי" בשביל אב כמו היה "הוא וחסדיו. פועליו היקף להיוודע

ורק  פנים, ובמאור נאה סכום לנו מעניק היה והוא אליו מגיעה הייתי חג כל "לפני רבות.

ראש  הסתלקות לאחר מה זמן כי ספרה אחת משפחה החג". את לעבור יכולתי זה בזכות

כל  את ומילא מצבם, את לעומק לבחון כדי הגר"י מטעם שליח לפתע הגיע משפחתם,

רבי  טען - יתום" "ילד ובגשמיות. ברוחניות הטפחות, ועד המסד מן נדיבה ביד צרכיהם

עושה"... היה שאביו כמו בדיוק אותו, ויעודד איתו שילמד אברך גם "צריך - יהודה

אח  שיעקוב לאברך בקביעות משלם היה קטנות, לישיבות המבחנים מצבם בתקופת ר

את  גם אלא להם, נותן היה כסף רק לא - טובו ברוב אך להם. וידאג רבים יתומים של

על  כי לגלות והשתוממו התורה, בתלמוד לחדרו שליט"א בניו נכנסו פטירתו לאחר לבו.

וכדומה... שבת" בערב פלונית לאלמנה "להתקשר תזכורת פתקי דבוקים הטלפון מכשירי

החליפות... על "הנחה"

מודעים  בכלל אם ממש כשמעטים רבתי, בצניעות עושה היה הללו החסד מעשי כל את

השרוי  ת"ח עבור ש"ח 1000 סך ובקש צדקה גבאי אליו ניגש המקרים מן באחד לכך.

בחשבון  הצ'ק את שיפקיד איתו התנה אך האמור, ע"ס צ'ק לו רשם הגר"י גדולה. במצוקה

לו. עזר מי ידע שלא כדי במזומן, ת"ח לאותו ויתן הקופה של

הרב  הרב. עם הסכם לו היה כי ברק, בבני ידועה חליפות חנות בעל סיפר השבעה בימי

הנחה  להם עושים היו – אותם שלח זיאת שהרב אמרו וכשהם אברכים אליו שולח היה

כי  ידע לא איש אך הנחה, אכן זוהי כי סברו ונזקקים אברכים אותם מאוד. משמעותית

שנרכשו  החליפות כמות לפי הפער את למוכר משלים זיאת הרב חודש כל בסוף

ב"הנחה"...

לא  עצמו והוא היקפם על עמד לא כשאיש מספור, רבים חסד מעשי עושה היה כך

היקף  את ביתו בני להבין החלו מעט, כשנחלש ימיו באחרית לנפשיה. טיבותא החזיק

הארץ... רחבי מכל ערב, מדי דרכם לזרום החלו וסיוע לעזרה בקשות כאשר פעילותו,

הספרים  מחבר את מדרבנים איך

בא  לארץ וכשהגיע לאור, ספר הוציא מחו"ל משפחה בן שהיה צעיר ואברך פעם אירע

יהודה. לרבי ובכללם המשפחה לבני מהם לחלק

אותו  ספרים. של כמות ממנו לקנות דווקא אלא חינם, לקבל חפץ שאינו לו אמר הגר"י

סכום  לו ושילם התעקש הגר"י אך בכך, עניין לו ואין למכור הגיע לא הוא כי ענה אברך

נכבד. גדול
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באוהלה  שקוע ולהיות להמשיך החשק את לו שנתן מה זה כי המחבר סיפר לימים

היו  אלו צעיר ספר מחבר לעודד איך  לדעת הרגישות אכן ספרים. עוד להוציא תורה, של

ימים  שיושבים האברכים על בקנאה דיבר שתמיד מספרים ביתו בני אצלו. כסדר דברים

הזמן. והבלי טרדות כל מהם ומסלקים בתורה ועוסקים ולילות

ישראל  גדולי ובראשם לרבים גרמה הנדירה וישרותו האמת מידת ובשילוב אלו מידות

תורה. בני של דורות להקים דרחמנא שלוחא בו ולראות עליו לסמוך

ותיקין  תפילת

תיקון  ולומר לקום נהג 02:30 בשעה ביותר. ומדוד מדויק היה זצ"ל הגר"י של יומו סדר

לאחר  השכינה. של צערה את לבו בעומק כואב הוא כי היה שניכר עד רב ברגש חצות

סדרי  את החל מכן לאחר ומיד הת"ת, בבניין שנבנה הטהרה מקווה אל חש היה מכן

שעליה  ותיקין, לתפילת עד התורה מקצועות בכל מופלגים ת"ח עם הקבועים לימודו

ה'. וקרבת כיסופין ממש, של דמעות מתוך כסדר הייתה תפילתו ביותר. הקפיד

במקום  חמש, בשעה – דהיינו רב. באיחור התעורר ובחולשתו הגר"י, וחלה פעם אירע

תפילת  הפסיד לא רבות שנים שכבר ממש בדמעות הבית לבני שח מכן לאחר וחצי. שתיים

ותיקין...

תמיד  לנגדי ה' שויתי

המנורה  בצורת למנצח השם. שם עיניו מול לו היה שתמיד אצלו, שבלטה מיוחדת מעלה

ישיבתו  מקום מול זה ואם במשרד, ואפילו תורה בתלמוד לימודו בחדר זה אם וכדו',

לראות  ניתן שהיה מספרים בניו תמיד. לנגדי ה' שויתי בעצמו קיים תמיד שבת, בשולחן

הקיר. על תלוי שהיה הקלף לכיוון מבטו את מסיט שהוא איך מה זמן מידי שבת בסעודת

השמימה. מגיע ראשו ארצה מונח שגופו אף

מעט  לו לגזור  שלוש לגיל בהגיעו בנו עם בא אחת שפעם מנכדו, שמענו זה בעניין

ברם, ותיעד. צילם והצלם ראשו מחלפות את גזר סבא החלאקה. כמנהג ראשו ממחלפות

שמכל  כיון תמונה, שום להדפיס ניתן ולא שכמעט ראו התמונות את לפתח באו כאשר

ברקע... השם שם התנוסס – שצולמה זווית

האחרונות  מילותיו

עו  עמד לא כבר וגופו יהודה, רבי מאוד נחלש לחייו האחרונים נפשו בחודשים בנמרצות ד

ולא  כמעט האחרונים בשבועות בארון. מונחים לוחות ושברי לוחות הגדולה. רוחו וסערת

רב. במאמץ לו עלתה מילה וכל מפיו, דיבור הוציא

הרב  מטפסים. הרב של גופו שמדדי אליו הצמוד המטפל הרגיש פטירתו, קודם יומיים

כדי  מיד אליו רכן ארוכים, שבועות ממיטתו מש לא אשר המטפל משהו. לומר מתאמץ

מדביק  עליון, במאמץ אותיות אסף כוחותיו בשארית יהודה ורבי לו, אומר הוא מה לשמוע 

ל-ך... ר-ב-ה ת-ו-ד-ה אמר: ומרוסק קטוע ובקול לרעותה הברה
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הדרך  עפ"י וחינוך התורה הרבצת בהמשך במידותיו, ולדבוק בדרכו לילך השם יזכנו

התורה. עולם לתפארת מרבותינו לנו המסורה
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חיל  לאסוף
בהקמה  תורה ממלכת על זרקור
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יובל  קרית – וגן בית הישיבות חניכי קהילת
היובל? קרית של להתחדשותה שהובילה הסיבה היה �מה פלא באורח מה

וגן? בבית לאברכים לגני �חסר אברכים מנייני בין הרוחני הקשר מה

מרוחק?�ילדים? כנסת לבית התורה ספר  הוכנס תגובת �מדוע הייתה מה

המדרש? בבית שנערך לוונדליזם הקהילה ארעי �בני סוכת הפכה כיצד

קבע? של נבנה �לבית וכיצד האברכים? לקהילת עצום כספי לנזק גרם מי

אחד? בלילה ה' החשובות �בית האברכים מקהילות אחת של ימיה קורות

בירושלים 

היובל  לקרית וגן בית בין

הקונטרסטי  אך הקטן, האזור לכאורה הוא היובל, וקרית וגן בית השכונות בין התווך אזור

בירושלים. ביותר

השכונות תורה שתי בני קהילות בעלת שכונה הינה וגן בית בעוד אך למדי, מבוגרות

הרי  רבים, תורה וגדולי רבנים חצרות לצד ועוד, ישיבות תורה, מוסדות בה ושוכנים רבים,

בתכלית. שונה היובל, קרית – מדרום לה הסמוכה ששכנתה

ממנו  כשרבים ומכבד מסורתי בציבור מלאה הייתה ומתמיד מאז היובל קרית אמנם,

בבתי  חלקם בשכונה, הפזורים כנסת בתי לחמישים קרוב שיעידו וכפי מצוות, שומרי

בה. נצפו ולא כמעט – החרדי מהציבור תורה בני אברכים אך רגיל. בבניין וחלקם מגורים

שלא  מהסוג שונים, מפוקפקים טיפוסים היו מעט, ולא השכונה בפאתי נצפו שכן מי

הירושלמיות. שכנותיה בקרב ולמעמדה לכבודה הוסיפו

מתחדשת  השכונה היובל: קרית

החלו  צעירים רבים ותושבים בשכונה, התחדשות תנופת החלה האחרון בעשור ברם,

אלו, של הוריהם תורה. בני אברכים ככולם רובם – הוותיקים תושביה בתי את לאייש

באותן  דירה רכישת כדי השיגה לא וידם ירושלים, וברחבי הסמוכות בשכונות התגוררו

יותר. הזולה הסמוכה, בשכונה דירות לרכוש האברכים ציבור פנו ולפיכך שכונות

וגן  מבית בעיקר ואברכים, רבנים השכונה את פוקדים היו בשנים רבות מזה למעשה,

גם וכד'. שיעורים במסירת שליט"א הסמוכה זעפרני ידידיה שלמה רבי הגדול הגאון מורנו
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וגן, בבית התגורר בה בתקופה בשכונה שיעורים מוסר היה התורה, עמלי קהילות נשיא

ראויים. תורה בבני השכונה תיושב בו ליום ייחל ותמיד

שליט"א, הרב מורנו של הנמרץ לעידודו זכו לשכונה, להיכנס האברכים החלו כאשר

של שליט"א וכן אויערבך עזריאל רבי הגדול קהילות הגאון הוקמו וכך נוספים, ורבנים

אחד  כאיש כולם כאשר הקיימים, הכנסת לבתי בנוסף בשכונה האברכים ע"י מדרש ובתי

בשכונה. והיראה התורה כוח הגדלת למען אחד בלב

ומרכזי  משמעותי נדבך היה בראשיתה, לשכונה נכנסו אשר האברכים ציבור בכלל

לתורה  מדרש בתי לפתוח הם גם חפצו אשר הספרדי, הציבור בני אברכים של מאוד

לנהל  יאפשר ומאידך תורה לבני כראוי ותורני ישיבתי בצביון ינוהל מחד אשר ולתפילה,

ימימה. מימים הקדושים אבותיהם ומסורת כמנהג תפילות

הוותיקה  השכונה וגן: בית

בחלוף  והתגבר זה צורך עלה – המתחדשת היובל קרית בשכונת המובן הצורך לצד מאידך,

וגן. בית שכונת מצד גם השנים

צעירים  אברכים מנין היה לא מ"מ ויראה, תורה במקומות הייתה שמלאה הגם כי

מצאו  וגן בית מאברכי ורבים ספרדים, תורה בני של איכותית תורנית כקהילה המגובש

בתורה  העלייה  להמשך הפריע ספק שללא מה למשנהו, אחד מביהמ"ד סובבים עצמם את

ויראה.

קבועה  כיום אשר הישיבות, חניכי קהילת של להקמתה שהוביל הרקע היה זה מצב

יחד. גם וגן ובית יובל קרית בשכונות תורה, של כתרה בעטרת כאחלמה

רעהו" אל איש ה' יראי נדברו "אז

ניתכים  עזים גשמים ובחוץ בבתיהם, ספונים כולם האנשים תשע"ז. חורף באמצע זה היה

מספר  של בלבם אך שורקת. מקפיאה ירושלמית ורוח בעוז מהדהדים רעמים ארצה,

גדול  בית להקים הגדול הצורך בדבר רעהו אל איש נדברו יחד בוערת. קודש אש אברכים

הטבעי  מקומם את בו ימצאו התורה תופסי שכל מטרה מתוך ולתפילה, לתורה בית לה',

שמים. ויראת בתורה להתעלות יוכלו שבו כמקום

עניני  בכל לרעהו איש ומסייעת התומכת קהילה להקים הוכרע משותפת בהחלטה

נאמנה  שחברתם כיון "חברים" נקראים חכמים שתלמידי הרמב"ם וכדברי והפרט, הכלל

דרישות  של גבוה רף - להתעלות שחפץ מי כל בפני להציב תסייע כזו קהילה לזה. זה

עליה. בן לכל הנחוצות

רעים  ופגעים זרות רוחות בחוץ אשר כאלו, בתקופות בייחוד חשובה הקהילה הקמת

ההווי  את משמרת הקהילה התורה. ובעמל ברוחניות וירידה כללי רפיון בחובם טומנים

בה  לחוש והאפשרות מקומו את מחבריה ואחד אחד לכל ונותנת הישיבתי החברתי

כבביתו.
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תורה  בני מניין קם כך

השכונה, תושבי כלל בקרב נוגע אשר לתפילה מקומות במציאת הרב הקושי למרות

ליבה  שתה לא השם שם למען והתאחדות התגבשות על החליטה אשר האברכים קבוצת

אמונה  מתוך המניין, את לקיים יהיה ניתן בו ראוי מקום אחר במרץ לחפש והחלה לכך,

חפצם. וימלא התורה עמלי ביד הקב"ה שיסייע ובטחון

היא  ביותר המעשית האפשרות כי הובהר וירדו, שעלו רעיונות ואחר ודברים דין אחר

ידידנו של ובסיוע אברכים מספר ילדים. גן בתוך ראשון בשלב המניין את הרב לקיים

טוויל  ילדים שלמה בגני החזיקו אשר בשכונה , המור הר מוסדות להנהלת פנו שליט"א,

ברוך. אור ישיבת תחת

בני  לעזרת נתרמו ומיד לב, בחפץ נענתה הגדול לצורך שנחשפה המוסדות הנהלת

זוכרים  הקהילה  בני חיובית. תשובה  עם  וחזרו הרלוונטיים הגורמים כל מול בדקו  הקהילה,

ובייחוד ההנהלה חברי של ליבם טוב את היום קליינשפיז עד יעקב ומבקשים הרב ,

כך. על מרובה בהוקרה להוקירם

המבנה  דלת את פתחו לתפילה, המקום את להכין אברכים מספר באו שבת בערב

הקרובה. מהשבת החל אותם לשמש שנועדה הגן כיתת אל ונכנסו

לצד  בדממה שכנו זעירים כסאות האור. את והדליקו החשוכה לכיתה יחד נכנסו הם

המדרש", "בית את פיאר ססגוניים נייר קישוטי עתיר צבעוני לוח נמוכים, שולחנות

ביובש. בפינה להם שכנו נשכחים מעילים ומספר

האם  והנה. הנה ומתבוננים רגעים, מספר בדממה עומדים עצמם את מצאו האברכים

האמת  לשעת הגיעו האם לקום? העומד התורה מקום של הראשונים הרגעים הם אלו

לקום. שעומד חדש מנין של שבת לתפילות השטח ולהכנת

פסיעה  פסע אמר, הוא מתחילים" רבותי, "ובכן התנער. מהם אחד רגעים מספר כעבור

הקטנטנים. הכיסאות אחד את לגרור והחל קדימה קלה 

זז  קטן כיסא לכאורה. וסתמית יבשה משמעות, נעדרת קלה, תנועה נרשמה - בארץ

להתם. מהכא

מקהילות  אחת להקמת הראשון, מעשי צעד ערך. יקרת פעולה נרשמה – בשמיים

בירושלים. והחשובות הגדולות האברכים

הילדים  ותמימות האברכים תפילת

המוסגר, שליט"א במאמר וייס אשר רבי בני הגאון בקהילת שבת בליל  שנשא בדרשה

שי  לכך התייחס - ילדים גן בתוך השוכנת רמות, בשכונת שנפתחים תורה מנינים הרבה ש

המקובל  על הסיפור פי על וזאת הדברים. בין קשר שיש שנראה ואמר ילדים, גני בתוך

הקבלה  חכמת את ללמוד שסיים אחר כי עצמו על שאמר התוס', מבעלי מקינון הר"ש

דבריו  וכוונת קטן. ילד כמו להתפלל חזר רבות, שנים במשך הכוונות ע"פ התפילה וסדר

אביו, אל עינו את הנושא לילד שיש התמימות מתוך הבאה לתפילה מיוחדת מעלה שיש
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האברכים  של התפילה מניני בין הקשר זה  וככה"נ מבוגר, לאדם שאין ובפשטות בתמימות

עכ"ד. הילדים, לגני

ישכון  יובל, וגן-קרית בית הישיבות חניכי קהילת של שביהמ"ד ההשגחה סובבה גם כך

תקופה. למשך ילדים גן בתוך בראשיתו

תאוצה  צובר המניין

ותלמידי  ואברכים ממש, של תאוצה לצבור החל בו, לשכון ארעי מקום לו שמצא המניין 

החדר  את גודשים החלו וגן ובית יובל קרית שכונות של ושמנה מסלתה גדולים חכמים

גן  בכיתת להתנהל עבר והמניין  המקום צר מהרה עד לביהמ"ד. הוקצה אשר הקטן

הגן  בכיתות ומתפזרים מקום, אפס עד אותה גם ממלאים כשמתפללים יותר, גדולה

לה. הסמוכות

של  לימוד סדר לקיים לא מדוע תהו המתפללים מקרב נמרצים אברכים מהרה עד

הקהילה  ובני שחרית, תפילת אחר קבוע סדר על הוכרז – למעשה וממחשבה ובנים, אבות

הוריהם, עם רוח וקורת תורה של לשעה זכו אשר החמד, ילדי עם בתורה לעסוק ישבו

הלימוד. סדר בסיום קטן ולממתק

מנג'ד  שאול עלות הג"ר ולקראת אחה"צ, שבת כולל על והכריז יוזמה, תפס שליט"א

שאת. ביתר בתורה ולעסוק השבת מנוחת את לנצל כדי אברכים קבוצת התאספו המנחה

מנלן  תורה ספר

להשיג  יוכלו מהיכן עצה לטכס המניין גבאי החלו הגן, של הראשון המניין פתיחת לקראת

לקריאה. מהודר תורה ספר

'מנין הכנסת לבית האברכים פנו ראשון לכמה בשלב שהשאילו וגן בבית תורה' בני

מ  קבוע באופן בהשאלה ס"ת קבלו שבתות כמה לאחר כאשר ס"ת, רבי שבתות הגאון
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שליט"א  דיין מבית אברהם תורה ספר להשאיל רב וברצון לב בחפץ להם הסכים אשר ,

מדרשו.

בלא  להשאירו שייך לא שהרי אתגר, היווה הוא גם השבת במהלך התורה ספר שימור

לעזרתם בא כאן דיו. מוגן שאינו במקום טולידנו השגחה מיכאל רבי –הגאון שליט"א

האברכים, לעזרת נרתם ומיד בחביבות קבלם אשר יעקב, וברית ברוך אור ישיבת נשיא

הישיבה. בכספת מקום וסידר

מתרגלים  החלו ואברכים צורה, ולובש הולך כשהמניין החורף, חודשי להם חלפו כך

הולך  ומתגבש, הולך המתפללים וציבור אבותיהם, בנוסח ישיבתית תפילה של לאפשרות

ממש. של קהילה צורת ולובש

מהאברכים  כשרבים הסמוכה האנטנה בגבעת רבים תושבים התאכלסו הקיץ בחודשי

בקהילה. משכנת את קובעים

הפורים. חג היה הקהילה אברכי בפני שהוצב הראשון האתגר

ברוך  אור ישיבת בהיכל

כי  הקהילה לבני היה ברור שלאחריו, ניסן הזמנים בין וימי וקרב, ההולך פורים לקראת

הסכימו  נפלא, כה מנין אחר. במקום להתפלל ישוב אחד וכל יבוטל שהמניין שייך לא

הפסח. ובחג הזמנים בין בימי וכ"ש הפורים ביום גם להתקיים חייב האברכים,

האברכים ציבור פנו אפשרויות, ובחינת דיונים שליט"א אחר טולידנו מיכאל רבי ,לגאון

ברוך. אור ישיבת של המדרש בבית להשתמש יהיה ניתן האם בשאלה

הצעירים  האברכים לקהילת לסייע לב ובחפץ בשמחה  נעתר שוב שליט"א הגר"מ

חלפו  כך הק'. הישיבה של המדרש בבית ולהתפלל ללמוד הסכמתו את ונתן המוקמת,

ולהתרוממות  ומפואר, מרווח גדול מדרש לבית זוכים הקהילה כשבני הפורים ימי להם

ומכופלת. כפולה ושמחה רוח

ונטלו  אברכים מספר במרץ התעוררו תשע"ז, לשנת ניסן חודש ראש הכרזת על עם

לאורך  ואכן ברוך, אור ישיבת בהיכל היא גם – הזמנים בין ישיבת להקים יוזמה עצמם
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הזמנים  בין ישיבת התנהלה ניסן חודש כל

מבית  פסק לא התורה וקול הקהילה, לבני

המדרש.

אשר  המניין חברי עצמו, הזמנים בין בימי

לאפיית  יחד התאגדו – לקהילה מכבר זה הפכו

למאפיית  ונסעו ההידור, בתכלית חבורה מצות

אב". "בנין מוסדות שע"י המצות

הראשונה  המשמעותית הפעילות זו הייתה

והיוותה  המדרש, בית כותלי את חצתה אשר

לקנות  החלה אשר הקהילה לבני מגבש גורם

השכונה. תושבי כלל בין ותהילה שם לה

תשע"ז  קיץ

משמחת  ובשורה הגן, בכיתות המניין את לקיים הקהילה בני חזרו קיץ זמן פתיחת עם

בשבתות  קידוש לעריכת מיוחד תקציב הקהילה בני עבור השיגו העירייה נציגי כי נתבשרו

לקידושא  סייע זה תקציב כמקובל, לעת מעת קידושים נערכים היו כן לפני קבוע. באופן

רבות  שתרם מה הקהילה, הקמת של הראשונים בחודשים קבע של מנהג שהיה רבא

הקהילה. בני לגיבוש

תוך  בוותיקין, שחרית לתפילת עד הגן בכיתות ברמה נשמע התורה קול השבועות בחג

העירייה. תקציב בסיוע הוא גם הלומדים, לציבור עשיר כיבוד לכך שמתלווה

מיוחד באופן בקהילה שבת הקיץ, משבתות שלמה באחת רבי הגדול הגאון מורנו

שליט"א  זעפראני הרב ידידיה מורנו תורה. כתר ואב"ד התורה עמלי קהילות נשיא –

על  הקהילה בני בשבח בדבריו והוסיף קודש, ובשבת שבת בליל דברים נשא שליט"א

ויראה. תורה של מקום להקים יוזמתם

בני  בין ודרבון חיזוק של גל ויצר אחריו, רבים הדים הותיר שליט"א הרב מורנו ביקור

לצרכים  בהתאם הקהילה, של הבאים צעדיה על לחשוב יחד החלו אשר הקהילה,

וגוברים. ההולכים

קוו" הסטטוס "גבולות

את  מלהכיל צר המקום שנעשה עד למניין, מתפללים ועוד עוד הצטרפו השבתות, כחלוף

מחפשים  או התפילה, כל עומדים עצמם את מצאו רבים בשבתו שבת ומדי הקהילה, בני

בו. לשבת שיוכלו הגן לכיתת מחוץ צדדי מקום

לקבלת  בבקשה לעירייה לפנות והמתבקש הבסיסי הרעיון עלה ראשון בשלב כי מובן

אמורה  העירייה מתוקנת. ומדינה עיר בכל להיות שאמור כפי לתפילה, ראוי מקום

כל  ואין היחסי, מספרם פי על העיר לאזרחי בהתאם הציבוריים שירותיה את להתאים

את  תתאים לא החרדי, מהציבור רבים צעירים תושבים אליה שהתווספו שבשכונה סיבה

הגבוהה... הארנונה את ומשלם בה, המתגורר לציבור בהתאם עצמה
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הרחבת  של המבורך התהליך את אהבה לא כידוע העירייה מדיניות שנים באותן ברם,

כביכול, קוו" הסטטוס "גבולות על לשמור כדי שביכולתם ככל ועשו הקדושה, גבלות

לבל  והיראה, הקדושה גבולות על שמירה – הוא והאמיתי החופשי שתרגומן מילים

חלילה. תתרחב

קרית  במרכז שומם ציבורי מקלט אותר מקום, לקבלת נעשו זאת שבכל ניסיונות אחר

לא  אדם ורגל שנים במשך נעול היה - הציבור את לשמש אמור אשר זה מקלט יובל.

זמני. באופן בו ולשכון לנסות הוחלט התורה, גדולי עם בהתייעצות בו. דרכה

ויסעו  ויחנו

במשך  עמלו אברכים וקבוצת מסוימת, בדרך למקום מפתח השיג הקהילה מבני אחד

רבה. ואשפה מאבק המקום את לנקות רבות שעות

הקהילה, מבני קבוצה במהירות התאספו תשע"ז, בסיון כ"ב שלח פרשת שבת בערב כך

הפך  מהרה עד השומם. למקלט והכינסוהו הקהילה של הריהוט את עצמם על העמיסו

במקומו. והונח במהירות הובא הקודש ארון ואף אנושית, צורה ולבש המקום

תושבים  לקבוצת ופרסם הנעשה את ראה שתו"מ שאינו המקום מתושבי אחד ברם,

המקלט" על להשתלט מנסים "החרדים כי על באזור ידעו לא כלל השכונה מתושבי גדול (שחלק

משטרה.קיומו) והזמינו מעלי דלא אינשי קבוצת למקום הגיעו מהרה ועד ,

מידי  באופן לפנות הורו להיות, צריכים הם צד באיזה מהרה עד הבינו אשר השוטרים

שנדחתה, כמובן השבת לאחר מרצון פינוי לאפשר האברכים של בקשתם המקלט. את

מאפשרים  כשאינם מרובה, באגרסיביות החוצה האברכים את דוחפים החלו והשוטרים

לש  אף עמם.להם הציוד את את

הקדושה  שתשמישי תוך הציוד, את בגסות מפנים החלו מעלי דלא אינשי אותם

ואחד  נעצרו, - בעדם לעצור שניסו אברכים מספר ונפגם. מכות סופג והריהוט מתבזים

לבית  לחזור אותו שאילץ מה קודש, לשבת עד בתלפיות המשטרה לתחנת נלקח אף מהם

שנתפסת  אשריך בבחי' לבו אומץ על וחזקוהו בדאגה, הקהילה בני קבלוהו בשובו ברגל.

תורה. דברי על

חילול  תוך במקום, קרה מה לבחון כדי רה"ע למקום הגיע שב"ק ליל של בעיצומו

השבת. שומרי כלל ברגשות ופגיעה שבת

היה  לא המאמץ כי הקהילה לבני ברור היה אך שעה, באותה צלח לא מאבק אותו

באותו  ויראה. תורה מקום הקמת למען שמיא כלפי נדרשת השתדלות זו הייתה וכי לשוא,

של בברכתו מיוחד חיזוק בקהילה התקבל קנייבסקיזמן הגר"ח התורה שר  שליט"א,מרן 

מאת נרגש מכתב צדקהוכן משה רבי הגדול הגאון בעוז מרן הצטרפו אליו אשר שליט"א,

זעפראני  ידידיה שלמה רבי הגדול הגאון דיין שליט"אמורנו אברהם רבי שליט"א.והגאון 

כי  ומברכים התורה, למען חילים ולאזור להתעודד הקהילה לבני הרבנים קראו במכתבם

בקרוב. והדר פאר ברוב משכנם ולקבוע גבולם להרחיב יזכו
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ויחנו  ויסעו

ברוך  אור בישיבת המנין את לקיים אם הקהילה בני הסתפקו באב, תשעה צום לקראת

לברכה  הייתה זו החלטה ברוך. אור בישיבת להתפלל הוכרע דבר של ובסופו בגנים, או

של  השתתפותם התאפשרה וכך למניין, והצטרפו אתו מתפללים של רבות עשרות שכן

בב"א. דארעא מעפרא שכינתא לאוקמי ובתפילות השכינה, בצער כולם

את  לקיים ניתן היכן ודנו המדוכה על הקהילה גבאי ישבו שוב הנוראים הימים לקראת

בני  בין מקומו את לקבוע שביקש הגדול לציבור מענה תיתן אשר ראויה בצורה התפילות

הקדושות. בתפילות הקהילה

והכשירה  המתחם את הרחיבה הגנים הנהלת ימים באותם בדיוק דשמיא בסיעתא

הגנים, והנהלת הדעת עץ להנהלת פנו הקהילה בני הגנים. לאחד ומרווח גדול מקום

תשלם  מצדה והקהילה  והמרווח, החדש במקום תתקיימנה התפילות מעתה כי והוסכם

המקום. לטובת כשכירות סמלי סכום

במקום  המניין קיום שעדיין אף על מה, לזמן כלשהי רווחה העניק אכן החדש המקום

כלל  את למקום להביא היה נדרש שבת ערב בכל כאשר מאוד, מרובה בטרחה היה כרוך

ולהחזיר  שהיה, כמות בדיוק המקום את ולסדר לנקות שבת ובמוצאי הקהילה, של הציוד

מקומו  את מצא פעם וכל לציוד, מוגדר מקום היה לא למעשה כלשהו. למקום הציוד את

תוך  השמים כיפת תחת לאכסנו הגבאים נאלצו פעם לא כאשר בסביבה, אחרת בפינה

ממש  נפש במסירות זה הסדר מתוך פעלו המקום גבאי האוויר. מזג לפגעי חשוף שהוא 

כל  לאורך נלאים הבלתי פועליהם רוב על להם מודים כולם הקהילה ובני שבת, מדי

הדרך.

החדש  שבמקום בכך ובייחוד התקדמות, בכל הקהילה בני שמחו – הקשיים כל אף על

עם  מדרש, בית של צורה המקום לבש וכך ספרים, של עמודות שלוש להניח היה ניתן

הנדרשים. היסוד ספרי כל
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ראשיכם  שערים שאו

משפחה  הקהילה. בני על ניחתה ביותר משמחת בשורה תשע"ח החנוכה ימי לקראת

הם  וכי תורה, ספר לכתוב החליטו הם כי בהודעה הקהילה, לגבאי פנתה  מנחם מקרית

אבא  הרב של בסיועו וכך קשר, יצרו הקהילה גבאי הצעירה. לקהילה אותו לתרום שוקלים

לבני  יתרמוהו אכן שהם הוחלט – למשפחה קשור היה אשר שליט"א שטרית יצחק

הקהילה.

תורה  בספר מדובר כי לתדהמתם הקהילה בני גילו לראשונה, התורה ספר הגיע כאשר

הגבאים  התארגנו מהרה עד מונים. עשרת גברה ושמחתם ביותר, הגבוהה ההידור ברמת

והדר. פאר וברוב עם ברוב המדרש, לבית התורה ספר הכנסת שמחת לקראת

התחלקה  מנחם, בקרית מביתם תצא התורה ספר שתהלוכת חפצו המשפחה ובני היות

"זכור  הכנסת לבית התורמים מבית מפוארת תהלוכה נערכה א' בשלב לשניים. התהלוכה

מנחם. בקרית לאברהם"

כאשר  בקהילה, רבא קידושא נערך קודש ובשבת לקהילה התורה ספר הובא ב' בשלב

באותה בשכונהבדיוק שהה שליט"א שבת זעפראני הגרש"י השתתף מורנו שכמובן

המרובה  מההתקדמות העצומה התפעלותו את שוב הביע בהם דברים, ונשא במעמד

האברכים  כמות מצד ובעיקר המקום מצד הן קצר, כה זמן בטווח הקהילה לה שזכתה

מאוד. רבתה אשר והמתפללים

דברים ונשאו השתתפו השכונות, מרחבי אברכים מאות בו נכחו אשר הגאון במעמד

דיין  אברהם וינרשליט"א,רבי אהרן רבי וידרשליט"א,הגאון צבי רבי שליט"א,הגאון

עדס חי יעקב רבי טולידנושליט"א,הגאון ברוך רפאל רבי רבי שליט"א,הגאון הגאון

טולידנו דרעישליט"א,שמואל ניסים רבי חלק הגאון נטלו אשר נוספים ורבנים שליט"א

הקהילה. בשמחת

מאוד  במאוד ויתעצם

משכנם  את בה מצאו אברכים ועוד ועוד והתייצבה, הקהילה הלכה הזמן שחלף ככל

חלק  יהיו כי חשבו לא אשר רבים אברכים לכך בהמשך התורני. ביתם ואת הקבוע

ממקומו  אחד כל חיוביות, יוזמות שלל עצמם על נטלו כלשהי, ציבורית מפעילות

הקהילה, ונערי לבחורי מיוחדת מסגרת נוסדה הארוכים שבת לילות במהלך ומיכולותיו.

התקיימה  חורף זמן בסוף הרבנים. אחד מאת מיוחדת שיחה נמסרת אף מברכין כשבשבת

ורבנים. אברכים בהשתתפות ובזמרה, בשירה ערוכים שולחנות בפני הזמן סיום מסיבת

בקהילה שבת שוב תשע"ח ניסן כ"ט ידידיה בשבת שלמה רבי הגדול הגאון מורנו

שליט"א  לפעול זעפראני הקהילה בני את לעודד  והמשיך שבת בליל מדברותיו נשא אשר ,

תורה  בני של  הגדולה המעלה את מציין שהוא תוך והקמתה, ביצורה למען בעוז

רבא  קידושא נערך בבוקר בשבת משותפת. תורנית חברה ליצירת יחד המתגבשים

בהלכות  מיוחד שיעור שליט"א הרב מורנו מסר ולאחריו הקהילה, בני כל בהשתתפות

העומר. ספירת
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בנחלתך  גויים באו

וחורבן  הרס וזרעו הקהילה להיכל פורעים פרצו קודש שבת בליל תשע"ח אייר בחודש

את  וקרעו המדרש, בית בחלל אדום בצבע חומר ריססו רשעים אותם המדרש. בבית

הכנסת. בית שבקרבת העירוב

המחולל  המדרש בית למראה הזדעזעו שחרית, לתפילת המתפללים ראשוני באו כאשר

חוקרי  הוזמנו שב"ק במוצאי מיד שאפשר. ככל לקדמותו להשיבו ע"מ רבות ועמלו

הפורעים. את לאתר ע"מ מהמקום ראיות שלקחו המשטרה

היטב  ידעו - ומאידך המשטרה, של בפועלה רבות תקוות תלו לא הקהילה בני ברם,

תפילת  לאחר שב"ק שבכל מיוחד חיזוק ע"ע קבלו ומיד הזה" הגדול הסער "בשלי כי

נקבע  האחרונה בתקופה כאשר החבורה, מבני אחד ע"י בהלכה קצר שיעור יתקיים מוסף

זה. בעניין להתחזק ישראל גדולי קריאת לאור הכנסת, בית בהלכות יהיה שהנושא

דברים נשא שלאחמ"כ בשבת כבר שליט"א ואכן טולידאנו יחיאל אברהם רבי הגאון

בדברי  ופתח החבורה בני ע"ע שקבלו הקבלה על הודיע ובו המדרש, בבית התווך מעמודי

הקודש. החילול בעקבות חיזוק

מלהכיל  המקום צר

זה. אחר בזה הם גם חולפים החלו תשע"ט שנת וחודשי תשע"ח שנת לה הסתיימה כך

אברכים  חדשות', 'פנים ועוד עוד נצפים שבת מדי בו מבורך מצב נוצר הימים, שעברו ככל

גם  צר הזמן שחלף ככל משכנם. את בה  וקבעו הקהילה  לבני הצטרפו אשר נוספים

בעטיה  אשר מקום, של חריפה מצוקה נוצרה ושוב כולם, את מלהכיל החדש המקום

רב. ובדוחק ממושכת בעמידה או המדרש, לבית מחוץ להתפלל נאלצו אברכים

אח  וחיפוש ממושכת בדיקה נמצא אחר כנסת, בית עבור להקצאה המתאים שטח ר

הקהילתי  למנהל בסמוך כנסת, בית לבניית חוקית מבחינה מתאים אשר 'חום' שטח

ביותר  למעולה נחשב זה מקום יובל. לקרית וגן בית בית החופף מקום – האנטנה בגבעת

ולפקוד  להמשיך יובל מקרית והן וגן מבית הן לתושבים יאפשר והוא היות הקהילה, עבור

הפסח  חג ובערב להקצאה, הבקשה להגשת ההכנות החלו כך שבת. מדי המדרש בית את

הקהילה. של הכנסת לבית הנ"ל השטח להקצאת בקשה  לעירייה הוגשה תשע"ט

לפעילות  כולם הקהילה בני נרתמו ירושלים, עיריית לראשות הבחירות ימי בהגיע

מטה  ונפתח ליאון, משה מר – ישראל גדולי עליו שהורו המועמד בחירת עבור נמרצת

בני  העיר. רחבי ומכל מהשכונה מאוד רבים קולות להשגת מרץ במשנה פעל אשר נרחב

יוכל  אשר חלופי עיר ראש העלאת עבור במאוד להשתדל בליבם אומר גמרו הקהילה

דבר  של ובסופו סבבים, בשני כזכור התקיימו הבחירות כראוי. התושבים צרכי את לספק

על  הודיה סעודת נערכה אף תשע"ט ובחנוכה ליאון, משה מר העיר לראשות נבחר אכן

הקהילה, לגיבוש רבות שתרם דבר הקודש , בעיר התורה כוח והתחזקות המערכה הצלחת

הציבור. ונציגי השכונה רבני השתתפו כמו"כ

המוזכר, למקום הקצאה לקבלת הנצרכת בקשתם את מחדש והגישו שבו המקום גבאי

העירייה. במסדרונות דרכו את החל והתהליך
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בשכונה שהה תשע"ט קיץ זמן שליט"א במהלך דרעי אריה  שמחה הרב בשל

שבת  בליל אכן הילדים. בגן הקהילה בתפילות להשתתף הוזמן כי ומובן משפחתית,

המניין  מול העצומה התפעלותו את מביע שהוא תוך דברים, נשא ואף בתפילות השתתף

דרעי  הרב חמד. ואברכי תורה בני וחמישים כמאה כבר העת באותה בו שנכחו המכובד

תוך  דבריו בתוך והצהיר בירושלים, האברכים קהילות של בפריחתן לראות מאוד התרגש

וכן  הקצאה, ולקבל לעזור טוב שליח להיות בע"ה מקווה הוא כי מהתרגשות נשנק שקולו

המדרש. בית לבניית עד יותר, ראוי זמני מקום בהשגת לסייע שישתדל

תש"פ  הנוראים הימים

שייך  לא עלמא לכולי בו למצב הקהילה בני הגיעו הסוכות וחג הנוראים הימים לקראת

וחמישים  לכמאה הגיע המתפללים כמות כל ראשית הילדים. בגני ולשהות להמשיך יותר

את  מלהכיל רחוק כשהמקום ובכניסה הגן בכיתת התפזרו אשר מתפללים, מאתיים עד

בלתי  לנטל הפך כך כל רבים אנשים של נוכחות אחר המקום סידור קושי שנית כולם,

על  מאוד הקשתה במניין  וגדלה שהלכה הילדים כמות ובנוסף הגבאים, כתפי על אפשרי

הילדים. גני של הציוד שמירת

אור  ישיבת של התפעולי האזור דרך היה הקהילה לבני המעבר בכך, די לא כביכול

החורף  ובהגיע וכו', מטבח של וציוד אלקטרוניות מערכות עבודה, כלי הכיל אשר ברוך

הלכתית  בעייה שיצר – רע לריח גרמו אשר וכו' ניקוז של בעיות גם להתעורר החלו

במקום. וללמוד להתפלל ממשית

היה  שייך לא כבר סוכות לקראת אך רב, בקושי חלפו הכיפורים ויום השנה ראש

אחת. שבת לא אף במקום להמשיך

שלומך  סוכת עלינו ופרוש

סוכה  בניית על הוחלט שליט"א, ורבנן מרנן עם מתמדת התייעצות ותוך המצב לאור

לפני  יומיים ואכן החג. במהלך הקהילה בני ישהו שבה להקצאה, המיועד בשטח ענקית

קודם  ספורות שעות ובס"ד הסוכה, בבניית ולעזור לבוא הקהילה בני כל נקראו סוכות חג

ענקית  סוכה עמדה הקהילה בני ולרשות המשכן בניין מלאכת הסתיימה החג התקדש

הוא  אף הועבר המדרש בית ציוד מטר. שלוש וגובהה מ"ר, כמאה על הפרוסה ומפוארת

דמהמנותא. לצילא רבה בחופזה

נמסר  מיוחד שיעור וכן רבים תורה ושיעורי תפילות בסוכה התקיימו חוה"מ במהלך

רב  זמן מזה לראשונה כאשר משפט, חוקת גאב"ד שליט"א פרץ אלחנן רבי הגאון ע"י

השיעורים  את היטב ולשמוע בנחת להתפלל בנוחות, לשבת הקהילה בני כל יכולים

מהסוכה  שבת לא התורה וקול הזמנים, בין ישיבת גם במקום נערכה לבין בין הנמסרים.

לרגע.

ניסים  רבי הגאון בהשתתפות המרכזית השואבה בית שמחת גם נערכה החג במהלך

כמו"כ  מדברותיו. נשא ואף הקהילה בני בשמחת להשתתף ובא טרח אשר שליט"א, הררי

ובראשם לה, ומחוצה מהשכונה תורה וגדולי רבנים זעפראני השתתפו הגרש"י מורנו
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שליט"א שליט"א  דיין הגר"א שליט"א, טולידאנו הגר"מ וכן הגר"א , שליט"א, דרעי הגר"נ ,

ועוד. שליט"א שרבאני הגר"א שליט"א, ויג

החלו  - מיוחד בהיתר המועד חול כדי תוך התורה, גדולי של ובעצתם מזורז במהלך

גם  התווסף החג לאחר ומיד מוגנת, בפנלית הסוכה קירות דפנות את לחזק הקהילה בני
– הסוכה של העץ דפנות פורקו כאשר וכך המקום, את השלים אשר מפנלית יציב גג

בימות  גם השכונה תושבי את לשמש הראוי כנסת בית של נאה מבנה כל לעין התגלה

החורף.

פינוי  צו

הכנסת. לבית פינוי צו ונתנו העירייה פקחי הגיעו סוכות לאחר מיד - הצער למרבה ברם,

הכנסת  בית מבנה את להשאיר בבקשה הציבור לנציגי בבהילות פנו הקהילה ראשי

הי"ו  כהן צביקה הרב קבע. משכן לבניית אישורים לקבלת עד קצרה לתקופה הפחות לכל

בית  פירוק את למנוע ע"מ החוק במסגרת יכולתו ככל שיעשה והודיע למערכה התגייס

מאוד. ובולט ברור השכונה תושבי לכלל בו הצורך אשר הכנסת,

מיוחד באופן בקהילה לשבות בא בראשית ידידיה בשבת שלמה רבי הגדול הגאון מורנו

שליט"א  דבריםזעפראני ונשא הוזמן שבת בליל מורנו לבקשת כאשר רבי , הגדול  הגאון

שליט"א  אויערבאך האתגרים עזריאל בדבר לשיחה שליט"א הרבנים נועדו התפילה אחר .

בקידושא  ממש. בקרוב קבע במשכן לראות שיזכו איחל והגר"ע הקהילה, בני על העומדים

אומות  בדבר הפרשה, על רש"י את בדבריו והזכיר שליט"א הרב מורנו דברים נשא רבא

לגבי  וה"ה וכו', לנו ונתנה בראה שהקב"ה האמת אך אתם' 'ליסטים יאמרו אשר העולם

על  שיוותר ביותר להשתדל שראוי העולם כל נברא התורה ועבור עבורו אשר הכנסת בית

מתכונתו.
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שליט"א  הרב ומורנו הכנסת, בית בניית לטובת מיוחדת מגבית על הוכרז השבת במהלך

ומתחייבים  כמעשהו ע"ע מקבלים הקהילה מבני כשרבים הראשון, המטר את ע"ע לקח

משכן  בניית למען סכומים השגת הקהילה.על לבני קבע של

בית  סביב הקפות שבע סדר שליט"א הרב מורנו ובראשם הקהילה בני ערכו במוצש"ק

נוספים. תהילים ופרקי בסתר' 'יושב הכולל ביה"כ על  לשמירה הידוע כנוסח הכנסת,

נופלת  דוד סוכת

בבוקר  ב' ביום המבנה, יפורק לא שלע"ע העירייה נציגי עם הבנה שהושגה פי על אף

הכנסת  לבית בדרכו גדול מנוף כי העירייה מתוך מדאיג מידע קבלו תש"פ בתשרי כ"ט

עם מיידי קשר יצרו המקום גבאי ח"ו. להחריבו מנת כהן על צביקה מיד הרב נכנס אשר

הקורה. לעובי

ורצו  העירוני, השיטור אנשי עשרות ועמו גדול מנוף למקום הגיע אכן הצהריים בשעות

ומאות  כנפיים, לה עשתה חיש והשמועה מאוד נבהלו הקהילה בני הכנסת. בית את להרוס

וי"ג  סליחות אמירת תוך וזעקה תפילה ונשאו נזעקו ומהאזור הקהילה מבני תושבים

רחמים. של מידות

גם למקום באו שליט"א בנוסף דיין המועצההגר"א בצלאל וחבר אברהם אשר הרב ,

דרבנן ששלוחי תוך ההריסה, את לעכב הם גם דרעי ניסו אריה כהן ו הרב צביקה הרב

ולעכבה. ההריסה את למנוע העיר ראש מול ישיר באופן פועלים

והפועלים  ייאמן הבלתי קרה ועימותים, וויכוחים של ארוכה שעה אחר דבר של בסופו

נדירה  שכידוע מציאות – שבאו כלעומת והלכו עקביהם על סבו בידם המשחית כלי עם

כזה. בשלב מאוד ממספר עד  אחרים למקומות זה ממקרה ללמוד אין כי לציין חשוב

יימצא  כי העירייה לחוקי ובכפוף בדבר הנוגעים עם סיכום שהיה משום וביניהם טעמים,

לגופו  לפעול יש מקום שבכל ומובן הסוכה. את יפרקו לא לפתרון ושעד לקהילה פתרון

הוראתן. פי ועל הרשויות עם מלא תיאום מתוך עניין, של
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המב  את להסדיר העירייה נציגי מול נמרץ מו"מ החל מצד במקביל לחץ בשל ברם נה.

החילוני הציבור ח.)נציגי למקום (י. ולהעבירו הכנסת בית את מלפנות מנוס שאין הוחלט

קבע. של מבנה לבניית עד זמני, אישור עם סמוך

הקהילה  בני נאספו תש"פ חשון במר כ' ביום שליט"א הרב מורנו בהסכמת ואכן

להסדר  העירייה מצד הבטחה תוך הכנסת, בית את ופינו פירקו גדול לב ובכאב בעצמם,

באולם  זמני פתרון במציאת העירייה סייעה הזמני, המבנה לבניית עד בינתיים בקרוב. ראוי

בשבתות. הקהילה בני שהו שם הסמוך, הימלפרב הספר בית

זכות  מגלגלין

רבה  במהירות ולפרק לפנות העירייה מצד מובן ולא גדול לחץ יצרה והמבנה הסוכה בניית

הכנסת. בית את

מה  להבין ויש שגרתית, אינה והנחישות הבהילות כי אמרו מעורבים שהיו גורמים

להקים  הייתה העירייה בכוונת התדהמה למרבה כי העלה מעמיק בירור ואכן, מקורה.

הממוקם  החילוני בויאר ביה"ס של והתלמידים ההוראה צוות עבור גדול חניון זה באזור

חביליו. יוסי של ותכנון בדחיפה הסמוך, ועבודה תורה  ברחוב

השכונה, בצביון אנושה פגיעה מהווה היה החרדית, השכונה בתוככי זה חניון הקמת

בתערובת  והקיץ, החורף בימות תדיר באופן עוברים היו ההוראה וצוותי נוער בני כאשר

ואכמ"ל. וכו'

מחברי  התכנית על חתימה גם יש לעירייה כי התברר כאשר שבעתיים, גברה  התדהמה

החרדי... הקהילתי המינהל

מגבעת  ה' יראי תושבים של גדולה קבוצה בבהילות התארגנו הדבר  פרסום עם מיד

את  המביעה עצומה להגשת התגבשו ויחד והמגזרים, הציבורים מכלל הסמוכה, האנטנה

התנגדותם  על וחתמו הם גם הצטרפו השכונה רבני החניון. להקמת החריפה התנגדותם
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ביותר  חמורה פגיעה נמנעה הכנסת בית בניית שבזכות דבר של בסופו אירע וכך למהלך ,

כולה. השכונה בצביון

ומחריבייך..." "מהרסייך

אך  היותר, לכל כחודש תארך הזמני למבנה האישורים הסדרת כי נשמע היה בתחילה

אחר  ותרו שמריהם, על שקטו לא התקופה בכל המקום גבאי שונים. עיכובים היו בפועל 

מחדש. המדרש בית בניית של ומעשי חוקי לקידום דרכים

חברות  אך המדובר, במתחם בטון ויציקת השטח פני יישור לארגן ניסו זו במסגרת

חברה  אותרה דבר של בסופו לכך. רשמי אישור אין עוד כל  זאת לבצע הסכימו לא הבטון

והיציקה  הסכום את להם שלמו ברירה ובלית מאוד, גבוה בתשלום לכך הסכימה שכן

נעשה  המקום כך מטר, מאות כשלוש של ידיים רחב שטח על בוצעה היציקה התבצעה.

מאומה. בו לבנות איפשר שלא מדרון במקום היה כן לפני כאשר מבנה להקמת ראוי

לעשות  במקום הקהילה, בפריחת צרה הייתה שעינם אזוריים גורמים הצער, למרבה

למקומם שלחום אשר המקום תושבי עבור למענה ולדאוג עליו אמונים הם אשר (וכ"ש את

ואכמ"ל) התורה פעם בני מכתבים שלחו כך ובשל שלהם, ואישי אחר צר באינטרס  התרכזו –

להשיג  יצליחו אם אלא המקום, את לקבל הקהילה מבני למנוע כדי לעירייה פעם אחר

כלל. העניין מן ושלא בשכונה אחר במקום אישי רווח

יצקו  שעליו מהשטח חלק כי שונות בתואנות האכיפה לרשויות פנו גורמים אותם

משפ  לתסבוכת נקלעו העניינים וכדו', ירוק כשטח עירבו מוגדר שונים גורמים ואף טית

למקום  הסמוכים עתיקים למבנים להזיק יכלה במקום הבנייה כביכול העתיקות רשות את

בסכום  נזק גרימת תוך היציקה, את והרסו הרשויות מטעם פועלים באו מה זמן לאחר ואכן

עצום.

כפי  אך הקהילה, ובני גבאי עבור גדול לצער הדברים מטבע גרם ההתרחשויות רצף

בו. נלחם הס"א וכי קדושה, בו יש כי הוא  אות – בקושי שבא דבר שכל רבותינו שלמדונו 

אחר  במרץ  לתור והמשיכו אחד, לרגע אף שמריהם על שקטו לא הקהילה גבאי כך בשל

חלופיים. פתרונות

אחד... בלילה

בנו  אחד ובלילה הקהילה בני הגיעו אחרת, ברירה כל אין כי וכשראו שבט חודש לקראת

בחלק  הסוכה שנבנתה למקום בסמוך סופו עד מתחילתו המבנה את עצומה בזריזות

בבית  שחרית תפילת התנהלה שבט חודש ראש ובבוקר המיועדת. ההקצאה משטח

הרצפה  מושלם, מלהיות רחוק היה עדיין המקום במקום. רבא קידושא ונערך הכנסת,

ארבעה  מלבד כלל פנימית חלוקה הייתה ולא ושיחים, עשבים ומלאת עקומה הייתה

תילו. על עמד הבית ב"ה אך ותקרה, קירות

כלל  אשר הכנסת, בית מבנה להכשרת נמרצת פנימית בעבודה פתחו הקהילה בני

עתה. לעת כרצפה שישמש מילוי חומר עם משאיות כמה הכנסת
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גרם  לפתע, שפרץ הקורונה משבר אך המקום, את ולשפץ להמשיך הייתה התוכנית

לא  אך במלאכה, להמשיך הגבאים ניסו המשבר במהלך הבנייה. של מוחלטת להפסקה

כתוצאה  גדולים לגרעונות נכנסה ביהמ"ד קופת בנוסף, בעובדים. חוסר מפאת בידם עלה

תורמים. שיימצאו עד זמן לחכות יש כי שאמרו והיו שפורטו, הרבים מהתליכים

לא?" פה, שלי הבית "זה

ביתם  – ה' בית כי והכריזו לכך, לבם שתו לא הקהילה מבני נמרצים אברכים מספר ברם,

הסטנדר  אשר יקרים אברכים אותם מלאכתו. גמר על להביאו כדי הכל יעשו וכי הוא,

למען  ממש בידיהם פועלים והחלו שרווליהם הפשילו חיל, אזרו חוקם, לחם הוא והספר

לב  מרנין מחזה לו נצפה וכך חכמים, תלמידי מספר אליהם הצטרפו מהרה עד ה'. בית

גדולי  על נמנה אשר ורעהו בצפון, מרצפות מניח שו"ע חלקי ד' על נבחן אשר אברך בו

כול  וראש במזרח, חצץ גורף נחשבת בישיבה ר"מ בדרום, הטיח את משייף ל הלמדנים

במערב... חול שקי נושא חשוב

רחב, בחיוך בשכונה הגדולים החכמים מתלמידי אחד שאל לא?!" פה, שלי הבית "זה

כתוצאה  המדרש לבית בכניסה שהצטבר העפר את במרץ מטאטא ערב לעת נצפה כאשר

מהעבודות...

בגופם  המשכן מלאכת על לעמול זכותם על מרובה בהתרגשות אחד בשכם יחד כולם

ורחימו  בדחילו שאמרו היו העבודה, תחילת לפני מבשלוחו". יותר בו "מצווה בבחי' ממש,

שבמציאות  זכות ה', בית למען ממש בגופם לתרום הנדירה הזכות על הודו וכן ייחוד, לשם

לה. זוכים מעטים כיום חיינו

חכמים  תלמידי יהודים עובדים ידי על רק ייבנה המדרש בית כי הקהילה בני זכו גם כך

הפוסקים. בספרי כמובא עצומה מעלה בכך יש אשר ויר"ש,

במלאכה  כפשוטו אפם זיעת ואת הקהילה בני של נפשם מסירות את הקב"ה ראה

מיוחדת. פנים ולהארת דשמיא לסיעתא זכו שמיא ומן העצומה,



לאסוף  חיל עת לאסוף •

בהתאסף  | ערב

הנפש  מסירות את ראה אשר תורם למקום הגיע המדרש, בית ריצוף מלאכת תום עם

הקירות  בחיפוי להשלים וסייע ה' בית ולרומם לפאר עצמו על לקחת והחליט הגדולה,

נטל  אף ובהמשך המלאכה, השלמת לצורך נוספות רבות פעולות וכן המדרש בית ותקרת

ועוד. הספרים אוצר בהרחבת נכבד חלק עצמו על

לפני  והתאורה החשמל קווי כל את להסדיר ידאגו כיצד הגבאים תהו בטרם עוד

רכש  בעברו אשר הקהילה מאברכי אחד למלאכה נרתם וכבר הגבס, חיפוי התקנת

התאורה, מערכת כל את ולהתקין לתכנן והתנדב החשמל, בתחום ומקצועיות מיומנות

הקהילה  מבני אברכים לו כשמסייעים ובטיחותית, תקינה בצורה והשקעים החשמל

הנחיותיו. פי על ופועלים

ראשיכם  שערים שאו

וחסד צדקה רודף הנכבד הנדיב אלון לסיום, שרון העבודות הי"ו מר את ראה אשר

המפעל  של האיכותית מתוצרתו ומפואר ממוגן קודש ארון יתרום כי הודיע הנמרצות,

את  לטלטל הצורך את חוסך אשר בטוח קודש לארון גם הקהילה בני זכו וכך שבבעלותו,

אחר. משתמר למקום התורה ספרי

בית  להיכל סמוך בבניין הקודם ממקומם התורה ספרי הועברו ההתקנה סיום עם מיד

ספר  הוכנס – ארוכה שעה שנמשכו ריקודים ואחר עם, ברוב ובריקודים בשירה המדרש,

גם  השתתף המיוחד במעמד אדירה. שערים" "שאו שירת תוך החדש להיכלו התורה

הארת  מול כולה הקהילה בני שמחת את והביע דברים נשא אשר שליט"א דיין הגר"א

התלאות. כל אחר לה שזכו המיוחדת הפנים

כשלכל  והדר, פאר ברוב המדרש בית פנים בניית הסתיימה תש"פ אלול חודש לקראת

בעין  תרמו ביהמ"ד ממתפללי רבים הכספי. בפן גם ה' יד את בחוש רואים הדרך אורך

בתחומי  שירותיהם את העניקו רבים מקצוע בעלי ולצדם והשיפוץ, הבנייה לצרכי יפה

ביותר. הטוב הצד על שלהם המקצוע
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ובפרט  הסביבה מתושבי ורבים וגדלה הלכה הקהילה המדרש, בית בניית סיום עם

אוצר  גם התרחב כמו"כ משכנם, את המדרש בבית קבעו הסמוכה האנטנה גבעת תושבי

זה. לצורך שקלים אלפי עשרות של תרומות הושגו כאשר משמעותי, באופן הספרים

מאוד  במאוד ויעצמו וירבו

מדרש  בבית כה, עד ששרר העצום הצורך של מפליא שיקוף היו תשפ"א הנוראים הימים

עצמם. המקום גבאי את אף שהפתיעה בצורה השכונה, תושבי לכלל ומפואר מרווח

של  בפריסה נרחבת פרגולה גם הקהילה בני בנו הקורונה, בצל הנוראים הימים לקראת

שאפשר  מה מ"ר, מאות כשלוש  של בטווח נוספת הצללה חוברה וכן מ"ר, כמאה

ובהתאם  מרווחת בצורה הכנסת בבית לשהות המדרש בית מתפללי וחמישים לכמאתיים

נזק. שום אירע לא כשב"ה להנחיות,

רבי  הגדול הגאון מורנו - התורה עמלי קהילות נשיא במקום שוב שבת תשובה בשבת

שהוא  תוך יוה"כ, לקראת והתעוררות חיזוק שיחת ומסר שליט"א, זעפראני ידידיה שלמה

הדרך. כל לאורך המיוחדת דשמיא הסיעתא על הקהילה בני של תודתם רחשי את מביע

הגאון  שע"י המיוחד הכולל בביהמ"ד התקיים יוה"כ מנג'ד בערב שאול שליט"א רבי

דיין  הגר"א דברים נשא הלימוד סדר ובסיום רבות שנים נוהג הוא בה אשר כמסורת

ביוזמת כולל ג"כ התקיים יוה"כ במוצאי אליהו שליט"א. שמעון אברכי הרב מחשובי

תורה". אלא לחם "אין והא לחמך" בשמחה אכול "לך בבחי' הקהילה,

התורה עמלי שע"י מינים ד' של המרכזית המכירה בקהילה נערכה הסוכות (ראה בחג

זה) בגיליון "האספו" במדור מהסחורה סיקור לרכוש התקבצו האזור מתושבי מאות כאשר ,

במקום  נכח אשר וגן, בבית מו"ץ – שליט"א לוי שלמה רבי בגאון ולהיוועץ המהודרת,

המכירה. זמן במשך

מורנו  ידי על הקהילה לבני שיעורים נמסרו התקופה, מגבלות אף על סוכות בחוה"מ

שליט"א  הלוי משה רבי הגאון שליט"א, פנחסי שמואל רבי הגאון פרץ, אלחנן רבי הגאון

להנחיות. בהתאם השטח פני על התפזרו אשר הקהילה מבני מאות בהשתתפות ועוד,

העירייה  ידי על שהופקו וכו' ההקפות ספרי הממתקים, משקיות הקהילה בני נהנו כמו"כ

הגבאים. ידי על התורה עמלי לקהילות וחולקו

הציבור  נציגי בסיוע העירייה, במימון נרחבת הצללה הותקנה שמח"ת חג לכבוד

בימות  שתי עם הכנסת בית ברחבת התקיימה התפילה הקורונה , מגבלות בשל בעירייה.

בצורה  ההקפות סדר את לערוך המשתתפים מאות יכלו וכך התורה, לספרי נפרדות

תזמורת  ובליווי עם ברוב הפתוח, באוויר שניות הקפות נערכו שמח"ת במוצאי גם בטוחה.

של  בשמחתה הם גם ומשתתפים הקהילה בני סביב מתקבצים האזור מתושבי כשמאות

תורה.

מניינים  לקיום ומסייעת הגשם, מפני גם המגינה הצללה הותקנה הסוכות חג לאחר מיד

הבריאות. משרד להנחיות בהתאם וקור, גשם בתנאי גם תדיר
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מסגרת  וכן הקהילה, ובחורי לאברכי הזמנים בין ישיבת התקיימה הזמנים בין בימי

המסור  המלמד ע"י המקרא לטעמי מיוחד שיעור נפתח בנוסף, הקהילה. לילדי מיוחדת

בתחום הניסיון כהןורב ינון מקור הרב בשכונת התורה היכלי קהילת מחשובי שליט"א,

ברוך.

ולילה  יומם בו והגית

סגור  שיעמוד כדי הייתה לא המדרש בית בניית מטרת מפוארת, אברכים לקהילת כיאה

קול  וב"ה כולל מסגרות וכמה כמה נפתחו אלול בזמן עוד והלילה... היום בשעות ושומם 

היממה. שעות בכל המדרש בבית נשמע התורה

הבוקר  ובשעות החמה, בנץ שחרית תפילת אחר יום מידי מתנהל מיוחד ותיקין כולל

הצהריים  אחרי ושבת. נידה הלכות ללימוד גדולות, כולל מסגרות שתי במקום מתקיימות

במתכונת  והשנייה הסדר, על היומי דף ללימוד  האחת נוספות, גדולות מסגרות שתי ישנן

לבו  במתכונת אחת שונות, מסגרות שלוש כבר כיום בביהמ"ד ישנן ג' בסדר חפץ. לבו

כולל  מתקיים שישי ביום בנוסף חיים. אורח שו"ע ואחת משפט חושן ללימוד אחת חפץ,

צדקה. בהלכות זה חורף בזמן האברכים עמלים ובו נוסף

ידי  על נמסרים אשר שבת, מוצאי מדי בחו"מ שיעורים מסגרת נוסדה ממש לאחרונה

פרץ  אלחנן רבי הגאון התורה מורנו רינת ישיבת ומראשי משפט חוקת גאב"ד .א שליט"א,

אחר  ספורות שנים לפני תרה אשר מצומצת אברכים קבוצת ואותה הקהילה בני זכו

ראשיתך  "והיה הכתוב את קיימו - השבת לתפילות אותם לארח בטובו שיואיל כלשהו גן

מאוד". ישגה ואחריתך - מצער

054-842-3234א. בטל' חזות יחיאל לרב לפנות יכולים להירשם המעוניינים
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תורה  ובני אברכים אליו המושך ויראה תורה של מגדלור המדרש בית מהווה כיום

שהוזכרו, הכולל מסגרות מלבד האנטנה. וגבעת יובל וקרית וגן בית שכונות תושבי מכלל

לבעלי  לימוד מסגרות נרחב, בהיקף חסד ופעילויות תורה שיעורי גם במקום מתקיימים

השכונה. בלב והקדושה התורה ממקום נהנים האזור תושבי ומאות לילדים, ופעילות בתים

המסייע  יוסף אור החסד ארגון בסיוע יסוד מוצרי של רבות חלוקות נערכות בנוסף

חסד. פעילויות ומגוון מוזלות מכירות חגים, בערבי מלגות וכן התורה, עמלי לקהילות

חוקית  הקצאה השגת למען כעת גם ופועלים שמריהם על שוקטים אינם המקום גבאי

רבים. ימים יעמוד למען ורשמית,

תודה  ברכת

הדרך, כל לאורך עצומה דשמיא סייעתא על יתברך לה' ובראשונה בראש מודים הקהילה בני

ביותר. הטובה בצורה הדברים את ומובילה המכוונת ה' יד את בחוש ממש רואים כאשר

תו  ברכת מוסרים מורנוכמו"כ הקהילה לנשיא זעפראני דה ידידיה שלמה שליט"א,הג"ר

תורה  דעת בדעתו ומנחה ולפרוח להתבסס לקהילה לעזור ע"מ מאמץ שום חוסך לא אשר

מיוחדת הודאה ומוסיפים א-ל, בית העולה בדרך הקהילה בני דיין את אברהם רבי להגאון

חפצה  ובנפש טובה בעין ומסייע ותומך הקמתה מאז הקהילה לימין שעומד שליט"א,

הקהילה. בני למען

דרבנן, שלוחי הציבור, לנציגי מיוחדת הודאה דרעי כמו"כ אריה צביקה הי"ו,הרב הרב

לשכתוכהן  וראש עטיה הי"ו, ו. כהן תחי',הרבנית חיים לשכתוהרב וראש הרב הי"ו,

גולן  הקהילה אריאל למען הדרך אורך לכל פועלים אשר במלאכה, עמם אשר וכל הי"ו

נמסרת מיוחדת תודה הכנסת. לבית ההקצאה את לאשר ע"מ אלו בימים ובפרט לרב הק'

אילוז  קהילות ישראל כלל ולמען הישיבות חניכי קהילת למען עת בכל הנמרץ פועלו על

הקודש. בעיר האברכים וציבור התורה עמלי

בית  בבניית חלק שנוטלים היקרים התורמים לכל תודות רוב הקהילה בני מוסיפים עוד

מר ה"ה וחסד, צדקה ורודפי ולומדיה תורה אוהבי הקהילה ידידי ובראשם יואל הכנסת

מרלוטפי  אזולאי הי"ו, הר"רמרדכי סעדון הי"ו, בן והר"רדוד שעיו הי"ו ועמם רפאל הי"ו,

לברכת  ויזכו לטובה יזכרו כולם הכנסת, בית בניית עבור נפש שמוסרים וטובים רבים עוד 

אמן. יפנו, אשר בכל ה'

z
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האספו 
הקודש  בקהילות והנשמע מהנעשה

9

המצב  לאור רוחנית והתעוררות לחיזוק נרגשת בקריאה ישראל גדולי

מרנן  מאת התורה, עמלי ציבור לכלל חורף זמן בתחילת התפרסמה מיוחדת קודש אגרת

ידי על נכתבה האגרת שליט"א. ישראל גדולי ידידיה ורבנן שלמה רבי הגדול הגאון מורנו

בעוז זעפראני  אליו והצטרפו תורה, כתר ואב"ד התורה עמלי קהילות נשיא – שליט"א

מרן הישיבות, וראשי ישראל גדולי ורבנן כהןמרנן שלום רבי הגדול ראש הגאון – שליט"א

מרן מועה"ח, ונשיא יוסף פורת צדקהישיבת משה רבי הגדול ישיבת הגאון ראש – שליט"א

גאולה, יוסף סלים פורת אברהם רבי הגדול התורה,הגאון מאור ישיבת ראש – שליט"א

טולידנו  בצלאל רבי הגדול התורה.והגאון זוהר ישיבת ראש – שליט"א

ואתר, אתר בכל התורה, עמלי ציבור לכלל נרגשת בקריאה ישראל גדולי יוצאים באגרת

גרמה  – גשמי לנזק שגרמה ממה יותר אשר התקופה, מאתגרי הנובע הרפיון בעקבות

ניסו  היהודי, העם תקופות כל במשך במכתבם. ישראל גדולי שמבארים כפי רוחני, לנזק

קמו  – תורה ללמוד קושי שנעשה עת ובכל ניסיון, וכל רפיון כל נגד להתחזק ישראל כלל

בימים  אנחנו "נמצאים במכתב שנכתב כפי והנה התורה. וביצור חיזוק למען רבות יוזמות

בווירוס  האוויר נתעפש גיסא מחד כי ומחוץ. מבית בקרבנו מרקד השטן אשר טרופים

ויתירה  ל"ע. וקשים רעים לחולאים ומי ב"מ למיתה מי הפיל, חללים ורבים ה"קורונה"

במפ  האוויר נתעפש כי כל מזו השחית "כי נתקיים כי עד הטכנולוגיה במפגעי רוחני גע

כי  נאמנה אנו ויודעים כולם. כנגד ולה"ר ושפכ"ד וג"ע בע"ז הארץ" על דרכו את בשר

לציבור  משמעית חד קריאה נשמעה טרם ואעפ"כ הגשמי", הפגע את הוליד הרוחני הפגע

נוספים  בעניינים שעסקו הרי חיזוק קולות נשמעו ואם עצמה, בתורה להתחזק התורה בני

התורה. כוח בחיזוק לא אך – וכו' לשה"ר בביה"כ, הפלאפון כיבוי כגון חשובים,

חשיבות  ישנה עצמה התורה לחיזוק כי חז"ל מדברי רבותינו מבארים הדברים בהמשך

וכשאין  בה, שעוסקים בזמן דווקא ומצלא מגנא התורה - דריתחא ובעידנא היות מכרעת,

בה  לעסוק שבעתיים החובה גדולה ולכך ר"ל, מגינה לא ואף מצילה היא אין בה עוסקים

על  הרמב"ם, ומדברי הש"ס מרחבי באגרת מצוטט וכן אלו, קשים בימים דווקא תדיר

והקושי. הניסיון בזמן דווקא תורה בדברי להתאמץ החובה

אלו  טרופים בימים כן "על חיזוק; של בקריאה רבותינו מסיימים החיזוק אגרת את

דברי  בעצמנו נקיים התורה, בעסק רפיון חל והבלבולים המגבלות המפגעים כל שלאור

בברכות מאוד (לב:)הגמ' ואמץ חזק "רק כדכתיב ובמע"ט ובתפילה בתורה להתחזק
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תלך" אשר בכל תשכיל למען וגו' התורה ככל לעשות ז)לשמור א, שיקוים (יהושע ויה"ר .

אכי"ר". ברחמים לציון בשובך ענינו ותחזינה מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ "ומלאה 

הקהילות  לוח מנויי כאשר חשון, לחודש הקהילות בלוח לראשונה פורסמה האגרת

האגרת  פורסמה מכן ולאחר רבותינו, חתימת סיום אחר דקות מספר קבלוה במייל

השמועה  מהרה עד הארץ. ברחבי החשובים התורה מרכזי בכל שנתלו גדולות במודעות

בעיתונות  התקשורת, וכלי אמצעי בכל להתפרסם החלה והאגרת כנפיים, לה פרסה

ועוד. שונים באתרים רבות, מייל בתפוצות המודפסת,

גדולי  כאשר התורה, עולם ברחבי התעוררות גל נרשם המכתב פרסום בעקבות ב"ה

שאת. ביתר ולחזק לעורר קמו רבים תורה

רבים  ובכוללים הישיבה, לבני מיוחדות והתעוררות חיזוק יוזמות הנהיגו רבות ישיבות

מתאמצים  הכוללים מראשי כשחלק שאת, ביתר הסדרים שמירת את לחזק ע"ע קבלו

אלו. בימים דווקא הסדרים שמירת על למקפידים תמריץ עוד להוסיף התקופה קשיי למרות

z

התורה" "עמלי איגוד ידי על קהילות לגבאי סיוע

עמלי  קהילות בני דשמיא בסייעתא זכו האיתנים ירח במהלך ובייחוד האחרונים בחודשים

התורה. עמלי גבאי של בהשתדלותם רבות, בדרכים מגוון לסיוע התורה

יום  נציבי 'נציבי לוח של מפוארים לוחות חינם הופקו התורה עמלי גבאי בהשתדלות –

הנוראים, הימים לפני עוד בקהילות ונתלו קשיח לוח על הודפסו אשר האיתנים, לירח יום'

ישיבות  להחזקת  הנדרשות התרומות את להשיג הזמנים בין ישיבות לגבאי סייעו ובכך

חשון. לר"ח עד יוה"כ ממוצאי הזמנים בין

לקהילות  איגוד מיתוג סייע הנוראים הימים לקראת ולהאדירה, תורה הגדיל למען –

קהילות  לכל ומפוארים מעוצבים 'בלאנק' ודפי מקצועי 'לוגו' ועיצוב במיתוג התורה עמלי

מודעות  ילבשו ולמען ואנווהו", קלי "זה בבחי' זאת לכך. הגיעו טרם אשר התורה עמלי

תורה. של לכבודה כראוי ונאות חדשות פנים החג

התפילה  מתחמי והצללת תקציב סיכוך להשיג עלה בעירייה הציבור נציגי בהשתדלות –

נוספים. כנסת ובבתי התורה עמלי בקהילות תפילה מתחמי של וסיכוך הצללה עבור

אף  משמעותי, באופן רחבה במתכונת התפילות את לקיים אפשרו המסוככים המתחמים

החמים. בימים

ההקפות וסדר מועד קריאי  תקציב ספרי הושג בעירייה, הציבור נציגי בהשתדלות –

בתי  לכלל חולקו אשר לשמח"ת, ההקפות וסדר להושע"ר מועד קריאי ספרי הפקת עבור

השתדלו  יותר, מוקדם בשלב לקבלם ראשונים בזכות זכו אשר התורה עמלי גבאי הכנסת.

"סד  יו"ל דומה במתכונת בעיר. התורה עמלי קהילות לכלל בחלוקתם הסליחות"לסייע ר

המסור הציבור לנציג מסורה התורה עמלי קהילות תודת אלול. חודש צביקה לקראת הרב
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ידיו,כהן  מעשי בכל ולברכה דשמיא סייעתא לשפע ויזכה ה' מעם שכרו שישולם הי"ו,

בכלל, כולה בעיר הכנסת ובתי בפרט התורה עמלי קהילות לימין ולעמוד לסייע וימשיך

לאוי"ט. והרווחה בריאות בשפע

הקהילות לילדי ממתקים פעקלא'ך שקיות אלפי עשרות חולקו שמח"ת לקראת –

עמלי  גבאי בעירייה. הציבור נציגי של בהשתדלותם זאת גם העיר, ילדי לכלל גדושות

את  לתאם ולסייע התורה עמלי קהילות ראשי את מועד מבעוד ליידע טרחו התורה

הקהילה. ילדי לכל מספקת ובכמות נוחות ביתר ולקבלה הזמנתם

z

התורה  עמלי שע"י מינים ד' ממכירת מרובה רצון שביעות

התורה. עמלי קהילות בני עבור מהודרים מינים ד' מכירת נערכה הסוכות חג לקראת

איכותית  סחורה הושגה התורה, עמלי גבאי של הנמרצת השתדלותם ותוך שמיים בחסדי

הגאון מטעם מנוסים מו"צים ע"י אחד מיון עברה אשר האברכים, לציבור שלמה ביותר רבי

שליט"א  מטעםמחפוד מומחים מו"צים ע"י נוסף מיון ולאחריו רבי , הגדול הגאון מורנו

שליט"א  זעפראני ידידיה .שלמה

מאוד, נגרעה השנה הסחורה איכות אחרים שבמקומות ולמרות התקופה אתגרי למרות

עוד  גבוהה ברמה היו מינים הד' והידור איכות כאשר עצומה דשמיא לסיעתא ב"ה זכינו

זו, בתקופה המוזלות והמכירות החלוקות שאר על רמות בכמה עלו והם שנה, מכל יותר

המקומות. לשאר זהה היה שמחירם אף

וקהילות  זכו, לה הגבוהה ההידור מרמת התפעלותם את הביעו כולם הרוכשים

"עמלי  בסיוע מכירה שיערכו אי"ה, הבאה לשנה בדעתם גמרו כבר נוספים ומקומות

התורה".

הושגו  בעשי"ת, המוקדמות במכירות נמכרו אשר וההדסים הלולבים לאתרוגים, בנוסף

רכשום  אשר הושע"ר, ובערב החג בערב הקהילות לגבאי מהודרות ערבות גם במרוכז

במחירי  או ביהמ"ד, או הזמנים בין ישיבות לטובת הרגיל במחיר ומכרום סמלי במחיר

הקהילה. אברכי על להקל העלות

המומחה המינים ד' לסוחר מסורה האברכים ציבור הי"ו תודת שמעון אליעד אשר הרב

התורה, עמלי לחברי ביותר האיכותית הסחורה את לספק בעדו הצליח ה' ואכן ויגע טרח

במלאכה ביתן ועמו יוגב נטל הרב אשר ישרים", "מסילת בקהילת האברכים מחשובי –

ה' ישלם במלאכה . העוזרים שאר ועמם הקהילות, בני לטובת הפרויקט ניהול את ע"ע

ברו"ג. והצלחה ברכה בשפע ופועלם שכרם

z
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התורה  עמלי שע"י השיעורים" "קו בהקמת תקדים חסרת הצלחה

במהלך  התורה, עמלי בקהילות והלכה תורה שיעורי של סדרות נערכות בשנה שנה מידי

לא  כי היה ברור התקופה אילוצי בשל השנה, שלאחריו. הזמנים בין ובימי הסוכות חג

למסירת  לקהילות ההוראה ומורי הישיבות ראשי הדור גדולי את להביא ניתן יהיה

בשנה. שנה כמידי החג בשמחת ממש של פגם להוות היה שעלול מה שיעורים,

יימסרו  בו אשר התורה, עמלי שע"י השיעורים" "קו את להקים הרעיון עלה לפיכך

הטכני  הקושי כי נדמה היה מלכתחילה שלאחריו. הזמנים בין ובימי החג במהלך שיעורים

מורגלים  אינם רובם אשר התורה גדולי הבאת על תקשה בטלפון תורה שיעורי מסירת של

וכל  תקדים, חסרת הצלחה הפרויקט נחל – דשמיא ובסייעתא שמיים בחסדי אך בזה,

למאזיני  שיעור למסור התורה, עמלי גבאי לבקשת לב בחפץ נענו וההוראה התורה גדולי

הקו.

מודעות  כאלף הודפסו השיעורים, מועדי על שליט"א התורה גדולי עם שסוכם לאחר

בארץ. המרכזיות הערים ברחבי נתלו רבים אברכים של משותפים ובמאמצים מפוארות

ענק, מודעות מאות חמש בשנית והודפסו בכך, די אין כי הוחלט מחשבה לאחר אולם

הערים: רחבי בכל ירושלים, שכונות בכל – היתר בין הארץ, רחבי בכל ונתלו נשלחו אשר

רכסים  עפולה, כרמיאל, ירוחם, רחובות, אלעד, ביתר, אשדוד, עילית, מודיעין ברק, בני

ועוד. ועוד

אברכים  ישנם - תורה בני ציבור קיימים בו מקום ובכל ועיר עיר בכל כי שוב הוברר

ולתלות  זמן להקדיש לב בחפץ הם ומוכנים לאזניהם, הגיע המהפכה דבר אשר מפז יקרים

ותפארתה. התורה לכבוד המודעות את בגופם

ממש  של "מזרח" לראשונה משקפת זו מודעה כי תחושתם את הביעו רבים אברכים

כי  תקווה והביעו שנים, עשרות מזה כמותו נראה שלא אחר התורה, בני בציבור שמוקם

אי"ה. מתוכנן שאכן כפי נוספים, רבים למישורים ויורחב העוצמה במלוא יימשך המהלך

מספרים  מ-20,000 למעלה כאשר אפשרי, שיא כל שברו הם אף לקו ההאזנה אחוזי

רבותינו (!)שונים מאת התורה לשיעורי והאזינו ולאחריו החג ימי במהלך התקשרו

שליט"א.

הגדול הגאון מרן של בשיעורו הראשון החג בערב נפתחה השיעורים משה סדרת רבי

הגאוןצדקה  שיעור מסר החג ובמוצאי יוסף, פורת ר"י אביעזרי שליט"א טופיק מנשה רבי

יצחק. באר ישיבת ראש שליט"א

זו, בתקופה האפשרית במתכונת רבו" פני "הקבלת מעין לקיים זכינו דחוה"מ בא'

מרן ידי על מיוחדים חיזוק דברי נמסרו 12:00 בשעה כהן כאשר שלום חכם הגדול הגאון

בהלכה  שיעור נמסר 21:00 ובשעה התורה, חכמי מועצת ונשיא יוסף פורת ר"י שליט"א

מאת זעפראני ובאגדה ידידיה שלמה רבי הגדול הגאון קהילות מורנו נשיא – שליט"א

תורה. כתר ואב"ד התורה עמלי
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שליט"א הגדולים הגאונים התורה גדולי מאת החג במהלך שיעורים נמסרו פי עוד (על

המסירה) סלים;סדר אברהם התורה,רבי מאור ר"י פרץ - אלחנן רינת רבי ישיבת מראשי -

טולידנו התורה, ישי חיים,רבי דעת ישיבת מראשי אברז'ל - נפתלי מנין רבי קהילת רב -

לב אברכים, צבי ברוך התורה,רבי יסודות ר"י אמסלם - מאיר יעקב רבי נווה דומ"ץ -

יצחק, פחד טולידנו ואב"ד בצלאל ו רבי התורה זוהר ר"י סניור - בן נתן ורב רבי אב"ד -

ב"ב. החיים אור שכונת

ליום  ועד תורה שמחת ממוצאי החל השיעורים מתכונת נמשכה הסוכות חג לאחר גם

שליט"א הגדולים הגאונים מאת תשרי, כ"ז מסירתן)ה' צארום ;(כסדר יהודה גאב"ד רבי -

הישיבות, סופר חניכי ציון אליהו רכסים,רבי אליהו קול ר"י ברכץ - יהושע רב רבי -

חיים, עץ ור"כ צרפת יוצאי הלוי קהילות משה הלוי,רבי תפארת ר"י דואר – טל רב רבי -

זצוק"ל, קרליץ דהגר"נ ההוראה שרבאני בית יעקב התורה,רבי מאור ישיבת מראשי רבי -

זכותא  כץ,אברהם פרדס הישיבות חניכי קהילת רב צדקה - רפאל בבית רבי מו"ץ -

ו  גרוס, דהגר"מ ההוראה ובבית קליין דהגרמ"ש לסרי ההוראה יוסף התלמוד.רבי אש ר"י -

ידי על נחתמה השיעורים סיטון סדרת יחזקאל רבי משכן הגאון ישיבת ראש – שליט "א

חורף. זמן פתיחת לקראת מיוחדת חיזוק שיחת מסר אשר חיים,

.0777-953-954 במס' התורה, עמלי בקו להאזנה זמינים כולם השיעורים

חורף, בזמן גם לפעול ממשיך הקו הרב הביקוש לאור מקשיבים, חברים ציבור לידיעת

שליט"א: רבותינו של הקבועים שיעוריהם בו ונמסרים

הגאון � מורנו - 20:30 בשעה א' זעפראנירבי הגדול ביום ידידיה שליט"א.שלמה

הגאון � מורנו - 20:00 בשעה ג' פרץ ביום אלחנן שליט"א.רבי

הגאון � מורנו - 22:00 בשעה ה' אברז'ל ביום נפתלי שליט"א.רבי

מזקני  מרבותינו אחד מאת התורה לבני מיוחד ועד מתקיים שבת מוצאי מידי בנוסף,

מאת  ועדים יימסרו הקרובים בשבועות עצמו. בקו שיעודכן כפי שליט"א, הישיבות ראשי

הגדולים: הגאונים ורבנן סלים מרנן אברהם התורה,רבי מאור ר"י – שמואל שליט"א רבי

יוסף,בצלאל  פורת ר"י – רפול שליט"א אליהו ארץ,רבי נווה ר"י – מסעוד שליט"א רבי

שמעון  ברק,בן בני העיר ורב אליצור אור ר"י – סיטון שליט"א יחזקאל –רבי שליט"א

ועוד. חיים משכן ר"י

z

התורה  עמלי של המשפטית במחלקה נעזרו אברכים עשרות

הקהילות  בלוח סוקרה אשר המשפטית המחלקה של להתרחבותה חודשים שלושה כתום

הצלחה  התורה עמלי גבאי מסכמים ט"ו, גיליון "בהתאסף" העת ובכתב אלול לחודש

נעזרו  התורה עמלי מקהילות מאוד רבים אברכים כאשר המחלקה, בניהול מרשימה

המחלקה. של הדין בעורכי
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זכה  כחוק, פיצויים מתן ואי כדין שלא אשתו פיטורי בשל שפנה אברך משל, לשם

של המקצועי אשכנזי לסיועו שלמה לו עו"ד סייע  אשר ולנדל"ן, עבודה לדיני מומחה –

והשגת  המעסיק מול בייצוג לו סייע אף ובהמשך החוק, ופרטי זכויות בהבנת תשלום ללא

מדויק  סיוע וקבלו וכמה כמה פנו וכמותו חוק. וע"פ הלכה ע"פ לו המגיעים הסכומים כל

בחינם. לגמרי וחלקם ומתחשבים מסובסדים במחירים חלקם ומקצועי,

של  למצב והגיע ש"ח 1,200,000 של  גדול לחוב חריגות נסיבות בשל נקלע של"ע אברך

פירעון רגל")חדלות לתמונה ("פשיטת נכנס מידי ובאופן המשפטית למחלקה לו בצר פנה ,

צמח  שלמה צמח עו"ד עו"ד לו הבהיר ראשון בשלב פירעון. ולחדלות למקרקעין מומחה –

זאת  וכל לפניו, העומדות האפשרויות ושלל החוקיות זכויותיו חובותיו מצבו, את בפירוט

האברך. מצד תשלום ללא

בהתמודדות  תאומן שלא בצורה לו וסייע מאוד, מתחשב במחיר לצדו עמד בהמשך

ארבע  במשך החזר לשלם צמח עו"ד לו סייע העצומים חובותיו כל מתוך חובותיו. עם

בלבד בחודש ש"ח 150 של חדש (!)שנים דף לפתוח ויוכל חובותיו מכל ינוקה כשבסיומן ,

לחלוטין.

החוקים  פרטי בכל מקיפה ובקיאות גדולה מורכבות דרש זה פתרון כי מובן

הכנסותיו  כל בו מצב מתוך לאברך סייעה צמח עו"ד  של ומומחיותו בתחום, והתקנות

למסלול  ולחזור רגליו על לקום להתחיל יכול בו למצב מעוקלות, רעייתו והכנסות

תקין. חיים

ומכר  ברכש פירעון, חדלות במקרי בייעוץ צמח, בעו"ד אברכים עשרות נעזרו זו בצורה

מצדו ניתן ראשוני כשייעוץ וכדו', מושכר פינוי חוזים, ניהול דירות, התורה של עמלי (לאברכי

שונים בלבד) ותצהירים מסמכים על בחתימה גם ידו על נעזרו אברכים עשרות תשלום. ללא

ויותר) שקלים מאות לעלות עשויים המניין מן עו"ד אצל נעזרו (אשר גם כך מצדם. תשלום כל ללא

לליווי  האברכים נזקקו בו במקרה גם כאמור. עבודה ודיני נדל"ן בתחומי אשכנזי בעו"ד

ביותר. ומתחשבים מסובסדים למחירים זכו ההליכים, ניהול בהמשך עו"ד

התורה  עמלי גבאי קוראים התורה, עמלי לטובת הדין עורכי של פעילותם לאור

הדורשים  במקרים הללו הדין עורכי של שירותיהם את להעדיף האברכים לציבור

עמלי  לחברי מעניקים שהם והשירות הזמן על הוקרה כאות ובתשלום, מקצועי ליווי

התורה.

z

א' רמות – משה מטה קהילת

בראשות  משה, מטה ביהמ"ד כותלי בין חדשה כולל מסגרת נפתחה דשמיא בסייעתא

טוויל  משה רבי א'.הגאון ברמות הקאנטרי שכונת רב – שליט"א

במקצועות  היטב הבקיאים חכמים תלמידי רבנים בקרבו לגדל למטרה לו שם הכולל

למעשה. הלכה עיוני באופן ההלכה לימוד ידי על השונים, ההלכה
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הכולל  ובראשות שליט"א, טוויל משה רבי הגאון - הקהילה רב ידי על נפתח הכולל

שלום הרה"ג עומד בר אלון ושא"ס רבי שבת הלכות על פז נחל הספרים מחבר שליט"א,

ההלכה  מקצועות בלימוד לו רב ניסיון אשר ב', ברמות משה" "אהל קהילת ומחשובי

ומבוגרים. צעירים ללומדים תורה ובהרבצת

רבים  ולומדים כולל מסגרות משה מטה המדרש בית מכיל זו, כולל מסגרת מלבד

התורה  קול פסק לא החגים בתקופת גם וליל. יומם בו שוקק התורה וקול נוספים,

לאתגרי  וסביבתו המדרש בית את להתאים מאמץ נעשה כאשר המדרש, מבית והתפילה

התקופה.

החצר  שטח כל על ומפוארת ענקית פרגולה נבנתה הסוכות חג לקראת זו, במסגרת

את  הופכת הפרגולה שקלים. אלף למאה קרוב של כוללת בעלות המדרש, לבית הסמוכה

שוקק  תורה למקום והפכה כולו, היום במשך ותפילה לימוד עבור מאוד לשימושית החצר

המדרש. בתי את לסגור הוראה יצאה בו הסגר בזמן בייחוד

אשר  ענק מסוכת נהנו כולה והשכונה הקהילה ובני כולה החצר  סוככה הסוכות בחג

בתורה  ויגיעה ללימוד מקום וכן להנחיות, בהתאם נרחבים תפילה מנייני קיום אפשרה

את  היטו באזור סמוכים מדרש מבתי לומדים גם כי דווח עוד נוחות. וביתר ברחבות

בימי  משכנם את בה וקבעו פנים במאור בה התקבלו המדרש, בית סוכת אל רגליהם

ולתפילה. ללימוד הסגר,

בראשות הזמנים בין ישיבת הזמנים בין ימי לאורך התנהלה המדרש הרה"ג בבית

כהן מהאזור אליאב ובחורים שלמה, ברמת קיבוץ ישיבת כראש בעצמו המכהן שליט"א

וועדי  שיחות לשיעורים, וכן הזמנים, בין ישיבת במסגרת משותף ללימוד התאספו כולו

מוסר.

בהרחבה  הן דרך, בכל הלומדים על להקל בכדי מאמצים משקיעים המדרש בית גבאי

המקום  בתחזוקת הריהוט, בשיפור המדרש, בית של המפואר הספרים אוצר של תמידית

הלומדים. לנוחות היממה, שעות ברוב במקום וקרה חמה לשתייה בדאגה ואף

למען  ישיבתית, במתכונת נשים-נזיקין סדרי לימוד של נוספת מסגרת מתוכננת בהמשך

כידוע  באשר שיעורים, ומגידי ישיבות לראשי חכמים תלמידי בה ולהתגדל להשתלם יוכלו 

כאלו  במסגרות חוסר ישנו להיום בציבורנו.נכון

הפועלים  הציבור לנציגי הקהילה בני של תודתם רחשי את להביע ההזדמנות זאת

את מיוחד באופן ובכללם האברכים, קהילות אילוז למען ישראל יו"ר הרב של עוזרו –

דרעי ש"ס אריה בשלביו הרב המדרש בית הקמת למען ונצורות רבות פעל אשר ,

ובחריצות  פנים במאור האברכים לקהילות רבות מסייע כללי ובאופן הראשונים,

הכלל. למען ופועלו שכרו ה' ישלם כדוגמתן, שאין  ותכליתיות

z
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א' רמות – עזרי אבי קהילת

לבני  מדרש בבתי דחוף צורך נוצר הקאנטרי, – החדשה א' רמות שכונת של אכלוסה עם

הנ"ל  משה" "מטה המפואר ביהמ"ד הוקם אכן השכונה של העליון בחלקה האברכים.

קשה  – תלול במדרון ההר צלע על בנויה והשכונה היות אך ביותר, נכבד ציבור המשרת

לבית  ביום פעמים מספר להעפיל השכונה של התחתון בחלקה האברכים לציבור מאוד עד

הצורך  וגבר הלך כך לשכונה תורה ובני אברכים שהגיעו וככל העליון, שבחלקה המדרש

ראוי. מענה שייתן במניין

ובראשם אברכים קבוצת התגבשה הגדול הצורך חמד לאור משה וקבעו הרב שליט"א,

פנים  והארת נדיבות תוך הנרחב, הלובי בפאתי 6 מס' לבנין בכניסה לתפילתם מנין

לב. בחפץ לכך שהסכימו הבניין דיירי מצד מיוחדת

והמתפללים  צורה לובש המאולתר הכנסת כשבית ומחצה, כשנה נמשך זה הסדר

של  פוסקת הבלתי גדילתו לצד ברם, ותוססת. חיה לקהילה יחדיו ומתגבשים הולכים

ראוי. פתרון למצוא יש כי היה וברור מאוד, לקשה הצפיפות גם הפכה המניין,

להתקיים  המניין עבר וכו', הבריאות משרד הנחיות עקב ואילך, ניסן בחודש הסגר בימי

ברור  הנוראים הימים לקראת אך ברווח, התנהל והמניין הבניינים בין ומרוצף פתוח בשטח

מתפלל  עבור יותר ראוי פתרון נדרש כי קירור היה ואמצעי קירוי גם שיכלול הכנסת בית י

החום. בימי

בני  לשמש שיוכל גדול אוהל ורכשו הגבאים התאמצו חמד משה הרב של ביוזמתו

המדרש  בית וגבאי וגדל, ההולך לציבור מקום בו אין כי התברר מהרה עד אך הקהילה,

תפילות  התנהלו שבו רחב, מדרש בית לו  נוצר וכך רעהו , לצד חובר אשר  נוסף אוהל רכשו

ובנוחות. ברחבות הנוראים הימים

להתנהל  והחלו השכונה, של זה בחלק המרכזי הכנסת לבית המקום הפך מהרה עד

אלו  בימים עמלים המקום גבאי הציבור. צורכי פי על זה אחר בזה רבים מניינים בו

בהתאם  החורף, כל לאורך תפילות לאפשר כדי החורף, לגשמי ההתאמות את להשלים

מאידך. הבריאות משרד ולהנחיות מחד הציבור לצרכי

צעירים  משפחותיהם, ובני ילדיהם להם ונוסף כי"ר אברכים כ-120 הקהילה מונה כיום

יוכל  אשר טווח, ארוך לפתרון אפשרויות על שוקדים המדרש בית גבאי מבוגרים. וגם

הקהילה. בני צרכי על לענות

z
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ד' רמות - הישיבות חניכי קהילת

הספרדים  שבקהילות ומהחשובות מהוותיקות אחת היא ד' ברמות הישיבות חניכי קהילת

ומונה  ישראל", "אבן לישיבת הסמוך בבניין שוכנת הקהילה בפרט. ובירושלים בכלל בארץ

רמות. שכונת של ושמנה מסלתה חשובים חכמים תלמידי עשרות

בשונה  אך האיתנים, ירח כל לאורך תפילה מנייני התקיימו השנה גם שנה, כמדי

המתפללים  בכמות מרשימה עליה על דווח פלא באורח זו בשנה – רבים ממקומות

מעניין. נסיבות צירוף בשל המניינים, ובעוצמת

במהלך  התאפשר הקהילה, בני של התפילה מנייני התקיימו בו המקום רחבות בשל

בירכתי  שונות ובמרפסות בחדרים מבודדים רבים תפילה מקומות ליצור הנוראים הימים

אנשים  מרצון, מבודדים של מבוטלת לא כמות למניין להצטרף יכלו וכך המדרש, בית

המתפללים. משאר ומבודדת נפרדת לפינה מהם אחד כל שזכו וכדו', בסיכון

מכל  רבים מתפללים כאשר להנחיות, בהתאם עם ברוב תפילות ג"כ נערכו הסוכות בחג

סוכת  שקקה רבא בהושענא החשוב. למניין מצטרפים ג' מרמות ואף ד' רמות רחבי

ממש. דאורייתא בריתחא בלומדים, עצמו המדרש בית וכן ביהמ"ד

וראשי  הר"מים ההקפות מסדר נעדרים שנה מידי כאשר תורה, בשמחת היו השיא רגעי

עקב  והשנה העיר, ברחבי גדולות בישיבות המכהנים הקהילה מבני החשובים הישיבות

במני  כולם השתתפו הישיבות ממאה סגירת למעלה נכחו ההקפות בסדר הקהילה. ין

שחקים. גאתה תורה של לכבודה העילאית והשמחה מתפללים,

הגדולים; הגאונים את למנות ניתן טולידנו ביניהם ישי ישיבת רבי מראשי – שליט"א

חיים, שרבאנידעת יעקב התורה,רבי מאור ישיבת מראשי – שמעון שליט"א בן יעקב רבי

אליצור, אור ישיבת מראשי – סוויסה שליט "א חיים יוסף תורה רבי ישיבת ראש – שליט"א

מזוז ודעת, אליהו ירושלים,רבי יקירי דישיבת משגיח – אלחרר שליט"א מתתיהו רבי

כאלכו"מ. רבים ועוד הלוי תפארת בישיבת ר"מ – שליט"א

גם  נכחו בהן עם, ברוב שניות הקפות התקיימו החג מוצאי של ערבית תפילת בסיום

וגיל. בשמחה מאוחרת לשעה עד התורה לכבוד ופיזזו רקדו אשר מתפללים עשרות

תודתם את מוסרים הקהילה תורג'מן בני יאיר ר' ומשאבים להרה"ג זמן משקיע אשר

ולהאדירה. תורה להגדיל המקום תחזוקת למען
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יובל  קרית - שטרן רח' תורה בני מנין קהילת

במכלול  פעלים ורבת ברוכה עשייה הקהילה בני מסכמים המנין, מהקמת שנה כעבור

שהוקצתה  גן בכיתת יובל, בקרית הגנים במתחם מתקיים המניין להיום נכון תחומים.
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עתירת  ותוססת, חיה כקהילה לפעול המקום מאברכי שמונע דבר שבת, מדי לתפילות

וחסד. תורה פעילויות

ההולכת  בכמות אברכים, עשרות בהשתתפות התפילות כל מתקיימות שבת מדי

ילדי  עם יחד הקהילה לבחורי לימוד סדר נערך השבת יום בצהרי לעת. מעת ומתרבה

לכל  נמסר מנחה ולקראת קבוע, בהספק שבת הלכות יחד לומדים אשר האברכים,

המומחה  קורא הבעל ע"י המקרא טעמי שיעור מתקיים בנוסף, מסכם. שיעור המשתתפים

רם אביחי שליט"א.הרב

עקב  וביוה"כ ביותר, מרוממת באווירה כסדרן התפילות התקיימו הנוראים בימים

להשתתף  הרבים המתפללים לכל לאפשר בכדי מתחמים, לשני המניין פוצל הרב הביקוש

מיזם  לדרך יצא ר"ה מערב החל הבריאות. משרד להגבלות בהתאם הנפלאות, בתפילות

אברך  דברים נושא שבת כל כאשר שבת, מדי והתעוררות חיזוק שיחת נמסרת ובו מבורך

הקהילה. מבני אחר

התקנת  ע"י שהוכשר במקום הפתוח באוויר הגן בחצר תפילות נערכו סוכות בחוה"מ

מהאזור  רבים מתפללים נוספו כשעליהם הקהילה, בני כלל בהשתתפות ותאורה, ברזנטים

לתפילה. ונוח ראוי מקום שמצאו

רבא  הושענא ליל סדר בו התקיים הראשונה ובפעם שטרן רחוב זכה רבא בהושענא

בנוסח  עם ברוב וותיקין ותפילת הלילה, כל לאורך ולימוד התיקון אמירת כולל במלואו,

הגדול  לביקוש והמענה כזה, מניין התארגן טרם הביקוש למרות כה עד ספרדי-ירושלמי.

במקום. והמתפללים האברכים בלב עצומה שמחה עורר

בלילה  ההקפות סדרי בו כשהתקיימו מתבקש המשך אפוא, היווה, תורה שמחת יום

ועמליה, התורה לכבוד ובזמירות בשירים שחקים, שהרקיעו ובריקודים בשמחה וביום

מיוחד  ולחיבור ליחס הם אף זכו הקהילה ילדי בקודש. ולמעלה ורבותינו אבותינו כמנהג

שקיות  בנוסף, ובששון. בשמחה הקודש שירי בשירת חלק נטלו והם הגדולה, לשמחה

התורה  שמחת את עליהם ולהאהיב להמתיק הקהילה, ילדי לכל חולקו ממתקים גדושות

תפילת  לאחר שניות ולהקפות מנחה לתפילת גם המשיכו ההקפות סדרי ומתיקותה.

גדולה. בשמחה ערבית

מסורה הקהילה בני שליט"א תודת פטרובר משה רבי דעת,להגאון שערי קהילת רב

של ביוזמתו לשכונה שהובא מאז זפראני אשר ידידיה שלמה רבי הגדול הגאון מורנו

הציבורים, מכלל האברכים קהילות כל ופריחת הקמת למען מרץ במשנה פועל – שליט"א

ל  נוראים, לימים מרוקו בנוסח אברכים מנין ועודד דחף לאחרונה הקמת ואך לכדי התגבש

החשובים לאברכים גם שלוחה מיוחדת תודה ולתפארת. לכבוד קבוע אברכים הרב מנין

פרץ  ברוך והרב בוגיוב להגדיל שמואל ובהרחבתו המניין בתפעול העת כל המשתדלים ,

ולהאדירה. תורה

אשר  קבע של מקום בהקמת בצורך ויותר יותר חשים ומתגבשת, ההולכת הקהילה בני

כיאה  קבע למשכן בקרוב שיזכו וברכתנו השבוע, כל במשך התפילות קיום את יאפשר

תורה. של לכבודה
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מנחם  קרית – לאברהם זכור תורה בני קהילת

לאברהם", "זכור המפואר המדרש בית בבניין כבוד השוכנת תורה" "בני האברכים קהילת

וסביבותיה. מנחם קרית בשכונת ממש של מגדלור מהווה

בהשתדלותו  אברכים של מצומצם ממספר החלה שנים, ארבע מזה הקיימת הקהילה

אלקייםשל יעקב לתפילת הרב יחדיו להתגבש החליטו אשר בשכונה, האברכים מחשובי –

שנערך  רבא קידושא לרגל הגדול, המדרש בית בתחתית קטן מדרש בבית שבת של שחרית

לארגן  הוחלט מה זמן וכעבור נוסף קידוש נערך כשבועיים כעבור המתפללים, אחד ידי על

לדמיין  קשה שכיום ותוססת, חיה קהילה להתגבש החלה כך שבתות. בלילי גם תפילות

בלעדיה. מנחם קרית שכונת את

רחבי  מכל תורה וגדולי רבנים נכחו בו גדול כנס נערך מהיווסדה, וחצי שנה כעבור

בירושלים. התורה" "עמלי לקהילות רשמי באופן הצטרפה והקהילה העיר,

בשבת  חינוך מנחת מכולל החל נפלאות, יוזמות שלל בקהילה נערכו השנים במהלך

"שואלין  מיזם חנוכה, כולל הזמנים, בין לימי לימוד מסגרות בחורף, מוצ"ש כולל קודש,

האברכים. צורך פי על ועוד ועוד הפסח חג לקראת ודורשין"

נרחבות  ביגוד מכירות נפלאות, חסד ויוזמות חלוקות לעת מעת בקהילה נערכות בנוסף,

שמיכות  כגון מוזל  ביתי ציוד וכן הלבוש, פריטי ושאר חולצות נעליים, חליפות, הכוללות

מחולקים  ובה נרחבת, דפסחא קמחא חלוקת מתקיימת הפסח חג בערב בזה. וכיוצא

הקהילה. בני לכלל בסיסיים מזון מצרכי

אברכים  ביוזמת ולכך המתפללים, ציבור את מהכיל המקום צר הנוראים בימים

כאשר  הנחיות, כפי מתפללים כלל אשר בבניין, נרחב באולם התפילות התקיימו מהקהילה

ויחד  לביהמ"ד, מחוץ הצטרפו – המגבלות בשל להצטרף מהם שנבצר המתפללים שאר

ביותר. מכובדות תפילות ניהלו

השכונה , שליט"א רב עמוס מיכאל רבי האברכים הגאון מניין למען הוא אף משתדל ,

משתדל  וכן השכונה, תושבי לכלל המרכזי המדרש בבית המושקעים המאמצים מלבד

בסיוע  הזמנים, בין בימי תורה  פעילויות למגוון זוכים אשר בקהילה, החמד בחורי עבור

ועוד. בהיכלו" "לבקר מיזם "רוממות", ארגון

z

יעקב  נווה - לאברהם זכור אברכים מניין קהילת

מסלתה  איכותיים אברכים עשרות מונה יעקב בנווה לאברהם" זכור אברכים- "מנין קהילת

"זכור  הכנסת בית בתחתית ומשופץ נאה מדרש בבית ושוכנת השכונה, של ושמנה

בראשות שליט"א לאברהם" אביסרור אליהו רבי את הגאון כאשר יעקב, נווה שכונת רב –
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בני  התחדשו כשנה ולפני מהודרים, ובימה קודש ארון מפארים הקהילה של המדרש בית

ומפואר. חדש בריהוט גם הקהילה

הקהילה  של הספרים אוצר של ההתרחבות מאוד בלטה האחרונה השנה במהלך

של סומך בהשתדלות אביחי רבים הרב יסוד ספרי אליו והתווספו גודלו את הכפיל אשר ,

מאת  גם ואגדה עיון ושו"ת, הלכה וספרי והאחרונים הראשונים רבותינו ספרי נצרכים,

זיע"א. והמערב המזרח בארצות הגדולים ורבותינו אבותינו

נוספות. ספריות בתרומת גדול צורך ישנו עדיין הספרים, לאוצר ספריות שהתווספו אף

לומדים  אליו מושך היממה, שעות ובכל השבוע ימות בכל לרווחה פתוח אשר המדרש בית

האחרון  בחודש ב"ה. ואוזלים הולכים המדרש בבית הפנויים והמקומות כולו, מהאזור

הקהילה  בני ידי על בברכה והתקבלו לקהילה, נוספים חשובים אברכים מספר הצטרפו

הוותיקים.

מא  דרשו האיתנים לירח אך ההכנות וההנחיות, ההגבלות בשל שנה מכל מרובים מצים

אחד  כל כאשר הקהילה, חברי כל בין נפלאה אחדות התגלתה זו מציאות מתוך דווקא

התאפשר  וכך המקום, והכנת תפעול לצורך ומטלות משימות עצמו על ונטל אחריות לקח

שנה. כמדי מכובד מניין לקיים

האברכים  לנשות שאפשרה מרווחת, נשים עזרת גם הוכשרה נוראים ימים לקראת

וכראוי. כיאה המרוממות בתפילות להשתתף

ע"י יום מדי ובנים אבות של ייחודית מסגרת התקיימה סוכות חוה"מ הרב בימי

זיאת  מגדר ניסים יצאה ההיענות ב"ה ערך. יקרי פרסים המשתתפים לילדים וחולקו ,

לעמל  וחילם חשקם את והגבירו במסגרת יום מדי השתתפו כולם הקהילה וילדי הרגיל,

התורה.

ההקפות  סדר את לקיים קשה יהיה כי הקהילה גבאי הבינו תורה שמחת לקראת

יכלו  בו סמוכה, ישיבה של המדרש בית נשכר ההקפות ולצורך ההנחיות, פי על

רבים  אליהם מצטרפים כאשר ונוחות, רחבות ביתר ההקפות את לקיים הקהילה בני

השתתפותם  על שהושם הדגש את במיוחד מציינים הקהילה בני האזור. מתושבי

שלוש  ישראל הרב ידי על בייחוד ההקפות, כל במהלך הקהילה ילדי של ושמחתם

השירים, ובשאר קדושים" "צאן הנפלא בקטע הילדים את הלהיב אמן ביד אשר

שש  אשר הצאן, צעירי של באושר הבורקות עיניהם את לראות היה שניתן עד

המסור  לאברך במיוחד מודים הקהילה בני ובאהבתה. התורה בשמחת ליבם ועלז

נחום  שמעון כראוי.הרב המקום ותפעול החזקת למען הגדולים מאמציו על ,

לבני  מוצ"ש כולל גם נפתח חורף זמן פתיחת עם חיל", אל מחיל "ילכו בבחינת

בהשתדלות ברדוגוהקהילה יוסף תורה הרב להגדיל הקהילה, אברכי מחשובי –

ולהאדירה.

z
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יעקב  נווה - אברהם עטרת קהילת

יעקב. בנווה אברהם" "עטרת בביהמ"ד סדרים שלושה כולל שמתקיים שנים מספר מזה

עומד הכולל שליט"א בראשות קלעג'י חגי רבי השוקדים הרה"ג אברכים עשרות ומונה ,

בשכונה. הכוללים וחשובי מגדולי לאחד ונחשב גדולה, בהתמדה תלמודם על

להמשיך  יוכל לא לצערו כי הכולל של המרכזי התורם הודיע הקורונה, משבר פרוץ עם

וציבור  הכולל ראש גדולה. כלכלית נפילה עקב חדשה, להודעה עד הכולל את ולהחזיק

במשנה  ופעלו התעשתו מהרה עד אך המצערת, ההודעה לשמע מאוד עד כאבו האברכים

מבית  התורה קול ישבות לבל הנדיבה, תמיכתו את יחליפו אשר תורמים לגיוס מרץ

חלילה. המדרש

לסוף  עד להתקיים המשיך והכולל המשימה, צלחה לחודש מחודש  הקיץ במשך כך

לאורך  להתקיים תוכל לא הכולל מסגרת כי החשש צף התקופה כל לאורך אך קיץ, זמן

את  והקדישו התפללו הטוב, והכרת מחויבות תחושת מתוך הכולל אברכי כזו. בצורה זמן

הכלכלי  לאיתנו לשוב לו תעמוד התורה החזקת שזכות התורם, הצלחת למען לימודם

הטהור. לבו כשאיפת החיים בעץ ולהחזיק להמשיך ויוכל כבראשונה,

והוא  חזרה, המסלול על לעלות התורם הצליח עצומה דשמיא ובסייעתא שמים בחסדי

את  ולהחזיק להמשיך שיוכל רק לא וב"ה מרובה להצלחה זכה כי רבה בשמחה הודיע

בתנופה  אלול חודש נפתח כך נוספים. אברכים מספר להוסיף כעת שניתן אלא הכולל,

המשיכו  הכולל ואברכי וחיל, בעוז הוא גם החל חורף זמן כעת וגם ושקידה, התמדה של

רב. ובהיקף בעומק גדולים בהספקים מוגברת, בתנופה

העת  כל עמלים הקהילה וגבאי אחד, ליום אף פוסק אינו בקהילה התורה קול ב"ה

תקופת  כל לאורך כי לסכם ניתן כיום השעה. אתגרי מול גם התורה קול החזקת למען

התורה  קול פסק לא תשרי וחודש אב חודש ניסן, חודש של הזמנים בין בימי גם המשבר,

לאברכים  היום שעות בכל התקיימו נרחבות הזמנים בין ישיבות כאשר אחד, ליום אף

ההנחיות, פי על המתאפשר כפי – בבתים והן המדרש בבית הן הקהילה, מבני ולבחורים

עשרות  בסך תרומות רבים במאמצים הושגו הזמנים בין ישיבות החזקת לצורך כאשר

החשובים האברכים של הנמרצת בהשתדלותם עם, מנדיבי שקלים עדס,אלפי שמואל הרב

קטנוב  יוסף והרב כהן יאיר .הרב

ב  לציין מבקשים הקהילה ביהכ"נ בני רב של פוסקת הבלתי תמיכתו את מיוחד אופן

שליט"א  נקי יהודה רבי מעיין הגאון השו"ת ועורך זצוק"ל יוסף הגר"ע מרן של משמשו ,

הזמן  במהלך הן הנרחבת, התורנית בפעילות ותומך אברכים קהילת את מעודד אשר אומר,

ועוד. תורמים בהשגת הזמנים, בין בישיבות ובייחוד

פוצל  תורה ובשמחת עם, ברוב הן גם התקיימו תשרי וחגי הנוראים הימים תפילות

תפילת  בפלג, ערבית תפילת מנייני והתווספו ההגבלות, בשל מניינים כמה בין הציבור

מנחה. לתפילת נוסף ומניין בנץ שחרית
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עלתה  והשמחה הפתוח, במרחב ארוכים בריקודים ורון שמחה ברוב נערך ההקפות סדר

התפילה, לאחר שניות הקפות כן גם התקיימו תורה שמחת ובמוצאי שנה, מכל יותר עוד

מצווה. של שמחה ומתוך ייחודית באווירה

z

יעקב  נווה - אברכים מנין קהילת

בירושלים. ביותר והחשובות הגדולות האברכים מקהילות אחת היא אברכים מנין קהילת

האברכים  כמות את מלהכיל  המקום צר ונאה, רחב מדרש  מבית נהנים הקהילה  שבני אף

המדרש. בבית ולתפילה ללימוד משכנם את קבעו אשר הגדולה

לקיים  היה ניתן לא ההנחיות פי על כאשר קושי, על קושי הוסיפה הקורונה תקופת

לאולם  המדרש בית בין המניין התפצל ולכך הקבועה, במתכונת נוראים הימים תפילות את

ההנחיות. פי על המותר לגבול עד מלאים היו המקומות כששני הסמוך, הספר בבית

נערכו  הן ולכך המדרש, בבית ההקפות את לקיים שייך לא כי היה ברור תורה בשמחת

ורבים  הקהילה בני כלל של השתתפותם התאפשרה וכך הספר לבית הסמוך במגרש

וויתרו  לא שמח"ת במוצאי שניות הקפות לקיים ישראל מנהג על אף האזור. מתושבי

ביה"ס. באולם וזמרה שירה ברוב נערכו והם בקהילה,

מדרש  כבית שתשמש ע"מ המדרש, לבית בסמוך גדולה פרגולה נבנתה לכך, בהמשך

כשלכל  השבת, בתפילות והן החול בתפילות הן הרבים והמתפללים הלומדים עבור נוסף

חדשים  מניינים להוסיף התאפשר אף כך ובעקבות זה, אחר בזה מניינים כמה ישנם תפילה

יום  במהלך מנחה  לתפילת מניינים וכן והגר"א, מג"א בזמן המניינים מלבד החמה, בנץ

שבת. במוצאי ערבית מנייני וסדרת השבת

וכן  הרב, לביקוש מענה שיתנו נוספים פתרונות על אלו בימים שוקדים הקהילה גבאי

וההיתרים. התוכניות בשלב הוא גם הנמצא קבע, בניין בניית של טווח ארוך פתרון על

מורנו  – הקהילה רב של לבנו מיוחדת ברכות שבע שמחת בקהילה נערכה לאחרונה

אברז'ל  נפתלי רבי הגדול מתחלפת,הגאון ובמתכונת בקפסולות נערכה השמחה שליט"א.

השכונה, רבני גם נכחו בשמחה השתתפות. של שעה חצי הוקצה קבוצה שלכל הגאון כך

אמסלם  מאיר רבי טולדנו שליט"א,הגדול  שלום רבי ישראל שליט"א,הגאון רבי הגאון

זילברמן  ובשבח יצחק שליט"א הרב מורינו בשבח דברים נשאו הרבנים ועוד. שליט"א

הקהילה, לרב מאוד מכובדת מתנה הוגשה האירוע ובסיום בראשה, העומדים וכל הקהילה 

הקהילה. בני כלל בהשתתפות

תשרי  הזמנים שבבין אחר פוסקת. בלתי לפעילות זוכים הקהילה מבני החמד בחורי גם

ומתגמלים, מיוחדים לימוד ובסדרי ובבחורים באברכים וגדוש מלא המדרש בית היה

אשר  הקטנות הישיבות לבני מיוחד סדר נערך שבת ליל ומדי השטייגען תנופת ממשיכה

אשר  נפלא שבת עונג ארגנו וירא פ' בשבת ח'. כיתות לבני וכן ישיבה, שבתות אין ברובן

מלכה. מלווה סעודת נערכה ובמוצ"ש נאה, כיבוד לצד ערבה ושירה תורה דברי כלל
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ובחורי  הקהילה בני למען תדיר עמלים אשר היקרים לגבאים מסורה הקהילה בני תודת

ירחי,הישיבות, נתנאל הרב מזרחי, שלמה הרב מימרן, מרדכי ברוך הרב גולן, איתמר הרב

יפרח  שמואל מזרחי ,הרב ציון בן במלאכה.הרב העוסקים שאר וכל

z

החדש" יעקב "בית הספר בית

החדש" יעקב "בית הספר זעפראני בנשיאותבית ידידיה שלמה רבי הגדול הגאון מורנו

במקומו שליט"א  המבורכת. גדילתו לאור יותר, ומרווח חדש למקום ועובר משתדרג ,

מרפסת  לסגור ההנהלה נאלצה כך ובשל מלהכיל, המקום צר הספר בית של הקודם

למפרסת  והוגש העירייה תקנות את תואמת אינה הסגירה כי התברר ברם, הבנות. לטובת

הריסה. צו

בעירייה  הציבור נציגי של בתיווכם אך פורקה, המרפסת הצער ולמרבה דבר של בסופו
– העיר ראש עם בנושא דחופה פגישה ליאון נקבעה משה את מר הבין העיר ראש .

בית  עבור הקרוב לטווח לפתרון ידאג כי הצהיר כך ובשל הגדול, הצורך ואת המצוקה

טווח. ארוך בפתרון ידון וכן הספר,

של  הגדול הקושי על דנו ובהן שליט"א, מורנו בבית אסיפות מספר נערכו במקביל

במערכת  הגן מכיתת עצמית בבנייה הוא היחיד הפתרון כי והוסק לבנות, במוסדות הציבור

הגדולים הגאונים שליט"א מורנו עם יחד נועדו זו במסגרת לחלוטין. אלחנן עצמאית רבי

שליט"א  ו פרץ משפט חוקת שליט"א גאב"ד אברז'ל נפתלי אברכים,רבי מנין קהילת רב –

להירקם  שמתחיל שמחתם את והביעו הללו, הנושאים על ארוכה שעה במשך דנו ובה

וגן. בבית והן ברמות הן בנושא פתרון

התקבל  שבעידית, מהעידית אברכים במשפחות ומתפתח ההולך הספר בית של שמעו

ובראשם ישראל, גדולי של בתיהם בכל מרובה רוח שלום בקורת רבי הגדול הגאון מרן

הספר כהן  בית תקומת את ומדרבן מעודד אשר מועה"ח ונשיא יוסף פורת ר"י – שליט"א

הספר. לבית לשלוח רבים לאברכים ומורה הספר, לבית שלו נכדתו את שלח ואף מאוד עד

של לביתו ועלו התלמידות הורי האברכים התקבצו שמואל לאחרונה רבי הגדול הגאון

למשך בצלאל  בפרטיו והתעניין המתגבש הפתרון על לשמוע הוא גם שמח אשר שליט"א,

האברכים  התקבצו בנוסף וברכה. הצלחה לשפע ומעודד מברך שהוא תוך ארוכה, שעה

של הלוי במעונו משה רבי הוא הגאון גם הביע אשר הלוי, תפארת ישיבת ראש שליט"א

אשר  הנפלא והפתרון האיכותיים, התלמידות הורי קבוצת מול ופליאתו הרבה שמחתו את

כמותו. נראה טרם

בפועל  הרישום נפתח בטרם ועוד הבעל"ט, תשפ"ב לשנה"ל  הרישום נפתח זו בתקופה

לעתיד  לדאוג חפצים אשר ממש, מצוינות אברכים ממשפחות בקשות התקבלו כבר

רבות  משכונות אברכים הספר לבית פנו בנוסף ויראה. תורה של במקום ולחנכן בנותיהן
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לחינוך  איכותי מענה שתתן בצורה נוספות בשכונות גם ספר בתי לפתוח בבקשה נוספות,

ובעתיד. בהווה הבנות

ל  תודתה את מוסרת הספר בית שליט"א הנהלת זיאת יצחק רבי של הרה"ג ימינו יד ,

וצרכיו. הספר בית למען גדולה ובהשתדלות במרץ פועל אשר שליט"א, שלום חכם מרן

ובמיוחד הציבור לנציגי הספר בית הנהלת מודה אילוז כמו"כ ישראל פועל הרב אשר ,

שכרם  ה' ישלם הרשויות, מצד צרכיו לכל מענה ומתן הספר בית הצלחת למען רבות

ידיהם. מעשי בכל והצלחה ברכה בשפע ופועלם

z
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נאסף  כאשר
עברו  גיליונות על ותגובות הארות

9

הפסק  הוי אי מריח שאינו למי הבשמים ברכת

תורה ט"ו)בכתר שאינו (גיליון והרגיש הבשמים על ובירך שהבדיל במי זעפראני הגרש"י דן

מריח  שאינו למי אפשר איך השו"ע על שמקשים הפוסקים דעת בו ונזכר הדין, מה מריח

הבשמים. על לברך חיוב לא זה והרי ביתו, לבני להוציא

מורה  זה לשתייתו, הגפן ברכת בין מפסיק ואינו הכוס על אותו שתקנו כיון הרי וקשה

ש  הבה"לדאע"פ שכתב וכמו חכמים, ממצות הוא מ"מ חיוב יטעום)אינו ד"ה ק"צ גבי (סימן

להוציא  שיכול המצות לברכת נחשב מ"מ חיוב, שאינו למ"ד דאפילו המזון, ברכת כוס

שותהו. שאינו אף לאחר

שלזינגר  אריה דוד

מ"ב  על דשא" "ארץ מח"ס

z

הנ"ל  בנידון עוד

הקודם להריח (ט"ו)בגליון יכול ולא שהמבדיל שליט"א זעפרני רש"י הגאון ממורנו הובא

קורונה) שברכתו (חולה אף אחרים, להוציא גם מבדיל אם ההבדלה של מהיין לשתות יכול

שכתב  כמו לשתיה היין ברכת בין הפסק שהוי לומר מקום והיה לבטלה היתה הבשמים על

לבטלה, אינה שברכתו ונמצא ערבות הבשמים בברכת שיש פוסקים ויש הואיל רעק"א,

כתב  לא גוונא ובכהאי הפסק אינה לבטלה שברכה מדבריהם שנראה פוסקים שיש ועוד

עכת"ד. הפסק שהוי רעק"א

חיים האורחות מדעת זו להכרעה לסייע עוד ס"ה)ויש רצז סי' בב"י שאין (הו"ד אדם שאפילו

האורחות  דעת את שמצרפים נימא שאי אלא הטעם, עיי"ש הבשמים על מברך ריח חוש לו

לעצמו מבדיל אם גם לשתות יכול ערבות חיים שיש הטושו"ע דעת את לצרף צד שאין ביתו לבני (שלא

הבשמים) ועוד בברכת חזק, בריח אמת שזה חיים האורחות דברי על כתב שם שבמ"א אלא ,

שיש  ברכה  לענין שרק יתכן מקום ומכל חיים, האורחות דעת את כלל הביא לא שבשו "ע

יעויין  ועוד אותו. לצרף שייך הפסק לענין הכא אבל אותו הביא לא לבטלה ברכה חשש

ב')בט"ז ס"ק תרכד במוצאי (סי' בשמים על מברכים האם הפוסקים שנחלקו דאף שכתב
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כל  לדעת לחוש דעדיף לברך יש הפסק הוי לברך שאין ולסוברים בשבת שחל יוהכ"פ

הנ"ל. רעק"א אליו וציין להפסק מלחוש הפוסקים

צ"ב  הבשמים, בברכת ערבות שיש הטושו"ע דעת את לצרף הגאון מורנו שכתב ובמה

הבשמים. בברכת בקיאים כולם ובזמננו בקי שלא במי רק ערבות שיש השו"ע כתב שהרי

המשנ"ב שהביא החיים הארצות דעת פי על הכוונה רעג)ושמא בבקי (סי' שגם שסובר

ערבות. איכא

חיים  אמרי קהילת ח. א. י.

z

הקן  שילוח על ברכה

"בהתאסף" הנכבד הקובץ מערכת לכבוד

והברכה! השלום

על  מברך היה זצ"ל שאול אבא שהגרב"צ י"ג בגליון גבאי מתתיהו הרב שכתב במה

ראשונים. מח' דהוא  לסב"ל חש לא היאך בעיני תמוה היה הקן. סי'שלוח יו"ד ח"י יבי"א (עי'

ב) אות "ברוך לב ואב"ד כולל ראש  שליט"א שרגא שלמה  רבי מהרה"ג שמעתי ובאמת .

לו  אמר זצ"ל הגרב"צ של חביבו תלמידו שליט"א שרגא ברוך רבי הגאון שאביו שאמר"

ולא  בלבו ומלכות שם והרהר  אתה" "ברוך וברך הקן, שלוח בביתם עשה  זצ"ל  שהגרב"צ 

ולק"מ. עכת"ד. ה'. שם הזכיר

רב, בכבוד

יוסף" "משנת קובץ עורך – דוד בן יהודה

z

חוזר  אם בעשי"ת המשפט המלך שכח

"בהתאסף" בגליון ראיתי י"ד)ראה שליט"א (גליון עדס שמואל הרה"ג של הנכבד מאמרו את

שלאחרונה  ובהיות חוזר, אם בעשי"ת ומשפט צדקה אוהב מלך האומר בענין כתב אשר

להעיר  אמרתי כדבריו, ידמה כן לא לבבי פרטים ובאיזה זה בדין הצעיר אני אף עסקתי

לדינא  הכרע לכלל הגעתי לא שעדיין אף כי ואקדים, תורה. של כדרכה בדבריו ולהאיר

עמו)בזה אשר אחרונים ורבים היבי"א מרן כד' טפי דעתי שנוטה של (הגם בהכרחו להעיר באתי מ"מ ,

ליה. פשיטא איפכא אשר שליט"א הה"כ

ההוראה  עמודי וג' הראשונים בשיטת בעיקר התמקד הכותב הרב כי אומר, ראשית

באחרונים, בו שדנו וכו' דסב"ל  ולכללא בזה האחרונים לדברי כלל התייחס ולא בענין,
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וע"כ  הבנין. נפל היסוד ובנפול הראשונים דברי על התבססו שכולם משום לדבריו וזאת

בו: שדן במה לדון בס"ד אבוא

שלפנינו הדפוסים בכל כנודע אשר הרמב"ם, בד' אפתח פרנקל)ראשית דפוס ובכל (עד

שכותב משמו העתיקו זה בנדון שדנו הי"ג)האחרונים תפלה מהל' מלך (בפ "י ואמר טעה דאם

כת"י  [למעט בכת"י הכתוב דכפי העיר, שליט"א שהה"כ אלא חוזר. ומשפט צדקה אוהב

הרמב"ם  מתשו' מתבאר והכי מלך, תיבת בלא ומשפט צדקה אוהב הוא הנוסח אשכנזים]

ל) הנגיד(סי' ר"י נכדו מתשו' לזה סייעתא והביא ו). כי (סי' כלל, מוכרע אינו הדבר והנה .

אוצו"מ מלך גורסים ג"כ הכת"י כל הי"ח בפ"ב השנה)סו"ס כשכתוב (בכל בפשטות וממילא

השנה כבכל שאמר ללמוד יש בעשי"ת מצאנו טעה לא כמעט אמר, ללא מלך אמר בין זה חילוק (כי

זאת) שידגיש בלא הרמב"ם בד' כן נאמר ולמה רי"ו מתלמידי לבד הראשונים בד' כתב זכרו לא הנגיד ר"י וגם ,

מלך, אומר ימוה"ש דבכל מכונה על השאירה אלא י בפרק הנוסחא לשנות במפורש

שאמר  אף חוזר בעשי"ת דבטעה ללמוד  יש וממילא  כן צ"ל  המקומות דבכל  הוסיף ואדרבה

ביבי"א ואכן ט)מלך, אות ח לנו (סי' מנין ומעתה כדבריו. הנגיד ר"י מד' סייעתא שהביא נר'

פרנקל שבמהד' אמנם והן מאחרים. יותר מסויימים יד כתבי על ולסמוך (ילקוט להחליט

אבל שנו"ס) מלך באמר חוזר שאינו נפק"ל דממילא מיגאש ר"י לד' השיטה להשוות רצו

ודוק. מלך תיבת כאן שהושמטה בדעתו כתבו דבריהם בריש גופייהו ואינהו לזה, הכרח אין

לאידך  הכרע לנו אין מ"מ הוא דחוק כי והגם בברכ"י ע"ז השיב כבר הרמב"ם תשו' ומצד

גיסא.

חוזר האל שבאמר מדבריו הה"כ שציטט אף כי ואומר, הרי"ף ד' אל אפנה (ומשמע ועתה

חוזר) אינו מלך אינו דבזכר האל דבאמר ר"א הלכתא דלית כ' רק כך כתב לא כי מדוייק, אינו ,

נראה  הגמ' לשון שמעתיק דבריו מריש ומאידך סגי מלך דבאמירת הכרע אין אבל חוזר,

כן נקטו הראשונים שבכ"מ ומאחר המשפט, המלך דוקא בלשונם)דבעי אגב כבדרך שהוא (אף

הר"י  ד' ע"פ שיטתו לחשבן והכרח סיבה שום לנו ואין למינקט, לן עדיף הכי בדעתו,

וכדומה. מיגאש

בפסקיו  שסתם דמאחר ברור הדבר שלפענ"ד הרא"ש, שיטת היא כולנה, על והעולה

טז) סי' פ"א כשאמר (ברכות בעשי"ת דחוזר מבואר ממילא אוה"צ, מלך ימוה"ש בכל שאומר

קיח  בסי' הטור מדברי אחרים דיוקים מאשר עצמו דברי להעדיף לנו שיש ופשוט כן,

לה. קראו ונדחה מוכרחים, שאינם

ואף  דחוזר, היא הפשטות והרמב"ם הרא"ש הרי"ף בד' העולים, הדברים אסכם וכעת

כן  לומר אכתי חוזר, דאינו ס"ל  דאכן הרמב"ם או הרי"ף בדעת דיליה כל ליה יהיבנא אי

להוסיף, ויש הוראה. עמודי תלת מגו תרי כאן לנו אין וממילא דחוק, הוא יחד בתרוויהו

שכתבו  רבנן  קדמוהו וכבר היא דידיה  לאו והרמב"ם הרא"ש הרי"ף בדעת כן ביבי"א  דמ"ש 

להפתה"ד ראה הב"י, מרן בשם אף א)כן אות קיח ידיד(סי' יוסף ברכת ע:)ולהרב דף (ח"ב

משה  דבר ע"ד)ובשו"ת יד דף וכבר (ח"ג, בב"י כן נמצא דלא צ"ע דדבריהם אלא ע"ש.

האדמה פרי הרב דברי למינקט טפי לי ניחא ומעתה במקומו, ע"ז פ"ב העירותי תפלה (הל'

רביםהי"ח) מים הרב נ"א)שהבי"ד סי' הרי"ף (בתשובה דעת לא לן ברירא "דלא בנדוננו שכתב

סוף  חמודות ולחם מלך המעדני וכמ"ש הנוסחאות חילופי משום רבינו ולא הרא"ש ולא
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נימא  אי אף ומעתה, ע"כ. רבינו". בגליון כתוב שמצא מה המלך בגן מ"ש גם דברכות, פ"ק 

וכמשנ"ת. להיפך ברורה ראיה אין גם שחוזר מדבריהם ראיה דאין

רבים  הנ"ל האחרונים כל בדברי לומר דאין פשוט נראה בודאי להכי, דאתינן והשתא

במספר)ועצומים בגירסתם (כשלשים הרמב"ם ד' רואים היו דאילו הב"י מרן כולם ועל ועליהם

הכא. כי ספק מתורת ולא מודאי אלא אמרינן לא דזה בהו, הדרי הוו וכו' האחרת

התורה  בברכת החותם

מועלם  אליעזר יחזקאל

z

כהגאונים  למנהגנו ההדלקה בזמן השו"ע דעת בירור

י"ב גיליון 'בהתאסף' התשע"ט)בקובץ שטרית (כסליו בן חיים הרב של מאמר נתפרסם

שקיעה  בתחילת להדליק שצריך הב"י מרן דדעת יסד ושם ההדלקה, זמן בענין שליט"א

בתחילת  להדליק יש אחת, שקיעה דיש כהגאונים דנהיגי לדידן זה ולפי ר"ת, של שניה

ר"ת, בשיטת היינו השקיעה בסוף להדליק צריך אם דאפילו יסד ועוד ראשונה. שקיעה

הגר"א [ודברי בשקיעה. להדליק צריך הגאונים לסברת סקי"ז)אבל רס"ו סי' ליישב (יו"ד הם

הפוסקים]. דברי

שתא דהאי תורה אור תשפ"א)ובחוברת הגדול (כסליו מהגאון זו, שיטה על תגובה פורסם

יהודה. באר ישיבת ראש שליט"א תופיק יצחק רבי

בדבריו, להעיר שיש נקודות כמה להעיר להלן רק אלא ישראל במנהגי להכריע באתי דלא (ואקדים

בנידון) שהועלו הנקודות .על

בתחילת  להדליק דבעינן לומר שכוונתו משמע מרן דמדברי אמת דהן פתח, ראשית - א

עליהם. לחלוק אין מרן, בדעת כן כתבו לא האחרונים שגדולי כיון אבל שניה, שקיעה

עצמו ר''ת דודאי בס''ד יתבאר הטוש''ע)ובסמוך מקור האחרונים,(שהוא שפירשו כמו ס''ל

לעיין. יש עצמו מרן דבדעת אלא

שצריך  למ"ד הטעם כל מקום מכל בשקיעה, להדליק העיקר אם דאפילו חידש עוד ב-

מאוחר  שהזמן בזמנינו משא"כ התרמודאים, דרגלי זמן שיעבור מחשש בשקיעה, להדליק

דאין  אלא טפי, מהודר והוא ודאי לילה שיהיה הכוכבים צאת עד לאחר חסרון אין טובא

ויש  מהשקיעה. הכוכבים צאת להעדיף יש בדין, ספק יש אם אבל מתקנ"ח. לשנות לנו

להדליק  יש דלכתחילה ובפרט ההדלקה, לאחר עיכוב דיש שצדדו דיש מוסכם דאינו לציין

של  הרמב"ם לשון וכפשט מדליק, אדליק לא דאי אמרינן בדיעבד ורק ההדלקה זמן בכל

עוד  כתב שליט"א והרב מהתקנ"ח. חלק שהוא ואפשר מאחרים'. ולא מקדימים 'לא

הדעות. רבו בזה וגם מעכב, לא הנס פרסום שבזמנינו

חידוש  הוא ההדלקה, בזמן ור"ת דהגאונים פלוגתא לתלות הכותב שסברת כתב עוד - ג

כן. לומר ומהכ"ת גדול חידוש שהוא וכתב הפלוגתא. להרחיק ומנין
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האחרונים. מדברי והן והגאונים, ר"ת בדברי מהמבואר הן זה על להעיר יש והנה

עצמו ר"ת בדברי רכא)ראשית סי' הישר ב'(ספר בענין חידושו מכח דרק כן, משמע

ושקיעה  הכוכבים. צאת של לשון הוא חמה משתשקע שלשון לומר הוכרח שקיעות,

האור, התמעטות הוא היינו לשיטתו שמשתשקע מפרש ולכן לנרתיקה. השמש כניסת ולא

לנרתיקה. השמש כניסת הוא שקיעה הגאונים לסברת ואילו האור. התמעטות סיום

הוא  רגל שתכלה עד השקיעה שמתחילת כלומר כאן, ועד מכאן מלשון הוא ומשתשקע

משתשקע  היראים ולשיטת השמשות. בין העליון שהכסיף עד משתשקע או הדלקה. זמן

השקיעה. לפני הקדמה לשון הוא משתשקע שלשון כיון לשקוע, נוטה שהשמש מזמן הוא

ובפירוש  כר''ת, הסוגיא בפירוש לומר שאפשר כתב שימשי דבי בקונטרס והפר''ח

גדול  דוחק זה אך השקיעה. שלפני זמן הוא משתשקע שלשון כיראים, לפרש ,א משתשקע

לפני  זמן הוא משתשקע ולשון ידוע, זמן הוא החמה ששקיעת ס''ל ליראים שבשלמא כיון

הוא  משתשקע לשון שאם ריכשי, אתרי ארכבה כאן יש ר''ת לשיטת משא''כ הידוע. הזמן

הקדמה. לשון הוא איך סיום לשון

במקורותיהם. הדברים את ואבאר

כרחיךז''ל  "ועל הישר בספר שפירשתי ר''ת כמו החמה משתשקע לפרש צריך אני

להיות... יכול אינו זה ליכנס שמתחיל משעה תימא דאי ברקיע נכנסה אתה שכבר ואם

החמהמפרש  החמה כמו משתשקע ואם שקיעת מילין, חמשת השמשות בין הוי כן ואם ,

מיל. ריבעי תילתא אלא השמשות בין הוי דלא לקמן אמר דרבה אדרבה, דרבה קשיא כן

כרחיך על החמה אלא החמה משקיעת משקיעת ביה גרסי' הכי ומשום הוא, גמור יום

לשקוע  ברקיע ליכנס שיתחיל ומשתשקעמשעה כבר . שנכנס הגיע משמע לא ועדיין

וכל. מכל כיפה חנוכהלאחורי נר לדבר מצותה וראיה החמהדאמרי' שתכלה משתשקע עד

הוא  לילה דההוא דתרמודאי ריגלא השוק מן מזרח .ב רגל שפני כל  הכא  גרסי' לא  ואי

משמע  הוי לילהמאדימין החמה ואינה משתשקע כיפה לאחורי כבר שנרחקה משמע דהכי

שלה. החלון בין והילכך כנגד שהוא מזה לבד לילה לה גרסי' מקום בכל החמה משקיעת

עכ"להשמשות" .

החמה שקיעת כמו משתשקע לפרש יתכן שלא לו שקשה שבגלל מבואר הקושיא הרי (בגלל

בפסחים) לכןמהגמרא ומבואר נדחק , השקיעה. מסיום היינו ש'משתשקע' לפרש כרחו על

ומה  השקיעה, סיום כלומר הכוכבים צאת היינו משתשקע הלשון שמשמעות בדבריו

גם א. לפרש נזקק ולכן כר''ת. איחור מלשון להתפרש יכול לא משתשקע שלשון לו פשוט שהיה כיון בזה נדחק הפר''ח

השקיעה. מסיום הקדמה לשון שהוא בר''ת

אור ב. שיש בזמן שנשארים האחרונים הם שהתרמודאים דכיון לומר רוצה ולכאורה התרמודאים. מרגלי מוכיח מה צ"ע

ולא  ההדלקה סוף של זמן שיעור הוא תרמודאים דרגלי קשה אך החושך. של זמן הוא קבעו שחז"ל שהזמן מוכח מועט.

שהוא  השני הכוכבים מצאת שעה חצי עד ראשונה משקיעה נרות להדליק שצריך לך אימא ולעולם ההדלקה. תחילת של

דזמן  לר"ת ליה דקים וצ"ל אור) עדיין ויש כוכבים ג' רק יצאו עדיין מיל דד' הכוכבים דבצאת לר"ת (דס"ל גמור. חושך

כך. כל ארוך אינו ההדלקה

כן  להקשות יש (וכבר ודו"ק. זה, בזמן אינם תרמודאים דרגלי בא"י, ר"ת הנוהגים על קושיא בזה שיש הרי אנו כנים ואם

ואכמ"ל. ברש"י) עי"ש במלח פתו אוכל משהעני ברכות מריש
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חנוכה  לגבי ולכן הכוכבים. צאת לפני מעט לומר בא מאדימין, מזרח שפני זמן כל שכתוב

הכוכבים  צאת הוא כלומר ג הזמן מאדימים, מזרח שפני כל גרסינן לא דאי דקאמר [וזה .

ומה  לו. קודם שהוא משמע מזרח פני שאמרו  וכיון צאה"כ, הוא לבד משתשקע שלשון

משתשקע  שכשכתוב פירושו לילה, לה גרסי' מקום בכל החמה משקיעת והילכך שמסיים

לילה  היינו ].ד בסתם

הגאונים בדברי ו')אבל סי' ח"ה קדם מזמן (גנזי היינו חמה" ש"משתשקע מבואר הדבר

בחנוכה. גם מבואר לשון ואותו וכו'. מזרח פני של זמן בא זה ואחרי ואילך, השקיעה

דתלמודא. וכפשטא

פראג'י מהר"י דבשו"ת מבואר, הדבר כן גם מ"ז)ובאחרונים לרבו (סימן שראה כ'

הכוכבים  בצאת והדליק לו הודה ורבו כר"ת, שהלכה לו והוכיח בשקיעה הרי ה שהדליק .

זב"ז. הדברים את לתלות ליה דפשיטא

לפר"ח מצאנו תרע"ב)עוד "וזהו (סי' שקיעתה סוף עם להדליק שיש השו"ע עמש"כ

תם רבינו תרי)לפירוש ד"ה לה. אלא (שבת עיקר, ואינו ל"משתשקע". קודמת החמה דשקיעת

הפועלים בפרק כדאמרינן החמה, שקיעת תחילת פח:)היינו מתחלי (ב"מ מכי - משיפקסו

משנ"ת  ראה אמנם ר"ת. בשיטת השו"ע שיטת את דתלה לכאורה הרי פיקוסייהו".

.ו בהערה 

דתליא ג. ונראה ממש. הכוכבים לצאת שהכוונה בר"ת המפרשים האחרונים דברי צדקו עצמו, ר"ת שבדעת מזה ומשמע

הזמן  הוא מאדימים מזרח שפני זמן דכל אלא שניה", "שקיעה של זמן שאין מבואר כאן הישר דבספר ר"ת, ענין בביאור

חשיכה. ספק בו שמתחיל זמן אלא כאן אין באמת אבל התלמוד, לשון אגב שקיעה לזה וקוראים הכוכבים צאת שקודם

שטרית  בן והרב חמה. משתשקע נאמר זה זמן ועל שניה, שקיעה שיש מר"ת שהביאו משמע שבת במסכת בתוספות אך

בביאור  ועי' הישר), ספר של קיצור הם תו' דברי דסו''ס לדחות יש (אבל בשבת התו' דברי על נסמך שהב''י מזה דייק

עצמו. ר"ת דעת זה אין אבל שניה, לשקיעה ההדלקה זמן את הקדימו אבל כר"ת, נקטו ראשונים דכמה תרע"ב) (סי' הגר"א

הוי ד. לא דלקמן החמה 'ומשתשקע נו.) (זבחים תוספות וז"ל סופר. טעות הוא ולכאו' תמוה, החמה" "משקיעת והלשון

לפרש תם רבינו דרגיל בעלמא, החמה משתשקע שקיעה כמו תחילת משמע דווקא סוף דשקיעה משמע משתשקע אבל

שקיעה'.

חנוכהה. ביומי ורבי מורי לבית נכנסתי שנה, לחמשים קרוב שנה מארבעים יותר שהיום למר ליה ידוע 'ולהוי וראיתי וז"ל

החמה, בשקיעת חנוכה נרות קארו שהדליק מוהר"י מרן ומדברי מרדכי הגהות ומדברי ר"ת מדברי ורבי מורי לפני ודנתי

בדור  יחיד הגדול הרב עם בדבר ונתן נשא בישיבה בבקר למחרת בעיניו. הדברים וישרו הכוכבים בצאת שידליק שצריך

חכמי  השיבו ספק. בו אין התלמוד בכל פשוט הדבר זה ואמר הנזכר חיים רבינו הרב והשיב ז"ל אבולעאפיה חיים רבי

וכו', ופשיטא' פשיטא ואמר הרב והשיב מילין. ארבעה מהלך כדי להמתין צריך שבת מוצאי לענין גם א"כ ואמרו הישיבה

עכ"ל.

הקוש ו. את ר"ת שיטת על הקשה ו') אות חיים מים (בספר שמשי דבי בקונטרס עצמו חדש הפרי דלשון ואמנם הנ"ל יא

הכוכבים. צאת לפני מיל רבעי ג' של הקדמה היינו משתשקע הגמרא שכוונת לומר שיש ותירץ התחלה, לשון הוא משתשקע

סוף  לפני דקות י"ג להקדים יש לר"ת נמי והכי השקיעה, לפני דק' י"ג השמשות בין את שמקדים היראים שיטת וכעין

ממש). שקיעה סוף הוא משתשתקע דזמן עצמו ר"ת דברי (היפך שקיעה

אבל  כהגאונים. להכריח כוונתו אין דבאמת הרי שניה, שקיעה ולהצריך שו"ע על לחלוק כאן הפר"ח כוונת דזה נימא ואי

ר"ת. של לדוחק ליכנס צריכים לא הגאונים שבשיטת שברור והרי שקיעתה. סוף של זו לשיטה ישוב דאין קמ"ל הא

מזה. עליו הקשו ר"ת על דהחולקים מרדכי להגהות שציין ממה  וכדחזינן
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מרדכי בהגהות להדיא מבואר חדש הפרי לד.)וכדברי הרא"ם (שבת דברי את שמביא

ר"ת  על טענתו ועיקר שלנו. השקיעה לפני הוא השמשות שבין וס"ל ר"ת, על שחלק

הוא  משתשקע שלשון הגאונים לדעת הדין והוא הקדמה. לשון הוא משתשקע שלשון

לשון  הוא שמשתשקע לדחוק נזקק הקושיא מכח ר"ת ורק הקדמה. לשון הפחות לכל

סיום.

להדליק  דבעינן שסוברים ראשונים שיש דכתב אלא הנ"ל, ההוכחה את הביא הגר"א גם

דעת  זה אין שנתבאר וכמו מ"משיפקסו". הקושיא את להם קשה לא ולכן שניה בשקיעה

צורך  שום בזה אין לגאונים אך הקושיא, מכח נדחק ר"ת ולכן עצמו, .ז ר"ת

סוף  על משתשקע לשון את לפרש צריך מרן, הוראות שקבלנו שכיון לומר שייך ולא

כן. פרשו לא כר"ת דלא דהסוברים להדיא ומצאנו דוחק, הוא זה לשון שהרי השקיעה,

שמשתשקע  שסוברים כר"ת מהסוברים שיש דחזינן דכיון לומר מקום יש ולכאורה

שהזמן  הכריע מרן והרי בזה, זה תלויים לא שהדברים מוכח כן אם שניה, שקיעה היינו

שקיעה סוף אחרונים)הוא כמה הבנת לפי שקיעה.(עכ"פ סוף שהוא ס"ל לדידן הדין הוא כן אם ,

היינו  שמשתשקע משמע יותר עצמו ר"ת שבדעת דודאי כיון ליתא, הא באמת אבל

שניה, שקיעה של זמן באמת אין ר"ת בדברי המבואר  כפי שהרי כיון שקיעה, (ומה סוף

במאמרו) שטרית בן הרב שביאר כמו מושאל, לשון הוא שניה שקיעה לומר שאומרים גדול דוחק הוא ולכן ,

במרן  גם וא"כ כן, מלומר ר"ת נייד זה ומטעם קצוב, זמן בלי זמן הקדמת הוא שמשתשקע

כר"ת. סובר היה אלמלי גם שקיעה, סוף שהוא דס"ל לומר טעם אין

חסדא רב שאמר מזה להוכיח שיש כתב עוד - יב.)ד שקיעת (תענית בתענית דבעינן

דהגר"א לציין יש הכוכבים. צאת היינו ודאי והרי רס"ו)החמה, סי' דשקיעת (יו"ד בזה ביאר

היינו  צאה"כ, דבעינן להלכה דקי"ל ומה להקל. דספיקו בדווקא, חסדא רב דקאמר החמה

דהשמיט  ברמב"ם מוכח וזה יוסי. כרבי הדין דעיקר קי"ל ואנן יהודה, כרבי ס"ל חסדא דרב

חסדא. רב של דברי וכמשנתו כפשוטו, חז"ל לשון את ליישב חיפש כר"ת דלא דס"ל כיון דהגר"א קמן (והא

.הרמב"ם)

להדליק  שצריך שכתב חיים עץ בפרי האריז"ל מדברי שהוכיחו מה לדחות כתב עוד - ה

תמיד  הולכים שהם אע"פ הכוכבים, בצאת להדליק נקטו והכה"ח הבא"ח שהרי בשקיעה,

האריז"ל. דברי לפי

יוסי.ז. לרבי לחשוש כדי שהוא הכוכבים, בצאת להדליק שיש השו"ע לדברי יישוב  כתב רס"ו) סי' (יו"ד שהגר"א אמת והן

מסלעי  אחד גופיה וזה סיום. לשון שמשתשקע לפרש שייך לא דלגאונים לו פשוט ודאי משתשקע הלשון בפירוש מ"מ

המחלוקת.

כיון  האחרונים, דברי על בעלמא זכות לימוד דדבריו מסתבר יוסי, רבי לשיטת לחשוש דיש שם הגר"א דברי עצם ומצד

דנקטינן  מה שלפי ובפרט הלכה. שאינה ולומר יהודה, כרבי בסתם, שנאמרה חנוכה של ברייתא להעמיד מסתבר דלא

שקיעת  עד שתענית  הדין את השמיט תענית שלגבי לנו הכריע שהרמב"ם הרי כגאונים, שסבר הרמב"ם בדעת לעיקר

בענין  דבריו שפירש היחיד העמוד הוא שהרמב"ם כמה (ועד כנם. על הברייתא דברי את השאיר חנוכה לגבי ואילו החמה,

עליו). לסמוך מוכרחים דהגאונים, צאה"כ
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אלימתא  טענה שזה אמת וזה ח והן בשקיעה להדליק דהעיקר הדברים כנים אם מ"מ .

אפילו  תורה בסתרי יסודם חז"ל שדברי הגר"א דברי ידועים הרי חז"ל, דברי פירוש

ולפי משתנים. הוא כשהטעמים שהזמן הגמרא בביאור ס"ל והכה"ח שהבא"ח אמת הן זה

האומרים  כדברי ננקוט אם אבל בפע"ח, האריז"ל דברי על סמכו לא ולכן הכוכבים צאת

נקטו  שחז"ל אותם מסייעים חיים עץ הפרי דדברי הרי בשקיעה, להדליק שהעיקר

.ט בדווקא 

שצריך  נקטינן אי דגם שכיון להעיר יש מהשקיעה. דקות כ"ה להדליק למעשה כתב - ו

במנהג  להחמיר צריך אין ישראל, ומנהג מרן לשון פשט לקיים הכוכבים, בצאת להדליק

וחצי  י"ג שיעור שהוא הכוכבים, בצאת הראשונה השיטה כפי לעשות לן וסגי כך, כל זה

המישורית מהשקיעה לבינה)דקות עתים לוח בסוף דקות (מופיע 10 כ- הוא זה זמן ובירושלים ,

זה .י מהשקיעה  אחרי להקל דאין לענין הכוכבים, צאת זמן זהו הדין שמעיקר כהלכתם זמנים ספר מחבר (ודעת

השמשות) בין של קולא .שום

מדקדקים  יש ההדלקה, אחרי הכוכבים בצאת ערבית להתפלל לנוהגים ובפרט

תדיר  ושאינו תדיר לחשש יכנס שלא הראשון הכוכבים צאת לפני מעט להדליק לכתחילה 

בשו"ע ראשונה דעה ס"ד)לפי רפ"ו עדס (סי' יהודה רבי הגאון דודי מו"ר שהורה ראיתי וכן .

ופשטיה. נהרא ונהרא שליט"א.

עדס  שמואל

אברהם  עטרת

z

בין ח. הביתה ללכת היה שם שהמנהג אל, בית מרבני וצדק שלום וספר כהן שמחת מספר הביא שטרית בן הרב במאמר

הכוכבים. בצאת ערבית ומתפללים בשקיעה, להדליק לערבית מנחה

חז"ל ט. תקנת זה דלפי קולא. ולא חומרא בה יש בזמנינו הכוכבים בצאת שהדלקה שליט"א הגאון שכתב למה הערה וזה

בפע"ח). עי"ש יום הארת עדיין שיש בזמן להאיר (כדי זה בזמן בדווקא היתה

4:51-4:53.י. זו לשיטה צאה"כ תשפ"א בחנוכה
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שלמה  עטרת
שליט"א  זעפראני ידידיה שלמה רבי הגדול הגאון מורנו

ה  בעת הייתה, ליהודים לחזות אורה טהורות, אמרות נגלות, בהיגלות יצא, הארץ על שמש

החמורות  בהלכות שפר, אמרי הנותן ספר, עלי מבוררים חידושים יקרות, אור ולראות,

בשם  ושלמה, ברה משנה ויוחסין, ממזרות גירות וקידושין, גיטין העזר, אבן שבשו"ע

שלמה" דהלכות "עטרת טוב" מ"עשה הלכה, זו ה' דבר תורה, של אורה מזיו מבהיק כונה,

מרע". ב"סור ועריות צניעות הלכות ועד ורביה, פריה

הדורות, פוסקי ע"פ ופוסקים, מהש"ס נאמנים ויסודות פז באדני המה מיוסדים

להבין  לקח ללמד  מדין, על ויושבים למורים למד, ללומדי להאיר ואחרונים, ראשונים

ולעשות. לשמור וברות זכות ההלכות לבאר אמרות

ונמסרו  נתחברו ואשר תבל, ברחבי ההוראה ומורי הקהילות רבני ע"י נשאלו מאשר

מורנו  לחיים צדיק פעולת ואתר, אתר בכל די התורה בני מקשיבים, חברים בשבת לרבים

רבי הגדול זעפראניהגאון ידידיה אב"ד שלמה התורה, עמלי קהילות נשיא - שליט"א

תורה. כתר ור"כ

קהילות  לרבני ועונה עולם של ברומו העומדים בעניינים שליט"א מו"ר ופוסק דן בספר

שונים. בנושאים למעשה הלכה בשאלות חכמים ותלמידי

חופה  כסידור ה'קורונה' מגפת בעת גרמן שהזמן שאלות למצוא ניתן הדברים בין

המכסים  עדים של ובנידון גט. ללא להתירה שאין מו"ר שפסק המדיה, באמצעות וקידושין

בהסרת  צורך שאין להלכה ומעלה להזימה, שא"א כעדות הוי ולכאו' במסיכה, פניהם את

ועוד. הקידושין, מעמד בעת המסכה

גט, זיכוי שונים, פוריות טיפולי ע"י שנולד ולד יוחסין, בדיני דין פסקי הובאו כמו"כ

ירושלים  של רבה עם ממזרים היתר בדין  והתכתבות הלכה פסק בקהל, ביאה איסור

שידוך, ביטול נישואים, טרום הסכמי הנישואים, קודם התחייבויות זצוק"ל, משאש הגר"ש

עמוקות  בהלכות הלכה ובירורי ומגוונות רבות שאלות צחוק, בדרך קידושין לנישואין, יחוד

אלו.

דאירכסא  וכתובה כתובה צוואה, שטרי של נוסחאות שליט"א מורנו מביא הספר בסוף

הלימוד  לקיים העזר אבן הלכות ללומדים חזרה שאלות וכן וכדין, כדת ההלכה ע"פ ועוד

בידם.
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חיזוק, הצריכים ודברים הקורונה, מגפת בעקבות והתבוננות מחשבה דברי הובאו בנוסף

פרטית. והשגחה היסורין ובמעלת טבע, בהם אין ופלא נס מקרינו שכל באמונה

שכתב  זיכרון דברי לעצמו מקום יצחק קובע רבי הרה"ג הגדול אביו על שליט"א הרב

הגדולים. ופועליו דרכיו מקצת ובהם זו, בשנה שנלב"ע זצ"ל זעפראני

ולהרעיף  להשקותנו שימשיך שליט"א ורבינו למורנו המנחה, כעלות שלוחה, ברכתנו

וביראה, בתורה הישר דרך לנו ולהאיר אורחותינו בכל להנחותנו חיים, מים טללי עלינו

אכי"ר. לאוי"ט מעליא ונהורא איתנה בריאות מתוך

החפצים  התורה עמלי וכן הספרים לאוצר הספר את להכניס החפצים קהילות גבאי

.054-8434201 לטל' להתקשר ניתן התורה, בכתר להחזיק

z

הדעת" "יישוב ביאור עם תבונות דעת
שליט"א  שרבאני יעקב רבי הגאון

התבונה! ושוחרי הדעת למבקשי טובה בשורה

" הנכבד הספר עולם לאור ויצא  תבונות הופיע הנפלאדעת הביאור עם לרמח"ל "ישוב "

שלהדעת" הנודעים משיעוריו נערך אשר שליט"א , שרבאני יעקב רבי ישיבת הגאון מראשי

התורה". "מאור

ועונש  שכר ענייני בעולמו, ית' הנהגתו וכללי האמונה יסודות כל כלולים הקדוש בספר

והעולם, האדם בריאת תכלית הבריאה, בכל שליטתו ויחוד ה' אחדות המזל, והנהגת

העבודה  יסודות ונשמה, בגוף האדם הרכבת הרע, בריאת ואופן ורע בטוב העולם הרכבת

החטא  לפני הראשון אדם של מצבו פעולתן, ואופן המצוות מעשי מהות ומשמעותה,

וחידוש  הנבואה ענין הבא, והעולם המתים תחיית המשיח, וביאת עדן גן ענין ולאחריו,

ההשגחה  בענייני ועצומים רבים ויסודות סוף, ועד מראש הבריאה תכלית הבנת העולם,

ה'! ועבודת

מאת  ויסודי מקיף ביאור עם התורה עמלי לפני מוגשים הספר של העמוקים ענייניו

לפני  ומוגשים נפלא, ובהיקף גדול בעומק הרמח"ל דברי מתבארים בו שליט"א, הגאון

ודעת. טעם בטוב ובהירה, ברורה בצורה הלומדים

הספר. במעלת רבים שבחים חלקו עיניהם למראה היה הספר אשר ישראל הגאון גדולי

שליט"א  סלים אברהם רבי ד'הגדול דורש כל "ובודאי כתב התורה מאור ישיבת ראש

כוונת  וברור בהיר באור ולהאיר להשכיל להבין וסיוע, עזר בו ימצא ותבונה דעת ומבקש

האמונה...". ולחזק זצוק"ל המחבר שליט"א דברי כהן דוד רבי הגדול מועצגה"ת הגאון חבר

עיונו  ועומק בינתו ברוחב שליט"א הגר"י שידי"נ לראות "נוכחתי וכתב הוסיף חברון ור"י

בעומק  ולהשכיל ולהבין זה, ספר ללימוד להכנס אורה שערי פתח הרחבות, ובידיעותיו
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ביסודות  ולהשכיל להבין גדולים שערים לפניו נפתחים זה בספר והלומד דבריו... כוונת

טהורה". וביר"ש באמונה הלבבות את ולחזק האמונה

רח' שאול בגבעת ,35 ילין דוד רח' התורה' 'מאור בישיבת להשיג: ניתן הספר את

שרבאני. משפחת 33 מינץ רח' ד' וברמות פולאטוב, משפחת 11 קוטלר

.054-8450481 לטל': לפנות ניתן ובירורים לפרטים

z

רועי  ה' שו"ת
שליט"א  לביא רועי רבי הרה"ג

בבית  מו"צ לביא, רועי הרב מאת רועי" "השם שו"ת לאור יוצא ומוצלחת טובה בשעה

הישיבות  חניכי קהילת אברכי ומחשובי ופוריות, לטהרה דורות ובמכון שלום נהר ההוראה

יובל. וגן-קרית בית

עליו  נוסף ועליו ההוראה, בבתי המחבר שנשאל שו"ע חלקי בד' בשאלות עוסק הספר

ופוריות. טהרה בנושאי תשובות וכן הקורונה בענייני שו"ת

ברוך  רבי הגאון שליט"א, עמאר שלמה רבי הגאון של בהסכמותיהם מעוטר הספר

שמואלי  בניהו רבי הגאון שליט"א, יוסף יצחק רבי הגאון הראשל"צ שליט"א, שרגא

ועוד. שליט"א יוסף דוד רבי הגאון שליט"א,

.052-7635737 בטל' המחבר אצל להשיגו וניתן מפוארת במהדורה לאור יצא הספר

z

המבואר  איש חזון
מוקצה  הל'

מבאר  - הוא כן כשמו אשר המבואר', איש 'חזון ספר לאור יצא ית' להשם והודיה בשבח

רבינו  דברי ומנסה ומרחיב המרובה, את המחזיק מועט נמרץ, בקיצור נכתבו אשר ז"ל

דבריו. בתוך עמוק עמוק נטמנו אשר חידושיו את לדלות

אשר  זללה"ה, איש החזון של כתיבתו דרך התורה לומדי בקרב ומפורסם ידוע והנה

וכפי  - המרובה' את המחזיק 'מועט בבחינת הגר"א, של כתיבתו בדרך מקבילה היא

המרובה, את המחזיק מועט כולו חזו"א 'ספר זצ"ל: קרליץ הגר"מ אחיו, להגדיר שהטיב

מפורטת  ובהרצאה שבפיתוחם תורה, חידושי וקצרים מעטים במשפטים כלולים בסימניו

מיד  אלא בקושיות, לפתוח ז"ל רבינו של דרכו אין אשר - דפים' עשרות פני על ישתרעו

מקופיא  שהלומד עד מאליהן, נופלות והקושיות הפשטות בתכלית הפשט את מרצה

הנופלות. קושיות ברוב להבחין השכיל לא כי חידוש, כאן אין כאילו מרגיש



המזרח  בכותל חדשים ספרים

שג  | תשפ"א כסלו

להבינם  יוכל שהלומד כדי ומרחיבם, נמרץ בקיצור נכתבו אשר דבריו את מבאר הספר

קושיות  של תילים תילי וקוץ קוץ כל פלאי באופן הספר מבאר רבים ובמקומות בוריים, על

מבוארים  החזו"א דברי על השיגו אשר רבים ובמקומות היו, כלא מאיליהן הנופלות

הקורא. עיני תחזנה כאשר חומר כמין הדברים

ובהלכות  שבת בהלכות השו"ע סדר על ענינים ותוכן מפורטים מפתחות נערכו בנוסף

ז"ל  רבינו אשר מוקצה בדיני סוגיא שאין משום מבוקשו, את ימצא שהלומד כדי יו"ט,

על  מוצאן דרך הספר פותח כן על מקומה, איה לדעת צריך רק ומלפותחה, מלבררה הניח

מקורות  גם הוכללו לבסוף ערוך. השולחן וסעיפי סימני סדר פי על או הענינים סדר פי

בפנים, לעיין יוכל שהלומד כדי איש, החזון דברי בגוף והן הביאורים בחלק הן מפורטים,

וכאשר  הדברים, במקור ומונח צמוד להיות בלי ז"ל רבינו דברי להבנת מבוא אין באשר

איש'. חזון ספר על לעמול צריך אין כבר הרשב"א על שעמלים 'לאחר - ז"ל הוא אמר

וגן-קרית  בית הישיבות "חניכי בקהילת האברכים מחשובי אחד ידי על לאור יצא הספר

בב"ב  וכן ,058-322-0839 ובטל' 02-642-0839 בטל' המחבר בבית להשיגו וניתן יובל",

המעוניינים  כוללים וראשי מדרש בתי גבאי .08-974-5553 בטל' ובק"ס  03-570-0901 בטל'

.058-322-0839 בטל: קשר ליצור יש - מיוחדת בהנחה לקבלו יכולים בספר,

z

היין  בית אוצרות
ירושלים  יקירי ישיבת

יינות  ענק. בחביות כבוד אחר שם השוכנים ביינות מבחינים היין, מרתף אל נכנסים כאשר 

עשרות  לפני נסחטו אשר ישנים גם ומהם חדשים מהם אינסוף. עד שונים ממינים רבים

היינות  מכלול מאוד. עד יקרים ומהם פשוטים מהם מתוקים. ומהם יבשים מהם בשנים.

היין". "בית את יוצר הללו

מדברי  שנים, שלוש במשך נכתבו אשר שיחות של לקט הינו היין" בית "אוצרות ספר

לעודד  לה מחוצה באו אשר מרבנים וכן ירושלים" "יקירי התורה דממלכת ורבנן מרנן

ע"פ  הסדור אחד, בספר יחד ובאו נקבצו כולם הק'. בישיבה החמד בחורי את ולחזק

אופניו. על דבור דבר השבוע, פרשיות

רבי  הגאון הישיבה ראש של ובהסכמתם סרגה אהרון הבה"ח ע"י לאור יצא הספר

רבני  שאר של הנלהבת וברכתם שליט"א, כהן חנוך רבי הגאון ובנו שליט"א כהן יהודה

רבי  איפרגן, פנחס רבי כהן, אפרים רבי סויסה, דוד רבי כהן, רפאל רבי הגאונים הישיבה 

שליט"א. טוטיאן אריה ורבי פטאל ישראל רבי מזוז, אליהו

מהודרת  ובכריכה עיניים מאיר בעימוד ומושקעת, מפוארת במהדורה הופק הספק

וכן  הישיבה בהיכל המובחרות, הספרים בחנויות להשיגו וניתן רץ", "טקסט היוצר מבית

077-433-2488 בטל' המחבר בבית



'עולם בהיכל הלזכרון
נקי כפיים  , מוקיר תורה ורבנן, איש יקר באדם

אהוב על המקום ואהוב על הבריות, ותמים דרך

ל"זחנוכהבן חביבה יחזקאל' ר

א"תשפ'תשרי ה' ע ל"נלב

.ה. ב. צ. נ. ת

ש"לרפוא

תמר דבורה בת מיכל
י"בתושח

י  "נתרם ע

החפץ בעילום שמו

בהוקרה לציבור עמלי התורה  

די בכל אתר ואתר

ט"לאוישכרו ופועלו ' ישלם ה

ג"ברובשפע הצלחה וברכה 

מעליאונהוראמתוך בריות גופא 

נ"לע

ל"זצחיים בן רחלר"הג
ע"ז ניסן תש"ע כ"נלב

.ה. ב. צ. נ. ת



חסויות



קריאה ובקשה

לכךהמתמסריםתורהועמליאברכיםי"עבהתנדבותנערךבהתאסףקובץ
להפקתמשאביםבידינוואיןבהיות.גדולההקרבהמתוךהפנויבזמנם
,לדברהמסוריםפרטייםאברכיםשלמכיסםממומןהואובבסיסוהקובץ
המובאיםהעסקיםידיעלהניתנותבחסויותמאודתלויהוהפצתוהפקתו
שאתביתרהקובץאתלהפיץנוכלכךחסויותיותרשתהיינהככל.להלן

.יותרגדולהובכמות

לצרוךביותרלהשתדלהתורהעמליהאברכיםלציבורלקרואהרינו,לפיכך
הצלחתםכי,דלהלןבדפיםהמובאיםהעסקיםשלשירותיהםאתדווקא
!הצלחתנוהיא

איןאשרבעצמםתורהעמליאברכיםידיעלנערךוהקובץהיותכ"כמו
קמחאיןאם'ומאידך',וכווחסויותפרסומיםלהשגתהנדרשהפנאילהם
העתכתבשלהעצומהבחשיבותוהמכירא"כאונקרא',תורהאין

חסותאוהנצחה,תרומהבהשגתלסייעהאפשרותבידוויש,ומטרותיו
עלישירבאופןולהשפיעלסייעלבוא,זעירבסכוםואף,הקובץלהפקת
,רבאשמיהויתקלסיתגדלכ"ועי,והמופצתהמודפסתהעותקיםכמות

לפיקבלהאו,קבלה/מסחשבוניתלקבלניתן).ולהאדירהתורהלהגדיל
.(46סעיף

'בטללפנותניתןופרסומיםחסויות,הנצחותאודותופרטיםלבירורים
כלשכר'הוישלםבמיילאו054-849-3335

.ג"ברווברכההצלחהלשפעבמלאכהוהעוסקיםהמסייעים



12 כרכים מהודרים
)ניתן בתשלומים(



עם הביאור הנפלא 

ישוב הדעת 

הופיע ויצא לאור עולם
הספר הנכבד 

דעת תבונות
לרבינו הרמח"ל זיע"א

הכולל את כל יסודות האמונה וההנהגה 
אחדות ה' והשגחתו,

מציאות האדם ועבודתו, שכר ועונש,
הנהגת המזל, גן עדן וביאת המשיח,

תחית המתים והעולם הבא,
ושאר היסודות הנצרכים בעבודת ה'

המבאר בעומק גדול 
וביסודיות רבה

את כל ענייני הספר
בטוב טעם ודעת 

שנערך משיעוריו
הנודעים של 

הגאון רבי יעקב
שרבאני שליט"א 

מראשי ישיבת 'מאור התורה' 

בשורה טובה למבקשי 
יומאהדעת ושוחרי התבונה! 

טבא 
רבנן

ניתן להשיג את הספר בירושלים:
בישיבת 'מאור התורה' רח' דוד ילין 35 

בגבעת שאול
רח' קוטלר 11 משפחת פולאטוב

ברמות ד'
רח' מינץ 33 משפחת שרבאני

לשאר אזורי הארץ בטל': 054-8450481



שלמה צמח עורך דין
 Shlomo Zemach Lawyer

עורך דין שלמה צמח
 מתמחה בדיני מקרקעין

וחדלות פרעון

    office@lawyersz.co.il
  02-5790-920

k7698311@gmai.com

אם לא תצעק
לא נשמע!

 יש לך עסק? מכירה בבית? 
 אירוע התרמה? ואפילו אולי 

סתם כישרון לא מנוצל?

בלי פרסום 
אף לקוח לא בא.
בסטודיו קריצה נעצב לך:

מודעותאירועים שלטיםאתר

הזמנות אסטרטגיהמיתוג

ועוד מלא, מלא דברים...
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*3833 k.meuhedet.co.il

תקבלו מענהכדי שתמיד 

מנהלי קשרי 
לקוחות 

לשירותכם

לקוחות מאוחדת בירושלים והסביבה,
אנו כאן בשבילכם בכל עת ולכל בקשה:

מוטי פרץ - ירושלים
בטל: 054-8428171  

Mp0548428171@gmail.com :מייל

יצחק דויד כהן – ביתר
בטל: 050-7469450

hmjesuhs450@gmail.com :מייל

תהילה כמון – ירושלים
בטל: 052-2225033 

tehila.c4@meuhedet.co.il :מייל



 כדי
 שתקבלו 

 מענה
איכותי ומהיר 

15 מכונים 
עם מיטב 

הרופאים של 
משגב לדך!

*3833 | k.meuhedet.co.il

 רק ללקוחות מאוחדת במשגב לדך:
 פעילות מלאה 6 ימים בשבוע

 קביעת תור מראש
 זמינות תורים ללא המתנה

 ליווי מקצועי מלא עם תשומת לב ואכפתיות מרגע הכניסה ועד לשחרור
MOHS צפיפות עצם | 4 חדרי ניתוח | ניתוחי מוז ,US ,CT ,MRI :מכוני הדמיה 

 אשפוז יום פנימי ואי ספיקת לב | מרכז בריאות האישה | מכון ממוגרפיה | מכון גסטרו
מכון עיניים הזרקות עיניות | בדיקת שדה ראיה / OCT | מכון פוטותרפיה | מכון שינה 

 ביה״ח משגב לדך רח׳ חזקיהו המלך 27
 טל: 02-5678444 פקס: 03-7933940

mlm@meuhedet.co.il :מייל



הוצאה לאור. טקסט רץ

ייעוץ ראשוני למחברי: בלעדי039-111-444
!ספרים חינם וללא התחייבות

מחברי
הספרים

...כבר יודעים

ה טקסט רץז-הוצאה לאור 

textratz.co.il // x039111444@gmail.com
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