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  לק"י
  

  :השיעור נושאי
 בבית שנוספו הספסלים בעניין] ע"א כחדף [ בברכות הגמרא בפירוש השלמה

 הספסלים מספר את הגמרא נקטה מדוע, לנשיא ע"ראב של מינויו לאחר המדרש
 .התלמידים מספר את ולא

שאחד מברך לכל , גדולות בסעודות ברכת המוציא בעניין א"זיע ץ"מהרי דברי
 מברך אחד היסבו" הגמרא דברי ביאורם בשלחנות נפרדים. הקהל, למרות שה

 .ספסל תיבת בהסבר יצחק בארות בספרו א"שליט מרן וביאור", לכולם

 שמן לקחו ולא, למנורה טהור שמן שעשו עד ימים שמונה המתינו החשמונאים מדוע
 .אליהם הקרוב תיםיהז מהר

 ממרן חידוש, השנה ראשב שופר תקיעת לפני הנאמר 'י"י המלך' בפיוט בית ביאור
 יבקע ה"הקב ל"לעת ומדוע", תבקע שעיר והר, תרקע ציון נוה" הפיסקא על א"שליט

 .תיםיהז הר את

  '.חנוכיה' בשם חנוכה מנורת כינויאי  בנושא תזכורת
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  356 -הלשוןקול מערכת ב מספר השיעור
  230 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש להצלחת ידידינו 
   ,הי"ו וב"ב שמעון יצחקיהרב 

ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבו  מקוםה
  .אכי"ר ,לטובה
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] ע"א כחדף [ בברכות הגמרא בפירוש השלמה
 מינויו לאחר המדרש בבית שנוספו הספסלים בעניין
 מספר את ראהגמ נקטה מדוע, לנשיא ע"ראב של

  .התלמידים מספר את ולא הספסלים
ימי החנוכה שיבואו עלינו לחיים טובים  לקראת
ין נס חנוכה, ינדבר היום בעז"ה בענ ,לשלום

ונעמוד על כמה  ,נתעמק קצת בנושא זה
כשם שעשה לנו הקב"ה נסים  ,ובעז"ה .נקודות

כיון אולם כך יעשה עמנו בזמן הזה.  ,בימים ההם
בשיעור יש מהמשתתפים הקדמנו לבוא, וש

 ,ם על נושא אחרינדבר בינתי ,ן לא הגיעוישעדי
, ויבינו את בכדי שכולם יהיו מתחילת הדברים

 ',מעין המאורע'ין חנוכה הוא יהגם שענ .הקשר
אין מוקדם ומאוחר 'מ"מ  ,ולו זכות הקדימה

  .'בתורה

  
 ,בסוגיא בה דיברנו בעבר ,אלי מכתב הגיע

 ,]ע"ב כזדף רכות [בלגבי המעשה שהובא בגמ' 
נוספו  ,שביום שמינו את ראב"ע לנשיא על מה

 ,שם מחלוקת נהיש .כמה ספסלים בביהמ"ד
ושם כותב  כך.אבל לא נעסוק ב ?כמה נוספו
 שדיבר מו"רבעניין מה  וכו' לכבוד, השולח כך

בשיעור הקודם, מדוע הזכירה הגמ' ספסלים, 
שמעתי תירוץ נפלא על דרך המוסר, מפי 

שמעון סקעת הי"ו מהעיר ראשון  ידידי הרב
לציון, וטען שלפי מיטב זכרונו מקור הדברים 

שבאותו יום  מהבן איש חי, והוא מבאר,
נפתחו דלתות בית שסולק שומר ביהמ"ד 

 המדרש לרווחה, ניתנה רשות לכולם ליכנס,
נכנסו תלמידים רבים, וביניהם גם כאלה 
שאינם הגונים, שאין תוכם כברם, וכל מעיינם 

ה נתון במיקומם בבית המדרש. דבר זה היה הי
חשוב להם, יותר מקדושת ביהמ"ד עצמו. 

'ספסלים', לומר לך, להזכיר ולכן הגמ' דייקא 
שיש כאלה שקדושת המיקום, היתה עבורם 
יותר גדולה, מקדושת המקום. אוהבך אהבת 

, את דבריו האָ מְ עולם, תלמידו השותה בצָ 
זאת שלח , ע"כ. הכותב לא ציין את שמו

 '.חכמה צנועים ואתקיים בעצמו 'ובעילום שם, 
חוץ ממה  ,אבל לפי צורת כתיבת הדברים

ניכר האדם שהוא משכמו שקראתי לפניכם, 
  ומעלה. ירבו כמותו בישראל.

  
פקס זה קיבלתי בהערת אגב, לומר  רציתי

אתמול, בערב שבת קודש. אבל צריך לדעת 
שלא יהיה בטוח  ,מי ששולח אלינו פקסכי 
אירע תקלות וזה  פעמיםלכי  .בלתי אותוישק

טרדות הציבור לא ש לא עבר בכלל. יתכן גם
לכן  .מאפשרים לי לראות את כל הפקסים

יש לפנות לרב  .הדבראת לברר  ,העצה היעוצה
אכן הפקס התקבל. כי לוודא  ,הי"ויגאלי שילה 

  או לרב ניר טיירי הי"ו, במשרד פעו"צ.
  

ת לשון הגמ' ביא אברצוני להן, ילעני נחזור
כפי שהביאה בספר עין  ,]ע"א כחדף [בברכות 

 אהיתה לו גירסשיעקב לרבי יעקב בן חביב, 
היא בתוספת לשון, מכפי ש ,אחרת בגמ'

את ונשתדל לבאר  ,אצלנובגמרא הובאה 
  הדברים בס"ד. 

  
במחלוקת  ,היה משא ומתן בין החכמים ,כידוע

וכך הלכו  ?או חובה ,אם תפילת ערבית רשותה
בו סילקו ש ,עד שהגיעו למצב ,משכו הדבריםונ

ומינו במקומו את  ,את רבן גמליאל מהנשיאות
 היה קפדןשרבי אלעזר בן עזריה. רבן גמליאל 

, היו לו כמה דברים שהוא עמד עליהם בכגון דא
בתוקף ולא ויתר, כמובן הכל היה לשם שמים, 

בבא [עכנאי' -כמו שמצינו במעשה 'תנורו של
 ,שם הוא התבטא ואמר ,]ע"ב נטדף מציעא 

 ,גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתירבש"ע, 
אלא לכבודך  ,ולא לכבוד בית אבי עשיתי

. בודאי עשיתי, שלא ירבו מחלוקות בישראל
שהיו לו כוונות עמוקות ונסתרות, אבל אין זה 

היתה מחלוקת  ,ענייננו כעת. על כל פנים
 ואת מי ,את מי להכניס לבית המדרש ,ביניהם

רק תלמיד כי  ,רבן גמליאל סבר ?לא להכניס
רק לו יש את הזכות ליכנס  ',תוכו כברו'ש

לא יינתן לו  ,ומי שאין תוכו כברו .לביהמ"ד
אישור כניסה. אבל כיון שהוא כבר הורד 

'מוחלפת השיטה', שינו ממה  יאז ,מנשיאותו
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מי כי כל  ,ה ההכרזהתויצ .שהיה מקובל עד אז
   ייכנס.ש ,כנסישרוצה לה

  
לקוהו לשומר הפתח, יס ,תנא, אותו היום

רבן  שהיה .כנסיתנה רשות לתלמידים להיונ
כל תלמיד חכם שאין  ,גמליאל מכריז ואומר

. מה פירוש אל יכנס לבית המדרש ,תוכו כברו
לכאורה בהשקפה  ?'אין תוכו כברו' ,המושג

ין, שאין פיו וליבו יענ וזהכי  ,ראשונה נראה
 ,כלפי חוץ ,לעיןלו אצמה שהוא נראה  .שוים

'אחד בפה ואחד  .בפניםממה שהוא  אינו וזה
עומדים בסתירה  ,הפנימיות והחיצוניות .בלב'

הגמ'  "ימבאר עפ ]שם[זה לזה. ומהרש"א 
מושג זה מוסב על כי  ,]ע"ב עבדף [יומא מסכת ב
ומאידך אין בו  ,אדם שעוסק בתורה מחדה

מ"מ  יעו"ש. יראת שמים. זהו 'אין תוכו כברו'
  הא בהא תליא. כי  מסתברא,

  
 ,עין יעקב תגירס "יאת דברי הגמ' עפ נמשיך

משום  ,שמסבירה את שיטתו של רבן גמליאל
 ,כל השונה לתלמיד שאינו הגון ,דאמרינן

כלומר, אם  .כאילו זורק אבן למרקולָיס
לימוד התורה  יאז ,התלמיד אינו הגון במעשיו

צריך  כעת "כדומה ח"ו מעין ע"ז. א ,שלו
מדוע רבי אלעזר בן עזריה לא מסכים  ,ביןלה

הני מילי  ,רבי אלעזר בן עזריה אומר? אתעם ז
רבן גמליאל  דהיינו,. היכא דקים לן שאינו הגון

אבל אם אינני  .אם הוא הגון, הוא יכנס ,סבר
הם מעשיו, אין לו רשות ה מכירו, לא יודע מ

 .סבר אחרת ,כניסה. אבל רבי אלעזר בן עזריה
 ,אה"נ ,אדם זה אינו הגוןכי  ,בבירוראם יודעים 

כל אדם  ,אבל מן הסתם .כנסיאל תתן לו לה
כנס ייוכל לה , אדם כזהלכן. בחזקת כשרות

  לביהמ"ד. 
  

מדוע הוא סבר  ,הגמ' את שיטתו ומסבירה
רבי אלעזר בן עזריה  ?אחרת מרבן גמליאל

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות  ,דרש
לשמה בא שמתוך שלא  ,אפילו שלא לשמה

יוצא  .ובעוד כמה דוכתי] ע"ב נדף [פסחים  לשמה
אתה אם אפילו כי , מכך הריית ,לפי דברי הגמ'

 וןכי .הגון, בכל זאת תכניס אותו שאינויודע 
 ,המאור שבה .בא לשמה ,מתוך שלא לשמהש

  עין יעקב. במחזירו למוטב. עד כאן מהתוספת 
לאחר שסילקוהו, ההוא יומא אתוספו כמה 

פליגי בה  ,בי מדרשא. אמר רבי יוחנןספסלי ב
אתוספו  ,חד אמר .ורבנן ,אבא יוסף בן דוסתאי
שבע מאה  ,וחד אמר .ארבע מאה ספסלי

 .הוה קא חלשא דעתיה דרבן גמליאל .ספסלי
. הוא למא ח"ו מנעתי תורה מישראליד ,אמר
הדעה שלי בנושא  שמא ?אולי טעיתי ,חשש

 ,רק היוםהנה כי  ,והראיה ?לא היתה נכונה ,הזה
נניח שהיו  .ב"ה נוספו ארבע מאות תלמידים

או  .נוספו עוד ארבע מאותו ,ארבע מאותקודם 
 .נוספו עוד שבע מאות ,אחרתהשיטה הלפי 

 ,ארבע מאות ועוד ארבע מאות ?כמה זה "כא
 אלף ומאההרי הם או אולי עוד שבע מאות, 

בשיעור  את ממדיו,. ביהמ"ד הרחיב תלמידים
  .מאד נכבד

  
וספו ארבע מאות מהקהל: כתוב שנת שאלה

  ספסלים?
כתוב בסתם, מעיקרא : מרן שליט"א תשובת

על כמות  '.ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי'
אבא יוסף בן  בין מחלוקת נהיש ,הספסלים
או  ,תוספו ארבע מאותיאם נה ,רבנןלדוסתאי 

ואם בכל ספסל ישבו שבע מאות ספסלים. 
  חמשה או עשרה, הם רבים מאד.

  
חלשה דעתו של רבן גמליאל, כיון אופן,  בכל

נהיה, בית המדרש  'ריבוץ תורה'שראה איזה 
 [ברכות פ"ד ה"א]בירושלמי ומלא מפה לפה, 

היו אפילו אנשים שעמדו מאחורי כי מובא 
היו מדרש עמוס וגדוש, אנשים הבית כי הגדר, 

  החלונות. הפתחים ועל צובאים על 
  

 .קטמא ייןדמל חיורי חצבי ,בחלמיה ליה אחזו
כדים לבנים מלאים  ,בחלוםלר"ג הראו לו 

כמו  ,רצו לרמוז לוכי  ,מהרש"א ארובי .אפר
ובתוכו אין בו  ,שהכד מבחוץ הוא מלובן ושלם

כך  ,שהוא דבר שפל ואינו ראוי ,רק אפראלא 
רק מבחינה  .הוא ריבוי הספסלים שבביהמ"ד
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זה רקוב.  ,בפניםאבל מ .חיצונית זה נראה יפה
 ליתובי ההיא ,היא ולאנת הגמרא אמנם מסק

עם הוא . דהיינו, הצדק ליה דאחזו הוא דעתיה
צריך להכניס את אכן רבי אלעזר בן עזריה, 

כולם, לא סוגרים את בית המדרש בפני אף 
היה עגמת נפש תהשמים לא רצו שן רק מ .אחד

כדי ב ,חלוםזאת בהראו לו  לכן ,גמליאל רבןל
וון לשם , שהרי סוף סוף הוא התכלהרגיעו
  שמים. 

  
אם רוצים הרי נחזור לשאלה ששאלנו,  כעת

א"כ כמה בית המדרש התמלא,  ,כאן לתאר
למנות את ריבוי וכמות ה'ספסלים', צריך למה 

 ?תוספויכמה 'תלמידים' נ ,צריך לומרלכאורה 
 נםיודעים כמה מושבים ישכי  ,גם אם נגיד

או ושבים, מ האו חמש ה, ארבעאחד בספסל
אורה היה יותר פשוט להשמיע לכיותר, אבל 

   נוספו? כמה תלמידים ,לנו
  

בזמנם  ,דבר־לאמיתו שלכי  ,אמרנוכבר  אבל
 .למה שרגילים לכנות בזמננו 'ספסל'לא קראו 

כסא להיה כינוי לכסא גבוה, או  'ספסל' ,בזמנם
שזהו  ,יש אומרים בכך. מחלוקת נהיש .נמוך
כי  ,ויש אומרים .רגילהכסא הגבוה יותר מ כסא
 ,אבל על כל פנים .רגילהכסא המ נמוך הוא

אנו נגיד ש . א"כשל כסא מין מסוייםזהו  'ספסל'
פירושו  ',ארבע מאות ספסלים' כי ,יודעים

תגיד  ,ארבע מאות תלמידים, אבל עדיין קשה
למה אתה אומר  ,ארבע מאות תלמידים

   ?ספסלים
  

רצו להראות כי  בס"ד, תירצנו שעבר בשיעור
אין 'שכיון ש .יבות שלהםאת חוסר החש ,בזה

ארבע מאות  םלכן לא אמרו שה ',תוכם כברם
הוא  ,היחס אליהם '.ספסלים'אלא  ,תלמידים

כי אליבא  .כמו היחס והדמיון לעצם דומם
  אין ערך לתלמידים הללו.  ,דאמת

  
דלעיל, שנשלח מה שכותב המכתב  ולפי

בשם הבן איש חי, לנו חידוש הביא בפקס, 
נכנסו תלמידים שאין תוכם שביאור העניין הוא 

ם בבית מקויכברם, כאלה  שהיה חשוב להם מ
מי ' ?היכן ישבו ,ין אותםימה שענזהו המדרש, 

 ,ין אותםילא מענוכדומה. א"כ  '?בראש
  כך לפי דבריו. .הקדושה של המקום

  
זה הפירוש את הלא ראיתי כי  ,אגיד האמת

, ביקשתיהו ולא בספרי הבן איש חי על הש"ס
 ולא בבניהו. ותכף לא בבן יהוידעמצאתיהו, 

אבל מכל  המובא שם.פירוש אחר בס"ד, נזכיר 
מה  .הוא יפה ונחמד ,הרעיון לכשעצמו ,מקום
אכן באים לא בשביל שר שא ,אנשים נםשיש

רוצים לספוג את האוירה של בית המדרש,  הם
גם ', 'היינו שם'אלא כל מטרתם היא להגיד, 

 .זה ה'ספסלים' ,מה שחשוב להם '...אנחנו היינו
הם לא  ,אבל למעשה .שהם היו במקום ,העיקר

הראיני את  ,בבחינת . זהוקלטו את העיקר
. ותו ]ד"[שה"ש ב, י מראיך, השמיעיני את קולך

  לא.
  

 ,אומר רעיון יחיש אן ב, בעל בניהו בספר
וגם זה נמצא שם רק במהדורא  .בסגנון אחר

בתרא, שנדפסה רק לפני כמה שנים מכתי"ק, 
מתורצת אלו, ו יובדברשלם התשנ"ח. בירו

 ,לכן הקודם.שהבאנו בשיעור  ,שאלה אחרת
ב ַת כָּ בעל קשה האותה  ,נקדים את השאלה

י אבותיכם ד'אל י"י סוקהפל [עה"ת דברים, עסופר 
 בדבר בזה, יפלגו איך וצריך לדעת, וז"ל,, וגו']

 בעניין נפקותא מאי וגם, לעין? נראה שהיה
הם שונה, על מה שאלה ראדידהו?  פלוגתא

 'ספסלים'הרי  היו. כמה ספסלים ,מתווכחים פה
מה יש א"כ  ,איתיה קמן'הנראה לעין, 'דבר  וזה

את הרי אפשר לברר  כך?וכח על ומקום להת
כמה  ינה,מא נפק אייה, מיוהשאלה השנ ?הדבר

וכי על זה צריכים חכמי ישראל  ?תוספוינ
  להתווכח? 

  
 כאן בעצם איןהכתב סופר, כי אומר  לכן

הוא מסביר את  .דעותהבין שתי  ,מחלוקת
אינו דומה יחיד העושה כי  ,הכלל "יעפ ,הדברים

ולפי  .לרבים העושים את המצוה ,את המצוה
ככל שמתרבים התלמידים  ,גם בביהמ"ד ,זה
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כפלים 'כך מצליח כל אחד בלימודו,  ,יותר
 ביניהם. היה עצם הויכוח ,זהעל דבר  '.לתושיה

אחד אלא שה ל המציאות.מחלוקת ע לא היתה
כי  .והשני העריך את האיכות ,מנה את הכמות

גם  יאז ,ע"י שנתוספו עוד כמה תלמידים
ה שלימודם נהיה מבמכך, הראשונים נהנו 

 ,נקודה חשובה את. וזיותר גבוהה במעלה
, ריבוץ התלמידיםריבוי  אותה. שצריכים לדעת

גרם שהלימוד  ,התורה שנוסף בבית המדרש
התעלה  ',תוכם כברםה 'שהי ראשונים־של

  והשתבח יותר, נעשה יותר איכותי. 
  

שחלשה דעתו של רבן  ,ןיהענייותר יובן  ובזה
הוא לא  .שמא מנעתי תורה מישראלגמליאל 

, ע"י הצבת התחרט על הסינון והפיקוח שנעשה
דעתו היתה הרי  אתביהמ"ד, כי זפתח ב שומר

על  ,אלא צערו היה .תחילההידועה משיטתו ו
גם אלה בראותו כי  כך,וצאה שנגרמה מהת

סף להם בלימוד, תורתם יתוה ',תוכם כברם'ש
בפלפול. אורך , בהיקף ויותר נעשתה עמוקה

במובן  ,נחשב דבראם כן, אולי ה .עומקרוחב ו
. לכן הראוהו 'מנעתי תורה מישראל'ש ,יםימסו

, יידעכדי ש .חצבי חיורי דמליין קטמא ,בחלום
אין 'ושפע ע"י אלה שההגיע וכיון שהדבר  כי

 .תורה הזאת אין חשיבותל יאז ',תוכם כברם
דהיינו, אפילו שבעצם אתה כביכול רואה כלפי 

חידוש  נותוספת בתורה, יש נהישכי  ,חוץ
   .ערך כךפלפול, אבל אין לו
  

ועושה  ,ועמלו בתורה ,אשרי מי שגדל בתורה
שיהיה צריך  .]ע"א יזדף ברכות [ נחת רוח ליוצרו

עשיית גם ו ,עמל בתורהגם ברים, את שני הד
בלאו הכי, אם מקור התורה  .נחת רוח ליוצרו

 .ערך כךאין ל יאז ,ממקור לא טוב , הואהזאת
נשאבת התורה  את.הסוגיא הזן עולה מה וזה

 הדבר יאז ,ממעיינות פסולים, ממעיין נרפשׂ 
  .רשוומשָ  פגום מעיקרו

  
הקודם הערנו על מה שבכתב סופר  בשיעור

נוספו "שמונה" מאות ספסלים, שאין מובא, כי 
גירסא כזאת. והסברנו שמ"מ אין זה מפריך את 

עיקר תירוצו. והנה אכן ראיתי שבאוצרות 
הביאו  [הוצאת מכון המאור]האגדה עמ"ס ברכות 

את דבריו, ודילגו פרט זה, התעלמו מכך. ומובן 
עכ"פ שהבינו לנדון דלא נפק"מ, וכמו שביארנו 

[דף את הלשון שכתבו אז בס"ד. הלכך נביא 
חד אמר ארבע מאה ספסלי, וחד אמר  קל"ז],

שבע מאה ספסלי. בספר כתב סופר [בביאוריו 
על התורה פרשת דברים] ביאר, דבאמת לא 
פליגי אבא יוסף עם רבנן במניין הספסלים 
שניתוספו, דכולי עלמא סברי דארבע מאות 
נוספו, אלא דנחלקו כיצד למנותם, דחד אמר 

אות ניתוספו כפי שהיה באמת, דרק ארבע מ
אולם חד מינייהו אמר דאעפ"י דבאמת 
ניתוספו רק ארבע מאות, מכל־מקום על־ידי 
הארבע מאות שניתוספו, נכנסה רוח חדשה 
ופנים חדשות לכל התלמידים שהיו מתחילה 
בבית המדרש, והרי זה כאילו שניתוספו כולם. 
ע"כ. ובכל זאת נראה לי שצריכים היו להעיר 

  הפחות בקיצור.־את לכלעל ז
  

 ,הגאון רבינו יוסף חיים דברינביא את  כעת
 זה לשונו,ו איזו חכמה.תשמעו  ,בספר בניהו

כי כאשר סילקו  .ששניהם שמעו אמת ,נראה
כף ומיד הכניסו החכמים , אז תלשומר הפתח

 ,כי ידעו .לביהמ"ד ד' מאות ספסלים מבחוץ
ויצטרכו  ,שעתה ודאי יבואו חכמים חדשים

שיבואו יותר  ,אך לא עלה על דעתם .ליםספס
. משלוש מאות, ולכן הכינו ת"ש למרובה

 יצטרכולכל היותר  ,כלומר, שיערו בדעתם
וזה  .המקסימום ווזה ,שבע מאות ספסלים

 ,שאמר ד' מאות ספסלים, הוא היה בתחילה
אמנם  .וראה וידע שהכניסו ד' מאות ספסלים

נכנסו הרבה יותר מארבע מאות  ,אח"כ
והוצרכו להביא  ,ועמדו בלא ספסלים ,יםחכמ

ובעת שהביאו אותם  .עוד ג' מאות ספסלים
לא הרגיש בהם  ,השלוש מאות ספסלים

היה  ,ורק זה שאמר שבע מאות .הראשון
ולכך אמר 'שבע  ,והרגיש מתחילה ועד סוף

בפועל אין  דהיינו, אכן'. מאות ספסלים
או  ,ארבע מאות במציאות? כמה היו ,מחלוקת

, שהראשון ספר ,ההבדל הוא אלא ?אותשבע מ
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אבל בסופו של  .בזמן שהכניסו את הספסלים
, ולכן היו ולא הספיק םשה ,דבר התברר

החכם  את,צריכים להוסיף עוד ספסלים. את ז
להוספה  ,לא שת לבו . הואהראשון לא ידע

 ,רק זה שאמר שבע מאות .שהוסיפו אחר כך
 ,אמרהוא לכך  .היה וספר מתחילה ועד סוף

שבע מאות ספסלים. הראשון כנראה כבר היה 
הוא לא ידע מה בשקלא וטריא,  ,שקוע בלימוד

  ו. תסביבבולא שם לב להתרחשות  ,קרה אח"כ
ם א .הראשון טעה ,בעצםכי  ,דבריו יוצא לפי
הרי  ?מדוע הגמ' בכלל מביאה את דעתו כן,

מלמדים התשובה, כי אלא  ?נכון ינוא דברה
 .שיש בו תועלת ,אותנו כאן לימוד נפלא

זה אומר כך וזה  ,לפעמים כשאתה רואהדהיינו, 
לא יכול להיות  ,לעצמך חושבואתה  ,אומר כך

רק אחד מהם דובר וזה צודק, גם זה צודק וגם ש
תמצא למה זה חשב  ,אמת. אבל אם תתבונן

שניהם אמרו  חשב אחרת.השני  מדועו ,כך
ראה  לפי ידיעתם והבנתם, אלא שהאחד ,אמת

אבל  ,ראה עוד נתון שניוה ,הזהאת הפרט 
  בעצם שניהם אמרו אמת. 

  
אפשר ליישב את  בס"ד, עניות דעתי לפי
 ,הרי כל המעשה היה .בדרך אחרת שיא,הקו

יכל  ,מי שהיה שם באותו הזמן .בזמן התנאים
או שבע מאות  ,אם נוספו ארבע מאותהלדעת 

מתנהל בין  ,אבל הויכוח כאן בגמ' .ספסלים
אבא יוסף בן  . הרימה דורותאמוראים, אחרי כ

כבר היה אחרי כמה וכמה דורות  ואה ,דוסתאי
לא הם  ו.המקרה כבר נשכחי פרטֵ מאז, ו

שניתן לבררו במציאות  ,מתוכחים על דבר
אלא על דבר שהיה לפני כמה וכמה  ,העכשוית

 ' שנוספושמעתי'זה אמר כי  ,מובן "כא .דורות
 .שבע מאות 'שמעתי'וזה אמר  ,ארבע מאות

 ,על דבר .אפשר בהחלט להתוכח כך,על ו
[יתכן דור. הולא באותו  ,זמןהשלא היה באותו 

ג"כ שישנם סודות פנימיים בענייני המספרים 
  הללו].

  

של השנייה יתו יתישאר בעינה קוש ,עדיין אבל
 מאי נפקא מינה מכל הויכוח ,ב סופרַת כָּ בעל 

   ?נותן לנו דברתועלת ה ואיז על כך?
  

 .מאד , גדולפה מוסר השכל ונישכי  ,חושבני
באו חז"ל להודיענו בזאת, כי  ,לדעת עלינו

 ',אין תוכם כברם'ש ,הרבה אנשים נםיש
' נפתחו שערי ביהמ"ד'אחר ששנכנסים ל

היה  כך,על ו .ואין ביקורת על הנכנסים לרווחה,
, כאשר עד כמה צריך ליזהר .וכחוצריך להת

אתה רואה אנשים שאמנם עוסקים בתורה, 
 .אינה כמו החיצוניותשלהם פנימיות הברם 
זוהי נקודת הויכוח  ?לאשאו  ,תוכם כברםהאם 

חצי מאותם  נםיש ,אחתהביניהם. לפי דעה 
 הם השני, ולפי דבריל. פוּ כָּ  '.אין תוכם כברם'ש

צריכים  ,אם כן '.תוכם כברם'פי שתים מאלה ש
תועלת  אתלבדוק בציציותיהם הדק היטב. ז

 ויהי רצון"ש פנימית. אין בהם יר .גדולה מאד
שיהיה חלקנו מאלו  מלפני המקב"ה,

כי אשרי מי שעמלו בתורה, בתנאי  הראשונים.
שעושה בכך נחת רוח ליוצרו, כמו שביאר 

  מהרי"ץ בעץ חיים שם.
  

שהולכים בשיטת  ,: לפי זה יוצאשאלה מהקהל
שדרשו  ,משמעהרי אבל בגמ'  .רבן גמליאל

  את שיטת ראב"ע לשבח.
ההלכה, היא כך  ,ודאי לשבח: תשובת הרב

מתוך 'אמרנו ששכרבי אלעזר בן עזריה, כמו 
אבל אתה צריך  '.לשמה אשלא לשמה ב

אתה רואה אנשים ר שכאבמציאות כי  ,לדעת
הויכוח בין רבי  .אל תסמוך עליהם ,כאלו

האם רק  היה, רבן גמליאללאלעזר בן עזריה 
 .לאשאו  ,לפתוח להם את שערי בית המדרש

איך  ,לסמוך על דבריהם ם אפשראאבל לגבי 
 ,נושא אחר ו כברזהלהתייחס אליהם וכו', 

  .לכךר וקש שאינו
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 בסעודות ברכת המוציא בעניין א"זיע ץ"מהרי דברי
שאחד מברך לכל הקהל, למרות שהם , גדולות

 אחד היסבו" הגמרא דברי ביאורבשלחנות נפרדים. 
 בארות בספרו א"שליט מרן וביאור", לכולם מברך

  .ספסל תיבת בהסבר יצחק
 ילעניינ נגיע ולאחר מכן ,עוד נקודה קטנה נוסיף

  בין הדברים.וקשר שייכות  נהחנוכה, ויש
  

[הו"ד דן בשו"ת פעולת צדיק זיע"א  מהרי"ץ
בפסקי מהרי"ץ בהל' ברכות כרך חמישי עמ' יט 

על מנהג שלצערינו היום כמעט ולא  ,והלאה]
באירועים  רואים אותו, בגלל שבזמננו אין סדר

המנהג בכאן , את לשונואקרא לכם  .ובמסיבות
כשבעל הבית  ,מימות קדמונים דקדמונים

מזמין קרואים לסעודה, כגון בתי חתונה ומילה 
 ,ופדיון הבן וכיוצא, אזי כשמתקבצים לסעודה

קובעים תחילה לשתות יין שרוף, ואוכלים 
מה זהו  .פירות קרוב לשעה אחת ויותר

הטעם  .יִק רֲ עַ  ,היינו 'יין שרוף' .עלה''גּ  ,שנקרא
את בד"כ זעושים ש ון, כי'שרוף'נקרא יין הוא ש

ששורפים אותם,  , או מפירות אחרים,מענבים
שמייצרים אותו מהאדים היא, הכוונה  .'קוּ ּרִ 'יעַ 

ק בלשון ערב, היינו זיעה בלשה"ק. ַר עֲ  .עוליםה
 דהיינו, .י"יין 'צרוף', בצד ,קוראים לזההויש 

ואח"כ  .ק, עושים את הערפירות־לשמהזיעה ש
אוכלים בהתחלה  "כ,. אמביאים להם הסעודה

  . 'המוציא'ואח"כ  ,לפני הסעודה ,געלה
  

ומיסבין עליהם  ,ומביאים הרבה שולחנות
. וכל זה בחדר אחד גדול ,חבורות חבורות
 ,נכנסים אחרונים בחדר השני ,וכשאינו מספיק

ם מכניסים ומביאי "כ,. אוכולם על זה הדרך
אם דהיינו,  .ואז עומד החתן .את השולחנות

בשבעת ימי המשתה, הרי החתן מברך  מדוברה
 מדוברלכולם ברכת המוציא, או המארי, אם ה

מילה או כל סעודה  אחר, בבריתבמקרה 
כשאין שם  ,או הגדול שבמסוביםאחרת, 

והם  .ברכו ,רשות ואומר ונוטל מהם ,חתונה
ול רם ואז מברך המוציא בק .אומרים, ברך

העיר נוסח  ו. זהועונים אמן ,ברכה אחת לכולם
גם בברכת ' ברכו'ליטול רשות ולומר  ,צנעא

לא אומר  ,אחריםהבמקומות אבל  .המוציא

 , הואב'המוציא'אבל רק בזימון. אלא , 'ברכו'
אנשים לא ה כי אולי, 'פותח את ידך'אומר רק 

יקשיבו וכדי שיתעוררו ב "כשמים לב, א
את שישמעו  ,ים לעורר להםצריכ יאז ,לברכה

ואז כל החבורה פושטת הברכה ויכוונו לצאת. 
ון ושכבר כי ,ואין מברכים עוד ,ידה לאכול

  . והם נתכוונו לצאת ,הגדול להוציאם
  

כל בשביל מברך אחד  ',המוציא'ברכת , דהיינו
מאתיים מסובים, או מאה הם ואפילו  .המסובים

עו, שמהם גם בחדר השני, אם אפילו נמצאים ו
 , כיאומר מהרי"ץוהוא מברך לכל המסובים. 

  מנהג מימות קדמונים דקדמונים. ה וזה
  

 ,מקרוב ראיתי קצת מהעםאומר,  הוא ועכשיו
אחר חוץ  שלחןשכשהם ב ,והמה מועטים

משלחן החתן או הגדול, שחוזרים ומברכים 
סמך הוא  ,עם החתן כאןמי שנמצא  .לעצמם

 שלחןבו אלו שהיאבל  .על ברכת המוציא שלו
ברך לנו צריך למישהו אחר , כי אמרו ,אחר

ו ידי חובה בשלחן נלא יצאכיון ש, 'המוציא'
כך  לעצמו.צריך לברך  שלחןכל אלא , השני

 ,ונותנים לאחד מהמסובים לברךהם טענו. 
אלא כשהכל  ,שאין המברך מוציא ,ואומרים

 ,כמה שולחנות נםאם ישו .דוקא בשלחן אחד
ומברך לעצמו.  צמו,עי נחשב בפנ שלחןכל  יאז

 א]"י יףז סע"[סי קס מהא דכתב בשו"ע ,וחילייהו
אם היו שנים או רבים, אחד מברך  ,וז"ל

ודוקא היסבו שהוא דרך קבע, אבל אם  לכולם.
היו יושבים בלא הסיבה כיון שאינם נקבעים 

והאידנא שאין אנו  יחד כל אחד מברך לעצמו.
ים על סבי, הרי בזמן חז"ל היו מרגילים בהסבה

בה, יאבל אנחנו אוכלים שלא בהס ,מטות
במפה  שלחןאו בלא  ,אחד שלחןישיבה דידן ב

ואפילו לבני חבורה,  ,הוי קביעות ,אחת
אפילו קבעו מקום  ,ולדידן בה דידהו דמי.יכהס

לאכילתן, או בעה"ב עם בני ביתו, לא מהני 
אא"כ ישבו בשלחן אחד או במפה אחת, 

שאפילו קבעו  ,מלשון זה החליטו לומר עכ"ל.
רק בשלחן אחד או במפה  ,לא מהני ,מקום

אלו הם דברי מהרי"ץ. אם כן הם דייקו, אחת. 
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כי , 'אחד שלחןישיבה ב'אומר, שמרן מה מ
בזמן חז"ל, אבל  'הסיבה'אחד נקרא כמו  שלחן

יוצא ידי חובה בברכה שלו.  אינו ,שניה השלחן
  כך הם רצו לדייק. 

  
משא בתו זאת, זיע"א, בתשולמהרי"ץ כאן  יש

 הביא ששעמוק מאד. הוא מומתן מקיף מאד, 
 '.מנהג הקדמונים'שב את יכדי ליבדרכים 

שתי  םלומרן, א כפי שיטת אינםארבע דרכים 
המנהג אפילו את מיישבות  ,הדרכים האחרונות

 ,דבר הוא מסיים ואומר־בסופו של .לדעת מרן
ברכה ל'נחשב  דברה ,שאם לא עושים כך

נוקט 'ברכה לבטלה',  ינוא, 'שאינה צריכה
 .חמורזה גם  אבלברכה שאינה צריכה,  אלא

  פחות אמנם, אבל עדיין חמור.
  

הערעור על המנהג  ,, בסופו של דברלמעשה
רק  .כולם נהגו כך ,ובסוף .נשתתק ,הקדום

 יין הזה.השתנה כל הענכעת כאן בא"י בזמננו 
אין התחלה ולא  ,אין סדר ,כי במסיבות שלנו

מֹו ֹאֶפלֶאֶרץ  .סוף  ַצְלָמֶות ְולֹא ְסָדִרים ,ֵעיָפָתה ּכְ
 .ח לוומתי שנ ,כל אחד באב]. ", כ'[איוב י וגו'

החתן  ',המוציא'שמברכים  בשעה ,בכללו
לא שייך  ,באולםא"כ  .שוהה בחדר יחוד עדיין

  לעשות כך.
  

אם  יעשו  ־חתונה,: בשבתשאלה מהקהל
לא אז ו ,כבר יהיו שבעים ,'געלה' לפני הסעודה
  יאכלו את הסעודה.

אבל אפילו אם  מי.נכי הין : אתשובת הרב
 אינםבכל זאת  ,הסעודה ב'המוציא'את יתחילו 
אגב, אתה יודע דרך המנהג הקדום.  כפיעושים 
 ,בדורות שעברוש וןכי ?שבעיםהם יהיו למה 

ף, שהוא ויין שר על היתהעיקר הקביעות שלהם 
החריפות שלו  .גורר את תאות המאכל

ו רק נועד ,אכלוהם והפירות שיאבון. מעוררת ת
אבל  החריפה. הילהמתיק את השתי בכדי
לא רוצים לשתות יין  .נהיה הפוך דברה ,היום

 יאזו ,פירותאת האוכלים שכן  על ,שרוף
בגלל  .הם כבר שבעים ,מגיעים לסעודהכש

אבל  הדבר. השתנה ,שהיוצרות התהפכו

היום,  .היו אוכלים קצת פירות ,בדורות שעברו
הדעות, והכל  התחלפוהשתנה השכל, 

  התבלבל. 
  

אפילו באופן שעושים כיום  ,מקום מכל
לבד, למשל בסעודת ברית מילה,  'המוציא'

? דועומ .לא תראה שאחד יברך לכל המסובים
מדבר שם,  שנימדבר כאן, וה אחדהכיון ש

 ,בא אחרי עשרים דקות, וזה הלך וזה יצא אחדו
, הפלאפוניםלכולם יש את כמעט אין סדרים. 

 .זה בא מהצפון וזה מהדרוםויש זמני נסיעות, 
כולם בני עיר אחת, בני  ,אבל בדורות הקודמים

היו להם שעונים ולא  לא היושכונה אחת, 
ובאיזה דקה צריך  ,מסתכלים כמה זמן עבר

יותר  ,היואז אנשים ללכת לעניין דחוף. ה
חבל, הפסדנו את כל זה.  .יותר שלויםורגועים 

ברב עם הדרת 'פעמים אפשר לעשות ל ,אמנם
אנו  ,אפשרותה נהישאשר כ '. ואכןמלך

  משתדלים שיהיה לפי הסדר הזה. 
  

את הדרך השלישית ליישב  ,הישובים אחד
למה מועיל שאחד  ,מהרי"ץ מנמק ,המנהג

חז"ל הרי  ?הרי צריך קביעות ?יברך לכולם
אחד מברך  ,היסבו ,]ע"א מב דף [ברכותאומרים 

 ,אבל לנו אין הסיבה ,ינא דגמראד ו, זהלכולם
ולהוציא  ,איך יתכן שאחד יכול לברך "כא

 ?שהם בכלל בשלחנות נפרדים ,מאה אנשים
הרי כתוב  ?את כקביעותזמה גורם להחשיב 

אנשים הש ,קביעותה והיסבו זה א"כ"היסבו", 
   ?מסובים לאכול יחד

  
דשאני מקומנו  [שם עמ' כח],כותב כך  מהרי"ץ

ממקומות  ,להסב על מטות שאין רגילים ,זה
, דהיינו .האחרים שרגילים בהסיבה על המטות

זה עליהם, רק אם תסב  יאז ,מטות נםבזמן שיש
שלא הורגלו  ,אבל במקומנו .קביעותיהיה 

ממילא כיון שקבעו מקום  ,בהסיבה על מטה
 .די בזה כדי להחשיבו קביעות מקום ,לאכילה

 ,'מסיבה נה'עכשיו יש ,עצם זה שכולם אומרים
נחשב  הדבר, ביחד כולם אוכלים וכעת

ואז אחד מברך לכולם. וממשיך  ,קביעות
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וכן מצאתי לריא"ז פרק כיצד מהרי"ץ, "
"ל, זחרון אשעיה יבינו ר", ריא"ז הוא מברכים

רי"ד, רבי' ישעיה  הנכד של בעל תוספות וזה
שלא נקבעה  ,ונראה בעיני ,וז"ל דיטראני,

דרכם אלא לבני אותם המקומות ש ,הסיבה
להסב על המטה, ושוכבים ומטים על צדן, 

אלא לישב על  ,אבל אנו שאין דרכנו בהסיבה
 גבי ספסלים וכיוצ"ב, ישיבתינו היא הסיבתנו.

כיון  ,אצלנוכי  ,מביא מהרי"ץ ראיה מדבריו
שאין לנו הסיבה על מטות, אלא אנו יושבים על 

 ,הישיבה שלנו לצורך האכילה יאז ,ספסלים
  יבה. גם נחשב הס היא

  
בס"ד, הסברנו  [עמ' כט]בארות יצחק ספר ב ושם
מהרי"ץ רוצה להביא ראיה לדידן, ועיקר כי 

שבישיבה על ספסלים כמו בזמננו,  ,טענתו היא
כל כי  ,לפי דבריו יוצאו .הקביעות הואהספסל 

שבעצם  שם,לכן הסברתי  .הוא בנפרד 'ספסל'
 ,שהתאזרח היום בלשוננו 'ספסל'המושג 
 'ספסל'הכי  ,טעות. אנחנו חושביםהוא לכאורה 

שיש בו כמה  ,יכול להיות .כסא ארוךמין  הוא
שהוא ארוך ומשמש  ,אבל העיקר .סוגים

 'ספסל' ,אבל בזמנם .לישיבת כמה אנשים
כי אין וכך כתבתי שם,  כסא.ממש פירושו 

כסא ארוך שיושבים עליו כמה  ,פירוש ספסלים
 אלא .כמו שקוראים בזמננו ,וכמה בני אדם

כסא נמוך, כמו שכתב רבי בנימין במוסף 
ויש עליו  ,של רבי נתן ,ספר הערוך נו. ישהערוך

מוסף 'נקרא ה ווזה ,בנימיןר' הוספות של 
 ,הוא מעיר בשולי הדברים וכותבו, 'הערוך

  מפורש. ב'אמר בנימין'. כך הוא כותב 
  

כן נראה ממתניתין דסנהדרין דף כי  והוספתי
פסל. ושוב מצאתי המלך מיסב על הס ע"א, יח

כשכתבתי בזמנו  ,גם בספר המספיק כת"י
, יש לי אותו לא נדפס הזה עדייןהספר זאת, 

מבית־מדרשו של־מהרי"ץ בעי"ת צנעא, עם 
שכתב  הגהותיו והוספותיו מסביב בכתי"ק,

קיל  ,בשער ספסל בזה"ל, יושבים על הספסל
ע"כ. ופירוש  ילטִ ּתְ סְ י מֻ סִ ְר ר. וקיל כֻּ בַּ נְ מַ 

, דהיינו, זה כסא יש אומרים מנב"ר, הדברים

דהיינו כסא  ,ילטִ ּתְ סְ י מֻ סִ ְר כֻּ  ,ויש אומריםגבוה. 
 ,אבל בין כך ובין כך ,רושיםישני פ נם. ישנמוך

או נמוך  ,או גבוה יותר .סוג של כסאהאותו  וזה
לא נמוך כמו של אבלים. מי  ,אבל כמובן .יותר

לדברים  ,יראה כמה וכמה ראיות ,שיעיין פה
  תבנו. שכ

  
כדי ב .היה מאד עמקן ,כידועזיע"א,  מהרי"ץ

לפעמים צריך  ,להבין את התשובות שלו
 .לקרוא אותם כמה וכמה פעמיםולשבת 

מה הוא לאנשים לא יבינו  ,בקריאה מהירה
 ,ן. כיון שהוא היה מופלג בחכמהימתכוו

כבר כמה צעדים  היא ,התפיסה הראשונית שלו
צריכים  ,מרכדי להבין מה שרצה לובו .קדימה

  להתעמק מאד. 
  

הבנה  ,ין של 'היסבו'יהוא מחדש בענ כאן
. הרבה כההפוכה מכל השיטות שידענו עד 

היא שעושה את  ',הסיבה'הכי  ,ראשונים הבינו
אם אין כי , אבאו למסקנהם לכן ו .הקביעות

צריך  ,וממילא בזמננו .אין קביעות יאז ,הסיבה
כל לקשר ולחיבור בין  ,משהו שיהווה היכר

 ', זוהיסבוכי ' ,מהרי"ץ מסביראבל הסועדים. 
את  תשולל יאהאלא קביעות, סיבת ה אינה

 ,אם לא היסבו ,חוסר הקביעות. דהיינו, בזמנם
 .גורם הדבר הזהולכן אצלם  ,חסר קביעות יאז

בגלל זה  .ןיזה מראה על העני ,כי הסיבה אצלם
רק ותנאי,  ושזה ,הפוסקים האחרים סוברים

אחד מוציא האזי  ,ות מוכחתבאופן שהקביע
של 'שלחן  ,נקטו דוגמאהם ולכן  .את כולם

רק  וזה 'היסבו' , כיאבל מהרי"ץ סובר .אחד'
, אין לולא הסיבה ,כי בזמנם .סילוק השלילה

בכל  ,אין הסיבהש ,נמצא שבזמננו קביעות.
 ו דברזה ',הסיבה'אם כן  זאת ישנה קביעות.

י מהרי"ץ 'הסיבה' לפ מוריד. ואינומעלה  שאינו
מפריע לקביעות, ה דבר,שלא יהיה לך  היינו,

 ,אבל אין פירושו .שלא קובעים דבר המראה
 ,היה קביעות. יוצא לפי זהתלא  ,שבלי הסיבה

 ,סביםיאם לא מ ,הסיבה נהשרק במקום שיש
  הוכחה שלא קבעו. כנחשב  דברהאזי 
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הרב הביא  הקודם,שיעור ב מהקהל: שאלה
   וקא מושב אחד?לכך שספסל זה לאו דראיה 

את הנדון נכון, הבאנו  מרן שליט"א: תשובת
שם 'חמשה שישבו על ספסל אחד', בגמ' בב"ק 

א המסקנא"כ  מי.נכי הין אז א .משמע כןאכן 
נסביר היה טעות, תשלא בכדי אולי  היא,

נו יבזמנכי שלא יחשבו בבירור ובפה מלא. 
כי הרי  '.ספסל'למלה  הבנה אחרת ההתחדש

זאת. בתרומת הדשן  נותמצאכבר בפוסקים 
משמע ממנו  של נדה, בהלכות הרחקות ,למשל

צריך לכן  .משהו ארוך וספסל זהכי גם כן 
 .כמה מובנים נםיש ',ספסלמלה 'לכי  ,להגיד
 ,אבל אם כן .לא כסא רגיל וזהש ,העיקר

יכול להיות  .לפי עניינו ,כל דברלהבין בצריכים 
דאי בוו ,גם בזמן חז"ל ,מובן של כסא ארוך

 .או נמוך ,גבוהשזהו כסא ראשונים, או בזמן ה
  .'דבר הלמד מעניינובחינת 'לפי  ,הכל מתפרש

  
  

 שעשו עד ימים שמונה המתינו החשמונאים מדוע
 תיםיהז מהר שמן לקחו ולא, למנורה טהור שמן

  .אליהם הקרוב
ין ילעסוק בענבעזרת הי"ת עבור ברצוני ל כעת

דף שבת ת מסכ[נביא את לשון הגמרא , וחנוכה
 ה''בכ ,רבנן דתנו ?חנוכה מאי ,]ע"ב כא

 דלא ,אינון תמניא דחנוכה יומי ,בכסליו
 .בהון אהלהתענ ודלא בהון למספד

 השמנים כל מאויט ,להיכל יוונים שכשנכנסו
 חשמונאי בית מלכות וכשגברה .שבהיכל

 של אחד פך אלא מצאו ולא בדקו ,םחוּ צָ נְ וּ 
 ולא ,דולג כהן של בחותמו מונח שהיה ,שמן
 ,נס בו נעשה .אחד יום להדליק אלא בו היה

ריש [ הרמב"ם וכתב. ימים שמונה ממנו והדליקו
הדליקו ממנו נרות המערכה שמונה  ,]הל' חנוכה

   שמן טהור. והוציאו זיתיםעד שכתשו  ,ימים
לנו שאלה חדשה, לא ראיתי אף  התעוררה

 לחשמונאים מדוע לקח. בה שהרגישאחד 
הר  ? והלאתיםישכתשו זעד  ,שמונה ימים

ירושלם, במרחק כמה מזרח תים נמצא ביהז
 ,מה היה פשר הקושי "כדקות מבית המקדש, א

  ?ולכתוש אותםמם תים ילהביא ז

בזמנם כתוב שהם היו הולכים  מהקהל: שאלה
  , בכדי להביא זיתים?שהיא עיר לאיזו

נכון, ישנה משנה  מרן שליט"א: תשובת
אלפא  ,עַ קוֹ ּתְ  ]"בע פהדף [מפורשת במס' מנחות 

 ,יה לה רגבישנ ,אבא שאול אומר .לשמן
, 'אלפא לשמן'היא  ,העיר תקוע .בעבר הירדן

וכי  בלא .הכי מובחרהוא שם מא', השמן  סוג א'
הקב"ה צריך לעשות  ,בשביל הדבר הכי מובחר

כשר  אחר שמן גם ,בלית ברירה הרי ?נס
על  זיתיםהר האת אם כן, יש לך  ?לכתחילה

למה  ?ותעשה שמן ,תיםיך ותקח משם זתל ,ידך
במגילת כתוב  ?הם היו צריכים להתעכב ולחפש

'ויבקשו שמן', חיפשו בכל בני חשמונאי 
 זיתיםהר ה נויש ?אבל למה לחפש .ההריסות

  ?תיםיתביא משם ז "כא ,בקירוב מקום
  

אגב, יש ספרים שכתוב שם במשנה מס'  דרך
כתי"ק . וכבר הגיה שם מהרי"ץ בהעָ קוֹ ּתְ מנחות 

  יעו"ש ובמפרשים. עַ קוֹ ּתְ בגליון שצ"ל 
  

  ?העונההיתה לא  אתכנראה ז מהקהל: שאלה
 נםיש בכל אופן זיתים מרן שליט"א: תשובת

על העצים בחודש כסלו, בו אירע הנס, לפניו 
זמן הכתישה הוא לכל היותר כמה ולאחריו, ו

 היו יכולים כבר להדליק.א"כ הם  .שעות
ן מסיקת הזיתים בזמנינו [ביררתי ונודע לי כי זמ

הוא בחדשים מרחשון וכסלו, ואם כן מסתמא 
גם בזמנם כך היה. וסייעתא לכך, ממה שמצינו 
לגבי זמן ביעור הזיתים דשנת השביעית, שהוא 
עד העצרת דהיינו חג השבועות, כדאיתא 
בפסחים דף כ"ג ע"א וברמב"ם פ"ז משמיטה 
הלכה י"א, כי הזיתים שלא נמסקו נותרים 

ם, נושרים ונופלים לקרקע, ולא כלה לחיה בעצי
מן השדה עד עצרת. אם כן בחנוכה ודאי היו 
זיתים מצויים על גבי העצים לעשות מהם שמן 

  טהור למנורה. יב"ן].
  

 מהקהל (הרה"ג משה רצאבי שליט"א): שאלה
  תים?יאין ז ,תיםיאולי בהר הז

 , כיהוא טועןשמעתם?  מרן שליט"א: תשובת
 .תיםיאין ז , אבלרק מתים םניש ,תיםיבהר הז
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 ,'הר המתים'. אם כן אלא ,'זיתים'הר ה ו אינוזה
קוראים לו הר  מדוע ,לברר אכןצריכים  אנו
  ?תיםיהז
  

בנביא כבר מוזכר הרי  ,תיםיהר הזהזה,  השם
יֹום  י"יְוָיָצא  ,]'דג' ד, "[זכריה י ּגֹוִים ָהֵהם ּכְ ְוִנְלַחם ּבַ

יֹום ְקָרב ֲחמֹו ּבְ יֹּום ַההוּא ַעל ְועָ  .ִהּלָ ְמדּו ַרְגָליו ּבַ
לַ ִ ,ַהר ַהזִֵּתים ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ ֶדםֲאׁשֶ ְוִנְבַקע  ,ם ִמּקֶ

ה דֹוָלה  ,ַהר ַהזֵּיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה ָוָיּמָ יא ּגְ ּגֵ
ה ,ְמֹאד ים יפעמ .ּוָמׁש ֲחִצי ָהָהר ָצפֹוָנה ְוֶחְציֹו ֶנְגּבָ

 לא מוזכרו זיתים,מוזכר הר ה ,פסוקהבאותו 
 זיתים היו שםבמקומות אחרים. אבל  בפסוקים

ֹבא ֵאָליו  שנאמר כבר היה מבריאת העולם, ַוּתָ
ִפיהָ   ַהיֹּוָנה ְלֵעת ֶעֶרב ְוִהּנֵה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ

[בראשית רבה כתוב במדרש ו, א]", י'[בראשית ח
מהר המשחה הביאה  ,אמר רבי לוי ,נח, פ' לג]

. תרגום זיתיםה זהו הר ,הר המשחה .אותו
  משחה.  ,'שמן'

  
מאין היו כתוב,  ]ע"ב כבדף [ראש השנה  במסכת

 .לסרטבא ,מהר המשחה ?משיאים משואות
. שם זיתיםהוא הר ה ',הר המשחה' ,פירש רש"י

בית הדין קבעו את ר שכא ,מדובר בירושלם
מתחילים להשיא משואות, היו ואז  ,החודש

 .ידעוכולם יראו ו שעי"זכדי בעושים מדורות 
ואחריו  זיתים,הר ה וזה ,המקום הראשון "כא

היה המקום הכי קרוב והכי  זיתים,הר ה .סרטבא
עד שראו שבסרטבא  ,שם הדליקו מדורה ,גבוה

עד שנעשית כל ו ,גם כן מדליקים מדורה וכו'
  הגולה כמדורת אש. 

  
 ,כותב הרמב"ם [פ"א משנה ב]במסכת מדות  גם

כמו  ,ומההיו שורפים בו פרה אד ,הר המשחה
והוא  זיתיםוהוא הר ה ,שהתבאר במסכת פרה

עוד בהדבר, וכן מצינו שמוזכר  .במזרח ירושלם
כבר בזמן הוא, כי הרבה מקומות. מה שברור 

בזמן ו זיתים.המקום נקרא הר ה ,הנביא זכריה
שהרי היונה  זיתים,שם  , בודאי שהיוהמבול

עוד דעות נן ישאמנם הביאה משם עלה זית. 
 ביאהיא האומרים שהה, יש שם שבמדר אחרות

מהזמורות היה שזה  האומריםויש  ,מגן עדן זאת

שזהו . אבל רבי לוי אומר כך, שראלירץ של א
ושמע מינה שהיו שם הרבה מהר המשחה. 

זיתים, כמבואר שם במפר', כגון מתנות כהונה 
  ויפה תואר.

  
[להרב יחיאל מיכל שטרן, עמ' ארץ חמדה  בספר

 ,הוא מסביר על כל מיני מקומות בא"י ,קפג]
 ,וכותב כך זיתים,ובפרק ל' הוא מדבר על הר ה

דלו כאן הרבה עצי זית, ומעצי זית יבעבר ג
 ,ויש שהטעימו .אלו עשו את שמן המשחה

משום שממנו  ,שלכן הוא נקרא הר המשחה
 , הסיום הואזהדבר  .עשו את שמן המשחה

בה שמן המשחה נעשה מהרש וןכי ,קצת תמוה
שנים עשר  ,שמן זית הין .וגם משמן זית ,בשמים

 .מקורומה י יודע נאבל כך הוא כותב, אינ .לוג
 .נעשה אך ורק פעם אחת ,שהרי שמן המשחה

ושוב לא הכינוהו במשך  ,משה רבינו עשאורק 
[פ"א מהלכות כלי כל הדורות. הרמב"ם כותב 

מצות עשה לעשות שמן  ,המקדש ה"א וה"ב]
כן לדברים שצריכין שיהיה מו ,המשחה

''ועשית  ה)", כ'(שמות לשנאמר  ,משיחה בו
וככה עשהו משה . אותו שמן משחת קדש''

 ,לקח מן המור והקנמון והקדה ,רבינו במדבר
מכל אחד משלשתן חמש מאות שקל בשקל 

חמשים ומאתים. וזהו  ,הקודש. ומקנה הבושם
''וקנמן בשם  ג)", כ'(שמות לשנאמר בתורה 
ששוקלים אותו בב'  ,ומאתים''מחציתו חמשים 

חמשים ומאתים בכל פעם. ושוחק כל  ,פעמים
ושרה אותן  ,אחד ואחד לבדו. ועירב הכל

 .עד שיצא כל כחן במים ,במים זכין ומתוקין
והוא י''ב לוג. כל  ,ונתן על המים שמן זית הין

עד  ,ד' רביעיות. ובישל הכל על האש ,לוג
י והניחו בכל ,שאבדו המים ונשאר השמן

 ,בסוף הלכה ה' אומר הרמב"םו .לדורות
חוץ ממה שעשה  ,מעולם לא נעשה שמן אחר

  את. זשעשה  יהיה היחיד ,משה רבינו .משה
  

לעשות 'על המצוה  ,דנים בשאלה המפרשים
הכין כבר אם משה רבינו  ,, הרי לכאורה'שמן

 ?שייך כאןלדורות מה מצוה  "כא ,את השמן
א רק במצוה נכללת לכי  ,מתרציםה נםיש
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משיחת כלי הקודש,  .אלא גם הנתינה ,יהיהעש
 .נכללים בזההכמה דברים  נםישכהנים וכו'. 

הרי  .שייך שהמצוה תהיה לדורות ,בעצם "כא
השמן  .יתגלה לעת"לוהוא  ,נגנז שמןשה ,כתוב

א"כ לכאו'  .יהיה לדורות הוא ,רע"הששעשה מ
נקרא הר המקום ש ים,אומר איך הם ,לא מובן

הרי  ?נו עשו את שמן המשחההמשחה, כי ממ
מאיפה הגיע לו  "כהיה במדבר, א ,רע"השמ

 ,אולי אפשר ליישב זיתים?מהר ה ?שמן זית
, הגיע מעין גדילניסוך שהיין  ,מה שמצינו "יעפ

נימא , הכאאולי גם  וכנזכר בתרגום שה"ש.
  ועדיין צ"ע.  .הכי

  
 ,השמןאותו הוסיפו על  אולי מהקהל: שאלה

  במשך הדורות?
שלא הוסיפו  ,משמע .לא מרן שליט"א: תתשוב

יותר על מה שעשה מרע"ה. אולי  ,ולא כלום
כמו שאמר פה  ,היה מתמלא שובהוא בדרך נס 

הוא כמו בחנוכה, אף פעם מישהו מקודם כעת. 
לא נגמר.  , הואכמה שהשתמשו .לא נגמר

  לא היה צורך להוסיף. ממילא 
אומרים כי השמן שהחשמונאים מצאו, לא  יש[

שמן המיועד למנורה, אלא את שמן  היה
המשחה, כגון בספר קב הישר. אבל במילואים 
לתורה שלימה פר' כי תשא כרך כ"א דף קצ"ה 
אות ה' כתב לדחות זאת, ושאין יסוד לכך 

  בספרי חז"ל. יב"ן].
  

, מוסיף עוד דבר הנז"ל, הוא ארץ חמדה בספר
 ,הטעם ?זית מעץ דוקא היונה הביאה מדוע

ראיתי  .נכחדו בזמן המבוללא  ,שעצי זית
בגלל שהשחיתו  ,שהרי המבול בא ,בספרים

את דרכם, לידבק מין בשאינו מינו, וגם 
הרכיבו אילנות מין בשאינו מינו, על זה גם בן 

[בהלכות מלכים נח מוזהר, כמבואר ברמב"ם 
 .ולכן נעקרו כל האילנות במבול פרק י' הלכה ו],

 שאינו מקבל הרכבה. ,מלבד עץ הזית
בואר בירושלמי כלאים פ"א הל"ז, [וזהו רמז כמ

ג"כ שכאשר האשה צנועה בתוך ביתה, זוכה 
ללדת בנים טהורים מיוחסים לבעלה בלי שום 

ָך  [תהלים קכ"ח, ג']חשד ח"ו, וזהו שנאמר  ּתְ ֶאׁשְ

ֶגֶפן  ֵתי ֵביֶתךָ "ּכְ ַיְרּכְ ֶניָך  ",ּפִֹריָּה ּבְ ִתֵלי "ּבָ ׁשְ ּכִ
בס' אלפי ישראל חלק וגו', וכמובא ג"כ " ֵזיִתים

  הצומח דף רל"ג יעו"ש].
  

מקבל  ינוא ,תמרעץ גם  מהקהל: הערה
  .,הרכבה
 לי, כי גם אמרוש ויש מי מרן שליט"א: תשובת
לא בדקתי. בזוה"ק  .יודע ינניא .תאנים

ובראשון לציון ובעוד יוסף חי פ' וישב כתוב 
לגבי גפן שאינו מקבל הרכבה [כמובא באלפי 

המובא כאן לפי ף ק"ע]. ישראל חלק הצומח ד
לא עסקנו  רק הזית הוא כך. בשם הירושלמי,

בכך, והדבר לא ברור לנו. יתכן שיש חילוקים 
באופני ההרכבה, או בזנים שונים של האילנות, 

  או באיזה ארצות ולפי האקלימים. הדבר צ"ע.
  

עצי בהר הזיתים היו שם כי , נוספת ראיה ישנה
את זמרים אואנו  .גם בזמן דוד המלך ,זית

ל ָהָאֶרץ , שנייום ־במזמור של ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
ֵתי ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלְך ָרב ח, "[תהלים מ ַהר ִציֹּון ַיְרּכְ

[דף ע"ג בעץ חיים חלק ראשון זיע"א מהרי"ץ ו .]'ג
על הפסוק הזה,  ,מביא את פירש"י עמוד א']
 ?'יפה נוף' הפירושמה  ,כמה פירושים המפרש

לשון נוף  ,דונש פתר אותו ,כותב בסוף הואו
כי הוא הר  ,ונקרא הר ציון יפה נוף .של אילן

לפי  ?בשם יפה נוף ,. למה נקרא הר ציוןזיתיםה
 העלים .נוף של אילן מלשון, הוא דונש, פירושו

נקראים  ,שהם ההתפשטות של העץ והענפים,
 .העצים יפיםשהר ציון יפה נוף,  וזהא"כ  .נוף

נקרא הוא ולכן  זיתים.ב ובאלו עצים מדובר?
גם בזמן דוד שמע מינה כי  ,אם כן .'זיתים'הר ה
[ואעפ"י שהר ציון עצמו  .שם זיתיםהיו  ,המלך

אינו הר הזיתים, אבל הוא גבוה ממנו והזיתים 
נשקפים אליו ומייפים אותו, כמבואר בגנזי 

  ירושלם ח"א דף קנ"ד].
  

אמנם אפשר כי רצו לתרץ, שכאלה  ישנם
, אבל כיון שהשמן זיתיםמהר השמן להביא 

. אתהעדיפו ז "כ הםא ,מתקוע הואהמובחר 
של  אהרי ידועה הקושי .דוחק הוא אבל גם זה

, מדוע הוצרכו ]ע"ב כאדף [שבת פני יהושע בעל 
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הרי ויעשה להם שמן טהור, יש ,בכלל לנס
אם כן, כיון שכאן  '?טומאה הותרה בציבור'

 הינא אתמדובר במנורה של בית המקדש, ז
נוגע לכלל עם הדבר  וזה , אלאטומאה פרטית

מותר,  דברה ',בציבור'אם זה  "כ,א .ישראל
 ?היה מותר להם להדליק בשמן טמא וממילא
 , בכל זאתהותר דבר, למרות שהאיאלא מ

 .החשמונאים השתדלו לחפש שמן טהור
 את גודל צדקות החשמונאיםוהקב"ה ראה 

  ועשה עמהם נס.  ,והשתדלותם
  

הבאנו את  ,ספר שמן למאורשיראה ב מי
כמה בס"ד והבאנו עליה  ,הזאת אהקושי

 אעל הקושי ,הרבה תירוצים נםיש .תירוצים
הם יסודיים  ,רוציםיאבל שלשה ת .הזאת

 ,[עמ' צז צח] בספר שמן למאור .יןילהבנת הענ
לדעת זקנים  ,תירוץ ראשוןהבאתי בס"ד 

נכון שיש דין שטומאה מבעלי התוספות, 
אבל זה רק אחרי שכבר יש  ,הותרה בציבור
אבל לא כשמתחיל השראת  ,השראת שכינה

. דהיינו, כיון שעד עכשיו היתה השכינה
אי  , א"כונסתלקה השכינה מהמקום ,הפסקה

אפשר להתחיל ולחנוך את המצוה עם דבר 
אחר שכבר הכנסת את השכינה לטמא. רק 

תֹוְך ממשיך.  דברה יאז ,בטהרה ם ּבְ ֵֹכן ִאּתָ ַהׁשּ
אבל בתחילת השראת . [ויקרא ט"ז, ט"ז] םֻטְמֹאתָ 

שזה  ,כמו כן הכא .טומאה הלא הותר ,השכינה
היה חינוך בית המקדש, והיה צריך להיות 

  רוץ אחד.ית ו. זהדוקא בטהרה
  

 ]ע"א כאדף [שבת חזון יחזקאל בעל שני,  תירוץ
כבר  .הותרה בציבור ,רק טומאת מתכי  ,מתרץ

, 'וכהחנ' מאריך על כך במערכתשדי חמד ב
. בכל אופן, הבאתי בכיוון הזה אומרהוא וגם 

נהי  שם את החזון יחזקאל שאומר כך,
שטומאת מת נדחה בציבור, אבל 
באנדרלמוסיא של כיבוש יונים, לא היה שם 
שמן שהוא ודאי טהור מטומאת זב וזבה ונדה 

שטומאות  .ויולדת וטומאת שרץ ונבלה
 הוא מביא , אין קרבן צבור דוחה אותן,כאלה

מהירושלמי ומהרמב"ם. אם כן  ראיות כךל

להיות אפילו  טומאות היו  ותשכיון שיכוליוצא, 
  לא הותר.  דברה יאז ,אחרות

  
רוץ יהבאתי ת ד]"ג ק"[בעמ' קהדברים  בהמשך

, 'גדול אחד בתורה ויראה'אחר ששמעתי מ
אדם האיך  ,יסוד בענייני הנהגהבכך אמר אשר 

אולי י כ . לפעמים האדם רואה,צריך להתנהג
הרי במעשה של פינחס,  כגון .הוא לא יצליח

איך היה יכול אבל היה צריך לנקום בזמרי, 
במדרש מובא הרי  ?להצליח על פי דרך הטבע

 ,בלי זה .שנעשו לו שנים עשר נסיםחז"ל, 
איך הוא בכלל  "כ,א .כבר היה הרוג פינחס

, הוא מסר את נפשו, בלי איאלא מ ?התחיל
אדם בו ה ,מצב נויש ו,. דהיינלעשות חשבונות

[חולין כמו שדרשו  .בהמהכצריך לעשות עצמו 
יַע י"י סוקהפל ע ]ע"ב ה [תהלים  ָאָדם וְּבֵהָמה תֹוׁשִ
 ,אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ,]'ו, ז"ל

רואה  ינךהגם שא .ומשימין עצמן כבהמה
במצבך הנוכחי סיכויים להצלחה, אבל תלמד 

', כמו הוש מסר את עצמו על קידר שא ,מפינחס
התירוץ, הגם  זהו "כנאחז בקש. אהטובע 

אבל הכהנים רצו  ,שטומאה הותרה בציבור
לא רצו להזדקק הם  ,להשתמש בשמן טהור

נים, ויוהטומאת  יאהטומאה הש וןכיזה, להיתר 
רצו הלא נים וסתם טומאה, היו ינהא אתז

 .לעקור את דת ישראל, רצו להרוס את הכל
 שמן טהור. פשוה שחימב ,הם עשו טוב "כא

, 'מה יהיה מחר'לא שאלו הם וכשמצאו שמן, 
בינתיים זה מה שיש לי, אלא,  .לא עשו חשבון

 ,עשו עצמם כבהמה הםמה שאני עושה.  וזה
  . דברלא השלימו עם ההם ו ,מבינה ינהשא

  
הגאון  וזה ',גדול אחד בתורה וביראה' אותו

משגיח ה , שהיההצדיק רבי גדליה איזמן זצ"ל
בזמן  ,ממנוזאת שמעתי . ול תורהבישיבת ק

  שיחה בישיבה.שמסר 
  

טומאה הותרה 'ש אמרגם אם נ ,אופן בכל
 ינואבל זה א ,היה להם מותר הדברו ',בציבור

 ,תקוע' ,מה שכתוב . כידומה לנושא שלנו
 אתז ,אבל סוף סוף .הידור ו, זה'אלפא לשמן
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על  כאן,זה מותר, אבל טמא. אבל  .טומאה
 הרבה יותר אכבר דרג אתז ,דבר של הידור

   טובה.
  

הקושיא למקומה, מדוע הוצרכו  וחוזרת
החשמונאים לנס גדול זה? הרי ידוע שהקב"ה 
אינו עושה נס בחנם? ולכן לא מספיק לפענ"ד 
לתרץ כי הכא שאני, מפני ששיטת היוונים 
היתה טבע הגיון ופילסופיא, לכן רצה הקב"ה 
 לעשות נס נגד הטבע וההגיון. אעפ"י שאני לא

שולל זאת לגמרי, אבל כמדומה אני שלא די 
  בכך.

  
אחרים, שלשה תירוצים  להגיד ני,חושב לכן

  '.הבעזרת 
כי  ,האומרים היא רק לפי א, הקושיראשית

הזמן  וזהש שהם המתינו, בגלל השמונה ימים
את בשם זולחזור. מביאים  זיתיםללכת להביא 
הירושלמי הזה כי  נדמה לי בלהירושלמי, א

כבר בנחל אשכול על ס' האשכול  .נונמצא בידי
בכל העיר שלא ידע מקומו של ירושלמי זה. 

מוזכר כבר בתשובת הזה עצמו  דברה ,אופן
את, וגם רבינו זהגאונים, גם ספר האשכול כותב 

את הרבה מפרשים. זמביאים ו .דוד אבודרהם
 .הלכות חנוכה תבהתחל ,שת"ז הביאועל גם ב

 ,אי נמי ,וז"ל .מפורסםתירוץ  , הואתירוץ זהו
 .היה להם שמן טהור רחוק ארבעה ימים

 ,אשר־מחלקו של ,שהשמנים היו באים
 ,מקום היה בחלקו .שנאמר וטובל בשמן רגלו

ומשם  ,וממנו מביאים השמנים ,הנקרא תקוע
 בין הליכה וחזרה". ,עד ירושלם שמונה ימים

צריכים ללכת, הם היו ארבעה ימים  "כ,א
 את היאאם ז לחזור. בכדיארבעה ימים ו

שלנו  אהקושי ', אזישמונה ימים'של ה ,הסיבה
  . אקושיהיא 

  
 .מביא טעם אחר ,[ריש סי' תר"ע]הבית יוסף  אבל

 ,הטעם שהוצרכו להביא שמן , כיהוא כותב
ואי  ,מפני שכל ישראל היו בחזקת טמאי מתים

אפשר להתקין שמן טהור, עד שיעברו עליהם 
לכתישת ויום אחד  ,שבעה ימים מיום טומאתם

 להוציא מהם שמן טהור". ,ותיקונם זיתיםה
הדבר  לגמרי. הסיבה היא אחרת ,לפי דבריו

להר לשמן, וק"ו שלא קשור בכלל  אינו
 ממילא ,, אלא מפני שהיו טמאי מתיםזיתיםה

להתעסק עם שמן. והוא מוסיף היה להם א"א 
שהיה להם שמן טהור רחוק  ,והר"ן כתב ,שם

ה ימים בין הליכה והוצרכו שמונ ,ארבעה ימים
הוא קיצר. שרק  ,התירוץ הנז"ל וזה .וחזרה

היו הם ש ,הבית יוסףת מ"מ לפי הבנהר"ן. 
 .את בטהרהזכ קשה לעשות "א ,טמאי מתים

ולא  ,מוסיף כלום אינו דברשה ,מובן ממילא
בקירוב  זיתים,מועיל מה שיש להם את הר ה

  מקום. 
  

הדבר לגבי מה שכתוב בתגילת  כמו־כן
[הל' חנוכה סי' ובאו הדברים באור זרוע תענית, וה

שהטעם להדליק נרות חנוכה שמונה  שכ"א]
ימים, הוא מפני שהחשמונאים סתרו אז את 
המזבח שנטמא ע"י היוונים ובנאוהו, וכל ז' 
הימים היו מתקנים בכלי שרת, והיו טרודים 
בכך. אבל מבחינת השמן, יכלו מיד לעשות 

ד בנפל"מ שמן אחר יעוש"ב. [ובמ"ש עוד בס"
פ' וישב ע"פ ויהי כמשלוש חדשים, מד"ה ברם. 

  יב"ן].
  

על פי מה הוא  ,אפשר להגידנוסף ש תירוץ
 בשאלה, הוא דן .[שם] על הטור שכותב הב"ח

הדליקו את  כיצד הם "כא ,טמאיםהיו אם הם 
שהמנורה בבית שני היתה  ,נגידאולי  ?הנרות

, בכך הוא מפלפל שם ,וכו' 'פשוטי כלי עץ'
 .דלא נטמאו כל ישראל היא, שלו אנהמסקו

נשאלת השאלה,  "כא .עשאה ,ומי שהיה טהור
 ,אפשרוהוא מתרץ,  ?יעשו שמן שהטהורים גם

. שלא היו בקיאים בעשיית שמן כשר למנורה
את כל לדעת ו ,לא כל אחד יודע לעשות שמן

 ,וגם מי שיודע איך עושים שמן .הלכות הכשרות
וכן  .נורהאת למזידע איך עושים  אינואבל 

שכתב שהיה להם שמן  ,צריך לומר להר"ן
 .והוצרכו שמונה ימים בין הליכה וחזרה ,טהור

אלא  ?דהו"ל לעשות שמן מיד ,דקשיא גם כן
תירוץ  שלא היו בקיאים בעשייתו. ,צריך לומר
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 בזכות ידידנו הרב אלעד חגבי הי"ו. , הואזה
יישר חיליה לאורייתא, לעילא לעילא מכל 

  ברכתא.
  

הב"ח כותב דבר  , כיאתזלהסביר  םצריכי
אומר ש ,לפי דברי הר"ן ,שואל הב"ח .סתום

היו הם לכאורה  "כהיה להם שמן טהור, אש
היה קשה, הרי אבל  ?צריכים לעשות שמן מיד

דבר שמצריך  ומתקוע, וזהזאת צריך להביא 
אלא מיד? זאת היו עושים  כיצד הם "כא ,זמן

אמנם  .שהוא מתכוון למה שאנו אומרים ,נראה
לא דן בזה  זיתים',הר ה'מפורש בהוא לא אמר 

 .הנחה פשוטה זאת היתהאבל כנראה ממש, 
"כ זאת היא א ?רק בתקוע נווכי שמן זית יש

היה אומר, שמה אתה הר"ן  קושייתו על הר"ן,
 ?מתקועזאת אבל צריך להביא  ,שמן טהור

אין צורך והלוא היה להם לעשות שמן מיד, 
   ?להגיע עד תקוע

  
 זיתים,הר ה א. הרירק מחזקים את הקושי נואנח

לא היו ש, תירוץ הואאלא ה ?נמצא כאן על ידך
 . כנראהלא יעזור דברכ ה"א .בקיאים בעשייתו

  . עשותוהיו מומחים ורגילים לכבר  , הםבתקוע
  

כבר שליט"א משה  ה"גהרבני שלישי,  תירוץ
כנראה  כי, בשאלתו מקודם אתזרמז 

זיתים בהר  והי כבר לא ,בית שניתקופת שב
הר המתים. נהיה כבר  זיתיםמאז הר הו הזיתים,

 ,שכבר מימות בית שני ,ראיתי בספרים
נהיה  ,התחילו לעשות שם קברים. המקום הזה

   .מקום של קבורה
  

 חיבר ,. מהר"ם חאגיזלכך כמה סיבות וישנן
נקרא ה ,ספר על ירושלם ומקומותיה הקדושים

 ,א כותבהו [עמ' טז]שם ו ,'פרשת אלה מסעי'
ועפר כמו  ,שחפרו ומצאו שם שברי כלי חרס

מאד האדמה והסלעים שם הם  ,היינוד .אפר
שבשר המת מתכלה  כךמסוגל להדבר ו ,חזקים

 ינםשהמתים א ,יוצא "כא .תוך כ"ד שעות
על סיד עושים הכאלה  נםכמו שיש .סובלים שם

 ,הריש .סוריםיסבול את הילכדי שלא ב ,םפגו

דף [ברכות  בבשר החיקשה רימה למת, כמחט 
קוברים שם בהר מדוע  ,סיבה אחת אתז .]ע"ב יח
  . זיתיםה
  

 נםיש ?למה רוצים להיקבר שםנוסף,  טעם
 זיתים,אלו הנקברים בהר הכי  ,אומריםהכאלה 

 כך,ובנוסף ל .יקומו הראשונים בתָחית המתים
גלגולי מחילות, והִרָמה לא לגם לא יצטרכו הם 

ועל הר זה יעמוד שולטת בגופות הנקברים שם, 
 .להכריז על תחית המתים ,אליהו הנביא ויתקע

 .בקיצור, המקום הזה התייחד לקבורת מתים
שם שבעים אלף קברים, ובין  ספרו שיש

רבינו כגון גדולי עולם,  , נמצאיםהקבורים שם
ר, ארבינו חיים בן עטועובדיה מברטנורא, 

 ואה ,אבל הקבר הראשון .רבינו שלום שרעביו
זה כבר מבית ול חולדה הנביאה, כנראה ש

אכן אם ה ,כבר היה ויכוחו .ראשון, עד כדי כך
שם  נםיש .מסורתה יאנכון, אבל כך ה הדבר

של חגי זכריה ומלאכי, אלו נביאים  ,קבריםעוד 
תחילת בית שני. בכל  , בתקופתהאחרונים

המקום הזה , מסתבר כי מבית שני ואילך ,אופן
 ,אם כן תים.זיחדל מלהיות אתר גידול כבר 

 ההשאלה שלנו אינה שאלה, כיון שכל זה ָהיֹ 
  ָהָיה בעבר.

  
  
  

 תקיעת לפני הנאמר 'י"י המלך' בפיוט בית ביאור
 על א"שליט ממרן חידוש, השנה בראש שופר
 ומדוע", תבקע שעיר והר, תרקע ציון נוה" הפיסקא

  .תיםיהז הר את יבקע ה"הקב ל"לעת
ו עלינו שעבר ,זכר בימים הנוראיםילה ברצוני

בחרדת־לשלום, ולהזכיר לכם פיוט שאומרים 
בקול שופר בהר  י"ילפני תקיעת שופר, קודש 

ציון תתקע, נוה ציון תרקע והר שעיר תבקע. 
וכל בוגדי עמך בנבכי ים תשקע ותנתק ותמוש 

הלא ידוע מכמה ספרים  היתד התקועה.
וסופרים שזמן החתימה אינו נגמר ונשלם עד ימי 

[עיין ברנו כבר בשנים שעברו חנוכה, כמו שדי
  שיעור מוצש"ק מקץ ה'תש"ע].
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מכל הפיוט הזה, הבית הזה  , כילענ"ד נראה
בקול  'י"י .רק חלקו מובןוקשה להבנה, הוא הכי 

אבל מה  .מובןזה , 'שופר בהר ציון תתקע
מה  '?נוה ציון תרקע, והר שעיר תבקע' ,הפירוש

ון , לש' היינורוקע הארץ על המים' '?ירקע'זה 
 ,איפה נזכרו ?כתוב דבר כזה היכןאבל  .שטיחה

וכל ובהמשך, ' ?שהקב"ה יבקע את הר שעיר
פחות או יותר זה , 'בוגדי עמך בנבכי ים תשקע

 .מובנו 'שונאי' ,'בוגדי' מסביר,מהרי"ץ  .מובן
 אינו, עוד יותר 'נתק ותמוש היתד התקועהיות'

שהיא  ',היתד התקועה' הפירושמובן, מה 
  פלא עצום.לכאו' הדבר  '?ושנתק ותמית'
  

 [עץ חיים חלק שלישי דף ס"ז ע"ב]זיע"א  מהרי"ץ
קע הארץ ו, מן ר'נוה ציון תרקע'מפרש כך, 

 (תיקן) ,ור"ל .ה ושטיחהלשון פרישׂ  ,וצאצאיה
דהיינו,  שטחה להיות הצאצאים עליה. ן]קֵּ תַ [יְ 

נוה ציון, את תשטח אנו מבקשים מהקב"ה, 
 ,ו. לא ברור כ"כשעם ישראל ישכנו עלי בכדי

כי לא מצאנו ש וןכי ,מה הוא רוצה לומר
 ומר,לרצה תם וא .הר ציון יהיה שטוח ,לעת"ל

אלא מישור,  ,שירושלם לא תהיה הרים וגבעות
כתוב בנביא , אדרבהש . כיוןנראה אינוגם זה 
יהָ  ]'ד, י"[זכריה י ָבה ַתְחּתֶ בא ובגמ' ב .ְוָרֲאָמה ְוָיׁשְ

ירושלם  ,לעת"לכי  ,מובא ]ע"ב סודף [ תראב
, לפני החרבן .פרסאות התהיה גבוהה שלש

שלשה פרסאות יותר גבוהה ם היתה ירושל
תהיה עוד שלשה פרסאות, היא ולעת"ל  ,מא"י

רמוז בפסוק  דברוה .שש פרסאות וביחד זה
, שש פרסאות א"ו, דהיינווגעיא ב ,ראמה""ֽוְ 

יותר. וגם בתהלים  וגבוההתהיה רמה  בהם
לַ ִ ב,כתו ]ב'ה, "[קכ  י"יָ וַ ם ָהִרים ָסִביב ָלּה ְירוּׁשָ

ה ְוַעד עֹוָלם  בוא,ליד לעת .ָסִביב ְלַעּמֹו ֵמַעּתָ
סביבות ירושלם יהיה מישור, וירושלם תהיה 

 ,כולם במישוראותה, כי  מרחוק רואיםו .גבוהה
 ,אתה בא ואומר לי א"כ כעתגבוהה. הוהיא 

 ?היא לא תהיה גבוהה "כא '?הר ציון תרקע'ש
  ? הנז"ל נעשה עם הפסוקים מהו
  

 ינוא ושזה ,אומריםהכאלה  נםיש ,אגב דרך
אלא הכוונה  .שירושלם תהיה גבוהה ,כפשוטו

שמבחינה רוחנית היא תגבה ותתעלה. היא, 
 ,[בתרא שם]אבל מי שיעיין בשיטה מקובצת 

הדברים כי יראה  ,ובעוד כמה מפרשים
 ,אם כןו ממש. במציאותכך יהיה כפשוטם, 

   .מובן ינוא דברה
  

בהמשך, התיבות 'והר שעיר תבקע', קשה  גם
נדחק כאן בדלית ברירה מהרי"ץ  .למםלהָ 

יהיה מישור ובקעה, , ומבאר כך, מאד
לשון  שעתידים ישראל לכבוש את בני עשו.

שעתידים ישראל  ,, מקום מישור' היינובקעה'
כדרך  ,אתזהוא הסביר  .לכבוש את בני עשיו

. יהיו בקעה םהו ,עשיוהיינו בני  'הר שעיר' .משל
 , כפיהר ציון יהיה מישורא"כ הפירוש הוא, ש

 ,שיהיה ראוי לשבתהיא, הסברתי שהכוונה ש
יכבשו אותו. עם ישראל לעתיד  ,והר שעיר

 פירושאבל עדיין צריך להתיישב בדבר. מה ה
 ,אומר מהרי"ץ ?'ותנתק ותמוש היתד התקועה'

אצלנו פה כתוב בדפוס,  .מלכות הרשעה
הוספה של את , ז'עכו"ם' הרשעהמלכות 

הם פחדו מהצנזורה, אבל ש , כיוןהמדפיסים
 ה המלהלא כתוב ,בכת"י קדשו של מהרי"ץ

. בשנים שהדפיסו את העץ חיים 'עכו"ם'
מי שישים לב  .שלטו אז האנגלים ,בירושלם

מהרה תעקור  מלים 'ומלכות העליזהכי ה ,יראה
בדפוס בתפילות של ר"ה ויוהכ"פ,  ,'ותשבור

וכן עניינים פנוי. מקום ישן השאירו מקום ריק, ה
ועולים על הגויים כי אם הם היו תופסים דומים. 

  את הספר. להפיץהם היו אוסרים  דבר,ה
  

רש"י ש לעיל הבאנואת דונש, מקודם  הזכרנו
. המלים 'יפה נוף' וגו' הר ציוןפירוש  מביאו לגבי

של רבינו סעדיה  ונכדשהיה  יש אומריםדונש, 
לפני שהיה בזמנו בספרד, בדור הוא  .גאון

רש"י היה בדרום צרפת, ובספרד היו שני . רש"י
מנחם בן  . דהיינו,מדקדקים ידועים, מנחם ודונש

היו מדקדקים  . הםסרוק, ודונש בן לברט
יש והתעמקו בפירוש המקרא, אשר  ,גדולים

לפרש מלים  כיצד ,חילוקי דעותהרבה ביניהם 
רך כל הדרך, לאו ,רש"י מביא אותם .קשות

חיברו ספרים הם ותלמידיהם.  .מנחם ודונש
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הם פעמים ולדבר, האומרים אותו הם פעמים ל
אחד עם רק  מסכיםרש"י  ,לפעמים .חולקים

  מהם. 
  

, 'נוה ציון תרקעהמלים ' ,עניות דעתי לפי
 והכוונהשל דונש,  ויפה לפי פירוש ותמתפרש
הר  ,נוה ציון תרקע, לפי פירושו זיתים.להר ה

היופי של זהו נוה ציון, דהיינו, ון הוא יפה נוף. צי
 פירושמה הכמו שהסברנו לעיל בס"ד. וציון. 

   .מוסב על ההמשך הדבר '?תרקע'
  

זאת בתורת אני אומר  ,דמסתפינא לולא
את כי  ,חושבני אולי .השערה, לא למעשה

הר 'לא  . זהוצריך לתקן ,המלים 'הר שעיר'
 הוא המשקלגם  .' תבקעזיתים, אלא 'הר 'שעיר
לשנות כי יש להגיד עוד הנחה,  וברצונייפה. 

ע' ,הניקוד ַבּקַ ְבַקע' ,לא 'ּתְ לא בדקתי  .אלא 'ּתִ
 ני, בתורתאבל חושב ,בנוסחאות הישנותזאת 

 .נפלה כאן טעותכי  ,קרובה לאמתההשערה 
 זיתיםוהר  ,'נוה ציון תרקע כך, צריך לגרוס

ְבַקע'.   ורש פסוק מפ וזה ,יבקע זיתיםהר שּתִ
ְוִנְבַקע ַהר ַהזֵּיִתים ֵמֶחְציֹו ִמְזָרָחה  ]ד'ד, "[זכריה י

ה התחלת הבית, 'נוה ציון לאבל גם . וגו' ָוָיּמָ
יש  .םימובן, מלשון רוקע ברגלי נויש ,תרקע'

ָרֶגל ]'ה, ו"[כפסוק ביחזקאל  שם  .ְוַרְקֲעָך ּבְ
תבעט ברגל, לשון הכאה. היא, הכוונה 

ְוָעְמדּו נאמר,  ][שםתחילת הפסוק בזכריה בו
ֵני  ר ַעל ּפְ יֹּום ַההּוא ַעל ַהר ַהזִֵּתים ֲאׁשֶ ַרְגָליו ּבַ

לַ ִ ֶדם,ְירּוׁשָ הוא לא  תרגוםולכן המשל,  וזה ם ִמּקֶ
גבורתיה בעידנא ההיא בויתגלי  כפשוטו, אלא
מפלגיה טור זיתיא ויתבזע  ,וכו' על טור זיתיא

 ,כביכול בא לומרהדבר  .למדנחא ולמערבא
שתי  םע זיתיםה יעמוד על הר השהקב"

 .ויבקע ההר לשתים ו,ים, ואז ירקע ברגליירגלה
   .ורגל אחת פה ,רגל אחת פה

  
 .תבקע' זיתים'נוה ציון תרקע, והר  ,הפירוש זהו

השי"ת יבקע את הר  ,רגלים־ברקיעה של
 ולפענ"ד זהו ,השערהכ את. אני אומר זזיתיםה

, אבל כמובן .אם לא קרוב לאמת ,אמת
רק אם יתברר אלא למעשה,  ינוא שהדבר

 ,אבל מסתבר מאד .מקור קדמון כךשאכן יש ל
   .נכון דברשה

  
זיתים. קאי על הר ה פיוטשה ,יוצא אם־כן

ע'אין הסבר לגירסת  אחרת, ַבּקַ שמשמעותו  ,'ּתְ
 ,בר על הר שעירואם היה מד . כיהרבה בקעים

מובן, כי צריך לבקעו ולנפצו  י הדבראז
 זיתים,הר ה ובר עלמדאבל אם ה .לרסיסים

מחציו צפונה  זיתים"ונבקע הר העליו כתוב 
פה  . א"כני חלקים בלבדלש נחלקהוא  ונגבה",

ְבַקע' ,מתאים יותר לומר הפלא  דבר. ה'ּתִ
לפי  וגם דבר.־לאמיתו של זהוש ניופלא, חושב

שוה  'הר שעיר. כי 'מתאים דברה ,המשקל
 רהדבע, קַּ הם נקדו תבַ מה שו זיתים'.הר 'לממש 

'תרקע'  ,אדרבהאלא , כך חייב להיות ינוא
ְבַקע'מסתדר יותר עם   דברובפרט שה .'ּתִ

  תבקע אותו לשתים.דהיינו , ןמתאים כא
  

נתק ותמוש היתד י'ותבהמשך,  ומש"כ
את בהרחבה, זהתקועה', צריכים להסביר 

אולי בל"נ זמן עומד לרשותנו, ה וכעת אין
  בהזדמנות אחרת נפרש את העניין. 

  
הקב"ה בוקע את  מדוע ,בעצם לדעת צריכים

על כך מה המטרה בזה? ראיתי  זיתים?הר ה
 נויש .במפרשים הפשטנים ,שלשה פירושים

במקראות הנמצא  ,אָר של רבינו יוסף קַ  ,פירוש
רי"ש א, ָר אינני יודע, אם זהו קַ [אגב,  .גדולות
 . דהיינו אם זהו קרא, ריש דגושהאּרָ או קַ רפויה, 

, דגוש עת. ואם זהו קראדל יהו, הרי שזרפוי
דהיינו אדם שמלמד  פירושו מלשון מקרא,

או קורא להם.  ,ומקרא את התלמידים
עסקו ם שעל שכך, הקראים נקראו  ,להבדיל

מראה על אדם שבקי  ,אבל 'קרא' .רק במקרא
עשה פירוש על  . כנז' בגמ' קידושין. הואבמקרא
דבר, ולכן נקרא כנראה התעסק עם הו ,המקרא

מפני מה יבקע ההר? כדי  ,הוא ביאר כך]. עכ"פ
שיהיה שם עמק גדול, שכשיצאו מים חיים 

ויהיה שם מים  ,יעברו באותו הגיא ,מירושלם
והיינו  ,הנמשל שלו ,הרד"ק כותב .הרבה

ויפנו הנה  ,ם הבאים לירושלםישיבקעו הגוי
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 .על מלחמת גוג ומגוג ,הרי מדובר .והנה
ואו ים אשר יבייתפזרו כל הגו ,ובמקום הזה

 ,במצודת דוד מפרשולמלחמה על ישראל. 
וזהו למען ינוסו הגולים מיד השבאים דרך 

שיבואו ישראל לברוח מיד  ,כלומר .הבקוע
 ,את כל הפתחיםלהם והם יסגרו  ,הצרים עליהם

הקב"ה בוקע לכן יברחו? הם מהיכן  "כ כעתא
יוכלו לברוח משם. אבל ש זיתים, בכדיאת הר ה

 .המפרשים הפשטנים זה, הוא מה שאומריםכל 
ין ימה אומרים לנו חז"ל בענ ,נראה ם בואולוא

  זה.
  

ִמי  ,]', ה'[חהמלך אומר בשיר השירים  שלמה
ֶקת ַעל ּדֹוָדּה  ר ִמְתַרּפֶ ְדּבָ  ,וגו'זֹאת עָֹלה ִמן ַהּמִ

כד ייחון  ,אמר שלמה נביא ,מפרש התרגום
עתיד לאתבזעא טור משחא, וכל  ,מיתיא

 .מיפק מתחותוהימיתיא דישראל עתידין ל
עתידין למיתי  ,ואפילו צדיקיא דמיתו בגלותא

ונפקין מתחות טור  ,אורח כוכיא מלרע לארעא
ורשיעיא דמיתו ואתקברו בארעא  .משחא

היכמא  ,הויהון רמיין, עתידין למדישראל
 ,אתם מביניםנו? כעת  דרמי גבר אבנא באלא.

 ,כל המתיםש '? כיוןהר המתים'למה זה נהיה 
 ,ים שמתו בגלות ולא נקברו פהוגם הצדיק

ולבסוף כולם ייצאו מתחת  ,יבואו דרך כוכים
. הגם שהקב"ה יכול להוציאם דרך זיתיםהר ה

אבל  זיתים.מקום אחר, הם באים דרך הר ה
צריך לבקוע  כך,בשביל  ?יצאו משםי כיצד הם

   .אותו
  

למה  ,פה סודות ועניינים נסתרים נםישש בודאי
צריך לבקוע את  ה? ולמדוקא צריך להיות שם

מה שכתוב. הרשעים  וזה ,אבל בכל אופן ?ההר
יזרקו לחו"ל, אין ישמתו ונקברו בארץ ישראל, 

מה  וזה זכות להישאר במקומם בא"י.להם 
ם יבואו דרכם צדיקישנקרא 'גלגול מחילות', ה

  זיתים.ויצאו דרך הר ה
  

גם  כך, ושם התרגוםלנו מה שמפרש  זהו
תחת  פרק ל"א], [רבתי אומרים חז"ל בפסיקתא

 .יהיה להם קימה לכל מתי עולם זיתים,הר ה

 ,הקב"ה עושה להם מחילים מחילים מלמטה
עד שהם באים תחת הר  ,והם מחלדים בהם

 '?מחלדים' פירושמה ה .בירושלם זיתיםה
זה  .חפרפרתדהיינו , 'חולד'מלשון  וחושבני שזה

כעין מנהרה בתוך האדמה שחופר  ,כמו חולד
והקב"ה עומד על דרך זה. מקום ועובר ממקום ל

  . והוא נבקע להם ,ההר
  

כי  זיתים,קבר בהר הישהעדיפו לה נםיש ,לכן
לא רוצים  . הםשם לא יהיה גלגול מחילות

 .ולא בצפון ,ולא בב"ב ,קבר בבאר שבעילה
יצטרכו להתגלגל דרך הם למה? כי סוף סוף 

 .הוא לא רוצה להיות חפרפרת , א"כהמחילות
להיות בהקדם האפשרי  ,יףמעדכבר הוא  "כא

ש "מלשון תרגום שהזיתים. [ככה משמע בהר ה
לא רק יצטרכו גלגול מחילות כי דלעיל, 

  המתים שנקברו בחו"ל. וצ"ע עוד].
  

 נםישכנראה כ"כ, זאת  ינני מביןין איעד אם כי,
נסתרים, לא הסבירו לנו את גבוהים ופה סודות 

 .כל העניינים מסביב, או שהסבירו ולא ראיתי
 זיתיםונבקע הר ה' ,כתוב פה , הריבעצםאבל 
י  ?מה כתוב אח"כו, 'ומחצי יא ָהַרי ּכִ ם ּגֵ ְוַנְסּתֶ

ם  ר ַנְסּתֶ ֲאׁשֶ ם ּכַ י ָהִרים ֶאל ָאַצל ְוַנְסּתֶ יַע ּגֵ ַיּגִ
יָּה ֶמֶלְך ְיהּוָדה  יֵמי ֻעזִּ ֵני ָהַרַעׁש ּבִ  ו,פירוש. וגו'ִמּפְ

 ומה '.כאשר נסתם מפני הרעש' ',ונסתם'
בעיקר  ,פחד ואימה . זהורעידת אדמה '?רעש'

זה לא  .מצא קרוב למקום מרכז הרעידהלמי שנ
רעש  כךהאדמה רועדת, אלא נלוה לשרק 

 ו דברזה זיתים,ומי שנמצא בהר ה .עצום
אנשים בורחים, 'ונסתם כאשר ה ימבהיל, אז

 .נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה'
והרי הוא  ,הוא רצה להקטיר קטורתר שאכ

לו להקטיר קטורת היה משבט יהודה, ואסור 
, 'ו ו[ישעיהכתוב ש "כ זהוא .הוא לא כהןש וןכי
יָּהּו  ,]'ד ֶלְך ֻעזִּ ַנת מֹות ַהּמֶ ׁשְ ַויָֻּנעוּ ַאּמֹות  ,וגו'ּבִ

ים  ּפִ כך על  .ה רעידת אדמהתהי אתז .ו'גוַהּסִ
מרעש 'בשני וחמישי,  אנחנו מתפללים אנו

   .מרעידת אדמה ,'מרעש' היינו '.ומרוגז הצילנו
בזמן האחרון כי שומע אני  ,הרבים בעוונותינו

לרעידת  סכנה נהזה, שח"ו ישעניין מדברים על 
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צריכים לדעת, מובא בספרים סגולה  אדמה.
 הוא,הדבר הטבעי הראשון  מכך. נצלילה

 וןכי ,ןילא להיות תחת בני. דהיינו, לברוח
 .ין יקרוס ויתמוטטיהבנמא ש ,מסוכן דברהש

 נןחובה להיות בשטח  פתוח. אבל יש ,לכן
 ,דבר ראשוןו .מובאות בספריםה ,סגולות

צריכים לברך את הברכה, 'עושה בראשית' או 
 . כידוע מהגמ' ומהפוסקים.'שכחו מלא עולם'

' סי ח"או[ וקציעה מור בספרהיעב"ץ  דבר שני,
להשקיט את  ,מביא סגולה ]הזועות ועל ה"ד, רכז

ְוָקָרא ֶזה ֶאל הרעידה והרעש, שיגיד את הפסוק 
ְצָבאֹות ְמלֹא  י"יׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ֶזה ְוָאַמר ָקדוֹ 

בֹודֹו  שלוש פעמים.  [ישעיהו ו', ג'],ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
זמן להאריך על די אבל אין  ,עוד סגולות נןיש
  .כך

  
הנקברים רוצים כי  כאן,אופן כתוב  בכל

נצל ילה , בהר הזיתים, בכדישםלהיקבר 
שאנשים  ?אבל מה יותר קשה .מגלגול מחילות

עד כדי כך שכולם  ,עש הזהבהלו מהריי
הם  ? מצד אחד,בורחים, או גלגול מחילות

 ,אבל מאידך .נצל מגלגול מחילותירוצים לה
הר את שיבקע  ,ישמעו את כל הפיצוץ הזההם 

הם ומאחר ו .מבהילהוא  ,זהדבר גם  זיתים.ה
? מה ההבדל "כהם לא יכולים לברוח. א ,מתים

ר יות , הואגלגול מחילותכי  ,משמע לכאורה
. מבחינת אורך הזמן , שזהוכמדומה .קשה

 ואבל זה ,הבקיעה משמיעה רעש דהיינו, אכן
 ,גלגול מחילות םלוא .ין של שניות ספורותיענ

ני נאם כי אי .לוקח יותר הרבה זמןזה כנראה 
אולי גלגול מחילות יכול להתבצע  ,יודע

בקפיצת הדרך, אבל כנראה לא עושים סתם 
יותר הוא הזה כנראה הצער  . ממילא,נסים
צער, אבל  נוממה נפשך יש . אמנםקשה

 הם , ולכןיותר גדול , הואמסתמא הצער הזה
  העדיפו את הצער האחר.

  
הרעש אמור להבהיל את  מהציבור: שאלה

  ?לא את המתיםאולם החיים, 
  

 .יבהלויאבל גם המתים  מרן שליט"א: תשובת
גם כי  ,משמע .קשה רמה למת וכו' ,הרי כתוב

 אעפ"י .משפיע דברגם עליהם הוהם מרגישים, 
  ירגישו.הם בלי שמ לעשות, גםהקב"ה יכול ש

להאיר בתורתו הקדושה  ,ברוך הוא יזכנו השם
כמו  ,ויעשה לנו נסים ונפלאותאת עינינו. 

  שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אכי"ר.
  
  

  '.חנוכיה' בשם חנוכה מנורת כינויאי  בנושא תזכורת
עמנואל הרב ידידנו , סףנו דברכעת ב נזכרתי

ביקש  ת"ו, בית שמשהעיר מהי"ו סולימאן 
 הידיעות אוצר ספרשכתוב ב מה לי ותהראל

שם  ,[להרי"מ שטרן, מהדו' תשע"א. כרך ב עמק קסט]
 ,ם מנורת חנוכה "חנוקיאה"שֵׁ כי הוא מביא 

כבר הובא לרבי אברהם ב"ר שמואל מיוחס 
 .בעל שדה הארץ, קרוב למאתים ושבעים שנה

כדי שלא יקראו 'מנורה',  ,והשם הזה נבע
  וכאילו לדמותו למנורת המקדש. 

  
מבעוד  כךלהודיע, וצריכים לדבר על  ברצוני

וישלח   שיעור מוצש"ק[בעבר מועד, כבר דיברנו 
, פשוט האשכנזים הנושא הזהעל  ]ה'תשע"א

הספרדים אותם  .מבינים את ההבדל אינם
ֽ ילא אמרו חנוכִּ  ,בזמנו לרע, אלא בכא"ף ומ, הָּ

זה נשמע בהיגוי שלהם  ,לאדינו שבשפת
בקו"ף (דומה לגימ"ל רפויה)  .יאה'ִקֽ 'חנו

יש כמין  ,כל דברל ,לאדינו ומלעיל. בלשון
את בשפה זאלה שהמציאו  .'ִאָיה' את,יומת כזס

להמציא הם רצו  כך.העברית, הם לא התכוונו ל
כמו  .חנוכיה-עברית, חנוכהבמלה  עוד

ֽ שאומרים ספרי ֽ משיה, שָ ֽ מטרי ,הָ לכן  , וכדו'.הָ
אבל  .חנוכיה הם עשו שיהיה גם מלה כזאת,

 ?חנוכה קטן ?וכי מה זה .טעות מיסודה זאת
גם בדקדוק. על כל פנים  בכלל, נכון ינוא דברה

 ,מי שהמציאה את המלה הזאתכי  ,שתדעו
 . היאבירושלםגרה שהיתה  ,רשעה אחת היתה

ש'המית' את השפה אחד, אשתו של אותו 
עם אנשים את הדבר ביררתי  .עבריתה

המקור ואכן את, זמהם ובהם, שביררו  ,מומחים
  טמא.  ואהכך ל
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 .המלה הזאת נכנסה גם בספרי הלכה ,לצערנו
אבל יש שנזהרו.  .לא אלמן ישראלאמנם, 

 וביאכן ה ,הרבה ספרי הלכהלאידך גיסא, ב
המלה  ,צריכים לדעת .את המושג הזהכבר 
ברנו ישד פיוכ .היא משורש טמא ,הזאת

דבר זהו , 'אין תוכו כברו'על  ,בתחילת השיעור
ששרשו ממעין נרפש, הם המציאו את המלים 

מעולם לא  ,כל הדורותבלדעת  ועלינו, וללה
  זאת בעם ישראל. המלה הנשמעה 

  
את זלא אזכיר  לכןכבר בעבר,  כךעל  דיברנו
באריכות, הבאנו מקורות מהירושלמי שוב 

 ,רמב"ם. מי שישים לבהמואפילו  ,מהגאוניםו
מה  .הלכות 'מגילה וחנוכה' ,הרמב"ם כותב

הו השם ז ',חנוכה'הרי  '?מגילה וחנוכה' פירושה
למה  "כא .המצוה היוז ',מגילה'ו .חג־של

הלכות  ,תכתוב ?'מגילה וחנוכה'הרמב"ם כותב 
 נוכמו שיש ,אלא ללמדך בא ?'פורים וחנוכה'

 .חנוכהגם  נויש ,מגילהו ,ולולב ,סוכהו ,שופר
  מצוה. ו שם הזה .נקראת חנוכה ,המנורה

  
את שזה, ין יענעוד פעם לחזק כעת באתי  לכן

ביעור לה ' לעשות, , צריכים לבערהמלה הזאת
כי ו ,ממקור טמאהוא , כיון שהיסוד שלה 'חמץ
שהוא קדוש? אמנם לדבר  כךב נשתמשאנו 

למידי ות לצערינו מחוסר ידיעה, אפילו רב
הוא ת"ח שר הידיעות אוצכגון בעל , כמיםח

נעלם  אבל בנ"ד ,יודע הרבהר אמנם שא ,חשוב
  . המלה מקורבמחכת"ה מהם 

  
אני פונה כעת לידידנו המשב"ק הרב  ולכן

וצריכים  ,שאין מנוס ניחושבשילה נר"ו, 
ין הזה. יל הענעאת המאמר ולפרסם להדפיס 

, שלנו בשם "מנורת חנוכה" מאמר מודפס נויש
אולי יץ ברבים, להפאת, זצריך להדפיס ו

כבר יעבור  ,כי אחרת .במסגרת של שערי יצחק
כבר ישתרש  דברוה ,הזמן ונאחר את המועד

  וחבל.  ,בציבורעוד ועוד 
  

. [המאמר מצורף לחוברת זאת בהמשך
  העורך].

 נויש .שיפנה לרב שילה ,יןימי שמעונ ,אופן בכל
המלה כי להוכיח  כך,מאמר שלם שכתבנו על 

וגם שבעצם  .נובמקורות של אינההזאת 
אנו וצריכים  .ממקור טוב אינה ,שרשה

 .אבותינו קראו להכפי שלקרוא  ,להשתדל
. או על דרך אבותינו, 'מנורה'לה אפשר לקרוא 

מר 'מנורת לו , אפשרואם לא יבינו 'חנוכה'.
לא להשתמש במלה הזאת,  ,אבל .חנוכה'

פשוט מהת"ת. את זלהוציא גם צריכים חנוכיה. 
הגאון  לכךהסכים  ,. דרך אגבחוסר ידיעה נהיש

הראו לו  שליט"א. חיים קנייבסקי הגדול הרב
 לכך בפה מלא.מה שכתבתי, והוא הסכים את 

חשוב  כך.על ארוך  בירור לנו יש ,בכתובים
ובערת לקיים 'את, זלהשתדל לבער  ,מאד

 ,הקב"ה יזכה אותנו ,ובזכות זה '.הרע מקרבך
, , שנכנסה לנו לחנוכה'תרבות יון'כל כי 

ר, תיעלם ותימחק. בזכות שנשתדל "בעוה
הקב"ה יוסיף עלינו  ,לקדש את הפה שלנו

  על מה שאנו משתדלים. ,קדושה
  

כאן ספר חדש של הגר"ע  נו: ישמהציבור הערה
 השלושיםיום שיצא לקראת  ,יוסף זצ"ל

במלים האחרונות , והוא סיים כאן לפטירתו
ממש נפטר הוא  .הספר עולת יצחק שלו, את
   הרב ראה זאת? הכתיבה.באמצע 

  
הראו לי רבים את : כן, מרן שליט"א תגובת

י, הוא חזון עובדיה חלק ששזאת. זהו ספר 
, בשבת בנושא של הפסקת חשמל מדבר

 .בשו"ת עולת יצחק ח"א סי' נ"ה כךכתבנו על 
לקוחים  ,קודםשם מחלק מהדברים שהוא כתב 

'ועיין ילקוט יוסף ושו"ת  ,הוא מציין בסוףו .משם
  תם ונשלם שבח לאל בורא עולם.  ,לת יצחק'עו

כמו  ,ובראשם בניו ,רמז לכל תלמידיו זהו
 ,ואם יעיינו .עולת יצחקשו"ת שיעיינו בצוואה, 

תורה '', הבעזרת  '.עושה שלום ובורא את הכל'
להיות  ים, יכול'ואחת ומשפט אחת יהיה לכם

ם חילוקי דעות, אבל צריך להיות בעבינינו 
שלום ורעות. אנחנו  ,האהבה ואחו שראלי

 ,אבל .ואוהבים את כולם ,מכבדים את כולם
שבט  נויש שראל.ים שבטים שונים בע נםיש
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אנחנו  .שבט יהודה נושבט שמעון, וישו ,ראובן
 אתוז .ויש לנו את המסורת שלנו ,משבט יהודה

בה"א  ",המסורתאלא "מסורת,  ינה סתםא
   .הידיעה

  
ואחוה כך נרבה אהבה ע"י  ,'הבעזרת אם־כן 

 ,ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר, שלום ורעות בעם ישראל
רוּ ָדָבר ְולֹא ָיקּום ּבְ נּו ֵאל ,ּדַ י ִעּמָ , [ישעיהו ח', י'] ּכִ

  .אכי"ר
  

: נודע לנו מפי רבים מתלמידיו הוספת העורך
של הגר"ע יוסף זצ"ל, כי הוא היה הוגה רבות 
בספרי מרן שליט"א עד ימיו האחרונים ממש, 

על שלחנו תמיד, והעלה מהם ואשר ראו אותם 
החשיב את דעתו ו מאחרפעמים רבות בספריו, 

פן. ויש מתלמידיו שאף רואים בצורה יוצאת דו
הגדול והבלתי לעוול  משמעותי תיקוןבכך 

פוגעות השנעשה בעבר, באמירות מוצדק 
 בגללשנאמרו ונכתבו כלפי מרן שליט"א, 

היותו מחזיק ומחזק מנהגי אבותינו הקד' כאן 
  בא"י. 

  
, אשר חרון של ספרו הנ"לצילום הדף הא מצ"ב

עורר התרגשות גדולה והתפעלות רבה, והדבר 
, בהזכירו את נהיה שיחת היום בבתי מדרשות

אלו היו ש ,א"עולת יצחק למרן שליטת "שו
יו יבח אשר העלה על הכתבאחרונות המלים ה

בגן מנוחתו  .סימנא מילתא היאעלי אדמות, ו
  ה."נצבתעדן. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,עניינים וציין הוסיף 
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעירענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 
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