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  לק"י
  

  נושאי השיעור: 
בעניין מצות נר חנוכה איש וביתו, והמהדרין,  אביאור הסוגיא במסכת שבת דף כ"

  והמהדרין מן המהדרין. 
לא פחידוש נהתוספות והרמב"ם בעניין המהדרין מן המהדרין,  ור מחלוקתרבי

  מנהגינו.  מהי דעת הרמב"ם להלכה למעשה וכיצד הואמהגר"א, 
מניין השנים חשיבות גזירת היוונים על הכתובה, מעלת הכתובה לפי מנהגינו, 

  . , מתוך שכחת המסורתבכתובה, ודוגמא למילוי כתובה בצורה לא נכונה לשטרות
ובפסוק "שלמים הם אתנו" (פר' פר' וישב), ( "יודקדוקי קריאה בפסוק "ויבך אותו אב

  קדומה.  וישלח), והתייחסות למש"כ היפ"ה בתאג תורה
דברים בשבח קונטריס "מועדי השם" על הלכות חנוכה, וכן סדר הדלקת נרות חנוכה 

  .ק"ק תימן בנוסח
דברי מרן שליט"א בשבח מחברת כללי הקריאה "נחלת אבות" שיצ"ל ע"י מארי 

ותו הגדולה ברחבי הארץ לשימור מסורת הקריאה צדוק הי"ו, ובשבח פעיל שלמה
 ן.של ק"ק תימ

  

�� 
  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 

  358 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  232 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש 
  הי"ו,  רפאל גדסיע"י ידידנו הרב 

  , מארי דודבת  רבקה גדסילע"נ אמו מרת 
  תנצב"ה, אכי"ר.
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 רפאל גדסיהשיעור מוקדש ע"י ידידנו הרב 
מארי בת  רבקה גדסילע"נ אמו מרת  ,הי"ו

  ., תנצב"ה, אכי"רדוד
  

בעניין מצות נר  אביאור הסוגיא במסכת שבת דף כ"
  חנוכה איש וביתו, והמהדרין, והמהדרין מן המהדרין.

ה את מביא ,א ע"ב]דף כ[במסכת שבת  הגמרא
תנו רבנן,  הברייתא העוסקת בדיני חנוכה,

נר  ,והמהדרין .נר איש וביתו ,מצות חנוכה
לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, בית 

יום ראשון מדליק שמונה,  ,שמאי אומרים
 ,מכאן ואילך פוחת והולך. בית הלל אומרים

יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף 
ואין צורך להאריך ידועה, הזאת הגמרא  והולך.

רצוננו לדייק כמה ב םלבהסבר העניין, או
גם את המנהג שלנו, דברים, ואגב זאת לברר 

הלכה לנפק"מ עניינים דעוד כמה ישנם ו
, תחילת הכל, להבין הוא אבל העיקר .למעשה

  .האת הסוגיא לעומק
  

היינו או 'תנו רבנן',  ,לשון 'תניא'ראשית, 
'תנו רבנן' יש הבדל.  ,אבל .שניהם ברייתותש

 ,שהדברים שנאמרו בברייתא זו ,פירושו
הלשון ין כן מה שא החכמים.מוסכמים על כל 

דבר מוסכם לכו"ע. כך הש'תניא', אינו מחייב 
 וז"ל, ][בתשובותיו ריש סי' כ"התב הרמ"ע מפאנו כ

שגורה בפי הכל, כל ת"ר היא ברייתא 
מקובלת מן המרובים. וכל תניא, ברייתא 
ששנאה יחיד בבית המדרש, דאייתי מתניתא 
בידיה וקיבלוה מניה. והא ודאי כללא הוא לפי 

דחזינן לברייתא דסדר עולם, שהכל סברתי, 
בקיאים בה. ובפרק במה מדליקין איתא, מאי 

וכו'  פעמים אין מספר חנוכה, דת"ר וכו'. וכן
   יעו"ש.

  

נר איש  ,מצות חנוכה, הברייתאובהמשך 
ההדלקה  תמצו, מעיקר הדיןדהיינו,  .וביתו

 אבל יש .אינה יותר מנר אחד, לכל המשפחה
 פירוש המושג .המהדריןעניין של הידור, 

 .המהדרין אחר המצוותמבאר רש"י, , 'מהדרין'
 '.חזר' היינו ,ארמיתלשון ב 'רּדַ הֲ 'לה תרגום המ

מחזר  כלומר, שהאדם מחזר אחר המצוות.
מחפש. שהאדם מחפש לעשות מצוות, פירושו 

שמצינו שפירש רש"י  כגוןלקיימם בשלימות. [
ַמע  ז]", י'[בראשית לעל הפסוק  ׁשְ ֱאלִֹהים ֶאל ַויִּ

להרבות  'ומחזרת'שהיתה מתאוה , ֵלָאה
  ].שבטים

  
מפרש בצורה רבינו חננאל זאת,  לעומת

להידור  [בבא קמא דף ט' ע"ב]כדאמרינן אחרת, 
נגזרת  ',הידורתיבת ' .עד שליש במצוה ,מצוה

ּתָ , 'רָד הָ משורש '  ד,"לים ק[תה הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ
מצוה, הקישוט שלה, של־ היופי וזה . דהיינו,]'א

[נפקא מינה  יותר מכובדת.שעל ידי כך היא 
לעניין מה שדן בשו"ת משנה שכיר או"ח סי' 

  קצ"ח, ויובא בס"ד לקמן].
  

 לו יצויירדהיינו,  .נר לכל אחד ואחד ,והמהדרין
י אז ,בבית אב ואם וחמשה ילדים נםישש

שני היום , ובראשוןהיום ב מדליקים שבעה נרות
   זה הדרך, בכל ימי החנוכה., וכן על שבעה

  
[אמרתי כן, לפי הנראה מפשטות דברי 
הרמב"ם שגם כנגד אשתו צריך נר אחד, מפני 
שהיא כגופו, כמתבאר מהאחרונים, הובאו 
דבריהם בכף החיים סימן תרע"א ס"ק ט"ז. א"נ 
מפני שמעיקר התקנה ההדלקה מחוץ לבית, 
וכל כבודה בת מלך פנימה, כדכתב החת"ס 

  למסכת שבת]. בחידושיו
  

תוסף להם בבית כמה אורחים , נייום אחדב ואם
ואשר אין מדליקים עליהם לנים איתם ה

, אורחים שהנניח לדוגמא שישנם שלהם, בבתי
ישנם עשר נפשות יום הבאותו א"כ נמצא ש

 ,ולמחרת וא"כ מדליקים עשרה נרות. ,בבית
שבעה, הדליק חזרו לאינם, ים אורחיהכאשר 

[אמנם מן הדין א"צ להדליק  כמספר בני הבית.
נר נפרד כנגד אכסנאי, אלא סגי בהשתתפותו 

  בפריטי כידוע].
  

יום  ים,המהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומר
ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת 
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 ,ביום השלישיו ה.שבע ,ביום השניו .והולך
יום ראשון  ,בית הלל אומרים. ה. וכו'שש

 ,וידוע .מכאן ואילך מוסיף והולך ,מדליק אחד
 נו עושיםוזהו מה שא ,הלכה כבית הללהש

   .מנהג ו רקזהוץ מהשמש, ש. חהיום
  

פליגי בה  ,אמר עולאממשיכה הגמ' ואומרת, 
נחלקו שני אמוראים  .במערבא תרי אמוראי

ם של מבטע ,בבלית למערב הנמצאת ,בא"י
ורבי  ,רבי יוסי בר אביןית שמאי ובית הלל. ב

 ,טעמא דבית שמאי ,חד אמר. יוסי בר זבידא
כנגד  ,וטעמא דבית הלל נכנסים.כנגד ימים ה

 ימים כנגד ,רש"י מפרש ימים היוצאים.
 ם,היוצאי ימים. אולב העתידים ,הנכנסים

 עם נמנה ,בו עומד שהוא וזה .כבר שיצאו
 דהיינו, לשיטת בית שמאי, תמנה ם.היוצאי
יום תדליק. ב ימים עוד נשארו, וזאתכמה 

ידליק  ,יום השני. בשמונהידליק  ,הראשון
שאירע עוד שבעה ימים שבעה, כיון שנותרו 

. ימים הנכנסיםהא"כ מדליקים כנגד  .הנס בהם
הימים סוברים ההיפך, כנגד בית הלל אבל 

כי ביום הראשון,  נמצא ועברו. יצאוכבר ש
שבו האדם כולל היום  ,עברו יומיים ידליק אחד.

   מדליק שני נרות. וכן הלאה. יאז עומד,
  

 פרי החג.כנגד  ,וחד אמר, טעמא דבית שמאי
דמעלין בקודש ואין  ,וטעמא דבית הלל

 ,ב]"ט, י"[במדבר כ נחסיפרשת פהרי ב. מורידין
ביום  .בחג הסוכות מספר הקרבנותנזכרים 
 ,ביום השני ה עשר פרים.שלש הקריבו ,הראשון

ובסך . הולכים ומתמעטין .שנים עשר פרים
הכל, הקריבו שבעים פרים, כנגד שבעים 

זאת הסיבה, שלדעת בית  כידוע. האומות,
ופוחת.  הולך שמאי, מניין הנרות בחנוכה

 .]ין סוכות לחנוכהב [ובהמשך נבאר בס"ד את ההקבלה
מעלין בקודש ואין ' טוענים,בית הלל  םלאו

 ,אחדנר , צריך להתחיל עם ואדרבה, 'מורידין
  עליו.  להוסיףבכל יום ו
  

אמר רבה בר בר חנה שם מסיימת כך,  הגמרא
אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו בצידן, אחד 

, ואחד עשה כדברי עשה כדברי בית שמאי
כנגד פרי  ,זה נותן טעם לדבריו בית הלל.

דמעלין בקודש  ,וזה נותן טעם לדבריו .החג
  ואין מורידין.

  
התוספות והרמב"ם בעניין המהדרין  ור מחלוקתרבי

מהי דעת לא מהגר"א, פחידוש נמן המהדרין, 
  .מנהגינו הרמב"ם להלכה למעשה וכיצד הוא

כותב  [פ"ד מהל' חנוכה ומגילה ה"א]הרמב"ם  רבינו
מצותה  ?כמה נרות הוא מדליק בחנוכהכך, 

בין שהיו  .מדליק נר אחד ,שיהיה כל בית ובית
בין שלא היה בו אלא אדם  ,אנשי הבית מרובין

ן ימדליק נרות כמני ,אחד. והמהדר את המצוה
בין אנשים  ,נר לכל אחד ואחד ,אנשי הבית

ין איק, כי מדוימלשון הרמב"ם  .בין נשים
כמו שנוהגים  ו,ידליק לבד כל אחדש הכוונה

לפי  ,ידליק לכולם , אלא שבעה"בהאשכנזים
וכבר האריכו בזה  המשפחה.בני כל  מניין

 מצוה ועושה ,זה על יותר והמהדר האחרונים.
 בלילה אחד לכל נר מדליק ,המובחר מן

 נר ולילה לילה בכל והולך ומוסיף ,הראשון
 ,עשרה הבית אנשי שהיו הרי ,כיצד .אחד

 ובליל .נרות עשרה מדליק ,הראשון בלילה
 עד .שלשים ,שלישי ובליל .עשרים ,שני

   .נרות שמונים ,שמיני בליל מדליק שנמצא
  

מוסיף הרמב"ם, את הנהוג כבר  ג' בהלכה
שיהיו  ,מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, בזמנו

כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה 
ומוסיפים והולכים נר בכל לילה  ,הראשון

מיני שמונה עד שנמצא מדליק בליל ש ,ולילה
ובין שהיה  ,בין שהיו אנשי הבית מרובים נרות.

  .אדם אחד
  

א' וב', בהלכה נראה, כי הרמב"ם  נתבונןכש
כפי איך שהוא  הגמרא, דברי הסברהביא את 

למעשה , כי ובהלכה ג' הוא אומרבארם. מ
המנהג הוא  'ערינו בספרדבכל 'נוהגים אחרת, 

שמדליקים ומוסיפים רק נר  ,מה שידוע היום כפי
  כל יום. באחד 
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אומרים  [שם ד"ה והמהדרין], התוס' גיסא מאידך
ית ובדבית שמאי  ,נראה לרבינו יצחקאחרת, 

שכן יש  ,לא קיימי אלא אנר איש וביתו ללה
 דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או ,יותר הידור

 .שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים ,מחסר
יוסיף  לואפי ,אבל אם עושה נר לכל אחד

שכך יש  ,שיסברו .ליכא היכרא ,ואילך מכאן
   .בני אדם בבית

  
בין  ,מחלוקת יסודית כאן נה, ישדהיינו

שיטת לפרש את  , כיצדתוס'ההרמב"ם ל
נר ישנן שלש דרגות. ' '.המהדרין מן המהדרין'

 וזה ',המהדרין' כפי עיקר הדין. וזה ',איש וביתו
 ',המהדרין מן המהדרין. ולגבי 'נר לכל אחד

אינו המהדרין מן המהדרין , כי התוס' אומרים
 ',נר לכל אחד ואחדכולל את מה שאמרו '

נר מוסב על תחילת העניין, על ' דברהאלא 
'. מהדרין מן המהדרין' ובזה יש ',איש וביתו

ר בני הבית, לפי מספ ולא ,לא נר אחד דהיינו,
המספר כדי שב ,וסיף אחדאלא שבכל יום מ

. הימים הנכנסים, או היוצאים מספרכפי יהיה 
המהדרין מן , כי 'הרמב"ם מפרשאולם 

, השני 'המהדרין'את  בתוכו כולל', המהדרין
ו'בכלל מאתים מנה'. כלומר, 'המהדרין' 

ובאו 'המהדרין מן  ,הנפשות מספר כפי הדליקו
בהידור המצוה,  מוסיפים בעצם שהם, המהדרין'

ומחפשים לעשותה בשלימות, בדרגא הגבוהה 
ביותר שאפשר, ובשאר הימים הלכו והוסיפו. 

מדליקים ביום  ה,עשר היו כגון, אם בני הבית
 ,ביום השני מוסיף והולךו .עשרה נרות הראשון

 , שלושים.ביום השלישיו .דליקו עשריםי יאז
חוזר גם על  ,שהמהדרין מן המהדרין ,יוצא א"כ

. וכך נראה שהוא פשט הדברים המהדרין
  בגמרא.

  
אבל  .ראשונה בהשקפההבינו כך  ,התוס' גם

כי מצד הסברא, הדבר  טוען,נו יצחק ויבא רב
הגם שבמשמעות  .מתקבל על הדעת אינו

להיות כך צריך היה הדברים, ומצד הלשון, 
בכך לא יהיה  ,אם נעשה כך אולם החשבון.

תוספת בכל יום שיהיה  רצוננו,כל הרי  היכר.

שיהיה 'פרסומי ניסא'. אבל לפי נס, ־היכר של
שיטה זו, בין לדעת ב"ש ובין לדעת ב"ה, היאך 

את  הרי כשיראו העוברים ושבים יהיה היכר?
ביום אתמול ( הנרות מבחוץ, מה יאמרו?

 )ביום השניועכשיו (, נרות עשר ), היוהראשון
היום ית בב נםיש אדם זהעשרים, כנראה של

גם אם נגיד שלאורחים לא  עשר אורחים.
מדליקים נרות נוספים, הם משתתפים בפריטי, 
וכמו שנזכר לעיל, אבל עכ"פ הרי העוברים 

 .בביתישנם כמה אנשים  ,יודעים בחוץ אינם
יחשבו שבבית הזה גרים עשרים אנשים. ולפי 
זה, אין היכר בכך שהוספנו, להראות שהנס 

אם תעשה נר תוס', זהו הטעם של  התרבה.
לכל אחד, ואפילו תוסיף, ליכא היכרא, 

, א"כ האנשים שיסברו שכך יש בני אדם בבית
   יטעו.

  
יסודית, בין הרמב"ם לבין המחלוקת ה זאת

הרמב"ם,  כדעתוישנם המצדדים  .התוספות
הרב התוספות. למשל  כדעתוישנם המצדדים 

, אומר הוא נראה לו שהרמב"ם צודק. ,גידהמ
, וזה הפירוש של רבינו וזה ,רבינו מפרש כך כי

אינו עונה על הוא זה הפשט. אבל  דהיינו, נכון.
המאירי מביא את  ,התוס'. מצד שני טענת

 , אינו כן.אבל לדעתנווכותב, הרמב"ם 
שמאחר שאתה מדליק לחשבון בני הבית, אף 

י הבית יש שם, ולא הרואים יאמרו שכך וכך בנ
, אלא אין הידור ,ומעתה ירגישו בתוספת.
מביא בתחילה את הר"ן גם  .בכך. וכן המנהג

דעת הרמב"ם, ואת שיטת התוס' באחרונה, 
[כדברי דלא משמע הכי  ,ובתוס' אמרווז"ל, 

 דאם כן ליכא היכרא לימים היוצאים. ,הרמב"ם]
יין זה יש בני אדם שכמנ ,שהרואה יחשוב

, בין השיטותבמפורש מכריע  אינוהר"ן  .בבית
  .ס לשון אחרוןפוֹ מר ּתְ אא"כ נא

  
נתחיל ו, לנו כאן עוד כמה תמיהות ישנם

היום בשבת־ הי"ו.דוד בני היקר של  תובשאל
קודש, למדתי אתו גמרא זאת, והוא עוררני 

מה  לכאורה,הרי שצריך פה תוספת הסבר. 
כנגד ההדלקה אם ה ,ב"ה וב"ש פשר הויכוח בין
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 ,לכאורה כי , או כנגד מעלין בקודש?פרי החג
במה שהשוו את חנוכה לחג ב"ש  צודקים

, כנגד שמונה ימים נמשךהרי חנוכה ש הסוכות.
מסויים, בין  קשר נויש א"כ, שמונת ימי סוכות.

כתוב במגילת בני הרי  ימי החנוכה לחג הסוכות.
מו כ ,שמונה ימיםלאת זשקבעו  ,חשמונאי

[בספר שמן שם  והבאתי החגים הכתובים בתורה.
 ]וברת מאי חנוכה נר שמיני דף כ', ובחלמאור דף ק"ט

 וכות.כנגד חג הסבשם מהר"י ונה, שהדבר רומז 
מה חג הסוכות ח' ימים, אף ימי החנוכה שמונה 

  וכו'. יעו"ש.
  

הרי  רמז נפלא בתורה. לכךגם יש  ,אגב דרך
 נזכרים בתורה בפרשת אמור ,כל המועדות

שמוזכרים כל אין מקום בתורה  .ג]"[ויקרא פרק כ
בקרבנות  בבת אחת, לגבי עצם החג.החגים 

שבפרשת פנחס, מוזכרים חלק מהמועדים, 
 .אבל המועדים כולם מוזכרים בפרשת אמור

ר יָ "יְ מֹוֲעֵדי  ְקְראוּ  ֲאׁשֶ ה קֶֹדשׁ  ִמְקָרֵאי ֹאָתם ּתִ  ֵאּלֶ
ת ,מֹוֲעָדי ֵהם ׁשֶ ה ָיִמים ׁשֵ ָעׂשֶ  וַּביֹּום ְמָלאָכה ּתֵ

ִביִעי ְ ת ַהׁשּ ּבַ תֹון ׁשַ ּבָ ה וכו' קֶֹדשׁ  ִמְקָרא ׁשַ ָ  וַּבֲחִמׁשּ
ר ּצֹות ַחג ַהזֶּה ַלחֶֹדשׁ  יֹום ָעׂשָ ם וכו' ַהּמַ  וְּסַפְרּתֶ
ֳחַרת ָלֶכם ת ִמּמָ ּבָ ַ , אח"כ שבועות, ראש וכו' ַהׁשּ

ה השנה יוהכ"פ. בסוף, ָ ֲחִמׁשּ ר ּבַ  ַלחֶֹדשׁ  יֹום ָעׂשָ
ִביִעי ְ ּכֹות ַחג ַהזֶּה ַהׁשּ ְבַעת ַהּסֻ  ְלַמַען וכו' ָיִמים ׁשִ

י דֹרֵֹתיֶכם ֵיְדעוּ  ּכֹות ּכִ י ַבּסֻ ְבּתִ ר וכו' הֹוׁשַ  ַוְיַדּבֵ
ה ֵני ֶאליי  ֹמֲעֵדי ֶאת ֹמׁשֶ ָרֵאל ּבְ כאן התורה  .ִיׂשְ

ומיד אחר כך המועדים, זמני כל  מסיימת את
ֵני ֶאת ַצו נאמר, [שם פרק כד] ָרֵאל ּבְ  ְוִיְקחוּ  ִיׂשְ

ֶמן ֵאֶליךָ  ִתית ָזךְ  ַזִית ׁשֶ אֹור ּכָ  ֵנר ְלַהֲעלֹת ַלּמָ
ִמיד  הואחנוכה הדבר הפלא ופלא. למרות ש .ּתָ

מיד בכך, שנרמז בתורה הוא אבל  ,מדרבנן
 המועדים, עוסקים בעניין המנורה. אחרי פרשת

הרמז הזה מובא בספר הרוקח דף קכ"ז, 
  ובמחזור ויטרי דף קצ"ח.

  
בסוף  ,את פוריםגם ימצא אח"כ  ,שיחפש ומי

ל ֶאת ַויֹּוִציאוּ הפרשה,  ֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקּלֵ  ַלּמַ
מוּ  ְרּגְ , ישנו כאן מעין רמז למחיית ָאֶבן ֹאתוֹ  ַויִּ
  עמלק.

זקנים לרבותינו בעלי התוספות ביארו  במושב
כי פרשת המקלל רומזת על המן הרשע, כי המן 

ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו  [אסתר ה', י"ג]קילל, כמו שנאמר 
כל הנסקלים ל נתלה, כי . והמקלׁשֶֹוה ִלי

וגם המן נתלה, ויתלו [סנהדרין דף מה ע"ב]  נתלים
  את המן עכ"ד.

  
שבפסוק 'וכל זה איננו שוה לי', נרמז  כוונתם

בסופי התיבות שם הויה ברוך הוא, לומר לך 
שאותו רשע חירף וגידף שם שמים לומר שאין 
לו שום שווי וערך חס ושלום, כמו שביארנו 

  ורתך פרשת אמור.בס"ד בנפלאות מת
  

, נחזור לקושיא, לכאורה היה מתאים אופן בכל
 פריהם כנגד  ,שמונת ימי חנוכהיותר לומר, ש

ובפרט שאנו עושים זאת, לזכר נצחון  .החג
שהוקרבו הכבשים  היוונים. את החשמונאים

כל יום במספר, האותו בימי הסוכות, עמדו על 
הולכים  ,רק הפרים ארבעה עשר כבשים.

כיון שהכבשים, מסמלים  .כל יוםבומתמעטים 
. אולם חי וקיים ,הוא יציבש ,עם ישראלאת 

עולם, והם פוחתים ההפרים, הם כנגד אומות 
יה לאומות העולם. לפי זה, לָ סימן כַּ  והולכים.

תם, מוֹ כְּ גם היוונים ושֶׁ דמיון לחנוכה.  קצת נויש
 מה מתכלים והולכים. וכאן הבן שיחי' שואל,

יענו על כך בית הלל? הרי סברת ב"ש, נראית 
   יותר.

  
גיסא, הרי בית הלל טוענים נכון, מעלים  לאידך

בקודש ואין מורידים. זה כלל מוסכם לכל 
הדעות. לא מצאנו חולק על כך. מדוע בית 
שמאי בנדון דידן לא סוברים כך? [קושיא זו 
ראיתי אח"כ שעמד עליה מהרש"א, ובעז"ה 

בשיעור נוסף שאמרתי  נרחיב על דבריו
  בישיבת "נחלת אבות" ירושלם].

  
 בס"ד, ליישב זאת בשני אפנים. לי נראה

ראשית יש לומר, כי בית הלל סוברים, 
חג כנגד  ,חנוכה יתקנה מצותלא נ דאעיקרא

הויכוח נסוב סביב השאלה, באיזה סוכות. ה
 ,עברו כבר כמה דורות אופן תתקיים המצוה?
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של חשמונאי,  מאז החשמונאים, בית דין
 התקנה? ה טעםמה הי ,חילוקי דעות התחילוו

כי אין קשר כלל לחג  ,שבית הלל סוברים יתכן
תמצא איזה רמז, אשר קושר אפילו אם סוכות. 

רמז בלבד אינו משליך לגבי  םלאותם יחד, או
מעלין 'ן של יהעניהמעשה עצמו. לדעתם 

על  תגוברזוהי טענה אלימתא, ה ',בקודש
 גרידא. דבר צדדי וה, שזהחג פריל ההשוואה

וכיון שעיקר המצוה, 'פרסומי ניסא', נעשה 
חשוב להראות את העלייה  יהדלקה, אזב

מאשר כי בכך מבליטים את הנס, יותר  ,בקודש
 ,סוכותחג הלהתייחס לאיזה פרט צדדי. ב

ארבעת המינים, הם, סוכה ות החג ומצו
לאומות  כליהעל הנו רומזים החג א ובקרבנות

 שהדלקת הנרות הם בנידון דידן,אבל  העולם.
לכן מתחשבים טפי בהלכה החנוכה,  ימיעיקר 

מעלין בקודש ואין שהוא יסוד ' ,מצוהשל־
[בל"נ נחזור לדבר עוד על זה, בשיעור  .'מורידין

  הבא בעזרתו יתברך].
  

 ,והולכים מתמעטיםפרי החג.  ,אומר [שם]רש"י 
 ואין בקדש מעלין .נחסיפ דפרשת בקרבנות

 שתי בפרק ,במנחות לה ילפינן מקרא. מורידין
יש להתעורר  לכאורה .ע"א] צט דף[ הלחם

דין  שלומדים אתהוא כותב מה ל ,רש"ימדברי 
 הדברמה  מפורש? מפסוק 'מעלין בקודש'

רש"י יכל  להבנת מהלך הסוגיא? הרימוסיף 
 לכתוב בכלליות, שמקור הדין נמצא במסכת

אבל הוא לא עשה זאת, אלא הוא שם מנחות, 
על מקורו של הדין שהוא מהפסוק. הרי  דגש

 היא מרגלית. הוא ,לה של רש"יכידוע, כל מ
ישב על כל טיפת דיו, שבעה נקיים. לכן צריך 
לדייק בדבריו הדק היטב, מה הוא בא 

  להשמיענו בכך? 
  

 כתוב כך, ט ע"א][דף צ מנחות במסכת בגמרא
 קרא דאמר ,רבי אמר ?מורידין דאין לן ומנא

ה ַויֶָּקם ]ח"י', מ שמות[ ן ֶאת ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ן ַהּמִ ּתֵ ִּ  ֶאת ַוי
ם ֲאָדָניו יו ֶאת ַויָּׂשֶ ן ְקָרׁשָ ּתֵ ִּ ִריָחיו ֶאת ַוי  ַויֶָּקם ּבְ

לא ניכנס כעת לעומק העניין,  .ַעּמּוָדיו ֶאת
מהיכן בדיוק לומדים זאת, רש"י מביא כמה 

פירושים, וביניהם הוא מביא דילפינן הכי מהא 
 העמודים בהקמת הכהנים אחיו סייעוהו דלא'

 נתעסקו לא לפיכך ,מורידין אין מ''ש ,והאדנים
. כלומר, משה רבינו הקים בעצמו את אחרים בו

והגמרא  לסייע לו. אחד לאף הניח ולא הכל,
 אחא רבי אמר ?דמעלין ומנלן"שם ממשיכה, 

 ַמְחּתֹות ֵאת ']ג, ז"י במדבר[ קרא דאמר ,יעקב בר
ִאים ה ַהַחּטָ ַנְפׁשָֹתם ָהֵאּלֶ ֵעי ֹאָתם ְוָעׂשוּ  ,ּבְ  ִרּקֻ

חַ  ִצּפּוי ַפִחים ְזּבֵ י ,ַלּמִ ׁשוּ יי ִלְפֵני  ִהְקִריֻבם ּכִ ְקּדָ  ,ַויִּ
ָרֵאל ִלְבֵני ְלאֹות ְוִיְהיוּ   תשמישי בתחילה .ִיׂשְ

פסוקים אלו  .מזבח של גופו ועכשיו ,מזבח
החטאים  קרח ועדתו. הרי נכתבו, לאחר מעשה

א"כ ציוה  ,הן נשרפוו ,הקריבו מחתות ,האלה
 ת מהן ריקועי פחים ציפוי למזבח.עשוהקב"ה ל

כדמתרגמינן טסין רדידין חופאה למדבחא. 
 קדושה דרגת תשמיש למזבח,היו רק בתחילה 

, ם ולהשחיתםאי אפשר לאבדומכיון ש ,נמוכה
לכן עשאום להיות נוי  וה,המצכבוד  כי אין זה

הם עלו  ,בקודשאותם העלו  ,אם כן למזבח.
לגופו של הם משמשים ממש  וכעת דרגא,
שמעלין בקודש ואין  ,מכאן ראיה מזבח.

  ידין.מור
  

מה צריך רש"י להגיד  , בשבילשואלים ואנחנו
די היה  לכל היותר, דבר נלמד מפסוק?ה, שלנו

 נמצאשם ר שא ,הסוגיא את מקוםציין בכך שי
  הדין?מקור 

  
אין בה  דהיינו הרגש,רק נוספת, אבל זה  שאלה

הכרח כל כך. אבל מי שמבין, הדבר אינו לחנם. 
 הרי הגמרא אינה מספרת סתם סיפורים, א"כ

שני זקנים היו מביא את המעשה, מה רבא ל
, ואחד עשה כבית בצידן, אחד עשה כבית הלל

 היואיפה  ,מה איכפת לנולכאורה,  שמאי.
מה רצו להגיד לנו, במה שציינו  האלה?הזקנים 

את מקום מגוריהם? וכי הדבר מוסיף לפסוק את 
 ההלכה כדעה מסויימת? לכאורה זאת פליאה.

א ראיתי אף אחד שעמד על שתי השאלות ל
  .האחרונות הללו
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מהקהל: אולי באו לומר, שאפילו באותו  הערה
   המקום, היו כאלה שנהגו כך, והיו שנהגו אחרת?

יתכן. אבל עדיין,  רן שליט"א:מ תשובת
הקושיא בעינה עומדת. מאי קמ"ל למעשה? מה 

ן? עלינו יָד המיוחד באותו מקום הנקרא צִ 
ל ְלָהִבין" ְבֵרי ,וְּמִליָצה ָמׁשָ " ְוִחידֹתָֽם ֲחָכִמים ּדִ

  .נםלח ינוא דברה [משלי א', ו'].
  

רוצה להביא ראיה  ,על הש"ס בחידושיו הגר"א
הדברים כתובים לדעת הרמב"ם.  ,מהסוגיא

. בשמו בשתי נוסחאות, תלמידיו כתבו זאת
ישנו ספר הנקרא 'חידושי הלכות בשם הגר"א', 

הוא מביא את התוס', וכותב כך,  [דף ל"ב]ושם 
 ,וביתו איש רנא דקאי ,י"ר בשם' פי תוס'

 על דולקין היו כולם שבודאי ,היכרא דאיכא
 רנד אמהדרים קאי אי אבל ,אחד במקום ביתם
 אכלי כ"א ,אחר מקום על דולק א"וכ ,א"לכאו

 ם"והרמב .אנשים תוספוישנ שיסברו ראכיה
 לן אכאי ולא ,אמהדרין גם דקאי ,סבר ל"ז
שאין  שואלים?התוספות  מה אתם .ראכיה

שלא צריך היכר. מה  ,הרמב"ם סובר היכר?
 יידעו את מספר הימים?לא ש ?תוס'הטענה של 

המהלך  וזה זאת. שלא צריך ,הרמב"ם אוחז
 ,ל"ז ף"הרי דעת וכן הגר"א בנ"ד. שלהמחודש 
 היו זקנים' דב להא שהביא מלשונו כדמוכח

 םומש או ,יוצאין או סיןנהנכ ימים כנגד ,בצידן
 ל"ס ',כוו כנסיןנה ימים דלטעם .החג פרי

 שאינו ,החג פרי לטעם אבל .היכרא צריךד
 כ"א ,למנהג ורמז סמך אלא ואינו ,הזה בזמן
 עמאט מביא ף"והרי .היכראל ןחוששי אין

 צריך איןד דסובר להורות ו',כו החג דפרי
  . ל"ז ם"הרמב כדעת ,היכרא

  
כי לנו הגר"א את הדרך, הוא אומר  מאיר

מפני שזהו גופא , אינה קושיא ,התוס' קושיית
כאן  יםהרי מובא המחלוקת בין הטעמים.

'כנגד  ,טעם אחד אומר בגמרא, שני טעמים.
הימים , ובית הלל אומרים כנגד הימים הנכנסים

 החולק עליו טוען, אומר, טעם שני '.היוצאים
מעלין בקודש '. ולפי בית הלל 'כנגד פרי החג'

הנכנסים סברת הימים לפי  '.ולא מורידין

לימים.  ישנה שייכות לעניין ההיכר ,יוצאיםהו
היכר ב אין צורך ,אבל לפי הטעם של פרי החג

וגם החולק,  לנושא. קשור ינואהדבר בכלל, 
לא , 'מעלין בקודש ולא מורידין'דין שמחזיק ב

כי כל  יכר, או שלא.יהיה ה איכפת לו האם
 לצורת ההדלקה, לפי שיטתו, היא מפני הסיבה

ותו לא. אני  ',מעלין בקודש ולא מורידין'ש
מעלה בקודש. מה שהרואים לא מבינים זאת, 

 .לפי הטעםלא איכפת לנו. והדבר מדוייק גם 
אינו אלא ו ,בזמן הזהנוהגים לא  ,פרי החג הרי

  מנהג. סמך ורמז ל
  

 סמך ורמז, רק אינו וזהלעיל, מה שאמרנו  לפי
אין  .בין חנוכה לסוכותמהותי קשר  נויש אלא

רואים, אבל  בד.בל אסמכתא בעלמא זאת רק
, הסתכל על הדברים בכיוון הזההגר"א לא כי 

  אינו מתחשב בכך. 
  

אומר הוא ו ,ראיה מהרי"ף הביא והגר"א
תנו  ,ב כךותברי"ף כ. וגם דעתזוהי שבעצם 

 , נר איש וביתו.מצות נר חנוכה ,רבנן
נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן  ,והמהדרין

המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון 
מדליק שמונה מכאן ואילך פוחת והולך. בית 

מכאן  ,ביום הראשון מדליק אחד ,הלל אומרים
, ואילך מוסיף והולך. טעמייהו דבית שמאי

 , כנגד הימים הנכנסים.אי נמי כנגד פרי החג.
אי  .וצאיםכנגד הימים הי ,טעמייהו דבית הלל

אמר  , משום דמעלין בקודש ולא מורידין.נמי
רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, שני זקנים היו 

, ואחד עשה בצידן, אחד עשה כדברי ב"ש
כנגד פרי  ,זה נותן טעם לדבריו כדברי ב"ה.

, משום דמעלין וזה נותן טעם לדבריו .החג
   .בקודש ולא מורידין

  
שונה, ודאי , בהסתכלות ראברי"ף שמתבונן מי
העתיק הרי"ף  נותן דעתו על כך. לכאורה ינוא

אבל  את לשון הגמרא, כמעט מלה במלה.
הסברא בעצם  יהושז ,הרי"ףלשון מ מביןהגר"א 

   שלו.
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' בגמרא נשמה'הגר"א מכניס , כי לכם אמרתי
ו את המעשה בשני למה הביאהרי לכאורה,  זו.

כי רוצים  הזקנים הללו בכלל? אלא הטעם הוא,
שהטעם  ,כמאן דאמרהיא הלכה השבזה להגיד 

אלא כנגד  ,יוצאיםהימים הנכנסים ו שוםמ ינוא
דעת ל "מ היא,קהנפו ומעלין בקודש. ,פרי החג

, וכך צריך היכרהגם שלדברי התוס',  .רמב"םה
 ,יוצאיםהנכנסים ול ימים הלפי הטעם ש מוכח

אזי  סברות 'פרי החג' ו'מעלין בקודש',אבל לפי 
להיכר. וזהו מה שגרם  אין הכרח ונחיצות

 מפרש. כך לשון זאת למסקנאהביא ל להרי"ף,
  . גר"אה
  

לכאורה מהרי"ף אולי אפשר  ,לפי ענ"ד אם כי
כי 'כלפי לייא'. דוקא,  להביא ראיה הפוכה

שום דבר  כאןהרי"ף לא שינה לכאורה אדרבה, 
אותה בציטוט העתיק  הוא, לשון הגמראמ

את  ירבעבמה ש ,הואהשוני כל כמעט מדוייק. 
, ולא חילקם לשניים. ואם כך, שני הטעמים

ינם אהטעמים שני אפשר להבין בדיוק הפוך, ש
הלכתית מעשית "מ קאין נפ ביסודם, קיםולח

רבב את שני ילמה הרי"ף ע ביניהם. דאם לא כן,
, כי נראה בעז"ה ותכף וצירפם ביחד? הדברים

הוא תנא דמסייע  ,לחןגם ספר ערוך הש
 לא הוציא זאת םל, אוהביןגם הוא כך לדברינו, 
  .עצמם רי"ףמדברי ה

  
אבוהב במנורת המאור ר"פ קל"ד  מהר"י

העתיק כלשון הרי"ף, כאילו כך היא הגירסא 
בגמרא, טעמייהו דב"ש כנגד פרי החג, אי נמי 
כנגד ימים הנכנסים. טעמייהו דבית הלל וכו' 

  יעו"ש. מפליא. וצ"ע.
  

הביא את [סי' תרע"א סעיף ה'] השלחן  בערוך
דהרמב"ם  ,שיש לתמוהדברי הגר"א, וכתב 

 בתכ לא למה ,להיפך ספרר מנהג כשהביא
 כיון ,הםב מיחהלא  ולמה ,כהלכה שאינו
. ובסעיף ו' כתב ערוך ס"הש סוגית כפי שאינו

 חולקים אין' גמה דטעמי נראהשיותר השלחן 
 מצוה על להיות יכול עמיםט וכמה ,זה על זה

 ,העניין עםטב יגדפלי אמרלא ' מובג ,אחת

 ,ל"ס ש"דב .ה"וב ש"ב מחלוקת בעניין אלא
 דפוחת ,שבעה שני יום ,נהמוש ראשון יום

 שני יום ,אחד ראשון יום ,ל"ס ה"וב .והולך
 יגדפלי שם אומר ובזה .והולך דמוסיף ,שנים
 ל"ס ש"דב אמר דחד ,ה"וב ש"ב נחלקו במה

 על ה"וב ,הנכנסים ימיםעל  צריך דההיכר
 החג כפרי ל"ס ש"דב אמר חדו .היוצאים
 ולא בקדש מעלין ל"ס ה"וב ,יןטשמתמע

 שני לסבור יוכלו בעצמם ה"ב אבל .יןדמורי
 ק"פ םריפסו' מסב הוא וכן .ביחד עמיםטה

  , עיין שם.הלכה ה'
  

יראה שבמס' סופרים מצורפים שני  המעיין
הטעמים, ומזה משמע דלא פליגי, ולפי סגנונו 
נראה כאילו בית שמאי ובית הלל עצמם נתנו 
טעמים הללו, אבל זה לא מוכרח, הוא רק קיצר 
את לשון הגמ'. בכל אופן יש הבדל בין לשונו, 

  לבין מס' סופרים.
  

חילוק הגר"א מזה שהרי"ף הביא את כל  עיקר
ות הזאת, עם המעשה בשני זקנים, הרי האריכ

דרך הרי"ף לקצר ולהביא רק מה שנוגע לדינא, 
אלא שמע מינה. [אם כן יש לדייק מרבינו 
חננאל בהיפך, שהוא לא הביא, רק את 
הברייתא, ולא את המשך הסוגיא. פי' רבינו 
חננאל לא נדפס עדיין בזמן הגר"א, ולכן הוא 

  לא דן בכך].
  

בשם חידושי וביאורי רא נוסף, הנקספר  ישנו
, שם הוא מביא ]19[עמ"ס שבת, עמ' רבינו הגר"א 

בהתחלה את הגמ', ואת התוס' והרמב"ם, 
 ויש .ע"שב פסק וכןואח"כ הוא כותב כך, 

הרמב"ם וש"ע  קספ אל מהול ,קשותהל
, התוס' טוענים לכאורה כסברת התוס' הנ"ל?

 אמר הגר"א זצ"ל תירוץ על זה,ו טענה טובה.
פליגי אמר עולא  ,איתא בגמ' באותו ענייןדהא 

חד אמר טעמא וכו', מערבא בה תרי אמוראי ד
בית ד , וטעמאדבית שמאי כנגד ימים הנכנסים

טעמא חד אמר ו כנגד ימים היוצאים.הלל 
מעלין ד , וטעמא דב"הכנגד פרי החגדב"ש 
י נפק"מ בין שני מאו ואין מורידין. בקודש
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, ולכאורה לכאורה יש פה טעמים טעמים הללו.
יכול או [ יכול לומר אנחנו לא רואים הבדל.

כסברת  דנפקא מינה ],יש לומר או, להיות
 וכו', דלמאן דאמר כנגד ימים הנכנסים .התוס'

צריך היכרא, ועל כרחין המהדרין מן המהדרין 
הוי היכרא כלל, לא קאי אמהדרין, דאם כן לא 

צריך שהדבר  ,לפי הטעם הזה כסברת התוס'.
 ,להיות כנגד ימים הנכנסים וכנגד ימים היוצאים

, שהכוונה ו נפרשי צריך היכר. נניח אם אנאז
נרות, אזי  עשריםשיעשו כמו הרמב"ם, עשר או 

טעמא דמעלין מאן דאמר אבל ל אין היכר.
רק שצריך  ,לא צריך היכרא כללוכו', בקודש 

וכו'. אבל לא משום  להוסיף משום מעלין
שיוסיף בכל  ,מהדריןקאי מהדרין על  היכרא

דהא  ,דליק כל אחד ואחדוגם י ,לילה ולילה
יש הידור יותר  ,ואם כן .אינו צריך היכרא כלל

זהו  כשידליק כל אחד ואחד ויוסיף בכל לילה.
  אותו מהלך, רק ששם הדבר כתוב בקיצור. 

  
יא ה, , המחלוקת של הרמב"ם והתוספותדהיינו

ל לפי הטעם ש הטעמים.בעצם המחלוקת בין 
צריך ו ,כמו התוס' וזה ,נכנסים ויוצאיםימים 
 ,ולפי הטעם של פרי החג ומעלין בקודש .היכר

בכלל  ואכי הטעם ה ,לא צריך שיהיה היכר
אין צורך בהיכר. ו ,מעלין בקודשבשום 

הגמ'  והביא, ובהמשך כתוב בשם הגר"א
ואמר דמעלין אחר  ,מימרא של רבה בר חנהה

הטעם , דהלכה כך זה שיהיהומביא  ,הפלוגתא
 וכו', ואם כן לא צריך היכרא.מעלין ום שמ

, שיפה כיוון הרמב"ם במה והשתא מתורץ
וגם כן מוסיף בכל  ,נר לכל אחד ואחד שפסק,

יא רבה בר המעשה שהוא מב. דלילה ולילה
 א כוותיה.יתנ חנה, הוא כמו שאומר הש"ס,

 ,ףמה שהגמ' הביאה בסוא"כ, כי יוצא  עכ"ד.
 ןחנה, שני זקנים היו בציד אמר רבה בר בר'

'. או תניא א כוותיהיתנ'כמו שאומרים  וזה וכו',
. שהטעם הזה צודק ,ראיהדמסייעא ליה. זאת 

קנו חכמה, שני ת"ח זקנים ש כי הזקנים הללו,
אמר  , האחד אמר כך והשניןשהיו בעיר ציד

 יהושאמר שז א"כ סימן שצודק מיכך, 
א"כ, יוצא  .נפק"מ להלכהבכך יש והמחלוקת. 

המהלך של  וזה שהרמב"ם פסק לפי המסקנא.
  הפלא ופלא. והדבר ,הגר"א

  
מש"כ מהר"ח  יש לי תמיהה על ,משיךשנ לפני

הוא  .רמב"םבספר שם טוב על  כסאר זצ"ל,
לחזק את דברי בכדי  ,מביא את הגר"א

אולי מה כתוב כאן, והרמב"ם, אבל תשמעו 
כך,  שם כתוב אתם לבד תגידו מה דעתכם.

 ,פשט הבריתא מוכח כדברי רבינו ז"ל
 ואחד, שהמהדרין מדליקין נר לכל אחד

 ן מן המהדרין מוסיפים נר לכל אחד.והמהדרי
וראיתי להגר"א ז"ל בחידושיו שעמד על דברי 

וכתב בשם גאון  ,התוס' שתמהו על פירוש זה
ז"ל שדקדק מלשון הבריתא עצמה כדברי 

ם בסוף דבריו וזה רבינו והאריך על זה, וסיי
יפה כיון הרמב"ם במה שכתב נר לכל 'לשונו, 

 ע"כ. ,'אחד ואחד וגם כן מוסיף בכל לילה
ומנהגינו שהזכיר רבינו בסוף כעיקר הדין תנו 

מנהג פשוט הלכה הבאה,  .וכו' רבנן נר חנוכה
ט בכל ערנו בספרד, ועכשיו מנהג זה נתפש

הוא מביא  בכל העולם, פה כותב את זה בסוף.
שדקדק  ',כתב בשם גאון ז"לש'ת הגר"א, א

  מלשון הברייתא עצמה כדברי רבינו. 
ון?! הרי"ף דקדק בדברי גאהרי"ף נקרא  וכי

 ני כיחושב פה משהו תמוה. נויש הברייתא?!
. הרי תב את הדברים הללותלמיד טועה כ

, כתוב בכמה מקומות ,החידוש הזה של הגר"א
הראשון נדפס במשניות וילנא,  ובכמה ספרים.

שם  , בסוף מס' זרעים.פירושים עם שבעים ואחד
אז עוד לא נדפסו כ"כ  ,הביאו חידושים מהגר"א

, הדפיסו הםמה שהיה להם  .ספרים של הגר"א
 ספרים עדייןשה וןכי ,לזכות את הרבים בכדי

שם הביאו  ,בסוף מס' ביכוריםנפוצים. לא היו 
שקראתי לכם  מהאת , של הגר"א חידושים
 ,שם כתובכך , אמר הגר"א ז"ל א"כ מקודם.

   '.ואמר גאון ז"ל'
  

שנקראים  ,שני אנשים נםבד"כ יש, יודעים אתם
והשני הוא  ,גאון ירבינו האי ואחד זהה '.גאון'

 ,גאון בראשוניםראשון ה רבינו אליהו מוילנא.
  גאון שבאחרונים.השני ו
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זצ"ל, שהוא  מהרי"ץ מהקהל: ויש גם את הערה
  גאון רבני תימן ותפארתם.

פשיטא, אבל הכוונה  מרן שליט"א: תשובת
מהרי"ץ הוא  בסתם. 'גאון'אומרים כש שלי היא

מגאוני ישראל המיוחדים. הוא היה בדור של 
הגר"א, גם החיד"א היה באותו דור. כל אחד 
מהם ומעלותיו הפלאיות, לכל מרגלית יש את 

ת זכרם לדורות, , שהנציחו אהּ בָּ המיוחד שֶׁ 
תורתם ממשיכה ומשפיעה עד דורנו, וכן 
הלאה. התואר "גאון" בסתם להגר"א, נקבע 
ע"י תלמידיו בליטא, וזה הונצח. מהרי"ץ הוא 
מאריה דאתרין, והארכנו בהזדמנויות אחרות, 

  ואכמ"ל. ובודאי הכל מונהג מן השמים.
  

מי  נמצא בהרבה ראשונים. ',אמר גאון' הלשון
אמר ' ,מובא בראשוניםהדבר אם  '?גאוןה'זה 

 הכוונה את שמו,בלי לפרש בסתם,  'גאון
, שהוא אחרון הגאונים בזמן, גאון ירבינו האיל

ספרי באם הדבר מובא ו וראשם במעלה.
רבי הגאון ל הכוונה, 'הגאון אמר' ,אחרוניםה

אתם זוכרים שהבאנו פעם  אליהו מוילנא.
על  את הסיפור [שיעור מוצש"ק פינחס ה'תשע"ג]

'הגנב מוילנא'. כי הסגנון הידוע הוא 'הגאון 
  מוילנא'. 

  
מי ו כתוב 'גאון',בחידושי הגר"א שם  ,אם כן

שהכוונה  ,חשבהבין וכנראה  זאת,שקרא 
י גאון. כביכול הגר"א כתב בשם לרבינו האי
ו הגר"א זהכיון שמישהו פה טעה,  'גאון'. א"כ

בעצמו. התלמיד כתב בשם הגאון, שהוא 
בגאונים ממש, גאוני בבל או אפילו הגר"א. 

ראשונים וכו', לא נמצא חידוש זה כלל ועיקר. 
  לא רבינו האיי גאון, ולא זולתו.

  
הדבר לכשעצמו אינו נכון, כי הוא לא  וגם

'דקדק בלשון הברייתא', אלא הוא מסביר 
שהשקלא וטריא באמוראים תלויה במחלוקת 
הזאת. הדברים פה לא מדוייקים. זאת רק 

  , בדרך אגב.הערה
  

מהקהל: ואם היו ביום הראשון עשרה  שאלה
אנשים, וביום השני רק שנים, מה יעשה ביום 

  השני?
מרן שליט"א: אכן אם ביום השני הוא  תשובת

ידליק ארבע, הדבר לא יהיה ניכר. יפה. אבל 
הדבר אינו מצוי. לפי הגר"א אין קושיא, כי 
אה"נ, לא צריך היכר. העיקר להסתכל על כל 
אחד ואחד, אתמול הדלקת לאותו אדם נר 
אחד, והיום הדלקת לו שתים. למחרת גם אם 

דלקת הכי  ,אתה מדליק שש ,יםישארו שנ
לא צריך לעשות היכר, העיקר  בשבילו שלוש.

מתייחס להסתכלות  ינניאשהעליתי בקודש, ו
  הכללית. 

  
יורשה לי, , אם 'ִאישׁ  ְולֹא תֹוַלַעת ְוָאֹנִכי'אבל, 

 ,הגר"א ברצוני להגיד תירוץ אחר על קושיית
נראה לי בס"ד לומר  בכך לפרש את הרמב"ם.ו

הגר"א . כמוהוודאי לא הבינו התוספות כך, הרי 
אולם לפי שיטת  ,אמר מהלך יפה בסוגיא

כי  ,ודאי לא הבינו כךב ,התוס'ו הרמב"ם.
שיראה בבית אחרת הם לא הקשו כלום. מי 

הוא  [דרוש ומילי דאגדתא, לחנוכה עמ' פ'],הלוי 
לפי התוס'  ? כימסביר למה התוס' לא אמרו כך

לפי  דהיינו, .תלוי במחלוקת הזאת אינו הדבר
 'פרי החגמשום 'מאן דאמר , גם לוס'דברי הת

נכנסים 'מתקשר עם ה הדבר ',מעלין בקודש'ו
פה  נהישלכל דבריו, כיון שלא אכנס  '.ויוצאים

  עמקות בפרט הזה. 
  

זה חידוש אולי כדאי להגיד אי ,בכל זאת םלאו
כי , הוא אומר ילת דבריותחיפה שהוא כותב ב

מה  . כגון,הזאת ק"מ אחרת במחלוקתנפישנה 
 ,שלישי דחנוכהנמצא ביום אדם אם היהיה 

הוא אין לו מספיק נרות לפי המספר שלם וא
 ,צריך באותו היום. הגיע יום שלישי של חנוכה

אלא אין לו  , אולםצריך להדליק שלוש נרותו
אם אני אומר שצריך  רק שנים. מה יעשה?

אולם הרי אני לא מעלה,  יאז ',מעלין בקודש'
יד. אתמול הדלקתי רוגם אין סיבה שאני א

 ינואדבר ה רק אחד? אדליקהיום ו ,יםשנ
היא כנגד ימים מתאים. אבל אם הסיבה 
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זה לא היום  ? הרישהא"כ מה אעהיוצאים, 
 שבה הוא דן,"מ קנפה אלא שלוש. זאת ,יםשנ

לכאורה מאי נפק"מ בפלוגתא זו. וכותב כך, 
 ,הצורך לכל נרות לו באין ,לומר יש ולכאורה

 דאי .נרות שני רק לו ואין שלישי בליל וכגון
 להדליק צ"א ,היוצאין ימים כנגד ה"דב טעמם

 אם יהיה הידור דמאי ,החיוב עיקר אחד נר רק
 כנגד דאינו כיון ,נרות שני שלישי בליל ידליק
כנגד  אינולא עשית כלום, כי זה  .הימים מספר

מספר הימים. לכן תדליק רק אחד, כפי עיקר 
 צריך ,בקודש דמעלין לטעם אבלהדין. 

 להיות לו אפשר דאי ג"דאע .שנים להדליק
 לו ואין ,מוריד להיות לו אין מ"מ ,מעלין

 לו שיש כיון ,מאתמול פחות היום להדליק
אבל  בקודש, עלותהטוב, אני לא יכול ל .שנים

לכן אחד,  ולהדליק א צריך להורידגם אתה ל
, יםואם יש לך שנ תדליק לפחות כמו אתמול.

  ים. שנ תדליק
  

שך באבי עזרי על הרמב"ם הל'  הגרא"מ
חנוכה, טען נגד בית הלוי, כי פשוט שזה ודאי 
הידור יעו"ש. דהיינו, גם לטעם ימים היוצאים, 
לדעתו צריך להדליק שנים, כי אעפ"י שאינו 
מכוון כנגד הימים, סוף סוף כיון שמוסיף על נר 
אחד, הוי הידור מצוה. שהרי מעיקר הדין, 

ר אחד. והנה בשו"ת קניין תורה מספיק נ
בהלכה ח"ו סי' נ', ובשו"ת משנה שכיר הלכות 
ח"ז סי' פ"ד, פלפלו על כך מאד, וחלקו על 

  האבי עזרי, אבל אכמ"ל.
  

גם הרמב"ם סובר שצריך , כי לי בס"ד נראה
דבר כללי. דהיינו, זה ההיכר הוא שהיכר, רק 

לא שאנחנו מסתכלים על כל יום, בפני עצמו, 
 ,ל כל ימי החנוכה גם יחד. כלומראלא ע

הוא יראה  בהסתכלות של אדם זר מהצד, אם
 ,עשרים נרות ים בבית הזהמדליקום השני בי כי

מה הסיבה לכך? הוא  אכן הוא אינו יכול לדעת
יכול לנחש, אולי יש לו כך וכך אנשים בבית. 

 אנשים של להיכר מתייחסים לא ולפי דברינו,
 ם, אלאאות מכירים ןאיש ,לכאן שיבואו זרים

מצב הזמן לפי  בשביל השכנים.ההיכר הוא  כל

אנשים זרים  רך כללבד ,חז"ל היה בתקופתש
שכונה, הרק בני  ,בחשיכה מסתובבים לא היו

הם כי לא היו אורות ברחובות כמו בזמנינו. ו
שכנים רואים ה את בעה"ב, א"כ בעצם מכירים

ם יו, בנרות עשר ויודעים, היום הדליקו בבית זה
על  היכר נוישהשני עשרים נרות, וכך בכל יום 

 שייקלע למקום,אדם זר משא"כ תוספת. ה ידי
  כך וכך אנשים בבית.  נםשיש חשוביכול ל

  
העניין של לגבי ג ע"א] [שם דף כ, שהגמ' והראיה

חצר שיש לה  ,אמר רב הונאמביאה כך,  חשד
 ,אמרן לאו .צריכה שתי נרות ,שני פתחים

 .צריך לא ,אחת מרוח אבל .רוחות משתי אלא
 חשדא ,חשדא משום אילימא עמא?טאי מ

 ברוח אפילו ,דעלמא חשדא אילימא ?דמאן
חשד הוא מאנשים זרים, אם ה .ליבעי נמי אחת

הם יאמרו אחד הם יחשדו,  אזי אפילו בפתח
ולא הדליקו  ,פתח נובית הזה יש'הנה ב בליבם

הדירה הזאת שייכת  והם לא יידעו, כי '.בו
 לואפי ,מתא דבני חשדא אי .לאותו בעל הבית

והגמרא מבארת  .ליבעי לא נמי רוחות משני
 דבני חשדא משוםלעולם את טעם החילוק, 

 י.בהאי חלפי ולא יבהאי דמחלפי וזימנין ,מתא
 ,אדליק לא פיתחא ידבהאי היכי כי ,ואמרי
הם יודעים כלומר,  .אדליק לא נמי פיתחא בהך
הם עברו בצד ש אלו אותו בעל הבית, אשזה

א"כ הם אומרים שכנראה , צד השנילא בוהזה, 
  הוא לא הדליק. 

  
את היסוד הזה,  הגמרא אני למד, ממסקנת

 שנמצאיםאנשים הדנים רק לפי בעצם חז"ל ש
ויודעים  מצב הדירהומכירים את  ,ברחוב פה

את מספר הדרים בה. למשל בדירה קטנה, לא 
 דבר גםהיתכן שיכנסו כל־כך הרבה אנשים. ו

מביא את  רורהבשנה מפורש בפוסקים, המ
א, אות נ"ח] "[סי' תרע בשער הציון דברי המג"א

שעוברים  ,ולא חיישינן לחשדא דעלמאוז"ל, 
ושבים דרך הרחוב שיסברו שהבית חלוק 

ני בתים שייכים לשני מתוכו, ויאמרו שהם ש
אנשים, ואחד מהם לא קיים מצות נר חנוכה, 

שך דאנשים נכרים אין מצויין ברחובות משח
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(כ"ג ע"א, ד"ה העורך: עי' מאירי הערת . [היום
שכתב שאין חוששים לחשד בני עיר  חצר שיש)

אחרת לפי שאין תולים הענין אלא להעדר 
  ידיעתם]. 

  
לא  ,דברי הרמב"ם יתורצו ,פי זה לכי ע חושבני

אכן אלא שהרמב"ם  .מהלך של הגר"אכפי ה
 ,ההיכר הוא לשכניםלם וא ,מצריך היכר

    ולאנשים שמכירים את אותו בעה"ב.
  

עומק סברת התוספות שההיכר בעינן  כנראה
מצד עצמו. כמו אותיות של ספר תורה 
שנשתנתה צורתן ונפסדה, אף שאנחנו מבינים 

דבר ניכר מה כתוב, אבל צריך להיות ה
מהכתיבה עצמה. והרמב"ם סובר שההיכר 
צריך להיות רק מצד הרואים, השכנים העוברים 
אז ברחוב, כי הרי העניין הוא מצד פרסומי 
ניסא. ולכן ההסתכלות היא כללית, שבחשבון 
הכללי בצירוף מיום ליום, מבינים שהוא מוסיף 
והולך, לא מסתכלים מה מבינים מההדלקה 

  של יום זה לחוד.
  

הנוספת ששאלנו, שאלה ראש ונשובה, ל ניתנה
 לומר, הוצרךרש"י  בתחילת הדברים. מדוע

ן מ 'מעלין בקודש ואין מורידיןדין 'שלמדנו 
לפי דברינו, אתי שפיר. הדבר בא  הפסוק?

בדברים  תלוי ,שהויכוח של ב"ה וב"ש ללמדך,
 נוישש לא מפני שמקורם ושרשם מן התורה.

 כותב, שילפינן רש"ילכן  הנס.היכר בצורך 
רק  שאין כאן הדגיש,רש"י רצה ל זאת מקרא.

אלא  'ימים היוצאים והנכנסים', ,סימנים ורמזים
'פרי החג' ו'מעלין  דברים שהם מעיקר הדין אלו

   בקודש'.
  

 הביאו את המעשה מדוע א,הקושינותרה  ועדיין
כעת אשמיעכם  שהיו בצידן?זקנים ני שב

לא ופלא. בעזרת ה' יתברך תירוץ מתוק, הפ
אתם אולי ומנחות,  אקרא לכם גמרא במסכת

   .תגיעו לתירוץלבדכם 
  

ַלחאומרת כך,  הגמרא ׁשְ קֹוָעה יֹוָאב ַויִּ ח ּתְ ּקַ ִּ  ַוי
ם ָ ה ִמׁשּ ָ  שנא מאי ,']ב, ד"י 'ב שמואל[ ֲחָכָמה ִאׁשּ

 בשמן שרגילין מתוך ,יוחנן רבי אמר ?תקועה
ֶמן ְוטֵֹבל ,רבנן תנו .בהן מצויה חכמה ,זית ֶ ׁשּ  ּבַ

 ,אשר של חלקו זה ,]ד"כ, ג"ל דברים[ ַרְגלוֹ 
 נצרכו חתא פעם ,אמרו .ןיכמעי שמן שמושך

 פולמוסטוס להן מינו ,בשמן לודקיא אנשי להן
 במאה שמן לנו והבא לך :לו אמרו ,אחד

 ?פולמוסטוס, מהו כמה פירושים נםיש .ריבוא
[עיין בספר  ן השלטון.מ יש מפרשים, אדם

ויש  נדפס בשערי שלמה ריש דף קל"ג].המרגלית, 
אדם שזהו  ,יש אומריםו אומרים, שזהו שליח.

הם  ובעל תחבולות. א"כ חכםמבין במסחר, ה
, כמויות אדירות רצוהיו צריכים הרבה שמן, 

 ,אדם חכם וראו שאינו מצוי, לכן הם חיפשו
 הלך יידע להביא להם מה שהם צריכים.ש

 ,לצור הלך .לצור לך ,לו אמרו .םלירושל
 ,חלב לגוש הלך .חלב לגוש לך ,לו אמרו
 ומצאו ,הלז לשדה פלוני אצל לך ,לו אמרו
 שמן לך יש ,לו אמר .זיתיו תחת עוזק שהיה
 לי המתן ,לו אמר ?צריך שאני ריבוא במאה

 שסיים עד המתין .מלאכתי שאסיים עד
 כליו הפשיל ,מלאכתו שסיים לאחר .מלאכתו
 יש ,לו אמר .בדרך ובא מסקל והיה ,לאחוריו

 ששחוק אני כמדומה ?ריבוא במאה שמן לך
 '?מסקלמהו ' ,רש"י מסביר .היהודים בי שחקו

אמר אדם  ,מתוך כך פרדס.מפנה אבנים מה
, הכלעושה  והוא לבדואין לו פועלים,  , אםהזה

יביא לי  א"כ מהיכן הואמסכן, עני  הואכנראה 
   ?שמןכל־כך הרבה 

  
על  ,הגדול בפרשת וזאת הברכה במדרש
ֶמן ְוטֵֹבל'הפסוק  ֶ ׁשּ דף תשע"ה. יש לו  ,'ַרְגלוֹ  ּבַ

וְמָצאֹו גירסא אחרת במעשה זה, וכתוב כך, שם 
ומתניו חגורים, יושב ועוסק תחת  ,אדם זקן
ת כליו לבש א ,כיון שגמר מלאכתו .הזית וכו'

נראה לי כי  והתחיל ממשמש לפניו והולך.
בב"מ  היינו, עפ"י הגמ' פירוש המלה 'ממשמש'

 אדם כל מאימתי ,שם כתוב ,א ע"ב][דף כ
 .הנמושות בה משילכו ?בלקט מותרים
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 דאזלי סבי ,יוחנן ר''וא ?נמושות מאי ,ואמרינן
 .לקוטי בתר לקוטי ,אמר לקיש ריש .אתיגרא
 ,ענישאינו אפילו לכל אדם,  מותרמתי כלומר, 
 משיבלי הלקט? משילכו בה הנמושות.לקחת 
ם, הולכים על משענת, זקנים עניים הדהיינו

ותרים אחר כל  בודקים כל שיבולת, מחפשיםו
'. ממשמש ובא' גרגיר. וכן כאן, זהו פירושו

 מחפששהיה  ,ראה את הזקן הזההוא  כלומר,
נשאר או אולי  ,כל דבר, ממשמש בכל דבר

למשמש בכיסו כמו 'אדם עשוי . זית נפל איזה
אמר השליח בליבו,  כל שעה', מלשון חיפוש.

כאלה מה הוא מחפש דברים  ,אם הוא עשיר
כנראה  ? לא חבל לו על הזמן? אלאקטנטנים

כנראה  המחפש שלא יפסיד. א"כ, ,ענישהוא 
  ששלחוני אליו.  צחקו עלי היהודים

  
 שפחתו לו הוציאה ,לעירו שהגיע כיון

 .ורגליו ידיו בו ורחץ ,חמין של סקומקמו
 וטבל ,שמן מליאה זהב של ספל לו הוציאה

ֶמן ְוטֵֹבל' שנאמר מה לקיים ,ורגליו ידיו בו ֶ ׁשּ  ּבַ
 הוא ע"ד משל, ,פשטות הפסוקאמנם  .'ַרְגלוֹ 

אבל  .כמו מעייןכ"כ,  שמן ריבוי נוכאילו שיש
 לאחרממש.  זאתקיים נת אצל אותו זקן,

 אמר .ריבוא במאה שמן לו מדד ,ושתו שאכלו
אמר  ההואהזקן  ?ליותר צריך אתה כלום ,לו
שמן בשפע, אל  יש עודאם אתה רוצה,  ,לו

 לי שאין אלא ,הן ,לו אמר .נגמרתחשוב ש
 ואני .קח ,ליקח רוצה אתה אם ,לו אמר .דמים
 ,אני אבוא אתך .דמיו ואטול ,עמך אלך

 בשמונה ,שמן לו מדד .תשלם לי בעיר שלךו
 לא ,האיש אותו הניח לא ,אמרו .ריבוא עשר
 בארץ חמור ולא גמל ולא פרד ולא סוס

 יצאו ,לעירו שהגיע כיון .שכרו שלא ,ישראל
 ,קלסוני לי לא ,להם אמר .לקלסו עירו אנשי
 במאה שמן לי שמדד ,עמי שבא לזה אלא

 .ריבוא עשרה בשמונה בי נושה והרי ,ריבוא
ר יֵשׁ  ']ז, ג"י משלי[ שנאמר מה לקיים ֵ  ְוֵאין ִמְתַעׁשּ

שׁ  ּכֹל  . דהיינו, שיש אדםָרב ְוהֹון ִמְתרֹוׁשֵ
, שום קנין שום לו איןאבל  ,עשיר עצמו מראהה

 ,עני עצמואת  שמראה אדם ויש .רכוש וכדומה
   .רב הון בביתולו  ישאבל 

זהו  ',טובל בשמן רגלומהמעשה הזה, כי ' רואים
דבר  זהו מושך שמן כמעיין., החלקו של אשר

   ראשון.
ולאחר מכן אתם תחברו , נוסף לכם דבר אגיד

ותמצאו את התירוץ.  ,יחדבי הדברים את שנ
כל , מוזכרים [פרק י"ט פס' כ"ד]בספר יהושע 

 ַהּגֹוָרל ַויֵֵּצא אשר, ו בנחלתלנפהמקומות ש
י ה ַהֲחִמיׁשִ ר ְבֵני ְלַמּטֵ חֹוָתם ָאׁשֵ ּפְ  ,וכו' ְלִמׁשְ

ה ִצידֹון ַעד ,ְוָקָנה ְוַחּמֹון ּוְרחֹב ְוֶעְברֹן דהיינו  .ַרּבָ
צידן, העיר הגדולה. וע"ע במלבי"ם שם, 

  ובשאר המפרשים.
  

ן היטב. העיר צידון, היא בנחלת מוב הדבר כעת
ע"י מה רבינו בפרשת  שבט אשר, שעליו נאמר

ֶמן ְוטֵֹבלוזאת הברכה,  ֶ ׁשּ . וכבר יעקב ַרְגלוֹ  ּבַ
אבינו בברכתו לאשר [בפרשת ויחי] רמז לכך, 

רבמה שאמר  ֵמָנה ֵמָאׁשֵ  א"כ, הגמרא .ַלְחמוֹ  ׁשְ
 כי שם ,סימןלשם  ',שני זקנים בצידון'הביאה 

מהדרין מן ריבוי שמן, מה שנחוץ להיה 
 ולפי"ז ישנו סיוע לשיטת בנר חנוכה. המהדרין
הרי לפי כי הגר"א. , אליבא דהרמב"ם
הרבה נרות. נזדקק  להדליק נצטרך ,הרמב"ם

הפלא  דבר ממשה. כמויות עצומות של שמןל
ל הימים לפי הטעם ש, כי ופלא. הרי אמרנו

יש  א"כ כמה הוא מדליק? אם ,נכנסים ויוצאיםה
מדליק עשרה  י הואאז ,לו בבית עשרה בני בית

אבל זה שמדליק למהדרין מן כל יום. ב
עד שידליק בלילה האחרון המהדרין, מוסיף 

 ממילא שמונים נרות, ואלו כמויות של שמן.
בנחלת  יאהיר צידון שמזכיר את העאם אתה 

ֶמן ְוטֵֹבל' שמתקיים בהםשבט אשר,  ֶ ׁשּ , 'ַרְגלוֹ  ּבַ
 לכן שפע וריבוי שמן., שמן המוןכיון שיש להם 

בתורת בצידון,  את מעשה הזקניםהגמ' הביאה 
זהו הפירוש של המהדרין מן המהדרין, ש ,סימן
רבות צריכים כמויות , וא"כ שיטת הרמב"ם כפי

רת, שפוחת והולך, גם לדעה הסובשל שמן. 
ביום עדיין  כנגד פרי החג או כנגד ימים היוצאים,

מדליק ביום השני ושמונים, מדליק הראשון 
בהמון שמן. כך  בסה"כ המדובר שבעים, א"כ

ני בעזרת ה' יתברך, שבאו לרמוז לנו כי חושב
  .'למהדרין מן המהדריןזהו ביאור ה'
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אמנם כתוה צידן בלא וא"ו, ולכן  בגמרא
ן. אך לפ"ז נראה שצריך לקרוא יָד קוראים צִ 

ן, בחולם. גם במקרא בהרבה פעמים כתוב ידֹצִ 
כך בלא וא"ו, ומנוקד חולם בין הדל"ת לנו"ן. 
אפילו במשניות שאינן מנוקדות, מצינו כיוצא 

שולי קרסים בזה במסכת כלים פ"ד משנה ג' 
נים' חסר וא"ו, 'הצידֹ, יש גירסאות םיניהצידוֹ 

  כיעויין שם ובערוך.
  

מהקהל: לפי זה יש עוד רמז מהפסוק  הערה
אשר'. דהיינו שיש לו הרבה בנים  מבנים'ברוך 

  להדליק כנגדם הרבה נרות.
מרן שליט"א: יפה מאד. גם טעם זה חזי  תשובת

  לאצטרופי.
  
להוסיף מתוך מה שכתב בשו"ת משנה  כדאי[

 ,'התוס לדעת שקשה מאדשכיר סי' קצ"ח, 
, וביתו איש אנר קאי המהדרין מן דהמהדרין

 הוצאה ,לחוד להמהדרין יהיה פעמים רוב א"כ
 .המהדרין מן מהדרין שהן מאלו גדולה יותר

 ,בבית יהיה אם והלאה חמשה ממספר למשל
 מאלו ,הוצאה רתיו להמהדרין תמיד יהיה

 נרות ו"בל די שלאלו .המהדרין מן המהדרין
 ארבעים יצטרכו והמהדרין ,החנוכה לימי
 יעלה ,בית הבני יתוסף אם תמיד וכן .נרות
מן  מהמהדרין יותר גדולה בהוצאה להם

 אלו נקראים שיהיו ,הסברא נגד וזה .המהדרין
 ואלו ,מהדרין רק גדולה בהוצאה שמוסיפים
 מן מהדרין נקראים יהיו בהוצאה שממעטין
' סי ריש ת"מהד א"רעק' תשו ועיין .המהדרין

  . ה"קכ
 א"תרע' סי ריש ז"בטו ג"לפרמ מצאתי ואני

 על בקריצותיו ורמז ,בזה שהרגיש ',א ק"ס
 אלו נקראים מ"דמ שכתב במה ,זו קושיא

 הנס תוספת דניכר כיון ,המהדרין מן מהדרין
 יותר גופא לנר הידור והוי ,והולך שמוסיף י"ע

 ,זו לקושיא ןודכיו כ"וע .ש"עיי 'וא' א לכל
  "ל.הנ א"רעק' בתשו היא וכן .ק"ודו

 בפירושא בפלוגתא תלוי דיהיה ,אמרתי אמנם
 אם ]ב"ע כאדף  שבת[ ל"זח שאמרו דהמהדרין

 פירוש ויהיה ,והדר הוד ,והדר יופי מלשון הוא
 מצות להדר שרוצים היינו ,המהדרין תיבת
 והנה .ג"הפרמ של תירוצו שפיר עולה ,השם

 ]א"ה נוכהח' מהל ד"פ[ ם"ברמב הבנתי
 ,מצוה הידור מלשון והמהדרין תיבת שמפרש

 ה"ד שם[ ס"בש חננאל רבינו בפירוש הוא וכן
 ה"ד שם[ י"ברש דקדקתי אמנם .ש"עיי ],ר"ת

 ,המצות רחא המהדרין דפירש ],והמהדרין
 דמפרש כ"ע כ"וא ,האיש על דקאי היינו

 והיינו ,השם מצות לקיים המחזר ל"ר המהדר
 ,השם מצות בקיום הוצאות להוציא שמחזר
 על שמוציא בהוצאות הוי ההידור דעיקר
 ג"הפרמ תירוץ לתרץ אין שוב כ"א .המצות
 דאדרבא ,לדוכתה אקושי הדרא כ"וא ,כמובן
 מן מהמהדרין להמהדרין יש הידור דיותר

 לא דרש"י לומר צריך כ"וע .ל"וכנ המהדרין
 מן דהמהדרין ורק ,'התוס שיטת סבורי

 נמצא .כ"ג הראשון דורהי עושים ג"כ המהדרין
 תיבת רושיבפ ויתל ם"דהרמב דינא דהך

 לא רש"י ז"ל ע"כ כ"וא ,ל"חז שאמרו מהדרין
 בזה ויסבור ,'התוס שיטת ליה ראיסב

עד כאן מהספר משנה שכיר, ויעו"ש  .ם"כרמב
  עוד].

  

בליל שבת, דרש פה בביהמ"ד פעולת  אתמול
צדיק, (כמקובל אצלינו כאן, שדורשים 
האברכים לפני פרק במה מדליקין) ידידנו 

ובין יתר  ] שליט"א.הּ נַּ [וַ  שמריהו יונה הרה"ג
זה  ,אם הרמב"ם אומר כך'הוא אמר, הדברים 

אבותינו הרי אבל ' ,אמרתי לו'. מחייב אותנו
אולי היה ' טען, אך הוא כך'. לא נהגוורבותינו 

, שמן להם הרבה לא היה בשמן', מחסורלהם 
  . ולכן לא יכלו להדר בזה

  

את הנקודה הזאת,  לדעתצריכים ו ,אמתה אבל
נבע  ינואשהשינוי בזה וכיו"ב מדעת הרמב"ם, 

, לא עשיריםהאפילו  שהרי המחסור. מחמת
מי שיעשה במחוזותינו, לא נשמע  הדליקו יותר.

 ,להביןובעצם עלינו . את ההידור של הרמב"ם
מצד  כאן כתב דבר סתום וחתום.הרמב"ם הרי 

את דעתו בפירוש הגמרא, הביא אחד הוא 
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אם  וכו'. 'והמנהג הפשוט' ומאידך הוא מסיים
אם אבוא לשאול את  ?, מה הרמב"ם סוברכן

עשה? כמו הרב, מה אני אכבוד הרמב"ם, 
אני רוצה אם  המנהג, או כמו מה שהרב אומר?

מה עלי  ,יןמן המהדר יןמהדרל להשתייך
הרמב"ם לא אמר  ,אחד מצדהרי  לעשות?

. אבל ואל תשנה מהמנהג ,שהמנהג הוא נכון
הביא  הוא ינו נכון.א, שהמנהג לא אמרהוא גם 

מבלי להביע את דעתו בצורה  בשתיקה,את ז
  מפורשת. סתום וחתום.

  
בדעת הרמב"ם  ,המפרשים חלוקיםכי  נראה

 ,י במקומות אחריםכ הוא אוחז?בעצמו, מה 
 ,נראה איזה מנהגהיה הרמב"ם לא כאשר ל

בעניין ברכות , כגון זאת להדיא.הוא כותב 
 וכןמנהג טעות.  וזהכי  השחר, הוא אומר

סירכות הריאה, לגבי בהלכות טריפות, בעניין 
אהמחלוקת האם ישנה סִ  אין שאו  ,בלא נקב רּכָ

א בלא נקב.    ִסְרּכָ
  

 אותסי' ט"ל  טריפות הלכות[בזבח תודה  מהרי"ץ
 המנהג, מאריך בעניין זה, וכותב כך ]ח"פ

 דקדמונים קדמונים מימות אןכב הקדום
 ז"מו קיבל אשרכ ,איש מפי איש תלמודיים

 וכן ,הזבח זובחי רבותיו מפי צאלח ר"מה
 שמענו כאשר התימן ארצות בכל המנהג
דן, הוא  ,הנפיחה יןיבענ אמת מגידי לנו והגידו
 א,רכָּ . כידוע, אם ישנה סמתירים אופנים באלו

', בכא"ף סרכא'היום אומרים  דרך אגב, אני שומע כי[
א' רפויה. אבל אחרי שוא ש וןכי .אנחנו אומרים 'סרּכָ

ט. , בא דגש.נח ּפָ א לומר הגירסא שלנו כגון, ִמׁשְ , ִסְרּכָ
 אזי בכדי לברר .כך למדנו] ת של־ריאה.ּכוֹ ְר וכן סִ 

א הזאת באה אם הה מנקב, או שלא, ִסְרּכָ
 אשהוי ומ ,ולוקחים סכין חד ,נופחים את הריאה

א,את ה ףמקל ובקי, מומחה עד שלא  ִסְרּכָ
אנשאר שום דבר  . כי הרי יכול להיות, שבִסְרּכָ

לכן ו ,סותם אותוה , אבל ישנו דבריש נקב
 האויר לא יוצא. לכן צריכים לוודא ולברר,

א עלתה בלי או שה ,נקב נוהאם יש  נקב.ִסְרּכָ
 ,שלא ישאר שום דבר ,מורידים את הכל יאז

  שלא. או  ה,נקוב היאאם הואז נופחים ורואים 

או  כךאם לסמוך על ה ,ויכוח נויש הזה, בנושא
פלפול גדול  זיע"אמהרי"ץ ל שלא. יש כאן

. יתפעל וישתומם, מי שיעיין פה ממש בנידון זה
יין בסוגיא הזאת, בשקלא עמקות בכל הענ איזו

ממש  . יש כאןכל המהלךבו מרא,וטריא בג
 ,חוליןמסכת חידושים גדולים מאד. מי שלומד 

  . זאתכדאי שיראה 
  

מביא את דברי הוא דבריו בסוף , לענייננו
 מי ראינו לא ומעולם, הרמב"ם שכותב כך

 .ךכ בו שעושין מקום שמענו ולא ,כך שהורה
 דברי מתוך םיהנרא הדברים הן שאלו י"ואעפ

 הוא כך בישראל הפשוט המנהג ,הגמרא מיכח
 לך הרי ', עכ"ל הרמב"ם. ואז מהרי"ץ אומר,וכו

 י"ואעפ .הדין פי על ,מנהגינו ויפה ונכון ברור
 מי ראינו לא ומעולם' תבכ ם"הרמב נושרבי

 הקדמונים אבותינו ראו ,'וכו' כך שהורה
 שאין מטעם .האמת ועל הדין על לסמוך

 במקומות הישראל משחיטת אוכלים יםיהגו
 "פע נפיחה לעשות שלא יחמירו ואם ,אלו

 .ישראל של בממונם גדול הפסד יהיה ,המנהג
 י"הב ש"מכו .הדין כפי להתנהג להם ודי

   .נפיחה שעושים י"לוניקאש מנהג בטעם
  

היה לפי  ,בעצם מה שעשו בתימןכך, כי  יוצא
 והגם מסקנת הרמב"ם בהבנת הגמרא.

מו כותב, שבשום מקום לא הרמב"ם בעצש
ן כך עשו על פי הרמב"ם. ומי בתימנוהגים כך, 

בס"ד כי  הוכחתי ,בבארות יצחק כאן שיעיין
רק מאז לא עשו כך, בתימן הקדמונים  אכן

 ,צריכים לדעת ,. דהיינוזאתהנהיגו  הרמב"ם
 ,טריפות, הקילו הרבה בענייני תימןארץ ב

בכך הפסד גדול בממונם של  שהיהבגלל 
היו  ינםא", טמאים" שםים יהגו ,כידוע אל.ישר

אפילו ו ,אוכלים בשר משחיטה של יהודי
והתוצאה היתה, שכל . אחד בתמורת גרוש

, היתה היה דוחקמאחר וו יילך לאיבוד. הבשר
לפי  ,אסון הדבר היה ממש בגדרעניות גדולה, 

 ,שמחה ואחתונה  נהישאם  ובפרט .המצב שם
 איןרפה, אזי בהמה, אם היא היתה נט ושוחטים

בשר אחר תמורתו, בעל הבית כסף לקנות ל
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מצב יה ה ח"ו השמחה תיהפך לתוגה. המצב שם
 .רוב האנשים היו במצב של דוחק ,חמור מאד

נם אם יש, כי אומריםפוסקים ה הרבה נםישלכן ו
 ,מיעוט הם בדעתאפילו ש ,מתיריםפוסקים ה

מובא בכמה וכמה  דברהאזי סמכו עליהם. 
צות, היה נהוג בכמה וכמה אר כךו ,פוסקים

מתירים, ואפילו לסמוך אפילו על שני פוסקים ה
הרמב"ם אומר ש בנ"ד,ק"ו כנגד הרמב"ם ומרן. 

, אזי הלכההיא הכך  ,דינא דתלמודא ושזה
   סמכו על כך.

  
[ח"ו עמ' מי שיראה בבארות יצחק  גיסא, מאידך

רבינו אברהם בן , הבאנו את דברי רפא]
 הוא אומר, ונושא הזהב הרמב"ם, ששאלו אותו

אלה שסמכו בתימן על מה שאמר  כך,
בדבר היתר סמוכה לדופן והעלית  ,השואל

צמחים, בבדיקתה במים פושרין, הלכו אחר 
ומה שמחייב העיון. אבל הם שינו  ,ההיקש

ממנהג בני הגלות, אע"פ שהם מביאים ראיה 
ואולם כבר אמר  , מן הדין היה.מדברי החיבור

לא ראינו מי שהורה כך ולא שמענו  ,(הרמב"ם)
דברים  ,במקום שעושין בו כך. ובכיו"ב נאמר

, אי אתה המותרים ואחרים נהגו בהם איסור
דהיינו, הוא אינו מסכים  רשאי להתירן בפניהם.

חושבני פה הבדל,  נואמנם, יש עם הדבר.
 נםדומה לנושא שלנו, כיון שיש ינואדבר הש

   כמה פירושים בגמרא.
  

אבותינו עשו , שבהל' טריפות, יוצאאופן  בכל
 ולא כפי המנהג, בגלל מצב של ,כפי ההלכה

אנחנו עושים  בהל' חנוכה,וכאן  הפסד מרובה.
   , אף אחד לא מהדר.שאמרנו , וכפיכפי המנהג

ביא , ה[סי' תרע"א סע' ב]בשו"ע מכך, הרי  יתירה
כפי שאנחנו מרן ופסק  ,את ההלכה הזאת

 כמה נרות מדליק? עושים. כתוב שם כך,
 ,מכאן ואילך , מדליק אחד.בלילה הראשון

ואפילו אם  .וכו'מוסיף והולך אחד בכל לילה 
נו פי שאכ זהו. , לא ידליקו יותררבים בני הבית

 ביום השני שנים וכו', נר אחד, , מדליקיםעושים
   שהזכיר הרמב"ם. לא עושים את ההידור הזהו

מדייק על הטור, הוא  ,בית חדשבספר  אמנם
 , שלא לשנות את המנהג.מדברי הרמב"ם

מסביר  , כלומר הרמב"ם,שאניאע"פ  ,דהיינו
לפי כך ההלכה נראה שואת הגמ' אחרת, 

שכבר אבל כיון  רא, ולא כמו המנהג,הגמ
[סימן כך כותב  אין לשנותו. יאז ,המנהגהתפשט 

דמהדרין  ,ראהמדברי הרמב"ם י הב"ח, תרע"א]
ראשון, דהיינו נר ר הידומן המהדרין עבדי נמי 

 ,וכו'אבל התוס' כתבו  .וכו'לכל אחד ואחד 
והטעם, דאם ידליק כל אחד ואחד, לא יהא 

מה כי  והוא מוסיף, מינכר הידור מצוה.
 זהו ',מנהג ערינו בספרד' ,שהרמב"ם כותב
  כדעת התוספות. 

 בכך. כגון מפרשים שהתלבטו נםישש כיון
הך מנהג כמאן? , השואל, הלחם משנה

ין אנשי הבית ידמהדרין מדליקין נרות כמנ
בכל לילה, בלי הוספה, וא"כ אנו שמוסיפים 

ואם  , לא הולכים בשיטתם.נר אחד בכל לילה
 מדינא, אז צריך אחד בכל לילה בלא הוספה

 את דרךשזובסוף דבריו כותב הלח"מ,  וכו'.
כביכול,  , לעשות את ההוספה בכה"ג.פשרה

 נםאבל יש דבר הוא כך.ה, שהמציאו מנהג
 .כדעת התוס' הואהמנהג בספרד כי אמרו, ש

רשו את יפ ,דהיינו, חכמי הדורות הראשונים
 ובעצם זהו , וכך הנהיגו אותם.הגמ' כמו התוס'

  הרמב"ם.  , למה אנחנו לא עושים כדעתהתירוץ
  

שחשוב דבר  ,כמה וכמה פעמיםכבר  הסברנו
התימנים , כי חושביםה נםיש אותו. לדעתמאד 

, בכל פרט ועניין. כפי דעת הרמב"םנוהגים 
, הרבה דברים נםישאמנם  נכון. ינואדבר ה

, אבל רק ו עושים כפי דעת הרמב"םשאנ
רק גים ומקובלים מדור לדור, ונה בדברים שהיו

מה שאנו . למשל, ומפורסמים דברים ידועיםב
ישנם מנהגים  מברכים על כוס וכוס בליל הסדר.

אבל  המנהג.ו מהו ידועים, מה עשו אבותינו,
לא יודעים מה  פרטים, שיש בהם ספיקות, נםיש

 ומוכרחיםצריכים לשאול את הרב,  יהדין, אז
כיון שזה לא  ,ההלכההיא מה  ,ללמוד בספר

  מפורסם. דבר ה
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 דבר שאפילו עמי הארצות יודעים וזה ,'מנהג'
, אנחנו בזה דבר מפורסם וידוע לציבור.האותו. 

זה לא כי  ?ומה הסיבה עושים כמו הרמב"ם.
אלא אנחנו קיבלנו את הוראות הרמב"ם, ש

הוא ו ,כאשר הרמב"ם חיבר את החיבור
ו, כיון שראו חיבוראבותינו את בלו יק, התפשט

ומתאים  ,מתאים לשיטתם כי רובו ככולו
בלו את יק יאז ,למסורת ולמנהגים שלהם

 ו הספר שינהגו על פיו.והחליטו שזה ,החיבור
ומים, שנהגו קדלא שינו מנהגים הם אבל 

 , שהואאם הרמב"ם אמר איזה דברמקודם לכן. 
 א"כ יבלו אותו.לא ק , הםנגד המנהג שלנו

לא קיבלו את הוראות אבותינו בעצם , כי יוצא
הם על שהם הסמיכו את מנהגיאלא  ,הרמב"ם

המנהגים  , בגלל שבלאו הכי כך היופי הרמב"ם
כפי  . אבל בדברים שאינםשלהם מדורי דורות

 י הם לא קיבלו אותו.אז ,שלהםהמנהגים 
, והבאנו את כמה וכמה פעמים זאת כברהזכרנו 

   המקורות לכך.
  

, גם אם הרמב"ם בנ"דדבר האותו  ,ממילא
והעיקר הוא כפי מה נכון,  ינואכי מנהג זה  סובר

הם לא חייבים לקבל  שיצא לו מהגמרא, עדיין
הם נהגו על פי כיון ש ,את הפסק שלו

שהנהיגו אותם אשר היו עוד לפניו,  ,הראשונים
הרמב"ם. אבל לפי דברי בלו את יולא ק ,כך

, כי אין גם הרמב"ם בעצמו סובר ,דברי הב"ח
   לשנות מן המנהג הזה.

  
הוא , 'ספרדערינו בכל ב מנהג' ,כתב הרמב"ם

מה המנהג ו, שראליהזכיר מה המנהג בארץ לא 
 ו, הואבחיבור הריארצות אחרות. ב , אובשנער

את הביא רק  מנהגים, וכן הוא א כל מינימבי
שהיו ארצות שנהגו  ,משמע נהג ספרד.מ

בספרד לא היה כמו שהוא אומר, אבל  ,אחרת
   כך.

  
 ,וכך כתב הרמב"םאופן הב"ח כך כותב,  בכל

 , אינו כמו שפסק הוא ז"ל.שמנהג ערי ספרד
דאם לא  , שאין לשנות מנהגם.ומשמע מדבריו

לא הוה ליה לכתבו בסתם. והרא"ם כתב  ,כן

שקשה עליו, דלפי דעת  ,על מנהג ערי ספרד
אינו לא כפי מצותה, ולא כפי  ,הרמב"ם

ולא כפי המהדרין מן המהדרין המהדרין 
דאותו מנהג  ולא קשה מידי, דברור הואעכ"ל. 

   .הוא ע"פ דעת התוספות
  

שמביא את ההלכה הזאת,  ,מעשה רוקח ובעל
'הכי סבירא ליה'. ח כי אדרבה, מביא בשם הב"

כתב זאת. דהיינו הוא מבין הב"ח לא 
שהרמב"ם אכן אוחז מהמנהג, וכך צריך 
לעשות, כפי המנהג, בכל אופן במקומות שנהגו 

  כך.
  

גם שכנראה ־לשנות את מנהג ההדלקה, מה אין
יש סיבות נוספות לכך הנסתרות מאתנו. קיימא 

הנהיגו לן שמנהג ישראל תורה הוא. לא לחנם 
כך את ישראל מן השמים, כידוע מדברי 

  מהרי"ץ בשו"ת פעו"צ חלק שלישי.

  
גזירת היוונים על הכתובה, מעלת הכתובה לפי 

בכתובה,  מניין השנים לשטרותחשיבות מנהגינו, 
, מתוך ודוגמא למילוי כתובה בצורה לא נכונה

  .שכחת המסורת
מהגזירות של־יוונים, היתה בעניין  אחת

א שבתהכתובה. הידוע הוא, שהם גזרו על 
, דהיינו חודש שבת ומילה. ומהולתאוירחא 

אבל זה אינו הכל. הרמב"ם אינו מזכיר דבר זה, 
[מהל' מגילה אלא לשונו בתחילת פרק שלישי 

טלו דתם, ולא הניחו יובהוא,  וחנוכה הל"א]
א"כ לא  .ו'וכ, אותם לעסוק בתורה ובמצוות

  רק המצוות הללו.
  

אסף הרבה  [עמ' קפ"ב],ממלכת כהנים  בספר
דברים שהיונים גזרו עליהם, ואחת מהגזירות 
היתה לגבי הכתובה. הפלא ופלא. הוא מביא 

יעץ ליונים ואמר  ,משומד אחדכי בשם מדרש, 
ואלד'יהם של ישראל שונא זימה,  הואיל להם,

 , תמשלו עליהם.וכו' אם תוכלו להכשיל אותם
וגזרו, שכל מי שיכתוב  היוניםעמדו מה יגזרו? 

זה  רח"ל.לאשתו, יקרעו אצבעותיו.  כתובה
מה שהם מצאו לגזור. על הכתובה. ומסביר פה 
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רבי  שהרי רנ"ג], עמ'[בספר ממלכת כהנים 
לאדם לשהות עם לו אסור שמאיר אומר, 

בלא כתובה, והעושה אפילו שעה אחת אשתו 
ומדרש זה נראה  .כך כאילו בעל בעילת זנות

פיוט  נושיש ,אבל הוא מביאשס"ל כוותיה. 
ין צור 'אבשם  ,במחזורים שלהם ,מהקדמונים

שלא  זו, כדיגזירה עליהם , משמע שגזרו 'חלף
אם אין כתובה, לא יהיה  בכלל. להתחתןיוכלו 

ויהיו  ,ח"ו עבירותוכך יתרבה בארץ  נישואין.
הוא מביא  הרבה מקרים של שתוקי ואסופי.

שלא גזרו לכך, שנראה כי  עוד מקורות
קשור  , ישנוכתובהין של ענילהתחתן. א"כ ל

  לחנוכה.
  

כי זאת הזדמנות להגיד לכם,  ,אמרתי לכן
בכדי וגם על איזה עניין, למחות  פשוט ברצוני

 שתלמדו מה לעשות במקרים כאלו. ברצוני
שנכתבה בזמן האחרון,  ,להראות לכם כתובה

. יהיה מצולם דברהזאת. כדאי ש שתראוכדאי 
הו הביא לי שימ. העורך]. 24[מצורף צילום בדף 

מזמינים  ,לפעמים השבוע את הכתובה הזאת.
איך המצב שלנו אולם תראו אנשים לחתום, 

 ,המסורת. שאלתי הלצערינו נשכח כיצד ,היום
הזאת? הרב שמילא את הכתובה  הומי

 משומר ,אמרו לי בהתחלה לא אמרו לי. בסוף
העיר פתח רב תימני זקן מ זהוש. שלמה בן יוסף

 לא. ?מישהו פה מכיראולי . לי תקוה. לא מוכר
אני טוב, אם זהו רב תימני זקן, בואו נראה. ו

מילא את הוא  בודק כיצד, ורואה מסתכל
   הכתובה.

  
כתוב 'בתרין , 'שבאתרין בְּ 'ב , במקוםראשית
 ינוא, הוא לשטרותבמניין השנים אח"כ שבא'. 

השאיר ריק. אפילו  שנה לשטרות.יודע מה ה
שישנם 'הוראות למילוי כתובה' [המדובר 

וצאת מכון "פעולת צדיק". בשטר כתובה בה
בהוראות מהי כתוב  אכן לא הערת העורך].

אבל כתוב  ,בשנת תשע"ד השנה לשטרות
כי הכתובה  ת תשס"ד.בשנלמשל כמה זה 

אבל אם  רבות. שנים לאור לפני הזאת יצאה

, א"כ אפשר תשס"דבשנת כתוב כמה זה 
, צריך רק תשע"דבשנת כמה זה  לדעת

לא הסתכל על  אבל הוא להכפיל, כפול עשר.
   , ולא כלום.הוראות המילוי

  
הוא  דכיא',כספא  מזוזידאינון ' בהמשך, אח"כ

פשוט  עושה מילוי בקו. אתם יודעים למה?
ישנם כאלה איך  ,לכם להראות ברצוני

אצלם כיום המסורת. אוי לנו.  הנשכחש
, ספרדיםוה האשכנזיםכתובות הרגילות של ב

'מזוזי אנחנו כותבים  זאת. לא כותבים הם
 '. למה?עשרים זוזין וחמשא זוזי כספא דכיא,

 היאאם ה ,הרי יש מחלוקת בכתובה
או  'יִר וֹ כסף צ' ודרבנן, אם זהמדאורייתא או מ
שזה  ,אנחנו כותבים בכתובה ', א"ככסף מדינה'

, המאתים זוז ,דהיינו 'עשרים זוזין וחמשא זוזי'.
זה עשרים וחמש, כלומר שמינית בכסף הזך 
 הרבאבל  ק"מ לדינא.נפ ה. יש כאןמכסף מדינ

שה לכן הוא ע ,אתזלא ידע איך למלא  הזה,
  . הוא לא ידע מה ממלאים פה. קו

  

'ודא נדוניא דהנעילת  מה הוא כן יודע? אבל
ו נוסח זה '.אבוה כאן הוא הוסיף 'מבי ליה',

איך זהו כן יודע. אבל  ,הוא לא יודע אשכנזי.
ם הפוך עולכתובה תימנית, אינו יודע. ממלאים 

  ראיתי. 
  

עוד שגיאות וחוסר דיוק במילוי הכתובה  ישנם
הזאת, אבל אני מזכיר כעת רק את הדברים 

  היותר חשובים ומשמעותיים.
  

הוא ביותר.  גרועהדבר ה ומה ,אגיד לכם אבל
, כי הכתובה הזאת היא אומר אח"כ לזוג

', ין לשטרותימנ'כי כתוב פה  מדוע? בדיעבד.
בא"י יש רק  ...בדיעבדהיא זאת הכתובה ה א"כ

זה שהוא  ,במקום שיביןמניין לבריאת העולם. 
 ,השם של החתן שעשה כתובה בדיעבד.

 הרי אפשר לזייף איתמר, ולאחריו נשאר ריק.
 ,איתמר חייםכגון  ,אפשר להוסיף פה זאת?

או איתמר הלוי, או איתמר הכהן, איתמר יוסף, 
אז הכתובה הזאת תהיה פסולה. א"כ במקום ו
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כמו  ,פוסל את הכתובההשהוא  ,יביןשידע ו
נכנס לשאלות בנ"ד או שקרה בזמנים אחרים, 

מדבר בגלל הוא  במקום זאת ,בכתובה
וכל הפוסל, במומו פוסל. ראיתי  השטרות.

הרבה כתובות פסולות בעוה"ר שיצאו מתחת 
ידו, ובאו אצלי לתיקון. חידוש כתובה 

  דאשתכח בה טעותא.
  

ור מוצש"ק משפטים ומוצש"ק [עיין שיעפעם  הסברנו

, שזה ן של השטרותיעניאת ה תרומה ה'תשע"א]
הרמב"ם כותב  לא קשור ליונים בכלל.

מנהג כי  כ"ז],כה [פרק א' הל בהלכות גירושין
השטרות מתחיל מאלכסנדרוס מוקדון, אבל 

כאלה  נםלכן יש ,וניםו המניין של־יזהבגלל ש
 אולםשהפסיקו כבר את המניין הזה.  ,חושביםה

כמה פעמים יברנו , דולא אחזור על כך ,הסברנו
שעניין  מניין השנים לשטרות,מנהג על 

כך  ,הסוואהרק תירוץ ואלכסנדרוס מוקדון היה 
באותה  בעצם, אזאבל  .אמר לו שמעון הצדיק

הוא החשבון א"כ שנה נפטר עזרא הסופר, וה
פסקה הנבואה מעם ישראל, מתי מאיבעצם 

  הסיבה העיקרית.  וזאת
  

מה שכתוב בכתובה, 'למניינא די על  גם
 אינם רבים זאת, גם 'הי בילמימנ רגילנא
הרי אנחנו כיום לא רגילים ? הפירושמה  ,מבינים

לא  ,החשבון, כי זה אינו מבינים ינםאלזה? אבל 
או לא לעשות חשבון זה רגילים הכוונה אם 

 ,לשטרות השניםחשבון אלא מפני שברגילים, 
הדבר התחיל. באיזה שנה  ,שתי דעות נןיש

למה אתה עושה  ,היה טענהבכדי שלא ת ,לכן
ו לפי שזה ,אני אומר לך ?לפי החשבון הזה

 נויש, כי היה טענהבכדי שלא ת המנהג הרגיל.
כך זה לפי אני כותב ש לכן ,הבדל בשנה אחת

שכותבים בכתובות  המקובל. הדבר כפי
למה כותבים  ין שאנו מונים פה'.למני' ,הרגילות

בשנת כך וכך לבריאת אם כתוב ' זאת?
 אנחנו השנה בשנת ', א"כ כמה זה?העולם

שאנו  ןילמני'כותבים  ה'תשע"ד. א"כ למה
מונים פה'? אלא התשובה, כיון שישנה מחלוקת 
האם הולכים לפי מולד בהר"ד או מולד וי"ד, 

ישנו הבדל של שנה. כי אם נקח את הימים 
שלפני בריאת העולם, אזי זאת עוד שנה. א"כ 
בכדי שלא תהיה טענה שהכתובה פסולה, לכן 
אומרים שזהו לפי מה שאנחנו מונים, לפי 

לגבי השטרות, גם כאן  המקובל. אותו הדבר
ישנה מחלוקת, לכן כותבים 'למניינא דרגילנא 
למימני ביה'. הסברנו בס"ד באריכות עם ציוני 

  מקורות, בספר טופס כתובות.
  

העיקר שרציתי לומר, תראו איך אנו בעולם  זהו
הפוך, וכיצד נשכחה המסורת. א"כ כל אחד 
שבא לכתוב כתובה, ראשית שידע, שישנן 

ות למילוי הכתובה, וכמה הם אצלינו הורא
ט'. וּ יּ השנים לשטרות, וכן לשים לב לעשות 'טִ 

כי בכל מקום שישנו ריווח, יש בכך חששות, 
לכן לא להשאיר מקום פתוח. בכתובה הזאת, 
הדבר טוב. בכתובות הרגילות, כאשר כותבים 
סכום, ישנה בעיא, כיון שיש במקום כתיבת 
הסכום כמה שורות. וכבר ראיתי הרבה 
כתובות, שהשאירו את המקום ריק. ושם ישנה 
ממש בעיא חמורה של פיסול. זהו שטר העשוי 
להזדייף, שפסול אפילו אם לא זוייף. כידוע 
הדין בחושן המשפט. אבל כאן, בכתובה 
שיצ"ל על ידינו, השארתי רק ריוח קצר, עי"ז 
אין אפשרות כאן  להתבלבל. כיון שאין מקום 

אן בכתובה הזאת בכדי שיישאר ריוח. א"כ כ
כתבו, חמשים ושנים אלף שקל, ופה זה נסגר. 
אבל בכתובות הרגילות, כותבים סכום, ונשאר 
אחרי כן מקום, א"כ אפשר להוסיף, ועוד כך 
וכך, ודברים נוספים. אבל בכתובה הזאת, ב"ה 

  הדבר היה בסדר.
  

לדעת, כי הדבר אינו פשוט. אם כי,  צריכים
ראה בספר אפשר להכשיר זאת, אבל מי שי

 ],דף תל"ו סעיף י"ז [חלק חמישימשפט הכתובה 
במקום שאם האשה  כתובה שאין בה טיוט

תוסיף שם איזה דבר שיהיה לרעתה, אין בו 
לכתחילה כדאי למלאות את וכו'.  חשש פיסול

 כל שטר ככתובה כדי שיהיה מלא לכל ארכו.
אני מקצר, כי אין פנאי כעת. ועשו סייג לתורה. 

שישנם חששות, אולי הבעל  תמצית העניין
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ירצה לא להתחייב, ולכן הוא יגיד שזה לא הוא. 
רבינו תם מסתפק בכך, האם זה כשר או שלא, 
והריטב"א אומר שזה כשר, אבל אם כבר יש 
על מה לדון, על 'בדיעבד', זה על הדבר הזה. 
אבל לגבי השטרות, מניין השנים לשטרות 

וכשר כמנהגינו, אדרבה ואדרבה, הדבר מצויין 
  לכתחילה.  

  
פר' וישב), ( "יודקדוקי קריאה בפסוק "ויבך אותו אב

ובפסוק "שלמים הם אתנו" (פר' וישלח), והתייחסות 
  קדומה. למש"כ היפ"ה בתאג תורה

לדבר על נושא נוסף, ומאידך אני רואה  רציתי
שכבר אין זמן. אבל כיון שכבר הבטחתי, לכן 
לכל הפחות אזכיר זאת. הרבה שואלים על 
העניין הזה בזמן האחרון, על כן בל"נ נדבר על 
כך בשבוע הבא. רבים שואלים על כך, ואני 
מבין שבזמן האחרון נהיה קצת רעש בנושא 

שב] את הפסוק הזה. קראנו בפרשת השבוע [וי
יו ְלַנֲח֗מֹו  ֹנָת֜ יו ְוָכל־ּבְ ָנ֨ ְבּךְ ֹא֖תֹו  וגו'ַויָֻּקמּו֩ ָכל־ּבָ ֥ ֵּ ַוי

יו מעיר  ,יפ"ה כאן הרב [בראשית ל"ז, ל"ה]. ָאִבֽ
  הערה. 

  

לומר לכם, כי הספר הזה, תאג להקדים ו ברצוני
אינני . שקיים תורה קדומה, הוא הכי מדוייק

מכיר ספר יותר מדוייק מזה בתורה. ודוקא 
בגלל כך, מחובתי להעיר, על דברים שאני 
רואה כי הם עלולים לגרום מחלוקות ובלבולים 
בציבור. ידידנו היפ"ה שליט"א כותב כך, 

כמובן  '.תוֹ אֹ ־כְּ בְ יֵּלשיטת מהרי"ץ יש לקרות וַ 
שזהו דבר שאף אחד לא שמע ולא ראה. וכך 

ןהם רוצים לקרוא בפסוק,  ְדְּת ֵּב֑ ה ְויַֹל֣  ִהָּנ֥� ָהָר֖
־ְד לַ יוֹ הם רוצים לקרוא, 'וְ  [בראשית ט"ז, י"א].

ק לוֹ ן'. וכן בֵּ ּתְ  ַ ׁשּ ְֵּבּךְ ָעָליו ַויִּ הם  [בראשית נ', א'], ַוי
שנה את יו', וזה כבר מלָ עָ ־כְּ בְ יֵּ רוצים לקרוא 'וַ 

[עיין בהרחבה שיעור מוצש"ק משפטים המשמעות. 
אין לי זמן  ה'תש"ע, ושיעור מוצש"ק מקץ ה'תשע"ד].

כעת להסביר זאת, אבל ברצוני לומר, כי זאת 
אינה 'שיטת מהרי"ץ', נכון שמהרי"ץ כותב 

פתך] וגם בתהלים  זאת במגילת רות [וטבלְת 
ממנו  בְּ לי"י], אבל בפרשת חוקת [וישְ  [אמרּתְ 

שבי] הוא מביא בשם מהר"י בשירי זצ"ל, שהוא 

הולך לפי שיטת אבן עזרא, שגם השוא בסוף 
נח. זאת אינה השיטה של מהרי"ץ, כך נהגו 
בסביבתו, ולכן בכל אופן הדבר אינו מחייב 
אותנו כלל, כי זה אינו קשור לקדמונים. גם אם 
נאמר שבבית הכנסת של מהרי"ץ קראו כך, 

דים אותם, אבל אין שום בסדר, אנחנו מכב
ראיה כי כך הקדמונים קראו. זאת לא שיטה של 
מהרי"ץ, דהיינו הדרך והשיטה להחזיק במנהג 
קדמון, שבגלל נוסח שאמי הדבר השתנה 
מקרוב, או שקרה משהו, אלא הכי הרבה, 
שהיה מנהג כזה בעבר אצל כמה. אמרתי זאת 

  רק 'בראשי פרקים'.
  

גם על נושא זה נוספת שרציתי להסביר,  נקודה
רבים המדברים, לכן בל"נ ארחיב על כך 

ֶּלה בשיעור הבא. בעניין הפסוק  ים ָהֵא֜ ָהֲאנִָׁש֨

נּו ם ִאָּת֗ ים ֵה֣ ֵלִמ֧ כותב כאן  [בראשית ל"ד, כ"א], ְׁשֽ
השי"ן געי, וקריאת השוא כפתח היפ"ה, 

למים, ולא כפתח בלבד, כאילו נכתבה שַׁ 
  הרבה טועים בזה. ו וגעיא,

  
  קהל: כבוד הרב כבר דיבר על כך.מה הערה

דיברתי על כך. מרן שליט"א: אכן,  תשובת
אבל פשוט אני רואה כי שואלים ושואלים על 
עניין זה, והדבר אינו עוזר. כנראה ה'שערי 
יצחק' לא מופץ מספיק... צריך להפיץ זאת. 
אכן כבר כתבתי על כך, ובכל זאת כל הזמן 
שואלים על כך, א"כ כנראה שהדבר לא 

  מפורסם מספיק. 
  

לומר לכם, רק את המסקנא. אמרתי  ברצוני
כי בעצם  [שיעור מוצש"ק שלח־לך ה'תשע"ג]כבר 

אני מצטער, כיון שהדבר הזה יצא ממני, ולכן 
אני מרגיש כי מחובתי לתקן זאת. אני התחלתי 
עם כך, ולצערי הדבר נפוץ בציבור, בגללי. 
לכן, אני רק יכול לומר, שאינני מסכים כעת עם 

נו, זאת לא טעות. זהו כמו זאת. חזרתי בי. דהיי
שהאדם יגיד געיא, במקום שלא צריך. כגון, 

֙י י"י יאריך הרבה באל"ף של תיבת  נִֹכ֖ ָאֽ

י) וכי זאת שגיאה? זאת אינה   [שמות כ', ב'], ֱא*ֶה֑֔
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שגיאה. נכון שלא צריך, אבל זאת אינה 
שגיאה. אולם ברצוני רק להסביר לכם את 

זאת תנועה  שורש העניין. הנקודה היא, ששוא
חטופה, והגעיא מוסיפה עוד. א"כ, נכון שאין 
צורך בכך, אבל הדבר אינו משנה. הטעות 
תהיה, השיבוש הוא כאשר אתה הופך ניקוד 

ֱאֽמּונְָת֗) ַּבֵּליֽלֹותלניקוד אחר. כגון  [תהלים צ"ב,  ֶו֝
ך' בסגול, אזי זאת טעות, אם תגיד 'ואמונֶת  ג'],

 , לפתח.שואאתה הופך את הזהו שיבוש. אם 
שהיא בלאו הכי  ,להאם אתה עושה מ אבל

יר כגון אתה מושך אותה, ובפתח,  ִמזְ֥מֹור ִׁש֗

לא , אכן אין געיא [שם צ"ב, א'], תּבָ ַּׁשֽ ְל֣יֹום הַֽ 
הציבור עושה. אבל בסדר, בה"א ולא בשי"ן. 

אין לי זמן . מנגינהה ו בגללזההדבר לא נורא. 
חצי  כךלדבר על זאת כעת, אפשר להסביר 

בשיעור  ,היה אפשרותובל"נ אם ת, ויותר שעה
  הבא נרחיב על כך. 

  
 זאת באופןשאם יעשו  ,העניין הוא ,אופן בכל

 הזאתההבלטה  יישכח. דברה, אזי מצומצם
ים האלה 'האנש יאמרשהו יאם מש , בכדיבאה

לא אזי  למים הם אתנו' בלי הבלטת הגעיא,שְׁ 
של בסופו ו .לא עשהאו שעשה אם הוא ידעו י

. זהו כפי אתזהדור הבא ישכח  ,דבר
שהאשכנזים והספרדים שכחו מכך, נעלם 

אצלם שזה היה  אעפ"ים הגעיות האלה, אצל
ו אחיו של חיברש ,ספר עץ חייםבראיתי  בעבר.

שאומרים , והוא כותב על כךמהר"ל מפראג, 
 וכמ ' בגעיא, וזה צריך להיות כמו פתח.מים'של
והיום  ד ספר.בעו , כי הדבר נכתבזכור ליכן 

 דבר נעלם מהם. לכן,ה, הם שכחו מכך, ובזמננו
עלול  , הדברבקריאה זאתאם אנחנו לא נבליט 

  ישכח. לה
  
  

תמצית הרק  ואמרתי לכם, זהש כפי
ואם סובל אריכות, , כיון שהנושא שבתמצית

, בשיעור הבא בלי שום נדר. וגם 'יעזרנו ה
לה, גם , של שני שואים בסוף מנושא הקודםב

  ' ברוך הוא יזכנו., הצריך להרחיבעל כך 

דברים בשבח קונטריס "מועדי השם" על הלכות 
ק"ק  חנוכה, וכן סדר הדלקת נרות חנוכה בנוסח

  .תימן
שית, יצא לאור אר כאן שתי בשורות. יש

הקונטריס 'מועדי השם' על הלכות חנוכה. אלו 
עבדו על החוברת ר ששיחי', אאברכים יקרים 

הרבה דברים שלא  נםבשע"ה יש ,דהיינו .הזאת
. ואחרי הם דאגו לפרט עוד דברים יאז ,הובאו

 כמה דברים. קנויהוספנו ות, עברתי עליהםש
הם מה  ,הדין של בחורי הישיבותלגבי  ,למשל

דברים שבשע"ה  עושים לגבי ההדלקה.
 ,וכהנה וכהנה .הרחבה , פה יש על כךקיצרתי

כינו וחידושים נוספים. ב"ה שזכל מיני דברים 
  חשוב מאד. דברהוה יצא לאור, שז

הוסיפו השנה דברים שלא היו  שלא כמדומני
  במהדורא שיצאה בשנה שעברה.

  
הדלקת  את סדר , הם הוציאו לאורדברהאותו 

כפי מנהג ק"ק תימן. אשריהם ואשרי נר חנוכה, 
  חלקם.

  
  

דברי מרן שליט"א בשבח מחברת כללי הקריאה 
צדוק הי"ו,  "נחלת אבות" שיצ"ל ע"י מארי שלמה

ותו הגדולה ברחבי הארץ לשימור ובשבח פעיל
 ן.מסורת הקריאה של ק"ק תימ

 אותו. חשוב מאד לדעתנוסף, שדבר  פה ישנו
ביקש שנדבר על הי"ו, מארי שלמה צדוק 

  . אתזכדאי שתדעו ו ,ן הזהיהעני
  

מוסר את נפשו כבר  ,, מארי שלמה צדוקכידוע
, לקריאה לימוד תשב"ררבות, על עניין שנים 

פה  נכונה ומדוייקת כפי מסורת אבותינו.
זכינו שיש לנו בסביבה שלנו, בבני ברק ת"ו, 

בנים של וב"ה , יוסף הי"ו את מארי אלעזר
בבית של  ,אברכים יכולים למצוא מקום טוב

 ,קדושה ובטהרה. אבל לצערינו, ללמוד בת"ח
ארצנו בכל רחבי  ,רבה העזובה בקרב הארץ

, ואין שאין מי יורה דעה ,ציבור נויש הקדושה
נשכחה כבר המסורת מהציבור,  מי יבין שמועה.

, שרבנים אם אתם רואים כפי שאמרנו מקודם.
 כתובהאת היודעים איך למלא  ינםאזקנים כבר 
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 ינםאכבר  ,רבנים י אנשים שאינם, אזהתימנית
ין של יהענ. וזהו בס"תנכון יודעים אפילו לקרוא 

פעל בזמנו  ,זהנושא ה'. בתאוק'גירסא דינ
יין גירסא בענ מארי שלמה צדוק הי"ו,

הזאת, את החוברת גם הוא הדפיס ותא, וקדינ
הוא דיבר איתי בשבוע  בשם נחלת אבות.

כבר שעבר על העניין הזה, אולם לא ידעתי כי 
לא הספקתי  ייןדה החוברת הזאת לאור, ועיצא

ה, אבל לפי מה שהצצתי כעת לפני תולראות א
בתמצית אה שהוא מביא פה רו, אני השיעור

את הדברים  ,קריאהאת הכללים של 
[מוצש"ק חיי בעבר מה שאמרנו  וזה .העיקריים

את  להדפיס ולהפיץחשוב , כי שרה ה'תשע"ד]
, וכך אתזכדי לדעת ב ,הדברים היסודיים
   בקלות. דברהאפשר לקלוט את 

  
ואנשים באים  ,מסתובב בהרבה מקומות הוא

 .לומדים דברים חדשים ,ושומעים ,לשיעור
? אנחנו מה יש לנו לבוא נם אנשים האומרים,יש

כבר יודעים לקרוא? אבל בסוף הם שומעים 
והם שואלים,  '.דברים חדשיםמחבריהם, '

זאת? אומרים להם, היה  מאיפה אתם יודעים
אה, חבל שלא  שיעור על כך. ואז הם עונים,

 מה נעשההיינו באים. א"כ  גם אנחנוזאת, ידענו 
הוא  הוא יבוא?ש אתם רוציםעוד פעם  ?עכשיו

מעיר לעיר מכתת רגליו  ,מסתובב בכל הארץ
אין אפשרות לחזור לשם  .ממקום למקוםו

נר  ,נר לאחדמאד, ' חשובהדבר לכן בקלות. 
אם הוא כבר מגיע לאיזשהו '. דהיינו, למאה

כדי ב ,מה שיותר אנשיםשיצטרפו כמקום, 
הקריאה בלשון , ואת עניין לחזק את המסורת

, מוסיפה לשון הקודש ,צריכים לדעת הקודש.
   הרבה קדושה לאדם.

  
דקדוק רק את אגב, הוא לא מלמד  דרך

, יבשה, לא רק את הכלליםבצורה קריאה ה
גם את ההנהגה של בית "על הדרך"  אלא

 וכל מה שמסביב.ילדים, ושל חינוך ההכנסת, 
כל מיני סותמים פה ושם עוד אגב אורחא, 

נושא כמובן  יאה, אבל גולת הכותרת .חורים
ישנם גם אבל  .הנושא העיקרי וזה .קריאהה

נוספים שנחוץ לדעת אותם, כי מן הבאר דברים 
' , ובעזרת היישר כוחוההיא ישקו העדרים. 

, כן ירבה וכן יפרוץ, ובסייעתא דשמיא יהי יזכה
לא  . כי אםשהציבור יעלה ויבוא בהמוניו רצון

דבר ה, וממש מסירות נפש וזה , אימתי.עכשיו
, ואת כל קהל מברכים אותו חשוב מאד. אנו

, י"י יברך את עמו עוז לעמו יתן ישראל, י"י
 .בשלום, אכי"ר

  

  

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

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

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

בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר 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. 

  
  את הוצאת השיעור לע"נ,  ניתן להקדיש

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה
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  בישיבת חובות הלבבות 

  ירושלם.  18רח' יואל 
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  .19כתובה זו ממולאת באופנים לא נכונים, כמבואר לעיל דף 
    


