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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
  מה ההבדל בין תענית תשעה באב ליתר תעניות ציבור. 

מדוע הרמב"ם בהלכות חנוכה קושר את עניין נר חנוכה שהוא מדברי סופרים כמו 
  קריאת המגילה בפורים. 

האם מניחים דין עשירי בטבת שחל בערב שבת, האם מותר לאכול מבעוד יום, 
  תפילין במנחה, הוצאת ס"ת וקריאת "ויחל", ונשיאת כפיים. 

תירוץ מהר"י בדיחי זצ"ל בשאלה מדוע איננו נוהגים לקרוא ק"ש עם טעמים, והאם 
  תירוצו מוכרח. 

התחזקות בעניין שירה כשרה, והתייחסות למש"כ הרה"ג בר שלום שליט"א בחוברת 
  "היטיבו נגן "מהדורא חדשה. 

  מרים רבי חנניא בן עקשיא לפני קדיש דרבנן.מדוע או
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  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 

  360 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  234 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש
  ז"ל, גדסי יפתחיים  ב"ר ודהיהלע"נ רבי 

  ,שהשבוע חל יום היארצייט שלו
  .תנצב"ה
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  השיעור מוקדש 
  ז"ל,  גדסי יפתחיים  ב"ר ודהיהלע"נ רבי 

  תנצב"ה. ,שהשבוע חל יום היארצייט שלו
  

מה ההבדל בין תענית תשעה באב ליתר תעניות 
  ציבור. 

הלכות תענית ציבור  מקוצרהערוך  לחןשב
 מצות עשה, כתבתי בס"ד כך ']א[סימן ק"ב סעיף 

מדברי הנביאים להתענות בימים שאירעו 
צרות לאבותינו. ותכלית התענית היא כדי 

 רר את הלבבות ולפתוח דרכי התשובהלעו

אם חלו תעניות אלו בשבת, ג',  ובסעיףוכו'. 
דוחין אותן לאחר השבת. אבל כשחל עשירי 

  בטבת בערב־שבת, מתענין אז. 
  

תענית  ]לשטרות ב'שכ"הליצירה [ה'תשע"ד  השנה
שי, ערב שבת קודש. ביום שחל  ,שרה בטבתע

ענית, תו יהיה צוםאנחנו מצפים ומייחלים שלא 
אבל אם  '.בכל יום שיבוא'אנחנו מקוים כי 

 ,יהפך לששון ושמחהילא יום זה ו ,היה תעניתת
צריך לדון על  יאז ,כמו שבעז"ה עתיד להיות

ר שונה שא ,נוגעות ליום הזהכמה הלכות ה
 נויש בת,שערב  ושזהמיתר התעניות. כיון 

אדם ר השאכ ,כנס לשבתיאם מותר להה ,נידון
 עניין הנחת תפיליןב ,שאלהגם  נהיש מעונה?
התעניות מניחים  , לפי מנהגינו שבכלבמנחה

־וכמ ס"ת.וכן לגבי הוצאת  תפילין גם במנחה.
נושאים הכהנים נשיאות כפים, האם כן לגבי 

או  ,מתפללים מוקדםכאשר  ,ם בזמן כזההכפי
   מתפללים מאוחר?אם 

  
אבל כשחל עשירי בטבת בערב־כך,  כתבנו

 ,עשירי בטבתצום דהיינו, שבת, מתענין אז. 
י שיכול לחול בערב הוא היחיד ,לפי הלוח שלנו

אם צריך  ,ונפלה מחלוקת בין הפוסקים .בתש
. עד צאת הכוכבים, או שאין צריךלהשלים 

ויש שמקדשין  ויש הנוהגין כדעה הראשונה.
ן מיד אחר שיצאו מבית־הכנסת, שכיון ואוכלי

  .שקיבלו שבת והתפללו, הוי השלמה
שניכנס לפרטי הפרטים בדין הזה, אולי  לפני

  נדבר על היסודות.

, אין "מדרבנן"דין הם כולם בבחינת , התעניות
באופן לא בכל אופן  מן התורה חיוב תענית,

חוץ מיום  ריך מסויים,תאבמסודר, וקבוע 
יום  וזהשאלא  ,צרותהעל  ינואוא הש ,הכיפורים

לספר  כהקדמהכותב  הרמב"םסליחה וכפרה. 
חוץ מספר  ת.וין המצימנ משנה תורה, את

הוא מנה את  ,הרמב"ם בהרחבהחיבר ות שהמצ
ובסוף  ,בהתחלת המשנה תורה המצות בקיצור
אלו הם שש מאות הוא כותב כך, מניין המצוות 

, ת שנאמרו לו למשה בסיניושלוש עשרה מצו
וכל  ודקדוקיהן.הן וכללותיהן ופרטותיהן 

אותן הכללות והפרטות והדקדוקין והביאורין 
של כל מצוה ומצוה, היא תורה שבעל פה 

ויש מצוות  שקיבלו בית דין מפי בית דין.
אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו 

 ,כגוןנביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל.  אותן
עה באב, תש מקרא מגילה, ונר חנוכה, ותענית

צוה ומצוה מאלו ויש לכל מוידיים, ועירובין. 
  ל יתבאר בחיבור זה.והכ פירושין ודקדוקין,

  
שלא מוזכרים בתורה, לא  ,דברים נםיש

 ,מצוות שנאמרו למשה בסיני בתרי"גנכללים 
אבל הנביאים תיקנו אותם, חכמים תיקנו 

גדולה, וזה אנשי כנסת האת זה כולל  ,אותם
כגון  ,הוא מביאו ישראל. התקבל, ופשט בכל

, נר חנוכהו דהיינו מגילת אסתר.מקרא מגילה, 
לא  הרמב"ם אב.ב. ותענית תשעה שעברנו מה

מזכיר את כל התעניות, הוא מזכיר רק את 
 המשךבבל"נ ויותר מכל הצומות, כי הוא  ,ת"ב

 לת ידיים.ימדוע. וידיים, היינו נטנסביר 
 .המלךתקנות של שלמה  שאלוועירובין, כידוע 

דרבנן, כי זה לא משה רבינו מ ,אבל כל זה
, אם מתקן ע"הר. ואפילו מה שמקיבל בסיני

תיקן את קריאת התורה בשבת,  בינורמשה 
, שורש ראשון הרמב"ם כותב בספר המצוות

לבין  ,שתיקן תקנה ע"הרשאין הבדל בין מש
לא נאמר  דברהרבן גמליאל שתיקן תקנה. אם 

   רי"ג המצוות.מניין תזה לא מ ,מפי הקב"ה
  



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

4  

כל אלו המצוות הרמב"ם כך,  מוסיף
שנתחדשו, חייבין אנו לקבלם ולשמרם, 

ידּו ְלךָ שנאמר  ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ  לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ
"א), ואינם תוספת על מצות י ז,"דברים י(

איך אפשר להוסיף על אם תשאל, התורה. 
? הרי התורה אומרת 'לא תוסיף מצוות התורה
לֹא ֹתֵסף ל מה הזהירה תורה ועולא תגרע'? 

ּנוּ  שלא '), א ג,"(דברים י ָעָליו ְולֹא ִתְגַרע ִמּמֶ
יהיה נביא רשאי לחדש דבר ולומר שהקדוש 
ברוך הוא ציווהו במצוה זו להוסיפה למצוות 

אחת מאלו השש מאות התורה, או לחסר 
  ות.ושלוש עשרה מצ

אבל אם הוסיפו בית דין עם נביא שיהיה 
נה, או דרך הוראה, ה דרך תקבאותו הזמן מצו

 ,שהרי לא אמרואו דרך גזירה, אין זו תוספת. 
, או שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות עירוב

לו אמרו כן, היו יואלקרות מגילה בעונתה. 
. אסור היה עבירה זאת מוסיפין על התורה.

אלא כך אנו אומרים,  להגיד דבר כזה.
שהנביאים עם בית דין תיקנו וציוו לקרות 

כדי להזכיר שבחיו של  ,מגילה בעונתהה
הקדוש ברוך הוא ותשועות שעשה לנו, והיה 

וכדי  , כדי לברכו ולהללו.קרוב לשווענו
שאמת מה שהבטיחנו  ,להודיע לדורות הבאים

ר לֹו ֱאלִֹהים ְקרִֹבים בתורה,  דֹול ֲאׁשֶ י ִמי גֹוי ּגָ ּכִ
ָכל ָקְרֵאנוּ ֵאָליו י"י ֱאלֵֹהינוּ ּבְ  ,'ברים דד( ֵאָליו ּכַ

  '). ח 'ז
  

 לוהתקנות הלכי  ,מפורשב, אומרים דהיינו
לשבח  בכדי , יש להם מטרה. אונו מתקניםאש

 מתחזק כיון שע"י הדברים הללו, ,את הקב"ה
מה , כי מראה דברהמה שכתוב בתורה. 

ייגים סמצד או  וא נכון.ה, שכתוב בתורה
כתב הקב"ה ו לתורה, משמרת למשמרתי וכו'.

ידוּ ְלָך ָיִמין לֹא ָתס ,בתורה ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ּור ִמן ַהּדָ
ֹמאל הקב"ה הנחה את החכמים, נתן להם  ,ּוׂשְ

כל מה שהם יתקנו ש ,רשות או אפי' צורך
 הדורות. אעפ"ימצב , לפי לתקן צורךרואים 

עוד לא היה, אבל  , הדברע"הרשבזמן מש
צריכים הדברים האלה  ,במשך הדורות

מה שקובעים ו להתחדש, או ראויים להתחדש.

ו דבר שכולם חייבים , זההנביאים וחכמי ישראל
ועל דרך זו היא כל ומסיים הרמב"ם,  ו.לקבל

מצוה ומצוה שהיא מדברי סופרים, בין עשה 
  ובין לא תעשה.

  

את יתר  ,הוא לא מזכיר פה למהלכאורה, 
שבעה עשר ובטבת,  כגון עשירי ?התעניות

ן , ביהבדל נוישש וןכי צום גדליה?ו, בתמוז
 החמורהיא אשר  אב,בהתענית הזאת, תשעה 

  . הצומותלבין יתר  ,יותר מכל התעניות
  

 .תעניותהל' את בפ"ה מזמבאר  ,משנה המגיד
ונהגו כל ישראל בזמנים  ,הרמב"ם שם כותב

המגיד  שואל וכו'. אלו להתענות. ובי"ג באדר
שהתענית הזאת  ,רמב"ם כותבלמה ה ,משנה

נן יינו עניתלה רב ,הוא אומרו מנהג? וזה
שבזמן שיש  ,לפי שנתבאר בגמרא שם ,במנהג
הן לששון  ,דהיינו לכשיבנה בהמ"ק ,שלום

רה ידועה על כל יאין שלום ואין גז .ולשמחה
חוץ  ,רצו אין מתענין ,רצו מתענין ,ישראל

הואיל ונכפלו בו צרות.  ,מתענית תשעה באב
פי תלוי ל דברה, כל התעניותכי בא"כ, יוצא 

לא ש, אפשר שמד בישראל אם אין המצב.
תענית ת"ב חייבים את אמנם  להתענות.
אין שום  ,טוב הוא גם אם המצב ,להתענות

שאין ח, ובמצב ננמצא  שראליועם  ,שמדות
עולם. ההם הגבלות והפרעות מצד אומות ל

רצו 'תלוי,  , הדברהצומותיתר כל אולם לגבי 
אבל מסיים הרב  '.רצו אין מתענים ,מתענים
והרי הן  ,שיו נהגו הכל כמ"ש רבינוועכהמגיד, 

א"כ  .המ"קיעד שיבנה ב ,חובה על כל ישראל
 צוםבין  ,החיובודרגת בגדר  נו הבדלשיש ,מובן
  . לצומות האחרים ת"ב,

  

כי ואומר  ,מגדים הביא את הרב המגיד הפרי
קיבלו על עצמם עם ישראל ש, אוה פירושה

גם אם אין שמד ידוע,  .בכל המצבים ,להתענות
בשלום עם נמצא ו ,מרוצה שראליאם עם גם ו

ראו  אעפ"כ ובמצב טוב, ,כל אויביו מסביב
צורך שיתענו, ואסור לנו לשנות ממנהג 

 ,בכל אופן .נחשב בגדר חובה דברהואבותינו, 
  מעל הכל. הוא ,ת"בצום 
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מדוע הרמב"ם בהלכות חנוכה קושר את עניין נר 
חנוכה שהוא מדברי סופרים כמו קריאת המגילה 

  ורים.בפ
הימים , בהלכות חנוכהרמב"ם הלכה  נהיש

נוגע להגדרה הזאת של עלינו לטובה, ה ושעבר
, ברור ינוא ברמב"םלשון ה .'מדברי סופרים'
   הרבה ספרים.במתלבטים בו ו
  

 ,']גלכה הממגילה וחנוכה פ"ג ב[ כותב כך הרמב"ם
והן אסורין  ,וימים אלו הן הנקראין חנוכה

. והדלקת הנרות בהספד ותענית כימי הפורים
 .כקריאת המגילה ,בהן מצוה מדברי סופרים

חייב  ,כל שחייב בקריאת המגילההלכה ד', וב
בהם , ששה דבריםשל .בהדלקת נר חנוכה

ראשית  עם פורים. ,הרמב"ם מקשר את חנוכה
 ,תעניתו אסורים בהספד ימי החנוכההוא אומר, 
זאת  ,בחנוכה נרותההדלקת ש ,וכןכמו פורים. 
כמו קריאת המגילה.  ,רי סופריםמצוה מדב

 כך גם ,קריאת המגילה כשם שהסופרים חייבו
כל כן, עניין הדלקת הנרות. ויש את  ,חנוכהב

בהדלקת גם חייב  ,מי שחייב בקריאת המגילה
  נר חנוכה.

  

אה הרמב"ם הדבר תמוה מאד, מה ר לכאורה
, עם פורים? לכאורה את חנוכהכאן לקשור 

, רמב"םשל־ה לשונו ,ידועכ שפת יתר? זאת
מה  זאת. קישרהוא נם לא לחו, לשון הזהב היא

שאסורים , שהוא אומר , בכךמוסיף לנוהדבר 
זה כמו  ,הדלקת הנרותשו כמו פורים? ,תעניתב

 בזה?גם חייב  ,ומי שחייב בזה קריאת המגילה?
רצה הוא כי מובן,  , הדברהלכה ד'לגבי אולי 

שחייב בקריאת מי כל לכן כתב כי לקצר, 
 בכדי בהדלקת נר חנוכה.גם חייב  ,לההמגי

את כל הדינים,  שובך לכתוב צטרהוא לא יש
נוהג  ,במגילהמה שכתבתי  כי ,לכן הוא אומר

 , זה'גלכה בסוף הכתב . אבל מה שבחנוכהגם 
  ודאי קשה.ב
  

כוונה  ,שרצו פה לפרש ברמב"ם ,אחרונים נםיש
ות 'מצ, קיימא לן שכלל ידועהרי ישנו  עמוקה.

 ]סעיף ד' ס' סימןאו"ח [מרן בשו"ע  .'נהצריכות כוו
יש אומרים שאין מצות צריכות כוונה,  ,כותב

ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת בעשיית 
דהיינו, אדם שמקיים  .אותה מצוה, וכן הלכה

 ,לפחות בהתחלה ,לכווןוחייב לחשוב  ,מצוה
שהוא וה, כאשר הוא ניגש לעשות את המצ

הוא  אבל אם .'כדי לקיים מצות הב עושה אותה
את ז, עושה 'מתעסק בעלמא'כ זאתעושה 

ניח תפילין, למה אתה מניח מכגון אדם ש ,סתם
הקב"ה ציוה כי בגלל שצריך לחשוב,  תפילין?
כמו שבכתיבת  אני מקיים מצוה.לכן אותי, 

לא צריך , א''סתם' לכתוב ס"ת פשרא, אי ס"ת
עושה  או אם הוא '.קדושת ס"ת 'לשם שיהיה

 '. א"כני עושה לשם מצות ציציתהרי'ציצית, 
אם ו. זאת , צריך לכווןבכל מצוה אותו הדבר

יש אמנם  ובה.ח, לא יצאת ידי ןוואינך מכ
 די בכך, .צריכות כוונהת אינן ווכי מצ ,אומרים

גם אם לא חשבת שאתה  .שקיימת את המצוה
מקיים מצוה, אבל עצם זה שעשית אותה 

"ח. ויש יצאת יד ,בלי שום כוונהאפילו  ,בפועל
  וכן הלכה.  ,אומרים שמצוות צריכות כוונה

  
כיון שהמגן  ,לומראותם מפרשים רצו  א"כ

כי אע"פ  ,רדב"זבשם השם אברהם מביא 
מצות ברק  זהו ,ות צריכות כוונהשמצ

אינן צריכות  ,ת דרבנןבמצו םלדאורייתא. או
ות אפילו למאן דאמר שמצדהיינו, כוונה. 

ות שהן מן מצהוא רק בכל זה  ,צריכות כוונה
  ת שהן מדרבנן. אבל לא במצו ,התורה

  
הרמב"ם כותב בהלכות מגילה  מאידך גיסא,

הקורא את המגילה בלא  ,']הלכה ה [פרק שני
את אדם קרא אם כלומר, לא יצא.  ,כוונה

 מבלי לכוון לצאת ידי חובתו. ,מגילת אסתר
 אושהוא קורא תהלים,  קרא את המגילה, כפי

א התכוון לצאת ידי ל הואישעיה,  אואיוב, 
 כפי, זאת ראהוא ק אבל ,היום פוריםאכן  חובה.

את קרא  ביניהם גם ,קרא עוד הרבה דבריםש
אומר  לא?שאו  ,ידי חובה יצאהאם מגילה, 
, לא יצאת אם לא כיוונת לשם מצוה ,הרמב"ם

 היאאסתר מגילת  למה? הרילכאורה ידי חובה. 
אומר המגיד  מדרבנן, למה לא יצא יד"ח?

 ,מביא את המקור של הרמב"םהוא ו ,המשנ



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

6  

 ווןיכ אם ,ומגיהה דורשה כותבה היה ,במשנה
 אם ,רבינו ופירש .יצא לא ,לאו ואם .יצא ,בויל
' מהל ב"פ שפסק דבריו כפי ,לצאת בויל ווןיכ

הרי הרמב"ם כבר  .לצאת כוונה דבעינן ,שופר
ות כי מצ ,שהוא סובר ,כתב בהלכות שופר

כמו שהוא  ,קע בשופראם אדם ת צריכות כוונה.
לא יצא  הוא מנגן בכינור,כ אותוקע בחצוצרה, 

ות צריכות כוונה. אותו ושמצ וןכיידי חובה, 
   מגילה.קריאת ההדבר, גם ב

  

גם  ואולי שהכל מודים במגילה. המ"מ,מוסיף 
יתכן כי , ות אינן צריכות כוונה, שמצמי שסובר

? הוא לא מדוע. שצריך כוונה במגילה הוא מודה
   ר זאת.מסבי

  

הרבה קושיות,  כךמקשה על  ,שםמשנה  הלחם
דן  ,בתשובותיו כךהרדב"ז מדבר על גם 

פרי חדש מאריך גם ה של הרמב"ם.בלשונות 
צודק הרב המגיד, שאני  כי אכן ,כותבכך וב

עניין לפרסם את הנס,  ישמשום ש ,ת מגילהמצו
ת וו, אפילו שמצלכן לעשות 'פרסומי ניסא'.

אבל  ,כך קיימא לןו ,וונהאינן צריכות כדרבנן 
עניין של פרסום  כיון שישנו ,כו"ע מודו בנ"ד
 כוונה בליוה מצאת האדם יעשה הא"א שוהנס, 

חסר בעצם  יהיה ון שא"ככילפרסם את הנס, 
 עשית זאתאם  ,פרסום הנס בכךאין  המצוה.

כיון שאינך בלי שום כוונה של מצוה.  ,סתםב
סם מצוה, לפרוהמגמה של־ מקיים את המהות

  את סתם כך. זעשית  את הנס.
  

. כך , הדיןחנוכהלגבי גם  לפי"ז, כי יוצא
הדלקת הנרות ' לכך במש"כוין תכוהרמב"ם ה

כשם  .', כקריאת המגילהמדברי סופריםבהן 
לא  ,וונתיאם לא כ ,קריאת המגילה שלגבי
אדם מדליק האם  ,בחנוכה דברהאותו  .יצאת

של ן לשם הדלקה וימתכו ואינו ,נר חנוכה
 היא בכדימצוה הרי כל המטרה של־ו ,מצוה

לא יצא יד"ח. כך ממילא  ,לפרסם את הנס
  כותבים כמה מפרשים.

  

זהו , כךשכותב  שהזדמן לידי לראות הראשון
פרק כ"ג דף ק"נ הלכות חנוכה [ י גבריאלספר נטע

 ?בזה כוונתו מה ,ע"צ לכאורה וז"ל, ,"ז]טאות 
 מצוה הוא ח"נ שמצות ,להכא מ"נפ ומאי
 שפסק דכמו ,לומר ונראה ?המגילה יאתכקר

 את הקורא ,ה"ה מגילה' מהל ב"בפ ם"הרמב
 שם מ"במ וביאר ,יצא לא כוונה בלא המגילה

 ,ש"עיי כוונה דבעינן מודו ע"כו דבמגילה
הוא לא  מובן כי ,ניסא פרסומי מטעם וכנראה

הרב  מסביר שכוונתאכן , שראה את הפרי חדש
 ,המגילה דקריאתמטעם פרסום הנס.  ,המגיד

 מגילה' במס כדאיתא ,ניסא פרסומי משום הוא
 על אין ,מכוון שאינו היכא כ"וא .א"ע ח"י דף

 אינו שהרי ,הנס ופרסום הודאה תורת הקריאה
 ל"י מינכא וה .הנס על להודות כלל מתכוון

 דעיקר .לצאת כוונה דבעי ,ח"נ בהדלקת כן
 ולגלות להראות' לה להודות ,ח"בנ המצוה

 רק ,הודאה תבתור הוי ולא ,הנס את
 כשמדליק ולא ,מצוה לשם כשמדליק
   .בעלמא כמתעסק

  

סי' ח"ב [בשו"ת משנה שכיר  כךכותב  באריכותו
 ולא עכ"ל, וכו' ם"בהרמ לשון על יתדעמ ],ט"ו

 וריםפל חנוכה את להשוות הוצרך למה ידעתי
 בדמיון לו תההי ונהוכ ומה ,ודבר דבר בכל
 וכו'. .ריםלפו חנוכה עםפ כלב שדומה ,הלז
 קדקדש למי ראיתי לא דועו ,עצום דקדוק והוא
והוא אומר שלושה תירוצים. התירוץ  .בזה

התירוץ האחרון  ו, זהגבריאל נטעיבעל כותב ש
הוא  ,לפני כןו .של בעל שו"ת משנה שכיר

ודאי ב סיבות אחרות, הנראותמנסה להגיד 
   .ותדחוק

  

שהרי למה הגמ'  ,הוא אומראחד  תירוץ
למה לא כתוב בגמ'  אי חנוכה'?'מ ,שואלת

היא למה השאלה  '?מאי סוכות' '?מאי פורים'
לגבי ש וןכיהתשובה היא,  ?חנוכהעל דוקא 

פסוקים  נםיש םלוכל, זאת הכל יודעיםהשאר, 
ופורים , בתורה סוכות כתוב בתורה. מפורשים

זה בתורה  ,החנוכאבל  כתוב במגילת אסתר.
זה  ,כן . אםזאתצריכים לפרש  לכן ,שבעל פה

גם  כך ,שפורים נכתב "ם ר"ל, כשםבממה שהר
  חיוב לקיים את המצוה.  נויש בחנוכה,
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רמב"ם. דברי את בזקצת קשה להכניס ש בודאי
מצוה מדברי בהן הדלקת הנרות '. אולי אפשר

שזהו להגיד  ', דהיינוקריאת המגילהכ ,סופרים
 ,כתוב. מי שמקבל ינואדבר הלמרות שכך, 

  לא נראה. זה לי אולם יקבל. 
  

. הרי ידוע נוסף הוא אומר, פירוש אח"כ
 נהישש ,מדייק מדברי הרמב"ם מהרש"לש

אנחנו  לעשות משתה ושמחה. ,מצוה בחנוכה
 .למעשהזאת נוהגים  יננואו ,כך פוסקיםאיננו 

שום  ,אבותינו לא נהגו לעשות בימי חנוכה
כאילו  וזה .או משהו מיוחד ,שמחות או סעודות
ימים בסעודות כמו בהם עשו כמו יום רגיל, לא 

 ,. הכי הרבהועדמל הטובים, ואפילו לא כמו חו
היו עושים שמחה בהרבה מקומות הילדים 

 ,לא עשו שום שמחה ,אבל הגדולים .בחנוכה
לנו שום שאין  ,והראיה .שום דבר מיוחדולא 

אין לא עשו לחנוכה שום שיר,  שיר לחנוכה.
 ,ועשקצת שהקדמונים  יש מן ילו שיר אחד.אפ

  .עשו אבל בדורות האחרונים לא
  

  .'חנכיניחנוכה 'יש שיר  מהציבור: אלהש
, ילדיםרק לזה כן, אבל מרן שליט"א:  שובתת

, הגדוליםעל  וה. אני מדברשהם פטורים מהמצ
ימי ' הרמב"ם אומר כי אלו על מי שחייב.

לא לא עשו שמחה. אצלינו אבל  ',שמחה
 דבר.ולא סיום הש"ס, ולא שום מסיבת חנוכה, 

בכדי  ,אנחנו מצאנו כל מיני עילות וסיבות
  .לעשות זאת

  

שיר 'נפשי אשר בגוף',  נויש מהציבור:  שאלה
מרן  ירהסבש כפי, 'קומי עשי תורה''שם כתוב 

, מקץ ה'תשע"בשליט"א בשיעור מוצש"ק 
    שהוא מתאים לחנוכה?

את עשינו ש או, אכןמרן שליט"א:  תשובת
סעי יונה 'בנעימה של  'מעוז צור ישועתי'

בדור שעשינו חידושים  אבל אלו '.נייושמע
זה  צריכים לעשות חיזוקים.ש ,נולפי מצב ,שלנו

 ,לילדים 'מצוה־בר'כיום נו עושים כמו שא
ר דב וזהכיון ש, זאת אפילו שאבותינו לא עשו

נו יש נהגו, לאזאת. אפילו ש טוב, הילד מרגיש
לחזק ולעשות  ,מצב הדורצורך בכך, לפי 

סיום מסכתא, אבותינו לא נהגו  כגוןו א .דברים
זה דבר חשוב, הזמנינו לעשות סעודה, אבל ב

של רב  לכן מזכירים את בניו מעודד ומחזק.
עודד הוא כך בכי  ,בסיום מסכתבהדרן שפפא 

וע"י זה  ,יעשה סעודה על חשבונוש ,ואת ילדי
והכל לפי  ,המטרה התרבה לימוד התורה. זאת

  העניין.
  

שיש בחנוכה  טת הרמב"ם.אופן, זאת שי בכל
רמב"ם אמנם בחיוב בסעודות, כדי לשמוח. 

בכל אופן כך אבל במפורש, כתוב  הדבר לא
למעשה, הלכה לאבל  דייקו ממנו, והדבר נכון.

   שלא יחשבו שזה בתורת חובה.
  

לכן הרמב"ם כתב כי  ,המשנה שכיר אומרא"כ 
כימי 'שימים אלה אסורים בהספד ובתענית 

במשתה  יםחייבש ,אם כןהכוונה  ',הפורים
. והוא מביא , ואסורים בהספד ותעניתושמחה

 מהיכן ,האומרת [מגילה דף ה ע"ב]ראיה מהגמרא 
שכתוב  בהספד ותענית? אסורפורים כי לומדים 

'שמחה ומשתה וי"ט', 'שמחה' מלמד 
שאסורים בהספד. 'משתה' מלמד שאסור 
בתענית. 'ויום טוב' מלמד שאסור בעשיית 

  מלאכה.
  

כבר כי ראשית,  .לפענ"ד דחוק , הואזהבר ד גם
ה הוא צריך מל א"כ קודם,מאת זהרמב"ם כתב 

א"א לעשות  דבר שני, עוד הפעם? לחזור על כך
שמדייקים  כפי ,דקים כאלה 'דיוקים'רמב"ם ב

   קצת דחוק. דברהמהפסוקים.  דרשות
  

, שהם אומרים , מהדלעילגם הפירוש  אבל
חובה ל ן שיענייש שהרמב"ם רצה לומר כי 

 'הכוונה'שו ,הדלקת נרות חנוכהכוונה של ב
לפי זאת אני אומר  , גם זה דחוק.היא לעיכובא

 איך .בלימוד 'ישרים'צריכים להיות כי ענ"ד, 
לא נראה לי הדבר  .'ואני בתומי אלך' ?כתוב

הרמב"ם יכול שהרי בדעת הרמב"ם.  ,'ישר'
 ,אני מסתכל ברמב"ם .בפירוש לומר זאת

ני ינאו, 'כוונה' כאןה כתוב מנסה לראות איפ
 ,אפשר להגיד כוונה כזאת ברמב"ם איך .רואה

. 'ות צריכות כוונה'מצשלומר שהוא מתכוון 
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מדברי  הדלקת הנרות מצוהש ,כותברק הוא 
נראה לי  הדבר .כקריאת מגילה ,סופרים

להגיד שהרמב"ם  ,יאיותר מדבדבריו  'העמסה'
היה שצריך שת ,רצה ללמד אותנו הלכהפה 

ינני או, לא יוצאים ידי חובה. ואם לא ,ונהכו
יודע, קשה  ינניא ,כמה שאני מסתכל יודע.
   להכניס את זה ברמב"ם.מאד 

  

, פשוטה כוונת הרמב"םכי  ,ענ"ד נראה לפי
 אבל זו ,פשוט דברהכמה ש בתכלית הפשטות.

לא צריך להעמיס  לאמיתה של תורה. ,אמת
   וין אליהם.ודברים שהוא לא התכ ,מב"םעל הר

האם מגילה  ,מחלוקת גדולה נהיש ,ידועכ
או מדרבנן. שיטת בעל  ,מן התורה םהוחנוכה 

שרבים סוברים כי  ,]בספר המצות[ הלכות גדולות
מן  םהש ,רבינו שמעון קייארההמחבר הוא 

מדברי בא להוציא  ,כאןהרמב"ם א"כ התורה. 
שלפי  ,לומרכדי ב ,הרמב"ם כתב הלכה .בה"ג

לכן  מן התורה. דברהשלהגיד  דעתו זאת טעות
מצוה מדברי  ,הדלקת הנרות ,הוא כותב

זו ראשית סופרים כקריאת המגילה. דהיינו, 
כקריאת ' פירושהומה . וה מדברי סופריםמצ

הקדמתי לך  ברצונו להגיד, הרי כבר? 'המגילה
 ,]הל' מגילה פ"א הל"א[ בהלכות קריאת מגילה
מצות עשה מדברי  ,קריאת המגילה בזמנה

שהיא תקנת  ,והדברים ידועיםסופרים. 
מצות ' יאה, קריאת המגילה "כא .הנביאים

וברצונו זה נקרא, , כך 'עשה מדברי סופרים
מהגאונים  נםכיון שיש בכך.אל תטעה , לומר

 כי, הרמב"ם לכן אומרמן התורה,  וסברו שזהש
 מדברי סופרים. אלאזה לא מן התורה, 

 יהושז ,פשטותה היינו, זאת 'והדברים ידועים'
הנביאים? מי תיקן  אלותקנת נביאים. מי 

שניהם  .מרדכי ואסתר קריאת מגילה אסתר?
מרדכי נמנה מאחד מארבעים  היו נביאים.

 ,]דף יג ע"ב[במס' מגילה  ככתוב ,ושמונה נביאים
', שהיה בקי מרדכי בלשן' נקראמרדכי שהרי 

אחת משבע  היתה ,גם אסתרו בשבעים לשון.
 ,שרה ?ן נינהומאשבע נביאות,  .הנביאות

 ואסתר ,חולדה ,אביגיל ,חנה ,דבורה ,מרים
. שבע נביאותאסתר היתה אחת מ. ]דף יד ע"א[

תקנת נביאים,  שזאת ,'הדברים ידועיםא"כ '
ו"א שזה מן יש לך ה וכי .מפורסם וידוע דברה

   התורה?
  

ו על מגילת פירושהקדמת כותב ב הרמב"ם
 מסתבר םלו, אוימיוחס אלרק שזה  אסתר, או

כיון שמתאים לו לכתוב את , זה של הרמב"םש
זהו בעצם עיקר הדבר  למעשה .הדברים הללו

שמונים , [פרק א' הלכה ה'] ירושלמי במס' מגילה
היו  נביאים,ה שים וכממהם שלו ,וחמשה זקנים

דהיינו, כשאסתר  מצטערים על הדבר הזה.
תקנה של קריאת המגילה, את הרצתה לעשות 

רו לעשות תקנה הצטעחכמי הדור התלבטו ו
ומצאו  ,עד שהקב"ה האיר את עיניהם חדשה.

 .הדבר , ואז הוסכםמקורות הששיש לכך של
, הרמב"םשגם לכך התכווין יכול להיות אם כן 

 ושזה ,הרמב"ם כותב ה'נביאים'. שאלו הם
ן יהתכווהוא לא מסתבר שאולם , 'דבר ידוע'

'דבר  ויודע עד כמה זהכי אינני למי הזה, לירוש
, על מרדכי ןויהתכו הרמב"םמסתבר ש .'ידוע

שים מסייע, ששלזה גם  ,אבל בכל אופן ואסתר.
עניין של צטערים על ההיו מ ,וכמה נביאים

  קריאת המגילה. 
  

 מגילת אסתר ו עלהרמב"ם לפירוש ובהקדמת
[מגילה דף ז מה שאמרו  ,כך הוא כותב [דף ב']

נאמרה,  ודשקח השמגילת אסתר ברו ע"א]
והם שהיו באותו דור, אים הנביאותה וכתבו 

ומרדכי  ,זכריה וחגי ומלאכי ודניאל וחבריהם
ועזרא הסופר ומאתים זקנים מזקני  ,וחבריו

לכתוב בספר מה  דעתם , שהסכימההעם
 חזרו כך אחרבדף ס"ט הוא כותב, ו רע.ישא

 רכים דברים ,ספר שנית וכתבו מרדכי ואסתר
 דברי' ונאמר .התקנה ובדבר ושלום ורצון
 נוייה ,להיהמג כתיבת יןיבענ 'אמתו שלום

 ,דורות לדורי ונשמרה .שקרה המ כל אוריבת
 בכל שנה בכל קריאתה את לחובה וקבעו

 םמכול אחד כל על וחובה ת ישראל,וליקה
  וכו'.
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'הדלקת זוהי הכוונה בדברי הרמב"ם,  ממילא
לשלול  באהדבר  ,'מצוה מדברי סופרים הנרות

כ בסיפא, ומש" .את שיטת בעל הלכות גדולות
אם  .ק"ו דברה דהיינו ,'כקריאת המגילה'

ארבעה ועשרים 'בכלל  הכתוב יאהש ,המגילה
, ק"ו מדרבנן יאהכתבי הקודש,  ,'ספרים
שהיו מאוחר  מזמן החשמונאים ואהש ,חנוכה

ופשיטא שזה נחשב מדברי בודאי , יותר
   .סופרים

  
לקריאת  הרמב"ם ההשואה של להיות, כי ויכול

הרי  .ה מכךריתבה נוספת, יהיא מסי המגילה,
מי  .וסדר מופלא בחיבוריש הרמב"ם ל ,ידועכ

ספר על המגיד משנה  שראה את הקדמת
באה להסביר את  כמעט כל הקדמתו, ,זמנים
כך, המ"מ . כותב שם של הרמב"םהדברים סדר 

בת רבינו לחלק משפטי כאשר עלה במחש
בכלל  התורה וחוקיה ומצותיה וכל ענייניה

לא ראה  ,ולפרקיםולהלכות  ופרט, לספרים
לעשות החילוק הזה בלא סדר ישר, כי מן 

קדימה יו בהראוי לכל אדם לסדר מאמר
וכו', הוא מאריך  ואיחור כפי מה שיראה בעיניו,

מגמתה היא כל ההקדמה כמעט  .על כך
סידר כך?  מדוע הרמב"ם ,בהתחלה סבירלה

מגילה וחנוכה  ומדוע למה שבת בהתחלה?
 ,הוא מבאר כל פרט ופרט עלוכיו"ב  בסוף?
   כך? מסודר דברהלמה 

  
 סדר אחר. נויש ,בשו"עובטור  ,שישים לב מי

ם כפי סדר הרוך, עהשלחן ארבעה טורים ו
, בוקרהלכות הב יםמתחיל המציאות. לכן הם

כמו־כן  ., וכו'ברכות השחרונטילת ידים, 
עם הל' מתחיל קודם השו"ע  ,חגיםב למשל
י כך הוא הסדר, הל' מגילה. כ, ואח"כ חנוכה
לם וא אדר.חודש ב , ומגילהוכסלחודש ב חנוכה

, ילהמתחיל עם מג הוא סדר שונה,ה ,רמב"םב
, לפי הרמב"ם הולךש וןכי .ואח"כ חנוכה

ומה  מה מדרבנן?ו היסודות. מה מן התורה?
הסדר של  וזה. רשיםכפי הש ,הכל תקנה?

   עצמם, יש לו סדר.וגם בהלכות  .הרמב"ם

יותר שהיה רבינו  ,]שם[גיד עוד הרב המ כותב
ודבריו בהם צוף דבש  ,חכם בדיני התורה

איזן וחיקר ותיקן בהפלגת עוד אמרי נועם, 
 , בהיותולימד דעת את העם ,בספריו סידורו

ין מיושב יוכל ענ ,פניוכל דבר דבור על א
. לזאת כל בקי בספריו, ואשר יחפוץ במקומו

כי מקדש מלך ובית ממלכה  לבוא חדריו,
   .במאמריו סידור רבינוו, יערב לו לדעת סתרי

, מר הכותבאיותר,  המ"מ כותבבסוף ו
רבינו היה ל רבינו בשמירת הסדר,מהפלגת 

י אצל יסודו ידבר בסיסכ דהיינו, סדר מופלג
 ,דרוסהיות משכל דבר צריך ל ,רמב"םה

הרי למה  .לדינא "מקולפעמים ישנה ממש נפ
הוא , מסודר ינואאדם האם ש ון? כי'סדר'צריך 

, יודע ינואכי  .מבולבל, קשה לו להסיק מסקנות
יוצא מאיפה זה ו מדרבנן? ומה התורה?ן מ מה

 ,אם הוא מבולבל ?מה ההבנה בזהו בדיוק?
הוא ו ,שההבנה לא ברורה ,ממילא התוצאות

 מאריך פה המ"מ .יגיע למסקנות לא נכונות
, קצת דינים לשנות בקצת מקומות ,בהמשך

חלוקים,  בוא בענייניםלהיות לכל אחד מהם מ
כפי החלוקה הישרה שנחלק מאמריו ונסדרו. 

 דהיינו, ראוי למעיין להתבונן בזה.ולפיכך 
כתב , אבל לפעמים הרמב"ם מחסיר איזה פרט

 ,כאלה לפעמים נםיש במקום אחר. זאת
  יותר. בדיוקים ממש גדולים  שאפילו דייקו מכך

את הוא כתב וסדר,  פההרמב"ם יש ל אם כן,
בבת אחת. הרי  ,ביחד 'מגילה וחנוכה' הלכות

 ,פירוש המשניותהקדמתו להרמב"ם ב, ידועכ
היא באה אחרי  מדוע ,תן טעם לכל מסכתאונ

 חרת. למה מתחילים עם סדר זרעים?מסכתא א
 מסכת ברכות?עם דוקא מתחילים שם למה ו

 ,וס' יום טובהתוכן הלאה, פאה דמאי וכו'. 
  . כת, בתחילת המסמעתיק אותו בכל מקום

  
רי בספר צידה האכותב מהר"י צ֗  ,על פי זה

הספרים סדר להסביר את  ,[פרשת שופטים] לדרך
הספרים של  יש סימן, לסדר של הרמב"ם.

 ש."מק"ה זע"ק טנק, מא"ז נ. והואהרמב"ם
על אומר ב .וכו' ,יםמנז ,הבהא ,דעמ ,דהיינו
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הרמב"ם  ,רוש המשניותיאם בפ ,צידה לדרך
ו הוא עשה "ו שבספר, קהמשנה טעם לסדרינתן 

הרמב"ם  מדוע ,לכן הוא בא להסביר סדר.
כל דבר בצורה הזאת. דיברנו בחיבורו סידר 
למה הרמב"ם  ],ה'תשע"ד בחוה"מ סוכות[בזמנו 

באותם  ,ולולב ,וסוכה ,שם את הלכות שופר
הוא,  הטעם השניו ,הלכות. אמרנו שני טעמיםה

 ,שחייב בשופר י, כל מהלכותבגלל שלגבי ה
  בלולב. גם חייב 

  
הרמב"ם כלל את הלכות מגילה  ,בנ"ד ה"ה

שם את שני הדברים  הוא ,במקום אחד ,וחנוכה
 ,חנוכה לפוריםלכן הרמב"ם קישר את וגם יחד. 

אני שם את שני הדברים  , מדועכדי להסבירב
   ביחד?

  
דבר נראה ה, כי אולי זאתשקשה לו לקבל  מי
חייב לקבל יהיה אבל הוא , מדאי פשטני לו

  ד לעצמו.האמת עֵ שאמרתי,  פיככי  ,זאת
  

את דברי הרמב"ם  ,לא הבינו הרבה בזה,כיוצא 
הל'  פרק י"א[ רה. הרי בהתחלהזבהלכות עבודה 

אין הולכין בחקות העובדי  ,כותב הרמב"ם ]א'
ער יולא מדמין להן לא במלבוש ולא בש ,ע"ז

מזהיר שלא ידמה  ,וכו' , שנאמרוכיוצא בהן
ובדל מהן וידוע אלא יהיה הישראל מ ,להן

כמו שהוא מובדל  ,במלבושו ובשאר מעשיו
[פרק י"ב הל' אח"כ ו .וכו'מהן במדעו ובדעותיו 

כמו  ,אין מגלחין פאתי הראשהוא כותב,  א']
לא  ,שנאמר .מריהםוכוּ ע"ז שהיו עושין עובדי 

   .תקיפו פאת ראשכם
  

מתחיל להסביר רמב"ם מדוע ה ,שהקשו נםיש
 ורמב"ם בחיבורההרי  ?טעם המצוה כאן, את

ולא את טעמי ת, הלכואת הכותב  משנה תורה,
, הוא מסביר לנוכאן פתאום  למה .תווהמצ

הרמב"ם  מגלחים את פאתי הראש? יןאמדוע 
עושים כהני עובדי  כי כך היו ,פה נותן הסבר

   פה?ללא שייך  הדבר הריע"ז. בשביל מה? 
  

אם הרמב"ם לא כי התשובה פשוטה מאד,  אבל
ם הוא שׂ  מדוע ,, לא היו מביניםזאתהיה כותב 
, בהלכות ות האלה של פאתי הראשאת ההלכ

לכן  קשור להלכות ע"ז? דברהרה? מה זעבודה 
 ה"הולים האלה. הוא היה חייב להכניס את המ

  גם לענייננו.
  

האדם אם אכן מה הדין תחזור הקושיא,  ,אם כן
 אצהאם י, 'כוונה'בלי  ,חנוכהה יק אתהדל
 ,צריך להיות דיןה ,ורהלכא לא?שאו  ,יד"ח

כמו מגילה. אם במגילה אמרנו שלא יוצאים 
בחנוכה. אולי גם דבר הצריך להיות אותו  ,יד"ח

 ו דברכי זה, זאתהרמב"ם לא כתב  ,בגלל זה
   פשוט.

  
אינני יודע אם אפשר להגיד כך. גם אם  ,מאידך
ה הייתי מעדיף להשאיר זאת קושיא,אכן 
רמב"ם שה ,םתירוצ מאשר להגיד את ,בצ"ע
את זדבריהם, הרמב"ם כותב  לפי .לכך ןויהתכו

שיותר טוב  ני,אבל חושב כאן, בהלכה הזאת.
  מאשר לומר כך. לא לענות על השאלה הזאת, 

. על כך יש תירוץאכן כי  ,יכול להיות אולם
 וזה ,מסתבר כי עצם הדלקת החנוכהדהיינו, 

, הרי לגבי קריאת כלומר .'פרסומי ניסא'ה
 ,נםות ישיאפשר כותב אלו הרמב"ם המגילה,

תכוון לצאת , ולא ימגילהאת האדם יקרא הש
נו באים פורים אב ,הרי אצלנו למשל יד"ח.

גם אם  את המגילה.קוראים ו ,לבית הכנסת
, וכי יש הו"א שהוא בהדיא ויןאדם לא התכוה

לא התכווין לכך, וק"ו לומר שאולי הוא 
ן ויודאי שהוא מתכוב התכווין למשהו אחר?

, מותימציאויות מסוי נן. אבל ישההמצו בשביל
זאת  הרמב"ם כותב .למצוות שלא מתכוונים

הקורא את המגילה בלא  ,[פרק ב' ממגילה הל' ה']
 ,או דורשה ,היה כותבה ?לא יצא. כיצד ,כוונה

מגילת את אדם כותב אם  ,וכו'  או מגיהה
אם או  ן לצאת יד"ח?ויוכי הוא מתכואסתר, 

הוא וכי דרשת פורים, עכשיו דורש, אומר הוא 
אדם הש ,מציאות נהיש וין לקריאה? א"כמתכו

 ונה לצאת יד"ח.בלי כומ ,מגילהאת היקרא 
אדם הש ,מאד לא שכיחהדבר  ,אבל בחנוכה
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ן לצאת וילא יתכוהוא , וידליק נרות חנוכה
הרי  , ניכרת הכוונה.וודאי שמתוך מעשיב יד"ח.

 שיטתבפרט לוזמן מסויים להדלקה,  נויש
 ,ם, שהזמן הוא רק בחצי שעה הראשונההרמב"

גם יש ו. 'ולא כלום'לא עשה אח"כ,  הדליקאם ו
זמן הרמב"ם היו מדליקים בהרי , ה מקוםחנוכל

בכדי  ?מה אתה מדליק בחוץא"כ ל, ממש בחוץ
וא"כ, מדוע דוקא ? רחובותלהאיר את ה

ן ויבודאי שהוא מתכובשמונת ימי חנוכה? אלא 
 ,מערב שבת תדולק יתההואם  לשם מצוה.

קשה מאד  במוצאי שבת. צריך לכבותה
שלא יהיה מוכח מתוך  ,מציאות רחוקה שתהיה

וין לצאת מתכו ינוא, שברוריהיה או ש ,ומעשי
 נםגם אם נגיד שיש מאד לא שכיח. דברהיד"ח. 

, 'מניחה על שלחנו ודיו', של מצבים כאלה
   מציאות רחוקה. אולם זאת

  
של תירוץ אם רוצים  ,אפשר להגיד ,אופן בכל

נכלל בהלכה הזאת,  דברהלהיות ש יכול ,ממש
חייב בהדלקת נר  ,חייב בקריאת המגילה'כל ש
, כי אומר לך דהיינו הרמב"ם .'חנוכה

 ,הכלליםממילא . ודברההם אותו  ',מחייבים'ה
 ,בזה מי שחייבודבר. ההם אותו  ,שהם ההלכות

 ממילא .גדריםה אותםחייב גם בזה, כי אלו 
 אפשר .נכלל בזה ,ן הכוונהיעני, כי גם מסתבר

  להסתפק בזה. 
  

או,  .אמרנו פה כמה תירוציםש ,א"כ יוצא
 הואשהנר עצמו  ,או בכך. נכלל דברהש
בעצמו  וזהו ,רואים את הנר דולקכי  פרסום.ה

ניכר  ,שלפי הדינים המיוחדים ,או .הנס פרסום
במגילה  רקאולי  ,אה"נש ,או לצורך מצוה.שזה 

כיון שמגילת א החמירו. ובחנוכה ל ,החמירו
אולי חנוכה  ,לא חנוכהו, ה בתנ"ךכתוב אסתר

כמה וכמה  כאןיכול להיות  .יותר קל
בכל  .לתרץ את השאלה הזאת ,אפשרויות

העיקר שרציתי זהו  ,אלהאופן, מכל דברינו 
 ,לפרש את הרמב"ם לאמיתה של תורה ,להגיד

ו ולא להעמיס בדברי ,ןיהתכוואכן שהוא כפי 
  ות. כוונות אחר

  

דין עשירי בטבת שחל בערב שבת, האם מותר 
לאכול מבעוד יום, האם מניחים תפילין במנחה, 

  הוצאת ס"ת וקריאת "ויחל", ונשיאת כפיים. 
 היאעשירי בטבת תענית מקודם, ש אמרנו
'מדברי של בגדר הוא זה דבר , וגם חובה

הרבה חמורה ת"ב תענית למרות ש סופרים',
   יותר.

  
שלא יהיה ושלא יבוא,  ,תעשירי בטב תענית

 ,יהפך לששון ושמחה, אבל אם נצטרך לצוםיש
האם עד ליל  ?צריך לצום היא, עד מתיהשאלה 

אפשר דהיינו רק אחרי הקידוש, או ש ,שבת
בפרט אלה שמתפללים  לאכול גם מבעוד יום?

כמו  ,מקומות שמתפללים מוקדם נםמוקדם, יש
בביהמ"ד פעולת צדיק, שאנחנו עשינו פה 

כל השנה, באבותינו עשו כך וקיץ, חדשי הב
היו אומרים  ,שהיו מקדימים את התפילה בע"ש

יום, היה בערך בין אור ין היה יועד 'שי'יום הש
, בעיקר לגביהםהיא השאלה  השמשות. אם כן

לעניין  ,לילהלאת זהאם כיון שכבר עשינו 
גם יהיה מותר ממילא  והקידוש, א"כתפילה ה

 יהודעות כאלה, וז נןיש ,אין הכי נמי לאכול?
סעיף סימן ק"ב או"ח ח"ג [ בשע"השהבאנו  ההלכה

 שמקדשין ואוכלין מיד כך, נוהגיםהיש כי  ,]ג'
בלו יכיון שקש .הכנסת־אחרי שיצאו מבית

ההלכה היא  אכן והתפללו, הוי השלמה.שבת 
להתענות ולהשלים את היום בתענית, שצריך 

בר כשיו זה ככיון שע ,זה נקרא להשליםאבל 
כבר  ,תפילה זה לילהלגבי הכמו ש נחשב לילה.

לגבי גם לילה זה נחשב  א"כ ,קיבלנו שבת
   .התענית

  

שצריך  ,כדעת המחמירים ,נוהגיםנם היש אולם
הלכה הבעצם  וכך .עד צאת הכוכבים להמתין

אדם התפלל וגמר האם  ,דהיינו '.לכתחילה'
 ושלא יעשהיחכה ש ,מבעוד יום את התפילה

 ,רק אז. יה צאת הכוכביםעד שיה ,קידוש
לא לטעום כלום.  ,לפני כןאבל  יאכל.ישתה וש

והוא  ,אבל מי שקשה לו .לכתחילה כך הוא
סומך על דעות האומרים כי משקיעת החמה 

מקילים נם כאלה היששאפשר להקל, או 
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 נושלפני שבאים לבית הכנסת, אם יעוד לאכול 
 נםכו. ישומנהג כזה, יש להם על מה שיסמ

מעטים שנוהגים כך, אבל בד"כ ו בודדים
 דברה ,קצריםבחורף הימים מאחר וני, כי חושב

  . להמתין לא כ"כ קשה
  

לטעום מאומה לפני הקידוש, גם לא מים,  אסור
מאז שהגיע בין השמשות. ויש להזהיר על כך 
את בני־ביתו, שלא תחשובנה הנשים כי זה 
כשאר תעניות שיכולות לאכול במוצאי הצום 

זרו הגברים מהתפילה בבית אפילו לפני שח
  הכנסת.

  
 ,]י"א בסעיף[שם כתבנו  ,ן הנחת תפיליןיעני לגבי

מנהגינו  ,שבת־גם כשחל עשירי בטבת בערב
וכן מוציאים ס"ת  .להניח תפילין גם במנחה

בכל הקהילות כך, הדבר נהוג  .'ויחל'לקריאת 
רובם ככולם, גם בלדי  ,ופןבכל א לי. ותידועה

 , כפינראה לית בכל זאאבל  גם שאמי.
שעדיף לא  ,[שם הערה ל"ג] שכתבתי בעיני יצחק

כבר באים לבית כיון ש .תפילין במנחה להניח
לא שף מוכנים לקראת שבת, עדיו ,הכנסת

מצד אחד אולי להניח תפילין במצב הזה. אמנם 
חסר במאה ברכות. הרי כי אולי  ,בעיא נהיש

 למה מניחים תפילין בתעניות?אומר, השת"ז 
היה שת בכדילהשלים מאה ברכות,  בשביל

בכל מאה ברכות יש חובה של עוד ברכה. הרי 
אם כן צריך  ,כיון שלא אוכלים ולא שותיםו יום,

ברכה עוד בהנחת תפילין ישנה ולהשלים, 
 נםיש ,לפני שבת, כי חושבניאבל אחת. 
  , א"כ אפשר לברך על הבשמים.בשמים

  
  ?או שיניח בבית מהציבור: אלהש
אם מותר ההיא, השאלה  ליט"א:מרן ש שובתת

   זה לא שאלה של ציבור. להניח?
  

מה עדיף  על לדעת, אני מדבר צריכים
לא להניח ש ,לכתחילה עדיף .'לכתחילה'

, מראש היה הסכמה בציבורכלומר שת תפילין.
שנים בבעבר,  היה מחלוקת.שלא תבכדי 

לפני ייסוד בית המדרש שלנו,  ,הראשונות

ולוקח את התפילין  ,הולך לבית הכנסת הייתי
, גם , אם הציבור מניח תפיליןוהייתי רואהתי. א

אבל  אני לא מניח.גם , אם לאו מניח.הייתי אני 
בזה לא יהיה , ושמראש זאת אם אפשר להודיע

להגיד להם עדיף  ,חילוקי דעות בין הציבור
   שלא יניחו תפילין. ,מראש

  
[ח"א דף פ"ז  מהרי"ץ בעץ חיים דבריב המעיין

היה בזה מנהג ברור בזמנם.  לא, כי יראה פ"ח]
אפשר  ,דעותהשתי את מביא זיע"א,  מהרי"ץ
ספר מעיל קטון בגם  הרחבה בעניין זהלראות 

שהוא  ,אם כי נראה ].שולי המעיל סימן ד' אות ל"ד[
 בעץ חיים מהרי"ץחמדת ימים. הדעת מצדד ל

דבערב שבת , מביא את שיטת הרמ"ע מפאנו
בר נתנוצץ קדושת אין להניח תפילין, שכ

חלק על הרמ"ע חמדת ימים . והרב וכו'שבת 
וכתב, דלפי הנגלה גם בנסתר צריך להניחם 

הולך  , שמהרי"ץמשמעגם במנחת ערב שבת. 
התקבל ולכן כך  ,החמדת ימים כפי דעת

רבינו יוסף  ,שומר אמוניםהמנהג. אבל בעל 
 כי כותבהוא  ,אחד מגדולי המקובלים ,אירגאס

 ושכן מנהג רבני קשישאי. ,אז םלא נכון להניח
כך סבירא להו לרוב  ,כף החיים מביאוה

   המקובלים.
גם ו ,לפי הפשטגם  שני דברים,פה  נםיש בעצם

   לפי הסוד.
, ברור שמותר להניח תפילין הפשט לפי

 ,כל היוםאדם שמניח תפילין דהיינו,  במנחה.
גם  ישאר עם התפיליןהוא יכול לה ,בכל הימים

וכך מתבאר  .כניסת שבת עד לפני ,בע"ש
אולי להדיא מהגמרא בכמה מקומות. אך 

 כיון שבנ"ד אנו ,כ"כ פשוט ינוא דברה ,בזמנינו
ושם המדובר הולכים להניח תפילין לכתחילה, 

רק הוא ו ,הניח תפילין מקודםכבר  שהוא
, המקובליםלדעת אבל  .םממשיך להניח

אסור להניח  ,ערב שבתהיום של מחצות 
כמו  שכבר מתנוצץ קדושת שבת.כיון  ,תפילין

מחצות  א"כ כבר זה לא זמן תפילין, ,בתשש
משעה כבר אפילו שיש אומרים ו ,היום

אפילו זאת, אסור להניח תפילין.  ,חמישית
  . בימים הרגילים
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 מהרי"ץ כותב ,עוד טעם על פי הפשט נויש
 ,שכיון שטרודים בהכנות לקראת שבת ,זאת
מסיח "ו חהוא אז, אדם שמניח תפילין  א"כ

 אסור להסיח דעתו מהתפילין.הרי ודעתו, 
  לחוץ.ו אדם מבולבלה ,טרדותרוב מ
  

אם מהרי"ץ היה רואה את כל כי , ניחושב
, החמדת ימיםדעת חלקו על ר שא ,המקובלים

נו ו מה שאזה גם הוא היה מודה.שבודאי 
 ,מה שאנחנו אומרים, לאורך כל הדרך. אומרים
מה  אומריםנו א ,כתוב אחרתבמהרי"ץ גם אם 
 היה היום.הוא אם  ,מהרי"ץ נו היה אומרלדעת

רוב ככל המקובלים א"כ אחרי שראינו, כי 
בודאי  ממילא ,הסכימו דלא כהחמדת ימים

 יאז ,אם ההכרעה היתה בגלל החמדת ימיםש
כיון שהתברר שרוב ככל המקובלים אוחזים 

  . אסורהדבר  ,על פי הסוד א"כ ,אחרת
  

צריך  הדבר היה ,אמרנוש , כפיהפשט פי ועל
מצד ישנה סיבה נוספת, , אבל מותרלהיות 

כאשר  ,כל זה שייךאולם  שבת. לפניהטרדות 
בדורות  מתפללים מבעוד יום, כפי שהיה

שמתפללים  כאלה עד היום נםישאולי ו ,שעברו
ד בהכנות לשבת, אדם טרוה ,אז מנחה מוקדם.

כבר ש ,בזמנינו םלאו לא הכל מסודר. ייןדע
ר באים שאוקן לסעודה, כהכל מוכן ומת

כבר הכל  ,כבר לא טרודיםהאנשים  "נכלביה
ממילא  ירדא.אם כן אין ט ,מסודר בבית
   .להניח היה מקום להגיד שכן ,מבחינה זאת

  
, אלהמה יהיה עם  ,בין הטעמים הנפ"מ אבל

יניחו האם  שרוצים להתפלל מנחה גדולה?
בודאי  ,הטרדותאם מצד  ?שלאאו  ,אז תפילין
אמצע אם זה , אדרבהש וןכי, יאבע שישנה

הרי רדות. נן טבודאי שישמנחה גדולה,  ,היום
שאדם  ,המעלה של תפילת המנחה יהוז

לא נענה בזמן שהוא כל כך טרוד. לכן  מתפלל
פי  אולם על אלא בתפילת המנחה. ,אליהו
או  ,חצות יאחרמכי ודאי שאין הבדל, ב ,הסוד

   .אין מקום להנחת תפילין ,שיתיחמהשעה המ

שחל בעשירי בטבת תפללו מנחה גם אם י א"כ,
לא שאין להניח תפילין, רצוי  ,ע"ש מבעוד יוםב

אפילו  ,מקום שנוהגים להניחבאבל  להניח.
 ,העיקר .יש להם על מה שיסמוכו ,סמוך לשבת

רק אנחנו  .מעניין זה מחלוקתח"ו היה שלא ת
  ההנהגה היותר טובה. ימה ,אומרים

  
יטא שחייבים ספר תורה, פשקריאת  לגבי

אבל לא אומרים  .'ויחל' לקראו ,להוציא ס"ת
כיון שכבר ערב  ,'אל ארך אפים'בהוצאת ס"ת 

  . 'ינו עמנו'אלד י"ייהי ' אומרים , אלאבתש
  

אין מקום לנפילת פנים  ,נפילת פנים לגבי
   בע"ש.

  
ואין , כך כתבנו בשע"ה כפים, נשיאות לגבי

שבערב שבת  ןו, כיהכהנים נושאים כפיהם
א"כ  לים להתפלל מנחה בעוד היום גדול.רגי

בעוד אם מתפללים  ,מינין הכי א .תלוי דברה
 ,לא דמי לתפילת נעילה אזי הדבר ,היום גדול

כך  ,אין מקום לנשיאות כפים. כידועממילא ו
חילוקי דעות בנושא  נןישאמנם  .ההלכההיא 
מתפללים אם רק ש ,נו פוסקיםאבל כך א ,הזה

מבעוד  אבלים כפים. מנחה סמוך ללילה, נושא
משום דשכיחא שכרות,  .אין נשיאות כפים ,יום

כי  ,יוצא לפי זהכמבואר בש"ע סי' קכ"ט. 
כבר זה מאוחר, נו מתפללים בד"כ בזמנינו שא

אם א"כ  ,להקבלת שבתוסמוך לשיר השירים 
צריך , תוך חצי שעה לשקיעת החמהב וזה

בזמנינו כך כתבנו פה בהערות,  נשיאת כפים.
מנחת וגם  ,מאחרים להקביל שבתשרבים 

מתפללים מאוחר כמו שאר דע"ש ת התעני
זמן נשיאת  עכ"פ, אם דערבי שבתות מנחה

פנים הוא סמוך לשקיעת החמה, דהיינו חצי 
והוה ליה כדקיימא לן שעה, ממילא חזר הדין 

, משום נשיאת כפים יות יש בהתענה דמנחת
שבתפילת  כפי דהיינו, .דדמיא לנעילה, ודו"ק

צריך  בנ"דגם  א"כ נשיאות כפים, נהיש ,ילהנע
היה , שת'ובעזרת ה להיות נשיאות כפים.

  .שראליטובה לכל עם לברכה ול
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מהקהל: מה לגבי המזמורים שלאחר  אלהש
  מנחה?

, אם יש פנאי לפי הפנאי.מרן שליט"א:  שובתת
אפשר להגיד  ,אבל אם אין פנאי .מרםעדיף לא

שות את לעצריך ש ון, כי'שיר השירים' מיד
בצאת  תסתיים בכדי שתפילת ערבית, החשבון

את  לומרעדיף  ,הקדימוהם אם  הכוכבים.
שלא יאכלו ו ,בביהכ"נ שישארוכדי המזמורים, 

זמן יש לחשב את  לפני צאת הכוכבים.
חכם וה יגמר בצאת הכוכבים., שתהתפילה

  עיניו בראשו.
  

מהציבור: יש שטועמים את התבשילים  אלהש
  לפני שבת. 

עמיה חיים וט'כן, מצד  מרן שליט"א: שובתת
  '. זכו
בעשירי בטבת  האם מותר לעשות כן :אלהש

פחות ם משהו ועלט ?שחל בערב שבת
  לאכול קצת בלי לפלוט?שיעור, מכ

בלי לפלוט, אסור. בכל  מרן שליט"א: תשובת
לא לטעום אלא אם כן  עדיף להחמירמקרה 

מעט, עד רביעית, כביצה ומחצה, ובלבד 
, בפסקי דינים 21עיין לקמן בעמוד [ .שיפלוט
  ].לצום עשרה בטבת שחל בערב שבת ומנהגים

  
  

תירוץ מהר"י בדיחי זצ"ל בשאלה מדוע איננו נוהגים 
  לקרוא ק"ש עם טעמים, והאם תירוצו מוכרח. 

על קצר והמלאכה מרובה, רציתי לדבר  הזמן
מה  ,חלקעל אדבר רק אולי  נוסף, א"כ נושא

  .[ההמשך בשיעור הבא]בלבד  שנוגע לפרט מסויים
  
שלמה בדיחי,  הר"ר ועולת שלמה, חיבר רספב

שו"ת חן טוב, בעל זצ"ל מהר"י בדיחי של  בנו
בספר שולי המעיל על מעיל  הבאתי את דבריוו

הספר כש ,בזמנועוד  [דף קע"ז] מהרי"ץקטון ל
הוא כותב נדפס, ולפני ש ,יד עדיין בכתבהיה 
למה אנו נוהגים פה בארצות  ,שאל השואלכך, 
ופרשת  ,ושירת הים ,לקרות ק"ש ,תימן

 ,טום הקטורתיופסוקי פ ,והזמירות ,התמיד
 ,יםיינושאר ענ ,ושיר השירים בערבי שבתות

מימות קדמונים דקדמונים בעת  ,בלא טעמים
הוא כך  התפילה. ועל מה סמכו הראשונים.

  בלי טעמים.  זאתלקרוא שנוהגים  ,אומר
  

 ?איך אתם קוראיםשליט"א פונה לציבור:  מרן
  ?ו בליא ,עם טעמים

  קוראים עם טעמים. ,עונה: שיר השירים הציבור
ר  ,אתם צודקיםאכן  ים ֲאֶׁש֥ יר ַהִּׁשיִר֖ ִׁש֥

ה ֹֽ יהּו :ִלְׁש�מ נִ֙י ִמּנְִׁשי֣קֹות ִּפ֔ קוראים וגו',  יִָּׁשֵק֙
לפעמים עושים שטעמים. רק העם זאת 

יםכגון  .., פה ושם.שגיאות נִי ַהּׁשְֹמִר֛  ְמָצֻא֧

בזמן שצריך  ,דים בין המליםמפרי [שה"ש ה', ז'],
. מחוסר תשומת לב דברהאבל  ,לקראם יחד

אִתי ְלַגּנִ֮י בפסוק  ,תראח יש לי בעיא אולם ָּב֣

י ַכָּלה֒  לא אבל  ,שם זרקא נהיש ,[שם שם א'] ֲאחִֹת֣
לא מקובל. מה ־משוםהדבר עושים אותה. 

, לדעתי פשוט כי צריך לעשות. מה שלא עושים
כי  הראשונים.כנראה זה נשאר מהדורות 

שבזמנו לא היו קוראים את  ,מבוארשת"ז ב
 כךעל  כתבלכן הוא ועם טעמים,  שיר השירים

בצורה זאת למה קוראים , 'תוכחת מגולה'
עם זאת שהם לא קראו  ,א"כ מובן משובשת?

את כבר קוראים  ,אבל בדורות הללו .טעמיםה
לגבי ק"ש, אכן אנו קוראים עם טעמים. שה"ש 

 ,שירת היםאת . אבל י טעמיםבלכיום  זאתגם 
 השתנה.משהו כנראה  קוראים עם טעמים.אנו 
רק עם הטעמים,  קוראיםאנו שירת הים  את

ינְ֔-  שגיאה אחת, בפסוק נהישש יָת֙ יְִמ֣ נִָט֙

מֹו ָאֶֽרץ את  מחברים ,[שמות ט"ו, י"ב] ִּתְבָלֵע֖
לא  ארץ',' ', עם המלה'תבלעמוהמלה 
ריך להיות זה היה צאבל  ביניהם. מפסיקים

 במלה 'תבלעמו'. זאת ,פחאיש טש וןמופרד, כי
לפרטי כעת כנס ילא נאולם השגיאה היחידה. 

  פרטים. 
  

 ,היתה תשובתי כךהוא עונה כך, אופן,  בכל
אבא מארי  לפני כהר"רשאלה זו נשאלה 

והשיב בתוך קהל נע"ג, [מהר"ר יחיא בדיחי] 
[גטין דף ס מפני שאמרו ז"ל  הטעם ועדה,
 .הפאסור לאמרם על רים שבכתב דב ,ע"ב]
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כך נפסק ו גטין,מסכת ב גמ' מפורשת זאת
 ,פסוק בתנ"ךשכל  ,הלכה בכל הפוסקיםל
דברים 'הם אלו  ,תורה נביאים וכתוביםב

אי אתה רשאי לאמרם על פה. ו', שבכתב
דרך  ,לפיכך קוראים אותם בלא טעמים

קורא ש מי ., שלא לעבור על דבריהןתפילה
האיסור ל עובר ע ואה, הפ בעל פסוק עם טעמיו

את  כתב לך' פסוקהמשם את זלמדו חז"ל הזה. 
ים שבכתב, אי אתה דברכי  ',הדברים האלה

  . רשאי לאמרם על פה
  

  דבר השגור בפי כל? ומהקהל: אבל זה הערה
תירוץ כזה,  נויש ,נכוןמרן שליט"א:  תשובת

מותר  שגור בפי כל אדם, הדברכאשר ש
ודאי שזה ב התימנים ואצללאמרו על פה. 

אבל יש  .נוספים עוד תירוצים נםישושגור. 
, אם זה עם טעמיםה החילוק הוא,אומרים, כי 

   והוא הולך לפי החילוק הזה. או בלי טעמים.
  

 שמצריך לקרואומי ממשיך ואומר,  הוא
ללים מתוך שמתפ היינו במקומן, בטעמיהן,

הסוברים  דהיינו, כתב.הסידור, וקוראים מתוך 
שהם  וןכי ,טעמיםהעם  תזאלקרוא  שיש

 ,אבל אנחנו מתפללים מתוך הסידורים.
אבותינו ש ,ידועפי שמתפללים בלי סידור, כ

 ?זאתם בלי סידורים. אתם יודעים מתפלליהיו 
לא אולי  דבר.הינו מכיר את אהדור הזה 

רות ומאשאת ה, שאומרים ראיתם זקנים
את אבל כך היה. אפילו  ,פה־בעלבחודש אלול 

היו מתפללים בע"פ,  ,של יום טובמוסף תפילת 
יחידי  היו ,מוסף של ר"הלגבי  לא מתוך סידור.

 ,יםכיפוריום הר"ה וב .בכך הבקיאיםיחידים 
 כבר היו מביאים את התכלאל לבית הכנסת.

אמרו , בעשי"ת 'אבינו מלכנו'את אפילו אבל 
פעם זצ"ל, ש לי אבא מארי סיפרבעל־פה. 

 'בינו מלכנואאת 'להגיד דע לא היה מי שיאחת 
לא הם  .'אבינו מלכנו' אז לא אמרו, בעל פה

אלא הכל היה בעל , לביהכ"נ ו סידוריםאיבה
 ',נשמת כל חי'את גם  מומחים.היו הם  פה.

בעל אמרו ', אשמורות'הכל את  אמרו בעל פה.
 , אבל רובם ככולם.יודע אם כולם אינני פה.

הם ו ,לראשי הבתים בפיוטים הרי סימנים נםיש
 שאמרו ,בודדיםגם יו ה הסדר. לפי דברכל זכרו 
את וסדר העבודה את ו ,תיקון פורים בע"פאת 

 ,יחידי יחידים אלואולם  ,כתר מלכות בע"פ
 יודעששהו ימ נואם ישושכיח. היה לא  הדבר

 היו אומרים, היו מציינים את הדברכבר , זאת
  .זאתאת עליו 

  
הוא אומר, שבארצות  כך, על כל פנים

הם  ,סידורהפללים מתוך מתר שא תאחרוה
אנחנו לא כיון שאבל  עם טעמים.את זאומרים 

, אנו אומרים זאת בלי סידורהמתוך  מתפללים
  .טעמים

  
שליט"א, בעל אליהו בר שלום  הרה"ג ידידנו
את מחדש משפט הכתובה, הוציא לאור ספר 

 ,רביעית התשע"ד]מהדורא [ חוברת היטיבו נגןה
ר לקרוא את שהייתי מאו .יןיותשמעו דבר מענ

על היא  ,תב. הרי החוברת הזאתמה שהוא כ
מנינו, שהכניסו השירים בזו הניגונים ענייני

על ', היאהחוברת  כותרת ניגונים של גויים.
 ,'בקשות'ן היעני'. כל החזנות והניגונים בתפילה

אבל הוא מדבר גם  .אצל הספרדיםהמצוי 
ירים שהכניסו ש ,על החתונות ,באופן כללי

עולם וכו'. כעת האומות מ ,הגוייםבאו מר שא
   .רביעיתה מהדוראה אתז
  

בדף [ כותב כךות שמע, קריעניין מביא על  הוא
הרי כי בני תימן,  ,אגב אעיר ,]160ס"ב הערה 

קוראים  ינםאהם  ,הוא כותב א"כהוא ספרדי, 
ניגון קרוב אלא ב ,את ק"ש בטעמים ממש
עיין בספר  ,הטעם לניגון התפילה הרגילה.

שכיון שהיו  ,רבי שלמה בדיחיללמה, עולת ש
, דברים שבכתב אי אתה מתפללים בע"פ

 האלכן היו נוהגים לקר ,על פהרשאי לאמרם 
, בלי טעמים, כדי שיהיה דרך תפילה בעלמא

דבר  כעת תשמעו. וכו'ולא דרך קריה"ת 
גם  והנה, למסקנאמכך הוא הגיע  ,יןימענ

יש לפני והתפשט הדפוס, שבזמנינו  ,לדבריו
צריך לחזור היה ל סידורים, לכאורה הכ

כי  .בעיא ניםלתימיש עכשיו  ולקרוא בטעמים.
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אומרים שהיו  ,סידורים , בזמן שלא היוהכל היה
 ,סידורים נםישש ,עכשיו משא"כבעל פה.  זאת

אבל  .טעמיםא"כ צריך לקרוא ק"ש עם ה
אינם  ,אבל בני תימןתשמעו מה הוא כותב, 

, לא יעזור דברה משנים ממסורת אבותיהם.
. הוא לא שלהם נים את המסורתמש אינם הם

 כי ,אומר א הואל, א'קושיא' מכךעשה 
את  משנים אינםכי הם לא ישנו, במציאות 

, צריך להיותשהיה כך נראה אמנם  .המסורת
  קביעה.  משנים. זאת אינםאבל הם 

  
מתוך קוראים  איננוק"ש אבל  מהקהל: אלהש

  ?פה כולם קוראים בעלגם היום , הסידור
יש לך לדעתו, אבל  מרן שליט"א: תשובת

, שאתה שלך זאת בעיא , תקרא בסידור.סידור
יוצר 'את  סידור. יש לפניך קורא בעל פה. הרי

 ,שרה'ענה שמו'את  אמרת מהסידור? ,'אור
תקרא אז יש לך סידור, ? מהסידוראמרת 

 לא היוש, אבותינול בשלמאמהסידור. 
 יםעכשיו מצוי א"כ הוא טוען, .יםמצויהסידורים 
טעמים, את ק"ש עם ין לקרוא יויש ענסידורים, 

מתוך הסידור. תקרא  , א"כב בשו"עשכת כפי
 ,'חוסר ברירהכביכול הדבר היה מ'בזמנם, 

עדיף לקרוא , לכאורה סידור אבל אם יש לך
שכך הטענה שלו,  זאת מתוך הסידור.בטעמים 

לא  ,אבל בני תימןלכאורה. צריך להיות 
, זה 'כנודע' ת אבותיהם כנודע.משנים ממסור

שהתימנים שומרים על המסורת.  ,כבר נודע
וכעין זה כתב בספר  .אשרינו מה טוב חלקינו

פשט הת , שכיון שכךדף קס"א סערת תימן
 ,עד היום נשתלשל ובא ,המנהג מקדמת דנא

 ,ומקפידים בעיקר על ההפסקות בתוך הפסוק
אבל אין מקפידים על  ,כפי שמורים הטעמים

 .וכו'כמו בקריאת התורה  וגעיאהטעמים  גוןני
  כנס לחלק הזה. ילא נ

  
הסיבה.  , לא זאת היאצריך לדעת למעשה אבל

התירוץ של והלך לפי המהלך  הרב בר שלום,
, כי זאת היא הוא אמרכך ש ,מהר"י בדיחי

ו החילוק? כפי מי אמר שזה ,בעצםאבל  .הסיבה
ענאקי הי"ו, הרב דקל ידידנו  ששאל מקודם

כי בפוסקים חילוק נוסף, כתוב בעצם  ישהר
לאמרו בעל  מותר ,שגור בפי הכלהוא דבר ש

שגור,  ינואיתירה מכך, גם דבר ש. ולמעשה פה
ישנם דוגמא, לאנו נוהגים לאמרו בע"פ. 

הם אומרים ו ,שדורשים בציבור כמיםחתלמידי 
 הכל.בפי  יםשגור אעפ"י שאינםפסוקים בע"פ, 

כי אנחנו  היא, והסיבההמנהג שלנו.  כך הוא
דברים שבכתב אי 'כל הדין של כי  ,פוסקים

שעת נאמר רק ב ,'אתה רשאי לאמרם בעל פה
בדין  אחרים.ה, ולא בדברים ורהתקריאת ספר 

דוקא ש סוברים. ביותר יםלימקהאנחנו  ,הזה
 זאת .שלא יאמרו חסר הוא ,ס"תקריאת ב

מה  גם דעת הרמב"ם. , וכךשיטת הירושלמי
כי הרמב"ם מביא  כך? וברהראיה שהרמב"ם ס
דין של דילוג הלגבי רק  ,את ההלכה הזאת

 מהרי"ץדברי שידייק ב ומיס"ת.  בקריאת
   גם מהרי"ץ סובר כך.זיע"א, יראה כי 

  
תפילה וברכת ב מהלכות "ירק פ[בכותב  הרמב"ם

הקורא יש לו לדלג ממקום  ,הל' ח'] כהנים
למקום בעניין אחד, כגון אחרי מות ואך 

שת אמור אל הכהנים, והוא בעשור שבפר
שלא יקרא על פה, שאסור לקרות שלא מן 
הכתב אפילו תיבה אחת. ולא ישהה בדילוג, 
 .אלא כדי שישלים התורגמן תרגום הפסוק

לגבי כאן רק  ,מביא את ההלכה הזאת הרמב"ם
, רק דעת הרמב"םרואים של .ס"תקריאת 
לא מביא את הרמב"ם  אסור. ,זהבאופן 

שאמרנו  וכפי מקום אחר,בשום  ההלכה הזאת
אפשר  ,ב"םהרממתוך הסדר של  ,קודםמ

אם הרמב"ם סובר  דברים.ולהבין לראות 
מה א"כ לים, נאמר גם במקומות אחר שהדבר

 ?על ספר תורהכתבת את ההלכה הזאת רק 
ירושלמי  וזה ,ולמעשה? הלכה כללית הרי זו

   .מפורש
  

ר שאכ כי ק כך.ימדוי ,זיע"א מהרי"ץלשון מ גם
כותב בעץ הוא ביא את ההלכה הזאת, הוא מ
ונהגו לקרות פרשת  ,]ח"א דף י"ב ע"א[חיים 

התמיד על פה, ואין חוששים משום דברים 
שבכתב אינך רשאי לאמרם על פה, דלא 
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אמרינן כן אלא בתורה, שמא יאמרו חסר 
משם. אבל בתפילות, אין לחוש, כדאיתא 

 ,נוספיםאח"כ הוא מביא תירוצים בירושלמי. 
או שדוקא היכא , יד"ח להוציא אחריםם אשרק 

ברד"א, זהו רבי מי שיראה ו לא שגור.שהדבר 
 ,מהרי"ץדברי המקור של  שהואם, דוד אבודרה

אילו בסוף, ורק ביא את הירושלמי ההרד"א 
הביא את הירושלמי  ,מהרי"ץ הפך את הסדר

שמהרי"ץ  ,מובן א"כ '.בסתם'דהיינו בהתחלה, 
 .השיטה הזאת פיוא כההעיקר רצה לקבוע, כי 

, ם הביאפי הסדר שהאבודרהכלא הביא א וה
ואח"כ הביא עוד  ,הירושלמי אומר כךאלא ש

  תירוצים, לומר שהירושלמי זהו העיקר.
  

של  לא צריכים בכלל להגיע לתירוצו ,אם כן
למה אנחנו קוראים מה השאלה?  יחי.מהר"י בד

 אסור.הדבר ס"ת קריאת ק"ש על פה? כי רק ב
, לא היה צריך להגיע שלום הרב בר ,ממילא

זה לא משנים את המסורת.  שאיננו ,לכך
"סתם" שלא משנים, אלא טעם ונימוק נכון יש 

  בדבר.
  

התחזקות בעניין שירה כשרה, והתייחסות למש"כ 
הרה"ג בר שלום שליט"א בחוברת "היטיבו נגן 

  "מהדורא חדשה. 
הביא בחוברת, ראיתי שבמקום אחר  גב,א דרך

ברנו עליו בעבר, ינושא שדת ההרב בר שלום א
למנצח על 'ין יענב ,'הרבספר 'שירה כשוהובא 

   '.גתיתה
  

שהם לוקחים לחנים של  ,הספרדיםמנהג  הרי
ומלבישים אותם על דברי קודש. למרות  ,גוים

 דברההאם  ,ביניהם מחלוקת גדולה כךעל יש ש
פשיטא  ,התימנים אצלנו ?אסורשאו  ,מותר

מניגוני מתרחקים אבותינו היו  דבר אסור.הש
אבל  'בל יראה ובל ימצא'.בבחינת , גוייםה
אבל  .זאת מתיריםהם  ,בפועל כיום םספרדיה

הוא מביא א"כ  .דברהלא כולם מסכימים עם 
 ,אומריםה נם, שישבנושא הזהאת המחלוקת 

כיון . ו להקב"האסור לנגנ ,שיר של גוייםכי 
דבר מטמא ה, או לתועבה ,הולחן לע"ז ואהש

כיון אבל  ,לים קדושותגם אם המ את הנפש.
 תרחקתא"כ , טומאההמקור הניגון בא מם עצש

  הדבר מותר. ש ,אומריםהיש ו. מכך
  

הדבר שלסוברים  ,מצא מקורחשב כי  הוא
תהלים עם פירוש מנוחת שלום,  מותר. בספר

שם, מה אומר הוא זרקא,  שלמה הר"רשל 
 ומצא ,הניגון הזה ?'למנצח על הגתית' פירושה

ולפי שהיה  .שתים בגתלך אצל הפלדוד המ
הנה  '., לקחו שיהיה לעבודת הטוב ומכניע

של דוד המלך לקח ניגון ש, מקור נמצא
אלו שתים, רי הפלבע שתים. איפה זה גת?הפל

ידוּ ְבַגתכמו שנאמר . הפלסטינאים ּגִ ַאל  ,ַאל ּתַ
ְקלֹון חוֹּצת ַאׁשְ רּו ּבְ ְ ַבׂשּ נֹות  ,ּתְ ַמְחָנה ּבְ ׂשְ ן ּתִ ּפֶ

לִ  יםּפְ ּתִ נֹות ָהֲעֵרִלים ,ׁשְ ֲעלְֹזָנה ּבְ ן ּתַ שמואל ב' [ ּפֶ
אפילו  ,הפסוקאת בעל־פה  אמרתיהנה [ ].כ' ,א'

רק  אל תחשבו, שגור בפי כולם... שאינו
 ,בכל אופן ]..במקרה אני יודע את הפסוק הזה.

 דוד המלך ,שאת הניגון הזה ,היינו 'תית'על הג
   שתים.מצא אצל הפל

  
 [שיעור מוצש"ק יתרו ה'תשע"א]בזמנו  ,שזוכר מי

 וכבר נדפסוהדברים , כךברנו על ידכבר 
הבאתי שם  ,[עמוד ק"א] "רהשירה כש"בחוברת 

דברים כבר הוכיון ש זה.עניין אריכות על 
יחלקו  ,'. בעזרת הםהו, לא אחזור עליודפסה

כיון , בסוף השיעוראת החוברת הזאת לכולם 
יינו כי במקומות שלמדו וע ,שנודע לי השבוע

עורר ממש הרבה תיקון  דברה ,בחוברת הזאת
לציבור כאן נו רוצים לחלק לכן א בנושא הזה.

אבל תשתדלו  ,עוד הפעםהזאת את החוברות 
 לכתוב על הספרה בבתי מדרשות, ותלשים א

בכדי שיהיה ', לא להוציא מבתי מדרשות'נא 
שיש  ,כיון שראיתיציבור. כלל התועלת ל לכך
דברים רבה על ה ,מאד השפעה טובה לכך

כמה וכמה  בחוברת נםיש ה.כתובים בה
אנשים  צריך תיקון. ,שהנושא הזה וןכי נושאים.

 השירה משפיעה על הנפש.כמה  ,לא יודעים
דוקא מתוך  מכך, אדם מגיעהלפעמים כמה ש
פועל  דברה , או לירידה.היאו לעלי השירה,

אם או  ,טובהוא המקור  כאשר בצורה ישירה,
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, עוד כל מיני פרטים והלכות םמובאים שו .לא
   ם.ליהכנס כעת אישלא נ

  
 ,הנושא הזה עלאריכות  יש ,הזאת בחוברת

 פירושהמה  להסביר שלשה עמודים,אולי 
, הפירוש הזההבאנו שם כמה פירושים.  '?תית'ג

 וןמחודש, כיפירוש  הוא, של רבי שלמה זרקא
   מפרשים כך. אינםרוב המפרשים ש
  

ר הפירוש, ומתברר מקוהלכתי לבדוק את  אבל
הוא לא ו, נכוןאותו לא העתיקו הם שהם טעו, 

שהם  אינה כפי, הלשון שלו ן לכך בכלל.יהתכוו
, לא הפלשתיםן מאת זהביא  שדוד ,כתבו

הביאו שם, שכתוב אלא יה ולא מקצתיה, מינ
מנגינה  ',גת'ששמה שתים מנגינה מעיר הפל

כתוב בכמה הרי ו .לה היה חזק ועצוםשקוֹ 
היה יהודים. הרי  גםהיו שם בעיר גת, ש, מקומות

לא שדוד  זהא"כ '. תיבן עובד אדום 'הגאת 
המלך לקח מהפלסטינאים את המנגינות 

, מאד טמאים לנפש, גרועיםהם שלהם, אלה 
 מנגינה הזאתהאלא ש, זאת מהםלקח לא הוא 
כי היו יהודים  ,מקום הזהבגרו היהודים שמ הבא

   .לכך בעיר גת. הבאנו כמה מקורות
  

 התהי , אז זאתעל כךהערתי לו  בזמנו
[שירה כאן בחוברת כתבתי ו ,השנייהמהדורא ה

מחבר, הרב היישר כח ל ,כשרה עמ' ק"ג]
הוא הודה  ,הערתי לו את הערה הזאתשכאשר 

 במהדוראשו ,וצודקים הדברים נכוניםשואמר 
שמע את אכן הוא  .זאת הבאה הוא יתקן

אבל  .אמר שיתקן זאת, וההערה שלי
האם לראות חדשה,  במהדורא כלתי כעתהסת
הערה ההביא את ואכן הוא  לא?שאו  ,תיקןהוא 
. על כך תשובהלו יש  התפלאתי. אבל ,שלי

. חשב ועלה במוחו רעיון ,אחרי שדיברתי איתו
  נשמע מה הוא עונה.  טוב,

  
 ,מה שהערתי לואת  ]66[בדף ל' הערה הביא  הוא

, גתהעיר מ לקח אותההוא שבמקור כתוב רק ש
היא ש מנלןמנגינה של יהודים,  כן שזואם כן ית

לא,  ,אומראבל הוא  היתה מנגינה של גויים?

אם כן דיש להשיב,  ,ונשאר בדעתיין עדהוא 
 שתית?הוא ציין שלקח את זה מגת הפללמה 

 א מינהקנפ אימא"כ הלא היא של יהודים, 
אלא מכאן  לקח את המנגינה?הוא ארץ  מאיזו

  ותר. מ הדברכי אכן ה, ראי
  

ספר הרי  לכך, היא פשוטה.התשובה  אבל
את יש אלו. הרי כבדוגמאות  ,תהלים מלא

על 'ו, 'מכתם לדוד'ו ',למנצח על הנחילות'
מזמור  בכלכמעט וכדומה. , 'עלמות שיר

 ין את סוג המנגינה. א"כידוד המלך מצ ,ומזמור
הוא היה  לכןו, 'תית, מהסוג של 'גמנגינה נהיש

שבזמנם היתה  ,מנגינה זאת .זאתחייב לציין 
זאת ו, אותהלכן הוא היה חייב לציין ידועה, 

, שידעו המשוררים בביהמ"ק את המטרה היא
של , היא המנגינהמקור . אבל צורת הניגון

  הדברים ברורים.ש ניחושב .יהודים
  

 בר על דבריםרואה שהזמן קצר, רציתי לד אני
נחים, אבל השני שואים ן יעניעל  כגון, נוספים

אלא אם כן אתם מוכנים  ,לנו זמן לא נותר
[עיין בשיעור הבא בעניין  שאר פה עוד שעה.ילה

  שני שואים נחים בסוף מלה].
  

למה אנחנו קוראים ק"ש א"כ  מהקהל: אלהש
  ?בלי טעמים

 ,כי אנחנו סוברים מרן שליט"א: תשובת
בשו"ע  . אמנםשהאיסור הוא רק בקריאת ס"ת

רק  יהואבל ז ,טעמיםהעם ק"ש לקרוא  ,כתוב
אני  .כךשיטת רבינו יונה. בל"נ עוד נאריך על 

 כךיש על אבל , 'מלמעלה'רק אומר לך תירוץ 
נמשיך, כי לא הבא  ורעבשיבל"נ  .עוד אריכות

   הנושא הזה.כל הספקתי להקיף את 
  
  

מדוע אומרים רבי חנניא בן עקשיא לפני קדיש 
  דרבנן.

חפש אני מ ,לכם דבר מעניין אגידאולי  ,לסיום
רציתי  .לסייע בידימי שיוכל , לכך את המקור

 תכףהרי , אבל הקודםס "השאת בסיום זלהגיד 
  . הקדיש, לפני 'רבי חנניא בן עקשיא'נגיד 
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, 'רבי חנניא בן עקשיא'אומרים  , מדועלכאורה
למשל, הרי  למה דוקא הוא? לפני קדיש דרבנן?

אמר רבי  אמר רבי אלעזר', אומרים ליל שבתב
מאמר של  מביאים, שנהמה לאחר .וכו'חנינא 

לסיים  בכדיבא רק  דברהא"כ, אם . גדהא
רבי חנניא בן 'את דוקא למה קבעו  ,אגדהב

   ?'עקשיא
  

  מישהו יודע תירוץ?שליט"א פונה לציבור:  מרן
  כי לא היו לו ילדים. מהקהל: תשובה
   זאת?מי אומר  מרן שליט"א: שאלת
  רי"ץ. מהמהציבור:  תשובה

אני רואה ו, ב"ה אשרינו מה טוב חלקנ, אהה
  שהדברים כבר שגורים בפה. 

  
 ],דף פ' ע"אע"ח ח"א ב[כותב זיע"א  מהרי"ץ

 , הדברקבלה של חכמי תימן זאת ,קיבלנו בזה
בלי ני כי חושב .נוסף מובא בשום ספר ינוא

חנניא לפי שרבי  .זאתהיו יודעים לא  ,מהרי"ץ
. לכך מזכירים אגדה לא היה לו בן ,בן עקשיא

, 'החכמה תחיה בעליה'ו, כי זו שיצאה מפי
שם  ,טוב מבנים ומבנות ,והיה לו למשיב נפש

לרבי  ,קבוע' הנשמעילוי 'עשו  כביכול עולם.
לא  ,לו בנים כיון שלא היו .בן עקשיאחנניא 

עליו קדיש, לכן קבעו לומר  שיאמרהיה מי 
אומרים זאת.  רוב הפעמיםב ,בדרך כלל ,זאת

 , היו יכולים לבחור מאמר אחר שלכי אחרת
   אגדה.

  
חידוש, שלא מצאתי  שמעתי עוד דבר אבל

אותו בשום ספר, ואני מחפש מי שיוכל לעזור 
, או כל בירור בנושא למצוא את המקור ,לי

, אולי כבר כמה שנים בט בזהאני מתל הזה.
   .דברהאת לכם כמדומני שלא אמרתי ו
  

 ,זקנים כמיםחבשם שני תלמידי  שמעתי
יש כנראה  "כאו זאת, שאמרו ,ישישים תימנים

רבי כי הם אומרים, . על כך מסורת להם איזו
נפטר  ,יברתו אמוער שאכ ,בן עקשיאחנניא 

לא מאחר וו , אמו נפטרה.אחרי שנולדו אביו.
היה יונק הוא אז  ,היה מי שיאכיל ויניק אותו

' עז'והלו ה' עז לצורך כך. הזמין  מהעז.חלב 
ו רבי זהא"כ  .שׁ קַ עֲ  ת, נקראאומה בלשון איזו

לכן  .'עקש'הבן של הוא  בן עקש, דהיינוחנניא 
 תוספתהומהי  .בן עקשחנניא רבי  ,אומרים

 שהקב"ה עזר היא, כנראה הכוונהד "לפענ'? יה'
   '.ת שם הא , צירפו'עקשיה' .בכך

  
לא כולם כותבים  להערה מהקהל: בתשובה

הכותבים עם כאלה  נםיש אל"ף,אות זאת ב
הרבה בספרים מודפסים, ראיתי  ה"א.אות 

השם צריך , אכן זההפירוש הלפי ועקשיה. 
 נםישש ,'חנניא' השם כמוזה  .להיות עם ה"א

וישנם הכותבים , זאת עם ה"אכותבים הכאלה 
ה "שהדפסנו במילי דאבות דף רוכמו  .עם אל"ף

בלשון  .אפשרי דברהבשינויי הנוסחאות. 
א "ה הה"בלאכי  .זאת אפשר לעשות ,הקודש

כ בארמית וכן בערבית שאין "משאלא מפיק. 
, אבל לפי זהכ היא מפיק. "א, אא"כותבים ה

והוא  .הקב"ה סייע שיהיה לו קיוםש ,'יה'הכוונה 
   הבן של העקש. ,נקרא כביכול

  
את בשם הר"ר חיים זשמעתי הראשונה  בפעם
ישיש, כבר  הוא, שבגדרה שגר ,הי"ו צאלח

  רפואה שלימה.ישלח לו המקום ב"ה 
  .יםלפני כשבועי נפטרמהקהל: הוא כבר  הערה

לא  מרן שליט"א: ברוך דיין האמת. שובתת
. שמתונלעילוי  דבר יהיהה, אם כןידעתי. 

וונו אותי ישמים כן המעכשיו אני רואה, כי 
 ,שאלו אותו שמתו.נ, לעילוי את עכשיוזלומר 

. בספר נחלת יוסף ,ענהוהוא  ?כתוב היכן הדבר
בכל גם חיפשנו בספר נחלת יוסף, חיפשנו  אבל

נו ספרים שאהכל  ,בעולם נםהספרים שיש
לא נמצא אפילו שמץ ו ,אליהם יכולים להגיע

  מז בדבר הזה. ר
  

 ,זצ"ל יוִ ְר שלמה שִׁ  ו הר"רזה ,שאמר זאת והשני
 הדבר.גם הוא אמר אותו שהיה גר בראש העין. 

בכדי  ,ני חושב שהיה ביניהם איזה קשרינא
מתפלא שלא אני  מהשני.זאת האחד שמע ש

נשמע  הדבר, אבל קור לכךמצאנו את המ
את זשאמרנו  ,שמיםן המ יצאאם ו משהו מיוחד.
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 בודאי ,בלי כוונה שלי שמתו,נלעילוי  כעת
פעמים רבות בעבר, חשבתי כי  .יש בזה משהוש

[אחרי זמן נודי לי להביא זאת לפני הציבור. 
מנכדו של הרב שרוי, כי שמע מפיו שמצא עניין 

י, בספר שאיננו "זה בהיותו עוד בתימן בכת
ח צאלח שבארץ חבש "הר. יודע את שמו

לו מתאים ז, עקש. קוראים כך לעֵ  )אתיופיה(
  ].לומר זאת, כי הוא גר שם כמה שנים

   
למה  אבל מה זה קשור לקדיש? מהקהל: אלהש

עושים לא כעת בכל פעם צריך להזכיר אותו? 
 בכל פעםו מה להזכירל שמות', א"כנעילוי '

  קדיש?הלפני 
משלים שהדבר כנראה  מרן שליט"א: שובתת

לא היו לו ש לא רקדהיינו, מהרי"ץ.  דבריאת 
הדבר, בעיקר  .יתוםהיה הוא אלא גם  ,ילדים

מבואר באחרונים כי הטעם שאחרי לימוד צריך 
דה, הוא כיון דאיתא בגמ' לסיים בדבר אג

מירת קדושא בזכות אעולם מתקיים הסוטה, ש
דסדרא, ואמן יהא שמיה רבא דאגדתא, לכן 

ר בכוונה צריכים "כדי שהציבור יענו איש
  ח את ליבם בדברי אגדה.להקדים ולשמֵ 

  
אומרים בבוקר למה בשחרית  מהקהל: אלהש

בן  רבי חנניאבסוף 'תנא דבי אליהו' את '
רבי  אומרים 'אמרבערב שבת אילו , ו'עקשיא
   א אומרים 'רבי חנניא'?', ולאלעזר

את 'רבי חנניא בן  כי מרן שליט"א: שובתת
אם לא ו .הלימוד עקשיא' אומרים, רק לאחר

 דברה מיותר. זאת. זה לומר לא צריך ,לומדים
כמה הלכות,  לפני כן , בגלל שלומדיםתקןינ
 יאם לא לומדים, אזאבל  .ע"ם או בש"רמבב

 ומר זאתלהתרגלו רבים אבל . אין צורך לומר
  . זה מיותראבל אם לא לומדים,  אפילו ,תמיד

  
 ?לא להגיד ,יותר נכוןמהציבור: א"כ ה אלהש

  בערב שבת?ולא  ,שחריתבלא 
אם  .בכך אין צורך מרן שליט"א: תשובת

כבר הרי שוכו', אמר רבי אלעזר ' אמרנו בע"ש
לסיים  אגדה. הרי כל העניין הוא,דברי סיימנו ב
עוד גם  מסיימיםו אלה שמוסיפיםאולי . באגדה

 נןישאולי , בגלל שרצו להזכירו ,ברבי חנניא
שורש מיוחדות להזכיר אותו. אבל לפי סיבות 
, שאומרים זאת רק היכן שאין סיום התקנה

אתה צודק  מיותר. דברהבאגדה, הרי ש
אבל , תמיד בשחרית זאתשהעולם נוהג לומר 

כמו שאתה רואה זה מחלקים.  ינםאון שכיזה 
, עוד היום גדולב מתפללים מנחההאנשים 

כאשר בשלמא עושים נפילת פנים. למה?  נםיאו
יש , החמה שכבר שקעה ,מאוחר מתפללים

 הם כאשרסיבה שלא לעשות נפילת פנים. אבל 
לפני השקיעה, א"כ למה הם מתפללים מנחה 

הם כבר  .זאת פשוט שכחולא אומרים? כי הם 
, אין נפילת פנים. אותו שאחרי מנחה ,התרגלו

רבי 'ב לסייםתמיד התרגלו  הדבר בנד"ד,
או יותר  .בכך אבל בעצם אין צורך ',חנניא

 ,לפני שאמרו 'רבי חנניא' הם לא למדו ,נכון
צריך ללמוד את  בגלל זה הם לא יודעים...

כמו זה  מתי להגיד ומתי לא.דעו ואז יֵ  ,ההלכה
בתי  נםכנסת, למה ישהששאלו פעם על בתי 

, אפילו שבעצם אין מזוזה הקובעיםכנסת 
ז "ה הל' מזוזה סי' קס"עיין שע ...?שםלומדים 
  ה והגם."ד ד"הערה נ

  
  

  
  

  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. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 



  ה'תשע"ד ב'שכ"ה ויגשמוצש"ק 
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