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, םאל פנילהתראות פנים ו יפגששמחים לה נוא
 ,ועל העבודה שוקדים על התורהבחורים העם 

בחורים שלמדו את הלכות חנוכה  .'עבודת ה
ומיוסד הבנוי , "מועדי השם"מתוך קונטריס 

ברוך  .ונבחנו על כך, י שלחן ערוך המקוצר"עפ
 שוקדים עלו, תורהב שקועיםנכם שהִ  'ה

   .דלתותיה
  

' לכברציתי להגיד : א"הרב מנחם צדוק שליט
פסח מ "חוהב שנערך ברחובותכנס שב, הרב

גם , התעוררות גדולה תההי, שנה שעברהב
, ישנה התעוררותה "שעים על יבמבחנים הכלל

 דבריםה". י השםמועד"וגם כעת על קונטריס 
שם  התהי .יעשו כולם אגודה אחתיו .יםמחובר

ברכה  יצא מהכנסו, ברחובות התעוררות גדולה
  . גדולה

  .וכן יפרוץכן ירבה  .'ברוך ה :א"שליט מרן
  

 ]ז"י כ סעיף"ק' חלק מועדים סי[ מקוצרהערוך  לחןבש
נרות חנוכה שמדליקין , כתוב כך

הם לפרסם הנס לאנשי , הכנסת־בבית
. הכנסת עצמם ולא לעוברים ולשבים־בית

לפיכך צריך להניחם במקום גבוה הנראה 
. ואין צריך שֵייָראו מהחלונות חוצה, לכולם

משום פרסומי , הדלקת הנר ל תיקנו את"חז
, כ בתוך הבתים"בדקים ימדלבזמנינו . ניסא

 לנהוג להדליקשחזרו  חוץ מאותם. בחלונות
אבל  .ל"כפי עיקר תקנת חז ,בפתחי הבתים

. לרבים תאז לפרסם ,הואין יהענע עיקר "לכו
את ין שיראו יאין ענ ,בבית הכנסתכ "משא

צריך להדליק  לכן ,הנרות מחוץ לבית הכנסת
בבית ר ביותבולט ם הבמקואת המנורה 

 ןוכג. ראוםי שאנשי בית הכנסתכדי  ,הכנסת
פה ת מונח מנורהה ,צ"כאן בבית מדרשינו פעו

, ולא כלפי הרחוב ,בכותל דרום, מצד שמאל
ציבור לפרסם הנס לנועד  דברהבגלל ש

   .עצמםבהמתפללים 
ובכמה מקהילות אשכנז וספרד נהגו להדליק 

, מקדשנ גם בשחרית בלא ברכה זכר ל"בביהכ
קהילות של  נןיש .]ה שם"שע[ ואין מנהגינו כן

נוהגים להדליק ה, לא כולם, אשכנזים וספרדים

 ,כ מקובל"בדכי  .נ"בביהכ גם בשחרית
, בערביתרק להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת 

להדליק בבית  ,אבל הם נהגו .כמו בבתים
זכר , יוםגם בוגם בלילה  ,פעמייםהכנסת 
סובר הם "הרמבעת לפי ד, דהיינו. למקדש

. היתה גם הדלקה ,נרות בשחריתההטבת בש
היה צריך , אם הכהן גדול מצא שהנרות כבו

 ואהכיון שבית הכנסת ו. םלהדליקו לחזור
בבית כ צריכים להדליק "א, מקדש מעט

ו הטעם שכותבים זה. גם בשחריתהכנסת 
יותר  או .אלהמקומות  המפרשים על מנהג

אנשים  .ניסאפרסומי  זהיש בשמשום  ,פשוט
 יתבב הם, בבתים פחות נמצאיםבשחרית 

נ גם "לכן הם נהגו להדליק בביהכ ,הכנסת
  . בשחרית

   .]ה שם"שע[ ואין מנהגינו כן
 .ידוע, ב"ד בעיני יצחק הערה מ"בס כתבתי

אין למנהג זה זכר בפוסקים הראשונים ורוב ו
 .זה מקוראין למנהג , דהיינו. ככל האחרונים

עצם אפילו על תלבטים מהפוסקים  ,ולמעשה
אם יש , בערבית מנהג ההדלקה בבית הכנסת

ע "בשואמנם  .פ לברך על כך"אפשרות עכ
, כך פסק שם מרן, ים ומברכיםמדליקשכתוב 
, לא מברכים מנהגכידוע הכלל הוא שעל אף ש
כ "כשאין לו דבר  וזהכי , ערבהחבטת בכמו 

זה אמנם יש ב. וזאת לא תקנה חשיבות מאחר
כנס כעת ילא נאבל , תרץ דבר זהל ,פלפולים

  .הלכה אחת וז. זהעניין ל
  

נשים חייבות בנר  ,]ט"י' בסעישם [ נוספת הלכה
 ז"הערה מוב .שאף הן היו באותו הנס ,חנוכה

, ויש אומרים שקטן שהגיע לחינוך, כתבתי
 ,יכול להוציא ידי חובה אפילו את הגדולים

ועיין (ש מרן שם בשם יש מי שאומר "כמ
מרן . )ו"ק כ"וכף החיים ס, ג"ק י"סב שם "משנ
 ,יש מי שאומרבשם  ,]'ה סעיף ג"תרע' סי[ כתב

 דהיינו כבן שבע או, שקטן שהגיע לחינוך
בהדלקת  גדולים 'יכול להוציא אפי, שמונה

 כךלא פסק מרן  .יש מי שאומר. נרות חנוכה
על . אלא הביא שיש דעה כזאת, להלכה בסתם

שעל סמך זה  ,ונראה ,קזה כתבנו פה בעיני יצח
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וכן , נהגו אלמנות ליתן לקטנים שידליקו להן
שאר נשים כשבזמן ההדלקה אין בעליהן 

בתימן . ו"ק ט"ועיין שתילי זתים שם ס, בבית
להן בעל אין הרי , היה נהוג אצל נשים אלמנות

מבחינת הצניעות העדיפו כנראה ו, יקלדשי
הביאו  לכן, לא יכנסו לביתןשאנשים זרים 

ון שילד קטן הוא כי. ליקו להןדם שיילדים קטני
הוא יכול  כ"א, בר חובהנקרא הוא , בר חינוך

מי יש דעת הסמכו על הם ו .ח"יד ציא אותהלהו
אבל בעלה לא  ,או אפילו אשה נשואה. שאומר

היא קורא לילד שידליק , מה־אז משום נמצא
וכן נהגו כולם  ,ויש פה הוספה בסוף .עבורה

שהגדולים לא , בעיר חבאן שבארץ חצרמות
, מקוםשם זה  ןאחב .ההיו בעיר כל ימות החנוכ

לפעמים מהבית הגדולים נעדרים  היו שבו
פרנסה הלהם  התהיכי , אפילו כמה חדשים

קבוע אצל היה כמעט  דברהו, מקומות אחריםב
 .שקראו לילדים קטנים שידליקו לנשים, כולם

בכל זאת הם , שםנמצאים זקנים ה ישאפילו ש
 ,ילדים קטנים יכולים להדליקש סמכו על כך

  .כפי דעת היש מי שאומר
  

צילום של דפים  שלחו לי ,כמה ימים לפני
 ל"שיצ מהדורא חדשה מהספר ילקוט יוסף

רק קיבלתי , לא ראיתי את כל הספר, השנה
ד "שכתבתי בסמובא מה  ג"דף שפב .כמה דפים

 ,ביחד אתכםאת זד וללמ וברצוני, ה"בשע
מה על ו ,ה"שעבשם לקרוא מה שהוא מביא 

  .הוא מעיר
שבתימן  ,מחבר אחד כתב, י כך"בילקו כתוב

ד קטן להדליק עבורן נהגו שהנשים נותנות ליל
ן אן בעיר חבכגו, חנוכהאת הנרות של 

ם ושאר הילדים הגדולים לא היו בעיר שהבעלי
היו  ,וכן הנשים האלמנות. כל ימי חנוכה

 .כ"ע .רםועבשידליקו נותנות לילדים קטנים 
ומכל מקום כל זה  .ה"סר' עיני יצחק עמ ספר
פשוט שלהלכה אשה . ולא דינא גמירי, מנהג

, כיון שהיא גדולה והוא קטן ,תדליק בעצמהש
או דנימא לא , ויש ספק אם יש ממש בהדלקתו

ק והחשש שלא רצו להדלי. שה ולא כלוםע
, דהיינו .והוא סברת נשים ,בעצמם תמוה מאד

ק שכך היה הוא מביא מה שכתוב בעיני יצח
נשים נותנות לילדים קטנים הש ,המנהג בתימן

שילדים  ,אןכגון בעיר חב, להדליק בעבורן
מישהו מבין מה . קהילה לא היו בעירושאר ה

אני ! ?תימןב אן זהחב ,ראשית ?כתוב כאן
אן חב .למסקנות ושלא יגיעאומר זאת בכדי 

היה תחת ש, מחוז על יד תימן זה ,לא תימן זאת
י "פהמנהגים שלהם בנויים ע מנםא. שלטון אחר
, אדרבה .שלטון אחרתחת אבל זה , מנהג תימן

זו ארץ . מפורש שזה בארץ חצרמותפה בכתוב 
, דרך אגבהערה  זאת. לתימן הקרובה, אחרת
  .לא זאת הנקודהאבל 

  
ולאו דינא , כל זה מנהג ,פירוש דבריו מה

ופשוט שלהלכה אשה שתדליק  .גמירי
 איפה. והוא קטן כיון שהיא גדולה ,לעצמה
נו באים ליישב את המנהג הרי א? הבעיא
מי י היש "פע מנהג הואהואנו אומרים ש, שנהגו

 ?מה הוא מעיר ,כ"א .ע"שהביא השו שאומר
 .הלכה לא כךה ,בסדר ?זה לא כךשלהלכה 

   .את המנהג באנו ליישבנו אאבל 
 ?לזמנינו מ"קנפאולי ישנה , מה תאמר אלא

שבזמנינו הרי  ברור אבל? האם יעשו כך או לא
הנשים לא ידעו לברך  ,בתימן .לא יעשו כך

היה כך  ,לא למדוהן  ,ידעה אשה לא, לעצמן
קרוא היתה חייבת ל יאהלכן , כל הדורותב
 ,אבל בזמנינו .ישהו שידליק בעבורהמל

כ פשיטא "א, לברך בעצמן יודעות שהנשים
   .שהן יברכו

  
ן כיו ,לכל דבריוממש  ס פהחילהתי רוצה אינני

רק אבל , כתב בדפים האחריםמה שלא ראיתי 
יש מי 'מרן הביא כיון ש, לגופו של עניין

המנהג אינו ש להגיד א"ממילא א', שאומר
 ,יש מי שאומרהם סמכו על דעת ש יוןכ. מיושב

לכל , דעות בראשוניםהם  אלוו. נהגוהן כך 
והביא אותו , אתזבעל העיטור כותב  הפחות

אפשר להגיד שהם  אי .הן נהגו כך לכן, ן"הר
סמכו על דעת יש מי  .נהגוכך  .א צודקיםל

  .שאומר
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גם  ובאמ אכן הדבר :ובה לשאלה מהקהלשבת
שאלה שאל היום אף אחת לא ת אבל, ה"בשע

נשים הוהיום , ת בנר חנוכהייבאשה ח כי .כזאת
כך ש, בגלל זה כתבנו .לעצמן יודעות לברך

היום  .לא אמרנו שכך צריך לנהוג, בתימן נהגו
 לא שמעתי מעולם. לעצמן נשים מברכותה

 כיון, זאתשאלה כ שתשאל אשה בזמנינו
הן כ השאלות ש"בד. נשים יודעות לברךשה

שהבעל יבוא או  האם לחכות עד, היום ואלותש
כ רצינו "בסהנו א .וכדומה, תדליק בזמןש

אמרנו אבל לא , שם מה שנהגואת להסביר 
, הברור שאם יגיע מצב כז. שכך צריכים לנהוג

כיון  .כ זה לא יהיה"בדאבל  ,יש לנהוג כך
 ,ן בשם בעל העיטור"זהו הר היש מי שאומרש
 ואה, שנהגו כך של אלו םשמנהג להגיד א"א

 גדולי הראשוניםמ הרי הם שהיו .מנהג מופרך
מי יש בשם ע "זאת בשוומרן הביא , סוברים כך

את ליישב אלא באים אנו  הרי אין .שאומר
כי מנהג ישראל תורה , וזה חשוב מאד, המנהג

שיש מנהגים  ,ד"ותב ביוך כ"הש .הוא כנודע
רוב הגם ש, על דעת פוסק אחד' אפינסמכים ה

את ליישב  נתמעל  ,לא סוברים כמוהוהפוסקים 
  . מנהג על פיוה
  

עוד ראיתי לו , ואומר הוא ממשיך, שני דבר
שבכמה מקהילות אשכנז נהגו להדליק  ,שכתב

א ברכה זכר בבית הכנסת גם בשחרית בל
ואין זכר למנהג זה  .ואין מנהגינו כן, למקדש

ג "ה ח"שע. האחרונים וכן רוב ככל ,בראשונים
גם הספרדים נהגו  ,אולם כנודע .ט"רס' עמ

מקורות מהימנים  שיש לו, במנהג הזה
ומנהג זה הוזכר  ,מנהג טובהוא ו ,בפוסקים

גם דברים שבעצם  ',וכו שלמה מנחתת "בשו
ה "למה בשע ?מה הוא מעיר אבל .נו הבאנוא

גם הספרדים נהגו הרי  ?ל האשכנזיםוב רק עכת
   !?אתז
בכמה , ה"מתוך שע קראתי לכם קודם ולםא

מקהילות אשכנז וספרד נהגו להדליק בבית 
 במהדורא. מאד פשוט? כ מה קרה"א. הכנסת

כמה מקהילות 'תוב כ ה היה"הראשונה של שע
 כןל .'וספרד'לה היה לו חסר את המ', אשכנז

 .מדוע לא כתבנו את הספרדים ,ההערה שלו
משנת כבר מודפס הדבר מובא ו ,בעצםאבל 

דורא יש לו את המהפשוט אלא , א"תשס'ה
יש  .חבל לו, אני אומר לכן... הראשונה

כך שלא , יםבמהדורות החדשות מאות תיקונ
 מהדוראב חבל שיסתכל ,יהיה לו השגות

לו יהיו כבר הרבה קושיות  כי, ראשונהה
  . ותרותמי
  

, כותב כךהוא  ,בהמשך הואטענתו עיקר  אבל
יצא  ,ל"כל זה דלא כמו שעשה המחבר הנז

דאתרא של כל  ץ הוא מאריה"לחדש שמהרי
כל יוצאי תימן צריכים ללכת , יוצאי תימן

ואף נגד מרן , לאורו נגד כל הפוסקים בתימן
שלחן ועל פי זה קבע  .י"וגם כאן בא, ע"השו
שבכל מקום שיש  וכתב, לבני תימן ערוך

יבלו לא ק ,ם נגד מרן"מנהג קדום כהרמב
ודלא כדעת שאר גדולי  .בתימן הוראות מרן
, וראות מרןבלו היק גמריתימן שכתבו של

והחולקים על  .ם"והניחו הוראות הרמב
ץ היה "שמהרי ,ץ לא ירדו לסוף דעתו"מהרי

 ,ז"בו השתואף יותר מר, גדול מכל חכמי תימן
 .ד"עכתו ,נהגי תימןוהוא שידע טעמים ומ

ובמבוא  ,ץ"פסקי מהריבהקדמה ל וראה
הוא  ,דהיינו .נדפס מחדשצ ה"ת פעו"לשו

 ץ הוא מאריה"שמהרי שאנחנו המצאנו ,חושב
 ,שאר גדולי תימןדעת נגד  ,דאתרא של תימן
  .שכתבו לא כמוהו

  
הם  לואֵ  .זאתו חידשנו חננלא א, לומר ברצוני

 .תימן רבניכתבו  וכבר בדורות שעברדברים ש
הדברים  ,מי שיראה. לא רק בלדי ,גם שאמי

ת פעולת "בהקדמה לשועל ידינו מובאים כבר 
חלק רק מתוך הספר אקרא לכם  .דיק החדשצ

  .מהדברים
, איש ת זכרוני"כותב בשו אברהם נדאף ר"כהר

ן של כל בני הגולה בכל ערי ץ הוא רב"מהרי
על פי  ,גטין בנושא שלכתבו  דין־בית. תימן

ץ ראוי להורות הלכה "מהרינו יורתשובת מ
ורבן של כל בני הגולה  ,כי רב חילו ,למעשה

נר  ,ץ"חיים קורח כותב על מהרי ר"הרמ .כידוע
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 ,וכותב עליו בתשובה מפורשת .ישראל
רי אמ ,צריכים לדעת .דאתרין היץ מאר"מהרי

משפחת  .שאמיאלא  ,חיים קורח לא היה בלדי
בזמן רק  ,התפללו בנוסח שאמי, קורח בעבר

, ה"הרשיגם  ,בכל אופן .נהיו בלדי םהאחרון ה
 דברי חכמים ת"שלום יצחק הלוי בשו ר"כהר

גולת תימן  ,יחיד ומיוחד, ץ"על מהרי כותב
דף וב .דאתרא היהלכו לאורו עד שנעשה מאר

 היץ בתשובות שהוא מאר"מהרי ,ז"קצ
   .יש פה בספר את כל המקורות בדיוק .דאתרין

. ספים שלא הבאתי פהנונם יש ,לא רק הם אבל
אברהם חאזי ישמרהו  ר"מה, ה"חיאהרב  כגון

נקרא זבחי שיש לו ספר על שערי קדושה ', ה
מאריה ץ שהוא "כותב על מהריכ "גוהוא , צדק

גם  .מוסכם אצל כל חכמי תימן דברה. דאתרא
הבאתי אותו  ,כותב אברהם ערוסי ר"כה

 ,]ג"דף י ד"ו הערה כ"ר' סי[הלכות נישואין ה "בשע
ר יחיא "מוהר ]י צעדי"אחרי מהר[ וקם אחריו

-אב] ן"יב. ל"ץ זצוק"הוא גאון עוזנו מהרי[
צאו מתחת ידו כמה שי, ק צנעא"דין דק-בית

שהשיג ברוח הקודש לחבר דינים  ,ספרים
ד כל מנהג ארץ התימן, ומוסרים    .עליהם יּוּסַ

כולם עונים , כמים בתימןח של לבֶ פה חֶ  רואים
, ה דאתראיהוא מארץ "שמהרי ,ואומרים

לא ברור  ,רבי אברהם ערוסי .וחלקם היו שאמי
אבל  ,נראה שהוא בעיקר בלדי, לי בדיוק מהו

כך  ולפי כל ספרי .לא משנה. גם קצת שאמי
גם חכמי תימן שהיו  אבל. פחות או יותר ,נראה
קורח בעל סערת  עמרם ר"מה לדוגמא, שאמי
. כידוע לנו ולזולתנו, הוא היה שאמיש ,תימן

ץ באותו "ז ואת מהרי"והוא מביא את בעל שת
הוא מזכיר את שניהם , פרמי שיראה בס .דף

הרב , ט"דף יב כךעליהם כותב ו. באותו עמוד
הרב היה הוא . הגדול דוד בן שלמה משרקי

חיבר  .שוחט ובודק מומחה ,המובהק בדורו
ו קראו, ח"ע או"סביב השחידושי דינים ביאור ו

שים על לשונות וחידות "ושו .תיםזשתילי 
הרב 'זהו  .רביד הזהבוקראו , א"ע והרמ"הש

כ באותו עמוד "אח. 'הגדול רבי דוד משרקי
רבי בן כבוד הרב  יחיאהרב רבי , שורה אחרי
גאון רבני  ,ששי, ד קבוע"ראב, יוסף צאלח

לכן , לו נגיעות שלא יגידו שהיוכדי ו .תימן
 שום נגיעה אין לו .כי הוא היה שאמיתי קדמְ הִ 

. ץ יותר מבעל שתילי זתים"ח את מהרילשב
 ,והלאהח "יקמשנת הת ,הוא כותב .אדרבה

תפרסמה ונץ "של מהרי תרומם שמונתגדל ונ
צ "ד ומו"נתמנה ונבחר ראבעד ש ,חכמתו

בסופו של דבר  .'וכו כל נפות תימןוצנעא ב
 ,לא היה בנפת תימן והוכמ ,]ב"כ' עמ[ הוא כותב

ינה וזיכה כה ברוחב דעת ובשז ,ואחריו לא קם
ספריו אשר השאיר  .את הרבים בעמלו ויגיעו

. הוראות ורהלכל רב ודיין ומ ,אחריו למאורות
 רבני ןיגולת תימן תוכל להתפאר כי מב

 ,מגאוני ישראל נמנה ,גאוהטר עדתה יצא ח
הדברים  .ועם גדולי חכמיהם עומד בשורה

ו "א יגידו שאנחנו חשלכ "א ,ברורים כשמש
, קיימים מדורי דורות הדברים .זאתהמצאנו 

   .וכולם מודים בכך
  

נוהגים גם ה למעשהנכון ש, צריכים לדעת אבל
 מאריהכץ "שאמי מחשיבים את מהריבנוסח 
זו נקודה . התפילות ייןענחוץ מאבל , דאתרא

 תלמיד, למשל .שקצת עמומה אצל כולם
אתם . וא מארי יוסף קארהההמפורסם ץ "מהרי

ו הי ,לנועד הדור ש ,משפחת קארה ,יודעים
, ץ"יתלמיד הכי מפורסם של מהרה .שאמי

היה הוא  אפילו ,ים'דמחבר ספר זבחי אל
בכל  ץ"מהרישיטת הוא קיבל את  אבל .שאמי

 למרות השינוי בעניין, הדברים האחרים
בעל שושנת ש חבשוש "מהרגם  .התפילות

יבר את ספר חהוא ו, לא היה בלדי ,המלך
של  המסקנות קיצורבו עשה ש, שושנת המלך

התפרסם בכל ערי  דברהו ,ץ"מהרי תשובות
יחד עם נדפס ו אחרי ש"ק, י"גם בכת ,מןתי

זורים יי מא"אני בעצמי ראיתי כת. ז"השת
שהעתיקו את ספר שושנת , אחרים בתימן

דברים . מי שיראה בספר פתח האהל וכן. המלך
  .ו והתקבלו בכל המקומותמהתפרס אלו

  
 הבחנוכהשבועי בשיעור  יברנוד, לדוגמא

שהדלקת  ע פוסק"שוהש ,]ג"תשע'ק וישלח ה"מוצש[
' כתחילה צריך להיות בתוך ינר חנוכה ל
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 .עשרהפחות מו ,שהלמעלה משל .טפחים
 ,ם"בכלל לא מביא את דעת הרמב ע"השו

 .שרה טפחיםיותר מעאפשר לכתחילה ש
 ,למעשהאולם . על כך כלוםמעיר  ז לא"שתוה

לא  ,ז"שתה תלמידי יהשאמאפילו  ,בעיר צנעא
הרב יוסף [ .ם"הרמבעשו כאלא , עשו כמוהו

כי בכל הבתים היה , צובירי עצמו אמר לי זאת
שנעשה כבר בשעת , קבוע מקום שקוע בקיר

בגובה , הבנייה סמוך לפתח בקומה הראשונה
 ].כדי להניח שם את מנורת חנוכה, קומת אדם

הניחו שדעת שאר גדולי תימן 'נקרא זה ? נו
שיטת  בדיוק היזו, כןא '?ם"הרמב הוראות

ם "הרמבככל מקום שיש מנהג קדום  ,ץ"מהרי
 ,הסברנווכבר  .אזלינן אחר המנהג, והגמרא

 לאוגם השאמי  ,מנהג מדורי דורותהשכך היה 
  .המנהגאת שינו 

  
 ]ג"תשע'ק וישב ה"בשיעור השבועי מוצש[גם כן  ברנויד

דעת של, 'שהשמחה במעונו'ברכת עניין  על
ה במעונו רק אומרים שהשמחע "השומרן 

ץ כותב שנוהגים "ומהרי, בשבעת ימי המשתה
לומר כבר מאז שמתקבצים האורחים לכבוד 

כבר  להתחיל לומרים נו נוהגשא כמו ,החתונה
בנינו היקר  עשינו בשמחתכך  .משבת ההתחלה

זה נגד לכאורה , כ"א .וגם בעבר, ו"שאול יצ
 ,בעיר שלוגם השאמי למרות זאת ו .ע"השו

  . נהגו כמוהו
  

ע פסק בסתם "שוה, עור בפסחיונ חוזרבעניין גם 
בטל החמץ בששים לפני . ם"דלא כדעת הרמב

בצנעא גם השאמי אבל  .קל בזהימ ע"השו. פסח
זה נגד ש' אפיו, החמירו בכך ,ברוב ערי תימןו

הלכה ל .ץ"לק על מהריוחה דעת רביד הזהב
בכל מחוזות ש ,ידוע לכל הרבנים ,למעשה

שמעתי ש כפי ,יעורחוזר ונמחמירים ב תימן
מלא גם ־העיד על כך בפה[. תמשנים קדמוניו

שהיה דיין , ל"ג ישעיהו משורר זצ"הרה
הוא היה אחד . ומנהגם שאמי, תקוה־בפתח

]. והיה לי קשר עמו, ל"ר זצ"מידידיו של אאמו
  .אני מביא לכם רק כמה דוגמאות לדברינו

פיסול אותיות בספר  של בעניין גם, כמו־כן
ץ "גדול בזמנו של מהריהיה ויכוח  כידוע, תורה

רגלי ראשי ובהם  ,הקדמוניםשל תורה ספרי  על
, ד ממש"עשויים בצורת יולא היו  ,ף"האות אל

או  .ף"אלאות לגוף ה יםמחובר אלא הם היו
לפי  .האות לגג הדבוק היתה ,ף"שרגל האות קו

כך עשו אבל  .פסול דברה, ע"השו דעת מרן
פסק  ,תיםזשתילי ה ,בעל רביד הזהבו. קדמונינו

מה לא התייחסו ל, זאת ופסל ע"שוהדעת כ
רר את יץ ב"מהריאבל  .קדמוניםשעשו ה

, ם"י שיטת הרמב"פע זאתהנושא והכשיר 
נפסדה  אם אלא ,ת"נפסלת בס ינהאאות הש

ינוק או שת, עיקרקרא כל יעד שלא ת צורתה
הלכה להדבר התקבל וכך . לא יכול לקרותה

, בעצמה אוסטאלאבבית הכנסת ' אפי. למעשה
ת של רבי "ס שםהיה , ז רב"שתבעל שם היה 

וקראו , דבוקה ף"עם קושהיה , ל"זציצחק ונה 
 .ץ"מהרי סמכו על הוראתכי , בו הלכה למעשה

  .וכן הלאה וכן הלאה
  
ץ "אין ספק ששיטת מהריכי , לומר רצוני כ"א
פה כיון ש ,נושא של התפילותחוץ מה .תקבלהה

 לכן, בלה ורמזיםינים של סודות וקיענ היו
, אבל כמובן .עה אחרתה להם דתזה הי בנושא

   .ולא היתה מחלוקת, בדו אחד את השנייכ הם
 .בלדי היה ,מצד האבא סבי ,להגיד לכם אוסיף

אף פעם לא ו .היה שאמי, סבי מצד אמיו
כל  .מחלוקות ואביניהם מריבות שמעתי שהיו 

ים 'דאלו ואלו דברי אל, חד כיבד את השניא
אנחנו תושבי העיר  ,מצד אבא מארי .חיים

סבתא של אבל מצד  .כבר כמה דורות ,בהארצ
 סבי מצד אמי. צנעאהעיר ם באו מה ,האמא

הוא לא  .אבל תחת שם בדוי, היה בעיר צנעא
השלטונות כי , ו האמיתיידעו את שמירצה ש

 ,ןעם השלטו היתה לו איזו בעיא. יפשו אותוח
עא הרבה הוא גר בצנ .שמואת לכן הוא החליף 

עבר לעיר עד ש .ם עראקיסאלקראו לו ו ,שנים
חמי , בנוסף לכך. ואז חזר לשמו המקורי, ונשל

, 'שיחי רבי שאול ,החתן שלנו. הוא שרעבי
, אחרי שהוא נפטרהוא נולד  .נקרא על שמו

ואהב  ,היה שרעביהוא  .קראתי לו על שמוו
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אחד וכיבדו אהבו  הם .את אבא מאריממש 
שינויי  יןענייחסו לכל ולא התי, שניאת ה

היה להם ש ,העיקר .הנושא כי לא זהו, גיםהמנה
לא , ריםכל הדברים האח .תורהויראת שמים 

   .נושא לויכוח היו
  

היו שעברו משאמי  מדוע :אלה מהקהלש
  ?לבלדי

כ קורה מכל מיני "זה בד :א"שובת מרן שליטת
 בגללזה יכול להיות לפעמים אף כי , סיבות

או , הסביבה כךמקום של ממקומו ברעשאדם 
הרבה אבל  .נ בלדי קרובה לו יותר"שביהכ

כי , בלדימהעיר צנעא שהיו בעבר שאמי נהיו 
 .לאט לאט זה נכנסו ,במשך הזמן הכירו והבינו

 ,משפחהוחברים בגלל זה קרה לפעמים ו
  .וכדומה

  
, את כל המנהגים ה"בשעהבאנו  ,למעשה לכן

אחד  דברחוץ מ .איגדנו את כולם פחות או יותר
 .ריישל הרב צוב ספריוהם  ואלו, לא הבאתיש

הרי הוא  ?למה לא הבאתי את הספרים שלו
כי , ראשית ?מביא הרבה מנהגים של שאמי

 את מנהגי ממנוינני זקוק לשמוע א' ברוך ה
י תבבזמן רב התפללתי  יאני בעצמ ,השאמי

 בפרט, לא אחת ולא שתים ,כנסת שאמי
, מיהשא אני מכיר את מנהגי .בילדותי
, אצל השאמי יםידועגים נההרבה מ ,ואדרבה

נראה  .תב בסידור שלוינם כפי מה שהוא כא
אבל לפי  .פריע להםו אחד הדברים שמזהש

כל הזמן , דהיינו .הוא עיוות את התפיסה, דעתי
ף אחד א, היה ברור ומוסכם בין כל חכמי תימן

 מנהג ואההבלדי  שמנהג, לא חלק על כך
 .האחרונים וא מנהגה ג השאמימנהו ,הקדמונים

 ,שכביכול .והפך את הקערה על פיה ,בא הוא
ובכל הדורות היו , מנהג קדום ואהגם השאמי 

 כעתאין . טעות גמורהו ,זה שקר. אלהכמנהגים 
נ יהיה בהמשך "ה בל"ובעז, לדבר על כךזמן 

בשיעור עיין [ השיעורים שבמוצאי שבת קודש

כיון  ,בכל אופן ].ע"תש'ק וישב ה"השבועי מוצש
להציג  ,מגמה של הטעיה יש בספריוששראיתי 

לא לא יכולתי ממי, דברים בצורה לא נכונה

. מקום לזהאין  ,לפי דעתי .ולהתייחס לספרי
הספרים  את אבל .אלו מעשים אשר לא יעשו

 ,רביד הזהבתים וזילי שתכגון , האחרים
הבאתי , וכדומה ,חכמי תימן השאמי םשחיברו

   .יספרתם לאורך כל או
  
הוא שוב חוזר לנושא , ח"דף שפיוסף  ילקוטב

כל מה שכתב הרב הכותב , כותב כךהזה ו
 כ"משזה  ,ד"הערה קס צ"ת פעו"במבוא לשו

הבן . שנמצא כאן, א"שליטמשה  ג"בני הרה
, עליו כותב מה הוא ותשמע, בני בכורי, יקיר לי

שבכל תימן הלכו לאורו של  ,להמציא
והוא , צאנונו המשא המצאה כאילו זו ,ץ"מהרי

ושהוא היה , דאתרא של כל בני תימן יהראמ
ושרבותיו לא , גדול יותר מכולם יותר מרבותיו

עד שמזה באו וקבעו , זכו לרדת לעומק דעתו
הוא כבר , חדש לכל יוצאי תימן רוךעשלחן 

 ,יחדב א"עושה אותי ואת בני הרב משה שליט
 ,נגד כל שאר גדולי תימן ,ץ"על פי פסקי מהרי

לפי הוא  מקוצרהלחן ערוך ש? שמעתם
כל  .ץ"רק מהרי. נגד כל חכמי תימןו, ץ"מהרי

 ,נויכאשר יעידון חכמי תימן בדור, זה אינו
ובודאי שרבים  ,שבתימן היו קהילות קהילות

ץ "עשו כדעת רביד הזהב רבו של מהרי
כאן עמד , ערוךשלחן כדעת ה ורה לפסוקדה

  .וקבל האמת ממי שאמרה ,במקומו קנה
  

שבזמן המשיח כתוב  .תי פשט חדשלמד מכאן
האמת נעשית עדרים  ',ותהי האמת נעדרת'

, תאחר עכשיו הבנתי הבנה .והולכת להעדרים 
אתה ו, ולהגיד שזה אמת ,יכולים לכתוב שקר

וכי . אמת ואהש שקר לכתוב על. תקבל אותה
מובא דעת  לא? ץ"דעת מהרי ובא רקה מ"שעב

כל לאורך מלא ה "שעהרי  ?ז ורביד הזהב"שת
. רביד הזהבו תיםזושתילי  ,ץ"מהריב הדרך

 ',שאמי' ת המלהמוזכרה "בשעש, בדקו ומצאו
אפשר לשאול  .במחשבבדקו זאת  .יותר מבלדי

חיפש הוא , א"לוי שליט את הרב מאיר ליאור
לה בהם מופיעה המפעמים שהמספר מצא שו

איך אפשר  .מוזכר הבלדימאשר יותר  ,שאמי
ונגד ? ץ"פי מהריה זה רק ל"לבוא ולהגיד ששע
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לאורך כל הדרך  ,הרי אדרבה ?כל חכמי תימן
פסקים של כל חכמי תימן מכל המובא 
ולכתוב . שקר בודאיזה  .ז"כולל השת, הספרים

  .שקר כפול וזה ,שזה אמתז "ע
  

להזכיר או ממני  לפעמים נשמט אם, אמנם
יכול  דברה, ז או רביד הזהב"איזה שת לציין

שלפעמים נשמט  ,דעתאבל צריכים ל .להיות
ינני יודע איך זה א ,למשל. ץ"ממני גם מהרי

מפורשים דברים  אפילולפעמים אבל , נשמט
ין יבענ ,כגון .אולם זה משמים, צ"ת פעו"בשו
ין של התפזרו יהענ, ברקים ורעמיםברכת של 

ק וירא "לך לך ומוצשק "עיין שיעור שבועי מוצש[העבים 

 .יהאשתמיטת, ה"בשעהדבר לא מובא  ].ע"תש'ה
נן פה ושם ישיתכן כי  .תכווןמבלא היה  דברה

 נעשה מהדוראיתברך ' בעזרת הו, השמטות
אבל . תמיד אפשר לתקן. זאתנתקן ומושלמת 

 .מתוך מגמה, כווןתמבהיה  דברהו "לא שח
 ,עוריין של חוזר וניבענ למשל ,אולם מאידך

י מפנ, לא הבאתי את רביד הזהב בפנים
כדעת רביד לא נהגו שגם השאמי  ,למעשהש

מה , כידוע. בהערותרק זאת שם ציינתי ו .הזהב
 או "נהגו"בלשון  בפנים ה"שעבשאני מביא 

כיון , בלדימשותף לשאמי ול זה, "מנהגינו"
שלמעשה גם השאמי נהגו בפועל בסופו של 

  . ץ"כדעת מהריבזה דבר 
  

הלכות שחיטה  ספר מקור חיים על, אגב דרך
זבח  וספרץ ב"י שיטת מהרי"פוא עה ,וטריפות

אפילו  .שהיה נפוץ אפילו במחוז שרעב, תודה
 את תורתושאבו רעב ינקו מחוז ש אנשי
נואני תב מארי חיים סימה כמי שיראה  .ץ"מהרי
מאד את ספר זבח משבח הוא  כיצד ,ובספר

 ספר הגיע גם למחוזהסימן ש. ץ"תודה של מהרי
ינו רק אש, ספר זבח תודהאפילו וזה . םשלה
, יותר עיוני הוא ספראלא , הלכות למעשהספר 
 היהמקור חיים ספר ה. מאד ותומשבח א והוא

ספר וא התקבל כהו, ותולמדו א, נפוץ שם
  . שוחטיםה לשלימוד ה
  

ץ "שמהרי ,םאומריאמרנו ו, כתבנואנחנו  לכן
חוץ מהנושא , דאתרא של כל תימן הוא מאריה

. ברורים כשמש בצהרים דבריםה. של התפילות
 פילו הרבניםאזה , קודםמ לכםאמרתי שכפי ו

 כותבשבעל סערת תימן כמו , משפחת קורחמ
הן בעוד היה ישובם  ,ז"בדף ט במפורש
הגיעו אליהם סידורי תפילה  ,צנעא במדינת

זה שבנוסח  ונודע להם ,מודפסים בנוסח ספרד
ראו מקצת חכמי  .'וכוי "אני מתפללים ב

י "כמנהג א יהיו כל הקהל מתפלליםש ,הדור
והיתה עצתם שאותם  ,י ספרדנוסח סידורב

יתן להם , שגור בפיהם 'תכלאל'סח הן נוישעדי
אז  .'וכוספרד  סידורימ ]סטאואלא[הנשיא 

נוסח להתפלל כפי מחזיקים התעוררו הרבנים נ
ר יהודה צעדי והדיין "ובראשם הר ,התכלאל

הודעות בדרך וכתבו  ,ר פינחס אלעראקי"הר
מי  .'וכו אסור לשנות מנהגי אבותש ,פסק דין

 ה"בעזאולי ו, בפנים את הדבריםשירצה יראה 
  .בפעם אחרת זאתנסביר 

  
  
  

 .קצת מוסר השכלמממו בעניין שנלמד  נסיים
אמר  ,]ב"ע ד"דף י[אומרת במסכת מגילה ' הגמ

לנשים לא  .לא יאה יהירותא לנשי ,רב נחמן
תרתי  .לעשות דברי חשיבות, להתייהרמתאים 

היו שתי נשים  .וסניין שמייהו ,נשי יהירן הויין
חדא שמה  .יהן היו מאוסיםשמותו, יהירות

מישהו מכיר  .וחדא שמה כרכושתא ,זיבורתא
הן  אלו? א וכרכושתאזיבורת ?את הנשים הללו

זיבורתא . דבורה הנביאה וחולדה הנביאה
 .חולדההיינו  וכרכושתא, בארמית היינו דבורה

זיבורתא כתיב  .בישראל היו נביאותהן  ידוע כי
ואילו  ,ותשלח ותקרא לברק )ו, פטים דשו(בה 

דבורה שולחת לקרוא  .איהי לא אזלה לגביה
 זו גאוה? למה את לא הולכת אליו, לבלק

 )טו, מלכים ב כב(כרכושתא כתיב בה . יהירותו
יאשיה  .ולא אמרה אמרו למלך ,אמרו לאיש

כי הוא ראה את הנבואה  ,המלך שלח אליה
זו נבואה  ,'אותך ואת מלכך וגו 'יולך ה שבפסוק

, תורההבספר שנכתבה ונמצאה בזמנו קשה 
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לא ' אפיהיא  .'לאיש קראו'והיא אומרת 
אומרת על שתי ' הגמ כך. המלך ת לוקורא

   .גדולות בישראל
היתה  גם אשתו כי, בגמרא זאתמר נחמן א רב

 קראו לאשתו .והוא רצה ללמדה מוסר, יהירה
תרגום  שהרי, היה מאוסגם שמה , ילתא
ָטָאה ְוַהּכֹחַ  ָקהְוָהֲאנָ  א לָּ יַ וְ  ,]'ל, א"ויקרא י[ ְוַהּלְ

בלשון  ילא .נקהאזה ילתא  .וכוחא והלטתא
, מלשון יללה ילא. וילתא בלשון נקיבה, זכר

. 'לשמוע אנקת אסיר לפתח בני תמותה'מלשון 
של רב לאשתו  כ"א. תייללמו תצועק האנקה

 דוגמא רצה שתקחהוא ו, שם מאוסנחמן היה 
שברה , כעסהמה היא עשתה מרוב ידוע . מכך

זה נושא  .ברכות' בגמ' כנז, ארבע מאות חביות
  . זאתלהסביר , שצריכים לדבר עליו בפני עצמו

שם במסכת [עין המראית ספרו בא "החיד בא

יש  ,להושואל שא, לפיבספרו דבש כן ו ]מגילה
ות בהמה לא דיבר הכתוב דאפילו בגנ ,להבין

, דזכייןל נשי ע אומרתלשון הומה , ללמד דעה
ולפום . ןיידאינון דכ ,ין לנביאידמי ואינהו

מילי  ניהוין מפני מה הו ,יקשהריהטא 
 הוא .לפייט התחילפה א "החיד .דמתגלין
כשאדם . בחרוזים זאת כתבעד ש ,כ"כ התרגש

בכל אופן . הוא נכנס להשראה, מתעורר
על נביאות גדולות  ?מה זה, שאלתו היא

ו אפיל ?גנותדברי  כאלו? מדבריםכך בישראל 
 ל"ופה חז ,הכתוב לא דיברבגנות בהמה טמאה 

שיש להם ? נביאות צדיקות של םבגנות מדברים
  ? ראוי לדבר עליהןכך  ?שם מאוס

אמור ד במאיואפשר  ,מה הוא עונה תשמעו
שיהיה  ,עשה שתהיה וסת לאשה 'הד ,רבנן

 וההשי נהו דננמשך מרישת דזה ,בין עיניה
עצם בהאשה בא  דם .ולא תחטיא לבעלה

אשה תזכור כ זה בכדי ש"א, בגלל קללת חוה
חוה עשתה מה , תזכרי. לא להחטיא את בעלה

ממילא . תה לאדם הראשוןגרמה מיו ,שעשתה
 ,נשיני האפשר ד ,י זהפועל  .יכרוןיש לה ז ז"עי

 תמוש םש' ה ,בותחשושים יקרות ונלהיותן 
נתנו שמים ן המ ,ת אלוובשמ אותןאשר יקראו 

כך ה סידר ותכנן "הקב, ות מאוסיםשמ להן
כדי שיתעוררו  ,לויקרות וחשובות א לנשים

 .זה מזכרת להן .ולא יתגאו, להןת שיש ובשמ
דבורה היא  זו, תדעו לכם, קוראין לכם שם כזה

 וגם בשם ילתא .והחולדה היא חפרפרת ,עוקצת
 הע לדבוראירלא  ןלכו. רמז שיש גםאמרנו 

ש תרתי "וז. ברסמה הכתויופ ,אדאלא זימנא ח
 ייןוסנ .ןבתכונתן לפי צורתן וטבע נשי יהירן

ואמטו להכי בא  .שיזכרו ולא יתגאו ,יהושמי
זאת אומרת , זימנא דאיתרע מילתא לדבורה

הזכירה שמה להיכנע ', עורי עורי דבורה'
כ "ע .וחזרה לה הנבואה, משום השם דיש לה

  .א"דברי החיד
כל , אומרת ]ב"עו "דף ס[בפסחים ' הגמ הרי

נבואתו מסתלקת , אם נביא הוא, המתיהר
חדלו פרזון  )ז, שופטים ה(דכתיב , מדבורה. ממנו

חדלו עד שקמתי דבורה שקמתי אם  ,בישראל
דבורה התחילה לשבח את . 'בישראל וגו

 ו פרזוןאז חדלעד , רק עד שאני קמתי, עצמה
עד אז היה פחד לגור בערי פרזות , בישראל

נסתלקה לכן ו, יםמאין חומה מפני פחד האויב
עורי  )יב, שופטים ה(וכתיב  .ודשקח הממנה רו

, כ"א .'עורי דבורה עורי עורי דברי שיר וגו
דהיינו היא מחפשת איך , עורי עורי דבורה

היא אומרת  לכן. ודשקח הרו שובחזור לה ת
אסור היה לי ש השם הזה מזכיר לי, 'דבורה'

יש  ,ות בהטבעמותכונות הדהיינו ב .יהרלהתי
מתגברת היא כמובן אבל  .טבע של יהירות לה
 ,כזהם שֵׁ  ם להה שׂ "הקב ולכן .התכונה שלה על

   .כדי שיהיה לה מזכרת
אכן ה "הקב, נכון שהשם הוא מאוס, כך יוצא

לפגוע  ו"ינו כדי חאדבר האבל , אתזעשה 
כדי , שמיםן המנתנו להם דבר זה אלא , בהם
  .יוכלו לתקן את עצמןהן  ז"שעי

  
נקראים החשמונאים למה  ,חנוכהבימי  אנחנו

ד "שהרי למ .חשמונאים מלשון חשמל? בשם זה
' הגמ. ת"מאותיות דטלנ, ן מתחלפות"ונו

אמר ? מאי חשמל ,]א"ב ע"דף י[אומרת בחגיגה 
, במתניתא תנא. רב יהודה חיות אש ממללות
 .אש חשמל היינו .עתים חשות עתים ממללות

ם גופבערה ב. 'החשמונאים הדליקו את אש ה
 ,יווניםהמדוכא תחת  שראל היהיעם . 'אש ה
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באו . ואף אחד לא קם כנגדם ,גוזרים גזירות
. שראליוהדליקו את האש בעם  ,החשמונאים

מסרו את נפשם  ,שראליהם היו האש של עם 
ואולי  .יראת שמיםהדליקו את ה, 'על קדושת ה

   .החנוכה נרותשל  אשל יש לכך קשר גם
  

. לאיזו שאלהרוץ ית מצאתי ,האמור לעיל לפי
יים הרב חו ,קודם את הרב עמרם קורחהזכרתי 

זו  ,משפחת קורח. ברכהלזכר צדיקים  ,קורח
 ץ"מהרי .משפחה חשובה כבר מאות שנים

בשם  ,מהראשוניםאחד מזכיר גדול ח "בע
לגבי הסדר הוא מזכיר שם  .שלום קורח ר"מה

יתפאר ו וישתבח ,קדיששאנו אומרים ב
, ויתנשאר ויתהלל ויתהד יתעלהויתרומם ו

לא  .ותנוסח זה מסתדר לפי סדר הספירכיצד 
   .תימןק "קאלא לפי נוסח , לפי נוסח הספרדים

למה קראו להם את השם , היה לי פלא תמיד
 שראל היהימחלוקת בעם ה הרי אבי ?קורח
הזה לא החליפו את השם הם  כיצד, קורח

 שפחהות משמ נםיש ?במשך הדורות
במקור לא , ראסכמשפחת  למשל .םשהחליפו

בל א, קראו להם קטיעיאלא , קראו להם כך
גם למה  ,כ"א. סיבות ם מפני איזהמש התחלף

שם  הרי זה ?זהה שםההם לא החליפו את 
 .זה שם גרוע? יה בעל מחלוקתהקורח ? מאוס

   ?םלא החליפו את השאיך במשך מאות שנים 

למה הוא קרוי  ,את הרב עמרם קורח שאלו
היינו , היו לווים ילוא ?לויים הרי הם לא, זהבשם 

מבניו שחזרו , מצאצאי קורחהם אומרים ש
 .'לא מתו חובני קור'כתוב וכמו ש, בתשובה

בפתח דבר לספר [כך  נהע הוא .אבל הם לא לויים

בודאי אחד מאבות אבותי היה  ,]סערת תימן
 .בתורת גנאי, 'קורח'וכינו אותו , רן גדולקנת

 .זה קורח ואמרו עלי, אחד מחליקהיה בטח 
כך הוא  .ונשאר השם דבק בכל המשפחה

   .אומר בכבודו ובעצמו
  

, עברו ות שניםמא ,לי קשההיה עדיין  אבל
   ?שם של גנאי עדיין עםהם נשארים  למה

 .אתזצדקות הם עשו שמרוב חכמה ו, ניחושב
שות ישו שיש להם טבע לעהם הרג, דהיינו

לכן  ,בורתא וכרכושתאיזה כמו ז ,מחלוקת
 יש, תדעו לכם .יר את השםל פעם להזכצריך כ

כי מיד בני אדם , מלעשות מחלוקת זהרילה
הוא  ,ממילא בגלל השם .זה קורח, האה ,יגידו

. לא לעשות מחלוקתשויתעורר  זהריכבר 
לא רצו הם  ,לכן אדרבה. בא למזכרת דברה

 ,םשיתגברו על טבע כדי, לשנות את השם
  .ל"וד .שיעשו וירבו שלום

יעשה שלום ברחמיו א והומיו שלום במר עושה
 .אמןואמרו  ,עלינו ועל כל ישראל

  

  

  

  דרושים
  ברחבי הארץ פעילים
  ."מנויים לחיים" לרישום

דשית נאה חמילגה 
  !למתאימים
  'פרטים בטל

 050-4140741  

  !הודעה חשובה
  , בעיקרי שמיעה "שיעור זה הוקלד עפ

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו א"היה לנגד עיני מרן שליטהשיעור 

  ,שיפר ותיקן דברים רבים, והוסיף מקורות
  , פאת העומס הרב המונח על כתפיואולם מ 

להאיר ולהעיר , בור הגהה מדוקדקתענבצר ממנו ל
 .בהרחבה כבשיעורים שעברו

  
בכל ספק או שאלה המתעוררת , האמור לאור

  את הדבר יש לו לברר היטב , למעיין בשיעור זה
  .א"להלכה ולמעשה אצל מרן שליט
  . הערות ותיקונים יתקבלו ברצון


