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��דשמיא�בסייעתא 

��הגנוזאור�ה�גילוי�–חנוכה�

האריך , א ראש המכון"רווח שליט. לגאון רבי שניאור ז' ישמח ישראל'בספר 

בעניין זה שעניינו של נר חנוכה הינו בחינת התגלות האור הגנוז מעת בריאת 

חמת החשמונאים וביאר דבר זה משום שמל. ש שכן מבואר בספרים"ע, העולם

שכן בשעה , י אדם הראשון"בימי החנוכה הוא מעין תיקון לפגם והחיסרון שנעשה ע

שאדם הראשון גרם הפסד לעצמו ולדורו היה זה מחמת שתלה עצמו באחרים 

הן במה , ואילו חוה תלתה עצמה בסברת השכל, "האשה אשר נתת עמדי"

 הנחש יודע אלקים כי ביום והן שקיבלה סברת" ולא תגעו בו"שהוסיפה על הציווי 

פ טעם ודעת עברו על הציווי ובאו לידי חטא "ומחמת שהלכו ע. 'אכלכם ממנו וגו

  .ל"ונגנז האור לעת, שהביא לידי פגם ותקלה לדורות

אף שהיו מעטים ' אולם החשמונאים נכנסו למלחמה עם היוונים כדי לעשות רצון ה

ז כדי להלחם "וכ, ד הטעם והדעתנגד רבים וחלשים נגד גיבורים ודבר זה הוא נג

ולכן זכו להשיב ולגלות את האור הגנוז . ביוונים ובהתייונות כדי לעשות רצון קונם

  .ל"ד ואכמ"וראה שם עוד מה שהאריך בטוטו. י מעשיהם"ע

מ עמאר "ר הראשון לציון רבה של ירושלים הגרש"וראה עוד במאמר מאת מו

 שבין חנוכה לפרשיות התורה בימים  אודות הקשר,א המתפרסם בגיליון זה"שליט

של האבות , התמידית למרות כל התלאות והנסיונות' בהם מתוארת עבודת ה, אלו

 ימשיך מי, החשמונאים בימי שהיהוזהו המבחן הגדול , הקדושים יעקב ויוסף

. ההבל אחרי וילך ישבר ומי, וגזרותיהם יוון ותרבות הנסיונות כל למרות' ה בעבודת

 והלכו ועבודתם תורתם את הפסידו יהודיםהרבה , גזרותיהם כל עם םהיווני כשבאו

 אך. למיתה אחיהם את ומסרו מתייוונים היו מהם שחלק כך כדי עד. איתם

 לא והפיתויים הגזירות, הרתיחות כל, איתן ועמדו התחזקו וחבריהם החשמונאים

 אנו היום שעד עצומים ונפלאות ניסים להם עשה, כך ראה' כשה. אותם הזיזו

  .אותם מפרסמים

המכון למצוות התלויות 'מבית המדרש של חיבור חדש בימים אלו יצא לאור עולם 

 ספר – של רבותנו חכמי ספרד םגנוזות כתב ידבמסגרת העבודה על הוצאת , 'בארץ

ה " זלהיהודה הכהן נורביהגאון עם ביאור ' זרעים חלק א' עיר חדשה'משניות 

  .  הרבנים החוקרים התורניים של המכוןמחכמי פאס שבמרוקו בעזרתם של

, ה חי בתקופה הקשה לעמינו"שהגאון המחבר זלה' דבר המכון'וראה שם ב

לא עצר מהעיסוק ם כל זה וע',  של בני ביתו וכו'ובמיתה על קידוש ה, בבריחות

שנינו שביאר בפרקי משה על ברייתא ומובא שם מה ש. בהתמדה בתורה הקדושה

והוא מבואר בעצמו : "וכתב בהאי לישנא, שעוסק בתורה  מישאין לך בן חורין אלא

, וביחוד החכמים, שהאנשים השלמים, והוא, הקדושה לבקיאים בחדרי תורתינו

הם נקראים בני חורין ממקרי , שלמות השכל אשר כל מגמתם וכל ישעם וחפצם

 כי הנה מצאנו ראינו שגם, המקרים הרעים ולא מפני היותם נמלטים ממוקשי, הזמן

, רק נקראו בני חורין מהם, קשים עליהם יעבור כוס המאורעות הרעות ויסורין
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שאף על פי , עליהם כלל כאלו לא היו באים, להיות שאינם עושים בהם רושם

, מעלה חלילה לא יתפעלו מהם ולא יטיחו דברים כלפי, שיבואו עליהם ייסורין

באמת   להיותם מכירים,היא, והסבה לכל זה. אדרבה יקבלו אותם בסבר פנים יפות

לא  אך אל השכל, ובתמים שהמקרים ההם לא ישחיתו רק הגוף והדברים הנתלים בו

ובהיות כי הדברים הגשמיים כלם להבל ותוהו . ואליו לא יגיעו, ירעו ולא ישחיתו

  ".על כן לא יתפעלו מהם כלל, בעיניהם נחשבו

רות נפשו על התורה ובהקשר של הדברים המופיעים למעלה ניתן לומר שבזכות מסי

וזכה . ועל העבודה זכה הגאון המחבר שהאור הגנוז של תורתו יתגלה לאור עולם

צוות הרבנים והעומד בראשו ליטול את החלק והזכות בדבר גדול ', המכון למצוות'ה

ל "יהי רצון שבזכות פועלם נזכה ונחיה ונראה בקרוב את האור הגנוז לעת. זה

  .ר"אכי

  .המופיע בחוברת' סקירת ספרים'פר במדור פרטים על הסעוד ראה 

��הבברכ
��העורך
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�והשמן,�לאכילה�השמן�כשרות�על
��החנוכה�נר�להדלקת�המיועד

��

וכמה ). תרעג' א ריש סי"רמ(מצוה מן המובחר להדליק נר חנוכה בשמן זית  �

 זכר למנורה .ג.  שאורו צלול ויפה.ב.  שבו נעשה הנס.א, טעמים הובאו על כך

  .במקדש

כאשר , ויש אומרים שיש להקפיד על שמן הראוי למאכל ובדרגה הגבוה שלו �

 ואחריו ,זך זית ואחריו שמן ,כתית הוא לאכילה הראוי בשמן גבוהה הכי הדרגה

א מובא "מרן הגריש( ל"עכ ,לאכילה ראוי אינו כבר וזה זית מגפת הנעשה

  ).רלט' באשרי האיש עמ

" שאלת רב"א השיב לבעל מחבר "ח קנייבסקי שליט"רהגאון שר התורה הג �

ששאל שיש שמן זית צלול ראוי לאכילה אבל מחירו כפול משמן ) ח אות י"פל(

אחר שיש בו חומציות והוא נמכר למאור ושאל אם להעדיף את הראוי 

  .ראוי שיהיה כשר לבית המקדש: והשיב לו. לאכילה

ת שפירסמו ממנו " שכתב בשוא"מאידך ראיתי לגאון רבי ניסים קרליץ שליט �

 בשמן לכתחילה להדליק אפשר: ל"כתב וז, ושם בסעיף סג, על הלכות חנוכה

 א״צ חנוכה ובנר ,למנורה במקדש כשר מר דשמן ,לאכילה ולא המיועד למאור

 .מכך יותר

הוא , כתב ששמן שמבשלים אותו בחמין) ריח' ג סי"ח(בספר תשובות והנהגות  �

ולכן יש להקפיד על , ל אינו דומה כלל למקדששכיון שנתבש, פחות מהודר

 . כתית

  

אולם כיון שהסכמת כולם שמכל מקום , ובאמת שבדבר זה יש עוד הרבה להאריך

להוציא [יצא ידי חובה לכתחילה ' אף אם מדליק בשאר שמנים או אף בשעוה וכו

ולמעשה ודאי שהוא הדין בשמן מר שאינו ראוי ]. ששמן זית הוא מצוה מן המובחר

' ע סי"כל שאינו פגום ומאוס לאכילה כשמן שנפל בו עכבר וכמבואר בשו, לאכילה

וכתב בספר תורת המועדים . ה בכל נרות המצוה"ג שה"וכתב בפמ, יב' קנד סעי

כיון שאינו , ז שמן מר שאינו נאכל מחמת מרירותו"שלפי) קיג' חנוכה עמ' הל(

  .ש"יעוי. וכדין נרות שעוה, מאוס כשר לנרות חנוכה

, ומצאנו את דין השמן למקדש לשני צרכים, ונקדים במעט את דיני שמן במקדש

מנחות ' גמ[ל "וקיי. והאחר הוא לצורך המנחות, האחד לצורך הדלקת נר המנורה

] ח"ז ה"ובפ. ד"ובהי. א"ה ה"איסורי מזבח פ' ם בהל"וברמב. ב" פו ע–ב "דף פה ע

  .ויש שפסולים גם בדיעבד, שיש כמה דרגות

 . פסול אפילו למנחות ואפילו בדיעבד–חו רע או טעמו רע שמן שרי  .א

 פסול אף למנחות ואף –שמן שנכתש מזיתים ששרו במים זמן הרבה   .ב

 .בדיעבד
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 פסול אף למנחות ואף - שמן שנכתש מזיתים שלוקים או כבושים   .ג

 .בדיעבד

 . פסול אף למנחות ואף בדיעבד- שמן שנכתש משמרי הזיתים   .ד

 –] שלא הגיעו לשליש בישול[ים שהם בוסר שמן מר שנכתש מזיתים ירוק  .ה

יהיה , ז' ובאם יתמלאו הסעיפים להלן סעי[לכתחילה פסול ובדיעבד כשר 

 ].לכאורה כשר בדיעבד גם למנורה

כתוש אלא נעצר במטחנה או [ואינו כתית ] נקי[שמן זית שאינו זך   .ו

אולם מצוה מן המובחר אם יביא שמן זית זך או , כשר למנחות] ריסוק

 . או ביחדכתית

" כתית" "זית זך"חייב שיהיה שמן , שמן להדליק את מנורת המקדש  .ז

, והשמן נוזל מאליו, כתוש פירושו שכתשוה במכתשת. כלומר צלול וכתוש

וקל וחומר , משמן שנעצר בבית הבד תחת קורת בית הבד, וזה להבדיל

  .הגם שהם כשרים למנחות, שפסולים למנורת המקדש, מזיתים שנטחנו

ת שנבחין בסוגי השמנים המצויים בימינו אמרתי להביא סקירה קצרה איך ועל מנ

  .מייצרים השמנים בימינו

, אגוזים, המוצר המוצק יכול להיות זיתים, שמן הוא מיצוי של נוזל ממוצר מוצק

, וכמו כן מיצוי של גרעיני צמח החמניה. ועוד סוגי עץ, ציפת פרי עץ דקל, אגוז ארגן

  .בוטנים ועוד, כותנה, תירס, סויה, קנולה

אולם אין ספק שיש ריכוזים גבוהים של , הרבה מדינות מייצרות שמן מסוגים שונים

כאשר בשמן זית . מדינות ששם יש ריבוי או מומחיות לייצור סוג מסויים של שמן

שמן . וכמובן בארץ ישראל, תוניס, מרוקו, איטליה, ספרד, בולטים מדינות יון

. שמן חמניות ברוסיה ואוקראינה. קה ובדרום אמריקהקנולה בעיקר במערב אפרי

  .וכן הלאה

, ד בעולם במפעלי השמנים הגדולים בעולם"סיורים כשרותיים רבים עשינו בס

, מפעלי שמן במרוקו ובתוניס, למפעלי שמן ביון ובאיטליה, מאטלנטה שבאמריקה

זר וכמובן מפעלי שמן בארץ ישראל בפרט במג, מפעלי שמן הגדולים ברוסיה

  .הערבי בארץ ישראל

  .ד"מ לנידו"בסקירה זו נתייחס כמובן לשמן זית שהוא הנפ

  

  :מחולקת בדרך הבאה, איכות השמן

לייצור זה , ]צ" מ25-27[ ייצור ללא תוספות ובכבישה קרה - שמן כתית 

  :יש כמה דרגות

1. Extra Virgin P.D.O – מיוצר מזיתים ממקומות מוגדרים שהאיכות שם היא 

והוא נמכר במחיר גבוה , והוא שונה מעט בטעם, תר שקיים בשמןהגבוהה ביו

 .יותר

2. Extra Virgin –כ זה שמן שבאותו יום נקטף "ובד,  שמן באיכות גבוהה מאד

. כך שלא התרבו אינזימים ומיקרואורגניזמים, ובאותו יום מסקו אותו לשמן

  ].0.8%מאושר עד רמת חומציות של [
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3. Virgin –שמן שנעשה מזיתים שנשארו כמה – יותר  שמן באיכות מעט נמוכה 

 ].2%רמת החומציות מאושרת עד . [ימים לפני הייצור שלהם

 3.3%  שמן באיכות נמוכה יותר קיימת לעיתים דרגה פחות עד - שמן זית .4

 .שהוא משמש לטיגון ובישול

כלומר ,  זה שמן זית שמייצרים מזיתים שטרם הבשילו–שמן זית מריר  .5

שלב הנכון למסוק הזיתים הוא בין בגוון של הזית בין ה[, מזיתים שהם בוסר

אך הטעם חריף ומריר וצבע השמן , ואז אמנם החמיצות נמוכה, ]ירוק לשחור

  .הוא ירוק כהה

 שמן שנעשה מזיתים –]  מלשון לאמפה–לתאורה  [Lampatea -  שמן למאור .6

  כאשר החמיצות היא ברמה גבוהה מעל–שנשארו זמן ממושך , באיכות גרועה

3.3%. 

  .באמצעות הריח הנלווה למוצר מזוהה מיד על רמתו, ניתן לזהות מייד בין הרמות

  

שהיא מחממת את הזיתים ,  תהליך נוסף הוא של כבישה חמה- כבישה חמה 

וכל זה כדי למצות את השמן עד , ולעיתים מוסיפים גם חומר ממיס, גבוהה' לטמפ

ולכאורה . [ות שיש בשמן זיתהחסרון הוא הקלקול של החימום את היתרונ, הסוף

  ].יש בו החסרון של שמן מזיתים כבושים שאסור גם בדיעבד אף למנחות

  

 -מתחיל בכ[ ייצור עם כמיכלים ותהליך חימום של השמן - שמן מזוקק 

  ]:גבוהות' צ ומגיע לטמפ" מ100

Refined =  ובהמשך התהליך ,  חמיצות3.3% זה שמן ירוד מאד מעל - מזוקק

, התהליך כולל תערובת עם כימיקלים שונים.  חמיצות0% עד קרוב ל מורידים אותו

ולבסוף מתקבל שמן ראוי לשימוש , הוצאה של הצבעים והריחות הלא רצויים

וללא , אולם ללא ריח של שמן זית, למרות שהוא היה ירוד בתחילה, באוכל בחזרה

  .שמחמת החימום נתנדפו, חלק מהיתרונות של שמן זית

  

פסולת הזיתים [= זה שמן שעובר תהליך מיצוי מהגפת – Pomace Oilשמן גפת 

פסולת זו ,  שמן שנותר בפסולת4%יש כ , בפסולת הזיתים] לאחר מיצוי השמן

שפועל ידידותי לסביבה לא בחשמל ולא בגז אלא [נכנסת לייבוש בתנור ארוך 

 צ וסוף" מ400שהחום בתחילת התנור הוא כ , ]בפסולת הזיתים עצמו הוא מוסק

שיש בה , הפסולת הסופית נראית כעין אדמת חול חמרה[צ " מ60המסלול כ 

ומשם הוא נכנס למיכלים שיש בהם , ]גרגרירים שונים ובהם יש יתרת השמן

Hexane ,מה שאין כבר , שתפקידו למצות את השמן המעט הזה שנותר בפסולת

 Pomace Oilהמוצר הסופי של השמן שיוצא הוא הנקרא . באפשרות מכונה למצות

– Crude ,ויש שאף מוסיפים תהליך מלא של זיכוך לשמן הזה.  

 

  :תהליך הייצור

כניסה למכונה , קבלת הזיתים: הוא כדלהלן, תהליך של הכבישה הקרה .1

עולים על מסוע ויבראציה חזקה ביותר . המפרידה ומוציאה עלים ושאר פסולת

חלק . [ הזיתיםשטיפת. כאשר תהליך זה הוא תהליך סינון והפרדה, עם חורים
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, ובבתי בד החדשים המצויים היום הם קיימים, מהתהליכים היו ידניים בעבר

שהשימוש הוא ללא מכונות חשמליות , כאשר קיימים עדיין בתי בד עתיקים

 ].כלל

  

  :תהליך עצירת השמן

והיו , ידני] או מכתשת[בעבר היו מפיקים את השמן במכבש   .א

שמן "ל מהם היה והנוז, הזיתים השבורים נכנסים לסלים

 . המכבש הוחלף לאחר מיכן במכבש הידראולי". ראשון

ששם ,  בבתי הבד המסחריים והמודרניים קיימת שיטה נוספת  .ב

כל . הזיתים נכנסים למכונת טחינה עד לקבלת כעין ממרח זיתים

 .  המפרידה בין הנוזל למוצקDECANTER - הממרח עובר ל

ועובר לצנטריפוגה המפרידה בין .  אחוז מים3-4הנוזל שהוא השמן מעורב עם 

השמן . כאשר עדיין נותר אחוז בודד של מים שיוצא בהמשך, השמן למים

  .הסופי עובר למיכלי ענק

וזה , המשך התהליך כולל סינון המפריד לחלוטין כל עצמים גם הקטנים ביותר

ושוב , והוא מתערבב עם כל השמן, חומר המופק מעצים[באמצעות צלולוז 

]. יך המותיר את הצלולוז על הרשת ואת השמן שיורד נקי וצלולעובר תהל

ואין כל , תהליך הסינון הסופי הוא באמצעות דפי נייר שאף הם מצללוזה

בתום תהליך זה מתקבל השמן הראוי . אפשרות שמשהו יישאר לאחר סינון זה

  .לאריזה

כאשר לוקחים את , מאידך תהליך הייצור של השמן המזוקק שונה בתכלית .2

ומעבירים , ועם ריח לא נעים, ובחמיצות גבוהה, השמן שהוא בדרגה נמוכה

עד לקבלת שמן ללא ריח והוא השמן זית המזוקק המוכר , אותו בתהליך זיקוק

לשם , צ" מ100התהליך כולל חימום השמן בחימום התחלתי של כ . לנו

יש מפעלים בפרט הכשרים לפסח כל השנה [מוסיפים חומרים שונים 

ויש . Bleaching Clay  ,Caustic Soda ,Phosphoric Acidם רק שמשתמשי

]. שחייב הכשר לכל השנה ולפסח בפרט [אסיד סיטריקמפעלים שמוסיפים גם 

בטמפרטורה הגבוהה מוסיפים ].  ועודF160 .E-900כגון [ועוד חומרים נוספים 

ומשם . ומשם יורד לתהליך של הוצאת והפרדת צבעים, חלק מהחומרי גלם

שם בסוף התהליך השמן [תהליך הוצאת ריחות לא נעימים . ליך סינוןלתה

  .ואז השמן מוכן לאריזה ולשיווק]. גבוהה ביותר' נמצא בטמפ

  

  :העולה מכל האמור

הוא מוצר הכשר לשימוש לכל ימות , ]Extra Virgin[שמן כתית מעולה  .1

 .השנה ועל פי הרוב המוחלט גם לפסח

 . לכל ימות השנה ובוודאי לפסחשמן זית מזוקק צריך הכשר לגביו .2
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  :מן המובחר ולחוששים להשוות למקדשלגבי השימוש בשמן זית לחנוכה כמצוה 

כשרותו   סוג השמן

  למנורה

כשרותו 

  למקדש

אורו 

  צלול

  נר חנוכה

  שמן כתית מעולה

 כבישה –כבישה קרה 

  ראשונה במכתשת

    1  

  שמן כתית מעולה

 – כבישה קרה מריר

כבישה ראשונה 

  תשתבמכ

  

כשר 

  בדיעבד

  2  

  שמן כתית מעולה

 כבישה –כבישה קרה 

אבנים או , בקורה

  מטחנה

X      

3  

זה השמן זית כתית 

  מעולה המצוי בימינו

  שמן כתית מעולה

 – כבישה קרה מריר

, כבישה שניה בקורה

  אבנים או מטחנה

X      4  

 בכבישה –שמן זית 

  חמה
X  X    כשר  

  כשר    X  X  שמן זית מזוקק

 ריחו – מן למאורש

אך  –רע וטעמו רע 

 אינו מאוס

X  X    כשר  

 –שמן גפת זיתים 

שמן למאור העשוי 

  מגפת

X  X    

  כשר 

ופחות עדיף משמן 

  למאור 

 ריחו – שמן למאור

והוא רע וטעמו רע 

 כבר מאוס

X  X    פסול לחנוכה  

 : ויש לשים לב לרשום על התוית, קיימים בשווקים עוד סוגים

 יש קטגוריה נוספת של שמנים המעורבבים באיכות שונות –שמן זית זך  .1

והיתר הוא שמן זית של ,  הוא מזוכך70%כאשר , של כתית ומזוקק ביחד

 . אחוז חומציות3.3%עד 

 מצוי גם שמן זה המעורב שמן זית יחד עם שאר שמנים מן –שמן מעורב  .2

 .הצומח

��בייקרא�דאורייתא
��רווח.�שניאור�ז
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��מדור�              
��וכתבי�ידגנוזות������������

��ת�ארץ�ישראל��������מתור
������������

�������������ספר�עיר�חדשה
�������

��������������
��ה"רבינו�יהודה�הכהן�זלה����

���������������מחכמי�פאס
��

��"�עיר�חדשה"�ספר
��אפרק��–�תרומותמסכת�

��ה�מחכמי�פאס�שבמרוקו"זלה�יהודה�הכהן�נורבימאת�הגאון�

 א"�שליטהרב�נתנאל�אביטלענח�והוגה�על�ידי�יד�פוהכתב�

 ת�נכתבו�על�ידי�צוות�חוקרי�המכוןתוספת�ביאורים�והערו

�הרה"נערך�והוגה�סופית�לדפוס�ע �"י א�"�שליטרבי�ישראל�אנקווהג
��י�המכון"ראש�כולל�זרעים�שע

��
��תרומות�מסכת

  ' א פרק

 שכן וכל יהודה דרבי למעוטי' וכו יתרומו לא חמשה ה"ד ט"תי א"מ

 לאקשויי ל"הו מינה ועדיפא .'וכו לפירושי תימא ומיהו יוסי לדרבי מעטדמ

 איברא, לי למה למעוטי מנינא כ"א והקטן והשוטה החרש' במתני דתנן דכיון

 לחנוך שהגיע בקטן] מיירי) [מודה (יהודה דרבי לשטתיה אזיל] ט"התוי [דהרב

 הא, ב"הר על היא ודקושית דכיון מקום מכל אבל', וכו קטן ה"ד ג"במ לקמן ש"וכמ

 שכן לזה וראיה, קאמר קטן דבכל ל"ס ש"כהר אלא' כהתוס ל"ס לא] ב"הר[ד ודאי

, לקטן פרט איש כל דמאת דרשא הך ליה לית יהודה דרבי) ב"מ (לקמן כתב ב"הר

, לגמרי בקטן לה ומוקי דרשה הך ליה אית כ"ג יהודה דרבי נימא כן ב"להר ל"ס ואי

  .1לי למה דמניינא כ"ג עליה לאקשויי ל"הו כ"וא, כדאמרן מחוורתא ודאי אלא

 ל"ס ב"דהר דאוקימנא דכיון', יוסי לדרבי דממעט שכן וכל 'ש"מ על קשה ועוד

 יהודה דרבי אלא למעט בא דלא, דקאמר שכן כל מאי יהודה רבי קאמר קטן דבכל

  
�דאיתא�במה�למעוטי�ולא�במשנה�שנוי�שאינו�מה�למעט�התנא�דדרך�הקשה�ט"התיו�1

�שלו�הדינים�בפרטי�במשנה �וממעטינן�יתרום�לא�דקטן�במשנה�שאיתא�הכא�כגון,
�דלא,�ביותר�להקשות�ט"להתיו�לו�דהיה�הקשה�ורבינו,�לחינוך�שהגיע�קטן�אף�ממנינא

�לא�דקטן�במשנה�נכתב�כבר�והכא�בהדיא�הבמשנ�כתיב�דלא�במה�אלא'�למעוטי�'מצינו
�שהגיע�בקטן�רק�מיירי�יהודה�דרבי,�לשיטתו�אזיל�כן�הקשה�שלא�ט"התיו�אלא,�יתרום
�אולם,�לחינוך�שהגיע�קטן�אף�למעט�מנינא�דבעי�שפיר�אתי�ולזה,�קטן�בכל�ולא�לחינוך
�קטן�בכל�מיירי�יהודה�רבי�הברטנורא�דלדעת�רבינו�שהוכיח�לאחר �אטוב�קשיא�כ"א,
�כרבי�ודלא�יתרום�לא�דקטן�במשנה�איתא�להדיא�והא�ממנינא�קטן�למעוטי�לי�למה

 .��קטן�בכל�שהכשיר�יהודה
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' וכו מצי לא וקטן, קאמר דהכי, ליתא, 3'וכו בסמוך מדאמרינן שהוכיח ומה, 2דוקא

 דסתם יוסי כרבי ל"וס, נדרים לעונת הגיע ואפילו קטן למעוטי איש כל מאת אלא

  . 'כו תרומתו תרם אם אמנם מלכתחילה אלא קרא מעטיה דלא, כוותיה תנא לן

 ישנו לא שמא התנא דחשש, קאמר הכי, יהודה דרבי למעוטי מנינא ופירוש

 רבי לקמן בו לקונח הרי וקטן, ם"והעכו והתורם והשוטה החרש אם כי התלמידים

, השנויים הם דחמשה כלומר, יתרומו לא חמשה התנא אמר לכן, יוסי ורבי יהודה

  . 4לקמן דפליג יהודה מרבי ולאפוקי

, ליתא, מנייהו בחדא ליה תסגי, כ"אח המחלוקת ולשנות לסתום לי למה קשייא ואי

 רביד אכללא לסמוך רצה ולא יוסי דרבי כוותיה להדיא הלכה לפסוק רצה דהתנא

 רבי דברי בה לשנות כדי חדא, טעמי מתרי צריכה והמחלוקת. יוסי ורבי יהודה

 בעדויות כדאמרינן והכל, שמאי בית דברי דהוה מידי, הלכה שאינם ג"אע יהודה

 דמאי סברתו לפרושי כדי גופיה יוסי רבי דברי לשנות כדי ועוד, 5ש"ע) ד"מ א"פ(

' אפי תימא ולא', וכו הגיע אם אבל הגיע דלא היינו תרומה תרומתו אין קטן דתנן

  .ק"ודו, לא נמי הגיע

 דייקו) במחשבה ה"ד. נה מנחות (מצה באות המנחות כל בפרק .'וכו חרש ב"מ

 חכמים בו שדברו חרש מדתנן, תרומה הויא דיבור בלא דהפרשה' מתני מהא' התוס

  
�אף�דמתניתין�תנא�ולשיטתו,�יוסי�מדרבי�לאפוקי�אתי�דמנינא�ט"התיו�על�פליג�רבינו�2

�שמים�לחם�בספר�וראה,�לתרום�יכול�הנדרים�לעונת�שהגיע�דקטן�יוסי�כרבי�ל"ס�הוא
�עליה�ופליג�ט"התיו�דברי�על�כן�כמו�קשהשה�ץ"להיעב �ל"וז, �קשים�הללו�ודבריו,

�דקאמר�שכן�כל�דמאי�להולמן �ר�אטו, �מדר�טפי�בקטן�מכשר�יוסי' �יהודה' �ודאי�הא,
�יוסי'�דר�ליה�אית�יהודה'�ור�קטן�בכל�דמכשר�יהודה'�דר�ליה�לית�יוסי'�ר�אלא,�ליתא

�וכו�מנה�מאתים�שבכלל �מיירי�לחינוך�הגיעדבש�התם�ד"דס�למאי�ואפילו', �פשיטא,
�כ"וא,�טובא�הכי�בתר�דהויא�דווקא�נדרים�עונת�דמצריך�יוסי'�מדר�עדיפא�מקום�דמכל
�לדר�דממעט�שכן�דכל�הכא�קאמר�היכי �יוסי' �הוא�איפכא�ודאי�והא, �דממעט�ג"דאע,
�לדר �דר�יהודה' �אימעיט�לא�יוסי' �ר�תימא�דאפילו, �יוסי' �קטן�הכא�ודתנן, �בקטן�לא,

�דאתי�מסתבר�והכי,�קטן�סתם�מכלל�יצא�כבר�נדרים�לעונת�משהגיע�אבל�,איירי�ממש
 .כ"ע,�יוסי'�כר�סתמא�הך

�'ל"וז�להלן�הברטנורא�שכתב�ממה�שיטתו�הוכיח�ט"התיו�3 �לקטן�פרט'�איש�כל�מאת,
�לו�שיש,�נדרים�לעונת�שהגיע�קטן�דאיכא',�לבו�ידבנו�מאשר�'ממעיט�מצי�לא�וקטן',�וכו

�ליה�סבירא�לא�דידן�דתנא�לכאורה�משמע�הברטנורא�ומדברי.�כ"ע,�נודב�להיות�דעת
�קטן�אף�קטן�ולא'�איש'מ�דממעטינינן�דאף,�כן�להוכיח�שאין�רבינו�דוחה�ז"וע,�יוסי�כרבי

,�יתרום�לא�דלכתחילה�אלא�דיעבד�ליה�ממעטינן�לא�מקום�מכל,�נדרים�לעונת�שהגיע
�תרומה�תרומתו�הקטן�תרם�אם�אך �שהמיעוט�ז"כעי�צינומ�היכן�רבינו�בדברי�ע"ויל.

�הוא �לגמרי�ולא�לכתחילה�רק� �דלא�רבינו�כדעת�סובר�הוא�דאף�שמים�בלחם�וראה.
��דממעטינן�דהא,�אחר�באופן�הברטנורא�דברי�ומיישב,�יוסי�רבי�על�דמתניתין�תנא�נחלק

 .הוא�דמתניתין�תנא�בדעת�ולא�מאיר�רבי�לדעת�רק�הוא�נדרים�לעונת�שהגיע�קטן

�קטן�והא,�קטן�למעוטי�הכא�שייך�מה�בתחילה�שהקשה�מה�שבליי�רבינו�חוזר�עתה�4
�ממנינא�למעטו�צריך�לא �יתרום�לא�דקטן�במשנה�להדיא�דאיתא�כיון, �מיישב�ז"וע,

�נתמעט�הקטן�שאף�לכך�דעתם�יתנו�ולא�התלמידים�יטעו�שמא�חשש�דהתנא�רבינו
 .יהודה�כרבי�ודלא�קטן�למעט�דעתם�שיתנו�כדי�מנינא�תני�ולזה,�מתרומה

�שם�איתא�כךו�5 �לבטלה�והלל�שמאי�דברי�את�מזכירין�ולמה: �הבאים�לדורות�ללמד,
 .דבריהם�על�עמדו�לא�העולם�אבות�שהרי�דבריו�על�עומד�אדם�יהא�שלא
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 כהערו משנה ואשתמטתייהו, ש"ע, מדבר שאינו ג"אע שומע הא' וכו שומע שאינו

  .6ק'"ודו' וכו האלם' וכו יתרומו לא חמשה ו"מ לקמן

 דמאי זה הוא תימה ודבר' וכו ב"הר' פי. 'וכו תורמין אין ה"ד ט"תי ה"מ

 זה דין ב"הר השמיענו והלואי. 'וכו מחובו עצמו פוטר אדם שאין ל"קמ

 אבל, עניים מתנות שאלו משום הוי דטעמא משמע מדבריו דלכאורה, בפשיטות

 וזה, אחרים של שהוא במה עצמו לפטור יכול אחרים של שהם ג"עא הכי בלאו

  .7אינו

 תרומה עליו להפריש יכול אינו טבל של כרי לו שיש מי קאמר הכי ב"דר ל"נ ולכן

 שהחליף כיון, שלו הם גופייהו והשכחה שהלקט כלומר, דייקא' שבידו' 'וכו מלקט

 וכאן, ש"ע, פטור שלו ,העניים עם המחליף, ה"מ דפאה' ה בפרק דאמרן העני עם

 ל"דהו משום מהן לתרום יכול שאינו התרומה מן הפטורים דברים התנא לנו שנה

 לפטור יכול ואינו הם עניים מתנות שאלו 'ב"הר שכתב וזהו, החיוב על הפטור מן

 אף, הוא משלו תורם כ"וא כדאמרן שלו שהם ג"אע כלומר', עניים במתנות עצמו

 לידי באים אינם שוב כ"א, נפטרו וכבר עניים מתנות הוו שעיקרם כיון כן פי על

  .ק"ודו, ש"ע 9ל"ז ם"הרמב דברי יפורשו זה דרך ועל, 8חיוב

 ש"וכמ' מתני האי' להתוס דאשתמטתייהו ג"אע .'וכו יתרומו לא חמשה ו"מ

  .מינה ודייקו, לה דנזכרו] במחשבה ה"ד [ט"נ דף בבכורות מצאתי, )ב"מ (לעיל

 קשיא לא' וכו למעוטי מנינא. 'וכו יתרומו לא חמשה ה"ד ט"תי שם

 יהודה דרבי דקטן דלעיל לשיטתיה אזיל הרב .'וכו לאו דאי משום' וכו אמאי

 ולא. לעיל ש"וכמ סובר הוא כן לא ב"הר אמנם', התוס ש"כמ לחינוך שהגיע היינו

 לשון הוא דהכא דמנינא משום, יהודה דרבי למעוטי תו אצטריך אמאי קשיא

  . ניםהראשו התנאים

 למעוטי ותירצו, כ"ג יוסי דרבי למעוטי נימא מנינא תני דאמאי 10להו וקשיא

 דרבי למעוטי תימא לא כלומר, יהודה מדרבי לכתוב בלשונם ודקדקו, יהודה מדרבי

 חילוק בו אין דקטן ל"ס יהודה דרבי, יהודה מדרבי מקצת למעוטי אלא, כ"ג יוסי

  
 .שם�ש"הרש'�בחי�בדבריהם�העיר�וכן�6

�אדם�שאין�הוא�פשוט�והא�מתניתין�ל"קמ�מאי�ט"התיו�קושית�דמלבד�רבינו�כונת�7
�כונת�ט"התיו�שפירש�מה�דלפי,�ביותר�להקשות�יש,�אחרים�בממון�עצמו�חובות�פוטר
�בממון�אך,�אחרים�של�עניים�במתנות�עצמו�פוטר�אדם�דאין�ממשנתינו�משמע�ב"הרע

�שאינו�ודאי�והרי,�פירותיו�ולפטור�מהם�להפריש�אדם�יכול�עניים�מתנות�שאינו�אחרים
 .כן

�בדעת�דאף�ל"ס�בינודר�אלא,�ש"הר�מדברי�ז"כעי�לפרש�הביא�עצמו�ט"שהתיו�ובאמת�8
 .לכך�הוא�אף�דנתכוין�לפרש�יש�ב"הרע

�ב"הי�תרומות�מהלכות�ה"פ�(ם"הרמב�דברי�ראה�9 �ל"וז) �על�הארץ�פרות�תורמין�אין,
�וכו�לארץ�חוצה�פרות �ופאה�שכחה�לקט�כגון�בתרומה�חיבין�שאינן�מפרות�ולא', �או,
.�כ"ע,�תרומה�נהאי�תרם�ואם',�וכו�בתרומה�שחיבין�פרות�על,�תרומתן�שנתרמה�פרות

,�שלו�בפרות�מיירי�ופאה�שכחה�לקט�פרות�דהאי�רבינו�כדברי�משמע�ם"הרמב�ומדברי
�שאין�פרות�שאר�עם�כללם�שהרי,�הם�דפטורים�מטעם�הוא�מהם�מפרישין�שאין�ומה
 .חיוב�בהם

 .ב"והרע�ם"להרמב�10
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� ��ט"תשע�כסלו�טבת�–ת�שדה�תנובו����������������������������������

 תרומתו נדרים לעונת הגיע אם אבל' וכו הגיע דלא למעוטי תנא ואתא, ולעולם

  .תרומה

 יש קטן אבל, דפסיקא מלתא אלא תני דלא משום, הני בהדי ליה תני דלא וטעמא

 דלא נמי טעמא והיינו, תרומה תרומתו אין נדרים לעונת הגיע לא דאם חילוק בו

  . 11'וכו והאלם ה"בד לקמן ט"התי ש"כמ ודלא, המדבר חרש תני

 לא נמי יוסי דרבי דקטן מהכא תידוק דלא היינו ב"והר ם"דהרמב כוונתם וכל

 כ"וא חמש הני בהדי מנינא תני הוה לא יוסי ורבי, חמש הני בהדי ליה תני מדלא

 יוסי כרבי לסתום דבא הקדוש דרבינו היינו דלעיל ומנינא, וחרש לקטן ה"ה

  .ק"ודו יהודה דרבי ולמעוטי

  
�ןוכ�תרומה�תרומתו�הדין�שמן�אף,�נדרים�לעונת�שהגיע�דקטן,�רבינו�מדברי�מבואר�11

�להלכה�ל"קיי �יתרום�לא�לכתחילה�מקום�מכל, �ב"מ�(דקתני�במשנה�מדויק�וכן, �על)
�תרומה�תרומתו�'הקטן �לכתחילה�ולא�בדיעבד�משמע' �הדור�פאר�ת"בשו�איתא�וכן,

�צח�סימן�(ם"להרמב �להדיא) �ל"וז, �קטן�אבל, �שתי�הביא�ולא�נדרים�לעונת�שהגיע,
�שערות �תרם�אם, �לתרום�לו�וירא�אין�ולכתחילה�תרומה�תרומתו, '�ב�שיביא�עד,
�יתרומו�לא�דחמשה�במתניתין�התנא�שנאו�לא�מדוע�רבינו�הקשה�ולהכי.�כ"ע,�שערות

�לכתחילה �תרמו�ואם, �תרומה�תרומתן, �מי�אלא�התנא�שנה�דלא�רבינו�ומיישב.
�תרומה�תרומתו�ובדיעבד�לכתחילה�תורם�אינו�שלעולם �חילוק�בו�דיש�קטן�כ"משא,

�בדיעבד�אפילו�תרומה�תרומתו�אין�יםהנדר�לעונת�הגיע�שלא�שעד �לעונת�ומשהגיע,
�התנא�שנה�דלא�הטעם�כ"ג�וזהו,�תרומה�תרומתן�ובדיעבד�יתרום�לא�לכתחילה�נדרים
,�דינים�חילוקי�בחרש�שיש�משום,�תרומה�תרומתו�שבדיעבד�שומע�ואינו�המדבר�חרש

 .בזה�ט"התיו�של�ליישובו�צ"וא
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��מדור�������������������������
��וכתבי�ידגנוזות������������������

��ת�ארץ�ישראל��������������מתור
����������������

��������������
��ד�במראקש�בראשות"ד�מביה"פס�����
���אבוחציראאון�רבי�מכלוף�גד�ה"ראבה��

��ה�"����������������������זלה
  

  

  תשיב�סימן�–�"המשפטים�ספר"
�יד �כתב �פיענוח �עריכה, �מקורות, �הערות, �תוספת �ומראי/ �הארות

��א"�שליט�יחיאל�רווחג�רבי"רהה�מאת�מקומות
��

�כתובה�הייתה�אם�ידוע�כשאין�והבנים�האלמנה�ירושת�על�דין�פסק
���2093ד"פס�-��נכתבה�מנהג�ולאיזה

 הגישה בניה בעד' אפוט גם שהיא ע"נ' ט ניסים המנוח אלמנת האלמנה

 היורשים הם מי לה להגיד דורשת היא שבה 3378' מס. 14.8.57 זמנה' קו

  . 1.4.57 יום ע"שנבל בעלה סיבנכ

 מכתב לנו והציגה', ה בקובלנתה ש"כמ ודרשה, לדין עמדה 15.8.57 וביום

 שהיו להם שאמרו מגידים מאיזה ששמעו' קאזאבלאנקא 'של ד"מבי

 למנות שצריך לה ונומינו. הדתיים נשואיהם בעת' ה הזוג אצל מוזמנים

  . קטנים ומיםית שהם מפני להם שנולדו בניהם בעד שידבר' אפוט

, המגורשים כמנהג 1ט"קו עזבון חלוקת דרש גבאי מ"ר. לדין עמדו. 2.1.1958 וביום

 ואומר' ה המנהג הוא העירה ומנהג' קאזא '2ת"בעי התקיימו שהנישואין מטעם

 הרי 3ב"ושאב ב"ב של לנו שהגיש עדויות פ"וע' ה' קאזא 'של המכתב אותו י"שעפ

 שם שהיו ץ"הסובדי הם מי בזכור שאינם אלא', הכתו ועל ברכות' ז על עדים איכא

' הכתו על עדים דאיכא כיון סוף סוף בכך ומה, י"לא להם הלכו או מתו ואולי

 היתה האלמנה זה ומלבד בידיה' כתו שטר שאין פ"אע לחלוק זכאית, האלמנה

 משם, שניהם ש"ע' הכתו קרקעות מאיזה שמוכח כמו בכל בעלה עם משותפת

, בנכסי שתחלוק הוא ודין' השות מכלל הם שמם של נקבו שלא הדברים שגם ראיה

 ובזמן, דבר לכל כידו וידה בעלה עם נ"נו היתה שהיא נשים משאר זו אשה ומשונה

  . 'בכתו נפרעה שמא ולומר להסתפק אין הזה

 ישנה' ה שבמגידים, כאין הוא' קאזא 'ץ"בדי של שהמכתב השיב קאסטיאל מנחם

 ולא היתה לא' ושהכתו, כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות קרובה כ"וג' א אשה

 מתו או גלו שעדיה שאפשר פ"ואע ץ"הסובדי בספר נמצאית לא שהרי נבראית

  
 .ומטלטלין�קרקעות�=�1

 .תהלה�בעיר�=�2

 .ברית�בני�ושאינם�ברית�בני�=�3
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� ��ט"תשע�כסלו�טבת�–ת�שדה�תנובו����������������������������������

 שמעולם באצבע מורה שם מציאותיה ואי, ץ"הסובדי בספר' כתו תמצא הלא מ"מ

' פר 25.000' מ יתר שהוא סך שעל והממשלה' אלדאהיר'ה פ"שע ועוד. היתה לא

 לו שנודע אומר הוא ועוד. בזה עדות מהני ולא בסופרים שטר מציאלה התובע צריך

' א שכל תנאים פ"ע 1943 מארס 30 ביום בביזיי התקיימו זו אשה של שהנשואין

. הנשואים אחר ההם התנאים לשנות יכולים אינם צרפתי נימוס פ"וע, בשלו יעמוד

 לרמות וצהשר בעליל מראה היא שבתביעתה זו תביעותיה את תסיר שהאשה ודרש

  . בניה על' אפוט להניחה אין כזאת ואשה, היתומים את

 כך שאחר שכיון שאמרה אלא, והודית, בנשואיה תנאה ד"ע האשה את שאלנו

 כמנהג בנכסי לחלוק דינה חזר' וכתו ק"חו י"ע' קאזא'ב דתיים נשואים נשאת

' כתו לעניין נוגע זה שאין מעניינינו שאינו גבאי מ"ר השיב' אלדאהיר'ה ועל. העירה

 ואין, מבטלת אינה אשה ועדות להעיד כוונו לא שהעדים מפני בטלה לא והעדות

 בדין לדונה ורוצה הדתיים נשואיה על בעיא דינא רק שהיא רמאות שום זו לאשה

  . תורה

 בנישואין להתנהג איך דעת למען הצרפתי ד"בי את לשאול ודרש חזר היתומים כ"ב

 הקרקעות ולכתוב שמה על שכתוב מה לאלמנה חדליי דורש גם. הבעל במיתת אלו

  . המת שם על ישארו ולא היורשין ובנותיו בניו בשם והסחורה

 הכל אז, ל"וא, לחצאין יתחלק, האשה זכתה אם ויתברר הדין כשיגמר השיב ג"רמ

 ד"בבי מתדיינים אנו שכעת השיב הצרפתי ן"בדי דרישת ועל. הבנים בשם יכתב

 דרשו ושניהם טענותיהם הגיעו כ"ע. בזה עסק שום פתיהצר ד"לבי ואין, ישראלי

  . לדבריהם והסכמנו אחרות ותשובות טענות להציג זמן הרחבת

' כו זו עיר מתושבי גביר' א עד בא כ"אח

 נישואיה על הוא גם והעיד עסור יצחק

 לנו שלח קאסטיאל ומנחם, הדתיים

 ולהטעים לחזק זאנווי 5 זמנו, בכתב

 זמנו, מכתב הוא םג שלח מ"ר גם, דבריו

 ותשובותיו טענותיו מחזק שבו, 12.1.58

 ביום היתומים כ"ב דברי על שהשיב

 מכתב על להשיב וכתב חזר ועוד, המושב

 וביום. 20.1.58 זמנו זה בעניין אליו מנחם

 שגם לראיה' כתו איזה לנו מסר. 21.2.58

 להנשא בבואם' אלמירי'ה פ"ע הנשואים

 מנהג יזהלא וכותבים חוזרים הדת י"עפ

 ש"דב זמנו' א' כתו שטר' א, רוצים שהם

] ברת['מחו] תקה['הוע ח"תשי שבט' ח

, 1016' מס ב"ע 54 דף' הה] בות['הכתו

 בנישואי נשאו' ה שהזוג כתוב שבו

' כמס ד"מת של' אלמוניסיפאליטי'ה

 כפי שנשאו בו וכתוב ח"התשי שבט ג"י' בש' ב זמנו' ב. י"שתח' ה הנשואים בפנקס

 בנשואים נשאו כבר' ה שהזוג ל"והי י"תש ש"ש עצההמו תקנת

' מחו' והוע 523' מס ההם הנשואים' בכתי ש"כמ ד"מת של' אלמוניסיפאליטי'ה

' מחו ב"פ' הוע וחמש ושמונים' וכו ש"דב זמנה' ג. 107' מס א"ע 55 דף' הה' הכתו

 בו שכתוב מהעתק' אלמירי'ה פ"ע שנשאו בצדה ושוברה' וכו 159' מס' הג' הכתו
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 היה שלא בהעתק ומבואר' קאזא 'ת"בעי 1924 אוקטובר 22 הנשואין שנתקיימו

 טענות לנו הגיש גם. 30.7.57 ההעתקה וזמן' הג זו' כתו של' ה הזוג בין חוזה שום

 שתוף' א תנאי ביניהם שיש שהגם האומר אחד צרפתי] דין מעורך [ =ד"מעו' כתו

 כ"אח. הישראלי ד"בבי רק יעבור דינם מרוקאי הוא שהבעל כיון מ"מ הנכסים

' הכתו מצאו עתה שרק באמרם' ה ע"הנלב מאת' כתו האלמנה כ"ב לפנינו הציג

 בין מכתבים חליפת איזה כ"ג וישנם הצרפתיים חוקים י"עפ לזכות אשה ורוצה

 מבלי ונשנית שנאמרה פרשה שהם ומפני המשפט תיק בתוך הם הלא' ה כח הבאי

  . טרחה מאריךב פה באנו לא לכן בה שנתחדש דבר

' וא קרובה אשה שגם מחמת' וכו שבטלה עדות על היתומים כ"ב ש"מ :פסק

 כ"ב השיבו יפה, העדים מכלל הם בכתב לנו שמסר בטענותיו ש"כמ שבת מחללת

 המסדר חכם ורק להעיד מתכוונים ק"לחו המוזמנים שאין הוא ידוע שדבר האלמנה

 נתכוונו אם היא הקפדה ועיקר, וז לעדות 4כ"ע' ב או ץ"סובדי שמייחד הוא ק"החו

' סי מ"חו ע"בשו ש"כמ תרתי דבעו א"הי ולדעת הסתם לדעת שעתא בההיא להעיד

 שם ש"מ שלפי והגם. ג"סק שם ט"בבאה ד"הו ל"ז ך"הש וכדעת 5א"ס ו"ל

 אלשקר מ"ומהר ל"ז ה"הרמ בשם שהטור ו"סק ש"הפת שם ש"מ ולפי 6ט"הבאה

, 7הכשרים עדות עדות מבטלת הפסולים ותעד ד"בבי בהגדה שגם מרנן סברי ל"ז

 העדות אין זו דעה לפי שגם כתב יעקב משכנות' שה, ל"ז ש"בפת שם סיים הרי מ"מ

 מילתא ורוחה למדנו דרבנן מדבריהם. 9ש"יעו 8ד"אכ ז"בזא העידו אם מתבטלת

  . ה"לד היא גמורה עדות ד"דנד שעדות

  
 .כשרים�עדים�=�4

�דברים�במה.�בטלה�עדותן�--�פסול�או�קרוב�מהם�אחד�שנמצא�רבים�עדים:�"א"ס�שם5 
�אמורים �להעיד�כולן�שנתכוונו�בזמן? �תתקיים�--�להעיד�כולם�נתכוונו�לא�אם�אבל.
�באתם�זה�דבר�כשראיתם�דין�בית�להם�אומרים?�הדבר�בודקים�וכיצד.�בשאר�העדות

�נמצא�אם�אותו�מפרישים�באתי�להעיד�שאומר�מי�כל�בלבד�לראות�כדי�או�להעיד�כדי
�כל�היו�ואם).�מזה�זה�ידעו�לא'�אפי�(בטלה�עדותן�פסול�או�קרוב�להעיד�שנתכוונו�באלו

�וכיוון�הדבר�וראה�להעיד�נתכוון�שלא�ואחד�להעיד�שנתכוון�אחד�כשרים�העדים
��.עדותו�פ"ע�הדין�חותכין�עדותו

�שאפי�א"וי �בעינן�דתרתי�והעיד�ד"לב�בא�כ"אא�פוסל�אינו�להעיד�כדי�לראות�כיוון'
 ".והעיד�ד"לב�ובא�להעיד�כדי�לראות�כיוון

ה�הוסיף�"ע�פירוש�אפילו�לא�העיד�כלל�וכתב�הטור�דהרמ"כתב�הסמ"�ט"הבאה�ל"ז�6
�אע"דה �עמהן �כשהעיד �איפכא �שמתחל"ה �פ �קרא�' �עיקר �דהא �לראות �אלא �בא לא

 ".ש�שמאריך�בזה"ך�ע"אבל�אין�כן�דעת�הש'�אי�כובשעת�הגדה�ק

�ז"עכ�להעיד�כיוונו�לא�שמתחילה�אף�ד"בב�יחד�העידו�שאם�אלשקר�ם"מהר�כתב�"7
 "�פסול�או�בקרוב�נפסלו

 .דיבור�כדי�אחר�זה�אחר�בזה�8

�ו�ק"ס�ש"פת�9 �כל�מיפסלי�לחוד�דבראיה�הסוברים�לדעת�ואף�"ל"וז�דבריו�בתוך'
�ד"בב�יחד�הגדה�ה"דה�לזה�להעידונצרף�שכיוונו �אלשקר�ם"מהר�וכדברי, �שלא�אף,

�כלל�להעיד�מתחילה�יחד�כיוונו �כדי�תוך�יחד�העידו�אם�דווקא�דהיינו�ברור�נראה,
�בעינן�בודאי�דין�בבית�הגדתן�פ"ע�הוא�וצירופן�אחת�עדות�עשייתן�דעיקר�כיון,�דיבור

�ש"וכ,�זה�אחר�זהב�העידו�אם�אבל,�יצטרפו�במה�כן�לא�דאם,�ד"בתכ�או�כאחד�שיעידו
�פסול�או�הקרוב�בפסול�האחרים�ידעו�לא�אם �מתבטלת�הכשרים�עדות�אין�ודאי,

 ".�בשבילו
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� ��ט"תשע�כסלו�טבת�–ת�שדה�תנובו����������������������������������

' כתו שטר נקיטא דלא ג"עא המנהג פ"ע הנכסים בחצי לזכותה האלמנה כ"ב ש"ומ

 שכן הגם, ושבכתב פ"שבע בטענותיו ש"כמ המנהג הוא שכן בראיותיו והאריך

 מ"מ, הדברים לכפול צורך מאין' ה כ"הב להם שציין בספרים ש"כמ להורות ראוי

 להו שמיע לא א"זיע ואחרונים ראשונים' מראכש 'שרבני ראינו מצאנו זה כנגד

 ספר בסוף המובאים דאברהם עפריה וספר חיים עץ פרי' בס ש"וכמ, ל"ס כלומר

 בעי' הכתו ולפרעון, לצררי למיחש איכא הבעל מת שאם שם שכתוב 10הבית פתח

 ל"ז פ"ומהרא חרוץ ץ"ומהרי קורקוס א"מהר הראשון ד"בי' וחתו' הכתו הוצאת

 הוציאה שלא המגורשים כמנהג שהיא שהאלמנה ל"ז כדבריהם מעשים ושעשו

 בין מגורשים בין' כתו בידה אין אם ומעתה. בעלה בנכסי ותזכ לה אין' כתו שטר

 מגאוני זה בענין ד"פס כמה למעלה עליונים שמצאו כמו, כלל' כתו לה אין תושבים

 כ"וא. באורך ש"כיעו כלל' כתו לה שאין נהגו שכך זה אלקים מחנה של ל"ז קדמאי

 שמא מיהת להסתפק יש' קאזא'ב שנשא הגם העירה מפה הוא ע"שהנלב כיון הוא

 למנהג נושאים שהם כ"ג משפחתו ולמנהג עירו למנהג ונשא נוהג כמנהגו

 שר שמצאנוהו שהגם ל"ז' אב ויען' לה מצאנו הרי זה שמלבד ועוד. התושבים

 ביאר הרי מ"מ, המנהג לפי לדונה שיש' כתו שטר נקיטא שלא פ"אע המסכים

 דכל דכיון ל"וז' וכו מעתה המתחלת בפסקה ב"ע א"דס ה"ס' סי ל"ז בדבריו

 ומדינות במקומות דוקא כ"א הגמור הדין מן ולא 11הנזר תקנת מכח דרבנן חילייהו

' מקנאס' 'פאס 'כגון העיר בכל' התק ונתפשטה המגורשים כתקנת שנהגו

 הרוב' ואפי' וכו המגורשים תקנת נתפשטה שלא במקומות כן לא' וכו' טיטואן'ו

 ואתי' וכו הרוב אחר הולכים אין' תוהכ בנאבדה ז"עכ תושבים ומיעוטה מגורשים

 ל"ז' 13שלמה לך 'הרב שמדברי והגם. ש"כיעו ח"כ' סי 12ש"בק הרב ש"ממ עלה

', הכתו בנאבדה גם הרוב בתר דאזלינן משמע ד"ס' סי' ה אברהם ויען' בסי ד"הו

 מפקינן לא מספיקא מ"מ, תושבים ומיעוטה מגורשים רובה היא' קאזא'ו

  . ברורה בראיה אלא מהיתומים מוציאים שאין ואמר גדול דכלל, מהיורשים

 ומזה, להתפשר יש, מתנים שהרבה שני שבזווג הנזר ש"ש שבתקנה שמצאנו והגם

 דאין שם ל"ז שלמה לך' לה מצאנו בזה גם הרי מ"מ, ד"בנד גם לפשר בדעתנו עלה

 שאינה ל"כמש שהוכחנו העיר' קאזא'ב כן ולא, קבוע מנהג שיש במקום אלא לפשר

 כל ליה דיהבינן דהגם ר"שו. המגורשים כמנהג קבוע מנהג בה שיש מקום נקראת

 פ"ע המתנהגים וחברותיה' פאס'כ' קאזא 'עיר את לדון האלמנה כ"לב דיליה

 לבד הדתיים נשואים רק כאן היו לא אם דוקא רבנן דאמור אמור מ"מ' ה המנהג

 ש"וכמ כסיםבנ שתוף אי תנאי פ"ע האזרחיים בנישואים כבר שנשאת ד"בנד אבל

 מנהגי פ"ע והתנאים' בכתו כותבים הדת פ"ע להנשא כשבאים וידוע בטענותיהם

  . הנכסים חצי לה שנותנים תיתי מהיכא כ"א' אלמירי'ה

 והביא מנהגם פ"ע לדון לנו ואין כמנהגם לנהוג לנו שאין האלמנה כ"ב ש"ומ

, זה כראי זה ראי ולא, היא מוציא לאו ב"נ' סי ל"ז ל"האש' ה ש"ממ סמוכותיו

 אלא עלה אתו ולא, הצדדים' ב בין פורש שלא בדבר אלא ל"ז הרב אמרה לא כ"דע

 כן לא, ישראל מנהג אחר רק ואזלינן מנהג באותו ליה דיינינן לא אז, מנהגא מכח

  
 .�ל"זצ�בלעיש�אברהם�לרבי�הבית�פתח�הספר�10

 .ז"תרנ�דשנת�הרבנים�תקנת�11

 .�פאס�ד"ראב,�דנאן�אבן�שלמה�לרבי'�שלמה�בקש�'12

 .מאזימור�הכהן�שלמה�לרבי'�שלמה�לך�'13
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 קבלו ומעצמם ומאליהן' נוטיר'ה לפני הצדדים בין מראש ופורש שהותנה בדבר

 מנהגי וחוקי אונס מחמת ולא 14ד"ובש ן"בר עליהם שמו אשר תנאיהם עליהם

 חלוקת פ"ע נשאים והיו בידם שמונע מי אין בהכי רוצים היו לא ואם, אדום

 והוא' אלמירי'ה פ"ע והנשאים האורופים בין הנפוץ המנהג אדרבה שהוא הנכסים

 משם שם ל"ז ל"האש ש"מ הדברים הם הם אדרבה וזה, המגורשים מנהג כ"ג

, זה בענין שמתנין אמרו ובאמת קיים שבממון דבר כל "ל"וז שהשיב ל"ז א"הרשב

 ל"ז מדבריו לך הרי, ה"עכל" אסור ם"העכו משפט שהוא מפני כן לנהוג אבל

 מנהגי מפני ולא ד"ובש ן"בר ע"ע שהתנו ד"נד ממש שהוא, זה בענין שמתנין

 ולבסוף הרחיב שהאריך ב"ע ט"דמ ט"ק' סי ל"ז חמר כרם להרב עוד ועיין. ם"העכו

 ד"בנד כאן ש"וכ. ש"כיעו המה וקיימים שרירים' אלמירי'ה שלפני תנאיםשה העלה

 דהכי ואדעתה ע"ע הם שהתנו תנאים אלא' אלמיריים 'ומנהגים חוקים שאינם

 מן לסור יכולים אינם דינם כפי אם שגם' ה כ"הב צדק שבזה אלא. ונשאו עמדו

 שאין אלא, בהם ורלחז יכולים דיננו כפי מ"מ הנוטריון לפני עליהם שקבלו התנאים

 אחר שקנו הקרקעות את מקנייתם ואדרבה, בהם שחזרו ברורה ראיה בידינו

 ראיה לך אין" שתוף אי "פ"שע נשואיהם תנאי בהם מזכירים והיו הדתיים נשואיהן

 התנו הדתית' בכתו שגם ובודאי הראשונים תנאיהם את החליפו שלא מזו גדולה

 כותבים ככה ככולם רובם זה ממין' והכת שבכל כמו ההם התנאים פ"ע שיתנהגו

 כלל דחייה אינה בזה הראייה את האלמנה כ"ב ודחיית. 'ה היתומים כ"ב ש"וכמ

  . 'וכו מהיתומים מוציאין שאין לכללין הדרן, ספק יהי ולו. לחוש שנראה כמו

' אמיריים'ה בנשואין שגם לראיה' כתו שטר האלמנה כ"ב לפנינו שהציג ומה

, בטענותיו למעלה כמביא הזוג בו שרוצים הדתי המנהג את הדתית' בכתו כותבים

 דלא דפשיטא היתה כך ד"דנד' הכתו שגם ד"לנד ראיה להביא שאין ודאי הא

 תנאיהם פ"ע שיתנהגו והוא זה בעניין שכותבין' דהכתו דרובא רובא שבקינן

 ש"וכ, המגורשים מנהג בזה גם דכותבים דמיעוטא מיעוטא בתר וליזיל, האמיריים

' ה ש"מ ראה נא ולך, להזכיר לא שהס פשוט קטנים' מהיתו להוציא שבאנו מקוםב

 לאוקמי ל"חז הזהירונו כמה ידוע וכבר "ל"וז ד"ע א"דנ ב"ס' סי ל"ז אברהם ויען

 הרה ד"הבי' לב' בתשו ש"מהרח ש"וכמ דאורייתא היורשין בחזקת ממונא

 רבותינו ומדברי אמהגמר כבר ל"וז' ך ענף' ט' שו י"כתו בספרו ל"ז ב"מוהרי

 ש"וכ מהיתומים להוציא שלא טצדקי כל למיעבד לן דאין שלמדונו הפוסקים

 דאיכא כאן ש"שכ למד אתה האמור מן. ש"ע ל"עכ" מספקת טענה דאיכא במקום

 הנעשות' דכתו רובא בתר דאזלינן הקהלות כמנהג לה כתב שלא, מספיק טעם

 לן דאית וברור ופשוט, בנכסים קלחלו זכות שום לה שאין ודאי הא, כאלו בנשואין

 אלא כתבנו לא ז"וכ. דאורייתא יורשים שהם הבנים בחזקת ממונא לאוקמי

 שאלה "ל"וז ה"ע' סי ז"אהע ל"ז הטור לרבנו מצאנו שבהדייא דמילתא לרווחא

 שישאנה אשתו עם התנה הנשואין קודם כי שטוען ראובן ל"ז ש"הרא א"לא

 אלא התנאי בזה מודה והיא עמו לדור ליוא תבוא הנשואין שאחר 15ת"ע במקומה

' הא התנאי בטל 16ז"ממד יוציאנה שלא בכתובה וכתב כשנשא כ"שאח שאומרת

  
 .דעתם�יקולובש�נפשם�ברצון�14

 .תנאי�על�15

 .זו�ממדינה�16
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 נכתבה הכתובה כי בזה', הא תנאי נמחל לא: תשובה. ממקומה לצאת רוצה ואינה

 ל"ז י"ב והרב. 'בפי שהתנה תנאי לעקור כיון ולא' הכתו בכל לכתוב שרגילין כמו

 ומדברי. ל"ז ל"ס דהכי מוכח' ב' סי' לג בכלל שהיא ציין ורק יקהבשת שם מדקבלה

 למנהג והיה' הכתו נמצאת היתה כ"ג ד"בנד שאם ה"שה נלמד ל"ז ש"הרא

 הנוטריון לפני עמה' בפי שהתנה תנאי לעקור כיון שלא אמרינן ה"אפ המגורשים

 ונוסף, 'הכתו נמצאת שלא הכא ו"וק ש"וכ, לכתוב שרגילין כמו נכתבה' שהכת ורק

  . דאורייתא מיורשים הירושה עקירת דאיכא הוא גם

' כתי על להשיב אנפין נהדר, מנהגא מטעם בנכסים חולקת שאינה שהוכחנו ואחר

 ומזמן, בריא מתנת שהיא, שויא מגן שהצוואה שנראה ומה, לפנינו שהציגו הצוואה

 ממש בו ןאי קניין בו ומדאין, נכתב בריא שהיה שבזמן ממנו דמוכח נלמד' הכתי

 זה ולשון" מניח "לשון בה שכתב ועוד. 17א"סק ז"ק' סי ז"אהע ע"שו ם"החל ש"וכמ

. 18ל"ז ע"הסמ משם ז"סק ג"רנ' סי ט"הבאה ש"וכמ ע"לכ בבריא מועיל בו אין

 ענף צואה' ט אות ג"ח י"הכתו ש"וכמ מהני לעז שבלשון תרופה מצאנו שלזה אלא

 בשטר דאף ל"דקימ והגם. מידי ולא ימהנ לא קניין בו דאין מיהא הא מ"מ, 19ח"י

 הגיע דלא עסקינן במאי הכא ד"נד מ"מ, זכה המקבל ליד הגיע אם קניין בו שאין

, מועיל בו שאין ודאי הא, הטענות בסידור ש"וכמ ע"הנלב מיתת אחר אלא לידיה

 אם "ל"וז בהגה 20ז"ק' סי ז"אהע ע"בשו ל"ז ם"מור ש"וכמ, הויא לא' אפוט וגם

 דאם ג"למת נתכוון ודאי לאשתי והשאר לבני נכסים כ"כו ואמר שהוא בן לו היה

 ומינה, "שלו הכל שהרי לבן המקצת נותן היה לא אפוטרופא לעשות רוצה היה

 למתנה אלא נתכוון' לאפוט לא כ"א' וכו נשואיהם בעת לבניו לתת לה שצוה ד"לנד

 זה דדין העלה ג"סקי שם מ"ח' שה פ"ואע. ש"וכמ קנתה לא קניין דאין וכיון גמורה

 הרי ועוד, דעתו ל"ז מרן גלה שלא מקום בכל ל"ז ם"כמור ל"קי הרי מ"מ, ע"צ

 היה לו' אפ ועוד. לה לית' אפוט דגם מזה ונקטינן, ש"כיעו הדברים ישב שם ש"הב

 ה"סכ ן"ר' סי ע"בשו ל"ז למרן מצינו שכן, כלל תועלת שום בו אין מ"שכ במתנת

 כדי מידו וקנו בעדים שהיה פ"אע ירכו על רהקשו מתנה ונמצאת שמת מי "ל"וז

  ". ונמלך כתבה' או שאני כלום אינה ז"ה להם שנתן אלו כח ליפות

] הוא הדין[' וכו' עמו' משות שהיתה מחמת בנכסים שתחלוק האלמנה כ"ב ש"ומ

 אך. גמירי ע"כ זה ודין, בעלה קנה אשה שקנתה מה שכל, כלום ליטול לה שאין

 כחה בא השיב ושפיר', מאפוט להסירה כדי רמאות פטמש זו לאשה אין אמנם

 לדון שיש הרנה עברה דכבר כזכר שיורשות ודאי הא הבנות ירושת ד"וע. בזה

  . אמם נשאת מנהג לאיזה לדעת נפקותא ואין, ו"תשט ש"ש ר"מוה כתקנת

  
 .�קני�דלא�פשיטא�קניין�בלאו...�בבריא�"�ל"וז�17

הוי�לשון�,�אני�מניח�לפלוני...�שכיב�מרע�שצוה�ואמר"ב�שכתב�"על�דברי�מרן�שם�בס�18
�מתנה �הסמ" �"כתב �הבאה(ע �"ט"הביאו �בשכ) �שכ"דוקא �לשון �דרך �שכן �שמניח�"מ מ

�כ �ולפלוני �כך �לפלוני �אחריו �לכ"ך�אבל�בבריא�בכהמעזבונו �לא�מהני �ע�"ג דבמניח�...
 .ע"ל�הסמ"עכ...�ע�מודו�דלא�מהני�בבריא"כ

�ט�ענף�דינים�בשרשי�19 �מחלוקת�לפלוני�מניח�הנני�שאמר�מרע�שכיב�"ל"וז�צוואה'
�אמר�ואם�דמי�שפיר�לעז�בלשון�אמר�ואם.�היורש�מיד�להוציא�ואין�מהני�אם�הפוסקים

 ".�ספק�הוי�יון�בלשון

 .'ז�סעיף�20
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 ן"וכמד ב"ומ ט"קו המנוח נכסי שכל: דינא וקם יוצא מפורש האמור שמן באופן

 בחזקת כולם הנזכרים כ"הב עליה שטענו אביו של החצר וגם ה"כפ תחת ל"שי

 אלא לאלמנה ואין', א לכל חומש, כנקבה כזכר, כחלק חלק אותם שירשו היורשים

 מה כפי' ה' בנכסים שתוף אי 'של עליהם שקבלו התנאים פ"ע לה שכתב מה

  . הצרפתי ד"מבי שנתברר

   וקיים ובריר שריר והכל ד"שנלע מה זהו

   ט"ס אבוחצירא מכלוף ה"ע

   ץ"י מאיימראן חיים יוסף ה"ע

  ץ"י הלוי שמעון רחמים ה"ע
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 ר"הגאון�מו               

 �����רבי�שלמה�משה�עמאר

��א"���������������שליט
�������

��לציון�הראשון�����������
���של�הראשי�ורבה���������

��א"תובב�ק"עיה�ירושלים����
��

��*והחשמונאים�האבות

��בשלוה�לישב

 אחת הקשורות פרשיות שתי אלו. ומקץ וישב פרשיות של בזמן חנוכה חל דתמי

 שעברו הקשים הנסיונות את רואים אנו בשתיהן, ואמיץ ברור בקשר בשניה

  . בחינות מיני בכל אבותינו

 לישב יעקב ביקש "רבותינו ואמרו, 1"כנען בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב"

 ברוך הקדוש אמר, בשלוה לישב מבקשים יקיםצד, יוסף של רוגזו עליו קפץ בשלוה

 בשלוה לישב שמבקשים אלא, הבא לעולם להם שמתקן מה לצדיקים דין לא הוא

 עליו היתה ולכן בשלוה לשבת ביקש יעקב, הדברים הבנת בפשט. 2"הזה בעולם

 היא שלו התפיסה כי נורא כך כל לא זה זאת המבקש רגיל אדם. כך על תביעה

 העולם ענייני כל זה אותו ומטריד לו שמפריע מה, הזה ולםהע של גשמית תפיסה

 לו כואב זה, פרנסתו על הרבה טורח והוא כסף מספיק לו שאין לו מפריע, הזה

 מאומות לאדם נורמאלי זה, בשלוה לשבת ושואף רוצה הוא לכן, אותו ומטריד

, קצדי של בחינה שהוא יעקב אך. תורנית תפיסה להם שאין אנשים שאר או העולם

 בקשה נראה זה לכאורה, בשלוה לישב מבקש כשהוא, חכם תלמיד של בחינה

 מה לצדיקים דין לא "בשמים תביעה זה על יש, כך לא אך, ונורמאלית טבעית

  ". הבא לעולם להם שמתקן

 הם, שלו והרצונות התאוה כל, הצדיק של הראיה שכל משום היא הזאת והתביעה

, והיראה בתורה מעלות להוסיף, ומצוות התור להוסיף, רוחניים הישגים להשיג

, תורה יותר לדעת יותר גדול למדן להיות, ואמיתות בדקות שמים ירא יותר להיות

 שהוא כאילו זה הרי, בשלוה לישב מבקש כשהצדיק אך. יותר ולעמול יותר ללבן

 אלוה חלק "שהיא נשמה לנו יש כי, וריק הבל של לדברים שלו הרצונות את מצמצם

 עוזב והאדם, עליונות ולהשגות גבוהות מאד לדרגות בה להגיע יכולים אנו, "ממעל

 תופס לא שהוא אומרת זאת. קטנטנים דברים באיזה להתעסק ומבקש זה כל את

  .הבל בדברי מצטמצמות שלו השאיפות, אחריה הולך ולא האמת את

  

��com.gmail@vakninesלהערות�והארות�,�נערך�על�ידי�אחד�התלמידים*�
 .א,�לז�בראשית�1

 .ב�פסוק�על�שם�י"רש�2



 

 

 

 

�24������
  ������������������141'�גליון�מס����������������������������

��לאכזבה�ציפיה

 ויבא נחתי ולא שקטתי ולא שלותי לא "הפסוק את אמר שיעקב במדרש ואמרו

 עלי בא, רגז ויבא, מדינה נחתי ולא, מלבן שקטתי ולא, מעשו שלותי לא", 3"רוגז

 האחרונה הצרה זו, 5"יוסף טורף טרוף אכלתהו רעה חיה "כשאמר, 4"יוסף של רגזו

  . מזה להתנחם הסכים לא יעקב, מכולם הקשה שהיתה

 אלהים תורת אהי התורה כל הרי, פרטיות צרות לנו לספר באה לא שהתורה ודאי

 האדם יצפה לא הזה העולם ענייני שבכל אותנו ללמד באה התורה אלא, חיים

 מתאכזב הוא הזה מהעולם ציפיות מידי יותר לו שיש אדם. למנוחה ולא לתענוגים

 משיריו באחד הלוי יהודה רבי אמר, בתלאות מלא הזה העולם. אכזבה על אכזבה

 זה הזמן הראשונים בלשון". כתמידים יוורעות כמוספים חסדיו יעשה הזמן כי ודע"

 אחד הכבש את "נאמר בו תמיד קרבן כמו הם מביאים שהחיים הרעות, החיים

. ובערב בבוקר יום בכל יש, 6"הערבים בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר תעשה

 ופעם בשבת פעם, מוסף קרבן כמו', כמוספים 'הם הזה העולם של החסדים אך

  . הזה העולם של דרובא מרובא לצפות מה אין, חודש וראש במועד

��הכל�למרות'�ה�עבודת

 ללא ויסורים תלאות עבר כמותו צדיק שאפילו, אבינו יעקב אצל שראינו מה זה

 לא מעולם, עליו שעברו והצרות התלאות כל שלמרות היא הגדולה ומעלתו. גבול

 שיךהמ וברדיפות בסבל, הקשה המציאות כל בתוך גם אלא', ה עבודת את הניח

  . שהגיע למה והגיע' בה בדבקות להתעלות

 לי יש עכשיו 'אדם יאמר לא. מצב בכל' ה בעבודת להמשיך אותנו מלמדת התורה

 זו', ללמוד אתחיל זה את ואסדר זה את וכשאגמור בפרנסה או זה בעניין צרה

 לא כי', ה ירחם, טוב יותר לו שיהיה עד יחכה אם, לעולם ילמד לא זה אדם, שטות

 הוא כך, הזה העולם של דרכו זו. ועוד עוד יהיו ובלבולים טרדות, טוב יותר לו יהיה

 סבל באמת, יעקב אצל לנו מתארת שהתורה מה זה. ללמוד מצווים אנו וכך בנוי

 מעשו כשאתפטר אמר לא', ה מעבודת הפסיק לא מעולם אך, לו כאב ובאמת

 היה לא כך אומר היה אם. אלמד לבן של מהעול כשאצא אמר ולא, לעבוד אתחיל

 שאמר עד יוסף של הצרה אליו הגיעה, הללו הצרות כל את כשעבר גם. כלום מצליח

  . מנוחה מצא לא פעם אף, "אכלתהו רעה חיה"

. וירידות מעליות בנוי הזה העולם, שוא ציפיות לנו יהיו שלא אותנו מלמדת התורה

. בירידה בנחת יורד כך אחר אך, קושי לו יש לעליה כשמגיע, בדרך ההולך אדם כמו

, העמל סוגי בכל גם כך. עליה עוד יש הירידה את וכשגומר, ירידה יש העליה לאחר

 מסיים, אחרת בעיה באה מסויים בתחום הפרנסה של הבעיה את פוטר כשהאדם

 בכל יודע כשהאדם, זה העולם זה. אחר עניין עליו בא ומיד אחד בעניין לטפל

' ה עבודת ובכל שלו בחסדים, שלו בתפילות, שלו בלימוד להמשיך האלה המצבים

  .ועוד עוד מתעלה הוא אז, שלו

  
 .כו,�ג�איוב�3

 .פד�פרשה,�וישב�סדר,�רבה�בראשית�4

 .לג,�לז�בראשית�5

 .ד,�כח�במדבר�6
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��יוסף�יעקב�תולדות

 תורה ללמוד ישב, אבינו יעקב של ההמשך היה יוסף, 7"יוסף יעקב תולדות אלה"

 מכרו כך אחר, בבור אותו שמו אחיו. תלאות מיני כל קפצו עליו גם אך, אביו עם

 לביתו, הרוח וגסות הטומאה למקום שהגיע דע למכירה ממכירה התגלגל כך, אותו

, הקדושים אבותיו מדרך סטה ולא נשבר לא, זה כל למרות אך. 8"קטוליא רב "של

, לשתות לא ומה לאכול לא מה, ולהסתדר להיזהר איך וללמוד להתמודד התחיל

 עליו קפצה, ונסיונות תלאות עוד עליו באו ושוב. לראות לא ומה לדבר לא מה

 להתרגל התחיל שם גם, הסוהר בבית אותו זרקו, שנהרג וכמעט הזאת הרשעה

 הסתם ומן, מלך להיות התעלה אז אך. מצב בכל' ה את לעבוד הדרך את ולמצוא

. הסוהר בית של מהנסיונות קשים יותר הרבה במצרים המלכות של שהנסיונות

 אך, הגוף בענייני רואים אנו כי, יותר קשה הסוהר שבבית נראה זה רגילה בעין

 נשאר יוסף, פנים כל על. יותר קשה המלכות שנסיון ודאי והנשמה הרוח בבחינת

 נתנו לא הם, יעקב אותו נשאר שיעקב כמו, שהיה מצב ובכל מקום בכל יוסף אותו

  .אותם לשנות המציאות ולסיבוכי לעניינים

  המתייוונים�סדק

 כל תלמרו' ה בעבודת ימשיך מי, החשמונאים בימי שהיה הגדול המבחן זה

  . ההבל אחרי וילך ישבר ומי, וגזרותיהם יוון ותרבות הנסיונות

 הבחנה היתה כך, חרס בכלי החלב מאכלי את מבשלים היו, במרוקו בזמנינו

 היה חרס כלי לקנות הולך היה כשאדם. החלב לכלי הבשר כלי בין וניכרת ברורה

 זה, הסדק תא לראות אפשר אי סדוק חרס בכלי, סדוק שאינו אותו לבדוק מקפיד

 הצליל ידי על היא חרס הכלי בדיקת לכן. ונראה ניכר שהסדק זכוכית כלי כמו לא

 נשמע הצליל אם, קטן במקל מכה לו ונותנים מהצד אותו תופסים, ממנו היוצא

 סימן זה הרי נמשך ולא נעצר הצליל אם אך, שלם שהכלי סימן זה ומתמשך צלול

 כי, הכלי על משפיע ביותר קטן סדק ואפילו. הצליל את שעוצר בכלי סדק שיש

 הכלי רק ולא, מתבקע כולו הרתיחה בתחילת מיד סדוק חרס בכלי כשמבשלים

 על בו יבשלו אם גם שלם כשהכלי אך. שבתוכו האוכל כל גם אלא לאיבוד הולך

 שלא זמן כל, טבעו את קבע' ה כך. כלום לו יקרה לא שלמים ולילות ימים האש

  .חרס כלי רק שזה למרות, שבא מעמד מחזיק הוא נסדק

 שפסחו, סדוקים שהיו היהודים, גזרותיהם כל עם היוונים כשבאו, האדם בני גם כך

 כדי עד. איתם והלכו ועבודתם תורתם את והפסידו התבקעו מיד, הסעיפים שני על

 וחבריהם החשמונאים אך. למיתה אחיהם את ומסרו מתייוונים היו מהם שחלק כך

 ראה' כשה. אותם הזיזו לא והפיתויים הגזירות, הרתיחות כל ,איתן ועמדו התחזקו

  .אותם מפרסמים אנו היום שעד עצומים ונפלאות ניסים להם עשה, כך

��ועבר�שם�תורת

 בשם אמרו. ועבר שם אצל קודם שהיתה הדרך וזו, יעקב אצל שהיתה הדרך זו

 ואחד הפלגה בדור היה אחד, קשים בדורות חיים היו ועבר ששם מוילנא הגאון

 עבודה היתה הפלגה שבדור למרות. מעמד שהחזיקו היחידים היו והם, המבול בדור

  
 .ב,�לז�בראשית�7

 .אונקלוס�םתרגו,�לו,�לז�בראשית�8
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 הארץ כל את השחיתו המבול ובדור, ולהילחם לעלות שרצו נוראה זרה

  . מעמד החזיקו הם אך, בתאוותיהם

 להדבק, ועבר שם של מדרשם בבית שנה עשרה ארבע אבינו יעקב שלמד התורה זו

 יעברו עליו שגם ידע כי, ליוסף יעקב שהעביר מה וזה. נותהנסיו כל למרות בתורה

. מעלתו לפי אחד כל, לדור מדור אלינו עוברת הזאת התורה גם כך. קשים נסיונות

 הנסיון יותר גדול שהאדם ככל, רגיל אדם של כנסיון גדול אדם של נסיון הרי לא

  . 9"הימנו גדול יצרו מחברו הגדול כל "יותר קשה שלו

��תורהו�התבוללות

 בכל נוראה התבוללות שלנו בדור רואים אנו הנה. מעמד להחזיק היא שלנו המטרה

 ולבושתנו לצערנו. תערובת נישואי של אחוז לשבעים שמגיעים אומרים, העולם

 הלב אך, יותר קטנים בממדים אמנם, בזה מזעזעים דברים יש ישראל בארץ אפילו

 כל קמו, נוראיות מציאויות הכמ יש. שמתבוללת אחת ישראל בת על אפילו נשבר

 כל אך, ההתבוללות על להתגבר איך פתרון למצוא שמנסים ומדענים חוקרים מיני

  . בתורה אמתית התחזקות רק אלא שיועיל מה אין, הבל הם הפתרונות

 נופלים, עלינו שבא קטן נסיון מכל מתבקעים אנו אז, בתורה סדוקים ו"ח כשאנו

 פרץ אין "בנו להיכנס סדק לאף נותנים ולא יםחזק כשאנו אך. לאיבוד והולכים

 בחינוך להתחזק צריכים אנו". ברחובותינו צוחה אין "ממילא אז, "יוצאת ואין

, פשרות בלי, אמתית שמים יראת עם תורה שילמדו, התורה בדרך ובנותינו בנינו

  . עניינים מיני בכל ולהקל לחדש שבאים האלה השטויות כל בלי

��ומוסיף�הולך

 צריכים אנו' ה בעבודת אך. הדור לחכמי נתון זה, בהם להקל שצריך יםדבר יש

 אנו פרנסה רוצים כשאנו וכי. הבדיעבד את לא, הלכתחילה את לברור תמיד

 מבקשים בריאות כשרוצים, "בצמצום ולא ברווח "מבקשים אנו, בדיעבד מבקשים

 צריך! ?והחסר הבדיעבד את נחפש בתורה וכי. שלמות רוצים, "שלימה רפואה"

 כהנת תהא ולא. "בגשמיות מחפשים שאנו מה כמו לפחות ברוחניות ולדרוש לחפש

 ושאר והמלבושים מהמאכלים פחות תהיה ה"הקב של התורה וכי, 10"כפונדקית

  !?המהדרין מן מהדרין אנו שבהם הזה העולם של התנאים

". סיףומו הולך "של זמן שזה חנוכה של בזמן בפרט, בתורה כולנו להתחזק צריכים

 אפילו. מאבק מכל נרתעים לא, ומתחזקים הולכים, ומוסיף הולך להיות צריכים אנו

 כל', ה עבודת  את לשנות צריך לא זה עניינים שאר או בפרנסה קשיים איזה יש אם

 ובאותה דבקות באותה נשארו, מדרגתם אותם הוריד לא ויוסף יעקב על שעבר מה

 וגם, ולהמשיך להמשיך צריכים אנו גם כך. התמדה ובאותה שקידה באותה, עליה

" ומגנא מצלא "תורה של כוחה זה". עין כהרף' ה ישועת"ש לדעת אז בעיות יש אם

 מכל עלינו ויגן ועוון חטא מכל יצילנו' ה. הפורענות מן ומגינה החטא מן מצילה

  .רצון יהי כן אמן, היסורים

  

  
 .א"ע�נב�סוכה�9

 .א"ע�קכב�יבמות�10
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  הגאון                     

���רווח.�ז�שניאור�רבי����������
��א"שליט�����������������

������
��קהילת�משכן�התורה�אלעד�רב��
���למצוות�המכוןראש�ו��������

��בארץ�התלויות�����������
��
��

בענין�הדלקת�נר�חנוכה�על�ידי�
��כהן�בשמן�תרומה�

  ח"ערב שבת חנוכה תשע

  ט"בתוספת דברים מיום כו מרחשון תשע

  

ג "שהם שאלות ששאל הרה) ה"תשס" (גם אני אודך"נשלח אלי קונטרס 

ח קנייבסקי "א מאת הגאון שר התורה הגר"רבי גמליאל רבינוביץ שליט

  :כתב בזה הלשון, ו שאלה יד' ושם בעמ, א"שליט

  ?האם מותר לכהן להדליק בשמן תרומה נר חנוכה: שאלה

  .אסור: תשובה

  ?מה הטעם שאסור: שוב שאלתי

  ).ף תרומותירושלמי סו' ועי(כתבנו בזה בדרך אמונה : תשובה

  .ד השאלה והתשובה בקונטרס שם"עכ

שלכאורה , והנה במבט ראשון כאשר ראיתי את הדברים לא זכיתי להבינם כדבעי

וכן פסקו , כאשר זה נראה נגד הלכה פסוקה בתלמוד, איך אפשר לפסוק שאסור

ם להתיר בשעת הדחק ואפילו לישראל "וביותר מזה פסק הרמב, רוב הראשונים

וביותר תמה שם על , ם שם"ואף הדרך אמונה כך פסק על הרמב, כהלהדליק נר חנו

אלא שלמעשה אין טעמים אלו ,  אלא ששוב מצאתי טעמים לאסור.דברי אחרים

, ולכאורה לכהן זה מותר גמור להדליק נר חנוכה בשמן תרומה, נכונים להלכה

  .ה"ואבאר את דברי בעז

בהאי ) פרק יא הלכה ה(ת תרומו' ראשית מקור דין זה נפתח בירושלמי סוף מס

ינאי מדליקין בשמן '  אמרין דבי ר.מהו להדליק שמן שריפה בחנוכה: "לישנא

אבוך , אימא הוה אמרה לי, ר ניסא אנא לא אנא חכים לאבא"א. שריפה בחנוכה

ומבאר המראה ". הוה אמר מי שאין לו שמן של חולין מדליק שמן שריפה בחנוכה

אולם אין לפרש דבכהן ,  להדליק שלא ברשות כהןדאיירי בישראל שרוצה, פנים שם

] דהרי מותר לכהן לעשות בתרומה כרצונו[והצד שיהיה אסור להם , איירי

מטעמא דכיון דנר חנוכה שיעורא בעי והכא דלשריפה הוא עומד כתית מיכתת "

שיעוריה דהא ליתא דלא אמרינן הכי אלא גבי איסורי הנאה וכמו בשל עיר הנדחת 

זול וכיוצא בזה בהרבה מקומות אבל הכא גבי כהן מהיכי תיתי לולב הג' דפ
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". דנאסור דהא ניתנה לו להדלקה בכל מה שצריך לו ולא שייכא הבעיא כלל

ג "ואע, ולמעשה נקטינן בירושלמי שגם לישראל מותר היכא דאין לו שמן אחר

דהנאה של [, מכל מקום הנאה זו אסורה לזרים, שאין תרומה בכלל איסורי הנאה

אלא שהטעם דשרי הוא משום דברשות מצוה קא עביד דאין ]. כילוי אסורה לזרים

ושמעינן מהכא דאמרינן מצוות לאו ליהנות , לו שמן אחר ומצוות לאו ליהנות ניתנו

  . כ עיקרי דבריו של המראה פנים"ע, ניתנו הוא אפילו במצוות דרבנן

ה ביאורים להסביר והביא כמ, וכן ביאר שם בביאור עלי תמר על הירושלמי שם

או משום שאינו נהנה שהרי אסור , את ההיתר להדליק בשמן שריפה בחנוכה

, שפירסומא דניסא דינה כצרכי מצוה דרבים, ועוד הוסיף לפרש. להשתמש לאורה

וכמו שמותר להדליק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות משום דהנאת כלוי בתרומה 

ה "ל שה"י, ש"ש הר"א גזור כמאינה אסור אלא מדרבנן ולצרכי מצוה דרבים ל

ר לפרסם הנס "ח מצוותו שיהיה מדליקו ברה"והרי נ, לצורך פרסומא דניסא

, ועוד דזה דומה להדלקה במבואות האפלים. ז צורך מצוה דרבים"כ הר"וא, לרבים

ועוד הרי . ר משום פרסומי ניסא לרבים"שהרי עיקר מצותה היא בפתח פתוח לרה

מיהו אינו דומה לגמרי למבואות , ר"ם העוברים ברהיש פרסומי ניסא גם להכהני

וסיים שם . האפלין ולפיכך אינו מותר רק כשאין לו שמן של חולין להדליק וכדמסיק

, מ"י בשמן טמא של תרו"שהלכה זו נוהגת למעשה פה בא, ל"הרב עלי תמר זצ

 והוסיף שיש לציין שהלכה זו שאינו מותר אלא רק אם אין לו שמן של חולין אנו

  .נ מבעלה"יודעין רק מקבלת אמו של ר

שהשאלה , ס תרומות שם"א עמ"ביאורי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליטבוכן הוא 

ס אין בזה "שסו, בגמרא היא על ישראל אם יהיה מותר לו להדליק את נר החנוכה

ועל מסקנת הירושלמי דמותר רק מי , אלא הנאת מצוה ומצוות לאו ליהנות ניתנו

, שהיינו כיון דמסתמא ניחא ליה לכהן בהכי, ק שם"מבאר הגרח,  אחרשאין לו שמן

  .ד"עכת. אבל אם יש לו שמן אחר לא התירו, כיון שאין לו אחר

הנה , דאיירי אף שלא ברשות כהן  שלא ברשות כהן' כ המראה הפנים הנז"ומש

מדליקים בשמן שריפה בבתי ", לכאורה מסיומת דברי המשנה בתרומות שם דשנינו

יותר , "ברשות כהן, ועל גבי החולים, ובמבואות האפלים, יות ובבתי מדרשותכנס

א "ד ע"פסחים דל(' ל לרבותינו בעלי התוס"וכן ס, נראה דבעינן רשות כהן אכולהו

אלא שלהדיא שנינו ). ה לא"ב בד"ו ע"ס יבמות דס"עמ' כ התוס"וכ, ן שם"ה בר"וכ

כן , יוחנן אמר'  אבא בשם רשמעון בר, אמרינן עלה", בירושלמי הכא בתרומות

אבל מתניתא קדמייתא אפילו שלא , ועל גבי החולים ברשות כהן, היא מתניתא

אולם בתי כנסיות , היינו שרק להדליק נר לחולים בעינן רשות כהן". ברשות כהן

ש דהיינו "וכבר כתב הר, ומדרשות ומבואות האפלים שרי אף שלא ברשות כהן

ו כבר לעיל את הטעמים השונים כפי שביארם הרב והבאנ. מפני שזה לצורך רבים

ש שם שכיון שהנאה של כילוי אינה אסורה אלא מדרבנן "ומה שסיים הר, עלי תמר

' הל(ם להדיא "ה ברמב"ולמעשה כ. ה להלן"נעמוד על זה עוד בעז, על כן לא הקילו

מדליקים שמן שריפה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות : "ל"וז) ח"א הי"תרומות פי

וכן מי שאין לו שמן חולין להדליק נר חנוכה , מבואות האפלים שלא ברשות כהןוב

ומדליקים שמן שריפה על גבי החולים , מדליק בשמן שריפה שלא ברשות כהן

אולם בשאר , כלומר רק לגבי חולים צריך הישראל שיהיה ברשות כהן". ברשות כהן

  . וכן עיקר להלכה, האופנים מותר גם שלא ברשות כהן
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שהרי גם תרומה טמאה צריכה לבוא לידי , ם תאמר מצות נתינה להיכן הלכהוא

י "כבר עמד על כך רבינו המהר? והוא יהנה ממנה בכל הנאה גם של כילוי, כהן

וכבר כתבתי שבירושלמי פירשו דמיירי במזכה או בנפלו "ם שם "קורקוס על הרמב

מי אוקמוה לההיא ובירושל: "ל"טז בזה' וכוונתו למה שכתב בהל". לו בירושה

נ שנפלה לו תרומה "א, י אחר"במזכה לכהן ע', דבסמוך דמדליקין בבתי כנסיות וכו

פ שתבוא "שצריך עכ, דאם לא כן לא יצא ידי נתינת התרומה, מבית אבי אמו כהן

ל שמצוות נתינה לא פקעה אף אם הותר "ל ס"כלומר הוא ז. ל"עכ". ליד כהן

ם לא הזכיר מזה "והגם שרבינו הרמב.  השימושולכן יש לזכות לכהן קודם, השימוש

אמנם לפי מה שביארנו . ם"הרמב' ק שם שכתב לדקדק הכי מל"ראה במהרי, כלל

כיון שאף הכהן נהנה עמו באותם מקומות שהתירו ולעיל , לעיל בטעמי ההיתר

ז כיון שהכהן נהנה עמו מקיים "ולפי, ש"א שכן הוא גם בנר חנוכה יעוי"הבאנו שי

ם בדרך אמונה "ל בדעת הרמב"והכי ס,  נתינה הואיל והכהן נהנה עמובזה מצות

  ).ק קסז"א ס"פי(

לאחר , ה אמר רב הונא"בד) א"א ע"דכ(ס שבת "והנה רבינו הפני יהושע עמ

  שהביא דברי רב הונא דאמר 

אין מדליקין בהן בחנוכה , פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת

 וקשיא לי תינח כולהו שמנים ופתילות דאסירי בשבת משום .בין בשבת בין בחול

ל כבתה "שמא יטה לפי שאין דולקין יפה שייך לאסרן בחנוכה אף בחול כיון דס

זקוק לה אלא בשמן שריפה דלא מיתסר אלא משום שמצוה לבערו וחיישינן שמא 

מיהו בירושלמי סוף מסכת . כ אין שום טעם לאסור בחנוכה"יטה כדלקמן א

ות איתא להדיא דמדליקין בשמן שריפה בחנוכה אלא דמסיק שם אם אין לו תרומ

כ מבואר דהיכא שיש לו שאר שמנים של "שמן של חולין מדליק בשמן שריפה וא

והשתא אתי שפיר דהא כל הני שמנים ופתילות . חולין אסור להדליק בשמן שריפה

עמא דידיה משום דאסר רב הונא על כרחך היינו היכא דיש לו שמן אחר דכיון דט

כ מילתא דפשיטא היא דהיכא שאין לו "י וא"דכבתה זקוק לה ושמא יפשע כפירש

... 'ז וכו"אלא דלפי. שמן אחר שמותר להדליק באלו ולא יהא ספקו חמור מודאי

אלא דאכתי טעמא דירושלמי לא ידענא ולפי פשט לשון הירושלמי משמע דאיירי 

הן של ישראל שנפלו לו מבית אבי ג ש"בישראל שמדליק שלא ברשות כהן דאע

ל דנר "ה אסור בהנאה לישראל אלא כיון דמצות לאו להנות ניתנו וקי"אמו כהן אפ

ה שרי בשאין לו שמן אחר וכן מצאתי בפירוש ספר לחם "חנוכה אסור בהנאה מש

והשתא אתי שפיר טובא דלרב הונא דמותר להשתמש לאורה . משנה על משניות

ה לא פסיקא ליה "ה ואף על גב דאכתי לכהן שרי אפאסור להדליק בשמן שריפ

אלא דלכאורה היה נראה לי עוד . ל אסור להשתמש לאורה שרי"ולהנך אמוראי דס

ל מותר "טעם אחר דשמן שריפה אסור להביאו לבית הפסול או להפסידו וכיון דקי

השמן שבנר חנוכה עושה לו מדורה בפני עצמו ושורפו הרי מפסידו ומביאו לבית 

  . כ עיקרי דבריו"ע. סול ואין להאריך יותרהפ

, שלתירוצו הראשון אכן כל דברי הירושלמי בישראל איירי, כלומר היוצא מדבריו

ולפי התירוץ השני יהיה . כיון דשרי ליה כל סוג הנאה, אולם לכהן ודאי יהיה מותר

 אולם כאמור. ויש לומר שספק הירושלמי גם בכהן איירי, אסור גם לכהן לכתחילה

  .ם שכתב דין זה רק לגבי ישראל"זה בוודאי שלא כדעת הרמב

) ד"ב הי"פ(תרומות ' ם בהל"וכן הוא להדיא בדברי הרב משנה למלך על הרמב

תנן בסוף מסכת תרומות מדליקין שמן שריפה בבתי כנסיות ובבתי ", ד"שכתב בתו
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יירי א' ודע דמתני. כ"מדרשות ובמבואות האפלים ועל גבי החולין ברשות כהן ע

בתרומה של ישראל שנפלה לו מבית אבי אמו כהן ואף שהיא שלו לא הותר לו 

להדלקה ואף על גב דתרומה אינה מאיסורי הנאה וכדאיתא בפרק כל שעה עלה 

ל דהנאה של כלוי כגון הדלקה ודכוותיה אסור "מ כבר הסכימו הראשונים ז"ג מ"כ

ובהמשך דבריו . ולא בכהןכלומר להדיא בדבריו שרק בישראל איירי . וכמו שנבאר

ל דאינו "ל ס"והוא ז, דן אם איסור זה דהנאה של כלוי הוא מן התורה או מדרבנן

מההיא דאמרינן בירושלמי בסוף תרומות , והביא הוכחה לדבריו, אלא מדרבנן

מהו להדליק שמן שריפה בחנוכה ומסקינן מי שאין לו שמן של חולין מדליק שמן 

ובשלמא אי אמרינן . י"א מהלכות תרומות דין ח"נו פישריפה בחנוכה וכן פסק רבי

דאיסור זה הוא מדרבנן ניחא דאם אין לו חולין דמדליק בשמן שריפה דבמקום 

מצוה לא גזור אך אם היה איסור תורה הוא תימה איך התירו איסור תורה משום 

מנר מצוה דדבריהם וכי תימא שאני נר חנוכה דליכא הנאה דהא אסור ליהנות 

ל דמצות לאו ליהנות ניתנו וכמו שהאריך בזה הרב בעל שער אפרים אם "חנוכה וקי

הא ליתא דמדקאמר מי שאין לו שמן , מותר להדליק נר חנוכה באיסורי הנאה

והאריכו בזה הרבה . ד"עכ" חולין משמע דבדוחק התירו דמדינא אסור וכמבואר

ולא כאן המקום ועוד , בדבריוהאחרונים אם איסור זה מדאורייתא או מדרבנן ודנו 

  .חזון למועד

משמע שדן כדברי ) א"א ע"דכ(שבת ' ל למס"א זצ"בהערות של מרן הגריש' ועוד עי

י בתחילת דבריו שהטעם שאסור לכתחילה לישראל הוא מפני איסור הפסד "הפנ

א אות "דף ט ע(פסחים ' אמנם בהערות למס. ז לכהן שרי לכתחילה"ולפי, תרומה

שכל האיסור לכתחילה הוא משום הנאת כילוי '  י המשנה למלך הנזהביא דבר) ב

אלא . ואם כן לכהן יהיה מותר לכתחילה, שזה מדרבנן ולכן התירו במקום מצוה

שאפשר לבאר הירושלמי שגם בכהן יהיה אסור לכתחילה כיון , שהוסיף וכתב

ז הוא ביאר "אלא שכ. כ"ע. שיכול להשתמש באופן שמותר להשתמש לאורה

ם כלל שהדגיש שהסוגייא איירי "אולם זה אינו נכנס ברמב', ברי הירושלמי הנזבד

  . בישראל

בתשובתו המפורסמת ) מב' א סי"ח(ת מנחת שלמה "ל בשו"א זצ"כ מרן הגרשז"וכ

כתב שכל הספק בירושלמי על , ד הן אמנם"ושם בסוה, ח משמן שביעית"על נ

ד "ל ראב"פ אפשטיין זצ"הרכ הגאון הגדול מו"וכ.  ישראל אבל כהן ודאי שרי

שלכהן ) ס קיט"ט סו"הביא את דבריו בסוף התשובה במנחת יצחק ח(ירושלים 

כ מרן בעל המנחת יצחק גופיה בתשובה שם באות ב שלכהן עצמו "וכ. ודאי מותר

מ "והביא שכן כתב גם בספר הקודש והמקדש מהגאון מוהרי, ודאי מותר

ועוד . ובסוף התשובה חזר על דבריו, םוכן הוא כתב למעשה ש, ל"טוקוצינסקי זצ

ח "או(ו "ת שבט הלוי ח"ע בשו"ועי[, ציין שם שכן המנהג בירושלים מקדמא דנא

שהביא את שני הביאורים בירושלמי אי איירי דווקא בישראל או אף בכהן ) פז' סי

  ].ד ודוק"ם שבישראל איירי וראה בסו"מ הסכים בדעת הרמב"ומ

תרומה שכתב ' ם בסוף הל" הלוי השלם על הרמבוכן ראיתי שכתב בספר ברית

אולם לדידיה בלא זה היה מסביר , ם לכהן שרי לכתחילה"והסכים דלדעת הרמב

כ בספר אורח "וכ. ם ברורה"מ הכרעת הרמב"ומ, ש"הירושלמי גם בכהן יעוי

שם מה ' וכהן ודאי יכול ועי, ם רק על ישראל קאי"שלדעת הרמב, קמד' משפט בסי

  . י"נשדן בדברי הפ
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במאמרו , ס מעדני השולחן"וכן הסכים להלכה הגאון רבי לוי הכהן רבינוביץ מח

ח "דשרי לכהן להדליק נ) כה' ס עמ"גיליון ב חנוכה תש(בקובץ אוצרות ירושלים 

במאמרו בקובץ אוצרות , ס מנחת יחיד"י זילברברג מח"וכן כתב הגר. לכתחילה

) כה' סי(ס שבת " ברכת ציון עמוראה עוד בספר. ש"עי) רטו' ח עמ"ח(ירושלים 

הסכים שלדעת , ח בשם שריפה"והגם שכתב כמה הערות שם בהאי דינא של נ

א בספרו "צ רבי יעקב עדס שליט"כ הגה"ע מש"ועו. ם בכהן מותר לכתחילה"הרמב

ולאורך כל דבריו ברור ) שכב ואילך' ב עמ"ד ע"שבת דכ' מס, מועד א(דברי יעקב 

שלגבי נר חנוכה הפשטות , ד סיכם באות ו"וגם בסו, ים שלכהן שר"לו בדעת הרמב

והפשטות , ם ששרי לכהן ולא אשכחן להדיא ראשונים שחולקים עליו"כהרמב

ג בתחילת הספר בשער יא "ע בספרו דברי יעקב בענייני הלכה ח"ועו. ש"יעוי, להקל

  .ודוק

'  עמא"ג ע"דפ(ס יומא "א עמ"י זילברשטיין שליט"ע בספר חשוקי חמד להגר"ועו

, ם שרי לכהן לכתחילה אף אם יש לו שמן אחר"שם כתב שאליבא דהרמב) תקנז

ת בביאורו טוב ירושלים שכתב לבאר הירושלמי גם "ואמנם הביא דברי האדר

נ לשאר כל הפירושים הדבר "אלא שגם הוא סיים שאה, י"וכן דברי הפנ, בכהן

  .מותר לכתחילה

שלכהן ) 116' עמ(פרו ימי החנוכה י שוורץ בס"וכן ראיתי שכתב כדבר פשוט הגר

א גם לישראל "ויש מתירין בכ, ולישראל רק אם אין לו שמן אחר, שרי להדליק בו

ר "ושו). ק"ה ולכאורה ודו"טו בד' מ קליין עמ"ע בספר ימי שמנה להגר"ועו(ש "יעוי

' א סי"ח ח"או(א בספרו ישא יוסף "י אפרתי שליט"גם למעלת ידידנו הדגול הגר

ושוב הביא דברי , שלכהן יהיה מותר לכתחילה' ליה פשיטא בדעת הרמשגם ) קמה

מ "ומ. ז אפשר לבאר בירושלמי שהספק גם על הכהן"וסיכם שלפי', י וכו"הפנ

  .ם"כאמור כל זה שלא כדעת רבינו הרמב

ל בספרו "וכן ראיתי שכתב כדין פשוט להלכה הגאון רבי נתן געשטעטנר זצ

,  שפשוט שכהן מדליק בשמן שריפה גם לכתחילה)נה' ח סי"ג או"חי(להורות נתן 

ואל תאמר שהכהן אינו נהנה כי מצוות לאו להנות ניתנו והרי הכהן צריך להינות 

וכתב שם שלמעשה אין צריך ) ד"ב הי"תרומות פ(ם "משריפתה וכמבואר ברמב

, אלא בעינן שידליקנה לצורכו וזה מתקיים בנר חנוכה, דווקא הנאה בשעת שריפה

ה שאינו צריך ליקח שמן של חולין בממונו הוי שנהנה משריפת שמן טמא ועוד בז

  .ש"יעוי, דמשתרי לי שלא צריך לקנות בממונו

על פסקי ראש הישיבה (נ בן סניור "וכן ראיתי שכתב בספר הלכות ומנהגים להגר

שכתב שמן תרומה טמאה , ט"ח ס"חנוכה פ' בהל) ל"צ אבא שאול זצ"מרן הגרב

וזה , ואפילו לישראל אם אין לו שמן אחר,  בו נרות חנוכהמותר לכהן להדליק

  .'כדברינו הנז

ל בתשובתו "מ פיינשטיין זצ"ר שלכאורה כך מתבאר מתשובת מרן הגר"ושו

ד כתב "ח משמנים שאסורים בהנאה ובתו"אודות הדלקת נ) קז' א סי"ח(הארוכה 

ה "שכתב בדראה כדוגמא מה , כמה פעמים שלא נאסר להדליק נר חנוכה אלא לזר

  .ש"יעוי, שהביא טעם גדול לאסור נר חנוכה בשמן שריפה לזר, ומה שהביא

ל להלכה שכהן מותר "נמצינו למדים שרוב בנין ומנין של הפוסקים ס

לכתחילה אף אם יש לו שמן אחר להדליק נר חנוכה בשמן תרומה 
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ל "ודעת כולם שהכי ס, ק"וכן המנהג מקדמא דנא בירושלים עיה, טמאה

  .וכן העיקר למעשה, ם"ו הרמבלרבינ

  

נתנה ראש ונשובה לסברות דיש לומר שמחמתם , כל זאת' והנה אחר השמיענו ה

ושני טעמים , יש אומרים להחמיר גם לכהן שלא ידליק נר חנוכה משמן שריפה

וכיון שיש מצוה לשרוף , הוזכרו בפוסקים האחד שאין עושים מצות חבילות חבילות

אם כן אם , ]א"ה ע"בשבת דכ' ובגמ, תמורה' ף מסכמבואר בסו[תרומה טמאה 

והוי חבילות , הרי שהוא עושה שתי מצוות בפעולה אחת, מדליק בזה גם נר חנוכה

שהרי נר חנוכה בעינן שיהיה דלוק למשך , והטעם השני שהוזכר בפוסקים. חבילות

, הוי מכתת שיעוריה, וכיון שמצותו בשריפה, זמן של חצי שעה שהוא זמן החיוב

  .ה נדון בכל אחד מן הטעמים"ובע. ואם כן הוי כאילו אין לו שיעור

  : אין עושין מצות חבילות חבילות

הנה מטעם זה אכן ראינו כי חשש למעשה גם בכהן הגאון בעל דרך אמונה בדבריו 

וזה שהפנה את השואל שהבאנו בתחילת ) ח"א הי"תרומות פי' הל(בביאור הלכה 

והנה שם הביא . כ בדרך אמונה"לכהן מחמת משדברינו שמזה הטעם יש לאסור 

וכתב שלכאורה אפשר לפרש השאלה בכהן שרוצה ', את דברי הירושלמי הנז

אי שרי דנהי דשרי להדליק שמן שריפה בלי ' להדליק שמן שריפה בחנוכה ומיבעי לי

ה "ד ד"ב הי"ל לעיל פ"ליהנות ממנו דלא כאתוון דאורייתא כמו שהוכחנו בבה

ל דאסור דהוי "נ שלא יוכלו שוב להדליקם י"עשותה איסוהמ ל"והטמאה מ

ח ומקצה "וכאן כיון שנותנה בנ, כמאבדה בידים ואין לאבדה אלא דרך שרפה

ומסיק דאין , אותה למצוה נאסרת בהנאה ונמצא מאבדה בידים לפני השריפה

והא דקאמר . 'ד א"לחוש לזה דבתרומה טמאה אין דין שימור כמבואר בבכורות ל

ל שם דהטעם "ין לו נר דמשמע דמי שיש לו נר אחר לא יעשה כן כתבנו בבהמי שא

' טרח הגמ' ג ב"משום דאין עושין מצות חבילות חבילות ואף על גב דבשבת כ

למצוא טעם שאין מדליקין בשמן שרפה בשבת ולא קאמר משום דאין עושין מצות 

 אחר אסור אף בדיעבד אם אין לו נר' ה דכל הני דמתני"חבילות חבילות שא

ש "ואי הטעם משום דאין עושין מצות חבילות אם אין לו אחר מותר כמ, להדליק בו

אבל באמת אם יש לו נר אחר אסור גם בשבת להדליק בשמן ', ב ב"בפסחים ק

ל "אבל רבנו לא מצי לפרש כן דהא ס. משום שאין עושין מצות חבילות, שריפה

כ "ג וכ"ט משבת הי"יו בפכ כדמשמע מדברדבמצוה דרבנן ליכא משום חבילות

דרבנן ' דאורייתא וא' א' ט ואפי"קל' ח סי"כתב סופר או' כ בתשו"ע שם וכ"המ

ח פאת השדה "ס שם ובשד"כ' דעת הרבה פוסקים דאין בזה משום חבילות עי

ד רבנו "תרומה דרבנן לפ' ח כבר הי"נ' ה ובפרט שבזמן שהי"צ' סי' כללים אות א

פ דמיירי בתרומה שנפלה לישראל מבית "ועוד יל. בנןכ שניהן דר"ו א"א הכ"לעיל פ

שהרי תרומה אסורה לישראל בהנאה של כילוי ובעי אם ' אבי אמו כהן ומבעיא לי

זה נקרא הנאה של כילוי כיון שיוצא בזה ידי המצוה וקפשיט דמותר דמצות לאו 

ד דן אם ועו. וכתב שם עוד מהאי דינא דמצות לאו ליהנות ניתנו', וכו, ליהנות ניתנו

ועוד היאך מקיים הישראל מצות . איסור הנאה של כילוי הוי מדרבנן או מן התורה

' י הנז"פתח בדברי הפנ) ד"ב הי"פ(תרומות ' א בהל"ובד. ז שם"בכ' עי, נתינה לכהן

והוסיף והא דאמר דוקא מי , כלומר דהוי אסור לכתחילה אף בכהן, בביאורו השני

שמן אחר אין עושין מצות חבילות חבילות והא ל דאם יש לו "שאין לו שמן אחר י
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טעמים אחרים דאין מדליקין בשמן שרפה היינו לאסור ' דבנר שבת הוצרך בגמ

מי שאין לו שמן אחר דדין אין עושין מצות חבילות הוא דוקא ביש לו אחר ' אפי

  .ש"עיי', וכו, ולא באין לו

לות חבילות גם לגבי ל האי טעמא של אין עושין מצות חבי"הנה בפשטות נראה דס

  .ם לא כך"ל שדעת הרמב"אלא שגם הוא גופיה ס, ד"נידו

ד של שמן שריפה שיש לחוש משום "ובאמת שמצאנו שיש מי שכתב להדיא לנידו

שכך ביאר , )ה אולם"כ ד' ב סי"ח(ת פרי יצחק "ראה בשו, מצות חבילות חבילות

כ "וכ. ות חבילותט שאין עושים מצ"ומה, והעמיד הדברים גם בכהן, בירושלמי

ח סוף סימן "חאו(ת ערוגת הבושם "כ בשו"וכ). מט' א סי"רביעאה ח(מ "ת שו"בשו

אלא שכמובא . ש"ע). ה ויש לי ראיה"כו ד' ח סי"או(ת כתב סופר "כ בשו"וכ). רג

ואפילו אחד , לעיל במצוה שהיא דרבנן אין אומרים שאין עושים מצות חבילות

וכל זה מדוקדק מדברי ,  לעיל בדרך אמורנהוכמובא, מדאורייתא ואחד מדרבנן

שאין , ולא יברך ויקדש על כוס אחד: "שכתב) ג"פרק כט הי(שבת ' ם בהל"הרמב

שמצות קידוש ומצות ברכת המזון שתי מצות של , עושים שתי מצות על כוס אחד

ג "כ לא אמרינן בכה"וא, ד נר חנוכה היא מדרבנן"כ גם בנידו"וא. ל"עכ, "תורה הן

י אלגאזי כתב בספרו ארעא דרבנן "אמנם המהר. ושים מצות חבילותדאין ע

כתב שגם היכא שמצוה אחת מהתורה ואחת מדרבנן אמרינן ) מערכת א אות ב(

, ז"מדאמרינן יקנה) ב"דף קב ע(בפסחים ' והוכיח זאת מהגמ, שאין עושים מצות

ואי לאו , והבדלה דאורייתא, כמו שכתב הרב המגיד, אף שקידוש יום טוב מדרבנן

היה אסור משום אין עושים מצות חבילות , דקידושא ואבדלתא חדא מילתא היא

ם "אלא שכאמור מלשון הרמב. ויש עוד מהאחרונים שהסכימו כדבריו. חבילות

ם "שמפשטות לשון הרמב, )ס קלט"ח ס"או(ת כתב סופר "כ בשו"וכ, מוכח לא כך

וכן מבואר . ילות חבילותנראה שדוקא בשתי המצות של תורה שייך האיסור של חב

  . ראה בדברי המאירי שם ועוד, בראשונים על הסוגיא בפסחים שם

ד לא אמרינן דאין עושים מצות "ומצאנו באחרונים עוד יישובים נוספים מדוע בנידו

דהא דתנן אין ) ב"ב מ"פ(ס שבת "כ הרב תפארת ישראל עמ"ראה מש, חבילות

א דהיינו טעמא מפני שאין שורפים ואמרינן בגמר, ט"מדליקים שמן שריפה ביו

משום , ולא אמרו שהוא מטעם שאין עושים מצות חבילות חבילות, ט"קדשים ביו

, שלא אמרו אין עושים מצות חבילות חבילות אלא במי שעושה שתי פעולות כאחת

או רוצע שני , או מטהר שני מצורעים כאחד, כגון כהן שמשקה שתי סוטות כאחת

אבל כשעושה פעולה אחת ועל ידה , .)דף ח( בסוטה וכדאיתא, עבדים כאחד

. מתקיימים שתי מצות כאחת לא אמרינן בהכי אין עושים מצות חבילות חבילות

כ "וכ. ד שבפעולה אחת מתקיימים שתי המצות כאחת"ז הוא הדין בנידו"ולפי. ש"ע

כיון , ל שמותר להדליק נר חנוכה בשמן שריפה"דהא דקי, )מה' סי(א "ת הריב"בשו

שהכל מעשה אחד ופעולה אחת ליכא למיחש משום אין עושים מצות חבילות 

מ שכל שהכל "וכך כתבו עוד רבים מרבותינו הפוסקים כהאי גוונא הל. חבילות

ת דברי "עוד בשו' ועי. נעשה בפעולה אחת ליכא דין דמצות חבילות חבילות

מערכת א , מערכת א כלל לט ובפאת השדה(ובשדי חמד , )סט' א סי"ח(מלכיאל 

ת חזון "עוד בשו' ועי. ס רמד"ג סו"ע בספר מועדים וזמנים ח"ועו). כלל צה אות ג

ת חזון עובדיה בחלק "ועוד ראה בשו) ה ולכאורה יש להעיר"ב בד' א סי"ח(עובדיה 

  ). מח בהערה הראשונה' סי(ב 

ל נראה ברור שלמעשה אין לחוש כלל להאי דינא של אין עושים "ואם כן מכל הנ
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וגם מפני שהכל מעשה בפעולה , גם מפני שנר חנוכה הוא דרבנן, חבילותמצות 

  .אחת

  :כתותי מיכתת שיעוריה

, )שאלה לח(ידועים ומפורסמים דברי הגאון רבי אפרים הכהן בספרו שערי אפרים 

ד שם דן מצד זה "ובתו, לגבי שומן העשוי מבשר וחלב אי שרי להדליק בו נר חנוכה

וההנאה של המצוה איננה נחשבת מפני שמצות ,  מהםשנרות חנוכה אסור ליהנות

דן בדין זה גם לגבי שמן זית העשוי מזיתים של , ובהמשך דבריו, לאו ליהנות ניתנו

וממילא כיון , ובהמשך כתב לדון מצד זה שנר חנוכה צריך שיעור הדלקה, ערלה

ונמצא שאין בו שיעור הדלקה , שהוא בשריפה אמרינן כתותי מיכתת שיעוריה

שערלה הוא מן , ורצה לחלק בין שמן זית של ערלה לבין בשר וחלב, יהיה אסורו

וכך נשאר , ושוב דחה את הדברים והעלה לאיסור, ח מן הנקברים"הנשרפים ובו

ויש מן הפוסקים שהביאו דעתו להתיר וזה , ורבים הפוסקים שדנו בדבריו. במסקנתו

וראה בשערי ,  תרעג'ראה בבאר היטב בריש סי[תימה שזה נגד מסקנתו שם 

) פז אות יז' ד סי"יו(וראה עוד במחזיק ברכה , תרעג מה שהשיג עליו' תשובה בסי

הנה על סברת השער אפרים לאסור משום ו]. ג"מה שהשיג בזה על דברי הפמ

ל "ל זצ"והביאם מרן הראש, השיגו רבים מן האחרונים על זה, כתותי מיכתת

  . פג' ע על חנוכה עמ"בספרו חזו

שכתב דהסוגיא בירושלמי , לעיל בתחילת דברינו הבאנו מדברי הרב מראה פנים

נר חנוכה ומה שיש צד לאסור להם מטעמא דכיון ד, בישראל קמיירי ולא בכהן

דהא ליתא דלא , שיעורא בעי והכא דלשריפה הוא עומד כתית מיכתת שיעוריה

לולב הגזול וכיוצא ' אמרינן הכי אלא גבי איסורי הנאה וכמו בשל עיר הנדחת דפ

אבל הכא גבי כהן מהיכי תיתי דנאסור דהא ניתנה לו , בזה בהרבה מקומות

  ".להדלקה בכל מה שצריך לו ולא שייכא הבעיא כלל

ד האם כתותי מיכתת זה כאילו "ם והראב"ויש שתלו זאת במחלוקת הרמב

אז אם כן , ם שזה כאילו נפרך"לבין דעת הרמב, ואז יש מקום לסברא זו, שאיננה

ס עירובין "וכבר תלה במחלוקת זו רבינו המאירי עמ. מכל מקום אם דלק מהני

ם כדעת רב " הרמבוהביא שם מה שפסק, לגבי דין דלחי וקורה בעירוב) ב"ד ע"די(

ל מפני שאינו צריך שיעור אבל לא קורה שהרי לשיעור "ל שעושין לחי אשרה ר"דס

מ גדולי המגיהים מתמיהים באשרה "ומ. אנו צריכים בה וכתותי מיכתת שיעוריה

מ שכל איסורי הנאה אין "וי. מ אינו מכוון שהרי גבהו מיהא צריך שיעור"ומ', וכו

לגמרי אלא כתותי מיכתת שיעורייהו ומשום דלשרפה אומרין בהן שיהו כמי שאינן 

כ כל שאנו צריכין בו "קיימי לא שיהו כמי שאינם אלא שהוא כדבר המכותת וא

לשלם כגון אתרוג ולולב ודומיהם נפסלו בו וכן קורה שהרי החוזק בטל בכתותה 

אבל לחי אף כשתחשבהו כמכותת במקומו אין זה פחות מתל עפר שכשר משום 

אם כן , שהוא כאילו אינו כלל, כלומר דלטעם שכתותי מכתת שיעוריה. ד"עכ. לחי

אם כן , אולם אם הביאור שהוא נמצא רק שהוא נפרך. כאילו אינו בנמצא כלל

מאי האי שהוא פריך , אולם ללחי, לקורה זה פסול כיון שהוא אינו חזק לקבל אריח

אם כן לפי . ם"ת הרמבט שכשר להיות לחי וזו דע"סוף סוף הוי כמו תל עפר שגבוה י

ם אף אם כתותי מכתת "ד לדעת רבינו הרמב"גם בנידו, דברי המאירי הללו

מכל מקום טיפות אלו דלקו , שיעוריה והוא הפך להיות טיפות בודדות של שמן

  .וממילא זה כשר ויצא בזה ידי חובה, מחצית השעה
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תחת ועוד יש שכתבו דבשמן שריפה שהתירה התורה ליהנות ממנו ולהסיקו 

ץ חיות "ת מהרי"כ בשו"וכ. תבשילו משום הכי לא הוי בכלל כתותי מכתת שעוריה

ע מה שהקשה על דבריהם מאתרוג של תרומה "וראה בחזו. ועוד אחרונים) סד' סי(

ומכל מקום . ש"יעוי, וכמבואר בראשונים, טמאה דפסול משום דמיכתת שיעוריה

, שכתב.) בפסקיו לסוכה לה(ון הוא רבינו ישעיה הראש, הביא שם תנא דמסייע להו

כיון שנהנים משריפתה לא אמרינן בה , ג דלשריפה קיימא"דתרומה טמאה אע

  . כתותי מכתת שיעורה

דבתרומה טמאה לא שייך טעמא ) ה' סי(ם מינץ "ועוד טעם נוסף כתב המהר

. ולא קיימא לשריפה בודאי, שאל עליהימשום שיכול לה, דכתותי מכתת שיעורה

אולם . ש"ע). ב"דף נח סע(ח בספר רב ברכות "כ הגרי"ע שם שכ"בחזווהביא . ש"ע

דהא דלא אמרינן בתרומה מגו דאי בעי , כתב) א"סוכה דף נד ע' בהל(רבינו מנוח 

אבל לקולא דנימא , משום דלא אמרינן האי הואיל אלא לחומרא, מתשיל עלה

ת תורה " בשוכ"וכ. ש"ע. לא אמרינן, לצאת בה ידי חובה וקרינא בה לכם, הואיל

  ). תד' סוף סי(לשמה 

על (מספר מקראי קודש שהעיר על סברא זו מדברי הכסף משנה , ועוד הביא שם

והא דאמר : "ל"וז) ה או שהיה מאשירה"א בד"ח ה"לולב פ' ם בהל"דברי הרמב

' ד הל"פ(ופסק רבינו , ז אם חלץ בו כשר"מצוות חליצה דסנדל של ע' רבא בפר

פ שהוא "ז אם חלץ בו יצא ואע" המוסגר והמוחלט ושל עסנדל: ל"וז) כ"ייבום ה

תימא ' נ אפי"א. ש"ל דההיא לאחר ביטול איירי ועי"י. מ"ל הר"עכ, אסור בהנאה

דלא דמו שופר ולולב , לא קשיא מידי] שאסור בהנאה קאי אכולהו[דקאי אכולהו 

חסר הוא , כלומר, שיש להם שיעור קצוב וכי עומד לשריפה כתותי מכתת שיעוריה

אלא הגדול לפי , אבל לסנדל דחליצה דלית לן בה שיעור קצוב, משיעורו הקצוב לו

כיון שאני רואה שהיא , ונהי דבעי שיהיה חופה את רוב רגלו, גדלו והקטן לפי קוטנו

תדע , חופה את רוב רגלו ואין לנו בה שיעור קצוב לא אמרינן דמיכתת שיעוריה

שבנר , ואם כן הקשה. ל"עכ, "לשריפהג דעומדין "דמוחלט ומוסגר כשרים ואע

וכן תמה על דבריו . ש"יעוי, חנוכה אין שיעור קצוב אלא עד שתכלה רגל מן השוק

עוד ' וכן הקשו עוד רבים מהאחרונים ועי) ריח' סי(ת שנות חיים "ש קלוגר בשו"הגר

  .ע שם"בחזו

  

  

  :  סיכום הדברים

 נר חנוכה בשמן אם מותר להדליק, תרומות' את ספק הירושלמי בסוף מס  .א

ויש מי שרצה לומר . ביארו רוב המפרשים שבישראל קמיירי ולא בכהן, שריפה

וגם לגביו ההכרעה בירושלמי שאם יש שמן אחר , שהספק הוא גם לגבי כהן

 .שלא ידליק בשמן תרומה

אם יש התירו להדליק בשמן תרומה לא ם שדווקא בישראל "דעת רבינו הרמב  .ב

ולא נמצא . ל לכתחילה להדליק גם בשמן תרומהאולם כהן יכו, לו שמן אחר

 .ם"בראשונים להדיא אף אחד דפליג עליה דהרמב

בפנים הבאנו שרוב מנין ובנין של הפוסקים סבירא להו הלכה למעשה שכהן   .ג

וכהכרעת רבינו , מותר לו לכתחילה בשמן של תרומה להדלקת נר חנוכה

 .ם"הרמב
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 מחמת שאין עושים מצות מה שיש שרצו לחוש שאין להדליק משמן שריפה  .ד

ל דלא חיישינן להכי "ם דס"הנה חשש זה לא יתכן לדעת הרמב, חבילות

ועוד שהעיקר להלכה . וכמו שביארנו בפנים, כשאחד מן המצוות מדרבנן

אין זה חשיב , ולמשה שבאם שתי המצוות נעשות כאחד על ידי פעולה אחת

 .ד"והוא הדין בנידו, וביארנו בפנים, כחבילות

ש שרצו לחשוש מחמת שכתותי מיכתת שיעוריה ובנר חנוכה בעינן מה שי  .ה

ובעיקר שלדעת . ביארנו בפנים שמחמת חמשה טעמים אין לחוש לזה, שיעור

, אם כן הכא, ם שכתותי מיכתת פירושו שהוא נפרך אך קיים בעולם"הרמב

  .ודי בכך שיוצא ידי חובה, סוף סוף הנפרך הזה דלק חצי שעה

  

  :העולה לדינא

ל להלכה שכהן מותר לכתחילה אף אם יש לו שמן "בנין ומנין של הפוסקים סרוב 

וכן המנהג מקדמא דנא בירושלים , אחר להדליק נר חנוכה בשמן תרומה טמאה

ויכולים להדליק . וכן העיקר למעשה, ם"ל לרבינו הרמב"ודעת כולם שהכי ס, ק"עיה

שגם לסוברים , מרתיועוד א[ל "שבמקום מנהג לא אמרינן סב, לכתחילה עם ברכה

, שגם בכהן אם יש לו שמן אחר אינו מדליק אף שכאמור אין דעתם נפסקה להלכה

והאפשרות האחרת , מכל מקום במקרה דינן שהכהן מקבל זאת כמתנה מהישראל

  )].ודוק' י הנז"ראה בשות מנח(לכאורה הוי כאין לו שמן אחר , שיקנה שמן

  

  

  בברכה

  רווח. שניאור ז
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�ידו�על�מאמין �של�המפריש�ובקטן,

��א�חלק�-��גדול
, הדין מעיקר מ"בתרו חייבים וברשותו ישראל י"ע מלאכתם שנגמרה פירות :הקדמה

  . מדרבנן הזה ובזמן, ושמן וביין דגן מיני בחמשת פ"לכה התורה מן הבית בזמן

 שגוי אף, לגוי נמכרו כ"ואח, ישראל ביד בישולם לשליש והגיעו שגדלו פירות, כן כמו

 אותם שאף סוברים ויש [מדרבנן ומעשרות בתרומות חייבים, ומירח מלאכתם גמר

 להאריך מ"ואכ. כיסין בעלי גזירת מפני מדרבנן חייבים ישראל ביד היו לא שמעולם

  ]. זה בדין

 עלולים ולעתים, ומעשרות בתרומות שחייבים פירות גוי ביד שיש מצוי, האמור לאור

, הסיטונאיים בשווקים ובעיקר, בשווקים ז"בזה קיימת זו בעיה. בזה להיכשל ישראל

 ליהודים גם וביניהם, דבעי מאן לכל ומוכרים, מישראל קונים גוים סוחרים כאשר

. מ"מתרו פטורים הגוי שפירות לחשוב שטועים או מ"תרו הפרשת על מקפידים שאינם

 במגזר פירותיו את לשווק שיוכל כדי הכשר בתעודת המוכר מעוניין אלו במקרים

 אמורים, שבשוק הפירות מכל מ"תרו המפרישים אלו בשווקים הכשרות משגיחי. היהודי

 את מהגוי שקונים היא, זו לבעיה קובליםהמ הפתרונות אחד [הללו הפירות את גם לתקן

 בעיות קיימות זה בפתרון גם. לגוי חזרה ומוכרים, מפרישים, ההפרשה לפני הסחורה כל

 מוכר הוא קנין באיזה. הפירות את הגוי קנה קנין ובאיזה כיצד לברר צריך. רבות

 לקנות לגוי המועיל הקנין מהו לברר יש. בכלל אם, לו מחזיר המשגיח וכיצד, למשגיח

 במקרה הקנין מתבצע כיצד לברר יש. מהגוי לקנות לישראל מועיל קנין ואיזה, מישראל

 מניות בעלי של דינם ומה. ישראל והאחר גוי הוא כשאחד הדין ומה, גוים שותפים של

  ]. זה בנושא אינם כאן דברינו? פירות שמשווקת בחברה גוים

  ? אחרים יםבאופנ פירותיו את ולתקן להפריש ניתן וכיצד האם

 ו"פ דמאי בירושלמי כמבואר, הגוי של שליחו להיות יכול אינו ישראל. שליחות

 – אתם: "בתרומה מהאמור שלומדים: עא מ"בב בבבלי וכן, א"ה א"פ ובתרומות א"ה

 שלוחין' הל ם"ברמב להלכה נפסק וכן. הגוי שליח להיות יכול אינו שישראל" אתם גם

 שאפילו ל"סק ד"פ תרומות ל"בצה וראה [א"ס קפח' סי מ"חו ע"ושו, א"ה ב"פ

 מבואר שם מ"בב' ובגמ]. מודים בתרומה, מדרבנן לחומרא לגוי שליחות שיש לסוברים

  .מדרבנן עבורו שזוכים מקטן וגרע, הגוי עבור לזכות יכול אינו שישראל גם

 לנדור שיכולים כשם, החייבים בפירותיו מ"תרו להפריש יכול עצמו הגוי האם

, שתרמו והכותי ם"העכו: איתא ט"מ ג"פ בתרומות במשנה הנה? להקדישו ולנדוב



 

 

 

 

�38������
  ������������������141'�גליון�מס����������������������������

, מדמעת כוכבים העובד תרומת... הקדש והקדשן מעשר ומעשרותיהן תרומה תרומתן

 הגויים שאין פי על אף: "פירש שם מ"בפיה ם"וברמב. פוטר ש"ור, חומש עליה וחייבים

 הכללים מן וזה. שכר תמקצ עליהן מקבלים משהו מהם קיימו אם, במצוות חייבין

 והלכה. רואה שאתה כמו קיימים בהם מעשיהם, שכר עליהם ומקבלים והואיל. אצלינו

 שעובד שם' הגמ ומוכיחה, זו משנה מובאת: מא וקידושין: כג בגיטין' ובגמ". כחכמים

 והנה. בפירותיו הפרשה בתורת הינו שגוי ומבואר, דנפשיה בתרומה איתיה כוכבים

. פוטר אינו גוי ומירוח, י"בא לגוי קנין אין ד"למ הוא הגוי שחיוב פירש שם י"ברש

 הפירות ולשיטתם. מירח וישראל, ישראל ביד שליש כשגדל שמדובר מבאר שם' ובתוס

 הגוי הפרשת מועילה שלא' שכ ד"ובסו [התורה מן חלה הגוי והפרשת, התורה מן חייבים

 לדעת, ם"עכו שמירח כגון, ריםפטו הפירות ואם]. חולקים וחכמים, ש"דר אליבא הוא

 וכן. מדרבנן ואפילו, הגוי הפרשת כלל תועיל לא, פוטר גוי שמירוח ולהלכה הסוברים

 את רק להפריש יכול שגוי שסובר שם בקידושין ד"רי' בתוס וראה [הראשונים רוב דעת

  ]. ממנו וקנה ישראל ביד שגדלו פירות לא אך, אצלו שגדלו הפירות

 דין משלו תרומה שהפריש הנכרי: "ל"וז, כתב ו"הט ד"בפ תיובהלכו ם"הרמב אמנם

 וראה, פרנקל' מהדו ם"ברמב הגירסא ה"כ [חייב שאינו לפי תרומה שאינה תורה

 י"בכתה ה"וכ, כן שגרסו פ"והכפו ג"הסמ י"עפ היא זו שגירסא שהביא שם ס"בשנו

 יד כתב שום ומצא לא והנה. ד"עכ". חייבים שאינן "גרסו בדפוסים אבל. מוגה ובספר

 וראה. יותר מאוחר שיבוש שזהו שכנראה ל"צ כ"וע, חייבים שאינן לפי "בו שגרסו

 את ובודקין... כיסין בעלי משום גזירה תרומה תרומתן שתהיה גזרו ומדבריהן]. להלן

 טעונה לאו ואם, לכהן תנתן הפרשתיה ישראל בדעת אמר אם, תרומה שהפריש הגוי

 וראה]. שם א"וברמ, ד"סמ שלא' סי ע"בשו כשיטתו כ"כו". [לשמים בלבו שמא גניזה

 כתב חלה הפרשת לענין מ"ומ. לשיטתו כיסין בעלי גזירת יסוד את שביארו במפרשים

  . כלל הפרשה אינה גוי שהפרשת י"ה ו"בפ ם"הרמב

 חלים לא, מ"תרו בהפרשת מחויב אינו שהגוי שמאחר היא ם"הרמב כוונת ובפשטות

 לאחר מישראל שקנה כגון, חייבים עצמם הפירות אם ילואפ ומעשרותיו תרומותיו

 שהגזירה ם"הרמב בדעת בדבריו שמפורש ד"פ פ"בכפו וראה. שם ז"הרדב כ"וכ. מירוח

 הם הגוי י"ע נתמרחו אם אבל, חייבים בפירות נאמרה מדרבנן תרומה שתרומתו ל"הנ

 שיש יאשמב ש"ע, שם ארבע בקרית מלכו בישועות כ"וכ. מדרבנן אפילו פטורים

 מישראל קנה ואם, פוטר נכרי שמירוח משום הוא ם"הרמב שטעם שכתבו אחרונים

 קיימת ם"הרמב שלדעת מלכו הישועות ודוחה, התורה מן ופטור לקוח הוא כ"א

 חשב כ"אא אינו לקוח שפטור היא שיטתו שהרי, התורה מן חייבים שפירותיו אפשרות

 כ"וע. מדאורייתא חייב מכר כ"חוא כן חשב כשלא זה ולפי, מירוח בשעת למוכרם

 מדברי גם". ישראל בני "שנאמר תרומה מנתינת התמעט שגוי משום הוא הטעם

  .הפרשה מכל התמעט שגוי שסובר נראה ש"ומ ה"ד שכא' סי ד"יו בתשובה ס"החת

 א"הד בעל ק"הגרשיח לפני וכן, )ב אות שם (ארץ המעדני בעל א"הגרשז לפני אמנם

, ]לעיל שהתבאר וכפי, הדפוסים' כגיר" [חייבין שאינן לפי"' ירהג היתה, )קמא ק"ס שם(

 כשמירח אבל, ההפרשה חלה לא ולכן נכרי מירוח שהיה ם"הרמב שכוונת ביארו והם

 ספר הקרית כדברי אינם שדבריו שכתב ארץ במעדני ש"וע. התורה מן חייבים ישראל

 שזו ובפרט. נכרים ולא" לי ויקחו"' מהפס תרומה אינה נכרי שתרומת מקורו שהביא

 אינו' שהפס כתבו שהראשונים שכותב אלא, ש"ע, א"ה א"פ בתרומות' בירוש הדרשה

, הדין כמו הוא' מהפס כשהלימוד רק לומר שייך דאסמכתא ע"צ ד"לענ [אסמכתא אלא
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 מפריש גוי לדינא לדבריו ואילו, שהפרשה הגוי את מפקיעה האסמכתא כאן אך

 כ"מש זה שלפי כתב עוד]. ?אסמכתא צריך לא טוריםמ וכשהפירות. חייבים כשהפירות

 שהכוונה ל"צ, "לזר ותיאכל, כלום אינה חלה שהפריש ם"עכו "א"ס של' בסי א"הרמ

 מ"ומ]. ודוחק [התורה מן גוי הפרשת חלה ישראל בגלגול אבל, נכרי גלגול שהיה באופן

 זו' גיר י"ועפ, ל"כמבו, י"בכה' הגיר שהיא, חייב שאינו לפי' הגי לפי ע"צ א"המע דברי

 פירש שם א"הד על ל"בצהה גם. חלה אינה דגוי חלה שהפרשת ע"בשו כ"מש שפיר אתי

 צריך היה כ"שא, חייב אינו שהגוי לומר שאין, חייבים אינם שהפירות ם"הרמב שכוונת

 שאינו לפי כאן ג"שי ראיתי אבל "בסוגריים שמוסיף אלא". חייב שאינו לפי "לכתוב

 ובספרי י"בכה המקורית שהגירסא כתבו) פרנקל' מהדו (ס"בשנו והנה". חייב

 כ"א ם"הרמב כתב כך שאם עצמו א"הד בעל כתב וכבר, "חייב שאינו "היא הראשונים

  . פטור שהגוי מחמת הוא שהפטור היא המשמעות

 אינו ם"להרמב אבל, כדילפינן' שלתוס' שכ ו עמוד תמורה הלוי ז"הגרי רבינו' בחי וראה

, חייבים שאינן לפי אלא, ההפרשה ממעשה גוי שהתמעט מחמת לא ההתור מן מפריש

, "חייבים שאינן לפי "ם"ברמב שגירסתו שאף בשאלתו ומבואר [זה הוא טעם מה ב"וצ

 בפרשת היו הם שאם' תי ח"והגר]. הטעם מה שואל ולכן, חייב אינו שהגוי הכוונה אולם

 שאינם כיון אבל, "ישא איש"' שנא שנודרים וכמו, הפרשה הפרשתם היתה מ"תרו

 מה זה ולפי). זאת שביאר ח' בעמ ש"וע (להפריש יכולים אינם גם כ"א מ"תרו בתורת

 תועיל לא הפרשתם גם וממילא, בפרשה שאינם לבאר הוא חייבים שאינם ם"הרמב' שכ

  ].מדרבנן מ"תרו לפרשת שייכים גויים שגם היא ם"להרמב כ"בע גזירת זו ולשיטה[

 חלה אינה גוי שהפרשת כוונתו האם ם"הרמב בדברי האחרונים שנחלקו ל"מהנ העולה

 כדברי [חייבים בפירות חלה הפרשתו ומדרבנן, חייבים בפירות ואף, מדאורייתא כלל

 שבפירות שכוונתו או, ]באחרונים כמשמעות [פטורים בפירות אף או, ]פ"הכפו

 הפרשתו חלה חייבים בפירות אבל, חלה ומדרבנן הפרשה אינה מדאורייתא הפטורים

 הראשונים מדברי וכן, שלפנינו מוגים היותר היד כתבי י"עפ ד"ולענ. הדין מעיקר

 לדעת מ"ומ. לעיל כמבואר, הראשונה כדעה ם"הרמב שדעת משמע והקדמונים

  . התורה מן חלה חייבים בפירות גוי שהפרשת מבואר אחרים ראשונים

 הפרשה גם מועילה, ילכדלע, הפרשתו שמועילה באופן שמפריש שגוי להוסיף יש

 התרומה כן וכמו. א"ה א"פ תרומות' הירוש מדברי קמג ק"ס א"בד הוכיח כך. במחשבה

 קרן משלם ממנה והאוכל, לבטל כנגדה מאה שצריכים כלומר, בתערובת מדמעת

 לעיל וכאמור, ש"כר ודלא, חכמים לפי שם בתרומות במשנה שמבואר וכפי, וחומש

 כמי ברור לא ובהלכותיו, כחכמים שהלכה' כ מ"בפיה ם"הרמב וכן מהראשונים רבים

 מסתימת אבל, בגוי ודימוע מחשבה דין את בהלכותיו הזכיר לא וכן, ם"הרמב פסק

  .שם ל"בבאהה וראה. תרומה כשאר שדינו לכאורה משמע דבריו

 אינו שהגוי בודאי שהרי, בשווקים ההפרשה לבעיית פתרון בכך אין למעשה מ"ומ

  .מפריש

 הוא ויסודה, "ידו על מאמין "הנקראת, להפרשה נוספת דרך בירושלמי ושמצינ אלא

 אלא, ]תרומה תרומתו שתרם שגוי לעיל שהתבאר וכפי [הגוי של הוא ההפרשה שחלות

, ידו על מסכים והגוי, מפריש כשהישראל והיינו, ישראל י"ע מבוצע ההפרשה שמעשה

 במעשה ומתרצה שמסכים רשאומ וכגון, המפריש הוא עצמו הגוי כאילו נחשב ובכך

  . להלן שיתבאר וכפי, בלבו שחושב אלא, כן אומר כשאינו שאף ואפשר, הישראל
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 גאון בהערת ב"ס ל"פ מ"תרו ג"ח (ציון בכרם שהובא וכפי, להפריש בירושלים נהגו וכך

 שקנו גוים לחנויות הולך מ"התרו על שהממונה ירושלים ק"פעיה נהגו): "שם צבי

 סלאנט ש"הגר י"עפ שזה בפומיה מרגלא כי ואף. מ"תרו ומפריש, מישראל פירותיהם

 מטעם התורם זה כ"ע כ"א נכרי של דהפירות דכיון תשובה יש לדין אם מ"מ, ל"זצ

 על עומד ם"שהעכו כיון קצת ל"וי? לנכרי שליחות דאין  ל"וקי  ,תורם  שליחות

 ובהמשך הבז שדנו מה להלן וראה". בעצמו מפריש כאילו דומה ההפרשה בשעת גביו

  .דבריו

 יכולה, שליחות מתקיימת שלא אופן בכל והאם, זה נושא לברר להלן דברינו עיקר

  .זה מדין לחול ההפרשה

  ידו על מאמין

 חולק, הכותי מן, הנכרי מן, מישראל שדה המקבל: איתא ו פרק ריש בדמאי במשנה

, השדה לביבו שכרם מקבלים והבעלים, בקבלנות שדה שקיבל מי, כלומר... [לפניהם

 במה מ"תרו מפריש ואינו, טבל חלקם את לבעלים נותן המקבל, ולרביע לשליש למחצה

. תורם הגוי מן המקבל חכמים דברי אבל, ג"רשב דברי זו ח"אריו: 'ובגמ]. להם שנותן

 ירצה אם מה ג"ארשב. לו ונותן תורם הגוי מן שדה 1המקבל] ו"פ ריש תוספתא [כן ותני

  . לפניו ומניח חולק אלא, רשאי אינו ותיופיר לתרום שלא הזה הגוי

 האמור" אתם"מ שלומד ינאי' ר בשם ח"וריו יוסי' ור ז"ר דברי את מביא שם' ובירו

] עצמו יוסי' לר הכוונה כלל בדרך [ייסא' ר וסבר. גוי ולא שליח עושה שישראל בתרומה

 עצמו לימודשמה ז"ר וענה, יכול ישראל את אבל שליח הגוי את לעשות יכול אינו שגוי

 מדברי הושעיא רב והקשה. לגוי שליח להיעשות יכול אינו שישראל ללמוד יש" אתם"מ

 הוא ג"דרשב טעמיה שהרי, לגוי שליח נעשה שישראל שמוכח לעיל המובאים ג"רשב

 הפרשת מועילה היתה רוצה היה שאם ומשמע, בהפרשה רוצה אינו שהגוי שיתכן

 ופירש. ידו על במאמין בא רבי אמר' גמה' ומת. כשלוחו שמועיל כ"וע, הישראל

 וכן". תורם עצמו שהנכרי כמו והוי, תרומתו מקיים שהנכרי דאיירי' פי "א"הגר בביאורי

 הישראל של ההפרשה מעשה מועיל כ"ואעפ, לגוי שליחות אין שאמנם, המפרשים' פי

. תורם ובעצמ שהנכרי כמו והוי, תרומתו את כ"אח מקיים שהגוי והיינו, ידו על במאמין

 פולדא א"במהר אמנם הן [ומסכים שמאשר כלומר, אמן אומר מלשון מאמין ולשון

, הגוי של שלוחו הישראל נהיה ג"ובכה, קצת עוזר שהגוי היינו ידו על שמאמין' כ בדמאי

 קטן הפרשת שלגבי ועוד? משליחות התמעט הגוי שהרי, מאד מחודש פירוש והוא

 בפירושו ואמנם. כן לפרש א"א ידו על מאמין כשישראל שמועילה לעיל שתובא

 כאילו ונחשב עמו שהגוי היינו ידו על שמאמין עצמו פולדא א"מהר' כ א"פ לתרומות

 לישראל נותן שהגוי היינו ידו על מאמין' פי בתרומות ס"והרש. מפריש עצמו הוא

  
�שהגיר�ס"בשנו�ראה�1 �המקבל�היא' �הסוגיא�משמעות�נ"וכ, �הגיר�וכן, �בתוספ' �וכן',

�מועתק'�בירוש�אמנם.�בחכירות�ולא�בקבלנות�לכאורה�ששייכת�ג"רשב�מסברת�מוכח
.�ואה�שכן�ב"מ�ובריש�א"מ�בסוף�מדבריו�ומוכח',�הירוש�את�ש"הר�העתיק�וכן,�החוכר
��.ש"ע,�קושייתו�שפיר�מיושב�המקבל'�הגיר�לפי�אמנם

�מעשר�מגוי�והחוכר,�לו�ונותן�תורם�מישראל�שהחוכר�שם�במשנה�מבואר�חוכר�ולגבי
'�שהגמ�מה�מ"ומ�[לקבלנות�חכירות�בין�ההבדלים�בטעם�שם�במפרשים�וראה,�לו�ונותן

�שאינו�וכרשח�ברור�זה,�ומפריש�להפריש�יכול�כולם�שלדעת�מחוכר�ראיה�הביאה�לא
 ].להלן�וראה.�הפירות�על�הבעלים�הוא,�מהשדה�לשלם�צריך
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 ובפרט, תמוה והוא. כלל בעלים כאן ואין מפריש שהישראל נחשב ולכן גמורה נאמנות

  ].כך פירשו ולא, כך לפרש א"א ידו על מאמין והגדול שמפריש קטן גבי מיניה לעילש

 שליח ישראל את לעשות יכול שגוי לכך ראיה שם' הגמ הביאה מדוע לעיין יש אמנם והן

 החולקים חכמים מדברי ראיה להביא ברור שיותר בודאי הא, ג"רשב מדברי רק

 יוסף בברכת וראה. הגוי של את מפריש שהישראל כ"וע, ונותן תורם שבמקבל וסוברים

 עשו להפריש שיוכל וכדי, הישראל את חייבו ד"שב ל"אפ שלחכמים' ותי, כן' שהק שם

 בדעת שתלוי שאומר ג"לרשב אבל]. ש"ע [בגוי אף הפקר ד"ב הפקר מדין בעלים אותו

, ברור ותירוצו. להפריש שיכול ראיה הביאו ולכן, ד"ב הפקר מטעם לא כ"א, המשלח

  .להפריש לחייבו כדי הפקיעו שחכמים לומר מחודש שקצת לאא

 אינו קבלן שגם שסוברים שאפשר משום חכמים מדברי הקשו שלא ד"לענ נראה כ"וע

 הוא לבעלים שמשלם ומה, וכחכירות, שלו את מפריש אלא הגוי של את כמפריש מוגדר

 ירצה אם מה הםל קשה לא כך ומשום, הגוי חלק את להפריש וחייב יכול ולכן, כתשלום

 להדיא שאומר ג"לרשב אבל. כלל הגוי בדעת תלוי אינו שהרי,  ...לתרום שלא הגוי

 שליחות שמהני שמוכח' הגמ הקשתה כ"א, הגוי ברצון ותלוי, שליח כדין היא שהפרשתו

 מפריש שבמקבל ג"דרשב רבנן לפי. מ"תרו להפריש שצריך הדין הגוי מן חוכר ולגבי[

 לקנוס יש שיותר המפרשים ותירצו. במעשרות גם שחייבוהו כרחו ש"מ לבאר יש תרומה

 לחייב א"א במקבל אלא, כלל זה לטעם צריך אין לכאורה ג"לרשב אבל. ממקבל בחוכר

 וכמבואר, במעשר גם חייב שלו שהיבול חוכר ואילו, שלו זה שאין, כדלעיל, להפריש

  ].ש"ע, מגוי לחוכר מישראל חוכר בין ההבדל בטעם שם' בגמ

, כשלו שנחשב משום הגוי בחלק להפריש המקבל חייב חכמים שלדעת עולה מ"ומ

 חלק את לתרום יכול אינו ולכן, שלו אינו הבעלים חלק במקבל ג"ולרשב, ל"כמבו

  . הגוי יתרצה שלא דאפשר, הבעלים

 על. שם' והירוש, ד"ה א"פ בתרומות התוספתא בדברי יש ידו על מאמין לדין נוסף מקור

 שהניחו קטן אומר יהודה' ר: בתוספתא נאמר תרומה אינה תרומתו קטןש המשנה דברי

 שתרם הוא לא לו אמרו. תרומה תרומתו, ידו על מקיים ואביו תורם הוא, במקשה אביו

 על חולק יהודה' שר מבאר תרומות' מס בתחילת ובירושלמי. אחריו שאימן אביו אלא

 ז"וע, אביו של לניחותא ךשצרי אלא, תרומה תרומתו שקטן וסובר, דמתניתין תנא

 שכל הרי. המפריש הוא שהאב הכוונה ידו על מאמין שכשאביו ואמרו חכמים חלקו

 חלה אחריו מאמין הבעלים אם, מועילה הפרשתו שאין במי אף הפרשה שמתקיימת

  .  2ההפרשה

  
�הירוש�בדברי�ע"יל�מ"ומ�2 �ידיו�על�ואימן�אביו�בא�"שמסתפק�שם' �נעשית�למפרע,

�[ולהבא�מכאן�או�תרומה �וקודם�ההפרשה�לאחר�בפירות�יום�טבול�נגע�אם�מ"ונפ"
�אביו�שאימן �]פולדא�א"מהר. �ההפרשה�חלה�אולהב�שמכאן�ראיה�שימי�רב�והביא,
�מכאן�שחל�הרי,�ת"תרו�יפות�אצל�כלך�לו�אמר�ב"בעה�שאם�מ"בב�בבלי�האמור�מהדין
�אליבא�הוא�שהספק�ביאר�פולדא�א"ובמהר].�מ"ואכ.�בזה�הבבלי�כסוגיית�דלא�[ולהבא

�דחכמים �מכאן�שרק�פשיטא�כ"א�האב�של�הוא�ההפרשה�חלות�שאם�ע"צ�ולכאורה.
�ההפרשה�תחול�ולהבא �הגמ�פקשס�פ"יל�ואולי. �דר�אליבא�הוא' �שחלות�יהודה'

�הקטן�י"ע�ההפרשה �הגמ�מראיית�נראה�וכן. �שחלות�ב"בעה�מדעת�שלא�משליח'
�הוי�שם�גם�ל"הנ�חכמים�לדעת�אולי�או�[בבבלי�כמבואר�שליחות�מדין�ההפרשה

�הוא'�הגמ�שספק�ל"אפ�ובדוחק].�כהבבלי�ודלא,�ידו�על�מאמין�וכדין�הבעלים�הפרשת
�ידיו�על�מאמין�אז�שכבר�ואפשר,�יפריש�שהקטן�וידע�במקשה�אביו�בהניחו�מיירי�שהרי
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 שפסק הרי, לגוי ונותן חולק מגוי שבמקבל פסק א"הי ו"פ מעשר' בהל ם"הרמב והנה

 דברי ככל לדינא שנקטינן נראה לכאורה כ"וא. 'בירוש וכמבואר, ג"כרשבו כמתניתין

, ז"ע חולק ואין פשוט דין שהוא' בירוש שנראה ובפרט. ידו על מאמין דין וגם, ג"רשב

 אין אמנם. ידו על מאמין הפרשת תועיל המפריש הוא שהגוי שבמקום יודו חכמים וגם

 יכול אינו והמקבל חלוקה היא תשקבלנו להלכה יסבור ם"שהרמב שאפשר, מוכח זה

 אף, ידו על במאמין הפרשה שמועילה ג"כרשב סובר אינו ומאידך, הגוי של את להפריש

  .ידו על מאמין דין על שחולק מי מצאנו לא עדיין מ"ומ. כזו שיטה מצאנו שלא

' והירוש' התוספ י"עפ להלכה' שכ) ח"סק א"ה סוף ד"פ תרומות' הל (אמונה בדרך וראה

 דעה שום שם הביא ולא, לישראל בגוי ובין לגוי בישראל בין מועיל ידו על אמיןשבמ שם

 על מאמין ישראל שבו שבמקרה ז"סקל ל"בצה שם' שכ מה את להוסיף יש [שחולקת

 הריהו ידו על מאמין שכשהישראל לומר אין, ומעשרות תרומות שמפריש הגוי של ידו

 כוונתו שאין, כסדרה ל"צ רשהשההפ העשה על ועובר, א"בב מ"תרו הפרשת כמחיל

  ]. ז"בזא, כדין שיחול כווונתו אלא א"בב להפריש

 דווקא דבתרומה נראה אמנם: ל"וז, מסברא ז"כעי דין כתב ב"סק קפב' סי מ"ובנתיה

 ציוה אם אבל, תרומה תרומתו אין תרומה שם קרא והקטן, תרום צא לקטן אמר אם

 תרומה יהיה, תרומה שם ויקרא זה קטן שיתרום התבואה אמר והמשלח, לתרום לקטן

 ואמר מחשב ואם, במחשבה ניטלת תרומה דהא, תרומה תרומתו, התבואה מותר על

 שייך לא ברירה ואפילו, בזה נמי והכי, תרומה הוי, זו על תרומה זה יהיה גשמים כשירדו

 חלות שמועיל שנוקט שהדוגמא ואף. ל"עכד... כשיתברר להבא על שיחול כשאומר שייך

 נראה מדבריו מ"מ, יברר שהשליח מה על תרומה שמחיל כשאומר היא ב"בעה תהפרש

 אמר אם שגם בדבריו מבואר עוד. הפרשתו תועיל, כך חשב רק אלא אמר לא אם שגם

 בזה שאין שכתב וכפי, השליח לכשיפריש דבריו מועילים, הפריש שהשליח לפני כן

 להחשיב מספיק אינו שליחותה מינוי שעצם נראה מדבריו, מאידך אמנם. ברירה משום

 יהיה עושה שהשליח שמה] לחשוב או [להגיד צריך אלא, זו תרומה בהחלת שמעוניין

 מה על תרומה שם קורא שהוא שיחשוב גם צריך ידו על במאמין זה ולפי. תרומה

 מסתפק שהוא אלא, ב"סי שכח' סי חלה מעט במקדש כתב דבריו וכעין. עושה שהשליח

  . בזה מועיל שיחול ושבשח בלבד במחשבה האם

 הולך מ"התרו על שהממונה ירושלים ק"פעיה נהגו: "ציון בכרם כ"מש לעיל הובאו וכבר

 שזה בפומיה מרגלא כי ואף. מ"תרו ומפריש, מישראל פירותיהם שקנו גוים לחנויות

 זה כ"ע כ"א נכרי של דהפירות דכיון תשובה יש לדין אם מ"מ, ל"זצ סלאנט ש"הגר י"עפ

 כיון קצת ל"וי? לנכרי שליחות דאין  ל"וקי  ,תורם  שליחות עםמט התורם

 ניטלת מ"ותרו, בעצמו מפריש כאילו דומה ההפרשה בשעת גביו על עומד ם"שהעכו

 כדי, בכך שרצונו להוסיף צריך [זה שיעשה מה מ"תרו לעשות מחשבתו והרי, במחשבה

 אפשר או]. וממנ לקנות שאין לציבור יפרסמו כ"שאל, פירותיו את למכור שיוכל

 כאומר זה הרי כ"וא, זה ישראל שיפריש שרצונו להדיא אמר דהא, חשיב הוא שכדיבור

 הוא בעלמא קוף מעשה המפריש וזה, אחר לי מה הוא לי ומה, להפריש עתיד שאני מה

 קפב' סי מ"בנתיה ועיין. בעצמם הבעלים י"ע הוא מ"התרו חלות עיקר אבל, עביד

: דאיתא ח משנה ג"פ דתרומות ממתניתין ז"ע להעיר אמרתי אך. ז"כעי שכתב

                                                                                                                                

�אחרי�רק�או�להפריש�שהניחו�משעה�כמאמין�חשיב�האם�הספק�וזהו,�שיעשה�מה�בכל
 .מדעת�שלא�ממפריש�הראיה�מה�ע"צ�זה�שלפירוש�אלא.�ונתרצה�שהפריש�מה�שראה
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, במחשבתו דחל אמרינן ולא, "כלום אמר לא... מעשר ואמר תרומה לומר המתכוין"

 מ"לר שאפילו שכתבו ב"ע ג בגיטין' בתוס וכן. ל"ניח דבדיבורא בדעתו דגלי משום

  .ל"עכ". כן ל"י נמי הכא כ"וא... גרע שליח בעשה מ"מ, באשפה במצא שמכשיר

 על מאמין מדין פועלת שהחלות כ"וע, להפריש ס"הגרש י"עפ שנהגו בדבריו מבואר הנה

 כן לעיל כתבנו וכבר. כ"עי תרומה להחל מספיקה מחשבתו אף או, בדיבורו וחל, ידו

 אלא. ידו על ההפרשה שתחול שרוצה שיחשוב פ"לכה או שיאמר שצריך מ"הנתיה י"עפ

 הפרשת שתחול נאמר לא כשליח הישראל שנתמנה שמאחר העיר ל"זצ פ"שהגרצפ

 על מאמין מדין ההפרשה תועיל לא לשליחות שכוונתו בלשונו שכשמברר מאחר, הגוי

 שהחלות שרוצה אמר שבו אופן נקט שהוא, קשה לא מ"הנתיה דברי על ואמנם. ידו

 ליישב כ"מש להלן וראה. ציון הכרם לדברי דומה זה ואין, דבריו ובירר, פיו על תחול

  .זו קושיא

 לדעת והרי, הגוי בהפרשת שיסודו ידו על מאמין היתר י"עפ הפרישו כיצד ע"צ מ"מו

 אינם הפירות ומדאורייתא, מדרבנן אלא התורה מן הפרשתו חלה לא ם"הרמב

 הפרשת על סמכו מדרבנן ז"בזה מ"תרו שהפרשת שמאחר לומר דוחק וקצת? מתוקנים

 ואפשר. מדרבנן אלא, זו הלשיט כלל מדאורייתא הפרשה בר אינו הגוי שהרי, הגוי

 מועילה הפרשתו אין חייבים אינם כשהפירות שרק ם"הרמב שכוונת שנקטו

, שלפנינו הספרים' וכגי, מדאורייתא הפרשתו חלה חייבים בפירות אבל, מדאורייתא

 כשאר אלא, ם"כהרמב דלא בזה הפוסקים שנקטו ל"אפ ועוד. לעיל שהתבאר וכפי

  . התורה מן חלה הגוי שהפרשת הסוברים הראשונים

*  

 להיות יכול שאינו מי כל או, קטן הפרשת תועיל ידו על שבמאמין עתה עד העולה

 שתחול שרוצה לומר אותו ילמדו אם פ"לכה, גוי בשל ישראל בהפרשת וכן. שליח

 וכפי, ס"הגרש פ"ע בירושלים שנהגו כפי, הזה בזמן פ"לכה ההפרשה מועילה, ההפרשה

  . לעיל שהתבאר

 תחול האם מפריש הישראל אם מ"ומ, מועילה במחשבה גוי שהפרשת מבואר עוד

 מדברי נראה וכן, שמועיל' כ צ"בכר הנה, לעיל וכמבואר, הגוי מחשבת מכח ההפרשה

 וגדול, קטן בהפרשת גם קיים זה ספק לכאורה [בזה הסתפק מעט במקדש אבל, מ"נתיה

  ]. ידו על מאמין

 אלא, ההפרשה מעשה נעשה לא עדייןכש ידו על מאמין מדין הפרשה חלות ולענין

 מ"בנתיה הנה, ידו על מאמין הריני המפריש שכשיפריש חושב או אומר שהבעלים

 מדברי מוכח וכן]. ברירה משום בזה שאין לפרש הוצרך ולכן [שמועיל להדיא נראה

 במפורש אומר כשהמשלח שאף העיר א אות סוף ב' בהל ארץ במעדני אמנם. צ"הכר

, השליח כשיפריש תרומה יהיה אף או, מעכשיו תרומה יהיה שליחה שיתרום מה שכל

 שהוא התרומה כמות את יודע אינו שהמשלח מאחר ההפרשה מועילה אם טובא ע"צ

  .                    ש"ע, להפריש עתיד

  ]הבא בגליון ה"בעז המשך [
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יישוב�על��,"עיר�חדשה"משניות�עם�ביאור�
���זרעים�א–ט�"השגות�בעל�התויו

ה�מחכמי�פאס�"זיע�יהודה�הכהן�נומאת�הגאון�רבי
��בתוספת�הערות�ומראי�מקומות�,שבמרוקו

  

גנוזות וכתבי  –' המכון למצוות התלויות בארץ'בשורה משמחת מבית המדרש של 

בימים אלו יצא לאור כרך . לאור עולםיד רבותנו חכמי ספרד ממשיכים לצאת 

 יישוב על –' עיר חדשה'ט וביאור "ב ובעל התויו"הרע' עם פי' משניות זרעים א

בתוספת הערות ומראי מקומות מאת עורכי הספר רבני  , ט"השגות בעל התויו

  .המכון

א יוצא לאור עולם לאחר עמל ויגיעה "הגאון המחבר זיע' עיר חדשה'כתב היד 

 כמו כן רבני .א" על ידי רבי נתנאל אביטל שליטשו לצורך הפיענוחגדולים שנע

צוות רבני המכון . המכון ערכו את תוכן הדברים והוסיפו הערות ומראי מקומות

הרב   הרב דוד זיאת, הרב דוד בכר,הרב אריאל אילוזמונה את הרבנים 

כשבראש המלאכה מנצחים , וחהרב חגי רוו הרב דביר עמר ,שריה יצחק

 והרב נתנאל אביטל בתחום התוכן הרב ישראל אנקווהכים הראשים העור

  .בתחום פיענוח כתב היד

,  עמודים המודפסים בפורמט מפואר ומאיר עינים330כרך המשניות החדש מונה כ

ותוכו . 'יהודה הפקות'ו מ"תחת ניצוחו של העורך המומחה רבי יהודה קנובליך הי

  . ה בכלי מפוארכברו בכריכה מעוצבת בבחינת תורה מפואר

 ראש א"רווח שליט. רבי שניאור זמאת הגאון ' דבר המכון'הספר נפתח ב

ושונה  שאני מעיין דבריהם ס משניות"הש ומובטח אני שכל המפרשים", המכון

ה "מלך מלכי המלכים הקב ולדבר בעדי לפני המלך הגדול בהם הם יצאו לקראתי

 המחבר כמי שעמל בתורה תדיר ומפליג במעלת. "ר"אריכות ימים ושנים אכי לאחר

  . תוך תלאות וצרות רבות

שבו הם , הרב ישראל אנקווה והרב נתנאל אביטללאחר מכן דבר העורכים 

העריכה ההגהות , מפרטים את סדר העבודה של פיענוח כתב היד שהיה במצב קשה

מקחו של צדיק תוך מתן דגש שראו לנכון ש, סדר העבודה על ספר זהוההערות וכל 

תחת הכוונתו של ראש המכון , העוסק בתורת זרעים ריכה להתברר במכוןזה צ

כל לעמוד על , אשר העמיד את צוות רבני המכון לעסוק במלאכת הקודש, א"שליט

מאירים , בהירים שיהיו חידושיו מ"ע, ה" של הגאון המחבר זלהתג ותג בדברי קדשו

  . כשעת נתינתם מסיני וכשעת הורדתם להאי עלמא, ושמחים



 

                                                        ��������������������������������������������������������������������45�������

� ��ט"תשע�כסלו�טבת�–ת�שדה�תנובו����������������������������������

 דברי  .אחר מיכן מופיעים דברי מבוא על תולדות המחבר וחיבורו עיר חדשהל

י האי גברא אומן הבקי במלאכתו מלאכת שמים של "המבוא נכתבו ביד אומן ע

הרב נתנאל אביטל אשר משמש כאמור , מקורותיהם ותולדותיהם, כתבי קדמונים

, דות המחבר המבוא מקיף באופן מעורר השתאות את תול.כעורך ראשי בספר זה

ה ובו "לאחר מכן הקדמת המחבר זלה. חכמי דורו ומקומו ועוד ועוד, משפחתו

שהרי על תלמידי , שבכך בנה לשמו עיר גדולה' עיר חדשה'מבאר את שם הספר 

י העיסוק "ומסיים שע. אל תקרי בנייך אלא בונייך, חכמים נאמר ורב שלום בנייך

תיקון לנשמתו לפני כסא כבודו בפירוש המשנה שהיא אותיות נשמה יהיה בזה 

  .  יתברך

ט ועליהם ביאור עיר "ב ותויו"לאחר מכן מתחיל סדר המשניות עם פירוש הרע

  .חדשה וציונים והערות

 רווח. רבי שניאור זנסיים בציטוט דבר המכון המופיע בראש הספר מאת הגאון 

בתורת אשר ליווה גם את הוצאת ספר זה עם כל הידע הרב , א ראש המכון"שליט

כות היא ז: "ארץ ישראל ועם הנסיון והמומחיות בעיון דברי רבותנו חכמי ספרד

ל "חז וכבר אמרו, שעוסקים בתורתםשל רבותינו הקדומים, לרבניו וחוקריו, למכון

 שכתבום, וכמה אלפים ורבבות כתבי יד, ת שבהיכל"שהכל תלוי במזל ואפילו ס

ו של "וק, ם הם במרתפים שוניםחכמים שישבו בכל מדינות העולם עדיין חבויי

ורוב , חכמי המערב שבצניעותם כלל לא חשבו להדפיס את דברי תורתם רבותינו

! דיינו, ואם זה היה כך, בספריות, בקרן זוית מונחת באוניברסיטאות התורה עדיין

, מסתובב אצל משפחות ובמקומות אחרים שלא בטיפול הנכון אלא שבפועל זה

ועל כן כל ספר . וסופו לכליון, עולם הוא מאבד מאיכותו וכל יום שא יוצא לאור

ובפרט בתורת זרעים , יום שמחה לתופשי התורה הוא, הניצול ויוצא לאור עולם

מאמצי רבינו  בדבריו רואה כמה היו וכל המעיין. שלא רבים עסקו בתורה זו

שהכל יבוא על מקומו  ולבאר באופן, המחברים ליישב קושיות, א"המחבר זיע

שיצא זה מכבר  "משפטי שמואל"מצטרפת אל הספר , ובשורה טובה זו. וםבשל

שאר  את וכולנו תקווה שנזכה להוציא גם. במסגרת המכון וגם הוא על סדר זרעים

 לשאר המחברים וכן, של המשניות א משאר הסדרים"יעתורת רבינו המחבר ז

  ."שדבריהם עדיין בכתובים

  .ספרדוגמאות מה' בעמודים הבאים יופיעו מס

  

  

 



דברי מבוא
תולדות הרה"ג רבי יהודה הכהן וחיבורו 'עיר חדשה'

מאת הרב נתנאל אביטל שליט"א 

חכמים ממשפחת הכהן אלכלאץ 

נודעים  רבנים  עמדו  רבינו,  משפחת  היא  אלכלאץ",  "הכהן  ממשפחת 

ומפורסמים בישראל. תחילה בקשטיליה שבספרד, ארץ מכורתם, ואח"כ בערי 

המערב, אלג'יר ומרוקו. מהם חכמים מחוכמים וחוברי חברים, דרשנים ושופטי 

תולדותם,  סדר  לפי  לנו  הידועים  את  בקצרה  נמנה  להלן  ישראל.  בקהל  צדק 

בעיקר מעירו של רבינו, פאס בירת המערב. יש להעיר כי ודאי שחכמים כהנים 

נוספים נמנו על בני המשפחה ולא ידענו עליהם, כיון שרבים חתמו שמם בכל 

מקום בתוספת תואר "הכהן" בלבד, כמעשה רבינו בהקדמת ספרו, ועל כן לא 

עלה בידינו לאתרם. 

אלג'יר

בגירוש  ונעוצה  שבאלג'יר,  בתלמסאן  התקיימה  ביותר,  הקדומה  השושלת 

קשטיליה. 

יהודה ב"ר שלמה הכהן כאלאץ1. ראש שושלת הרבנים כלאץ שבתלמסאן. 

גלה בגירוש קסטיליה של שנת רנ"ב, והגיע לתלמסאן בעצת תלמידו ר' יוסף 

בן סידון, שפתח לפניו את ביתו, ובתמיכת הנגיד ר' אברהם בן סעדון, מגדולי 

תומכי המגורשים. היה מגדולי רבני הדור שבאלג'יר, ומכונה "נר ישראל". חתום 

על תשובה מאזור זמן הגירוש, יחד עם מהר"י בירב ושאר גדולי הדור. חיבר ספר 

המוסר, וספר משיח אלמים על רש"י עה"ת. 

ויש  אבוהב,  יצחק  ר'  לפני  הגירוש  קודם  למד  יהודה.  ב"ר  שלמה  ר'  בנו 

שמועות ממנו משם הרב יצחק די ליאון, מתלמידי ר"י קנפנטון. בנו כתב עליו 

"... בודאי המטה שלו בין ביום ובין בלילה ששים גבורים סביב לה שמתעסק 

בששים מסכתא". מתלמידיו ר' אברהם גבישון מח"ס עומר השכחה. ר' שלמה 

דוראן מצאצאי התשב"ץ כותב, כי בזמן הפרעות בשנת ש"ב בתלמסאן, שנשלל 

1.  [אלכאלץ וכאלאץ משורש אחד, רק "אל" היא כעין תוספת ה"א הידיעה. מרן החיד"א הזכיר 
חניכתו של ר"י זה בתואר אלכאלץ].



הקדמת המחבר

ז‰ ספר עיר ח„˘‰

‡בי  לבי˙  ‰ˆעיר  ‡נכי  [מ‡˙י] 
ולמ˘פח˙י י‰ו„‰ ‰כ‰ן ס"ט בן ל‡בי 
‰כ‰ן  ˘למ‰  כ‰‰"ר  ונבון  ‰[חכם] 
‡מונו˙  ‡י˘  ˆ„י˜  ל‡ו˙ו  בן  זל‰"‰ 
רב ברכו˙ ‡י˘ חיל רב פעלים ‰חכם 
י‰ו„‰  כמו‰‰"ר  מ˙ני'  מ‡רי  ‰˘לם 

‰כ‰ן ˙נˆב"‰.

ח„˘‰  עיר  כלפי  ז‰  ב˘ם  ו˜ר‡˙יו 
עיר  ל˘מי  בני˙י  ‡ני  ˘‚ם  ˘בי‰ו„‰ 
˙ור‰,  בעלי  רבנין  בנין  ˘‡ין  ‚„ול‰ 
וכבר מל˙יי‰ו ‡מיר‰ ע"פ ˘לום בנייך 
˜רי בנייך ‡ל‡ בונייך וכו'. ו‡חל‰  ‡ל̇ 
ו˘כל  ומ„ע  בינ‰  לי  ˘י˙ן  יוˆרי  פני 
ב˙ור˙ו ‰˜„ו˘‰ ויעזרני על „בר כבו„ 
˘מו לחבר חבורים כ‡˘ר ˙‡ו‰ נפ˘י 
כוונ‰  כ‡˘ר  ליוˆר  רוח  נח˙  ולע˘ו˙ 

„ע˙ ‰בור‡ י˙ברך ביˆיר˙ ‰‡„ם.

‚ם ל‡ ח˘˜˙י לחבר עכ˘יו ˘ום חבור כי ‡ם על ‰˘"ס מ˘ניו˙ ו‰מפר˘ים „ברי‰ם ˘‰ם 
‰ר"ב ו‰˙י"ט, ובכל מ˜ום ˘‡ני רו‡‰ ˘‰˘י‚ ‰˙י"ט על ‰ר"ב ‡ו על ‰רמב"ם וכיוˆ‡ בו, 
˘ם ‰ו‡ מ˜ום עיוני ל‰וˆי‡ ל‡ור מ˘פטם ומ[‚ינם] ‰ו‡, כי ‡ו˙יו˙ מ˘נ‰ ב‰יפוך ‡˙וון 
‰ם ‡ו˙יו˙ נ˘מ‰, ו‡ומר ‡ני ˘‡ם ח"ו פ‚מ˙י בנ˘מ˙י ‰‡ˆול‰ מ˙ח˙ כס‡ כבו„ו י˙ברך 
ע"י כן ‡˙˜ן מ‰ ˘פ‚מ˙י, ומובטח ‡ני ˘כל ‰מפר˘ים ‰˘"ס מ˘ניו˙ ˘‡ני מעיין „ברי‰ם 
ו˘ונ‰ ב‰ם ‰ם יˆ‡ו ל˜ר‡˙י ול„בר בע„י לפני ‰מלך ‰‚„ול מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ 

ל‡חר ‡ריכו˙ ימים ו˘נים ‡כי"ר.



א  פרק ברכות  א מסכת 

ברכות  מסכת 
א ׁש מע א פרק  את  ק וֹ רין ©§¤¦©¨¥¥מאימתי

ׁש ה כּ הנים  מ 	עה  ¦£Ÿ©¤¨¨¦¦§©§בּ ערבית ,

ס וֹ ף  עד  בּ תר וּ מתן, לאכל ©¨¨§¦Ÿ¡¤¦¨§¦נכנסים 

רע "ב 
א קוריןאפרק  נכנסין מאימתי  שהכהנים  משעה  .

אין  וטבלו , שנטמאו  כהנים  בתרומתן . לאכול 
צאת  דהיינו  שמשן , שיעריב  עד בתרומה  לאכול  יכולים 
מלתא  הכוכבים , צאת  משעת  תני  דלא והא הכוכבים .

נטמאו  שאם  קמ ''ל  אורחיה  אגב 
תלויה  שטהרתן  בטומאה  הכהנים 
אין  ומצורע , זב  כגון  בקרבן 
מלאכול מעכבתן  הכפרה 

דכתיב  ז )בתרומה , כב, ובא (ויקרא 
מן  יאכל  ואחר וטהר השמש 

ואין  בתרומה . מלאכול  מעכבתו  שמשו  ביאת  הקדשים ,
וכו ': בתרומה  מלאכול  מעכבתו  סוף כפרתו  עד

יו "ט  תוס'
א  בערבית .א פרק שמע  את  קורין  תנא מאימתי

דכתיב  קאי . ז )אקרא ו, וגו '(דברים בם  ודברת 
שמע  לקרות  אדם  על  שחובה  למד משם  ובקומך בשכבך
בשכבך  ומדכתיב  זמנו  מאימתי  עכשיו  ושאל  ובבקר בערב 
גמ ' ערבית . של  הקדים  ברישא

ד) במשנה שהכהנים :(ועיין משעה 
מילתא וכו'. מברטנורה  הרב  כתב 

קמ  אורחיה  הקשו "אגב  וכו '. ל 
זימנא  חדא תנינא בתוספות 

ג)בנגעים  משנה יד העריב(פרק
משנה  של  דרגילות  ותירצו  בתרומה . אוכל  שמשו 

ע  כבר שמפורש  למה  אף בקיצור וכ "לאשמועינן  כ "כ.
י  דשבת "בפ ' ד א צט . מסייע)"(דף  וריש ה דמאי  סוף ועיין 

ורפ  דשבת  י ' ופ "פרק  דיבמות "ק  מד ]ו  בתרומתן .:[דף  הר לאכול יאכל"כתב  ואחר וטהר השמש  ובא דכתיב  ב 
הערל  ובפ ' הקדשים  עד:)מן  דף  ומ (יבמות בתרומה . לה  הר "מוקמינן  משמע "ש  דהכי  הכוכבים  צאת  עד דהיינו  ב 

כוכבים . כשיצאו  והיינו  האור מן  הרקיע  שיטהר עד תרומות)"(רמב קרא מהלכות ז  פרק דר ם ג ' פרק  ריש  ה :"ועיין 

חדשה  עיר 
א' ד "ה אפרק  קורין תוי"ט אקרא וכו'מאימתי תנא

תעניתקאי  בריש  פריך  נמי  והכי  והא (ב.)וכו'. ומשני .

הזהב בפרק הכי  פריך  נה .)דלא התם (ב"מ דתנן

תנא  אשמועינן לא ועדיין כסף', ארבעה 'האונאה

כתיב  אונאה דדין דכיון לומר צריך  אונאה. איסור

קריאת  אבל  לה, פריך  לא הכי  משום בהדיא בקרא

התנא  סמך  למימר ליכא וא"כ  בהדיא, כתיבא לא שמע

דבשכבך  קאי , אקרא ושני  פריך , ולהכי  הכתוב, על 

דמפרש  רש "י  שטת כפי  וזה לה, ילפינן ומשם ובקומך ,

הכי . הש "ס קושית התם

תענית אמנם  בריש  דהתם פריך , דהכי  לי  חזי  לדידי 

התוס' אלא]כתבו 'מאימתי [ד"ה למתני  תנא מצי  דלא

בר"ה  דתנן איידי  התם דתנן גשמים' גבורות מזכירין

בפרק (טז.) דתנן אההיא המים', על  נדונין 'ובחג

השחר לג .)תפילת גשמים',(ברכות  גבורות 'מזכירין

דתנן  הכא אבל  מזכירין, דלעולם למימר איכא דהתם

שאלה, קמי  לרצויי  הוא סברא המים על  נדונין ובחג

הכא  עד  לה שבק הכא אולהכי  דפריך  הא ולפ"ז ,

לא  מאימתי , דקתני  קאי  אהיכא תנא ברכות בריש 

אמנם  קאי , דאקרא דודאי  פריך , דדינא אעיקרא

וציונים  הערות
וי ''ל א  זרעים , בסדר  ליתני  ואכתי  תאמר  ואם  התוס', וז "ל  .

דמילתא  ואורחא  המים  על  נידונין בחג  דאמר  עיקר , דהכא 
זרעים  בסדר  אבל  הכא , עד  שביק  לכך  שאלה  לפני לרצות 
כמו  לעולם  דמשמע  אפשר  גשמים , גבורות  מזכירין  אומרים 

שייך  דלא  כונתם  רבינו ופירש ע "כ . וכו ', המתים  תחיית 
קצוב , זמן  זה  לענין שיש שידענו  קודם  'מאימתי ' למיתני 
וכו ', גשמים ' גבורות  מזכירין 'מאימתי  תני  לא  בברכות  ולהכי 
אחר  אך  לעולם , שמזכירין  נראה  בברכות  שמהמשנה  כיון 




