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ãë.  òà ÷åùä ïî ìâø äìëúù ïîæ øáò"äð÷úë äåöî ãéñôäù ô , ìë êìåäå ÷éìãî

äìéìäáð äëøááâð . 

äë.  äìòîìå äçðîä âìôî äëøáá ÷éìãäìå íéã÷äì ìåëé ãåøè àåäù éî , ïúéù ãáìáå

÷åùä ïî ìâø äìëúù ãò ïîù äáãð. 

  

˙ÂÎ¯·‰Â ‰˜Ï„‰‰ ¯„Ò  
 

åë.   äìéìá ÷éìãîäää÷ìãää íãå÷ êøáî ïåùàøäð  øð ÷éìãäì úåëøá ùìù

äëåðçìùåð ,íéñð äùòù ,åðééçäùå ,íéñð äùòùå ÷éìãäì êøáî úåìéìä øàùáå. 

æë.   äìéìáäøéðéîé øúåéä øðá ÷éìãäì ìéçúî ïåùà , äìéìáåä óñåð øð óéñåéùë éðù

úåøðä øàù ÷éìãäì ïéîéì äðôéå éìàîù øúåéä àåäù óñåðä øðä ìò êøáéæð. 

çë.   øðä ÷éìãäù øçàäåëå ïé÷éìãî åðà åììä úåøðä øîåà ïåùàø'çð , åðéâäðî ïéàå

úåáéúä ïéðîá ãéô÷äìèð. 

èë.   êøáî ïåùàøä äìéìá åðééçäù êøá àìù éî úòùá úåìéìä øàùá åà éðù ìéìá

ä÷ìãääñ.  
  

ÔË˜Â ‰˘‡  
 

ì.  ä óàù äëåðç øðá úåáééç íéùðï àá åéäåñðä åúàñ , éãé íéùðàä úà úåàéöåî óàå

äáåçáñ. 

                                                           
נב
 .עה אינו מדליקם דאחר חצי ש"וזה דלא כשיטת הרמב', ס ב"והעלהו גם בעץ חיים ק, ב"ב ס"ע תרע"שו 

נג
' אלא העיקר בד, ו שכתב דדוקא אם בני הבית נעורים"א סק"והשמיט רבינו דברי מג. 'ק ח"שתילי זיתים שם ס 

, א וסיעתם דדין עד שתכלה רגל מן השוק אינו אלא למצוה מן המובחר"י והרשב"מרן דפסק כשיטת תשובת רש
ח סתם הדברים דמדליק והולך "ץ בע"גם מהרי, מרן' בד כ בערך השלחן"וכ. ולכן אינו תלוי אם בני הבית נעורים

  .ובמקום אחר הארכנו בזה, והיינו כשיטת רבו, א"כל הלילה ולא הביא דברי מג
נד

ב שעל זה סמכו "ק כ"ב ס"גם שתילי זיתים תרע' ועי, ב"ב סק"משנ. ג"שתילי זיתים סק, ב"ב ס"ע תרע"שו 

כ מרן בלשון יש מי שאומר אינו "רבינו השתילי זיתים דמש' ומבואר דד. ס קודם צאת הכוכבים"להדליק בביהכנ
' י כאן בד"וכמו שהעלה כן בברכ, אלא משום שלא נזכר דין זה בשאר ראשונים, כסתם ויש אומרים דהלכה כסתם

  ].י בשם תפלה לדוד ובית עובד"ח סק"ודלא ככה. [מרן
נה

י "שון תכלאל קדמונים המיוחס למהרה בל"וכ, ב"ו ס"א תרע"רמ, כל הברכות צריך לברך קודם ההדלקה 

 .בשירי
נו

נחלת יוסף , ג"קמ' ב סי"ת פעולת צדיק ח"ושו', ס ב"עץ חיים ק, ג"שתילי זיתים סק, ה נוסחת התכאליל"כ 

  .ב"תקפ' א עמ"סדור כנסת הגדולה ח, מנהגים
נז
 .ב"תקפ' א עמ"חסדור כנסת הגדולה , ה מנהגינו"שכ' א א"עץ חיים קס, שתילי זיתים שם, ה"ו ס"ע תרע"שו 
נח

כבר נתפשט המנהג בפי  ,זה בתכאליל הקדמוניותפ שלא נזכר "ואע, ח"שתילי זיתים סק, ד"ו ס"ע תרע"שו 

  .י משתא"ה בתכלאל מהר"וכ' א א"ח קס"כ בע"הכל לאמרו כמש
נט
 'סונב םג מ"כו .]השתילי זיתים תומימ אבו לשלתשמ 'סונ ותוא הארנכש[ ג"הנכ 'סונמ מ"כו .ח"שתילי זיתים סק 

   .הכוראב וז תרבוחב תוליפתה רוקמ רמאמב דוע 'יעו .ח"ע
ס
  . ג"צ סק"שעה' ועי, ג בשם הלבוש"א שתילי זיתים סק"ו ס"ע תרע"שו 
סא
  .ג"ה ס"רעע ת"שו 
סב
 .א"ק י"שתילי זיתים ס 
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àì.  íéìåãâì óà äáåç éãé àéöåî êåðéçì òéâäù ïè÷ù íéøîåà ùé , äîëá åâäð ïëå

åáò ÷éìãéù éî íäì ïéàù íéùð øåáò ïé÷éìãî íéðè÷äù ïîéú úåìéä÷îïøâñ , ìëäå

âäðîá éåìúãñ. 

  

ÁÈÏ˘ È„È ÏÚ ‰˜Ï„‰  
 

áì.  öåéëå ìòá äì ïéàù äùà øåáò ÷éìãäì øæåçå ÷éìãä øáëù íãà" øåæçì ìåëé á

åæ ä÷ìãäá êøáìå ,äëøáä úòîåùå íù úãîåòù éàðúá , åðéà íù äðéà íà ìáà

êøáì ìåëéäñ. 

  

È‡�ÒÎ‡  
 

âì.  ì úéáä ìòáì äèåøô úúì êéøö åúéáá åéìò ïé÷éìãî ïéàù éàðñëà åîò óúúùä

 ïîùá]úåìéúôáå [äëåðç øð ìù ,äòá åì äð÷î íàå" ïîùá ÷ìç á]úåìéúôáå [

à äðúîá"äèåøôá óúúùäì öåñ .äòá êéøö ïéàå" øåáò ïîù óéñåäì á

óúúùîäæñ. 

ãì.  äøì åà øöçì åøãçî çåúôä åîöòì çúô éàðñëàì ùé íà"òà ø" ïé÷éìãîù ô

úôá ÷éìãäì êéøö úéáä ìòá íò óúúùîù åà åúéáá åéìòòà åç" ãçåéî åðéàù ô

úéáä ìòá ïçìåù ìò åúìéëàå äðéùì àìà åìçñ ,åæ ä÷ìãä ìò êøáé àì êàèñ. 

äì.  á íé÷åìçå åéáà ìöà øãä ïáàëéìåéáà ïçìù ìò êåîñ ïáä ïéàù íú , íéøîåà ùé

÷éìãäì êéøö ãçàå ãçà ìëå äèåøôá úåôúúùä äæá ìéòåî ïéàùò , íéøîåà ùéå

áà íò äèåøôá óúúùäì ìéòåî äæá óàùåéàò . 

                                                           
סג

' וס, ז על מנהג זה בעיר רדאע"נ' עמ) ע"היבי(פעולות צדיק ' מנהג זה קיים בכמה מקומות ראה לדוגמא ס 

א בספר עריכת שלחן "ש קורח שליט"אמנם הגר. ]כןוכן שמענו מזקנים . [ה"צ' יהדות חבאן בדורות האחרונים עמ
וכן , ]ד"ע לענ"אך מה שלמד כן מדברי השתילי זיתים צ[, את הגדול בהדלקהכתב שמנהגינו שאין הקטן מוציא 

 . א אמר שבמקום שהיה אדם גדול שידליק לא היו מניחין לקטנים להדליק"א אריה שליט"הגר
סד
  .וכפי הנראה כיון רבינו לרמוז על קיום מנהג זה, ו"ק ט"שתילי זיתים ס 
סה
 .ת על גוף האדםג כיון שהמצוה מוטל"ו סק"שתילי זיתים תרע 

סו
  .'ס ב"עץ חיים ק, א"ז סק"שתילי זיתים תרע 
סז
  .שתילי זיתים שם 
סח
 .שלחן ערוך שם 
סט

ג מטעם שכל הדלקה זו אינה אלא משום חשדא דומיא דחצר שיש לה שני "ג בשם כה"שתילי זיתים סק 

רי באופן שמשתתף עם ל דאיי"וצ, ג דמשמע דאף במקום שאין מדליקין עליו בביתו אינו מברך"הכה' ועי, פתחים
ב ויוצא בהדלקתו כיון שמקום אכילה עיקר ובזה כיון שהדלקה בפתחו אינה אלא משום חשדא אינו מברך "בעה
ל "ב ור"והדבר מדוקדק בדברי רבינו שפתח דלא סגי במה שמדליקין עליו בביתו או שמשתתף עם בעה. עליה

א "ואמנם המג. [ייב להדליק משום חשדא ובזה לא יברךה ח"משני אופנים אלו ואפ' דאיירי שיוצא עיקר חובתו בא
א "אך לא העלה רבינו דבריו כיון דלא נקטינן כדברי הרמ, ג"א בס"ג מכח דברי הרמ"כתב להשיג על דברי הכה

  ].ג"לא העלה רבינו הגהה זו בס ןכלו
ע
  .'ס ב"ק ק"הדוח מ"ץ בע"וכן סבר מהרי, ע"מרן השו' מ ד"ח והוסיף שכ"ד בשם הפר"ז סק"שתילי זיתים תרע 
עא

' ב למה שהעלה בתשו"ק וציין בעץ חיים מהדו"ח מהדו"כ בע"ד וחזר בו ממש"ע' ב סי"ת פעולת צדיק ח"שו 

  .ל"הנ
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‰‡Â¯‰ ˙Î¯·  
 

åì.   ïé÷éìãî ïéà íâå äìéìä åúåàá ÷éìãäì ãéúò ïéà íâå äëåðç øð ÷éìãä àìù éî

äàåøùë åúéá êåúá åéìòáò  íâ êøáî ïåùàø äìéìáå íéñð äùòù êøáî äëåðç øð

åðééçäùâò.  
  

‰ÎÂ�Á ¯� ¯Â‡Ï ˙Â˘Ó˙˘‰ ¯ÂÒÈ‡  
 

æì.  åéò êéøö ïéàù éàøò ùéîùú åìéôàå äëåðç øð ìù øåàì ùîúùäì øåñà äôé ï

øåñà ,øåñà äùåã÷ ìù ùéîùú óàåãò.  

çì.  ùéîùú àø÷ð åðéàù øúåî äëåðç øð øåàì úëììäò. 

èì.  åøåàì ùîúùäì åà øðä úåáëì øúåî äòù éöç øåòéùë øðä ÷ìãù øçàìåò. 

  

‰Ï ˜Â˜Ê ÔÈ‡ ‰˙·Î  
 

î.   ïéà äòù éöç íãå÷ äëåðç øð äúáëöøéê ä÷éìãäìå øåæçì ,òá äúáë åìéôàå" ù

äîçä úòé÷ù íãå÷ ,åäåà ââåùá øðä úà äáéë íà ïéãäæò , ãéæîá äáéë íà ìáà

äëøá àìá ä÷éìãäìå øåæçì êéøöçò. 

àî.  òà"äëøá àìá ä÷éìãäìå øåæçì øçáåîä ïî äåöî äì ÷å÷æ ïéà äúáëù ô , èøôá

òá äúáë"ùèò ,àê éæäø ùäåöî ìù øðî äð÷éìãé àìô. 

áî.  çåøä íå÷îá úåøðä úà çéðäì ïéà ,åáëå çåøä íå÷îá íçéðä íàå ,êéøö  øåæçì

äëøá àìá í÷éìãäìåàô. 

  
  

�Î‰È·· ‰˜Ï„‰‰"Ò  
 

âî.  ðëäáá íéëøáîå ïé÷éìãî"àñéð éîåñøô íåùî ñáô , ìåãâ íåñøô äæá ùéù éôì

úåìä÷îá åúåà íéëøáîùë êøáúé åîù ùåãé÷åâô . íåøã ìúåëá äøåðîä ïéçéðîå

                                                           
עב
  .ז"תרע' ח סי"ו בשם הפר"שתילי זיתים סק. ואין חיוב לראות את הנרות אלא אם רואה מברך 

עג
  .ג"ו ס"ע תרע"שו 
עד
  .ד"א שתילי זיתים סק"ג ס"ע תרע"שו 
עה
  .ש"ד בשם מהריק"י זיתים סקשתיל 

עו
' א סי"ז כאן ובמג"ולא העלה רבינו השתילי זיתים שיטות הפוסקים המחמירים שהובאו בט. ב"ב ס"ע תרע"שו 

  . ז"תרע
עז
  .ב"ג ס"ע תרע"שו 
עח
 .ב"ק ל"ב ס"צ תרע"שעה 
עט
  .א"ג בשם מג"ק י"שתילי זיתים ס 

פ
  .ג"ג בשם שכ"ד סק"שתילי זיתים תרע 
פא
  .ג"ק י"ג ס"שתילי זיתים תרע 
פב

י "מהרש', ס ב"ועץ חיים ק, י ונה"ונתקבל מנהג זה בכל גלילות תימן כמובא בתכלאל מהר, ז"א ס"ע תרע"שו 

ם או בתכאליל "פ שלא נזכר ברמב"ואע, ל בסידור כנסת הגדולה"י צובירי זצ"מהר, ו"רע' עמ ח"של דברי "הלוי זצ
  .הישנות
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áøòîì çøæî ïéá úåøðä øãñîåãô íåøã ïååéëì ÷éìãîä éðôù ïôåàáäô , ìéçúîå

ïåùàø íåéá  äðôéù éãë åì êåîñä øðá úøçîìå áøòî ãöá àåäù éðéîé øúåéä øðá

ïéîéì . 

ãî.  ðëäéáá ÷éìãäì åâäð"úéáøòì äçðî ïéá ñåô , íãå÷ úéáøò ïéììôúîù ïôåàá óàå

íéáëåëä úàöæô , øçà ÷éìãäì áåè íéáëåëä úàö íãå÷ íéììôúîùë íå÷î ìëîå

úéáøòã ìá÷úú ùéã÷çô ,ãøäî åðéáø âéäðä ïëå"ðëäéáá í" ñ éáø àéùðä ìù

öæ é÷àøò ïäëä íåìù"ì .ëå"éøäî åðéáø ë"íééç õòá õèô . 

äî.  úéøçùá úñðëä úéáá ÷éìãäì åâäð àìö. 

  

˙·˘ ·¯Ú· ‰˜Ï„‰  
  

åî.  úáù úåøð ú÷ìãä íãå÷ íåé ãåòáî ïé÷éìãî úáù áøòáàö. 

æî.  ðëäéáá"úáù úìá÷ä íãå÷ ïé÷éìãî ñáö ,äçðî úìôú íãå÷ ÷éìãäì åâäðù ùéåâö . 

  

  

˙·˘ È‡ˆÂÓ· ‰˜Ï„‰  
 

çî.  áçàå äëåðç úåøð ÷éìãî úáù éàöåî"úéáá ïéáå úñðëä úéáá ïéá ìéãáî ëãö , ùéå

çàå ìéãáäì úéáá åâäðù"äëåðç úåøð ÷éìãäì ëäö. 

                                                                                                                                                                       
פג

ברכות כך צריך ' וכשם שמברך על הבתים כשמדליקין גי ונה "מהר ל"וז. י"א בשם מרן בב"ק כ"שתילי זיתים ס 

לברך על שלבתי כנסיות שהם נקראו מקדש שנאמר ואהי להם מקדש מעט בגוים אלו בתי כנסיות ובתי 
  . ס משום דומיא דמנורה הוא"משמע מלשונו שטעם הברכה בבהכנ. כ"ע .מדרשות

פד
ק וכפסק "דכך היו מסודרין הנרות במנורת ביהמ' ח ב"ת צי שכן המנהג הפשוט וכרבי במנחו"כדברי מרן בב 

י שיש להניח הנרות "תק' ג סי"ח' ז בתשו"הרדב' ושלא כד, החומש' י בפי"ורש, ב"ג מבית הבחירה הי"ד פ"הראב
 .ם כותיה"ש במנחות שם שפסק הרמב"א בר"ס מצפון לדרום כר"בבהכנ

פה
וכפי שהעירו , ו"קפ' ח סי"ס או"ג בשם תשובת חת"ק מ"ב ס"ודלא כמשנ, י"המנהג כדמוכח מלשון מרן בב ןכ 

  .פסקי תשובות' ס' עי, ס"ד החת"כמה מחכמי הזמן ע
פו
 .ה בנחלת יוסף מנהגים"וכ. ז"א ס"א תרע"רמ 
פז
  .ב"ק כ"שתילי זיתים ס 
פח
  .'ס א"עץ חיים ק, א"שתילי זיתים תרע 
פט
  .'ס ב"ק 

צ
  .ו"רע' עמ ח"שדברי  
צא
  .ט"ע תרע"שו 
צב
כיון שמנהג צנעא , א שכתב דיש נוהגין להדליק קודם מנחה"והשמיט דברי הרמ, ב"ק כ"א ס"רעשתילי זיתים ת 

  .ק בעוד היום גדול"להתפלל תפלת מנחה בעש
צג

ומתבאר מזה שלא נהגו אבותינו להקדים תפלת . [ל"א הנ"וזה כמנהג שהביא הרמ, א"א אריה שליט"הגר 

ב "ג תרע"ח פמ"נזירות שמשון דה' ם תפלת מנחה עיק של חנוכה ודלא כהפוסקים שכתבו להקדי"מנחה בעש
  ]. ח"ובא, ו"א סק"א
צד

ת "שו, ו"רע' דברי שלום חכמים עמ', א א"מ בעץ חיים קס"וכ, א"ב ושתילי זיתים שם סק"א ס"א תרפ"רמ 

פ "הגר, א"מ צובירי שליט"הגר, א"ש מחפוד שליט"ח העידו על המנהג הגר"ולהבחל, ז"קי' החיים והשלום סי
  .  א"שליטקורח 

ח אף הנוהגים כן קודם קריאת המגילה שלא כדברי עץ חיים "ולא נהגו לברך בורא מאורי האש קודם הדלקת נ[
אלא , ש"ת עיי"ש לענין חנוכה אלא לענין קריאת מגילה ות"ובאמת לא נזכר בפר', ב' סי' בשם פרח שושן כלל ג

 ].ונמצא שנהנה מאור הנר ויש לו לברךח "נ נהנה מאור הנר שמדליק לאורו את הנ"ץ דה"ל למהרי"דס
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èî.  çàå ñåëä ìò ìéãáé äìôúá ìéãáä àìå çëù"÷éìãé ë , ìáà ãéçéá à÷åã äæå

çàå ÷éìãéå ìéãáîä êåøá øîåà øåáöá"ìéãáé ë òì äëåñåö. 

  

˙ÂÏÈ˙Ù‰Â ÔÓ˘‰ ÔÓ ¯˙Â�‰  
 

ð.  î øúåðäïîùä ï åäôúéìåú  øåòéùî øúåé ïúðù ïôåàá åà ä÷ìãä øåòéùì êéøöä

åôøùì äøåãî åì äùåòå äàðäá øåñà äæ éøä äåöîì ùåøéôá åäö÷äåæö.  
  

‰ÎÂ�Á· ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜Â ‰ÏÙ˙‰ ¯„Ò  
 

àð.  ãåãì úéáä úëåðç øéù øåîæî ÷åñô íéôéñåî åãåä øçàù êîîåøà øåîæîá. 

áð.  ïåéë íåçø àåäå ÷åñô íéøîåà ïéàù åâäðù éîàùäî ùé á ïéàùéîéí àìå  úìéôð

íéðôçö. 

âð.  íéñðä ìò íéôéñåî íéãåî úëøáá äìôúá , íúçù íãå÷ øëæð íà øîà àìå çëù

øæåç íùá ,øæåç åðéà íùá íúçù øçà íàåèö. 

ãð.  óåñå äìçú äëøáá ììää úà íéøîåâ ,éåøé÷á åúåø÷ì åâäðù ùé÷ , åâäðù ùéå

äîéòðá åéãçé åúåø÷ìà÷. 

äð.   äøåúä úàéø÷– íéàéùðä úùøôá ïéøå÷ äëåðçá àùð úùøôáù , ìù ïåùàø íåéá

ä øáãéå íéðäë úëøáá àøå÷å çúåô ïäë äëåðç 'ïëùîä éðôì ãòá÷ , úëåðçì ãò éåì

çáæîäâ÷ ,áãðéîò ïá ïåùçð ãò àøå÷ ìàøùéå. 

åð.  ø÷á ïá ãçà øô äàìî ãò àøå÷ ïäë íéîéä øàùå éðù íåéá ,éùéìùä íåéá ãò éåì ,

åëå éðùä íåéá äùøôä ìë àøå÷å øæåç ìàøùéå'ã÷. 

                                                                                                                                                                       
צה
 .וכן מנהג רבים בקהילותינו, א שיש נוהגים כן"פ קורח שליט"וכן מסר הגר, א"ע בסיס שליט"הגר 

צו
  .ב"א סק"שתילי זיתים תרפ 
צז

ראה (ס "המנהג שנהגו בקהילות בתימן לסחוט השמן מן הפתילות ולהשתמש בו לנר ביהכנ. ד"ז ס"ע תרע"שו 

נראה שהטעם הוא משום ששמן זה הוא כשמן הנותר , )ראה עריכת שלחן(או לסגולה ) ב"קל' עמת "מצפונות יה
  .על השיעור שלא הוקצה למצותו

צח
וכן נהגו , א בספר היראה"ס קורח זיע"י דברי מהר"עפ] י בגליון זה"מתפרסם מכת[י ונה "כ בתכלאל מהר"כ 

  .םא בסדור שתילי זיתי"ח דחבש שליט"כ הגר"במחוז דמאר כמש
צט
ז שיכול לומר אחר שגמר התפלה בלשון בקשה תעשה "ג בשם הט"וכתב בשתילי זיתים סק. א"ב ס"ע תרפ"שו 

  .'לנו נסים כשם שעשית לאבותינו וכו
ק

ת "א בשו"י צאלח זיע"וחיזק לקיים מנהג זה מהר. ומקצת מקהילות השאמי, כן נהגו ברוב קהילות הבלדי 

  .'ה ב"ב ל"ח ועץ חיים ח"מ' א סי"פעולת צדיק ח
קא

' וכן הובא בגליון בית הלל קובץ ה. ב"תקי' ב עמ"כן המנהג ברוב קהילות השאמי ראה סדור כנסת הגדולה ח 

. במקצת מקהילות הבלדיוכן נהגו גם . כ"ע. ת צנעא"ב בהערה שכן מנהג כל בתי הכנסת השאמי בעי"י' עמ
ש "כמובא בדברי מהר[שרעבי שעמד בראשה ס "א בביהכנ"ד חותר זיע"ושינוי המנהג הקדום נעשה על ידי מהר

ד "י מהר"ובעיקר ע] ו"ט' ובסערת תימן עמ, י חכמת האמת"מנצורא בקובץ בית הלל שם וגילה בחלום שטעמו עפ
  . א טעמו ונימוקו"י' א כמבואר בתשובתו ברביד הזהב סי"משרקי זיע

קב
ן לקרוא לכהן 'י התיגא"המנהג הקדום עפודע ד. [וכן המנהג בין בשאמי בין בבלדי, ג"ד סק"שתילי זיתים תרפ 

  ].ו"רי' ג עמ"ל בסידור כנסת הגדולה ח"י צובירי זצ"ברכת כהנים בלבד כמו שהביא מהר
קג
  .ג"ד סק"שתילי זיתים תרפ 
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æð.  á àøå÷ ìàøùé éøéùòä íåéá ãò àøå÷ éåì éòéùúä íåéá ãò àøå÷ ïäë éðéîùä íåé

äøåðîä úà äùò ïë ãòä÷  . 

çð.  ãåãì úéáä úëåðç øéù øåîæî íåé ìù øéù øçà íéôéñåî , ïéàù åâäðù éîàùá ùéå

ãáìá úéáä úëåðç øéù øåîæî àìà íåé ìù øéù íéøîåàå÷. 

  

˙·Ë ˘„ÂÁ ˘‡¯  
 

èð.  éöåî ìåçá ìçù úáè ùãåç ùàøíéøôñ éðù ïéà , úàéø÷á äùìù ïéøå÷ ïåùàøá

ùãåç ùàø , úéáä úëåðç øéù øåîæî åúàöåä ïîæá íéøîåàå éðù øôñ ïéàéöåîå

äëåðçá éòéáøä àøå÷å ãåãì. 

ñ.  øá åòè" ìò êøéáå ìéçúäù ïåéë äëåðç ìùá àåø÷ì åìéçúäå ìåçá ìçù úáè ç

çà åàø÷éå äëåðç úàéø÷ åîéìùé àìà ÷éñôé àì äëåðç ìù"ìù ë ø"çæ÷ , ùéå

ø ìùá àø÷éå ÷éñôéù íéøîåà"çç÷ . 

  

˙·˘ Ï˘ ˙È¯Á˘  
 

àñ.   òåáùä úùøôá íéàåø÷ äòáù ïéàøå÷ ãçàá íéøôñ éðù ïéàéöåî äëåðç ìù úáùá

äëåðç ìùá àåø÷ì éðù øôñ ïéàéöåîå , úëåðç øéù øåîæî íéøîåà åúàöåä ïîæáå

ãåãì úéáäè÷ ,ùéã÷ íéøîåà éîàùä âäðîì éðù øôñ úàéø÷ øçàé÷ ,åìîðäâ 

äãìáùéã÷ øîåà åðéà é . 

áñ.   éçîùå éðø íéøéèôîå)á äéøëæ 'é" ã– ã 'è'( , ïéøéèôî äëåðçá úåúáù éúù åìç íàå

 íåøéç ùòéå äéðùä úáùá)à íéëìî 'æ 'î '– ð'(. 

âñ.  ø ìç"íéøôñ äùìùá ïéøå÷ úáùá úåéäì úáè ç , ïåùàøá àøå÷ù åðéâäðîå

íéàåø÷ äòáù òåáùä úùøôáàé÷ ùéã÷ åéøçà øîåàå ,ñ ïéàéöåîå ïîæáå éðù øô

íéøôñî íéîùä øåîæî íéøîåà åúàöåäáé÷ ø ìùá àøå÷å"ùéã÷ åéøçà øîåàå ç ,
                                                                                                                                                                       

קד
ב שאם טעה החזן וקרא עם הראשון כל "רי' משכיל דורש עמ' א בס"י קורח זיע"ראה תשובת הגאון מהר 

ש "עיי, ולא יחלק הפרשה לשני ולשלישי, א עם השני כל הפרשה וכן עם השלישימכל מקום יחזור ויקר, הפרשה
 .הטעם והובא בעריכת שלחן כאן

קה
ה בתכאליל "ם אין קורין אלא עד סוף פרשת הנשיאים וכ"הרמב' פ שלד"אע, א"ד ס"שולחן ערוך תרפ 

ה "ן עשה את המנורה וכע לקרוא עד כ"מ נתפשט המנהג בין בשאמי בין בבלדי כדברי מרן בשו"מ, העתיקים
, ט"ח ותקפ"תקפ' א עמ"ל כנסת הגדולה ח"י צובירי זצ"כ מהר"כמש] י ונה"כגון מהר[בתכאליל המאוחרים 

  .א"האשכול והרד' ג וס"והוסיף שמנהג זה הוא העתיק בעולם שכן הובא כבר במסכת סופרים ובדברי רס
קו
  .כ בספר נחלת יוסף מנהגים"וכ, ולהוסדור כנסת הגד, ב"ק י"ד ס"קל' כמבואר בשתילי זיתים סי 
קז

וכן הסכמת רוב . ח"א שכתב להפסיק ולקרות בשל ר"ד והשמיט הגהת הרמ"ק י"ד ס"שתילי זיתים תרפ 

 .ל שם"כ בבה"האחרונים כמש
קח
  .א"העלה שיטת הרמ' ג א"עץ חיים קס 
קט
 .צ"תק' א עמ"סדור כנסת הגדולה ח 

קי
 .ז"ד סק"שתילי זיתים תרפ 
קיא
 .נחלת יוסף  מנהגים, ח"ץ בע"מהרי. י"ד סק"פשתילי זיתים תר 
קיב
 ].ויש שנהגו גם בהוצאת ספר שני לומר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. [א"תקצ' א עמ"סדור כנסת הגדולה ח 
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 àøå÷å ãåãì úéáä úëåðç øéù øåîæî íéøîåà åúàöåä ïîæáå éùéìù øôñ ïéàéöåîå

äëåðç ìùá ,ùéã÷ åéøçà øîåà éîàùä âäðîì , ùéã÷ øîåà ïéà éãìáä âäðîìå

åéøçà .ñôî äøèôäá ïéôéñåî ïéàù åðéâäðîåùãåç ùàø é÷åâé÷ . 

  

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ‰¯ÎÊ‰  
 

ãñ.   ïåæîä úëøáá øéëæä àìå çëù íéñðä ìò íéôéñåî õøàä úëøáá íãå÷ øëæð íà

øæåç íùá íúçù ,øæåç åðéà íùá íúçù øçà íàå , ïîçøä øîàå ïîçøäì òéâéùëå

ð åðîò äùòéñðéúåáàì úéùòù íùë úåàìôðå íé éîéá äæä ïîæá íää íéîéá å

äéúúî åëå'ãé÷. 

äñ.  æä àìå äëåðç ìù øéëæä íà äëåðç ìù úáùá åðéà êøáîå øæåçùë úáù ìù øéë

äáåç äðéàù ïåéë äëåðç ìù øéëæîåè÷. 
  

˙·˘ Ï˘ ‰Á�Ó  
 

åñ.  úáù ìù äçðîá êú÷ãö íéøîåà ïéàæè÷ . 

  

 ˙ÂÏ·‡)¯"Ï (‰ÎÂ�Á·  
 

æñ.  ìáàä úéáá ììää úà øîåì åâäðæé÷. 

çñ.  øåñà úåìâäì øôñ äøåú úéáî úñðëä åìäåöéàå ìî÷åí àçø. êëéôì éúáá íéìáà 

íéðúçå ïéà ïéøå÷ äøåúá éðùá éùéîçå úçðîáå úáù îãáì ùàøá ùãç åà äëåðç 

ïéøå÷ù úàéø÷ òøåàîä äúðéâðá äéîòèáå ìë ìä÷ä ãçé êåúî ùîåçäçé÷. 

èñ.  äëåðçá ìáàä úà ïéøáîèé÷.                                                           

MMM                                            

                                                           
קיג

ח אין "כ ר"ח שיום ראשון שלמחרתו הוא ג"א שבשבת ור"ב שהעלה הגהת הרמ"ה ס"תכשתילי זיתים ' עי 

' א עמ"סדור כנסת הגדולה ח, ודלא כמנהג שהביא מרן שם, פטרת מחר חודשמוסיפים פסוק ראשון ואחרון מה
 .א"תקצ

קיד
  .א והעלהו בשתילי זיתים"ב ס"תרפ' א סי"רמ 
קטו

א כתב דלא העתיק דברי "ק כ"צ ס"ב בשעה"אמנם המשנ, א"ז בשם המג"ק ט"ח ס"קפ' שתילי זיתים סי 

ג לא פירש מאיזה "אמנם הפמ, ע"א בצ"דברי המג ג הניח"ל שהפמ"ור, ג"ש בפמ"א דדבריו אינן מוכרחין כמ"המג
, ז הראשונה כמאן דליתא דמיא"ל נחלק דמה שהזכיר בבהמ"ד סעיף ט"א כלל קנ"אך בח, ע"טעם הניח בצ

ד אי משום הא לא קשיא "ולענ', ז אות ד"ק' ח סי"ז או"וראיתי שכן הקשה גם האבנ, ]ב"ולפלא שלא הביאו המשנ[
  . אלמא דלאו כמאן דליתא הוא ,צ לחזור ולזמן"ג דשכח א"אעט ד"ח ס"קפ' ל בסי"דהרי קי

קטז
 .נ"ק' ג סי"פעולת צדיק ח, א"ג ס"א תרפ"רמ, ה שם"ב שתילי זיתים שם סק"ב ס"ע רצ"שו 

קיז
סדור כנסת הגדולה , א"קמ' ת החיים והשלום סי"שו' , עמ ח"שא הכהן דברי "י הלוי בשם חמיו מהר"מהרש 

א העלה שיטת הפוסקים דאין אומרים הלל בבית "ק י"א ס"קל' ילי זיתים סיוהנה רבינו השת. ג"תש' א עמ"ח
ב כתב שאם יש מקומות שנהגו "תכ' אמנם בסי, א כתב דבחנוכה טוב שיאמר כל אחד בביתו"האבל ובשם מג

לענין המנהג  דס 'עהב כתבנו לעיל "וכיוצ. [ונראה שרמז בזה על מנהג תימן שנהגו לאמרו, לאמרו אין מוחין בידם
 ]. ח"על ידי קטן בהדלקת נלצאת 

קיח
  .ג פרשה מפורשה'ל הלכות קריאת התורה בראש תא"י צובירי זצ"מהר 
קיט
  .ח"ע סק"תר' שתילי זיתים סי 
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¹                          zelitzd xewn¹      

  

 ˙¯ÈÓ‡ ÏÚ ÛÈ˜Ó ¯Â¯È·'ÂÏÏ‰ ˙Â¯�‰'  ÌÈ¯ÓÂ‡˘‰ÎÂ�Á·  

‡ .‰¯Â˜Ó. · .‰¯ÈÓ‡‰ ˙·ÂÁ ,‰ÓÂ˜ÓÂ .‚ .‰�ÈÈ�ÚÂ ‰¯ÈÓ‡‰ ˙Â‰Ó .„ . ‰„Ù˜‰‰
˙Â·È˙‰ ÔÈ�Ó· .‰. ˙Â�Â˘‰ ˙ÂÏÈ‰˜· Â�È�ÓÊ· ˙ÂÁÒÂ�‰ .Â .˙Â‡Ò¯È‚ ÈÈÂ�˘ -

ÌÈ¯Â‡È·Â. 

שהרי  ,רתהבאמינראה שנחלקו המנהגים , בדורות הקדומים מתקופת הגאוניםכבר הנה 

  .   ס שגם היא מהגאונים כידוע"ורק במ, אינו מופיע בסדרי הגאונים

-ויותר בקהילות אירופא, התחיל להתקבל בהרבה קהילותנראה שהראשונים ובתקופת 
ם לא הביא זה "רמבוה, כמו שרואים מהראשונים שהביאוהו שרובם מקהילות אלו, אשכנז

הזמן נתקבל בכל הקהילות כך שלפני כחמש  ובמשך. כ נראה שלא נתקבל עדיין במקומו"ג
  .  זו שנויה בקרב פוסקים רבים מרוב המקומות' מאות שנה בקירוב אנו מוצאים את נוס

] ש"ח יעו"ו סק"תרע' כ בסי"כדמוכח ממש[השתילי זיתים רבותינו בתקופת ובתימן 
אין ראיה  אבל הרבה קודם, ]רק מאחר גלות מוזע כנראה[, ץ כבר היו אומרים אותו"ומהרי

שהיו כמאה שנה [י ונה "ש ומהר"ואדרבא כמו שרואים בתכלאל מהריב, שהיו אומרים
ועכשיו : "כתב) קסא' א ע"ח ח"בע(ץ שהביאו "וגם מהרי, שלא הביאוהו נראה שלא] קודם

הרי . ל"ו עכ"ע סימן תרע"פ הש"והוא ע: ל"ח הוסיף בזה"וגם בע" נהגו לומר הנרות הללו
אחרים שהיו מקומות  מאוד יתכןאמנם . [מחדש סמוכה לותה הוספה שמשמע שהי

  ].  ע"פ הטור והש"שאמרוהו מקדם ע

  .נתקבל הדבר באהבה לאומרו בשמחה של מצוה, מאז בכל ערי תימן וגלילותיה פ"ועכ

‡ .‰¯Â˜Ó  
הקדום ביותר שבידינו לאומרה הוא המקור 

הוא ולפנינו [ ד הלכה כ פרק( סופרים במסכת
 הראשון ביום, מברכין כיצד:  ל"בזה' שכ )]ו"בה

 המדליק. שתים והרואה, שלש מברך המדליק
 אשר העולם מלך אלהינו י"י אתה ברוך, אומר

, חנוכה של נר להדליק וציונו במצותיו קדשנו
‰�˙ÓÂ ¯ÓÂ‡Â ,˙Â¯È�‰ ÂÏÈ‡‰ Â�‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÏÚ 

˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÚÂ ÌÈÒÈ�‰ ÏÚÂ ˙Â‡ÏÙ�‰ ,¯˘‡ ˙È˘Ú 
Â�È˙Â·‡Ï ÏÚ È„È ÍÈ�‰Î Â„˜‰ÌÈ˘ ,ÏÎÂ ]˙ÂˆÓ [

˙�ÂÓ˘ ÈÓÈ ‰ÎÂ�Á ˙Â¯È�‰ ÂÏÈ‡‰  ˘„Â˜]Ì‰[ ,ÔÈ‡Â 
Â�Ï ˙Â˘¯ ˘Ó˙˘‰Ï Ô‰· ‡Ï‡ Ô˙Â‡¯Ï „·Ï· ,È„Î 

˙Â„Â‰Ï ÍÓ˘ ÏÚ ÍÈ˙Â‡ÏÙ� ÏÚÂ ÍÈÒÈ� ÏÚÂ 

ÍÈ˙ÚÂ˘È; ואומר; שהחיינו אתה ברוך, ואומר ,
 אבל, למדליק אילו. נסים שעשה אתה ברוך

, שתים אלא ראשון ביום אומר אינו, לרואה
 מברך המדליק, ואילך מיכאן. ושעשה החיינוש

  .כ"ע .נסים שעשה, אומר והרואה; ומתנה, להדליק

ם "ת מהר"ה שו"הרבה ראשונים הוהביאוהו 
ץ "תשב ,)דפוס פראג סימן סו ,חלק ד(מרוטנברג 

תולדות אדם ( –רבינו ירוחם  ,)סימן תקעו(קטן 
שבת (ש "ראה ,)וחוה נתיב ט חלק א דף סא טור ב

הגהות  ,)אורח חיים סימן תרעו(טור  ,)פרק ב
' ובס ,)הלכות מגילה וחנוכה פרק ג(מיימוניות 



60 

 

, עמוד קנא ענין ד חלק א אורח חיים(לקט יושר 
, )חנוכה(כ האבודרהם "וכ, )קנב ענין א' ובע

ה בספר "וכ, )חנוכה ,טירנא(ובספר המנהגים 
ל סימן "מהרשת "ובשו ].בשינויים רבים[האגודה 

ת "ובשו, )הלכות חנוכה ,מנהגים(ל "ומהרי, פה
 )סימן תרעו(בית יוסף , )סימן קמה(ל "מהרי
  .פ"וש ,לבושוד "ע ס"ובשו

· .‰¯ÈÓ‡‰ ˙·ÂÁ ,‰ÓÂ˜ÓÂ.  
ל מבואר שאומר "המסכת סופרים הנ' מלהנה . א

, אותו בתוך סדר הברכות לאחר ברכת להדליק
ומתנה "כ "כמש, ועניין אמירתו הוא להתנות

ז "וגם שלפ, יין תנאי זהב ענ"וצ' וכו" ואומר
  . לכאורה הוא כחיוב ממש

 )תקעו סימן קטן( ץ"התשב כ בספר"כובאמת 
 הוא שחוב סופרים במסכת מצאתי זה: ל"בזה

  . 'וכו הללו הנרות חנוכה נר הדלקת אחר לומר

ÎÂ"Ó וחנוכה מגילה הלכות( מיימוניות בהגהות 

 אחר לומר שיש ב"פ סופרים' במס )ב ,ג פרק
 ישועתך ועל 'וכו הללו הנרות זה נוסח ההדלקה

 רגיל היה וכן. נסים עשה ואשר שהחיינו ברוך
   :כ"ע, ל"ז ם"מהר

ÈÚÎÂ"Ê גם ) "סימן קמה(ל "ת מהרי"כתב בשו

 ,כן(תימא אשר שמעתי מגדולים וההמון נוהגין בו 
הנרות  קכלברך נס קודם זמן ואחר כך מתנה) 'פ

ובכמה מקומות ראיתי ממסכת סופרים ', הללו כו
שאומר שמברך , הנוסח אינו כן )ו"ה' פרק כ(

, כ שהחיינו"ואח[' להדליק ומתנה ואומר הנרות כו
וכן העתיקו הגדול בחיבור . ואחר כך נס ]שם

ג "הגהות מיימוני חנוכה פ(ם "הגהות בספר רמב
   ..)אות א

 קנב עמוד חיים אורח א חלק( יושר מ בלקט"וכ

 ברוך. ישועתיך ועל 'וכו הללו הנרות ˜Î‡)א ענין

                                                           
קכ

או אולי , ל ומדליק"כ בהגה לתקן אולי צ"כ מש"וע 
 .אינו נכון. ל מתחיל"צ

קכא
 ):שם עמוד קנב ענין ד(בלקט יושר ' אך עי 

גנין מעוז צור היה מנ] הללו[ולאחר שאמר הנרות "

הרי דמבואר להדיא דהיינו אחר גמר כל ". ישועתי

 כתבתי הנוסח וזה. ניסים עשה ואשר, שהחיינו
 שהקדים וראיה, ו"יצ מינץ י"מהר וכן יד מכתב

 במסכת שמצאתי ולפי, נסים עשה לאשר שהחיינו
 שהחיינו ברוך לדקדק ורציתי) ו"ה' כ פרק( סופרים

 אלא, הללו הנרות מנוסח אין ניסים עשה ואשר
 ביעק ר"מה לי הודה ולא. מונה הוא ברכות סדר

  .הוא כן הנוסח אלא ו"יצ מיישטרי

כ "בדבריהם שסדר האמירה הוא כמשמבואר 
ס בתוך סדר הברכות לאחר ברכת "לפנינו במ

, כ לא כתבו אינהו שהוא חוב"ואעפ. להדליק
    .ע"ל שאינו חובה ממש וצ"וי. ץ"כ התשב"כמש

· .‰ÓÎ·Â רק , סדרו כלל' ראשונים לא נת

ל דהיינו "י שאומרים אותו אחר ההדלקה ובפשטות
ל עוד בשם צדדים בדבר או "אחר כל ההדלקה וי

או , אחר הדלקת נר ראשון שהוא החובה העיקרית
, כ"שאת שני הברכות מברך לאחר ההדלקה ג

ולכולהו מיקום , גמורה' ז יתכן שאין כאן מח"ולפ
וקודם ברכות , האמירה הוא אחר ברכת להדליק

  .וראה הערה. נ וזמן"שע

 דפוס( ד חלק מרוטנברג ם"מהר ת"כ בשו"וכמש
 פרק( סופרים' במס' גרסי" :ל"סו בזה סימן) פראג

 ‰�¯Â˙ אומר שהדליק אחר חנוכה נר המדליק) 'כ
ÂÏÏ‰ ÂÎÂ' ÏÚÂ Í˙ÚÂ˘È"·Î˜.  

 ובמסכת" )ב"פ שבת מסכת( ש"כ הרא"וכ
 המדליק מברכין כיצד כתוב )ו הלכה ב"פ( סופרים
 במצותיו קדשנו אשר ה"אמ י"בא שלש מברך
 הללו הנרות ואומר' כו חנוכה של נר הדליקל וצונו

 היה ל"ז מאיר שרבינו ושמעתי. ישועתך ועל 'וכו
   .אותו אומר

                                                                               

ל דלאו סתראי נינהו והא דידיה "וצ. הדלקת הנרות

עמוד קנא ענין (שם ' ועי. ד"הא דרביה בעל התרוה

, ה צריך לומר הנרות הללו"ואמר מי שהדליק בב" ):ד

הרי שיש דינים ". ל הנרות הללו"אבל המשתתף אין צ

  .ע"וצ. באמירתו

קכב
, י כתב אחר ההדלקה"יש להעיר שגם בהגמ 

כ יתכן "וא, כ מבואר דהיינו בתוך סדר הברכות"ואעפ
וכן בשאר הראשונים לא בכולהו . אף ששיטתו כן היא

  .  היטיב' מוכרח דפליגי יעוי
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 במה פרק שבת(ן מדליקי במה' פ כ במרדכי"וכ
 ממסכת העתקתי ה"הגה ):רסב רמז מדליקין
 אנו האלו הנרות ואומר מדליק] ו"הל שם[ סופרים

 הנפלאות ועל הנסים ועל הישועות על מדליקין
 שמונת וכל הקדושים כהניך י"ע לאבותינו שעשית

 רשות לנו ואין) הם( קודש האלו הנרות חנוכה ימי
 את להודות כדי בלבד לראותם אלא בהן להשתמש

 וגם. ישועתיך ועל נסיך ועל נפלאותיך על שמך
 אומרו ל"ז מ"הר רבינו שמורי אומרים שמעתי

  :ה"עכ

 אחר קהמדלי" )תרעו סימן חיים אורח( ה בטור"וכ
 וכן ישועתך ועל 'וכו הללו הנרות אומר שהדליק

 ש"הרא א"וא מרוטנבורק מאיר ר"ה נוהג היה
  ".ל"ז

 במסכת גרסינן: כתב) ה גרסינן"ד( יוסף ובבית
 אומר שהדליק אחר המדליק) ו"ה כ"פ( סופרים
 בפרק ש"הרא כתבו. 'וכו מדליקין אנו הללו הנרות
 מאיר ושרבינ ששמע וכתב) ח' סי( מדליקין במה
' סי( מרדכי בהגהות כתוב וכן אותו אומר היה
   ):רסח

‰„Â‚‡‰Â הרואה נר חנוכה חייב לברך : כתב

ודוקא שהוא במדבר או בספינה ואינו יכול להדליק 
י "אבל המדליק בלילה הראשון יברך שלש בא

שעשה נסים , ו להדליק נר חנוכה"ה אקב"אמ
 ואחרי. ובשאר הלילות אין מברך זמן. ושהחיינו

ÏÚ ÔÈ˜ÈÏ„Ó Â�‡ ÂÏÏ‰ ˙Â¯�‰ ¯Ó‡È  ההדלקה
 ÏÚÂ ˙ÂÚÂ˘˙‰ ÏÚÂ ˙Â¯Â·‚‰ ÏÚÂ ÌÈÒ�‰
 Ì‰‰ ÌÈÓÈ· Â�È˙Â·‡Ï ˙È˘Ú˘ ˙ÂÓÁÏÓ‰
 ˙Â¯�‰Â ÌÈ˘Â„˜‰ ÍÈ�‰Î È„È ÏÚ ‰Ê‰ ÔÓÊ·Â
 ˙Â�‰Ï ÌÈ‡˘¯ Â�‡ ÔÈ‡Â Ì‰ ˘„Â˜ ÂÏÏ‰
 Ì˘Ï ˙Â„Â‰Ï „·Ï· Ô˙Â‡¯Ï È˙ÏÂÊ Ô¯Â‡Ï

והכי , קדשיך על נסיך ועל גבורתיך ועל תשועתך
  .כ"ע. איתמר במסכת סופרים

 סופרים במסכת ואמרינן-  )חנוכה( ובאבודרהם
 אומר שהדליק אחר חנוכה נר המדליק) ד"ה כ"פ(

 לומר נוהגין היו וכן. ישועתך ועל 'וכו הללו הנרות
  .ש"והרא מרוטנבורק ר"ה

 ואחר"– )חנוכה הלכות מנהגים( ל"כ מהרי"וכ
. "ךישועתי ועל 'וכו הללו הנרות: אומר ההדלקה

ומיד אחר "– )חנוכה ,טירנאא "למהר(מנהגים וב
כמו שמפורש ' הנרות הללו וכו) כב(שהדליק אומר 

 סדר כ בספר"וכ ."באורח חיים ובסימני אשירי
וכן תקנו לומר אחר הדלקת " חנוכה סדר -  היום

  ".'הנרות הללו וכו, הנרות

 אחר - ) ד תרעו סעיף' סי ח"או( ע"פ בשו"וכ
 על מדליקין אנו הללו תהנרו: אומר, שהדליק

  .'וכו הנפלאות ועל הניסים ועל התשועות

‚ . Â�‡ˆÓÂלהדיא' גם מהראשונים שכ  ‡Â‰˘
 ‡„È¯‚ ‚‰�Óתולדות( – ירוחם כ רבינו"וכמש 

 יש: ל"ז )ב טור סא דף א חלק ט נתיב וחוה אדם
' שמברכי אחר חנוכה נר כשמדליקין לומר שנהגו
 לפי כן וונהג. ישועותיך ועל 'וכו הללו הנרות

 המדליק מברכין כיצד' סופרי במסכת שכתוב
 ושהחיינו נסים שעשה' וכו להדליק שלשה מברך

   .'בהדלק מ"הר נוהג היה וכן

יש לנו לחלק את השיטות לכל כ "ולסיכום א

י "וקרובים לזה ההגמ, ץ"התשב, הפחות לשלשה א
שחובה היא לאומרו . י"ולקט, ת"ל בשו"ומהרי

וכך היתה התקנת , כותובדוקא בסדר שבתוך הבר
שאומרו אחר כל ההדלקה , ב.  ל מתחילה"חז
] ס"בבימ 92' מ מבואר במחזור משנת שכח ע"וכ[

מ "ומ. כ לעיל"בשיטה זו כמש' הצדדים הנז' או כב
' פ רוב הפוס"וכ, ס"כמבואר במ, צריך לאומרו

  . ס"פ מ"מנהג גרידא ע, ג. ע"פ מרן השו"וכ

נים הינה הראשו' יסוד מחשבפשיטות  והנראה
מילות ' והיינו האם גרסי, ס שם"במ' מחילופי הגי

ץ למד מזה "ונראה שהתשב[, או לאו" ומתנה"
 או שנאמר, שהוא חוב גמור מה שאין כן שארא

וכן יתכן גם "] שחובה היא"ס "שגרס להדיא כן במ
ג "במקום האמירה דהיינו שי' שחלוקים בגי

אם כי הגם , שאומרו לבסוף אחר כל הברכות
נו רק השערה בעלמא הוא שינוי גדול שאינו שאי

כ לעיל כצד "ויש מזה סייעתא למש, כ"מצוי כ
  .'שאין מח
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א שיאמר כן קודם שיברך "שי' ח שכ"בפר' ועי
ח שם שמסיק כן להלכה "וכוונתו להב[, נ"שע

ואין זה מחוור להפסיק בברכות אלא ]. ולמעשה
. כ"ע. וכן אנו נוהגים, אחר כל הברכות יאמר אותו

  . ח ל"הביאו בכהו

˘ÈÂ לעמוד על זה שלא מצאנו מנהג כזה בימינו ,

שיאמרוהו בסדר הברכות למרות שלהדיא כן 
ושכן , ס לפנינו"ה במ"וכ, מבואר בכמה רבוואתא

   .ר"יתכן גם דעת ש

ע "הטעם לזה הוא מחמת החלטת השו ובאמת
, ב"ע ס"ובש, מ"בד[א "והרמ. ד-א' ו ס"תרע' בסי

שמברכים הכל קודם ] והעלהו השתילי זיתים
ז "כ אמירת הנרות וכמבואר כ"ההדלקה ואח

פ האבודרהם שכתב כן בשם "והוא ע, להדיא שם
כ רבינו "וכ. ש"י יעו"ר יונה וכמו שהביאו בב"הר

   .א משמם"ז סק"בשת

ב מדוע לא העלו הם את חילוקי הדעות "צמ "ומ
 שם השולחן ומצאתי שעמד בזה בערוך, ל"הנ

 סופרים' במס הוא שכן אמתו  :ל"ז' ה שכ סעיף
 ואומר נר להדליק מברך המדליק ל"וז] ו"ה כ"פ[

 ברוך ישועתך ועל' וכו מדליקין אנו האלו הנרות
 ל"עכ' וכו נסים שעשה ואומר שהחיינו' ד אתה

 עשה שכן כתב] 'ב אות[ ג"פ מיימוני ובהגהת
   .ש"ע ם"מהר

 כאחת כולם שמברכין כתב א"הרמ רבינו אמנם
 להפסיק אפשר דאיך ברור וטעמו ,ההדלקה קודם

 מקודם מברך שלהדליק כיון כ"ובע הברכות בין
 שלא כדי מקודם לברך צריך אלו דגם ממילא

   .להפסיק

 שיאמר הכוונה אין סופרים' במס דגם ברור ל"ונ

 הטור שהרי וראיה ,הללו הנרות אחר ברכות השתי
 בשם כתב כ"ואח ,ביחד ברכות' הג לעשות כתב
 נוהג היה ושכן הללו הנרות רלומ סופרים' מס

 פירשו שכן להדיא הרי .ש"ע ל"ז ש"והרא ם"מהר
 ל"וצ ,סופרים במסכת הוא שטעות או הכוונה
 ,כידוע בה נפלו טעות דהרבה מקודם ברכות השתי

 הוא וכן כן עשה ם"מהר וגם לדינא עיקר וכן
   :נוהגים אנו וכן ,ל"מהרי' בתשו

ד כמה זו בעו' ע שהרי מצינו גי"אך דבריו צ
ל שלא ראם "ועוד צ. ס ניתלי"וכולהו בט, ראשונים
וברור שאין , כ האם גברא אגברא קרמית"כלל דאל
כ שכן "ובמש. שאר ראשונים' הטור לגי' ראיה מגי

ר אך דוחק הוא "פירשו הכוונה זה יובן להטור וש
ועוד שגם הלשון , לראשונים שכתבו להדיא כן

ק הוא דחו' שהביאוהו הראשונים הנז" ומתנה"
  . ץ שחוב הוא"ב לשון התשב"וכל שכן שצ. ז"לפ

˘¯‰Ó‰ ˙Ú¯Î‰"Ï  
דעתו שיאמר זה  )פה סימן( ת"בשול "והמהרש

אחר כל הברכות אך מיד אחר הדלקת הנר 
 לעשייתן עובר הברכות כל ויברך: ל"וז. הראשון

 עיקר שהוא הראשון הנר הדלקת גמר אחר ומיד
 אומרש בעוד ההדלקות ויגמור הללו הנרות יאמר

  .'כו הנרות

תרעו  סימן ז"בט' עי, כל האחרונים הסכימווכן 
, משמו ג"סק שםמגן אברהם כ ה"וכ ,ה משמו"סק
הלכות ( –ע "קצור שופ ב"וכ, ח"ז סק"כ בשת"וכ

 - ( חי איש הבן פ"וכ , )יב –סימן קלט  חנכה
, ח"ב סק"ומ ,)חנוכה הלכות - ראשונה שנה הלכות
גם חמדת ' ועי. [א"וש, ח כח"כה, ח"ש ס"וערוה

  ].א, ימים חנוכה

שיטה זו תלויה בהבנת שיטות הראשונים והבנת 
או , האמצעית דלעיל והוא או שכך דעתו בדעתם

  . שהוא כפשרה בינותם

היינו תוך כדי הדלקת הנרות ת בדבריהם "כמשנו
  ). חלק ו סימן סד(ת מנחת יצחק "בזה בשו' ועי

X  
  

Ó¯Ù‰ ˙Ú„"˘¯‰ÓÎ ‡Ï„ ‚"Ï  
‰¯ÈÓ‡‰ ÌÂ˜Ó· 

) ח סימן תרעב"או -אשל אברהם (הפרי מגדים ' כ
ומיהו לכתחלה ודאי יברך הברכות קודם שידליק "

כ יאמר הנרות "נר ראשון וידליק כל הנרות ואח
הללו לאחר גמר הדלקתן דלמה יפסיק בין ברכה 
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ה "א ג"ז ומ"ו בט"למצוה לכתחלה אבל בתרע
ל אומר הנרות אחר הראשון שהוא עיקר "בשם רש

ה "ח אי מברכין על מנהגא ואי"ר' ין בהועי. ע"וצ
  ":ו יבואר מזה"בתרע

אחר : כתב) סימן תרעו(במשבצות זהב ושם 
ע דהא בין "מ צ"ומ' א ג"כ המ"וכ. ז"עט. שהדליק

הברכה והדלקת נר ראשון אסור להפסיק ולומר 
ל דהברכה על כל הנרות קאי "כ י"הנרות הללו א

' יי בס"בב' א בריש הסי"ש המ"וכמו שנראה ממ
כ אין מברך ומשמע אם "ב דאם הדליק אח"תרע

כ משמע שהברכה קאי "א, כיון שצריך לברך שנית
ולמה יפסיק בין ברכה להדלקת שאר , על כל הנרות

ברכות ' מ הא ודאי אחר גמר כל הג"ומ. הנרות
ואני העני . והדלקת נר ראשון הוא שיאמר הנרות

ל ו אין אומר נגד מאורן ש"וח, לא ראיתי לנהוג כן
כ "מ מי שנוהג ואומר אח"ומ, ל"ל ז"ישראל מהרש

' הנרות הללו לאחר שהדליק הכל נמי שפיר דמי כו
ה "א ושם יבואר אי"ו תיבות עמ"ומנין ל. ע"וצ

  :בזה' ר אות ח"ועא

להדיא שדעתו לכתחילה לאומרו אחר מבואר 
וכן נהג הוא , ומחשש להפסק, הדלקת כל הנרות

לא הורה כי  ל"ורק מחמת הוראת המהרש. בעצמו
מ מי "ומ"ב שם "פ במ"וכ.  אם בלשון דיעבד

שנוהג לומר הנרות הללו לאחר שהדליק הכל נמי 
ב נקטו בלשון "הרי שהמ]". ג"פמ[שפיר דמי 

  ".מי שנוהג"לכתחילה 

פסקי הסידור דיני (ז "הגרבשולחן ערוך מ "וכ
יברך בכל לילה להדליק נר חנוכה " )חנוכה

יברך גם כן ושעשה נסים ובלילה ראשונה 
... ואין להדליק עד שיגמור כל הברכות. שהחיינו

  . 'הנרות הללו כו: ואחר שידליק הנרות יאמר זה

' ל בראשונים שכ"ואצ[ת כל האחרונים "וכמשנ
ג אלא "ל כפרמ"לא ס] לאומרו בסדר הברכות

, ל שאין כאן חשש הפסק כלל"הסכימו עם המהרש
  . ומאחר שהוא מענין ההדלקה

מ "וכ. ל"תינו השתילי זיתים וכנרבו' דלרבות 
כ "ולא חש להפסק כמש, ץ שהביא זה"דעת מהרי

ל "אף שיש לדחות שר[, לחוש בכמה מקומות

כ רבו "מ מאחר שכ"שיאמרה אחר כל ההדלקה מ
ל "בעל השתילי זיתים להדיא לא הוה שתיק אי ס

  ].גם המנהג יוכיח, לחלוק

סימן (ת שיח יצחק "כ בשו"לציין את משויש 
אם מותר לומר נוסח הנרות הללו , חקירה) שמו

דהרי , ד נראה דמותר"ומסיק לענ. לאור נר חנוכה
שמדליקין מנר לנר , ]א"ס[ד "ל בסימן תרע"קיימ

ולצורך המצוה מותר להשתמש , לצורך נר חנוכה
וכן האמירה ההיא היא צורך , עם הנר חנוכה

שמספר בזה טעם המצוה למה אנו , לנרות
שהרי כל מה שמדליקין , ובהודבר זה ח, מדליקין

ובאמירה הזו הרי מפרסם , הוא רק כדי לפרסם הנס
ו "והאמירה הזו בת ל. (הנס שאומר טעם ההדלקה

  ). תיבות כנגד נרות חנוכה

X 
  

‚ .‰�ÈÈ�ÚÂ ‰¯ÈÓ‡‰ ˙Â‰Ó  
ס שלפנינו "כפי שהובא לעיל יש את דעת המהנה 

ומתנה "שעניין האמירה בזה הוא כתנאי וכלשונו 
ב "וצ. ושכן הביאו כמה רבוואתא' ווכ" ואומר

וגם למה זה , מדוע בכלל צריך תנאי, בכוונה זו
ה האיסור של השימוש בנרות חנוכה "דבלא, מועיל

ועוד שהיכן . קיים ועומד מאחר שהוקצה למצוותו
  .תנאי' הנרות הללו ל' אומר בנוס

) שמות פרק טז, בובר–שכל טוב (ובפסיקתא 
ומברך חד :  "ל"ז, בראיתי לשון בדומה לזה בעירו

אלהינו מלך העולם אשר ' מינייהו ברוך אתה ה
ומתנה , קדשנו במצותיו וצונו על מצות עירוב

ואומר בדין יהא לן שרי לאפוקי ולעיולי ולטלטולי 
בכולה מתא דנא לנו ולכל ישראל הסמוכין  בשבתא

וגם כאן אין הלשון  :על עירוב זה עד זמן פלוני
י "שע, נת המעשהכתנאי רק כהודעה של כוו

  .  העירוב יהא מותר בטלטול

אבל ) "חלק ה סימן רנז(א "ת הרשב"בשו' ועי
ועל אותו נדר ממש הוא מקדים , במדיר לחבירו

כל נדר שאני עתיד : ואומר, ומתנה ומבטלו בפיו
הרי הוא , כדי שיעשה עמי כך וכך, להדיר את פלוני

אינו " מתנה"וגם כאן מצאנו שהלשון ". בטל
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תנאי אלא על הודעת כוונת דבריו ' על לבדוקא 
, ומסתברא שהיינו בין להיתר ובין לאיסור, ומעשיו

ומתנה "ס לפנינו "שבמ' ובזה יובן שפיר הל
שאינו אלא כהודעת האיסור של הקצאת " ואומר

  . מ"ותל, הנרות למצוותם בלבד

דאכתי לא יספיק למה ששאלנו למה זה אלא 
גבי נדר שמחיל ובשלמא . ומדוע לומר זאת, מועיל

ז מבהיר "ז ביטול דברים או לגבי עירוב שעי"עי
, ז ההיתר לטלטל"ל שחל עי"כוונת המעשה וי

ז לא "ועוד שלפ. שלא יהא כמעשה קוף בעלמא
וגם לא יובן , שחוב הוא' ץ שכ"התשב' יובן ד

  .  כ"ולא אח, מדוע אומרו בתוך סדר הברכות

א ל דלולי אמירתו זו על ידי ההדלקה ל"יושמא 
היה נאסר כל השמן שבנר רק מקצתו כדי מעשה 

מאחר [דהדלקה עושה מצוה , הדלקה גרידא
או לכל היותר כדי השיעור ] וכבתה אין זקוק לה

י אמירה זו מחיל הוא את חלות האיסור "וע, הנצרך
ח "ת מדוע אומרים זה דוקא בנ"וא. על כל השמן

ש מאחר שהוא צריך "ל דגבי נ"י, ולא גבי נר שבת
כדי שיהיה לו אורה בסעודתו אין לחוש שיבא לנר 

ח "אך גבי נ' לחוס על השמן וליקח ממנו וכדו
ז לא יקיים המצוות "צ לו כלל יש לחוש ועי"שא

ובזה יובן .  כ נאסר עליו הכל"וע, חכמים כראוי
  .הכל שפיר בשיטה זו

ס אין לחוש "כ המדליק בביהכנ"לפמשולכאורה [
או ששם ,  בדבר ל שלא חילקו"אך י, ל"ולא היה צ

ז יש "ולפ, יש את הפרסומי ניסא באמירה זו
א שלא "ז יובן הה"ולפ. לשיטה זו את שני העניינים

ואמר "כתב ) עמוד קנא ענין ד(י "בלקט' לומר עי
אבל , ה צריך לומר הנרות הללו"מי שהדליק בב
והיינו אף על פי ". ל הנרות הללו"המשתתף אין צ

ומבואר , בותאכ מאי ר"שלא שמע מהמדליק דאל
  ].  מדבריו שהוא מוטל על המדליק

ר שרק אומר זה כהודעת "ש' כ לד"ל ג"י ז"ועד
והטעם שאומר זה מחמת שהרי .  דברים ולא כדין

מדליקים בזמן שיש חושך והמדליק אז תמיד 
. מדליקו להנאתו ולרבות נר שבת שהוא למצוה

שמדליקו גם להנות ] או אף הוא[ב "ויסברו ב
  . כ נגד זה אומר כן"וע, מצוהמאורו וגם ל

ז מזכירים שעל מעשה הנסים מדליקים "שעיועוד 
ז "והיינו כחלק מפרסומי הנס שאומר כ, ולא בסתם

כ אומר "נ ג"בפירוש ופירוט אף שכבר בברכת שע
וזהו ", ש שם"ז כתב בערוה"וכעי      .ענין הנס

‡Ï ‰Ê ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡  אבל, משום פרסומי ניסא
·ÎÈÚ כיר זה כלל עם כי ישנה ם לא הז"והרמב

להעיר שמזה שלא ויש        .ל"עכ. סופרים' במס
ל שאינו "ם מבואר לכאורה שס"הביא זה הרמב

וכנראה בזמנו לא נתפשט המנהג , אלא מנהג
  ].פ"במקומו עכ[

ש בשלא עיכב אינה "דברי הערוהולכאורה 
ץ וסיעתו "התשב' אך לד' רוב הפוס' אמורה רק לד
אך גם זה יש לדחות שאף . ל שמעכב"שחוב הוא י

מאחר שגם , לדידהו אינו לעיכובא וכן מסתברא
  .  ם לא נזכר זה"רמבהף ו"בגמרא וברי

X  
„ .˙Â·È˙‰ ÔÈ�Ó· ‰„Ù˜‰‰  

' ויברך וכו: ל"ל סימן פה ז"ת מהרש"בשו' כועוד 
וזו נוסחה הנרות הללו אנו מדליקין על . 'הנרות כו

התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית 
י כהנך הקדושים וכל שמונת ימי "בותינו עלא

חנוכה הנרות הללו קדש הם ואין לנו רשות 
להשתמש בהן אלא לראותן בלבד כדי להודות 

לא  .לשמך על נפלאותיך ועל ניסך ועל ישועתך
והטעם מפורש  תשנה ולא תוסיף ולא תגרע

ו תיבות לבד הנרות הללו כאלו אמר "וסימן ל
          .ו הן"הנרות הללו ל

È¯‰ מ שיהיה כמנין "ע' ל שאין לשנות מהנוס"דס

הנרות "אינו כולל תיבות וכן  .התיבות בדוקא
ס בדבריו שהרי לפי "כ יש איזה ט"ובע". הללו

ח "וכבר העיר כן בכה, תיבות 39החשבון יוצא 

 שיש ש"וז: ח כתב"ש ס"הערוה Ì‚Â. ש"יעו, כח

 לכוין אוכל לא חנוכה נרות כמניין תיבות ו"ל בכאן
  .ר"להלן בדברי הא' ועי. כ"ע. החשבון
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 בו ויש: כתב חנוכה הלכות) מנהגים( ל"במהרי
 לבד חנוכה של הנרות כל כמניין תיבות ו"ל

 ד"מ ח"נ וסימנך, ד"מ הם השמשים ועם השמשים
 יהיו וכולם ד"מ הם חנוכה נר ח"נ ל"ר, למראה
שכולל גם תיבות  ÚÓ˘Ó         ].דווקא נס למראה

   ".הנרות הללו"

מגן כ ה"וכ :ה משמו"תרעו סק סימן ז"כ בט"וכ
אחר  -' אומר הנרות וכו :משמו ג"סק שםאברהם 

' ו תיבו"שהדליק נר ראשון אומר הנרות ויהיו ל
] ל"רש[' רמז למנין הנרו' תיבות הראשונו' מלבד ב

' אותיות רמז לח' ובהני תיבות הנרות הללו יש ח
   :'ימי חנוכ

 הלכות -  ראשונה נהש הלכות - ( חי איש הבן פ"וכ
ח שם "וכה, ח"ש ס"וערוה, ח"ב סק"ומ ,)חנוכה

  .א"וש

 כדי] על הלבוש[ ח"סק שם רבה האליהו' וכ
 הנרות נוסח כתב שם ל"רש אבל. 'וכו להודות

' וכו נפלאותיך על לשמך להודות כדי' וכו הללו
 מפוסקים והטעם, מגרע ולא מוסיף ולא משנה ולא

 עד, מדליקין אנו לוהל הנרות לבד תיבת ו"ל וסימן
   .כאן

 ו"מל יתירה תיבה יש עליו כתב משה מטה והנה
 ונפלאות הניסים על בו כתב אחד בדפוס ומצאתי

 כאן עד רב שלל כמוצא ושמחתי, ו"ל מכוין ואז
  . לשונו

 על נאמר כן דאם הוא טעות ודאי שזהו ותמיהני

 שראיתי ועוד. ˜Î‚ונפלאות וניסים התשועות

 שהרי( ש"והרא מימוני והגהות סופרים במסכת
 אלא. הנפלאות ועל שכתבו וטור )באבודרהם ליתא

 וצריך הוא סופר טעות "הן" דתיבות דעתי לעניות
 מסיים דהא' וכו ואין קודש הללו הנרות לומר

 כנוסחות באבודרהם משמע וכן, בהן להשתמש
כ משמו "וכ[, הן תיבת שם נזכר ולא ממש ל"רש

 הללו הנרות אמרוי) יג תרעו סימן( הציון בשער

                                                           
קכג

ל שנצטרך להוריד גם את העל השלישי ובזה "ר 
מ לא יוריד רק "המט' ל דלד"וצ, שוב יגרע מהמנין

  .ר מצד דקדוק הלשון"א ניחא לאוזה ל, אחד

 ז"ל יהיה כן דאם, הם קודש יאמר ולא, קודש
  . ]רבה אליה[ תיבות

 ם"והרא ם"הרמב נוהגין היו שכן שם וסיים
 מצות וכל שכתב רק ש"בהרא ראיתי וכן ש"והרא
 ליתא שהרי הוא סופר שטעות ופשוט', וכו שמנת

 תיבת ליתא הפוסקים וכל בטור וכן באבודרהם
  . מצות

 ד"מ הוא ש"הרא ונוסחות שם משה מטה כתב
 והוא. כאן עד, השמשים עם הנרות במספר תיבות
 תיבות ו"ל ל"כרש ממש שהוא כתבתי שהרי תמוה

 סופר טעות והוא הפרש יש לבד מצות בתיבות רק
 במה פרק לרמזים שכיון ואפשר, כדפירשתי

 תמוה ובאמת. הלבוש הוציא שממנו מדליקין
 גם, צמוע את וסותר ל"כרש הוא הטור שנוסחות

 ו"ל על שכיוונו הפוסקים וכל ש"הרא נגד הוא
  . ר"ל הא"עכ :הלכה וכן תיבות

ב דמאי אולמיה "ר צ"הא ר דברי"ואחר המחי
בראשונים מתיבת הן ' ה בכמה גי"דתיבות ועל שכ

ואם , ת לעיל"שגם היא בכמה ראשונים כמשנ
מ שמתחילה קאי "לק, מחמת מה שכבר אומר בהן

, כ קאי על השימוש בהן"ואח, על הנירות עצמם
  . ודוק

ס רק מחמת מנין "עצם מה שהכריח לכמה טגם 
ב דהלא כל מי שחידש ענין אמירת "התיבות צ

, ל"מהרשהה "דוקא לפי מנין התיבות ה' הנוס
וכדמוכח , ומסתמא קודם לכן לא היו מקפידים בזה

ל דלא סבירא להו "כ צ"ובע. הרבים 'בשינויי הנוס
להלן ' יתים בזה עיכ רבינו השתילי ז"וכמש

ואם היו מקפידים לא אישתמיט חד , בסמוך
ואדרבא . [ל"כ מהרש"כמש, מינייהו מלכתוב זאת

כ לומר כן "ל שבע"ואצ] מוכח איפכא' מנוס
אלא , ולבוש שיש בהם שינויים גדולים, באגודה

מוטב שנאמר שלא , בראשונים' אף בשאר הנוס
  . ס"מאשר נאמר כמה ט, ל לדקדק בזה"ס

X 
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¯ÂÏÏ‰ ˙Â¯�‰ ˙Â·È˙· ÊÓ  
ובהני תיבות הנרות : "ג"המגן אברהם שם סקכתב 

 : ימי חנוכה' אותיות רמז לח' הללו יש ח

הנרות : )אגרת –משבצות זהב ב(מגדים  ובפרי
ש שם שוה לנקיבות "ומ, הללו כמו האלה תשבי

ל אף הכלי "כזכרים לכאורה נר זכר הוא וכן בדרז
ן והקבוץ בלשון זכר מטלטלין נר חדש לא יש

ידיעת ' ל ב"י. בנקיבה כמו אבות ופילגשים בהיפוך
אי שייך עיין בשערי תפלה לזמן הזה ההר הטוב 

אותיות אי ' ש בפריי הנרות הללו ח"ש עיין מ"יע
ש ובכל נוסחאות הנרות "גרס נרות הללו הוה א

ל אי "י. ש"הללו ומלת מדליקין בהן הן קשה כמ
  : ע"וצ ימי חנוכה למצותה' הוקצה המנורה ח

ל דכוונת "מדוע הקשה כן הא בפשיטות יע "וצ
הנרת היינו חסר וכדכתיב בקרא -א מחמת ד"המ

והביאו , ש"כ להדיא בלבו"וכ. בהעלותך את הנרת
 תיבות ובשני"ב "כ במ"וכ     . ק כט"ח ס"הכה
  ". חנוכה ימי' לח רמז אותיות' ח יש הללו הנרת

X  
  

ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÈ˙˘‰ Â�È·¯ È¯·„· ¯Â‡È· 

È˙˘·ÂÌÈ˙ÈÊ ÈÏ אחר הדלקת : ל"ח בזה"סק

הראשון שהוא עיקר יאמר אותו ויגמור ההדלקות 
ואין מנהגינו להקפיד במנינים ,  בעוד שאומרו

  ).התפילות' ד אבודרהם בס"ש הר"עמ(

רק מקורו , ש באבודרהם ולא מצאנו כן"יעוהנה 
ל שחסר בכאן ציון "ונ. ל"כ לעיל מהמהרש"כמש

הדלקות בעוד ויגמור ה"ל אחר המילים "וצ
ואין מנהגינו להקפיד ). א"ז ומ"ט(, שאומרו

)". התפילות' ד אבודרהם בס"ש הר"עמ(במנינים 
  .ע בכוונת רבינו"וגם בזה צ

  

ÓÏ" ¯„Ò· Ì‰¯„Â·‡‰ Î˘נראה שכוונת רבינו  אך
‰Ê· ‰¯˘Ú ‰�ÂÓ˘ ˙ÏÈÙ˙"Ï:  

" ‰Î¯· ÏÎ· ˘È˘ ˙Â·È˙‰ Â�Ó˘ ÌÈ˘�‡ ˘È
 ÏÚ ÌÈ˜ÂÒÙ Â‡È·‰Â ‰¯˘Ú ‰�ÂÓ˘Ó ‰Î¯·Â ÏÎ

 ˙Â·È˙ ÔÈ�ÓÎ Ì‰È˙Â·È˙ ÔÈÏÂÚ˘ ‰È�È�ÚÓ ‰Î¯·
‰Î¯·‰ ,‰ÊÎ ÔÈ�Ó ‰�Â˘‡¯· È�‡ È˙È˘Ú ÔÎÂ .

 ÈÎ ˘¯Â˘ ‡ÏÂ „ÂÒÈ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÏ ‰‡¯� ÍÎ ¯Á‡Â
 ‰¯˘Ú ‰�Ó˘ ¯ÓÂ‡˘ ÌÏÂÚ· ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ˙ ‡Ï

‰·È˙· ‰·È˙ „Á‡ ÔÈ�Ú· , ÔÈÙÈÒÂÓ ˘È ‡Ï‡
 Â�È‡ ‰Ê‰ ÔÈ�Ó‰ ÔÎ Ì‡Â ÔÈÚ¯Â‚ ˘ÈÂ ˙Â·È˙

 Â‰‡˘Ú˘ ÈÓÏ ‡Ï‡ ÏÈÚÂÓÂ˙ÏÂÊÏ ‡Ï . ‰ÓÏÂ
Â·˙ÎÏ ÌÈ¯ÙÂÒ‰ ÏÚ ÁÈ¯Ë� ."ÎÚ"Ï . 

ש והוא הדין בעניינינו יובן "יישב רבינו דכ ובזה
ת לעיל "וכמשנ. ודוק. המנהג שלא הקפידו בדבר

מסתמא כן דעת רוב הראשונים שלא כתבו 
ז "כ השמיט רבינו את דברי הט"וע. ל"כמהרש

   .ל בזה"א בשם הרש"והמ

˘ÈÚ 'ÒÂ�· '‰�Î"‰Ê· ‚  ˙ÂÙÒÂ‰ ‰· ˘È ואגב
‡Â Â�È·¯ ˙ÂÓÈÓ Â‰Â�È˘ ‡Ï˘ ÁÈ�‰Ï ˘ÈÂ ˙Â·¯" Î

ÒÂ�‰Ó 'Â„ÈÙ˜ ‡Ï„ ÁÎÂÓ ‡ÙÂ‚ ÂÊ , ˜ÈÊÁ‰ Â�È·¯Â
Ì‰È˙Â·‡Ó Ì‰È„È· ‡·Â Ï˘Ï˙˘Ó‰ ‚‰�Ó·.  

 ומה" )שמח סימן( יצחק שיח ת"גם בשו' ועי
 בנוסח הללו הנרות לומר נהיגי לא למה שמעורר

 ועיין' ג ק"סע ז"תרע' סי( א"שבמ ל"מהרש
 ל"ז אש האמרי גאון הנה, )שם השקל במחצית

, יודה זכרון' שבס מנהגיו בסדרי כמובא בזה נזהר
 ורובא דרובי להקשות אין הסידור נוסח ועל

, רבים שינויים יש ע"בשמ הן שבתפלה נוסחאות
, סוטה סוף ל"כחז ותומים לאורים הכהן יעמוד ועד
  ."הנוסחאות יבוררו אז

X

  
  

  



67 

 

‰ .· Â�È�ÓÊ· ˙ÂÁÒÂ�‰˙Â�Â˘‰ ˙ÂÏÈ‰˜  
 ÔÓÈ˙ ÁÒÂ�– ÈÓ‡˘)‰�Î"‚(  

 ועל התשועות ועל הנפלאות הפרקן ועל הגבורות ועל ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות
 ימי שמונת וכל. הקדושים כהניך ידי על. הזה בזמן ההם בימים לאבותינו שעשית. הנחמות

 להודות כדי. בלבד אותםלר אלא. בהם להשתמש רשות לנו ואין. הם קדש הללו הנרות. חנכה
   :˜Î„ישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על לשמך

 ÔÓÈ˙ ÁÒÂ�–  È„Ï·)Ú"Á(  
 בימים עם אבותינו שעשית ,הנפלאות ועל הנסים התשועות ועל על מדליקין אנו הללו הנרות

 לנו ואין. הם קדש הללו הנרות. חנכה ימי שמונת וכל. הקדושים כהניך ידי על. הזה בזמן ההם
 ועל נסיך ועל על נפלאותיך לשמך להודות כדי. בלבד לראותן אלא. בהם שתמשלה רשות

   :˜Î‰ישועתך
ÁÒÂ� ÌÈ„¯ÙÒ‰  

 ידי על. לאבותינו שעשית. הנפלאות ועל. התשועות ועל הנסים על מדליקין אנחנו הללו הנרות
 אלא. בהם להשתמש רשות לנו ואין. קדש הללו הנרות חנכה ימי שמונת וכל. הקדושים כהניך

  :˜ÂÎוישועותיך ונפלאותיך נסיך על לשמך להודות כדי ,בלבד אותםלר
  

Ê�Î˘‡ ÁÒÂ�-„¯ÙÒÂ  
 שעשית. המלחמות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנסים על מדליקין אנו הללו הנרות

 הנרות. חנכה ימי שמונת מצות וכל. הקדושים כהניך ידי על. הזה בזמן ההם בימים לאבותינו
 לשמך ולהלל להודות כדי. בלבד לראותם אלא. בהם להשתמש שותר לנו ואין. הם קדש הללו

  :˜ÊÎישועתך ועל נפלאותיך ועל נסיך על הגדול

W  
  

Â .˙Â‡Ò¯È‚ ÈÈÂ�˘-  ÌÈ¯Â‡È·Â  
  

ÒÂ�‰ 'Ó· ‰·Â˙Î‰ ‡È‰ Â�È�ÙÏ˘"Â�È�ÙÏ Ò  
˙Â¯È�‰ ÂÏÈ‡‰ÁÎ˜ Â�‡ËÎ˜ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÏÚ ˙ÂÚÂ˘È‰Ï˜ ÏÚÂ ÌÈÒÈ�‰ ÏÚÂ ˙Â‡ÏÙ�‰ ,¯˘‡‡Ï˜ 
˙È˘Ú ·Ï˜Â�È˙Â·‡Ï ÏÚ È„È ‰ÎÍÈ� ÌÈ˘Â„˜‰‚Ï˜ ,„Ï˜ÏÎÂ ]˙ÂˆÓ [˙�ÂÓ˘ ÈÓÈ ‰ÎÂ�Á 

                                                           
קכד
  .51=אותיות נר חנוכה 6+ שמשים  8+ 36ל כנגד "ל כנ"גם בזה י, 51מנין התיבות  
קכה
ץ שהבאנו להלן "מהרי' ודע שמל. 46=אותיות נר  2+ שמשים  8+ 36ל כנגד "גם בזה י, 46מנין התיבות  

 .זה' נוסב וגהנס אך קודם לא "פ מ"ע' בביאורים מוכח שאיהו שהגיה הגי
קכו

ז כתב "וכעי" ועל" "ועל"כ לא גרסי לבסוף "וע, 36ובלא המילים הנרות הללו הראשונים עולה  38מנין התיבות  

 .ויש אפשרות נוספת לא לחשב את המילים הנרות הללו השניות שבהמשך. ש"ר יעו"מ והובא בא"המט

קכז
כ רבינו "וכמש, רא לן לחוש לזהאעיר על מנין התיבות בכולהו אף על פי שכבר כתבנו שהעיקר בזה דלא סבי 

זו ' והנה לגי. כ הענין של מנין התיבות"ל ג"מ להראות שלכל מנהג י"מ. וכן נהגו רוב הקהילות, השתילי זיתים
 .50=אותיות נר חנכה 6+ שמשים  8+ 36ל כנגד "וי, 50מנין התיבות 

קכח
 ,)סימן סו דפוס פראג ,חלק ד(נברג ם מרוט"ת מהר"שו' ה גי"וכ, אומרים הללו' כל הנוסאך , ה גם במרדכי"כ 

שבת (ש "רא ,)תולדות אדם וחוה נתיב ט חלק א דף סא טור ב( –רבינו ירוחם  ,)סימן תקעו(ץ קטן "ספר תשב

חלק א (לקט יושר ' ובס ,)הלכות מגילה וחנוכה פרק ג(הגהות מיימוניות  ,)אורח חיים סימן תרעו(טור  ,)פרק ב

ה "וכ, )חנוכה ,טירנא(ובספר המנהגים , )חנוכה(כ האבודרהם "וכ, )קנב ענין א' בעו, עמוד קנא ענין ד אורח חיים

, )סימן קמה(ל "ת מהרי"ובשו, )הלכות חנוכה ,מנהגים(ל "ומהרי, )סימן פה(ל "ת מהרש"ובשו. בספר האגודה
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הנרות ): אגרת –משבצות זהב ( –ח "בפרי מגדים על או' ועי - ביאורים.      פ"ד וש"ע ס"ובשו ,)שם(בית יוסף 

ל אף הכלי בלשון זכר "ש שם שוה לנקיבות כזכרים לכאורה נר זכר הוא וכן בדרז"ומ, הללו כמו האלה תשבי

ידיעת אי שייך עיין בשערי תפלה ' ל ב"י. מטלטלין נר חדש לא ישן והקבוץ בנקיבה כמו אבות ופילגשים בהיפוך

הנרות הללו "לחנוכה ויש לרמז זאת בנוסח  - מרי נועם בספר א' ועי. ש בפריי"ש עיין מ"לזמן הזה ההר הטוב יע

ע מאמר אילו של יצחק "עיין בברכ[כנודע , מימין ושמאל, ה סנהדרין"ו ול"והם ל, א"ו עולה ע"כי הלל, "אנו מדליקין

) כאחלק אורח חיים סימן (ת בית יהודה "בשו' ועי                   .כ"ע. אמן, חרי רבים להטות לטובהוא, ]פרק לב

כ על הבזיכין שהשמן והפתילות "ח אנו אומרים עליהם הנרות הללו קדש הם ופירושא הוא ג"שהנרות ש:... כתב

 ...ל בחומש "י ז"נתונים בהם כפירש

קכט
  .י שם"ה בלקט"וכ". אנחנו"הספרדים ' נוס 

קל
, ע"טושוש וב"ה ברא"וכ. היום' ג כל הנוס"וכ, ג התשועות"אך י, י"והגמ, י"ובלקט, ץ"ה גם בתשב"כ 

ה "על התשועות הוא הראשון כ"ויש להעיר ש, ל"ל ומהרש"ומהרי, ו"ורי, ם"ת מהר"ובשו, ואגודה. ובאבודרהם
ל ראשונים "ובכל המקורות הנ. והוא או השני או השלישי. כ"הוא אח' אך בשאר הנוס, ל"התימן בלדי הנ' בנוס

שם ' ויש להעיר שכל הגי[, מלבד האגודה, על התשועות ועל הניסים על הנפלאות בסדר הוא' ואחרונים הנוס
ונראה שהשפיע על , היא שונה הרבה) ג"כנה(תימן שאמי ' גם גיכן ו, לעיל' והובא נוס, משאראושונה מחודשת 

ועל הניסים ' לומר רק פעם א' מ שכ"במט' ועי .י"ולקט] ודוק 'יותר משאר הנוס על הניסים' אלו מנוס' נוס
  .ש"באנוהו להלן עייוה, ר"ודחאו בא... ונפלאות

ש "סופרים שהעתיקו הרא' כמו שהוגה בפנים כן הוא במס' הנרות הללו וכו: ל"ח שם ז"ץ בע"כתב מהרי-ביאורים

זו בניגוד למנהג ' ץ שאיהו שהגיה וקיים גי"מוכח מדברי רבינו מהרי, ה"א[. מ בלי תוספת ומגרעת"ב' והמרדכי פ

 ויש, ג"כנה' ונראה לכאורה שהיו אומרים כנוס}, נו השתילי זיתיםרבי' כ לעיל בזה ד"מש' ועי, {שרווח בזמנו

ץ "מהרי' ופליאה נשגבה היא על שכ, ס שלפנינו"במ' ח יותר מהנוס"זו של ע' להוכיח כן מההוספות שיש בנוס

וכמו שהעתקנו {היא שונה הרבה ' בעוד שלפנינו הנוס ."בלי תוספת ומגרעת' וכוכמו שהוגה "' שהוא הוא הנוס

סופרים ' כן הוא במס: "שהרי כתב, אחרת' שהיה לו גי' ודוחק לו}, וכל מעיין יוכל להבחין בשינויים בנקל' הנוס שני

בתחילה ישועה שהושיענו ] ג"וצע. ודוק, כ אינו כן"ש והמרדכי ג"ברא ושם" מ"ב' ש והמרדכי פ"שהעתיקו הרא

ואמר . ימים' לא בשמן חוץ לטבע שהדליק חכ נפלאות שנעשה פ"ואח, כ ניסים נס המצאת פך השמן"מיד צד ואח

וסיים בה על . לאבותינו לבד כי נס השמן היה לאבותינו שלא נתבטלו ממצות הדלקת המנורה כאשר עבר אונסם

ש והמרדכי "הרא' וכ. סדר הדברים מונה והולך, נפלאותיך הקדים העיקר העיקר גבי הודאה מה שאין כן בפתיחה

הן  דשם פירט כל המעשה, ניחא שינוי נוסח הנרות מנוסח על הניסים שבתפילהובזה , ם היה אומרו"שהר, שם

 –ליקוטים (שפת אמת ' וכ. ל"עכ. מהצלת השעבוד הן מגבורות שנתגברו הן מהעמדת דת האמת על תילו ודוק

שעל ידי ההדלקה מגיעים עד , מקודם תשועה ונסים ונפלאות] ש הטור"כמ[בנוסח הנרות הללו ) לחנוכה

  .'על נפלאותיך ונסיך ותשועותיך כות ואחר כך מודים הנפלאו

קלא
 .ל"ג במהרי"י וכן י"ץ ובהגמ"מלבד בתשב' ה בכל המקורות הנז"וכ. אומרים שעשית' בכל הנוס 
קלב
  .ל אינו כן"אבל בכל המקורות הנ. תימן בלדי' נוסנ ב"וכ, ץ"ח למהרי"ה בע"וכ, ג עם אבותינו"י 

קלג
זה הושפע ' והדבר מוכח בעליל שנוס, "הזה בזמן ההם בימים" :יף כאןג שנהגו להוס"וכנה ח"ע' בנוס' עי 

].  נ דוק"שגם הם מיסוד עה[', יותר משאר הנוס, וגם בשאר ההוספות שם, כ לעיל"וכמש, על הניסים' ביותר מנוס

על ידי  'הנרות הללו אנו מדליקין וכו, וכן תקנו לומר אחר הדלקת הנרות) "סדר חנוכה( בסדר היום' עי -ביאורים

וכן תקנו בענין על הנסים , כדי להזכיר התשועה על ידי מי היתה והוא שבח לזרעו של אהרן', כהניך הקדושים וכו

) קדושות לחנוכה קדושה חמישית(קדושת לוי ' ועי. כ"וע: 'שמזכירין בתפלה בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול וכו

', הנרות הללו קודש הם'ו', ת לאבותינו על ידי כהניך הקדושיםשעשי' 'לכן אמרו בנוסח דעל הנרות אנו מדליקין כו

כי השבח הוא להבורא ברוך הוא בין אם בא על ידי כהנים או על , המה למותר' על ידי כהניך'ולכאורה התיבות 

, )ב, השמטות רנו; א, רמד; א, א פז"ק ח"זוה(שידוע שמדת כהן הוא בחסד , אך לפי דברינו יתכן. ידי אדם אחר

מתוך האהבה שאוהב את עמו , אפס הנקמה שהיה בימי חשמונאי כהן גדול, ינם ראוים לעורר נקמות וגבורותוא

, ל"ר בוצינא קדישא ז"כמו שכתבתי לעיל בשם אדומ' גבורה שבחסד'והוא , בני ישראל הוא נוקם נקמות בצרינו

. על ידי כהנים היה ששרשם מחסד לכן, וכיון שנצמח הנקמה בימי חשמונאי כהן גדול מתוך אהבה שאוהב אותנו
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להגיד על גודל האהבה והחיבה שאוהב האל הרחמן ', על ידי כהניך הקדושים'לכן אמרו בנוסח דהנרות הללו 

  . אותנו

קלד
יש שלא , ם"ת מהר"בשו' בגי' ג שלא אומרים מילת וכל עי"אמנם י, וברוב ככל המקורות, ל"הנ' ה בכל הנוס"כ 

' במס' א' ה לגי"וכ... שמונת מצותג "וי, ל"ומהרי, כמו באגודה, מונת ימי חנוכהגרסי כלל כל משפט זה וכל ש
] ש מה שהערנו בזה"ויעו, ס הוא ואין לגרוס כן"שט' ר שכ"לקמן שהבאנו מהא' ועי. [י"ובלקט, ש"וברא, סופרים

  , ו"ה ברי"וכ... ימי הג שמונ"וי
קלה
 . י"ובהגמ, ץ"ובתשב, ם"ת מהר"מלבד בשו, הללו: וברוב המקורות שם' בכל הנוס 

קלו
, ץ"ח למהרי"ה בע"וכ, ל"ג במהרי"וכן י, ואגודה, ל"ומהרש, י"בהגמ' וכן הגי, אשכנז וספרד' ה בנוס"וכ 

ה "וכ. צ"מהדורת רש- ח"וע, תורת אבות- ה בתימן בלדי"וכ, ג הן"וי. ]השנייה' וציין שם לגי[ובתכלאל המבואר 

ג "וי, ו"ורי, ש האבודרהם"כ ברא"וכ, סופרים' ג במס"כמו שי, הן ויש שלא גרסי כלל מילת, ובטור, ם"ת מהר"בשו

' ויש גי. צ אות יג"והביאו בשעה, כ יהיה לז תיבות"שא, ס הוא"ר שט"כ הא"וכ. הספרדים' וכן נוס, ל"במהרי

 כמו... ג והנרות"וי. ץ"כמו בתשב" הנרות הללו קודש הן"ויש שלא גרסי כלל לכל המשפט . י"כמו בהגמ" קדושים"

  . וכדלעיל... והוא מחמת מה שלא גרס מקודם וכל שמונת. באגודה

להגיד יקר , "קדש הם' הנרות הללו וכו"כ אומרים "ואח: )פרק א -חנוכה (בספר חמדת ימים ' עי -ביאורים

  .ד הסוד"ש ע"ע. ואשרי אנוש יעשה זאת להעלות את הנרות בכוונה זו... תפארת הנרות האלו במקום רמיזתן

קלז
 .קודמת' הע' ץ אך הוא מחמת מה שהשמיט גם המשפט הקודם עי"כמו בתשב, ג אין"י 
קלח

 אך .צ"מהדורת רש- ח"וע, ותתורת אבה בתכלאל המבואר ו"וכ -ג תימן בלדי"וכ, ל"ה ברוב המקורות הנ"כ 
ג "וכ .י וכמו שהעיר בתכלאל המבואר שם אות ב"ה ברוב כתה"וכ, אינו כן אלא בהם, ץ"ח למהרי"עתכלאל ב

". לאורן", י"ה בהגמ"וכ, ]או לאורה[ו להשתמש לאורם "וברי. אשכנז וספרד והספרדים' וכן נוס, ץ"ותשב, ם"מהר
 .ל"במהרי' וגי, "ליהנות לאורן"ז באגודה "וכעי, י"ובלקט

קלט
 ]. ג בלבד"ג דל"ושם י[, ל"ה במהרי"וכ...באגודה זולתי לראותן 

קמ
, ו"ורי, ש והטור"ורא, ם"ה במהר"וכ. ותימן נ הספרדים"וכ. לשמך' אך בכל הנוס, ץ"ה גם בתשב"כ 

, "להודות ולהלל לשמך הגדול"נ "וי, ]לשם קדשך"ובאגודה [י "ולקט, י"ל והגמ"ומהרש, ל"ובמהרי, ובאבודרהם
 . ל"ג במהרי"ומילת ולהלל כן י. נ אשכנז וספרד"וכ. ד"ומקורו מהלבוש ס

קמא
הספרדים שלא לכפול מילות ועל רק לומר פעם ' יאך ג, גם בסדר וגם בכפילות מילות ועל, תימן בלדינ "כ 

' ה בנוס"וכסדר הזה כ. ק כח"ח ס"כ הכה"וכ, וגם הסדר הוא קודם על נסיך ונפלאותיך וישועותיך, אחת בתחילה
, ל"ג במהרי"וכן י .על נפלאותיך ועל ישועתךם רק "מהר' וגי, ו"ג רי"וכ]. עם כפילות מילות ועל[אשכנז וספרד 

שלא לכפול על ' שמצא נוס, ר"מ שהובא בא"כ המט"במש' ועי. ך ועל גבורתיך ועל תשועתךעל נסי ובאגודה
  .ש"ז מחמת ענין החשבון במנין התיבות יעו"וכ, בתחילה

והוא ', ואמר אחר כך בתיקונים שם ואיהו הוד תמניא יומי דחנוכה וכו"בפרי צדיק בראשית לחנוכה ' ועי -ביאורים

וכן אומרים בחנוכה . שם חנוכת האור שמאיר בלב ישראל ונקרא הלב הר קדשיכמו שאמרנו שנקרא חנוכה על 

ועל הנפלאות וכן בנוסח הנרות הללו ועל נפלאותיך נפלאות הם דברים הנעלמים ומכוסים דברים שכיסה עתיק 

עות ועל הנרות הללו אנו מדליקין על התשו: כתב] ג[ושם אות " יומין שזוכין בחנוכה להתגלות על ידי נרות חנוכה

הנה נסים ונפלאות שייך בנס הנרות שהיה אז אבל תשועות זה שייך בענין המלחמות ואינו . הנסים ועל הנפלאות

אכן פלא הוא ענין מופלא . ענין לטעם נס הנרות שהיה אחר נצוח המלחמה וגם צריך ביאור הכפל נסים ונפלאות

ל פי שכל אנושיי לא היה שום השגה מדוע יעברו כי ע, ומכוסה משכל אנושיי ובקריעת ים סוף כתיב עושה פלא

) ב ב"ב נ"ח(ק "כי היה קטרוג מה נשתנו אלו מאלו ועל כן איתא בזוה, ישראל בים ביבשה והמצרים יטבעו

  .כ"ע. דקריעת ים סוף בעתיקא תליא

MMM  
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¯ÈÚ‰Ï ˘È הבלדי' על הניסים שבנוסחתינו בנוס' ש מובהק בגירסת נוס"רח וי"הערה מעניינת לעיון שהעירנו ת ,
הטוב כי לא כלו " אלוהינו אנו מודים לך' ועל כולם יי"' על הנסים ועל הגבורות ועל התשועות וכו: מסיים בה כך

 הוא שאתה לך אנחנו מודים"שהרי כבר אנו אומרים מתחילה , ב שיש בזה כפילות לשון מיותר"ולכאורה צ. 'וכו
 .'וכו כלו לא כי הטוב 'וכו ',וכו התשועות ועל הגבורות ועל הנסים על' כו בידך המסורים חיינו על אלהינו' יי

שנראה שהרגיש ) קסב' א ע"ח(ץ "במהרי' ועי, לך מודים אנו אלהינו' יי כולם ועל"ומה צורך יש להוסיף עוד 
    .ל"עכ, וגם אל על הנסים שהוסיף בה ודוק, ךחוזר אל מילת נסיך ונפלאותי' ועל כולם וכו: ל"בדבר וביאר בזה

כ בפירוט כמה "ש בשאר ימות השנה שאומרים ג"מ, שאם לסיכום הענין אנו צריכים, עדיין אינו מספיקאך 
ודוחק לחלק . ואין מסכמים בסוף כן, 'כו עת שבכל נפלאותיךו נסיך על 'וכו נשמותינו על 'וכו חיינו על"עניינים 

ל "ואפשר די. [די בזהולכאורה ' גם עוד אנו מסיימים כל החיים יהללו את שמך וכו. ותרשזה מחמת אריכותו י
כ ראו לחזור שוב לענין "ע' כך עשה וכו' כשם שעשית וכו"נ לשון בקשה דהיינו "שמאחר ואומרים בסוף עה

 כולם ועל"שהרי מתחילה אומרים , כ בלשון שממשיכים אחרי משפט זה"כי אינו מסודר כגם , ]ע"ההודאה ויל
  . ע"צ, כתב כן תפילות סדרב ם"רמבוהגם שרבינו ה. 'וכו כלו לא כי הטוב -וממשיכים  ,לך מודים אנו אלהינו' יי

ברכה שניה של ברכת המזון ששם אחר נוסח ' ונתחלף למעתיקים מל ,ס הוא"שיש להעלות השערה דטואפשר 
ושם באמת מותאם , שכך הוא גם כל ימות השנה" לך מודים אנו אלהינו' יי כולם ועל"נ פותחים בנוסח זה "עה

נ גופא שהרי המנהג שלא "עה"' זו אינה מנוס' ויש להוכיח עוד שנוס". 'ומברכים את שמך וכו"' גם המשך הל
ו בקובץ הביאורים שבסוף התכלאל "אדם בן נון הי' ט ר"כ ידידינו השה"וכמש, ז"לכפול נוסח זה בברכהמ

ב כיצד יתקנו "וזה צ, ואין טעם לכופלו' כ באותו נוס"אומרים אותו ממילא אח ומהטעם שכבר, המבואר אות רפ
ס היא "ל שט"כ צ"אלא ע, ז"ע ולא לברכהמ"ע שיותאם רק לשמונ"ז ובין בשמונ"לאומרו בין בברכהמ' נוס
וכמו [' ועל כולם יתברך וכו"ע "כ בשמונ"השאמי שאומרים אח' ם גופיה גרס כנוס"שהרמב עוד Ù‡Â˘¯. ל"כנ

, ]ו סימן צג ועוד"במחז' ז עי"וכעי' וכל החיים וכו, ועל כולם יתברך"שהוא כן בסדר רב עמרם גאון סדר חנוכה 
  .  ע"וצ', לא כתב רק עיקר הנוס, ע"פ שלא כתב כן בסדר השמונ"ואע, ס"ומזה נגרר הט

˙Î¯ÚÓÏ ˙Â�ÙÏ ‡� ˙Â·Â‚˙Ï .  
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‰ÎÂ�Á‰ ÈÓÈ· ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ· ‰„Ó˙‰  
 

áúë ìùä" ùåã÷ä ä)äøåú øôñá äàéø÷å äìéôú éðéðò óåñá  (åðåùì äæå : øñåî úçëåú
äëåðçì ,éùäì ììäìå úåãåäì ï÷úð åø÷éòù áåùçé"úååöîå äøåú ìèáì åáùç íéðååéä éë ìò ú ,

øàùáî äùåã÷ä äøåúä úãîúäì øúåé íééåàø äìàä íéùåã÷ä íéîéä ïë íà  ãåîìú éë íéîéä
íìåë ãâðë äøåú."  

 øôñáå øôåñ íúçä éâäðî)è ÷øô 'à' (åðåùì äæå áúë : äøåúä ãåîéìá ÷ñòúäì øéäæä äëåðçá
÷åçù éìáäá åìàä íéîé íéìáîù äæ ìò ãàî ãéô÷äå íéîéä øàùáî øúåé äùåã÷ä , øîà éë

â øëæð øùàë"íéøôñá ë ,äöéä úöòù"ä úãåáòî íòä úà òéøôäì àåä ø 'îå éîéá äøåú ãåîìú
æç åðì åð÷ú øùà äëåðç"ììäìå úåãåäì ì , úåãåñ åøñîð æà éë äæä ïîæá ìåãâ ïéðò àåä ãåîéìäå

ò åðéáø äùîì äøåúä"ä ,ëò"ì. 

)ç åùøãú åðëùì"î à"ä( 
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  י"לק

  לכבוד
  "הלכה ומסורה"הנהלת מערכת 

  ליהדות תימן ההחשוב תההלכתי חוברתה
  שלום רב

  שלומכון יסגא
  

äì éðåöøáùãå÷ä úëàìî äëàìîá íé÷ñåòä ìë úà øé÷åäìå äãåú øéë , èøôáå áøäì

èéìù ÷ øæòéìà"à ,åìåîù íåìéòá õôçä áøä èéìù"à,  ãçà ìë íéòééñîäå íéøæåòä úååö ìëå

åúìòî éôì ,àéöåîäíé ðîæîí ðåäîí öøîîåí ,ä úøåú úöôäá 'úîà úøåú , éùåãéç ãåçééáå

ìåãâä åðéáøã àáéìà äøåú ,ìåâä øåàîàúééøåàã éðéî ìëá úðééåöîä ïîéú úåìâ ä , íëçä

 øôñ øáçîä ìòá íìùä"íéúéæ éìéúù " é÷øùî ãåã åðéáø àåä àåìä)éçøæî (öæ"òúæ ì"à , éë

íéøãòä ìë åúùé åðîî , úðáäå ãåîéìì ÷éîòî óåøéöå øåøéá éãë êåú àìôð ùåøéô ãéîòäå äëæã

åùä ìòá ïøî øáçîä"ò.  

ìéç øùééà àðéîà ïë ìò øùàåîì àúééøåàì äé"ì ,øáúéååë  åáåèå åãñç áåøá úåëøáä øå÷îî

ëæéå åðéìò ìåãâäå éî ìëììã ééîáè , úåéðçåøááåúåéîùâ ò ìëáåéðéð  

äðúéà úåàéøá êåúîå ,ä õôçå 'éãéáíä éëà äëàìîá íé÷ñåòä øàù ìë íò çìöé"ø  

  ביקרא דאורייתא
  ÌÂÏ˘ È˘È - Á˙Ù-‰ÂÂ˜˙  
                

8 äáåùç äòãåä 9  

úéð äæ øåãîì úëøòîì çåìùì ï íâ

úåáåâú, úåøàäå úåøòä,  øåãîì ïëå

"àéøèå àì÷ù" , àìî íù óåøéöá

ïåôìèå ]àìî íù íñøôì àìù äöåøä, 

úàæ ïééöì ùé[.  

äëøáá  
úëøòîä 

 

 äëìä úåçøåà ìòôî úëøòî ãåáëì  

äøåñîå äëìä úøáåçä ïéðòáäøåñîå äëìä úøáåçä ïéðòáäøåñîå äëìä úøáåçä ïéðòáäøåñîå äëìä úøáåçä ïéðòá        

 íäîå íéîòô äîëå äîë úøáåçä ìò éúøáò
áø ïåéòá ,úîòôðå áø åðëåúù áåø÷î øéëäì é

ïåéòäå äáéúëä úîøá äìòîä ,á ïä íéøîàî
íéðééðòîä íééøñåîä, åãá ïä" íéðáøä ìù ú

ðåàâäíé ,íéâäðîå úåëìäá ïäå , íéëåøò íéøáãä
åèåèá"íéôåö úôåðå ùáãî íé÷åúî ã.  

 íëúåøéñî úà êéøòäìå úåãåäì àìà øúåð àìå
äæ áåùçä ïéðòì ,íëìîòáù íéðééðò øàùå ,éåä" ø

á÷äù"íëéãé éùòî ìëá äçìöäå äëøá çìùé ä ,
ìë ìëî ìëá .ò óñåéò óñåéò óñåéò óñåé....–    íåøãäîíåøãäîíåøãäîíåøãäî.... 
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zzzz ä øð ' íãà úîùðzzzz 

òì"÷æçä ùéèô éðéîéä ãåîò ð 

éìåãâî äòåîùä é÷éúòî ïîéú éîëçå éðáø 

íéðåøçàä úåøåãá  

ä"øäåîë ä" åðéáø øíééç á" ìàåîù ø øàñë
äìì÷åöæ"ä ,áöðú"ä  

(((( ä çåø ' ïãò ïâá åðçéðú((((  

ÌÈ�·‰ ÍÂ�ÈÁÂ ‰ÎÂ�Á ˙Â¯� 
 áøäöæ ä÷ãö äãåäé"áåúëá éë øîåì âäåð äéä ì" :íä ùãå÷ åììä úåøðä" ,íéðáä êåðéçì æîø ùé ,

ä úãåáòìå äøåúì ùãå÷ úåéäì åéìòù ,'"íäá ùîúùäì úåùø åðì ïéàå" ,ðîì øåñà íúåà òå
åðéëøöì íäá ùîúùäì éãë äøåúä ãåîéìî ,"ãáìá íúåàøì àìà"- äøåúá íéìîò íúåàøì     .

æç åøîà íéîëç éãéîìú íéðá ìãâì úåëæä ïéáå äëåðç úåøð ú÷ìãä ïéá øù÷ ùé ïëàå" úëñîá ì
 úáù)ë"â (:øðá ìéâøä àðåä áø øîà ,øîàðù íéîëç éãéîìú íéðáì äëåæ ,øåà äøåúå äåöî øð éë ,

ùå úáù ìù äåöî øð éãé ìòùäëåðç ì ,äøåú ìù øåà àåáé .  äùòîå ìéâø äéäù àðåä áøá
ïéáà éáø ìù åúéá éçúô ìò øåáòì , ãåáëìå úáù ãåáëì úåøðä ú÷ìãäá ãàî øéäæ äéäù äàøå

äëåðç ,äæ úéáî åàöé úîàáå íéìåãâ íéîëç éãéîìú éðù äæ úéáî åàöéù éðçåèá øîà , éãéà áø
áøå ïéáà øá ïéáà øá àééç ,úáù úåøðá øéäæ äéäù ãâðë ãçà , úåøðá øéäæ äéäù ãâðë ãçàå

äëåðç.    
‰¯Â˙Ï ˘Ù� ˙Â¯ÈÒÓ 

 íéáø úìéôúá íéøéëæî åðà ïéà òåãî åù÷ä"íéñéðä ìò "íéîé äðåîù ÷ìãù ïîùä êô ñð úà? 

öæ ïîééð á÷òé éáø ïåàâä øàáî"ì ,á÷äù äæ éë"íéìåãâ íéñéð úåùòì ìâåñîå ìåëé ä ,à ùåãéç åðé
íéîåöòä íéøöî úàéöé éñéð úà äàø ìàøùé íò ,ò åùòðù"á÷ä é" äæá ùåãéç ìë ïéàù êë ä

á÷äù"íéñéð äùåò ä .æç íéöåøù äî ø÷éò"åðãîìì ì ,íéñéðä ìò úìéôúá íéàöåî åðà úàæå , éøä
á÷ä ãåáëì úåùòì åðà íéáéåçî äî äæ"ä ,íéàðåîùçä åùòù éôë , úùåã÷ ìò íùôð åøñîù

éùä"ú ,á÷äî äçèáä ìë íäì äúéä àì éë"åçöðéù ä , úàæ ìëáå åçöðé àìù äéä òáèä êøãå
íùôð åøñî      . øôñî÷åöæ íééç õôçä ìöà íòô ãòñ éë ïîééð áøä"íéðáø äîë ãåò íò ãçé ì .

íééç õôçä àø÷" :äéñåøá äùòðì íéùéøçîå íé÷úåù åðà òåãî , ìò øåîùì åðì íéðúåð àì íä
äøåúä ,å÷ì åðéìòäîçìî íúéà úåùòìå í ,åðúåà åâøäé àîù íéãçôî åðà äî éëå ? øåáò éàãë

úé åîù ãåáë 'âøäéì) ! åìéôà äøåúä ìò øåîùì åðúð àìù äéñåøì à÷ååã äúéä åúðååë ïáåîë
íéøãç éøãçá            .( äùî íò äîçìî êåøòì åéìò äéä íéîùá äøåúä úà ìáé÷ù äòùá åðéáø

íéëàìîä ,éäúá øîàðù éôëíéì" :éáù úéáù ."äøåúä íéìá÷î åðééä àì äîçìî àìåì , äòùá éë
íéåñî øáã ìò íçìð íãàù ,ãàî åì òâåð øáãä éë àåä ïîéñ!                                                               

)øâä"ïîééð é ,øñåî éëøã(  
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êøåáé àåä ïéò áåè  
 äúø÷åä úà äòéáî äøåñîå äëìä úøáåç úëøòî

 éòåáùä ïåìòä éëøåòì"äøåúä éôðò "äùì èøôáå" è
ø 'éä ïãéâ øéîú"ä úøæòì àåáì åúåðåëð ìò å ' íéøåáéâá

çä éðééðòáúøáå ,äé"åéãé äùòî ìëá äëøá äàøéù ø ,
äðôé øùà ìëá çéìöéå ,éëà"ø.  

ã  

 

øéáùî ùàøì úåëøá  
  

 äúø÷åä úà äòéáî äøåñîå äëìä úøáåç úëøòî

äùì"ø è 'éä ãåôçî áéâù" úåðç ìòá å"ïîéú çñåð "- 
ãäéì úéæëøîä úåðçäïîéú úå ,äãáëðä åúîåøú ìò.  

äé"åéãé äùòî ìëá äëøá äàøéù ø , øùà ìëá çéìöéå
äðôé ,éëà"ø.  

ã  
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 ÁÓ˜ ÔÈ‡ Ì‡- ‰¯Â˙ ÔÈ‡ 

˙‡¯˜ ,˙È�‰� ,˙ÓÎÁ‰ .Ú„ Í‡,  ˙Â¯·ÂÁ‰ ·Èˆ˜˙ ¯ÒÂÁÓ˘

˙ÓˆÓÂˆÓ ˙�ÂÎ˙Ó· ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ ,Ï·ÁÂ . ÔÁ ‡ˆÂÓ ¯·„‰ Ì‡

ÍÈ�ÈÚ· ,Â˙Â·È˘Á ¯˜È ˙‡ Í�È‰ ÔÈ·ÓÂ ,  

 „È˙Ú ÔÚÓÏ ‰ÎÂ¯·‰ ‰ÈÈ˘Ú· Â�ÓÈÚ Û˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï Í„È Ì¯‰ ‡�

‰¯‡ÂÙÓ‰ Â�È˙„Ú ,ÍÈ„ÏÈ „È˙ÚÂ Í„È˙ÚÂ     .  ˙ÂÎÊ˘ Ô·ÂÓÎÂ

Í· ‰ÈÂÏ˙ ‰È‰˙ ÌÈ·¯‰.  

 ˙Î¯ÚÓÏ ‰�Ù  

ÁÂ¯ ˙Á�Ï ˙Â·‡ ˙ÂÎÊÏ ,ÚÏÂ"� .  

¹ 

8  zeptl ozip zxaegd ipiipr lka9   

dkld zegx` lrtn zkxrnl ,w xfril` axd  .0527138106i   

`eca e`"l  :mah@013net.net  qwtlha e` :0737282777.  
  

.... úåéåëæä ìë úåøåîù  
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