
כשהגיע חצי שעה סמוך  ,מנהג קהילות גדולות
      )ו"ח רנ"ב(                                . 'מכריז השמש לבשל דגים

8  
        ............שהלך לשוק רק פעם אחת בשבועשהלך לשוק רק פעם אחת בשבועשהלך לשוק רק פעם אחת בשבועשהלך לשוק רק פעם אחת בשבוע    גדול הדורגדול הדורגדול הדורגדול הדור

זכורני שהוא לא הלך לשוק אלא ' - """"תרומת הדשןתרומת הדשןתרומת הדשןתרומת הדשן
כשנחלש לא  ,ובסוף ימיו ,לקנות דגים לכבוד שבת
  )ב"ס י"בהכנ' הל" לקט יושר("          .  'הלך כלל לשוק ושלח לקנות לו דגים

�  
        במרחשוןבמרחשוןבמרחשוןבמרחשון    ''''מאורע חשוב במיוחד ארע ביום במאורע חשוב במיוחד ארע ביום במאורע חשוב במיוחד ארע ביום במאורע חשוב במיוחד ארע ביום ב

  

מידי הצלבנים על ידי החליף המוסלמי  ביום זה ירושלים נכבשהביום זה ירושלים נכבשהביום זה ירושלים נכבשהביום זה ירושלים נכבשה
וכך הדרך , 1187ה "אלפים תתקמ' בשנת ד, דין

  . נפתחה בפני התיישבות יהודית מחודשת בעיר
 קהילת אשקלוןקהילת אשקלוןקהילת אשקלוןקהילת אשקלון :נוסדו בה שלש קהילות תוך מספר שניםתוך מספר שניםתוך מספר שניםתוך מספר שנים

    "... חשובה וטובהקהילה " - בני המערבבני המערבבני המערבבני המערב "... קהילה מעולה

היו בהם  ... שהיו גדולי וחסידי עולם" -  קהילת בעלי התוספותקהילת בעלי התוספותקהילת בעלי התוספותקהילת בעלי התוספות
והמלך כיבדם כבוד , יותר משלש מאות רבני צרפת ואנגליה

הכהן  ,וגם רבינו. ויבנו בירושלים בתי כנסיות ומדרשות
ונעשה להם , והתפללו על גשמים, רבי יהונתן הלך עמהם

   )רבי יוסף וירגא(                                                                                                                                                    ."על ידם' ונתקדש ה
      )'נר'(         .  התחדשו והונהגו על ידם בארץ ישראל

, שנה אחר כך שלושיםשהגיע לירושלים  רבי יהודה אלחריזירבי יהודה אלחריזירבי יהודה אלחריזירבי יהודה אלחריזי
בנוסח  "קול קורא"דין הוציא -שצאלח א ,שיריו
בין הדעות חלוקות  ךא. ולגור בירושלים לבוא

   .פורסם קול קורא כזה אם אכן
בגניזה הקהירית נמצא . ים לגור בירושליםים לגור בירושליםים לגור בירושליםים לגור בירושליםשנשנשנשנהההה    

אבו זכרי בן  בידי שלח מירושליםנש, השנים
אל אביו , שהיה רופאו האישי של סולטן מצרים אל עזיז

חתיכת סוכר לבן עם , התרנגולות אצלנו ביוקר"
   "...שקדים עולה דרהם שלם

בני ישראל ראו בישיבה , על אף הקושי ומצוקת החייםעל אף הקושי ומצוקת החייםעל אף הקושי ומצוקת החייםעל אף הקושי ומצוקת החיים
ומי : "במכתבו, וכפי שכתב אבו זכרי, בירושלים זכות גדולה

וגם מי , את דעתו שלא לגור בירושלים לא יראה טוב
וגלוי הדבר , ממיט אסון על עצמו או על ילדיו, שיוצא מירושלים

  " ...כן באו עלינו כל האסונות האלו
רופאו היהודי אבו זכרי , דמשק עלוצר להלחם עלה  הסולטן המצרי אל עזיזהסולטן המצרי אל עזיזהסולטן המצרי אל עזיזהסולטן המצרי אל עזיז

  )ועוד איגרות ,תחכמוני ,שבט יהודה(                .ונשאר בירושלים

  

  

z  
  נ"לע

  חיים יוסף ' ר
  ל"ר אליהו ישראל ז"ב

    ,,,,""""צמח צדקצמח צדקצמח צדקצמח צדק""""הההההשבת חל יום הזכרון לגאון רבי מנחם מנדל קרוכמל השבת חל יום הזכרון לגאון רבי מנחם מנדל קרוכמל השבת חל יום הזכרון לגאון רבי מנחם מנדל קרוכמל השבת חל יום הזכרון לגאון רבי מנחם מנדל קרוכמל 
        אאאא""""תכתכתכתכ    חשוןחשוןחשוןחשון' ' ' ' אאאא. . . . מישיבתו יצאו גדולי הדורמישיבתו יצאו גדולי הדורמישיבתו יצאו גדולי הדורמישיבתו יצאו גדולי הדור

        )ט"פ(    ....""""נתנונתנונתנונתנוובכל דגי הים בידכם ובכל דגי הים בידכם ובכל דגי הים בידכם ובכל דגי הים בידכם 

            ....""""יייי""""לו מראש השנה חוץ מתשרלו מראש השנה חוץ מתשרלו מראש השנה חוץ מתשרלו מראש השנה חוץ מתשר

מוכרי הדגים  ,הגויים ....יהודי העיר ניקלשבורג נפלה צרהיהודי העיר ניקלשבורג נפלה צרהיהודי העיר ניקלשבורג נפלה צרהיהודי העיר ניקלשבורג נפלה צרה
ראו שהיהודים מוכנים הם  .

  .העיקר שיהיו להם דגים לכבוד שבת קודש
לא יקנה דגים במשך  יהודישאף 
  .להוזלת הדגים תביא זו תקנה

    שתי שאלותשתי שאלותשתי שאלותשתי שאלות    """"צמח צדקצמח צדקצמח צדקצמח צדק""""בעל הבעל הבעל הבעל ה

 ?הרי כבוד השבת לענגה בדגים
, פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה

אז מה ". מוסיפים לושאם מוסיף 
  ...?ה יפרע להם"הרי הקב

        ::::והשיבםוהשיבםוהשיבםוהשיבם
וכפי , התורהן מא ישבת האת ה

יש  התורהגם בדבר שהוא מ ך
כפי שעשה רבן ו. וסייגים תקנות

 שעמדו בדינרי זהב ן של יולדות
 ניקלשבורגשלא יקנו בני תקן 

  .'"עת לעשות לה"וזה בגדר 
אבל מה , ורע את הוצאות השבת

ואין להם ללוות . דגים העניים שאין להם כסף לקנות
  ".עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות

 ויוכלו כל , שכך יוזלו הדגים ,ולכן טוב שתיקנו תקנה חשובה זוולכן טוב שתיקנו תקנה חשובה זוולכן טוב שתיקנו תקנה חשובה זוולכן טוב שתיקנו תקנה חשובה זו
  )ח"כ "צמח צדק"ת "שו(                             

        !!!!נכון לתקן שלא יקנו דגיםנכון לתקן שלא יקנו דגיםנכון לתקן שלא יקנו דגיםנכון לתקן שלא יקנו דגים, , , , אם הגויים מייקרים את שער הדגיםאם הגויים מייקרים את שער הדגיםאם הגויים מייקרים את שער הדגיםאם הגויים מייקרים את שער הדגים
  )ם"ע וברמב"אודות השמטת חיוב אכילת דגים בשו' 

�  
את שלא לעשות  תיקן ,ד צפתד צפתד צפתד צפת

   !אלא בדגים
משום שהם נמכרים אצלנו בזול יותר מן 

שבנות  כעין מה דכתוב .כדי שלא לבייש את מי שאין לו
ילמד אדם  - דרך ארץ ....בבבב .ירושלים היו יוצאות בכלי לבן שאולים
   ).חולין פד( .ולא בבשר ויין, את בני ביתו להסתפק במזונות קלים

  )ז"תקצשנת בבצפת  ת האדמהאזולאי נהרג ברעיד

  
  
  
  
  
        
        

מנהג קהילות גדולות ,,,,ערב שבתערב שבתערב שבתערב שבת''''
מכריז השמש לבשל דגים למנחה

גדול הדורגדול הדורגדול הדורגדול הדור
  

תרומת הדשןתרומת הדשןתרומת הדשןתרומת הדשן""""רבינו בעל רבינו בעל רבינו בעל רבינו בעל 
לקנות דגים לכבוד שבת ,ביום שישי

הלך כלל לשוק ושלח לקנות לו דגים

מאורע חשוב במיוחד ארע ביום במאורע חשוב במיוחד ארע ביום במאורע חשוב במיוחד ארע ביום במאורע חשוב במיוחד ארע ביום ב
ביום זה ירושלים נכבשהביום זה ירושלים נכבשהביום זה ירושלים נכבשהביום זה ירושלים נכבשה

דין-צאלח אהנודע 
נפתחה בפני התיישבות יהודית מחודשת בעיר

  

תוך מספר שניםתוך מספר שניםתוך מספר שניםתוך מספר שנים    כןכןכןכןואואואוא
קהילה מעולה" -

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
קהילת בעלי התוספותקהילת בעלי התוספותקהילת בעלי התוספותקהילת בעלי התוספותוווו

יותר משלש מאות רבני צרפת ואנגליה
ויבנו בירושלים בתי כנסיות ומדרשות...  גדול

רבי יהונתן הלך עמהם ,הגדול
ונתקדש ה, נס ונענו

התחדשו והונהגו על ידם בארץ ישראל הגים רביםהגים רביםהגים רביםהגים רביםמנמנמנמנ
       

רבי יהודה אלחריזירבי יהודה אלחריזירבי יהודה אלחריזירבי יהודה אלחריזי
שיריואחד מהביא ב

לבואליהודים  כורש
אם אכןהחוקרים 

  

    ןןןןקשה היה באותקשה היה באותקשה היה באותקשה היה באות
השנים ןמכתב מאות

שהיה רופאו האישי של סולטן מצרים אל עזיז, אליהו
": שבאלכסנדריה

שקדים עולה דרהם שלם
  

על אף הקושי ומצוקת החייםעל אף הקושי ומצוקת החייםעל אף הקושי ומצוקת החייםעל אף הקושי ומצוקת החיים
בירושלים זכות גדולה

את דעתו שלא לגור בירושלים לא יראה טוב שמשנה
שיוצא מירושלים

כן באו עלינו כל האסונות האלושל, לנו
הסולטן המצרי אל עזיזהסולטן המצרי אל עזיזהסולטן המצרי אל עזיזהסולטן המצרי אל עזיז

ונשאר בירושלים, חלה באמצע הדרך

  פרשת נח 
 340גליון 

  

  

  

  

  

  
  

השבת חל יום הזכרון לגאון רבי מנחם מנדל קרוכמל השבת חל יום הזכרון לגאון רבי מנחם מנדל קרוכמל השבת חל יום הזכרון לגאון רבי מנחם מנדל קרוכמל השבת חל יום הזכרון לגאון רבי מנחם מנדל קרוכמל 
מישיבתו יצאו גדולי הדורמישיבתו יצאו גדולי הדורמישיבתו יצאו גדולי הדורמישיבתו יצאו גדולי הדור    ,,,,חחחח""""הבהבהבהב    ו שלו שלו שלו שלתלמידתלמידתלמידתלמיד

        

ובכל דגי הים בידכם ובכל דגי הים בידכם ובכל דגי הים בידכם ובכל דגי הים בידכם . . . . ........    ויברך אלקים את נח ואת בניוויברך אלקים את נח ואת בניוויברך אלקים את נח ואת בניוויברך אלקים את נח ואת בניו""""
        

לו מראש השנה חוץ מתשרלו מראש השנה חוץ מתשרלו מראש השנה חוץ מתשרלו מראש השנה חוץ מתשר    םםםםכל מזונותיו של אדם קצוביכל מזונותיו של אדם קצוביכל מזונותיו של אדם קצוביכל מזונותיו של אדם קצובי""""
  

  

יהודי העיר ניקלשבורג נפלה צרהיהודי העיר ניקלשבורג נפלה צרהיהודי העיר ניקלשבורג נפלה צרהיהודי העיר ניקלשבורג נפלה צרה    עלעלעלעל
.העלו את מחירי הדגים לשבת

העיקר שיהיו להם דגים לכבוד שבת קודש, לשלם כל מחיר
  

שאף  הקהלהקהלהקהלהקהל    תיקנותיקנותיקנותיקנוכך כך כך כך בעקבות בעקבות בעקבות בעקבות 
תקנההם קיוו ש, החודשים הבאים

  

בעל הבעל הבעל הבעל התלמידי הישיבה את רבם תלמידי הישיבה את רבם תלמידי הישיבה את רבם תלמידי הישיבה את רבם     שאלושאלושאלושאלו
            ::::חשובותחשובותחשובותחשובות

  

הרי כבוד השבת לענגה בדגים, תקנה כזו לתקןהאם מותר  ....אאאא
פרנסתו של אדם קצובה לו מראש השנה: "הגמרא אומרת ....בבבב

שאם מוסיף , הוצאות שבת ויום טובחוץ מ
הרי הקב, בכך אם יקנו דגים ביוקר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

והשיבםוהשיבםוהשיבםוהשיבם
  

את הכבד החובה לאמנם  -    ראשיתראשיתראשיתראשית
ךא, "וקראת לשבת עונג"שנאמר 

תקנותבו לחכמים את הכח לתקן 
ן של יולדותתיקן בקיניש, שמעון בן גמליאל

תקן קהל ללמותר  היהלכן  ..)כריתות ח(
וזה בגדר . כדי שיוזלו, דגים לכמה שבתות

        

ורע את הוצאות השבתפ ה"קבשהנכון הדבר  - - - -     ושניתושניתושניתושנית
העניים שאין להם כסף לקנותיעשו 

עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות"שנאמר  ,לצורך זה
  

ולכן טוב שתיקנו תקנה חשובה זוולכן טוב שתיקנו תקנה חשובה זוולכן טוב שתיקנו תקנה חשובה זוולכן טוב שתיקנו תקנה חשובה זו
          . העיר לכבד את השבת יבנ

  

אם הגויים מייקרים את שער הדגיםאם הגויים מייקרים את שער הדגיםאם הגויים מייקרים את שער הדגיםאם הגויים מייקרים את שער הדגים
' א ד"ע הרב קו"ט ושו"ועיין באה' ב א"ח רמ"א או"מג(      

��
ד צפתד צפתד צפתד צפת""""ראבראבראבראב    ,,,,אזולאיאזולאיאזולאיאזולאי    ר נסיםר נסיםר נסיםר נסים""""מהמהמהמההגאון הגאון הגאון הגאון 

אלא בדגים סעודת יום המילה בבשר
משום שהם נמכרים אצלנו בזול יותר מן  ....אאאא: : : : סיבותסיבותסיבותסיבותמשתי משתי משתי משתי 

כדי שלא לבייש את מי שאין לו, הבשר
ירושלים היו יוצאות בכלי לבן שאולים
את בני ביתו להסתפק במזונות קלים

אזולאי נהרג ברעיד זרחיהרבי נסים  ,ב"ה י"ד רס"יו" ארץ חיים"(
  

  

  

 העלון בכל עניני 
  תרומות והנצחות

  וזנבליט רתנאל נ
  5791486ב "ב 21צבי  'רח 

©  



        קהילה שזוכרתקהילה שזוכרתקהילה שזוכרתקהילה שזוכרת    - - - - חשון חשון חשון חשון ' ' ' ' בבבב
  

לזכר התלאות שעברו תושבי העיר בשנת  - אאאאבעיר פוזנבעיר פוזנבעיר פוזנבעיר פוזנ    פוריםפוריםפוריםפורים
לגרש את , כאשר צרו צבאות רוסיה ופולין על העיר, 1704ה "תס

ים מלאי אבק שריפה וכדורים נפלו פגזעשרת אלפים . השבדים
    !ניזוק מהם אישונעשה נס ליהודים ולא     ,על העיר

  

, חשון' ביום בשמחה ותענית יום  אאאאבני קהילת פוזנבני קהילת פוזנבני קהילת פוזנבני קהילת פוזנוקבעוהו וקבעוהו וקבעוהו וקבעוהו 
      ")פנקס קהילת פוזנא"מתוך (                                                          .שבו היה גוף הנס

��  
        ............שוכחתשוכחתשוכחתשוכחתקהילה שקהילה שקהילה שקהילה ש    - - - -     חשוןחשוןחשוןחשון' ' ' ' אאאא

  

 ,לחמש שניםשהסכימו לתקן תקנה  עשה בקהילה אחתעשה בקהילה אחתעשה בקהילה אחתעשה בקהילה אחתממממ
והנה בהגיע  .חשון אש חודשוקבעו בחרם שהתקנה תתחיל בר

 ...בשל טרדותיהם שכחו ולא החלו לבצע את החלטתם ,הזמן
 ,אך עתה מעט מבני העיר חזרו בהם ,בתקנה ולאחר כחודש נזכר

  .הואיל ולא התחילה בזמן שקבעו ,וטוענים שהתקנה בטלה
  

וכי בשביל שלא , לא ידעתי טעם לבטלה ::::שששש""""השיבם הראהשיבם הראהשיבם הראהשיבם הרא
  !?מי התירה שתתבטל ,תתבטל התקנהשקבעו קיימוה בזמן 

   )'ב' ש כלל ז"ת הרא"שו(                                                                                                           

��  
יחול יום הזכרון לגאון ישראל והדרו רבי יחול יום הזכרון לגאון ישראל והדרו רבי יחול יום הזכרון לגאון ישראל והדרו רבי יחול יום הזכרון לגאון ישראל והדרו רבי     חשוןחשוןחשוןחשון' ' ' ' בבבב    ,,,,ביום ראשוןביום ראשוןביום ראשוןביום ראשון

        וווו""""שששששנת שנת שנת שנת סלוניקי סלוניקי סלוניקי סלוניקי נפטר בנפטר בנפטר בנפטר ב    ,,,,םםםם""""נו המהרשדנו המהרשדנו המהרשדנו המהרשדיייירברברברב    ,,,,שמואל דה מודינהשמואל דה מודינהשמואל דה מודינהשמואל דה מודינה
  

        ............מהדורה בתראמהדורה בתראמהדורה בתראמהדורה בתרא    """"המבולהמבולהמבולהמבול""""    ............אנשי המבול תרתי משמעאנשי המבול תרתי משמעאנשי המבול תרתי משמעאנשי המבול תרתי משמע
  

לאחר זמן . קומה התחתונהאת ה שמעוןשמעוןשמעוןשמעוןבביתו של בביתו של בביתו של בביתו של     שכרשכרשכרשכר    ראובןראובןראובןראובן
מספר  ראובןביזה את  שמעון ...החל השטן לרקד ביניהם

מאז ואילך היו רוב ימיהם . ובית הדין נאלץ לנדותו פעמים
  ...במריבות וקטטות

  

עד , מביתו ראובןהיאך להוציא את  חיפש המשכיר תואנהחיפש המשכיר תואנהחיפש המשכיר תואנהחיפש המשכיר תואנה
  "...עצת המבולעצת המבולעצת המבולעצת המבול" :שעלה במוחו רעיון מכוער

  

מעל חדרו של בקומה העליונה חור  אחורר' ::::לחבריולחבריולחבריולחבריוהוא סיפר הוא סיפר הוא סיפר הוא סיפר 
 בקומה העליונה החדראציף את  ,בדיוק מעל מיטתו, ראובן
וכך סוף כל סוף יאלץ , המים יזרמו על מיטתו ורכושוו ,במים

  .אמר ועשה '...לברוח מביתי
  

ראובן שב מתפילת מנחה בבית הכנסת , יום השבת ,,,,ויהי היוםויהי היוםויהי היוםויהי היום
            ::::החל לרדת עליוהחל לרדת עליוהחל לרדת עליוהחל לרדת עליו    מבולמבולמבולמבוללפתע לפתע לפתע לפתע והנה והנה והנה והנה  .ונרדם נשכב על מיטתו

  

, חור בתקרההשזרמו מ במיםבמיםבמיםבמים    הוצפוהוצפוהוצפוהוצפורכושו רכושו רכושו רכושו וווו    וווובגדיבגדיבגדיבגדי    ,,,,תותותותומיטמיטמיטמיט, , , , ראובןראובןראובןראובן
  ..."וארובות השמים נפתחו" התקיים בו הפסוקו" זכה"

  

פתע שמעו ל .סעודת שבתוחבריו אכלו  שמעון זמןזמןזמןזמןההההבאותו באותו באותו באותו 
, ראובןזה כי חשדו הם . וכלים רהיטיםשל צעקות וקולות ניפוץ 

מי הוא זה ואיזה ולראות לא היה אומץ לצאת לאיש מהם ך א
  ...'פן יפרוץ בהם' - הוא

  

 .וטען שהזיקו ,ראובן על לשלטונות והלשיןוהלשיןוהלשיןוהלשיןשמעון שמעון שמעון שמעון     הלךהלךהלךהלך
להוציא כסף ראובן נאלץ עלילות ו בןראו העלילו עלבערכאות 

   .ומאסר להנצל ממשפטכדי  יםג גרוש"י – רב
  

בית דין ב ראובן אתלא די היה לשמעון בעונש הזה ותבע  ,,,,והנהוהנהוהנהוהנה
  .בסכום נכבד ראובןאת  וקנסאותו בית דין . אחד

  

 :וטען חשוב דיןפנה לבית  ,,,,שחש עצמו נפגע בכפלייםשחש עצמו נפגע בכפלייםשחש עצמו נפגע בכפלייםשחש עצמו נפגע בכפלייםראובן ראובן ראובן ראובן 
הוא  לאהכחיש ואמר ש ....בבבב. אסור היה למוסרו לשלטונות ....אאאא

   !?יםעד בלי קנסוהוואיך , שמעוןהרס את ביתו של שהאיש 
  

ואף . הזיק יש להענישואם יש עדים שראובן  ::::פסקו בית הדיןפסקו בית הדיןפסקו בית הדיןפסקו בית הדין
, הוא אינו מקלקל אלא מתקן, שנפסק שכל המקלקלין פטורין

אלא , הענישולשגג אין הוא אמנם אם . שהרי בכך שיכך חמתו
   .'כשיבנה בית המקדש אביא חטאת ...אני פלוני'פנקסו ביכתוב 

  

אם הוא ציית דינא היה צריך להענישו בדיני ישראל  ומכל מקוםומכל מקוםומכל מקוםומכל מקום
 כי רבים מהם חומדים ממון ,לערכאות וסרוהיה אסור למו

  ...נופל בידם אין חומלים עליו וכאשר יהודי, ישראל
  

ועל  ,על שפיכת המיםשמעון  ראוי היה להעניש אתואדרבה ואדרבה ואדרבה ואדרבה 
   .מסרו ביד הערכאותועל ש ,שגרם להחטיא את ראובן

  
  

 ::::הסכים עמהם וכתבהסכים עמהם וכתבהסכים עמהם וכתבהסכים עמהם וכתב    םםםם""""כשהובאו הדברים לפני המהרשדכשהובאו הדברים לפני המהרשדכשהובאו הדברים לפני המהרשדכשהובאו הדברים לפני המהרשד
להעניש את  הדין הראשון ה ביתמה רא נפלאתי הפלא ופלאנפלאתי הפלא ופלאנפלאתי הפלא ופלאנפלאתי הפלא ופלא''''

 לשלטונות ראובןמסר את ששמעון ת א כיאין ספק , ראובן
הלא  .ראוי לעונשו עונש חמור על שפשע לעשות כן, בפרהסיא

  .הביאו לידי סכנההוא שישראל נכנס בידם אין מרחמים עליו וכ
  

ראובן  !עולם הפוך ראיתי    .ראובןלהעניש את  ווווכשפסקכשפסקכשפסקכשפסק    וווווטעוטעוטעוטע
אילו הדבר  .ומזוכה, חטא פשע גדול שמעוןו, ספק חוטא נענש

  !!! שפסק כך היה תלוי בי הייתי מעניש את בית הדין
  

ראובן לשלם את הכסף שהוציא  שמעוןשמעוןשמעוןשמעון    הייתי מחייב אתהייתי מחייב אתהייתי מחייב אתהייתי מחייב אתוווו
 עד, על הצער שגרם לא יכופר לוו .מהערכאותעצמו ל ילהצ

    )'הח "אום "ת מהרשד"שו(                        .'מחילתואת ויפייס ויבקש תחנן שי

À À  
    )ז"פ - ו"פ(    ....""""כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזהכי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזהכי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזהכי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה    - - - - ' ' ' ' ונח מצא חן בעיני הונח מצא חן בעיני הונח מצא חן בעיני הונח מצא חן בעיני ה""""

  

שמצא חן בעיני הסולטן  , מעשה ברופא יהודי חכם ונכבדמעשה ברופא יהודי חכם ונכבדמעשה ברופא יהודי חכם ונכבדמעשה ברופא יהודי חכם ונכבד
רבות הרופא שירת את בית המלך שנים . הטורקי מהמיט ושריו

  . במסירות ונאמנות
        

, כי נשא חן בעיניו, גידל ורומם המלך את הרופא בימים ההםבימים ההםבימים ההםבימים ההם
עד , ופטר אותו ואת זרעו, ויטב בעיני המלך, מרוב תבונה וחכמה

  . והכל נכתב ונחתם בכתב מלכות    ,מכל מס ועול מלכות, עולם
\  

ויבקש מן . הכתב אבד מלכותו המלך אל עירבשוב  ,,,,לאחר זמןלאחר זמןלאחר זמןלאחר זמן
גזרתי ופטרתי לחכם ' - וחזר וכתב. המלך לתת לו כתב שני

והאיש אשר ימלאנו ... הרופא וכל יוצאי ירכו פטור עולם וכולל 
וזה אות ומופת לאהבה ולחיבה יתירה  '...לבו לבקש מהם יחרם 

זה רק  ,כי לתת כתב זה בשנית ,מלךהרופא ובין האשר היה 
  . אלו אשר המלכים חפצים ביקרם, ליחידי סגולה

  

ומערכת מסובכת , סולטניםסולטניםסולטניםסולטניםישה ישה ישה ישה חמחמחמחמ, , , , עברו מאה ושלושים שנהעברו מאה ושלושים שנהעברו מאה ושלושים שנהעברו מאה ושלושים שנה
שאחד כאיך יגבו מס  -  לדוגמא, ומפורטת של פסקים ותקנות

מה דינה של נדוניה שמכניסה  ,ו ממשפחת הרופאנמבני הזוג אי
. ועודירושת חתן שנפטר  או, כלה לבית משפחת הרופא

גרים צאצאיו של היו בה , בקושטאבקושטאבקושטאבקושטא    החליטו ראשי הקהילותהחליטו ראשי הקהילותהחליטו ראשי הקהילותהחליטו ראשי הקהילות
  '!ם מיסיםכמ נגבהואילך עתה מ ,עד כאן' –הרופא 

  

 ,דין זה יש בו שתי בחינות ::::ופסקופסקופסקופסק    ם השיב באריכותם השיב באריכותם השיב באריכותם השיב באריכות""""המהרשדהמהרשדהמהרשדהמהרשד
צאצאי הרופא זכאים בדינם  ,ולמעשה. דין התורה ודין המנהג

  )ש"ד ועיי"מ שס"שם חו(                                     .בין מדין תורה ובין מצד המנהג

N B B w  
        שבת ראש חודששבת ראש חודששבת ראש חודששבת ראש חודש

        

, נוהגים בליל ראש חודש לכבדו שמעתי שבארצות המערבשמעתי שבארצות המערבשמעתי שבארצות המערבשמעתי שבארצות המערב""""
כשמדליק נרות ראש חודש ולכן בליל  .ולהדליק בו נרות כשבת

  ")יוסף אומץ("                              ."ראש חודשיוסיף נר אחד לכבוד , כרגיל
  

מרבין קצת  ח"רבעת תפילת ערבית של " ::::כתבכתבכתבכתב" " " " מעשה רבמעשה רבמעשה רבמעשה רב""""ובובובוב
  ."ח שהוא מדאורייתא"ורבינו לבש כובע שבת לכבוד ר, בנרות

  

שהוא יהיה לכבוד , ראוי להוסיף השבת נר נוסףהיה  ,,,,לפי זהלפי זהלפי זהלפי זה
                                                                         )"נר לשולחן שבת"(         .ח"כדוגמת התבשיל שמוסיפים בשבת ר, ח"ר

N � w  
        ????במה שונה ראש חודש חשון משאר ראשי חודשיםבמה שונה ראש חודש חשון משאר ראשי חודשיםבמה שונה ראש חודש חשון משאר ראשי חודשיםבמה שונה ראש חודש חשון משאר ראשי חודשים

        

אם צריך , בתפילות שאין אדם רגיל בהם נחלקו הפוסקיםנחלקו הפוסקיםנחלקו הפוסקיםנחלקו הפוסקים
  )כ לרוב"ונו 'ע ק"טושו(     .והיום נוהגים שלא להסדיר, להסדיר תפילתו

  

כיון , צריך להסדירה חשוןתפילת ראש חודש מר ::::חחחח""""חידש הבחידש הבחידש הבחידש הב
  )ג"כ כנה"וכ(         !ח"יום לא התפללו תפילת ר שכבר יותר משלושים

  

ממוספי  חשון ראש חודששונה תפילת מוסף של  ::::יש שחידשויש שחידשויש שחידשויש שחידשו
שהרי  !שיש לאומרה מתוך הסידור, שאר ראשי חודשים

וכידוע בכל , "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה"
אלא , שהיא מענין היום, תפילת מוסף מזכירין תורה שבכתב

ח שתדירים ושגורים יפה מותר לאומרם על "שמוספי שבת ור
, שנאמר אחרי הפסקה של חודשיים חשוןח "אבל מוסף ר, פה

  ")מבקשי תורה("       .שגורה על פיו יפה אינהיש לחשוש שמא הפרשה 

8  
כי תפילת מוסף של ראש חודש רחל  מצינו בליקוטים ישניםמצינו בליקוטים ישניםמצינו בליקוטים ישניםמצינו בליקוטים ישנים

כשצפתה ברוח הקודש שעתידות הנשים שלא , אמנו תיקנה
שרמזה את שמה בשלש התיבות , וראיה לדבר. להכשל בעגל

ראשי תיבות  – 'עמךלדשים חאשי ר': הראשונות של התפילה
    )ר יקותיאל"ב שמעון לרבי" התדיר"(                                                                           .'רחל'


