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צפרא, איכא דאמרי  ועד  לוג מאורתא  חצי  שיערו חכמים  א'  פ"ט  במנחות 
למ"ד  פרש"י  שיערו.  למעלה  ממטה  דאמרי  ואיכא  שיערו,  למטה  מלמעלה 
ושוב  סיפוק  שאין  וראו  שם  ועמדו  רביעית  נתנו  שבתחלה  למעלה,  ממטה 
דלק  ולא  הלוג  רביעית  "בתחלה  כתב,  כת"י  וברש"י  לוג.  חצי  עד  הוסיפו 
אלא חצי הלילה, ליל שני הוסיפו וכן כמה לילות וכו'". הנה נחלקו, דלרש"י 
שלפנינו באותו לילה הוסיפו, ולרש"י כת"י רק בלילה שני, וצ"ב במאי פליגי.

כמו"כ, בב"י (או"ח סימן עת"ר) כתב שהחשמונאים חילקו שמן שבפך לח' 
ונתנו במנורה שמינית בכל לילה. נראה מדבריו כרש"י כת"י דאי"צ להדליק 
דעתם  היה  לא  ודאי  נס,  שיהיה  ידעו  שלא  בלילה ראשון  כי  כשנכבה,  שוב 
בדרשות  מאידך,  הכל.  מתחילה  שיתנו  א"כ  כי  השמינית,  כשיכבה  להוסיף 
בזיכים  בלי  עץ  של  המנורה  הדליקו  שהחשמונאים  כתב  (סט)  חת"ס 
המקבלים טומאה, אלא טבלו ז' פתילות בשמן ותחבום על ז' שיפודין של 
ברזל, "ואם יכלה הפתילה יטבלו פתילה אחרת בשמן עד תום כל השמן", 
לילות,  ח'  לילה  בכל  וכן  הלילה  כל  דלקו  הראשונים  והפתילות  נס  ונעשה 

עכ"ד. נראית דעתו כרש"י שלפנינו שאחר שיכבה ידליקו שוב.
הקשו  א)  פ"ט  ד"ה  ז'  אות  ז'  סי'  (מנחות  ובחזו"א  (במנחות)  בקר"א  והנה 
שיערו,  עצמה  דבמנורה  דשמעתא  משמעותא  דלפי  למעלה,  ממטה  למ"ד 
הרי כשנתנו פחות מלוג ולא היה בו כשיעור מערב עד בקר, לא קיים המצוה, 
כתבו  ולכן  אח"כ.  שהוסיף  אע"פ  יצא  לא  משיעור  דבפחות  נ"ח  לענין  כמו 
ברש"י  אבל  המנורה,  את  שגמרו  קודם  חול  בנר  חול  בשמן  דשיערו  דצ"ל 
כת"י שכ' שלא עשו מלמעלה למטה ע"כ מה שיהיה נותר לא יהא לו תקנה 
אלא לשפוך, מבואר שלא היה חול, כי א"כ אי"צ לשפוך. ובקר"א גופיה כתב 
שבתוס' מבואר שלא שיערו בשל חול, וא"כ הדק"ל. וכמו"כ הקשה בפר"ח 
על הב"י. ותירץ הרא"מ על הסמ"ג הל' חנוכה דשיעור חצי לוג הוא למצוה 
בעלמא ולא לעיכובא. וכ"כ בתוס' הרא"ש שבת כ"א ב' כתירוץ הב"י, והוסיף, 
"ואע"ג דאמרינן התם תן לה מדתה כדי שתהא דולקת מערב עד בקר, היינו 

היכא דאפשר".
ולבאר הפלוגתא בין רש"י שלפנינו והחת"ס לבין רש"י כת"י ותוס' הרא"ש 
וב"י אם כשכבה יש להדליק שוב, אולי י"ל עפמש"כ בחי' רבנו חיים הלוי ז"ל 
הדלקת  דלרמב"ם  והראב"ד,  הרמב"ם  פלוגתת  בביאור  ה"ז  מביאמ"ק  פ"ט 
הנרות  שיהיו  אלא  ההדלקה  מעשה  אינה  מצותה  כי  כשרה,  בזר  המנורה 
ההדלקה,  מעשה  היא  מצותה  כי  בזר,  פסולה  ולראב"ד  ידינו.  על  דלוקים 
עכ"ד. עפ"ז נראה דרש"י שלפנינו והחת"ס סברי כהרמב"ם דהמצוה היא מה 
שהנרות דולקים, ובזה שאני מנורה מנ"ח, דמצות נ"ח רמיא אגברא שיעשה 
בכל  כראוי  ההדלקה  תהיה  מעשהו  שבשעת  צריך  ולכך  הדלקה,  מעשה 
השיעור, משא"כ במנורה שהמצוה היא במה שהנרות דולקים, כל שעה שהם 
להדליק  ואח"כ  מועט,  בשמן  להדליק  ואפשר  המצוה,  מתקיימת  דולקים 
שוב. [וכענין שכ' בבית הלוי שאכילת קדשים אינה אגברא אלא שהקדשים 
ותוס'  כת"י  רש"י  ואילו  מכזית].  פחות  אכילות  גם  מצטרפים  ולכך  ייאכלו, 
שכבר  ואחר  ההדלקה,  מעשה  היא  שהמצוה  כהראב"ד  סברי  וב"י  הרא"ש 
נעשתה הדלקה מבערב, אין עוד מצוה להדליק שוב כשכבו הנרות. ומה דסגי 
בפחות מערב עד בוקר, זהו כי השעור אינו לעיכובא אלא למצוה בדאפשר.

שו"מ במנ"ח (צח, יב) שכתב שרש"י מנחות פ"ח ב' ד"ה נר שכבה, כתב שנר 
הרמב"ם  דעת  נראה  וכן  אחר.  נר  להדליק  צריך  הלילה  בחצי  אפילו  שכבה 
פ"ג מתמידין ומוספין הי"ב. מאידך הראב"ד פ"ב מעיוה"כ ה"ב ועוד ראשונים 
סוברים דאין מצות ההדלקה אלא בין הערבים בלבד, עכ"ד. וכפי שכתבתי 
אזלי רש"י והרמב"ם לשיטתייהו, והראב"ד לשיטתו, וברש"י כת"י אין בדפ"ח 

ב' את מש"כ רש"י, וי"ל כי אזיל לשיטתו.
ומ"מ גם לרמב"ם שהמצוה היא במה שהנרות דולקים, יש גם מצוה 
להדליק בשיעור חצי לוג, ולכן גם כשכבה וחוזר ומדליק, יתן שמן 

אחר במידת חצי לוג.

שיעור השמן למנורה לשנה
הרב י. פרלמוטר

שנינו במנחות פח. שלשה לוג ומחצה למנורה, חצי לוג לכל נר. ויל"ע דברמב"ן 
סו"פ במדבר כתב דאלעזר הכהן "נשא את שמן המאור לשנה שלימה רב מאד 
נמצא  לוג,  בחצי  השתמשו  יום  וכל  ימים  שס"ה  יש  דבשנה  פי'  לוגין"  קפ"ג 
דלשנה צריך קפ"ב וחצי לוגין, ופשטות דבריו דלכל המנורה סגי בקפ"ג לוגין 
ונמצא דשיעור חצי לוג לכל המנורה וקשיא מהמשנה. [וכן כמדומה שבמציאות 
אינו ברור דסגי בחצי לוג לז' נרות בלילי טבת אפי שעשו פתילה דקה כמ"ש 

תוס' שם פ"ט ד"ה ושיערו) וצריך לדחוק דכוונת הרמב"ן דלכל נר לחוד 
היה צריך קפ"ג לוגין.

שבעת  יאירו  וכתיב  כא)  כז,  (שמות  בוקר  עד  מערב  ובניו  אהרן  אותו  יערך  כתיב 
הנרות (במדבר ח, ב), ולכאו' פשיטא הוא דהמכבה נרות המנורה מבטל עשה זה. 
ומיהו בבוקר שכבר עבר זמן חיובם אין בזה שום איסור, פרט לנר המערבי דכתיב בו 
'תמיד' וצריך שידלק גם ביום ואסור לכבותו. [ולדעת רש"י ריש תצוה אף בנר מערבי 

לא נא' שידלק תמיד, וא"כ שרי לכבותו].
שבמזבח  מאש  ניקחת  היתה  המנורה  הדליקו  שבה  דאש  אמרו  מו.  יומא  בגמ' 
החיצון, ואף דאסור לכבות אש שבמזבח החיצון כדכתיב בה לא תכבה מ"מ אחר 
שניתקה למצות המנורה תו לא קרינן בה אש המזבח אלא אש המנורה ואין איסור 
לכבבותה, כ"ז בגמ' שם וברמב"ם פ"ב מתמו"מ ה"ו. ולפי"ז נמצא דליכא שום איסור 
בכיבוי הנרות בבוקר. והבכור שור בריש פ' בהעלותך כ' דאסור לכבות נרות המנורה 
משום דאש זו ניקחת ממזבח החיצון וכתיב בה לא תכבה, עכ"ד, וצ"ע דבגמ' הנ"ל 

אמרו בהדיא דאינתיק למצותה ושרי.
אכן דעת הרמב"ם (פ"ג מתמו"מ ה"י והי"ב) דבכל הנרות כולן נא' "תמיד" וצריכין 

שידלקו גם בלילה וגם ביום, עיי"ש, ולדבריו אף ביום אסור לכבות שום נר.
ולד'  המערבי,  לנר  פרט  ביום,  הנרות  לכבות  מותר  ראשונים  הרבה  דלדעת  נמצא, 

רש"י אף נר מערבי מותר. ולדעת הרמב"ם אסור לכבות שום נר אף ביום.

מי היה מדשן ומדליק את המנורה
הכהן שהיה זוכה בפייס בדישון המנורה בשחר הוא היה עושה ההדלקה בין הערבים 
[תיו"ט פ"ו דתמיד מ"א בשם הרשב"א] או שהיה נותן לחברו שידליק. ולהשיטות 
דאף ביה"ע היה דישון למנורה [רש"י ותוס' בשבת כ"ב: ועוד] א"כ הזוכה בדישון 

בשחר הוא היה מדשן גם ביה"ע וממילא גם היה הוא מדליק ביה"ע.
דישון  שהיה  להשי'  ביה"ע,  של  תמיד  קודם  מתחלפות  המשמרות  שהיו  ובשבת 
מנורה גם ביה"ע היו מפיסין לדישון זה בפייס שהיו עושים לשאר עבודות התמיד 
[כיומא כ"ו: דמשמר הנכנס עושה פייס, וברמב"ם פ"ד מתמו"מ ה"ט] ולהשי' דלא 
דאינה  ההדלקה  על  מפיסין  היו  לא  לחוד  הדלקה  אלא  ביה"ע  למנורה  דישון  היה 

עבודה וכל הקודם זכה.
פח:)  במנחות  מח'  (והוא  בה  קבועים  היו  לא  המנורה  דנרות  הסמ"ג  דעת  והנה 
ובשעת הטבתם היו מסירים אותם מהמנורה ומניחים במקדש ומקנחם שם ונותן 
בהם שמן ופתילה ומחזירן למקומם, ואיתא בברייתא דמלאכת המשכן (סוף פ"י) 
דלהאי מ"ד שלא היו הנרות קבועים נמצאו כמה כהנים עסוקים בנר אחד, פי' דכהן 
א' היה מוריד הנרות מהמנורה וכהן אחר היה מניחם במקדש וכהן אחר היה מקנחם, 
כמבו' שם. [וטעמא משום ברוב עם]. ונראה דהכהן שהיה זוכה בפייס בדישון הוא 
זה שהיה נותן הנרות חזרה במנורה אחר שנתנו בהם הפתילה והשמן, כיון דזוהי 
עיקר עבודת ההטבה כדאמרו בגמ' שדישון הוא עבודת מתנה ולא עבודת סילוק 
ואילו הסרת הדשן מהנרות הוא עבודת סילוק (יומא כ"ד: ועיי"ש ברש"י), אבל שאר 

העבודות שהיו בהטבה [הוצאת הדשן וקינוח הנר ונתינת שמן ופתילה] כתב 
הגרח"ק שליט"א בביאורו לברייתא דמה"מ שם דמי שזכה בפייס היה אומר 

לזה שעומד בצידו או לאוהבו או קרובו שיזכה עימו בעבודות 
אלו וכדמצינו כן ביומא כ"ה: בעבודות אחרות.

גדר מצות ההדלקה 
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אם מעשה הדלקת המנורה היא מצוהבגדר מצות ההדלקה 
הרב נ.פליהרב שמואל חלופסקי

נחלקו האחרונים בגדר מצות הדלקת המנורה. במנ"ח (צח) נקט בפשיטות 
המצוה  ההדלקה  אין  ואי  שבת  שדוחה  מהא  וחיליה  מצוה,  עושה  דהדלקה 
א"כ ידליקנה מער"ש ובבין הערביים יניחנה במקומה בלא שתדחה השבת, 
אלא שמעשה ההדלקה המצוה ולכן דוחה שבת. והוכיח זה גם מרש"י שבת 
כב: ד"ה אי הדלקה עושה מצוה שכ' כדאשכחן במנורה [אך הפמ"ג במשב"ז 
ועפי"ז  לנר].  מנר  שמדליקין  רק  הוא  במנורה  דהכדאשכחן  דחה  א  תרעה, 
נתקשה בהא דהדלקה לאו עבודה היא וכשירה בזר ופסק זה הרמב"ם דאם 
הוציא המנורה מההיכל לחוץ יכול זר להדליקה, והא כיון דהלקה עושה מצוה 

צריך שתהא ההדלקה במקומה והיאך מהני הדלקה בחוץ.
אבל הגר"ח בהל' ביאת מקדש (ט,ז) נקט בהא דהדלקה לאו עבודה היא דאין 
גדר המצוה מעשה ההדלקה אלא שיהיו הנרות דולקים ולכן בהדלקה עצמה 
יהא  בפנים  ורק  המצוה  אי"ז  דעדיין  כיון  בחוץ  כשירה  ולכן  כהונה,  דין  אין 

קיום המצוה שדולקות.
וכבר כ"כ במקור חיים להגאון מליסא בסי' תר"ע שנתקשה למ"ד במנחות 
פט שמדדו השיעור חצי לוג למנורה ממטה למעלה דהיינו ששמו בתחילה 
מצוה  עושה  הדלקה  הא  לוג,  חצי  עוד  הוסיפו  סיפק  שאין  וכשראו  רביעית 
וצריך שיהא כל השיעור כתחילה והיאך יצאו יד"ח ההלדקה, ותי' דרק בחנוכה 
דולק  שיהא  החיוב  במנורה  משא"כ  לה,  זקוק  אין  דכבתה  המצוה  ההדלקה 
נר  פח:  במנחות  כמבואר  לכאו'  [כוונתו  לה,  זקוק  כבתה  דהא  הזה  כשיעור 
הלילה  באמצע  שכשכבה  שם  וכפירש"י  ומדליקה  וכו'  השמן  נידשן  שכבה 
מדליקה, ועי' מנ"ח צח ומקד"ד כא. דנקטו דהרשב"א כתשו' פליג ע"ז וכבתה 
אין זקוק לה ומפרש שם באופ"א, אבל החזו"א ל, ז נקט דהרשב"א פליג רק 
שא"צ לדשן באמצע הלילה אבל ודאי זקוק לה] ולכן א"צ שיהא כל השיעור 

בתחילה דגם אם מוסיף אח"כ מתקיים שהנרות דולקות.
למעלה  ממטה  דשיערו  הא  יקשה  ההדלקה  מעשה  דהמצוה  המנ"ח  ולדעת 
והא ליכא שיעור כשעושה המצוה והיאך יוצאין בהדלקה וכבחנוכה. ונראה 
בקר"א  דאמנם  במנורה,  שמן  שיעור  דין  דאיכא  זה  בעצם  פליג  דהמנ"ח 
ג"כ נתקשו כהמקו"ח בהא דשיערו ממטה למעלה הא  במנחות פט וחזו"א 
ליכא שיעור ומבואר דנקטו בצריך שיעור. [ועי' בקר"א שנדחק דבאמת שיערו 
כשמן של חול, ובחזו"א הק' ע"ז וכ' דשיערו בפתילות דקות]. אבל מפורסם 
יום  כל  ומילאו  חלקים  לח'  שמצאו  הפך  חילקו  שהחשמונאים  הב"י  תירוץ 
רק שמינית והק' הרא"ם בביאורו לסמ"ג והמהר"ל בנר מצוה הא צריך ליתן 
כמידתה, וכה"ק הפר"ח. וחזינן שנקט הב"י לכאו' שאין כלל דין שיעור ולכן 
יכלו לכתחילה למלאות פחות מכשיעור ולא מפסידים המצוה. ולכאו' מבואר 
שזוהי  או  מצוה  מתקיים  שדולק  רגע  בכל  אי  יל"ד  דהנה  בזה  חידוש  יותר 
הוכיח  שמן  מילאו  מהלילה  לחלק  שרק  ומהב"י  בלילה,  שידלק  אחת  מצוה 
בכתבי קה"י החדשים שבת סי' י"ב שבכל רגע מצוה שידלק וממילא צריך 
במקד"ד  אבל  מצוה.  מתקיים  מהלילה  מקצת  בכל  ודאי  אבל  הלילה  לכל 
וכ'  במוצ"ש  להדליק  יכול  הא  שבת  דוחה  דהדלקה  בהא  נתקשה  באמת 
בשבת  כבר  צריך  ולכן  הלילה  במקצת  סגי  ולא  הלילה  כל  שידלק  שצריך 
להדליק. [ועיי"ש בגליון החזו"א דבלא מדליק ביה"ע מבטל עשה ולכן דוחה 
שבת רק שעדיין לא עבר זמנה ומדליק כל הלילה]. וא"כ נקט המנ"ח כצד 
דכל רגע מצוה בפנ"ע ועכ"פ דליכא דין שיעור בשמן ולכן שפיר אף שמעשה 
ההדלקה המצוה יכלו לשער ממטה למעלה דהא אי"ז כחנוכה דמצוה חדא 
ואיכא שיעור, ויכולים לשים פחות ואח"כ להוסיף. ונפק"מ בזה שגם ביש לו 
פחות מכשיעור ידליק המנורה ואפי' בשבת שהרי בזה ג"כ מתקיים המצוה. 
[ומיושב גם מה שהק' באמרי יושר ח"ב, ז היאך החשמונאים הדליקו בשבת 
להב"י הנ"ל הא חסר מהשיעור, דבאמת ליכא שיעור]. ובזה ביאר הגר"ח גם 
הכהנים,  סגן  ר"ח  בימי  השנה  כל  המנורה  דולק  שהיה  ג)  (תצוה  התנחומא 
ההדלקה  מעשה  דאין  דכיון  וביאר  ההדלקה  מצות  נתריימה  היאך  וקשה 
דזהו  להקשות  וראיתי  המצוה.  מתקיימת  שפיר  דולק  שיהא  אלא  המצוה 
השנה,  כל  כשדלק  נתקיימה  היאך  הטבה  מצות  עדיין  אבל  ההדלקה  כלפי 
ונראה ע"פ מש"כ האהא"ז פ"ג הי"ב מתו"מ ד"ה והנה ברמב"ם השני (מח"א) 
דלהרמב"ם דסובר שא"צ לכבות הנרות אינם בכלל דשן כל שלא נכבים וא"צ 
להחליף השמן והפתילה, וההטבה מתקיימת בזה שמתקנם ואם צריך מוסיף 
הנרות  בתיקון  ההטבה  קיימו  שנים  שבאותם  יתכן  וא"כ  כשיעור.  עד  שמן 

וכמ"ש האהא"ז.
ולהמנ"ח דההדלקה המצוה הדר תיקשי היאך התקיימה שם מצות הדלקה. 
וצ"ל כמ"ש החיד"א בחומת אנך ריש תצוה שהשמן היה קיים והיה מקיים 

ההדלקה בחילוף פתילה חדשה.
ולהגר"ח יקשה קו' המנ"ח אמאי דוחה שבת דידליקנה מער"ש ויניחנה בשבת, 
ועי' דבר אברהם ח"ג,א' בהג"ה שכאשר נוטלה ממקומה הוי נידשן השמן דהוי 
ככבתה כשמפסיק המצוה, וא"כ צריך להיטיב ולהדליק מחדש ומוכרח שבת 
לידחות. אך כ' דעדיין יקשה דיכול להכין עוד מנורה מער"ש שבה לא יקיים 
הדלקה  בלא  בשבת  יניח  ואותה  השמן  נידשן  וליכא  שבת  כתחילת  המצוה 
ולא תידחה שבת. אך באמת הק' הגר"ח אמאי הוצרך הרמב"ם לקרא מיוחד 
דתמיד שדוחה שבת תיפו"ל דכל דבר שקבוע לו זמן דוחה, וביאר דכיון דאין 
ההדלקה מצוה ומעכבת וסגי כשדולקים א"כ אין זמן להדלקתם שידחה ורק 
מיוחד  קרא  איכא  דהא  המנ"ח  קו'  מיושבת  וא"כ  דוחה.  דתמיד  קרא  מכח 
שדוחה שבת אף שמשום הדין הרגיל א"צ לידחות. ולהמנ"ח  דההדלקה 

המצוה ולכן דוחה שבת יקשה מאי צריך לזה קרא מיוחד יותר מכל 
עבודה. וצ"ל כמ"ש המקד"ד כא,א דל"ח עבודה, ולכן 

צריך לימוד שדוחה אע"פ שאינה עבודה.

 בתורת כהנים (אמור כ"ד): יערך אותו אהרן ובניו, מה ת"ל, לפי שנאמר
בז' נכנס  אחד  כהן  יהיה  יכול  הנרות,  שבעת  יאירו  המנורה  פני  מול   אל 

.נרות ..ת"ל יערך אותו אהרן ובניו, אינן עורכים אלא אחד. ע"כ
אותו", "יערך  הלשון  שכתוב  ת"ל  מה  לתו"כ  דהוקשה  המלבי"ם,   וביאר 
 ולא "יעלה אותו", וכמש"כ בהעלותך את הנרות, ותירץ התו"כ לפי שנאמר
 יאירו שבעת הנרות (מעצמם), ולא (אתה) תאיר את שבעת הנרות, מוכח
 שעיקר המצוה היא שהנרות יהיו דלוקין, ומעשה ההדלקה היא רק הכשר

.[למצוה [ועיי"ש ביאור המשך התו"כ
 אמנם הגר"א באדרת אליהו (דף נ:) פירש באופן אחר: לפי שנאמר יאירו
 שבעת הנרות, דמשמע שיאירו כאחד, הו"א שהכהן יכנס עם ז' נרות בידיו,
הכתוב וקמ"ל  אחת,  בבת  המנורה  נרות  שבעת  את  להדליק  שיוכל   כדי 

.יערוך "אותו" שידליק כל אחד ואחד בפני עצמו
.והנה צ"ע מג' מקומות דמוכח שמעשה ההדלקה היא ג"כ מצוה

 א) תנחומא (תצוה ג) כתית למאור ולא למנחות, ולמה כן, אלא כך אמר
לנס, (שכשראויין  המנורה  את  מדליקין  יהיו  בשנה  אחת  פעם   הקב"ה 
זך זית  שמן  מדליקין  יהיו  לפיכך  עיי"ש)  ברציפות,  שנה  דלקה   המנורה 
שהדלקת [שמכיון  לא.  יום,  בכל  מקריבין  שהיו  למנחות  אבל   כתית, 
להדרה מצוה  לכן  בשנה,  אחת  פעם  שבאה  נדירה  מצוה  היא   המנורה 

.במיוחד בכתית]. ע"כ
 והשתא, אם המצוה היא רק שהנרות יהיו דלוקין, הלא מצוה זו מתקיימת
משנה באה  והיא  ההדלקה,  במעשה  מיוחדת  מצוה  שיש  ובע"כ  יום,   בכל 

.לשנה, ואת מעשה ההדלקה יש להדר במיוחד
שאר מדליקין  היו  שבמנורה  המערבי  שמנר  אומרת  הגמ'  כב:  שבת   ב) 
 הנרות, והגמ' מסתפקת אם גם בנר חנוכה מותר להדליק נר מנר, ומסיקנא,
 דאי הדלקה עושה מצוה מדליקין מנר לנר (דאין ביזוי לנר כשמשתמשים
לנר מנר  מדליקין  אין  מצוה  עושה  הנחה  ואי  מצוה)  שהיא  להדלקה   בו 
 (דהוי ביזוי כשמשתמש בו להדלקה שהיא רק הכשר מצוה) ע"כ. ומוכח
 שבביהמ"ק שמדליקין מנר המערבי לשאר הנרות - ההדלקה עושה מצוה

.[[שוב מצאתי שכן הוכיח השפ"א
 ג) תו"כ (אמור כ"ד): יערוך את הנרות לפני ה', שלא יתקן מבחוץ ויכניס,
והוציאה בפנים  הדליקה  רבא,  דאמר  ת"ש  כב:  בשבת  איתא  והנה   ע"כ. 
 לא עשה כלום, אי אמרת בשלמא הדלקה עושה מצוה, הדלקה במקומו
 בעינן, משום הכי לא עשה כלום, אלא אי אמרת הנחה עושה מצוה, אמאי
.לא עשה ולא כלום, התם נמי הרואה הוא אומר לצורכו הוא דאדלקה. ע"כ
 והנה למסקנא דסוגיא שם דהדלקה עושה מצוה, א"כ שוב חוזרים לומר
משום הוא  ולהוציאה,  בפנים  להדליקה  שאסור  רבא  של  הטעם   שכל 
טעם שום  אין  מצוה  עושה  הנחה  למ"ד  וממילא  מצוה,  עושה   דהדלקה 
 לאסור להדליקה בפנים ולהוציאה, וכ"כ המאירי: "דלדעת האומר הנחה
וא"כ ע"כ.  שירצה".  במקום  תדלק  בהדלקתה  קפדים  אין  מצוה   עושה 
 במנורה שיש קפידא במעשה הדלקתה, שידליקנה דוקא במקום הנחתה -

.בפנים, מוכח שהדלקה עושה מצוה

 והנה בחידושי הגר"ח (פ"ט מביאת מקדש ה"ז) הוכיח שאין מצוה במעשה
שהדלקת  - "תמיד"  נר  מלהעלות  ילפותא  צריך  למה  דאל"ה   ההדלקה, 
שקבוע דדבר  הוא  כללא  והלא  כ"ד),  ויקרא  (תו"כ  שבת  דוחה   המנורה 
ובין בבקר  זמן  להן  קבוע  הנרות  והדלקת  וטומאה,  שבת  דוחה  זמן   לו 
 הערבים, ובע"כ שהמצוה היא רק שהנרות יהיו עומדים דלוקין, וממילא
 הדין "זמן" חל רק על הדין שיהיו דלוקין, ולא על מעשה ההדלקה, ומעשה

.ההדלקה אינו נחשב דבר שקבוע לו זמן. עכת"ד
ובין דבקר  זמן  קביעות  ההדלקה  מעשה  לגבי  שאין  מוכח  דהא   וצ"ע, 
פעם רק  מדליקין  השנה  כל  דולקת  שהמנורה  שבזמן  והראיה   הערבים, 
 בשנה (תנחומא תצוה, ג), ואם נכבה מדליקין באמצע היום (מנחות פח:),
 ובע"כ שהגדר הוא שמצות מעשה ההדלקה חלה בכל פעם כשכלה השמן
 מהמנורה, אלא שבד"כ כיון ששמים חצי לוג במנורה, השמן כלה בבקר
 ובין הערבים, וא"כ באמת י"ל שמעשה ההדלקה הוי מצוה, ומה שצריך

  .לימוד מיוחד שדוחה שבת, הוא משום שזמן ההדלקה אינו קבוע. וצ"ע

הציווי את  כפלה  התורה  למה  כד,א)  (ויקרא  עמדו  והרמב"ן  רש"י   והנה 
מצוות ב'  שיש  ולהנ"ל  אמור,  ובפרשת  תצוה  בפרשת  המנורה   דהדלקת 
ההדלקה, מעשה  על  ציותה  התורה  שב"תצוה"  י"ל  והנחה,   הדלקה 

.וב"אמור" על ההנחה
ההדלקה מעשה  כי  ובניו,  אהרן  אותו  יערוך  כתוב  ב"תצוה"  א.   ולכן: 
 שמתקיים גם ע"י בניו, הוי ברוב עם הדרת מלך, אבל ב"אמור" לא מודגש

.ובניו, דבמצות ההנחה לא ניכר שרבים הדליקוהו
צריכין דהנרות  לילה,  כל  ופירש"י  ..תמיד,  אותו  יערוך  כתוב  ב"אמור"   ב. 
 להיות דלוקין כל לילה, אבל ב"תצוה" לא כתוב תמיד, דבמעשה ההדלקה

.אין דין כל לילה, וכנ"ל שאפשר להדליק פעם בשנה
דמצות ישראל,  בני  מאת  הכהנים)  (של  לדורותם  כתוב  ב"תצוה"   ג. 

לדורותיכם, כתוב  ב"אמור"  אבל  לכהנים,  מיוחדת   ההדלקה 
   .דבמצות ההנחה שוים כל ישראל



לחברותא התקשר עכשיו: 9141217

שער הציוןשער הציון

הטבת הנרות - ניקוי והכנה
כתיב (בס"פ תצוה ל,ז) "בהיטיבו את הנרות יקטירנה". והיא עבודה כמבואר 
ונחלקו  צח).  מנ"ח  (עי'  בדיעבד  אף  ולעיכובא  כהן  צריך  ולכן  כד:  ביומא 
ושיטת  ההכנה,  שהיא  הראשונים  רוב  שיטת  הנרות,  הטבת  מהי  הראשונים 

הרמב"ם שכוללת גם את ההדלקה, וכמו שיתבאר.
רש"י בחומש פי' בהיטיבו - לשון נקוי הבזיכין של המנורה מדשן הפתילות 
שנשרפו בלילה וכו'. והיינו שהטבה היא דישון המנורה, וכ"כ בסנהדרין פג. 
(ד"ה לא) המטיב את הנרות -המדשנם שחרית. וכן ביומא יד. ובזבחים קיב:, 

וכ"ד תוס' ביומא עא.
ועי' בתוס' סנהדרין פב: (ד"ה היוצק) דמבואר שנתינת שמן ופתילה חדשה, 
רש"י  בדעת  שהוכיח  (ב)  כא  סי'  דוד  מקדש  ועי'  הנרות.  הטבת  בכלל  אינן 

ורגמ"ה דנתינת השמן היתה בשעת הדלקה ולא בשעת הטבה.
והרשב"א (ח"א שט ד"ה אני) כלל בזה גם את נתינת השמן והפתילה החדשה. 
שכבו,  בשמצאן  והפתילה  השמן  דישון  אלא  הדלקה  אינה  ההטבה  וז"ל 
ונתינת השמן כמדתה ופתילה חדשה.  וכ"מ ברס"ג עה"ת ובראב"ע (ל,ז) שפי' 

בהטיבו - בהתקינו.
וכ' החינוך (צח) שלדעת מפרשים רבים (החולקים על הרמב"ם) ההטבה היא 
הדישון והקנוח ותקון הפתילות, והיא מצוה בפנ"ע. [ועי' לק' בענין דישון המנורה 

דשי' הרמב"ן דהטבה לחוד ודישון לחוד].

הטבת הנרות - הדלקה
(כה).  בסהמ"צ  וכ"כ  הטבתם.  היא  הנרות  הדלקת  כתב  הי"ב)  (פ"ג  הרמב"ם 
היא  שחר  של  דהטבה  דישון)  וכן  ד"ה  פ"ב  יומא  (מלחמות  הרמב"ן  וכ"ד 
הדלקת כל הנרות. ועי' חינוך (צח) שקרא למצוה "עריכת נרות המקדש" וכ' 

דזו דעת הרמב"ם.
עבודה  היא  הנרות  דהטבת  להדיא  מבואר  כד:  ביומא  דהרי  ע"ז  והקשו 
והדלקה לאו עבודה, הרי דהדלקה אינה ההטבה. [והרמב"ם עצמו בהל' ביאמ"ק 

(ט,ז) חילק בין הדלקה להטבה לגבי זר]. 
וביאר הגר"ח (ביאמ"ק ט,ז) דלרמב"ם אין מצוה במעשה ההדלקה אלא עיקר 
המצוה שיהיו הנרות דולקים תמיד, ולכן הדלקת הנרות היא הטבתן דהיינו 
בעצם  מצוה  אין  אך  להדליקן  צריך  כבו  שאם  אלא  תמיד,  שידלקו  לדאוג 
ההדלקה. וכ"כ בחי' הגרי"ז (זבחים יא:) עי"ש. ונראה דיש לדק' כן מהרס"ג 
(פר' נד) שקרא המצוה "ואור המנורה לא ישונה" ומשמע דהאור מצד עצמו 

הוא המצוה, גם בלא מעשה ההדלקה. ועי"ש בביאור הרי"פ.
ובאבן האזל ביאר בדברי הגר"ח, דאע"פ שכתוב "בהעלתך את הנרות", שתהא 
דמש"כ  מפרש  הרמב"ם  מ"מ  להדליק.  שנצטוה  הרי  מאליה,  עולה  שלהבת 
בהעלתך אינו חיוב ולא נאמר בזה ציווי (וכעין שי' הריטב"א לק', אך בחזקוני כאן 
"יערוך  מדכתיב  נלמד  המצוה  גדר  אלא  בהעלתך).  בפר'  המצוה  דעיקר  משמע 
אותו" והיא עריכת הנרות, דהיינו ההטבה והדישון, ותכליתה שיהיה נר דלוק 
מהל'  וקצ"ע  הנרות.  עריכת  היא  דהמצוה  (צח)  החינוך  בל'  וכ"מ  בביהמ"ק. 
בסה"מ (כה) שנצטוו הכהנים להדליק, וכן במנין המצוות ו' "להדליק נרות בכל יום", 

והול"ל כהחינוך "לערוך".
את  כיבו  דאם  חנוכה,  מנס  הרמב"ם  לשי'  ראיה  הביא  יא:)  (זבחים  הגרי"ז 
הנרות הרי נעשה השמן דשן ונפסל, אע"כ שהניחום דולקים וא"כ היאך קיימו 
שהנס  השי'  לפי  דחה  [אך  ההדלקה.  במעשה  דין  דאין  ומוכח  המצוה,  את 

נעשה בפך].

דישון המנורה
הדישון הוא מצות עשה כמ"ש הרמב"ם (ה"י) דישון המנורה והטבת נרותיה... 
מצות עשה, שנא' (ר"פ תצוה) יערוך אותו אהרן ובניו. ויסד בחי' הרי"ז הלוי 
הטבת הנרות, ובנוסף  הא' משום דין  ב' דינים בדישון,  (הל' תמו"מ) דאיכא 
יש על הדשן של המנורה חלות דין דישון כמו בדישון מזבח החיצון שיש על 

הדשן מצות דישון. (והביאו גם באבהא"ז, ועי' מנחת אברהם זבחים קיב:).
ומקור הלימוד מבואר בר"מ מדכתיב יערוך אותו, ופי' הר"י קורקוס - ובכלל 
יערוך לתקן כל הצריך. אך בתוס' במעילה יב. (ד"ה בשלמא) מבואר דעצם 

הדישון ידעינן מדכתיב בהדיא בהיטיבו את הנרות.
ועי' במעילה יב. לענין דישון המנורה שלא נהנין ולא מועלין, מנלן דשן הדשן 
(מריבוי בדישון מזבח הפנימי). ובתוס' יומא נט: (ד"ה והרי) פי' ר"י דהלימוד 
על עצם הדין שמצוה לדשנה.  וביאר הגרי"ז (עי' בחי' זבחים יא:) דצריך ב' 

לימודים עפ"י הנ"ל דיש ב' דינים בדישון.
עי' מל"מ (ג,יב) שכ' שדישון המנורה א"צ בגדי כהונה. ובחי' הרי"ז הלוי (תו"מ 
ד"ה ועיין) תמה דהרי הוא בכלל הטבת הנרות שהיא עבודה. ודעתו דאמנם 
מצד דין דשן כדישון המזבח א"צ בגדי כהונה, אך למעשה צריך בגדים משום 

עבודת ההטבה, [דהיינו הדין הא' הנ"ל].
אכן הרמב"ן במלחמות (שם) כ' דאינה עבודה אלא מכשירי עבודה, וכדישון 
מזבח הפנימי, (ולכן אף ביוה"כ א"צ כה"ג). אמנם שיטתו היא דאין הדישון 

שמן  נתינת  [שהיא  לחוד  והטבה  לחוד  דישון  אלא  הנרות,  הטבת  מכלל 
בהטבת  נכללת  דישון  דמצות  כ'  (צח)  החינוך   אך  חדשה].  ופתילה 

הנרות. 

הדלקה - בערב ובבקר
עיקר מצות ההדלקה היא בין הערביים, כדכתיב (בס"פ תצוה ל,ח) "ובהעלת 
אהרן את הנרות בין הערבים". ונחלקו הראשונים אם מדליקים גם בבקר. שי' 
רש"י (שבת כב: וחגיגה כו:) ותוס' (מנחות פו:) ועו"ר שמצות ההדלקה רק בין 
הערביים, וצריך שידלקו מערב עד בקר כמו שנא' (ר"פ תצוה) "יערך אותו... 

מערב עד בקר".
ופי'  הערבים.  בין  וגם  בבקר  גם  להדליק  שמצוה  ה"י)  (פ"ג  הרמב"ם  ושי' 

הרשב"א (ח"א שט) בדבריו שגדר המצוה שהנרות יהיו דולקים תמיד,
שאין  (הי"א)  מהדין  כדמוכח  בערב,  ההדלקה  עיקר  הרמב"ם  לשי'  גם  אכן 
(מנחות  החזו"א  וכ"כ  הערביים.  בין  הנרות  בהדלקת  אלא  המנורה  מחנכין 
לו,ח) שאם לא הדליק בערב אינו מדליק בבקר שאח"כ, כיון שגדר הדלקת 
הבקר היא להשלמת הלילה, שהרי כתוב מערב עד בקר, (וכדמוכח במנחות נ. 
דאי לאו דעבד הדלקה מאורתא ליכא הטבה בצפרא). ובאמת מפורש כן ברלב"ג 
היא  כי  'הטבה'  בבקר  אשר  הדלקה  נקראת  היתה  הסבה  שכ' "ולזאת  כאן  
השלמות  במדרגת  הולך  שענינה  אלא  הערב,  מהדלקת  נמשכת  היא  כאילו 
ממנה". וכעי"ז כ' באבהא"ז דחלוקה מצות ההדלקה בבקר מבערב, שבבקר מדליק 

רק מדין ההטבה, עי"ש.

זמן ההדלקה בין הערביים
ומחצה  בתשע  הנרות  מדליקים  שהיו  בפשיטות  כ'  לו,יא)  (מנחות  החזו"א 
[זמן מנחה קטנה] מיד אחרי שגמרו להקריב את התמיד והקטורת והנסכים. 
והתמיד נשחט בח' ומחצה וקרב בט' ומחצה (פסחים נח.). וכ"כ הגבו"א כדלק'.

מש"כ  לגבי  כתב  הערביים,  בין  ענין  בביאור  (יב,ו)  בא  בפר'  עזרא  האבן  אך 
בשקוע  כי  ספק  "ואין  הערבים,  בין  הנרות  את  אהרן  בהעלת  תצוה)  (בפר' 
השמש ידליק את הנרות". וכן מבואר בתוס' במנחות פט. (ד"ה אין) דההדלקה 

בערב ממש ולא מבעוד יום. 
אכן הגבור"א ביומא (טו.) הק' על התוס' דהרי הדלקת הנרות היא מעבודת 
להק'  הוסיף  כא)  (סי'  דוד  והמקדש  בצ"ע.  והניח  הערבים,  בין  של  תמיד 
מפסחים נט. דהדלק"נ קודמת לפסח וזמנו ודאי מבעוד יום כשאר קרבנות. 
[ועי' ברמב"ן בפר' בא שם שחלק על האב"ע וכ' "הדלקת הנרות והקטורת 

אינן כשרין בלילה אלא בזמן תמיד של ביה"ע וקודמין לו"].
דוד  המקדש  אך  ביה"ע.  של  תמיד  עם  היתה  דההדלקה  שם  הגבו"א  ודעת 
הכריח שהיתה סמוך לחשיכה, שהרי בתקופת טבת היה בה שמן רק ללילה.  

[אכן החזו"א כ' דהשיעור היה מבע"י, כדלק'].

המדליק - כהן או ישראל
אי' ביומא כד: הדלקה לאו עבודה היא. וכ' הרמב"ם (הל' ביאת מקדש פ"ט 
ה"ז)  דכשרה  בזרים, ונחלקו הרמב"ם והראב"ד אם הוא לכתחילה. דהרמב"ם 
כ' אם הטיב הכהן הנרות והוציאן לחוץ, מותר לזר להדליקן. והראב"ד השיג 

וכ' הפליג כשאמר מותר לזר להדליקן, אלא שאם הדליקן כשרות. 
ועי' בחי' הגר"ח דגם הרמב"ם מודה דלכתחילה בעי כהן, אלא שאם הוציא 
לחוץ אין מצוה בהדלקה כלל. ועי' אבהא"ז (שם) דגם הראב"ד מודה דהדלקה 

לאו עבודה, אלא שלכתחילה צריך כהן.
עי' כס"מ שהביא מהריטב"א שתמה דהא כתיב דבר אל אהרן בהעלתך את 
שזר  היא  עבודה  דלאו  לומר  חיוב,  בלשון  אפקיה  לא  דמ"מ  ותירץ  הנרות, 

יתחייב עליה מיתה.  
הכלי חמדה (ר"פ בהעלתך) הק' דאם הדלקה כשרה בזר, מהו שניחמו הקב"ה 
הנרות,  את  מדליק  שאתה  משלהם  גדולה  שלך  הנשיאים,  בחנוכת  לאהרן 
בית  חנוכת  על  דקאי  שם  כהרמב"ן  מזה  והוכיח  לו.  דוקא  נמסרה  לא  והרי 
חשמונאי, שהיתה מנורה חדשה וכיון דעבודתן מחנכתן, צריך שתהיה הדלקה 

ע"י כהן דוקא.
והגר"ש קוטלר בשיח ערב (קדשים סי' ד) תירץ עפ"י הגר"ח (הנ"ל) דההיתר 
לזר לכתחי' הוא כשהוציאו את המנורה החוצה, אבל בהדלקה בפנים ודאי 

שהיא מצוה דכהנים.

שיעור השמן
במנחות פט. "מערב עד בקר" - תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב 
עד בקר. ועי' רש"י בפר' ובשבת כב: (ד"ה כמדת) ששיערו חצי לוג לפי לילי 
טבת הארוכים. ובתוס' במנחות הביאו מהירוש' שבקיץ היו עושין פתילה גסה 
ובחורף פתילה דקה. והיא דעת ריב"א דפליג על רש"י, כמובא בדעת זקנים [וכ"ה 
שבעשיית  האומנות  היתה  דזו  קצג  ע'  סמ"ג  [ועי'  א"ד].  בשם  במנחות  ברש"י 

הפתילות]. 
דוד  המקדש  אך  הבקר.  עד  ומחצה  מט'  דשיערו  לו,יא)  (מנחות  חזו"א  ועי' 

(כא,א) נקט שהוא לפי לילי טבת בצמצום, עי"ש הוכחתו.
בחי' הגרי"ז (זבחים יא: ד"ה ועפי"ז) חקר אם הוא דין בהדלקת הנרות שצריך 
במנורה.  לתת  שצריך  בשמן  שיעור  שהוא  או  הלילה,  כל  דולקת  שתהיה 

והוכיח דהוא שיעור מהא שגם בלילות הקצרים צריך לתת שיעור זה. ועי' 
חזו"א (שם,י) שבכל הדלקה צריך שיעור שלם ולכן כשכבה באמצע 

נפסל השמן (ועי' מנחות פח: וצ"ע). ומבואר ג"כ דהוא 
שיעור בשמן. 

לחברותא התקשר עכשיו: 9141217



לקבלת הגליון בקביעות בדוא"ל יש לשלוח בקשה לכתובת:
gal200@neto.bezeqint.net 

עשה תרומתך קבע
תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', 
בתיבות "עומקא דפרשה" שבפתח אוצה"ס "בית יוסף" רח' שד"ח,  

ובברכפלד ליד ביהכ"נ "בני הישיבות" שד' יחזקאל.
 gal200@neto.bezeqint.net  או לשלוח בדוא"ל

חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב  [ד"ת בכת"י עד 
יום א'].

אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.
תגובות יתקבלו בציון שם מלא בלבד, [בפרסום 

התגובה אפשר להשתמש בר"ת]

נושאי הגליונות הבאים

כי תשא - חטא העגל
ויקהל - תרומות לביכ"נ וביהמ"ד

פקודי - ארבע פרשיות
ויקרא - קרבן עולה
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דרושים לחברותות
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נושא                          מקום                       שעה                טלפון

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
הלוואות בפריסה של 200 תשלומים
לפרטים: הרב א. ארנפרוינד 050-4150605

*לילדים עד גיל שנה.

ברגע האחרון!! לפני שיהיה מאוחר

קושיא

הרמב"ם [פ"ד חובל ומזיק ה"ט] כתב ז"ל החובל בחבירו ביום הכפורים 
עליה  חייב  שהוא  עבירה  שעבר  אע"פ  בתשלומין,  חייב  במזיד  אפילו 
שאין  משלם  ואינו  לוקה  ותשלומין  מלקות  המחויב  כל  והלא  מלקות 
שהוא  בחבירו  מחובל  חוץ  בכל  הדברים  הם  כך  ומשלם,  לוקה  אדם 
משלם שהרי בפירוש רבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין שנאמר רק 

שבתו יתן ורפא ירפא, עכ"ל. 
ג"כ  והוזמו  ממון  לחייב  שהעידו  עדים  גבי  גם  דהרי  טובא  וקשה 
משלמים ואין לוקין כדמבואר בסוגיא דכתובות [לב.:] וברמב"ם רפי"ח 

עדות. וצע"ג.
הרב אריה שפירא

הלומדים מוזמנים לשלוח את תשובותיהם בקצרה
לפקס 974267   או למערכת

המעוניין להציע לפני הלומדים קו' שלא נדונה במפרשים,
בענינים הקרובים לכל עוסקי התורה. 
מוזמן לכתוב בבהירות ובתמציתיות, 

ולשלוח למערכת.

ארגון משובב נתיבות
רוחנית להצלה  מרכז 

  057-3133330     057-3102044/8/9     057-3140000

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו,
 במודיעין עילית וברמת שלמה. 

[הנושא אחיד, והכותבים מבני המקום]. 
ניתן להשיג עלונים קודמים ומקבילים בטל' 054-8447267
אפשרויות ליסוד העלון במקומות נוספים, יתקבלו בשמחה.

מלחמתה של תורה

בשורה משמחת!!!
מעכשיו בתחנת קול הלשון

גם קול הדף

בסניף ספריית בית יוסף
בבית שלישי של ביהכ"נ המרכזי

רח' שדי חמד 18

052-7451481
052-7684038
050-9444377
054-7242912
054-9729402
052-7653584
052-7167619
057-3135605
054-8440914
054-8424322

9740206

052-7625466
9760370

054-4737360
052-7130901

9298517
050-4111403
057-3114454
052-7665106

9790821
054-8415403
050-4110312

9340105
9298192

052-7324862
052-7110851
057-3101491
054-8424322
050-4111403
052-7631465
03-6744038

054-9761746
052-7153594
052-7632205
052-7614024
054-8407350

6374394
9285124

054-8403599
052-8952613
050-4171130
054-8462669

9799833
050-4134050

050-2553310
050-4106417
052-7697695
057-3166988
057-3129704

9740767
052-7526975
052-7617912 שישי-

שבת

בקושית הרב חנניה הסגל  (בגליון הקודם) בסתירת דברי רבה שבב"ק 
צח. אמר רבה השף מטבע של חבירו פטור דלא עבד ולא מידי. ובב"ב 
חטין,  דמי  לו  נותן  חבירו  של  מגרנו  צרור  בורר  דרבה  משמיה  אי'  צג: 

אע"פ שהוא נזק שאין בו חסרון.

תירץ הרב יחזקאל נויבירט דדוקא בשף מטבע פטור דהוי נזק שאין בו 
חסרון משום דהמטבע יש לו ערך עצמי והצורה אינה חלק מהשוויות 
אבל  נזק  כאן  שיש  הגם  ולכן  בהוצאה,  יוצא  אינו  צורה  דבלי  רק  שלו 
לא חיסר בגוף המטבע, משא"כ בבורר צרור מהגורן, שמשלמים גם על 
הצרור, וכ"ז שלא נברר הרי הוא חלק מהגורן, נמצא שכשבררו הפסידו 

חלק מהגורן והוי חסרון.

הרב מ. נפתלי כתב דהנה המשך הגמ' בב"ק שם אבל שייפא בשופינא 
חתיכת  על  רק  לא  דמתחייב  כתבו  מתיב  ובתוד"ה  חסריה.  חסורי 
המתכת ששף בידים, אלא על כל דמי המטבע שהפסיד בגרמתו דאל"ה 
מאי אשמעינן. וממילא בבורר צרור, כיון שהצרור שוה מעט, והוא חיסרו 

בידים, מתחייב גם על הדמי חטין שהפסיד בגרמתו. 

על  הוא  דאם  מכוחו,  שיתחייב  מועט  שווי  בצרור  דאין  המקשה  ודחה 
מה ששוה בתור אבן, הלא גם עתה קיים שווי זה ולא הופסד, ואם על 
מה שהיה שוה כחיטים, הלא ז"ג השאלה למה חייב כשלא חיסר כלום.

והרב יצחק ליסיצין ציין שבגמ' בב"ב צג: יש הכרח בלא"ה להגיה בלשון 
הגמ': "משמיה דרב הבורר צרור" ויתורץ בזה קו' רעק"א והמסוה"ש צד. 

אות ב. וממילא אין שום סתירה.

אכן יש לדחות דמדברי הגרעק"א בגליון הש"ס משמע דלדעת התוס' 
ודאי גרסינן רבה, והקו' הלא לדעת התוס'.

והוסיף המקשה דביש"ש (פ' הגוזל עצים סי' י"ז) ובנתיה"מ (ש"מ סק"ג) 
כתבו דהא דפטר רבה בשף מטבע הוא רק בצירוף מה שאפשר להחזיר 
להחזיר  א"א  צרור  בבורר  דהא  חילוק,  יש  ולפי"ז  אומן,  ע"י  ההפסד 
לתקנו  שאפשר  נזק  כל  דאטו  בעי,  טעמא  גופא  הא  אמנם  ההפסד. 
קו'  מכח  זאת  דחה  סק"ג)  י"ג  סי'  (ב"ק  דבחזו"א  ועוד  עליו,  פטורים 

אלימתא, ולדבריו עדיין קשה. 

וציין שמצא בס' שיעורי הלכה (להגרי"ל בלוך זללה"ה מטעלז, ח"א 
סי' י"ח) שהק' קו' זאת, עיי"ש מה שתי', ואולי תירוצו הוא כעין 

מ"ש הרב יחזקאל נויבירט.

לקראת הרחבת הגליון באופן קבוע בס"ד
המעוניינים לכתוב בקביעות

יפנו לטל' 050-4122753 אחרי 11 בלילה

לע"נ 
אסתר הינדא 

בת ר' שמואל ע"ה     
נלב"ע י"ב אדר

עדיף שד"ח
זכרון משה

כולל קול יעקב
זכרון משה

אפשרות לדתות
זכרון משה

קמח
נאות שמחה

נתיבות המשפט 111
בית תפילה/משובב נתיבות

ברכפלד
חפציבה, בביתי

זכרון משה

ברכפלד
משך חכמה

ברכפלד
כולל סורוצקין

קרית ספר

זכרון משה

גרין פארק
גבעה דרומית

בביתי
קמ"ח

ברכפלד
ברכפלד

נאות הפסגה

בביתי, נתיה"מ
שאגת אריה
זכרון מאיר
זכרון משה

זכרון משה/היכל יצחק
בביתי בחשמונאים

ברכפלד
בביתי/היכל הגרי"ם

ברכפלד
גרין פארק

ברכפלד - בני הישיבות
בביתי בברכפלד

אוה"ח 27 - חניכי הישיבות

ברכפלד ר"ע
חפציבה

גמיש
בביתי ברח' ר'יהודה הנשיא
חכמת התורה ברח' מסי"ש

.
אוהל מנחם

9:00-12:00 חוץ מיום ה'
לפני העבודה

בוקר וגם אחה"צ
11:30 - 9:00

12:00 - 11:00

10 עד 1 בהתמדה
11:00-1:00

7:05
7:00 - 6:00

פעמיים בשבוע 11:30-1:00
12:30 - 10:00

יש ימים בוקר ויש אחה"צ

7:00 - 5:00

5:00 - 4:00

פעם בשבוע
5:00 - 3:00

5:30 - 4:00

עד 10:00
10:15 - 9:15

10:00 - 9:00

10:30 - 9:30
11:00 - 9:00
10:30 - 9:30
10:30 - 9:00
9:15-10:45
שעה מ 9:00

7:45

10:30 - 9:00
חצי שעה מתוך 9:00-11:30
יומיים מתוך א'ב'ג'ד' 8:30-11:00

שעה מתוך 8:30-10:30
8:45 - 7:45

שעתיים שלוש

גמ' נשים
מס' שבת פ"ב ותחילת כירה

גמ' [בתשלום]
מחפש שיעור גמ' באנגלית 

חו"מ לטוען רבני
פסחים באנגלית

כתובות פ' ראשון,לבחור מצוין 
פסחים גמ' רש"י

גמ' בהספק (לפחות עמוד)

מס'ברכות, מהיר ויסודי
שיעור דף היומי

דף היומי
גמ' עדיף ברכות, רש"י ותוס' 

גמרא
גמ' מועד

גמ' נשים/נזיקין
הלכות שבת

דף היומי
הלכה

טוש"ע שהייה והטמנה
דף היומי
דף היומי

גמ' חולין - עמוד ליום
קירוב, עם יהודי שעובד כאן

מגילה

דף היומי
דף היומי

הלכות שבת
איסור והיתר

מחפש שיעור דף היומי
הלכות מקוואות
מ"ב הלכות פסח
 שיעור במס' יומא

דף היומי
הלכה / מוסר

גמיש. להשאיר הודעה

חולין בבקיאות מהירה
דף היומי (רצוי אברך מבוגר)

מס' ברכות דף ליום
בבא מציעא
מ"ב דרשו

עדיף מס' ברכות עמוד ליום
מתקיים שיעור דף היומי

הלכות סת"ם
הלכות סת"ם

מ"ב הלכות שבת
כתובות

חומש רש"י וקיצוש"ע
בחור ללמוד עם בחור תענית

נשים (בדיעבד נזיקין)
פ' כירה, שהייה,בישול,הטמנה

פתוח

לע"נ 

ר' אברהם 
ב"ר ישראל אליהו 
ליכטמן זצ"ל      
נלב"ע י"א אדר א' תשס"ח

לתשומת לב!
ד"ת בדפים מתקבלים עד יום ראשון בלבד.
בדיסק ובמייל יש להעביר עד יום ג' בלילה.


