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לם, בכל „ברי  בענין ‰ב‡ ‰‡רכנו ‰רב‰ ב˜ונטרס̆  בר‡˘י˙ „ברי ‡˜„ים̆ 
‰וב‡ו בנ„ון  ‰ר‡˘ונים ו‰‡חרונים בעיון ‰יטב בכל ‰טענו˙ ו‰יי˘ובים̆ 
ז‰  בכל  ל‰‡ריך  יכלונו  ל‡  ‰עלון  ˘במס‚ר˙  ‡ל‡  ‰נלע"„,  וכ˙בנו  ז‰ 
כמובן ועס˜נו ר˜ בטענו˙ ‰עי˜ריו˙, ו‰חפı ל˜בל ‰˜ונטרס כולו י˘לח 
ב˜˘‰ לכ˙וב˙ ‰מייל ˘בעמ' 4 וירוו‰ ‡˙ ˆמ‡ונו. ור‡‰ עו„ ל‰לן במ„ור 
על  ˘ליט"‡  יוסף  „ו„  ר'  ‰‚„ול  ‰‚‡ון  ˘ל  מכ˙בו   (4 (בעמ'  ‡ורח"  "רב 

‰˜ונטרס ‰נ"ל

מ˜ור „ין ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ וטעמו

מ„לי˜ין  ‡ין  ‡ומר  י˘מע‡ל  רבי  (כ„:)  ˘ב˙  במ˘נ‰  ˘נינו 
ל  טעמו̆  בעטרן, מפני כבו„ ‰˘ב˙. וב‚מר‡ (כ‰:) בי‡ר רב‡̆ 
ר' י˘מע‡ל מ˘ום ˘ריח ‰עטרן רע וחו˘˘ים ˘מ‡ יˆ‡ מן 
‰בי˙, ו˘‡לו ‡ביי מ‰ ‰ח˘˘ ‡ם יˆ‡?, ו‰˘יב רב‡ "˘‡ני 
˘ם  ‰˙וספו˙  ופיר˘ו  חוב‰".  ב˘ב˙  נר  ‰„ל˜˙  ‡ומר 
„ול˜  ˘‰נר  במ˜ום  ‰סעו„‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰ו‡  ˘‰"חוב‰" 
מ˘ום "עונ‚ ˘ב˙". ובטעם ‰„בר ˘‰„ל˜˙ ‰נר חוב‰, מבו‡ר 
בר‡˘ונים במסכ˙ ˘ב˙ ˘ם ˘‰ו‡ בכ„י ˘י„מ‰ ‰מˆב ל‡ור 
˘י˘ ביום, כי סעו„‰ ח˘וב‰ נ‡כל˙ ביום כי כך מ˙ענ‚ ‰‡„ם 
˘ב˙  סעו„˙  ל‡כול  ˘ב˙  ועונ‚  כבו„  וממיל‡  ב‡כיל˙ו, 

כסעו„‰ ח˘וב‰. 

בי‡ור ‰ח˘˘ ˘˜יים בזמננו

˘‡נחנו  ‰זמן  ˘בז‰  ‰פוס˜ים  ספרי  בכל  ‰עירו  כבר  ו‰נ‰ 
נר ˘ב˙ ‰„בר  מ˘˙מ˘ים ב‡ור ‰ח˘מל, ‡ם כן כ˘מ„לי˜ 
 ˙‡ ˘מ„לי˜  בע˙  ˘‰ל‡  מברך,  מ‰  ועל  כיˆ„  בי‡ור  ˆריך 
‰נרו˙ ‰בי˙ מ‡יר ב‡ור י˜רו˙ וב‰„ל˜˙ ‰נר ‡ינו מוסיף „בר, 
ו‡ין בו כל עונ‚ ‡ו ˘מח‰, וי„וע מ"˘ ‰‡‚ו„‰ ˘ב˜יı יע˘ו 
‰וי  כן  יע˘ו  ל‡  ו‡ם  ליל‰,  ˜ו„ם  יכבו  ˘ל‡  ‡רוכים  נרו˙ 
[˘‡ור ‰נר ביום מ‰  ברכ‰ לבטל‰ „˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י מ‰ני‡ 
 ‰˘˜ ו‰„בר  ט).  סעיף  רס‚  (סי'  ב˘"ע  מרן  וכ"פ  מועיל?].  ‰ו‡ 

˘בע˙יים ל„ע˙ מרן ‰˘לחן ערוך (˘ם סעיף ח) ˘סובר ˘‡ין 
מברכים על "˙וספ˙ ‡ור‰" (ולכן ‰ו‡ פוס˜ ˘מי ˘מ„לי˜ נר לי„ נר 
˘כבר „ול˜ ל‡ יברך על ‰„ל˜˙ו), ˘‰„בר ˜˘‰ ביו˙ר. ‡ל‡ ˘‚ם 

‡ור‰"  "˙וספ˙  על  ˘מברכים  ˘סובר  (˘ם)  ‰רמ"‡  ל„ע˙ 
ב‰„ל˜˙ נרו˙ נוספים, מ˘ום ˘כל מ‰ ˘מ˙וסף ‡ור‰ י˘ בו 
˘לום בי˙ ו˘מח‰ י˙יר‰ ל‰נ‡˙ ‡ור‰ בכל זויו˙ ‰בי˙ (כמ"˘ 
"˙וספ˙"  כ˘י˘  „ו˜‡  יכון  ז‰  ˘כל  פ˘וט  ‰נ‰  ‰‡חרונים). 

ומר‚י˘ים עכ"פ ˙וספ˙ ‡ור‰, ‡בל ב‰„ל˜˙ ‰נר במ˜ום ˘י˘ 
חז"ל  כ‡מר˙  ממ˘  ‡ל‡  ˙וספ˙  ˘ום  ‡ין  „ול˜  ח˘מל  ‡ור 
"˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י ‡‰ני" ˘‰ו‡ כ‰„ל˜˙ נר ב‡ור יום ˘‡ינו 
מועיל כלל, ו‡ינו „ומ‰ לנר ‰„לו˜ לי„ נר „ול˜ במ˜ום ח˘וך, 
˘ב‡מ˙ מוסיף ‡ור‰. וז‰ כל ‡„ם יכול לב„ו˜ בעˆמו, וכ‚ון 
בח„ר בו „ול˜ים ‰נרו˙ ו‡ור ‰ח˘מל „ול˜, ‰‡ם י˘ מ˜ר‰ 
˘‡ח„ יעמו„ מול ‰נרו˙ וחבירו יב˜˘ ממנו לזוז ממול ‰נרו˙ 
כי ‚ורם ˘י‰י‰ ח˘וך?. ‰רי ו„‡י ˘ל‡. ו‡ם כן ‰˘‡ל‰ חז˜‰ 
מועיל‰  ˘‡ינ‰  בזמננו  ‰נר  ‰„ל˜˙  על  מברכים  כיˆ„  מ‡ו„ 
כלל. [ו‰‚ר"מ לוי זˆ"ל ב˘ו"˙ ˙פל‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' ז) כ˙ב ˘י˘ לחל˜ 
בין מ„לי˜ נרו˙ בעו„ ‰יום ‚„ול למ„לי˜ לי„ ח˘מל, כי „ו˜‡ ב‡ור ‰יום ‡ין 
˘ר‚‡  ז‰  על  לומר  ˘ייך  ו‡ין  מועיל  ‰ח˘מל  ‡ור  לי„  ‡בל  מועיל  ‰נר 
בטי‰ר‡. ו‡חר ‰מחיל‰ מכבו„ ˙ור˙ו זˆ"ל, ‰רי ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ ב‰יפך, וכמו 
˘רו‡ים בב˙י כנסיו˙ ˘מ„לי˜ין ˙‡ור˙ ‰ח˘מל בכל ˘עו˙ ‰יום, ‡בל נר 
במ˜ום ח˘מל ‡ינו מוסיף כלום כנ"ל. וב‡מ˙ כ"כ ב˘ו"˙ ‡‚רו˙ מ˘‰ (‡ו"ח 
פנחס  רבי  ו‰‚‡ון  ב).  ‡ו˙   ‰ סימן  (ח"‰  נ„ברו  ‡ז  וב˘ו"˙  כ‰),  סי'  ח"‰ 
עפ˘טיין (ב‰סכמ‰ לספר מ‡ורו˙ נ˙ן) ועו„, ˘‡ור ‰נר וכיו"ב בטל‰ ב‡לף 
‰‡חרונים  כל  מ„ברי  מוכח  וכן  מ‰ני,  מ‡י  בטי‰ר‡  ו˘ר‚‡  ‰ח˘מל  ל‚בי 
‰נזכרים ל˜מן. וכן כ˙ב לי ‰‚‡ון ר' יˆח˜ רˆ‡בי ˘ליט"‡. ו˘וב „בר˙י בז‰ 
עם מו"ר ‰‚‡ון ר' ‡לי‰ו מ‡„‡ר ˘ליט"‡ מ‚„ולי ˙למי„י ‰‚ר"מ לוי ו‡מר 
˘‚ם רבו ‰‚ר"מ לוי ו˘‡"פ ˘כ˙בו ˘י˘ ˙וספ˙ ‡ור בנר ‚ם במ˜ום ˘י˘ 
זמנם ˘‰ו‡ כלפני ע˘רים ו˘לו˘ים  ח˘מל, „ברו במˆי‡ו˙ ‰ח˘מל ˘ל 
˘נ‰, ˘ב‡מ˙ ‡ור ‰ח˘מל ˘‰י‰ מˆוי ‡ז (ו‰„ומ‰ לו ˘מˆוי בז‰"ז ‰ו‡ 
‰נ˜ר‡ "מנור˙ ‡‚ס" ˘י˘ בו חוט ל‰ט) ל‡ ‰י‰ מ‡יר ב‡ור מב‰י˜ וחז˜ 
כמˆוי ‡ˆלנו ב‡ור ‰"פלורסנט" ו"ל„ים", ובמˆי‡ו˙ ˘לנו יו„ו ‚ם ‰‚ר"מ לוי 
ו„עימי‰ ˘‡ין בז‰ כל ˙וספ˙, עכ"„ ˘ליט"‡. וע"ע ל˜מן ב„ברי ‰‚ר"מ לוי 

‰נוספים].

„ברי ‚„ולי ‰פוס˜ים ˘כ˙בו ליי˘ב ‰מנ‰‚
ומ˘‡ ומ˙ן ב„ברי‰ם

וכ‡מור ‚„ולי ‰„ור ‰‡ריכו למˆו‡ י˘וב למˆי‡ו˙ זמננו כיˆ„ 
˘‰י˘ובים  לכח„  ‡ין  ב‡מ˙  ‡ולם  ‰נר,  ‰„ל˜˙  על  מברכין 
‰ו„ו  ˘כולם  לˆיין  י˘  „ברי‰ם  ˘‡בי‡  (ו˜ו„ם  „יים,  ברורים  ‡ינם 
וכ„ל‰לן,  ול‰„לי˜ו)  ל˘וב  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ו‡חר  ‰‡ור  לכבו˙  ˘‰נכון 

ב˘ו"˙ ‡ור לˆיון (חל˜ ב פר˜ יח ‡ו˙ י‚) כ˙ב ˘כל ‰ח˘˘ בז‰ 
‰ו‡ „ו˜‡ כ˘„ול˜ ‡ור ˘יוˆ‡ים בו י„י חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙, 
מ˘‡"כ ‡ור ‰ח˘מל ‰„ול˜ מ‰זרם ‰כללי, ˘‡י ‡פ˘ר לˆ‡˙ 
י„י חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙, כיון ˘‡ור ‰ח˘מל ˘„ול˜ בר‚ע ז‰ 
‡ין ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰‡ור ˘„ול˜ בעו„ ר‚ע, ו„ומ‰ ‰„בר לנר ˘מן 
˘ו„‡י  ר‚ע,  בעו„  לכבו˙  וע˙י„  ˘מן,  מעט  בו  ˘י˘  ‰„ול˜ 
יוסיף ˘מן ‡ח"כ על  ˆריך ל‰„לי˜ נר ‡חר בברכ‰, ו‡ף ‡ם 

לבטל‰,  ברכ‰  ‰וי  לכן  ˜ו„ם  ˘ברך  ברכ˙ו  מ"מ  ‰נר,  ‡ו˙ו 
ו‰"‰ ב‡ור ‰ח˘מל. ‡ולם מלב„ ˘סבר˙ ‰‡ור לˆיון בח˘מל 
ל‡ ‰סכימו ל‰ כל ‰פוס˜ים ‰מ˙ירים ל‰„לי˜ נר בח˘מל [וכן 
בזמננו  במˆי‡ו˙  ˘עכ"פ  עו„  וכ˙בו  רבים],  ני„ונים  עו„  לענין 

בחבר˙ ‰ח˘מל מוכח ˘ל‡ כ‰רב ‡ור לˆיון. עו„ י˘ ל‰עיר 
"˙וספ˙ ‡ור‰"  ב‚„ר  ‡ינו  לי„ ‰ח˘מל  „בריו ˘‡ור ‰נר  על 
‡ל‡ כ"˘ר‚‡ בטי‰ר‡" ˘‡ינו מוסיף כלום ב‰„ל˜˙ו, ולכן ‡ף 
‡ין  ע„יין  מוסכמ˙,  ‰"ח˘מל"  בעי˜ר  ˘יט˙ו  ‰י˙‰  ‡ם 

ב„בריו י˘וב למˆי‡ו˙ ˘לנו. 

ו‰‚‡ון ר' ˘למ‰ זלמן ‡וירבך זˆ"ל (בספר ˘לחן ˘למ‰ סי' רס‚ ‡ו˙ 
י‚) כ˙ב ˘‰„בר ב‡מ˙ ˆריך עיון, ‡בל כ˙ב ליי˘ב ˜ˆ˙ ‰מנ‰‚ 
˘‡פ˘ר ˘ז‰ נע˘‰ כ"מנ‰‚ ח˘וב" ל‰וסיף נרו˙ ולברך על 
ז‰, כמו ˘מברכים על ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ בבי˙ ‰כנס˙. וכ˙ב 
עו„ ˘‡ף ˘‰נרו˙ ל‡ מוסיפים ˘מח‰ ול‡ ˘לום בי˙, מכל 
ח˘וב‰  סעו„‰  בכל  ˘רו‡ים  כמו  כבו„  בז‰  י˘  מ˜ום 
˘מ„לי˜ים נרו˙ ‡ע"פ ˘י˘ ˘ם ‡ור ב˘פע ו‚ם ‡ין ז‰ מוסיף 
עונ‚ ‡ך י˘ בז‰ כבו„. ‡ולם מ‰ ˘כ˙ב ‰רב זˆ"ל ˘י˘ בז‰ 
מוסיף  ˘‡ינו  ב„בר  י˘  כבו„  ‡יז‰  עיון  ˆריך  ˘ב˙",  "כבו„ 
כלום ול‡ מועיל כלום?, ומ‰ ˘‰וסיף עו„ ‰רב זˆ"ל ˘י˘ בז‰ 
כבו„ כמו ˘רו‡ים בכל סעו„‰ ח˘וב‰ ˘מ„לי˜ים נרו˙ ‡ע"פ 
˘י˘ ˘ם ‡ור ב˘פע ו‚ם ‡ין ז‰ מוסיף עונ‚ ‡ך י˘ בז‰ כבו„", 
‰נ‰ לכ‡ור‰ ‰‚„יר בז‰ ‚„ר "כבו„" ח„˘, ו‰"כבו„" ˘‰זכירו 
ול‡  בעונ‚  מו‡ר˙  בסעו„‰  לי˘ב  ˘‰ו‡  מבו‡ר  ‰רי  ‰פוס' 
כבו„  ול‡  בחו˘ך,  יו˘ב  ˘‡ינו  כבו„  ב„רך  ‰ו‡  ˘‡ז  בˆער 
‡חר. וכן מוכח מ‰˙וספו˙ ‰נ"ל במפור˘, ˘‰רי ר' י˘מע‡ל 
ו‰˙וספו˙  ‰˘ב˙"  "כבו„  מפני  בעטרן  מ„לי˜ין  ˘‡ין  ‡מר 
בי‡רו ‡˙ „ברי רב‡ ˘בי‡ר ‡˙ „ברי ר' י˘מע‡ל ˘‰"חוב‰" 
"עונ‚  מ˘ום  „ול˜  ˘‰נר  במ˜ום  ‰סעו„‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰ו‡ 
˘ב˙". ו‡ם "כבו„ ˘ב˙" בנר ‰ו‡ ענין ‡ח„ ו"עונ‚ ˘ב˙" ‰ו‡ 
י˘מע‡ל  ר'  „ברי   ˙‡ לב‡ר  ‰˙וספו˙  כ˙בו  ‡יך  ‡חר,  ענין 
‡חר˙ ממ‰ ˘‰ו‡ ‡מר בעˆמו?. ובז‰ נ„חו טענו˙ ‰מיי˘בים 
‡ין ‰נר מוסיף "עונ‚" סוך סוף ‰ו‡  ‰‚ם̆  ‡˙ ‰מנ‰‚ בטענ‰̆ 
 ˙‡ מכחי˘ים  ‰˙וספו˙  ו„ברי  ˘‰מˆי‡ו˙  "כבו„",  מוסיף 
„ברי‰ם. ו‡כמ"ל. ‚ם מ‰ ˘‰בי‡ ‰רב זˆ"ל ˜ˆ˙ ר‡י‰ למנ‰‚ 
„ורנו ממנ‰‚ ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ בבי‰כ"נ, ‰נ‰ ‡חר ‰מחיל‰ 
חז"ל  ˙˜נ˙  על  מוסיף  ‰ו‡  ˘כ‡ן  „ומ‰,  ‡ינו  לכ‡ור‰  רב‰ 
ומ‚ביר פרסומי ניס‡ ‚ם בבי˙ ‰כנס˙ וי˘ בז‰ ˙ועל˙ לעי˜ר 
‡˙ עי˜ר  לנו ‡„רב‰ ‰‰יפך ‰ו‡ ‰נכון,̆  ‰מˆו‰, ‡בל בנ„ון̆ 
‰מˆו‰ ‡ינו מ˜יים ‰ו‡יל ˘‡ין ‡נו ˆריכים ל‰. (וע"ע ל‰‚‡ון ר' 
ליט"‡ בספר ‰לכ‰ ברור‰ חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף סי' „ עמ'  „ו„ יוסף̆ 

ל‚). 

ומ‰ ˘כ˙ב ליי˘ב עו„ ‰‚ר"מ לוי ˘כל ˘ל‡ ‰ו„ל˜ ‰ח˘מל 
לכבו„ ˘ב˙ ‡ין ח˘˘ וכמו ˘מˆינו בבי˙ יוסף ˘‰בי‡ „ברי 
‰‚‡ון מ‰ר"י ‡בו‰ב ז"ל ˘י˘ מ˜ומו˙ ˘נו‰‚ו˙ ‰נ˘ים בערב 
˘ב˙ ל‰„לי˜ נר ˜ו„ם ˘י‚יע זמן ‰‰„ל˜‰ ו˜ורין ‡ו˙ו נר ˘ל 
חול, ו‡ח"כ מ„לי˜ין נר ˘ל ˘ב˙. ‰נ‰ ‚ם בז‰ ל‡ נח‰ „ע˙נו 
לכבו„  במיוח„  ˘ב˙  נרו˙  ל‰„לי˜  ˘ˆריך  ‡מ˙  ˘‰ן  כלל, 
י˘וב  ו‡זי  ‰נר  וי„לי˜  ‰ח˘מל  ˘יכב‰  ˆריך  ולכן  ˘ב˙, 
ל‰„לי˜ ‰ח˘מל, ‡בל כל ˘מ„לי˜ בזמן ˘‰ח˘מל „ול˜ כך 
˘‡ינו מועיל ב‰„ל˜˙ו כלום ול‡ מוסיף ל‡ ‡ור‰ ול‡ ˘מח‰, 
‡"כ ל‡ ע˘‰ כלום. ו‰רי ז‰ כמו ˘כ˙ב מרן ב˘"ע (סימן רס‚ 
‡ין  ‡ם  בחˆר,  ו‡וכלים  ‰בי˙  בזויו˙  ‰מ„לי˜ין  ט):  סעיף 
‰נרו˙ ‡רוכו˙ "˘„ול˜ו˙ ע„ ‰ליל‰ ‰וי ברכ‰ לבטל‰", ע"כ. 
ב˜ונטרסי  (וע"ע  כלל.  ‰נרו˙  מ‰„ל˜˙  נ‰נ‰  ו‰ו‡ מ˘ום ˘ל‡ 
ר‡˘  מרן  ועט"ר  מו"ר  ב„ע˙  ול‰ב‰"ח  זˆ"ל  לוי  ‰‚ר"מ  ב„ע˙  ˘‰‡רכ˙י 

‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ בירחון ‡ור ˙ור‰ ‡ייר ˙˘ל"ו סי' ˜לב).

בירור „ברי מרן מלכ‡ רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡ בז‰

‰נ‰ מרן מלכ‡ זˆ"ל כ˙ב ב˙חיל‰ ב˘ו"˙ יביע ‡ומר (חל˜ ב 
נו‰‚ים  ‡נו  וכן  ו‰וסיף:  ‰מנ‰‚   ˙ˆ˜ ליי˘ב  טז)  סימן  ח‡ו"ח 

נרו˙.  ומ„ל˜˙  מברכ˙  ו‡ח"כ  ‰ח˘מל,   ˙‡ ˙חל‰  ל‰„לי˜ 
‡ולם בספר חזון עוב„י‰ ˘ב˙ (ח"‡ עמ' רטז) ‰‡ריך מרן זˆ"ל 
לכבו˙  ‰חומר‡  ולחז˜  לבסס  ו‰‡ריך  ‰נ"ל  ב‰י˙רו  לפ˜פ˜ 
‡ור ‰ח˘מל ˜ו„ם ˘י„לי˜ ‡˙ ‰נר. ו‰בי‡ מ"˘ ב˘ו"˙ ויברך 
‡ם נרו˙ ‰ח˘מל „ול˜ים בבי˙ ‰י‡ך ‡פ˘ר  ס„)̆  „ו„ (ח"ב סי'̃ 
˘בלי  כיון  ˘ב˙  לכבו„  ˘מ„לי˜ים  ‰˘מן  נרו˙  על  לברך 
בטי‰ר‡  „˘ר‚‡  ‰ח˘מל  ˘ל  ‚„ול  ב‡ור  מו‡ר  ‰בי˙  ‰נרו˙ 
מ‡י מ‰ני, ולכן ˜ו„ם ‰ברכ‰ ו‰‰„ל˜‰ ˘ל נרו˙ ‰˘מן י˘ 
‰נרו˙ ˙כוין  ו‰‡˘‰ ‰מ„ל˜˙ ‡˙  נרו˙ ‰ח˘מל  לכבו˙ ‡˙ 
˘‰ברכ‰ ˘ל‰ ˙על‰ ‚ם על ‰ח˘מל ˘˙„לי˜ ‡חר כך, ע"˘. 
ו‰וסיף ˘‡ף בערב ˘ב˙ ˘חל בו יום טוב יס„רו ‰„בר מערב 
יום טוב על י„י ˘עון ח˘מלי ב‡ופן ˘יכב‰ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל 
˜ו„ם ‰‰„ל˜‰ לכבו„ ˘ב˙ ו‡חר כך יו„ל˜ ˘וב ‰ח˘מל על 
‰רמ"‡  לומר ˘‡ף  ל‰עיר ˘י˘  וי˘  עו„:  וכ˙ב  י„י ‰˘עון. 
˘מ˙יר לברך על ˙וספ˙ ‡ור‰, ‰ני מילי לנר ‡חר נר. ‡בל ‡ור 
כ˘ר‚‡  ו‰וי  ‰˘ב˙,  מנרו˙  ˘בע˙יים  ˘מ‡יר  ‰ח˘מל 
˘ב˙  נרו˙  על  לברך   ‡"‡˘ נר‡‰  ‰י‰  מ‰ני,  „ל‡  בטי‰ר‡ 
‰חזו"ע.  עכ"ל  וˆ"ע,  ‰ח˘מל,  ˘ל  ‡ור  מל‡  כ˘‰בי˙ 
(וב˜ונטרסי ‰‡רכ˙י ע"„ ‰רב יל˜וט יוסף ˘ב˙ ‡- ב ˜ונטרס ‡חרון סי' „ 
עמ' ˙˘מז. ומ‰ ˘בחזו"ע ל‡ פס˜ כן בסכינ‡ חריפ‡ וב‚וף ‰‰לכ‰ למעל‰ 
˘‰ו‡  מבו‡ר  ב‰ער‰  ‰חזו"ע  מ„ברי  ‰נ‰  וכו'".  לכבו˙  מ‡ו„  "ר‡וי  כ˙ב 
בסכינ‡  ח„˘ו˙  לע˘ו˙  רˆ‰  ˘ל‡  נר‡‰  ‰‰לכ‰  ב‚וף  ˘כ"כ  ומ‰  חוב‰, 
חריפ‡, ול‡ בחינם כ˙ב ר‡וי "מ‡ו„", ומ"מ מכל ‰‡מור נר‡‰ ברור ˘„ע˙ 
מרן ‰חזו"ע זיע"‡ ˘ר‡וי מ‡ו„ ל‰חמיר בז‰ וכמעט ‰ו‡ „בר ˘בחוב‰. וכן 
יוסף ˘ליט"‡ בספרו ‰נפל‡ ‰לכ‰ ברור‰  „ו„  ר'  ר‡י˙י למר ברי‰ ‰‚‡ון 
‰‡ריך ‰רחיב בכל ‰נ"ל וכן  בסו‰"ס סי' „)̆  (חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף̆ 
כן בל˘ון  בסיכום ‰„ברים כ˙ב  ‰‚ר"„  ו‚ם  בז‰,  ‰על‰ ˘‰עי˜ר ל‰חמיר 

"ר‡וי ונכון", ור‡‰ ל˜מן במכ˙בו ˘מו„‰ ‰ו‡ ˘ז‰ חוב‰ ‚מור‰).

‰ער‰ על ‰˙˜נ‰ בכיבוי ‰ח˘מל ו‰„ל˜˙ו
‡חר ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ו˙˘וב‰ לז‰

ולפי ‰‡מור נר‡‰ למע˘‰ ˘י˘ ל‰˜פי„ לכבו˙ ‰‡ור ˜ו„ם 
‰‰„ל˜‰ ו‡חר ‰ברכ‰ ו‰‰„ל˜‰ ˙מ˘יך ‰‡˘‰ ו˙„לי˜ ‚ם 
‡ור ‰ח˘מל ו˙כוין בע˙ ‰ברכ‰ על ‰כל, וכן ‰ורו למע˘‰ 
רבים מ‰‡חרונים, (‰ל‡ ‰מ‰ מ‰ר"‡ מני, ‰מ˘נ˙ יע˜ב, ‰חמ„˙ ˆבי, 
‰‚"ר יˆח˜ ‰כ‰ן מ‚'רב‡ בספר יˆח˜ ירנן, ‰‚"ר יע˜ב ˜מינˆ˜י בספר ‡מ˙ 
ליע˜ב, ‰‚"ר י˘ר‡ל „ו„ ‰‡רפענעס ב˘ו"˙ ויברך „ו„, ‰ב‡ר מ˘‰, ‰‚"ר 
נפ˙לי ‰ירˆ˜‡ ‰עני‚ ב˘ו"˙ ˙פ‡ר˙ נפ˙לי, ‰‚"ר בנימין זילבר ב˘ו"˙ ‡ז 
פס˜י  ובספר  פיינ˘טיין.  ‰‚ר"מ  ב˘ם  ו‰נ‰‚ו˙  ˙˘ובו˙  ˘ו"˙  נ„ברו, 
˙˘ובו˙ וב˘ו"˙ רבבו˙ ‡פרים ב˘ם כמ‰ ‚‡ונים. ובספר ˘בו˙ יˆח˜ ˘כן 
ו˘‰‚רי˘"‡  י˜ר‡,  „רור  בספר  ב˘מו  ‚ם  ‰וב‡  (וכן  ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  נ‰‚ 
˘יבח מנ‰‚ ז‰ במ‡ו„, ובפרט ‡ם ‰בעל מ„לי˜ ‰ח˘מל ‡חרי‰ ˘בכך ‰ו‡ 
ר' ˘לום מזרחי מ‚„ולי  נ‰‚ ‰‚‡ון  וכן  וכ"כ מרנ‡ ‰חזו"ע,  ˘ו˙ף במˆו‰. 
„בילˆ˜י,  ו‰‚ר"˘   ,ıיו„לבי ‡‰רן  ו‰‚"ר ˘מו‡ל  יוסף,  פור˙  י˘יב˙  חכמי 
ו‰‚‡ון ר' יע˜ב יוסף, ו‰‚ר"„ יוסף ˘ליט"‡ ועו„. ‰מ˜ורו˙ ‡פ˘ר לר‡ו˙ 

ב˜ונטרסי), לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל ˜ו„ם ˘מ„לי˜ ‡˙ ‰נרו˙ 

כנ"ל  ‰עולם  מנ‰‚  ‰מיי˘בים  ו‚ם  ול‰„לי˜ו,  לחזור  ו‡ח"כ 
‡ל‡  ‰נ"ל.  ‰‡חרונים  ככל  לנ‰ו‚  ˘‰נכון  במפור˘  כ˙בו 
(‰‚ר"נ ˜רליı בס' חוט ˘ני, ‰‚"ר מר„כי מלכ‡ ב˘ו"˙  ˘כמ‰ חכמים 
˘ו"˙  בספרו  נסיר ˘ליט"‡  יע˜ב  ר'  ‰‚‡ון  י„י"ן  חביבי  ו‡חי  ‰מלך.  „רך 

לום בי˙, ‡"כ כיˆ„  ‡ם ‰טעם ‰ו‡ מ˘ום̆  ˘‡ל יע˜ב)  ‰עירו̆ 

‡ור   ˙‡ י„לי˜  ˘‡ח"כ  וי„וע  מ‡חר  ‰נר  על  לברך  ‡פ˘ר 
‰ח˘מל  ‡ור  ‡ל‡  בי˙  ‰˘לום   ˙‡ יע˘‰  ‰נר  ול‡  ‰ח˘מל 
מ‡חר ˘‰ו‡ חז˜ יו˙ר וכ„לעיל, ולכ‡ור‰ ‰רי ז‰ „ומ‰ לנר 
˘‡ין בו מספי˜ ˘מן בכ„י ˘ימ˘יך ל„לו˜ ב˘ב˙ ˘ו„‡י ‰וי 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

בענין ‰„ל˜˙ נרו˙ ˘ב˙ ב˘ע‰ ˘‡ור ‰ח˘מל „ול˜. 
ובו י˙ב‡ר ˘י˘ חוב‰ לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל

בע˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙

לעˆם  ו‰נ‰  עכ"„.  מ‡ורו,  נ‰נ‰  ˘‡ינו  כיון  לבטל‰  ברכ‰ 
כמו˙  ˘בני„וננו  ‰ו‡יל  ר‡י‰,  ‡ינ‰  לענ"„  במחכ"˙  ‰ר‡י‰ 
˘יבו‡  ומ‰  כר‡וי,  ול‰‡יר  ל„לו˜  ומספי˜‰  ר‡וי‰  ‰˘מן 
‡ח"כ „בר ‡חר ˘יי˙ר ‡˙ ‰ˆורך בו כבר ל‡ ‡כפ˙ לן, וכלל 
‚„ול בי„ינו כל ‰ר‡וי לביל‰ ‡ין ביל‰ מעכב˙ בו (מנחו˙ יח ע"ב), 
 ˙‡ ˘יע˘‰  ‰נר  ‰ו‡  ר‡וי  ‰‰„ל˜‰  וב˘ע˙  ו‰ו‡יל 
"˘ליחו˙ו", ממיל‡ ˘וב ל‡ ‡יכפ˙ לן במ‰ ˘יבו‡ „בר ‡חר 
ויי˙ר ‡˙ ‰ˆורך בו. וב‡מ˙ ˘בנ"„ ‰ו‡ ˘פיר טפי מ„ין "ר‡וי 
כלל,  מע˘‰  כל  נע˘‰  ל‡  לביל‰  בר‡וי  ˘כן  לביל‰", 
ומ˙חיל‰ כל ‰כ˘רו ‰ו‡ ממ‰ ˘‰ו‡ "ר‡וי", ‡ולם בני„וננו 
ועו˘‰  ע"ז,  ומברך  ˘ב˙  נר  מˆו˙  מ˜יים  ‰‰„ל˜‰-  ב˘ע˙ 
מע˘‰ ממ˘ ˘ל ‰„ל˜‰, ועל ‰פוסל „בר ז‰ מטעם ˘‡ח"כ 
ז‰  ˘ב‡ופן  ר‡י‰  ל‰בי‡  בנר-  ‰ˆורך  ומיי˙ר  ‰‡ור  מ„לי˜ 
פוסל ‡˙ ‰„ל˜˙ ‰נר ‰‚ם ˘ב˘ע˙ ‰„ל˜‰ ‰ו‡ ר‡וי למˆוו˙ו 
לו,  ‰ˆריכים  ‰‰לכ‰  פרטי  ב˘‡ר  ו‰ן  ‰˘מן  בכמו˙  ‰ן 
„מ‰יכ‡ ˙י˙י לפוסלו. ומ"מ ‚ם לסבר‡ זו ‡ין ל‰„לי˜ ‡˙ ‰נר 
ב˘ע˙ ‰‰„ל˜‰ ממ˘  ‰ח˘מל „ול˜, כיון̆  מ˙חיל‰ ב˘ע‰̆ 
ל‡  נר ˘כע˙  ועל  לביל‰  "‰ר‡וי"  על  לברך  חז"ל  ˙י˜נו  ל‡ 
ר‚‡ בטי‰ר‡) ‡ל‡ על ‰מועיל ממ˘, ‡בל  ‰ו‡̆  מ‡יר כלום (כיון̆ 
על מ‰ ˘י˜ר‰ ‡ח"כ ˘וב ל‡ ‡יכפ˙ לנו כנ"ל, ור‡י‰ ברור‰ 
לז‰ מ„ברי מרן ‰˘"ע (סי' רס‚ ס"ח) ‚בי ‚' בעלי ב˙ים ‰סוע„ים 
יח„ ˘‡ח„ מ„לי˜ בברכ‰ ו‰ב‡ים ‡חריו י„לי˜ו בל‡ ברכ‰, 
ולפי „רכם ˘ל ‰חכמים ‰נ"ל, ˆריך בי‡ור כיˆ„ יכול לברך ‡ף 
‡לו  ב˙ים  בעלי  ˘יו„עים  ‰ו‡  ‰פ˘ט  ‰רי  ˘‰ל‡  ‰ר‡˘ון, 
˘בכוונ˙ם ל˘בו˙ ולסעו„ יח„, ובעל ‰בי˙ ‰ר‡˘ון ‰רי ‰ו‡ 
נרו˙, ו‡"כ מרן ˘סובר  ‚"כ  י„לי˜ו חבריו  יו„ע ˘מי„ ‡חריו 
˘‡ין לברך ‡ף כ˘י˘ ˙וספ˙ ‡ור‰ בכז‰ מˆב ממ˘, כיˆ„ ל‡ 
‰ור‰ ˘ל‡ יברך ‡ף ‰ר‡˘ון, ˘‰רי מי„ ‡חריו י„ל˜ ‡ור נוסף 
‰ו‡  ‰רי  ˘לו  בנר  ˘‰„לי˜  ‰‡ור  וממיל‡  חבירו,  נר  ע"י 
כ˙וספ˙ ‡ור‰ בלב„ וכיˆ„ יברך. ועל כרחנו ˘כ˘מברך ומ‡יר 
‡ור  לז‰  י˙וסף  ˘‡ח"כ  ממ‰  לנו  ‡יכפ˙  ל‡  ‰ר‡˘ון  ‰‡ור 

‡חר, ‡ף ‡ור ‰פוטרו מ‰„ל˜‰ בברכ‰, ו„ו˜. 

ועו„ ˘כל ˘‡ל˙ו ‰חכמים ‰נ"ל ב‡‰ „ו˜‡ ל„ע˙ ‰סוברים 
˘‡י ‡פ˘ר לברך ול‰„לי˜ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל מי„ לˆ‡˙ בו י„י 
חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נר, ‡בל ל„ע˙ מרן ‰חזו"ע (˘ב˙ ח"‡ עמ' רי‡) 
ו‰˙פל‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' ז ‡ו˙ ו) ועו„, ˘סוברים ˘‡פ˘ר לˆ‡˙ 
עי˜ר   ˙‡ ממ˘יכים  ור˜  ‰ח˘מל,  ‡ור  ב‰„ל˜˙  חוב‰  י„י 
ב˘ו"˙  ברור‰  ‰לכ‰  (ובספר  ˘ב˙  נר  על  לברך  ו‰מנ‰‚  ‰˙˜נ‰ 
‡וˆרו˙ יוסף חל˜ טו סי' ו ב˘ער ‰ˆיון ‡ו˙ ח, ‰בי‡ ע˘רו˙ רבו˙ ˘ל פוס' 

˘‰רי  מ˙חיל‰,  ל‡  ˜ו˘יי˙ם  ע"˘),  ל‰לכ‰,  ‰על‰  וכן  כן,  „ס"ל 

מ˙חיל ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙ וממ˘יך ב‰„ל˜˙ ‰ח˘מל ו‰כל ענין 
‡ח„ ‰ו‡ וכמ"˘ ב˘ו"˙ יביע ‡ומר ‰נ"ל, ‡ל‡ ˘בכ„י ˘יוכל 
ריך לכבו˙ ‰ח˘מל  לברך על ‰נרו˙ כ˘‡ין ע„יין ‡ור ‰˜יים,̂ 
ככל  רוב  „ע˙  כן  וכ‡מור  כנלע"„.  כ„˙,  ‰מˆו‰  ל˜יים  ו‡זי 
‰‡חרונים ומופ˙ „ורנו מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל בר‡˘ם. 

˘ב˙  נרו˙  ‰„ל˜˙  מˆו˙  ל˜יים  בכ„י  ‰‡מור:  מכל  ‰מורם 
ˆריך  לבטל‰,  ברכ‰  בח˘˘  חליל‰  ל‰יכנס  ו˘ל‡  כ˙י˜נם 
לנ‰ו‚ כ˙˜נ˙ כל ‚„ולי ‰‡חרונים, לכבו˙ ‡˙ ‡ורו˙ ‰ח˘מל 
˜ו„ם ‰‰„ל˜‰, ו‰‡˘‰ ˙ברך על נרו˙ ˘ב˙, ו˙כוין בברכ‰ 
‚ם על ‡ור ‰ח˘מל ˘˙„לי˜ ‡ח"כ ו˙„לי˜ ‰נרו˙, ומי„ ‡ח"כ 
˙„לי˜ ‰‡˘‰ ‚ם ‡˙ ‡ורו˙ ‰ח˘מל ל˘ם נרו˙ ˘ב˙. וביום 
כניס˙  ˜ו„ם  ‰‡ור   ˙‡ לכבו˙   ‡"‡˘ ˘ב˙  בערב  ˘חל  טוב 
‰˘ב˙, יכוונו ‡˙ ˘עון ‰˘ב˙ מערב ˘ב˙ ˘יכב‰ ‡˙ ‰˘עון 
בזמן ‰ר‡וי ל‰„ל˜˙ נרו˙. ו‡ם ל‡ ע˘ו כן, ל‡ י„לי˜ו במ˜ום 
ל‡  ז‰  וזול˙   ˙ˆ˜ ‰ח˘וך  במ˜ום  ‡ל‡  „ול˜,  ח˘מל  ˘‡ור 
יברכו על ‰„ל˜˙ ‰נר. ולענ"„ „בר ז‰ ‡ינו חומר‡ וחסי„ו˙ 

‡ל‡ „ין ממ˘ ˘כן ˆריך לנ‰ו‚. 



"כי לכך נוˆר˙"
ו‰יל„ים  מוכן,  ‡וכל  ‡ין  מסו„ר,  ‡ינו  ˘‰בי˙  טוען  בעלך 

מ˘וטטים ברחובו˙, ז‰ נכון?.

ב˘עו˙  לרב,  יסביר  ו‡ני  בז‰,  ‡˘מ‰  ‡ני  ל‡  ‡בל  חל˜י˙  נכון 
‰בו˜ר ‡ני עוזר˙ ל‡מי, ‡חר ‰ˆ‰רים ‡ני בעבו„‰, בערב י˘ לי 
‡חרים,  בב˙י  ‰„ורים  ליי˘ב  ˆריכ‰  ‡ני  בליל‰  ˙ור‰,  ˘יעור 

ומ˙י ‡ע˘‰ ‡נוכי לבי˙י?.

ב˙י, ‡מר ל‰ ‰רב, ‡ספר לך „בר ˘‡ירע לפני ˘נים רבו˙, ˆב‡ 
‰‚„ול‰  ‰מעˆמ‰  מול  פ˙‡ומי˙  למלחמ‰  יˆ‡  ‰ברי˙  ‡רˆו˙ 
בכ„י  ובליל  ביום  לעיני‰ם  נ˙נו ˘ינ‰  ל‡  סין, מפ˜„י ‰פלו‚ו˙ 
חייל  ‡ברמ'ס  ‡רי˜  ב˘ם  בחור  למלחמ‰,  ‰חיילים   ˙‡ ל‰כין 
מˆטיין מ˘כמו ומעל‰, ‰י‰ מופ˜„ על חיל ‰מו„יעין, ˙פ˜י„ו 
‰י‰ ל˙ˆפ˙ על ‰חיילים מ‡ח„ ‰‚‚ו˙ ‰‚בו‰ים ול„ווח למפ˜„ים 
‰בכירים בזמן ‡מ˙ מ‰ מ˙רח˘ בכל ר‚ע ב˘טח. כמ‰ ימים ‡חר 
‰בחין  ‰ו‡  במ˘˜פ˙,  מ˙ˆפ˙  "‡רי˜"  בעו„  ‰לחימ‰  ˙חיל˙ 
במחבל ˘מ˙˜רב ‡ל ‰חיילים מרחו˜, ‰ו‡ ח˘˘ ˘ע„ ˘יו„יע 
למפ˜„ על ‰˙˜רי˙, ‰מחבל כבר יבˆע ‡˙ זממו, ‡רי˜ ‰חליט 
לנטו˘ ‡˙ עמ„˙ו, ולר„˙ ל˘טח, ב‡ומı לב נ„יר ‰ו‡ נכנס ל˙וך 
לוע ‰‡רי ויר‰ מטווח ‡פס ב‚בו ˘ל ‰מחבלֈ ‰סיפו˜ ˘‡רי˜ 
ח˘ ב‡ו˙ו ר‚ע ל‡ „מ‰ ל˘ום ‰ר‚˘‰ ˘‰ו‡ ‰ר‚י˘ ˜ו„ם בימי 
ו‰ו‡  חייו, ‰ו‡ ‰י‰ בטוח ˘כל ‰פלו‚‰ ˙י˘‡ ‡ו˙ו על כפיים 
י˘ו„ר‚ ל˙פ˜י„ בכיר ב‰רב‰, ‰רי במע˘‰ו ‰ˆיל חיילים ממו˙ 

.ֈבטוח

לו  ˆיפ‰  ל"בסיס",  חזר  כ˘‡רי˜  ‰„ברים,  פני  ‰יו  כך  ל‡  ‡בל 
לו  ‡מר  ˘לך",  ‰עמ„‰   ˙‡ "נט˘˙  סבר,  וחמור  זועם  מפ˜„ 
בכעס, בסיום ‡ו˙ו "מ˘פט ˘„‰", נכנס ‡רי˜ לכל‡ ויר„ ב„ר‚‰.

‰רי  ‡בל  נט˘˙י עמ„‰,  בס„ר  לי מ‰ ע˘י˙י?,  ר˜ ˙סביר  ‡בל 
כ˘בחר˙  ‡בל  חיילים,  כמ‰  ‰ˆל˙  ‡ולי  חיילים?.  כמ‰  ‰ˆל˙י 
ע˘ר‰  ˘ל  ב˜בוˆ‰  ˘יבחין  מי  ‰י‰  ל‡  ‰עמ„‰,   ˙‡ לנטו˘ 
מחבלים ˘‰‚יחו מן ‰עבר ‰˘ני וכי˙רו ˘לו˘ים חיילים בכמ‰ 

      ֈסוף ‰י‰ מר‰ ֈ˙ו˜„

„עי ו‰ביני, סיים ‰רב, בעולם ‰ז‰ ‡נחנו עוב„ים ‡˙ ‰', ל‡ ‡ף 
‡ח„ ‡חר, ‚ם ל‡ ‡˙ עˆמנו ו‡˙ ‰רˆונו˙ ו‰סיפו˜ים ‰נר‡ים לנו 
מ˘לו  ו˙פ˜י„  ייע„  ‡ח„  לכל  נ˙ן  י˙ברך   '‰ ונכונים.  טובים 
בעולם. ‡˙ ‰‡˘‰ יע„ ל‰יו˙ "עזר כנ‚„ו" (בר‡˘י˙ ב. יח), עזר 
לבעל‰, ל˘מ˘ כי„ ימינו ולעזור לו ל˜יים ‡˙ רˆון ‰' ול‰˙˜„ם 
במסיל‰ ‰עול‰ בי˙ ‡ל. ולז‰ ‡מרו רבו˙ינו (ברכו˙ יז.) "נ˘ים 
במ‡י זכיין"- נ˘ים בזכו˙ מ‰ ‰ן זוכו˙ לעולם ‰ב‡?. "ב‡˜רויי 
בניי‰ו לבי כני˘˙‡ וב‡˙נויי ‚בריי‰ו בי רבנן ונטרין ל‚בריי‰ו ע„ 
לבי˙  ובעלי‰ן  בני‰ן   ˙‡ ˘ולחו˙  ˘‰ן  במ‰  רבנן".  מבי  „‡˙ו 
‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘ ללמו„ ˙ור‰, וממ˙ינו˙ ‰ן ל‰ם ע„ ˘ובם 
מ˘ם. ל‡ בזכו˙ ˘‰ן ˜ור‡ו˙ ˙‰ילים!, ל‡ בזכו˙ מˆו˙ ‰פר˘˙ 
ור‰!, ל‡ בזכו˙ כיבו„ ‰ורים!.  יעור̇  מיע˙‰̆  חל‰!, ל‡ בזכו˙̆ 
לעזור  בעולם-  ויעו„‰  ˘ליחו˙‰  ובזכו˙  עזר˙‰  בזכו˙  ‡ל‡ 

לבעל‰ בייעו„ו ו˙פ˜י„ו. 

ומסיר‰  בעל‰   ˙‡ ומעו„„˙  ˘זוכ‰  ‰חיל   ˙˘‡  ‰˘‡‰ ו‡˘רי 
ור‰ ול˜יים  יזכ‰ ללמו„̇  ממנו כל מפריע רוחני ו‚˘מי על מנ˙̆ 
‡˙ ‰מˆו˙, ˘כל מע˘י‰ ‰‚˘מיים ˆרור מˆוו˙ ‰ם. ובז‰ ‰י‡ 

עזר כנ‚„ו- כרˆון ‰בור‡ י˘˙בח ˘מו. 

לם, בכל „ברי  בענין ‰ב‡ ‰‡רכנו ‰רב‰ ב˜ונטרס̆  בר‡˘י˙ „ברי ‡˜„ים̆ 
‰וב‡ו בנ„ון  ‰ר‡˘ונים ו‰‡חרונים בעיון ‰יטב בכל ‰טענו˙ ו‰יי˘ובים̆ 
ז‰  בכל  ל‰‡ריך  יכלונו  ל‡  ‰עלון  ˘במס‚ר˙  ‡ל‡  ‰נלע"„,  וכ˙בנו  ז‰ 
כמובן ועס˜נו ר˜ בטענו˙ ‰עי˜ריו˙, ו‰חפı ל˜בל ‰˜ונטרס כולו י˘לח 
ב˜˘‰ לכ˙וב˙ ‰מייל ˘בעמ' 4 וירוו‰ ‡˙ ˆמ‡ונו. ור‡‰ עו„ ל‰לן במ„ור 
על  ˘ליט"‡  יוסף  „ו„  ר'  ‰‚„ול  ‰‚‡ון  ˘ל  מכ˙בו   (4 (בעמ'  ‡ורח"  "רב 

‰˜ונטרס ‰נ"ל

מ˜ור „ין ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ וטעמו

מ„לי˜ין  ‡ין  ‡ומר  י˘מע‡ל  רבי  (כ„:)  ˘ב˙  במ˘נ‰  ˘נינו 
ל  טעמו̆  בעטרן, מפני כבו„ ‰˘ב˙. וב‚מר‡ (כ‰:) בי‡ר רב‡̆ 
ר' י˘מע‡ל מ˘ום ˘ריח ‰עטרן רע וחו˘˘ים ˘מ‡ יˆ‡ מן 
‰בי˙, ו˘‡לו ‡ביי מ‰ ‰ח˘˘ ‡ם יˆ‡?, ו‰˘יב רב‡ "˘‡ני 
˘ם  ‰˙וספו˙  ופיר˘ו  חוב‰".  ב˘ב˙  נר  ‰„ל˜˙  ‡ומר 
„ול˜  ˘‰נר  במ˜ום  ‰סעו„‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰ו‡  ˘‰"חוב‰" 
מ˘ום "עונ‚ ˘ב˙". ובטעם ‰„בר ˘‰„ל˜˙ ‰נר חוב‰, מבו‡ר 
בר‡˘ונים במסכ˙ ˘ב˙ ˘ם ˘‰ו‡ בכ„י ˘י„מ‰ ‰מˆב ל‡ור 
˘י˘ ביום, כי סעו„‰ ח˘וב‰ נ‡כל˙ ביום כי כך מ˙ענ‚ ‰‡„ם 
˘ב˙  סעו„˙  ל‡כול  ˘ב˙  ועונ‚  כבו„  וממיל‡  ב‡כיל˙ו, 

כסעו„‰ ח˘וב‰. 

בי‡ור ‰ח˘˘ ˘˜יים בזמננו

˘‡נחנו  ‰זמן  ˘בז‰  ‰פוס˜ים  ספרי  בכל  ‰עירו  כבר  ו‰נ‰ 
נר ˘ב˙ ‰„בר  מ˘˙מ˘ים ב‡ור ‰ח˘מל, ‡ם כן כ˘מ„לי˜ 
 ˙‡ ˘מ„לי˜  בע˙  ˘‰ל‡  מברך,  מ‰  ועל  כיˆ„  בי‡ור  ˆריך 
‰נרו˙ ‰בי˙ מ‡יר ב‡ור י˜רו˙ וב‰„ל˜˙ ‰נר ‡ינו מוסיף „בר, 
ו‡ין בו כל עונ‚ ‡ו ˘מח‰, וי„וע מ"˘ ‰‡‚ו„‰ ˘ב˜יı יע˘ו 
‰וי  כן  יע˘ו  ל‡  ו‡ם  ליל‰,  ˜ו„ם  יכבו  ˘ל‡  ‡רוכים  נרו˙ 
[˘‡ור ‰נר ביום מ‰  ברכ‰ לבטל‰ „˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י מ‰ני‡ 
 ‰˘˜ ו‰„בר  ט).  סעיף  רס‚  (סי'  ב˘"ע  מרן  וכ"פ  מועיל?].  ‰ו‡ 

˘בע˙יים ל„ע˙ מרן ‰˘לחן ערוך (˘ם סעיף ח) ˘סובר ˘‡ין 
מברכים על "˙וספ˙ ‡ור‰" (ולכן ‰ו‡ פוס˜ ˘מי ˘מ„לי˜ נר לי„ נר 
˘כבר „ול˜ ל‡ יברך על ‰„ל˜˙ו), ˘‰„בר ˜˘‰ ביו˙ר. ‡ל‡ ˘‚ם 

‡ור‰"  "˙וספ˙  על  ˘מברכים  ˘סובר  (˘ם)  ‰רמ"‡  ל„ע˙ 
ב‰„ל˜˙ נרו˙ נוספים, מ˘ום ˘כל מ‰ ˘מ˙וסף ‡ור‰ י˘ בו 
˘לום בי˙ ו˘מח‰ י˙יר‰ ל‰נ‡˙ ‡ור‰ בכל זויו˙ ‰בי˙ (כמ"˘ 
"˙וספ˙"  כ˘י˘  „ו˜‡  יכון  ז‰  ˘כל  פ˘וט  ‰נ‰  ‰‡חרונים). 

ומר‚י˘ים עכ"פ ˙וספ˙ ‡ור‰, ‡בל ב‰„ל˜˙ ‰נר במ˜ום ˘י˘ 
חז"ל  כ‡מר˙  ממ˘  ‡ל‡  ˙וספ˙  ˘ום  ‡ין  „ול˜  ח˘מל  ‡ור 
"˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י ‡‰ני" ˘‰ו‡ כ‰„ל˜˙ נר ב‡ור יום ˘‡ינו 
מועיל כלל, ו‡ינו „ומ‰ לנר ‰„לו˜ לי„ נר „ול˜ במ˜ום ח˘וך, 
˘ב‡מ˙ מוסיף ‡ור‰. וז‰ כל ‡„ם יכול לב„ו˜ בעˆמו, וכ‚ון 
בח„ר בו „ול˜ים ‰נרו˙ ו‡ור ‰ח˘מל „ול˜, ‰‡ם י˘ מ˜ר‰ 
˘‡ח„ יעמו„ מול ‰נרו˙ וחבירו יב˜˘ ממנו לזוז ממול ‰נרו˙ 
כי ‚ורם ˘י‰י‰ ח˘וך?. ‰רי ו„‡י ˘ל‡. ו‡ם כן ‰˘‡ל‰ חז˜‰ 
מועיל‰  ˘‡ינ‰  בזמננו  ‰נר  ‰„ל˜˙  על  מברכים  כיˆ„  מ‡ו„ 
כלל. [ו‰‚ר"מ לוי זˆ"ל ב˘ו"˙ ˙פל‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' ז) כ˙ב ˘י˘ לחל˜ 
בין מ„לי˜ נרו˙ בעו„ ‰יום ‚„ול למ„לי˜ לי„ ח˘מל, כי „ו˜‡ ב‡ור ‰יום ‡ין 
˘ר‚‡  ז‰  על  לומר  ˘ייך  ו‡ין  מועיל  ‰ח˘מל  ‡ור  לי„  ‡בל  מועיל  ‰נר 
בטי‰ר‡. ו‡חר ‰מחיל‰ מכבו„ ˙ור˙ו זˆ"ל, ‰רי ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ ב‰יפך, וכמו 
˘רו‡ים בב˙י כנסיו˙ ˘מ„לי˜ין ˙‡ור˙ ‰ח˘מל בכל ˘עו˙ ‰יום, ‡בל נר 
במ˜ום ח˘מל ‡ינו מוסיף כלום כנ"ל. וב‡מ˙ כ"כ ב˘ו"˙ ‡‚רו˙ מ˘‰ (‡ו"ח 
פנחס  רבי  ו‰‚‡ון  ב).  ‡ו˙   ‰ סימן  (ח"‰  נ„ברו  ‡ז  וב˘ו"˙  כ‰),  סי'  ח"‰ 
עפ˘טיין (ב‰סכמ‰ לספר מ‡ורו˙ נ˙ן) ועו„, ˘‡ור ‰נר וכיו"ב בטל‰ ב‡לף 
‰‡חרונים  כל  מ„ברי  מוכח  וכן  מ‰ני,  מ‡י  בטי‰ר‡  ו˘ר‚‡  ‰ח˘מל  ל‚בי 
‰נזכרים ל˜מן. וכן כ˙ב לי ‰‚‡ון ר' יˆח˜ רˆ‡בי ˘ליט"‡. ו˘וב „בר˙י בז‰ 
עם מו"ר ‰‚‡ון ר' ‡לי‰ו מ‡„‡ר ˘ליט"‡ מ‚„ולי ˙למי„י ‰‚ר"מ לוי ו‡מר 
˘‚ם רבו ‰‚ר"מ לוי ו˘‡"פ ˘כ˙בו ˘י˘ ˙וספ˙ ‡ור בנר ‚ם במ˜ום ˘י˘ 
זמנם ˘‰ו‡ כלפני ע˘רים ו˘לו˘ים  ח˘מל, „ברו במˆי‡ו˙ ‰ח˘מל ˘ל 
˘נ‰, ˘ב‡מ˙ ‡ור ‰ח˘מל ˘‰י‰ מˆוי ‡ז (ו‰„ומ‰ לו ˘מˆוי בז‰"ז ‰ו‡ 
‰נ˜ר‡ "מנור˙ ‡‚ס" ˘י˘ בו חוט ל‰ט) ל‡ ‰י‰ מ‡יר ב‡ור מב‰י˜ וחז˜ 
כמˆוי ‡ˆלנו ב‡ור ‰"פלורסנט" ו"ל„ים", ובמˆי‡ו˙ ˘לנו יו„ו ‚ם ‰‚ר"מ לוי 
ו„עימי‰ ˘‡ין בז‰ כל ˙וספ˙, עכ"„ ˘ליט"‡. וע"ע ל˜מן ב„ברי ‰‚ר"מ לוי 

‰נוספים].

„ברי ‚„ולי ‰פוס˜ים ˘כ˙בו ליי˘ב ‰מנ‰‚
ומ˘‡ ומ˙ן ב„ברי‰ם

וכ‡מור ‚„ולי ‰„ור ‰‡ריכו למˆו‡ י˘וב למˆי‡ו˙ זמננו כיˆ„ 
˘‰י˘ובים  לכח„  ‡ין  ב‡מ˙  ‡ולם  ‰נר,  ‰„ל˜˙  על  מברכין 
‰ו„ו  ˘כולם  לˆיין  י˘  „ברי‰ם  ˘‡בי‡  (ו˜ו„ם  „יים,  ברורים  ‡ינם 
וכ„ל‰לן,  ול‰„לי˜ו)  ל˘וב  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ו‡חר  ‰‡ור  לכבו˙  ˘‰נכון 

ב˘ו"˙ ‡ור לˆיון (חל˜ ב פר˜ יח ‡ו˙ י‚) כ˙ב ˘כל ‰ח˘˘ בז‰ 
‰ו‡ „ו˜‡ כ˘„ול˜ ‡ור ˘יוˆ‡ים בו י„י חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙, 
מ˘‡"כ ‡ור ‰ח˘מל ‰„ול˜ מ‰זרם ‰כללי, ˘‡י ‡פ˘ר לˆ‡˙ 
י„י חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙, כיון ˘‡ור ‰ח˘מל ˘„ול˜ בר‚ע ז‰ 
‡ין ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰‡ור ˘„ול˜ בעו„ ר‚ע, ו„ומ‰ ‰„בר לנר ˘מן 
˘ו„‡י  ר‚ע,  בעו„  לכבו˙  וע˙י„  ˘מן,  מעט  בו  ˘י˘  ‰„ול˜ 
יוסיף ˘מן ‡ח"כ על  ˆריך ל‰„לי˜ נר ‡חר בברכ‰, ו‡ף ‡ם 

לבטל‰,  ברכ‰  ‰וי  לכן  ˜ו„ם  ˘ברך  ברכ˙ו  מ"מ  ‰נר,  ‡ו˙ו 
ו‰"‰ ב‡ור ‰ח˘מל. ‡ולם מלב„ ˘סבר˙ ‰‡ור לˆיון בח˘מל 
ל‡ ‰סכימו ל‰ כל ‰פוס˜ים ‰מ˙ירים ל‰„לי˜ נר בח˘מל [וכן 
בזמננו  במˆי‡ו˙  ˘עכ"פ  עו„  וכ˙בו  רבים],  ני„ונים  עו„  לענין 

בחבר˙ ‰ח˘מל מוכח ˘ל‡ כ‰רב ‡ור לˆיון. עו„ י˘ ל‰עיר 
"˙וספ˙ ‡ור‰"  ב‚„ר  ‡ינו  לי„ ‰ח˘מל  „בריו ˘‡ור ‰נר  על 
‡ל‡ כ"˘ר‚‡ בטי‰ר‡" ˘‡ינו מוסיף כלום ב‰„ל˜˙ו, ולכן ‡ף 
‡ין  ע„יין  מוסכמ˙,  ‰"ח˘מל"  בעי˜ר  ˘יט˙ו  ‰י˙‰  ‡ם 

ב„בריו י˘וב למˆי‡ו˙ ˘לנו. 

ו‰‚‡ון ר' ˘למ‰ זלמן ‡וירבך זˆ"ל (בספר ˘לחן ˘למ‰ סי' רס‚ ‡ו˙ 
י‚) כ˙ב ˘‰„בר ב‡מ˙ ˆריך עיון, ‡בל כ˙ב ליי˘ב ˜ˆ˙ ‰מנ‰‚ 
˘‡פ˘ר ˘ז‰ נע˘‰ כ"מנ‰‚ ח˘וב" ל‰וסיף נרו˙ ולברך על 
ז‰, כמו ˘מברכים על ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ בבי˙ ‰כנס˙. וכ˙ב 
עו„ ˘‡ף ˘‰נרו˙ ל‡ מוסיפים ˘מח‰ ול‡ ˘לום בי˙, מכל 
ח˘וב‰  סעו„‰  בכל  ˘רו‡ים  כמו  כבו„  בז‰  י˘  מ˜ום 
˘מ„לי˜ים נרו˙ ‡ע"פ ˘י˘ ˘ם ‡ור ב˘פע ו‚ם ‡ין ז‰ מוסיף 
עונ‚ ‡ך י˘ בז‰ כבו„. ‡ולם מ‰ ˘כ˙ב ‰רב זˆ"ל ˘י˘ בז‰ 
מוסיף  ˘‡ינו  ב„בר  י˘  כבו„  ‡יז‰  עיון  ˆריך  ˘ב˙",  "כבו„ 
כלום ול‡ מועיל כלום?, ומ‰ ˘‰וסיף עו„ ‰רב זˆ"ל ˘י˘ בז‰ 
כבו„ כמו ˘רו‡ים בכל סעו„‰ ח˘וב‰ ˘מ„לי˜ים נרו˙ ‡ע"פ 
˘י˘ ˘ם ‡ור ב˘פע ו‚ם ‡ין ז‰ מוסיף עונ‚ ‡ך י˘ בז‰ כבו„", 
‰נ‰ לכ‡ור‰ ‰‚„יר בז‰ ‚„ר "כבו„" ח„˘, ו‰"כבו„" ˘‰זכירו 
ול‡  בעונ‚  מו‡ר˙  בסעו„‰  לי˘ב  ˘‰ו‡  מבו‡ר  ‰רי  ‰פוס' 
כבו„  ול‡  בחו˘ך,  יו˘ב  ˘‡ינו  כבו„  ב„רך  ‰ו‡  ˘‡ז  בˆער 
‡חר. וכן מוכח מ‰˙וספו˙ ‰נ"ל במפור˘, ˘‰רי ר' י˘מע‡ל 
ו‰˙וספו˙  ‰˘ב˙"  "כבו„  מפני  בעטרן  מ„לי˜ין  ˘‡ין  ‡מר 
בי‡רו ‡˙ „ברי רב‡ ˘בי‡ר ‡˙ „ברי ר' י˘מע‡ל ˘‰"חוב‰" 
"עונ‚  מ˘ום  „ול˜  ˘‰נר  במ˜ום  ‰סעו„‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰ו‡ 
˘ב˙". ו‡ם "כבו„ ˘ב˙" בנר ‰ו‡ ענין ‡ח„ ו"עונ‚ ˘ב˙" ‰ו‡ 
י˘מע‡ל  ר'  „ברי   ˙‡ לב‡ר  ‰˙וספו˙  כ˙בו  ‡יך  ‡חר,  ענין 
‡חר˙ ממ‰ ˘‰ו‡ ‡מר בעˆמו?. ובז‰ נ„חו טענו˙ ‰מיי˘בים 
‡ין ‰נר מוסיף "עונ‚" סוך סוף ‰ו‡  ‰‚ם̆  ‡˙ ‰מנ‰‚ בטענ‰̆ 
 ˙‡ מכחי˘ים  ‰˙וספו˙  ו„ברי  ˘‰מˆי‡ו˙  "כבו„",  מוסיף 
„ברי‰ם. ו‡כמ"ל. ‚ם מ‰ ˘‰בי‡ ‰רב זˆ"ל ˜ˆ˙ ר‡י‰ למנ‰‚ 
„ורנו ממנ‰‚ ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ בבי‰כ"נ, ‰נ‰ ‡חר ‰מחיל‰ 
חז"ל  ˙˜נ˙  על  מוסיף  ‰ו‡  ˘כ‡ן  „ומ‰,  ‡ינו  לכ‡ור‰  רב‰ 
ומ‚ביר פרסומי ניס‡ ‚ם בבי˙ ‰כנס˙ וי˘ בז‰ ˙ועל˙ לעי˜ר 
‡˙ עי˜ר  לנו ‡„רב‰ ‰‰יפך ‰ו‡ ‰נכון,̆  ‰מˆו‰, ‡בל בנ„ון̆ 
‰מˆו‰ ‡ינו מ˜יים ‰ו‡יל ˘‡ין ‡נו ˆריכים ל‰. (וע"ע ל‰‚‡ון ר' 
ליט"‡ בספר ‰לכ‰ ברור‰ חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף סי' „ עמ'  „ו„ יוסף̆ 

ל‚). 

ומ‰ ˘כ˙ב ליי˘ב עו„ ‰‚ר"מ לוי ˘כל ˘ל‡ ‰ו„ל˜ ‰ח˘מל 
לכבו„ ˘ב˙ ‡ין ח˘˘ וכמו ˘מˆינו בבי˙ יוסף ˘‰בי‡ „ברי 
‰‚‡ון מ‰ר"י ‡בו‰ב ז"ל ˘י˘ מ˜ומו˙ ˘נו‰‚ו˙ ‰נ˘ים בערב 
˘ב˙ ל‰„לי˜ נר ˜ו„ם ˘י‚יע זמן ‰‰„ל˜‰ ו˜ורין ‡ו˙ו נר ˘ל 
חול, ו‡ח"כ מ„לי˜ין נר ˘ל ˘ב˙. ‰נ‰ ‚ם בז‰ ל‡ נח‰ „ע˙נו 
לכבו„  במיוח„  ˘ב˙  נרו˙  ל‰„לי˜  ˘ˆריך  ‡מ˙  ˘‰ן  כלל, 
י˘וב  ו‡זי  ‰נר  וי„לי˜  ‰ח˘מל  ˘יכב‰  ˆריך  ולכן  ˘ב˙, 
ל‰„לי˜ ‰ח˘מל, ‡בל כל ˘מ„לי˜ בזמן ˘‰ח˘מל „ול˜ כך 
˘‡ינו מועיל ב‰„ל˜˙ו כלום ול‡ מוסיף ל‡ ‡ור‰ ול‡ ˘מח‰, 
‡"כ ל‡ ע˘‰ כלום. ו‰רי ז‰ כמו ˘כ˙ב מרן ב˘"ע (סימן רס‚ 
‡ין  ‡ם  בחˆר,  ו‡וכלים  ‰בי˙  בזויו˙  ‰מ„לי˜ין  ט):  סעיף 
‰נרו˙ ‡רוכו˙ "˘„ול˜ו˙ ע„ ‰ליל‰ ‰וי ברכ‰ לבטל‰", ע"כ. 
ב˜ונטרסי  (וע"ע  כלל.  ‰נרו˙  מ‰„ל˜˙  נ‰נ‰  ו‰ו‡ מ˘ום ˘ל‡ 
ר‡˘  מרן  ועט"ר  מו"ר  ב„ע˙  ול‰ב‰"ח  זˆ"ל  לוי  ‰‚ר"מ  ב„ע˙  ˘‰‡רכ˙י 

‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ בירחון ‡ור ˙ור‰ ‡ייר ˙˘ל"ו סי' ˜לב).

בירור „ברי מרן מלכ‡ רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡ בז‰

‰נ‰ מרן מלכ‡ זˆ"ל כ˙ב ב˙חיל‰ ב˘ו"˙ יביע ‡ומר (חל˜ ב 
נו‰‚ים  ‡נו  וכן  ו‰וסיף:  ‰מנ‰‚   ˙ˆ˜ ליי˘ב  טז)  סימן  ח‡ו"ח 

נרו˙.  ומ„ל˜˙  מברכ˙  ו‡ח"כ  ‰ח˘מל,   ˙‡ ˙חל‰  ל‰„לי˜ 
‡ולם בספר חזון עוב„י‰ ˘ב˙ (ח"‡ עמ' רטז) ‰‡ריך מרן זˆ"ל 
לכבו˙  ‰חומר‡  ולחז˜  לבסס  ו‰‡ריך  ‰נ"ל  ב‰י˙רו  לפ˜פ˜ 
‡ור ‰ח˘מל ˜ו„ם ˘י„לי˜ ‡˙ ‰נר. ו‰בי‡ מ"˘ ב˘ו"˙ ויברך 
‡ם נרו˙ ‰ח˘מל „ול˜ים בבי˙ ‰י‡ך ‡פ˘ר  ס„)̆  „ו„ (ח"ב סי'̃ 
˘בלי  כיון  ˘ב˙  לכבו„  ˘מ„לי˜ים  ‰˘מן  נרו˙  על  לברך 
בטי‰ר‡  „˘ר‚‡  ‰ח˘מל  ˘ל  ‚„ול  ב‡ור  מו‡ר  ‰בי˙  ‰נרו˙ 
מ‡י מ‰ני, ולכן ˜ו„ם ‰ברכ‰ ו‰‰„ל˜‰ ˘ל נרו˙ ‰˘מן י˘ 
‰נרו˙ ˙כוין  ו‰‡˘‰ ‰מ„ל˜˙ ‡˙  נרו˙ ‰ח˘מל  לכבו˙ ‡˙ 
˘‰ברכ‰ ˘ל‰ ˙על‰ ‚ם על ‰ח˘מל ˘˙„לי˜ ‡חר כך, ע"˘. 
ו‰וסיף ˘‡ף בערב ˘ב˙ ˘חל בו יום טוב יס„רו ‰„בר מערב 
יום טוב על י„י ˘עון ח˘מלי ב‡ופן ˘יכב‰ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל 
˜ו„ם ‰‰„ל˜‰ לכבו„ ˘ב˙ ו‡חר כך יו„ל˜ ˘וב ‰ח˘מל על 
‰רמ"‡  לומר ˘‡ף  ל‰עיר ˘י˘  וי˘  עו„:  וכ˙ב  י„י ‰˘עון. 
˘מ˙יר לברך על ˙וספ˙ ‡ור‰, ‰ני מילי לנר ‡חר נר. ‡בל ‡ור 
כ˘ר‚‡  ו‰וי  ‰˘ב˙,  מנרו˙  ˘בע˙יים  ˘מ‡יר  ‰ח˘מל 
˘ב˙  נרו˙  על  לברך   ‡"‡˘ נר‡‰  ‰י‰  מ‰ני,  „ל‡  בטי‰ר‡ 
‰חזו"ע.  עכ"ל  וˆ"ע,  ‰ח˘מל,  ˘ל  ‡ור  מל‡  כ˘‰בי˙ 
(וב˜ונטרסי ‰‡רכ˙י ע"„ ‰רב יל˜וט יוסף ˘ב˙ ‡- ב ˜ונטרס ‡חרון סי' „ 
עמ' ˙˘מז. ומ‰ ˘בחזו"ע ל‡ פס˜ כן בסכינ‡ חריפ‡ וב‚וף ‰‰לכ‰ למעל‰ 
˘‰ו‡  מבו‡ר  ב‰ער‰  ‰חזו"ע  מ„ברי  ‰נ‰  וכו'".  לכבו˙  מ‡ו„  "ר‡וי  כ˙ב 
בסכינ‡  ח„˘ו˙  לע˘ו˙  רˆ‰  ˘ל‡  נר‡‰  ‰‰לכ‰  ב‚וף  ˘כ"כ  ומ‰  חוב‰, 
חריפ‡, ול‡ בחינם כ˙ב ר‡וי "מ‡ו„", ומ"מ מכל ‰‡מור נר‡‰ ברור ˘„ע˙ 
מרן ‰חזו"ע זיע"‡ ˘ר‡וי מ‡ו„ ל‰חמיר בז‰ וכמעט ‰ו‡ „בר ˘בחוב‰. וכן 
יוסף ˘ליט"‡ בספרו ‰נפל‡ ‰לכ‰ ברור‰  „ו„  ר'  ר‡י˙י למר ברי‰ ‰‚‡ון 
‰‡ריך ‰רחיב בכל ‰נ"ל וכן  בסו‰"ס סי' „)̆  (חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף̆ 
כן בל˘ון  בסיכום ‰„ברים כ˙ב  ‰‚ר"„  ו‚ם  בז‰,  ‰על‰ ˘‰עי˜ר ל‰חמיר 

"ר‡וי ונכון", ור‡‰ ל˜מן במכ˙בו ˘מו„‰ ‰ו‡ ˘ז‰ חוב‰ ‚מור‰).

‰ער‰ על ‰˙˜נ‰ בכיבוי ‰ח˘מל ו‰„ל˜˙ו
‡חר ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ו˙˘וב‰ לז‰

ולפי ‰‡מור נר‡‰ למע˘‰ ˘י˘ ל‰˜פי„ לכבו˙ ‰‡ור ˜ו„ם 
‰‰„ל˜‰ ו‡חר ‰ברכ‰ ו‰‰„ל˜‰ ˙מ˘יך ‰‡˘‰ ו˙„לי˜ ‚ם 
‡ור ‰ח˘מל ו˙כוין בע˙ ‰ברכ‰ על ‰כל, וכן ‰ורו למע˘‰ 
רבים מ‰‡חרונים, (‰ל‡ ‰מ‰ מ‰ר"‡ מני, ‰מ˘נ˙ יע˜ב, ‰חמ„˙ ˆבי, 
‰‚"ר יˆח˜ ‰כ‰ן מ‚'רב‡ בספר יˆח˜ ירנן, ‰‚"ר יע˜ב ˜מינˆ˜י בספר ‡מ˙ 
ליע˜ב, ‰‚"ר י˘ר‡ל „ו„ ‰‡רפענעס ב˘ו"˙ ויברך „ו„, ‰ב‡ר מ˘‰, ‰‚"ר 
נפ˙לי ‰ירˆ˜‡ ‰עני‚ ב˘ו"˙ ˙פ‡ר˙ נפ˙לי, ‰‚"ר בנימין זילבר ב˘ו"˙ ‡ז 
פס˜י  ובספר  פיינ˘טיין.  ‰‚ר"מ  ב˘ם  ו‰נ‰‚ו˙  ˙˘ובו˙  ˘ו"˙  נ„ברו, 
˙˘ובו˙ וב˘ו"˙ רבבו˙ ‡פרים ב˘ם כמ‰ ‚‡ונים. ובספר ˘בו˙ יˆח˜ ˘כן 
ו˘‰‚רי˘"‡  י˜ר‡,  „רור  בספר  ב˘מו  ‚ם  ‰וב‡  (וכן  ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  נ‰‚ 
˘יבח מנ‰‚ ז‰ במ‡ו„, ובפרט ‡ם ‰בעל מ„לי˜ ‰ח˘מל ‡חרי‰ ˘בכך ‰ו‡ 
ר' ˘לום מזרחי מ‚„ולי  נ‰‚ ‰‚‡ון  וכן  וכ"כ מרנ‡ ‰חזו"ע,  ˘ו˙ף במˆו‰. 
„בילˆ˜י,  ו‰‚ר"˘   ,ıיו„לבי ‡‰רן  ו‰‚"ר ˘מו‡ל  יוסף,  פור˙  י˘יב˙  חכמי 
ו‰‚‡ון ר' יע˜ב יוסף, ו‰‚ר"„ יוסף ˘ליט"‡ ועו„. ‰מ˜ורו˙ ‡פ˘ר לר‡ו˙ 

ב˜ונטרסי), לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל ˜ו„ם ˘מ„לי˜ ‡˙ ‰נרו˙ 

כנ"ל  ‰עולם  מנ‰‚  ‰מיי˘בים  ו‚ם  ול‰„לי˜ו,  לחזור  ו‡ח"כ 
‡ל‡  ‰נ"ל.  ‰‡חרונים  ככל  לנ‰ו‚  ˘‰נכון  במפור˘  כ˙בו 
(‰‚ר"נ ˜רליı בס' חוט ˘ני, ‰‚"ר מר„כי מלכ‡ ב˘ו"˙  ˘כמ‰ חכמים 
˘ו"˙  בספרו  נסיר ˘ליט"‡  יע˜ב  ר'  ‰‚‡ון  י„י"ן  חביבי  ו‡חי  ‰מלך.  „רך 

לום בי˙, ‡"כ כיˆ„  ‡ם ‰טעם ‰ו‡ מ˘ום̆  ˘‡ל יע˜ב)  ‰עירו̆ 

‡ור   ˙‡ י„לי˜  ˘‡ח"כ  וי„וע  מ‡חר  ‰נר  על  לברך  ‡פ˘ר 
‰ח˘מל  ‡ור  ‡ל‡  בי˙  ‰˘לום   ˙‡ יע˘‰  ‰נר  ול‡  ‰ח˘מל 
מ‡חר ˘‰ו‡ חז˜ יו˙ר וכ„לעיל, ולכ‡ור‰ ‰רי ז‰ „ומ‰ לנר 
˘‡ין בו מספי˜ ˘מן בכ„י ˘ימ˘יך ל„לו˜ ב˘ב˙ ˘ו„‡י ‰וי 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

בענין ‰„ל˜˙ נרו˙ ˘ב˙ ב˘ע‰ ˘‡ור ‰ח˘מל „ול˜. 
ובו י˙ב‡ר ˘י˘ חוב‰ לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל

בע˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

לעˆם  ו‰נ‰  עכ"„.  מ‡ורו,  נ‰נ‰  ˘‡ינו  כיון  לבטל‰  ברכ‰ 
כמו˙  ˘בני„וננו  ‰ו‡יל  ר‡י‰,  ‡ינ‰  לענ"„  במחכ"˙  ‰ר‡י‰ 
˘יבו‡  ומ‰  כר‡וי,  ול‰‡יר  ל„לו˜  ומספי˜‰  ר‡וי‰  ‰˘מן 
‡ח"כ „בר ‡חר ˘יי˙ר ‡˙ ‰ˆורך בו כבר ל‡ ‡כפ˙ לן, וכלל 
‚„ול בי„ינו כל ‰ר‡וי לביל‰ ‡ין ביל‰ מעכב˙ בו (מנחו˙ יח ע"ב), 
 ˙‡ ˘יע˘‰  ‰נר  ‰ו‡  ר‡וי  ‰‰„ל˜‰  וב˘ע˙  ו‰ו‡יל 
"˘ליחו˙ו", ממיל‡ ˘וב ל‡ ‡יכפ˙ לן במ‰ ˘יבו‡ „בר ‡חר 
ויי˙ר ‡˙ ‰ˆורך בו. וב‡מ˙ ˘בנ"„ ‰ו‡ ˘פיר טפי מ„ין "ר‡וי 
כלל,  מע˘‰  כל  נע˘‰  ל‡  לביל‰  בר‡וי  ˘כן  לביל‰", 
ומ˙חיל‰ כל ‰כ˘רו ‰ו‡ ממ‰ ˘‰ו‡ "ר‡וי", ‡ולם בני„וננו 
ועו˘‰  ע"ז,  ומברך  ˘ב˙  נר  מˆו˙  מ˜יים  ‰‰„ל˜‰-  ב˘ע˙ 
מע˘‰ ממ˘ ˘ל ‰„ל˜‰, ועל ‰פוסל „בר ז‰ מטעם ˘‡ח"כ 
ז‰  ˘ב‡ופן  ר‡י‰  ל‰בי‡  בנר-  ‰ˆורך  ומיי˙ר  ‰‡ור  מ„לי˜ 
פוסל ‡˙ ‰„ל˜˙ ‰נר ‰‚ם ˘ב˘ע˙ ‰„ל˜‰ ‰ו‡ ר‡וי למˆוו˙ו 
לו,  ‰ˆריכים  ‰‰לכ‰  פרטי  ב˘‡ר  ו‰ן  ‰˘מן  בכמו˙  ‰ן 
„מ‰יכ‡ ˙י˙י לפוסלו. ומ"מ ‚ם לסבר‡ זו ‡ין ל‰„לי˜ ‡˙ ‰נר 
ב˘ע˙ ‰‰„ל˜‰ ממ˘  ‰ח˘מל „ול˜, כיון̆  מ˙חיל‰ ב˘ע‰̆ 
ל‡  נר ˘כע˙  ועל  לביל‰  "‰ר‡וי"  על  לברך  חז"ל  ˙י˜נו  ל‡ 
ר‚‡ בטי‰ר‡) ‡ל‡ על ‰מועיל ממ˘, ‡בל  ‰ו‡̆  מ‡יר כלום (כיון̆ 
על מ‰ ˘י˜ר‰ ‡ח"כ ˘וב ל‡ ‡יכפ˙ לנו כנ"ל, ור‡י‰ ברור‰ 
לז‰ מ„ברי מרן ‰˘"ע (סי' רס‚ ס"ח) ‚בי ‚' בעלי ב˙ים ‰סוע„ים 
יח„ ˘‡ח„ מ„לי˜ בברכ‰ ו‰ב‡ים ‡חריו י„לי˜ו בל‡ ברכ‰, 
ולפי „רכם ˘ל ‰חכמים ‰נ"ל, ˆריך בי‡ור כיˆ„ יכול לברך ‡ף 
‡לו  ב˙ים  בעלי  ˘יו„עים  ‰ו‡  ‰פ˘ט  ‰רי  ˘‰ל‡  ‰ר‡˘ון, 
˘בכוונ˙ם ל˘בו˙ ולסעו„ יח„, ובעל ‰בי˙ ‰ר‡˘ון ‰רי ‰ו‡ 
נרו˙, ו‡"כ מרן ˘סובר  ‚"כ  י„לי˜ו חבריו  יו„ע ˘מי„ ‡חריו 
˘‡ין לברך ‡ף כ˘י˘ ˙וספ˙ ‡ור‰ בכז‰ מˆב ממ˘, כיˆ„ ל‡ 
‰ור‰ ˘ל‡ יברך ‡ף ‰ר‡˘ון, ˘‰רי מי„ ‡חריו י„ל˜ ‡ור נוסף 
‰ו‡  ‰רי  ˘לו  בנר  ˘‰„לי˜  ‰‡ור  וממיל‡  חבירו,  נר  ע"י 
כ˙וספ˙ ‡ור‰ בלב„ וכיˆ„ יברך. ועל כרחנו ˘כ˘מברך ומ‡יר 
‡ור  לז‰  י˙וסף  ˘‡ח"כ  ממ‰  לנו  ‡יכפ˙  ל‡  ‰ר‡˘ון  ‰‡ור 

‡חר, ‡ף ‡ור ‰פוטרו מ‰„ל˜‰ בברכ‰, ו„ו˜. 

ועו„ ˘כל ˘‡ל˙ו ‰חכמים ‰נ"ל ב‡‰ „ו˜‡ ל„ע˙ ‰סוברים 
˘‡י ‡פ˘ר לברך ול‰„לי˜ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל מי„ לˆ‡˙ בו י„י 
חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נר, ‡בל ל„ע˙ מרן ‰חזו"ע (˘ב˙ ח"‡ עמ' רי‡) 
ו‰˙פל‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' ז ‡ו˙ ו) ועו„, ˘סוברים ˘‡פ˘ר לˆ‡˙ 
עי˜ר   ˙‡ ממ˘יכים  ור˜  ‰ח˘מל,  ‡ור  ב‰„ל˜˙  חוב‰  י„י 
ב˘ו"˙  ברור‰  ‰לכ‰  (ובספר  ˘ב˙  נר  על  לברך  ו‰מנ‰‚  ‰˙˜נ‰ 
‡וˆרו˙ יוסף חל˜ טו סי' ו ב˘ער ‰ˆיון ‡ו˙ ח, ‰בי‡ ע˘רו˙ רבו˙ ˘ל פוס' 

˘‰רי  מ˙חיל‰,  ל‡  ˜ו˘יי˙ם  ע"˘),  ל‰לכ‰,  ‰על‰  וכן  כן,  „ס"ל 

מ˙חיל ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙ וממ˘יך ב‰„ל˜˙ ‰ח˘מל ו‰כל ענין 
‡ח„ ‰ו‡ וכמ"˘ ב˘ו"˙ יביע ‡ומר ‰נ"ל, ‡ל‡ ˘בכ„י ˘יוכל 
ריך לכבו˙ ‰ח˘מל  לברך על ‰נרו˙ כ˘‡ין ע„יין ‡ור ‰˜יים,̂ 
ככל  רוב  „ע˙  כן  וכ‡מור  כנלע"„.  כ„˙,  ‰מˆו‰  ל˜יים  ו‡זי 
‰‡חרונים ומופ˙ „ורנו מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל בר‡˘ם. 

˘ב˙  נרו˙  ‰„ל˜˙  מˆו˙  ל˜יים  בכ„י  ‰‡מור:  מכל  ‰מורם 
ˆריך  לבטל‰,  ברכ‰  בח˘˘  חליל‰  ל‰יכנס  ו˘ל‡  כ˙י˜נם 
לנ‰ו‚ כ˙˜נ˙ כל ‚„ולי ‰‡חרונים, לכבו˙ ‡˙ ‡ורו˙ ‰ח˘מל 
˜ו„ם ‰‰„ל˜‰, ו‰‡˘‰ ˙ברך על נרו˙ ˘ב˙, ו˙כוין בברכ‰ 
‚ם על ‡ור ‰ח˘מל ˘˙„לי˜ ‡ח"כ ו˙„לי˜ ‰נרו˙, ומי„ ‡ח"כ 
˙„לי˜ ‰‡˘‰ ‚ם ‡˙ ‡ורו˙ ‰ח˘מל ל˘ם נרו˙ ˘ב˙. וביום 
כניס˙  ˜ו„ם  ‰‡ור   ˙‡ לכבו˙   ‡"‡˘ ˘ב˙  בערב  ˘חל  טוב 
‰˘ב˙, יכוונו ‡˙ ˘עון ‰˘ב˙ מערב ˘ב˙ ˘יכב‰ ‡˙ ‰˘עון 
בזמן ‰ר‡וי ל‰„ל˜˙ נרו˙. ו‡ם ל‡ ע˘ו כן, ל‡ י„לי˜ו במ˜ום 
ל‡  ז‰  וזול˙   ˙ˆ˜ ‰ח˘וך  במ˜ום  ‡ל‡  „ול˜,  ח˘מל  ˘‡ור 
יברכו על ‰„ל˜˙ ‰נר. ולענ"„ „בר ז‰ ‡ינו חומר‡ וחסי„ו˙ 

‡ל‡ „ין ממ˘ ˘כן ˆריך לנ‰ו‚. 



לם, בכל „ברי  בענין ‰ב‡ ‰‡רכנו ‰רב‰ ב˜ונטרס̆  בר‡˘י˙ „ברי ‡˜„ים̆ 
‰וב‡ו בנ„ון  ‰ר‡˘ונים ו‰‡חרונים בעיון ‰יטב בכל ‰טענו˙ ו‰יי˘ובים̆ 
ז‰  בכל  ל‰‡ריך  יכלונו  ל‡  ‰עלון  ˘במס‚ר˙  ‡ל‡  ‰נלע"„,  וכ˙בנו  ז‰ 
כמובן ועס˜נו ר˜ בטענו˙ ‰עי˜ריו˙, ו‰חפı ל˜בל ‰˜ונטרס כולו י˘לח 
ב˜˘‰ לכ˙וב˙ ‰מייל ˘בעמ' 4 וירוו‰ ‡˙ ˆמ‡ונו. ור‡‰ עו„ ל‰לן במ„ור 
על  ˘ליט"‡  יוסף  „ו„  ר'  ‰‚„ול  ‰‚‡ון  ˘ל  מכ˙בו   (4 (בעמ'  ‡ורח"  "רב 

‰˜ונטרס ‰נ"ל

מ˜ור „ין ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ וטעמו

מ„לי˜ין  ‡ין  ‡ומר  י˘מע‡ל  רבי  (כ„:)  ˘ב˙  במ˘נ‰  ˘נינו 
ל  טעמו̆  בעטרן, מפני כבו„ ‰˘ב˙. וב‚מר‡ (כ‰:) בי‡ר רב‡̆ 
ר' י˘מע‡ל מ˘ום ˘ריח ‰עטרן רע וחו˘˘ים ˘מ‡ יˆ‡ מן 
‰בי˙, ו˘‡לו ‡ביי מ‰ ‰ח˘˘ ‡ם יˆ‡?, ו‰˘יב רב‡ "˘‡ני 
˘ם  ‰˙וספו˙  ופיר˘ו  חוב‰".  ב˘ב˙  נר  ‰„ל˜˙  ‡ומר 
„ול˜  ˘‰נר  במ˜ום  ‰סעו„‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰ו‡  ˘‰"חוב‰" 
מ˘ום "עונ‚ ˘ב˙". ובטעם ‰„בר ˘‰„ל˜˙ ‰נר חוב‰, מבו‡ר 
בר‡˘ונים במסכ˙ ˘ב˙ ˘ם ˘‰ו‡ בכ„י ˘י„מ‰ ‰מˆב ל‡ור 
˘י˘ ביום, כי סעו„‰ ח˘וב‰ נ‡כל˙ ביום כי כך מ˙ענ‚ ‰‡„ם 
˘ב˙  סעו„˙  ל‡כול  ˘ב˙  ועונ‚  כבו„  וממיל‡  ב‡כיל˙ו, 

כסעו„‰ ח˘וב‰. 

בי‡ור ‰ח˘˘ ˘˜יים בזמננו

˘‡נחנו  ‰זמן  ˘בז‰  ‰פוס˜ים  ספרי  בכל  ‰עירו  כבר  ו‰נ‰ 
נר ˘ב˙ ‰„בר  מ˘˙מ˘ים ב‡ור ‰ח˘מל, ‡ם כן כ˘מ„לי˜ 
 ˙‡ ˘מ„לי˜  בע˙  ˘‰ל‡  מברך,  מ‰  ועל  כיˆ„  בי‡ור  ˆריך 
‰נרו˙ ‰בי˙ מ‡יר ב‡ור י˜רו˙ וב‰„ל˜˙ ‰נר ‡ינו מוסיף „בר, 
ו‡ין בו כל עונ‚ ‡ו ˘מח‰, וי„וע מ"˘ ‰‡‚ו„‰ ˘ב˜יı יע˘ו 
‰וי  כן  יע˘ו  ל‡  ו‡ם  ליל‰,  ˜ו„ם  יכבו  ˘ל‡  ‡רוכים  נרו˙ 
[˘‡ור ‰נר ביום מ‰  ברכ‰ לבטל‰ „˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י מ‰ני‡ 
 ‰˘˜ ו‰„בר  ט).  סעיף  רס‚  (סי'  ב˘"ע  מרן  וכ"פ  מועיל?].  ‰ו‡ 

˘בע˙יים ל„ע˙ מרן ‰˘לחן ערוך (˘ם סעיף ח) ˘סובר ˘‡ין 
מברכים על "˙וספ˙ ‡ור‰" (ולכן ‰ו‡ פוס˜ ˘מי ˘מ„לי˜ נר לי„ נר 
˘כבר „ול˜ ל‡ יברך על ‰„ל˜˙ו), ˘‰„בר ˜˘‰ ביו˙ר. ‡ל‡ ˘‚ם 

‡ור‰"  "˙וספ˙  על  ˘מברכים  ˘סובר  (˘ם)  ‰רמ"‡  ל„ע˙ 
ב‰„ל˜˙ נרו˙ נוספים, מ˘ום ˘כל מ‰ ˘מ˙וסף ‡ור‰ י˘ בו 
˘לום בי˙ ו˘מח‰ י˙יר‰ ל‰נ‡˙ ‡ור‰ בכל זויו˙ ‰בי˙ (כמ"˘ 
"˙וספ˙"  כ˘י˘  „ו˜‡  יכון  ז‰  ˘כל  פ˘וט  ‰נ‰  ‰‡חרונים). 

ומר‚י˘ים עכ"פ ˙וספ˙ ‡ור‰, ‡בל ב‰„ל˜˙ ‰נר במ˜ום ˘י˘ 
חז"ל  כ‡מר˙  ממ˘  ‡ל‡  ˙וספ˙  ˘ום  ‡ין  „ול˜  ח˘מל  ‡ור 
"˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י ‡‰ני" ˘‰ו‡ כ‰„ל˜˙ נר ב‡ור יום ˘‡ינו 
מועיל כלל, ו‡ינו „ומ‰ לנר ‰„לו˜ לי„ נר „ול˜ במ˜ום ח˘וך, 
˘ב‡מ˙ מוסיף ‡ור‰. וז‰ כל ‡„ם יכול לב„ו˜ בעˆמו, וכ‚ון 
בח„ר בו „ול˜ים ‰נרו˙ ו‡ור ‰ח˘מל „ול˜, ‰‡ם י˘ מ˜ר‰ 
˘‡ח„ יעמו„ מול ‰נרו˙ וחבירו יב˜˘ ממנו לזוז ממול ‰נרו˙ 
כי ‚ורם ˘י‰י‰ ח˘וך?. ‰רי ו„‡י ˘ל‡. ו‡ם כן ‰˘‡ל‰ חז˜‰ 
מועיל‰  ˘‡ינ‰  בזמננו  ‰נר  ‰„ל˜˙  על  מברכים  כיˆ„  מ‡ו„ 
כלל. [ו‰‚ר"מ לוי זˆ"ל ב˘ו"˙ ˙פל‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' ז) כ˙ב ˘י˘ לחל˜ 
בין מ„לי˜ נרו˙ בעו„ ‰יום ‚„ול למ„לי˜ לי„ ח˘מל, כי „ו˜‡ ב‡ור ‰יום ‡ין 
˘ר‚‡  ז‰  על  לומר  ˘ייך  ו‡ין  מועיל  ‰ח˘מל  ‡ור  לי„  ‡בל  מועיל  ‰נר 
בטי‰ר‡. ו‡חר ‰מחיל‰ מכבו„ ˙ור˙ו זˆ"ל, ‰רי ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ ב‰יפך, וכמו 
˘רו‡ים בב˙י כנסיו˙ ˘מ„לי˜ין ˙‡ור˙ ‰ח˘מל בכל ˘עו˙ ‰יום, ‡בל נר 
במ˜ום ח˘מל ‡ינו מוסיף כלום כנ"ל. וב‡מ˙ כ"כ ב˘ו"˙ ‡‚רו˙ מ˘‰ (‡ו"ח 
פנחס  רבי  ו‰‚‡ון  ב).  ‡ו˙   ‰ סימן  (ח"‰  נ„ברו  ‡ז  וב˘ו"˙  כ‰),  סי'  ח"‰ 
עפ˘טיין (ב‰סכמ‰ לספר מ‡ורו˙ נ˙ן) ועו„, ˘‡ור ‰נר וכיו"ב בטל‰ ב‡לף 
‰‡חרונים  כל  מ„ברי  מוכח  וכן  מ‰ני,  מ‡י  בטי‰ר‡  ו˘ר‚‡  ‰ח˘מל  ל‚בי 
‰נזכרים ל˜מן. וכן כ˙ב לי ‰‚‡ון ר' יˆח˜ רˆ‡בי ˘ליט"‡. ו˘וב „בר˙י בז‰ 
עם מו"ר ‰‚‡ון ר' ‡לי‰ו מ‡„‡ר ˘ליט"‡ מ‚„ולי ˙למי„י ‰‚ר"מ לוי ו‡מר 
˘‚ם רבו ‰‚ר"מ לוי ו˘‡"פ ˘כ˙בו ˘י˘ ˙וספ˙ ‡ור בנר ‚ם במ˜ום ˘י˘ 
זמנם ˘‰ו‡ כלפני ע˘רים ו˘לו˘ים  ח˘מל, „ברו במˆי‡ו˙ ‰ח˘מל ˘ל 
˘נ‰, ˘ב‡מ˙ ‡ור ‰ח˘מל ˘‰י‰ מˆוי ‡ז (ו‰„ומ‰ לו ˘מˆוי בז‰"ז ‰ו‡ 
‰נ˜ר‡ "מנור˙ ‡‚ס" ˘י˘ בו חוט ל‰ט) ל‡ ‰י‰ מ‡יר ב‡ור מב‰י˜ וחז˜ 
כמˆוי ‡ˆלנו ב‡ור ‰"פלורסנט" ו"ל„ים", ובמˆי‡ו˙ ˘לנו יו„ו ‚ם ‰‚ר"מ לוי 
ו„עימי‰ ˘‡ין בז‰ כל ˙וספ˙, עכ"„ ˘ליט"‡. וע"ע ל˜מן ב„ברי ‰‚ר"מ לוי 

‰נוספים].

„ברי ‚„ולי ‰פוס˜ים ˘כ˙בו ליי˘ב ‰מנ‰‚
ומ˘‡ ומ˙ן ב„ברי‰ם

וכ‡מור ‚„ולי ‰„ור ‰‡ריכו למˆו‡ י˘וב למˆי‡ו˙ זמננו כיˆ„ 
˘‰י˘ובים  לכח„  ‡ין  ב‡מ˙  ‡ולם  ‰נר,  ‰„ל˜˙  על  מברכין 
‰ו„ו  ˘כולם  לˆיין  י˘  „ברי‰ם  ˘‡בי‡  (ו˜ו„ם  „יים,  ברורים  ‡ינם 
וכ„ל‰לן,  ול‰„לי˜ו)  ל˘וב  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ו‡חר  ‰‡ור  לכבו˙  ˘‰נכון 

ב˘ו"˙ ‡ור לˆיון (חל˜ ב פר˜ יח ‡ו˙ י‚) כ˙ב ˘כל ‰ח˘˘ בז‰ 
‰ו‡ „ו˜‡ כ˘„ול˜ ‡ור ˘יוˆ‡ים בו י„י חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙, 
מ˘‡"כ ‡ור ‰ח˘מל ‰„ול˜ מ‰זרם ‰כללי, ˘‡י ‡פ˘ר לˆ‡˙ 
י„י חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙, כיון ˘‡ור ‰ח˘מל ˘„ול˜ בר‚ע ז‰ 
‡ין ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰‡ור ˘„ול˜ בעו„ ר‚ע, ו„ומ‰ ‰„בר לנר ˘מן 
˘ו„‡י  ר‚ע,  בעו„  לכבו˙  וע˙י„  ˘מן,  מעט  בו  ˘י˘  ‰„ול˜ 
יוסיף ˘מן ‡ח"כ על  ˆריך ל‰„לי˜ נר ‡חר בברכ‰, ו‡ף ‡ם 

לבטל‰,  ברכ‰  ‰וי  לכן  ˜ו„ם  ˘ברך  ברכ˙ו  מ"מ  ‰נר,  ‡ו˙ו 
ו‰"‰ ב‡ור ‰ח˘מל. ‡ולם מלב„ ˘סבר˙ ‰‡ור לˆיון בח˘מל 
ל‡ ‰סכימו ל‰ כל ‰פוס˜ים ‰מ˙ירים ל‰„לי˜ נר בח˘מל [וכן 
בזמננו  במˆי‡ו˙  ˘עכ"פ  עו„  וכ˙בו  רבים],  ני„ונים  עו„  לענין 

בחבר˙ ‰ח˘מל מוכח ˘ל‡ כ‰רב ‡ור לˆיון. עו„ י˘ ל‰עיר 
"˙וספ˙ ‡ור‰"  ב‚„ר  ‡ינו  לי„ ‰ח˘מל  „בריו ˘‡ור ‰נר  על 
‡ל‡ כ"˘ר‚‡ בטי‰ר‡" ˘‡ינו מוסיף כלום ב‰„ל˜˙ו, ולכן ‡ף 
‡ין  ע„יין  מוסכמ˙,  ‰"ח˘מל"  בעי˜ר  ˘יט˙ו  ‰י˙‰  ‡ם 

ב„בריו י˘וב למˆי‡ו˙ ˘לנו. 

ו‰‚‡ון ר' ˘למ‰ זלמן ‡וירבך זˆ"ל (בספר ˘לחן ˘למ‰ סי' רס‚ ‡ו˙ 
י‚) כ˙ב ˘‰„בר ב‡מ˙ ˆריך עיון, ‡בל כ˙ב ליי˘ב ˜ˆ˙ ‰מנ‰‚ 
˘‡פ˘ר ˘ז‰ נע˘‰ כ"מנ‰‚ ח˘וב" ל‰וסיף נרו˙ ולברך על 
ז‰, כמו ˘מברכים על ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ בבי˙ ‰כנס˙. וכ˙ב 
עו„ ˘‡ף ˘‰נרו˙ ל‡ מוסיפים ˘מח‰ ול‡ ˘לום בי˙, מכל 
ח˘וב‰  סעו„‰  בכל  ˘רו‡ים  כמו  כבו„  בז‰  י˘  מ˜ום 
˘מ„לי˜ים נרו˙ ‡ע"פ ˘י˘ ˘ם ‡ור ב˘פע ו‚ם ‡ין ז‰ מוסיף 
עונ‚ ‡ך י˘ בז‰ כבו„. ‡ולם מ‰ ˘כ˙ב ‰רב זˆ"ל ˘י˘ בז‰ 
מוסיף  ˘‡ינו  ב„בר  י˘  כבו„  ‡יז‰  עיון  ˆריך  ˘ב˙",  "כבו„ 
כלום ול‡ מועיל כלום?, ומ‰ ˘‰וסיף עו„ ‰רב זˆ"ל ˘י˘ בז‰ 
כבו„ כמו ˘רו‡ים בכל סעו„‰ ח˘וב‰ ˘מ„לי˜ים נרו˙ ‡ע"פ 
˘י˘ ˘ם ‡ור ב˘פע ו‚ם ‡ין ז‰ מוסיף עונ‚ ‡ך י˘ בז‰ כבו„", 
‰נ‰ לכ‡ור‰ ‰‚„יר בז‰ ‚„ר "כבו„" ח„˘, ו‰"כבו„" ˘‰זכירו 
ול‡  בעונ‚  מו‡ר˙  בסעו„‰  לי˘ב  ˘‰ו‡  מבו‡ר  ‰רי  ‰פוס' 
כבו„  ול‡  בחו˘ך,  יו˘ב  ˘‡ינו  כבו„  ב„רך  ‰ו‡  ˘‡ז  בˆער 
‡חר. וכן מוכח מ‰˙וספו˙ ‰נ"ל במפור˘, ˘‰רי ר' י˘מע‡ל 
ו‰˙וספו˙  ‰˘ב˙"  "כבו„  מפני  בעטרן  מ„לי˜ין  ˘‡ין  ‡מר 
בי‡רו ‡˙ „ברי רב‡ ˘בי‡ר ‡˙ „ברי ר' י˘מע‡ל ˘‰"חוב‰" 
"עונ‚  מ˘ום  „ול˜  ˘‰נר  במ˜ום  ‰סעו„‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰ו‡ 
˘ב˙". ו‡ם "כבו„ ˘ב˙" בנר ‰ו‡ ענין ‡ח„ ו"עונ‚ ˘ב˙" ‰ו‡ 
י˘מע‡ל  ר'  „ברי   ˙‡ לב‡ר  ‰˙וספו˙  כ˙בו  ‡יך  ‡חר,  ענין 
‡חר˙ ממ‰ ˘‰ו‡ ‡מר בעˆמו?. ובז‰ נ„חו טענו˙ ‰מיי˘בים 
‡ין ‰נר מוסיף "עונ‚" סוך סוף ‰ו‡  ‰‚ם̆  ‡˙ ‰מנ‰‚ בטענ‰̆ 
 ˙‡ מכחי˘ים  ‰˙וספו˙  ו„ברי  ˘‰מˆי‡ו˙  "כבו„",  מוסיף 
„ברי‰ם. ו‡כמ"ל. ‚ם מ‰ ˘‰בי‡ ‰רב זˆ"ל ˜ˆ˙ ר‡י‰ למנ‰‚ 
„ורנו ממנ‰‚ ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ בבי‰כ"נ, ‰נ‰ ‡חר ‰מחיל‰ 
חז"ל  ˙˜נ˙  על  מוסיף  ‰ו‡  ˘כ‡ן  „ומ‰,  ‡ינו  לכ‡ור‰  רב‰ 
ומ‚ביר פרסומי ניס‡ ‚ם בבי˙ ‰כנס˙ וי˘ בז‰ ˙ועל˙ לעי˜ר 
‡˙ עי˜ר  לנו ‡„רב‰ ‰‰יפך ‰ו‡ ‰נכון,̆  ‰מˆו‰, ‡בל בנ„ון̆ 
‰מˆו‰ ‡ינו מ˜יים ‰ו‡יל ˘‡ין ‡נו ˆריכים ל‰. (וע"ע ל‰‚‡ון ר' 
ליט"‡ בספר ‰לכ‰ ברור‰ חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף סי' „ עמ'  „ו„ יוסף̆ 

ל‚). 

ומ‰ ˘כ˙ב ליי˘ב עו„ ‰‚ר"מ לוי ˘כל ˘ל‡ ‰ו„ל˜ ‰ח˘מל 
לכבו„ ˘ב˙ ‡ין ח˘˘ וכמו ˘מˆינו בבי˙ יוסף ˘‰בי‡ „ברי 
‰‚‡ון מ‰ר"י ‡בו‰ב ז"ל ˘י˘ מ˜ומו˙ ˘נו‰‚ו˙ ‰נ˘ים בערב 
˘ב˙ ל‰„לי˜ נר ˜ו„ם ˘י‚יע זמן ‰‰„ל˜‰ ו˜ורין ‡ו˙ו נר ˘ל 
חול, ו‡ח"כ מ„לי˜ין נר ˘ל ˘ב˙. ‰נ‰ ‚ם בז‰ ל‡ נח‰ „ע˙נו 
לכבו„  במיוח„  ˘ב˙  נרו˙  ל‰„לי˜  ˘ˆריך  ‡מ˙  ˘‰ן  כלל, 
י˘וב  ו‡זי  ‰נר  וי„לי˜  ‰ח˘מל  ˘יכב‰  ˆריך  ולכן  ˘ב˙, 
ל‰„לי˜ ‰ח˘מל, ‡בל כל ˘מ„לי˜ בזמן ˘‰ח˘מל „ול˜ כך 
˘‡ינו מועיל ב‰„ל˜˙ו כלום ול‡ מוסיף ל‡ ‡ור‰ ול‡ ˘מח‰, 
‡"כ ל‡ ע˘‰ כלום. ו‰רי ז‰ כמו ˘כ˙ב מרן ב˘"ע (סימן רס‚ 
‡ין  ‡ם  בחˆר,  ו‡וכלים  ‰בי˙  בזויו˙  ‰מ„לי˜ין  ט):  סעיף 
‰נרו˙ ‡רוכו˙ "˘„ול˜ו˙ ע„ ‰ליל‰ ‰וי ברכ‰ לבטל‰", ע"כ. 
ב˜ונטרסי  (וע"ע  כלל.  ‰נרו˙  מ‰„ל˜˙  נ‰נ‰  ו‰ו‡ מ˘ום ˘ל‡ 
ר‡˘  מרן  ועט"ר  מו"ר  ב„ע˙  ול‰ב‰"ח  זˆ"ל  לוי  ‰‚ר"מ  ב„ע˙  ˘‰‡רכ˙י 

‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ בירחון ‡ור ˙ור‰ ‡ייר ˙˘ל"ו סי' ˜לב).

בירור „ברי מרן מלכ‡ רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡ בז‰

‰נ‰ מרן מלכ‡ זˆ"ל כ˙ב ב˙חיל‰ ב˘ו"˙ יביע ‡ומר (חל˜ ב 
נו‰‚ים  ‡נו  וכן  ו‰וסיף:  ‰מנ‰‚   ˙ˆ˜ ליי˘ב  טז)  סימן  ח‡ו"ח 

נרו˙.  ומ„ל˜˙  מברכ˙  ו‡ח"כ  ‰ח˘מל,   ˙‡ ˙חל‰  ל‰„לי˜ 
‡ולם בספר חזון עוב„י‰ ˘ב˙ (ח"‡ עמ' רטז) ‰‡ריך מרן זˆ"ל 
לכבו˙  ‰חומר‡  ולחז˜  לבסס  ו‰‡ריך  ‰נ"ל  ב‰י˙רו  לפ˜פ˜ 
‡ור ‰ח˘מל ˜ו„ם ˘י„לי˜ ‡˙ ‰נר. ו‰בי‡ מ"˘ ב˘ו"˙ ויברך 
‡ם נרו˙ ‰ח˘מל „ול˜ים בבי˙ ‰י‡ך ‡פ˘ר  ס„)̆  „ו„ (ח"ב סי'̃ 
˘בלי  כיון  ˘ב˙  לכבו„  ˘מ„לי˜ים  ‰˘מן  נרו˙  על  לברך 
בטי‰ר‡  „˘ר‚‡  ‰ח˘מל  ˘ל  ‚„ול  ב‡ור  מו‡ר  ‰בי˙  ‰נרו˙ 
מ‡י מ‰ני, ולכן ˜ו„ם ‰ברכ‰ ו‰‰„ל˜‰ ˘ל נרו˙ ‰˘מן י˘ 
‰נרו˙ ˙כוין  ו‰‡˘‰ ‰מ„ל˜˙ ‡˙  נרו˙ ‰ח˘מל  לכבו˙ ‡˙ 
˘‰ברכ‰ ˘ל‰ ˙על‰ ‚ם על ‰ח˘מל ˘˙„לי˜ ‡חר כך, ע"˘. 
ו‰וסיף ˘‡ף בערב ˘ב˙ ˘חל בו יום טוב יס„רו ‰„בר מערב 
יום טוב על י„י ˘עון ח˘מלי ב‡ופן ˘יכב‰ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל 
˜ו„ם ‰‰„ל˜‰ לכבו„ ˘ב˙ ו‡חר כך יו„ל˜ ˘וב ‰ח˘מל על 
‰רמ"‡  לומר ˘‡ף  ל‰עיר ˘י˘  וי˘  עו„:  וכ˙ב  י„י ‰˘עון. 
˘מ˙יר לברך על ˙וספ˙ ‡ור‰, ‰ני מילי לנר ‡חר נר. ‡בל ‡ור 
כ˘ר‚‡  ו‰וי  ‰˘ב˙,  מנרו˙  ˘בע˙יים  ˘מ‡יר  ‰ח˘מל 
˘ב˙  נרו˙  על  לברך   ‡"‡˘ נר‡‰  ‰י‰  מ‰ני,  „ל‡  בטי‰ר‡ 
‰חזו"ע.  עכ"ל  וˆ"ע,  ‰ח˘מל,  ˘ל  ‡ור  מל‡  כ˘‰בי˙ 
(וב˜ונטרסי ‰‡רכ˙י ע"„ ‰רב יל˜וט יוסף ˘ב˙ ‡- ב ˜ונטרס ‡חרון סי' „ 
עמ' ˙˘מז. ומ‰ ˘בחזו"ע ל‡ פס˜ כן בסכינ‡ חריפ‡ וב‚וף ‰‰לכ‰ למעל‰ 
˘‰ו‡  מבו‡ר  ב‰ער‰  ‰חזו"ע  מ„ברי  ‰נ‰  וכו'".  לכבו˙  מ‡ו„  "ר‡וי  כ˙ב 
בסכינ‡  ח„˘ו˙  לע˘ו˙  רˆ‰  ˘ל‡  נר‡‰  ‰‰לכ‰  ב‚וף  ˘כ"כ  ומ‰  חוב‰, 
חריפ‡, ול‡ בחינם כ˙ב ר‡וי "מ‡ו„", ומ"מ מכל ‰‡מור נר‡‰ ברור ˘„ע˙ 
מרן ‰חזו"ע זיע"‡ ˘ר‡וי מ‡ו„ ל‰חמיר בז‰ וכמעט ‰ו‡ „בר ˘בחוב‰. וכן 
יוסף ˘ליט"‡ בספרו ‰נפל‡ ‰לכ‰ ברור‰  „ו„  ר'  ר‡י˙י למר ברי‰ ‰‚‡ון 
‰‡ריך ‰רחיב בכל ‰נ"ל וכן  בסו‰"ס סי' „)̆  (חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף̆ 
כן בל˘ון  בסיכום ‰„ברים כ˙ב  ‰‚ר"„  ו‚ם  בז‰,  ‰על‰ ˘‰עי˜ר ל‰חמיר 

"ר‡וי ונכון", ור‡‰ ל˜מן במכ˙בו ˘מו„‰ ‰ו‡ ˘ז‰ חוב‰ ‚מור‰).

‰ער‰ על ‰˙˜נ‰ בכיבוי ‰ח˘מל ו‰„ל˜˙ו
‡חר ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ו˙˘וב‰ לז‰

ולפי ‰‡מור נר‡‰ למע˘‰ ˘י˘ ל‰˜פי„ לכבו˙ ‰‡ור ˜ו„ם 
‰‰„ל˜‰ ו‡חר ‰ברכ‰ ו‰‰„ל˜‰ ˙מ˘יך ‰‡˘‰ ו˙„לי˜ ‚ם 
‡ור ‰ח˘מל ו˙כוין בע˙ ‰ברכ‰ על ‰כל, וכן ‰ורו למע˘‰ 
רבים מ‰‡חרונים, (‰ל‡ ‰מ‰ מ‰ר"‡ מני, ‰מ˘נ˙ יע˜ב, ‰חמ„˙ ˆבי, 
‰‚"ר יˆח˜ ‰כ‰ן מ‚'רב‡ בספר יˆח˜ ירנן, ‰‚"ר יע˜ב ˜מינˆ˜י בספר ‡מ˙ 
ליע˜ב, ‰‚"ר י˘ר‡ל „ו„ ‰‡רפענעס ב˘ו"˙ ויברך „ו„, ‰ב‡ר מ˘‰, ‰‚"ר 
נפ˙לי ‰ירˆ˜‡ ‰עני‚ ב˘ו"˙ ˙פ‡ר˙ נפ˙לי, ‰‚"ר בנימין זילבר ב˘ו"˙ ‡ז 
פס˜י  ובספר  פיינ˘טיין.  ‰‚ר"מ  ב˘ם  ו‰נ‰‚ו˙  ˙˘ובו˙  ˘ו"˙  נ„ברו, 
˙˘ובו˙ וב˘ו"˙ רבבו˙ ‡פרים ב˘ם כמ‰ ‚‡ונים. ובספר ˘בו˙ יˆח˜ ˘כן 
ו˘‰‚רי˘"‡  י˜ר‡,  „רור  בספר  ב˘מו  ‚ם  ‰וב‡  (וכן  ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  נ‰‚ 
˘יבח מנ‰‚ ז‰ במ‡ו„, ובפרט ‡ם ‰בעל מ„לי˜ ‰ח˘מל ‡חרי‰ ˘בכך ‰ו‡ 
ר' ˘לום מזרחי מ‚„ולי  נ‰‚ ‰‚‡ון  וכן  וכ"כ מרנ‡ ‰חזו"ע,  ˘ו˙ף במˆו‰. 
„בילˆ˜י,  ו‰‚ר"˘   ,ıיו„לבי ‡‰רן  ו‰‚"ר ˘מו‡ל  יוסף,  פור˙  י˘יב˙  חכמי 
ו‰‚‡ון ר' יע˜ב יוסף, ו‰‚ר"„ יוסף ˘ליט"‡ ועו„. ‰מ˜ורו˙ ‡פ˘ר לר‡ו˙ 

ב˜ונטרסי), לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל ˜ו„ם ˘מ„לי˜ ‡˙ ‰נרו˙ 

כנ"ל  ‰עולם  מנ‰‚  ‰מיי˘בים  ו‚ם  ול‰„לי˜ו,  לחזור  ו‡ח"כ 
‡ל‡  ‰נ"ל.  ‰‡חרונים  ככל  לנ‰ו‚  ˘‰נכון  במפור˘  כ˙בו 
(‰‚ר"נ ˜רליı בס' חוט ˘ני, ‰‚"ר מר„כי מלכ‡ ב˘ו"˙  ˘כמ‰ חכמים 
˘ו"˙  בספרו  נסיר ˘ליט"‡  יע˜ב  ר'  ‰‚‡ון  י„י"ן  חביבי  ו‡חי  ‰מלך.  „רך 

לום בי˙, ‡"כ כיˆ„  ‡ם ‰טעם ‰ו‡ מ˘ום̆  ˘‡ל יע˜ב)  ‰עירו̆ 

‡ור   ˙‡ י„לי˜  ˘‡ח"כ  וי„וע  מ‡חר  ‰נר  על  לברך  ‡פ˘ר 
‰ח˘מל  ‡ור  ‡ל‡  בי˙  ‰˘לום   ˙‡ יע˘‰  ‰נר  ול‡  ‰ח˘מל 
מ‡חר ˘‰ו‡ חז˜ יו˙ר וכ„לעיל, ולכ‡ור‰ ‰רי ז‰ „ומ‰ לנר 
˘‡ין בו מספי˜ ˘מן בכ„י ˘ימ˘יך ל„לו˜ ב˘ב˙ ˘ו„‡י ‰וי 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

בענין ‰„ל˜˙ נרו˙ ˘ב˙ ב˘ע‰ ˘‡ור ‰ח˘מל „ול˜. 
ובו י˙ב‡ר ˘י˘ חוב‰ לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל

בע˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙

חנוכ‰ - ל˜ח˙ ‡חריו˙!

נסו  במי˙˙י!".  וחומר  ˜ל  בחיי  ‡ני  עפר  חיי?,  ומ‰  ‡ני  "מ‰ 
˘ל    ıבפר ‰נ˙˜ף  ‡„ם  ‰‡חרונ‰  בפעם  ˘מע˙ם  מ˙י  ל‰יזכר, 
יכול!, פ˘וט  ‡ינו  ‰ו‡   ֈ˘ כולו בטוח בעˆמו וכל  כז‡˙,  ענו‰ 

‡יננו מסו‚ל!. 

כוחו  בכל  ˜נ‡י  וי‰י‰  „ע˙ו  על  ‡„ם  יעמו„  כלל  ב„רך  ‡כן, 
עליו  ב‰  ‰ז„מנו˙  ‡ו  זמן  כ˘מ‚יע  ‡בל,  כבו„ו,  בעבור  ויכול˙ו 
ל˜ח˙ ‡חריו˙, זמן ‡ו ‰ז„מנו˙ ב‰ם ביכול˙ו לע˘ו˙ ול‰ˆליח, 
במל‡  ‡ˆלו  מ˙‚ל‰  ‰נזכר  ‰ענו‰   ıפר ע˙  ב‡ו˙‰  „ו˜‡  ו‰נ‰, 

כוחו, מי ‰ו‡ ומ‰ רוˆים ממנו, ‰ו‡ ‡ינו יכול, ‡יננו מסו‚ל!!! 
'ח‚  ‰עם  בפי  מכונ‰  ‰ו‡  לחינם  ול‡  ‰חנוכ‰,  ח‚  ‰‚יע  ‰נ‰ 
‰‡ורים', כי עם כל ‰כבו„ ל‡כיל˙ ‰ספו‚ניו˙ ומ˘ח˜ ‰סביבון, 
עי˜רו, ו‡ולי יו˙ר נכון לומר כולו עוס˜ ב‰„ל˜˙ נרו˙ ‰חנוכ‰, 
‡בל ‰פעם! ‡ין ‰‰„ל˜‰ עבורנו כבכל ˘ב˙ (מ˘ום ˘לום בי˙) 
‰˙ור‰,  ˘ל  ‡ור‰   ˙‡ ל‡חרים  ל‰‡יר   - ניס‡'  'לפירסומי  ‡ל‡ 
‡ור‰ ˘ל ‰‡מונ‰. ‡בלֈ ‡יך ‡נו '‡נ˘ים פ˘וטים' נ˘נ‰ ונ‡יר 

‡˙ ‰עולם, מ‰ רוˆים ממנו?! 

עיננו  ל‰‡יר  ‰יכולים  „ברים  מˆינו  ב')  פיס˜‡  (י˙רו  במכיל˙‡ 
בנו˘‡ ז‰, י˙רו מחליט לחזור למ˜ומו ו‰נ‰: ‡מר לו מ˘‰ לי˙רו, 
‡ומר˙ ‰מכיל˙‡, ‡˙‰ נ˙˙ לנו עˆ‰ טוב‰ ועˆ‰ יפ‰ ו‰מ˜ום 
(‰˜ב"‰) ‰ו„‰ ל„בריך, "‡ל נ‡ ˙עזוב ‡ו˙נו!" ‡מר לו י˙רו, כלום 
‰נר מ‰נ‰ ‡ל‡ במ˜ום חו˘ך, וכי מ‰נר נ‰נין חמ‰ ולבנ‰?, ‡˙‰ 
‡ני  ‰רי  ‡ל‡  בינכם?!,  ‰נר  יע˘‰  מ‰  לבנ‰.  ‡חיך  ו‡‰רן  חמ‰ 
˙ור‰  ל˙למו„  ו‡בי‡ם  מ„ינ˙י  בני  לכל  ו‡‚ייר  ל‡רˆי,  ‰ולך 

ו‡˜רבם ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰. 

ונוח ול‡ „ור˘ כל  ‡מ˙, נוח לו ל˙ינו˜ בבטן ‡ימו, מ˜ומו חם 
˘לו,  ‰נוחו˙'  ב'‡יזור  ל‰י˘‡ר  ל‡„ם  לו  וטוב  נוח  כך   ,ıמ‡מ
ל‰מ˘יך בס„ר ‰יום ‡יליו ‰ו‡ ר‚יל מז‰ ˘נים, ל‰מ˘יך ולינו˜, 
ל˜בל מ‰זול˙ ב„רך ב‰ מוטל עליו ל‰˙‡מı כמ‰ ˘פחו˙. ˆ‡ו 
וח˘בו, ‚ר ˆ„˜!, ז‰ מ˜רוב ‰‚יע ל‡ ר˜ לעולמ‰ ˘ל ˙ור‰, ‡ל‡ 
‡ף לסביב˙ ‰י‰„ו˙, ומ‡י„ך ח˙נו ‰ו‡ ‚„ול ‰„ור ו‰„ורו˙. ‰יכן 
טוב לו?, ‰יכן נוח לו?. כמ„ומ‰ ˘‡ין זו ˘‡ל‰ כלל, נוח וטוב לו 
ל‰י˘‡ר בˆל ˜ור˙ו וחמימו˙ו ˘ל ח˙נו, ל‰מ˘יך ללמו„ ˙ור‰ 
ול˜יים מˆוו˙ מ˙וך יחס מוע„ף ˘ל חמיו ˘ל נ˘י‡ ‰„ור – מ˘‰ 

רבנו.

כבר ‰פ˙יע ‡ו˙נו כמ‰ פעמים כ˘‰˘ליך מעליו כל  ‡בל, י˙רו,̆ 
˘י„ע  ‚ול‰,  עם  כנפי  ˙ח˙  לחסו˙  למ„בר  וב‡  עולם  מחמ„י 
רבנו. מפ˙יע ‡ו˙נו  ל‚„ול ‰„ור ח˙נו מ˘‰  נכונ‰  ל‰˘י‡ עˆ‰ 
'נר' מול חמ‰ ולבנ‰, ‡ין ‰ו‡ מועיל במ˜ום ז‰,  ˘ני˙, ‰ו‡ ר˜ 
ועל כן בוחר ‰ו‡ ל˘וב למ˜ומו למ˜ום מ„בר ו˘ממ‰ רוחני˙, 
חז˜!:  כ‰  רב!,  כ‰  ובטחונו  ו‰˙מו„„ויו˙.  ˜˘יים  ˘ל  למ˜ום 
ו‡בי‡ם  מ„ינ˙י  בני  לכל  ו‡‚ייר  ל‡רˆי,  ‰ולך  ‡ני  ‰רי  "‡ל‡ 
ל˙למו„ ˙ור‰ ו‡˜רבם ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰", ל‡ פחו˙ ול‡ יו˙ר, 
ל‡  בכ„י,  ל‡  ‡בל  ללכ˙,  מחליט  ב‡,  מ˜רוב  ˘ז‰  ‰טרי  ‰‚ר 
בני  לכל  ‡‚ייר   – סומנ‰  כבר  ‡ל‡ מטר˙ו  ˜טנ‰,  ב˘ביל מטר‰ 

מ„ינ˙י ו‡בי‡ם ל˙למו„ ˙ור‰!.

ו‡חר ‰„ברים ‰ללו, ‡ין לנו ‡ל‡ ל‰בין, ˘כנר‡‰ ‰‰ב„ל ביננו 
ל ‰‡מונ‰ בנו˙ן ‰˙ור‰!, בינו נ‡ ז‡˙. לבינו, ‰י‡ ‡ך ור˜ – כח‰̆ 

בברכ˙ חו„˘ טוב ומבורך!

וז‡˙ לי‰ו„‰
מ‡˙ ‰רב י‰ו„‰ נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ כולל ל‰ור‡‰ "עı חיים"

ובי˙ ‰ור‡‰ "‡ור יוסף"   

לעˆם  ו‰נ‰  עכ"„.  מ‡ורו,  נ‰נ‰  ˘‡ינו  כיון  לבטל‰  ברכ‰ 
כמו˙  ˘בני„וננו  ‰ו‡יל  ר‡י‰,  ‡ינ‰  לענ"„  במחכ"˙  ‰ר‡י‰ 
˘יבו‡  ומ‰  כר‡וי,  ול‰‡יר  ל„לו˜  ומספי˜‰  ר‡וי‰  ‰˘מן 
‡ח"כ „בר ‡חר ˘יי˙ר ‡˙ ‰ˆורך בו כבר ל‡ ‡כפ˙ לן, וכלל 
‚„ול בי„ינו כל ‰ר‡וי לביל‰ ‡ין ביל‰ מעכב˙ בו (מנחו˙ יח ע"ב), 
 ˙‡ ˘יע˘‰  ‰נר  ‰ו‡  ר‡וי  ‰‰„ל˜‰  וב˘ע˙  ו‰ו‡יל 
"˘ליחו˙ו", ממיל‡ ˘וב ל‡ ‡יכפ˙ לן במ‰ ˘יבו‡ „בר ‡חר 
ויי˙ר ‡˙ ‰ˆורך בו. וב‡מ˙ ˘בנ"„ ‰ו‡ ˘פיר טפי מ„ין "ר‡וי 
כלל,  מע˘‰  כל  נע˘‰  ל‡  לביל‰  בר‡וי  ˘כן  לביל‰", 
ומ˙חיל‰ כל ‰כ˘רו ‰ו‡ ממ‰ ˘‰ו‡ "ר‡וי", ‡ולם בני„וננו 
ועו˘‰  ע"ז,  ומברך  ˘ב˙  נר  מˆו˙  מ˜יים  ‰‰„ל˜‰-  ב˘ע˙ 
מע˘‰ ממ˘ ˘ל ‰„ל˜‰, ועל ‰פוסל „בר ז‰ מטעם ˘‡ח"כ 
ז‰  ˘ב‡ופן  ר‡י‰  ל‰בי‡  בנר-  ‰ˆורך  ומיי˙ר  ‰‡ור  מ„לי˜ 
פוסל ‡˙ ‰„ל˜˙ ‰נר ‰‚ם ˘ב˘ע˙ ‰„ל˜‰ ‰ו‡ ר‡וי למˆוו˙ו 
לו,  ‰ˆריכים  ‰‰לכ‰  פרטי  ב˘‡ר  ו‰ן  ‰˘מן  בכמו˙  ‰ן 
„מ‰יכ‡ ˙י˙י לפוסלו. ומ"מ ‚ם לסבר‡ זו ‡ין ל‰„לי˜ ‡˙ ‰נר 
ב˘ע˙ ‰‰„ל˜‰ ממ˘  ‰ח˘מל „ול˜, כיון̆  מ˙חיל‰ ב˘ע‰̆ 
ל‡  נר ˘כע˙  ועל  לביל‰  "‰ר‡וי"  על  לברך  חז"ל  ˙י˜נו  ל‡ 
ר‚‡ בטי‰ר‡) ‡ל‡ על ‰מועיל ממ˘, ‡בל  ‰ו‡̆  מ‡יר כלום (כיון̆ 
על מ‰ ˘י˜ר‰ ‡ח"כ ˘וב ל‡ ‡יכפ˙ לנו כנ"ל, ור‡י‰ ברור‰ 
לז‰ מ„ברי מרן ‰˘"ע (סי' רס‚ ס"ח) ‚בי ‚' בעלי ב˙ים ‰סוע„ים 
יח„ ˘‡ח„ מ„לי˜ בברכ‰ ו‰ב‡ים ‡חריו י„לי˜ו בל‡ ברכ‰, 
ולפי „רכם ˘ל ‰חכמים ‰נ"ל, ˆריך בי‡ור כיˆ„ יכול לברך ‡ף 
‡לו  ב˙ים  בעלי  ˘יו„עים  ‰ו‡  ‰פ˘ט  ‰רי  ˘‰ל‡  ‰ר‡˘ון, 
˘בכוונ˙ם ל˘בו˙ ולסעו„ יח„, ובעל ‰בי˙ ‰ר‡˘ון ‰רי ‰ו‡ 
נרו˙, ו‡"כ מרן ˘סובר  ‚"כ  י„לי˜ו חבריו  יו„ע ˘מי„ ‡חריו 
˘‡ין לברך ‡ף כ˘י˘ ˙וספ˙ ‡ור‰ בכז‰ מˆב ממ˘, כיˆ„ ל‡ 
‰ור‰ ˘ל‡ יברך ‡ף ‰ר‡˘ון, ˘‰רי מי„ ‡חריו י„ל˜ ‡ור נוסף 
‰ו‡  ‰רי  ˘לו  בנר  ˘‰„לי˜  ‰‡ור  וממיל‡  חבירו,  נר  ע"י 
כ˙וספ˙ ‡ור‰ בלב„ וכיˆ„ יברך. ועל כרחנו ˘כ˘מברך ומ‡יר 
‡ור  לז‰  י˙וסף  ˘‡ח"כ  ממ‰  לנו  ‡יכפ˙  ל‡  ‰ר‡˘ון  ‰‡ור 

‡חר, ‡ף ‡ור ‰פוטרו מ‰„ל˜‰ בברכ‰, ו„ו˜. 

ועו„ ˘כל ˘‡ל˙ו ‰חכמים ‰נ"ל ב‡‰ „ו˜‡ ל„ע˙ ‰סוברים 
˘‡י ‡פ˘ר לברך ול‰„לי˜ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל מי„ לˆ‡˙ בו י„י 
חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נר, ‡בל ל„ע˙ מרן ‰חזו"ע (˘ב˙ ח"‡ עמ' רי‡) 
ו‰˙פל‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' ז ‡ו˙ ו) ועו„, ˘סוברים ˘‡פ˘ר לˆ‡˙ 
עי˜ר   ˙‡ ממ˘יכים  ור˜  ‰ח˘מל,  ‡ור  ב‰„ל˜˙  חוב‰  י„י 
ב˘ו"˙  ברור‰  ‰לכ‰  (ובספר  ˘ב˙  נר  על  לברך  ו‰מנ‰‚  ‰˙˜נ‰ 
‡וˆרו˙ יוסף חל˜ טו סי' ו ב˘ער ‰ˆיון ‡ו˙ ח, ‰בי‡ ע˘רו˙ רבו˙ ˘ל פוס' 

˘‰רי  מ˙חיל‰,  ל‡  ˜ו˘יי˙ם  ע"˘),  ל‰לכ‰,  ‰על‰  וכן  כן,  „ס"ל 

מ˙חיל ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙ וממ˘יך ב‰„ל˜˙ ‰ח˘מל ו‰כל ענין 
‡ח„ ‰ו‡ וכמ"˘ ב˘ו"˙ יביע ‡ומר ‰נ"ל, ‡ל‡ ˘בכ„י ˘יוכל 
ריך לכבו˙ ‰ח˘מל  לברך על ‰נרו˙ כ˘‡ין ע„יין ‡ור ‰˜יים,̂ 
ככל  רוב  „ע˙  כן  וכ‡מור  כנלע"„.  כ„˙,  ‰מˆו‰  ל˜יים  ו‡זי 
‰‡חרונים ומופ˙ „ורנו מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל בר‡˘ם. 

˘ב˙  נרו˙  ‰„ל˜˙  מˆו˙  ל˜יים  בכ„י  ‰‡מור:  מכל  ‰מורם 
ˆריך  לבטל‰,  ברכ‰  בח˘˘  חליל‰  ל‰יכנס  ו˘ל‡  כ˙י˜נם 
לנ‰ו‚ כ˙˜נ˙ כל ‚„ולי ‰‡חרונים, לכבו˙ ‡˙ ‡ורו˙ ‰ח˘מל 
˜ו„ם ‰‰„ל˜‰, ו‰‡˘‰ ˙ברך על נרו˙ ˘ב˙, ו˙כוין בברכ‰ 
‚ם על ‡ור ‰ח˘מל ˘˙„לי˜ ‡ח"כ ו˙„לי˜ ‰נרו˙, ומי„ ‡ח"כ 
˙„לי˜ ‰‡˘‰ ‚ם ‡˙ ‡ורו˙ ‰ח˘מל ל˘ם נרו˙ ˘ב˙. וביום 
כניס˙  ˜ו„ם  ‰‡ור   ˙‡ לכבו˙   ‡"‡˘ ˘ב˙  בערב  ˘חל  טוב 
‰˘ב˙, יכוונו ‡˙ ˘עון ‰˘ב˙ מערב ˘ב˙ ˘יכב‰ ‡˙ ‰˘עון 
בזמן ‰ר‡וי ל‰„ל˜˙ נרו˙. ו‡ם ל‡ ע˘ו כן, ל‡ י„לי˜ו במ˜ום 
ל‡  ז‰  וזול˙   ˙ˆ˜ ‰ח˘וך  במ˜ום  ‡ל‡  „ול˜,  ח˘מל  ˘‡ור 
יברכו על ‰„ל˜˙ ‰נר. ולענ"„ „בר ז‰ ‡ינו חומר‡ וחסי„ו˙ 

‡ל‡ „ין ממ˘ ˘כן ˆריך לנ‰ו‚. 



"כי לכך נוˆר˙"
ו‰יל„ים  מוכן,  ‡וכל  ‡ין  מסו„ר,  ‡ינו  ˘‰בי˙  טוען  בעלך 

מ˘וטטים ברחובו˙, ז‰ נכון?.

ב˘עו˙  לרב,  יסביר  ו‡ני  בז‰,  ‡˘מ‰  ‡ני  ל‡  ‡בל  חל˜י˙  נכון 
‰בו˜ר ‡ני עוזר˙ ל‡מי, ‡חר ‰ˆ‰רים ‡ני בעבו„‰, בערב י˘ לי 
‡חרים,  בב˙י  ‰„ורים  ליי˘ב  ˆריכ‰  ‡ני  בליל‰  ˙ור‰,  ˘יעור 

ומ˙י ‡ע˘‰ ‡נוכי לבי˙י?.

ב˙י, ‡מר ל‰ ‰רב, ‡ספר לך „בר ˘‡ירע לפני ˘נים רבו˙, ˆב‡ 
‰‚„ול‰  ‰מעˆמ‰  מול  פ˙‡ומי˙  למלחמ‰  יˆ‡  ‰ברי˙  ‡רˆו˙ 
בכ„י  ובליל  ביום  לעיני‰ם  נ˙נו ˘ינ‰  ל‡  סין, מפ˜„י ‰פלו‚ו˙ 
חייל  ‡ברמ'ס  ‡רי˜  ב˘ם  בחור  למלחמ‰,  ‰חיילים   ˙‡ ל‰כין 
מˆטיין מ˘כמו ומעל‰, ‰י‰ מופ˜„ על חיל ‰מו„יעין, ˙פ˜י„ו 
‰י‰ ל˙ˆפ˙ על ‰חיילים מ‡ח„ ‰‚‚ו˙ ‰‚בו‰ים ול„ווח למפ˜„ים 
‰בכירים בזמן ‡מ˙ מ‰ מ˙רח˘ בכל ר‚ע ב˘טח. כמ‰ ימים ‡חר 
‰בחין  ‰ו‡  במ˘˜פ˙,  מ˙ˆפ˙  "‡רי˜"  בעו„  ‰לחימ‰  ˙חיל˙ 
במחבל ˘מ˙˜רב ‡ל ‰חיילים מרחו˜, ‰ו‡ ח˘˘ ˘ע„ ˘יו„יע 
למפ˜„ על ‰˙˜רי˙, ‰מחבל כבר יבˆע ‡˙ זממו, ‡רי˜ ‰חליט 
לנטו˘ ‡˙ עמ„˙ו, ולר„˙ ל˘טח, ב‡ומı לב נ„יר ‰ו‡ נכנס ל˙וך 
לוע ‰‡רי ויר‰ מטווח ‡פס ב‚בו ˘ל ‰מחבלֈ ‰סיפו˜ ˘‡רי˜ 
ח˘ ב‡ו˙ו ר‚ע ל‡ „מ‰ ל˘ום ‰ר‚˘‰ ˘‰ו‡ ‰ר‚י˘ ˜ו„ם בימי 
ו‰ו‡  חייו, ‰ו‡ ‰י‰ בטוח ˘כל ‰פלו‚‰ ˙י˘‡ ‡ו˙ו על כפיים 
י˘ו„ר‚ ל˙פ˜י„ בכיר ב‰רב‰, ‰רי במע˘‰ו ‰ˆיל חיילים ממו˙ 

.ֈבטוח

לו  ˆיפ‰  ל"בסיס",  חזר  כ˘‡רי˜  ‰„ברים,  פני  ‰יו  כך  ל‡  ‡בל 
לו  ‡מר  ˘לך",  ‰עמ„‰   ˙‡ "נט˘˙  סבר,  וחמור  זועם  מפ˜„ 
בכעס, בסיום ‡ו˙ו "מ˘פט ˘„‰", נכנס ‡רי˜ לכל‡ ויר„ ב„ר‚‰.

‰רי  ‡בל  נט˘˙י עמ„‰,  בס„ר  לי מ‰ ע˘י˙י?,  ר˜ ˙סביר  ‡בל 
כ˘בחר˙  ‡בל  חיילים,  כמ‰  ‰ˆל˙  ‡ולי  חיילים?.  כמ‰  ‰ˆל˙י 
ע˘ר‰  ˘ל  ב˜בוˆ‰  ˘יבחין  מי  ‰י‰  ל‡  ‰עמ„‰,   ˙‡ לנטו˘ 
מחבלים ˘‰‚יחו מן ‰עבר ‰˘ני וכי˙רו ˘לו˘ים חיילים בכמ‰ 

      ֈסוף ‰י‰ מר‰ ֈ˙ו˜„

„עי ו‰ביני, סיים ‰רב, בעולם ‰ז‰ ‡נחנו עוב„ים ‡˙ ‰', ל‡ ‡ף 
‡ח„ ‡חר, ‚ם ל‡ ‡˙ עˆמנו ו‡˙ ‰רˆונו˙ ו‰סיפו˜ים ‰נר‡ים לנו 
מ˘לו  ו˙פ˜י„  ייע„  ‡ח„  לכל  נ˙ן  י˙ברך   '‰ ונכונים.  טובים 
בעולם. ‡˙ ‰‡˘‰ יע„ ל‰יו˙ "עזר כנ‚„ו" (בר‡˘י˙ ב. יח), עזר 
לבעל‰, ל˘מ˘ כי„ ימינו ולעזור לו ל˜יים ‡˙ רˆון ‰' ול‰˙˜„ם 
במסיל‰ ‰עול‰ בי˙ ‡ל. ולז‰ ‡מרו רבו˙ינו (ברכו˙ יז.) "נ˘ים 
במ‡י זכיין"- נ˘ים בזכו˙ מ‰ ‰ן זוכו˙ לעולם ‰ב‡?. "ב‡˜רויי 
בניי‰ו לבי כני˘˙‡ וב‡˙נויי ‚בריי‰ו בי רבנן ונטרין ל‚בריי‰ו ע„ 
לבי˙  ובעלי‰ן  בני‰ן   ˙‡ ˘ולחו˙  ˘‰ן  במ‰  רבנן".  מבי  „‡˙ו 
‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘ ללמו„ ˙ור‰, וממ˙ינו˙ ‰ן ל‰ם ע„ ˘ובם 
מ˘ם. ל‡ בזכו˙ ˘‰ן ˜ור‡ו˙ ˙‰ילים!, ל‡ בזכו˙ מˆו˙ ‰פר˘˙ 
ור‰!, ל‡ בזכו˙ כיבו„ ‰ורים!.  יעור̇  מיע˙‰̆  חל‰!, ל‡ בזכו˙̆ 
לעזור  בעולם-  ויעו„‰  ˘ליחו˙‰  ובזכו˙  עזר˙‰  בזכו˙  ‡ל‡ 

לבעל‰ בייעו„ו ו˙פ˜י„ו. 

ומסיר‰  בעל‰   ˙‡ ומעו„„˙  ˘זוכ‰  ‰חיל   ˙˘‡  ‰˘‡‰ ו‡˘רי 
ור‰ ול˜יים  יזכ‰ ללמו„̇  ממנו כל מפריע רוחני ו‚˘מי על מנ˙̆ 
‡˙ ‰מˆו˙, ˘כל מע˘י‰ ‰‚˘מיים ˆרור מˆוו˙ ‰ם. ובז‰ ‰י‡ 

עזר כנ‚„ו- כרˆון ‰בור‡ י˘˙בח ˘מו. 
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לם, בכל „ברי  בענין ‰ב‡ ‰‡רכנו ‰רב‰ ב˜ונטרס̆  בר‡˘י˙ „ברי ‡˜„ים̆ 
‰וב‡ו בנ„ון  ‰ר‡˘ונים ו‰‡חרונים בעיון ‰יטב בכל ‰טענו˙ ו‰יי˘ובים̆ 
ז‰  בכל  ל‰‡ריך  יכלונו  ל‡  ‰עלון  ˘במס‚ר˙  ‡ל‡  ‰נלע"„,  וכ˙בנו  ז‰ 
כמובן ועס˜נו ר˜ בטענו˙ ‰עי˜ריו˙, ו‰חפı ל˜בל ‰˜ונטרס כולו י˘לח 
ב˜˘‰ לכ˙וב˙ ‰מייל ˘בעמ' 4 וירוו‰ ‡˙ ˆמ‡ונו. ור‡‰ עו„ ל‰לן במ„ור 
על  ˘ליט"‡  יוסף  „ו„  ר'  ‰‚„ול  ‰‚‡ון  ˘ל  מכ˙בו   (4 (בעמ'  ‡ורח"  "רב 

‰˜ונטרס ‰נ"ל

מ˜ור „ין ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ וטעמו

מ„לי˜ין  ‡ין  ‡ומר  י˘מע‡ל  רבי  (כ„:)  ˘ב˙  במ˘נ‰  ˘נינו 
ל  טעמו̆  בעטרן, מפני כבו„ ‰˘ב˙. וב‚מר‡ (כ‰:) בי‡ר רב‡̆ 
ר' י˘מע‡ל מ˘ום ˘ריח ‰עטרן רע וחו˘˘ים ˘מ‡ יˆ‡ מן 
‰בי˙, ו˘‡לו ‡ביי מ‰ ‰ח˘˘ ‡ם יˆ‡?, ו‰˘יב רב‡ "˘‡ני 
˘ם  ‰˙וספו˙  ופיר˘ו  חוב‰".  ב˘ב˙  נר  ‰„ל˜˙  ‡ומר 
„ול˜  ˘‰נר  במ˜ום  ‰סעו„‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰ו‡  ˘‰"חוב‰" 
מ˘ום "עונ‚ ˘ב˙". ובטעם ‰„בר ˘‰„ל˜˙ ‰נר חוב‰, מבו‡ר 
בר‡˘ונים במסכ˙ ˘ב˙ ˘ם ˘‰ו‡ בכ„י ˘י„מ‰ ‰מˆב ל‡ור 
˘י˘ ביום, כי סעו„‰ ח˘וב‰ נ‡כל˙ ביום כי כך מ˙ענ‚ ‰‡„ם 
˘ב˙  סעו„˙  ל‡כול  ˘ב˙  ועונ‚  כבו„  וממיל‡  ב‡כיל˙ו, 

כסעו„‰ ח˘וב‰. 

בי‡ור ‰ח˘˘ ˘˜יים בזמננו

˘‡נחנו  ‰זמן  ˘בז‰  ‰פוס˜ים  ספרי  בכל  ‰עירו  כבר  ו‰נ‰ 
נר ˘ב˙ ‰„בר  מ˘˙מ˘ים ב‡ור ‰ח˘מל, ‡ם כן כ˘מ„לי˜ 
 ˙‡ ˘מ„לי˜  בע˙  ˘‰ל‡  מברך,  מ‰  ועל  כיˆ„  בי‡ור  ˆריך 
‰נרו˙ ‰בי˙ מ‡יר ב‡ור י˜רו˙ וב‰„ל˜˙ ‰נר ‡ינו מוסיף „בר, 
ו‡ין בו כל עונ‚ ‡ו ˘מח‰, וי„וע מ"˘ ‰‡‚ו„‰ ˘ב˜יı יע˘ו 
‰וי  כן  יע˘ו  ל‡  ו‡ם  ליל‰,  ˜ו„ם  יכבו  ˘ל‡  ‡רוכים  נרו˙ 
[˘‡ור ‰נר ביום מ‰  ברכ‰ לבטל‰ „˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י מ‰ני‡ 
 ‰˘˜ ו‰„בר  ט).  סעיף  רס‚  (סי'  ב˘"ע  מרן  וכ"פ  מועיל?].  ‰ו‡ 

˘בע˙יים ל„ע˙ מרן ‰˘לחן ערוך (˘ם סעיף ח) ˘סובר ˘‡ין 
מברכים על "˙וספ˙ ‡ור‰" (ולכן ‰ו‡ פוס˜ ˘מי ˘מ„לי˜ נר לי„ נר 
˘כבר „ול˜ ל‡ יברך על ‰„ל˜˙ו), ˘‰„בר ˜˘‰ ביו˙ר. ‡ל‡ ˘‚ם 

‡ור‰"  "˙וספ˙  על  ˘מברכים  ˘סובר  (˘ם)  ‰רמ"‡  ל„ע˙ 
ב‰„ל˜˙ נרו˙ נוספים, מ˘ום ˘כל מ‰ ˘מ˙וסף ‡ור‰ י˘ בו 
˘לום בי˙ ו˘מח‰ י˙יר‰ ל‰נ‡˙ ‡ור‰ בכל זויו˙ ‰בי˙ (כמ"˘ 
"˙וספ˙"  כ˘י˘  „ו˜‡  יכון  ז‰  ˘כל  פ˘וט  ‰נ‰  ‰‡חרונים). 

ומר‚י˘ים עכ"פ ˙וספ˙ ‡ור‰, ‡בל ב‰„ל˜˙ ‰נר במ˜ום ˘י˘ 
חז"ל  כ‡מר˙  ממ˘  ‡ל‡  ˙וספ˙  ˘ום  ‡ין  „ול˜  ח˘מל  ‡ור 
"˘ר‚‡ בטי‰ר‡ מ‡י ‡‰ני" ˘‰ו‡ כ‰„ל˜˙ נר ב‡ור יום ˘‡ינו 
מועיל כלל, ו‡ינו „ומ‰ לנר ‰„לו˜ לי„ נר „ול˜ במ˜ום ח˘וך, 
˘ב‡מ˙ מוסיף ‡ור‰. וז‰ כל ‡„ם יכול לב„ו˜ בעˆמו, וכ‚ון 
בח„ר בו „ול˜ים ‰נרו˙ ו‡ור ‰ח˘מל „ול˜, ‰‡ם י˘ מ˜ר‰ 
˘‡ח„ יעמו„ מול ‰נרו˙ וחבירו יב˜˘ ממנו לזוז ממול ‰נרו˙ 
כי ‚ורם ˘י‰י‰ ח˘וך?. ‰רי ו„‡י ˘ל‡. ו‡ם כן ‰˘‡ל‰ חז˜‰ 
מועיל‰  ˘‡ינ‰  בזמננו  ‰נר  ‰„ל˜˙  על  מברכים  כיˆ„  מ‡ו„ 
כלל. [ו‰‚ר"מ לוי זˆ"ל ב˘ו"˙ ˙פל‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' ז) כ˙ב ˘י˘ לחל˜ 
בין מ„לי˜ נרו˙ בעו„ ‰יום ‚„ול למ„לי˜ לי„ ח˘מל, כי „ו˜‡ ב‡ור ‰יום ‡ין 
˘ר‚‡  ז‰  על  לומר  ˘ייך  ו‡ין  מועיל  ‰ח˘מל  ‡ור  לי„  ‡בל  מועיל  ‰נר 
בטי‰ר‡. ו‡חר ‰מחיל‰ מכבו„ ˙ור˙ו זˆ"ל, ‰רי ‰מˆי‡ו˙ ‰י‡ ב‰יפך, וכמו 
˘רו‡ים בב˙י כנסיו˙ ˘מ„לי˜ין ˙‡ור˙ ‰ח˘מל בכל ˘עו˙ ‰יום, ‡בל נר 
במ˜ום ח˘מל ‡ינו מוסיף כלום כנ"ל. וב‡מ˙ כ"כ ב˘ו"˙ ‡‚רו˙ מ˘‰ (‡ו"ח 
פנחס  רבי  ו‰‚‡ון  ב).  ‡ו˙   ‰ סימן  (ח"‰  נ„ברו  ‡ז  וב˘ו"˙  כ‰),  סי'  ח"‰ 
עפ˘טיין (ב‰סכמ‰ לספר מ‡ורו˙ נ˙ן) ועו„, ˘‡ור ‰נר וכיו"ב בטל‰ ב‡לף 
‰‡חרונים  כל  מ„ברי  מוכח  וכן  מ‰ני,  מ‡י  בטי‰ר‡  ו˘ר‚‡  ‰ח˘מל  ל‚בי 
‰נזכרים ל˜מן. וכן כ˙ב לי ‰‚‡ון ר' יˆח˜ רˆ‡בי ˘ליט"‡. ו˘וב „בר˙י בז‰ 
עם מו"ר ‰‚‡ון ר' ‡לי‰ו מ‡„‡ר ˘ליט"‡ מ‚„ולי ˙למי„י ‰‚ר"מ לוי ו‡מר 
˘‚ם רבו ‰‚ר"מ לוי ו˘‡"פ ˘כ˙בו ˘י˘ ˙וספ˙ ‡ור בנר ‚ם במ˜ום ˘י˘ 
זמנם ˘‰ו‡ כלפני ע˘רים ו˘לו˘ים  ח˘מל, „ברו במˆי‡ו˙ ‰ח˘מל ˘ל 
˘נ‰, ˘ב‡מ˙ ‡ור ‰ח˘מל ˘‰י‰ מˆוי ‡ז (ו‰„ומ‰ לו ˘מˆוי בז‰"ז ‰ו‡ 
‰נ˜ר‡ "מנור˙ ‡‚ס" ˘י˘ בו חוט ל‰ט) ל‡ ‰י‰ מ‡יר ב‡ור מב‰י˜ וחז˜ 
כמˆוי ‡ˆלנו ב‡ור ‰"פלורסנט" ו"ל„ים", ובמˆי‡ו˙ ˘לנו יו„ו ‚ם ‰‚ר"מ לוי 
ו„עימי‰ ˘‡ין בז‰ כל ˙וספ˙, עכ"„ ˘ליט"‡. וע"ע ל˜מן ב„ברי ‰‚ר"מ לוי 

‰נוספים].

„ברי ‚„ולי ‰פוס˜ים ˘כ˙בו ליי˘ב ‰מנ‰‚
ומ˘‡ ומ˙ן ב„ברי‰ם

וכ‡מור ‚„ולי ‰„ור ‰‡ריכו למˆו‡ י˘וב למˆי‡ו˙ זמננו כיˆ„ 
˘‰י˘ובים  לכח„  ‡ין  ב‡מ˙  ‡ולם  ‰נר,  ‰„ל˜˙  על  מברכין 
‰ו„ו  ˘כולם  לˆיין  י˘  „ברי‰ם  ˘‡בי‡  (ו˜ו„ם  „יים,  ברורים  ‡ינם 
וכ„ל‰לן,  ול‰„לי˜ו)  ל˘וב  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ו‡חר  ‰‡ור  לכבו˙  ˘‰נכון 

ב˘ו"˙ ‡ור לˆיון (חל˜ ב פר˜ יח ‡ו˙ י‚) כ˙ב ˘כל ‰ח˘˘ בז‰ 
‰ו‡ „ו˜‡ כ˘„ול˜ ‡ור ˘יוˆ‡ים בו י„י חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙, 
מ˘‡"כ ‡ור ‰ח˘מל ‰„ול˜ מ‰זרם ‰כללי, ˘‡י ‡פ˘ר לˆ‡˙ 
י„י חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙, כיון ˘‡ור ‰ח˘מל ˘„ול˜ בר‚ע ז‰ 
‡ין ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰‡ור ˘„ול˜ בעו„ ר‚ע, ו„ומ‰ ‰„בר לנר ˘מן 
˘ו„‡י  ר‚ע,  בעו„  לכבו˙  וע˙י„  ˘מן,  מעט  בו  ˘י˘  ‰„ול˜ 
יוסיף ˘מן ‡ח"כ על  ˆריך ל‰„לי˜ נר ‡חר בברכ‰, ו‡ף ‡ם 

לבטל‰,  ברכ‰  ‰וי  לכן  ˜ו„ם  ˘ברך  ברכ˙ו  מ"מ  ‰נר,  ‡ו˙ו 
ו‰"‰ ב‡ור ‰ח˘מל. ‡ולם מלב„ ˘סבר˙ ‰‡ור לˆיון בח˘מל 
ל‡ ‰סכימו ל‰ כל ‰פוס˜ים ‰מ˙ירים ל‰„לי˜ נר בח˘מל [וכן 
בזמננו  במˆי‡ו˙  ˘עכ"פ  עו„  וכ˙בו  רבים],  ני„ונים  עו„  לענין 

בחבר˙ ‰ח˘מל מוכח ˘ל‡ כ‰רב ‡ור לˆיון. עו„ י˘ ל‰עיר 
"˙וספ˙ ‡ור‰"  ב‚„ר  ‡ינו  לי„ ‰ח˘מל  „בריו ˘‡ור ‰נר  על 
‡ל‡ כ"˘ר‚‡ בטי‰ר‡" ˘‡ינו מוסיף כלום ב‰„ל˜˙ו, ולכן ‡ף 
‡ין  ע„יין  מוסכמ˙,  ‰"ח˘מל"  בעי˜ר  ˘יט˙ו  ‰י˙‰  ‡ם 

ב„בריו י˘וב למˆי‡ו˙ ˘לנו. 

ו‰‚‡ון ר' ˘למ‰ זלמן ‡וירבך זˆ"ל (בספר ˘לחן ˘למ‰ סי' רס‚ ‡ו˙ 
י‚) כ˙ב ˘‰„בר ב‡מ˙ ˆריך עיון, ‡בל כ˙ב ליי˘ב ˜ˆ˙ ‰מנ‰‚ 
˘‡פ˘ר ˘ז‰ נע˘‰ כ"מנ‰‚ ח˘וב" ל‰וסיף נרו˙ ולברך על 
ז‰, כמו ˘מברכים על ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ בבי˙ ‰כנס˙. וכ˙ב 
עו„ ˘‡ף ˘‰נרו˙ ל‡ מוסיפים ˘מח‰ ול‡ ˘לום בי˙, מכל 
ח˘וב‰  סעו„‰  בכל  ˘רו‡ים  כמו  כבו„  בז‰  י˘  מ˜ום 
˘מ„לי˜ים נרו˙ ‡ע"פ ˘י˘ ˘ם ‡ור ב˘פע ו‚ם ‡ין ז‰ מוסיף 
עונ‚ ‡ך י˘ בז‰ כבו„. ‡ולם מ‰ ˘כ˙ב ‰רב זˆ"ל ˘י˘ בז‰ 
מוסיף  ˘‡ינו  ב„בר  י˘  כבו„  ‡יז‰  עיון  ˆריך  ˘ב˙",  "כבו„ 
כלום ול‡ מועיל כלום?, ומ‰ ˘‰וסיף עו„ ‰רב זˆ"ל ˘י˘ בז‰ 
כבו„ כמו ˘רו‡ים בכל סעו„‰ ח˘וב‰ ˘מ„לי˜ים נרו˙ ‡ע"פ 
˘י˘ ˘ם ‡ור ב˘פע ו‚ם ‡ין ז‰ מוסיף עונ‚ ‡ך י˘ בז‰ כבו„", 
‰נ‰ לכ‡ור‰ ‰‚„יר בז‰ ‚„ר "כבו„" ח„˘, ו‰"כבו„" ˘‰זכירו 
ול‡  בעונ‚  מו‡ר˙  בסעו„‰  לי˘ב  ˘‰ו‡  מבו‡ר  ‰רי  ‰פוס' 
כבו„  ול‡  בחו˘ך,  יו˘ב  ˘‡ינו  כבו„  ב„רך  ‰ו‡  ˘‡ז  בˆער 
‡חר. וכן מוכח מ‰˙וספו˙ ‰נ"ל במפור˘, ˘‰רי ר' י˘מע‡ל 
ו‰˙וספו˙  ‰˘ב˙"  "כבו„  מפני  בעטרן  מ„לי˜ין  ˘‡ין  ‡מר 
בי‡רו ‡˙ „ברי רב‡ ˘בי‡ר ‡˙ „ברי ר' י˘מע‡ל ˘‰"חוב‰" 
"עונ‚  מ˘ום  „ול˜  ˘‰נר  במ˜ום  ‰סעו„‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰ו‡ 
˘ב˙". ו‡ם "כבו„ ˘ב˙" בנר ‰ו‡ ענין ‡ח„ ו"עונ‚ ˘ב˙" ‰ו‡ 
י˘מע‡ל  ר'  „ברי   ˙‡ לב‡ר  ‰˙וספו˙  כ˙בו  ‡יך  ‡חר,  ענין 
‡חר˙ ממ‰ ˘‰ו‡ ‡מר בעˆמו?. ובז‰ נ„חו טענו˙ ‰מיי˘בים 
‡ין ‰נר מוסיף "עונ‚" סוך סוף ‰ו‡  ‰‚ם̆  ‡˙ ‰מנ‰‚ בטענ‰̆ 
 ˙‡ מכחי˘ים  ‰˙וספו˙  ו„ברי  ˘‰מˆי‡ו˙  "כבו„",  מוסיף 
„ברי‰ם. ו‡כמ"ל. ‚ם מ‰ ˘‰בי‡ ‰רב זˆ"ל ˜ˆ˙ ר‡י‰ למנ‰‚ 
„ורנו ממנ‰‚ ‰„ל˜˙ נרו˙ חנוכ‰ בבי‰כ"נ, ‰נ‰ ‡חר ‰מחיל‰ 
חז"ל  ˙˜נ˙  על  מוסיף  ‰ו‡  ˘כ‡ן  „ומ‰,  ‡ינו  לכ‡ור‰  רב‰ 
ומ‚ביר פרסומי ניס‡ ‚ם בבי˙ ‰כנס˙ וי˘ בז‰ ˙ועל˙ לעי˜ר 
‡˙ עי˜ר  לנו ‡„רב‰ ‰‰יפך ‰ו‡ ‰נכון,̆  ‰מˆו‰, ‡בל בנ„ון̆ 
‰מˆו‰ ‡ינו מ˜יים ‰ו‡יל ˘‡ין ‡נו ˆריכים ל‰. (וע"ע ל‰‚‡ון ר' 
ליט"‡ בספר ‰לכ‰ ברור‰ חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף סי' „ עמ'  „ו„ יוסף̆ 

ל‚). 

ומ‰ ˘כ˙ב ליי˘ב עו„ ‰‚ר"מ לוי ˘כל ˘ל‡ ‰ו„ל˜ ‰ח˘מל 
לכבו„ ˘ב˙ ‡ין ח˘˘ וכמו ˘מˆינו בבי˙ יוסף ˘‰בי‡ „ברי 
‰‚‡ון מ‰ר"י ‡בו‰ב ז"ל ˘י˘ מ˜ומו˙ ˘נו‰‚ו˙ ‰נ˘ים בערב 
˘ב˙ ל‰„לי˜ נר ˜ו„ם ˘י‚יע זמן ‰‰„ל˜‰ ו˜ורין ‡ו˙ו נר ˘ל 
חול, ו‡ח"כ מ„לי˜ין נר ˘ל ˘ב˙. ‰נ‰ ‚ם בז‰ ל‡ נח‰ „ע˙נו 
לכבו„  במיוח„  ˘ב˙  נרו˙  ל‰„לי˜  ˘ˆריך  ‡מ˙  ˘‰ן  כלל, 
י˘וב  ו‡זי  ‰נר  וי„לי˜  ‰ח˘מל  ˘יכב‰  ˆריך  ולכן  ˘ב˙, 
ל‰„לי˜ ‰ח˘מל, ‡בל כל ˘מ„לי˜ בזמן ˘‰ח˘מל „ול˜ כך 
˘‡ינו מועיל ב‰„ל˜˙ו כלום ול‡ מוסיף ל‡ ‡ור‰ ול‡ ˘מח‰, 
‡"כ ל‡ ע˘‰ כלום. ו‰רי ז‰ כמו ˘כ˙ב מרן ב˘"ע (סימן רס‚ 
‡ין  ‡ם  בחˆר,  ו‡וכלים  ‰בי˙  בזויו˙  ‰מ„לי˜ין  ט):  סעיף 
‰נרו˙ ‡רוכו˙ "˘„ול˜ו˙ ע„ ‰ליל‰ ‰וי ברכ‰ לבטל‰", ע"כ. 
ב˜ונטרסי  (וע"ע  כלל.  ‰נרו˙  מ‰„ל˜˙  נ‰נ‰  ו‰ו‡ מ˘ום ˘ל‡ 
ר‡˘  מרן  ועט"ר  מו"ר  ב„ע˙  ול‰ב‰"ח  זˆ"ל  לוי  ‰‚ר"מ  ב„ע˙  ˘‰‡רכ˙י 

‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ בירחון ‡ור ˙ור‰ ‡ייר ˙˘ל"ו סי' ˜לב).

בירור „ברי מרן מלכ‡ רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡ בז‰

‰נ‰ מרן מלכ‡ זˆ"ל כ˙ב ב˙חיל‰ ב˘ו"˙ יביע ‡ומר (חל˜ ב 
נו‰‚ים  ‡נו  וכן  ו‰וסיף:  ‰מנ‰‚   ˙ˆ˜ ליי˘ב  טז)  סימן  ח‡ו"ח 

נרו˙.  ומ„ל˜˙  מברכ˙  ו‡ח"כ  ‰ח˘מל,   ˙‡ ˙חל‰  ל‰„לי˜ 
‡ולם בספר חזון עוב„י‰ ˘ב˙ (ח"‡ עמ' רטז) ‰‡ריך מרן זˆ"ל 
לכבו˙  ‰חומר‡  ולחז˜  לבסס  ו‰‡ריך  ‰נ"ל  ב‰י˙רו  לפ˜פ˜ 
‡ור ‰ח˘מל ˜ו„ם ˘י„לי˜ ‡˙ ‰נר. ו‰בי‡ מ"˘ ב˘ו"˙ ויברך 
‡ם נרו˙ ‰ח˘מל „ול˜ים בבי˙ ‰י‡ך ‡פ˘ר  ס„)̆  „ו„ (ח"ב סי'̃ 
˘בלי  כיון  ˘ב˙  לכבו„  ˘מ„לי˜ים  ‰˘מן  נרו˙  על  לברך 
בטי‰ר‡  „˘ר‚‡  ‰ח˘מל  ˘ל  ‚„ול  ב‡ור  מו‡ר  ‰בי˙  ‰נרו˙ 
מ‡י מ‰ני, ולכן ˜ו„ם ‰ברכ‰ ו‰‰„ל˜‰ ˘ל נרו˙ ‰˘מן י˘ 
‰נרו˙ ˙כוין  ו‰‡˘‰ ‰מ„ל˜˙ ‡˙  נרו˙ ‰ח˘מל  לכבו˙ ‡˙ 
˘‰ברכ‰ ˘ל‰ ˙על‰ ‚ם על ‰ח˘מל ˘˙„לי˜ ‡חר כך, ע"˘. 
ו‰וסיף ˘‡ף בערב ˘ב˙ ˘חל בו יום טוב יס„רו ‰„בר מערב 
יום טוב על י„י ˘עון ח˘מלי ב‡ופן ˘יכב‰ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל 
˜ו„ם ‰‰„ל˜‰ לכבו„ ˘ב˙ ו‡חר כך יו„ל˜ ˘וב ‰ח˘מל על 
‰רמ"‡  לומר ˘‡ף  ל‰עיר ˘י˘  וי˘  עו„:  וכ˙ב  י„י ‰˘עון. 
˘מ˙יר לברך על ˙וספ˙ ‡ור‰, ‰ני מילי לנר ‡חר נר. ‡בל ‡ור 
כ˘ר‚‡  ו‰וי  ‰˘ב˙,  מנרו˙  ˘בע˙יים  ˘מ‡יר  ‰ח˘מל 
˘ב˙  נרו˙  על  לברך   ‡"‡˘ נר‡‰  ‰י‰  מ‰ני,  „ל‡  בטי‰ר‡ 
‰חזו"ע.  עכ"ל  וˆ"ע,  ‰ח˘מל,  ˘ל  ‡ור  מל‡  כ˘‰בי˙ 
(וב˜ונטרסי ‰‡רכ˙י ע"„ ‰רב יל˜וט יוסף ˘ב˙ ‡- ב ˜ונטרס ‡חרון סי' „ 
עמ' ˙˘מז. ומ‰ ˘בחזו"ע ל‡ פס˜ כן בסכינ‡ חריפ‡ וב‚וף ‰‰לכ‰ למעל‰ 
˘‰ו‡  מבו‡ר  ב‰ער‰  ‰חזו"ע  מ„ברי  ‰נ‰  וכו'".  לכבו˙  מ‡ו„  "ר‡וי  כ˙ב 
בסכינ‡  ח„˘ו˙  לע˘ו˙  רˆ‰  ˘ל‡  נר‡‰  ‰‰לכ‰  ב‚וף  ˘כ"כ  ומ‰  חוב‰, 
חריפ‡, ול‡ בחינם כ˙ב ר‡וי "מ‡ו„", ומ"מ מכל ‰‡מור נר‡‰ ברור ˘„ע˙ 
מרן ‰חזו"ע זיע"‡ ˘ר‡וי מ‡ו„ ל‰חמיר בז‰ וכמעט ‰ו‡ „בר ˘בחוב‰. וכן 
יוסף ˘ליט"‡ בספרו ‰נפל‡ ‰לכ‰ ברור‰  „ו„  ר'  ר‡י˙י למר ברי‰ ‰‚‡ון 
‰‡ריך ‰רחיב בכל ‰נ"ל וכן  בסו‰"ס סי' „)̆  (חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף̆ 
כן בל˘ון  בסיכום ‰„ברים כ˙ב  ‰‚ר"„  ו‚ם  בז‰,  ‰על‰ ˘‰עי˜ר ל‰חמיר 

"ר‡וי ונכון", ור‡‰ ל˜מן במכ˙בו ˘מו„‰ ‰ו‡ ˘ז‰ חוב‰ ‚מור‰).

‰ער‰ על ‰˙˜נ‰ בכיבוי ‰ח˘מל ו‰„ל˜˙ו
‡חר ‰„ל˜˙ ‰נרו˙ ו˙˘וב‰ לז‰

ולפי ‰‡מור נר‡‰ למע˘‰ ˘י˘ ל‰˜פי„ לכבו˙ ‰‡ור ˜ו„ם 
‰‰„ל˜‰ ו‡חר ‰ברכ‰ ו‰‰„ל˜‰ ˙מ˘יך ‰‡˘‰ ו˙„לי˜ ‚ם 
‡ור ‰ח˘מל ו˙כוין בע˙ ‰ברכ‰ על ‰כל, וכן ‰ורו למע˘‰ 
רבים מ‰‡חרונים, (‰ל‡ ‰מ‰ מ‰ר"‡ מני, ‰מ˘נ˙ יע˜ב, ‰חמ„˙ ˆבי, 
‰‚"ר יˆח˜ ‰כ‰ן מ‚'רב‡ בספר יˆח˜ ירנן, ‰‚"ר יע˜ב ˜מינˆ˜י בספר ‡מ˙ 
ליע˜ב, ‰‚"ר י˘ר‡ל „ו„ ‰‡רפענעס ב˘ו"˙ ויברך „ו„, ‰ב‡ר מ˘‰, ‰‚"ר 
נפ˙לי ‰ירˆ˜‡ ‰עני‚ ב˘ו"˙ ˙פ‡ר˙ נפ˙לי, ‰‚"ר בנימין זילבר ב˘ו"˙ ‡ז 
פס˜י  ובספר  פיינ˘טיין.  ‰‚ר"מ  ב˘ם  ו‰נ‰‚ו˙  ˙˘ובו˙  ˘ו"˙  נ„ברו, 
˙˘ובו˙ וב˘ו"˙ רבבו˙ ‡פרים ב˘ם כמ‰ ‚‡ונים. ובספר ˘בו˙ יˆח˜ ˘כן 
ו˘‰‚רי˘"‡  י˜ר‡,  „רור  בספר  ב˘מו  ‚ם  ‰וב‡  (וכן  ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  נ‰‚ 
˘יבח מנ‰‚ ז‰ במ‡ו„, ובפרט ‡ם ‰בעל מ„לי˜ ‰ח˘מל ‡חרי‰ ˘בכך ‰ו‡ 
ר' ˘לום מזרחי מ‚„ולי  נ‰‚ ‰‚‡ון  וכן  וכ"כ מרנ‡ ‰חזו"ע,  ˘ו˙ף במˆו‰. 
„בילˆ˜י,  ו‰‚ר"˘   ,ıיו„לבי ‡‰רן  ו‰‚"ר ˘מו‡ל  יוסף,  פור˙  י˘יב˙  חכמי 
ו‰‚‡ון ר' יע˜ב יוסף, ו‰‚ר"„ יוסף ˘ליט"‡ ועו„. ‰מ˜ורו˙ ‡פ˘ר לר‡ו˙ 

ב˜ונטרסי), לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל ˜ו„ם ˘מ„לי˜ ‡˙ ‰נרו˙ 

כנ"ל  ‰עולם  מנ‰‚  ‰מיי˘בים  ו‚ם  ול‰„לי˜ו,  לחזור  ו‡ח"כ 
‡ל‡  ‰נ"ל.  ‰‡חרונים  ככל  לנ‰ו‚  ˘‰נכון  במפור˘  כ˙בו 
(‰‚ר"נ ˜רליı בס' חוט ˘ני, ‰‚"ר מר„כי מלכ‡ ב˘ו"˙  ˘כמ‰ חכמים 
˘ו"˙  בספרו  נסיר ˘ליט"‡  יע˜ב  ר'  ‰‚‡ון  י„י"ן  חביבי  ו‡חי  ‰מלך.  „רך 

לום בי˙, ‡"כ כיˆ„  ‡ם ‰טעם ‰ו‡ מ˘ום̆  ˘‡ל יע˜ב)  ‰עירו̆ 

‡ור   ˙‡ י„לי˜  ˘‡ח"כ  וי„וע  מ‡חר  ‰נר  על  לברך  ‡פ˘ר 
‰ח˘מל  ‡ור  ‡ל‡  בי˙  ‰˘לום   ˙‡ יע˘‰  ‰נר  ול‡  ‰ח˘מל 
מ‡חר ˘‰ו‡ חז˜ יו˙ר וכ„לעיל, ולכ‡ור‰ ‰רי ז‰ „ומ‰ לנר 
˘‡ין בו מספי˜ ˘מן בכ„י ˘ימ˘יך ל„לו˜ ב˘ב˙ ˘ו„‡י ‰וי 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

בענין ‰„ל˜˙ נרו˙ ˘ב˙ ב˘ע‰ ˘‡ור ‰ח˘מל „ול˜. 
ובו י˙ב‡ר ˘י˘ חוב‰ לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל

בע˙ ‰„ל˜˙ ‰נרו˙

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

בס"„ י„ ב˙מוז ˙˘"ף.
לכבו„ מורנו ורבנו עטר˙ ר‡˘נו

מר  ‡ור,  נר‡‰  ב‡ורו  ו‡˘ר  כבר˜,  מ‡יר  ‰מוב‰˜  ‰‚„ול  ‰‚‡ון 

ברי‰ „רבינ‡ כמו‰ר"ר „ו„ יוסף ˘ליט"‡ 
חבר מועˆ˙ חכמי ‰˙ור‰ ור‡˘ בי‰מ"„ יחו‰ „ע˙ פעי‰"˜ ˙"ו.

˘לום וברכ‰.

˘ב˙  נר  ‰„ל˜˙  בסו‚יי˙  מענ‰  ˘ליט"‡  ממו‰"ר  ל˜בל  ‡˘מח 
במ˜ום ˘‡ור ‰ח˘מל „ול˜, ו‰נ‰ ‡נכי ‰ˆעיר עיינ˙י טוב‡ ב„ין 
ז‰ מ‰ר‡˘ונים וע„ ‰‡חרונים כ„˙, ועיינ˙י בספרו ‰נפל‡ ‰לכ‰ 
ברור‰ (חל˜ טו ב˘ו"˙ ‡וˆרו˙ יוסף ˘בסו‰"ס סי' „) ˘‰‡ריך ‰רחיב בכל 
(ו„ב"˜  ˘ליט"‡  ‰„ר"‚  ב„רך  ‰לכ˙י  „רכי  ˘בכל  ו˘˘˙י  ‰נ"ל, 

פזורים ב˙˘וב˙י לכל ‡רכ‰ ורחב‰). 

‡ל‡ ˘נפ˘י ל˘‡ו'ל ‰‚יע‰, מ„וע ‡חר ˘„ח‰ כל ‰סימוכין בז‰ 
וכל  בטי‰ר‡,  כ˘ר‚‡  ‰וי  ‰ח˘מל  ‡ור  „כלפי  ‰ברור‰  בטענ‰ 
‰י˘ובים ל‡ יועילו ול‡ יˆילו. ‡פ"‰ בסיכום ‰„ברים כ˙ב בל˘ון 
"ר‡וי ונכון", בלב„. ו‰רי לפי „ברי מו‰"ר ˘ליט"‡ מ˘מע ˘‰ו‡ 
חוב‰ ועכ"פ ˜רוב לז‰. (ובפרט ˘‡ף בחזו"ע ˘כ' "ר‡וי מ‡ו„", מ‰‰ערו˙ 

˘ם מ˘מע ˘‰ו‡ ממ˘ ‰„ין).

רˆ‰  ˘ל‡  ‰ו‡יל  ר˜  כן  כ˙ב  ˘ליט"‡  ‰„ר"‚  ‡ם  ל„ע˙  ורˆי˙י 
לˆ‡˙ חוˆı בסכינ‡ חריפ‡ נ‚„ מנ‰‚ ‰עולם, ‡בל סובר ˘כן ‰„ין, 

‡ו ˘י˘ סו"ס סמך טוב ˘י˘ ל‰י˘ען עליו ו‡"כ מ‰ו?.
כ˙ב˙י בז‰ בעניו˙י, [˜יˆור מ˙˘וב‰   ˆירפ˙י לעיני מר‡‰ ‰כ‰ן מ‰̆ 
ז‡˙ מוב‡˙ לעיל במ„ור ‰לכ‰ למ˘‰] וי„ע˙י ˘‡ין זמנו ‡י˙ו, ‡בל ‡ולי 

בעי˜ר  „בר  ˘י˘יבני  מ‡ו„  ‡ו„‰  ומ"מ  ו‡˘מח,  מעט  בז‰  יביט 
‰˘‡ל‰ ‰נ"ל ˘יועיל לי מ‡ו„ לענין ‰‰ור‡‰ למע˘‰.

בברכ‰ רב‰ ‰ˆעיר יניב נסיר ס"ט.
ר‡˘ בי˙ ‰ור‡‰ "מעין ט‰ור" פעי‰"˜ ˙"ו,
ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ‚"ח.

וז‰ ‡˘ר ‰˘יבני ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' „ו„ יוסף ˘ליט"‡:

לכבו„ ‰‚"ר יניב נסיר ˘ליט"‡
˘לום וי˘ע רב.

עבר˙י על ˙˘וב˙ו בז‰, ו„בריו נכוחים למבין וי˘רים למוˆ‡י „ע˙, 
וˆו„˜ מ‡ו„ ˘בו„‡י ˆריך לכבו˙ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל. ומ‰ ˘כ˙ב˙י ר˜ 
מ"מ  ˆ"ע,  ˘‰מנ‰‚  ו‡ף  כן,  נ‰‚ו  ˘ל‡  מ˘ום  ‰ו‡  ונכון,  ˘ר‡וי 
מ‡חר ˘כן נ‰‚ו, ונר‡‰ ˘˜˘‰ מ‡„ ל˘נו˙ מנ‰‚ ז‰, (ובפרט ביו"ט 
˘חל ביום ˘י˘י, ˘‡ם נחמיר בז‰ מן ‰„ין כמעט ול‡ י‰י‰ ‡פ˘ר ל‰„לי˜ נרו˙ 

לי  זˆו˜"ל ˘‡מר  מרן  ו‡ף ‡‡מו"ר  וכו').  ע"י ˘עון ˘ב˙  ‡‡"כ  ˘ב˙, 

בבי˙ו,  כך  על  עמ„  ל‡  מ"מ  בז‰,  ל‰חמיר  ˘י˘  פעמים  כמ‰ 
וזכורני ˘‡מי מור˙י ‰רבני˙ ע"‰ ל‡ ‰˜פי„‰ בז‰ , ו‡ף ‡‡מו"ר 

ל‡ עמ„ על כך, ו„ו"˜.

ולכן ˆ„˜ כ˙"ר ˘מ‰ ˘ל‡ כ˙ב˙י ל‡סור ממ˘, ‰ו‡ מחמ˙ ˘‰ו‡ 
נ‚„ מנ‰‚ ‰עולם, וכ˘ם ˘מˆו‰ לומר וכו'.

בברכ˙ ‰˙ור‰ 
וב‡‰ב‰ רב‰ 
„ו„ יוסף

רב ‡ורח
‰‚‡ון ‰‚„ול

רבי „ו„ יוסף  ˘ליט"‡

חבר מועˆ˙ חכמי ‰˙ור‰
ור‡˘ בי‰מ"„ יחו‰ „ע˙ 

לעˆם  ו‰נ‰  עכ"„.  מ‡ורו,  נ‰נ‰  ˘‡ינו  כיון  לבטל‰  ברכ‰ 
כמו˙  ˘בני„וננו  ‰ו‡יל  ר‡י‰,  ‡ינ‰  לענ"„  במחכ"˙  ‰ר‡י‰ 
˘יבו‡  ומ‰  כר‡וי,  ול‰‡יר  ל„לו˜  ומספי˜‰  ר‡וי‰  ‰˘מן 
‡ח"כ „בר ‡חר ˘יי˙ר ‡˙ ‰ˆורך בו כבר ל‡ ‡כפ˙ לן, וכלל 
‚„ול בי„ינו כל ‰ר‡וי לביל‰ ‡ין ביל‰ מעכב˙ בו (מנחו˙ יח ע"ב), 
 ˙‡ ˘יע˘‰  ‰נר  ‰ו‡  ר‡וי  ‰‰„ל˜‰  וב˘ע˙  ו‰ו‡יל 
"˘ליחו˙ו", ממיל‡ ˘וב ל‡ ‡יכפ˙ לן במ‰ ˘יבו‡ „בר ‡חר 
ויי˙ר ‡˙ ‰ˆורך בו. וב‡מ˙ ˘בנ"„ ‰ו‡ ˘פיר טפי מ„ין "ר‡וי 
כלל,  מע˘‰  כל  נע˘‰  ל‡  לביל‰  בר‡וי  ˘כן  לביל‰", 
ומ˙חיל‰ כל ‰כ˘רו ‰ו‡ ממ‰ ˘‰ו‡ "ר‡וי", ‡ולם בני„וננו 
ועו˘‰  ע"ז,  ומברך  ˘ב˙  נר  מˆו˙  מ˜יים  ‰‰„ל˜‰-  ב˘ע˙ 
מע˘‰ ממ˘ ˘ל ‰„ל˜‰, ועל ‰פוסל „בר ז‰ מטעם ˘‡ח"כ 
ז‰  ˘ב‡ופן  ר‡י‰  ל‰בי‡  בנר-  ‰ˆורך  ומיי˙ר  ‰‡ור  מ„לי˜ 
פוסל ‡˙ ‰„ל˜˙ ‰נר ‰‚ם ˘ב˘ע˙ ‰„ל˜‰ ‰ו‡ ר‡וי למˆוו˙ו 
לו,  ‰ˆריכים  ‰‰לכ‰  פרטי  ב˘‡ר  ו‰ן  ‰˘מן  בכמו˙  ‰ן 
„מ‰יכ‡ ˙י˙י לפוסלו. ומ"מ ‚ם לסבר‡ זו ‡ין ל‰„לי˜ ‡˙ ‰נר 
ב˘ע˙ ‰‰„ל˜‰ ממ˘  ‰ח˘מל „ול˜, כיון̆  מ˙חיל‰ ב˘ע‰̆ 
ל‡  נר ˘כע˙  ועל  לביל‰  "‰ר‡וי"  על  לברך  חז"ל  ˙י˜נו  ל‡ 
ר‚‡ בטי‰ר‡) ‡ל‡ על ‰מועיל ממ˘, ‡בל  ‰ו‡̆  מ‡יר כלום (כיון̆ 
על מ‰ ˘י˜ר‰ ‡ח"כ ˘וב ל‡ ‡יכפ˙ לנו כנ"ל, ור‡י‰ ברור‰ 
לז‰ מ„ברי מרן ‰˘"ע (סי' רס‚ ס"ח) ‚בי ‚' בעלי ב˙ים ‰סוע„ים 
יח„ ˘‡ח„ מ„לי˜ בברכ‰ ו‰ב‡ים ‡חריו י„לי˜ו בל‡ ברכ‰, 
ולפי „רכם ˘ל ‰חכמים ‰נ"ל, ˆריך בי‡ור כיˆ„ יכול לברך ‡ף 
‡לו  ב˙ים  בעלי  ˘יו„עים  ‰ו‡  ‰פ˘ט  ‰רי  ˘‰ל‡  ‰ר‡˘ון, 
˘בכוונ˙ם ל˘בו˙ ולסעו„ יח„, ובעל ‰בי˙ ‰ר‡˘ון ‰רי ‰ו‡ 
נרו˙, ו‡"כ מרן ˘סובר  ‚"כ  י„לי˜ו חבריו  יו„ע ˘מי„ ‡חריו 
˘‡ין לברך ‡ף כ˘י˘ ˙וספ˙ ‡ור‰ בכז‰ מˆב ממ˘, כיˆ„ ל‡ 
‰ור‰ ˘ל‡ יברך ‡ף ‰ר‡˘ון, ˘‰רי מי„ ‡חריו י„ל˜ ‡ור נוסף 
‰ו‡  ‰רי  ˘לו  בנר  ˘‰„לי˜  ‰‡ור  וממיל‡  חבירו,  נר  ע"י 
כ˙וספ˙ ‡ור‰ בלב„ וכיˆ„ יברך. ועל כרחנו ˘כ˘מברך ומ‡יר 
‡ור  לז‰  י˙וסף  ˘‡ח"כ  ממ‰  לנו  ‡יכפ˙  ל‡  ‰ר‡˘ון  ‰‡ור 

‡חר, ‡ף ‡ור ‰פוטרו מ‰„ל˜‰ בברכ‰, ו„ו˜. 

ועו„ ˘כל ˘‡ל˙ו ‰חכמים ‰נ"ל ב‡‰ „ו˜‡ ל„ע˙ ‰סוברים 
˘‡י ‡פ˘ר לברך ול‰„לי˜ ‡˙ ‡ור ‰ח˘מל מי„ לˆ‡˙ בו י„י 
חוב˙ ‰„ל˜˙ ‰נר, ‡בל ל„ע˙ מרן ‰חזו"ע (˘ב˙ ח"‡ עמ' רי‡) 
ו‰˙פל‰ למ˘‰ (ח"‡ סי' ז ‡ו˙ ו) ועו„, ˘סוברים ˘‡פ˘ר לˆ‡˙ 
עי˜ר   ˙‡ ממ˘יכים  ור˜  ‰ח˘מל,  ‡ור  ב‰„ל˜˙  חוב‰  י„י 
ב˘ו"˙  ברור‰  ‰לכ‰  (ובספר  ˘ב˙  נר  על  לברך  ו‰מנ‰‚  ‰˙˜נ‰ 
‡וˆרו˙ יוסף חל˜ טו סי' ו ב˘ער ‰ˆיון ‡ו˙ ח, ‰בי‡ ע˘רו˙ רבו˙ ˘ל פוס' 

˘‰רי  מ˙חיל‰,  ל‡  ˜ו˘יי˙ם  ע"˘),  ל‰לכ‰,  ‰על‰  וכן  כן,  „ס"ל 

מ˙חיל ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙ וממ˘יך ב‰„ל˜˙ ‰ח˘מל ו‰כל ענין 
‡ח„ ‰ו‡ וכמ"˘ ב˘ו"˙ יביע ‡ומר ‰נ"ל, ‡ל‡ ˘בכ„י ˘יוכל 
ריך לכבו˙ ‰ח˘מל  לברך על ‰נרו˙ כ˘‡ין ע„יין ‡ור ‰˜יים,̂ 
ככל  רוב  „ע˙  כן  וכ‡מור  כנלע"„.  כ„˙,  ‰מˆו‰  ל˜יים  ו‡זי 
‰‡חרונים ומופ˙ „ורנו מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל בר‡˘ם. 

˘ב˙  נרו˙  ‰„ל˜˙  מˆו˙  ל˜יים  בכ„י  ‰‡מור:  מכל  ‰מורם 
ˆריך  לבטל‰,  ברכ‰  בח˘˘  חליל‰  ל‰יכנס  ו˘ל‡  כ˙י˜נם 
לנ‰ו‚ כ˙˜נ˙ כל ‚„ולי ‰‡חרונים, לכבו˙ ‡˙ ‡ורו˙ ‰ח˘מל 
˜ו„ם ‰‰„ל˜‰, ו‰‡˘‰ ˙ברך על נרו˙ ˘ב˙, ו˙כוין בברכ‰ 
‚ם על ‡ור ‰ח˘מל ˘˙„לי˜ ‡ח"כ ו˙„לי˜ ‰נרו˙, ומי„ ‡ח"כ 
˙„לי˜ ‰‡˘‰ ‚ם ‡˙ ‡ורו˙ ‰ח˘מל ל˘ם נרו˙ ˘ב˙. וביום 
כניס˙  ˜ו„ם  ‰‡ור   ˙‡ לכבו˙   ‡"‡˘ ˘ב˙  בערב  ˘חל  טוב 
‰˘ב˙, יכוונו ‡˙ ˘עון ‰˘ב˙ מערב ˘ב˙ ˘יכב‰ ‡˙ ‰˘עון 
בזמן ‰ר‡וי ל‰„ל˜˙ נרו˙. ו‡ם ל‡ ע˘ו כן, ל‡ י„לי˜ו במ˜ום 
ל‡  ז‰  וזול˙   ˙ˆ˜ ‰ח˘וך  במ˜ום  ‡ל‡  „ול˜,  ח˘מל  ˘‡ור 
יברכו על ‰„ל˜˙ ‰נר. ולענ"„ „בר ז‰ ‡ינו חומר‡ וחסי„ו˙ 

‡ל‡ „ין ממ˘ ˘כן ˆריך לנ‰ו‚. 


