
 

 טבשכ" חהתשע" שני כ' שבטיום       

    הסכמההסכמההסכמההסכמה

מנחת  מנחת  מנחת  מנחת  המגיע לכתבי"ם, הן הנה ברכה משולשת, שלושה ספרים נפתחים, ראש וראשון שבח שבח שבח שבח 
לבאר ולברר ברכת הלחוח, בפרט. וכלל הלכות חלה   שירי המנחה,שירי המנחה,שירי המנחה,שירי המנחה,ודסמיך ליה  מרחשתמרחשתמרחשתמרחשת

פסקי הלכות מסודרים בפרוטרוט ובטוב טעם ודעת, מגדים חדשים עם   מנחת פתים.מנחת פתים.מנחת פתים.מנחת פתים.בשם 
ישנים למען דעת קיום מצוה זו בשלמות. ועליהם סובבים הולכים ביאורים הערות וחידושים  

יינים  , לידע ולהבין מקור מוצא כל דין ודין, הרחבתו והסתעפותו לענפתיםפתיםפתיםפתיםתופיני מנחת תופיני מנחת תופיני מנחת תופיני מנחת בשם 
יתב' בודאי תועלת עצומה תצא מחיבור זה, לדעת   בעזרתוו רבים הנוגעים להלכה ולמעשה.

את המעשה אשר יעשון במצוה יקרה זאת, ללא חשש אכילת טבלים רח"ל, ומאידך שלא  
 לבוא לידי ברכה לבטלה ח"ו. 

  אורן צדוקאורן צדוקאורן צדוקאורן צדוקאלה פעל יזם ועשה ידידנו הנעלה רחימא דנפשין כבוד שם תהילתו הרב הגאון  כלכלכלכל
חבר בית ההוראה שלנו ספר, וקרית  –יושב בשבת תחכמוני בעיר מודיעין עילית  שליט"א

  .מזה שנים רבות בקשר קבוע עמנוהנמצא זיע"א, מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ מהרי"ץ פעולת צדיק על שם גאון עוזנו 
   חכמים.־ומחבר הספרים היקרים והנכבדים שו"ת אורן של

היטב על המדוכה, הפליא עצה הגדיל תושיה לבא"ר כל חמיר"א  הדק בקודש ישב  כדרכוכדרכוכדרכוכדרכו
הדברים ושרשם בש"ס ובפוסקים ראשונים ואחרונים עד גדולי   ימבועולבער כל חמיע"א מ

וורם כשמלה, השתטח בכל פינה וזוית, וכיתת את רגליו  זמנינו שליט"א, פרׂש הדברים וחי
ממקום למקום ללמוד את רזי מעשה הכנת הלחוח, דברים בלתי ידועים לרבים. בהביאו בפני  
כל מעיין פרטים מהותיים חשובים בסדר הכנתו והרכבתו של מאכל זה מראשיתו ועד  

מאומה בבירור הדברים,  ך מעצמו הלכה למעשה בנדון דידן. ולא חשׂ  והייאחריתו, דנפקא מינ
למען הסיר כל שאלה וספק. ונמצא שהכל ערוך לפנינו כסולת נקיה ומנופה בלולה וברורה  

 אודות משפטו של מאכל זה ומעשהו, ועמל ויגע בזה יותר משנתיים ימים. 

המחבר שליט"א זוכה מנעוריו לשבת ולשקוד על התורה ועל העבודה באהלה של־תורה   הרבהרבהרבהרב
ן נרחב, משמש תלמידי חכמים, והוא מגדולי הבקיאים בזמנינו היודעים  בהיקף גדול ובעיו

ומבינים בטיבה של־מסורת ההלכה הנובעת מבית מדרשם של רבני וגאוני תימן זיע"א  
לארכם ולרחבם. וגם יש לו נסיון רב בהרבצת   ,מנהגותיהם והנהגותיהם ספריהם וסופריהם

  ,ורבותינו נע"ג, ובתשובות הלכה למעשה תורה ברחבי ארצנו הקד' ובהנחלת מסורת אבותינו
תוך אמוני עם סגולה ישראל   ,בהיותו מורה צדק ומגיד מישרים ,שוןויום יום ידר אותוכי 

 קדושים.



 

       

ועלי לשבח גודל ועוצם מלאכתו זו מלאכת הקודש, משום  אה לברך נהקטן בפרט  וליוליוליולי
על שחתר בכל כוחו ללבן את מה שכתבתי בזה לשעבר שבקביעות   נא ליה טיבותאקידמחז

עוד  ומ ,גמר בעתיקא לרוב הטרדותגם דהשתא קשה למה .סעודה ברכת הלחוח המוציא וכו'
 כמה סיבות.

* 
 וזהו:אצרף כאן ממה שרשום בזכרונותי,  חיבת הקודש ומשוםומשוםומשוםומשום

בספר ברכת ה' חלק א' פרק ב' דף קנ"ד הערה צ"ג, שלפי  הראוני מ"ש אודות ברכת הלחוח
ברכתה מזונות אפילו קבע ע"כ. אך   ,המתקפלת בקלות לחוחהּ דעת הרשב"א והמאירי, 

כשעיינתי שם בדף קמ"ב ראיתי שאין זה מוזכר בדבריהם מפורש, רק כך היא הבנתו 
ת ג"כ בקלות,  בדבריהם. והוא דבר מחודש וללא מקור כלל. והרי מצוי פיתות שמתקפלו

ופשיטא שברכתן המוציא אפילו בלא קבע (אף כי אולי דעתו דשאני לחוח בצירוף שבלילתה  
רכה). וכבר עמדתי על כך בס"ד בשערי יצחק שיעור מוצש"ק פרשת מקץ התש"ע בשכ"א  

 דף ל"ה.

    .שייך ונוגע למ"ש ידידנו הרב המחבר נר"ו בספר זה בשירי המנחה אות י"ג זה ענייןענייןענייןעניין

*    

חיליה לאורייתא   יישרלופנו ומיודענו הרה"ג המחבר שליט"א, בברכה נאמנה ליקרת אונסיים ונסיים ונסיים ונסיים 
ישוטטו  רכות עד בלי די לו ולכל בני ביתו.צינה וסוחרה אמיתו, שפע בכמותו, בישראל ירבו ו

 .אכי"ר וחפץ י"י בידו יצלח,תרבה הדעת בספרו רבים ו
    

 כעתירת

 יצ"ו רצאבירצאבירצאבירצאביבכמהר"נ  יצחקיצחקיצחקיצחקהצב"י  

 


