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דודי הרב אברהם    • לחט"א הרב צבי בלאט שליט"א  ע אשר שמחת התורה שבליבו ועל פניו האירה כל סביבותיו, זכה להרביץ תורה ולהעמיד בתי מדרשות לשקידתה הרב רפאל אליהו אליעזר זצ"ל ביבלע"נ ידיד ור  

מרת אסתר  ,ע"ה   , מרת אורית ב"ר מנחם שרעביהרב ישראל ב"ר יהודה זצ"ל  ,הרב זכריה ב"ר יוסף גהסי זצ"ל  , הםאבר  יבלחט"א רבי ןבעוזרי זצ"ל  , הרב אלעזר  ב"ר דוד בדיחי זצ"ל, הרב משה ב"ר שלום צאלח זצ"ל

 . במהרה בתוך שאר חולי ישראל, אכי"ר  לרפו"שתחי'   ומיכל ב"ר ישי   ולזכות הרב אברהם ב"ר שלמה שליט"א, הרב אהרן ב"ר יוסף שליט"א   •   מרת יהודית ב"ר יוסף שרעבי ע"הו   ע"ה  גרשי   ב"ר יחיא
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאן מלכי רבנן –כתר מלכות 
 זלה"ה סאלםב"ר יחיא  נחוםרבי 

 ט"ז כסלו תשכ"א -מדייני דמת 

 זלה"ה מצרפיב"ר יעקב  שמעוןרבי 
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 י"ח כסלו תשמ"ב -מחכמי מנאכה 

 זלה"ה נגארזכריה )יחיא(  ב"ר שלוםרבי 

 כ' כסלו תשס"ו -רבה של הוד השרון 

 זלה"ה עאשריב"ר יהודה  ישראלרבי 

 כ"א כסלו תשל"ו -מחכמי מעראץ' שבירים 

 זלה"ה חצרוניב"ר סאלם  מנחםרבי 

 כ"ב כסלו תשנ"ז -מחכמי כוכבאן ומרבני הוד השרון

 זלה"ה כסארב"ר שמואל  חייםרבי 
 כ"ב כסלו תשנ"ח – ועוד ם והשלוםמח"ס שם טוב ושו"ת החיי

 

 כתר ההלכה
 מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק' -  הגאון הרב נתנאל עומיסי שליט"א

 נלב"ע כ"ז אלול התש"פ  –לעילוי נשמת אביו רבי יחיא ב"ר יצחק עומיסי זלה"ה 
 עיתון שכתוב בו מעט דברי תורה, האם צריך גניזה 

כיצד יש להתנהג עם עיתון שעיקרו לחדשות בארץ ובעולם אך יש בו ג"כ מעט דברי תורה,   א[ רבים שואלים
האם צריך הוא גניזה בכלל. ואם כן, האם את כל העיתון יש לגנוז או רק לחתוך את הדף שם כתובים ד"ת.  

  החזון , וגם  '(ד  ' סי   יהודה  לב   ת" שו',  ע  ' סי   ב" ח  אהרן  זקן   ת" שו)  בעיתונים   תורה  דבריהנה יש שאסרו להדפיס    תשובה:
 בחוברת  מקומם  תורניים  יניםיבענ  ביקורת  הערת כי  מלהעיר אמנע  לא'  בזה"ל,   (ג " קפ  א "ח  אגרות  קובץ)כתב    איש

  שסופן  מלבד , שבויה  בבחינת  והתורה  בעתון נותנן  שהוא  במקום  להם  יפה  מקומן  אין  אבל  , לזמן  מזמן  מיוחדת
  , בית   בכל  מצאנ   תוןישהע  היום  המצב כבר כתב הגר"יי קנייבסקי כי  ש  אלא  ל." כ', עלחמאה   תכריך  ת "הד  של
  מותר   , לכךת "בד  מעט  ולו  לעסוק  להם   גורם  תוןיוהע  הרוחנית  פרנסתם  עיקר  את   מהווה  שהוא   אנשים  ויש

  המקילים   על  זכות  ללמד  וכתבש  יש  ולענין גניזת העיתונים,.  (ו "קס  אגרת  דאגרתא   קריינא )  בעתון  תורה  דברי  לפרסם
  הביטול  ידי עלש וקדשים בתרומה וכמו שמצינו , חוליןה דברי ברוב בטלים תורה הדברי מיעוטשלא לגנוז, כי 

 שייך  לא  להכירו  כשאפשר  כ"משא  , ניכר  האיסור  אין  אם  דוקא  הוא  ביטול  דין  שכל  ואף  .קדושתם  פוקעת
]כפי  ה  אתגזור  לכיון שצריך    גדולה  בטירחא  כרוך  שזה  באופן  מ"מ  , ברוב  ביטול דברי תורה מכלל העיתון 

בסמוך[,  שכתב    .(ח" קפ  ' עמ  ספר  מגילת)  ניכר  נחשב  אינו   שנזכיר  מה  ע"פ  המקילין  על  זכות  שלימדו  עוד  ויש 
שכתבי הקודש ופרושיהם וביאוריהם אסור לשרפם או לאבדם ביד,    )פ"ו ה"ח(הרמב"ם בהלכות יסודי התורה  

)תשובות והנהגות ח"א סי' תקנ"ג ושם  עכ"ל. משמע שאם הניחם בתוך שקית ניילון באופן שאינו נראה כביזיון, מותר  

ואסור  דעת רוב הפוסקים שעיתון שכתוב בו פסוקים וד"ת חייב גניזה    אמנם למעשה.  סיים שהוא בעצמו מחמיר לגנזם(
מנחת יצחק   ,ב" קס'  סי   ה" ח  הלוי  שבט, ב "רפ'  סי   ח" חאו תשובה התעוררות ת"שו , ב" ל  ' סי  ג"ח  אחיעזר   ת"שו)לנהוג בו מנהג ביזיון  

י"ח, סי'  עוד  אלישיב  ש" הגרי   בשם  ' ג  ' סע  ד "י   ' פ  הקודש  גנזי   ח"א  ונחלקו  .  (לגונזו   יש  בספק  שאפילו ,  קרליץ  נ "הגר  כתב בשם   שם. 
)הגר"נ קרליץ הובא בגנזי הקודש  אם צריך לחתוך את המקומות הטעונים גניזה שלא לגנוז חול עם קודש  ,הפוסקים 

ודעת מרן  .  )שם בשם הגריש"א ויבדלחט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א(לגנוז את כל העיתון  להקל  , או שאפשר  שם(
 ריך למיין את הד"ת מן העיתון.  שעיתון שיש בו ד"ת טעון יגנוז את כולו, ואינו צ הגר"י רצאבי שליט"א

 קטן להדליק את שאר הנרות בנו הלתת ל 

כי עניין מהדרין מן המהדרין במצות נר חנוכה הוא לבעל הבית בלבד שבכל    )תרע"א ס"ב(  ב[ דעת מרן השו"ע
מצוי שיש ילדים קטנים מבני הבית שגם הם רוצים להדליק נרות חנוכה, בפרט במקומות    והנהיום מוסיף והולך.  

האם   ונשאלה שאלהשמלמדים את הקטנים בגנים ובת"ת שהמצוה בנר לכל אחד ואחד וכפי מנהג בני אשכנז.  
)תרע"א  כתב הרמ"א    תשובה:יכול האב אחר שהדליק נר אחד, לתת לבנו קטן להדליק את שאר נרות ההידור.  

שאם הדליק הש"ץ נר חנוכה והציבור ממהרים להתחיל ולהתפלל ערבית, יכול ליתן לאחר להדליק את    ס"ז(
הנרות אינם מעיקר    האם דין זה הוא ג"כ בהדלקת הנרות בבית ומטעם ששאר  ונחלקו הפוסקיםשאר הנרות.  

הידור   י"א בשם מהרש"ל(המצוה אלא  כיון ששם כל הציבור שייכים )מג"א שם ס"ק  בנרות בהכנ"ס  או שדווקא   ,
בהדלקה זו אבל בהדלקת הנרות בבית על בעל הבית להדליק את כל הנרות שההידור הוא במה שמדליק  

, שמכיון שנהגו להדליק כמהדרין  ויש שחידשו עוד.  ם()לבוש ס"ח, מור וקציעה ש עוד נרות והרי כל נר נוסף מצוה הוא  
, אלא שיש לדחות שאף שנהגו בזה,  )אול"צ ח"ד פ' מ"ב ה"ב(מן המהדרין, הרי תוספת הנרות נעשו כחובה עליו  

חנוכה, לר"י אזולאי עמ' –)מועדי ה'  לא כחובה קבלוהו אלא להידור, ובודאי שמי שידליק נר אחד יצא ידי חובתו  

מהר"ח פלאג'י דאדרבה טוב ויפה לתת לבניו הקטנים להדליק את שאר הנרות, ואף אם    כתב  שהולמע .  מ"ז(
, הנה כאשר נותן לבנו קטן אין לחוש לזה נאמר שכאשר נותן לאחר להדליק, נראה המצווה עליו כמשאוי

)ש"ר וישב  . ובבן איש חי  )מועד לכל חי סי' כ"ז או' ל"ו( שהרי אדרבא מראה בזה חשיבות המצווה לחנכו ולשמחו בה  

י"ח( כתב שלא יתן לבניו להדליק מנרות המצוה, אלא את השמש בלבד. ויש שכתבו עצה שיוכל   חנוכה או' 
.  ( )תורת המועדים עמ' ס"ז סוף הערה כ"א האב את ידו של בנו קטן בתוך ידו וכך ידליק    לחבב המצוה על בניו שיניח

כדעת הסוברים שאין ליתן לאחר את הדלקת שאר הנרות אלא יחנך את ודעת מרן הגר"י רצאבי שליט"א  
 בניו בהדלקת נר השמש כאמור. 

 אדמה על ה האם מותר להסיר העלים היבשים שנשרו  

)שבות יצחק שביעית עמ' ציץ נקוב מעלים שנשרו נראה בפשטות שיש בזה איסור חורש  או עג[ המנקה את הגינה  

שמותר לסלק את העלים הנושרים מן העצים על האדמה, וטעמו לפי מה    לחדש   ושמעתי מת"ח אחד   קנ"ו( 
שנתברר לו מחקלאים, שהעלים הנושרים נרקבים ונבלעים באדמה וע"י כך מדשנים ומשביחים אותה. וממילא  

ר מסלק את העלים, אינו מועיל לקרקע אלא להיפך. ואמרתי אעלה הערה זו על הכתב לעיון הלומדים.  כאש
 דמסתברא שמותר לנקות את הגינה או העציץ מעלים שנשרו.    אמר לי מרן הגר"י רצאבי שליט"אולמעשה כך  

 

 א"ש־כתר של
ויירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר 

אתו ואת הצאן והבקר והגמלים לשני מחנות 
רבי  )פע"ו א'( איתא במדרש רבה .)ל"ב, ח'(

פנחס בשם רבי ראובן, שני בני אדם הבטיחן 
הקב"ה ונתיראו, הבחור שבאבות והבחור 

שבנביאים. שבאבות זה יעקב שנאמר כי 
יעקב בחר לו יה, ואמר לו הקב"ה והנה אנכי 
עמך, ובסוף נתירא שנאמר ויירא יעקב. 
הבחור שבנביאים זה משה שנאמר לולי 

ך משה בחירו, ואמר לו הקב"ה כי אהיה עמ
ולבסוף נתירא, ויאמר ה' אל משה אל תירא 
אתו, אינו אומר אל תירא אתו אלא למי 

 נתבאר )שם, ב'( מדרשהמשך הוב .שנתירא

אמר, כל השנים הללו ', יעקב מדוע נתירא
יושב בארץ ישראל, תאמר שהוא בא  [הוא]

עלי מכוח ישיבת ארץ ישראל. כל השנים 
הללו הוא יושב ומכבד את הוריו, תאמר 

  .'שהוא בא עלי מכח כבוד אב ואם

)וכ"ה בב"ר שם  ועוד איתא במדרש הגדול

 ץאמר ר' יודן כתיב שוב אל ארבשינויי לשון( 
אבתיך ולמולדתך ואהיה עמך, וכתיב וירא 

ק ימכאן שאין הבטחה לצד יעקב. אלא

בעולם הזה. ר' יעקב בר אידי ראמי, כתיב 
והנה אנכי עמך ושמרתיך, וכתיב וירא 
 יעקב. אלמא קסבר שמא יגרום החטא, ע"כ.

א'  :לושה טעמיםשחשש יעקב משנראה ו

חשש יעקב שמא כעת גדולה זכותו של עשו 
חשש  ב' מפני ישיבת א"י ומצות כבוד הורים.

יעקב שמא יש עמו איזה חטא שיבטל את 
 )אסתר רבה הבטחת השי"ת, וכלשון המדרש

אמר שמא כשהייתי ביית לבן הטמא פ"ו י"א( 
יעקב  חשש ג' נתלכלכתי בטומאה.

מהעתיד, אף אם כעת הוא צדיק ונקי, אין לו 
 הבטחה בעולם הזה.

 וכתב מוהר"ח כאסר זלה"ה בקיץ המזבח,
גדול במעשים אל ללמד לאדם שאפילו הוא 

יבטח במעשיו שיגינו לו, אלא צריך שיירא 
וילמד מגדולי עולם וכו'  מה' בכל זמן,

שחששו על עצמן אף שהן גדולים 
 במעשיהם, ע"ש. 

 שיזהרללמד לאדם רק  כוונתונראה כי אין ו
חובתו להתבונן על  אאל, אבד זכויותיולמ

 כל דרכיו בעינא פקיחא כל הימים שלא
יפול בהם חטא ועון, ו ישלוט בהם יצר הרע

ואל יאמר הלא כעת אני בתומי הולך. שהרי 
אפילו צדיקים אלו חששו על עצמן. וכבר 

אל תאמן  )פ"ב מ"ה(אמר הלל באבות 
שנזכה לעמוד ויה"ר  בעצמך עד יום מותך.

 ולשרת לפניו יתברך כל הימים.

 אכי"ר. שבת שלום



 במשנת רבותינו בן שלש עשרה למצות 
ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי  

 )ל"ד, כ"ה( אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר  

 בן שלש עשרה למצוות לוי היה בן י"ג ומכאן למדנו ש 
איש חרבו, ר"א אומר בן שלש עשרה שנה    י'(  )פ"פ  איתא במדרש רבהא[  

שהרי נשא יעקב את לאה    ובמדרש לקח טוב כאן נתבאר החשבון,היו.  
, ובשנה התשיעית נולד  לעיל כ"ט, כ'(עי'  )בשנה השביעית לבואו לבית לבן  

)לעיל ל"א,  שמעון ובעשירית לוי. וסה"כ שהה יעקב בבית לבן עשרים שנה  

ולוי בן   )כולל שנת לידתו(ה שמעון בן י"ב שנים  , נמצא שבעת יציאתו הי מ"א(
)עי' מגילה יז, א דאישתהי באורחא  י"א שנים. ויעקב התעכב עוד שנתיים בבית לא  

שמונה עשר חודש בסוכות וששה חודשים בבית לא. ועי' תוספות יו"ט אבות ה'   ,תרתין שנין 

י"ג.כ"א( ולוי בן  י"ד  ועי'    . נמצא שכאשר בא יעקב לשכם היה שמעון בן 
ומדבריהם נראה שהיה  רבינו בחיי כאן ובהגהות טוב טעם לבעל התויו"ט  

יובן ולפי"ז  ]  .לוי בן י"ג שנים וג' חודשיםעשרה חודשים  ושנים  שמעון בן י"ג  
   [."ג הבמד הלשון. וכן המדרש 'היו' שוןל

)במדבר  אכן בילקוט מדרשי תימן  במדרש מה בא ללמדנו.  ולא מבואר  ב[  

כ"ה( הו  ח',  ד'איש'  למדנו  וז"ל,   אמבואר שמכאן  י"ג.  עשרה   בן  שלש  בן 
או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם,  איש    )שם ה', ו'(למצות מנין, שנאמר  

חרבו.   איש  שנאמר  לוי  מבני  שלמדנו  עשרה  שלש  עד  איש  קרוי  אינו 
בני לוי אין לו מובן שעדיין לא נולדו בני לוי ובודאי לא היו בני י"ג.   והלשון]

הר"ש שתיקן  ש"ו  בעמ'  נראה    וע"ש  יותר  אבל  ולוי'.  'משמעון  אשכנזי 
)פ"ה כ"א, הו"ד  כמ"ש בפירוש פעמון זהב למהר"י ונה זלה"ה על פרקי אבות  

שם( דאבות  כדילפינן    במילי  הנוסח,  ושם  הילקוט,  לסגנון  דומה  שלשונו 
 . [לף במילת 'מקראי'מבני' נוחה יותר להתחומילת '  .י' דלויא  ר  ק    'מ  

רש"י   סבר(בנזיר  וכ"כ  וריבר"י  ד"ה  ב  ול  )כט,  שנה  י"ג  מבן  הוי  איש  א  וז"ל, 
בפחות, שלא מצינו בכל התורה שיהא קרוי איש בפחות מבן י"ג. אבל בבן 
י"ג מצינו שקראו הכתוב איש כדכתיב ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי איש  
חרבו, וגמירי שמעון ולוי בההיא שעתא בני י"ג שנה הוו, והרוצה לחשוב 

 . )שם( וכעי"ז כתב בפירושו לאבות    יצא ויחשוב, ע"כ.
 ה מפסוק זה ביאור הראי 

איש או אשה למדנו ש'איש' נענש, הרי  דמפסוק  ,  הלימוד הוא  ובפשוטוג[  
י"ג שנקרא בלשון  ד וכאן מצינו בן  והקשה    .'איש'איש הוא לשון גדלות, 

על השואל שם שרצה ללמוד מלוי דבן שלש עשרה    )סי' נ"א(בשו"ת מהרי"ל  
מי"ג אינו נקרא איש ]ולכן ביאר   מנלן דבפחותלמצות, דאינו ראיה דאכתי  

  דבן י"ג למצוות הלכתא היא. וכדעת הרא"ש דלהלן[.
שהרי לא נתפרש בתורה מאימתי קטן נחשב בר חיובא, , הוא ביאור  אכן ה 

חז"ל   שוהבינו  מה  ממילא  שזה  'איש'.  עונשים  בפרשת  התורה  לנו  רמזה 
בהכרח שכוונת התורה לגילוי ממקום אחר בו מפורש בן כמה הוא איש, 

.  צינו איש פחות מבן י"ג, ע"כ שבן שלש עשרה הוא גיל החיוב וכיון שלא מ
]והשואל את מהרי"ל יתכן ולא הזכיר לו כל הלימוד מ'איש או אשה', אלא  

 דבן י"ג נקרא איש[. בסתם סבר ללמוד מכאן 
אלא  איש פחות מבן י"ג,    שאי"ז לימוד רק מדלא אשכחן   ובדרך אחרת י"ל

שנמיתורא   ויקחו  אלא  'איש'  לכתוב  צריך  הכתוב  היה  יעקב  דלא  בני  י 
ו ויבואו על העיר בטח.  דינה חרבותם  ולוי אחי  ללמדנו   בא  'איש'שמעון 

  .ולא פחות שהגיל האמור כאן הוא שיעור 'איש'
,  עוד כמה דרשות על מילת 'איש' ועי' בחמדת ימים למהר"ש שבזי זלה"ה

איש קראן הכתוב  'למה  שזב]מ  וז"ל  ס"ל  הוא  דגם  לשוואר  יתירוהי  .  ה[ן 
פירוש שעשו מעשה אישים ונתגברו על שכם ולא פחדו מיושב הארץ, וכל 

ם כתב, אמר המחבר, קראן איש ללמד שהן  ועוד טעחריהן.  שהבטים באו א
דאת אמר נח איש צדיק. ד"א פירש המחבר שכל הנולד מהול    וצדיקים, כמ

. כי  דכתיב ה' איש מלחמהנקרא איש, ע"ש. ד"א, אין איש אלא הקב"ה  
 הוא שעשה מלחמתן, דכתיב והנה אנכי עמך. 

 קושית בעלי התוספות ממנשה 
זקנים מבעלי התוספותד[   בדעת  זקנים לקמן מ"ג,    והנה  מה    י"ז()דעת  הביאו 

דהכתוב אומר שם לגבי   שהקשה הרב חיים בשם הרב אליעזר אבי העזרי
החשבון ע"ש  ט',  בן  אלא  היה  לא  והרי  האיש,  ויעש  קשה ו  .מנשה  א"כ 

 .  דווקא מבן י"ג נקרא אישד שכתבלפירש"י 
מחמתשהרי    , לתרץ ונראה   זאת  עשו  שכם  בני  את  שהרגו  ולוי    שמעון 

. והם היו  )עי' כתרי תורה גליון ל"ב שהארכנו בזה בס"דבני נח    כדיני   ה שהתחייבו מית

והרי    ואיך דנו את בני שכם  .(העדים והדיינים, עי' מנ"ח מצוה ת"ט דבב"נ עד נעשה דיין
, אלא (שו"ע סי' ז' סעיף ג' רמב"ם פ"ט מעדות ה"ז ו )עי'  דיין פחות מבן י"ג  עד ואין  

  שנפקא מיניה  במקום  דדוקא  ומעתה יש לומר, שמע מינה שהיו בני חיוב.  
יש לדקדק מלשון 'איש', אבל בעלמא    כגון במעשה דהריגת שכם,  לדינא

 דשמא נקרא איש לא לענין שהוא בר חיובא.שאין הוכחה, 
 שיטת ר"י החסיד דבבן נח הגדלות תלוי בדעת 

מנשה  מדוע  רש"י, אלא  שיטת  לא על    , בסתמאהקשה כן  שועי' ריב"א  ה[ 
  ישב בפרשת ו  ם כבר שהזכיר )תירץ ע"פ דברי ר"י החסיד  ו   נקרא איש ואינו בן י"ג.

אלא שמע מדוע נענשו ער ואונן והלא לא היו אלא בני ח',  שביאר    ל"ח, י'( 
אין הדבר תלוי אלא בדעת ובמחשבה כי יש פחות מי"ג שנה ערום  ש  מינה 

דהיינו דלעולם גדלות אינה    בדעת ובמחשבה לרעה או לטובה וכו', ע"ש.
 תלויה אלא בדעת ובמחשבה. 

דהנה    אלא הביאור הוא   א"כ מהו 'בן שלש עשרה למצוות'.קשה  לדבריו  ו 
הא דבן י"ג שנה ויום אחד הוא בר עונשין,  ד   )סי' ט"ז(דעת הרא"ש בתשובה  

ועי' בחת"ס    זה הלכה למשה מסיני והוא בכלל השיעורין שנמסרו לו בסיני.
שהביא מה שהקשה לו רב אחד, אם הלכה למשה מסיני היא,    )יו"ד סי' שי"ז(

  ותוהלא ההלכ  ברמב"ם פ"י ממלכים ה"ב()כמבואר מדוע גוי קטן אינו בר עונשין  
, דקטן בן יומו אין שום  ותירץ החת"ס.  )כמבואר שם פ"ט ה"י(לישראל נאמרו  

ומבין מעשיו.   בישראל התחדש  וסברא להעניש, רק קטן שהוא בר דעת 
הוה גדול,    דאינו נענש עד שיהיה בן י"ג. אבל בגוי כל ששכלו ראוי ושלם

הגדלות    דקודם שניתנה תורה, היתה  לבאר כוונת ריב"א  ומעתה יש   ע"ש.
ט' בשם   בגיל  נקרא מנשה כבר  ולכן  ואונן  נענשו ער  ולכן  תלויה בדעת 

פ"ג  )ועי' או"ש    ה'איש', אך משניתנה תורה כבר נאמרה ההלכה דבן י"ג שנה 

. וכן מבואר  בקטן שהגיע לכלל דעה חיי ה"ב, דבמצוות שנצטוו בני נח, גם ישראל    ב" מאיסו
  אביך ועבדהו לאהי  ת  א   עד   בן י"ב"י החסיד שזהו שציוה דוד את שלמה בנו כשהיה  רדברי  שם ב
   (. ענין ידיעת ה' שייך גם בישראל קטן הרי ש .  ע"ש,  םכל לבבות דורש הש  בב שלם כי בל 

 בן שלש עשרה למצוות בתימן 
ב' שערות  עדיין צריך שיביא  אך  והנה כל זה הוא לענין גדלות השנים,  ו[  

ומקורו מסוגיא    ישות הי"א()פי"א מא   ברמב"ם  נקרא קטן, כמבואר  ובלא זה  
ב(  דנדה נ"א(ועי' מהרי"ט    ע"ש.  ,)מז,  דהשנים רק מלמדנו שראוי הוא   )סי' 

ואינ  סימנים  ולהביא  הסימנים.    , שומא  ם לגדלות  הוא  העיקר  ואי"ז  אך 
, דמגיל זה ראוי לבוא בו סימני גדלות, ולכך נקרא סתירה לכל האמור כאן

 או הסימנים.איש, אך לענין מעשה צריך לחכות עד שיבו
בצנעא   ,)או"ח סי' י"ח(   מהר"ש יצחק הלוי זלה"ה בשו"ת דברי חכמים  וכתב 

אפילו  שערות,  ב'  בנו  כבר  הביא  אם  אביו  את  לשאול  מדקדקין  עירנו 
)הלכות ברכות השחר ס"ק ע"ה. עמ'    ת יצחקובבארו  לצרפו למנין. כך שמעתי.

)סי'  הביא מרן שליט"א ראיה מדהשמיט השתי"ז את הגהת הרמ"א    קל"ט( 

דכתב דאין מדקדקין בשערות ואמרים שמסתמא הביא, ש"מ    נ"ה סעיף ה'(
העיקר  שהאריך בזה, ומסיק ד  )ס"ק ק"פ(  ועי' בשולי המעילדקפדינן בהכי.  

בקהילותנווכן   חכמים   המנהג  לתלמידי  שידוע    , כידוע  עד  בזה  להחמיר 
 ע"ש.ולענין מעשה אפשר להקל בעת הצורך,  שהביא ב"ש. 

 סאלם חצרוני )חאצ'רי( זלה"המוהר"ר מנחם ב"ר  –מדרכי רבותינו 

]על אחיו של רבינו סיפרו שהיה גאון מופלא בחירפותו ובבקיאותו כל רז לא אניס ליה, אלא שלא  הסמוך לכוכבאן ררבינו נולד למשפחת חכמים וסופרים ששימשו כרבני כפר חאצ'
דבוק בו ולמד מתורתו ]רבינו הוציא לאור את תורת זקינו  , ובימי גלותו של מוהר"ר יחיא בדיחי זלה"ה בעל החן טוב מצנעא לכוכבאן היה זקנו מארי שוכר זלה"הכה להאריך ימים[ז

כי בצעירותו שלחו אביו למגדיאל לקנות הדסים למצווה שהיו שם בזול, משהגיע לשם נכנס לבית המדרש וראה  סיפר הרב איתמר כהן שליט"אבספר 'נפש יהודה ו'ליקוטי אורות'[. 
 שהיה אז מנחםרבי  לקחו בסיום השעור. ו הדברים קולחים מפיו ומאירים כנתינתם, בהיקף גדול ובבהירות נפלאהבסדר טהרות העמוק, והימשניות את רבינו באמצע מסירת שיעור 

  .הדסים מהודרים לו ולמשפחתולהסתובב עימו בחצרות ובבתים לרכוש ולא חס על כבודו וזמנו ויצא  ,הכניסו לביתו וכיבדו במאכל ובמשקה למעלה משבעים בן
רכוש ונכסים שהניח לו אביו בעל עשיר גדול היה  ,רבי סעיד משרקי זלה"ה מעשה נפלא שמעתי ממנו על פקחותו של רבינו, בעיר כוכבאן התגורר יהודי צדיק תם וישר, שמועוד 

ימאם מושל צנעא. פעם אחת הגיע סוחר תורכי שהצליח בחלקת לשונו לפתות את רבי מוהר"ר יוסף זלה"ה שהיה מחכמי הישיבה הכללית בצנעא אלא שברח מחמת שנתקנא בו בא
א היה עם כל הסחורה, רבי סעיד להשקיע את כל רכושו בקנית כמה אוניות מלאות סחורה, לצורך כך אף לווה כספים מכמה נכרים אמידים. משקיבל הסוחר את המעות נעלם כל

 שים, אך הם לא הרפו והלכו אל השופט לגבות את כל רכושו ונכסיו ולא נתקררה דעתם עד שהשליכוווח לארץ ישראל מחמת הננאלץ לברולבסוף רדף אחריו עד לסעודיה סעיד 
ולהשאירם עירום ועריה בלי קורת גג לראשם. רבינו שנודע לו מהענין והיה בצער גדול על צרתם, לקח את  גם את בית המשפחה לקחתלבית הסוהר ורצו  את בנו רבי ישראל זלה"ה

וכך ניצל לפליטה בית  כתובת אשת רבי ישראל ורשם בה שהבית משועבד לה לכתובתה והחתים על זה עדים. וכעת לא יכלו הנושים לגבותו כי קדם שיעבוד הכתובה לחובם,
 )סיפור זה סיפר רבי מנחם רק כעבור שנים רבות בא"י, כשכבר חלפה הסכנה מעל ראשם(. ו לרחוב בבזיון וחוסר כל.המשפחה ולא הושלכ


