
  
  
  

         
  

  קונטרס       

  "אביבהשירת "
�                

אמירת                                                                                             בחיזוק מנהג 
 העצמאות             הלל בליל יום

  
     

  ה זרמתי'זכרי    



    

    

  קונטרס

  "שירת האביב"
�       

בחיזוק מנהג אמירת                                                                                                                                                                                                     

  הלל בליל יום העצמאות

  

  

  

    

  ו"ה היושב בירושת"ע' ממני הקט

 ט" סה זרמתי'זכריה "ע

  ק ירושלי�"� בעיה"רב ומו

 ע"העצמאות תשערב יום 



מאמר לפני ה על אשר ראו עיניו את ו"הילבני בכורי דוד תודתי נתונה 

ֲערֹג ַעל " דפסתוה ְּכַאָיל ַתּ   ,כאיילת השחר כן יזכה לראות בגאולתנו ,"םָמִי ֲאִפיֵקיּ

  .הוצאתומען  על תמיכתם לו" היאליהו בן חיים ובניולמשפחת וכן 

  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

������������������������        
        

 

ת" למחבר ולמכו תורת אמכל הזכויות שמורות  
 

.אי לצל� או להעתיק ללא אישור בכתב מהמחבר  
 

© 
 

PRINTED IN ISRAEL 

 
  

  ת"הוצאות מכו� תורת אמ
  

  www.toratemet.net 
 



        טטטט"""" תשס תשס תשס תשסא לקונטרסא לקונטרסא לקונטרסא לקונטרס""""ג יונה מצגר שליטג יונה מצגר שליטג יונה מצגר שליטג יונה מצגר שליט""""הרב הראשי לישראל הרההרב הראשי לישראל הרההרב הראשי לישראל הרההרב הראשי לישראל הרה' ' ' ' כבכבכבכבברכת ברכת ברכת ברכת 
        
 

    

        
    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������    
  

ת" למחבר ולמכו תורת אמכל הזכויות שמורות  

 אי לצל� או להעתיק ללא אישור בכתב מהמחבר

© 



  ���� נר זכרו�נר זכרו�נר זכרו�נר זכרו�    ����

������������������������        
  

  לעילוי נשמת 
����  

  ל"בת תמו זחנה 
  ל"בת פריחה זזהרה 

  ל"בן אסתר זמסעוד 
  ל"בן זהרה זדניאל 
  ה.ב.צ.נ.ת

  

����  
  

  ד" אלירז פרץ הין"החייל רס
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ה.ב.צ.נ.ת
  

  לעד  ברוךרםיהיה זכו
        
        



  מנהג אמירת הלל בליל יום העצמאותחיזוק ב�  קונטרס שירת האביב

    ����6����      

    ::::ייניםייניםייניםייניםננננעעעעהההה    ןןןןככככוווותתתת

    

    7777' ' ' ' ממממעעעע    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ירת אביבירת אביבירת אביבירת אביבשששש

    8888    ''''ממממעעעע    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר

    9999    ''''ממממעעעע    ....................................................................................................................................................................................................................................................ייייקקקק אלו אלו אלו אלוללללהמדינה מתוך אידיאהמדינה מתוך אידיאהמדינה מתוך אידיאהמדינה מתוך אידיא

    11112222    ''''ממממעעעע    ........................................................................................................................................ מתוך אמונה מתוך אמונה מתוך אמונה מתוך אמונהממלכתיות למלכות ישראלממלכתיות למלכות ישראלממלכתיות למלכות ישראלממלכתיות למלכות ישראל

    11115555    ''''ממממעעעע    ................................תוכנו הרוחני של היוםתוכנו הרוחני של היוםתוכנו הרוחני של היוםתוכנו הרוחני של היוםללללביטוי ביטוי ביטוי ביטוי , , , , תפילות חג עצמאותתפילות חג עצמאותתפילות חג עצמאותתפילות חג עצמאות

    22220000' ' ' ' עמעמעמעמ    ................................................................................................................................................................................................................................................................רהרהרהרה הלל כשי הלל כשי הלל כשי הלל כשי----הלל כמצוה הלל כמצוה הלל כמצוה הלל כמצוה 

    22222222' ' ' ' עמעמעמעמ    ................................................י חכמיםי חכמיםי חכמיםי חכמים"""" מנהג מושרש עפ מנהג מושרש עפ מנהג מושרש עפ מנהג מושרש עפ----הלל שבליל העצמאותהלל שבליל העצמאותהלל שבליל העצמאותהלל שבליל העצמאות

    22224444    ''''עמעמעמעמ    .................................................................................................................................... נשמע נשמע נשמע נשמעככככ""""חחחח נעשה וא נעשה וא נעשה וא נעשה וא---- של נוהג בעם של נוהג בעם של נוהג בעם של נוהג בעםדרכודרכודרכודרכו

    22228888    ''''עמעמעמעמ    ................................................................................................................................................................................................................................מנהג מול הלכהמנהג מול הלכהמנהג מול הלכהמנהג מול הלכה, , , , מנהג והלכהמנהג והלכהמנהג והלכהמנהג והלכה

    33330000' ' ' ' עמעמעמעמ    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................????תכןתכןתכןתכןיייי הי הי הי הי----    ביטול מנהגביטול מנהגביטול מנהגביטול מנהג

    33334444' ' ' ' עמעמעמעמ    ................................................................................................................................................................................................ לחשיבותו לחשיבותו לחשיבותו לחשיבותודדדדברכה על המנהג כמדברכה על המנהג כמדברכה על המנהג כמדברכה על המנהג כמד

    33339999' ' ' ' עמעמעמעמ    ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................דברדברדברדבראחרית אחרית אחרית אחרית 

    44440000    ''''עמעמעמעמ    ................................................................................................................................חחחח""""ברכה על הלל ברברכה על הלל ברברכה על הלל ברברכה על הלל ברמנהג אמירת מנהג אמירת מנהג אמירת מנהג אמירת . . . . נספחנספחנספחנספח

    44444444    ''''עמעמעמעמ    ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................מאותו מחברמאותו מחברמאותו מחברמאותו מחבר



  מנהג אמירת הלל בליל יום העצמאותחיזוק ב�  קונטרס שירת האביב

    ����7����      

  ירת אביבירת אביבירת אביבירת אביבשששש
  )4' שירי קודש עמ-מתוך ספר דברי חכמים(

  

    מה טהורים השמים,נעים יום אביביום 

  .ידודון פלגי השמים, צל עצים פרוש סביב

  .ישב רוח עדנים, על שדה גיא וגבעיתנססו בשלל צבע , באחו הניצנים

יצפצפו אף , ירחפו מבד על ענף, הוד האביב יכירו,  בעלי כנףשריםשריםשריםשרים

  .ישירוישירוישירוישירו

  מה טוב לשוח בגנים,  החורף הקיצוחליי

  .יצובשמם ברוח יפ,  הדשאים רטובים רעננים

  ,ובצללי עצי עבות, ותור האביב הגיע, תודה לרוכב בערבותתודה לרוכב בערבותתודה לרוכב בערבותתודה לרוכב בערבות

  ....אף שיר נשמיעאף שיר נשמיעאף שיר נשמיעאף שיר נשמיענשחק 

    שירת אביבשירת אביבשירת אביבשירת אביבובעת הרים ימטו ואנחנו נשיר 

 )אומות העולם(ואצלם ,  רק בשופר בסימבאל שלנו בשמחתנו ובמועדנו    

החי אין להם , בלי רוח,  גשמי,המה כולם חומר, אין אלוה בקרבם

  בלי אידיאהבלי אידיאהבלי אידיאהבלי אידיאה, , , , אומים בלי אלאומים בלי אלאומים בלי אלאומים בלי אלנשארו לנשארו לנשארו לנשארו ל שנושא את עצמו 
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 ....פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר  ....אאאא

    

 להוכיח הוכחות הלכתיות לכך דיש לומר הלל מטרת המאמר אינה

הוא הדין בנוגע לשאר הברכות אשר . בבוקר או בערב, ותאביום העצמ

כל ב וכפי שנהוג ,םיהזמנבי אסיפות מועצת הרבנות הראשית " עתוקנו

 רבים וגדולים ואין זאת כי קדמוניו,  משפחה ומשפחהקהל וקהל

  .אחריהם חידוש גם בבית המדרש

 אשר נהגו ונוהגים א" זיעאנו בין תלמידי אותם החכמיםאך מה אומר ו

 בברכה שלמה על  בברכה שלמה על  בברכה שלמה על  בברכה שלמה על שרים ומברכים, לקיים תפילות חגיגיות ביום זה

  . ואין אחר המנהג כלום כפי שיתבאר,ערב ובוקרערב ובוקרערב ובוקרערב ובוקר, , , , הללהללהללהלל

ים בשער המשנים חהמוכי, רק חפצה נפשי למנוע מכשול מן המבטלים

י " אשר הונהג עפמנהגי קהילות ישראלמ מנהג וידם על התחתונה

  .כ ביום קדוש זה"כש, חכם

תינו חכמי לטת של רוב רבו המוחהותדציין את ההז ואולא אתמהה

עם החלטותיה של ,  אשר זכו לראות בתקומת המדינה,ה" עהמערב

  .ן זה בענייהרבנות הראשית לישראל והאריות אשר עמדו בראשה

 הקהילות בארץ מאות נחבק את ', וראינו הוכחה היאשמענו'ומתוך 

 זרעם את תקנות לעחות אשר קבלו עליהם ורל ובאז"בצה, ל"ובחו

, בוקר ואמונתם בלילות, ל להלל ולשבח בשם ומלכות" זצש גורןש גורןש גורןש גורן""""הגרהגרהגרהגר

 ולא יתירו נדר של מצוה שאין בו למען לא ישנו את מלבושם הרוחני

  .ים כי טובי בהלל מלא פעמ,ום לחוג את הי,התרה

ל במקום מנהג ומי יערער " ואין אומרים סב, נהגוואחר אשר נהגו

  .דעה והשכל, אחריהם כפי שיתבאר בעזרת הנותן בינה
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    ....ייייקקקק אלו אלו אלו אלוללללהמדינה מתוך אידיאהמדינה מתוך אידיאהמדינה מתוך אידיאהמדינה מתוך אידיא  ....בבבב
    

את  בהתמדהשת מהממ מדינת ישראל אשרינו שאנו זוכים לראות את

מרן הרב מרן הרב מרן הרב מרן הרב  כדברי '''' בעולם בעולם בעולם בעולם''''יסוד כסא דיסוד כסא דיסוד כסא דיסוד כסא ד'''' חזון נביאינווחזון אבותינו 

הופכת  , אלוקיןמתוך רצו יותתרגדבה ומרכל ,)'קס' אורות עמ (קוקקוקקוקקוק

 צינור ,בעולם' עיקרי שדרכו מתגלה אור הגלה המדינה ככלי תומ

  . לישראל בארצו ולעולם כולוגאולה שלמהלהבאת 

    על כך משיב? מדינה לשם מה,  השואלים עודישב שנים "אולם אחר ס

שצבור זה יהיה , לואה של שאיפה זו צריך דווקאלמ"ל " זצקוקקוקקוקקוקהרב הרב הרב הרב 

 ' וכובעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומיתבעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומיתבעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומיתבעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית

 ואנשי נזיריםחסידים ו, שלא רק יחידים חכמים מצוינים, למען דעת

מתוקנים , כי גם עמים שלמים, ה האלהיתחיים באור האידיא, קדש

, עמים שלמים; קוני התרבות והיישוב המדינייומשוכללים בכל ת

מן רום , הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות

עד , המשכלת והקדושה, הפרושית, האינטליגנציה האמנותית

ועד , תהאקונומיוהפוליטיות  , הסוציאליות, המערכות הרחבות

  ". אפילו היותר נמוך ומגושם אפילו היותר נמוך ומגושם אפילו היותר נמוך ומגושם אפילו היותר נמוך ומגושם, לכל פלגותיופרולטריוןה

בא להוכיח את  ישראל  של עם ישראלי בארץ ונצחיותוקיומוחידוש 

כאמצעי ,  ברוריםשלטון מוסדות  עם הרוחניים החייםשילוביכולת 

 חשיבותה,  שכךמשוםו'  הקדתורתנו יעדי  כלכרחי להגשמתה

  . עד אין חקר גדולה,א גרידבחינה יהודית מהמדינהוקדושתה של 

 ולהישמר בכבודהיש להיזהר ש המבינים  הולך וגדל ציבורבכל שנה

 תף טריוויאליא ה פשוטהיותה להפכ  עד כדי שהבנה זו,פגיעה בהמ

  .לרוב
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ל  מסביר שתשוקת האומה לחזור אל ארצה ואל" זצמרן הרב קוקמרן הרב קוקמרן הרב קוקמרן הרב קוק

במסכים חוצצים  אלא שהוא מכוסה , אור של תשובה יש בהמולדתה

  היא נמצאת הגאולה המגלה את הופעתה,)' ב'אורות התשובה יז(

  . ועוברת עיבוד בנבכי נשמתה'בתוכיות נשמתה של כנסת ישראל'

ת במנהגי העם ומדינתו ולאלה הסובלים מן החסר והעדר השלמו

',  כבכל דרכי עבודתנו כלפי האין לנו אלא ,כךמשום ומתייסרים 

 של  אורותריבויב להרבות בבד  בדרבה אך לנות בסבלהמליץ להיאזר

  .שמהן תבוא נחמה וישועות גדולות,  הישראלית באומהקודש

 את העולם יבשמויבשמויבשמויבשמווהם הם חבלי משיח אשר "ל "זצ הרב  מרןכדבריו

   ."מכאוביהםעל ידי 

 תהווה אושר המדינהשניתן לצפות ש ל הרבה להסביר"ה זצ"הראי

ה רגילה שאינה עולה לערך יותר  במדינהעליון של האדם כאשר מיירי

מחברת אחריות גדולה שנשארו המוני האידיאות שהן עטרת 'גדול 

אולם הדבר ', החיים של האנושיות מרחפים ממעל לה ואינם נוגעים בה

 הוא העיקר אידיאלהבו ו אידיאליתאידיאליתאידיאליתאידיאליתביסודה ביסודה ביסודה ביסודה מדינה שהיא ב אינו כן

  .והוא האושר היותר גדול של היחיד

מדינה זו ,  ערכיםסולםאותו רגה העליונה שבזהו האושר העליון והד

או כפי שכינו אותה רבים מחכמי , מדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראלמדינת ישראל, היא מדינתנו

  . )'המדינה מן המערב'עיין חוברת ( """"מדינת ארץ ישראלמדינת ארץ ישראלמדינת ארץ ישראלמדינת ארץ ישראל""""המערב 

 הרי יש להשיב, לאלה אשר עדיין מפקפקים באמיתות התהליךגם 

 להכיר בו  היא סיבה מספקת,ת קיבוץ הגלויות שאנו עדים לודשעוב

ת ת ת ת """"בשובשובשובשוכן איתא  .ו בראשיתו וכעת באמצעית דגאולהאתחלתאכ

ונאמר עוד , כי הקיבוץ הוא אתחלתא דגאולה"ל " וזישועות מלכוישועות מלכוישועות מלכוישועות מלכו

  ".אקבץ עליו לנקבציו
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.  והתפתחותהטמונה בחיזוק מעמד המדינהה גדולה התקווישנה 

 במדרש  המוזכרותל"ת חזושאיפכל מביאה לידי ביטוי את תקווה זו 

תדע , ידוע שאני מפזרן") 'פרק א, נצח ישראל(    לללל""""המהרהמהרהמהרהמהר י"עת ובאהמוו

ידוע שאני . תדע שאני פורקן, ידוע שאני ממשכנן. שאני מקבצן

  ."תדע שאני גואלן, משעבדן

פך את המדינה על י ה" יהודי בא עצמאיןכאמור עובדת קיום שלטו

גאולתו האחרונה של עם קרי בתהליך של ימרכיב עלמוסדותיה 

 )יא, יא(    בישעיהבישעיהבישעיהבישעיה הראשונים על פי הפסוק רשויפכבר וזאת  ,ישראל

ר " ָאר ַעמֹו ֲאׁשֶ ִנית ָידֹו ִלְקנֹות ֶאת ׁשְ ְּוָהָיה ַביֹום ַההוא יֹוִסיף ֲאֹדָני ׁשֵ ּ ּּ

ְנָער וֵמֲחָמת  ֵאר ֵמַאׁשור וִמִמְצַרִים וִמַפְתרֹוס וִמכוׁש וֵמֵעיָלם וִמׁשִ ִּיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

ּוֵמִאֵיי ַהָים ּ כי בית שני אינו נחשב במניין הגאולות על אף שחזרו  ,"ּ

 "שהרי משועבדים היו לכורש"י ועל אף שנבנה בית המקדש משום "לא

  .)י"רש(

ניסיון   היאשמא גאולה זו ,דות ביום זה המהססים עוד להוחששויהאם 

על כך יש להזכיר  ?אחרונההגאולה ה  אינהנו זותשגאולו אלוקי חולף

הורונו חכמים על פי הכתוב ש )א"ו ה"פ( שביעיתשביעיתשביעיתשביעיתדדדדירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי הההה את דברי

, מאבותיך " שנאמרשגאולתנו זאת היא גאולה אחרונה) ה,דברים ל(

אבל אתם משאתם נגאלים עוד , פ שנגאלו חזרו ונשתעבדו"אבותיך אע

  ".אין אתם משתעבדים

את מעמדו של עם ישראל שלא כעם היושב על דמיין האם ניתן עוד ל

 ךכ? ר טעמו טעם עצמאות מדינית ורוחניתאשארצו ועל נחלתו אחר 

ועל כן המדינה ועצמאות מדינית  "שאול ישראלישאול ישראלישאול ישראלישאול ישראליהרב הרב הרב הרב ר "מתבטא מו

  ".מהווים ערך עליון בתפקיד ישראל כעם
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רכז את שלשת ְמיום העצמאות הוא יום הסביר שמ    ל"זצ    רררר""""הרב שגהרב שגהרב שגהרב שג

יום שבו הכרזנו על שלטוננו בארץ ישראל הוא . מרכיבי הגאולה כאחד

 ,לכל יהודי אשר חפץ בכך, ב לארצנוהיום שבו הובטחה האפשרות לשו

אנסו , ממצב שבו רצחו. זאת מלבד ההצלה הגופנית שבהקמת המדינה

עשר  ממצב שבו אפשר לרצוח שמונה, שרצון ושדדו יהודים מתי והיכ

אנו במציאות שבה שבויים באוגנדה משוחררים על ידי , אלף איש ביום

 ממוות לחיים קל ,ואם מעבדות לחירות אמרינן שירה. ל"חיילי צה

  .ל"עכ, רוחומ
     

 .... מתוך אמונה מתוך אמונה מתוך אמונה מתוך אמונהממלכתיות למלכות ישראלממלכתיות למלכות ישראלממלכתיות למלכות ישראלממלכתיות למלכות ישראל  ....גגגג

    

ַּאֶתם ִתְהיו ִלי ְו"  ציווי אלוקי ברורהשילוב בין כהונה למלכות הינו ּ ּ

   ).ו, שמות יט(" ֶּכת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁשַמְמֶל

 של בני אמונה  זוהיסטוריתשותפות , מימי הקמת המדינהגם בימינו ו

 אלא באופן 'בדיעבד ' שותפות שללא הייתהעם התנועה הציונית 

 להיכשלמבלי  ,ת ההולכת ומתממשת" התחברות אל דרך האמשקוף

"  קטנותמי בז ליום"  דגאולה מבחינתאתחלתאשל בזלזול הופעתה 

   .)'פרק ד( בזכריה הנביאש

ות ואולי יבין הממלכת מאבקבהתמודדות או אף דנים באשר כ

י חשיבותה "יש לאפיין כל חלק עפ,  והכהונה שבהתורהההמלכות לבין 

  . כאמוררוחניהערך הכלי לבין הבין שמאבק כ ,הרוחנית האמיתית

  היהודיים של החיים האמיתי והבלעדי תוכנהתורה היאהאין ספק ש

 התנגשותאותה  כשבאים לדון בלכן, יואוניברסאל נעלהה כוער

 מחיי מוסדות המחויבים שבין ערכיה לכללים המדיניים אפשרית
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 לבין כליה  אותוביןש" המידתיות"יחס את  יש לראות בה, המדינה

  יד הערך תמידכי,  ממאבק זהל להיבה גם ומשום כך אין.כו ותוכנוער

 , שמירה מעולהר על הכליומ לש ישאולםו , על העליונה להיותעתידה

  . לא יהיהמקום לערכים בלעדיו גםכי 

, על תפילותיו והשמחה שבו,  יום העצמאות מהווהובן אם כן עד כמהמ

  .יום חיזוק הכלי למען הגברת הופעת תוכנו האלוקי

נה יסודית בשלבי משום אי הבנה  גם הש איש מאיתנותבלבליהאם 

, עצמאותנוי חיזוק מעמד "גילוי ויסוד מלכות ישראל במדינת ישראל ע

בטענה וזאת  ,)ה ואמונתך בלילות"אמ( וערבוערבוערבוערב ולהודות בוקר שירהסס ליו

ח ', שמואל א(" ככל הגוייםככל הגוייםככל הגוייםככל הגוייםשימה לנו מלך לשפטנו "ידועה ה ושדישנה ח

   .)ה

) ז"סיוון תשס, קה עלון שיח יצח"תשס(  בעניין זהל כותב"זר ר ר ר """"הרב שגהרב שגהרב שגהרב שג

שהמציאות אין לה  ונו את סוד ההכנה ואת סוד ההדרגהכאשר יבי"

כך היה לקראת כינון הממלכה בזמן שאול ( כנפיים אלא יש לצעוד בה לאיטנו

 ההייתאמנם שאול היה מלך צדיק אך המדינה , כל זקני ישראל ביקשו זאת, המלך

 דוד ובנה את  אשר הופיע עד,קבות זאת אירעו משברים קשים מאודובע, של חול

, גם השלב הראשוני של מלכות שאול היה חשוב מאד' וכו עלי אדמות' מלכות ד

  .)"כל איש הישר בעיניו יעשה"לעומת האנרכיה של 

הם , בעיקר ביום עצמאותנו, והאחריות הלאומית  האחדותכאמור

 רק על יסוד זה אפשר לבנות קומה עליונה , גדולים ונעליםםאידיאלי

'  מלכות דאל ,"הממלכתיות"אשר תביא אותנו מעל דרגת , יותר

 .הלוא היא מלכות ישראל, בארץ
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 ייבלעולם לא ִח ,'ממלכתיות'מושג הש  בפה מלא היום יש לומרלםאו

 כעת מבלי להקשות  כל הדרכים שמדינת ישראל מתנהלת בהןקבלת

  . לקידומה ולטובתה חיוביתביקורתולהביא 

 סדר את נולקבל על עצמב קשותלהת ך נמשי,מתוך הבנה זאת

מציגה את שהיא  המערכת השיפוטית כפי העדיפות המוסרית של

 בחירתן יינהידועים בע לאיסורים האחרים מעברה "אמ(  כיום אף ופועלתהעצמ

  .)ערכאות אזרחיות על פני דין תורה

  יותרשלא ניתן יהיה  לכל בר דעתיום כ ברור,ובמקביל ומבלי להסס

הוראות  , המוסריתתוחובכיבוד   מתוך,הודי מאמין י חייללכפות על

 פקודה שעליה מתנוסס דגל שחור הסותר את"אשר יש בהן משום 

 התפיסה  בקנה אחד עםות עולן אינ אשר פקודות".מוסר התורה

  וזאת,ל"כפי שהורונו חז    המסורתיתהמסורתיתהמסורתיתהמסורתית ההלכתית והמוסרית, אמוניתה

 להגן על העם א את אחדות העם ואת כוחו של הצב חלילהכןמבלי לס

  .היושב בציון

שלטון העם "(   בעניין זהאריאלאריאלאריאלאריאל. . . . הרב יהרב יהרב יהרב ידברי יש להזדהות עם איברא ד

ברור שההלכה שואפת למלכות  "ל" וז)ו"ניסן תשנ'  הצופה ל"או דמוקרטיה

אי אפשר לדעת כיצד , אך בדיעבד, המשיחית, ישראל האידיאלית

לכה אין דרכה של הה. תתייחס ההלכה למציאות שלטונית קשה

  ". מסוג זההיפותטיותלהעלות שאלות 

ושלח "בקול צלול ו לבורא כל  ונבקששנה נתפללהגם , בסופו של יום

יועצים יתן י' שה ,"הטוביםהטוביםהטוביםהטובים אורך ואמתך לראשיה שריה ויועציה

, שיותפיצול אימ  סובלתמדינההאין כי  ,טובים לראשי העם ושריו

 ההולמים םוהיועצי המנהיגות את הומחיובים אנו להכניס לתוכ

  .לקדושתה והראויים להיות שלוחים נאמנים למקום
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עם ות התמודדב של המדינה מ"ערב יום עצמאות הסגם אין לברוח 

 בין אלה אשר ,עוצמת המשבר הנורא שהתרחש בתקופה האחרונה

 ,דגאולתנו" אמצעיתה"כאו אף " ראשית"כראו ועודם רואים במדינה 

 ,כלשונם,  עודולייחס להפסיקאותם הביא  גדול שבראותו   בד בבדאך

אלא אך ורק  ) שריה ויועציהראשיהה הלא הם "אמ( "לגברא"קדושה 

  .)ה הלוא היא המדינה עצמה"אמ( "לחפצא"

הכללי לגילוי מלכות  ןהצימאו שעם התגברות  באומרםםנסכים עימה

של " אובססיה"מ  להיות תהפוך"ממלכתיותה"חובת , במדינתו' ה

 הפוטנציאלה והבנת פקחות כנ להת,ים אותהבני אדם המנהיגפולחן 

שהמדינה ' בארץ ה' טון עם התופעת שלבהטמון ורוחני הבלתי נדלה ה

 .פשרהיא

    

 ....תוכנו הרוחני של היוםתוכנו הרוחני של היוםתוכנו הרוחני של היוםתוכנו הרוחני של היוםללללביטוי ביטוי ביטוי ביטוי , , , , תפילות חג עצמאותתפילות חג עצמאותתפילות חג עצמאותתפילות חג עצמאות  ....דדדד

    

מוש ימ את שיאו של  ותפילותיו מסמנים יום העצמאותללא ספק

ה על ''קב לה מלאהודיהך תו , ישראל עםשל גאולת  הציוניהרעיון

  .הניסים הגדולים ועל הישועות ביום זה ובכלל

זכורים לנו דברי  ו,באייר מסוגל ומוכן לגדלות זו'  ה יוםלא במקרה

 רבי עמרם אבורביהרבי עמרם אבורביהרבי עמרם אבורביהרבי עמרם אבורביהוכן דברי הגאון , )א"חנוכה תרמ( תתתת""""השפת אמהשפת אמהשפת אמהשפת אמ

המוכיחים הם  ו,"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"מבחינת 

 תוך זה של יום יהכרחהרכו הרוחני ייה האלוקית לגילוי עפיאת הצ

  .)עיין שם( חגיו ומועדיו,  במערך הלוח העבריהשתלבותו

שם  )53-54' עמ( ז ריבליןז ריבליןז ריבליןז ריבלין""""מדרש שלמה לרשמדרש שלמה לרשמדרש שלמה לרשמדרש שלמה לרש פרסב איתאזה ובכגון 

נים ה ויש הטוע"אמ( באייר מסוגל לגאולה'  שיום האאאא""""הגרהגרהגרהגר בשם כתב
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  ביום זהר עתיקהבעי' החורבה'ס "כנה את חנוכת ביאאאא""""הגרהגרהגרהגרערכו תלמידי  משום כךש

המתנגדים לעצמאות ישראל החלו  לכך שגם כיום אנו עדיםהנה  ,ב"בשנת תקע

היה  ת ת ת תת" ר הלוא הםע"בפרעות ביום חידושו וחנוכתו של מקדש מעט זה בשנת תש

  .)צמאותעעעענת שששש

 לפתוח את יש, עצמאותהי גדולי עולם שבדור התקומה ו"נקבע עכידוע 

 ּ ַחְסדֹו'ּיֹודו ַלה"ושם נאמר  )'קז( ם במזמור תהליגיתיתפילת ערבית החג

  ."ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם

ִביַע ֶנֶפׁש  "ורגילים להשיב ?על מה ולמה יודו אורהיש לשאול לכו ִּכי ִהׂשְ ּ

ַבר ַדְלתֹות ְנֹחׁשֶ "וכן" ּה ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵלא טֹובׁשֵֹקָק ִּכי ׁשִ ּ ּת וְבִריֵחי ַבְרֶזל ּ

ִּגֵדַע   . ותו לו"ּ

ומחויבים ,  כפי שנראה המציאותבוחיסתם  מ גדולהה'יהודאך חובת ה

 גמל ה"קבלהודות ללא קשר וללא התניה עם הטוב שהו  להתעלותאנו

ִרים "ש משום וכן .'טוב להודות לה"  מבחינת,עמנו אם לאו ִּיְראו ְיׁשָ

ָמחו ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ִפיָה ְּוִיׂשְ ָמר ֵאֶלה. ּ ְּוִיְתבֹוְננו ַחְסֵדי  ִּמי ָחָכם ְוִיׁשְ   ".'הּ

 ת להיעשויםמתוך שירה חייב' הרצון להודות להו לוד הג הנספרסום

ִּוירֹוְממוהו ִבְקַהל ָעם  "-" והדרת מלךרוב עםב"מתוך הגברת תחושת ה ּ ּ

ב ְזֵקִנים ְיַהְללוהו ּוְבמֹוׁשַ ּ ּ."  

 ומגלים פנימה את אותו רצון חוב אותו יש החשים באופן מלא את

 ויש ,י אמירת התפילות"ערב עגם בוקר ו, ביום זהלהודאה לשמחה ו

  .א לפי מזגו הרוחני והכנתו לכך"כ, אשר תחושה זו מעורפלת יותר

ס " דמצינו בש על)ח מנחם אב"ר(    פרי צדיק מלובליןפרי צדיק מלובליןפרי צדיק מלובליןפרי צדיק מלובלין ספר דבריוזאת כ

,  דרב איקלע לבבל וחזינהו דקא קרו הלילה בריש יחרא)ח"כ( דתעניתדתעניתדתעניתדתענית

מ מנהג אבותיהם " אמר ש,גלידקא מדסבור לאפסיקנהו כי דחזא 

  .בידיהם
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 ורב שבא , בבבל לא נהגו בוח"ת הלל ברירשל אמומשמע שזה המנהג 

ח יש בו מקדושת "שלא הרגישו מזה דר" והיינו ,לא ידע עליוי "מא

  ".או לבבל אחר החורבןועד ב, מועד

 היה דאף דלדעתו של רב) שורש תשיעי (קקקק""""המהריהמהריהמהריהמהרי כתב  דלעילמעשה דרבעל וה "אמ(

בברכות דעובר משום לא ' ואמרינן לכאו, באותו מנהג משום ברכה שאינה צריכה

   .)ך על מנהג אבותיהם ולא רצה לבטלםמ סמ"מ , תשא

תו כיום סי כבר עם כנותא יום העצמ אתכמו כן יש המרגישים וחווים

גדולה מזו של מצרים כי   אף,קדושת הגאולה, קדושת המועדקדושת המועדקדושת המועדקדושת המועדשיש בו 

   .אחרונה היא

,  ואולי אף בראשםל" זצגורןגורןגורןגורןרבי שלמה רבי שלמה רבי שלמה רבי שלמה הרב הגאון אלה נמנה  בין

מאות צית דיום הע בערב עם ברכה תקנת אמירת ההללקןיר תשאכ

קריאת ההלל עם ברכה "    ל"וז    וווו""""תשלתשלתשלתשל בבוקר בשנת וק אמירתוחיז

 והיא היוצרת כחג ומועדכחג ומועדכחג ומועדכחג ומועדתו של היום רקובעת חומ' בשם ומלכות וכו

 קדושת היום בכל חגי ישראל ית החגיגית של הכרתשפאת האווירה הנ

  ".ומועדיו

גם ,  אינו חדשא"הבלבול והערבוביא שבין התחושות של כל אואמנן 

פרט לעובדה שכעת , על אחרים אינו חידושתו וצון מעטים לכפר

  . וזו עובדה שיש בה חידושש"יוצאים המבטלים מתוך אנ

לה התקופה הגדו(כבר אז ל " זצמ כשרמ כשרמ כשרמ כשר""""הרמהרמהרמהרמ    אודות כך ובצער רב כותב

יש להעיר על קלקלה שישנה בהרבה בתי כנסיות " ל" וז)ח"רכ-ז"רכ' עמ

יש נוהגים לומר הלל ביום , בארץ בנוגע לאמירת הלל ביום העצמאות

ויש שלא , כתקנת הרבנות הראשית ורוב רבני הארץ, העצמאות

' ' ' ' כל אכל אכל אכל א. והמחלוקת רבה בין הצדדים, נוהגים לומר כפי מנהג רבותיהם

מהצדדים מדבר בדברי זלזול ' וכל א,  חבירו חבירו חבירו חבירורוצה לכוף דעתו עלרוצה לכוף דעתו עלרוצה לכוף דעתו עלרוצה לכוף דעתו על
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האנשים משני הצדדים שכוונתם באמת לשם שמים . נגד הצד השני

צריכים לדעת ולזכור שמחלוקת היא איסור דאורייתא ואמירת ההלל 

 וכל ''וכוכ יוצא "והאומרו ביחידות ג, תקנה ומנהגתקנה ומנהגתקנה ומנהגתקנה ומנהגלהנוהגים בו הוא 

בועים ולא להביא ס צריך להתנהג כדעת רוב המתפללים הק"ביהכנ

א "ע מדרבנן וי"ח שהוא לכו"רומצינו לענין הלל ב'  וכולידי מחלוקת

הרי לפנינו שלפעמים יש מחלוקת בין '  וכושיטות' יש גו ,מנהג

' ובודאי לא לזלזל א, ין אמירת הלל אם לומר או לאיהפוסקים בענ

א א א א """"אסור לכאסור לכאסור לכאסור לכ כן באמירת הלל ,,,,א עשה כמנהגוא עשה כמנהגוא עשה כמנהגוא עשה כמנהגו""""אלא כאלא כאלא כאלא כ, בחבירו

  ".גו של חבירוגו של חבירוגו של חבירוגו של חבירולזלזל במנהלזלזל במנהלזלזל במנהלזלזל במנה

סים אותם חיים בעם בעניין זה ואנו מיונים קיימ שיםרואים אנו שמנהג

  אך, ביחס להופעת היום ומשמעותוא" של כלמזגו ורגישותו הרוחנית

ית חדה כזו של הרב גורן תדעת לפסול נטייה נשמהודאי לא יעלה על 

  .ועוד יתבאר, מ גם בערב" לומר הלל בשו,והנוהגים כמותו
  

 תקנת אמירת הלל  ביסוד ,תחושותיוותיו ומגלה את כוונ גורןגורןגורןגורן    שששש""""גרגרגרגרהההה

 ליום העצמאות על מנת לשוות" )יום העצמאות לאור ההלכה(ל "ת וזיבערב

בראשונה את יסודותיו יש להציב , פי התורה צביון מקורי על

פי המקורות בתלמוד ובאגדה ולברר מה הן המצוות  ההלכתיים על

המוטלות עלינו לפי ,  במידה ויש כאלה,התפילות וההודיות, והאזהרות

לאור זה נוכל לקבוע לעצמנו את דמותו הכוללת של יום . תורת ישראל

יש כוח בידי רוב ישראל נמצינו למדים מכל הראשונים ש. לאומי זה

כמו שקבעו אנשי כנסת . משתה וששון, טוב כיום שמחה לקבוע יום

 במגילת תענית גדולה בימי הבית השני את הימים הטובים המנויים

לנו בארץ ' הניסים והנפלאות שעשה ה, הכיבושים, לזכר הניצחונות
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 משיטה זו שכל סיבה שבכוחה להביא לידי אפוא, יש ללמוד. הזאת

ואשר ,  על נס מסוים שהתרחש לציבור או ליחידהתפעמות הנפשהתפעמות הנפשהתפעמות הנפשהתפעמות הנפש

מעוררת חוויותיו של אדם לזכירת הטוב הגנוז בדרכי ההשגחה 

או , ל ידי הזמן שבו התרחש הנסוררות הזו באה עבין שההתע, העליונה

  ."יש לברך ברכת שעשה ניסים,  הנסידי המקום שבו התרחש על

אותו  את חכמי א אשר הבי עוצמת התפעמות הנפש עוצמת התפעמות הנפש עוצמת התפעמות הנפש עוצמת התפעמות הנפשזהו סוד    אכן

והיא ,  ביום זהירת ההלל ושאר הברכות הנהוגותהדור לחדש את אמ

 אמירתה  את את הרב הראשי לישראל דאז להרחיבהיא אשר הביאה

  .גם בערבית
  

  כללי חוזר ומזכיר את גורן גורן גורן גורן....הרב שהרב שהרב שהרב ש, ג שנים אחר פרסום תקנתה"מ

ואשר נבע מביאור הלכתי ההולם , וכבר השתרשוכבר השתרשוכבר השתרשוכבר השתרשהמנהג אשר נקבע 

לסידור מתוך הקדמה ( ל"וז את אותן עוצמות נפשיות המתגלות ביום זה

י כפ, מטבע ברכות ותפילות ליום העצמאות וליום ירושלים ")בית מלוכה

כרב הראשי בעת כהונתי , י מועצת הרבנות הראשית"שנקבע בזמנו ע

יש לברך בפתיחת ליל העצמאות יש לברך בפתיחת ליל העצמאות יש לברך בפתיחת ליל העצמאות יש לברך בפתיחת ליל העצמאות  לפיה ,לישראל וכנשיא המועצה

וברכת לגמור את ההלל וברכת לגמור את ההלל וברכת לגמור את ההלל וברכת לגמור את ההלל . . . . ברכת שהחיינו בשם ובמלכותברכת שהחיינו בשם ובמלכותברכת שהחיינו בשם ובמלכותברכת שהחיינו בשם ובמלכות

 העצמאות בשם כשקוראים את ההלל השלם בלילה וביוםכשקוראים את ההלל השלם בלילה וביוםכשקוראים את ההלל השלם בלילה וביוםכשקוראים את ההלל השלם בלילה וביום

מאז זרח , ג שנהג שנהג שנהג שנה""""שהנהיגו שלומי אמוני ישראל זה משהנהיגו שלומי אמוני ישראל זה משהנהיגו שלומי אמוני ישראל זה משהנהיגו שלומי אמוני ישראל זה מכפי . ומלכות

י "כאשר התחיל להתגשם לנגד עינינו ע, עלינו אור האתחלתא דגאולה

   ". ונפלאותיו' נסי ה

לות ביום עצמאות יאב'וברת בח( מבהיר     שלמה גורן שלמה גורן שלמה גורן שלמה גורןהרבהרבהרבהרב  במקום אחר

ם להשתתף בכל התפילות יאבלים חייבה  שמשום כך)'ויום ירושלים

 כותכותכותכותהלל בברכה בשם ומלהלל בברכה בשם ומלהלל בברכה בשם ומלהלל בברכה בשם ומלה אלו כולל אמירת 'הנהגות בימי הודי
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 וזאת כמו שפסק ,) אלא בבית אחר,הכוונה לא שיאמרו בבית אבלה "אמ(

ולא שהאבל עצמו יאמר את הלל אלא שישמע , בנוגע לחנוכהח ח ח ח """"הפרהפרהפרהפר

 'שחר אהללך'וכן  ,73 ' עמ117 הערה ',הוד יוסף חיהוד יוסף חיהוד יוסף חיהוד יוסף חי'''' בספר ועיין דברי( מפי אחר

  .)א אדרי וצרף להכא וטוב לך. של הרב אב"ח
  

 ....רהרהרהרה הלל כשי הלל כשי הלל כשי הלל כשי----הלל כמצוה הלל כמצוה הלל כמצוה הלל כמצוה   ....הההה

   

נזכיר לצורך את הנאמר ,  דברי פתיחה למאמר זהיאחר כיבוד כלל

  .יום העצמאות בהלל הרתי אמי שורש עיקרבעניין

 שבניהם תקנו להן נביאיםנביאיםנביאיםנביאים ")א ,קיז( ס דפסחיםס דפסחיםס דפסחיםס דפסחים""""בשבשבשבש  איתא,ובכן

ו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה שלא תבוא יראל שיהשיל

  ".אולתןולכשנגאלין אומרים אותו על ג, עליהן

הלל הנאמר על שחיטת הפסח להלל ה בחינו ביןידק יש אשר צוב

זוהר ( ץץץץ""""התשבהתשבהתשבהתשבר "עטלדעת  כי הוא הלל דמצוה ואמר במועדיםנה

  . דאורייתא היאואמירת) 'יט' עשין או הרקיע

הלל במועדים ש )מ"בהערותיו לספה(    גם היא    ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב תיטש הנהו

בעוד שהלל של , ה כיון שנתקן כבר בזמן כתיבת התור הואדאורייתא

  .  הוי דרבנן רקחנוכה

קדושת יום סובר ש) קפא, א"לנתיבות ישראל ח(ל " זצ קוק קוק קוק קוקהההה""""הרציהרציהרציהרצי ברם

שבו נתקיימה המצוה של כיבוש , קדושת המצוותקדושת המצוותקדושת המצוותקדושת המצוות  היאהעצמאות היא

גם ביום ה זו מתקיימת בכל יום ומצו ו,,,,ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמבהארץ לדעת 

ילת שלא כיציאת מצרים שאינה חוזרת אלא בשעת אכ, העצמאות

  .הפסח
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 יגדיר אשר    ש גורןש גורןש גורןש גורן"""" הגר הגר הגר הגרמרןואולי יש להעמיד כנגד את סברת 

תורת ( ב מדינאילל של יום העצמאות שלא כהלל המחויהאמירת ה

הלל "ל " וזאלא  ולא משום מצות היום וקדושתו)421' בשבת והמועד עמ

  ".הלל כשיר בחג ובמועדהלל כשיר בחג ובמועדהלל כשיר בחג ובמועדהלל כשיר בחג ובמועדוה כי אם ובליל פסח אינו הלל של קיום מצ

לא הפך חזקיהו  ש)א,צד( סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדריןס דס דס דס ד""""שששש ב ב ב בתאיאד הנזכיר מ    על כןו

אמר ש ואף, שלא רצה לומר שירהמפני משיח ל יהודה מלךמלהיות 

  .ראוי היה שיאמר גם שירה ולא עשה כן ,הלל

עד שפתחה , גנאי הוא לחזקיה וסיעתו שלא אמרו שירה"ועל כך נאמר 

  ".הארץ ואמרה שירה

ומשזו  "ל" וז)ב,כד'  פאר עמחבש(  בעניין זהל" זצמרן הרב קוקמרן הרב קוקמרן הרב קוקמרן הרב קוקכן פירש 

 פתחה הארץ ואמרה שירה ,)מחזקיהה השירה "אמ(לא התפרצה ממנו 

ייני העולם הזה לא היו כל כך חשובים לחזקיה להתעורר נ ע)כי ('וכו

שחב שהם מעיקים לענייני עולם הבא והקדושה , ולומר עליהם שירה

כי מצד קדושת כי מצד קדושת כי מצד קדושת כי מצד קדושת עד שפתחה הארץ ואמרה שירה ' האמיתית וכו

זה גרם להכיר לכל , עליה עם רוב קדושתה' וברכת הארץ וכבודה ארץ וכבודה ארץ וכבודה ארץ וכבודה הההה

 ".בארץ ישראל בפרט' שראוי לומר שירה על הצלחה גופנית של עם ה

 ביום הנהוגההנהוגההנהוגההנהוגהבדמות הלל , הנה למדים אנו שאמירת אותה שירה

על כן אין , ת קדושתה של הארץמ והפנתחושת הכרהעצמאות נובעת מ

כי כל אחד , ייתא בהלל דמועדרמצוה דאוהדבר מחויב המציאות כ

  ".רגיש"הוא אדם כפי ש
  

, ילה אחדימים שמונה עשרה ול ")ט,כ( במסכת סופריםבמסכת סופריםבמסכת סופריםבמסכת סופריםאיתא עוד 

 זהו הלל שלם רב האי גאוןרב האי גאוןרב האי גאוןרב האי גאוןולדעת  "יחיד גומר בהן את ההלל

  .שאומרים אותו בתורת שירה
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' ז הלכ"חידושי הגרי( קקקק''''ייייצצצציייירב יצחק זאב הלוי סולובירב יצחק זאב הלוי סולובירב יצחק זאב הלוי סולובירב יצחק זאב הלוי סולוביהההה    בעניין זה

 וכתב שההלל שמונה  דלעילאי גאוןה רב עתסביר את דמ )ז, חנוכה ג

 ההלל שבליל פסח  אך,עשר הימים נאמר בתורת הלל של קריאה

 .קאו דובתורת שירהבתורת שירהבתורת שירהבתורת שירהנאמר 

שכאשר מגיע בלבם  )'מז' פרק ה' גבורות ה וגור אריה( לללל""""המהרהמהרהמהרהמהרוכן הן דברי 

, שכלהי "ו מכריחים עצמם אל השירה ע ולא שהי,ה מן הנסהשמח

כי השירה היא השתוקקות כי השירה היא השתוקקות כי השירה היא השתוקקות כי השירה היא השתוקקות """" , זה לא מכריח עצמו לדברכאדם שהוא

    ".".".".הנבראים לבוראםהנבראים לבוראםהנבראים לבוראםהנבראים לבוראם

קריאת הלל בליל חג העצמאות ( ש גורןש גורןש גורןש גורן""""הגרהגרהגרהגר כך יש להבין את תקנת ,ובכן

  .א מתורת שירישאמירת ההלל שבליל יום העצמאות ה )419-431
 

 ....י חכמיםי חכמיםי חכמיםי חכמים"""" מנהג מושרש עפ מנהג מושרש עפ מנהג מושרש עפ מנהג מושרש עפ----הלל שבליל העצמאותהלל שבליל העצמאותהלל שבליל העצמאותהלל שבליל העצמאות  ....וווו

    

    צצצצ""""הראשלהראשלהראשלהראשלהרצוג והרצוג והרצוג והרצוג וי י י י """"גרגרגרגרה בתקופת ר לישראל"אף שהוראת הרה

לל בלילה בדילוג ובלי ה הייתה לקרוא את ה,יייי""""תשתשתשתשל משנת " זצעוזיאלעוזיאלעוזיאלעוזיאל

 . לברך על הלל שלםקבעה וווו""""תשלתשלתשלתשל משנת ש גורןש גורןש גורןש גורן""""הגרהגרהגרהגרהוראת , ברכה

י "ל ע" ברבות מיחידות צה,י עדויות"מנהג זה נתקבל מאותו עת ועפ

רב ש גורן ה" והיו מתלמידי הגר, עתהרבנים אשר שירתו באותה

ארץ ועדותינו נאמנו בקהילות רבות בוכן , ל"שי הראשון לצהראה

ה בשכונת רבות של "אמ( ל"עשרות רבות של קהילות גם בחומאוד על 

, בית וגן, ז"פ, בקרית משה, ישנו מניין עצום בכותל המערבי: ירושלים נוהגים כך

יבה וכן בטכניון שבחיפה וביש, 'שלב בארנונה וחומת שמואל , בקעה, מעלה אדומים

  ). ערים ואתרים בעולם כולוש ועוד מאות"בב, הגבוהה

 שלא אף,  בליל עצמאות עם ברכההללה שירתשירתשירתשירת הפכה ,לעילכאמור 

אינו מן הדין ש, ח" ברהלל הנאמרכמעין , נקבעה כמצוה ולא מדינא
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  לא העיז לבטלרב הבא מבבל בעובדא דתעניתוש ,עםהנוהג אלא 

  .)ב, ח"תענית כ(" מעשה אבותיהם בידיהם"משום 

של מנהג שאין עבד תוקף ידאף שקבלה ב, ה זווהנה יש להוכיח שתקנ

 י שורשים"לה כהוראה הלכתית עפבק נתבתחילתה, אחריו כלום

, "והנביאים שבניהם תקנו להם"ס ובפוסקים מבחינת " שבשמובהקים

מנהג כח או שמא בלא ברכה " בדילוג כמנהג העם ברלכן אין לאומרו

   .) דיני הלל בערבית,קונטרס קומי אורי ביחכן הוכו(חבטת הערבה 

ל "זצהרב צבי יהודה קוק הרב צבי יהודה קוק הרב צבי יהודה קוק הרב צבי יהודה קוק  כך שהורה יש ללמוד מ,ולדעתנו הדלה

נה ו המרכזית בשנה הראשלקרוא את ההלל בברכה בלילה בישיבה

 אך מבין , נוחה הימנה הייתהככל הנראה אין רוחופ ש" אע,של התקנה

 כך הסכים,  הדור"נביאי"י "אשר נקבעה עאני שמתוך תקיפות התקנה 

חזרו בישיבת מרכז הרב לתקנה , אחרי כןשה ובשנים "אמ( ולא מתורת מנהג

ל בהיותו "א שפירא זצ" הנהיג הגר גםכךו, המקורית של הרבנות ללא הלל בערב

 עם הלל  אחרוהעידו בפנינו שרבים הם התלמידים הסרים למניין, ראש הישיבה

  .)ואפשר, דוןנערבית דפסח בלובה " כפי שנהג הראי,מ אשר התקיים בשכונה"בשו

 והדבר חזר להיות ,למפרע ומאחר ולא כל קהילות ישראל נהגו כך

הג ונהרא נחזר הדין למ, ש"גם בין אלה מאנ, במחלוקת בין הפוסקים

ל "ולא אמרינן סב, שנים והמנהג כלום' ואין אחר נ, ונהרא ופשטיה

כפי , כםי ח"במקום מנהג ולא במנהג טעות עסקינן כי נקבע עפ

  .שיתבאר

ל וממנה לא " זצ רבי שלום משאשרבי שלום משאשרבי שלום משאשרבי שלום משאשר " של מוו השקופהעמדתכך היא 

לחזק "ל " וז) לסידור בית מלוכההמהקד (פ ולא בכתובים"לא בע, חזר

אשר תקנו לומר ' וכו' ולקיים תקנות הרבנות הראשית לישראל הא

ואף שדברי הגאונים אינם צריכים '  וכוהלל שלם ביום העצמאותהלל שלם ביום העצמאותהלל שלם ביום העצמאותהלל שלם ביום העצמאות
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י יבוא אחרי המלכים האדירים את אשר כבר עשוהו ומ. חיזוק

ו שיכול לבטל מנהג זה ולהיות ומי הוא זה ואיזה' ותיקנוהו לדורות וכו

ואנחנו חייבים להודות ' ה האל המושיע הגואל וכו"י טובה להקבכפו

' ה לנו את כל הנסים הללו וכושלמי שע' להלל ולשבח ולפאר וכו

איני יכול להביע דעתי ,  איתיפריאין סש כיון אמנם לעניין הברכותאמנם לעניין הברכותאמנם לעניין הברכותאמנם לעניין הברכות

אם בא הדבר מפורש בתקנת אם בא הדבר מפורש בתקנת אם בא הדבר מפורש בתקנת אם בא הדבר מפורש בתקנת והנה . בלי לראות מקורות הדברים

ודאי חזר להיות מנהג לברך ' ל שצריך להיות בברכה וכו" הנהרבניםהרבניםהרבניםהרבנים

אזי אין לומר ספק ברכה להקל , תהיה מחלוקת בין חכמי הדור' ואפי

סיות נהגו פי הנראה כמה עדות או בתי כנשאף ' לגבי מנהג כידוע וכו

ח "שהרי בר' אה שאלו ישארו במנהגם לברך וכוונר, ע"לברך מאז וע

והם האשכנזים וגם הספרדים שעלו ממרוקו . הרבה נהגו לברך על הלל

וקשה מאוד להחזירם ' ח וכו"ומהמדינות שנהגו לברך על הלל בר

שנראה בעיניהם כאוכלים בלי ברכה ואותה ברכה נותנת חשיבות 

  ".ל"עכ, ל כקורא מזמור תהילים בעלמא"ה הו"ובלא. וערך גדול להלל

 ורביםש גורן ש גורן ש גורן ש גורן """"הגרהגרהגרהגר הייתה תקנתו של חות לכך שכךואחר ויש לנו הוכ

בטלה ההסתייגות , עצמאותיום הלברך על הלל בליל ,  עמועצומיםו

חזר הדין לאסור על מאן דהו ו  שכן נפסק כי הוכחש משאשש משאשש משאשש משאש""""הגרהגרהגרהגרשל 

  .ל ולשיר בלא ברכהכי קשה להחזירם לאכו, לצאת נגד המנהג
    

    .... נשמע נשמע נשמע נשמעככככ""""חחחח נעשה וא נעשה וא נעשה וא נעשה וא---- של נוהג בעם של נוהג בעם של נוהג בעם של נוהג בעםדרכודרכודרכודרכו  ....זזזז
      

-עלון נרות שבת( ל הכהן פישמןל הכהן פישמןל הכהן פישמןל הכהן פישמן. . . . הרב יהרב יהרב יהרב י כותב י העםמנהגבשבחו של 

מנהג ישראל הוא טבעת זהב בשלשלת היוחסין של "ל " וז)ג"שנת תש

א נבט ונצמח ממימקי השיתין של היהדות ווה, המסורה הישראלית
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 ולא היה בו גלוי רוח של פרט קריקריקריקריהוא לא נוצר באופן מהוא לא נוצר באופן מהוא לא נוצר באופן מהוא לא נוצר באופן מ. הנצחית

. אלא הוא רובו ככולו ארשת נפש של האומה או חלק חשוב ממנה

ספוג , המנהג לכל סעיפיו וענפיו הוא מושרש במולדת הרוח של עמנו

זיקות חשמל ישראליים ותכונתו המקורית משובצה בגם תוך ההלכה 

  ".כי אפילו יש במנהג צד איסור אין לבטלוכי אפילו יש במנהג צד איסור אין לבטלוכי אפילו יש במנהג צד איסור אין לבטלוכי אפילו יש במנהג צד איסור אין לבטלו' וכו

 הם רבן יוחנן בןאמר ל ")ב, ט"כ( ראש השנהראש השנהראש השנהראש השנהאיתא במסכת וברוח זו 

. כ נדון"ע ואחאמר להם נתק. דוןנ, אמרו לו!  ע נתק,אזכאי לבני בתיר

אמר להם כבר נשמעה קרן ביבנה ואין .  נדון,ולאחר שתקעו אמרו ל

  ". משיבין לאחר מעשה

נים שהוא הדין בהלכות תפילות של יום וערבים ושלמים הם הט

,  הזה כיצד לנהוגגדולה שמרוב חכמה ופלפול הגיע הבלבול ,העצמאות

,  לטובת הדיונים של עמנו נחלשויםאינסטינקטוהוהטביעות 

  הינו נוהגי העםלביןנהם ים אשר הקשר ב"ית ורוב הסבלוהמחלוק

  .מקרי בלבד

, ים נועזים אשר אין הרשות לאומרםומבלי להוציא מפינו דבר, נדמה

ם אינם חייבים להיות נשאלים כי כבר נישיש מן השאלות אשר הרב

בכגון זה יש ו ."פוק חזי מהי עמא דבר "כאשר ההלכה רופפתש הכריזו

דבר אל בני ישראל דבר אל בני ישראל דבר אל בני ישראל דבר אל בני ישראל מה תצעק אלי "לחזור על הקריאה האלוקית 

  ,"נעשה ונשמע"כי זה העם אשר הכריז , """"ויסעוויסעוויסעוויסעו

  ."מי גילה לבני רז זה"ה "ועל כך הצדיק הקב

אם לא כנביאים לכל הפחות כבני , הרבות בהן העם מתגלופעמים 

מערפלת או זהירות ה המכירים בגודל השעה ואין רוב ,נביאים

, ל"י רמח"עפ( זהירות  כך לידי עקבמגיעיםו, מנטרלת את החושים

  ).י"מסל
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עניין הן ל ,אכן פעמים דיש להגדיל את כוח המעשה על כוח הסברה

  . גם לדורות, גם לשעה,ההוראה

 , אף כי כמה מהם אין יסודותם בתלמוד,ו המנהגולגוף המעשה נחשב ל

וכן איתא בספר , )220ג "מפתח לתה( ץ גיאתץ גיאתץ גיאתץ גיאת""""בהלכות הריבהלכות הריבהלכות הריבהלכות הריכדאיתא 

 .... רבי זאב יעבץ רבי זאב יעבץ רבי זאב יעבץ רבי זאב יעבץשל    )'חלק י(תולדת ישראל תולדת ישראל תולדת ישראל תולדת ישראל 

מנהגים של העם בתערב הלכללי נזהרו מאוד חכמינו מלשפוט ובאופן 

  .ךש להם הסמכות לבטלם כפי שיתבאר בהמאאשר ל

 בעניין חזרת )'לז' תשובות סי( שששש""""הריבהריבהריבהריבשל תורתו ללמוד מכך יש ועל 

 הוא שיתפללו הציבור מנהג היפההאין ספק ש"ל "ץ שכתב וז"הש

ץ להתפלל בקול רם וכן "כ יחזור הש"ץ עמהם בלחש ואח"תחילה וש

וכשהייתי בסרקסטא , אבל בארגון לא נהגו כן' המנהג בקטלוניא וכו

  ".שםה שהייתי מתפלל "מנעתי מהם המנהג ההוא בב

 ובתשובה ת יוסף חית יוסף חית יוסף חית יוסף חי""""בשובשובשובשו מתוניס רבי יוסף זרקארבי יוסף זרקארבי יוסף זרקארבי יוסף זרקאדייק ועל כן 

ה "אמ(  לשון הזהבאודייק בלישנ"ל "ר וז'לחבורת חכמי מקובלי אלגי

ה שהייתי מתפלל שם שמוכח בהדיא ששאר " ואמר בב)ש לעיל"של הריב

    ".בתי כנסיות שהיו בסרקסטא לא מנע מהם המנהג ההוא

 םתורג  אשרענייני חנוכה( התפילה שלו דוריבסש ובמנהגי רבינו מיימוןובמנהגי רבינו מיימוןובמנהגי רבינו מיימוןובמנהגי רבינו מיימון

' פרק יז( בנר המערבבנר המערבבנר המערבבנר המערבכ "שם דן במש )רבי דוד הסבעונירבי דוד הסבעונירבי דוד הסבעונירבי דוד הסבעוניי "מערבית ע

אין להקל בשום מנהג קל ויתחייב "ל "וז )ד"ב ניסן תש"ובמאמרי בהיסוד י

' כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומאכל לפרסם הנס של חנוכה וכו

אין לנו ' ה וכוגי האומ במגילת סתרים כי כל מנהרבינו נסיםרבינו נסיםרבינו נסיםרבינו נסיםוכתב 

 זריז ומשתדל הוא כי הם מעיקרים נעשים ולא ,םגילבזותם ומי שהנה

' ה אל תיטוש תורת אמך וכו" וכבר אמר הנביא ע,יבוזו במנהג האומה

   ."ולא יתבזה דבר ממה שעשו הקדמונים
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והרבה " ל"וז )DRAA( שבמרוקו  על מנהגי דרעאהרב סבעוניהרב סבעוניהרב סבעוניהרב סבעוניוהוסיף 

ם וקמ, תפוצות גלותם נהרא נהרא ופשטיהכל מנהגות נהגו ישראל ב

וקורא אני על כולם הליכות אלי , חה ומנהגהפש ומשפחה ומ,ומנהגו

  ."מכלי בקדש
  

בני הקהילות הם היוזמים מנהגים ממנהגים פעמים שוכן מצינו ש

והסכמת חכמים , עם או בלא ברכה, בענייני תפילה ובכלל, שונים

  .תנתילמפרע נ

 עם ברכה בתום התפילה לא נהוג ת הלל שלםהרי ידוע שמנהג אמיר

  .ע" בדור הקודם אלא אצל חלק מעדות ספרד ודעת מרן השוהיה

 דבליל ראשון )ד' סעי( יייי""""הבהבהבהבבשם רבנו  )'ז' תפז או' סי( שששש""""בעהבעהבעהבעה  איתאוכן

' של פסח גומרין את ההלל בצבור בנעימה בברכה תחילה וסוף וכו

לפי שלא לפי שלא לפי שלא לפי שלא , , , , ל כללל כללל כללל כללנ הלנ הלנ הלנ הל""""ואנו אין נוהגין כן ואין אומרים בבהכואנו אין נוהגין כן ואין אומרים בבהכואנו אין נוהגין כן ואין אומרים בבהכואנו אין נוהגין כן ואין אומרים בבהכ

  .נ"ובירושלמי איתא שהיו קורין הלל בבהכ, סססס""""נזכר זה בשנזכר זה בשנזכר זה בשנזכר זה בש

יה היה מחפש אחרי גלל בזמן שהייתו באנ"ומסופר שמרן הרב קוק זצ

 .ד לשמוע הלל עם ברכה בליל פסח"מנייני חב

 דיני -'נב' סי(יר שם איתא ' של מנהגי אלגזה השולחןזה השולחןזה השולחןזה השולחןבספר , להוכחהו

, גומרים הלל'  של פסח וכל בליל ב'דנהגו שליל א) תפילה של פסח

 שם כתב הפירוש שכאמור הוא הדין )'א' או (ויגש אליהוויגש אליהוויגש אליהוויגש אליהוובהערות 

 )תוניסה "אמ(וכן הוא מנהג עירו , )ט"ז סק"תפ' סי( עעעע""""מרן השומרן השומרן השומרן השובדברי 

,  כתב בשני מקומות בתשובה בית יהודה עייאש בית יהודה עייאש בית יהודה עייאש בית יהודה עייאשאולם בספר' וכו

ה "אמ( למנהג ונתן שבח, יר שאין אומרים הלל בליל פסח'שמנהג אלג

  .ר שהוא מאריה דאתרא'ה דלא נהגו כוותיה באלגיהואתמ) מרוא לשל
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 וכן כתב,  הלל שלא לומרץץץץ""""הרשבהרשבהרשבהרשב דעת כי כן היא,  רבההתמיהאכן זו 

שבעיר זו ובמדינה הם עמודי ההוראה הלוא  ו,ה" עי עייאשי עייאשי עייאשי עייאש""""מהרמהרמהרמהר

ר 'מה נעשה שלא נמצא קהילה מקהילות אלגיאך , ה כולה'רי'אלג

 מאהבת  ובכך לא הלכו כדעת רבותיהם,לומר הלל שלםאשר נמנעו מ

 .נהגו, נס וההלל בשלמותו וקדמו את הנעשה לנשמע ואחר אשר נהגוה

    

    ....מנהג מול הלכהמנהג מול הלכהמנהג מול הלכהמנהג מול הלכה, , , , מנהג והלכהמנהג והלכהמנהג והלכהמנהג והלכה  ....חחחח
 

ל " וז)'ס' נטרס אחרון סיקו( לדוד אמתלדוד אמתלדוד אמתלדוד אמת כותב בספר אאאא""""מרן החידמרן החידמרן החידמרן החיד

אפשר שלא , ג שנתפשט המנהג כך"אע 'פוק חזי'בו ישבתשובה שה"

השיבו שבזה אזלינן ? להכי שואלים הלכתא מאיוכה ון להליהיה מכו

     ."ן להלכהוא מכווהבתר המנהג ש

ל "נ"ל " וכתב וזחחחח""""פרפרפרפר חולק על הרב מקראי קודשמקראי קודשמקראי קודשמקראי קודש בספר אאאא""""ומהרחומהרחומהרחומהרח

ואף שהוא הפך הדין אין ', פוק חזי מאי עמא דבר'דהיינו מה שהשיבו 

דהוי כ אין זה בסוג פסק הלכה דאדרבא הגם "וא,  בידינו לבטל המנהג

  ".הפך ההלכה אמרינן פוק חזי

 אשר כתב )'נ' א סי"ח( ץץץץ""""התשבהתשבהתשבהתשבת " בשוץץץץ""""הרשבהרשבהרשבהרשבר "ומי גדול מעט

ז בו "י שכיוב"דבשטרות לא קפדי אינשי בדקדוק צורת האותיות אעפ

אבל הועיל לנו כל זה להחזיר הדבר להלכה רופפת , ת"פוסל בס

כם ת שהם אצל"וכיון שכל ס"ל "וז'  וכובירושלמי ביבמותבירושלמי ביבמותבירושלמי ביבמותבירושלמי ביבמותשאמרו 

אין כוח בידנו לפוסלם ולהטריחכם בתקונם , ואצל גלילותכם הם כך

  ". 'בגרירת הקוף וכו
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, והוא דבר פסול לרוב, ה לגגהת עם רגל הקוף דבוק"נשארו שם סאף ו

, מנהג עוקר הלכהמנהג עוקר הלכהמנהג עוקר הלכהמנהג עוקר הלכה לברך עליהם בכל פעם משום ץץץץ""""הרשבהרשבהרשבהרשבהתיר להם 

  .עיין שם

' ' ' ' תשובתשובתשובתשובי "תא עפ שם אי)ד"י' א  סי"ח( אבן וולידאבן וולידאבן וולידאבן ווליד----ויאמר יצחקויאמר יצחקויאמר יצחקויאמר יצחקת "ובשו

 שששש""""תשובת הראתשובת הראתשובת הראתשובת הראשהביא ) יםיסוף ספר שבעה עינ( י די ליאוןי די ליאוןי די ליאוןי די ליאון""""מהרמהרמהרמהר

שאין בירור כמי נפסקה פירושו של דבר , ופפת בידךשבמקום שהלכה ר

אה לגדולים שנהגו המנהג  ויש לתלות שנר.הלך אחר המנהג, ההלכה

ולדבריו אין לעקור המנהג מפני ההלכה שתקבע לאחר , שהלכה כן

  .הג קדום וכבר נהגומכן כיון שהמנ

י חכם י חכם י חכם י חכם """"שמנהג שהוקבע עפשמנהג שהוקבע עפשמנהג שהוקבע עפשמנהג שהוקבע עפ ת יוסף חי אלוזת יוסף חי אלוזת יוסף חי אלוזת יוסף חי אלוז""""בשובשובשובשועוד איתא 

  . היינו שיש לו על מי לסמוך אף דלית הלכתא הכי,מבטל הלכהמבטל הלכהמבטל הלכהמבטל הלכה

 שהרוצה לבטל מנהג שנהגו שכל מי שמוכר שששש""""הריבהריבהריבהריבר "וכן כתב עט

 שכיון ןןןן""""הרהרהרהר והשיבו רבו ,זין ביום שבת בין יוצר למוסףע מכריקקר

י " כי נהגו עפ,יש למצוא לו היתר הההה""""הראהראהראהראעצת שאותו מנהג היה ב

 אלא כיון ,) זהו איסור גמורן"ולדעת הרה "אמ( ואף שהוא נגד הדין ,חכם

    . על מי לסמוךהםפ חכם ויש ל"שנהגו ע

יוחנן '  ור,מ"ר הלכה כר"ר יהודה א"א" איתא פלוגתא פ דתעניתפ דתעניתפ דתעניתפ דתענית""""וברוברוברובר

  ".מ"ורבא אמר מנהג כר, מ"גו העם כראמר נה

בא ואם י, הלוא המנהג הוא העוקרהלוא המנהג הוא העוקרהלוא המנהג הוא העוקרהלוא המנהג הוא העוקר ,מ" הלכה כרד"ומפרשינן דמ

  .עין לו אלא מודין כמנהגמואליהו ויאמר הפך המנהג אין ש

דאזלינן בתר המנהג אף שהוא נגד  )'שורש ט( י קולוןי קולוןי קולוןי קולון""""במהרבמהרבמהרבמהר  איתאעוד

אם יבא ' דאמר רב דהקומץ רבהדהקומץ רבהדהקומץ רבהדהקומץ רבה מהך  כאמור לעיל וראייתו,הלכה

דל אין שומעים נס בן חולציאין, לצין במנעל שומעין לואליהו ויאמר חו

  .'שכבר נהגו העם בסנדל, לו
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 אזלינן בתר ,מנהג אפילו נגד הלכהב ש)שם( קקקק""""יייימהרמהרמהרמהר ב ב ב בעוד איתא

, הדין כןו והעלה שמיירי אף במנהג שאינו אלא במדינה אחת ,המנהג

  . ודאי דפשיטא ליה לתלמודא דאין לחלק בין מנהג למנהגכי

י פוסק "אם נהגו כן עפ"ל "כתב וז שם )'יא' דיני מנהגי אסור או(ח ח ח ח """"ובפרובפרובפרובפר

 שיעשו )ג"רנ' תשובה סי( אאאא""""הרשבהרשבהרשבהרשבאחד מאריה דההוא אתריה כבר כתב 

  ".א דמילה"פ ר"ן להחמיר כמו שמצינו בריבי רבם בין להקל ו"עפ

י "קבע עפנ אותו מנהג ם אבעיקר, מנהג מבטל הלכהכללא דמילתא ד

  .י חכם"קבע עפנ קרי 'דנהגו העם' וזהו פירושו ,חכם

ולכן יש לומר שאף לסוברים שאמירת הלל בברכה בליל ולכן יש לומר שאף לסוברים שאמירת הלל בברכה בליל ולכן יש לומר שאף לסוברים שאמירת הלל בברכה בליל ולכן יש לומר שאף לסוברים שאמירת הלל בברכה בליל 

, , , , )ואחר מחילה אין אנו סוברים כךה "אמ(    עצמאות מנהג נגד הלכה הואעצמאות מנהג נגד הלכה הואעצמאות מנהג נגד הלכה הואעצמאות מנהג נגד הלכה הוא

י חכם י חכם י חכם י חכם """"וחזר ואושר עפוחזר ואושר עפוחזר ואושר עפוחזר ואושר עפ, , , , ))))ש גורןש גורןש גורןש גורן""""הגרהגרהגרהגר((((י חכם י חכם י חכם י חכם """"כיון שנקבע עפכיון שנקבע עפכיון שנקבע עפכיון שנקבע עפ

    ....הרי שעוקר את הלכותיהם ואין לשנותוהרי שעוקר את הלכותיהם ואין לשנותוהרי שעוקר את הלכותיהם ואין לשנותוהרי שעוקר את הלכותיהם ואין לשנותו) ) ) ) ש משאשש משאשש משאשש משאש""""הגרהגרהגרהגר((((

    

    ????תכןתכןתכןתכןיייי הי הי הי הי----    ביטול מנהגביטול מנהגביטול מנהגביטול מנהג. . . . יביביביב
  

י היודע ומכיר את טיב זקני כנא"ל "וזבתשובה  כותב רבי חנוך סגלרבי חנוך סגלרבי חנוך סגלרבי חנוך סגל

שכמעט המה מוסרים את נפשותם שלא ' מנהגי מדינת אשכנז וכו

 יותר מעל גופי  שאין לו שחר ויסוד כל עיקר שאין לו שחר ויסוד כל עיקר שאין לו שחר ויסוד כל עיקר שאין לו שחר ויסוד כל עיקרלעבור על מנהג אף

' ולקיים המנהג הוא עוקר הרים כדי שלא לבטל כל עיקר וכו' תורה וכו

עניין ואף שאין להם ולזה אני אומר שלא להעבירם על מנהגם בשום 

 ". על מה לסמוך ונהרא ונהרא ופשטיה

 כתב שם )25הערה , ג רי"תודלות רה( ליקוטי ספרי מקח וממכרליקוטי ספרי מקח וממכרליקוטי ספרי מקח וממכרליקוטי ספרי מקח וממכרבספר ו

 ,אם יש מקום שיש להם מנהג קבוע"דכיון שמנהג ישראל תורה היא 

 ". על מנהגם יהיו עומדים ואין רשות לאחד מהם לחלף המנהג
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 דאין לשנות )275' עמ( ר העתיםר העתיםר העתיםר העתיםבספבספבספבספ ואורחות חייםאורחות חייםאורחות חייםאורחות חייםספר בוכן איתא 

למרות זאת אין ,  יותרמנהג גם כאשר ישנם מנהגים אחרים מתוקנים

המנהג  ")א"ב הל"פי( בירושלמי דיבמותבירושלמי דיבמותבירושלמי דיבמותבירושלמי דיבמותומה דאיתא , משנים אותם

  . לשון גוזמאהאין ז" ל ההלכהמבט

מאמר הפסיקה  -חמדה גנוזהחמדה גנוזהחמדה גנוזהחמדה גנוזהת "שו( רבי דוד שלושרבי דוד שלושרבי דוד שלושרבי דוד שלושר "על כך כתב מו

 שפירוש הדברים הוא שאם הייתה )מינוההלכתית והתפתחותה עד י

ונהגו להקל מפני , זה אוסר וזה מתיר, מחלוקת קדומה בין חכמים

מניחים אותן ,  או שחכמי המקום נטו אחר דעתו בעניין זהרבםרבםרבםרבםשהיה 

  .על מנהגם אף שהרבה מקומות נהגו לאסור

 ראיה שהביא) ט" תי'סי (שששש"""" הרשב הרשב הרשב הרשבר"כ עט"בעניין זה יש לחזור ולעיין במשוה "אמ(

  .)עוד חזון למועד ליישבו בטובו ,ה טו"ש בר"מנהג מבטל הלכה ממדאין 

רפרם בר פפא איקלע לבי ,  שלשה שאכלוקוכן איתא מעשה בפר

ואשתיק ולא '  גובר קם קרא בספרים ואמר ברכו את הכנישתא דאבי

  .'המבורך וכו' ע ברכו את ה"אוושו כ, "המבורך"אמר 

 ממעשה זה נגד  גדולה הוכחהוזוזוזוזת יוסף חי אילת יוסף חי אילת יוסף חי אילת יוסף חי איל""""שושושושובבבב הנה הביאו

 אין לחוש , הסובר שבענייני התפילה ואבזרייהוםםםם""""מהרשדמהרשדמהרשדמהרשדסברת 

ות דהא נש כי הוכח שרבא אקפיד שלא ל,לשינוי המנהג ולא כן היא

 .י בסוגיא דלעיל"נהגו עלמא כר

רצה לבטל יוקום חכם אמיתי יבעיני חכמים על שיוכמה פלא היה 

גון הרוצים לבטל את אמירת בכ,  שבקהילות ישראלמנהג כל שהוא

  .הלל שבליל העצמאות

בעניין ברכת ( רבי יוסף חיים אילוזרבי יוסף חיים אילוזרבי יוסף חיים אילוזרבי יוסף חיים אילוז של ספר ילקוט יוסףספר ילקוט יוסףספר ילקוט יוסףספר ילקוט יוסףבספר  הנה

ג ג ג ג """"הרההרההרההרהדחק את עצמו לומר שלא ניתן לעלות על הדעת שם  ש)ב"עצ
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 בעיר דמשק  ממנהגימנהג  שינה או רצה לשנות איזהאאאא""""כמהרשכמהרשכמהרשכמהרש

  ".'טל מנהג וכויכי מעולם לא ב"ל "וז בתקופתו

ו היה סנדק במילה " בירושתממממ""""ק בישיק בישיק בישיק בישי""""הסהסהסהסבאותה שנה שנתסלק ו

 ולא התרגש כלל ולא דיבר , וברכו לפניו כמנהג,שהייתה בביתו

מה "ל " וזסכים לבטל מנהג אחד מהמנהגיםז כי לא יתכן שי"מאומה ע

 נוהגים לאומרו בתפילה ונענש שבטל איזה פיוט שהיו' שקרה לגאון א

ץ אחד שקיצר באיזה "כי נמצא ש' וכו ושמעתי מזקני ירושלים ,ז"ע

  ".שה ומת באותה שנה על שינוי המנהגבק

 כתב דאין לשנות מנהג המקום כפי )א"פ ע"דק(  יבוק יבוק יבוק יבוקברברברברמעמעמעמעובספר 

  .בניגונים ובפיוטים'  אפי)ט"תרי' סי( בעל ההגהותבעל ההגהותבעל ההגהותבעל ההגהותשפסק 

 )ה שמתה בתו"אמ( דאתרא ביה מילתא לללל""""מהרימהרימהרימהריהוכן איתא בדברי 

מר סליחה בלתי ונה מנהג המקום ליום ששוהצדיק עליו את הדין מש

 .נהוגה

 מה  שמעון שמעון שמעון שמעוןןןןןרבי רפאל ברבי רפאל ברבי רפאל ברבי רפאל ב ללספר נהר מצריםלספר נהר מצריםלספר נהר מצריםלספר נהר מצרים הועיין בהקדמ

המנהגים שמקורם דתי " ל" וזשהאריך הרבה בעניין זה וכתב

'  הם הוראה מוחלטת וכו,בכל תפוצות הגולה', המשוררים בקהילות ה

 וזה ,ומעולם לא צמח שום מנהג שמיסודו היה איש בור ועם הארץ

 ".ברור

בתשובות כותב דאין לדחות קבלה שביד הזקנות מפני א א א א """"הרשבהרשבהרשבהרשבוהנה 

דחוק ישראלי הוא למעלה מהטבע , רבוא מופתים המראים סותרו' ס

  .והשכל

 אפילו הוא גדול הדור ,אין לבטל מנהגד  כתבקקקק""""המהריהמהריהמהריהמהרי, אגב מילתא

 .ואפילו כאליהו אין שומעין לו
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 שם כותב דלפי השתנות )ז"כ, ח"ק פ"ב( ים של שלמהים של שלמהים של שלמהים של שלמה בספר לללל""""הרשהרשהרשהרשוווו

ולאו דוקא מנהג חכמים אלא אפילו מנהג ' המנהג משתנה הדין וכו

 .ספנים וחמרים

והמעשה של רב "ל " וז)ז, ג"פ, הלכות חנוכה( מגיד משנהמגיד משנהמגיד משנהמגיד משנהוכן כתב בעל 

ה "אמ(מוכיח בבירור שאפילו מנהג פשוט בכל ישראל לא היה קריאתו 

 ואפילו בדילוג לא היו ) אפילו בלא ברכה את ההללכלל קראו  היו שלאכלומר

, שאם היה מנהג פשוט בכל מקום, י שבא ממנה רב לבבל"קורין בא

לוג בכל ידהא מנהג היה לקרותו בד, סבר לאפסוקינהו לא לימרו

  .מקום

 על אשר ושמו יוסף של רבי יוסף אבן אוולידושמו יוסף של רבי יוסף אבן אוולידושמו יוסף של רבי יוסף אבן אוולידושמו יוסף של רבי יוסף אבן אוולידועוד עיין בספר 

א " ומעשה ברמ,טעותב כחשמרת ביטול מנהג אף אם נדיבר בחו

צ מאחת מקהילות אשכנז וחזר "שרצה לבטל מנהג טעות בהיותו מו

  .בו

שלא ) 'א' א סי"ח( שחר אהללךשחר אהללךשחר אהללךשחר אהללך    החשוב בספרו  כתבא אדריא אדריא אדריא אדרי....הרב אהרב אהרב אהרב אנ "יד' כבו[

חדש שיש לומר הלל גם בליל יום והנה היו מחכמי ישראל שרצו ל"ל " וזבדרך הזו

האופן האחד ' ן ביום והן בלילה וכודהיינו על אותו נס יש לומר הלל ה, אותמצהע

נאמר ל פסח בבית הכנסת שלדעת מרן הוא שיש ללמוד זאת מהלל הנאמר בלי

רת הלל בלילה ין תקנה חדשה של אמקנ יכולים לת"מ' והאופן השני וכו' בברכה וכו

 הוה ולולי דמסתפינא .ל"עכ, "ד הדברים מתמיהיםד הדברים מתמיהיםד הדברים מתמיהיםד הדברים מתמיהים""""ולענולענולענולענ זה מדין הלל על נס

 במנהגים  כללה משום שלדידי אין תמיה דבריו רגלי עפרעם שיש להתאבק אמינא

ודרכינו להראות זה לזה ,  אך האהבה מקלקלת את השורה,בכגון אלו בפרט במערב

 ,את הכתובים לפני פרסומם ולא עלה בידי מפאת דוחק יום העצמאות המשמש ובא

  . ]'והב בסופהאת 'ה "הרב שרקי מערכה מול מערכה וב' וראיתי שהשיב כב
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    .... לחשיבותו לחשיבותו לחשיבותו לחשיבותודדדדברכה על המנהג כמדברכה על המנהג כמדברכה על המנהג כמדברכה על המנהג כמד  ....טטטט
  

לל בליל העצמאות ה לומר את היש הנוהגים בדרך הפשרה והמיצוי

 בעניין המשל  לעילש משאשש משאשש משאשש משאש""""הגרהגרהגרהגר    רררר""""מומומומו והבאנו את דברי ,ללא ברכה

  .ויש להוכיח, לאכילה ללא ברכה וקריאת פרקי תהילים בעלמא

תשובת רב יהודה תשובת רב יהודה תשובת רב יהודה תשובת רב יהודה  הביא בשם )ו"י סימן ע"ב כ"ח( בשיבולי הלקטבשיבולי הלקטבשיבולי הלקטבשיבולי הלקט    כי

הא למדת דבעניין ברכות אזלינן בתר "ל "וז בן רבנו קולומינוסבן רבנו קולומינוסבן רבנו קולומינוסבן רבנו קולומינוס

  ".מנהגא

 דרב אשי אקלע )א,וק( ס דערבי פסחיםס דערבי פסחיםס דערבי פסחיםס דערבי פסחים""""משמשמשמשויש להביא ראיה 

אמר מכדי כל הברכות ' אמרו ליה לקדש מה קדושא רבא וכו, למחוזא

וכתבו ' אמרי ברישא אמר בורא פרי הגפן וכו, לן בורא פרי הגפןוכ

מרים ביום קדוש של לילה היה אומר  שאם היו אוןןןן""""ם הרם הרם הרם הר""""רשברשברשברשב

 . כמנהגם

ומכאן נראה דגדול "ל " וז)'ז' סי( בספר טוב עיןבספר טוב עיןבספר טוב עיןבספר טוב עין אאאא""""החידהחידהחידהחידועל כך כתב 

כוח המנהג דאף דרב אשי במקומו לא היה מברך ביום כמו בלילה 

היה מברך כמנהגם דלא , מפני שבמחוזא סבר דאמרי ביום כמו בלילה

  ".היה חושש לברכה שאינה צריכה

ל "זב ב ב ב """"כמהוררכמהוררכמהוררכמהוררת שנוצרה עקב פסק דינו של קופלא במחלולמרבה ה

 על אשר פסק שאין לברך על אכילת מצה ומרור תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמתבספר 

שם יצא , ט שני של גלויות"בליל שני של פסח לאלה המחויבים ביו

ועל כיוצא "ל " להגנת המנהג בכללותו וז)ד"י' סי( ת ישכיל עבדית ישכיל עבדית ישכיל עבדית ישכיל עבדי""""בשובשובשובשו

 ולא טובים ,זי מאי עמא דברבזה אמרו אם הלכה רופפת בידך פוק ח

 ומקרא , להרהר אחריהםיןמאבותינו ולנו ללכת בעקבותיהם ואאנחנו 

  .'ואל תטוש תורת אמך'בר הכתוב ילא דמ
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ס " בשתוספותתוספותתוספותתוספותואף שדברי הרב בתורת אמת סובבים סביב אמירת 

ת ישכיל עבדי "יצא בעל שו, ג שאין מברכים על המנה)ב,דמ( דסוכהדסוכהדסוכהדסוכה

מערכת ( פחד יצחקפחד יצחקפחד יצחקפחד יצחקדאיתא בספר כ ו, ברכה על מנהגת אמירתלהגנ

 שכתבו בשם רבם ק דברכותק דברכותק דברכותק דברכות""""בפבפבפבפ וכדברי תלמידי רבינו יונה )מנהג

ח "אבל גבי הלל בר, א בערבה בהיא חבטה בעלמא אין מברכיםקוודד

 דמסכת תעניתדמסכת תעניתדמסכת תעניתדמסכת תענית' ' ' ' סססס בתו בתו בתו בתו ואכן.ה מברכינן"לוסו של הקבשיש בו ק

  . על המנהגםרכישמבת "כתוב בשם ר

 דחה את אלה המשווים דין חבטת )יתד המשנה החמיש"תענית פ( והמאיריוהמאיריוהמאיריוהמאירי

ין כן דומה יואין הענ"ל "הערבה לשאר המנהגים בעניין ברכה עליהם וז

אלא שהנביאים הנהיגו כן , שערבה לא היה מנהג קבוע לכל, לערבה

כדי , אבל הלל של ראש חודש מנהג קבוע לכל בבבל, לעצמם

 ". שיתפרסם הדבר לכל שהוא ראש חודש

 שלמרות י משאשי משאשי משאשי משאש""""הגרהגרהגרהגר שם כתב )ד"אלף תשע( אוצר המכתביםאוצר המכתביםאוצר המכתביםאוצר המכתביםובספר 

כל החששות כגנד מנהג בני מערבא דמברכים אחר קידוש ולפני 

עם כל זה כבר נהגו "ל "המוציא על דג וסלאט כדי להרבות בברכות וז

וכן ראיתי זה שנים רבות פסק ' הכל לברך והמנהג מכריע הלכה וכו

ה אמרו כל הלכתא ל על זה וכתבו שעל כגון ז"מרבני פאס הראשונים ז

והרוצה להחמיר , הרופפת בידך פוק חזי מאי עמא דבר ועביד כוותיהו

 ".דעושה חדשות בעל מלחמות, יחמיר לעצמו ולא לאחרים שכבר נהגו

 )'ד' ע סי"חאה(    ש ומגןש ומגןש ומגןש ומגן""""ת שמת שמת שמת שמ""""רבי שלום משאש בשורבי שלום משאש בשורבי שלום משאש בשורבי שלום משאש בשור "מווהנה גם 

מנהג לומר החיזק ל ו" המקובל ולסבע הברכותבטמ לא חשש לשינוי

 משום  אך ורקת"ו ולא בבי"בוא, "י חופה וקדושין"ע" החופה בברכת

  .עיין דבריו שם, חר המנהג כלום ואין אפוק חזי
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רבי רבי רבי רבי  של יפה שעהיפה שעהיפה שעהיפה שעהילכו אל ספר , והחפצים לעיין בהבדלי גישות

א "צ לשעבר בעל יב" הראשלת בהערו ושם יראמכלוף אבוחצירהמכלוף אבוחצירהמכלוף אבוחצירהמכלוף אבוחצירה

ל חצי כזית נ ע" במחלוקת האחרונים אם מברכים בר)ח"א חאו"ס י"ס(

  .פת וחצי כזית פירות

ל גדול שלא לברך "בקול סב) 'יב' ח סי"א או"ח(א " ביב' המחב יצאכי

 שם הסיק שהרוצה לברך יש לו יפה שעההרב ש ףאלדעת כמה פוסקים 

ך יכול והרוצה שלא לבר"  ולא תיקרא ברכה לבטלה,מ לסמוך"ע

  ".ד היביע אומר"לסמוך ע

 הרוצים לברך ,ע"ברכת הלל דלילה דיוה בעניין  אחריווכן אנו אומרים

 ואחרים תמיד ,)ש משאש"ש גורן והגר"הגר( כוושיסמה יש להם על מ

דוגל דלא הוא  שבכל ספריו ,צ לשעבר"יכולים לסמוך על הראשל

ורק , ת הערבה כי זה פשוטלא רק על חבט,  המנהגיםלהתיר ברכה על

 מרן כ וכדומה שנפסק מפורש בדברי"ח בביה"בברכת הדלקות נ

  .ל במקום מנהג" אומרין סב אנואיןאך אנו ,  מעטהתרצה

 )'ב' סי( רבי יאשיהו פינטורבי יאשיהו פינטורבי יאשיהו פינטורבי יאשיהו פינטו של נבחר כסףנבחר כסףנבחר כסףנבחר כסףת "בכגון זה ראיתי בשו

 ושוב הלך וראה קברות , וברך,בדין הרואה קברי ישראל במקום אחד

י לברך מטעם שברכה זאת נתקנה אש דר,יום' ישראל אחרות בתוך ל

 דיקצוִה. תיד להחיות אלו הגופים שמתולהודות ולשבח את אלוהינו שע

 גדולי עולם ורבנים  אחרי מות כמהשראהכך בזה המנהג ה הרב את

הלכה רופפת "משום אם  וכן ,מעולם לא פקפקו בזהש, מאריות גברו

  . "ופוק חזי' וכו

 כתב דיש מהסוברים שברכת )ח"חלק או( מזוזמזוזמזוזמזוז----שערי משהשערי משהשערי משהשערי משהובספר 

א לאינה ברכת הנאה אשו" וצונו"ב שאין מברכין "שהחיינו וכיוצ

  .ל" לא אמרינן סבלגביהן ,ברכת השבח וההודאהברכת השבח וההודאהברכת השבח וההודאהברכת השבח וההודאה
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, בדבר והגם דאיכא מחלוקת ,)'א' ברכות סי' ו מע"הי (חחחח""""שדשדשדשדב איתאוכן 

ל וכמו שמברכין "כבר הסכימו הפוסקים דבמקום מנהג לא אמרינן סב

  . 'על ההלל משום אם הלכה רופפת וכו

 שם כתב דאדם אחד שנהג )' ו'דיני ברכת הגומל או( חחחח""""בשדבשדבשדבשדיתירה מזאת ו

יה יודע מעיקרא לא היה אם ה, יה יודע דיש מחלוקתלברך לפי שלא ה

  . ולא ישנהכ יחזיק במנהגו"אעפ, נוהג לברך

  ).'ז' עמ (נר מצוהנר מצוהנר מצוהנר מצוה בספר י משאשי משאשי משאשי משאש""""הגרהגרהגרהגרוכן עיין בדברי 

 רפאל אלעזר  רפאל אלעזר  רפאל אלעזר  רפאל אלעזר רבירבירבירבי  של)ח"חלק או (בספר פקודת אלעזרבספר פקודת אלעזרבספר פקודת אלעזרבספר פקודת אלעזר גםוהנה 

 הגם שיש ,בר שפשט המנהג לברךל דבד" דקי כתבהלוי אבן טובוהלוי אבן טובוהלוי אבן טובוהלוי אבן טובו

הנה אין אחר המנהג כלום ולא נשאר עוד ספק בדבר לומר , חולקים

 ופשט ,כ בנדון דידן שהוא מחלוקת הפוסקים בעלמא"כש. ל"סב

הנה אין אחר המנהג כלום לומר שיש ספק ,  זה עשרות שניםהמנהג

  . פשטכבר בדבר במקום ש

 שבעניין  שם כתב)27' עמ( משה קערנערמשה קערנערמשה קערנערמשה קערנער' ' ' ' רררר של ברכת משהברכת משהברכת משהברכת משהובספר 

 לא תגרע מברכת הנותן ליעף כוח ,אמירת ברכות שהעם נהג בהם

 )'ו' סעי' מו' סי( עעעע""""בשובשובשובשו ומוסכם .שאיננה מוזכרת זולת בסידורי אשכנז

ין אחר  דא)ז"שם סק( זזזז""""הטהטהטהטלאומרה בשם ומלכות רק מטעם שכתב 

ודאי  ,מנהג במדרשהאפשר שמקור אף ד ו,ש באורך"המנהג כלום ע

 . אין אחר המנהג כלוםד  בעיקרומרשייך ל

 ראיתי בדברי ,ובעניין הימנעות מאמירת ברכה מחשש החולקים

קובץ בית אהרן וישראל והובא ב(את אשר כתב  אאאא""""יבייבייבייביבבבב צ לשעבר"הראשל

No. 100ת רב פעליםת רב פעליםת רב פעליםת רב פעלים""""בשובשובשובשוח " על אשר נשאל הגרי,) אייר-ב ניסן" תשס 

שנפל כדעת בעניין הפרשת חלה עם ברכה שם הספק ש )'לו' ד סי"ח(

  .  ורבוהחינוךהחינוךהחינוךהחינוך
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  לחייב בעניין זהםםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמבשבאמת המנהג ברור שנוהגים כדעת וכתב 

ואשר הוגד לי שיש " ל"ושם הסיק וז. ומברכים על הפרשתהומברכים על הפרשתהומברכים על הפרשתהומברכים על הפרשתה ,בחלה

הג לעצמו להפריש בלא נ, חכם אחד בשומעו סברת החינוך בשם רבו

  ."ן יפה להימנע בשביל סברא זוולא כי, ברכה

 שמוטב שיכניס אדם עצמו )'סי יט( לה חדשהלה חדשהלה חדשהלה חדשהבשמבשמבשמבשמש "פוק חזי מו

כי אם ירצה ' לברכה שאינה צריכה ואל יעשה מצוה בלא ברכה וכו

 מילאה ילאה כי ,אדם לנהוג מילי דחסידותא כזאת בדברים הנהוגים

וכבר , ע"א לצאת אליבא דכו"או, כמעט אין לך דבר שאין בו מחלוקת

ור לעיל שברכת  ויש הסוברים כאמ.אמרו פוק חזי מאי עמא דבר

  .וצרף להכא בטוב, ברכת המצוה היא, ההלל

חלק השמטות ( יוסף בן מאיר תאומיםיוסף בן מאיר תאומיםיוסף בן מאיר תאומיםיוסף בן מאיר תאומים    רבירבירבירבישל  ועם מגדיםועם מגדיםועם מגדיםועם מגדיםובספר נ

דהיכי שנהגו אף אם ) ח ימים"ה י"יוד ד' ד( שבתוספות דערכיןשבתוספות דערכיןשבתוספות דערכיןשבתוספות דערכין )לבית הלוי

  . ברכה לבטלהא" ל,ל כן"עה אחת סד

 אין אחר ה כיאית הפסול לפני הקר"א על ס"לברך בנהגו שוכגון 

 ,ת הפסול" הנהיג לקרות בסל מפראגל מפראגל מפראגל מפראג""""שהמהרשהמהרשהמהרשהמהרונודע , המנהג כלום

 )ח"פ' ת או"ס' ה( שששש"""" הרא הרא הרא הרא עלחחחח""""בדבדבדבד  בדבר זהןי ועי, חסר הרבהלואפי

 . שפסק כן

 שם )ה"ס' א סי"ח(רבי שלום משאש רבי שלום משאש רבי שלום משאש רבי שלום משאש ר " של מוש ומגןש ומגןש ומגןש ומגן""""ת שמת שמת שמת שמ""""ובשוובשוובשוובשו

גם בברכות אם נהגו כפוסק אחד לברך נגד כל הפוסקים "ל "כתב וז

ל דהמנהג "אפילו נגד ספק ברכות להקל קי, ר המנהג כלוםאין אח

 . "עיקר

ט "רי' סי( בספר ארחות חייםבספר ארחות חייםבספר ארחות חייםבספר ארחות חיים וכן )'כ' א סי"ח( ת בצל החכמהת בצל החכמהת בצל החכמהת בצל החכמה""""ובשוובשוובשוובשו

 והביא ,יד המלךיד המלךיד המלךיד המלך שחולק על דברי עמודי אשעמודי אשעמודי אשעמודי אש' מביא מתשו) 'אות ב
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 . בלי כל פגע רע חייב,לה מן היםודגם בעת איתן האזרחי ת איתן האזרחי ת איתן האזרחי ת איתן האזרחי """"משומשומשומשו

  .ל"בסלדיש לברך ללא חשש  הסכים עמהם לדינא חחחח""""השדהשדהשדהשדוווו

פשוט דבין בים ובין ד )ט"רי' ב סי"מש( בביאור הלכהבביאור הלכהבביאור הלכהבביאור הלכהוכן ראיתי 

וכבר נתפשטה הלכה ,  מברכין אפילו לא קרה לו שום סכנה,במדבר

ורווחא מנהגא ביורדי הים לברך גם כשלא אירע להם שום מקרה 

  .ואין אחר המנהג כלום, סכנה

וכן נהגו בני  ,תתתת""""רררר    דעתכ המנהג  עלרךיש לבכאמור מסורת בידינו ד

עת שכן היא ד, ועיין דברינו בנספח למאמר זה, מן מהמערב ועוד ספרד

 .מ פסח בדילוג"ח וחוה" הלל דרתרוב הראשונים בעניין מנהג ברכ

 בשם הגאונים דהדבר ברור )ז,ס ל"ס( הההה""""התהתהתהתפסקינן כדעת , בכל מקרהו

דהם 'חזר הדין אזי , בנןור ברכה שאינה צריכה לא הויא אלא דרסידא

 והם אמרו לברך על ,וכיון שמנהג אבותיהם בידיהם, 'אמרו והם אמרו

 .הרי שאין כאן איסור דלא תישא כללאותו מנהג 

 

    ....דברדברדברדבראחרית אחרית אחרית אחרית . . . . יגיגיגיג
    

אשנו בהכרעת נושאים העומדים הנה ואף שאין דרכינו להכניס את ר

ה אך רא, כמו הנושא של תפילות ליום העצמאות, ברומו של עולם

כרום זולות " מבחינת ראינו בני אדם אשר מזלזלים בהם ובתקנותיהם

  .וכאלה הרוצים לכפות ולבטל ולא יפה עושים, )ב,ברכות י ("לבני אדם

עדויות דלעיל שמנהג אמירת הלל עם ברכה בליל ההעולה מן הדיון ומן 

ערבית בליל פסח או בשונה מעט בהלל ביום העצמאות כמו אמירתו 

גם , ות לאיש לבטלוי חכמים ואין רש"נהג שנקבע עפנשתרש כמ, ח"דר

  . ואחר אשר נהגו נהגו,  כמנהג טעותםבעיניהאם נחשב 
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א "ולא טובים אנו מאבותינו ורבותינו זיע, אכן אין אחר מנהג זה כלום

  .ל"ובעניין אמירת הברכות בערב זה אין אומרים סב, אשר קבועהו

תפעמות הנפש המביאה י מסורת אבותיו ותחושת ה"וכל אחד ינהג עפ

על הנסים אשר התרחשו ' ה לה'אותה לומר שירת הלל כשירה וכהודי

  .ר שלא לזלזל במנהג חבירוקוהעי, ביום זה ובכלל

כי , ם ביותריי הנפש העמוקים והטבעישגי ויחזור העם כולו לראוהלוו

ִּיֵתן ָכל ַעם ה ִמי " והםבני נביאים  ְּנִביִאים ִכי ִיֵתן ה' ּ  " ֲעֵליֶהםֶּאת רוחֹו' ּ

נשיר , "נעשה ונשמע" את קול הנבואה הצועק ,ו החוששיםקנולא יח

  .ואחר כן נדון, נברך ונשמח, ונודה

ובכל מקרה העולה מן האמור שמבלי להיכנס לצדקת התקנה ובכל מקרה העולה מן האמור שמבלי להיכנס לצדקת התקנה ובכל מקרה העולה מן האמור שמבלי להיכנס לצדקת התקנה ובכל מקרה העולה מן האמור שמבלי להיכנס לצדקת התקנה 

קם דינא דהרשות בידי קם דינא דהרשות בידי קם דינא דהרשות בידי קם דינא דהרשות בידי , , , , כי אין בי כוח הפלפול והכרעהכי אין בי כוח הפלפול והכרעהכי אין בי כוח הפלפול והכרעהכי אין בי כוח הפלפול והכרעה

מנהג כשר והגון הוא ואין מנהג כשר והגון הוא ואין מנהג כשר והגון הוא ואין מנהג כשר והגון הוא ואין , , , , הנוהגים לברך הלל בליל העצמאותהנוהגים לברך הלל בליל העצמאותהנוהגים לברך הלל בליל העצמאותהנוהגים לברך הלל בליל העצמאות

    ....וכן אנו נוהגים ומורים להלכהוכן אנו נוהגים ומורים להלכהוכן אנו נוהגים ומורים להלכהוכן אנו נוהגים ומורים להלכה, , , , שנותו אחר אשר נקבעשנותו אחר אשר נקבעשנותו אחר אשר נקבעשנותו אחר אשר נקבעלללל

  

דליל דליל דליל דליל  מטפורה להלל  מטפורה להלל  מטפורה להלל  מטפורה להלל ----חחחח""""ברכה על הלל ברברכה על הלל ברברכה על הלל ברברכה על הלל ברמנהג אמירת מנהג אמירת מנהג אמירת מנהג אמירת . . . . נספחנספחנספחנספח

    ....אותאותאותאותממממצצצצהעהעהעהע
    

סמנו בעבר בשתי שפות אמרתי להביא על דרך קיצור דברים שפר

וזאת כמטפורה לזה , ח"חיזוק מנהג אמירת ברכה על הלל דר בעניין

י הסיבות "עפ,  שבין הדילוג לשלמותיגותבהסתי, של ליל יום עצמאות

  .במנהג עסקינן, והנסיבות אשר הובאו לעיל אך בשניהם

נהגו העם לברך בראש חדש לקרוא את  "איתא )רכו' סי( במחזור ויטריבמחזור ויטריבמחזור ויטריבמחזור ויטרי

 ".ההלל
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אבל הלל של ראש חודש מנהג "ל שם " וז)ד"תענית פ( כתב    המאיריהמאיריהמאיריהמאירי

ורב , חודשכדי שיתפרסם הדבר לכל שהוא ראש , קבוע לכל בבבל

שהיה סבור להפסיקם מפני שבארץ ישראל לא היו נוהגים לקרותו 

וחשב עליהם שיהיו סוברים שהוא טעון שירה כיום המקודש באסור 

שאלו דרך , הכיר שדרך מנהג היה, וכיון שראה שמדלגים היו, מלאכה

  ".היו קורים אותו שלם כיום ראשון של פסח, חיוב

ח ומחזקים את "ים ברכה על ההלל דרמחייבהנה כידוע ראשונים רבים 

 )ב"ע, תענית כח( רבינו חננאלרבינו חננאלרבינו חננאלרבינו חננאלעניין אמירת ברכה על מנהג ואלו הם 

  . כןצבור וההיחיד לא יברךולדעתו רק 

ומנהג הוא "ל " וז)א,  ברכות יד'ושחיד( בספרד    אאאא"""" הרשב הרשב הרשב הרשבוכן היא דעת

  ".שמברכין על ההלל

  .ם על ההלל שמברכישששש""""הראהראהראהרא פסק כדעת אביו )' תכב'ח סי"או( והטורוהטורוהטורוהטור

סובר שאף   )א"ע, דף יא, ב"ף שבת פ"המאור הקטן על הרי(זרחיה הלוי זרחיה הלוי זרחיה הלוי זרחיה הלוי ' ' ' ' ררררה

   ."ח"גם יחיד מברך על ההלל כמו הצבור בר"ל "יחיד מברך וז

הילכך אי בעי יחיד למיקרי הלל "ל " וזכתב )ב ,יאבמה מדליקין ( ףףףף""""הריהריהריהריוווו

הבין   )קצד' עמ( אאאא"""" והרד והרד והרד והרד,"ליה בלא ברכה ומדלג דלוגיבראש חודש קרי 

 העירכך גם  .  הציבור כןהיחיד אינו מברךבכך שאף שף "ריאת דברי ה

 ". משמע אבל צבור מברכין"ד )ה ורבו"ד, תכב, ח"הלכות ר( יייי""""הבהבהבהבמרן 

ובראשי חדשים ובשאר ימי " גיאתגיאתגיאתגיאת' ' ' ' יצחק ןיצחק ןיצחק ןיצחק ן' ' ' ' רררר    לשונו שלכך היא גם 

ומברכין ' הפסח מברכין וקורין לקרא את ההלל וקורין ומדלגין וכו

  ".אבל יחיד לא, והני מילי בצבור, ו במקום שנהגולאחרי

ואנו "ל " שם השיג וז)טז, בהשגותיו על משנה תורה ברכות יא( דדדד""""והראבוהראבוהראבוהראב

  ". )ח וחול המועד פסח"ה בר"אמ(מנהגנו לברך בכולן 
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ומנהגנו שצבור "ל " וז גם הוא כתב)ז, ג"הלכות חנוכה פ( ובמגיד משנהובמגיד משנהובמגיד משנהובמגיד משנה

   ".מברכין עליו ויחיד אומרו בלא ברכה

 שהמנהג בספרד בצרפת , דסוף הלכות ברכות העירמגדל עוזמגדל עוזמגדל עוזמגדל עוזפירוש בו

 . את ההלל בימי הדילוג" לקרוא"ובאשכנז לברך 

 על אלו  באופן כללי מקשה)ה אמר"ד, ב, תוספות תענית כח(ת ת ת ת """"ורורורור

 ע" וטוב לצרפה לדיון דהלל ביוהל" שלא מברכים על מנהג וזיםברושס

רב היה צריך להבין מיד , רכו לפני ההלל בבבלאם באמת לא ב "ל"וז

 ,"ין כך עד שראה שהם מדלגיםומדוע לא הב, שמדובר במנהג בלבד

 .)מב' סי, ש"הלכות ק עיין ( אור זרועאור זרועאור זרועאור זרועה וכן היא דעת

אבל בראש "ל "וז )ח"הלכות שני וחמישי ור( בספר האשכולבספר האשכולבספר האשכולבספר האשכול    וכן איתא

 ואין אומרים לגמור אלא לקרות םבור קורייחודש וששה דפסח צ

 ".ומדלגין

ונהגו לברך לקרא את "ל " שם כתב וז)בהלכות הלל( ל העיטורל העיטורל העיטורל העיטורובעובעובעובע

 ". עמרם' ההלל וחותמין יהללוך וכן כתב ר

, ובימים שאין גומרין"ל "כתב וז שם  )'כח, הלכות הלל( ובספר המנהיגובספר המנהיגובספר המנהיגובספר המנהיג

וצבור מברכים לפניו ולאחריו ומדלגים , יחיד קורא בדילוג בלא ברכה

תפלת השחר ומתחיל החזן ומנהג כל ישראל לקרותו בצבור אחר ' וכו

י מלך מהולל "בא' ומברך בקול רם לגמור את ההלל ועונים אמן וכו

 ".ל"כך כתב רב עמרם ז. בתשבחות

וכן כתוב "ל " אשר כתב וז)תתעט' הלכות תענית סי( הההה"""" הראבי הראבי הראבי הראביוזו כדעת

 ".בהלכות גדולות הלכות לולב שמברך תחלה וסוף

בעל ין לבת קול כדברי משגיח, גון זהכוכבר כתבנו פעמים רבות שב

שמע מן השמים שיש לקיים את ש אשר כתב )' מ'סי( ת מן השמיםת מן השמיםת מן השמיםת מן השמים""""שושושושו

  .  אינו כןי" רשו שלדעתשהמנהג לברך למרות 
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ח העובר לפני "בר"ל " וז)קעד' סי( לללל""""בהבהבהבהובשובשובשובש גגגג""""סדר רעסדר רעסדר רעסדר רעבבבבכן איתא ו

 וכן כתב ,"א את ההלל וקורין את ההלל בדילוגהתיבה מברך לקרו

  ....גגגג""""הבההבההבההבה

 כתב דנהגו לברך על )א"קי' ת סי"שו( ר'י אלגי" מעובשששש""""בבבבהריהריהריהריר "ועט

 .פ שהוא מנהג אין בו משום ברכה לבטלה"ואע, ההלל בראש חדש

אבל בהלל דראש "ש כתב " רבו של הריב)ב"ע, דף יא, ב"פ, שבת (ןןןן""""הרהרהרהרוווו

ובכיוצא בזה כלל גדול אמרו בירושלמי אם הלכה , חדש מברכין

ומנהג הוא שמברכין על , והגין ונהוג כןרופפת בידך ראה היאך צבור נ

 .... רבינו יונה רבינו יונה רבינו יונה רבינו יונהוכן היא דעת ,"ההלל

גם  )עג' ב עמ"ח(יקר ' לרבינו יהודה בר פירוש התפלות והברכותפירוש התפלות והברכותפירוש התפלות והברכותפירוש התפלות והברכותוב

 . שמברכים בראש חודש על ההללמשמע

 )ח אות ה"הלכות ר( אורחות חייםאורחות חייםאורחות חייםאורחות חייםבספר ו )' מג'ח סי"הלכות ר( הכל בוהכל בוהכל בוהכל בו    גם

  ".ין על ההללומנהג הוא שמברכ"ל " זוכתב
 

     סוברים סוברים סוברים סובריםםםםםראשוניראשוניראשוניראשוניפוסקים פוסקים פוסקים פוסקים של של של של     וב עצוםוב עצוםוב עצוםוב עצוםרררר     הנה הנה הנה הנה,,,,מו של ענייןמו של ענייןמו של ענייןמו של ענייןסיכוסיכוסיכוסיכו

    ....ההלל בראש חודשההלל בראש חודשההלל בראש חודשההלל בראש חודשיש לברך על מנהג כגון זה של אמירת יש לברך על מנהג כגון זה של אמירת יש לברך על מנהג כגון זה של אמירת יש לברך על מנהג כגון זה של אמירת שששש

, , , , ))))ה אשר עד היום לא הוכרע אם פסקן או פרשן הואה אשר עד היום לא הוכרע אם פסקן או פרשן הואה אשר עד היום לא הוכרע אם פסקן או פרשן הואה אשר עד היום לא הוכרע אם פסקן או פרשן הוא""""אמאמאמאמ((((י י י י """"ואם רשואם רשואם רשואם רש

 כדי  כדי  כדי  כדי  עד עד עד עד סוברים אחרת ודאי לא סוברים אחרת ודאי לא סוברים אחרת ודאי לא סוברים אחרת ודאי לא מטרני מטרני מטרני מטרנירבינו ישעיהרבינו ישעיהרבינו ישעיהרבינו ישעיהוווו, , , , םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 וכן היא דעת מרן כידוע שלא  וכן היא דעת מרן כידוע שלא  וכן היא דעת מרן כידוע שלא  וכן היא דעת מרן כידוע שלא ....לללל""""לבטל המנהג בארץ ובחולבטל המנהג בארץ ובחולבטל המנהג בארץ ובחולבטל המנהג בארץ ובחו

    ....יייי""""למנוע גם בארץ הצבלמנוע גם בארץ הצבלמנוע גם בארץ הצבלמנוע גם בארץ הצב

הרי ידוע שבמדינתו ברכו על ההלל הרי ידוע שבמדינתו ברכו על ההלל הרי ידוע שבמדינתו ברכו על ההלל הרי ידוע שבמדינתו ברכו על ההלל , , , , ןןןן""""ובעניין דעת הרמבובעניין דעת הרמבובעניין דעת הרמבובעניין דעת הרמב

  ....ח ולא מיחה גם אם לא נהג ויש ללמוד מכךח ולא מיחה גם אם לא נהג ויש ללמוד מכךח ולא מיחה גם אם לא נהג ויש ללמוד מכךח ולא מיחה גם אם לא נהג ויש ללמוד מכך""""דרדרדרדר

" " " " משמעותימשמעותימשמעותימשמעותי""""ההלכה היא שמברכין על מנהג ההלכה היא שמברכין על מנהג ההלכה היא שמברכין על מנהג ההלכה היא שמברכין על מנהג , , , , אכן כמטפורהאכן כמטפורהאכן כמטפורהאכן כמטפורה

יום העצמאות בוקר יום העצמאות בוקר יום העצמאות בוקר יום העצמאות בוקר בבבב להלל  להלל  להלל  להלל הההה""""והוהוהוה, , , , שלא כדין חבטת הערבהשלא כדין חבטת הערבהשלא כדין חבטת הערבהשלא כדין חבטת הערבה

     ....ם כןם כןם כןם כןלנוהגילנוהגילנוהגילנוהגי, , , , וערבוערבוערבוערב
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  אותו מחברמ
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