
  

  

  

  

  

  ד אזמיר"ראב, א"זיע אליהו חאקואליהו חאקואליהו חאקואליהו חאקוהגאון רבי 
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 א"במשנתו של רבנו זיע - חנוכה

  

  
  

, ל"הגאון רבינו אליה חאקו זצ    

מגאוני אזמיר בתקופת מרן 

כתב ספרים רבים , א"החיד

וכולם עלו , במקצועות התורה

בלהבות באש הגדולה אשר הצית 

א "א מנחם אב תרי"באזמיר ליל י' ה

י 'ראה הקדמת רבי חיים פאלאג(

לא נותרו מכל ). לספר חיים לראש

ספריו כי אם מעט מזעיר מחיבורו 

  .ם"על הרמב

נפטר במיטב ל "הרב המחבר זצ    

ולא הניח , יםימיו בעודו צעיר לימ

וגם ספרו זה היה ספון . אחריו זרע

  .שנה כמאתיים

ד בימים "הספר ראה אור בס    

אלו על ידי המכון התורני שעל ידי 

, בישראל "מתן תורה"מוסדות 

עם , בדפוס חדש מוגה ומנוקה

, ציונים, מאות מראי מקומות

הערות והארות במשנת הרב 

מעוטר  "תשואות חן"בשם , המחבר

נלהבות מגדולי ישראל בהסכמות 

  .א"שליט

בסוף הספר מפתח מפורט למאות 

ושאים הנידונים בספר נ

  .בהלכה ובאגדה, ובהסתעפויות

  ל"על המחבר זצ

  

  יומין דחנוכה -ענינא דיומא בבגליון זה נביא מאמר אחד מתוך הספר המדבר 

בחנוכה ביום ראשון קורין מברכת כהנים עד סוף קרבן : )éô"éä äìéôúî â"æ(ם "לשון הרמב
  . וכן עד יום השמיני, וביום שני קורין קרבן נשיא שהקריב בשני. המקריב ביום הראשון

ומתחילין . קורין בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשא שלשה בכל יום: )ãôøú ïîéñ(הטור כתב 
דאם כן שנעשה הנס על  ,וקשה. ל"עכ .'משום שנעשה הנס על ידי כהנים וכו ,הכהנים] בברכת[

גו וכמו שנה, ו הכהנים נמי שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקותלמה לא נהג, ידיהם
. וכתב דאין להקל להם ,)à óéòñ( ע"כמו שכתב הוא עצמו ריש הלכות חנוכה סימן תר, הנשים

 והחמירוו הנשים גדהטעם שנה ,)÷ ñ"ä( והרב שלחן גבוה שם )øåèä úäâäá(וכתבו הרב כנסת הגדולה 
כיון שהגאולה בא נמי על , והכא נמי ניחזי אנן .על ידי אשה] שהנע[הנס שמפני , על עצמן יותר

 .למה לא נהגו נמי הכהנים, ידי חשמונאי ובניו שהיו כהנים

נראה כשני תורות , שאם היו כהנים נוהגים שלא לעשות, ו תירץ לי"ובהיותי עם מורי הרב נר
אבל הנשים כמה , ו אגודות אגודותלא תעש' לא תתגודדו' ):ãé íéøáã ,à ;âé úåîáé(והתורה אמרה , ו"ח

, לישראלין ת שאוג דלכהנים יש מצו"ואע. וליכא לא תתגודדו, ות יש לנשים ולא לאנשיםומצ
שראל יול', לא יקחו' )àø÷éå àë ,æ( דכתיב, כמו אשה זונה וחללה וגרושה דאסר הכתוב לכהנים

 . עתא קא סמכינןאנן לאו אד ,אבל היכא שלא פירשו הכתוב. משום דגלי לן קרא ,מותר

דבכי האי גוונא לא שייך שתי . דלאו שפיר קא מתרץ מר ,]ה[שרי ליה מארי, ואחר המחילה רבה
 .דכשרואים אומרים מלאכה הוא דלית ליה ,וכל שכן בלילה, דכמה בטלני איכא בשוקא, תורות

אוסרים  בית שמאי ,גבי ההיא דתנן דבליל בדיקת חמץ ,)ò âé"á(דבכי האי גוונא תריץ ביבמות 
והרי כאן  ,ית הללואיכא דעבדי כב ית שמאיואיכא דעבדי כב, ובית הלל מתירין לעשות מלאכה

אומר דאין לו  ,דהרואה את זה שאינו עושה מלאכה ,התם לא דמי לשתי תורות, ותריץ. אגודות
 .ריך ישובוצ ,דמלאכה הוא דלית ליה ,ואם כן הכא נמי אינו נראה לשתי תורות. 'מה לעשות וכו

דכי . רצו לנהוג לא והנשים נהגו והכהנים, דהוא מנהג, אבל האמת היא דלעיקרא קושיא ליתא
ואף בישראל כולם קצת נהגו לעשות מנהג אחד וקצת מהם לא , האי גוונא מצאנו כמה דברים

יש נוהגים בכמה  ,א"דהא בעירנו זאת עיר ההוללה אזמיר יע. ולא חששו ללא תתגודדו ,נהגו
, ת"ובקהלות אחרות ומה גם בקהל קדוש ת ,'תכנת' בת קודשכולם לומר במוסף שכק רובם "ק

יש קהלות  ,לברכו 'נשמת'] בין[ אש השנה ויום הכיפוריםוכן הפיוטים שאומרים בר. אין נוהגים
ויש קהלות , ויש קהלות שאומרים במקומם, צ"הש] של[שנוהגים לומר אותם אחר חזרת עמידה 

  .הכא נמי לא שנאו .ודי בזה, לא רציתי להטריח את עצמי ,כמה דבריםוכן . שאינן אומרים כלל

, זה לכן נהגו ,מצות קריאת ספר תורה דאין להןדבשלמא הנשים , ועוד היֹה היה נראה ליישב
כינן להאי מנהגא יתו לא צר, אבל הכהנים דכבר קבלו עליהם קריאת ספר תורה דמתחילין

  .ופשוט, והבן. והראשון עיקר. לקבולי עלייהו כנשים
  

 -  - -תשואות חן  - - - 
  

   

 
 

 

 מוסדות מתן תורהי "ל ע"הגליון יו
  ירושלים 57124. ד.ת

  matantor@gmail.com : ל"דוא

ועוד שדי . ה מאי דנהוג נהוג ומאי דלא נהוג לא נהוג"א
ז ובנוסח "להם לכהנים שמזכירים אותם בתפילה ובבהמ

התחלה ובסוף הנרות הללו ובקריאת התורה של חנוכה ב
תירוץ . [צ עוד היכר"וא) ן ריש פרשת בהעלותך"עיין רמב(
  . ]א"הגאון רבי מאיר מאזוז שליטאת מ הז

 מלאכה ד כי אשה בדרך כלל יש לה"אפשר ליישב בס
' וגו דרשה צמר ופשתים )יג, משלי לא(ש "כמ בביתה

  

אלא כל כבודה , דרכם לצאתהיה  ולא, מרבדים עשתה לה
כ כשישבו בביתם ולא "וא, )יד, תהלים מה(בת מלך פנימה 

כ "משא, הנסיעשו מלאכה מינכרא מילתא דבטלות מפני 
איש שאין דרכו לעשות מלאכה בבית אלא יצא אדם 

לא יהיה , בזה גם אם לא יעשה מלאכה אז, לפעלו חוצה
ניכר שאינו עושה מפני הנס אלא מפני שאינו במקום 

הגאון תירוץ זה מאת . [עבודתו ואינה שעת עבודתו
  ]. א"רבי אלעזר רז שליט

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הופיע ויצא לאור עולם הספר היקר

  

  

  ל"זצאליהו חאקו מאת הגאון רבי 

  א"מגאוני אזמיר בתקופת החיד
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 ד"בס

  054-84-56041: או בפלאפון 02-9709118: להשיג בטלפון

 ב"בארהוהפצה ומשלוחים בכל רחבי הארץ 

" ר המלךשע"בעל הגאון המחבר דורך בדרכו של רבו 
  .ם בבקיאות מפליאה ובעיון זך"ונושא ונותן בדברי הרמב

  
  :מהדורא זוממעלות 

  והוספות מראי מקומות ,ציונים, אלפי תיקונים �

  יקיופיסוק מדו, פיענוח ראשי תיבות משונים �

  משא ומתן בדברי המחבר, והארות יקרותהערות  �

  מפתח מפורט למאות נושאים בהלכה ובאגדה �

  

  

  הוצאה מפוארת מרהיבת עין

 מעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי ישראל
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