
א. שקר הציונות החילונית מול אמיתת התורה ולומדיה.  ב. אומות העולם שהיצרו לישראל מקבלים ויקבלו את עונשם.  ג. זמן הדלקת נר חנוכה.  
ה. אמירת כל הברכות לפני ההדלקה ואמירת “הנרות הללו”  ד. איך אומרים בברכת להדליק, “נר חנוכה” או “נר של חנוכה” או “נר שלחנוכה”?  
אחר הדלקת נר אחד.  ו. הדלקת נרות חנוכה ברשות הרבים ובברכה.  ז. מדליקין משמאל לימין.  ח. לשבת על יד החנוכה וקריאת “ויהי נועם”.  ט. להמתין 

לאבי המשפחה אם מאחר מעט.  י. פסוק “ויהי בשכון ישראל” חוזרים עליו פעמיים.
כי לא תשכח מפי זרעו

שבוע טוב ומבורך1. עכשיו נספר לכם מספר חדש שקיבלתי השבוע, המחבר א. 
זה יוסף חטאב ז”ל2, וראיתי שם דבר מעניין מאד. הוא ייסד כמה יישובים של יהודי 
מושב ברכיה. והביאו להם אחד מדריך חקלאי. אמר להם:  ג’רבא3, והראשון היה 
למה צריך מדריך חקלאי? עוד לא התחלנו, אפילו תשתית לחקלאות אין. אמרו לו: 
68(: רציתי לישון על ידו באותו אוהל,  לא, זה מדריך חקלאי. אז הוא כותב )בעמוד 
וראיתי איך שבשלוש בבוקר הוא לוקח חבילות של דפים והולך להעיר את התושבים 
וראיתי אותו מעיר את האיש משנתו  שבאהלים, נתתי לו להיכנס לאהל הראשון, 
ומנצל את הבלבול שבשעה המוקדמת, כדי לבקש ממנו לחתום על טפסים לחינוך 
חילוני. בשלוש בבוקר אדם חצי ער וחצי נרדם, ואומרים לו תחתום שהבנים שלך 
יגדלו בחינוך חילוני. הזדעזעתי על מעשיו, שאלתי אותו למה אתה עושה את זה? 
והרי אם התושבים האלה היו חילוניים הם לא היו מגיעים לארץ, בכלל לא היו באים 
לכאן. לקחתי מידיו את כל החבילות, ומנעתי ממנו להמשיך. הוא כעס ואמר: אם לא 
הם - אז ילדיהם יהיו חילוניים! אחר כך השבתי לו: לא הם ולא ילדיהם! לא תזכה 
לכך. יש לציין שהמדריך החקלאי הזה כבן ששים היה מוותיקי כפר ויתקין, ופעיל 
מאד באזורו. למחרת החג )זה היה בחול המועד פסח( פניתי לתנועת המושבים ובקשתי 

שיוציאו אותו מהמושב, וכן היה. 

1.  חזק וברוך ]לר’ כפיר פרטוש ואחיו יהונתן הי”ו על הפיוטים[. השיר האחרון “הללויה כי לא עזב” 
מיוחד ומרגש. חיבר אותו הגאון רבי מקיקץ שלי )שנפטר בי”ט בכסלו תש”ל בן שמונים ושלוש(. כל מלה 
בו זהב. כשהגעתי לשנת השבעים ראיתי בחלומי שקוראים לי את הפיוט הזה - “כי לא עזב”. ומצאתי 

בו גם גימטריא - כי לא עזב גימטריא נאמן... )יש הפרש של אחד, אבל לא נורא(.
2.  הוא היה ממונה על העליה מג’רבא לתונס ומתונס לארץ, וגם העלה עוד כמה גלויות ממרוקו ומצרפת 
ומקומות אחרים. והוא נראה מודרני. אני לא ראיתי אותו רק פעם אחת כשעליתי לארץ, נפגשתי אתו 
ִמי. אמר לי: טוב, אני אתקן  בצרפת, והוא אמר לי אז: “ראסמי”, אמרתי לו: מה זה ַראְסִמי? אומרים ִרׁשְ
ואומר רשמי. למה? כי ראסמי זו מלה ערבית, ועשו אותה כאילו צורה עברית. אין מלת ראסמי, יש 
רשמי, אמר לי טוב, נגיד רשמי. ומאז לא התכתבנו ולא ראיתי אותו. לפני פטירתו )נפטר בערב סוכות 
כמדומני בתש”פ בן תשעים וחמש שנה, “לא כהתה עינו ולא נס ֵלחֹה”. דברים ל”ד, ז’(. אז מישהו התקשר ואמר 
לי בשמו שהוא רוצה לפגוש אותי, אחר כך נטרפה השעה ולא ראיתי אותו. עכשיו באו בניו ומשפחתו 
ועשו ספר לזכרו, דברים שהוא רשם עשו מהם ספר – “אחרון בשרשרת הגלות ומעשה העליה”. מי 
שיראה אותו יאמר שזה יהודי פשוט, אבל לא, הוא תלמיד חכם וצדיק. נראה יהודי פשוט, אבל יהודי 
ג’רבא גם הפשטות שלהם חרדיות, הפשטות שלהם תקועה באמונה פשוטה. כמו שבעל שם טוב אומר 
“בכח אמונה פשוטה יכולים לעבור את הים - ברגל לא באניה - ובלי אמונה, אפילו לחצות את הכביש 

אתה לא יכול”. ככה הוא התבטא.
3.  ועד שאשרו מחלקת העליה בישראל לעשות את היישובים האלה עבר “זמן זמנם זמניהם” )מגילה 
דף ב’ ע”א(. דוחים ודוחים ודוחים. אף אחד לא יודע למה דוחים. כל הרבנים של היישובים הקטנים 
בג’רבא וסביבותיה – תיטאוין, מדנין וכל מיני ערים וכפרים, אולי חמש עשרה ערים, שלחו מכתבים 
שהם רוצים לעלות ורוצים לעלות ורוצים לעלות. למה אתם מקילים על כולם בעליה, ואתנו לא? 
בסוף הייתה למנוח פגישה עם גולדה מאיר )עדיין לא הייתה אז ראש הממשלה, אלא הייתה מראשי תנועת 
העבודה. “רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם”...(. דיבר אתה, אנחנו רוצים לעלות, רוצים ליישב את 
הארץ, רוצים ליישב את הנגב, אנחנו יודעים שמזג האוויר בנגב ארץ ישראל הוא דומה למזג האוויר 
שלנו בג’רבא, אז אנחנו רוצים לסדר את זה. אז היא קבלה את הדברים בטוב טעם. אמרה בסדר בסדר, 
והיא השתדלה מה שהיא יכולה, אי אפשר לומר שהיא עזרה על הכל. ואחר כך התחילו להביא פחונים 
ואוהלים למושב ברכיה, הוא המושב הראשון של הג’רבאים שנוסד הראשון, ואחריו כל המושבים 

הקטנים - מושב זמרת, מושב שרשרת, ומושב איתן וכדומה.

גם השקר יודע שהאמת מנצחת
זאת אומרת שמה שאמרו אז בשם הרב מבריסק וכדו’ שמטרת הציונות היא לא ב. 

הציונות, אלא מטרתם להפוך את עם ישראל לחילונים “ככל הגויים בית ישראל” )ע”פ 
יחזקאל כ”ח, ח’(. חשבתי אולי מפני שיש שנאה ביניהם מגזימים מעט ומוסיפים מעט 

ומחסרים מעט, אבל לא, זאת אמת לאמתה. כל מה שדחו את העליה שלהם זה בגלל 
הדבר הזה4, בגלל שראו שכולם שומרים שבת, כולם מכבדים את הרב, כולם שומעים 
בקול הרב, מה שהרב יאמר מקובל עליהם. אבל כמה יש בג’רבא? אלף חמש מאות 
איש. וכמה יש בכל הכפרים שם? שלושת אלפים, ארבעת אלפים, מה אתם מפחדים 
מהם?! יש לכם מאות אלפים )ואולי מליונים( שלכם, מה אתם מפחדים מקהילה קטנה 
כזאת?! אלא שהם יודעים בסתר לבם כי סוף האמת לנצח, המעטים האלה הם האמת, 
והם סוף האמת וסופם לנצח. לכן עשו הכל כדי למנוע ולדחות ולדחות, עד שהוא 
עשה הכל והם באו. והיום במושב ברכיה שהוא שייך לתנועת העבודה, )תנועת מפא”י 

- גימטריא ס”מ, מאה שלושים ואחת(, יש שם שלוש ישיבות! 

אדם בלי תורה ובלי אמונה הוא לא שווה כלום
מה אכפת לכם שילמדו תורה? הרי אחר כך אתם אומרים להם מה שתרצו, אבל ג. 

תנו להם יסודות. אדם בלי תורה ובלי אמונה הוא לא שווה כלום. אתם בטוחים מה 
שיהיה בדורות הבאים?! הנה יש לנו בשבוע הזה אחד עובד אצל גנץ, והוא מוסר 
סודות המדינה לאיראן! איראן זו ה”חברה הטובה” שלנו. רק ביום שימסרו לה את 
סודות המדינה, היא יכולה בר מינן להשמיד את כל היהודים ברגע אחד, והם מסוגלים 
לעשות את זה, ואף אחד לא גוער בה. גם אמריקה לא גוערת בה, היה באמריקה הנשיא 
טראמפ שביטל לה את כל התנאים שלה, הוא לקח טרמפ על המצווה הזאת... ואחר 
כך החליפו אותו בכל מחיר, הביאו את ביידן הזה )והוא בן שבעים ושש, כמו הגיל שלי...(, 
וכנראה הוא “טמבל”, מה לעשות לו?! והוא נותן להם – תחתמו, תסכימו, תעשו. מה 
הפסוק אומר )עובדיה א’, ד’( בהפטרה של היום? “אם תגביה כנשר” - הסמל של אמריקה 
ָך” – אמריקה יש לה גם דגל שכולו כוכבים, חמשים  זה נשר, “ואם בין כוכבים שים ִקֶנּ
כוכבים, “משם אורידך” - אני אוריד אותך. אורידך גימטריא דולאר. הדולאר שלך ילך 
ֶפל כזה שעשרים ושש שנים לא היה. אף פעם  וירד וירד כמו שלא היה אף פעם - ׁשֶ

לא היה שהדולר שווה שלושה שקלים נקודה אפס שבע )3.07(. 

למה גם אמריקה סובלת ותסבול?
ואחר כך )שם פסוק י”א( הפסוק אומר: למה יהיה לה ככה? הרי היא דווקא נראית ד. 

יותר טובה מאחרים - “ביום עמדך מנגד, ביום שבות זרים חילו, ונכרים באו שעריו 
ועל ירושלים ידו גורל, גם אתה כאחד מהם”, כאשר את עמדת מנגד כאשר מענים את 

4.  אמרו לי הנה מתימן עלו. בתימן לפני שעלו הייתה מחלוקת נוראה ביניהם, היו מגיעים למצב כזה 
שאלה אומרים על אחרים שהם אפיקורסים וצריכים להרוג אותם ולהשמיד אותם, ואלה אומרים 
עליהם להיפך, ולזה אומרים עקשנים. ואלו אומרים “דרדעים” וכן על זו הדרך. במרוקו היה סוג 

אחר, היו חלק מהיהודים שהיו מחללי שבת, רבי יוסף 
משאש כותב בספרו שהוא מכיר אנשים שנוסעים 
לאזכרה של צדיקים לפני מאתיים-שלוש מאות שנה, 
והיו נוסעים ברכב ביום שבת לקבר של הצדיק. אבל 

בג’רבא ראו עולם אחר לגמרי.

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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ַעם ישראל בימי השואה ולא אכפת לך, כמה שכתבו, וכמה שצעקו, וכמה שעשו. היו 
יהודים לא טובים באמריקה שאמרו “הכל בסדר”. והיו יהודים שאמרו: “זעקת אחינו 
באה אלינו משם, תעשו משהו!”. אפילו תפוצצו את מסילת הברזל שלוקחים בה כל 
יום חמשה עשר אלף יהודים לאושוויץ, תפוצצו אותה ונרוויח יום, יומיים, שלושה. 
והם אמרו לא. עד ש”נגעה חרב עד הנפש” )ירמיה ד’, י’( – גרמניה הכריזה מלחמה על 
אמריקה. ואז “קאמו מן אנעאס” ]קמו מהשינה[. ברוך ה’. איפה היית עד עכשיו? לא, 
אנחנו מודרניים, לא אכפת לנו מהעם היהודי. אוי לכם. חוץ מכמה אחדים )כמו הנשיא 
טרומן ואחרים שהם אהבו את עם ישראל בגלל טובות שראו מהם בילדותם(, כל העם כולו שונא 

יהודים. ממש שונא. לקחת יהודי אחד – יהונתן פולארד, ושמו אותו בכלא שלושים 
שנה וזה בסדר. אבל אם זה היה מרגל רוסי, אחרי ארבע שנים יצא לחירות גמרנו. בין 
ארבע לשלושים. אתם חושבים שעם ישראל דל? “אל תגזול דל כי דל הוא” )משלי כ”ב, 
כ”ב( - דל זה ארבע של רוסיה ושלושים של היהודים – “ואל תדכא עני בשער, כי ה’ 

יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש”. כל מה שהם עושים מגיע זמן חשבון עם כולם. 

מה נתתם לילדים כאשר שרפתם אותם בכבשונות?!
ובמיוחד חשבון עם גרמניה הארורה, שהכניסה מליון וחצי ילדים יהודים לכבשונות ה. 

)והכניסה ששה מיליון או שבעה מיליון יהודים(, ואחר כך תבוא השרה של גרמניה ותשאל 

את הרב מצגר שיהיה בריא: נכון שאתם בזמן המילה נותנים לילד יין שלא ירגיש 
הכאבים?... פסולה, בזויה, טפשה, סכלה, פתיה איוולת. ואתם מה נתתם לילדים כאשר 
שרפתם אותם בכבשונות?! נתתם להם יין?! ככה את מדברת?! אנחנו עושים מילה, כי 
זו מצווה מן התורה, וזה מוסיף בריאות לילד, וזה נחקר, וידוע שגם באנגליה עושים 
מילה לילדים שלהם הגויים, ומביאים יהודי שיודע למול בשביל משפחת המלוכה, 
וכולם נימולים, וזה בסדר. והיא שואלת אם נותנים להם יין שהם לא ירגישו בכאבים. 
והוא אמר לה זה לא יין, זה מיץ ענבים... מה אכפת לה מיץ ענבים או מיץ רימונים?! 
מה אכפת לה למרשעת הזאת?! את לא מתביישת, את מייצגת את העם הגרמני הארור, 
המשוקץ, המתועב, המנוול, והתליין. העם הזה שלפני השואה נחשבו לַעם הכי משכיל 
והכי מתורבת. מספר אחד בפרס נובל. והנה פרס נובל שלהם – “נבל שמו ונבלה עמו” 
)שמואל-א’ כ”ה, כ”ה(, לא מגיע להם פרס נובל, מגיע להם כ”ציץ נובל” )ישעיה כ”ח, א’(. 

שילכו לעזאזל, לא ישאר מהם כלום. 

האינכם יודעים שלולי התורה לא היו ישראל קיימים היום?!
אנחנו סובלים מכאן ומכאן ומכאן. אבל הקב”ה יודע לשלם. אפילו שעדיין אנחנו ו. 

לא בסדר, אבל יש אלפים ורבבות בעזרת ה’ שלומדים תורה לשמה ומוסרים את עצמם 
על התורה. והם לומדים דף יומי. השבוע הזה התחילו מסכת תענית, ולא היה גשם כלל, 
)כמו שנוהגים  עשינו פיוטים של שבת  והנה אתמול בלילה ]ליל שבת – ט”ז בכסלו[ 
בישיבה עשו לי כאן, פיוטים כל כך יפים ונפלאים(, והנה גמרנו את הפיוטים, עשר דקות אחר 

ככה  “י-ה א-ל המוריד טל ומטר, קבץ עמך מכל אתר ואתר”.  כך ירד גשם מבורך. 
צריך לדעת שהקב”ה מתנהג אתנו במדת החסד ובמדת הרחמים. למרות שיש שונאי 
תורה, למרות שיש אנשים שמחפשים לעשות הכל, אבל לדעת כשאתה מסתכל על 
חילוני לא תחשוב שהוא מסכן לא יודע. איך אמרו? הציונות אין לה דבר עם הדת, אין 
שום קשר, ציונות לבד. יכול אדם להיות חופשי ולהיות ציוני. לא ככה, ]הפוך[, אדם 
הציונים דוקא נלחמים בדת. אנשים כאלה יש להם  שאינו חופשי לא יהיה ציוני. כי 
שנאה לתורה. למה יש להם שנאה?! מה עשתה לכם התורה?! האינכם יודעים שלולי 
התורה לא היו ישראל קיימים היום?! היו נבלעים בין האומות, היו מתבוללים, ולא היה 
נשאר מהם כלום. כמו שלא נשאר כלום מכל הבבלים, האשורים, הפרסים, והיוונים. 

מה נשאר מהם? כלום5. 

קידוש בי”ז בתמוז
אני זוכר את הלילה שמינו את אבי גבאי לראש תנועת העבודה, היה ליל שבעה ז. 

5.  פעם בן גוריון למד את השפה היוונית העתיקה, והוא פגש את ראש ממשלת יון ואמר לו תשמע, התחיל 
לדבר אתו. אמר לו: מה אתה מדבר? אמר לו: זו שפת אבותיך. אמר: מה אבותי, איזה אבותי?! אמר לו: 
אבותיך היוונים היו מדברים ככה, ואני למדתי את השפה לבד. )יש לו מוח גדול, אומרים שהכובע שלו )היה 
לו איזה כובע שלפעמים היה לובש אותו( גדול מהכובע שלי... הכובע שלי ששים-ששים ואחד, והוא ששים ושתים. 
אמר לי אחד שעושה כובעים, שבן גוריון הוא עם הכובע מספר אחד בארץ, הראש שלו גדול מאד, ענק - “עם גדול 
ורב ורם כענקים”... דברים ב’, י’(. אז בן גוריון הזה למד שפת יון והתחיל לדבר בה, אמר לו ראש ממשלת 
ה אותה. כמו שהחיינו את השפה העברית, נחייה  יון: השפה הזאת מתה כבר. אמר לו: מה הבעיה? נַחֶיּ
גם את השפה העוורת... אמר לו: השפה הזאת אי אפשר להחיות אותה. היא מתה, מתה, מתה. השפה 
העברית זו שפת אלוקים ולכן החייתם אותה, אבל שפת יון הלכה לאיבוד, די מספיק. שיבין בן גוריון 

שלא הוא שהחיה את השפה, ולא הוא שעושה, הכל שטויות והבלים, יום אחד הכל ילך.

עשר בתמוז )כמדומני(, הייתי באוטו עם עובדיה )הנהג(, והיה ‘חדשות’ והשמיעו את מה 
שהוא דיבר. אמר “הלילה הזה”, “הלילה הזה”, “הלילה הזה”, “הלילה הזה”. חשבתי עוד 
מעט יעשה קידוש... – “ליל שימורים הוא לה’ להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה 
לה’ שימורים לכל בני מפלגת העבודה לדורותם”... )ע”פ שמות י”ב, מ”ב(. מי ששמע אותו 
חושב שזה ספרדי שאהוב על הספרדים, הוא מדבר על הלילה הזה מאה פעמים. בודאי 
זו עוצמה גדולה. מה יצא מהלילה הזה? “כעכה” ]מין עוגיה עגולה[ אחת - אפס אחד, 
לא נשאר ממנו מאומה. כלום. “לא נין לו ולא נכד בעמו ואין שריד במגוריו” )איוב י”ח, 
י”ט(. ולא תחשבו שהוא עני, יש לו הרבה מאד כסף, אבל להחיות מפלגה מתה - כמו 

5(  - אי אפשר להחיות. עכשיו יש לה בקושי  השפה היוונית המתה )ראה לעיל הערה 
שלושה-ארבעה מנדטים, והם מתחברים עם חילונים אחרים, ועם זה ועם זה ועם 
זה, שום דבר. יום אחד תראו איך הכל נופל כמו מגדל בבל. “כי שם בלל ה’ שפת כל 
הארץ” )בראשית י”א, ט’(. שום דבר. תחניפו לערבים, תחניפו לבדואים, תילחמו בתורה, 

]לא ישאר מכם כלום[.

“ה’ מושיע ופודה”
מכאן בא השיר המטומטם והמטורף ששרנו בילדותנו )בגיל שבע-שמונה( – “מי ח. 

ימלל גבורות ישראל, אותם מי ימנה. הן בכל דור יקום הגיבור, גואל העם. שמע! בימים 
ההם בזמן הזה, מכבי מושיע ופודה, ובימינו כל עם ישראל יתאחד יקום ויגאל”. )אתם 
זוכרים את השיר הזה? מה ששרו בילדות אני מכניס לראש, אי אפשר להוריד אותו... אבל אני זוכר 

רק ארבעה בתים, ויש עוד בתים(. לא כתבו “ה’ מושיע ופודה”, אלא “מכבי מושיע ופודה”. 

“ובימינו - מה הבעיה - כל עם ישראל יתאחד יקום ויגאל” לבד... “הס כי לא להזכיר 
בשם ה’” )עמוס ו’, י’(. “בימים ההם בזמן הזה, מכבי מושיע ופודה”. ככה אתם אומרים?! 
הנה התקומה של המדינה באה מספר שנים אחרי השואה. וכי בשואה לא היו יהודים 
חכמים, פקחים ומדענים?! איפה הם היו? שום דבר. כלום. הנאצים ימ”ש הכריתו מהם 
שריד ופליט. מי שרד מהם בחיים שפויים? אלה שנשארו שומרים תורה ומצוות, אלה 
ששמרו, אלה שבעינוי בגטו הלכו ולמדו6, וכן על זו הדרך. ושאר שעברו את השואה 
השתגעו לגמרי. ומה נשאר מכל הנאצים הרשעים האלה? כלום. ולא רק הם, אלא כל 
המדינות שעשו צרות לישראל יום אחד ימחקו מן העולם, ימחקו מן המפה, ימחקו 
מהגלובוס, לא יישאר מהם פליט ושריד. אם יש היום משהו לערבים זה בגלל הזכות 
שיש להם סבא רבא כמו אברהם אבינו, לולי אברהם אבינו היו צריכים להימחק מן 

העולם על כל מה שעשו לנו בשנים האחרונות. 

אבא ע”ה נראה אליה בחלום
והנה כמו שעשה האיש הזה בשעה שלוש בבוקר, ככה עשו לרעייתי ז”ל בשנה ט. 

הראשונה שבאנו לגור כאן בשכונה )בשנת תשמ”ה(, לא הרגישה טוב ולקחתי אותה 
היא רואה בחלום את אבא  לבית חולים. הרופאים בדקו ובדקו ובדקו. והנה בלילה 
שאומר לה: לא, לא, לא, לא. מה לא? לא הבינה. פתאום מעירים אותה הרופאים בשלוש 
בבוקר, ואומרים לה: תחתמי גברת, את צריכה ניתוח, תחתמי. אבל אחרי שהיא ראתה 
את אבא בחלום, אמרה: אני לא חותמת. אמרו לה: לא, זה מסוכן, את צריכה לחתום. 
אמרה להם: אני לא חותמת עד שמחר יבוא בעלי ואני אחליט. וכך היה. הם מנצלים 
את החולשה של הבן אדם ואת העייפות שלו, אומרים לו תחתום תחתום, ואחר כך 
אם הניתוח לא יצא טוב - אנחנו עשינו טוב. איך אומרים? הניתוח הצליח אבל החולה 
מת... וככה קיבלה עוד שש עשרה שנה של חיים. אדם צריך לדעת שאנחנו מנוהלים 
בידי הקב”ה. מי שחושב שהוא חכמתו ודעתו – “כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל 

הזה” )דברים ח’, י”ז( אינו אלא טיפש וסכל ופתי7.

6.  היה אחד שהיה זוכר דף במסכת ברכות בעל פה, כתב אותו בכתב ידו, וכולם היו קוראים את העמוד 
הזה. ראיתי את זה בספרו של משה פראגר. וזו הייתה גמרא בברכות דף ל”ח ע”ב, כתב את הגמרא 

בעל פה ולמד אותה.
7.  פעם רב אחד כתב בתמימות שלו אחרי מבצע אנטבה - “המבצע הזה כל העולם התפלא עליו, ולא ידעו 
שהצבא שלנו צה”ל שכוחו וגבורתו מלא עולם”. “יפה מאד”, תקח שכוחו וגבורתו מלא עולם מהתפלה 
ותעביר אותה לצה”ל, אתה מג’נון?! ומה היה אחר כך? מלחמת כיפור. ומה היה אחר כך? כל מיני דברים. 
מה אתה כותב?! וכי אתה חסר אמונה?! אתה לא, הוא אדם ירא שמים, והוא יודע לדרוש. אבל “שכוחו 
וגבורתו מלא עולם” להעביר על בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר?! מה כוחו וגבורתו?! משה דיין היה 
שר הבטחון במלחמת ששת הימים, ואחר כך נפל במלחמת כיפור. כתבו עליו בעיתונים “האליל הזה נפל 
מגדולתו”, תנו לו להתייחד עם האלילות שלו ועם הטפשות שלו... שום דבר. היום הייתה לך סייעתא 
דשמיא, ביום אחר לא. במלחמת כיפור תיארו אותו ב”חכמה רבה” – “קם משה דיין בבוקר, וסעד את 
לבו בשבלולים טריים”. כדי שלא תאמר ששבלולים זו מלה לא טובה, אומרים לך, לא, הם טריים!... לקח 
אותם טריים ביום כיפור ואכל שבלולים טריים. אילו לפחות היה אוכל כשר. אנשים כאלה הם גוזרים 
עלינו מה שגוזרים, ויש להם ממשיכים בדמות לפיד וליברמן וכו’ וכו’, לא יישאר מהם כלום. לא מלפיד 

ב"ה יצאה מהדורא נוספת של ספר שונה הלכות מהדורת עשוש, 
ניתן לקבל הספרים עצמאית במושב ברכיה בישיבת חכמת רחמים, לפרטים: 086727523 שלוחה 6



זמן הדלקת נר חנוכה
שבוע הבא מתחילים להדליק נר חנוכה. מתפללים ערבית בבית הכנסת ואחר כך י. 

מדליקים. יש אשכנזים שנוהגים להדליק לפני כן, וגם הם לא כולם אותו דבר. הגר”א 
היה מדליק לפני ערבית ותלמידו רבי חיים מוולאז’ין אחרי ערבית. ואצל הספרדים 
מאז ומתמיד הדליקו אחרי ערבית, ככה מובא בכף החיים )סי’ תער”ב ס”ק ה’( בשם הרב 
שבות יעקב, וככה כתב בספר חידושי דינים מרבני ירושלים הקדמונים משנת רס”ט 
)אות י”א(, שאמר אחד מחכמי הדור ההוא )מיד אחרי הגירוש באו לירושלים כמה חכמים 

ספרדים( שצריך להקדים ערבית לנר חנוכה אם הגיע הזמן של זה ושל זה. למה? כי 

ערבית תדיר וחנוכה לא תדיר. חנוכה פעם בשנה וערבית תדיר אז ערבית קודמת. ומה 
שאומרים הרי כתב הרמב”ם )פ”ד מהלכות חנוכה ה”ה( להדליק בשקיעה, מרן )סי’ תער”ב 
ס”א( הסביר לנו שזה סוף השקיעה דהיינו צאת הכוכבים. וצאת הכוכבים שלנו לדעת 

הגאונים כעשרים דקות אחר השקיעה. מי שרוצה לחלוק על מרן - שיחלוק על מרן 
“וימת תרח בחרן” )בראשית י”א, ל”ב(. והיום בכלל אין שום דחף להדליק מהר. אומרים 
אבל הרמב”ם )שם( כתב שאם לא ידליק בחצי שעה הראשונה אז לא ידליק עוד. אבל 
הרמב”ם דיבר בזמן הגמרא, ובזמנו אחרי חצי שעה כלתה רגל מן השוק, כל אחד הלך 
אל ביתו והסתתר שם8. אבל היום זה לא ככה, העולם הולכים ובאים גם בשעה מאוחרת 
וגם בחצות הלילה9. לכן גם הרמב”ם מודה שאם לא הדליק יכול להדליק כל הלילה, 
וגם מרן )שם ס”ב( כותב ככה שאם לא הדליק בזמן יכול להדליק כל הלילה. ולכן כל 
הדחיפות הזאת מיותרת. בשחרית הם לא נדחפים, הוא יושב בלילה ולומד מה שהוא 
לומד, ובבוקר קם ומתפלל בשעה שמונה או תשע. וכשאומרים לו עבר זמן קריאת 
שמע, אומר אני סומך על הגר”א )סי’ תנ”ט סק”ה( שאומר שהחשבון מתחיל מנץ החמה 
עד השקיעה, וממילא אפשר להוסיף עוד שעה או שעה פחות רבע ]על זמן המג”א[. 

ולא מליברמן, כמו שלא נשאר כלום מאגג והמן. אגג והמן זה לפיד וליברמן. שום דבר לא ישאר מהם.
8.  בפרט אם יש חורף ואז יורד גשם או שלג, והאדם יושב בביתו ומתחמם לאור המדורה. ככה מתאר 
רבי שמואל הנגיד בשירים שלו )בן תהלים סי’ קס”ח(: “מת אב ומת אלול ומת חומם, גם נאסף תשרי ומת 
עמם. באו ימי הקור והתירוש, אדם וקולו בכלי דמם” - אחרי שעשו כבר את היין, הקול שלו בכלי דמם 
)דומם(. “וראה כפור ולשון מדורה, זה ירד וזה יעל ויתרומם” - עכשיו הגיע הזמן שאתה רואה גשם יורד 
והלשון של מדורה עולה למעלה, זה נופל וזה עולה.. והיום אתה לא צריך מדורה בבית, תעשה חימום.

9.  במיוחד בבני ברק, יש בנות חרדיות הולכות לשמוע דרשה מהרבנית קוק וחוזרות הביתה בשתים 
עשרה בלילה, וא”כ לא תכלה הרגל מן השוק. ואותו דבר בתל אביב שהיא “עיר ללא הפסקה”.

וכשאומרים לו: גם זמן הגר”א עבר ותפסיד את הברכות, הוא אומר להם, אין דבר, כי 
אני פוסק כמו הרמב”ם שקריאת שמע זמנה כל היום עם הברכות )סוף פ”א מהלכות 
ק”ש(. ויש עוד דעה שזמנה עד חצות היום, כל זה בשחרית וק”ש שהם דאורייתא. ואילו 

בחנוכה שהיא דרבנן, הוא מתחיל להחמיר10.

טעם האומרים “שלחנוכה” במלה אחת
“וצוונו להדליק נר חנוכה”, לא אומרים “של יא.  בברכות של ההדלקה, מברכים 

חנוכה”. אצל האשכנזים יש אומרים “של חנוכה” ויש אומרים “נר שַלחנוכה”. ראיתי 
את זה בילדותי בספר נהורא השלם משנת תרכ”א והיה זר בעיני. תגיד “של חנוכה” 
או “נר חנוכה”, אחר כך ראיתי שמי שאומר “שלחנוכה” יש לו סיבה, כי בשיר השירים 
כתוב )שיר השירים ג’, ז’( “הנה מטתו שלשלמה”, לא כתוב “של שלמה” אלא “שלשלמה”. 
מי שיבדוק בתנ”ך יראה שאין מלת ‘של’ אפילו פעם אחת! אני קראתי תנ”ך  ולמה? 
כמה פעמים, ולא שמתי לב לזה, אחר כך שמתי לב שמלת ‘של’ לא מופיעה מעולם. 
יש “בשל אשר יעמול האדם” )קהלת ח’, י”ז(. אבל ‘של’ לבד אין, רק ‘של’ מחוברת יש11. 

ומזה באה הגירסא “להדליק נר שלחנוכה”. 

הנכון לומר “להדליק נר חנוכה”
אבל יותר נכון בלי ‘של’ בכלל. ולמה? הרב חיד”א )מחב”ר סי’ תרע”ו סק”א( מסביר יב. 

שבחנוכה כל המצָוה כולה זה הנר, ולכן הנר הזה נקרא חנוכה12. לאפוקי נר של שבת, 

10.  וכותבים על הנושא הזה, וכותבים וכותבים. פעם ראשונה - לענות, פעם שניה - לענות, ואחר כך 
– לא לענות! תעשה מה שתרצה – “כי מצוות המלך היא לאמר לא תענוהו” )מלכים-ב’ י”ח, ל”ו(. ותדליק 
חנוכה מתי שתרצה, ואם תרצה להדליק חנוכה בשעה שתים עשרה ביום... - תדליק. והיה אדמו”ר אחד 
שהיה מדליק חנוכה ביום בשעה מוקדמת מאד. ואם אתה רוצה להיות אדמו”ר, תהיה אדמו”ר. כל מי 

שמדליק חנוכה מבעוד יום, נקרא “חצי אדמו”ר”...
היה תלמיד חכם אחד בדורנו, שמו מאיר בניהו )הוא תלמיד חכם, בנו של רבי יצחק נסים ע”ה, וכתב    .11
כמה מאמרים וכמה ספרים על הרב חיד”א ועל רבנים אחרים(, והוא מעולם לא יכתוב ‘של’ נפרד, אלא תמיד 
יעשה אותה מחוברת. ויש במשנה בשבת )דף ב’ ע”א(: “פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של 
עני” ובמשניות הקדומות שנמצאו לאחרונה – משניות כתב יד קופמן )ככה קוראים לו(, לא כתוב ‘של 

ָעִני’ במלה אחת. ֶלּ עני’ אלא ‘ֶשׁ
12.  קוראים לזה היום חנוכיה, והרב יצחק רצאבי כועס על זה, הוא אומר: רשעים! כתוב חנוכה, מה 
זה חנוכיה?! אבל יש “חנוכה” שזה זמן – החג בעצמו נקרא כך, ויש “חנוכה” שזה הכלי, אז כדי לעשות 
הבדל ביניהם קראו לזה חנוכיה. מה קרה אם אמרו חנוכיה?! אבל בספרים קדמונים מעולם לא כתוב 
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שאומרים “נר של שבת”. למה? כי אם תאמר “נר שבת”, ישמע שכל השבת מתרכזת 
בנר, וכי כל השבת זה הנר?! השבת יש בה הרבה מצוות והרבה הלכות, מצוות עשה 
ומצוות לא תעשה, והנר שייך לשבת. לכן בשבת אומרים “להדליק נר של שבת” ובחנוכה 
אומרים “להדליק נר חנוכה”. והרב בן איש חי כתב )ש”א פרשת וישב הלכות חנוכה ה”ב( עוד 
ם קדוש שנקרא נח”ל, והוא נובע  טעם ]לומר להדליק נר חנוכה בלי תיבת ‘של’[, שיש ׁשֵ
מפסוק “נפשנו חכתה לה’” )תהלים ל”ג, כ’(, כל זמן שהחשמונאים בטחו בה’ - ונלחמו על 
זה שבאו: “לשכחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך - “ואתה ברחמיך הרבים עמדת 
להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גבורים ביד 
חלשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי 
תורתך”. היתה להם סייעתא דשמייא. “נפשנו חכתה לה’”. אפילו שהיו רק חמשה אחים 
]ומעט חיילים[, ופעם הגיע מספר החיילים של יהודה המכבי לשמונה מאות ולא יותר, 
ואילו היוונים היה להם עשרות אלפים, והיה להם פילים )זה כמו הטנקים של היום(, והיה 
להם הכל, אפילו הכי בנסי נסים הצליחו והעבירו אותם מן העולם. ומלכות יון נפלה. 
וזה מפורסם גם בספריהם של הגויים שהיהודים נלחמו במלכות יוון והורידו אותה 
שאולה, לא נשאר מהם כלום. ואחר כך באה רומא והעיפה אותם לגמרי. והיום יון לא 
שווה כלום, פעם היו להם חכמים ופילוסופים ומהנדסים, וקוראים בשמם עד היום 
הזה, אחד נקרא “אוקלידס”, אחד נקרא “פיתגורס”, ואחד נקרא “אריסטו”, ואחד נקרא 
“גיהנם” ואחד נקרא “באר שחת”... והיום לא נשאר מהם כלום. ולא זאת בלבד, אלא גם 

את הדברים של אותם חכמים, באו הדורות האחרונים ודחו אותם13.

כל הברכות לפני ההדלקה ו”הנרות הללו” אחר הדלקת נר אחד
ועוד דבר, יש כאלה נוהגים שמברכים להדליק נר חנוכה ומדליקים, ואחרי ההדלקה יג. 

מברכים שעשה נסים לאבותינו ושהחיינו. אבל זה לא נכון, כי שלשת הברכות צריכות 
להיות לפני שמתחילים להדליק. ו’הנרות הללו’ אומרים אחרי שהדליק נר אחד בלבד. 
לא כמו אלה שאומרים שצריך קודם להדליק כל הנרות ]כיון ש”הנרות הללו” לשון 
רבים[, וכי בלילה הראשון יש לך שני נרות?! אין לך שנִים, יש לך רק נר אחד. והׁשמש 
מש... זה הונהג  מש ולא ֶשׁ לא היה נהוג בזמן חכמים, אין בגמרא זכר לשמש, לא היה ַשׁ
בדורות מאוחרים יותר, כי חששו שאולי אדם יטעה וישתמש לאור נר החנוכה, ולכן 
אמרו להדליק עוד אחד שיהיה שמש ]ועוד שאומרים “הנרות הללו קודש הם ואין לנו 
רשות להשתמש בהם” וכו’, וודאי לא קאי על השמש )הערת רבי משה חדאד נר”ו([. אם 
כן מה תעשה בלילה הראשון? איך אומרים הנרות הללו הרי אין לך שני נרות? אלא 

מוכרחים לומר שהכוונה ל”נרות דעלמא” שכל העולם מדליקים.

הדלקת נרות חנוכה ברשות הרבים
ויש מנהג טוב שחדשו חסידי חב”ד היום, שהם מדליקים נר חנוכה במקומות יד. 

הגבוהים והמפורסמים בעולם, ופעם, אחד שהתנגד להם שלח לממשל האמריקאי, הרי 
באמריקה הדת והחוק זה שני דברים, א”כ איך אתם נותנים להם להדליק נרות חנוכה 
במקום ממשלתי? וחסידי חב”ד היו צריכים לתרץ, וברוך ה’ יש מוח נפלא ליהודים ומצאו 
תירוץ יפה. אמרו להם שבימי החורף מצב הרוח נופל, ויש אנשים שיש להם דכאונות14, 
ולכן מדליקים להם את הנרות ואנשים רואים את זה ומתמלאים בשמחה ומבינים שיש 
תקוה15. והטעם הזה התקבל על דעתם של האמריקנים. וגם בצרפת בפריז יש מגדל 
אייפל16, והלכו חסידי חב”ד ובקשו מממשלת צרפת שיתנו להם להדליק שם נרות, 

חנוכיה, רק חנוכה. 
13.  פעם ראיתי ספר מלפני 120 שנה וכתוב שם: “מי יגלה עפר מעיניך אריסטו ותראה איך גם נערים 
צוחקים עליך ועל חכמתך”. ככה בלשון הזה. והמחבר לא היה אדם משלנו, אלא אדם משכיל, אולי חצי 

חילוני חצי דתי, וככה הוא כתב. כל החכמה שלהם הלכה לאיבוד.
14.  כל אחד ואחד יודע שבחורף יש דיכאון פנימי לאדם, והוא לא יכול לבטא אותו, אבל יש לו דיכאון. 
אבא ע”ה למשל היה כותב שכאשר בא האביב זו נחת רוח. ובחודשי האביב הוא היה הולך ללמד בישיבה 
שלו )ולפני כן בישיבה של רבי ניסן( בשעה שבע בבוקר, היה כבר אחרי התפילה ואחרי ארוחת בוקר, והילדים 
גם כן התפללו ואכלו, והיה נשאר אתם משבע בבוקר עד שמונה בערב - שלש עשרה שעות! ככה היה 

עושה, כי היו אוהבים ללמוד.
15.  ויש מקור לדבר הזה בגמרא בעבודה זרה )דף ח’ ע”א( שאדם הראשון היה בחודש טבת וראה שהימים 
מתקצרים, ואמר אוי ואבוי לי, עוד מעט העולם יחרב לגמרי, לא די לי שאכלתי מעץ הדעת, ולא די כל 
העונשים שנאמרו לי: “אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרונך וגו’”. “ולאדם אמר כי שמעת לקול 
אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך” )בראשית ג’ ט”ז-י”ז(, 
אלא גם הימים מתקצרים, ועוד מעט הכל יהיה חושך ואפלה כמו בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי שיש 
להם ששה חודשים חושך. עד שהגיע יום אחד שהיום התחיל להתארך, ואז הבין שזה מנהגו של עולם, 

ושמח שמחה גדולה.
16.  יש מגדל בצרפת שנקרא “מגדל אייפל” שגובהו 300 מטר, ופעם זה היה המגדל הגבוה בעולם. והיו 
המשכילים רוצים לחפש מקור לזה מהתנ”ך, ומצאו שכתוב: “עופל” )ישעיהו ל”ב, י”ד( ופירושו מגדל גבוה 
מאד. ואמרו שעופל באידיש זה אוייפל, וזה מגדל עופל. והמגדל הזה מי שעולה עליו יכול להסתכל על 
הכוכבים מקרוב, ויכול להסתכל על כל האנשים למטה כמו על חגבים - “היושב על חוג הארץ ויושביה 

כחגבים” )שם מ’, כ”ב(.



ושאלו אותם מה זה נרות החנוכה האלה? אמרו להם שזה בשביל לתת אור בלבבות כדי 
שאנשים לא יהיו מדוכאים, וכאשר אנחנו מסתכלים על נרות החנוכה אנחנו מבינים 

שגם בחושך יש טיפת אור וקרן אור. שמעו ככה והסכימו. 

אם לברך בהדלקה הנ”ל
וכאשר מדליקים במקומות האלה, מברכים על הנרות. ויש חכמים שאמרו שאסור טו. 

ם זה ה”פרסומי ניסא” הכי גדול. כי בבית אף אחד כמעט לא רואה, ובבית  לברך, אבל ׁשָ
הכנסת אולי יש מניין אחד או שנים, אבל כאן יש יהודים חילוניים שכאשר יראו את 
החנוכה הזאת במגדל אייפל יתעוררו מזה. ויש כאלה שזוכרים את הילדות שלהם 
מהנרות האלה ומתחילים לבכות. אומרים לו: למה אתה בוכה? והוא אומר כי נזכרתי 
לכן  בסבא שלי שהיה מדליק נרות חנוכה, והם מדליקים את זה בפומבי לפני כולם. 
מעיקר הדין מותר לעשות את זה ולברך. רק כדי שלא יראה דבר מוזר כותב הרב עובדיה 
ע”ה )ראה חזון עובדיה חנוכה עמ’ מ”ח בהערה( שיעשו שם מנין של ערבית )הרי ודאי יש שם 
יותר מעשרה אנשים שלא התפללו(, ומיד אחרי תפלת ערבית ידליקו נרות חנוכה בשמחה 

ובברכה, וירקדו שם. ומותר לעשות את זה. וכי בגמרא כתוב שעושים בבית הכנסת?! 
בגמרא כתוב שהיו מדליקים בבית, ורק אחר כך שהיו גזרות, והיו מסוגרים בבתים היו 
מדליקים נרות חנוכה בחלון, ואחר כך גם בחלון אי אפשר ולכן היו עושים מחוץ הבית, 

והיום עושים את זה בצורה כזאת.

הנר החדש בצד שמאל
בכל לילה מתחילים בנר חדש והנר החדש הזה צריך להיות משמאל לימין ולא מימין טז. 

לשמאל, כי בגמרא )יומא דף ט”ו ע”ב( כתוב “כל פנות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין”. 
ונחלקו בזה הפוסקים, יש אומרים שדרך ימין פירושה מימין לשמאל כמו הכתיבה שלנו 
באל”ף בי”ת. ויש אומרים דרך ימין, פירושו משמאל לימין, וככה נפסקה ההלכה. והפרי 
חדש )בהלכות ברכת כהנים סימן קכ”ח סעיף י”ז( סיכם את המחלוקת בקיצור נמרץ, והביא 
את שתי הדעות והכריע בטוב טעם שהולכים משמאל לימין. וגם כאשר יש כמה ספרי 
תורה, כמו בחנוכה, או אם זה ראש חודש ושבת וחנוכה שיש שלושה ספרי תורה, מנהג 
בית הכנסת העתיק “אלגריבא” שמתחילים לקרוא בספר תורה השמאלי ביותר, ואחר כך 
קוראים בספר התורה הימני לו, ואחר כך בספר התורה הימני ביותר, תלך תמיד משמאל 
לימין. ולקושיא שהנה אנחנו כותבים מימין לשמאל, תירצו את זה שכשאנחנו כותבים 
כל אות בפני עצמה הולכת משמאל לימין, כגון כאשר אתה כותב את האות בי”ת, הרי 
אתה כותב את הראש שלה ואת הקו למטה הכל משמאל לימין17. לכן בלילה ראשון 
מדליקים את הנר הכי ימני, ובלילה שני מתחילים בנר השמאלי שעל ידו, והולכים ימינה. 

לשבת על יד החנוכה וקריאת “ויהי נועם”
אחרי שמדליקים, יושבים חצי שעה ליד החנוכה וקוראים “ויהי נועם” ו”יושב בסתר” יז. 

)פרק צ”א בתהלים( עד “ואראהו בישועתי”. ואדם שיש לו דיכאון יקרא את הפסוקים האלה 

במנגינה )כמו שעושים בישיבה( שבע פעמים. וזה לוקח בערך כחצי שעה. ואחר כך אם הוא 
רוצה ללכת לכל מיני מסיבות של חנוכה, ילך, ]אבל לא יתכן שמיד לאחר ההדלקה[ 
האשה אומרת שיש לה מסיבה, והבעל אומר שיש לו מסיבה. )ואחר כך שרים את השיר 
הידוע “מי שבא הנה בא ומי שלא בא לא בא”...( לא ככה עושים. צריכים לשבת חצי שעה ליד 

החנוכה. ואחרי שישבו חצי שעה ליד הנרות, אם הם צריכים לצאת, יכבו, ולא ישאירו 
את הנרות בידי ילדים בגיל 7-8, ואחר כך יעשו שרפה רח”ל. תמיד קורה דבר כזה18. 

להמתין לאבי המשפחה אם מאחר מעט
מי שמגיע מאוחר הביתה, יאמר לאשה ולילדים שיחכו, אם זה שעה או שעה וחצי. יח. 

למה? כי אם לא יחכו, אז אם כן לא ניכר כלום. הילדים אומרים הנה אבא לא היה, וגם 
אני כשאגדל, מסתמא אני אהיה סוחר מפורסם בעולם, וארויח הרבה כסף, אני אבוא 
להדלקה?! לא, אני לא אבוא, אשתי תדליק במקומי, ארים לה טלפון ואוַמר לה את 
הנוסח של הברכה “ברוך אתה”... ואני אשאר בחנות. וככה תשתכח חנוכה מן העולם! 
הרי בפורים כולם מבטלים מלאכתם, ומבטלים לימודם, ובאים לשמוע מקרא מגילה 

רבי מנחם עזריה מפאנו שכתב על זה ספר - “ימין ה’  היו שני חכמים בדורו של מהרש”א. אחד    .17
רוממה” )תהלים קי”ח, ט”ז(, והשני שמו רבי יוסף סמיג’א )יכול להיות שזה סמאג’א, כי בתונס היה לנו משפחת 
סמאג’א, ואחד הרבנים שנתן הסכמה לספר שלמי תודה שמו רבי חיים סמאג’א. אבל בצרפתית אומרים סמאדג�ה(. 
וכתב: “פירוש דרך ימין, לי יוסף בר בנימין”. ופעם ראיתי את הספר הזה ישן בלוי וקרוע מלפני ארבע 
מאות שנה. ורבי מנחם עזריה היה עניו מאד, והרב סמיג’א כתב עליו בתקיפות. והוא כתב: אני חתום אצל 
כל הדיינים בשם: מ”ע – מנחם עזריה, )וככה גם המגן אברהם כותב - הרב מ”ע מפאנו(. וזה גם ראשי תיבות: 
מוחל עלבון, מעביר עוון. ולא אכפת לי, שיכתבו עלי מה שירצו. והרב חיד”א )שם הגדולים בערכו( העתיק 

את הלשון שלו, ואמר: “מה מתקו אמרי קדוש”.
18.  פעם אחת באמריקה היתה משפחה אחת שנשרפו שם הילדים מהסיבה הזו. אחר כך באו לארץ, ומי 
יכול להחיות מתים? אף אחד. אז מדברים על לבם. ישנו אחד שאמר לי אני דברתי אתם עד שנרגעו. מה 

ההרגעה? ההרגעה הטובה ביותר היא לעודד אותם, ולהיזהר בפעם הבאה. 



)כמו שאמרו במגילה דף ג’ ע”א(, ומגילה זה לא כמה דקות, זה סיפור שלם, ואחר כך שרים, 

ואחר כך אומרים ארור המן וברוך מרדכי, וקוראים שוב בבית ]לנשים וכיו”ב[, ואף 
אחד לא טען כלום, רק חנוכה מסכנה19. אם לפעמים אדם הוצרך לנדוד וללכת למקום 
רחוק, אין ברירה. לכן באותו זמן יגיד לאשתו שתדליק. אבל אם זה עניין של חצי שעה 

או שעה - שיחכו20. 

פסוק “ויהי בשכון ישראל” חוזרים עליו פעמיים
היום בפרשה ]פרשת וישלח[ יש פסוק אחד )בראשית ל”ה, כ”ב(, שחוזרים עליו פעמיים. יט. 

בחק לישראל חדש, כתוב שם על הפסוק הזה שקוראים אותו פעם אחת לפי מסורת 
הקריאה. אבל לנו יש מסורת מלפני שבע מאות שנה. מצאו כתב יד מתקופת הרשב”א 
 שכותב “מתקרי בתרי טעמי” - יש בו שני טעמים. בפעם ראשונה קוראים ככה: “ַוְיִהי 
ל:”. ואחר  ָרֵאֽ ַמע ִיׂשְ ׁשְ יֶל�ֶגׁש ָאִביו ַוּיִ ְלָה�ה ּפִ ב ֶאת-ּבִ ּכַ ׁשְ �ֶלְך ְראּוֵבן ַוּיִ ָאֶרץ ַהִהוא ַוּיֵ ָרֵאל� ּבָ ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ ּבִ
יֶל�ֶגׁש ָאִביו  ְלָהה� ּפִ ב� ֶאת-ּבִ ּכַ ׁשְ �ֶלְך ְראּוֵבן ַוּיִ ָא�ֶרץ ַהִהוא� ַוּיֵ ָרֵאל ּבָ ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ  כך קוראים ככה: “ַוְיִהי ּבִ

ר:”.  ֽ ֵנ�ים ָעׂשָ ְהיּו ְבֵני-ַיֲֽעקֹב ׁשְ ָרֵאל ַוּיִ ַמע ִיׂשְ ׁשְ ַוּיִ

הטעם לזה
למה קוראים שתי פעמים? אף אחד לא יודע. לחם הביכורים )עמ’ תנ”ה בנד”מ( כתב כ. 

שהוא כעין כתיב וקרי, אבל ברוך ה’ מצאתי טעם יפה, שבגמרא במסכת מגילה )דף כ”ה 
ע”ב( כתוב שמישהו קרא “וישכון ישראל” ותרגם את זה לארמית )ככה היו עושים, והתימנים 

עושים את זה עד היום הזה, חלק מהם לפחות(, ואמר לו רבי חנינא בן גמליאל: אל תתרגם 

אלא אחרון, כלומר הפסוק הזה יש בו רישא וסיפא, אל תתרגם את החלק הראשון וילך 
ראובן וישכב, שלא ישמעו המתפללים שם ויאמרו אה, ראובן עשה ככה, ואתה תספר 
להם מאה סיפורים, לא יאמינו לך21, ויתחילו לפלפל בדבר הזה, לכן מדלגים לסוף, אל 
תתרגם את הראש של הפסוק, אל תתרגם אלא אחרון. ממילא הפסוק הזה אם תקרא 
אותו במרוצה אחת זה פסוק אחד, ואם תקרא אותו ולא תתרגם את החלק הראשון זה 
נעשה שני פסוקים. ולכן כתוב בסוף פרשת וישלח שיש בה קנ”ד פסוקים, קליט”ה סימן. 
ולכאורה למה כתוב קנ”ד? אם תספור תמצא שיש בה קנ”ג. אלא שיש את הפסוק הזה 
שיש בו שני חלקים. ולכן תקנו שיקראו את הפסוק הזה פעמיים, וככה כתוב בכתב יד 
ההוא )שיש צילום שלו בתיקון סופרים שלנו, עמ’ י”ט(: “מתקרי בתרי טעמי” - נקרא בשני 
טעמים. אז המנהג שלנו הוא מנהג קדום. אבא ע”ה לא שמע אותו בג’רבא, בג’רבא לא 
עושים ככה, אלא שמע אותו בתונס בשנת תרצ”ד )לפני 90 שנה בערך( מפי רבנים, ר’ יונה 
זרח ור’ דוד טייב, שהם היו קוראים את הפסוק הזה פעמיים. ואחר כך שמעתי שגם 
באלג’יר קוראים אותו פעמיים. היה לנו רב אחד שהיה מתפלל אתנו ואמר שככה המנהג 
באלג’יר. ואחר כך ראיתי בשו”ת פרחי כהונה לרבי דוד הכהן סקלי מאלג’יר )חאו”ח סי’ 
ג’( שגם הוא כתב שקוראים פעמיים. אבל זה ראיה מדור אחד או שני דורות לפנינו, 
אבל כשמצאנו את הכתב יד הזה מתקופת הרשב”א זה יפה מאד, אז יש לנו מקורות 
חזקים ונאמנים. וככה התלמידים של הישיבה קוראים את הפסוק הזה פעמיים22. ואני 

הסברתי עכשיו את המקור שלו.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, 
כל השומעים וכל הרואים בלוויין, וכל הקוראים אחר כך בעלונים. ה’ יתברך ימלא כל 
משאלות לבם לטובה, ונזכה לראות זמן שהמשיח יבוא ושעם ישראל יחזור בתשובה23. 

ונזכה לגאולה שלמה אמן ואמן.
19.  ואליבא דהחילוניים חנוכה זה סופגניות... והיתה אחת שהלכה למכולת, וראתה אשה חרדיה קונה 
סופגנייה. אמרה לה מילא אנחנו לא חרדים, ולכן אנחנו לוקחים סופגנייה מן המוכן. אבל ַאְתּ חרדית, 
למה לא תעשי סופגנייה בבית?! חשבה שזה אחת המצוות, תקנו להם לעשות סופגניות... לכן אז היא 
התפלאה על החרדית שלא עושה סופגנייה בבית... והסופגנייה הזאת אין לה מקור, רק בכתבי רבנו מימון 
אבי הרמב”ם )קובץ שריד ופליט עמ’ 7( אומר, הסופגנייה זכר לנס שנעשה בשמן, זה הכל. ומי שהשמן מציק 

לו וכל שכן מי שהסוכר מזיק לו, לא יעשה סופגנייה. יעשה סופגנייה יבשה וזה גם טוב.
בחורף תשי”ד היינו לומדים עברית אצל המורה לעברית המנוח אליהו בוחבוט. אז אבא נתן לי    .20
מכתב באותיות רש”י )לא כתב ב’כתב אשכנזי’, כי לא היה בקי לכתוב בו יפה, היה יודע לקרוא, אבל לא היה יודע 
לכתוב. ו’כתב ספרדי’ המורה לא הבין, אז הוא כתב באותיות רש”י(. וכתב ככה: לכבוד היקר מר אליהו בוחבוט 
י”ץ )ישמרהו צורו. וכתב בצד”י סופית, כמו שהיה המנוח עוזי משולם אומר: ‘אל תקחו, רק בהשגחת הבד”ץ בצד”י 
סופית’. כי יש הכשרים שהם בצד”י לא סופית( תשמע, הבנים שלי צריכים להגיע בזמן החנוכה. אז המורה בא 

למורי ורבי ואמר לו זו חובה? אמר לו כן, זו חובה. אמר טוב, אתם פטורים מלבוא.
21.  אבן עזרא כתב “חכמים דרשו מה שדרשו - וכוסה קלון ערּום” )משלי י”ב ט”ז(, מי שמכסה את הקלון 
הוא חכם, כלומר הוא לא מאמין בדרשות האלה. ובעל אמונת חכמים )פרק כ”ב( ירד עליו, ואמר יש 

בתנאים מי שאומר שזה כפשוטו, אבל לומר על חכמים שהם העלימו והסתירו, זה לא טוב לומר ככה.
22.  והסברתי את זה בכתב )עיין בהקדמת “תיקון קוראים איש מצליח” ובחומש בית נאמן שם(. אבל תסביר 

מאה פעמים, ואף פעם לא תצא ידי חובה. אחרי דקה ישאלו אותך מה הטעם? שכחתי...
23.  ויפסיקו כל השטויות האלה של בנט ובטן... 61 מנדטים כמניין ‘בנט’. שמונה מפלגות, יש מפלגה 
עם בן אדם אחד. ויש מפלגה עם ששה מנדטים וזה ראש הממשלה, וכן על זו הדרך. יום אחד יבוא דוד 

המלך ויאמר לכו הביתה...
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למה הוסיפו לכלי אות י'?
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות ניתן לענות בקו בית 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
בין כסף לתורה יש ו'. הגר"א ביאר שבפסוק "ומאשר לאבינו  פתרון משבוע קודם: 
עשה את כל הכבוד הזה", המלה כבוד כתובה בלי וא"ו - כבֹד, וזה כסף וזהב. וגם בפסוק 
בנחום: "בוזו כסף בוזו זהב, ואין קצה לתכונה כבוד מכל כלי חמדה", הכבוד שם בלי 
וא"ו, אבל כבוד שכתוב בפסוק: "כבוד חכמים ינחלו ותמימים ינחלו טוב", זה כבוד מלא 

עם וא"ו, וכבוד מלא זה תורה.  הזוכה: משפחת סעדון, אופקים.
פתרון התמונה: רבנו הגאון הגדול רבי חיים בלעיש זצ"ל הרב הראשי לתוניסיה. נפטר 

בשנת תש"ז. בשבוע שעבר הובאו עצמותיו ועצמות אשתו הרבנית לארץ 
הקודש, ונטמנו בלוד.   הזוכה:  משפחת בלעיש.

בשתי החידות, יש להקפיד לומר את התשובה והפרטים )כולל שם, כתובת 
וטלפון( בצורה ברורה! הודעה שאינה ברורה כולה למערכת, לא תיכנס להגרלה

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵליּב ְׁשֵטְיְנַמן ]ֶׁשַּבָׁשבּוַע ַהָּבא יֹום ָהַאְזָּכָרה ֶׁשּלֹו[, ַצִּדיק 

ם אֹוָתּה ַעל ַּכַּפִים.  ְוָחִסיד ְוָעָנו, ֶׁשִהְנִהיג ֶאת ַהַּיֲהדּות ַהֲחֵרִדית ְוֹשָ

ְּבַהְלָוָיתֹו ָהְלכּו ַאֲחָריו ִמָּכל ַהחּוִגים, ֲחִסיִדים ְוִליָטִאים ּוְסָפַרִּדים 

ְוִכּפֹות ְסרּוגֹות ְוכּו’ - ֻּכָּלם. ְוהּוא ָנַתן ֵׁשׁש ָׁשעֹות ִּבְלַבד ֵמֶרַגע 

ַהְּפִטיָרה ַעד ֶרַגע ַהְּקבּוָרה, ְוֻכָּלם ִנְקְּבצּו ּוָבאּו ָלְך. ַהָּדָבר ַהְּמֻיָחד 

ֶׁשּבֹו ֶׁשָהָיה ָעָנו ְמאֹד, ְוָהָיה ַצִּדיק ְודֹוֵאג ְלָכל ֶיֶלד ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבאֹוָתּה 

ִמָּדה ֶׁשּדֹוֵאג ְלַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ַבֶּמְמָׁשָלה. ּוְבֶעֶרב ֲחֻנָּכה “ּדֹוִדי ָיַרד 

ְלַגּנֹו ַלֲעֻרגֹות ַהּבֶֹׂשם ִלְרעֹות ַּבַּגִּנים ְוִלְלקֹט ׁשֹוַׁשִּנים” )שיר השירים 

פרק ו’ פסוק ב(, ְלַגּנֹו ִּגיַמְטִרָּיא “ֲחֻנָּכה”, ָאז ְּבֶעֶרב ֲחֻנָּכה ּדֹוִדי ָיַרד 

ִלְלקֹט ׁשֹוַׁשָּנה ָכזֹאת. ָהָיה ֶּבן 104 ָׁשִנים, ְּכִמְנַין ֵׁשם ֲהָוָי”ה ָּכפּול 

ַאְרַּבע. “ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה’ ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו” )תהלים פרק ל”ב פסוק י’(, ֵׁשם 

ֲהָוָי”ה ִמָּסִביב ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֶׁשּלֹו. )גליון 93 אות ד’(.

 ַרִּבי ְיהּוָדה ַנָּג‘אר, ָחָכם ָּגדֹול 
ֵמַחְכֵמי תּוֶנס ִלְפֵני 200 ָׁשָנה

"ַאְלֵפי ְיהּוָדה" ]ֶׁשִּנְזַּכר ַּבִּגָליֹון ַהּקֹוֵדם[ ֶזה ֵסֶפר ֶׁשל ָחָכם 

ֶׁשְּׁשמֹו ַרִּבי ְיהּוָדה ַנָּג‘אר. ָהָיה ָחָכם ָּגדֹול ֵמַחְכֵמי תּוֶנס 

ִלְפֵני 200 ָׁשָנה, ְוֵיׁש לֹו ַהְרֵּבה ְסָפִרים: ַחֵּגי ְיהּוָדה, ִׂשְמַחת 

ְיהּוָדה, מֹוֲעֵדי ה' )ְועֹוד ַּכָּמה ְסָפִרים ֶׁשָּׁשַכְחִּתי אֹוָתם(. ְוֵיׁש לֹו 

ַגם ֵסֶפר ַאְלֵפי ְיהּוָדה ַעל ַמֶּסֶכת ְׁשבּועֹות. ֲאָבל ַהֵּסֶפר 

ַהֶּזה ׁשֹוֶנה ִמָּכל ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו, ִּכי הּוא כֹוֵתב ּבֹו ְבִקּצּור 

ִנְמָרץ. ֵיׁש ִקּצּור ֶׁשַאָּתה ֵמִבין, ַהְּגָר"א ּכֹוֵתב ְּבִקּצּור ֲאָבל 

ַאָּתה חֹוֵזר ַעל ַהִּמִּלים ַעד ֶׁשָּתִבין. ְוַגם ִמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה 

ּכֹוֵתב ְּבִקּצּור, ֲאָבל ְקָצת יֹוֵתר ֻמְרָחב. ֲאָבל ֵסֶפר ַאְלֵפי 

ְיהּוָדה כֹוֵתב ְּבִקּצּור ָּגדֹול, ּכֹוֵתב ֻקְׁשָיא, ְוקֹוֵפץ ִמֻּקְׁשָיא 

ְלֻקְׁשָיא, ֹלא ְמִביִנים אֹותֹו. ַעד ֶׁשַּפַעם ַרִּבי ֶבן ִצּיֹון ַחָדאד 

זצ"ל ָאַמר ִלי, ֶׁשַרִּבי ֶבן ִצּיֹון ּכֵֹהן )ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון, 

ְיהּוָדה  ַאְלֵפי  ֵסֶפר  ְּכֶׁשֵהִביאּו לֹו  ַלְּפָׁשט(  ֻמְמֶחה  ֶׁשָהָיה 

ָאַמר ַמה ֶּזה? ָמה הּוא כֹוֵתב? ִאם הּוא רֹוֶצה ִלְסּתֹם 

]ְּכלֹוַמר ְּבצּוָרה ְסתּוָמה, ְוֹלא ְברּוָרה[, ֶׁשֹּלא ִיְכּתֹב. ִאם 

הּוא כֹוֵתב ְּבצּוָרה ָכזֹאת, ָמה ִהְרַוְחנּו ָבֶזה? ִמְׁשְמרֹות 

ְּכֻהָּנה ֲאִני ֵמִבין, ֲאָבל ַאְלֵפי ְיהּוָדה ֲאִני ֹלא ֵמִבין. ְוֹלא 

ָיַדְענּו ָלָמה ָעָׂשה ָּכָכה, ַעד ֶׁשִּקַּבְלִּתי ֵסֶפר ְּכַתב ָיד ֶׁשל 

ַרִּבי יֹוֵסף ַהּכֵֹהן ַטנּוִּג'י, ֶׁשְּׁשמֹו "ּתֹוְלדֹות ַחְכֵמי תּוֶנס" 

)ְוהֹוֵצאִתי אֹותֹו ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ִלְפֵני 30 ָׁשָנה ְּבֵעֶרְך( ְוָׁשם 

)עמוד קס"ה( ָּכַתב ָּדָבר ִנְפָלא: ֶאָחד ֵמָהֲעִׁשיִרים ְּבתּוֶנס 

ָהָיה עֹוֵזר ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוַכּדֹוֶמה, ְויֹום ֶאָחד ֶנֱאַבד לֹו 

ַתְכִׁשיט ָיָקר ְוָחׁשּוב ְמאֹד, ָאַמר, ֲחָבל ֶׁשֶּנֱאַבד ִלי ָדָבר 

ָּכֶזה, ְוֶהְחִליט ֶׁשִאם ִיְמָצא ֶאת ַהַּתְכִׁשיט ַיְדִּפיס ְּבָׁשְויֹו 

ֵסֶפר. ּוֶבֱאֶמת ַהַּתְכִׁשיט ַהֶּזה ִנְמָצא, ּוְלָמָׁשל ָהָיה ָׁשֶוה 

50 ֶאֶלף. ְוִחֵּפׂש ֵסֶפר ֶׁשַּיֲעֶלה לֹו ָּכָכה, ְוָכל ַהְּסָפִרים ָהיּו 

ְגדֹוִלים ]ַוֲעלּות הֹוָצָאָתם ָלאֹור ְּגבֹוָהה[, ַמה ַּלֲעׂשֹות? 

ָאז ָמְצאּו ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ַעל ְׁשבּועֹות, ְוָאְמרּו ַלְמַחֵּבר: 

ַאָּתה ָיכֹול ְלַקֵּצר אֹותֹו ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה יֹוֵתר ֵמ50 ֶאֶלף? ָאַמר 

ָיַדְענּו ֶאת ַהִּסּפּור  ְוִקֵּצר אֹותֹו. ֹלא  ֲאַקֵּצר,  ֲאִני  ָלֶהם, 

ַהֶּזה ַעד ֶׁשהֹוִפיַע ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ַחְכֵמי תּוֶנס, ְוָׁשם הּוא 

ְמַסֵּפר ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה. ַהִּדּבּוִרים ֶׁשּלֹו ]ֶׁשל ֵסֶפר ַאְלֵפי 

ְיהּוָדה[ ָקִׁשים, ְוָהיּו ִמְתַוְּכִחים ָּבֶהם. ַאָּבא ָזַצ"ל ָהָיה 

ִמְתַוֵּכַח ְּבַיְלדּותֹו ִעם ִּגיסֹו ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ָמאזּוז, ְוָׁשֲאלּו ֶאת 

ָמָרן ַרִּבי ְחִויָתה ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה ָמה ַהֵּפרּוׁש ַהָּנכֹון, 

ֶזה אֹוֵמר ְּבכֹה ְוֶזה אֹוֵמר ְּבכֹה )עיין בספר מצמיח ישועה 

ְוָכל ַהֵּסֶפר ֻּכּלֹו ָּכָכה. ְואּוַלי ָיקּום  הנד"מ עמוד תס"ז(. 

ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי  ַהֵּסֶפר,  ָּכל  ֶׁשְּיַחֵּבר ֵּפרּוׁש ַעל  ִמי  ַּפַעם 

ְלָהִבין אֹותֹו. הּוא יֹוֵתר ָקֶׁשה ִמַּמַהְרָׁש“א, ְויֹוֵתר ָקֶׁשה 

ִמִּמְׁשְמרֹות ְּכֻהָּנה. ָצִריְך ִלְלמֹד אֹותֹו.

ְּגִביֵרי תּוֶנס ָהיּו נֹוְתִנים ְּבֶׁשַפע ְוָהיּו עֹוְזִרים ְלַתְלִמיֵדי 

ֲחָכִמים. ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה ָהָיה ִנְפָלא. ָקָראִתי ִבְׁשמֹו ֶׁשל 

ַרִּבי ֵמִאיר ֵּגץ ָזַצ"ל )ָהַרב ֶׁשל ַהּכֶֹתל(, ֶׁשהּוא ָׁשַמע ֶׁשְּבתּוֶנס 

ָהיּו עֹוְזִרים ִליִׁשיַבת ַהְּמֻקָּבִלים ִּבירּוָׁשַלִים ִּביֵמי ָהָרָש"ש 

ָהָיה ְמָבֵרְך אֹוָתם ָּכל ַׁשָּבת.  )ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי(, ְוהּוא 

ְוַכֲאֶׁשר ָּבאּו ַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם ְלתּוֶנס ִּבְׁשַנת תש"ג 

)ְואּוַלי ְקָצת ִלְפֵני ֵכן(, ְוָהיּו ָׁשם ְלָפחֹות ָׁשָנה ְׁשֵלָמה, ֶנֶהְרגּו 

ְוָהיּו ָאז ְּבתּוִניְסָיה  ִּבְלַבד.  ָאז ַרק ֵׁשׁש ְמאֹות ְיהּוִדים 

ֵמָאה ַוֲחִמִּׁשים ֶאֶלף ְיהּוִדים. ָלָּמה ֵמתּו ַרק ֵׁשׁש ֵמאֹות? 

ִּבְגַלל ַהְּבָרָכה ֶׁשל ָהָרָש"ש ֶׁשָהָיה ְמָבֵרְך אֹוָתם ָּכל יֹום 

ַׁשָּבת ְּבִמְנָחה ֶׁשל ַׁשָּבת, ְּב"ַרֲעָוא ְּדַרֲעִוין". ְוַגם ַהֵּׁשׁש 

ֵמאֹות ָהֵאֶּלה, ֹלא ֻכָּלם ֶנֶהְרגּו ְיִׁשירֹות ֵמַהְּפָגִזים. ֶאָּלא 

ָּבִּתים ַעל  ְוָנְפלּו  ְיֵדי ְפָצצֹות ֶׁשִהִּפילּו  ֵחֶלק ֵמֶהם ַעל 

ּתֹוְׁשֵביֶהם, ְוֵחֶלק ֵמֶהם ָלְקחּו אֹוָתם ַלֲעבֹודֹות ְּכִפָּיה, 

ְועֹוד ָּכל ִמיֵני ְדָבִרים. ְוִהֵּנה יֹום ֶאָחד ָׁשְמעּו ָהֲארּוִרים 

ָהֵאֶּלה ֶׁשַאְנְּגִלָּיה ְוָאֶמִריָקה ָבִאים ְלִהָּלֵחם ָּבֶהם, ְוָלֵכן 

ְוָחִליָלה.  ָחס  ַהְּיהּוִדים  ַהְׁשָמַדת  ֶאת  ִלְגֹמר  ֶהְחִליטּו 

ְוֵהם ֵהִביאּו ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ְלָמקֹום ָּגדֹול, ְוִהִּניחּו ָׁשם 

ֵמיָכִלים ֶׁשל ָּגז, ְוָאְמרּו ֲאַנְחנּו ִנְתַקע ֶאת ֶזה ְוֻכָּלם ֵיְלכּו, 

ּוְבֶחְׁשּבֹוָנם ָהָיה ֶׁשָהַאְנְּגִלים ָיבֹואּו ְביֹום ִראׁשֹון, ּוְבַׁשָּבת 

ְּכָבר ַיֲעׂשּו ֶאת ֶזה. ְוִאָּמא ְמַסֶּפֶרת )ְוַגם ַסְבָתא ָהְיָתה ְמַסֶּפֶרת 

ֶאת ֶזה( ֶׁשָהָיה ַפַחד ָּגדֹול ְונֹוָרא. ְוַהְּיהּוִדים ָאְמרּו ִנְקֶנה 

ַיַהְרגּו  ָצְרֵכי ַׁשָּבת? ְלִמי ִנְקֶנה ָצְרֵכי ַׁשָּבת? ֲהֵרי ָמָחר 

ֶאת ֻּכָּלם. ֲאָבל ָאְמרּו ֲאַנְחנּו ִנְקֶנה ָצְרֵכי ַׁשָּבת, ְוה' הּוא 

ַהּטֹוב ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה. ְוָהַאְנְּגִלים ִהְפִּתיעּו ֶאת ַהֶּגְרָמִנים 

ְוִהִּגיעּו ְבֵליל ַׁשָּבת. ֵּגְרׁשּו אֹוָתם ְּכמֹו ְכָלִבים. ְוָאז ִחְּברּו 

ַעְרִבית: "ַכ'ּמּוס ָג'אָנה, ּוְטַרְרד ֶאל  ֶאת ַהִּׁשיר ַהִּנְפָלא ּבְְ

ֶאְלָמאן ִמן ַּבְחָדאָנה". "ַכ'ּמּוס" ֶזה ִּכּנּוי ָלַאְנְּגִלים, )ַכ'ּמּוס 

ֵּפרּוָׁשּה ֶנֶגד ַעִין ָהַרע, ִּכי ֵהם ֹלא ָהיּו רֹוִצים ִלְקרֹא ָלֶהם ִּבְׁשָמם, ְּכֵדי 

ֶׁשָהַעְרִבים ֹלא ְיַסְּפרּו ַלֶּגְרָמִנים(, ְוַהַּכָּוָנה ֶׁשַכ'ּמּוס ִהִּגיַע ֵאֵלינּו 

ְוֵגַרׁש ֶאת ָהַאְלָמן )ַהֶּגְרָמִנים( ֵמֶאְצֵלנּו. ָהָיה כַֹח ָּבֱאמּוָנה 

ַהְּפׁשּוָטה, ַהְּיהּוִדים ָׁשם ]ַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים[ ֹלא ָהיּו 

ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְגאֹוִנים ְּגדֹוִלים. ְמַעט ְמאֹד ָהיּו ָכֵאֶּלה, 

ֲאָבל ָהְיָתה ָלֶהם ֱאמּוָנה ְפׁשּוָטה ַבֵּלב, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא אֹוֵהב ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהְּפׁשּוָטה. )גליון 239 הערה 14(.

א. ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ּוְלַהְדִליק ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה ַאֲחֵרי ֶׁשַאָּתה ְמָבֵרְך ֶאת ָּכל 

ְׁשלֺׁש ַהְּבָרכֹות: ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה, ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים, ְוֶׁשֶהֱחָינּו ַבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון. 

ְוֹלא ְלַהְדִליק ִמָּיד ַאֲחֵרי ִבְרַּכת ְלַהְדִליק. ָאְמָנם ֵיׁש ִמְנָהג ָּכֶזה ֵאֶצל ַּכָּמה 

ְמֻקָּבִלים, ֲאָבל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְמֻקָּבל יֹוֵתר ֵמֶהם, ְוִאם הּוא כֹוֵתב )עיין בשנה 

ראשונה פרשת וישב הלכות חנוכה( ְלַהְדִליק ַאֲחֵרי ָׁשלֺׁש ְּבָרכֹות, ָּכָכה ַּנֲעֶׂשה. 

ּוְלֻעַּמת זֹאת ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשעֹוִׂשים ָהפּוְך ַלַּצד ַהֵּׁשִני, ֹלא אֹוְמִרים "ַהֵּנרֹות 

ְלַאַחר  ָנכֹון, ֶאָּלא  ַהָּללּו" ַעד ֶׁשַּמְדִליִקים ֶאת ָּכל ַהֵּנרֹות. ֲאָבל ֶזה ֹלא 

ַהְדָלַקת ַהֵּנר ָהִראׁשֹון ַיְתִחילּו לֹוַמר. ְוִאם ּתֹאַמר ֲהֵרי אֹוְמִרים "ַהֵּנרֹות 

ַהָּללּו" ִּבְלׁשֹון ַרִּבים ּוִמעּוט ַרִּבים ְׁשָנִים ]ְוָלֵכן ִיְטֲענּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלאֹוְמרֹו 

ַאַחר ַהְדָלַקת ֵנר ִראׁשֹון[? ִאם ֵּכן ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ַמה ּתֹאַמר? ַהֵּנרֹות 

ַהָּללּו ַעל ַהַּׁשָּמׁש? ֲהֹלא ַהַּׁשָּמׁש ֹלא ָהָיה ְוֹלא ִנְבָרא, ְוַרק ִהְתַחֵּדׁש ַּבּדֹורֹות 

ָהַאֲחרֹוִנים. ָלֵכן אֹוְמִרים "ַהֵּנרֹות ַהָּללּו" ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהֵּנר ָהִראׁשֹון, ְוַהַּכָּוָנה 

ַהֵּנרֹות ַהָּללּו – "ֲאַנְחנּו" ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל – ַמְדִליִקים.

)נהר  ַּבֹּבֶקר  ַּגם  ַהְּכֶנֶסת[  ]ְּבֵבית  ֲחֻנָּכה  ֵנרֹות  ֶׁשַּמְדִליִקים  ִמְנָהג  ֵיׁש  ב. 

מצרים דף נ' סוע"ב(, ּוָמָצאִתי ָלֶזה ֶרֶמז ָיֶפה ַבּתֹוָרה: "ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן ֶאת 

ַהֵּנרֹת ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַיְקִטיֶרָּנה" )שמות ל' ח'(, "ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת 

ַהֵּנרֹת ַיְקִטיֶרָּנה" )שם ז‘(. "ְּבֵהיִטיבֹו" ְּבִגיַמְטִרָּיא  ְבִדּיּוק 44 ֶׁשֶּזה ְכִמְנַין 

ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ּכֹוֵלל ַהַּׁשָּמׁש. ּו"ְבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת" ֶזה ַבּבֶֹקר, ְוַאַחר ָּכְך: 

"ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהרֹן ֶאת ַהֵּנרֹת ֵּבין ָהַעְרַּבִים". ְוָלָמה עֹוִׂשים ֶאת ֶזה? ֵיׁש ַּדַעת 

ָהַרְמָּב"ם )פרק ג' מהלכות תמידין ומוספין הי"ג( ְוַדַעת ַהּזַֹהר )פרשת אמור 

דף פ"ח ע"ב( ֶׁשַהּכֵֹהן ַמְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ַּגם ַּבַּלְיָלה ְוַגם ַּבּיֹום, ְוֶזה ָדָבר 

ֶׁשָּקֶׁשה ְלָהִבין אֹותֹו. ָהַרב וֹאְזֶנר ָזַצ"ל ּכֹוֵתב )שו"ת שבט הלוי ח"א סימן 

קצ"ח( ֶׁשַהּכֵֹהן ֹלא ָהָיה ַמְדִליק ַמָּמׁש, ֶאָּלא ִאם ָהָיה רֹוֶאה ַּבּבֶֹקר ֶׁשַאַחד 

ַהֵּנרֹות ֹלא דֹוֵלק טֹוב, הּוא ֵייִטיב אֹותֹו. ]ְוָלֵכן ֶזה ִנְקָרא "ֲהָטַבת ְׁשֵּתי 

ֵנרֹות" )יומא דף ל"ג ע"א(, ְוֹלא "ַהְדָלַקת ְׁשֵּתי ֵנרֹות"[.

ג. ֶאְפָׁשר ָלֵתת ַלְּקַטִּנים ְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות ֶׁשֵאיָנם חֹוָבה, ְוַרק ֵנר ֶאָחד 

הּוא חֹוָבה ]ֶׁשַהֵּנרֹות ַהּנֹוָסִפים ְּכִפי ִמְסַּפר ַהָּיִמים, ֵהם ִמְנַהג ַהְּמַהְּדִרין 

ַלְיָלה  ְּבָכל  ַמְדִליִקים  ַאֲחֵרי ֶׁשֻּכָּלם  ַהְּמַהְּדִרין[. ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ֶׁשַהּיֹום  ִמן 

]ְּכִפי ִמְסַּפר ַהָּיִמים[ ַהּכֹל ַנֲעֶׂשה חֹוָבה, ְוָלֵכן ֹלא ָלֵתת ַלְּקַטִּנים ְלַהְדִליק 

ֶאָּלא ַרק ֶאת ַהַּׁשָּמׁש. ֲאָבל ֶזה ֹלא ָּכָכה, ֶאָּלא ַהִּדין הּוא ֶׁשַרק ָהִראׁשֹון 

הּוא חֹוָבה, ְוַהְּׁשָאר ִהּדּור ְוִהּדּור ְּדִהּדּור. )ועיין בחזון עובדיה חנוכה עמוד 

כא(. )ָהַרב מֶֹׁשה ֵלִוי ָזַצ"ל, ַּכֲאֶׁשר ַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו ִיָּבְדלּו ְלַחִּיים ָהיּו רֹוִצים ְלַהְדִליק 

ְּבַעְצָמם, ָהָיה נֹוֵתן ָלֶהם. ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ִאם ִמיֶׁשהּו ַיֲעבֹר ְוִיְרֶאה ֶאת ַהִּמְרֶּפֶסת ֶׁשּלֹו 

ַיִּגיד ֶזה ַאְׁשְּכַנִּזי, אֹו ֶׁשָהַרב מֶֹׁשה ֵלִוי "ִהְׁשַּתְּכֵנז"... ָלֵכן ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִלְׁשמֹר ַעל ִמְנַהג 

ֲאבֹוֵתינּו. ָהַרְמָּב"ם ָּכַתב )פ"ד מהלכות חנוכה ה"ג( ֶׁשִּמְנָהג ָּפׁשּוט ִּבְסָפַרד ֶׁשֲאִפּלּו 

ִמְׁשָּפָחה ְגדֹוָלה, ַמְדִליִקים ַרק ֲחֻנָּכה ֶאָחד – "ֵנר ִאיׁש ּוֵביתֹו" )שבת דף כ"א ע"ב(. 

ְוִאם ַהְּיָלִדים רֹוִצים ְלַהְדִליק – ֶׁשַּיְדִליקּו ְבתֹוְך ַהַּבִית, ְוִאּלּו ַעל ַהִּמְרֶּפֶסת ַיְדִליקּו 

ֵנרֹות ַרק ְלִפי ִמְסַּפר ַהֵּלילֹות(. )גליון 239 אותיות כ"ג - כ"ה,   ובגליון הנוכחי(.




