
ִאתו,  ב. מה הקשר בין “והבור ריק אין בו מים” ובין החנוכה? ג. ביאור דברי רש”י )בראשית ל”ז, י”א(: “ויתנכלו אותו.  א. מתי היה נס חנוכה? 
עמו, כלומר אליו”.  ד. יש מקומות שרש”י רמז לעניינים של קבלה.  ה. “ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו )בראשית מ’, כ”ג( - ויהי מקץ” 
)שם מ”א, א’(. רמז לחנוכה בפסוקים אלו.  ו. חידה: “בני לאה היקרים ויוסף פוקח עוורים”.  ז. לדעת בקלות כמה נרות מדליקים בכל ימי החנוכה, וכן דרך 
י.  זמן הדלקת נרות חנוכה.    לחשב כל רצף מספרים.  ח. גזירות היוונים.  ט. אנשים לא יודעים למה אין להם שמחה, הסיבה היא שהם לא טעמו טעם התורה! 
יג. לדחות את השיעור לאחר ההדלקה.  יד. חנוכיה בנרות  יא. זמן ההדלקה בבית הכנסת.  יב. האם להמתין עם ההדלקה כשאב המשפחה חוזר מאוחר?  

טז. היכן מדליקים החנוכיה בבית? חשמל.  טו. מתארח אצל הוריו בשבת היכן ידליק במוצ”ש?  

מתי היה נס חנוכה?
בתקופת הבית השני1 - באמצע ימי בית שני, מה שמקובל בספרים שלנו שנס חנוכה א. 

קרה בשנת שלושת אלפים תרכ”ב. “כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה” )חבקוק ג’, ח’(. 
ולמה אמרו ככה? כי הגמרא מונה בע”ז )דף ט’ ע”א( את סדר ימי בית שני. והיא אמרה 
שם שמאה ושלוש שנים היתה מלכות בית חשמונאי, ואחר כך מאה ושלוש שנים היו 
הרומאים, ואחר כך נחרב בית המקדש. עשו חשבון מתי נחרב הבית השני, והורידו מזה 
מאתיים ושש שנים, יצא להם תרכ”ב. דהיינו החורבן היה בשנת תתכ”ח2 - שלושת 
אלפים שמונה מאות עשרים ושמונה, פחות מאתיים ושש זה תרכ”ב - שש מאות עשרים 

ושתים. לכן מישהו כתב “תרכ”ב חג האורים”. 

רבות מלחמות
אבל היום בספרי ההסטוריה כותבים שנס חנוכה היה ]מוקדם יותר[ בשנת תקצ”ז, ב. 

הפרש של עשרים וחמש שנה. ויכול להיות ששתי הדעות אמת. הדעה שאומרת בשנת 
תרכ”ב זה על פי הגמרא, וככה משמע מהרמב”ם )פ”ג מהלכות חנוכה ה”א( שאמר “וחזרה 
יותר על מאתים שנה”, ויותר ממאתיים שנה זה מאה ושלוש ומאה  מלכות לישראל 
ושלוש ]יחדיו 206[ של הגמרא. אבל זה מדבר עד שנחו מהמלחמות. לא הייתה מלחמה 
אחת ולא שתים, היו הרבה מלחמות. ואחרי שנרגע מעט יהודה המכבי מלך שש שנים, 
ואחריו מלך אחיו )יהונתן, אחד מחמשת הבנים של מתתיה(. אחד מלך שש שנים, השני מלך 
שש שנים, והשלישי מלך שמונה שנים, והרביעי עשרים ושש שנים וכו’. ואחר כך 
התערב הורדוס מזרע אדומי שהחריב את הכל3. לכן המלחמות בין עם ישראל ובין 

1.  הרב יהושע אברמוביץ’ )המנהל הרוחני של הג’וינט, אני לא יודע אם הוא בחיים היום( היה בא לפעמים לשיעור 
של הרב שלנו במסכת חולין, הקשה פעם קושיא בתוספות בחולין )דף פ”ו( וכתבתיה בספר ויאמר יצחק בחולין 
שם. ומדי פעם בא גם לישיבה של הרב פינסון זצ”ל. אז הוא שאל את התלמידים: לפני כמה שנים קרה נס 
חנוכה? אמרו לו לא יודעים בדיוק. אמר להם תגידו בערך. אמרו לו: לפני אלפיים שנה. אמר להם: יפה מאד. 
פעם הלכתי לישיבה אחרת )ככה הוא אומר( ושאלתי אותם מתי היה נס חנוכה? אמרו לפני חמש מאות שנה. 
שאלתי אותם לפני החורבן או אחר החורבן? אמרו לי: חמש מאות שנה זה אחרי החורבן. אמרתי להם: איפה 

ְך? בישיבה שלכם?! איפה מצאו אותו?!... זה היה לפני החורבן. מצאו את ַהַפּ
2.  אבל למעשה הבית נחרב קצת יותר מאוחר – ג’ תתכ”ט או תת”ל. אבל החשבון הקדום היה ככה.

3.  ואנשים מלמדים זכות על הורדוס שהוא חזר בתשובה שלמה. הוא חזר בשאלה, לא בתשובה... זה אדם 
שהרג את כל חכמי ישראל, והוא בנה את בית המקדש כביכול לכפר על עוונו, אבל הוא לא התכוון לשם 
שמים, והראייה, שבית המקדש שבנה עזרא החזיק מעמד שלוש מאות שנה. ושלו אפילו מאה שנה לא החזיק 
מעמד. היה יפה מאד, אבל לא העיקר היופי, העיקר מה היה בפנים. ובפנים נחרב הבית תוך שבעים וכמה 
שנים. הורדוס גמר את בנין הבית בשנת שלושת אלפים תשנ”ו, והבית נחרב בשנת תתכ”ח )לכל המוקדם, יש 
אומרים תתכ”ט ויש אומרים תת”ל(. אז החזיק מעמד שבעים וכמה שנים וזה הכל. בניין יפה כל כך שהגמרא 

)ב”ב דף ד’ ע”א( מספרת בשבחו, לא נשאר ממנו כלום. עפר ואפר מאז ועד היום. “ויבלעוה לגיונים ויירשוה” 

)ככה אומרים במנחה של יום תשעה באב(. כי הורדוס לא היה בסדר, הוא היה רשע, ולכן בית המקדש שלו לא 

עמד הרבה. אם היה עומד אז היו אומרים: תראה, בית המקדש הזה עשה אותו יהודי אחד שחזר בתשובה. 
והוא לא חזר בתשובה. ביומו האחרון ציוה את אשתו המרשעת ואמר לה: תהרגי את כל חכמי ישראל, כדי 
שיבכו עליהם ויחשבו שבכו עלי... אבל היא לא עשתה ככה. אמרה: אני לא אהרוג אותם, אני לא אעשה דבר 
כזה. אבל הצוואה הזאת נשארה לדורות. והוא הלך למנוחות לא שאננות. יש את מקום הקבר שלו שהוא 
עשה אותו מפואר מאד. והקבר המפואר הזה נעלם מן העולם במשך אלפיים שנה. גילו אותו רק לפני עשר 

היוונים נמשכו כמה שנים טובות, לכן מתקצ”ז עד תרכ”ב זה עשרים וחמש שנה ]עד 
שנרגעו מעט מהמלחמות[. 

מה הקשר בין “והבור ריק אין בו מים” ובין החנוכה?
יש בגמרא )שבת דף כ”א סוע”ב( שתי מימרות סמוכות. אחת מאי דכתיב )בראשית ל”ז, כ”ד( ג. 

“והבור ריק אין בו מים” - מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. ואחריו יש עוד מאמר 
אחר מאותו חכם )רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום(: נר חנוכה שהניחו למעלה מעשרים 
אמה לא יצא ידי חובתו, כסוכה וכמבוי. בסוכה יש משנה מפורשת )סוכה דף ב’ ע”א( שאם 
עשה את הסכך למעלה מעשרים אמה, הסוכה פסולה משום דלא שלטא בה עינא, ויש 
עוד כמה טעמים. ובמבוי גם כן4 המשנה )עירובין דף ב’ ע”א( אומרת שאם אדם עשה את 
הקורה מעל המבוי בגובה עשרים אמה זה פסול. כי מי שיכנס רק עד גובה עשר מטר 
)בערך( יראה את הקורה הזאת, אז אם לא שלטא בה עינא זה פסול. ולמד מזה החכם 

הזה רב נתן בר מניומי שהוא הדין לגבי חנוכה. והשאלה היא מה הקשר בין הבור ריק 
אין בו מים ובין החנוכה? כל המפלפלים חפשו דרכים לפרש מה הקשר בין שני הדינים 
האלה. בראשון פירוש הפסוק ובשני אמר הלכה. ואני אמרתי פתרון פשוט על פי הבן 
איש חי5. מה למדתי ממנו? שכל שבוע הוא מביא קטע מהפרשה ודורש עליו אגדות, 
ואחר כך אומר הלכות. ובדיוק ככה עשה אותו אמורא. היה דורש על פרשת וישב שיש 
בה את הפסוק “והבור ריק אין בו מים”. מה זה אין בו מים? אין בו כלום. אז למה נאמר 
“אין בו מים” ]כבר נאמר “והבור ריק”[? אלא אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. 
ואחר כך עבר להלכות חנוכה. שניהם באותו שבוע, כל שנה פרשת וישב באה עם חנוכה. 
לכן אמר בחנוכה אם תמצא חנוכה גבוהה מאד לא יצא ידי חובתו. הראשון אגדה על 

פרשת השבוע, והשני הלכה לפי השבוע הזה.

שנים בערך. לפני כן לא ידעו איפה הוא קבור. הוא בגהינם, מה אכפת לכם איפה הוא קבור?! עכשיו יודעים 
שזה קבר מפואר מאד.

4.  אם יש רחוב שאין בו ארבע רוחות, רק שלוש רוחות ויש כניסה מרשות הרבים - מדין תורה אם יש בו 
שלוש מחיצות זה מספיק, אבל מדרבנן כיון שהוא נראה כמו רשות הרבים צריך לעשות לו לחי מכאן ולחי 

מכאן וקורה למעלה. ואפשר גם לחי אחד או לחיים בלי קורה, יש פרטים בזה.
5.  אנחנו הספרדים לא מחפשים פלפולים, מחפשים פשט. אם יש דבר פשוט, מתקבל על הדעת, אם זה חריף 
מדאי לא מקבלים אותו. האשכנזים אוהבים חריפות. הם לא אוכלים חריף, אבל אוהבים חריפות. ואנחנו לא 
אוהבים חריף, אבל אוכלים חריף... אם תמצא מישהו שאוכל דברים חריפים זה רק ספרדים. היה פעם מישהו 
שרצה להקניט אותם, אמר להם תדעו לכם שאברהם אבינו היה ספרדי. ולא רק אברהם אבינו, גם המלאכים 
שבאו אליו היו ספרדים. למה? כי אברהם אבינו הביא להם שלוש לשונות בחרדל. אם היה אשכנזי מה זה 
חרדל? גפילטפיש צריך... אין גפילטפיש. אברהם אבינו לא ידע מה זה, לכן הביא להם חרדל שהוא חריף... 

ואלה שאוכלים חריף המוח שלהם פשוט וישר, ואלה 
שלא טועמים חריף רק מתוק, בסוף המוח שלהם כולו 
חריף. אוי ואבוי אם האשכנזים היו אוכלים חריף כמונו, 

איני יודע מה היו עושים...

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

05
0-

27
38

85
8 

   
   

   
   

פי:
גר

ב 
צו

עי

או ב'קול נאמן':בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע
 
 079-9270505או ב'קו  בית נאמן': 079-9-367-367

נושאי השיעור:
מוצ”ש וישב, כ”ד כסלו תשפ”ב

לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<< מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 

 לע"נ אבי הישיבה הרה"צ רבי בנימין הכהן בן מבירכה זצ"ל.

בבית הכנסת "אהבת התורה - איש מצליח"   
רחוב הרב עוזיאל 43 ב"ב.  

בשעה 20:00 

גליון מס': 286 | פרשת מקץ
ל בכסלו תשפ"ב )4/12/21(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
17:53  17:14  16:20 י-ם: 
17:49  17:15  16:16 ת"א: 
17:46   17:13  16:13 חיפה: 
17:51  17:17  16:18 ב"ש: 



 מהיכן למדה הגמרא ש”נחשים ועקרבים היו בו”, 
אולי היו בו עצים, אבנים?

ויש פירוש של הרב האר”י על “הבור ריק אין בו מים אבל נחשים ועקרבים יש בו”. מי ד. 
אמר לגמרא שדוקא נחשים ועקרבים היו בו? אולי היו בו עצים, אבנים? חסר מה שיהיה 
בו? יכול להיות בבור כל מיני דברים. אלא אומר, הפסוק אמר ריק אז משמע שאין בו כלום, 
ואחר כך אמר “אין בו מים” משמע אבל יש בו משהו. אם יש בו משהו אז הוא לא ריק, איך 
אמרת בתחילה שהוא ריק? אלא נחשים ועקרבים הם נכנסים בחורים שיש בבור, ממילא 
אתה רואה בור ריק ואין בו כלום ]ובאמת יש בו משהו בחורים ובסדקים[. ולכן בא ראובן 
ואמר “השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר” )בראשית ל”ז, כ”ב(, כי הוא לא ידע שיש שם 
נחשים ועקרבים, ואחר כך כשיוסף הצדיק היה שם הנחשים ועקרבים רצו לנשוך אותו 
ולהרוג אותו, אבל הם קבלו הוראה מלמעלה: “אל תגעו ביהודי הצדיק הזה”. והם נשארו 
ככה ואף אחד לא עשה לו כלום. בזה יובן איך ראובן רצה להציל אותו מידם להשיבו אל 
אביו? איך להשיבו אל אביו? הרי הנחשים והעקרבים יהרגו אותו. מה אתה אומר להשיבו 
אל אביו? ודבר שני יובן מדוע הנחשים והעקרבים לא הרגו אותו. אבל עכשיו ניחא, כי 
כשראובן הציץ לתוך הבור, הוא ראה שהוא ריק. אבל למעשה יש בו נחשים ועקרבים. 

“ויתנכלו אותו. כמו ִאתו, עמו, כלומר אליו”
יש למעלה בפרשה )בראשית ל”ז, י”א( דיבור אחד ברש”י ארבע מלים, שעל הדיבור הזה ה. 

צמו והתענו והתאבלו על לא דבר, ולפי דעתי הוא פשוט מאד בלי שום צומות ותעניות. 
רש”י אומר “ויתנכלו אותו. כמו ִאתו, עמו, כלומר אליו". מה אומר רש”י “אותו. אתו עמו 
כלומר אליו”? אלא רש”י הוקשה לו לשון “ויתנכלו אותו”. התנכל בהתפעל הכוונה אדם 
שעשה דבר לעצמו, כמו: ‘התרחץ’, ‘התלבש’, ‘התגלח’, הוא עשה דבר לעצמו. אבל כאן 
“ויתנכלו” ומי הם שהתנכלו? השבטים. למה בהתפעל. אלא “ויתנכלו” הכוונה נתמלאו 
נכלים וערמומיות וכו’ )כמו שכתב רש”י שם(, כלומר שהיא פעולה עצמית, מילאו את עצמם 
נכלים[ ונכלו אותו. אבל איך יצדק לשון “ויתנכלו אותו” ]היה לו לומר “ויתנכלו אליו”[? 
אז רש”י אומר ויתנכלו אותו, אותו פירושה ִאתו דהיינו עמו כלומר התנכלו אליו. ומצאתי 
עוד חמשים פעם בתנ”ך )הבאתי אותם בהקדמה של ספר יברך ישראל ח”ב ונדפס בס’ דרכי העיון עמ’ 
נ”ג( אותו שפירושה אתו. )כמו: “כי רבים אשר אתנו מאשר אותם” )מלכים-ב’ ו,’ ט”ז(. מה זה מאשר 

אותם? מאשר ִאתם(. אז כאן רש”י הוקשה לו, ויתנכלו זה פועל עומד. הוא בעצמו התנכל 

לעצמו? מה זה אותו? משמע פועל יוצא. “ויתנכלו את אחרים”. איך זה יכול להיות? אמר 
“אותו – אתו”, כלומר יש אותו בתורה שפירושה אתו, ואתו היינו עמו, מה זה ויתנכלו 
עמו? כלומר אליו, “ויתנכלו אליו”. רש”י פשוט ויפה וברור. יש מקומות שרש”י רומז על 
דברי קבלה, אבל כאן זה דברים כפשוטם. יש רש”י כזה בישעיה )י”ד, ב’( על מה שכתוב שם 
“והתנחלום בית ישראל”, ורש”י שם גם כן כותב מעין הדברים האלה.  ללמוד את רש”י 
צריך להיות מחונן בשכל ישר ופשוט. ככה תבין את רש”י, אם אתה תכניס ברש”י כל מיני 

פלפולים אתה לא מבין אותו, הוא לא חשב על זה6.

יש מקומות שרש”י רמז לעניינים של קבלה
יש מקומות שהרב חיד”א אומר שרש”י רמז לעניינים של קבלה. כמו בפרשת בשלח ו. 

)שמות ט”ו, א’( שרש”י אומר שהיו”ד על שם המחשבה נאמרה. “אז ישיר משה” - הוא כבר 

שר. מה זה ישיר? אמרו )סנהדרין דף צ”א ע”ב( ישיר לעתיד לבוא, לתחיית המתים. אבל 
רש”י אומר לפי פשוטו היו”ד על שם המחשבה נאמרה. מה זה על שם מחשבה? עלה 
בלבו לשיר. ויש בזה רמז על פי הקבלה, “יו”ד חכמה קדומה” )ככה כתוב בפיוט “בר יוחאי”(, 
יו”ד רומזת לספירת חכמה, חכמה זו מחשבה, “חכמה – מוחא, איהי מחשבא מלגיו” )ככה 
מובא בפתיחת אליהו(. לכן היו”ד על שם המחשבה. ועוד מקור אחר גם כן ברש”י )עיין בס’ 

6.  מספרים שאחד עשה כמה וכמה תעניות ]להבין דברי רש”י[ ויצא קול מהקבר של רש”י )אגב, אף אחד לא יודע 
היום איפה הקבר של רש”י(, ואמר לו: אני שלמה בן יצחק, אני עשיתי את הפירוש שלי על התורה אחרי שצמתי 

תרי”ג תעניות )כמו חבורת תרי”ג של ולדר...(, תענית על תענית על תענית, אם אתה רוצה להבין את זה, תראה 
עשן עולה מקברי ותשאל ותדע. ויש ספר אחד שמביא את הפירוש שראה אותו בעשן. והפירוש אין בו טעם. 

אני לא מבין אותו )הדפסתי אותו פעם(, מה הוא מדבר? רש”י כפשוטו. אל תעשו לו פירושים.

מגדולי ישראל ח”א עמ’ ל”א( שהוא רומז על דרך הקבלה. אבל להמציא קבלה מהאוויר - לא 

עושים ככה. יבוא רש”י “יענה כחשך בפניך” )ע”פ איוב ט”ז, ח’(, יגיד לך: “לא התכוונתי לזה, 
מה אתה משתגע? לא הבנת אותי, תלמד תנ”ך טוב, ותלמד דקדוק טוב, ותלמד דברים 

שלי ממקום אחר ותבין. אל תעשה פירושים שאין בהם ממש”. 

“ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו - ויהי מקץ”
אבל יש בפרשה כמה דברים יפים מאד. למשל הפרשה הזאת תמיד חלה בשבוע של ז. 

חנוכה7. איפה רמוז בפרשה העניין של חנוכה? מישהו כתב שבפסוק האחרון של הפרשה 
כתוב: “ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו” )בראשית מ’ כ”ג(. אמר, שר המשקים הוא 
ממלא שמן של חנוכה, זה “שר המשקים” - משקה את כל הנרות של חנוכה. “יוסף” זה 
הנר הנוסף - השמש. והוא “לא זכר את יוסף - לא זכר את הנר הנוסף – “וישכחהו - ויהי 
מקץ” - כל הנרות של חנוכה מוקצים מחמת מצווה ואסור להשתמש בהם. זה החידוש 

שאמר אותו רבו של אבא - רבי חויתא הכהן זצ”ל בספרו מנחת כהן על התורה.

“בני לאה היקרים ויוסף פוקח עוורים”
“בני לאה היקרים ויוסף פוקח עוורים” ח.  יש עוד חידה שראיתי פעם בכתב יד. אומר: 

מה זה בני לאה היקרים? יש שלושים וששה נרות בחנוכה )בלי לחשוב את השמש(, בלילה 
הראשון אחד, בשני שנים, שלושה, ארבעה, חמשה, ששה, שבעה, שמונה. כמה עולה 
ביחד? שלושים ושש. וזהו “בני לאה היקרים”, לא”ה גימטריא 36, שאין להשתמש לאור 
36 נרות החנוכה, “ויוסף פוקח עוורים”, הנר הנוסף – השמש, מתיר להשתמש לאור הנר. 

איך מחברים בקלות רצף מספרים?
מי שקשה לו לחשב את מנין הנרות, יחשב בדרך קלה מאד. את הראשון והאחרון ט. 

כפול הזוגות. כמה זוגות יש לנו? ]שמונת ימי חנוכה הם[ ארבעה זוגות. אז הראשון 
]נר[ אחד והאחרון שמונה ]נרות[, זה תשע. תשע כפול ארבע )ארבעה זוגות( זה שלושים 
ושש. אם אתה רוצה לחשב גם את השמש, אז אל תתחיל באחד, תתחיל משתים ]נר 
ראשון ושמש[. שתים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. כמה עולים ביחד? 
אפשר לחשב פשוט, אם אמרנו מאחד עד שמונה שלושים ושש, אם כן עכשיו הורדנו את 
האחד - שלושים וחמש, והוספנו תשע בסוף, ארבעים וארבע. אבל יש דרך פשוטה מאד, 
כל דבר שהוא הולך על הסדר וכל מרחק ממספר למספר הוא קבוע, אז תקח את הראשון 
והאחרון, תחבר אותם ותכפיל אותם במספרי הזוגות. אפילו מספרים מאחד עד מאה כמה 
זה עולה תוכל לחשב. כמה זוגות יש ]מאחד עד מאה[? חמשים זוגות. ]כל זוג בתרגיל זה 
הוא 101, למשל:[ אחד ועוד מאה - מאה ואחד, שתים ועוד תשעים ותשע - מאה ואחד, 
שלוש ועוד תשעים ושמונה - מאה ואחד, וכן על זו הדרך. אז מאה ואחד כפול חמשים 
זוגות עולה חמשת אלפים וחמשים. וזה כלל שכתבו אותו תוספות במנחות )בסוף דף ק”ו 
ע”א ד”ה שהן(, ובא הרב הון עשיר8 וכתב במנחות שם )פרק י”ג משנה ב’(: דע שאם יש לך כמה 

7.  והיו קוראים לה בחוץ לארץ “שבת הלפת”. מה זה שבת הלפת? אחד בא ביום ערב שבת פרשת וישב לבית 
ואשתו עוד לא הכינה כלום. מה היא עושה? חותכת לפת. אמר לה: מה זה? אמרה לו: עכשיו עוד מעט שקיעה. 
אמר לה: ואת מתעסקת בלפת? איפה החמין? איפה הכוסכוס? אין כלום. שום דבר. אז הוא ביום ראשון הלך 
לבית דין וגירש אותה. כל שנה מגיעה שבת וישב אומרים שמגיעה שבת הלפת. אבל יכול להיות שזה לא היה 
ולא נברא. רק לומר שזה ערב שבת קצר מאד, קוראים לזה ככה. אבל יתכן שהסיפור הזה לא היה ולא נברא. 

מי זו האשה הטפשה הזאת שבמעריב ערבים בבין השמשות מכינה לפת?!
8.  היה חכם גדול, מסכן שנרצח ע”י פושעים ארורים - רבי עמנואל חי ריקי. היה בקי בקבלה ובקי בפשט ובקי 
בכל החכמות שיש. בדבר שתוספות יום טוב מקצר, הוא מסביר אותו ומרחיב אותו. יש לו פירוש על המשניות 
והוא קרא לו “דקדוקי עניות”. וכשבאו להדפיס אותו אחרי שהוא כבר נהרג בידי גויים, אמרו ספר כזה יפה 
נקרא לו דקדוקי עניות? למה נקרא לו ככה? נקרא לו “הון עשיר”. הפוך. הוא אומר דקדוקי עניות, וזה הון 
עשיר. ויש לו לפעמים דברים יפים מאד. אני זוכר דבר אחד בברכות )פרק שמיני משנה ו’(, כתוב שם “הבשמים 
שלפני עבודה זרה”, ולא כתוב “בשמים של עבודה זרה” כי אין לה כלום משלה. “ואל תתמה על המת כי הוא 
מוריש ומעשיר”. מה הוא מדבר? כוונתו הרי כתוב שם גם “בשמים של מתים”, כשנפטר מישהו מניחים על 
קברו בשמים כדי שיהיה ריח טוב. אם כן למה כתוב “של”? הרי המת אין לו כלום כמו שאתה אומר על עבודה 
זרה? ועל זה הוא אומר: “ואל תתמה על המת כי הוא מוריש ומעשיר” - מוריש לא הכוונה עושה אדם עני כמו 
הפסוק )ש”א ב’ ז’(, אלא הכוונה עושה ירושה. מוריש את הנכדים ואת הבנים ואת הצאצאים ומעשיר אותם. וזה 
בשתי מלים – “כי הוא מוריש ומעשיר”. במשניות וילנא מדי פעם יש שם חידושים בצד, וכתוב שם: ה”ע. וזה 
הון עשיר. אם כתוב ב”ד הכוונה בית דוד. אם כתוב ש”ל הכוונה שושנים לדוד. כל אלה חכמי איטליה שכתבו 



מספרים שהולכים על הסדר במרחק שווה מאחד לשני )לאו דווקא אחת שתיים שלוש, אלא 
גם אחת שלוש חמש שבע, העיקר שיש להם מרחק קבוע(, ואתה רוצה לדעת כלל לכולם, תקח 

את הראשון ואת האחרון ותכפול בחצי ממספר העצמים, ותמצא את החשבון. למשל: 
אחד, שלוש, חמש, שבע, תשע. איך נחשב אותם? )הראשון אחד ותשע זה עשר, שלוש ושבע 
זה עשר, חמש באמצע, זה פשוט: עשרים וחמש. אבל בדרכו זה יותר פשוט(, תקח את האחד ואת 

2.5( זה עשרים  )יש חמשה מספרים אז עושים כפול  התשע זה עשר, כפול חצי מהעצמים 
וחמש. זה קל מאד. וההסבר מובא בתוספות שם והכל ברור9. וזה קשור למה שאמר הבן 
)ש”א פרשת וישב הלכות חנוכה ה”א( שצריך לקרוא את נוסח “הנרות הללו” בנוסח  איש חי 
המתוקן שיש בו שלושים ושש תיבות, כמנין נרות החנוכה. בנוסח שלנו יש הרבה יותר, 
אבל הוא אמר נוסח קצר שיש בו מינימום שלושים ושש תיבות כמנין נרות החנוכה. וזה 
בלי השמש. והחשבון הוא: הראשון – אחד, והאחרון – שמונה, אחד ועוד שמונה כפול 

ארבע, שווה: שלושים ושש10.

חידושים יפים על המשניות, נפלאים מאד. רק העולם לא יודע את הערך שלהם. יש מהם קטעים קטנים 
בוילנא. אבל הספרים כמו שהם צריך להדפיס אותם. פעם אמרתי אם היה אפשרות להדפיס ספר “פירושי 
חכמי איטליה”. עם פירוש “הון עשיר” - רבי עמנואל חי ריקי, והרמ”ז - רבי משה זכות )גם כן מאיטליה, היה רב 
במנטובה( וגם רבי דוד קורינאלדי. וגם הרביעי - שושנים לדוד לרבי דוד פארדו. כל אלה חכמי איטליה. לרכז 

אותם. למשל חלק אחד יכיל סדר זרעים וסדר מועד, המשניות למעלה, ואחר כך פירושים - הפירוש הזה של 
הרמ”ז וכו’. והרמ”ז יש לו חיבור נפלא מאד, שהגאון רבי דוד פארדו אומר )בהקדמתו לשושנים לדוד( “כי דבריו 
הלא לאמונה צריכי עיונא כדברי רבותינו בעלי התוס’” אבל העולם לא יודעים להעריך אותם. יודעים רק את 

הפלפולים הגדולים, אבל חידושים פשוטים וישרים לא יודעים להעריך. 
9.  צריך ללמוד חשבון. פעם )בשנת תשל”ב( הייתי מורה לנביאים בישיבה תיכונית “חזון נחום” ביפו. הייתי 
צריך פעם בשבוע להיטלטל בשני אוטובוסים בשביל להגיע ליפו. והתלמידים שם לא היו ישרים כל כך, היו 
אומרים לי תסביר לנו מה זה הקב”ה. אסביר לכם. אתם לומדים בתלמוד אצל רבי חיים חדאד )רבה של לוד(, 
ואתם לומדים חשבון ומתמטיקה וכל מיני דברים, מה השאלות האלה מה זה הקב”ה?! התחלתי להסביר 
ולהסביר, אחרי חצי שעה של הסבר אמרו לי: “הרב משכנע אותנו”. ברוך ה’ שאני משכנע אותם. יום אחד 
הביאו לי שאלה ]בחשבון[ מהסוג הזה, ושאלו אותי איך פותרים את זה, ואמרתי להם כך וכך. התפלאו, איפה 
למדת את זה? אמרתי להם שזה כתוב בהון עשיר במנחות פרק יג. אמרו לי איך הגעת להון עשיר? הגעתי )אולי 

כי הון בגימטריא מאזוז...(. ועיקר הדברים זה בתוספות, רק שהרב הון עשיר הרחיב את זה.

10.  ואת זה לומדים בכיתה י”א, אבל אני יודע את זה בלי כיתה י”א )אין לי אפילו כיתה א’ בחשבון(. כי במקורות 
שלנו כתוב הכל, ומי שלומד גמרא לומד הרבה דברים. פעם האדמו”ר מליובאוויטש שאל את הרוגוצ’ובר איך 
בתלמוד כתוב כך וכך, הרי המדע אומר אחרת? אמר לו כל מה שהמדע אומר זה “סופיסטיקה”. ו’בכפר חב”ד’ 
לא הבינו מה הוא מדבר. אבל “סופיסטיקה” זו שיטת לימוד ביון העתיקה שמהפכים את האמת, איך להתפלפל 
ולבלבל את המוח. למשל הם אומרים, אדם שמורידים לו שערה אחת האם יהיה קירח? ודאי שלא. א”כ מה יהיה 

כשאדם מקבל עול תורה הוא משוחרר מכל השטויות
יון גזרו גזרות על י.  לשון הרמב”ם )הלכות מגילה וחנוכה פ”ג ה”א(: “בבית שני כשמלכו 

ישראל”. בתחילה לא הכרנו את היוונים, הכרנו רק את הפרסים. והם היו טובים יחסית 
לכל אלו שבאו אחריהם – יון ואדום יימח שמם וזכרם. ובטלו דתם – כי היוונים לא רצו 
להשמיד אותנו כמו הגרמנים הארורים וכמו הרומאים. לא, אלא “בטלו דתם, ולא הניחו 
אותם לעסוק בתורה ובמצות” – אין תורה ואין מצוות, אין שבת ואין כלום. והיו שלושה 
דברים שהיונים היו מדברים בשכל והיה קשה לענות להם. אבל אחר כך ראינו שאדרבא 
על ידי שאנחנו מקבלים את התורה כדבר קדוש ולא מתווכחים אתו, ומקבלים את “העול 

והעבודה” של התורה, האדם משוחרר מכל השטויות של בני אדם. 

חודש שבת ומילה
שלושה הדברים העיקריים שגזרו עליהם: הם חודש שבת ומילה. והמלה “חשמנאים” יא. 

מתחילה באותיות חש”מ שזה ראשי תיבות: חודש שבת ומילה. כי אמרו יותר אין ראש 
חודש, אמרו מה זה ראש חודש? וכי הלבנה שהיא קטנה כל כך, והיא בסך הכל “לויין” 
שמסתובב סביב כדור הארץ, היא תקבע לנו את החודשים והימים?! ולכן נעשה שנה לפי 
השמש, וגם חלקו את השנה לשנים עשר חודשים. ולכן אחד בינואר יכול להיות בתחילת 
החודש או באמצע החודש שלנו. וגם טענו וכי יש לשבת ערך בכלל?! הרי אדם עובד כל 
השבוע כמו חמור, ואחר כך כל מה שהרוויח כל ימי השבוע הלך לו ביום שבת, ומובא 
במדרש איכה )בפתיחה למדרש אות י”ז( שהיו עושים מזה תיאטרון. היו אומרים שהיהודים 
אין להם איפה לישון, למה? כי לקחו את העצים של המיטות שלהם, וחממו בהם את התנור 
]לצורך השבת[ ונגמרו העצים והתחילו לישון על הרצפה. ולא יכלו לתפוס בשכלם גם 
את מצוות מילה. איך יתכן לעשות מילה לתינוק בן שמונת ימים, הרי יתכן והוא יסתכן. 

אם הורדנו לאיזה אדם את כל השערות ונשארה לו שערה אחת, עכשיו הוא נחשב קירח? לא, כי יש לו שערה 
אחת, ואם נוריד לו את השערה האחרונה הוא יהיה קירח. א”כ מתי נעשה קירח? הרי למדנו שבשערה אחת 
לא נעשה קירח?! “קושיא עצומה”... והתשובה זה תלוי, אם הוא קירח לגמרי ונשארה לו שערה אחת ותלשת 
את השערה הוא נעשה קירח לגמרי, כי הולכים לפי האיכות שלו. ואם יש לו הרבה שערות ותלשת לו שערה 
אחת, הוא לא נעשה קירח, כי הולכים לפי הכמות שלו. מה הקושיא הזאת?! האיכות והכמות מחוברים אחד 
לשני. וראיתי בספר שהסביר בזה את הסוגיא בשבת )דף צ”ד ע”ב( שיש קירח ויש קירח. זו תורה שמבלבלת 
בני אדם ונקראת “סופיסטיקה”, והרוגוצ’ובר אמר שאלו ההוכחות של הדור הזה. והדפיסו אותו ב’כפר חב”ד’ 
ולא הבינו מה זה והשאירו בצריך עיון גדול, והבאתי להם הסבר על פי ספר התלמוד ומדעי התבל )עמ’ ט”ו(, 

ושמחו – עכשיו אנחנו יודעים מה זה סופיסטיקה. 
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ולכאורה על פי השכל הם טוענים דברים של טעם. 

 אנשים לא יודעים למה אין להם שמחה,
 הסיבה היא שהם לא טעמו טעם התורה!

אבל זה לא נכון, ואדרבה אחרי מאות שנים ראו שדוקא החודש הזה הוא טוב מאד. יב. 
הערבים למשל הולכים הכל לפי הלבנה, והרמאדן שלהם יכול לבוא בקיץ ויכול לבוא 
בחורף – תמיד הוא מסתובב. “סובב סובב הולך הרוח” )קהלת א’, ו’(. אבל אצלנו הפסח 
שלנו להבדיל, תמיד קבוע באביב. למה? כי יש לנו סוד עיבור השנה, שכל שנתיים – 
שלש מעברים את השנה וככה פסח יבוא תמיד בזמנו. גם השבת, אחרי ארבע מאות 
שנה שהתחילה הנצרות אמרו: היהודים האלה הם מאושרים, אנחנו חשבנו שבשבת 
הם מדוכאים, מעונים ובוכים על הכסף שהלך להם. כי הם לא עובדים, קונים אוכל טוב 
“לחם ויין טוב בשר ודגים” )פיוט “כי אשמרה שבת”(, לוקחים בשמים ומברכים עליהם 
הולכים לבית הכנסת ורוקדים. והילדים קוראים “ימלוך”, ומחלקים להם סוכריות 
והם באים ולוקחים11. גם המילה, היהודים אף פעם לא חלו מהמילה, להיפך, יש מחלה 
מיוחדת לנוצרים שלא עושים מילה, ואילו היהודים שעושים מילה הם בריאים. ובימינו 
יש חלק מאומות העולם שעושים מילה לבניהם על ידי מוהל יהודי. )יש שאלה ביביע 
אומר )ח”ב חיו”ד סי’ י”ט( אם מותר ליהודי למול אותם, והוא פסק שמותר למול אותם(. ויש בגמרא 

)ע”ז דף כ”ו ע”ב( שעושים מילה מפני “מורנא”. מה זה מורנא? זו תולעת. יש חיידק קטן 

שאמור לכלות את הבן החולה הזה, ומי שעושה מילה לא יחלה בכלל. הערבים יש 
להם קצת מהמחלה הזאת, כי אמנם הם עושים מילה, אבל בגיל שמונה שנים12. אז 
אחרי מאות שנים הבינו שהתורה שלנו נותנת חיים ושמחה לאדם. אנשים לא יודעים 
למה אין להם שמחה, הסיבה היא שהם לא טעמו טעם התורה! ילכו פעם אחת לאיזו 
כנסייה או איזה מסגד של הערבים ויראו כמה “שמחה” יש להם. איזו שמחה?! להרוג 

בני אדם זו שמחה?! שמחה מיוחדת... 

11.  המילה “ימלך” גמטרייא “הילדים” )“ימלך” עולה 100 ו”הילדים” 99, בסדר...(.
ואומרים לו חבריו: תשמע, מחר עושים לך מילה! והוא בורח ובורח ובורח... וכל ימי חייו הוא זוכר    .12
שעשו לו ברית מילה. ואומר: מה זה ברית מילה, אני לא רוצה את זה! אבל היהודים עושים מילה בגיל 

שמונה ימים, והוא שוכח מהכל, והוא כאחד האדם. אז מה יותר טוב? המצוות שלנו או החושך שלהם?!



זמן הדלקת נרות חנוכה
צריכים להדליק נרות חנוכה בזמן, לא להקדים ולא לאחר. לא להקדים – שלא להדליק יג. 

בשקיעת החמה, לא לפני כן, לא עושים ככה. מרן )סי’ תרע”ב ס”א( כותב להדליק בצאת 
הכוכבים, וזה לא בצאת הכוכבים שלנו, אלא צאת הכוכבים של מרן, היא כמו החשבון 
של רבנו תם ש-58 דקות אחרי השקיעה מתחילים הכוכבים לצאת. אבל אנחנו מדליקים 
20 דקות אחרי השקיעה. זו שיטת הגאונים שנהגו  חנוכה בצאת הכוכבים שלנו, דהיינו 
בה מדורי דורות. כל אלה שלא לקחו את זה, כי הם לא הכירו אותה. בספרד ובצרפת לא 
הכירו את צאת הכוכבים האמתי. כי בגמרא )שבת דף ל”ד ע”ב( כתוב שצאת הכוכבים הוא 
18 דקות אחרי השקיעה. ]כי מהלך  תלתא רבעי מיל אחרי השקיעה, דהיינו מקסימום 
מיל לפי הרמב”ם 24 דקות, ותלתא רבעי הם 18 דקות[. והיה להם קושי, איך יתכן לומר 
שצאת הכוכבים הוא 18 דקות אחרי השקיעה? הרי בצרפת אפילו אחרי 50 דקות אתה לא 
רואה אפילו כוכב אחד לרפואה, מה נעשה? לכן פירשו שיש “שלשה מילין ורביע” לפני כן 
שהם יום גמור. וכל מיני פירושים. אבל לנו יש מסורת מהגאונים ששמר עליה הגאון רבי 
משה אלאשקר13 )בשו”ת שלו סי’ צ”ו( שכל זמן שהשמש נראית לעינינו זה עדיין יום, ומאז 
שהשמש נעלמת מתחיל בין השמשות. וכמה זמן יש מאז שהשמש נעלמת עד שיצאו 
שלשה כוכבים? 18 דקות. לכן כל יום אנחנו מתחילים ערבית 18 דקות אחרי השקיעה. 
מנחה גומרים לפני השקיעה, ולפעמים מתאחרת המנחה אחרי השקיעה כמה דקות וזה 
בסדר. למה זה בסדר? כי אחרי הכל עוד לא יצאו שלשת הכוכבים. אבל 20 דקות או 18 
דקות אחרי השקיעה כבר הגיע זמן ערבית. ובזמן הזה מתחיל הזמן של חנוכה. ובזמן הזה 

אתה מתפלל ערבית ומדליק נרות חנוכה. 

זמן ההדלקה בבית הכנסת
ובבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה לפני ערבית, כי יש אומרים שזמן הדלקת החנוכה יד. 

הוא לפני צאת הכוכבים, אז אין הכי נמי בבית הכנסת עושים ככה, בבית הכנסת לא יוצאים 
ידי חובה. ואחרי שמסיימים ערבית הולכים הביתה, ויש לך זמן להדליק.

מתי מחכים לאבא?
יש כאלה שהבעל מגיע בשעה מאוחרת, ואז בני ביתו מדליקים בצאת הכוכבים. אבל טו. 

13.  יש כאלה שאומרים לא, הוא לא כתב טוב. אבל שמו מעיד עליו: אלאשקר – ַאל שקר - אין לו שקר, מה שכתב 
זו אמת! ותשובת הגאונים הזאת נמצאה בידינו, וכתוב בה כמו שאומר לנו מהר”ם אלאשקר. 

כאשר פעם אחת הוא איחר, והם רוצים להדליק בדיוק בצאת הכוכבים  מתי זה בסדר? 
אם כל לילה הוא מאחר, אז הילדים ֵישבו בבית כמו  18 דקות אחרי השקיעה. אבל  שזה 
יתומים בחיי אביהם ח”ו. איפה אבא? “אבא לומד”, “אבא בעבודה”, “אבא נסע”, וכדומה. 
לא עושים ככה! אלא אפילו שהגיע הזמן יחכו שעה - שעה וחצי עד שיגיע אבא. למה? כי 
אם לא תעשה כן אתה מחנך את הילדים שלא לקיים חנוכה. אתה מחנך את הילדים שאבא 
לא צריך להיות נוכח בשעת הדלקת החנוכה. אם ככה הרסת את כל החינוך! חנוכה זה 

מלשון חינוך, איזה חינוך יש לך?! 

קודם כל הדלקת החנוכה ואח”כ השיעור
אם אדם יש לו שיעור או כולל ידחה את הלימוד, ויאמר למשתתפים שבשבוע של טז. 

חנוכה השיעור יתקיים שעה או שעה וחצי אחרי השקיעה, יתאספו כולם כל אחד “אל ביתו 
ואל שער מקומו” )ע”פ דברים כ”א, י”ט(, ואחר כך יקח אוטו ויגיע אל בית הכנסת ותלמדו את 
השיעור. אבל קודם כל להדליק נרות חנוכה בזמן. ולא לומר כל הזמן “חבל על הזמן”, כי אם 
אתה אומר תמיד “חבל על הזמן” כפשוטו14, ואתה מזלזל בחנוכה, מחר הילדים שלך יגדלו 
בתורה ויאמרו “אנחנו לומדים ולא צריכים כלום”. ולפעמים נעשים סוחרים – “אנשים 
סוחרים מדיינים, וימשכו ויעלו את הכסף מן הבור” )ע”פ בראשית ל”ז, כ”ח( וחושב שאם הוא 
מביא כסף אז הוא פטור כי “חבל על הזמן” עד שאני אלך להדליק חנוכה, אני רוצה לעשות 
עכשיו כסף. עד שהתורה כולה נעשית חס וחלילה מקור לכסף. ויש אנשים כאלה שככה 
המוח שלהם, כל הזמן כסף15. לכן אדם ילמד שאם הוא יבטל חנוכה מפני השיעור, מחר 

14.  יש מקום בניו יורק שכתוב עליו בגדול: “חבל על הזמן!”. מה הפירוש? יש כאן אוכל שהוא “חבל על הזמן”, 
ואם תלך למקום אחר לא תמצא אוכל כזה. פעם היה מישהו שלא הבין את הפירוש של המשפט הזה, באמריקה 
הייתה ישיבה שהתלמידים היו שומעים שיחה מפי ראש הישיבה בכל שבת בסעודה שלישית. ולמחרת הרבנית 
שאלה את התלמידים איך הייתה השיחה אתמול? ואמר לה אחד התלמידים “חבל על הזמן”. והיא הבינה שהשיחה 
הייתה בזבוז זמן, וחבל על הזמן שהשקענו בשיחה... כעסה עליו: חצוף שכמוך! אני אספר לראש הישיבה מה 
אמרת והוא יעיף אותך. אמר לה: מה אמרתי? אמרה לו: אתה אומר על הדברים של בעלי “חבל על הזמן”? “אודם 
פטדה וברקת נופך ספיר ויהלום” )שמות כ”ח י”ז-י”ח(, איך אתה אומר על הדברים שלו “חבל על הזמן”?! אמר 

לה שאמרתי “חבל על הזמן” התכוונתי שלא שמעתי דרשה כזאת בחיים. אמרה לו טוב, עכשיו אתה בסדר...
15.  פעם לפני ארבעים שנה הלכתי לאיזה מקום להספיד מישהו, ואחר כך חזרתי לבית הכנסת של התוניסאים, 
והיה שם אחד ששאל אותי: הבאת מהם כסף? אמרתי לו: לא. אמר לי: אז מה עשית? לא עשית כלום! זאת אומרת 

ד”...  כאשר אתה הולך העיקר זה לצוד בני אדם להוציא מהם כסף, אני לא “ַצּיָ
)“מיד ליד אפחד לכל ציד, כאשר תפחד ממציריה” – ריה”ל בפיוט “יונה תקנן על 

אמריה”(. מה אתה רוצה ממני?! אני אמרתי ]דברי תורה[, אם הביאו - הביאו, 



 “ְוַיּתּוׁש ְקָדמֹו 
ָמָרן ַהִחיָד”א ָהָיה ַעְנְוָתן ּוְמֻיָחד. ַּפַעם ַאַחת )בספרו ברכי יוסף סימן עת”ר אות א’( הּוא ָכַתב 

ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֲהֵרי  ֵאיֶזה ִחּדּוׁש ַעל ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשל ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף )שם(: ָלָמה עֹוִׂשים ְׁשמֹוַנת 

ָהָיה ַפְך ֶׁשֶמן ֶׁשִהְסִּפיק ְלַלְיָלה ֶאָחד, ְוִאם ֵּכן ַנֲעָׂשה ֵנס ַרק ִׁשְבָעה ָיִמים. ָאז ַהִחיָד”א ָכַתב 

ֶׁשּנּוְסַחת ֵסֶפר ַהְּׁשִאְלּתֹות )פרשת וישלח( ַּבְּגָמָרא )שבת דף כ”א עמוד ב’( ֶׁשֹּלא ָהָיה ַבַּפְך ֲאִפּלּו 

ִׁשעּור ַלְיָלה ֶאָחד, ְוִאם ֵּכן ְּבָכל ַהֵּלילֹות ָהָיה ֵנס ְוַגם ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ]ֶׁשֲהֵרי ַגם ְלַלְיָלה ֶאָחד 

ֹלא ִהְסִּפיק ַהֶּׁשֶמן ֶׁשַּבַּפְך[, ָאז ָלֵכן עֹוִׂשים ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ֲחֻנָּכה. ְוַאַחר ָּכְך הֹוִפיַע ֵּפירּוׁש ַעל 

ַהְּׁשִאְלּתֹות ֶׁשִחֵּבר ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִּפיק )ֵיׁש לֹו ֵפירּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהְּׁשִאְלּתֹות ְוַעל ֵסֶפר ַהִחּנּוְך ְוַעל ֵסֶפר 

ֶהָערּוְך, ּוְלָכל ֶאָחד הּוא ָמָצא לֹו ֵאיֶזה ֵׁשם, ַעל ַהְּׁשִאְלּתֹות ָּכַתב “ְׁשִאיַלת ָׁשלֹום”, ְוַעל ַהִחּנּוְך ָּכַתב “ָקָטן 

ֶׁשִהִּגיַע ְלִחּנּוְך”, ְוַעל ֶהָערּוְך ָּכַתב “ַהְפָלָאה ֶׁשַּבֲעָרִכין”. ְוהּוא ָהָיה ָבִקי ָגדֹול, ַהִחיָד”א קֹוֵרא לֹו: “ֶזה ִסיַני”(, 

ְוָׁשם הּוא ָכַתב ֶאת ַהִחּדּוׁש ַהֶּזה, ְוָאַמר ֶׁשָּבֶזה ְמֻיֶּׁשֶבת ֻקְׁשַית ַהֵּבית יֹוֵסף. ְוַהִחיָד"א ְּכֶׁשָּבא 

לֹוַמר ֶׁשהּוא ְכָבר ָּכַתב ֵּתרּוץ ֶזה, ִהְתַּבֵּטא )בספרו שו"ת יוסף אומץ סימן ל"ב(: “ְוַיּתּוׁש ְקָדמֹו 

ְּבִבְרֵּכי יֹוֵסף”, ְוִכי הּוא ַיּתּוׁש ְלֻעַּמת ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִּפיק? ֲהֵרי ְגאֹון עֹוָלם ּוַבַעל ִזָּכרֹון ַמְדִהים 

ָהָיה, ֲאָבל ָּכָכה כֹוְתִבים. ָהֲעִדינּות ֶׁשל ָהָאָדם ִהיא ָׁשָוה ִמְליֹוִנים. )גליון 11 הערה 8(.

  ְזבּולּון ַחי ִּבְזכּות ִיָּׂששָכר
ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַהְּנִׂשיִאים ֶזה – ”ַנְחׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב ְלַמֵּטה ְיהּוָדה“, ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ֵׁשֶבט ִיָּׂששָכר 

– ”ְנַתְנֵאל ֶּבן צּוָער ְנִׂשיא ִיָּׂששָכר“, ְלָמֳחָרת ֵׁשֶבט ְזבּולּון, ְוַאֲחָריו ֵׁשֶבט ְראּוֵבן. ְוִלְכאֹוָרה ָמה 

ַהֵּסֶדר ַהֶּזה? ִאם ֵּתֵלְך ַאֲחֵרי ַהִּגיל, ֲהֵרי ְראּוֵבן הּוא ָהִראׁשֹון, ְוִאם ַּתִּגיד ֶׁשְּיהּוָדה ִראׁשֹון ֶׁשהּוא 

ֶהָחָזק, ”ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו“ )דברי הימים א‘ ה‘ ב‘(, ַמּדּוַע ַאֲחָריו ִיָּׂששָכר ּוְזבּולּון? ָצִריְך 

ֶׁשְּזבּולּון ִיְהֶיה ִלְפֵני ִיָּׂששָכר, ְזבּולּון ָעִׁשיר, הּוא נֹוֵתן ְלִיָּׂשׂשָכר ְּכֵדי ֶׁשִּיְלַמד, ָלָּמה ִיָּׂששָכר 

ִלְפֵני ְזבּולּון? ַוֲהֵרי ְבָמקֹום ַאֵחר מֶֹׁשה ַרֵּבנּו אֹוֵמר: ”ְׂשַמח ְזבּוֻלן ְּבֵצאֶתָך ְוִיָּׂששָכר ְּבאָֹהֶליָך“ 

)דברים ל“ג י“ח(, ָנַתן ָּכבֹוד ִלְזבּולּון )ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָצִריְך ֶּכֶסף ִמְּזבּולּון?!... ֶזה ָהָיה ַהּיֹום 

ָהַאֲחרֹון ִלְפֵני ְפִטיָרתֹו, ּוֵבַרְך ֶאת ְזבּולּון ִלְפֵני ִיָּׂששָכר(. ֶאָּלא ִמָּכאן ֶרֶמז ִנְפָלא, ֶׁשֵּנַדע ֶׁשְּזבּולּון ַחי 

ִּבְזכּות ִיָּׂששָכר, ָמַתי ְזבּולּון ַמְצִליַח? ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמֲעִמיד ֶאת ִיָּׂששָכר ְּבָאֳהלֹו ֶׁשִּיְלַמד ּתֹוָרה 

ִלְזכּותֹו. ְוָכָכה ָתִמיד ָהיּו עֹוִׂשים. ִלְפֵני ָמאַתִים ָׁשָנה ָהיּו ְגִביִרים ֲעִׁשיִרים ַאִּדיִרים ְּבתּוֶנס, ְוָכל 

ְּגִביר ָהָיה לֹו ֶחֶדר ַּבַּבִית ָמֵלא ְסָפִרים ְוָהָיה מֹוִׁשיב ַרב ַּבַּבִית ֶׁשּלֹו ֶׁשִּיְלַמד ּבֹו ָכל ַהּיֹום ִלְזכּותֹו, 

ְוָהָיה נֹוֵתן לֹו ַמְׂשּכֶֹרת ְמֻכֶּבֶדת, ְוָכָכה ָחיּו ַכָּמה ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוִחְּברּו ַּכָּמה ְוַכָּמה ְסָפִרים.

ְוֵאיְך ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֶאת ֶזה? ִּכי ְבלּוב ִלְפֵני ְׁשֵני דֹורֹות ַהּסֹוֲחִרים ָהיּו ְמַבְּטִחים ֶאת ַהְּסחֹורֹות 

ֶׁשָּלֶהם. ַּכֲאֶׁשר ָהיּו ׁשֹוְלִחים ְסחֹורֹות ֶּדֶרְך ַהָּים אֹו ַהַּיָּבָׁשה, ֵיׁש ָׁשם ַּגם ִלְסִטים ְוַגם ִּפיָראִטים 

ֶׁשִּמְתַנְּפִלים ֲעֵליֶהם, ּוֶמה ָהָיה ָאָדם עֹוֶׂשה? ָהָיה ְמַׁשֵּלם ְסכּום ְלֶחְבַרת ִּבּטּוַח ֶׁשִאם ַהְּסחֹוָרה 

ָהְלָכה, ֶחְבַרת ַהִּבּטּוַח ְּתַׁשֵּלם לֹו. ּוְבֶדֶרְך ְּכָלל ַהְּסחֹוָרה ָהְיָתה חֹוֶזֶרת ְּבָׁשלֹום, ֲאָבל ִאם ַּפַעם 

אֹות ָׁשָנה ָעׂשּו ַכָּדָבר  ִיְקֶרה ֶנֶזק, ֵיׁש ִּבּטּוַח )ְוַה“ִּבּטּוַח“ ַהֶּזה ָנהּוג ִמימֹות עֹוָלם, עֹוד ִמִּלְפֵני ַאְרַּבע מֵֵ

ַהֶּזה(, ְוָרִאיִתי ָכתּוב ֶׁשְּיהּוֵדי לּוב ָהיּו ַמֲאִמיִנים ִּבְתִמימּות ]ְּבֵלב ָּתם ְוָׁשֵלם[ ְּבִדְבֵרי תֹוָרה, ְוֹלא 

ָהיּו ְמַבְּטִחים ֵאֶצל ֶחְבַרת ִּבּטּוַח, ֶאָּלא ָהיּו ְמַׁשְּלִמים ְלֻקַּפת ִרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס ֶאת ַהְּסכּום 

ֶׁשֶחְבַרת ַהִּבּטּוַח לֹוַקַחת. הֹוְלִכים ְלֶחְבַרת ִּבּטּוַח ְוׁשֹוֲאִלים אֹוָתּה, ֲאַנְחנּו רֹוִצים ְלַבֵּטַח ְסחֹוָרה 

ִּבְסכּום ָּכֶזה ְוָכֶזה, ַּכָּמה ָצִריְך ְלַׁשֵּלם? אֹוְמִרים ָלֶהם: ”ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶׁשֶקל“, ָהיּו הֹוְלִכים 

ְותֹוְרִמים ְלֻקַּפת ִרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶׁשֶקל. ּוֵמעֹוָלם ֹלא ָטְבָעה ְסחֹוָרה ַבָּים, 

ְוָכל ַהְּסחֹורֹות ֶׁשָּלֶהם ִהִּגיעּו ְבָׁשלֹום! )ָּכָכה ְמִעיִדים ִּב“ְטָראֶּבְלס ֶׁשל ַמְעָלה“(, ֶׁשָאָדם ֵיַדע ֶׁשִאם 

ַאָּתה נֹוֵתן ַלּתֹוָרה ַהּתֹוָרה ַמֲחִזיָרה ְלָך. )גליון 240 אות י' והערה 11(.

בראש המנצחים נרמזו גזירות המנוצחים
 תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
פתרון משבוע קודם: למה הוסיפו לכלי אות י'? חנוכה זה זמן החג, ו"חנוכיה" )בתוספת י'( זה הכלי. 

פתרון התמונה: מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל והגאון הצדיק רבי חיים כהן זצ"ל מייסד וראש המוסדות, ויבל"ח הרב 
הראשי לתוניסיה הגאון רבי חיים ביתאן שליט"א.

שמות הזוכים יפורסמו בעז"ה בשבוע הבא
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין שם 
וכתובת בצורה ברורה(

ַהְּנִׂשיִאים[ ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, ַהְּתִׁשיִעי,  א. ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֶׁשל ֲחֻנָּכה קֹוְרִאים ]ְּבָפָרַׁשת 

ָהֲעִׂשיִרי, ַאַחד ָעָׂשר ּוְׁשֵנים ָעָׂשר. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָּכל עֹוֶלה ִנֵּתן לֹו ִלְקרֹא ְׁשֵני ָיִמים, 

ֲאָבל ֹלא עֹוִׂשים ָּכָכה, ֶאָּלא ֻכָּלם קֹוְרִאים ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני. ַהּכֵֹהן קֹוֵרא ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני 

ְׁשלֹוָׁשה ְפסּוִקים, ַהֵּׁשִני קֹוֵרא עֹוד ְׁשֹלָׁשה ְפסּוִקים, ְוַהְּׁשִליִׁשי חֹוֵזר ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני 

ּוַמְמִׁשיְך ַעד ”ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנָֹרה“. ָלָּמה? ִּכי ֶזה ַהּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֶׁשל ֲחֻנָּכה, ֵאין ָלנּו 

יֹום ְּתִׁשיִעי ַוֲעִׂשיִרי ַּבֲחֻנָּכה, ָלֵכן ָּכל ָהעֹוִלים ֻּכָּלם קֹוְרִאים ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני, ְוָהַאֲחרֹון 

ַמְמִׁשיְך ָהְלָאה ַעד ָּפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך – ”ֵּכן ָעָׂשה ֶאת ַהְּמנָֹרה“. ְוָלָּמה קֹוְרִאים ”ְּבַהֲעֹלְתָך“ 

ַּבֲחֻנָּכה? ֵיׁש ָׁשם )ְּבָפָרַׁשת ְּבַהֲעֹלְתָך( ַרִׁש“י ִנְפָלא ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש, ֶׁשְּכֶׁשָרָאה ַאֲהרֹן ֶׁשָּכל 

ַהְּנִׂשיִאים ִהְקִריבּו ְוַהֵּׁשֶבט ֶׁשּלֹו )ֵלִוי( ֹלא ִהְקִריב )ִהְקִריבּו ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאים, ְמַנֶּׁשה ְלַבד 

ְוֶאְפַרִים ְלַבד, ְוֵׁשֶבט ֵלִוי ֹלא ִהְקִריב ִּבְכָלל(. ָאַמר ָלָּמה ִנָּגַרע ֲאִני ְוִׁשְבִטי? ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא: ֶׁשְּלָך ְגדֹוָלה ִמֶּׁשָּלֶהם, ֶׁשַאָּתה ַמְדִליק ּוֵמִטיב ֶאת ַהֵּנרֹות. ַעד ָּכאן. ְוָלֵכן 

ָּבא ַהָּפסּוק "ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנרֹת" ָסמּוְך ְלָפָרַׁשת ַהְּנִׂשיִאים. )ְוָהַרְמָּב“ן ָׁשם ׁשֹוֵאל ְׁשֵאָלה 

ָיָפה ְמאֹד, ְוִכי ַרק ֵנרֹות ִּבְלַבד ֵיׁש לֹו ְלַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן? ֲהֵרי הּוא כֵֹהן ָּגדֹול, ָצִריְך לֹוַמר לֹו ַאל ִּתְדַאג 

ַאָּתה ַמֲעֶלה ֶאת ַהֵּנרֹות?! ֲהֵרי ָכל ֲעבֹוַדת יֹום ִּכּפּור ָעָליו ְוֵיׁש לֹו ַהּכֹל, ”נֹוֵטל ֵחֶלק ָּברֹאׁש ּוַמְקִריב 

ָּברֹאׁש“ )יומא דף י“ד ע“א(, ָלָּמה ִנֵחם אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבַהֲעָלַאת ַהֵּנרֹות? ָאז הּוא אֹוֵמר 

ֶׁשַהִּמְדָרׁש ֹלא ִהְתַּכֵּון ַעל ַהֵּנרֹות ֶׁשל ָּכל יֹום ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶאָּלא ִהְתַּכֵּון ַעל ֵנרֹות ֲחֻנָּכה. ֵנרֹות ֲחֻנָּכה 

ֶזה ִהְדִליקּו ַהּכֲֹהִנים. ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶׁשל ַהְנִׂשיִאים ָּבְטלּו, ְוִכי ֵהם ָהיּו עֹוִׂשים ְּבֵנר ֲחֻנָּכה ַמֶּׁשהּו? 

ֹלא ָהיּו עֹוִׂשים. ֲהֵרי ְּבַבִית ֵׁשִני ִמי ָהָיה ָׁשם? ַרק ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין, ָּכל ַהְׁשָאר ָהיּו ֻמְבָלִעים ֵּבין 

ְׁשַאר ַהְּׁשָבִטים, )ִנְׁשָאר ֵמֶהם ַמֶּׁשהּו, ֲאָבל ֻרָּבם ִנְבְלעּו ֵּבין ַהְּׁשָבִטים(, ָאז ַאֲהרֹן ֵיׁש לֹו ְלַהְדִליק ֶאת 

ַהֵּנרֹות ֶׁשל ֲחֻנָּכה. ָּכָכה ּכֹוֵתב ָהַרְמָּב“ן ְּבֵבאּור ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש. ְוָלֵכן קֹוְרִאים ְּביֹום ֲחֻנָּכה ָהַאֲחרֹון 

”ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנרֹת“ ַעד סֹוף ַהֶּקַטע(. )גליון 240 אות ח'(.

ב. ְּב”ַעל ַהִּנִּסים” ַהּנָֹסח ֶׁשָּלנּו “ְּבַהֵּלל ָּגמּור ּוְבהֹוָדָאה”. ְוָכָכה ָנַהג ַאָּבא זצ”ל, ְוָכָכה 

ָכַתב ַרִּבי ַיֲעקֹב ַרָּקאח ע”ה ְּבִסְפרֹו ֻׁשְלַחן ֶלֶחם ַהָּפִנים )הלכות חנוכה סוף סימן תרפ”ב( 

ֶׁשָּצִריְך לֹוַמר “ְּבַהֵּלל ָּגמּור”, ְוָכָכה ָכַתב ַרִּבי ְרָפֵאל ְיִדיְדָיה ַאּבּוְלַעְפָיא )ֶׁשָהָיה ְמֻקָּבל 

ָּגדֹול, ְוָהָיה ַתְלִמיד ַרִּבי ְרָפֵאל ַאְבָרָהם ָׁשלֹום ִמְזָרִחי ֶנְכּדֹו ֶׁשל ָהַרַׁש”ׁש( ַּבִּסּדּור ִּבְכַתב ָיד ֶׁשּלֹו, 

ְוָכָכה ָנֲהגּו ְבָמרֹוקֹו ָּבִעיר ַדְבָּדה, ְוֵיׁש ָלנּו עֹוד ַהְרֵּבה ְמקֹורֹות ָלֶזה, ּוִמי ֶׁשֹּלא אֹוֵמר 

“ָּגמּור”, ֶׁשֹּלא יֹאַמר “ָּגמּור”, ֲאָבל יֹוֵתר ָנכֹון לֹוַמר “ְּבַהֵּלל ָּגמּור”. )גליון 42 אות ל”ה 

וגליון 50 אות י”ח(.

ג. ָּכַתב ָמָרן ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך ְּבִהְלכֹות ֲחֻנָּכה )סימן תרע”ז ס”ד(: “ַהּנֹוָתר ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִמן 

ַהְּפִתילֹות ְוַהְּׁשָמִנים ֶׁשל ֲחֻנָּכה, עֹוֶׂשה לֹו ְמדּוָרה ְוׂשֹוְרפֹו ִבְפֵני ַעְצמֹו, ֶׁשֲהֵרי ֻהְקָצה 

ְלִמְצָותֹו". ַמה ֶּזה “ׂשֹוְרפֹו ִבְפֵני ַעְצמֹו”? ֶׁשֹּלא ַיִּסיק ּבֹו ֶאת ַהַּתּנּור ִּבְׁשִביל ַּתְבִׁשילֹו 

ְוַכּדֹוֶמה, ֵּכיָון ֶׁשַּנֲעָׂשה ֻמְקֶצה ַלִּמְצָוה ֶׁשּלֹו. ְוִדין ֶזה ְמקֹורֹו ִמֵּסֶפר ַהְּׁשִאְלּתֹות. ָאְמָנם 

ְּבָיֵמינּו ֵיׁש ָּכֵאֶּלה ֶׁשַּמְחִמיִרים יֹוֵתר ּוְמַמְּלִאים ַּבְקּבּוק ָקָטן ַּבֶּׁשֶמן ֶׁשּמֹוְזִגים ּבֹו ֶאת 

ַהֲחֻנִּכּיֹות, ּוַמה ֶּׁשִּנְׁשָאר ּבֹו ְלַאַחר ִמֵּכן ֵהם לֹוְקִחים ִלְׂשֵרָפה, ֲאָבל ֹלא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות 

ָּכָכה. ַוֲהֵרי ֲאִפּלּו ַהֶּׁשֶמן ֶׁשַּׂשְמָּת אֹותֹו ַבֲחֻנִּכָּיה ִאם הּוא ָדַלק יֹוֵתר ֵמֲחִצי ָׁשָעה, ֵמִעַּקר 

ַהִּדין הּוא ֻמָּתר, ֲאָבל ָנֲהגּו ְלַהְחִמיר ָּבֶזה ִּכי אּוַלי ַלְיָלה ֶאָחד ֹלא ָדַלק ָּכל ַהֲחִצי ָׁשָעה 

ְואּוַלי ִהְתָעֵרב ִאּסּור ְוכּו’, ְוָלֵכן עֹוֶׂשה לֹו ְמדּוָרה ְוׂשֹוֵרף אֹותֹו. )גליון 44 אות א’(.

ְוֵהם  ַרָּבא,  ִּבְׁשִביָלם הּוא ְכמֹו הֹוַׁשְעָנא  ֲחֻנָּכה  ָהַאְׁשְּכַנִּזים נֹוֲהִגים ֶׁשּיֹום ְׁשִמיִני ֶׁשל 
נֹוֲהִגים ִלְקרֹא ֹלו “ִּפְסָקא ָטָבא”, ַמה ֶּזה ִפְסָקא ָטָבא? ִּפְתָקא ָטָבא, ֶׁשִּיְהֶיה ְלָך ֶפֶתק 
טֹוב ֵמַהָּׁשַמִים, ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה. ֲאָבל ֵאין ָמקֹור ָלֶזה, ְוֹלא ָמָצאנּו ֶאת 
ֶזה, ֹלא ְבִדְבֵרי ָהֲאִר"י ְוֹלא ְבַכף ַהַחִּיים ְוכּו', ֲאָבל ָּכָכה ַהֲחִסיִדים אֹוְמִרים ְּכָבר ָמאַתִים 
ָׁשָנה. ְוָעׂשּו ָלֶזה ְגֵזָרה ָׁשָוה: ָּכאן ָּכתּוב “זֹאת ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח” )במדבר פרק ז’ פסוק פ”ד( 
ּוִביַׁשְעָיה ָכתּוב "ְּבזֹאת ְיֻכַּפר ֲעוֹן ַיֲעקֹב” )כ”ז, ט’(, ָאז “ְּבזֹאת” - ַּבּיֹום ֶׁשאֹוְמִרים זֹאת 
ֲחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשֶּזה יֹום ַאֲחרֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה - “ְיֻכַּפר ֲעוֹן ַיֲעקֹב”. ַוֲאִני ָמָצאִתי ֶרֶמז ָלֶזה, 
ִּכי אֹותֹו יֹום ַּבָּשׁבּוַע ֶׁשל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה ֶזה אֹותֹו יֹום ֶׁשל "זֹאת ֲחֻנַּכת". ַהְרֵּבה כֹוְתִבים 
’יֹום זֹאת ֲחֻנָּכה‘, ֲאָבל ֶזה ֹלא ָנכֹון, ָצִריְך לֹוַמר יֹום ’זֹאת ֲחֻנַּכת‘ ֹלא ֲחֻנָּכה. )גליון 43 

אות כ”ז וגליון 240 אות ט’(.



ילדיו יבטלו חנוכה מפני הביזנס. לכן שעה של חנוכה זה קודש לה’. יבוא מערבית ישר 
לבית שלו ויעשה נר חנוכה. ויאמר את המזמורים: ויהי נועם וכו’ כמו שאומר הבן איש חי 
)ש”א פרשת וישב הלכות חנוכה הלכה כ”ג( שיקרא שבע פעמים “ויהי נועם” ו”יושב בסתר” עד 

)תהלים צ”א(, ויחזור עוד פעם ככה שבע פעמים. אבל לא יתכן כדבר  “ואראהו בישועתי” 
הזה שאדם יבטל חנוכה בגלל שיעור. הנה בפורים כתוב שמבטלים את השיעורים, אמרו: 
מכאן סמכו של בית רבי שמבטלים תלמוד תורה בשביל קריאת מגילה )מגילה דף ג’ ע”א(. 
מגילה דרבנן וחנוכה דרבנן. וכמו שבפורים מבטלים יום שלם, ויש שמשתגעים לגמרי, 
ואילו לחנוכה אין  וצועקים, ומתלבשים עם פרצופים.  זורקים אבנים על אוטובוסים 
פרצופים ולא שוברים אוטובוסים, מה קרה לכם?! חצי שעה חנוכה בבית אין לכם זמן?! 
לא עושים ככה. ואם אחרי שבע פעמים הוא חייב ללכת, לא להשאיר את הילדים לבד עם 
אחר כך לכולל או  החנוכה. אלא יכבה אותה לכתחילה כעבור חצי שעה מההדלקה, וילך 

לסופגניות... יעשה מה שירצה. 

חנוכיה בנרות חשמל
נרות חשמל אין מדליקים בהם נרות חנוכה. וכתבו בשם הרב קוק )מצות ראיה א”ח סי’ יז. 

תרע”ג( טעם חדש שאין יוצאים בנרות חשמל בחנוכה, כי לא היו בזמן חז”ל, ואינם בכלל 

מה שאמרו )שבת דף כ”א ע”ב( “כל השמנים והפתילות כשרים לחנוכה”. וזה תמוה מאד, 
שהרי שמנים ופתילות שהם פסולים לשבת הוכשרו לחנוכה. וזה שלא היה בכלל בזמן 
חכמים, כי בזמנם לא היה חשמל, איך יהיה פסול לחנוכה? מי פסל אותו? אדרבה כאן הם 
לא אמרו כלום. ועוד יש דעה מביא אותה הרב עובדיה בשם ספר בית יצחק )חיו”ד סי’ ק”כ( 
שמותר להדליק נרות שבת בנרות חשמל כי הם מאירים טוב מאד, ולולא הטעם שחברת 
החשמל מייצרת את החשמל בשבת ועושים בו עברות דאורייתא ודרבנן היינו יכולים 
לסמוך על זה16. והעיקר לפסול בנר חשמל לחנוכה מהטעם שכתב ביחו”ד )ח”ד סי’ ל”ח( 

שאין בהם לא שמן ולא פתילה.

מתארח אצל הוריו בשבת היכן ידליק במוצ”ש?
אדם שמתארח אצל הוריו בשבת חנוכה, ובמוצאי שבת חוזר מאוחר כגון שיש לו שיעור יח. 

ופיוטים, ישתתף איתם בפריטי. מה זה פריטי? ישתתף אתם בכמה פרוטות. כמה עולה 
השמן? יתן להם 20 שקל ויאמר להם שזה להשתתפות בנרות חנוכה. וכשיחזור לביתו, אם 

הוא רגיל להדליק בחלון, ידליק ]בלא 
ברכה[. כי אחר כך יגידו האיש הזה לא 
הדליק נרות חנוכה בכלל. ואם הוא רגיל 
להדליק בביתו ולא מדליק בחלון, הוא 
פטור. כי אין חשד, שהרי אין מי שרואה 
אותו, והוא כבר יצא ידי חובה בבית 
של ההורים שלו, כי שם נתן פרוטות 

והשתתף אתם. 

היכן מדליקים החנוכיה 

הכל  צריך.  לא  הביאו.  לא   - הביאו  לא  ואם 
משמים. אסור לאדם לעשות מצוה לשמה?! 

מותר לעשות מצוה.
ומאידך אדם ששולח את חבירו כל יום, לך לכאן 
ולכאן, ורק אומר לו “תודה רבה” ו”תזכה למצוות”, 
זה רשע אוויל וגס רוח. מה אתה חושב שאין 
לנו מה לעשות רק לדרוש על נפטרים?! פעם 
אחד בא אלי ואמר לי: הסבתא שלי תוניסאית, 
תבוא לדרוש עליה. מצדי שתהיה אתיופית ומה 
שתהיה, מה זאת אומרת “היא תוניסאית”?! וכי 
אני חייב לדרוש על כל השוטים שבעולם?! למה 

הם מתו?! מה נעשה להם...
אבל כשאנחנו הולכים לבית מלון, אתה    .16
לא יכול להדליק בחדרים פרטיים של אנשים 
נרות שבת, כי אחר כך אתה הולך לישון ואתה 
לא יודע אם הנר הזה משתגע - “נר ה’ נשמת 
אדם” )משלי כ’ כ”ז(. כמו שאדם משתגע גם הנר 
יכול להשתגע... אז מה תעשה? תלך ותדליק נרות 
קטנים ]המאירים ע”י “לד” ופועלים באמצעות 
והנרות  יצא מהם שום סכנה.  סוללה[, שלא 
האלה אין בהם חשש של עבודה בשבת, ועל ידי 
הנרות הקטנים האלו אפשר לראות לא פחות 
מהנרות שיש לנו, ואחר כך יכבו מאליהם. יש 
שנכבה באמצע הלילה, ויש שנכבה למחרת. 
אבל לפחות יש לך על מה לברך, אפילו שהם 

לא ממש נרות עם שמן ופתילה. 

בבית?
אלה שנוהגים להדליק את החנוכה על פתח הבית מבחוץ, עדיף להדליק בפתח הבית יט. 

ולא בפתח החצר. למה פתח הבית עדיף? כי יש דעה בפתח הבית, ויש דעה בפתח החצר. 
ומרן )סי’ תרע”א ס”ה( פסק שידליק בפתח החצר. והחזו”א אמר )עיין באו”ת כסלו תשל”ו סי’ ס’( 
שגם אלה שאומרים פתח החצר זה דוקא בחצרות שלהם, שאתה יודע שהחצר הזאת שייכת 
לראובן והחצר הזאת שייכת לשמעון. אבל בימינו יש חצר אחת שמשותפת לכולם. וגם לא 
עושים שום עבודה בחצר, כי פעם היו עושים בחצר את הכל, כביסה וכל הדברים האלה, 
אבל היום זה לא ככה. כי לכביסה יש לנו מכונת כביסה, ורוב הדברים נעשים בבית. מכונת 
כביסה, מכונת יבוש וכו’17. לכן היום אין טעם לעשות בחצר. זה כתב החזון איש וטעמו 
ונימוקו עמו. ועוד דבר, שהיום נמצאים גנבים בצורה איומה18. לכן מה תעשה? תדליק 
מי שרוצה  על יד הבית זה בסדר. והכי טוב להדליק בפנים כמו שנהגו בזמן הראשונים. 
להדליק במרפסת ידליק במרפסת בחלון, ואפי’ אם החלון גבוה יותר מעשרים אמה מרשות 
הרבים, אם אתה מדליק ויש מול המרפסת שלך דירות, תדליק שם. ויש בזה תועלת כפולה, 
גם בני הבית רואים את החנוכה, שהרי זה לא רחוק מהבית כי זה במרפסת של הבית. ואלה 
שגרים מול החנוכה גם כן רואים. פעם לא היה דבר כזה בית על בית על בית, אבל היום 
צריכים לעשות כמו שאמרנו. לכן אדם יכול להדליק במרפסת, ומי שלא יכול להדליק שם, 

יכול להדליק על השולחן רחוק קצת מחשש לדליקה. 

באיזה גובה יניחנה?
כתוב )סי’ תרע”א ס”ו( שגובה החנוכה צריך להיות בין שלושה לעשרה טפחים. ולמה? כי כ. 

אם תשים אותה למעלה מעשרה יגידו שזה לצורך הבית, ואם תשים אותה למטה ממש, זה 
לא טוב. לכן לכתחילה אמרו שידליק למעלה משלושה טפחים עד עשרה טפחים, ועל פי 
הסוד צריך שבעה טפחים. אבל אם תעשה בגובה שבעה טפחים יבואו ילדים קטנים שלא 
מבינים כלום, ויתחילו לשחק בשמן ובנרות ויעשו מהם “בדיחה”... מה אתה עושה?! לכן 
תדליק קצת גבוה אפילו עשרים טפח זה מותר, רק לא למעלה מעשרים אמה. והילדים יגידו 
מה זה, וכולם ישאלו מה זה? אמרו שאם ידליק אותה מעל גובה 10 טפחים בערך, אז הרואה 
יאמר שזה בשביל להאיר את הבית. אבל היום אף אחד לא יאמר ככה, כי היום כולם יודעים 
שאת הבית מאירים בחשמל, ומה פתאום נדליק בנרות כאלה?! אלא זה נרות של מצווה, 
נרות של חנוכה. ויש לנו ׁשמש למקרה 
שאדם קרא לאור החנוכה. לכן יעשה 
שמש שיסמוך עליו, ויוכל לברך על נרות 
חנוכה ולא יטעה להשתמש לאורם, 
ואם השתמש, בדיעבד זה בסדר גמור.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם 
יצחק ויעקב הוא יברך את כל הקהל 
הקדוש הזה השומעים כאן והרואים 
בלוין והקוראים אחר כך בעלוני בית 

נאמן19 .

17.  אמרו למה פעם היו לוקחים עד ארבע נשים 
)ש”ע אה”ע סי’ א’ ס”ט(? כי אחת הייתה מיועדת 

לכביסה, ואחת מיועדת לבישול, ואחת מיועדת 
לאפייה, ואחת מיועדת לגהץ את הבגדים. אבל 
היום כל הגיהוץ בקלות. מכונת הכביסה בקלות. 
הבישול גם כן. אתה יכול לבשל בכמה דקות כי 
יש מיקרוגל וכדומה, לכן לא צריך את כל הנשים 
האלה, שמתחילות לרטון בבית ולריב אחת עם 
השניה... יש לנו כלים, מספיק אשה אחת והלוואי... 
היה פילוסוף אחד שלקח אשה קצרה מאד. אמרו 
לו למה לקחת אישה קצרה? אמר להם בחור 
הרע במיעוטו... האשה הזאת לפעמים עושה 

בעיות, יקח אחת קצרה וזה מספיק...
18.  פעם אחת היה לנו כלי של האשפה, הוצאנו 
אותו בחוץ רגע אחד ורוקנו אותו במיכל הגדול, 
אחר כך באו – ונעלם. מה לעשות?! יש לנו ערביים, 
ויש לנו זבובים, ויש לנו בזויים, יש לנו כל הדברים 

שבעולם. מה תעשה?!
19.  היה אחד שאמר לי העלון הזה כל כך טעים 
קוגל  עלון גימטריא  כמו קוגל טוב. אמרתי לו 
טוב. בדק ומצא שזה נכון. )קוגל טוב עולה מאה 
חמשים ושש, וגם עלון עולה ככה(. אבל איזה עלון? 

יש מאה עלונים...


