
א. מי חיבר את הפיוט "יה הצל יונה מחכה"? )א-ב(.  ב. פיוט "מעוז צור ישועתי" )אות ג(.  ג. פיוט "מי כמוך לחנוכה" )אות ד(.  ד. למה הוצרכו בכלל 
לנס של פך השמן, הרי יש כלל בגמרא )פסחים דף ע"ז ע"א( "טומאה הותרה בציבור"? )אות ה ואות ז(.  ה. כיצד מחשבים בקלות רצף מספרים? 
 )כגון סך כולל של כל נרות החנוכה בשמונה ימים(? )אות ו(.  ו. למה אין "מסכת חנוכה"? )אות ח(  ז. הדלקת נרות חנוכה ברשות הרבים לפרסום הנס )אות ט(. 
ח. זמן ההדלקה )אות י(.  ט. מנהג אכילת "סופגניות" בחנוכה )אות יא(.  י. הדלקת נרות חנוכה גם ביום )אות יב(.  יא. "וישלח יעקב מלאכים" )בראשית ל"ב, ד'( 
ביאור בדברי רש"י )אות יג(.  יב. קריאת פסוק "ויהי בשכון ישראל" פעמיים )אות יד(. יג. כל רגע ורגע אדם צריך לקבל חיות מהקב"ה )טו-טז(.  יד. מורנו הרב 

הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל )אות יז(.

מי חיבר את הפיוט "יה הצל"?
שבוע טוב ומבורך עלינו ועל כל ישראל. חזק וברוך ]לר' כפיר ויהונתן א. 

פרטוש הי"ו על הפיוט "ידידי השכחת"[. רבי יהודה הלוי כשהוא שר, הוא מנגן 
על מיתרי הלב, ואתה שומע את השיר שלו והמלים שלו. המנגינה לא ידוע אם 
היא שלו או לא, אבל מי שעשה אותה זו מנגינה מיוחדת במינה1. ויש עוד פיוט 
של רבי יהודה הלוי על חנוכה, שיש מפקפקים אם הוא עשה אותו או מישהו 
אחר, ואני חושב שעשה אותו רבי יהודה הלוי. הפיוט:     "י-ה הצל יונה מחכה, 
ודמעתה לך מפכה, ותשמח בך אתה מלכה, בשמונת ימי חנוכה". וראשי תיבות 
של ראשי הבתים "יהודה". אמנם הוא לא מופיע בספר "שירי רבי יהודה הלוי". 
אבל זו לא ראיה. פעם היה ויכוח בין אבא לתלמידו המדקדק רבי דוד ברדא, על 
הפיוט "אלקי אל תדינני כמעלי" לראש השנה. שרבי דוד ברדא אמר שהפיוט 
הזה לא חיבר אותו רבי יהודה הלוי אלא רבי יצחק בן מר שאול, ואבא אמר לו: 
מי אמר לך? אמר לו: עובדה שהוא לא מופיע ב"שירי רבי יהודה הלוי". אבא 
אמר לו: זו ראיה בכלל? וכי רבי יהודה הלוי כתב ספר "אלו השירים שלי"?! 
"עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע" )ע"פ קהלת ג' י"ד(. הוא כתב הרבה פיוטים, 
לפעמים ברור לנו מי המחבר ולפעמים לא ברור. והרי בכל הספרים הישנים 
של דפוסי ליוורנו וג'רבא ואחרים, כתוב על הפיוט "אלקי אל תדינני כמעלי" 

שהוא של "רבי יהודה הלוי". וא"כ באמת אין הוכחה מזה2. 

יש להניח שרבי יהודה הלוי כתב את הפיוט הזה
ובא חכם אחד ואמר לי: לא יכול להיות שחיבר אותו רבי יהודה הלוי, כי ב. 

ּה".  ה, ותשמח בך אתה מלּכָ ה, ודמעתה לך מפּכָ הוא כותב "י-ה הצל יונה מחּכָ

1.  "ידידי השכחת" - כתוב "ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני התשכח אשה עולה" )ישעיה 
מ"ט, י"ד-ט"ו(, "התשכח" בלשון תמיהה. "חנותך בבין שדי" - האם שכחת את הכרובים שהיו 
"ולמה מכרתני צמיתות למעביַדי" - המעבידים  בולטים כמו שדי אשה )יומא דף נ"ד ע"א(. 

שלי לקחו אותי לצמיתות, זה כמעט אלפיים שנה.
אבל אני מצאתי הוכחה ברורה שאת הפיוט "אלקי אל תדינני כמעלי" לא חיבר רבי    .2
יהודה הלוי, כי אחד הבתים שם מובא בספר "חובות הלבבות" )שער הכניעה פרק ז'(: "חטאי 
לו יריחון בם שכני, אזי ברחו ורחקו מגבולי". זה חרוז אחד מתוך הפיוט הזה. והרי חובות 
הלבבות קדם להרי"ף, איך אני יודע? כי הוא מזכיר בהקדמתו את כל גדולי הרבנים והגאונים 
והפוסקים, ואילו את רבי יצחק אלפסי שהיה הרב הגדול בספרד, )וגם חובות הלבבות היה 
בספרד(, הוא לא מזכיר אותו. ורבי יהודה הלוי היה סופר )-מזכיר( אצל רבי יוסף בן מיגאש 
תלמידו של הרי"ף. אז אם רבי יהודה הלוי חיבר את הפיוט הזה, לא יכול להיות שחובות 
הלבבות ראה אותו, כי הוא קדם להרי"ף וכ"ש שקדם לתלמידו. אלא כנראה באמת חיבר 
אותו החכם הזה רבי יצחק בן מר שאול, שהיה קדמון, והוא כתב את השיר הזה. אבל על 

השיר "י-ה הצל יונה מחכה", אין שום ראיה לא לכאן ולא לכאן.

ּה עם מפיק. רבי יהודה הלוי שהיה  ּכָ ה בלי מפיק, ופעם שלישית  ּכָ פעמיים 
משורר גדול, לא היה יכול למצוא מלה אחרת בלי מפיק? שנִים בלי מפיק 
ואחד במפיק זה לא הולך טוב. אבל רבי אדיר כהן שליט"א חיפש בפיוטים של 
סליחות-ג'רבא שהם עתיקים מאד, בפיוטים שחיבר אותם רבי יהודה הלוי )כך 
נראה, ולפעמים כתוב מפורש "יהודה הלוי"(, ומצא שהוא חורז עם מפיק ובלי מפיק. 

ואח"כ ביום אחד אני קורא "מי כמוך" של פורים שעשה רבי יהודה הלוי, וראיתי 
שם פעמיים דבר כזה3. זאת אומרת שאין בזה כלום, ואפשר שיהיה חרוז ה"א 
מפיק עם ה"א רפויה, ואין שום בעיה בזה. ועוד יש לי קצת ראיה שרבי יהודה 
הלוי חיבר את הפיוט הזה, כי הוא אומר שם "ודמעתה לך מפכה", והמלה הזאת 
"מפכה" יחידה בתנ"ך, ביחזקאל )מ"ז, ב'( "מים מפכים", כלומר נוזלים הרבה. 
אמנם היום יודעים את המלה הזאת, אבל פעם לא השתמשו במלה לא מצויה. 
וחיפשנו בשירי הספרדים, וע"פ רוב אין את המלה הזאת, חוץ מרבי יהודה הלוי4. 
לא ראיתי שום משורר מחכמי ספרד הראשונים והאחרונים שהשתמש במלה 
הזאת, רק רבי יהודה הלוי בלבד. לכן יש להניח שגם את הפיוט הזה כתב רבי 
יהודה הלוי. ואם יחליטו כך או יחליטו אחרת, לא מענין אותי. אבל השיר הזה 

יש לו מנגינה יפה, ושרנו אותו בבית.

פיוט "מעוז צור ישועתי"
ויש עוד פיוט: "מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח"5. זה פיוט אשכנזי, אבל ג. 

התקבל בכל העולם כולו, כי יש בו מתיקות מיוחדת. הוא מתאר את החרבן 
וקריעת ים סוף והמן האגגי, ואומר שם: "יונים נקבצו עלי, אזי בימי חשמנים. 

ּה,  ה, ובמות אביה ואּמָ ה, היא אסתר בת דודו ברה כחּמָ 3.  פעם אחת: "עמו נאמנה הדסה תּמָ
לקחה מרדכי לו". הנה פעמיים ָמה ָמה, ופעם שלישית ָמּה. ופעם שניה: "עמדה אסתר לבקש 
ּה  ּה, להשיב ספרי האף והחָמה, כי נחם ה' על מכה עצוָמה, ושב ורפא לו". מתחילה עּמָ על עּמָ

במפיק, ואח"כ חָמה ועצוָמה בלי מפיק.
כאשר הלך לארץ ישראל, כתב שיר נפלא מאד: "היוכלו פגרים, היותם חדרים, ללבות    .4
קשורים, בכנפי נשרים. לאיש קץ בחייו, וכל מאווייו, לגולל לחייו, במבחר עפרים". הייתי 
זוכר את השיר הזה כולו, כי הוא משהו מיוחד, וכ"כ מתגעגע לארץ ישראל. הלואי היה לנו 
אחד ממאה מהגעגועים שלו. אנחנו נמצאים בארץ ישראל בארמון של המלך, ולא מרגישים 
כלום. ואח"כ הוא אומר שם: "ואיך לא אבכה, ודמע אפכה, ומשם אחכה, תחית פגרים". "ואיך 
לא אבכה", "ודמע אפכה" - אני מפכה דמעות. והמלה "אפכה" לקוחה ממפכים של יחזקאל.
5.  פעם הייתה גננת שמלמדת השיר הזה לילדים, וקמה תינוקת אחת ושאלה אותה: מה 
זה "לשבח"? אמרה לה: אם אני אומרת עלייך שאת ילדה חכמה ויפה וזריזה, אז מה אני 
עושה לך? אמרה לה: "את מטילה בי עין הרע"... מה עין הרע? אני משבחת אותך. אבל 

הם לא מבינים את זה, התפיסה של הספרדים 
היא עין רעה ועין טובה, זה מה שהם יודעים...

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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נושאי השיעור:
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 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': 336 | וישלח
טז בכסלו תשפ"ג )10/12/22(   
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 לרפואת הילד אוריאל בן מוריה בתוך שאר חולי ישראל. נא העתירו לרפואתו השלמה בקרוב



ופרצו חומות מגדלי, וטמאו כל השמנים. ומנותר קנקנים, נעשה נס לשושנים". 
מה זה "נעשה נס לשושנים"? דרשו על זה דרשות רבות מאד ופלפולים כאילו 
נעשה מאמר בגמרא... המחבר שמו מרדכי בר יצחק, שהיה מתקופת הראשונים. 
אבל הוא היה אשכנזי, ולכן תמצא מלה אחת לא בדיוק, כי האשכנזים לא יודעים 
"תכון בית-תפלתי, ושם תודה נזבח". "תכון" זה לשון  כ"כ דקדוק. כתוב שם: 
נקבה, "בית" זה לשון זכר, ואיך אפשר לומר "תכון בית-תפלתי"? מה שאומרים 
"תכון תפלתי קטורת לפניך" זה בסדר, אבל בפיוט "תכון בית-תפלתי" זו שאלה. 
ואם נאמר כאן "תכון תפלתי", זה לא מספיק, כי חסרה תנועה אחת. אבל האמת 
שמצאנו פעמיים בתנ"ך "בית" בלשון נקבה6, וא"כ אפשר לומר את זה בלשון נקבה7. 
ולכן אין צריך להקשות על המחבר יותר מדי, על שאמר "תכון בית-תפלתי", כי 
מלה שסופה תי"ו ע"פ רוב היא לשון נקבה. וגם מה שאמר "חשמנים" במקום 
חשמונאים, אפשר להשאיר את זה, כי יש פירוש ש"חשמונאי" הכוונה משפחת 
חשמונאים. כמו "יאתיו חשמנים מני מצרים" )תהלים ס"ח, ל"ב(. כך כותב ארחות 

חיים )הלכות חנוכה אות ב'(, ומובא בבית יוסף )סימן תרפ"ב(. 

פיוט "מי כמוך" לחנוכה
אבל יש פיוט מיוחד לחנוכה, נחמד מאד, "מי כמוך" לחנוכה, שכתב אותו חכם ד. 

בשם רבי יוסף משאש, שהיה הרב הראשי לחיפה, והיה לו סגנון מיוחד במינו8. 
הפיוט הזה יש בו רוח של שירה, ואם ה' יעזור אולי פעם אחת בלי נדר נוציא 
אותו. )אמנם זה נכתב בספרו "נר מצוה" על חנוכה, אבל מי קורא בספר הזה?! אף אחד לא 
קורא את זה(. היום יש אנשים שכותבים פיוט, אבל אין בו רוח של שירה, הפיוט 

מת והמחבר מת... ואף אחד לא יקרא אותו. ומי שיקרא אותו פעם אחת - יישבע 
בנקיטת חפץ שזו הפעם האחרונה ולא יקרא אותו יותר... אבל יש פיוטים שיש 
בהם לחלוחית של שירה9. החכם הזה היה בקי בטרפות, וכתב ספר על הלכות 
6.  ושניהם במשלי: פסוק אחד, "כי שחה אל מות ביתה ואל רפאים מעגלותיה" )משלי ב', י"ח(, 
שחה ביתה? הרי בית זה לשון זכר, וצריך לומר "שח", אבל כתוב "שחה". ופסוק אחר, "בית 
נעכרת" )שם ט"ו, ו'(, מה הפירוש? הבית של צדיק יש לו כח  צדיק חוסן רב ובתבואת רשע 
וחוסן רב, אבל אם יכנס בו רשע יעכור אותו. והרי צריך לומר "נעכר", כי בית זה לשון זכר, 

אבל כתוב "נעכרת".
7.  פעם הרב יהושע בנבנישתי )אחיו של הכנסת הגדולה( עשה שטר, וכתב שם "בית" בלשון 
נקבה. ו"אכלו אותו" על זה: למה כתבת בשטר "בית" בלשון נקבה?... הוא חי לפני שלוש 
מאות שנה, ולא ידעתי שהספרדים כ"כ דייקנים. יש לו תשובה בזה בספר שער יהושע )ח"ב 
סימן י"א(. ופעם ראשונה שקניתי את הספר, הסתכלתי במפתחות וראיתי שמדקדקים אתו 
על זה, והוא מחפש תירוצים מהרמב"ם ומרש"י וממקומות אחרים. אבל באותו רגע שכח את 

הפסוק השני במשלי שהבאתי.
8.  מי שיקרא את הספרים שלו, לא יוכל לסגור את הספר, כי יש לו סגנון מיוחד. ויש לו גם ספר 
"אוצר המכתבים", אלפיים-שלושת אלפים מכתבים. והרבה פעמים כותב במכתב: "תנופת 
העט כעת" - מה שהעט שלי מתנופף עכשיו, זה על הדבר הזה ועל הנושא הזה. ככה הוא 
מדבר, וזו השפה שלו. והוא כתב גם ספר שאלות ותשובות, ולפעמים מיקל בהרבה דברים, 
למשל מתיר רדיו ביום טוב ודברים כאלה, חלק מחוסר ידיעה וחלק שכך היו נוהגים אצלם. 
הוא בא ממרוקו, התייתם בגיל שתים עשרה, ועבד בשלושים עבודות, פעם היה חורת מצבות 

ופעם היה עושה חרוזים, כי לא מצא איך להתפרנס.
9.  פעם אחת הוא נפגש עם הרב עובדיה, זה שמו רבי עובדיה יוסף וזה שמו רבי יוסף משאש, 
וכל אחד היה שולף פסוקים מהתנ"ך: אחד אומר "ויהי ה' את יוסף" )בראשית ל"ט, ב'(, ואחד 

טרפיות "זבח תודה". וכתב ידו היה כ"כ יפה, עד שלא היה צריך להדפיס את 
הספר, וצילמו אותו כמות שהוא. פעם בן גוריון שמע עליו, והלך אליו לחיפה, 
וראה קישוטים וציורים על השלחן. התפלא ואמר לו: תגיד לי, אתה עשית את 
זה? מאיפה הספרדים האלה יודעים לעשות קישוטים יפים כאלה?!... הוא לא 
ענה לו, רק לקח נייר והתחיל לצייר, ואמר לו "זה שלי". והוא התפלא על זה. 
תמיד חושבים אותנו מ"עשרת השבטים" שלא יודעים כלום... אבל זה לא נכון, 
יש הרבה ידע בספרדים. יש לספרדים ידע שלאשכנזים אין, ויש לאשכנזים ידע 
שלספרדים אין. לכן אסור לכל אחד לבזות את חבירו. להיפך, אני לומד מכל אחד. 
אם יגידו לי תדרוש על הליטאים - אני אדרוש שעה וחצי, ואם יגידו לי תדרוש 
על החסידים - אני אדרוש שעה ורבע, ואם יגידו לי תדרוש על הכורדים - יש 
לכל עדה בישראל יש אוצרות של אבות אבותיהם, והם  לי מה לדרוש עליהם. 
זורקים אותם10. אבל לא שאדם יבטל כל המסורת של חבריו כי "אני קיבלתי 

את המסורת שלי מהר סיני", אל תגזים.

נס פך השמן מראה חיבתו של הקב"ה לעם ישראל
יש לנו כמה שאלות. שאלה א': למה הוצרכו בכלל לנס של פך השמן? הרי יש ה. 

כלל בגמרא )פסחים דף ע"ז ע"א( "טומאה הותרה בציבור", שאם כל הציבור טמאים 
יכולים להקריב בטומאה. למשל כתוב בפסח "איש איש כי יהיה טמא לנפש" )במדבר 
ט', י'(, והגמרא אומרת: איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחים לפסח שני )פסחים 
דף ס"ו ע"ב(, שאם כל הציבור או רובם טמאים ב"מ, יכולים להקריב קרבן פסח 

כרגיל11. וא"כ למה נעשה הנס הזה של פך השמן שדלק שמונה ימים? התשובה, 

אומר "ויוסף הוא השליט על הארץ" )שם מ"ב, ו'(, ואחד אומר "בן פורת יוסף" )בראשית מ"ט, 
כ"ב(, כל הפסוקים המופיעים בתנ"ך עם השם "יוסף". והרב עמאר שליט"א זוכר את כולם )עיין 
בספרו "מצוקי ארץ" עמ' שנ"ג(. כל אחד היה מראה את החריפות שלו, הרב עובדיה זוכר וגם הוא 

זוכר, והם שולפים ושולפים משהו מיוחד. 
10.  אחד אמר לי: בליל שבת אבא שלי מברך "בורא עצי בשמים" ]ביטוי הצד"י כעין סמ"ך[, 
ואני גוער בו שיאמר "עצי" ]בביטוי ְטַסִד"י הנהוג היום[. אמרתי לו: אתה גוער בו? אתה חסר 
דעת, הצד"י המקורית זה לא טסד"י, כי הטסד"י עשו לה טלאי ולקחו אותה מגרמנית, אבל 
וההבדל בינה ובין  הצד"י המקורית גם לספרדים וגם לאשכנזים היתה צד"י )כמבטא סמ"ך(. 
סמ"ך, שהצד"י גסה במבטא והסמ"ך דקה יותר. וראיה לדבר, שהראשונים שלנו גם הגאונים 
וגם חובות הלבבות וגם הרמב"ם בפירוש המשנה, אם יש מלה בערבית עם האות צ"ד )שנקראת 
כמו סמ"ך( הם כותבים אותה בצד"י, ואם יש מלה בערבית באות ׂשי"ן הם כותבים אותה בסמ"ך. 
ולא רק זה, גם הכ"ף והקו"ף, אף אחד לא יודע מה ההבדל ביניהם, וחושבים שקו"ף וכ"ף היינו 
הך. פעם היה ברדיו בערב שבת "קבלת שבת", ומישהו אמר שם: "אל תסתכל בכנכן אלא במה 
שיש בו", מה זה בכנכן? כאן וכאן?!... "בקנקן" בקו"ף! מי שאינו יודע מה זה קו"ף, ניקח אותו 
לגן החיות, שיראה שם קוף ולא כוף... אותו הדבר האותיות טי"ת ותי"ו, טי"ת קשה ותי"ו רכה. 
צריך ללמוד את הדברים האלה, ולא רק לשמוע מה שאומרת "האקדמיה ללשון העברית", 
שאוכלים מקדמיה ועושים אקדמיה... דברים בטלים. צריך לדעת שהמסורת שלנו חביבה מאד. 
תי"ו רפויה, מחשש שלא יעשו אותה סמ"ך,  ואני מודה שיש דברים ששכחנו אותם, למשל 
כמו האשכנזים שאומרים "שב'ס שב'ס שב'ס", אז אנחנו עושים אותה כמו תי"ו דגושה. אבל 
הנכון שמבטא תי"ו רפויה לא כמו סמ"ך, אלא באמצע בין תי"ו דגושה לסמ"ך. התימנים יודעים 

לעשות את זה, וגם העיראקים של פעם מבטאים בקריאת שמע תי"ו רפויה ותי"ו דגושה.
11.  וזו אחת הטענות שטענו לפני מאה וחמשים שנה, כשרצו להקריב קרבן פסח בהר הבית, 
ואמרו שזה יקרב את הגאולה. ואם צריך כסף, יבואו כל העשירים של ישראל וישלמו הרבה 



הנס הזה נעשה כדי להראות את החיבה של הקב"ה, שהוא אוהב אותנו, ורוצה 
שנעשה כל דבר בצורה מיוחדת. לא בתור טומאה הותרה או טומאה דחויה, אלא 
בצורה כשרה לחלוטין. ולכן מובן עוד דבר, שבמצוה הזאת כולנו עושים כ"מהדרין 
מן המהדרין", ולא עושים רק נר אחד בלבד. ואין לך אחד מישראל שידליק נר 
אחד, רק אדם עני ב"מ שאין לו מה לעשות. אבל אדם רגיל, כמה בסך הכל עולים 
נרות? כל הנרות של החנוכה ביחד זה ארבעים וארבע נרות בלבד. ועשו סימן: 
למראה? שאסור  מ"ד, ומה זה  חנוכה  נר  "נחמד למראה" - נחמד ראשי תיבות 
להשתמש בהם רק לראותם בלבד. )הסימן הזה מובא בכנסת הגדולה הגה"ט סי' תרע"ו(.

פך שמן לחצי פח נרות
וחוץ מזה, יש גם סיפור יפה על מספר נרות החנוכה. פעם היה ילד אחד בגיל ו. 

יודעים את המשמעות שלו(,  )כותבים "העשל13", והאשכנזים לא  שש שמו "השל"12 
והמורה אמר לכל הילדים: מי שֵידע ברגע אחד כמה נרות חנוכה מדליקים בכל 
חג החנוכה, אני אתן לו חופשה לחג החנוכה. התחילו כולם לחשב באצבעות 
ידיהם ורגליהם. והנה 'השל' הזה קפץ ואמר: "ארבעים וארבעה". שאל אותו 
המורה: איך ידעת את זה? אמר לו: אנחנו אומרים בתפלה )שחרית. מתהלים קכ"ד, 
ז'( "הפח נשבר ואנחנו נמלטנו", פח זה בגימטריא שמונים ושמונה, נשבר לשנִים 
זה ארבעים וארבע, "ואנחנו נמלטנו" - קיבלנו חופשה מבית הספר... המורה 
התפלא איך עשה את זה. אבל הוא כבר חישב את זה לפני כן. היה לו כלל בזה 
שמובא בתוספות במנחות )דף ק"ו ע"א בד"ה שהן(. מה הכלל? אם יש לך מספרים 
שהולכים בסדר מסוים, ואתה רוצה לחשב את כולם בבת אחת. למשל בלילה 
הראשון מדליקים שני נרות ולילה האחרון מדליקים תשעה נרות )כולל השמש(, 
ואתה רוצה לדעת את סכום כל המספרים, תעשה ככה: לילה הראשון שתים 
ועוד תשע זה אחת עשרה, לילה השני שלוש ועוד שמונה זה אחת עשרה, לילה  
השלישי ארבע ועוד שבע זה אחת עשרה, לילה הרביעי חמש ועוד שש זה אחת 
עשרה. אז אחת עשרה ארבע פעמים זה ארבעים וארבע. ]כלומר בכל רצף 
מספרים מחברים מספר ראשון עם מספר אחרון ומכפילים בחצי מהמספרים[. 
זה כל החשבון, והוא מובא בתוספות שם. אם אדם יחפש כל מקום בגמרא שיש 
בו מתמטיקה ויזכור אותו, הוא יוכל להשתמש בזה14. ולכן אין בעיה לדעת את 

כסף לערבים שכבשו את המקום, כדי שיתנו לנו פעם אחת להקריב שם קרבן פסח. אבל אמרו 
להם: איך נוכל להקריב? הרי כולנו טמאי מתים? וענו: "טומאה הותרה בציבור", ואין בעיה בזה.
12.  אני לא יודע מאיפה באה המלה הזאת. פעם אחת בא ילד מרוסיה שעלה לארץ, והמורה 
שלו כתב ב"המודיע" )בשנת תשט"ז בערך( שהוא שאל אותו: מה השם שלך? ואמר לו: "השל". 
שאל אותו: מה זה השל? לא היו מכירים את השם הזה. כל הילדים התחילו לצחק עליו, ובזמן 
ההפסקה היו משחקים בכדור ומי שמפסיד נקרא "השל", והיה השל א', והשל ב' והשל ג'... 
והוא עומד למות מהבושה הזאת. מה עשה המורה? עשה בחכמה. אחרי ההפסקה, אמר להם: 
רבותי, פעם היה גאון גדול, ילד קטן בן שש שנים, שהיה פקח וחכם מאד. והם מחכים לשמוע 
מי זה, והוא ממשיך: הוא היה רבם של הט"ז והש"ך )הש"ך מזכיר אותו ביורה דעה סימן צ"ח סק"ו 
לגבי איך קובעים מה זה מין במינו ומין בשאינו מינו(, שמעתם עליהם?! והתחיל לספר להם כל מיני 
הילד הזה שמו "השל"! כולם התפלאו: "השל"?! חשבנו  חכמות של הילד הזה. ואמר להם: 
שהילד הזה הגיע מרוסיה הרחוקה ולא יודע בין ימינו לשמאלו. ומאז הוא היה מתהלך בקומה 

זקופה ובקוממיות "שמי השל"...
13.  הרב חיד"א )שה"ג ח"א בערכו( כותב שפעם היה ויכוח את מי למנות רב בעיר קראקא. פתחו 
את החומש ומצאו פסוק: "הנני עומד לפניך שם על הצור" )שמות י"ז ו'(. הנני עומד לפניך שם - 
ראשי תיבות "העשל" )עי"ן אצל האשכנזים זה כמו סגול(, על הצור - בגימטריא קראקא. אז הוא 
נעשה רב בקראקא בגלל הפסוק הזה. והרבנים שלנו בחו"ל לא ידעו שקוראים "ֶהשל" ואמרו 
"ַעסל" - פירושו דבש בערבית, וחשבו שהילד הזה היה כמו דבש... פעם רבי אברהם כהן )מחבר 
ספר מלל לאברהם( דרש את זה בירושלים, והרב עובדיה ועוד רבנים שומעים אותו, והיו צוחקים 
על זה. והוא לא ידע למה צוחקים עליו... כי זה לא רבי "ַעסל" אלא רבי השל. אבל אני לא יודע 

מה זה "השל". אולי יבוא אשכנזי אחד שיעשה לי טובה ויגיד לי מה פירוש המלה הזאת...
14.  כשבאתי לארץ לא היתה לי פרנסה בעוונותי, הייתי לוקח חמשים לירות מהישיבה, וכל 
הכסף שלי ערבבנו אותו ביחד עם האחים שיהיו בריאים, כל פעם "תביא לנו אלף דולר", 
"תביא לנו אלף דולר" ואני לא לוקח. ובא רבי שמואל עידאן ואמר לי: מצאתי לך מקום כמה 
שעות בשבוע בישיבה תיכונית 'חזון נחום' ביפו )כנראה ע"ש עשיר ששמו נחום(, תלמד אותם 

מספר הנרות של כל חג החנוכה.

"כי ישאלך בנך"
לכן אנחנו עושים כ"מהדרין מן המהדרין" ולא עושים רק נר אחד, כיון שהקב"ה ז. 

עשה אתנו הידור בזה. וגם שמצאו פך שמן טהור ל"שמונה ימים", ולא רק ליום 
אחד. ולכן כל ישראל עושים את ההידור הזה. ואפילו החילוניים בימי החנוכה, 
לפעמים מתגעגעים לימים שהיו מדליקים חנוכה, ולוקחים את בניהם לבני 
ברק ולכל מיני ערים, ומטיילים איתם ורואים שבכל המרפסות דלוקות נרות, 
והבן שואל: מה זה? ומסבירים לו שהיה נס גדול ליהודים ומדליקים חנוכה. לכן 

צריכים להחזיק חזק, ולהמשיך בדרך של התורה15.

למה אין "מסכת חנוכה"?
שאלה ב': למה חכמים לא כתבו "מסכת חנוכה"? הרי יש מסכת שבת וביצה ח. 

]פסחים ומגילה[ וכו', אז למה חנוכה לא זכתה למסכת? והתשובה היא, כי 
החכמים היו בזמן הרומאים, ולפניהם היוונים, ואם יכתבו מסכת כזאת עלולים 
לעורר את האיבה של הגוים. לכן השאירו אותה ברמז, בסוף פרק ששי של בבא 
קמא )דף ס"ב ע"ב( כתוב: "רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור". מה הפירוש? אם גמל 
היה עובר ברשות הרבים והוא טעון פשתן, והפשתן נכנס באחד הנרות שנמצא 
מחוץ לחנות, "ודלקה כל הבירה" וכל הבנין כולו נשרף, בעל הנר חייב, כי עליו 
להיזהר בזה. אבל רבי יהודה אומר שבנר חנוכה פטור, ולא מחייבים את בעל 
החנוכה, כי הוא הדליק ברשות, ויש לו זכות להדליק ברשות הרבים. זה מוזכר 
במשנה רק פעם אחת. אמנם בברייתא מוזכר "נר חנוכה", אבל במשנה רק פעם 

אחת בלבד, כדי שלא לעורר שנאה בין הגוים.

הדלקת נרות חנוכה ברשות הרבים לפרסום הנס
שאלה ג': האם מותר להדליק נר חנוכה ברחובות? וכך עושים חסידי חב"ד ט. 

שיהיו בריאים, שלוקחים קבוצה של אנשים ועולים למעלה ל"טור אייפל"16, 
ומדליקים שם נרות חנוכה. והקשו עליהם: מאיפה הבאתם את זה? והתשובה 
לזה, אילו בגמרא היה כתוב שמדליקים נר חנוכה בבית בלבד, זה נכון, אבל 

דקדוק או משהו אחר )לא זוכר מה בדיוק(. והייתי נותן שיעורים שם. הביאו לי שאלה בספר 
חשבון של כיתה י"א, ופתרתי להם אותה על המקום. שאלו אותי: איך מצאת את זה? הסברתי 
להם. אמרו לי: איפה למדת את זה? אמרתי להם: תוספות במסכת מנחות דף ק"ו. התפלאו: 
תוספות במנחות למדו מתמטיקה? אמרתי להם: כן, בתורה יש הכל! פעם למדנו פרי חדש 
בהלכות ראש חודש )סי' תכ"ז סק"א(, וראינו שאומר שם: "דע כי הלבנה אין לה אור מעצמה", 
אלא את האור שלה היא מקבלת אותו מהשמש. ומי שלמד אתי אמר לי: אני קבלתי תעודה 
של ברֹווי )שזו אחת לפני תעודת בגרות כלומר כיתה י'-י"א בחו"ל(, ורק השבוע למדנו את זה, איך 
הפרי חדש יודע? אמרתי לו: הפרי חדש לא למד את זה? "חזק וברוך"... זה ידוע אלפיים שנה 
ויותר, שהאור של הלבנה בא מהשמש. לכן כתוב בגמרא )שבת דף קנ"ו ע"א( שמי שנולד במזל 
לבנה יהיה אדם עני, שמעניקים לו כל הזמן. והרש"ש )שם( כותב שזה בגלל שהלבנה אין לה 
אור משלה והוא בא מהשמש. אדם צריך ללמוד, כי בתורה יש הכל, ויש בה גם חריפות שתוכל 

להוליד ממנה עוד דברים.
פעם היה סופר אחד "שמואל שניצר", שכתב מאמר "על הנסים ועל השנאה" )והופיע    .15
81(, ואמר שם: איך נוכל להסביר לילדים שלנו מה זה חג החנוכה,  ב"קול סיני" של פעם עמ' 
בשעה שהם בעוונות הרבים אוכלים חזיר?! מתתיה נלחם ביוונים על שהם מקריבים חזיר, 
ואם אנחנו כמותם, אז על מה אנחנו מספרים בחנוכה?! לכן צריכים לחנך את הילדים שלנו 
להיזהר, חזיר זה מראה טומאה, זה סימן של היוונים, סימן של הגוים. )הסופר הזה היה עורך 
עיתון "מעריב", בילדותו למד קצת בישיבה, כמו רוב המשכילים שלמדו ופרקו עול בעוונות הרבים. ופעם 
כתב: "כמה שנברח מהתורה, נזכור את שיעורי המוסר שלמדנו בישיבה, בספר מסילת ישרים וכדומה"(.

16.  אתם יודעים מה זה טור אייפל? על שם מהנדס ששמו "אייפל". בזמנו הוא בנה בנין 
הכי גבוה בעולם, שלוש מאות מטר גובה )והיום עשו ב"דובאי" כמו דובים... בנין של שמונה מאות 
מטר, וזה מדהים(. ועולים למעלה שם, ורואים כל המדינה כולה כמו קופסא אחת, ורואים את 
הכוכבים יותר טוב, יש שם מספיק כוכבים... ובאו המשכילים לפני מאה וחמשים שנה, ואמרו 
שצריך לתת לזה שם עברי, מה נעשה? מצאו בישעיה )ל"ב י"ד( "עופל ובחן". ובאידיש אומרים 
"אוייפל", אז אמרו "טור עופל". פעם הייתי בפאריז, ואמרו לי: אתה רוצה לראות טור אייפל? 

הנה תסתכל על הבנין הגבוה הזה...

בתושח”י
נא להעתיר בתפילה לרפואתם השלמה בקרוב

מצליח הי"ו 
בן כמסאנה שושנה

הילד אוריאל בן מוריה 
בתוך שאר חולי ישראל

דברי תורה בעלון זה מוקדשים 
לעילוי נשמת

דברי תורה בעלון זה יעמדו לרפואת

ת.נ.צ.ב.ה אמן

כמימס בן סתרונה סופר ואשתו 
מינה יסמינה בת מרימה

ידיד המוסדות הרב שר 
שלום הי"ו בן מז’יאנה 
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הראשונים הוסיפו להדליק נר חנוכה גם בבתי הכנסת )עיין בב"י סי' תרע"א(, למה? 
משום פרסומי ניסא. והיום לא תמיד באים הרבה אנשים לבית הכנסת, ויש הרבה 
ששומעים "בית הכנסת" ובורחים, מה נעשה להם?!... לכן נעשה להם פרסום הנס 
ברחוב, שיראו את החנוכה, ויבואו וישאלו מה החנוכה הזאת17. לכן בדור שלנו 
שנשכח הכל, צריך לחזק את המנהג הזה. "חנוכה" זה דבר נפלא מאד, ומחזק את 
ישראל לחזור בתשובה. ופעם היה יהודי חילוני בצרפת בן שבעים שלא ראה 
שנים  רבות חנוכה, ופתאום ראה נרות חנוכה ב"טור אייפל", וזלגו עיניו דמעות. 
שאלו אותו: על מה הדמעות האלה? אמר להם: "החנוכה הזאת מזכירה לי את 
הילדות, שסבא שלי לפני השואה היה מדליק נרות חנוכה, ואני שמח לראות את 
לעשות 'ערבית' שם, ויש מנין של שומרי  הדבר הזה"18. לכן אם רוצים יכולים 
שבת, זה הכי טוב, ואחרי ערבית ידליקו נרות חנוכה בפומבי19. אבל גם אם לא 
עשו ערבית, לא נורא, מותר להם להדליק נרות חנוכה ולברך, כי זה פרסומי ניסא 

שאין למעלה ממנו20.

זמן ההדלקה - צאת הכוכבים
מתי מדליקים נרות חנוכה? עשרים דקות אחרי השקיעה. יש טוענים שלפי י. 

לשון הרמב"ם צריך להדליק בשקיעה )עיין פ"ד מהלכות חנוכה ה"ה(, אבל איך נעשה 
לפני השקיעה? נתפלל מנחה ונלך הביתה להדליק ונחזור להתפלל ערבית? לא 
עושים ככה, אדם ישכח מזה21. ובמיוחד אם הוא גר קצת רחוק מבית הכנסת, יגיד: 
כבר גמרנו הכל. סופגניות ו"הנרות הללו", וערבית נחכה למחר ונעשה שחרית 
שתים... לא עושים דבר כזה. לכן צריך להדליק בזמן של ההדלקה. כך היה בימי 
הרב חיד"א )מחב"ר סי' תרע"ב סק"ג( וכך היה גם לפניו. ויש גם פסקים משנת רס"ט 
מחכמי ירושלים )בסו"ס חיים וחסד אות י"א(, שמדליקים נרות אחרי תפלת ערבית. 
ואם תעשה ביום, הרי יש לך אור בחוץ. אמרו שהגר"א היה מדליק ביום לפני 

17.  חכם אחד בתונס פירש את הפסוק "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" )דברים ל"ב, ז'(, מה זה 
אביך וזקניך? ממה נפשך, או אביך או זקניך? ואמר ככה: בתונס היו הרבה סטודנטים שלומדים 
באוניברסיטה, ואינם יודעים לא חנוכה ולא איכה... והם גרים ברובע היהודי, ופתאום בשבוע 
של חנוכה רואים שהיהודים מוכרים חנוכה מ"בדיל" )חנוכה קטנטנה שתחזיק בקושי חצי שעה, 
ואיני יודע איך היו עושים בשבת, צריך לקחת כוסות בשבת. כך היה עושה הרב בבא סאלי ע"ה(. והם 
שואלים: מה זה חנוכה? ואבא אומר להם: פעם שמעתי משהו מסבא ושכחתי, אולי תלכו אליו 
ותשאלו אותו. הם הולכים לסבא, והוא מספר להם שהחנוכה זה לזכר הנס של החשמונאים 
על היוונים וכו'. ובסוכות הילדים רואים ז'ריד - ענפי עץ, ושואלים: מה הענפים האלה? ואבא 
אומר להם: תלכו לסבא ויסביר לכם. הם הולכים אליו, והוא מסביר להם שזה זכר לענני כבוד 
וכו'. וזה פירוש הפסוק, "שאל אביך ויגדך", מה יגדך? "זקניך ויאמרו לך" - לך לסבא ויסביר לך...

18.  פעם גוי אחד באמריקה הגיש תביעה לממשלה, כי שם יש הבחנה בין הדת ובין הממשלה, 
אז אמר: איך מדליקים נרות חנוכה מטעם עירייה פלונית? הרי חנוכה זה דבר דתי, והממשלה 
היא בלי דת. אז חסידי חב"ד חיפשו תירוץ, ואמרו להם: אתם לא יודעים למה עושים חנוכה, 
כי הלילות של החורף אפלים ומדוכאים, ואנשים יושבים בחושך ומקבלים דכאון )אני אין לי 
דכאון ב"ה, אבל יש אנשים שאם רואים פחות אור יש להם דכאון(, וכשמדליקים נרות בלילה זה 

מחזק ומעודד אותם...
19.  פעם אחת "קלינטון" הנשיא של ארצות הברית, היה בארץ בימי חנוכה, וראה שמדליקים 
נרות בקול רעש גדול, ואמר: אם הרב עובדיה יוסף ירשה לי לדליק נרות חנוכה - אני מדליק 
בשמחה. אמרו לו: "אנחנו מדליקים נרות פשוטים, אבל אתה השוטר של העולם, ניתן לך דבר 

גדול יותר, שתדליק את הנר הגבוה ביותר". הוא לא ידע שזה השמש...
1789(, לפני  היה מעשה בג'ורג' וושינגטון, הנשיא הראשון של אמריקה )נתמנה בשנת    .20
מאתים שנה בשנת תקל"ו )באותה השנה אמריקה קיבלה את העצמאות שלה, איך אני יודע? כי 
הייתי שם בשנת תשע"ו ואמרו שזה מאתים וארבעים שנה לעצמאות של אמריקה. והשנה הזאת תקל"ו 
- בלועזית 1776, זו גם שנת פטירת הגאון יעב"ץ(, שהיו אז מלחמות בין האנגלים לאמריקאים, כי 
אנגליה היתה המקור ומשם יצאו האמריקאים שרצו להשתחרר מהם, ועשו להם כמה מדינות, 
ארבעים מדינות - ארבעים כוכבים. הגיע חנוכה, ויהודי אחד הדליק נרות, אבל ע"פ החוק 
אסור להדליק נרות כי בזמן מלחמה צריך להיות חושך ואפילה, "האפלה". ועל המזל תפס 
אותו וושינגטון הזה, ואמר לו: איך אתה מדליק? אמר לו: לפני אלפיים שנה היינו כך וכך וכו', 
וה' עשה לנו נס והדלקנו והתגברנו על היוונים, וכמו שאנחנו התגברנו אז על היוונים - כך גם 
אתם תתגברו על האנגלים. הוא שמח מזה, ואמר לו: תביא לי את השם והכתובת שלך, ונתן לו 
הכל. והנה הם התגברו עליהם, גירשו את האנגלים, ועשו מדינה עצמאית שהיום היא נחשבת 
שרת כל המדינות, "רבתי בגוים שרתי במדינות" )איכה א', א'(. אבל נזכר וושינגטון באותו יהודי, 
ואמר: תביאו לי את היהודי הזה. בא אליו, ואמר לו: "אתה עודדת אותנו, אנחנו היינו מפסידים 
במלחמה עם האנגלים, וכמה מאתנו נפלו במלחמה, אבל בזכות החנוכה שלך הגענו לזה, לכן 

ניתן לך מתנה חנוכה מזהב". זה סיפור שהובא בכמה ספרים. 
21.  ומצאנו דבר כזה בטור )סימן רל"ה(, שאומר שהיה ראוי לחכות לצאת הכוכבים לערבית, כי 
כך הדין בקריאת שמע שצריך לקרוא בצאת הכוכבים, אבל קשה לציבור ללכת ולחזור שוב, 
כי מתפללים מנחה מוקדם וילכו הביתה ויחזרו בצאת הכוכבים, ולכן תיקנו רבותינו להתפלל 

ערבית מוקדם, ומי שזוכר בלילה יאמר קריאת שמע פעם שניה לפני השינה.

בשקיעה )עיין בביאור הגר"א סי' רס"א ס"ק י"א(, אבל תלמידו רבי חיים מוולאז'ין היה 
מדליק אחרי השקיעה. ויש אנשים שכותבים וחוזרים וכותבים וחוזרים על הדבר 
הזה, אבל אתם יכולים לחזור אלף פעם, אנחנו לא נזוז ממנהגי אבותינו, להדליק 
רק עשרים דקות אחרי השקיעה. וכך הדין. ואם אדם לא הספיק להדליק בזמן, יש 
לו זמן להדליק כל הלילה, כי היום לא תכלה רגל מן השוק מיד, ובחצות הלילה 
עדיין מסתובבים בבני ברק, אחרי ששמעו הרצאה מהרבנית קוק באור החיים 
או מרב גדול שהגיע לבית הכנסת, ויש כאלה גם לומדים בשעות האלה, לכן אין 
לנו "תכלה רגל". ]וכל עיר לפי המציאות שלה[. אבל לכתחילה מדליקים בתוך 

חצי שעה מצאת הכוכבים.

מנהג אכילת "סופגניות"
 ועוד דבר, "סופגניות". יש כאלה חושבים שסופגניות זה הלכה למשה מסיני... יא. 

אומרים שפעם אחת באה אשה חילונית למכולת, וראתה את חברתה חרדית 
שקונה סופגניות. אמרה לה: מילא אנחנו לא שומרים כ"כ וקונים מן המוכן, אבל 
אתם צריכים להכין סופגניות בבית... היא חשבה ש"הנרות הללו אנחנו מדליקים" 
זה כולל סופגניות... אבל זה לא חובה. זה מנהג בעלמא שכתב אותו רבנו מימון 
 :)7 אבא של הרמב"ם באיזה כתב יד. יש קובץ "שריד ופליט", וכותב שם )עמ' 
אל תלעג למנהג הזה של סופגניות בחנוכה, כי על זה נאמר "ואל תטוש תורת 
אמך" )משלי א', ח'(. מה זה תורת אמך? וכי האמא יש לה תורה? היא לא בקיאה 
בתורה. אלא המנהגים שלה הם כמו תורה, סופגניות בחנוכה, וחלב במוצאי 
פסח, ופולים בהושענא רבה. כך הוא כותב שם. והמנהגים האלה נשתמרו חלק 
אצל המרוקאים וחלק אצלנו. וא"כ יש מקור לסופגניות. נפקא מינה למי שיודע 
שהסוכר מזיק לו, שלא יאכל סופגניות רק קצת. ואם בני ביתו לא סוכרתיים, יתן 

להם סופגניות כאוות נפשם...

הדלקת נרות חנוכה גם ביום
יש נוהגים שבבוקר של חנוכה אחרי שחרית מדליקים נרות כמו בלילה )ופעם יב. 

גם כאן בביהכ"נ נהגו בזה(. מאיפה הביאו את זה? כי הרמב"ם )פ"ג מהלכות תמידין ה"י( 

סובר שהטבת נרות בכל יום פירושה הדלקת נרות, והרי מדליקים גם בערב וגם 
בבוקר, "בבוקר בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה" )בסוף פרשת תצוה, שמות ל', 
ז'(, המלה "בהיטיבו" עולה ארבעים וארבע, כמנין נרות חנוכה. אבל זה רק רמז 
בעלמא, ואין מקור לדברי הרמב"ם בהלכה. וגם הרשב"א חולק עליו בזה. ויש 
בזוהר משהו מזה. והרב שבט הלוי )ח"א סי' קצ"ח( אמר שגם לפי הרמב"ם לא 
מדליקים ממש, אלא מטיבים את הנרות, דהיינו נר שלא דולק יפה מסדרים 
אותו שימשיך להאיר כבראשונה, ולעולם לא נצטווינו להדליק נרות גם בבוקר 

אלא להמשיך הדלקתן של ערב.

וישלח יעקב מלאכים - ממש
)בראשית ל"ב, ד'(, ורש"י אומר: מלאכים ממש. איך יג.  "וישלח יעקב מלאכים" 

הגיע לזה? בדרך כלל רש"י כותב פשוטו של מקרא, וכי לפי פשוטו של מקרא 
זה מלאכים ממש?! "מלאכים" פירושו שלוחים. אלא יש פשט כאן שזה מלאכים 
כי בפסוק האחרון של פרשת ויצא כתוב: "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו  ממש, 
מלאכי אלקים, ויאמר יעקב כאשר ראם, מחנה אלקים זה ויקרא שם המקום ההוא 
מחנים" )שם פסוקים ב'-ג'(, מאי נפקא מינה שראה מקום של מלאכים וקרא למקום 
"מחניים"? אח"כ ממשיך "וישלח יעקב מלאכים לפניו", מה זה המלאכים האלה? 
אלא הכוונה המלאכים האלה שהוזכרו לפני כן, ופירוש הפסוק: "מלאכים מלפניו". 
לכן רש"י פירש מלאכים ממש. ויש פירוש של רבי שמשון מאוסטרופולי: "ממש" 
שננדיאל", שעולים בגימטריא  מלכיאל  ראשי תיבות שלשה מלאכים "מיכאל 

"עזרת" - עזרת אבותינו אתה הוא מעולם22. וזה פירוש "ממש" של רש"י.

קריאת פסוק "ויהי בשכון ישראל" פעמיים
ּכֹ֤ן יד.  ׁשְ ובפרשה הבאה יש פסוק שצריכים לחזור עליו פעמיים: פעם אחת, "ַוְיִה֞י ּבִ

ל" סוף פסוק.  ָרֵאֽ ַמ֖ע ִיׂשְ ׁשְ יֶלֶ֣גׁש ָאִב֑יו ַוּיִ ְלָה֖ה ּפִ ֕ב ֶאת ּבִ ּכַ ׁשְ ֶ֣לְך ְראּוֵב֔ן ַוּיִ ָאֶ֣רץ ַהִה֔וא ַוּיֵ ָרֵאל֙ ּבָ ִיׂשְ

ֶ֣לְך  ָאֶ֣רץ ַהִהוא֒ ַוּיֵ ָרֵאל֘ ּבָ ּכֹ֥ן ִיׂשְ ׁשְ אבל כתוב שם אתנח, ולכן חוזרים פעם שניה: "ַוְיִה֗י ּבִ

ר". מנין  ֽ ֵנ֥ים ָעׂשָ ְהיּ֥ו ְבֵני ַיֲֽעקֹ֖ב ׁשְ ָרֵאֽ֑ל ַוּיִ ַמ֖ע ִיׂשְ ׁשְ יֶלֶ֣גׁש ָאִב֔יו ַוּיִ ְלָהה֙ ּפִ ב֙ ֶאת ּבִ ּכַ ׁשְ ְראּובֵ֗ן ַוּיִ

לנו הדברים האלה? אבא שמע את זה משני שלוחי ציבור בתונס )בשנת תרצ"ד(. 
ואח"כ ראינו בכתב יד קדמון מימי הרשב"א )חמשת אלפים י"ב( שכתוב בו: "האי 
22.  אבל השם הזה "שננדיאל", אני לא זוכר אותו בשום מקום. ויכול להיות שיותר טוב לומר 

"שקדיאל", וזו אותה גימטריא.

לע"נ 

יניק וחכים מצליח בן הרבנית יפהפיה תלחטו"א קבלן ע"ה  



פסוקא מתקרי בתרי טעמי". וגם ראינו בספר "פרחי כהונה" של חכם מאלג'יר 
רבי דוד הכהן סקלי )חאו"ח סי' ג'(, שהביא את המנהג הזה. והבאתי כל המקורות 

בהקדמה לתיקון סופרים שלנו.

כל רגע ורגע אדם צריך לקבל חיות מהקב"ה
בשבוע הבא יש לנו "י"ט בכסלו" ]יום השחרור של בעל התניא[. ושאלו אותי טו. 

שאלה: הכופרים אומרים שכמו שאדם עושה מכונה, ואחרי שעשה אותה יכול 
ללכת וליסוע לעיר אחרת ואין לו עוד עסק עם המכונה הזאת, כך עשה הקב"ה 
שברא את העולם, שהיא מכונה נפלאה מאד בלי ספק. ואפילו הכופרים הכי 
גדולים בעולם, יודעים שהאדם זו מכונה נפלאה23. וצריך להסביר את השאלה 
הזאת. בספר התניא יש "שער היחוד והאמונה", והוא כותב על זה שלושה 
פרקים באריכות בטוב טעם. ואומר שם: למה הדבר דומה? לקריעת ים סוף, 
שכתוב "ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה" 
)שמות י"ד, כ"א(, כלומר רוח מזרחית עזה דוחפת את הים כל הלילה, כדי שתהיה 

קריעת ים סוף ועם ישראל יוכלו לעבור בחרבה. אבל למה היתה צריכה להיות 
ככה כל הלילה? כי הטבע של המים הוא הפוך, ואם היתה מפסיקה היו המים 
אותו הדבר האדם, שכל  חוזרים לאחוריהם, ולכן רוח קדים עזה "כל הלילה". 
החיים שלו מן האויר, מה הכח שלו? מה הוא עושה? כלום, הכל נעשה מאליו. 
ולכן כל רגע ורגע אנחנו חיים מהכח של הקב"ה24. איך אומרים בתפלה? "ואתה 
מחיה את כולם". וזה לא כמו מכונה שאדם עושה יש מיש, לוקח כל מיני מתכות 
וברזל ומחבר אותם ועושה מכונה, אלא האדם נברא יש מאין, וכל רגע ורגע צריך 
להיות מושפע מלמעלה. אם אדם יפסיק לקבל פעם אחת - הוא מת. אתה רואה 
תינוק שנולד, שצריך מיד לתת לו חמצן, ואם יהיה שש שניות בלי חמצן זו סכנה, 
והוא לא יכול לחיות יותר. או אדם שיש לו התקף לב, שחייב כל רגע לחבר אותו 
למכשיר, ובלי זה הוא ימות25. לכן לא לחשוב שזה דומה למכונה, כי במכונה יש 
את החומר והמפעיל חיבר חומר לחומר ויצא משהו, אבל כאן כל רגע ורגע אדם 

צריך לקבל חיות מהקב"ה.

כל רגע צריך לומר "תודה"
לכן כל רגע ורגע שאדם חי, צריך לומר "תודה". ואם היה אפשר צריך להודות טז. 

כל יום, שהלב פועם, שהאדם פועל, ושהמח חושב. מאיפה באה המחשבה של 
האדם? למה הקוף אין לו מחשבה כזאת? הוא לא מבין כלום. הם אומרים שהאדם 
יצא מקוף, אז אם האדם חושב גם הקוף חושב, אבל המחשבה של הקוף היא אפס 
אחד ואפס כפול אפס... ואילו האדם חושב ובונה דברים26. לכן צריך להתחזק 

הרב שך היה מאושפז בבית חולים, ושאל את מנהל המחלקה: תגיד לי איך הלב  פעם    .23
פועל? אמר לו: הלב זה בסך הכל "מכונה משוכללת". שאל אותו: מי שיכלל אותה? אמר לו: 

זו "מכונה משוכללת". חזק וברוך... אבל לחשוב על הלב 
שפועל שבעים שנה, כפול שלוש מאות ששים וחמשה 
ימים בשנה, כפול עשרים וארבע שעות ביום, ובכל דקה 
יש שבעים דפיקות בלב, כפול ששים דקות בשעה, זה 
ארבעת אלפים ומאתים דפיקות בכל שעה. תכפיל אותם 
בימים ובשנים, אתה מוצא שני מליארד וחצי פעימות 
בלב. והדבר הזה קורה "לבד". סתם התחשק ללב להראות 
שהוא חכם גדול... "הטבע הטבע הטבע", ועל אחת שבע...
כל הרופאים בעולם  פעם המורה לערבית אמר לנו:    .24
מתפלאים איך באה הדחיפה הראשונה של הלב בשעה 
שהאדם יוצא ממעי אמו? מה דוחף את הלב לפעול שני 
מליארד וחצי פעימות בחיים? מה ה"טבע" הזה? אין דבר 
כזה בעינים במעים וברגלים רק בלב בלבד. צריך להיות 
מישהו שדוחף אותו. זו ההשגחה הפרטית בכל אדם ואדם.
"כריסטיאן",  ד"ר  שמו  באמריקה,  גדול  רופא  היה    .25
שהיה הראשון מהחלוצים שטיפלו בלב, כי אם הלב צריך 
טיפול, האדם לא יכול לחיות בלי זה, והוא המציא מכשיר 
כזה שיכול לעשות דפיקות בלי הלב, אבל רק במשך חצי 

שעה-שעה בלבד, זה הכל.
פעם היה לי תלמיד שיצא לתרבות רעה בעוונותי,    .26
ושאלתי אותו: מה אתה לומד? אמר לי: "אוירודינמיקה". 
אמרתי לו: מה זה? אמר לי: לדעת איך לעשות פעולות 
של מטוסים וכדומה. אמרתי לו: ואחר כך אתם אומרים 

באמונה, ולהתפלל על אחינו שהולכים בחושך ואפילה, שיחזרו בתשובה, וילכו 
בדרך טובה. 

מורנו הרב הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל
הרב צבאן ע"ה, שהילולא שלו היתה השבוע, לא דיברנו עליו כלום )דברתי יז. 

באמצע השבוע(. הוא היה רב בנתיבות, והיה מיוחד במינו, שידע לדבר בשפה של 

כל אחד ואחד. פעם היה זוג בנתיבות שעומדים להתגרש, ושאלו אותם: הלכתם 
לרב העיר? אמרו לו: לא הלכנו לאף אחד, סיכמנו הכל עם עורך הדין ועכשיו 
מסירת הגט. אמרו להם: תלכו אליו. הלכו אליו, ותוך רבע שעה-עשרים דקות, 
הוריד את כל המלחמה ביניהם, וחזרו לחיות בשלום. והיה מומחה בדברים 
האלה27. פעם אחת היתה בחורה אחת מג'רבא, שפיתו אותה להתגייס לצבא, 
והמשפחה טובה שומרי תורה ומצוות. ההורים שלה באו לרב צבאן, ואמרו לו: 
מה נעשה לילדה הזאת? היא התחרטה, אבל כבר חתמה על זה. הלך לרב גורן, 
ואמר לו: אתה הרב הראשי של הצבא? אמר לו: כן. אמר לו: יש לנו בחורה שכמעט 
הולכת לאיבוד בצבא, תוך שלש שנים תהיה חילונית חס וחלילה. שאל אותו: מה 
אתה רוצה שאני אעשה לך? אמר לו הרב צבאן: תקח את התיק שלה ותעלים 
אותו, "פעמים שאתה מתעלם" )בבא מציעא דף ל' ע"א(... והוא העלים אותו. ובזכות 
ההעלמה הבחורה הזאת לא הלכה לצבא. חכמת חיים כזאת מיוחדת במינה28. 

ה' יתברך יזכה אותנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.

א-ל מלא רחמים, יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמת מאור מאיר בן רעיה )אחיין 
של רבי פינחס כהן(, שנהרג בעוונותינו הרבים בתאונת דרכים בסוף השבוע האחרון, 

שיהיה הלימוד הזה לעילוי נשמתו. וגם לעילוי נשמת מורנו הרב רבי רפאל כדיר 
צבאן בן אמימה, שנפטר בד' כסלו תשנ"ה. וגם לעילוי נשמת רעייתי אסתר חיה 
לואיזה בת זהירה, שהשבוע הבא שבוע פקודתה. שתהא נשמתם צרורה בצרור 

החיים. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
הזה, גדולים וקטנים, הם ונשיהם ובניהם וכל אשר להם, כל אלה ששומעים כאן, 
ואלה ששומעים בלוין, ואלה שקוראים אח"כ ב"בית נאמן". ה' יתברך יזכה אותם 

לבנות בית נאמן בישראל, הם ובניהם ובני בניהם עד עולם, אמן כן יהי רצון.

שהאדם יצא מהקוף, אולי גם הקוף יודע לעשות מטוסים או בנין קטן או צריף קטן?... הוא 
הבין את הדברים ושתק, כי אין להם מה לענות על זה.

27.  ולא רק עם גדולים, גם עם קטנים. פעם באה אשה ואמרה לו בדאגה: הרב, הבן הקטן 
שלי כבר כמה ימים לא רוצה לאכול. הרב ביקש את מספר 
הטלפון בבית והתקשר לילד, אמר לו הרב: תאכל. אמר 
לו: "אני לא אוהב לאכול". הרב אמר לו: או שאתה אוכל 
או עכשיו אני מתקשר למשטרה. מיד הילד אמר: לא לא, 

אני אוכל, אל תביא לי שוטר...
28.  פעם הבאנו תכשיטים מחוץ לארץ, שהיו שייכים לאחד 
ממשפחת "שושן", ולקחו לו אותם במכס. הוא הלך לאבא, 
ואבא אמר לו: תכתוב לי "פרוכיראסיון" זה ייפוי כח, כדי 
אבא ע"ה הלך למכס, ושאלו אותו  שיוכל למשוך אותם. 
כל מיני שאלות: אם תקח אותם מה תעשה בהם? אם יגיד 
להם שהוא מחזיר אותם לבעלים, זו סכנה איומה, הוא 
חותר נגד הממשלה. אבא אמר להם: מה אתם שואלים? 
זה נעשה שלי, "רזקי" - ממון שלי. ונתנו לו את זה. ואבא 
אמר: יש לנו זכות לקחת את זה, מטעם "המציל מזוטו 
של ים ומשלוליתו של נהר הרי אלו שלו" )עיין בב"מ דף כ"ד 
ע"א(, כי כסף שנכנס למכס לא יחזירו אותו לעולם. עלינו 
לארץ, ושמע הצדיק הזה חיים שושן, והלך לרב צבאן. 
אמרנו לרב צבאן: יש לנו זכות מטעם "המציל מזוטו של 
ים". אמר לי: יש הבדל, "המציל מזוטו של ים" לא לקח יפוי 
כח מבעל הדבר, אבל כאן היה יפוי כח מהבעלים, ולכן אתם 
באים מכחו, וצריכים להחזיר לו את זה. והחזרנו לו )אחרי 

ששילם כמה גרושים(.







ילדי גאילדי גאלהלה

ַאף ֶאָחד ֹלא ִנְׂשַרט ֲאִפּלּו ְׂשִריָטה ַאַחת!
ְּגִריַלק ֵמִביא ִסּפּור ֶׁשל ְמַפֵּקד ֹלא  ֹמֶׁשה  ֶׁשָהַרב  ָרִאיִתי 

ְּבִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה, ֶׁשָּלַקח ֶאת  ַּבָּצָבא  ְיהּוִדי 

ָּכל ַהַחָּיִלים ֶׁשּלֹו ְוָאַמר ָלֶהם ִלְקרֹא ָכל ּבֶֹקר ֶאת ִמְזמֹור 

צ"א ִּבְתִהִּלים )ֶׁשֶּזה "יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון"( ְּבָלִטיִנית )ִּכי ֵהם 

ֹלא יֹוְדִעים ִעְבִרית(, ְוָאַמר ֶׁשְּבֶמֶׁשְך ָחֵמׁש ָׁשִנים ַאף ֶאָחד 

ֵמֶהם ֹלא ִנְׂשַרט ֲאִפּלּו ְׂשִריָטה ַאַחת!. )גליון 43 הערה 36(.

"ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים"
ַהְּגָמָרא )מסכת ראש השנה דף כ"ה עמוד א'( ְמַסֶּפֶרת ֶׁשַרֵּבנּו 

ְלִעיר  ִחָּיא  ִרִּבי  ַהָּנִׂשיא[ ָׁשַלח ֶאת  ְיהּוָדה  ]ִרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 

ֶׁשְּׁשָמּה "ֵעין ַטב", ְוָאַמר לֹו: ֵלְך ְלָׁשם ְּתַקֵּבל ֶאת ָהֵעִדים 

ּוְתַקֵּדׁש ֶאת ַהחֶֹדׁש, ְוִתְׁשַלח ִלי ִסיָמן: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל 

ַחי ְוַקָּים". ָמה ַהֵּפרּוׁש? הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול לֹוַמר לֹו ֶׁשִּקְּדׁשּו 

ֶאת ַהחֶֹדׁש, ִּכי ָהרֹוָמִאים ָאְסרּו ַלֲעׂשֹות ֵּכן ְוָהיּו ְמַחְּפִׂשים 

ֲעִלילֹות, ָלֵכן הּוא ׁשֹוֵלַח לֹו ִסיָמן ֶׁשָהָיה ִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש: 

ָּדִוד  ֵּבין  ְוַקָּים". ֲאָבל ָמה ַהֶּקֶׁשר  ַחי  ִיְׂשָרֵאל  "ָּדִוד ֶמֶלְך 

ַהֶּמֶלְך ְלִקּדּוׁש ַהחֶֹדׁש? ָּכתּוב ַעל ָּדִוד: "ְּכָיֵרַח ִיּכֹון עֹוָלם, 

)תהלים פרק פ"ט פסוק ל"ח(,  ֶסָלה"  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 

ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶלְך ִנְמָׁשל ַלָּיֵרַח. ְוַגם ֲאַנְחנּו ַאֲחֵרי ִבְרַּכת ַהְּלָבָנה 

אֹוְמִרים: "ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַקָּים". ְוׁשּוב ַּפַעם ְּכֶׁשּגֹוְמִרים 

ַהּכֹל אֹוְמִרים: "ִיְצָחק ִיְצָחק ִיְצָחק" )ֹלא ֻכָּלם אֹוְמִרים ֶאת 

ֶזה(. ָמה ַהֶּקֶׁשר ְלִיְצָחק? ִּכי ִיְצָחק ָאִבינּו ִנְמָׁשל ַלְּלָבָנה. 

ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַּבִּפּיּוט ֵעת ַׁשֲעֵרי ָרצֹון: "ַאל ָנא ְיִהי עֹוָלם 

ְּבִלי ָיֵרַח", ֶׁשַהַּכָּוָנה ָׁשם ְלִיְצָחק. ָהֶרֶמז ָּבֶזה ֶׁשַהָּיֵרַח ַקָּים 

ְלעֹוָלם, ַוֲאִפּלּו ִאם ָיבֹואּו ֻכָּלם ְלַהְכִחיד אֹותֹו, ֹלא ַיֲעזֹר 

ְוַהּתֹוָרה ַקֶּיֶמת.  ִיְׂשָרֵאל ַקָּים  ְוָכָכה ַגם ַעם  ָלֶהם ְּכלּום. 

)גליון 81 אותיות מ"ג ומ"ד(.

ַהְדָלַקת  ָלָּמה?  ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות,  ִׁשְבִעים  ִלְדֹלק  ַהֲחֻנִּכָּיה  ְצִריָכה  ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת  א. 

ֵנרֹות ַׁשָּבת ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ִלְפֵני ֵכן ַּתְדִליק ֶאת ַהֲחֻנָּכה, ֶׁשֲהֵרי 

ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה ַמְדִליִקים ִלְפֵני ַׁשָּבת. ִאם ֵּכן ֵיׁש ְלָך ָחֵמׁש ַּדּקֹות ַלֲחֻנָּכה ִלְפֵני 

ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת, ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַעד ַהְּׁשִקיָעה, ְוֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַאַחר ָּכְך ַעד 

ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ֶזה ְכָבר ַאְרָּבִעים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ְועֹוד ְׁשלֹוִׁשים ַּדּקֹות ַאֲחֵרי ֵצאת 

ְיֵדי  ַנֲעָׂשה ַעל  ֲחֻנָּכה  ִּכי ֵנס  ְּכִמְנַין ּכֵֹהן.  ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות  ִׁשְבִעים  יֹוֵצא  ַהּכֹוָכִבים, 

ַהּכֲֹהִנים ְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי. )גליון 42 אות כ"ז(.

ב. ַאֲחֵרי ֶׁשַּמְדִליִקים ֶאת ַהֵּנרֹות קֹוְרִאים ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ֶׁשל ַהֶּבן ִאיׁש ַחי )שנה 

ראשונה פרשת וישב הלכות חנוכה אות כ"ג(, ּוְמקֹוָרּה ָּבִראׁשֹוִנים )ספר התשב"ץ 

לתלמיד מהר"ם מרוטנברג סימן רנ"ח(, לֹוַמר ִויִהי נַֹעם ה' ֱאֹלֵקינּו ָעֵלינּו )תהלים 

ַמְנִּגיָנה,  ִעם  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ִּביׁשּוָעִתי  ְוַאְרֵאהּו  ַעד  ְּבֵסֶתר  ֹיֵׁשב  פרק צ'( ּכֹוֵלל 

ְואֹוְמִרים ֶאת ֶזה ְלַאט ְלַאט, ֶזה לֹוֵקַח ְּבֵעֶרְך ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַּדּקֹות, ָּכָכה ַאָּתה 

ִנְמָצא ְלָפחֹות ֲחִצי ָׁשָעה ְּביֹום ַהֲחֻנָּכה ַעל ַיד ַהֲחֻנִּכָּיה ]ּוְרֵאה עֹוד ַּבָּמדֹור "ָידַֹע ֵּתַדע" 

אֹות א'[. )שם אות כ"ד(.

ִלְהיֹות  ָצִריְך  ַהֶּזה  ֶהָחָדׁש  ְוַהֵּנר  ֶהָחָדׁש,  ַּבֵּנר  ַמְתִחיִלים  ַלְיָלה  ְּבָכל  ַּבֲחֻנָּכה,  ג. 

ַבְּגָמָרא )יומא דף ט“ו ע“ב( ָכתּוב: ”ָּכל  ִּכי  ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל,  ְוֹלא  ְלָיִמין  ִמְּׂשמֹאל 

ִּפּנֹות ֶׁשַאָּתה פֹוֶנה ֹלא ְיהּו ֶאָּלא ֶדֶרְך ָיִמין“. ְוֶנְחְלקּו ָבֶזה ַהּפֹוְסִקים, ֵיׁש אֹוְמִרים 

ֶׁשֶּדֶרְך ָיִמין ֵּפרּוָׁשּה ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל ְּכמֹו ַהְּכִתיָבה ֶׁשָּלנּו ָּבָאֶל“ף ֵּבי“ת. ְוֵיׁש אֹוְמִרים 

ֶּדֶרְך ָיִמין, ֵּפרּוׁשֹו ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין, ְוָכָכה ִנְפְסָקה ַהֲהָלָכה. ְוַהְּפִרי ָחָדׁש )בהלכות 

ברכת כהנים סימן קכ“ח סעיף י“ז( ִסֵּכם ֶאת ַהַּמְחֹלֶקת ְּבִקּצּור ִנְמָרץ, ְוֵהִביא ֶאת 

ְׁשֵּתי ַהֵּדעֹות ְוִהְכִריַע ְּבטּוב ַטַעם ֶׁשהֹוְלִכים ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין. ְוַגם ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש ַּכָּמה 

ַוֲחֻנָּכה ֶׁשֵּיׁש ְׁשלֹוָׁשה  ְוַׁשָּבת  ַבֲחֻנָּכה, אֹו ִאם ֶזה רֹאׁש חֶֹדׁש  ִסְפֵרי תֹוָרה, ְּכמֹו 

ִסְפֵרי תֹוָרה, ִמְנַהג ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָהַעִּתיק ”ַאְלְּג'ִריָּבא“ ֶׁשַּמְתִחיִלים ִלְקרֹא ְבֵסֶפר 

ְוַאַחר ָּכְך  ַהְיָמִני לֹו,  ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ְוַאַחר ָּכְך קֹוְרִאים  ְביֹוֵתר,  ּתֹוָרה ַהְּׂשָמאִלי 

ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְיָמִני ְביֹוֵתר, ֵּתֵלְך ָּתִמיד ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין. ּוְלֻקְׁשָיא ֶׁשִהֵּנה ֲאַנְחנּו 

כֹוְתִבים ִמָּיִמין ִלְׂשמֹאל, ֵּתְרצּו ֶאת ֶזה ֶׁשְּכֶׁשֲאַנְחנּו כֹוְתִבים ָּכל אֹות ִּבְפֵני ַעְצָמּה 

הֹוֶלֶכת ִמְּׂשמֹאל ְלָיִמין, ְּכגֹון ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה כֹוֵתב ֶאת ָהאֹות ֵּבי“ת, ֲהֵרי ַאָּתה כֹוֵתב 

ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון  ָלֵכן  ְלָיִמין.  ְלַמָּטה ַהּכֹל ִמְּׂשמֹאל  ַהַּקו  ְוֶאת  ֶאת ָהרֹאׁש ֶׁשָּלּה 

ַמְדִליִקים ֶאת ַהֵּנר ֲהִכי ְיָמִני, ּוַבַּלְיָלה ַהֵּׁשִני ַמְתִחיִלים ַּבֵּנר ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשַעל ָידֹו, 

ְוהֹוְלִכים ָיִמיָנה. )ָהיּו ְׁשֵני ֲחָכִמים ְּבדֹורֹו ֶׁשל ַמַהְרָׁש“א. ֶאָחד ַרִּבי ְמַנֵחם ֲעַזְרָיה 

]ָהַרָמ"ע[ ִמָּפאנֹו ֶׁשָּכַתב ַעל ֶזה ֵסֶפר – ”ְיִמין ה‘ רֹוֵמָמה“ )תהלים קי“ח, ט“ז(, 

ְוַהֵּׁשִני ְׁשמֹו ַרִּבי יֹוֵסף ְסִמיָּג‘א )ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה ְסָמאַּג‘א, ִּכי ְבתּוֶנס ָהָיה ָלנּו ִמְׁשַּפַחת 

ְסָמאַּג'א, ְוַאַחד ָהַרָּבִנים ֶׁשָּנַתן ַהְסָּכָמה ְלֵסֶפר ַׁשְלֵמי תֹוָדה ְׁשמֹו ַרִּבי ַחִּיים ְסָמאַּג‘א. ֲאָבל 

ְּבָצְרָפִתית אֹוְמִרים ְסַמאְדָּגה. )ְוָכַתב: ”ֵּפרּוׁש ֶּדֶרְך ָיִמין, ִלי יֹוֵסף ַּבר ִּבְנָיִמין“(. ּוַפַעם ָרִאיִתי 

ֶאת ַהֵּסֶפר ַהֶּזה ָיָׁשן ָּבלּוי ְוָקרּוַע ִמִּלְפֵני ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה(. )גליון 285 אות ט"ז ובהערה(.
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א. ַאֲחֵרי ַהְדָלַקת ֵנרֹות ֲחֻנָּכה, ָצִריְך ָלֶׁשֶבת ַעל ַיד ַהֲחֻנָּכה 

ְּבֵעֶרְך ֲחִצי ָׁשָעה ְוִלְקרֹא "יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון". ְוָלָּמה קֹוְרִאים 

ֶאת ֶזה? ַהָּמֵגן ַאְבָרָהם )סימן רצ"ה סעיף קטן א'( ּכֹוֵתב 

ֶׁשְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי ֶׁשָהיּו הֹוְלִכים ַלִּמְלָחָמה ָהיּו קֹוְרִאים ֶאת 

ַהִּמְזמֹור ַהֶּזה ּוְמַנְּצִחים ַּבִּמְלָחָמה ]ְרֵאה ַמֲעֶׂשה ַּבָּמדֹור "ְלַמַען 

ְּתַסֵּפר"[, ְוָלֵכן ֵיׁש ַּבִּמְזמֹור ַהֶּזה ִמ"ִויִהי נַֹעם" ַעד "ְוַאְרֵאהּו 

ִּביׁשּוָעִתי" ֵמָאה ּוְׁשלֹוִׁשים ִמִּלים )ִּבְתַנאי ֶׁשַּתְחזֹר ַעל ַהָּפסּוק 

ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי" עֹוד ַּפַעם(  ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו  ָהַאֲחרֹון "אֶֹרְך 

ְּכִמְנַין "ַהּכֲֹהִנים", ֶׁשְּבֵני ַחְׁשמֹוָנִאי ַהּכֲֹהִנים ָהיּו אֹוְמִרים 

אֹותֹו ּוְמַנְּצִחים ְּבִמְלַחְמָּתם. ְוֵיׁש ָלנּו ִהְזַּדְּמנּות ְּבֵלילֹות 

ֲחֻנָּכה ִלְקרֹא ִויִהי נַֹעם ַעד ִּביׁשּוָעִתי ֶׁשַבע ְּפָעִמים. ְוַגם 

ֵּביְנַתִים ַאָּתה ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֵּנרֹות ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ִמיֶׁשהּו 

ִויַכֶּבה אֹוָתם, אֹו ִיַּגע ָּבֶהם, אֹו ְיָלִדים ֶׁשְּיכֹוִלים ְלַׂשֵחק ָּבֶהם 

ְוֶזה ַסָּכָנה, ְוָלֵכן ְּכַדאי לֹוַמר ֶאת ֶזה. )גליון 43 אות כ"ה(.

ב. ַּבְּבָרכֹות ֶׁשל ַהַהְדָלָקה, ְמָבְרִכים ”ְוִצָּונּו ְלַהְדִליק ֵנר 

ֲחֻנָּכה“, ֹלא אֹוְמִרים ”ֶׁשל ֲחֻנָּכה“. ֵאֶצל ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֵיׁש 

אֹוְמִרים ”ֶׁשל ֲחֻנָּכה“ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ”ֵנר ֶׁשְּלֲחֻנָּכה“. ָרִאיִתי 

ֶאת ֶזה ְבַיְלדּוִתי ְּבֵסֶפר ְנהֹוָרא ַהָּׁשֵלם ִמְּׁשַנת תרכ“א ְוָהָיה 

ָזר ְּבֵעיַני. ַּתִּגיד ”ֶׁשל ֲחֻנָּכה“ אֹו ”ֵנר ֲחֻנָּכה“, ַאַחר ָּכְך ָרִאיִתי 

ֶׁשִּמי ֶׁשאֹוֵמר ”ֶׁשְּלֲחֻנָּכה“ ֵיׁש לֹו ִסָּבה, ִּכי ְבִׁשיר ַהִּׁשיִרים 

ָּכתּוב )שיר השירים ג‘, ז‘(: ”ִהֵּנה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁשֹלמֹה“, ֹלא 

ָכתּוב ”ֶׁשל ְׁשֹלמֹה“ ֶאָּלא ”ֶׁשִּלְׁשֹלמֹה“. ְוָלָּמה? ִמי ֶׁשִּיְבּדֹק 

ַּבָּתָנ“ְך ִיְרֶאה ֶׁשֵאין ִמַּלת ’ֶׁשל‘ ֲאִפּלּו ַפַעם ַאַחת!  ֵיׁש ”ְּבֶׁשל 

ֲאֶׁשר ַיֲעמֹל ָהָאָדם“ )קהלת ח‘, י“ז(. ֲאָבל ’ֶׁשל‘ ְלַבד ֵאין, 

ַרק ’ֶׁשל‘ ְמֻחֶּבֶרת ֵיׁש ּוִמֶּזה ָבָאה ַהִּגיְרָסא ”ְלַהְדִליק ֵנר 

ֶׁשְּלֲחֻנָּכה“. ֲאָבל יֹוֵתר ָנכֹון ְּבִלי ’ֶׁשל‘ ִּבְכָלל. ְוָלָּמה? ָמָרן 

ַהִחיָד“א )מחזיק ברכה סי‘ תרע“ו סק“א( ַמְסִּביר ֶׁשַּבֲחֻנָּכה ָּכל 

ַהִּמְצָוה ֻכָּלּה ֶזה ַהֵּנר, ְוָלֵכן ַהֵּנר ַהֶּזה ִנְקָרא ֲחֻנָּכה. ְלַאּפּוֵקי 

]ְלהֹוִציא[ ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת ]ֶׁשהּוא ׁשֹוָנה ָבֶזה[, ֶׁשאֹוְמִרים ”ֵנר 

ֶׁשל ַׁשָּבת“. ָלָּמה? ִּכי ִאם ּתֹאַמר ”ֵנר ַׁשָּבת“, ִיָּׁשַמע ֶׁשָּכל 

ַהַּׁשָּבת ִמְתַרֶּכֶזת ְּבֵנר, ְוִכי ָכל ַהַּׁשָּבת ֶזה ַהֵּנר?! ַהַּׁשָּבת ֵיׁש 

ָּבּה ַהְרֵּבה ִמְצוֹות ְוַהְרֵּבה ֲהָלכֹות, ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ּוִמְצוֹות ֹלא 

ַּתֲעֶׂשה, ְוַהֵּנר ַׁשָּיְך ְלַׁשָּבת. ָלֵכן ְּבַׁשָּבת אֹוְמִרים ”ְלַהְדִליק 

ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת“ ּוַבֲחֻנָּכה אֹוְמִרים ”ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה“. ְוָהַרב 

ֶּבן ִאיׁש ַחי ָּכַתב )ש“א פרשת וישב הלכות חנוכה ה“ב( עֹוד 

’ֶׁשל‘[, ֶׁשֵּיׁש  ְּבִלי ֵתַבת  ֲחֻנָּכה  ֵנר  ְלַהְדִליק  ַטַעם ]לֹוַמר 

ַנַח“ל, ְוהּוא נֹוֵבַע ִמָּפסּוק: ”ַנְפֵׁשנּו  ֵׁשם ָקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא 

ִחְּכָתה ַלה‘“ )תהלים ל“ג, כ‘(, ָּכל ְזַמן ֶׁשַהַחְׁשמֹוָנִאים ָּבְטחּו 

ַּבה‘ – ְוִנְלֲחמּו ַעל ֶזה ֶׁשָּבאּו: ”ְלַׁשְּכָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם 

ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנָך" – ”ְוַאָּתה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת 

ָצָרָתם, ַרְבָּת ֶאת ִריָבם, ַּדְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם, 

ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים, ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים, ּוְרָׁשִעים 

ְּבַיד ַצִּדיִקים, ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים, ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי 

ִחְּכָתה  ”ַנְפֵׁשנּו  ִּדְׁשַמָיא.  ִסַּיְעָּתא  ָלֶהם  ָהְיָתה  ּתֹוָרֶתָך“. 

ַחָּיִלים[,  ]ּוְמַעט  ַאִחים  ֲחִמָּׁשה  ַרק  ֶׁשָהיּו  ֲאִפּלּו  ַלה‘“. 

ּוַפַעם ִהִּגיַע ִמְסַּפר ַהַחָּיִלים ֶׁשל ְיהּוָדה ַהַּמַּכִּבי ִלְׁשמֹוֶנה 

ֵמאֹות ְוֹלא יֹוֵתר, ְוִאּלּו ַהְּיָוִנים ָהָיה ָלֶהם ַעְׂשרֹות ֲאָלִפים, 

ְוָהָיה ָלֶהם ִּפיִלים )ֶזה ְכמֹו ַהַּטְנִקים ֶׁשל ַהּיֹום(, ְוָהָיה ָלֶהם 

ַהּכֹל, ֲאִפּלּו ֲהִכי ְּבִנֵּסי ִנִּסים ִהְצִליחּו ְוֶהֱעִבירּו אֹוָתם ִמן 

ָהעֹוָלם. ּוַמְלכּות ָיָון ָנְפָלה. ְוֶזה ְמֻפְרָסם ַּגם ְּבִסְפֵריֶהם 

ֶׁשל ַהּגֹוִיים ֶׁשַהְּיהּוִדים ִנְלֲחמּו ְּבַמְלכּות ָיָון ְוהֹוִרידּו אֹוָתּה 

ְׁשאֹוָלה, ֹלא ִנְׁשַאר ֵמֶהם ְּכלּום. ְוַהּיֹום ָיָון ֹלא ָׁשָוה ְּכלּום, 

ַּפַעם ָהיּו ָלֶהם ֲחָכִמים ּוִפילֹוסֹוִפים ּוְמַהְנְּדִסים, ְוקֹוְרִאים 

ִּבְׁשָמם ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ֶאָחד ִנְקָרא ”אּוְקִליֶדס“, ֶאָחד ִנְקָרא 

”ִּפיָתגֹוַרס“, ְוֶאָחד ִנְקָרא ”ָאִריְסטֹו“, ְוֶאָחד ִנְקָרא ”ֵּגיִהּנֹם“ 

ְוֶאָחד ִנְקָרא ”ְּבֵאר ַׁשַחת“... ְוַהּיֹום ֹלא ִנְׁשַאר ֵמֶהם ְּכלּום. 

ְוֹלא זֹאת ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַגם ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשל אֹוָתם ֲחָכִמים, 

ָּבאּו ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ְוָדחּו אֹוָתם. )גליון 285 אותיות 

י"ב וי"ג, גליון 188 אות ט'(.

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

חצי פח נחמד למראה
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב
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