
א. ניצחון התורה והיהדות )א-ב(.  ב. גזירות היונים )ג-ו(.  ג. לבטל את “סעיף הנכד” בחוק השבות )אות ז(.  ד. כשכולם הולכים אחרי הכדורגל 
 ואתה לא הולך זה נקרא חכמה )ח-ט(.  ה. מותר להתעמל אבל לא לעשות מזה ‘אליל’ )אות י(.  ו. קריאת פסוק “ויהי בשכון ישראל” פעמיים )יא-יד(.  
ז. בנוסח הגמרא: ולא היה בו “אלא” להדליק ליום אחד )אות טו(.  ח. “על אודות ]ספר[ האשכול” )אות ט”ז(.  ט. ‘העשיל’ כינוי לשם יהושע )אות יז(.  י. ברכה על 
מנהג הדלקת נרות בבית הכנסת )יח-כא(.  יא. אם הנרות דולקים לא הולכים )אות כב(.  יב. למה הרבה אנשים היום לא מדליקים בחוץ? )אות כג(.  יג. הדליקו עליו 
ביום הראשון אם יברך שהחיינו ביום השני )אות כד(.  יד. גם אם החנוכה מכסף, הכוסיות עדיף שיהיו מזכוכית )אות כה(.  טו. “ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב 

בלדתה אותו” )אות כו(.  טז. “מקום אשר אסירי המלך אסורים” )אות כז(.  יז. ממה למד יוסף הצדיק שיתלו את שר האופים )אות כח(.
שער הניצחון של היהדות 

 1פעם אחת לפני כמה שנים )אולי שלושים( הרב חיים דוד הלוי2 נסע לטיול ברומי, א. 
והיה שם מדריך שמדבר אתם בשפה שמבינים )או שהיה שם מתרגם(, והראה להם 
את שער הניצחון של טיטוס. אמר להם: זה שער הניצחון לזכר שאבות הרומאים 
ניצחו את היהודים. יש שם תמונה של מנורה, ותמונה של יהודיה אחת מכופפת 
את ראשה לפני עץ )ונדמה לי שכתוב שם “יהודה מנוצחת” - יהודה שניצחו אותה(, והתחיל 
להסביר להם. הפתיע אותו רבי חיים דוד הלוי ואמר לו: תגיד לי, בסוף מי ניצח? 
אתם או אנחנו? על שאלה כזאת הוא לא חשב... אז הוא חשב כמה רגעים ואמר לו: 
אתם ניצחתם! אמר לו: למה? אמר לו: מה נשאר מרומי? לא נשאר כלום, השפה שלה 
)ולא רק שלה, אלא אפילו השפה של יון( הלכה. בן גוריון תמיד מחפש דברים מוזרים3, 

והוא גם כן רצה ללמוד את השפה היוונית העתיקה. לקח את ספרי היונים והתחיל 
ללמוד בהם הרבה4. יום אחד נפגש עם ראש ממשלת יון, והתחיל לדבר אתו ביונית. 
אמר לו: מה? אני לא מבין אותך! אמר לו: אני מדבר אתך בשפת אבותיך. אמר לו: 
אני לא מכיר אותה! אמר לו בן גוריון: שפת אבותיך, אתה לא מכיר אותה?! אמר 
לו: אני לא מכיר אותה, היא נשכחה מן העולם. אמר לו: תחזירו אותה כמו שאנחנו 
החזרנו את העברית. העברית היא גם כן היתה שפה מתה במשך אלפיים שנה, 
וחזרה לתחיה. אמר לו: מה אתה מדמה? העברית זו שפת אלוקים, והשפה שלנו 
היא שפת בני אדם. אמר לו: אתה מודה בזה? אמר לו: כן, אני מודה. זה דבר ידוע. 

העברית היא שפת אלקים. 

“ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים”
היו בימי ‘הרנסנס’ - בזמן שהתחילו בני אדם ללמוד את הדת של היהודים ב. 

והדעות שלהם, היו כמה חכמים שהשתמשו בזה לטובה. רבי עובדיה ספורנו מפרש 
החומש, לימד את אחד מהגויים המלומדים אז - יוהן רייכלין. אמר לו: תדע כמה 
חכמה יש בתלמוד, יש ככה וככה וככה. ומאז ההוא היה “שרוף” על התלמוד. כאשר 
האפיפיור רצה לשרוף את התלמוד, עמד רייכלין ואמר: התלמוד זה ספר חשוב מאד! 
ספר שיש בו הרבה ֶידע, הרבה חכמה, הרבה מדע, הרבה דרך ארץ, והרבה מוסר. 
אז אמרו לו: קיבלת שוחד מהיהודים, נכון? והוא חזר וענה להם: לא קבלתי שום 
שוחד, הנה המקורות והספרים. ובזכותו לא שרפו את התלמוד רק יותר מאוחר, 

1.  חזק וברוך ]לר' כפיר פרטוש ואחיו יהונתן הי"ו[ על הנעימות של השיר. על המלים אינני יודע, 
צריך לקרא את כל השיר, אבל הנעימה של השיר יפה מאד, מתאימה בדיוק לשבוע הזה של חנוכה.

2.  הרב שמעון חירארי כותב לו 'הרב חיד"ה'. מרן החיד"ה בה"א... 'חי' זה חיים, ו'ד' זה דוד, ו'ה' 
במקום אל"ף )לשם שינוי( זה הלוי.

3.  היה הולך בכנסת כאשר רגליו למעלה וראשו למטה, עושה חידוש. מה החידוש?! מה הקונצים?! 
הקונץ הוא שהוא הולך רגליים למעלה וראשו למטה. לטלפן הוא לא יודע )בזמנו כנראה הטלפון 
היה מסובך מאד(, הוא לא ידע להרים טלפון, מחכה עד שתבוא המזכירה שלו והוא אומר לה: 

תרימי טלפון לפלוני, אבל ללכת מוזר – כן...
יש לו מוח גדול. אומרים שהגודל של הראש שלו יחיד בארץ ישראל, אם היו עושים לו    .4
כובע, היה עובר את הששים ושתים, זה נורא ואיום... אז במוח הזה היה יכול לדחוס כמה שפות.

אחרי שלושים או ארבעים שנה. שני מדפיסים נוצרים שהדפיסו את הרמב”ם עשו 
רעש גדול. אחד אמר לו: מה אתה מדפיס? הרבנים אמרו שאסור להדפיס הרמב”ם 
חדש רק כעבור עשר שנים. אז ההוא הלך למלך והלשין ]נגד ספרי התלמוד[, ואז 
שרפו את התלמוד ואת הפוסקים ואת הכל ביום ראש השנה שנת שי”ד5. ומה עשו 
היהודים? מצאו פתח. הלכו יותר מאוחר לאפיפיור הגדול ואמרו לו: תשמע, אתה 
אמרת לשרוף את התלמוד, בסדר. אבל עין יעקב לא בא בחשבון. הוא לא שאל 
אותם הרי עין יעקב זה לקוח מהתלמוד... אמר, זה לא בכלל הגזירה. והתנ”ך כמובן 
לא בא בחשבון )הרי הם בונים את הדת שלהם על התנ”ך(, ועוד כל מיני דברים כאלה. 
אז האפיפיור אמר טוב, אפשר להדפיס עין יעקב. ומה נעשה עם ההלכות? יש לנו 
הרי”ף. על הרי”ף לא גזרו, אז הרי”ף ועין יעקב נדפסו6. אבל התלמוד דפוס ונציא 
בזמנו ניצול בזכות גוי מלומד – רייכלין. עד שבעל תפארת ישראל אמר )אבות פ”ג 
בבועז אות א’( שמגיע לו חלק בעולם הבא. והתלמוד היום מתורגם לכמה שפות7. 

התורה שלנו נשארת לעולם. הדת של היוונים עברה מן העולם, הדת של הרומאים 
על אחת כמה וכמה. השפה של היוונים והרומאים עברה מן העולם )אולי של היוונים 
נשאר ממנה משהו(, וכל הפסילים שלהם )שנים עשר אלילים יש להם( עברו מן העולם. 

אבל התורה שלנו נשארת לעולם. 

חודש שבת ומילה
על מה רבו היוונים אתנו? על שלושה דברים. הסימן שלהם חשמֹנאים - ח’ ש’ ג. 

מ’, חודש - שעושים ראש חודש על פי הלבנה, והם היו אומרים: מה זה הלבנה? אין 
לה שום השפעה, אין לה כלום. בשלמא השמש, האביב והחורף והקיץ והסתיו הכל 
הולך על פי השמש. אבל הלבנה כל חודש חוזרת,  מה היא עושה? סתם מבשלת 

5.  עשו סימן – "כי המר שד-י לי מאד" )רות א', כ'( שד-י – שי"ד. והיה ספר שלם שחיבר אותו חכם 
אחד, שמו 'לחם יהודה' לרבי יהודה לירמא )על פרקי אבות(. הוציא אותו מהדפוס ושרפו אותו! 
והוא כתב את הדברים האלה )בהקדמתו למהדורא השניה(, אמר בראש השנה שנת "כי המר שדי 

לי מאד" שרפו לנו את הספרים שלנו.
6.  רק אמר תחליפו את השם, במקום "עין יעקב" - "עין ישראל". וכל מקום שכתוב "בתלמוד" 
וכדו' אסור לכתוב ככה, אלא לכתוב "ש"ס". ככה יוצא לנו כמה פעמים בגמרא שלנו, וזה מהשיבוש 
של האפיפיור. כמו )סנהדרין דף ק"ב ע"ב( "ירבעם לא הייתה בתורתו דופי", ורש"י כותב: "לא היה 
גמגום בתלמודו, אבל תלמוד אסור לכתוב... היה  גמגום בגמרא". צריך לכתוב:  בתורתו דופי. 
שוטה מוחלט. מסכת עבודה זרה אסור להדפיס, כי כולה מלאה תלמוד ועבודה זרה, והם לא 

עובדים עבודה זרה... וכן על זו הדרך.
7.  יש חבורה של מדענים שהם משלמים המון כסף כדי לתרגם להם את התלמוד, לדעת מה הכח 
של היהודים. באיזה מקום בעולם יושבים מדענים ולומדים תלמוד, אמרו חייב לכל אחד שגר 
במקום הזה שיהיה תלמוד. וזה ‘דרום קוריאה’, “הרוצה להחכים ידרים” )ב”ב דף כ”ה ע”ב( - ילך 
לדרום קוריאה... כל אחד בבית הספר שם חייב ללמוד תלמוד. כי אמרו הגמרא הזאת נתנה כל 
כך שכל ליהודים שאנחנו לא מגיעים לקרסוליהם. אז בוא נלמד גמרא, ויהיה לנו שכל. תלמדו 

גמרא, נראה אם יהיה לכם שכל... לא לכל אחד 
יכול להיות שכל כמו של גמרא.

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

נושאי השיעור:
מוצאי שבת פרשת מקץ, כ”ד בכסלו תשפ”ג

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': 338 | מקץ
ל בכסלו תשפ"ג )24/12/22(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
17:59  17:21  16:26 י-ם: 
17:55  17:22  16:21 ת"א: 
17:52   17:20  16:19 חיפה: 
17:57  17:23  16:23 ב"ש: 

 לרפואת הילד אוריאל בן מוריה בתוך שאר חולי ישראל. נא העתירו לרפואתו השלמה בקרוב



את המלפפונים8, זה מה שהיא עושה. ואילו השמש עושה דברים חשובים מאד. נכון 
שהשמש אין לה חידוש, כל חודש יודעים אותו דבר, כמו אתמול כמו היום, רק פעם 
היא בצד הזה ופעם בצד הזה. אבל הלבנה מתחדשת כל חודש, אבל למה צריכים את 
החידוש שלה? לא צריכים. ודבר שני – שבת. עד ימי היוונים היו הגוים עובדים כמו 
חמורים, יומם ולילה. חול ושבת אותו דבר, אין מנוחה. ואז כל מי שהולך לעבודה, 
בגיל ארבעים-חמישים הלך לעולמו9. הם לא יודעים מה זה שבת. רק לעבוד כל 
הזמן10. והדבר השלישי - מילה. אמרו המילה הזאת זו אכזריות נוראה, לקחת תינוק 
בן שמונת ימים שלא יודע בין ימינו לשמאלו ומלים אותו. ועוד עושים מזה רעש... 
מה הרעש הזה?! מה אתם עושים?! זה ילד מסכן, אם היה לו פה היה אומר: אני לא 

מסכים! איך אתם עושים דבר כזה?! 

נצחנו בראש חודש
ועם ישראל אמרו: תנבחו כרצונכם, אנחנו נעשה את זה11! והנה אחרי מאות שנים ד. 

התברר שבכל הדברים האלה אנחנו נצחנו! נצחנו בראש חודש, אמרו זה פלא הראש 
חודש הזה. יש מליארד בני אדם שהולכים אחרי הלבנה בלבד, הערבים הולכים אחרי 
הלבנה. אבל הם לא יודעים לעשות שלום בין החמה ללבנה, אלא הם הולכים רק לפי 

הלבנה, לכן הרמאדן שלהם מסתובב, פעם בקיץ פעם בחורף12. 

נצחנו בשבת
ודבר שני – השבת. כל אומות העולם קבלו את השבת שלנו. פעם כולם היו עובדים ה. 

יומם ולילה, אבל ראו שהם נופלים, אי אפשר להמשיך ככה. ניסו לעשות כל שבוע 
עשרה ימים, בימי נפוליאון אמרו נעשה תשעה ימים עבודה, וביום העשירי אין עבודה. 
ראו שזה יותר מדאי. ניסו למצוא חמשה ימים, ראו שזה פחות מדאי. חזרו לשבעה 
ִוד החקיין?!...  ימים. אבל שלא יגידו להם ‘אתם חקיינים’. מאיפה למדתם את זה?! ִמָדּ
לקחתם את זה מהיהודים?! אז אמרו: אנחנו לא נעשה באותו יום, אלא נעשה יום לפני 

או יום אחרי, שלא יהיה ניכר שלקחנו את זה מהיהודים.

נצחנו במילה
והדבר השלישי מילה – היום יש הרבה מאד מאומות העולם שעושים מילה. ראו ו. 

נימולים,  שהמילה מורידה מחלה מסויימת שיש אותה הרבה לנוצרים שהם לא 
ובערבים יש אחוז אחד או שניים שהם חולים במחלה הזאת, ]ואילו אצל היהודים היא 
לא קיימת[. כשעושים מילה אין את המחלה הזאת. לכן אנחנו ניצחנו, לא הם ניצחו. 
לכן נקראו ‘חשמֹנאים’ - חדש שבת מילה נאים... המצוות נאים. צריכים לשמוח בהם. 
הרבה אנשים אינם יודעים את הערך של המצוות. נדמה להם שהתורה מתאכזרת על 

"וממגד  המלפפונים בלילה משאירים אותם ככה, ובבוקר הוא גדל פי שתים. זה דבר ידוע.    .8
)דברים ל"ג, י"ד(, הירחים - הלבנה - עושה גם כן מגד, אבל זה  תבואות שמש וממגד גרש ירחים" 

רק מלפפונים ועגבניות.
9.  ואל תתפלאו על זה. ככה היה גם ברוסיה לפני מאתים שנה, אדם שחי למעלה מארבעים שנה זה 
חידוש פלא פלאים. והיה יהודי אחד תלמיד חכם שהלך על פי הרמב"ם בהלכות דעות )פרק ד'( וחי 
מאה שנה ומעלה! אמרו לו: במה זכית לחיות כל כך הרבה שנים? במה הארכת ימים? אמר להם: 
יש לי רופא בבית. שאלו אותו: כמה הוא לוקח לך כסף? אמר להם: כלום. אמרו לו: איפה אתה שם 
אותו בבית? יש לו חדר? אמר: יש לו מקום בספריה... אמרו לו: מי זה הרופא הזה? אמר להם: זה 
הרמב"ם! הרמב"ם גימטריא רופא. רופא מספר אחד בעולם. מי שהולך על פי הרמב"ם, הוא )הרמב"ם( 
אומר )פ"ד מהלכות דעות ה"כ(: "אני ָעָרב )לא ָעֵרב, אלא ָעָרב( לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו, עד שיזקין 

הרבה וימות ואינו צריך לרופא". יזקין הרבה, ומחולשת כוחות - "ויגוע ויאסף". 
ולא זו בלבד, אלא שהרומאים ראו שהיהודים נחים בשבת, ועשו להם איזה תיאטרון )עיין    .10
בפתיחה למדרש איכה אות י"ז(. הביאו שם יהודי שאין לו במה לבשל, צריכים עצים לבשל בהם ואין 
לו עצים, אז הוא אומר לאשתו: איך נבשל? והיא אומרת לו: ניקח את הרגליים של המטה, תשבור 
אותם ונבשל מהם. כל מה שחסך בשבוע, הלך לו ביום שבת. קנה בזה יין טוב, בשר ודגים ובשמים, 

הכל הלך. עשו מזה משחק.
11.  בשואה היתה אמא אחת שיש לה תינוק ביד, והיא בקשה מהפקיד הנאצי: 'תביא לי סכין'. אמר 
לה: את רוצה להרוג אותו? בבקשה. קחי את הסכין. לקחה את הסכין, מלה את הערלה שלו ובירכה: 
'ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו על המילה', עשינו בו מצוה וילך 

לעולם הבא מהול. לא ילך ערל כמותכם.
12.  כל 33 שנים שלנו הם עושים 34 שנים. למה? כי השנה שלהם קצרה יותר משלנו. שלנו היא 
365 בממוצע, )אם נקח את השנים המעוברות עם הפשוטות יוצא שכל השנים בממוצע היא 365 יום, כמו 
השנה של הנוצרים(, ואצלם השנה היא 354 ימים, כל שנה מפסידים עשרה ימים. הם הגיעו מאוחר 
בהסטוריה, והם רוצים להשלים את החסרון, אז הם עושים שנים קצרות... טסים וטסים. הנה הם 
התחילו בשנת ארבעת אלפים שפ"ב, בתשפ"ב עברו 1400 שנה, אבל לפי החשבון שלהם עברו כבר 

1430 ויותר, כי השנה שלהם קצרה.

תינוקות. מה פתאום?! אין דבר כזה. התורה כולה רחמים, כולה חסד, כולה בריאות. כל 
המצוות של התורה ככה. פעם אמא שלי מספרת, שהרופא אמר לה שהיתה יהודיה 
שבאה והיא חולה במחלה מסויימת. והרופא אמר לה: את יהודיה? אמרה לו: כן. אמר 
לה: אז איך חלית בזה? אנחנו יודעים שהיהודים לא חולים במחלה הזאת, כי הם אוכלים 
רק דגים שיש להם סנפיר וקשקשת, והגוים אוכלים בלי סנפיר ובלי קשקשת. אמרה 
לו: אני אכלתי דגים כאלה טמאים! אמר לה: אה אכלת? מגיע לך!... זהו. והחזיר גם כן 
אותו דבר, יש חיידק שנמצא באוכלי חזירים. כמה שעושים כל מיני דברים ומורידים 
את כל החיידקים, נשאר משהו. אנחנו לא אוכלים. שלא לקנא באלה שאומרים “בשר 
לבן”, זה לבן הארמי... לא לאכול. לשמור על הבריאות שלנו. התורה אוהבת את עם 
ישראל. עובדה שבספר רפואה – “אורח לחיים” אומר שהיהודים מאריכים ימים ושנים 
יותר מכל אומות העולם, זה דבר בדוק ומנוסה אצל הגוים. לכן, התורה נותנת לנו אורה 

ושמחה. ואנשים לא יודעים את הערך של זה, כל פעם נראה להם משהו לא טוב13.

לבטל את “סעיף הנכד” בחוק השבות
אם היו יודעים מה זו תורה, היו מקבלים כולם את ההצעה של בצלאל סמוטריץ’. ז. 

הוא אמר יש איזה חוק שהוא מוזר ומשונה, אם יש יהודי ברוסיה שנשוי לנכריה, 
והילדים נכרים, ]הם יכולים לעלות לארץ[. אמרו, טוב, זה לאחד משפחות. אבל 
הנכדים כבר נגמרו. הם כבר גוים, גוי נושא גויה ונגמר הכל. ואפילו הכי, החוק של 
הבג”ץ אומר שהוא עדיין נשאר יהודי. יום אחד יהיו כאן אלפים ורבבות גוים רחמנא 
ליצלן. אנשים לא מבינים מה שהם עושים. הורסים בעצמם את העץ שהם גדלו עליו. 
לכן יום אחד יגיע שכל הדברים המשוגעים האלה יתבטלו מן העולם. צריכים לחזק את 
ידו של בצלאל סמוטריץ’. כתוב בגמ’ )ברכות דף נ”ה ע”א( בצלאל – “בֵצל ֵא-ל היית”. 

צריך לחזק את זה, לא ללכת להמשיך להרוס.

כשכולם הולכים אחרי הכדורגל ואתה לא הולך זה נקרא חכמה
עכשיו, יש מחר בערב ‘פוטבאל מונדיאל’ - כדורגל עולמי. בשעה חמש יושבים ח. 

הסבים והסבתות הבנים והבנות, הנכדים והנכדות, הנינים והנינות, יושבים מול 
המרקע של הטלויזיה ורואים איך הכדור הזה נפלא... פעם אחת היה אחד מתלמידיו 
של הרב שלום שבדרון )השבוע הזה האזכרה שלו( שלא בא לשיעור. למחרת שאל אותו 
הרב שבדרון: תגיד לי, איפה היית? הוא התחמק. אמר לו: תגיד לי איפה היית? אמר לו: 
הייתי במשחק כדורגל )לא עולמי, סתם כדורגל...(. אמר לו: ומה ראית שם? אמר לו ראיתי 
איך דוחפים את הכדור מכאן לכאן, ומכאן לכאן. אמר לו: מה הבעיה? תביא לי כדור ואני 
אדחוף אותו... אמר לו: החכמה היא שאתה דוחף כדור? החכמה היא שאתה מתנגד. 
הכדור מכאן, ואתה לא נותן לו לעבור את התחום שלך, ואתה דוחף אותו קדימה. אמר 
לו: שמע מינה שאם אתה מתנגד זו החכמה. אם כן, אם כולם הולכים אחרי הכדורגל 
ואתה לא הולך זה נקרא חכמה, אבל אם אתה נסחף אחרי כדורגל – מה החכמה בזה?!

תחרות כדורגל, בשביל הגויים זו התקדמות לנו זה מיותר
בשביל אומות העולם כדורגל זו התקדמות. כי פעם היו ט.  מה תעשה בכדורגל?! 

נלחמים אחד מול השני בחרבות. היו לוקחים אדם שרוצים להיפטר ממנו, או עבד 
שעבר גיל חמישים )“אוכל ואינו עושה” )ב”מ דף כ”ח ע”ב(... מה עושים אתו?(, אז אמרו ניתן 
אותו ל’גלדָיאטוריא’ זה נקרא מקום של אריות ודובים, והם כבר יאכלו אותו. והוא 
נותן לו איזה סכין להתמודד בה מול האריה. אבל כמה בסכין הזאת הוא יחזיק מעמד?! 
אחר כך יאכלו אותו. וככה הגברת שהעבידה אותו שנים רבות תשמח, הנה גמרנו, 
לא צריכים אותו. לא צריכים מקום של קבורה, ולא מנוחה, ולא השכבה, ולא שום 
דבר... היה פעם עבד עד גיל מסויים ונגמר. אחר כך הם התביישו בעצמם, אמרו לא 
עושים ככה. בוא נעשה משהו אחר, לא עם אריות ונמרים, אלא עם השוורים14. אחר 
כך אמרו טוב, בוא נעשה אחרת, נשחק בכדורגל. אחד יעשה גול מכאן וגול מכאן וגול 
מכאן, ויספרו את הגולים. “גולו אבנים גדולות אל פי המערה” )יהושע י’, י”ח(. זה משחק 

כדורגל. בשבילם זו התקדמות, אבל בשבילנו זה מיותר. 

13.  פעם יצחק רבין הלך לישיבת אור שמח, ומדברים שם באנגלית, דברו אתו בטוב טעם וכמעט 
היה מוכן לחזור בתשובה. התקשר אליו שמעון פרס ואמר לו: תגיד לי, מה אתה הלכת לאור שמח?! 
מה אתה עושה שם?! בוא היום למסעדה ונאכל בשר לבן. וכך היה, והלכו למסעדה כזאת. שמעון 
פרס לא אוכל טרף בבית, אשתו סוניה נותנת לו רק כשר, אבל מחוץ לבית יעשה מה שירצה, והוא 
משך אתו את יצחק רבין. ומה היה סופו של יצחק רבין? אתם יודעים. שמעון פרס יש לו דבר טוב, 

שהוא היגן על בני הישיבות, אבל כולם בעלי מדות  רעות, ה' ירחם.
14.  זה 'מלחמת השוורים' שעד היום נמצאת בספרד. ספרד אכזרית, לקחה יהודים והכניסה אותם 

לאינקויזיציה, 'אוטו דה פה' - אש האמונה. ימח שמם וזכרם.



אסור לעשות מ’התעמלות’ אליל
אם רוצים להתעמל - אפשר להתעמל. אבל עושים מההתעמלות אליל?! זה משחק י. 

הכדורגל הזה. והגיעו למימדים כאלה שלפני כמה שנים בבאר שבע ביום שבת בבית 
הכנסת בשעה שבע ורבע עומדים במוסף ‘כתר יתנו לך’, והחזן מתפלל ומנגן, וכולם 
אומרים לו למהר. אמר להם: מה יש לכם? אמרו לו: אתה לא יודע שיש עכשיו ‘פוטבאל 
מונדיאל’ - כדורגל עולמי?! כולם רוצים לצפות בו. אבל ביום שבת איך אתם צופים? 
אמרו לו: אנחנו הכנו את הטלויזיה מערב שבת. מי אמר לכם שזה מותר? גם זה אסור, 
כי הטלויזיה הזאת נערכת על ידי יהודים מחללי שבת. וכאן עשו משהו אחר, לא 
מחללים שבת, אלא מחללים חנוכה. מי שרוצה לשמוע דברים בטלים כאלה, קודם 
כל ידליק את החנוכה, בחמשה לחמש כבר אפשר להדליק את החנוכה. להדליק את 
החנוכה כמו שצריך, ולומר ‘הנרות הללו’, ומי שרוצה להדר יקרא גם כן ‘ויהי נועם’ 
]ו’יושב בסתר’[ שבע פעמים, זו שמירה על הבית15. ליל חנוכה נהפוך אותו לליל 
סילבסטר או לדברים בטלים של אומות העולם?! לכן מי שאין לו טלויזיה - אשריו 
ואשרי חלקו, ברוך שפטרנו מעונשה. ומי שיש לו ורוצה לראות בכל זאת, כי נראה לו 
שזה חכמה עצומה לדחוף כדור, זה ממש פלא פלאים הכדור הזה... קודם כל תדליק 
את החנוכה, תאמר ‘מזמור שיר חנוכת הבית לדוד’, ותגיד גם ‘ויהי נועם’. הפסדת חצי 
שעה?! אין דבר, ישלמו לך את זה אחר כך, בשמים אחרי מאה ועשרים ַיראו לך את 

כל המשחק של החנוכה הזה...

קריאת פסוק “ויהי בשכון ישראל” פעמיים 
לפני שבועיים )עלון מס’ 336 אות י”ד( דברנו על פסוק “ויהי בשכון ישראל” )בראשית יא. 

ל”ה, כ”ב( בפרשת וישלח שקוראים אותו פעמיים. חפשנו מקורות לזה ואמרתי שזה 

מובא בספר של רבי דוד הכהן סקלי. והעיר אותי רבי חיים אמסלם שזה בספר פרחי 
כהונה )חאו”ח סי’ ג’( של חכם אחד מקזבלנקא ]- רבי מסעוד הכהן זצ”ל[. ואני כבר 
כתבתי את זה, אבל בשעה שאני מדבר שכחתי, החלפתי ספר בספר. אבל הראה לי 
בן אחי רבי אריה מאזוז ספר יותר קדום, ספר ‘ויחי יעקב’ חדאד, )זה חכם מהמשפחה של 
אמא שלו, לפני שלושה ארבעה דורות(, שהביא שם )ח”א עמ’ קע”א( שככה נהגו בירושלים 

לפני כמאתים שנה. אם כן, זה גם מנהג ירושלים, זה גם מנהג קזבלנקא, וגם בתונס היו 
שני חזנים שעושים ככה, שחוזרים על הפסוק פעמיים. אבל אף אחד לא פתר מדוע 
עושים את זה, אף אחד לא הסביר טעם למנהג הזה. עשו כל מיני פלפולים שאין בהם 
ממש. לחם הביכורים )בקונטרס “סלת למנחה” פרשת וישלח, עמ’ תנ”ה בנד”מ( כתב שזה 
כעין קרי וכתיב. מנחת שי )שם( הביא רק שיש שני טעמים בפסוק ולא ביאר. הטוב 
שבהם אמר יש כאן שני צדדים לפסוק הזה, אפשר לעשות “ויהי בשכון ישראל” עד 
“וישמע ישראל”, ואפשר להוסיף על זה פסוק “ויהיו בני יעקב שנים עשר”. למה עשו 
את זה? הרי כל אחד לבד? “וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו” זה לבד, “ויהיו 

בני יעקב שנים עשר” זה לבד. 

טעם נפלא מאד לזה
אבל יש כאן טעם נפלא מאד, ומתוך הגמרא למדנו את זה. הגמרא אומרת במגילה יב. 

)דף כ”ה ע”ב( שפעם כשהיו קוראים את הפסוקים ומתרגמים אותם לארמית16, אחד 

מהם היה רוצה לתרגם את הפסוק: “ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב 
את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל”. ואמרו לו: אל תתרגם את הפסוק הזה, זה לא 
כבוד לראובן. יש בגמרא )שבת דף נ”ה ע”ב( שתי דעות, יש אומרים שראובן חטא ויש 

15.  תמיד צריכים לעשות את זה, ולא רק הפעם. הרבה פעמים הגברת ממהרת לאיזו סעודה של 
חנוכה לאכול סופגניות... אומרים "נחמד למראה וטוב למאכל" )בראשית ב' ט'(. נחמד - נ"ח - נרות 
מ"ד - ארבעים וארבעה נרות. "וטוב למאכל" - מה הדבר הטוב למאכל? סופגניות... זה  חנוכה, 

"נחמד למראה וטוב למאכל".
ונשאר עוד המנהג הזה אצל התימנים, יש כאלה נוהגים בכל הפרשה כולה ויש בחלק מן    .16
הפרשה. אנחנו גומרים קריאת ספר תורה תוך שעה או שעה פחות רבע, והם גומרים אותה בשעה 
וחצי. לפני אלף שנה רצו לבטל את המנהג הזה בספרד, )הם היו קוראים גם כן בתרגום(, והיה חכם 
אחד, שמו רבי יהודה קורייש )היה מדקדק גדול, והר"ן קורא לו )וזה מובא בעין יעקב פרק א' דיומא דף ד' 
ע"ב( "השר הראשון במלאכת הדקדוק"(, והוא כתב להם מכתב על זה, אמר להם: למה אתם מבטלים 
את התרגום? התרגום חשוב מאד. ולא שמעו לו. אבל עד היום אם אתה רואה גרסאות משונות 

בתרגום, אתה נעזר בתרגום של התימנים. התרגום שלהם טוב.

אומרים שראובן לא חטא17. אבל אצל המוני העם בבית הכנסת18, אם מתרגמים להם 
את זה, אז הם יאמרו: אה, באמת חטא?! אם כן אנחנו שלא מגיעים לקרסוליו של 
ראובן, נחטא גם אנחנו. לכן את החלק הזה לא מתרגמים אותו, מתרגמים רק “ויהיו 
בני יעקב שנים עשר” שזה החלק השני של הפסוק. ולכן הפסוק הזה נחשב ]גם[ 

לשנִים, ואפשר לקרא אותו כולו ביחד. 

הקשר בין הפסוקים
ומה הקשר ביניהם? יש מדרש )בראשית רבה פרשה ע’ פיסקא ז’( ששאל כותי אחד יג. 

את רבי מאיר, אמר לו: כתוב שיעקב אבינו אמר “וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך” 
)בראשית כ”ח כ”ב(, והוא יש לו שנים עשר בנים, אז הוא צריך לתת בן אחד וחומש. והוא 

נתן לה’ רק את לוי שעובד בבית המקדש, איפה החומש?! )שתים עשרה לחלק על עשר, 
זה אחד נקודה שתים. והוא נתן אחד, ואפס נקודה שתים לא נתן(. אמר לו רבי מאיר: יש יותר 

קושיא, כתוב “אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי” )בראשית מ”ח, ה’(, ואם כן זה 
ארבעה עשר ילדים, והוא צריך לתת אחד נקודה ארבע. אמר לו: אני הקשיתי קושיא 
קטנה, ואתה מקשה קושיא גדולה. “אוסיף מיא ואוסיף קמחא” )אם האשה עושה בצק 
והיא רואה שהיא הוסיפה הרבה מים, היא צריכה להוסיף קמח כנגד(. אני הקשיתי קושיא קטנה 

שיש 12, ואתה מוסיף שיש 14?! אמר לו רבי מאיר: אבל אל תשכח שיש ארבעה בנים 
בכורים, ראובן בכור, דן בכור, גד בכור, ויוסף בכור, ארבעה עשר פחות ארבעה, נשארו 
עשרה, ומתוך העשרה לקח את לוי. איך מצאת את התשובה הזאת?! רבי מאיר היה 
מומחה בתשובות, כל מה שהיו שואלים אותו, היה שולף – “וחרב הוצאת מתערה, 

שלפת נגד צורריך”. 

“אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי”
אבל לכאורה יש כאן קושיא, שהרי אפרים ומנשה לא נולדו מהאמהות האלה, אלא יד. 

נולדו מאסנת, כי יוסף לקח את אסנת וילדה לו שני בנים - אפרים ומנשה, א”כ מה 
אתה עונה, הרי יש כאן חמש אמהות וא”כ יש חמשה בכורות, וחוץ מהם צריך לקחת 
ר! א”כ יש כאן בן אחד שחסר. והתשובה היא שאפרים ומנשה נחשבים בניו  עוד ַמֲעֵשׂ
של יעקב, כי באותו ערב שראובן בלבל את יצועי אביו ]היו צריכים להוולד גם אפרים 
ומנשה בניו[, ממילא הבנים האלה נחשבים של יעקב, רק שנשמותיהם הלכו ליוסף. 
ולכן יעקב אומר ליוסף: “נתתי לך שכם אחד על אחיך” )בראשית מ”ח, כ”ב(, כי שני הבנים 
שלך הם שלי - “אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי”. יש כאן ארבע אמהות ולהם 
יש ארבעה בכורות, ונשארו עשרה, ולקח מהם את לוי. עכשיו מובן, שאם נקרא את 
הפסוק בשנים זה על פי התרגום שלו, כי החלק הראשון לא מתורגם ורק החלק השני 
מתורגם. ואילו אם נקרא את הפסוק בבת אחת, הפירוש שלו ככה: “וישמע ישראל”. 
ובגלל זה פרש מבלהה, ולכן “ויהיו בני יעקב שנים עשר” - שבגלל זה היו רק שנים 

עשר, ולולא פירש מבלהה היו ארבעה עשר. 

ולא היה בו “אפילו” להדליק יום אחד 
דיברנו ]בשיעור אחר[ גם על הגירסא של השאילתות )פרשת וישלח( שלא היה בפך טו. 

שמצאו שמן אפילו לא כדי להדליק יום אחד. כולנו יודעים שהיה בפך שיעור של יום 
אחד, והנה השאילתות גורס “אפילו יום אחד”. הרב חיד”א הוא הראשון שגילה את זה 
)בברכ”י סי’ תר”ע( והביא שגם רבנו ירוחם )ריש נתיב ט’( כתב “אפילו יום אחד”. ואחר כך 

ראה שרבי ישעיה פיק כתב את זה )בפירושו על השאלתות “שאילת שלום”(, וכתב על זה 
החיד”א )בשו”ת יוסף אומץ סי’ ל”ב(: “ויתוש קדמו בברכי יוסף19”. אך כתב החיד”א )שם(: 

17.  ואבן עזרא תמיד מדבר ברמזים, אמר "יפה פירשו רבותינו ז"ל, וכוסה קלון ערום". מי שמכסה 
את הקלון זה פיקח. כלומר גם אלה שאמרו שהוא לא חטא, הם יודעים שהוא חטא, רק שהם 
מכסים עליו. ובעל אמונת חכמים )פרק כ"ב( כעס עליו, אמר לו: אתה יכול לומר שהפשט כמו דעת 
האומרים שחטא, אבל לא לומר שאלה שאמרו שהוא לא חטא הם באו לכסות. אל תאמר ככה. יש 
הוכחות שהם לא באו לכסות. ויש לי הוכחה שראובן לא חטא. כתוב: "פחז כמים אל תותר, כי עלית 
משכבי אביך אז חללת יצועי עלה" )בראשית מ"ט, ד'(. וכי כל הבעיה כולה פחז כמים? אדם ששכב עם 
אשת אביו, זה רק פחז כמים? זה יותר גרוע מפחז כמים. מי יעשה דבר כזה?! אלא זו ראיה לדעת 
האומרים שהוא לא חטא ממש, אלא חשב לחטוא. )ויש פירושים אחרים(. אבל אבן עזרא פשטן עד 

הסוף, הפסוק אמר "וישכב" – גמרנו. "וכוסה קלון ערום".
ָך" בדגש ]ומלרע[.  18.  קוראים להם "ַעְמָך" ]מלעיל[, אבל לא ככה אומרים, אלא "ַעְמּ

19.  עושה את עצמו יתוש, ככה החכמים האמתיים בעלי ענווה כותבים, הם לא יתביישו בזה. וזה 
גרם למישהו שיאמר שאסור לקרוא למרן החיד”א “מרן” כי הוא קורא לעצמו יתוש, ולא יתכן 

דברי תורה בעלון זה יעמדו לרפואת:  ידיד המוסדות הרב שר שלום הי"ו בן מז’יאנה    מצליח הי"ו  בן כמסאנה שושנה    הילד אוריאל בן מוריה בתוך שאר חולי ישראל     בתושח”י   נא להעתיר 
בתפילה לרפואתם השלמה בקרוב.          דברי תורה בעלון זה מוקדשים לעילוי נשמת:  עדנה בת שלביה אטון    כמימס בן סתרונה סופר ואשתו מינה יסמינה בת מרימה     ת.נ.צ.ב.ה אמן



ולא אכחד כי ספר רבנו ירוחם מוחזק בטעויות, וגם ספר השאילתות נמצא בו טעויות, 
וכל הראשונים העתיקו כגרסתנו, ועל הרוב הוא ט”ס בספר השאלתות ורבנו ירוחם 
וכו’. ואת זה הרב עובדיה מביא )חזון עובדיה חנוכה עמ’ ב’(, והעיר שגם בספר האשכול 
)ריש הלכות חנוכה עמוד י”ט( יישב ע”פ דברי השאילתות הקושיא שהרי הנס לא היה אלא 

ז’ ימים, וא”כ לא נראה לומר שהוא ט”ס. 

“על אודות ]ספר[ האשכול”
 ]אלא ש[ספר האשכול זה ספר שהיה בכתב יד לפחות במשך שבע מאות שנה. טז. 

והוא נדפס בפעם הראשונה על ידי הרב אברהם צבי אוירבך20, ויצא על ידו מכתב יד 
בשנת תרכ”ח. ובהקדמתו כתב שאנשים יגידו אולי זה מזויף, כי ראינו הרבה ספרים 
שהופיעו בדורנו ואחר כך התברר שהם מזויפים, אמרו שזה כתב יד של פלוני והם 
שיקרו. אבל כאן זה ספר אמתי, כי כתוב בראשונים בשם רבי אברהם אב בית דין )וזה 
בעל ספר האשכול( כך וכך, וזה נמצא בספר שלי. וכתבו עוד משהו בשמו, ותמצא אותו 

גם כן בספר שלי. ויש לו עוד רשימה ארוכה של דברים שהכל מופיע בספר האשכול 
שלו. אבל כל זה לא עזר... אחרי פטירתו באו אנשים ואמרו שזה ספר מזויף. והראיה 
שלו היא לא ראיה, כי כל הדברים שהוא אומר שהם כתובים שם, הוא הכניס אותם 
לספרו. וכי זו ראיה בכלל?! ויש הוכחות רבות שאין כתב יד כזה בעולם. יש כתב יד 
“האשכול אלבק”. והוא מוסכם לכל הדעות שהוא בסדר גמור, ואין שם  אחר נקרא 
הלכות חנוכה. וא”כ זה שכתוב בספר האשכול שלא היה בו שמן להדליק אפילו יום 
אחד כמו שכתוב בשאילתות, האשכול הזה הוא “אשכול הכופר”... זה האשכול של 
הרב אוירבך, אבל באשכול של אלבק לא מופיע הדבר הזה. הרב רצאבי שיהיה בריא 
אומר )שו”ת עולת יצחק ח”ב חיו”ד סי’ קס”ג( שהאשכול של הרב אוירבך מזויף, כמו שכל 
אחד ואחד מרגיש. אני לא הרגשתי, וגם אבא ע”ה היה אומר )עיין בס’ מגדולי ישראל ח”ד 
עמ’ שמ”ח( שהמחבר העורך - הרב אוירבך, הוא אדם צדיק וירא שמים וחסיד ואמתי. 

ככה פשיטא ליה הדבר הזה. ואילו הרב רצאבי אומר שזה מזוייף וכל מי שקורא מרגיש. 
אני לא יודע למה הוא מרגיש כך, יכול להיות כי כל פעם הוא כותב “לפי עניות דעתי 
נראה”. )ובראשי תיבות: ולפענ”ד(. ולא ראינו בראשונים שכתוב לפענ”ד, רק מה שכתוב 
בגמרא )יבמות דף צ”ב ע”ב(: “בעניותינו צריכה גט”, ומזה לקח “לפי עניות דעתי”. אבל 
לכתוב כל הזמן “לפענ”ד” זה לא ביטוי של הראשונים. אבל אי אפשר לדעת, אולי 
רבי אברהם אב בית דין )שהיה חותנו של הראב”ד בעל ההשגות(, הוא השתמש בלשון הזה 
]וכן מצוי בלשון הגאונים. הערת ר’ שלום דרעי[21. יש כמה דברים שמזייפים אחד 

שאדם יתפוס יתוש ויאמר לו “אתה מרן”... לא יכול להיות. ואם בכל זאת קראו לו “מרן” זה מרוב 
חיבה שאוהבים אותו, כי הרב חיד”א אהוב על העולם... “חזק וברוך”...

20.  והוא כותב ‘אמר הצב”א’ מה הפירוש? “הקטן צבי אברהם”. או “הקטן צבי אוירבך”. הוא היה 
יקה, והסימן להכיר את היקים )חכמי גרמניה(, שהם עושים יותר מדאי פיסוקים ונקודות בכתיבה, והם 
דייקנים יותר מדאי. לכן מי שהוא דייקן אומר “אני יקה”. פעם היה מורה אחד )ז”ל( בבית ספר “זכרון 
מאיר” שאמר לי: אני יקה. )והוא היה בנו של הרב יונה מרצבך(. שאלתי אותו: מה זה יקה? אמר לי: זה 
מזרעו של יהודה. אמרתי לו: איך אתה יודע את זה? אמר לי: כתוב “ולו יקהת עמים” )בראשית מ”ט, 
י’(, והרמב”ן )שם( כותב “יקהת” שורשו י.ק.ה, א”כ יהודה היה מחכמי גרמניה. אבל הרמב”ן לא אמר 
ֵיקה, אלא יקֹה. וכוונתו ש”יקהת” השורש הוא י.ק.ה והתי”ו נוספת, שלא תאמר שהיו”ד זה עתיד, 
והשורש ק.ה.ת. זה לא קהת, אלא “יקהת עמים”, כי היו”ד שורשית. ולא כמו שאתה אומר שהכוונה 
שהיה מיהודי גרמניה. אבל הדבר המיוחד אצל חכמי גרמניה, שכל דבר אצלם מדויק להחריד. פעם 
שלחתי שאלה לרב ישעיהו נויברט זכרונו לברכה בהלכות שבת, אז הוא כתב לי מכתב )והוא שמור 
אצלי(, וכל המכתב מפוסק בנקודה ופסיק, ופסיק ונקודה, ומרכאות - מרכאות כפולות ומרכאות 

פשוטות. מה זה? ככה זה! כל דבר אצלם צריך להיות מדוייק עד הסוף.
21.  מאיפה אני יודע את כל הספרים האלה של “צדקת הצדיק” ו”כופר האשכול”? כי היה לי פעם 
בחוץ לארץ ספר “סופרים וספרים” של הרב זוין. ואמר שם )ח”א עמ’ 106( שהערעור על ספר האשכול 
נתפרסם רק אחרי פטירת העורך הרב אוירבך, והוא כנראה ערעור שיש בו ממש, כי היה ספר ליישב 
אותו – לדחות את הערעור ששמו ‘צדקת הצדיק’. אבל הוציאו ספר לדחות את הדחיה ששמו: “כופר 
האשכול” - שהוא כופר בספר האשכול... אני אין לי את הספרים האלה. ויש הוכחות לכאן ולכאן, 
והעיקר הוא שכתב יד של האשכול המקורי שנמצא בשם הרב אוירבך כרגע לא נמצא בעולם. ויש 
ספר המועדים בהלכה, והרבה פעמים אומר הדבר הזה מובא בראשונים ]שנדפסו אחרי הוצאת ספר 
האשכול הוצאת הרב אוירבך[ בשם ספר האשכול, ונמצא רק אצל הרב אוירבך. ולכאורה מאיפה 

ידע הרב אוירבך שאחרי מותו יתגלה ספר שיהיה מתאים לדברים שהוא כתב?  
]ומאידך[, רבנו אפרים אומר )הובא בר”ן במגילה דף ג’ ע”ב מדפי הרי”ף( שאחרי שרבה השתכר ושחט 
את רבי זירא )מגילה דף ז’ ע”ב(, התבטל הדין של “חייב איניש לבסומי בפוריא”. ואילו הפרי חדש )סי’ 
תרצ”ה סק”ב( אמר שלא בטל. ומה הראיה שלו? כי לשנה אחר כך, רבה אמר לרבי זירא: בוא נעשה 
סעודת פורים יחד, ואמר לו רבי זירא: “לאו בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא”, ואם אתה אומר 
שבטל הדין, ולא צריך לשתות הרבה, א”כ יאמר לו בוא ונעשה סעודה פשוטה בלי ערק ובלי יין ובלי 
שתיה. את הקושיה הזו אמר אותה הפרי חדש, וככה נמצא באשכול מהודרת אוירבך )עמ’ 27(, א”כ 
האם יתכן שספר האשכול כיון לדעת הפרי חדש שחי 500 שנה אחריו? ועל זה כותב שם ב”נחל 
אשכול”: “וסתירת האשכול תמצא בפרי חדש” מלים ספורות - ארבע מלים. ויש מקום אחד גם כן 
ביורה דעה הלכות תערובות )סי’ צ”ט ס”ק כ”א( שיש כמה שיטות של ראשונים, והפרי חדש מביא את 
דבריהם, ואח”כ עושה שיטה חדשה וכותב עליה: “שמעה עמי בינה זאת”, כי השיטה שלי נכונה יותר 
מכל הראשונים, יותר מהרמב”ם, יותר מהראב”ד, יותר מהרא”ש יותר מכולם. וזה חידוש גדול שהפרי 
חדש חולק כך, )אמנם ככה דרכו(. ומצאו בספר האשכול )ח”ג פרק גיד הנשה והלכות תערובת איסור סי’ 
ל”ד( שאומר את אותה השיטה, ובעל נחל אשכול מעיר על זה. ואין מזה שום הוכחה לקדמותו או 
לזיופו של הספרהזיופים האלה נוראים ואיומים, אי אפשר לדעת עד כמה. אבל מי שרוצה לעשות 
עבודה כמו שצריך, יקח את הספר מועדים כהלכה שהרבה פעמים הוא כותב שהדבר הזה אחרי 

עשרות שנים התגלה שהובא בראשונים בשם רבי אברהם אב בית דין ויבדוק. 



בשם השני, וצריך לדעת ולבדוק ולשאול. אבל אם יושבים באמת על ספר האשכול 
של הרב אוירבך יתכן מאד שזה לא כמו שאומר הרב רצאבי שהספר הזה מזוייף וכל 
אחד מרגיש בו. כי אפשר לבדוק כמה דברים, רק ללקט אותם מספר המועדים בהלכה 
שאומר כמה פעמים שהחלק הזה הובא בראשונים בשם האשכול, ואצלנו באלבק לא 

מופיע, ומופיע רק באוירבך, ושמע מינה שאוירבך בסדר. 

‘העשיל’ כינוי לשם יהושע
פעם גם שאלתי )עלון מס’ 336 הערה 13( מאיפה הגיע השם “העשיל”, ואמרתי שאם יז. 

יש איזה אשכנזי שיודע, שיעשה אתי טובה ויגיד לי. וקיבלתי שני מכתבים, אחד 
בראשי תיבות ד. ג. )לך תדע מי זה? אולי דוב גנוט, או גינזבורג...(. והשני מכתב מאיזה שופט 
)והמכתב אבד לי(, וכתב לי ש’העשיל’ זה כינוי למי ששמו יהושע. כי האשכנזים מוצאים 

לכל אחד כינוי יפה, ויהושע הכינוי שלו “העשיל”. ובאמת ככה מופיעים תמיד, כמו: 
“הרב אברהם יהושע-העשיל מאפטא”. 

ברכה על מנהג הדלקת נרות בבית הכנסת
הדלקת נרות בבית הכנסת, מרן כותב )סי’ תרע”א ס”ז( שנהגו להדליק נרות חנוכה יח. 

בבית הכנסת ולברך על ההדלקה, והביא )בב”י( את דברי הריב”ש )סי’ קי”א( שאמר שזה 
כמו שנהגו לברך על ההלל בראש חודש אף על פי שהוא מנהג. בגמרא בתענית )דף כ”ח 
ע”ב( כתוב שרב )של הגמרא, חברו של שמואל( איקלע לבבל. רב היה בארץ ישראל, ואחר 

כך ירד לבבל. ויום אחד הזמינו אותו לעיר “בבל” שנמצאת ב”בבל הגדולה”22, שיבוא 
לשם בראש חודש. וראה שהם אומרים הלל, והוא התפלא, מה זה ההלל הזה? הרי 
אנחנו לא אומרים הלל23, רצה לצעוק עליהם, אבל אחרי שראה שהם מדלגים )שדילגו 
על “אהבתי כי ישמע ה’” וכדומה(, אמר שמע מינה מנהג אבותיהם בידיהם. ונחלקו האם 

עכשיו כשכולם אומרים הלל בראש חודש ומדלגים )חוץ מראש חודש טבת, בגלל החנוכה(, 
האם מותר לנו לברך על זה או לא? לפי רבנו תם ותוספות בברכות )דף י”ד ע”א ד”ה ימים( 
צריך לברך על זה. אמרו שככה משמע מהגמרא שברכו על ההלל בר”ח, כי אם כאשר 
דילגו לא בירכו, א”כ מה רב מתפלא איך עשו הלל, הרי הם לא בירכו? ואילו הרמב”ם 
)פי”א מהלכות ברכות הט”ז( סובר שלא מברכים. מאיפה הרמב”ם למד את זה? מהגמרא 

בסוכה )דף מ”ד ע”ב( שאומרת שחביטת ערבה “חביט חביט ולא בריך” - עושים אותה 
ביום הושענא רבא אבל לא מברכים עליה. למה? כי זה מנהג בעלמא. יש שם שתי 
דעות בגמרא, יש אומרים שזה “מנהג נביאים”, ויש דעה שזה “יסוד נביאים”. לפי מי 
שאומר שזה יסוד נביאים, מברכים: “אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על חבטת ערבה”, 
ואילו לפי הדעה שזה רק מנהג לא מברכים. ומכאן למד הרמב”ם שכל דבר שהוא מנהג 

לא מברכים עליו. ומרן בשלחן ערוך )סי’ תכ”ב ס”ב( פסק כמו הרמב”ם24. 

הטעם לזה
וכאן יש קושיא עצומה, כי מצד אחד הריב”ש אומר שיש לברך על הדלקת נרות יט. 

חנוכה בבית הכנסת ע”פ המנהג, כמו שמברכים על הלל בראש חודש, ומרן פסק את 
זה. ומצד שני מרן כתב שבארץ ישראל נוהגים לא לברך על הלל בראש חודש25? ויש 

אבל עוד לפני כן יש ספר אחד ששמו “סופה וסערה” של הרב חנוך טוביאס מבני ברק )יש לו ארבעה 
כרכים, הכרך השלישי חסר לי, הלכנו אליו ואמר: לא הדפסנו אותו ]שוב[, עוד מעט, עוד שבועיים. והשבועיים 
האלו עברו, חודשיים ושלושה חודשים ואין את הספר הזה... כנראה אין לו כסף להדפיס אותו, זו חוברת קטנה(. 
ושם הוא מביא שלפני אלף שנה ויותר רבו אחד עם השני, ומצאו את זה בגניזה הקהירית. היה חכם 
אחד מארץ ישראל שחולק על כל חשבונות העיבור שלנו וקראו לו “בן מאיר”. יש כלל בעיבור: 
שאם המולד של תשרי חל ביום פלוני אחרי ח”י שעות )זאת אומרת אחר חצות(, אז דוחים את זה ליום 
הבא. ואילו החכם הזה ר’ אהרן בן מאיר טוען שלא דוחים ליום הבא, אלא הוא נשאר ביומו עד ח”י 
שעות ותרמ”ב חלקים. המחלוקת הזאת נשכחה מן העולם, וכל ספרי העיבור לא מביאים את זה. 
ומצאו את זה בגניזה הקהירית, יש שם ניירות שעבר עליהם כלח, בקושי אתה יכול לקרוא אותם. 
ושם יש מכתבים וחרמות וקללות. ומי בסוף ביטל את הדעה הזאת של בן מאיר? רב סעדיה גאון. 
הוא היה חכם גדול בכל החכמות בזמנו, והוא בא לחכמי בבל וחיזק אותם נגד בן מאיר. זו מחלוקת 
שנשכחה מן העולם אלף שנה וחזרה. ועל זה יש לו חוברת אחת שנקראת “סופה וסערה”. ועוד 
חוברת אחרת ועוד חוברת אחרת. )אין לי את החלק השלישי, מי שיש לו או שיכול לצלם שיביא לי אותה(.
22.  כי קשה מה הפירוש איקלע לבבל? הרי תמיד הוא היה בבבל, וחי שם עד יום מותו. אלא שיש 
שני “בבל” יש את המדינה כולה שנקראת “בבל” ויש עיירה בבבל שנקראת “בבל”. הרמב”ם כותב 
בהקדמה לפירוש המשנה, אל תתפלא שיש מסכת “טהרות” וסדר “טהרות”, כי סדר טהרות כולל 
הרבה מסכתות, ויש בו מסכת אחת ששמה “טהרות”. ומי שמבין בהגיון ובפילוסופיה שמחדדים, 
יודע שאין פלא לקרוא לפרט בשם הכלל. כלומר שבסדר טהרות יש מסכת כלים, נגעים, אהלות 
וגם מסכת טהרות. וגם כאן יש עיירה בבבל ששמה בבל, והתוספות העירו על זה בסוף פרק במה 

מדליקין )דף ל”ו ע”ב ד”ה נ”מ(.
23.  למשל במסכת סופרים )פ"כ ה"ט( לא כתוב לומר הלל בראש חודש.

24.  יש עקשנים שאומרים: הבית יוסף כתב שהמנהג לברך על הלל בראש חודש. וליתא. מרן כתב 
בב”י בסימן תכ”ב שהרא”ש )ברכות פ”ב סי’ ה’( והר”ן )שבת דף י”א ע”ב מדפי הרי”ף( כתבו שהמנהג לברך. 
וכי כתב שהמנהג לברך בארץ ישראל? הרי הרא”ש והר”ן מדברים על מנהג ספרד, אבל בארץ 
ישראל כולם לא מברכים. ומרן פסק בשלחן ערוך שהמנהג לא לברך. כי קבעו כדעת הרמב”ם. 
כתבתי פעם לתלמיד חכם אחד ע”ה: איך אתה מביא ראיה מהבית יוסף? הרי תראה בבית יוסף 
שכתב את זה בשם הרא”ש והר”ן ולא כתב שככה המנהג בארץ ישראל. ואת המנהג בארץ ישראל 

תראה בשלחן ערוך שלא לברך. 
25.  יש קצת עקשנים שאומרים: אנחנו מברכים על ההלל כמו שנהגנו. במרוקו אתה יכול לברך, 
בכל ראש חודש תיקח מטוס ותטוס למרוקו, תברך שם ותחזור... אם יש לך קפיצת הדרך אין הכי 

נמי... אבל כאן בארץ ישראל מרן כתב שהמנהג לא לברך, ולכן אנחנו לא מברכים.



על זה תירוצים בלי סוף. תירוץ אחד שהברכה על הדלקת נרות חנוכה היא שונה כי 
זה פירסומי ניסא, ולכן אפשר לברך. וחתני רבי ליאור שיהיה בריא אומר שכך מדוייק 
מלשון הכל בו )סי’ מ”ד( שהובא בבית יוסף )סימן תרע”א( “שהוא כדי לפרסם הנס בפני 
כל העם ולסדר הברכות לפניהם שיש בזה פרסום גדול להשם יתברך וקידוש שמו 
כשמברכין אותו במקהלות”. ובפרט שנראה שמרן עצמו הוסיף מלים אלו בדברי 
הכל-בו )עיין בלשון הכל בו שם. וע”ע בדברי הכל בו סי’ נ’(. מה ההסבר? כי אם אתה מדליק 
נרות חנוכה בלי ברכה, לא ידעו שזה נר חנוכה, כי יתכן שיש חושך בבית הכנסת ולכן 
הדליקו נרות, ובכלל לא ניכר שזה בשביל חנוכה. אבל כאשר אתה מברך זה פרסום 

הנס, כי פרסום הנס זה רק עם ברכה )ועיין מו”ק סי’ תער”ב דף ע”ח ע”א(. 

עוד טעמים לזה
)הובא בחזון עובדיה חנוכה עמ’ מ”ג( שזה בשביל להוציא את אלה שלא כ.  ותירוץ שני 

מדליקים בבית. ]וע”ע בלשון הכל-בו הנ”ל שהובא בב”י[. יש כאלה בעוונות שלא 
מדליקים בבית, אז הברכה הזאת תועיל בשבילם. ועוד תירץ שהמנהג של ההלל בראש 
חודש אין לו עיקר, כי אין מקור לברך על הלל בראש חודש, אבל חנוכה יש לה עיקר, 

שהרי בבית כולם מברכים. ולכן מברכים גם בבית הכנסת. 

עוד תירוץ לזה
ויש לי עוד תירוץ אחר. בג’רבא נהגו לברך בראש חודש, ורבי כלפון ע”ה הרב הראשי כא. 

בג’רבא סובר שמה שפסק מרן זהו זה, לא יכולים לזוז ממנו. כל דבר שמרן פסק אתה 
לא יכול לא להחמיר ולא להקל, כי קיבלנו הוראותיו. אז שאלו אותו )שו”ת שואל ונשאל 
חלק ב’ סימן כ”ט(, לפי שיטתו מדוע אנחנו בג’רבא נוהגים לברך על ההלל בראש חודש? 

והוא ענה שבאמת היה ראוי לברך, כי מרן יש לו כלל של שלשה עמודי הוראה: הרי”ף, 
הרמב”ם והרא”ש. וכאן הרי”ף )שבת דף י”א ע”ב מדפי הרי”ף( והרא”ש אומרים לברך בראש 
חודש, והרמב”ם יחיד. ומכיון שהרמב”ם יחיד היה ראוי לברך, רק שמרן ראה שהמנהג 
בארץ ישראל לא לברך ולא רצה לעשות מהפכה, ואמר אם אתם נוהגים כמו הרמב”ם 
זה בסדר. ולכן בג’רבא הולכים על פי הכללים. זאת אומרת שבראש חודש מעיקר הדין 
ראוי לברך, לכן על נרות חנוכה גם כן ראוי לברך. ]א”ה. בימי הקורונה לא תקפ”ץ כתבתי תשובה 
קצרה בזה, ותוכן הדברים שהמעיין בב”י יראה שמרן סמך כל כולו על המנהג הקדמון ויהיה מאיזה טעם שיהיה. 

)ובאמת מפורש מנהג ההדלקה בתשובת רב האי גאון )תשובות הגאונים החדשות( סימן קע”ז. הובא בשו”ת יצח”י 

ח”ה סי’ מ”ב אות ז’. ולא רחוק שתקנו לברך על זה(. והביא הב”י שני טעמים יפים מדברי הכל בו א. מטעם אורחים 

שאין להם בית דומיא דקידוש בביהכ”נ.  ב. מטעם פרסום הנס. והמדקדק בלשון הכל בו יראה שהברכות הם ממש 

חלק מפרסום הנס ושכך היתה התקנה מלכתחילה. ורק לבסוף הביא בב”י תשובת הריב”ש לצורך שני ענינים 

א. לחזק שמנהג זה מנהג ותיקין )כלשון הריב”ש(. ב. ]ועיקר[ שאין יוצאים בהדלקה זו ידי חובה. ואגב זה הביא 

חלק מלשונו אף שלדידן אי אפשר ללמוד מההלל. כך נראה לענ”ד ברור. העורך ס”ט[.

אם הנרות דולקים לא הולכים
ומי שמדליק בבית הכנסת לא צריך שישאר שם חצי שעה. למה? כי זה פירסומי כב. 

ניסא רק לבית הכנסת, וכאשר גמרו תפילת ערבית אפילו שעוד לא עברה חצי שעה 
יכולים ללכת הביתה. ככה כתבו כמה חכמים. הרב מלמד להועיל )ח”א סי’ קכ”א( ועוד26. 
לפני שהשמש עוזב את בית הכנסת וסוגר אותו, יכבה את הנרות ]אפילו לא עברה חצי 
שעה[. )וגם בבית, אם אדם יודע שהוא הולך לטייל ולראות סופגניות, צריך לכבות לפני שיוצא. כי אם 
לא, אחר כך חס וחלילה יכולה להיות סכנה נוראה. אם עברה חצי שעה – אין שום בעיה לכל הדעות 

לכבות את הנרות. אבל אם לא עברה חצי שעה, הראוי הוא שבעל הבית ישאר בבית )או שבעלת הבית 

או הילדים הגדולים יישארו(, אבל לא להשאיר את נרות החנוכה דולקים סתם וללכת, עלולים להיות 

דברים נוראים ואיומים(. לכן מעיקר הדין כשגומרים לצאת מבית הכנסת מכבים את הנר. 

ואולי בגלל זה אנחנו נוהגים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת בין מנחה לערבית, 
כדי שישארו כמה שיותר דלוקים. וכשמדליקים בבית הכנסת מקפידים שיהיו עשרה 

אנשים, ואם אין עשרה אנשים והם עומדים להגיע, גם זה בסדר. 

למה הרבה אנשים היום לא מדליקים בחוץ?
יש שאלה: הרי היום ברוך ה’ אין לנו פחד מהגויים, א”כ למה לא נדליק בחוץ? אלא כג. 

שכיון שנהגו כך ממשיכים כך. יש מי שאמר טעם יפה מאד, כי חנוכה בא עם הסילבסטר 
של הנוצרים, ואם נדליק בחוץ, יגידו: גם אתם עושים סילבסטר27... גם אתם עושים 
משהו לכבוד אותו האיש. לכן מדליקים בפנים. אבל זה טעם לא נכון. שהרי גם במדינות 
האיסלם שאין שם נוצרים ולא שום דבר גם כן מדליקים בבית, אלא הטעם הוא שפעם 

הייתה סכנה והדליקו בבית, ולכן יכולים להמשיך בזה. 

הדליקו עליו ביום א’ אם יברך שהחיינו ביום ב’
אדם שלא הדליק בעצמו ביום הראשון אלא הדליקו עליו בתוך ביתו, יש מחלוקת כד. 

גדולה אם למחרת יכול לברך שהחיינו או שלא. והדין הוא שיכול לברך שהחיינו. בשו”ת 

למה אני מזכיר את הרב מלמד להועיל? כי השבוע הזה ראיתי שהוא היה מחכמי גרמניה,    .26
בתקופה של כופרים ושל מבקרי המקרא והוא נלחם בהם, היה לו ‘פרופסורה’ והוא היה חכם גדול, 
וכתב פירוש על התורה, וגם שו”ת מלמד להועיל. לא ראיתי את הספר הזה רק פעם אחת. והתשובות 
שלו קצרות מאד, כי ראה בדורו שהעם עזבו בעוונות את התורה. והוא נלחם והסביר הרבה, היה 

“צדיק יסוד עולם” )משלי י’, כ”ה(. 
27.  אני זוכר שפעם אחת חל עשרה בטבת ביום של הסילבסטר וזה היה במוצאי שבת, ואבא הלך 
לקנות דגים למוצאי התענית )כי במוצאי התענית אנחנו לא אוכלים בשר או עוף, אלא רק דגים, ויש לזה 
מקור. עיין בעלון מס’ 121 אותיות י”ט-כ’(. וראה אותו יהודי אחד טיפש מטופש, ושאל אותו: האם הרב 
קונה לכבוד החגיגה של הנוצרים? אמר לו: מה פתאום! אנחנו קונים בגלל החורבן. התפלא: איזה 
חורבן? אני חשבתי בגלל החגיגה, אתה אומר לי חורבן?! אמר לו: כן, החורבן שהנוצרים החריבו 

לנו את הבית... )זה לא בדיוק הנוצרים אלא הרומאים(, אני לא קונה דגים בשביל שמחה, אלא להיפך.
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א. ָהַאְׁשְּכַנִּזים נֹוֲהִגים ֶׁשּיֹום ְׁשִמיִני ֶׁשל ֲחֻנָּכה ִּבְׁשִביָלם הּוא 

ְכמֹו הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ְוֵהם 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 

)אֹו ִׂשְמַחת ּתֹוָרה( ֶ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’(.

ב. ָמָרן ַה'ֵּבית יֹוֵסף' )אורח חיים סימן תר"ע( ׁשֹוֵאל, ֲהֵרי ְבַפְך ַהֶּׁשֶמן 

ֶׁשָּמְצאּו ַהַחְׁשמֹוָנִאים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ֶׁשֶמן ֶׁשִהְסִּפיק ְליֹום 

ֶאָחד, ִאם ֵּכן יֹום ֶאָחד ֵאינֹו ֵנס, ָאז ַמּדּוַע עֹוִׂשים ֲחֻנָּכה ְׁשמֹוָנה 

ָיִמים? ְוֵתַרץ ַּכָּמה ֵתרּוִצים, ְוַעל ַהֵּתרּוִצים ֵיׁש קּוְׁשיֹות. ְוַהְּפִרי 

ָחָדׁש )שם( ֵּתַרץ ֵּתרּוץ ֲהִכי ָפׁשּוט ְוִנְפָלא, ֶׁשֶאת ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ָעׂשּו 

ֵזֶכר ַלִּנָּצחֹון, ַהִּנָּצחֹון ֹלא ַמִּגיַע לֹו יֹום ֶׁשל ִׂשְמָחה?! ּוְׁשָאר ִׁשְבַעת 

ַהָּיִמים ִּבְגַלל ֵנס 'ַּפְך ַהֶּׁשֶמן'. ֵיׁש ֵסֶפר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָמאַתִים ַוֲחִמִּׁשים 

ֵּתרּוִצים ַעל ֻקְׁשַית ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף )ְּכִגיַמְטִרָּיא: 'ֵנר'(! - ַהֵּתרּוִצים 

ֶׁשל ָמָרן, ֶאָחד ֶׁשל 'ְּפִרי ָחָדׁש', ֶאָחד ֶׁשל 'טּוֵרי ָזָהב' ]ַהַּט"ז[, 

ְוַאַחר ָּכְך ָּכל ַהַּמְרֶּבה ְלהֹוִסיף ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח. ֲאִני הֹוַסְפִּתי עֹוד 

ֵּתרּוץ ֶאָחד, ָאַמְרִּתי ֶׁשִאם ָהִיינּו עֹוִׂשים ַרק ִׁשְבָעה ָיִמים, ֲאַזי 

ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות ָהיּו ָבִאים ֲאָנִׁשים ּוַמְכִחיִׁשים: "ִמי ָאַמר ֶׁשָהָיה 

ֵנס?" ְוִאם ִּתְׁשַאל אֹוָתם: "ִאם ֵּכן ָלָמה עֹוִׂשים ִׁשְבָעה ֵנרֹות?" 

יֹאְמרּו ְלָך ִּכי ֶזה ְכמֹו ַהְּמנֹוָרה ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש! ֶזה ַהּכֹל! ָלֵכן 

ְמֻיֶחֶדת,  יֹוֵדַע, ֵיׁש ָּכאן ִסָּבה  עֹוִׂשים ְׁשמֹוָנה לֹוַמר ְלָך: ַאָּתה 

ֶׁשֲהֵרי ַהְּמנֹוָרה ָהָיה ָבּה ַרק ִׁשְבָעה! )גליון 42 אותיות י"א וי"ב(

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

שלוש אותיות לשם העיר שתִים אותו דבר, וראה 
שם שלוש אותיות ושתים אותו דבר.

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:  על ועל ועל על. כשאומר בתפלה "על" הנסים אח"כ אומר "ועל" כולם, וכשאומר 
בברכת המזון "ועל" הנסים אומר אח"כ "על" הכל.   הזוכה: אורן מאזוז - ראשון לציון 

פתרון התמונה:  הגאון החסיד רבי מאיר אהרון זצ"ל מרבניה החשובים של העיר רחובות ומחבר ספרים 
רבים בהלכה חסידות והשקפה.    הזוכה:  איציק סויסה, ירושלים

על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר.  פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

שואל ונשאל של מו”ר רבי כלפון ע”ה )ח”א סימן יג( כתב שם כמה טעמים שיכול לברך 
שהחיינו. ובסוף התשובה כתב שזה לא להלכה ולא למעשה. אבל דבריו נכונים, והרב 
)סי’  הפרי חדש  )חזון עובדיה חנוכה עמ’ קל”ח( הסכים לדבר, ואמר שככה כתבו  עובדיה 
ועוד פוסקים רבים. והסברא בזה כי אתה לא בירכת בלילה הראשון, ולא  תרע”ו ס”א( 

ראית חנוכה, ולא בירכת שהחיינו, במה תצא? בברכת שהחיינו שבירכו בין הקירות? 
לא יתכן. לכן מחר תדליק ותברך שהחיינו. 

גם אם החנוכה מכסף, הכוסיות עדיף שיהיו מזכוכית
האם כדאי לעשות כוסיות לחנוכה מכסף או מזכוכית? עדיף מזכוכית. כי בזכוכית כה. 

אתה רואה את השמן, אם יש שיעור או לא. ובכסף אדם לא רואה, נדמה לו שיש שיעור, 
ואחר כך הוא מגלה שתוך עשר דקות כבתה החנוכה. לכן צריך לעשות מזכוכית. הגאון 
חכם צבי היה עשיר, ולא היה חסר לו, ובקידוש של ליל שבת היה מקדש דווקא על 
כוס מזכוכית, כדי להסתכל על היין )הגאון יעב”ץ בהגהותיו לסדור שער השמים לדף רצ”ד(. 
שנאמר: “אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכוס עינו” )משלי כ”ג, ל”א(, ואיך הוא יתן בכוס 

עינו אם זה כסף? לכן “יתן בכוס עינו” זה בכוס זכוכית. 

“ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אותו”
בפרשת השבוע כתוב: “ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה כו. 

אותו” )בראשית ל”ח, ה’(. כאשר בת שוע ילדה את שלה יהודה היה בכזיב. ומה אכפת לנו 
אם יהודה היה בכזיב או לא? יש פירוש יפה של בעלי התוספות, שכתוב: “ותהר ותלד 
בן ויקרא את שמו ער” )שם פסוק ג’(, “ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן” )שם פסוק 
רואים שהם עושים לפי התור, פעם  ותקרא את שמו שלה”.  ד’(, “ותוסף עוד ותלד בן 
ראשונה הוא קרא לבן ער, ופעם שניה אשתו קראה לבן אונן, א”כ בפעם השלשית צריך 
היא קראה לו? הפסוק  ולמה כתוב “ותקרא את שמו שלה”? למה  שיהודה יקרא לו, 
עונה: אתה יודע למה? כי “והיה בכזיב בלדתה אותו” - הוא היה בכזיב, ולכן מי יקרא לו 
שם? ישאר בלי שם עד שיבוא בעל הבית? לכן היא קראה לו “שלה” והיה בסדר גמור. 

“מקום אשר אסירי המלך אסורים” 
ויש עוד דבר נחמד מאד, כתוב בפסוק שלקחו את יוסף לכלא “מקום אשר אסירי כז. 

המלך אסורים” )בראשית ל”ט, כ’(. ולמה הפסוק מדגיש “אשר אסירי המלך אסורים”? שאם 
היה במקום אחר שאין שם אסירי המלך, הוא לא היה יוצא החוצה ומתפרסם ונהיה מלך 
ממש, הנס לא היה קורה. אבל פוטיפר עשה לו כבוד, אמר לו למרות שאתה לא בסדר, 
אני אשים אותך במקום של אסירי המלך. ולכן כאשר הגיעו שר המשקים ושר האופים 

עם חלומותיהם ופתר להם את החלום, ומה שפתר להם ככה התקיים ]ומזה נתגלגל 
הנס ונהיה למלך[. ושלא תאמר שפתר להם כך, כי צריך לפתור לטובה28. אלא  יוסף 
ידע שהראשון הוא טוב והשני לא טוב. אבל “וירא שר האופים כי טוב פתר” )בראשית 
מט, ז( חשב שהוא פותר לטובה, לכן אמר בודאי גם לי יפתור לטובה, אבל יוסף לא פתר 

לו לטובה, אלא בישר לו שתולים אותו. 

ממה למד יוסף הצדיק שיתלו את שר האופים?
)בראשית מ’, י”ז(. איך ידע יוסף הצדיק כח.  “והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי” 

שהפירוש של החלום השני לא טוב? הסבירו את זה על פי משל, שהיה צייר אחד שעשה 
תמונה של אדם, שיש מעליו סל עם כל מיני דברים יפים, וראו את התמונה ואמרו שהיא 
כל כך יפה וזה נראה בן אדם אמתי, ועשה את התמונה גדולה כמו טבעי29. ואמרו מי 
שימצא “דפקט” בתמונה הזאת יבא ויגיד. ובא איכר אחד עובד אדמה ואמר שהתמונה 
הזאת מזויפת, אמרו לו: למה היא מזוייפת? )וכי זה ספר האשכול?!...( אמר להם כי על 
יד התמונה רואים שהעוף הגיע לאכול מהגרגרים האלה, ואם זה אמתי אז העוף לא 
היה אוכל, כי הוא היה מפחד מהאדם שיתן לו מכה. אלא ודאי שהעוף הבין שהתמונה 
מזויפת ויש משהו ולכן התחיל לאכול. וכך גם בחלום, כאשר אמר: “והעוף אוכל אותם 
מן הסל שעל ראשי”, הבין יוסף שהאיש הזה גמור והוא מת, ולכן אמר שיתלו אותו על 
עץ. וכמו שאמר ככה היה. ככה כתוב בפרשה הבאה: “ויפתור לנו את חלומותינו איש 
כחלומו פתר” )בראשית מ”א, י”ג(. אם היו לנו אנשים כמו יוסף הצדיק שלא היו אומרים לנו 
השערות ופרשנויות של העיתונים, זה פרשן וזה פרשן, כולם “פרשנדתא” ולא שווים 

כלום... תפרש פירושים אמתיים לחלום, זה הטוב ביותר. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל השומעים כאן, ואת 
כל הרואים בלוין, ואת כל אלה שקוראים אחר כך, השומעים והרואים והקוראים נזכה 
לביאת המשיח. הגמרא )חולין דף ס”ג ע”א( אומרת על הפסוק: “אשרקה להם ואקבצם” )זכריה 
י’ ח’( שכאשר ָהָרָחם שורק, זה סימן טוב. שר”ק ראשי תיבות: שומעים, רואים, קוראים... 

אלה שקוראים בעלון בית נאמן יזכו לראות בביאת המשיח במהרה בימינו. אמן ואמן.
28.  בג'רבא כאשר אדם רואה חלום, הוא הולך לספר לאמו או לאביו ואומרים לו "כֹיר ושלום ומליח"      

מה הכוונה? טוב ושלום ועוד יותר טוב. ומה שלא יהיה החלום, הם אומרים לו שזה חלום טוב.
29.  כמו שהאמריקאים הרשעים עושים תמונות ענקיות ברחובות כמו דמות טבעית. 




