
א. יום “זאת חנוכת”.  ב. סגולה לזיווג לקפוץ מעל מדורת השמנים והפתילות שנשארו מחנוכה.  ג. “ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום 
ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה” מה כוונתם באמרם “לאמר”? ד. ענותנותם של רבותינו.  ה. מותר  לפתור אותו. 
השמן של חנוכה שנתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו, אם מותר להוסיף עליו כדי לבטלו.  ו. הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת.  ז. קבעו חנוכה שמונה 
ימים )ולא שבעה( שלא יחשבו שהם כנגד שבעת קני המנורה.  ח. כל לילה היה נס באיכות השמן.  ט. הנאה ממעשה נסים.  י. אנחנו מאמינים במי שברא את 
הטבע.  יא. תרגום אונקלוס על הפסוק “כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים”. וביאור מרן הגה”ק ‘איש מצליח’ זצ”ל בזה.

יום “זאת חנוכת”
חזק וברוך ]לגאון רבי דוד עידאן שליט”א[ יישר כח, תאריך ימים ושנים טובות. א. 

עוד יומיים חנוכה נגמרת, היום האחרון של חנוכה קוראים לו “זאת חנוכת”. אומרים 
“זאת חנוכה”, אבל זה לא נכון, כתוב “זאת חנוכת המזבח” )במדבר ז’, פ”ד(, אין פסוק “זאת 
חנוכה”... ביום הזה קוראים את הקטע הזה, אחרי שגומרים כל יום – “ביום השמיני”, 
“ביום התשיעי”, “ביום העשירי”, “ביום עשתי עשר”, “ביום שנים עשר” – “זאת חנוכת 
המזבח”. והיום הזה מסוגל מאד. לא כתבו את זה בספרי הראשונים, אין לזה מקור לא 
בזוהר ולא בכתבי האר”י, רק בספרי החסידות האחרונים כתבו על זה. אמרו שהיום 
הזה הוא כמו הושענא רבא. ואני מצאתי שעל פי רוב היום בשבוע שחל בו ‘הושענא 
רבא’ זה היום שחל בו ‘זאת חנוכת’. השנה היה ראש השנה ביום שני )סימן השנה בש”ה(, 
הושענא רבא חל ביום ראשון. אז לפעמים כשהשנה שלמה )כמו השנה( שמיני עצרת 
חל ביום של זאת חנוכת. ושמיני עצרת והושענא רבא הולכים ביחד. הגאון בן איש חי 
אמר )ש”א פרשת וזאת הברכה אות ב’( שאדם יתאמץ בתפלה ביום הושענא רבא, ויתאמץ 

גם בשמיני עצרת. לכן זה מקביל, הם מקבילים ביחד.

 סגולה לזיווג לקפוץ מעל מדורת השמנים 
והפתילות שנשארו מחנוכה

כתוב בספרים שאם אדם יש לו בן או בת שהגיע זיווגם והם לא מתחתנים מכל מיני ב. 
סיבות1, יש לזה סגולה. והסגולה הזאת מקורה בספרי צדיקים, וחכם גדול בשם רבי 
אליהו בן אמוזג2 אמר )יש לו פירוש על התורה בשם “אם למקרא”, והוא כתב את זה שם בדברים 
י”ח, ז’( אני עושה את זה. אני נוהג כמו שנהגו אבותי. מה נהגו אבותיך? ביום אחרון של 

חנוכה לוקחים את השמנים והפתילות שנשארו מחנוכה, עושים מהם מדורה קטנה, 
ולוקחים את הבחור הזה שעדיין לא התחתן ומקפיצים אותו מעל המדורה הזאת. ולא 
רק את הבחורים, אלא את כל הילדים מקפיצים, וכל מי שהגיע זמנו להתחתן הוא 

1.  פעם היה כבוד להתחתן. היום רחמנא ליצלן יש מליון רווקים בישראל אם לא יותר. מליון 
רווקים שהגיע זמנם! ויש כאלה אחרי שמגיעים לגיל ששים-שבעים אומרים לך: תתפלל 
עלי שאזכה לאשה טובה. אבל נראה שאתה בן שמונים-תשעים, למה שאתפלל עליך?!... אם 
היית נראה לפחות כמו גיל שלושים-ארבעים אולי, וגם זה לא קל למצוא. אבל אדם מבוגר 

מה לעשות?! איחרת את המועד. מה נעשה לך?!
הוא היה פילוסוף גדול, התחרה עם אבן עזרא ועם שד”ל ועם כולם. עד שחכמי חאלב    .2
החרימו את הספר שלו על לא דבר. בגלל מלה אחת או שתים שאמר כאן ושם, ירדו עליו ופסלו 
אותו. והוא אמר להם: מה אתם מחרימים? ]א”כ גם את[ אבן עזרא אתם צריכים להחרים. 
מה אתם רוצים ממני?! הוא כתב פירושים על התורה יפים מאד. ומידי פעם מביא קטעים 
באנגלית ובאיטלקית וכו’. רצו להוציא את הספר הזה מחדש, אבל עמד בפניהם החרם או 

כמעט חרם ולא הוציאו אותו.

מתחתן באותה שנה. ואם כתב את זה פילוסוף גדול כמו בן אמוזג, אפשר לסמוך עליו3. 

“לאמר” ועוד “לאמר” למי?
אומר הבן איש חי על הפסוק )לא ראיתי, רק שמעתי בשמו( שפרעה אומר ליוסף “ואני ג. 

לאמר בלעדי  לאמר תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה  שמעתי עליך 
אלקים יענה את שלום פרעה” )בראשית מ”א, ט”ו-ט”ז(. מה זה “לאמר” “לאמר”? למי 
לאמר? היה צריך לומר: “ואני שמעתי עליך כי תשמע חלום”. מה זה “לאמר”, ואח”כ 
עוד פעם “לאמר”? אלא שר המשקים עשה רעש ]מיוסף שפותר חלומות[ לפני שבא 
לפרעה. כנראה אצל פרעה שכח, שר המשקים עושה סימנים, לוקח את הממחטה 
וקושר אותה4, ]כדי לזכור. ובא מלאך והתיר לו את הסימנים )בראשית רבה פרשה פ”ח 
פיסקא ז’(. אבל[ היה מספר על יוסף בכל מקום. אז פרעה אמר ליוסף: מה אתה עושה 

רעש גדול? “שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו”, כולם מדברים עליך 
“תשמע חלום לפתור אותו”. “ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי” - אני לא מספר לאמר, 
מה שאומרים העולם זה בלעדי, אני לא מספר. אלא “אלקים יענה את שלום פרעה”.

הל”י
ולראות כמה היתה ענוה של הראשונים, השבוע ראיתי בספר תולדותיו של רבי ד. 

יחזקאל מאזוז שרבי חיים חורי חתם פעם באיזו הסכמה של רבני ג’רבא על איזה 
ספר. ואז כבר נפטר מו”ר רבי כלפון ע”ה שהיה רב ראשי לג’רבא, ואחריו רבי חויתה 
ע”ה היה רב ראשי, והוא היה צעיר בהרבה מרבי כלפון ]ומרבי חיים חורי[5.ורבי 
חיים לא רצה לחתום ]ראשון[. אמר: רבי חויתה עולה עלי בלימוד, העמיד תלמידים, 
הוא גאון גדול, הוא קודם. ואמרו לו: לא, אתה הגדול, לפי הגיל אתה ראשון. אז הוא 

3.  הרבה פעמים באים ומבקשים ברכה לזיווג טוב בקרוב. ואני אומר להם בדחיה בעלמא 
זהב ראשי תיבות “זיווג הגון בקרוב”. יש לך זהב? והוא אומר: יש לי זהב. אז אני אומר לו: תכין 
תכשיט, וזה יהיה סגולה לזיווג טוב בקרוב. אבל אנשים עושים סיפורים ממני. הסיפורים האלה 
הם לא סיפורים אמתיים, אלה סיפורי סבתא... )איך אומרים באידיש: “בויביס מעש’ס”...(. מתוך 
עשר פעמים שאני מברך, אחד או שנים הצליחו. ואומרים: הנה הגענו, יש לנו בבא סאלי... 

אין לכם בבא סאלי! הדבר הטוב ביותר הוא שהאדם יתפלל לבורא עולם.
4.  כמו שהיו עושים בתונס. אדם שרוצה לרשום משהו ]עושה קשר במטפחת שלו לזכרון[. כל 
שבת אומרים לי דברים, אחר כך אני שוכח אותם. אמרו לי שהפירוש שכתבתי בבית נאמן )על 
התורה ח”ב עמ’ תע”ג( שמה שכתב רש”י על הפסוק “וירא יעקב כי יש שבר במצרים” )בראשית 
מ”ב א’(, שעדיין יש לו שבר במצרים. צ”ל שעדיין יש לו ׂשבר בשי”ן שמאלית, והוא מלשון 
תקוה ותוחלת. ואמרו לי שככה מפורש במדרש )פרשה צ”א אות א’( “שבר” מלשון סבר. אבל 
איך אני אזכור את זה? אני אביא ממחטה?! אני לא מטלטל ממחטה בשבת. ואם אקח אותה, 

איך אני אדע שהיא בשביל להזכיר אם זה שבר או סבר?!
5.  רבי חויתה נולד בתרס”א ורבי כלפון נולד תרל”ד, ורבי חיים חורי נולד באמצע - בתרמ”ה.

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, א’ בטבת 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': 339 | ויגש
ז בטבת תשפ"ג )31/12/22(   

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
18:04  17:25  16:10 י-ם: 
17:59  17:26  16:26 ת"א: 
17:57   17:24  16:13 חיפה: 
18:01  17:28  16:28 ב"ש: 

 לע"נ נשמת המנוח אוהב תורה ולומדיה רב פעלים ירחמאל בן פאנידה שושנה הכהן נלב"ע י"א טבת תשפ"ב.

 לע"נ המנוח איש החסד בונה הארץ שאול בן שאשונה לבית עשוש.



חתם “הל”י ע”ה )עבד ה’( חיים חורי”, ואף אחד לא ידע לפרש מה זה הל”י. שאלו את רבי 
יחזקאל, אמר להם זה ראשי תיבות “ההכרח לא יגונה” - אני מוכרח לחתום ראשון, אבל 
אני לא רוצה לחתום ראשון, רק הכריחו אותי לעשות ככה. אותו דבר יוסף הצדיק. הוא 
לא רצה לפתור חלומות, הוא לא רצה שֵיצא לו שם של פותר חלומות. ופרעה חשב שיוסף 
עושה פרסומת, כמו שיש שלטים: “כאן רופא טבעוני”, “כאן רופא צמחוני”, “כאן נחש 
הצפעוני”... אז הוא עושה גם כן שלט כזה: “כאן פותר חלומות”. ויוסף אמר לו: אני לא 

פותר חלומות, זו לא העבודה שלי. “בלעדי, אלקים יענה את שלום פרעה”.

מותר השמן שנתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו 
הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה, ה.  מרן כותב )סימן תרע”ז ס”ד(: 

עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו. ואם נתערב בשמן אחר ואין 
ששים לבטלו, יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו. ]ע”כ[. היום ברוך ה’ מדליקים 
הרבה שמן בכמות גדולה, שעוברת את החצי שעה ואפילו שעה ויותר, ולכן מה שנשאר 
אין בזה כלום. אבל בחנוכות של פעם בקושי היה בהן חצי שעה )כמו שהיו לנו בתונס למי 
שזוכר אותן(, ויש אדם שהדליק ונשאר מעט שמן שלא נדלק, צריך לעשות מדורה ולשרוף. 

)בשביל שירקדו הילדים מעליה... כמו שאמרנו. “יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו”. שמואל-ב’ ב’, י”ד(6. 

ואם השמן הזה שצריך לשרוף אותו, נתערב בשמן אחר, יש מי שאומר שאין להוסיף עליו 
לבטלו, כי השמן הזה כבר נתקדש ואוסר את כל מה שהתערב אתו. אולם אם נתערב 
בששים אין הכי נמי שלא אוסר וגם מרן מודה בזה, אבל להוסיף עליו, לכתחילה אסור, 

כי אין מבטלים איסור לכתחילה. 

איסור דרבנן שנפל להיתר ואין ששים לבטלו
כתב משהו אחר. שם הוא ו.  )סי’ צ”ט ס”ו(  אבל ביורה דעה  ככה פסק מרן באורח חיים. 

פסק שאם נפל איסור להיתר ואין ששים לבטלו, מותר להרבות עליו כדי לבטלו, כי זה רק 
איסור דרבנן. ואיסור דרבנן שכבר התערב בהיתר מותר להוסיף עליו ולבטלו לכתחילה, 
כי אנחנו לא מבטלים אותו לכתחילה, אלא הוא כבר נתערב, רק שאין ששים כנגדו, 
ובגלל שהוא איסור מדרבנן מותר להוסיף עליו. והרמ”א שם חולק ומחמיר. והמחלוקת 
תלויה בגמרא בביצה )דף ד’ ע”ב(. שם כתוב: “עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביום 
טוב - מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן”. תתארו לכם, שכל אחד יושב “איש תחת 
גפנו ותחת תאנתו” )מלכים-א’ ה’, ה’(, ותחת עצי תומר - “והיא יושבת תחת תומר דבורה” 
)שופטים ד’, ה’(, והוא רוצה להסיק את התנור לכבוד יום טוב. אז הגמרא אומרת שאם 

העצים נשרו מהדקל ישירות לתוך התנור, מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן. אתה לא 
לוקח אותם ושם אותם בתוך התנור, אלא הם כבר נפלו לתנור, ולמרות שהם אסורים, 
כי הם היו תלויים באילן ואסורים מטעם מוקצה - “מוסיף עליהם ומסיקן”. והגמרא 
שואלת: הרי אסור לבטל איסור לכתחילה? ועונה: כאן מותר לבטל את האיסור, כי זה 
איסור דרבנן ולא דאורייתא. כי כל דין מוקצה כולו הוא מדרבנן ולכן אפשר להוסיף 
עליו. אבל הגמרא מוסיפה עוד קושיא, שלדעת רב אשי דבר שיש לו מתירים, אפילו 
באלף לא בטל אפילו באיסור דרבנן! ומה הפירוש “דבר שיש לו מתירים”? כמו העצים 
האלה שבמוצאי יום טוב אין בהם שום בעיה. אם כן זה “דבר שיש לו מתירים”, ותחכה 
עד מוצאי החג ותשתמש בהם בלי ביטול. לכן תוציא אותם מהתנור כלאחר יד ותביא 
עצים אחרים שאינם מוקצים. עונה הגמרא: שאני הכא ד”מקלא קלי איסורא” - האיסור 

הוא נקלה ונשרף. וכיון שהוא נשרף אפשר להקל. 

האם כדי לבטל צריך שני תנאים?
מתי ראינו שמותר להוסיף עליהם ז.  יחד,  ובאו פוסקים וחיברו את שני התירוצים 

ולבטלם? רק מתי שהאיסור הוא נקלה ונשרף וזה גם איסור דרבנן. אבל אם האיסור קיים, 
אפילו אם זה איסור דרבנן, אסור. ]וזו דעת הרא”ה – רבי אהרן הלוי )בדק הבית בית ד’ שער 
ג’([. אבל פשט הגמרא לא כך, אלא את הקושיא הראשונה תירצנו שבאיסור דרבנן מותר 

6.  ודרך אגב, רבי אליהו בן אמוזג הביא קצת רמז לזה מגמרא סנהדרין )דף ס”ד ע”ב( שאומרת: 
“משוורתא דפוריא”, שפירושו: ריקודים של פורים ]שקופצים מעל האש כמ”ש רש”י שם[. וכאן 
זה ריקודים של חנוכה, אבל זה אותו דבר. כמו שהרב עובדיה היה אומר על הפסוק: “נתנו רשעים 

פח לי” )תהלים קי”ט, ק”י(, שהרשעים נתנו לי פ”ח - פורים וחנוכה. 

להוסיף ולבטל, ועל הקושיה השניה )שהרי אפשר לחכות למוצאי יום טוב ולהתיר בלי ביטול( 
פשט הגמרא שזה מותר. וגם בחנוכה זה מותר, ולא  תירצנו “מקלא קלי איסורא”. א”כ 
מטעם מקלא קלי, אלא מטעם אחר, שכיון שחנוכה זה איסור דרבנן, לכן מותר לבטל 
לכתחילה. ככה פסק הרשב”א )בתורת הבית שם(, ]וכך פסק מרן כאן ביו”ד[. וגם מהרש”ל 
)ים של שלמה ביצה אות ז’(7 חולק על הרמ”א ופוסק שהעיקר כמו הרשב”א שאומר שדבר 

שהוא מדרבנן מותר לבטל לכתחילה. וככה גם דעת הפרי חדש )סי’ צ”ט ס”ק י”ט( והפרי 
תואר )שם ס”ק י”א(. ומרן פסק להקל, ולא חשש לדעת רבנו אהרון הלוי )הרא”ה(. ואילו כאן 
באורח חיים כותב ש”יש מי שאומר שאסור”, וא”כ צריך להבין מה כוונתו, האם מתכוון 
להחליט שאסור להוסיף שמן על השמן הזה שיש בו בעיה, או שיש מי שמחמיר, אבל 

כשתגיע ליורה דעה, תראה שם את דעתי? 

כשיש סתירה בדברי מרן מאורח חיים ליורה דעה
פעם כשהרב עובדיה ע”ה הגיע לישיבה לבחון את הבחורים8, שאלו אותו את השאלה ח. 

הזאת, ואמר שסוגיא בדוכתא עדיפא. באורח חיים אמר שיש מי שאוסר, אבל ביורה דעה 
וסוגיא בדוכתא  )סימן צ”ט( שזה המקור של דין איסור ביטול לכתחילה, כתב שמותר. 

עדיפא, וכך ההלכה. ולא רק זה, אלא כל מקום שיש מחלוקת בין אורח חיים ליורה דעה 
)ויש מקומות נדירים כאלה(, הלכה כמו מה שפסק ביורה דעה. למה? כי מרן חיבר את השלחן 

ערוך על אורח חיים לפני יורה דעה, ולכן יורה דעה נחשב “בתראה” לגבי אורח חיים. ככה 
כתבו כמה פוסקים, וביניהם רבי זקן מאזוז שכתב )ספר ויאמר משה דף י”ד ע”ב( שהוא שמע 
בשם רבי שאול כהן, שאמר “אורח חיים למעלה למשכיל” )משלי ט”ו, כ”ד( - אורח חיים נגמר 
לפני שהתחיל ביורה דעה. מרן גמר את אורח חיים בשנת שט”ו, )בכפר ביריה ליד צפת(, ואת 
יורה דעה התחיל אחר כך. ולכן קיימא לן כמו יורה דעה. ובמיוחד שכאן מרן כתב “יש מי 
שאומר” כלומר אני מסופק בדבר. וגם זה “סוגיא בדוכתא”, וגם יורה דעה נחשב בתראה. 

מותר לאשכנזי לעזור לספרדי...
שאם יש שני שכנים אחד אשכנזי ט.  הרב עובדיה ע”ה אמר פעם בדרשה,  ולפי זה 

ואחד ספרדי, והאשכנזי בישל תבשיל של עוף, ופתאום נפלה שם טיפת חלב ואין ששים 
כנגדה, האם מותר להוסיף עוד מרק ותפוחי אדמה כדי שיתבטל בששים או אסור? לפי 
מרן מותר, כיון שבשר עוף בחלב זה דרבנן. )כי בתורה כתוב: “לא תבשל גדי בחלב אמו” )שמות 
כג יט( דווקא גדי אבל לא בשר עוף(. ולפי הרמ”א אסור. )כי הרמ”א פוסק כמו הרא”ה – רבי אהרן 

הלוי(. א”כ מה יעשה אותו אשכנזי? יספר את זה לשכנו הספרדי העני, ויאמר לו: יש לי 

תבשיל שיש בו פקפוק, ולפי הרמ”א אסור לבטל אותו, ולפי מרן מותר, לכן תיקח אותו 
ותוסיף עליו מרק ותפוחי אדמה ובשר ויהיה מותר לך לאכול אותו. למה לא? מותר 

לאשכנזי לעזור לספרדי...

האשכנזים אוכלים רק בהכשר ספרדי
פעם היה דבר דומה, שמרן )יו”ד סי’ צ”ח ס”א( פסק על פי הגמרא בחולין )דף צ”ז ע”א( י. 

7.  היה תקיף מאד, הוא כותב בהקדמתו לספרו ים של שלמה על מסכת בבא קמא שהוא הוכיח 
שלפעמים ראשונים לא מבינים פשט! ככה הוא כותב. אבל “שקליה למטרפסיה” )סנהדרין דף כ”א 
ע”א(, על כל דיבור שני שלו בגמרא כתוב עליו: “עיין מהרש”א”. והעולם חושבים שמהרש”א תמיד 
צודק, אבל זה לא בדיוק, יש הרבה פעמים שבאו חכמים והוכיחו שמהרש”ל צודק, ומהרש”א לא 
הבין אותו. ככה היה ידוע בתונס. והחיד”א כותב בשם הגדולים )ח”ב ערך חכמת שלמה( שמעתי 
מחכמי דורנו שקבלו שיש במהרש”ל עומק גדול ועל פי רוב השגות מהרש”א אינן השגות. ]ע”כ[. 
ולפעמים זה ככה ולפעמים לא ככה. פעם למדנו תוספות בבבא מציעא )דף ל’ ע”א בד”ה “בתורי 
דנפיש פסידייהו”( ויש שם שני פירושים של מהרש”ל ומהרש”א, והסברנו אותו יפה מאד, מהרש”ל 
הולך לשיטתו ומהרש”א לשיטתו ושניהם ברורים כשמש )עיין בספר ארים נסי שם(. יש ספר “צוהר 
לבנין” של חכם אשכנזי בימי החתם סופר שהוא מתרץ את כל קושיות מהרש”א על מהרש”ל, 

אבל העיון של מהרש”ל זך נקי ואמתי.
8.  רק לא ידעו להעריך את השורות שכתב להם. הוא כתב לכל אחד מהם שלש שורות “הבחור 
היקר והנחמד הזה בקי בהלכה וכו’”, לכולם נתן את אותו הנוסח – “לכולם נתן לאיש חליפות 
שמלות” )בראשית מ”ה, כ”ב(. ויש כאלה שלא שמרו את זה. ואחר כך אמרו: תגיד לרב עמאר שאני 
זכיתי במבחן. אבל איפה הפתק? הרי הוא כתב לך פתק. אם אני הייתי מקבל פתק כזה הייתי עושה 
אותו מסגרת בבית, וכל מי שיכנס, הייתי אומר לו: תראה מה כותב עלי הרב עובדיה... דרך אגב, 

ראיתי אותו בחלום בליל ששי )איני יודע למה(, והיה שמח מאד.

 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    אסתר בת מזל
בתושח”י   נא להעתיר בתפילה לרפואתם השלמה בקרוב.



שאיסור שנתערב בהיתר, מביאים קפילא9 - שזה גוי שיש לו חוש טעם טוב, וזו העבודה 
שלו לטעום מאכלים10 - והוא יטעם ויאמר אם יש טעם של איסור, ואפשר לסמוך עליו. 
ואילו הרמ”א )שם( אומר שבימינו לא סומכים על קפילא, אלא רק על ששים. ואם אין 
ששים, אסור מספק. ולפי זה, אם היה תבשיל שנפלה בו טיפת חלב, לפי מרן אם יבוא גוי 
ויטעם ויאמר שאין טעם של חלב, זה מותר. אבל אם זה קרה לאשכנזי, הרי הוא יאמר 
שאם אין בזה ששים, אני חושש אולי יש בזה טעם. ורבי שמואל מסלנט שהיה חכם גדול, 
אמר למרות שהאשכנזים לא סומכים על הגוי, אבל ודאי שסומכים על הספרדים, ולכן 
קודם כל יבוא קפילא ויטעם ויאמר אם יש בזה מטעמת של חלב, ואם יאמר שאין בזה 
טעם של חלב כלל, אם כן עכשיו מותר לספרדי לאכול מזה, וא”כ הספרדי יטעם כף או 
שתים, ויאמר לאשכנזי: זה “כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת” )במדבר ז’, י”ד(... אין בזה 
שום טעם של חלב. ואחר כך מותר לאשכנזי לאכול, כך שהספרדי ממוצע בין האשכנזי 
לקפילא. וא”כ כל שכן כאן באיסור דרבנן שהתערב, אתה לא צריך ממוצע, הספרדי יאמר 
שלפי מרן מותר, כי מרן פסק כמו הרשב”א שמתיר, וכן דעת מהרש”ל והפרי חדש והפרי 
תואר. איסור דרבנן שנתערב, מותר להוסיף עליו. ולכן מותר לספרדי לקחת את התבשיל 
מהאשכנזי. ובתנאי שלא יהיה גפילטע פיש, אני לא יכול לאכול גפילטע פיש... אבל אם 

זה תבשיל טוב, תוסיף עליו ששים ותאכל אותו.

הדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת
הערב היה ויכוח מי ידליק את נרות החנוכה, כי עדיין לא הגיע זמן רבנו תם. וחיכינו יא. 

עד שכבוד הרב יגיע... ועד שימלאו את השמנים... אבל שמעתי פעם רעיון טוב מאד, 
שיש לנו צד להקל להדליק גם לפני שמגיע זמן רבנו תם. שהרי איך מחשבים את זמן 
רבנו תם? שבעים ושתים דקות הם אחרי השקיעה. כי לפי דעתו השקיעה שלנו זו לא 
השקיעה, ועדיין יש אור. )איפה האור? אלא בצרפת באמת יש אור עד זמן רבנו תם, והוא חשב שכל 
העולם כמו צרפת(. וממילא שלושה מילין ורביע שזה 18 )אליבא דרבנו תם( כפול שלוש ורבע, 

שוה 58 דקות, ולפי דעתו כל זה נחשב יום גמור אפילו כל השמים מלאים כוכבים. וה-14 
דקות האחרונות הם ספק יום ספק לילה. אז באותם 14 דקות גם מי שמחמיר כמו רבנו 
תם יוכל להדליק נרות חנוכה. למה? כי יאמר ממה נפשך, אם נתפוס כדעת הגאונים הרי 
זה לילה גמור, כי 14 דקות אחרי השקיעה זה כבר לילה גמור. כי זה תלתא רבעי מיל, 
והראוני בעתון המודיע שפעם הבחינו שני בחורים בחדש אייר וראו שלשה כוכבים 
בשמים אחרי 14 דקות מהשקיעה. וגם אם תאמר כמו רבנו תם, וכי רבנו תם אומר שזה 
“יום”? הרי גם לדעתו זה רק ספק יום, ואם כן לדעת הגאונים זה לילה ולדעת רבנו תם 
זה ספק, וזה כמו שלושת רבעי לקולא. אבל בסוף לא הצטרכנו לזה, כי עד שהוא מילא 

את השמנים “נעשה נס לשושנים”... הגיע רבנו תם בשעה טובה ומוצלחת. 

חנוכה שמונה ימים שלא יחשבו שהם כנגד שבעת קני המנורה
יש קושיא ידועה של מרן )בב”י סי’ תר”ע(, מדוע עושים שמונה ימי חנוכה, הרי היה בפך יב. 

שיעור של יום אחד? ונאמרו בה הרבה תירוצים. פעם ראיתי ספר שיש בו 250 תירוצים 
כמניין נר. ואני אמרתי עוד תירוץ מספר 251 כמנין השם שלי )מאיר(... ומה התירוץ? שאם 
היינו עושים שבעת ימי חנוכה, בדורות הבאים היו מכחישים ואומרים שלא היה נס, לא 
היו דברים מעולם, וחנוכה זה סתם שבעת ימים כנגד שבעת הנרות של המנורה. מי אמר 
שהיה נס? אבל עכשיו כשעושים שמונה ימים אי אפשר להגיד שזה לזכר המנורה, כי 

במנורה יש רק שבעה נרות ולא שמונה, אלא מוכרח שהיה נס.

כל לילה היה נס באיכות השמן
אבל יש תירוץ חדש שהשבוע חשבתי עליו. רבי חיים מבריסק היה גאון גדול11, יג. 

שהיה נס בשמן באיכות ולא בכמות12.  והוא תירץ את קושית מרן הבית יוסף ואמר 
מה הפירוש? הוא אומר שהקב”ה לא הביא שמן מסוף העולם והכניס אותו לשמן של 
המנורה, אלא עשה את השמן חזק כל כך שכמות קטנה שלו יכולה להחזיק לילה שלם, 

יַלא”, מאיפה הביאו את זה? אני לא יודע כנראה  9.  אנחנו אומרים “ְקֵפיַלא” ואחרים אומרים “ַקִפּ
יש להם איזו ידיעה ביונית. אבל אנחנו מאז ומתמיד אמרנו “ְקֵפיָלא”.

10.  פעם ראיתי תמונה של שנים עשר בחורים )יהודים ב”ה(, שהביאו להם לטעום איזה מיץ חדש, 
וכולם טעמו וכל אחד מביע את דעתו – “שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו” )בראשית מ”ב, ל”ב(. ולפי 
דעת הרוב משווקים את המוצר, אם הלך השיווק, בסדר, ואם לא הלך - מסירים אותו. פעם היו 
לנו כל מיני בקבוקים של “פנטה” שהיה כתוב עליהם שיש בהם טעם מיוחד, ותנחש מה הטעם. 
אנחנו מנחשים? “כי נחש ינחש איש אשר כמוני” )בראשית מ”ד, ט”ו(... לא טעם ולא ריח... פתאום 

הפסיקו לייצר את המיץ הזה ונגמר.
כל הישיבות היום - ואפשר לומר רובם ככולם - לומדים בשיטתו. פעם “גברא” ופעם    .11
“חפצא”, ו”צוואי דינים” )באידיש( - שני דינים. ואלה שלומדים בספרי הרוגאצ’ובר עדיין לא 
הגיעו לעמקות כזו ואמרו שלושה דינים. אני לא יודע לא שני דינים ולא שלושה דינים... דין 

אחד לכולנו, שפה אחת לכולנו.
12.  פעם כשהייתי חולה בשנת תשל”ד בתל השומר, המנוח חזקיהו שמעון ע”ה הביא לי יין חזק 
מאד, אמר לי: אם אתה שותה טיפה ממנו - אתה יכול להשתכר. כל טיפה ממנו משכרת. ומי 
ששותה יין כזה צריך למלא פי ארבעה מים בשביל שיוכל לשתות אותו. זה יין חזק נורא ואיום, 

והוא שונה משאר היינות, כי שאר היינות לא חזקים ככה.

ולכן אפשר לומר שבאופן כזה אין קושיא, כי כל לילה ולילה זה היה נס בפני עצמו כי 
בלילה הראשון הדליקו שמינית וזה נעשה חזק שהספיק לכל הלילה, וכך היה בלילה 

השני וכן בכל לילה ולילה. 

איך נהנו ממעשה נסים?
אבל הרווחנו עוד קושיא - כי יש קושיא איך השתמשו בשמן הזה, הרי אסור ליהנות יד. 

ממעשה נסים? כמו שהגמרא )תענית דף כ”ה ע”א( מספרת על רבי חנינא בן דוסא שפעם 
אחת בשבת בא לומר “שלום עליכם” וראה שהבת שלו בוכה. שאל אותה מה יש לך? 
אמרה לו: שכחתי וטעיתי והדלקתי בחומץ במקום שמן, אני רֹוָאה שבקבוק השמן עדיין 
מלא וזה סימן שהדלקתי בחומץ. אמר לה: מה הבעיה? “מי שאמר לשמן וידלוק יאמר 
לחומץ וידלוק”. וכי מוכרח שהשמן ידלוק ולא החומץ? זה הכל מעשה ידי שמים. הטבע 
כולו מעשה ידי שמים13, וכיון שהכל בידיו, לכן מי שאמר לשמן יאמר לחומץ, וככה 
היה. החומץ הזה היה דולק עד מוצאי שבת, עד שהביאו ממנו אור להבדלה. ורש”י שם 
העיר שלא השתמשו בו להבדלה, כי זה שמן של נס. אלא הדליקו ממנו נר אחר, וממנו 
השתמשו להבדלה. ]ובחנוכה גם לא השתמשו במעשה נסים[, כל הנס היה באיכות ולא 
בכמות, זה לא טבע חדש אלא זה אותו טבע. אבל לגבי רבי חנינא בן דוסא, זה נס ממש, 
כי הטבע של החומץ שהוא לא יכול לדלוק בכלל, וזה לא נס רק באיכות, אלא זה נס גלוי 

ולכן צריכים להחמיר ולא להשתמש בזה. 

אל תאכלו מזה כי זה דבר שבא דרך נס
וככה מובא לפני כן בתענית )דף כ”ד ע”ב(, שהיה שם רב יהודה שהיה חסיד גדול14 טו. 

וראה תור של אנשים בשוק וכו’ אמר כנראה יש רעב בעולם. אמר לפחות אוריד נעליים 
כמו ָאֵבל ב”מ, וכשהשמש שלו הוריד לו נעל אחת, מיד ירד גשם. וכשבא להוריד נעל 
שניה מיד בא אליו אליהו הנביא ואמר לו: אל תוריד נעל שניה, למה? כי אם תוריד נעל 
שניה ירד מבול, האם אתה רוצה להוריד מבול לעולם?! אמר לו: ודאי שלא. אז תפסיק, 
עכשיו הגשם יורד. והייתה ברכה גדולה. אבל גם אם יורד גשם, מה יאכלו? וכי פתאום 
יהיה אוכל? אז באו מלאכים על הים והביאו כמויות גדולות של חול )אין בעיה להביא חול 
מהים(, והפכו אותם לסולת. מהחול נעשה סולת. והתחילו לקרוא לכולם: בואו, מי רוצה 

לקנות? כולם באו לקנות, לקנות סולת ממלאכים זה דבר נפלא מאד... אמר להם רב 
יהודה: אל תאכלו מזה, כי זה דבר שבא דרך נס. למה? כי החול אין דרכו להיהפך לסולת. 
זה לא כמו שמן, בשמן מצינו שהיו בו הרבה פעמים ברכה, כמו שראינו באלישע הנביא15. 

אנחנו חיים בארץ ישראל מעל הטבע
היונים ימח שמם אומרים שהכל טבע. לפי דעתם מעולם לא יכול להיות שאנחנו טז. 

נשב בארץ ישראל, לפי הטבע אין תקווה, והראיה מכל האומות שהיו לפנינו ואחרינו, 
אין היום לא יון ולא רומי ולא בבל ולא עמון ומואב, ולא שום דבר! אבל היום בן פורת 
יוסף יש כמות של מליונים בארץ ישראל! אנחנו חיים וקיימים. איך אנחנו חיים? בדרך 

טבע? וכי זה טבע?! זה לא טבע! 

אנחנו מאמינים במי שברא את הטבע
יון גימטריא גלגל )66(, כי הם אמרו שהכל תלוי בגלגלים שמתגלגלים בשמים, וגלגל יז. 

הוא שחוזר בעולם. ולכן לא יכלו להבין מה זה נס. ואילו עם ישראל אומרים “יון” בגימטריא 
גלגל... כי מי שמגלגל את  66 גימטריא  יהיה” )יהיה בלי וא”ו(, הכל ביחד עולה  הוה  “היה 
הגלגל זה הקדוש ברוך הוא. הרמב”ם כתב בתחילת ספרו היד החזקה )הלכות יסודי התורה 
פ”א ה”א( ככה: יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא 

כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו. 
ובהמשך כתב )בהלכה ה(: והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית. היונים חושבים 
שהכל טבעי והכל גלגל, “המו גלים ברוץ גלגלים” )ריה”ל בשירו “יועץ ומקים במרומי שחקים”(, 

הגלים הומים והגלגלים מתגלגלים. 

“ונרוץ הגלגל אל הבור”
אבל למעשה היום אומרים שאין גלגלים בכלל, היום הגיעו לירח, וראו שאין שם יח. 

שום גלגל, שום דבר. ורבי שמעון בר יוחאי במדרש )בראשית רבה( כבר אמר את זה, אמר 

13.  אנשים חושבים שהכל זה טבע, רבי יהודה הלוי מביא בספר הכוזרי )מאמר א’ אות ע”א( שהחכם 
שאל: מה זה טבע? אתם אומרים הטבע הוא שיהא שלחן, ושהחשמל יהיה חשמל, ושהשמים 

יהיו עגולים מעל הראש שלנו, מאיפה בא הדבר הזה? 
הוא היה חולה ומוכרח לאכול דבר חם בשבת. “שאני רב יהודה שהיה מסובל ביסורים”    .14

)שבת דף ל”ז ע”ב(.

יש ש”מקשים” על השמן של חנוכה. אבל הרי השמן של אלישע זה אותו דבר. הוא אמר    .15
לה במפורש )מ”ב ד’ ג’-ז’(: “ויאמר לכי שאלי לך כלים מן החוץ... ובאת וסגרת הדלת בעדך... ויהי 
כמלאת הכלים... ויעמוד השמן”... והיא הלכה לאיש האלקים וספרה לו את זה, והוא אמר לה: “לכי 
מכרי את השמן ושלמי את נשייך, ואת ובניך תחיי בנותר”. ורש”י כותב: “ואת ובניך תחיי בנותר” 
– עד תחיית המתים. ולכאורה איך האשה הזו מנשי הנביאים - אשתו של עובדיה - משתמשת 
בשמן? והרי זה נעשה על ידי נס? אלא שזה מתורץ על פי מה שאמרנו שיש הבדל אם זה בכמות 

או באיכות. והיתה שופכת מעט שמן לכלים והם מתמלאים עד הסוף.

דברי תורה בעלון זה מוקדשים לעילוי נשמת:  עדנה בת שלביה אטון    כמימס בן סתרונה סופר ואשתו מינה יסמינה בת מרימה    צביה שבענא לבית כהן מג'רבא - יבניאל     
ת.נ.צ.ב.ה אמן
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אנחנו לא יודעים אם הכוכבים נמצאים בתוך גלגל או שהם שטים ברקיע באויר, והדבר 
קשה מאד להשגה, ואין הבריות יכולות לעמוד על זה. והתברר בימינו שלכל הכוכבים 
אין גלגל. ולמה פעם אמרו שיש גלגלים? כי אמרו למה שהכוכב לא יפול עלינו? )אוי 
ואבוי אם יפול עלינו איזה כוכב. נברח כולנו... אבל לאיפה נברח? “ואנה מפניך אברח?”. תהלים קל”ט 

ז’(, לכן אמרו שהכוכבים נמצאים בתוך גלגל, והגלגל תופס אותם חזק שלא יזוזו. ויש 
“גלגל העפר” ו”גלגל המים” ו”גלגל הרוח” ו”גלגל האש”, ומעל “גלגל האש” יש את “גלגל 
הירח”, אבל התברר שאין לירח שום גלגל. היונים אומרים שהכל גלגלים. והתורה אומרת 

שזה לא נכון, אלא מי שמגלגל את כל הכוכבים זה הקב”ה.

 “כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה 
היא למצרים”

יש דבר יפה בפרשה )בראשית מ”ג, ל”ב(: “כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם יט. 
כי תועבה היא למצרים”. ורש”י אמר שזה דבר מתועב למצריים שיאכלו עם העבריים, 
הם לא יכולים לאכול ביחד. אבל למה? אונקלוס אמר משהו אחר, שהבשר שאוכלים 
היהודים הוא אלוה של המצריים. ורש”י אמר, מאיפה הביא את זה? לכן כתב: שאונקלוס 
נתן טעם לדבר, כלומר זה לא דברי הפסוק, אלא הוא נתן טעם משלו. אבל בדרך כלל 
אונקלוס מתרגם, ולפעמים מוסיף מלה פה ומלה שם. אבל כאן הוא מוסיף: “ארי בעירא 
דמצראי דחלין ליה עבראי אכלין” – “כי הבהמה שהמצריים מפחדים ממנה ועושים 

אותה אלוה, העבריים אוכלים אותה”?! איפה זה כתוב?! 

האלוה שלהם הוא תועבה לנו
אז שמעתי מאבא ע”ה פירוש יקר מאד שהוא פשט אמתי, ש”תועבה” פירושו “אלוה”, כ. 

והפסוק קורא לו “תועבה” ביחס לישראל. איפה ראינו את זה? בישעיה )מ”ד, י”ט(: “ולא 
ישיב אל לבו ולא דעת ולא תבונה לאמר, חציו שרפתי במו אש, ואף אפיתי על גחליו 
לחם, אצלה בשר ואוכל, ויתרו לתועבה אעשה לבול עץ אסגוד”. מה הוא אומר? עובד 
העבודה זרה לוקח חתיכת עץ, ובחצי ממנה מסיק את התנור, ומהחלק השני עושה 
עבודה זרה. והנביא אומר שהוא לא משיב אל לבו - הוא לא חושב, איך הוא עושה דבר 
כזה? איך בחציו אפיתי על גחליו לחם, ואת החצי השני לתועבה אעשה? אני עושה אותו 

אלוה ומשתחווה לו, “לבול עץ אסגוד”?! כך לשון הפסוק. אם כן מה הפירוש “תועבה”? 
בשבילנו זה תועבה, ואילו לגויים זה אלוה. וגם כאן הפסוק מתכוון לאותו דבר, וכאילו 
כתוב: “וישימו לו לבדו ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים אתו לבדם, כי לא יוכלון המצרים 
לאכול את העברים לחם כי אלוה היא למצרים” - כי הלחם של היהודים שהוא בשר של 
טלה ושור וכדו’, בשבילם זה אלוה, ואיך אפשר לאכול אלוה? לא יתכן כדבר הזה! זה 

הפשט של הפסוק לפי דעת אונקלוס.

ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים
ולמה המצריים עשו ככה, וכי הם היו בהמות?! הרי הם היו חכמים גדולים, הם עשו כא. 

את הפירמידות ואת כל הדברים האלה, ואפילו החניטה שלהם, אין היום אף אחד שיודע 
לעשות כמותם16, אם כן למה הם השתגעו שעובדים טלה? מה יש להם ממנו? אלא שטלה 
זו הצורה של קבוצת הכוכבים של חודש ניסן. וחודש ניסן הוא החודש הכי בריא - חודש 
האביב, וכיון שבשמים הוא נראה בצורה של טלה, אמרו כנראה הטלה הוא זה שברא את 
העולם. הכבש הזה הוא “דמות של מעלה” והוא ברא את העולם... )וחודש אחריו זה מזל 
שור, אז בשבילם הטלה והשור ביחד. אבל הטלה לא פחד מהשור שיתן לו מכה בקרניו...(. ככה הם 

מאמינים. ברוך ה’ שהבדילנו מן התועים. והיום אין אף אחד בעולם שמאמין בשטויות 
האלו, כולם יודעים שיש בורא לעולם, רק טועים בו, אחד אומר ‘כלים מתע רבי’ )מדבר 
עם השם. זה משה רבנו( והשני אומר “רסול”. כל אחד מבלבל את המח, העיקר הוא שהתורה 

שלנו נשארת לעולם ולעולמי עולמים. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל השומעים ואת כל 
הרואים בלוין ואת כל הקוראים אח”כ בעלון בית נאמן כולם ביחד יבואו על הברכה 
בריאות איתנה והצלחה רבה עושר ואושר וכבוד וחיים טובים וארוכים ונזכה לביאת 

המשיח במהרה בימינו אמן ואמן

היום עושים כאילו חניטה. אבל חניטה כמו שהמצרים היו עושים שהגוף של המת ישאר    .16
אלפי שנים כמו אדם חי, זה אף אחד לא יכול לעשות. אמנם לא נראה ממש חי, אתה רואה בתמונה 
בספר של הרב זמיר כהן - ארכאולוגיה תנכי”ת איזה פרצוף מפחיד יש להם... ורואים שזה לא חי, 

אבל זו חניטה. והיום לא יודעים לעשות חניטה כזאת.

דרשת מורנו הראב”ד הגאון רבי דוד עידאן שליט”א ראש הכולל ובית ההוראה

חזק וברוך לפייטנים של משפחת פרטוש, כל א. 
שבוע הם באים לכאן ומשמחים את הציבור. יהי 
רצון שיזכו לשמח את עם ישראל בבוא משיח צדקנו 
אמן. ובכן רבותי, אנחנו נמצאים בחג החנוכה, ואחד 
מהמנהגים היפים שיש בו זה לאכול סופגניות )מה 
שקורין בערבית ‘ספינג’’(. למה אוכלים את זה? הסיבה 

היא ידועה, כי מטגנים את זה בשמן. והרי נס חנוכה נעשה בפך השמן, לכן לזכור את הנס 
הזה אוכלים סופגניות )כ”כ בקובץ שריד ופליט בשם רבנו מיימון אב הרמב”ם והובא בחזו”ע-חנוכה 
עמ’ ‘”ט(. ומרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ”ל כתב )הליכות שלמה עמ’ שי”ט( עוד טעם, 

שהרי סופגניות מטגנים אותם וזה נקרא “מעשה קדירה”, וכמה שתאכל סופגניות - 
תמיד תברך עליהם “על המחיה”. ומה הענין לברך “על המחיה” בחנוכה? בגלל שמוזכר 
בברכה “על מזבחך” )ובברכת המזון לא מוזכר “על מזבחך”(. אנחנו רוצים להזכיר את הענין 
הזה שהיונים טמאו את המקדש ואת המזבח. כמו שהגמרא במסכת עבודה זרה )דף נ”ב 
ע”ב( אומרת שבאו החשמונאים וגנזו את האבנים של המזבח ובנו מזבח חדש. לכן כדי 

לזכור את הנס הזה, אנחנו אוכלים סופגניות. כך מסביר הרב אוירבך. 
מה חותמים בברכת “על המחיה”? אז יש מנהג ידוע לחתום “על המחיה ועל הכלכלה”. ב. 

ככה נהגו בג’רבא, וככה נהגו במרוקו ובעוד קהלות רבות, וככה הבן איש חי כותב )ש”א 
פרשת מסעי אות א’(, וגם בחסד לאלפים )סי’ ר”ח אות י”א( מביא את המנהג הזה שהיו מסיימים 

רבי יצחק יוסף שליט”א תמה  ועל הכלכלה”. אלא שהגאון הראשון לציון  “על המחיה 
על זה בשיעוריו ובספריו איך עדיין יש שממשיכים במנהג זה, הרי ידוע ש”אין חותמין 
)דף מ”ט ע”א( אומרת שלא  בשנים” - אסור לסיים בשני דברים. ככה הגמרא בברכות 
מסיימים בשנים. והבית יוסף )סי’ ר”ח( הביא את הסמ”ג - ספר מצות גדול – שכתב )עשין 
כ”ז( בשם בעל הלכות גדולות )ברכות דף מ”ד ע”א(, שיש כאלו שהיו מסיימים “על המחיה 

ועל הכלכלה”, וזה לא טוב, אלא צריך לסיים “על הארץ ועל המחיה”. הנך רואה שאסור 
לסיים “על המחיה ועל הכלכלה”. וכיון שהדבר הזה הוא הלכה מפורשת, אי אפשר לעבור 

על ההלכה הזו לסיים בשנים. ולכאורה זה הפשט הפשוט שם. וככה גם חסד לאלפים 
למד שכן הפשט בבית יוסף שאסור לסיים בשנים, כי פירוש “על הכלכלה” פרנסה. אז אם 
זה פרנסה, איך אתה אומר “על המחיה” שזה מזון, ו”על הכלכלה” שזו פרנסה, וזה שני 
דברים שונים. וגם רוב הראשונים גם כן כתבו רק “על המחיה”, וכנראה שזה מהסיבה 

הזו שלא מסיימים בשנים. 
אבל מוה”ר הגאון רבי משה לוי ע”ה כבר ענה על זה )ברכת ה’ ח”ב פרק ב’ הלכה ד’(. הוא ג. 

אמר שזה לא הפשט הפשוט. הוא הוכיח מהלשון של הפוסקים שאין כוונת בעל הלכות 
גדולות והסמ”ג באמרם שאין לחתום “על המחיה ועל הכלכלה” מפני שאין חותמים 
בשנים, אלא כוונתם שצריך להזכיר בחתימה “על הארץ”. כי היתה נוסחא שהיו אומרים 
רק “על המחיה ועל הכלכלה” ולא היו מזכירים “על הארץ”, ואת זה הוא בא לשלול, אומר 
שחייבים להזכיר “על הארץ”. וזה מובא גם כן בבית יוסף בשם רבנו יונה )ברכות דף ל”ב ע”א 
מדפי הרי”ף( שצריך להזכיר “על הארץ ועל הגפן”. לא מזכירים “על הגפן” לבד, אלא גם 

“על הארץ”. והוא אומר שם: “והארץ לעולם עומדת” )קהלת א’, ד’(. תמיד חייבים להזכיר 
את “הארץ” בכל ברכה של מעין שלוש. אם כן הנוהגים לחתום “על הארץ ועל המחיה 

ועל הכלכלה” יכולים להמשיך במנהגם.
ואם תקשה שסוף סוף איך מותר לחתום בשנים? התשובה היא שמה שפירש בחסד ד. 

לאלפים שכלכלה פירושה פרנסה או כסף, זה לא פשוט, יש לנו פסוק מפורש: “ויכלכל 
יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף” )בראשית מ”ז, י”ב(, ומסביר אונקלוס 
שיוסף זן את אחיו. אז אנחנו רואים שכלכלה פירושו מזון. וגם ראיתי בספר של הגאון 
הרב דקל כהן שליט”א )שו”ת אלישיב הכהן ח”ב סי’ י”ט( שכותב: אנחנו הרי מתחילים “על 
המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה”, “על המחיה” פירושו מזון, “תנובת השדה” זה 
גם כן מזון. ואם כלכלה הכוונה פרנסה, למה באמצע אתה מכניס את הכסף?! או שיהיה 
בהתחלה או בסוף? מה פתאום אתה מכניס אותו באמצע? אלא ודאי שכלכלה לא פירושו 
כסף אלא מזון. וכיון שלא פירושו כסף אין כאן חתימה בשנִים כי הכל )מחיה וכלכלה( ענין 
אחד, זה לא נקרא שני עניינים  וכאמור. או שנגיד שהכוונה על הארץ שמוציאה מזון 
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ומוציאה מחיה, והכל חוזר “על הארץ”. ככה הביא בספר ברכת ה’, והסכים אתו בספר 
הלכה ברורה )ח”י עמ’ תכ”ג( של הגאון רבי דוד יוסף שליט”א. שניהם הסכימו לנקודה הזאת.

אחרי הודיע אלקים אותנו את כל זאת כיון שאין שום סיבה שלא נוכל לסיים “על ה. 
המחיה ועל הכלכלה”, אפשר לחתום ככה. באמת אם יש נוסחא עתיקה שגדולי עולם 
נהגו בה, וגם ראיתי שמרן ראש הישיבה הביא )בהגהה בשו”ת אלישיב הכהן שם. וע”ע במבואו 
הגדול לספר ארים נסי גיטין עמ’ 80( את הגאון רבי מאיר ועקנין רבה של טבריה שככה היה 

נוהג, וגם הגאון רבי שלמה עמאר ככה עושה, וככה היה המנהג במרוקו, אין שום סיבה 
נוכל לומר “על  הלכתית שלא לסיים ככה. אז מדוע שלא לסיים?! מדוע באמת לא 
המחיה ועל הכלכלה”?! מה מניע אותנו שלא להמשיך במנהג אבותינו?! אם יש סיבה 
הלכתית - אין הכי נמי, נאמר שלא חותמים בשנים. אבל אם רואים שזה לא נקרא “אין 
חותמין בשנים”, והפשט ככה נראה - מי שיעיין בלשון בה”ג יראה פשוט שכוונתו לומר 
שאלה שמחסירים את “הארץ” הם לא עושים נכון, זה מה שלמעשה הוא אמר שם. אם 
כן הקושיא שהקשו על זה ממילא מתורצת מאליה. ולכן באמת מי שרוצה להמשיך, אין 
סיבה שלא יוכל להמשיך. ומי שרוצה להפסיק, ודאי יכול. שתי הנוסחאות נכונות. )למרות 
שהמשנה ברורה )סי’ ר”ח בשער הציון אות נ”ב( שלל את הנוסחא הזאת(. זה דבר אחד שרצינו להגיד.

דבר שני, ידוע שיש את שיטת רבנו תם. ככה כמה וכמה ראשונים נוקטים, וככה משמע ו. 
שמרן סובר )סי’ רס”א ס”ב( שהלכה כרבנו תם. אלא שמנהג ישראל כהגאונים וכמפורסם. 
מ”מ כתב מרן ראש הישיבה שליט”א שבימינו בא”י אנו נוהגים בל”נ ע”פ דברי מרן מלכא 
הגר”ע יוסף להחמיר במוצאי שבת כר”ת, ואפילו במלאכה דרבנן17. יש שאלה מהי דעת 
האם הוא סובר כמו רבנו תם? מרן מופה”ד הרב עובדיה זצ”ל בשו”ת יביע  הרמב”ם? 
אומר )ח”ב חאו”ח סי’ כ”א( הוכיח שהרמב”ם סובר כמו רבנו תם. מה הראיה שלו? שהרמב”ם 
אומר )פיה”מ ספ”ב דשבת( שאחרי השקיעה כשיש עדיין כוכב אחד זה נקרא יום. ורואים 
מכאן ששיטתו לא כמו הגאונים, כי הרי לפי הגאונים מיד אחרי השקיעה מתחיל בין 
השמשות, ואילו הרמב”ם מפורש לא אומר ככה. אז זו ראיה ברורה שהרמב”ם לא סובר 
כדעת הגאונים, אלא סובר כדעת רבנו תם שהיום עוד נמשך אחרי השקיעה )לפי רבנו תם 

זה נמשך שבעים ושתים דקות אחרי השקיעה(.

אז מרן ראש הישיבה שליט”א הקשה על זה, אמר אני מתפלא מה שהרב עובדיה הביא ז. 
מזה ראיה. דבר ראשון, ראינו את דעת רבנו אברהם בן הרמב”ם )בספר המספיק לעובדי ה’, 
הובא בשו”ת מהר”ם אלשקר סי’ צ”ו( שאומר מפורש שמיד בשקיעה מתחיל בין השמשות. 

אמנם הרב עובדיה הביא את פירוש המשניות למסכת שבת שמשמע ששעה אחרי 
יוצאת שבת, אבל בנו רבנו אברהם כותב להיפך. אז או שנגיד שהרמב”ם חזר בו, או שיש 
פירוש אחר בפירוש המשנה. ובאמת יש כאן קושיא חזקה שהקשה מרן ראש הישיבה, 
הרי הלשון הזו שהרמב”ם אומר שאם יוצא כוכב אחד זה עדיין יום, זו גמרא מפורשת 
במסכת שבת )בדף ל”ה ע”ב(. אז מה שתקשה על הגאונים מהגמרא, תקשה על הרמב”ם. 
ומה שהגאונים יתרצו, יתרץ גם הרמב”ם. מה יש לך ראיה מהרמב”ם?! אין לך שום ראיה 

מהרמב”ם יותר מהלשון של הגמרא.
אמנם בא הגאון הראשון לציון שליט”א באיזהו מקומ’ן ואמר: רגע, יש הבדל גדול, ח. 

הרמב”ם הוסיף עוד נקודה שזה אחר השקיעה. בגמרא לא כתוב אחרי השקיעה, נוכל 
להגיד מה שהגמרא אמרה שאם יש כוכב אחד זה עדיין יום, זה מדבר על לפני השקיעה, 
מי אמר שזה מדובר אחרי השקיעה? אבל בלשון של הרמב”ם שאמר “אחרי ביאת השמש” 
)אחרי השקיעה( זו ראיה גדולה. והוא מתפלא איך מרן ראש הישיבה לא שת לבו וחושב 

שכביכול מרן יביע אומר לא שם לב והוא לא יודע את הגמרא, ודאי שידע את הגמרא, 
אבל בגמרא לא כתוב שזה אחרי השקיעה. 

אבל על זה אומרים “לא סיימוה קמיה”. מרן ראש הישיבה מיד כמה שורות אחרי זה ט. 
)אולי שלש-ארבע שורות( עונה על השאלה הזאת! הוא מוכיח שבגמרא מדובר אחרי השקיעה. 

אחרי שאמרה הגמ’ כוכב אחד זה יום, ממשיכה שם ואומרת באיזה כוכבים מדובר? לא 
כוכבים גדולים שנראים ביום, ולא כוכבים קטנים שנראים בלילה, אלא כוכבים בינוניים. 
כלומר אנחנו מדברים בכלל על כוכבים כאלה שהם כוכבים שלא נראים ביום. הגמרא 
אומרת מפורש שלא מדובר בכוכבים שנראים ביום. כל הסוגיא הזאת לא עוסקת בכוכבים 
אם ככה מפורש שמדובר אחרי השקיעה. אז “קמה וגם ניצבה” הקושיא  שנראים ביום. 
של מרן ראש הישיבה - מה מצאת ברמב”ם יותר מאשר בגמרא? מה שיענו הגאונים לגבי 
הגמרא, ככה גם כן נוכל להסביר את הרמב”ם. אז אין שום הבדל בין הרמב”ם לגמרא, זה 
מה שראש הישיבה התכוון. למעשה ראש הישיבה ענה תשובה חזקה לשיטת הגאונים, 
הסביר את כל העניין היטב. מי שרוצה יכול לעיין בשו”ת בית נאמן )ח”א חאו”ח סי’ כ”ה(, 
או במשנה ברורה איש מצליח )בקונטרס “בין השמשות”( ויראה שהוא הסביר את העניין 
היטב ]ושם מרן שליט”א הוסיף עוד להוכיח שאין דעת הרמב”ם כהגאונים מעוד ראיות 
ברורות. ועיין בקונטרס בגדי ישע לרב הלל פלוטקין יצ”ו )סוף סי’ ו’([. אבל אני לא רוצה 

17.  אבל לגבי חנוכה ביום רגיל )לא במוצ”ש( אנחנו כמובן מדליקים רגיל, זה לא דאורייתא, אין 
סיבה שאנחנו נדליק בשעה מאוחרת עד שיגיע זמן לילה של רבנו תם, זה דבר שהוא פשוט.

להאריך בזה, כדי לעבור על עוד נושא אחד.
לגבי נץ החמה. מרן האיש מצליח כתב תשובה ארוכה בנושא הזה )ח”א חאו”ח סי’ ט”ו(, י. 

והגיע למסקנא אחרי שהביא הרבה ראשונים שצריך להוסיף עוד שתי דקות פחות או 
יותר על מה שמקובל. דהיינו לא תחילת הזריחה, אלא סופה. והסיבה שעדיף לעשות כך, 
כדי לצאת לכולי עלמא. הרי אם אנחנו נעשה את תחילת הזריחה, לדעה השניה שאומרת 
רבי דוד יוסף  שהולכים לפי סוף הזריחה, יוצא שהתפללנו לפני נץ החמה. ]וכ”כ הגאון 
שליט”א בספרו הלכה ברורה סי’ נ”ח סעיף ז’ מסעיפי הספר ובבירור הלכה שם סוף אות 
ט’, ושכן נהג הגאון ר' יהודה צדקה זצ"ל[. והקשו על זה “איך זה יתכן להכשיל את כל 
הציבור בדבר הזה?” אז התשובה היא פשוטה וברורה. קודם כל בסך הכל מדובר כאן 
על שתי דקות, וכף החיים כותב )סי’ נ”ח אות י’( ששתי דקות זה לא כלום. ובזמנם גם לא 
היה להם שעונים, לא ידעו בדיוק. ונקודה חשובה, היה זמן שגם מרן הרב עובדיה בעצמו 
פסק לעשות כמו בלוח של הישיבה. אז ודאי שלא שייך להגיד שמכשילים את הרבים. 
אם הרב עובדיה ככה פוסק - וככה מעיד בילקוט יוסף )שארית יוסף ח”ב עמ’ רנ”ה( - אז ודאי 
שההלכה הזאת לעשות שתי דקות יותר מאוחר, ודאי שהוא עדיף יותר על המנהג הנהוג 
היום. אחר כך הוא דיבר עם עורכי לוח ביכורי יוסף והוא שינה את דעתו. אבל בהתחלה 
ככה הוא העיד בשם מרן הרב עובדיה. ]כאן נכנס מרן רבנו שליט”א והוסיף שגם הרב 

מרדכי שרעבי ע”ה אמר )ספר “הרב שרעבי” עמ’ 78( שכדאי לאחר ולא ולהקדים[.
ברשות הרב שליט”א. קודם כל אנחנו רוצים לברך את הרב על הולדת הנין, בן נכדו יא. 

חביבו הרב אלחנן כהן. היינו בברית וברוך ה’ שמחנו מאד. וברכות גם כן לסבא היקר חתנא 
דבי נשיאה הגאון רבי ליאור כהן שליט”א לרגל הולדת הנכד הראשון. ושמו בישראל 
‘מאיר שמואל’. יהי רצון שבעזרת ה’ יהיה גדול בישראל. )מאיר שמואל כהן ר”ת מש”ך שיאיר 
עיני ישראל כמו הרב משמרות כהונה( וכמו שהרב זכה להיות בברית שלו, יזכה להיות נוכח 

גם בחופה שלו בעזרת ה’ מתוך בריאות איתנה. אמן. רק אני אגיד עוד משהו קטן. אנחנו 
עוסקים בחנוכה. ואנחנו רואים גם בחנוכה וגם בפרשת השבוע את הביטחון בה’. רואים 
את יוסף שנפגש עם פרעה, וידוע שפרעה היה ‘אתאיסט’ גדול, לא האמין בה’, האמין רק 
בעצמו. הוא אמר אני בראתי את כל העולם הזה, את היאור וכו’. ויוסף ענה לו, הוא לא 
חשש, “אלקים יענה את שלום פרעה” )בראשית מ”א, ט”ז(. יוסף מזכיר שם ה’. מאיפה הוא 
שאב את כל הכח הזה? התשובה היא מאבותיו הקדושים, מאברהם אבינו. אברהם אבינו 
נלחם, והוא היה מוכן למות בשביל האמונה בא-ל אחד, אז לדורות הבאים זה הרבה יותר 
קל. כלומר כשאדם מתחיל, ומכניס את הכח הזה לא לחוש ולא לפחד, אלא להאמין בקב”ה 
בכל מצב ולומר את זה בקול, אז בדורות הבאים כבר יודעים שאין מה לחוש. נוצר בהם 
את הכח ואת היכולת לומר את זה בצורה גלויה בלי לפחד. )וזה בעזרת ה’ מה שנקוה שיהיה 
עם הממשלה החדשה שלנו(. וככה גם כן בחנוכה, כל המלחמה הזאת שהיתה מלחמה לא 

פשוטה )במשך שלש שנים וחצי(, מאיפה ירשו מתתיהו ובניו את כל מסירות הנפש? גם כן 
מהאבות הקדושים. אז רואים שאם אדם מוסר את עצמו על דבר מסויים, הקב”ה עוזר לו. 

ראיתי איזה סיפור שסיפר הרב צבי נקאר, מספר כך: היה אחד מנהל מחלקה בחברת יב. 
חשמל, ופתאום הוא לא רואה באחת מעיניו. הלך לרופא, אמר לו הרופא: תשמע, זו לא 
בעיה בעין, זו בעיה מהמוח, ויש חשש שתאבד גם את העין השניה. מאד כאב לו על 
הדבר הזה, והיה בצער גדול ובדאגה. והיתה שם עובדת דתיה שאמרה לו: בעוד שבוע 
אנחנו עומדים ליסוע לטיול לצפון )שארגנה חברת החשמל(, אולי ניכנס גם למירון ונתפלל 
שם. אמר לה: בסדר. ובאמת קבוצה של מאה עובדים הגיעו למירון לבושים בחולצות 
שכתוב עליהם חברת חשמל, התפללו שם, והיה אחד מהעובדים שקצת יודע לברך, אז 
הוא בירך את המנהל וכו’. והנה היה שם חסיד ברסלב אחד שהוא גם כן הגיע למירון, 
הוא קיבל מחברת חשמל חוב של 1300 ש”ח ולא היה לו לשלם. אז הוא הגיע להתפלל 
שם על יד הציון. ואז הוא ראה את כל האנשים האלה, שאל: מי אלה? אמרו לו: מחברת 
החשמל. אמר: יופי, חברת חשמל זה מצויין בשבילי... שאל מי זה האחראי, אמרו לו: 
פלוני. ניגש אליו ואמר לו: יש לי חוב של 1300 ש”ח, ואני רוצה שיוותרו לי עליו. ההוא 
אמר לו: תשמע, אני יכול לוותר לך על הריבית ועל הקנסות, אבל על החוב עצמו, אני 
לא יכול לוותר לך. איך אני אוותר לך על החוב? אי אפשר. אמר לו: אבל אין לי לשלם. 
אמר לו: אם אין לך לשלם, אז למה השתמשת בחשמל? והלך החסיד. והנה אותו מנהל 
התחיל לחשוב: רגע, אני באתי למירון, אולי כדאי לעשות איזו מצוה. קרא לו: בוא רגע. 
לקח ממנו את החשבון, הוציא כרטיס אשראי שלו, התקשר לחברת חשמל ושילם לו 
את החוב במקום. אז אותו חסיד התחיל להודות לה’ לשמוח ולרקוד. אמר: הקב”ה, את 
כל חברת חשמל הבאת לי לכאן כדי שישלמו לי את החוב... תודה רבה הקב”ה! ככה רקד 
ושמח. המנהל רואה את זה, אומר לעצמו: מה, ככה צריך לעשות? אז גם אני אתפלל ככה. 
וגם הוא התפלל והתחיל לבכות. והוא מספר שהעין ההיא חזרה וראתה כמו שהיתה! וכל 
זה בזכות מסירות נפש, תרם תרומה רצינית - הקב”ה עוזר לו. נלמד מזה כמה חשובה 

מסירות נפש, ונזכה לגאולה שלמה אמן ואמן.



ילדי גאילדי גאלהלה

ִלְלֹּבׁש  ָּכַתב ֶׁשָאסּור  ו'(  )ש"א פרשת תולדות אות  ַחי  ִאיׁש  ַהֶּבן 

ַּבּבֶֹקר ׁשּום ֶּבֶגד ַעד ֶׁשִּיּטֹל ָיַדִים ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ּוְבִסְפרֹו עֹוד יֹוֵסף 

ָרָעה  ְוָכַתב ֶׁשרּוַח  ּבֹו  ָחַזר  י', ראה שם(  )פרשת תולדות אות  ַחי 

ֶׁשִּלְפֵני ַהְּנִטיָלה ֹלא ׁשֹוָרה ַעל ַהַּגְרַּבִים, ְוָאָדם ֶׁשַּמְרִּגיׁש ַקר ַּבחֶֹרף 

ָיכֹול ִלְלּבֹׁש ַּגְרַּבִים ִּכי ֹלא ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם רּוַח ָרָעה, ְוִאם ֹלא ֵכן 

ֵאיְך ֲאַנְחנּו נֹוְטִלים ָיַדִים ֵמַהְּכִלי?! ַוֲהֵרי ָׁשְרָתה רּוַח ָרָעה ַּגם ַעל 

ַהְּכִלי. ְוִכי ְבָכל יֹום ָצִריְך ְלָהִביא ְכִלי ָחָדׁש?! ְוהּוא הֹוִכיַח ֶׁשרּוַח 

ָרָעה ׁשֹוָרה ַרק ַעל ֳאָכִלים ּוַמְׁשִקים ִּבְלַבד, ְוֹלא ַעל ְּבָגִדים ְוֵכִלים 

ִנְדַּפס ַאֲחֵרי ְפִטיַרת ַהֶּבן ִאיׁש  ִּבְכָלל. ֲאָבל ֵסֶפר עֹוד יֹוֵסף ַחי 

ַחי, ּוָבא ָהַרב ִיְצָחק ִנִּסים ]ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון[ )שו"ת יין הטוב סימן 

י"א(, ְוָכַתב: ִמי ָאַמר ֶׁשַהֶּבן ִאיׁש ַחי ַּכַתב ֶאת ֶזה? אּוַלי ַהַּתְלִמיד 

ֶׁשּלֹו ָהעֹוֵרְך ָהַרב ֶּבן ִצּיֹון ַחָּזן הֹוִסיף ֶאת ֶזה ִמַּדְעּתֹו ]ֶׁשֲהֵרי ַבֶּבן 

ִאיׁש ַחי ָהַרב ָאַסר ָלַּגַעת ִּבְבָגָדיו קֶֹדם ַהְּנִטיָלה[. ֲאָבל ָמָרן ָהַרב 

עֹוַבְדָיה ֵהִׁשיב ַעל ְּדָבָריו )שו"ת יביע אומר חלק ה' חלק או"ח סי' א' 

אות ו', וכן בהליכות עולם חלק א' עמוד ל"ג, ובחלק ח' עמוד שכ"ג(: 

ַּתְלִמידֹו ַהֶּזה ָהָיה ֶנֱאָמן ְלַרּבֹו, ְוָהָיה ְמַסֵּפר ָלנּו ַעל ֶּבן ִאיׁש ַחי 

ְורֹוֵעד ֻּכּלֹו, ְוִכי הּוא ַיְכִניס ְּדָבִרים ִּבְׁשמֹו?! ֹלא ִיָּתֵכן ַּכָּדָבר ַהֶּזה, 

ְוֶזה ָדָבר ָנכֹון ֶׁשֹּלא ָצִריְך ְלַהְחִמיר ָּבֶזה. ָלֵכן ִאם ָאָדם ָּגר ְּבַבִית 

ְמֻחָּמם ּוֻמַּסק ֶׁשִּיּטֹל ָיַדִים ְוַאַחר ָּכְך ִיְלַּבׁש ַּגְרַּבִים, ֲאָבל ִאם ַקר 

לֹו ְוהּוא ָיַׁשן ְּבִלי ַגְרַּבִים, ָיכֹול ִלְסמְֹך ַעל "עֹוד יֹוֵסף ַחי" ּוַבּבֶֹקר 

ִיְלַּבׁש ַּגְרַּבִים ִלְפֵני ְנִטיַלת ָיַדִים. )גליון 168 הערה 10(.
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  )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. 

נא לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון משבוע קודם:  שלוש אותיות לשם העיר שתִים אותו דבר, וראה
שם שלוש אותיות ושתים אותו דבר. רב הגיע לעיר בבל וראה שם שאומרים הלל בראש 

חודש.   הזוכה: חיים שרם - בני ברק

זוכה מגליון הקודם: ידידיה משרקי-אלעד
על הזוכה לעקוב אחרי הודעות הדואר.  פרס שיוחזר, לא ישלח שוב.

ִׁשִּׁשים ָשָנה ִליִׁשיַבת "ִּכֵּסא ַרֲחִמים" ְּבתּוֶנס
ַאָּבא ]ָמָרן ַרֵּבנּו ָהִאיׁש ַמְצִליַח[ זצ"ל ָהָיה ְּבתּוֶנס ַּכֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה 

ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ְלִהְׁשַּתֵּכַח, ְוֻכָּלם ְּכָבר ָעְזבּו ֶאת ַהּכֹל )ַרק ְּבֶג'ְרָּבא 

ֵמָחָדׁש.  ּוָבָנה  ַהֹּכל  ֶאת  ָעָׂשה  ַאָּבא  ֲאָבל  ִנְׁשֲארּו  ׁשֹוְמֵרי ּתֹוָרה(, 

ִׁשיַטת  אֹוָתנּו  ִלֵּמד  ְוהּוא 

ִמְּפֵני  ְלַפֵחד  ֶׁשֹּלא  ָהִעּיּון, 

ִאיׁש, ֶאָּלא ַּתְסִּביר ֶאת ַּדְעְּתָך, 

ּוִמי ֶׁשֹּלא  ֶׁשָּׁשַמע טֹוב,  ִמי 

ָהָיה  ַאָּבא  ָצִריְך.  ָׁשַמע, ֹלא 

ַמְקִּפיד ְמאֹד ַעל ַהִחּנּוְך, ְוָכל 

ַּפַעם ׁשֹוֵאל: ֵאיפֹה ָהִייָת? ִמי 

ַהֲחֵבִרים ֶׁשְּלָך? ְוָהָיה ְמַפֵחד 

ַלֲעלֹות ָלָאֶרץ ֵמֲחָׁשׁש אּוַלי 

ַהָּבִנים ֶׁשּלֹו ִיְתַחְּנכּו ְּבֶדֶרְך ֹלא טֹוָבה. ּוָברּוְך ַהֵּׁשם ֲאַנְחנּו ְמִפיִצים 

ְוֶאת  ָהִעּיּון  ְוֶאת  ַהִּדּיּוק  ְוֶאת  ַהִּלּמּוד  ְלָהִפיץ, ֶאת  ֶּׁשֶאְפָׁשר  ַמה 

ַהֲהָבָנה ְוֶאת ְּכִתיַבת ַהְּסָפִרים ְוכּו'. 

ַּכֲאֶׁשר ַאָּבא ע“ה ִיֵּסד ְיִׁשיַבת ִּכֵּסא ַרֲחִמים ְּבחּוץ ָלָאֶרץ, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 

ִעיָדאן ָּכַתב לֹו: ָּתבֹוא ְוַתֲעֶׂשה ֶאת ַהְיִׁשיָבה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. ְוַאָּבא 

ֹלא ָכל ָּכְך ָׂשׂש ַלָּדָבר ַהֶּזה ]ִּכי ָׁשַמע ַעל ְּבָעיֹות רּוָחִנּיֹות ָּבָאֶרץ[, 

”ַּתֲעֶׂשה  ְיִׁשיָבה“,  ”ַּתֲעֶׂשה  ַרִּבי ְׁשמּוֵאל  לֹו  ֶׁשָהָיה כֹוֵתב  ַּכָּמה 

ְיִׁשיָבה“, ׁשּום ָּדָבר. ַאַחר ָּכְך ְּכֶׁשָּקָרה ַמה ֶּׁשָהָיה ָבֲעוֹונֹות ָהַרִּבים 

]ֶׁשֶּנֱהַרג ַרֵּבנּו ָהִאיׁש ַמְצִליַח[, ָאז ֻהְכַרְחנּו ָלבֹוא. ּוִמי ָהָיה עֹוֵזר 

ְלָכל ַהַּתֲהִליִכים ֶׁשל ַהְיִׁשיָבה? ַרִּבי ְׁשמּוֵאל. הּוא ָהָיה הֹוֵלְך ְלַׂשר 

ַהְּפִנים, ָהָיה הֹוֵלְך ְלרֹאׁש ָהִעיר, ָהָיה הֹוֵלְך ְלָכל ָמקֹום ֶׁשֶאְפָׁשר 

ְלַדֵּבר. ָהָיה אֹוֵמר ”ֲאִני ְמַיֵּצג ֶאת ָהֵעָדה ַהּתּוִניָסִאית“, ִּכי ֵאין ׁשּום 

ְיִׁשיָבה ָלֵעָדה ַהּתּוִניָסִאית.

ָצִריְך ִלְלמֹד ִלְכּתֹב ]ִחּדּוִׁשים[. ַאָּבא ע“ה ָהָיה ְמַׁשְכֵנַע ֶאת ַּתְלִמיָדיו 

ְּבתּוֶנס ִלְכּתֹב. ְּכֶׁשהּוא ָּבא ְלתּוֶנס ִּכְמַעט ֹלא ָכְתבּו ְכלּום. ְוַאָּבא ָהָיה 

אֹוֵמר ָלֶהם: ִאם ַאָּתה לֹוֵמד ְלַבד ְוִיְהיּו ְלָך ֲעָׂשָרה ַתְלִמיִדים, אֹו ֵמָאה 

ַתְלִמיִדים, ַּבּדֹור ַהָּבא ִנְׁשָּכח. ֲאָבל ְּכֶׁשַאָּתה כֹוֵתב, ַהְּדָבִרים ֶׁשְּלָך 

ִיָּׁשֲארּו ְלָכל ַהּדֹורֹות. ֹלא ִמְּזַמן ֵהִביאּו ֶאת ִּדְבֵרי מֹוַהַרא“ׁש – ַרִּבי 

ֱאִליֶעֶזר ִׁשיק – ִמַּיְבְנֵאל: ”מֹוַהַרא“ׁש ַהָּקדֹוׁש אֹוֵמר, ְּכֶׁשַאָּתה ְמַדֵּבר 

ַהִּדּבּור הֹוֵלְך ָּברּוַח, ֲאָבל ְּכֶׁשַאָּתה כֹוֵתב ִיְלְמדּו בֹו ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים“. 

ְּכֶׁשַאָּתה כֹוֵתב, ֲאִפּלּו ַאֲחֵרי ֶאֶלף ָׁשָנה ַאָּתה רֹוֶאה ְּדָבִרים ִנְפָלִאים, 

ַרִׁש“י ְמֻדָּיק ְלַהְפִליא. ְּכֶׁשַרִשׁ“י כֹוֵתב ָּדָבר ֵאין ִמִּלים יֹוֵתר ְמֻדָּיקֹות 

ִמֶּׁשּלֹו. ְּכֶׁשָהַרְמָּב“ם ּכֹוֵתב ְּפַסק ֲהָלָכה ֶזה ָברּור, ֵאין ְסֵפקֹות. ַרִּבי 

ְׁשמּוֵאל ִעיָדאן ָעָׂשה ַּגם ֶאת ֶזה ְוַגם ֶאת ֶזה. הֹוִציא ְסָפִרים ִמְּכַתב 

ָיד )ְוָהָיה ַמִּגיַּה אֹוָתם ִעם ַרִּבי ַנחּום ַסֲעדֹון ָז“ל(, ְוַגם ִיֵּסד ֶאת ַהְּיִׁשיָבה 

ַהּזֹאת. ָטַרח ַּבְּיִׁשיָבה ַהּזֹאת, ְוָהָיה ַהּכֹל ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ַהֶּטַבע ֶׁשּלֹו 

ָהָיה ְלֵׁשם ָׁשַמִים. ָמה, ָּכל ָּדָבר ֶּכֶסף? ֹלא, ְלֵׁשם ָׁשַמִים. 

ְּביֹום ִּכּפּור ֶאָחד ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת )ִנְדֶמה ִלי ִּבְׁשַנת ַּתְׁשָּכ“ה( ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 

ִבֵּקׁש ֵמַאָּבא: ”ִּתֵּתן ָלנּו ֶאת ַהֵּבן ֶׁשְּלָך ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ַּבֲעָיָרה ְקַטָּנה ]ֶׁשְּׁשָמּה 

"ַחְלק ַאְלָואד"[, ֶׁשָּבִאים ְלָׁשם ָּכל ַהְּיהּוִדים ַּבַּקִיץ“. ָאז ָהַלְכִּתי 

ְלָׁשם, ְוָהִייִתי ַחָּזן ְּבָכל ַהְּתִפּלֹות חּוץ ִמִּמְנָחה. )ְוהּוא ָעָׂשה ִמְנָחה 

ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה(. ְוָהָיה ]ַרִּבי ְׁשמּוֵאל[ ַמֲעֶלה ֲאָנִׁשים ַלּתֹוָרה, ּגֹוְמִרים 

ֶאת ָהֲעִלָּיה, ְוָהָיה אֹוֵמר ָלֶהם: ”ִמי ֶׁשֵּבַרְך ֲאבֹוֵתינּו – ַאְסָּמְּך – ָמה 

ַהֵּׁשם ֶׁשְּלָך?“, ֲחָבל ַעל ַהְּזַמן לֹוַמר ”ִמי ֶׁשֵּבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַהְּקדֹוִׁשים 

ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהָּיָקר ְוַהִּנְכָּבד"... ]ִּכי ָרָצה 

ְלַהְסִּפיק ְלַהֲעלֹות יֹוֵתר ֲאָנִׁשים ֶׁשִּיְתְרמּו ַלְּיִׁשיָבה[, ַרק ”ִמי ֶׁשֵּבַרְך 

– ַאְסָּמְּך“? ְוָתְרמּו ְוָתְרמּו. ְלָמֳחָרת ַאָּבא ֻהְפַּתע ִלְׁשמַֹע ֶׁשְּביֹום ִּכּפּור 

ֶאָחד ֵהִביאּו ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ִּדיָנר ]ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים 

ֶאֶלף ְפַראְנק![, )ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ִהִּגיעּו ִלְׁשַבע ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ְוַאַחת(. ָאז 

ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ָּבא ְלַאָּבא, ָאַמר לֹו: ַּתִּגיד, ַּכָּמה ֶכֶסף ָאַסְפנּו? ָאַמר לֹו: 

ֵמָאה ִדיָנר? ָאַמר לֹו: ּתֹוִסיף. ָאַמר לֹו: ָמאַתִים? ָאַמר לֹו: ַּתֲעֶלה. 

ֲחֵמׁש ֵמאֹות? ָאַמר לֹו: ַּתֲעֶלה. ָאַמר לֹו: ִמיְליֹון? ָאַמר לֹו: ֹלא, ַעְכָׁשו 

ֵּתֵרד... ַהְּדָבִרים ָהיּו ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות, ִמּתֹוְך ַאֲהָבה ַלּתֹוָרה. ַרִּבי 

ְׁשמּוֵאל ִעיָדאן ָהָיה ְמַנֵהל ַהְּיִׁשיָבה ִמּיֹום ֶׁשּנֹוְסָדה ָבָאֶרץ, ִמַּתְׁשָל“א 

ַעד ְליֹום ְּפִטיָרתֹו ְּבַתְׁשָנ“ז, ֶעְׂשִרים ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְלֵׁשם ָׁשַמִים ְלֹלא 

ְתמּוָרה. )ַהֶּבן ֶשּלֹו ֶשִּיְהֶיה ָבִריא הּוא ָאב ֵּבית ִדין ַּבְּיִׁשיָבה(. )גליון 141 

אות י"ז, גליון  220 אות ז', גליון 96 אות ל', וגליון 321 אותיות ב', ו' ו-י'(

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


