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דונש בן לברט מחבר הפיוט "דרור יקרא" 

שבוע טוב ומבורך. חזק וברוך )לחזן ר' כפיר פרטוש ולאחיו ר' יהונתן הי"ו(. השיר הזה "דרור א. 
יקרא", של דונש בן לברט. הוא קורא לעצמו "נכדו של רב סעדיה גאון", אבל כנראה 
זה לא בדיוק, ואולי הוא תלמידו. אומרים שהוא נולד בשנת ארבעת אלפים תר"ף, 
זאת אומרת שהשנה תש"ף זה אלף ומאה שנה להולדתו. והוא הראשון שבראשונים 
שייסד את הכללים של יתדות ותנועות בפיוטים, וכל חכמי ספרד הלכו בעקבותיו, 
ואח"כ גם חכמי אשכנז1. איך נדע שהוא חיבר את השיר הזה? כי הוא חתם שמו בכל 
בית: דרור יקרא, וינצרכם, נעים שמכם, שבו נוחו. ובהמשך עוד ארבע-חמש פעמים 
הראשון שקבע מה  רש"י מזכיר אותו בכמה מקומות2. והוא  ראשי תיבות "דונש". 
שאנחנו אומרים: בתורֶתָך, מטוֶבָך, בישועֶתָך, וכדו' )וזו תשובה לכל אלה ש"אוכלים" אותנו( 
ומצאתי את זה בהיסח הדעת ממש. הוא כתב השגות על ספר של מנחם בן סרוק, 
ובאו תלמידיו של מנחם וענו עליו, ובא רבנו תם ועשה הכרעה ביניהם. הספר נקרא 
"מחברות מנחם", וההשגות של דונש. והוא כתב שם את זה3. היום אנשים עומדים 
עלינו לכלותנו4. דונש היה חכם גדול, רק שדיבר בתקיפות נגד מנחם בן סרוק, ובא 
1.  רבנו תם למד את משקל היתדות מאבן עזרא. אבן עזרא כותב לו: "ומי הביא לצרפתי בבית שיר, 
ועבר זר מקום קודש ורמס". איך למדת את השירים האלה? "ולו שיר יעקב ימתק כמו מן, אני שמש 
וחם שמשי ונמס". אפילו השיר שלך יהיה מתוק כמו מן, אני כמו שמש, וחם שמשי ונמס המן. רבנו 
תם היה עשיר גדול ומפואר ומפורסם מאד, והגיע שמעו עד לספרד הרחוקה, ואבן עזרא היה נודד 
מעיר לעיר והגיע לצרפת מסכן לבוש בלויי סחבות ועני מרוד, אתם חושבים שהוא ירד עליו בגלל 
זה? הוא עונה לו: "אבי עזרי ישיבוהו סעיפיו, אשר נתן ידידו בין אגפיו, אני עבד לאברהם למקנה, 
ואקודה ואשתחוה לאפיו". אני עבד שלך, ומוכן להשתחוות אליך. רבנו תם העריך חכמה, ולא את 
התלבושת והכובע של ראש ממשלה או ראש בטטה... הכל דברים בטלים. ומה אבן עזרא עונה לו? 
"הנכון ֶאל אביר עם ֵאל ְורֹוָעם, להשפיל ראש במכתב ֶאל בזוי עם? וחלילה למלאך האלקים, אשר יקוד 
וישתחוה לבלעם". אתה כמו מלאך ואני כמו בלעם, וכי אתה תשתחוה אלי?! להפך בלעם משתחוה 
למלאך. )ספר עומר השכחה דף קכ"ד ע"ב(. פעם היו כותבים בחיבה ובאהבה, והיו יחסים מיוחדים במינם.

2.  פעם )בשנת תשכ"ה( נכנסתי לשיעור של עברית בג'רבא, והמורה שם )מ' סבאג( אמר לי: אנחנו לומדים 
בספר הסטוריה על מנחם בן סרוק ודונש בן לברט, וכתוב שרש"י מזכיר אותם. אמנם אנחנו פוגשים 
את מנחם כמה פעמים ברש"י, אבל איפה מופיע דונש? אמרתי לו: אני זוכר בפרשת תצוה בפסוק 
"ולא יזח החושן" )שמות כ"ח כ"ח(. פתחו שם, ונמצא כמו שאמרתי. ובאמת בפירושו על התורה הוא 
מזכיר אותו רק פעם אחת, אבל בנ"ך מזכיר אותו עוד ארבעים פעם. )ועיין בספר מגדולי ישראל ח"ג עמ' רמ"ט(.
3.  אחת ההשגות נסבה על פסוק בתהלים )נ"ג ו'( "כי אלקים פזר עצמות חָֹנְך". מה זה חונך? מנחם בן 
סרוק פירש החונים עליך, כלומר ה' פיזר עצמותיהם של החונים עליך במלחמות )מחברות מנחם עמ' 
91(. וכמה פעמים היו נסים גדולים בעם ישראל. אבל דונש לא הסכים לו בזה, כי בעברית לא אומרים 
)ועשה רשימה ארוכה לפי אל"ף בי"ת(, אלא אומרים:  חונך, כמו שלא אומרים: אמיָתְך בריָתְך גדָלְך דָתְך 
אמיֶתָך בריֶתָך גדֶלָך דֶתָך וכו' )תשובות דונש עמ' 64(. הספר הזה נדפס לפני 170 שנה ולא היה לעיני 
הרב חיד"א, כי אז היה רואה שבעל "ישרש יעקב" שהוא קורא לו "זה עני רבי יעקב ביבאני" )יוסף 
אומץ סימן י'(, הוא לא עני אלא עשיר בדעת ובחכמה. והנה דונש בן לברט תנא דמסייע ליה בזה. ולא 
רק דונש, אלא גם התוספות )ברכות מ"ט ע"ב בד"ה נברך(, ונודע ביהודה )ח"א סימן ב'. עיין בחוברת אור תורה 
ניסן תשס"ט סימן ע"ה עמ' תקפ"א(, והגר"א )עי' אור תורה שם(, והיעב"ץ )לוח ארש סימן תע"ט(, ועוד רשימה 

ארוכה שאומרים שצריך לדבר בתפלה בדיוק לשון המקרא. 
4.  שוטה כפוי טובה בן בליעל אחד, כותב: "כל הסידורים היום הולכים אחרי בן איש חי, למעט 
סידור איש מצליח שחושב שהוא מדקדק יותר מכל הראשונים". קודם כל, לא חשבנו ככה. ויש 
לנו מקורות מהראשונים. דבר שני, וכי כל הסידורים הולכים אחרי בן איש חי?! תפתח סידורי יחוה 
דעת וחזון עובדיה ואחרים, ותראה שהם לא הולכים כמו הבן איש חי. וגם עוד לפני הבן איש חי היו 
שכתבו שלא לומר תורֶתָך וכדו' כי חשבו שזה חרבן, אבל זה לא חרבן ואפשר לומר את זה. אמנם 
מי שיאמר בתורָתְך מטוָבְך וכדו' לא נאכל אותו, אבל הנכון לומר בתורֶתָך מטוֶבָך וכדו'. )וע"ע בעלון מס' 
161 אותיות ה'-ט', ובחוברת אור תורה ניסן-אלול תשס"ט, ואב תשע"ב סימן קכ"ז אות ד'(. אנשים סתם מתנפלים 
על בן אדם, ועוד אחרי שענית להם על כל שאלה ושאלה. אותו אחד שלח לי 50 מכתבים, ואפילו 
לא צירף בול כדי שאענה לו על זה, ואני צריך למצוא את הכתובת ולשלוח מכתב עם בול )והזמן 
שלי לא שוה כלום בשביל האיש הזה(. אבל אח"כ הוא מחזיר רעה תחת טובה, "משיב רעה תחת טובה 
לא תמוש רעה מביתו" )משלי י"ז י"ג(, לעולם ולעולמי עולמים. אם לא הייתי עונה לו על שאלותיו, 
הוא היה נשאר חמור. אבל אחרי שעניתי לו, לא איכפת לי שהוא אומר דין הניין לי ודין לא הניין 

רבנו תם והוריד את המפלס. אבל צריך לדעת שהחכם הזה כתב כמה דברים נפלאים, 
והוא קבע את השירים האלה. בשיר הזה "דרור יקרא", מלה אחת לא מדוייקת שם. מה 
שאומר "וינצרכם כמו בבת", הכוונה בבת עין. איך אומר "בבת"? הרי זו לא סמיכות, 
וצריך לומר "בבה". אבל זה קיצור מהמלה "בבת עין", ויש פסוק "נוגע בבבת עינו" 
)זכריה ב' י"ב(. האשכנזים שיהיו בריאים אומרים בפיוט שלהם: "השומר שבת הבן עם 

הבת, לא-ל ֵיָרצּו כמנחה על מחבת". למה כמנחה על מחבת, לטגן אותם ח"ו?!... אם 
אתם רוצים חרוז תגידו "כבבת". הנה דונש בן לברט שאתם קוראים את פיוטיו כתב 
ככה. לכן כדאי לתקן את זה בסידורים, ולומר "לא-ל ירצו כמו בבת". אני יודע שלא 

ישמעו לי, אבל אם ישמע את זה אחד מתוך עשרת אלפים - מספיק לי5.

התרגום הנכון בפסוק "ועשה בצלאל"
בשבוע שעבר רציתי לדבר על ענין מסויים. חכם אחד חיבר ספר בן חמש מאות ב. 

עמודים על "שנים מקרא ואחד תרגום". ובין הדברים הביא ויכוח בפסוק בפרשת 
ויקהל "ועשה בצלאל ואהליאב" )שמות ל"ו א'(, שהתרגום ועשה - "ועבד". והרי כתוב: 
"ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, 
וימלא אותו רוח אלקים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ולחשוב מחשבות 
לעשות בזהב ובכסף ובנחושת וגו'" )שם ל"ה ל'-ל"ה(, "ועשה בצלאל ואהליאב" )שמות 
ל"ו א'(. והפסוק שאחריו )שם פסוק ב'(: "ויקרא משה אל בצלאל ואהליאב". וא"כ עדיין 

לא עשו בצלאל ואהליאב, ומה שכתוב ועשה הכוונה "ויעשה". וא"כ איך התרגום 
אומר "ועבד"? שאלו את זה לחכם גדול, ואמר: מה הבעיה? בפסוק כתוב "ועשה" 
שזה וא"ו ההיפוך מעבר לעתיד, א"כ גם התרגום שאמר "ועבד" זה וא"ו ההיפוך. אבל 
מחילה מכבודו, אין וא"ו ההיפוך בארמית, כי זה מופיע רק בעברית בלבד, ואילו ארמית 
זו שפה אחרת, ואין דבר כזה בעולם. וראיה לדבר, בפסוק "ויצא יעקב מבאר שבע" 
)בראשית כ"ח י'(, המלה יצא זה לשון עתיד, וכי מישהו יחשוב לומר בתרגום "ויפוק"?! 

כולם אומרים "ּוְנַפק יעקב" בלשון עבר. אותו הדבר "וילך חרנה" )שם(, המלה ילך זה 
לשון עתיד, וכי נאמר בתרגום ְוֵייִזיל?! אומרים "ואזל". ואף פעם אין וא"ו ההיפוך 
בתרגום. והנה  שלוש פרשיות של קריאת שמע: "ואהבת" )דברים ו' ה'(, המלה אהבת 
בלי וא"ו זה לשון עבר, והתרגום "ותרחם" ולא ורחימת, כי בפסוק זה וא"ו ההיפוך 
מעבר לעתיד, משא"כ בארמית. "והיה אם שמוע תשמעו" )שם י"א י"ג(, המלה "היה" 
"ִויֵהי" כי בפסוק זה וא"ו ההיפוך. "ויאמר ה' אל  בלי וא"ו זה לשון עבר, והתרגום 
משה לאמר" )במדבר ט"ו ל"ח(, המלה "יאמר" בלי וא"ו זה לשון עתיד, והתרגום "ואמר" 
כי הוא"ו בפסוק מהפכת. לכן וא"ו ההיפוך זה רק בלשון הקודש, אבל בארמית אין 

לי, אבל הוא צריך להודיע: "אסור להתפלל בסידור איש מצליח". איך אדם עושה ככה?! הוא כותב 
שהציבור מתלהב מהסידור שלו עם סימנים של קמץ חטוף וקמץ רחב ודגש חזק ודגש קל. ממה 
הציבור מתלהב? "ויהי בעלות הלהב" )שופטים י"ג כ'(...  כל זה נמצא בסידור שלנו, ואתה לקחת מאיתנו 
את זה. היום יש אלפים כאלה שכל מטרתם לפגוע בישיבה, אבל לא תפגעו בה, לעולם ולעולמי עולמים.

5.  אני יודע שירדפו אותי על זה, אבל שירדפו כמה שירצו, ואדרבה אדעתא דהכי אני אומר את 
זה. אני לא מחפש אחד שיאמר לי "חזק וברוך", שכולם יגידו לי: טעית, טעית, טעית. פעם בחו"ל 
ראיתי מודעה כזאת: "לא טעית – זהו ויטה". מה זה ויטה? חיים. מה שאני אומר זה חיים, ומי שחולק 
עלי שיחלוק, מה אכפת לי?! שיחלקו כולם ]יש הסבר חסידי )הובא בזמירות שבת 'אור אש' להרה"ג רבי אהרון 
שפירא שליט"א( של רבי יצחק אייזיק מקאלוב ע"ה, ש"בן" בחינה גדולה, ו"בת" בחינה קטנה, וזו כוונת הפייט: השומר 

שבת בין בבחינה גדולה ובין בבחינה קטנה מרוצה לא-ל, כענין 
שאמרו בנוגע למנחה אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון, 
וזהו: "כמנחה על מחבת". ע"כ. אבל כל זה דרך דרש. כי הביטוי 
אחד המרבה ואחד הממעיט לא נאמר במשנה סוף מנחות לגבי 

מנחה דוקא אלא לגבי כל הקרבנות[.

גליון מס': 189 פרשת וישב
כ"ג כסלו תש"ף )21/12/19(   

 העלון יוצא לעילוי נשמת
 מזיאנה נג'ימה בת

 חנינה לבית וזאן ע"ה,
 ובעלה מקיקץ

כצאני בר רחל ע"ה

עורכים: הרבנים הגאונים אביחי סעדון, שלום דרעי, משה חדאד שליט"א  |  עריכה וביקורת: 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':367-367או ב'קול נאמן': -079-9בערוץ קול ברמה.שיעורו של מרן שליט"אבשידור ישיר אתניתן לשמוע

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

בשעה 20:00

נושאי השיעור:
מוצ"ש פרשת וישלח, י"ז בכסלו תש"ף

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
17:58  17:19  16:04 י-ם: 
17:53  17:20  16:20 ת"א: 
17:51   17:18  16:07 חיפה: 
17:55  17:22  16:22 ב"ש:   052-7130-552 ת   והנצחו ת  להקדשו



דבר כזה6. וא"כ אי אפשר לומר בפסוק שם "ועבד". ולעומת החכם הזה שאמר שאפשר 
לומר "ועבד", הנה מהרי"ל דיסקין - רבי יהושע לייב דיסקין, שהיה גאון גדול7, וכתב: מי 
שאומר בתרגום "ועבד בצלאל", אינו אלא טועה, וצריך לחזור על כל הפרשה. לכן צריך 
לומר "ויעביד". ואנחנו לא אומרים את זה מלבנו. וככה כותבים רש"י )מכות י"ב ע"א בד"ה ורצח(, 
והרשב"ץ בתשובה )ח"ג סימן ש"א(, שהפסוק "ועשה בצלאל ואהליאב" הכוונה ויעשה. וא"כ 
התרגום צריך להיות "ויעביד", ואין ספק בזה. )וע"ע בשו"ת בית נאמן ח"א עמ' תכ"ז, בחוברת אור 

תורה אב תשע"ב סימן קכ"ז אות ג', ובקונטרס לאוקמי גירסא שם(.

להדליק נר ]של[חנוכה
)בעלון הקודם אות ט'(. ג.  שלחנוכה" במלה אחת  פעם אמרנו שיש  מברכים "להדליק נר 

ואמרתי מסברא, בגלל שאין מלת "של" בתנ"ך, ותמיד היא מחוברת למלה אחרת, כמו 
"הנה מטתו שלשלמה" )שיר השירים ג' ז'(. אבל היום ראיתי שזה לא ככה. ועובדה שבנרות 
שבת כולם אומרים "להדליק נר של שבת", ולא אומרים שלשבת". אלא יש טעם מיוחד 
בחנוכה. מהרש"ל - רבי שלמה לוריא ע"ה, כותב: קיבלתי מרבותי לומר "שלחנוכה" במלה 
אחת, ויש לי טעם בזה. אבל הוא לא כתב אותו. ושני לוחות הברית )מסכת תמיד פרק נר מצוה 
אות ה'( מביא שמהרש"ל כתב את הטעם ב"ים של שלמה" על מסכת שבת8. מה הטעם? 

נר של חנוכה שכולו מיועד רק לחנוכה ואסור להשתמש בו, אומרים "שלחנוכה" במלה 
אחת. משא"כ נר של שבת שאתה יכול להשתמש בו ולקרוא לאורו, אומרים "של שבת" 
בשתי מלים. זה הטעם של מהרש"ל. אבל התימנים אומרים תמיד "של" מחוברת למלה 
אחרת. איך אני יודע את זה? כי הרמב"ם שלהם בכתב-יד מדוייק להפליא9, ושם תמיד 
המלה "של" מחוברת. לכן אף פעם לא כתוב שם "של היום", אלא "שליום" במלה אחת. 
ובהרמב"ם הוצאת פרנקל בילקוט שינויי נוסחאות בסוף הספר )פ"א מהלכות ביאת המקדש ה"ו( 
כתבו שם: רבנו תמיד כותב "של" מחוברת, אבל אנחנו עושים כמנהג העולם "של" לבד. ויש 
מקומות שאנחנו חייבים לכתוב "של" מחוברת. )וגם בהקדמה כתבו על זה בקצרה(. לכן התימנים 
ת" במלה אחת, וגם "להדליק נר  ּבָ ּשַׁ ַלּ הולכים אחרי הרמב"ם, והם אומרים "להדליק נר ֶשׁ
שלחנוכה" במלה אחת. ובמשנה איזהו מקומן של זבחים, הם אומרים "שלזבחים"10. לכן 

6.  זה משפיע על לשון המשנה, כי באותו הזמן דיברו גם בארמית, ואין וא"ו ההיפוך בשפה הזאת. לכן לא 
כתוב: "ויאמר רבי מאיר לרבי יהודה", או "ויען רבי יהודה לרבי מאיר" וכדו', ואין מלה כזאת בכל התלמוד. 

)ועיין בספר ארים נסי-גיטין עמ' 59(. אלא אמר רבי יהודה, אמר רבי יוסי, אמר רבי מאיר.

בחו"ל ראיתי בגליונות נטורי קרתא שכתבו: "האם יש חכם בעולם שיכול להתמודד עם מהרי"ל    .7
דיסקין? הוא גאון הגאונים". ואני לא הייתי מכיר אותו. עד שראיתי ספרים שמדברים עליו בכבוד רב. 
אומרים עליו סיפור שקשה לי להאמין. מה הסיפור? בילדותו היה הולך עם אביו, וראו אילן מלא עלים. 
אביו שאל אותו: יהושע, כמה עלים יש באילן הזה? תוך כמה דקות ענה לו: כך וכך. ואביו לא יכול לבדוק 
אחריו. בלי שישים לב, האבא הוריד שני עלים והכניס לכיסו. ובחזרה, שאל אותו שוב: יהושע, כמה עלים 
יש כאן? אמר לו את המספר הקודם פחות שתים. אביו שאל: איך פחות שתים מפעם קודמת? אמר לו: 

אני לא יודע, אבל זה פחות שתים. 
8.  הוא לא הופיע כי היה בכתב-יד ונעלם. ומישהו כתב "הוא נאבד לנו בעוונות הדור". אבל שני לוחות 

הברית מצא את זה, והעתיק זה משם.
9.  היום יש דעות רבות וכל אחד אוכל את השני. חסידי חב"ד הוציאו רמב"ם נוסח תימן עד הסוף, ואמרו: 
זה לא כמו "פרנקל" שפעם כותב נוסח תימן ופעם כותב נוסח אשכנז, אלא הכל צריך להיות נוסח אחד, 
וכמו תפלין שאם הם משני עורות פסולים )ש"ע או"ח סי' ל"ב ל"ח(, אבל הם לא מבינים שלפעמים הנוסח 
השני מדוייק יותר, וכי אתה צריך להיות "מרובע"?! לפעמים הנוסח הספרדי או האשכנזי מדוייק יותר. 
או שהרמב"ם חזר בו ותיקן במהדורא אחרת. לכן אסור להיות "מרובעים". ואם יש נוסח תימני שונה 
משלנו, בדרך כלל בהוצאת "פרנקל" מעירים עליו בשינויי נוסחאות או בסוף הספר שם. ואתה תבחר 
מה שטוב לך. יש חכם בדורנו שחשב להתחרות עם הטורים של "שירת דבורה", שיש בהם עבודה נפלאה 
ובכל מלה יש הערות למטה וכו'. אבל הוא לא רוצה את זה, כי שירת דבורה ראשי תיבות ש"ד... והחליט 
לעשות טור ובית יוסף חדש. מה המיוחד בזה? הכל ע"פ הדפוס שנדפס בימי מרן. אבל א"כ לא צריך 
להדפיס מחדש, תצלם לנו את הבית יוסף בלבד. והוא עשה הכל צמוד לנוסח הדפוס הזה, וכמה פעמים 
שיש שגיאות וטעיות בדפוס, כי בימי מרן הדפוס היה בחיתוליו כמו תינוק שמחתלים אותו )ומצאנו מלה 
"(, ואתה רוצה להיות "מרובע"?! לא עושים ככה. לכן תבדוק את הדברים,  ְלְתּ ל לא ֻחָתּ כזו ביחזקאל ט"ז ד': "ְוָהְחּתֵ
ואם הנוסחא האחרונה יותר נכונה תקבל אותה על כרחך, ולא תעשה מה שתרצה. אבל הוא עשה שם 
דבר חדש שאין בכל הטורים הרגילים, וזה הגהות של מרן בבדק הבית שהיו בכתב יד, )ואני לא יודע איפה 
מצאו אותם(. אומרים שיש לו חמש מאות חוקרים, אבל אולי יש לו חמשים בקושי... כי הרבה פעמים הם לא 
מבינים את זה. פעם אחת היתה שם הגהה של היעב"ץ ואני לא מבין את זה. אמרתי לתלמידים: אני משער 
שהיעב"ץ כתב מלה אחרת, וחכם אחד הוציא מהם צילום כתב-יד של היעב"ץ. ונמצא כמו שאמרתי. לא 
כל אחד יכול להעתיק הגהות יעב"ץ, כי השפה שלו והכתב שלו קשים מאד, וכולו ראשי תיבות ובנוי על 
פסוקים, ולא כל אחד יכול לטפל בזה. אבל אין לי כתבי יד של היעב"ץ על הגמרא, ומוציאים אותם כל 
מיני אנשים, כמו אחד בשם אברהם ביק, אותיות "ויעבור את מעבר יבק" )בראשית ל"ב כ"ג(, וראשי תיבות 
"יעננו ביום קראנו" )תהלים כ' י'(. ואחרים מתקנים יותר. ואם היה כתב-יד בידי, אולי הייתי יכול לפענח 
כמה דברים שם. אבל שלא תחשבו שהוצאת המאור" יותר טובה מהוצאת "שירת דבורה", תלמדו גם שירת 

דבורה וגם המאור, וכולי האי והלואי. 
10.  פעם ראיתי בספר של חכם אחד )נדמה לי רבי וולף היידנהיים( שכתב לומר "שלזבחים" במלה אחת, ולא 
הסכימו לו בזה, כי באחד המפרשים כתוב שקוראים את הפרק הזה בכל בוקר, כיון שיש בו שלוש מאות 
ארבעים וחמש מלים כמנין "משה". מה הקשר למשה? בפרק הזה אין שום מחלוקת ולא כתוב רבי פלוני 
אומר וכדו', אלא הכל זורם כי זה הלכה למשה מסיני. והרב תפארת ישראל )זבחים פ"ה אות כ"ד( מצא סמך 
לזה, ממה שכתוב שם "ונאכלין לפנים מן הקלעים", והרי בזמן בית המקדש לא היו קלעים אלא נאכלין 
בכל העיר או בעזרה, ואילו הקלעים היו בזמן משה רבנו, "קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף" )שמות ל"ח 
י"ד(, שמע מינה שזה נוסח שנתן משה רבנו. לכן אם נאמר "שלזבחים" במלה אחת יחסר אחד, ויהיה לנו 
שלוש מאות ארבעים וארבע מלים. אבל מי שאומר "שלזבחים" במלה אחת, לא צריך לדקדק איתו שחסר 

מלה אחת, ואם התימנים אומרים ככה, זה בסדר ויישר כחם.

לגבי חנוכה, אנחנו הספרדים אומרים "נר חנוכה" בלי של. והבן איש חי )ש"א פרשת וישב 
הלכות חנוכה ה"ב( כותב ככה. האשכנזים אומרים "של חנוכה" או "שלחנוכה" במלה אחת 

ע"פ מהרש"ל. והתימנים אומרים "שלחנוכה" במלה אחת, כי בשבילם המלה הזאת "של" 
לא קיימת בעולם, ותמיד היא מחוברת למלה הבאה.

אמירת "הנרות הללו" אחרי נר אחד
אחרי שמדליק נר אחד, יתחיל לומר "הנרות הללו", אפילו שהדליק רק אחד. ולא כאלה ד. 

שאומרים שצריך להדליק הכל, וטעמם ש"נרות" לשון רבים, וחב"ד נוהגים ככה. אבל אין 
צורך בזה, כי א"כ בלילה הראשון על מה אומר "הנרות  הללו"? לא שייך לומר על השמש. 

אלא הכוונה על נרות דעלמא, שכול העולם מדליקים נרות בחנוכה11. 

הנרות הללו "אנחנו" מדליקים
בנוסח "הנרות הללו", לא אומרים אנו מדליקים אלא "אנחנו" מדליקים. והאחרונים ה. 

בכמה מקומות כתבו את זה, שבמלה "אנו" יש משמעות לא טובה של אנינות, כמו שכתוב 
"ואנו הדייגים, ואבלו כל משליכי ביאור חכה" )ישעיה י"ט ח'(. לכן לא כדאי לומר את המלה 
הזאת. אמנם יש הבדל קטן בזה, שאנחנו אומרים "אנו" מלעיל ואילו בפסוק כתוב "אנו" 
מלרע. אבל מי יודע היום מלעיל ומלרע?! אנשים לא מבינים כלום ועושים הכל מלעיל 
או הכל מלרע. לכן עדיף לומר "אנחנו". רבי שאול כהן ע"ה כתב שבכל התנ"ך אין "אנו" 
אפילו פעם אחת. ופעם בירמיה )מ"ב ו'( כתוב "אנו" וקוראים "אנחנו", קרי וכתיב. לכן כאן 

אומרים "אנחנו". ותמיד אבא ע"ה היה אומר ככה. )ועיין בספר ה' נסי ח"א עמ' קמ"ג(.

אפשר לומר את הנוסח הרגיל הארוך
בקטע הזה "הנרות הללו", הבן איש חי )ש"א פרשת וישב הלכות חנוכה אות א'( כותב שיש ו. 

שלושים ושש מלים, כמנין הנרות של חנוכה. מה הפירוש? בלילה הראשון נר אחד )בלי 
השמש( ובלילה השני שני נרות וכו', ובכל הימים ביחד זה שלושים וששה נרות12. )וביחד עם 

השמש זה ארבעים וארבעה נרות(13. אבל אי אפשר לדייק בזה, כי אתה רואה שהנוסח של "הנרות 

הללו" הוא פשוט וברור, וכאן צריך לדלג פעם מלת "ועל" ופעם מלת "את" ופעם לקצר 
בנוסח. לכן תאמר את הנוסח הרגיל, שיש בו חמשים ואחת מלים, ואין בעיה בזה. הרמ"א 
)סימן רס"ג ס"א( כותב לגבי אשה ששכחה להדליק נר שבת פעם אחת וישבו בחושך, שיש 

לה "עונש" להדליק בשבת הבאה שלשה נרות במקום שני נרות. ואם שכחה עוד שבת 
בימי החורף, תדליק ארבעה נרות. עד שתגיע לעשרה נרות ויותר. ואם תאמר לי, הרי 
צריך להדליק שני נרות כנגד זכור ושמור. התשובה, מותר להוסיף על דבר המכוון כנגד 
דבר אחר ובלבד שלא יגרע, שלא לעשות פחות מזה14. לכן אפשר להוסיף גם כאן, והעיקר 

שיהיו שלושים ושש תיבות, ולא פחות מזה.

מהדרין מן המהדרין
מנהג הספרדים שלא מדליקים כל אחד ואחד מבני הבית, אלא נר חנוכה לכל המשפחה. ז. 

והתוספות )שבת כ"א ע"ב בד"ה והמהדרין( כותבים ככה. כתוב בגמרא )שם(: מצות נר חנוכה נר איש 
וביתו15, והמהדרין מדליקים נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים 
פוחת והולך, ובית הלל אומרים מוסיף והולך. מה זה "המהדרין מן המהדרין"? הפשט הפשוט 
שהמהדרין שאמרנו שמדליקים לכל אחד מבני הבית, מוסיפים עוד הידור על הידור, שבכל 
לילה גם הולך ומוסיף לדעת בית הלל. והרמב"ם )פ"ד מהלכות חנוכה ה"א( מבין ככה. זאת אומרת 

11.  פעם הגיעו גוים במטוס בליל ל"ג לעומר, וראו כל הארץ מלאה מדורות, והתפלאו: מה קרה שריפות 
בכל ארץ ישראל? אמרו להם: זה שריפות של שמחה, שנלחמנו עם הרומאים ונפלו, נלחמנו עם היוונים 

ונפלו, ואנחנו חיים וקיימים ב"ה. לכן גם מה שאומרים "הנרות הללו" הכוונה שמדליקים בכל העולם.
12.  מי שקשה לו לחשב את זה, התוספות )מנחות ק"ו ע"א בד"ה שהן( כתבו דרך פשוטה: הנר הראשון והאחרון 
- אחד ועוד שמונה זה תשע, הנר השני ושלפני האחרון - שתים ועוד שבע זה תשע, הנר השלישי והשלישי 
מהאחרון - שלוש ועוד שש זה תשע, הנר הרביעי והרביעי מהאחרון - ארבע ועוד חמש זה תשע. ותשע 
כפול ארבע זה שלושים ושש. ומי שרוצה לחשב גם את השמש, א"כ בלילה הראשון שתים עם השמש 
ובלילה האחרון תשע עם השמש, וצריך לחשב בצורה אחרת: הראשון והאחרון - שתים ועוד תשע זה 
אחת עשרה, שלוש ועוד שמונה - זה אחת עשרה, ארבע ועוד שבע - זה אחת עשרה, חמש ועוד שש זה 

אחת עשרה. ואחת עשרה כפול ארבע זה ארבעים וארבע.
13.  אומרים סיפור על רבי השיל, שהיה חכם מיוחד וחריף מאד וכבר בגיל שש היה משגע את כולם, ופעם 
המלמד אמר להם: מי שיודע להגיד תוך רגע כמה נרות מדליקים בחנוכה, ניתן לו חופש מבית הספר. 
כולם התחילו לחשב באצבעות ידיהם ורגליהם... ורבי השיל ענה על המקום: ארבעים וארבעה. המלמד 
התפלא: איך מצאת את זה? אמר לו: זה כתוב בתפלה. שאל אותו: איפה כתוב דבר כזה? אמר לו: "הפח 
נשבר ואנחנו נמלטנו" )תהלים קכ"ד ז'( - המלה "פח" בגימטריא שמונה ושמונה, הפח נשבר לשתים זה 

ארבעים וארבע. "ואנחנו נמלטנו", קיבלנו חופשה לחנוכה. איזה פירוש נפלא...
14.  הגר"א )בהגהותיו שם אות ד'( כותב מקור לזה מהמשנה )מגילה פ"ד מ"ב( "אין פוחתין משבעה עולים בשבת, 
אבל מוסיפים עליהם". אף שהם מכוונים כנגד דבר אחר )ע"ש בגמ' דף כ"ג ע"א(. ע"כ. ]וכבר הביא ראיה זו ראבי"ה 
ר"ה סי' תקל"ו[. וגם במוסף של ראש השנה שאומרים עשר מלכיות עשר זכרונות ועשר שופרות, והם כנגד 
דבר אחר )עיין ר"ה דף ל"ב ע"א(, מבואר בכמה ראשונים שיכול להוסיף עליהם מטעם זה וכן פסק מרן בשלחן 

ערוך )סימן תקצ"א ס"ד(. ]ועיין בחזו"ע-חנוכה עמ' כ"ט הערה ז' ובספר ויען שמואל חט"ז סי' מ"א[.
15.  לכן יש אומרים שצריך דוקא בית, ויש אומרים "ביתו" זה משפחתו, וכמו בית יעקב ובית אברהם 
וכדו' )ובערבית אומרים "בית - דאר"(. ויש מחלוקת בזה. לדעת האומרים שצריך בית, כל החיילים שמדליקים 
ברחוב או המדליקים על "טור אייפל" שאין בית שם, אסור להם לברך. אבל חב"ד מברכים שם, ויש להם 

על מה לסמוך. )עיין בספר דמות הכסא ח"ב עמ' קצ"ח(.



שאם יש עשר נפשות בבית, בלילה הראשון מדליקים עשרה נרות, בלילה השני עשרים 
נרות, ובלילה השלישי שלושים נרות. ואם יש שמונה עשרה נפשות בבית, בלילה האחרון 
מדליקים מאה ארבעים וארבעה נרות )שמונה עשרה כפול שמונה(, ועם שמונה עשר שמשים 
יהיו מאה ששים ושתים נרות, בן פורת יוסף... זו דעת הרמב"ם. אבל הוא כותב שם )הלכה 
ג'(: "ונהגו בספרד שלא לעשות ככה". ומה נהגו בספרד? להדליק בלילה הראשון אחד 

ובשני שנים ובשלישי שלושה וכו', ואין הבדל אם הרבה או מעט בני הבית. התוספות 
שם כותבים שפירוש הגמרא כמו המנהג שהעיד עליו הרמב"ם. הטורי זהב )סימן תרע"א 
סק"א( כתב שיש כאן דבר חידוש, שהאשכנזים נוהגים כמו הרמב"ם והספרדים נוהגים 

כמו התוספות, ולא מצאנו את זה בשאר מקומות. אבל זה לא בדיוק, משום שהספרדים 
נוהגים כמו המנהג שהיה בזמן הרמב"ם. ובדרך כלל הספרדים "שמרניים", וממשיכים 
איך שנהגו אבות אבותינו לפני אלף שנה. אמנם בלי ספק שלפעמים שכחו דברים, ובכל 
עדה וקהילה קורים דברים כאלה, אבל הם לא מחדשים כלום. ואילו אצל האשכנזים 
שיהיו בריאים, מחדשים דברים בכל דור ודור16. לכן הספרדים נהגו כמו שנהגו בימי 
הרמב"ם, ואילו האשכנזים מצא חן בעיניהם הפירוש של הרמב"ם להלכה, ועשו אותו 
למעשה. לכן זה לא בדיוק שהאשכנזים נוהגים כהרמב"ם והספרדים נוהגים כהתוספות, 
אלא הספרדים נוהגים כמו המנהג שכתב הרמב"ם, והאשכנזים נוהגים כמו הפירוש 
שפירש הרמב"ם ]ויש להוסיף מש"כ רמ"א בדרכי משה שם )בשם רבי אברהם מפראג( על מנהגם: שכיון 
שמדליקין בפנים ליכא למיחש שמא יאמרו כך הם בנ"א בבית, וא"כ אף לדעת התוס' מנהגנו נכון. ועוד שמאחר 

שמדליקים בפנים כל אחד ישים נרותיו במקום מיוחד ואיכא היכרא. ע"כ. וכתב כן בקצרה בהגה בש"ע. ובאמת 

גם אלו שמדליקין יחדיו בפתח בחוץ, נזהרין להבדיל נרות איש מנרות רעהו[. 

מצאנו שהספרדים עושים כחכמי האשכנזים
אבל מה שכתב הטורי זהב שלא מצאנו דבר כזה בשאר מקומות, הנה מצאנו דוגמא ח. 

כזאת בליל פסח, שלדעת הרי"ף )פסחים דף כ"ד ע"א מדפי הרי"ף( והרמב"ם )פ"ח מהלכות חמץ ומצה 
ה"ה וה"י( מברכים "בורא פרי הגפן" על כל אחת מארבע כוסות, הכוס הראשונה בקידוש, 

והשניה בסוף ההגדה, והשלישית אחרי ברכת המזון, והרביעית בהלל. והטעם לזה, כי 
כתוב בגמרא )פסחים ק"ט ע"ב( "כל כוס וכוס מצוה בפני עצמה", וא"כ צריך לברך ארבע 
ברכות. אבל הרא"ש )פסחים פ"י סימן כ"ד( כתב שזה לא נכון, כי הכוס הראשונה פוטרת את 
השניה כיון שעדיין לא התחלנו בסעודה, והכוס השלישית אחרי ברכת המזון פוטרת 
את הרביעית, שהרי אנחנו יודעים שצריך להביא עוד כוס לשלחן. מנהג הספרדים כמו 
הרא"ש ומברכים רק פעמיים בלבד, ומנהג האשכנזים כמו הרי"ף והרמב"ם ומברכים ארבע 
פעמים על כל כוס וכוס לבד, כי מצאה חן בעיניהם הסברא הזאת. וזה חידוש גדול. אבל 

16.  ויש גם דברים שעושים רק לשמח את הבריות בלבד. פעם ראיתי בלוח "דבר בעתו" של הרב גנוט 
שליט"א, שכותב: ביום שאחרי חג השבועות, מנהג בלז )זה ראשי תיבות "מ"ב" שכותב שם( שכל התלמידים 
בתלמודי התורה של בלז, "כל המקומות אשר נפוצו שם" )ע"פ ירמיה כ"ט י"ד(, באים לפני הרבי. הוא 
רואה אלפיים שלושת אלפים ועשרת אלפים ילדים, בן פורת יוסף. ואומר להם: "צאן קודושים", והם 
עונים: "מההההה" כמו כבשים ממש. זה לחזק את הדבר שאנחנו כמו צאן כבשים. וכי המנהג הזה 
כתוב בתוספתא בהרמב"ם או בראשונים?! הוא לא כתוב רק בבלז. אבל הם נוהגים בזה. או חסידי 
גור שנוהגים ללבוש גרביים לבנות בשבת, כי האר"י אמר שצריך ללבוש לבן בשבת )שער הכוונות דף ס"ג 
ע"א(, ובמדינות שלהם שכל היום היה גשם זה לא מתאים )גם מבחינה בריאותית(, לכן לפחות לבשו גרביים 

לבנות. וכל מיני מנהגים כאלה.

אין מה להתפלא על זה, כי הרא"ש ע"ה היה מיוחד במינו, שהוא בא מאשכנז לספרד17, 
וקיבל שתי זכויות: העיון של האשכנזים והדקדוקים כמו בעלי התוספות, והישרות של 
הספרדים שיש להם לימוד פשוט ברור וישר. צריך לקחת את שניהם. מי שילמד לכתוב 
ישר והעיון שלו שטחי, לא שוה כלום )הרב שלנו היה אומר על העיון השטחי "עיון חולים"(18, וצריך 
להעמיק בעיון. ומאידך, צריך לדבר בשפה פשוטה. והנה יש לנו גאון עולם מהר"ם שיף, 
שהשפה שלו קשה מאד, אבל יש לו עיון שאין כמוהו בעולם19. ומהרש"א היה ממוצע, 
השפה שלו לא קשה מאד והסגנון שלו מיוחד במינו. אבל הרא"ש היו לו שני הדברים 
האלה. וכאשר בא לספרד קיבלו אותו לרב שלהם, ולא אמרו לו: אנחנו ספרדים ואתה 
יודעת חציצין ומחיצין,  התורה אינה  אשכנזי שבא במקלו ותרמילו... אין דבר כזה. 
התורה תימצא אצל ספרדי או אתיופי או תימני, מי שאומר לך דבר אמיתי תקבל אותו. 
)בית יוסף  לכן הרא"ש קבע להם לברך רק פעמיים בליל פסח, והספרדים נוהגים ככה 
סימן תע"ד, ובש"ע שם(. ומרן בבית יוסף )סימן נ"א וסימן רט"ו( כותב: "הספרדים קיבלו עליהם 

את הרא"ש לרבם". הוא הרב שלהם. לכן יש מקומות שהוא חולק על הרי"ף והרמב"ם, 
ונהגו דוקא כמותו בזה.

"אהבתי אתכם אמר ה'"
שואלים: מדוע בחנוכה יש מהדרין ומהדרין מן המהדרין? והרי בכל המצוות מדרבנן ט. 

ודאורייתא עושים את המצוה בלבד, למה צריכים את זה? "למה תאמר יעקב ותדבר 
ישראל" )ישעיה מ' כ"ז(, למה ראשי תיבות למהדרין מן המהדרין... אלא הסבירו שמעיקר 
הדין היו יכולים להדליק את המנורה בטומאה, ולא היו צריכים לחכות עד שיביאו פך 
שמן טהור ויכינו זיתים, שהרי טומאה הותרה בציבור, וכמו שהפסוק אמר "איש איש 

מהר"ם מרוטנברג בגרמניה שרוצה לברוח )הקיסר שם  למה ברח מאשכנז? כי האשימו את רבו    .17
רשע ומרושע. פעם ראיתי כתוב שהקיסר הראשון של גרמניה ועד האחרון שבהם כולם שונאי ישראל. הראשון היה הקיסר 
הזה, והאחרון היה היטלר ימ"ש ויאבד זכרו. והיהודים סבלו הרבה שם(, ושמו אותו בכלא. אנשים רצו לאסוף כסף 
לפדות אותו, והוא אמר להם: כתוב במשנה )גיטין פ"ד מ"ו( "אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהם 
מפני תיקון העולם". הוא חושב שהוא לא שוה את הסכום הזה. עד שנפטר שם. חשבו שעכשיו לפחות 
יקברו אותו, אבל הקיסר הבליעל לא הסכים לקבור אותו, ואמר להם: הסכום של הכופר נכפל פי כמה. 
אמרו: מאיפה נביא את הכסף הזה?! והקיסר הארור הזה השאיר אותו בלי קבורה ארבע עשרה שנה. עד 
שבא עשיר גדול ובזבז כל ממונו, הציל אותו וקברו אותו. מהר"ם מרונטנברג נגלה אליו בחלום, ואמר 
לו: אל תדאג, אתה תהיה בעולם הבא על ידי, ְוִתְלַמד איתי. ומישהו סיפר לי שבית הקברות בגרמניה 
נחרש כולו, ונשארו רק שני הקברות האלו של מהר"ם מרוטנברג ועל ידו של העשיר הזה. הרא"ש אמר 

לעצמו: אם גמרו עם מהר"ם עכשיו יטפלו בי. לכן ברח לספרד.
18.  מה הכוונה שלו? בסידורים של האשכנזים כתוב בבוקר בנוסח הזה: "אלו דברים שאדם העושה 
אותם אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן כיבוד אב ואם וכו' ועיון חולים" 
]בסידורי אחינו האשכנזים שמצויים אצלי גם כתוב "ביקור חולים" אלא שבהמשך כתוב "והכנסת כלה ולוית המת ועיון תפלה" 
ואולי חיבר מי שחיבר ויצאה מליצה "ועיון חולים". העורך[. והכוונה ביקור חולים. אם אתה בא ושואל את החולה 
"מה שלומך" ובורח, מה הוא הרויח ממך?! רק הפרעת לו סתם. בזמן שהייתי שוכב בבית החולים ל"א, 
היה אדם אחד שאין לו מה לעשות ובא לידי כמה פעמים ויושב הרבה. אני מחכה שיקום וילך מכאן, 
והוא בא ויושב בלי לעשות כלום. בסוף עשיתי עצמי מנמנם, כדי שיראה שאין לו מה לעשות וילך. 
אבל נמנמתי חצי שעה, ואני מסתכל ורואה שהוא לא רוצה לזוז משם... אדוני, תעשה בשכל. לפעמים 
אדם רוצה לקום לשירותים ואתה עומד על ידו כמו גולם, "והשטן עומד על ימינו לשטנו" )זכריה ג' א'(. 
לא עושים דבר כזה. אבל יש כאלה שבאים רבע שעה, ושואלים: מה שלומך? מה אתה צריך? והולכים 

למשרד ומדברים כמה מלים לטובת החולה שם. זה נקרא "ביקור חולים".
19.  פעם אמרתי: נקח דף אחד במסכת גיטין ונלמד כל מהר"ם שיף שם. למדנו את הדף הזה במשך חודש 
וחצי. עד שאמרתי לתלמידים: "עד כאן תחום שבת", אי אפשר לעשות את זה, אין לנו מח של מהר"ם שיף.



כי יהיה טמא לנפש" )במדבר ט' י'(, שדוקא איש יחיד ואילו ציבור שלם יכולים להקריב 
בטומאה )פסחים ס"ו ע"ב(. וא"כ למה ה' עשה נס כזה שפך השמן יספיק לשמונה ימים? 

אני אוהב אתכם, ואתן  אלא הוא רצה לומר לעם ישראל: 
וראיה שה' אוהב אותנו,  לכם לעשות את המצוה בהידור. 
כמה שעושים עכשיו חילולי שבת בפרהסיא להכעיס, ובכל 
זאת יורדים גשמים ו- 450 טילים לא פוגעים באף יהודי, "לא 
נפל משערת ראשם ארצה" )ע"פ שמואל א', י"ד מ"ה(. מי שאומר 
שה' שונא את ישראל, זה לא נכון. ה' אוהב את עם ישראל, 
כמו שה' עשה איתנו  ומקווה שפעם יחזרו בתשובה. לכן 
הידור שפך השמן יהיה טהור, ככה אנחנו צריכים לעשות 
הידור בחנוכה. מי שאינו יכול מדליק נר אחד, ומי שיכול 
מדליק כמה נרות, או לפי המשפחה או לפי "מוסיף והולך". 
ובשאר דברים יש כאלה אומרים שאסור להוסיף ולהדר 
יותר, ואם ההלכה אומרת שמותר לא כדאי להחמיר על 
זה20. אמנם יש מקומות שאסור להחמיר, אבל יש מקומות 
שאם תחמיר תבורך. איפה מצאנו דבר כזה? כתוב בגמרא 
)שבת קכ"א ע"א(: מעשה שנפלה דליקה ביום שבת בחצירו של 

יוסף בן סימאי בשיחין, והוא היה ממונה על כל האוצרות 
של המלך שהיו שם. כנראה המעשה הזה היה עוד בזמן 
בית שני, כאשר היו תחת מלכות רומי. ואח"כ הוא יצטרך 
לתת למלך עד הפרוטה האחרונה, ולא יוכל לומר שנפלה 
שריפה ואינו אשם... באו אנשי גיסטרא - המשרתים של 
המלך לכבות את השריפה, ואמר להם: שבת היום, תלכו 
הביתה. נעשה לו נס, ובאו גשמים וכיבו את הדליקה. במוצאי 
השבת שלח כסף לפועלים האלה, לכל פועל שני סלעים21, 
ולאפרכוס - הממונה שלהם שלח חמשים סלעים. אבל הוא 
היה חושב מה לומר למלך שיגיד לו: איפה כל האוצרות 
שלי?! והנה משמים הביאו לו את הגשם הזה. החכמים 
שמעו את הדבר הזה, ואמרו לו: לא צריך לעשות את זה, 
כתוב במשנה )שם( "נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה ואל 
תכבה, מפני שאין שביתתו עליהם". מה אכפת לך?! אתה 
לא הזמנת אותם אלא המלך מעצמו שלח אותם. ולכאורה 
אם הוא לא ידע את המשנה או שידע ורצה להחמיר )עיין 
מהרש"א בח"א שם(, הרי הוא "חמור חמורתיים" )מחפש חומרות( 

שישבור את הראש, למה עושים לו נס?! אלא אם כיבדת 
את השבת - הקב"ה משלם לך בכפלי כפליים22. )ועיין במבוא 

למשנה ברורה-איש מצליח ח"ג(. 

בחורי ישיבות בהדלקת נרות חנוכה
בחורי ישיבות ספרדים פטורים מלהדליק בחדרים שלהם, י. 

כי הם סומכים על ההורים שלהם. והרב עובדיה )שו"ת יחוה 
דעת ח"ו סימן מ"ג, וחזון עובדיה-חנוכה עמ' קמ"ד( פסק ככה. וזה חוץ 
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עליו ברכה. אבל בערבית "תאעב" פירושה מסכן עייף, כי מי שמחמיר 

הוא מתעייף מזה... 
21.  בזמנו סלע היה חשוב מאד. בפירש"י )ב"מ נ"ב ע"א( כתוב שאדם לא 

משתמש בסלע רק פעם אחת בשבוע לצרכי שבת בלבד.
22.  מאז ימי אבא ע"ה אנחנו לא משתמשים ב"שעון שבת" בשבת. 
פעם לפני כמה שנים הגיע חשבון של החשמל בישיבה, סך: 600,000 
לירות )זכרונם לברכה...(, וזה היה סכום גדול. ובא אלי אחד התלמידים רבי 

אליהו קבלן )שהיום ר"מ בנתיבות(, ואמר לי: לא חבל? אולי כדאי לעשות 
שעון שבת. אמרתי לו: אבא לא עשה שעון שבת ואנחנו הולכים בדרך שלו. אבל היה לנו מינוס גדול, 
עד שבישיבה תלו את החשבון של החשמל, "למען יראו וידעו" )ישעיה מ"א כ'(, תראו כמה כסף יוצא לנו 
בחשמל. והנה בחודש הבא כוסה כל המינוס, ואפילו נשאר עודף. הקב"ה אומר: אתם שומרים שבת 
לכבודי, ולא בשביל להתפאר בעיתונים: "בכסא רחמים לא משתמשים בשעון שבת", אלא עושים 
לשם שמים. ככה גדלנו וממשיכים הלאה. אבל אי אפשר לומר את זה לכולם. ושאלו את רבו של אבא 
על זה, וענה בפשיטות שמשתמשים בשעון שבת )שו"ת שמחת כהן ח"ב חאו"ח סימן כ"ג(. אבל דבר אחד שלא 
כדאי להקל בזה, להזיז את הזיזים של השעון למעלה ולמטה. אמנם יש מתירים בזה, אבל הם בקיאים 
בהלכה ויודעים שמותר להזיז ובלבד שלא יכבה ושלא ידליק. ולא כל אחד יכול לעשות את זה, כי אם 
יבוא אחד ויזיז קצת יותר, יכבה בפועל, וכאשר יבוא לשאול: מה התיקון שלי? עונים לו: לא צריך שום 
תיקון, זה "דבר שאינו מתכוין"... אומר לעצמו: יפה מאד, זו עצה טובה. וכל שבת יזיז מכאן ומכאן. 
לכן לא עושים ככה. ולא רק אני אומר את זה, אלא גם בספר שנקרא "בחצוצרות בית ה'" )עמ' 30(, של 
תלמיד חכם מהנדס רבי ישראל רוזן )בבלאנק שלו כתוב "ישראל רוזן רב מהנדס", והוא נפטר לפני שנה או שנתיים(, 
הוא כותב שם: לא כדאי לתת את ההיתר להזיז שעון שבת ביד אנשים פשוטים, רק לאדם שלומד 
ויודע בדיוק שלא תקרה טעות מזה, אבל לא לתת תורת כל אחד ואחד בידו. הספר הזה מלא דברי 
תורה, ויש לו הסכמה מרבי יצחק יוסף ועוד רבנים אחרים. )ועיין בשו"ת מעין אומר ח"ב פרק ה' אות כ"ד שכן 

דעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל הובא במבוא למשנה ברורה-איש מצליח ח"ג(.

מחשש שריפה שיש בזה. וצריך להיזהר מאד, כי הרבה פעמים שומעים על שריפות 
בעוונות הרבים. לפני כמה שנים באמריקה קרה דבר כזה, כי היו כמה קומות בבית 

והחנוכה היתה למעלה, והם למטה 
יושבים ומשוחחים על הסופגניות 
ועגבניות וכל השטויות האלה. וחצי 
המשפחה נשרפו מזה23. לא עושים 
דבר כזה. לכן תעמוד על יד החנוכה 
ולא תעזוב אותה. ובינתיים תקרא 
"יושב בסתר", או הסיפור של יהודה 
המכבי, "מעוז צור ישועתי", "יה 

23.  הם באו לארץ )כנראה קברו את הנפטרים 
כאן(, ואמרו לי להגיד להם כמה מלים, 

אבל הם שבורים מאד ומה תוכל להגיד להם?! זה לא 
אחד ולא שנים. האבא של המשפחה יושב בצערו. לכן 

צריך להיזהר בדבר הזה.

להצלחת יורם חורי,  
דניאל בוכריס,  יונתן 

מאמו, חיבה סופר 
וכדיר בוכריס וב"ב.

לעילוי נשמת
יוסף חי כהן
בן מסעודה

ת.נ.צ.ב.ה.

לרפואת
רבקה חיה
בת חנינה 

אסנת



)ויש אדמורי"ם שיושבים על יד  הצל יונה מחכה". ואחרי חצי שעה, אם תרצה תישאר שם. 
החנוכה שלש שעות ומסתכלים בה, איני יודע מה הם רואים שם. כנראה דברים עמוקים מאד(24. אבל אם 
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- רבי שלום שרעבי, כתב שם )תחילת 
דרוש חנוכה( שלושה עמודים ארוכים 
כל מיני כוונות בחנוכה. ושם כתוב 
לכוין שהמלה "פתילה" עולה תלצ"ה 
עם ארבעה שלהובין. ולא ידעתי מה זה 
"תלצה". איך הגעתי לזה? אני לא עוסק 
בקבלה. אלא שהגהתי ספר "תפארת 
משה" שכתב רבי משה עידאן שהיה 
מקובל )סבו של רבי שמואל עידאן(, והוא היה 
קונה ספרי קבלה בכתב-יד שבזמנו 
עוד לא הדפיסו אותם, וכותב הערות 
עליהם בספר הזה )ונדפס בסוף ספר זית 
רענן ]נקראו יחדיו "עמר מן"[(. ובכל מקום 
שהוא כותב: דף פלוני ודף פלוני וכדו', אני פותח 
את המקורות ומציין את הדף בדיוק. ושם )תפארת 
משה עמ' קט"ז( הוא כתב: "תלצה, צריך עיון". והנה יום 

אתה הולך, תכבה אותה. לכן בחורי ישיבה פטורים מההדלקה, שלא תיפול דליקה 
בישיבה או בחדרים ויהיה חרבן מזה, ויוצאים ידי חובה בהדלקה של ההורים שלהם. 
אבל במקרה שהבחורים האלה באו מאמריקה וכדו', ושם 
השעות לא שוות לכאן, א"כ אי אפשר לסמוך על ההורים 
כי אצלם עדיין יום והם לא הדליקו בשבילם. לכן במקרה 
כזה הם צריכים להשתתף בפריטי בחנוכה של הישיבה. 
)חוברת השמש גליון א'( עורר את  והרב בן ציון אבא שאול 
הבעיה הזאת, שאם השעות אינן שוות כדאי שישתתפו 
עם הישיבה. ]ועיין באו"ת כסלו תשמ"ה סי' כ"ד אות א', ושוב בכסלו 

תשנ"א סי' ל"ו אות א'[.

כמה הקפידו אבותינו על טהרת היחוס
בפרשת השבוע כתוב "הכזונה יעשה את אחותנו" יא. 

)בראשית ל"ד ל"א(, המלה הכזונה בזקף גדול. ואצלנו בתונס 

)אני לא יודע אם כולם עושים כן( היו צועקים ומגביהים את הקול 

ג' כ"ב(.  )מלאכי  "זכרו תורת משה עבדי"  בטעם הזה, כמו 
השבטים עונים ליעקב אבינו: מה אתה רוצה שאחותנו 
תהיה מופקרת ח"ו?! ותלך לבליעל הזה שכם בן חמור, 
שהוא לא רק בן חמור אלא הוא בעצמו חמור. מכאן אתה 
למד כמה הקפידו אבותינו על טהרת היחוס. היום לצערנו 
הרב יש כאלה לומדים ביחד באוניברסיטה ובכל מקום 
אחר, ערבים וערביות יהודים ויהודיות. והנה ערבי אחד 
רואה יהודיה שמוצאת חן בעיניו, וקודם כל הוא קונה 
לעצמו תליון של "מגן דוד" שיחשבו שהוא יהודי, ואח"כ 
קונה לה מתנות. היא שואלת אותו: איך קוראים לך? והוא 
עונה: "יוסף". זה שם יפה... יום אחד החליטו להתחתן, 
והוא אומר לה: אני לוקח אותך לאמא שלי. איפה האמא 
ּה פחם"... היא  הזאת? באום אל פאחם. "מפני שהוא עֹוָשׂ
שואלת: למה אתם גרים באום אל פאחם? ועונה לה: אמי 
ערביה וגרה שם. היא מתפלאת: אתה ערבי? הוא אומר לה: 
כן, מה הבעיה בזה?! "כולנו בני איש אחד נחנו" )בראשית 
מ"ב י"א(, אתם ואנחנו מאברהם אבינו. היא הולכת אליהם 

ומחניפים לה הרבה, עד שהיא מתחתנת עם הערבי הזה, 
ועוזבת את ההורים שלה, "העוזבת אלוף נעוריה ואת 
ברית אלהיה שכחה" )משלי ב' י"ז(. ופתאום לדאבון לבה היא 
רואה שיש כבר ארבע ערביות שם, והיא "האופן החמישי 
שבעגלה"... אמנם בתחילה עושים לה כבוד, אבל אח"כ 
נותנים לה מכות רצח, ואומרים לה: יהודיה מלוכלכת, 
טפשה, מה את עושה דבר כזה. וכבר אין לה מה לעשות, 
כי היא נפלה בפח. והיום יש ארגונים שמטפלים בדבר הזה: 
"יד לאחים" "לב לאחים", ו"להבה" )ר"ת למניעת התבוללות בארץ 
הקודש( וכן "הידברות", שהם מצילים נפשות ממש, ומצילים 

אחד הבת שלי גאולה נ"ע היתה חולה, ואמרו לי שהרב כדורי ע"ה 
יכתוב קמיע והכל יהיה בסדר. וכך היה. הלכתי אליו, והוא עוד לא 
הגיע לשם. ובינתיים היה שם הרב שמואל דרזי ע"ה )שהוא צעיר ממנו 
אבל הוא אחד המקובלים והיה נותן שיעור שם(, ובאו ללמוד כוונות ברכות 
השחר ע"פ הרש"ש. הגיע הרב כדורי, ואמר לו הרב דרזי: עשיתי 
"סכימה". מה זה סכימה? זה "סקיצה" בלועזית. והכוונה שהברכה 
הזאת נגד הדבר הזה, והברכה הזאת נגד הדבר הזה וכדו'. והם היו 
לומדים בספר הזה נהר שלום. הראיתי לרב דרזי שם, ושאלתי אותו: 
צהוב  לבן  תכלת  מה זה "תלצה"? אמר לי: ראשי תיבות  תגיד לי 
אדום. אמרתי לו: כתוב תלצה בה"א בסוף, אמר לי: ה"א מתחלף באל"ף. אבל לא הבנתי למה המחבר 
יכתוב בה"א. אח"כ הבנתי שהרש"ש כתב: "פתילה בגימטריא תלצ"א עם ארבעה שלהובין", כי המלה 
"פתילה" בגימטריא 525, והמלה "תלצא" בגימטריא 521, אבל המעתיק לא הבין וכתב "תלצה" בה"א, 
כדי שיהיה אותה גימטריא בדיוק. אבל א"כ מה הפירוש "עם ארבעה שלהובין"?! אלא הרש"ש כתב 
"תלצא" באל"ף שזה בגימטריא 521, ועם ארבעה שלהובין זה בגימטריא "פתילה" בדיוק. ולא צריך 
לומר תלצה בה"א שמתחלף באל"ף. זה פירוש אמיתי, ואין ספק בדבר הזה. אמרתי: אילו לא נסעתי 
לירושלים רק בשביל לשמוע את הפירוש הזה, דייני. )וע"ע בעלון מס' 43 אותיות י"ג-י"ד(. פעם עשו כנס 
לזכרם של המקובלים שנפטרו סמוכים זה לזה )אולי חודש אחרי פטירתם(, ומקובל אחד התחיל לקרוא 
מתוך ספר לכולם. התפלאתי: מה קורא החכם הזה? אין בזה קבלה בכלל. הבנתי שהוא קורא מספר 
"מסילת ישרים". הוא ראה שרובם עמי הארץ, ולא דיבר קבלה בכלל. אני באתי וחכיתי עד שהוא 
יגמור, והוא אומר: "אני צריך לסיים כי אנשים רוצים לדבר". אבל אני לא רוצה לדבר בכלל, ואדרבה 
איפה שאני אברח יותר טוב, "ואנה מפניך אברח" )תהלים קל"ט ז'(. רק לחצו עלי לבוא לדבר, ובאתי. אני 
דיברתי ואמרתי כמה נסים של הרב כדורי שאני שמעתי עליהם. פעם השכן שלנו בתונס נסע לצרפת 
ואשתו חלתה במחלה, הלך לרב כדורי ואמר לו: היא עושה טיפול כימותרפי ומקיאה הרבה כל הזמן. 
אמר לו: אני אכתוב לך קמיע. והוא מספר: מאז שקיבלתי את הקמיע לא הקיאה יותר. ואח"כ סיפרתי 
גם על הרב דרזי ו"תלצא" באל"ף ולא בה"א. אמנם אנשים לא מבינים את זה, אבל היו שם גם תלמידי 

חכמים, ובשביל תלמיד חכם אחד כדאי לדבר קצת.



את הבנות האלה. לפי הדת של הערבים הולכים אחרי האבא, ואפילו אם האמא יהודיה 
הרי הבנים שיוולדו נחשבים לדעתם מוסלמים. זה נקרא "מוחמד", זה נקרא "עלי", זה 
נקרא "מוצטאפה"25, וכל מיני שמות כאלה. אבל למעשה ע"פ ההלכה הם יהודים. לכן 
הם מצילים אותם בחירוף נפש, מביאים אותם למקום מסתור, ומדברים איתה ומסבירים 
להם, והיא מתחרטת על מה שקרה לה, ומבקשת סליחה מההורים שלה. אבל כמה 
נוכל לעשות את זה?! אם היה חוק שאין חתונה כזאת הכל היה בסדר. אבל היו הרבה 
מקרים כאלה26. לכן אדם צריך להיזהר, תחשוב על הבת שלך, ואל תחשוב רק שהיא 
תקבל "דוקטורט", כי הוא לא שוה כלום לעומת החשש שהיא תעזוב את הדת והשבת 
וההורים ותשנא אותם. ולא צריכים כל פעם לחכות עד שיבואו לב לאחים או יד לאחים 
או הידברות או להבה. "כי תלך במו-אש לא תכווה, ולהבה לא תבער בך" )ישעיה מ"ג ב'(.

גם לומדי תורה מדליקים נרות
אדם שלומד בכולל בימי החנוכה. יש אומרים שלא אכפת מהילדים, אלא ישב יב. 

בכולל וימשיך ללמוד הרבה, ובינתיים יתקשר לאשתו: תעשי טובה תדליקי את החנוכה. 
איפה אבא? והיא אומרת להם: אני מוציאה אתכם ידי חובה. היא  הילדים שואלים: 
מדליקה נרות, והם משחקים ושואלים: איפה הסופגניות? איפה האוכל? הם יודעים רק 
לבלע... אבל מחר הילדים האלה לא ישמרו חנוכה. למה? כי אם זה היה דבר חשוב אבא 
היה צריך לבוא לבית, וכמו בפורים שיום שלם עושים משלוח מנות, מתנות לאביונים 
וקריאת מגילה )בלילה וביום( בבית הכנסת ושוב בבית לאשה. ואילו עכשיו שוכחים את 
הכל. וכמה זמן לוקחת חנוכה? בסה"כ חצי שעה עם כל הפיוטים. למה עושים את זה? 
אבל זה לא נכון, צריך להפסיק את הלימוד בשביל  "יש לנו שיעור וזה ביטול תורה". 
זה27. לכן תלמדו שאם אתה לא מהווה דוגמא למשפחה שלך, גם אם תהיה צדיק וחסיד 
25.  פעם היה ערבי אחד שטיפל בי בבית החולים תל השומר, שאלתי אותו: איך קוראים לך? אמר 
לי: מוצטאפה. שאלתי אותו: מה הפירוש "מוצטאפה"? והוא לא ידע. אמרתי לו: אני אסביר לך )כי אני 
יודע קצת ערבית ספרותית(. זה בא מהמלה "צאפי" בערבית שפירושה נקי, ומוצטאפה זה מבנין התפעל, 
כלומר מנוקה שאין לך שום דבר רע. הוא התלהב, ואמר לי: למדתי משהו, זה פירוש יפה. לכן כותבים 

"מוצטאפה" בצד"י ולא בסמ"ך. 
הרב יעקב גלינסקי ע"ה שמע על אחת אשכנזיה שמשום מה מצא חן בעיניה ערבי, "על  פעם    .26
ערבים בתוכה תלינו כנורותינו" )תהלים קל"ז ב'(, והיא הולכת להתחתן איתו. הוא ניסה לדבר איתה, ולא 
עזר כלום. הוא בא לכפר שלה, וה"מוכתר" שאל אותו: למה אתה נכנס לכאן? אמר לו: באתי להדריך 
אותה שתבין את המנטאליות איך לחיות עם הערבי הזה. והרשה לו לדבר איתה. הוא דיבר איתה 
באידיש, ואמר לה: תשמעי, את יודעת מה יצא מזה? הילדים שלך יהרגו את אבא שלך. היא התפלאה, 
והוא הסביר לה: הילדים שלך יכולים להיות מחבלים, את מסכימה שהם יהרגו את אבא שלך ואת 
האחים שלך? אמרה לו: לא, אני לא מסכימה בזה. אמר לה: הילדים שלך ע"פ ההלכה הם יהודים. היא 
השתכנעה, וביטלה את הכל. ואני זוכר שהיו שני מעשים כאלה בתונס. המורה שלנו לערבית מוסיו לוי, 
סיפר לנו שפעם הוא היה גר בכפר בדרום תוניסיה, והנה יהודיה אחת נישאה לערבי. זה היה בזמנו דבר 
נועז מאד, ולא היו עושים דבר כזה. אמרו את זה לרב של העיר )אולי הוא לא זכר את שמו(, והוא התבטא 
"עד שתחיה שנה", ונשבע לנו המורה בתורה על זה שבאותה שנה היהודיה הזאת מתה. וסיפור אחר 
ששמעתי מפי ערבי, פעם הלכנו לבקר בבית החיים בורג'ל של היהודים בתונס )ונדמה לי שהיה אזכרה של 
סבא שלי, שנפטר בשנת תשכ"ו(, והערבי שהיה ממונה שם פתח לנו את הדלת, וראינו מצבה של בחורה בת 
שמונה עשרה-תשע עשרה, והוא אמר לנו: הבחורה הזאת עזבה את הדת שלה והלכה להינשא עם 
ערבי, ובשמים לא מסכימים עם התערובת הזאת, ויום אחד עשו תאונה היא והוא ביחד, היא נקברה 

כאן והוא נקבר בבית הקברות של הערבים. 
27.  הרב שך ע"ה סיפר סיפור מדהים: אתם יודעים למה זכיתי לבן אחד דוקטור )קראו לו "ד"ר אפרים 
שך"(? כי אני טעיתי. בליל שבת הייתי בא מהר מבית הכנסת, לא אומר "שלום עליכם" ולא פיוטים 
ולא כלום, ומסיים הכל מהר וחוזר ללמוד. פעם היה לי אורח שהתפלל איתי, ואחרי התפלה הוא היה 
משוחח קצת, ואני הלכתי מהר הביתה. אחרי שגמרתי לאכול וסיימתי ברכת המזון, האורח הזה בא 

ותגיע עד הרקיע השביעי, הבן שלך יהיה חושך ב"מ. רבי יהודה פתייא ע"ה היה מקובל 
גדול, וכתב ספרים עמוקים )כמו "בית לחם יהודה" על עץ חיים(, ומה היה עושה בליל חנוכה? 
הוא כותב בספרו )מנחת יהודה עמ' ע"ה( שהיה יושב עם המשפחה שלו, וקורא את כל הנס 
של חנוכה מספר "חמדת ימים". צריך להכיר את הנס של חנוכה, ולא סתם סיפור קצר: 
אנטיוכוס בא ונתנו לו על הראש, הדלקנו נרות וקרה נס, ונגמר הסיפור... צריך לספר 
בטעם ובחיבה. והיום יש ספרים של מחברים יראי שמים, כמו הספר שכתב חגי בן 
ארצי ועוד ספרים אחרים. אמנם לא צריך לספר את כל הפרטים בזה, אבל שיידעו את 
המושג של "חנוכה", שהיה נס גדול לא רק לעם ישראל כאן אלא לכל היהדות כולה, 
כי היוונים לא נתנו לנו לא שבת לא תורה ולא ראש חודש ולא כלום, והיהדות עמדה 
אבל הקב"ה נתן לנו כח והיוונים עברו מן העולם, והתורה שלנו תהיה  להיעלם ממש, 

לעולם ולעולמי עולמים. אמן כן יהי רצון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.

מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש 
ברמה  קול  )רדיו  רדיו "קול ברמה"  הלוין או  הנמצאים בשיעור, והשומעים דרך  הזה, 
ראשי תיבות רמה קרני בה'(, וכל אלה שאח"כ קוראים בעלון בעברית וצרפתית ובאנגלית 

ובכל שפה שהיא, העיקר שיקבלו קצת יראת שמים, וידריכו בניהם ביראת שמים. 
ה' יתברך ימלא כל משאלות לבם, וימלא כל שכרם, ויתן להם חיים טובים וארוכים, 

וכן יהי רצון ונאמר אמן.

אסתר חיה לויזה  א-ל מלא רחמים יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמת רעיתי 
בת זהירה שנפטרה כהיום הזה )ט"ז בכסלו( רוח ה' תניחנה בגן עדן, ותהא נשמתה 

צרורה בצרור החיים. אמן כן יהי רצון.

ואמרתי לו: הנה האוכל שלך מוכן כאן, כבודו יאכל. לכן הבן שלי לא היה למדן. אבל לעומת זאת היה 
לי שכן, שבכל ליל שבת שר פיוט אחר פיוט, ובכל הסעודה אומר חידושים וסיפורים על הפרשה, והוא 

זכה שבניו תלמידי חכמים.





ַהּתֹוָרה ִנְׁשַּתְּמָרה ְבָטֳהָרָתּה ְּכמֹו 'ַּפְך ֶׁשֶמן ָטהֹור'
ֵיׁש ְׁשֵאָלה, ַמה ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב ַּבֵּנס ַהֶּזה ֶׁשל 'ַּפְך ַהֶּׁשֶמן' ַעד ְּכֵדי ָכְך ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְמִׁשיִכים 
ּבֹו ּדֹורֹות ַעל ַּגֵּבי דֹורֹות, ּוַמְדִליִקים ֲחֻנָּכה ְבִׂשְמָחה ַרָּבה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתב 
ָהַרְמַּב"ם )פרק ד מהלכות מגילה וחנוכה הלכה יב(: "ִמְצַות ֵנר ֲחֻנָּכה ִמְצָוה ֲחִביָבה ִהיא 
ַעד ְמאֹד" ַמה ָּכל ָּכְך ְמֻיָחד? ֲאִני חֹוֵׁשב ֶׁשֶּזה ֹלא ַרק ָהִעְנָין ֶׁשל 'ַּפְך ַהֶּׁשֶמן', ֶאָּלא ֶזה 

ֶׁשַהּתֹוָרה ִנְׁשַּתְּמָרה ְבָטֳהָרָתּה ְּכמֹו 'ַּפְך ֶׁשֶמן ָטהֹור'. 
ֵיׁש ָלנּו ֶׁשַבע ְּתקּופֹות: ְּתקּוַפת ַהַחְׁשמֹוָנִאים ָהְיָתה 'ְּתקּוַפת ַהּזּוגֹות', ְּכמֹו ֶׁשרֹוִאים ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ְּבֶפֶרק א' 
זּוגֹות זּוגֹות, "ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ִקְּבלּו ֵמֶהם", "ִהֵּלל ְוַׁשַּמאי ִקְּבלּו ֵמֶהם", ֶזה ִנְקָרא 'ְּתקּוַפת ַהּזּוגֹות'. ַאַחר 
ָּכְך ְּתקּוַפת ַהַּתָּנִאים, ַאַחר ָּכְך ְּתקּוַפת ָהֲאמֹוָרִאים, ֶזה ָׁשלֹוׁש ְּתקּופֹות. ְוַהַּתְלמּוד ֶנְחַּתם ִּבְׁשַנת ַאְרַּבַעת 
ֲאָלִפים רנ"ט, ַאַחר ָּכְך ָּבאּו ַרָּבָנן ָסבֹוָרֵאי, ּוֶמה ָעׂשּו ַרָּבָנן ָסבֹוָרֵאי? ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשָּכתּוב ַּבְּגָמָרא 
ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשִּבְזַמָּנם ָקְבעּו ָּכל  'ַרָּבָנן ָסבֹוָרֵאי'.  "ִמְסַּתְּבָרא" אֹו "ָהִכי ִמְסַּתְּבָרא", זֹו הֹוָסָפה ֶׁשהֹוִסיפּו 
ֲחֵסרֹות ִויֵתרֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ְוִחְּברּו ֶאת 'ֵסֶפר ַהְּמָסָרה', ֶׁשָּׁשם ְמפָֹרט ָּכל ַה'ֲחֵסרֹות ִויֵתרֹות' )ְוָלָּמה ָעׂשּו זֹאת? ֵּכיָון 
ֶׁשִּבְזַמן ַהַּתְלמּוד ֹלא ָהָיה ָברּור ַּבֵּסֶפר ּתֹוָרה ָמה ַה'ֲחֵסרֹות ְוַהְיֵתרֹות', ַהְּגָמָרא )קידושין דף ל' ע"א( אֹוֶמֶרת ִּבְמפָֹרׁש: "ַּבֲחֵסרֹות 

ִויֵתרֹות ָלא ְּבִקיִאיָנן ]=ֵאיֶנּנּו ְּבִקיִאים["(. ָׁשְמרּו ַעל ַהּתֹוָרה ְכָבַבת ַעִין. ָהַרְמַּב"ם ּכֹוֵתב ְּבִאֶּגֶרת ֵּתיָמן ֶׁשֲאִפּלּו ֵּבין 

ֻקּבּוץ ְלָקָמץ ֲחטּוף ֵאין ֶהְבֵּדל, ְּכלֹוַמר, ֹלא ַרק ָּבאֹוִתּיֹות, ֶאָּלא ַּגם ַּבִּנּקּוד ֵאין ֶהְבֵּדל, ַמה ֶּׁשָּכתּוב ָּכאן ָּכתּוב 
ָּכאן. ִמי ָקַבע ֶאת ֶזה ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ִׁשּנּוִיים? ַרָּבָנן ָסבֹוָרֵאי. ּוְזַמָּנם ִנְמַׁשְך ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ִמְּׁשַנת רנ"ט ַעד ְׁשַנת 
שמ"ט, ַאֲחֵריֶהם ִנְגַמר ַהַּתְלמּוד. ּוִמְּׁשַנת שמ"ט ַעד ְׁשַנת תשצ"ח - ְׁשַנת ְּפִטיַרת ַרב ַהאי ָּגאֹון, זֹו ְתקּוַפת 
ַהְּגאֹוִנים. ַאֲחֵרי ַהְּגאֹוִנים ִהִּגיעּו ָהִראׁשֹוִנים, ֵמַרִׁש"י ְוָהִרי"ף ְוכּו' ְועֹוד ִראׁשֹוִנים ַעד ֵּגרּוׁש ְסָפַרד. ַאַחר ָּכְך 
ָּבאּו ָהַאֲחרֹוִנים, ֵאֶּלה ֶשַבע ְּתקּופֹות. ְוָכל ֶׁשַבע ְּתקּופֹות ֵאֶּלה ַהּתֹוָרה ִנְׁשַּתְּמָרה ְּבָטֳהָרָתּה, ָּכל ֵאֶּלה ֶׁשָּבאּו 
ְלַׁשּנֹות ְלַהְחִליף ּוְלַזֵּיף ֶאת ַהּתֹוָרה ֻּכָּלם ָהְלכּו, ָיְצאּו ַהחּוָצה. ִאם ֵּכן ֵיׁש ָלנּו ֶׁשַבע ְּתקּופֹות, ּוְכֶנְגָדם ִׁשְבַעת 
ְיֵמי ֲחֻנָּכה ַאֲחֵרי ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשהּוא ְלֵזֶכר ַהִּנָּצחֹון, ֵיׁש ָלנּו ַּפְך ֶׁשֶמן ָטהֹור ִלְרמֹז ֶׁשַהּתֹוָרה ִּתָּׁשֵאר ְּבָטֳהָרָתּה. 

)גליון 42 אותיות י"ב וי"ג(.

ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֵיׁש ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְׁשֹלָׁשה ִמְנָהִגים ִּבְזַמן ְּתִקיַעת 
ַהּׁשֹוָפר ]אֹו ַהְּצִפיָרה[ ֶׁשּמֹוִדיָעה ַעל ְּכִניַסת ַׁשָּבת, ְּבגּוׁש ָּדן 
עֹוִׂשים ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ִּבירּוָׁשַלִים ּוְבֶפַתח ִּתְקָוה 
עֹוִׂשים ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות )ְּבֶפַתח ִּתְקָוה עֹוִׂשים ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות ְּכמֹו ְירּוָׁשַלִים 
ִמּׁשּום ֶׁשַהְמַיְּסִדים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ֶּפַתח ִּתְקָוה ָּבאּו ִמירּוָׁשַלִים(. ּוְבֵחיָפה 

עֹוִׂשים ְׁשֹלִׁשים ַּדּקֹות )ּוָמָצאִתי ִסיָמן ָלֶזה: "ה' ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת 
ֶמֶלְך ּבֹו" )במדבר כ"ג כ"א(, ֶמֶל"ְך - ָהאֹות ֵמ"ם ֶזה ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות ֶׁשעֹוִׂשים 

ִּבירּוָׁשַלִים ּוְבֶפַתח ִּתְקָוה, ָהאֹות ָלֶמ"ד ֶזה ְׁשֹלִׁשים ַּדּקֹות ֶׁשעֹוִׂשים ְּבֵחיָפה, 

ְוָהאֹות ַּכ"ף ֶזה ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ֶׁשעֹוִׂשים ְּבגּוׁש ָּדן )ֵּתל ָאִביב ּוְבֵני ְּבַרק ְוכּו'(, 

ּו"ְתרּוַעת" ֶזה ְלׁשֹון ְּתִקיָעה ֶׁשּתֹוְקִעים ַּבּׁשֹוָפר. ְוָכל ִמְנָהג ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש לֹו 

ָמקֹור ִמן ַהּתֹוָרה(. ּוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל )שו"ת יביע אומר חלק ה' 

חלק או"ח סימן כ"א( אֹוֵמר ֶׁשֵאינֹו ָנכֹון ֶׁשֵּכן ִמְנַהג ְירּוָׁשַלִים ְלַהְדִליק 

ֵנרֹות ַׁשָּבת ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות, ְוֵהִביא הֹוָכָחה ִמַּכף ַהַחִּיים )סימן 
רנ"ו אות ה'( ֶׁשַּפַעם ִּבירּוָׁשַלִים ָהיּו ַמְדִליִקים ַרק ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות 

ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה. ְוָכְתבּו ִלי ֶׁשֶּזה ִמְנָהג ָקדּום ֵאֶצל ָהַאְׁשְּכַנִּזים 

ְלַהְדִליק ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ָאְמָנם ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשֶּזה 
ָנכֹון, ֲאָבל ָהַרב ֵהִביא ְרָאָיה ַגם ֶנֶגד ֶזה, ִּכי ִבְתׁשּובֹות ַמֲהִרי"ץ 
ֶׁשֲאַנְחנּו ֹלא חֹוְׁשִׁשים  ָּכַתב  )חלק או"ח סימן ל"ג(  דּוִׁשיְנְסִקי 
ְלַדַעת ֵסֶפר ְיֵרִאים ְּבָכל ֶעֶרב ַׁשָּבת. ְוַהַּכָּוָנה: ֵיׁש ָׁשֹלׁש ֵּדעֹות 
ְּבֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות: ַּדַעת ֵסֶפר ְיֵרִאים ]ֶׁשִחְּברֹו ַרֵּבנּו ֱאִליֶעֶזר ִמִּמיץ[, 
ַּדַעת ַהְּגאֹוִנים, ַּדַעת ַרֵּבנּו ָתם. ֵסֶפר ַהְיֵרִאים )סימן ק"ב( סֹוֵבר 
ֶׁשֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות הּוא ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ְּכלֹוַמר ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ַּדּקֹות 
ִלְפֵני ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת ְּכָבר ִנְכָנס ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ּוְלִפי ַדְעּתֹו 
ָצִריְך ְלַהְקִּדים ֶאת ְזַמן ַהְדָלַקת ֵנרֹות ַׁשָּבת ַהְרֵּבה, ִּכי ַאַחר ָּכְך 
ַאָּתה ִנְכָנס ַּבְּזַמן ֶׁשל ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות. ַהְּגאֹוִנים אֹוְמִרים ֹלא ָכְך, 
ֶאָּלא ֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות ַמְתִחיל ֵמַהְּׁשִקיָעה. ְוַרֵּבנּו ָתם אֹוֵמר ֶׁשֵּבין 
ַהְּׁשָמׁשֹות ַמְתִחיל ֲחִמִּׁשים ּוְׁשמֹוֶנה ַדּקֹות ָוֵחִצי ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה. 
ֵאּלּו ָׁשֹלׁש ֵּדעֹות ׁשֹונֹות ְלַגְמֵרי. ְוָהַרב מֹוִכיַח ִמַּמה ֶּׁשַּמֲהִרי"ץ 
דּוִׁשיְנְסִקי )ַרִּבי יֹוֵסף ְצִבי דּוִׁשיְנְסִקי. ֶזה ָחָכם ֶׁשָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי ָלֵעָדה 
ַהֲחֵרִדית ַאֲחֵרי ָהַרב זֹוֶנְנֶפְלד( ָּכַתב ֶׁשֵהם ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֹלא חֹוְׁשִׁשים 

ְלַדַעת ֵסֶפר ְיֵרִאים ֲאִפּלּו ְבֶעֶרב ַׁשָּבת, ַמְׁשָמע ֶׁשֵהם ִהְדִליקּו 
ֵנרֹות ַׁשָּבת ִּכְמַעט ֶעֶׂשר ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה. ְוִאם ֵּכן ַהִּמְנָהג 

ַהֶּזה ַלֲעׂשֹות ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות הּוא ִמְנָהג ְמֻאָחר, ִּכי ַאֶחֶרת ִמי 

ָאַמר ְלָך ֶׁשֵהם ֹלא חֹוְׁשִׁשים? ֶאָּלא ַוָּדאי ֶׁשֵהם ִהְדִליקּו ְמֻאָחר 

]ְוָכַתב ָהַרב עֹוַבְדָיה ָשם ֶׁשַעל ָּכל ָּפִנים ֵאֶצל ַהְּסָפַרִּדים ַוָּדאי 

ֹלא ָהָיה ִמְנָהג ֶזה[. ֲאָבל ֶעֶרב ַׁשַּבת ֲחֻנָּכה יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, ְוַגם 

ְלַהְדִליק ְמֻאָחר, ִמּׁשּום ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֵנרֹות  ְצִריִכים  ָהַאְׁשְּכַנִּזים 

ֲחֻנָּכה ֶׁשְּצִריִכים ִלְדֹלק ֲחִצי ָׁשָעה ַאֲחֵרי ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ְוִאם 

ַּתְדִליק ֻמְקָּדם ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה, ֲהֵרי ַאַחר ָּכְך ֵיׁש 

עֹוד ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ְוֵיׁש עֹוד ְׁשֹלִׁשים ַּדּקֹות 

ֶׁשַהֲחֻנָּכה ִתָּׁשֵאר ּדֹוֶלֶקת ִמֵּצאת ַהּכֹוָכִבים, ְוִאם ֵּכן ַאָּתה ָצִריְך 

ֶׁשַהֲחֻנָּכה ִתְדַלק ִּתְׁשִעים ַּדּקֹות, ְואּוַלי ֵאין ְלָך ֶׁשֶמן ַמְסִּפיק. 

ְוָלֵכן ְּבלּוַח ַהָּׁשָנה ֶׁשָּלנּו ָכַתְבנּו ְבָכל ַהָּׁשָנה ֶׁשַהְדָלַקת ֵנרֹות 

ַׁשָּבת ִּבירּוָׁשַלִים ַאְרָּבִעים ַּדּקֹות ָּכָרִגיל, ֲאָבל ְּבֶעֶרב ַׁשַּבת ֲחֻנָּכה 

ָּכַתְבנּו ֶׁשֵּיׁש ְלַאֵחר ַהְדָלַקת ַהֵּנרֹות )ִּבירּוָׁשַלִים ְּבֵחיָפה ּוְבֶפַתח ִּתְקָוה( 

ַרק ֶעְׂשִרים ַּדּקֹות ִלְפֵני ַהְּׁשִקיָעה ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, ְּכֵדי ֶׁשַהֶּׁשֶמן 

ַיְסִּפיק ַלֲחִצי ָׁשָעה ַאֲחֵרי ַהְּׁשִקיָעה. )גליון 43 אותיות י"ח וי"ט, 

והערות 26, 27, 28(.
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס
)חובה לציין שם וכתובת(

מי ברח לספרד? ומי היה רבו?
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)חובה לציין שם וכתובת( נא לשלוח התשובות עד יום שני בערב

פתרונות מגליון קודם: פתרון החידה: מהו נוסח הברכה הראשונה על נרות החנוכה? הספרדים מברכים להדליק נר חנוכה, והאשכנזים 
מברכים להדליק נר של חנוכה )ויש שכתבו לומר "שלחנוכה". ראה בגליון הקודם אות ט, וכן בגליון הנוכחי(. הזוכה: שר שלום ועקנין - בני ברק

פתרון התמונה: הגאון הגדול רבי מאיר ועקנין זצ"ל רב העיר טבריה ואב"ד, ומחבר ספר "ויאמר מאיר" )נפטר בכ"ט אדר תשל"ה(. 
הזוכה: מרדכי בוזגלו - ירושלים

ָ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 

)ְּכִגיַמְטִרָּיא:  ָמָרן ַהֵּבית יֹוֵסף  ַוֲחִמִּׁשים ֵּתרּוִצים ַעל ֻקְׁשַית  ָמאַתִים  ּבֹו 

'ֵ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 ָלָּמה עֹוִׂשים ִׁשְבָעה ֵנרֹות?" יֹאְמרּו ְלָך ִּכי ֶזה 

ְכמֹו ַהְּמנֹוָרה ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש! ֶזה ַהּכֹל! ָלֵכן עֹוִׂשים ְׁשמֹוָנה לֹוַמר ְלָך: 

"ַאָּתה יֹוֵדַע, ֵיׁש ָּכאן ִסָּבה ְמֻיֶחֶדת, ֶׁשֲהֵרי ַהְּמנֹוָרה ָהָיה ָּבּה ַרק ִׁשְבָעה!". 

ּוָמָרן ַהִחיָד"א ָכַתב )בספרו ברכי יוסף סימן עת"ר אות א'( ֶׁשּנּוְסַחת ֵסֶפר 

ַהְּׁשִאְלּתֹות )פרשת וישלח( ַּבְּגָמָרא )שבת דף כ"א עמוד ב'( ֶׁשֹּלא ָהָיה ַּבַּפְך 

ַּבַּלְיָלה  ְוַגם  ֵנס  ָהָיה  ַהֵּלילֹות  ְּבָכל  ֵּכן  ְוִאם  ֶאָחד,  ַלְיָלה  ֲאִפּלּו ִׁשעּור 

ָהִראׁשֹון ]ֶׁשֲהֵרי ַגם ְלַלְיָלה ֶאָחד ֹלא ִהְסִּפיק ַהֶּׁשֶמן ֶׁשַּבַּפְך[, ָאז ָלֵכן 

ֶבת קּוְשַית ָמָרן. ְוַאַחר ָּכְך הֹוִפיַע ֵּפירּוׁש  עֹוִׂשים ְׁשמֹוָנה ְיֵמי ֲחֻנָּכה, ּוְמיּוּׁשֶ

ַעל ַהְּׁשֵאְלּתֹות ֶׁשִחֵּבר ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִּפיק )ֵיׁש לֹו ֵּפירּוׁש ַעל ֵסֶפר ַהְּׁשֵאְלּתֹות ְוַעל 

ֵסֶפר ַהִחּנּוְך ְוַעל ֵסֶפר ֶהָערּוְך, ּוְלָכל ֶאָחד הּוא ָמָצא לֹו ֵאיֶזה ֵׁשם, ַעל ַהְּׁשֵאְלּתֹות ָּכַתב 

"ְׁשִאיַלת ָׁשלֹום", ְוַעל ַהִחּנּוְך ָּכַתב "ָקָטן ֶׁשִהִּגיַע ְלִחּנּוְך", ְוַעל ֶהָערּוְך ָּכַתב "ַהְפָלָאה 

ֶׁשַּבֲעָרִכין". ְוהּוא ָהָיה ָבִקי ָגדֹול, ַהִחיָד"א קֹוֵרא לֹו: "ֶזה ִסיַני"(, ְוָׁשם הּוא ָכַתב ֶאת 

ַהִחּדּוׁש ַהֶּזה, ְוָאַמר ֶׁשָּבֶזה ְמֻיֶּׁשֶבת ֻקְׁשַית ַהֵּבית יֹוֵסף. ְוַהִחיָד"א ֶׁשָהָיה 

ַעְנְוָתן ּוְמֻיָחד, ְּכֶׁשָּבא לֹוַמר ֶׁשהּוא ְכָבר ָכַתב ֵּתרּוץ ֶזה, ִהְתַּבֵּטא )בספרו 

שו"ת יוסף אומץ סימן ל"ב(: "ְוַיּתּוׁש ְקָדמֹו ְּבִבְרֵּכי יֹוֵסף", ְוִכי הּוא ַיּתּוׁש 

ְלֻעַּמת ַרִּבי ְיַׁשְעָיה ִּפיק? ֲהֵרי ְגאֹון עֹוָלם ּוַבַעל ִזָּכרֹון ַמְדִהים ָהָיה, ֲאָבל 

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

וגליון 42 אותיות י"א וי"ב(.


