
למה מתעסקים כל כך עם 
 החמורים?

התורה מתעסקת כל כך בסיפור החמורים בכל שלב של פגישת האחים למה  למה  למה  למה  

וישאו את שברם על חמריהם וילכו ” עם יוסף הצדיק? בפרק מב פסוק כו כתוב  

ויפתח האחד את שקו לתת מספוא לחמרו ” בפרק מב פסוק כז כתוב  “,  משם 

ויבא ” בפרק מג פסוק כד כתוב  “,  במלון וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו 

ויתן מספוא  וירחצו רגליהם  ויתן מים  האיש את האנשים ביתה יוסף 

הבקר אור והאנשים שלחו המה ” בפרק מד פסוק ג כתוב  “,  לחמריהם 

עד כדי כך שאני צריך לדעת ששלחו גם את החמורים? בפרק מד “,  וחמריהם 

שאלה זו “,  ויקרעו שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה ” פסוק יג כתוב 

 ו והיא שאלה גדולה!“משה רוט הי‘ שאל ר

פשוט אפשר לומר שכל ההתעסקות של יוסף עם אחיו התאפשרה בגלל בדרך בדרך בדרך בדרך 

החמורים, כששם את כספם בחזרה בלי שהם ידעו בכך הוא שם את כספם 

באמתחתם על החמורים, כיון שבני ביתו של יוסף טיפלו בחמורים, בכך היה 

להם יכולת להסתיר את הכסף וגם את הגביע 

באמתחתם על החמורים, אבל אצל השבטים 

וכסף משנה קחו ” עצמם כתוב בפרק מג פסוק יב  

בידכם ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם 

זאת אומרת “,  תשיבו בידכם אולי משגה הוא 

ולא על  פם בידם  כס קחו את  ים ל בט שהש

ויקחו האנשים את ” החמורים, וכן בפסוק טו  

המנחה הזאת ומשנה כסף לקחו בידם ואת בנימן 

הכל לקחו “,  ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף 

ביד, וכיון שכל ההתעסקות של יוסף עם האחים 

התאפשרה בגלל החמורים ששם החביא את הכסף (ולא בידם) לכן מוזכר כל 

 ענין החמורים.

ולכן שמעון הרג את “,  חמור ” ב) ששמעון מזלו היה שור ומצד הקדושה, והצד של הקליפה היה  “ ב ע “ על דרך הסוד מבואר בזהר פרשת וישלח (דף קע אמנם  אמנם  אמנם  אמנם  

ויוסף חיבר בין השור “,  בשר חמורים בשרם ” והמצריים עליהם נאמר בנביא יחזקאל  “, שור”בשכם כי שמעון הלך להכניע את הקליפה, יוסף גם כן נקרא “ חמור”

כדי להוריד את ישראל לגלות מצרים, ומשה רבינו שהיה ‘  שמצד הקדושה לחמור שמצד הקליפה בכך שכלכל את מצרים באוכל, והחיבור הזה היה מאת ה 

משבט לוי (שמעון ולוי אחים) העלה את עצמות יוסף ממצרים וגאל את ישראל בהפרדה שבין השור והחמור, וזה מרומז בלא 

תחרוש בשור ובחמור יחדיו, ונראה על פי הזהר הזה לבאר את ההתעסקות הרבה בענין החמורים בירידת השבטים למצרים, 

 וזאת כתבתי בקצרה. “, המה וחמוריהם”ויוסף שלח את אחיו בחיבור 

 

 חכם או מכשף?!
בפרשה (פרק מ"א פסוק ח') וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

 אותם לפרעה.

, שפרעה חלם חלום וחיפש מי שיפתור לו את החלום, ואז הוא קרא לכל "חרטומי מצרים" שהם המכשפים, וגם לכל והביאורוהביאורוהביאורוהביאור

 "החכמים" שהם היועצים בחכמה, ולא היה מי שיפתור לו את החלום.

זה קשה מה שכתוב בהמשך הפרשה, אחרי שהביאו את יוסף שיפתור לפרעה את החלום ופרעה מספר ליוסף את החלום, ולפי ולפי ולפי ולפי 

כתוב שפרעה אמר (בפרק מ"א פסוק כ"ד) "ותבלען השבלים הדקות את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין מגיד 

הרי שה  לי", ורואים כשפרעה מספר את החלום הוא אומר ליוסף ואומר אל "החרטמים" שסיפרתי את החלום למכשפים ולא היה מי שיפתור לי את החלום, וק 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 4:45שקיעה:      5:58ת: “ר     5:26צאת:      4:15כניסה: 
 

 מזל טוב
 ו“הייוחנן לומברד ורעיתו להרב 

 על הולדת הנכד
 ו“הייוסי ריינר ורעיתו ‘ להר

 על הולדת הנכד
 ו“היאריאל אמיתי ורעיתו ‘ להר

 על הולדת הבת
 ו“הייהודה מולא ורעיתו ‘ להר

 על הולדת הבן
 

 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“חנוכה תשע -פרשת מקץ 

 העלון נתרם על ידי אוהבי תורה וחסד מזכי הרבים    
 

 ל“ז אליהו בן זכיאה‘ ו   לעילוי נשמת אביו ר“הידרור שועה ‘ ר
 

 וכן על ידי האנשים החשובים
 ו“היאליהו עזרן ‘ ו   הר“הייעקב דרשן ו   הרב “הימרדכי שמידט ‘ ו   הר“היאליקים גלבך ‘ הר

 ו יזכה לזיווג הגון במהרה“בן ברוריה הי חננאל‘ ו    הר“היחדד בן חנה שמואל יעקב ‘ הר
 

 העלון השבועי נערך לזכות הרבים בעלויות הדפסה בלבד, אשרי מי שזכה במצווה רמה זו!!
 ברכות בריאות פרנסה ושפע!! 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...
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הנמצא בסעודה שלישית שנמשכה לאחר צאת השבת ועשה 
מלאכה בתוך הסעודה או התפלל ערבית האם יאמר רצה 

 והחליצינו בברכת המזון
הבית יוסף  סימן קפ"ח אם התחיל לאכול בשבת סמוך לחשיכה וחשכה לו כתב כתב כתב כתב 

קודם גמר סעודתו כתב הרא"ש בתשובה כלל כ"ב (סי' ו) שאין לו להזכיר כלל של 

שבת בחול מידי דהוי אתפילת מנחה של שבת שאם לא התפלל אותה מתפלל 

במוצאי שבת שתים של חול כי אין להזכיר של שבת בחול אף על פי שנתחייב 

תפילה זו בשבת וכן בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהם היום דקאמר רבי יוסי 

(פסחים קב.) גמרו סעודתן כוס ראשון אומרים עליו ברכת המזון [וכו'] בתוספתא 

דברכות (פ"ה ה"ד) שונה בדברי רבי יוסי 

ומזכיר של שבת בברכת המזון אף על גב 

דסעודת חול היתה כיון דמברך בשבת 

צריך להזכיר של שבת הכי נמי אף על גב 

דסעודת שבת היתה כיון דמברך בחול לא 

יזכיר של שבת עכ"ל וכן כתב רבינו בסימן 

תרצ"ה לגבי פורים שאם התחיל סעודתו 

ביום ומשכה עד הלילה כתב א"א ז"ל 

(שו"ת כלל כב סי' ו) שאין אומרים על 

הניסים: אבל בהגהות מיימון פ"ב מהלכות 

מגילה (הי"ד אות א) כתב בשם הר"ם 

שצריך לברך על הניסים כדאשכחן (ברכות כז.) רב צלי של שבת במוצאי שבת 

ע"כ ומצאתי כתוב בתשובה אשכנזית (שו"ת מהרי"ל סי' נו) דלסברא זו לא 

תיקשי מתפילת מנחה דשבת דמייתי הרא"ש דזמן תפילת מנחה עבר ואינו 

מתפלל במוצאי שבת אלא לתשלומין האיך יתפלל של שבת ודינו להבדיל 

בראשונה אבל ברכת המזון אתי על סעודה שסעד בשבת וכיון דאכתי לא צלי 

ערבית של חול צריך להזכיר מעין המאורע בברכת המזון וכן מנהג פשוט 

במדינותינו  להזכיר על הניסים בכה"ג וכן מוצאי שבתות כשנמשכה סעודתן עד 

הלילה עכ"ל. וכן כתב בארחות חיים וזה לשונו היה אוכל ויצא שבת כתבו 

התוספות שמזכיר של שבת בברכת המזון שהכל הולך אחר התחלת הסעודה 

והוא הדין בראש חודש ופורים (וכו') [וכן] בתפילת נעילה אף על פי שהוא לילה 

 מזכיר בה של שבת עכ"ל.

ערוך  בסימן קפח סעיף י היה אוכל ויצא שבת,  מזכיר של שבת בבהמ"ז  השולחן השולחן השולחן השולחן 

 דאזלינן  בתר התחלת הסעודה והוא הדין לראש חודש ופורים וחנוכה.

אברהם כתב  משמע דאם התפלל ערבית שוב אינו מזכיר של שבת אפילו והמגן והמגן והמגן והמגן 

התפלל מבע"י וכ"כ בה' שמחות למהר"מ  ואף על גב דלפי הטעם דאזלינן בתר 

התחלת הסעודה א"כ אפילו צלי ערבית ה"ל להזכיר צ"ל משום דמחזי כסתרי 

 אהדדי וכמ"ש ססי' ל' וא"כ אפילו התפלל מבע"י אינו מזכיר עמ"ש סימן תי"ט.

המשנה ברורה וז"ל וכיון שהתחלת הסעודה היה מבעוד יום כבר נתחייב וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

להזכיר מעין המאורע וע"כ אפילו נמשך זמן רב בלילה לא נפקע חיובו, וכתבו 

האחרונים דאם התפלל מעריב קודם בהמ"ז שוב אינו מזכיר של שבת בבהמ"ז 

 דמחזי כסתרי אהדדי:

ברורה סימן רסג ס"ק סז כתב בשם המ"א אם אמר המבדיל בין קודש ובמשנה  ובמשנה  ובמשנה  ובמשנה  

לחול באמצע סעודתו לכו"ע שרי כמ"ש בסוף סי' רצ"ט דאפילו הוא בעצמו 

מותר אז במלאכה אך צ"ע אם יכול אח"כ  לומר רצה בברכת המזון כיון שעשהו 

מתחלה לחול. כתב הפמ"ג במו"ש אין היחיד נגרר אחר הרוב אף על פי שכולם 

לא התפללו ולא הבדילו יכול הוא להבדיל ולעשות מלאכה משיגיע הזמן:ע"כ, 

 משמע שהמשנה ברורה מסתפק בזה, וכן הסתפק בזה הרע"א בסימן זה,

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קפח סעיף י"ז מי שנמשכה סעודתו וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

למוצאי שבת והתפלל ערבית שאינו מזכיר עוד של שבת בברכת המזון ואף על פי 

שלסברא ראשונה שהכל הולך אחר התחלת סעודה היה ראוי להזכיר גם אחר 

תפלת ערבית מכל מקום יהא נראה שדבריו סותרים זה את זה שתחלה התפלל 

יום שלאחריו ואח"כ מזכיר יום  תפלת 

 העבר.

עובדיה שבת חלק ב' כתב התפלל וחזון  וחזון  וחזון  וחזון  

ערבית בתוך סעודה שלישית קודם שברך 

ברכת המזון לא יאמר רצה והחליצינו 

בברכת המזון דהוי כתרתי דסתרי , וגם הוי 

ס"ס אם הלכה כהרא"ש שלא אומר רצה 

והחליצינו במוצאי שבת דלא אזלינן בתר 

תחילת הסעודה , ושמא הלכה כהאחרונים 

שפוסקים שלא יאמר רצה והחליצינו 

 כשהתפלל ערבית.

בשם הרב אלישיב ועוד אחרונים שלא יאמר רצה אלא ישמע רצה מאדם וכתוב וכתוב וכתוב וכתוב 

 אחר.

אדם הנמצא בסעודה שלישית שנמשכה עד אחרי צאת השבת ולא ברך לסיכום : לסיכום : לסיכום : לסיכום : 

ברכת המזון והתפלל ערבית או אמר ברוך המבדיל ועשה מלאכה לא יגיד רצה 

בברכת המזון דהוי כתרתי דסתרי , ויש להסתפק במקרה שלא אמר ברוך 

 המבדיל ועשה מלאכה האם יאמר רצה בברכת המזון.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

    "ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים"

"שנתיים" ר"ת שמאל נר תדליק ימין 

 מזוזה, רמז לנרות חנוכה שחל תמיד בפרשת מקץ.                                  (ספרים)

    "ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים""ויהי מקץ שנתיים ימים"

בכל שנה שס"ה ימים, בשנתיים תש"ל ימים, יוסף אמר לשר המשקים "כי אם 

זכרתני", ומאחר ויוסף שם בטחונו בשר המשקים, שכח אותו, "אם זכרתני" 

זכרתני ס"ה תש"ל, כמספר שנתיים   -גימטר' "תשכח", בנוסף שתי המילים אם  

 שהיה אסור בבית הסוהר.                                                                (חתם סופר)

    "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים"

"לולא" אותיות אלול, כלומר אם נתמהמה באלול ולא נחזור בתשובה, אזי שבנו 

 פעמיים, נאלץ לחזור בתשובה ביום ראש השנה וביום הכיפורים.       (שפתי כהן)

    "כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים""כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמיים"

הנה אדר הוא סוף השנה לפי חשבון החדשים, כי ניסן הוא ראשון לחדשי השנה, 

וצריך להתעורר לעשות תשובה על כל השנה, והנה "לולא" אותיות "אלול", 

כי   -את האלול איחרנו    -ובחז"ל: אין ועתה אלא תשובה, וזה לולא התמהמהנו  

עתה שבנו זה פעמיים עוד יש שהות לתקן בתשובה בחודש י"ב, בגימט' "זה", 

 ש רוקח)“שהוא יכול להיות פעמיים ב' פעמים בשנה, בשנת העיבור.    (אדמו"ר ר

לעולם בא בסוף כל פרשיות התורה מניין הפסוקים שבאותה הפרשה, לבד 

מפרשת מקץ, שנרשם גם מספר התיבות שבפרשה והם אלפיים ועשרים וחמש (

), ומה ראו לרשום זה אך ורק בפרשת מקץ? יש בזה רמז לחנוכה, כי בכל יום 2025

 פרפראות...
 הרב משה קליין
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 בנות יקרות!
 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר
 , ממתקים והפתעות, כל הבנות מוזמנות!!9רחוב נופך 

 

 7:00תפילת שחרית כל יום בשעה 
 מתקיים בבית הכנסת שערי חיים 

 ו“הידוד נחמה ‘ אצל ר

 7המשך בעמוד 



 
 

 אנטיוכוס הרשע
מלך סוריה ( אנטיוכוס הרשע, אנטיוכוס הרביעי המכונה אפיפאנוס = "המפואר":אנטיוכוס הרשע, אנטיוכוס הרביעי המכונה אפיפאנוס = "המפואר":אנטיוכוס הרשע, אנטיוכוס הרביעי המכונה אפיפאנוס = "המפואר":אנטיוכוס הרשע, אנטיוכוס הרביעי המכונה אפיפאנוס = "המפואר":

בני ערובה נוספים   199אביו אנטיוכוס הגדול שלחו לרומא עם   לפסה"נ). 164-175

 כערובה לקיום תנאי הכניעה שהטילה עליו רומא.

 

אנטיוכוס אפיפאנוס כי היליודורוס הרג את סולייקוס אחיו, ותפס את כששמע  כששמע  כששמע  כששמע  

השלטון, מיהר לצאת מרומא ושב אל ארץ אבותיו. יחסו ליהודים היה שונה מזה 

  של אביו אשר הטה חסד ליהודים.

קמו אנשי בליעל מתוך שומרי המקדש ויבקשו להדיח את חוניו הכהן בימיו  בימיו  בימיו  בימיו  

הגדול. ישוע, הנקרא יזון, אחי חוניו, רצה להיות כוהן במקום אחיו. הוא הבטיח 

למלך אנטיוכוס כי יתן במחיר הכהונה שלוש מאות ושישים ככר כסף מאוצרות 

בית המקדש, שמונים ככר 

כסף מתרומת הארץ, וחמישים 

ומאה ככר כסף בעד הרשיון 

להקים איצטדיון בירושלים 

לחנך את נערי ישראל כמשפט 

נים. והמלך נתן לו את  היוו

ת  כ ל ל ה  ו ו י צ ו  , ל א ש ר  ש א

בדדכי הגויים, לא למול את 

  בניהם, ולעזוב ברית הקודש.

 

וכוס   וכוס  אנטי וכוס  אנטי וכוס  אנטי כי אין לבב אנטי ראה 

תלמי פולומיטור שלם עמו, וכי 

אליו את חיל  הוא מתכנן להסב

דבר זה הבטיח לו אביו  סוריה. 

  אנטיוכוס הגדול בתתו לו את קליאופטרה בתו (היא אחותו) לאשה.

יצא לבקר את ערי המדינה ולדרוש בשלומם, כדי לזכות באמונם. הוא אנטיוכוס אנטיוכוס אנטיוכוס אנטיוכוס 

יצא גם לירושלים, וישוע הכהן הגדול וכל העם יצאו לקראתו בלפידים ובכבוד 

  כ').-גדול (חשמונאים ח"ב ד' כ"ד

 

שלוש שנים שלח ישוע את מנלאוס אחיו אל אנטיוכוס להביא לו את לאחר  לאחר  לאחר  לאחר  

הכסף שהבטיח לו. מנלאוס מעל בשולחו, החניף לאנטיוכוס, והוסיף שלוש 

מאות ככר כסף על הכסף שנשלח מאת ישוע. הוא קנה את לב המלך וקבל לו את 

 הכהונה הגדולה.

 

ההיא יצא הקול כי אנטיוכוס מת במלחמה במצרים. יושע שנחבא עד עתה, בעת בעת בעת בעת 

  כבש את העיר וגרש את מנלאוס. שבלתפקידו, נלחם במנלאוס,

 

גילה כי השמועה על דבר מות אנטיוכוס בשקר יסודה, עזב את ירושלים כאשר  כאשר  כאשר  כאשר  

ונס לנפשו. אנטיוכוס החליט לנקום ביושבי ירושלים. היהודים קמו לעמוד על 

נפשם וסגרו את שער העיר בפניו. אנטיוכוס גבר עליהם, לכד אה העיר ושפך את 

חמתו על יושביה באכזריות גדולה מאד. הוא ציווה לאנשיו להרוג בעם בלא 

 חמלה.

ימים נמשך הטבח, וכארבעים אלף איש נער וזקן, טף ונשים מצאו את שלושה  שלושה  שלושה  שלושה  

  מותם בו.

בא לבית ה' לקודש הקודשים, הוציא משם את כלי הקודש ואת כל היקר אניוכוס אניוכוס אניוכוס אניוכוס 

שנדבו המלכים לפאר את כבוד הבית, ומנלאוס הולך לפניו להנחותו הדרך. 

אנטיוכוס יצא מירושלים, ומינה פקידים אכזרים על כל הארץ. על ירושלים 

 הפקיד את פוליפוס מארץ פריגיא שהרבה להרע ממנו.

 

ההם השלימו ביניהם שני האחים מלכי מצרים, פילומיטור ופיזיקון. הדבר בימים בימים בימים בימים 

שהיה מעוניין במריבות פנימיות במצרים כדי שתהיה  היה בניגוד לרצון אנטיוכוס

הוא יצא למלחמה במצרים והצליח במלחמה. רומא דרשה ממנו    חלשה. 

להפסיק את המלחמה במצרים, 

ואנטיוכוס נאלץ לציית. הוא שב 

ס  ו וכ י נט . א זעף ו ר  ו ס רצ לא

יהודה, שהצר  י  חשש שמבנ

יכרתו ברית עם  להם מאוד, 

מלכי מצרים שהיו טובים להם 

מאז. הוא גם שמע כי כבר החל 

תהליך של קשירת קשר עם 

 מלכי מצרים.

 

ס   ו כ ו י ט נ ס  א ו כ ו י ט נ ס  א ו כ ו י ט נ ס  א ו כ ו י ט נ נת  א ש ב ח  ל 1ש 6 7 

(לפה"ס) את אפוליאניוס שר 

חיילים   22,000המסים, ועמו  

לירושלים, וצווהו לעשות בה 

שפטים. אפולוניוס עשה כאשר צווה, הצית אש בעיר, הרס את הבתים והחומות 

  ).3והרג הרג רב. את הנשים והטף, כעשרת אלפים, הגלה (קדמוניות חי"ב 

 

לאבד את דת ישראל  ההוא החל אנטיוכוס לחוקק חוקים שמטרתם מהיום  מהיום  מהיום  מהיום  

ברית עם ה'. ציוה להכריח את היהודים לעזוב את תורת ישראל, לטמא    ולהפיר 

את המקדש בירושלים ולתת בו שקוץ משומם, לקרוא את שמו על שם האליל 

יופיס אלימפוס. לטמא את מקדש השומרונים בהר גריזים ולהסב שמו יופיס 

קסענוס. היוונים באו למקדש, הקריבו חזיר על המזבח, ואילצו את היהודים 

לזבוח זבחים מדי חודש בחודשו ביום הולדת המלך, ולעטר מקלעות פרחים על 

ראשם לכבוד האליל באכוס כמשפט היוונים. גם פקד בכל ערי הגויים סביבות 

ירושלים, כי כל איש מבני ישראל אשר לא ילך בחוקות היוונים ולא יזבח 

  מות יומת. -כזבחיהם 

 

לפסה"נ הקים פסל האליל (בפי חז"ל: "שיקוץ משומם") על  166כסלו שנת בט"ו בט"ו בט"ו בט"ו 

בכ"ה בכסלו זבחו זבחיהם על הבמה אשר  לאלהים.  המזבח, ותשבות העבודה 

 חזו בני חביבי
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 מעשה שהיה...

 מתמידים
 6:00כל ערב בשעה 

עמלי תורה יחד עם 
יעקב דרשן הרב 
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 ורחמיו על כל מעשיו
בן זמנינו . מיליארדר אמריקני בשם הרווארד שולץ יהודי הידוע סיפור  סיפור  סיפור  סיפור  

 -כתומך במוסדות תורניים ושהוא הבעלים של חברת הקפה בשם סטאר 

באקס פרסם בספר שכתב סיפור שאירע לו ולחבריו המיליונרים בעת 

שביקרו בירושלים והגיעו לפתח ביתו של ראש ישיבת 

מיר הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל לפגישה עמו , 

 סיפור שהשפיע עמוקות על חייו.

שהמתינו לו כרבע שעה הוא הכניס אחרי  אחרי  אחרי  אחרי  

אותם לחדרו והעמיד לפניהם שאלה : "מה 

אפשר ללמוד ממה שאירע בשואה" ? ואחרי 

שדחה את ההצעות שלהם השיב להם בעצמו 

שהרוח האנושית היהודית כפי שנתגלתה 

בשואה היא הלימוד שניתן ללמוד מסיפור 

שאירע שם . במה הדברים אמורים ? ואז הוא 

סיפר להם שכאשר היהודים שדימו בנפשם 

שהם מובלים למחנות עבודה אבל הובאו 

במרמה למחנה השמדה וחילקו אותם בצריפים 

והכניסו חמשה אנשים למיטה אחת ולאחד 

מהם נתנו שמיכה שתגן על גופו בקור הנורא 

ששרר אז. ומקבל השמיכה היה בדילמה האם 

להחזיק את השמיכה לעצמו או להתחלק בה 

עם חמשת חבריו וכשהוא החליט להתחלק 

ח  ברים התגלתה הרו בשמיכה עם כל הח

פנה הגרנצ"פ  –האנושית של היהודי ! ואף אתם 

ו   ר ד ח ב ו  ב ש י ש ם  י ח ר ו א ל ל  ק נ י ו   –פ ר ז י ח

ח  ו ר ה ת  א ו  צ י פ ה ו ה  ק י ר מ א ב ם  כ מ ו ק מ ל

 האנושית היהודית שנתגלתה בשואה !

זאת ששמע הרווארד שולץ מהרב אמירה  אמירה  אמירה  אמירה  

פינקל זצ"ל השפיעה על חייו עמוקות והדריכה 

 את פעולותיו בהתאם ! כך הוא כותב בספרו.

זה הוא מבוא לשיעור בפרשת השבוע סיפור  סיפור  סיפור  סיפור  

היא פרשת מקץ ושיעסוק בנושא "ורחמיו על כל 

מעשיו" כפי שנרשם בכותרת של השיעור וקשור 

במה שאמר פרעה למצרים שהתלוננו לפניו על יוסף וכמו שהביא רש"י 

שהיה יוסף אומר להם שימולו ופרעה אמר להם שכל מה שיאמר לכם יוסף 

 תעשו כי אין לכם ברירה .

יודעים על הסיפור ממה שיאמרו המצרים ליוסף בהמשך הסיפור אנו  אנו  אנו  אנו  

"ויאמרו החייתנו" ומבאר שם במדרש רבה רב שמואל בר נחמן שהחייתנו 

מכוון לחיים בעולם הזה ולחיים בעולם הבא ועל מצוות מילה כתוב ביחזקאל 

 בדמייך חיי ומזה לומדים שיוסף כפה אותם למילה .

שיוסף הטיל על מצרים כולה מעוררת תמיהה אצל מפרשי התורה כי הכפייה הכפייה הכפייה הכפייה 

הלוא הלכה רווחת היא שלא מכריחים גויים להתגייר ויש מצבים שגם אם 

הם רוצים לא מקבלים אותם ויש הלכות שגם את אלה שלבסוף מקבלים אבל 

מטריחים עליהם ומנסים להניא אותם מרצונם זה ולמה יוסף פעל בניגוד 

 להלכה זאת ?

שאצל הקב"ה יש הנהגה שונה וכמו שזה נראה יש אצלו מחלקה אמת  אמת  אמת  אמת  

מיוחדת שמתעסקת בלהביא גויים ודווקא גויים חשובים להתגייר וכמו שאנו 

יודעים שנבוזארדן שר צבא בבל היה גר צדק ובני בניו של סיסרא התגיירו 

ובני בניו של המן למדו תורה בבני ברק ! וגם מטיטוס הרשע רצה הקב"ה 

 להביא גרים והמלאכים התנגדו לו .

לנו הקב"ה אסר את הפעולה הזאת כי יהדות אינה מיסיונרית באופייה אבל  אבל  אבל  אבל  

וכמו שבמתן תורה שהקב"ה רצה לתתה לכל העולם כי התורה היא 

אוניברסלית ומיועדת לכל יושבי תבל והקב"ה אפילו חזר עם התורה אצל 

פתחי אומות העולם אלא שהם לא רצו אותה כי 

היא לא התאימה לטבעים שלהם ומכיוון שהם 

שאלו "מה כתיב בה" הקב"ה ויתר להם ופנה אל 

עם ישראל והציע להם אותה והם אמרו "כל אשר 

 דיבר ה' נעשה ונשמע" ובאמת קיבלו אותה .

 על יוסף שנהג אחרת היא שאלה גדולה.והשאלה והשאלה והשאלה והשאלה 

    ב.ב.ב.ב.    

שעבדים כנענים שהם אצל יהודים מלים אמת  אמת  אמת  אמת  

ילו בעל כרחם  ואפ ים אותם  מטביל ו אותם 

ולכאורה טוב היה יותר שיישארו גויים ולמה 

אנחנו כופים אותם ואף מחייבים אותם במצוות 

 שהאישה מחויבת בהם ?

י   –להיות  יכול  יכול  יכול  יכול   וכך הבנתי מרבנו ירוחם הלו

לייווויטש הזקן ממיר שהסביר שבאמת עניין זה 

אינו קשור ליחס לגויים המבקשים או שאינם 

מבקשים להיכנס ליהדות , הנושא קשור ליחס 

שאנחנו צריכים להתייחס לכל אדם בעולם באשר 

הוא אדם ובמיוחד אם אנחנו חייבים במזונותיו ! 

כך זה אמור לגבי עבד כנעני העובד לישראל 

ובעליו חייבים לזונו והחיוב החדש קשור בקל 

וחומר שאם אתה מחויב לדאוג לחיי עולם הזה 

של העבד בוודאי אתה חייב לדאוג לחיי עולם 

 הבא שלו!

זה מסביר את התייחסותו של יוסף הצדיק עניין  עניין  עניין  עניין  

שבאמת לא רדף אחרי גרים ורצה אף להכריח 

אותם , אבל הוא הרי זן וכלכל אותם וכמו שהם 

אמרו לו "החייתנו" ולמרות שהם התכוונו לחיי 

עולם הזה אבל הלוא לפי דברי רבי שמואל בר 

נחמן שהזכרנו לעיל , הוא הלך בהנהגת עולם כמו הקב"ה שהוא זן ומפרנס 

את כל העולם כולו בטובו ומה הוא רחום אמרו חז"ל אף אתה הוי רחום ! ולכן 

 הוא כפה אותם למול את עצמם.

הזה מביא אותנו לכאבים שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא סבל רבות הדיבור הדיבור הדיבור הדיבור 

בשנים וזה היה בגלל שהוא גירש כבשה שנמלטה אל תחת כנפי מעילו כי 

כנראה היא הרגישה שהיא מובלת לשחיטה ורבנו הקדוש דחה אותה בטענה 

שהיא נוצרה בשביל שיאכלו אותה , והוא בוודאי היה צודק כי באמת העגל 

נוצר בכדי שיאכלו אותו אבל למה לא הרגיש בצער בעלי חיים של הכבשה 

שברחה דווקא אל מתחת כנפי מעילו ? אבל אחרי שנים רבות הכאבים עזבו 

אותו כי הוא ראה ששפחתו רוצה לחסל חולדות ששרצו בביתו ורבנו אמר 

 לה להניח אותם בחיים כי כתוב "ורחמיו על כל מעשיו" !

נבין גם את ההלכה הנלמדת מהפסוק בקריאת שמע "ונתתי עשב בשדך כך  כך  כך  כך  

לבהמתך ואכלת ושבעת " שאם יש לאדם כלב 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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מה עם המלחמות של ”

המכבים? חס מלהזכיר! ולמה? 

כי זאת היא האמת. המלחמות 

לא היו בשביל עצמאות מדינית 

ובשביל שהדגל שלהם יתנוסס 

בשדרות האומות המאוחדות, 

המלחמה הייתה על הזכות 

לקיים מצוות! מה לך יוצא 

להיהרג? בשביל שמלתי את 

בני ובשביל ששמרתי את 

 השבת!"

 ח טיטולים ומטרנות“חדש! גמ
 

 טיטולים בכל הגדלים וכן מטרנה
 050-6401440טל:  4ברקת ‘ ויצמן רח‘ אצל משפ

 ל“נ אייל בן זהבה ז“לע
 ולרפואת טוהר בת שני שרה

 תהילים ושיעור לנשים 
 אצל משפחת ירושלמי

 15:00בשעה  12רחוב לשם 
 כל הנשים מוזמנות!



בביתו הוא צריך להאכיל קודם את הכלב 

למרות שגם בעל הכלב רעב ויש לנו את 

 הכלל של "חייך קודמין" אבל כלל זה נדחה כנראה מול צער בעלי חיים !

    ג.ג.ג.ג.    

לחנוכה שהיא אורחת שלנו לשבת זאת. הדעה הרווחת שנס חנוכה קשור ומכאן ומכאן ומכאן ומכאן 

במלחמות מתיתיהו ובניו החשמונאים ושמלחמתם הייתה על עצמאות יהודית 

היא דעה מוטעית . באמת חז"ל הקדושים כאילו התעלמו מחנוכה ורבנו הקדוש 

שקבע מסכתות שלמות בש"ס הקשורות לחגים ולמועדים כמו שבת וכמו פסח 

וסוכות וראש השנה ויומא שכולן הן מסכתות העוסקות בעיניני החגים וגם 

פורים שהוא חג שחכמים קבעו אותו והסטטוס שלו הוא מדרבנן זכה למסכת 

שלמה היא מסכת מגילה , והוא רבנו הקדוש כאילו התעלם מחנוכה ובקושי בלב 

מסכת שבת ובאמצע הסוגיה של שמנים שמדליקים בהם נר שבת "נזכרת" 

הגמרא שיש עוד הדלקה ושהיא קשורה בחנוכה ושגם בה משתמשים בפתילות 

 ובשמנים ואז היא שואלת שאלת תם "מאי חנוכה " ?

של הגמרא לא מזכירה כלל את מלחמות היהודים והניצחונות והתשובה  והתשובה  והתשובה  והתשובה  

הגדולים שלהם אלא מביאה מיד את סיפור פך השמן בחותמו של כהן גדול 

שבזכות המציאה הזאת התאפשרה להם לקיים מצות הדלקה במנורה שבמקדש 

וקרה נס ופך השמן שהכמות שבו הספיקה באופן טבעי להדלקה של יום אחד 

ובאמת הוא הספיק לשמונה ימים . ולכן יש לנו חנוכה ולכן החנוכה נחגגת 

 שמונה ימים ! 

הכול ברור למה חנוכה ולמה שמונה ימים . אבל מה עם המלחמות של עכשיו  עכשיו  עכשיו  עכשיו  

המכבים ? חס מלהזכיר ! ולמה ? כי זאת היא האמת . המלחמות לא היו בשביל 

עצמאות מדינית ובשביל שהדגל שלהם יתנוסס בשדרות האומות המאוחדות. 

המלחמה הייתה על הזכות לקיים מצוות !"מה לך יוצא להיהרג ? בשביל שמלתי 

 את בני ובשביל ששמרתי את השבת "!

אסרו את קיום המצוות וקבעו עונש מוות למי שיקיים אותן ועל דבר זה היוונים היוונים היוונים היוונים 

יצאו מתיתיהו ובניו למלחמה . היוונים דרשו מעם ישראל להסכים דרך הישענות 

על חטא העגל שאין לכם חלק באלוקי ישראל כלומר אין לכם חיבור עם הקדוש 

 ב"ה שבאמת זאת משמעות המצווה . מצווה מלשון צוות וחיבור !

זהו מה שאמר הילל לאותו גוי שאמר לי גיירני על מנת שתלמד אותי את ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת 

כול התורה על רגל אחת והילל אמר לו שהרגל האחת היא "ואהבת לרעך כמוך " 

ושכל מה שיש לנו בנוסף לזה הוא רק פירוש לציווי הזה של "ואהבת לרעך 

כמוך" ! אפילו מצוות שהן בין אדם למקום אבל לפי דעה אחת המובאת ברש"י 

 נכללות בכלל של "ואהבת לרעך " כי גם הקב"ה מסכים להיקרא "רעך"!

נכנס הסיפור שספרנו בתחילת השיעור על מה שאמר ראש ישיבת מיר זצ"ל כאן כאן כאן כאן 

לעשירים שהסתופפו בחדרו בישיבה ושמעו על הרוח היהודית המיוחדת כפי 

 שהתגלתה בצריפי השואה הנוראית במלחמת העולם . 

שבת שלום וחנוכה שמח לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום וחנוכה שמח לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום וחנוכה שמח לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום וחנוכה שמח לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים 

    המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .

 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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 6:00שמחה, ונחת יהודי אמיתי, לימוד עם הבנים כל מוצאי שבת בשעה אבות ובנים 

 פרסים הפתעות והגרלותהיה חלק ממפעל גדול של הנחלת התורה לדור הבא! 
 ו “הימרדכי ויטנשטיין יחד עם הרב 

ובנו במות בכל ערי יהודה. את ספרי התורה קרעו לקרעים ושרפום    הקימו, 

  נהרג. -באש, וכל מי שנמצא אתו ספר תורה 

 

הנהרגים היה אלעזר, כבן תשעים שנה. המלך בין  בין  בין  בין  

הפציר בו להערים ולאכול בשר טהור על יד מזבח 

היוונים, כדי שהרואים יחשבו כי אכל מבשר זבחיהם. 

הזקן בחר למות מות אכזרי מעשות שקר בנפשו 

ולהוליך שולל את אחיו. המלך הפציר ג"כ בחנה 

ושבעת בניה לאכול מבשר החזיר, אבל הם לעגו לו 

 ומתו מיתה קשה ומרה.

 

כאשר שמע אנטיוכוס כי מרדו בו היהודים, ואת אשר 

חמתו. אסף צבא  מתתיהו ובניו עושים לישראל, בערה 

שכר שנה מראש, כדי שיהיו נאמנים  רב ונתן לחיילים 

להיות נכונים לקרב. כדי שיהיה לו כסף    לו. וצום 

להוצאות המלחמה, החליט ללכת לפרס לגבות את 

המסים. שם רצה לשלוח יד בהיכל האליל דואנא אשר 

בפרזיפוליס הבירה, כי שמע שאוצרות מלאים טמונים 

שמה מגנזי אלכסנדר מוקדון. אנשי העיר יצאו נגדו 

  וגרשוהו. הוא פנה משם ובא לבבל.

שמע על הצלחותיו של יהודה המכבי, שהכה את צבאו, טיהר את כאשר  כאשר  כאשר  כאשר  

המקדש והשיב את העבודה התעצב אל לבו, נפל למשכב וחלה. הוא קרא 

את פוליפוס וצוהו להמליך את בנו אנטיוכוס אופאטור תחתיו. אנטיוכוס מת 

 לפה"ס). 162בתחלואים גדולים בשנת 

המסופר חשמונאים א (א' נ"ג) נכנע אנטיוכוס לפני מותו, והתודה לפי  לפי  לפי  לפי  

לפי חשמונאים ב' נדר אנטיוכוס שאם יקום  חטא לאלהי ישראל ולעמו. אשר

מעשיו. גם נשבע להתיהד, וכתב אל היהודים להיות    מחוליו ייטיב את 

שלמים ונאמנים עם בנו. וינגע ה' אותו בנגע נסתר שלא 

ו  ובמעיו, עצמותי ו  יוכל להרפא, כאב אחז בבטנ

התפרקו, רקב עלה במעיו, תולעים רחשו בבשרו ויבאש, 

עד כי נלאו אנשיו נשוא. וימת בארץ נכריה בין הרי 

  המדבר (חשמונאים ח"ב ט').

 

ן   ן  כעי ן  כעי ן  כעי ר כעי פור ספ , אך סי רי העב ן  ו סיפ ביו צא  זה נמ

חשמונאים הראשון מסכים עם יוסיפוס היווני (עי' 

 ).146קדמוניות חי"ג; ערך מלין 

 

דברי הסופרים היוונים והרומיים לא היה אנטיוכוס לפי לפי לפי לפי 

כי אם פרוע והולך  אפיפנוס חסר דעה ואויל מלידה, 

שובב בדרך לבו. נתן לנשים חילו ובכיס שם עינו, אהב 

מהתלות ושחוק כל הימים כנער משולח ונעזב. לא ידע 

בושת, והתארח בחברת משחקים בתיאטראות, ובא 

בחברת זוללים וסובאים בבתי מרזח. עם זאת היה גבור 

חיל במלחמה, מפזר הונו, ולפעמים היה גם ארך רוח 

ונדיב לב, אוהב מלאכה וחכמה. בשל כך כינוהו מיודעיו החנפים "אפיפנוס", 

 = """" """" = "= "= "= "אפימאנוס אפימאנוס אפימאנוס אפימאנוס אחרים שינו את השם ל"  ."."."."המפואר הנדיב המפואר הנדיב המפואר הנדיב המפואר הנדיב  , , , , ."."."."משוגע משוגע משוגע משוגע 

השמועה על דבר מות אנטיוכוס אפיפנוס הביאה שמחה בלב חיהודים והם 

 יפרקו את עול היוונים מעליהם.

 3המשך מעמוד  -אנטיוכוס הרשע 



 

 

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  ח רדיאטורים לחימום:“גמ

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

  16אודם ‘ מטטוב:  רח‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 0504116009אביאל ירושלמי  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 ח טיטולים ומטרנה“גמ
 ל, ולרפואת טוהר בת שני שרה“נ אייל בן זהבה ז“לע

 על ידי משפחת ויצמן

 050-6401440טל: 4רחוב ברקת 
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 חזו בני חביבי

שמחה גדולה בסעודת שבע ברכות 
שמעון שטיינר ורעיתו ‘ על ידי הר

 ו“ו בשמחת משפחת וייספיש הי“הי

יוסי ריינר ורעיתו ‘ מזל טוב! להר
 ו על הולדת הנכד הראשון!“הי

‘ מזל טוב! להר
שלמה כהן ורעיתו 

ו על השמחה “הי
 בביתם, בת המצוה



בחנוכה מוסיפים נר אחד, "נר" עולה  

מאתיים וחמישים, ושמונה פעמים "נר" 

אלפיים וכ"ה, כמספר -כ"ה כסלו, ס"ה -כה -עולה אלפיים, וחנוכה נוטריקון: חנו 

 התיבות שבפרשת מקץ, שקוראים בשבת חנוכה.                   (ר' ברוך אפשטיין)

"והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן... ותעמודנה אצל הפרות... ותאכלנה "והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן... ותעמודנה אצל הפרות... ותאכלנה "והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן... ותעמודנה אצל הפרות... ותאכלנה "והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן... ותעמודנה אצל הפרות... ותאכלנה 

הפרות הרעות מסמלות את היצר הרע, ושלוש הפעולות כאן: "עולות הפרות..."  הפרות..."  הפרות..."  הפרות..."  

אחריהן", "ותעמודנה אצל", "ותאכלנה". שלושה שלבים הן בפעולות היצר, 

השלב הראשון: "עולות אחריהן" סוקר את צעדיו, עוקב אחרי פעולותיו של 

האדם, השלב השני: "ותעמודנה אצל", מתחבר אליו, הולך עמו בצוותא, השלב 

השלישי: "ותאכלנה" בולע אותו על קרבו וכרעיו, הוא שאמרו חז"ל בתחילה הוא 

 היצר הרע נעשה אורח,ואחר כך הוא נעשה בעל הבית.           (בשם השפת אמת)

"ויאמר אליהם  יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין "ויאמר אליהם  יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין "ויאמר אליהם  יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין "ויאמר אליהם  יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין 

כאשר שלחה רבקה את יעקב לקבל את הברכות וחשש תקחו עלי היו כלנה"    תקחו עלי היו כלנה"    תקחו עלי היו כלנה"    תקחו עלי היו כלנה"    

יעקב שמא יקללו אביו, אמרה אליו רבקה "עלי קללתך בני" הבטיחה לו שלא 

תבואנה עליו יותר צרות אלא שלש אלה הרמוזות במלה "עלי" בראשי תיבות, 

וסף, זה שאמר יעקב: יוסף איננו שמעון איננו ואת בנימין תקחו ייייבן, ללללשו, עעעע -צרות 

הרי יש לי הבטחה שלא תבואנה עלי צרות אחרות מלבד אלו   -"עלי" היו כולנה,  

 הרמוזות במלת "עלי".                                                                            (הגר"א)

 
 

 האם טענה של התיישנות מועלת ע"פ דין תורה
ע"פ חוק ההתיישנות (אי שם בספר החוקים) תביעה המוגשת לבית כידוע  כידוע  כידוע  כידוע  

משפט, לאחר שבע שנים לאחר קרות המקרה, נדחית משום התיישנות, 

ובמקרקעין עד לאחר חמש עשרה שנה. ובשורותיים אלו נדון 

ע"פ דין תורה, אם תובע בא לביה"ד לאחר שנים רבות ותובע 

את חבירו, ושכנגדו טוען כי הייתה התיישנות כבר, ומדוע לא 

בא בזמנו או לאחר מכן. אבל אחרי הרבה שנים איננו זוכר 

 הפרטים ומסתמא כבר מחל התובע וכעת אינו יכול לדון בזה. 

דין הלואה מבואר בשו"ע חו"מ (סימן צ"ח סעיף א') גבי  גבי  גבי  גבי  

שהתובע את חבירו על חוב אפילו עברו כמה שנים החוב 

 תקף, ואין שום טענה של עבר זמן רב או התישנות. 

בגמ' בנדרים (דף כ"ו. ועוד מקומות) קיי"ל דינא אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

דמלכותא דינא ומה שנוהג במלכות נוהגים אנו כן בדין תורה. 

ולכאורה כיון שהחוק הוא כן יש לנהוג גם בדין תורה כן. (וכבר 

דננו במקום אחר אם דינא דמלכותא דינא, שייך גם גבי 

מלכות ישראל, ואכמ"ל קחנו משם) ומאידך גם יש אולי 

 להחיל דין זה מצד מנהג הסוחרים שנהגו כדאיתא בגמ' בב"מ (דף ע"ד.)

הגאון רבי בן ציון עוזיאל בשו"ת משפטי עוזיאל (חו"מ סימן כ"ח אות ח') אבל  אבל  אבל  אבל  

כתב דאין זה דינא דמלכותא דינא אלא דינא דגזלנותא דינא, וכי בגלל שלא בא 

אדם לתבוע חובו בזמן נטען שהפסיד את כספו. וע"ע בשו"ת חתם סופר (חו"מ 

סימן ע"ח) שכתב דאין הנתבע יכול לטעון כי עצם זה שלא תבעו אותו זמן רב, 

 הרי מחל לו על החוב.

הרא"ש בתשובה (כלל ס"ח סימן כ') בנדונו גבי תביעת יורשים שבאה אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

לאחר שלושים שנה, ומתו כבר רוב הלווים, ופסק הרא"ש שם וז"ל: ואם יראה 

לדיין שהוא דין מרומה ימנע להשתדל באותו הדין, וכן אני עושה כשמביאים 

לפני שטרות ישנים, אני חוקר ודורש להוציא הדין לאמיתו. ואם אני רואה 

באומדנא דמוכח שהדין מרומה ושקר, אני אומר שאין לשום דיין מישראל 

להשתדל בדין זה. עכ"ל. וע"ע שם בכלל פ"ה (סימן י') וע"פ זה פסק השו"ע חו"מ 

(סימן צ"ח סעיף ב') שצריך לעשות הדיין דרישה וחקירה 

בשטרות ישנים שמוציאים אותם, למה לא תבעו עד עתה, אם 

יראה לו צד רמאות, כדי להוציא הדין לאמיתו. ע"כ. וכן מבואר 

 ברמ"א שם (סימן ס"א סעיף ט')

הרא"ש נקט גם כן בשו"ת מהרי"ק (שורש קצ"ד) גבי וכדעת  וכדעת  וכדעת  וכדעת  

תביעה אחר ארבע עשרה שנה שמת הנתבע, ופסק דיש לחוש 

לדין מרומה וצריך להחרים ולנדות על כל איש ואישה. וכו'. וכן 

דעת המהריט"ץ בתשובה (סימן י"ח) גבי הלוואה שניתנה 

לשישה חודשים, ובא התובע אחרי עשרים ושמונה שנה 

ותובע הערבים. וכתב שם שאם יש לו לדיין לחוש לדין מרומה 

 לא ידון באותה תביעה. ע"כ.

מכל הני בדין תורתנו הקדושה אין התיישנות לתביעה ומבואר ומבואר ומבואר ומבואר 

של אדם על חבירו ואפילו עבר זמן מרובה. אבל כשבא לפני 

הדיין תביעה על דבר שעבר זמנו זמן רב, ויש לחוש שהדין מרומה, או שהתובע 

 מחל לנתבע וכעת התחרט. לפיכך על הדיין לשים לב בכהאי גוונא. 

אם בא לפנינו דין ישן א"צ לחוש לו שהוא מרומה, וא"צ דרישה וחקירה ובסתמא ובסתמא ובסתמא ובסתמא 

וכמ"ש מרן השו"ע בתשובה (אבקת רוכל סימן קע"ט) שבדיני ממונות תיקנו 

חז"ל שלא להרבות בחקירת העדים שלא תנעול דלת בפני לווין. והדיינים אינם 

 רשאים להחמיר ולחקור. וע"ע בשו"ע חו"מ סימן ל' סעיף א' ובש"ך סק"א.

    ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות.

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 פרפראות...
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פרעה סיפר את החלום גם לחכמים וגם הם לא ידעו לפתור לו את החלום, 

אם כן למה כשפרעה מספר את כל הענין ליוסף הוא לא אמר שהוא שאל גם 

את החכמים ולא ידעו לפתור? אלא פרעה הזכיר רק שהוא שאל את 

החרטומים?! וכמו שראינו בפסוק הקודם שהבאנו שכתוב וישלח ויקרא את 

כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר 

 אותם לפרעה?

הביאור הוא כזה, כשיוסף עמד לפני פרעה פרעה הסתכל עליו, ואז אלא  אלא  אלא  אלא  

פרעה אמר לעצמו שהאדם הזה שאומרים עליו שהוא יודע לפתור חלומות, 

האדם הזה לא נראה מהמכשפים, כי אין לו פנים של מכשף, אלא אולי הוא 

חכם ולכן הוא יכול לפתור, לכן פרעה אמר ליוסף רק ואומר אל החרטומים 

ואין מגיד לי, כי הוא היה בטוח שהוא סיפר לכל החרטומים ולא היה מי 

שיפתור, אבל להגיד גם ואומר אל החכמים פרעה לא יכל לומר כעת, כי יוסף 

עומד לפניו ואולי הוא חכם ואז יוצא שהוא באמת לא שאל את כל החכמים 

במצרים, ואכן באמת כך נוכח פרעה לדעת שיוסף הוא באמת חכם אחרי 

שהוא פתר, וזה שכתוב אחר כך (פרק מ"א פסוק ל"ט) ויאמר פרעה אל יוסף 

 אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך. 

מזה שלצדיקים לא היה פנים של מכשף ומחולל פלאים, אלא של רואים  רואים  רואים  רואים  

 חכם, וזה אפילו פרעה יכל לראות!

לומר עוד תירוץ ועל דרך המשל, נתאר לעצמנו שהיה מגיע היום לדור ונראה ונראה ונראה ונראה 

שלנו הרמב"ם בכבודו ובעצמו, והיה הולך אליו אדם לשאול שאלה, בודאי 

שהשואל לא היה אומר לרמב"ם שכבר שאלתי את הרב של הבית הכנסת 

שלי וכעת אני בא לשאול אותך גם כן מה ההלכה, בודאי שאדם לא היה 

מדבר כך, כי בפני הרמב"ם אי אפשר להזכיר שנשאל אדם אחר, כי אין 

האחר נקרא רב בפני הרמב"ם! אלא היו שואלים את הרמב"ם בלבד! כך גם 

כן עם יוסף ופרעה, אפילו פרעה הבין שבפני יוסף שהוא חכם באמת אי 

אפשר להזכיר את חכמי מצרים בשם חכמים! אלא הם אפס מוחלט בפני 

יוסף, ולכן פרעה רק אמר: ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי, אבל חכמים 

 לא הזכיר!
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 מקום הדלקת נר חנוכה בחוץ לארץ
 מפורש בגמרא, שמצוה להדליק בפתח ביתו מבחוץ. א"כ, למה נוהגים בחוץ לארץ להדליק בפנים בתוך הבית?שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

בגמרא שבת כא: "נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרה"ר, ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו בזמן הגמרא: בזמן הגמרא: בזמן הגמרא: בזמן הגמרא: 

זהו מקום "בשעת   -זהו מקום ל"דר בעלייה". ג) על שלחנו ודיו    -זהו עיקר מצוה. ב) בחלון הסמוך לרה"ר    -ודיו". ראינו מהגמ' שיש ג' מקומות. א) פתח מבחוץ  

חצרות של זמנינו ין  הסכנה". [ולענין המצוה להדליק בפתח מבחוץ, ע' בשבוע שעבר שכתבנו מח' רש"י ותוס' אם היינו בפתח ביתו או פתח חצירו. וגם ע"ש מח' לענ 

 אם דומה לחצרות של זמניהם, והאיך נוהגין.] 

מצינו בספרים שכבר מזמן הראשונים והאחרונים לא היו נוהגין כדינא דגמרא להדליק בחוץ, אלא נהגו להדליק בפנים וכאילו הוא "שעת בזמן ראשונים ואחרונים: בזמן ראשונים ואחרונים: בזמן ראשונים ואחרונים: בזמן ראשונים ואחרונים: 

הסכנה". המנהג הזה נמצא בעיטור (שהוא היה בתקופה של הרמב"ם וראב"ד), ובאור זרוע, ובר' ירוחם, ובטור, וברמ"א 
(א) 

. וגם המ"ב כתב הרבה פעמים שהאידנא 

ני שכן ל ה נהגו להדליק בפנים, ולא חש להזכיר לנו אף פעם שאם תהיה במקום שאין שם סכנה שיש לעשות כדינא דגמ' לחזור להדליק בחוץ. אלא משמעות מכ 

המנהג שאין צריך עוד להדליק בחוץ. וכמו שכתב בעיטור, "אחר שנהגו נהגו" 
(ב) 

. ורק חסר לנו לבאר למה כן ככה. וכן הקשה באור זרוע, למה נוהגים במקום שאין 

סכנה להדליק מבפנים. ואף שקשה לאור זרוע למה נוהגים ככה, מ"מ משמעות שגם הוא היה מדליק מבפנים
(ג)

 . 

כדי להבין את זה למה נוהגים להדליק בפנים אף שלכאורה בזמנינו אין שעת סכנה, יש לבאר שאף שלשון "שעת הסכה" בפשטות היינו סכנה משום איבה וליצנים: משום איבה וליצנים: משום איבה וליצנים: משום איבה וליצנים: 

ממש, אבל ע' בריטב"א שכתב שלאו דווקא סכנה ממש אלא ה"ה משום צער או איבה
(ד)

. ועוד ע' בדרכי משה שגם משום גניבה והיזק יכול להדליק בפנים 
(ה) 

. ואפילו 

משום ליצנים
(ו)

יון מ כ . ולכן, ידוע שגם בזמן הזה יש איבה מהגוים בכל הארצות, ולכן אין צריך להדליק בחוץ. ואף במקום שאין שום בעיה של איבה צער והיזק, מ" 

שבין הכל חו"ל הוא מקום של איבה, לכן לא נהגו לחזור להדליק בחוץ 
(ז) 

. ולכאורה זהו ג"כ כוונת העיטור "כיון שנהגו נהגו", דהיינו כיון שנהגו בשעת הסכנה ממש 

להדליק בפנים, נהגו עד עכשיו להדליק בפנים מטעמים אלו, שמספיק טעמים אלו לא לחזור לחייב להדליק בחוץ 
(ח) 

. וכן מצינו בזמנינו שגם הרבנים החשובים בחו"ל 

עדיין מדליקים בפנים
(ט)

. אבל מי שרוצה להדליק בחוץ במקום שאין איבה, ודאי הרשות בידו
(י)

. 

ראינו בטור שאף שהיו מדליקים בפנים, ועיקר הדלקה הוא לבני ביתם, אבל היו מדליקים בפתח ביתם (מבפנים) כדי להיות גם אף המדליק בפנים יש להדליק בחלון: אף המדליק בפנים יש להדליק בחלון: אף המדליק בפנים יש להדליק בחלון: אף המדליק בפנים יש להדליק בחלון: 

י לעשותראוהיכר לרבים. ואף שהרמ"א כתב שבזמנו נהגו להדליק בפנים ממש, אבל כתבו המג"א והמ"ב שאם שייך להדליק בחלון ויהיה היכר גם לרבים, שכן 
(יא)

  . 

עד כאן בחו"ל, שראינו שרובא דרובא מהחשובים ורבנים מדליקים בתוך ביתם. אבל בא"י ראינו שנוהגים להדליק בחוץ בארץ ישראל מדליקין בחוץ:  בארץ ישראל מדליקין בחוץ:  בארץ ישראל מדליקין בחוץ:  בארץ ישראל מדליקין בחוץ:  
(יב) 

. וכן ראוי 

לעשות בא"י להדליק בחוץ, ופשוט שאינו תלוי אם הוא בן חו"ל או בן א"י 
(יג) 

. וגם הש"ע מסתמא היה מדליק בחוץ בצפת, מדסתם בש"ע דיני דגמ' להדליק בפתח 

החצר, ולא כתב כלל שנהגו להדליק בפנים
(יד)

. [ויש בא"י שמחמירים בזה מאוד עד שסוברים שמי שמדליק בפנים לא יצא
(טו)

[.  
היוצא מזה, שבחו"ל המנהג להדליק בפנים ובא"י בחוץ. ואף בא"י הרבה פעמים הוכרח להדליק בחלון הסמוך נפק"מ בין המדליק בחלון בא"י להמדליק בחלון בחו"ל: נפק"מ בין המדליק בחלון בא"י להמדליק בחלון בחו"ל: נפק"מ בין המדליק בחלון בא"י להמדליק בחלון בחו"ל: נפק"מ בין המדליק בחלון בא"י להמדליק בחלון בחו"ל: 

ן "מבפנים". מדי לרה"ר משום שאין לו חצר, ולכן דינה כדר בעלייה (ע' בשבוע שעבר). אבל מי שמדליק בחלון מדין "דר בעלייה" אינו שוה למי שמדליק בחלון  

שהמדליק בחלון מדין "דר בעלייה" עיקר הדלקה עדיין לבני רה"ר, משא"כ המדליק "מבפנים" עיקר הדלקה הוא לבני ביתו 
(טז) 

. ויש כמה נפק"מ ביניהם. א) לענין זמן, 

שמי שמדליק "בפנים" אין קפידא כ"כ להדליק דווקא בזמנו 
(יז) 

. ב) לענין אם יכול לעשות שליח להדליק בביתו אם לא יהיה שם, שמי שמדליק "בפנים" אין שייך 

לעשות שליח אם לא יהיה מבני ביתו שמה
(יח)

. ד) ולענין מי שאין לו חלון הסמוך לרה"ר חוץ מחלון אחד שהוא במקום בבית שלא משתמשים בה הרבה. שהמדליק 

כר לבני ביתו, וכמו הי "בפנים" עדיף למצוא מקום בבית שיהיה היכר לבני ביתו. משא"כ "הדר בעלייה" צריך להדליק במקום שהוא היכר לבני רה"ר, אפילו אם לא יהיה

המדליק חוץ לביתו. ויש עוד נפק"מ
(יט)

. 
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 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

 העלון נתרם על ידי אוהבי תורה וחסד מזכי הרבים
 

 ל“ז אליהו בן זכיאה‘ ו   לעילוי נשמת אביו ר“הידרור שועה ‘ ר
 

 וכן על ידי האנשים החשובים
 ו“היאליהו עזרן ‘ ו   הר“הייעקב דרשן ו   הרב “הימרדכי שמידט ‘ ו   הר“היאליקים גלבך ‘ הר

 ו יזכה לזיווג הגון במהרה“בן ברוריה הי חננאל‘ ו    הר“היחדד בן חנה שמואל יעקב ‘ הר
 

 העלון השבועי נערך לזכות הרבים בעלויות הדפסה בלבד, אשרי מי שזכה במצווה רמה זו!!
 ברכות בריאות פרנסה ושפע!! 

 חזו בני חביבי
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