
    "ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם""ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם""ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם""ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם"

מה ששמע מספרים עליהם בחוץ, הביא לאביהם, 

 וחטאו היה בזה שלא דן אותם לכף זכות.

 (ר' שמשון רפאל הירש)                                          

    "וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום""וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום""וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום""וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום"
אבל, לו היו יושבים בצוותא, היו מדברים איש אל 
אחיו והיו מוכיחים זה את זה, והיו משלימים 
ביניהם, הצרה היא בכל מחלוקת שאין שפה 
משותפת ואין אוזן קשבת, אין הוכחה ואין 

 (תפארת יהונתן)תוכחה.                                            

    "לך נא ראה את שלום אחיך""לך נא ראה את שלום אחיך""לך נא ראה את שלום אחיך""לך נא ראה את שלום אחיך"
ת  א א  ל ו ם  ת ו מ ל ש ת  א ת  ו א ר ל ל  ד ת ש י ש
ת  א א  ל ו ם  ה י ת ו ל ע מ ת  א  , ם ה י ת ו מ י ג פ

 (רבי בונים מפשיסחא)חסרונותיהם.                          

    "בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך""בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך""בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך""בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך"

הסבר יפה בדרך משל נותן המגיד מדובנא 

לשאלה, מנין ידע יוסף לפתור את חלומו של שר 

המשקים לטוב ושל שר האופים לרע, הרי 

לכאורה התוכן של שניהם אחד הוא, המשיל 

המגיד, משל לתמונה שהיה מצויר עליה אדם 

הנושא סל לחם על ראשו, עמדה ציפור חיה על 

התמונה והתחילה לנקר במקורה על "הלחם" 

שבסל, עברו שני אנשים והסתכלו בדבר, אמר 

אחד לחברו:הצייר של התמונה אמן גדול הוא, 

ן הציפור מבחינה,  הציור טבעי כל כך שאי

וחושבת את "הלחם" שבסל ללחם ממש, אמר לו 

חברו: לא כי, אין הוא אמן גדול, כי רק את הלחם 

הצליח לצייר כטבעי ו"חי", אבל לא את האדם, 

שאין הציפור מפחדת מפניו, אף כאן   -והראיה  

כך: כששמע יוסף את שר האופים מספר "והעוף 

אוכל אותם מן הסל מעל ראשי" הבין יוסף שאין 

‡„ÂÏ ¯Ó‡ ÔÎ ÏÚ ,Ì לפניו אדם חי אלא צל של  
                              ."ÍÈÏÚÓ Í˘‡¯ ˙‡ ‰Ú¯Ù ‡˘È ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘ „ÂÚ·Â" 

 (אהל יעקב)                                                        

    "את אחי אנכי מבקש""את אחי אנכי מבקש""את אחי אנכי מבקש""את אחי אנכי מבקש"
(ה'   אנכי אנכי אנכי אנכי חדיו ע"פ דרך של  י י י י נכנו  ח ח ח ח בינו  א א א א   -אחי  אחי  אחי  אחי  

-הגידה נא הגידה נא הגידה נא הגידה נא (בקש שלום ורדפהו),    מבקש מבקש מבקש מבקש יתברך)  
אבא נאבק עם המלאך "על כן לא יאכלו בני 

(הגיד נשאר   ה נא ה נא ה נא ה נא ----הגיד הגיד הגיד הגיד ישראל את גיד הנשה"  
 מחפש את שורש הרע. איפה הם רעיםאיפה הם רעיםאיפה הם רעיםאיפה הם רעיםנא) 

 (משב"א)                                                                   

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     

Web: harshmuel.com 

tashma.net 

jewishfoshan.com 

 

 5:47רבנו תם:       5:15צאת השבת:    3:54כניסת השבת:         

 

 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

    כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:

כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן (מ' י"ד) 

    הבית הזה,הבית הזה,הבית הזה,הבית הזה,

הצדיק מבקש משר המשקים שיזכיר אותו לפני פרעה, שנים רבות בבית הסהר, והנה יש יוסף  יוסף  יוסף  יוסף  

סייעתא דשמיא אולי רמז משמים שהגיע הזמן לעשות השתדלות כדי לצאת מבית הסהר, לא 

סתם חלמו שר המשקים ושר האופים חלומות, כנראה שזה רמז משמים, ולכן יוסף הצדיק ביקש 

 משר המשקים שיזכיר אותו לפני פרעה, כך מפורש בזהר.

שיוסף הצדיק לא היה צריך אלא אלא אלא אלא 

להיסמך על שר המשקים אפילו 

לדבר מועט, רק על הקדוש ברוך 

הוא בלבד גם אחרי שנים רבות 

בבית הסהר, וגם שהיה נראה 

שיש סייעתא דשמיא ושצריך 

 , ח י ל ש מ  , ר ש מ  , ש ק ב ל

ר “ מ  א כ ע ,  מ ף “ ס ו י ת  א ז ל  כ ב

הצדיק היה גם במצב זה צריך 

להישען רק על הקדוש ברוך הוא בלבד, לכן הזהר מסביר שכך אמנם יוסף נהג, אלא רק חשב 

 שכיון שהגיע הסיפור הזה עם החלומות, אולי יש לו מחויבות לעשות השתדלות.

, על (תהלים פרק מ' פסוק ה') מבטחומבטחומבטחומבטחו‘ ‘ ‘ ‘ אשרי הגבר אשר שם האשרי הגבר אשר שם האשרי הגבר אשר שם האשרי הגבר אשר שם המובא, (פרשה פ"ט) רבה בבראשית בבראשית בבראשית בבראשית 

על ידי שאמר  ולא פנה אל רהביםולא פנה אל רהביםולא פנה אל רהביםולא פנה אל רהבים‘! מי זה נאמר? זה נאמר על יוסף! אשרי הגבר אשר בוטח רק בה

ניתוסף לו שתי שנים ע"כ, וצריך להבין, הרי הפסוק והמדרש סותר   זכרתני והזכרתניזכרתני והזכרתניזכרתני והזכרתניזכרתני והזכרתנילשר המשקים 

—ולכן נקרא אשרי הגבר, ובחלק השני כתוב ‘,  את עצמו, בתחילת הפסוק כתוב שיוסף בוטח בה 

שלא פנה אל רהבים, שלא פנה אל אנשים גאוותנים לקבל עזרה וטובה!? ועל ידי שאמר זכרתני 

והזכרתני נוספו לו עוד שנתי שנים בבית הסהר, וזה פלא? הרי הרגע אמרת שיוסף הוא אשרי 

 הגבר! וכעת אתה אומר שקיבל עונש של עוד שתי שנים כיון שסמך על שר המשקים?!

אשרי הגבר אשר שם ה' אשרי הגבר אשר שם ה' אשרי הגבר אשר שם ה' אשרי הגבר אשר שם ה' לומר כיון שיוסף שם בה' מבטחו בלבד, לכן באמת נקרא עליו  ונראה  ונראה  ונראה  ונראה  

, וכיון ששם בה' מבטחו על כן היה ליוסף סייעתא דשמיא שלא תבוא לו הישועה מרהבים, מבטחומבטחומבטחומבטחו

שלא יגיע לו ישועה משר, ממצרי, מבשר ודם! ולכן נוספו לו שתי שנים לא בגלל עונש חס ושלום, 

אלא כי יוסף שם בה' מבטחו ונקרא בו "אשרי הגבר" והואיל ומצד הדקדוק עם הצדיק אין ראוי 

שיזכר יוסף על ידי שר המשקים, על כן הוסיף לו הקב"ה שתי שנים להפקיע את החשש שאולי 

והוא על צד המעלה הגדולה של הבוטח בה' “!  רהבים ” באה לו העזרה על ידי בשר ודם, על ידי  

 שתהיה ישועתו כרצונו, רק מאת הבורא בלבד! ולא שנוספו לו שתי שנים על צד עונש.

אנחנו צריכים ללמוד מזה בטחון בבורא עולם, לא על כחי ועוצם ידי, לא על עזרה מבשר ודם, כמה כמה כמה כמה 

לא על השענות על סברת השכל המוגבל! במיוחד גלות זו האחרונה כל הגאולה והישועה תגיע  

רק מתוך אמונה וביטחון, מי הוא זה שיחזיק מעמד! מי הוא זה שלא יתפתה לסמוך על בשר ודם, 

לא יפול לזרועות הייאוש על אורך הגלות כתהום שאין לו סוף שנראה, זה גם מה שזועק הנביא 

מי בכם ירא ה' שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם מי בכם ירא ה' שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם מי בכם ירא ה' שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם מי בכם ירא ה' שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם  (פרק נ' פסוק י')ישעיה 

 , לא רק לבטוח בבורא עולם, אלא גם להישען עליו! זה יוסף הצדיק!ה' וישען באלהיוה' וישען באלהיוה' וישען באלהיוה' וישען באלהיו
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בחורי ישיבה הגרים בישיבה האם יכולים לברך על נרות חנוכה, ומה הדין 
 בבחורים מחו"ל הלומדים בארץ

מה דין בחור ישיבה הגר בישיבה והולך פעם בחודש או יותר לביתו האם נחשב שמדליקין השאלה השאלה השאלה השאלה 
עליו הוריו בביתם, או הישיבה נחשבת ביתו וצריך להדליק בחדרו, יש לציין שכל השאלה היא רק 
לספרדים שמדליקים רק חנוכיה אחת לבית, אבל לאשכנזים שמדין המהדרין מדליק כל אחד מבני 

 הבית לעצמו גם בחורי הישיבה ידליקו לעצמם כמו שהיו מדליקים בבית הוריהם.
במסכת שבת דף כג. כתבה,  אמר רב הגמרא  הגמרא  הגמרא  הגמרא  

ששת: אכסנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי 
זירא: מריש כי הוינא בי רב משתתפנא 
בפריטי בהדי אושפיזא. בתר דנסיבי איתתא 
אמינא: השתא ודאי לא צריכנא, דקא מדליקי 

 -עלי בגו ביתאי.ופירש רש"י בתר דנסיבי  
 ופעמים שהייתי אכסנאי ללמוד תורה.

הטור  סימן תרע"ז אכסנאי חייב להדליק בפ"ע ואינו יוצא בשל בעל הבית ומיהו בפרוטה וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  
שיתן לו וישתתף עמו סגי, ואם מדליקין עליו בביתו א"צ יותר, לפי זה צריך לומר שר' זירא שאמר 
מריש כי הוינא בי רב משתתפנא בפריטי בהדי אושפיזא מדובר כשהיה יתום שלא הדליקו עליו 

 בביתו אביו, וכן משמע בירושלמי קידושין שלא היו לו הורים.
כתב השולחן ערוך סימן תרעז סעיף א וז"ל,  אכסנאי  שאין מדליקין עליו בביתו, צריך  לתת   וכן וכן וכן וכן     

פרוטה לבעל הבית  להשתתף  עמו  בשמן של נר חנוכה, ואם יש לו   פתח  פתוח  לעצמו, צריך  
להדליק בפתחו,  אף על פי שאותו בית אינו מיוחד אלא לשינה והוא אוכל על שלחן בעל הבית, 

 והוא הדין  לבן  האוכל אצל אביו. ע"כ , הרי אם מדליקין עליו בביתו אין צריך להדליק.
פוסקי הספרדים כתבו בשם מרן ראש הישיבה הרה"ג הרב עזרא עטיה זצ"ל , שכיון שבזמן כל  כל  כל  כל  

שאין לימודים או כשהבחור חולה הוא הולך לביתו נחשב הדבר סמוך על שולחן אביו, ויוצא ידי 
חובה בהדלקה של אביו, אף שהוא בעיר אחרת , אע"פ שפוסקי האשכנזים והם: האגרות משה, 
השבט הלוי, והמנחת יצחק , והמשנה הלכות, ובספר אז נדברו , כתבו שבחורי ישיבה הלנים 
בפנימיה של הישיבה צריכים להדליק בברכה , כבר כתב בחזון עובדיה , ובאור לציון , שזה רק 
לדעת האשכנזים הנוהגים שכל אחד מברך מדין המהדרין, אבל לספרדים אין לברך על נרות חנוכה 
בישיבה, וגם מטעם שהוריהם משלמים לישיבה על החזקת בניהם נחשבים סמוכים על שולחן 
אביהם, וכ"כ בספר שלמי מועד משם הגרש"ז אויירבך זצ"ל וז"ל בחורי ישיבה ספרדים אף בהיותם 
דרים בישיבה אינם צריכים להדליק נרות חנוכה , אלא יוצאים ידי חובתם בהדלקת נרות חנוכה של 
אביהם ואם ירצו להחמיר ידליקו בלי ברכה, ואם ברכו ברכתם לבטלה, ע"כ. אולם כתב בחזון 
עובדיה שישתדלו לשמוע הדלקת נרות חנוכה כשמדליקים בהיכל הישיבה כמו שמדליקים בבית 
הכנסת,  ואע"פ שדין הדלקה בבית הכנסת הוא משום פרסומי ניסא מ"מ מרויחים שיוצאים מדין 

 הרואה.
אם רוצה לכוין לא לצאת ידי חובת הדלקת הוריו יש מחלוקת הפוסקים בזה הנה מרן הבית  אולםאולםאולםאולם

יוסף (בסימן תרעז) הביא מה שכתב בשו"ת תרומת הדשן (סימן קא), אכסנאי נשוי שמדליקים 
עליו בתוך ביתו, אף על פי שהוא פטור מלהדליק, וכדאמר רבי זירא (בשבת כג), מכל מקום אם 
רוצה להיות מהמהדרים ולברך ולהדליק בפני עצמו רשאי, ואין זו ברכה לבטלה. וכתב עליו  הבית 
יוסף: ולי נראה שאין לסמוך על זה לברך ברכה שאינה צריכה. וכתב בשולחן ערוך סימן תרעז סעיף 
ג יש אומרים שאע"פ שמדליקין עליו בתוך ביתו, אם הוא במקום שאין בו ישראל מדליק בברכות. 
הגה:  כי חייב לראות הנרות (מרדכי), וכן נוהגין; ואפי' אם הוא אצל יהודים ורואה הנרות,  אם רוצה 

 להחמיר על עצמו ולהדליק בפני עצמו, מדליק  ומברך עליהם,  וכן נוהגין.
ברכי יוסף דעת רמ"א זהו כדעת תה"ד סי' ק"א. אבל מרן בב"י כתב דהוי ברכה שאינה צריכה. וכתב וכתב וכתב וכתב 

וכבר הרב ט"ז (ס"ק א) עמד על דברי מרן, והכריע כדעת תה"ד. ובאמת שסברת מרן בזה צריכה 
ישוב, דאם זה אינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו ורוצה לקיים המצוה בעצמו למה לא יברך מאחר 
דמקיים המצוה והוא אינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו, ומי חייבו לזה להיות כפוף לצאת בהדלקת 
אשתו. וכו' וכו' , וראיתי בספר שער אפרים סי' מ"ב שכתב דמחלקת הרב תה"ד ומרן נמשך 
ממחלקתם בדין מהדרין מהמהדרין, דמרן דפסק התוס' בריש סי' תרע"א דא"צ נר לכל אחד, 
משו"ה כתב דהוי ברכה שאינה צריכה, והרב תה"ד דס"ל כהרמב"ם דכל א' נר ומוסיף, להכי סבר 

לסיכום : בחורי ישיבה ספרדים לא ידליקו בישיבה בברכה וכל זה לסיכום : בחורי ישיבה ספרדים לא ידליקו בישיבה בברכה וכל זה לסיכום : בחורי ישיבה ספרדים לא ידליקו בישיבה בברכה וכל זה לסיכום : בחורי ישיבה ספרדים לא ידליקו בישיבה בברכה וכל זה דיכול להדליק ולברך,ע"כ.  
בבחורים הגרים ולומדים בארץ, אבל בחורים הגרים בחו"ל ולומדים בארץ וכן להפך כיון ששעת בבחורים הגרים ולומדים בארץ, אבל בחורים הגרים בחו"ל ולומדים בארץ וכן להפך כיון ששעת בבחורים הגרים ולומדים בארץ, אבל בחורים הגרים בחו"ל ולומדים בארץ וכן להפך כיון ששעת בבחורים הגרים ולומדים בארץ, אבל בחורים הגרים בחו"ל ולומדים בארץ וכן להפך כיון ששעת 
ההדלקה שונה בהרבה בשני הארצות צריכים הבחורים אלה להדליק בחדרם בברכה כך פסק הרב ההדלקה שונה בהרבה בשני הארצות צריכים הבחורים אלה להדליק בחדרם בברכה כך פסק הרב ההדלקה שונה בהרבה בשני הארצות צריכים הבחורים אלה להדליק בחדרם בברכה כך פסק הרב ההדלקה שונה בהרבה בשני הארצות צריכים הבחורים אלה להדליק בחדרם בברכה כך פסק הרב 

    עובדיה זצ"ל , וכן פסק באור לציון.עובדיה זצ"ל , וכן פסק באור לציון.עובדיה זצ"ל , וכן פסק באור לציון.עובדיה זצ"ל , וכן פסק באור לציון.

 : ל ַזַצ" ִמְּבֵאר  ד  ַהַּמִּגי ָאַמר  ִנְפָלא  ָמָׁשל 
ַמֲעֵׂשה ָּבָאָדם ֲעִריִרי ְוַקְמָצן ֶׁשא ְמָלאֹו ִלּבֹו 
ָיֵׁשן  ְוָהָיה  ִּדיָרה,  ְׂשִכיַרת  ַעל  ֶּכֶסף  ְלהֹוִציא 
ָחְלָפה  ֶאָחד  ֹום  י  . ֹות ֹור ַהְּסח ן  ֵּבי ֹו  ּות ַּבֲחנ
ְּבמֹוחֹו ַמֲחָׁשָבה: א טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו, 

 ּוָמַתי ֶאְתַחֵּתן ָוָאִקים ִמְׁשָּפָחה.
 

ה  ִאׁשָּ ֹו  ל ֶׁשְּיַחֵּפׂש  ּוִבְּקׁשֹו   , ְלַׁשְדָכן ָּפָנה 
ָעָלה  ְוִכי   : ְדָכן ַהׁשַּ ֹו  ל ָאַמר  ֹו.  ל ּוָיה  ָהְרא
 ֹו ְּבת ְלִהְתּגֹוֵרר  ם  ֶׁשַּתְסִּכי ה  ֶׁשִאׁשָּ  ְּבַדְעְּת
ְלַטֵּפל  ּוַכל  א א   ? ֹות ֹור ַהְּסח ן  ֵּבי  ּוְת ֲחנ
ְּבִעְנָיְנ, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַּבִית ְּכֵדי ְלַׁשֵּכן ּבֹו ֶאת 

!ַרֲעָיְת  
 

ֲאִני  ָיִמים  ָאֵכן ּתֹו ָׁשבּוַע   : ָאַמר לֹו ַהַּקְמָצן
ְּכִפי   : ְדָכן ַהׁשַּ ֹו  ל ָאַמר   ! ְמפָֹאר ַּבִית  ג  י ַמׂשִּ
ִלְׂשּכֹר   ִלְּב  ְל ִיֵּתן  אֹוְת ,א  ַמִּכיר  ֶׁשֲאִני 
ֲאִפיּלּו ְצִריף ָקָטן. ֵהִׁשיב ַהַּקְמָצן: ַאָּתה עֹוד 

יג...   ִּתְרֶאה ֵאיזֹו ִּדיָרה ַאׂשִּ
 

ַהְיָקָרה,  כּוָנה  ְוִהִּגיַע ַלׁשְּ ָּבִעיר,  ִסֵיר ַהַּקְמָצן 
ַנַעץ ֵעיָניו ַּבִוילֹות ַהְמהּוַדרֹות ְרָחבֹות ַהָּיָדִים 
ם  ַהָּבִּתי ְלֶאָחד  ָּפָנה   . ֹות ַהִמְדַׁשא ּוֵרי  ַוֲעט
ָּפָנה  ַלַדָייִרים,  ַהְּגדֹוִלים, ּוְלַאַחר ֶׁשֶהְחִמיא 
ְּכֵדי  ְקַטָּנה  ִּפָּנּה  ּבֹו  ִלְׂשּכֹר  ֹוִני  ִּבְרצ  : ְוָאַמר

  ִלְקּבַֹע ָּבּה ַמְסֵמר.

ִני  ַּבַּבִית ָהִראׁשֹון ָטְרקּו ֶאת ַהֶּדֶלת ְּבָפָניו, ַּבׁשֵּ
ֹו  ְרׁשּות ּוְבא  ֶנּנּו  ֵאי ַהַּבִית  ֶׁשַּבַעל  לֹו  ָאְמרּו 
ִליִׁשי, ִנְתָקל ַהַּקְמָצן  א ַיֲעׂשּו ָּדָבר. ַּבָּבִית ַהׁשְּ
ַמה  ְלֵׁשם  ֹו:  ְׁשָאל ְוַהַחְמָדן   , ַחְמָּדן ְּבָאָדם 
ַאָּתה ָצִרי ִלְתלֹות ַמְסֵמר? ָעָנה ַהַּקְמָצן: ְּכֵדי 

  ִלְתלֹות ּבֹו ֶאת ֵּכַלי ַהִּנְמְצִאים ְּבַׂשֵּקי.
 

ֲעבּור  ְזהּוִבים  ֵמָאה  ַהַּבִית  ָּבַעל  ִמֶּמּנּו  ָּדַרׁש 
ָּכ. ָאַמר לֹו ַהַּקְמָצן: ִּבְׁשִביל ַמְסֵמר ֶאָחד א 
ַעל  רּו  ִהְתַּפׁשְּ ָּדָבר  ִמָּזהּוב. סֹוף  ֹוֵתר  י ֶאֶּתן 
ֶׁשָּבא  ְמפָֹרט  ֹוֶזה  ח ּו  ְוָעְרכ  , ם ּוִבי ְזה ֲעָׂשָרה 
ָּבַעל ַהַּבִית ָמקֹום ִלְתקֹוַע ּבֹו ַמְסֵמר.  ִמְּקֵנה 
ָעָליו ֶאת  ְוָתָלה  ָּתַקע ַהַּקְמָצן ֶאת ַהַּמְסֵמר, 

.ּכֹוָבעֹו ְוָהָל  

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 
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ַּכֲעבֹור ָׁשָעה, ָׁשב ַלָּבִית, ְוָחַבׁש ֶאת ּכֹוָבעֹו, 
ְוָתָלה ֶאת ְמִעילֹו ְוָהָל. ִּבְתִחַּלת ַהַּלְיָלה ָׁשב 
 .ְוָהָל ַׂשּקֹו  ֶאת  ְוָתָלה  ֹו,  ל ְמִעי ֶאת  ְוָנַטל 
ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה ָנַקׁש ַּבֶּדֶלת, ְוֶהֱחִריד ֶאת ְּבֵני 
ּוא  ה   ֶׁשָּצִרי ִמׁשּּום  ת  ְוזֹא  , ָנָתם ִמׁשְּ ַהַּבִית 

ק...   ִלּטֹול ְּדַבר ַמה ִמן ַהׂשַּ

ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר, ׁשּוב ֵהִעיר ֶאת ְּבֵני ַהַּבִית 
ֶּבְדִפיקֹוָתיו, ִמׁשּּום ֶׁשֵּיׁש ְּבָידֹו ָּדָבר ְלַהְכִניס 
ק. ִלְפֵני ַהָּצֳהַרִים ָׁשב ְוָדַפק ַּבֶּדֶלת,  ְּבתֹו ַהׂשַּ
ְוָגדֹול. ָנַטל ֶאת  ְּבָידֹו ַׂשק ָּכֵבד  ָאַחז  ַהַּפַעם 
ַעל  ִני  ַהׁשֵּ ק  ַהׂשַּ ֶאת  ְוָתָלה   , ַהּקֹוֵדם ק  ַהׂשַּ

  ַהַּמְסֵמר.
 

ק,  ֵהִריחּו ְּבֵני ַהַּבִית ֵריַח ַצֲחָנה עֹוָלה ִמן ַהׂשַּ
ֶׁשל  ֶּפֶגר  ֵהם רֹוִאים  ְוִהֵּנה  ק  ַהׂשַּ ֶאת  ָּבְדקּו 

 ָחתּול...
ֶׁשִּיּטֹול   ִמֶּמּנּו  ּוִבְקׁשּו  ַהַּקְמָצן  ַאֲחֵרי  ּו  ָרְדפ

ֶאת ַהְּנֵבָלה ִמֵּביָתם. ָאַמר ָלֶהם: ְזכּוִתי ִהיא, 
ׁשּוב  ַּפּנּו   ! ת זֹא ִמֶּמִּני  ֹוַע  ִלְמנ ֵדֶכם  ִּבי ן  ְוֵאי
ְלֵביָתם ְוא ָיְכלּו ְלִהָּכֵנס. ַהְּנָבָלה ַהַּמְבִאיָׁשה 
ִהְתַמְּלָאה  ָרה  ַהִּדי ָּכל   , ּנֹוָרא ַח  ֵרי ְוֶהֶעְלָתה 

  ִּבְזבּוִבים ַּפְרעֹוִׁשים ְוַיּתּוִׁשים.

עֹוד ֵהם עֹוְמִדים ַחְסֵרי אֹוִנים, ְוַהַּקְמָצן ִהִּגיַע 
  ד ַנְפָׁשם ָּבם.עֹו ּוְבָיָדיו ְׁשֵני ְּפָגִרים נֹוָסִפים. ְּכֶׁשָראּו זֹאת ְּבֵני ַהַּבִית ָלְקחּו ֶאת ָּכל ֶחְפֵציֶהם ּוָבְרחּו ֵמַהַּבִית ָּכל

ְגִּתי ִּדיָרה ְּגדֹוָלה ּוְמֻהֶּדֶרת ַּבֲע  ר לֹו ְּבִחּיּו: ִהׂשַּ ְדָכן, ּוִבׂשֵּ   ָרה ִּדיָנִרים...ָׂש ְלַאַחר ִמֵּכן ָּפָנה ַהַּקְמָצן ֶאל ַהׁשַּ
 

ל ֻּכּלֹו. ֲאָבל ֶהָחָכם יֹוֵדַע א ָלֶתת ַלֵּיֶּצר ָּכ   ָּכ הּוא ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר ָהַרע, ִלְדחֹף ַמְסֵמר ֶאָחד ֵאֶצל ָהָאָדם, ְוַעל ְיֵדי ַהַּמְסֵמר ׁשֹוֵלט ַאַחר ָּכ ַעל 
ָטן. ׁשִהְזַּדְּמנּות ְּכָלל ְוִעָּקר ְלָהִניַח ּבֹו ֵאיֶזה ַמְסֵמר, ֶאָּלא ׁשֹוֵמר ַעל ֵּביתֹו ֶׁשִהיא ִנְׁשָמתֹו, ְוֵאינֹו ּפֹוֵתַח    ּום ֶּפַתח ַלׂשָּ

    

    

    
    אין אדם משים עצמו רשעאין אדם משים עצמו רשעאין אדם משים עצמו רשעאין אדם משים עצמו רשע

    להלן נביא כמה כללים מהש"ס ופוסקים בדין זה להלן נביא כמה כללים מהש"ס ופוסקים בדין זה להלן נביא כמה כללים מהש"ס ופוסקים בדין זה להלן נביא כמה כללים מהש"ס ופוסקים בדין זה 
בגמ' בסנהדרין (דף ט':) איתא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע. וכ"פ הרמב"ם א. א. א. א. 

מהלכות עדות (פי"ב) וכ"פ השו"ע חו"מ (סי' ל"ד) והיינו שאם אדם בא ואומר עשיתי עבירה או 

 חטאתי אינו נאמן ולהלן נביא כמה כללים בזה מתי אינו נאמן.

במרדכי (ב"ב סי' תקכ"ח) ביאר שיש שני ב.  ב.  ב.  ב.  

 א.א.א.א.טעמים למה אין אדם משים עצמו רשע.  

כיון שרשע פסול לעדות לפיכך אינו יכול 

ומשום שאדם קרוב   ב. ב. ב. ב. להעיד שהוא רשע.  

אצל עצמו וקרוב פסול לעדות. ואין לומר דרק 

משום קרוב אינו יכול להעיד על עצמו, דהא 

א"ת רשע יכול להעיד, היה אדם נאמן להשים 

עצמו רשע, דאם ירשע מה יהא בזה. וע"ע 

 בתשובת מהרי"ט (ח"א סי' ג')

בריטב"א על מסכת יבמות (דף מ"ז.) כתב דהא דאין אדם משים עצמו רשע אלא בישראל ודאי, ג. ג. ג. ג. 

אבל מי שלא נתברר דהוי ישראל ודאי לא אמרינן ביה אין אדם משים עצמו רשע. וכן מבואר שם 

בנמוק"י. ובחלקת מחוקק אהע"ז (סי' י"ז סקט"ז) שכתב דעבד נאמן לומר שהרג ומשים עצמו 

 רשע.

כתב התומים בשם מהר"א ששון הובא ג"כ בשו"ת פני משה (ח"ב סי' ק"ה בכללי המיגו אות ד.  ד.  ד.  ד.  

ק"פ) דאין אדם משים עצמו רשע דוקא באיסור דאורייתא אבל באיסור דרבנן נאמן. אבל אין כן 

דעת מרן החיד"א בברכי יוסף (סי' ל"ד אות ל"ד) עיי"ש שהאריך בזה. וכ"כ בספרו עין זוכר (מערכת  

א' אות נ"ט). וכן דעת הר' ארעא דרבנן (מערכת א' אות י"ז) ובספר עין הרועים למהרש"ם (ערך 

 אאמע"ר אות י"ב) כתב בשם הרשב"א דאף על מילי דחסידות א"א נאמן לומר שעבר עליהם.

ה. הדין שאין אדם משים עצמו רשע הני מילי לענין מלקות כגון שאומר אכלתי איסור תורה, אבל 

 לענין הודאת ממון הודאת בעל דין כמאה עדים דמי וכמ"ש הרדב"ז. (סי' תר"ז) 

בספר ארעא דרבנן (שם) נסתפק אם בכל אופן יפסל מדרבנן מי שמשים עצמו רשע. היינו ו.  ו.  ו.  ו.  

שנחשוד אותו בכל אופן, ובברכי יוסף (חו"מ סי' ל"ד אות ל') כתב בפשיטות דאינו נפסל אפי' 

 מדרבנן.

לא אמרינן אאין אדם משים עצמו רשע דוקא על דבר שעבר כבר וגם שלא יפסול עצמו לעדות. ז. ז. ז. ז. 

אבל לשויה אנפשיה חתיכה דאיסורא נאמן אפי' במקום שעושה עצמו רשע כן איתא בכמה 

 דוכתי. וכגון אדם שאומר לנו על התבשיל שהוא בישל בשר וחלב יחד נאמן.

כתבו התוס' בכריתות (דף י"ב. ד"ה או דילמא) דאע"ג דלא משוי איניש נפשיה רשע גבי פלוני ח. ח. ח. ח. 

רבעני היינו ליפסל נפשיה, אבל מי שאמר מזיד אכלתי חלב נאמן, מיגו דאי בעי אמר שוגג אכלתי 

דמתכוין לטובה, שאינו רוצה להביא חולין בעזרה. וכ"כ התוס' ביבמות (דף כ"הף ד"ה ואין) ומזה 

כתב המהר"ש אלפנדרי בספר הליכות אלי (כללי האלף אות כ"ד) דאף המשים עצמו רשע בדיבורו 

נאמן, היכא דמתכוין לטובה. ע"כ. אבל בסמ"ע (סי' ל"ד אות ס') כתב בשם המרדכי דאף באומר 

 ומתכוין לטובה אינו נאמן להשים עצמו רשע.

בספר משא חיים להגר"ח פלאג'י (תורת המנהגות מערכת א') כתב שאם בא לקבל על עצמו ט.  ט.  ט.  ט.  

 תשובה לא אמרינן א"א משים עצמו רשע, ומלקין ועונשין אותו.

לפיכך נקוט כלל בידך כל מקום שאדם אומר עשיתי איסור ורואים שיש לו אינטרס מזה אמרינן י. י. י. י. 

אין אדם משים עצמו רשע, ומה שאומר לפנינו שעשה כך משום אינטרס שלו כגון שרוצה לפסול 

או להפסיד משהו אחר. אבל אם אומר הדבר בשביל לעשות תשובה או להציל משהו אחר 

 מלעבור איסור נאמן לומר דבר שעושה אותו רשע.

 מעשה שהיה... הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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 2המשך מעמוד 



 

 
    מקום הדלקת נר חנוכה (א)מקום הדלקת נר חנוכה (א)מקום הדלקת נר חנוכה (א)מקום הדלקת נר חנוכה (א)

 מי שיש לו חצר קידמית המפרידה בין ביתו לרחוב, האם יותר טוב להדליק נר חנוכה בפתח ביתו או בפתח חצירו?שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

מצוה להדליק נר חנוכה בפתח. ומח' ראשונים באיזה פתח להדליק, בפתח ביתו או בפתח חצירו. רש"י סבר להדליק בפתח ביתו, ותוס' הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

תו סבר להדליק בפתח חצירו. והיינו דווקא למי שיש לו חצר לביתו. אבל לכו"ע אם אין לו חצר, גם תוס' הסכים להדליק בפתח ביתו. ואם פתח בי 

. ואם אין לו חלון הסמוך לרה"ר, יש להדליק בפתח בתוך ביתו מול המזוזה. ועכשיו נבוא לבאר (א)אינו סמוך לרה"ר, יש להדליק בחלון הסמוך לרה"ר

 בקצרה המקורות של רש"י ותוס', והלכה עם מי. וגם נבאר גדר מהו נחשב כ"חצר".

יש שלושה גמרות שיכולים ללמוד מהם מקום הנחת נרות חנוכה. א) דף גמרות בשבת העוסקת בדיני חנוכה: גמרות בשבת העוסקת בדיני חנוכה: גמרות בשבת העוסקת בדיני חנוכה: גמרות בשבת העוסקת בדיני חנוכה: 

כא: "ת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו". ב) דף כג. "חצר שיש לה ב' פתחים צריכה שתי נרות". ג) דף 

 כג: "נר שיש לה שני פיות עולה לב' בני אדם". ויש מח' רש"י ותוס' איך לפרש השלושה גמ' אלו וכדלקמן.

תוס' סבר שמצוה להדליק בפתח חצרו. והביא ראיה מהגמרא "חצר שיש לה ב' פתחים", שיטת תוס':  שיטת תוס':  שיטת תוס':  שיטת תוס':  

שמשמע שמדליקין על פתח החצר. ועוד הביא ראיה מהגמרא "נר שיש לה שני פיות עולה לב' בני אדם", 

שעל כרחך הגמ' איירי באופן שמדליקין בפתח חצרו, דאם לא כן, איך שייך לב' בעלי בתים שונים לצאת 

במקום אחד? שאף במקרה שדלתות שניהם זו אצל זו, מ"מ הא כל אחד צריך להניח על צד שמאל של פתחו. 

זהו שני ראיות לשיטת תוס'. ומאידך גיסא, ע"ש בתוס' שהקשה על עצמו מהגמרא "ת"ר נר חנוכה מצוה 

להניחה על פתח ביתו", שכמעט בהדיא שמצוה הוא להדליק על פתח ביתו. וע"ש בתוס' שתירץ, שעל כרחך 

 איירי במקרה שלא היה לו חצר, אלא ביתו עצמו היה פתוח לרה"ר.

רש"י סבר שמפשטות הגמרא "ת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו", רואים שצריך שיטת רש"י:  שיטת רש"י:  שיטת רש"י:  שיטת רש"י:  

להדליק בפתח ביתו. ולענין הראיה ראשונה של תוס' מ"חצר שיש לה ב' פתחים", ע"ש ברש"י שפי' "שיש לבית ב' פתחים פתוחים לחצר". ולענין 

ין הראיה שניה של תוס' מ"נר שיש לה שני פיות" ע"ש ברש"י שפי' שאינו עולה לב' בעלי בתים שונים, אלא לב' בני אדם בבית אחד שעושים המהדר

 להדליק נר לכל אחד ואחד.

עד כאן כתבנו שיש מח' רש"י ותוס' איך לפרש השלושה גמ' אלו דנ"ל. ולענין דיעות הראשונים בזה, הרמב"ם הרי"ף דיעות הראשונים והטוש"ע: דיעות הראשונים והטוש"ע: דיעות הראשונים והטוש"ע: דיעות הראשונים והטוש"ע: 

והרא"ש הביאו השלושה גמרות אלו להלכה בסתם, ואינם מפרשים כרש"י או כתוס'. והר"ן והאו"ז סברו כרש"י, והרשב"א והפסקי רי"ד סברו 

 .(ב)כתוס'. ולענין פסק של הטור וש"ע, ע' בס' תרעא ס"ה שפסקו כתוס'. וע"ש בבה"ל שהדגיש שהש"ע בא לאפוקי מדעת רש"י

עד כאן כתבנו שהלכה כתוס' שיש לאדם להדליק בפתח חצרו. אבל יש לדון אם החצרות שלנו דומים לחצרות שהיו בזמניהם. גדר של "חצר":  גדר של "חצר":  גדר של "חצר":  גדר של "חצר":  

. ואפשר שרק בחצר כזאת (ג) שהחצרות שהיו בזמניהם, האנשים היו משתמשים בהם כמו שאר חדרים שהיו בביתם, מבשלים בהם ומכבסים בהם 

דינה להדליק על פתח חצרו, אבל בחצר שאין משתמשים בה אלא לדריסת הרגל ליכנס לבית, או לנוי בעלמא בכניסה לבית, אפשר שחצר כזאת גם 

אבל דעת     .(ה). כן דעת החזו"א, שבחצרות שלנו שאין בהם אלא דריסת רגל, גם לתוס' אין להדליק אלא בפתח ביתו(ד)תוס' מודה שאין להדליק שמה

 . (ו)הגרי"ז שאין לחלק, אלא גם בחצר שאין משתמש בה אלא לדריסת רגל יש להדליק בפתח חצרו

ע' בדברות משה שמחלק בדעת רש"י בין חצר משותפת (שכניסה לשני בתים או יותר) לחצר פרטית לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית:  לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית:  לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית:  לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית:  

לאיזה בית. אבל בחצר   (שכניסה לבית אחד בלבד). שלגבי חצר משותפת רש"י סבר שאינו יוצא אפילו בדיעבד, כיון שאינו ניכר איזה מנורה שייך 

 מ"מ אינו מעכב אם מדליק בפתח חצרו במקרה  להדליק בפתח ביתו,   פרטית הסכים רש"י שיצא לכל הפחות בדיעבד, שאף שסבר רש"י שמצוה 

(ז)שניכר שמנורה זאת שייך לאותו בית
.    

לענין מה לעשות למעשה, יש הרבה מנהגים בזה וכל אחד יש לעשות כפי מנהג שלו. ולענין מי שאין לו מנהג, שמעתי מר' יצחק ברקביץ למעשה: למעשה: למעשה: למעשה: 

שליט"א לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית. לענין חצר משותפת, אין להדליק בפתח חצירו. שהא רש"י סבר שאינו יצא בפתח חצירו אפילו 

בדיעבד, ואף שהש"ע פסק כתוס' אבל אפשר שגם תוס' לא מדובר בחצר שלנו שאינו אלא לדריסת רגל, וכטענת החזו"א. אבל בחצר פרטית שגם 

 לרש"י יצא מ"מ בדיעבד, יש להדליק בפתח חצרו וכדעת הגרי"ז בתוס'. ובפרט שבחצר פרטית מן הסתם משתמש בה יותר.

  
 êåîñ åðéà íà óà åúéá çúôá ÷éìãäì ùéù ì"é é"ùøì ìáà .('ñåúë 'î÷ì ò"ùåèá ÷ñô ïëù) 'ñåú úòãì ÷ø àåä äøåàëìå .ä"ñ àòøú 'ñ ò"ù (à)  øì ïéàøð åúéá çúô úåéäì êéøöù é"ùøì åðéöî àìå .ãáìá øöçì çåúô àìà ø"ä

áñ 'ñåúù .'ñåúå é"ùø 'çîá äãå÷ð ø÷éòä åäæå .åúéá çúôá éàðú äæ ïéà ìáà ,ãáìá ïåìçì òâåð àìà "íéáøä úåùø" 'îâá øëæåä àìå .ø"äøîù ø øúåé úéáä ìòáì êééùù øëéð úåéäìù øáñ é"ùøå ,ì"æçì áåùç øúåé íéáøì íåñøô

,úôúåùî øöçì çåúô úåéäì êéøö é"ùøì óà ,î"î [.ïáäå ,ãáìá 'îâ ìù úåðåùì úåòîùîá ÷ø íé÷ìåçù øîåì ÷çåãå] .ø"äøì ïéàøð àìù óà áåùç àã åúéá çúô åì ùé äéìòá øã íâù) ïåìçá ÷éìãäì åðéãù äéìòá øãë ïéã éåä ë"ì

ïéà 'ñåú éôìù ,ø"äøì çåúô åðéà úéáä íâå ø"äøì çåúô åðéà øöçäù äø÷îá 'ñåúå é"ùø ïéá î"÷ôð äæî àöåéä .(äðîî äèîìù úéáì çåúôù ÷ø  äì éôìå ,(àéãäá ò"ùå øåèä ë"ëå) äéìòá øãë åðéãå ïåìçá íéðôá àìà ÷éìã

ðòìå .ø"äøì çåúô åðéà åúéá çúô íà åúéá çúôá ÷éìãäì ïéà ,'ñåúì ïéá é"ùøì ïéá ,úéèøô úéááù àöîð .åúéá çúôá ÷éìãäì ùé ïééãò é"ùø  ïé ÷éìãäì éåàø íâ é"ùø éôìù øîåì ùé ìáà .åäî ÷åéãá øåøá åðéà úåâøãî øãç

 [.é"äøæòá àáä òåáùá 'ò ,ø"äùø ìù øãâä ïéðòì] .('î÷ì 'ò) à"åæçä úòã åäæù à"éå .óúåùî úåâøãî øãçì çåúôä åúéá çúôá  ùøôì úéçð àì ì"äáäù íòèäù øùôàå .äùòîì úåùòì äî ùøôì íééñî åðéàù ì"äáá ù"òå (á)

 .íéðôáî ÷ø å÷éìãä ä"àìá åðîæáù éðôî àåä íéðéã éèøôä  .äëåúá íéñáëîå íéìùáî åéä ïééãò ìáà ,úôúåùî øöçäù äø÷îá ìáâåî øúåéå .øöçì ââ äéä àìù íåùî ÷ø íéøãçä øàù åîë åðéà (â)  äæì äéàø ùé äøåàëìå (ã)

éáâì 'îâäî "ø"äøì äëåîñä ïåìçá äçéðîù äééìòá øãä". éôì ìáà] .øöçá ÷ìç íäì ùé íäì íâ àä ,åøöç çúôá ÷éìãäì ïéìåëé äééìò éðáä ïéà äîì ò"ö 'ñåú éôìù  ,àçéð é"ùø  ïåéë  øöçì åúéá çúô äì ïéàù   çúåô åçúô àìà

äðîî äèîìù úéáä êåúì.,øöç äì ïéàù äø÷îá éøééàù øîåì ïéàå [  ,'ñåúä úòã ìò ãé äøòä óåñ åë 'ñ äùî úåøáãä '÷ä äæ àéùå÷å .â"ë÷ñ á"îá äàáåä ïëå .øöç íäì ùéùë íâ éøééàù àéãäá áúëù é"áá 'ò àäù 

,äá íéùîúùîù øöçá à÷ååã àìà øöçä çúôá ÷éìãäì ïéàù ïåéëù .àçéð äøåàëì à"åæçä úèéù éôì ìáà .â"òöù íééñîå   øöçäì çúô íäì ïéàù éðôî ,ìâøä úñéøã ÷ø ,øöçá úåùîúùä íäì ïéà íúñá äééìòä éðáù ì"é ë"à

äðîî äèîìù úéáäì ÷ø .íòèîå  .øöçä çúô ìò ÷éìãäì ìåëé àì äæ ç"÷ñ äëåðç â"ç åðéáø úåçøàáå ,á"÷ñ à"ô ä"ç ÷çöé úåáùá åîùá äàáåä ïëå .à"÷ñ à"ëô äëåðç à"åæç úåâäðäå íéðéã 'ñá (ä)-â"ë÷ñå è"÷ñ-÷ñ ,ç"ë

òä 'òì 'ò) é"ùøë ÷ñô à"æåçäù éðôî àìà ,äæ íòèî åðéà ,åøéöç çúôá ÷éìãä àì à"åæçäù àäù ïåòèì íéöåøä ùé ìáà .è"ìñ ä"ç åøáãð æàáå äø úåøéöçì åðìù úåøéöç ïéá ïéáåøéòá äæ ÷åìéç áúë åîöòá à"åæçäù àäå .('à

  .äëåðçì ïéáåøéò ïéá ÷ìçì ùé ,íäéðîæ ìù  éùéìà 'ø ÷ñô ïëù á"÷ññ à"ô ä"ç ÷çöé úåáùá ò"òå .'ã úåà àòøú 'ñ úåáåùú é÷ñôáå ,'å 'îò ä"ç ÷çöé úåáùá äàáåä áø à÷ñéøáä úèéù (å)ù á äàáåä ïëå ,(òåãéë) à"èéì

 äøòä ã"éô íéãòåî äîìù úåëéìäá ò"òå .ã"÷ñ é"úñ å"ç íéøôà úåááøá11 ë íàã äàøð ì"æç ïîæáù íéøåâîä ïôåàì åððîæáù íéøåâîä ïôåà úååùäì äøåøá äòéãé åðì ïéà ñ"åñã ïåéë ïëìå ì"æå ì"öæ à"æùø úòã ïéðòìøá  ÷éìãä

 úåøå÷î ù"òòå ,íéè÷ìîä øåã øôñá éúàöî åìà úåøå÷îä .ì"ëò íäéúåðåìçá íéøçàä å÷éìãéù éôè óéãò àðéãã àèùôë ïéðáä çúôá íéøééãä ãçàîëì .äëåðç ïéðòì øáã ìë èò (æ) .ãé äøòä åë 'ñ úáù äùî úåøáã 
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